
 

 

 



 بطاق١ فٗسض١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda رؾمـ٦م : ُمّمــدر اًمٗمـٝم

 LC : BP41.75 .S24 2017 رىمـؿ شمّمـٜمٞمـػ

 رة- ُم١مًمػ-ًمٚمٝمج  ,7331اًمّم٤مذم اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين، ًمٓمػ اهلل حمٛمد ضمقاد،  اعم١مًمـػ اًمِمخّمـل : 

 ٤مه-گؿمٝمٞمد آ اًمٕمـٜمـقان آصـٚمـل :

 ×ت اعمث٤مرة طمقل قمٚمؿ آُم٤مم احلًلم: رد قمٚمٛمل شمٗمّمٞمكم قمغم سمٕمض اًمِمٌٝم٤م×اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وقمٚمؿ آُم٤مم  اًمـــٕمــٜمــــــــقان : 

 سمِمٝم٤مدشمف .

٦م د- اًمًٞمد ظم٤مًمد ؾمٞم٤ًموي، د- اًمِمٞمخ ٟمٌٞمؾ شم٠مًمٞمػ آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ ًمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين ؛ شمرمج ١موًمٞمـ٦م :ــسمـٞمــ٤من اعمً

 اًمٞمٕم٘مقيب-

 اًمٓمٌٕم٦م إومم- ـع : ٤مت اًمٓمــٌـسمـٞمــ٤مٟم

اًمٜمجػ، اًمٕمراق : اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م، ىمًؿ اًمِم١مون اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم وارث آٟمٌٞم٤مء  سمــٞمــ٤مٟمـ٤مت اًمـٜمـِمـر : 

 ٝمجرة-ًمٚم 7331.  7171ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، 

 ؾمؿ- 73صٗمح٦م ؛  341 اًمـقصـػ اًمـٛمـ٤مدي : 

 (-451)اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م ؛  ؾمــٚمـًـٚمـ٦م اًمـٜمـنم : 

 )ُم١مؾم٦ًم وارث آٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ؛ (- ؾمــٚمـًـٚمـ٦م اًمـٜمـنم :

 )اصؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ُمؽمضمؿ امم اًمٕمرسمٞم٦م(- ٤مُمـ٦م :شمـٌــّمـــرة قمـ

 (-335,334يتْمٛمـ هقاُمش، ٓئح٦م اعمّم٤مدر )اًمّمٗمح٤مت  راومٞم٦م:ــشمٌٍمة سمٌٚمٞمقضم

 -×اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد احلًلم سمـ قمكم – 7433,7114ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، ٟمٕمٛم٦م اهلل،  ُمقوــقع ؿمخّمـل :

 ٟم٘مد وشمٗمًػم- –ًمٚمٝمجرة  3,47، آُم٤مم اًمث٤مًم٨م، ×احلًلم اًمِمٝمٞمد، احلًلم سمـ قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م ُمقوــقع ؿمخّمـل :

 دومع ُمٓم٤مقمـ- –ًمٚمٝمجرة  3,47، آُم٤مم اًمث٤مًم٨م، ×احلًلم اًمِمٝمٞمد، احلًلم سمـ قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م ُمقوــقع ؿمخّمـل :

 شم٤مريخ وٟم٘مد- –ًمٚمٝمجرة  47واىمٕم٦م يمرسمالء،  ٓمٚمح ُمقوققمل : ـُمّم

 دومع ُمٓم٤مقمـ- –ًمٚمٝمجرة  47واىمٕم٦م يمرسمالء،  ٓمٚمح ُمقوققمل :ـُمّم

 ٤مب وٟمت٤مئ٩م-ؾمٌأ –ًمٚمٝمجرة  47واىمٕم٦م يمرسمالء،  ٓمٚمح ُمقوققمل :ـُمّم

 -×اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد احلًلم سمـ قمكم ,7433,7114رد قمغم )قمٛمؾ( : ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، ٟمٕمٛم٦م اهلل،  ُمــ١مًمــػ اوـ٤مومـل :

اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م- ىمًؿ اًمِم١مون اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م- ُم١مؾم٦ًم وارث آٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م ذم  ٤مذم :ـاؾمؿ هـٞمـئ٦م اوـ

 ّمدرة-ضمٝم٦م ُم –اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م 

 ٤مه-گؿمٝمٞمد آ :قمــٜمــقان اوــ٤مذم

 اًمِمٝمٞمد اًمٕم٤ممل- قمــٜمــقان اوــ٤مذم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متت افػفرشة ؿبؾ افـؼ يف مؽتبة افعتبة احلسقـقة ادؼدشة

 م(7117( فسـة )4919اإليداع يف دار افؽتب وافقثائؼ ببغداد ) رؿؿ
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 هقية افؽتاب

 سمٕمض قمغمشمٗمّمٞمكم  قمٚمٛمل رد --×٤ممـاًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وقمٚمؿ اإلُم قمٜمقان اًمٙمت٤مب  

 ٝم٤مدشمفـسمِم× لمــ٤مم احلًـُمؿ اإلـقل قمٚمـ٤مرة طمـٌٝم٤مت اعمثـاًمِم  

 آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ ًمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم اًمگٚمپ٤ميگ٤مين اعم١مًمػ  

  د- اًمِمٞمخ ٟمٌٞمؾ اًمٞمٕم٘مقيب ـ د- اًمًٞمد ظم٤مًمد ؾمٞم٤ًموي اعمؽمضمؿ  

 طمًلم اعم٤مًمٙمل اإلظمراج اًمٗمٜمل  

ومم اًمٓمٌٕم٦م    ٕا

 دار اعم١مُمـ اعمٓمٌٕم٦م  

 م7174هــ  7331 ؾمٜم٦م اًمٓمٌع  

 7111 قمدد اًمٜمًخ  



 

 ٱ ٻ ٻ
ے    ہ ھ ھ ھ ھےڃہ ہ  --- ) 

 (-71ـ 71أيت٤من: )اًمزُمر (ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ) 

 (-73آي٦م: )إطمزاب (ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

 

 صدق اهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ
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 مقدمة املؤسسة

 ط١ّض١َ امل٪َكّد

 ٱ ٻ ٻ

د وقمغم آًمف ذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمٛمّ أاحلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم 

 اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ- 

إّن اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ُمّمدر اإلؿمٕم٤مع اًمذي هيدي اإلٟم٤ًمن إمم اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ، وُمـ 

ز ظمالهلام يٛمٙمٜمف أن يّمؾ إمم هم٤ميتف احل٘مٞم٘مٞم٦م وؾمٕم٤مدشمف إسمدي٦م اعمٜمِمقدة، ومٌٝمام يتٛمٞمّ 

ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، وهبام ُُتدد اظمتٞم٤مرات اإلٟم٤ًمن اًمّمحٞمح٦م، وقمغم وقئٝمام يًػم ذم  احلّؼ 

ؾمٌؾ اهلداي٦م وـمريؼ اًمرؿم٤مد اًمذي ظُمٚمؼ ُمـ أضمٚمف، سمؾ قمغم أؾم٤مس اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م 

ڦ ڦ )ومّْمٚمف اهلل قمز وضمؾ قمغم ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت، واطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف: 

، (7)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

يمام سم٤مًمٕمٚمؿ  ،(7)شاًمٕمٚمُؿ ٟمقرٌ »٤مجلٝمؾ يت٤ًمومؾ، وىمد ضم٤مء ذم إصمر وم٤ٌمًمٕمٚمؿ يرشم٘مل اعمرء وسم

 وضمؾ، إذ ق سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض قمٜمد اهلل قمزواعمٕمروم٦م شمتٗم٤موت ُم٘م٤مُم٤مت اًمٌنم ويتٗمقّ 

، وهبام شمًٕمد اعمجتٛمٕم٤مت، (3)(مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت)

 اخلػم- وهبام اإلقمامر وآزده٤مر، وهبام اخلػم يمّؾ 

                                                 
 - 37( اًمٌ٘مرة: آي٦م7)

ة اًمٕمٞمقن ًمٚمٗمٞمض ٟم٘ماًل قمـ ىمرّ  ،٦34م: صد، اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ ( اًمريِمٝمري، حمٛمّ 7)

 -331ص اًمٙم٤مؿم٤مين:

 -77( اعمج٤مدًم٦م: آي٦م3)
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ُمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م ْمحٞم٤مت اًمٙمٌػمة اًمتل ىمدّ وُمـ أضمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م يم٤مٟم٧م اًمت

وإوًمٞم٤مء^، شمْمحٞم٤مت ضم٤ًمم يم٤من هدومٝم٤م ُمٜمع اجلٝمؾ واًمٔمالم وآٟمحراف، 

شمْمحٞم٤مت يم٤مٟم٧م هم٤ميتٝم٤م إيّم٤مل اعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين إمم ُمٌتٖم٤مه وهدومف، إمم يمامًمف، إمم 

طمٞم٨م جي٥م أن يّمؾ ويٙمقن، ومٙم٤من اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م هدف إٟمٌٞم٤مء اعمٜمِمقد 

ؿ اعمجتٛمٕم٤مت ٚمقا إمم اهلل قمز وضمؾ سمٖمٞم٦م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ اًمتل شمٕمٚمّ وشمقؾّم عمجتٛمٕم٤مهتؿ، 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )وم٘م٤مًمقا: 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )و  ،(7)(ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

دون اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م هق اًمْمالل اعمٌلم  ، ُم٤م يٕمٜمل أنّ (7)(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 واخلنان اًمٕمٔمٞمؿ- 

ـ اهلل قمز وضمؾ ٕٟمٗمًٝمؿ أيْم٤ًم، إذ ـمٚمٌقا ُمٜمف سمؾ هق دقم٤مؤهؿ^ وُمٌتٖم٤مهؿ ُم

 - (3)شَوامأل ُؿُؾقَبـا بِاْفِعْؾِؿ َواَدْعرَؾةِ »شمٕم٤ممم سم٘مقهلؿ: 

س شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٤مت وسم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ٓ سمّد أن شُمثّٛمـ شمٚمؽ اًمتْمحٞم٤مت، وشُم٘مدّ 

٧م سمٙمّؾ رء ُمـ أضمؾ احلّؼ واحل٘مٞم٘م٦م، ُمـ أضمؾ أن ٟمٙمقن قمغم قمٚمؿ اًمتل وحّ 

 ن يّمؾ إًمٞمٜم٤م اًمٜمقر اإلهلل، ُمـ أضمؾ أن ٓ يًقد اجلٝمؾ واًمٔمالم-وسمّمػمة، ُمـ أضمؾ أ

ومٝمذه هل ؾمػمة إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م^ ؾمػمة اجلٝم٤مد واًمٜمْم٤مل واًمتْمحٞم٦م واإليث٤مر 

 ٕضمؾ ٟمِمـر اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم جمتٛمٕم٤مهتؿ، شمٚمؽ اًمًػمة احل٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم يمّؾ 

ي حلّؾ ُمِم٤ميمؾ جمتٛمٕم٤مهتؿ ّمدّ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م، واًمتل يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م ذم اًمت

 ٦م اعمج٤مٓت وؿم١مون اًمٌنم- اًمٕمّمقر وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م، وذم يم٤مومّ  رّ قمغم ُم

                                                 
 -774( اًمٌ٘مرة: آي٦م7)

 -743( آل قمٛمران: آي٦م7)

 -711اعمّم٤ٌمح: ص ،( اًمٙمٗمٕمٛمل، إسمراهٞمؿ3)



 00  ......................................................................................  مؼدمة ادمشسة

 

وهذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل أؾمًٜم٤م هل٤م ٓ ُيًتثٜمك ُمٜمٝم٤م أّي ٟمٌل أو ويص، ومٚمٙمّؾ ُمٜمٝمؿ^ 

ّٓ أٟمّ  ف يتٗم٤موت إُمر سملم ؾمػمشمف اًمٕمٓمرة اًمتل يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٌنم ًمٚمٝمداي٦م واًمّمالح، إ

ة واًمْمٕمػ، وهق أُمر قم٤مئد إمم اعمٝم٤مم اًمتل أٟمٞمٓم٧م هبؿ^، ٨م اًمِمدّ أومرادهؿ ُمـ طمٞم

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ )يمام أظمؼم قمز وضمؾ سمذًمؽ ذم ىمقًمف: 

يمام أّن  ،ًمٞم٧ًم يمٌ٘مٞم٦م ؾمػم إٟمٌٞم٤مء’ ، ومًػمة اًمٜمٌل إيمرم(7)(ٺ ٺ ٺ

ؾمػمة إئٛم٦م^ ًمٞم٧ًم يمٌ٘مٞم٦م ؾمػم إوصٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم، يمام أّن اًمتٗم٤موت ذم ؾمػم 

 سمٞمٜمٝمؿ ام٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف، يمام ذم شمٗمْمٞمؾ أصح٤مب اًمٙم٤ًمء قمغم سم٘مٞم٦م إئٛم٦م^ ومٞمام

 إئٛم٦م^-

٦م ذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واجلٝم٤مد واًمتْمحٞم٦م شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م اًم٘مٛمّ × واإلُم٤مم احلًلم

٧م اًمٜمّمقص قمغم ومْمٚمٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ قمغم واإليث٤مر، أطمد أصح٤مب اًمٙم٤ًمء اخلٛم٦ًم اًمتل دًمّ 

رء ُمـ أضمؾ سم٘م٤مء اًمٜمقر اًمرسم٤مين، اًمذي  اًمذي ىمّدم يمّؾ × ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت، اإلُم٤مم احلًلم

 ٛمٜم٤م وقمرومٜم٤م، ومٌ٘مٞمٜم٤م-اًمذي سمتْمحٞمتف شمٕمٚمّ × ي٠مسمك اهلل أن يٜمٓمٗمئ، اإلُم٤مم احلًلم

ومٛمـ ؾمػمة هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ُمألت أريم٤من اًمقضمقد شمٕمٚمَّؿ اإلٟم٤ًمن 

ؾ واًمّمؼم ذم ؾمٌٞمؾ اًمقىمقف اًم٘مٞمؿ اعمثغم اًمتل هب٤م طمٞم٤مشمف اًمٙمريٛم٦م، يم٤مإلسم٤مء واًمتحٛمّ 

س قمٚمامؤٟم٤م إقمالم سمقضمف  اًمٔمٚمؿ، وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مٞمؿ اعمٕمرومٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمتل يمرَّ

ضمٝمقدهؿ وأومٜمقا أقمامرهؿ ُمـ أضمؾ إيّم٤مهل٤م إمم جمتٛمٕم٤مت يم٤مٟم٧م وٓ زاًم٧م سم٠مُمس 

احل٤مضم٦م إمم هذه اًم٘مٞمؿ، وشمٚمؽ اجلٝمقد اًمتل سُمذًم٧م ُمـ ىمٌؾ إقمالم ضمديرة سم٤مًمثٜم٤مء 

هتؿ وزهرة أقمامرهؿ ٕضمؾ هذا واًمت٘مدير؛ إذ سمذًمقا ُم٤م سمقؾمٕمٝمؿ وأومٜمقا أهمغم أوىم٤م

 اهلدف اًمٜمٌٞمؾ-

ّٓ أّن هذا ٓ يٕمٜمل ؾمّد أسمقاب اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ذم اًمٙمٜمقز اعمٕمرومٞم٦م اًمتل  إ
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ًمألضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م ـ ومْماًل قمـ اجلقاٟم٥م اعمٕمرومٞم٦م ذم طمٞم٤مة ؾم٤مئر × شمريمٝم٤م

ط اًمْمقء قمٚمٞمف سم٤معم٘مدار اعمٕمّمقُملم^ ـ إذ سم٘مل ُمٜمٝم٤م ُمـ اجلقاٟم٥م ُم٤م مل ُيًٚمّ 

ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، سمؾ ٓ ٟمج٤مٟم٥م احل٘مٞم٘م٦م ومٞمام ًمق ىمٚمٜم٤م: سمؾ هل أيمثر ام٤م  اعمٓمٚمقب، وهل

ف، سمؾ ٓ سمّد ُمـ اًمٕمٛمؾ قمغم تُ شمٜم٤موًمتف أىمالم قمٚمامئٜم٤م سمٙمثػم، ومال سمّد هل٤م أن شُمٕمَرف ًم ٕمرَّ

اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ودراؾمتٝم٤م ُمـ زواي٤م ُمتٕمددة، ًمتٙمقن ُمٜمٝمج٤ًم ًمٚمحٞم٤مة، وهذا ُم٤م يزيد ُمـ 

٦م ي هلذه اعمٝمٛمّ ؾ أقم٤ٌمء اًمتّمدّ ؿ قمٚمٞمٝمؿ ُتٛمّ تّ ُم١ًموًمٞم٦م اعمٝمتٛملم سم٤مًمِم٠من اًمديٜمل، وحي

 ٦م-ُمٝم٤م قمٚمامء اًمديـ وُمراضمع اًمٓم٤مئٗم٦م احل٘مّ اجلًٞمٛم٦م؛ اؾمتٙمامًٓ ًمٚمجٝمقد اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ىمدّ 

ؾم٦م ًمتخّمٞمص وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ؛ سم٤مدرت إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ 

٤مم ؾمٝمؿ واومر ُمـ ضمٝمقده٤م وُمِم٤مريٕمٝم٤م اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م طمقل ؿمخّمٞم٦م اإلُم

٤م اعمٕمٜمّٞم٦م سم٤مًمدرضم٦م إومم وإؾم٤مس سمٛمًؽ هذا وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م؛ إذ إهّن × احلًلم

اعمٚمػ اًمتخّميص، ومٕمٛمدت إمم زرع سمذرة وٛمـ أروىمتٝم٤م اًم٘مدؾمٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م 

هذه اًمٌذرة اعم٤ٌمريم٦م إٟمِم٤مء ُم١مؾّم٦ًم وارث إٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م 

٦م شمًٚمٞمط ؾم٦م، طمٞم٨م أظمذت قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م ُمٝمٛمّ عم٘مدّ احلًٞمٜمٞم٦م، اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞم٦م ا

وهنْمتف × اًمْمقء ـ سم٤مًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمٞملم ـ قمغم ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم احلًلم

٧م دراؾمتٝم٤م اعم٤ٌمريم٦م وؾمػمشمف اًمٕمٓمرة، ويمٚمامشمف اهل٤مدي٦م، وومؼ ظمٓم٦م ُمؼمجم٦م وآًمٞم٦م ُمت٘مٜم٦م، تّ 

جمٛمققم٦م اقمتامده٤م واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م وٛمـ  وقمروٝم٤م قمغم اعمختّملم ذم هذا اًمِم٠من؛ ًمٞمتؿّ 

اًل ُمنموع ُمـ شمٚمؽ اعمِم٤مريع ُمتٙمٗمّ  ُمـ اعمِم٤مريع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتخّمّمٞم٦م، ومٙم٤من يمّؾ 

 ؾم٦م-٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ سمج٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م اعمٝمٛمّ 

ِع همػمٟم٤م ُمـ ىمٌؾ ـ اإلعم٤مم واإلطم٤مـم٦م سمتامم ضمقاٟم٥م قمل ـ ومل يدّ يمام ًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمدّ 

ّٓ أٟمّ  ىمد أظمذٟم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م سمذل ىمّم٤مرى ٜم٤م ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م، إ

، وإيّم٤مل ×د اًمِمٝمداءضمٝمدٟم٤م، وشم٘مديؿ ُم٤م سمقؾمٕمٜم٤م ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ ظمدُم٦م ؾمٞمّ 

 أهداومف اًم٤ًمُمٞم٦م إمم إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م-
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 ادشاريع افعؾؿقة يف ادمشسة

٦ًم وارث إٟمٌٞم٤مء طمقل اعمِم٤مريع سمٕمد اًمدراؾم٦م اعمتقاصٚم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م ُم١مؾمَّ 

ًٞمٜمل، شمّؿ اًمقىمقف قمغم جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعمِم٤مريع اًمتل مل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمج٤مل احل

وًمٙمؾٍّ ُيًٚمَّط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م يمام ُيراد هل٤م، وهل ُمِم٤مريع يمثػمة ويمٌػمة ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م، 

٦ًم ُمٜمٝم٤م أمهٞمتف اًم٘مّمقى، وووم٘م٤ًم جلدول إوًمقي٤مت اعمٕمتٛمد ذم  شمّؿ اظمتٞم٤مر اعم١مؾمَّ

ًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م إؾمٝم٤مُم٤ًم ذم ُت٘مٞمؼ ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م ّٞم٦م إيمثر أمهّٞم٦م، واًمتل ُيٕمتؼم اٚمٛماعمِم٤مريع اًمٕم

 ًمٚمؽماث واًمٗمٙمر احلًٞمٜمل، وهذه اعمِم٤مريع هل: 

 ل: ؿسؿ افتلفقػ وافتحؼقؼإوّ 

 إّن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ قمغم ُمًتقيلم: 

 أ ـ افتلفقػ

هذا اًم٘مًؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٕمٜم٤مويـ احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل مل يتّؿ شمٜم٤موهل٤م سم٤مًمٌح٨م وُيٕمٜمَك 

اًمتل اًم٘مٞمِّٛم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًمٜمت٤مضم٤مت يتؿُّ شُمٕمَط طمّ٘مٝم٤م ُمـ ذًمؽ- يمام واًمتٜم٘مٞم٥م، أو اًمتل مل 

إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمتحٙمٞمؿ اًمٕمٚمٛمل، ًمٞمتؿَّ  ؛ُمـ ىمٌؾ اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم ذم هذا اًم٘مًؿُأًمِّٗم٧م 

ٗمٞمٝم٤م وسمٕمد إسمداء اعمالطمٔم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإضمراء اًمتٕمديالت اًمالزُم٦م سم٤مًمتقاومؼ ُمع  يتّؿ ُم١مًمِّ

 ـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م-

 ب ـ افتحؼقؼ

ٞمف ىم٤مئؿ قمغم مجع وُت٘مٞمؼ وشمٜمٔمٞمؿ اًمؽماث اعمٙمتقب قمـ ُم٘متؾ اإلُم٤مم واًمٕمٛمؾ وم

 ُمًت٘مؾٍّ ، ويِمٛمؾ مجٞمع اًمٙمت٥م ذم هذا اعمج٤مل، ؾمقاء اًمتل يم٤مٟم٧م سمٙمت٤مٍب ×احلًلم

أو وٛمـ يمت٤مب، ُت٧م قمٜمقان: )ُمقؾمققم٦م اعم٘م٤مشمؾ احلًٞمٜمّٞم٦م(- ويمذا اًمٕمٛمؾ ضم٤مٍر ذم هذا 

مجٕمٝم٤م وُت٘مٞم٘مٝم٤م، ٞمتؿَّ ًمأن؛  اًم٘مًؿ قمغم رصد اعمخٓمقـم٤مت احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل مل شُمٓمٌع إمم
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، ٦ًماعم١مؾمَّ اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمت٥م اًمتل شمّؿ ُت٘مٞم٘مٝم٤م ظم٤مرج  ويتؿُّ صمّؿ ـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م- يمام 

ًمٖمرض ـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م، وذًمؽ سمٕمد إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمت٘مٞمٞمؿ اًمٕمٚمٛمل ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م 

٦ًماًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  ، وسمٕمد إدظم٤مل اًمتٕمديالت اًمالزُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وشم٠ميٞمد صالطمٞمتٝم٤م ًمٚمٜمنم اعم١مؾمَّ

٦ًم قم شم٘م  سمٓم٤ٌمقمتٝم٤م- اعم١مؾمَّ

 افثاين: جمّؾة اإلصالح احلسقـل

وهل جمّٚم٦م ومّمٚمٞم٦م ُمتخّّمّم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، هتتّؿ سمٜمِمـر ُمٕم٤ممل وآوم٤مق اًمٗمٙمر  

اًمْمقء قمغم شم٤مريخ اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وشمراصمٝم٤م، ويمذًمؽ إسمراز ط وشمًٚمِّ احلًٞمٜمل، 

ًمٜمٝمْم٦م اعم٤ٌمريم٦م، وىمد واًمٗم٘مٝمٞم٦م وإدسمٞم٦م ذم شمٚمؽ اضمتامقمٞم٦م وآاجلقاٟم٥م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، 

يمٌػمًا ذم جم٤مهل٤م، واطمتّٚم٧م اًمّمدارة سملم اعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م ذم  ىمٓمٕم٧م ؿمقـم٤مً 

 جم٤مهل٤م، وأؾمٝمٛم٧م ذم إصمراء واىمٕمٜم٤م اًمٗمٙمري سم٤مًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م-

 ظـ افـفضة احلسقـقةفات بُ افش  : ؿسؿ رّد افثافث

ٌُٝم٤مت إّن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ ىم٤مئؿ قمغم مجع  × ٤مرة طمقل اإلُم٤مم احلًلماعمثاًمِمُّ

ٌُٝم٤مت وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل شمتٌع  ُمـ يمت٥م ىمديٛم٦م أو ُمٔم٤مّن شمٚمؽ اًمِمُّ

ومرزه٤م صُمؿَّ يتؿُّ طمديث٦م، وُم٘م٤مٓت وسمحقث وٟمدوات وسمراُم٩م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م وُم٤م إمم ذًمؽ، 

 قمٚمٛمّل  ٠ُمؾمٚمقبقمٚمٞمٝم٤م سم اًمردُّ يتؿُّ صمّؿ وشمٌقيٌٝم٤م وقمٜمقٟمتٝم٤م وٛمـ ضمدول ُمقوققمل، 

 ُمًتقي٤مت-ة ذم قمدَّ  ُت٘مٞم٘مل

 ×افرابع: ادقشقظة افعؾؿقة مـ ـؾامت اإلمام احلسغ

ذم × ُمـ يمٚمامت اإلُم٤مم احلًلمُمًتخَرضم٦م وهل ُمقؾمققم٦م قمٚمٛمٞم٦م ختّمّمٞم٦م 

ُم٤مم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم وومروع اعمٕمروم٦م، ويٙمقن ذًمؽ ُمـ ظمالل مجع يمٚمامت اإل

ُمـ اعمّم٤مدر اعمٕمتؼمة، صمّؿ شمٌقيٌٝم٤م طم٥ًم اًمتخّّمّم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمع سمٞم٤من × احلًلم
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ووٕمٝم٤م سملم يدي ذوي آظمتّم٤مص؛ ًمٞمًتخرضمقا ٟمٔمري٤مت  تٚمؽ اًمٙمٚمامت، صمؿّ ًم

 واًمقاىمع اًمٕمٚمٛمل-× قمٚمٛمّٞم٦م ام٤مزضم٦م سملم يمٚمامت اإلُم٤مم

 أو )ادقشقظة إفػبائقة احلسقـقة(× اخلامس: ؿسؿ دائرة معارف اإلمام احلسغ

وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م ُمـ × وهل ُمقؾمققم٦م شمِمتٛمؾ قمغم يمّؾ ُم٤م يرشمٌط سم٤مإلُم٤مم احلًلم

ث، ووىم٤مئع، وُمٗم٤مهٞمؿ، ورؤى، وأقمالم وسمٚمدان وأُم٤ميمـ، ويمت٥م، وهمػم ذًمؽ، أطمدا

ُمرشّم٦ٌم طم٥ًم طمروف إًمػ سم٤مء، يمام هق ُمٕمٛمقل سمف ذم دوائر اعمٕم٤مرف واعمقؾمققم٤مت، 

ومٞمٝم٤م يمّؾ ذوط اعم٘م٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ُمٙمتقسم٦م ك شُمراقمَ وقمغم ؿمٙمؾ ُم٘م٤مٓت قمٚمٛمّٞم٦م رصٞمٜم٦م، 

 سمٚمٖم٦ٍم قمّمـري٦م وُأؾمٚمقٍب طمدي٨م-

 شائؾ وإضاريح اجلامعقةافسادس: ؿسؿ افر

إطمّم٤مء اًمرؾم٤مئؾ  ل:إوّ إّن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ يتٛمحقر طمقل أُمريـ: 

وإـم٤مريح اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمتل يُمت٧ٌْم طمقل اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، وُمت٤مسمٕمتٝم٤م ُمـ ىمٌؾ جلٜم٦م 

إقمداد  افثاين:قمٚمٛمٞم٦م ُمتخّّمّم٦م؛ ًمرومع اًمٜمقاىمص اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهتٞمئتٝم٤م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، 

ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم هذا اًم٘مًؿ، شمّمٚمح ًمٙمت٤مسم٦م رؾم٤مئؾ ُمقوققم٤مت طمًٞمٜمّٞم٦م ُمـ 

 وأـم٤مريح ضم٤مُمٕمٞم٦م، شمٙمقن سمٛمتٜم٤مول ـماّلب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م-

 افسابع: ؿسؿ افسمجة

وهنْمتف اعم٤ٌمريم٦م × ي٘مقم هذا اًم٘مًؿ سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمؽماث اعمٙمتقب طمقل اإلُم٤مم احلًلم

ٞمد صالطمٞمتف ًمٚمؽممج٦م، سم٤مًمٚمٖم٤مت همػم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٜم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م، ويٙمقن ذًمؽ ُمـ ظمالل شم٠مي

 شمرمجتف أو اإلذاف قمغم شمرمجتف إذا يم٤مٟم٧م اًمؽممج٦م ظم٤مرج اًم٘مًؿ-صمؿَّ 

 واإلحصاء دَص افر  افثامـ: ؿسؿ 

اعمّتٌٕم٦م ذم هذا اًم٘مًؿ رصد مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م احلًٞمٜمّٞم٦م اعمٓمروطم٦م ذم مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ يتؿُّ 
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، واعمجالت ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م، يم٤مًمٗمْم٤مئٞم٤مت، واعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، واًمٙمت٥م

واًمٜمنمي٤مت، وهمػمه٤م؛ ام٤ّم يٕمٓمل رؤي٦م واوح٦م طمقل أهّؿ إُُمقر اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م 

احلًٞمٜمٞم٦م سمٛمختٚمػ أسمٕم٤مده٤م، وهذا سمدوره يٙمقن ُم١مصّمرًا ضمّدًا ذم رؾمؿ اًمًٞم٤مؾم٤مت 

اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمٛم١مؾّم٦ًم، ورومد سم٘مّٞم٦م إىم٤ًمم ومٞمٝم٤م، ويمذا سم٘مٞم٦م اعم١مؾّم٤ًمت واعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم 

 ك اعمج٤مٓت-ؿمتّ 

 تاشع: ؿسؿ ادممترات وافـدوات افعؾؿقةاف

ويتّؿ اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ قمغم إىم٤مُم٦م ُم١مترات وُمٚمت٘مٞم٤مت وٟمدوات قمٚمٛمّٞم٦م ومٙمري٦م 

ُمتخّّمّم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، ًمٖمرض اإلوم٤مدة ُمـ إىمالم اًمرائدة واإلُمٙم٤مٟم٤مت 

اًمقاقمدة، ًمٞمتّؿ ـمرطمٝم٤م ذم ضمقٍّ قمٚمٛمّل سمٛمحي إؾم٤مشمذة واًم٤ٌمطمثلم واعمحّ٘م٘ملم ُمـ 

ريـ؛ ي آظمتّم٤مص، يمام شمتّؿ دقمقة اًمٕمٚمامء ذو اًم٘مٞمِّٛم٦م ًمٓمرح أومٙم٤مرهؿ ورؤاهؿ واعمٗمٙمِّ

٦ًم، قمغم اًمٙمقادر اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  ُمـ ًمديف  ويمذا ؾم٤مئر اًم٤ٌمطمثلم واعمح٘م٘ملم ويمّؾ اعم١مؾمَّ

ُمـ ـمرق ىمراءهتؿ ًمٚمٜمّمقص احلًٞمٜمٞم٦م وومؼ ًمالؾمتٗم٤مدة اهتامم سم٤مًمِم٠من احلًٞمٜمل، 

 ًمدهيؿ-آؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م اعمٕمتَٛمدة إدوات 

 افعاذ: ؿسؿ ادؽتبة احلسقـقة افتخصصقة

وهل ُمٙمت٦ٌم طمًٞمٜمٞم٦م ختّّمّمٞم٦م دمٛمع اًمؽماث احلًٞمٜمل اعمخٓمقط واعمٓمٌقع، أٟمِم٠مهت٤م 

٦ًم  ّمٝم٤م٦م ذم جم٤مل ٟمٌٞم٤مء، وهل دمٛمع آٓف اًمٙمت٥م اعمٝمٛمّ وارث إُم١مؾمَّ  -ختّمُّ

 احلادي ظؼ: ؿسؿ ادقؿع اإلفؽسوين

ص ًمٙمؽموين إوهق ُمقىمع  ٦ًم ٞم٤مت سمٜمنم ٟمت٤مضم٤مت وومٕم٤مًمُمتخّمِّ وارث إٟمٌٞم٤مء، ُم١مؾمَّ

ي٘مقم سمٜمـنم وقمرض يمتٌٝم٤م وجمالهت٤م اًمتل شمّمدره٤م، ويمذا اًمٜمدوات واعم١مترات اًمتل 

٦ًم، اًمْمقء قمغم أظم٤ٌمر يًٚمِّط شم٘مٞمٛمٝم٤م، ويمذا  وجمٛمؾ ومٕم٤مًمٞم٤مهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم١مؾمَّ

 واإلقمالُمٞم٦م-
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 افثاين ظؼ: افؼسؿ افـسقي

 ذمٚمٛمٞم٦م ٟمًقي٦م يٕمٛمؾ هذا اًم٘مًؿ ُمـ ظمالل يم٤مدر قمٚمٛمل ُمتخّمص وسم٠مىمالم قم

يمام  ل،احلًٞمٜم اًمٗمٙمراجل٤مٟم٥م اًمديٜمل وإيم٤مديٛمل قمغم شمٗمٕمٞمؾ دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم 

وومؼ إؾم٤مًمٞم٥م  ،ت٠مهٞمؾ اًم٤ٌمطمث٤مت واًمٙم٤مشم٤ٌمت وٛمـ ورؿم٤مت قمٛمؾ شمدريٌٞم٦مي٘مقم سم

 اعمٕم٤مسة ذم اًمت٠مًمٞمػ واًمٙمت٤مسم٦م-

 افثافث ظؼ: افؼسؿ افػـل

اًمٜمت٤مضم٤مت احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل شمّمدر إّن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ ىم٤مئؿ قمغم ـم٤ٌمقم٦م وإظمراج 

رة ُينمف قمٚمٞمٝم٤م يم٤مدر سمراُم٩م إًمٙمؽموٟمٞم٦م  ُمـ ظمالل، ٦ًماعم١مؾمَّ قمـ  ومٜمّل ُمتٓمقِّ

ص سمرجم٦م ويٕمٛمؾ قمغم شمّمٛمٞمؿ إهمٚمٗم٦م وواضمٝم٤مت اًمّمٗمح٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م،  ،ُمتخّمِّ

اإلقمالٟم٤مت اعمرئٞم٦م واعمًٛمققم٦م وهمػممه٤م، وؾم٤مئر إُمقر اًمٗمٜمّٞم٦م إظمرى اًمتل ُتت٤مضمٝم٤م 

 -يم٤موّم٦م إىم٤ًمم

 وهٜم٤مك ُمِم٤مريع ُأظمرى ؾمٞمتّؿ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم-

 × (ـفضة احلسقـقة وظؾؿ اإلمامهذا افؽتاب )اف

إّن اًمٌح٨م قمـ أهداف اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م وارشم٤ٌمـمٝم٤م سمٕمٚمؿ اإلُم٤مم 

، ُمـ إسمح٤مث اعمٝمّٛم٦م واعمٕمّٛم٘م٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، واًمتل وىمع ذم سمٕمض ×احلًلم

ف وٟم٘م٤مش، ًمذًمؽ ٟمجد شمٕمدد اًمٜمٔمري٤مت وشمٜمّقع أراء ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد وإمم ضمزئٞم٤مهت٤م اظمتال

يقُمٜم٤م هذا، وُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب اًمتل أّدت إمم هذا آظمتالف هق وضمف اجلٛمع سملم قمٚمؿ 

، أو ُمـ ؾمٜمخ اًمٕمٚمقم اًمٖمٞمٌٞم٦م واًمٚمدٟمٞم٦م سمِمٝم٤مدشمف ُمـ ضم٤مٟم٥م، ؾمقاء يم٤من قمٚمٛمف× اإلُم٤مم

٥م آظمر سملم ُتّريم٤مشمف وأهؾ اًمٌٞم٧م^، وُمـ ضم٤مٟم’ يم٤من ُمـ إظم٤ٌمرات اًمرؾمقل

اًمٕمًٙمري٦م ورؾم٤مئٚمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وجمٛمققم٦م ُمـ إهداف اعمخٓمط هل٤م واعمٕمٚمـ قمٜمٝم٤م ذم سمٕمض 
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يمٚمامشمف يم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وشمٖمٞمػم احل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل، وُم٤م إمم ذًمؽ، وقمغم إصمر 

مم أّن اهلدف إؾم٤مد هق إذًمؽ شمقًّمدت ذم اًمٌلم ٟمٔمريت٤من ُمٝمّٛمت٤من: إومم: شمذه٥م 

ّن اهلدف إصكم هق إىم٤مُم٦م أِمٝم٤مدة، ويمّؾ إصالح يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م: شمذه٥م إمم اًم

مم ُمًتقى اًمٜمٔمري٦م   شمقضمد آراء أظمرى ىمد شمرىمك سمٕمْمٝم٤م إاحلٙمقُم٦م، وسملم ه٤مشملم اًمٜمٔمريتلم

أو ذم  ،أو ذم اًمٌٞم٤من واًمتٗمًػم ،ختتٚمػ ذم اًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ، أو ذم ٟمققمٞم٦م اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من

وشمٖمػّم ظمٓم٤مسم٤مهت٤م ُمراطمؾ اًمٜمٝمْم٦م وحمّٓم٤مهت٤م
(1)

 - 

ُمـ سمٞمٜمٝم٤م يمت٤مب  ،وىمد أًّمٗم٧م ذم هذا اًمّمدد يمت٥م قمديدة وسمحقث وُم٘م٤مٓت ُمتٜمّققم٦م

ؿمٝمٞمد ضم٤مويد )اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد( ًمٚمِمٞمخ ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، واًمذي أصم٤مر هذا اًمٙمت٤مب 

ك جمٛمققم٦م ُمـ أراء اًمتل ظم٤مًمػ هب٤م ضمدًٓ واؾمٕم٤ًم ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ طمٞم٨م شمٌٜمّ 

قمـ اًمٜمزاع ذم × سمٕمد قمٚمؿ اإلُم٤ممأًمقازم قمٚمٛمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ ىمٌقهل٤م، وم٘مد  اعمِمٝمقر، واًمتل هل٤م

هذه اعم٠ًمًم٦م وسمحثٝم٤م سمِمٙمٚمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمل واًمٔم٤مهري
(2)

، وم٠مؾمس أؾم٤مؾم٤ًم سمٜمك قمٚمٞمف رؤيتف 

طمقل ومٚمًٗم٦م وأؾم٤ٌمب اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، وىمد طم٤مول شم٠مويؾ أو شمْمٕمٞمػ اًمٜمّمقص 

 وإدًم٦م اًمتل خت٤مًمػ ُمتٌٜمّٞم٤مشمف-

٤مب ؿمٝمٞمد ضم٤مويد )اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد( يم٤مٟم٧م هٜم٤مك جمٛمققم٦م وقمغم إصمر هذا اًمٓمرح ذم يمت

ُمـ اًمردود واإلؿمٙم٤مٓت قمغم اًمرؤي٦م وأراء اعمذيمقرة ذم هذا اًمٙمت٤مب
(3)

، وُمـ أهؿ 

شمٚمؽ اًمردود ُم٤م ؾمٓمره يراع اًمِٕمٚمؿ واًمٗمْمٞمٚم٦م، اًمَٕمَٚمؿ اًمٕم٤ممل ؾمامطم٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ 

                                                 
ُاٟمٔمر: ُم٘م٤مل اًمتحرير ذم جمٚم٦م اإلصالح احلًٞمٜمل، اًمٕمدد اًمراسمع، وُم٘م٤مل ىمراءة ٟم٘مدي٦م عمٌح٨م  (7)

 اعمٔمٚمقُمٞم٦م ذم يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد، جمٚم٦م اإلصالح احلًٞمٜمل، اًمٕمدد اًمت٤مؾمع-

 -77ُاٟمٔمر: ؿمٝمٞمد ضم٤مويد:  (7)

يمت٤مب ُت٧م قمٜمقان: هگذؿم٧م أطمَم شمٚمؽ اًمردود وٟمّٔمٛمٝم٤م وومٝمرؾمٝم٤م اًمِمٞمخ رو٤م أؾمت٤مدي ذم  (3)

 يمت٤مب ؿمٝمٞمد ضم٤مويد-
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 ٞمد آگ٤مه )اًمِمٝمٞمد اًمٕم٤ممل(-ذم يمت٤مب ُت٧م قمٜمقان: ؿمٝم ًمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين

، واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ُم١ًموًمٞمتٝم٤م ذم سمٞم٤من وإفمٝم٤مر وىمد ىم٤مُم٧م ُم١مؾم٦ًم وارث إٟمٌٞم٤مء

افـفضة احلسقـقة وظؾؿ ُت٧م قمٜمقان: )  احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمؽممج٦م هذا اًمٙمت٤مب وٟمنمه

(×اإلمام
(1)

 ، وىمد أذف قمغم شمرمجتف ىمًؿ اًمؽممج٦م ذم اعم١مؾم٦ًم-

قومٞمؼ، ٟم٘مّدم اًمِمٙمر ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر حمّٛمد احلٚمٗمل وإذ ٟمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم قمغم هذا اًمت

ُم١ًمول ىمًؿ اًمؽممج٦م ذم اعم١مؾم٦ًم واًمِمٞمخ اًمديمتقر طمٌٞم٥م اًم٤ًمقمدي قمْمق ىمًؿ 

اًمِمٞمخ ٟمٌٞمؾ اًمديمتقر اًمؽممج٦م، يمام ٟمت٘مّدم سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ًمٚمديمتقر اًمًّٞمد ظم٤مًمد ؾمٞم٤ًموي و

 اًمٞمٕم٘مقيب اًمَذيـ أظمذا قمغم قم٤مشم٘مٝمام شمرمج٦م هذا اًمٙمت٤مب اًم٘مٞمّؿ-

 ت٤مم ٟم٠ًمل اهلل أن يقوّم٘مٜم٤م ذم أقمامًمٜم٤م إّٟمف ؾمٛمٞمٌع جمٞم٥ُم-وذم اخل

 

 

 اللجنة العلمية يف
 مؤسسة وارث األنبياء

 للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية

 

 

                                                 
 قمٜمقان اًمٙمت٤مب سمٜم٤مًء قمغم أُمر ؾمامطم٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ اًمّم٤مذم اًمگٚمپ٤ميگ٤مين وىمد شمّؿ شمٖمٞمػم  (7)

 .سمٜمٗمًف
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 مع القارئ 

 

 

 

 َع ايكاز٨

 ٱ ٻ ٻ

ىمد ي٘مقل اًمٌٕمض: ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي يتٕمرض ومٞمف اإلؾمالم ُمـ يمؾ صقب هلجقم 

زُٓمٝمؿ، وهتّدد ومٞمف يمٞمٜمقٟم٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل سم٤مٕؾمٚمح٦م اًمّٓمٖم٤مة واعمًتٕمٛمريـ وأ

اخلٓمػمة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمٜمٝم٤م وآىمتّم٤مدي٦م، واًمث٘م٤مومٞم٦م، واحلرسمٞم٦م- طمتك ُتّقًم٧م جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م 

- واًمتزايد اعمًتٛمر عمخٓمٓم٤مهتؿ آؾمتٖمالًمٞم٦م ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م إمم جمتٛمٕم٤مت أضمٜمٌٞم٦م ويم٤مومرة

ًمِم٤ٌمب طمتك ُترف أومٙم٤مرهؿ قمـ ظمالل إقمالُمٝمؿ اعمٖمرض ٓ ؾمٞمام اعمقضّمف ُمٜمف ًمنمحي٦م ا

اإلؾمالُمل ُمـ ضمذوره٤م- ومٝم٤م هل  اًمديـ أؾمس ضم٤مدة اًمّمقاب، ؾم٤مقمٞم٦م سمذًمؽ إمم ىمٚمع

ضمٕمؾ أؾم٤مس اإلؾمالم واًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  اًمْم٤مًّم٦م سملم يدى اعمًٚمٛملم ام٤م شمْمع اعمٓمٌققم٤مت

وُم٤ًمء ًمٚمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر واًمت٘م٤مًمٞمد إضمٜمٌٞم٦م  ًمٚمؽموي٩م ص٤ٌمطم٤مً  ذم دائرة اخلٓمر، ُمْم٤موم٤مً 

ت اعمؽممج٦م واجلرائد ٦م ُمـ ظمالل اًمٙمت٥م واًمّمحػ، واعمجاّل اًمديٜمٞم ٓم٤مئٗمٞم٦م وإىمٚمٞم٤ّمتواًم

ومتٜمِم٠م ٟمتٞمج٦م ذًمؽ اًمٍماقم٤مت وآظمتالوم٤مت اعمتٕمددة سمٞمٜمٝمؿ- وشم٤ًمق شمٚمؽ  ،و---

 اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م إمم طم٤موم٦م آٟم٘مراض- 

أي صمٛمرة ؾمٜمجٜمٞمٝم٤م ُمـ شمٜم٤مول يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد سم٤مًمٌح٨م واًمٜم٘مد؛ همػم إًم٘م٤مء 

 ٥م ذم ٟم٤مر آظمتالوم٤مت؟ وأي أمل ٟمريد إؾمٙم٤مٟمف؟احلٓم

قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف جي٥م أن ٟم٘مٚمؾ ُمـ آظمتالف، وٟمحّٙمؿ أواس وطمدشمٜم٤م وٟمذي٥م 
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قمالم ذا اإل هو حل٤مد واًمتٖمّرب،ذم وضمف هذا اًمًٞمؾ ُمـ اإل اً ؾمدّ  ؾ سمٞمٜمٜم٤م، وأن ٟمٌٜملاًمٗمقاص

شم٘م٤مًمٞمده٤م اًم٘مقى اًمدظمٞمٚم٦م قمغم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ُت٤مول شمزريؼ و اعمٖمرض،

جي٤مد حلٛم٦م سمٞمٜمٜم٤م يٙمقن هل٤م إصمر ذم ُتّملم ىمالع جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ذم إ وظمراوم٤مهت٤م وُم١مًمٗم٤مهت٤م- ًمٜمٗمٙمر

 وُمٙم٤مٟمتٝم٤م وُمِمؽميم٤مهت٤م اإلؾمالُمٞم٦م- 

قمٚمٞمٜم٤م ص٘مؾ أذه٤من اًمِم٤ٌمب، وووع اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ذم جم٤مل آىمتّم٤مد، 

رة يًٝمؾ دريمٝم٤م؛ واًمًٞم٤مؾم٦م، وآضمتامع، وإظمالق، واًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ سملم أيدهيؿ سمّمق

اإلؾمالم ىم٤مدر قمغم شم٠مُملم شمٓمّٚمٕم٤مهتؿ اإلؾمالُمٞم٦م يم٤موم٦م- ومٜمدومع سمذًمؽ  طمتك يٕمٚمٛمقا أنّ 

شمِمٜمجٝمؿ اًمٗمٙمري وٟمٛمٞمط قمـ ـمري٘مٝمؿ شمٚمؽ اًمٌحقث اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقاوٞمع اهل٤مُمِمٞم٦م 

  واًمث٤مٟمقي٦م-

ذم إطمٙم٤مم هٞمٛمٜم٦م اًمٕمدو ُمـ ظمالل وٛمقر ؿمجرة  إّن هذه اًمٜم٘م٤مؿم٤مت ؾمتٙمقن ؾم٤ٌٌمً 

ؿمٖمؾ أذه٤من اعمقطمديـ سمٛم٤ٌمطم٨م ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمٝم٤م، وضمٕمٚمف يقاصؾ اًمتقطمٞمد اًمٓمٞم٦ٌّم و

خمٓمٓم٤مشمف ُمرشم٤مح اًم٤ٌمل- ذم وىمتٜم٤م احل٤مض احل٤مومؾ سم٤مًم٘مٚمؼ وآوٓمراب، واخلقف، ٓ شمقضمد 

أي٦م ُمّمٚمح٦م شمؽمشم٥م قمغم اًمٗمرىم٦م وآٟم٘م٤ًمم، سمؾ ُمع هذه آسمتالءات اًمتل ُتػ سمٜم٤م ٓ 

ٜم٤م دمٜم٥م اخلقض ومٞمٝم٤م ًمذا قمٚمٞم ؛شمقضمد ًمديٜم٤م ومرص٦م عمثؾ هذه إسمح٤مث واًمدراؾم٤مت

 ّٓ ٤م شمْمٕمػ ُمـ  أهّن سم٢مسار- ومٝمذه آظمتالوم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م ضمزئٞم٦م وىمٚمٞمٚم٦م إ

ؿمقيم٦م ُم٘م٤موُمتٜم٤م ًمٕمدوٟم٤م اخل٤مرضمل؛ وشمزيد ُمـ رصٞمد إضم٤مٟم٥م؛ وشمًقىمٜم٤م ُمـ دون أن 

 ٟمِمٕمر إمم ُت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ اخل٤مئٜم٦م-

 اً اعمٝمٛم٦م ضمدّ  ػمضمٚمٝم٤م اًم٘مٚم٥م؛ وشمتٕمٚمؼ هب٤م آُم٤مل اخلهذه هل إُمقر اًمتل حيؽمق ُمـ أ

ُم٤م أردت سمٞم٤مٟمف ُمـ ظمالل هذا اًمتٗمّمٞمؾ طمتك يٚمتٗم٧م  واجلديرة سم٤مٓهتامم؛ وهذا أيْم٤مً 

اًم٘م٤مرئ أيمثر إمم اًمقفم٤مئػ اخلٓمػمة اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مف ُمـ طمٗمظ ًمالٟمًج٤مم واًمتآًمػ، 

واعمح٤مومٔم٦م قمغم وطمدة صقشمٜم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ طمرُم٦م أطمٙم٤مم اإلؾمالم وشمٕم٤مًمٞمٛمف 

 وؿمٕم٤مئره- 
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 ٤م ذيمرٟم٤مه: أوػ إمم ُم

ف جيدر سمٜم٤م أن ٓ ٟمٖمٗمؾ أو ٟمتٖم٤مومؾ قمـ ُم٤ًمقمل وضمٝمقد إقمداء اعمٜمّم٦ٌم قمغم دمزئ٦م إٟمّ 

اعمًٚمٛملم وإجي٤مد اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤مطمر سمٞمٜمٝمؿ- وجي٥م أن ٓ ٟمًتٝملم ومٜمٝمٛمش ُم٤م ىمد يقضمده ذًمؽ 

آظمتالف واًمٗمرىم٦م ُمـ أضار قمغم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م، جي٥م أن ٓ ٟمٍمف هذه أي٦م اعمحٙمٛم٦م 

ن سمٕمد وم٤مًمدظمالء اعمًتٕمٛمرو -(ٻ ٻ پ پ پ)ٕم٤ممم: قمـ أقمٞمٜمٜم٤م؛ ىم٤مل شم

ُمتٗمرىم٦م ذم يمؾ اجلقاٟم٥م؛  طمٙمقُم٤مت وٕمٞمٗم٦م ٟمِم٤مئٝمؿشم٘مًٞمٛمٝمؿ ًمٚمدول اإلؾمالُمٞم٦م وإ

ام٤م ضمٕمؾ  ؛عمّم٤محلٝمؿ وإضم٤ٌمر اعمًٚمٛملم قمغم اشم٤ٌمع هذه احلٙمقُم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م طم٤مُمٞم٦م

ـ احلٙمقُم٤مت وسملم أزُٓمٝمؿ اًمذي اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م سملم هذه اعمًٚمٛملم يتّمقرون أنّ 

 قمٞمٜمتٝمؿ قمغم رأؾمٝم٤م أُمر ُمًتحٞمؾ، وص٤مر اعمًٚمٛمقن جمؼميـ قمغم اًمرو٤م سمدويالت صٖمػمة

ّٓ سمٚمداو اعمٕمت٘مدات اإلؾمالُمٞم٦م  أنّ  ؿ رأوإهّن  ن ُمّمٓمٜمٕم٦م همػم أصٞمٚم٦م- وُم٤م ذًمؽ إ

وقمدم آسمتٕم٤مد قمـ ومٙمرة اًمقطمدة  ،اًمتقطمٞمدي٦م شم٘مقد شمٚمؽ اعمجتٛمٕم٤مت إمم آُت٤مد

عمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، ومتٚمؽ اعمٕمت٘مدات اإلؾمالُمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؛ أي اًمقطمدة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕم٤م

واطمدة ذم قمزُمٝمؿ ويمٗم٤مطمٝمؿ رهمؿ  اًمراىمٞم٦م واعمٜمجٞم٦م ىمد ضمٕمٚم٧م ه١مٓء إومراد يداً 

آظمتالوم٤مت اًمتل طمّمٚم٧م سم٤مؾمؿ شمٕمدد إوـم٤من واًمدول وإٟمٔمٛم٦م اعمختٚمٗم٦م، وىمد أزاًم٧م 

اًمٗمقاصؾ اجلٖمراومٞم٦م  :شاهللِ َرُشقُل  ّؿداً ُمَ  ن  أ ْصَفُد ، أَ اهلل ّٓ إ ففَ إ ٓ نْ أ ْصَفُد ، أـَز أ َاهللُ»يمٚمٛم٦م: 

أٟمح٤مء آظمتالف  اعمِمؽميم٤مت سملم اعمًٚمٛملم يمثػمة وُمتجّذرة ًمدرضم٦م أنّ  سمٞمٜمٝمؿ- سمؾ إنّ 

  ىمٝمؿ-سمٞمٜمٝمؿ مل شم١مصمر ذم وطمدهتؿ ومل شمٗمرّ 

واًمِمٕم٥م اهلقًمٜمدي ؿمٕم٤ٌمن ُمٜمٗمّمالن وأضمٜمٌٞم٤من قمـ سمٕمْمٝمام  اًمِمٕم٥م اًمتقٟمز ومٛمثالً 

واًم٤ٌميمًت٤مين ومٝمؿ مل  اعمٖمريب، وإٟمدوٟمٞمز،اًمٌٕمض، سمخالف اًمِمٕم٥م اًمتقٟمز، و

يمقن هقيتٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م حمٗمقفم٦م وصم٤مسمت٦م،  ؛ومل يٜمٗمّمٚمقا قمـ سمٕمْمٝمؿ ؛أُمؿ يّمٌحقا أرسمع

سمؾ ذاسمت٤م ومٞمٝم٤م- وفمّؾ اعمٕمٞم٤مر احل٤ميمؿ سملم  اهلقي٦م اًمتقٟمًٞم٦م وٓ اعمٖمرسمٞم٦م، ومل شمتٕم٤مرض ُمٕمٝم٤م
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تٙمؼمة قمغم اًمدول اعمً وهذا ُم٤م محؾ -(ۈ ٴۇ ۋ) اعمًٚمٛملم هق ىمقًمف شمٕم٤ممم:

شمٚمؽ وٕم٤مف تٛمرار ذم رؾمؿ خمٓمٓم٤مهتؿ اًمراُمٞم٦م إلاًمًٕمل سم٠مي ٟمحق ُمـ إٟمح٤مء إمم آؾم

اإلؾمالُمٞم٦م  تاإلؾمالُمٞم٦م، وشمقهلم اعمٕمت٘مدات وآًمتزاُم٤ماًمِمٕم٤مئر واعمِمؽميم٤مت ذم اًمدول 

٤مهٚمٞم٦م وىمٌؾ ًمٚمٛمجتٛمع، وشمروي٩م اًمٕم٤مدات واًمِمٕم٤مئر إظمرى وإن يم٤مٟم٧م ذم قمّمقر اجل

 - اً ُم١ماُمراهت٤م يمثػمة ضمدّ و اخلالي٤م آؾمتٕمامري٦م وُمٙم٤مئده٤م إنّ  اإلؾمالم- قمغم يمؾ طم٤مل؛

 أن ٟمٙمقن قمغم ي٘مٔم٦م واؾمتٕمداد، وأن ٟم٘مػ  قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملمذم هذا اًمٕمٍم؛ يتٕملّم 

 ذم وضمف محالت يمؾ ه١مٓء إقمداء، وإقمالُمٝمؿ اعمقضّمف وّد اإلؾمالم؛ اًمذي يٛمتٚمؽ

ن قمغم اؾمتٕمداد ًمٚمدوم٤مع آٓف اًمّمٗمح٤مت واعمٓمٌققم٤مت ذم هذا اًمٕم٤ممل- يمام جي٥م أن ٟمٙمق

قمـ قم٤معمٜم٤م اإلؾمالُمل، وآرشم٘م٤مء سم٤مًمٜمْم٩م اًمٗمٙمري ًمٚمِم٤ٌمب ُمـ ظمالل إرؿم٤مدهؿ إمم 

 اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م، ومحؾ اعمجتٛمع قمغم اًمت٘مّدم واًمرىمل واًمتٙم٤مُمؾ أيمثر وم٠ميمثر قمٚمٛمٞم٤مً 

 - وأظمالىمٞم٤مً 

أمل ـ  أٟم٤م اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػـ  ٜم٤م ًمٜمدرك هذه اعمٕم٤مٟم٤مة، وأؿمٝمد اهلل شمٕم٤ممم يمؿ يم٤مسمدتإٟمّ 

 اًمِمٕمقر هب٤م طمتك اوٓمرب طم٤مزم وأرق ٟمقُمل- 

ًمٙمـ ًمق ضم٤مء أطمد وأًم٘مك طمجر اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٜم٤مس قمـ قمٛمد أو قمـ همػم قمٛمد، ومامذا 

سمرأي خم٤مًمػ ذم  ٟمٗمٕمؾ؟ ًمق ضم٤مء أطمد ُمـ ظمالل ُم٤م شمٌٜم٤مه ُمـ أومٙم٤مر ُمًتحدصم٦م وُمتجددة

٤م أرىمك ُم٠ًمًم٦م حمًقُم٦م ًمٞم٧ًم ُمقوٕم٤ًم ًمٚمٛمِم٤مطمٜم٤مت اًمٗمٙمري٦م؛ وىمد قمروم٧م قمغم أهّن 

دارس اجلٝم٤مدي٦م وأومْمؾ ٟمٛمقذج ًم٤ًٌمًم٦م رضم٤مل اًمٗمْمٞمٚم٦م، وحمٌل اخلػم، واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، اعم

قمٛمره ذم اًمتح٘مٞمؼ  ؾمٌع ؾمٜمقات ُمـ ًمٚمؽّمف اًمٗمٙمري ُمًتٜمٗمذاً  واحلري٦م، وضمٕمٚمٝم٤م حمالا 

 ومامذا قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمٕمؾ؟  طمقهل٤م دون ضمدوى،

٤م، جيري ذم قمروق أُمتٜم ًمق أدمم ؿمخص سمرأي ؿم٤مذ وُمًتٝمجـ ذم ُم٠ًمًم٦م شمٕمّد ضمزًء ام٤ّم

ّٓ  وأس وضمقدٟم٤م وسم٘م٤مئٜم٤م، ُمع أنّ   أؾم٤مشمذشمف ىمد ٟمّمحقه وُمٜمٕمقه ُمـ قمرض ه٤مشمف إومٙم٤مر إ
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  ؟(1)ومامذا جي٥م أن ٟمٗمٕمؾ ٘مٌؾ؛ سمؾ أّس قمغم ـم٤ٌمقمتٝم٤م وٟمنمه٤م،أّٟمف مل ي

صقرهت٤م اعمتألًمئ٦م،  قمٛمد أطمد إمم ُمدرؾم٦م يمٗمقءة ي٘متدي هب٤م اعمجتٛمع وطمج٥مًمق 

صدرت  اًمتلـ  ذًمؽ قمغم اعمٖم٤مًمٓم٦م واخلٓم٠مُمٕمتٛمدًا ذم  وإصٞمٚم٦م، واًمٕم٘مالئٞم٦م، واعمحؽمُم٦م،

 ومامذا ٟمٗمٕمؾ؟  وشم٘مديٛمٝم٤م ُمٗمرهم٦م قمـ ىمٞمٛمٝم٤م،ـ  إٟمِم٤مء اهلل قمـ همػم قمٛمد

ًمٚمٜمّمٞمح٦م ومل يتٛمٙمـ ُمـ اًمتزام اًمّمٛم٧م  ف اؾمتٌد سمرأيف هٜم٤م ومل يٕمر اهتامُم٤مً سمدهيل؛ أٟمّ 

 إذى قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٛمٞمط ودمٜم٥م إوالل أومٙم٤مر همػمه ذم اًمقىم٧م احل٤مض واعمًت٘مٌؾ- ًمذا شمٕملّم 

 ُمٕم٤مجل٦م هذا احلجر ٓ شمٕمّد ٟمنماً  ٕنّ  ؛وٟمرومع طمجر اًمتٗمرىم٦م هذا طمتك يتٗمٓمـ أظمرون

 ًمالظمتالف سمؾ طمٞمٚمقًم٦م دون شمقؾمٕم٦م دائرة اخلالف-

إدراك طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ًمٞمس  قمٚمٞمٜم٤م ًمٗم٧م آٟمت٤ٌمه إمم ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م، وهل أنّ 

اإلؾمالم؟ ٟمٕمرومف ُمـ ظمالل وىمٚمٞمؾ اًمٗم٤مئدة وإمهٞم٦م- إذ يمٞمػ سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م ُمٕمروم٦م  صم٤مٟمقي٤مً  أُمراً 

، إئٛم٦م^، وؾم٤مئر ×وؾمٞمد اًمِمٝمداء ×اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم، وُمدرؾم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

سمؾ ًمق  ٝم٤م مل ٟمٕمرف اإلؾمالم،ُم٤مم ُتتؾ ىمٚم٥م اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل- وإذا مل ٟمٕمرومومٜمٝمْم٦م اإل

ُم٤مم ُمرآة اإل ٟمٙمقن ىمد اٟمحرومٜم٤م قمـ طم٘م٤مئؼ اإلؾمالم؛ ذًمؽ أنّ  اٟمحرومٜم٤م قمٜمٝم٤م ىمٚمٞمالً 

 إمم شمٕم٤مًمٞمٛمف ورؾم٤مًمتف-  اإلؾمالم، واعمرؿمد

ُم٤مُم٦م أس اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م وقم٘م٤مئد هذا اًمديـ اعمتجذرة اًمتل أسمٚمٖمٝم٤م اإل

قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سملم ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م  هٜم٤مك إًمٞمٝم٤م، ُم٤م يٕمٜمل أنّ  ذم سمداي٦م سمٕمثتف، ودقم٤م |اًمرؾمقل

 -×ُم٤مم احلًلماإلُم٤مُم٦م وُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م هنْم٦م اإل

                                                 
ًم٘مد قمٛمد اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ ىمٌؾ طمقازم ؾمٜمتلم وسمٓمٚم٥م ُمـ اعم١مًمػ اعمحؽمم ًمٙمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ( 7)

إمم سمٕمض ُمٕم٤ميٌف  وإمج٤مزم، وإقمالُمف سمٌٓمالن أؾم٤مؾمف ُمِمػماً  ٟمٗمًف ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٤مسمف سمِمٙمؾ هيع

 ؿَ وٟمقاىمّمف سمٜمحق آظمتّم٤مر- وـمٚم٧ٌم ُمٜمف سم٠من ٓ يٓمٌٕمف ويٜمنمه، وُمـ طمًـ احلظ ىمٌؾ سمذًمؽ- ومٚمِ 

 رضمع إمم ومٙمرة ٟمنمه،ٓ أقمٚمؿ!
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ظمٓم٠م آظمر- ومٚمق  ؾ أطمٞم٤مٟم٤مً الم ىمد يٛمثّ دٓء هبذا اًمٙماإل ُمالطمٔم٦م أظمرى وهل أنّ  وهٜم٤مك

قمٛمٚم٧م ذًمؽ؟  مِلَ قمغم ُمـ ـمرح ُمثؾ هذا اًمٓمرح وأًم٘مك طمجر اًمٗمرىم٦م وىمٞمؾ ًمف:  اقمؽمض

ُمثؾ هذه اًمدراؾم٤مت شم٤ًمقمد إضم٤مٟم٥م قمغم أهداومٝمؿ اًمٗمتٜمقي٦م، سمؾ إّٟمؽ ًمـ شمداوي أي  إنّ 

  ُمدرؾم٦م أيمثر اىمتداء وارشم٘م٤مًء وقم٘مالٟمٞم٦م- ×داء وًمـ دمٕمؾ ُمـ ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم احلًلم

وًمٙمـ ًمألؾمػ؛ إذ يمثػم ُمـ ه١مٓء إؿمخ٤مص اعمٕمدوديـ أو أهمٚمٌٝمؿ امـ شمتحرق 

مم ؿ يت٤مسمٕمقن هذا اًمتقضمف مل ي٤ٌمدروا إىمٚمقهبؿ عمثؾ هذا إُمر؛ مل يٕمؽموقا قمٚمٞمف رهمؿ أهّن 

 ؿ يٕمؽموقن قمغم ُمـ رّد قمٚمٞمف! سمؾ إهّن  حم٤مضمجتف وُمٜمٕمف ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ،

 ّٓ ّٓ ٤م هق ُمهذا آقمؽماض   أنّ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل إ تٚمؼ يرضمع  اؾمتجداء ؾمٚمٌل خمإ

 ظمالل سمٌٜمٞمتٜم٤م آضمتامقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م- سم٤مًمٜمٗمع قمغم ُمـ يريد اإل

قمٚمٞمٜم٤م اًمرّد قمغم اجلٛمٞمع، وأن ٟمجٞم٥م اًمٙمّؾ، وأن ٟمحٛمل يم٤موم٦م طمدودٟم٤م- وم٢مذا داومٕمٜم٤م  ،ٓ

سم٢مطمٙم٤مم قمـ طمد ُمـ طمدودٟم٤م ومحٞمٜم٤مه؛ ٓ جي٥م اًم٘مقل: عم٤مذا أطمٙمٛمتؿ اًمدوم٤مع قمـ هذا احلد 

 قمٚمٞمٙمؿ أٟمتؿ أو أي ؿمخص آظمر يتٕمرض حلٛمالت اًمٕمدو؟ يتٕملّم  ه أيْم٤مً همػم ُمع أنّ 

 ّٓ أي ؿمخص أراد أن يداومع قمـ   ومٜمحـ رأيٜم٤م أنّ ُمتخّمص احلٗم٤مظ قمغم ذًمؽ احلد- وإ

شمّمدى ًمف أوًمئؽ  أي طمد ُمـ هذه احلدود وطم٤مل دون وىمقع صمٚمٛم٦م ذم هذا اًمًّد اعمحٙمؿ؛

ّٕن اًمٕمدو  اعمٜم٤مومؼ واجل٤مهؾ؛ ذم صمقب احلريص هيدومقن إمم اهلجقم قمغم ذاك احلد اًمذيـ

ويقد اٟمًح٤مب مح٤مهت٤م سمحج٦م  مجٞمع احلدود ُمٗمتقطم٦م وسمدون ُمقاضمٝم٦م،يريد أن شمٌ٘مك 

 ---و اخلقف ُمـ آهّت٤مم وآقمؽماض

ق ذم يد ُمـ يٜمزقمقن إمم اًمتٗمرىم٦م واظمتال هذه اًمٜمزقم٦م اًمًٚمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمالطم٤مً  إنّ 

  -ري اخل٤مئـ ويدقمٛمقٟمفهؿ اًمٗمٙمسمٜم٤مء وي٘مقون سمذًمؽ اعمذاه٥م قمغم ُمدى ىمرون ُمتقاًمٞم٦م،

أُمس؟  ومل شم٘مقًمقه عم٤مذا أن شم٘مقًمقن هذا ٓ ُت٤مرسمقن سمدقم٦م أظمرى؟ أو ملَ ومٌ٘مقهلؿ:  
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ومل شمتّمدوا ًمف اًمًٜم٦م اعم٤موٞم٦م؟ يٚم٘مقن طمجر قمثرة سملم  ًمذًمؽ هذه اًمًٜم٦م عم٤مذا شمّمديتؿ

ك شمتٕم٤مفمؿ ؿمقيمتٝمؿ- أرضمؾ يمؾ ؿمخص يريد ُمٙم٤مومح٦م أي ُمٜمٙمر أو أي وم٤ًمد وسمدقم٦م؛ طمتّ 

ض أظمر إجي٤مد اًمٞم٠مس ذم ٟمٗمًٞم٤مت اًمٜم٤مس وقمّد هذه اعم٤ًمقمل همػم ُمثٛمرة ُمـ يمام آصمر اًمٌٕم

ظمالل ىمقهلؿ: ٓ ضمدوى ُمـ ـمرح هذه إُمقر، وًمـ ٟمّمؾ إمم ٟمتٞمج٦م ذم هذا اًمقىم٧م، 

ك يتٜمّّمٚمقن سمذًمؽ ُمـ ُم١ًموًمٞم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم ظمدُم٦م اًمديـ اإلؾمالُمل واًمدوم٤مع قمـ طمتّ 

ويٕمرومقن  ،قمـ اعم١ًموًمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م ٓء إؿمخ٤مص هؿ أيمثر اًمٜم٤مس شمٜمحٞم٤مً ه١م طمرُمتف- إنّ 

 قمٚمٞمٝمؿ اعمِم٤مريم٦م ذم ك ٓ يتقرـمقا ومٞمف ويتٕملّم ف ٓ داقمل ًمٓمرح ُمثؾ هذا اًمٙمالم طمتّ أٟمّ  ضمٞمداً 

 اًمٙمٗم٤مح- 

ُمـ أصح٤مب هذه اًمٜمزقم٦م اًمًٚمٌٞم٦م، وؾمٜم٤ًمهؿ ـ  ن ؿم٤مء اهللإـ  ٜم٤م ٓ ٟمرهم٥م أن ٟمٙمقنإٟمّ 

ٛملم إمم اًمتزاُم٤مهتؿ اًمديٜمٞم٦م- يمام سمتقومٞمؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم إٟم٤مرة إومٙم٤مر، وًمٗم٧م اٟمت٤ٌمه اعمًٚم

ٟمٓمٚم٥م ُمـ مجٞمع ُمـ ذم هذا اًمٕم٤ممل ُمـ جمتٛمٕم٤مت ومج٤مقم٤مت خمتٚمٗم٦م شمًٕمك إمم ُت٘مٞمؼ 

اًمًٕم٤مدة واًمٕمّزة واًمٙمراُم٦م؛ سم٠من يتآزروا وي٘مٗمقا وىمٗم٦م ضمٝم٤مدي٦م ًمدقمؿ اإلؾمالم اًمذي هيدف 

  إمم ؾمٕم٤مدة وقمّزة اجلٛمٞمع-

سمٕمالىم٦م  اخلّمقص ُتٔمك قمغم ×د اًمِمٝمداءىمْمٞم٦م ؾمٞمّ  اعمالطمٔم٦م اًمث٤مًمث٦م وهل: أنّ 

ُم٤مم هل حمط اهتامم قمٛمقم اًمِمٞمٕم٦م قمغم ُمدار ٗمٞم٦م ُمتقهج٦م ًمدى اجلٛمٞمع، وهنْم٦م اإلقم٤مـم

 -اًمًٜم٦م، وٓ جيدر سم٠مي ؿمخص أن يّمٛم٧م وي٘مػ ُمقىمػ اًمالُم٤ٌمزم ُمـ هذا اًمٙمت٤مب

 ؛ُم٤م يًتدقمل ضورة ٟم٘مد هذا اًمٙمت٤مب أيمثر ُمـ يمت٥م أظمرى راسمع ُمالطمٔم٦م وهل أنّ 

يٕمتٛمد قمٚمٞمف سمٕمض ُمٜم٤ّم  ـ أن يٙمقن ذم اعمًت٘مٌؾ ُمّمدراً هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اعمٛمٙم هق أنّ 

ك ٓ ي٤ًمء ف؛ طمتّ وذم حمٚمّ  أي اٟمت٘م٤مد يرد قمٚمٞمف ؾمٞمٙمقن صحٞمح٤مً  يمحج٦م قمٚمٞمٜم٤م؛ وًمذًمؽ وم٢منّ 

 - آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ُمًت٘مٌالً 
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 أيت:  سمٕمد ـمرح هذه اًمتقوٞمح٤مت؛ ٟمٕمرض سملم أيديٙمؿ أيْم٤مً 

ّٓ إٟمّ  د اًمدوم٤مع قمـ هنْم٦م ؾمٞمّ سمٞم٤من احلؼ، و ٜم٤م ٓ هندف ُمـ ظمالل هذا اًمٙمت٤مب إ

ُم١مًمػ وٓ شم٠مٟمٞم٥م أو ُت٘مػم  ،ظمريـأاؾمتٗمزاز ُمِم٤مقمر ذم  - وٓ ٟمرهم٥م أسمداً ×اًمِمٝمداء

ومٚم٧م قمٜم٤من ىمٚمٛمل سملم  وإذا طمدث أ ًمذا أٟم٤م أقمتذر ُمًٌ٘م٤مً  ؛يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد اعمحؽمم

- اًمٕمٚمٛمل اًمذي أطمًٌٜمل ىمد شم٘مٞمدت سمف صمٜم٤مي٤م سمٕمض اعم٤ٌمطم٨م، وظمرج قمـ طمدود اًمٌح٨م

 راء اعمحؽمُملم قمدم ٟمًٞم٤من قمذري هذا أصمٜم٤مء ُمٓم٤مًمٕمتٝمؿ هلذا اًمٙمت٤مب- إيّن وأًمتٛمس ُمـ اًم٘م

يمت٤ميب هذا قمغم أّٟمف قم٤ٌمرة قمـ شمقوٞمح٤مت طمقل ُم٤ٌمطم٨م يمت٤مب اًمِمٝمٞمد  أرضّمح أن يٕمد

 اخل٤مًمد- 

ُمٓم٤مًم٥م يمت٤مب اًمِمٝمٞمد أن ُيٓم٤مًمع شمقوٞمح٤ميت طمقل  ُمـ اعم١مًمػ اعمحؽممٜمل آُمؾ إٟمّ 

 ومِمٞمئ٤مً  ك ٟمت٘م٤مرب ؿمٞمئ٤مً ومٙمري وومٙمره طمتّ اخل٤مًمد سم٢مٟمّم٤مف؛ راضمٞم٤ًم أن شمرشمٗمع اهلقة سملم 

 ًمدومع اهلجامت اخل٤مرضمٞم٦م اعمقضّمٝم٦م ًمٚمتِمٞمع واطمداً  صٗم٤مً ـ  ن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممإـ  وٟمٙمقن مجٞمٕمٜم٤م

  -واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

 -ٟمٞم٥ُم أ ًَمٞمفِ إو شَمَقيمْٚم٧ُم  قَمَٚمٞمفِ  سم٤ِمهللِ ّٓ إ لشَمقومِٞم٘م َوُم٤م اؾمتََٓمْٕم٧ُم  َُم٤م الحصاإل ّٓ إِ  ريدُ أ نإ



 

 

 املقدمة 

 

 

 ١َاملكد

  ×اذتطنيَاّ ْٗط١ اإلـ 4

ّٓ ًم٤ًمن وسمٞم٤من أُمث٤مًمٜم٤م وإن ُٓمس ذروة اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م قم٤ٌمرات و إنّ   ؾمٞمٌ٘مك ف  أٟمّ إ

سمٞم٤من هنْمتف قمـ  ىم٤مساً ، و×د اًمِمٝمداءًمًٞمّ  ٦ماعم٘مّدؾمٜمٝمْم٦م اًمأُم٤مم ذم دًٓمتف  قم٤مضمزاً 

 ٙمِمػاًمٗمريدة ُمـ ٟمققمٝم٤م اًمتل مل شمُ  احلقادثُمـ  ٤مإذ ٓ ؿمؽ أهّن  ؛اخل٤مًمدة اًمنُمدي٦م

؛ وم٠مٟمقاره٤م ك سمٕمد ُمرور صمالصم٦م قمنم ىمرٟم٤مً أمهٞمتٝم٤م ومل ختٛمد أؿمٕم٦م دمٚمٞم٤مهت٤م طمتّ وأهاره٤م 

ة اًمٜمٗمس، واًمٗمداء واجلٝم٤مد يم٤مٟم٧م وٓ زاًم٧م شمتألٕ وهتدي اًمٌنمي٦م إمم ؾمٌؾ احلري٦م، وقمزّ 

  واًمٕم٘مٞمدة وُمقاضمٝم٦م اًم٤ٌمـمؾ واًمنمك وقم٤ٌمدة إوصم٤من اًمٌنمي٦م- اهللذم ؾمٌٞمؾ 

ٚمقصقل إمم ُم٘م٤مصده٤م ًمٟم٤ًمٟمٞم٦م ٓمّٚمع إًمٞمٝم٤م اإلت٦م اًمتل شم٤معمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٔمٞمٛماًمٔمٗمر سمإّن 

ٓ يٛمٙمـ و ،هذه اًمٜمٝمْم٦م اعم٤ٌمريم٦مهق طمٙمر قمغم  جي٤مد جمتٛمع راقإاًمرومٞمٕم٦م ذم وأهداومٝم٤م 

  وضمداهن٤م ذم صمقرات أظمرى-

ؾمالم طمٞمٜمام وىمع ذم ىمٌْم٦م اًمنمك واًمٙمٗمر اإل اًمٜمٝمْم٦م يٙمٛمـ ذم أنّ  ههذإّن أؾم٤مس  

إُمر اًمذي ، صقرة ًمفذم أىمٌح وأسمِمع  فمٝمر اًمذي ويمٌّؾ أـمراومف آؾمتٌداد إُمقي

آؾمتٝمت٤مر سم٠مطمٙم٤مم اهلل واٟمتٝم٤مك اًمًٜمـ اًمديٜمٞم٦م،  ، يمام ه٤مهلؿأوضمع اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من

حؽقمة »ؾمالُمل أٓ وهل ؾمالم واًمٜمٔم٤مم اإلأقمٔمؿ ومجٞمٕم٦م أص٤مسم٧م ىمٚم٥م اإلإمم  اٟمتٝم٤مءً 

ف وظمقاص ُمـ أهؾ سمٞمت خرج أقمٔمؿ ىم٤مئد وُمٕمّٚمؿ رسم٤مين سمّمح٦ٌم ؾمٌٕملم ؿمخّم٤مً وم -شيزيد
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، وسمذًمقا أرواطمٝمؿ أصح٤مسمف وشمالُمذشمف اًمذيـ شمرسمقا ذم ُمدرؾم٦م مل شمٕمرف اًمدٟمٞم٤م هل٤م ُمثٞمالً 

ي٤م اًمتدُمػمي٦م واخلٌٞمث٦م ذم وضمف اًمٜمقا ىمقي٤مً  طم٤مئالً يم٤مٟمقا و، وحم٦ٌم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وأُمقاهلؿ سمتٗم٤منٍ 

ودمٕمؾ أهؾ  ،شمٓمٞمش هل٤م اًمٕم٘مقل وإًم٤ٌمب وأقمٓمقا ًمٚمٛم١مُمٜملم إطمرار دروؾم٤مً  ،ًمٌٜمل أُمٞم٦م

ًمٌّمػمة واًمٗمٙمر ذم وًمف وطمػمة- دروس مل شمٙمـ سف أًمٗم٤مظ وقم٤ٌمرات وظمٓم٥م وقمقيؾ ا

ىمرارهؿ و اًمٌٓمقًمٞم٦م، وشمٗم٤مٟمٞمٝمؿ اخل٤مًمص، شمْمحٞم٤مهتؿ ُمـ دروس ام هل؛ إٟمّ قم٤مءاتوادّ 

ُمثؾ ؿمٕمٚم٦م اًمٚمٝم٥م سمؾ سمّمٞمص اًمٜمقر اعمٜمٌٕم٨م ُمـ ومٙم٤مٟم٧م وقمزُمٝمؿ اًمراؾمخ-  ،احل٤مؾمؿ

ج اًمتل شمْم٩م سم٤مُٓمتح٤مٟم٤مت وشمزل قمٜمده٤م أقمامق اًمٌح٤مر واعمٕم٤مٟم٤مة اًمتل ٓ أُمد هل٤م وإُمقا

  -أىمدام اًمرضم٤مل

٦م وًمذائذه٤م اجلًامٟمٞم٦م- وراء قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞمّ ُم٤م ىمد ؾمجٚم٧م سم٘مٚمؿ ُمـ ٟمقر ذم أومؼ أؾمامء 

وطمٗمظ اًمنمف واًمٙمراُم٦م واًمٕم٘مٞمدة أقمز وأذف  اهللاجلٝم٤مد واًمٙمٗم٤مح ذم ؾمٌٞمؾ  نّ ٞمّٜم٧م أوسم

اشمف ذّ ًمٚم وقمٌداً  أن يٙمقن أؾمػماً ٟم٤ًمن أقمغم وأذف ُمـ احلٞم٤مة اعم٤مدي٦م، إذ اإلشمٚمؽ ُمـ 

 اًمٗم٤مٟمٞم٦م- 

ويٗم٘مد سمف  ، وُم٤م شم٤ٌمع سمف اًمٜمٗمس ُمـ ذه٥م وطمكمّ ٟمٕمٞمؿهذا اًمٕم٤ممل، وُم٤م ومٞمف ُمـ ٟمٕمؿ و إنّ  

قمـ اًمٙمراُم٦م واًمٕمزة وذف اًمٕم٤مئٚم٦م واحل٥ًم واًمٜم٥ًم واًمًػمة  يامن؛ ومْمالً اًمديـ واإل

زوضم٤مت واًمٌٜم٤مت ر واًمّمٖم٤مر، واًماعمنمىم٦م اًمٗمريدة ُمـ ٟمققمٝم٤م وإُمقال وإوٓد اًمٙم٤ٌم

؛ مجٞمع ذًمؽ ٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ ُمت٤مع احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤مٕظمقات ويمؾ ُم٤م شمتٕمٚمؼ سمف اًمٜمٗمس اإلظمقة واواإل

ٟمد وٓ  ×ف مل يٙمـ ًمإلُم٤مم احلًلمذم أٟمّ وٓ ُمٜم٤مزع  ،×ُم٤مم احلًلماظمتٞم٤مر اإل رهـيم٤من 

ّٓ ٠مهه- سمُمثؾ ُمٗم٤مظمره ذم اًمٕم٤ممل ٕطمد ٟمٔمػم، ومل يٙمـ  يمؾ ذًمؽ سمٌ٘م٤مء ومتدى اإلُم٤مم ا  أنّ إ

 ي٤مه ذم ؾمٌٞمؾ ُم٘مّمده اعم٘مّدس- إ وأظمذه ُمٕمف إمم ُمذسمح يمرسمالء، ُمتج٤مهالً  ،ًمديـا

ُم٦م ومٙمام ىم٤مل اًمٕماّل مجٞمع ُمٗم٤مصٚمف؛ ذم  ودروؾم٤مً  ـ قمؼماً شمْمٛمّ ىمد اًمٗمداء ا اًم٘مٞم٤مم وهذ إنّ 

خيضع فف احلؽامء وختر يف مراب ظظؿتف » :د طمًلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مءاًمٙمٌػم اًمِمٞمخ حمٛمّ 
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 ش-وأدباً  وخـقظاً  افعؼقل خضقظاً 

ـْ طَم  ٌَدِر ُِمـ  ٨ُم اًمَتَٗمـ٧م َوضَمْدشَمـفُ ٞمـيم٤مًم

 

ــ  ــع قمَ إِد  هي ــٜمَ ٞمًم ــ٤مً  ؽٞم ــقرًا صم٤مىِمٌ  ُٟم

 وُٟمقُرهـ٤م 
ِ
ـامء ًَ ٌَـِد اًم  يم٤مًْمَِمْٛمِس ومِع يم

 

 ٖمَِمــع اًمــٌاِلَد َُمِمــ٤مِرىم٤ًم وَُمٖم٤مِرسمــ٤مً ي  

ٌَحِر   ــ٤مًم ــٜمَْح ًمِٚمَ٘مرييم ــٛم ــقاِهراً ي  ٥ِم ضَم

 

ٌَٕميهُمَررًا و   -(7)ِد ؾَمـح٤مِئ٤ٌمً ٞمـٌَْٕمـ٨ُم ًمِٚم

 

 

 ُم٤ممؿم٤مدشمف سم٢مسم٤مء ٟمٗمس اإلإومٌٕمد صمٜم٤مئف وش تقؾقؼ أبق ظؾؿ»اًمٗم٤موؾ  ٤م اعم١مًمػ اعمٍميأُمّ 

أ يّمػ اٟمتٗم٤مو٦م دقمـ ضمٕمؾ ُمثٞمؾ وٟمد ًمف؛ سم اًمٕم٤ممل ٓ زال قم٤مضمزاً  نّ إ :وقمٔمؿ روطمف وىمقًمف

َس أْؿَدَم اإل»يت: ُٔم٤مم يم٤ماإل َاْهِؾ و ْضػافِِف،أو وٓدِه،أو  َظَؾا ادَقِت ُمؼِدَمًا فِـَْػِسفغُ ماُم احْلُ

َظَدِم بَِة َكْػس، وَ قضِ و َشؾ ؿ بِؽؾِّ َشخاءو فِ قـَ َجّدِه َصؾ ا اهللِ َظؾَ يَوؾاًء فِدِ و تِْؾ ُؿْرباكاً تِف فِؾؼَ قبَ 

 :بِؾِساِن حافِفِ  ؿائاِلً  َتَقؿػو َتَرُدد

ـــ٤مَن دِ إ ـــْن يم ـــد مَلْ ي  ًـــَتِ٘مؿيـُ حُمَّٛم

 

ـــع  ّٓ إ  ًِ  -(7)شلٜمِ يقُف ظُمـــذِ ٞم٤مؾُمـــيسمِٜمَْٗم

 

 

 

ـِ هُ و: »ؾ ذم وصٗمف ىم٤مئالً ُم٤مم يًؽمؾمًمِمج٤مقم٦م اإل وسمٕمد وصٗمف َق اًَمِذ  َصؼَمَ قَمٚمع ـَمْٕم

ًُّ و ّرُم٤مِح،اًم ِب اًم ًّ و قِف،ٞمَضْ ٝم٤مُم ومِع ِدْرقِمف يم٤مًمِّمقَ ٝم٤مِم طمتّع ص٤مرَ َرُْمع اًم ًّ ومِع  كِت اًم

ْٝمؿ،ٞمقِمنُموَن َرُمْ و ٦مُ ئ٤مسمِِف ُمِ ٞمطمتّع ُوضِمَد ومِع صمِ و ضِمْٚمِد اًمُ٘مٜمُْٗمِذ، ًَ ِدِه صَمالُث و ٦ًم سمِ ًَ  ومِع ضَم

ًَ و رسَمعُ أو ٜم٦ًَم سمُِرُْمح،صُمقَن ـَمٕمْ صَمالو سَم٦ًم سمِ  - (3)شػٞمصَمالصُمقَن َضْ

ُم٤مم ذم هذه آٟمتٗم٤مو٦م ف أهؾ سمٞم٧م اإلأؿم٤مد سم٤مًمدور اًمذي ًمٕمٌ وذم ظمت٤مم ُمدطمف وصمٜم٤مئف،

هُ  ومِٚمٚمف: »ىم٤مئالً  قا صمِ و اًمَٗمْخر، ْؿ ُِمـ قُمّْم٦ٌَم َروَمُٕمقا َُمٜم٤مرَ درُّ ًُ  ٝم٤م،ٞم ومِ لمَ ُُمِم٤مِريم ػم٤مَب اًمِٕمّز همَ ٞمًَمٌِ

ْٚمٌٌَُقا ضِمٚمْ و ُٛمقا و ٤ٌمَب اًمَقوم٤مء،دَمَ ْهِر سمِٕم٤مأَوخَّ وا َرَاي٦م اعمَْجدِ و صَمٜم٤مئِِٝمؿ، ـمرقْمقاَم اًمدَّ  َٟمنَمُ

ِف خَتِْٗمُؼ وَمقَق ُرؤوؾِمِٝمْؿ،و ؿ٠مطَمّٚمُقا ضِمٞمَد اًمَزُم٤مِن سمِ و اًمنَمَ َاَُمًع ِذيمُرُهْؿ و اجلَِٛمٞمَٚم٦ِم، ومٕم٤مهِلِ

                                                 
 و٤مطمٞم٦م اًمٓمػ- ، ُم٘م٤مًم٦م اًمتْمحٞم٦م ذم777ص ضمٜم٦م اعم٠موى:( 7)

 -334ـ  334ص أهؾ اًمٌٞم٧م^: (7)

 -351ص :أهؾ اًمٌٞم٧م^ (3)
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ي٤مِم َٟمَ٘مِمُقا قِمٚمع َصَٗمح٤مِت إو اعمَٖم٤مِرَب،و اًَمدُهقِر ُم٤مًمِئ٤ًم اعمَِم٤مِرَق و طْم٘م٤مِب طمٞم٤ًم َُمَد  إ

 ُدضَمع اًمٔمُُّٚمامِت  ٟمقاِرِهؿ يْٛمُحقأؾَمٜم٤م  قم٤مدَ و ْن ـم٤مَل اًمَٕمْٝمُد،إو ُتْحع، ٓو ؾُمُٓمقَر َُمْدح

 - (7)شاًمٙمقايم٥مو يٕمُٚمقا َٟمَقر اًّمَِمٛمسِ و

ْصح٤مب أْصح٤مسُمُف وَمٙم٤مُٟمقا ظَمػَم أُّم٤م أوَ »ُم٤مم ي٘مقل: وذم وصٗمف وصمٜم٤مئف قمغم أصح٤مب اإل

قملَم و ٓم٤مِل،سمضم٤مَهُدوا ُدوَٟمُف ضِمٝم٤مَد إو طْم٤ٌمَب،إو وم٤مَرىُمقا إهَؾ  ُُمقا ُُمْنِ ًمع َُمٞمداِن إشَمَ٘مدَّ

 سَمْٕمُْمُٝمُؿ سَمْٕمْم٤ًم ىِمٚم٦َّم ؽُوضُمقِهٜم٤م- يْم٤مطمِ و يديٜم٤م٠مسمِ  ؽاًمِٗمداء ٟم٘مٞم ؽْٟمُٗمًٜم٤م ًمَ أ٤مِل ىم٤مئِٚملَم ًَمُف: اًمِ٘مت

ورًا سماِم يّمػُموَن و سم٤ِمعمَقِت، فُُم٤ٌمٓشم ـَ اًمٜمَِّٕمؿِ إُهُ ُدوا يقَم قم٤مؿُمقراء سمأو :ن ىم٤ملأ ًمعإ ،ًَمٞمِف ُِم

ـَ اًمَِمج٤مقَم٦مِ   -شاًم٤ًٌَمًَم٦ِم ُم٤م مَل يَرُِمثَُٚمفُ و ُِم

ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف، و ×احلًلمُم٤مم هنْم٦م اإلقمـ خمتٍم ٟمزر هذا 

٤م ُم٤م ضم٤مدت سمف أىمالم اعم١مًمٗملم أُمّ  - (7)٦مُمـ ُمٜمٔمقر أؾمت٤مذ وقم٤ممل ُمٕم٤مس ُمـ أهؾ اًمًٜمّ اًمراىمٞم٦م 

                                                 
 -357ص أهؾ اًمٌٞم٧م^: (7)

ـم٤مًمٕمقا أيْم٤ًم صقرة أظمرى ُمـ صقر هنْم٦م اإلُم٤مم ذم يمت٤مب قم٤ممل آظمر ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم يٕمتؼم ُمـ  (7)

واعمٗمٙمريـ اعمِمٝمقريـ اعمٕم٤مسيـ، وهق ؾمّٞمد ىمٓم٥م ُم١مًمػ شمٗمًػم )ذم فمالل اًم٘مرآن(  اعم١مًمٗملم

ٟمت٘مد ؾمقء إوو٤مع ذم ويمت٥م أظمرى، طمٞم٨م يمِمػ ذم شمٗمًػمه وذم يمت٤مسم٤مشمف قمـ سمٕمض احل٘م٤مئؼ، وا

ذم ُمٜمزًمف وىمٞم٤مدة أظمريـ- ورهمؿ أّٟمف مل يٙمـ ـ × قمٍم اًمّمح٤مسم٦م اًمتل طمدصم٧م إصمر قمزًم٦م اإلُم٤مم قمكم

ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من ـ ُمٜمّمٗم٤ًم وطمٞم٤مدي٤ًم ذم شمٜم٤مول اعم٤ًمئؾ وإسمح٤مث؛ طمٞم٨م أٟمٙمر أو يمتؿ ـ ًمألؾمػ ـ 

ّٓ أّٟمف ذح سم ^اًمٙمثػم ُمـ ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ٌٞم٤من واوح وسمٚمٞمغ اعمقىمػ اعمٕمٚمقُم٦م واعمًّٚمٛم٦م، إ

 احلًٞمٜمل اًم٤ًمُمل ذم أومؼ يدريمف اعمٗمّٙمرون واًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر-

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)ومٗمل شمٗمًػم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م: 

ي٘مٍمون اًمٜم٤مس ، يًؽمؾمؾ سم٤مًمٙمالم طمّتك يّمؾ سمف اعمٓم٤مف إمم أن ي٘مقل: إّن (57آي٦م: ؾمقرة هم٤مومر)

 ُمتٜمّققم٦م، وًمٙمـ صقر اًمٜمٍم شمٜم٤مهل٤م أسمّم٤مرهؿ،وُم٠مًمقوم٦م هلؿ ٜم٦م ُمٕمٝمقدة صقر ُمٕمٞمّ ذم ُمٕمٜمك اًمٜمٍم 

)صمّؿ يٕمرض ٟمٛمقذضملم ـ ٟمٕمؿ ٟمٛمقذضملم  -ًٌٞمٓم٦موىمد يتٚمٌس سمٕمْمٝم٤م سمّمقر اهلزيٛم٦م قمٜمد اًمٜمٔمرة اًم

وم٘مط ـ هلذا اًمٜمٍم اًمذي يٕمتؼم ذم ٟمٔمر اًمًٓمحٞملم وأصح٤مب اًمٗمٙمر اًم٘م٤مس هزيٛم٦م، وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م 

ًمٜم٤مر ومال يرضمع قمـ قم٘مٞمدشمف وٓ قمـ ٚم٘مك ذم اوهق يُ × إسمراهٞمؿذات اًمٜمٍم وطم٘مٞم٘متف( ومٞم٘مقل: 

ف يم٤من أيم٤من ذم ُمقىمػ ٟمٍم أم ذم ُمقىمػ هزيٛم٦م؟ ُم٤م ُمـ ؿمؽ ـ ذم ُمٜمٓمؼ اًمٕم٘مٞمدة ـ أٟمّ  ،اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م

 ًمٚمٜمٍم صقرةأُّم٤م شمٚمؽ وهق يٜمجق ُمـ اًمٜم٤مر-  أيْم٤مً ف اٟمتٍم يمام أٟمّ  ،ٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر٦م اًمٜمٍم وهق يُ ذم ىمٛمّ 
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تٚمؽ اًمّمقرة سم اًمذي اؾمت٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدةٞمف ـ احلًلم ـ روقان اهلل قمٚمأُّم٤م - وأظمرى صقرة هذهو

  هم٤مًم٤ًٌم ُمٜمتٍمًا أم ُمٖمٚمقسم٤ًم؟ أيم٤من آظمر، اعمٗمجٕم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م ، وسمتٚمؽ احل٤مًم٦مُمـ ضم٤مٟم٥ماًمٕمٔمٞمٛم٦م 

يم٤مٟم٧م أوؾمع ٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م اخل٤مًمّم٦م وسمٛم٘مٞم٤مس أُمّ  ،يم٤مٟم٧م هزيٛم٦م٘مٞم٤مس اًمْمٞمؼ ىمد ذم اًمٔم٤مهر وسم٤معم

وجتقش  ،افعطػ، وهتػق فف افؼؾقبؾام مـ صفقد يف إرض هتتز فف اجلقاكح باحلب و- »ٟمٍماً 

مـ  عغعقن وؽر ادتشقّ بافغرة وافػداء ـاحلسغ رضقان اهلل ظؾقف. يستقي يف هذا ادتشقّ 

 -شوـثر مـ ؽر ادسؾؿغ ،ادسؾؿغ

وؾم٥ٌم وُمٗمٝمقم ُمثؾ هذه اًمتْمحٞم٦م سمٌٞم٤من سمٚمٞمغ ومح٤مد وومٝمؿ وُمٕمروم٦م  وهمرضصمّؿ ينمح هدف )  

ٓمر يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد وأّي شمؼمير وشمقهؿ آظمر ظم٤مـمئ طمقل قم٤مًمٞملم ويٌٓمؾ ُمـ ظمالل أرسمٕم٦م أؾم

ًمق قم٤مش أًمػ ويمؿ ُمـ ؿمٝمٞمد ومٞم٘مقل:  (اًمٜمٝمْم٦م اعم٘مّدؾم٦م وؿمٝم٤مدة احلًلم اًمٕمزيز، ويديـ ذًمؽ يمٚمف

ع اًم٘مٚمقب أن يقدِ ًمف وُم٤م يم٤من  ،ٟمٍمه٤م سم٤مؾمتِمٝم٤مدهًمق أن يٜمٍم قم٘مٞمدشمف ودقمقشمف، يمام ؾمٜم٦م ٓ يٛمٙمٜمف 

٤مٕقمامل اًمٙمٌػمة سمخٓم٦ٌم ُمثؾ ظمٓمٌتف إظمػمة اًمتل يمتٌٝم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سم ز إًمقفوحيٗمّ  رومٞمٕم٦م،اعمٕم٤مين اًمشمٚمؽ 

ف ُمدى خلٓمك اًمت٤مريخ يمٚمّ  يم٤مً حمرّ  ورسمام يم٤مٟم٧م طم٤مومزاً  ،ًمألسمٜم٤مء وإطمٗم٤مد يم٤مً حمرّ  سمدُمف، ومتٌ٘مك طم٤مومزاً 

 -(741و 714، ص1شمٗمًػم ذم فمالل اًم٘مرآن: جوُمرور أقمّم٤مر ) أضمٞم٤مل

محـ أُملم اعمٍمي( ذم ُم٘م٤مل ٟمنم ذم ويمت٥م ُم١مًمػ آظمر ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم اؾمٛمف )ومريؼ قمٌد اًمر

م( ُت٧م قمٜمقان )اًمِمٝمٞمد اسمـ اًمِمٝمٞمد احلًلم سمـ 7413ـ  7ـ  71صحٞمٗم٦م أظم٤ٌمر اًمٞمقم سمت٤مريخ )

قمكم(، ضم٤مء ومٞمف: اًمٓمريؼ إمم اًمٜمٍم ٓسمد ًمف ُمـ رضم٤مل ص٤مدىملم، وؾمقاقمد و٤مرسم٦م، وقمزُم٤مت ٓ 

ّٓ أن شمٚملم، وقمٞمقن ؾم٤مهرة جيٛمع ذًمؽ يمّٚمف ووم٤مء اًمٕم٘مٞمدة، وطم٥ّم اهلل ورؾمقًمف  وُم٤م قمغم اإلٟم٤ًمن إ

يْمع ٟمٗمًف وأهٚمف وقمِمػمشمف ذم يمّٗمف، واؾمتِمٝم٤مده ًمرومٕم٦م اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة ذم يمّٗم٦م، ًمؽمضمح يمّٗم٦م 

 آؾمتِمٝم٤مد سمّمؼمه، وصم٤ٌمشمف، وشمْمحٞمتف، وومدائف، وًمٞمٌ٘مك ديٜمٜم٤م ذم اخل٤مًمديـ-

٤م اعمًٚمٛمقن، أهّي٤م اًمِم٤ٌمب، إّن دم احلًلم اسمـ سمٜم٧م رؾمقل اهلل مل يٙمـ ًمٞمٝمدر قمٌث٤مً  ، وإّٟمام ُأهدر أهيَّ

ًمٚمتذيمر، واًمت٠مد واًمٕمؼمة اًم٤ٌمًمٖم٦م طمّتك يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم أّٟمف ٓ رء ذم هذا اًمقضمقد وراء اهلل، وٓ 

 أيمؼم وٓ أقمّز ُمـ اهلل، ومٗمل ؾمٌٞمؾ اهلل هتقن إرواح واعمٝم٩م وومٚمذات إيم٤ٌمد- 

شمقاريخ سمٜمل اإلٟم٤ًمن وي٘مقل اًمٕم٘م٤مد ذم يمت٤مب )أسمق اًمِمٝمداء(: وم٘مد وم٤مز سم٤مًمٗمخر اًمذي ٓ ومخر ُمثٚمف ذم 

 ٓ أؾمتثٜمك ُمٜمٝمؿ قمرسمٞم٤ًم وٓ أقمجٛمٞم٤ًم، وٓ ىمدياًم وٓ طمديث٤ًم-

× إّن هذه اجلٛمٚم٦م ىم٤مرقم٦م ًمٙمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد أيْم٤ًم، وًمٙمؾ شمٗمٙمػم ريمٞمؽ طمقل هنْم٦م احلًلم

 اًمتل مل يِمٝمد هل٤م اًمت٤مريخ ٟمٔمػم-

: هذه إُم٤مُم٦م وىم٤مل قم٤ممل آظمر )اًمديمتقر أمحد حمٛمقد صٌحل إؾمت٤مذ ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م(

اؾمتٛمّده٤م ؾمٌط اًمٜمٌل ُمـ ىمراسمتف، واؾمتِمٝم٤مده ذم ؾمٌٞمؾ اؾمتٜمٙم٤مر ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد ضم٤مئر، وارشمٗمٕم٧م 

 (-331ٟمٔمري٦م اإلُم٤مُم٦م: صُمٙم٤مٟمتف إمم ُم٤م مل شمرشمٗمع إًمٞمف ُمٙم٤مٟم٦م ؿمٝمٞمد ذم اإلؾمالم )
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ُمـ ؿمٕمر وٟمثر  اًمٜمٝمْم٦م اعم٤ٌمريم٦مواًمِمٕمراء واخلٓم٤ٌمء طمقل هذه إدسم٤مء اًمٕمٔمامء وىمرائح 

 ه- ؤطمّم٤مإال يٛمٙمـ مجٕمف أو وم وٟمٔمؿ

 ×َاّاإل ْٗط١أضباب ٚأٖداف  ـ حتكٝل ح1ٍٛ

ؿم٤مرة إمم سمٕمض اًمٙمالم قمـ أؾم٤ٌمب وأهداف هنْم٦م اإلُم٤مم جيدر سمٜم٤م اإل ىمٌؾ اًمٌدء ذم

 اًمٜم٘م٤مط: 

آًمتٗم٤مت إمم أسمٕم٤مد وطم٘م٤مئؼ طم٤مـم٦م وُمٕمروم٦م اهلدف ُمـ هنْم٦م اإلُم٤مم ُمٜمقط سم٤مإل إنّ  ـ 7

 ُم٤ًمئؾ يمثػمة هل٤م دظمؾ ذم اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمٛمقوقع، إذ جي٥م أن يٙمقن اعم٘مقل ُم٤ًمٟمخ٤مً 

ًمٌٞم٤من وشمٗمًػم وشمٕمٚمٞمؾ مجٞمع أسمٕم٤مد وطمٞمثٞم٤مت هذه اًمقاىمٕم٦م اًمٗمريدة  ُم٤مُم٦م وؿم٤مُمالً ًمِم١مون اإل

ٕطمداث اًمّمٖمػمة قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٗمًػم ا ـ ظمالل آقمتامدك ٟمٙمقن ىم٤مدريـ ُمُمـ ٟمققمٝم٤م طمتّ 

ذم أوم٘مٝم٤م اعمتٕم٤مزم اًمذي ٓ ٟمٔمػم ًمف  ، وُمـ صمّؿ ُمِم٤مهدهت٤م مجٞمٕم٤مً واًمٙمٌػمة وشمقضمٞمٝمٝم٤م ُمٜمٓم٘مٞم٤مً 

  وووٕمٝم٤م أُم٤مم سمّمػمة أظمريـ-

ف ٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر هذه احل٤مدصم٦م سف طمدث شم٤مرخيل ُيتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ُمـ اًمٌدهيل أٟمّ 

سمحثٜم٤م سمِمٙمؾ اقمتٞم٤مدي، إذ ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ إسمٕم٤مد اعمٝمٛم٦م هلذه اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م و

 همػم شم٤مم وهمػم صحٞمح- اًمٌح٨م ؾمٞمٙمقن قم٘مٞمامً  قمـ إهداف واًمٕمٚمؾ سمٛمٕمزل قمٜمٝم٤م، وم٢منّ 

ؿ واًمقىمقف قمغم ُمّمٚمح٦م وقمٚم٦م إىمداُم٤مهت ُم٤مم،هدف اًمٜمٌل واإلشمِمخٞمص  إنّ ـ  7

وقمٚمٞمف ٓ ضر إذا مل شمٙمتِمػ طم٘مٞم٘م٦م اعمّمٚمح٦م  اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٞمس سمقاضم٥م قمغم أظمريـ؛

٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م ٓ خيرج اًمٜمٌل واإلُم٤مم ىمٞمد دًم٦م اًمٕم؛ ّٕٟمف سم٤مقمت٤ٌمر إ(افـفضة)وومٚمًٗم٦م ُم٠ًمًم٦م 

٦م ٓ يًتٓمٞمع أطمد ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أو أهؾ اًمًٜمّ و أٟمٛمٚم٦م قمـ شمٙمٚمٞمٗمف اإلهلل ووفمٞمٗمتف اًمنمقمٞم٦م،

 أو قمٚمٛمف وقمّمٛمتف-  ×أن يِمٙمؽ ذم ذقمٞم٦م هنْم٦م احلًلم

سم٤مقمت٤ٌمره أطمد أصح٤مب اًمٙم٤ًمء  ×د اًمِمٝمداءؾمٞمّ  ؾمالُمل وم٢منّ ٤م قمغم اًمّمٕمٞمد اإلأُمّ 
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شمٙمقن قمّمٛمتف وقمٚمٛمف صم٤مسمتلم سمٛمقضم٥م طمدي٨م اًمث٘مٚملم اعمتقاشمر وطمدي٨م  وأهؾ اعم٤ٌمهٚم٦م

َؾال »٤م مجٚم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م وهمػممه٤م؛ وقمٚمٞمف يٙمقن سمًط اًمٌح٨م ذم ذًمؽ ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمف- وأُمّ 

ُؿ نُتِعؾ ُؿقُهْؿ ؾَ  ومٝمل ضمقاب إمم اًمذيـ يريدون ظمقض همامر اًمٌح٨م ذم هذا ش ْظؾؿ ِمـْؽؿأَّن 

 ذًمؽ- اعمقوقع أو قمغم ُمـ ًمدهيؿ اقمؽماض قمغم 

٦م واًمِمٞمٕم٦م ُمـ رواي٤مت صحٞمح٦م قمـ اًمرؾمقل أهؾ اًمًٜمّ  قماّم شمقاشمر قمٜمد ف ومْمالً يمام أٟمّ 

اهلل شمٕم٤ممم ىمد أصمٜمك ذم ُم٤م أوطم٤مه إمم ٟمٌٞمف قمغم  د وشم٘مّر هذا اًم٘مٞم٤مم احلًٞمٜمل، وم٢منّ شم١ميّ  |إيمرم

اخلروج ؿمٌٝم٦م ومل شمٙمـ هذه اًمٜمٝمْم٦م واًمِمٝم٤مدة  هذه اًمٜمٝمْم٦م اعم٤ٌمريم٦م- ومٚمق يم٤من ذم هذا

 ُم٤مم- عم٤م ىم٤مم هب٤م اإل ×ورؾمقًمف وٓ شمٚمٞمؼ سم٤محلًلم ُمٓمٚمقسم٦م هلل

وأؿم٤مر إمم ذًمؽ ذم ضمّؾ شمٚمؽ  ،هلذا إُمر ×قمزيزه احلًلم |اًمرؾمقل ًم٘مد دقم٤م

سمٙمٚمٛم٦م واطمدة شمِمٙمؽ ذم  ًمٙمٜمف مل ينم أسمداً  ؛×إظم٤ٌمر اًمتل أدان ومٞمٝم٤م ىمتٚم٦م احلًلم

 ٤مريم٦م تجٞمداً إذ يم٤مٟم٧م مجٞمع يمٚمامشمف اعمٌ وقمغم اًمٕمٙمس ت٤مُم٤مً  ،ُمنموقمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م

ٝم٧م - سمٞمٜمام وضّم (7)٤مه سم٤مًمدرضم٤مت اًمٕمٚمٞم٤ميّ إ ًمف وًمٜمٝمْمتف اعم٤ٌمريم٦م واقمداً  وشمٙمريامً  ×ًمٚمحًلم

ٗم٧م قمـ ٟمٍمشمف- ومٚمق ومروٜم٤م شمٕمّٚمؼ شمٚمؽ ٦م اًمتل ظمذًمتف وختٚمّ داٟم٦م ًمألُمّ يمٚمامت اًمِمٙمقى واإل

ًمدًّم٧م  ×ُم٤مم احلًلمسمٖمػم اإل ÷إظم٤ٌمر اًمقاردة قمـ رؾمقل اهلل وأُمػم اعم١مُمٜملم

  ْمؾ وقمٚمق ُم٘م٤مم ذًمؽ اًمِمخص-سم٤مًم٘مٓمع قمغم وم

إُم٤مم ـمقال  صالطمل ّٕي ُمٕم٤ممل اعم٤ًمر اهل٤مدوي واإل ًمألظم٤ٌمر اعمٕمتؼمة وم٢منّ  ـمٌ٘م٤مً ـ  3

 ومٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يٕمٛمؾ ووم٘م٤مً  ،|وأويمؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل ة إُم٤مُمتف ىمد قملّم ُمًٌ٘م٤مً ُمدّ 

واحلٙمؿ ٟمٗمًف جيري قمغم همٞم٦ٌم ص٤مطم٥م  ؛(7)٦مف ُمـ وفم٤مئػ ظم٤مّص عم٤م يمّٚمػ وشمٕمٝمد سم٠مدائ

                                                 
 ص٤مسم٦م شمرمج٦م أٟمس سمـ طم٤مرث-يراضمع أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، آؾمتٞمٕم٤مب واإل( 7)

ّٓ  مل يٗمٕمٚمقا ؿمٞمئ٤مً  ^إئٛم٦م يراضمع اًمٙم٤مذم اًمنميػ سم٤مب أنّ (7)  ،7ج : سمٕمٝمد ُمـ اهللوٓيٗمٕمٚمقن إ

 -47ص ،74ب ،7ج :أومٕم٤مهلؿ ُمٕمٝمقدة ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ؛ وذم سم٤مب أنّ 714ص
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 زُم٤من أرواطمٜم٤م ومداه سم٤مقمت٤ٌمر وفمٞمٗمتف- اًم

شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ ٓ ي٘م٤مس  يمقن ه١مٓء اًمٕمٔمامء طمج٩م اهلل وسمٞمٜم٤مشمف وصٜم٤مئٕمف يٕمٜمل أنّ  إنّ 

سمتٙمٚمٞمػ اًمٜم٤مس اًمٕم٤مديلم؛ سمؾ ٓ ي٘م٤مس هبؿ أطمد ُمٓمٚم٘م٤ًم- وهذا ٟمزر ُمـ ومْم٤مئٚمٝمؿ يمام ورد 

 سمٜمحق اعمث٤مل:  ×قمغم ًم٤ًمن أُمػم اعم١مُمٜملم

 -(7)ًَمٜم٤م َصٜم٤مئِعُ  سَمْٕمدُ  اًمٜم٤ّمُس و َرسمِٜم٤ّم َصٜم٤مئِع ّٟم٤م٢مومَ - 7

د سمآلِ  ي٘م٤مُس  ٓ- 7 ـْ ’ حُمَٛمَّ ٦مإ هِذهِ  ُِم قَّ  ٓو طَمٌد،أ ُمَّ ًَ ـْ  هِبِؿْ  ي  َٟمْٕمَٛمتُُٝمؿْ  ضَمَرْت  َُم

ـِ  ؾَم٤مُس أ ُهؿْ - سَمداً أ قَمَٚمٞمفِ   هَلُؿْ و اًمت٤َّمًمِع، يْٚمَحُؼ  هِبِؿْ و اًْمَٖم٤مًمِع يٗمٞمعءُ  ًَمٞمِٝمؿْ إ اًْمٞم٘ملمِ  قِمامدُ و اًمّدي

 -(7)اًْمِقَراصَم٦مُ و اًْمَقصٞم٦مُ  ومٞمِٝمؿُ و ٓي٦ِم،اًمقِ  طَمّؼ  ظَمّم٤مئُِص 

ـِ  يمٜمقزُ  ُهؿْ و اًْمُ٘مرآنِ  يمرائِؿُ  ومٞمِٝمؿِ - 3 مْح ْ  َصَٛمتُقا نْ إو َصَدىُمقا، َٟمَٓمُ٘مقا نْ إ ،اًمرَّ  مَل

ٌَُ٘مقا ًْ ي
(3)- 

اًمتٕمٌد سم٤مًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ ُمـ إُمقر اًم٤ًمئدة سمّمقر خمتٚمٗم٦م ذم اًمنمائع  إنّ - 3

ٌّد هب ٤م ٓ هق ظمالف اًمٕم٘مؾ وٓ ظمالف اًمٜم٘مؾ؛ قمغم وإدي٤من، وصح٦م اًمتٙمٚمٞمػ واًمتٕم

ڤ ڤ * ٹ ڤ ) اخلّمقص ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء

ومّمدىمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ يمّمدىمٝم٤م قمغم اعمالئٙم٦م؛ إذ هؿ  (4)( ڦ ڦ ڦ ڦ

  جم٤مري ومٞمض ُمِمٞمتف وؾمٜمٜمف واُمتح٤مٟم٤مشمف-

( سمذسمح وًمده اًمٕمزيز؛ ومام يم٤من قمٚمٞمف اًمًالمو آًمفو ٜم٤مٞمٟمٌ قمٚمع) ؾٞمٚماخل ؿٞمسمراهإًم٘مد أُمر 

ّٓ ُم ـم٤مئٕملم هلل-  اهلل، واُمتثال سمتٕمٌد ويمامل إظمالص، أن ؾمّٚمؿ سمٛمٕمٞم٦م ومٚمذة يمٌده إمم أُمر ٜمف إ

                                                 
 -71ـ  هن٩م اًمٌالهم٦م: ر (7)

 -7 –هن٩م اًمٌالهم٦م: خ  (7)

 -757 –هن٩م اًمٌالهم٦م: خ  (3)

 -71ـ74: آي٦م إٟمٌٞم٤مء( 3)
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ُمـ اقمؽماو٤مت ٓ شمرد قمغم هذا اًمتٕمٌد سم٤مًمِمٝم٤مدة  (افشفقد اخلافد)وُم٤م أورده ُم١مًمػ يمت٤مب 

أن ي٘مقل: هذا إُمر ًمٞمس  ×ؾمامقمٞمؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م إواًم٘متؾ، وم٢من ىمٚمٜم٤م سمقروده٤م يم٤من يتٕملّم 

هلل ذم اعمًت٘مٌؾ  ٜمل ٟمٌل اهلل أو ؾم٠ميمقن ٟمٌٞم٤مً وم٤مئدة؛ ٕٟمّ  ىمتكم ٓ شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أّي ، وم٠مُمر طم٘مٞم٘مٞم٤مً 

ومٚمامذا شمْمٕمػ ُمٕمٜمقي٤مت اعم١مُمٜملم  ؛شُمقيمؾ إًمٞمف هداي٦م اًمٜم٤مس ووفم٤مئػ ضمٚمٞمٚم٦م أظمرى

هؾ ذم سم٘م٤مئل قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ضر قمغم ديـ  ذسمح؟أُ  ملَ ُمثكم؟  قمٔمٞمؿوُترُمٝمؿ ُمـ ؿمخص 

 ؟ ُمـ آصالطم٤مت ُم٤مٟمع اهلل وُم٘م٤مصده اعمنموقم٦م؟ أم وضمقدي

اعمذيمقرة ذم يمت٤مب  همػم اًمٜم٤موج٦موىمس قمغم هذا شمٚمؽ آقمؽماو٤مت واًمتٍمحي٤مت 

؛ ّول ُمٜم٤مم واًمده وُم٤م أُمر سمف، أو أٟمٙمر ُمّمداىمٞم٦م شمٚمؽ اًمرؤي٤مي١مو ،مل ُيًّٚمؿو (اخلافد افشفقد)

يب جت حت ختمت ىت يت ) ي٘مقل ًمقاًمده: ل هذه اًمٙمٚمامت همػم اعمت٠مدسم٦م و---وًمٙمٜمف سمد

  -(1) (جث مث ىث يث

ُمـ اًم٘مّمص اًمِم٤مهدة قمغم هذا اعمّدقمك ىمّم٦م أصح٤مب إظمدود اًمذيـ ؾمٕمقا و

ىمد ظمػموا سملم أصح٤مب إظمدود هؿ ُم١مُمٜمقن . ًمٚمٛمقت سم٘مٚمقب وضمٚم٦م وحم٦ٌم ًمٚم٘م٤مء اهلل

طمراق سم٤مًمٜم٤مر قمغم اًمرضمقع إمم اًمٕمقدة ًمٚمٙمٗمر أو اإلطمراق سم٤مًمٜم٤مر، وم٤مظمت٤مروا سم٢مظمالص اإل

ؾمالم اظمت٤مر ًم٘مرآن اًمٙمريؿ- وذم قمٍم اإلهؿ ذم ااًمٙمٗمر؛ وم٠مضَمّٚمٝمؿ اهلل وأّيد قمٛمٚمٝمؿ سمذيمر

يمام  (7)ك ىمتال ٤م ذم ذًمؽ طمتّ  يتّ٘مٞماًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٕمقد إمم اًمٙمٗمر ومل ي٤مهواًمدا قمامر سمـ 

اؾمتِمٝمد قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م وؾمت٦م ُمـ أصح٤مسمف سم٥ًٌم اُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ اًمدظمقل ذم ذُم٦م 

 - (3)سمؾ أّيده قمٛمٚمٝمؿ |اًمٜمٌل ؛ ومٚمؿ يرد ومل خيّٓمئ(3)اًمٙمٗم٤مر

                                                 
 -717: آي٦م اًمّم٤موم٤مت( 7)

 -سم٦م وؾم٤مئر يمت٥م اًمؽماضمؿ واًمت٠مريخ واًمتٗمًػمأؾمد اًمٖم٤م( 7)

 -أؾمد اًمٖم٤مسم٦م وؾم٤مئر يمت٥م اًمؽماضمؿ؛ شمرمج٦م قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م( 3)

اجلٚمٞمؾ ًمًٕمد  قمٌداهلل سمـ ضمحش أطمد ُمٝم٤مضمري وؿمٝمداء ُمٕمريم٦م أطمد اًم٤ٌمرزيـ، ىم٤مل هذا اًمرضمؾ  (3)

ٝمؿ إذا ًم٘مٞم٧م وم٘م٤مل: اًمٚم سمـ أيب وىم٤مص يقم أطمد: أٓ شم٠ميت ٟمدقمق اهلل؟ ومخٚمٞمٜم٤م ذم ٟم٤مطمٞم٦م، ومدقم٤م ؾمٕمد ا
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٤مء يم٤مٕؾمقد ىمد ؿمٝمدوا همزوات أرسمٕم٦م أسمٜم يٟمّم٤مرإٛمقح اجلسمـ  ٕمٛمرويم٤من ًم

ك اًمِمٝم٤مدة- وم٠مراد يم٤من يتٛمٜمّ  وضم٤مهدوا ُت٧م ًمقائف؛ وقمغم اًمرهمؿ ُمـ يمقٟمف أقمرضم٤مً ’ اًمٜمٌل

قمـ اجلٝم٤مد،  أوٓده ُمٜمٕمف ُمـ اجلٝم٤مد ذم همزوة أطمد ىم٤مئٚملم ًمف: ًم٘مد ضمٕمٚمؽ اهلل ُمٕمذوراً 

 واهلل ُمـ اخلروج ُمٕمؽ، وإيّن أوٓدي يريدون ُمٜمٕمل  ومج٤مء إمم رؾمقل اهلل وىم٤مل ًمف: إنّ 

: أٟم٧م ُمٕمذور وٓ جي٥م ’وم٘م٤مل رؾمقل اهللأن أرد اجلٜم٦م سم٤ًمىمل اًمٕمرضم٤مء هذه، ٕريد 

فادأْن مَتْـَُعقُه َفَعؾ  اهلل أما َظَؾقؽْؿ »وىم٤مل ٕوٓده:  قمٚمٞمؽ اجلٝم٤مد، - محؾ شةْن يْرُزَؿُف افش 

فاَدةَ اَافّؾُفؿ  » قمٛمرو ؾمالطمف وىم٤مل: كِا ٓتَ و ْرُزْؿـِا افش   -(7)شْهؾِا خائِباً أفا إُرد 

ُم٤م يم٤من ًمٞم٘مقل  ف؛ وم٢مٟمّ ’ًمق مل شمٙمـ اًمِمٝم٤مدة ذم طمد ٟمٗمًٝم٤م ُمٓمٚمقسم٦م وحمٌقسم٦م ًمٚمرؾمقل

ّٓ - ذًمؽ ما »: |أن ي٘مقل ًمف اًمٜمٌع (افشفقد اخلافد)ُم١مًمػ  رأي اًمٔم٤مهر سمح٥ًم  أنّ إ

 ىدع أن ترجع شادًا مـ هذه افغزوة ـل تشارك يف ؽزوة أخرا، افػائدة مـ هؽذا صفادة

وظؾقف  ؟!شالم مـ ؿتؾؽ أنماذا شقستػقد اإل، شالم مـ وجقدك ادباركيستػقد اإلو

ك يسّؾط ظؾقؽ افؽػار ؽ دظقت اهلل حتّ يؽقن مػاد دظائؽ افذي دظقت بف هق: أكّ 

 (افشفقد اخلافد)ًمق يم٤من ُمّمٜمػ  شؾقا ترى ما معـك افشقق إػ افشفادة إذن؟ ،ؾقؼتؾقك

                                                 
 

وآظمذ ؾمٚمٌف- وم٠مُّمـ قمٌد اهلل سمـ  اًمٕمدو همدًا، ومٚم٘مٜمل رضماًل ؿمديدًا سم٠مؾمف ؿمديدًا طمرده، وم٠مىمتٚمف ومٞمؽ 

ؿمديدًا سم٠مؾمف ؿمديدًا طمرده، أىم٤مشمٚمف ومٞمؽ  ضمحش، صمّؿ ىم٤مل قمٌد اهلل: اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل همدًا رضماًل 

اهلل، ومٞمؿ ضمدع أٟمٗمؽ  وأذين، وم٢مذا ًم٘مٞمتؽ ىمٚم٧م: ي٤م قمٌد وي٘م٤مشمٚمٜمل، صمّؿ ي٘متٚمٜمل وي٠مظمذين ومٞمجدع أٟمٗمل 

رؾمقًمؽ، ومٞم٘مقل: صدىم٧م، ىم٤مل ؾمٕمد: يم٤مٟم٧م دقمقة قمٌد اهلل ظمػمًا ُمـ  وأذٟم٤مك؟ وم٠مىمقل: ومٞمؽ وذم 

، 3أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، اًمٓمٌ٘م٤مت: ج) رأيتف آظمر اًمٜمٝم٤مر، وإن أٟمٗمف وأذٟمٞمف ُمٕمّٚم٘م٤من ذم ظمٞمط دقمقيت، ومٚم٘مد 

 -(- سم٤مظمتّم٤مر41ص

أؾمد اًمٖم٤مسم٦م؛ آؾمتٞمٕم٤مب؛  -314و 315ص ،3ذح هن٩م اًمٌالهم٦م سمـ أيب احلديد؛ ـمٌٕم٦م ُمٍم: ج (7)

 -31و 37، ص3ٛمقح، ؾمػمة اسمـ هِم٤مم: جاجلشمرمج٦م قمٛمرو سمـ  ؛ص٤مسم٦ماإل
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 - (7)اًمِمٝم٤مدة هق ٟمٗمًف أسمداً  هذا اإلؿمٙم٤مل، ومل يتٛمـ ًمتٚمؽ احل٤مدصم٦م ٕورد ُمثؾ ُمٕم٤مساً 

ك ُمع  آُمتث٤مل طمتّ اًمتٕمٌّد سم٤مًم٘متؾ يتٕملّم  ذم اجلٛمٚم٦م أّٟمف ذم ُمقاوع إذن ًم٘مد ص٤مر ُمٕمٚمقُم٤مً 

 ذًمؽ سمٚمح٤مظ طمٗمظ اجلٝمؾ سم٤معمّمٚمح٦م ُمـ ـمرف اعمٙمّٚمػ، سمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من يتٕملّم 

ع سمٛمرضمحٞم٦م وُمٓمٚمقسمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة ٓماًم٘م وقمٚمٞمف وم٢منّ  ٦م اعمٝمٛم٦م أو دومع اعمٗمًدة اًمٙمٌػمة؛اعمّمٚمح

 وتٜمٞم٤مً   أن يٙمقٟمقا أيمثر اؿمتٞم٤مىم٤مً ُم٤مم هب٤م أيمثر ُمٜمٓم٘مٞم٦م إذ يتٕملّم د اًمٜمٌل أو اإلشمٕمٌّ  يمام أنّ  صم٤مسم٧م،

 اهللُ  ـتََب  َؿقمُ  َهمٓءِ »: ‘ًمٚمِمٝم٤مدة ُمـ همػمهؿ، وهذا هق ُمٕمٜمك ىمقل قم٘مٞمٚم٦م ىمريش

ُزوا افَؼتََؾ  َظَؾقِفؿُ   -شَمَضاِجِعِفؿ فاإ َؾَزَ

وضمقر ٓ يٛمٙمـ رسمٓمف  وُمٔم٤ممل ُمٗم٤مؾمدضمٝم٤مزه احلٙمقُمل ُمـ و ارشمٙمٌف يزيدُم٤م  إنّ  -5

اًمتجّرؤ قمغم طمرُمتف اًمنميٗم٦م مل جيـ و ُم٤ممُمٜمذ ىَمتؾ اإل :ك ي٘م٤ملطمتّ  احلريم٦م واًمٜمٝمْم٦م سمٜمتٞمج٦م

ّٓ اإل ف مل ًمٚمِمٝم٤مدة؛ أو أٟمّ  ُم٤مم إمم يمرسمالءظمروج اإل  اخل٤ًمرة واًمير؛ وًمذا مل يٙمـؾمالم إ

ُم٤مم وؿمٝم٤مدشمف طم٤ًمسم٤مشمف وعمٔم٤ممل سمٜمل أُمٞم٦م ًم٘متؾ اإل ف وم٢منّ قمغم ؿمٝم٤مدشمف؛ وقمٚمٞم يٙمـ ُمّٓمٚمٕم٤مً 

 -أظمر طم٤ًمسم٤مت

                                                 
وؿمج٤مقمٝمؿ، وسمٕمد أن  روى اسمـ أيب احلديد أّن قمٛمرو سمـ يثريب اًمْمٌل يم٤من وم٤مرس أصح٤مب اجلٛمؾ  (7)

ٛمرو اهلٞمثؿ اًمًدود وهٜمد سمـ قم وُمـ مجٚمتٝمؿ قمٚم٤ٌمء سمـ × ىمتؾ يمثػمًا ُمـ أصح٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم

أُمػماعم١مُمٜملم، إينِّ رأي٧م يدًا أذوم٧م قمكّم ُمـ  ي٤م ×: اجلٛمكم- ىم٤مل زيد سمـ صقطم٤من اًمٕمٌدي ًمٕمكم

إمم اسمـ يثريب، وم٢مذا ىمتٚمٜمل وم٤مدومٜمل سمدُمل، وٓ شمٖمًٚمٜمل،  اًمًامء وهل شم٘مقل: هٚمؿ إًمٞمٜم٤م، وأٟم٤م ظم٤مرج 

هبذا اعمقوقع ؛ وومٞمام يتٕمّٚمؼ 731، ص3أؾمد اًمٖم٤مسم٦م: ج) واؾمتِمٝمد وم٢مينِّ خم٤مصؿ قمٜمد ريب، صمّؿ ظمرج 

 -(747و 741ص (: ×اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وقمٚمؿ اإلُم٤مماٟمٔمر أيْم٤ًم هذا اًمٙمت٤مب )

اًمذه٤مب إمم ُمٞمدان اسمـ  مل يٛمٜمع زيد سمـ صقطم٤من ُمـ × يمام شمالطمظ ذم هذه اًم٘مّّم٦م أّن أُمػم اعم١مُمٜملم

٤مل: اًمذي يم٤من أطمد ؿمٝمداء سمدر، أّٟمف ىم يثريب، رهمؿ أّٟمف يم٤من ُمت٠ميمدًا ُمـ ىمتٚمف- وروي ذم شمرمج٦م قمٛمػم 

ُمـ اًمٕمٛمر ؾمت٦م قمنم قم٤مُم٤ًم( ومػمدين وأٟم٤م أطم٥ّم  أظم٤مف أن يًتّمٖمرين َرؾُمقل اهلل| )ّٕٟمف يم٤من ًمف 

 ؼ هبذا اعمقوقع؛ وومٞمام يتٕمٚمّ 731، ص3أؾمد اًمٖم٤مسم٦م: ج  اخلروج ًمٕمؾ اهلل أن يرزىمٜمل اًمِمٝم٤مدة-)

 - ( 747و 741(: ص×اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وقمٚمؿ اإلُم٤ممٟمٔمر أيْم٤ًم هذا اًمٙمت٤مب )ا
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آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م واًمذه٤مب إمم و سم٤مًمثقرة ٤مً ُم٤مم ُمٙمّٚمٗماعم٤مٟمع ذم أن يٙمقن اإل ومام

ف يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن يدومع قمٜمف اًم٘متؾ ُمـ ظمالل اًمٌٞمٕم٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمّ  يمرسمالء،

وقمٚمٞمف  ؛ٕمٝم٤مٞمػ وآصمر اًمِمٝم٤مدة اًمتل يم٤من يتقىمّ سم٢مضمراء هذا اًمتٙمٚم واًمتًٚمٞمؿ؛ ًمٙمٜمف يم٤من ُمٙمٚمٗم٤مً 

 هلل؟  ضمٝم٤مزه قمّمٞم٤مٟم٤مً و ديزيٙمقن قمٛمؾ يو، شمٙمقن هنْمتف ـم٤مقم٦م ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم

- ُم٤م سملم ه٤مشملم احل٤مًمتلم رشم٤ٌمـم٤مً ٜم٤م ٓ ٟمرى اوٟمحـ ُمٝمام أُمٕمٜم٤ّم اًمٗمٙمر ذم هذه اعم٘م٤مرسم٦م وم٢مٟمّ 

وسم٠مصح٤مسمف، واًمتًٚمٞمؿ سمؽمك سمٞمٕم٦م يزيد وشم٘مٌّؾ اعمخ٤مـمر اعمحدىم٦م سمف  ُم٤مم يم٤من ُمٙمّٚمٗم٤مً وم٤مإل

اعمٓمٚمؼ عم٤م شم١مول إًمٞمف إطمداث، وأن ٓ يدومع قمـ ٟمٗمًف شمٚمؽ اعمخ٤مـمر ُمـ ظمالل اًمٌٞمٕم٦م أو 

اًمٗمرار ُمـ اجلٝم٤مد؛ سمؾ سم٘مٌقل اًمِمٝم٤مدة، وهذا اًمتٙمٚمٞمػ أُمر قم٘مالئل ٓ ي٠مسم٤مه اًمٕم٘مؾ؛ إذ 

ف ًماّم قمو يزيد يمام أنّ ك ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٕمرومٞم٦م ًمٚمٛمقازم واًمٕمٌٞمد- ٟمٔم٤مئره يمثػمة طمتّ 

أو قمٛمؾ  أي ذٟم٥م يرشمٙمٌقا ه وٓق٘متٚميسمٓم٤مقم٦م اإلُم٤مم، وأن ٓ  قن أيْم٤مً ٗمُمٙمٚمّ سمدورهؿ 

 - ؿمٜمٞمع آظمر

ُم٤مم هق ُمّمدر ًمٚمخػم واًمؼميم٦م وؾمٞمٙمقن ذم ؿمٙم٤مل ذم اًمٌلم؛ ومقضمقد اإلإذن ٓ إ

 أن ي٘متؾ ويذه٥م إمم طمتٗمف سم٘مدُمٞمف؟!واًمٗمالح؛ ومٚمامذا جي٥م  صالحًمإل ُمٜمِم٠ماعمًت٘مٌؾ 

طمرُمقا و اًمذيـ أدظمٚمقا اعمجتٛمع ذم هذا اعم٠مزق ُم٤ممًم٘متٚم٦م اإليمقن هذا اإلؿمٙم٤مل ُمقضّمف 

قمٚمٞمٝمؿ اًمتٕم٤مون  ُم٤مم سمؾ يم٤من٤مرك، إذ ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل هبؿ ىمتؾ اإلاعمجتٛمع ُمـ هذا اًمقضمقد اعمٌ

أن ٓ يدومع قمٜمف  ُم٤مم أيْم٤مً  قمغم اإلُمٕمف ُمـ أضمؾ سمًط يده وٟمٗمقذ يمٚمٛمتف، وذم اعم٘م٤مسمؾ يتٕملّم 

 اًم٘متؾ سم٤مًمٌٞمٕم٦م واًمتًٚمٞمؿ- 

أو  قمامرواًمد  ي٤مهف ٓ َيِرد اقمؽماٌض عم٤مذا مل يرضمع ًمٚمًٞم٤مق ٟمٗمًف ٟم٘مقل سم٠مٟمّ  ٤مً شمٌٕم وقمٚمٞمف،

ٗم٤مدة ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ىُمتٚمقا سمٞمد ُمٕم٤موي٦م وزي٤مد واحلج٤مج إمم اًمٙمٗمر، وسم٤مًمت٤مزم آؾمت

طمٞم٨م مل يٕمؽمض أطمد قمغم قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م  ،ؾمالُملوضمقدهؿ عمًت٘مٌؾ اًمديـ اإل

يتًٜمك وك ُترروا أٟمٗمًٙمؿ مل شم٘مٌٚمقا إُم٤من طمتّ  ملَ  :’مل ي٘مؾ هلؿ اًمٜمٌلو، وروم٘م٤مئف أيْم٤مً 
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ٓ يٙمقن ٕطمد طمؼ آقمؽماض ومٌٓمريؼ أومم أن  ؛’ًمٙمؿ اجلٝم٤مد ذم ريم٤مب رؾمقل اهلل

سم٤مًمٜمٝمْم٦م واًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وُم٤م ٟم٤مًمف ُمـ درضم٦م  وُم٠مُمقراً  ف يم٤من ُمٙمٚمٗم٤مً ٕٟمّ  ؛ُم٤ممقمغم اإل

  وؾمٞمٚم٦م أظمرى- ُمـ ظمالل هذه اًمِمٝم٤مدة ٓ يٛمٙمـ أن حيّمؾ قمٚمٞمف سم٠مّي 

ف جيدر سمٜم٤م شمقضمٞمف ُم٤مم شمٕمٌّد حمض، وم٢مٟمّ هنْم٦م اإل أنّ  ٟمٕمٚمؿًمق يمٜم٤ّم ٓ  سمٚمح٤مظ آظمر، -4

ُم٤مم شم٘متيض أن شمٙمقن ؿمٝم٤مدشمف أومم ّمٚمح٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم قمدم شمًٚمٞمؿ اإلاعم نّ إ ذًمؽ سم٤مًم٘مقل:

وإومْم٤مء  ،يزيد- ومٛمٗمًدة اًمٌٞمٕم٦م واًمقٓء ًمٞمزيد ُمـ سم٘م٤مئف قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة واًمتًٚمٞمؿ ًمٌٞمٕم٦م

وم٤ًمد ٟم٤مهٞمؽ قمـ ُمٗمًدة طمرُم٤من ٙمقُمتف هل زي٤مدة ذم اًمٗم٤ًمد واإل طماعمنموقمٞم٦م قمغم

 - (7)ُم٤مم أصمٜم٤مء اعم٤ٌميٕم٦ماعمجتٛمع ُمـ سمريم٤مت وضمقد اإل

 سم٤مقمت٤ٌمر ُمّمٚمح٦م وضمقدهـ  يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤مم يمامىمتؾ اإل نّ اًم٘مقل: إ ُمـ هٜم٤م ٓ يٛمٙمٜمؽ 

٤مذا عمو، ٚمٛمٗمًدة اعمؽمشم٦ٌم قمغم قمدم وضمقدهف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ؾم٥ٌم ًمضر قمغم اًمٜم٤مس؛ وم٢مٟمّ ـ 

 ُم٤مم ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمّٙم٦م ىم٤مصدًا اًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ؟ ظمرج اإل

ُم٤مم واعمؽمشم٦ٌم اعمِمخّّم٦م ُمـ ىمٌؾ اإل ٗم٤مؾمد قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمالطمظ شمٚمؽ اعمٜم٤م ؾمٜم٘مقل: يتٕملّم ٕٟمّ 

ُم٤مم ُمع شمًٚمٞمٛمف ُمّمٚمح٦م شمقاضمد اإلو ُمـ ضمٝم٦م، قمغم اًمتًٚمٞمؿ حلٙمقُم٦م يزيد وُم٤ٌميٕمتف

ؾمالم ُمـ قمغم إومٜم٤مء اإلًمتل قمزُم٧م وتٙمٞمٜمف حلٙمقُم٦م يزيد واقمؽماومف اًمرؾمٛمل سمحٙمقُمتف ا

ُم٤ٌميٕم٦م يزيد واًمتًٚمٞمؿ ًمف أيمثر  ُمٗم٤مؾمد ذم هذه احل٤مل أنّ  ضمٝم٦م أظمرى- طمٞم٨م يٌدو ضمٚمٞم٤مً 

اعمّمٚمح٦م ذم اًمِمٝم٤مدة أيمثر سمٛمراشم٥م  يمام أنّ  ،سمٛمراشم٥م ُمـ اعمّم٤مًمح اعمؽمشم٦ٌم قمغم قمدم ُم٤ٌميٕمتف

ا إُمر دراك هذإذ ًمٞمس هٜم٤مك أومْمؾ ُمـ اإلُم٤مم يٛمٙمٜمف إ ؛احلٞم٤مة ُمع يزيد ٦مُمّمٚمحُمـ 

  وشمِمخٞمّمف-

                                                 
قمغم سمٞمٕم٦م يزيد ًمٞمتقمم ُمٜمّم٥م اخلالوم٦م × ىمدام احلًلمإومٗمل قر أمحد حمٛمقد صٌحل: ىم٤مل اًمديمت (7)

ؾ وزره يمؾ ُمـ ؿم٤مرك ومٞمف يتحٛمّ ، ؾمالمحيؾ سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ًمإل رزءيمؼم أقمـ رؾمقل اهلل| 

ٟمٔمري٦م اإلُم٤مُم٦م: )- ’هق اسمـ سمٜم٧م رؾمقل اهلل ذا يم٤من اعم٘مدم قمغم ذًمؽإورى قمٜمف، ومام سم٤مًمؽ 

 (-333و 333ص
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 هؾأ ُمـ ـمرف ٞم٦ّمصالطمإيمؾ هنْم٦م  أروٞم٦م زيؾؾمتُمع اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد  احلٞم٤مة إنّ 

ٌٞم٧م^ ومح٤ميتٝمؿ ًمٚمحؼ ُمـ وىمقف أهؾ اًماعمجتٛمع ٤م ُٔم٤مل ىمٓمٕمٝمو ،^ٞم٧مٌاًم

 ادَقَت  َریأ ٓ»: وًمذا ىمقًمفُم٤مم خيت٤مر اًمِمٝم٤مدة ودوم٤مقمٝمؿ قمـ اإلؾمالم؛ وهذا ُم٤م ضمٕمؾ اإل

 ّٓ   -ص٤مر ًم٤ًمن طم٤مًمف وُم٘م٤مًمف شَبَرماً  ّٓ إ افظّادِِغَ  َمعَ  احَلقاةَ  َٓ و َشعاَدًة، اِ

سمام شم٘متْمٞمف  ُم٤مم خمرج ُمـ هذه اعمقاىمػ ًمٕمٛمال سمفسم٤مظمتّم٤مر، ًمق يم٤من ًمٚمٜمٌل أو اإل

 هلؿ واًمذي يٗمؽمض ُم٤مُم٦م، أو ي٘مؽمح قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اًمٙمٗم٤مر اىمؽماطم٤مً و اإلوفمٞمٗم٦م اًمرؾم٤مًم٦م أ

 وهذا أيْم٤مً  أومْمؾ،و أرضمحو ُمٓمٚمقب شمريمٝم٤م سمؾ إنّ  وم٤مًمت٘مٞم٦م ٓ دمقز ذم ذًمؽ، م ىمٌقًمف؛قمد

 ويم٤من صم٤مسمت٤مً  ُم٤مم ًمٕمدم ىمٌقل اىمؽماطم٤مت اًم٘مقم ام٤م ضمٕمؾ طمٞم٤مشمف ذم ُمٕمرض اخلٓمر،ُم٤م دقم٤م اإل

ُم٤مم سمٛمقاىمٗمٝمؿ هذه أقمغم ُمراشم٥م ومٜم٤مل اًمٜمٌل أو اإل ،ك اؾمتِمٝمدقمغم ُمقىمٗمف، ومل يًتًٚمؿ طمتّ 

 ظمص طمٞمٜمامطمٙمؿ اًمِم٘م٤موة إسمدي٦م قمغم أقمداء احلؼ- وسم٤مُٕأصدر و اًمًٕم٤مدة واًمِمٝم٤مدة،

 ذم هداي٦م وإطمٞم٤مء أظمريـ، وُماليم٤مً  يٙمقن اًمّمٛمقد ورومض آؾمتًالم ًمٚمٕمدو ؾم٤ٌٌمً 

هذا اًم٘متؾ  إذ ُمـ اعمتٞم٘مـ أنّ  -(7)طمٞم٤مء اًمديـإل وُمقضم٤ٌمً  ًمتِمخٞمص احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ،

وإقمالء ُم٘م٤مصد إٟمٌٞم٤مء ورؾم٤مًم٦م صالطمٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ إطمٞم٤مء اًمديـ وأهداومف اإل واًمِمٝم٤مدة

نموقم٦م اعمِمٞمٜم٦م همػم اعمىمؽماطم٤مت ٓاتٚمؽ اًم٘مٌقل سموٞم٤مة احلُمـ  اً ؾمالم أيمؼم وأذف أصمراإل

 ٞمزيد- يموسمٞمٕم٦م ومرد وم٤مؾمؼ وُمتج٤مهر سم٤مًمًقء 

                                                 
ؾمٌط  سمام حيٛمٚمف ُمـ صٗم٦م ديٜمٞم٦م سمقصٗمف × تقر صٌحل أيْم٤ًم: يم٤من ظمروج احلًلمىم٤مل اًمديم (7)

ـمقال أرسمٕملم ؾمٜم٦م  اًمرؾمقل| إوم٤ًمد ًمٙمؾ اخلٓمط إيديقًمقضمٞم٦م اًمتل أرؾمك ُمٕم٤موي٦م ىمقاقمده٤م 

إسمراهٞمؿ: ويم٤من ذم اؾمتِمٝم٤مد اإلُم٤مم  أىم٤مُمٝم٤م ُمٜمذ ُم٤م يم٤من واًمٞم٤ًم صمؿ ظمٚمٞمٗم٦م، وىمد ىم٤مل اًمديمتقر طمًـ 

إُمقيقن ذم ٟمٔمر اعمًٚمٛملم ـمٖم٤مة ُمًتٌديـ ٟٓمتٝم٤ميمٝمؿ  إُمقي٦م وأصٌح  ُم٤م أدان اًمدوًم٦م× احلًلم

 333ٟم٘مؾ سم٤معمْمٛمقن قمـ ٟمٔمري٦م اإلُم٤مُم٦م: ص- )واُمتٝم٤مهنؿ عمثٚمف اًمٕمٚمٞم٤م ىمقاٟملم اإلؾمالم وذائٕمف 

  (-335و
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ُم٘مّمقدٟم٤م ٟمٗمس اًم٘متؾ سم٘مٓمع  ًمإلُم٤مم، اًم٘متؾ يم٤من ُمٓمٚمقسم٤مً  نّ : إٜم٤م طملم ٟم٘مقلأشمٔمـ أٟمّ 

 وظمقمم وؾمٜم٤من ؿمٛمر قمـأصم٤مر واًمٗمقائد اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف، وأّن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مدر  اًمٜمٔمر قمـ

ُم٤مم ىمد ىم٤مُمقا سمتٜمٗمٞمذ ؿ سم٘متٚمٝمؿ اإلهّن إ: وٓ يّمح ىمقًمؽ ومٝمذه ُمٖم٤مًمٓم٦م ؟!ًمإلُم٤مم يم٤من ُمراداً 

 إنّ  ؾ إًمٞمٝمؿ أن ي٘متٚمقه، ٓ ي٤م قمزيزي،شمقؾّم و وًمق مل ي٘متٚمقه ًمؽمضّم٤مهؿ ُم٤مم،ـمٚم٥م ٟمٗمس اإل

 ! ؿ سمف ًمٕمجٞم٥م طم٘م٤مً اعمٜمٓمؼ اًمذي شمتٙمٚمّ 

٤م ٟمٕمٜمل سمذًمؽ ٜمإًمٞمٝم٤م؛ وم٢مٟمّ  ُم٤مم ويم٤من ُمِمت٤مىم٤مً اًمِمٝم٤مدة يم٤مٟم٧م حمٌقسم٦م ًمإل نّ طمٞمٜمام ٟم٘مقل: إ

ٓ ؿمؽ أّن اًمِمٝم٤مدة  سملم اًمِمٝم٤مدةوطمٙمقُمتف  وىمٌقل يزيد ٞمٕم٦مف طمٞمٜمام يدور إُمر سملم سمأٟمّ 

ّٓ  افظ ادِغَ  َمعَ  احَلقاةَ  ٓو َشِعاَدًة، ّٓ إ ادَْقَت  َریأ ٓ» هل اعمحٌقسم٦م  -شَبَرماً  إ

ُمـ اعمقوققم٤مت  اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل هل ٓ جيدر سمٜم٤م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمقوقع - 1

إسمداء اًمرأي ومٞمٝم٤م سمٜمٗمس اعم٘مٞم٤مس اًمذي ٟمتٕم٤مُمؾ سمف ُمع سم٤مىمل و ٗمريدة ُمـ ٟمققمٝم٤ماًم

٤م ختتٚمػ ذم ضمقهره٤م ُمع واًمّمحقات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أو اًمديٜمٞم٦م إظمرى؛ ٕهّن  اعمقوققم٤مت،

احلٙمؿ  شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يم٤موم٦م؛ يمقن هذه إظمػمة ىمد ىم٤مُم٧م ُمـ أضمؾ ـمٚم٥م

دت ومٝمل وإن اُّت اًمثقرات اًمديٜمٞم٦م،  ُمع قمـ اظمتالومٝم٤م واؾمتٖمالل واؾمتٕم٤ٌمد اًمٜم٤مس؛ ومْمالً 

 ّٓ  شمٚمؽ اًمٗمقارق ٟمٗمًٝم٤م اًمتل ٤م تت٤مز قمٜمٝم٤م سمٗمقارق يمثػمة، أهّن ُمٕمٝم٤م ذم اجلقهر واعم٤مهٞم٦م إ

 ضمٕمٚمتٝم٤م أيمثر ٟمٗمقذًا ومح٤مؾم٦م ُمـ همػمه٤م- 

دٓء سمرأيٜم٤م طمقل هذه اًمقاىمٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م دون حل٤مظ وقمٚمٞمف، ٓ ٟمًتٓمٞمع اإل

ٜم٤م إذا قمددٟم٤مه٤م يمذًمؽ وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م دي٦م؛ ٕٟمّ صمقرة قم٤م ظمّمقصٞم٤مهت٤م، ومٜمٗمنه٤م وٟمّمٗمٝم٤م يم٠مّي 

ف سم٤مًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم ٓ يٛمٙمـ شمٗمًػم واحل٤مل أٟمّ  مجٞمع شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م قم٤مدي٦م؛ ىمٌقل اًم٘مقل سم٠منّ 

 ؾم٦م سمّمقرة قم٤مدي٦م-اًم٘مًؿ اعمٝمؿ ُمـ جمري٤مت هذه اًمثقرة اعم٘مدّ 

أن ي١مذن ـ  وسمٕمد اًمٕمٚمؿ سمٛمّمػم اعمٜمتٗمض واًمتًٚمٞمؿ ًمذًمؽـ  اٟمتٗم٤مو٦م ىمد قمٝمد ذم أّي 

 إًمزام واضم٤ٌمر فم٤مهري، وٓ أّي  ذم اجلٝم٤مد دون أّي  ÷يم٤مًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ ًمٗمتٞم٤من صٖم٤مر
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قاج ُمـ اًمًٞمقف واًمًٝم٤مم ويرؾمؾ وؾمط أُم ،اطمتامل ًمٚمت٠مصمػم ذم ُمقازيـ اعمٕمريم٦م واًمٜمٍم

 واًمرُم٤مح؟!

إمم اجلٝم٤مد  ًمٚمٛمقت وي٤ًمرقمقن قمٝمد أن يٌتًؿ ُمثؾ ه١مٓء اًمّمٖم٤مر صمقرة ذم أّي 

  واؾمت٘م٤ٌمل اعمقت سمِمقق؟!

ٝمد أن ي٘مػ صمالصم٦م وؾمٌٕمقن ومردًا ىمد أهنٙمٝمؿ اًمٕمٓمش سم٤ًٌمًم٦م ورضمقًم٦م صمقرة قم و ذم أّي 

 راء ُمـ إقمداء اعمتٕمٓمِملم ًمٚمدُم٤مء؟!واؾمت٘م٤مُم٦م ذم وضمف صح

أصح٤مب ىم٤مئد اًمثقرة يٙمقٟمقن قمغم أه٦ٌم آؾمتٕمداد سم٠من و أشم٤ٌمع قمٝمد أنّ  صمقرة أّي  ذم

طمر حيٚم٘مقا يم٤مًمٗمراش ويٚمت٘مٓمقا ؿمٛمقع وضمقدهؿ ًمٞمحرىمقه٤م ضمٝم٤مدًا إمم آظمرهؿ ويذوىمقا 

ـ ُمٜمف مل هدف اًمٕمدو هق ىمتؾ ىم٤مئدهؿ وم٘مط؛ وم٢من تٙمّ  اًمًٞمقف واًمرُم٤مح ُمع قمٚمٛمٝمؿ سم٠منّ 

ف ٓ ضمدوى شمرضمك ُمـ دوم٤مقمٝمؿ قمـ طمٞم٤مة يٙمـ ًمف ؿم٠من سم٤مًمٌ٘مٞم٦م، سمؾ ُمع قمٚمٛمٝمؿ أيْم٤ًم سم٠مٟمّ 

  ؟!زه٤مق ٟمٗمقؾمٝمؿ دوٟمفإ ىم٤مئدهؿ اًمٕمزيز ؾمقى

ٞم٦م واًمِمٝم٤مدة وضم٦م اًمرطمٞمٛم٦م شُمِمّقق زوضمٝم٤م اًمٕمزيز إمم اًمتْمحزاًم قمٝمد أنّ  صمقرة أّي  ذم

د ُذّري٦مِ  اًمٓمَّٞمٌلمَ  ُدونَ  ىم٤مشمِْؾ  ُّمعأو أسمِع وشم٘مقل ًمف: ومِداك  ؟!’حُمَٛمَّ

 ظمالص واًمقوم٤مء واًمتْمحٞم٦م؟!ا اإل يمؾ هذدمغّم  ىمد ىم٤مئد ديٜمل ًمدى أصح٤مب أّي 

ىم٤مئد شمٚمؽ اًمثقرة يم٤من قمغم ي٘ملم وقمٚمؿ سم٠مُمر ىمتٚمف وؿمٝم٤مدشمف  قمٝمد أنّ  ىمد صمقرة أّي  ذم

ًمف إمم ُمٞمدان ذًمؽ يّمح٥م زوضمتف وأـمٗم٤مًمف وقمٞم٤موصٕمقسم٦م اعمخ٤مـمر اعمحدىم٦م سمف، وُمع 

 اعمٕمريم٦م؟!

إذ  ؛سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم همػمه٤م اً ومقارق هذه اًمٜمٝمْم٦م وضمٝم٤مت ت٤ميزه٤م يمثػمة ضمدّ  وم٤محل٤مصؾ أنّ 

 ورُمزاً  هل٤م هاً  هذه اًمٜمٝمْم٦م ذات صٌٖم٦م إهلٞم٦م وأنّ  ُتٙمل يمؾ ُمٞمزة قمغم طمدة قمـ أنّ 

 ُم٤مم سمٜمٗمًف- اؾمتحؼ أن يٗمتديف اإل ُمٚمٙمقشمٞم٤مً 
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 أٖداف ايٓٗط١

وُمع ـ  سمٕمد سمٞم٤من سمٕمض هذه اًمٜم٘م٤مط اًمتل ىمد شمٙمقن ُمٗمٞمدة ذم ووقح اعمٓم٤مًم٥م اًم٘م٤مدُم٦م 

إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر ُم٤م شمًٛمح سمف هذه اًمٗمرص٦م وُمدى اؾمتٕمداد ودرك أومٝم٤مُمٜم٤م اًمٜم٤مىمّم٦م 

 ُم٤مم:ًمٕمٚمؾ وإهداف اعمقضم٦ٌم ًمِمٝم٤مدة اإلؾمٜمٌح٨م أن وسم٤مظمتّم٤مر سمٕمض اـ  ًمذًمؽ

سم٤مًمثقرة  داً ُم٤مم يم٤من ُمتٕمٌّ اإل اعمتقاشمرة أنّ و٦م اعمًتٗم٤مد ُمـ إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح إنّ أّوًٓ: 

د سم٤مًمِمٝم٤مدة مل اًمتٕمٌّ  نّ ام ذيمرٟم٤م وم٢ميمو واًمِمٝم٤مدة، ومِمٝم٤مدشمف يم٤مٟم٧م ُمٓمٚمقسم٦م وحمٌقسم٦م هلل شمٕم٤ممم-

 أنّ ُمع  ،سم٤مًمِمٝم٤مدة وي١مُمر هب٤مُم٤مم د اإلوًمٞمس هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُمـ أن يتٕمٌّ  ،همػم ُمًٌقق ُمراً أيٙمـ 

قمٚمٞمف  يمام أنّ  اق هق ـمريؼ ٓ قمقدة ومٞمف،إمم اًمٕمر ىمٞم٤مُمف ؾمٞمٜمتٝمع سمِمٝم٤مدشمف وىمتٚمف- ومذه٤مسمف

قمـ  ةسمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمقّ وآُمتٜم٤مع  مم طمٞم٨م اًم٘متؾ وأه إهؾ واًمٕمٞم٤مل،إ اعمٌم ىمدُم٤مً 

 سمٞمٕم٦م يزيد- 

سم٤مًم٘مٞم٤مم قمغم يزيد وإقمالن سمٓمالن طمٙمٛمف  ُم٤مم يم٤من ُم٠مُمقراً اإل إنّ  وبعبارة أخرى:

وقمٚمٞمف يٙمقن إُمر  ؛٦مُموِم١مٌٞمٕم٦م اعمهذه اًماُمتٜم٤مقمف قمـ  وئمٝمر يٕمٚمـ وأن وطمٙمقُمتف،

سم٤مًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ ذم طم٘مٞم٘متف هق أُمر سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م واًمث٤ٌمت ذم ىم٤ٌمل اًمٌٞمٕم٦م وآؾمتًالم اًمتل 

 سم٘متؾ اًمٜمٗمس يمام ٟمرى ومٚمؿ يٙمـ أُمراً و هل سمٛمث٤مسم٦م يمٌش اًمٗمداء ٓ وؾمٞمٚم٦م ًمدرء ظمٓمر اًم٘متؾ-

وو٤مقمف سم٤مًم٘مٞم٤مم سمتٙمٚمٞمػ شم٘متيض أ ام يم٤من أُمراً إٟمّ ـ  أيْم٤مً  اً د سمذًمؽ ضم٤مئزوإن يم٤من اًمتٕمٌّ ـ 

ح وأصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف د سمف سم٤مقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمومٞمٙمقن اًمتٕمٌّ  ،اعمحٞمٓم٦م أن شمٙمقن ظم٤متتف اًمِمٝم٤مدة

قمغم ود سم٠مه إهؾ واًمٕمٞم٤مل - وسمٜمٗمس اعمالك يٙمقن اًمتٕمٌّ وذقم٤مً  ؿمٙم٤مل ومٞمف قم٘مالً ٓ إ

  اًمِمٝم٤مدة- ذمواعمّم٤مًمح اعمٚمحقفم٦م  أؾم٤مس ٟمٗمس احِلَٙمؿ

اه قمغم أطمًـ وضمـف وىمد أدّ  اًمٕمٔمٞمؿ، هبذا آُمتح٤من ×لمًُم٤مم احلًم٘مد اُمتحـ اإل

هلذه أي٦م ذم يقم قم٤مؿمـقراء  ومٙم٤من شم٤مًمٞم٤مً  ُٕمره، امً ُمًٚمّ و هلل هبذا اًمتٙمٚمٞمػ داً امٙمـ، ُمتٕمٌّ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) اًمٕمٝمد اًمذي ىمٓمٕمف ُمـع اهلل ويٜمتٔمـر اًمقومـ٤مء سمـف واًمتل شمٌلّم 

  -(7)( پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

ّٓ ُمـ هنْم ×د اًمِمٝمداءمل يٙمـ هدف ؾمٞمّ ثاكقاً:   أداء اًمتٙمٚمٞمػ وإـم٤مقم٦م أُمر اهلل تف إ

٦م واًمدوم٤مع قمـ لم قمغم يمؾ ُم١مُمـ اًمًٕمل إمم طمٗمظ اًمديـ واًمٜمقاُمٞمس اإلهلٞمف يتٕمّ شمٕم٤ممم؛ ٕٟمّ 

ُمٝمددًا ُمـ  ومري٦ًم ًمٚمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ واًمتٕمٓمٞمؾ،إذ يمٚمام يم٤من اًمديـ  طمريؿ اًمنمع وأطمٙم٤مُمف؛

اًمقاضم٥م قمغم  ف ُمــمرف اعمٕم٤مٟمديـ وؿمٕم٤مئره ذم ُمٕمرض آوٛمحالل واًمزوال، وم٢مٟمّ 

  اعمًٚمٛملم اًمٜمٝمقض ًمٜمٍمة اًمديـ ودومع إظمٓم٤مر قمٜمف وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمرات-

ُمالقم٥م  طمٙمقُم٦م ؿمخص ذير، ُمِمٝمقر سم٤مًمٗمًؼ واًمٗم٤ًمد واًمٗمجقر، ٓ ؿمؽ أنّ 

ٕم٥م واًمٖمٜم٤مء ُمثؾ يزيد؛ هق ضسم٦م ُمتج٤مهر سم٤مًمًقء واًمٚمٝمق واًمٚم ،ًمٚمٙمالب واًم٘مردة

يردقمف وُمـ يٜمٙمر قمٚمٞمف ُمٗم٤مؾمده؛ ؾمالم، سمؾ هق أيمؼم ظمٓمر حيدق سمف- وم٢مذا مل يقضمد ُمـ ًمإل

  ؾمالم-عمحق آصم٤مر اإل ؾمٞمٙمقن ذًمؽ ظمٓم٠م ٓ جيؼم وؾم٤ٌٌمً 

 ذم إوالل ؾمٞمٙمقن ؾم٤ٌٌمً  |اقمتالء ُمثؾ هذا اًمِم٤مئـ قمغم ُمًٜمد ظمالوم٦م اًمرؾمقل إنّ 

ؾمٞمًّقغ ًمٚمذيـ يٕمت٘مدون سم٤مٕصؾ ف قمـ أٟمّ  اًمٜم٤مس واٟمحراومٝمؿ اًمٗمٙمري واًمٕم٘مدّي، ومْمالً 

ؾمقل وسمٕمد ُم٤م يروٟمف ج وامثؾ ٕقمامل وأظمالق اًمرٟمٛمقذظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم هق أ اًم٘م٤مئؾ أنّ 

س- وم٢مذا مل يٜمٙمر ؿمخص ُمثؾ ذم أن يًٞم١موا اًمٔمـ سم٤ًمطم٦م اًمٜمٌل اعم٘مدّ  ُمـ أقمامل يزيد،

والل ؾمٞمزداد هذا اإل وم٢منّ  ؛ويٕمد ظمالومتف سم٤مـمٚم٦م قمغم يزيد ُم٤م يٗمٕمٚمف، ×ُم٤مم احلًلماإل

 - واهٞم٤مً  قم٤مئٞم٤مً دّ ا ؾمالُمل ٟمٔم٤مُم٤مً ب اًمٜم٤مس؛ ام٤م جيٕمؾ ٟمٔم٤مم اًمديـ اإلذم ىمٚمق رؾمقظم٤مً 

سم٤مًمٗمًؼ واًمٗمجقر  وُمـ ضمٝم٦م أظمرى إذا يم٤من اخلٚمٞمٗم٦م وص٤مطم٥م زُم٤مم إُمر ُمتج٤مهراً 

 حلٙمؿ:  ُمّمداىم٤مً  ف سم٤مًمٓمٌع ؾمٞمٙمقن أيْم٤مً وم٢مٟمّ ؛ ًمِمٝمقشمف قم٤مسمداً 

                                                 
 -73إطمزاب: آي٦م( 7)
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ٌَٞمـ٧ِم  َربُّ  يم٤منَ  ذاإ ِف  اًم  ُُمقًمِٕمـ٤مً  سم٤ِمًمـدَّ

 

ــٞمَٛم٦مُ   ــؾِ أ وَمِِم ــ٧ِم  ْه ٌَٞم ــؿ اًم ِٝم ــٌص  يمٚمُّ  َرىُم

 

 

 

إمم أمخص ىمدُمٞمف ذم وطمؾ اًمٗمحِم٤مء واًمٗمجقر؛ ؾمالم ُمـ رأؾمف وؾمٞمٖمرق قم٤ممل اإل

 اء جم٤مراة هذا اًمٓمريؼ- ؾمالم ُمـ ضمرّ ٓ يٛمٙمـ ضمؼمان اخلٓمر اعمحدق سم٤مإل طمٞمٜمٝم٤م

٦م ُمـ ؿمٞمقع اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمرات واًمٗمًقق؛ أُمّ  أّي و ىمقم ظمٓمر أومدح قمغم أّي  أّي 

٦م طمٗمالت اًمرىمص واًمٖمٜم٤مء هل أُمّ و ٦م ُمٌتالة سم٤مًمٗمًؼ واًمٗمجقر وقم٤ٌمدة اًمِمٝمقةومٙمؾ أُمّ 

ك ُتذف ُمـ صٗمح٤مت اًمت٤مريخ ٞمٗم٦م قم٤مضمزة ؾمٞمٔمٝمر قمٚمٞمٝم٤م آظمتالل واهلقان طمتّ وٕم

 وشمٜم٘مرض- 

د قمغم إرض ُمـ ظمالل هنْم٦م اإلُم٤مم ًمٙم٤مٟم٧م اًمدول إٟم٤مء ومْم٤ميح يزي سٙمّ ًمق مل يٜم

ؾمالم قم هم٤مرىم٦م ذم وطمؾ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر، وًمـ يٌ٘مك أصمر ًمٜمقاُمٞمس اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞماإل

ذم شمدُمػم  أيْم٤مً  أصمراً  ×ُم٤مم احلًلمًمٜمٝمْم٦م اإل واًمٕمٗم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمت٘مقى- ٟم٤مهٞمؽ قمـ أنّ 

ؾمٛمف ص٤مر ا ذم وضمدان اًمٜم٤مس، وضمٕمٚمف ُمدقم٤مة ًمٚمتٜمٗمر واًمت٘مزز قمٜمد اجلٛمٞمع ًمدرضم٦م أنّ  يزيد

 - ص٤مر قم٤مرًا وذًٓ ٤ٌمقمف شمّ ا ىمٌح، يمام أنّ ًمٙمؾ قم٤مر واٟمحالل و ُمرادوم٤مً 

إًمٞمف  ٟمت٤ٌمه اًمٕم٤معملمن هذه اًمدٟمٞم٤م اؾمؿ وؾمٛمٕم٦م وؿمٝمرة اإلؾمالم، وضمٚم٥م اًم٘مد ُمأل أريم٤م

ّٓ طمتّ  ؾم٦م ُمٙم٤مٟمتف اعم٘مدّ   أنّ ك ص٤مروا ُمٗمتقٟملم ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد سمٜمٔم٤مُمف وسمٜمٞم٤مٟمف اًمداظمكم- إ

 ،ط ؿمخص ُمثؾ يزيد قمٚمٞمٝم٤مىمد ظمدؿم٧م سم٤مٟمحراف اخلالوم٦م قمـ ُم٤ًمره٤م احل٘مٞم٘مل وشمًٚمّ 

وشمًّٚمؿ احلٙمقُم٦م اًمديٙمت٤مشمقري٦م سمٞمد أراذل وأوسم٤مش اًم٘مقم- وم٤مٕظم٤ٌمر اًمقاردة طمقل يزيد 

ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ  واًمذيـ خلجؾ واًمٕم٤مر،ؾمالم يٌٕم٨م قمغم ااؾمؿ اإلًمف ضمٕمٚم٧م وومً٘مف وقماّم 

هلذا يم٤من آؾمتٜمٙم٤مر اًمِمديد  ُمتٜمٗمريـ ُمـ اإلؾمالم؛ أصٌحقا ٘م٤مئؼ يمام هل قمٚمٞمفدراك احلإ

 سمٜمل أُمٞم٦م، وُمً٘مٓم٤مً و ؾمالموأه أهؾ سمٞمتف ىمد ومّمؾ سملم اإلُم٘مروٟم٤ًم سمِمٝم٤مدشمف ًمإلُم٤مم 

 دوًمتٝمؿ وظم٤مرضمٝم٤م-  ٕقمامهلؿ وأىمقاهلؿ داظمؾ

 ُم٤ممىمد دومٕمٝم٤م اإلواًمتل سمٜمل أُمٞم٦م  ُمـ ىمٌؾ المؾمر اًمتل يم٤مٟم٧م هتدد اإلإظمٓم٤م إنّ 



  ×افـفضة احلسقـقة وظؾؿ اإلمام   --------------------------------------------------------------------- 37

 

وشمٚمؽ   ؾمالم أقمٔمؿ ُمـ ظمالوم٦م يزيدقمغم اإلوذم اجلٛمٚم٦م مل يٙمـ ظمٓمر  ،يم٤مٟم٧م أيمثر ُمـ هذا

 -إوو٤مع وإطمقال اًمراهٜم٦م

ّٓ مل ٟم٠مظمذ سمٕملم آقمتٌ ٜم٤مومٚمق ومرض أٟمّ   ٤مر ُمّمٚمح٦م وهدوم٤ًم ُمـ وراء هنْم٦م اإلُم٤مم إ

ك وإن اؾمتِمٝمد ومحتّ  ،وواضم٤ٌمً  ٓزُم٤مً  ذًمؽ اًمقوع ًمٙم٤من ىمٞم٤مُمف أيْم٤مً ٟمٙم٤مر اًمٕمٚمٜمل ًماإل

ؾمالم أقمٔمؿ درس ذم احلري٦م واًمتدّيـ، ٦م اإلويٙمقن ىمد قمّٚمؿ أُمّ  ،طمٞم٤مشمف ظم٤مًمدة ُم٤مم وم٢منّ اإل

اًمٜم٘مد ووضمٝم٤مت ٟمٔمر اًمٜم٤مس إمم  ٤مه ذم ُمرُمكيّ إ سم٤مًمت٤مريخ إؾمقد ًمٌٜمل أُمٞم٦م واوٕم٤مً  راً ُمذيمّ 

وسمح٥ًم  ٙمقُمتٝمؿ قمـ دائرة احلٙمقُم٦م اًمنمقمٞم٦م،واًمتل ُمـ آصم٤مره ومّمؾ طم، يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ظمالوم٦م  قمغم إٟمٙم٤مر ٦م واًمِمٞمٕم٦مٗم٤مق أهؾ اًمًٜمّ قمـ اشمّ  ف ومْمالً ٦م أٟمّ ٤مب ُمـ اًمًٜمّ ىمقل أطمد اًمٙمتّ 

ٚم٧م ٟم٘مٓم٦م إذ ؿمٙمّ  أصمر يمٌػم ذم اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمًٜمٞم٦م ×ُم٤مم احلًلميم٤من ًمٜمٝمْم٦م اإل يزيد

ىمد اٟمتٝم٧م سمتقزم ـ  صٓمالطمٝمؿٓ ـمٌ٘م٤مً ـ  اخلالوم٦م اًمراؿمدة ُتّقل ذم ُمٜمٝمجٝمؿ اًمٗمٙمري؛ ٕنّ 

ة ؾمت٦م أؿمٝمر، ويٕمتؼمون طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م سمداي٦م احلٙمؿ زُم٤مم إُمقر عمدّ  ×ُم٤مم احلًـاإل

 -(7)اعمٚمٙمل

وإن يم٤من يرى سمٕمض اًمٕمٛمالء وضمقب إـم٤مقم٦م إٟمٔمٛم٦م ذ ذًمؽ اًمت٤مريخ وُم٤م سمٕمده وُمٜم

 ٦ماعمح٘م٘موؾمالُمل ُمٌدأ وُمٔمٝمر ًمٚمٜمٔم٤مم اإلاجل٤مئرة ًمٙمـ ٓ يٕمت٘مدون أّن احلٙمقُم٦م هل 

  -هداف اًمديـٕ

ؿمٙم٤مل ذم ٕضمؾ هذه اعم٘م٤مصد؟ وُم٤م اإل ُم٤مم ىمد هنضٔن ىمؾ ًمٜم٤م: ُم٤م اعم٤مٟمع ذم يمقن اإلا

اًم٤ًمُمٞم٦م؟ وُم٤م اعم٤مٟمع ُمـ  ده سم٠من يًتِمٝمد ذم ؾمٌٞمؾ شمٚمؽ اعمّم٤مًمحيمقن احلؼ شمٕم٤ممم ىمد شمٕمٌّ 

                                                 
اًمٜم٤مس، ويٙم٤موم٠م   ىم٤مل أمحد أُملم: وم٤محلؼ أّن احلٙمؿ إُمقي مل يٙمـ طمٙماًم إؾمالُمٞم٤ًم، ويًّقى ومٞمف سملم (7)

أو ُمقمم، ومل يٙمـ احلّٙم٤مم ومٞمف  ومٞمف ُمـ أطمًـ قمرسمٞم٤ًم يم٤من أو ُمقمم، ويٕم٤مىم٥م ومٞمف ُمـ أضمرم قمرسمٞم٤ًم يم٤من 

ومٞمف اًمٜمزقم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ اًمٜمزقم٦م  ظَمَدُم٦م ًمٚمرقمٞم٦م قمغم طم٤ًمب همػمهؿ- يم٤مٟم٧م شمًقد اًمٕمرب 

 - ( 71، ص7وحك اإلؾمالم: ج اإلؾمالُمٞم٦م-)
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 ملَ سم٤مٟمتٝم٤مء هنْمتف شمٚمؽ سمِمٝم٤مدشمف؟ و اًمرومٞمٕم٦م ويم٤من قم٤معم٤مً  ُم٤مم ٕضمؾ هذه اًمٖم٤مي٤متظمروج اإل

  ؟  (7)سمٛمّمػم هنْمتف ُم٤مم مل يٙمـ قم٤معم٤مً اإل صم٤ٌمت أنّ إل د أٟمٗمًٜم٤م يمؾ هذا اجلٝمد دون ٟمتٞمج٦مٟمجٝم

 ×ُم٤مم احلًلمهنْم٦م اإل ؾمالم قمغم ذًمؽ اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم اًمذي قمؼّم قمـ هدف وٟمتٞمج٦م

  :هبذه إًمٗم٤مظ اًمٌٚمٞمٖم٦م

َسغِ  ََّنَْضةُ  فَقٓو» َ  ٓو َظُؿقدٌ  ْشالمِ فإِل ؿامَ  ٓ افط ِػ  يقمَ  ْصحابِفِ أو ×احْلُ  َففُ  اْخّض 

ـْ  َفَدَؾـُقهُ و َمفِدِه، ؾِا يزيدو ُمعاِوية ْبـاءأو ُشػقان، قبأ ماَتفُ ٕو ُظقٌد، لِ أ ِم ِده يِف  َظْفِدهِ  و   شحَلْ

 ُصؽر َرهغُ  افّساَظةِ  ؿِقامِ  فاإ ؿِقاِمفِ  ةشاظَ  ِمـ ْشالمُ اإلو َبْؾ  مَجقعاً  َؾادُْْسؾُِؿقنَ »إمم ىمقًمف: 

  :ؾِقفِ  يؼاُل  ما َؿّؾ أ يافّذِ  ادَقؿِِػ  ؽذفِ  َظَؾا ْصحابِفِ أو ×فِؾُحَسغِ 

                                                 
مل يٗمّمح قمٜمٝم٤م طملم هم٤مدر × ٤مٟم٧م سمقاقم٨م ظمروج احلًلموىم٤مل اًمديمتقر صٌحل أيْم٤ًم: إذا يم (7)

اعمديٜم٦م وىمد أًمح قمٚمٞمف يم٤ٌمر احلج٤مز ذم قمدم اخلروج أو اًمذه٤مب إمم اًمٞمٛمـ، وطملم رومض أن خيرج 

ىمد × شم٤مريم٤ًم أهٚمف وم٢مّن هذه اًمٌقاقم٨م ىمد أومّمح٧م يمّٚمٝم٤م قمـ ٟمٗمًٝم٤م أن ت٧ّم اعم٠مؾم٤مة، ومٙم٤من احلًلم

هلؿ أدٟمك طمج٦م ُمـ اًمديـ اًمذي يٗمؽمض قمٚمٞمٝمؿ أن اظمت٤مر ُمٜمٞمتف اًمتل شمديـ إُمقيلم وٓ دمٕمؾ 

يراقمقا أطمٙم٤مُمف-- وأصٌح مجٝمقر اعمًٚمٛملم اًمذي ؾمٚمَّؿ سمخالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سمٕمد قم٤مم اجلامقم٦م ذم صػ 

اعمٕم٤مرولم حلٙمؿ يزيد وإُمقيلم، وأقمرب هذا اجلٛمٝمقر قمـ ُمٕم٤مروتف سم٤مًمًٞمػ طمٞمٜم٤ًم-- وُمـ 

ّٓ أّٟمف ظمٚمع اإلُم٤مُم٦م وٕمػ قمـ اخلروج سم٤مًمًٞمػ أٟمٙمر سم٤مًم٘مٚم٥م وإن يم٤من ذًمؽ أوٕمػ ا إليامن إ

 اًمديٜمٞم٦م قمـ اخلٚمٞمٗم٦م اًم٘م٤مئؿ-

ىمد هزم ذم ُمٕمريم٦م طمرسمٞم٦م أو ظمن ىمْمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ومٚمؿ يٕمرف اًمت٤مريخ هزيٛم٦م × وإذا يم٤من احلًلم

 ×-يم٤من هل٤م ُمـ إصمر ًمّم٤مًمح اعمٝمزوُملم يمام يم٤من ًمدم احلًلم

ذ ٟمجح ذم إداٟم٦م أقمداء أن يٜمجح ومٞمام مل يٜمجح ومٞمف أسمقه وأظمقه ُمـ ىمٌؾ إ× وًم٘مد اؾمتٓم٤مع احلًلم

أسمٞمف ُمـ أهؾ اًمِم٤مم وظم٤مذًمٞمف ُمـ أهؾ اًمٕمراق قمغم اًمًقاء، ذًمؽ أّن أسم٤مه ىمد ىمتؾ سمًٞمػ ظم٤مرضمل، 

سملم يمٞمد أقمدائف وظمٞم٤مٟم٦م أٟمّم٤مره، × يمام ؾمّٚمؿ أظمقه إُمر عمٕم٤موي٦م، ويم٤مد يْمٞمع ُمٖمزى طمروب قمكم

ًمٕمراء ُت٧م رمح٦م اًمذي اؾمتدقم٤مه أهؾ اًمٕمراق إمم ُمٍمهؿ ومؽميمقه ذم ا× طمّتك ضم٤مء ُم٘متؾ احلًلم

، سمؾ قمغم ×أقمدائف، ومتٌٚمقر اًمِمٕمقر سم٤مإلصمؿ قمغم ٟمحق مل يًتِمٕمروه ُمـ ىمٌؾ ذم قمٝمد قمكم واحلًـ

ٟم٘مؾ سم٤معمْمٛمقن ُمع ) ٟمحق اًمِمٕمقر سم٤مإلصمؿ مل يٕمرف ذم ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م أو ذم ديـ ُمـ إدي٤من-

 (-331و 334شمٚمخٞمص قمـ ٟمٔمري٦م اإلُم٤مُم٦م: ص
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  َمقِؿػـًا  قـقمِ ذفِـؽ اف اَفَؼْد َوَؿُػقا ؾِـ

 

ْؼِ ٓ     ّٓ َمعافِ  يْزَدادُ إِػ احْلَ  -(7)شقـاً إ

 -)  

 

 ٦م سمٕمدُم٤م ذيمر آظمتالف سملم إوو٤مع واًمٔمروفي٘مقل أطمد اعم١مًمٗملم ُمـ أهؾ اًمًٜمّ 

ُم٤مم اإل يٛمٙمٜمٜم٤م اجلزم سم٠منّ  :÷ُم٤مم احلًلم اإلقمٍمو ُم٤مم احلًـ اعمجتٌكذم قمٍم اإل

ف ًمٞمس ُمـ قمزم قمغم آُمتٜم٤مع قمـ سمٞمٕم٦م يزيد وإن يم٤من ذم ذًمؽ ىمتٚمف؛ ٕٟمّ  ×احلًلم

 ن  إ»ىم٤مل:  ه، وُمـ صمؿّ وأن يٗمّقت ومرص٦م طمٗمظ ديـ ضمدّ  اعمٛمٙمـ أن ي٤ٌميع اإلُم٤مم يزيدًا،

َسغَ  ـَ  َؾدی احْلُ قةِ  َبـا َدوفَةِ  رـانَ أ َتَزفَْزفَْت  ماوَ  َوُوْفِدِه، ْهؾِفِ أوَ  بِـَْػِسفِ  َجّدهِ  دي  بَِؼتْؾِ  ّٓ إِ  ام 

َسغِ   -(7)شاحْلُ

سمٕمد ؿمٝم٤مدة  ٟمٗمس هذا اعم١مًمػ ي٘مقل ذم ُمٙم٤من آظمر: مل شمدم دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ـمقيالً 

مل اًم٘م٤مشمؾ خيٝم٤م سمٕمد سمْمع وؾمتلم ؾمٜم٦م- وىمتؾ اإلُم٤مم ذًمؽ إوـمقي شم٤مر ،×اإلُم٤مم احلًلم

ُم٤مم ٤ميتٝم٤م- ومٙم٤مٟم٧م سظم٦م اًمث٠مر ًمدم اإلهن أشمك قمغم كاؾمت٘مر ذم سمدن ضمٝم٤مزه٤م احلٙمقُمل طمتّ 

 - (3)ك طم٘مؼ اًمٗمتحطمتّ شمدوي ذم ىمٚمقب وآذان اًمٜم٤مس 

ُم٤مم سمٕمد اًمقىمقف قمغم هذه اإل ومٝمؾ هٜم٤مك ُمـ ؾمٞمؽمدد ذم ضورة وًمزوم ظمروج 

ك ُمع همض اًمٜمٔمر قمـ سمؾ طمتّ  ؟ُم٤ممُم٘م٤مم اإل ُمالطمٔم٦مو اعمّم٤مًمح وإوو٤مع وإطمقال

ُم٤مم ىمد أّدى هذا اًمتٙمٚمٞمػ ُمع قمٚمٛمف سمام  يمقن اإلُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م ومٝمؾ هٜم٤مك إؿمٙم٤مل ذم

اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م اًمٜمٝمْم٦م أو  ومقائد وآصم٤مر ؾمت١مول إًمٞمف إُمقر؟ ومال ومرق ذم أن ٟمٕمتؼم

 نّ : إُمٙم٤مٟمٜم٤م اؾمتٞمٗم٤مء اًمٙمالم سم٘مقًمٜم٤مإذ ًمًٜم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٌح٨م اًمٚمٗمٔمل- سم٢مهل٤م؛  أهداوم٤مً  ه٤مأن ٟمٕمدّ 

ًمٜمٝمْم٦م  ٤م يم٤مٟم٧م هدوم٤مً أو أهّن  إلُم٤مم سم٤مًمِمٝم٤مدة،د وشمٙمٚمٞمػ اشمٚمؽ اًمٗمقائد وأصم٤مر طمٙمٛم٦م شمٕمٌّ 

 ُم٤مم وىمٌقًمف ًمٚمِمٝم٤مدة- اإل

                                                 
 -711ص ضمٜم٦م اعم٠موى:( 7)

 -513ـ  517ص أهؾ اًمٌٞم٧م^: (7)

 -571ص أهؾ اًمٌٞم٧م^: (3)
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ٜم٤م ٓ ٟمرى طم٤مضم٦م ذم سمًط اًمٌح٨م أيمثر ام٤م وم٢مٟمّ  وسمٜم٤مء قمغم آظمتّم٤مر وقمغم يمؾ طم٤مل

أراد اًمقىمقف قمغم أهداف وآصم٤مر وقمٚمؾ وٟمت٤مئ٩م اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م  ىمٚمٜم٤مه- وقمغم ُمـ

  -×احلًلم٦م ُمـ قمٔمٛم٦م اإلُم٤مم أؿمٕمأن يراضمع اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم ذًمؽ ُمثؾ:  سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

 ض١َٝ٬ٚتأضٝظ اذته١َٛ اإل ×اذتطنيـ اإلَاّ 3

م ُمـ إهداف اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمدقمقة ؾمالطمٙمقُم٦م احلؼ واًمٕمداًم٦م ذم اإل يٕمّد شم٠مؾمٞمس 

اًمتل ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ  إؾم٤مؾمٞم٦م واعمٝمٛم٦م ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، وُمـ اًمٕمٜم٤مس ؾمالُمٞم٦م،اإل

ؾمالُمٞم٦م، وأن اإلصالطمٞم٦م و٦م سمراجمٝمؿ اإلُماعمًٚمٛملم ذم يمؾ قمٍم أن جيٕمٚمقه٤م ذم ُم٘مدّ 

  -يٙمقٟمقا ؾم٤مقملم ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م

 واًمدوًم٦م قمـ اًمتدّيـ قمـ رضم٤مل اًمديـ، واًمًٞم٤مؾم٦م ُمٜمٓمؼ ومّمؾ اًمديـ قمـ اًمدٟمٞم٤م، إنّ 

دائرة طم٤ميمٛمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمنمقمل ظم٤مرضم٦م قمـ طمدود طم٤ميمٛمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٕمرذم؛ هلق ُمٜمٓمؼ أّن و

مل يٙمـ وًمـ يٙمقن سمٛمٕمزل قمـ وطمرسم٦م سمٞمد أقمداء اًم٘مرآن، وم٤مًمديـ  اخلقٟم٦م ًمإلؾمالم

 ٟمٔم٤مم أوىم٤مٟمقن وراء اإلؾمالم- وٓ اقمت٤ٌمر ّٕي  اًمًٞم٤مؾم٦م واحلٙمقُم٦م واعمجتٛمع،

 واؾمتئّم٤مل أّي  ُم٦م اهلل وطم٤ميمٛمٞم٦م أطمٙم٤مُمف ذم إرض،ؾمالم هق طمٙمقهدف اإل إنّ 

هذه أي٦م  وُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م وم٢منّ  ىم٤مٟمقن أو ٟمٔم٤مم همػم إؾمالُمل، طمٙمقُم٦م اؾمتٕم٤ٌمدي٦م وأّي 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )ؾمالُمٞم٦م: س احلٙمقُم٦م اإلح ُمٕم٤ممل شم٠مؾمٞمشمقّو 

ومٛمـ  - هلذا(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ؾمالُمٞم٦م ُمع شمقومر اًمٔمروف شمٙمقن هنْم٦م اإلُم٤مم ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل اعمتٞم٘مـ أن

  وإوو٤مع اعم٤ًمقمدة واضم٦ٌم-

 ؾمالُمٞم٦م؛ وم٢منّ ُم٤مم مل يٙمـ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلاهلدف ُمـ هنْم٦م اإل ًمق ىم٤مل أطمد سم٠منّ 

ف ًمق ىم٤مل ُم٤مم- يمام أٟمّ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞمس ُمـ ؿم١مون اإل أنّ  ذًمؽ ٓ يٕمٜمل

ك وًمقج ؾم٤مطم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م سمٛمٕمٜم نّ أٚمٞمس اًمٖمرض وم ُم٤مم مل يٙمـ ؾمٞم٤مؾمٞم٤مً اإل ظمروج نّ آظمر: إ
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م احلٙمؿ اإلؾمالُمل ذاف قمغم إضمراء إطمٙم٤مم وشم٠مؾمٞمس ٟمٔم٤مإُمقر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإل

٤مٓصٓمالح اًمٕمٍمي اعم٤ًمٟمخ٦م ام ىمّمدهؿ ٟمٗمل اًمًٞم٤مؾم٦م سمُم٤مم، إٟمّ ُمـ ُمٝم٤مم اإل ٧مًمٞمً

 ًمٓمٚم٥م اجل٤مه واًمًٚمٓم٦م وآؾمتٖمالل اًمٗمردي أو اجلٛمٕمل-

ف يٜمٌٖمل ف ًمٞمس ُمـ اًمّمحٞمح شم٠مويؾ اًمٙمالم اًم٘م٤مئؾ سمٗمّمؾ اًمديـ قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م سم٠مٟمّ يمام أٟمّ 

سمؾ يٜمٌٖمل ٕهؾ اهلل  أن ٓ يتدظمٚمقا ذم أُمقر اًمًٞم٤مؾم٦م، رضم٤مل اًمديـقمغم أهؾ اهلل و

حًـ إضمراء إُمقر، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ سم اًمتدظمؾ وسم٘مدر آؾمتٓم٤مقم٦م آهتامم

اًمًٞم٤مؾم٦م قملم  وهذه ،ؾمالم واعمجتٛمع سمِمج٤مقم٦م وصم٤ٌمتوًمقضمٝمؿ ُمٞمدان ظمدُم٦م اإلو اعمٜمٙمر،

 ؾمالُمٞم٦م اًمتل ٓ جيدر سمٜم٤م اًمت٤ًمُمح ومٞمٝم٤م أو اًمتٖم٤ميض قمٜمٝم٤م- اًمديـ، وُمـ أهؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ اإل

اًمٗمردي٦م، وم٤مًمديـ واًمٕم٘مٞمدة ؾمالم يِمٛمؾ مجٞمع اعم٤ًمئؾ احلٞم٤مشمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ووم٤مإل

واًمقـمـ واًم٘م٤مٟمقن واًمتديـ واًمًٞم٤مؾم٦م واًمّمٚمح واحلرب هل ًمٚمجٛمٞمع- ويمؾ ُمـ فمـ همػم 

 ٦مؾمالم اًمراىمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜمّ طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ، ومل ي٠مظمذ شمٕم٤مًمٞمؿ اإلذًمؽ ومٝمق مل هيتد إمم 

 وهم٤مرق ذم اًمْمالًم٦م واهلالك- 

ـمٕمؿ احلري٦م  ٕمقباًمِم ىم٧مأن شمت٠مؾمس، ًمتذوّ  ؾمالُمٞم٦مومٚمق ىمّدر ًمٚمحٙمقُم٦م اإل 

ؾمتٕمٞمدت طم٘مقق اعم٤ًميملم واًمْمٕمٗم٤مء واًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦م، وؾمؽمى قمـ يمث٥م دمٚمٞم٤مت وا

اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مدل واًم٘مقاٟملم اًمٕم٤معمٞم٦م اًمراىمٞم٦م ًمإلؾمالم، وطم٤ميمٛمٞم٦م إصقل اًمّمحٞمح٦م 

ٟمج٤مة اًمِمٕمقب اعمحٙمقُم٦م سمًٚمٓم٦م اًمٔمٚمؿ و ًمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن- ًمٚمٛم٤ًمواة وإظمقة ـمٌ٘م٤مً 

هلٞم٦م- ٕمٞمش ذم طمٙمقُم٦م اًم٘مرآن وإواُمر اإليزيد، اًم ُمثؾ ؾمٚمٓم٦م واًمٗمًؼ واًمٗمحِم٤مء

٤مد وإظمقة ًم٧م احلٙمقُم٦م اًمٗمردي٦م وقمٌقدي٦م اًمٌنم وآظمتالف ذم قم٤ٌمدة اهلل إمم آُّت وشمٌدّ 

٘مقُمٞم٦م واجلٖمراومٞم٦م وىمٞم٤مم طمٙمقُم٦م اإلؾمالم ًمٖم٤مء اًمٕمّمٌٞم٤مت اًم٘مٌٚمٞم٦م واًماًمديٜمٞم٦م واعم٤ًمواة وإ

ُمقر  هلل راشمؼ إّٓ ُمديٜم٦م أو دوًم٦م إ و ؿمٕم٥م أوىمٌٞمٚم٦م أو ىمقم أ ّي اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل ٓ شمٜم٥ًم إمم أ

  ٜم٤مً سمٞمّ   هلل قمٛمٚمٞم٤مً ّٓ ؼ واًمٕمدل واًمٗمْمٞمٚم٦م، ويّمٌح ُمْمٛمقن إن احلٙمؿ إووم٤مشم٘مٝم٤م، وحيٙمؿ احل

أُمٞم٦م يًخرون ُمـ أطمٙم٤مم اهلل؛ حم٤موًملم ضمٝمدهؿ شمٖمٞمػم وشمٌديؾ شمٚمؽ  ًم٘مد يم٤من سمٜمق
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ء وإىم٤مُمتٝمؿ ًمٞمقم رسمٕم٤مٝم٤م يم٢مىم٤مُمتٝمؿ ًمّمالة اجلٛمٕم٦م يقم إك اًمٕم٤ٌمدات ُمٜمإطمٙم٤مم طمتّ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )قمروم٦م ذم يقم اًمؽموي٦م وأي٤مم قمٞمد إوحك ذم يقم قمروم٦م 

 -(1) (ھ ھ ھ

٤م ؾمت٘مٓمع ٓ حم٤مًم٦م إي٤مدي اًمٜمج٦ًم ًمٚمٙمثػم ُمـ ؾمالُمٞم٦م وم٢مهّن طمٞمٜمام شمت٠مؾمس احلٙمقُم٦م اإل

ظمقزم اًمذيـ هتٙمقا و اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم وُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم وؿمٛمرو زي٤مد واسمـ زي٤مدأُمث٤مل 

ٝم٤م قمغم أُمقال اعمًٚمٛملم وظم٤مٟمقا وشمٍمومقا ومٞمٝم٤م سمٖمػم طمؼ؛ وؾمتحؾ حمٚمّ إقمراض وضمٜمقا 

يم٠مي٤مدي أيب ذر واعم٘مداد وؾمٚمامن وقمامر وُمٞمثؿ ورؿمٞمد وىمٞمس سمـ ؾمٕمد  إي٤مدي اًمٓم٤مهرة

 ٔم٤مهر قمدي وُمًٚمؿ سمـ قمقؾمج٦م وطمٌٞم٥م سمـ ُم وطمجر سمـ

ّٓ ف ٓ إُمٙم٤من ًمتح٘مؼ أهداف اًمديـ اإلُمـ اعم١ميّمد أٟمّ   ُت٧م فمؾ ؾمالُمل سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ إ

ًّ ٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؛ ومٝمل اًمقطمٞمدة اجلديرة سم٢ماحل هداف دة ٕضمراء أطمٙم٤مم اهلل واعمج

سمف أن يٙمقن أوقمك اًمٜم٤مس اًمذي جيدر ـ  ×ُم٤مم احلًلماًم٘مرآن اًمٙمريؿ- وهذا ُم٤م دقم٤م اإل

دقمقة اًمٜم٤مس إمم شم٠مؾمٞمس إمم اًمٕمٛمؾ سمقفمٞمٗمتف اًمنمقمٞم٦م، أٓ وهل ـ  ؾمالمسم٠مهداف اإل

٦م اًمت٤ًمُمح ومٞمام خيتص هبذا اعمقوقع اًمذي يم٤من وإٟمذارهؿ ُمـ قم٤مىمٌ احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،

اًمٜمٝمقض  ومٓمٚم٥م اًمٕمقن ُمٜمٝمؿ ذم ل ووم٘مرهؿ آىمتّم٤مدي؛ذم اٟمحٓم٤مـمٝمؿ إظمالىم ؾم٤ٌٌمً 

ٗم٤مق مجٞمع اعمًٚمٛملم سم٤مشمّ ـ  ف أطمؼ اًمٜم٤مسؾم٘م٤مـمٝم٤م، وأقمٚمٛمٝمؿ أٟمّ سمقضمف احلٙمقُم٦م اعمًتٌدة وإ

ًمذا  ٞم٦م اًمراىمٞم٦م؛هلسم٢مضمراء شمٚمؽ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اإلـ  |وسمٜمص وشمٕمٞملم اًمرؾمقل إيمرم

ف دقمقة عمًٚمٛمل ذًمؽ اًمٕمٍم ًمٚمٜمٝمقض ذم وضمف احلٙمقُم٦م اجل٤مئرة ًمٞمزيد واؾمؽمداد وضّم 

 طم٘مقىمٝمؿ ُمٜمٝم٤م- 

وظمٓمٌف  ٤مئٚمفاحلج٦م قمغم اًمٜم٤مس ُمـ ظمالل رؾم ُم٤مم أٟمٙمر شمٚمؽ احلٙمقُم٦م وأشمؿّ اإل إنّ 

                                                 
 -33: آي٦م اعم٤مئدة( 7)
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ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ) وظمٓم٤مسم٤مشمف اًمٍمحي٦م وىمٞم٤مُمف سمقفمٞمٗمتف اًمنمقمٞم٦م

ت٤مم احلج٦م وإقمالن سمٓمالن رؿم٤مد وإغ واإلُمقوقع اإلسمال - ومٛمع أنّ (گ گ گ

احلٙمقُم٦م إلؾم٘م٤مـمٝم٤م، ودقمقة مجٞمع اًمٜم٤مس إلطمٞم٤مء  طمٙمقُم٦م يزيد، وًمزوم اخلروج قمغم شمٚمؽ

ّٓ  ،×ُم٤مم احلًلمُمـ اًمتحْمػم ًمٜمٝمْم٦م اإل ؾمالُمل يٕمد ضمزءٟمٔم٤مم احلٙمؿ اإل قمدم   أنّ إ

ذم شم٠مؾمٞمس  يٗم٘مده إُمؾُمقاوم٘م٦م سمٕمْمٝمؿ قمغم إؾم٘م٤مط طمٙمقُم٦م يزيد وىمٚم٦م اعمٚمٌلّم ًمٜمدائف مل 

ُم٤مم وشمٚمؽ إظم٤ٌمر اًمتل وصٚمتف ُمـ ىمٌؾ قمٚمؿ اإل قمـ أنّ  ؾمالُمٞم٦م؛ ومْمالً احلٙمقُم٦م اإل

واًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م شمِمػم مجٞمٕمٝم٤م إمم قمدم طمّمقل ذًمؽ- ُمع ذًمؽ  |اًمرؾمقل إيمرم

ؾمالم واًم٘مرآن دم٤مه اإل وذقم٤مً  ُم٤مم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقفم٤مئػ اعمٜمقـم٦م سمف وضمداٟم٤مً  قمغم اإليتٕملّم 

ٟم٤ًمين ُمـ ومع اعمخ٤مـمر اًمتل هتدد اعمجتٛمع اإلود ،ه إُم٤مُم٤مً رم ٟمحق سم٤مقمت٤ٌمروسم٠ميمٛمؾ وأ

  طمٙمقُم٦م يزيد، وشمٜمقير اًمٕم٘مقل وإومٙم٤مر-

مج٤مزم واعمختٍم ًمٙمت٥م احلدي٨م اًمِمٞمٕمٞم٦م واًمدىّم٦م ذم ُمْم٤مُملم اًمزي٤مرات اًمٌح٨م اإل إنّ  

، ويمقن احلؼ شمٕم٤ممم ىمد وهٌٝمؿ قمٚمؿ اًمرؾمقل ^واًمرواي٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٚمقم إئٛم٦م

ُم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ سمام ؾمت١مول إًمٞمف إُمقر اإل ث٧ٌم سمِمٙمؾ ىمٓمٕمل أنّ ؛ ًمٙمٗمٞمؾ سم٠من ي|إيمرم

ٜم٤م - وُمع ذًمؽ وم٢مٟمّ ُمٞم٦م وآٟمتّم٤مر اًمٔم٤مهريؾمالسمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلاعمًت٘مٌٚمٞم٦م؛ ًمذا مل يتٜم٠ٌم 

ك ٟمٙمقن ىمد درؾمٜم٤م اعمقوقع شم٤مرخيٞم٤ًم ؾمٜمت٤مسمع اًمٌح٨م ُمـ ظمالل ُم٤م ورد ذم يمت٥م وطمتّ 

قمالم اًمقرى واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ رؿم٤مد وإاإل٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمت٤مريخ اعمٕمتؼمة ًمدى اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜمّ 

  إصمػم وشم٤مريخ اًمٓمؼمي واًمٞمٕم٘مقيب وإظم٤ٌمر اًمٓمقال-

  تهٔ َٛات١ٝـ ايعسٚف مل1
اإلُم٤مم ًمق  إوو٤مع وإطمقال اعمحٞمٓم٦م سمٕمٍم اًمٜمٝمْم٦م يمام أؾمٚمٗمٜم٤م وم٢منّ  سمٛمالطمٔم٦م 

سمٙمؾ قمزم-  ة ًمذًمؽ ٕىمدم قمٚمٞمفؾمالُمٞم٦م وُمٝمٞم٠ّمشم٤ًمقمد قمغم شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل وضمده٤م

ؽ؟ وهؾ سم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من هٜم٤مك إُمٙم٤من ًمت٠مؾمٞمس هؾ يم٤مٟم٧م اًمٔمروف شم٤ًمقمد قمغم ذًم وًمٙمـ
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 ؾمالُمٞم٦م؟ احلٙمقُم٦م اإل

وشمٜمتزع احلٙمؿ ُمـ أيدي  ُم٤مم ىمقة قمًٙمري٦م شمٙمٗمؾ ُت٘مؼ ذًمؽ،ًمإل هؾ شمقومرت

 ؟ؾمالُمٞم٦م وإؾم٘م٤مـمٝم٤مذم أقمامق اًمدول اإل احلٙمقُم٦م اًمٔم٤معم٦م اًمتل همرزت خم٤مًم٥م فمٚمٛمٝم٤م

وٟمٗمقذ وشمِمتتٝمؿ  ،وم٦م قمغم رهمؿ ؾمقاسم٘مٝمؿوهؾ يٛمٙمـ آـمٛمئٜم٤من واًمقصمقق سم٠مهؾ اًمٙمق

 تره٤مب إُمقي سمٞمٜمٝمؿ واؾمتخدام أؾم٤مًمٞم٥م اًمرؿمك واًمتٓمٛمٞمع؟ ومٝمؾ شمٖمػّم ضمقاؾمٞمس اإل

ك طمتّ  ×أوًمئؽ اًمذيـ أىمرطمقا ىمٚم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم إوو٤مع آضمتامقمٞم٦م ٕهؾ اًمٙمقوم٦م؛

 فََقدُِدُت  احِلجالِ  َرب اِت  ُظْؼقُل و ْضَػالِ إ ُحُؾقمُ . ِرجاَل  ٓو افّرجالِ  ْصبَاهَ أ يا»: ظم٤مـمٌٝمؿ ىم٤مئالً 

ْ  َأيّن  ْت  َواهللِ َمْعِرَؾة َأْظِرْؾؽؿْ  َولَ  َأَرـؿ َل  َؿْؾبِا َمأَلُتؿْ  فَِؼْد  اهلل ؿاَتَؾؽؿُ  َشَدماً  ْظَؼبَْت أوَ  َكَدماً  َجر 

 . (1)ش...َؽقظاً  َصْدِری َوَصَحـْتُؿ ؿِقحاً،

اًمنمقمل ٚمٞمٗم٦م اخليم٤من  اًمذي ذم ذًمؽ اًمقىم٧مـ  ىمقل أسمٞمف ×ُم٤مم احلًلمأمل يًٛمع اإل

 ادُْْجتََؿَعةُ  افـ اُس  هیاأ»ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م: ـ  ؾمالُمٞم٦ماًمدول اإل وُت٧م ىمٞم٤مدشمف ُمٕمٔمؿٚمٛمًٚمٛملم ًم

 ؾِا ضَؿعُ أَ  ٓو َؿقَفؽؿ، َصِدُق أُ  ٓ اهللِو ْصبَْحُت أَ » إمم أن ىم٤مل: شَأْهقاُؤُهؿ ادُْختَؾَِػةُ  ،َأْبَداَُّنُؿْ 

ـْؿ،  .(7)شؿبِؽ افَعُدو   أوِظُد  ٓو َكْكِ

ؿْ  َظـُفؿ افغائِبَة ،َأبداَُّنُؿ افشاِهَدةُ  افؼقمُ  هیاأَ »أمل يًٛمع ظمٓم٤مسمف ومٞمٝمؿ:   ادُْختَؾَِػةُ  ،ُظُؼقُُلُ

 لََخَذ ؾ بِاّفِدْرَهؿْ  افّديـارِ  َسَف  بِؽؿ لصارَؾـِ  ُمعاِويةَ أن  واهللِ فََقدِدُت  :ىم٤مل نأ إمم- َأْهقاُؤُهؿ

ةً  لِمـّ   -(3)شُرَظاهُتا َظـفا َؽاَب  اإِلبِؾِ  َأْصباهَ  يا :ىم٤مل نأ إمم- ِمـُْفؿْ  َرُجالً  ْظطَاكِاأو ِمـْؽؿ َظَؼَ

ؿ أوهمٚمقا ذم آٟمحٓم٤مط اًمٗمٙمري ومٝمؾ همػّم أوًمئؽ اًمٜم٤مس ـم٤ٌمئٕمٝمؿ أم أهّن  

أهؾ  أمل شمث٧ٌم إوو٤مع اًمالطم٘م٦م سم٠منّ  ؟وإظمالىمل؟ وهؾ يٛمٙمـ ًمإلُم٤مم اًمقصمقق سمٌٞمٕمتٝمؿ

                                                 
 -71خ  :هن٩م اًمٌالهم٦م( 7)

 -74خ  :هن٩م اًمٌالهم٦م( 7)

 -45خ  :هن٩م اًمٌالهم٦م( 3)
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 اعمٜم٤موم٘مقن وقمٌٞمد اًمدٟمٞم٤م اًم٤ًمسم٘مقن؟ ة ىمٚمٞمٚم٦م ُمٜمٝمؿ هؿ أٟمٗمًٝمؿ اًمٙمقوم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء قمدّ 

ٟمٗمس اعمّمػم اًمذي ًم٘مٞمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ؟ وقمغم ومرض اهمتٞم٤مل  ُم٤مم ؾمٞمٚم٘مكيٙمـ اإلأمل 

ُم٤مم ىمٓمٕمٞم٤ًم ويٗمتح اٟمتّم٤مر اإل ُم٤مم ومٝمؾ ؾمٞمٙمقنـ زي٤مد وص٤مرت اًمٙمقوم٦م ُت٧م شمٍمف اإلاسم

 ًمِم٤مم؟ ضمٞمش اًمٙمقوم٦م ا

حلٙمؿ إُمقي أمل يًتٖمؾ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم إوو٤مع سمٕمد ُمقت يزيد ووع ا 

ُم٤مم ٟم٘مٓم٦م ىمقة ًمًٌط ؾمٞمٓمرشمف يمخٚمٞمٗم٦م ومٕم٤مل قمغم ؿمٝم٤مدة اإلُمـ ردود إ وشمزًمزًمف ُمتخذاً 

قمغم اًمٙمقوم٦م واًمٕمراىمٞملم وسمالد احلج٤مز وُمٜم٤مـمؼ ُمٝمٛم٦م ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم؛ ًمٙمٜمف ذم هن٤مي٦م 

 إُمر مل يٜمتٍم؟ 

عمٕمت٘مديـ سمقضمقب شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ومٝمؾ أظمٓم٠م رضم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م اًمقاقملم وا

د سمـ احلٜمٗمٞم٦م وضم٤مسمر ـ ىمٌٞمؾ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر وحمٛمّ ؾمالُمٞم٦م ُماإل

سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري وأسمق ؾمٕمٞمد وأسمق واىمد اًمٚمٞمثل وقمٛمر سمـ قمٌد اًمرمح٤من وقمٌد اهلل سمـ ا

ُمـ  ُمٓمٞمع؛ ذم طمٙمٛمٝمؿ قمغم أهؾ اًمٙمقوم٦م سمٕمدم اًمقصمقق؟ وهؾ يم٤من شمقىمٕمٝمؿ ذًمؽ ٟم٤مدم٤مً 

  ومراغ؟

دة ًمٚمخروج اًمتل يم٤مٟم٧م شمتقاومد ُمـ ًمرؾم٤مئؾ واًمرؾمؾ اعم١ميّ الع سم٠مُمر اأمل يٙمقٟمقا قمغم اـمّ 

  ؟اًمٙمقوم٦م

ُمٝمام يم٤من اجلقاب قمغم هذه اًمت٤ًمؤٓت ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر أهؾ اًمت٤مريخ وقمٚمامء آضمتامع 

ّٓ خمتٚمٗم٤مً  ًمت٠مؾمٞمس  إوو٤مع وإطمقال مل شمٙمـ ُمقاشمٞم٦م قمغم أنّ  دون مجٞمٕم٤مً ؿ ي١ميمّ  أهّن ؛ إ

 يٙمـ ًمديف هٙمذا هدف-  ُم٤مم أيْم٤ًم ملاإلو ًمٌت٦م،احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أ

ؾمٜمتٕمرض ذم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ًمتقوٞمح٤مت ُمٜمٓم٘مٞم٦م ومٞمام خيتص هبذا اعمقوقع وٟمٕمروٝم٤م سملم  

ٔمروف اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمت٠مؾمٞمس اء إقمّزاء- وظمالص٦م اًمٙمالم: أّن قمدم شمقومر اًميدي اًم٘مرّ 

ُمٙم٤من رومع اعمقاٟمع اًمتل يم٤مٟم٧م طم٤مئٚم٦م دون قمدم إو احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م،
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يم٤ٌمر  سمؾ إنّ  شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ُم٤ممف مل يٙمـ هدف هنْم٦م اإلد أٟمّ شم٠مؾمٞمًٝم٤م، ي١ميمّ 

ُمتقىمٕملم ؿمٝم٤مدة  ٗم٘م٧م يمٚمٛمتٝمؿ قمغم هذا اًمرأي؛اًم٘م٤مدة اعمتٛمرؾملم ذم قم٤ممل اًمًٞم٤مؾم٦م اشمّ 

ده٤م ذم سمؾ يم٤من ي١ميّ  اإلُم٤مم مل يٜمػ ذًمؽ ذم ُمٕمرض اإلضم٤مسم٦م قمـ شمقىمٕم٤مهتؿ، يمام أنّ  -ُم٤مماإل

 ذم ُمٜم٤مُمف- سمٕمض إطمٞم٤من وأطمٞم٤مٟم٤ًم ي٘مٜمٕمٝمؿ سمام رآه 

ام ؾمٞمٙمقن ًمٙم٤من ُم٤مم سمًم٦م إطم٤مـم٦م قمٚمؿ اإلٜم٤م إذا أظمذٟم٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر ُم٠ًموُمع ذًمؽ وم٢مٟمّ 

ُم٤مم شمٜم١ٌمات اإل ٜم٤م ؾمٜمجد أنّ سمؾ إذا شمٗمحّمٜم٤م اعمقوقع سمِمٙمؾ قم٤مدي وم٢مٟمّ  إُمر ُمٗمروهم٤ًم قمٜمف،

إذ هق ُمثؾ أظمريـ اعمتٛمرؾملم  ًمت٘مؾ قمـ شمٜم١ٌمات أظمريـ؛ وإطم٤مـمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م مل شمٙمـ أسمداً 

اإلُم٤مم شم٠مؾمٞمس ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمّمد  ٦م إوو٤مع اًم٤ًمئدة وشمقىمع ُمآٓهت٤م،ؾمذم درا

وهق أٟم٥ًم ؿمخّمٞم٦م ىمٞم٤مدي٦م ًمألظمذ سمزُم٤مم أُمقر  ُم٤ممويمٞمػ ي٘مع اإل !احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؟

؟! ومتحتج٥م قمٜمف طم٘م٤مئؼ اًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾم٦م وآضمتامقمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م ذم ُمثؾ هذا اخلٓم٠م

وُمـ ظمالل ىمقة زائٗم٦م  ؾمقاسم٘مٝمؿ اعمخذًم٦م،د أهؾ اًمٙمقوم٦م ُمع ويٕمتٛمد قمغم وقمق إُمقر،

ُمٙم٤مٟمٞم٤مت ٓمٓم٤ًم إلؾم٘م٤مط طمٙمقُم٦م سم٘مٌْمتٝم٤م يمؾ اإلُم٤مم خمرح اإلووقمقد ُمٗمؽمو٦م يم٤مذسم٦م، يٓم

  ؟!اعم٤مدي٦م واًمٌنمي٦م

اء ووضمٝم٤مت اًمٜمٔمر أر ُم٤مم يم٤من ًمف ُمثؾ هذا اعمخٓمط؛ ٕنّ اإل ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مٌقل سم٠منّ 

سمخؼم ؿمٝم٤مدشمف  ×ُم٤مم احلًلمسمخّمقص قمٚمؿ اإل فوم٢مٟمّ  ُم٤مم يمٞمٗمام يم٤مٟم٧مذم ُم٠ًمًم٦م قمٚمؿ اإل

قمغم يد سمٜمل أُمٞم٦م ذم يمرسمالء سمٛمٜمزًم٦م اًمٞم٘ملم- وسم٤مًمٜمٔمر إمم إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة اًمتل وصٚمتف ُمـ 

سم٤مؾمتثٜم٤مء  ^؛ُمـ وفم٤مئػ إئٛم٦م ؾمالُمٞم٦م مل يٙمـشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل ه وأسمٞمف يٕمٚمؿ أنّ ضمدّ 

ىمد أويمؾ  أُمر شم٠مؾمٞمًٝم٤م ، وم٢منّ ÷ة اخلالوم٦م اًمٔم٤مهري٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم واحلًـ اعمجتٌكُمدّ 

 - ×دًم٘م٤مئؿ آل حمٛمّ 

 ىمٓمٕمٞم٤مً  داً ُم٤مم ذم يمرسمالء أن شمٙمقن ُم١ميّ إظم٤ٌمر اًمقاردة قمـ ؿمٝم٤مدة اإل شمٙمٗملو

  ًمتقىمٕم٤مت اسمـ قم٤ٌمس وأظمريـ-
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ف قمٚمٞمف وسمٙم٤مئ ×قمـ ؿمٝم٤مدة وًمده احلًلم |إظم٤ٌمر اًمٜمٌل أنّ  ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م

 يٙمـ ىم٤مصداً  ُم٤مم ملاإل سمٛمّمٞمٌتف ًمدًمٞمؾ يم٤مف قمغم أنّ  ‘وشمٕمزي٦م اسمٜمتف احلٌٞم٦ٌم اًمزهراء

يم٤من يمذًمؽ ٕظمؼم إذ ًمق ـ  إًمٞمف ذًمؽ ًمٞمس ُمقيمقًٓ  وأنّ ـ  ؾمالُمٞم٦مشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل

ُم٤مم ُمثؾ اعمتّقج سم٤مًمِمٝم٤مدة؛ إذ ًمق يم٤من ًمإل ام وفمٞمٗمتف وشمٙمٚمٞمٗمف هق اًم٘مٞم٤ممسمذًمؽ؛ إٟمّ  |اًمٜمٌل

دة ه أن يًٕمد ىمٚم٥م اسمٜمتف اًمًٞمّ هذه اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل شمٌٕم٨م قمغم آسمتٝم٤مج؛ ًمتٕملّم قمغم ضمدّ 

سم٠مُمر ؿمٝم٤مدة اسمٜمٝم٤م اًمٕمزيز اًمذي  ظم٤ٌمره٤م ُمٙمرراً هبذا اخلؼم اعمٗمرح سمٕمد إ ‘زهراءوم٤مـمٛم٦م اًم

  أطمزهن٤م وأوضمع ىمٚمٌٝم٤م-

ًمٚمٜم٤ميمثلم  ×ُم٤مم قمكمذا إُمر وهق اًمذي أظمؼم سمجٝم٤مد اإلهب |ومٙمٞمػ ٓ خيؼم اًمٜمٌل

 ،×ُم٤مم احلًـ، وسمام ضمرى ُمـ صٚمح اإل‘واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم، وووم٤مة اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م

وسم٘مٞم٦م  (7)وُم٘متؾ زيد سمـ قمكم واحلًلم ؿمٝمٞمد ومخ ،^واحلًلموؿمٝم٤مدة قمكم واحلًـ 

ُم٤مم إُمر مل يٙمـ ُمـ وفم٤مئػ إُم٤مُم٦م اإل هذا ؟ أوًمٞمس قمٚم٦م ذًمؽ أنّ ^ذري٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 اًمٔمروف مل شمٙمـ ُمقاشمٞم٦م ًمذًمؽ؟ وأنّ  ×احلًلم

 مل يٙمـ قم٤معم٤مً  ×ُم٤مم احلًلماإل دي اًمٕمزيز؛ يمٞمػ ىمٌٚم٧م هبذا اًمٜمٔمر اًم٘م٤مئؾ أنّ ؾمٞمّ 

ام يم٤من هدومف شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م قمغم ُم٤م ؾمٞم١مول إًمٞمف ىمٞم٤مُمف، إٟمّ  ٚمٕم٤مً ٓمّ ٙمـ ُمي سمخؼم ؿمٝم٤مدشمف ومل

اًمٔمروف مل شمٙمـ ُم٤ًمقمدة قمغم ذًمؽ، ومْماًل قمـ شمٚمؽ اًمققمقد  ؾمالُمٞم٦م، ُمع اًمٕمٚمؿ أنّ اإل

ف وُمع هذه إدًم٦م وإُم٤مرات اًمتل زظمرت هب٤م يمت٥م د أٟمّ اًمٙم٤مذسم٦م ٕهؾ اًمٙمقوم٦م- ومٛمـ اعم١ميمّ 

  -ضمف ُمـ اًمّمح٦م٦م ًمـ يٌ٘مك هلذا اًمرأي واًمِمٞمٕم٦م واًمًٜمّ 

ـ  ًمٙمالُمٙمؿ ـمٌ٘م٤مً ـ  ف وسمٕمد شمٕم٥م دام ؾمٌع ؾمٜمقاتٟمّم٤مف ي٘متيض اًم٘مقل سم٠مٟمّ اإل إنّ 

سمٓم٤مل يمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم هذه اًمٙمت٥م إذ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م إ ؛ذًمؽ يم٤من قمٌث٤مً   قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مٌقل سم٠منّ يتٕملّم 

ًمت٠مؾمٞمس  ×ُم٤مم احلًلمسمِمٙمؾ ىم٤مـمع سمٓمالن أن شمٙمقن هنْم٦م اإلوإُم٤مرات اًمتل أصمٌت٧م 

                                                 
 -334و 731: صلم٤مًمٌٞمٓمُم٘م٤مشمؾ اًم( 7)
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  اًمٔمروف يم٤مٟم٧م ُم٤ًمقمدة قمغم ذًمؽ- وأنّ  ؾمالُمٞم٦ماحلٙمقُم٦م اإل

ف ٜم٧م ُمـ شمْمٕمٞمػ يمت٤مب اًمٚمٝمقف ومل شم٘مٌؾ سمت٤مريخ اسمـ أقمثؿ، وم٢مٟمّ ؽ تٙمّ ومٕمغم ومرض أٟمّ 

  ٓ يٛمٙمٜمؽ إٟمٙم٤مر يمت٥م اًمت٤مريخ اعمٕمتؼمة وضمقاُمع إطم٤مدي٨م-

يم٤من  ُم٤مماإل نّ ٦م، وهق ي٘مقل: إإًمٞمٙمؿ أن ٟمٔمر أطمد اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ ُمـ أهؾ اًمًٜمّ 

ٔمر هذا اًمٕم٤ممل سمٞمٕم٦م ف سمٜموإن يم٤من ذم شمريمف ًمٌٞمٕمتف ؿمٝم٤مدشمف؛ ٕٟمّ  سمٞمٕم٦م يزيد  قمدم قمغم قم٤مزُم٤مً 

إػ افؽقؾة مـ أجؾ جاه  مـ مؽة متقجفاً  اإلمامل يؽـ خروج »ك ي٘مقل: طمتّ  يزيد ٓ دمقز،

أو دكقا أو فتشؽقؾ اخلالؾة اإلشالمقة، بؾ ـان مراد اإلمام إحقاء أحؽام اهلل افتل وؿعت مالً 

 -(7)شيامنـان ؿقامف اشتجابة فـداء اإلو افتغققب،و فؾتجاوز

ضمراء ظمٓم٦م اإلُم٤مم ىمد ىم٤مم سم٢م أوم٤مد اًمٙم٤مشم٥م أنّ ـ  سمٕمد ذطمف هلذه اعم٠ًمًم٦مـ  وذم ُم٘م٤مم آظمر

ُم٤مم يم٤مٟم٧م قمغم طمريم٦م اإل ىمقًمٜم٤م أنّ  إنّ  وىم٤مل: ٛم٦م ًمٚمقصقل إمم أهداومف اعمًت٘مٌٚمٞم٦م،حمٙم

تٜم٤م هنْم٦م اؾمـ درأّصح ُم اف واًمًٕمل إمم ُت٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمٜمت٤مئ٩مأؾم٤مس اًمقصقل هلذه إهد

ف ًمق أراد اًمٗمتح واًمٜمٍم اًمٕمًٙمري ًمٙم٤من ٕٟمّ  ؛ُم٤مم ُمـ ُمٜمٔم٤مر اًم٘مدرة اًمٕمًٙمري٦م جلٞمِمفاإل

وُمـ اعمًتٌٕمد أن يٙمقن  ،جيدر سمف هتٞمئ٦م ضمٞمِمف ذم احلج٤مز واخلروج سمف ُمع أصح٤مسمف

اًمٜمٍم  ًمٚمٗمتح واٟمتّم٤مر ضمٞمِمف أيمثر ُمـ شمقىمٕمف ًمِمٝم٤مدشمف- يمام أنّ  ُمتقىمٕم٤مً  ×احلًلم

يم٤مٟم٧م ُمقاشمٞم٦م  أوو٤مع ذًمؽ اًمزُم٤من رهمؿ أنّ  ÷ػ واًمده وأظمٞمفاًمٕمًٙمري مل يٙمـ طمٚمٞم

ُم٤مم اإل إذ ًمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل أن يٕمتٛمد ُم٤م ىمٞم٧ًم سم٠مطمداث اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، إذا

 َظـ َؾْضالً »ف ي٘مقل: ك أٟمّ قمغم أهؾ اًمٕمراق ُمع قمٚمٛمف سمٛمٙمرهؿ وظمٞم٤مٟم٤مهتؿ طمتّ  ×احلًلم

ـْ  لَ  يزيدِ  َظؾا ُخُروَجفُ  نّ أ ـَ  يزيد َبقَعةِ  يِف  ادِ  :َظـْفُ  صَمق كُهـا يؽ ُرهُ  ٓ اإِلْثؿِ  ِم  ٓو َتؼقٌة، ُتْزِ

 -(7)شُظْذر فَف يْشَػع

                                                 
  -713و 717صأهؾ اًمٌٞم٧م^:  (7)

 -573ص ^:اًمٌٞم٧م أهؾ(7)
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و ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب ذم صٗمح٦م أظمرى سمٕمد ضمقاسمف قمغم ؿمٌٝم٤مت اعمًتنمىملم 

هزيٛم٦م ضمٞمِمف مل شمٙمـ  قمغم اًم٘مٞم٤مم ُمع أنّ  ص٤مرُم٤مً  ىمد قمزم قمزُم٤مً  ×احلًلم اًمْم٤مًملم: إنّ 

 - (7)(7)حمجقسم٦م قمٜمف

 عاملًانإ  ×اإلَاّـ  5

وقمدم  ،قمغم أُمر ؿمٝم٤مدشمف يم٤من ُمّٓمٚمٕم٤مً  اإلُم٤مم ًم٘مد دًّم٧م اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م اعمٕمتؼمة سم٠منّ 

سمٕمدم شمقومر اًمنموط اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمت٠مؾمٞمس  يمام يم٤من قم٤مروم٤مً  ،ل آٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمريطمّمق

قمـ سمٓمالن  اإلقمالنُمـ هنْمتف هق  اإلُم٤مموقمٚمٞمف يٙمقن هدف  ؛اإلؾمالُمٞم٦ماحلٙمقُم٦م 

ومع إظمٓم٤مء وآٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م، وٟمج٤مة ٟمٔم٤مم احلٙمؿ وإطمٞم٤مء اًمديـ ور ،طمٙمقُم٦م يزيد

                                                 
 -573ص أهؾ اًمٌٞم٧م^: (7)

، ×٦م: ومل يٙمـ شم٘مدير ومِمؾ احلريم٦م قمًٙمري٤ًم هم٤مئ٤ًٌم قمـ ذهـ احلًلمىم٤مل قم٤ممل آظمر ُمـ أهؾ اًمًٜمّ  (7)

وم٘مد أؿم٤مر إًمٞمف ىمقم ُمـ ظمّٚمص اًمٜم٤مصحلم ًمف وقمغم رأؾمٝمؿ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر واسمـ قمّٛمف قمٌداهلل 

هم٤موماًل قمـ شم٘مدير ُمدى إظمالص أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم × سمـ ضمٕمٗمر، وُمـ اعمًتٌٕمد أن يٙمقن احلًلما

ُمع شم٘مديره هل١مٓء اًمٜمّمح٤مء × قمغم أظمٞمف، ومل يٗمّمح احلًلم دقمقهتؿ ًمف، وىمد ظمذًمقا أسم٤مه وشمآُمروا

وًمقضم٤مه٦م آرائٝمؿ قمـ ؾم٥ٌم رومْمف ًمٜمّمٞمحتٝمؿ، وىمد ٟمّمحقه أن خيرج ذم قمدد ُمـ إٟمّم٤مر اًمذيـ 

ّٕن اًمٜمٝمْم٦م شمتخذ ذم هذه احل٤مًم٦م ـم٤مسمٕم٤ًم )هؿ أؿمّد إظمالص٤ًم ًمف وٕسمٞمف ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م وم٠مسمك 

جف إمم اًمٞمٛمـ ومألسمٞمف ومٞمٝم٤م ؿمٞمٕم٦م ومْماًل قمـ سُمٕمده٤م وٟمّمحقه إن أس قمغم اخلروج أن يت (،قمًٙمري٤مً 

ّٕن اخلروج إمم اًمٞمٛمـ ي١مّدي إمم إـم٤مًم٦م زُمـ احلرب، وؾمٗمؽ )قمـ ُم٘مر اخلالوم٦م ذم دُمِمؼ وم٠مسمك 

اًمدُم٤مء، وجيٕمؾ أقمدائف يتٝمٛمقٟمف سمًٗمؽ اًمدُم٤مء وإصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م، وأؾم٤مؾم٤ًم يٙمقن ًمٚمٜمٝمْم٦م ـم٤مسمع آظمر مل 

 .ُم٦م ذم أوو٤مع ؾمٞمئ٦م(يٙمـ ًمف شمٕمٌػم وشمؼمير ؾمقى اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤محلٙمق

هم٤موماًل قمـ ذًمؽ، × صمّؿ ٟمّمحقه أن يؽمك أهؾ سمٞمتف ذم احلج٤مز وم٠مسمك، وٓ يٕم٘مؾ أن يٙمقن احلًلم

وقمغم أّي طم٤مل وسم٠مّي ؿمٙمؾ أردٟم٤م أن ٟمدىمؼ ذم اعم٠ًمًم٦م وم٤مًم٘مدر اعمًّٚمؿ أّٟمف يم٤من يرى سم٠مّن ؿمٝم٤مدشمف ذم 

ٟم٧م اعم٠ًمًم٦م واوح٦م هذه اًمٜمٝمْم٦م أومْمؾ ُمـ اًمٜمٍم اًمٕمًٙمري اًمذي مل يتح٘مؼ ٕسمٞمف وأظمٞمف، ويم٤م

ٟمٔمر: ضمّدًا سمحٞم٨م إّن قمٌداهلل سمـ قمٛمر قمٜمدُم٤م وّدع اإلُم٤مم يم٤من ي٘مقل: أؾمتقدقمؽ اهلل ُمـ ىمتٞمؾ- )اُ 

 -(333و 331و 334ٟمٔمري٦م اإلُم٤مُم٦م: ص
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  ، واًمقىمقف ذم وضمف اًميسم٤مت اعمقضمٕم٦م ًمٚمديـ ُمـ ىمٌؾ طمٙمقُم٦م يزيد-اإلؾمالُمل

ب ُمًت٘مؾ وشمتٌع مجع ُمثؾ شمٚمؽ إدًّم٦م واعمدارك اعمذيمقرة حيت٤مج إمم شم٠مًمٞمػ يمت٤م إنّ 

ٞمس احلٙمقُم٦م مل يٙمـ هيدف ًمت٠مؾم اإلُم٤مم ك ٟم٘مػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م أنّ وطمتّ  ؿم٤مُمؾ ودىمٞمؼ- ًمٙمٜمٜم٤م

ٜم٤م ؾمٜمذيّمر سمٌٕمض اعمقارد اًمّداًم٦م قمغم ذًمؽ ُمـ ظمالل جمري٤مت اًمٜمٝمْم٦م وم٢مٟمّ  ؛اإلؾمالُمٞم٦م

 احلًٞمٜمٞم٦م-

قمـ أٟم٤م قمغم سمٕمد ؿمؼم  ، وأىمتؾًمٕمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ذم ُمّٙم٦م: واهلل ًمق  اإلُم٤ممىم٤مل ـ  7

وىمتٚم٧م، ًمٙم٤من  قمٜمف ـيؿمؼم يمٜم٧م قمغم سمٕمد أن أىمتؾ داظمٚمف، وًمق أطم٥م إزمّ ، اعمًجد احلرام

ـْ هِذه اَُلقام ٓأيؿ اهلل َفق ــُت يِف ُح و»: ٥ّم إزمّ أطم ْشتَخَرُجقيِن َحتّا يْؼُضقا ِِب ْجِر هاَمة ِم

 -(7)شاهللِ فَقْعَتُدَن ِِب ـاَم اظتََدِت افقفقد يِف افَسبِْت و َحاَجَتُفْؿ،

٤م اًم٘مّراء إقمّزاء، وٟم٠ًمل: هؾ يٕم٘مؾ أن يٙمقن ؿمخص ٟمؽمك ًمٙمؿ احلٙمؿ أهّي  ٟمحـ

وهق ي٘مًؿ وي١ميّمد أصمٜم٤مء  ،إؾم٘م٤مط طمٙمقُم٦م يزيدسمٕمد ؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٦م اإل ذم شم٠مؾمٞمس ي٠مُمؾ

  ؟هبذا اًمٜمحق ُمـ اخلٓم٤مب ف قمغم قمٚمؿ سمِمٝم٤مدشمفقمغم أٟمّ  شمقضمٝمف إمم اًمٙمقوم٦م

ـْ »: يم٤مَن احلًُلُم يُ٘مقُل ـ  7 َجقيِف، َؾنذا  َواهللِ ٓيَدُظقيِن َحتّا يستَْخِرُجقا هِذِه اْفَعؾَؼَة ِم

ـْ ُيذُلّ اهللُ َظَؾق طَؾَعُؾقا َشؾّ  ُؾفا )افػرام( خرؿة جَتع»و -شؿ َحتّا يؽقُكقا أَذل  ِمـ ؾراِم إََمةِفؿ َم

ُم٤م ي٘متْمٞمف فم٤مهر مجٚم٦م ُمع  ،اًمتٕمٌػمذا  هبيٕمؼّم ـ امومٝمؾ يتقىمع  (7)شادرأُة يِف ُؿبُؾِفا إذا حاَضْت 

 ٟمتّم٤مر ُمٕمًٙمره وهزيٛم٦م قمدوه؟ا ،يمرره٤م يمثػماً اًمتل  شـان احلسغ»

ق وازم ُمّٙم٦م اعمٕمّٔمٛم٦م قمغم ُمٜمع سمـ ؾمٕمٞمد أظم ك سمـ ضمٕمٗمر وحيٞمطمٞمٜمام أّس قمٌد اهللـ  3

 ،|َرَأيُت ؾقفا َرْشقُل اهلل ،َرَأيُت ُرؤيا إيّن »ُم٤مم: ُمـ اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق، أضم٤مسمف اإل ُم٤مماإل
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ؤيا ،َظَعّ ـان أو ِل  ،ْرُت ؾِقفا بِلمر أكا َماٍض فَفُ ُأمِ و ث ؟َؾؼآ: ما تِْؾؽ افر  ت ِِبا ؿال: ما َحد 

 -(7)شا أَحدًا َحتّا أفَؼا َرِِب ِِب  َما َأَكا ُمَّدثو َداً أَح 

 ُم٤مم ومٞمٝم٤م ُمـ ُمّم٤مئ٥م ُم٠مؾم٤موي٦م، وأهغم اإل ًمؽ سمٕمد واىمٕم٦م يمرسمالء وُم٤م ضمرى قميتٌلّم 

ُم٤مم واؾمت٘م٤مُمتف، وؿمج٤مقمتف، وشمٗم٤مٟمٞمف، وُم٤م دمغم قمغم رُمْم٤مئٝم٤م ُمـ صؼم اإل أهٚمف وقمٞم٤مًمف،

ٌٜمقد اًمٕمٛمٚمٞم٦م هلذا آُمتح٤من اًمٗمريد ُمـ سم٠مّن هذه اًمرؤي٤م يم٤مٟم٧م ُتٙمل هن٤مي٦م هذا اًمًٗمر، واًم

 ٟمققمف وهذا آسمتالء اًمٕمٔمٞمؿ-

 ،وهق ذم ـمري٘مف إمم اًمٕمراق اإلُم٤ممقمٜمدُم٤م شمنّمف قمٌد اهلل سمـ ُمٓمٞمع سمٛمالىم٤مة ـ  3

ٜمل ُم٤مم سم٠مٟمّ اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق؛ ومٚمؿ جيٌف اإل ُم٤مم ُمـأّس وسمٙمؾ ووقح قمغم ُمٜمع اإل

ُم٤م ام أضم٤مسمف إٟمّ  ؛ؾمالُمٞم٦مٙمقُم٦م اإلد شمقومرت ُم٘مدُم٤مت شم٠مؾمٞمس احلجمؼم قمغم ذًمؽ ـم٤معم٤م ىم

ّٓ  :اًمت٤مريخٟم٘مٚمف  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :، وىم٤ملأْن يْٛميض وَم٠َمسَمك إ

يْؼِِض »:ُم٤مم وم٘مد ىم٤مل ًمفاًمتل طم٤مول ومٞمٝم٤م اسمـ ُمٓمٞمع ُمٜمع اإل ة إومم٤م ذم اعمرّ أُمّ  -(7)(ڑ

 .شَحب  أاهللُ ما 

ُم٤مم ف قمغم اإلاسمـ ُمٓمٞمع اًمذي يٗمٞمد ظمقوم آظمر ذم رّده قمغم يمالم ُم٤مم ضمقاسم٤مً ومٚمق يم٤من ًمإل

ٓطمتامل ٟمٗمل أُمر  ٤مً عمٜمٓم٘مف، وُمتْمٛمٜم ُم٤ًمٟمخ٤مً  ُم٘مٜمٕم٤مً  ويٙمقن دًمٞمالً  ،ُمـ اًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ

أُمر ىمتٚمف همػم ُمٓمروح، وهذا  ًمف؛ ٕضم٤مسمف سمف وأىمٜمٕمف سم٠منّ  ٜم٤مً ئِ ٓمٛمْ ُم٤مم أو قمغم إىمؾ ُمُ ؿمٝم٤مدة اإل

ٕم٤مت اسمـ ُمٓمٞمع، قمغم شمقىم ف أيّمد وٛمٜمٞم٤مً ٤م أٟمّ ٤م مل جيٌف وإُمّ ف إُمّ ٜم٤م ٟمرى أٟمّ اطمتامل وٕمٞمػ- سمٞمد أٟمّ 

  -(3)ًمٚمٜمٍم ُم٤مم مل يٙمـ ُمٓمٛمئٜم٤مً اإل أو قمغم إىمؾ وّوح طم٘مٞم٘م٦م أنّ 
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قمغم اًمِمٝم٤مدة، وشمًتٌٕمد  اإلُم٤ممطم٘مٞم٘م٦م قمزم  ىمّّم٦م زهػم سمـ اًم٘ملم ًمتقّوح أيْم٤مً  إنّ ـ  5

ُم٤م  ّٕن زهػماً  ؛وُم٠ًمًم٦م ُمقازيـ اًم٘مقى سملم اًمٓمروملماطمتامل آٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري  ت٤مُم٤مً 

 ّٓ ُمًتٌنم  ،قمغم شمٗم٤مدي اًمٚم٘م٤مء ُمٕمف ُم٤مم سمٕمدُم٤م يم٤من ُمٍّماً اإل وىمد ظمرج ُمـ قمٜمد ًم٨ٌم إ

 ٓ ُأحب  أن يصقبؽ ؾنيّن »ك شمٚمتحؼ سم٠مهٚمٝم٤م وىم٤مل هل٤م: ، ومٓمّٚمؼ زوضمتف طمتّ اًمقضمف ُمنوراً 

ّٓ خر، وؿد ظزمُت ظذ صحبة احلسغ وىم٤مل  شبـػز وأؿقف روحلٕؾديف ب ×بسببل إ

ّٓ ؾفق آخر افعف»ٕصح٤مسمف:  - صمّؿ طمّدصمٝمؿ سمحدي٨م شل بفد مـّ َمـ أحّب أن يصحبـل، وإ

 -(7)شا أكا ؾلشتقدظؽؿ اهللؾلمّ » هلؿ: ع ُمـ يم٤من ُمٕمف ىم٤مئالً ؾمٚمامن وودّ 

طمدي٨م  سم٠مّي  ؟ل دومٕم٦م واطمدةاٟم٘مٚم٥م طم٤مل زهػم وشمٌدّ  ملَ ُم٤مذا شمٗمٝمؿ ُمـ هذه اًم٘مّّم٦م؟ 

 ُم٤مم سم٤مًمٜمٍمومٝمؾ وقمده اإل ظمرج ُمـ قمٜمده سمقضمف ُمنمق وُمنور؟ ملَ ُم٤مم؟ وصمف اإلىمد طمدّ 

 ومتٙمقن واًمٞم٤مً  ،إمم اًمٙمقومف وٟمًتقزم قمٚمٞمٝم٤م ٟمذه٥م ُمٕم٤مً  وىم٤مل ًمف: شمٕم٤مل ،ئ٤مؾم٦مُم٤مرة واًمراإلو

وزهػم  اإلُم٤ممُم٤م دار سملم  ًمٚمجٞمش؟ ُمـ اعم١ميّمد أنّ  قمٚمٞمٝم٤م أو قمغم ُمٍم أو ظمراؾم٤من أو ىم٤مئداً 

 سمـ اًم٘ملم ُمـ طمدي٨م همػم هذا اًمٙمالم- ا

زوضمتف،   قمغم ُمـ يريد اًمذه٤مب إمم اجلٝم٤مد شمٓمٚمٞمؼعم٤مذا ـمّٚمؼ زهػم زوضمتف؟ ومٝمؾ يتٕملّم 

يمٚمام أراد اًمذه٤مب إمم اجلٝم٤مد ـمّٚمؼ زوضمتف؟ ُم٤مذا يم٤من ي٘مّمد طمٞمٜمام ىم٤مل  زهػماً  أو أنّ 

ّٓ خرؾنيّن »ًمزوضمتف:  يم٤من ؾمٞمٚمحؼ أُمر  ّذ وضر وم٠مّي  ؟ش ٓ ُأحب  أن يصقبؽ بسببل إ

ىمد  ُم٤ممزهػم إمم ضم٤مٟم٥م زوضمٝم٤م، ُم٤م دام اإل ؾمالُمٞم٦م ُمـ وضمقد زوضم٦مشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل

 ىمقل سمح٥ًمـ  ُمقازيـ اًم٘مقى سملم اًمٓمروملمو ؾمالُمٞم٦ماحلٙمقُم٦م اإل ظمرج ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس

َمـ أحّب أن » :يقُمٝم٤م عمراوم٘مٞمفىم٤مل  ذاىمد يم٤مٟم٧م حمرزة؟ عم٤مـ  ًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمدُم١م

ّٓ ؾفق آخر افعفد مـّ    اؾمتقدقمٝمؿ اهلل؟ صمؿّ  شل بفيصحبـل، وإ
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زهػم سمـ  ٟم٘مًؿ قمٚمٞمؽ سم٤مهلل أن شمٜمٔمر سمدىّم٦م إمم هذه اًم٘مّّم٦م، ومٝمؾ شمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م همػم أنّ 

هذا اًمٓمريؼ ؾمٞمٜمتٝمل  ُم٤مم وؾمامع ُمقاقمٔمف أنّ اًم٘ملم ىمد أدرك ُمـ ظمالل ًم٘م٤مئف سم٤مإل

اًمِمٝم٤مدة ذم  ٦م شم٘مقده إمم اًمِمٝم٤مدة واًمتٗم٤مين، وأنّ ُم٤مم ُمٝمٛم٦م إهلٞم٦م ظم٤مّص ًمإل وأنّ  ،سم٤مًمِمٝم٤مدة

زهػم ىمد اٟم٘مٓمع سم٘مٚمٌف قمـ زظمرف اًمدٟمٞم٤م وزسمرضمٝم٤م،  اخل٤مًمدة؟ وهمػم أنّ  ريم٤مسمف هل اًمًٕم٤مدة

 ؟ٌح٤مٟمف ُمتٝمٞم٠ًم ًمٚمِمٝم٤مدةٟمٗمًف هلل ؾم وسم٤مع

ومٚمامذا قمٜمدُم٤م وصٚمف ظمؼم  ؛اًمِمٝم٤مدة ذم يمرسمالء ىمد ظمرج ىم٤مصداً  اإلُم٤ممإذا مل يٙمـ ـ  4

 سمح٥ًم اًمٔم٤مهر أنّ  ، وص٤مر ُمٕمٚمقُم٤مً (اًمثٕمٚمٌٞم٦م)ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ وهق ذم ُمٜمزل 

، مل يٕمد (7)طمتٛمٞم٦م ُم٤ممهزيٛم٦م ضمٞمش اإل إوو٤مع ًمٞم٧ًم ُمقاشمٞم٦م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م؛ وأنّ 

ُمـ ـ  سمح٥ًم ىمقًمؽـ  جمٝمقل اًمٕم٤مىم٦ٌم ذًمؽ اعمٙم٤من؟ ويمٞمػ واصؾ ـمري٘م٤مً أدراضمف ُمـ 

 ةٌٜمل قم٘مٞمؾ سمح٥ًم اًمٜمٔمرذقمـ ًمىمد أ ف؛ ُمع أٟمّ دون أن يٙمقن ًمف ىمّمد وهدف ُمٕملّم 

ُم٤مم إذا يم٤من قمٛمؾ اإل ـمٌ٘م٤ًم ًمرأي ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمدو ؟٦مواًمٔم٤مهري ٦مواًمٕم٤مـمٗمٞم ٦ماًمٌدوي

وو٤مع ومٙمٞمػ مل خيْمع ًمرأي شمٚمؽ وُمدريم٤ًم ًمأل ً حمٞمٓم٤مقمغم وومؼ اعمجري٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ويم٤من 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وظمْمع ًمرأي سمٜمل قم٘مٞمؾ  اًم٤ٌمرزة واًمِمخّمٞم٤مت اًمِمخّمٞم٤مت

ذم اعمديٜم٦م ٚمٝم٤م مل يِمٙمّ  ذم اًمّمحراءٝم٤م ٚمىمد ؿمٙمّ ـ  سمح٥ًم ىمقًمٙمؿـ  اًمِمقرى اًمتل وأنّ  هٜم٤م؟

 أو ُمّٙم٦م؟

  ٕمت٘مد؟شمهمػم ُم٤م وُمٝمٛم٦م  هدوم٤مً  ًمإلُم٤مم قمغم أنّ  اًمِمقاهد دًمٞمالً هذه أوٓ شمٕمّد يمؾ  

 ؼم ؿمٝم٤مدة قمٌد اهلل سمـ ي٘مٓمر وم٠مقمٚمـوصٚمف ظم (زسم٤مًم٦م)إمم ُمٜمزل  اإلُم٤ممطمٞمٜمام وصؾ ـ  1

ّٓ  أنّ   وهق قمغم سمٞمّٜم٦م سمٕمقاىم٥م ُمـ أراد ُمٜمٙمؿ اًمٕمقدة ومٚمٞمٕمد؛ يمقٟمف يٙمره أن يراوم٘مف ؿمخص إ

ومٕمٜمدُم٤م - ُمقاؾم٤مشمف واًم٘متؾ دوٟمف يريد ف إٓ ُمـومٚمـ يراوم٘مؿ ًمق قمٚمٛمقا هّن سم٠ميٕمٚمؿ  قومٝمإُمقر- 
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ّٓ  ومل يٌؼ (7)ش... .ق مـ حقفف يؿـة ويرسةتػرّ » ذًمؽ ُم٤مماإلأقمٚمـ   أوًمئؽ اًمذيـ ُمٕمف إ

سمٜمل  أنّ واشّمْمح  -ُمًػمه ُم٤مم ىمد شم٤مسمعاإل راوم٘مقه ُمـ اعمديٜم٦م وىمّٚم٦م أظمرى، ورهمؿ ذًمؽ وم٢منّ 

 ث٠مر دم ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ-سم يًتٓمٞمٕمقن إظمذ ٓقم٘مٞمؾ 

يم٤من ُم٘مّمده  :٧مُم٘مّمد يريد؟ وم٢من ىمٚم وأّي  ؟يم٤من يريد اإلُم٤مم أن يتقضّمف٢ممم أيـ وم

 مل يٙمـ ذه٤مسمف إمم اًمٙمقوم٦م امٙمٜم٤ًم ومل يٙمـ ومٞمٝم٤م جّدتاؾمتٛمع شمٚمؽ إوو٤مع اًمتل وماًمٙمقوم٦م 

 يمرسمالء- ُم٤مم يم٤من ىم٤مصداً اإل اطمتامل ؾمقى أنّ  ؾمقى اعمِم٘م٦م واًمتٕم٥م، ومٚمـ يٌؼ

ٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ اًمتل يٓمٚم٥م عم٤ّم أوصؾ رؾمقل اسمـ إؿمٕم٨م واسمـ ؾمٕمد رؾم٤مًم٦م ُمًـ  1

ومل يؽماضمع، وىم٤مل:  ،ىمؽماح ُمًٚمؿأصمر قمغم ا أّي  اإلُم٤مم٥م رشمّ ُم٤مم اًمٕمقدة، مل يومٞمٝم٤م ُمـ اإل

 -(7)ش...ـؾ ما حّؿ كازل وظـد اهلل كحتسب أكػسـا»

ُم٤مم سمٜمٗمًف ل اإلعم٤مذا يْمحّ  ؟هذايمالم اإلُم٤مم ُم٤مذا يٕمٜمل  ،٤م اعم١مًمػ اعمحؽممؾ أهّي شمٗمّْم 

 توضمٝمتف- ومٝمذه اًمٕم٤ٌمراُمقاصٚم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ويًت٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة، وي٠مسمك آٟمٍماف قمـ 

ـمريؼ اًمِمٝم٤مدة قمـ قمٚمؿ  ه٤مرٞماظمتو ُم٤مم ذم هذا اعمقىمػ اخلٓمػمؿم٤مهدة قمغم قمزم اإل

  وشمّمٛمٞمؿ ُمًٌؼ-

: وأىمًؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٕمقدة، وىم٤مل اإلُم٤ممقمٜمد سمٓمـ اًمٕم٘م٦ٌم شمنّمف رضمؾ سمٛمالىم٤مة ـ  4

ّٓ  مُ َؾَقاهللِ ما َتْؼد» ققِف  اِ َظَعّ ما خيػا  ك ُف ٓإِ : »اإلُم٤مم؛ وم٠مضم٤مسمف ش...َظَؾا إَشـ ِة َوَحّد افس 

ـ  اهلل َظز  و تَذـرْ   اإلُم٤ممسيح ذم يمقن  - وهذا اًمٙمالم أيْم٤مً شأْمِرهِ ٓ يْغَؾُب َظؾا جؾ  و فؽ

 ،ل ُم٤م ىمٚم٧مف ًمٞمس سمخ٤مٍف قمٜمّ ٟمّ إوُم٤مض إمم طمٞم٨م يٚم٘م٤مه٤م؛ طمٞم٨م ىم٤مل:  ًمٚمِمٝم٤مدة يم٤من ُمتقىمٕم٤مً 

                                                 
 1، اًمٓمؼمي: ج771، ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم: ص733رؿم٤مد: ص، اإل711، ص3اًمٙم٤مُمؾ: ج( 7)

 -743و743ص

ـّؾام ُؿّدر كازل ظـد اهلل كحتسب »ؾ ذم اًمٙم٤مُم- 743، ص1، اًمٓمؼمي: ج773ص :ظم٤ٌمر اًمٓمقالإ( 7)

، وذم إظم٤ٌمر اًمٓمقال سمٕمدُم٤م ذيمر شمٗمّرق جمٛمققم٦م يم٤مٟم٧م ىمد اًمتح٘م٧م سم٤مإلُم٤مم ذم اًمٓمريؼ، شأكػسـا

واظمتٍم ُم٠ًمًم٦م قمدم شم٠مصمػم احلقادث اًمداُمٞم٦م ذم اًمٙمقوم٦م وؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ وه٤مين وىمٞمس سمـ ُمًٝمر قمغم 

 ام--(-قمزم اإلُم٤مم سمٙمٚمٛم٦م واطمدة وهل )وم٤ًمر(، ومل يذيمر مجٚم٦م )يمٚمّ 
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ّٓ  ،٦م اًمرُم٤مح وطمّد اًمًٞمقفٜمل ُم٘مدم قمغم أؾمٜمّ وأقمٚمؿ أٟمّ  - (7)أُمره اهلل همػم ُمٖمٚمقب قمغم  أنّ إ

٘مٞم٤مم هبذا آُمتح٤من ُم٤مم اًماإل أُمر اهلل شمٕم٤ممم وقمغم إُمر وهذا اًمٙمالم ومٞمف إؿم٤مرة إمم أنّ 

ُم٤م ىمٚمتف  ُم٘مّمقده: أنّ  أو أنّ  ،وأّٟمف ؾمقف ي٘متؾ ،هلل واًمتْمحٞم٦م ُمـ أضمٚمفوآظمت٤ٌمر اإل

ّٓ طمؼ وأهّن  زم إذ ىمد يمت٥م اهلل  ؛ٜمقا ُمـ إـمٗم٤مء ٟمقر اهللسمٜمل أُمٞم٦م ًمـ يتٛمٙمّ   أنّ ؿ ؾمٞم٘متٚمقٟمٜمل إ

اًمٜمٍم اعم١مزر واحل٘مٞم٘مل ذم قملم هذه اهلزيٛم٦م اًمٔم٤مهري٦م- وًمـ يٛمّٙمٜمٝمؿ اهلل ُمـ آٟمتّم٤مر 

سمذًمؽ  سمؾ ؾمٞمْمٛمـ ،ؿ وؾمٞمقومٝمؿ، وأه أهؾ سمٞمتل وقمٞم٤مزمقمكّم ُمـ ظمالل ىمتكم سم٠مؾمٜمّتٝم

ًمرواي٦م اسمـ  ُم٤مم ـمٌ٘م٤مً وهذا ُم٤م ىم٤مًمف اإل -م وأطمٙم٤مم اًمديـؾمالُت٘مؼ هدذم أٓ وهق سم٘م٤مء اإل

يؼِِض اهللُ أْمرًا ـاَن ُمْتَِسٌب إػ أن و فؽـّل صابِرٌ و َظَعّ َرء ِِمّا َذـَرَت،ٓ خْيػا »اًمّّم٤ٌمغ: 

 -  (7)شمػُعقٓ

اهللِ ٓ و»ُم٤مم ىمد ىم٤مل ذم سمٓمـ اًمٕم٘م٦ٌم: اإل روى اعمٗمٞمد واًمٓمؼمد واسمـ يمثػم أنّ ـ  71

ـْ َجقيِف ؾِنذا َؾَعؾقا تّا يستَِخرُجقا هِذِه افَعَؾَؼةيَدُظقيِن َح  ـْ يذُلِّ َشؾ َط  ِم ؿ َحتّا اهللُ َظَؾقِفؿ َم

 -(3)شيؽقكقا أَذّل ؾَِرِق إِمؿ

 َخَرجـا َمَع احُلَسغ َؾام َكَزَل َمـِْزًٓ »ف ىم٤مل: أٟمّ  ÷روى اعمٗمٞمد قمـ قمكم سمـ احلًلمـ  77

َؾ ِمـُف و ـَ َزـريا ّٓ إٓ ارََتَ ـْ َهقاِن افدكقا َظَؾا اهلل  ،َؿتَْؾفُ و َذـَر حیقا ب أن  رأَس َوؿاَل يقماً: ِم

ـِ زـريا أهدي إػ بِغّل ِمـ َبغايا َبـِل إرسائِقؾ  مل يٙمـ ُمتقىمٕم٤مً  اإلُم٤مم نّ إ :ىمؾ -(3)شحیقا ب

ًمٙمـ ُم٤م ضمقاسمؽ قمغم هذا  ،ف إمم اًمٙمقومف سم٘مّمد شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦مف شمقضّم ٟمّ إ :ًمِمٝم٤مدشمف، ىمؾ

 احلدي٨م اعمٕمتؼم اًمذي رواه اعمٗمٞمد واًمٓمؼمد؟ 

                                                 
 -733و733رؿم٤مد: ص؛ اإل711، ص3اًمٙم٤مُمؾ: ج( 7)

 -717اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م: ص( 7)

وًمٗمظ هذا اًمٙمت٤مب  744ص 1؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج731قمالم اًمقرى: صإ؛ 733رؿم٤مد: صاإل( 3)

 ذل ُمـ ىمرم إُم٦م(-أ)

 -731قمالم اًمقرى: صإ؛ 741رؿم٤مد: صاإل( 3)
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ـ طمقًمٜم٤م ُم٤مم: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل إّن ُمىم٤مل ًمإل قمٛمر سمـ ؾمٕمد روى اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد أنّ ـ  77

ُؿ فَقسقا بُِسَػفاء »: ×ُم٤مم احلًلمٜمل ىم٤مشمٚمؽ؟ وم٘م٤مل ًمف اإلئمٜمقن أٟمّ  أٟم٤مس ؾمٗمٝم٤مء إَّن 

ّٓ  ّر افعراق بعديب مـَوفؽـ فؿ حَؾامء أما إّكُف َتِؼر  َظقـل أن ٓ تلـؾ  - يمٞمػ يٙمقن (7)شؿؾقالً  إ

وهق قم٤ممل هبذا اًمٜمحق سمام ؾمٞم١مول إًمٞمف طم٤مًمف وطم٤مل  سمٕم٤مىم٦ٌم ؾمٗمره إمم اًمٕمراق، ضم٤مهالً  اإلُم٤مم

  ؟!(7)قمٛمر سمـ ؾمٕمد

أصمٜم٤مء  اإلُم٤مماعمٕمرووم٦م واًمتل ظمٓمٌٝم٤م  ش...ُوفُِد آدم ُخط  ادَقُت َظَذ »ظمٓم٦ٌم  إنّ ـ  73

اًمِمٝم٤مدة  ىمد ظمرج ُمـ ُمّٙم٦م ىم٤مصداً  اإلُم٤مم سحي٦م ذم دًٓمتٝم٤م قمغم أنّ  ،ُمًػمه إمم اًمٕمراق

ػم هذا ذم هذه اخلٓم٦ٌم ومٝمق همػم صحٞمح، وؾمٜمرّد قمغم شمقضمٞمف أو شم٠مويؾ هم واًم٘متؾ، وأّي 

 آقمؽماو٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م عم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ذم وىمتٝم٤م- 

ُمـ  اإلُم٤ممقمٜمدُم٤م طم٤مول قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمح٤من سمـ طم٤مرث سمـ هِم٤مم ُمٜمع ـ  73

ُمـ  اإلُم٤ممىمٚم٘مف وظمقومف قمغم  ُمؼمزاً  ،إوو٤مع مل شمٙمـ ُمقاشمٞم٦م نّ ٕ ؛اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق

 ده٤م واقمتؼم يمالُمف طمٙمٞمامً ٥م سمٜمّمٞمحتف وأيّ ُم٤مم رطّم اإل ف سملم يديف- وُمع أنّ ظمالل ُم٤م قمرو

 ّٓ   -(3)ف مل يٕمٛمؾ سمرأيف وواصؾ ُمًػمه إمم اًمٕمراق أٟمّ إ

دٓئٚمف قمغم  قمـ اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق، قم٤مرو٤مً  اإلُم٤ممعم٤ّم طم٤مول اسمـ قم٤ٌمس صمٜمل ـ  75

ماُم احُلَسغ ؾِا ُؿقة: آه اإلؾؼاَل » ٚمٞمف اهلجرة إمم اًمٞمٛمـ،قم ، ُم٘مؽمطم٤مً ٦ماعم٤ٌمريم اإلُم٤ممُمع ٤مًُم

                                                 
  -741رؿم٤مد: صاإل( 7)

 سملم اجلٜم٦م ىم٤مل ًمٕمٛمر سمـ ؾمٕمد: يمٞمػ سمؽ قمٜمدُم٤م ختػّم × ُم٤مم قمكماي٦م قمـ اإلد هذا احلدي٨م رووي١ميّ ( 7)

د هذه اًمرواي٦م ُم٤م ٟم٘مٚمف اعمٗمٞمد ، وي١ميّ (447ح 777، ص1)يمٜمز اًمٕمامل: ج -واًمٜم٤مر وختت٤مر اًمٜم٤مر

قمـ قمٌد اهلل سمـ ذيؽ اًمٕم٤مُمري طمٞم٨م يم٤من ي٘مقل:  741رؿم٤مد: صروقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ذم اإل

ؾ قمٛمر سمـ ؾمٕمد ُمـ سم٤مب اعمًجد ي٘مقًمقن: هذا ىم٤مشمؾ احلًلم إذا دظم× يمٜم٧م أؾمٛمع أصح٤مب قمكم

 - ÷سمـ قمكما

 - 741؛ اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ٓسمـ اًمّم٤ٌمغ: ص713و 717ص 1اًمٓمؼمي: ج( 3)
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ُمثؾ هذه آىمؽماطم٤مت واحلرص قمغم اًمًالُم٦م ًمـ  إمم أنّ  ُمِمػماً  شلذشبؼ افسقػ افع

  -(7)يٙمقن هل٤م شم٠مصمػم، وقمٚمٞمف اًمتًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم

أّما »: ىم٤مئالً   سمٜمل ه٤مؿمؿ قمٜمد شمقضمٝمف إمم اًمٕمراقُم٤مم ذم رؾم٤مًمتف إممىمد يمت٥م اإلـ  74

ؾّ َؼ ِِب َبعد َؾنّكُف َمـ حَلِ  ـْ خَتَ هذه  ، ويمام هق واوح وم٢منّ (7)شػ َظـّل َل يبُؾِغ افَػتْح اشتُشِفَد، وَم

قمغم قمقاىم٥م إُمقر،  ُم٤مم يم٤من ُمّٓمٚمٕم٤مً اإل أنّ  اًمرؾم٤مًم٦م ىمد سمٞمّٜم٧م سمٍماطم٦م وووقح أيْم٤مً 

٤م ىمد أضم٤مسم٧م قمـ اًمتقضمٞمف واًمتٗمًػم اخل٤مـمئ هدومف مل يٙمـ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، يمام أهّن  وأنّ 

ًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ذم يمت٤مسمف، طمٞم٨م ؾمقف ٟمٕمروف قمغم اًم٘مّراء اًمذي ظمّٓمف ُم١مًمػ يمت٤مب ا

 ف-إقمزاء ذم حمٚمّ 

ىمٌؾ ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م وقمٜمد وىمقومف قمغم ىمؼم ضمّده ذم اًمروو٦م  اإلُم٤ممىم٤مل ـ  71

شمرك اًم٘مؼم  - صمؿّ شـقػ َأْكسك ِصقَعتل، َوأكا َشلَُضّحل بِـَػز ُُمتارًا يِف َشبقؾِفؿ»اًمنميٗم٦م: 

َوَجدُت َوراء هذا احِلجاب ما تاَؿت إفقف َكػز ُمـُذ َزَمـ فََؼد »: وظم٤مـم٥م ٟمٗمًف ىم٤مئالً 

ـَ احَلقاَة،و َضِقيِؾ، َوحاَن َمقِظُد اخلالصِ  شَظَزمُت َتـِػقَذ ما أراَد اهللو َؿد َؽَسؾُت يدي ِم
(3). 

ُم٤مم: يمٞمػ شمثؼ سم٠مهؾ اًمٙمقوم٦م سمٕمد أن اًمٗمرزدق ىم٤مل ًمإل روى اسمـ اًمّم٤ٌّمغ أنّ ـ  71

 رضقاكف،و ا أك ف صاَر اِػ َرْْحِة اهلل تعاػأم»ُم٤مم: وم٘م٤مل اإل ؟ٞمؾؽ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مسمـ قمٛمّ اىمتٚمقا 

 أٟمِم٠م هذا اًمِمٕمر:  صمؿّ  شَظَؾقـا َبؼل ماو ؿضا ما َظَؾقفو

ـــ٦م وَ  ًَ ٟمٞم٤م شمٕمـــدُّ َٟمٗمٞم ـــدُّ ـِ اًم  إن شَمٙمـــ

 

ٌَـــُؾ ٢موَمـــ   نَّ صَمـــقاَب اهللِ أهمـــغم وأٟم

 

                                                 
 -514أهؾ اًمٌٞم٧م^: ص (7)

( رواي٦م شمذيمر سم٠مّن اإلُم٤مم 4ب 47وىمد وردت ذم أُم٤مزم أيب ـم٤مًم٥م )ص -511أهؾ اًمٌٞم٧م^: ص (7)

أّما بعد »ب اعمِمٕمر احلرام( يمت٥م إمم حمّٛمد أظمٞمف وأهؾ سمٞمتف: قمٜمدُم٤م ٟمزل ذم سمًت٤من سمٜمل قم٤مُمر )ىمر

 -شؾنّكؽؿ إن حلؼتؿ ِب اشتشفدتؿ، وإن ختّؾػتؿ ظـّل ل تؾحؼقا افـك، وافسالم

  -573أهؾ اًمٌٞم٧م^: ص (3)



 58  ................................................................................................  اعم٘مدُم٦م

 

ـِ إسمدان ًمِٚمٛمقت ُأْٟمِِمـئ٧مو   إن شَمٙم

 

ــ   ًَ  ذِم اهلل سم٤مًم
ِ
 ٞمِػ أومْمــُؾ وَم٘متــُؾ إُمــرء

 
 (7)إًمخ ---

إػ أيـ تذهب؟ »: ×ُم٤مم احلًلمسمػم ىم٤مل ًمإلزاسمـ اًم روى سمنم سمـ هم٤مًم٥م أنّ ـ  74

 -(7)شةيعـل مؽّ  ،مـ أن تستحؾ ٕن أؿتؾ أحب إلّ  :ؾؼال ،وضعـقا أخاك ،إػ ؿقم ؿتؾقا أباك

ف ُم٘مٌؾ قمغم حمؾ ىمتٚمف، وىم٤مل: خيؼمه ومٞمٝم٤م أٟمّ  اإلُم٤مميمت٥م اسمـ قمٛمر رؾم٤مًم٦م إمم ـ  71

وم٘م٤مل ، شغ بلرض بابؾيؼتؾ حس» ي٘مقل: |٤م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهللظمؼمشمٜمل قم٤مئِم٦م أهّن أ

 -(9)شمكظل مـ إذاً ل ؾال بد » ُم٤مم:اإل

٤م قمزم عمّ ـ  اإلُم٤ممقمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمح٤من يمت٧ٌم إمم  روى اسمـ يمثػم واًمذهٌل أنّ ـ  77

أصفد » :إًمٞمف ام ي٤ًمق إمم ُمٍمقمف وشم٘مقل ذم يمت٤مهب٤مف إٟمّ ختؼمه أٟمّ ـ  قمغم اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م

 -(3)شيؼقل: يؼتؾ حسغ بلرض بابؾ |ا شؿعت رشقل اهللحلدثتـل ظائشة أَّّن 

ّٓ ُمع أٟمّ  ـّ قمغم قمٚمؿ  ـّ  أهّن ف مل شمٙمـ ُمـ قم٤مدة اًمٜم٤ًمء اًمتدظمؾ ذم ُمثؾ هذه إُمقر؛ إ يم

قمغم ٟمٗمس  ف مل يٙمـ ظمٗمٞم٤مً ُم٤مم ؾم٤مئر ذم ؾمٗمره هذا ٟمحق اًمِمٝم٤مدة؛ وقمٚمٞمف ُمـ اعمتٞمّ٘مـ أٟمّ اإل سم٠منّ 

  ُم٤مم-اإل

رأيت »ىم٤مل:  ،ؿم٤مومف احلًلم يمام ٟم٘مؾ اًمذهٌل قمـ يزيد اًمرؿمؽ ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمــ  77

ؾنذا  ،ؿال: ؾلتقتف ،ؼؾت: دـ هذه؟ ؿافقا: هذه فؾحسغؾ ،أخبقة مّضوبة بػالة مـ إرض

وأمل يا بـ بـت رشقل  بلِب :صقخ يؼرأ افؼرآن وافدمقع تسقؾ ظذ خديف وحلقتف. ؿال: ؿؾت

د وافػالة افتل فقس ِبا أحد؟ ؾؼال: هذه ـتب أهؾ افؽقؾة إّل وٓ ما أكزفؽ هذه افبال ،اهلل

                                                 
 -713؛ يمِمػ اًمٖمٛم٦م: ص747اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م: ص( 7)

 -741ص، 3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء: ج( 7)

 -744، ص3قمالم اًمٜمٌالء: جأؾمػم ( 3)

 -743، ص1؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج333، ص7ؾمالم: جشم٤مريخ اإل( 3)
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 ّٓ ّٓ أراهؿ إ ط اهلل ظؾقفؿ مـ  اكتفؽقها، ؾقسؾّ  ؿاتع، ؾنذا ؾعؾقا ذفؽ ل يدظقا هلل حرمة إ

وىمد روى اسمـ يمثػم احلدي٨م  ،شيٕمٜمل: ُم٘مٜمٕمتٝم٤م ،مـ ؿرم إمة ك يؽقكقا أذّل ؿ حتّ يذُلّ 

 -(7)ٟمٗمًف

 وأيؿ اهلل»ىم٤مل:  ×ُم٤مم احلًلماإل أنّ  ةٜم٤مر قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرى طمًلم سمـ ديروـ  73

ـْ هِذه اَُلقام ْٓشتَخَرُجقيِن َحتّا يْؼُضقا ِِب َحاَجتَُفْؿ، َواهللِ فَقْعتَُدَن  َفق ــت يف ُحْجِر هاَمة ِم

 - (7)شِِب ـاَم اظَتَدِت افقفقد ؾِا افَسبِْت 

 ×وقمٚمٞم٤مً  |اًمٜمٌل قمغم أنّ  ظمر شمدلرواي٤مت أُ  اًمذهٌل صمامن يمام روى أيْم٤مً ـ  73

ؾمٞمتقضّمف إمم اًمٕمراق  ×ُم٤مم احلًلماإل آظمريـ ىمد يم٤مٟمقا قمغم قمٚمؿ أنّ  ٤مً ُم٤مم ومجٕموٟمٗمس اإل

 - (3)وي٘متؾ ذم يمرسمالء

ّن أ ُمتقاؾِرون أهؾ افبَقتو ،ما ــّا َكُشؽ»ف ىم٤مل: روى احل٤ميمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمّ ـ  75

ذًمؽ؛ يمقن أهؾ اًمٌٞم٧م ىمد يم٤مٟمقا ُمتّٗم٘ملم ٜم٤م مل ٟمٙمـ ذم ري٥م ذم - أي أٟمّ شاحُلسغ ُيؼتَُؾ بافّطػ

 -(3)يًتِمٝمد سم٤مًمّٓمػ ×احلًلم قمغم أنّ 

ىم٤مل:  ×احلًلم يمام روى اًمذهٌل واسمـ يمثػم واعمًٕمقدي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أنّ ّـ  74

 -(5)شإّل مـ أن أؿتؾ بؿؽة وتستحؾ ِب ٕن أؿتؾ بؿؽان ـذا وـذا أحّب »

مع ادختار بـ أِب ظبقدة افثؼػل  اً شقبـان ممقثؿ افتاّمر  أنّ »يمت٥م اسمـ أيب احلديد: ـ  71

ؿد  يام،فؾعراق بعؼة أ ×صفادتف ؿبؾ جملء اإلمام احلسغوـاكت  يف شجـ ابـ زياد،

                                                 
، 1؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج714ص 3الء: جٜمٌ؛ ؾمػم أقمالم اًم335، ص7ؾمالم: جشم٤مريخ اإل( 7)

 -773؛ ٟمٔمؿ درر اًمًٛمٓملم 744ص

 -744ص 1، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج714ص 3قمالم اًمٜمٌالء: جأؾمػم( 7)

 -744إمم 743ص 3قمالم اًمٜمٌالء: جأؾمػم ( 3)

 -771ص 7: جاخلّم٤مئص اًمٙمؼمى( 3)

 -5ص 3؛ ُمروج اًمذه٥م: ج744ص 3اًمٜمٌالء: ج أقمالم ؛ ؾمػم745ص 1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج( 5)
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 ×مام احلسغبدم اإليطافب  ف شقػؾت مـ حبس ابـ زياد وخيرج ثائراً ادختار بلكّ  أخز

  -(7)شأي ابـ زياد افذي كحـ يف شجـف ،اريؼتؾ هذا اجلبّ و

قمغم قمٚمؿ سمِمٝم٤مدة  هق ُمـ شمالُمذة هذا اًمٌٞم٧م اعم٤ٌمرك ُمٞمثؿ اًمتاّمر اًمذيطمٞمٜمام يٙمقن 

 سمـ ُم٤مم وي٘متؾ قمٌٞمد اهللسمٛمـ ؾمٞمث٠مر ًمدم اإل قمغم يمؾ هذه اًمتٗم٤مصٞمؾ وقم٤مروم٤مً  ٤مً وُمّٓمٚمٕم اإلُم٤مم

 !؟ُم٤مم ٟمٗمًف همػم ُمّٓمٚمع قمغم أُمر ؿمٝم٤مدشمفزي٤مد، ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن اإل

وأُمػم  |همػمهؿ قمـ اًمرؾمقلو ،عم٤م رواه اسمـ أيب احلديد، واسمـ قم٤ًميمر ـمٌ٘م٤مً ـ  71

ُمـ  أو رؾمامً  ؾمامً ا٤م إُمّ  ×ُم٤مم احلًلمٚم٦م اإلىمتسمٕمض ُمقاصٗم٤مت  اام ىمد ذيمرأهّن  ،×اعم١مُمٜملم

سمـ طمٌٞم٥م )و ،(قمٛمر سمـ ؾمٕمد)و ،(ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ)و ،(ؾمٜم٤من سمـ أٟمس)ىمٌٞمؾ 

ؿمٛمر سمـ و سمِم٠من قمٛمر سمـ ؾمٕمد (7)×ئمٝمر ام٤م روي قمٜمفو -(ظم٤مًمد سمـ قمرومٓم٦م)و ،(مح٤مر

ف ُم٤مم سم٠مٟمّ  يًتِمػ ُمـ ٟمٗمس يمالم اإلاّم قم ومْمالً  ،قمغم ُمٕمروم٦م هبؿ ف يم٤من أيْم٤مً ذي اجلقؿمـ أٟمّ 

أن يٙمقن  ، ومٝمؾ ُمـ اعمٛمٙمـ قم٘مالً يم٤من قمغم ُمٕمروم٦م سم٠مرض يمرسمالء وأُمر ؿمٝم٤مدشمف أيْم٤مً 

 !؟ىمّمده ُمـ اخلروج إمم اًمٕمراق ىمد يم٤من شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م وأنّ  ،ُم٤مم همػم قم٤ممل سمِمٝم٤مدشمفاإل

، وأسمق ٟمٕمٞمؿ، واسمـ قمٌد اًمؼم، واسمـ ةُمًٜمدى اسمـ اًمًٙمـ، واًمٌٖمقي، واسمـ روـ  74

أطمد ؿمٝمداء )ن قمـ اًمّمح٤ميب أٟمس سمـ طم٤مرث وصمػم، واسمـ طمجر، واسمـ قم٤ًميمر، وآظمرإ

 ُيْؼتَُؾ بِلرضـ  احُلَسغَ  ليعـِ ـ  ْبـِل هذاايُؼقُل: إن   |َشِؿَعُت َرُشقَل اهلل»ف ىم٤مل: أٟمّ  (يمرسمالء

ـُ احلاِرث َؾُؼتَِؾ ِِبا َمَع  ،هُ ْؾقـُك َؿـ َصِفَد ذفؽ ِمـؽؿ ؾَ ؾَ  ،ـرَبالء :يؼاُل َُلا َؾَخَرَج أَكُس ب

 - (3)ش×احُلَسغ

                                                 
 ُمٍم- ، ـمٌٕم٦م ىمديٛم٦م771، ص7ذح هن٩م اًمٌالهم٦م: ج( 7)

؛ اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى: 457ح 771، ص1؛ يمٜمز اًمٕمامل: ج711، ص7: جاًمٌالهم٦م ذح هن٩م( 7)

 -775ص ،7ج

 3ج: ؛ شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر75ص7ص٤مسم٦م؛ اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى: جًمٖم٤مسم٦م؛ آؾمتٞمٕم٤مب؛ اإلؾمد اأ( 3)

 - 331ص



  ×افـفضة احلسقـقة وظؾؿ اإلمام   --------------------------------------------------------------------- 61

 

 امل٬حعاتبعض 
 : اعمالطمٔم٤متيًتٗم٤مد ُمـ هذه اًمرواي٦م سمٕمض 

قمغم ؿمٝم٤مدة  يم٤من ُمّٓمٚمٕم٤مً  |أٟمس سمـ طم٤مرث وهق ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل إنّ ـ  7

ه إـم٤مقم٦م ٜمٍميمل ي ×ُم٤مم احلًلمف ؾمٞم٘متؾ ذم يمرسمالء؛ هلذا حلؼ سم٤مإلُم٤مم ويٕمٚمؿ سم٠مٟمّ اإل

 -|ُٕمر رؾمقل اهلل

ًمذي سمح٥ًم اًم٘مرائـ ٓ ؿمؽ هلذا احلدي٨م اًمّمحٞمح ا ُم٤مم ـمٌ٘م٤مً إّن ُمٜم٤مسة اإلـ  7

ُم٤مم ُمـ سمدايتف إمم هن٤ميتف ام٣م ُمـ ر واضم٥م، واعمنموع اًمذي ىم٤مم سمف اإلهق أُم ذم صدوره

  ىمٌؾ اهلل ورؾمقًمف-

ّٓ  ؛ؾمٞم٘متؾ اإلُم٤مم هلذه اًمرواي٦م أنّ  أٟمس يٕمٚمؿ ووم٘م٤مً  ُمع أنّ ـ  3 ف اًمتحؼ سمف ذم يمرسمالء  أٟمّ إ

ٕمكّم اًمٌ٘م٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ومًمٞمٜم٤مسه وًمٞمٜم٤مل ومٞمض اًمِمٝم٤مدة ُمٕمف، ومل ي٘مؾ: ُم٤م وم٤مئدة ىمتكم؟ 

ف مل حيتٛمؾ أن شم٘مع ؿمٝم٤مدة يمام أٟمّ  ،قضمف سمٜمل أُمٞم٦مسم ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ؾمٞمٗمل ُأؿمٝمرك طمتّ 

 ذم وىم٧م وؾمٗمر آظمر-  ×ُم٤مم احلًلماإل

ُم٤م الع سمام ؾمٞمجري ُمـ أطمداث، ويٕمٚمؿ طمٞمٜمام يٙمقن أٟمس سمـ طم٤مرث قمغم اـمّ ـ  3

يٌ٘مك و ،ل إًمٞمف أُمقر هذه اًمٜمٝمْم٦م وُمٜمتٝم٤مه٤مإمم يمرسمالء، وُم٤م ؾمت١موف ًمٚمتقضّم ُم٤مم اإل ؾمٞمدومع

 قمغم اً أصمر مل يرشّم٥مو ُم٤مم إمم اًمٕمراق ًمٞمٜم٤مل ؾمٕم٤مدة اًمِمٝم٤مدة ذم ريم٤مسمف،ك حيي اإلطمتّ  ُمٜمتٔمراً 

ّٓ  يٙمقن ىمد ٓ |ذًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل فقمؾمام أنّ رهمؿ اطمتامٓت همػم قم٘مالئٞم٦م  ة  ُمرّ إ

ُمـ ضمّده يمرارًا وشمٙمرارًا ُم٤مم اًمذي ؾمٛمع ذًمؽ ًمإلسم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن إُمر  ومٙمٞمػ -واطمدة

قمـ  ومْمالً  ،حقا ًمف ظمّمقصٞم٤مت شمٚمؽ إطمداثوّو و ،ُمـ همػم واؾمٓم٦مسمقاؾمٓم٦م ووأسمٞمف 

يٙمـ ًمديف قمٚمؿ سمِمٝم٤مدشمف  ُم٤مم ملاإل نّ : إٟم٘مقلومٝمؾ يٕم٘مؾ أن إُم٤مُمتف- سمٚمح٤مظ  يّن قمٚمٛمف اًمٚمد

وو٤مع واًمٔمروف طم٤ميمٞم٦م قمـ اىمؽماب ُمققمده٤م وُمع قمدم إ ُمع أنّ ظم٤ٌمر ُمـ شمٚمؽ إ

 ؟!قومر ذوط شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م حيتٛمؾ اإلُم٤مم اطمتامًٓ آظمر همػم اًمِمٝم٤مدةشم

ٟم٘مؾ اًمًٞمقـمل، واسمـ طمجر، وقمكم اعمت٘مل اًمذيـ يٕمّدون ُمـ رضم٤مل احلدي٨م ـ  31
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 اسمـ ؾمٕمد، واًمٓمؼماين، وأيب داود، :ـ ُمـ ىمٌٞمؾيقمـ قمٔمامء آظمر ،٦مًمدى أهؾ اًمًٜمّ 

اسمـ  وقمٌد سمـ محٞمد، واسمـ أمحد، واعماّل أيب طم٤مشمؿ، و أمحد سمـ طمٜمٌؾ،و واحل٤ميمؿ، واًمٌٖمق ،

وىمققمٝم٤م ذم يمرسمالء وٛمـ رواي٤مت و ُم٤ممظمؼم ؿمٝم٤مدة اإل ،ٟمٕمٞمؿ أيبو راهقيف، واًمٌٞمٝم٘مع،

د ؿمٝم٤مدة ؾمٞمّ  ام٤ّم يٕمٚمؿ ُمٜمف أنّ  ؛(7)×قمـ قمكم| وقمديدة قمـ اًمرؾمقل إقمٔمؿ

ذم  ًمدرضم٦م ص٤مرت ؿمٝمرهت٤م ؾم٤ٌٌمً  ،وُمٕمرووم٤مً  امً ُمًٚمّ  ذم يمرسمالء يم٤مٟم٧م أُمراً  ×اًمِمٝمداء

 ُم٤مم- أسمداه اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ُمـ ؾمٗمر اإل اًم٘مٚمؼ اًمذي

ـْ َؿتِقؾ»ُم٤مم: أصمٜم٤مء وداقمف ًمإل ىم٤مل اسمـ قمٛمر ُمثالً  ؛ ومٛمع هذا (7)شأشتَقدُِظؽ اهلل ِم

همػم  ُم٤مم ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م أُمراً هنْم٦م اإلشمٙمقن طمتامل أن ا يّمٌحاًمتٍميح 

 ُمـ أؾم٤مؾمف- وُمرومقو٤مً  ،قم٘مالئل

وٛمـ  354عم٤م ٟم٘مٚمف أسمق اًمٗمرج اعمرواين إُمقي إصٗمٝم٤مين اعمتقرم ؾمٜم٦م  ـمٌ٘م٤مً ـ  37

رواي٤مت ُمتٕمددة حيّمؾ آـمٛمئٜم٤من ًمٙمؾ ُمـ راضمع يمت٤مسمف سمّمحتٝم٤م، ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي 

 ،وسم٤ميٕمف مج٤مقم٦م ُمـ يمؼماء سمٜمل ه٤مؿمؿ ًمٚمخالوم٦م ×د سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـُرؿّمح ومٞمف حمٛمّ 

ُم٤مم ضمٕمٗمر وىمد أظمؼم قمٜمف اإل ،شملماعمٜمّمقر اًمٕم٤ٌمد ُمرّ  يْم٤مً ويمام ذيمر وم٘مد سم٤ميٕمف أ

يمام هق طم٤مل طمٙمقُم٦م  ،ًمـ يتقومؼ ذم ذًمؽ وؾمٞم٘متؾ هق وأظمقهف سم٠مٟمّ  اً ُمرار ×اًمّم٤مدق

طمٞم٨م  ،ُم٤مم قمـ ُمّمػمهؿ سمٍماطم٦موؾم٤مئر سمٜمل اًمٕم٤ٌمس اًمذيـ أظمؼم اإل اًمًّٗم٤مح واعمٜمّمقر

أي  ، إمم اسمٜمٞمؽ وًمٙمٜمّٝم٤م هل١مٓءٞمؽ وُٓم٤م هل إًم إهّن٤م واهلل»ُم٤مم ًمٕمٌد اهلل سمـ احلًـ: ىم٤مل اإل

هذا إُمر ًمٞمس ًمؽ وٓ  وىم٤مل ذم رواي٦م أظمرى: إنّ  ،شسمٜمٞمؽ عم٘متقٓناسمٜمل اًمٕم٤ٌمس وإّن 

 أي اعمٜمّمقر، وُمـ سمٕمده ًمٌٜمٞمف-  ،ق هلذا )اًمًّٗم٤مح(، وُمـ سمٕمده هلذاام هإٟمّ  ،ٕسمٜم٤مئؽ

                                                 
؛ 771ـ  775ص ،7؛ اخلّم٤مئص ًمٙمؼمى: ج747و741ص 77اًم٤ٌمب  3اًمٗمّمؾ  :اًمّمقاقمؼ( 7)

 7ُمرآة اجلٜم٤من: ج ؛414و411و411و414و415و417و417و413احلدي٨م  1يمٜمز اًمٕمامل: ج

وأم ؾمٚمٛم٦م، وزيٜم٥م سمٜم٧م × قمـ قمكم 331و 331ص 7وذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج- 733ص

 ضمحش، وقم٤مئِم٦م، وأم اًمٗمْمؾ، وأيب إُم٤مُم٦م، وأٟمس وآظمريـ-

 -773؛ ٟمٔمؿ درر اًمًٛمٓملم: ص757؛ شمذيمرة اخلقاص: ص711و714ؾمٕم٤مف اًمراهمٌلم: صإ( 7)
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وم٤مو٧م  ،د سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـرأى حمٛمّ  اميمٚمّ  أّٟمف ×ُم٤مم اًمّم٤مدقاإل روى قمـيمام 

ف ًمٞمس ُمـ ظمٚمٗم٤مء هذه إُم٦م ذم يمت٤مب قمٞمٜم٤مه سم٤مًمدُمقع، صمّؿ خيؼم قمـ ُم٘متٚمف، وي٘مقل: إٟمّ 

  -(7)×قمكم

، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن سمٛمّمػم أظمريـ وقم٤معم٤مً  ُمّٓمٚمٕم٤مً  ×ُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقطمٞمٜمام يٙمقن اإل

ا اًمٙمت٤مب وهؾ هذ !همػم ُمّٓمٚمع قمغم طم٤مًمف وطم٤مل طمٙمقُم٦م يزيد؟ ×ُم٤مم احلًلميٙمقن اإل

مل يٙمـ قمٜمد  ×ُم٤مم اًمّم٤مدقًمدى اإل ُم٤مُم٦م ويم٤من ُمقضمقداً ٨م اإلاًمذي يٕمّد ُمـ ُمقاري

قمغم قمٚمؿ سمتٚمؽ اًمٕمٚمقم،  ×د اًمِمٝمداءإذ سمٓمريؼ أومم أن يٙمقن ؾمٞمّ  !؟×ُم٤مم احلًلماإل

 -(7)وأن يٙمقن ذًمؽ اًمٙمت٤مب ويمؾ ُمقاري٨م اإلُم٤مُم٦م ُت٧م شمٍّمومف

ة ُمـ حمدصمل وقمدّ  ،اًمِمٞمٕم٦م اًمٙم٤ٌمر قو٤موم٦م إمم ذًمؽ وم٘مد روى حمدصمسم٤مإلـ  37

٦م اعمِمٝمقريـ ُمـ ىمٌٞمؾ: اًمذهٌل، واعم٘مريزي، واًمٌٞمٝم٘مل، واحل٤ميمؿ، ؾ اًمًٜمّ وُم١مرظمل أه

واًمؽمُمذي، واسمـ إصمػم، واسمـ أيب طم٤مشمؿ، واسمـ ُمردويف، واسمـ قم٤ًميمر، واسمـ ضمرير، 

ڦ ) وآي٦م: ،(3)( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) :اًمٓمؼماين، واًمًٞمقـمل ذم شمٗمًػم آي٦مو

                                                 
 -754و 755و 731و711و 711ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم: ص( 7)

× دي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقوروى ٟمٔمػم هذا اخلؼم سمخّمقص زيد اًمِمٝمٞمد أطمد يم٤ٌمر قمٚمامء اًمزي (7)

ىمد أؿم٤مر قمٚمٞمف أيْم٤ًم سمٕمدم ÷ وأرؾمٚمف إرؾم٤مل اعمًّٚمامت، وهذه قملم قم٤ٌمرشمف: ويم٤من ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد

اخلروج وىم٤مل ًمف: إّٟم٤م ٟمجد ذم اًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن أّن إُمر ذم هذا إوان ًمٌٜمل أُمٞم٦م- أي أّن اإلُم٤مم 

ُم٤مين ذم أظم٤ٌمر اًم٘مٓمر اًمٞمامين: هم٤مي٦م إ أؿم٤مر إمم زيد )قمّٛمف( سمؽمك اًمثقرة واخلروج-)× اًمّم٤مدق

 -(777، ص7ج

ف زيد × ُاٟمٔمر هلذا اًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن أّي قمٚمؿ هق سمحٞم٨م يم٤من يٛمتٚمٙمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ومل يٛمتٚمٙمف قمٛمُّ

ُمـ سم٤مب أومم ىمد × ُمع ُم٤مًمف ُمـ ُم٘م٤مم رومٞمع؟ إّن يمؾ قمٚمؿ ُمٙمٜمقن يم٤من ًمدى اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

٤مدشمف وقمدم إُمٙم٤من اًمٜمٍم اًمٕمًٙمري وشم٠مؾمٞمس ، وم٤مإلُم٤مم يم٤من قم٤معم٤ًم سمِمٝم×يم٤من ًمدى اإلُم٤مم احلًلم

 احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 -3: آي٦م اًم٘مدر( 3)
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٤م شمتٕمٚمؼ سمٛمٚمؽ أهّن  ، (7)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ُم٤مم  ؿمخص اإلطمٙمقُمتٝمؿ، طمٞم٨م يٜمتٝمل ؾمٜمده٤م ًمدى سمٕمْمٝمؿ إمم ةوُمدّ  سمٜمل أُمٞم٦م

حيـ سمٕمد زُم٤من هن٤مي٦م ف مل ُم٤مم يٕمٚمؿ أٟمّ اإل وقمٚمٞمف وم٢منّ  ؛(7)×ُم٤مم احلًـواإل ×احلًلم

إذن يٙمقن هدومف شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وإؾم٘م٤مط طمٙمقُم٦م  ومٙمٞمػ طمٙمؿ سمٜمل أُمٞم٦م،

 سمٜمل أُمٞم٦م؟!

شمـذيمر  ،(3) (ٿ ٿ ٹ) :شمٗمًػم آي٦مطمقل  إّن ًمديٜم٤م رواي٤مت يمثػمةـ  33

وهـذه اًمروايـ٤مت ىمـد  ،ُم٤ممض ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمغم اإلوىم٤مئع وأطمداث يمؾ ؾمٜم٦م شمٕمر أنّ 

ذم يمت٥م احلدي٨م واًمتٗمًـػم اعمٕمتـؼمة سمحٞمـ٨م صـ٤مرت همـػم ىم٤مسمٚمـ٦م وردت وأظمرضم٧م 

ُمـ٤مم ُمـ وٛمـ احلقادث اًمتل قمرو٧م قمغم اإلف ىمد يم٤من وقمٚمٞمف ُمـ اعمتٞم٘مـ أٟمّ  ؛ٟمٙم٤مرًمإل

 اطمتامل أنّ  يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م ذًمؽوضمقد ومٛمع  ،يمرسمالء أيْم٤مً شمٗم٤مصٞمؾ واىمٕم٦م  ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم

 !؟(3)سمِمٝم٤مدشمف ؾمالُمٞم٦م، ومل يٙمـ قم٤معم٤مً شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل يم٤من ىم٤مصداً  اإلُم٤مم

                                                 
 -41: آي٦م اإلهاء( 7)

، 3؛ ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء: ج4؛ شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء: ص317ص4وج 747ص3اًمدر اعمٜمثقر: ج( 7)

؛ ذح هن٩م 73ؿم٤مقم٦م: ص؛ اإل73ص 7ؾمد اًمٖم٤مسم٦م: جأ؛ 57؛ اًمٜمزاع واًمتخ٤مصؿ: ص717ص

؛ اًمٜمّم٤مئح اًمٙم٤مومٞم٦م: 341و 344ص 7: جهن٩م اًمٌالهم٦م؛ ذح 341و 344ص 7اًمٌالهم٦م: ج

 -773ـ  771ص

 -3: آي٦م اًم٘مدر( 3)

طمدد ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت ُمٙم٤من ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم وزُم٤مهن٤م وذم أّي ومؽمة ُمـ طمٞم٤مشمف ؾمت٘مع، وُمـ  (3)

مجٚم٦م ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٓمؼماين طمٞم٨م ٟم٘مؾ أيمثر ُمـ مخس قمنمة رواي٦م طمقل اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمت٘مّدُم٦م 

؛ يمٜمقز احل٘م٤مئؼ ًمٚمٛمٜم٤موي، طمرف اًمٞم٤مء، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، 713، ص7ُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م: جإ)

 (-(شمرمج٦م اإلُم٤مم؛ ضمقاهر اًمٕم٘مديـ )ٟمًخ٦م ظمٓمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م عمجٚمس اًمِمقرى

أهّیا افـاس افغاؾؾقن ؽر ادغػقل »اسمـ أيب احلديد ُمـ ظمالل ذح اخلٓم٦ٌم اًمتل وردت ومٞمٝم٤م قم٤ٌمرة: 

واهلل فق صئت أن أخز ـؾ رجؾ بؿخرجف ومقجلف، ومجقع صلكف »ٚم٦م: ، ىم٤مل ذم شمقوٞمح مجشظـفؿ

تٞمؿ سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زهػم سمـ  أنّ ، ششؾقين ؿبؾ أن تػؼدوين...»: روي قمٜمدُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم: شفػعؾت
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ُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف ذم يمرسمالء وهن٤مي٦م هذه ي٤مت وإظم٤ٌمر اًمّداًم٦م قمغم قمٚمؿ اإلإّن شمٚمؽ اًمروا

اعمّم٤مدر واعمقؾمققم٤مت  إذ ىمد روي٧م سمٙمثرة ذم ؛حمجقسم٦م اًمٜمٝمْم٦م واًمًٗمر إمم اًمٕمراق مل شمٌؼ

سمِمٙمؾ شمرد قمغم هذا اعمقوقع و ٤مً يمام أّن اًمرواي٤مت اًمتل شمدّل أيْمٕمٞم٦م اعمٕمتؼمة، ٞماًمِماحلديثٞم٦م 

طمٞم٨م اٟمٓمقى  ،اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ٓ شمٕمّد وٓ ُتَم قمغم ـمرح ُم١مًمػ يمت٤مب همػم ُم٤ٌمذ

                                                 
 

وًمٙمـ   ٕقمٚمؿ ذًمؽ،يمؿ ذم رأد ـم٤مىم٦م ؿمٕمر؟ وم٘م٤مل ًمف: أُم٤م واهلل إينِّ وىم٤مل: دريد اًمتٛمٞمٛمل اقمؽموف، 

ؿمٕمرة ُمـ ؿمٕمر  قمغم يمؾ إنّ  :وىمٞمؾ زم -سمف وًم٘مد أظمؼمشمؽ سم٘مٞم٤مُمؽ وُم٘م٤مًمؽًمق أظمؼمشمؽ  ؟أيـ سمره٤مٟمف

، |اسمـ رؾمقل اهلل ي٘متؾ ذم سمٞمتؽ ؾمخالً  يًتٗمزك، وآي٦م ذًمؽ أنّ  يٚمٕمٜمؽ وؿمٞمٓم٤مٟم٤مً  رأؾمؽ ُمٚمٙم٤مً 

 -وحيض قمغم ىمتٚمف

قم٤مش إمم  يروع اًمٚمٌـ، صمؿّ  صٖمػماً  ُمر سمٛمقضم٥م ُم٤م أظمؼم سمف، يم٤من اسمٜمف طمّملم يقُمئذ ـمٗمالً ومٙم٤من إ

قمٌٞمد اهلل إمم قمٛمر سمـ ؾمٕمد ي٠مُمره سمٛمٜم٤مضمزة  ذـم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد، وأظمرضمفأن ص٤مر قمغم 

صٌٞمح٦م اًمٞمقم اًمذي ورد ومٞمف احلّملم  أرضم٠م ذًمؽ، وم٘متؾ نإويتققمده قمغم ًم٤ًمٟمف  ×احلًلم

 (-514و 511، ص7ذح هن٩م اًمٌالهم٦م: ج) سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ذم ًمٞمٚمتف

هؾ افعراق إفقف أتاه ظؿر بـ ظبد ادسر إػ افؽقؾة بؽتب أ× دا أراد احلسغ: »روى اسمـ إصمػم

 أتقتؽ حلاجة أريد ذـرها كصقحة فؽ ؾنن إينِّ  :افرْحـ بـ احلارث بـ هشام وهق بؿؽة ؾؼال فف

ؽ ٓ مستـصحل وإن طــت أكّ  ،مـ احلؼ ؾقفا يت ما ظعّ ؽ مستـصحل ؿؾتفا وأدّ أكّ  ىــت تر

ؿد بؾغـل  :ؿال فف ـ اُلقى.شتغشؽ وما أطـؽ بقء مأؿؾ ؾقاهلل ما  :ؾؼال فف. ـػػت ظام أريد

ام وإكّ  ،فؿ بققت إمقالعه ومءؾقف ظامفف وأمرا ؽ تليت بؾداً كّ أ مشػؼ ظؾقؽ ؽ تريد افعراق وإينِّ أكّ 

إفقف ِمـ  افـاس ظبقد افديـار وافدرهؿ ؾال آمـ ظؾقؽ أن يؼاتؾؽ مـ وظدك ككه ومـ أكت أحّب 

 .يؼاتؾؽ معف

ؿت بعؼؾ ؽ مشقت بـصح وتؽؾّ ظؿ ؾؼد ظؾؿت أكّ  بـ يا جزاك اهلل خراً  :×ؾؼال فف احلسغ

 شومفام يؼض مـ أمر يؽـ أخذت برأيؽ أو ترـتف ؾلكت ظـدي أْحد مشر وأكصح كاصح

(- طم٘م٤ًم وإٟمّم٤موم٤ًم ُم٤م اًمذي شمٗمٝمٛمف ُمـ هذا اًمٙمالم اًمذي ضمرى 31، ص3اًمٙم٤مُمؾ، اسمـ إصمػم: ج)

يٗمٝمؿ ؾمقى أّن اإلُم٤مم مل يٙمـ  سملم اإلُم٤مم وهذا اًمرضمؾ اعمنمف قمغم إوو٤مع واعمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م؟ وهؾ

ي٠مُمؾ أسمدًا سم٤مًمٜمٍم اًمٔم٤مهري، ويم٤من ُمتقىمٕم٤ًم ُٕمر ؿمٝم٤مدشمف اًمذي يٕمتؼمه أُمرًا طمتٛمٞم٤ًم، ومٛم٣م إًمٞمٝم٤م سمٙمؾ 

همػم اإلقمالن قمـ  شومفام يؼض مـ أمر يؽـ أخذت برأيؽ أو ترـتف»قمزم؟ وهؾ يم٤من ُمٕمٜمك مجٚم٦م: 

 اًمِمٝم٤مدة واًمٞم٠مس ُمـ اًمٜمٍم اًمٔم٤مهري؟
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 يمت٤مب يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات اعمٕمتؼم واعمت٘مـ ًمٚمِمٞمخ إىمدم أيب اًم٘م٤مؾمؿ ضمٕمٗمر سمـ ىمقًمقيف اًم٘مٛمّل 

أُمػم و |ىمد وّٛم٧م أظم٤ٌمر اًمرؾمقل ،ًمقطمده قمغم أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم سم٤مسم٤مً  341اعمتقرم ؾمٜم٦م 

قمـ ؿمٝم٤مدشمف، وومْمٞمٚم٦م  ٟمٗمًف ُم٤مم، وأظم٤ٌمر اإل×ُم٤مم احلًلمقمـ ؿمٝم٤مدة اإل ×اعم١مُمٜملم

زي٤مرشمف، واًمٌٙم٤مء وإىم٤مُم٦م اًمٕمزاء قمغم ُمّمٞمٌتف، وٟمٔمؿ اًمِمٕمر ذم ُمّم٤مئٌف، وظمّمقصٞم٤مت 

هذا اًمٙمت٤مب  ذم سمٚمغ قمدده٤مإظم٤ٌمر اًمتل  يمؾ ؿمخص يرى ُمثؾ هذه ًمدرضم٦م أنّ  ،أظمرى

ـمرح ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد هق ـمرح  ف يدرك أنّ وم٢مٟمّ ، ئ٦م طمدي٨م ُمٕمتؼمُمـ ؾمتام ُم٤م ي٘مرب

 هذه اًمٜمٝمْم٦م اًمٗمريدة ُمـ ٟمققمٝم٤مقمرض ف ُمـ همػم اًمّمحٞمح ، وأٟمّ اإلُم٤ممدون ؿم٠من ُم٘م٤مم 

٦م واعمثقسماًمدرضم٤مت ًمٜمٞمؾ يمؾ هذه  اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤ٌٌمً وهل  ُمف هذا اًمٙمت٤مب،سم٤مًمٜمحق اًمذي ىمدّ 

  -واًمؼميم٤مت

 ايػٗٝد ارتايد حٍٛ نتابإط٬ي١ عابس٠ ـ  6
اًمٕمديد  سمداء رأيٜم٤م ومٞمف؛ ٕنّ إهذا اًمٙمت٤مب و ُمٜم٤مىمِم٦مـ  ُمع يمثرة ُمِم٤مهمٚمٜم٤مـ  ٟمحـ مل ٟمِم٠م

م قمـ اًمٚمث٤م اك أُم٤مـمقُمـ إىمالم اعم٘متدرة ىمد اؾمتقوم٧م طمؼ اًمٙمالم ذم هذا اعمقوقع طمتّ 

ّٓ  ،آؿمت٤ٌمه٤مت وآٟمحراوم٤مت  سار قمدد ُمـ اًمٗمْمالء قمغم إسمداء اًمرأيإل وٟمٔمراً  فأٟمّ  إ

سمتحٚمٞمؾ ؾمٜم٘مقم  ش...افبدع يف أمتل تإذا طفر»سم٤محلدي٨م اًمنميػ:  قمكمّ  اطمتج٤مضمٝمؿو

 سم٤مًم٘مدر اًمذي يًٕمف اًمقىم٧م اًم٘مٚمٞمؾ واًمٗمرص٦م اًم٤ًمٟمح٦م-ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب وأسمح٤مث 

ف سمٕمد ُمقت ُمٕم٤موي٦م قمزُم٧م طمٙمقُم٦م يزيد وسمِمٙمؾ خمتٍم يٌتٜمل هذا اًمٙمت٤مب قمغم أٟمّ 

 ،واًمتٝمديد سم٤مًم٘متؾة اًمًالح سم٘مقّ ، ُمّمٛمٛم٦م قمغم أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمٜمف قمٜمقة اإلُم٤مم ُمقاضمٝم٦م قمغم

 ّٓ سمٜمٗمًف قمـ  ٟم٤مئٞم٤مً  ٦م ًمٞمدرس إوو٤معه٤مضمر إمم ُمّٙم٦م اعمٕمٔمٛموُمتٜمع قمـ اًمٌٞمٕم٦م اُم٤مم اإل  أنّ إ

٤مًمتحْمػم إمم هنْمتف سمٕمد وصقل رؾم٤مئؾ ورؾمؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م سم سمدأ صمؿّ  ،ُمقـمـ اخلٓمر

رؾم٤مل ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ٢مسم ًٓ وذع أوّ  ،احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـمٛمئٜم٤من سمتِمٙمٞمؾوُتّمٞمٚمف آ
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آـمٛمئٜم٤من، وسمٕمد وصقل ُمًٚمؿ إمم اًمٙمقوم٦م رومع درضم٦م إمم اًمٙمقوم٦م ًمٚمتح٘مؼ أيمثر و

أهٚمٝم٤م قمغم اؾمتٕمداد ًمٜمٍمة  ُم٤مم اًم٘م٤ميض سم٠منّ قمغم أوو٤مقمٝم٤م أرؾمؾ شم٘مريره إمم اإل ووىمقومف

 وومٕمالً  -ُمف إمم اًمٙمقوم٦مُمٜمف اًمتٕمجٞمؾ ذم ىمدوٚم٥م وـم ،وشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإلُم٤مم

سمروم٘م٦م  ف إمم اًمٙمقوم٦مشمقضّم  ُمقازيـ اًم٘مقى اًمٕمًٙمري٦مو قمغم رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ قمتامداً ا

ٟم٘مٚم٥م اًمقوع اًمٙمـ  ،ُمًٌؼ ًمِمٝم٤مدشمف وهزيٛم٦م ضمٞمِمف عدون شمقىمّ  شمفأـمٗم٤مًمف وٟم٤ًمئف وأقمزّ 

 اإلُم٤مموم٤مىمؽمح  ،اعمقاضمٝم٦م إمم ُم٘م٤مم اًمّمٚمح واًمًٚمؿ سمٛمجرد ُمالىم٤مشمف جلٞمش احلر ُمـ ُم٘م٤مم

ّٓ  ،ك يرضمع إمم احلج٤مزؿ إظمالء ؾمٌٞمٚمف طمتّ قمٚمٞمٝم ؿ وًمألؾمػ مل ي٘مٌٚمقا هبذا آىمؽماح  أهّن إ

اىمؽماح اًمّمٚمح  أيْم٤مً  اإلُم٤مموهٜم٤مك قمرض  ،إمم أن طمّط سمرطمٚمف ذم أرض يمرسمالء اًمًٚمٛمل

ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين هلذا  ٦مالصمىمؽماطم٤مت صماقمغم ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ  قمغم قمٛمر سمـ ؾمٕمد سمٜم٤مء

قمغم  اإلُم٤ممضم٤ٌمر إاسمـ زي٤مد أراد  وٕنّ  ،ة ىمٌقًٓ ذه اعمرّ ذم ه أيْم٤مً  ومل يٚمؼ ،اًمٙمت٤مب

ّٓ مل يٙمـ ُمـ اإلو ،ُم٤مماإلٚمؿ يًتًٚمؿ ٕواُمره ومدون ىمٞمد أو ذط  آؾمتًالم  ُم٤مم إ

 ة ٟمٗمس- ك اؾمتِمٝمد سمٙمراُم٦م وقمزّ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف طمتّ 

 ظمٚمص ُم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد إمم اًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

ُت٘مٞم٘مف ُمـ ظمالل هنْمتف هق شم٠مؾمٞمس  اإلُم٤ممروم اهلدف اًمقطمٞمد اًمذي يم٤من ي إنّ ـ  7

 ّٓ ٝم٤م ىمد اًمقىم٤مئع همػم اعمتقىمٕم٦م واًمتل مل يٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ شمقىمٕم  أنّ احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، إ

شمٖمٞمػم  اإلُم٤ممًمٙمـ سمٕمد ووقح شمٚمؽ إوو٤مع أراد و ،طم٤مًم٧م دون وصقًمف هلذا اهلدف

ؾمؽمضمع قمغم  واضمتٜم٤مب اًمٜمت٤مئ٩م اخلٓمػمة وأصم٤مر اًمقظمٞمٛم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ،ُم٤ًمر ُمنموقمف

ّٓ  ؛اإلؾمالم سم٠مضار ضمًٞمٛم٦م وهذا  ؛ف ىمقسمؾ سم٤مًمرومض أٟمّ وهذا ُم٤م دقم٤مه إمم اىمؽماح اًمّمٚمح إ

قمغم قم٤مشمؼ ضمٝم٤مز اًمًٚمٓم٦م اًمذي  ُم١ًموًمٞم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اًمقظمٞمٛم٦م ًمٚمٜمٝمْم٦م شمٚم٘مك ُم٤م ي٘ميض سم٠من

 ىمؽماح اًمّمٚمح- ارومض 

م أو ُمـ اعم٘م٤موُم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م ٟمج٤مة اإلؾمال اإلُم٤ممف مل يٙمـ ىمّمد وم٢مٟمّ  ،وقمغم يمؾ طم٤مل
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شمٚمؽ اعم٘م٤موُم٦م  ،احلٞمٚمقًم٦م دون طمٞمٚمٝمؿ اخل٤مئٜم٦مإقمالن قمدم ُمنموقمٞم٦م احلٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦م و

يمقن اًمٜمٝمْم٦م  ؛تٝم٧م إًمٞمف ُمـ ووع يٌٕم٨م قمغم اًمِمٗم٘م٦ماًمتل آًم٧م إمم هنْم٦م وم٤مؿمٚم٦م ُمع ُم٤م اٟم

م مل ُتدث قمغم احلٙمقُم٦م ُمـ أضمؾ رىمل ُم٘م٤مصد اإلؾمالم اعمتٕم٤مًمٞم٦م ىمد يم٤مٟم٧م ُمٓمروطم٦م ُم٤م دا

ضمٞمش احلر وقمٚمؿ ُم٤م آل إًمٞمف اًمقوع  اإلُم٤مم٤م طمٞمٜمام قم٤ميـ أُمّ  ،واعمقاضمٝم٦م ُمع ضمٞمش اًمٕمد

 ػم ظمٞم٤مر اًمٜمٝمْم٦م إمم ظمٞم٤مر اًمّمٚمح- ٞمإمم شمٖم وم٘مد قمٛمد ومقراً 

قمغم أُمر ؿمٝم٤مدشمف ذم هن٤مي٦م هذه اًمٜمٝمْم٦م، ومل يٙمـ  ُمّٓمٚمٕم٤مً  اإلُم٤مممل يٙمـ  ًمذًمؽـ  7

اًمتل دًّم٧م  وقمٚمٞمف جي٥م رّد شمٚمؽ إظم٤ٌمر وإطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م ؛أسمداً  هلزيٛم٦م ضمٞمِمف ُمتقىمٕم٤مً 

  شم٠مويٚمٝم٤م وشمقضمٞمٝمٝم٤م- ُم٤مم وشمقىمٕمف ُٕمر ؿمٝم٤مدشمف أوقمغم قمٚمؿ اإل

ُمـ أضمؾ ٟمٍمة اًمديـ سم٤معمٕمٜمك  ذم يقم قم٤مؿمقراء اإلُم٤مممل شمٙمـ ُم٘م٤موُم٦م ىمقات ـ  3

وٓ سم٘مّمد أن شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م  ،ـج٤مهدياعماًمذي ٟمٗمٝمٛمف ُمـ احلروب اإلؾمالُمٞم٦م وضمٝم٤مد 

ي٤مرات اًمتل زاًمرواي٤مت واًم أصم٤مر واًمٜمت٤مئ٩م اًمتل وٛمتٝم٤م اًمٙمت٥م وضمرت قمغم ًم٤ًمن

 ،هم٤ميتٝم٤م قمدم آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مد ام يم٤مٟم٧م سف ُم٘م٤موُم٦م دوم٤مقمٞم٦مإٟمّ  ،أورده٤م اًمٕمٔمامء

 ذم وضمف ؿمخص طم٘مػم يم٤مسمـ زي٤مد  يٙمقن قمٛمالً  سم٤مءومٛمـ طمٞم٨م اعم٘م٤موُم٦م واًمّمٛمقد واإل

  -يًتحؼ اعمدح واًمثٜم٤مء

طم٤مضًا ًم٤ٌميع ٞم٦م سم٢مُمٙم٤من شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُم ١ماًمتٜمٌيٙمـ  مل ًمقُمـ اًمٌداي٦م ـ  3

ؼ ٞماًمٓمريؼ اًمقطمٞمد ًمتح٘م قمٜمف؛ ٕنّ رو٤مءه إطم٤مول و ٤ًميرهًم أو قمغم إىمؾ ُم٤مم يزيداً اإل

 شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م-  قهاعم٘م٤مصد اإلؾمالُمٞم٦م 

اعمذيمقرة، ورومض اًمٌٞمٕم٦م،  ف مل يؽمشم٥م قمغم اًمِمٝم٤مدة واعمٔمٚمقُمٞم٦مأٟمّ  سمٜمٔمر اعم١مًمػـ  5

ك ًمق ىمٚمٜم٤م وطمتّ  ،رّدة ومٕمؾ وأّي وم٤مئدة  وقمدم آُمتث٤مل ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦م أّي  واًمّمٛمقد

 ًمٚمٜمٝمْم٦م-  ٓ شمرىمك أن شمٙمقن هدوم٤مً  ىمٝمري٦م ومٚمٙمقهن٤م ة ومٕمؾدّ سمقضمقد ر

هدف اًمٜمٝمْم٦م اًمقطمٞمد هق شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،  اقمت٘مد اعم١مًمػ سم٠منّ  ٤معمّ ـ  4
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ف قم٤مضمز قمـ أٟمّ قمغم  اإلُم٤مم ُمٔمٝمراً  ،رّد يمؾ ُم٘م٤مرسم٦م ختدش ذم هذا اًمرأي ف طم٤مول ضم٤مهداً وم٢مٟمّ 

طمتامل أن شمٙمقن شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م واًمِمٝم٤مدة اك طمتّ سمؾ رّد  ،ت١مول ًمف شمٚمؽ إوو٤معسمام ؾم ١ماًمتٜمٌ

ح سمذًمؽ ذم يمٚمامت اًمٕمٔمامء ُمـ أُمث٤مل اًمِمٞمخ ف ىمد ُسّ ُمع أٟمّ  ؛وُمٝمٛم٦م ظم٤مص٦م إهلٞم٤مً  داً شمٕمٌّ 

 اعم١مًمػ-  ٤مل يًتٜمد إًمٞمٝمتاعمٗمٞمد واًم

يرّد اعم١مًمػ سمٕمض إظم٤ٌمر وإطم٤مدي٨م سمتالقم٥م قمجٞم٥م وُمٖم٤مًمٓم٦م شم٤مرة ـ  1

ٟمراه يتجٜم٥م إيراد سمٕمض إظم٤ٌمر شم٤مرة أظمرى ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م اعمٜمٓمؼ واًمٕم٘مؾ، وسمتؼميرات و

يذيمر سمٕمض قم٤ٌمرات احلدي٨م ٤م ُمٕم٤مرو٦م ًمرأيف، وأظمرى يرى أهّن وإطم٤مدي٨م اًمتل 

 ويٕمرض قمـ ٟم٘مؾ اًمٌٕمض أظمر- 

ظمٚمص اعم١مًمػ سمٕمد يمؾ هذه اجلٝمقد اًمتل اؾمتٖمرىم٧م ؾمٌع ؾمٜمقات ُمـ  ذم اًمٜمٝم٤مي٦مـ  1

ٟمتٝم٧م سمِمٝم٤مدشمف وؿمٝم٤مدة أصح٤مسمف وأه اذور ذم هنْمتف اًمتل ُمٕم اإلُم٤مم اعمٓم٤مًمٕم٦م إمم أنّ 

ُمثٚمف ُمثؾ ؿمخص ىمد اقمتٛمد قمغم وؾمٞمٚم٦م ُم٤م ذم ـمريؼ ؾمٗمر آُمـ ُمـ أضمؾ  ،أهٚمف وقمٞم٤مًمف

سمٓمٌٞمٕم٦م  ،مل يٙمـ ُمتقىمٕم٤مً طم٤مدث إصمر  شمتٚمػ سمْم٤مقمتف ُت٘مٞمؼ دم٤مرة ُمٝمٛم٦م وومج٠مة أصمٜم٤مء ؾمٗمره

ف أراد ُتّمٞمؾ ؛ ٕٟمّ راً احل٤مل ؾمقف يٙمقن ُمثؾ هذا اًمِمخص اعم٤ٌمدر عمثؾ هذا اًمًٗمر ُمٕمذو

 ّٓ  ،ُت٘مؼ ذًمؽ وظمالف ُم٤م يم٤من يٜمتٔمره ُمـ ُم٤م طمدث ًمف يم٤من ُم٤مٟمٕم٤مً   أنّ أًمػ ُمٚمٞمقن يمٗم٤مئدة إ

 - ىمٝمراً ى ُم٤م يم٤من يروُمف ُمـ وم٤مئدة، سمؾ حل٘مف اًمير وإذ ومٚمؿ جيـ

 بط٬ٕ أضاع نتاب ايػٗٝد ارتايدـ  7
يمت٤مب  ف ُمـ اًمقاوح أنّ ُم٦م سم٠مٟمّ ٜم٤م ىمد ذيمرٟم٤م ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمّمقل اًم٤ًمسم٘م٦م هلذه اعم٘مدّ ُمع أٟمّ 

ّٓ  ،د اخل٤مًمد سم٤مـمؾ ُمـ إؾم٤مساًمِمٝمٞم سمٜمحق ُمٜمٗمّمؾ إمم قمّدة ُمـ  هٜم٤مٜم٤م ٟمِمػم  أٟمّ إ

  اإلؿمٙم٤مٓت اًمقاردة قمٚمٞمف:

قمـ ُمْم٤مُملم  عم٤م اٟمٓمقت قمٚمٞمف ُم٤ٌمين ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م، وُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤مً  ـمٌ٘م٤مً ـ  7

ٞمٗم٦م اعمٜمقـم٦م سمف إضمراء اًمقفم ^ قمغم يمؾ واطمد ُمـ إئٛم٦مف يتٕملّم وم٢مٟمّ  ،إطم٤مدي٨م اعمٕمتؼمة
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ومٍميح ُم٤م ضم٤مء ذم شمٚمؽ  ،|ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم، واًمتل وصٚمتٝمؿ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمرؾمقل

س احلٙمقُم٦م ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞماًمٜمٝمقض  مل يٙمـ ×ُم٤مم احلًلمُمنموع اإل أنّ هق إظم٤ٌمر 

وآُم٤مم قمغم قمٚمؿ شم٤مم سمذًمؽ-  ،يم٤من ُمنموقمف هق اًمٜمٝمْم٦م واًمِمٝم٤مدة امإٟمّ و ،اإلؾمالُمٞم٦م

 ^ومٕمؾ ص٤مدر ُمـ إئٛم٦م أّي  أسمقاب يمت٤مب اًمٙم٤مذم اًمنميػ وم٢منّ عم٤م ضم٤مء ذم أطمد  وـمٌ٘م٤مً 

 ويمؾ ُم٤م ي٘مقُمقن سمف ُمٕمٝمقد وُم٠مُمقر سمف ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم-

قمـ إسمالغ  ومْمالً  |اًمرؾمقل إيمرم عم٤م ضم٤مء ذم شمٚمؽ إظم٤ٌمر وم٢منّ  شمٌٕم٤مً ـ  7

ُم٤مم اإلغم ف ىمد أظمؼم سمخّمقص ُم٤م ؾمٞمجري قموم٢مٟمّ  ،هلٞم٦مسمٛمٝمٛمتٝمؿ اإل ^إئٛم٦م

ىمد  ×أُمػم اعم١مُمٜملم يمام أنّ  ،يٗم٦مشمف ذم يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اًمنموأُمر ؿمٝم٤مد ×احلًلم

 -وُمًّٚمامً  ص٤مر أُمر اًمِمٝم٤مدة ُمٕمٚمقُم٤مً ك طمتّ ، ×ُم٤مم احلًلمأظمؼم قمـ ُمٙم٤من ؿمٝم٤مدة اإل

سمٜمٗمًف  ×ُم٤مم احلًلماإل ُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ أظم٤ٌمر ذم يمت٥م اًمت٤مريخ اعمٕمتؼمة ي٘ميض سم٠منّ ـ  3

احلقادث واًمقىم٤مئع اًمتل  سمؾ إنّ  ،ػمؿمٝم٤مدشمف ذم ُمّٙم٦م وذم أصمٜم٤مء اعمًسم٠مُمر  ىمد أظمؼم ُمراراً 

ٞم٤مم هب٤م  قمٚمٞمف اًم٘مواًمتل يتٕملّم  ٤مإلُم٤مماعمٝمّٛم٦م اعمٜمقـم٦م سم ضمرت ذم ُمّٙم٦م وأصمٜم٤مء اًمٓمريؼ شمِمػم سم٠منّ 

 ؾمالُمٞم٦م- مل شمٙمـ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل

 ،ىمد يم٤مٟم٧م )واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل( قمـ ضمٝمؾ اإلُم٤ممطمريم٦م  اعم٘م٤مرسم٦م اًمتل شمّمّقر سم٠منّ  إنّ ـ  3

ُمع  ىمؽماح اًمّمٚمح، ٓ شمٜمًجؿ أسمداً ازيٛمتف إومم وسم٤مدر إمم قم وطملم اًمتٗم٤مشمف إمم ذًمؽ ومًخ

ة اىمؽماح ُمثؾ ف ورضمقًمتف شم٠مسمك وسمِمدّ توؿمج٤مقمتف، ومحٞمّ  ×ُم٤مم، ومخّم٤مل احلًلمُم٘م٤مم اإل

وـمٚم٥م اًمّمٗمح واًمرو٤م هذا اًمّمٚمح اًمذي حيٛمؾ ذم طم٘مٞم٘متف ظمٞم٤مر آؾمتًالم واخلٜمقع، 

 يزيد ؿمخص وم٤مؾمؼ ووم٤مضمر ُمثؾ قمغم اؾمتٕمداد ًمٚمذه٤مب إمم ُم٤مم مل يٙمـ أسمداً سم٤معمذًّم٦م- وم٤مإل

ومٞمٚم٘مل سمذًمؽ أُم٦م ضمّده ذم ىمٕمر اخلٓم٠م  (أُمػم اعم١مُمٜملم)وُمٜم٤مداشمف سمٚم٘م٥م  ،ًمف اًمتٛمّٚمؼو

 سم٤مًمدقم٤مء-  ويٙمتٗمل هٜم٤مك اعمديٜم٦مًمٞمٕمقد إمم وآؿمت٤ٌمه، 

 ،ًمٚمّمٚمح دائامً  يم٤من ـم٤مًم٤ٌمً  اإلُم٤مم نّ إ :يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد أراد اًم٘مقل ُم١مًمػ إنّ 
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ّٓ  ،صالحـم٤مًم٤ًٌم ًمٚمّمٚمح واإل يم٤من يمذًمؽ ُم٤مماإل نّ إ :وٟمحـ ٟم٘مقل أيْم٤مً  اًمٜمحق  أّٟمؽ هبذا إ

جي٥م أن ؛ ّٕن اىمؽماح اًمّمٚمح اإلُم٤ممٓ يٛمٙمٜمؽ إصم٤ٌمت وىمقع ـمٚم٥م اًمّمٚمح اًمٗمٕمكم ُمـ 

سمٜم٦ًٌم وٕمٞمٗم٦م، أو قمغم إىمؾ  قمـ ضمٝم٦م مل شم٘مٝمر سمٕمد وٓ زاًم٧م ُتتٛمؾ اًمٜمٍم وًمقيّمدر 

  ،ذم أُمر اعمقاضمٝم٦م شمٕمٞمد اًمٜمٔمر، وضمٕمٚمٝم٤م ُم١مىمت٤مً وًمق اٟمتّم٤مر اجلٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م شم٠مظمػم يٛمٙمٜمٝم٤م 

ظمٞم٤مر ًمٚمخالص ومل يتٌؼ  امـ وىمع ذم ىمٌْم٦م اًمٕمدو وًمٞمس أُم٤مُمف أّي ح اًمّمٚمح اىمؽما ٤موأُمّ 

 ّٓ    آؾمتًالم وـمٚم٥م اًمٕمٗمق-قمغم هن٤ميتف ؾمقى ؾم٤مقم٤مت ىمالئؾ ومال يٕمٜمل إ

وٓ »طمٞم٨م ي٘مقل:  ،أة قمـ ُمثؾ هذا اًمّمٚمحه٦م وُمؼمّ ُم٤مم ُمٜمزّ اًم٤ًمطم٦م اًم٘مدؾمٞم٦م ًمإلو 

ّٓ احلقاة مع افظا  ىمٌؾ ىمؽماح اًمّمٚمح ُمـاأردشمؿ إفمٝم٤مره ًمٜم٤م ُمـ ظمالل ُمِمٝمد  ؛ ومامش برمادغ إ

 ُمع روطمٞم٦م هذا اًمرضمؾ زدراء، وٓ يٜمًجؿ ُمٓمٚم٘م٤مً يِمػم إمم اًمْمٕمػ واًمقهـ، وآ اإلُم٤مم

 ظطاءإاهلل ٓ ُاظطِقِفؿ بِقدي ٓ وَ »هق اًم٘م٤مئؾ: و ،اًمّمٜمديد واًمِمج٤مع اًمذي ٓ ُمثؾ ًمف

ؿ و افَذفقؾ،   :وٟمٔمؿ ىم٤مئالً  ،ش...رار افعبقدؿإٓ ُاؿِّر َُلُ

ـْ آِل ه٤مؿِمـؿاأَٟم٤م  ـُ قَمـكِم احِلـؼْمِ ُِمـ  سمـ

  

ــرُ    ــلَم أومَخ ــرًا طِم ــذا َُمٗمَخ ــ٤مٟمِع هِب  يمٗم

 
 اإلُم٤مم صم٤ٌمت أنّ ًمٚمحج٦م يٙمٗمل إل اًمذي يم٤من إت٤مُم٤مً وومٜمٗمس اىمؽماح اًمٕمقدة إمم احلج٤مز 

 رضمؾ صٚمح- 

طمٞم٨م يٛمٙمـ  ذم طم٤مل اًمّمٚمح ؾمتٙمقن ذم ُم٠مُمـُم٤مم ىمقات اإل ُمـ أنّ  هُم٤م أوردـ  5

ُم٤مم سمٛمثؾ هذا اإل ٕنّ  ؛طم٤مل ُمـ إطمقال ٓ يٛمٙمـ ىمٌقًمف سم٠مّي  ،آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ُمًت٘مٌالً 

اًمّمٚمح اًمذي ـمرطمتف وظمّٓمف قمٛمر سمـ ؾمٕمد ٓسمـ زي٤مد يٙمقن ىمد ووع طمٞم٤مشمف ُت٧م رمح٦م 

ؾم٘مط ُمـ أقملم ووم٘مد وضم٤مهتف واطمؽماُمف وحمٌقسمٞمتف اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس، و ،هقمدوّ 

 هنْم٦م أو صمقرة- ر أّي ًمٞمٗمجّ  ٙمقن ذم اعمًت٘مٌؾ أهالً ًمـ يو أُمٚملم ومٞمف،

أصمٜم٤مء ذوع  اإلُم٤مم سم٠منّ  ًتخٚمص سمٕمض اعمٓم٤مًمٕملم هلذا اًمٙمت٤مبُمـ اعمٛمٙمـ أن يـ  4

وهمػم ُمٝمتؿ سمام يِمػمه قمٚمٞمف أظمرون ُمـ  ،سمرأيف ُمًتٌداً ـ  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللـ  هنْمتف ىمد يم٤من
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 آراء- 

ومٝمؾ  ،شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ىم٤مصداً ُم٤مم يم٤من اإل ًمرأيٙمؿ وم٢منّ  وهٜم٤م ٟم٘مقل ًمٚمٛم١مًمػ: ـمٌ٘م٤مً 

ًمٚمٛمجري٤مت  شمٌٕم٤مً  اًمقوع يًت٘ميص يم٤من ُم٤مماإل أنّ  ومرض قمغمـ  حقا ًمٜم٤مُمٙم٤مٟمٙمؿ أن شمقّو ٢مسم

ُم٤مم سمرأي أيم٤مسمر اًم٘مقم مل ي٠مظمذ اإل ملـ  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ودون آقمتامد قمغم قمٚمٛمف اعمقهقب

وا أُمر شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م همػم امٙمـ؟ سمؾ اقمت٘مد أنّ قمغم وحمٜمٙمٞمٝمؿ اًمًٞم٤مؾمٞملم اًمذيـ أمجٕمقا 

مل يِمّٙمؾ ُم٤م اصٓمٚمح٧م  ذا٤موعم ، ُمِم٤مقمر أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم هذا إُمرف ٓ جي٥م آقمتامد قمغمأٟمّ 

 قمٚمٞمف سمِمقرى اًمّمحراء ذم ُمّٙم٦م؟

ُمـ  ٤م يم٤مٟم٧مُم٤مم سمٜمٗمس ُمٜمٔم٤مرك قمغم أهّن ؾمت٘مقل ٕوًمئؽ اًمذيـ يرون هنْم٦م اإلومامذا 

سم٤مٔراء  وقمدم ايمؽماث ذم همػم حمٚمف ٟمتح٤مراً اويٕمّدوهن٤م  ،أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ة ؾمٌع ؾمٜمقات واٟمٙم٧ٌٌم قمغم اعمٓم٤مًمٕم٦م عمدّ  ٜمل ىمد يمت٧ٌم يمت٤مسم٤مً اًمًديدة؟ همػم اًم٘مقل سم٠مٟمّ 

- ومٚمق يم٤من هٜم٤مك ُمـ ىمد يم٤مٟم٧م وٛمـ ذوـمٝم٤م اعمقاشمٞم٦م اإلُم٤ممهنْم٦م  أنّ  ك أصم٧ٌمُمْمٜمٞم٦م طمتّ 

ّن إ هؿ أيمثر اـمالقم٤ًم وُمٕمروم٦م ذم جم٤مل اًمت٤مريخ ويم٤مٟم٧م آراؤهؿ أيمثر ُم٘مٌقًمٞم٦م وم٘م٤مًمقا:

 ، ومامذا دمٞم٥م؟٦ماؾمتٜمت٤مضم٤مشمؽ سم٤مـمٚم

ُم٤مم أوؿمؽ قمغم اإل أنّ ـ  سمح٥ًم ىمقًمؽـ  ًم٘مد يم٤من احلدث اعمٗم٤مضمئ اًمقطمٞمد ،ٟمٕمؿ 

ّٓ  ،ٗمرص٦م ٓهمتٞم٤مل اسمـ زي٤مداًم طمٞمٜمام ؾمٜمح٧م ُت٘مٞمؼ اًمٜمٍم هذه اًمٗمرص٦م قمغم ىمقًمؽ مل   أنّ إ

ك ذم طم٤مًم٦م اهمتٜم٤مُمف هذه اًمٗمرص٦م طمتّ ُم٤مم سمٕملم آقمت٤ٌمر، سمؾ ك ي٠مظمذه٤م اإلشمٙمـ ُمتقىمٕم٦م طمتّ 

 - ُمٕمٚمقُم٤مً  ٤مً قمًٙمري ُم٤ممر اإلاٟمتّم٤ممل يٙمـ 

قم٤ٌمس قمغم قمٚمؿ هب٤م، ومل خيؼمهؿ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أهار مل يٙمـ أُمث٤مل اسمـ  وم٢من ىمٚم٧م:

 اًمنموط مل شمٙمـ ُمقاشمٞم٦م-  ُم٤مم إومِم٤مء أهار احلرب، هلذا فمٜمّقا أنّ إذ ٓ جيدر سم٤مإل ؛ُم٤مم هب٤ماإل

 قم٤مء؛ طمٞم٨م ٓ يقضمد ظمؼم آظمر همػمدّ ا هذا اًمٙمالم سف نّ إ :ًٓ واجلقاب هق: أوّ 

ظمؼم يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مئؾ ُمـ ىمٌؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م وإرؾم٤مهل٤م ُمع رؾمٚمٝمؿ، وُم٤م أقمٚمؿ سمف ُمًٚمؿ سمـ 
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إمم ذًمؽ ُم٤م اعم٤مٟمع ك ٓ يٕمٚمؿ سمف اسمـ قم٤ٌمس- أوػ ُمـ جمري٤مت إطمداث طمتّ  اإلُم٤ممقم٘مٞمؾ 

ُم٤مم هذه إهار اًمٕمًٙمري٦م قمغم صم٘م٤مشمف ُمـ أُمث٤مل اسمـ قم٤ٌمس وقمٌد اهلل ُمـ أن يٕمرض اإل

 اإلُم٤ممك خيٗمل قمٜمٝمؿ ٦م، ومٝمؿ مل يٙمقٟمقا ضمقاؾمٞمس يزيد طمتّ د سمـ احلٜمٗمٞمسمـ ضمٕمٗمر وحمٛمّ ا

 شمٚمؽ إهار؟

 ؛ُم٤مم ىمد يم٤من ُمٕمذوراً اإل نّ إ :ست شم٘مقل اعم٠ًمًم٦م إمم ُمرطمٚم٦م شمدرضم٧م ذموذم اًمٜمٝم٤مي٦م 

 وسمٕم٤ٌمرة ،ُمٕمذوراً  يٙمـ مل فأٟمّ ـ  سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذـ  وهؿ ي٘مقًمقن ، إوو٤معشمٖمػّم  ُم٤م شمقىمع فٕٟمّ 

اًمقوع  ؛ ٕنّ ًمٞمس ُم٘مٜمٕم٤مً  اإلُم٤ممُمـ ُتٚمٞمؾ قمغم ُمٕمذري٦م ّن ُم٤م ضمئ٧م سمف إ :ي٘مقًمقن ُم١مّدسم٦م

ُمـ ىمٌؾ  ف يم٤من ُمتقىمٕم٤مً قمـ أٟمّ  ومْمالً  ،ف ٓ يٛمٙمـ شمقىمٕمفًمدرضم٦م أٟمّ  اعمًتحدث مل يٙمـ ُمٕمّ٘مداً 

 مجٞمع أهؾ اًمًٞم٤مؾم٦م-

د سمـ اسمـ قم٤ٌمس، وقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر، وحمٛمّ و ،ُم٤مماإلّن إ :أو سمتٕمٌػم آظمر شم٘مقل 

، وطمٞم٨م رأي آظمر ُم٤ممإلوًمويم٤من هلؿ رأي  ،ه اعم٠ًمًم٦مىمد اضمتٝمدوا ذم هذاجلٛمٞمع احلٜمٗمٞم٦م و

ًمٚمقاىمع  ُم٤مم ُمٓم٤مسم٘م٤مً أن يٙمقن اضمتٝم٤مد اإل شمٕملّم مل يٙمـ ُمـ اًمقاضم٥م أن ي٘مّٚمد أطمدهؿ أظمر 

ّٓ  ،ًمف واضمتٝم٤مد أظمريـ خم٤مًمٗم٤مً  ومّم٤مر  ،اًمتٓمقرات همػم اعمتقىمٕم٦م ىمد ظمٚمٓم٧م إوراق  أنّ إ

ُم٤مم عم٤م طمّمؾ؛ وقمٚمٞمف يٙمقن اإل ُم٤مم خم٤مًمٗم٤مً ٤مد اإلهق اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع واضمتٝم هؿضمتٝم٤مدا

 ًمألطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة- و هذا اًمرأي خم٤مًمػ ًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م نّ إ -ُمٕمذوراً 

مم إ أوصٚم٧م اًمٌح٨م ومٞمف ىمد سمِمٝم٤مدشمف اإلُم٤ممقمٚمؿ  ُم٠ًمًم٦مذم  ؽشمِمٙمٞمٙم ًمق ومروٜم٤م أنّ 

ّٓ ُمرطمٚم٦م ُم٤م  قمغم ومرض يمقن هدومف ـ  ُم٤ممىمرار اإل صقابُم٘مٜمٕم٦م قمغم  أدًم٦م ممل شم٘مدّ ؽ  أٟمّ إ

قمغم وقمقد أهؾ  اً ُمٙم٤من آُمـ ُمثؾ ُمّٙم٦م اعمٕمٔمٛم٦م ُمٕمتٛمدسم٤مخلروج ُمـ ـ  ٙمقُم٦مهق شم٠مؾمٞمس احل

ّٓ ؿذم شمِمخٞمّمٝمىمد أظمٓم٠موا  ظمريـأ اًمٙمقوم٦م وأنّ   اؾمتٜم٤ٌمط - وم٤مؾمتٜم٤ٌمـمؽ هذا ُم٤م هق إ

إمم ٓ يرىمك وهٙمذا اؾمتٜم٤ٌمط ذم ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ ذات اجلٜم٦ٌم اًمٕم٤مُم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م  ،ؿمخيص

  قمغم ذًمؽ-ع ًمدًمٞمؾ اعم٘مٜمؽ ٓ تٚمؽ إٟمّ  ؛رؿم٤مدهؿهداي٦م اًمٜم٤مس وإ

 ٞم٦م،ت٠مؾمٞمًاًماًمٜمت٤مئ٩م اإلجي٤مسمٞم٦م وُمـ يمثر هذا اًمٙمت٤مب أذم  اًمٜمت٤مئ٩م اًمًٚمٌٞم٦م وم٢منّ  ،وقمٚمٞمف
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 اإلُم٤ممهمرض  ك أطمد رأيؽ هذا وهيتػ سمام هتتػ سمف ُمـ أنّ ف ُمـ اعمٛمٙمـ أن يتٌٜمّ سمٛمٕمٜمك أٟمّ 

 ّٓ ُمـ رأي  ُم٤مم ىمد يم٤من أيمثر صقاسم٤مً رأي اإل ُمٌٜم٤مك ذم أنّ   أنّ ىمد يم٤من شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، إ

اسمـ قم٤ٌمس وأظمريـ ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر أُم٤مرات شمٚمؽ إطمداث ًمـ ي٘مٌؾ سمف أطمد؛ 

  دًمٞمؾ ُم٘مٜمع قمغم ذًمؽ- ّٕٟمؽ مل شم٘مؿ أّي 

وُمتٜم٠ٌم سمام  ،ًمقضمٝم٦م ٟمٔمر اسمـ قم٤ٌمس وأظمريـ داً ُم١ميّ  اإلُم٤مم٤م ٟمحـ ومٜم٘مقل: ًم٘مد يم٤من أُمّ 

ّٓ  ،طمداث ذم اعمًت٘مٌؾؾمت١مول إًمٞمف إ ٘مقم قمٚمٞمف وٓ جيرؤون قمغم ُم٤م يم٤من خي٤مومف اًم  أنّ إ

 - قمٔمٞمامً  اً ومقزو ؾمٕم٤مدةُم٤مم وهذا ُم٤م يٕمتؼمه اإل اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٕمٚمف هق

مام بعدم فؼد ـان افذيـ كصحقا اإل»: اعمٍمي د رو٤مي٘مقل اعم١مًمػ إؾمت٤مذ حمٛمّ 

متقؿعغ ٕمر ؿتؾف. وـقن  ايف ذفؽ خطر ظؾقف وـاكق افذهاب إػ افؽقؾة ظذ صقاب: ٕنّ 

ف ل يؽـ خياف افشفادة يف بؾ ٕكّ  :فعؾؿف بخطئفؿ  يعؿؾ بـصقحتفؿ فقس كاطراً مام لاإل

 -(7)ش شاح اجلفاد فذا ل يلخذ برأهیؿشبقؾ اهلل ويف

يم٤من  ُم٤مماإل ؾمقى أنّ  ٜم٤م ٓ ٟمرى ٟمتٞمج٦م ًمفذم هذا اًمٙمت٤مب وم٢مٟمّ ك اءرآك وإن ىمٌٚمٜم٤م طمتّ ـ  1

ـّ اًمٕمداء ٕهؾ سمٜمل أُمٞم٦م و قمدا٦م ، وهذا ُم٤م قمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمًٜمّ ُمٕمذوراً  ُمـ ُيٙم

إذ ٓ ٟمجد ُمـ يٜم٥ًم اعمٕمّمٞم٦م  ؛ُمـ مل يٙمـ ًمف آـمالع اًمٙم٤مذم ذم اعم٠ًمًم٦م أو ^اًمٌٞم٧م

وومْم٤مئٚمف  فوُمٜم٤مىمٌُم٤مم وؾمػمشمف شم٤مريخ اإل ٕنّ  ؛(7)ُم٤مم ًمإلـ  سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذـ  واخلٓم٠م اًمٕمٛمدي

يٕمت٘مد ف ك ُمـ اقمؽمض وم٢مٟمّ وشمرومض ـمرطمف ُمـ إؾم٤مس، ومحتّ ًمف شم٠مسمك ٟم٦ًٌم هذا احلٙمؿ 

ّٓ  اً ُمٕمذوريم٤من ف أٟمّ  ْم٤مً أي  شمٜم٤مول اعم٠ًمًم٦م سمٚمح٤مظ اًمقاىمع ـ اعمٕمؽمض ـ ف أٟمّ ذم اضمتٝم٤مده ورأيف، إ

                                                 
 -751ٓم٤م رؾمقل اهلل|: صاحلًـ واحلًلم ؾمٌ( 7)

ك اسمـ ٗم٤مق قمغم اًمثٜم٤مء قمغم ظمروج احلًلم قمغم يزيد طمتّ ي٘مقل ص٤مطم٥م ؿمذرات اًمذه٥م: ٟم٘مؾ آشمّ ( 7)

ك ي٘مقل: وُمـ أقمدل ُمـ طمتّ  ،ظمٚمدون ي٘مقل ذم ذًمؽ: احلًلم ؿمٝمٞمد ُمِمٛمقل سم٤مًمثقاب وقمغم احلؼ

 -341: صُم٦م اسمـ ظمٚمدونُم٘مدّ  -ُم٤مُمتف وقمداًمتف ذم ىمت٤مل أهؾ أراءإاحلًلم ذم زُم٤مٟمف وذم 
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أُمث٤مل اسمـ  أنّ ومػمى  ،اًمذي حيتٛمؾ وىمققمفـ  سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذـ  واخلٓم٠م إطمداث جمري٤متو

 يم٤مٟمقا قمغم صقاب-  قم٤ٌمس ىمد

 وندي١ميّ و وم٤مجلٛمٞمع ي٘مٌٚمقن هذا ،تفوصالطمٞمُم٤مم اإل إذن مل يٙمـ أطمد خيدش ذم ًمٞم٤مىم٦م

وشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛم٤ًمٟمدة اًمٜم٤مس وإُمر ُم٤مم يم٤من أهاًل ًمٚمٜمٝمْم٦م اإل أنّ 

ًمٚمحؼ  ُم٤مم هنض ـم٤مًم٤ٌمً وم٤مإل ،اًمرئ٤مؾم٦م سمح٥ّم  اإلُم٤مم٤مم سم٤معمٕمروف- وٓ جيرأ أطمد قمغم اهّت 

تف ص٤مدىم٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ٟمٞمّ  ،هٜم٤مك ُمـ هق أصٚمح ُمٜمف ًمٞم٘مقم سمذًمؽ ومل يٙمـاًمذي هق ًمف 

  أطمد هذه إُمقر- ، ومل يٜمٙمروهدومف ٟمٌٞمالً 

سمؾ  ،احلًلم اؾمتِمٝمد شمٗم٘مقا قمغم أنّ امجٝمقر اعمًٚمٛملم  نّ إ :٦مي٘مقل أطمد قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ 

 -(7)اًمِمٝمداءأسمق  هق

  ُم٤م ضمٕمؾ اًمذيـ ئمٜمقن ُمثٚمؽ سم٠مّن هنْم٦م اإلُم٤مم يم٤مٟم٧م ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م إنّ 

 شمٙمـ اًمٔمروف مل اًمٜمٝمْم٦م ًمق يم٤مٟم٧م هتدف ًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف ُمع أنّ  أنّ  يؽمددون، هق

ُم٤مم مل يدرس ويٌح٨م اعم٠ًمًم٦م سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي يم٤من جيدر سمف اإل ومٝمذا يٕمٜمل أنّ  ،ُمقاشمٞم٦م

ُمـ أضمؾ   شمٙمـؾم٤مس ملُمـ إ اًمٜمٝمْم٦م دراؾمتٝم٤م- وذم ضمقاب هذه اًمِمٌٝم٦م ٟم٘مقل: إنّ 

قمغم ذًمؽ؛ يم٤مٟم٧م ُم٤ًمقمدة  إوو٤مع شمٍّمون قمغم أنّ وأٟمتؿ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

 - ُم٤مم ُمٕمذوراً هلذا يٙمقن اإل

طمّمؾ قمٜمده ُم٤مم ىمد اإل نّ إ :ي٘مقًمقنُمقاشمٞم٦م مل شمٙمـ اًمٔمروف  أنّ قمقن ًمئؽ اًمذيـ يدّ أو 

ّٓ  ،ام سمٕمدوإن فمٝمر ظمالف ذًمؽ ومٞم إوو٤مع يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٜمٝمْم٦م قمغم أنّ  ٤منـمٛمئٜمآ  إ

شمٙمقن  وقمٚمٞمف ؛ىمعاًمٕمٛمؾ سمتِمخٞمّمف وإن ظم٤مًمػ اًمقا ُمٜمف يم٤من يًتدقمل اإلُم٤ممشمٙمٚمٞمػ  أنّ 

ويماليمام شمٜمًٌقن  ،اإلُم٤ممُمقاشمٞم٦م ىم٤مئٚملم سمٛمٕمذوري٦م اًمٔمروف مل شمٙمـ  أٟم٧م وُمـ ي٘مقل سم٠منّ 

 - ًمفـ  سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذـ  اجلٝمؾ

                                                 
 -577أهؾ اًمٌٞم٧م^: ص (7)
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سمّمح٦م  هم٤مي٦م ُم٤م ؾمٕمٞم٧م إمم إصم٤ٌمشمف هق اًم٘مقل ،ُتؾ ُمِمٙمٚم٦مومل  إذن أٟم٧م مل شمْمػ ؿمٞمئ٤مً 

ّٓ  ُم٤مم ووم٘م٤مً إىمدام اإل قمدم قمٚمٛمف سمام   أنّ ًمتٚمؽ اًمٔمروف وإطمقال اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مؾم٦ٌم، إ

ًمٕمدم  ُم٤مم ُمٕمذوراً ٚمؽ احل٤ًمسم٤مت، وقمٚمٞمف يٙمقن اإليمؾ شم ؾمت١مول إًمٞمف إوو٤مع ظمٚمط

 قمٚمٛمف سمذًمؽ-

ـّ ُمـ أُمر ُم٤مم اإل سم٠منّ  )اسمـ ظمٚمدون( اًمذي ي٘مقل أيْم٤مً  اًمِمخص إنّ  يم٤من قمغم فم

 ذم اخلٓم٠م إمم يِمػم ُم٤م طمّمؾ وإن طمتامل اًمٜمٍما قهنْمتف ه ضمقازٙمقن ومٞم ،اٟمتّم٤مره

 ٞمع ُمـ يٕمت٘مد سم٠منّ - إذن مجُم٤مم يم٤من ُمٕمذوراً اإل يض سم٠منّ تي٘موم٢مّٟمف  واحل٤ًمسم٤مت اًمتِمخٞمص

وقمدم  ،ُم٤ممحلٙمقُم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم أصؾ ُمٕمذري٦م اإلشم٠مؾمٞمس ا سم٘مّمداًمٜمٝمْم٦م ىمد ىم٤مُم٧م 

وٗم٧م قمغم هذه أوُم٤مذا  ؟ٟمجزشمف إذن سمٕمد ؾمٌع ؾمٜمقاتٟم٦ًٌم اخلٓم٠م اًمٕمٛمدي ًمف؛ ومام اًمذي أ

اًمٙمالم  دي اًمٕمزيز، إنّ ؾمٞمّ  !؟ُم٤مم ىمد يم٤من ُمٕمذوراً اإل ؽ ظمٚمّم٧م إمم أنّ اعم٠ًمًم٦م همػم أٟمّ 

  ًمألدب وخم٤مًمػ ٕصقل ُمذه٥م اًمتِمٞمع- ُمٜم٤مف ٤مماإلُمطمقل ُمٕمذري٦م 

رضم٤مل قمٔمامء  ك٤مٜم، ومٝماً ضمديد قصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ٟمٔمر ذم اعم٠ًمًم٦م ًمٞمسشمّن ُم٤م إ :ًمق ىمٚم٧م

ؽ - ٟم٘مقل ذم ضمقاسمٜم٤م: ُمـ اعم١ميّمد أٟمّ د ذًمؽ أيْم٤مً ي١ميّ  +د اعمرشم٣م قمٚمؿ اهلدىُمـ ىمٌٞمؾ اًمًٞمّ 

ُمتك ُم٤م  ًمٞم٦مك سم٤معم٘مٌقٔمؿمخص ىمد صدر حي ، وهذا اًمرأي قمـ أّي سمٌمء ضمديدمل شم٠مت 

اقمتؼمٟم٤م هدف اًمٜمٝمْم٦م هق شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٘مط وقمغم أؾم٤مس اًمٔمـ 

سملم اًمٕمقام واًمذيـ مل  ُم٤مم ُمٕمذوراً اإل اًمٔمروف ُم١ماشمٞم٦م ًمذًمؽ ويٕمدّ  اًمِمخيص ًمإلُم٤مم سم٠منّ 

  -ُم١ماشمٞم٦مقمتؼمٟم٤م اًمٔمروف يٛمٙمـ ىمٌقًمف ُمتك ا هدف اًمٜمٝمْم٦م، وٓ يدريمقا

آطمتامل ذم يمت٤مب ردوا هذا اًمٙمالم سمٜمحق د وأُمث٤مًمف ىمد أواًمًٞمّ  وم٢منّ  ،وقمغم يمؾ طم٤مل

رومع آقمؽماض اًمقارد قمغم هنْم٦م طمٞم٨م يم٤من همروف اًمقطمٞمد ُمـ ذًمؽ  ،شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء

يم٤مٟمقا سمٜمل أُمٞم٦م وىمتٚمتف  وأنّ  ،وُم٠مضمقراً  ُم٤مم ذم يمؾ إطمقال ُمٔمٚمقُم٤مً يمقن اإلو ُم٤مم،اإل

اف اًمقاىمٕمٞم٦م وإهداًم٤ًمُمٞم٦م إٟمٙم٤مر اعمٗم٤مهٞمؿ ـ  سار٢مسمو ُمثٚمؽـ  ٓ أّٟمف أراد ،ُمذٟمٌلم
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ًم٘مد  ،أٟم٧مرأيؽ آظمر ُمٖم٤مير ًمرأي د يم٤من ًمف ذم سمداي٦م إُمر، وم٤مًمًٞمّ  ٧متجل اؾمتٜمتاًمًمٚمٜمٝمْم٦م 

ٟمحق ُمـ إٟمح٤مء،  سم٠مّي  ُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ اًمٗمٙمري وأٟمس سمف٦م وأراد إىمٜم٤مع أهؾ اًمًٜمّ 

٤م أٟم٧م ومؽميد أن شمٕمٙمػ اًمِمٞمٕم٦م أُمّ  ،ه٤مهم٦م وضمٝم٦م ٟمٔمرًُمـ اؾمتٜمٝمؿ دٓء سمجقاب يٛمٙمواإل

يم٤مٟم٧م ُمـ أضمؾ ظمالص اإلؾمالم  ×د اًمِمٝمداءؿمٝم٤مدة ؾمٞمّ   سم٠منّ قمـ اًمرأي اًم٘م٤ميض

ومٙمؿ اًمٌقن سمٞمٜمٝمام  ،ٙمر شمٚمؽ إهداف اعمح٘م٘م٦م واحل٤مصٚم٦موإهداف اعمتٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمديـ، وشمٜم

  -أيـ هذا ُمـ ذاكو ،ؿم٤مؾمع

ذم  اإلُم٤ممٓ جي٥م أن ٟمدرج أصم٤مر اًمًٞمئ٦م وهمػم اعمرهمقسم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم ُم٘متؾ ـ  1

 ىمٞمد احلٞم٤مة أهّؿ ُمـ ُم٤مم قمغمُمّمٚمح٦م سم٘م٤مء اإل عم١ميّمد أنّ ُمـ ا :ومٜم٘مقل ،طم٤ًمسم٤مت اًمٜمٝمْم٦م

 ف ًمـ يؽمشم٥م قمغم ىمتٚمف أّي وأٟمّ  ،قمغم رأس مجٞمع اعمّم٤مًمح اإلُم٤ممطمٞم٤مة  سمؾ إنّ  ،ُمّمٚمح٦م ىمتٚمف

صمٛمرة وأصمر همػم طمرُم٤من اًمٜم٤مس ُمـ سمريم٤مت وضمقده اعم٘مّدس، ومحٞم٤مشمف هل ُمٕملم اهلداي٦م 

، ويٙمقن اهلدف ـ سم٘م٤مئف طمٞم٤مً ُم٤مم أهّؿ ُموقمٚمٞمف يمٞمػ يٙمقن ُمقت اإل ؛واًمّمالح واإلرؿم٤مد

  ُمـ هنْمتف هق اًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ؟

ُم٤م ذيمرتقه قملم اًمًٗمًٓم٦م واعمٖم٤مًمٓم٦م؛ ّٕٟمف جي٥م ُم٘م٤مي٦ًم ُمّمٚمح٦م وم٢مّن  يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً 

ذم زُم٤من احلٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦م وطم٤مل سمٞمٕمتف ًمٞمزيد، وُمٜم٤مداشمف سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم  طمٞم٤مً  اإلُم٤ممسم٘م٤مء 

ه٤من اًمٜم٤مس ذُم٦م يزيد، وإرؿم٤مد أواؾمتًالُمف ًمف، ُمع ُمّمٚمح٦م إقمالن سمٓمالن طمٙمق

اًمٌٞمٕم٦م،  ، واًمدوم٤مع قمـ اًمديـ وآُمتٜم٤مع قمـواحلٞمٚمقًم٦م دون آٟمحراف آضمتامقمل

ىمد اظمت٤مر  ٤مإلُم٤مموشمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م اًمٗمجٞمٕم٦م اًمتل طمّمٚم٧م- وم سمذل اًمٜمٗمس واعم٘م٤موُم٦م إمم طمدّ 

ّٓ »اًمِمٝم٤مدة قمغم احلٞم٤مة سمٚمح٤مظ ُم٤م ىم٤مًمف:  افظادغ رى احلقاة مع شعادًة، وٓ أ ٓ أرى ادقت إ

 ّٓ وشمٕملّم قمٚمٞمف  ،ًمزوم سمٞمتف اإلُم٤ممهلذا مل يٙمـ سم٢مُمٙم٤من  ؛عم٤م ي٘مقم سمف وضمٕمٚمف دؾمتقراً  شاً  برمإ

 اًمٔمٚمؿ، واًم٘مٞم٤مم سمقفم٤مئٗمف واًمقوم٤مء سم٤مًمتزاُم٤مشمف دم٤مه اًمديـ اإلؾمالُمل-  آٟمتٗم٤مض ودّ 

 ةيف مقاجف ؽر افـفضة مام خقاريؽـ فإل ل»: (شمقومٞمؼ أسمق قمٚمؿ)ي٘مقل اعم١مًمػ اعمٍمي 
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: ّٕن يف بقعتف فقزيد مام افؼقام بتؾؽ افـفضة اضطراراً حقث ـان يتقجب ظذ اإل ،يزيد

 -(7)شظذر مـ إظذار ٓ يؼبؾ ظـدها أيّ كحق مـ أكحاء افتؼقّة، و معصقة ٓ جيّقزها أيّ 

ك إمم اًمتٕمريػ سمٜمٝمْم٦م ف ؾمٕمقمؽماض أظمر اًمذي ٟمقضّمٝمف هلذا اًمٙمت٤مب هق أٟمّ آـ  4

 ضمزئٞم٤مً  يم٤من أُمراً  ُم٤مم أيْم٤مً ىمتؾ اإل ٦م وُمٝمزوُم٦م وهمػم ُمثٛمرة، وأنّ ٤م هنْم٦م وم٤مؿمٚمُم٤مم قمغم أهّن اإل

هذا  ُم٤مم ورومْمف اًمتًٚمٞمؿ ًمف- واحل٤مل أنّ ه قمٜم٤مد اسمـ زي٤مد وطم٘مده، وإسم٤مء اإل١مُمٜمِم وقمروٞم٤مً 

 إمم حيت٤مج ٟمٗمًف طمدّ  ذمـ  اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد يمت٤مب ُم٤ٌمطم٨م صح٦م ومرض قمغم سمٜم٤مءـ  اًمٙمالم

قمـ يٛمتٜمع سمٞمٜمام  واًمذه٤مب إًمٞمف ًمٞمزيد ًالمًمالؾمت ُمًتٕمداً  ُم٤مماإل يٙمقن يمٞمػ إذ ؛شم٠مُّمؾ

  اًمتًٚمٞمؿ ٓسمـ زي٤مد؟

اًمتل  اًمِمج٤مقم٦مصقر و اًمتل رومٕمٝم٤مُم٤مم سمٕمد يمؾ شمٚمؽ اًمِمٕم٤مرات يمٞمػ يٙمقن اإل

)واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل( ُمـ يزيد  رؾمٛمٞم٤مً  وـمٚم٥م اًمّمٗمح ،ًمٚمذه٤مب إمم اًمِم٤مم ُمًتٕمداً يٙمقن  أسمرزه٤م

راض اًمديـ اإلؾمالُمل؟ ٟم٘ماقمٞمٜمف  مّ يرى سم٠مو ،فواعمٙمقث ومٞم إمم سمٞمتف ك ي٠مذن ًمف ذم اًمٕمقدةطمتّ 

ـ  ، ورضّمح ىمتٚمفاهتامُم٤مً ـ  ح٥ًم ىمقًمؽسمـ  طمٞمٜمٝم٤م ُمّمٚمح٦م وضمقده اإلُم٤مم ويمٞمػ مل يٕمر

 نّ إ :هٜم٤مي٘م٤مل قمغم طمٞم٤مشمف؟ عم٤مذا ٓ ـ  أصمر مل يؽمشم٥م قمٚمٞمف أّي  ًم٘مقًمؽ أيْم٤مً  اًمذي ـمٌ٘م٤مً 

٤مئدة ُمـ هٜم٤مك وم أهؿ ُمـ ُمٗمًدة اؾمتًالُمف ٓسمـ زي٤مد، وأّٟمف مل شمٙمـ اإلُم٤ممُمّمٚمح٦م وضمقد 

شم٠مت هٜم٤م سم٤مًمٕم٤ٌمرات مل  ذاُم٤مم سمحج٦م اُمتٜم٤مقمف قمـ آؾمتًالم؟ عم٤مإؾم٤مس ُمـ ىمتؾ اإل

 ؟اعمٖمٚمٓم٦م

ٙمؿ ذيمرشمؿ ٟمّ إ :ف ؾمٞم٘متؾ سمٕمد اًمتًٚمٞمؿ ٓسمـ زي٤مد، ًم٘مٚمٜم٤ميم٤من يٕمٚمؿ سم٠مٟمّ  اإلُم٤ممّن إ :ًمق ىمٚم٧م

قل ٦م ىمد ُتاحلقادث اعمًت٘مٌٚمٞم ُم٤مم ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ومٛمـ اعمحتٛمؾ أن ٓ ُي٘متؾ أو أنّ اإل سم٠منّ 

ُمٓمٛمئـ اًم٤ٌمل ًمٞمزيد وأّٟمف ؾمقف ًمـ ي٘متٚمف؟  اإلُم٤مميمٞمػ يم٤من  ،دون ىمتٚمف- أوػ إمم ذًمؽ

 -ُمثؾ هذا اًمٙمالم ٓ ُيٕم٘مؾ إنّ 

                                                 
 -573أهؾ اًمٌٞم٧م^: ص (7)
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حلٞم٤مشمف ؾمقاء سم٤ميع أو مل  اً يم٤من يٕمٚمؿ سم٠مّن يزيد واسمـ زي٤مد يمالمه٤م ؾمٞمْمٕم٤من طمدّ  ٤مإلُم٤مموم

ذم  ٥ٌمسمخداقمف اًمًُمٕم٤موي٦م  هذا اؾمتًٚمؿ أو مل يًتًٚمؿ- أومل يٙمـ واًمد يزيد ،ي٤ٌميع

أومل يٙمـ يزيد هذا هق اعمرشمٙم٥م ًمٙمؾ شمٚمؽ  !؟×ُم٤مم احلًـ اعمجتٌكإلااؾمتِمٝم٤مد 

  !اجلرائؿ؟

ٚمٜم٤م ذم ظمّٓم٦م يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد وضمدٟم٤مه٤م همػم ٜم٤م يمٚمام شم٠مُمّ ٟمّ أ ،ظمالص٦م اًمٙمالم

  -اًمٌح٨مو ٜمٓمؼاعمو ٕم٘مؾاًم ُمع ُمٜمًجٛم٦م

طمٔم٦م رخيٞم٦م وشمِمخٞمص اهلدف ُمٜمٝم٤م ُمالواىمٕم٦م شم٤م جي٥م قمٜمد اًمٌح٨م قمـ قمّٚم٦م أّي ـ  71

ومٚمق يم٤مٟم٧م سمٕمض شمٚمؽ  ،ضمزئٞم٤مت وُمٗم٤مصؾ شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م يم٤موم٦م تٝم٤م وهدومٝم٤م قمغمٟمٓم٤ٌمق قمٚمّ ا

 ٦م وهدوم٤مً ف ٓ يّمح اقمت٤ٌمرمه٤م قمٚمّ وم٢مٟمّ  ،شمٜمًجؿ ُمع اًمٕمّٚم٦م واهلدف اعمِمخّملماجلزئٞم٤مت ٓ 

 ًمتٚمؽ اًمقاىمٕم٦م- 

همػم و ٝم٦م ٟم٤مىمصهذه اجلُمـ ُمقارد آقمؽماض قمغم يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد هق: أّٟمف ُمـ 

ك مل يتٛمّٙمـ ُمـ إجي٤مد قمالىم٦م سملم ُمٗم٤مصؾ شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م إًمٞمٛم٦م ُمـ سمدوه٤م طمتّ  حمٙمؿ، طمٞم٨م

 اٟمتٝم٤مئٝم٤م ويمقهن٤م هتدف ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو رومض آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مد- 

ُم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد إرؾم٤مل أسمٜم٤مء أهؾ اًمٌٞم٧م اًمّّمٖم٤مر إمم  يٕمٚمؾومٛمثاًل يمٞمػ 

 ٘متؾ؟ اًمُمـ  سمٕمده ُم٤م حل٘مٝمؿُمٞمدان اجلٝم٤مد وأظمذهؿ اإلذن ذم اجلٝم٤مد و

ودومع  ،ىمدام قمغم اًم٘متؾ سمِمٙمؾ سيح وُمٚمزماإلُمـ ُمـ يم٤من ُمٕمف  اإلُم٤مممل يٛمٜمع  ذاعم٤م

ٞمؽمشم٥م قمغم ىمتؾ يمؾ ًمـ  سمح٥ًم ىمقًمٙمؿـ  ومل يٙمـ؟ اهلالك واإلشمالفشمٚمؽ اًم٘مقة إمم 

مل يؽمشم٥م قمغم وأصمر يذيمر، سمؾ  سمْمع دىم٤مئؼ أّي  ؾمقىُم٤مم قمـ طمٞم٤مة اإل ذوداً ُمٜمٝمؿ واطمد 

  ٗمظ اًمديـ وٟمج٤مة اإلؾمالم-حل أصمر يرضمع ىمتٚمٝمؿ أّي 

 ، شمتقاومؼ ُمع جمري٤مت واىمٕم٦م يمرسمالءمجٞمع هذه اًمتٕمٚمٞمالت اًمٕمٚمٞمٚم٦م ٓ نّ واإلٟمّم٤مف أ

  ٙمؿ ًمـ شمّمٚمقا إمم اعمٌتٖمك ُمـ ظمالل هذا اًمٓمريؼ اًمذي ؾمٚمٙمتف-وإٟمّ 
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إمم  ؽيقصٚم فاًمٓمريؼ اًمذي ؾمٚمٙمت إنّ  ،أظم٤مف أن ٓ شمّمؾ إمم اًمٙمٕم٦ٌم ،٤م إقمرايبأهّي 

ؽ ًمتجٝمد ٟمٗمًؽ سمال وم٤مئدة وُمـ دون ُمؼمر، وشمٗمًد ؾمٛمٕمتؽ وشمزيد ُمـ إٟمّ  -شمريمًت٤من

 قم٥مء همػمك- 

اًمري٤مدة وُم٘م٤مم  ًمفُمـ سملم ؿمٝمداء ـمريؼ احلؼ  ×ُم٤مم احلًلمٓ ري٥م أّن اإلـ  ۱۱

، وأسمق اعمج٤مهديـوُمقمم  ،د اًمِمٝمداء، وأسمق اًمِمٝمداءّمدق قمٚمٞمف سمحؼ ًم٘م٥م ؾمٞمّ ٞموم ،اًمًٞم٤مدة

أصح٤مسمف  شمْمحٞم٤مت قمٞمؿ إطمرار- يمام أنّ زو ،ِمٝمداءد أهؾ اإلسم٤مء، وىم٤مئد اًموؾمٞمّ  ،إطمرار

ٓ شم٘مؾ أمهٞم٦م قمـ ىمٞمٛم٦م ؿمٝمداء سمدر، ومٛمثؾ اًمٕم٤ٌمس ًمف يقم وىمٞمٛم٦م ؿمٝم٤مدهتؿ وأٟمّم٤مره 

 قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع اًمِمٝمداء-  اًم٘مٞم٤مُم٦م درضم٦م ذم اجلٜم٦ّم يٖمٌٓمف

وأصح٤مسمف ىمد ٟم٤مًمقا شمٚمؽ اًمدرضم٦م سمتٗم٤مٟمٞمٝمؿ وشمْمحٞمتٝمؿ،  اإلُم٤مم يمام ٓ ؿمؽ أنّ 

اعمٜمزًم٦م- وم٢من طم٤موًمٜم٤م شمقضمٞمف وشمٗمًػم قمٛمؾ وإٟمج٤مزات ه١مٓء وطم٤مزوا يمؾ هذا اًم٘مرب و

اًمرضم٤مل وىم٤مئدهؿ اًمٗمذ سمام ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع درضم٤مهتؿ وُم٘م٤مُمٝمؿ، أو أـمٚم٘مٜم٤م هذه اًمٕمٜم٤مويـ 

وأضمحٗمٜم٤م ذم طمؼ ه١مٓء اًمِمٝمداء ذم  وم٤مدطم٤مً  ٠مً قمٚمٞمٝمؿ جم٤مُمٚم٦م وُم٤ٌمًمٖم٦م ٟمٙمقن ىمد ارشمٙمٌٜم٤م ظمٓم

  -|)واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل( إمم اًمرؾمقل وسمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ ؾمٌٞمؾ اهلل، سمؾ ٟمًٌٜم٤م اخلٓم٠م وٛمٜم٤مً 

شمٚمؽ اًمدرضم٤مت اًمقاردة ذم إظم٤ٌمر وإطم٤مدي٨م اًمتل اظمتُّص هب٤م  وقمٚمٞمف ٟم٘مقل: إنّ 

وزّوار ىمؼمه شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمٗم٤مهٞمؿ اعمتٕم٤مًمٞم٦م  ُمٕمّزوهوؿمٞمٕمتف و وأصح٤مسمف وأٟمّم٤مره اإلُم٤مم

 ضمٚمٞمالً  أُمراً ُمـ ىمٞم٤مم اًمٜمٝمْم٦م ىمد يم٤من اهلدف  اقمت٤ٌمرٟم٤م أنّ اعمدريم٦م ذم شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م إًمٞمٛم٦م و

 - وصحٞمح٤مً 

ىمد ىم٤مم ُمـ أضمؾ  اإلُم٤مم نّ إُم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد وىمٚمٜم٤م: إذا أظمذٟم٤م سمرأي  وأن

ّٓ  ،شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م إمم  اٟمت٘مؾف وسمٕمد شمٖمػّم إوو٤مع وشمٌدد إُمٙم٤مٟمٞم٦م شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م  أٟمّ إ

سمـ زي٤مد ظمػّم سملم اًم٘متؾ أو اًمتًٚمٞمؿ ٓ ىمؽماح اًمّمٚمحامل ي٘مٌؾ ُمٜمف  ٤مُم٘م٤مم ـمٚم٥م اًمّمٚمح، وعمّ 

ك اًمتًٚمٞمؿ ٓسمـ زي٤مد واظمت٤مر ظمٞم٤مر اعم٘م٤موُم٦م واًمث٤ٌمت طمتّ  اإلُم٤مموم٠مسمك  ،ن ىمٞمد أو ذطدو

 ىمتؾ سمروم٘م٦م أٟمّم٤مره- 
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 مل شمٙمـ ذم ؾمٌٞمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  هلذا اًمٗمرض وم٢منّ  ـمٌ٘م٤مً 

ىمد آصمر  اإلُم٤مموسمذًمؽ يٙمقن  ،إلهلٞم٦م؛ ّٕن أروٞم٦م ذًمؽ ىمد اٟمتٗم٧مإضمراء إطمٙم٤مم او

ا اعمٕمٜمك هذ سم٤مًمٓمٌعواًمِمٝم٤مدة- ك طمتّ واًمث٤ٌمت  قمغم آؾمتًالم دون ىمٞمد أو ذط اًمتْمحٞم٦م

اًمِمٝم٤مدة  وهذه ،ك سم٘مٞمٛم٦م وأمهٞم٦م يمؼمىٔمُم٤مم اًمٕم٤مزم اًمذي حياًمراىمل طم٤ميمل قمـ إسم٤مء اإل

 ّٓ هذا اعمٗمٝمقم اًمٕم٤مزم واًمقاؾمع اعمت٤ٌمدر إمم اًمذهـ ُمـ   أنّ شمًتحؼ اًمتٌجٞمؾ وآطمؽمام- إ

ې ې ى ى ) اًمذي يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ف دريم يٛمٙمـ ٓ وىم٤مشمؾ جم٤مهدو سمدر وأطمد ٕضمٚمف،  (7)(ائائ ەئ ەئ وئ وئ

ّٓ  ،وذًمؽ ضمٝم٤مد أيْم٤مً  ضمٝم٤مدُم٤م ومروتف  ف ُمـ اعمًّٚمؿ أنّ يمام أٟمّ  ُمـ طمرب يمٝمذه- ف ًمٞمس  أٟمّ إ

 ،ل سمٙمؾ ذًمؽ إضمر واًمثقابٔماجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل اًمذي طم٨ّم قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطم

ـْ ُؿتَِؾ دوَن مافِِف َوِظقافِف َؾُفَق »عم٤مًمف وقمٞم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد  قمـ ذومف وطمٗمٔم٤مً  ىمتؾ دوم٤مقم٤مً  ومٛمـ َم

 اًمديـ اإلؾمالُملٕهداف  ٤مً قمـ طمرُم٦م اًمديـ وشمرؾمٞمخ ف ًمٞمس دوم٤مقم٤مً همػم أٟمّ  شَصفقد

  اًمرومٞمٕم٦م-

 اًمتًٚمٞمؿ قمـ سم٤مءوإ اًمِمخيص اًمنمف قمـ دوم٤معـ  ىمقًمٙمؿ سمح٥ًمـ  هذا اجلٝم٤مد إنّ 

طمٞم٤مء اًمديـ وإطمٙم٤مم وُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس؛ ًمذا ٓ إل اً ضمٝم٤مدوًمٞمس  ي٤مد،ز ٓسمـ واًمتذًّمؾ

 يًتقي ُمـ ؿم٤مرك ذم هذا اجلٝم٤مد ُمع جم٤مهدي همزوة سمدر وأطمد-

أن ًمػ وصمالث ُمئ٦م ؾمٜم٦م سمٕمد أُم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد: جيدر سمٜم٤م  ومٚمٞمُ٘مؾ إذن

تف إوص٤مف واًمٕمٜم٤مويـ اًمتل وؾمؿ هب٤م ٟمتٞمج٦م شمْمحٞممجٞمع شمٚمؽ  اعمٔمٚمقم ُم٤مماإلقمـ ٟمًٚم٥م 

إمم هذا احلد  اإلُم٤ممأومؼ شمْمحٞم٤مت ٘م٧م وٞمّ إذا  ٌٞمؾ إطمٞم٤مء هذا اًمديـ- سم٤مهلل قمٚمٞمؽذم ؾم

ُمع  شم٘م٤ميًٝم٤م وم٤مئدة ًمٚمديـ ومل شمٗمؽمض ومٞمٝم٤م ذًمؽ ومٙمٞمػ ي٘مّمد ُمـ ورائٝم٤م أّي  ملسمحٞم٨م 

ّٓ ُم٤مم سمًٞمّ اإل لوشمًٛم ،ؿمٝمداء سمدر وأطمد داته٤مجمشمْمحٞم٤مت و  أن د اًمِمٝمداء، اًمّٚمٝمؿ إ

                                                 
 -573أهؾ اًمٌٞم٧م^: ص (7)
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 !د ًمٚمِمٝمداءُم٤مم ؾمٞمّ اإل ٘م٤مي٦ًم وٓ أقمت٘مد )واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل( أنّ ٜمل ًم٧ًم ذم ُمٕمرض اعمٟمّ إ :شم٘مقل

ٗمٕمؾ سمٙمؾ شمٚمؽ شمومامذا ـ  اًمذي ُمـ اعم١ميّمد إن ؿم٤مء اهلل أّٟمؽ ٓ شمريد ىمقًمفـ  ًمق ىمٚم٧م ذًمؽ

وؿمٝم٤مدشمف؟  ×إظم٤ٌمر واًمرواي٤مت اعمتقاشمرة اًمتل وصٚمتٜم٤م قمـ ومْمٞمٚم٦م ُم٤م ىم٤مم سمف احلًلم

ذم أذه٤من اًمِمٞمٕم٦م وهمػم اًمِمٞمٕم٦م قمـ ؿمٝم٤مدة اًمتل اٟم٘مدطم٧م اًم٘مٞمٛم٦م ٗمٕمؾ سمتٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ شم اُم٤مذ

ذم هنْم٦م  ، واًمتل دمًدتإمم قمٍمٟم٤م احل٤مض |ُمٜمذ زُم٤من اًمرؾمقل٧م صم٤مسمت٦م وفمٚمّ ، اإلُم٤مم

 ؟ سمحؼ د اًمِمٝمداءُمٗمخر ؿمجرة اًمرؾم٤مًم٦م وؾمٞمّ  ومٙم٤من ُمـ ظمالهل٤م ،×ُم٤مم احلًلماإل

اًمذي  ×سمٛمـ يٚمٞمؼ هذا اًمٚم٘م٥م؟ أيٚمٞمؼ سم٤محلًلم ٟم٤مأظمؼم صمؿّ  ٟمٔمر أٟم٧م سمٜمٗمًؽ وشم٠مُّمؾاُ 

 أن يًتحؼ هذه ف اؾمتِمٝمد وم٘مط ُمـ أضمؾ قمدم آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مدومتف ًمٜم٤م قمغم أٟمّ رّ قم

 ؟!اًمٕم٤مًمٞم٦ماًمٕمٜم٤مويـ واًمدرضم٤مت 

ف أطمٞمك ٟمّ اًمِمٝمداء وص٤مطم٥م اعمٙم٤مٟم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م؛ ٕد ؾمٞمّ  ×احلًلم ٘مد أنّ تٟمحـ ٟمٕم

 قمـ اًمديـ- ف اؾمتِمٝمد دوم٤مقم٤مً ٟمّ اًمديـ؛ ٕ

ؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل سمذل ُمـ أضمٚمٝم٤م ٘مٞميمقٟمف ىمد طمٗمظ مجٞمع شمٚمؽ اًم ؛أسمق اًمِمٝمداء أّٟمف وٟمٕمت٘مد

وطم٤مل دون اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م دُم٤مء اًمِمٝمداء ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ،اًمِمٝمداء ذم ؾمٌٞمؾ احلؼ ُمٝمجٝمؿ

 وُم٤م رؾّمخف إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٞمؿ- 

ُم٤مُم٦م اإل واًمِمٗم٤مء خمزون ذم شمرسمتف، وضمٕمؾ ،ُت٧م ىمٌّتف ًم٘مد ضمٕمؾ اهلل اًمدقم٤مء ُمًتج٤مسم٤مً 

َذ ؼَبَذَل ُمفَجتَُف ؾِقف فِقستَـ»ديـ سمٜمٗمًف ف ىمد اومتدى هذا اًمذم قم٘مٌف؛ ٕٟمّ  #دوىم٤مئؿ آل حمٛمّ 

ـْ حَرةِ افظ الفَة وُطْؾَؿِة اجَلفافَة  - شِظباَده ِم

سمٕمٝمد  ووم٤مءً  شـَرمتَُف بافَشفاَدةأوَ »يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدة ىمد ظمّّمف هب٤م اهلل شمٕم٤ممم  هذه اًمِمٝم٤مدة إنّ 

 راءووم٤مـمٛم٦م اًمزه وأُمػم اعم١مُمٜملم |اهلل- ومٛمـ ٟمٍم ديـ اهلل يٙمقن ىمد ٟمٍم رؾمقل اهلل

هم٤مي٤مهتؿ اًمٜمٌٞمٚم٦م يم٤موم٦م- إّٟمف ٓ يٚمٞمؼ سمٜم٤م أن ٟمحّجؿ اعمٗم٤مهٞمؿ وٟمحّ٘مره٤م و ^واحلًـ اعمجتٌك

 ُمـ ظمالل اًمًٗمًٓم٦م واعمٖم٤مًمٓم٦م- 
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 ايعًُا٤ ْٚٗط١ ايػٗٝد ارتايد نتابـ  8
د أو قمـ ىمّم هذا اًمٙمت٤مب اعمقوقع أظمر اعمٚمٗم٧م ًمالٟمت٤ٌمه واحل٤ًمس هق أنّ  إنّ  

ويٚمقح  اإلؾمالم، ٞم٤مؾم٤مت آؾمتٕمامري٦م ودّ اًمًوذم آؾمتٖمالل  ي٤ًمهؿ سمدون ىمّمد

اًمتل ت٧ّم سمال دقمؿ اًمٕمٚمامئٞم٦م ٜمٝمْم٤مت اًمذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اًمٙمت٤مب سمٕمدم قم٘مالٟمٞم٦م  ٤مّ ٞموٛمٜم

 قمًٙمري وُم٤مدي- 

ّٓ  ،ذم ُم٤م ؾمٞم٠ميت قمغم ُم٤ٌمطم٨م هذا اًم٘مًؿٜم٤م ؾمٜمجٞم٥م ُمع أٟمّ  ف ٜم٤م ٟمقّد اًمتذيمػم هٜم٤م سم٠مٟمّ  أٟمّ إ

ذم أظمٓم٤مء شمتٕمٚمؼ  يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمقىمع أومراداً  ظمٚمٗمٞم٦م ؾمٞم٤مق اًم٘مًؿ اًمث٤مين وُم٤ٌمطمثف قمغم إىمؾ

أطمد - وهذا سمٜمٔمرٟم٤م ^ؾمالم وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملمسم٤مًمٜمٝمْم٤مت اعمًتٚمٝمٛم٦م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اإل

  -ذم هذا اًمٙمت٤مب ةاعمقضمقداًمٜمقاىمص 

ّٓ صمٛمرة  وُم٤ٌمطم٨م هذا اًم٘مًؿ ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أّي  ٩م اًمريمقن واًمًٙمقت يروشم إ

 ؾمالُملٛمع اإلٚمٛمجتًمًا ضمدّ اعمي  ١موًمٞم٦موقمدم اًمِمٕمقر سم٤معمًوآٟمٓمقاء واظمتٞم٤مر آٟمزواء 

ٚمحامؾم٦م ر ًمـ وخمدّ يمٛمًٙمّ إذ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يًتٖمؾ إقمداء هذا اًمٙمت٤مب  ؛قمٍمٟم٤مذم 

٧م ٛمشمٕمٚمّ واًمتل  ،ؾمالُمٞم٦ماعمجتٛمٕم٤مت اإلذم  وُمِم٤مقمر احلري٦م اجلٞم٤ّمؿم٦م ٟم٤ًمٟمٞم٦ماًمٕمقاـمػ اإلو

ـمؾ ُمـ ُمدرؾم٦م احلًلم اًمثقري٦م دروس اًمٗمداء واًمِمج٤مقم٦م، وقمٚمق اهلٛمؿ وُم٘م٤مرقم٦م اًم٤ٌم

 آوٓمٝم٤مد- ودّ واًمّمٛمقد ومح٤مي٦م احلؼ، واعم٘م٤موُم٦م 

هذا اًمٙمت٤مب يٜمذر سم٤مخلٓمر قمغم مجٞمع اًمِمخّمٞم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل واجلٝم٤مت  إنّ 

ظمالل سم٤مًم٘م٤مٟمقن وي٘م٤ميض اجلٛمٞمع سمجرم اإل ،٦م اعمٕمؽمو٦م قمغم احلٙمقُم٤مت اًمٔم٤معم٦ماعم٘م٤موُم

، ٕوو٤مع اًمٓم٤مرئ٦موإصم٤مرة اًمِمٖم٥م وآٟمتٗم٤مو٦م قمغم اًمٔمٚمؿ وهٞمٛمٜم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمٔم٤معم٦م قمغم ا

 ىمْم٤مة قمٍم سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل اًمٕم٤ٌمس يٗمتل سمفيم٤من  يمام اعمًتٌدةُم٘م٤موُم٦م احلٙمقُم٤مت  ويٕمّرف

 ظمالل سمٜمٔمؿ إُم٦م-٦م واإلقمغم إُمـ واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُمّ  ٤مً ظمروضم

اًم٤ٌمؾمٚم٦م اًمٞمقم ذم اًمدول اعمًتٕمٛمرة شمٕمّد طمريم٤مت همػم ذقمٞم٦م  ٦ماعم٘م٤موُمطمريم٤مت  إنّ 
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ُم٦م إزاًم٦م ٟمػم آؾمتٕمامر قمـ رىم٤مب ؿمٕمقهب٤م ُم٘مدّ  ٤م شمٙم٤مومح ُمـ أضمؾوهمػم قم٘مالئٞم٦م ُمع أهّن 

 ودّ ومري٘مٞم٤م أذم هنْم٦م رضمؾ اًمديـ اعمًٚمؿ ُمـ ىمٌٞمؾ  ،آٓف اًمْمح٤مي٤م ذم ؾمٌٞمؾ طمريتٝم٤م

وؾمٓمقع إصقل  ،اٟمتٝم٧م سمِمٝم٤مدشمفاًمتل ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٛمٞمٞمز اًمٕمٜمٍمي واًمٔمٚمؿ وآؾمتٕمامر 

حمٙمٛم٦م ذم وضمف  ضسم٦م شمقضمٞمفاًمٕم٤مًمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمحامي٦م طم٘مقق اًمٜم٤مس، و اإلؾمالُمٞم٦مواعم٤ٌمين 

، وإسمراز اًمتٌِمػم اًمزائػ واًم٘م٤مئٛملم قمغمؾمقين اعمًٞمحل، ٤ماًمدقم٤مي٤مت اًمٙم٤مذسم٦م وآؾمتٕمامر اعم

 ؾمالُمٞم٦م سملم اعمقاـمٜملم اًمًقد إوم٤مرىم٦م- طم٘مٞم٘م٦م اًمدقمقة اإل

ٙمؿ شمريدون ام٤م ـمرطمتٛمقه ذم هذا اًمٙمت٤مب وًمألسمد حمق ومٙمر اعم٘م٤موُم٦م واًمقىمقف ذم يم٠مٟمّ و

 وضمف اًمٔم٤ممل ُمـ خمٞمٚم٦م اًمٜم٤مس-

اًمذي يٕمّد ُمٔمٝمر احلري٦م واًمِمج٤مقم٦م واعمتّمّدى ًمٚمٔمٚمٛم٦م  ×ُم٤مم احلًلمد ُصّقر اإلًم٘م

واًمٕمٞم٤مذ )ذم هذا اًمٙمت٤مب  ،ء واعمًتْمٕمٗملم واًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦مومح٤مي٦م طم٘مقق اًمْمٕمٗم٤م

ٗم٤موض ُمع ومرد جمرم وظم٤مئـ ُمثؾ ًمٚمذه٤مب إمم اًمِم٤مم واًمت سمّمقرة فمٝمر هب٤م ُمًتٕمداً سم٤مهلل( 

ك يًٛمح ًمف سم٤مًمٕمقدة إمم لم وص٤مطم٥م اجلالًم٦م طمتّ ىمرار ًمف سمٚم٘م٥م أُمػم اعم١مُمٜمواإل ،يزيد

  اعمديٜم٦م ويدقمق إمم طمٙمقُمتف-

ضم٤مسم٦م قمـ أظمٓم٤مئٝمؿ ُمـ ُمـ شمرُمق اإل أنّ  يمـ ُمٓمٛمئٜم٤مً  ،ضمٝمدت ٟمٗمًؽ يمثػماً أًم٘مد 

ٞم٦م وخيدم ؾمالُم٘مٝمؿ ُمٝمٛم٦م شم٠مًمٞمػ ُم٤م يْمٕمػ اًمًٜمـ اإلاعمًتنمىملم اًمذيـ محٚمقا قمغم قم٤مشم

  -ٓمرطمؽ اًمٗمٙمري ويمت٤مسمؽ هذاؾمػمطمٌقن أيام شمرطمٞم٥م سم ،اؾمتٕمامر طمٙمقُم٤مهتؿ ًمٚمنمق

يم٤من اًمٕم٤ممل اًمتل هذه اعمدرؾم٦م  ،شتعجزون ظـ ؿطعفا ؿبؾقا يداً »هذه ُمدرؾم٦م 

ًمٗمتقى وقمغم هذا ص٤مرت أؾم٤مؾم٤ًم   ،تقضّمف إًمٞمٝم٤م ذم قمٍم ُمٕم٤موي٦م ويزيدي ؾمالُمل شم٘مري٤ٌمً اإل

هذه هل اعمدرؾم٦م اًمتل  ،٦م ظمٚمٗم٤مء اجلقر وطمرُم٦م اخلروج قمٜمٝمؿـم٤مقم٢م٦م اًم٘م٤موٞم٦م سمأهؾ اًمًٜمّ 

ذم وضمٝمٝم٤م وسم٤مرزه٤م- ًمٙمٜمؽ ُتٞمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل هذا اًمٓمرح وهذا  ×ُم٤مم احلًلموىمػ اإل

 اًمٙمت٤مب، وختٛمد روح اًمٜمٝمْم٦م واًمثقرة واًمٕمزم ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم- 
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ٜمٝمْم٦م سم ارشمٗمع ؽ شم٘ميض هبذا اًمٗمٙمر واعمٜمٓمؼ اًمً٘مٞمؿ قمغم صقت اًمِمٞمٕم٦م اًمذيإٟمّ 

ًمٞمزيد اعمقت ) (،اعمقت ًمٚمٔم٤معملم)ؿمٕم٤مرات صٙم٧م ك طمتّ  ،قم٤مًمٞم٤مً  ×ُم٤مم احلًلماإل

  إؾمامع- (ؾمالماعمقت ًمألٟمٔمٛم٦م اعمح٤مرسم٦م ًمإل) (،اعمقت ٕٟمّم٤مرهؿ) (،وأُمث٤مًمف

ومٝم٤م وُم٤م يؽمشم٥م اهدأسملم اًمثقرات سمٚمح٤مظ  ٤مً وشمٗم٤موشم ٤مً هٜم٤مك اظمتالوم دي اًمٕمزيز! إنّ ؾمٞمّ 

ًمٞم٧ًم قمغم وشمػمة فمروومٝم٤م هل إظمرى ذوـمٝم٤م و يمام أنّ  ،قمٜمٝم٤م ُمـ ٟمت٤مئ٩م وصمٛمرات

  واطمدة-

طمٙمقُم٦م   أو ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمسرة إمم شمًّٚمط ؿمخص ُمٕملّم اًمٜمٝمْم٦م اًمتل شمٙمقن ٟم٤مفم إنّ 

إذا ُم٤م  سمدوهن٤م أيْم٤مً  أهداومٝم٤م ُمٙمٜمٝم٤م اًمقصقل إممأن إو ،ىمدرة ٟمٔم٤مُمٞم٦مإمم ُم٤م ُتت٤مج  هم٤مًم٤ٌمً 

ذم ظمّمقص٤ًم  ،واًمٜمْم٩م اًمٗمٙمري ًمٚمٛمجتٛمع اًمقـمٜمٞم٦م وإطم٤مؾمٞمسراء أٙم٠مت قمغم اشمّ 

 -ٚمٌلواًمٜمْم٤مل اًمًاًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل ًقده إومٙم٤مر وي اًمذي اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس

اًم٤ٌمـمؾ أو شمٕمٌئ٦م اعمِم٤مقمر أو  سمٓم٤ملرؿم٤مد اًمٗمٙمري وإٜمٝمْم٦م هق اإلإذا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًم

ـ أو ُم٘م٤مو٤مة شمٞم٤مر ُم ة اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م أو اًم٘مٞم٤مم سم٤معم٘م٤موُم٤مت اعمٜمٝمٙم٦مإطمٞم٤مء اعمٞمؾ اًمديٜمل وقمزّ 

جتٛمع أو احلٞمٚمقًم٦م دون اٟمتِم٤مر آٟمحالل إظمالىمل ذم اعم اًمتٞم٤مرات آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م

أو يمام ؿمٌٝمتٛمقه٤م ذم  ٟمٞم٦م واًمٗمْم٤مئؾ إظمالىمٞم٦م ٕومرادهيامقر إسمٕم٤مد اعمٕمٜمقي٦م واإلوومت

ام إٟمّ  ،قمغم اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م ضمٜمل صمامره٤م ٓ يتقىمػ دوُم٤مً  وم٢منّ  ،إظمػم سمٜمٝمْم٦م إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء

اًمنمط إؾم٤مس ًمٜمج٤مطمٝم٤م هق اًم٘مدرة اعمٕمٜمقي٦م، وآؾمت٘م٤مُم٦م واًمِمج٤مقم٦م، واًمتْمحٞم٦م 

هنْم٦م قمغم  إذ ٓ يِمؽمط أن يتقىمػ اًمٜمٍم ذم أّي  ؛ٗمقذ إمم اًم٘مٚمقب، واًمٜمٟمٔم٤مرإٚم٥م وضم

ف إذا مل ٟمّ إ :ك ٟم٘مقلطمتّ  واًم٘مت٤مل اُمتالك اًمٌٜم٤مدق واعمداومع واًمرؿم٤مؿم٤مت واًم٘مذائػ واحلرب

هنْمتف شمٙمقن همػم قم٘مالئٞم٦م وهمػم  وم٢منّ  ،ُمٙم٤مٟمٞم٤مت ُت٧م شمٍمف ىم٤مئد هنْم٦مشمٙمـ هذه اإل

  ُمٜمٓم٘مٞم٦م-

 ٜمٝمْم٦مك ي٘مقم سمؾمٚمح٦م وذظمػمة ُت٧م يديف طمتّ أ +مل يٙمـ ًمٚمٛمرطمقم آي٦م اهلل اًمِمػمازي
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ّٓ  ،ؾمالم وضمف اًمتدظمؾ إضمٜمٌل ذم دوًم٦م اإلواًمقىمقف ذم (اًمتٜم٤ٌمك)ُتريؿ   سم٤مٓقمتامدف  أٟمّ إ

 ،شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م أىم٤مم ٛمٕمل ومٙمرهؿ اجلو اًمٜم٤مسوُمِم٤مقمر  رضم٤مل اًمديـقمغم ٟمٗمقذ 

٦م أن تتد إمم ٌٞمُمٜمع إي٤مدي إضمٜم احلريم٦موُمـ ظمالل هذه  (اًمتٜم٤ٌمك)وم٠مصدر طمٙمؿ ُتريؿ 

 مله اًمٜمٝمْم٦م ٟمٗمقذهؿ- ومٛمثؾ هذ عاؾمتٓم٤مع احلٞمٚمقًم٦م دون شمقؾّم و يراينؾمٞم٤مدة اًمِمٕم٥م اإل

 -قمًٙمري٦مٙمـ سمح٤مضم٦م إمم ىمدرة شم

ويمراُمتف واحلٗم٤مظ قمغم اعمجتٛمع  طمٞمٜمام يتٕمٝمد ىم٤مئد اإلؾمالم سمحٗمظ ذف اًمديـ

 نّ أو أ ف ىمد ص٤مر ذم ُمٕمرض هجقم اعمٕم٤مٟمديـاًمديـ وأطمٙم٤مُم ؾمالُمل، ويِمّخص سم٠منّ اإل

ذم قمٍم اجل٤مهٚمٞم٦م  عم٤م يم٤من ؾم٤مئداً  ؾمالم طمٞم٨م يتّؿ اًمؽموي٩محيدق سمِمٕم٤مئر اإل طمتٛمٞم٤مً  ظمٓمراً 

 وىمقومٝمؿ ُمتٗمرضملم قمغمو ُمًٚمؿ ؾمٙمقشمف أو ؾمٙمقت أّي  وم٢منّ  ،٤مرورؾمقم ًمٚمٙمٗمّ  تقم٤مدا ُمـ

ؾمٞمجٕمؾ اًمٕمدو اًمذي يريد اًمقصقل إمم ُمٌتٖم٤مه أيمثر  هذا اعمِمٝمد دون أن حيريمقا ؾم٤ميمٜم٤مً 

ّٓ  ؾمالمإلاطمرُم٦م  - ومحٗمظضمرأة وقمزُم٤مً   ورقم٤مي٦م إُم٤مٟم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٜم٤م ٓ يتًٜمك ًمٜم٤م إ

 اًمنمقمٞم٦م سمِمٙمؾ سيح- سمقفمٞمٗمتف سمالغ اعمجتٛمعسم٤مًمٜمٝمقض ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمديـ وإ

وم٢مّن  ،ؾمتٕمامر ذم اٟمتٗم٤مو٦م ُتريؿ اًمتٜم٤ٌمكآ اعمػمزا قمغم مل يٜمتٍم وقمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمرض

ف يٕمتؼم قمـ أٟمّ ومْمال ً  وسمٖمٞمْم٤مً  ُمِمٞمٜم٤مً  ٕمّد أُمراً قمٛمالئٝمؿ يإقمٓم٤مء آُمتٞم٤مزات ًمألضم٤مٟم٥م و

 وظمٞم٤مٟم٦م- همدراً 

اًمريمقن إمم اًمّمٛم٧م سمحج٦م قمدم شمقومر اًم٘مدرة  ف ٓ يٛمٙمـ دائامً وُمٕمٜمك ذًمؽ هق أٟمّ 

احلٛمالت اًمتل  ؾمالم ودّ ذم شمرك اًمدوم٤مع قمـ اإل واخت٤مذ ذًمؽ قمذراً  ،ة اعم٤مدي٦مواًم٘مقّ 

ُمٜمٝم٩م  -نموقم٦ماًمٕم٘مؾ واًمنمع واًمت٘مٞم٦ّم اعم ٤ٌمع ُمثؾ هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ي٠مسم٤مهواشمّ  ،يقاضمٝمٝم٤م

ؾمالُمل ُم٤م حيٚمق هلؿ سمٜمقاُمٞمس اًمديـ اإل اأُم٤مم إقمداء ًمٞمٗمٕمٚمق اقمٞمفيٗمتح اعمج٤مل قمغم ُمٍم

إمهٞم٦م  وشمتجغم أيْم٤مً  ،ٓمقرة اًمِمديدة هلذا اًمٓمرح اًمٗمٙمريوؿمٕم٤مئره- وُمـ هٜم٤م شمٙمٛمـ اخل

 ذم ُمقاضمٝمتٝم٤م ًمف-  اإلُم٤مماًمٙمٌػمة ًمٜمٝمْم٦م 
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واًمدٟم٤مئ٦م، ؼ، واًمرذيٚم٦م ىمد اؿمتٝمر سم٤مًمٗم٤ًمد واًمٗمً ؿمخّم٤مً  أنّ  اإلُم٤ممًم٘مد رأى 

رؾمقل ضم٤مُمع ًمٚم٘م٤ٌمئح واًمِمٜم٤مئع ؾمٞمت٘مّٚمد يمرد ظمالوم٦م اًم ،واًمًٙمر وُمالقم٦ٌم اًمٙمالب

سمؾ ؾمٞمٕمّد اخلروج  ،وزم إُمر اًمذي دم٥م ـم٤مقمتفو ُم٤مموىمٞم٤مدة اعمًٚمٛملم، وؾمٞمٙمقن اإل

- شضاَظِة أئَِؿتِؽؿو ْظَتِصؿُقا بِطاَظِة اهللِاوَ » :قمـ اًمديـ، وؾمٞم٘م٤مل ذم طم٘مف ظمروضم٤مً قمٚمٞمف 

 واضم٥م اًمٓم٤مقم٦م، وقمّد إُم٤مُم٤مً  ،طمتج٤مجاقمؽماض أو ادون  ُمتف اعمنموقمٞم٦مق ٟم٤مًم٧م طمٙمقومٚم

گ گ ڳ ڳ )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ص٤مر ُمّمداىم٤مً و وضمٕمٚم٧م ـم٤مقمتف ذم ـمقل ـم٤مقم٦م اهلل

ف ٓ يٕم٘مؾ ُمع وضمقد ٕٟمّ  ؛ؾمالمأصمر ًمإل ومٚمـ يٌ٘مك أّي  (7)(ڳ ڳ ڱ ڱ

ن شمٙمقن زُم٤مم أ ،٤مٟم٧م ٟمقر اعمٝمتديـ ورضم٤مء اعم١مُمٜملمىمد يم اإلُم٤ممؿمخّمٞم٦م ومريدة ُمثؾ 

ك طمتّ  ،د يزيد ُمـ دون أن يًتٜمٙمر أطمد ذًمؽسمٞم أُمقر اعمًٚمٛملم وأُمر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ 

ُم٤مم إمم قم٘مد اًمٕمزم اإل ٤موهذا ُم٤م دقم -ٛمٙمـ رومٕمٝم٤م إمم إسمدؾمالم ٓ يشمٚمحؼ إه٤مٟم٦م سم٤مإل

ويدومع هذه  ،ومريداً  ك ًمق واضمٝمف وطمٞمداً قمغم رومض سمٞمٕم٦م يزيد واًمٜمٝمْم٦م قمٚمٞمف طمتّ 

ؾمالُمل وذم ىمٚمقب أرضم٤مء اًمٕم٤ممل اإل٤م شمٚمؽ آٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ذم اًميسم٦م سمِمٝم٤مدشمف اًمتل هل

 ، وُم٘م٤مو٤مة هذا اًمٗمٙمر اًمذي يٕمّد اخلروج قمغم طمٙمقُم٤مت اجل٤ٌمسمرة ظمروضم٤مً اعمًٚمٛملم

 قمدم ذقمٞم٦م ُم٤م ي٘مقُمقن سمف، ٤مم، يمام أقمٚمـ قمغم اعمألقمـ اًمديـ واٟمتٗم٤مو٦م قمغم إُمـ اًمٕم

  ُم٤م أٟمجزه- وهذا ومٕمالً 

ٞمتف وقمدم أهؾ سم وأه اإلُم٤ممٓم٦م ؿمٝم٤مدة وسمقاؾم ،ُمـ ظمالل هذه اًمٜمٝمْم٦م اعمثػمة

ٚمق أوٗمٞم٧م ومؾمالم- ؾمالُمل وٟمٔم٤مم اإلٝم٦م ًمٚمٕم٤ممل اإله٤مٟم٦م اعمقضّم آؾمتًالم ًمٞمزيد دومع اإل

ُم٤مم ُمـ ظمالل طم٤مدصم٦م ُمـ اإل ؿمديداً  اعمنموقمٞم٦م قمغم طمٙمقُم٦م يزيد ومل شمٚمؼ اؾمتٜمٙم٤مراً 

ٜمل أُمٞم٦م؛ ومٕمؾ سميمرسمالء اًمدُمقي٦م وواىمٕم٦م احلّرة اًمتل يم٤مٟم٧م واطمدة ُمـ اجلرائؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م ًمردة 

اًمّمٖم٤مر واًمذًم٦م سملم اعمٚمؾ  نقؾمالُمل وٕص٤مب اعمًٚمٛمًمٚمحؼ اخلزي سم٤معمجتٛمع اإل

                                                 
 -13: آي٦م اًمٜم٤ًمء (7)
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شمرسمٞم٦م أومراد ُمْمّحلم وهمٞمقريـ،  قمـ ؾمالُمٞم٦ماًمتٕم٤مًمٞمؿ اإل ٕمجزوًمٗمّن ذًمؽ سم ،إظمرى

ؾمالُمٞم٦م ىمد اؾمتٌدًم٧م ُمدرؾم٦م اًمٜمٝمْم٦م وآٟمتٗم٤مو٦م اإل وأنّ  ،ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م سم٤مً اّل وـم ًمٚمحّؼ  ٤مداً قمٌّ 

 ؿبؾقا يداً »سم٠مصؾ  يمقن ًمالؾمتٖمالًمٞملم واًمتّم٤مًمح ُمٕمٝمؿ قمٛمالً اًمراًمّمٛم٧م وسمٛمدرؾم٦م 

  يامن اًمٜم٤مس وديٜمٝمؿ:إقمغم  وؾمٞمٙمقن ُمٗم٤مد هذا اًمِمٕمر ُمٜمٓمٌ٘م٤مً  ،شتعجزون ظـ ؿطعفا
 

ــــد  ــــ٢من شمــــ٠مشُمقا سمَِرَُمٚمــــ٦م أو هِبِٜمْ  وَم

 

ــــــ٤م   ــــــػَمة ُُم١مُِمٜمٞمٜم ــــــ٤م أُِم  ُٟم٤ٌميُٕمٝم

 

واًمدٟمٞم٤م  ؾمالُملوًمٞمٕمّرف اًمٕم٤ممل اإل ،اًمٕم٤مرو ُم٤مم ًمٞمٖمًؾ هذا اخلزيًم٘مد هنض اإل

٤مم ًمٞمًقا سمحٙمّ ؿ أهّن و ،أوًمئؽ إؿمخ٤مص مل يؽمسمقا ذم ُمدرؾم٦م هذا اًمديـ سم٠منّ  ٤مسم٠ممجٕمٝم

  قن هلذه إُمقر سمّمٚم٦م-وٓ يٛمتّ  ،ذيـ ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ ُمٜمٗمّ 

ُم٤مم وأصح٤مسمف ذم ُمٞمدان ى ًمف اإلىمد اؾمتدقمك أن يتّمدّ ام٤م ف عمقوقع ذو ىمٞمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م إٟمّ 

ـ ُمـ إمخ٤مد صقت ك ٓ يتٛمٙمّ ؾ سمٞمتف ًمأله طمتّ ُيٕمّرض ُمـ أضمٚمف أهو اًمِمٝم٤مدة،

إمم  ي٤مً وّ ُمد صقشم٤مً  ويٌ٘مكقمالن قمـ قمدم ُمنموقمٞم٦م احلٙمقُم٤مت اًمٞمزيدي٦م آطمتج٤مج واإل

ف أوػ إمم ذًمؽ أٟمّ  ،وذو ىمٞمٛم٦م قم٤مًمٞم٦مُمذهٚم٦م ُم٤مم ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمقوم٘مٞمتف وم٤مإل -إسمد

تٗمٙمػم ًمدى مجٞمع ٦م قمغم ٟمٛمط اًمًمؽميمف سمّمٛم٦م ُمٝمٛمّ  طمٗمظ اًمٗمٙمر واعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ومْمالً 

٤مخلالوم٦م اًمٔم٤مهري٦م ٦م ىمد ظمتٛم٧م سمشمٕمتؼم قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ اخلالوم٦م اًمراؿمدة  - يمام أنّ اعمًٚمٛملم

ؿ يٛمثٚمقن اعمرضمٕمٞم٦م سملم ذًمؽ وسملم ُمـ يٕمتؼم أهّن  وومّمؾ ،×ُم٤مم احلًـ اعمجتٌكًمإل

هل ؾمٞم٤مؾم٦م دوًمتٝمؿ  اًمت٠مد سم٠مومٕم٤مهلؿ وؾمٚمقيمٞم٤مهتؿ، وأنّ  اًمنمقمٞم٦م ذم اعمجتٛمع، ووضمقب

 احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م-  ًمًٞم٤مؾم٦م ٟمٛمقذج

ُم٤م ذيمرشمف ُمـ ذوط ًمٚمٜمٝمْم٦م آسمتدائٞم٦م أو اًمدوم٤مقمٞم٦م ذم اًم٘مًؿ  أنّ  إذن ص٤مر ُمٕمٚمقُم٤مً 

أو اًمٜمٝمْم٤مت اًمتل ىم٤مم هب٤م  ×ُم٤مم احلًلميمت٤مسمؽ همػم ص٤مدق قمغم ُمثؾ هنْم٦م اإل اًمث٤مين ُمـ

وًمٞمس  ،ٛم٦م اًمتل قمغم قم٤مشم٘مٝمؿ دم٤مه اإلؾمالمُمٜمٝمؿ سم٤معم١ًموًمٞم٦م اجلًٞم اًمٕمٚمامء إقمالم إيامٟم٤مً 
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٦م وأًم٘مل اًم٘مٌض قمغم ىم٤مئده٤م هنْم ف ًمق ىمتٚم٧م مج٤مقم٦م ُمـ إومراد ذم أّي إُمر يمام رأيتف ُمـ أٟمّ 

ل قمـ شمٚمؽ اهلزيٛم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر اًمٕم٘مؾ واعم١ًمول إوّ  ،ذًمؽ إذقم٤من هبزيٛمتٝم٤م وم٢منّ  ،أو ىمتؾ

 ف مل يٙمـ يٛمٚمؽ اًم٘مدرة اًمٙم٤مومٞم٦م قمغم ؾمحؼ اخلّمؿ-هق اًم٘م٤مئد؛ ٕٟمّ 

٧م يم٤مٟمو ىمدرة يم٤مومٞم٦ماُمتٚمؽ يمؾ ؿمخص  قرة إنّ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر إىمالم وإًمًٜم٦م اعم٠مضم

ف ؾمٞمٙمقن ظمالل سم٤مًمٜمٔمؿ، ويمؾ ؿمخص ُمٖمٚمقب وم٢مٟمّ ًمإل ًمألُمـ وُم٤مٟمٕم٤مً  يٕمّد طم٤مومٔم٤مً  ًمف اًمٖمٚم٦ٌم

يمؾ ؿمخص ٓ يقد اًمتّمقي٧م حلٙمقُم٦م  نّ إ اًمذي ي٘مقل:ًمٙمـ هذا اعمٜمٓمؼ  -سم٤مًمٜمٔمؿ خمالً 

همػم  ُمـيرأؾمٝم٤م ُمثؾ يزيد ويرومض سمٞمٕمتف ومٝمق خمرب وُمثػم ًمٚمٗمقى وخمّؾ سم٤مًمٜمٔمؿ وإ

  -صحٞمح

وإُمـ اًمذي حيرؾمف اسمـ زي٤مد وؿمٛمر وُمًٚمؿ سمـ اًمٜمٔمؿ  ٟمٔمؿ؟ إنّ  وأّي  ؟أُمـ أّي 

وأُمث٤مل احلج٤مج هق قملم اًمٗمقى واٟمٕمدام إُمـ- ومٝمذا إُمـ اعمختٚمؼ إذا  قم٘م٦ٌم وظمقزم

ُم٦م ًمٚمقصقل إمم إُمـ ذًمؽ ؾمقف يٙمقن ُم٘مدّ  ٟمحق ُمـ إٟمح٤مء إمم ومقى وم٢منّ   سم٠مّي همػّم 

سمًٞمقومٝمؿ اعمِمٝمقرة  أُمٞم٦م قمغم إوو٤مع لّٚمط سمٜمشمً ومال يٕمدّ ٟمقن- طمٙمقُم٦م اًم٘م٤مو اًمقاىمٕمل

أن جيري طمٙمؿ  رءف ًمٞمس ُمـ إُمـ ذم - إٟمّ أسمداً  أُمٜم٤مً  اًمتل مل شمٗم٤مرق وضمقه اًمٜم٤مس حلٔم٦م

ومٞمٝمؿ، وأن يٙمقن ًمذًمؽ  ٟم٤مومذاً طمٙمٛمف ويٙمقن وأُمقاهلؿ ومرد قمغم أرواح وأقمراض اًمٜم٤مس 

اًمٗم٤مقمؾ عم٤م  ًمٜمٗمًف أو يٕمٓمٞمٝم٤م ًمٖمػمه ومٝمق دهؿأطمسمٜم٦م اأراد أن ي٠مظمذ ًمق ك واحل٤ميمؿ ُم٤م يريد طمتّ 

ؿ ذم إوو٤مع وُت٤مومظ قمغم شمتحٙمّ  اًمٕمًٙمري٦م واًم٘مقى ك أطمد ؾم٤ميمٜم٤مً يِم٤مء دون أن حيرّ 

 ًمٚمِمٙمقى- ويٗمتح سم٤مسم٤مً  ٦مؿمخص يٜمٓمؼ سمٌٜم٧م ؿمٗم اًمٜمٔمؿ سمحٞم٨م ٓ شمدع أّي 

سم٘م٤مء  ٕنّ  ؛م٤مُمـ حيؽمم ُمثؾ هذا اًمٜمٔم ×ُم٤مم احلًلماإل ًمٞمس ،د اعمحؽمم٤م اًمًٞمّ ٓ أهّي 

ُم٤مم ويًتحؼ م اًمذي يم٤من يريده اإل٤مم يٕمٜمل سم٘م٤مء اًمٔمٚمؿ واؾمتٕم٤ٌمد اًمٜم٤مس- اًمٜمٔم٤ما اًمٜمٔمهذ

اًم٤ٌمدي٦م ُمـ  أقمرايب أّي و يٙمقن ومٞمف اًمٗم٘مػم واًمٖمٜمل، ويزيد ُم٤مُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره آطمؽمام هق 

 ؾمقاؾمٞم٦م- 
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ف اًمٓمٌ٘م٦م م اًمذي شمٕمٞمش ُت٧م فمٚمّ ٤مم اًمتقطمٞمد، هق ذًمؽ اًمٜمٔم٤مٟمٔمو ؾمالُملم اإل٤ماًمٜمٔم إنّ 

م يًتحؼ ٤مشمٙمقن ومٞمف مج٤مقم٦م طم٤ميمٛم٦م ومج٤مقم٦م حمٙمقُم٦م- ومٝمذا اًمٜمٔم نأ روُم٦م ٓاعمروّمٝم٦م واعمح

  ويمؾ ىم٤مئد ديٜمل يًٕمك إمم ُت٘مٞم٘مف- ×ُم٤مم احلًلماًمتجٚمٞمؾ وآطمؽمام، واإل

ُم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ٓ شمٜمٓمٌؼ قمغم ٝم٤م اعمٕم٤ميػم اًمتع ووٕم وظمالص٦م اًمٙمالم أنّ 

 ،احلؼشمقـمٞمد اًمٗمْمٞمٚم٦م وطمٞم٤مء إاًمنمف وو اًمرومٕم٦ماًمٜمٝمْم٤مت واًمثقرات اًمتل يٙمقن هدومٝم٤م 

وشمقازن ة واًم٘مدرة اعم٤مدي٦م اًم٘مقّ  طمٞم٨م ٓ شمٕمدّ  ،ٗم٤مظ قمغم ضمٝمقد إوًمٞم٤مء وإٟمٌٞم٤مءواحل

سمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من جي٥م اًم٘مٞم٤مم  ،ذم ضمقاز اًم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ اًمٜمٝمْم٤مت ذـم٤مً اًم٘مقى 

 ك ُمع اًمتٞمّ٘مـ سم٤مهلزيٛم٦م اًمٔم٤مهري٦م-اهلدف واًمٖمرض ُمتح٘مؼ طمتّ  ٕنّ  ؛سم٤مًمٜمٝمْم٦م

 ٜس٠ با٫ٖتُا٬َّحع١ جدـ  9
 اإلُم٤مماهلدف احلٍمي ُمـ هنْم٦م  عم٤م يم٤من أؾم٤مس يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد هق إصم٤ٌمت أنّ  

ف ذم طم٤مل هدم هذا وم٢مٟمّ  ،ؾمالُمٞم٦م طمٞم٨م مل يٙمـ هٜم٤مك هدف همػمههق شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل

 ٚمتح٘مٞمؼـمٌ٘م٤ًم ًمع وٕصقل ُمذه٥م اًمتِمٞمّ  هذه اًمٜمٔمري٦م ووم٘م٤مً  أنّ  إؾم٤مس ؾمٞمٙمقن ُمٕمٚمقُم٤مً 

٤مًٓمتٗم٤مت إمم إوو٤مع آضمتامقمٞم٦م سمو ،٦مٞمًمت٤مريخ اعمٕمتؼمة اًمِمٞمٕمٞم٦م واًمًٜمذم يمت٥م ا واًمتدىمٞمؼ

٦م ف ٓ يٛمٙمـ إىمٜم٤مع أهؾ اًمًٜمّ ٟمّ يمام أ ،٦موهمػم ُم٘مٌقًم ٦مقمٚمؿ آضمتامع همػم صحٞمح ُم٤ٌمدئو

جمري٤مت هذه اًمٜمٝمْم٦م ُمـ سمدايتٝم٤م إمم هن٤ميتٝم٤م واًمتدًمٞمؾ و شمٗمًػم طمقادثو تنمىملم هب٤مًواعم

 -قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء قمغم هذا إؾم٤مس

 قمٚمٞمف يتٕملّم  وُمنموقم٤مً  ُم٤مم يم٤من ًمف ذم هذه اًمٜمٝمْم٦م ُمٝمٛم٦م ومريدة ُمـ ٟمققمٝم٤ماإل ُمـ أنّ 

 ؾمالم- وهذا ُم٤م ٟمجد ُمثٞمالً ف ذم وضمف طمٙمقُم٦م يزيد اعمٜم٤مهْم٦م ًمإلام٤م اؾمتدقمك وىمقوم ؛إٟمج٤مزه

آؾمتٕمامر  ًمٌٕمض ىم٤مدة طمريم٤مت اًمتحرر ذم واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس ودّ  اًمٜمْم٤مل اًمًٚمٌل ًمف ذم

 واًمديٙمت٤مشمقري٦م- 
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وُمـ أضمؾ اإلؿم٤مرة إمم اخلٜم٤مق ذًمؽ يم٤من ُمـ سم٤مب وٞمؼ  وم٢منّ  (ُمثٞمؾ)ٜم٤م طمٞمٜمام ىمٚم ـمٌٕم٤مً 

ؿ ًمٞمًقا أظمريـ سم٠مهّن  اقمت٘م٤مد إذ أنّ  ؛٦م واًمٜمْم٤ملهذا اًمٜمقع ُمـ اعم٘م٤موُمقمرومٞم٦م وقم٘مالٟمٞم٦م 

 ُمٔمٝمراً و ويرون قمٛمٚمٝمؿ قمٛماًل إٟم٤ًمٟمٞم٤مً  ،ئٝمؿوصمٜم٤م ُمدطمٝمؿًم٤ًمن  ٓ يًد رضم٤مل هذه اًمقاىمٕم٦م

 - ٦مُموهذه اعم٘م٤ميديـ يقضمد ىم٤مٟمقن طم٘مقىمل  ف ٓيمام أٟمّ  ،ٚمٗمٓمرة اًمٌنمي٦م اًمٓم٤مهرةًم

أن وإمم إسمد قمغم ؿمٌٞمف وٟمٔمػم ًمتٚمؽ  ف مل يٕمثر وًمـ يٕمثر ذم اًمٕم٤ممل سم٠مهه حلدّ إٟمّ 

يم٤من  :ويمام ىمٚمٜم٤م ُمراراً  ،ُم٤ممومٝمل ىمد يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م إهلٞم٦م ًمإل ،يمرسمالء اًمتْمحٞم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ذم

ـ ُمـ ضسم٦م احلٙمقُم٦م اإلؾمالم وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن، وطمٗمظ اًمدي ٟم٘م٤مذإهدومٝم٤م إـم٤مقم٦م اهلل و

اًمٞمزيدي٦م اًم٘م٤موٞم٦م، واحلٞمٚمقًم٦م دون وىمقع آٟمحراف اًمٗمٙمري واًمْمالل واًمتٞمف، وومّمؾ 

 يزيد قمـ ُمٜمّم٥م اًم٘مٞم٤مدة اإلؾمالُمٞم٦م-

ؾ ذم ٟمٗمس ًم٘مد أظمذت سمٕملم آقمت٤ٌمر مجٞمع هذه اعمٗم٤مهٞمؿ واًمدروس اًمراىمٞم٦م اًمتل تثّ 

؛ ًمذا قمروم٧م هنْمتف ٤مماإلُمذم هنْم٦م  واطمداً  حل٘مٞم٘م٦م واطمدة وُتٙمل هدوم٤مً  اًمقىم٧م دمٚمٞم٤مً 

٦م إطمٞم٤مء اإلؾمالم وؿمٕم٤مئر اًمديـ- ومٛمـ اًمٌدهيل أن ٤م دقم٤مُم٦م اًمديـ وؾمٜمده، وقمٚمّ اعم٤ٌمريم٦م سم٠مهّن 

وشمٙمؼم  ،سمٕمد يقم ٤م شمتٕم٤موؿ يقُم٤مً ٓ شمٕمّد هذه اًمٜمٝمْم٦م وم٤مؿمٚم٦م وُمٝمزوُم٦م وهمػم ُمثٛمرة، سمؾ إهّن 

ُم٤مم ٞمع قمِم٤مق وُمتٞمٛمل وُمريدي شمْمحٞم٤مت اإلًمدى مج قضمدتوشم ،ذم اًم٘مٚمقب اًمراىمٞم٦م

 - ×ًلماحل

 ،٦مسمٕمد يقم سملم أسمٜم٤مء أهؾ اًمًٜمّ  هذا اعمٜمٓمؼ وهذا اًمتحٚمٞمؾ سم٤مت جيد ٟمٗمقذه يقُم٤مً  سمؾ إنّ 

ومٙم٤ٌمر قمٚمامئٝمؿ وظمػمة ُم١مًمٗمٞمٝمؿ ىمد وضمدوا أٟمٗمًٝمؿ ُت٧م شم٠مصمػم هذه اًمقاىمٕم٦م اًمٗمريدة ُمـ 

 ٟمققمٝم٤م ام٤م دقم٤مهؿ ًمٚمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سم٠ممهٞم٦م واطمؽمام سم٤مًمٖملم- 

ف د؛ إذ أٟمّ ٤مًمد ذم قمٍمٟم٤م اًمٞمقم ُمـ ُم١ميّ ًمٞمس هلذا اًمرأي اًمذي ـمرطمف ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل

ومرأيف يتٜم٤مؾم٥م أيمثر  ،٦مٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع أومٙم٤مر أطمرار ُمًٚمٛمل اًمٕم٤ممل وإظمقاٟمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜمّ 

ُمع أطم٘م٤مب اًمتْمٞمٞمؼ اًمٗمٙمري ًمٌٜمل اًمٕم٤ٌمس وشمٚمؽ اًمٗمؽمات اعمٔمٚمٛم٦م اًمتل ذم إؾم٤مس مل 
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واًمدوم٤مع قمـ  ثقرةًمتحرري٦م ويمؾ ًمٗمظ يِمػم إمم احلري٦م واًمٜمٝمْم٦م واًمشمٕمؽمف هبذه إومٙم٤مر ا

قمٚمٞمٝم٤م  هت٤م ضمريٛم٦م ي٘م٤ميضسمؾ قمدّ  ،ؾمتٕم٤ٌمد واًمديمت٤مشمقري٦م وآؾمتٌداداحل٘مقق وُمٙم٤مومح٦م آ

 اًم٘م٤مٟمقن- 

اًمٜم٤مس  ٕنّ  ؛اإلُم٤مم طم٘مٞم٘م٦مذم ذًمؽ اًمزُم٤من وذاك اًمٔمرف مل يٙمـ سم٢مُمٙم٤مهنؿ ُتٚمٞمؾ 

وأضمٝمزة اًمًٚمٓم٦م مل شمٙمـ  ،وفمٚمٛمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء ُمٜم٤مهٔم٦موقن قمغم حّريمقن وحيرّ تٞمؾميم٤مٟمقا 

ٜم٤مس ًمدى أذه٤من قم٤مُم٦م اًم ىمٌقًٓ  ن يٚم٘مك هذا اًمٜمحق ُمـ اًمتحٚمٞمؾ ًمٚمٜمٝمْم٦مراوٞم٦م أ

ويٕمتؼموهنؿ ُمٜمٗمقريـ يمٞمزيد واسمـ زي٤مد، ًمذا ذم سمٕمض إطمٞم٤من أّن قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم 

 يٌحثقن ُمقوقع اًمٜمٝمْم٦م سمِمٙمٚمٝم٤م اًمٔم٤مهري اوٓمرارًا-يمت٤مسم٤مهتؿ ُمع اعمخ٤مًمٗملم 

ؾمالُمل ُمتٕمٓمش عمٕمروم٦م دروس أي٤مُمٜم٤م إُمر خمتٚمػ، وم٤مًمٕم٤ممل اإلذم  ،٤م اًمٕمزيزًمٙمـ أهّي 

ُمـ  يٜمٝمٚمقناإلؾمالُمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ٦م ومجٞمع اًمٜمقاسمغ وطم٤مُمكم أًمقي٦م اعم٘م٤موُم ،اإلُم٤ممشمْمحٞم٦م 

سم٤ميمقرة ؾمٌع ـ  ىمقًمؽ وسمح٥ًمـ  ُم٧م ًمٜم٤م ذم هذا اًمٕمٍم٤م أٟم٧م وم٘مد ىمدّ هذه اعمدرؾم٦م- أُمّ 

إطمٞم٤مءه ُمـ  ىمد أيمؾ قمٚمٞمف اًمدهر وذب حم٤موًٓ  ىمديامً  ؾمٜمقات ُمـ اجلٝمد اعمْمٜمل ومٙمراً 

 -عم٤مذا؟ أٟم٧م أقمرف سم٤مجلقاب ُمٜم٤ّم ،ديدضم

ذ يم٤من ٟم٤موم ×ُم٤مم احلًلماإل إنّ  :(د قمٌد اًم٤ٌمىملاًمِمٞمخ حمٛمّ )ي٘مقل أطمد قمٚمامء إزهر 

ف ٓ يٛمٚمؽ ىمدرة يزيد ومٛمع أٟمّ  ،ىم٦مسمٛمٞمزان احلؼ وسمد ءاًمٌّمػمة ذو ٟمٔمر سمٕمٞمد، يزن يمؾ ر

ٕمراق هؿ هؾ اًمأ وأنّ  ،وُمٜم٤مسيـ سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ف ٓ يٛمٚمؽ ضمٞمِم٤مً ويٕمٚمؿ أٟمّ  ،اًمٕمًٙمري٦م

الع شم٤مم سم٤مٕوو٤مع واعمجري٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ف يم٤من قمغم اـمّ أي أٟمّ  ،أوًمئؽ اًمذيـ ظمذًمقا واًمده

 ّٓ يزيد اًمذي يم٤من ُت٧م إُمرة طمٙمقُمتف ٟمّمػ  ف ىم٤مم ودّ  أٟمّ وآضمتامقمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م إ

 ، وٟمّمػ ُمٚمٞمقن ُمـ اًمٕمًٙمر ُت٧م شمٍمومف- اًمٕم٤ممل

يزيد تل هدرهت٤م طمٙمقُم٦م ًم٘مد يم٤مٟم٧م هنْمتف ُمـ أضمؾ طمٗمظ يمراُم٦م اإلؾمالم وذومف اًم

ف ٕٟمّ  ؛اٟمتٗمض ×وم٤محلًلم ،ة واخلدقم٦م واًمرؿمقةوهمّم٧ٌم يمرد ظمالوم٦م اعمًٚمٛملم سم٤مًم٘مقّ 
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طمٗمظ ُمػماث اإلؾمالم وأطمٙم٤مُمف قمـ ل واعم١ًمول إوّ  ،ؾمالم ذم ذًمؽ اًمٕمٍمؿمٝمؿ اإل

  سمٕمد واًمده وأظمٞمف-

يمؾ شمٚمؽ  ’همٞمقر ُمـ قمؽمة آل اًمٜمٌل ،ًتحٞمؾ أن يٕم٤ميـ رضمؾ ُم١مُمـ وجم٤مهدُمـ اعم

ًمذا ىم٤مم  ؛اإلؾمالُمل ويًٙم٧م ويتٖم٤مى قمـ إُمرٟم٤مت وآٟمتٝم٤ميم٤مت ًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ ه٤ماإل

ىم٤مم ُمـ أضمؾ ُت٘مٞمؼ آٟمتّم٤مر ًمٚمحؼ  ،أٟم٧م فم٤ممل ويمل يٜم٤مل ومٞمض اًمِمٝم٤مدة :ٞم٘مقل ًمٚمٔم٤مملًم

 -(7)وإزه٤مق اًم٤ٌمـمؾ

 ٚتٓبٝ٘ ترنريـ  44 

 حيْم٤مإ رؾم٤مًم٦م وصٚمتٜم٤م اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد يمت٤مب طمقل اعمختٍمة سمحقصمٜم٤م ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد  

 سم٠منّ  اقمؽمف وىمد ،ُم٤مماإل وقمّمٛم٦م قمٚمؿ سمٛم٘م٤مم يٕمت٘مد فأٟمّ  ُمٗم٤مده٤م ،اعمحؽمم  اًمٙم٤مشم٥م ُمـ

 أهداف أطمد إنّ : ىم٤مل صمؿّ  ويٙمقن، يم٤من سمام يٕمٚمامن اًمٙمثػمة  ًمٚمرواي٤مت وـمٌ٘م٤مً  ُم٤ممواإل اًمٜمٌل

ًمذًمؽ   ؛اعمٜمحروم٦م إومٙم٤مر ذوي واعمًتنمىملم  ٦ماًمًٜمّ  أهؾ يمالم قمغم اًمردّ  هق اًمٙمت٤مب هذا

 قمٚمؿ إمم قاًمتٓمرّ  دون  وُمـ هل٤م، اًمٓمٌٞمٕمل اعمٜمحك سمح٥ًم ـمرطم٧م ٤ٌمطم٨ماعم هذه وم٢منّ 

 هذا، ؾمٗمره  ذم سم٤مؾمتِمٝم٤مده يٕمٚمؿ يم٤من ُم٤مماإل أنّ  يٜم٤مذم ٓ هذا وسم٤مًمٓمٌع ُم٤مم،اإل ًمدى اًمٖمٞم٥م

 ُمـ ي٘مٚمؾ مل وم٘مط ًمٞمس اًمٙمت٤مب هذا أنّ  يمام، اًمٓمٌٞمٕمك اعمجرى سمح٥ًم يًػم ومٝمق ذًمؽ وُمع

 ام٤م أرومع سمِمٙمؾ ُمٙم٤مٟمتف ُمـ رومع ىمد اًمٗمٙمر وأصح٤مب  اًمٕمٚمامء سم٤مقمت٘م٤مد فإٟمّ  سمؾ ُم٤مم،اإل ؿم٠من

ًّ  وىمد اًمٕمقام، اًمٜم٤مس رهيتّمقّ   ؾمٚم٦ًمو طمٞم٦م سمّمقرة اعمج٤مهديـ دؾمٞمّ   ٟمْم٤مل طمريم٦م دضم

  - اًمخ-- -٤ٌمعًمالشمّ  وىم٤مسمٚم٦م

  - ًمٙمت٤مسمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙم٤مشم٥م يْم٤محإ هذا ويم٤من

 أؾم٠مٟم٤م ىمدـ  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممـ  ٟمٙمقن ٓ أن ٟمرضمق ٜم٤مأٟمّ : وهق أُمر إمم ٟمٜمٌف أن سمٜم٤م طمري  

                                                 
 -77د اًمِمٝمداء: صل ذم اإلؾمالم احلًلم ؾمٞمّ اًمث٤مئر إوّ ( 7)
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 يم٤من سمامواإلُم٤مم  اًمٜمٌل ًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٢مّٟمف، ُم٤مماإل قمّمٛم٦ماًمِمؽ ذم  سمخّمقص  اًمٔمـ سمٙمؿ

 ذًمؽ وُمع ،اًمرواي٤مت هلذه ُمٓم٤مسمؼ اقمت٘م٤مديمؿ٠مّن سم سيح همػم يمالُمٙمؿ  وم٢منّ  يٙمقن وُم٤م

 ٟمٜمتٔمر وًمٙمـ ،يْم٤محاإل هذا قمغم وٟمِمٙمريمؿ اًمًديد، اًمرأي أصح٤مب  ُمـ ٟمٕمتؼميمؿ ٜم٤مٟمّ وم٢م

   -ؿمٙم٤مًمٞم٤متاإل هذه سمحؾ قمٚمٞمٜم٤م شمتٗمْمٚمقا وأن  ذًمؽ، ُمـ أيمثر شمقوٞمح٤مً  ُمٜمٙمؿ

 ذم اعمقضمقدة ًمٚمٛم٤ٌمطم٨م اًمٌٕمض اؾمتح٤ًمن ذم ؾم٤ٌٌمً  هذا إيْم٤مطمٙمؿ يٙمقن ٓ وًمٙمل

  :يْم٤مطمٞم٦ماإل اًمرؾم٤مًم٦م هبذه شمتٕمٚمؼ أُمقر ةقمدّ  لمشمٌٞم ُمـ  ًمٙمؿ ٓسمد اًمٙمت٤مب، هذا

 ؟هذا اًمرأي إلسمداء دومٕمتٙمؿ اًمتل إظمرى إهمراض هل ُم٤مـ  7  

 هذا يمؾ ؿومٚمِ  اعمًتنمىملم، وإىمٜم٤مع ٦ماًمًٜمّ  أهؾ قمغم اًمرد هق اًم٘مّمد يم٤من إذاـ  7  

 إظم٤ٌمر وشمقضمٞمف ردّ  ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ومل إظمرى؟! اًمٜمٔمري٤مت ردّ  قمغم  يمت٤مسمٙمؿ ذم اإلسار

 هذه ُمٓم٤مف آظمر سمِمٝم٤مدشمف يٕمٚمؿ يم٤من فوأٟمّ   آظمر هدف ًمف يم٤من ُم٤مماإل أنّ  قمغم اًمداًم٦م

 ومام ًمألُمقر، اًمٓمٌٞمٕمل واعمٜمحك  ٔم٤مهراًم طمٞم٨م ُمـ اعمقوقع سمحث٧م يمٜم٧م إن ؟!اًمٜمٝمْم٦م

 ًمٚمثقرة يٙمـ مل فأٟمّ  إلصم٤ٌمت شمًٕمك عم٤مذا  !إظمرى؟ واًمٜمٔمري٤مت أراء ردّ  وراء اًميورة

ّٓ  هدف  !ُم٤مم؟اإل  سمٕمٚمؿ اًم٘مقل ُمع شمتٜم٤مؾم٥م ٓ واًمتل احلٙمقُم٦م، شم٠مؾمٞمس إ

 ػٞمٕموشمْم اًمرواي٤مت هذه شمْمٕمٞمػ ذم ًمف دظمؾ ٓ قم٤مدي سمِمٙمؾ اًمثقرة ذم اًمٌح٨م إنّ 

 سملمـ  اًمتقوٞمحٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم ىمقًمٙمؿ سمح٥ًمـ  ُمٜم٤موم٤مة هٜم٤مك وهؾ ذاك،  أو ٤مباًمٙمت هذا

  ؟اًمٕم٤مدي ٤معمًتقىسم ُتٚمٞمؾ اًمٜمٝمْم٦م  وسملم صحٞمح٦م اعم٤ٌمطم٨م هذه يمقن

 أهؾ ىمٌقل قمدم ومرض قمغم هق واًمٓمٌٞمٕمل اًمٕم٤مدي اعمٜمحك وومؼ اًمتحٚمٞمؾ ُمٕمٜمك إنّ   

 رؾمٛمٝم٤م، اًمتل خلٓم٦ما طم٥ًم ؾم٤مر ىمد فأٟمّ و ًمإلُم٤مم آظمر هدف سمقضمقد  واعمًتنمىملم ٦ماًمًٜمّ 

 دًم٦مسم٤مٕ ٟم٠ميت أن ٓ ،واًمٓمٌٞمٕمل اًمٕم٤مدي سمٛمًتقاه اًمٌح٨م  وٟمتٜم٤مول ُمٕمٝمؿ شمٜمّزًٓ  ٟمًػمومحٞمٜمئذ 

 شم٠مؾمٞمس ذم هدومف اٟمحٍم وىمد اًمقاىمع  ذم قم٤مدي٤مً  أُمراً  يم٤من اعمقوقع هذا أنّ  ًمٜمث٧ٌم

 هل اًمٜمٝمْم٦م هذه ذم  سمِمٝم٤مدشمف اإلُم٤مم قمٚمؿ قمغم دًّم٧م اًمتل إظم٤ٌمر أنّ  قملٟمدّ  صمؿّ  ،احلٙمقُم٦م

  -قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد ٓ وٕمٞمٗم٦م أظم٤ٌمر
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 ؟شم١مصمر ومل شمثٛمر مل اًمٜمٝمْم٦م أنّ  قمغم اإلسار ملـ  3  

 ذم أدٟمك ُمًتقى ُمٜمتٝمج٤مً  اعمقوقع هذا ذم ٦ماًمًٜمّ  أهؾ قمغم يردّ  +اعمرشم٣م داًمًٞمّ  ومٝمذا

 شمًٚمؽ أن يٛمٙمٜمؽ يم٤منو -إظمرى اًمتٕمٚمٞم٘م٤متو أراءو إظم٤ٌمر إمم  يتٓمرق ومل اًمٌح٨م،

 إُمقر جلري٤من ـمٌ٘م٤مً  ومٞمف اًمتح٘مٞمؼ شمٙمٛمؾ أن اؾمتٓمٕم٧م إن  وقعاعمق هذا ـمرح ذم ـمري٘متف

  - ًمٚمٜمٝمْم٦م  ُمقاشمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمٔمروف وأنّ  ـمٌٞمٕمتٝم٤م قمغم

 شم٘مع ومل اًمٓمٌٞمٕمل قمتٞم٤مديآ سم٤معمًتقى يم٤مٟم٧م اًمثقرة سم٠منّ  اًم٘م٤مئؾ اًمرأي شمث٧ٌم أن ٤مأُمّ 

 قمغم اًمٗمروٞم٦م هلذه ـمٌ٘م٤مً  اًمردّ  هق قمٚمٞمؽ وُم٤م ،ٓيٕمٜمٞمؽو خيّّمؽ ٓ  ومٝمذا آظمر سمٛمًتقى

  - اعمًتنمىملمو ٦ماًمًٜمّ  أهؾ

 اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وُمٕمتؼم صحٞمح هق اعمقوقع هذا طمقل اًمِمٞمٕم٦م ي٘مقًمف ُم٤م إنّ ـ  3 

 ُمٜم٤مهْم٦م وشمْمحٞم٤مت صمقرات هٙمذا يٛمتدح اعمٕم٤مس قم٤معمٜم٤م ٕنّ  أيْم٤ًم؛  احل٘مقىمٞم٦م واًم٘مقاٟملم

 ،ىمٞم٦ماحل٘مق اًم٘مقاٟملم ُمع شمٕم٤مروٝم٤م قمدم ُمع شمدرجيٞم٤مً  اًمتل شمثٛمر ؾمتٕمامر،آو ًمٚمديمت٤مشمقري٦م

 اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م أؾم٤مس وقمغم اًمٓمٌٞمٕمل  ُمٜمح٤مه٤م وومؼ سمحثتٝم٤م ؽٟمّ إ :قمٜمٝم٤م ىمٚم٧م واًمتل

 -ضم٤مٟم٤ٌمً  وشمريمقه٤م قم٘مالئٞم٦م  سمٓمرق يٌحثقه٤م مل أظمريـ أنّ  يٕمٜمل ُم٤م ،احل٘مقىمٞم٦م واًم٘مقاٟملم

 هذه أنّ ( 1) اًمّمٗمح٦م ذم اقمتؼمت ومٚمؿَ  ٦م،اًمًٜمّ  أهؾ قمغم اًمردّ  هق هدومٙمؿ يم٤من إنـ  5 

 ٓطم٘م٤مً  دشم١ميّ  أن هل٤م اعمٛمٙمـ ُمـ إذ ومروٞم٦م؟ جمرد ٤موأهّن  سمتٙم٤مرهؿا  ُمـ ًمٞم٧ًم اًمٜمٔمري٦م

 ُمع يتٜم٤مرم ٓ اًمرأي هذا أنّ  اًمتقوٞمحٞم٦م رؾم٤مًمتؽ ذم ىمٌٚم٧م ؽأٟمّ   قمٚمامً  ،(هم٤مًمٞمٚمق) يمٗمروٞم٦م

 ومح٥ًم اخلّمؿ إلىمٜم٤مع مىمدّ  صقري رأي فأٟمّ  أي  اعمًػمة، هذه ذم سم٤مؾمتِمٝم٤مده اإلُم٤مم قمٚمؿ

 اعمًت٘مٌؾ؟  ذم دؾمٞم١ميّ  فأٟمّ  ُمٕمٜمك ومام اإلُم٤مم، قمٚمؿ يٜم٤مذم ٓ ًمذًمؽ

 ُمـ رومع سمؾ اإلُم٤مم، ؿم٠من ُمـ ي٘مٚمؾ مل فأٟمّ  قمٞم٤مً ُمدّ  اًمٙمت٤مب هذا طمقل ذيمرشمف ُم٤م إنّ ـ  4 

 اًمٜم٤مس ُمـ ىمّمديمؿ يم٤من وم٢من ،شمقوٞمح إمم حيت٤مج اًمٕمقام اًمٜم٤مس رهيتّمقّ   ام٤م أيمثر ُمٙم٤مٟمتف

ّٓ  وم٘مط، اًمدٟمٞمقي٦م اًمرئ٤مؾم٦م أضمؾ ُمـ صم٤مر ىمد اإلُم٤مم  أنّ  ئمٜمقن اًمذيـ أوًمئؽ اًمٕمقام  أنّ  إ

 ُمـ أرومع وهق وُم٘مٌقل صحٞمح إصؾ  طمٞم٨م ُمـ هذا ومرأيٙمؿ ،شم٤ًمقمده مل اًمٔمروف
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  -رهؿشمّمقّ 

 طمٞم٤مهتؿ ـمقال اإلُم٤مم سمٙمقا اًمذيـ اًمِمٞمٕم٦م قمقام هق اًمٕمقام ُمـ ىمّمديمؿ يم٤من إن ٤موأُمّ 

 واًمٕمٓم٤مء ًمٚمتْمحٞم٦م ورُمزاً  اًمديـ،و اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ؿمٝمٞمداً  واقمتؼموه  صدورهؿ، وًمٓمٛمقا

  -اإلُم٤مم ؿم٠من ُمـ ىمّٚمؾ ىمد وًمألؾمػ  هذا يمت٤مسمٙمؿ وم٢منّ  احلؼ، ورضمؾ

 هذا نّ إ: ىم٤مئالً  اًمتقوٞمحٞم٦م رؾم٤مًمتؽ ذم ٟمٗمًؽ ُمدطم٧م طملم ظمٓم٠متأ ًم٘مدـ  1 

د اًمٙمت٤مب ًّ  أشمٞمح٧م ًمق فٕٟمّ  ٤ٌمع؛ًمالشمّ  وىم٤مسمٚم٦م وؾمٚم٦ًم طمٞم٦ّم سمّمقرة اإلُم٤مم  ُمٜمٝم٩م ضم

 طمٞم٨م ىُمدُم٤مً  وُمْم٧م اًمٜمٝمْم٦م أهداف ًمتح٘مؼ اًمٜمٝم٩م هذا  ٓؾمتحٙم٤مم اعم٤ًمقمدة اًمٔمروف

 إمم حيت٤مج ٓ ُم٤م هذاو اًمّمٚمح، ـمٚم٥مو اعمًتجدة اًمٔمروف قمغم سمٜم٤مء  قمٜمف اًمٕمقد ٤مماإلُم أراد

 ٠متهتٞمّ  إذا قمٚمٞمف ؾمٞم٘مدم فوم٢مٟمّ  هدف ًمف ؿمخص يمؾ  ٕنّ  ٟمٛمقذج؛ إقمٓم٤مءو وشم٠مسٍ  شمٕمٚمٞمؿ

 ًمـ فوم٢مٟمّ  ،ىمقُمٞم٤مً  أو ديٜمٞم٤مً  أو ؾمٞم٤مؾمٞم٤مً  اٟمتّم٤مراً   ؾمتثٛمر صمقرشمف سم٠منّ  اًمقاصمؼ أنّ  يمام- اًمٔمروف

 وٓ يم٤من وإذا طمتاًم، ؾمٞمثقر  اموإٟمّ  مهٛمف ويِمحذ قمزائٛمف كحيرّ  ٤مً ٟمٛمقذضم ُيٕمٓمك كطمتّ  يٜمتٔمر

  -اعمٜمتٍمو اًمٗم٤مشمح ٟمٛمقذج إقمٓم٤مء وم٤مٕومْمؾ ٟمٛمقذج ُمـ سمد

 ٓ يمقٟمف قمـ ومْمالً  قمٚمٞمف، ومحٚم٧م اإلُم٤مم هن٩م سمف هتٛم٧ماو صٜمٕمتف اًمذي اًمٜمٝم٩م هذا إنّ   

 يٛمٜمٕمف وهذا ٌؾ،سم٤معمًت٘م اًمٔمـ وؾمقء واًمتخ٤مذل اًمقهـ ؾمٞمقرصمف اموإٟمّ  اعم٘م٤مشمؾ، مه٦م  ُمـ يرومع

 يم٤مًمثقرة ووم٤مؿمٚم٦م ُمٝمزوُم٦م صمقرهتؿ أنّ  سم٤ٌمهلؿ ٓمرخي ىمد آطمتامل  هذا ٕنّ  اًمٕمٛمؾ؛ ُمـ

 :ًمٜم٤م وم٘مؾ- ُمٜمٝم٤م ـم٤مئؾ هٜم٤مك يٙمـ ومل اعمقضمقدة سم٤معمٕمٓمٞم٤مت  اًمتٜم١ٌم ًمٕمدم ومِمٚم٧م اًمتل اًمٗمالٟمٞم٦م

 ؟سمتجًٞمده٤م ىمٛم٧م اًمتل ٤ٌمعًمالشمّ  اًم٘م٤مسمٚم٦م  واًمًٚم٦ًم اًمٗم٤مقمٚم٦م احلٞم٦م اًمّمقرة شمٚمؽ هل ُم٤م

 طمٚمٞمػ اًمٗمقري واًمٜمٍم اًمٗمتح يٙمـ مل طم٤مل ذم فٟمّ أ :هل اعمٜمٝم٩م هذا ٟمتٞمج٦م وم٢منّ  ٚمٞمفقمو  

 يزيد، يم٤من وًمق كطمتّ  اًمٔم٤ممل جم٤مراة ُمـ  سمد ٓ فوم٢مٟمّ  احلؼ؛ وـم٤مًمٌل اعمقطمديـو إطمرار ضمٌٝم٦م

 اًمٔم٤ممل ُمّم٤مومح٦م  ؿمخص يمؾ قمغم ويتٕملّم  ،ًمذًمؽ اعمٜم٤مؾم٥م اًمٕمذر جي٤مدوإ وُم٤ًميرشمف

  - اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٗمرص٦م اٟمتٔم٤مر سمحج٦م سمحرارة واًمديمت٤مشمقر واعمًتٕمٛمر

 ٤ٌمعًمالشمّ  ىم٤مسمٚمٞم٦م وٓ يم٤مً حمرّ  ٟمجد ٓ قمٞمفشمدّ  اًمذي اعمٜمٝم٩م هذا ذم وشم٠مُمٚمٜم٤م ومٙمرٟم٤م ُمٝمام ٜم٤مإٟمّ 

 اعمتحرك ×احلًلم ُم٤مماإل وهن٩م قمٛمؾ سمف يقصػ أن يٛمٙمـ اًمٗمخر  قمغم يٌٕم٨م ُم٤م وٓ
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   :هق سمف يقصػ ُم٤م أىمؾ اًمذي واًمّمٛمقد  ًمٚمجٝم٤مد واعمحٞمل ٤ٌمعًمالشمّ  واًم٘م٤مسمؾ

ّٓ                 يًت٘مؿ مل دحمٛمّ  ديـ يم٤من إن  ٜمليظمذ ؾمٞمقف ي٤م سم٘متكم إ

 طمٞم٨م ُمـ احلًٞمٜمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م دراؾم٦م هق اًمٙمت٤مب هذا وراء ُمـ همروٙمؿ يم٤من إذاـ  1 

 ؾمٌع ُمِم٘م٦م ٚمتؿُتٛمّ  ومٚمامذا ٦م،اًمًٜمّ  أهؾ ـمرطمف ُم٤م ُم٘م٤مسمؾ ذم واًمٕم٤مدي  اًمٓمٌٞمٕمل اعمٜمحك

 ؟اًمٌداي٦م ُمٜمذ+ اعمرشم٣م داًمًٞمّ  رأي شمنمحو دشم١ميّ   ومل شمرضمك، وم٤مئدة دون ؾمٜمقات

 سمٕمض شمقضمٞمف أو شمْمٕمٞمػ ؾمقى اًمًٌع اًمًٜمقات هذه ذم طم٘م٘متٛمقه اًمذي ومام

 ُمٜمحٍماً  يم٤من اًمٜمٝمْم٦م هدف أنّ  إلصم٤ٌمت وُتٚمٞمالشمؽ ُمٜم٤مىمِم٤مشمؽ  أيمثر واٟمّم٧ٌّم ؟إظم٤ٌمر

 -اإلُم٤مم قمٚمؿ ُمع يتٜم٤مرم ٓ  ذًمؽ نّ إ :شم٘مقل صمؿّ  احلٙمقُم٦م، شم٠مؾمٞمس ذم

 هلذا إؾم٤مس اًمريمـ قمـ ثشمتحدّ  أن دون ؾمٜمقات ؾمٌع ةعمدّ  جمٝمقداً  سمذًم٧م ًم٘مد  

 دًمٞمؾ أّي  ًمٜم٤م مشم٘مدّ  ومل احلٙمقُم٦م، ًمت٠مؾمٞمس ٠مةُمٝمٞمّ  إضمقاء يم٤مٟم٧م  إذا ُم٤م: وهق اجلقاب

 شمٚمؽ قمغم سم٤محلٙمؿ ايمتٗمٞم٧م ىمد اعمًتنمىملمو ٦ماًمًٜمّ   أهؾ قمغم اًمردّ  ُم٘م٤مم ذم كطمتّ  سمؾ ،ُم٘مٜمع

 ومل ،(سم٤مـمؾ) أو (صحٞمح) سمٙمٚمٛم٦م  ٓ أم ُم٤ًمقمدة يمقهن٤م طمٞم٨م ُمـ وإضمقاء اًمٔمروف

 أو أي٤مم ؾمٌٕم٦م أو  أؿمٝمر ؾمٌٕم٦م أو ؾمٜمقات ؾمٌع إمم طم٤مضم٦م ومال ،اًم٤ًمسم٘مقن ىم٤مًمف ُم٤م شمتج٤موز

  -ؾم٤مقم٤مت ؾمٌع كطمتّ 

 اًمتقوٞمحٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه يرى ُمـ يمؾ نّ إ :ًمؽ ٟم٘مقل سم٠من ي٘ميض ٟمّم٤مفواإل احلؼ إنّ 

 ُمـ وإي٤ميمؿ اهلل قمّمٛمٜم٤م- واؿمت٤ٌمهؽ ظمٓم٠مك قمغم أيمثر ي٘مػ اًمٙمت٤مب  ُمقاوٞمع ُمع وي٘م٤مرهن٤م

  -واهلٗمقات واخلٓم٤مي٤م اًمزًمؾ

 سمٌحثٜم٤م ؾمٜمنمع شمٕم٤ممم اهلل قمغم وسم٤مًمتقيمؾ اإلمج٤مًمٞم٦م، ُمٜم٤مىمِم٤مشمٜم٤مو ُمتٜم٤مُم٘مدّ  شمٜمتٝمل هٜم٤م إمم  

 وؾمٜمتٓمرق اخلٛم٦ًم، ومّمقًمف شمرشمٞم٥م سمح٥ًم اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد ًمٙمت٤مب اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م  وُمٜم٤مىمِم٤مشمٜم٤م

 إّول- اًمٗمّمؾ وٛمـ ُمتفُم٘مدّ  إمم
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 ايهتاب إٖدا٤ ـ4 
  :أُمقر قمّدة وومٞمف 

 احلري٦م ُمالك ي٤م إًمٞمؽ اًمٙمت٤مب هبذا مأشم٘مدّ   :(5ص) اًمٙمت٤مب إهداء ذم ي٘مقلـ  7

، ًمٚم٘م٤مٟمقن اعمٜمتٝمٙم٦م اعمًٚمح٦م اًمِمٞمٓم٤مين  اًمنم ىمقى اقمتداء أُم٤مم شمًتًٚمؿ مل ُمـ ي٤م واًمٕمداًم٦م،

  -ًمٚم٘مرآن اعمْم٤مدة  اًمٓمٖم٤مة طمٙمقُم٦م راومْم٤مً  سمٞمتؽ أهؾ أُم٤مم سمدُم٤مئؽ ُميضم٤مً  ووىمٕم٧م

َ : ٟم٠ًمل  خت٤مًمػ طمٙمقُم٦م قمغم اعمنموقمٞم٦م شُمْمٗمك ٓ يمل سمدُم٤مئف اإلُم٤مم خيْم٥م مِل

 طمٗمظ ُمـ أهؿ ًمٚم٘مرآن خم٤مًمٗم٦م طمٙمقُم٦مٍ  ذقمٜم٦م ُمٗمًدة دومع سم٠منّ  أّٟمف يرى  أوًمٞمس اًم٘مرآن؟

  ؟طمٞم٤مشمف

 ي٘متؾ ٓ كطمتّ  واؾمتًٚمؿ سم٤ميع ًمق فأٟمّ  يٕمٚمؿ يم٤من فٕٟمّ أًمٞمس  اًمِمٝم٤مدة؟ اإلُم٤مم ىمّرر عم٤مذا

 ؾمٞمٜم٤مل فوم٢مٟمّ  سمدُم٤مئف وختْم٥م ىمتؾ ًمق سمٞمٜمام قمٚمٞمف، ؾمٞمح٤مومظ ام٤م سمٙمثػم أهمغم  هق ُم٤م ؾمٞمخن

 ؟خينه ىمد ام٤م سمٙمثػم أهؿ أُمقراً 

 ومل واًمٌٞمٕم٦م اًمتًٚمٞمؿ قمغم واًم٘متؾ اًمِمٝم٤مدة اظمت٤مر اإلُم٤مم أنّ  هق مجٚم٦مهذه  فم٤مهر إنّ   

 ُم٤مماإل نّ إ: ي٘مقًمقن اًمذيـو ،ىمتؾ كطمتّ  ًمٚم٘م٤مٟمقن اعمٜمتٝمٙم٦م اًمِمٞمٓم٤مين اًمٕمدوان  ًم٘مقى يًتًٚمؿ

وىمد ذى سمٜمٗمًف قمدم ذقمٜم٦م طمٙمقُم٦م  ذًمؽ، ُمـ أيمثر ي٘مقًمقا مل  اًمِمٝم٤مدة، سم٘مّمد ظمرج

 ؾمتٙمقن واًمتًٚمٞمؿ اًمٌٞمٕم٦م قمدم ٟمتٞمج٦مأّن  يٕمٚمؿ يم٤من فأٟمّ  ُمع اًمِمٝم٤مدة وشمٚم٘مك ،يزيد

 احلامس ُمدرؾم٦م اعمدرؾم٦م هذه وأؾمس اإلؾمالُمل اًمديـ أٟم٘مذ ىمد يٙمقن وهبذا  -آؾمتِمٝم٤مد

   -واًمٕم٘مٞمدة اًمديـ  ـمريؼ قمغم واًمٗمداء واًمٕمٓم٤مء

 ُمـ( 1ص) ذم أىمقاًمف ضمقاب هل هذه (اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد) ُم١مًمػ مجٚم٦م أًمٞم٧ًم
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 ذم يٖمكم اًمذي اعمٚمتٝم٥م ساعم٘مدّ  دُمف هي٥م أن جي٥م اًمذي اإلُم٤مم إنّ طمٞم٨م ي٘مقل:  اًمٙمت٤مب؟

 اًمّمحراء؟ رُم٤مل قمغم اًمٓم٤مهرة دُم٤مءه يريؼ أن أراد  عم٤مذا-- -اإلٟم٤ًمين ًمٚمٛمجتٛمع قمروىمف

 هذه سمٙمؾ ريض اإلُم٤مم أنّ  اقمتؼمت اًمتل إىمقال قمغم ضمقاسم٤مً  اًمٕم٤ٌمرة هذه أًمٞم٧ًم

 ًمٚم٘مرآن؟ اعمْم٤مدة احلٙمقُم٦م ذقمٜم٦م قمدم أضمؾ ُمـ أٟمّم٤مره ودُم٤مء  دُم٤مئف وسم٢مراىم٦م اعمّم٤مئ٥م

 قمغم دُمف إراىم٦م اظمت٤مر اإلُم٤مم أنّ  وهق هٜم٤م دتقهأيّ  اًمذي اًمرأي هذا يٓم٤مسمؼ هؾ  

   اًمٕم٘مالئٞم٦م؟ اعمقازيـ إرادشمف سمٛمٚمئ  اًمٌٞمٕم٦مو آؾمتًالم

 ُمـ قم٘مالئٞم٦م ًمٚم٘مرآن خم٤مًمٗم٦م طمٙمقُم٦م قمغم اعمنموقمٞم٦م إوٗم٤مء واقمتؼمشمؿ يٓم٤مسم٘مٝم٤م، مل وم٢مذا

 ٓ كوطمتّ  قمروىمف ذم اًمدم ضمري٤من قمغم حي٤مومظ يمل ×احلًلم يم٤مإلُم٤مم  ؿمخّمٞم٦م ـمرف

 ـمٌ٘م٤مً ـ  ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُم٤مماإل ىمٌؾ وعم٤مذا ؟إذن اجلٛمٚم٦م هذه ُمٕمٜمك  ومام اًمّمحراء، رُم٤مل قمغم يراق

 ف؟دُم  سم٢مراىم٦م واًمرى ؾمتًالمٓا ٕمدمسمـ  ًم٘مقًمٙمؿ

 ؾمٌع قم٥مء ومٞمف شمتحٛمٚمقن يمت٤مسم٤مً  شمٙمتٌقن عم٤مذا ىم٤مئٚمقن؟ أٟمتؿ ومامذا ـم٤مسم٘مٝم٤م، إذا ٤موأُمّ 

 قمغم ُمتقىمٗم٦م شمٙمـ مل وسمٞمٕمتف ُم٤مماإل اؾمتًالم قمدم أنّ  شمثٌتقا يمل  وم٤مئدة؛ سمال ؾمٜمقات

  -يزيد يد ذم يده يْمع  أنـ  سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذـ  أراد وىمد اؾمتِمٝم٤مده،

 ًمتٖمػّم  شمٌٕم٤مً  صمؿّ  ؾمالُمٞم٦م،اإل احلٙمقُم٦م شم٠مؾمٞمس صمقرشمف سمدء ٜمذُم أراد اإلُم٤مم نّ إ :ىمٚم٧م وم٢من

 ي٤م ومٚمامذا اؾمتِمٝمد، كطمتّ  واًمٌٞمٕم٦م آؾمتًالم قمدم قمغم اًمث٤ٌمت إمم  ظمٓمتف همػّم  إوو٤مع

 اًمٌداي٦م ُمٜمذ ظمٓمتف نّ إ :ىم٤مل ُمـ قمغم اعمخدوؿم٦م  ؿمٙم٤مٓتاإل شمٚمؽ سمٙمّؾ  اقمؽمو٧م شمرى

 ؟يمذًمؽ يم٤مٟم٧م

 قمدم ظمٓم٦م نّ إ :ىمٚمتؿ أٟمتؿ ؿمٙم٤مٓت؟اإل هذه قمرض ذم وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمؽ اًمٗمرق هق ومام

سمام أّن إوو٤مع ٓ شمٜمٌئ قمـ   :ي٘مقًمقن وهؿ ـم٤مرىء، أُمر احلٙمقُم٦م  وذقمٜم٦م آؾمتًالم

 ُم٤مماإل قمٚمؿ وىمد اًمٌداي٦م، ُمٜمذ يمذًمؽ يم٤مٟم٧م ُم٤مماإل ظمٓم٦م نّ ٢مشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم

  -هضمدّ  قمـ وصٚمتف  اًمتل إظم٤ٌمر ظمالل وُمـ قمٚمؿ اإلُم٤مُم٦م ظمالل ُمـ إُمر هبذا
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 ُم٤م ذيمرشمف ُمـ سمٕمد صمرهت٤مأ اًمتل اًمْمج٦م ًمتٚمؽ ُمٕمٜمك ٓ فأٟمّ : أيْم٤مً  ومروٙمؿ قمغم يرد يمام

 سمؽ يتٕملّم  فأٟمّ  إمم هٜم٤م وٟمِمػم- اًمث٤مين اًمٗمّمؾ ذم ٦ماًمثالصم  وآىمؽماطم٤مت اًمّمٚمح ُمٗم٤موو٤مت

 ٓ أن وٕضمؾ اإلُم٤مم يمقنوهل  هٜم٤م،  سمف ضمئ٧م اًمذي اًمّمحٞمح اًم٘مقل أنّ  إمم آًمتٗم٤مت

 اًمٗمّمؾ ذم ذيمرتقه  ُم٤م ُمع ت٤مُم٤مً  يتٜم٤مرم سمدُمف، ختْم٥م ىمد رآنًمٚم٘م خم٤مًمٗم٦م طمٙمقُم٦م ينمقمـ

 عم٤ّمو ي٘مٌؾ،  مل زي٤مد اسمـ نّ أ ّٓ إ يزيد يد ذم يده يْمع أن قمغم ُمًتٕمداً  يم٤من اإلُم٤مم أنّ  ُمـ اًمث٤مين

  - اؾمتِمٝمد كطمتّ  ىم٤موم اعمنموط همػم آؾمتًالم ُمٜمف ـمٚمٌقا

 شمذيمر وهٜم٤مك ًمٚم٘مرآن، ًمٗم٦مخم٤م حلٙمقُم٦م اعمنموقمٞم٦م قمٓم٤مءإ رومض فٕٟمّ  ىمتؾ أّٟمف شمذيمر ومٝمٜم٤م

ّٓ  يزيد إمم اًمذه٤مبو اًمّمٚمح اىمؽمح  فأٟمّ  ُمع ُم٤مماإل أنّ   سم٥ًٌم ىمتؾ ىمد فوأٟمّ  ُمٜمف، ي٘مٌؾ مل فأٟمّ  إ

  -زي٤مد  ٓسمـ آؾمتًالم قمـ اُمتٜم٤مقمف

 سمًحؼ ىمراراً ـ  ُم٘متقل فأٟمّ  يٕمٚمؿ اًمذيـ  اإلُم٤مم يتخذ يمٞمػ(: 4)ص ذم ىمٚم٧م ىمدـ  7  

 سم٤مهلزيٛم٦م، قمٚمٛمف ُمع ًمف ُمٕمٜمك ٓ اجلدي ىمراره سم٠منّ  ٘مقلٟم أيْم٤مً  ٟمحـ اًمٕمًٙمري٦م؟  شمفسم٘مقّ  يزيد

 ىمت٤مل يريد يٙمـ مل اإلُم٤مم نّ إ :شم٘مقًمقا أن ٤موإُمّ  سمِمٝم٤مدشمف، اإلُم٤مم قمٚمؿ شمٜمٙمرواأن  ٤مإُمّ   وقمٜمده٤م

 يم٤من فأٟمّ  قمغم دًمٞمؾ اًمٜمٍمة ـمٚمٌف أو اًمٜم٤مس دقمقشمف أنّ  أسمداً  يٕمٜمل وٓ - اًمٕمًٙمري٦م ة٤مًم٘مقّ سم يزيد

 يم٤من اًمدقمقة ُمـ همروف سمؾ ،سم٤مًم٘مّقة اًمٕمًٙمري٦م اٟمتّم٤مرهٙم٤من إُم ُمـ واصم٘م٤مً  أو وقم٤معم٤مً  ُمريداً 

 سمؾ ،احلج٦م إت٤ممو يزيد طمٙمقُم٦م ودّ  سم٤مًم٘مٞم٤مم  اًمتٙمٚمٞمػ وإسمالغ سم٤معمٕمروف وإُمر اإلرؿم٤مد

 اًمتل رائؿاجل وأنّ  اًمٞمزيدي، واًمتٗمٙمػم  اًمٗمٙمر ؾمٞميب اًمٌٞمٕم٦م قمـ اُمتٜم٤مقمف أنّ  يٕمٚمؿ يم٤من

 أُمٞم٦م سمٜمل زيػ ؾمتٙمِمػ و إُم٦م وٛمػم ؾمتقىمظ اًمٌٞمٕم٦م قمـ اُمتٜم٤مقمف قمٜمد سمح٘مف ؾمػمشمٙمٌقهن٤م

  - اإلؾمالُمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اخلالوم٦م قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمدة ظمالومتٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م أنّ و

 :ٟم٘مقل ٟمحـو ،(اًمٗمروٞم٦م) سمـ وؾمٛمتف قمٜمقاٟم٤مً  اًمٙمت٤مب ُمـ( 1ص) ذم ذيمرت ًم٘مدـ  3  

 آٟمحراف إمم يي١مدّ  اعمًّٚمٛم٦م اًمٕم٘م٤مئد خي٤مًمػ سمام اًمديٜمٞم٦م اعم٤ًمئؾ  ذم ًمٗمروٞم٦ما إسمداء نّ إ

 واًمت٤مريخ واًمٙمٞمٛمٞم٤مء اًمٗمٞمزي٤مء ُمثؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م يمٛم٤ًمئؾ  ُم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم ومٝمل ،واخلٓم٠م ًمْماللوا
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 طمٞم٨م هٜم٤م، سم٤مًمٗمروٞم٦م ًمٕمٜمقٟمتٝم٤م ُمٕمٜمك ٓ وقمٚمٞمف  ؛وُمذهٌٞم٦م قم٘م٤مئدي٦م ُم٠ًمًم٦م هل اموإٟمّ  واهلٞمئ٦م،

 شم٘مٌؾ ٓ قمت٘م٤مدي٦مآ اعم٤ًمئؾ ٕنّ   ُم٘مٌقًم٦م؛ أو ُمرومقو٦م إُّم٤م اقمت٤ٌمره٤م سمؽ جيدر يم٤من

  -ُم٤ًمئؾ هٙمذا ُمثؾ ذم اًمزُم٤من ُمرور ي١مصمر وٓ ٟمتٔم٤مر،آ

   ايعكد٠ فو ـ1     
 اًمٜم٘مٓم٦م ذم أوردٟم٤مه٤م اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت وشمػمة قمغم هق( 1 )ص ذم يمت٥م ُم٤م يمؾـ  3 

 هذه سم٠منّ  ومٞمٝم٤م ىمْمٞمٜم٤م وىمد ،اًمٜمٝمْم٦م أؾم٤ٌمب ومٞمٝم٤م طمٚمٚمٜم٤م واًمتل اًم٤ًمًمٗم٦م،  اًمٜم٘م٤مط ُمـ اًمراسمٕم٦م

 وُمثٞمالهت٤م، ؾمامقمٞمؾإ ذسمح ىمّم٦م قمغم أيْم٤مً  شمرد ٤موم٢مهّن   صحتٝم٤م ومرض قمغم اإلؿمٙم٤مٓت

 ديـ إٟم٘م٤مذو ًمإلؾمالم، طمٗمٔم٤مً  اًمزايمٞم٦م دُم٤مؤه شمراق أن اإلُم٤مم أراد  :ٟم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ

  - اًمٞمزيدي٦م احلٙمقُم٦م  وآوم٤مت اجلٗم٤مف ُمـ اًمتقطمٞمد

 ُمٔمٝمر أقمٔمؿ خيٚمد كطمتّ  اًمرُمْم٤مء شمٚمؽ قمغم اًمٓم٤مهرة دُم٤مؤه شمًٞمؾ أن أراد اإلُم٤مم  

   -اًمٕم٤ممل يمؾ ذم ًمألطمرار ٞم٦ماحل٘مٞم٘م واًم٘مٌٚم٦م اًمٌنمي٦م،  ُمٗمخرةو ًمٚمتقطمٞمد

 ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م ظم٤ٌمء أذف يٛمثٚمـ اًمٚمقايت اًمٜم٤ًمء ؾمٌل ×احلًلم اإلُم٤مم ؾُتٛمّ  ًم٘مد  

 يرظمص رء ويمؾ واحلرُم٤مت آقمت٤ٌمرات يمؾ أنّ  اًمٕم٤ممل يمؾ يٕمٚمؿ  كطمتّ  واًمٓمٝمر، واًمٕمٗم٦م

 يراقمقن ٓ أُمٞم٦م سمٜمل أنّ  اجلٛمٞمع وًمٞمٕمٚمؿ ،ًمٚمٌنمي٦م اًم٤ًمُمٞم٦م  احل٘مقق وحلٗمظ اإلؾمالم ٕضمؾ

 إقمراف هتؽ قمـ قمقنيتقرّ   وٓ واًمِمٕم٤مئر، ؾم٤متواعم٘مدّ  ًمٚمحرُم٤مت طمرُم٦م أّي 

 صم٤مر وم٘مد ،ًمٚمًٌل  سمٞمتف أهؾ ضقمرّ و سمدُمف اإلُم٤مم كوحّ  هذا أضمؾ ُمـ- يم٤موم٦م واًمٜمقاُمٞمس

   -اهلل ُمـ سم٠مُمر يم٤من سمف ىم٤مم ُم٤م يمؾو اًمٕمراق ٟمحق فادّم  اهلل ُمـ سم٠مُمرو اهلل، ُمـ سم٠مُمر

 ًمف يٙمـ مل ُم٤مماإل أنّ  وشمّمّقر وآؾمتٗمٝم٤مم، ٥ماًمتٕمج إفمٝم٤مر ذم وشم٤ٌمًمغ شمٖم٤مًمط ٟم٧مأ ومٝم٤م  

 اًم٘متؾ هق ُم٤مماإل طمريم٦م ذم سم٤مًمذات اعم٘مّمقد أنّ و ٟم٤ًمئف، ؾمٌلو فدُم إراىم٦م وراء  هدف

 اخلػم ُمّمدر هل طمٞم٤مة قمغم جيٝمز عم٤مذاو اًمزايمٞم٦م؟ اًمدُم٤مء  هذه شمًٞمؾ عم٤مذا شم٠ًمل صمؿّ ، اًمًٌلو

 إوسم٤مش عمرأى قمرو٦م ٕمٚمقنجُي و اًمٌٞم٧م أهؾ ي١مه عم٤مذا :ضمرأة سمٙمؾ و شم٘مقل صمؿّ  اًمؼميم٦م؟و
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   شمٖم٤مًمط؟ ؽأٟمّ   أم إُمر هذا أطمد ىم٤مل ومٝمؾ ؟اًمٜمٝمؿ

َـّ  أن اًمٓمٝمر رسمٞم٤ٌمت ًمٜم٤ًمئف يرد مل اإلُم٤مم إنّ  ّٓ  ًمٚمٜم٤مفمريـ، قمرو٦م يٙم  أنّ  يٕمٚمؿ فأٟمّ  إ

- اؾمتِمٝم٤مده وصمامر هنْمتف ٟمت٤مئ٩م ؾمتًتٙمٛمؾ طمٞمٜمٝم٤م ضمٝمٚمٝمؿ، ُمـ  اًمٜم٤مس ؾمٞمخرج ؾمٌٞمٝمؿ

 اًمٜم٤مس وأي٘مٔم٧م احل٘م٤مئؼ يمِمٗم٧م اًمتل ÷زيٜم٥م  دةاًمًٞمّ و اًمًج٤مد اإلُم٤مم ظمٓم٥م إًمٞمؽ

  -همٗمٚمتٝمؿ ُمـ

 قمغم اعمؽمشم٦ٌم أصم٤مر إمم آًمتٗم٤مت دون دُمف إراىم٦م وم٘مط هق اإلُم٤مم هدف يم٤من وم٢مذا  

 وػأ ،ومٞمٝم٤م ًمٞم٘متؾ ُمٙم٦م ذم اًمٌ٘م٤مء سمف أومم ًمٙم٤من سمٞمتف، أهؾ وأه اؾمتِمٝم٤مده و اًمٌٞمٕم٦م رومْمف

 سمٞمتف أهؾ ُمـ جمٛمققم٦م ُمٕمف ضمٚم٥م ومٚمامذا وم٘مط اًم٘متؾ هق  ُم٤مماإل ُمراد يم٤من إذا ذًمؽ إمم

   قمٜمف؟ ًمٚمدوم٤مع شمدظمٚمقا ىمتٚمف وأرادوا  ُم٤م أُمر طمدث إن كطمتّ  اعمديٜم٦م وازم إمم وأٟمّم٤مره

 إصمؿ هل سمٞمٕم٦م هٙمذا سم٠منّ  ًمٕمٚمٛمف ذًمؽ ومٕمؾ امإٟمّ  ًمٞم٘متؾ، اًمٌٞمٕم٦م قمـ يتخٚمػ مل اإلُم٤مم إنّ 

 ُٓمتٜم٤معا هذا أنّ  يٕمٚمؿ يم٤من ُم٤مماإل أنّ  وُمع ،اإلؾمالُمل اًمديـ حمق  ذم وُمِم٤مريم٦م يمٌػم

ّٓ  اًمنميٗم٦م سمحٞم٤مشمف يدّ ؾمٞم١م   -ًمٚمخٓمر ٟمٗمًف ضقمرّ و قمٜمٝم٤م  ختٚمػ فأٟمّ  إ

 اهلل أومٕم٤مل قمغم شمقضمٞمف ُمثٚمٝم٤م ٞمٛمٙمـوم اًمقاهٞم٦م ؿمٙم٤مٓتاإل هذه قمغم سمٜمٞمٜم٤م ًمق  

 أؿمٌف يم٤من اًمذي إيمؼم يمٕمكم رؿمٞمد ًمِم٤مب ؾمٛمح ملَ  ُم٤مماإل قمغم أيْم٤مً   وشمِمٙمؾ ،واًمرؾمقل

 يم٤مًم٘م٤مؾمؿ احلٚمؿ يٌٚمغ مل ومتك أو ًمٕم٤ٌمس،ا اًمٗمْمؾ  يم٠ميب ُم١مُمـ وؿمج٤مع ،’سم٤مًمٜمٌل اًمٜم٤مس

 ذم دُم٤مؤهؿ دمري أن وسمدل  اعمٞمدان، إمم سم٤مًمذه٤مب وإصح٤مب ه٤مؿمؿ سمٜمل وؾم٤مئر

 ًمٙم٤من ٤مً طمٞمّ  ه١مٓء  ُمـ واطمد يمؾ سم٘مل ًمق فأٟمّ  واحل٤مل يمرسمالء، رُمْم٤مء قمغم ؾم٤مًم٧م قمروىمٝمؿ

 هذه يم٤مٟم٧م وإن : هق إؾمئٚم٦م هذه يمؾ قمغم اجلقاب إنّ  -اعمًٚمٛملمو ًمإلؾمالم طمّمٜم٤مً 

 ُمتك يمريٛم٦م قمزيزة ضمري٤مهن٤م يٚمزموًمٙمـ  أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٕمروق ذم دمري وأن سمد ٓ اعمٚمتٝم٦ٌم اًمدُم٤مء

 اًمدُم٤مء شمٚمؽ شمراق أنو اًم٤ًمُمٞم٦م عمّم٤محلف طمٗمٔم٤مً  اعمحق ظمٓمر احلٜمٞمػ اًمديـ هبذا أطمدق  ُم٤م

 ًمإلؾمالم ذظمراً  واخل٤مًمد اعمْمحل اًمٗم٤مرس هذا ؿمٝم٤مدة ًمتّمٌح اهلل ؾمٌٞمؾ ذم  اًمرُمْم٤مء قمغم

  -اًم٘مرآنو
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 يمِمػو أُمٞم٦م سمٜمل ومْمح ورائف ُمـ احلٙمٛم٦م يم٤مٟم٧م إهلل ُمنموع هل اإلُم٤مم هنْم٦م إنّ   

  -اًمٕمٚمٞم٤م اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ همػمه٤مو اًم٤ٌمـمؾ، قمـ احلؼ ومّمؾو زيٗمٝمؿ 

   ارتايد ايػٗٝد نتاب ١ََكّد ـ3  
وم٢من  رائٝمؿ،ُمـ شم٘مًٞمؿ اعم١مًمٗملم إمم جمٛمققم٤مت سمح٥ًم آ ُم٦ماعم٘مدّ  ذم ذيمر ُم٤م إنّ ـ  5 

 سمح٥ًمـ  اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد يمت٤مب ُم١مًمػ  ُمع أنّ  ل،وّ إ اًمرأي ي١ميد احل٤مض اًمٙمت٤مب

 شمٕمرومل  اًمرأي، ذًمؽ دشم١ميّ   يمت٤مسمف ٟمت٤مئ٩مـ  وًمألؾمػـ  ًمٙمـ ه،ردّ  سمّمدديم٤من ـ  اًمٔم٤مهر

  - قم٤ٌمس اسمـ ُمثؾ ،ٕمٔمامءٚمًم واًمث٤مىم٥م اخلػّم  واًم٘مّمد ًمٚمتٗمٙمػم هتامُم٤مً ا

 ًمٚمرأي ١مؾمسشم ُم٘مٜمٕم٦م أدًم٦م ٦مأيّ  ي٘مّدم مل اًمٙمت٤مب هذا وم٢منّ  وشمٙمراراً  ُمراراً  ذيمرٟم٤م يمامو  

 ذاإ قماّم  ُم٘مٜمٕم٦م أدًم٦م يقرد مل فأٟمّ  يٕمٜمل ُم٤م ،ـمرطمٝم٤م اًمتل اعم٤ٌمطم٨م ذم إًمٞمٝم٤م وحيتٙمؿ  شمٌٜم٤ّمه اًمذي

 اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ُمـ سمحثف ويم٤من اإلؾمالُمٞم٦م، احلٙمقُم٦م ًمت٠مؾمٞمس  ُم٤ًمقمدة اًمٔمروف يم٤مٟم٧م

 ديّ ي١م ام٤م أظمريـ، آراء ردّ و ه٤مُمِمٞم٦م ُم٤ٌمطم٨م  إمم اًمٖم٤مًم٥م ذم شمٓمّرق سمٞمٜمام شم٤مُم٤ًم، ٟم٘مّم٤مً  ٟم٤مىمّم٤مً 

  -لإوّ  اًمرأي اًمٜمتٞمج٦م ذم

 ُمـ ومٚمًٗم٦م ٓ قمٛمالً  اًمٜمٝمْم٦م هذه يٕمتؼمون ٓ ؿوم٢مهّن  اًمث٤مين اًمرأي أصح٤مب ٤موأُمّ   

 ٟمٗمؽمض اًمتل اًمتٕمٌدي٦م إُمقر يمٌ٘مٞم٦م شمٕمٌدي٤مً  أُمراً  هل وٓ ُمٜمف،  ُمردم٤مة صمٛمرة وٓ ورائف

 واًمدقم٤مء ثٞم٦مواحلدي اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٙمت٥م أنّ  قمٚمامً  - ُمٜمٝم٤م اعمرضمقة واًمٗم٤مئدة سم٤محلٙمٛم٦م ضمٝمٚمٜم٤م

  -اًمٜمٝمْم٦م  هذه وومٚمًٗم٦م سمٗمقائد امٚمقءة واًمِمٕمر وإدب واًمزي٤مرات

 هبذه اًم٘مٞم٤مم قمغم ُم٤مماإل قمزم طمٍمت ىمد اجلامقم٦م هذه نّ إ :اًم٘مقل اعمٛمٙمـ ُمـ أضمؾ  

 وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف هلل وـم٤مقم٦م اُمتث٤مًٓ  صم٤مر ىمد ُم٤مماإل أنّ  يٕمٜمل ُم٤م اًمتٕمٌدي،  اًم٥ًٌم ذم اًمثقرة

 شمرشم٥م ُم٤م يمؾ وُمعـ  وهنْمتف طمريمتف ذم ’إيمرم ًمٚمٜمٌل  لإوّ  اعم٘مّمقد أنّ  يمام ،ومح٥ًم

  - اًمرؾم٤مًم٦م داءوأ هلٞم٦ماإل  إواُمر اُمتث٤مل هق يم٤منـ  ُمـ ٟمت٤مئ٩م  وآصم٤مر ورؾم٤مًمتف سمٕمثتف قمغم

 ّٓ  ٤مأهّن  أو اًمٌنمي، آؾمتٞمٕم٤مب ـمقر ومقق يم٤مٟم٧م ُم٤مماإل صمقرة أنّ  يٕمٜمل ٓ هذا أنّ  إ
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 وم٤مئدة سمال اٟمتح٤مراً  وشمٕمتؼمه إضمراء هٙمذا دُمَّقز ٓ اًمتل اًمٕم٤مدي٦م اًمٕم٘مقل  اصٓمالح وسمح٥ًم

 سمٚمح٤مظ ُم٘م٤مُمف سمٕمٚمق شم٘مرّ  ٤موم٢مهّن  قمّمٛمتف سمٛم٘م٤مم ختدش ٓ  كطمتّ و ،قم٘مالئٞم٦م همػم سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ

  -وم٘مط ُم٤مُم٦مواإل اًمٕمّمٛم٦م ذم قم٘مٞمدهتؿ

 وُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م ُمٕم٘مقل أُمر ×اًمِمٝمداء دؾمٞمّ  ومٜمٝمْم٦م يمذًمؽ، ًمٞمس إُمر إنّ  يماّل   

 طم٘م٤مئ٘مٝم٤م وأدرك اًمدوام، قمغم ُمٜمٝم٤م اؾمتٗم٤مد وىمد اًمٌنمي، اًمٗمٙمر  ُمتٜم٤مول ذم وأهداومٝم٤م

 إمم حُيت٤مج ٓ ًمذا ؛اًمٜمٝمْم٦م هذه ُمٗمنا مه٤م ٟم٤ًمناإل  وقم٘مؾ اًمٗمٓمرة إنّ  سمؾ ،واًم٘مٞمّٛم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م

  -وُمٜمٓم٘مٞم٦م ُمٕم٘مقًم٦م  دمٕمٚمٝم٤م كطمتّ  اًمٜم٤مىمص وـمرطمؽ اًمً٘مٞمؿ ُمٜمٓم٘مؽ

 أُمر سمرأيٜم٤م ومٝمق( 71)ص ذم قمٚمٞمف أؿمٙمٚم٧م واًمذي +سـم٤موو اسمـ داًمًٞمّ  يمالم ٤موأُمّ   

 ذم يم٤من طمٞم٨م ،ُم٤مماإل صمقرة ذم اعمّمٚمح٦م إدراك سمٕمدم أؾم٤مؾم٤مً  يتٕمٚمؼ وٓ ًمٚمٖم٤مي٦م، ُت٘مٞم٘مل 

 أىمر وىمد ،ٟمٔم٤مئر وًمف اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمقازيـ ُمٓم٤مسمؼو ذقمل أُمر اًمِمٝم٤مدة ؾشم٘مٌّ   أنّ  صم٤ٌمتإ ُم٘م٤مم

 اًمِم٤مرع ي٠مُمر أن ذم ؿمٙم٤ملإ وٓ اعمٝمٛم٦م، اعمّم٤مًمح ُت٘مؼ  أضمؾ ُمـ سمجقازه واًمنمع اًمٕم٘مؾ

  - اًمِمٝم٤مدة يمراُم٦م ٜمٞمؾسم ُم٤م ؿمخّم٤مً  ساعم٘مدّ 

 وإظم٤ٌمر، وأي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٙمت٥م يراضمع طمٞمٜمام اعمرء وم٢منّ  اًمتح٘مٞمؼ ٕصقل وـمٌ٘م٤مً 

 يمؾ أنّ  أي ُمٝمؿ،و راضمح أُمر اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ـمريؼ قمـ  اًمِمٝم٤مدة ٟمٞمؾ أنّ  يرى

 أنّ  كطمتّ  ،امدوطم٤مً  قمٛمٚمف يٙمقن سم٤مًمِمٝم٤مدة  اًمٗمقز ضمٝم٤مده وراء ُمـ ي٘مّمد ؿمخص

  - اًمٕمٛمؾ هذا  ُمثؾ قمغم اًمٜم٤مس عؿمجّ  ىمد سمٜمٗمًف |اًمرؾمقل

 ـم٤مًم٥م هق ُمًٚمؿ ويمؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م، اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ يٕمدّ  إًمٞمٝم٤م اًمِمققو اًمِمٝم٤مدة ـمٚم٥م إنّ   

 ُتٗمٞمز هق اًمتْمحٞم٦م هذه قمغم واحل٨ّم  اًمؽمهمٞم٥م ُمـ واًمٗم٤مئدة اهلدف  يم٤من وإن ،هل٤م

ّٓ  اًمديـ، قمغم اًمث٤ٌمتو اجلٝم٤مد قمغم  ًمإلىم٤ٌمل مهٛمٝمؿ وؿمحذ أظمريـ  اعمج٤مهديـ أنّ  إ

ّٓ  رء  أقمٞمٜمٝمؿ ٟمّم٥م يٙمـ مل اعمقت ًمٚم٘م٤مء يذهٌقن اًمذيـ   -أواُمره اُمتث٤ملو اهلل رو٤م إ

 ًمٜمٞمؾ ُمِمت٤مىمقن أٟمتؿ عم٤مذا :هلؿ ي٘مقل أن اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد ُم١مًمػ ُٕمث٤مل حيّؼ  ٓ وقمٚمٞمف
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  - اًمير همػم قمٚمٞمف يؽمشم٥م ًمـ ىمتٚمٙمؿ أنّ  يمام اًمِمٝم٤مدة؟ ُمـ اًمٗم٤مئدة  هل وُم٤م اًمِمٝم٤مدة؟

 سواًمتٚمٌّ  ًمٚمِمٝم٤مدة ـمٚم٤ٌمً  يم٤من ُم٤مماإل ظمروج أنّ + ٤مووسـم اسمـ داًمًٞمّ  ُم٘مّمقد إنّ 

   -اًمٕمٔمٛمك اًمًٕم٤مدة إمم واًمقصقل سمٗمْمٞمٚمتٝم٤م 

 اإلُم٤مم هنْم٦م إمم وٟمٔمر ًمٚمِمٝم٤مدة اإلُم٤مم ـمٚم٥م ومٙمرة هيْمؿ أن اًمٌٕمض يًتٓمع مل إن

 شمرسمك ىمد إُم٤مُم٤مً  اإلُم٤مم يرى ومٝمق ـم٤مووس، اسمـ داًمًٞمّ  شم٘مّمػم ًمٞمس ومٝمذا  ٘م٦موٞمّ  زاوي٦م ُمـ

   -هب٤م يرطمٌقنو سم٤مًمِمٝم٤مدة ي٠مٟمًقنو يٗمتخرون  سمٞم٧م أهؾو اًمقطمل سمٞم٧م ذم

 اعمج٤مهد ُمثؾ اًمِمٝم٤مدة، ىم٤مصداً  ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ُمـ اإلُم٤مم ظمروج ُمـ إذن ُم٤مٟمع ومال

 ،ذيمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ٟمٗمًف قمـ يداومع ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم اًمِمٝم٤مدة أضمؾ ُمـ  اجلٝم٤مد إمم ذه٥م اًمذي

 ٓ اًمِمٝم٤مدة إمم ذه٥مي ُمـ ٕنّ  ؛صحٞمح همػم هٜم٤م  اًمٜمٗمس قمـ سم٤مًمدوم٤مع اًمتٕمٌػم يم٤من وإن

  - اإلؾمالم قمـ يداومع سمؾ ٟمٗمًف قمـ يداومع

 (أٟم٧م ؿم٠مٟمؽ ُم٤م)و ،(وًْمتُٕمؿ وَمْٚمتُّمؿ) سمٛمٜمٓمؼ( 73)ص ذم اعم١مًمػ عشمذرّ  ًم٘مدـ  4  

 سمٌٕمض شم٠مصمروا امـ إؿمخ٤مص سمٕمض ىمٚمقب إمم اًمٜمٗمقذ اًمٕم٤ٌمرات هذه  ظمالل ُمـ ُمريداً 

 اًمديـ قمغم اعمٜمٓمؼ هبذا ؾمح ىمدو ،اًمٕمٚمامءو اإلؾمالم  قمغم اخلًٞم٦ًم واهلجامت اًمدقم٤مي٤مت

 ذو فأٟمّ  قمغم ٟمٗمًف وئمٝمر اعمتديٜملم، رؤوس  اعمٕمروم٦م وقمدم اجلٝمؾ سمٕمّم٤م ًمٞميب وُمٔم٤مهره

 اإلؾمالم ظمٚمق واًمقاىمع ُمتٕمّمٌقن،  ظمِمٜمقن ومٛمتحجرون أظمرون أُّم٤م اعمتحرر، اًمٗمٙمر

   -ًمٚمجٛمٞمع  اًمدوام قمغم ُمٙمٗمقًم٦م واًمتح٘مٞمؼ اًمٌح٨م طمري٦م وأنّ  ،ُمٜمٓمؼ هٙمذا ُمـ

 أنّ و ،اًمٌٞم٤منو اعمٜمٓمؼ وطمري٦م اًمتح٘مٞمؼاًمٕمٚمؿ و قمٍم اًمٕمٍم هذا أنّ  اعم١مًمػ اقمتؼم وم٘مد  

 ًمٞمٕمدّ  أٟم٧م( ؿم٠مٟمؽ ُم٤مو) ،(وًْمتُٕمؿ وَمْٚمتُّمؿ) ُمٜمٓمؼ قمّمقر هل اًمتل شمًٛمك إؾمالُمٞم٦م اًمٕمّمقر

 قمٞمفيدّ  ُم٤م يمؾ وُمع ،ٗمقنُمتخٚمّ  ومرضمٕمٞمقن أظمرون  ٤مأُمّ  ،واًمتجديد احلْم٤مرة أهؾ ُمـ ٟمٗمًف

  -اإلؾمالم ودّ  غشمٌٚمّ  اًمتل اعمًٛمقُم٦م وإىمالم  واًمٙمت٤مسم٤مت واًمٗم٤مرغ اًم٤ٌمـمؾ اعمٜمٓمؼ اظمت٤مر وم٘مد
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 ايطٝاضٞ اإلض٬َٞ  ادتٛٚ اإلَاّ ـ1  

 اًمٕمٙمس قمغم يم٤من ل اًمًٞم٤مد،ؾمالُماإل آؾمتٕمداد(قمـ 74)صذم  ذيمرهُم٤م  إنّ ـ  1  

 شمِمٙمٞمؾو ًمٚمٜمٝمْم٦م ٠مةُمٝمٞمّ  شمٙمـ مل إضمقاء أنّ  اًمٙمت٤مب هذا ُم٦مُم٘مدّ  ذم أووحٜم٤م وىمد  ،ت٤مُم٤مً 

  - احلٙمقُم٦م

 راضمع اعمٜم٤مؾم٥م فمرومٝم٤م ذم شمٙمـ مل اإلُم٤مم هنْم٦م أنّ  ُمـ اًمٌٕمض يٕمت٘مده ومٞمام ًم٥ًٌموا

 أؾم٤ٌمهب٤م أنّ  يروا مل ًمذا ورائٝم٤م ُمـ اهلدف هق ؾمالُمٞم٦ماإل احلٙمقُم٦م شمِمٙمٞمؾ  أنّ  ٓومؽماوٝمؿ

 ُمٜمٞمٕم٤مً  اً ؾمدّ  ُمٜمٝم٤م يمؾ يٛمثؾ اًمتل ُمقاٟمٕمٝم٤م وٓطمٔمقا اعمجتٛمع،  ذًمؽ ذم ُمتقومرة وفمروومٝم٤م

   -اهلدف هذا سمٚمقغ سمقضمف ي٘مػ

 قمدم هق اهلدف، ًمٌٚمقغ ُم٤ًمقمدة شمٙمـ مل اًمٔمروف أنّ  قمغم إدًم٦م وأهؿ أسمرز ُمـ  

 اسمـ يمثقرة اًمٔمروف طم٤مًمٗمتٝم٤م اًمتل أظمريـ هنْم٤مت وٓ ًمذًمؽ  اإلُم٤مم هنْم٦م ُت٘مٞمؼ

  -ُمراُمٝم٤م إمم  شمّمؾ مل إذ اًمزسمػم، اسمـو اعمالئٙم٦م همًٞمؾ

   اذته١َٛ تجبٝت ـ5  
 صحٞمح؛ (إيمثري٦م سمٞمٕم٦م هل يزيد ُمع اإلُم٤مم سمٞمٕم٦م أنّ ) :(77)ص ذم هذيمر ُم٤م إنّ ـ  1  

 يم٤من ًمق فوم٢مٟمّ  ٟمٔمرٟم٤م وضمٝم٦م ُمـ كوطمتّ - ُم٤مماإل همػم سم٤ميٕمقا عم٤م أطمراراً  اًمٜم٤مس  شمرك ًمق فٕٟمّ 

 اًمدُم٤مء ُمّم٤ميص ُمـ يمثػم اإلُم٤مم مجع ذم ًمدظمؾ سم٤معمئ٦م قمنميـ  سمٜم٦ًٌم حمتٛمالً  اإلُم٤مم اٟمتّم٤مر

ّٓ  رسمٕمل، سمـ وؿم٨ٌم ؾمٕمد سمـ يمٕمٛمر  ؛ُمًتحٞمالً  اً أُمر اإلُم٤مم اٟمتّم٤مر يٕمتؼمون يم٤مٟمقا  ؿأهّن  إ

 ضمٕمٚمٝمؿ ُم٤م وهذا واًمًٞم٤مؾمٞم٦م،  وإظمالىمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م إوو٤مع قمغم القمٝمؿٓـمّ  وذًمؽ

  - واًم٤ٌمـمؾ  اًمٙمٗمر ُمٕمًٙمر إمم وهيرقمقن وُمٜم٤مصٌٝمؿ، دٟمٞم٤مهؿ قمغم طمٗم٤مفم٤مً  احلؼ يؽميمقن

مل  ًمؽًمذ إيمثري٦م، سمٞمٕم٦م شمٕمٜمل ٞمزيدًم اإلُم٤مم وسمٞمٕم٦م ،اإلُم٤مم ُمع يم٤من اًمٕم٤مم اًمرأي إنّ   

  - اًمٌداي٦م ُمٜمذ ًمٚمِمٝم٤مدة اؾمتٕمديٛمٙمـ ًمإلُم٤مم أن ي٘مٌؾ سمٛمثؾ هذه اًمٌٞمٕم٦م، ًمذًمؽ 
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 ؟اإلَاّ ٜباٜع مل ملاذا ـ6  
 يزيد ظمالوم٦م ىمٌقل اإلُم٤مم اؾمتٓم٤مقم٦م ًمٕمدم أؾم٤ٌمسم٤مً ( 34و 31ص) ذم ذيمر ًم٘مدـ  4  

  -وُم٤ٌميٕمتف

 ُمٝمجتف سمذل اًمثٛمـ يم٤من وإن ظمالومتف دي١ميّ  ومل يزيد ي٤ٌميع مل اإلُم٤مم أنّ  قمغم اًمدًمٞمؾ  

 إدًم٦م ُمـ أىمٛمتف ُم٤م هق ،اًمِمٝم٤مدة كطمتّ  ذًمؽ قمغم ُمّمٛمامً  يم٤من اًمٌداي٦م وُمٜمذ  ،دُمف وإراىم٦م

 ذم شم٠ميت ومٙمٞمػ يزيد، ي٤ٌميع أن سمقؾمٕمف يٙمـ مل اإلُم٤مم سم٠منّ  سمٕمده٤م  شمٍمحيؽ إمم إو٤موم٦م اًمًت٦م

   ؟اًمٌٞمٕم٦م اىمؽمح  ىمد اإلُم٤مم نّ أ ًمتّدقمل اًمث٤مين اًمٗمّمؾ

   ايٓاع ضتػاث١ا ـ7  
 ×اعم١مُمٜملم أُمػم اإلُم٤مم سمٕمٍم ×احلًلم اإلُم٤مم قمٍم ىمٞم٤مس(: 31)ص ذمـ  71  

 ذم يِم٤مرك مل× اعم١مُمٜملم أُمػم أنّ  إمم أوػ ،ةقمدّ  ضمقاٟم٥م ُمـ اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس  هق

 عم٤م فأٟمّ  يمام ،ىمتٚمف قمغم ٜمٝمؿيٕم ومل ،اًمث٤مئريـ أن ي٘مقد ي٘مٌؾ ومل قمثامن،  قمغم واًمثقرة اهلجقم

 وٓ طمٙمقُم٦م هٜم٤مك شمٙمـ ومل ،ُم٘متقًٓ  امنقمث يم٤من  ؾمالُمٞم٦ماإل احلٙمقُم٦م ًمتِمٙمٞمؾ اؾمتٕمد

  -هل٤م رؾمٛمل ُمٕم٤مرض

 سمٕمد إىمؾ قمغم أو ،يزيد وىمتؾ اًمٜم٤مس ىمٞم٤مم سمٕمدىمٌؾ احلٙمقُم٦م  ىمد اإلُم٤مم يم٤من ومٚمق

 يٜمؾ مل ك وإنطمتّ ـ  اًمٌٕمض فاىمؽمطم يمامـ  ُمٜمٝم٤م يزيد وازم  إظمراجو اًمٙمقوم٦م قمغم اًمًٞمٓمرة

 اًمٙم٤مشم٥م هذا رأي قمـ ؿمٙم٤ملاإل وًمدومع ،صحٞمح٤مً   ىمٞم٤مؾم٤مً  هذا ًمٙم٤من ،ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمراُمف

 اإلُم٤مم ي٠ميت أن اًمٙمقوم٦م هؾأ ىمؽمحا  وم٘مد هذا، حيّمؾ مل وًمألؾمػ ًمٙمـ- ًمألُمقر وٟمٔمرشمف

 أؾمٗمرت اًمتل ُمٝمٛمتٝمؿ  ٟمج٤مزإ وسمٕمدـ  قمثامن قمغم اًمث٤مئرون سمٞمٜمام- ُمٜمٝم٤م يزيد قم٤مُمؾ خيرجو

 فمروف  ذم إُمقر زُم٤مم يٛمًؽ أن× قمكم ُمـ ـمٚمٌقاـ  اًمالئؼ همػم اخلٚمٞمٗم٦م إزاطم٦م قمـ

   ؟إُمريـ هذيـ سملم إذن اًمٕمالىم٦م ومام- ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م طمدّ  ممإ يم٤مٟم٧م

 سملّم  ىمدو ،وم٤مرهم٤مً  يمالُم٤مً  يم٤من اًمٙمقوم٦م أطمرارقمـ  ىم٤مًمف ُم٤م يمؾ إنّ ( 37)ص ذم ـ77  
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ّٓ  وخم٤مدقملم يم٤مذسملم مجٞمٕم٤مً  يم٤مٟمقا  ؿأهّن  اعمًت٘مٌؾ  واجلٛمٞمع اًمٞمد، أص٤مسمع شمتج٤موز مل ىمٚمٞمٚم٦م صمّٚم٦م إ

   ؟!قمٚمٞمٝمؿ اقمتٛمدو يٕمرومٝمؿ  مل اإلُم٤مم أنّ  ٙمٞمػوم يٕمرومٝمؿ

ّٓ  اإلؾمالُمل، اًمٕم٤ممل ذم احل٤ًمؾم٦م اعمرايمز ُمـ يم٤مٟم٧م وإن وم٤مًمٙمقوم٦م ؽ،ذًم قمغم قمالوة  إ

 يزيد ؾمٞمٓمرة ُت٧م يم٤من اًمذي إـمراف اعمتامدي اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل  ُمع ىمقرٟم٧م ًمق ٤مأهّن 

 ُمٝمداً  شمٙمقن أن يٛمٙمٜمٝم٤م كطمتّ  ؿمٞمئ٤مً  شمٕمدّ  ومال شمٍمومف،  ُت٧م وظمراضمف ضمٞمِمف ويم٤من ،اعمتجؼم

 آٟمذاك، ؾم٤مئدة يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  وإوو٤مع ظمتالوم٤متآ قمـ ٟم٤مهٞمؽ- هيمٝمذ ًمٜمٝمْم٦م

  - واطمدة راي٦م  ُت٧م اًمٜم٤مس ٤مداُّت  ُمـ تٜمع اًمتلاعمٜمحروم٦م و إومٙم٤مر شمقًّمد يم٤مٟم٧م اًمتل

 طمدث يمام اًم٘متؾ، ؾمتٙمقن قم٤مىمٌتٝمؿ وم٢منّ  اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ آٓف صم٤ٌمت ومرض قمغمو  

 ُمـ اًمٜم٤مس اؾمتٞم٘مظ سمٕمدُم٤م ت٤مُم٤مً  ٤ًمقمدةُم يم٤مٟم٧م إوو٤مع أنّ  ُمع، اًمقردة  قملم واىمٕم٦م ذم

 اًمِمجٕم٤من أوًمئؽ مجٞمع أوحك وًمٙمـ سمٞمتف، أهؾ وؾمٌل اإلُم٤مم  ؿمٝم٤مدة إصمر همٗمٚمتٝمؿ

  - اًمًٞمقفواعمْمحقن ُت٧م ؿمٗمرات 

 ايفسشدم زأٟ ـ8  

  - هل٤م أؾم٤مس وٓ سم٤مـمٚم٦م( 37)ص ذم اًمٗمرزدق ًمٙمالم شم٠مويالت ُمـ سمف ضمئ٧م ُم٤مـ  77  

حيٌقٟمؽ ذم  اًمذيـ أنّ  همػم ُمٕمٜمك إمم( أُمٞم٦م لسمٜم ُمع ؾمٞمقومٝمؿ) مجٚم٦م ُمٗم٤مد يِمػم هؾ  

 ُم٤م يٕمٜمل يٙمـ أمل ،أُمٞم٦م سمٜمل ُمع ؿوأهّن ! ؟قمٚمٞمؽ اًمًٞمقف ؾمٞمًّٚمقن اًمذيـ هؿ ىمٚمقهبؿ

   اًمٙمقوم٦م؟ ذم ًمؽ ٟم٤مس ٓ فأٟمّ  ًمإلُم٤مم بُم١مدّ  سمِمٙمؾ  اًمٗمرزدق ص٤مهمف

اًمقضمقه،  ُمـ وضمف سم٠مّي  سم٤مًمٜمٍم أُمؾ ومال هٙمذا، أن اًمقوع إنّ : اًمٗمرزدق ي٘مقل

 ؟إذاً  اعمٜم٤مومؼ ُمٕمٜمك ومام -وضمٝمؽ ذم ُمًٚمقًم٦م أن ؾمٞمقومٝمؿ اعم٤ًمقمدة  ُمٜمٝمؿ ىمعشمتق واًمذيـ

  ؟×احلًلم ُم٤مماإل سم٤ميٕمقا اًمذيـهؿ  ـ اًمذيـ قمؼمت قمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مقى اًم٘مقُمٞم٦م ـ ه١مٓء ومٝمؾ
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 ٓ فأٟمّ  يمٚمامشمف ظمالل ُمـ رؾمٛمل وسمِمٙمؾ أقمٚمـ اًمٗمرزدق أنّ  اًمتٗم٧م اًمٕمزيز ديؾمٞمّ   

 ٓ واًمٞم٘ملم سم٤مًم٘مٓمع احلٙمقُم٦م شمِمٙمٞمؾ أضمؾ ُمـ اًمٜمٝمْم٦م وأنّ  إومؼ،  ذم يٚمقح أُمؾ سمّمٞمص

ّٓ  قمٜمف يٜمت٩م ًمـ اعمًٚمقًم٦م  اًمًٞمقف شمٚمؽ ٟمحق واعمًػم ُمٜمٝم٤م، ـم٤مئؾ  ذم شمتقىمع ومامذا- اًم٘متؾ إ

 ُم٤مذا أو إوو٤مع؟ ينمح ويمٞمػ  هذا، ُمـ يٍمح سم٠ميمثر أن اًمٗمرزدق ُمـ احل٤مًم٦م هذه

   اًمٙمٚمٛم٦م؟ هذه ُمـ ٗمٝمؿٟم

 سمٌمء يٗمٙمر أن ومٕمٚمٞمف احلٙمقُم٦م شمِمٙمٞمؾ قه يم٤من إن اإلُم٤مم هدف نّ إ :ًمٙمؿ ىمٞمؾ إذاو  

 أُمث٤مل سم٘مقل يٕم٥مء ٓ فأٟمّ  ٓ اًمٕمراق، إمم يذه٥م وٓ ىمراره ذم اًمٜمٔمر يٕمٞمد وأن آظمر، 

  طمٞمٜمٝم٤م؟ ضمقاسمؽ هق ومام ـمري٘مف، ذم  ويذه٥م اًمٗمرزدق

 ،اإلُم٤مم هنْم٦م قمغم سمجٝمٚمٝمؿ اقمؽموقا اًمذيـ وًمئؽٕ يٙمقن يمالُمؽ شم٠ميٞمداً  أومال

  ؟ُمدروس همػم شمٍموم٤مً  واقمتؼموه 

   !ًمٙمؿ ٙمؿاحلُ   ىمقًمٙمؿ؟ أم ذم إذه٤من ُم٘مٌقًمٞم٦م يمثرأ ىمقهلؿ هؾ: ًمٜم٤م ىمؾ

 ْتصازا٫ أضباب ـ9  

 يٕمٜمل ُم٤م، طمدّ  إمم ُم٘مٌقل احلٙمقُم٦م سمْمٕمػ يتٕمٚمؼ ومٞمام( 33)ص ذم ذيمر ُم٤م إنّ ـ  73 

 طمتامً  ؾمتٙمقن ؾمٞمئ٦م ؾمقاسمؼ ُمـ ًم٘م٤مئده٤م ُم٤م ُمع طمديث٤مً  اًمًٚمٓم٦م شمًتٚمؿ طمٙمقُم٦م أّي   أنّ 

ّٓ ، وٕمٞمٗم٦م طمٙمقُم٦م  ذم إـمراف ُمؽماُمٞم٦م طمٙمقُم٦م أنّ  طمدّ  إمم يّمؾ مل اًمْمٕمػ هذا أنّ  إ

 ُمـ واًمٞم٤مً  ُمٜمٝم٤م ودوًم٦م ُمديٜم٦م يمؾ رأس وقمغم ،أُمٞم٦م  سمٜمل قُم٦مٙميمح اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل أٟمح٤مء

 اًمٜم٤مس أنّ  قمـ ومْمالً  اًمٙمقوم٦م،  ذم اٟمتٗم٤مو٦م أو ٟم٘مالبا ظمالل ُمـ إزاًمتٝم٤م يٛمٙمـ وٓهت٤م،

   -واىمٕمٞم٦م اٟمتٗم٤مو٦م همامر ضخلق اؾمتٕمداد هلؿ يٙمـ مل احلٙمقُم٦م هلذه اًمراومْملم

ّٓ  واًمٞمٝم٤م ضمديد، نّ إ طمٞم٨م ُمـ وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن احلٙمقُم٦م هذه إنّ   ذم يم٤مٟم٧م ٤مأهّن  إ

 قمـؾمقاء  ُم١ميدوهؿ ازدادو شمقؾمٕم٤ًم، ازداد اًمذي أُمٞم٦م سمٜمل ٟمٗمقذ طمٞم٨م ُمـ ىمدرهت٤م  أوج

  - هؿوأسم٤مدو هؿقىمتٚم أو يم٤ٌمر، ؾمٞم٤مؾمٞملم وىمد ريّمٕمقا اًمتٝمديد، و اًمؽمهمٞم٥م ـمريؼ
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 وسمداي٦م اؾمتِمٝم٤مده طملم إمم ×قمكم اإلُم٤مم ظمالوم٦م سمداي٦م ذم ُمٕم٤موي٦م ؾمٚمٓم٦م أنّ  سمرأيٜم٤م  

 اعم٤مدي٦م واًم٘مدرة سمدرضم٤مت، يزيد ؾمٚمٓم٦م ُمـ أوٕمػ يم٤مٟم٧م  ،×اعمجتٌك اإلُم٤مم ظمالوم٦م

 ،×احلًلم ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري٦ماعم٤مدي٦م و اًم٘مدرة ُمـ أيمؼم يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُملم ًمٙمال واًمٕمًٙمري٦م

ّٓ  اٟمتٗمض اإلُم٤مم، اًمّمٕم٤مب شمٚمؽ يمّؾ  وُمع   - طمًٜم٤مً  سمالء يٌٚمقا مل اًمٜم٤مس أيمثر أنّ  إ

 إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٓ اًمٔمروف شمٚمؽ وذم أٟم٤مس هٙمذا ُمع فأٟمّ  يٕمٚمؿ يم٤من ×اعمجتٌك اإلُم٤ممو  

 دؾمٞمّ  يٕمتؼم ومٙمٞمػ ،اًمًالح ةسم٘مقّ  ُمٞم٦مأ سمٜمل يد وىمٓمع إؾمالُمٞم٦م  طمٙمقُم٦م ًمتِمٙمٞمؾ

 ؟!قمٛمٚمٞم٤مً  ُمراً أ اًمٜم٤مس ه١مٓء قمغم اقمتامداً   اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٦م شمِمٙمٞمؾ ×اًمِمٝمداء

 قمغم يزيد سمًٞمٓمرة واصم٘ملم يٙمقٟمقا مل اعمتٛمرؾملم اًمًٞم٤مؾمٞملم ُمـ اً يمثػم سم٠منّ  ُم٤م يمتٌتف ٤مأُمّ و  

 -اًمخ-- -اًمٌداي٦م وُمٜمذ فٕٟمّ  ُمٕمٝمؿ؛ يم٤من واحلؼ إوو٤مع، 

 ٟمٗمًف أقمٚمـ فأٟمّ  ُمع ؿم٤مهداً  اقمتؼمشمف اًمذي اًمزسمػم سمـ قمٌداهلل إنّ  ؟شم٘مّمدون ؾمٞم٤مد أّي   

ّٓ  ًمٚمخالوم٦م  ُمرؿمح٤مً   يمل ؛وسم٘مل هٜم٤مك سم٤محلرم واطمتٛمك يزيد ًمٗم٦مخم٤م قمغم جيرؤيٙمـ  مل فأٟمّ  إ

 دؾمٞمّ  اؾمتِمٝمد إمم أن يثر مل ذًمؽ وُمع ،يزيد  رضم٤مل ىمٌؾ ُمـ أو ي٘متؾ قمٚمٞمف اًم٘مٌض ُيٚم٘مك ٓ

 ُمٙم٦م ُمّمػم وًمٙم٤من ٕزاطمف يٛم٧م مل يزيداً   أنّ  وًمق ًمٚمثقرة، فاًمٔمر ومتٝمٞم٠ّم ×اًمِمٝمداء

  - اعمديٜم٦م يمٛمّمػم

 إصمر وىمٕم٧م اًمتل اعمتٕمددة قراتًمٚمث يٕمقد يزيد ُمقت سمٕمد اًمزسمػم اسمـ ٟمٗمقذ شمقؾمع إنّ 

 سمـ ٟمجدة صمقرة ويمذًمؽ-  ُمع أن قم٤مىمٌتف ىمتؾ سمتٚمؽ اًمٓمري٘م٦م ،×احلًلم اإلُم٤مم ؿمٝم٤مدة

 -اًمٜم٤مس ىمٚمقب ذم ٝم٤موىمٕمو ×اًمِمٝمداء دؾمٞمّ  ؿمٝم٤مدة سمٕمدطمدصم٧م  قم٤مُمر

 احلٙمقُم٦م شم٠مؾمٞمس أنّ قمغم  ؿم٤مهداً  شمٙمقن أن شمّمٚمح ٓ إُمقر هذه اًمٖمرض أنّ 

 اًم٘م٤مئؾ قمغم رّداً  ٧موًمٞمً امٙمٜم٤ًم، أُمراً  يم٤من اًمٕمًٙمري٦مو اًمٕم٤مدي٦م  ًمٚمٛمقازيـ ـمٌ٘م٤مً  اإلؾمالُمٞم٦م

  - امٙمـ همػم أُمر هق اًمٕمًٙمري٦م و  اًمٕم٤مدي٦م ًمٚمٛمقازيـ ـمٌ٘م٤مً  احلٙمقُم٦م شم٠مؾمٞمس سم٠منّ 

 ٟمتّم٤مر،آ أؾم٤ٌمب ُمـ احلٙمقُم٦م ُمـ أذي٦م اًمٜم٤مس (33)ص ذم اًمٙم٤مشم٥م يٕمدّ ـ  73  
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 قمغم اعمًٞمٓمرة ٦مًمٚمحٙمقُم اعمٝمٞم٠مة اًمٔمروف إمم سم٤مًم٘مٞم٤مس ىمٞمٛم٦م إذي٦م هلذه  ٙمـشم مل ًمٙمـ

  -ًمالٟمتٗم٤مو٦م أُمٞم٦م سمٜمل طمٙمؿ ُت٧م اًمتل واًمٌٚمدان ىم٤مًمٞمؿإ  يدومع كطمتّ  إوو٤مع،

  ! ايعاّ ايسأٟ  

 :أيْم٤مً   ٟم٘مقل وٟمحـ اإلُم٤مم، اٟمتّم٤مر أؾم٤ٌمب ُمـ اًمٕم٤مم اًمرأي  (35)ص ذم قمدّ ـ  75  

ّٓ  ،×احلًلم ُمع يم٤من اًمذيـ هلؿ قمالىم٦م سم٤مإلؾمالم ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٕم٤مم اًمرأي نّ إ  ذاه  أنّ  إ

 ىمدرةُم٤مل وضم٤مه و قمـ اًمٜم٤مس قمزل ُمـ يتٛمٙمـ مل آُمتح٤من وقمٜمد ُم١مصمرًا، يٙمـ مل اًمرأي

   -أُمٞم٦م سمٜمل

 احلدود، أسمٕمد إمم ُمٖمري٦مـ  اًمٕمٍم هذا ذم يمامـ  اعم٤مدي٦م إُمقر يم٤مٟم٧م اًمٕمٍم ذاك ذم

  -وامئرهؿٚمقا ٘متيو يامهنؿ،وإ ُمٕمت٘مداهتؿ  اًمٜم٤مس ّم٤مرعواجل٤مه ي اعم٤مل أضمؾ ُمـو

وُمع  ُمٕم٤موي٦م طمٙمقُم٦مـ ُمسمِمدة سمٕمض ُمـ شمير  أنّ  اًمذي  احلد إمم احل٤مل وصؾ ىمدو 

 سم٠مُمقاهلؿ- إًمٞمٝمؿ ـمٛمٕم٤مً  ومتٙمٝمؿ سم٠مسمٜم٤مئٝمؿ ىمد جل٠موا

 رىمدّ  ًمق اًمتل قمٔمٞمٛم٦م، صمقرة هٙمذا ذم ًمت١مصمر شمٙمـ مل اًمٜم٤مس أذي٦مو اًمٕم٤مم اًمرأي ُم٠ًمًم٦م إنّ   

 شمٙمـ ومل- ؿمخص ًمػأ ُمئ٦م قمـ ي٘مّؾ  ٓ ُم٤م اًمٌنمي٦م ظم٤ًمئره٤م ُمـ اعمتقىمع ًمٙم٤من اًمٜمٍم  هل٤م

 أنّ  وًمق ُمٕم٤موي٦م، ُم٘م٤مسمؾ ذم ×قمكم يمحٙمقُم٦م اًمزُم٤من هذا ذم حلٙمقُم٦م  ًمت١مؾمس أسمداً 

   -قمٛمٚمٞم٤مً  أُمراً  احلٙمقُم٦م شمِمٙمٞمؾ قمدّ  عم٤م اًمٕمٍم  هذا ذم يم٤من أيْم٤ًم  ×قمٚمٞم٤مً 

 يمام اًمٙمقوم٦م قمغم ُم٤مماإل ؾمٞمٓمر ًمق سمحٞم٨م ُم٘مٜمٕم٤مً  شم٤مرخيٞم٤مً  دًمٞمالً  ٟمجد مل اًمٜمٔمر أُمٕمٜم٤م ويمّٚمام  

  - اًمِم٤مم قمدا ُم٤م ًمٜمٍمشمف سم٠ممجٕمف ؾمالُملاإل اًمٕم٤ممل هل٥ّم  ،اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد يمت٤مب ُم١مًمػ قمكادّ 

 حيٚمق يمام ويًتٜمت٩م يتٙمٚمؿ راح ،٘مٌقلاًم ُمقرد رأيف ي٘مع أن يريد فٕٟمّ  اًمٙم٤مشم٥م وًمٙمـ

 وؿّ  ذيمرهت٤م اًمتل ًمٚمٕمٚمؾ ووم٘م٤مً  ًمؽ ؾمٞمتًٜمك إذ! ؟اًمِم٤مم اؾمتثٜمك ىمد يمٞمػ أقمٚمؿ  ٓو ،ًمف

  -ٞمقهتؿسم ذم خيرؾمقن أُمٞم٦م  وسمٜمل يزيد نّ سم٠م واًم٘مقل اًمِم٤مم
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  !ٚاضح ديٌٝ 

 شمقىمٕمف أنّ  ومؼمأيٜم٤م قمقر،إ سمـ ذيؽ سمٙمالم (34و 35)ص ذم آؾمتِمٝم٤مد ٤مأُمّ  ـ74  

 أُمٞم٦م سمٜمل أشم٤ٌمعو اًمٙمقوم٦م، قمغم أيْم٤مً  اًمًٞمٓمرة شمتؿ ًمـ زي٤مد اسمـ ىمتؾ ُمع كومحتّ  صحٞمح، همػم

 اًمٙمقوم٦م، قمغم اًمًٞمٓمرة ت٧م ًمق كطمتّ و -اًمٜم٤مس وهتديد اًمٗمتٜم٦م إصم٤مرة  قمـ قايٙمٗمّ  مل ٝمؿوُمرشمزىمت

 ذيؽ يمالم إنّ  -اعمريْم٦م اًمٜمٗمقس شمٚمؽ وضمقد ُمع اًمًٝمؾ  سم٤مُٕمر ؾمٞمٙمقن اؾمتٕم٤مدهت٤م وم٢منّ 

ّٓ  ٟمٞمتف ظمٚمقص و روطمف صٗم٤مء قمـ وإن يم٤من يٜمٌئ إقمقر سمـا  ىمٚم٥م سم٢مصمالج ؿمٌٝم٤مً  أيمثر فأٟمّ  إ

  - وشم٘مقيتف قم٘مٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ

 ×احلًلم ٟم٤مئ٥م ضمٕمؾ اًمذي اًم٥ًٌم قمـ إضم٤مسمتٜم٤م اعم١مًمػ قمغم يتٕملّم  طم٤مل، أّي  وقمغم

 ُت٧م اًمِم٤مم قمدا ُم٤م سم٠ممجٕمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل دمٕمؾ أن ؿم٠مهن٤م ُمـ ومرص٦م  هٙمذا يٖمتٜمؿ ٓ

 هبذه زي٤مد اسمـ ُمـ ويتخٚمص اًمٜم٤ًمء أو ه٤مين ىمقل إمم  يًتٛمع ملو اإلُم٤مم، شمٍمف

   ؟اًمًٝمقًم٦م

 وسملم سمٞمٜمف أنّ  ويٕمٚمؿ ،هقمٜمد واوح٦م اًمرؤي٦م يم٤مٟم٧مو يم٤من ُمًٚمؿ ُمتٜمٌف، رأيٜم٤م سمح٥ًم

  - ُمٝمؿ سمٕمٛمؾ اًم٘مٞم٤مم همػمه أو إقمقر سمـ ذيؽ ُمـ يتقىمع ملو ،ٞمدةسمٕم  ُم٤ًموم٤مت اًمٜمٍم

 وساطم٦م وؿمج٤مقم٦م يمراُم٦م ذم وخيدش ًمٚمٛمروءة، خم٤مًمػ ومٕمؾ هق زي٤مد اسمـ اهمتٞم٤مل إنّ 

 اًمًٞمٓمرة ُت٧م ؾمالُملاإل اًمٕم٤ممل ٘معيمل و ،دومٕم٦م تح٘مؼي ًمـ إُمر  أنّ  يمام ،^اًمٌٞم٧م أهؾ

ًّ  اُمتٜمع ًمذًمؽ ؛سمٛمجرد هذا اًمٕمٛمؾ   (-اًمٗمتؽ ىمٞمد  ماإلؾمال) سمحدي٨م ؽوت

 سمـ ذيؽ يمالم ذم واًمٌٍمة اًمٙمقوم٦م أوو٤مع شمٖمٞمػم اؿمؽماط أنّ  ذًمؽ إمم أوػ

 ىمقًمؽ، طم٥ًم سم٤محل٤ًٌمن شمٙمـ مل أُمقر ىمتٚمف ومرص٦م واٟمتٝم٤مز زي٤مد  اسمـ اهمتٞم٤مل قمغم إقمقر

  -سمٛمالطمٔمتٝم٤م  احلٙمقُم٦م ًمتِمٙمٞمؾ اإلُم٤مم يٜمٝمض كطمتّ 

  ! املتطٛع ادتٝؼ  

 - اعمتٓمقع اجلٞمش هق اإلُم٤مم اٟمتّم٤مر أؾم٤ٌمب أطمد نّ إ :شم٘مقًمقن (31)ص ذمـ  71  
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 ضمٞمش أّي  قمـ !اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد ُم١مًمػ ُتٚمٞمؾ ـمري٘م٦م ُمـ ٜمتٕمج٥مًم  ٜم٤مٟمّ إ اًمقاىمع ذم

   ؟احلد هذا إمم شمٖم٤مًمٓمقن عم٤مذا ٙمري٦م؟قمً  ةىمقّ  أّي  وقمـ ؟يتحدث ُمتٓمقع

 فوأٟمّ  اًمّمٕم٦ٌم اعمقاىمػ ضمٞمش ىمقًمٙمؿ سمح٥ًم اًمذي اعمتٓمقع اجلٞمش هذا يم٤من أيـ

 سم٘مل ُمٜمٝمؿ واطمداً  رضمالً  أنّ  اًمٙمقوم٦م ذم يًٛمع مل فأٟمّ  كطمتّ  اعمًّخر؟  اجلٞمش قمـ يمثػماً  يٗمرق

   -٘متؾيُ  طمتّك ظمروضمف طملم ُمًٚمؿ ُمع

 اإلُم٤مم سم٤ميٕمقا اًمذيـ يم٠موًمئؽ سم٤مًمٚم٤ًمن وسم٤ميٕمقا هؿ ُمـ اّدقمقا وىم٤مًمقايمثػمون  أضمؾ،  

ّٓ  ،÷احلًـ  واإلُم٤مم اعم١مُمٜملم أُمػم  وشمريمقا آظمر سمٜمحق فمٝمروا اًمٕمٛمؾ ُم٘م٤مم ذم ؿأهّن  إ

يًتْمٞمٗمف ذم  اعمتٓمقع اجلٞمش هذا ُمـ واطمد ؿمخص ُمٕمف  يٌؼ مل سمحٞم٨م ،وطمٞمداً  ُمًٚمامً 

   -قمٛمره ُمـ ًمٞمٚم٦م آظمر ذماًمٌٞم٧م 

 أهؾ وقمقدو ًمٕمًٙمري٦ما واًم٘مدرة ًمٚمجٞمش يمٌػمة أمهٞم٦ّم يقزم اعم١مًمػ أنّ  اًمٔم٤مهر ُمـ

٤مؾم٦م  أنّ  طم٤مل ذم اًمٙمقوم٦م، ًّ   - طم٤ًمب أّي  هلؿ حيًٌقا مل قم٤ٌمس واسمـ احلٜمٗمٞم٦م سمـ يمٛمحٛمد اًم

 ُمٚمٞمقن كطمتّ  أو أًمػ ئ٦مُم ُمـ اعمٙمّقن واجلٞمش اًمٕمًٙمري٦م اًم٘مدرة هذه ُمثؾ إنّ 

 ؛اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ ٟمقع ومٞمف سمٜمٔمرٟم٤م أًمػ ُمئ٦م يم٤من إنو اًم٘مت٤مل، ُمـ إومم اًمٚمحٔم٤مت ذم يٜمًح٥م 

مل يٙمـ ُمـ اًمٙمقوم٦م  ×قمكم ضمٞمشو ُمئ٦م أًمػ ُم٘م٤مشمؾ، آٟمذاك اًمٙمقوم٦م  ُمـ خيرجيٙمـ  مل إذ

  -أظمرى ُمٜم٤مـمؼ ُمـ ُم٘م٤مشمٚمقن إًمٞمف ٟمْمؿا سمؾ وم٘مط

 ذم اًمٜم٤مس وشمٍموم٤مت أطمقالو أوو٤مع قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ُم٤م هذا إنّ  طم٤مل، يمؾ قمغمو  

 أو قم٘مٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ ُمّمػم ٟمٗمس ًمقاضمف اًمٙمقوم٦م إمم سمٜمٗمًف اإلُم٤مم  طمي ًمق حٞم٨مسم ،اًمٙمقوم٦م

   -اًمًٓمقح ومقق ُمـ سم٤محلج٤مرة  اعمتٓمقع اجلٞمش هذا وًمرُم٤مه ُمٜمف، أؿمدّ 

  !حٞ ديٌٝ  

 واؾمتِمٝمد قمًٙمري، اٟمتّم٤مر ُت٘مٞمؼ ٤منإُمٙم قمـ أيْم٤مً  (34)ص ذم ُتدثـ  71  

   -ُمًٚمؿ سمخؼم إُمر آظمر وذم احلج٤مج سمـ وقمٛمرو رسمٕمل  سمـ ؿم٨ٌم سمرؾم٤مًم٦م
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 ُٕمر رسمٕمل سمـ وؿم٨ٌم احلج٤مج سمـ قمٛمروأُمث٤مل  سمرؾم٤مًم٦م اعم١مًمػ اؾمتِمٝم٤مد إنّ 

 ًمؽ جمٜمدة ضمٜمد اجلٞمش أنّ  يمذسم٤مً  يمتٌقا وىمد واًمقو٤مقم٦م،  سم٤مًمٜمٗم٤مق ُمٕمرووملم يمقهنؿ قمجٞم٥م؛

  -وم٠مىمٌؾ

 ُم٤م ُمع سمـ رسمٕمل وؿم٨ٌم سمـ احلج٤مج قمٛمرو أُمث٤مل ىم٤مدشمف ضمٞمش يًٞمٓمر أن يٛمٙمـ يمٞمػ

 وىم٤مئد اًمٜمٌلاسمـ  عمٕم٤مودة أهالً  ص٤مروا يمٞمػ  ًمًج٤مح؟ يم٤مٕذان خمزي٦م ؾمقاسمؼ ُمـ هلؿ

 ؟إطمرار

 ه١مٓء وظم٨ٌم ٟمٗمقس ووٕمػ آراءو قم٘م٤مئد إمم فشمٜمٌّ  ىمد سمرأيٜم٤مأيْم٤ًم  قم٘مٞمؾ سمـ ُمًٚمؿو

 وظمالل واعمّٓمٚمع اعمخٚمص اًمرضمؾ سسمٕم٤مسم اًمت٘مك اًمٙمقوم٦م ممإ دظمقًمف  ومٛمٜمذ إؿمخ٤مص،

 ،وظمذٓهنؿ اًمًٞمئ٦م اًمٙمقوم٦م أهؾ سم٠مطمقال  شمٚمقحي٤مً  ُمًٚمؿ أـمٚمع ًمٚمتْمحٞم٦م اؾمتٕمداده سمٞم٤من

   -اًمٜم٤مس ه١مٓء و  سم٤معمًت٘مٌؾ ُمتٗم٤مئالً  يٙمقن أن ُمـ وطمذره

 ىمرأٟم٤م وإذا) أٟمٗمًٝمؿ ذم ُم٤م أقمٚمؿ وٓ اًمٜم٤مس قمـ أظمؼمك ٓ وم٢ميّن  سمٕمد ٤موم٠مُمّ : قم٤مسمس ىم٤مل

- هبؿ أهمرك وُم٤م ،(وامئرهؿ ذم قمام أقمٚمـ ًمـ اعمٕمٜمك يّمٌح ،اإلومٕم٤مل سم٤مب  ُمـ (أقمٚمؿ ٓ)

 ُمٕمٙمؿ وٕىم٤مشمٚمـ ،دقمقشمؿ إذا ٕضمٞمٌٜمٙمؿ واهلل قمٚمٞمف، ٟمٗمز ُمقـمـ  أٟم٤م قمام أطمدصمؽ واهلل،

ّٓ  سمذًمؽ أريد ٓ اهلل، أًم٘مك  كطمتّ  دوٟمٙمؿ سمًٞمٗمل وٕضسمـ ،قمدويمؿ   -اهلل قمٜمد ُم٤م إ

 شمٜمٓمقي يم٤مٟم٧م اًمذي وآؿمٛمئزاز ذىإ ُم٘مدار يقوح اًمٙمالم هذا ذم اًمتدىمٞمؼ إنّ   

 يٚمقح ٟمقر سمّمٞمص يرى ٓ فوأٟمّ  اًمٙم٤مذب، وشمٗم٤مظمرهؿ اًمٜم٤مس صمرصمرة ُمـ  قم٤مسمس ٟمٗمس قمٚمٞمف

 ساطم٦م أيمثر هق سمام تٙمٚمؿي أن ًمف يًٛمح يٙمـ مل اًمقوع  أنّ  اًمقاوح وُمـ ،اعمًت٘مٌؾ ذم

  -(7)هذا ُمـ

 ُمًٚمؿ ٤ًمُمعُم إمم وصؾ ىمد فٟمّ إ اًم٘مٓمٕمل:  ٤محلدسسم ىمقًمف يٛمٙمـ ُم٤م إنّ  طم٤مل أّي  وقمغم

ذم رؾم٤مًمتف إمم   ُمًٚمؿ  أنّ  يمام ،اعمقوققمٞم٦م واًمتٜمٌٞمٝم٤مت اًمتحذيرات هذه ُمـ أيمثر هق ُم٤م

                                                 
قمغم ُم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ـمٌ٘م٤ًم عمٜمٓم٘مف أن يٗمن قمٛمؾ قم٤مسمس يقم قم٤مؿمقراء طمٞم٨م ظمٚمع ( 7)

 -×اًمقوم٤مء ًمًٞمد اًمِمٝمداءاًمدرع قمـ ضمًده ًمِمدة احل٥م و
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 إظم٤ٌمرو وإسمراز إطم٤مؾمٞمس وصٚمتف اًمتل إظم٤ٌمر شمٚمؽفم٤مهر  ُمـ اؾمتٗم٤مد ىمد× احلًلم

 أو ،ي٤ٌميٕمقا مل اًمٜم٤مس سم٠منّ  اإلظم٤ٌمر ُمـ ُمًٚمؿ ـيتٛمٙمّ  مل  اًمٌدهيل وُمـ ،ٙمذائٞم٦ماًم ٌٞمٕم٦ماًم قمـ

 ًمٚمتذيمػم داقمل ٓ فٕٟمّ  سمققمقدهؿ؛ ؾمٞمقومقن طمدّ  أي إمم  يٕمٚمؿ ٓ فأٟمّ  أو ذسمقن،يٙم يم٤مٟمقا

 ُم٤مأومْمؾ و ذم ُمٙم٦م- إلُم٤ممًمصح٤مب إيم٤ٌمر  ذيمرهوهذا ُم٤م  اًمٙمقوم٦م، أهؾ همدر٤مطمتامل سم

 سم٠مّي يٛمٙمـ اًمقصمقق سم٘مقهلؿ وٓ سمٕمٝمقدهؿ  ف ٓووع أهؾ اًمٙمقوم٦م هق أٟمّ  ىمقًمف قمـيٛمٙمـ 

  وضمف ُمـ اًمقضمقه-

 إظمػمة رؾم٤مًم٦ماًمو يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ٓ أؾم٤مس هل٤م، ومجٛمٞمع طم٤ًمسم٤مت ُم١مًمػ 

 أهؾ اًمٙمقوم٦م-يمذب و ُمـ ٟمٗم٤مقمحٚم٧م وم٘مط ؿمٙمقاه  اًمتلهل عمًٚمؿ 

  !ايعطهس١ٜ يإلَاّ أنجس َٔ ٜصٜددز٠ ايك
 تك يم٤من أومراده٤م مجٞمٕمٝمؿاًمٕمًٙمري٦م ًمٞمزيد اًم درةاًم٘ماعم٘م٤مرٟم٦م سملم  إنّ  (57)صذم ـ  74

درة ُمـ يم٤من ُمع ىمسملم و ،ًمٚمدٟمٞم٤مسم٤مقمقا أٟمٗمًٝمؿ  ـامو حلٙمقُم٦م اًمٔم٤معم٦ما ُمرشمزىم٦م وقمٛمالءُمـ 

 ًم٤ًمنغم أوص٤مومٝمؿ قم٧م ٜمٞمّ أيمثرهؿ امـ سمُ و، يتج٤موز يمالُمٝمؿ همػم أًمًٜمتٝمؿ اًمذيـ مل  ،اإلُم٤مم

ىمد  قم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل سم٤ميٕم٧م ُمًٚمؿ واطمدك مل يٕمٚمؿ ُمـ شمٚمؽ اجلامطمتّ  ،×اعم١مُمٜملم أُمػم

 ل ُم٘م٤مرٟم٦م ظم٤مـمئ٦م-هاؾمتِمٝمد ُمٕمف 

سمام ُمٜمٔمٛم٦م وجمٝمزة سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م سمالد اعمًٚمٛملم ي٦م قمًٙمرة يم٤من يٛمٚمؽ ىمقّ  يزيداً  إنّ  

ٚمؿ شمٙمـ ؾمقى وقمقد ُمـ وماإلُم٤مم ة قّ ٤م ىمُمّ أو ،اًمٙمقوم٦م ُت٧م ىمٌْمتف وشمٍمومفوومٞمٝم٤م اًمٌٍمة 

 يمام أظمؼم قمٜمٝم٤م ُمًٚمؿ- يمثره٤م يم٤مذسم٦م وُمزيٗم٦مأاًمتل يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمققمقد أهؾ اًمٙمقوم٦م، 

 درةىم قمغم (57)صذم اعم١مًمػ احل٤ًمسم٤مت اًمتل أضمراه٤م يمؾ  سمِمٙمؾ قم٤مم إنّ ـ  71 

ُمٌٜمٞم٦م قمغم اطمتامٓت وٕمٞمٗم٦م يمقهن٤م  ؛اًمٓمروملم ٓ أؾم٤مس هل٤ميمال اإلُم٤مم وُمقازٟم٦م ىمقى 

احل٤ًمسم٤مت و وطمدؾمٞم٤مت واهٞم٦م واؾمتٜمت٤مضم٤مت همػم ُم٘مٌقًم٦م، وٓ يٛمٙمـ هلذه احلدؾمٞم٤مت

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ٓ ووصمٞم٘م٦م عمثؾ هذه اًمٜمٝمْم٦م  دًمٞمالً  أن شمٕمتؼم ٤مً اعمٗمؽمو٦م سمٕمد صمالصم٦م قمنم ىمرٟم

 ٟمٔمػم هل٤م-
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 باملط٪ٚي١ٝ  اإلحطاعـ  44
قم٤ٌمرة ُت٧م هذا اًمٕمٜمقان وقمٜمقان اًمت٤مريخ هق  (53إمم  57)صيمؾ ُم٤م يمرر ذم ـ  77

 ٤مًٕمٗم٤مظ واًمٕم٤ٌمرات- سم وًمٕم٥م  ،٦مظمٓم٤مسمقمـ 

ويم٤من قمٚمٞمف  اؾمتج٤مب هلؿ،ىمد و ،ًتٖمٞمثلمصقات اعماإلُم٤مم أن يًتجٞم٥م ٕقمغم يم٤من 

، يمام ؾمالماعمٕم٤مٟمدة ًمإل قمغم طمٙمقُم٦م يزيديدقمقهؿ ًمٚمثقرة سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مس أن ي٠مُمر 

يققمٞمٝمؿ وأن يٕمٚمـ اؾمتٕمداده ًمٚمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم و أن يقىمظ اعمًٚمٛملمشمقضم٥م قمٚمٞمف 

ّٓ  ،سمٛم٤ًمقمدة اعمًٚمٛملم هداي٦م و رء ٦م اإلؾمالُمٞم٦مُمشمِمٙمٞمؾ احلٙمقوواىمٕمٞم٦م إُمٙم٤من   أنّ إ

 آظمر-  رء وأداء اًمتٙمٚمٞمػقمٚمٞمٝمؿ إت٤مم احلج٦م اًمٜم٤مس ودقمقهتؿ و

 ؾمقاسمؼ قمديدة ذم شم٤مريخ إٟمٌٞم٤مء ج٦موإت٤مم احل وآؾمتج٤مسم٦ماإلضمراء عمثؾ هذا  إنّ 

٤مم ُمع ووٕمٞم٦م أسمٞمف هق ىمٞم٤مس ُمع ىمٞم٤مس ووٕمٞم٦م اإلُم أنّ  ُمراراً ذيمرٟم٤م ىمد إوًمٞم٤مء، وو

ومتح ُمٙم٦م،  ه ذمة ضمدّ شمف ُمع ىمقّ صمقرة اإلُم٤مم وىمقّ  ىمٞم٤مؾمفهذا  يمؾ واًمٕمجٞم٥م ذم رق-٤ماًمٗم

يمثر أيم٤من  ×ضمٞمش احلًلمو ٙمـ أيمثر ُمـ قمنمة آٓفي مل ’اًمٜمٌلضمٞمش  واحلٙمؿ سم٠منّ 

ة ٤مرج، ًمٙمـ ىمقّ اخلذم ومتح ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م ُمـ  |اًمٜمٌّل ضمٞمش ة ىمقّ  نّ وأ ُمئ٦م أًمػ ؿمخص! ُمـ

  اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م ذم اًمٙمقوم٦م!

وهذا  ،اًمٓمرح اًمٗمٙمريـمالق شمًٛمٞم٦م قمغم ُمثؾ هذا  اإلٟم٤ًمن ذم إيتحػّم  ذم اًمقاىمع

 ٕمؾجي ذيواًم٥ًٌم اًم٤ٌمقم٨م يت٤ًمءل قمـ اًمف يمام أٟمّ  ،اًمٜمحق ذم شمٜم٤مول اعم٤ٌمطم٨م اًمت٤مرخيٞم٦م

  يٗمٙمر هبذه اًمٓمري٘م٦م- ؿمخّم٤مً 

ضمٞمش  وم٠مّي  ؟!شمٕمجز قمـ ٟمٔمؿ ىم٤مومٞمتف ؿمٕمراً  ٘مقلن شمأهؾ ُمـ اًميوري  ،ي٤م قمزيزي

يقم ومتح  ’ة اًمٕمًٙمري٦م ًمٚمٜمٌلك شم٘م٤مس إمم اًم٘مقّ طمتّ  ×ة يم٤مٟم٧م ُمع احلًلمىمقّ  وأّي 

س ذًمؽ اجلٞمش اًمٗم٤مشمح واعمٓمٞمع ٞمي٘م ٦مواًمٕمًٙمري٘مٜمٞم٤مت احلرسمٞم٦م ظمٌػم ذم اًمت أّي  ُمٙم٦م؟!

ة مم اًم٘مقّ إ، يمٌػمة ومتح سم٘مٞم٤مدشمف يمؾ احلّمقن وـمقى ُمٕمف طمروسم٤مً  واًمذي ،’ٕواُمر اًمٜمٌل
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 ُم٤مم ذم اًمٙمقوم٦م؟ُمع اإل قارضمؾ يم٤مٟم ًمػأئ٦م ُم أّي  اًمٙمقوم٦م؟! ُمـ أهؾ قمّدةاًمٕمًٙمري٦م و

يقضمد ومٞمٝم٤م ُمئ٦م أًمػ ضمٜمدي ُمديٜم٦م  أّي  إنّ  اعمديٜم٦م؟ ويًٞمٓمروا قمغمإذن مل يثقروا  ذاٚماموم

 -سمداء ُمثؾ هذا اعمٜمٓمؼ اًمً٘مٞمؿإ خجؾ طم٘م٤مً ـ اعمف عمإٟمّ  مم ومتح!إوٓ ُتت٤مج  شمٙمقن سمٞمد اجلٞمش

رهمؿ ـ  ؾمالمىمريش واًم٘مقى اعمْم٤مدة ًمإليم٤مٟم٧م قمٜمدُم٤م ضم٤مء ًمٗمتح ُمٙم٦م  ’اًمٜمٌل نّ إ

ُمديٜم٦م ُمٙم٦م سم٘مٞم٧م وم٘مط  ،يروا ذم أٟمٗمًٝمؿ  ىمّقة اعم٘م٤موُم٦ممل وُمٝمزوُم٦م، ـ  يمؾ ضمٝمقده٤م وىمقاه٤م

عمديٜم٦م ُم٤مم يم٤مٟم٧م هل اسمًٝمقًم٦م، وًمٙمـ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلاؾمتًٚمٛم٧م ذم إظمػم  وًمٙمـ

 ىمّقةُم٤مم مل يٙمـ ًمف ضمٞمش واإل نّ إ -٢مضمراءاشمفسميٜمٓمٚمؼ ٝم٤م وُمٜم ،ومتحٝم٤مقمٚمٞمف  ومم اًمتل يتٕملّم إ

 وذم اًمداظمؾ مل يٙمـ همػم اًمققمقد ًمٗمتح اًمٙمقوم٦م، يذه٥م سمفك ه طمتّ ُمثؾ ضمدّ  ُمـ اخل٤مرج

 -يٛمٙمـ ُم٘م٤مرٟم٦م ومتح ُمٙم٦م سمٗمتح اًمٙمقوم٦م ٓ اًمزائٗم٦م-

ؿمٙمؾ ُمـ  ْم٤مء قمغم اسمـ زي٤مد سم٠مّي ُمٙم٤مهنؿ اًم٘ميم٤من سم٢م ضمٜمديًمػ أئ٦م ُم نّ إ ،أظمل اًمٕمزيز

 مم اًمٙمقوم٦م-إُم٤مم وإدظم٤مل اإل ،إؿمٙم٤مل

ّمؾ يمذا، ومٚمق حل يمذا ص٤مرًمق  ؛ُم٤مم سمًٚمًٚم٦م ُمـ آومؽماو٤متة ًمإلؽ ختتٚمؼ ىمقّ إٟمّ 

 ؾم٘مٓم٧م اًمٌٍمة ٓؾمتًٚمٛم٧م احلج٤مز واًمٞمٛمـ، اًمٌٍمة، وًمق ٧مؾمٞمٓمر قمغم اًمٙمقوم٦م ًمٗمتح

وقمٚمٞمف عم٤مذا  ؛ظمرىأ٤مع ًمًٞمٓمروا قمغم آذرسمٞمج٤من وُمٍم وسم٘م شمٚمؽ اًمدي٤مر ٧ماؾمتًٚمٛم وًمق

 ُمئ٦م ُمٚمٞمقن- ىمؾًمػ أُمئ٦م شمتحدث قمـ 

يدومع و ،يزيد يٚمزم قمٚمٞمف حم٤مرسم٦م ُمـ اجلٜمد ُمئ٦م ُمٚمٞمقن ًمفؿمخص  أّي  اعمٕمٚمقم أنّ ُمـ و

 أن يٜمٝمل ×يم٤من قمغم احلًلم شم٘مقل: أن حيًـ سمؽ إذن ،ذ هذا اخلٌٞم٨م قمـ اًمٜم٤مس

ٓ  وًمٙمـ -رؾمٛمٞم٤مً  قرسمزُم٤مم إُم يٛمًؽو ة اعمئ٦م ُمٚمٞمقن،اًمٕم٤مم سم٘مقّ  احلراكراسم٤مت وٓموآ

ن واعمٗمٙمرو ااًمٕم٘مالءو، احل٤ًمسم٤متو شمِمٙمٞمؾ طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م هبذه إًمٗم٤مظ يث٧ٌم إُمٙم٤من

  -وُمٕم٘مقًٓ  ٓ يٕمتؼمون رأيٙمؿ هذا ُمٜمٓم٘مٞم٤مً  واًمتتٌع ٕمٚمؿوأهؾ اًم
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 ْتصاز ا٫ ١ٝإَهاْـ  44
اإلُم٤مم يم٤من ًمديف أُمؾ  مم قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمٔم٤مم أنّ إ (55)صذم  اعم١مًمػٟم٥ًم ـ  77 

 يزيد- سمـمم أن ىم٤مسمؾ احلر إسم٤مًمٜمٍم  يمٌػم

  ّٓ  ىم٤مل ؿمٞمئ٤مً و ،ىم٤مـمع د هذا اًمرأي سمِمٙمؾُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م أيّ  طمداً إٔمرف ٟمٓ ٜم٤م  أٟمّ إ

 ًمردّ  إىمٜم٤مقملسمدًمٞمؾ  أطمٞم٤مٟم٤مً ي٠مشمقن اًمذيـ سمٕمض اًمٕمٚمامء  إنّ  ،ٟمٕمؿ -اًمِمٞمٕم٦م ُمًٚمامتظم٤مًمػ ومٞمف 

ىم٤مًمقا  ،قًم٦م قمٜمدهؿقمغم اقمؽماو٤مهتؿ سمح٥ًم اعم٤ٌمين اعم٘مٌ جيٞمٌقاو ،٦مٓت أهؾ اًمًٜمّ ٤مإؿمٙم

 - ذًمؽ

 سمٕمٜمقان اًمرأي إؾم٤مس ذم يمت٤مسمف ذًمؽُم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد وإن يم٤من ىمد ٟم٘مؾ و

ًمٙمٜمف ىمد  ،٤ممهءآراد شم١ميّ شم٤مرخيٞم٦م  أن يذيمر أدًم٦مًٕمك وي قمٚمٞمٝمام، د واًمِمٞمخ رمح٦م اهللقمـ اًمًٞمّ 

اًمٓمري٘م٦م هبذه  ه١مٓء اًمٕمٔمامء أضم٤مسمقا ، أنّ ؾ ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمتقوٞمحٞم٦م اًمتل ٟمنمت ُم١مظمراً شم٘مٌّ 

 ىم٤مُمٝم٤م ؾم٤مىمٓم٦م شمٚم٘م٤مئٞم٤مً أإدًم٦م اًمتل  وقمٚمٞمف وم٢منّ  ؛٦مأهؾ اًمًٜمّ  ذم ُمٕمرض ُمٜم٤مىمِم٤مهتؿ ُمع

دل قمغم هذا إُمر، ومال سمد ُمـ شمقضمٞمٝمف ي ٟم٘مالً و أ هٜم٤مك طمديث٤مً  نّ أوقمغم ومرض  ،سم٤مقمؽماومف

  اًمدقمقة إمم اإلصالح واًمتٕم٤مون خلٚمع يزيد-و قمغم اإلرؿم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف ومحٚمف

هذا و ،واعمًتنمىملم (7)٦مقمغم أهؾ اًمًٜمّ  ذم ُم٘م٤مم اًمردّ  يٙمٗملد ىم٤مًمف اًمًٞمّ ُم٤م  قمٚمٞمف وم٢منّ و 

                                                 
جيدر آًمتٗم٤مت إمم أّن اعم٘مّمقد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم هٜم٤م ًمٞمس مجٞمٕمٝمؿ؛ ّٕن سم٤مطمثٞمٝمؿ اعمٜمّمٗملم يرون سم٠مّن (7)

اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ذم صقرة وُمًتقى أؾمٛمك ُمـ أن يقردوا قمٚمٞمٝم٤م أدٟمك إؿمٙم٤مل، سمؾ اعمراد ُمـ أهؾ 

ر ُت٘مٞم٘مٝمؿ أو اًمتٕمّم٤ٌمت واعمٞمقل اًمًٜم٦ّم هؿ اًمذيـ أسمدوا آراءهؿ سمٜم٤مًء قمغم ىمٚم٦م ُمٕمرومتٝمؿ وىمّمق

اخل٤مّص٦م، واًمدوم٤مع قمـ سمٜمل أُمٞم٦م وؾمٞم٤مؾم٤مت احلٙمقُم٤مت اًمتل هل وّد أهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م، يمام يقضمد 

ُمـ سملم اعمًتنمىملم أؿمخ٤مص ـ قمـ ىمّمد أو دون ىمّمد ـ ىمد وضّمٝمقا اهّت٤مُم٤مت هلذه اًمٜمٝمْم٦م اعم٘مّدؾم٦م 

غم أهداومٝمؿ آؾمتٕمامري٦م اًمتل ُمًتٜمديـ ذم ذًمؽ قمغم يمت٤مسم٤مت وُم١مًمٗم٤مت أُمقي٦م ُمٖمرو٦م، أو ضمري٤م قم

يتٙمٗمؾ هب٤م جمٛمققم٦م ُمـ اعمًتنمىملم اعمٖمرر هبؿ واًمذيـ أظمذوا قمغم قم٤مشم٘مٝمؿ ُم١ًموًمٞم٦م شمروجيٝم٤م، ٓ أّن 

 مجٞمع دراؾم٤مهتؿ وُت٘مٞم٘م٤مهتؿ ظم٤مـمئ٦م-
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اإلُم٤مم صم٤مر قمغم  ُمـ أنّ  وهبذا اًم٘مدر ُمـ آطمتامل ،أيْم٤مً  ٦ماًمًٜمّ أهؾ  تامُمـ يمٚمئمٝمر ُم٤م 

يًد اًمتح٘مٞمؼ ودراؾم٦م اًمقاىمع قمغم  ؾمتٜم٤مداً ا وأؾم٤مس طمّمقل اًمٔمـ اًمِمخيص سم٤مٟٓمتّم٤مر أ

ت٠مؾمٞمس صمقرة اإلُم٤مم يم٤مٟم٧م ًم ومٞمف أطمد أنّ  اعمج٤مل اًمذي ي٘مقلذم - وقمؽماضسم٤مب آ

 ن يٙمقن اًمٔمـ اًمِمخيصأ٤م ٢مُمّ وم ،ذقم٤ًم وقم٘مالً  همػم هذا أن يٙمقن ال يٛمٙمـوم، احلٙمقُم٦م

طمّمقل آـمٛمئٜم٤من سم٤مٓقمتامد قمغم اًمتحٚمٞمؾ وواىمع إُمقر و وأًمإلُم٤مم  سم٤مًمٜمٍم طم٤مصالً 

  وقمٛمؾ سمقفمٞمٗمتف-رأى ذقم٤ًم وضمقب اًمثقرة قمغم ٟمٗمًف 

ذم ىم٤ٌمل ُمـ  ىظمرراء إأ ردّ  كطمتّ و مجع إدًم٦مو مًمذًمؽ ٓ ضورة ًمًٌط اًمٙمال 

ُم٤مم يٛمٙمٜمٜم٤م آيمتٗم٤مء سمام ضم٤مء ذم ف إلجي٤مد اًمٕمذر ًمإلٕٟمّ  ؛٦مهذا اًمٗمرض يم٠مهؾ اًمًٜمّ  يضشمير

اطمتامل اخلٓم٠م ذم  إضمقاء ُم٤ًمقمدة وم٢منّ  اومؽماض ُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ذم طم٤مل وم٘مط ،داًمًٞمّ سمٞم٤من 

تقىمٕم٦م، اعمالع قمغم احلقادث همػم يٓمرأ إؿمٙم٤مل قمدم آـمّ  وًمٙمـ -ػمشمٗمع أيْم٤مً ؾماًمثقرة 

سمد أن يٚمتزم هب٤م، وأن يٜمٙمر إظم٤ٌمر  ده٤م اًمٙم٤مشم٥م يمرأي أؾم٤مد ومالٛمسمحٞم٨م ًمق اقمت

 سمِمٝم٤مدشمف-  اإلُم٤مم يم٤من قم٤معم٤مً  اعمتقاشمرة اًمتل شمدل قمغم أنّ 

 لوه ،شمقوٞمح هذه احل٘مٞم٘م٦م همروٜم٤م ُمـ إـم٤مًم٦م اًمٙمالم هٜم٤م هق وم٢منّ  ،وقمغم يمؾ طم٤مل

ّٓ  وم٤مئدة ًمف ٓواًمٗمرض  اًمٓمرح أو اهذ ف ٓ أصمر عمثؾأٟمّ  ضمؾ ٦م ٕأن يٙمقن طمٞم٤مل أهؾ اًمًٜمّ  إ

ومٝمذا ٜمٓم٘مٞم٦م إيمثر ُمٓمرق ٤مًمسم٤مٕطمرى إًمزاُمٝمؿ سمىمٜم٤مقمٝمؿ أو إ وإو٤موم٦م إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ،ٝمؿإىمٜم٤مقم

 اًمقاىمع وُم٤م طمدث ذم اخل٤مرج-قمغم  يٜمٓمٌؼ اًمٓمرح ٓ

سمخؼم ُم٘متؾ عم٤م ؾمٛمع ُم٤مم اإل وهق أنّ  ،+دهذا اًمٙمالم ُمـ اًمًٞمّ  ٜم٤م ٓ ٟم٘مٌؾٟمّ أك طمتّ 

ه ؤهق وقمٞم٤مًمف وٟم٤ًم روخو ،سمٜمل قم٘مٞمؾ ًم٘مقل اؾمتًٚمؿ ـ يمام هق فم٤مهر اًمت٤مريخ ـ ًٚمؿُم

 ـمٗم٤مًمف هلذا اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ يٜمًك- أو

اإلُم٤مم  نّ إ :وًمئؽ اًمذيـ ىم٤مًمقإ ف اًم١ًمالقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقضّم  ؟ٕمذر ُم٘مٌقلاًمومٝمؾ هذا 

اشمْمح٧م ام ٤مذا طمٞمٜمعم :ي٠ًملوًمٞمف إُمقر! إول ١م٤م ؾمتعم ك ذًمؽ اًمقىم٧م مل يٙمـ ُمتقىمٕم٤مً طمتّ 
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 ؟ ُمًػمه اإلُم٤مم شم٤مسمع إُمقروسم٤مٟم٧م أيْم٤مً 

د اعم٤ٌمرك اعمحيذم وٟمحـ  ًّ ّٓ  ،ًمٚم  :وٟم٘مقل ،يم٤مُمؾ اطمؽماُمٜم٤م أن ٟمٕمرب قمـ ٓ يًٕمٜم٤م إ

 -ٟم٤مىمّم٤مً  ضمقاسم٤مً يمقٟمف  ؛ؿمخص ًم١ًمال أّي  ي ضمقاسم٤مً أهذا اًمرُمـ اعمًتٌٕمد أن يٕمٓمل ُمثٚمٙمؿ 

٤مة يزيد ويْمع يده ذم ضم٤مزة ذم ُمالىماًمٕمذر ُمـ اًم٘مقم ويٓمٚم٥م اإل ×احلًلميٚمتٛمس يمٞمػ 

هذا أُمر  ؟ٚمـ أسم٤ميع يزيداً وماًمٕم٤ممل  ُمٚمج٠ًم ذم يمؾيده، وهق اًم٘م٤مئؾ: ًمق مل أضمد زم ُمـ إرض 

 -   (7)همػم ُم٘مٌقل

٦م اًمٕم٤مُمّ  ٕقمذار دم٤مهًٚمًٚم٦م ُمـ اسمتًؽ ف وإن : أٟمّ هٜم٤م +د اعمرشم٣مظمالص٦م يمالم اًمًٞمّ 

 إلصم٤ٌمت اعمٕمذوري٦م يم٤مٍف  إقمذارهذه طمتامل وا، ووم٘م٤ًم عم٤ٌمٟمٞمٝمؿإلصم٤ٌمت ُمٕمذوري٦م اإلُم٤مم 

شمقوٞمح٤مت ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد يمذًمؽ دًمتف وأ وًمٙمـ -اًمٜمٝمْم٦مقمغم قمؽماض آقمدم ورود و

يم٤من شمِمخٞمص اإلُم٤مم أيمثر واىمٕمٞم٦م  هذه احل٤ملذم  فأٟمّ هذه اعم٠ًمًم٦م، وهل اخل٤مًمد ٓ شمث٧ٌم 

اًمرأيلم  أّي  : ًمٞمس ُمٕمٚمقُم٤مً اي٘مقًمقأن  إُمر هق ُمٜمتٝمكو ،ُمـ شمِمخٞمص أظمريـ وشمًديداً 

قمغم  إصم٤ٌمت هذا اعمٕمٜمك قمٜمد اًمردّ يٚمزم ٓ ف يمام أٟمّ  ،اًمٕمٍمذًمؽ فمروف ًمٚمقاىمع و ٤مً يم٤من ُمٓم٤مسم٘م

 ٦م-اًمًٜمّ  أهؾ

، د اعمرشم٣م ذم شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مءيمالم اًمًٞمّ  ُمداراًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد سم٠ميمٛمٚمف يدور  يمت٤مب إنّ  

اًمِمٝمٞمد ، وهذا ُم٤م ي٘مّره ُم١مًمػ ٦مهؾ اًمًٜمّ أذم ىم٤ٌمل اًمٕم٤مُم٦م وىم٤مل ذًمؽ ف ٟمّ ٕ هم٤مي٦م إُمر

اًمِمٞمٕمٞم٦م  ٕؾمسسمح٥ًم ا ذًمؽ اإلؿمٙم٤مٓت اًمقاردة قمغم قمٚمٞمف ىمٌقل يتٕملّم  ف،ٟمٗمً اخل٤مًمد

 إظم٤ٌمر اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل رواه٤م ُمِم٤ميخ اًمِمٞمٕم٦م د ًمـ يردّ اًمًٞمّ ؛ يمقن اًمت٤مريخ اعمٕمتؼمةيمت٥م و

 -واؾمتِمٝم٤مده اًمٜمٝمْم٦م سمٛمآلاًمداًم٦م قمغم قمٚمؿ اإلُم٤مم و

ـ  زقمٛمف ح٥ًمسم ـهذا اًمرأي ـمرطمف  هيدف ُمـ ظماللف ٤م ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد وم٢مٟمّ أُمّ و 

                                                 
 يٕمتٛمد وُمثٚمف ٓ ،ف ذيمر هذا اعمقوقع قمغم ؿمٙمؾ ٟم٘مؾ همػم ُمٕمتؼمد أٟمّ فم٤مهر قم٤ٌمرة اًمًٞمّ  ًمٞمس ظمٗمٞم٤ًم أنّ ( 7)

ّٓ هٙمذا أظمقمغم   ىمٜم٤مع اخلّمقم- إ ذم ُم٘م٤مم ٤ٌمر آطم٤مد أسمدًا إ
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وهذا ُم٤م جيٕمؾ  ،ُمـ ٟمققمف اً ومريدو رأي٤ًم صحٞمح٤مً  ي٤مه، ُمٕمتؼمًا إشمثٌٞمتفُمريدًا سمذًمؽ ، إمم أُمقر

ؾمقف شمً٘مط اًمٓمرح هذا سمٜم٤مًء قمغم ف ٝم٤م أٟمّ شمرد قمٚمٞمف، وُمـ أمهّ ٟمقاع اإلؿمٙم٤مٓت أ يمؾ

سمح٥ًم شمٚمؽ اًمِمٝم٤مدة اًمتل شمرشم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م  ،واقمت٤ٌمره٤م ودرضمتٝم٤م ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم قمـ ىمٞمٛمتٝم٤م

قمغم مل شمؽمشم٥م اًمتل  ُمٜمٝم٤مإظمروي٦م  وسم٤مخلّمقصأصم٤مر اًمدٟمٞمقي٦م هذه عمٕمتؼمة يمؾ إظم٤ٌمر ا

 واطمد ُمـ اًمِمٝمداء ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-  ؿمٝم٤مدة أّي 

 نّ أٞمتٞم٘مـ ُمـ ؾماعم٘م٤مشمؾ اعمٕمتؼمة ويمت٥م احلدي٨م  ٓم٤مًمعيمؾ ُمـ ي إنّ  ،وقمغم يمؾ طم٤مل

٤مئؾ واًمرؾمؾ ُمـ إرؾم٤مل اًمرؾمأىمدم قمٚمٞمف يمؾ ُم٤م  نّ أو اًمٜمٝمْم٦م، هسمخ٤مت٦م هذ قم٤معم٤مً اإلُم٤مم يم٤من 

ؾم٤مسم٘م٦م ذم ًمف ُمر وهق أ ،٦محلجّ اإت٤مم ٕضمؾ مم احلج٤مز يم٤من إودقمقة اًمٜم٤مس واىمؽماح اًمٕمقدة 

سمٞم٤من هلذه احل٘مٞم٘م٦م هق يمالم ، وأصدق اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م هق ُمـإٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء سمؾ  ةؾمػم

  -(1)شمـ خادظـا يف اهلل اكخدظـا فف»ٟمٗمًف: اإلُم٤مم 

د اعمرشم٣م واًمِمٞمخ اًمًٞمّ  أؾمت٤مذ ؾمت٤مذأٛمل روى اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ ضمٕمٗمر سمـ ىمقًمقيف اًم٘م

ظمرج ُمـ ُمٙم٦م ىم٤مل  احلًلم عم٤م أنّ : ×قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمزي٤مرات اًمٓمقد ذم يمت٤مب يم٤مُمؾ

ن زبر ٕبـ افيا »وم٘م٤مل:  ؟با ظبد اهلل ؿد حّض احلج وتدظف وتليت افعراقأيا  :ًمف اسمـ اًمزسمػم

 - (7)شدؾـ بػـاء افؽعبةأن أمـ  أدؾـ بجاكب افػرات أحب إلّ 

ومٝمل سمرأيٜم٤م داًم٦م قمغم  ،ديمالم اًمًٞمّ اًمقاردة ذم ٚمؿ ًاىمؽماح ىمتؾ اسمـ اًمزي٤مد عمُم٠ًمًم٦م ٤م ُمّ وأ

ُم٤م يًٛمح  اًمٚمٞم٤مىم٦م، واًمٜم٤مس مل يٙمـ ًمدهيؿ ُمـ اًمِمج٤مقم٦م وُمقاشمٞم٦مإضمقاء مل شمٙمـ  أنّ 

 ،يزيد ىمتؾ قم٤مُمؾُمقىمػ ُمـ اسمـ زي٤مد أو ذم اخت٤مذ  أو قمٚمٞمٝمؿ ذم شم٠مؾمٞمس طمٙمقُم٦مسم٤مٓقمتامد 

ذًمؽ ٓ  ُمع أنّ  قمغم ُمًٚمؿ- قا هذا آىمؽماحاىمؽمطما ًمذ ؛ىمٌٝم٤مُمتخقوملم ُمـ قمقايم٤مٟمقا و

ويم٤من  ، أو همداراً ىم٤مشمالً أن يّمٌح ومج٠مة  يمٜم٤مئ٥م ًمإلُم٤مم وىم٤مئد ًمٚم٘مقاتيٜم٤مؾم٥م ُم٘م٤مم ُمًٚمؿ 

                                                 
 751ص شمذيمرة اخلقاص:( 7)

 13ص يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:( 7)
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 ًمػ اًمذي ىم٤مل قمٜمف يم٤مشم٥مأؿمخص ُمـ ضمٞمش اعمئ٦م ه اعمٝمٛم٦م ذٙمّٚمػ هبن يأُمـ اًمالزم 

 ف يم٤من أىمقى ُمـ ىمقات يزيد اعمًٚمح٦م-٠مٟمّ سماًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد 

ص ُم١متـ خى هلذه اعمٝمٛم٦م؟ أمل يٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ وضمقد ؿمطمد يتّمدّ أ يٙمـ هٜم٤مك أمل

يم٤من ُمـ إذ ؟ قمغم قم٤مشم٘مفاعمئ٦م أًمػ ًمٞم٠مظمذ هذا إُمر  ؿمج٤مع ُمـ سملم ه١مٓءو قمغم اًمّن 

ف سم٠مٟمّ  يم٤من يٜمٌئ اًمقوع احلؼ هق أنّ  ًمٙمـو ، أو ؿمخص آظمر ه٤مين اعمٛمٙمـ أن ي٘مقم سمف ُمقمم

ؽ ًمتٚميمثري٦م أٓ و صم٘م٤مة، ومال هذا آىمؽماحُمثؾ ًمف آقمتامد قمغم ؿمخص ًمٞم٘مدُمقا ٓ يٛمٙمـ 

 ٛمٝمٛم٦م يمٝمذه- يم٤مٟمقا ؾمٞم٘مقُمقن سمـ  طم٥ًم ىمقل اعم١مًمػـ  ة اًمٜمٔم٤مُمٞم٦ماًم٘مقّ 

ُمقي٦م ًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمٕمٜمقي٤مت وٕمٞمٗم٦م، ويم٤من اجلٛمٞمع ُمرقمقسملم ُمـ ىمقى احلٙمقُم٦م إ

غم عم٤مذا مل يتٛمٙمٜمقا ومل ي٘مدُمقا قم أيْم٤مً  اًم٘مٚم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمذيـ مل يٕمرف ّٓ إ ،وضمٞمش يزيد

ٓ أ -ُمٔمٚمقُم٤مً  وطمٞمداً  طمٞمٜمام سم٘ملاًمتْمحٞم٦م واًمّذب دون ُمًٚمؿ ذم هذا اًمٔمرف احل٤ًمس 

ؿمحذ مهٛمٝمؿ و ُم٤مماإلًمٚمتْمحٞم٦م ُمـ أضمؾ  أهالً هؾ اًمٙمقوم٦م مل يٙمقٟمقا أ ا قمغم أنّ هذ يدّل 

 ؟ امٙمٜم٤مً أُمرًا ًالُمٞم٦م ٖماحلٙمقُم٦م اًم وىمدرهتؿ جلٕمؾ أُمر شم٠مؾمٞمس

ذم  +د اعمرشم٣ميٞمد ضمقاب اًمًٞمّ ٠مًمت (55)صذم اعم١مًمػ ىم٤مُمٝم٤م أدًم٦م اًمتل إ نّ إـ  73

ُم٤مُم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُم٘م٤مم اإل شمث٧ٌم سم٘مدر يم٤مف قمٚمؿ اإلُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف، ٦مهؾ اًمًٜمّ ه قمغم أردّ 

وًمٙمـ هذه  -اًمدٓئؾ اعمحٙمٛم٦مُمـ وقم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م وطمدي٨م اًمث٘مٚملم واًمًٗمٞمٜم٦م وهمػمه٤م 

 ،ؾمٞمس احلٙمقُم٦م٠مهذه اًمٜمٝمْم٦م يم٤من شم ُمـُم٤مم هدف اإل نّ أصم٤ٌمت ًمٞم٧ًم يم٤مومٞم٦م إل إدًم٦م

ىمقاًمف ويمتٌف اًمتل أُم٤مم وومٕم٤مل اإليمقن مجٞمع أ ذم هن٤ميتٝم٤م؛ف مل يٙمـ قمغم قمٚمؿ سمِمٝم٤مدشمف ٟمّ أو

ظم٤ٌمر اًمِمقاهد واًم٘مْم٤مي٤م وإ قمٜمد آًمتٗم٤مت إممو -ج٦ماحلت٤مم إُمـ سم٤مب يمتٌٝم٤م يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م 

ُم٦م هذا ُم٘مدّ  ُمـ( ُم٤مم يم٤من قم٤معم٤مً )اإل ؾعمٓم٤مًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ومّماو، |قمـ اًمٜمٌل ًمديٜم٤ماًمتل 

يمؾ شمٚمؽ و ،دىمقال اًمًٞمّ أقمغم  ُمقر دًمٞمالً ضمٕمؾ هذه إيٛمٙمـ  ف ًٓمٜم٤م أٟمّ  يتٌلّم  ،اًمٙمت٤مب

يٙمقن فم٤مهر ظمؼم ُم٤م  نّ أومرض ًمق ف ٟمّ أوردٟم٤مه٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ىمريٜم٦م قمغم أدًم٦م اًمتل إ
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جي٥م و ،اعمراد واعم٘مّمقدهق ًمٞمس ذًمؽ اًمٔم٤مهر  ٢منّ ، ومًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد١مقم٤مء ُمٓدّ  داً ُم١ميّ 

 ذه اًم٘مرائـ-هل ـمٌ٘م٤مً ضّمف ن يقأ

ظم٤ٌمر اًمتل ٤م إُمّ أ ،ت٤مم احلج٦م وٟمحقه٤م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾإظم٤ٌمر قمغم محؾ هذه إ ٙمـويٛم

و أ قضمٞمفتشم٘مٌؾ اًم٤م ٓ هّن ٢ممم اًمٕمراق ومإذه٥م ُمع قمٚمٛمف سم٤مؾمتِمٝم٤مده ىمد ُم٤مم اإل نّ أشمدل 

 اًم٘مرآن اعمجٞمد نّ أرهمؿ  ،ت٤مم احلج٦مإهق  ُم٤ممأن يٙمقن هدف اإلعم٤مذا شمٗمرون ُمـ  ت٠مويؾ-اًم

 ؟ذًمؽ دٟمٌٞم٤مء شم١ميّ ا٤ٕمًمٞم٥م ؾموأومٕم٤مل أو

 كاز١ْ! َ 

ُت٘مٞم٘م٤مت ُمًٚمؿ وأظم٤ٌمر اسمـ قم٤ٌمس سملم ُم٘م٤مرٟم٦م ُمـ  (47)صُم٤م ذيمر ذم  إنّ ـ  73 

قمـ سمٕمٞمدًا اسمـ قم٤ٌمس  ّٕٟمف وإن يم٤من ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام؛ ومْماًل قمـ قمدم وضمقدهمػم صحٞمح، 

ّٓ  اًمٙمقوم٦م  قم٤معم٤مً و سمّمػماً  ظمٌػماً  ٙم٤مً حمٜمّ يم٤من ، إذ قمٚمٞمفًمتخٗمك أوو٤مع شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م مل شمٙمـ   أنّ إ

أوو٤مع  اـمٚمع قمغمىمد ٚماًم وم٢مذا يم٤من ُمً ،وو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾسم٤مٕ

وُمٜمٓم٘م٦م ٟمٗمقذ  اًمٌالدجٛمٞمع سموقم٤معم٤ًم  ٤مً ٕميم٤من ُمٓمٚم اسمـ قم٤ٌمس وم٢منّ  ،اًمٙمقوم٦م قمـ ىمرب

  همػم ُمٓمٚمع- ٤مً ؿمخّمومال يٛمٙمـ قمّده  احلٙمقُم٦م،

ق ًمٙمقوم٦م واًمٕمراذم ااعمٝمٛم٦م  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ت٤مم اًمٗمرق وإطمزابقمغم  ُمٓمٚمٕم٤مً ٘مد يم٤من ًم

وسمح٥ًم ىمقًمٙمؿ  ،ًمتحقٓت اًمٗمٙمري٦م ذم اًمٕمراقٛمٙمٜمف اًمقىمقف قمغم اومٙمٞمػ ٓ ي، واًمِم٤مم

)اًمٌٍمة( ويم٤من طمٙمؿ اًمٕمراق  ىمدقم٤ٌمس اسمـ ؟! إّن ديداجلاجلٞمؾ مل يٙمـ ًمف اـمالع قمغم 

ّٓ  شمٕمسأإن مل يٙمـ  اجلٞمؾ اجلديد إنّ  رؤؾم٤مئٝم٤م-و ٤ٌمئٚمٝم٤مسم٘م قم٤مروم٤مً  ف ًمٞمس ٟمّ أ ُمـ اًم٘مديؿ إ

ّٓ  سمٕمض ُمٜمٝمؿ، ىمد شمٗمٓمـ وإن يم٤من قمنميـ ؾمٜم٦م، ومٕمغم اُمتداد سم٠مومْمؾ ُمٜمف شمٕمداد   أنّ إ

 - ذم اعمجتٛمع سمِمٙمؾ يم٤مُمؾٟمٗمقذهؿ  وزاد اًمًٞم٤مؾم٦م إُمقي٦م ىمد شمْم٤مقمػٟمّم٤مر أ

 ُمـ ظمالًمف ُتريػواًمذي أراد  ،اًمذي اٟمتٝمجف اعم١مًمػ هذا ُمٜمٓمؼ أّي  أقمٚمؿٓ  

ُمًٚمؿ ٟمٕمج٥م ٓؾمتامشمتف ذم اًمدوم٤مع قمـ و- اًمٗم٤مرهم٦مإًمٗم٤مظ طمٗمٜم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ سمٜم٤مء قمغم 
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أُمرًا  أهؾ اًمٙمقوم٦م واؾمت٘م٤ٌمهلؿ ًمف سمٞمٕم٦م شمٕمتؼمصحٞمح٦م، واقمت٤ٌمر اؾمتٓمالقم٤مشمف هبذا اًمٜمحق و

ُم٤م ّسح سمف ُمًٚمؿ  طم٘مٞم٘متٝمؿ واوح٦م ووقح اًمِمٛمس وهل واىمٕمٞم٤ًم وُمٜمِم٠م ًمألصمر ُمع أنّ 

رون ومٞمف شمّمقّ  ٤مً شمٙمتٌقن يمت٤مسموُمع ذًمؽ ، رأي اسمـ قم٤ٌمس أّيدٟمٗمًف ذم رؾم٤مًمتف إظمػمة، و

قمداء ًمٞمحٛمٚمقا محٚم٦م ضم٤ٌمٟم٦م قمغم ٕسمٞمد ا، ُمٕمٓملم سمذًمؽ ذريٕم٦م ٕمذوراً يم٤من ُمف ُم٤مم قمغم أٟمّ اإل

 ؿمٕم٤مئر اًمتِمٞمع-

واسمـ  طمد،أيٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م  مل وشمٗم٤مصٞمؾ أهارُم٤مم ُمـ ضمٝم٤مشمف اًمٕم٤مدي٦م ًمٗمٕمؾ اإلمل يٙمـ 

اجلٛمٞمع يم٤من  ؟ إنّ ٤مهل ُمٕمٜمكل ٓ تاًم ؟ وُم٤م هذه اًمٙمٚمامتُم٤م هذا اًمٙمالم ،يٕمٚمٛمٝم٤مٓ  قم٤ٌمس

يتٔم٤مهر أيمثرهؿ ُم٤مم وؿ ؾمٞمدقمقن اإلأهّن و ،يًٙمتقااًمٙمقوم٦م ًمـ أهؾ  ٠منّ سم ُمًٌ٘م٤مً  يتٜم٠ٌميٕمٚمؿ و

سمحٞم٨م ٓ ُم٤ًمئؾ هي٦م مل شمٙمـ ومٝمذه  ،يتٗمرىمقا قمٜمف سمٕمد ذًمؽ صمؿّ  ،يمذسم٤مً واًمتْمحٞم٦م ٤مًمقوم٤مء سم

ف ُم٤م اعم٤مٟمع ُمـ سمقح اإلُم٤مم هبذه مم ذًمؽ أٟمّ إأوػ  يٕمٚمٛمٝم٤م اإلُم٤مم وم٘مط، يٕمٚمٛمٝم٤م اسمـ قم٤ٌمس

سمؾ  يِم٤مريمقه ذم أومٙم٤مره،ك طمتّ  ٞمزيدًمضمقاؾمٞمس  ؿ ًمٞمًقادام ُمتٞم٘مٜم٤ًم أهّن  ٝمؿ ُم٤مإهار أُم٤مُم

ظم٤ٌمر إُم٤مم ٓ يرد اإلسملم يدي اسمـ قم٤ٌمس سمف  مشم٘مدّ ُم٤م  أنّ قمـ  ُمْم٤موم٤مً  يٕمٞمٜمقه-

هؾ اًمٙمقوم٦م مل ي٤ٌميٕمقا أ نّ إ :مل ي٘مؾ اسمـ قم٤ٌمسإذ  شمقصؾ إًمٞمٝم٤م ُمًٚمؿ؛اًمتل آؾمتٓمالقم٤مت و

امد قمغم شمٚمؽ آٟمٗمٕم٤مٓت  آقمتيتٕملّم ف ٓ ٟمّ إ :يم٤من ي٘مقلقا ُمٕمف، سمؾ ٗممل يتٕم٤مـم ، أوُمًٚمامً 

ذم هن٤مي٦م ُمًٚمؿ وهذا ُم٤م رآه  ،شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م وإؾم٘م٤مط يزيدذم ُم٠ًمًم٦م اًمٌٞمٕم٦م وشمٚمؽ 

أيْم٤ًم يمذًمؽ،  وأظمرون يم٤من ي٘مقل هبذا، يْم٤مً أ اسمـ قمٛمروي اًمٕملم وأظمؼم سمف، أر اعمٓم٤مف

  هذا إُمر ؾمٞمٜمتٝمل سمِمٝم٤مدشمف- نّ أو ،اإلُم٤مميم٤مٟمقا قمغم ي٘ملم ُمـ ُم٘متؾ إهّنؿ 

 ،إظم٤ٌمر شمٚمؽٚمٕملم قمغم وه١مٓء إؿمخ٤مص يم٤مٟمقا ُمـ اعمٓمّ  ،ؼم هبذاأظمىمد وم٤مًمٜمٌل 

 ىم٤مل ًمفسمـ قمٛمر  قمف قمٌد اهللًمذًمؽ قمٜمدُم٤م ودّ  ؛سمذًمؽ أيْم٤مً شمِمٝمد يم٤مٟم٧م إوو٤مع و

 :ًمفمل يٕمؽمض قمغم هذا اًم٘مقل، ومل ي٘مؾ ُم٤مم اإلو، أشتقدظؽ اهلل مـ ؿتقؾ: سمٍماطم٦م وىمٓمع

ف ُمـ حيّمؾ ذم هذا اًمًٗمر، أو أٟمّ ُمر ًمـ هذا إ أنّ اًمذي شم٘مقًمف؟ أو  ُم٤م هذا اًمٙمالم

 -هذا اًمًٗمر أىمتؾ ذمٓ اعمحتٛمؾ أن 
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 ؛هق سم٤مًمٗمٕمؾ ظمٞم٤مل سم٤مـمؾ (خقال باضؾ)ُت٧م قمٜمقان  (45)صُم٤م ذيمر ذم  إنّ ـ  75

 ،همػم صحٞمح٦مُم٘م٤مرٟم٦م اإلُم٤مم هنْم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ُمٕمريم٦م أطمد وُمٕمريم٦م صٗملم ُمع  وذًمؽ ٕنّ 

واطمتامل اٟمتّم٤مر  ،رشمفضمٞمش ُت٧م إُم اًمٓمروملمًمٙمؾ واطمد ُمـ  ٤منومٗمل يمٚمت٤م اعمٕمريمتلم يم

واؾمتٓمالع  شمقىمٕم٤متٓ قمالىم٦م سملم و ،ُمر قم٘مالئل وقمرذمأواطمد ُمٜمٝمؿ قمغم أظمر 

ف ٓ يمام أٟمّ  سم٦م،حجقاحلقادث اعمٗم٤مضمئ٦م واعموسملم  هذه اعمٕم٤مرك اًمٕمًٙمري٦م ذم وو٤معإ

  اًم٘م٤مئد وضمٝمٚمف- ٤متقمغم وٕمػ شمقىمٕم اقمت٤ٌمر قمدم شمقىمع هٙمذا طمقادث دًمٞمالً يٛمٙمـ 

ّٓ  جلٛمٞمع آطمتامٓت واًمتقىمٕم٤مت اًم٘م٤مئد تٝمٞم٠مي ىمد ومٛمثالً  ىمد يٗم٤مضم٠م ف ٟمّ أ اًميوري٦م، إ

اًم٘مقل: هٜم٤م يٛمٙمـ وُمـ  ،اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾمم ؾم٤مطم٦م اعمٞمدان عم٤ًمقمدة سمدظمقل ضمٞمش ضمديد إ

يم٤من  اعمٜم٤مومؼ سمـ أيب، وشمقىمع قمٌد اهلل يم٤من صحٞمح٤مً ذم ُمٕمريم٦م أطمد  ’ٜمٌلاًمشمقىمع  نّ إ

 زائؿ اعمًٚمٛملم- قم ثٌٞمطيم٤من هدومف شمأصالً، ومل يتٜم٠ٌم سمؾ ًمٕمٚمف  ،ظم٤مـمئ٤مً 

اًمٕمًٙمري٦م درهتؿ ىمُمـ طمٞم٨م ُمٞم٦م أقوع سمٜمل سمـ تٙمٝمّ ًمٙمٜمف ًمٞمس ُمـ اًمّمٕم٥م اًم

 ٟم٤مسٕوقمقد زائٗم٦م ووم٤مرهم٦م إمم  اؾمتٜم٤مداً هؿ ودّ  اًمثقرةوٟمٗمقذهؿ وؾمٚمٓمتٝمؿ، وشمقىمع ومِمؾ 

قمغم رضم٤مل  ظم٤مٍف مل يٙمـ وقمغم ومرض صٕمقسمتف ومٝمق ، ٟمٙم٨م اًمٕمٝمقد واًمٖمدرؿمٞمٛمتٝمؿ 

 |اًمٜمٌلقمـ اًمقاردة ويمؾ هذه إظم٤ٌمر  ٤متىمٕماًمتق هوُمع يمؾ هذ ،وظمؼمائٝم٤ماًمًٞم٤مؾم٦م 

ظمٌػمشم٤من  ؿمخّمٞمت٤من لن شمٕمٓمأٙمـ ٛميف ٓ ٢مٟمّ ذم اًمٕمراق ويمرسمالء، وم ×ِمٝم٤مدة احلًلمسم

يم٤مٟم٧م اعم٘مدُم٤مت  نّ ٕ ؛خمتٚمٗملمرأيلم  ُمثالً  اسمـ قم٤ٌمسو ُم٤مماإلُمثؾ  سم٤مٕوو٤مع وإطمقال

 - ةواطمد سمٜمٔمرة أيْم٤ًم شُمٜمٔمروو٤مع واطمدة وإ

ّٓ شمقىمع ٟمٗمس إىمد ٝمام ٞميمٚم نّ : إٟمحـ ٟم٘مقلأّوًٓ:  وقمٚمٞمف ىمد يم٤من  ×احلًلم نّ أ ُمر إ

 اًمِمٝم٤مدة- ك سمٕمدم اًمٌٞمٕم٦م وآؾمتًالم، وأن يًتٛمر ويث٧ٌم قمغم ذًمؽ طمتّ  ُمٙمّٚمٗم٤مً 

ومل  ،طمدأسمقوع اعمٕمريم٦م ذم  يم٤من ضم٤مهالً  ’اًمٜمٌل نّ سم٠مي٘م٤مل أن  ًمٞمس صحٞمح٤مً  ثاكقاً:

ّٓ  يم٤من ُمٓمٚمٕم٤مً  ’اًمٜمٌلقمغم جمري٤مت إطمداث- إّن  ُمّٓمٚمٕم٤مً يٙمـ   ف يم٤من ُم٠مُمقراً ٟمّ أ إ
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يٕمٛمؾ قمٚمٛمف  ٓوسم٤مًمتٍمف ذم ُمثؾ هذه إُمقر سمام ي٘متْمٞمف اًمٕمرف واًمٕم٤مدة واًمٔم٤مهر، 

ک ک ک ) :٘مقًمف شمٕم٤مممًم ومل حيّمؾ ُمّمداق، اًمٖمرض ض ًمزم ٟم٘مّٓ وإ اًمٖمٞمٌل

 - (7) (گ گ

يٚمزُمف ٓ اهلل  سم٠منّ  اقمؽمومتؿٙمؿ أٟمّ ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م يمٕمٚمؿ اهلل، ومٙمام  ’اًمٜمٌلقمٚمؿ  إنّ 

قمكم  ’ومال ضورة يمذًمؽ أن يٓمٚمٕمٝمؿ اًمٜمٌل ،وو٤مع احلربأ٤مب قمغم إصحـمالع إ

رأى اًمٜمٍم  ُمتكومٞمح٤مرب  ،وقمٚمؿ اًمٖمٞم٥مقمغم اًمقطمل  اًمٜمت٤مئ٩م، ويٕمتٛمد ذم إدارة احلرب

هذا  -ي٘متؾٜمٌٝم٤م ُمـ وجي ،ي٘متؾُمـ ٓ يمؾ  ًمٞمفإويرؾمؾ  ،اهلزيٛم٦م قمٚمؿوجيتٜم٥م احلرب ُمتك 

ُم٠ًمًم٦م قمٚمؿ اهلل  شم٘مقًمف ذمضمقاب  سمٕمث٦م اًمرؾمؾ وشمرسمٞم٦م اعمجتٛمع، ويمؾّمٚمح٦م ُميٜم٤مذم  ٜمٝم٩ماعم

 اًمٜمٌل وإئٛم٦م- ُم٠ًمًم٦م قمٚمؿ ٤م ٟم٘مقًمف ذم وم٢مٟمّ  هبذه إُمقر،

اإلىمدام ٜمف ذم ُم٘م٤مم ًمٙمطمد، أن يٕمٚمؿ اًمٜمٌل سمٛمّمػم ُمٕمريم٦م ذم أٓ ُمٜم٤موم٤مة  :ًمذًمؽ ٟم٘مقل

 ّٓ سمٜمحق ًمذا مل خيؼم  ؛سم٤مًمٗمٜمقن اًمٕمًٙمري٦م وظمٌػمُمّٓمٚمع   يم٘م٤مئد قم٤مديواًمٕمٛمؾ ٓ يتٍمف إ

فؽؿ افـك ما ) :ىم٤ملام إٟمّ  ،(7)ـ  ظمرىأظمؼم قمٜمف ذم ُمقاوع أيمام ـ  اًمٜمٍمقمـ اًم٘مٓمع 

ِمٝم٤مدة ًمٝمزيٛم٦م وًمٚم ٤مً تقىمٕميم٤من ُمًمألظم٤ٌمر اعمتٕمددة ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ف ـمٌ٘م٤مً سمؾ إٟمّ ( صزتؿ

ؾم٦م، ويم٤من ذم صمقرشمف اعم٘مدّ ىمد شمقىمع ُم٤م شم١مول إًمٞمف إوو٤مع  يْم٤مً أُم٤مم اإل يمام أنّ  ف محزة-قمٛمّ 

ُم٤مم قم٤مضمز )طم٤مؿم٤م ويمال( قمـ اإل ٓ أنّ  ،طمٚمٞمٗمفٙمقن ـ ياًمٜمٍم اًمٕمًٙمري ًم نّ سم٠م قم٤معم٤مً 

ومال اهلزيٛم٦م اًمٕمًٙمري٦م  اًمٕم٤مديلم- اًمٜم٤مس٤مت شمقىمٕميمِمػ شمٚمؽ احلقادث اعمحجقسم٦م قمـ 

  اًمتٜم١ٌم هب٤م- قمـ ُم٤مم يم٤من قم٤مضمزاً اإل نّ أوٓ حجقسم٦م احلقادث اعمتٚمؽ ُم٤مم ُمتٕمٚم٘م٦م سمًمإل

                                                 
 - 31إٟمٗم٤مل: آي٦م (7)

يٗمتح اهلل قمغم  ٕقمٓملم اًمراي٦م همدًا رضمالً »طمٞمٜمام ىم٤مل: × ذم ومتح ظمٞمؼم قمغم يد قمكم ظمؼم ىم٤مـمٕم٤مً أيمام ( 7)

 - شيديف، حي٥م اهلل ورؾمقًمف وحيٌف اهلل ورؾمقًمف
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 !املتطٛع جٝؼًي َاذا حصٌ 

ُمع اًمٗم٤مرق   ىمٞم٤مؾم٤مً ّٓ إٙمـ ياعمتٓمقع مل  ُم٤مماإلقمـ ضمٞمش  (17)صذم  فُم٤م يمتٌ نّ إـ  74

 -×ُمػم اعم١مُمٜملمأجلٞمش  ٦مسم٤مًمٜمًٌ

ًمػ أشمف اًمٕمًٙمري٦م يم٤مٟم٧م ُمئ٦م وىمقّ  ×ُم٤مم احلًلمضمٞمش اإل نّ أ شمزقمؿ ؽٟمّ إ ،ي٤م قمزيزي

ىمد ًمػ أئ٦م يمؾ هذه اعم وأنّ  ،ك اًمٕمٍم مل يٙمـ امٜمققم٤مً ا ذح ذماًمتًٚمّ  نّ إ :وشم٘مقل ،ؿمخص

تٙمـ ُمـ عم٤م  ضمٜمقدهيمؾ  ضمٝمز ًمق يزيد نّ : إوشم٘مقل ،يم٤مٟم٧م ُمًٚمح٦م سمًالح ذاك اًمٕمٍم

الف هق اًمذي ىمٓمع اًمٜمٗم٤مق وآظمت نّ إ :شم٘مقلو ،ُم٤ممعمح٤مرسم٦م اإل إرؾم٤مل أيمثر ُمـ هذا

ذم ف مل يٙمـ سم٠مٟمّ  شمريد اًم٘مقلؽ ٟمّ ٠مويم ،ذم طمرب صٗملم ×ُم٤مم قمكمقمالىم٦م اجلٞمش سم٤مإل

سمٓم٤مىم٤مهتؿ ٞم٤مهتؿ وطمّم٤مئٛم٧م إام شمًٚمّ ويم٠مٟمّ ـ  ًمػ ؿمخصأه١مٓء اعمئ٦م سملم و اًمٙمقوم٦م

 ُمٜم٤مومؼ-  أّي ـ  ّمٞم٦ماًمِمخ

سمد أن  وٓ ،اًمِم٤مم ُمـ ي٠مشمقا واًمذيـ مل ضمٜمقد اسمـ زي٤مد أنّ يمٞمػ  ذاً إقمٚمٛمٜم٤م أوومتٗمْمؾ 

 اًمًٞمٓمرةٙمٞمػ اؾمتٓم٤مقمقا وم  وأوومٞم٤مء ُمئ٦م سم٤معمئ٦ملمخمٚمّم ٤مً ًمػ أٟم٤مؾميٙمقن هٜم٤مك همػم اعمئ٦م أ

  !؟طمًٞم٤ًمً يًٛمع هلؿ  أندون ًمػ ُمًٚمح ُمئ٦م أقمغم 

همػم ُمـ  ٤مً ًمػ ؿمخص، ومٙمؿ ضمٜمديأٚمغ ُمئ٦م ُم٤مم شمٌة اعمًٚمح٦م ًمإلذا يم٤مٟم٧م اًم٘مقّ إ وقمٚمٞمف

ٓ ، أًمٗم٤مً  صمالصمقنأو ، أًمٗم٤مً  قمنمونأو  ،؟ قمنمة آٓفٞمئن هيأاسمـ زي٤مد ٞمع ًتٓمه١مٓء يم٤من ي

ُمـ ًمػ أهذه اعمئ٦م  ٠ميـوم ،إمم يمرسمالءوىمد أرؾمٚمٝمؿ يًتٓمٞمع إرؾم٤مل أيمثر ُمـ ذًمؽ 

اًم٘مْم٤مء  ٛمٙمـييم٤من اسمـ زي٤مد اًمذي  ي٘مْمقا قمغمو عم٤مذا مل يثقروا أيم٤مٟمقا ُمقشمك؟ اعم٤ٌمرزيـ؟

  يم٤مٟمقا ذم يمرسمالء؟ أيمثر ضمٜمقده ، طمٞم٨م إنّ آٓفذم ذًمؽ اًمقىم٧م سمٕمنمة  قمٚمٞمف

ُم٤مم ُم٤مم، ومٕمغم ُمـ اطمت٩م اإل٘ملم ومل ي٘مٓمع اًمٜمٗم٤مق قمالىمتٝمؿ سم٤مإلُمٜم٤مومـ ه١مٓء مل يٙم ًمق

 ج٤مضم٤مت يقم قم٤مؿمقراء؟ إذن سمتٚمؽ آطمت

يوا يمرسمالء اًمثٚم٦م اعمٕمدودة اًمذيـ طم ّٓ إ ،٤مذسملميموُمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ًم٘مد  ،ديٓ ي٤م ؾمٞمّ 
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، ومل ي١مازروا امثٚملم ًم٘مد يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤مً  قمّدة ُمـ اًمذيـ يٗمؽمض قمجزهؿ قمـ احلْمقر،أو 

، هم٤مي٦م ٝمؿُمٜم ِمٙمالً يمرسمالء يم٤من ُمتُم٤مم ذم واضمف اإل اجلٞمش اًمذيُم٤مم ذم اعمٞمدان، وذًمؽ اإل

ُمع اًمٜمٗم٤مق وآظمتالف  سم٥ًٌم ×ٞمش قمكمضمقمالىم٦م  ف ىمد ىمٓمٕم٧مٟمّ سم٠م شم٘مقًمقنٙمؿ ٟمّ أ إُمر

 هق ٟمٙم٨م اًمٌٞمٕم٦م واخلٞم٤مٟم٦ماًمتٖمٞمػم ذم إوو٤مع و ،وو٤معإشمٖمػّم  ٤من ٕضمؾوهٜم٤م يم ىم٤مئدهؿ،

 -ُم٤مماإل ُم٤م أظمؼم سمف ُمًٚمؿقملم ، وهذا ًم٘متٚمف وؾمؾ اًمًٞمقف قمغم اإلُم٤مم

سمـ ُمٔم٤مهر؟ يمال سمـ قمقؾمج٦م وطمٌٞم٥م  ؿُمًٚماًمٜم٤مس يم٤موم٦م يم٤مٟمقا  ئؽًموأ نّ أأشمٔمـ 

ًمتح٘مقا ا صمؿّ  ، أقمامهلؿىمد قم٤مدوا إمم ،ظمٞم٤مٟمتٝمؿأفمٝمروا و وطمٞمداً  ُمٜمذ أن شمريمقا ُمًٚمامً ٠موًمئؽ وم

ومل يرمحقا ٟمزًمقا وٞمقوم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ، اًمذيـ  |هؾ سمٞم٧م اًمٜمٌلأٙمرسمالء وُمٜمٕمقا اعم٤مء قمـ سم يْم٤مً أ

 مم اًمِمٝم٤مدة-إُم٤مم زُم٤مهنؿ ٢مسمدومٕمقا اًمّمٖم٤مر واًمروع، و

 !؟ٌٖ نإ َطًِ َط٪٫ًٚ 

، ُم٘متدراً  ىم٤مئداً ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف  قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح (17)صذم  فُم٤م يمتٌ إنّ ـ  71 

- القمتامد قمٚمٞمفمل يٙمـ ىم٤مسماًل ًم شمف اًمٕمًٙمري٦ماقمتؼمتقه ىمقّ ضمٞمِمف اًمذي  نّ أ ّٓ إ، اً ػمظمٌو اً ضمدير

ُم٤مم ُمٕمٝمؿ يم٤من ُمـ سم٤مب د قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر اًمذي ؾمٚمٙمف اإلؾمٚمقب آقمتامإّن أ :ىمٚم٧مىمد و

 -ت٤مم احلج٦مإ

 ضم٤ٌمٟم٦م،و وـماّمقم٦مشمزىم٦م روُم ةوم٤مؾمد ُمٙمّقٟم٦م ُمـ أيمثري٦م ٧مة اًمٕمًٙمري٦م عمًٚمؿ يم٤مٟماًم٘مقّ  نّ إ

، ظمنوا أٟمٗمًٝمؿ فهتديداشموشمٓمٛمٞمٕم٤مشمف وقمالُمٞم٦م الت اسمـ زي٤مد اإلحض سمدء محوسمٛم

ىمد ؿمقهد  فٕٟمّ  ؛ُمتقىمٕم٤مً سمؾ يم٤من  ،طمٞم٨م مل يٙمـ هذا إُمر ظمٗمٞم٤مً  ،ًمٞمفإوهرقمقا وسم٤مقمقه٤م 

إمم ضمٝمد يمٌػم، وم٤مًمتٝمديد واًمؽمهمٞم٥م ٓ حيت٤مج ىمٚم٥م اًمقرق و -هؾ اًمٙمقوم٦مُمـ ىمٌؾ أ ُمٙمرراً 

ىمد سمٚمٖم٧م ـ  زقمٛمٙمؿ طمدّ قمغم ـ  ة اًمتلاًم٘مقّ  نّ أاعمٕمٚمقم ُمـ  صٌحوأ اًمقوع، ى إمم شمٖمٞمػمأدّ 

 وأاقمت٘م٤مل ؿمخّملم ى أدّ  عم٤م ّٓ إو ،وٕمػ ام٤م شمقىمٕمف اًمًٞم٤مؾمٞمقنأًمػ ؿمخص يم٤مٟم٧م أُمئ٦م 

 -ٌٞمٕم٦م وسمٞمع اًمنمف، هبذه اًمنقم٦ماًم سمٜمٙم٨مًمػ ُمًٚمح أئ٦م ُمأن يتّمػ  ،ُم٤منرومع راي٦م إ



  ×افـفضة احلسقـقة وظؾؿ اإلمام   -------------------------------------------------------------------- 031

 

 مل يٙمـ ظمٗمٞم٤مً ف يمام أٟمّ وهذا ُم٤م يم٤من ىمد شمقىمٕمف اسمـ قم٤ٌمس وُم٤م ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمٞمف ظمؼم ُمًٚمؿ، 

ؽ شمٙمقن ىمد وىمٕم٧م ذم وم٢مٟمّ  اإلُم٤مم مل يٙمـ يتقىمٕمف نّ إ :٤م إذا أردت اًم٘مقلأُمّ و -ُم٤ممقمغم اإل

قمتؼمت اؽ ٟمّ ضمٝم٦م أُمـ سمؾ  ،قمٚمؿ اإلُم٤مم يمقٟمؽ ىمد أٟمٙمرتزًمؾ يمٌػم، ًمٞمس وم٘مط ُمـ طمٞم٨م 

 -هل٤ماسمـ قم٤ٌمس رؤي٦م ُمـ  ؿم٠مٟم٤مً ىمؾ شمف أوسمّمػمُم٤مم ًمألوو٤مع اإلرؤي٦م 

 َػهًتإ!

 يرشمٗمٕم٤من سم٠مدٟمك شم٠مُمؾ-ام ُمع أهّن ، ٛمِمٙمٚمتلمسم (11)صذم أشمٌٕم٧م يمالُمؽ ـ  71

ة اًم٘مقّ ىمد تٔمٝمرت ذم يمقن شمٚمؽ اخل٤مرج ُمع  ٘مٍماًم ضمٝم٦م قمالىم٦م نّ إ :إوػ شؽؾةاد

اًمتل شمٌدأ إصمر  ،اًمٕم٤مُم٦م اعمٗم٤مضمئ٦م تٛمرداتاًمُمثٚمٝم٤م ُمثؾ شمٚمؽ اًمتل يم٤مٟم٧م ُت٤مسه همػم ُمٜمٔمٛم٦م 

يم٤من ؿم٠من ذا ٙمهو، ومِمٞمئ٤مً  ٤مً ؿمٞمئك شمٜمٓمٗمئ شمؼمق طمتّ و شمرقمد صمؿّ  ،اعمِم٤مقمرُم١مىم٧م ذم همٚمٞم٤من 

ُمـ  حيدّ و ذًمؽيمثر ُمـ أ تٝمؿ واًمتحٙمؿ ومٞمٝمؿشمٕمٌئ مل يًتٓمع ُمًٚمامً  يمام أنّ  ،اًمتٛمّرد هذا

  -فقمالىم٦م اًم٘مٍم سمخ٤مرضم

ك أضمؼم اًمٜم٤مس طمتّ  فشمرؿم٤مدو تفأفمٝمر ؿمج٤مقمو ةسمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمقّ ُمًٚمؿ قمٛمؾ ًم٘مد 

ّٓ أنّ - واًمتٛمرد ثقرةقمغم اًم يمؿ  يٕمٚمؿ وٓ لم،ٟمٔم٤مُمٞمتّرد ضمٜمقد ٙمـ شم مله آٟمتٗم٤مو٦م هذ إ

يٙمقن  أنٛمٙمـ إذ ي ،ه آٟمتٗم٤مو٦مذم هذىمد ؿم٤مرك ًمػ أاعمئ٦م شمٚمؽ ُمـ  ُمًٚمح٤مً  ضمٜمدي٤مً 

 -يمثرهؿ همػم ُمًٚمحلمأ

 -ختٛمد هيٕم٤مً وؾمتٝمدأ و، ءرٟمج٤مز اًمثقرات ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م اًمّمٛمقد أو إهذه ُمثؾ  إنّ  

٤مئؾ دظمقل وظمروج رؤؾم٤مء اًم٘مًٌم وقارّ رسّمام مل يتٕم ّقاره١مٓء اًمث نّ أ ذًمؽ ممإأوػ 

 وىمٛمع ٚمعخسم ذوا ىمراراً خاًمٜم٤مس مل يت نّ أيدل قمغم ام وم٢مٟمّ ًمٚم٘مٍم، وهذا إن دل قمغم رء 

 - سمٕمض احلري٤مت وأرادواسمـ زي٤مد، قمٌٞمداهلل 

ىمقات مل يٙمـ يٛمٚمؽ  ُمًٚمامً  وهق أنّ  ،هٜم٤م أيْم٤مً ُمـ ُتؾ ن أيٛمٙمـ و: قةافثاك شؽؾةاد

اًمتل آوٓمراسم٤مت  إصمرىمد شمراضمٕم٧م  يم٤مٟم٧م احل٤ميمؿ ومٝمل وإناًمٜمٔم٤مم ىمقات ٤م أُمّ و، ُمٕمٞمٜم٦م
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ّٓ وىمٕم٧م ذم  ُمع ٟمحق ارشم٤ٌمط  ٤موهل ، إوو٤معٙمؿ اًمًٞمٓمرة قمغم٧م ُُت يم٤مٟم ٤م أهّن اعمدٟمٞم٦م، إ

اًمتل  ٤مدواهتأو ٤موٟمنم قماّمهل ٤مٝمسمًط ؾمٚمٓمتقمؼم  سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝم٤ميمام  ،أقمٞم٤مهن٤مواعمديٜم٦م أذاف 

ُمـ ظمالل اًمتٝمديد  ذم ًمٞمٚم٦م واطمدةًٙمتٝمؿ وشم ريض اجلٛمٞمع، أن شميمؾ ُمٙم٤من اٟمتنمت ذم

 ،وطمٞمداً ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ؾم٥ٌم شمريمٝمؿ عمًٚمؿ مل يٕمٚمؿ امـ ٦م ىمٚمٞمٚم٦م ىمٚمّ  وُم٤م قمدا، عواًمتٓمٛمٞم

ث٤ٌمت ُمٜمف اًمع تقىمّ يُ مل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ و ،اظمت٤مروا ٟمٙم٨م اًمٕمٝمقد واًمٖمدرىمد اًمٌ٘مٞم٦م  وم٢منّ 

 -مم إسمدإ ُمقٓه، طمٞم٨م اٟمٗمّمٚمقا قمـ ُمًٚمؿ ووآؾمت٘م٤مُم٦م

ىمتؾ ؿمخص ذم هؾ ٓ يٕمٚمؿ  ، يمامطمٞمداً وُمًٚمؿ أن يٌ٘مك ، ًم٘مد يم٤من ىمدر طم٤مل ّي أقمغم 

  (7)ٗمقذ واطمؽمام ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م أم مل ي٘متؾ؟امـ ًمف ٟم ٟم٦م ُمًٚمؿ وه٤مين٤مقمؾمٌٞمؾ إ

قمغم سمٜمل ُمٙم٤من أهؾ اًمٙمقوم٦م أن يثقروا ف ًمٞمس سم٢مهذه إطمداث شمِمػم أيْم٤ًم إمم أٟمّ  إنّ 

  -احلٙمقُم٦م ُم١ًموزمو لقماّم شمٍمف ُت٧م  اًمٙمقوم٦م ، وأنّ أُمٞم٦م

ُمـ ىمٌؾ ه١مٓء اًمٜم٤مس إه٤مٟم٦م  ُمًٚمؿ وُم٤م ضمرى قمغم سمدٟمف اًمنميػ ُمـ سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد

 أّي و طمريم٦م شمًجؾ أّي مل  ،واعمْمحلميم٤مٟمقا ُمـ اعمٜم٤مسيـ ـ  سمح٥ًم زقمٛمٙمؿـ  اًمذيـ

 سمـ قمقؾمج٦م وطمٌٞم٥مُمًٚمؿ ُمثؾ ٠مؿمخ٤مص إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًم٘م٤مء ُمًٚمؿ سمقمغم ومرض و ،ردة ومٕمؾ

٤م ٤ًم عمظمالوم ضمديدة، ضمٌٝم٦موٓ يِمّٙمؾ  ،ضمديداً أُمرًا  ذًمؽ مل يٙمـ ًمٞمحدث نّ وم٢م ٔم٤مهر،سمـ ُما

 -ُمـ شمٚمؽ اعمحٜم٦م ًمٞمالً  أن خيٚمّمقا ُمًٚمامً  مل يٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـو ،٥مشمًمٙم٤مشمّمقره هذا ا

اًمٕمزيز، ًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م وأيمثر اًمِمخّمٞم٤مت اًمٜم٤مومذة ومٞمٝم٤م ُمع احلٙمقُم٦م، د ٤م اًمًٞمّ هّي أ 

وم٤مرس ٓ يقضمد وهيٛمٜم٤م، اًمؽمهٞم٥م ومٝمذا أُمر ٓ  ماًمؽمهمٞم٥م أذًمؽ ُمـ ظمالل يم٤من  ؾمقاء

آٟمحٓم٤مط ًم٘مد سمٚمغ - الصغم اخلقم ُمًٚمامً  ًمٞم٤ًمقمد وضمٜمدي سمٓمؾ ُمْمحل ُم١مُمـ وٟم٤مس

                                                 
قمٌد إقمغم  ضسم٧م قمٜمؼ ،، سمٕمد ُم٘متؾ ُمًٚمؿ وه٤مين314ص 5شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج ُم٤م ذيمر ذمقمغم ( 7)

قمامرة سمـ صٚمخ٥م  ويمذًمؽ ضسم٧م قمٜمؼيمثػم سمـ ؿمٝم٤مب، ُمـ ىمٌؾ  اًمذي أًم٘مل اًم٘مٌض قمٚمٞمف اًمٙمٚمٌل

 إؾمدي- 
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سمحٞم٨م مل اعمذًّم٦م واعمٝم٤مٟم٦م، إمم درضم٦م ًمدى اًمٜم٤مس واًمتٕمٚمؼ سم٤معم٤مدي٤مت ذم اعمجتٛمع  إظمالىمل

ُمـ  ة أؿمخ٤مصقمدّ يْمحل  أن قمغم إىمؾ و ،قمغم اؾمتٕمداد ًمت٘مديؿ أدٟمك شمْمحٞم٦مقا يٙمقٟم

 ،شمٜمحقا ضم٤مٟم٤ٌمً ًمٙمٜمٝمؿ  ،ُمًٚمؿويّمٛمدوا يمام صٛمد  ،زقمٛمٙمؿ(ح٥ًم سم) ه١مٓء اعمئ٦م أًمػ

 ،ؿم٤مريمقهؿ ذم ُم٤ًمقمٞمٝمؿو ،ووٕمقا سمٞمقهتؿ وُمٜم٤مزهلؿ ُت٧م شمٍمف قمامل احلٙمقُم٦مو

  -ُمـ ومقق ؾمٓمقح اًمٌٞمقت سم٤محلج٤مرةواًمْمٞمػ اًمٕمزيز  ًمرسّم٤مينرُمقا ذًمؽ اًمرضمؾ او

يمؿ يم٤من ووم٤مؤهؿ  ٤مً إٟمّم٤موم، ؾم٤مس هل٤مأٓ ـ  افؽقيف ٓ يقيفـ  مجٚم٦م نّ إ :وشم٘مقل جمدداً 

  !ُمذهالً 

 !َعسف١ ايٓاع 

هبدف  ٤متاعمجتٛمٕم روطمٞم٦مٛمٕمروم٦م اًمٜم٤مس وومٞمام يتٕمٚمؼ سم (11)صُم٤م ذيمر ذم  نّ إـ  74

ضمتامقمٞم٦م إوو٤مع آ سم٠منّ  اًمت٤مريخ يِمٝمد ٕنّ  ؛حاًمٙمقوم٦م همػم صحٞم هؾأاًمدوم٤مع قمـ 

 ٟم٘مٞمسوطمٞمٜمام  ،اعمدن إظمرىُمـ ٟمحٓم٤مـم٤ًم ىمد يم٤مٟم٧م أيمثر ا هؾ اًمٙمقوم٦موإظمالىمٞم٦م ٕ

 ٤مً جد أهؾ اًمٙمقوم٦م أٟم٤مؾمٜم٤م ؾمٜموم٢مٟمّ  اٟمتٗم٤موتٝم٤م ُمع اٟمتٗم٤مو٤مت اعمدن إظمرى يم٤معمديٜم٦م ُمثالً 

  -ٕمٝمقدًمٚم لمٟم٤ميمثو ذسمذسملمُم

، إذ ىمد مل يٙمقٟمقا يمٚمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ×أوًمئؽ اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا ذم ريم٥م قمكم إنّ 

ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ  ×اًم٘م٤ٌمئؾ واًمٕمِم٤مئر اًمِمج٤مقم٦م واعمْمحٞم٦م واعمريدة عمقمم اعمت٘ملميم٤مٟم٧م شمٚمؽ 

ل ذم احل٘مٞم٘م٦م يم٤مٟم٧م ه ×اعمت٘ملم ُمقمم - واجلٛمٚم٦م اًمتل ٟم٘مٚمتٝم٤م قمـِمٝمقرة يم٘مٌٞمٚم٦م مهداناعم

همػمه٤م- أوػ و اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمـ اًمٙمقوم٦مذم احلرب  احل٘مٞم٘مٞملمًمٚمٛمج٤مهديـ واجلٜمد  ظمٓم٤مسم٤مً 

ًمدرضم٦م  ه١مٓء اًمٜم٤مساعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمِمٙمقى واًمتذُمر ُمـ  ×ظمٓم٥م قمكم٧م ٞممم ذًمؽ عم٤مذا ٟمًإ

طمد ُمـ اًمِم٤مُمٞملم قمنمة ُمـ ُمٕم٤موي٦م ومٞمٕمٓمك سمدل يمؾ واُمع أن ي٤ٌمدهلؿ ك ف يم٤من يتٛمٜمّ أٟمّ 

  ؟!اًمٙمقومٞملم

يم٤من  قمـ ُم٘م٤مم إُم٤مُمتف سمف؟ ومٗمْمالً  ×قمكمُمٕمروم٦م ُمـ أومْمؾ ٤معمجتٛمع ُمٕمرومتؽ سمؾ ه
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ؾم٤مء اًمقوع ىمد  ×قمكمسمٕمد وٕهؾ اًمٙمقوم٦م وٟمٗم٤مىمٝمؿ،   نتٚمقّ رى اًمقوع اعمتزًمزل واعمي

 ، أو أؾمٙمتٝمؿ،ُم٤ممُمـ ُمريدي اإلك طمتّ اًمٙمثػم  اؾمتامل ىمٚمقبومٛمٕم٤موي٦م ٤م يم٤من قمٚمٞمف، ثر امأيم

 - سم٤معم٤مل واًمؽمهمٞم٥م واًمرؿمقة

ؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٠ماهلدف هق شميم٤من ذا ف إٟمّ ٘مقل قمٚمامء آضمتامع: إيم٤من ي ًمذًمؽ

وًمق يم٤من ُم٤م  ،هبؿيٜمٌٖمل اًمقصمقق  وٓ ،سم٠مهؾ اًمٙمقوم٦مًمـ يًتت٥م وًمـ يًت٘مٞمؿ ومٝمذا إُمر 

ٓمروا ًمًٞميم٤مٟمقا أؿمجع ُمـ ضمٜمقد سمٜمل أُمٞم٦م  ؿهّن ُمـ أ ؛قم٤مه ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد صحٞمح٤مً ادّ 

  -ُم٤ممدقمقا اإل صمؿّ وُمـ قا قم٤مُمؾ يزيد ٕمقمغم اعمديٜم٦م وخلٚم

 دإ تازخيٝإ!ٖغا 

قمغم  سمداً أٓ يدٓن ام وم٢مهّن  (15)صٞملم ذم خيُمـ اًمِم٤مهديـ اًمت٤مره وردأ٤م ُم٤م أُمّ ـ  31

ٟمٗمس هق  فمٝمقره٤م سمؾ ؾم٥ٌم ،هذه اًمثقراتزدي٤مد اؾم٥ٌم  نّ إأّوًٓ: وذًمؽ  ه؛قم٤مصدق ُمدّ 

 ذم اًم٘مٚمقب-  ُمٔمٚمقُمٞمتف وؾمٌل ٟم٤ًمئفاعمؽمشم٥م قمغم صمر إُم٤مم وؿمٝم٤مدة اإل

يم٤مٟم٧م ُمِمجٕم٦م ٕهؾ  ُمثؾ صمقرة اعمديٜم٦م وصمقرة اسمـ اًمزسمػم ظمرىاًمثقرات إ نّ إ :٤مً صم٤مٟمٞم

 ُمـ اًمزُمـ،اؾمت٘م٤مم اعمخت٤مر ومؽمة  هلذا ومٞمٝم٤م؛وو٤مع ًٞمٓمرة قمغم إُمـ اًم ٦موُم٤مٟمٕماًمٙمقوم٦م 

 رهمؿ أنّ  قمغمو يمٞمٗمام يم٤منو- همدر أهؾ اًمٙمقوم٦مأيْم٤ًم ُمـ يم٠مس دمرع  إظمػمًمٙمٜمف ذم 

ك طمتّ و ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م وآضمتامقمٞم٦مذه اًمثقرات هل ت٤مُم٤مً  يم٤مٟم٧م ُم٤ًمقمدةىمد وو٤مع إ

ّٓ  ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  - وص٤مرت ذم ـمل اًمٜمًٞم٤من ٧ماهنزُم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م  أهّن إ

 ايتصٛز ايصا٥ب!

 اًمٌٕمد قمـ اًمّمح٦م سمٕمٞمد يمّؾ  (14)صاًمتّمقر اًمّمحٞمح اًمذي ذيمرشمف ذم  إنّ ـ  37

صمٌتقا ذم يمرسمالء اًمذيـ اًمثٚم٦م  ُم٤م قمدا٤موم٘ملم ُمٜماًمذيـ سم٤ميٕمقا يم٤مٟمقا  يمثريمقن أ اًمتح٘مٞمؼ؛و

راد ًمق أف ٟمّ أ- ودًمٞمٚمف ٤م اًمٌ٘مٞم٦م ومٚمؿ يٙمقٟمقا رضم٤مًٓ أوومٞم٤مءأُمّ  ٚمح٤مق هبؿ،ًتٓمع اًميمل امـ ة واًمٕمدّ 
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 ة آٓف أٟمٗمًٝمؿٕوصؾ قمغم إىمؾ قمدّ  ،ُم٤ممح٤مق سم٤مإلًمػ اًمٚمأُمـ اعمئ٦م  ًمٗم٤مً أقمنمون 

ّٓ  ،ُم٘مٓمع يم٤من ًمإلُم٤مم ذم أّي  ذم اًمٌٞمقت آسمتٕم٤مد واعمٙمقث اًمٔم٤مهر اجلٛمٞمع ىمد آصمر قمغم   أنّ إ

ُمع  ُم٤مماإل سمرأس ك سمٕمد ُم٤م ضم٤مؤواطمتّ سمؾ  ،|اسمـ رؾمقل اهلل ؿمٝم٤مدةظمؼم ٝمؿ ّمٚمك يطمتّ 

ًمٙمٜمٝمؿ مل  ،وئمٝمروا ردة ومٕمؾ ٕم٦م واطمدةومن يثقروا دُمٙم٤مهنؿ أسم٢ميم٤من  مم اًمٙمقوم٦مإهؾ سمٞمتف أ

 يٗمٕمٚمقا- 

 ٓتصس يف ايٓٗا١ٜ؟ضٌٖٝ 

قوم٦م ف ًمق ؾم٘مٓم٧م اًمٙموأٟمّ  ُم٤ممقمـ اًمٜمٍم اًمٕمًٙمري ًمإل (14)صُتدصم٧م ذم ـ  37 

 ٟٓمتٍم-

ف ٟمّ أ يْم٤مً أاعمٕمٚمقم ومٚمٞمس ُمـ ُم٤مم ؾمٞمٓمر قمغم اًمٙمقوم٦م، اإل نّ أقمغم ومرض : اجلقاب هقو

مل شمٙمـ ًمقطمده٤م اًمٙمقوم٦م ُمديٜم٦م  نّ إأّوًٓ: وذًمؽ  ؛ُم٤م هق ُمٕمٚمقم هق اهلزيٛم٦مسمؾ  ،ؾمٞمٜمتٍم

هت٤م وقمغم ومرض ُم٤ًمٟمد ،اًم٘مدرة اًمٕمًٙمري٦م ًمٚمحٙمقُم٦م إُمقي٦مًمدهي٤م اًم٘مدرة قمغم ُمقاضمٝم٦م 

 ي٤مم وم٢منّ أة ك ًمق صمٌتقا قمدّ طمتّ ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م، سمؾ  يْم٤مً أيم٤مف ذًمؽ مل يٙمـ  ٢منّ اًمٌٍمة وم ُمـ ىمٌؾ

 اًمً٘مقط- ١مول إمم ُمّمػمهؿ ؾمٞم

اًمٜم٤مس اًمذيـ  نّ أو ،اًمٙمقوم٦م ىمٌؾ اسمـ زي٤مدإمم وصؾ  ُم٤مماإل نّ أًمق ومروٜم٤م ٜم٤م أٟمّ  يٕمٜمل 

ة اًمٕمًٙمري٦م مل يٙمـ يٙمٗمل عم٘م٤موُم٦م اًم٘مقّ  ذًمؽ وم٢منّ  ؛أيْم٤مً  اإلُم٤ممسم٤ميٕمقا  سم٤ميٕمقا ُمًٚمامً 

شم٘م٤موم ىمد  اعمديٜم٦م وم٢منّ ُم٤مم همػم ؿم٠من ُمًٚمؿ، ؿم٠من اإل يمثػمًا ٕنّ ك ًمق سم٤مًمٖمٜم٤م وطمتّ  ،ُم٦مًمٚمحٙمق

أطمد  لوًمـ يٗم، ؾمٞمٝمزُمقن ذم اًمٜمٝم٤مي٦مك اًمِمٝم٤مدة، ًمٙمٜمٝمؿ ة ُمٜمٝمؿ طمتّ ث٧ٌم قمدّ وي، ي٤ممأة ًمٕمدّ 

  ة اًم٘مٚمٞمٚم٦م-همػم شمٚمؽ اًمٕمدّ  سمققمده

 وأطمده٤م ٙمقوم٦م وًمٚمف ٓ يٛمٙمـ ٟمّ اًمتل أفمٝمرت أ احلقادث اًمالطم٘م٦موهذا ُم٤م شمِمػم إًمٞمف 

 وىمػ ودّ اًمذي سمـ اًمزسمػم قمٌداهلل و -أن شمقصؾ اًمثقرة إمم صمامره٤م إًمٞمٝم٤م سم٤مٟمْمامم اًمٌٍمة

 قمالُمٞم٤مً إ شمفاؾمتٗم٤مدوصم٤مٟمٞم٤ًم: ، ضمٕمؾ حمؾ إىم٤مُمتف ذم ُمٙم٤من آُمـ ىمدف ٕٟمّ أّوًٓ: ، احلٙمقُم٦م
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ذم  سُمـ ذاك اعمٙم٤من اعم٘مدّ  ُم٤م طمدّ إمم اؾمتٗم٤مد ىمد  ف، ومٛمع أٟمّ ُم٤ممسمِمٙمؾ يمٌػم ُمـ ؿمٝم٤مدة اإلو

ُمع يمؾ و ،ًمٙم٤من ُمّمػم ُمٙم٦م يمٛمّمػم اعمديٜم٦م ف ًمق مل يٛم٧م يزيداً ٟمّ أ ّٓ إ ه وُم٘م٤موُمتف،صٛمقد

 ٤مج- احلجّ يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتف أيْم٤ًم اًم٘متؾ قمغم يد ذًمؽ 

 بعد ٜصٜد!  

مل يٙمـ ُمقت يزيد  ُمع أنّ ف ٟمّ أ ذيمر: (بعد يزيد)ُت٧م قمٜمقان  (11)صذم ـ  33 

أّٟمف سمٕمد صمالث  :ًمٜمتٞمج٦م وهلهل٤م هذه ا يم٤من ُم٘م٤موُم٦م احلٙمقُم٦م احلًٞمٜمٞم٦م نّ أ ّٓ إ، ُمتقىمٕم٤مً 

 ٦م سمالاخلٚمٞمٗميٙمقن و ُت٧م شمٍمف اإلُم٤ممؾمالُمل اًمٕم٤ممل اإل ؾمٞمٙمقن ؾمٜمقات وهالك يزيد

 ُمٕم٤مرض- 

يم٤من ف أو أٟمّ قت يزيد، عم اإلُم٤مم مل يٙمـ ُمتقىمٕم٤مً  نّ أٜم٤م ٓ ٟم٘مٌؾ إٟمّ  :أّوًٓ واجلقاب هق: 

سم٘م٤مء قمـ  ×١مُمٜملممل خيؼم أُمػم اعموأ -هذه إُمقر اًمتل ؾمت٘مع ذم اعمًت٘مٌؾُمثؾ قمـ  هم٤مومالً 

مل خيؼم اإلُم٤مم وط قمغم احلٙمؿ؟ أف ؾمٞمتًٚمّ وأٟمّ إمم ُم٤م سمٕمد اؾمتِمٝم٤مده  ُمٕم٤موي٦م طمٞم٤مً 

وُمٙم٤من  قمـ ُمقت ه٤مرون ×اًمرو٤م مُم٤مٗم٤مح واعمٜمّمقر، واإلقمـ ظمالوم٦م اًمً ×اًمّم٤مدق

 ىمٌؾ اعم٠مُمقن؟ طمؾ قمـ هذه اًمدٟمٞم٤م ف ؾمػموأٟمّ  ٟمٗمًف دومـ

ُمقت يزيد مل  نّ إ :يمٞمػ شم٘مقلو ؟و شمٍمحي٤مً أ شمٚمقحي٤مً  اعمًّٚمٛم٦م ومٙمٞمػ شمٜمٙمر هذه إُمقر

  !ُم٤مم مل يتقىمٕمف؟اإل نّ أ يٕمٜمل، يٙمـ ُمتقىمٕم٤مً 

أن ي٠مظمذ  ُمٙم٤مٟمف أيْم٤مً اإلُم٤مم مل يٙمـ سم٢م وم٢منّ  ،ًمق يم٤من ُمقت يزيد همػم ُمتقىمعوصم٤مٟمٞم٤ًم: 

 ؟ أن ي٠مُمؾ اٟمتّم٤مره قمٚمٞمفشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م و ذًمؽ سم٤محل٤ًٌمن ذم هنْمتف ُمـ أضمؾ

ًمٞمس  هؾ اًمٙمقوم٦مأ وُمتٝمرسم٦م ُمـٗم٦م ة وٕمٞمىمقّ ُمـ  ِمٙمؾتاحلٙمقُم٦م اًمتل شم إنّ  :صم٤مًمث٤مً و

 نّ ٢مويمٞمٗمام يم٤من وم -ة صمالث ؾمٜمقاتعمدّ دوًم٦م وطمٙمقُم٦م يزيد اًمٕمًٙمري٦م  ُمٙم٤مهن٤م ُم٘م٤موُم٦مسم٢م

 واًمٜمٝمْم٦م اًمثقرةقٓي٤مت ؾمت٘مٛمع اًمُمـ مجٞمع  ؾمٞمدقمقناًمذيـ  واجلٞمش اًمًٞمػ درةىم

 سمنقم٦م-
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 ٕمٔمٞمٛم٦مًمُم٤مم اة اإلُم٤مم ىمقّ أتًٚمؿ ٞمًؾميم٤من سمـ اًمزسمػم قمٌد اهلل  ُمـ أنّ  ُم٤م أوردشمفراسمٕم٤ًم: و

ؾم٤مؾمٞملم عمٕمريم٦م اجلٛمؾ ولم إسمـ اًمزسمػم يم٤من ُمـ اعمحرّ قمٌداهلل  نّ ٕ ؛همػم صحٞمح

 يم٤من يرى ٟمٗمًف أهالً × قمٍم أُمػم اعم١مُمٜملم وُمٜمذ ،×اعم١مُمٜملم ُمػمأ قمغم تٛمّردواًم

سمٜم٤مء ف سمؾ ُمـ اعمتٞم٘مـ أٟمّ  ،سمًٝمقًم٦م ُم٤مممل يٙمـ سم٤مًمِمخص اًمذي يًتًٚمؿ ًمإلومٝمق  ،ًمٚمخالوم٦م

قمغم  ُم٤مم إذا ُم٤م رآه ُمنموم٤مً اإل ف يم٤من ؾمٞم٘مػ ودّ وم٢مٟمّ  ،ٕم٦مٙمر وظمديُمُمـ قمرف قمٜمف قمغم ُم٤م 

ف ُم٤م يم٤من ًمٞمًٙم٧م يمام أٟمّ  ُمع يزيد،صٚمح ُم١مىم٧م وؾمٞمٕمٛمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ ظمالل  اًمٜمٍم،

 ُمقر يدرك شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤مأهذه  -ُم٤ممسمٞمٜمف وسملم اإلوىمت٤مل ويم٤من ؾمٞم٘مع صدام  ،يزيدُمقت سمٕمد 

 سم٤مًمت٤مريخ-  ُمـ يم٤من ظمٌػماً سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ ُتٚمٞمالهت٤م و

  !اض١ٝايٛحد٠ ايطٝ 

ف جمرد صحٞمح، ًمٙمٜم (افقحدة افسقاشقة)ُت٧م قمٜمقان  (14)صذم  ُم٤م ذيمر نّ إـ  33

 ،دث يمذا ويمذاحلٚم٧م احلٙمقُم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ًمق ؿمٙمّ  ،اًم٘مْمٞم٦م اًمنمـمٞم٦مُمـ سم٤مب و اومؽماض

طمٙمقُم٦م اسمٜمف زيـ اًمٕم٤مسمديـ واحلٙمقُم٦م اًم٤ٌمىمري٦م واحلٙمقُم٦م اجلٕمٗمري٦م  ؿمّٙمٚم٧م أيْم٤مً وًمق 

ذم شمرشم٥م إذ ٓ يِمؽ أطمد  ؛اًمٗمقائدو ه اًمؼميم٤متهذيمؾ ًمتح٘م٘م٧م  واعمقؾمقي٦م واًمروقي٦م،

  أصم٤مر قمغم طمٙمقُم٤مهتؿ- هذه

 !ىل ايهٛف١َا نإ يٝرٖب إ

مل يٙمـ اًمٜمٍم سمح٥ًم اعم٤ًمر  ف ًمقٟمّ أصم٤ٌمت إسمّمدد يم٤من ومام سمٕمد  (14)صُمـ ـ  35

  -مم اًمٙمقوم٦مإُم٤مم عم٤م ذه٥م اإل ُمًٚمامً  اًمٓمٌٞمٕمل ًمألُمقر أُمراً 

 سمح٥ًم اعم٤ًمر اًمٓمٌٞمٕمل يٜمتٍمُم٤مم ًمـ اإل نّ سم٠م ُمٕمٚمقُم٤مً ف يم٤من ٟمّ أُمع ٟمحـ ٟم٘مقل: 

ُمريـ سمِمٙمؾ ووحٜم٤م هذيـ إأىمد وـ أيْم٤ًم  ذًمؽيم٤من قم٤معم٤ًم سمٟمٗمًف  ُم٤مماإلو ًمألُمقر،

واًمٙمت٥م اًمتل  ،تٚمؽ إوو٤مع اًمتل طمّمٚم٧مًم وـمٌ٘م٤مً  ،اًمٙمقوم٦مإمم  شمقضّمفف ٟمّ أ ّٓ إـ  يم٤مُمؾ
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 ٦م قمٚمٞمٝمؿ، يم٤من قمغم اإلُم٤مم أن يتؿ احلجُمع ُمًٚمؿقم٘مدوه٤م يم٤مٟمقا ىمد واًمٌٞمٕم٦م اًمتل  ،٧موصٚم

مم إاًمٜم٤مس  هداي٦مو ت٤مم هذه احلج٦م،إىم٤مم سمف يم٤من ُمـ سم٤مب و فيمؾ ُم٤م يمتٌوي٘مٌؾ دقمقهتؿ، و

 - اعمّدقمكٓ دًٓم٦م هل٤م قمغم أىمٞمٛم٧م دًم٦م اًمتل إو- احل٘مٞم٘م٦م

 ا٭ٍٚ ايديٌٝ جٛاب

مل يٙمقٟمقا قمغم هؾ اًمٙمقوم٦م أ سم٤مًمؽماضمع ذم طم٤مل أنّ  ن ي٠مُمر ُمًٚمامً أُم٤مم إليم٤من ٓ سمد قمغم ا 

أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ىمد رة، وهبذه اًمّمقرة يٙمقن ىمد أشمّؿ احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ؛ يمقٟمف اؾمتٕمداد ًمٚمٛم١ماز

 ٟمٙمثقاىمد هؾ اًمٙمقوم٦م أ نّ : إوًمق شمراضمع ُمًٚمؿ وىم٤ملومٚمؿ يًتجٞمٌقا ًمف- ف اخل٤مص ٌٟم٤مئ

ّٓ ُم٤مم ٟمحقهؿك اإلُتر وقمقدهؿ، عم٤م قمغم  ٚمٕم٤مً ُم٤مم مل يٙمـ ُمٓمّ اإل نّ أهذا ٓ يٕمٜمل   أنّ - إ

ٓ يّمح عمثٚمف يمام  ،ٙمذسمقنشمىمقم ٙمؿ ٠مٟمّ سم هلؿوٓ يّمح ُمـ ُمثٚمف أن ي٘مقل  ،طمقال اًمٙمقوم٦مأ

 واًمتٕمجٞمؾ ذم اًمذه٤مب-اًمنقم٦م 

سم٤مقمت٤ٌمرهؿ قماّمل  ُمقر اًمٕم٤مدي٦موصٞم٤مء ذم ُمثؾ هذه إٟمٌٞم٤مء وإإ نّ أ ذًمؽمم إأوػ  

 ومٛمثاًل ُمع جمري٤مت إُمقر،ـمٌؼ واًمٔم٤مهر ون سم٤مًمٕمٛمؾ وومؼ ُمقر٠مُم ؿاهلل ذم أروف، وم٢مهّن 

ّٓ طمدأهيزُمقن ذم ُمٕمريم٦م اعمًٚمٛملم ؾمقف  نّ سم٠م اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٚمؿ قمغم يٓمٚمٕمٝمؿ ف مل  أٟمّ ، إ

قا اًمٜمٍم، واحل٤مل ٟمٗمًف يًتدريميٕمتؼموا سمتٚمؽ اهلزيٛم٦م وك طمتّ  ،ُمـ ظمالل اًمقطملذًمؽ 

تٕمٚم٘م٦م اعمٕمٚمقم يم٤من قمـ شمٚمؽ اًم ٤مً ظم٤ٌمر أيّ سم٢م يْم٤مً ، طمٞم٨م مل يٙمـ ُم٠مُمقرًا أ’سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٌل

ُمثؾ هذه  ؽ قمـ أنّ ٟم٤مهٞم- - ويمذًمؽ اإلُم٤مم ًمف ٟمٗمس اًمٓمري٘م٦مهللسم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر اإل

 أطمٞم٤مٟم٤مً أُمرإذ ىمد يٕمٚمؿ  ؛و قمدم ُت٘مؼ اًمنمطأُت٘مؼ إواُمر اعمنموـم٦م ٓ شمدل قمغم 

هلٞم٦م واُمر اإلذم إ ةواُمر يمثػمهذه إ ٟمٔمػمو ،سمٕمدم ُت٘م٘مفأظمرى  طمٞم٤مٟم٤مً أسمتح٘مؼ اًمنمط و

  واًم٘مرآن اعمجٞمد-
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 ايجاْٞ ايديٌٝ جٛاب 

اًمٕمٚمؿ سمتح٘مـؼ  ومٝمٜم٤م قمغم أؾم٤مس ،لوّ ُمٕمٚمقم ُمـ اجلقاب إهذا اًمدًمٞمؾ  ضمقاب إنّ  

ک ک ) ـ ىمٌٞمـؾ ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم:ُم ،ًمق يمت٥م ُمًٚمؿ ٕشمٞم٧م :ُم٤مماإل اًمنمط ي٘مقل

 كّتـٓ ُمٗمٝمـقم هلـ٤م طمذم هذا اعمـقرد ـمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمنمإذ ؛ (7) (ک گ گ گ گ

ـمٞم٦م صـدق اًم٘مْمـٞم٦م اًمنمـومـ٢مّن ُمٗمٝمقم هل٤م يٙمقن ن قمغم ومرض أو ،تٛمًؽ سمٛمٗمٝمقُمٝم٤مشم

مم إُمـ٤مم عمـ٤م ذهـ٥م اإل  يٙمتـ٥م ُمًـٚمؿمل ًمق أّٟمفسمٛمٕمٜمك  ،ّمدق اًمٓمروملمًم ٤مً ًمٞمس ُمًتٚمزُم

ّٓ  ،اًمٕمراق  ،مم اًمٕمـراقإُمـ٤مم مل يـذه٥م اإل نّ أو، مل يٙمت٥م ُمًٚمامً  نّ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل أ  أنّ إ

 مم اًمٕمراق-إاًمنمـمٞم٦م ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اًمٕمٚمؿ سمٙمت٤مسم٦م ُمًٚمؿ واًمذه٤مب  ٘مْمٞم٦مٝمذه اًموم

 ايجايح ايديٌٝ جٛاب 

 :ي٘مقلُم٤مم اإل أنّ ذم  ةفم٤مهر ، سمؾ٘مّمقدُم٤مم مل شمٙمـ فم٤مهرة ذم اعمٚمتف ُمـ ظمٓم٦ٌم اإلُم٤م ٟم٘م 

ُمر يم٤من إعم٤مذا مل شمتخٚمقا قمٜم٤ّم قمٜمدُم٤م  وًمٞمس ؟عم٤مذا ختٚمٞمتؿ قمٜم٤ّم طمٞمٜمام يم٤من إُمر هٙمذا

 إذا مل شم٠مشمقٟم٤م  فٟمّ أُمـ  يمثرأومٝمل ٓ شمدل قمغم  ،٤م فم٤مهرة ذم اعمٕمٜمك اًمث٤مينهّن أوقمغم ومرض هٙمذا؟ 

ف ًمٞمس وم٢مٟمّ   يٙمـ ًمٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ طمج٦م،ف ملٕٟمّ  :٤م ضمئٜم٤ميمؿمل شمدقمقٟمٜم٤م عمإذ ًمق : ومخّٚمقا ؾمٌٞمٚمٜم٤م

هذه  ت٤مُمٜم٤م ًمٚمحج٦م قمٚمٞمٙمؿ ُمـ ظمالل ىمٌقل دقمقشمٙمؿ- إنّ ُمـ اًميوري أن يتقىمػ إ

 نّ أو ،يم٤مٟم٧م ُم٤ًمقمدة ًمتِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م وو٤معإ أنّ دًٓم٦م قمغم  ٞمس هل٤م أّي اجلٛمٚم٦م ًم

 يٖمدرون- و ؿ ؾمٞمٜمٙمثقن اًمٕمٝمقدهّن سم٠م يتٜم٠ٌميٙمـ  ُم٤مم ملاإل
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 ض٪اٍ  

 وم٢منّ  سم٤مًمٜمٔمر إمم واىمع احل٤مل،أّوًٓ:  (،47)ص ذم ـمرطمتف اًمذي ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌمـ  34

 ـمل يٙم ،صٗملم ذم ُمٕمريم٦م ×قمكم ُم٤م يم٤من ي٠مُمٚمفو ،طمدُمٕمريم٦م أذم  |ٜمٌلُم٤م يم٤من يرضمقه اًم

يم٤من ُمٔمٜمقن اًمتح٘مؼ سمح٥ًم  صٗملمأطمد و اًمٜمٍم ذم ُمٕمريم٦م نّ ؛ ُٕم٤ممًمإل ُمرضمقاً 

٤م اطمتامًمف ذم هنْم٦م ٤معمئ٦م، أُمّ ٟمًٌتف اعمحتٛمٚم٦م شمّمؾ إمم شمًٕملم سموو٤مع اًم٘م٤مئٛم٦م آٟمذاك، سمؾ إ

 -، سمؾ ُمئ٦م سم٤معمئ٦م مل يٙمـ هٜم٤مك اطمتامل ًمٚمٜمٍم اًمٕمًٙمريسم٤معمئ٦م تج٤موز اخلٛم٦ًمومٚمؿ شم ُم٤مماإل

  -احلرسمـ ؿمخ٤مص ُمثؾ قمٌٞمد اهلل ـمٌٞمٕمل عم٤م اقمتزل أ سمٜمحقاًمٜمٍم هذا  اطمتٛمؾوًمق 

ًمٓمٌٞمٕمل يم٤مٟمقا ُم٠مُمقريـ سم٤مًمٕمٛمؾ وومؼ اعم٤ًمر ا أوًمئؽ اًمٕمٔمامء إنّ  ىمٚمٜم٤م ُمرارًا:يمام صم٤مٟمٞم٤ًم: 

- ًمألُمقر، واحلٙمؿ ٟمٗمًف يني قمغم ُم٤م أسمرزوه ُمـ آُم٤مل سمح٥ًم شمٚمؽ اعم٤ًمرات اًمٕم٤مدي٦م

ّٓ و ، وٟمحـ شفؽؿ افـك ما صزتؿ»: ىمقًمف (44)صذم  |تؿ قمـ اًمٜمٌلٚمىمد ٟم٘م٠مٟمتؿ وم إ

ؾمػمة اسمـ ف يٛمٙمٜمٙمؿ ُمراضمٕم٦م ٟم٤مهٞمؽ قمـ أٟمّ  -٤مهلزيٛم٦مسمومٞمف إؿمٕم٤مر هذا اًمٙمالم  نّ إ :ىمٚمٜم٤م

ٛمققم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ًمِمٝم٤مدة محزة وجم |قمغم شمقىمع اًمٜمٌلك شم٘مٗمقا ( طمتّ 1و 4)صهِم٤مم 

 شمدّل رواي٤مت ُمتٗمرىم٦م اًمٓمؼمي  شمٗمًػم يقضمد ذمو -ذم شمٚمؽ اًمٖمزوة، وأظمؼم قمـ ذًمؽ إمج٤مًٓ 

هذا ُمع ، وطمدأهمزوة ُم٤م ؾمت١مول إًمٞمف إُمقر ذم قمغم  يم٤من ُمٓمٚمٕم٤مً  |اًمٜمٌل نّ أ قمغممجٞمٕمٝم٤م 

  -ٖمزوةاًم هذم هذاًمٗمتح ُمؾ ٠مييمٞمػ يم٤من 

عم٘مت٣م اًمقوع ومٝمق سمٞم٤من  ،اطمتالل ُمٍم طمقل ×لمٜمُمػم اعم١مُمأ مالٙمُم٤م يتٕمٚمؼ سم ٤مُمّ أ

ووٕمٜم٤م يم٤من  نّ أي أ ٦م اإلُم٤مم،ـم٤مقمإذم ًمٚمٜم٤مس قمغم شم٘مّمػمهؿ وهت٤موهنؿ وشمقسمٞمخ  ،اًمٕم٤مدي

صٌحٜم٤م وىمد وٞمٕمٜم٤م أًمٙمـ اًمٜمٍم طمٚمٞمٗمٙمؿ، ٙم٤من ًموهتٜمقا  ٝم٤موٟمقاشمتو ًمق مل شم٘مٍموا سمٜمحق

 - اعم١ماشمٞم٦م ُمـ أيديٜم٤مهذه اًمٗمرص٦م 
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ُمــ ىمٌٞمـؾ  اإلهلـل،ك ذم يمالم اًمـقطمل طمتّ ٟمراه٤م  ٟمٔم٤مئره٤م٤مرات وهذه اًمٕمٌُمثؾ  إنّ 

ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرة ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اًمٕمٚمؿ  ،(7)( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 قمـ طمرسمـف وـدّ  ×ُم٤مم قمكمظمؼم اإلىمد أ |اًمٜمٌل يمام أنّ  ،رُموآـمالع قمغم واىمع إ

 ×م قمـكمُمـ٤ماإلظمالوم٦م يٓم٤مًمع جمري٤مت ؿمخص  اًمٜم٤ميمثلم واعم٤مرىملم واًم٘م٤مؾمٓملم، ويمؾ

ـ  جمريـ٤مت ُمٕم٤مريمـفوفم٤مهر  ةًمق سمح٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدو ـ ُم٤م يدرك إمم طمدّ هري٦م ٤ماًمٔم

ك سمـؾ طمّتـ ك،اعمٕمـ٤مرف يم٤من يٕمٚمؿ سمٕم٤مىم٦ٌم هذه ٟمّ أ ّٓ إ ،ُمؾ اًمٜمٍم واًمٗمتح٠ميُم٤مم يم٤من اإل أنّ 

ي٘متـؾ ذم ؾمـقف  (ذي افثديـة) نّ أ يمـ٤من يٕمٚمـؿ ُمـثالً سمٛمـ ي٘متؾ ومٞمٝم٤م، طمٞم٨م  يم٤من قم٤مروم٤مً 

ُمـ٤م ومٕمٚمـف يمـ٤من سمٜمـ٤مء قمـغم  نّ أو ًتقزم قمـغم احلٙمـؿ،٤موي٦م ؾمٞمُمٕم نّ أو، اًمٜمٝمروان ُمٕمريم٦م

؛  قمٚمٞمـف إت٤مُمٝمـ٤ماعم١ًموًمٞم٦م اًمتل ىمد أًم٘مٞم٧م قمغم قم٤مشم٘مف، واعمٝمٛم٦م اًمتـل يتٕمـلّم و اًمتٙمٚمٞمػ

 ٥م قمغمشممل ي٘مٌؾ اعم١ًموًمٞم٦م ًمؽم فٟمّ أٚمق ُم٤مم، وماحلّج٦م قمغم اإل ىمد أتّقا سمح٥ًم اًمٔم٤مهر ّٕٟمف

سمؾ ًمـرسمام يم٤مٟمـ٧م  شمٚمؽ احلروب،ع ذم يمثر ام٤م وىمأوًمقىمع ُمـ اًم٘متغم  ،ُمٗم٤مؾمد يمثػمةذًمؽ 

، وخيٚمـق إُمـر عمٕم٤مويـ٦م ؾمالم ذم ظمٓمراعمديٜم٦م سمحٞم٨م يّمٌح اإل ذمؾمت٘مع جم٤مزر مج٤مقمٞم٦م 

آُمتح٤مٟم٤مت اًمتل يم٤من يٜمٌٖمـل أن  أّٟمف مل شم٘مع ٟم٤مهٞمؽ- وهق ُمرشم٤مح اًم٤ٌملومٞمجري ظمٓمٓمف 

مـا وافـذي ؾؾـؼ أ»ٓمٌـ٦م اًمِم٘مِمـ٘مٞم٦م: اخلذم  ×قمكمُم٤مم اإل وهذا ُم٤م ىم٤مًمفتر هب٤م إُم٦م، 

خـذ اهلل أومـا  ،ؿقام احلجة بقجقد افــاسو ،برأ افـسؿة فقٓ حضقر احلارضو ةاحلبّ 

فؼقـت حبؾفـا ظـذ وٓ شـغب مظؾـقم ٕ ،ة طـالوا ظـذ ـّظـن ٓ يؼارّ أظذ افعؾامء 

 -شؽارِبا
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 أضف غدٜدـ  41
 ٟمٔمٝمرٓ و ،سمِمٙمؾ واوحأن ٟمٌح٨م سمٕمض ااعم٤ًمئؾ ٓ ٟمريد سمؾ  ٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمعٟمّ إـ  31

يمّٚمام و، شمٕم٤مُمؾ ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ُمع احل٘م٤مئؼشمٗمٙمػم وٓمري٘م٦م ًم وىمٚم٘مٜم٤م ِمديدؾمٗمٜم٤م اًمأهٜم٤م 

  ٓ ٟمجد ؾم٤ًٌٌم عمٖم٤مًمٓم٤مشمف- ٤م اًمٜمٔمرُمٕمٜمّ أ

إمم  اعمرومقض فيأرإدظم٤مل ريد ي ذاوعم٤ميقىمع اًمٜم٤مس ذم اخلٓم٠م واًمِمٌٝم٦م؟ ن أريد يعم٤مذا 

 ٘م٤مئؼ؟ُمـ ظمالل ىمٚم٥م احلاًمٜم٤مس أذه٤من 

سم٤مًمٜمٍم  يم٤من ُمت٠مُمالً  |اًمٜمٌل أنّ  صم٤ٌمتوٕضمؾ إ اًمٌح٨مف ذم ٟمٗمس هذا ٓطمٔمقا أٟمّ  

ًػم ٗمظم٤ٌمر اعمروي٦م ذم شمإ شمٚمؽقمـ يمؾ ٓمرف همض اًمىمد قمغم اًمٕمدو ذم همزوة أطمد، 

ُم٤م ؾمت١مول إًمٞمف أُمقر شمٚمؽ قمغم  ٚمٕم٤مً يم٤من ُمٓمّ  |رؾمقلاًم نّ أشمدل قمغم  اًمٓمؼمي واًمتل

 قمغم قمٙمًف، دّل ٤م ذيٚمف ومٞمدًٓم٦م قمغم رأيف أُمّ  وم٘مط سمخؼم واطمد ذم صدره اًمٖمزوة، ُمتٛمًٙم٤مً 

 وطمذف ذيٚمف-  وم٤ميمتٗمك سمذيمر صدر اخلؼم

ّٓ  إمم هذا احلد ف طمٞمٜمام يم٤من يٓم٤مًمع يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤مه شمٌٍمٟمّ : إهؾ ٟم٘مقلُم٤مذا ٟم٘مقل؟  ام  أهّن إ

وإًمٞمٙمؿ  ؿ-احلٙمؿ ًمٙميٚمتٗم٧م إمم ُمٕمٜمك ذيؾ شمٚمؽ اًمرواي٦م؟ ف مل ٟمّ ؟ أو ٟم٘مقل: إشمقىمٗمت٤م سمٕمده

ؿ مـ ؽـائؿفؿ صبتأخذوا ما لؽؿ شتظفرون ؾال تكّ إ»ٟمص احلدي٨م أوٕمف سملم أيديٙمؿ: 

أي ٓ  ٓ شم٠مظمذوا ُمـ همٜم٤مئٛمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم،وًمٙمـ  قن،ٙمؿ ؾمتٖمِٚمٌُ يٕمٜمل أٟمّ ، شك تػرؽقاحتّ  صقئاً 

  ك شمٗمرهمقا وشمٜمتٝمل اعمٕمريم٦م سم٤مًمٗمتح-شمٜمِمٖمٚمقا سم٠مظمذ اًمٖمٜم٤مئؿ طمتّ 

قمـ اًمٜمٍم  ىمٓمٕمٞم٤مً  ، سمؾ يم٤من ظمؼماً ٤مً يٙمـ تٜمٞمهذا مل  |يمالم اًمٜمٌل نّ إ ،٤م اًمٕمزيزهّي أ 

ٛمع سم٤مًمٖمٜم٤مئؿ اًمٓمّ  نّ أيم٤من يٕمٚمؿ ف ٕٟمّ و، سمداي٦م إُمر ًٚمٛملمُمـ ٟمّمٞم٥م اعم واًمٗمتح اًمذي يم٤من

- ٤مهؿ قمـ ذًمؽًمذًمؽ هن ؛يمٛمٞمٜمٝمؿ سمـ ضمٌػمصح٤مب قمٌٞمد اهلل أذم شمرك  ؾمٞمٙمقن ؾم٤ٌٌمً 

ّٓ ، خمؼمة قمـ ومتح اسمتدائل ُمتٞم٘مـ ًمٚمٛمًٚمٛملم ششتظفرون ؽؿكّ إ» ٛمٚم٦مومج ىمد  |ٜمٌّل اًم  أنّ إ

ومتت٤مٟمٙمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ هق ؾم٥ٌم ٓأشمٌٕمٝم٤م سمجٛمٚم٦م أظمرى ومٞمٝم٤م إؿمٕم٤مر ٕصح٤مسمف سم٠مّن اًمٓمٛمع ذم 

أورد شمرك ذيؾ اخلؼم وىمد ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ًمٙمـ ؟ هبذا اًمٌح٨م فسمٓمومام ر واُمتح٤مٟمٙمؿ،

 ٓم٠م!ك يقىمع اًم٘م٤مرئ ذم اخلطمتّ  سمدايتف
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  ؟َا ٖٛ َٓػأ ٖرا ايتصٛزـ  43
ُم٤مم اإل أنّ  سملم اًمٜم٤مس يم٤من رائج٤مً  فوهق سمام أٟمّ هذا اعمقوقع  يٚم٩م (43)صُمـ ـ  31

ف وم٢مٟمّ  ك وراء هذا اهلدف إمم آظمر اعمٓم٤مف،يًٕم فمؾو ،هبدف اًم٘متؾيٜم٦م ىمد ظمرج ُمـ اعمد

  ه؟ُمٜمِم٠م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم هذا اًمتّمقر وُم٤م هق يتٕملّم 

دراؾمتٝم٤م ُمٜمِم٠م هذا اًمتّمقر هق فمقاهر اًمٜم٘مؾ اًمتل ٓ سمد ُمـ  ٘مقل: إنّ وقمٚمٞمف ي

ع اٟمتزاؾم٤مد ذم أهل٤م دور يم٤من ـ  فىمقًم سمح٥ًمـ  اًمٜم٘مقل اًمتلنمح شمٚمؽ ، وصمّؿ يُتٚمٞمٚمٝم٤مو

 هذا اًمتّمقر- 

٘م٤مئؼ احلقمغم يمؾ هذا اًمتٕمتٞمؿ ٤مذا ذا شمٖم٤مًمط إمم هذا احلد؟ وعمعم٤م :ٟم٘مقلٟمحـ 

ىمد م ُم٤ماإل نّ إ :؟ وم٤مًمٜم٤مس اًمذيـ ي٘مقًمقنأصح٤مب إومٙم٤مر اًمًٌٞمٓم٦م ْمٚمٞمؾقاوح٦م؟ وشماًم

يْمع يمٗمف و اعمقت إممٜمٗمًف ٚم٘مل سمًمٞمىمد ظمرج ُم٤مم اإل نّ إ :اًم٘متؾ ٓ ي٘مقًمقن ذه٥م ىم٤مصداً 

أي اعمقت قمٜمد  و٤مًمتف، ىمد يم٤من ضمّؾ مهف أن جيدو ،٘متٚمفي٠مشمقن ًمك طمتّ قمغم يمٗمف إظمرى 

 !٘م٘مقا ًمف هدومف اعمٜمِمقديمل حي ؛و ظمقزمأو ؾمٜم٤من أ ؿمٛمرٍ 

اًمِمٝم٤مدة ىمّمد  نّ إهبذا اًمِمٙمؾ؟  ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ٚمِمٝم٤مدةًم اعمنمق قضمفاًمٔمٝمر شمُ  ذاعم٤م

 يفوؿتاًل » ٤مه اجلٛمٞمع، وأن جيري قمغم إًمًٜم٦م ذم اًمدقم٤مءهق أُمؾ جي٥م أن يتٛمٜمّ واًم٘متؾ 

شمًٕمك ُمر آظمر- عم٤مذا أ وذقم٤مً  ورُمل اًمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م اعمذُمقم قم٘مالً ، ُمرأ ذاه ششبقؾؽ

ُمريـ ذم هذيـ إًمدومع اًمٜم٤مس ًمٚمخٓم٠م ُمـ ظمالل اخلٚمط سملم ذم هذا اًمٙمت٤مب  ضم٤مهداً 

ًّ  ؿ،أذه٤مهن  ُم٤مم هبذه اًمٓمري٘م٦م؟ س ًمإلد اهلدف اعم٘مدّ ودم

رة واًمٜمٝمْم٦م قي٦م هذه اًمثف ذم هن٤مٟمّ وهق قم٤ممل سم٠م ،اًمِمٝم٤مدةٕضمؾ ُم٤مم ذه٥م اإلًم٘مد  

يم٥ًم ومٞمض إّن - اهلل، ؾمقف يٙمّٚمؾ ـمري٘مف سم٤مًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ قمالن ُمٜم٤مهْمتف ًمٞمزيدإو

هلل شمٕم٤ممم، ومٝمق ىمتؾ حيٌّف اهلل ورؾمقًمف- ومْمؾ اًم٘مرسم٤مت أقمٔمؿ اعمثقسم٤مت وأ ُمـيٙمقن اًمِمٝم٤مدة 

، وُمـ يم٤من اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ ك ي٘متٚمقااًمٜم٤مس قمغم اجلٝم٤مد طمتّ  |اًمٜمٌل طم٨ّم إّٟمف ىمد 

 ٖمٜمؿ- اًمٟمّمٞمٌف ٟم٤مل اًمًٕم٤مدة و
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قي٦م ىمٚمقب سم٤مقمث٦م قمغم شم٘م و، أًمٌ٘م٤مء اًمديـ ؾم٤ٌٌمً  شمْمحٞم٦م ؿمخصطمٞمٜمام شمٙمقن 

شمٚمؽ اًمتْمحٞم٦م وذًمؽ  وم٢منّ  ،رقم٥م ذم ىمٚمقب اعمٕم٤مٟمديـجي٤مدًا ًمٚماعمج٤مهديـ وصم٤ٌمهتؿ، أو إ

ك ؾمالم طمتّ شم٤مريخ همزوات وُمٕم٤مرك صدر اإل أىمرا اًم٘متؾ يٙمقن حمٌقسم٤ًم وُمرهمقسم٤ًم هلل شمٕم٤ممم-

 ؾ هذا اًمٗمٞمض- ـمٛمٕم٤ًم ذم ٟمٞممم اجلٝم٤مد إقن اًمِمٝم٤مدة، ويذهٌقن يم٤مٟمقا يتٛمٜمّ  يمٞمػدرك شم

 ّي أمم إو أمم اًمًامء إأو مم اًمٌحر إأو ذه٥م مم يمرسمالء، إديٜم٦م اعم ومٚمق ذه٥م ؿمخص ُمـ 

قمـ  الً ْموماًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  نّ إ -ضمزاوم٤مً يم٤من ذه٤مسمف ٤م هذا اًمٗمقز عمُمثؾ ضمؾ ٟمٞمؾ ُمٙم٤من ٕ

 ،وٟمج٤مة اًمديـؾمالم اإلتح٘مؼ هم٤مي٤مت ًم ؾم٥ٌٌم يمذًمؽ  ومٝمل ،هبذا اًمٕمٜمقان ٦مُمٓمٚمقسم يمقهن٤م

ذم اعمًت٘مٌؾ، وؾمقاء يم٤من  وأ ومقري٤مً اًمِمٝم٤مدة شمٚمؽ صمر اعمؽمشم٥م قمغم ن يٙمقن إأوٓ ومرق سملم 

ومٙمؾ  دطمض ومٙمره وقم٘مٞمدشمف- ويمٞمٗمام يم٤منو أ ،اًمٕمدو اٟمٙم٤ًمر ضمٞمشذم  ذًمؽ إصمر ُمتٛمثالً 

 ×حلًلموم٤مقمٔمؿ اًم٘مرسم٤مت- أ ُمـومٝمق اًمِمٝم٤مدة واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ُم٤م ي٘مع ُت٧م قمٜمقان

اًمٕم٘مٞمدة؟ ا اًمٙمالم وذم هذه يـ اخلٓم٠م ذم هذ٠موم ،مم يمرسمالء ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللىمد شمقضّمف إ

هذا هق ديدن اعمج٤مهديـ  إنّ ؟ ُم٤مم ومهتف اًمٕم٤مًمٞم٦مقم٘مٞمدة أومْمؾ شمٚمٞمؼ سمٙمراُم٦م ُم٘م٤مم اإل وأّي 

 يم٤موم٦م-

 ٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ُم٤مم هبدف اًمِمٝم٤مدة واجلٝماإلظمروج  ومٞمام إذا يم٤منؿمٙم٤مل ُم٤م اإل وقمٚمٞمف

ٟمحـ ٓ  ٞمتقىمع ُمـ أظمريـ؟ؾميٌذل ُمٝمجتف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومامذا  ُم٤مم وملاإل حْمي ذا مل٢موم

اًمت٤مم اًمذي وُم٤مم اعمحٙمؿ اإليامن إقمغم  دًمٞمالً ٜم٤م ٟمراه سمؾ إٟمّ ، ىمداماإل ؿمٙم٤مل ذم هذاإ أّي ٟمرى 

 -واًمدقمقة إمم اإلؾمالم ٦ماخل٤مًمّمواًمٜمٞم٦م  يامناإل جيًد

 تٜٓٛ٘

قمغم ُم٤ٌمطم٨م ردودٟم٤م وٛمـ أوردٟم٤مه و ،ُمٙمرراً  ُم٦م هذا اًمٙمت٤مبُم٘مدّ ذم ُم٤م ذيمرٟم٤مه  إنّ  

إؾم٤ٌمب واًمٔمروف  هتٞم١م قمدم أن ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛم٠ًمًم٦م إمم طمدّ  يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد

٦م دًموإ ،ضمكمو واوح أُمر ،٤مؾمتِمٝم٤مدهسمُم٤مم سم٤مهلزيٛم٦م اًمٕمًٙمري٦م ووقمٚمؿ اإل ،ًمٚمثقرة
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ي٤م ؤر آؾمتِمٝم٤مد سمخؼمج إمم وٓ ٟمحت٤م ،يمثػمة واًمت٤مرخيٞم٦م قمغم ذًمؽ ِمقاهد اعمٜمٓم٘مٞم٦ماًمو

اًمتل ذيمره٤م يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد، ُمع أّن يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد  ُمث٤مهل٤مأالئٙم٦م واعمو أُم٤مم اإل

سم٤مـمؾ ُمـ إؾم٤مس، ومال ومرق ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمرواي٤مت اًمتل ضم٤مء سمٞمٝم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمرد، ُمٕمتؼمة 

 أو همػم ُمٕمتؼمة-

رأي ذم ىم٤ٌمل  وشم٘مقيتف +شم٣مد اعمري اًمًٞمّ أر سمٞم٤منراد ًمق أاعم١مًمػ  سم٠منّ اًمٌدهيل ُمـ و

  -لقاًمٜم٘م شمٚمؽشمْمٕمٞمػ إمم هٜم٤مك طم٤مضم٦م  ٧معم٤م يم٤مٟم ،٦مٜمّ هؾ اًمًأ

اًمتل ُتتٚمٝم٤م  ّمقرة اعمنمىم٦ماًماعم١مًمػ عم٤م يم٤من يروم شمٖمٞمػم  اًمِمديد إنّ ؾمػ ًمأل ًمٙمـ

٦م ٦م سمّمقرة أظمرى وسمح٥ًم ىمقًمف ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜمّ ٞماًمِمٞمٕمإُم٦م وقمل  ذم اإلُم٤ممهنْم٦م 

قمـ ًمػ ١م- وُم٤م يٗمؽمق سمف اعمظم٤ٌمرجرح هذا اًم٘مًؿ ُمـ إسم ىم٤مم مل ي٘مٌٚمقا هب٤م أيْم٤ًم(ن إو)

ه٥م  فاعم١مًمػ وم٢مٟمّ  ٤مأُمّ  ذم هم٤مي٦م إدب،٦م سمٛمٜمٓمؼ هؾ اًمًٜمّ أي٘مٜمع د اًمًٞمّ  اعمرشم٣م هق أنّ د اًمًٞمّ 

  -ٙمالم همػم ُمٜمٓم٘مل ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمفسمواعمجتٛمع اًمِمٞمٕمل اخل٤مًمص  عمٝم٤ممج٦م اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل

يقًمٞمٝم٤م  اًمتل ـ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م  إظمراجو ،ف ذم إذه٤منتٍّم يٍّم قمغم اًم وٕٟمف

ره٤م صمقرة ُمٝمزوُم٦م مل ٤مواقمتٌ هنْم٦م اإلُم٤مم،هداف أدائرة  ـ قمـمهٞم٦م يمٌػمة أ  اعمٕم٤مساًمٕم٤مملَ 

 نّ أئمٝمر ـمرطمٝم٤م؛ يمل وشمٞم٤من سمتٚمؽ إظم٤ٌمر هٜم٤م اإل ٠مىارشمف وم٢مٟمّ  ،مم ٟمت٤مئجٝم٤م اعمرضمقةإشمّمؾ 

ام٤م دقم٤مه إمم  ،ظم٤ٌمر اًم٘مٚمٞمٚم٦مهذه إ قاًمذي اشمٗمؼ قمٚمٞمف مجٝمقر اًمِمٞمٕم٦م ه اًمرأيىمٌقل ُمٜمِم٠م 

 ؾم٤مد ذمأدور هذه اًمٜم٘مقل ًمٞمس هل٤م  ٕمرب قمـ أنّ ٜم٤م ٟمٟمّ أ- وٟمحـ ُمع رّده٤مو شمْمٕمٞمٗمٝم٤م

اًمِمٞمٕمل وقم٘مٞمدشمف ٗمٙمر اًم نّ أو، ذه٤من اًمِمٞمٕم٦مأُم٤مم ذم دمًٞمد اًمّمقرة اعمْمٞمئ٦م ًمِمٝم٤مدة اإل

دقمٞم٦م وقم٤ٌمرات إ ٦م واًمِمٞمٕم٦م،هؾ اًمًٜمّ أشمقاريخ و إظم٤ٌمر اعمٕمتؼمةيًتٜمدان إمم همػمه٤م ُمـ 

ّٓ  ،ح اًمٕم٘مالينٞمواعمٜمٓمؼ اًمّمح ،واًمزي٤مرات سم٤مًمدراؾم٦م ل ق٘مٜماًم تٜم٤مول هذهؾمٜمٜم٤م  أٟمّ إ

 ذم هذا اًمٗمّمؾ-اًمقاردة اعمٖم٤مًمٓم٤مت  شمقوٞمحو اءضمؾ شمٜمقير ذهـ اًم٘مرّ ٌح٨م ُمـ أاًمو
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 َاّز٩ٜا اإلـ  41
اًمٓم٤مهر  قمٜمد اعمرىمد ُم٤ممسمتْمٕمٞمػ ظمؼم رؤي٤م اإل (43)صُمـ اعم١مًمػ ًم٘مد ذع ـ  34 

، سمؾ ٤مف ذم قمزًم٦م قمـ اًمرؤيويم٠مٟمّ  ،ـ رؤي٤م يراه وٕمٞمٗم٤مً شمْمٛمّ  يمؾ ٟم٘مؾ يم٠منّ و ،|ًمرؾمقل اهلل

همػم ُمٕمتؼمة  ٟمٌٞم٤مءوًمٞم٤مء وإرؤي٤م إيٕمّد ف ٟمّ أًمُٔمـ شمقوٞمح٤ًم خمتٍمًا ذم اهل٤مُمش رد مل يق ًمق

 ّٓ إو ،ُم٤مممل يتدظمؾ ذم شمٕمٞملم شمٙمٚمٞمػ اإلقمٚمٞمٜم٤م وؾ ف شمٗمّْم ٟمّ أُمر واعمْمحؽ ذم إأيْم٤ًم- 

وأن ٓ يرشّم٥م إصمر قمغم رؤي٤مه  ي،اضمتٝم٤مد ٤ٌمعاشمّ ُم٤مم اإل قمغم ف يتٕملّم ٟمّ : إوىم٤مل ّس أو اضمتٝمد

 ُمثالً- 

ُم٤مم ىمد اقمتؼمه٤م طمج٦م وومٝمؿ ُمٜمٝم٤م ًمزوم اإل نّ يرى أ ٟمٌحثٝم٤ماًمتل هذه اًمرؤي٤م ُمـ يٜم٘مؾ  

وهؿ  ًا،ُمرأ شمتْمٛمـن أوصٞم٤مء ٓ ُم٤مٟمع ُمـ إو ٟمٌٞم٤مءرؤي٤م إ نّ أواًمنمقمل، داء اًمتٙمٚمٞمػ أ

ی جئ حئ ) سمراهٞمؿ طمٞم٨م ىم٤مل:إذم رؤي٤م ورد ام يم ،ُمـ همػمهؿ أومْمؾ ٠مويٚمٝم٤ميٕمٚمٛمقن شم

 - ( مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت

ِ أابٔ  ّن٬  عج

 ٟمجٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمنمح اًمت٤مزم:  حمؾ اًمٌح٨ماًمرؤي٤م  ىم٤مُمٝم٤م قمغم ردّ أدًم٦م اًمتل إ نّ إ

 ،ٓم٤مًم٥مو ىمٌٚمف مل يذيمروا هذه اعمأقمثؿ أٟمٗمس ـمٌ٘م٦م اسمـ  ُمـاعم١مرظملم اًمذيـ هؿ  نّ إـ  7

آقمتامد ٓ يٛمٙمـ قمٚمامئٝمؿ؛ ًمذا  قمٜمد مل يٙمـ ُمقصم٘م٤مً ٦م وهؾ اًمًٜمّ أ قمثؿ رضمؾ ُمـأن اسمـ وٕ

 ٟم٘مٚمف- قمغم 

 ؾم٘مقـمف قمـ آقمت٤ٌمر،د ؿمخص ذم ٟم٘مؾ ظمؼم ُم٤م ٓ يقضم٥م جمرد شمٗمرّ  نّ إ ضمقاسمٜم٤م هق:

وإن قمثؿ أاسمـ و -قمغم وٕمٗمف ٓ يٕمد دًمٞمالً  ٦مهؾ اًمًٜمّ ظم٤مّص٦م أسمٕمض اعم١مرظملم  قمدم ذيمرو

وٟم٘مٚمف ًمرواي٤مت  عؿ يْمٕمٗمقٟمف سمجرم اًمتِمٞمهّن أ ّٓ إ٦م هؾ اًمًٜمّ أُمـ  يم٤من سمح٥ًم اًمٔم٤مهر

ْمٕمٗمف قمـ احلٙمؿ سمٟم٘مؾ ىمد  (فؼابوإ كافؽـ) ُم١مًمػو ،^هؾ اًمٌٞم٧مأومْم٤مئؾ 

 ن٤م إوم٢مهّن دسم٤مء اًمٕم٤ٌمرة اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمـ ُمٕمجؿ ا٤ٕم أُمّ  ًمٚمِمٞمٕم٦م،اعمٕمروف سمٕمداوشمف  (افقاؿقت)
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 -(7)ٓ شمدل قمغم وٕمٗمف٤م هّن وم٢م فسمٛمدطمؿمٕم٤مر يٙمـ ومٞمٝم٤م إ مل

 قمٚمامً  ،ظم٤ٌمر اًمٗمْم٤مئؾأٟم٘مؾ  وأ تٕمّمٌلم وٕمٗمقا يمؾ ُمـ يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤مً حمدصمل اًمٕم٤مُم٦م اعم نّ إ

رواي٤مت وأطم٤مدي٨م ٟم٘مؾ أو  ؿمٞمٕمٞم٤مً قمثؿ همػم يمقٟمف ؾم٥ٌم آظمر ًمتْمٕمٞمػ اسمـ أف ٓ يقضمد ٟمّ أ

قمثؿ اسمـ أ اقمت٤ٌمر يمت٥م ُمـ قم٤ٌمرة اًمٞم٤مىمقتيٛمٙمـ أن ٟمًتِمػ وُمع ذًمؽ ، اًمٗمْم٤مئؾ

ّٓ  وُمٖمرو٤مً  وٕمٞمٗم٤مً  يم٤منك ًمق طمتّ قمثؿ أ اسمـيم٤من  ٤مً - وأيّ شمٚمقحي٤مً  اسمـ يمثػم يٗمقق  قمت٤ٌمرها  أنّ إ

 -سمٛمراشم٥م اسمـ ظمٚمدونو ص٤مطم٥م اًمت٤مريخ

اخلٞم٤مًمٞم٦م ٤ٌمطم٨م سملم اعمظمٚمط ىمد قمثؿ أاسمـ  نّ إ :اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمدي٘مقل ُم١مًمػ ـ  7

ّٓ  ،اعم٤ٌمطم٨م اًمت٤مرخيٞم٦مو إمم ُمقارد ينم  ؿمخيص، ومل ومٝمؿيمثر ُمـ هٜم٤م أاعم١مًمػ مل يٌد  نّ أ إ

ٜم٤م يمٚمام يمام أٟمّ - ومٞمفيٜم٤م أرسمداء أيْم٤ًم إيتًٜمك ًمٜم٤م  ًمٙمل ،أظمريلم رؤيتلمو هذا اعمقرد أظمرى همػم

٤مظمؽماع هذه مل ٟمخرج سمحّمٞمٚم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم ُم٘متؾ اخلقارزُمل اتذم قم٤ٌمرأُمٕمٜم٤م اًمٜمٔمر 

يٛمتٚمٙمقٟمف ُمـ مم أن ُمع ُم٤م إوا هذه اًم٘مّم٦م أاًمذيـ ىمراًمٕمٚمامء وإدسم٤مء ه١مٓء  نّ ، وأاًم٘مّم٦م

 يمٝمذا- ٗمٝمٛمقا ومٝمامً ذم ُمٕمروم٦م اًمٙمالم مل يظمؼمة 

ـمٌ٘م٤ًم ًمٙمالم اعم١مًمػ ف ٕٟمّ ؛ يْم٤مً أُمرومقض  (5و 3و 3) ذم اًمدًمٞمؾذيمره اعم١مًمػ  ٤مإّن ُم

ظم٤ٌمر أُم٤ٌمطم٨م وقمغم اطمتقت  شمًع صٗمح٤مت ُمـ ُم٘متؾ اخلقارزُمل هٜم٤مك نّ ٟمٗمًف أ

 - واطمداً  ىمد اقمتؼمه٤م ظمؼماً  ٤م ٟم٘مٚم٧م قمـ ُمّم٤مدر خمتٚمػ،وُمـ اعمتٞم٘مـ أهّن  قمديدة،

 ظم٤ٌمراًمتٕم٤مرض اعمقضمقد سملم إضمٕمؾ ُم٤مم، ي ُمقوقع رؤي٤م اإلأ ه هلذا اًم٘مًؿ،وذم ردّ 

 دًمٞمالً  وذًمؽ ّٕٟمف ومروٝم٤م سمٛمث٤مسم٦م اخلؼم اًمقاطمدـ  ٤م ٓ شمتٕم٤مرض ُمع ُمقوقع اًمرؤي٤مُمع أهّن ـ 

ذم  ُم٤مماإل وصقل اجلقاب وشمقىمػو اًمِم٤مم جمري٤مت ظمؼم يمقٟمف ىمد رأى أنّ  قمغم رّده هل٤م؛

 ،اًمرؤي٤م ُمـ ظمؼم طمٞم٨م اومؽموٝم٤م ضمزءاً  ،ظمرىًمٚمرواي٤مت إخم٤مًمٗم٤ًم  ٤معمديٜم٦مسماًمٗمؽمة  شمٚمؽ

                                                 
صح٤مب احلدي٨م أٜمد وهق قم : يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤مً 731ص، 7دسم٤مء جذم ُمٕمجؿ إي٘مقل اًمٞم٤مىمقت   ( 7)

 -قمٚم٦م شمْمٕمٞمٗمف هق اًمتِمٞمع  نّ أيٜم٤م هذه اًمٕم٤ٌمرة ُمِمٕمرة سمٛمدطمف وأسمر -وٕمٞمػ
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ذا مل ٟمٗمس ذًمؽ اخلؼم إ ردّ  وم٘مط قمٚمٞمف ف يم٤من يتٕملّم واحل٤مل أٟمّ ، أيْم٤مً  ظمؼم اًمرؤي٤م دّ رىمد ويم٤من 

 ًمٚمجٛمع-  يٙمـ ىم٤مسمالً 

مل  طمْم٤مرُم٤مم سمٕمد ىمْمٞم٦م اإلاإل نّ هق: أ ظمؼم اًمرؤي٤ماًمذي أىم٤مُمف قمغم رّد  دًمٞمؾاًم قمٛمدةو 

مم ظمؼم اًمرؤي٤م إف عم٤م وٛمّ  ـمٌ٘م٤مً  فسملم ًمٞمٚم٦م أو ًمٞمٚمتلم- واحل٤مل أٟمّ  ُم٤م ، ىمٚمٞمالً ّٓ ذم اعمديٜم٦م إيٌؼ 

ذم اعمديٜم٦م سمٕمد ىمْمٞم٦م أو أيمثر  ن يتقىمػ ُم٤م ي٘م٤مرب مخ٦ًم قمنم يقُم٤مً قمٚمٞمف أٓ سمد يم٤من 

 آطمْم٤مر- 

يقضمد سمٞمٜمٝمام  ظمؼمان ٓ هذا اخلؼم وظمؼم اًمرؤي٤م نّ ٕ أظمٓم٠مت؛ؽ ٟمّ أهق  :وضمقاسمف

٧م اصٓمٜمٕماًم٤ٌمـمؾ اًمتّمقر س ذًمؽ ؾم٤مأوقمغم  ومروتٝمام ظمؼمًا واطمدًا،وأٟم٧م  رشم٤ٌمط،ا

  -ظمؼم اًمرؤي٤م ردّ قمغم دًمٞمٚمؽ 

ًم٘مد دىم٘مٜم٤م ذم ُمراضمٕمتٜم٤م ًمٙمت٤مب اسمـ أقمثؿ اعمؽمضمؿ إمم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ـ ًمٕمدم شمقومر اًمٜمًخ٦م 

ف ىمد ىم٤مم سم٤مًمرسمط واًمتٚمٗمٞمؼ سملم اعم٤ٌمطم٨م يمام هق ديدن اًمٙمثػم ُمـ ومقضمدٟم٤م أٟمّ  اًمٕمرسمٞم٦م ًمديٜم٤م ـ

اخلؼم همػم  هذا نّ أاعمتٞم٘مـ  ًمٙمـ -أظمرىُم٤ٌمطم٨م ُمّم٤مف  ذم ومٜم٘مؾ ظمؼم اًمرؤي٤ماعم١مرظملم، 

و سمٕمد شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م أ اًمذي شم٤مريخ اًمرؤي٤م فيًتٗم٤مد ُمٜم وٓ ،مم اًمِم٤ممإُمتٕمٚمؼ سم٘مّم٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

روايتٝم٤م  نّ ٕ ؛مم اًمِم٤ممإًمرؾم٤مًم٦م ا ىمّم٦مصح٦م ظمؼم اًمرؤي٤م ٓ قمالىم٦م ًمف سمّمح٦م  - يمام أنّ ىمٌٚمٝم٤م

قمـ ؾمٝمق أو ـ  واًم٤ٌمقم٨م قمغم شمّمقرمه٤م ظمؼمًا واطمدًا اٟمف ٟم٘مٚمف سمٕمده ُم٤ٌمذة ،ُمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف

هبذا  اعم١مًمػ ٖم٤مًمطي ذاشمٕمج٥م عم٤م ٕيّن إو -ظمؼم واطمدسمِمٙمؾ ة صٗمح٤مت قمدّ ٟم٘مؾ سمؾ ـ  دقمٛم

 اعم٤ٌمطم٨م اًم٤ًمسم٘م٦م- ورواي٦م اًمرؤي٤م ًا قمدم وضمقد قمالىم٦م سملم ف ُمـ اًمقاوح ضمدّ ٟمّ ُمع أ اًمِمٙمؾ،

مم اًمِم٤مم، إ رؾم٤مل اًمرؾم٤مًم٦مإظمؼم اًمرؤي٤م همػم ُمتٕمٚمؼ سمخؼم  نّ أدًمٞمؾ اًمقاوح قمغم اًمو

 ،سمّمقرة ُمًت٘مٚم٦م ذيمره٤مىمد اسمـ أقمثؿ أيْم٤ًم  هق أنّ  واطمداً  اً سم٤معمجٛمقع ظمؼم يٕمدّ  ٓيمقٟمف و

 وُت٧م قمٜمقان ُمًت٘مؾ- 

ذـر » ظمػم طمٞم٨م يمت٥م:قمثؿ اًمًٓمر إأُمـ شمرمج٦م شم٤مريخ اسمـ  (335)صومراضمع 
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، شد ادصطػك ظؾقف افتحقة وافسالمد افعادغ مؿّ تربة شقّ  ـدظاحلسغ مر ادممـغ أصؽقى 

 ذيمر سمٕمد ذًمؽ ظمؼم اًمرؤي٤م- صمؿّ 

ويمٞمػ  ظمؼمًا واطمدًا؟ ظم٤ٌمر اًم٤ًمسم٘م٦مُمع إ هذا اخلؼم، يمٞمػ دمٕمؾ ٤م اًمٕمزيزهّي أ طمًٜم٤مً  

 !هق اًمتحٚمٞمؾ واًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل واًمت٤مرخيل؟هذا  ؟سمرّدك ًمتٚمؽ إظم٤ٌمر هذا اخلؼمددت ر

ّٓ  اًمّٚمٝمؿ، سمت٤مشم٤مً ظمرى ظم٤ٌمر إهذا اخلؼم ٓ يٕم٤مرض إ نّ إ ُم٤مم شمقىمػ اإل نّ أذا اقمتؼم  إإ

وقمغم  ،صؾ اخلؼمأمم وٕمػ إا اظمتالف ضمزئل ٓ ي١مدي وهذ، ًمٞم٤مل صمالثىمد دام 

ُم٤مم ُمـ ظمروج اإل نّ ٕ؛ ظمرىت ا٤ٕمسملم اًمرواي ٤ًم أيْم٤مً ـمٗمٞمٗم ٤مً شمٕم٤مروهٜم٤مك  اخلّمقص أنّ 

ذم ذيمر و ،سمٚمٞمٚمتلم ٤مسمٕمدههمػمه٤م وذم  ظم٤ٌمر،سمح٥ًم سمٕمض إ اعمديٜم٦م يم٤من ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م

 ظمرى-أ أظم٤ٌمرر ًمٚمٛمًجد ذم ت ذيم٠ممل يسمٞمٜمام  ،ف يم٤من ُمع اسمـ اًمزسمػم ذم اعمًجدٟمّ أ ٝم٤مسمٕمْم

ه٤م ُمٜمِم١مٙمقن ين أواًمتل يٛمٙمـ  ٦مل اًمت٤مرخيٞمقهذه آظمتالوم٤مت يمثػم ذم اًمٜم٘موىمقع ُمثؾ و

ض ٕمسم ظمٓم٠م وأئٞم٤مت اًمقىم٤مئع زسم٥ًٌم قمدم آهتامم سم٤محلٗمظ اًمدىمٞمؼ جل وأ اضمتٝم٤مد اعم١مرخ

ّٓ  ،رواةاًم هذا  نّ وم٢م يمٞمٗمام يم٤منو -شمٚمؽ اًمقىم٤مئع ٟمّمقص هذا ٓ يً٘مط اقمت٤ٌمر ٟم٘مؾ  أنّ إ

ُم٤ٌمطم٨م اًمٙم٤مشم٥م ذم ؾمتٜمد قمٚمٞمٝم٤م اًمتل ااًمٙمثػمة اًمٜم٘مقل  قمـ شمٚمؽ ٜم٘مؾ ٓ ي٘مؾ اقمت٤ٌمراً اًم

 يمت٤مسمف- 

مم إرؾم٤مل اًمرؾم٤مًم٦م إؼم يمقٟمف ُمٖم٤ميرًا خلو، ُم٤ممٞمؾ أظمر قمغم اقمت٤ٌمر ظمؼم رؤي٤م اإلواًمدًم

  سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾ- رؤي٤ماًم هذهلأيْم٤ًم أظمريـ رواي٦م اًمِم٤مم هق 

قمثؿ أمم اسمـ إاخلؼم هذا ضمٕمؾ  ٟم٦ًٌم نّ سم٠مام٤م ذيمر  ف حيّمؾ آـمٛمئٜم٤منٟمّ يمٞمٗمام يم٤من وم٢مو

جٕمؾ سم قمثؿأ٤مسمـ يم ؿمخصقمغم ىمٞم٤مم  داقملهمػم ُمٜمٓم٘مل، وٓ واه و يمالم إمم ختٞمالشمفو

 -ذم يمت٤مسمفٜمٝم٤م يدوشمواًمرؤي٤م 

 خس٣ايهتب ا٭ٚ عجِأتازٜخ ابٔ 

 صمؿّ  اإلُم٤مم، رؤي٤م رى اًمتل ٟم٘مٚم٧مظمإقمـ اًمٙمت٥م  (711)صث ُمـ ًم٘مد ُتدّ ـ  31
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د سمـ قمـ حمٛمّ  ىف روٟمّ ُمـ أ فُم٤مًمٞماًمّمدوق )قمٚمٞمف اًمرمح٦م( ذم أ ُم٤م يمتٌفمجٚمتٝم٤م  وُمـ ه٤م-ردّ 

سمـ ًـ احل نّ إ :ي٘مقلصمّؿ سمـ قمثامن اًمتًؽمي، ًـ احلقمٛمر اًمٌٖمدادي احل٤مومظ اعمٕمروف قمـ 

  -سمح٥ًم ٟم٘مؾ اًمٖمديريمّذاب قمثامن هذا 

ّٓ : وإن يمٜمّ ٟمحـ ٟم٘مقل وىمقع ُمثؾ شمٚمؽ إظمٓم٤مء   أنّ ٤م ٟمرى أظمٓم٤مء ذم هذا اًمٜم٘مؾ إ

٤م ُمّ أطمداث- إذم ٟمٗمس دش خيوٓ يمثػم،  اريخقاًمتوقمالم ٤مٕؼ سمظمّمقص٤ًم ومٞمام يتٕمٚم

 نّ أف ٓ خيٗمك ٟمّ ٢موم ،اًمٖمديريمت٤مب ح٥ًم ٟم٘مؾ سم يمذاسم٤مً  سمـ قمثامن اًمذي اقمتؼمسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحًـ 

راضمع إمم هذا اًمرضمؾ يٙمقن اًمٓمٕمـ ذم ن أ وًمٞمس سمٕمٞمداً  ،٦مُمًتٜمد اًمٖمدير هق يمت٥م اًمٕم٤مُمّ 

 اًمّمدوق ُمثؾٟم٘مؾ ؾمٞمٙمقن  جمٝمقًٓ  وأ ٤مً وٕمٞمٗم يمقٟمفقمغم ومرض و ظم٤ٌمر اًمٗمْم٤مئؾ-أ روايتف

  -وٕمٗمف ضمؼمذم  ؾم٤ٌٌمً  قمٚمٞمفاًمّمدوق  قمتامدد سمـ قمٛمر اًمٌٖمدادي احل٤مومظ، واسمقاؾمٓم٦م حمٛمّ 

ّٓ ُمْمٓمرب ف ُمع أٟمّ هذا اًمٜم٘مؾ  نّ ٢موم ٤ملقمغم يمؾ طمو اًمذي رواه ُم٤مم رؤي٤م اإلظمؼم   أنّ إ

د إمم طمّد ُم٤م ي١ميّ  وصقل اًمرؾم٤مًم٦مو ٓ قمالىم٦م ًمف سمخؼم إظم٤ٌمر اًمقًمٞمد ًمٞمزيدواًمذي قمثؿ أاسمـ 

ُمٕم٤مدن و ،يب ـم٤مًم٥م احلًٞمٜملأد اسمـ وحمٛمّ  ،لاًمٙم٤مؿمٗمو روو٦م اًمّمٗم٤م،يمام أّن ٟم٘مؾ  ،ٟم٘مٚمف ُم٤م

 ظمؼم اًمرؤي٤م-اؾمتٜم٤مدهؿ قمغم  دًمٞمؾ ؿواًم٘مٛم٘م٤مم وهمػمه، احلٙمٛم٦م

 ؟عجِأٖٛ ابٔ  َٔ 

ٝمؾ وم ،٦مهؾ اًمًٜمّ أُمـ يم٤من قمثؿ اًمذي أاسمـ قمـ  (715)صذم  فيمتٌ قماّم  ٤مءلًتٟمـ  37

 ؟اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مُمـ اسمـ يمثػم ص٤مطم٥م  ٤ًم واومؽماءاتيم٤مذيٌأت٤مسمف أيمثر وذم يم أيمثر شمٕمّم٤ٌمً يم٤من 

صمػم ص٤مطم٥م و اسمـ إأ٦م هؾ اًمًٜمّ أعمذه٥م أيمثر ج روّ هق هؾ  ؟اسمـ ظمٚمدونُمـ  وأ

اًمٞم٤مىمقت و ،واسمـ ىمتٞم٦ٌم ،دٟمٞمقرياًمو ،اًمتٗمًػمو اًمٓمؼمي ص٤مطم٥م اًمت٤مريخو ،اًمٙم٤مُمؾ

ُمـ ؿ ُمع أهّن ٕمتٛمد قمٚمٞمف ي رضمٕم٤مً ضمٕمٚم٧م يمتٌٝمؿ ُم ـرؿمٞمد رو٤م اًمذيو ،اًمذهٌلو ،احلٛمقي

 ٦م؟اًمًٜمّ أهؾ 

أهّنؿ ىمد  طمّتك ،^هؾ اًمٌٞم٧مأٟمٙمروا ومْم٤مئؾ أو ،اًمِمٞمٕم٦م ُم٤ٌمذة وم٤مًمذيـ محٚمقا قمغم
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٤م ُمّ أ ،ُمدريم٤ًم ُمٕمتؼماً ضمٕمٚم٧م يمتٌٝمؿ ورواي٤مهتؿ  قمـ يزيد سمٙمؾ وىم٤مطم٦مشمٗم٤مٟمقا ذم اًمدوم٤مع 

، يمّم٤مطم٥م روو٦م اًمّمٗم٤م ^هؾ اًمٌٞم٧ملم ٦ٕم واعمحٌّ هؾ اًمًٜمّ أن ُمـ قن اعمٜمّمٗمقاعم١مرظم

 ،ٟمٞمؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٝم٤مدةو صم٤مر ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ىمد ُم٤مماإل نّ إ :ويمؾ ُمـ ىم٤مل ،قمثؿأاسمـ و

  -ٟم٘مٚمٝمؿ٘مقهلؿ وال اقمت٤ٌمر ًموم

٦م ٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ؿمخص ُمـ اًمًٜمّ ٟم٘مٚماختذت ُمـ اًمتل  (واخلؾػاء افراصدون)٤م مجٚم٦م ُمّ أو

ومٙم٤مر أ ؽموي٩مًم اًمتٝمٛم٦مف مل يتقرع قمـ اًمٙمذب وٟمّ أُم٤مرة قمغم أو ،غم قمدم اقمت٤ٌمر يمت٤مسمفقم دًمٞمالً 

 ه اعمٞمقل ُمـ ىمٌؾ أظمريـ -هذ ؽيمت٤مسمشمر ذم ُمّم٤مدر مل  فٟمّ ٠مويم ،٦مهؾ اًمًٜمّ أ

ذم  )واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون(ذم يمت٤مب اسمـ أقمثؿ اعمؽمضمؿ مل شمؽمضمؿ مجٚم٦م  أّوًٓ:

مل، ٤مٕماًمُم٘متؾ اخلقارزُمل؟ اهلل  إمم وٞمٗم٧مأٙمٞمػ وم ،اإلُم٤مم ُمعسمـ احلٜمٗمٞم٦م د حمٛمّ ٗم٤موو٤مت ُم

هذه اجلٛمٚم٦م  دون شمري٨م، ُمع أنّ ثٚمؽ ًمٚمخقارزُمل ُم ٤مو٤مومتٝمإن ٟمٜم٥ًم أٟمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع 

 ُم٘م٤مم اًمقصٞم٦م- وذم ُم٤مم يمالم اإلىمد وردت ذم شمرمج٦م اسمـ أقمثؿ طمٞمٜمام ٟم٘مٚمٝم٤م وٛمـ 

اعمراد ُمـ ام اعم٤مٟمع أن يٙمقن وم ،ُم٤ممهذه اجلٛمٚم٦م ُمـ يمالم اإل نّ أقمغم ومرض  :ثاكقاً 

شر بسرة أ» ×ؾمؿ قمكم اعمرشم٣ماُمثؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م  اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ذم

قمنم صمٜم٤م ئٛم٦م آهؿ إ شِب ضافب وشرة اخلؾػاء افراصديـأبـ ِب ظع أد وي مؿّ جّد 

مل ي٘مؾ اًمٙمٚمٛم٦م  ×احلًلم نّ أيمؾ ؿمخص يٕمٚمؿ  إذ أنّ  ؛^نقاعمٝمدياخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون 

ف يٕمٚمؿ ٟمّ ُمع أ ،٘متؾ قمٛمرُمشمٕمٞملم اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمد و سم٤مه قمـ ىمقهل٤م ذم ىمْمٞم٦م اًمِمقرىأاًمتل اُمتٜمع 

 ًمٕمثامن- هب٤م  داًمٕمٝمو ذريٕم٦م ًمٖمّم٥م اخلالوم٦م ٤م ؾمتٙمقنهّن أ

ذم ذًمؽ  ^هؾ اًمٌٞم٧مأُمـ ُمذه٥م قمدم طمجٞم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م يم٤من اعم٘مدار اعمًٚمؿ و

وقمغم  ،ُمر حم٤مل٤ٌمع ؾمػمهتؿ أواشمّ  ×٤ٌمع ؾمػمة قمكماشمّ اجلٛمع سملم  أنّ  ٟم٤مهٞمؽ قمـ ،اًمزُم٤من

  -ذيمرٟم٤مهاعمٕمٜمك اًمذي  ف فم٤مهر ذمٟمّ ٢مومرض صدور هذا اًمٙمالم وم

 مل يٙمـ يمذًمؽ، وأ جمٕمقًٓ  وأ ٤مً ُمقوققمؾمقاء يم٤من هذا اًمٙمالم  وم٢منّ  طم٤مل قمغم أّي و
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 قاوٞمعُم خيتص سمٜم٘مؾ قمثؿ اًمذي ملأيمت٤مب اسمـ إؾم٘م٤مط  يًقغ وٓ ،ًمٞمس ُمٝمامً  اًم٘مدرٝمذا ٌوم

 - ^، وشمٕمتؼم أدًم٦م قمغم ومْمؾ أهؾ اًمٌٞم٧م٦مهؾ اًمًٜمّ أ ًمٗمٙمرج روّ ٓ شم

هق اًمذي  فٕمٚمقم أٟمّ ٞمس ُمـ اعماسمـ قمٛمر، ومٚم ٤ًم سمف٤مـمٌخمُم٤مم إلًم ُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ يمالم٤م ُمّ أو

، يقصمؼ سمفرضمٕم٤ًم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل اًمذي اقمتؼمه اعم١مًمػ ُم أقمالم اضمع يمت٤مب ؾمػمػمومٚم ف،ووٕم

قمـ اعمجرُملم وأقمداء أهؾ اًمدوم٤مع ذم ومْم٤مئحٝمؿ وصٚم٧م  طمدّ  ّي أمم إو ًمؽموا ُم٤مذا ومٕمٚمقا

واٟمٔمروا  ،(747مم صإ 733)صسمـ قمٛمر ُمـ شمرمج٦م قمٌداهلل  سمؾ راضمٕمقا ،^اًمٌٞم٧م

إي٤مه  واؾمامً ، ×قمغم هذا اًمِمخص اًمدينء واًمٕمدو ُٕمػم اعم١مُمٜملم سم٤مً صمٜمك يمذأيمٞمػ ُمدح و

قمثؿ أاسمـ و رضمٕم٤مً قمالم اًمٜمٌالء ُمأؾمالم، ومٙمٞمػ يٙمقن ؾمػم ؿمٞمخ اإلاًم٘مدوة وُم٤مم وسم٤مإل

 ؟! ًمٞمس سمٛمرضمع

قمٚمٞمف )هق اسمـ ؿمٝمر آؿمقب  اإلُم٤مموا رؤي٤م وقمالم واًمٕمٔمامء اًمذيـ رُمـ مجٚم٦م إـ  37

ظمؼمه سمام أوىم٧م اًمّمالة، وىمد  |ى اًمرؾمقلأُم٤مم راإل نّ ٢مروايتف ومـمٌ٘م٤ًم ًم، و(اًمرمح٦م

 اه،ي٤م ضمدّ ًمٞمؽ إ ومخذين مم اًمدٟمٞم٤م،إٓ طم٤مضم٦م زم سم٤مًمرضمقع  :ُم٤مموم٘م٤مل اإل ،ؾمٞمجري قمٚمٞمف

 -(7)ك شمذوق اًمِمٝم٤مدةتّ طمٓ سمد ُمـ اًمرضمقع  :|وم٘م٤مل اًمٜمٌل

 ت٤مسمف،يمذم سمداي٦م ام٤م ذيمر ُمّم٤مدر يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م اسمـ ؿمٝمر آؿمقب ويمام هق ُمٕمٚمقم  نّ إ

 سمام أنّ و- ٦مواًمتٗمًػم، وومْم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜمّ  ،واحلدي٨م ،اًمت٤مريخ يمت٥مُمـ ُمئ٤مت هل 

سمِمٙمؾ ىم٤مل ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد  نّ ٢مقمثؿ ومأمم اسمـ إشمٜمتٝمل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م اًمٓمرق اًمتل ى طمدإ

 -سمِمٙمؾ ُم٘متْم٥مقمثؿ أؿمقب ٟم٘مؾ رؤي٤م اسمـ آ ؿمٝمراسمـ  نّ إ ىم٤مـمع:

 ذاامومٚم ،قمثؿأيمت٤مب اسمـ  قمـظمذ اًمرؤي٤م أؿمقب آذا يم٤من اسمـ ؿمٝمر إ :ٟمحـ ٟم٘مقل

اسمـ ومام رواه  ُم٤مم-ًمإل ٞمٚم٦مقمغم ومْم ٝم٤م شمدّل ُم٤ٌمطمث ُمع أنّ  اًمِمٙمؾ،ذا هب ّمٝم٤ماظمتٍمه٤م وخلّ 

                                                 
 -11ص ،3اعمٜم٤مىم٥م: ج( 7)
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إمم  ُمتقضمٝم٤مً ىم٤مُمتف إ ّؾ ُمـ حم ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزمظمرج × احلًلمُم٤مم اإل نّ أ هققمثؿ أ

ف ٟمّ أاسمـ ؿمٝمر آؿمقب هق ، سمٞمٜمام ُم٤م رواه اًمخ---|د اعمّمٓمٗمكحمٛمّ  ٚمٜمٌلًم ةاعمٓمّٝمر اًمروو٦م

 - ---اًمخيّمكم يم٤من يقُم٤مً ىمد 

قمـ اسمـ  اعمٜم٤مم أظمذ رواي٦مىمد اسمـ ؿمٝمر آؿمقب  ُمثؾ نّ إ :ن ي٘م٤ملأٓ يٛمٙمـ  وقمٚمٞمف

ف ٟمّ أ ّٓ إ ، ًمٚمجٛمعلمن يم٤مٟم٧م ه٤مشم٤من اًمٕم٤ٌمرشم٤من ىم٤مسمٚمتإو ُمؼمر-ف ومٞمٝم٤م سمال شمٍّم ُمـ صمّؿ و ،قمثؿأ

اسمـ ؿمٝمر آؿمقب  إذن ومٛمـ اعمتٞم٘مـ أنّ  ُم٤م- يمت٤مب قمـاًمٜم٘مؾ قمٜمد ف واًمتٖمٞمػم ٓ جيقز اًمتٍّم 

قمثؿ أُمّمدره وُمّمدر اسمـ  نّ أوقمغم ومرض آظمر، ُمٕمتؼم  اًمرواي٦م ُمـ ُمّمدر ىمد ٟم٘مؾ هذه

ّمؾ وُمًت٘مؾ قمغم ظمالف ٗمظمؼم ُمٜم لُم٤مم هرواي٦م رؤي٤م اإل نّ أقمغم  يدّل ذًمؽ  ٢منّ واطمد، وم

هل٤م  قمالىم٦مٓ ف ٠مٟمّ سمسمّمقت قم٤مٍل قمثؿ شمٜم٤مدي أشمرمج٦م شم٤مريخ اسمـ  أنّ ، يمام ُم٤م شمّمقره اعم١مًمػ

ظمٓم٠م ومٞمٝم٤م أ ؾم٤مؾمٞم٦م اًمتلإ اًمٜم٘مٓم٦مذه هل هو -ًمٞمفإ وصقل اًمرؾم٤مًم٦مو ظم٤ٌمر يزيدإسمخؼم 

، ًمذا ذم ٟم٘مؾ اخلقارزُمل ضمٞمداً  دىمؼ اًمٜمٔمري ومل ،قمثؿأطمٞم٨م مل يراضمع شمرمج٦م اسمـ  ،اعم١مًمػ

 - واطمداً  اعم٤ٌمطم٨م واًمٜم٘مقل اعمتٕمددة ٟم٘مالً قمّد شمٚمؽ 

 |ُم٤مم قمٜمد ىمؼم رؾمقل اهللرؤي٤م اإل نّ أ حم٤مل قمغم ومرضف أٟمّ  (711)صذم  ذيمرـ  33

 -اًمخ-- -إُمرٓ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م وًمٙمـ  صحٞمح٦مقمثؿ أيمام ٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ 

شمرمج٦م اعمذيمقرة ذم اًمرؤي٤م رواي٦م  أقمٚمٞمؽ أن شم٘مر ؟!ُمرإيًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م  ٟم٘مقل: يمٞمػ ٓ

  -م ٓأُمر هؾ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م إأىميض  ة أظمرى سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمدىم٦م صمؿّ ُمرّ ( 334)صقمثؿ أاسمـ 

 يفات ْعسإ
٤م طمجر قمغم أهّن قمثؿ وهمػمه أسمـ اًمرؤي٤م اًمتل رواه٤م آ جيدر سمٜم٤م أسمدًا أن ٟم٠مظمذ ـ  33

هداف وإ ،ُم٤مماإل ؿمٝم٤مدةُمـ ؾمتٜمتج٧م ااعمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل  ٕنّ  ؛أؾم٤مس ومٙمري

وومٝمؿ صحٞمح قمغم أؾمس قم٘م٤مئدي٦م  شمتٙمئ ٦مؾماعم٘مدّ  اًمٜمٝمْم٦م هذم هذاعم٠مظمقذة سمٕملم آقمت٤ٌمر 

ًمرواي٤مت اًمٙمثػمة اًمّمحٞمح٦م واًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م ا قمـ تىمد أظمذُمًتٜمد وُمًتدل ًمٚمِمٞمٕم٦م 
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 ي اًمٕم٤ممأاًمر ٤م ٓ شم١مصمر ذمهّن ٢مم ٓ ومأاًمرؤي٤م صحٞمح٦م هذه يم٤مٟم٧م  ؾمقاءوقمٚمٞمف  ؛ٛم٦ماعمحٙم

 ًمٚمِمٞمٕم٦م-  اعمحٙمؿ

ٓ ايمتٗمٞم٤م هبذا اًم٘مدر ُمـ سمحثٜم٤م ًمٚمرواي٦م وم٘مط ُمـ ُمٜمٔمقر قمٚمٛمل وومٜمل، يمقٟمف ٟمحـ 

سمام ذيمرٟم٤مه  ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمدُم٤م دُمٜم٤م ىمد أسمٓمٚمٜم٤م ـمرح  ًمٌح٨م هذه إظم٤ٌمر٤م ًمٜمطم٤مضم٦م 

  ُم٦م-٤ٌمطم٨م ذم اعم٘مدّ صم٤ٌمت ٕصقل اعمُمـ إ

 ٓعس أنجسإيفات اي 
سار ذم هذا اًمٗمّمؾ قمغم قمدم اقمت٤ٌمر ُمع يمؾ هذا اإلاعم١مًمػ  شم٠ميمٞمدٟم٤م يِمػم إمم أنّ  

ك طمتّ  ،ذم ُمقاوع قمديدة ُمـ ظمالل ُم٘متؾ اخلقارزُمل إًمٞمفؾمتٜمد ف اٟمّ أ ّٓ إقمثؿ، أشم٤مريخ اسمـ 

ؾ ىمد اؾمتِمٝمد سم ،اإلُم٤ممٟم٘مؾ رؤي٤م  شمْمٛمـذم اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع اًمذي ف ىمد اقمتٛمد قمٚمٞمف أٟمّ 

 -(714ص ممإ 711)ص هٜم٤م ذم واًمذي ىمد رّده (333)صذم  هبذا اًم٘مًؿواؾمتدل 

 خس٣أز٩ٜا ـ  45

 تٓبٝ٘  
ف ٟمّ أرووا  ىمداًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واجلزري واًمٓمؼمي  نّ ُمـ أُم٦م ذم اعم٘مدّ ذيمرٟم٤م يمام ـ  35 

 نّ أُم٤مم ُمـ اإل سارسم٢مظمق قم٤مُمؾ ُمٙم٦م أسمـ ؾمٕمٞمد قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر وحيٞمك  ـمٚم٥مقمٜمدُم٤م 

قمغم ًٗمر هذا اًمظمٓم٤مر أوملم ُمـ ُمتخقّ إذ يم٤مٟمقا  ؛اًمٕمراق ممإاًمٜمٔمر قمـ اًمذه٤مب  يٍمف

 شقاء ـان ل فف ماض وأكا بلمر يلمرين اهلل رشقل  رأيتإيّن »: ىم٤مئالً ُم٤مم اإلأضم٤مهبؿ  ،ُم٤مماإل

أبح بذفؽ ٕحد وفـ أبقح ِبا مام: ل هذه افرؤيا؟ ؾؼال اإلـقػ ـاكت ؼافقا فف: ؾ ،ظعّ و أ

 -(7)شرِبفؼك أك حتّ ٕحد 

                                                 
ؾمالم: ، شم٤مريخ اإل711، ص1، شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج711، ص3، اًمٙم٤مُمؾ: ج774رؿم٤مد: صاإل( 7)

 -333ص ،7ج
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 (711)صوىمد ٟم٘مؾ ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد هذه اًمرؤي٤م قمـ اًمٓمؼمي سم٤مظمتّم٤مر ذم 

مل  وًمٙمـ -قمثؿأوىم٤مل: هذه اًمرؤي٤م همػم شمٚمؽ اًمرؤي٤م اًمتل رواه٤م اسمـ  ،(تـبقف)ُت٧م قمٜمقان 

 - هذه اًمرؤي٤م شمقوٞمح قمـ ّي م أ٘مدّ ي

أٓ يمـ ُمٜمّمٗم٤ًم ًمٙمـ و ،هذه اًمرؤي٤م همػم شمٚمؽ اًمرؤي٤م نّ سم٤مًمٓمٌع أ :يْم٤مً أٟمحـ ٟم٘مقل 

 ؟ وُمنموع هي ُم٤مم يم٤من ًمديف ُمٝمٛم٦ماإل نّ أهذه اًمرؤي٤م  يًتٗم٤مد ُمـ

هذه  أنّ هؾ اًمٌٞم٧م أوؾمٌل اإلُم٤مم سمٕمد وىمقع شمٚمؽ احلقادث واؾمتِمٝم٤مد أٓ ُيٗمٝمؿ 

 هل٤م قمالىم٦م سمتٚمؽ احلقادث؟  اعمٝمٛم٦م اًمني٦م

ضمؾ أُمـ ىمد شمٕمٚم٘م٧م سمقضمقب اًمٜمٝمْم٦م هذه اًمرؤي٤م طمتامل أن شمٙمقن ا ُمٙم٤مٟمؽسم٢مهؾ 

 دمريدهو ًمًحؼ يزيد،شمٕمٌئ٦م اًم٘مدرة اًمٕمًٙمري٦م ًمٚمٙمقوم٦م و ،الُمٞم٦مؾماإلٙمقُم٦م احلؾمٞمس ٠مشم

 ُم٤مم؟ اإلسمف  ٘مؿمل ي يمذًمؽ ومٚمؿُمر ذا يم٤من إإ ُمـ ىمقهتؿ اًمٕمًٙمري٦م؟واسمـ زي٤مد 

سمـ ضمٕمٗمر اهلل  ًمٕمٌدومٝمؾ اًمٌقح هب٤م  إذا يم٤من ُم٤م رآه اإلُم٤مم ُمـ ؾمٜمخ اعمٓم٤مًم٥م اًمتل ذيمرٟم٤م

  مم اًمٙمقوم٦م-إ تقضمٝم٤مً ُمُم٤مم يم٤من اإل نّ أ ف ئمٝمر ُمـ ىمقًمٙمؿٟمّ أُمع ومٞمف إؿمٙم٤مل؟ 

 نّ أيرون يم٤مٟمقا وًمئؽ اًمذيـ ُم٤مم أراد اًمرّد قمغم أاإل أنّ  شظع وأل »ٓ ٟمٗمٝمؿ ُمـ مجٚم٦م أ

 ن شمٜمجز؟ أٝمٛم٦م ٓ سمد اعمهذه  ، سم٠منّ اؾمتِمٝم٤مدهيم٤مٟمقا يتقىمٕمقن ُم٤مم ذم ظمٓمر وطمٞم٤مة اإل

ٙمـ يمل  اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٞمس احلٙمقُم٦م٠مشم ُمنموع نّ أٓ شمٗمٝمٛمقن ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م أ

 ًم٘م٤مء اهلل؟  اعمنموع هلقم٤مىم٦ٌم هذا  نّ سم٠م شفؼك رِبأك حتّ »ٓ يٗمٝمؿ ُمـ مجٚم٦م  وأ؟ ٤مً ُمٓمروطم

؛ ًمٞمس ومٞمف ُمّمٚمح٦م واعمنموع اًمذي يم٤من ًمف ُم٤مماإل رؤي٤مشمٗم٤مصٞمؾ سمٞم٤من  هق همػم أنّ هؾ 

وؾمٌل  ب،اًمِم٤ٌمومراق إطم٦ٌم وو ،طمزانوإ ،واًمٖمؿ واهلؿ ،٤مئ٥مسم٤معمّمحمٗمقف ّٕٟمف 

 ؟اعمّم٤مئ٥م واًمٕمٓمش وهمػمه٤م ُمـ ،هؾ واًمٕمٞم٤ملإ

ـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر ىمٌؾ رات وإواًمٜم٤ًمء اعمخدّ  أهؾ سمٞمتف إقمزاء يرّوعوًمٙمل ٓ حيزن و

  ؟إوان
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إلُم٤مم هق ٟمٗمس إُمر اًمذي أُمر سمف ا نّ ة واًم٘مقل سمٙمؾ صم٘م٦م: إيٛمٙمٜمٜم٤م احلدس سم٘مقّ  

عمتٞم٘مـ ُمـ او ،ٙمؾ شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥مسمه و٤مٕسمو سم٤مًمِمٝم٤مدة ُمرإوهق  اعمنموع اًمذي أٟمجزه،

ُم٤مم اإل يم٤من ظمرى(دًم٦م إاًمرؤي٤م )سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ إ ـمٌ٘م٤ًم هلذهوم٢مّٟمف ن ٤ميم أّي رء نّ أ

ؾمٞمس طمٙمقُم٦م ٠مٝمق شمُم٤مم ومإلًم اًمٌمء اًمذي مل يٙمـ هدوم٤مً ٤م - أُمّ سمٕم٤مىم٦ٌم هذا اًمًٗمر قم٤معم٤مً 

وعم٤مذا يم٤من  ؟سمـ زيمري٤محيٞمك يٙمثر ُمـ ذيمر اًمٓمريؼ  أصمٜم٤مءُم٤مم ذم  عم٤مذا يم٤من اإلّٓ إو ،ؾمالُمٞم٦مإ

 ؟ شظعّ فقس بخػّل مر إ نّ إ» :ي٘مقل

 َ٪يف ايػٗٝد ارتايد إيفات ْعس 

قمغم اًمٕمٚمامء اًمقرقملم اعمت٘ملم اًمذيـ رووا رؤي٤م  (4س، 711)صًم٘مد دمرأت ذم  

قمٚمٞمؽ و ،هذيـ اًمًٓمريـ سمدىم٦مطمًـ سمؽ ىمراءة إ ،ودم٤موزت احلد ذم ذًمؽ ،ُم٤ممإلا

واسمـ ؿمٝمر  ،د اسمـ ـم٤مووساًمًٞمّ  أُمث٤مله١مٓء اًمٕمٔمامء ُمع  آٟمت٤ٌمه إمم رقم٤مي٦م طمرُم٦م اًم٘مٚمؿ

 وُم١مًمػ ُمٕم٤مدن احلٙمٛم٦م-  ٞمٜمل،يب ـم٤مًم٥م احلًأد اسمـ وحمٛمّ  ،اعمحدث اًم٘مٛملو ،آؿمقب

 امل٥٬ه١ قص١ـ  46
ف ٟمّ إ: (دٓئؾ آُم٤مُم٦م)٘مّم٦م اعمالئٙم٦م ُمـ يمت٤مب ًم (711)صذم  ؽ٘مٚمشم٘مقل قمٜمد ٟمـ  34

ظمرج ُمـ ىمد  ×ُم٤مم احلًلماإل نّ ئمـ أن اًمرواي٦م أ ههذ ؿمخص ُمـ اعمٛمٙمـ إذا رأى

 - وصمّؿ شمْمٕمٗمف ،ُمٙم٦م ويم٤من هدومف اًم٘متؾ

ٟم٘م٤مط و ،وًمئؽ اًمذيـ يتتٌٕمقن اًمِمقاذأُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد هق ُمثؾ  نّ إ :ٟمحـ ٟم٘مقل

أّٟمف ٓ رّده٤م يٖم٤مًمٓمقن ذم  ذم ُمْمٛمقهن٤م، وقمؼميٛمٙمـ اًمٓمٕمـ  قمـ رواي٦م ، سمحث٤مً اًمْمٕمػ

ُم٤مم اإل ومٞمؽماءى طمٞمٜمٝم٤م أنّ  اًمٜمٝمْم٦م،ُم٤مم سم٤مؾمتِمٝم٤مده ذم هذه قمٚمؿ اإلآظمر قمغم  يقضمد دًمٞمؾ

ُم٤م ؾمت١مول إًمٞمف و شم٘معقف طمداث اًمتل ؾمسم٤مٕ وضم٤مهالً  قم٤مضمزاً ـ  هلل٤مواًمٕمٞم٤مذ سمـ  ىمد يم٤من

 اجل٤مهٚملمؿمخ٤مص سمٕمض إُمٖم٤مًمٓمتف ىمد شمٜمٓمكم قمغم  نّ أمم إمل يٚمتٗم٧م ًمٙمٜمف  -وو٤معإ
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هٜم٤مك  نّ أيٕمٚمٛمقن ؿ وم٢مهّن اًمت٤مريخ واحلدي٨م قمغم  العدٟمك اـمّ أًمدهيؿ أُّم٤م ُمـ يم٤من ، سم٤مًمت٤مريخ

 ُمراراً ىمد ؾمٛمع  ؿمخّمٞم٤مً ُم٤مم اإلو شمث٧ٌم ذًمؽ، يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦مذم  رواي٤مت يمثػمة

- ، وؾمٞمٔمٚمؿيًتِمٝمد ذم يمرسمالءقف وؾمف ؾمٞم٘متؾ، أٟمّ  ×سمٞمف قمكمأه وُمـ ُمـ ضمدّ  اً وشمٙمرار

قمغم ’ اًمٜمٌلسمف ظمؼم ٕ امٙمٜم٤مً  اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٞمس احلٙمقُم٦م٠مشمف ًمق يم٤من أُمر أٟمّ يم٤من يٕمٚمؿ يمام 

ٓ يي  ظمرىأظم٤ٌمر أ وأ ُم٤مُم٦مٓئؾ اإلشمْمٕمٞمػ ظمؼم د نّ وم٢موقمٚمٞمف - ة واطمدةىمؾ ُمرّ إ

 -٤مً ؿمٞمئ

ػ ُمـ ظمالل احلدي٨م ىمد وٕمّ  نّ أ ق ومرضًم، هذه ُمقوقع ىمّم٦م اعمالئٙم٦مومٞمام خيّص 

ُم٤مم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد سمًٜمده قمـ اإل ٤مرواهىمد ل تظمرى؟ واًمأرواي٦م قمغم ذيٚمف، ومام ضمقاسمٙمؿ 

 ،ومقاج يمثػمة ُمـ اعمالئٙم٦مأقمٚمٞمف  ٧مٛمؾمٚمّ  ُم٤مم ُمـ ُمديٜم٦م ـمٞم٦ٌم،٤م ظمرج اإلعمّ ف سم٠مٟمّ  ،×اًمّم٤مدق

، ك ٟم٤ًمقمدكطمتّ وأن ىمد أرؾمٚمٜم٤م  ك ذم ُمقاـمـ قمديدة،سمٜم٤م ضمدّ قم٤من اهلل ىمد أ : إنّ وىم٤مًمقا

شمٕم٤مًمقا ؿمٝم٤مديت وهل يمرسمالء، طمٞمٜمام أرد قمٚمٞمٝم٤م اعمٞمٕم٤مد هق حمؾ دومٜمل وحمؾ  نّ إ :ُم٤مموم٘م٤مل اإل

 - (7)اًمخ ---زمإ

 ّ ض١ًُ أحدٜح ـ  47 
 ×د اًمِمٝمداءِمٝم٤مدة ؾمٞمّ ومٞمام يتٕمٚمؼ سميمثػمة  اً ظم٤ٌمرأهٜم٤مك  نّ إٔمٚمؿ ن يُ أٓ سمد ـ  31 

سم٤مٓشمٗم٤مق ظمرضمٝم٤م ىمد أواًمتل ، |يمرمم ؾمٚمٛم٦م قمـ اًمٜمٌل إأروهت٤م ىمد  اؾمتِمٝم٤مدهوُمٙم٤من 

ٟمجد ٟمٌح٨م ذم يمت٥م اًمت٤مريخ واحلدي٨م ٓ  طمٞمٜمام٦م واًمِمٞمٕم٦م- وهؾ اًمًٜمّ أُم١مرظمق و حمدصمق

مم ُم٤م سمٕمد إاؾمتٛمرت ىمد م ؾمٚمٛم٦م أطمٞم٤مة  نّ أو ،ذم صح٦م هذه اًمرواي٤متُمـ يِمٙمؽ 

 - اإلُم٤مماؾمتِمٝم٤مد 

                                                 
ح٘مؼ ذم وٟم، 715، ص71ٟمقار: ج؛ سمح٤مر ا774ٕ، ُمٜمتٝمك إُم٤مل: ص31ٟمٗمس اعمٝمٛمقم: ص( 7)

 هذا اخلؼم ذم ومّمؾ ىمّم٦م اعمالئٙم٦م واجلـ ُمًت٘ماًل-
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، يمام (شرتـا وشـتـا)مجٚم٦م ُمـ هذه اًمرواي٤مت ذم يمت٤مب  +ُمٞمٜملُم٦م إظمرج اًمٕماّل أد ًم٘م

ىمد روت مجٞمع ٦م هؾ اًمًٜمّ أ قمغم يمت٥م يمثػمة قمـ طم٤مًمٞم٤مً  ٘مػمًمٚمٕمٌد احل اعمتقاوٕم٦ماعمٙمت٦ٌم شمتقومر 

 - هذه إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت

 ُم٤مماإل ٓ يٕم٘مؾ أنّ ، وًتِمٝمد ذم اًمٕمراققف يُم٤مم ؾماإل نّ أم ؾمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ أ إذن

اًمرواي٤مت اًمتل رواه٤م اًمرضم٤مل  شمٚمؽيمؾ  قمغم مل يٙمـ ُمّٓمٚمٕم٤مً  ُمتفُم٤مومْماًل قمـ ُم٘مت٣م قمٚمؿ إ

وو٤مع إو - هذا|اًمٜمٌلُمـ سمٜمٗمًف أيْم٤ًم واًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م هق  ،|واًمٜم٤ًمء قمـ اًمٜمٌل

 ُم٤مم-  طمٞم٤مة اإلٓمر قمغمحٚمقل ظمسمأيْم٤ًم شمٜمذر يم٤مٟم٧م طمقال وإ

ُم٤مم ُمـ حم٦ٌم واطمؽمام وسمام شمٙمٜمّف ًمإلـ  شمٌٕم٨م أم ؾمٚمٛم٦من أيض ت٘مشم ـمٌٞمٕم٦م هذه اًمٔمروف

مم اًمٕمراق، شمٓمٚم٥م إ اًمًػمٕمزم قمغم قم٘مد اًمطملم ُم٤مم  اإلممسمرؾم٤مًم٦م إـ  ف أقمّز ُمـ وًمده٤م٠مٟمّ يم

قمـ  طم٤مدي٨مأمم اًمٕمراق سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ إن يٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم ؾمٗمره أومٞمٝم٤م ُمٜمف 

 - |اًمٜمٌل

 مُم٤ماإل نّ أاًمذي يًتٗم٤مد ُمٜمف  ،يْم٤مً أهذا اًمٜم٘مؾ  (ثبات افقصقةإ)روى اعمًٕمقدي ذم 

يمؾ هذه  إمم أيـ هق ُمتقضّمف- ًمٙمـو سمِمٝم٤مدشمف وُمٙم٤مهن٤م يم٤من قم٤معم٤مً  يْم٤مً أ |اًمٜمٌله يمجدّ 

ُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف قمٚمؿ اإل قمغم ٧مٚمتٛمؿم٤م ىمد اهّن ؛ ٕؿمٙم٤مل ًمديؽإُمقوع اًمرواي٤مت ىمد ص٤مرت 

عم٤م ؾمت١مول إًمٞمف إُمقر  ُم٤مم مل يٙمـ ُمتقىمٕم٤مً اإل نّ أقمغم ًمق يم٤مٟم٧م شمدل ووظم٤مت٦م هذا اًمًٗمر- 

مم اًمٕمراق إُم٤مم سم٤مًمذه٤مب اإل٤م ىمد أوص٧م أهّن قمغم قمٚمؿ سمذًمؽ، و أيْم٤مً م ؾمٚمٛم٦م مل شمٙمـ أ أنّ و

صم٤ٌمت إ)ًمٙم٤من يمت٤مب و يٙمؿأرًم هٜم٤مك إؿمٙم٤مل ـمٌ٘م٤مً يم٤من ٤م عم ،ؾمٞمس احلٙمقُم٦م٠مشمُمـ أضمؾ 

آراء  ٧مًمٙم٤مٟم سمؾ ،قمغم اًمْمٕمػ وضمقد اًمًٜمد دًمٞمالً مل يٙمـ قمدم وًمديٙمؿ،  ُمٕمتؼماً  (اًمقصٞم٦م

يٗمٝمؿ  ُم٤م ٕنّ  ؛٤ميمٚمٝم ةُمردود ُم٤ممىمٌؾ اؾمتِمٝم٤مد اإليم٤من  م ؾمٚمٛم٦مأووم٤مة شم٤مريخ  اًم٘م٤مئٚملم سم٠منّ 

ٝم٤م هق خم٤مًمٗمترد طم٤مدي٨م واًمتقاريخ ذم هذه اعمقاوؾم٘مؿ إ صح٦مُمالك  نّ ُمـ يمالُمؽ أ

 ٝم٤م ًمف- ُمقاوم٘متًمٓمرطمؽ اًمٕمٚمٞمؾ هذا أو 
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ومال اًمٌح٨م ًمٞم٧ًم صحٞمح٦م، و هذه اًمٓمري٘م٦م ذم اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمزيز إنّ د ٤م اًمًٞمّ هّي أٓ 

 - ؾمٛمٕم٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛملمم إ كءشُمً

 وشمٙمراراً  ُمراراً ٜم٤م ذيمرٟم٤م ٟمّ : أٝمقومسمِمٙمؾ خمتٍم و٨م احلدي اهذ ٤م اًمٙمالم قمـ صح٦مُمّ أ

 ،ذم اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م وٟمٔمػم ًمف طمدى ـمرق اًمقصمقق سم٤محلدي٨م هق وضمقد ؿمٌٞمفإ نّ سم٠م

ن يم٤من ىمد روي إهذا احلدي٨م وومٜمص ظمرى- أ ٟمّمقصو ؾم٤مٟمٞمد٠مسمؾمٜمده وٟمّّمف شمٕم٤مود و

ّٓ  سمدون ؾمٜمد قمغم طمٞم٤مهت٤م سمٕمد  ًمداًم٦مم ؾمٚمٛم٦م واأمم اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م قمـ إسم٤مًٓمتٗم٤مت ف  أٟمّ إ

 (قصقةثبات افإ)هذا اًمٙمت٤مب  نّ أوقمغم ومرض رد اـمٛمئٜم٤من- ٙمقن ُمقف ي٢مٟمّ ُم٤مم وماؾمتِمٝم٤مد اإل

هؾ اًمتتٌع أُمـ  يم٤منُم١مًمٗمف  نّ ُمـ اعمٕمٚمقم أ دام ُم٤م ؿمخص ّي ٚمٞمٙمـ ٕوممل يٙمـ ًمٚمٛمًٕمقدي 

اًمٕمثقر قمغم أظم٤ٌمر ذم هذا جمرد  يمام أنّ  -(7)طم٤مدي٨مإو ظم٤ٌمرسم٤مًٕمف إطم٤مـم٦م و دراي٦م،واًم

 اًمقصمقققمدم صحتٝم٤م، ًمٞمس دًمٞماًل قمغم قمدم ف يٕمٚمؿ أو أٟمّ  ،ظمرىأ اً ظم٤ٌمرٓ شمقاومؼ أ ب٤ماًمٙمت

 ام يقضمد يمت٤مب ظم٤مل ُمـ هذا اًمٜم٘مص-ف ىمٚمّ ٟمّ سم٠م ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً ، إذ ىمد ذم اًمٙمت٤مبُم٤م ضم٤مء ٙمؾ سم

 ذًمؽ اًمٜم٘مؾ- اقمت٤ٌمر وقصم٤مىم٦م يي سم اًمت٤مرخيٞم٦م ٤ًٓمئؾ قمدم ذيمر اًمًٜمد ذم اعم إو٤موم٦م إمم أنّ 

إذ ىمد رواه ، (ثبات افقصقةإ)ٙمت٤مب سم اخلؼمهذا ٟم٘مؾ  حّم٤مرقمالوة قمغم قمدم اٟم

طمٞم٨م  ،(اخلرائج)واًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ذم  ،(افبحار)( ذم قمٚمٞمف اًمرمح٦م)ُم٦م اعمجٚمزاًمٕماّل 

وقمٚمٞمف  ؛(ثبات افقصقةإ)ُمـ ام مل ي٠مظمذاه ٚمٛملم أهّن هذيـ اًمٕم ًمٜمّص اعمٜم٘مقل قمـُمـ ا يتٌلّم 

سمام و ُمر همػم ضم٤مئز-أظمرى ٘مرائـ إطم٤مدي٨م ُمع شمٕم٤موده٤م سم٤مًمِمقاهد واًمهذه إ ردّ يٙمقن 

مم إذم اٟمت٤ًمهبام ُمثاًل يِمٙمؽ و ،ذيـ اًمٙمت٤مسملمسم٤مًمٜم٦ًٌم هل ءاعم١مًمػ مل يًتٓمع ىمقل ر أنّ 

 وسمٜمحق يِمػم إًمٞمٝم٤م إمج٤مًٓ ف (، وم٢مٟمّ قمٚمٞمٝمام اًمرمح٦م)ُم٦م اعمجٚمز واًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي اًمٕماّل 

 يقىمع اًم٘م٤مرىء ذم اخلٓم٠م-

                                                 
 هـ-  337ىمد يم٤من ؾمٜم٦م  (صم٤ٌمت اًمقصٞم٦م)إآٟمتٝم٤مء ُمـ شم٠مًمٞمػ  أنّ  711ص يًتٗم٤مد ام٤م ذيمر ذم:( 7)
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 ٞم٧م قمـختٚمّ  ذاعم٤م مل يًٌؼ ًمف ُمثٞمؾ! قمجٞم٥م اًمٕمٛمٞمؼ تح٘مٞمؼاًمذم ٜمٝم٩م اعمهذا  نّ إ طم٘م٤مً  

  !صم٤ٌمت اًمقصٞم٦م؟إقمرو٧م رواي٦م و رواي٦م اًمٌح٤مر واخلرائ٩م،

 َع٢ٓ اذتدٜح
ُمْمٛمقن  نّ إ :ىمٚمٜم٤م ًمق: (775)صٛمٕمٜمك احلدي٨م ذم ي٘مقل اعم١مًمػ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم

ًمٙم٤من  ُمٙم٦م حمؾ ُم٘متٚمف ذم يمرسمالء ُمٜمذ ظمروضمف ُمـ ىم٤مصداً  ُم٤مم ُتركاإل أنّ  احلدي٨م هق

اًمٙمقوم٦م  ىم٤مصداً ُمـ ُمٙم٦م ُم٤مم ظمرج اإل نّ أؿ ف ُمـ اعمًٚمّ ٟمّ ٕ ؛ُم٤ممقل وومٕمؾ اإل٘مًم ذًمؽ خم٤مًمٗم٤مً 

 وًمٞمس يمرسمالء- 

 جنٝب
هذا  نّ ٢موم ؛ٙمقُم٦ماحلشم٠مؾمٞمس ُمـ أضمؾ  اًمٙمقوم٦م ُم٤مم ظمرج ىم٤مصداً اإل نّ إ :طمدأذا ىم٤مل إ 

ُمػم أو |اًمٜمٌلاؾمتِمٝم٤مده ذم يمرسمالء اًمقاردة قمـ ظم٤ٌمر أُم٤مم، وًم٘مقل وومٕمؾ اإل خم٤مًمػ

 ًمذًمؽ اًمٕمٍم- ٦موآضمتامقمٞمإضمقاء اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإوو٤مع ، و×اعم١مُمٜملم

ُمرين أطمٞم٨م ىم٤مل: وىمد  ،ُم٤مم سمٜم٤مء قمغم ٟم٘مؾ اًمٓمؼمي وآظمريـىمٌٚم٧م رؤي٤م اإل ! ًم٘مدقمج٤ٌم

 ُم٤ممإلٝمٛم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م ااعم نّ أظمؼم، ُمع أًمـ و مل أظمؼم هب٤م أطمداً و-- -ىمقم هب٤مقف أؾم ،ُمقر٠مسم

اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ُمٝمٛم٦م ٤م يم٤مٟم٧م وح أهّن وُمـ اًمقا ،ًمًت٤مر قمـ شمٚمؽ اًمرؤي٤مازاًم٦م قمٛمٚمٞم٦م إ يم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م

 اًمٙمقوم٦م!  ُم٤مم ظمرج ُمـ ُمٙم٦م ىم٤مصداً اإل نّ أؿ ٘مقل: ُمـ اعمًٚمّ شم، وُمع ذًمؽ ُمـ ٟمققمٝم٤م

 يم٤منـ  سمح٥ًم زقمٛمٙمؿـ  يْم٤مً أف ٟمّ أمم اًمٙمقوم٦م، ُمع إُم٤مم اًمذه٤مب يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م اإل ذاإ

مم ه٤مب إذُم٠مُمقر سم٤مًم يّن إ :مل ي٘مؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمرذا ومٚمام مم اًمٙمقوم٦م،إذه٥م يقمغم اًمٔم٤مهر 

 ؟إذ ًمٞمس ذم هذا إُمر ُم٤م يًتحؼ اًمنّي٦ماًمٙمقوم٦م، 

 ض١ً٦جاب١ عٔ ا٭اإل

 اًمٙمقوم٦م وًمٞمس يمرسمالء، ىم٤مصداً ىمد ظمرج ُم٤مم اإل نّ أصم٤ٌمت إضمؾ وٕ (774)صذم 
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( سمٛمجري٤مت وقمقاىم٥م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل)ُم٤مم اإلومٙمرة ضمٝمؾ  ًمت٘مٌؾ هتٞمئ٦م إذه٤من وٛمٜمٞم٤مً و

  شمًٕم٦م أؾمئٚم٦م:ٓمرح سم ىم٤مم قر،إُم

رؾمؾ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ أيمرسمالء، ومٚمامذا  ظمرج ُمـ ُمٙم٦م ىم٤مصداً ىمد ٤مم ُمذا يم٤من اإلإـ  7

 ؟مم اًمٙمقوم٦مإ

 ادتٛاب 
إرؾم٤مل  إنّ مم اًمٙمقوم٦م؟ إ ُمًٚمامً يرؾمؾ ، ويمرسمالء ُم٤ممإلأومال يًت٘مٞمؿ أن يٙمقن ىمّمد ا

ومٚمؽماضمع ُم٤م  ،وسم٤مًمٜمٔمر ًمذًمؽ ص٤مر ٓزُم٤مً  ّم٤مًمح ُمٝمٛم٦معم يم٤من ُمتْمٛمٜم٤مً  ُمًٚمؿ إمم اًمٙمقوم٦م

 (-×رشال مسؾؿإمصافح قمٜمقان )ُت٧م هذا اًمٙمت٤مب ُمـ سمداي٦م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م قمٜمقٟمتف ذم 

ُمًٚمؿ قمرض ومٞمٝم٤م اؾمتٕمداد اًمٙمقوم٦م ٓ  قمغم رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ؟ ٕنّ  عم٤مذا ُترك اقمتامداً ـ  7

 يمرسمالء-

 ادتٛاب
أن  هقُمـ ُمٙم٦م ُم٤مم خيرج اًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمؾ اإل إنّ  (733)ص ذم ٓقمؽماومؽ ـمٌ٘م٤مً 

دُمف ذم  اقظمرج يمل ٓ يرىمد ف ٟمّ ٢موم ٤مت٤م سمح٥ًم اًمروايُمّ أيزيد، قماّمل  ةحم٤مس ٓ ي٘مع  ذم

  -ٓ هتتؽ سمذًمؽ طمرُم٦م احلرمو ُمٙم٦م،

ذم  يقُم٤مً أرسمٕم٦م قمنم  اإلُم٤مم ومٚمامذا ُمٙم٨م ،قمغم رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ يم٤من ىمد ظمرج ُمٕمتٛمداً  ًمقو

رهمؿ ُمـ اًمقمغم ، ـ (747)صسمح٥ًم ُم٤م أىمررشمؿ سمف ذم ـ  ُمٙم٦م سمٕمد وصقل رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ

ُمًٚمؿ  يؽماضمع سمٕمد وصقل رؾم٤مًم٦م وعم٤مذا مل ؟اًمتٕمجٞمؾ ذم ُمًػمه اإلُم٤ممُمـ  ـمٚم٥مف ىمد أٟمّ 

 ؟مم ُمٙم٦مإ اًمٕمقدةطمٞم٨م ـمٚم٥م ُمٜمف  قمٝمقدهؿ، أهؾ اًمٙمقوم٦م ٘مضٟمخلؼم اعمتْمٛمٜم٦م وظمػمة إ

  إمم اًمٙمقوم٦م؟ روم اًمذه٤مبأ إيّن : اًمزسمػم سمـ اهلل ًمٕمٌد ىم٤مل عم٤مذاـ  3

  ؟اًمٙمقوم٦م إمم شمذه٥م ٓ ُم٤مم:إلًم قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل عم٤مذاـ  3

  ؟اًمٙمقوم٦م إمم شمذه٥م ٓ: ٤ممُمًمإل ُمٓمٞمع سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل وعم٤مذاـ  5
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 ادتٛاب
يٕمقد  اًمٙمقوم٦م، إمم اًمذه٤مب ٤معمٜمع ُمـسم ُمٓمٞمع واسمـ قم٤ٌمس اسمـ ُمثؾ ُم٤م شمْمٛمٜمتف أًمٗم٤مظ إنّ 

 ورؤيتٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م ،سم٤معمخ٤مـمر حمٗمقف واًمٕمراق اًمٙمقوم٦م إمم ُم٤مماإل ذه٤مب إمم قمٚمٛمٝمؿ سم٠منّ 

 إمم ًمذه٤مبا ُمـ ُم٤مماإل ُمٜمع مل يٙمـ هدومٝمؿ، واًمٙمقوم٦م ُمديٜم٦م إمم فُمتقضّم  أظمرى أّن اإلُم٤مم

 طمٞمٜمام ُمٓمٞمع سمـ اهلل قمٌد اًمٕمراق- ومٜمٗمس ٟمحق ُمًػمه قمـ ُم٤مماإل حم٤موًم٦م صمٜمل سمؾ اًمٙمقوم٦م،

 اًمذه٤مب قمغم قم٤مزُم٤مً  يٙمـ مل ىمقًمؽ وسمح٥ًمـ  ُمٙم٦م ىم٤مصداً  اعمديٜم٦م ُمـ ُم٤مم اخلروجاإل أراد

ة ُمـ اًمذيـ قمدّ  اًم٥ًٌم اًمذي دقم٤م - يمام أنّ (1)شافؽقؾة تؼرب أن ؾنياك»ًمف:  ىم٤ملـ  اًمٕمراق إمم

ؿمٝم٤مدشمف  قمـ ؾمٛمٕمقه٤م اًمتل ظم٤ٌمرإ هق شمٚمؽ اًمٙمقوم٦م إمم ُمـ اًمذه٤مب ُم٤ممقا ُمٜمع اإلطم٤موًم

 ذم يمرسمالء-

 إمم ُمـ اًمذه٤مب ُم٤ممُمـ حم٤موًم٦م ُمٜمع ه١مٓء إؿمخ٤مص اإل اهلدف ٢منّ وم ويمٞمٗمام يم٤من

 ًمذااًمٕمراق؛  وٓي٦م إمم اًمذه٤مب ُمـ ُمٜمٕمف سمؾ يم٤من ،مل يٙمـ ُمديٜم٦م اًمٙمقوم٦م اًمٙمقوم٦م

  .وشم٤مرة ىم٤مًمقا: اًمٕمراق ،رة ىم٤مًمقا: اًمٙمقوم٦مومت٤م ُمؽمادوملم اؾمتخدُمقمه٤م يمٚمٗمٔملم

 -(7)شافعراق إػ خيرج سغح هذا» :اًمزسمػم ٓسمـ قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل 

 -(3)شافعراق إػ شائر ؽأكّ  افـاس أرجػ ؿد» :ُم٤ممًمإل ىم٤ملو

 -(3)شهمدر ىمقم اًمٕمراق أهؾ إنّ » :يْم٤مً أ ىم٤مل و

  .(5)شافعراق إػ ادسر تريد ؽإكّ » :ُم٤ممًمإل اعمخزوُمل اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل و

                                                 
ًمٗمظ اًمٙمقوم٦م واًمٕمراق ىمد اؾمتخدُم٤م يمٛمؽمادوملم  واًمِم٤مهد قمغم أنّ  737ص ،1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 7)

ُمتٕمٜم٤م سمٜمٗمًؽ ٠موم»طمٞم٨م يمت٥م:  (747، ص1ي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: جاًمٌدا)هق ُم٤م ذيمر ذم يمٚمامت اسمـ ُمٓمٞمع 

 -شوٓ شمن إمم اًمٕمراق

 -715ص ،1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 7)

 -713، ص1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 3)

 -713، ص1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 3)

 -713، ص1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 5)
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 -(7)شافعراق إػ معـا يؿِض أن أحّب  مـ»: اإلُم٤مم ىم٤مل

؛ هبذا اعمٕمٜمك أيْم٤مً  ُمقطمٞم٤مً  شافؽقؾة تقانبن كػز حدثت فؼد» :اًمزسمػم ٓسمـ ُم٤مماإل ىمقل

 مـ أخرج أن مـ إفقف أحب افدكقا مـ يمتاه صقئ فقس هذا إنّ » :اخلؼم هذا ذيؾ ذم ف ىم٤ملٕٟمّ 

 سم٠من ًمإلُم٤مم اًمٕمراق ؾم٤مدات يٕمٜمل اًمٙمقوم٦م دقمقة أهؾ نّ إ ذم احل٘مٞم٘م٦م -(7)شافعراق إػ احلجاز

 -ًمذا أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم اًمٙمالم اًمٕمراق اًمٙمقوم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمتؼم ُمريمز نّ ؛ ٕشافعراق إػ أؿبؾ»

 إًمٞمف- يًتٚمزم اًمدظمقل شمٞم٤من ُمٜمف ٤ٓم واإلإمم ُمٙم٤من ُم اًمذه٤مب قمـ أنّ  ومْمالً 

ٖمٚمؼ ٞمٞم٤موم٦م، وؾمًمٚمْم هالً أس ٞمًمُمـ دقم٤مه  سم٠منّ  يٕمٚمؿ ويم٤من اعمدقمق ،آظمر ؿمخص دقم٤م إذا

 وًمٞمُٕمٚمؿ ت٤مم احلّج٦م قمٚمٞمف،ُمـ سم٤مب إساره إل دقمقشمف ي٘مٌؾ ذًمؽ وهيلم وٞمقومف، وُمعسم٤مسمف 

ٜمك ؾم٠مطمي ٟمّ اعمدقمق: إ ُمـ أن ي٘مقل طمٞم٨م ٓ ُمٜم٤موم٤مة ،اًمدقمقةسمرازه اًمٕمالىم٦م وف يم٤مذب سم٢مأٟمّ 

سمذًمؽ  )اًمداقمل( ًمف يًٛمح ًمـ فُمع قمٚمٛمف سم٠مٟمّ  حمٚمتٙمؿ ذم اًمٞمقم اًمٗمالين، أو ُمديٜمتٙمؿ إمم

 -وضمٝمف اًم٤ٌمب ذم وؾمٞمًد

 ؟شهذه أيامل يف إفقؽؿ ؿادم أيّن » اًمٙمقوم٦م أصمٜم٤مء ؾمػمه ٕهؾ يمت٥م عم٤مذاـ  4

 ادتٛاب
 ؾنيّن  ىم٤مل: سمؾ اًمٙمقوم٦م، إمم إي٤مم هذه ذم ىم٤مدم يّن إ :اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م ذم ي٘مؾ مل

 قمٛمؾ وىمد -إي٤مم هذه ذم قمٚمٞمٙمؿ ؾم٠مىمٌؾ ٜملُم٤م يٕمٜمل أٟمّ  ،(9)هذه أيامل يف ظؾقؽؿ ؿادم

ّٓ  ودظمؾ وقمد، سمام مُم٤ماإل ىمد شمٕم٤مُمٚمقا ُمع هذا اًمْمٞمػ اًمٕمزيز سمخالف  ؿأهّن  قمٚمٞمٝمؿ إ

 -اًمٕمٝمقد اًمتل ىمٓمٕمقه٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ

 عم٤م روي ذم يمت٤مب اإلرؿم٤مد، ىم٤مل وـمٌ٘م٤مً  ُمًٚمؿ، ُم٘متؾ ظمؼم وصقل سمٕمد عم٤مذاـ  1

 ؟شأم ٓ أءذهب إػ افؽقؾة»إي٤مهؿ:  ُم٤مم ٕصح٤مسمف ُمِم٤موراً اإل

                                                 
 -711، ص1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 7)

 -713، ص1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 7)

 -713، ص1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 3)
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 ادتٛاب

ف ٓ ٕٟمّ  يؽماضمع؛ أن ُم٤مماإل طمٞمٜمٝم٤م ُمـ ـُمٚم٥م عم٤م فأٟمّ  قري،اًمديٜم ٟم٘مؾ سمح٥ًمأّوًٓ: 

ُمٜمٝمؿ إسمداء  يٓمٚم٥م أن ًمإلُم٤مم ُمـ دون قم٘مٞمؾ ىم٤مل أوٓد اًمٙمقوم٦م، ذم ًمف ؿمٞمٕم٦م وٓ ٟم٤مس

 -(1)شكؿقت كحتّ  براجعغ فسـاو حاجة مسؾؿ أخقـا بعد افعقش ما فـا يف» رأهيؿ:

 وه٤مين، ُمًٚمؿ تؾُم٘م ظمؼم إؾمدي٤من اًمرضمالن أوصؾ طمٞمٜمام اًمٓمؼمي، ٟم٘مؾ وسمح٥ًم

 ٓ واهلل» :ىم٤مًمقا ًمٚمٛمِمقرة ـ ُم٤مم اعمقوقعأن يٓمرح اإل دون وأيْم٤ًم ُمـ ـ قم٘مٞمؾ أسمٜم٤مء وم٢منّ 

 بعد احلقاة يف خر ٓ» :ماماإل ؾؼال ،شأخقكا ذاق ـام كذوق أو ثاركا كدرك كحتّ  كزح

 افـاس ُلرع افؽقؾة إػ ذهبت ؾؾق ـؿسؾؿ فست أكت» :أظمر اًمٌٕمض ، وىم٤ملشهمٓء

 -(3)اعمْمٛمقن ُمـ هذا ي٘مرب ُم٤م يمثػم اسمـ ٟم٘مؾيمام  -(7)شإفقؽ

رؿم٤مد، اإل ٤م ؾمتٌدو ُمٕم٤مرو٦م ًمٜم٘مؾوم٢مهّن  إظم٤ٌمر، هذه ٟم٘مؾ ؽ إذا أردتًمٙمٜمؽ رأي٧م أٟمّ 

 (713)ص اًمتل ىمٛم٧م هب٤م ذم وسم٤مًمت٤مزم ؾمتٜمتٗمل أروٞم٦م ذًمؽ اعمِمٝمد اًمذي هٞم٠مشمف ًمٚمٛمٖم٤مًمٓم٦م

مل  وهق: عم٤مذا ،ؿمٙم٤ملاإل جي٤مد ضمقاب هلذاوؾمتٕمجز طمٞمٜمٝم٤م قمـ إ ،اًمّمحراء ؿمقرى سم٤مؾمؿ

احلٙمقُم٦م؟ ًمذا سوم٧م اًمٜمٔمر  ٓ يٛمٙمـ شم٠مؾمٞمس فأٟمّ  ُمٕمٚمقُم٤مً  ُم٤مم طملم أصٌحيؽماضمع اإل

 إمم ُمْم٤موم٤مً أيمٛمٚم٧م ُت٘مٞم٘مؽ اًمٕمٛمٞمؼ يمام حيٚمق ًمؽ، و اًمٜم٘مقل، هلذه اًمتٕمّرض قمـ هٜم٤م وهٜم٤مك

 أيْم٤ًم! ؽ شمِمٙمؾأٟمّ 

 أو ًمٙمقوم٦ما أُمر ذه٤مسمف إمم ذم أطمداً  يِم٤مور مل اإلُم٤مم وم٢منّ  رؿم٤مداإل ٟم٘مؾ سمح٥ًمصم٤مٟمٞم٤ًم: 

 ٓ واهلل»: أضم٤مسمقا أيْم٤مً  وهؿ ؟ترون ما وىم٤مل: قم٘مٞمؾ أسمٜم٤مء إمم وم٘مط اًمتٗم٧م سمؾ قمدم ذه٤مسمف،

                                                 
 -773إظم٤ٌمر اًمٓمقال: ص( 7)

 -743و 747، ص1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 7)

 -744، ص1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج( 3)
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 اًمٙمقوم٦م إمم ف ٓ أُمر اًمذه٤مب أٟمّ وُمـ هٜم٤م يتٌلّم  .(1)شذاق ما كذوق أو ثاركا كدرك كحتّ  كزح

 ُمديٜم٦م اًمٙمقوم٦م ٕنّ  اعم٘م٤مم يم٤من ي٘متيض ـمرطمف ُمـ ـمرف اإلُم٤مم؛ ، وٓىمد يم٤من ُمٓمروطم٤مً 

 ُت٧م واخلروج اًمدظمقل ؾمٌؾ زي٤مد سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ، ويمؾ اسمـ طمٙمقُم٦م ُت٧م يم٤مٟم٧م

 هلرع اًمٜم٤مس اًمٙمقوم٦م إمم ذه٧ٌم ًمقو يمٛمًٚمؿ، ًم٧ًم ؽٟمّ ًمإلُم٤مم: إ ًمذا طمٞمٜمام ىم٤مًمقا ؾمٞمٓمرشمف؛

ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م  امٙمـ، همػم أُمر اًمٙمقوم٦م دظمقل أنّ  يٕمٚمؿ يم٤من فٕٟمّ  ؛×ؾمٙم٧م إًمٞمؽ،

 .ُمٕمف هب٤م اًمٜم٤مس اًمتل ؾمٞمتٍمف

سمداء اًمرأي ُمراد اإلُم٤مم ُمـ ـمٚمٌف إ يٙمقن (رصاداإل)رواي٦م  سمح٥ًم طم٤مل، أّي  وقمغم

سم٤مدم٤مه  ك يتجّٝمز ُمـ ُمٕمف ًمٚمًػم ىمدُم٤مً طمتّ  احلج٦م ت٤مموإ ُمالـمٗمتٝمؿ،هق  قم٘مٞمؾ، اعمقضّمف ًمٌٜمل

 اإلُم٤مم أنّ  ُمـ اعمٛمٙمـًمٙم٤من  ىمد أسمدوا رأهيؿ سم٤مًمٕمقدة، قم٘مٞمؾ سمٜمل قمغم ومرض أنّ و اعم٘مّمد،

 يقاصؾ اًمًػم ٟمحق اعم٘مّمد- صمؿّ  ،اًمرضمقع سمٞمٕمتف وجيٞمز هلؿ ُمـ طمّؾ  جيٕمٚمٝمؿ ذم

 رأيتو ،رؤيا رأيت إيّن »قمٚمٞمف إٟمج٤مزه٤م:  ُمٝمٛم٦م ُم٤ممف يم٤من ًمإلأٟمّ  ىمد ذيمرٟم٤م ُمراراً  ٜم٤مٕٟمّ 

ّٓ  ،(7)شظؿع أٓؿل كحتّ  أحداً  ِبا بؿخز وفست فف، ماض وأكا بلمر أمرين اهلل رشقل  ًمق وإ

قم٘مٞمؾ، عم٤م يم٤من  لقمغم هذا اًمٙمالم ُمـ سمٜم ؾمالُمٞم٦م ُمتقىمٗم٤مً اإل احلٙمقُم٦م هدف شم٠مؾمٞمس يم٤من

ُم٤مم ذم شمٚمؽ إوو٤مع اًمٓم٤مرئ٦م قمغم ُتٛمؾ قم٤مىم٦ٌم هذا اًمًٗمر، ُمـ اعمٕم٘مقل أن ي٘مدم اإل

 ذًمؽ اهلدف طمّمقل سمٕمدم واـمٛمئٜم٤مٟمف قمٚمٛمف ُمع ًمٚمخٓمر أقمزائف وطمٞم٤مة طمٞم٤مشمف وشمٕمريض

 احلج٦م ت٤ممإ ُم٤مم هذه ُمـ سم٤مبشمٙمقن إضمراءات اإل وقمٚمٞمف ؾمالُمٞم٦م(؛يٕمٜمل احلٙمقُم٦م اإل)

 ك خُيٚمص أصح٤مسمف وُمراوم٘مٞمفطمتّ  ًمٚمتٗم٤مين واًمتْمحٞم٦م، أيمثر صح٤مب٦م إوهتٞمئ آُمتح٤من،و

 يامن اعمتزًمزًملم وقم٤ٌّمد اًمدٟمٞم٤م-وٕمٗم٤مء اإل ُمـ

ىم٤مل ـ  سم٤مؾمتِم٤مرهتؿ ىم٤مم فأٟمّ  زقمٛمٙمؿ وسمح٥ًمـ  هٜم٤م اًمذهٌل ٟم٘مؾ وسمح٥ًم اًمذ

                                                 
 -733ص :رؿم٤مداإل( 7)

 -743، ص1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج ( 7)
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 أراد ومٛمـ ،يؽميمقٟمٜم٤م اًم٘مقم ه١مٓء أنّ  همػم أرى  ٓإيّن  سمٜم٤م، طمّؾ  ُم٤مذا أشمرون :ٕصح٤مسمف

 -(7)ومٚمػمضمع اًمرضمقع ُمٜمٙمؿ

: وأصح٤مسمف يزيد سمـ احلر طمْمقر وذم اًمٙمقوم٦م شمدهقر أوو٤مع ُم٤مم سمٕمداإل ىم٤مل عم٤مذاـ  1

 ؾم٠مقمقد؟

 ُمقاوم٘م٦م قمغم احلّمقل ُمـ ي٠مؾمف سمٕمد احلج٤مز، ًمٚمٕمقدة إمم ُم٤مم ىم٤مومٚمتفاإل فوضّم  عم٤مذاـ  4

 احلر؟

 ادتٛاب

 هذا ذم ُمراراً  قمـ ذًمؽ أضمٌٜم٤م ويمامـ  احلج٤مز ٟمحق اًم٘م٤مومٚم٦م وشمًٞمػم اًمٕمقدة، اىمؽماح إنّ  

ّٓ  احلج٦م، ت٤ممُمـ سم٤مب إ يم٤من ىمدـ  اًمٙمت٤مب  كطمتّ  َدقمقهيَ  ًمـ ؿأهّن  يٕمٚمؿ ُم٤مم يم٤منوم٤مإل وإ

ويمام  .قمقدشمف ُمـ احلر طمٞم٨م مل يٙمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  جملء اًمٕمقدة ًمٕم٤مد ىمٌؾ أراد ًمق فوأٟمّ  ُيًتِمٝمد،

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) قمغم سمؾ ؾمٜم٦م اهلل ُمٌٜمٞم٦م وإوًمٞم٤مء، إٟمٌٞم٤مء ؾمػمة نّ : إُمراراً  ىمٚمٜم٤م

  .(9)شفف اكخدظـا اهلل يف خادظـا مـ» :ؾمٕمد سمـ ٕمٛمرًم ضمقاسمف ذم ىم٤مل اًمذ ،(7) (ڎ

  أخس٣ أض١ً٦
ٟمرهم٥م  أيْم٤مً  ٤م أن ومٜمحـأُمّ  قمٚمٞمٝم٤م، وإضمقسم٦م (اخلافد افشفقد) أؾمئٚم٦م اٟمتٝم٧م هٜم٤م إمم 

 ُم٤مماإل أنّ  وًمٞمُٕمٚمؿ ُمقوقع اًمٌح٨م، شمتٕمٚمؼ هبذا إُمر ًمتقوٞمح ذم ـمرح مجٚم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م

 ُم١مًمػ وٕنّ ؾمالُمٞم٦م- اإل احلٙمقُم٦م شم٠مؾمٞمس يٙمـ ىم٤مصداً  ومل يمرسمالء، ىم٤مصداً  ظمرج

شمٞم٤من هبٙمذا أؾمئٚم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب؛ ًمذا شمٙمرر اإلهلذا  اعم٤ٌمطم٨م ىمد يمرر اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد

                                                 
 - 353ص ،7ؾمالم وـمٌ٘م٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالم: جشم٤مريخ اإل  ( 7)

 -745: آي٦م اًمٜم٤ًمء( 7)

 -751ص شمذيمرة اخلقاص:( 3)
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 صٗمح٤مت سمٕمض ُمـ اعمحؽمُملم ذم أن ٟمٓمرح قمٚمٞمف سمٕمض إؾمئٚم٦م ٟمٚمتٛمس اًمٕمذر ُمـ اًم٘مراء

 -(7)اًمٓمقال إظم٤ٌمر يمت٤مب

 ظمؼم ؾمامقمف سمٕمد احلج٤مز إمم يرضمع مل ومٚمامذا ٙمقوم٦م،اًمتقضّمف إمم اًم ُم٤مماإل أراد ًمقـ  7

 إمم مل يذه٥م اًمٙمقوم٦م؟ ومٚمق ذم ٓ ٟم٤مس ًمف أن ه٤مين، وص٤مر ُمٕمٚمقُم٤مً و ُمًٚمؿ اؾمتِمٝم٤مد

 يذه٥م إذن؟ أيـ وم٢ممم يمرسمالء

 ؿمٝم٤مدة سمخؼم ؾمٕمد اسمـو ؿمٕم٨مإ اسمـ أشم٤مه رؾمقل أن سمٕمدُم٤مم اإل يؽماضمع مل عم٤مذاـ  7

هب٤م  سمٕم٨م رؾم٤مًم٦م إًمٞمف آظمر وأوصٚمقا ،(افةزبذم ُمٜمزل ) ُمًٝمر سمـ ىمٞمسو ه٤مينو ُمًٚمؿ

ُم٤مم اًمٕمقدة إمم طمرم اإلـمٚمٌف ُمـ و ًمٚمٕمٝمد، وٟمٙمثٝمؿ اًمٜم٤مس ظمٞم٤مٟم٦م شمْمٛمٜم٧م واًمتل ُمًٚمؿ

 اهلل ُمٙم٦م؟

 ومٞمام ىمد ووع زي٤مد اسمـ أنّ  (قمٙمرُم٦م سمٜمل) ُمـ رضمؾ أظمؼمه طمٞمٜمام يؽماضمع مل عم٤مذاـ  3

 رجعا» :ًمف وىم٤مل وصقًمف،يمل يٕمت٘مٚمقٟمف ومقر  ؛ًمف وضمٜمقداً  قماّمًٓ  (قمذي٥م)و (اًم٘م٤مدؾمٞم٦م) سملم

ّٓ  مؼبالً  فست ؽإكّ  واهلل كػز، ؾديتؽ  افذيـ بلوفئؽ تثؼ ؾال وافرماح، افسققف ظذ إ

 ُم٤مماإل وُمع أنّ  ؟شأخريـ أوفئؽ هؿ أحرص ظذ ؿتافؽ مـ إفقؽ برشائؾفؿ: ٕنّ  ـتبقا

ّٓ ، شخراً  ؾجزيت بافغتو كاصحت ؿد»ىمّمػمة: ىمد صّدىمف ُمـ ظمالل ضمقاسمف سمجٛمٚم٦م   ف أٟمّ إ

 يمرسمالء؟ إمم يذه٥مف أٟمّ  أو اًمٙمقوم٦م؟ إمم ؾمٞمذه٥م ُمع ذًمؽ يم٤من هؾ ؟يٕمتـ سمٜمّمٞمحتفمل 

  إًمٞمف؟ قمغم إٟمج٤مز اعمنموع اعمقيمؾ قم٤مزُم٤مً  يم٤من وهؾ

 زهػم يم٤من ومٚمامذا احلٙمقُم٦م، شم٠مؾمٞمس أضمؾ ُمـ اًمٙمقوم٦م ىمد شمقضّمف إمم ُم٤ممإذا يم٤من اإلـ  3

ُمـ ُمٕمف  ممإ ُمنقم٤مً  قم٤مدو شمنّمف سمٚم٘مٞم٤مه، اإلُم٤مم ُمٜمذ اًمٌداي٦م عمالىم٤مةاًمذي يم٤من يم٤مره٤ًم 

 ،ش×احلسغ مع ادقت ظذ كػز وّضـت إيّن » :وىم٤مل زوضمتف، ـمّٚمؼ صمؿّ  ُمًتٌنم اًمقضمف،

 ُمٜمٝمؿ ي٘مؿ ومٚمؿ ،شؾؾقتؼدم ـرهفا مـو ؾؾقؼؿ، افشفادة مـؽؿ أحب مـ» :ٕصح٤مسمف وىم٤مل
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 سم٤مًمٙمقوم٦م؟ حل٘مقا كطمتّ  وأظمٞمٝم٤م اعمرأة ُمع وظمرضمقا أطمد

 زوضمتف زهػم هٜم٤مك داع ذم أن يرؾمؾ يم٤من عم٤م وم٦م،اًمٙمق إمم ُمتقضمٝم٤مً  ُم٤مميم٤من اإل ًمقـ  5

 اًمٙمقوم٦م- ُمع أظمٞمٝم٤م إمم

 ُمـ :ٕصح٤مسمف زهػم ىم٤مل ومٚمامذا ؾمالُمٞم٦م،اإل احلٙمقُم٦م شم٠مؾمٞمس هق اهلدف إذا يم٤منـ  4 

 ومٚمٞم٘مؿ؟ اًمِمٝم٤مدة ُمٜمٙمؿ أطم٥م

حمؾ  إمم ُمتقضمٝم٤مً  ُم٤مماإل إذا مل يٙمـ ُمـ أُمر ؿمٝم٤مدشمف ُمـ أيـ ًمزهػم أن يٙمقن ُمتٞم٘مٜم٤مً ـ  1

ّٓ  ًمتٖمٞمػم ىمٜم٤مقم٦م زهػم آظمر ؾم٥ٌم أّي  هٜم٤مك ـيٙم ُم٘متٚمف؟ مل  ذم ىمد ووٕمف ُم٤مميٙمقن اإل أن إ

 -إًمٞمف اعمقيمٚم٦م اعمٝمٛم٦م أضمقاء

 ظذ ظزم دا»صم٧ٌم ومٞمٝم٤م:  اًمٌح٤مر ٟمًخ سمٕمض ذم أّٟمف (774 )ص اعم١مًمػ ذم سمح٨مـ  31

يٕم٘مد اًمٕمزم  مل اعمديٜم٦م ذم يم٤من ُم٤مم عم٤ماإل ٕنّ  ف ظمٓم٠م؛وُمـ اًمقاوح أٟمّ  ،شادديـة مـ اخلروج

 -اًمٕمراق إمم  اًمًٗمرقمغم

ّٓ   يمقن هذه اًمٜمًخ٦م أو همػمه٤م صحٞمح٦م،وإن يمٜم٤ّم ٓ ٟمرى أمهٞم٦م ذم أىمقل:  :ٜم٤م ٟم٘مقل أٟمّ إ

 يف ل يؽـ ظازماً » :ُمقوع شم٘مقل ومٗمل ُم٤مم؟اإل ٟمقاي٤م يُمِمٗم٧م ًمؽ يمٞمػ- قمغم ظمٓم٠م ؽٟمّ إ

وشم٘مقل  ،شافؽقؾة ؿاصداً  مؽة مـ ؿد خرج ماماإل أنّ  ادسّؾؿ مـ» :شم٘مقل آظمر وذم ،شادديـة

 -شك افؼتؾظذ ادؼاومة حتّ  يف ـربالء فؼد ـان ظؼد افعزم»ذم ُمقوع صم٤مًم٨م: 

 وٓ ُتتٛمؾ أنّ  ،ُمـ قمٜمدك ُم٤مم قمزُمفاإل قم٘مد قمٚمٞمف شمثؼ سمف قماموُمـ يمٞمػ ختؼم أٟم٧م 

ُم٤مم اإل رهمؿ أنّ  ؟!شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ُمًٌ٘م٤مً  شمؿّ  ىمد مجٞمع اإلضمراءات اًمتل أٟمجزت ُمـ ىمٌؾ اإلُم٤مم

 يمثػم-  واسمـ واًمذهٌل إصمػم واسمـ واًمٓمؼمي داعمٗمٞم يم٤مٟم٧م ًمف ُمٝمٛم٦م هي٦م ـمٌ٘م٤ًم ًمرواي٦م

 رواي٤مت ـمريؼ قمغم هذه اًمقىم٤مئع وًمق قمـ ُمّٓمٚمٕم٤مً  ُم٤ممأن يٙمقن اإل ذم اعم٤مٟمع ومام

 وضمقد يمؾ ُمعـ  اًمٙمت٤مب هذا عم٤مذا شمٍّم ذم !رؤي٤مه؟ ، وإن يم٤مٟم٧م ُمـ ظمالل|اًمرؾمقل

ومٙمٞمػ  !وسمال دًمٞمؾ؟ سمتٚمؽ إطمداث اًمٓم٤مرئ٦م ضم٤مهالً  يم٤من ُم٤مماإل قمغم أنّ ـ  إدًم٦م هذه

 !قمغم يمؾ هذه آدقم٤مءات؟ ُم٤ممإلوا اًمزهراء ووم٤مـمٛم٦م رؾمقًمفو ؾمتجٞم٥م اهلل
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ىمد  اًمٕمراق أهؾ أنّ  اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل اقمتٛمدهت٤م، ذم شم٘مرأ أمل اًمٕمزيز، داًمًٞمّ  ٤مأهّي 

ومم اًمتل يرضمٕمقن ومٞمٝم٤م ة إمل شمٙمـ هذه اعمرّ و ُمٕم٤موي٦م، زُمـ ُم٤مم ُمٜمذيم٤مٟمقا يرضمٕمقن إمم اإل

  ُمٕم٤موي٦م- ُمقت دأ سمٕمدومل شمٌ إمم اإلُم٤مم،

ًمذا ـمٌ٘م٤ًم عم٤م  شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم، قمـ شمقضمٝمف إمم اًمٕمراقُمـ اعمديٜم٦م هق إقمالن  ُم٤مم اإلظمروج   إنّ 

ُمّٙم٦م؛ طمٞم٨م  شمقضّمف إمم قمٜمدُم٤م اًمٙمقوم٦م إمم اًمذه٤مب قمـ ُم٤مماإل صمٜمل ُمٓمٞمع م طم٤مول اسمـشم٘مدّ 

ُم٤مم اإل ذه٥م يدقمقٟمف، وىمدأهؾ اًمٙمقوم٦م ي٘مدم إمم ُمٙم٦م وم٢مّن  قمٜمدُم٤م اإلُم٤مم  أنّ  اًمقاوح ُمـ

 -إًمٞمف ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ أويمؾ ُم٤م اًمٕمراق، ويٜمجز هٜم٤مك إمم ُمـ ًمٞمذه٥م ُمٙم٦م، إمم

 ي٘مؽمطمقن قمغم أهؾويدقمقن وحيتجقن يم٤مٟمقا قم٤مُم٤ًم  قمنميـ أهؾ اًمٙمقوم٦م وعمدة إنّ 

  آُمتح٤من- ُمٞمدانأُمٞم٦م، ومٝم٤م ىمد طم٤من اًمقىم٧م ًمدظمقل  سمٜمل اًمثقرة قمغم ^اًمٌٞم٧م

أيْم٤ًم  أم ؾمٚمٛم٦مو ٝم٤م إمم اًمٕمراق،ف ُمٜميتقضّم  كُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمّٙم٦م طمتّ  ُم٤ممًم٘مد ذه٥م اإل

 ذمىمد أوٞمػ  اعمديٜم٦م ًمٗمظ أنّ  قمغم ساراإل ًمٙمؾ هذا ٓ ُمٕمٜمك وقمٚمٞمف اعمديٜم٦م، ذم يم٤مٟم٧م

 ّٓ  ؾمٚمٛم٦م قمٜمد أم واوح٤مً  يم٤من سمام يتٜم٠ٌم مل سم٤مهلل( )واًمٕمٞم٤مذ ُم٤مماإل  إصم٤ٌمت أنّ هذه اًمرواي٦م إ

 قٟمف-يٕمٚمٛموطمدوصمف وآظمريـ 

ىمد  ُم٤مماإل سم٠منّ  اًم٘مٌقل وقمٚمٞمؽٌح٤مر، اًم ظمؼم ُمٙم٤مٟمؽ ردّ ف ًمٞمس سم٢مؽ رأي٧م أٟمّ وٕٟمّ 

ُم٤مم ىمد ذه٥م إمم ُمٙم٦م ًمت٘ميص اإل أنّ  واحل٤مل أّٟمؽ شمدقمل ،اًمٕمراق ىم٤مصداً  اعمديٜم٦م ُمـ ظمرج

 .مل دمد ُمٗمرًا ُمـ اًمتِم٨ٌم هبذه إُمقر إوو٤مع؛ ًمذا

ّٕ» حدٜحـ  48  ش...قت٬ًٝ ٜساى إٔ قد غا٤ اهلل إ

، صمّؿ شإفخ...صاء ؿد اهلل إنّ » طمدي٨م سمح٨م (771)ص شمٜم٤مول اعم١مًمػ ُمـ ًم٘مدـ  34

ّٓ  يرو ف ملرّده سمٜم٤مء قمغم أٟمّ   اعمّم٤مدر ُمـ يمت٤مسم٤مً  قمنم مخ٦ًم ذم يذيمر ٝمقف، وملاًمٚم يمت٤مب ذم إ

ُم٤مُم٦م، اإل ودٓئؾ اًمزي٤مرات، يم٤مُمؾ رواي٦مو اًمٓمؼمي، ُم٤م ٟم٘مٚمف ف يٕم٤مرضيمام أٟمّ  اًمت٤مرخيٞم٦م،

 .قمـ وٕمػ ُمْمٛمقٟمف ومْمالً 
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 ادتٛاب

 اًمًٜم٦ّم أهؾ أهمٚمٌٝم٤م ُمـ يمت٥م واًمتل ةاعمذيمقر اًمٙمت٥م ذم احلدي٨م اًمتّٓمرق هلذا قمدم

ـّ ذًمؽ ٓ يّمٚمح  اًمٙمت٥م اًمتل مل شمٜم٘مٚمف أيمثر ُمٜمٝم٤م يمام أنّ  قمغم قمدم صمٌقشمف، ًمٞمس دًمٞمالً  وًمٙم

اعم٤ٌمطم٨م، يمام  يمؾ اؾمت٘مّم٤مء ُم٘م٤مم مل شمٙمـ ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م ٕنّ  هذا احلدي٨م؛ ردّ  دًمٞماًل قمغم

 ذم يم٤مٟم٧م ٤مأهّن  غم ومرضقمو ،اعم١مًمٗملم ه١مٓءأيمثر  ُمتٜم٤مول ذم شمٙمـ مل اًمِمٞمٕمٞم٦م اعم٤ٌمين أنّ 

 يٜم٘مٚمقه٤م ٕؾم٤ٌمب ُمٕمٞمّٜم٦م- مل ؿوم٢مهّن  ُمتٜم٤موهلؿ،

 ىمدره ضمالًم٦م ُمع داًمًٞمّ  ثؾعم اًمقوعٟم٦ًٌم  سم٤مهلل( )واًمٕمٞم٤مذ يٛمٙمـ ٓ فأٟمّ  اًمٌدهيل ُمـو 

 اًمذي إصؾ يذيمر ملطمتّك وإن  د٤مًمًٞمّ وم ،وصٗم٤مء روطمف ،وشم٘مقاه وزهده ؿم٠مٟمف، وقمٚمق

 ُمقصمقق ُمّمدر ويمت٤مب ُمـ أظمذه ىمد ٕم٤مً ىمٓم فسم٠مٟمّ ًمٙمٜم٤ّم ٟم٘مقل: احلدي٨م،  هذا ُمٜمف أظمذ

 قمنمة اخلٛم٦ًم هذه اًمٙمت٥م ذم قمدم ذيمره سمٕمد :اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد يمتٌف ُم١مًمػ وُم٤م- وُمٕمتؼم

ّٓ ٟمراه ذم يمت٤مب اًمٚمٝمقف،   .داًمًٞمّ  أدب وضمرأة قمغم  ىمّٚم٦مُم٤م هق إ

 سمـ طمًلم سمـ قمـ أصؾ أمحد احلدي٨م ٟم٘مال هذا أيْم٤مً  اًمٙمت٤مب وُم١مًمػ +دوم٤مًمًٞمّ  

 وقمٚمٞمف -÷واًمٙم٤مفمؿ اًمّم٤مدق ُم٤مماإل ي ىمد أظمذه قمـ أصح٤مباًمذ يزيد اًمث٘م٦م، سمـ قمٛمر

 ُمـ اقمت٤ٌمراً  وأؾمٌؼ وأيمثر أىمدم د هذه اًمرواي٦م هقاًمًٞمّ  ُمٜمف ٟم٘مؾ اًمذي يٙمقن اًمٙمت٤مب

 اؿمتٝمر اًمذي داًمًٞمّ  ؿمّدة اطمتٞم٤مطُمـ هٜم٤م  ويٕمٚمؿ اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ، اخلٛم٦ًم قمنمة يمت٤مسم٤مً 

ّٓ  احلًلم سمـ ق أصؾ أمحدذًمؽ اًمٙمت٤مب ه ُمـ يمقٟمف ُمع قمٚمٛمف أنّ  يمام ُيٕمٚمؿ ذًمؽ سمف، ف أٟمّ  إ

 إصكم اعمّمدر ذم أنّ  ؿمؽ يٌ٘مك ف ٓوم٢مٟمّ  وقمٚمٞمف ؛يمت٥م قمٚمٞمف ُمـ أظمٓم٤مء أيْم٤مً  ف إمم ُم٤م ىمدٟمٌّ 

 إصقل ُمـ يٕمدّ  اًمذي احلًلم سمـ أمحد هق أصؾ امإٟمّ واًمٚمٝمقف،  يمت٤مب ًمٞمس اخلؼم هلذا

  اعمٕمتؼمة-

 سمـ إمم أمحد فُمِم٤مخي ذيمرمل ي دًٞمّ اًم ؛ ٕنّ ذم آصٓمالح ُمرؾمؾوإن يم٤من  اخلؼم ومٝمذا

ّٓ أاحلًلم  هق اًمقضم٤مدة وقمٚمٞمف احلدي٨م ُتٛمؾ أٟمح٤مء ُمـ ٟمحقأّن  آظمر صٓمالحاذم  فٟمّ ، إ
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سمؾ قمغم  واًمتٝمذي٥م، اًمٙم٤مذم قمـ ٟم٘مٚمٜم٤م طمديث٤مً  ٜم٤ميمام ًمق أٟمّ  ،احلدي٨م ُمرؾمؾ ومٚمٞمس هذا

 ُمٕمتؼم، ٙمت٤مباًم وم٢منّ  اعم١مًمػ اّدقم٤مه عم٤م ظمالوم٤مً قمٚمٞمف و ؛وأُمتـ ذًمؽ ُمـ ُمًتقى أقمغم

 .ضم٤مئز ورّده همػم ،جمٝمقًٓ  راويف ًمٞمس يمام أنّ  ،ُمٕمتٛمد وُمقصمؼ ي٨ماحلدو

ـّ  ًم٘مد ذًمؽ  وإن يم٤من د،اًمًٞمّ  رواه ُم٤م يمؾ سمردّ  شمٕمٝمدٟم٤م ٜم٤مأٟمّ  اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد ُم١مًمػ فم

 أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ ويمال واًمقوع ًمف، طم٤مؿم٤م اجلٕمؾ وٟم٦ًٌم شمٙمذي٥م هذا اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ إمم يي١مدّ 

 -داًمًٞمّ  ُمـ ىمٌٞمؾ ًمٕمٔمامء اًمتّٝمؿ هذه ٟمٜم٥ًم

 رواي٦م ُمع اًمث٘م٦م احلًلم سمـ محدأ قمـ أصؾ داًمًٞمّ  رواي٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمٕم٤مرو٦م ٤مأُمّ 

اعمّمدر اًمذي ٟم٘مؾ  ٕنّ  ؛دم ٟم٘مؾ اًمًٞمّ ومجقاسمف: إن ُت٘مؼ اًمتٕم٤مرض ومحتاًم ؾمٞم٘مدّ  اًمٓمؼمي،

 -لإوّ  ٓ ُيٕمٚمؿ ُمـ هق ٟم٤مىمٚمف اًمذي اًمٓمؼمي ٟم٘مؾ قمغموي٘مدم  اًمِمٞمٕم٦م أصقل ُمـ يٕمتؼم قمٜمف

ف ٕٟمّ  ًمٞمس سمّمحٞمح؛ ومٝمق اًمٚمٝمقف، يمٜم٘مؾ أيْم٤مً  خمٜمػ ُمرؾمؾ يبأ ٟم٘مؾ أنّ  ُمـ ُم٤م يمتٌتف ٤موأُمّ 

 ٝمقفاًمٚم يمقن اًمٓمؼمي؛ شم٤مريخ ُمع ٝمقفاًمٚم ُم٘م٤مم اعم٘م٤مي٦ًم يمت٤مب يٚمحظ ذم سمد أن ٓأّوًٓ: 

وُمٜمف شمٙمقن  خمٜمػ، أيب ُم٘متؾ قمـ واًمٓمؼمي اًمث٘م٦م، احلًلم سمـ أمحد أصؾ قمـ روى ىمد

 خمٜمػ يبأ ُم٘متؾ ُيٚمحظ صمؿّ  ،ٕم٦ماًمِمٞم ٕصقل ـمٌ٘م٤مً  ُمٕمتؼمة اًمؽمضمٞمح ُم٘م٤مم د ذمرواي٦م اًمًٞمّ 

 يبأ ظمؼم ىمد ٟم٘مؾًمألصؾ، و ومٞمٙمقن طمٞمٜمٝم٤م اًمؽمضمٞمح اًمث٘م٦م، احلًلم سمـ أمحد أصؾ ُمع

 ص٤مطم٥ماًمث٘م٦م   احلًلم سمـ أمحد وأنّ  آؾمؿ، وجمٝمقل اهلقي٦م جمٝمقل ؿمخص قمـ خمٜمػ

 اقمت٤ٌمرو اًمٓمؼمي ٟم٘مؾ  قمٚمٞمٜم٤م ـمرحيتٕملّم  إذن ،×اًمّم٤مدق قمـ ُم٤ٌمذةً  ٟم٘مؾ ىمد إصؾ

  -ٝمقفاًمٚم ؾهق ٟم٘م اعمدرك

إمم  ىمد ضم٤مء احلٜمٗمٞم٦م سمـ دحمٛمّ  أنّ  (333ص، 7ج) اًمذهٌل يًتٗم٤مد ُمـ ٟم٘مؾ ُمْم٤موم٤ًم أّٟمف

 أُمر قمقدشمف سمٕمد ظمروجوذم رواي٦م أظمرى مل يذيمر  اعمديٜم٦م، ُمـ ُم٤مماإل ظمروج ُمّٙم٦م سمٕمد

  ُمّٙم٦م- ُمـ ُم٤مماإل

 سم٤معمٕمٜمك، وأنّ  ىمد ٟم٘مٚم٧م اًمٕم٤ٌمرة أنّ  وهق اًمٓمؼمي، ٟم٘مؾ ذم يقضمد اطمتامل آظمر أيْم٤مً 
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 ُمٜمٝمؿ، اً شمقوٞمح٤ًم واضمتٝم٤مد اًمرواة ىمد أو٤مومٝم٤م سمٕمض شادديـة يف احلـػقة بـ دمؿّ و» ٚم٦ممج

 وإظم٤ٌمر، اًمت٤مريخ يمت٥م ذم إذ ىمد ؿمقهد أُمث٤مل ذًمؽ يمثػماً  ؛سمٕمٞمد همػم آطمتامل وهذا

 يمت٥م ذم ف ىمد ٟم٘مؾومٝمق أٟمّ  آطمتامل هلذا دأُّم٤م اعم١ميّ و ،اخلؼمة أهؾ قمغم وهذا ًمٞمس سمخ٤مف

 بـ دمؿّ  أخاه مسره بؾغ دّا» اوي:ًمٚمِمؼم (آَتاف)و طمجر ٓسمـ (افصقاظؼ) ُمثؾ أظمرى

 شمذيمرة قم٤ٌمرة يمام أنّ  ،شدمقظف مـ مأله كحتّ  ؾبؽك يتقضل ضشت يديف بغ ـان احلـػقة

 اخلروج ُم٤مماإل ىمّمد طمٞمٜمام ُمّٙم٦م ذم ىمد يم٤من احلٜمٗمٞم٦م سمـ دحمٛمّ  أنّ  ذم أيْم٤مً  فم٤مهرة اخلقاص

 -اًمٕمراق إمم

 اسمـ رواي٦م أنّ  :هق ومجقاهب٤م ىمقًمقيف، اسمـ رواي٦م ُمع فٝمقًمٚما رواي٦م ُمٕم٤مرو٦م ُّم٤مأو 

ومل  ،أظمٞمف إمم اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ُمٙم٦م ُمثؾ هذه ىمد يمت٥م ُم٤مماإل أنّ  ُمـ أيمثر قمغم شمدّل  ٓ ىمقًمقيف

 هذه يمت٥م ىمد ُم٤مماإل أنّ  اعمٔمٜمقن سمؾ اعمٛمٙمـ ُمـو ومٞمٝم٤م قمغم ذيمر ُمققمد ظمروضمف، ي٠مت

 ىمد يم٤من اًمذهٌل يمالم ُمـ تٗم٤مديً يمام احلٜمٗمٞم٦م سمـ دحمٛمّ  وأنّ  ُمّٙم٦م، دظمقًمف سمٕمد اًمرؾم٤مًم٦م

 ُمّٙم٦م- طمي

ذم شمٚمؽ و ىمقًمقيف، اسمـ رواي٦م همػم اًم٘مقي اًمٔمـ سمح٥ًم ُم٤مُم٦ماإل دٓئؾ رواي٦مو

 هذه شمٕمدد قمغم اًمِمقاهد مجٚم٦م وُمـ احلٜمٗمٞم٦م، سمـ ديذيمر اؾمؿ حمٛمّ  اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل وردت مل

 وًمٗمظ ،شافعراق ػإ متقجفاً  ؾصؾ دا»هق  اًمدٓئؾ رواي٦م ًمٗمظ أنّ  ُمْمٛمقهن٤م وشمٕمدد اًمرواي٦م

 أنّ  اجلٛمٚمتلم شملمه٤م ُمـ يًتٗم٤مدو ،شمؽة مـ ظع بـ احلسغ ـتب»يمت٤مب اًمٙم٤مُمؾ  رواي٦م

ُمٙمتقب  أنّ  ظمّمقص٤مً  ،ضمّداً  ىمري٥م آطمتامل وهذا ،اإلُم٤مم قمـ ىمد صدرشم٤م اًمرؾم٤مًمتلم

، 7 جذم ) (افبحار)يمت٤مب سمٜم٘مؾ أيْم٤ًم  (افدرجات بصائر)يمت٤مب  ذم ىمد ٟم٘مؾ ُم٤مم هذااإل

 ،(715)ص اًمٌح٤مر سمٜم٘مؾ (افقشائؾ)يمت٤مب  ذم أيْم٤مً  اًمٙمٚمٞمٜمل ف ٟم٘مؾ قمـيمام أٟمّ  (،777ص

 ُم٤مُم٦ماإل يمدٓئؾذم روايتٝمام و ،×قمٌداهلل أيب قمـ محران سمـ محزة قمـ ىمد روى ويمالمه٤م

 ومٞمٝم٤م ذيمر ىمد شمٜمتٝمل إمم زرارة اًمتل ىمقًمقيف اسمـ شمٌ٘مك وم٘مط رواي٦م احلٜمٗمٞم٦م، سمـ دٛمّ حم ذيمري مل
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ٝمقف، اًمٚم ٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝم٤م وسملم رواي٦م ٦م- وقمٚمٞمفاًمرواي هذه ٤م همػمواًمتل حيتٛمؾ أهّن  دحمٛمّ  اؾمؿ

يمام  ،ٝمقفاًمٚم ًمرواي٦م ُمٕم٤مروتلم وٟمٕمتؼممه٤م اًمروايتلم ُمْمٛمقن ه٤مشملم ُم٩مٟمد أن يٛمٙمٜمٜم٤م وٓ

ذم ُمّٙم٦م وإظمرى  إطمدامه٤م اإلُم٤ممقمـ ًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد أن شمٙمقن ىمد صدرت رؾم٤مًمت٤من ف أٟمّ 

  اًمٕمراق- إمم ظمروضمف أو سمٕمد ظمروضمف طملم

 رواي٦م ردّ  وٕضمؾ اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد ٦م ُمٝمٛم٦م، وهل: أّن ُم١مًمػيٌ٘مك أن ٟمِمػم إمم ٟم٘مٓم

ّٓ  ُم٤مُم٦م،اإل ودٓئؾ اًمٙم٤مُمؾ سمٙمت٤مب اؾمتِمٝمد ىمد ٝمقفاًمٚم  ذم اًمٙمثػمة اًمرواي٤مت ٟمز فأٟمّ  إ

 اًمًٗمر، هذا ذم سمٛمحؾ ىمتٚمف وؿمٝم٤مدشمف قم٤معم٤مً  يم٤من ُم٤ممإلا أنّ  قمغم يمٚمٝم٤م واًمّداًم٦م اًمٙمت٤مسملم هذيـ

 - أصالً  ذيمره٤م قمغم ي٠مت ومل ُمٞم٦م،إؾمال طمٙمقُم٦م ذم شم٠مؾمٞمس ف مل يٙمـ آُمالً وأٟمّ 

 ارتايد  ايػٗٝد نتاب َ٪يف مج١ً َعرتض١ ٚٚزط١ـ 49
 سمروايتل يم٤مُمؾ ٤مًمتٛمًؽسم  شؿتقالً  يراك أن صاء ؿد اهلل إنّ » ظمؼم ردّ  أن سمٕمدـ  51

 أنّ  وهق أٓ أصٕم٥م إؿمٙم٤مل ذم وىمع ىمد فأٟمّ  اعمّمٜمّػ أدرك ،اإلُم٤مُم٦م ودٓئؾ اًمزي٤مرات

 خيرج مل ُم٤مماإل أنّ  قمغم شؿتقالً  يراك أن صاء ؿد اهلل إنّ » واي٦مر ُمثؾ أيْم٤مً  شمدٓن اًمروايتلم

هٜم٤م - أصح٤مسمف وؿمٝم٤مدة ؿمٝم٤مدشمف أُمر ي٘مٞمٜم٤مً  وىمد شمٜم٠ٌّم ،ؾمالُمٞم٦ماإل احلٙمقُم٦م إىم٤مُم٦م ىم٤مصداً 

 شمذه٥م هدراً  أن اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ؾمٜمقات ؾمٌع جلٝمقد يِم٠م مل اًمٙمت٤مب ص٤مطم٥موٕضمؾ أّن 

 ُمٕمؽمو٦م( )مجٚم٦م قمٜمقان ُت٧م احلدي٨م أًمٗم٤مظ ُمٕم٤مين سمام حيٚمق ًمف ذم اًمتٍمف ارشم٠مى

  -قمرف وٓ قم٘مؾ ي٘مٌٚمٝم٤م ٓ سمٓمري٘م٦م (771)ص

 يؾحؼ ل ومـ اشتشفد ِب حلؼ مـ فؾنكّ »: ×احلًلم ُم٤مماإل يمتٌف ُم٤م نّ إ :اًمٙم٤مشم٥م ي٘مقل

 :طمتامٓنا ًمف شافػتح يدرك ل

 .سمف يٚمحؼ وُمـ ىم٤مومٚمتف ذم ُمٕمف ُمـ سمِمٝم٤مدة أظمؼم ُم٤مماإل أنّ : لإوّ 

 .آطمتامل سمٜمحق أي اًمِمٝم٤مدة، ذم ُمٕمرض يٙمقن فوم٢مٟمّ  يب يٚمحؼ ُمـ أنّ : افثاين

 .اًمث٤مين سم٤مٓطمتامل وىمٌؾ لإوّ  آطمتامل ردّ  صمؿّ 
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 يدرك ل يؾحؼ ل ومـ اشتشفد ِب حلؼ مـ فؾنكّ » رؾم٤مًم٦م ُمْمٛمقن إنّ : ٟم٘مقل ٟمحـ

 ومال ،هٜم٤مك قمٚمٞمٝم٤م أؿمٙمؾو (711)ص ذم اًمٙم٤مشم٥م ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اًمرواي٦م قمـ خيتٚمػ شافػتح

 ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م هق هبذه اعمخ٤مـم٥م سمؾ ،هٜم٤م قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م يّمح شمٙمرار شمٚمؽ آؿمٙم٤مٓت

 يٌٚمٖمقا مل وم٢من مل يٚمح٘مقا ِمٝم٤مدة،اًم ؾمٗمر اًمًٗمر هذا ٕنّ ؛ ىُمتؾ حلؼ وم٢من ُم٤مم،اإل إمم يٜمْمؿ مل

 سحي٦م أيْم٤مً  اًمرواي٦م شمٙمقن اعم١مًمػ دهأيّ  اًمذي اًمث٤مين ًمالطمتامل ىمٌقًمٜم٤م ومرض قمغمو اًمٗمتح،

 .ًمٚمِمٝم٤مدة ذاه٤ٌمً  يم٤من ُم٤مماإل أنّ  ذم

أمل يٕمٚمؿ  اًم٘متؾ؟ سم٤مطمتامل ًمٚمِمٝم٤مدة اًمٜمٗمس شمٕمريض ومنت ُمالك وسم٠مي اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م ؿّ صم 

ي٘متؾ طمتّك حيت٤مج إمم ىمقل اإلُم٤مم  ٓ ُم٤ممسم٤مإل يٚمحؼ ُمـ نّ أطمد هذا أو يم٤من قمغم ي٘ملم أ

 !ُم٤مم؟اإل سمِمٝم٤مدة واشمٜم١ٌم ىمد ه٤مؿمؿ سمٜمق يٙمـ أو مل سم٤مطمتامل اًمِمٝم٤مدة؟!

 ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م وهذه سمحثؽ ذم قمٚمٞمف تؾمتٜمدا اًمذي احلدي٨م نّ إ :اًم٘مقل يٛمٙمٜمٜم٤م وقمٚمٞمف

 راومؼ ُمـ يمؾ ًمدى ُمتقىمٕم٦م يم٤مٟم٧م واعمقت اًمِمٝم٤مدة أنّ ـ  شم٘مدير أىمؾ قمغمـ  يدٓن ُم٤مماإل

 ضاًمتٕمرّ  أنّ  يمام شاشتشفد ِب حلؼ مـ»: اًمٕمٛمقم ًمٗمظ ىمقًمف ذم اؾمتخدم فٕٟمّ  ُم٤مم؛اإل

 قمـ اإلظم٤ٌمر هق اًمٖمرض يم٤من ًمق، واًمِمٝم٤مدة اطمتامل قمغم أىمؾ يمحدّ  يدل ًمٚمِمٝم٤مدة

 وىمتؾ ىمتٚمف يتقىمع ٓ اًمذي اًمِمخص، واًمٌٞم٤من إمم احل٤مضم٦م اىمتْم٧م عم٤م طمتامل اًمٕم٤مديآ

 مـ فؾنكّ » اًمٓمري٘م٦م هبذه وأصح٤مسمف أهٚمف خي٤مـم٥م ٓ احلٙمقُم٦م شم٠مؾمٞمس ذم ٠مُمؾوي ،أصح٤مسمف

  -شافػتح يدرك ل يؾحؼ ل ومـ اشتشفد ِب حلؼ

 ذًمؽ ٌٚم٧مىم اًمٌٞم٤من، هذا ُمـ اًمٜمٝمْم٦م هذه ُمّمػم قمـ أسمٚمغ ًمإلظم٤ٌمر ومٚمٞمس هٜم٤مك سمٞم٤من 

 - شم٘مٌؾ مل أم

 سمّم٤مئر يمت٤مب ص٤مطم٥م قم٤ٌمرةـ  ؿم٤مهد إمم حيت٩م مل نوإـ  هذا اعمٓمٚم٥م قمغم واًمِم٤مهد

 طمٞم٨م واًمٙمٚمٞمٜمل، ىمقًمقيف اسمـ ُمـ أىمدم يٕمدّ  اًمذي (افصػار احلسـ بـ دمؿّ ) اًمدرضم٤مت

 مـؽؿ ِب حلؼ مـ» :وقم٤ٌمرشمف اًمتل هل ذم هم٤مي٦م آقمت٤ٌمر هـ، 741 ؾمٜم٦م ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م

 -شمعل اشتشفد
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 اذتدٜح! َع٢ٓ يف ن٬ّ

 اعم١مًمػ آصمر (771)صاًمنميػ اًمقارد ذم  احلدي٨م يتٕمٚمؼ سمٛمٕمٜمك ومٞمامـ  57

 احلدي٨م ُمٜمٓمقق وم٠مظمرج اعمٖم٤مًمٓم٤مت؛ شمٙمرار وإقم٤مدة اًمٙمالم ذم احلِمق ـمري٘م٦م اؾمتخدام

 ! ًمٚمٗمٝمؿ ىم٤مسمؾ همػم وقمّده ؾمٞم٤مىمف قمـ

 قمٞم٤مًمف وؾمٌل ُم٤مماإل ىمتؾ أنّ  قمغم يدل شؿتقالً  يراين أن اهلل صاء» :ىمقل أنّ  فمـ ًم٘مد

 ىمتٚم٦م وسم٘مٞم٦م ؿمٛمر ومٕمٚمف ُم٤م يٙمقن وقمٚمٞمف ؛ذٟم٤ٌمً  ًمٞمس وم٘متٚمف ،شمٕم٤ممم هلل سم٤مًمذات ُمٓمٚمقب وٟم٤ًمئف

 !ًمف وـم٤مقم٦م اهلل حلٙمؿ ضمراءإ هق ُم٤مماإل

 ٓ طم٘مٞم٘م٦م! اًمٗمٝمؿ اًمًٚمٞمؿو اًمذوق هذا قمغم هت٤مٟمٞمٜم٤م! دراكواإل اًمٗمٝمؿ هذا قمغم هت٤مٟمٞمٜم٤م

 اًمٗمقوقي٦م اًمٓمري٘م٦م هبذه ومٙمره يٕمٛمؾ قم٤مىمالً  ٤مً ؿمخّم هٜم٤مك سم٠منّ  اًمتّمديؼ يٛمٙمٜمٜمل

 .واًمٖمري٦ٌم

 ،ظم٤مـمئ٤مً  شمٗمًػماً  اًمٍميح اًمٙمالم هذا وومنت !احلد؟ هذا يمؾ اسمتٕمدت عم٤مذا ،أظمل ي٤م

 احل٤مضم٦م دون واعمٕم٘مقل واعمٜمٓم٘مل اًمّمحٞمح ُمٕمٜم٤مه ًمققمك ؿمخص أّي  قمروتف قمغم اًمذي ًمق

 إظمذيٜمٌٖمل  إًمٗم٤مظ إمم إو٤موم٦م ومٝمٛمف حم٤موًم٦م أو يمالم أّي  اؾمتٔمٝم٤مر قمٜمد- ومٙمر إلقمامل

  واًمٕم٘مٚمٞم٦م- ٞم٦مواعم٘م٤مًم احل٤مًمٞم٦م اًم٘مرائـ آقمت٤ٌمر سمٕملم

 يمالم ومٞمف شمٕمتؼم اًمذي آطمتامل هذا ُمثؾ ـمرح إمم أطمد يًٌ٘مؽ مل فأٟمّ  ُمـ اعمٕمٚمقم 

 سم٘متؾ اإلُم٤مم أُمر ىمد اهلل وأنّ  وأهٚمف، قمٞم٤مًمف وؾمٌل سم٘متٚمف شمنميٕمل أُمر قمـ يٜمٌئ ُم٤مماإل

 اٟمتِم٤مر ُمـ ُم٤مٟمع ×احلًلم وضمقد أنّ هق احلدي٨م  ُمٕمٜمك أنّ  أطمد ي٘مؾ ملو -شمنميٕم٤مً 

  .اعم٤مٟمع هذا يرومعن يٜمٌٖمل أش ...صاء اهلل إنّ » حٙمؿوسم وازده٤مره، ؾمالماإل

وإمم  اًمِمٝم٤مدة كطمتّ  ومح٤ميتف اًمديـ قمـ اًمدوم٤مع قمٚمٞمؽ جي٥م فأٟمّ  هق: احلدي٨م ُمٗم٤مد إنّ 

 زه٤مقإ ذًمؽ ذم يم٤من وإن شم٘م٤موم وأن يزيد، شم٤ٌميع ٓ أن جي٥م، أن شم٘متؾ ذم هذا اًمٓمريؼ

وُم٤م دُم٧م ًمـ شم٤ٌميع  وقم٤مر اًمٌٞمٕم٦م ًمف، ًمٞمزيد اًمتًٚمٞمؿ ًمؽ يٜمٌٖمل ٓ إذ اًمٓم٤مهرة، ًمروطمؽ

  ؿ ؾمقف ي٘مررون ىمتٚمؽ؛ ًمذا قمٚمٞمؽ ُتٛمؾ هذا اًم٘متؾ ورومض اًمٌٞمٕم٦م-يزيد وم٢مهّن 
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أي سمذل اًمٜمٗمس وُتٛمؾ يمؾ اًمٌالء واعمّم٤مئ٥م، ورومض  ُمٓمٚمقب،هذا اًم٘متؾ  إنّ 

ُٕمره- وهذا اجلٝم٤مد ٟمٍمة ًمديـ اهلل وإـم٤مقم٦م و ،حمٌقب وُمٓمٚمقبر أُم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يزيد

: اذه٥م أن ي٘مقلشمقضمٞمف أُمر جي٥م  |ف ًمق أراد رؾمقل اهللٟمّ : أ(737)صذم  يمتٌف ُم٤م قملم

اهلل  إنّ »ُم٤م شمٗمٞمده مجٚم٦م أيْم٤ًم ؾمالم- وهذا ًمإل اهلل ؿم٤مء أن يراك طم٤مُمٞم٤مً  ؾمالم؛ ٕنّ اإل حلامي٦م

ذه٥م وم٤مهلل ؿم٤مء أن يراك ا ؿمخص ُمٜمٝم٤م أّٟمف أّي  يٗمٝمؿو ،أورم وآيمدوًمٙمـ سمٌٞم٤من  ش...ؿد صاء

 ؾمالم- ذم ـمريؼ طمٗمظ اإل ؿمٝمٞمداً 

 اًم٥ًٌم ذم صدور أُمر أنّ  :ومجقاسمف حيت٤مج إمم أُمر ضمديد،ٓ  هذا ف ُمـ أنّ يمتٌ ٤م ُم٤موأُمّ 

ٓ  ىمٓمٕمٞم٤مً زاءه يم٤مٟمقا يقاضمٝمقن ظمٓمرًا وأصح٤مسمف وأقم ×احلًلم راضمع إمم أنّ  ضمديد

 ّٓ ٟمحراوم٤مت يمؾ شمٚمؽ آ ُمْم٤مءًمروقخ إمم طمٙمقُم٦م يزيد وُم٤ٌميٕمتف وإ سم٤ميٛمٙمـ دومٕمف إ

وإُّم٤م  اًمِمٝم٤مدة، تٝمل إمم ذم اًمٓمريؼ اًمذي يٜم يٛميض ٙم٤من ُمْمٓمرًا إُّم٤م أنوم ،٤مؾمد اًمٙمؼمىواعمٗم

٘مذرة اًموضمٝمتٝم٤م احلٙمقُم٦م اعمنميم٦م شمٚمؽ اعمٔم٤ممل واًميسم٦م اًمتل  ُم٘م٤مرقم٦م قمدمواًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد 

  ؾمالم-ًمإل اًمٙم٤مومرةو

 اًمتلسمجٛمٚم٦م سمٚمٞمٖم٦م، و ُمٜمٝمجف اًمذي يتٌٜم٤مه ُم٤مم ذم أظمٓمر ووع؛ ًمذا أيّمداإل ًم٘مد أصٌح 

 نّ وأ ،شاهلل ؿد صاء أن يراك ؿتقالً  إنّ »ًمٚمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اًمديـ  ٜم٧م أرومع ىم٤مقمدةشمْمٛمّ 

ـّ  إنّ »اجلٛمٚم٦م اًمذهٌٞم٦م واًمٜمقراٟمٞم٦م  ىمد يم٤مٟم٧م ذم حمٚمٝم٤م، و ششبايا اهلل ؿد صاء أن يراه

اًمٜم٤مس ُمـ  اًمقاىمٕم٦م اًمتل طمّمٚم٧م، وُم٤م رآهإّن  -أووح٧م طم٘مٞم٘م٦م وروح اعمنموع احلًٞمٜمل

ذم ٟمٗمقس قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس،  اًمِمديدةرّدة اًمٗمٕمؾ و ،هؾ سمٞمتفُم٤مم وأه أُمٔم٤مهر ُمٔمٚمقُمٞم٦م اإل

واحلٙمؿ اعمتٕم٤مًمٞم٦م واعمٜم٘مٓمٕم٦م اًمٜمٔمػم يمٚمٝم٤م  ،^اًمٌٚمٞمٖم٦م ٕهؾ اًمٌٞم٧م اخلٓم٥م واًمتٍمحي٤متو

  هذه اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م- أفمٝمرت

 إغهاٍ آخس 

رَتؾ ؾؾاّم ـان يف افسحر ا» قمغم هذه اجلٛمٚم٦م: (737)صأؿمٙمؾ ذم ـ  57

 ٓمؼمي ىمد أشمك سم٤مًمٕمٛمرة يقم اًمؽموي٦م،رؿم٤مد واًمًمرواي٦م اإلّٕن اإلُم٤مم ـمٌ٘م٤ًم  :ش×احلسغ
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 اإلُم٤مم نّ إذن هذا اًمٜم٘مؾ اًمذي ي٘مقل: إ ؛اًمٓمؼمي ٟم٘مؾ ظمرج ُمـ ُمٙم٦م سمح٥ًم وقمٜمد اًمٔمٝمر

 ُم٤مم- قمٛمؾ اإل تٓم٤مسمؼ ُمعي ُتّرك ُمـ ُمٙم٦م ذم اًمًحر ٓ

 ادتٛاب

 واًمٓمؼمي مجٞمٕمٝم٤م طم٤ميمٞم٦م قمـ رؿم٤مداإل رواي٦مو شؾؾاّم ـان يف افسحر إفخ»مجٚم٦م إّن ـ 7

ّٓ  ُم٤مم،قمٛمؾ اإل سمٕمدم اعمٓم٤مسم٘م٦م ُمع  اًمٜمص أظمر ػشمّم ؽ شمٜمت٘مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م حيٚمق ًمؽ صمؿّ  أٟمّ إ

رواي٦م اإلرؿم٤مد  نّ ًم٘مٚم٧م: إ شؾؾاّم ـان يف افسحر»رواي٦م سم أظمذتؽ ُم٤مم، ومٚمق أٟمّ قمٛمؾ اإل

اًمذي ٟم٘مؾ  ×ُم٤مم اًمّم٤مدقُمع يمالم اإل وٓ شمتٗمؼ أيْم٤مً  واًمٓمؼمي ٓ شمٓم٤مسمؼ ومٕمؾ اإلُم٤مم،

ّٓ  هٙمذاوًمٞمس  قمٜمف هذا احلدي٨م،   - جمرد شمٙمرار ًمٚمدقمقةاؾمتدٓل إ

قمٌد ًمرواي٦م اًمٓمؼمي قمـ أيب خمٜمػ قمـ أيب ضمٜم٤مب قمـ قمدي سمـ طمرُمٚم٦م قمـ  ـمٌ٘م٤مً ـ  7

طمريم٦م اإلُم٤مم ُمـ ُمّٙم٦م يم٤مٟم٧م ذم فمٝمر  نّ أرووا اًمذيـ  اهلل سمـ ؾمٚمٞمؿ وُمذري سمـ ُمِمٛمٕمؾ

هق ُم٤م سملم ُم٤مم اإل ذرياعم٘مك ومٞمف قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمؿ واًمت ل حمؾيقم اًمؽموي٦م- وىمد يم٤من أوّ 

 - (7)احلجر واًم٤ٌمب

ىمد وىمع ل حمؾ عمالىم٤مهتام أوّ  سمٜمٗمس اًمًٜمد أنّ  ٚمٓمؼمي قمـ أيب خمٜمػًموذم رواي٦م أظمرى 

 -(7)(افصػاح)ذم 

ومٞمً٘مٓم٤من قمـ  ى ه٤مشملم اًمروايتلم خم٤مًمٗم٦م ًمٚمقاىمع،إطمد د أنّ يمّ اعم١مف ُمـ وقمٚمٞمف وم٢مٟمّ 

ٓ ٤مٟم٧م قمٜمد اًمٔمٝمر يم اإلُم٤ممطمريم٦م  نّ شمٕم٤مروٝمام، ويّمٌح اًمٙمالم اًم٘م٤مئؾ: إ آقمت٤ٌمر سم٥ًٌم

قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمؿ واعمذري ُمع طمتامل أن شمٙمقن ُمالىم٤مة ا ؾم٤مس- يمام أنّ اقمت٤ٌمر ًمف ُمـ إ

سمريم٥م  سمٕمد رضمققمٝمام ُمـ احل٩م أو اٟمٍماومٝمام ُمٜمف واًمتح٤مىمٝمام (اًمّمٗم٤مح)ُم٤مم قمٜمد اإل

                                                 
 -714و 715ص ،1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 7)

 -711ص ،1ج :شم٤مريخ اًمٓمؼمي( 7)
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ٓ يتقاومؼ ُمع رواي٦م اًمٓمؼمي إظمرى اًمتل روي٧م هبذا اًمًٜمد قمـ اعمذري وقمٌد اهلل  اإلُم٤مم

 داء احل٩م حل٘مٜم٤م هيٕم٤مً  سمح٥ًم هذه رواي٦م ىم٤مًمقا: سمٕمد إّٔن يمال اًمِمخّملم ؛(7)ٞمؿسمـ ؾمٚما

  -(زرود)ُم٤مم قمٜمد ُمٜمزل سم٤مإل

يّمح رومع شمٕم٤مرض روايتل اًمٓمؼمي سمقاؾمٓم٦م  وقمٚمٞمف سمٜم٤مء قمغم هذه اًمرواي٦م، ٓ

آقمت٤ٌمر وهمػم  ُم٤مم قمٜمد اًمٔمٝمر ؾم٤مىمٓم٦م قمـظمروج اإل ، وشمّمػم رواي٦مذيمقرآطمتامل اعم

 ُم٤ممأمحد سمـ احلًلم قمـ اإلأصؾ رواي٦م قمغم طمٞمٜمئذ وجي٥م آقمتامد  قمتامد،ًمال ٦مىم٤مسمٚم

  -×اًمّم٤مدق

رواي٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ  ىمد ضم٤مء سمٕمٛمرة ذم يقم اًمؽموي٦م؛ ٕنّ  اإلُم٤مم ًمٞمس ُمـ اعمٕمٚمقم أنّ ـ  3

ف ٤م فم٤مهرة ذم أٟمّ سمؾ إهّن  اإلُم٤مم ىمد أشمك سمٕمٛمرة ذم ذي احلج٦م، أنّ  ٓ شمدل قمغم أيمثر ُمـ (7)قمامر

ف ٓ أٟمّ  اإلُم٤مم مل يٙمـ ُمريدًا ٕداء احل٩م، قمغم أنّ  قم اًمؽموي٦م، وشمدل٤مًمٕمٛمرة ىمٌؾ يىمد أشمك سم

رواي٦م أيب اجل٤مرود  أنّ  ُمْم٤موم٤مً ىمد اؾمتٌدل احل٩م سمٕمٛمرة ُمٗمردة يمام هق فم٤مهر قم٤ٌمرة اإلرؿم٤مد- 

ُم٤مم ىمد شمقضّمف إمم اإل ٓن قمغم أنّ شمد (3)سمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمٞمامينرواي٦م إو (3)×قمـ أيب ضمٕمٗمر

 قم اًمؽموي٦م- يقم واطمد ُمـ ي ىمٌؾاًمٕمراق 

واطمدة ُمـ  ىم٤مسمٚم٦م ًمالٟمٓم٤ٌمق قمغم أّي  شؾؾام ـان يف افسحر ارَتؾ»وقمٚمٞمف شمٙمقن مجٚم٦م 

 إؿمٙم٤مل- وٓ يرد قمٚمٞمٝم٤م أّي  اعمٕمتؼمة، هذه اًمرواي٤مت

ُم٤مم ىمد ُترك ُمـ ومال ُمٜم٤موم٤مة ذم أن يٙمقن اإل ٜم٤م أظمذٟم٤م سمٜم٘مؾ اًمٓمؼميًمق ومروٜم٤م أٟمّ وـ  3

ُمع  ًمٚمٓمقاف واًمقداع فمٝمراً ـ ُمّٙم٦م يم٤من ظمروضمف ُم صمؿّ وٟمحق اًمٕمراق وىم٧م اًمًحر، سمٞمتف 

                                                 
 -747ص ،1ج :شم٤مريخ اًمٓمؼمي( 7)

 -7743، ح 371، ص7، آؾمتٌّم٤مر: ج535ص ،3ج :اًمٙم٤مذم( 7)
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ف ىمد شمٚمٌّس سم٤مٓرُت٤مل وىم٧م اًمًحر وٕٟمّ  ،ُمٕمف إؿمخ٤مصًم٘م٤مءات واًمٙمٕم٦ٌم اعمٕمٔمٛم٦م 

 -شارَتؾ»أو جم٤مزًا سم٘مريٜم٦م اعمِم٤مروم٦م ىم٤مل ذم اخلؼم:  طم٘مٞم٘م٦م

 إغهاٍ آخس

 ُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م اًمٚمٝمقف ُمـ أنّ  نّ ( سم٢مؿمٙم٤مل آظمر ىم٤مئاًل: إ733)صأؿمٙمؾ ذم ـ  53

ف سمخدُم٦م اإلُم٤مم ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ىمّمد ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم اخلروج ُمـ ٦م ىمد شمنّم د سمـ احلٜمٗمٞمحمٛمّ 

ُم٤مم ىمد أطمرم ًمٚمح٩م يقم اإل ٓ يٜمًجؿ ُمع ُم٤م ذيمره اعم١مرظمقن ُمـ أنّ  ُمّٙم٦م وىم٧م اًمّمٌح،

طمّجف  ىمٓمعف أطمّس ومج٠مة سم٤مخلٓمر ٟمّ ، و٤ٌٕمىمل احلج٤مجي٘مػ سمٕمروم٤مت يمك طمتّ  ؽموي٦ماًم

 ُتّرك-  وُمـ صمؿّ  ُمًتٌدًٓ إي٤مه سمٕمٛمرة ُمٗمردة،

 دتٛابا

 ،ؿمٙم٤ملاجلقاب قمغم هذا اإل يتْمح اإلؿمٙم٤مل اًم٤ًمسمؼ وإن يم٤من سم٤مًمت٠مُمؾ ذم ضمقاب ـ7

 ّٓ قمـ أصؾ أمحد سمـ طمًلم اًمث٘م٦م د اعمٜم٘مقًم٦م يمٞمػ شمرّد رواي٦م اًمًٞمّ  ٜم٤م ٟم٘مقل: قمج٤ًٌم ًمؽ، أٟمّ إ

ذم اقمت٤ٌمر  أصقل اًمِمٞمٕم٦م  ؽمكوشم اعم١مرظملم،اقمتامدًا قمغم يمالم  ×ُم٤مم اًمّم٤مدققمـ اإل

 ؟!ضم٤مٟم٤ٌمً  إظم٤ٌمر

ُمرضّمح٦م قمغم طمدي٨م ـ  سمح٥ًم رأيؽـ  اًمذيـ أىمقاهلؿ يٙمقن ه١مٓء اعم١مرظمقنُمـ 

رهمؿ اًم ومٕمغم اًمٓمؼمي، اقمتامدًا قمغمخمٜمػ  ّمد أسم٤م؟! إذا يمٜم٧م شم٘ماإلُم٤ممُمٕمتؼم ىمد ٟم٘مؾ قمـ 

 وم٢منّ  ذم ضمقاسمٜم٤م قمغم اإلؿمٙم٤مل اًم٤ًمسمؼ، ذم هذا اعمقوقع اقمت٤ٌمر روايتف أصمٌتٜم٤م قمدمٜم٤م ُمـ أٟمّ 

مجٚم٦م  سمؾ إنّ  دل قمٜمف إمم قمٛمرة ُمٗمردة،ىمد أطمرم ًمٚمح٩م، صمّؿ قمُم٤مم اإل يمالُمف ٓ يدّل قمغم أنّ 

  ُم٤مم ىمد ىمّمد اًمٕمٛمرة ُمٜمذ اًمٌداي٦م-فم٤مهرة ذم يمقن اإل شوؿّص مـ صعره وحّؾ مـ ظؿرتف»

وإذا يم٤من ىمّمدك ُمـ اعم١مرظملم ؿمٞمخ اًمِمٞمٕم٦م وومخر اًمٗمرىم٦م اعمحّ٘م٦م اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 
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ىمٌقل وضمٝم٦م ٟمٔمره ُمع يم٤مُمؾ ف ُمـ اًمٌدهيل أن ٟمٕمتذر قمـ ، وم٢مٟمّ (7)روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

ذم ـ  يمالم ٜم٤م ٓ ٟمٕمّد أّي ومْماًل قمـ أٟمّ  قهن٤م ٓ شمٓم٤مسمؼ اًمرواي٤مت اعمٕمتؼمة،اطمؽماُمٜم٤م ٔرائف؛ يم

 -^طمّج٦م همػم يمالم اعمٕمّمقُملمـ  ٟمٗمًف طمدّ 

ـمٌ٘م٤ًم ًمرواي٦م اًمٙم٤مذم  اإلُم٤مم ؾمقاء ىمٌٚمٜم٤م رواي٦م اًمٚمٝمقف أم مل ٟم٘مٌٚمٝم٤م، وم٢منّ ـ 7

ضم٤مء سمٕمٛمرة؛ ّٕٟمف مل يٙمـ ًمٚمح٩م وهلذا  ٤مصداً مل يٙمـ ىم ويم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، وآؾمتٌّم٤مر

 ُمريدًا ًمٚمح٩م-

ومج٠مة خم٤مًمػ ًمت٤مريخ  يقم اًمؽموي٦م ىمد قمزم قمغم اًمًٗمر اإلُم٤ممُم٤م روي ُمـ يمقن  إنّ ـ  3

ُم٤مم سمٕمزُمف قمغم اسمـ قم٤ٌمس وسمٕمدُم٤م أظمؼمه اإل نّ : إي٘مقل إذ (777ص :إظم٤ٌمر اًمٓمقال)

جلقاب  ٤مًم٨م- وخم٤مًمػ أيْم٤مً ذم اًمٞمقم اًمث طمي ُمّرة أظمرى قمٜمد اإلُم٤مم اًمتقضمف ًمٚمٕمراق

 ؿد أمجعت ادسر يف أحد إيّن »طمٞم٨م ىم٤مل:  ،(7)طم٥ًم ٟم٘مؾ اًمٓمؼمي ٓسمـ قم٤ٌمس ُم٤مماإل

  ٤م اًمٞمقم أو همدًا-إُمّ  ٜمل قم٘مدت اًمٕمزم قمغم اًمًٗمرأي أٟمّ  ،شيقمّل هذيـ

ُم٤مم يمالم اإل اًمٓمؼمي هق أنّ  ـمٌ٘م٤ًم ًمرواي٦م ٤مإلُم٤ممٓسمـ قم٤ٌمس سم ًم٘م٤مء آظمرُمـ  ُيٕمٚمؿوام٤م 

 - (3)شمقضمٝمف إمم اًمٕمراق سمٞمقم واطمد هذا ىمد يم٤من ىمٌؾ

طم٤ًمس مل يٙمـ اًمداومع هق اإلوقم اًمؽموي٦م ي مل يٙمـ اًمٕمزم قمغم احلريم٦م أنّ  إذن يتٌلّم 

  سم٤مخلٓمر يقُمٝم٤م-

 أيب قمٌٞمدةقمـ ُم٘متؾ (4)ٟم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اقمتامده قمغم ٟم٘مؾ اًمٚمٝمقف وطمج٦م اًمًٕم٤مدة  ـ 3

                                                 
 -771ص: رؿم٤مداإل( 7)

 -754ص ،1، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج713ص ،1ريخ اًمٓمؼمي: جشم٤م( 7)

 -741ص ،1، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج713ص ،1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 3)

طمٞم٨م يم٤من رىمؿ  ،ذم ختري٩م رىمؿ اًمّمٗمح٦م ُمـ يمت٤مب طمّج٦م اًمًٕم٤مدة ٠ماعم١مًمػ ىمد أظمٓم ٓ خيٗمك أنّ ( 3)

ّٓ  71اًمّمٗمح٦م اًمّمحٞمح هق  ى همػم اًمٓمٌٕم٦م  أن يٙمقن اعم١مًمػ ىمد أظمذ قمـ ـمٌٕم٦م أظمر)اًمٚمٝمؿ إ

 اًم٘مديٛم٦م(-
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سم٤مٓؾمؿ وطمج٦م اًمًٕم٤مدة سم٤مًمٙمٜمٞم٦م أّن اًمٚمٝمقف ذيمره  وًمٕمٚمف سم٤مقمت٤ٌمر  اًمٜمحقي ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك

هٜم٤مك  أنّ  ؿمٙم٤مل، ومل يذيمرإ ، هٜم٤م ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد مل يقرد أّي وم٘مد فمٜمف ؿمخّملم

ؾمٕمٞمد سمجٞمِمف اجلرار يقم  جملء قمٛمرو سمـمل شمذيمر هذا اعمقوقع اعمٝمؿ، أي  أظمرى شمقاريخ

 وُم٠مظمذ طمج٦م اًمًٕم٤مدة قمغم اًمٔم٤مهر هق هبذه اًمرواي٦م، وص٤مطم٥م اًمّٚمٝمقف ُمتٗمرداًمؽموي٦م، 

  ًمذا ٓ يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إًمٞمف- ؛ت٤مب اًمٚمٝمقفيم

، مل يتٓمرق هٜم٤م سمٌمءٜمجده وم  همػم قم٤مدشمف ُمع اسمـ أقمثؿ وشم٤مرخيفوم٤معم١مًمػ هٜم٤م ؾم٤مر قمغم

سم٤موٞم٦م، وطملم ُمقشمف مل ًمٜمحقي يم٤من ُمـ اخلقارج ُمـ ومرىم٦م اإلا ةقمٌٞمد أسم٤م وٓ ي٘مقل: إنّ 

 -(7)حيي أطمد ذم شمِمٞمٞمع ضمٜم٤مزشمف

ـ ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك اخل٤مرضمل د قمًمد رواي٦م اًمًٞمّ ذم هذا اعمقرد قمّد ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤م 

 ذم ُمثؾ ^د قمـ أصقل اًمِمٞمٕم٦م اعمٕمتؼمة قمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م٤م ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمًٞمّ أُمّ  ُمٕمتؼمة،

 ومٝمق همػم ُمٕمتؼم-  شاهلل ؿد صاء إنّ »طمدي٨م 

ُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف ًمٙم٤من ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد هذه اًمرواي٦م ىمد أؿم٤مرت إمم قمٚمؿ اإلًمق يم٤مٟم٧م 

ُمـ هذا اًمٙمت٤مب وذاك اًمٙمت٤مب  ومجع اإلؿمٙم٤مٓت رض،ٌؼ اًمًامء قمغم إاخل٤مًمد ىمد أـم

ـّ أنّ أسمداً  ٝم٤موًمـ ي٘مٌٚم ، وًمـ يٜمزع يده قمـ أيب قمٌٞمدةٝم٤م قمٚمٞمٜم٤مًمٞمٖمدىم رواي٦م أيب  - ًمٙمٜمف عم٤م فم

قمـ  اؾمتٜمد إًمٞمف ُمتٖم٤موٞم٤مً  ×ُم٤مم اًمّم٤مدقإؿمٙم٤مًمف قمغم احلدي٨م اعمروي قمـ اإل دقمٌٞمدة شم١ميّ 

 اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٛمٞمؼ ذم هذا اعمقوع- 

  ْتٝج١ ايبحح

وصمقق  هق ُمقوع شاهلل ؿد صاء أن يراك ؿتقالً إّن »طمدي٨م  ٟمًتٜمت٩م ام٤ّم ُمر أنّ ـ  53

                                                 
 -774ص ،7، اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب: ج154ص ، روو٤مت اجلٜم٤مت:351ص ،3ُمروج اًمذه٥م: ج (7)
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 (اًمٙم٤مُمؾ)اسمـ ىمقًمقيف ذم  وطمدي٨م واقمت٤ٌمر، وُم٤م ـمرح قمٚمٞمف ُمـ إؿمٙم٤مٓت ذم همػم حمٚمٝم٤م،

د سمـ احلًلم اًمّّمٗم٤مر ذم وحمٛمّ  (اًمقؾم٤مئؾ)واًمٙمٚمٞمٜمل ذم  (ُم٤مُم٦مدٓئؾ اإل)واًمٓمؼمي ذم 

سمِمٙمؾ سيح وىم٤مـمع وضمٝم٦م ٟمٔمر ُم١مًمػ  ٞمٝمؿ( يمٚمٝم٤م شَمُردُّ )روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚم (اًمٌّم٤مئر)

ف مل ؾمالُمٞم٦م، وأٟمّ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل ىمد ظمرج ىم٤مصداً  اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد اًم٘م٤موٞم٦م سم٠منّ 

 يٙمـ قمغم قمٚمؿ سم٠مُمر ؿمٝم٤مدشمف- 

 َاّ بػٗادت٘ٛت ٚد٫يتٗا ايصسةح١ ع٢ً عًِ اإلخطب١: خّط املـ  14
خّط ادقت ظذ وفد »٦م اعمٕمرووم٦م طمقل اخلٓمٌ ىمٚمٛمفقمٜم٤من  أـمٚمؼ (734)صُمـ ـ  55

ىمدر اعمًتٓم٤مع وأٟمٙمر احلؼ سمِمٙمؾ  ٤ٌمـمؾ واعمٖم٤مًمٓم٤متٚمًم فظمٓمذم قمٜم٤مده وؾمٕمك و شآدم إفخ

  -تًؽ سمًٚمًٚم٦م ُمـ آطمتامٓت اًمٌٕمٞمدة وهمػم اًمٕم٘مالئٞم٦مؾم٤مومر و

ىمد ظمرج ُمـ ُمّٙم٦م وهق قم٤ممل  اإلُم٤مم ٓ ري٥م ذم يمقن اخلٓم٦ٌم شمدّل سمٍماطم٦م قمغم أنّ 

مـ خالل مالحظتـا ُلذه اخلطبة، » ىمقًمف: سمدل ٟمّم٤مف ًم٘م٤ملُمـ اإل ذرة وًمق يم٤من ًمف سمِمٝم٤مدشمف

ؿد تقّجف مـ مّؽة ؿاصدًا مؾ مؼتؾف يف ـربالء،  ×مام احلسغاإل مـ ادؿؽـ أن ُيتصقر بلنّ 

مـ خالل مالحظتـا دا ورد يف »هذه اجلٛمٚم٦م:  شول يؽـ ؿصده افؽقؾة وتشؽقؾ احلؽقمة

ف أو أكّ يف ـربالء مام ل يؽـ ظادًا بؿحؾ مؼتؾف إلا أنّ  صخص هذه اخلطبة يستحقؾ أن حیتؿؾ

بشفادتف يف  مام ـان ظاداً اإل فـا يؼغ بلنّ  حیصؾبؾ  شالمقة،ؿاصدًا تشؽقؾ احلؽقمة اإل ـان

ؽقمة ول يؽـ هـاك ما يبعث ظذ إمؾ يف تلشقس احل ،هذا وَّنضتف يف ـربالءشػره 

ؿمٙم٤مٓشمف قمغم هذه اخلٓم٦ٌم ؾمٜمتٕمرض إلٜم٤م - وُمع ذًمؽ وم٢مٟمّ شووآكتصار افعسؽري ظذ افعد

 - اعم١مًمػهلذا اًمً٘مٞمؿ ر  ًمٚم٘مّراء إقمزاء اًمٗمٙمك يتٌلّم ديـ هل٤م طمتّ شمٚمق أظمر ُمٗمٜمّ واطمدًا 

ذم ُم٘متٚمف وٛمـ  اخلقارزُمل ىمد أورد هذه اخلٓم٦ٌم هق: أنّ  ل إؿمٙم٤مل ـمرطمفأوّ 

ده٤م اًمتل أور شؾقـا مفجتف ومـ ـان باذًٓ »ًمٙمٜمّف مل يقرد مجٚم٦م  طمقادث يقم قم٤مؿمقراء،
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يم٤مٟم٧م ىم٤مل: إّٟمف سم٥ًٌم شمقومر اًمٕمقاُمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٜمٍم  صمؿّ ، (افؾفقف)ص٤مطم٥م يمت٤مب 

ف ذم يقم ًمٚم٘مرائـ وم٢مٟمّ  وـمٌ٘م٤مً  د شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م ٓ سم٘مّمد اًمِمٝم٤مدة،ُم٤مم سم٘مّمطمريم٦م اإل

ٝم٤مدشمف ذم ُم٤مم؛ ًمذا أظمؼم ذم هذه اخلٓم٦ٌم قمـ ٟم٠ٌم ؿماء يم٤من ظمٓمر اعمقت ُمتٞم٘مٜم٤ًم ًمدى اإلرققم٤مؿم

اًمِمٝم٤مدة طمتٛمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اعمجري٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  طمٞم٨م يم٤مٟم٧م قم٤مؿمقراء ٓ ذم ُمٙم٦م؛ يقم

 ًمألُمقر-

  ادتٛاب

سمـ قمٞمًك  قمكم ُم٦م اجلٚمٞمؾ، واًمٕماّل (فقفافؾ)د اسمـ ـم٤مووس ذم ًم٘مد ذيمر اًمًٞمّ أّوًٓ: 

كزهة )د سمـ ٟمٍم احلٚمقاين ذم ، واًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ طمًلم سمـ حمٛمّ (ـشػ افغؿة)إرسمكم ذم 

ىمد أًم٘مك هذه اخلٓم٦ٌم أصمٜم٤مء قمزُمف قمغم  ماإلُم٤م وسمِمٙمؾ ىمٓمٕمل أنّ ( 37و 31)ص (افـاطر

  اخلروج إمم اًمٕمراق-

قم٤ٌمرات وأًمٗم٤مظ هذه اخلٓم٦ٌم واوح٦م ووقح اًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر  إنّ وثاكقاً: 

 ارشم٤ٌمط سمٞمقم قم٤مؿمقراء-  وًمٞمس هل٤م أّي  ٤م ىمد أٟمِمئ٧م أصمٜم٤مء ظمروج اإلُم٤مم ُمـ ُمّٙم٦م،قمغم أهّن 

اخلٗمٞم٦ّم قمـ اعمًت٘مٌؾ واحلقادث  شمٜمٌئ ش ل مكع أكا ٓؿقفخرو»مجٚم٦م  : إنّ وثافثاً 

ٓ قمـ احلقادث  اخلٓم٦ٌم،واعمٙم٤من واًمزُم٤من اًمذي يٌٕمد قمـ ُمٙم٤من وزُم٤من إٟمِم٤مء  اعمٍمعو

احل٤مصؾ  اعم٘متؾو وٓ قمـ اعمٍمع ،اًمتل ؾمتحدث سمٕمد ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمزُمـ أو ؾم٤مقمتلم

  -واعمِمٝمقد

 ء،ـرَبالو افـَقاويس َبغَ  افَػَؾقاِت  ُظسالن ُعفاَؼطّ تُ  وصاِل لبِ  ّكالـ»مجٚم٦م  شمٙمـ ملورابعاً: 

ك خيؼم سمف ظمؼمًا جمٝمقًٓ ذم يقم قم٤مؿمقراء طمتّ  ششغباً  جِربةً أو جقؾاً  ـراصاً أ مـّا نّ ألَؾقؿ

ُم٤مم ىمد اعمقوقع ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمٚمجٛمٞمع، أوػ إمم يمقن اإل؛ ّٕٟمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم يم٤من اإلُم٤مم

ء، ٓ مقص وـرَبال افـَقاويس َبغَ »مجٚم٦م و أيْم٤ًم ذم ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء وُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م، أظمؼم قمٜمف

ٝمقف وٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر سحي٦م رواي٦م يمِمػ اًمٖمّٛم٦م واًمٚم اًمتل وردت ذم شظـ يقم خّط بافؼؾؿ
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 ٓ يّمح  جرد قمدم وضمقده٤م ذم يمت٤مب اخلقارزُملعم؛ إذ واإلظم٤ٌمر قمـ اعمًت٘مٌؾ ١ماًمتٜمٌ ذم

م قمغم قمدم اًمزي٤مدة ُم٘مدّ  وسمح٥ًم اعمقازيـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيْم٤ًم وم٢مّن أص٤مًم٦مٟمٙم٤مر اقمت٤ٌمره٤م، إ

ص٤مطم٥م يمِمػ  ووعه٤مشملم اجلٛمٚمتلم ُمـ  ومال يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل سم٠منّ  ٜم٘مّم٤من،أص٤مًم٦م قمدم اًم

  اًمٖمّٛم٦م وُم١مًمػ اًمٚمٝمقف وُم١مًمػ ٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر واًمذيـ هؿ ُمـ أقمالم اًم٘مرن اخل٤مُمس-

قمقاُمؾ آٟمتّم٤مر ىمد  دًا سم٠منّ ُمـ اًمٕمجٞم٥م أن يٙمقن ٟم٘مؾ اخلقارزُمل ُم١ميّ  وخامساً:

وإقمج٥م ُمـ  -احلٙمقُم٦م شمِمٙمٞمؾ ُم٤مم ىمد ظمرج ىم٤مصداً اإل يم٤مٟم٧م ُمقاشمٞم٦م ذم ُمّٙم٦م، وأنّ 

ُم٤مم مل اإل أنّ  يٕمٜمل إلُم٤مم،ىمٓمٕمٞم٤ًم ًمىمد ص٤مر ذم يقم قم٤مؿمقراء ظمٓمر اعمقت  نّ ف: إذًمؽ ىمقًم

واىمع إُمر ي٘ميض سمٙمقن اإلُم٤مم يم٤من  واحل٤مل أنّ  سمِمٝم٤مدشمف ىمٌؾ يقم قم٤مؿمقراء، يٙمـ قم٤معم٤مً 

 ًمؽ- قمغم ذ ؿم٤مهدُمٜمذ اًمٌداي٦م وهذه اخلٓم٦ٌم  ىمد يم٤من ىمٓمٕمٞم٤مً ظمٓمر اعمقت  وأنّ  قم٤معم٤ًم سمذًمؽ،

شمٌٓمؾ و هذه اخلٓم٦ٌم شمرد واحل٤مل أنّ  ،هذه اخلٓم٦ٌم سم٠مصؾ ُمّدقم٤مك ؽ شمتٛمًؽ ذم ردّ إٟمّ 

 ُمّدقم٤مك ُمـ أؾم٤مؾمف- 

اًمقوقح  هل ذم هم٤مي٦م اًمتل شمفجتف مـ ـان ؾقـا باذًٓ »جٛمٚم٦م سمومٞمام يتٕمٚمؼ  شادشاً:و

 ٟم٘مؾ اخلقارزُملواًمٍماطم٦م سمٙمقن طمريم٦م اإلُم٤مم ىمد يم٤مٟم٧م ُمـ أضمؾ اًمِمٝم٤مدة، وىمد ضمٕمؾ 

 ُمثالً  اإلُم٤مم ىمد ىم٤مهل٤م ذم حمؾ آظمر، ، وأنّ ُمـ اخلٓم٦ٌم ًمٞم٧ًم ضمزءاً أّن هذه اجلٛمٚم٦م دًمٞماًل قمغم 

أدرضم٧م ُم٤مم ذم اًمٕمّمقر اًمت٤مًمٞم٦م سمٕمدُم٤م مجٕم٧م ظمٓم٥م اإلوسمٕمد وصقل ظمؼم ُم٘متؾ ُمًٚمؿ 

ي٘مقل:  شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م سمٕمد هذه اخلٓم٦ٌم وشمدرجيٞم٤ًم وّٛم٧م إمم اخلٓم٦ٌم وقمّدت ضمزءًا ُمٜمٝم٤م- صمؿّ 

حؾ مل ي١مظمذ ومٞمٝم٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر ذيمر اعم (َتػ افعؼقل)و (َّنج افبالؽة)ُمـ ىمٌٞمؾ  يمت٤ٌمً  نّ إ

أؿم٤مر إمم ُمث٤مل  وُمـ صمؿّ  ، ومج٤مءت ظمٓمٌٝمؿ ُمتت٤مًمٞم٦م،×واًمت٤مريخ ذم مجع ظمٓم٥م اعمٕمّمقم

  -(َتػ افعؼقل)اًمتل ذيمرت ذم  ×ُم٤مم احلًلمذًمؽ ُمـ يمٚمامت اإل

وخيتٚمط إُمر قمغم ُمـ مل يٙمـ طم٤مذىم٤ًم  ىمد حيدث ُمثؾ ذًمؽ ذم اجلٛمٚم٦م اجلقاب هق:و

٤م ذم  هذيـ اًمٙمت٤مسملم  اعمذيمقريـ مل أُمّ و ،اخلٓم٤مب وقمٚمؿ احلدي٨مُمٕمروم٦م ُم٤مهرًا ذم ومـ  أو
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ك ذم اعمث٤مل اًمذي ، سمؾ مل ي٘مع آؿمت٤ٌمه طمتّ ومل يذيمر ُمقردًا ًمذًمؽ ُمـ أطمد ظمٓم٠مي٘مع  هٙمذا 

إّن »مل يٕمّد ظمٓم٤مب  ×ُم٤مم احلًلمقمـ اإل شإّن هذه افدكقا»ه- ويمؾ ُمـ ٟم٘مؾ ظمٓم٦ٌم ذيمر

 - آظمر قمّده٤م ظمٓم٤مسم٤مً و ،هل٤م الً ذي شاس ظبقد افدكقاافـ

ًمٙمقٟمف ٓ  ٤مُمثؾ هذه آطمتامٓت؛ إُمّ  ل٘ميٚمٟمٕمؿ، أُمث٤مل ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ىمد 

 ريػ احل٘م٤مئؼ وإسمداء رأيف اعمٌتٜملف أراد ُتيٛمٚمؽ ُمٕمروم٦م يم٤مومٞم٦م سم٤مًمت٤مريخ وإطم٤مدي٨م، أو ٕٟمّ 

هذه  اًمٔمٜمقن وآضمتٝم٤مدات اًمقاهٞم٦م واًمزائٗم٦م- ويمٞمٗمام يم٤من وم٢منّ قمغم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ 

مـ ـان »مجٚم٦م  آطمتامٓت ًمٞم٧ًم قم٘مالئٞم٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦م ام٤م ي٘ميض وسمدون أدٟمك ؿمؽ سم٠منّ 

  هل ضمزء ُمـ هذه اخلٓم٦ٌم- شباذًٓ 

سمٕمد ن يٙمقن ن هذه اجلٛمٚم٦م ىمد ىمٞمٚم٧م ذم حمؾ آظمر يم٠م٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مطمتامل يمقأُمّ 

 ٟم٘مقل:  ،وصقل ظمؼم ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ

اخلٓم٤مب سمٕمد وصقل ظمؼم  اف ىمد ذيمر ُمثؾ هذيمت٤مب ُمـ يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ أٟمّ  مل يٜم٘مؾ ذم أّي 

 نإ ُمصبِحاً  راِحٌؾ  يّن نؾَ  َمَعـا َؾْؾْرَحؾ»ف ٓ وضمف ًمّمدور هذا اًمٙمالم ، يمام أٟمّ ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ

هذه اجلٛمٚم٦م شمٜم٤مؾم٥م وم٘مط ذم طم٤مل اًمرطمٞمؾ، واًمًػم واحلريم٦م- ووهق  اإلُم٤ممُمـ  شاهلل صاءَ 

قضّمف إمم اًمت أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ وطملم ذموٓ وضمف إلٟمِم٤مء هذه اخلٓم٦ٌم  روضمف ُمـ ُمّٙم٦م،ُم٘م٤مم ظم

يمؾ  ومٞم٘مقل ىمد أهمٚمؼ قمٞمٜمٞمفًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ُم١مًمػ ا سمام أنّ ًمٙمـ و اًمٕمراق وذم يقم قم٤مؿمقراء-

  هذا اًم٘مًؿ ُمـ يمت٤مسمف- ُمٜمٓم٘مف وُت٘مٞم٘مفقمغم وهـ  ويٙمٗمٞمٜم٤م دًمٞمالً  ُم٤م حيٚمق ًمف-

 ديٌٝ آخس! 
ٙمـ ذيؾ هذه اخلٓم٦ٌم مل ي آظمر قمغم ردّ  ُت٧م قمٜمقان دًمٞمؾ (731)صذم  يمتٌفُم٤م ـ  54

سمؾ أٟمِم٠مه٤م  ُم٤مم ىمد أٟمِم٠م هذه اخلٓم٦ٌم يقم ظمروضمف،اإل ف مل ي٘مؾ أطمد أنّ ؛ ٕٟمّ أيْم٤مً  صحٞمح٤مً 

أي ٟمٗمس يقم ـ  ك يقم اًمؽموي٦ممل يٙمـ طمتّ  اإلُم٤مم - وُم٤م ىمٚمتٛمقه ُمـ أنّ سمٞمقم ىمٌؾ ظمروضمف

 احل٩م صمؿّ  سم٢مطمرام مطمرذم ذًمؽ اًمٞمقم أف قمغم اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق، وأٟمّ  قم٤مزُم٤مً ـ  طمريمتف
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طمرام اإلُم٤مم مل يٙمـ حمرُم٤ًم سم٢م وذيمرٟم٤م سم٠منّ  ٌٜم٤م قمٜمف ؾم٤مسم٘م٤مً ٟمٍمف وأشمك سمٕمٛمرة ُمٗمردة، ىمد أضما

هذه وٚمح٩م- يٙمـ ًمف إرادة ًمًمٚمخٓمر هلذا مل  يم٤من ُمًتِمٕمراً ىمد احل٩م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م؛ وّٕٟمف 

، وقمٚمٞمف وقم٤مزُم٤مً  ًمٚمخٓمر ىمٌؾ يقم ظمروضمف يم٤من ُمًتِمٕمراً  اإلُم٤مم دًمٞمؾ قمغم أنّ أيْم٤ًم اخلٓم٦ٌم 

  غم طمدي٨م ُمٕمتؼم وطمج٦م-ُم٦م قمُم٘مدّ  (اإلرصاد)ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن رواي٦م 

عم٤م ٟم٘مٚمف  ٤م وىمٕم٧م ذم طمدود اًمٔمٝمر ـمٌ٘م٤مً سمام أهّن  اإلُم٤ممطمريم٦م  ف ُمـ أنّ وأُّم٤م ُم٤م فمٜمـ  51

 نّ ٢موم وقمٚمٞمف ؛ء وىم٧م اًمّمٌحيم٤من أصمٜم٤م ذًمؽ اًمٓمؼمي، وهذا يٜم٤مذم ُم٤م ذيمر ذم اخلٓم٦ٌم ُمـ أنّ 

 هذه اخلٓم٦ٌم أو اجلزء إظمػم ُمٜمٝم٤م قمغم إىمؾ مل يٜمِم٠م ذم ُمّٙم٦م- 

ؾقـا  مـ ـان باذًٓ »أيـ أٟمِمئ٧م هذه اجلٛمٚم٦م  ٤م اًمرضمؾ، إذن أظمؼمٟم٤م: أهّي اجلقاب هق

 قمغم اًمرطمٞمؾ قمٜمف ُم٤مً زرطمٚمف، قم٤م اإلُم٤ممُمٙم٤من همػم ُمّٙم٦م ىمد أٟم٤مخ قمٜمده  وأّي ؟! شمفجتف

 (كزهة افـاطر)و (فقفافؾ)و (ـشػ افغّؿة)٤م أن شم٘مٌؾ سمٙمالم ص٤مطم٥م وم٢مُمّ  وىم٧م اًمّمٌح؟

ُم٤مم ٤م ىمد أٟمِمئ٧م ذم ُمّٙم٦م طمٞمٜمام يم٤من اإلههل٤م إمم آظمرهذه اخلٓم٦ٌم ُمـ أوّ  اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٠منّ 

اعمٙم٤من اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع  قمغم اًمتقضّمف إمم اًمٕمراق، أو أّٟمؽ شمٙمِمػ ًمٜم٤م سمٜمٗمًؽ قمـ قم٤مزُم٤مً 

  إٟمِم٤مء هذه اخلٓم٦ٌم-

، ٕم٤مُمؾ هب٤م ُمع هذا اعمٜمٓمؼيٜمٌٖمل اًمت ذم اًمٓمري٘م٦م اًمتلواىمٕم٤ًم  ٟم٤ًمن ًمٞمٌ٘مك ُمتحػّماً اإل إنّ 

ٟم٘مؾ اًمٓمؼمي  ُمـ اقمت٤ٌمر عم٤م ي٘م٤مسمٚمف وم٠مّي  ٟمٗمًف، اإلُم٤ممهذه اخلٓم٦ٌم ظمٓم٤مب  ُمْم٤موم٤ًم إمم أنّ 

، ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن رطمٚم٦م اإلُم٤مم قمٜمد سمٕمدُم٤م ذيمرٟم٤مه طمقًمف ُمـ شمقوٞمح ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼو

اًمّم٤ٌمح ُمع يمقهن٤م ٟمحق اهلدف واخلروج قمـ ُمٙم٦م واًمقداع ُمع إؿمخ٤مص واًمٙمٕم٦ٌم 

إذ ُمـ اعمٛمٙمـ   اعمٕمٔمٛم٦م اًمتل ـم٤مًم٧م إمم ىمري٥م اًمٔمٝمر يمام ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ٓ يتٜم٤مرم ُمع اًمٕمرف؛

ّٓ ٤مأن يٙمقن هتٞم١مه ًمٚمرطمٞمؾ قمٜمد اًمّمٌ ف أقمٞم٤من اًمٜم٤مس وقمقاُمٝمؿ سمٚم٘م٤مئف شمنّم   أنّ ح إ

 وشمقديٕمف ىمد طم٤مل دون ذًمؽ إمم ُم٤م ي٘م٤مرب وىم٧م اًمٔمٝمػمة-

ُمثؾ هذه اعمْم٤مُملم وإًمٗم٤مظ ٓ يٛمٙمـ قمّده٤م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض أو وم٢مّن وقمٚمٞمف 

 إسمٓم٤مل أظمر- و أطمده٤م دًمٞمؾ قمغم ردّ  أنّ 
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 !سفسض آخ

 اً ف يم٤من ُمٍّم ؛ وٕٟمّ (ؾرض آخر)اعم١مًمػ ُت٧م قمٜمقان تحدث ي (737)صذم ـ  51

ُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف، ظمّقل ًمٜمٗمًف شمقضمٞمف وشم٠مويؾ هذه اخلٓم٦ٌم اًمتل قمغم إصم٤ٌمت قمدم قمٚمؿ اإل

ُم٤مم ًم٘مد أؾمٗمرت اؾمتنماوم٤مت اإل :أظمػماً  ُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف، ومٙمت٥مًمدًٓم٦م قمٚمؿ اإلسحي٦م ذم ا

وإُمٙم٤من اعمقاضمٝم٦م ؾ احلٙمقُم٦م امٙمـ اًمتح٘مؼ، أُمر شمِمٙمٞم اًمتل داُم٧م سمْمع ؿمٝمقر قمغم أنّ 

 ك ُيِٕمّد أصح٤مسمف ًمٚمجٝم٤مد واًمتْمحٞم٦م- هذه اخلٓم٦ٌم طمتّ  ًمذا ىمرأ ، اًمٕمًٙمري٦م

 قم٤مزُم٤مً ـ  سمح٥ًم ىمقًمٙمؿـ  اإلُم٤ممٟمحـ ٟم٘مقل: ذم ُمثؾ ذًمؽ اعمقىمػ اًمذي يم٤من ومٞمف 

ًمٚمجٞمش واجلٜمد، ي٤م شمرى  ُمع طم٤مضمتف إمم اًمٙمقوم٦م ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦مقمغم اًمتقضّمف 

جي٤مد اًمٞم٠مس ووم٘مدان إُمؾ ُمـ شم٠مؾمٞمس ٤من ُيرضمك ُمـ ذيمر هذه اخلٓم٦ٌم همػم إر يمأصم أّي 

ويمقن  ش.. بغ افـقاويس وـربالء. ل مكعوخر»ارشم٤ٌمط سملم مجٚم٦م  وأّي  !احلٙمقُم٦م؟

 شٓ مقص»مجٚم٦م  ويمذًمؽ ،يمرسمالء يم٤مٟم٧م ىمري٦ٌم ُمـ اًمٙمقوم٦م إمم اًمٙمقوم٦م وأنّ  ٤مً ذاهٌ اإلُم٤مم

 اًمتل شمٕمّد مجٞمٕمٝم٤م ؿمقاهد ضمٚمٞم٦ّم قمغم شـان باذًٓ مـ »مجٚم٦م وش ...رضا اهلل رضاكا»مجٚم٦م و

وسملم اؾمتنماوم٤مت  هذه احلريم٦ماًمٜمٝم٤مي٦م اًمٗمجٞمٕم٦م اًمتل ؾمتٜمتٝمل هل٤م ٤مًم٘متؾ واًمِمٝم٤مدة وسم اًمٕمٚمؿ

 - اإلُم٤مم ـ سمح٥ًم ىمقًمٙمؿ ـ اًمتل ىمد داُم٧م ؿمٝمقراً 

ومٛمـ يريد شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م ويٕمت٘مد سمتقومر  ًمٌٕمٞمد يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمٌالهم٦م،هذا  إنّ 

  ر يمٞمػ ًمف أن ي٘مقل ُمثؾ هذا اًمٙمالم؟!٤مقمقاُمؾ آٟمتّم

 ٬َحع١

إمم  ذاه٤ٌمً  ُم٤ممإذا يم٤من اإل: (مالحظة)ُت٧م قمٜمقان  (733)صيمت٥م اعم١مًمػ ذم ـ  54

 أيْم٤مً  ًمٙم٤مٟم٧م هذه اخلٓم٦ٌم ويمت٥م ًمف اًمٜمٍم واؾمتِمٝمد سمٕمد ذًمؽ سمٕمنم ؾمٜمقات اًمٙمقوم٦م

  -ُمٕم٘مقًم٦م

وسمالهم٦م  ،٦مك ُمقوققمٞم٦م ًمتٚمؽ اخلٓمٌاحل٤مًم٦م ًمـ يٙمقن هٜم٤م هذهاجلقاب هق: أّٟمف ذم 
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  سمٍماطم٦م وهق ىم٤مئد اجلٞمش-ُم٘متٚمف  أن ي٠ميت سمتٚمؽ اخلٓم٦ٌم ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ويٕمٚمـ شم٠مسمكاإلُم٤مم 

ي٘مؾ  ًمذا ذم ُمّم٤مدر أظمرىهذه اخلٓم٦ٌم مل شَمِرد  أنّ : آظمر اقمؽماو٤مت اعم١مًمػ هلـ  41

 اًمٚمٝمقف-  سمٜم٘مؾ آـمٛمئٜم٤من

ٚمؽ اًمٙمت٥م ٛم٦م مل شمذيمر ذم شمُمـ إُمقر إظمرى اعمًٚمّ  اً هٜم٤مك يمثػم هق: أنّ  وضمقاسمف

ذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م مل و ،آؾمت٘مّم٤مء٦م، وسمٜم٤مؤهؿ مل يٙمـ قمغم ظم٤مّص٦م ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ 

 يمت٤مبأّن إمم  ُمْم٤موم٤مً - ُمثؾ زُم٤مٟمٜم٤م شمٙمـ ومٞمٝم٤م مجٞمع اًمٙمت٥م واعمّم٤مدر ُت٧م أيدي اجلٛمٞمع

د سمـ ـمٚمح٦م اًمِم٤مومٕمل اعمتقذم ؾمٜم٦م هذه اخلٓم٦ٌم قمـ يمامل اًمديـ حمٛمّ  روى (ـشػ افغّؿة)

٦م اجلٚمٞمؾ طمًلم سمـ اًمٕماّلُم ، يمام رواه٤م(مطافب افسمول)و (ػريدافعؼد اف)ُم١مًمػ  457

  د احلٚمقاين أيْم٤ًم-حمٛمّ 

ة اًمتل يٙمِمػ ٟمّّمٝم٤م قمـ ُمٜمٓمؼ وىمقّ هذه اخلٓم٦ٌم  هق أنّ  أن ي٘م٤مل سمث٘م٦م:ُم٤م يٛمٙمـ و

ُمـ اًمٕمٚمامء وأرسم٤مب اًمٗمـ  أن أّي  ذم هم٤مي٦م آقمت٤ٌمر، طمٞم٨م مل ئمٝمر حلدّ  اإلُم٤ممشمّمٛمٞمؿ 

  ثؾ هذه آطمتامٓت اًمقاهٞم٦م وهمػم اعمٜمٓم٘مٞم٦م ذم اقمت٤ٌمره٤م-شمردده ومٞمٝم٤م؛ ًمذا ٓ ختدش ُم

 ا٭زبعني شٜاز٠ عباز٠ حٍٛ حتكٝلـ  14
 ُمْفَجتَفُ  َبَذَل و» زي٤مرة إرسمٕملمُمـ ٕم٤ٌمرة ذه اًمومٞمام يتٕمٚمؼ هب ي٘مقل (735)صذم ـ  47

ـَ  ِظباَدك فِقستَـِْؼَذ  ؾِقؽ ُمـ هذه  ؿإّٟمف ُيٗمٝمًمق ىم٤مل ؿمخص: : شافظاَلفَةِ  ِحرةِ و اجَلفافَةِ  ِم

ٟمحق ف ُترك وأٟمّ  أن يًٞمؾ دُمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ُمٜمذ اًمٌداي٦م ُم٤مم يم٤من ُمريداً اإل اجلٛمٚم٦م سم٠منّ 

أن يًٞمؾ ف مل يٙمـ همروف ُمع أٟمّ  شْحزة»أيْم٤ًم قمغم  ٦مص٤مدىم هذه اجلٛمٚم٦م نّ ٟم٘مقل ًمف: إ، اًم٘متؾ

 - إًمخ ًمٙمن ؿمقيم٦م قم٤ٌّمد إصٜم٤مم ام يم٤من ُمريداً إٟمّ ؿم٤مرك ذم ُمٕمريم٦م أطمد، و ف طمٞمٜمامدُم

٘مٞم٘مل فم٤مهرة ذم يمقن سمذل اًمٜمٗمس هذه اجلٛمٚم٦م وسمح٥ًم ُمٕمٜم٤مه٤م احل ب هق: إنّ اجلقا

قمغم اًمِمٝم٤مدة ىمد يم٤من قمـ قمٚمؿ واظمتٞم٤مر، ويمقن إٟم٘م٤مذ اًمٕم٤ٌمد ُمـ اجلٝم٤مًم٦م ىم٤ٌمل واإل
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ؾم٥ٌم  إنّ  :زه٤مق- وسمٕم٤ٌمرة أظمرىإلٌذل اعمٝمج٦م وشمٕمريض اًمروح ًمسم حيّمؾواًمْمالًم٦م 

 - شباد ببذل مفجتف يف اهللاشتـؼذ افع» أي ،ُم٤مم عمٝمجتفيم٤من سمذل اإل ٟمج٤مة اًمٜم٤مس

 سمذل ُمٝمجتف قمـ قمٚمؿ واظمتٞم٤مر،ىمد ؿمٝمٞمد وقمٚمٞمف شمّمدق هذه اجلٛمٚم٦م طم٘مٞم٘م٦م قمغم 

اؾمتِمٝمد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  قمغم ُمـ شمّمدق جم٤مزاً  وًمٙمـتف، سمذل ٟمٗمًف ؾم٥ٌم ًمٜمج٤مة أُمّ  ويٕمٚمؿ أنّ 

 ومل يؽمشم٥م هذا إصمر قمغم سمذل ٟمٗمًف وؿمٝم٤مدشمف- 

ؾمالم وطمٗمظ اإل ٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾُمـ يِمٝمر ؾمٞمٗمف ًمٚمج اًمِمٝمداء ُمـ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

 ،ك ي٘متؾ، ومتؽمشم٥م آصم٤مر مج٦م قمغم شمْمحٞم٤مهتؿ ودوم٤مقمٝمؿاًم٤ًمُمٞم٦م طمتّ  هداومفطمّمقٟمف وأ

  وهم٤مراشمف- ٛمقدهؿ ذم وضمف محالت اًمٕمدووص

اًم٘متؾ، يمح٤مل طم٤مُمؾ و وآؾمت٘م٤مُم٦م حيت٤مج إمم سمذل اًمٜمٗمساًمديـ وصقٟمف  ٟمج٤مة وشم٤مرة

طمٗمظ اؾمت٘م٤مم و إذا، وش ًمٚمٗمراراجلٞم قمدم صٛمقده وومراره ؾمٞمدومع مجٞمعأّن  إذا رأىاًمراي٦م 

ُمثؾ ُم٤م )ويدومع اخلٓمر ؿمخص آظمر يرومٕمٝم٤م وًمٙمـ إرسم٤ًم إرسم٤ًم  وي٘مٓمع وم٢مّٟمف ي٘متؾ اًمراي٦م

، أو اسمـ رواطم٦م(و د سمـ احل٤مرصم٦مزيو طمدث ذم همزوة ُم١مشم٦م واًمتٗم٤مين اًمٕمجٞم٥م جلٕمٗمر اًمٓمٞم٤ّمر

 حيتذى سمف- ويٙمقن قمٛمٚمف ُمث٤مًٓ  ،اعمٞمدان ٓ يؽميمقنو اعمًٚمٛمقنيتحٛمس 

بذل مفجتف ؾقؽ فقستـؼذ » :وهٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل طم٘مٞم٘م٦م ،اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس تٕملّم شمهٜم٤م  

 وادّ اعمقىمػ، ؿمٝمداء ضمّردوا ؾمٞمقومٝمؿ ًمٞم١م - ًم٘مد يم٤من ًمِمٝمداء يمرسمالء ُمثؾ هذاششالماإل

ومآصمروا وشمٗم٤مٟمقا ذم سمذل ُمٝمجٝمؿ دوٟمف  ؾمالم ووزم اهلل،وفمٞمٗمتٝمؿ ذم اًمذود قمـ ىم٤مئد اإل

، اًمت٤مريخ ًمف ُمثٞمالً  ذم ذًمؽ اعمٞمدان اًمذي مل يِمٝمد اً حمػّم  سم٤مرزاً  ًمٕمٌقا دوراً و ك اًمِمٝم٤مدة،طمتّ 

 ؾمالم وأطمٙمٛمقا ًمقاءه- ومرومٕمقا راي٦م اإل

ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن هذا  إذ ذه اجلٛمٚم٦م ص٤مدىم٦م قمغم يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ،ه إنّ  ذم اًمقاىمع

اًمرضم٤مل اًمّمٜم٤مديد قمـ ؾم٤مئر هق ّه ت٤ميز ه١مٓء  يث٤مر ُمـ أضمؾ ٟمج٤مة اًمديـاإلاًمتٗم٤مين و

هق اعمٞمدان اًمذي سمرز إًمٞمف ه١مٓء اعمْمّحلم   شمٚمؽ اًمدرضم٤مت- إنّ قمغموطمّمقهلؿ اًمِمٝمداء 
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  ؾمالُمل-ُمٞمدان سمذل اًمٜمٗمس وشم٘مديؿ اعمٝم٩م ُمـ أضمؾ طمٗمظ اًمديـ اإل

 طم٘مٞم٘م٦م هذه اجلٛمٚم٦م شمّمدق قمٚمٞمٝمؿ وم٢منّ  داء سمدر وأطمد،محزة وؿمٝم ٛمثؾ٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمأُمّ 

 ومٝمل ص٤مدىم٦م إٓقمـ قمٚمؿ واظمتٞم٤مر، وويم٤من سمذل اًمٜمٗمس  هذه أصم٤مر ٟمٗمقؾمٝمؿ ًمٌذل ًمق يم٤من

اعم٘م٤مم  هذاز قمغم ئف طم٤موم٢مٟمّ  سملم اًمِمٝمداء، فًم اًمذي ًمٕم٤مزمسم٤مقمت٤ٌمر اعم٘م٤مم ا ومحزةقمٚمٞمٝمؿ جم٤مزًا- 

 - (7)اًمٗمْمٞمٚم٦مشمٚمؽ و

يمقٟمف يم٤من  هل قملم اًمقاىمع؛ اإلُم٤مماًمزي٤مرة طمقل  ُمـٕم٤ٌمرة اًمهذه   أنّ يتٌلّم  وقمٚمٞمف

ثقرة ٦م اًمٞمزيدي٦م واًمقمالن قمـ سمٓمالن احلٙمقُماإل سم٠منّ  وقم٤معم٤مً  ،قمغم أُمر اؾمتِمٝم٤مده ُمّٓمٚمٕم٤مً 

اؾمتِمٝم٤مده هبذا  قم٤معم٤ًم سم٠منّ  ىم٤ٌمل قمغم اًمِمٝم٤مدة،سمذل اًمٜمٗمس واإل يٕمٜملاًمٌٞمٕم٦م  وآُمتٜم٤مع قمـ

٠م هلذه أصم٤مر واًمؼميم٤مت اًمٜمحق ُمـ اعمٔمٚمقُمٞم٦م واًمٔمٛم٠م ُم٘م٤مرٟم٦م ٕه أهؾ سمٞمتف ؾمتٙمقن ُمٜمِم

 ٘م٤موٞم٦م حلٙمقُم٦م يزيد- اًميسم٦م ُمـ اًم ؾمالمإلوٟمج٤مة ا

طم٥ًم  قمتؼمٟم٤مهذا اًمتح٘مٞمؼ اًمدىمٞمؼ، ًمق ا ومٛمع سف اًمٜمٔمر قمـ وقمغم يمؾ طم٤مل،

وُمـ هذه اجلٝم٦م سم٤مىمل اًمِمٝمداء أظمريـ مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سمِمٝم٤مدشمف، ُمثؾ ُم٤مم اإل ومروٙمؿ أنّ 

قمغم أّن اإلُم٤مم يم٤من  وًمٞم٧ًم دًمٞمالً  قمغم اجلٛمٞمع سم٤مًمًقي٦م،هذه اجلٛمٚم٦م : إّن إـمالق ٟم٘مقل

ٛمدشمف ذم هذا اًمذي اقمت اًمٓمرحو ـمٌ٘م٤ًم ًمألؾم٤مسوم٢مّٟمف ، ُمتقضمٝم٤ًم ٟمحق اًمِمٝم٤مدة قمـ قمٚمؿ

وهذه اجلٛمٚم٦م ، اًمْمالًم٦مٜمج٤مة اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمـ مل شم اإلُم٤مم ٟمٗمسوم٢مّن اًمِمٝم٤مدة وسمذل  اًمٙمت٤مب

 ٕنّ  قمغم اإلُم٤مم؛وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٙمـ ص٤مدىم٦م  ظمريـأِمٝمداء اًموإن يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م ذم طمؼ 

ُمع شمٚمؽ اًمنموط اىمؽماح اًمّمٚمح سمٕمد ي٠مؾمف ُمـ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ًمٜمٔمريمؿ  ـمٌ٘م٤مً  اإلُم٤مم

ُم٤مم اإل ًمٙمل ٓ يًتًٚمؿو سملم اًمتًٚمٞمؿ ٓسمـ زي٤مد أو اًم٘متؾ، وظمػّم ٘مٌؾ، ٤م مل شمًمٙمٜمٝم اًمثالصم٦م

                                                 
(7 ) ّٓ  ومٜمحـ ٓ ٟمرىمك ُم٤م ٟم٘مقًمف طمقل درضم٤مت ه١مٓء اًمِمٝمداء هق سم٤مقمت٤ٌمر اؾمتٜم٤ٌمـمٜم٤م اًمِمخيص، وإ

سمذًمؽ-  قمغم قمٚمؿ^ اهلل ورؾمقًمف وإئٛم٦مو ،محزة عمثؾرومٞمٕم٦م اًم اًمدرضم٦مسمداء رأي ي٘مٞمٜمل طمقل إل

 ًمألظم٤ٌمر- ريض اهلل قمٜمف وقمـ مجٞمع اًمِمٝمداء- أيمثر واًمتح٘مٞمؼ ذم ذًمؽ حيت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م
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ـَ  ِظباَدك فِقستَـِْؼَذ  ؾِقؽ ُمْفَجتَفُ  َبَذَل » إنّ ىمؾ زم  إذن ٓسمـ زي٤مد وم٘مد ىمتؾ،  ِحرةِ و اجَلفافَةِ  ِم

لم قمدم اؾمتًالُمف ٓسمـ زي٤مد قمالىم٦م سم أّي  ؟ُمع رأيٙمؿ شمّمدقو شمٜمًجؿيمٞمػ  شافَظالفَةِ 

 -ٚمف ُمـ أضمؾ هداي٦م اًمٜم٤مس وٟمج٤مهتؿ ُمـ اًمْمالًم٦م واجلٝم٤مًم٦م، وسملم ىمتوىمتٚمف

يمحٛمزة  أظمريـ ُم٤مم إمم ُم٤م هق أدٟمك ُمـ ُم٘م٤مم اًمِمٝمداءطمٓمٓم٧م ُمـ ُم٘م٤مم اإل ًم٘مد

  - (7) (ىمد همٗمٚمتؿاهلل  إن ؿم٤مءؾم٤مئر ؿمٝمداء سمدر وأطمد )ُمـ سمؾ  وضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤ّمر،

ًمْمالًم٦م أي ٟمج٤مة اعمجتٛمع ُمـ ا هذا إصمر، أنّ هق فم٤مهر هذه اجلٛمٚم٦م  أنّ  ُمْم٤موم٤مً 

، وإذا طمّمؾ اًم٥ًٌم طمّمؾ سمذل اعمٝمج٦مّٕن ؾمٌٌف  ؛واجلٝم٤مًم٦م ُمؽمشم٥م قمغم ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم

اإلُم٤مم مل ي٘مّمد ُمـ اًمِمٝم٤مدة وسمذل اًمٜمٗمس ؾمقى  قمل أنّ ؽ شمدّ واحل٤مل أٟمّ  -أيْم٤مً  اعم٥ًٌم

 ُم٤مم ىمد سم٤مءت سم٤مًمٗمِمؾ ومل شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أّي أّن هنْم٦م اإلو قمدم آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مد،

  ـ- ٟمٕمقذ سم٤مهللـ  ٟمتٞمج٦م

 قّص١ امل٥٬ه١ ٚادتٔـ  11
 ه٤مأروٞم٦م إٟمٙم٤مر هيٞمئ ًمٙملو ىمّّم٦م اعمالئٙم٦م واجلـ،( قمٜمقن 734ُمـ )صـ  47

قمـ يمت٤مب  (فقفافؾ)أؿم٤مر إمم ٟم٘مٚمٝم٤م ذم  صمؿّ   ،(كقر افعغ)قمـ يمت٤مب  ًٓ ٟم٘مٚمٝم٤م أوّ سمزقمٛمف 

  ه٤م-ذًمؽ يردّ  ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد، فم٤مٟم٤ًم أنّ ( مقفد افـبل ومقفد إوصقاء)

 ،ًمٞمس ُمقردًا ًمإلؿمٙم٤ملوُم١مًمٗمف  (ٟمقر اًمٕمٞمقن)ه قمـ يمت٤مب رُم٤م ذيم ٟمحـ ٟم٘مقل: إنّ 

مقفد افـبل ومقفد )قمـ يمت٤مب  (افؾفقف)٤م رواي٦م ُمٕمتؼمًا، أُمّ  يمت٤مسم٤مً  راهٓ ٟم وٟمحـ أيْم٤مً 

د سمـ أيب حمٛمّ  رّده٤م؛ ّٕٟمف قمالوة قمغم يمقن اًمٚمٝمقف ىمد رواه٤م وم٢منّ  ومال يٛمٙمـ (إوصقاء

                                                 
وأيمثر ساطم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمرة اًمتل وردت ذم زي٤مرة إرسمٕملم، اًمٕم٤ٌمرة اًمتل وردت ذم زي٤مرة اإلُم٤مم  (7)

وبذل مفجتف ؾقؽ فقستـؼذ ظبادك مـ اجلفافة »يقُمل قمٞمدي اًمٗمٓمر وإوحك، وهل: × احلًلم

 واًمتل يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م سمٛمٜمتٝمك اًمقوقح اًمرّد قمغم يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد- شرة افضالفةوح
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قمـ اعمٗمٞمد، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اعمٗمٞمد ٕم٤ٌمرة ـم٤مًم٥م احلًٞمٜمل ىمد رواه٤م أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف هبذه اًم

 - همػم يم٤مف قمدم ىمٌقل هذه اًمرواي٦م ، وُم٤م يمتٌف طمقل(7)×ؾمٜم٤مده إمم أيب قمٌد اهللسم٢م

 شمٚمؽ اًمرواي٦م:  اًمقضمقه اًمتل هب٤م ردّ  ٟمٌح٨م ذموأن 

 هذه اًم٘مّم٦م-  ُم٤مم اًمٙمذب ذمًم٘مد ٟم٥ًم إمم اإلـ  7

 أصَؾ  أو سمِٙمرهَي٦م يٚمُ٘مقيِن  ٓو ،قَمكَم  هَلُؿ ؾَمٌٞمَؾ  ٓ)ف ًمٞمس يمذًمؽ، ومٛمٕمٜمك ٟمّ إ :اجلقاب

قين سمًقء طمتّك ٜمقا ُمـ ىمتكم وًمًمـ يتٛمٙمّ  ٓ شمدل قمغم أيمثر ُمـ أهّنؿ (سُم٘مَٕمتل إًمع ًّ ـ يٛم

ُم٤مم وضمٚمٌف اإلوفمٞمٗم٦م احلر ذم حم٤مسة وهذه اجلٛمٚم٦م ٓ شمٜم٤مذم أي يمرسمالء-  أصؾ إمم سم٘مٕمتل،

  واٟمزقم٤مج أهؾ اًمٌٞم٧م-

 امٙمٜم٤مً  عم٤م ص٤مرظ اًمديـ طمٗم ؾمالم؛ ٕنّ ٓزم ذًمؽ قمدم اهتامم اإلُم٤مم سم٤مإلـ  7

  !ؾمالُمٞم٦م؟ومل ي١مؾمس احلٙمقُم٦م اإل اإلُم٤مم ذًمؽسمٛم٤ًمقمدة اعمالئٙم٦م ومٚمامذا رومض 

 ٟمققم٤مً أيْم٤ًم  هذا، وومع اًمقاىمع يم٤من اإلُم٤مماعمالئٙم٦م يم٤مٟم٧م ُم٠مُمقرة سمٓم٤مقم٦م  إنّ اجلقاب: 

 ذم ردّ  يم٤من خمػّماً  ُم٤مماإلو ،زُمف ودرضم٦م صم٤ٌمشمفة قمىمقّ أيمثر ك شمتجغم ُم٤مم طمتّ ًمإل ح٤منُمـ آُمت

هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م ذم شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م  أن ٓ شمٙمقن اعمحتٛمؾُمـ و ىمٌقل ُمدد اعمالئٙم٦م،و

ورقم٤مي٦م  اإلُم٤ممٟمٗمس طمٗمظ  ٕضمؾىمؽماح اعمالئٙم٦م يم٤من او ؾمالُمٞم٦م سمٛمدد اًم٘مقى اًمٖمٞمٌٞم٦م،اإل

سمقاؾمٓم٦م أن ٓ ُمّمٚمح٦م ذم شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م واإلُم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ  ،أو آُمتح٤من ؿمخّمف

 ك حيٗمظ ٟمٗمًف- الئٙم٦م ًمف طمتّ اًمٖمٞمٌٞم٦م؛ ًمذا مل ي٘مٌؾ ُم١مازرة اعم اًم٘مّقة

ف يمام أٟمّ  ل اىمؽماح اعمالئٙم٦م مل يٙمـ واضم٤ًٌم،ىمٌق ُم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ سم٠منّ اإل أنّ  :خالصة افؽالم

ؾمالم؛ ك حيٗمظ اإلُم٤مم اًم٘مٌقل طمتّ ن يٚمزم قمغم اإلف يم٤مؿمخص اًم٘مقل سم٠مٟمّ  ُمٙم٤من أّي ًمٞمس سم٢م

ي٦م يم٤مومٞم٦م قمغم شم٠مؾمٞمس ُم٤مد ُم٤مم ىمدرةف ًمق يم٤من ًمإلأٟمّ هق اعمًّٚمؿ  نّ ًم٘مٌؾ- إ ٓزُم٤مً ف ًمق يم٤من ٕٟمّ 

                                                 
 -715ص ،71اًمٌح٤مر: ج ( 7)
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ًمٙمـ سمقاؾمٓم٦م اًم٘مّقة و ،ؾمالم وإضمراء أطمٙم٤مُمف، ًمقضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽطمٙمقُم٦م اإل

وُم٤م طمّمؾ ُمـ اٟمتّم٤مر ذم  ،جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ ٓاًمٖمٞمٌٞم٦م وقمـ ـمريؼ اإلقمج٤مز 

 ُمقاـمـ سمٛمدد ضمٜمقد اًمٖمٞم٥م هق ُمـ اعمًتثٜمٞم٤مت- 

ـ اًم٘مقى اًمٕمقن ُم ٤مماإلُمف هؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يرومض سم٠مٟمّ  اًم٘مقلوقمٚمٞمف ًمٞمس صحٞمح٤ًم 

: ٟمٕمؿ هقاجلقاب  ٕنّ  هؾ وهؾ؛و ؟ؾمالُمل ُمتك شمٞمن ًمف ذًمؽاًمٖمٞمٌٞم٦م ذم طمٗمظ اًمديـ اإل

ُم٤مم أقمٚمؿ سم٤مًمًٜمـ اإلهلٞم٦م ُمـ همػمه، طمٞم٨م ُيٕمٚمؿ ُمـ قمدم ىمٌقًمف اإل ُمـ اعمٛمٙمـ ذًمؽ؛ ٕنّ 

- ُمنموع اإلُم٤ممهٜم٤م سم٠مّن اًمتقؾّمؾ سم٤مًمًٌؾ همػم اًمٕم٤مدي٦م ُمـ أضمؾ آٟمتّم٤مر مل يٙمـ وٛمـ 

 ،أن يِمٙمؾ قمغم اهلل )اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(ومٞمج٥م قمٚمٞمف  ن هذا اإلؿمٙم٤مل واردًا قمغم اإلُم٤مميم٤مومٚمق 

وهق  ك هيٚمٙمف إقمداء، وُيذّل اإلؾمالمطمتّ ُم٤مم يؽمك اهلل اإل: هؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن وي٘مقل

اًم٘م٤مدر قمغم ظمالصف ُمـ ىمٌْم٦م إقمداء وىمٓمع داسمر اًمٔم٤معملم؟ هؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يدع اهلل 

ر وهق اًم٘م٤مد ك يرشمٙمٌقن يمؾ شمٚمؽ اجلرائؿ،وأقمقاهنؿ أطمٞم٤مء طمتّ  وؿمٛمراً  واسمـ زي٤مد يزيداً 

هؾ ُمـ اعمٛمٙمـ قمدم  ؾمالُمٞم٦م؟اطم٦م اعمقاٟمع قمـ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلإزيزيد و هالكقمغم إ

هؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٓمٚم٥م اهلل اًمذي ٓ يٕمٚمؿ قمدد ضمٜمقده  اقمتٜم٤مء اهلل سم٤مإلؾمالم واإلُم٤مم؟

 ّٓ   هق ُمـ قم٤ٌمده ٟمٍمة ديٜمف؟ إ

ٝمؾ اجل اًمتل ُمٜمِم١مه٤مؾمتٗمٝم٤مُم٤مت آ وذم هذه ُمٕمٚمقم، يمٚمٝم٤م هذه اًمت٤ًمؤٓت ضمقاب

 امُم٤مم؛ ٕهّن رق سملم ومٕمؾ اهلل وومٕمؾ اًمرؾمقل واإلهلٞم٦م ٓ ومسم٤مًمًٜمـ واًم٘مقاقمد واًم٘مقاٟملم اإل

ٓ يٙمقن قمدم ىمٌقل اًمٕمقن ُمـ اعمالئٙم٦م قمدم  إذنًمٚمًٜمـ اإلهلٞم٦م-  قم٤مُمالن وجمري٤من أيْم٤مً 

إسم٤مدة اًمٔمٚمٛم٦م مل يٙمـ أيْم٤ًم إمه٤مًٓ  ذم رشمفًم٘مد اهلل قماملقمدم إ ، يمام أنّ سم٤مإلؾمالمايمؽماث 

  ًمٚمديـ-

( مقفد افـبل ومقفد إوصقاء)يمت٤مب ِمؽ ذم يمقن ٟمحـ ٟم: (751)صذم  يٙمت٥مـ  3

 ة أؾم٤ٌمب-ٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد ًمٕمدّ ًم
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د اسمـ ـم٤مووس ىمد أشمك قمغم ذيمر اؾمؿ هذا اًمًٞمّ  : ٓ ىمٞمٛم٦م ًمِمٙمؽ؛ ٕنّ اجلقاب

، ×ُم٤مم اًمّم٤مدقٜم٤مده قمـ اإلؾمروى اعمٗمٞمد سم٢مي٘مقل: و ،احلدي٨م اًمٙمت٤مب، وٟم٘مؾ قمٜمف

  د ُم٤ٌمًمٖم٦م واوح٦م-ومتٙمقن ٟم٦ًٌم اخلٓم٠م إمم اًمًٞمّ 

ٟمٗمس وُمـ ذم يمت٤مب اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اًمذي يٜم٘مؾ ومٞمف إطم٤مدي٨م قمـ ؿمٞمقظمف،  ِمتٌفٓ يُ 

د اسمـ ـم٤مووس ُمـ أهؾ اًمدراي٦م ذم هذا ، وًم٘مد يم٤من اًمًٞمّ ُيٕمٚمؿ يمت٤مب اعم١مًمػ اًمِمٞمقخ

 سمزركاًمِمٞمخ آىم٤م ُم٦م اًمٜمحرير ًمٕماّل ٟم٤مسمٖم٦م قمٚمؿ اًمؽماضمؿ واًمرضم٤مل ا اعمج٤مل، يمام أنّ 

 -(1)(خّريط صـاظة معرؾة افؽتب) :ىمد ىم٤مل ذم طم٘مف +اًمٓمٝمراين

 ،اًمرواي٦م مل شمقاومؼ رأيؽ ٕنّ  شمِمؽ اًمٕم٤ٌمرات وإًمٗم٤مظوم٠مٟم٧م وُمـ دون أن شمدىمؼ ذم 

إمم همػم اعم١مًمػ  همػم اعمٓمٚمٕملم إؿمخ٤مصٟم٦ًٌم اًمٙمت٥م ظمٓم٠م ُمـ ىمٌؾ سمٕمض  جمرد يمام أنّ 

وع اًمتل يدقمل اشمٚمؽ اعمق ف ذمأوػ إمم أٟمّ  يمت٤مب- ذم أّي  ٟمِمؽ أندًمٞماًل قمغم  ٓ يٕمدّ 

اًم٘مرائـ اعم٘مٜمٕم٦م ُمـ ٟمٗمس  وًمٙمٜمف يًقق،  اعمدقمل ُم١مًمػ اًمٙمت٤مبيٌلّم  اخلٓم٠ماًمٌٕمض 

  ٖمػم-اًمىمد ٟم٥ًم ظمٓم٠ًم إمم  فاًمٙمت٤مب أو يمٚمامت أرسم٤مب اًمٗمـ اًمتل شمِمػم إمم أٟمّ 

ذن يٕمؽميٜم٤م اًمِّمؽ ذم إومٚمؿ يٜم٥ًم إمم همػم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، ومٙمٞمػ  (ادقافقد)٤م يمت٤مب أُمّ 

، سمؾ اًمٕمدمقمغم  ًمٞمس دًمٞمالً وٛمـ ومٝمرس يمتٌف  قمدم ذيمر هذا اًمٙمت٤مب يمام أنّ  !؟ٟمًٌتف إًمٞمف

د سمـ أيب حمٛمّ  د سمٜم٘مؾُم١ميّ د اًمًٞمّ  ٟم٘مؾ إمم أنّ  ُمْم٤موم٤مً  ،ف مل ُيٕمّد ومٝمرس يم٤مُمؾدًمٞمؾ قمغم أٟمّ 

  وقمٚمٞمف ٓ ري٥م ذم يمقن هذا احلدي٨م ىمد أظمذ ُمـ يمت٤مب اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد- ـم٤مًم٥م احلًٞمٜمل؛

ُم٤مم سم٤مؾمتِمٝم٤مده؛ اإل قمٚمؿاعم٤ًمئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م  اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم ضمقاسمف قمغم مل يرشمضـ  3

  ُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف-٦م اعمالئٙم٦م اًمتل شمدّل قمغم قمٚمؿ اإلٟم٘مؾ رواي ومٙمٞمػ

إّن ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم ُم٘م٤مسمؾ إطم٤مدي٨م اعمٕمتؼمة اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل شمدّل  :اجلقاب

                                                 
 ظمريط سم٤مًمٓم٤مء ؾمٝمق فم٤مهرًا واًمّمحٞمح سم٤مًمت٤مء- -731ص ،1اًمذريٕم٦م: ج( 7)
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صدور هذه اًمٙمٚمامت ُمـ  حّج٦م، ُمْم٤موم٤ًم إمم أنّ ًمٞمس سم سمِمٝم٤مدشمف ُم٤مم يم٤من قم٤معم٤مً اإل قمغم أنّ 

 قنذم ومٚمٙمٝمؿ وي٠مٟمً ونيدور واًمذيـ اًمٕم٤مُّم٦مهل ذم ُم٘م٤مسمؾ ذيمرٟم٤م ُمرارًا  يمام أُمث٤مًمف

هلل قمٚمٞمٝمام( سمـ ـم٤مووس )روقان ااد ومام ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمًٞمّ  سم٠مومٙم٤مرهؿ،

ًمق ؛ ّٕٟمف اإلُم٤ممك ٓ يرشم٤مسمقن ذم ىمدؾمٞم٦م هدف ىمٜم٤مقمل هل١مٓء طمتّ يٜمدرج وٛمـ اجلقاب اإل

يمٝمؿ واـّمالقمٝمؿ ُمٜمٝمؿ ًمْمٞمؼ أومؼ إدرا اًمٌٕمضومٝمؿ  سمٜمحق آظمر ًمٙم٤من سمٕمٞمدًا قمـ ٤م٤مسمأضم

قمغم  أيْم٤مً  أن جيٞم٥مىمٜم٤مقمل سمٕمد ذًمؽ اجلقاب اإل +وهذا ُم٤م ضمٕمؾ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اعمٕمرذم،

عم٤م ّسطم٧م سمف إظم٤ٌمر واًمتقاريخ اعمٕمتؼمة وقم٘مٞمدة  سمِمٝم٤مدشمف ووم٘م٤مً  ُم٤ممومرض قمٚمؿ اإل

وسمٕمد ىمٌقل هذا  ًمٚم٘متؾ، آؾمتًالمساطم٦م أصؾ صح٦م اًمتٕمٌّد سم٤مًمِمٝم٤مدة و أّيداًمِمٞمٕم٦م، و

 -ُم٤مم سمِمٝم٤مدشمفاًمّداًم٦م قمغم قمٚمؿ اإل إصؾ مل يٌؼ وضمف ًمرّد إظم٤ٌمر اًمت٤مرخيٞم٦م

 ـانَ  َوفَق»وإًمٞمؽ يمالم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد سمٜمٗمس أًمٗم٤مفمف ذم ضمقاسمف قمغم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م: 

ـْ  اجَلقاِب  يِف  مـاهُ َؿد   ما َظـفُ  اجَلقاُب  َفؽانَ  ؽبِذف ظادِاً  ٤م ُم٤م ىم٤مًمف أُمّ و، ش×ادُمِمـغ مرأ ِظؾؿِ  َظ

 َظَؾا بِافَصز َتعاػ اهللُ يتََعب دهُ  نأ يؿَتـِعُ  ٓ ـانَ  ذإ»ومٝمق:  ×سمِم٠من قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم

شتِسالمِ و افَشفاَدةِ  ِٓ  ك فُ لبِ  ِعؾِؿفِ فِ و بِف، ّٓ إ فُ بؾغَ يُ  ٓ ما افّدَرجاِت  ُظُؾقَ  ؽبِذف بؾَِغفُ فِقُ  فَؾَؼتْؾِ  ا

 ِػ إِ  بِقِدهِ  ُمْؾِؼقاً  مرادُمِمـغَ أ ؽبِذفِ  يؽقنُ  ٓو يِردها، لَ  ِشقاهُ  ـؾ َػفا فَق ضاَظة ؽذف يِف  يطِقُعفُ 

 -شافُعُؼقلِ  يِف  ُتْستَؼبَح َمُعقَكة َكَػِسف َظؾا ُمِعقـاً  ٓو افت فُؾؽِة،

 ُم٦م هذا اًمٜم٘مد،قمزاء ذم ُم٘مدّ اًمذي ذيّمرٟم٤م سمف اًم٘مّراء إ +هذا هق يمالم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد

اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )قمٚمٞمف اًمرمح٦م( جيٞم٥م  يمٚمامتذم يمقن هذا اًم٘مًؿ ُمـ اء إقمّزاء احلٙمؿ ًمٚم٘مرّ و

د صح٦م ١ميّ أو ٓ؟ وهؾ شم ُم١مًمػ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد سمح٨ماؾمتٌٕم٤مدات وأؾم٤مس قمغم 

ٌّد اإل آؾمتًالم ٓ؟ وهؾ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ضمقاز  سم٤مًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ أو ×ُم٤مم احلًلمشمٕم

 أو ٓ؟  تؾًمٚم٘م

وذم ىمٜم٤مع ٞمخ اعمٗمٞمد يم٤من ُمـ سم٤مب اإلُم٤م أوم٤مده اًمِم آظمر قمغم أنّ  اً هٜم٤مك ؿم٤مهد يمام أنّ 
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سمِمٝم٤مدشمف،  ×صمالصم٦م ومّمقل قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملمذم رؿم٤مد ف ذيمر ذم اإلوهق أٟمّ  ،ُم٘م٤مسمؾ اًمٕم٤مُم٦م

 - (7)٤مه٤م ُمـ إظم٤ٌمر اعمتقاشمرةإيّ  ، ُمٕمتؼماً وروى أظم٤ٌمر اإلُم٤مم قمـ اًمِمٝم٤مدة

ّٓ ىمد  (رصاداإل)ٞمخ اعمٗمٞمد ذم اًمِم ي٘مقل سم٠منّ ـ  5 قمغم  ف مل ي٠مت أٟمّ ذيمر مجٞمع احلقادث إ

 ذيمر هذه اًم٘مّّم٦م- 

مل يٙمـ سمّمدد  قمغم ُم٤م ذيمره ذم ُم٘مّدُم٦م اإلرؿم٤مد اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ُمـ اعمٕمٚمقم أنّ  :اجلقاب

شم٤مريخ طمٞم٤مة اؾمت٘مّم٤مء  ؛ ٕنّ رؿم٤مداإل اؾمت٘مّم٤مء احلقادث واًمقىم٤مئع ذم يمت٤مب خمتٍم ُمثؾ

ف ُمـ اعمٛمٙمـ أن يمام أٟمّ  حم٤مل، رؿم٤مدثؾ اإليمت٤مب ُمذم  ^إئٛم٦موؾم٤مئر  ×أُمػم اعم١مُمٜملم

رؿم٤مد ومٞمٙمقن هذا احلدي٨م ف سمٕمد اإلىمد أًّمٗم (ُمقًمد اًمٜمٌّل وُمقًمد إوصٞم٤مء)يٙمقن يمت٤مب 

ًمرّد احلدي٨م  قمٚمٞمٚم٦م ٓ شمٙمقن ُمدريم٤ًم وُمًتٜمداً  وضمقههٙمذا رؿم٤مد- اإلىمد وصٚمف سمٕمد شم٠مًمٞمػ 

  واًمٙمت٤مب-

  «...إّيا ضعاد٫٠ أز٣ املٛت »خطب١ ـ  13
 ـمٌ٘م٤مً  (ذي حسؿ)جلٞمش احلر ذم  اإلُم٤ممسمٕمد ُمقاضمٝم٦م  ِمئ٧مإذا أٟماخلٓم٦ٌم  هذه ـ 43

٤م ٓ دًٓم٦م هل٤م قمغم قمٚمؿ ًمٜم٘مؾ اًمذهٌل، وم٢مهّن  أو صدرت ذم يقم قم٤مؿمقراء ـمٌ٘م٤مً  ًمٜم٘مؾ اًمٓمؼمي

شمف هل٤م اإلُم٤مم قمغم اًمِمٝم٤مدة أصمٜم٤مء ىمراء قمزمشمدّل قمغم  وًمٙمـ ،ٝم٤مإٟمِم٤مئ ُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف ىمٌؾاإل

 ف ُمعأٟمّ ُمْم٤موم٤ًم إمم  ؾمالُمٞم٦م،أُمؾ ذم شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل ف ٓ يقضمد أّي وطمٞمٜمام أدرك أٟمّ 

قمٌد اهلل سمـ ي٘مٓمر ودظمقل ضمٞمش احلر و وه٤مينُمـ ىمٌٞمؾ ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ  احل٤مدثاًمقوع 

  -٤مً شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ي٠مؾم ٌدل إُمؾ ذمُم٤مم ىمد شموحم٤مسشمف ًمإل

ضمٝمده اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد يٌذل ىمّم٤مرى ٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م اًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمؾ ُم١مًمػ  وُمع ذًمؽ

سمجٝمؾ )اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(  سمرضم٤مء أوذم هذا اعمقىمع أيْم٤ًم وي٘مقل  ،هذه اخلٓم٦ٌم إلٟمٙم٤مر دًٓم٦م
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سمٙمالم أُمػم  وآؾمتِمٝم٤مدوهذا ُم٤م دقم٤مه ًمٚمقرود ذم ذح هذه اخلٓم٦ٌم  ،ُم٤مم سم٤معمًت٘مٌؾاإل

، سمؾ يًتٗم٤مد ُمـ سمٕمض قم٤ٌمرات ًمٕمجٞم٥م ضمّداً سار هذا اإل إنّ  ،طم٘م٤مً - ×اعم١مُمٜملم

ت٤مُمف ًمٚمحج٦م قمٚمٞمٝمؿ طملم إو ك ذم يقم قم٤مؿمقراءُم٤مم طمتّ اإل سم٠منّ ف يريد اًم٘مقل أٟمّ  اًمٙمت٤مب

ؾمالُمٞم٦م ُمـ وإذا مل ٟم٤ٌمًمغ طمتّك آظمر رُمؼ ُمـ طمٞم٤مشمف مل خيرج ومٙمرة شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل

 ، سمت٠مؾمٞمًٝم٤م ذهٜمف ويم٤من ُمت٠مُمالً 

آؾمتٜمت٤مج وآضمتٝم٤مد واًمتح٘مٞمؼ ذم اعم٤ًمئؾ اًمت٤مرخيٞم٦م هذا اًمٜمحق ُمـ  إنّ  طم٘مٞم٘م٦م

 ًمٕمجٞم٥م وومريد ُمـ ٟمققمف! 

قمغم ومرض صدوره٤م ىمٌؾ ـ  إذا يم٤من همروف ُمـ هذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت قمدم دًٓم٦م اخلٓم٦ٌم

ُم٤مم أيْم٤ًم قمـ قمٚمؿ اإل٤م يم٤مؿمٗم٦م وم٢مهّن  قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة،ـ  اعمقاضمٝم٦م ُمع ضمٞمش احلر

  قمغم اعمقت واًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل- اًمٕمزمو سم٤مًمِمٝم٤مدة

س هذا اعمٜمٓمؼ ًمٞم إنّ ، شَبَرماً  ّٓ إ افظّادِِغَ  َمعَ  احَلقاةَ  ٓو َصفادةً  ّٓ إ ادَقَت  َریأ ٓ يّن نؾَ »

 ُمّمٛمؿ وىمقي اًم٘مٚم٥م وصم٤مسم٧مف ُمٜمٓمؼ ؿمخص إٟمّ  ُمٜمٓمؼ ُمـ ي٠مُمؾ آٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري،

 أن يدومع قمـ ٟمٗمًف اعمقت سم٠مدٟمك وٕمػ أو ذّل أو شمًٚمٞمؿ-  آسمٞم٤مً ُم١مُمـ هبدومف، و

 اعم٘م٤مي٦ًم سملم اًمِمٝم٤مدة واًمتًٚمٞمؿ ىم٤مهل٤م ذم ُم٘م٤ممُم٤مم اإل ُمـ أنّ  (751 )٤م ُم٤م ي٘مقًمف ذم أُمّ و

ژ ژ ڑ ڑ ک )همروف هق اًمرهم٦ٌم ذم اعمقت، يمام ىم٤مل يقؾمػ اًمّمّديؼ:  ٓ أنّ 

 ف راهم٥م ذم اًمًجـ- ، ومٝمق مل يرد اًم٘مقل سم٠مٟمّ (7)( ک ک

يٙمقن  اًمقىمقع ذم اًمًجـ،و رضقث اًمٕمِ ف ذم ُم٘م٤مم دوران إُمر سملم شمٚمٟمّ أ: هق اسمفضمق

اًم٘متؾ  يٙمقن اًمٌٞمٕم٦م واًم٘متؾإُمر سملم  يمام أّٟمف ذم ُم٘م٤مم دورانًمٞمقؾمػ،  اًمًجـ أطم٥م

ّن اًمًجـ طم٤مل احلّم٤مٟم٦م ُمـ اًمقىمقع ذم ظمٓمر اًمٗمحِم٤مء إ :مل ي٘مؾ أطمد- أطم٥م إمم اإلُم٤مم
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ك ُمع اؾمت٘مرار إوو٤مع ًمإلُم٤مم طمتّ  اًم٘متؾ ُمٓمٚمقب ، أو أنّ ×يٙمقن ُمرهمقسم٤ًم ًمٞمقؾمػ

 ؾمالم ُمـ احلٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦م- ًمإل وإطمقال وقمدم شمقضمٞمف صدُم٦م

ٓمٚمقسم٦م ًمإلُم٤مم، وُمـ ذه٥م إمم اًمِمٝم٤مدة يم٤مٟم٧م ُم ٜم٤م ذيمرٟم٤م ُمرارًا ُمـ أنّ أوػ إمم أٟمّ 

ًمٚمِمٝم٤مدة ومٝمق ُم٠مضمقر، ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل أن ي٘مػ ـم٤مًم٥م اًمِمٝم٤مدة ذم وؾمط  اجلٝم٤مد ـم٤مًم٤ٌمً 

  يمل ي٠مشمقا إًمٞمف وي٘متٚمقٟمف-ـ  سمح٥ًم ىمقًمٙمؿـ  اعمٞمدان وؾمٞمٗمف ذم همٛمده ويًتٗمز إقمداء

أن اعم١مُمـ قمغم  يتٕملّم و اعمقت سمٞمد ه١مٓء اًم٘مقم ؿمٝم٤مدة، نّ : إُم٤مم أيْم٤مً ًم٘مد ىم٤مل اإل

أي جي٥م أن يٙمقن ًم٘م٤مء اهلل وآؾمتِمٝم٤مد ذم  ذم ًم٘م٤مء اهلل، ذم هذه إوو٤مع راهم٤ٌمً يٙمقن 

ك اعمقت وقمدم ُم٤ًميرة هم٤مي٤مت سمٜمل أُمٞم٦م، ٛمقد طمتّ ٚمقسم٤ًم ًمٚمٛم١مُمـ، ومٕمٚمٞمٜم٤م اًمّمؾمٌٞمٚمف ُمٓم

 وهٙمذا ُمقت ومخر وقمّزة-  ٛمقد هق اعمقت،ومٕم٤مىم٦ٌم هذا اًمّم

ُم٤مم قن اًمِمٝم٤مدة ُمٓمٚمقسم٦م ًمإلقمغم يم هذا هق ُمٕمٜمك هذه اجلٛمٚم٦م وٟمٔم٤مئره٤م اًمتل يمام شمدّل 

 قمغم اًمٕمٚمؿ سمقىمققمٝم٤م- شمدّل  يمذًمؽ

ام٤م يٖمرق  ،(747)صسم٤معمٖم٤مًمٓم٦م واؾمتٛمر ذم ذًمؽ إمم  ذع أيْم٤مً  (741)صذم ـ  43

ػم ٗمٙمشمهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمٙمر وهٙمذا أّٟمف ُمـ أيـ طمّمؾ ًمف ٟم٤ًمن طم٘م٤ًم ذم احلػمة اإل

 وُت٘مٞمؼ-

أهّي٤م إًمخ، ٓ  ُمنموقم٤مً ح ُم٤مم ىمد ـمرروح هذا اًمتّمّقر يٙمٛمـ ذم أّن اإل ي٘مقل: إنّ 

 قاضمفف ؾمٞمُ ، ُمنموع يٕمٚمؿ أٟمّ اًمذي إٟمج٤مزه سمٞمده ُمنموقم٤مً ُم٤مم ىمد ـمرح اإل إنّ  اًمٕمزيز! اًمًٞمّد

  -وؾمٞمٜمٕمٙمس أصمر ردة اًمٗمٕمؾ شمٚمؽ قمغم ٟمٗمس سمٜمل أُمٞم٦م  ،سمرّدة ومٕمؾ ؿمديدة ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م

 ُمع قمٚمٛمف إٟمج٤مز ُمنموقمف اًمٜمٝمْمقيو سمٜمل أُمٞم٦م ودّ اًمٜمٝمْم٦م ُم٤مم ًم٘مد يم٤مٟم٧م وفمٞمٗم٦م اإل

 اًمٕمٛمؾ ي٦م ًم٤ٌمس٧ًٌم احلٙمقُم٦م اًمٞمزيدف ًمق أًمويٕمٚمؿ سم٠مٟمّ  ف ؾمٞم٘متؾ ُمـ ىمٌؾ سمٜمل أُمٞم٦م،سم٠مٟمّ 

يٛمْمقن ذًمؽ وؿمخّمٞم٦م ُمثؾ اإلُم٤مم وآظمريـ ؾمالُمل اعمنموقمٞم٦م ذم اعمجتٛمع اإلو

ًمذا جي٥م  ؾمالم وٟمٔم٤مُمف،ًم٘مٚم٥م اإل سمٛمث٤مسم٦م اًمٓمٕمٜم٦ميٙمقن ذًمؽ  وم٢منّ سمًٙمقهتؿ أو سمٞمٕمتٝمؿ 
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احلٙمقُم٦م  ٠منّ سم وإن طمّمؾ اًمٞم٘ملم إمم اًمٜم٤مسيّم٤مل صقت احلؼ آٟمتٗم٤مو٦م وآقمؽماض وإ

  -اًمًٞمػوشمْمع اجلٛمٞمع ُت٧م وـم٠مة  د سم٘مّقةؾمؽم

ـ ًمٞمس سم٤معمٗمٝمقم ًمٙم اًمِمٝم٤مدة، واٟمٓمالىم٦م ُمـ أضمؾٕضمؾ اًم٘متؾ  هنْم٦مهذه اًمٜمٝمْم٦م  إنّ 

 أُمر اهلل، ًمٞمس ىمتالً ُٓمتث٤مل ؾمالم، ىمتؾ ومٝمق ىمتؾ ُمـ أضمؾ ٟمج٤مة اإل اًمذي شمقّد شمّمقيره،

ومل يتدظمٚمقا ذم أُمقر اعمجتٛمع  ٛمر واسمـ زي٤مد سمٞمقهتؿف إذا ًمزم يزيد وؿمأٟمّ سمٛمٕمٜمك 

هوا زوضمتك أو : شمٕم٤مًمقا واىمتٚمقينوي٘مقلُم٤مم ؾمٞمٌٕم٨م وراءهؿ اإلؾمالُمل، وم٢مّن اإل

  ُمّم٤مب هبقس اًم٘متؾ! وأوٓدي ٕيّن 

 -همػم ؾمٚمٞمٛم٦موشمٜم٤مىمش يٓمري٘م٦م  ر سمٜمحق دء،شمتّمقّ و ،إّٟمؽ شمٗمٙمر ظمٓم٠م ،دٓ ي٤م ؾمٞمّ 

وإفمٝم٤مر اعمٔمٚمقُمٞم٦م،  ،عم٘م٤موُم٦م، ورومض اًمٌٞمٕم٦موا ،هق اًمٜمٝمْم٦م اإلُم٤ممًم٘مد يم٤من ُمنموع  

نموع طمٙمقُم٦م ٤م ُمواًمِمٝم٤مدة- أُمّ  وضمٚم٥م إهؾ واًمٕمٞم٤مل إمم ؾم٤مطم٦م هذا اجلٝم٤مد اعم٘مّدس،

ودم٤مهؾ  ،واجلريٛم٦م، واجلٝمر سم٤مًمًقء ،رقم٤مبواإل ،ومٝمق اإلره٤مب اعم٤مٟمٕم٦م ًمٚمحري٤مت يزيد 

هذيـ اعمنموقملم ومال ارشم٤ٌمط سملم  ،وإه ،واًم٘متؾ ،اًم٘مقاٟملم اًمنمقمٞم٦م، واًمٔمٚمؿاًمديـ و

 ّٓ ؾمالم، اضمٝم٦م واًمتّم٤مدم- ًم٘مد يم٤من ُمنموع اإلُم٤مم ُمـ أضمؾ اًمديـ، ُمـ أضمؾ اإل سم٤معمقإ

  -ُمثٛمراً  ،اًمتٕمريػ سمٌٜمل أُمٞم٦ّم، ُمـ أضمؾ ُمـ أضمؾ إطمٞم٤مء اعمجتٛمع

اًمٖم٤مي٦م ُمـ إرؾم٤مل إٟمٌٞم٤مء وإٟمزال اًمٙمت٥م  ؽ شم٘مقل: سمام أنّ إّٟمؽ سمٛمٖم٤مًمٓمتؽ هذه يم٠مٟمّ 

ڇ ڍ )و ،(7)( ڑ ڑ ک ک ک)ّج٦م إت٤مم احلو ىمٓمع اًمٕمذر اًمًاموي٦م هق

ٓ  :اهلل هلـؿ ي٘مـقلف إذا رضمع اًمٙمٗم٤مر واعمٕم٤مٟمـدون وآُمٜمـقا وم٢مٟمّ  ،(7)( ڍ ڌ ڌ ڎ

قمـ  ك يٙمقن هاليمٙمؿ، وطمتّ ّٕن اًمٖمرض هق إت٤مم احلّج٦م ؛ٗمريمؿاسم٘مقا قمغم يمو رضمٕمقاشم

 - اهلل ًمٖمرضمل هتٚمٙمقا ص٤مر ٟم٘مْم٤ًم سمّٞمٜم٦م، وم٢مذا 

                                                 
 -37آي٦م إٟمٗم٤مل: (7)

 -745: آي٦م اًمٜم٤ًمء (7)
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 ي٘مـــقل: ، أو(7)( ں ڻ ڻ ڻ ڻ)أو أوًمئـــؽ اًمـــذيـ ىمـــ٤مل ومـــٞمٝمؿ: 

سم٘مقا قمغم ُمـ٤م : اقم٤مدوا إمم احلؼ ي٘م٤مل هلؿ ، وإن(7)( ک ک ک گ گ)

  -ٜم٤مك حيّمؾ همرويمٜمتؿ قمٚمٞمف طمتّ 

أّن ؿمٛمرًا ومٚمق  يم٤من ؾم٤مقمٞم٤ًم ًمٚمِمٝم٤مدة فسم٠مٟمّ  ،أٟمتؿ شم٘مقًمقن ٟمٔمػم هذا اًمٙمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلُم٤مم

 ُم٤مم- ًٕمٞم٤م ذم ىمتٚمف عم٤م أصمٛمرت ُم٤ًمقمل اإلوقمٛمر سمـ ؾمٕمد مل ي

سمؾ داومع قمـ  ،هالك ٟمٗمًفتح٘مؼ ًم يًع ومل اإلُم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ سم٘متٚمف، ٤م اعم١مًمػ، إنّ ٓ أهّي 

ك وىم٤موم طمتّ  ومل يًتًٚمؿ ومل ي٤ٌميع ًمٙمـ سم٘مك ص٤مُمداً طمٞم٤مشمف- و ُمـٟمٗمًف إمم آظمر رُمؼ 

 ُم٣م ؿمٝمٞمدًا- 

مل ي٠مهوا أهؾ  ٛمثالً وم ارشمٙم٤مب شمٚمؽ اجلرائؿ، ىمٚمٚمقا ُمـ ٜمقدهؿسمٜمل أُمٞم٦م وضم ًمق أنّ 

يم٤مٟم٧م  اعمٔم٤مملومٕمؾ شمٚمؽ رّدة  ٛمـ اعم١ميّمد أنّ وم ،اعم٤مء ؿ مل ي٘مٓمٕمقا قمٜمٝمؿأو أهّن  اإلُم٤مم سمٞم٧م

ٟم٤ًمٟمٞم٦م، شمٚمؽ إقمامل همػم اإلسمٜمل أُمٞم٦م  هق ارشمٙم٤مبُم٤مم مل يٙمـ وًمٙمـ ُمنموع اإل ؾمت٘مؾ،

 -أُمٞم٦مق ُمـ ٟمٗمذ ُمنموع اإلُم٤مم هؿ سمٜم نّ : إك شم٘مقلطمتّ 

ك ًمق اؾمتًٚمؿ سمؾ طمتّ  سمٜمل أُمٞم٦م ؾمٞم٘متٚمقٟمف، ف يٕمٚمؿ سم٠منّ أٟمّ  هقُم٤مم ًم٘مد يم٤من ُمنموع اإل

اًمِمٞمخ  أّيدام يمك ي٘متؾ- وؿ ًمـ يدقمقه طمٞم٤ًّم؛ ًمذا جي٥م أن يٜمتٗمض ويث٧ٌم ويًت٘مؿ طمتّ وم٢مهّن 

٤مًمِمٝم٤مدة وأهإهؾ واًمٕمٞم٤مل، سمُم٤مم قمٌّد اإلاهلل ىمد  ، أنّ أيْم٤مً اعمٗمٞمد روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف 

 وٓده وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف-ٕ سم٤مًمٜم٦ًٌم دهذا اًمتٕمٌّ ُم٤مم ومٜمٗمذ اإل

                                                 
 -711: آي٦م آل قمٛمران (7)

 -717: آي٦م إقمراف (7)
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 تأٜٝد آخس!

 : (تليقد آخر)قمٜمقان  ُت٧م (747)صذم ل شم٘مقـ  45

 اًم٘متؾ ومٚمامذا أرؾمؾ ُمًٚمؿ إمم اًمٙمقوم٦م؟  ُم٤مم ىمد شمقضّمف ىم٤مصداً إذا يم٤من اإلـ  س

ٝمؾ ومقمقة إمم اًمٜمٝمْم٦م وأظمذ اًمٌٞمٕم٦م، ضمؾ إت٤مم احلج٦م وإُمر سم٤معمٕمروف واًمدٕـ  ج

٤مة قمغم قم٤مشم٘مف اًمتل هل ُمـ وفم٤مئػ ُم٘م٤مم ٤مئٗمف اعمٚم٘مُم٤مم أن ٓ ي٘مقم سمقفمشم٘مقل: جي٥م قمغم اإل

  ًمٚمِمٝم٤مدة؟! ىمد ُتّرك ـمٚم٤ٌمً  هلٞم٦م ُم٤م دامتٙم٤مًمٞمػ اإلواًم ُم٤مُم٦ماإل

سم٘مٞمس سمـ  ُمًٚمؿ إمم اًم٘متؾ؟ وهؾ يم٤من يريد ذًمؽ أيْم٤مً هؾ يم٤من يريد أن يدومع ـ  س

 اعمًّٝمر؟ 

ومٝمؾ ي٤م شمرى ىمد أراد  ،وشمٙم٤مًمٞمٗمف اًمنمقمٞم٦مُمر اهلل ـمٌ٘م٤ًم ُٕم٤مم يم٤من ُم٤م ىم٤مم سمف اإل إنّ ـ  ج

٤مرصم٦م وقمٌد اهلل سمـ رواطم٦م سمـ طم وزيد ذم همزوة ُم١مشم٦م دومع ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م |اًمٜمٌل

 ؿ ؾمٞم٘متٚمقن؟ُمع قمٚمٛمف سم٠مهّن  ًمٚم٘متؾ،

هؾ أواُمر اجلٝم٤مد وإن يم٤مٟم٧م سمِمٙمؾ قم٤مم  شمِمٛمؾ اعمج٤مهديـ اًمذيـ اؾمتِمٝمدوا ذم 

 ؾمقح اجلٝم٤مد أم ٓ؟ وهؾ اإلرادة اًمقاىمٕمٞم٦م ًمٌٕمثٝمؿ ٟمحق اجلٝم٤مد طم٤مصٚم٦م أم ٓ؟

ًمٚم٘م٤مقمدة واًم٘م٤مٟمقن،  ضسم٤مً هل ٤مت واًمٕمٛمقُم: هؿ مل يٙمقٟمقا ُم٠مُمقريـ سم٤مجلٝم٤مد، ؿىمٚمتًمق 

، ويمٞمػ طم٘مٞم٘م٦مشمِمٛمٚمٝمؿ أيْم٤ًم إواُمر  سم٤مٔي٤مت واًمرواي٤مت اًمّداًم٦م قمغم أنّ  شمٗمٕمٚمقنامذا وم

 د اًمِمٝمداء وضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤ّمر مل يٙمقٟم٤م امتثٚملم ًمألُمر اًمقاىمٕمل- أُمث٤مل محزة ؾمٞمّ  نّ قن: إشم٘مقًم

: ا اعمٜمٓمؼ اًمذي ؾمٚمٙمتف قمٚمٞمؽ اًم٘مقلٝمذومٌ إّن أواُمر اجلٝم٤مد شمِمٛمٚمٝمؿ أيْم٤ًم، ؿ:وإن ىمٚمت

 ش...إّن اهلل ؿد صاء»اهلل ىمد دومٕمٝمؿ إمم اًم٘متؾ، وٟمٗمس يمالُمؽ اًمذي ىمٚمتف طمقل مجٚم٦م  نّ إ

هذا اعمٜمٓمؼ ٓ خيتٚمػ قمـ ُمٜمٓمؼ ُمٕم٤موي٦م ذم ىمْمٞم٦م  - سمٙمؾ أؾمػ أىمقل: إنّ أيْم٤مً  يمرره هٜم٤م

  ىمتؾ قمامر ريض اهلل قمٜمف-

٤مذا ىمٌؾ ٞمًتِمٝمد؟ إذن وم٘مؾ: عمسمٕمد اًمتقسم٦م واجلٝم٤مد ؾماحلّر  سم٠منّ  مل يٙمـ قم٤معم٤مً  اإلُم٤ممهؾ 

 شمقسمتف وأرؾمٚمف إمم اًم٘متؾ؟ 
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 ؟ اًم٘متؾوىمؾ: عم٤مذا أذن ًم٤ًمئر إصح٤مب سم٤مجلٝم٤مد وأرؾمٚمٝمؿ إمم 

 ودومع سمف إمم اًم٘متؾ؟  إُم٤من اًمذي قمرض قمٚمٞمف،اًمٕم٤ٌمس سم٘مٌقل عم٤مذا مل ي٠مُمر 

احلًـ ذم اجلٝم٤مد وهق مل يٌٚمغ سمٕمد، ودومع سمف إمم اًم٘متؾ؟ ومام عم٤مذا أذن ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ 

  ؟ذم إهؿ اًم٘م٤مؾم وىمعؿمٙم٤مل ًمق اإل

ٌّد اهلل هب٤م ٕمّد يأًمٞمس هذا إُمر   ضمزئٞم٤مهت٤م؟جٛمٞمع سم اإلُم٤ممُمٝمٛم٦م إهلٞم٦م همػم قم٤مدي٦م ىمد شمٕم

٨م واسمـ ؾمٕمد أن اًم٘مٌض قمغم ُمًٚمؿ ـمٚم٥م ُمـ اسمـ إؿمٕم عم٤مذا طمٞمٜمام أًم٘ملـ  س

  ك ٓ ي٘مدم إمم اًمٙمقوم٦م؟ُم٤مم طمتّ يٙمت٥م رؾم٤مًم٦م إمم اإل

ُم٤مم، وقمٚمٞمف إرؾم٤مل آظمر شم٘مرير إلقيمٚم٦م إًمٞمف ُمـ ـمرف ااعمٝمٛم٦م اعمذ  ٟمٗمُمًٚمامً  إنّ ـ  ج

ف ـمٚم٥م يمت٤مسم٦م يمت٤مب ًمإلُم٤مم يدقمقه ومٞمف إمم ٤م أٟمّ ًمإلُم٤مم قمـ أطمقاًمف وأوو٤مع اًمٙمقوم٦م- وأُمّ 

ُم٤مم ُمٜمذ اًمٌداي٦م، وُم٤م ـمرح قمغم اإل يم٤من اىمؽماطم٤مً  آٟمٍماف قمـ اًم٘مدوم إمم اًمٙمقوم٦م، ومٝمذا

 ىم٤مًمف ُمًٚمؿ ذم اًمٙمقوم٦م ىمد ىم٤مًمف أظمرون ذم ُمّٙم٦م- 

ـَ  ن  إ»ُم٤مم: ك ي٘مقل ًمإلطمتّ  ؿمخّم٤مً  قاىم٤مل ُمًٚمؿ: أرؾمٚم  شرٌ أ َوُهقَ  ؽفقإ لَبَعثَـ َظؼقَؾ  اب

 ،ؽَبقتِ  هؾِ لبِ  لمّ أو ِِب أ كداؾ ْرَجعِ ا: يُؼقُل  ُهقَ و يْؼتَؾ َحتّا يِؿز ك فأ يری ٓ افَؼقم يِدیأ ؾِا

ُؿنؾَ  افؽقؾةِ  هُؾ أ كيُغر   ٓو  ن  إ افَؼتْؾ، وِ أ بِادَقِت  ؾِراَؿُفؿ يتَؿـا ـانَ  اَفِذی ؽبقأ صحاُب أ َّن 

 -(7)شَرأی دَِؽُذوب فَقَس و كـَذُبق َؿد افؽقَؾةِ  َهؾأ

ذم د سمـ احلٜمٗمٞم٦م اًمذي قمرو٤مه هذا آىمؽماح هق ٟمٗمس اىمؽماح اسمـ قم٤ٌمس وحمٛمّ  إنّ  

يٛمٙمـ سمٛم٤ًمٟمدهتؿ  أهؾ اًمٙمقوم٦م مل يٙمقٟمقا أهالً  ومل ُي٘مٌؾ- وهذا اًمٙمالم يقوح أنّ  ُمّٙم٦م

 إؾم٘م٤مط طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م اًمٔم٤معم٦م- 

ذه٤مسمف إمم اًمٙمقوم٦م يم٤من ُمـ أضمؾ  ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠منّ ـ  اؾمت٘مّم٤مء ُمًٚمؿ ًمألوو٤مع إنّ  قاىمعومع اًم

أروٞم٦م ًمت٠مؾمٞمس  ّي ف ًمٞمس هٜم٤مك أأٟمّ  وص٤مر ُمٕمٚمقُم٤مً  ،هم٤ميتفىمد وصؾ إمم يٙمقن ـ  ذًمؽ

                                                 
 -773ص رؿم٤مد:اإل( 7)
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  ؾمالُمٞم٦م، وُم٤م ورد ذم سمٞم٤من ُمًٚمؿ هيدم يمؾ ُمٓم٤مًم٥م يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد-احلٙمقُم٦م اإل

ُم٤مم ىمد اإل قمغم أنّ  ُمّٓمٚمٕم٤مً  ـ هار اإلُم٤ممأ ظمزاٟم٦ماًمذي هق  ـ أومل يٙمـ ُمًٚمؿـ  س

  ظمرج ُمـ أضمؾ اًم٘متؾ؟

ّٓ  ُم٤مم،أهار اإل ظمزاٟم٦مىمد يم٤من ُمًٚمؿ ـ  ج القمف ف رسمام مل شمٙمـ هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م ذم اـم أٟمّ إ

 نّ ٤مي٦م اعمٗمجٕم٦م عمٝمٛمتف- أومل ي٘مؾ اإلُم٤مم ًمٕمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر: إقمغم مجٞمع إهار، وقمغم اًمٜمٝم

 - (7)، ومل أىمٚمف ٕطمد وًمـ أىمقًمفأٟم٤م ُم٤مض ًمفر سم٠مُم اعمٜم٤ممرؾمقل اهلل ىمد أُمرين ذم 

ّٓ  هذا إُمر ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م مل يٙمـ ُمتٕمّٚم٘م٤مً  إنّ  ٕطمداث اعم٠مؾم٤موي٦م اًمتل  سمتٚمؽ اإ

٤م جي٥م اًمٕمٚمؿ سمف- أوػ إمم ُم٤مم ُمـ ظمالل شمٚمؽ اًمرؤي٤م ىمد اـّمٚمع قمغم يمؾ ُمطمدصم٧م، واإل

ًمِمٝم٤مدة، صدًا اىم٤م، ومل يٙمـ اًمٙمقوم٦م وشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ُم٤مم ًمق ظمرج ىم٤مصداً اإل أنّ  ذًمؽ

ٕؿمٕم٨م عم٤م طمٞمٜمام وصٚمف ظمؼم ُمًٚمؿ ُمـ رؾمقل اسمـ ؾمٕمد واسمـ ا ومٚمامذا إذن مل يؽماضمع

وُمداظمٚمٝم٤م  يم٤موم٦م ـمرق وأسمقاب ُمديٜم٦م اًمٙمقوم٦م وىمٞمس؟ ُمع أنّ  ُم٘متؾ ه٤مين ٠مأظمؼماه سمٜمٌ

مل يؽماضمع طمٞمٜمام ص٤مر  ٚمِؿَ وم اًمِمديدة، وخم٤مرضمٝم٤م ىمد وىمٕم٧م ُت٧م أٟمٔم٤مر اجلٜمقد ورىم٤مسمتٝمؿ

ُم٤مم مل يٙمـ ىم٤مصدًا اإل إمم اًمٙمقوم٦م همػم امٙمـ؟ إذن ُمـ اًمقاوح أنّ  اًمذه٤مب أنّ  ُمٕمٚمقُم٤مً 

ّٓ اًمٙمقوم٦م، وُم٤م يم  ُمـ سم٤مب إت٤مم احلّج٦م وىمٓمع اًمٕمذر، ٤من شمقضّمٝمف إًمٞمٝم٤م سمح٥ًم اًمٔم٤مهر إ

 اخّتذ اًمٓمريؼ اعمِمؽمك سملم اًمٙمقوم٦م ويمرسمالء-ًمذا و

ّٚـ  11  ٍ ٚايٓتٝج١ْٗا١ٜ ا٭جٛب١ ع٢ً ايكطِ ا٭
 ل، واًمٜمتٞمج٦م هل: ٦م إضمقسم٦م قمغم اًم٘مًؿ إوّ هٜم٤م ٟمٙمقن ىمد وصٚمٜم٤م إمم هن٤مي

ؾمالُمل واٟمتٝم٤مك ٧م ذم ومرض ٟمٗمًٝم٤م قمغم اعمجتٛمع اإلٚمأقمامل طمٙمقُم٦م يزيد ىمد تثّ  إنّ 

إمخ٤مد و ؾمالُمٞم٦م،ًمٞمؿ اعمتٕم٤مًمٞم٦م وُمدرؾم٦م اًمتقطمٞمد اإلاًمتٕم٤م ؾمحؼؾمالم وؾم٤مت اإلُم٘مدّ 

                                                 
 -747ص ،3شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 7)
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احل٤مُمل داومع واًمٕمدوان قمغم اعمو صقت دقم٤مة احلرّي٦م واًمِمخّمٞم٤مت اًمقضمٞمٝم٦م واعمحٌقسم٦م،

 - ×ُم٤مم احلًلماًمقطمٞمد ًمإلؾمالم ىم٤مئد اهلداة وٟمقر اعم١مُمٜملم اإل

 هلٞم٦مٝم٤مدة وآؾمتج٤مسم٦م ًمألواُمر اإلاًمتل يم٤مٟم٧م روطمٝم٤م اًمتٕمٌّد سم٤مًمِم اإلُم٤مم٤م أقمامل أُمّ 

قمدم  ومٝمل قم٤ٌمرة قمـ أواُمر اهلل ظمالص ذم اًمٜمٞم٦م واًمتًٚمٞمؿ ذم ُم٘م٤مسمؾآُمتث٤مل واإلو

إوو٤مع  واإلقمالن قمـ قمدم ُمنموقمٞم٦م ،آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦مو آؾمتًالم ًمٚمحٙمقُم٦م،

ر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، إُمواًمدقمقة إمم اًمٜمٝمْم٦م، و، اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلٙمقُمٞم٦م

 ت٤مُم٤مً إ ًٚمٛملمسمزُم٤مم إُمقر سمٛم٤ًمقمدة اعم ُم٤ًمكقمـ آؾمتٕمداد ًمإلقمالن واإلرؿم٤مد، واإل

وٟمج٤مة ٜمٗمٞمس ذم ـمريؼ طمٗمظ اًمديـ ًمٚمحّج٦م، واًمًٕمل واعمث٤مسمرة واًمتٗم٤مين وسمذل اًمٜمٗمس واًم

وإطم٦ٌم إمم ؾم٤مطم٦م اًمِمٝم٤مدة وشمٕمريض  إوٓدؾمالم وإقمالء راي٦م اعمٔمٚمقُمٞم٦م، وضمٚم٥م اإل

 إهؾ واًمٕمٞم٤مل ًمأله- 

جز أًمٗم٤مظ وقم٤ٌمرات أُمث٤مزم قمـ اًمذي شمٕم ًم٘مد يم٤من هذا هق ظمالص٦م ُمنموع اإلُم٤مم

سم٠مًمٗم٤مظ  ٤مب سمقصػ هذه اًمٜمٝمْم٦ميمام ىم٤مم يمؾ واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕمٔمامء واًمٙمتّ  وصٗمف،

  -(7)ٕمد ُمـ أسمٕم٤مده٤مشمِمػم إمم سم

ُمدروؾم٦م سمدىّم٦م، وقمغم أؾم٤مس رؤي٦م وقمٚمؿ  اإلُم٤ممًم٘مد يم٤مٟم٧م يمؾ ظمٓمقة ذم ُمنموع 

هداي٦م اًمٜم٤مس  قمٚمٞمٝم٤م يمؾ واطمد ُمـ إئٛم٦م ذم  اًمتلٕـمر وشمٕم٤مًمٞمؿ ظم٤مّص٦م  ، وووم٘م٤مً ظم٤مص

 )اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل( طمٗمظ اًمديـ، ومل شمٙمـ حمض صدوم٦م واشمٗم٤مق وطمريم٦م قمٛمٞم٤مء همػم ُمدروؾم٦مو

احلٙمقُم٦م  شم٠مؾمٞمسو -اعم١معم٦مُتّٛمٚمف ًمٙمؾ شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م و رسمالءإمم يمهل اًمتل أوصٚمتف 

                                                 
اًمذي  (ُم٦م اعمج٤مًمس اًمٗم٤مظمرةُم٘مدّ )ذم  +د ذف اًمديـُم٦م اجلٚمٞمؾ وٟم٤مسمٖم٦م زُم٤مٟمف اًمًٞمّ ي٘مقل اًمٕماّل ( 7)

لمُ  وشم٤مهلِل ًَمقٓ ُم٤م سَمَذًَمفُ »: 35ص ًمٚمزي٤مرة ذم وًمألؾمػ سمٕمد شمرشمٞم٥م اعمٓم٤مًم٥م ص٤مر يمت٤مسم٤مً  ًَ رِم × احُل

يمٞم٦م وُٟمُٗمقِس إؾَمٌٞمِؾ  ِف اًمزَّ
ًِ ـْ َٟمٗم ك اإلأطمٞم٤مء اًمديـ ُِم ًَ ٤ٌّمِئِف سمِتِٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞم٦م َُٕم ـَ طِم ؾمالم ظَمؼَمًا ُِم

ـَ إُ أظم٤ٌمِر اًم٤ًمًمِٗم٦ِم وإ  -شًمخإ  َُمِؿ اًمت٤مًمٗم٦موَحك اعمًُِٚمُٛمقَن ُِم

يث٧ٌم ومٞمٝم٤م  ذياًم 47إمم  57ص ٦م ُمـاء إقمزاء سمٛمٓم٤مًمٕم٦م هذا اًمٙمت٤مب اًمٜمٗمٞمس ظم٤مّص أويص اًم٘مرّ 

 ُم٤مم وي٘مٞمٜمف سمِمٝم٤مدشمف- سم٤مٕدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م قمٚمؿ اإل
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 -ُمـ أضمؾ ذًمؽ مل شمٙمـُم٤مم ُم٤مم، وهنْم٦م اإلف وٛمـ ُمنموع اإليتٜم٠ٌم سم ؾمالُمٞم٦م ملاإل

يمام ئمٜمٝم٤م ـ  ًمف، وجمري٤مت إطمداث ىمد يم٤من خمٓمٓم٤مً  اإلُم٤ممُم٤م ىم٤مم سمف  وم٢منّ  ويمٞمٗمام يم٤من

وع اعمٕمٚمقم ًمإلُم٤مم، وسمٕم٤ٌمرة رء ذم اعمنم مل شمٙمـ ًمتٖمػّم أّي ـ  ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد

يمؾ اًمقىم٤مئع واحلقادث اًمٓم٤مرئ٦م ٓ خترج  ُمنموقم٤ًم سمحٞم٨م شمٙمقن اإلُم٤مم ٟمّٗمذأظمرى: ًم٘مد 

  قمـ دائرة رؤيتف-
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 ×َاَّا١ٖٝ ْٗط١ اإلـ  4

ُم٤مم ىمد سمدأت اإلهنْم٦م  ظمالص٦م هذا اًم٘مًؿ ُمـ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد شمتٛمثؾ ذم أنّ  إنّ 

ٚمج٠م وم ،ٚمٌٞمٕم٦م، ومٜمٝمض ًمٞمداومع قمـ ٟمٗمًفاإلُم٤مم ًم رومضو ،ُمّم٤مدرة احلٙمقُم٦م حلريتف إصمر

٦م، وشمقومرت فمروف شم٠مؾمٞمس ك هتٞم٠مت أروٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م قمغم احلٙمقُمُم٤مم إمم ُمٙم٦م طمتّ اإل

  ؾمالُمٞم٦م سمٛم٤ًمقمدة أهؾ اًمٙمقوم٦م-احلٙمقُم٦م اإل

 ُم٤مم، وم٤مرشم٠مى اإل٤موشمٌلّم ضمقهر أهٚمٝم وعم٤م اٟم٘مٚم٧ٌم إُمقر ُم٤مم ٟمحق اًمٙمقوم٦مف اإلشمقضّم 

 ُم٤ٌمطمث٤مت اًمّمٚمح ُمٕمٝمؿ إمم أن أوصؾواىمؽمح قمدم ُمٜمٕمف ُمـ اًمٕمقدة  ،اًمتًقي٦م واًمّمٚمح

يذه٥م ؿمخّمٞم٤ًم  أو أن ٤مًمٕمقدة أو اًمذه٤مب إمم إطمدى اًمثٖمقرإُّم٤م سم اًمًامح ًمف سم٠من اىمؽمح

ّٓ أهّنؿ- )اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل( وُم٤ٌميٕمتف يزيد قمٜمدًمٚمِم٤مم  وـمٚمٌقا ُمـ  ،قا هبذه آىمؽماطم٤متمل ي٘مٌٚم إ

ك ُم٤مم مل ي٘مٌؾ هبٙمذا اؾمتًالم طمتّ ٞمؿ همػم اعمنموط إمم أُمر اسمـ زي٤مد، ًمٙمـ اإلُم٤مم اًمتًٚمإلا

، واإلىمدام ىمتٚمقا اإلُم٤مم سمٓمري٘م٦م ُمٗمجٕم٦ماًمٜمٝم٤مي٦م وذم  ،وإصح٤مبإهؾ اؾمتِمٝمد 

مل ـ  قمغم ىمقل ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمدـ  ٕضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ًمإلُم٤مم وهنْمتف اًمت٤مرخيل

اًمٜمٝمْم٦م ىمد سمدأت اشمٙم٤مء  وإن يم٤مٟم٧م م واعمًٚمٛملم ُمٜمٝم٤م،وطمرم اإلؾمال، شمّمؾ إمم اعم٘مّمد

ّٓ ٔمروف اعم٤ًمقمدة ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، قمغم اًم هٜم٤مك أطمداصم٤ًم ووىم٤مئع همػم   أنّ إ

( ىمد طم٤مًم٧م دون ذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م اًم٘مٝمري٦م ومل ُيٕمٚمؿ ُم٤م هلُمرشم٘م٦ٌم وهمػم ُمتقىمٕم٦م )

ؾمالم ُم٤مم، ويمٌّد اإلقمغم رأؾمٝمؿ اإلو هلذه اًمٜمٝمْم٦م هل اؾمتِمٝم٤مد ؾم٤مدات أهؾ اًمٌٞم٧م

 سمذًمؽ ظم٤ًمرة قمٔمٛمك- 
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، ـ ًمرأيف ـمٌٕم٤مً  ـمٌ٘م٤مً ـ  اًمت٤مريخُم٤مم ذم حم٤ميمٛم٦م اإل إمم شمؼمئ٦ماعم١مًمػ ذم هذا اًم٘مًؿ  يًٕمك

ّٓ  قمغم يمالم اعمٕمؽمولم، واًمردّ  يمالُمف  ًمدرضم٦م أنّ  ًمٚمٖم٤مي٦م وٕمٞمػُمٜمٓم٘مف ذم هذا اًم٘مًؿ   أنّ إ

  د ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمٕمؽموقن-ي١ميّ 

 أي مل يٙمـ ٙمـ هنْم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مصٓمالطمٜم٤م احل٤مض،٤مم مل شمُمهنْم٦م اإل نّ : إٟمحـ ٟم٘مقل

ّم٤مًمح اًمِمخّمٞم٦م- ًم٘مد يم٤مٟم٧م إرو٤مء اًمرهم٤ٌمت اًمٜمٗمًٞم٦م واعمو احلٙمقُم٦م،هدومٝم٤م شمِمٙمٞمؾ 

يٙمـ اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م مل أّٟمف يمام ُم٤مم هنْم٦م إهلٞم٦م وديٜمٞم٦م، هنْم٦م اإل

 ؾمالُمٞم٦م- اإل

داع  يم٤مٟم٧م أم اسمتدائٞم٦م ؾمٞمٙمقنز هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمثقرات دوم٤مقمٞم٦م ك واعمجقّ اعمحرّ  إنّ  

دون ىمّقة ُم٤مدي٦م  ُمـوشم٤مرة اًمٔمروف اعم٤مدي٦م واًمٕمًٙمري٦م  ت٤مرة شم٘م٤مم ذم طم٤مل شمقومروم ،إهلل

 شم٠مؾمٞمس طمٙمقُم٦م احلؼ واًمٕمدل، ُمـ اًمٜمٝمْم٦م ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقناهلدف و قمًٙمري٦م،و

ت٤مم وإُمر سم٤معمٕمروف وؿمج٥م اًم٤ٌمـمؾ أو إ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن هداي٦م اعمجتٛمعف يمام أٟمّ 

  ٦م أو آسمتالء وآُمتح٤من-احلج

وُمع ذًمؽ ىم٤مُمقا  ة ًمٙمٜمٝمؿ ىمد ىمتٚمقا ذم هن٤مي٦م إُمر،اهلل أرؾمؾ أٟمٌٞم٤مءه ًمٚمدقمق إنّ  

صمقراهتؿ وّد ٓ حيؼ ٕطمد أن يديـ ؿ ؾمٞم٘متٚمقن- وسمثقرات اسمتدائٞم٦م رهمؿ قمٚمٛمٝمؿ سم٠مهّن 

 -وقمديٛم٦م اًمٗم٤مئدة همػم ُمثٛمرة، أو يٕمتؼمه٤م ًمٙمٗمر واًمنمك واًمٔمٚمؿ وآؾمتٖماللا

ُمٜملم سملم اًمرضمقع إمم اًمٙمٗمر أو اإلطمراق سم٤مًمٜم٤مر، ح٤مب إظمدود اعم١مًم٘مد ظمػّم أص

 ُمٜمٗمذوه هؿ - وم٠مٟمٌٞم٤مء اهلل وأوًمٞم٤مؤاطمؽمىمقاك ظمت٤مروا احلرق سم٤مًمٜم٤مر وصٛمدوا طمتّ ًمٙمٜمٝمؿ ا

 ذم أّي  ٤مو إؾمٜم٤مدهاعمِمٞم٦ّم واًمًٜمـ اإلهلٞم٦م، وٟمحـ ًمًٜم٤م جمؼميـ قمغم شمؼمير أومٕم٤مهلؿ وأقمامهلؿ 

أن ُم٤مم ًمًٜم٤م ُمٚمزُملم ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٜمٝمْم٦م اإلٜم٤م ي٦م- يمام أٟمّ ُمقوقع إمم اًمٕمٚمؾ اًمٔم٤مهري٦م واًمٕم٤مد

وأن ٟمٖمض اًمٓمرف قمـ سم٤مىمل  ٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،ُمـ أضمؾ شم ٟمٕمت٘مد أهّن٤م يم٤مٟم٧م

 -ٕم٘مقًم٦مواعماًمٕمٚمؾ وإهداف اًمراىمٞم٦م 
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 ايٓٗط١ ا٫بتدا١ٝ٥، ايٓٗط١ ايدفاع١ٝـ  1

وم٤مقمٞم٦م، وصمقرة داًمثقرة اعمًٚمح٦م إمم ىمًٛملم: صمقرة اسمتدائٞم٦م  (744)صىمًؿ ذم ـ  44

ُمع قمدم و شمقومر اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م واًمٕمًٙمري٦م،ضمقاز اًمثقرة آسمتدائٞم٦م ُمتقىمػ قمغم  أنّ واقمتؼم 

ك ُمع وضمقد سمؾ قمّده٤م همػم ضم٤مئزة طمتّ  ٙمقن اًمثقرة آسمتدائٞم٦م همػم ضم٤مئزة،شمقومر اًمنمط شم

 ّٓ   أن يٙمقن هل٤م هدف ُمثؾ هدف إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء- اًم٘مدرة، إ

 ادتٛاب
ُم٤مم ُمـ أضمؾ شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م، وهذا اًم٘مًؿ ُمـ اًمٙمت٤مب ْم٦م اإلمل شمٙمـ هن أّوًٓ:

 ل ُمٜمف، ومل يٌؼُم٦م هذا آٟمت٘م٤مد واجلقاب قمغم اًم٘مًؿ إوّ سمٕمد ُمراضمٕم٦م ُم٘مدّ  ؾمٞمٜمتٗمل شمٚم٘م٤مئٞم٤مً 

ُم٤مم ؾمقاء أـمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وصػ اعمًٚمح٦م أم همػم هنْم٦م اإل ف ُمـ اعمٕمٚمقم أنّ ًمف ُمقوقع؛ ٕٟمّ 

فمروف اًمٜمٝمْم٦م اعمًٚمح٦م  ف مل شمتقومرام أٟمّ اعمًٚمح٦م مل شمٙمـ ُمـ أضمؾ شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م، يم

 - هبدف شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م

جي٥م أن شمتح٘مؼ يمؾ هنْم٦م ُمًٚمح٦م أو همػم ُمًٚمح٦م ذم فمروف يٙمقن اهلدف  ثاكقاً:

وقم٤مدة،  قم٘مالً امٙمـ اًمتح٘مؼ ـ  دوم٤مقمٞم٦م اسمتدائٞم٦م يم٤مٟم٧م أوـ  اجلٝم٦م اًمتل يداومع قمٜمٝم٤مومٞمٝم٤م أو 

رومع اًمتقهؿ ودومع هتٛم٦م و تٞم٤مءإفمٝم٤مر آؾم أو ،يم٤من اهلدف ُمٜمٝم٤م شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م ؾمقاء

ت٤مم أو إ ،ًمدقمقة ُمـ أضمؾ اًمٜمْم٤مل اًمًٚمٌلأو ا ،واعم١ًموًمٞم٦م اعمِمؽميم٦ماًمتٕم٤مون ُمع احلٙمقُم٦م 

٦م ُمٗمًدة- يمام جي٥م أن شمٙمقن اًمقؾم٤مئؾ اًمالزُم ُمّمٚمح٦م ودومع أّي  أو طمٗمظ أّي  احلج٦م،

ف ٓ يٚمزم أن شمتقىمػ يمؾ هنْم٦م قمغم أؾمٚمح٦م إّٓ أٟمّ  ًمٚمٜمٝمْم٦م ُت٧م شمٍّمف اًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمٝم٤م،

 أضمؾ شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م- ُمـ ك ذم اًمٜمٝمْم٦مطمرسمٞم٦م، سمؾ ٓ يٚمزم ذًمؽ طمتّ  ُمٕمّداتو

ُمـ أضمؾ وُم٤مم يم٤مٟم٧م هنْم٦م ُمًٚمح٦م هنْم٦م اإل اومؽمض أنّ ّٕٟمف ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد و

: جي٥م أن ٓ شمٙمقن اًمٜمٝمْم٦م وٕمٞمٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م ي٘مقل ًمذا شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م؛

ّٓ ومال جيّقزه٤م يمٚمٞم آسمتدائٞم٦م اًمٜمٝمْم٦مواًمٕمًٙمري٦م، و  إذا يم٤من هدومٝم٤م ُمثؾ هدف إٟمٌٞم٤مء ٤ًم إ

 وإوًمٞم٤مء- 
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ًم٘مدرة ا شمقومر ُمعضم٤مئزة ًمٚمٖمػم همػم هل ٤م اًمٜمٝمْم٦م آسمتدائٞم٦م اًمتل عمّ  :ي٘مقل ٓ وًمٙمـ

 هدف إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء- هدومفًمٚمذي  هل ضم٤مئزة ،اًمٕمًٙمري٦م

شمٙمقن ُمـ آٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري طمٞمٜمام  ُمع قمدم إُمٙم٤منشمٙمقن اًمٜمٝمْم٦م ضم٤مئزة  عم٤مذا ٓ

وهق ٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء إيم٤من قمٛمٚمف قمٛمؾ  عمـأظمرى،  قم٤مًمٞم٦مهداف ىمٞمّٛم٦م وُمّم٤مًمح أضمؾ أ

ات؟ وهؾ إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ مل شم٘مٌؾ أؾمٚمح٦م وُمٕمدّ  ×سمراهٞمؿدٟم٤م إومٝمؾ يم٤من ًمًٞمّ  ؟وزم اهلل

 ُمـ أضمؾ ردّ و٠مُمر اًمٜمٌقة سم ويم٤مٟم٧م هنْمتٝمؿواؾمتِمٝمدوا  ُمـ ىمٌؾ ىمقُمٝمؿسمقا ويمذّ دقمقهتؿ 

ة قمغم اًمقؾم٤مئؾ اعم٤مدي٦م وشمقومر اًمٔمروف اعمٜم٤مؾم٦ٌم تٙم٠مُم اًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م واعمِم٤مريع اًمْم٤مًم٦م

 ًمالٟمتّم٤مر اًمٔم٤مهري؟

شمٙمقن  ومٝمل أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٜمٝمْم٦م ظمالص٦م اًمٙمالم أنّ و 

 دمٝمٞمزات أو يمٗم٤مطم٤ًم ؾمٚمٌٞم٤مً و أؾمٚمح٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م إذا يم٤مٟم٧م وؾم٤مئٚمٝم٤مومٞمام ُمٜمٓم٘مٞم٦م وُمٕم٘مقًم٦م 

ُمنموع ومٞمج٥م ـمرح  رىأظم إذا يم٤مٟم٧م ُمـ أضمؾ أهدافو ُت٧م شمٍّمف اًم٘م٤مئؿ هب٤م،

آٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري همػم  وهٜم٤م وقم٤مدة، قم٘مالً  اهلدف اًمقصقل إمميٛمٙمـ سمٓمري٘م٦م  اًمٜمٝمْم٦م

  ؿمٝم٤مدة اًمِمخص اًمث٤مئر وأصح٤مسمف- نموعاعمذم  اعمحتٛمؾٛمـ ومُمٓمروح، 

ًم٘مد يم٤من اعمنموع  ،يم٤مُمالً  شم٠مُمٞمٜم٤مً  ×ُم٤مم احلًلماإل هنْم٦مًم٘مد ُأُّمـ هذا إُمر ذم 

يٕمٚمـ ، ووم٢مّٟمف يديـ احلٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦م ،٤ًمُمٞم٦م ًمإلُم٤مممجٞمع إهداف اًم ي٠مُّمـ ُمنموقم٤مً 

شمٙمقن اًمتل  ٤مً ىم٤مٟمقٟم وطم٤ميمامً  ٤مً ظمٚمٞمٗم٦م ذقم ويًٚم٥م اقمت٤ٌمر ؿمخصاًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م أُمر حمرم، 

ٚمٗم٧م ٟمٔمر اعمًٚمٛملم إمم اًمتٙم٤مًمٞمػ اخلٓمػمة اًمتك سمٛمقضمٌٝم٤م يوـم٤مقم٦م، اإل ٦مواضمٌ تفٙمقُمطم

 حيٗمظ اإلؾمالم وٟمٔم٤مُمف- 

سم٤مًمٜمٔمر ًمقوع إقمداء وىمدرهتؿ وىم٤ًموة ىمٚمقهبؿ  يمؾ ُم٤م ىم٤مم سمف،و إّن ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم 

دون  ُمٕمٚمقُم٤ًم أّن شمٜمٗمٞمذ هذا اعمنموعيم٤من ، وا اعمنموعذم هذ يم٤من ُمتقىمٕم٤مً  وضمٝم٤مت أظمرى

ؾمتٕمداد ًمٚمِمٝم٤مدة ُمٜمذ اخلٓمقة آقمغم اإلُم٤مم همػم امٙمـ، ًمذا شمٕملّم  سم٤مًمِمٝم٤مدة أُمرشمتقجيف 
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ّٓ وإومم،  ٜمتٝمل اًمذي ؾمٞم وعاعمنمهذا  شمٜمٗمٞمذههٚمع واوٓمراب قمٜمد يٙمقن قمٜمده  أ

 ٟمحق اهلدف- سم٢مرادة وقمزم ىم٤مـمعاًمًػم و ،ِمٝم٤مدشمفسم

 يمذايّمػم و إصالح، شم٘مقم سم٠مّي  هٙمذا صمقرات ٓ يٛمٙمـ أن نّ ُمـ أ فُم٤م يمتٌ :ثافثاً 

 ٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري وشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م،يم٤من هدومٝم٤م آُمتك ُم٤م ام شمٙمقن صحٞمح٦م إٟمّ  -يمذاو

ومل  ومِمٚم٧مىمد وم٢مّن صمقرة اإلُم٤مم  ذا اًمرأي اعمرومقض ًمٙم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمدهل وـمٌ٘م٤مً  قمٚمٞمفو

ام يم٤من إٟمّ  ٤مقمٜمٝمويمؾ ُم٤م ٟمت٩م ، (اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل) هب٤م إصالح أّي يتح٘مؼ مل و ،شمّمؾ إمم هدومٝم٤م

  -ىمٝمري٤ًم همػم اظمتٞم٤مري

ُمـ  ٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري، ويم٤منشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م وآٜمٝمْم٦م أُّم٤م إذا مل يٙمـ هدف اًم

شمّمٌح شمٚمؽ اًمثقرات  أهداف أظمرى، ومٚمامذا مل شمتح٘مؼ شمٚمؽ إهداف؟ عم٤مذا ملورائٝم٤م 

 صالطم٤مت؟ ُمٜمِم٠م ًمإل

 اًمٗمٙمري٦م وإظمالىمٞم٦مو ضمتامقمٞم٦مُمٜمِم٠م ًمإلصالطم٤مت آأصٌح٧م  هنْم٦م أّي  

 ؟ ×اإلُم٤مم احلًلم ٜمٝمْم٦ماًمًٞم٤مؾمٞم٦م يمو

 ،شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ُمـ أضمؾ وم٘مط اًمثقرة اعمًٚمح٦م أّن اًمثقرة اعمثٛمرة شمرونأٟمتؿ  

هنْم٦م  شمّمّقرونو ،أن يثقر حيٛمؾ ؾمالطم٤مً عمـ مل يٙمـ قمًٙمري٤ًم أو ٓ  حيؼ ف ٓأٟمّ  شمٔمٜمقنو

أّن اٟمٕمدام شمقازن اًم٘مقى اًمٕمًٙمري٦م إؿمٙم٤مل شم٘مٕمقا ذم ٓ  ، وًمٙملأيْم٤مً  ُم٤مم هبذا اًمِمٙمؾاإل

يمؾ شمٚمؽ رطم٧م شمًقق  ،إًم٘م٤مًء ًمٚمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦مو ٝم٤ماًمثقرة ذم همػم حمٚمّ ىمد ضمٕمؾ هذه 

 شمث٧ٌم ُمـ ظمالل ـمرح ُم٠ًمًم٦م شمقازنك طمتّ  ،ٚمط اًمٙمالم صحٞمحف سمً٘مٞمٛمفختُم٤مت واعم٘مدّ 

أطمد ُم٤م  ًمٙمل ٓ ي٘مقلو ُم٤مم،اًمٔمروف وُم٤ًمقمدهت٤م قمغم هنْم٦م اإل سمتٝمٞم١م شم٘مقًمف٤م ُماًم٘مقى 

ٕٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ومٝمل ا هدف ن اهلدفإذا يم٤م: ىمٚم٧م سمتدائٞم٦مهل اعمّمٚمح٦م ذم اًمثقرة آ

 ضم٤مئزة-

مل شمٙمـ  اإلُم٤مم هنْم٦مّن إ: وم٘مؾأو  ي٘مقلٙمؿ ذم هذا اًمٓمرح ُمـ يٕمؽمض قمٚمٞم إنّ  
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اًم٘مقى يم٤مٟم٧م  يمالم أنّ ، ومال ي٘مٌؾ ضمؾ احلٙمقُم٦مٕهّن٤م إ شم٘مقل:ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وإذا 

 ،ُمع قمدم اًم٘مدرة اًمٕمًٙمري٦مؿمٙم٤مٓت اًمتل أوردتقه٤م قمغم اًمثقرة اعمًٚمح٦م واإل ،ُمتقازٟم٦م

ؽمد مجٞمٕمٝم٤م ؾمُم١ًموًمٞم٦م اهلزيٛم٦م وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء و ٝم٤موومِمٚم ُمـ ىمٌٞمؾ إًم٘م٤مء اًمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م

ام٤م جيقل ذم  أىمدسسمؾ ويمام هل  اًمٜمٝمْم٦مًمٙمـ ًمق اقمتؼمشمؿ هذه و- ٓمرحقمغم هذا اًم

ُم٤م يمٜمتؿ ًمتٜمحرومقا قمـ اًمّمقاب، ـ  ةيمام أذٟم٤م إمم ذًمؽ أيمثر ُمـ ُمرّ ـ  ظم٤مـمريمؿ

ُم٤م يم٤من و أقمغم درضم٤مهت٤م،ذم ٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م واعمٕم٘مقًم٦م هل وُٕمٙمٜمٙمؿ اًمتٕمّرف أيْم٤مً 

ذًمؽ ّٕن إًم٘م٤مء و ؛اًمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م وهزيٛم٦م اًمثقرة إؿمٙم٤مل إًم٘م٤مء ًمػمد قمٚمٞمٙمؿ أيْم٤مً 

واعمّم٤مًمح إهؿ ًمٞمس سم٤مُٕمر  رومٞمٕم٦م٦م ذم اعمخ٤مـمر ٕضمؾ إهداف اًماًمٜمٗمقس اًمٖم٤مًمٞم

 زه وشمًتحًٜمف-اًمٕم٘مؾ واًمنمع واًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م دمقّ و، اعمذُمقم أسمداً 

٤مل طمريتٝم٤م وشم٘مٓمع أيدي ك شمٜم٦م سمدأت سمٛمثؾ هذا اجلٝم٤مد طمتّ ًمق أّن أُمّ  ومٛمثالً  

ُم٦م ُمع قمٚمٛمٝمؿ اعمًٌؼ سم٤مًم٘متؾ ُمٞمدان اجلٝم٤مد واعم٘م٤مو اًمٗمدائٞملم دظمؾ أومراده٤مو ،اعمًتٕمٛمريـ

يٕمّد ٓ ، ٤م ؾمتٜم٤مل طمريتٝم٤م سمٕمد ٟمّمػ ىمرنومٕمغم ومرض أهّن  ،ك أٟمقاع اًمٕمذابوإه وؿمتّ 

 هقسمؾ  ،ووالًٓ  ًم٘م٤مء ًمٚمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م وظمناٟم٤مً إٕمرذم اًمو اعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مكمٟم٤مطمٞم٦م ُمـ  هذا

 ـ-ٛمسمٞمع ًمٚمٜمٗمس سم٠مهمغم اًمث

اًمتك هل أهمغم ُمـ و ،٘مٞم٘مٞم٦ماحل واإلؾمالُمٞم٦م ذم ُم٘م٤مم احلٗم٤مظ قمغم اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م

هٙمذا  ذم سمٕمض إطمٞم٤منشمّمٌح سمؾ  ،ٟمٗمس، ٓ سمّد ُمـ اًمتْمحٞم٦م سمٙمؾ رءإُمقال وإ

سم٘م٤مء اًمنميٕم٦م ودومع يمٞمد اعمٕم٤مٟمديـ، وقمدم اًم٘مٞم٤مم و شمْمحٞم٤مت واضم٦ٌم ُمـ أضمؾ طمٗمظ اًمديـ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )هبذا إُمر ؾمٞم١مدي إمم وٞم٤مع اعمّم٤مًمح اًم٤ًمُمٞم٦م 

 -(7)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ

                                                 
 -777: آي٦م اًمتقسم٦م (7)
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 خاط٧! عسض

 همػم صحٞمح-  (قمرض ظم٤مـمئ)إّن ُم٤م يمتٌف ُت٧م قمٜمقان  (711)ص ذمـ  41

ٓ أّن و ًمف، ٤م يم٤مٟم٧م هدوم٤مً وم٢مّن واىمٕم٦م يمرسمالء اًمٗمجٞمٕم٦م مل يت٥ًٌم هب٤م اإلُم٤مم، وٓ أهّن 

 هن٤مر، اًمٕمًٙمري٦م ًمٜمّمػ ٜم٤مزًم٦ماعمو ٘مٚمٞمٚم٦ماًمًقيٕم٤مت ذات اًمرب احل شمٚمؽ صمقرشمف شمتٚمخص ذم

ف ؾمٕمك إلجي٤مد شمٚمؽ ٓ أٟمّ و ،أصح٤مسمفو صمٛمرة شمٚمؽ احلرب يم٤مٟم٧م ُم٘متؾ اإلُم٤مم ٓ أنّ و

 احلرب-

يٕمٚمؿ اإلُم٤مم  يم٤منو ظمٓم٦م اإلُم٤مم، وٛمـطم٤مدصم٦م يمرسمالء اًمٗمجٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م ُمتقىمٕم٦م  إنّ  

هؿ سمٜمق  اًمداُمٞم٦م ُمـ أوضمد شمٚمؽ احل٤مدصم٦موذم ىم٤ٌمل ضمرائؿ اًمٕمدو،  وفم٤مئٗمفوسمدىم٦م ُمٝم٤مُمف و

قمٜمف ٕمقا اعم٤مء هؿ ُمـ ىمتٚمقا اإلُم٤مم وُمٜمو د طمٙمقُم٦م يزيد،ُمٕم٤موي٦م ويمؾ ُمـ يم٤من ي١ميّ و أُمٞم٦م

 سمٜم٤مئفأذم وضمف  مل يًؾ ؾمٞمٗم٤مً و ٟمٗمًفاإلُم٤مم مل يرم سمًٝمؿ قمغم  -وقمـ ٟم٤ًمئف وأـمٗم٤مًمف

إّن  :ومٙمٞمػ شم٘مقًمقن ،وضمٞمش اًمٙمقوم٦م ىمتٚمقا اًمٕم٤ٌمسأصح٤مسمف، ومٝمؿ ُمـ ىمتٚمقا قمكم إيمؼم، و

، ومامذا شمٕمٜمقن أصح٤مسمفو إؾم٤ٌمب عم٘متٚمف هق ٠مهٞمّ  ّن اإلُم٤مم هق اًمذيأاًمٙمثػم يٕمت٘مدون 

 ػ شمٜمًٌقن هذا اًمزًمؾ إمم أوًمئؽ اعمخٚمّملم اعمحٌلم ًمإلُم٤مم-؟ ويمٞمهبذا؟ ويمٞمػ شمتٝمٛمقن

ّن إ :ي٘مقًمقنظمرون أوهذه إومٙم٤مر اخل٤مـمئ٦م،  وم٠مٟمتؿ ُمـ ي٨ٌّم  ،إُمر ًمٞمس يمذًمؽ، ٓ

، وم٘مد داومع قمـ اإلؾمالم زياخليتحٛمؾ ومل ي٤ٌميع ومل  مل يًتًٚمؿو ُم٤مم صٛمد وىم٤موماإل

 ك اؾمتِمٝمد وؾمٌل أهؾ سمٞمتف-طمتّ 

ُمقي هل ىمتؾ اإلُم٤مم وؾمٌل قمٞم٤مل اًمرؾم٤مًم٦م، وصمٛمرة إّن طمّمٞمٚم٦م قمدوان اجلٞمش إ

ؿ قمدم أهٚمٞمتٝم٤م ًمتًٚمّ و احلٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦م، ظمٓمر اإلقمالن قمـو اإلُم٤مم هل اؾمتِمٝم٤مده هنْم٦م

وم٤مإلُم٤مم وُمـ أضمؾ ُمٜمع - أهداف ؾم٤مُمٞم٦م أظمرىو دروس ًمالقمت٤ٌمرو ظمالوم٦م اعمًٚمٛملم،

 ًمٚمحج٦م- ف قمـ ٟمٗمًف إت٤مُم٤مً احلرب وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء سمذل ىمّم٤مرى ضمٝمده وقمرّ 

واًمذي  ،ّن ُمٜمزًم٦م اإلُم٤مم أقمغم وأذف ُمـ أن ي٘مٌؾ سم٤مىمؽماح اًمّمٚمح اًمذي ىمٌٚمتٛمقهإ 
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 وأيـ ُم٤ممٚمٕمٗمق واعمذًم٦م- وم٠ميـ اإلًمـمٚم٥م طم٘مٞم٘متف يمؾ ذيػ ٟم٤م وهق ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر

 !؟واًمٌٞمٕم٦م ُمٕمفمم يزيد وووع يده سمٞمده إاًمذه٤مب 

ّٛـ  3  صحٝح  زتص
همػم صحٞمح  فوم٢مٟمّ  (717)صصحٞمح ذم  رشمّمقّ يمتٌف طمقل  ُم٤مسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ـ  41

ومٙمرة شم٠مؾمٞمس  أنّ هب٤م، و ًمِمٝم٤مدشمف وقم٤معم٤مً  إمم أّن اإلُم٤مم يم٤من ُمتقىمٕم٤مً ٟمٔمرًا  وذًمؽ، أيْم٤مً 

 دائرةذم  فيمؾ ُم٤م يمت٤ٌٌمًمت٤مزم ؾمٞمٙمقن وم قمٛمؾ اإلُم٤مم، ُمـ ُمنموع اً احلٙمقُم٦م مل شمٙمـ ضمزء

ٜم٘مش قمغم اعم٤مء، ويمؾ هذا اًمنمح واًمًٌط اًمذي يم٤مًمو هذه اعمراطمؾ إرسمٕم٦م سمال أؾم٤مس

ذم  ّٕٟمٜم٤م ٟمريد أن ٟمٛميض وُمع ذًمؽ- اًمٗمّمؾ وم٢مّن ضمقاسمف خيتؿ هبذه اجلٛمٚم٦مذم هذا  فُمىمدّ 

ومرقمٞم٦م  أيمثره٤مُمٓم٤مًمٌف شمٞم٦م قمغم ضمقسم٦م أإ اًمٜم٘م٤مش ُمع اًمٙم٤مشم٥م إمم آظمر اًمٙمت٤مب رهمؿ أنّ 

 -ـمرح  هذا اًمٙم٤مشم٥م ٟمًتٛمر ذم اًمٙمالم ح قمدم اؾمت٘م٤مُم٦م، وًمٙمـ ّٕٟمف يقّو وضمزئٞم٦م

فمروف و ص٤مرت اًم٘مّقة ف عم٤مسم٠مٟمّ  ًمث٤مٟمٞم٦مذم اعمرطمٚم٦م اُم٤م ضم٤مء ذم يمالُمٙمؿ وٟمًتٕمرض هٜم٤م 

، ُم٤مذا شم٘مّمدون هبذا شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦ماخلروج وومٙمرة  ُمنموع طمٞمٜمٝم٤م سمرز اًمٜمٍم ُمقاشمٞم٦م،

 ؟اًمٙمالم

ٓ دقمقة أهؾ اًمٙمقوم٦م ورؾم٤مئٚمٝمؿ ورؾمٚمٝمؿ، ومٝمذا هق ٟمٗمس  هتٞمئ٦م اًم٘مّقة وم٢مذا يم٤من 

ًمٙمقوم٦م ؾمقف هؾ اأأّن  يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  ظمريـّن اإلُم٤مم وإٔ ؛دراؾم٦م حيت٤مج إمم

زُمـ ُمٕم٤موي٦م، ومٙمٞمػ  ذم اًم٤ًمسمؼ أيْم٤مً ىمد ـمٚمٌقه ذم  ؿإهّن  طمٞم٨م يٓمٚمٌقن هذا إُمر،

 ؟دراؾم٦مإمم   يم٤مٟم٧م اًمٗمٙمرة ُتت٤مجذم اعمديٜم٦م و ،ُمٙم٦م قمرو٧م ومٙمرة شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م ذم

يم٤مٟم٧م ذم اعمديٜم٦م  ذه اًمققمقد، ومٝمودقمقاهتؿ اًمٜم٤مس قمغم وقمقد ُمٕمتٛمداً  ُم٤مماإليم٤من إذا 

شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ٦م ٕروٞم٦مُمٝمٞمّئ دقمقاتاًمققمقد واًمهذه مل شمٙمـ  وإذا، أيْم٤مً 

 -ذم ُمٙم٦م أيْم٤مً  ٙمـشم ٙمـ ذم اعمديٜم٦م ملشم ٙمام ملوم اجلٛمٞمع، فيم٤من يتقىمٕميمام 
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 ٞ  ديٌٝ عكً

ُم٤مم اإلقمٚمؿ  نّ أ ُمـف ُت٧م قمٜمقان دًمٞمؾ قم٘مكم، إّن ُم٤م يمتٌ( 713)صذم ـ  44

قمٞم٦م يم٤من أيمثر ُمـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتام وإطمقال سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألوو٤معف القمـمّ اوشمف وسمّمػم

، ظمريـُمـ أ ٤ًمقم٤مً وم٢مّن ُمٕمٚمقُم٤مشمف يم٤مٟم٧م أيمثر اشمّ  ٦ماًمٕم٤مدي ٤مريـمٌ٘م٤ًم ًمٚمٛمجك هذا، وطمتّ 

 سمام ًمديف ُمـ قم٘مؾُم٤مم قمغم اإلُمـ اعمًتٌٕمد  :ي٘مقل فٕٟمّ  وًمٙمـ اؾمتٜمت٤مضمف مل يٙمـ صحٞمح٤ًم؛

شمٙمقن  قمغم صمقرة اسمتدائٞم٦م اًم٘مّقة اًمٙم٤مومٞم٦مُمع قمدم  ذم اعمرطمٚم٦م إومم واًمث٤مًمث٦مدراي٦م أن ي٘مدم و

 -ُمريراً  هن٤ميتٝم٤م اٟمٙم٤ًمراً 

ٓـمالع وقمٚمؿ اإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم  اعمراطمؾ اًمثالثذم يمؾ ّٟمف إ، ذًمؽ أيْم٤مً يمٟم٘مقل  وٟمحـ 

اًمث٤مًمث٦م و اًمث٤مٟمٞم٦مو ر أّن اًمٔمروف ذم اعمرطمٚم٦م إوممتّمقّ ي أنًتٌٕمد ُمـ اعمقمغم إوو٤مع يم٤من 

واًمثقرة مل  ،دةُم٤ًمقمّٕن اًمٔمروف مل شمٙمـ  ؛ٙمقُم٦ماحلسمتدائٞم٦م ًمت٠مؾمٞمس آ ًمٚمثقرةُم٤ًمقمدة 

 ّٓ  :٤ٌمـمٚم٦ماًم اًمثالصم٦م اًمٗمروضٓقمتامدك قمغم  ًمٙمـو ، اهلزيٛم٦مشمٙمـ قم٤مىمٌتٝم٤م إ

 -ٜمٝمْم٦مقمغم قم٤مىم٦ٌم هذه اًم إّن اإلُم٤مم مل يٙمـ ُمٓمٚمٕم٤مً ـ  7

 يم٤مٟم٧م ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م- ٜمٝمْم٦مإّن اًمـ  7

 -اًم٘مقىذم  وضمقد شمقازن ًمٚمٜمٝمقض ُمع إّن إوو٤مع يم٤مٟم٧م ُم٤ًمقمدة ـ  3

ّن اًمرؾم٤مئؾ أو  قمـ ووٕمف ذم اعمديٜم٦م،م ذم ُمٙم٦م ىمد شمٖمػّم أّن ووع اإلُم٤م وشمٗمرض 

 ّٓ  اًم٘مٚمٞمؾ( اًمتل سمدأت ذم ُمٙم٦م هل اًمتل يم٤مٟم٧م واًمدقمقات اًمٙم٤مذسم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م )إ

ّن وصقل وأُمر ًمٞمس سم٤مجلديد ٓ شمٕمٚمٛمقن أّن هذا إوهذا اًمقوع، ذم شمٖمٞمػم و لٟم٘مٓم٦م ُتقّ 

 ذم اعمديٜم٦م-  شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ يم٤من ُمتقىمٕم٤مً 

ٙمـ شممل ف ٕٟمّ  ؛٦مٙمـ اسمتدائٞمشمذم اعمرطمٚم٦م إومم واًمث٤مًمث٦م مل ٜمٝمْم٦م ًمّن اإ :شم٘مقًمقنو

ًم٘مد  ٦م،قم٘مالئٞم وم٠مصٌح٧مإضمقاء ص٤مرت ُم٤ًمقمدة  نّ طمٞم٨م إذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م و ،٦مقم٘مالئٞم

  -ٜم٤م سمٓمالهن٤ًم ُمٙمرراً سم٥ًٌم اؿمت٤ٌمه٤مشمؽ هذه واًمتل ىمد سمٞمّ  اًمٙمالم يٓمقلضمٕمٚم٧م ٟمٓم٤مق 
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 ُمنموـم٦م سمٕمدم ثقرة وقمدم اًمٌٞمٕم٦مّٟمف ًمق ومرض أّن ُمنموقمٞم٦م اًمإ :وًمإليْم٤مح ٟم٘مقل 

اىمؽمح  ًمٙمل ٓ ي٘متؾ هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ذم يمام شمٗمروقن وشم٘مقًمقن:اإلُم٤مم  ٟمٗمس قمغم اخلٓمر

دون ُمـ اًمثقرة ومٗمل هذه اًمّمقرة  قمٚمٞمٝمؿ أن يًٛمحقا ًمف سم٤مًمذه٤مب إمم اًمِم٤مم ًمٞم٤ٌميع يزيد-

ث٤مًمث٦م، دمٝمٞمزات قمًٙمري٦م أُمر همػم قم٘مالئل ؾمقاء يم٤من ذم اعمرطمٚم٦م إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًم

سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ وصم٤مسم٧م وهن٤مئل ومل  ٦مقمـ اًمٌٞمٕم وُمـ اعمٕمٚمقم أّن هٙمذا ؿمخص مل يٙمـ امتٜمٕم٤مً 

 اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس- يّمٛمد إمم طمدّ 

أّن اإلُم٤مم أراد أن ٓ ي٤ٌميع يزيد، وم٘مد يم٤من  هلاحل٘مٞم٘م٦م  ًمٞم٧ًم هذه، سمؾ وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م

 ويٌلّم  ،اًمت٘مٞم٦م ٚمٛم١مُمٜملم وًمق ُمـ سم٤مبًم يم٠مُمػم وظمٚمٞمٗم٦مقمٚمٞمف  سمٕمدم اًمًالمسمتٙمٚمٞمٗمف  قم٤معم٤مً 

وم٤مىمدة ًمٚمنمقمٞم٦م،  أّن ظمالومتف ذم ذًمؽ اًمزُم٤من (اعمتٕم٤مروم٦م)سم٤مًمٓمرق  يٕمٚمـو ،ظمٓمقرة إُمر

ؾمقاء  ،مل ي٤ٌميعوام ًمف ُمـ قمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م سم اعمقىمػقمغم هذا  صٛمدو هنض، ُمـ أضمؾ هذاو

 -ٓأهؾ اًمٙمقوم٦م أم ٤مه دقم

 حيدّ عمٝم٤مدٟم٦م أن سمح٥ًم ىمقل اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد أراد سم٤مو يم٤من يٕمٚمؿ أّٟمف ًمق سم٤ميع اإلُم٤مم إنّ 

، آٓف اعمرات ام٤م ؾمٞمجٜمٞمف ُمـ سمٞمٕمتفأيمثر سم يزيدٙمقُم٦م حل ، ؾمٞمخن سمت٠ميٞمدهضمرائٛمٝمؿُمـ 

أوػ إمم أّن طمٙمقُم٦م ُمٕم٤موي٦م أفمٝمرت أّن ضمرائؿ سمٜمل أُمٞم٦م وفمٚمٛمٝمؿ ٓ شمٜمتٝمل سمٛمجرد 

خمتٚمػ  ×احلًـاإلُم٤مم صٚمح و |سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل ×زُمـ أُمػم اعم١مُمٜملمو ٝم٤مدٟم٦م-اعم

مل يثر  ٤مل ُمـ أضمٚمٝمتاًم أطمد إؾم٤ٌمبو ،اً وضمقه اومؽماىمف يمثػمة ضمدّ و ،قمـ هذا اًمزُمـ ت٤مُم٤مً 

اخلٓمر اًمذي يم٤من هيدد ذًمؽ ذم سمداي٦م إُمر هق  ظمّمقص٤مً و قمغم اخلٚمٗم٤مء ×أُمػم اعم١مُمٜملم

أيمثر ارشمدت و ،ذم ذًمؽ اًمقىم٧م داظمٚمٞم٦م طمرب قطمٞمد، وًمق صم٤مر ًمٜمِم٥مسمٞمْم٦م اإلؾمالم واًمت

هق  ×اإلُم٤مم احلًـ صٚمحطمد أؾم٤ٌمب أ يمذًمؽو -ت٤مُم٤مً  ٤مً ًمٙم٤من اًمقوع خمتٚمٗمو ،اًم٘م٤ٌمئؾ

اؾمتٛمرت ومرو٤ًم  احلرب ًمق أنّ ، أوو٤مع وأطمقالُم٤م طمّمؾ ُمـ ؾمٞمٓمرة ُمٕم٤موي٦م وأّٟمف ُمع 

 اهلزيٛم٦مؾمتٚمحؼ  ذم اًمٜمٝم٤مي٦مو ،اعمًٚمح اجلٜمدو إومراد ُمـ ٓفقمنمات أ ٙمقن اًم٘متغمٞمومً
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ٕهؾ احلؼ، وؾمٞمٜمتٝمل  ًمّم٤مًمح ردة ومٕمؾ سمجٞمش اإلُم٤مم ُمـ دون احلّمقل قمغم أّي 

 يم٤ًمئر احلقادث اًمت٤مرخيٞم٦م- ُمٜمًٞم٤مً يّمٌح و اعمقوقع

ُمـ هذه  أّي هٜم٤مك ٙمـ يمل  يزيدٙمقُم٦م طمو ×ذم قمٍم اإلُم٤مم احلًلمسمٞمٜمام إُمر  

ؿ هّن وأ ،شمٚمؽ اعمحذوراتيًتٚمزم رومض سمٞمٕم٦م اإلُم٤مم ًمٞمزيد مل و اًمثقرة،سمقضمف  ي٘مػاعمقاٟمع 

ُمٕمٝم٤م إُمر ًمّم٤مًمح اًمٜمٝمْم٦م وشمٕم٤مـمٗم٧م ام اٟمٕمٙمس ا اخلٜم٤مق قمغم اًمٜم٤مس يمٚمّ وٞم٘مقام يمٚمّ 

ة ومٕمؾ ك حيدث ردّ طمتّ  هيٚمؽ ٟمٗمًفّن اإلُم٤مم إ :ٟم٘مقلأن  ٓ ،اًم٘مٚمقب سمٜمحق أيمثر إجي٤مسمٞم٦م

 امإٟمّ  -ًمؼماُم٩م يزيد أظمرى خم٤مًمٗم٦مو اًم٘مٚمقب ًمٚمقصقل إمم أهداومف، قمغم اؾمتامًم٦مُم٤ًمقمدة 

ًمٕمٛمٚمف  ف حي٥ًميم٤من يٕمٚمؿ أٟمّ و ،سمدىم٦م ُمع دراؾم٦م مجٞمع اجلقاٟم٥ماًمٕمٛمؾ يم٤من  اإلُم٤مم همرض

 ُمنمىم٦م-ٟمت٤مئ٩م وآصم٤مر ضمٞمدة  ؾمٞمٙمقن ًمفا ُمنموقمف هذوأّن ، طم٤ًمٌب 

يٙمـ مل ف وم٢مٟمّ  اًمدوم٤معاإلُم٤مم ُم٤م دام ىم٤مدرًا قمغم  أنّ  ُمـ (711ص)ذم  فّن ُم٤م يمتٌإـ  11 

حلٙمقُم٦م يزيد ويًتًٚمؿ نموقمٞم٦م يٕمٓمل اعمواًمقاىمع عم٤م هق ًمٕم٘مٞمدشمف و ظمالوم٤مً اًمٕمٛمؾ  ُمٙم٤مٟمفسم٢م

ويٕمٚمؿ سمٕم٤مىم٦ٌم  ،ًمدوم٤معقمغم اىم٤مدرًا اإلُم٤مم ًمق مل يٙمـ  فأٟمّ ُم٤م يٕمٜمل  ،ًمف سمال ىمٞمد أو ذط

ىمٌؾ هب٤م و واعمٕم٤مرو٦م ًمإلؾمالم ٙمقُم٦م يزيد اًمٖم٤مص٦ٌمًمٙم٤من ىمد أقمٓمك اعمنموقمٞم٦م حلإُمقر، 

 -ًمٕم٘مٞمدشمف واًمقاىمع ظمالوم٤مً 

ّٕن يمؾ ؿمخص ي٘مرأ اًمت٤مريخ يٕمٚمؿ أّن اإلُم٤مم يم٤من  ؛وهذا اًمٙمالم همػم صحٞمح أيْم٤مً 

قط اًمدوًم٦م قمغم ؾم٘مأن ٓ يقاومؼ يم٤من، و ذط يزيد ُت٧م أّي  ٦مسمٞمٕم رومضقمغم  ُمّمٛمامً 

طمتّك وإن يم٤من ٛمٕم٤موي٦م ن ُمٕم٤موي٦م، وم٤مخيتٚمػ قمـ زُمن ٤ماًمزُمهذا و -واعمجتٛمع اإلؾمالُمل

ّٓ  أؾمقء ُمالقم٦ٌم و اًمٗمجقرو سم٤مًمٗمًؼ شمفؿمٝمروسم٤مًمرذائؾ  أؿمد ُمـ أسمٞمف اً أّن يزيد ُمـ يزيد إ

  -اًمٖمٜم٤مءو اًم٘مرود واًمٙمالب واًمٚمٝمق

سمٛمث٤مسم٦م  سمٞمٕمتفو ًمدى اخل٤مص واًمٕم٤مم، ٦مُمٕمروومؿمٝمرة يزيد سم٤مرشمٙم٤مب اعمٕم٤مص  ٧م٘مد يم٤مٟمًم

ة ؾقت إمّ ب ؿد ظذ اإلشالم افسالم إذو» أّٟمف ىم٤مل: يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٦م ،ؾمالماًمقداع ُمع اإل
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ًمذًمؽ ىمرر اإلُم٤مم قمدم ؛ ٕدٟمك رءأهٚمٞم٦م  مل يٙمـ يٛمٚمؽ أّي  ومٞمزيد، شبراع مثؾ يزيد

ٙم٤من وإُمٕمًٙمري٦م أُمر اًم٘مدرة اًمدوم٤مقمٞم٦م واًم وسم٤مًمٗمٕمؾ مل ي٤ٌميٕمف، ومل يٙمـ ذم احل٤ًٌمن ،ُم٤ٌميٕمتف

 - شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م

شم٠ميٞمد طمٙمقُم٦م يزيد، ًمف  اإلُم٤مم وُم١ًموًمٞمتف ٓ دمٞمز ديـ وذف٠مّن سم قمؼمشمؿويمام 

ٓ و إن مل يٙمـ ًمف ٟم٤مسو ٟمٗمًف اًمٓم٤مهرةذًمؽ يم٤من صمٛمـ  وإن :أن شمْمٞمػ أيْم٤مً  جي٥مو

 ُمٕملم-

ة ُمـ اًمٜم٤مس، ؾمقاء يم٤من هٜم٤مك ىمقّ  ذم شمٗمٙمػم اًمٕمقام ًمٞمٗمرقُم٤م يم٤من ومٚمق سم٤ميع اإلُم٤مم 

 ي٤ٌمذويزيد إومٙم٤مر اًمْم٤مًم٦م ووّد اإلؾمالم اًمّمقرشملم وذم يمال  ،يٙمـقمًٙمري٦م أو مل 

  -سمٛمحق اإلؾمالم سم٤مـمٛمٞمٜم٤من

ًمق ه٤مدن ُمٜمذ اًمٌداي٦م وهمض وهق أّٟمف  وسمح٥ًم ومروٙمؿ أّن هذا اًمٗمرق يم٤من ُمقضمقداً 

وًمٙم٤من  ،ًمف ٤مً ًمٙم٤من يزيد امتٜمّ  ة اًمٕمًٙمري٦م؛هتٞمئ٦م اًم٘مقّ وهق  ْمٕمٞمػاًمطمتامل هذا آاًمٜمٔمر قمـ 

همػم ُمٓمروح  )وإن يم٤من هذا اطمتامل ٌؾ سمٌٕمض وص٤مي٤م وإرؿم٤مدات اإلُم٤ممُمـ اعمٛمٙمـ أن ي٘م

يم٤مٟم٧م ـ  سمح٥ًم ىمقًمٙمؿـ  ًمٙمـ اعمٝم٤مدٟم٦م اًمالطم٘م٦م اًمتل اىمؽمطمٝم٤م اإلُم٤مم سمح٥ًم اقمت٘م٤مدٟم٤م(،

 سمِم٠من اإلُم٤مم-ٓ شمٚمٞمؼ ُمِمقسم٦م سم٤مًمذل و

ذط، ومل خيٓمر  أّي  مل يٙمـ ًمفقمـ اًمٌٞمٕم٦م  ذم اُمتٜم٤مقمفؿ أّن اإلُم٤مم ام هق ُمًٚمّ وم وقمٚمٞمف

 ٟمٗمًف ويذلًمٞم٤ٌميع أسمدًا ومل يٙمـ  ،غم هذا اًمرأيقم اعمٝم٤مدٟم٦م ُمع يزيد، وسم٘مل صم٤مسمت٤مً إـمالىم٤ًم ٤ٌمًمف سم

ٙمقُم٦م يٖمض اًمٓمرف قمـ ديـ اهلل ُمٕمٓمٞم٤ًم اعمنموقمٞم٦م حلو ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم روطمف،

   يزيد-

 اغتداد ارتطس!

 ُم٤مماإل ُمٗم٤مده أنّ جرة اإلُم٤مم، هل يٕمقد يمت٥م ذطم٤مً وسمتٜمٛمؼ زائد  (717)صذم ـ  17 

 ،هب٤مًمٚمٗمرار ُمـ اًمٗمتٜم٦م اًمتل اسمتكم  ف يم٤من يريد أن جيد ـمري٘م٤مً ٕٟمّ ـمريؼ اهلجرة إمم ُمٙم٦م اختذ 
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اًمٗمتٜم٦م وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء، وًمػماىم٥م وىمقع  وًمٞمٛمٜمع ،ُم٠مُمـ ُمـ اخلٓمرذم ك يٙمقن هٜم٤مك طمتّ 

 -إوو٤مع أيْم٤مً 

قمٌد اهلل  اٟمتخٌفؼ يـمر يم٤منىمد و ،هبذا اعم٘مدار اإلُم٤ممٙمـ يِمٖمؾ ومٙمر إّن هذا إُمر مل ي 

 ًمزسمػم ىمٌؾ اإلُم٤مم-سمـ اا

 تدبري اإلَاّ! 

 ُمـ وظم٤مًمٞم٦م٤ٌمع ظمٓم٦م قمٛمٞم٤مء وهمػم ُمٜمٔمٛم٦م، : هؾ يٛمٙمـ اشمّ يٙمت٥م (713)صذم ـ  17 

 ي إمم اًمٜمداُم٦م-اإلىمدام قمغم إضمراء ي١مدّ و دىمٞمؼ،اًمتدسمػم اًمو ّمحٞمحاًمتخٓمٞمط اًم

 ٛاب ادت
 أو ي٘مدم قمغم إضمراء سمّمقرة قمٛمٞم٤مء ًمٞمذه٥م ـمري٘م٤مً إّٟمف ُمـ اًمّمحٞمح أّن اإلُم٤مم مل يٙمـ  

ذم إُمر  رؾمؿ ظمٓم٦م ًمإلُم٤مم يو ،يٜمدم قمٚمٞمف، وم٤مٕقمٛمك هق ُمـ مل ير اخلٓم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمإلُم٤مم

 اًمقاىمع-

سمرأي و ،ُمٌٝمؿام ُم٤م ظمٓمٓمتٛمقه ًمإلُم٤مم إٟمّ و ،ٓ ُمرسمٙم٦مإّن ظمٓم٦م اإلُم٤مم مل شمٙمـ ُمٌٝمٛم٦م و 

  حمٌٓم٦م ًممُم٤مل وسم٤مقمث٦م قمغم اًمٜمداُم٦م-هل  أيْم٤مً ؾمٞم٤مؾمٞمل اًمٕمٍم 

سمٞمٜمٝم٤م اًمتل ُمـ و م آىمؽماطم٤مت اًمثالصم٦م ىمدّ سمح٥ًم ومروٙمؿ أّن اإلُم٤مم طمٞمٜمامو فٕٟمّ 

ٓ اًمتل يم٤مٟم٧م هدومف، ؾمالُمٞم٦م اإلشمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م ُمٚمف ذم أُم٤م ظم٤مب دسمٕماًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد، و

ذم  ٓسمّد ًمٙمؿأٟمتؿ يمذًمؽ و ،اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل()ٟم٤مدُم٤ًم ُمـ هذه اًمثقرة وهذا اإلىمدام أصٌح ضمرم 

مل يٗمٙمر ذم و ،ٜمع قمـ اًمٌٞمٕم٦مًمٞم٧م اإلُم٤مم مل يٛمت :وشم٘مقًمقا، شمٕمتذرواو أن شمٜمدُمقا هذا اًمٗمرض

وقمغم إىمؾ  ،اًمًٞمقف ذم اعمديٜم٦مسمريؼ ًمٞمتٝمؿ أظمذوا ُمٜمف اًمٌٞمٕم٦م ُت٧م و شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م،

 شم٘مع هذه احل٤مدصم٦م اًمٗمجٞمٕم٦م-ومل  ك يذه٥م إمم يزيد وي٤ٌميٕمفًمٞمتٝمؿ ىمٌٚمقا اىمؽماطمف طمتّ  :شم٘مقًمقا

ىمقل  أسمداً ع ٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمظمرون أؾم٤ٌمب ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم، وم٢مٟمّ أؾ سمف قمٚمًمٙمـ سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م و
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 ، ًمٞمتف اىمؽمح اًمٌٞمٕم٦ماؾمتًٚمؿ فًمٞمت ،ًمٞم٧م اإلُم٤مم سم٤ميع يزيد :ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل ،هذا اًمٙمالم

يٜمدم ، واإلُم٤مم مل ُم٘م٤مم اإلُم٤مميتٜم٤مرم ُمع هذا آؾمتًالم و ّٕن هذه اًمٌٞمٕم٦م ؛ىُمٌؾ اىمؽماطمفو

 ،تخرسمؾ ٟمٗم ُم٘م٤موُمتفو صم٤ٌمشمفو ُمـ ومٕمؾ اإلُم٤ممًمًٜم٤م ُمٜمزقمجلم  ٟمحـ أيْم٤مً و ،قمغم ومٕمٚمف أسمداً 

ٟم٘مٞمؿ اًمٕمزاء قمغم اعمّم٤مئ٥م اًمتل و ،فمٚمؿ سمٜمل أُمٞم٦م وضمقرهؿ اًمٕمزاء إن يمٜم٤ّم ٟمٜمت٘مد ذم جم٤مًمسو

 ُمـ ىمٌؾ ه١مٓء إؿم٘مٞم٤مء- ^٠مهؾ اًمٌٞم٧محل٘م٧م سم

 ؛ـمٚم٥م ُمٜمف اًمٕمٗمق اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل()ىُمٌؾ ُمٜمف وذه٥م إمم يزيد وو ومٚمق اىمؽمح اإلُم٤مم اًمٌٞمٕم٦م 

ًٚم٧ٌم يمؾ سمريم٤مت ًمو ،ؾمٗمٞم٤من واًمنميٕم٦م ذيٕم٦م يزيدي٦م واًمديـ ديـ أيب ًمًحؼ اإلؾمالم

ؾمالم اإلذا هأيب أطمرار وٓ ٓ و د اًمِمٝمداءؾمٞمّ ٓ و يمرسمالء مل يٙمـ اًمٞمقمو ،٦مُمّ هذه إ

ٓ آٓف و اًمٙمٛمٞم٧مو ٓ ىمّمٞمدة دقمٌؾو وٓ ىمّمٞمدة اًمٗمرزدق احلًٞمٜملاعمحٗمقظ سم٤مًمٜمٝم٩م 

 اًمٙمت٥م وٓ يمؾ هذه اعمِم٤مقمر اجلٞم٤مؿم٦م-

ّٓ أّٟمف اإلُم٤مم قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة سم٘ملوإن ، قمٛمٚمٞم٤مً  اًمٓمرح اًمذي شم٘مقًمفهذا ص٤مر  ًمقو  ، إ

وًمٕم٤مد إمم اعمديٜم٦م ظم٤مزم ، ذم اًمِم٤مم ^ُمٗم٤مظمر ؾمالًم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مو يمؾ ومْم٤مئؾ دومـي

 -ٞمديـاًم

ُمع هق ظمروضمف ُم٤م ىم٤مم سمف اإلُم٤مم ٕضمؾ اًمدوم٤مع  لأّن أوّ  يٙمت٥م (715)ص ذمـ  13 

 ًمخ-إ أىمرسم٤مئفو قم٤مئٚمتف

ّن أ أىمرسم٤مئف، قمٚمامً و قمٞم٤مًمفو فعم٤مذا أظمذ ُمٕمف أهؾ سمٞمت ١مًمػ،٠ًمل هذا اعمييٛمٙمـ أن هٜم٤م  

يم٤من ظمٓمر اعمقاضمٝم٦م ُمع اًم٘مقات اًمٕمًٙمري٦م ًمٚمحٙمقُم٦م ُمـ أضمؾ إقم٤مدهتؿ إمم اعمديٜم٦م 

 مل يٙمـ أطمد يٕمؽموٝمؿ؟ و  ذم اعمديٜم٦ملمأهّنؿ يم٤مٟمقا ُمرشم٤مطمُمع ، ُمٓمروطم٤مً 

 إـمٗم٤ملاًمٜم٤ًمء وٞم٠مظمذ إذن ًمومام اًم٥ًٌم  شإّن اهلل صاء أن يراهـ شبايا»يٙمـ  ًمق مل 

اًمٜم٤ًمء ك نميعم٤مذا  (7)(مب ىب يب جت)ي٦م آ لم ظمروضمف؟ ُمـ يتُؾ طمُمٕمف

                                                 
 -77: آي٦م اًم٘مّمص (7)
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هلذا  رء يٛمٙمـ أن يٙمقن ؾم٤ٌٌمً  أّي ؟ وآوٓمراب ٘مٚمؼًماو ذم هذا اخلقفوإـمٗم٤مل 

 ؟ػ سم٢مٟمج٤مزههلل وُم٘متْمٞم٤مت اعمنموع اعمٙمٚمّ ف همػم إُمر اإلاًمتٍّم 

 -ًمخإ إذا يم٤مٟم٧م طمٙمقُم٦م يزيد قم٤مئ٘م٤مً  وقمٚمٞمف :ي٘مقل (711)صذم ـ  13

ِمخّمٞم٦م ؿمخّمٞم٦م يمُمـ ىمٌؾ  تحٚمٞمؾاًمو تح٘مٞمؼٚمًم سمح٤مضم٦مشمٙمـ ّن إوو٤مع مل إ: ٟم٘مقل 

شمقومػم ىمّقة قمًٙمري٦م  ف يم٤من ُمـ اعمًتٌٕمدأٟمّ  ؿمخص ّي ٕ وُمـ اعمٕمٚمقم، ×اإلُم٤مم احلًلم

 اإلُم٤مم أنّ  هقاًمٌمء اًمذي يم٤من  إنّ  -ُمٕمتد هب٤م شمٙمقن ىم٤مدرة قمغم ضب ىمّقة احلٙمقُم٦م

هلؿ وٓ ٓ جيقز  قمرذم يمٌػمو أظمالىملو ذقمل وىمٕمقا ذم حمذوروؾم٤مئر اًم٘م٤مدة واًمٙم٤ٌمر 

 يزيد-ظمالوم٦م سمٞمٕم٦م وشم٠ميٞمد وهق  ،ومام سم٤مًمؽ سم٤مإلُم٤مميٚمٞمؼ هبؿ ارشمٙم٤مسمف 

أظمرى يمام رأى ُمـ ضمٝم٦م اإلُم٤مم أّٟمف ٓ يًتٓمٞمع أن ي٤ٌميع يزيد ُمـ ضمٝم٦م، إذ ىمد ٓطمظ 

وقمٚمٞمف  ؛إلؾمالماعمخ٤مًمٗم٦م ًماحلٙمقُم٦م ىمّقة هيزم ًمٙمل اًمٕمًٙمري٦م اًمٙم٤مومٞم٦م  ٘مدرةاًم ٓ شمتٝمٞم٠مف أٟمّ 

اخلٓمرة  ؾ يمؾ شمٌٕم٤مشمفُتٛمّ و قمدم آؾمتًالم،و اًمٌٞمٕم٦م رومضاظمتٞم٤مر قمغم  ُمْمٓمراً يٙمقن 

 اعم١معم٦م- وقمقاىمٌف

مل  يزيدٙمقُم٦م طمأّن  يم٤من ؾمٞم٘مقم سمف اإلُم٤مم ًمقاًمذي  اعمنموعهق  أُّم٤م أّٟمٙمؿ شم٘مقًمقن: ُم٤م

 شمٕمتد قمٚمٞمف؟

ـمٌٞمٕم٦م أي أّن ـمٌٞمٕمتٝم٤م  ،: أّن طمٙمقُم٦م يزيد يم٤مٟم٧م طمٙمقُم٦م قمدواٟمٞم٦م(7)وم٤مجلقاب هق 

اًمرأي سمِمٙمؾ أظمذ و اًمٌٞمٕم٦م وآٟمتخ٤مبـمٚم٥م همػم ُمٜمحٍم ذم  انّٕن اًمٕمدو ؛قمدواٟمٞم٦م

 -شمرهٞم٤ٌمً و صقري شمرهمٞم٤ٌمً 

                                                 
أّوًٓ: إّن هذا اًمٗمرض ُمرومقض، وهق أن يٓمٞمؼ يزيد وٟمٔم٤مُمف احل٤ميمؿ قمدم سمٞمٕم٦م اإلُم٤مم واًمتل شمٕمتؼم  (7)

ة ومٕمؾ دم ٤مه شمٚمؽ اًميسم٦م أووح وأهؿ ُمـ قمدم سمٞمٕم٦م يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم، سمحٞم٨م ٓ يٌدي أّي ردَّ

اًم٘م٤مصٛم٦م اًمتل أص٤مسم٧م ىمٚم٥م اًمٜمٔم٤مم إُمقي اًمٗم٤مؾمد واعمنمك- وصم٤مٟمٞم٤ًم: ًمق مل هت٤مضمؿ احلٙمقُم٦م اإلُم٤مم 

 ًمٙم٤من اإلُم٤مم يٕمٚمؿ أومْمؾ ُمـ أّي ؿمخص آظمر سم٤مخلٓم٦م اًمتل جيرهي٤م-
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 اًمٗمردي٦مواًمٗمٙمري٦م واحلري٤مت إّن طمٙمقُم٦م يزيد اقمتدت قمغم يمؾ احلري٤مت اإلؾمالُمٞم٦م،  

وهق أٓ  اإلؾمالُملاعمجتٛمع ُمـ أومراد ًمٙمؾ ومرد  اعمًّٚمؿاحلؼ إذ ىمد ؾمٚم٧ٌم آضمتامقمٞم٦م، و

ُم٘مرسمق  ويم٤مناعمٜمع ذم يمؾ ُمٙم٤من، و ٜمٙمر، وم٘مد يم٤من اًمتْمٞمٞمؼاًمٜمٝمل قمـ اعمو إُمر سم٤معمٕمروف

 اعمًٞمحٞملم-و اًمٖمرسم٤مءُمـ ُمِم٤موروه٤م و احلٙمقُم٦م

قمـ شمْمٞمٞمؼ  عٞمتقرّ ًم ُم٤م يم٤من فاًمٌٞمٕم٦م، وم٢مٟمّ ُمـ اإلُم٤مم  مل يٓمٚم٥م فًمذًمؽ قمغم ومرض أٟمّ  

ف ُمـ طمؼ اإلُم٤مم ويمؾ ُمًٚمؿ أن وقمٚمٞمف وم٢مٟمّ  ؛يمام هق ديدن شمٚمؽ احلٙمقُم٤مت ٞمفاخلٜم٤مق قمٚم

 احلري٤متاؾمؽمضم٤مع ومؽ اخلٜم٤مق وذم وقمـ يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم قمـ طم٘مف ًمدوم٤مع يثقر ُمـ أضمؾ ا

 ٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦م-احلقمدوان دومع ي أنو، اعمًٚمقسم٦م

يتح٘مؼ ًمـ سمؾ  دوم٤مقمٞم٦م، ٤مؾمٜمجده فمرف أّي ذم  اإلُم٤مم هنْم٦م درؾمٜم٤مإذا  وقمٚمٞمف 

ّٓ  ٦مٜمٝمْم٦م آسمتدائٞمًمٚم ُمّمداق  اًمٕمدوان ؿمّدة إنّ  ٟمٕمؿ، قمٜمد ـم٤مًمٌل اًمرئ٤مؾم٦م واًمًٚمٓم٦م- إ

 -إمم ُمٙم٦م هجرة اإلُم٤مم ُمـ اعمديٜم٦مذم اًمٔم٤مهر  سمح٥ًميم٤من ؾم٤ًٌٌم اخلٓمر  واىمؽماب

ّٕٟمف يم٤من ؛ (747ص إمم 711 )صذم مل يٙمـ هٜم٤مك داع ًمٙمت٤مسم٦م ُم٤م ورد ـ  15 

دومٕم٤ًم ًمٚمخٓمر اًمذي يم٤من حيدق سمف ذم ه٤مضمر إمم ُمٙم٦م ىمد قمغم اًمٔم٤مهر أّن اإلُم٤مم  ُمٕمٚمقُم٤مً 

 -اعمديٜم٦م

 عجِ أبٔ َ٪يف ايػٗٝد ارتايد ع٢ً تازٜخ اعتُاد ا 

 رواهسد اًمذي  ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٓم٤مباؾمتٜمد قمغم  (714صو 711)صذم ـ  14 

 ويمت٤مسمف هقاًمذي  قمثؿأاسمـ و ،شم٤مريخ اسمـ إقمثؿقمـ  (743ص ،7ج) ُم٘متؾ اخلقارزُمل

ٜم٘مؾ ُم٘متؾ وص٤مر ًم ،ُمٕمتؼميـ ص٤مرا يم٤مٟم٤م همػم ُمٕمتؼميـ قمٜمد ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد

ح ُمـ إدًم٦م اعمحٙمٛم٦م ًمٚمٛمرطمٚم٦م صٌأ كطمتّ ، اًمْمج٦مهذه  يمّؾ قمـ اسمـ أقمثؿ اخلقارزُمل 

 -ويٌلم رضم٤مٓت اًمًٞم٤مؾم٦م ه٤مم ضمداً  ف ُم١مترشمتحدث قمٜمف ويم٠مٟمّ إومم، و

ذم  هق ُمقضمقد أيْم٤مً و قمثؿأىمد ٟم٘مٚمف ُم٘متؾ اخلقارزُمل قمـ اسمـ  اخلٓم٤مبإّن هذا  
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 وم٢منّ طمدس ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد  قمغم سمٜم٤مءً وشمرمج٦م شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ، ُمـ  (334)ص

وٓ  اخلٓم٤مباقمت٤ٌمر هذا  ٟمتٙمّٚمؿ ذم ٓ ٟمحـقمـ اسمـ أقمثؿ-  هأظمذىمد  أيْم٤مً  (ُمثػم إطمزان)

قمـ  آقمت٤ٌمر ٧مأن ٟم٠ًمل ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد يمٞمػ أؾم٘مٓموم٘مط ٜم٤م ٟمريد أٟمّ همػم ، ٟمّّمف ذم

ّٓ اسمـ أقمثؿ وشم٤مرخيف ذم ُمقوقع رؤي٤م اإلُم٤مم،  ف أن شمذيمر أٟمّ وُمـ دون اؾمتٜمد إًمٞمف هٜم٤م  ؽ أٟمّ إ

 -٦ماًمٕمٛمٞم٘م ُت٘مٞم٘م٤مشمؽُمـ آظمر  ٟمٛمقذج يْم٤مً أوهذا  ٟم٘مؾ ٓسمـ أقمثؿ؟!

ِ أع٢ً تازٜخ ابٔ ٠ أخس٣ عتُاد َّسا٫   عج

قمـ اسمـ  (747، ص7)جُم٘متؾ اخلقارزُمل  قمغم ُم٤م رواهاؾمتٜمد  (741)صذم ـ  11 

شملم ًمٚمٛمّرة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ه٤م سمـ قم٤ٌمس، وىمد اقمؽمفا ضمقابذم اإلُم٤مم طمقل ُم٤م ىم٤مًمف  قمثؿأ

 شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ- ٤مقمت٤ٌمرسم (741صو714ص) اًمّمٗمحتلم

اخلقارزُمل  فىمد ٟم٘مٚمو قمثؿ،أشمرمج٦م شم٤مريخ اسمـ  ُمـ 331)ص ٙمالم ُمقضمقد ذمهذا اًم 

 اًمتل يم٤مٟم٧م أُم٤مم قملم سمـ أقمثؿ اًمٙمقذم()ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد هبذه اًمٕم٤ٌمرة  (741)صذم 

وسمٕمد هذه اًمًٜمقات اًمًٌع ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ـ  وُمع ذًمؽ وم٢مّن اعم١مًمػ ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد-

اخلقارزُمل، وسمذًمؽ يٙمقن ىمد ظمرج قمـ  ٤مًمٜم٘مؾ قمـسم همض اًمٓمرف قمٜمٝم٤م ُمٙمتٗمٞم٤مً ـ  اًمٕمٛمٞمؼ

 ُت٘مٞمؼ قمٛمٞمؼ آظمر! وهذا أيْم٤مً  اًمٕمٚمٛمٞم٦م-و طمدود إُم٤مٟم٦م إدسمٞم٦م

 أدي١ املسح١ً ايجا١ْٝـ  1
اًم٘مًؿ اعمتٕمٚمؼ  ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ أدًم٦م ( ُم٤م يمتٌف743ص إمم 747)ص ذم ـ 11 

ُم٤مم ىمد شمٕمرض اإل : سم٠منّ أن ٟم٘مقلًمٙمـ ٓ سمّد  ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شم٤مرخيٞم٤مً  اإلُم٤مم سمٛمح٤موًم٦م اهمتٞم٤مل

 وم٢مّن يزيد يم٤من ىمد أصدر أُمراً  (7)ٜم٘مؾ اًمٞمٕم٘مقيبًم ٤مً ، وـمٌ٘مأيْم٤مً  ذم اعمديٜم٦م همتٞم٤ملآعمح٤موًم٦م 

                                                 
 -775ص ،7شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب: ج (7)
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 ُمٙم٦مذم  شمٕمرض عمح٤مُمٚم٦م آهمتٞم٤ملوعم٤م  ،ًمذًمؽ ه٤مضمر اإلُم٤مم إمم ُمٙم٦م ؛سم٘متؾ اإلُم٤مم سحي٤مً 

سمح٥ًم  يم٤من وٟمٗمس اًم٥ًٌم اًمذي ،إمم اًمٕمراق ، وؾم٤مومرًمٚمخروج ُمٜمٝم٤م أيْم٤مً وٓمر ا أيْم٤مً 

 -ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٝمجرة ُمـ ُمٙم٦م ص٤مر ؾم٤ًٌٌم ًمٚمخروج ُمٜمٝم٤مًمٔم٤مهر ا

 ٝمؿت٤مُمإو ،ًمًـ اعمتٛمّٚم٘م٦متٚمؽ إسمهؾ اًمٙمقوم٦م ودقمقهتؿ أاىمؽماح يت هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م ٟمٕمؿ، شم٠م

 ،إضم٤مسمتٝمؿإمم  ضمٕمٚم٧م اإلُم٤مم ُمْمٓمراً ، ىمٓمٕمقه٤موإيامن اًمتل  ، اإلُم٤ممقمغماًم٤ٌمًمٖم٦م  ًمٚمحج٩م

ک ) و ،(7)( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ُمٕمٜمك  ك يتجغّم طمتّ 

  -(7)(ک ک گ گ

ّٓ  ،احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦مذم شم٠مؾمٞمس  أسمداً  أُمؾف مل يٙمـ ُمع أٟمّ و ت٤مم احلج٦م ف ُمـ سم٤مب إ أٟمّ إ

اًمٜم٤مس ويمت٥م اًمرؾم٤مئؾ وظمٓم٥م  ٤مدقم (3) (ٺ ٿ ٿ)ُم٤مُم٦م وسمقفمٞمٗم٦م اإل وقمٛمالً 

 أُمرو ضمٝمؾ إمم اإلؾمالم، يب٠ميم يمٗم٤مراً ’ يمدقمقة اًمٜمٌل ،قمـ اعمٜمٙمر كوأُمر سم٤معمٕمروف وهن

  -٠مهّنؿ ًمـ ي١مُمٜمقاسم ُمع قمٚمٛمف يمٗم٤مر دقمقةسم ظمريـآوأٟمٌٞم٤مء  ٤مً اهلل ٟمقطم

شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وضمف قمغم ىمّمد  ٓ شمدل سم٠مّي رؾم٤مئٚمف وظمٓمٌف و ُم٤مماإلإّن يمالم 

ٓ يِمقسمف  ض اًمٕم٤ٌمرات اًمٍمحي٦م إظمرى ُمـ اإلُم٤مم شمٔمٝمر سمِمٙمؾ واوحسمٕم ٦م أنّ ظم٤مّص 

 ٤مماإلُم يمالم وم٢منّ  ُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ ،ٜمٝمْم٦مهذا اًم٘مّمد مل يٙمـ وٛمـ ُمنموع اًم ؿمؽ أنّ 

 -دقمقة أهؾ اًمٙمقوم٦مإضم٤مسم٦م  ّه يٙمِمػ قمـ  (3))ُمـ ظم٤مدقمٜم٤م ذم اهلل اٟمخدقمٜم٤م ًمف(

 عجِأتازٜخ ابٔ  اعتبازعرتاف آخس با 

٤ٌمر ُم٤م يمتٌف قمـ قمدم اقمت ن ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ىمد ٟمز طم٘م٤مً إذا يم٤م أقمٚمؿ ومٞمامٓ ـ  14

                                                 
 -7اًمٕمٜمٙمٌقت: آي٦م (7)

 -31إٟمٗم٤مل: آي٦م (7)

 -743إقمراف: آي٦م (3)

 -751ص ذيمرة اخلقاص:شم (3)
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ذم  أظمرىُمّرة  اقمتٛمدأم شمٕمٛمد اًمتٔم٤مهر سمٜمًٞم٤مٟمف؛ إذ ىمد  شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ ويمت٤مب اًمٚمٝمقف

ُم٘متؾ اخلقارزُمل قمـ اسمـ أقمثؿ، وٟم٘مؾ اًمٚمٝمقف وُمثػم إطمزان  قمغم ٟم٘مؾ (743)ص

 - أيْم٤مً  شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ هقذم ُمثؾ هذا اعمقرد  ُم٠مظمذمه٤م اًمٚمذان سمٜم٤مء قمغم طمدؾمٞم٤مشمف 

 ومٚمامذا يم٤من شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ ٓ اقمت٤ٌمر ًمفإذا  !ٙمذا ُم١مًمػ؟هل ىمقًمفُم٤م اًمذي يٛمٙمـ 

  ؟قاومؼ ُمٞمقًمؽ٤مر ومٚمامذا شمرّد اقمت٤ٌمره طمٞمٜمام ٓ يشمًتٜمد إًمٞمف؟ وإذا يم٤من ًمف اقمتٌ

 أدي١ املسح١ً ايجايج١ـ  5
ٓ سمّد  وسمح٥ًم شمًٚمًؾ إطمداث ،سم٠مدًم٦م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م (744)صُمـ  سمدأـ  11 

 أوو٤مع اًمٙمقوم٦م وشمٖمػّم  ه٤مينو ُمًٚمؿؿمٝم٤مدة وأن شمٌدأ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ طملم وصقل ظمؼم 

إذ  ؛إمم ي٠مس لىمد شمٌدّ إُمؾ  أنّ  مل ير هٜم٤م أيْم٤مً إذا  وأاًمٜم٤مس،  أوًمئؽواًمٞم٠مس ُمـ ُم٤ًمقمدة 

وصؾ ظمؼم ؿمٝم٤مدة قمٌد ومٗمل ُمٜمزل زسم٤مًم٦م طمٞم٨م ، ؿمقرى اًمّمحراء وم٘مد شمِمّٙمؾـمٌ٘م٤ًم ًم٘مقًمف 

سمح٥ًم ٟم٘مؾ اًمتقاريخ اعمٕمتؼمة وم٢مّن رؾمقل اسمـ ؾمٕمد واسمـ إؿمٕم٨م ىمد و ،سمـ ي٘مٓمراهلل 

ٙمقُم٦م احل يم٤من هٜم٤مك أدٟمك أُمؾ ًمت٠مؾمٞمسًمق  وطمتّك ،ُمًٚمؿ رؾم٤مًم٦مو أوصٚمقا رؾم٤مئٚمٝمؿ

ق قمٜمف شمٗمرّ و اإلذن ٕصح٤مسمف سم٤مًمرضمقع، أقمٓمك اإلُم٤ممو، ٟٓمتٝمك وآٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري

 -ػميمثمجع 

ّن اعمرطمٚم٦م ٢مرسمٕم٦م ًمٙمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد، وماعمراطمؾ إو ٓمرحسمٜم٤مًء قمغم هذا اًم وقمٚمٞمف

إُمٙم٤من قمدم ُمقوقع ف ًمق ضمٕمؾ رأى أٟمّ ىمد  وًمٙمـأن شمٌدأ ُمـ ُمٜمزل زسم٤مًم٦م، و اًمث٤مًمث٦م ٓ سمدّ 

مل يرضمع إذن عم٤مذا  :ذم إؿمٙم٤مل وهق ًٞم٘معومسمجٞمش احلر ٚم٘م٤مء اًماًمٕمًٙمري ىمٌؾ  آٟمتّم٤مر

 اعمديٜم٦م؟  إممعم٤مذا مل يرؾمؾ قمٞم٤مًمف و اإلُم٤مم؟

 قاضمٝم٦م ُمعاعم هٜم٤م وم٢منّ اعمديٜم٦م، ىمقات طم٤ميمؿ  ُمقاضمٝم٦ميم٤من ذم قمقدهتؿ اطمتامل  وإذا

اًمذي ـ  اإلُم٤ممٚمامذا إذن وم طمتٛمٞم٤ًم، ىمٛم٦م اًمقو٤مقم٦م واخلٞم٤مٟم٦مذم ضمٞمش اسمـ زي٤مد اًمذي يم٤من 
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ويدومع هذا  مل يرضمع ُمـ هٜم٤مـ  اًمِمٝم٤مدة ّمٛمد قمغم قمدم اًمٌٞمٕم٦م إمم طمدّ مل ي ىمقًمٙمؿطم٥ًم 

ُمـ  مل يرضمع ذم ُمٜمزل آظمر طملم ًم٘م٤مئف ضمٞمش احلر اًمٕمقدة ٘مؽمحي ُمـ ذااخلٓمر احلتٛمل؟ عم٤م

 ؟ هٜم٤م طمٞم٨م مل يٙمـ ُم٤مٟمع

هذه اإلؿمٙم٤مٓت، قمغم  اًمردّ ُمٙم٤مٟمف ف ًمٞمس سم٢مىمد رأى أٟمّ ّن ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ٕ

ز أن حيؽم ملشمٌٕم٤ًم هلقاه، وضمٞمش احلر  اعمقاضمٝم٦م ُمعاًمث٤مًمث٦م ُمـ طملم ومٕمٛمد إمم اًمٌدء سم٤معمرطمٚم٦م 

 ًمٚمت٤مريخ-  يٙمقن سمذًمؽ ظم٤مئٜم٤مً 

ٓ طم٤مضم٦م ًمالؾمتٛمرار وف وُمـ هٜم٤م يتْمح سمٓمالن رأي ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد، ُمع أٟمّ  

قمغم ومٜم٘مقل سمٜم٤مء  ،ظمر اًمٙمت٤مبًمذا ٟمتج٤موز ُم٤م شمٌ٘مك وٟمذه٥م إمم ُم٤م ضم٤مء ذم آ ،ُمٕمف أيمثر

أّن يمؾ : ُم٤م ىمٚمتٛمقه ُمـ ضمٞمش احلر اعمقاضمٝم٦م ُمعأّن اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م سمدأت ُمـ طملم  ومرض

ىمد  فوم٢مٟمّ اًمتٙمٚمٞمػ سمتِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م همػم ُم٘مدور ف عم٤م يم٤من وأٟمّ  ،٤مًم٘مدرةسمشمٙمٚمٞمػ ُمنموط 

ّٓ ، يْم٤مً أومٜمحـ ٟم٘مقل هذا  -صحٞمحأُمر ، ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م شمالؿمك شمٚم٘م٤مئٞم٤مً  أّن ٜم٤م ٟمرى  أٟمّ إ

ف أصٌح همػم ُم٘مدور ُمـ ٟمّ إ :ت٘مقل٤م أٟم٧م ومأُمّ ُمٜمذ اًمٌداي٦م،  مل يٙمـ ُم٘مدوراً ػ ٞمهذا اًمتٙمٚم

 رأيٙمؿ- سمٓمالن راً ُمٙمرأصمٌتٜم٤م و هذا سمحثٜم٤مه ُمٕمٙمؿ ؾم٤مسم٘م٤مً و اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م،

أّن اإلُم٤مم  هق ل واًمث٤مين واًمث٤مًم٨مأُّم٤م إدًم٦م اًمتل ىمدُمتٛمقه٤م، ومخالص٦م اًمدًمٞمؾ إوّ و 

 -إمم ُمٙم٤من آُمـ ويآو أقمقد، أك طمتّ  اعمج٤مل زم قا، وم٤مومًحإذا يمٜمتؿ شمٙمرهقن :ىم٤مل ُمٙمرراً 

إمم ظمر ىمقاه ويدّ  ،مم طم٤مًم٦م اًمّمدامإٛمّم٤محل٦م ىمدُمف ُمـ أضمؾ أن ٓ يّمؾ ًمٚمح ٘مؽمعمهذا او

 أظمرى-ومرص 

 ،ًمٕم٤مد اإلُم٤ممٜمٕمقه مل يٛم ىمؽماح، وًمقم هذا آاإلُم٤مم أن ي٘مدّ قمغم  ف ٓ سمدّ أٟمّ  :هق اجلقاب

ـّ اإلُم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ أهّنؿ  -سمداً ؼ اًمرضمقع أوًمـ يتح٘م ،نؾمٞمامٟمٕمق وًمٙم

ٓ خيرج قمـ وضمٝملم: إُّم٤م أّن اإلُم٤مم ٓ يٕمٚمؿ واطمتٛمؾ أّن اىمؽماطمف  هذا اعمٓمٚم٥م

إقمالن اعمٔمٚمقُمٞم٦م  طمٞمٜمٝم٤م ؾمٞمؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ،ؾمٞم٘مٌؾ، أو أّٟمف يٕمٚمؿ أّن اىمؽماطمف ؾمػمومض

إدًم٦م و ومٚمق ٓطمٔمٜم٤م اًم٘مرائـ اعمتٕمددة -وطمِمٞمتٝمؿو صم٤ٌمت قمدواٟمٞمتٝمؿإوـمٚم٥م اًمّمٚمح و
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قمغم أّن اإلُم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ سم٤مؾمتِمٝم٤مده ذم هذا اًمًٗمر، وم٢مذا مل ٟم٘مؾ أّن  اًمتل أىمٛمٜم٤مه٤م ُمٙمرراً 

ٓ و -ل همػم راضمحآطمتامل إوّ يٙمقن اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مط هل اًمّمحٞمح٦م، ومٕمغم إىمؾ 

سمٞمقم ُمـ  ٤مً ويقُمُمرطمٚم٦م سمٛمرطمٚم٦م م دًمٞمؾ قمغم أّٟمف يم٤من يت٘مدّ يم هذا يٛمٙمـ أظمذ يمالم اإلُم٤مم

 -ُمنموقمف يم٤من يٖمػّم ف أٟمّ و رؤي٦م ؾم٤مسم٘م٦م، دون أّي 

يمتٌتؿ و طمٞم٨م ىم٤مل: أٟمتؿ ُمـ دقمقتقين ،عمٔمٚمقُمٞمتفسيح ذم اًمقاىمع إّن هذا سمٞم٤من  

وم٢من مل شمًت٘مٞمٛمقا قمغم هذه اًمدقمقة، أقمقد ُمـ طمٞم٨م  ،أىمًٛمتؿ قمكّم سم٤معمجلءو اًمرؾم٤مئؾ

هؿ  خم٤مـم٥م اإلُم٤مم ذم هذه اخلٓم٤مسم٤متيم٤من  وىمد ؟!ٞم٧م، ومٚمامذا ُت٤مسوٟمٜمل وأٟم٤م وٞمٗمٙمؿأشم

 ظمٓم٤مسم٤مً سمؾ يم٤من ، ؾمٚمٛمٞم٤مً  ظمٓم٤مسم٤مً اعم١مًمػ مل يٙمـ فمٜمّف وسمٕمٙمس ُم٤م  هؾ اًمٙمقوم٦م- ومٝمذا اخلٓم٤مبأ

 ِمحذ اهلٛمؿ وإت٤مم احلج٦م-ًم صمقري٤مً 

ٟمٌٝمٝمؿ طمٞم٤مل اعمقىمػ و وم٤مإلُم٤مم هبذا اًمٙمالم أوىمػ ه١مٓء اًمٜم٤مس وىمٗم٦م وٛمػم، 

 ، وىمد ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يٙمقٟمقا حم٤ميديـ قمغم إىمؾ،فآُمتح٤من اًمذي يقاضمٝمقٟمو اخلٓمػم

قا ؾمٌٞمؾ اإلُم٤مم ؿ ظمٚمّ قمـ هذيـ اًم٘مًٛملم: ًمق أهّن  يٙمـ ظم٤مرضم٤مً  وم٤مُٕمر مل -يؽميمقه وؿم٠مٟمفو

ّٓ و اسمـ زي٤مد ويزيد، قمٚمٞمٝمؿ شمرك ًمتٕملّم   قمذاب اًمْمٛمػم-ؾمٞمِمؽموا سمذًمؽ اخلزي و إ

ُمٜمٓمؼ ؿمحذ اهلٛمؿ واًمٕم٘مقل و ّمٚمح، سمؾ ُمٜمٓمؼ اًمثقرة،اًمومٝمذا اعمٜمٓمؼ ًمٞمس ُمٜمٓمؼ 

إفمٝم٤مر ٟمٗم٤مق و ًم٘م٤مدُم٦م،ُمٜمٓمؼ إقمالن اعمٔمٚمقُمٞم٦م ًمألضمٞم٤مل او احلٙمقُم٦م اًمٔم٤معم٦م اًمٖم٤مص٦ٌم، ودّ 

 وىمًقة أهؾ اًمٙمقوم٦م-

أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم قمغم  إن يم٤من ىمد أًم٘مك ظمٓم٤مسم٤مً و ُمـ اعمٕمٚمقم أّن اإلُم٤مم و قمغم يمؾ طم٤مل

 ّٓ  عمقىمػاذم ظمٓم٤مسمف اًمٍميح وو ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء يمالُمفُم٤م ضم٤مء ذم  أّن ُمثؾ يقم قم٤مؿمقراء، إ

يٙمقن هذا  كطمتّ شمٖمٞمػم إوو٤مع، ذم ُمـ اًمٙمقوم٦م، مل يٙمـ هٜم٤مك أُمؾ  وصؾد اًمذي اعم١ميمّ 

 ٤ًم-طم٘مٞم٘مٞم ٤مً اىمؽماطم ًمٚمّمٚمح آىمؽماح

 سم٤مًم٘مٓمع وقمٚمٞمف ؛ذم ُمثؾ يقم قم٤مؿمقراءىمؽماح هذا آًمـ ي٘مٌؾ اإلُم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ أّٟمف  إنّ 

 إت٤مم احلج٦م-ُمـ سم٤مب هذه اخلٓم٤مسم٤مت شمٙمقن  واًمٞم٘ملم
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 ترنري  

ّن ٕ؛ ( همػم صحٞمح أيْم٤مً 711ص) ذمقمغم إت٤مم احلج٦م  أوردهإّن اإلؿمٙم٤مل اًمذي  

م هذا آىمؽماح ًم٘مٌؾ، يم٢مت٤مم احلج٦م ُمـ ًمق ىمدّ  ُمـ إت٤مم احلج٦م هق: يمل ٓ ي٘م٤مل ضاًمٖمر

دقم٤مهؿ ُمـ و ُمع ذًمؽ وم٘مد هداهؿ ،ؿ ًمـ ي١مُمٜمقاسم٠مهّن  ُمع قمٚمٛمفىمٌؾ اهلل قمغم اًمٙمٗم٤مر، طمٞم٨م 

ف ٓ ُمٕمٜمك إلت٤مم ٕٟمّ  ؛ؿ ًمق ىمٌٚمقا مل شمتؿ احلج٦م قمٚمٞمٝمؿسم٠مهّن  يتّمقرهٜم٤مومال  -ءٟمٌٞم٤مإىمٌؾ 

 جل٤مضمتف-و ام يٙمقن قمغم ُمـ يٍّم ذم قمٜم٤مدهوم٢مت٤مم احلج٦م إٟمّ  ،أٟم٤مساحلج٦م قمغم هٙمذا 

 ومال ُمٕمٜمك ًمٚمتقضمٞمف- يم٤من واىمٕمٞم٤مً ًمق  يمالُمف نّ : إ٘مقًمقنٙمؿ شمأُّم٤م أٟمّ  

ًمق ظمٚمٞمتؿ ؾمٌٞمكم ًمٕمدت،  :ّٟمف ي٘مقلأ أي ،اإلُم٤مم يم٤من واىمٕمٞم٤مً  يمالم إنّ  :هق اجلقاب 

ّٓ و ومٝمذا صدق ُمع  نإذ -ٝم٤م أّن صدق اًم٘مْمٞم٦م اًمنمـمٞم٦م ٓ يًتٚمزم صدق ـمرومٞمواىمٕمل إ

 ٤مبجي ُم٤م يمؾصمّؿ  ،ًمـ يٕمقدو ؿ ًمـ خيٚمق ؾمٌٞمٚمف،واىمٕمٞمتٝم٤م يم٤من يٕمٚمؿ أهّن و صدق هذه اًم٘مْمٞم٦م

 -أيْم٤مً يني هٜم٤م إٟمٌٞم٤مء هلل و ج٦م احلقمغم هٙمذا إؿمٙم٤مل ذم ُمقوقع إت٤مم  اً ردّ  سمف

 خ٬ص١ َا ضبل ـ  6 
 : يمتٌفيٚمخص ُم٤م  ُت٧م هذا اًمٕمٜمقان( 711)صذم ـ  17 

: إّن خم٤مـمر قمدم اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد هل قاباجلذم  ه٤مل ىمٚمٜم٤ماًمردود اًمتُمٚمخص اجلقاب: 

ؿمخص يم٤مإلُم٤مم اًمذي يٛمٚمؽ يم٤مُمؾ إهٚمٞم٦م  اُمتٜم٤معوأّن  ،يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ُمٜمذ اًمٌداي٦م

ًمذًمؽ أصدر إُمر سم٘متؾ  ؛ٞمزيدًمُمًت٤ًمهم٤ًم واجلدارة ًم٘مٞم٤مدة وزقم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم مل يٙمـ 

ًم٘متؾ  ُمٙم٦م ذم٦م ظمٗمٞم ػ أؿمخ٤مص٤مً وىمد وفمّ  ،اإلُم٤مم ُمٜمذ اًمٌداي٦م سمح٥ًم ٟم٘مؾ اًمٞمٕم٘مقيب

 -اًمٕمراقإمم  ُمـ ُمٙم٦مُم٤مم اإلشمقضّمف و ،اإلُم٤مم

اهلجقم  هبذا اعمٕمٜمك يم٤من ذم مجٞمع اعمراطمؾ، اًمتل ىمررت احلٙمقُم٦م اًمتخٚمص ُمـ  

 ؛ًم٘متٚمفيٛمٙمـ أن يٙمقن طمّج٦م اًمٌٞمٕم٦م  ذار سمقضمقبٟماإل يمام أنّ  ،اإلُم٤مم سم٠مي ٟمحق ُمـ إٟمح٤مء

ُمـ ضمقر ٠مُمـ أيْم٤ًم ي ـًمف وم٢مٟمّ ي٤ٌميع، ٠مّٟمف سم حم٤مًٓ  اومؽموٜم٤م ًمقو ،يٕمٚمؿ أّن اإلُم٤مم ًمـ ي٤ٌميعيمقٟمف 
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دي أقمامهلؿ ٘مٞمٝمؿ وُم١ميّ يٙمقن ذم صػ ُمٕم٤موٟمٞمٝمؿ وُمتٛمٚمّ  أنًتٓمع مل ي فوٕٟمّ  ،سمٜمل أُمٞم٦م

 3و7و7 ُمـ اعمراطمؾ مل شمٙمـ اًمٔمروف ذم أّي و ،هن٤ميتف اًمِمٝم٤مدة ؾمتٙمقنوأومٕم٤مهلؿ، 

 ىم٤مدرة قمغم إؾم٘م٤مط طمٙمقُم٦م يزيد اًمتل ووٕم٧م اًمٕم٤ممل ىمقّي٦م ُم٤ًمقمدة ًمتِمٙمٞمؾ طمٙمقُم٦م

 -شمفوضمالوز فًمُت٧م ٟمػم فمٚمؿ وىمٝمر قماّم  لاإلؾمالُم

ّٓ شمرك احلو يمالم اإلُم٤مم وٟمّم٤مئحف شمدقمق إمم اًمّمٚمح وإن يم٤من  أّٟمف مل يٙمـ رب، إ

ن سمٜمل اقمدوو إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم فمٚمؿوٓ أصمر ًمتٚمؽ اًمٜمّم٤مئح  ؾمقى   ،اىمؽماح ي٠مُمؾ ىمٌقًمف

 -٦مٔمٚمقُمٞمإسمراز اعمو ت٤مم احلج٦مإأهؾ اًمٙمقوم٦م، وو أُمٞم٦م

 طساز١ٜا٫ض اذتسب ـ7
 :(717)ص ذمآوٓمراري٦م  احلرب ٟم٘مقل سمخّمقص ـ 17

 سم٤معمٕمٜمك اًمقاىمٕمل طمرسم٤مً  شمٙمـ مل سمؾ ،اوٓمراري٦م يم٤مٟم٧م اإلُم٤مم طمرب أنّ  اًمٌدهيل ُمـ

 اًمٙمقوم٦م ضمٞمش أنّ : ُمٕمٚمقُم٤مً  ص٤مر ُم٤مماإل ىمٌؾ ُمـ احلج٦م إت٤مم وسمٕمد ،دوم٤مقم٤مً يم٤مٟم٧م  وإّٟمام

 ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ هلؿ ظّ طم ٓو ٤مىمديـوطم دُم٤مء وؾم٤مومٙمليم٤مٟمقا حم٤مرسملم  احلٙمقُم٦م وضمٜمقد

 أنّ  وهق اعمِمٝمد هذا رشمّمقّ  وم٢منّ  سم٤مًمٗمٕمؾو -|اًمٜمٌل سمٞم٧م أهؾ وؾمٌل ىمتؾ إمم يًٕمقنو

 ُمٜمٝم٤م شمٙمٗمع اًمقاطمدة واًمتلـ  قمٚمٞمف اهن٤مًم٧م اًمتل اعمّم٤مئ٥م شمٚمؽ ىم٤ٌمل ذم اٟمٙمنًمق  ُم٤مماإل

 اًمِم٤مم أو اًمٙمقوم٦م إمم سمف ظمذأُ  صمؿّ  واؾمتًٚمؿ، وأهنؽـ  واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمج٤مقم٦م أسمٓم٤مل يم٤ٌمر هلدّ 

 وآمل أقمٔمؿ اعمّمٞم٦ٌم ًمٙم٤مٟم٧م ؾمتًالم،آ ُمـ احل٤مًم٦م شمٚمؽ قمغم وهق يزيد أو زي٤مد اسمـ عمالىم٤مة

 يمرسمالء- ذم قمٚمٞمف ضمرى ام٤م درضم٦م

ؾمٛمٕم٦م  وقمغم ،اًمٜمٌقة سمٞم٧م وُمٙم٤مٟم٦م أهؾ ذف قمغم طم٤مومظ اًمذي ُم٤مماإل قمغم وم٤مًمًالم 

: ف وم٘م٤ملشموقمزّ  ص٤من يمراُمتف يمام ،اهل٤مؿمٛمل اًمٌٞم٧مو قمغم، وأسمٞمف اًمزهراء، فوأُمّ  اًمٜمٌل، هضمدّ 

ِظا ن  َوإ ٓأ» ِظا، ابـ افد   َبايل فة،افّذ  ـّام َهقفاَت و افّذفَة،و افّسؾ ةِ  َبغِ : ثـَتَغِ ا َبغَ  َرـزَ  َؿْد  افد 
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ـْ  بِقةٌ أ ُكُػقٌس و َْحقةٌ  ُكقٌف أُ و َضُفَرْت و ضاَبْت  رُحُجقو ادُمِمـُقنَ و َرُشقفُفو َفـا ذفؽ اهللُ  نْ أ ِم

 اهللِ  قمٌد أسم٤م ي٤م اًمِٗمداء ًَمؽ اًمٕم٤معملم أرواُح و ُروطِمل- شافؽرام َمصاِرعِ  ظؾا افؾِئامِ  ةضاظ ُتمثِرَ 

ـَ  َوُاُّمع أٟم٧َم  َوسم٠ِميِب   .اهلل َرؾُمقلِ  ي٤مسم

 ُمـ ؾمٚمًٚم٦م سمٕمد إُمر هن٤مي٦م ذم اؾمتِمٝمد ىمد ًمٙم٤من اؾمتًٚمؿ ًمق ُم٤مماإل أنّ  اعم١ميّمد ُمـ 

 أيمثر ٞم٦مأُم سمٜمل يٕمرف يم٤من اإلُم٤ممو إسمٜم٤مء، طمرىم٦م ومراق ُمـ أصٕم٥م هل اًمتل ه٤مٟم٤متاإل

 ُم٘م٤مم طمؽماموا اًمنمفو واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمقوم٤مء ًمٚمٕمٝمد وضمقد إذ ٓ آظمر ؿمخص أّي  ُمـ

 .ىم٤مُمقؾمٝمؿ ذم اًمٜمٌقة

 خيرج ٓ اًمراسمٕم٦م اعمرطمٚم٦م ذم اعم٘م٤موُم٦م قم٤مىم٦ٌم أنّ  ُمـ اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد ُم١مًمػ يمتٌف ُم٤م ٤مأُمّ و 

 ٤مًمٜم٦ًٌمسم اًمِمٝم٤مدة نّ إ :ي٘م٤مل أن سمدّ  ومال- سم٤مومتخ٤مر اًمِمٝم٤مدة أو اًمٜمٍم ٤مإُمّ : أُمريـ أطمد قمـ

ّٓ قمـ  ُمٓمروطم٤مً  يٙمـ مل اًمٕمًٙمري اًمٜمٍم اطمتامل نّ وأ ،ٟمٍماً  شمٕمدّ  ًمإلُم٤مم  ـمريؼإ

 ذات ُمٜمحك يم٤مٟم٧م سمؾ احلرب ذم آٟمتّم٤مر مل ي٘م٤مشمؾ حمتٛمالً  ُم٤مماإل أنّ  يمام ،قمج٤مزاإل

 شم٠مؾمٞمس ُم٤مماإل ىمّمد أنّ  قمـ اًمٙمالم يمثػماً  ًمف راق اعم١مًمػ أنّ  إُمر هم٤مي٦م ،وم٘مط دوم٤مقمل

 ُمدروؾم٦م همػم يم٤مٟم٧م اإلُم٤مم هب٤م ىم٤مم اًمتل اإلضمراءات أنّ  قمغم يٍّم  راح ًمذا احلٙمقُم٦م؛

 اإلُم٤مم ذهـ شمراود يم٤مٟم٧م اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٦م شمِمٙمٞمؾ ومٙمرة أنّ  ويّدقمل ومٞمٝم٤م، وُمؽمدد

  قم٤مؿمقراء- يقم كطمتّ 

 !ايصًح طسٜل ـ يف8 

 ُم٤ممأ اًمٓمريؼ دٕمٌّ يُ  سمدأ (شم٤ًمؤل قمغم ضمقاب) قمٜمقان وُت٧م( 717)ص ذمـ  13 

 - ُم٤مماإل هنْم٦م ىمدؾمٞم٦متس يمراُم٦م و هتٛم٦م إًمّم٤مق

 اًمٕمًٙمر  اًمٜمٍم ص٤مر طمٞمٜمام عم٤مذا: هقُمٗمٙمر  أّي  سم٤مل قمغم خيٓمر مل اًمذي ١ًمالاًم

 ذم اًمّمٚمح ُمٗم٤موو٤مت طمّتك شمٌدأ ي٘مؽمطمف ومل اًمّمٚمح قمغم ي٘مدم مل ُم٤مماإل قمغم ُمًتٕمّمٞم٤مً 
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 سملم ُم٘مٓمققم٦م يم٤مٟم٧م ذم اعمديٜم٦م اًمٕمالىم٦م نّ أ :وهق اًم١ًمال هذا قمغم جيٞم٥م صمؿّ  ه٤مدئ٦م؟ أضمقاء

 اىمؽمح احلر ضمٞمش ًم٘م٤مء وسمٕمد ،امٙمٜم٤مً  ُمٙم٦م ذم اًمٕمًٙمري آٟمتّم٤مر ويم٤من احلٙمقُم٦م،و اإلُم٤مم

 .ُمراراً  واًمًالم اًمّمٚمح ُم٤مماإل

 شمٌٕم٤مً  يزيد طمٙمقُم٦م ُمع اًمّمٚمح اىمؽماح أنّ : ومٝمق اًم١ًمالأصؾ  قمـ اجلقاب ٤مأُمّ 

 ذم اًمقاطمد ُمـ أىمؾ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٓمروملم ىمقى وٟم٦ًٌم اإلُم٤مم يٕمٞمِمٝم٤م يم٤من اًمتل ًمألوو٤مع

 ًمٕماّمل اعم٤ٌمذة اًمًٞمٓمرة ُت٧م ووىمققمف احلر جلٞمش ُم٤مماإل ُمقاضمٝم٦مسمٕمد  ظم٤مص٦م ،اعمئ٦م ُم٘م٤مسمؾ

 اًمٕمٗمق وـمٚم٥م ؾمتًالمآ اىمؽماح حاىمؽمٓوم٤م ،اًم٘مٌض قمٚمٞمف أًم٘مل ىمد وشم٘مري٤ٌمً  ،احلٙمقُم٦م

 كطمتّ و اعمًٚمٛملم، وُمّمٚمح٦م اإلُم٤مم ؿم٠من ُمع يتٜم٤مرم ذًمؽ ويمؾ يزيد، طمٙمقُم٦م ُمع واًمتقاومؼ

 يمام ،سم٤مًمّمٚمح قمٜمف قمؼّم  سمقوقح وساطم٦م إُمر هبذا يتٚمٗمظ أن يًتٓمع ف ملٕٟمّ  اعم١مًمػأّن 

 ُمع يم٤من وإّٟمام احلٙمقُم٦م، ُمع صٚمح اىمؽماح يٙمـ مل اإلُم٤مم ُمـ شمٙمرر اًمذي اًمٕمقدة اىمؽماح أنّ 

 آىمؽماح ومٝمذا- ؾمٌٞمؾ اإلُم٤مم ومٚمٞمخٚمقا دقمقهتؿ قمغم ٟم٤مدُملم يم٤مٟمقا إناًمذيـ  اًمٙمقوم٦م، أهؾ

ّٓ  دقمقه، ًمذيـا ٕوًمئؽ ٝم٤مً وم٢مّٟمف يم٤من ُمقضّم  يم٤من يمٞمٗمام احلج٦م إت٤ممو  ٕمدّ ٓ يُ  هذا وم٢منّ  وإ

 هذا ُمـ أذه٥م دقمقين :هل٤م ي٘مقل ٠منسم ُم٤مماإل قمٚمٞمٝم٤م صم٤مر اًمتل ٙمقُم٦مُمع احل ًمٚمّمٚمحاىمؽماطم٤ًم 

  .ُم٤ممواإل احلٙمقُم٦م سملم وُمع هذا اًمقوع ٓ ي٘مع صٚمح ،آظمر إمم اعمٙم٤من

 :اخل٤مًمد اًمِمٝمٞمد ُم١مًمػ ضمقاب قمغم اًمرد وأُّم٤م 

 اعمّم٤محل٦م ُم٤مماإل أراد ومٚمق ،قم٤مدة ُمٞمناً  يٙمـ مل٦م ُمٜمذ اًمٌداي اإلُم٤مم اٟمتّم٤مر إنّ  أّوًٓ: 

 ذم جمٚمس اًمٌٞمٕم٦م ىمٌقلو وإطمقال، إوو٤مع شمٖمػّم  ىمٌؾ ذًمؽ إقمالن قمٚمٞمف يتٕملّم  ًمٙم٤من

 -احل٤ميمؿ اجلٝم٤مز ويٓمٛمئـ اعمديٜم٦م، ذم اًمقًمٞمد

 قم٤مد ُم٤مماإل أنّ ًمق  إذ ىم٤مئاًم، يٌ٘مك اًمّمٚمح اىمؽماح وم٢منّ  اًمٕمالىم٤مت اٟم٘مٓم٤مع ُمع كطمتّ  ثاكقاً: 

 ُمـ صٚمح ٟمقع ًمتح٘مؼ إُمٙم٤مٟمٞم٦م هٜم٤مك ًمٙم٤من احلر ضمٞمش يٚمت٘مل أن ىمٌؾ اعمديٜم٦م أو ُمٙم٦م إمم

 اؾمتًالم هق سم٤مقمت٘م٤مدٟم٤م فأٟمّ  ُمع قمٛمر، واسمـ قم٤ٌمس اسمـ: ُمثؾ أؿمخ٤مص وؾم٤مـم٦م ظمالل
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  ء-يمرسمال إمم وؾم٤مر يرضمع مل ُم٤مماإل ًمٙمـو ،أيْم٤مً 

 احل٘مٞم٘مل اًمّمٚمح اىمؽماح ٕنّ  صٚمح؛ اىمؽماح يٙمـ مل اإلُم٤مم اىمؽماح ٢منّ وم ىمٚمٜم٤م يمام :ثافثاً 

 هق ىمتٚمقه ؿم٤مؤوا ُم٤م ُمتكو إقمداء ىمٌؾ ُمـ وحم٤مس ُم٤مدي٦م وىمّقة ىمدرة أّي  يٛمٚمؽ ٓ امـ

 مل اىمؽمطمف ُم٤مو ًمٗم٘مدان أروٞمتف، اًمّمٚمح؛ ُم٤مماإل ي٘مؽمح مل ًمذًمؽ ؛ُمٝمزًم٦م ٕمدّ يُ  ُمٕمف، وُمـ

 سمِمٙمؾ أفمٝمرت اًمٙمقوم٦م أهؾ قمغم طمج٦م وإت٤مم دقمقة سمؾ احلٙمقُم٦م، ُمع صٚمح اىمؽماح يٙمـ

 .وهمدرهؿ ًمٚمدٟمٞم٤م وطمٌٝمؿ هائرهؿ ظم٨ٌم واوح

 !املُٗد٠ يًصًح ـ املفاٚضات9

 ًمٚمٛمٗم٤موو٤مت )سمح٥ًم يمالم اعم١مًمػ( اعمٛمٝمدة ًمٚمّمٚمح:سم٤مًمٜم٦ًٌم شمقوٞمح ـ  13

 ذم ًمٚمحٙمقُم٦م ـم٤مًم٤ٌمً  يم٤من ُم٤مماإل أنّ  قمـ اًمٙمالم سمؽمك يرهم٥م مل اعم١مًمػ طمٞم٨م إنّ  ـ7 

 ًم٘مٜم٤مقم٦ما شمٚمؽ ي٘محؿ ٟمراهُمع يمقٟمف ُمًٚماًم أن اًمٜمٍم اًمٕمًٙمري سمٕمٞمد اعمٜم٤مل  ُمقوع، أّي 

ويم٤من  احلٙمقُم٦م امثؾـ  ؾمٕمد سمـ قمٛمر ُمع اًمنّي٦م اًمّمٚمح ُمٗم٤موو٤مت ذم ُم٤مماإل إنّ  :وي٘مقل

 هذا ُمثؾ ـمرح أنّ  واحل٤مل ،احلٙمقُم٦م ؾم٘م٤مطإ ذم اعم٤ًمقمدة ـمٚم٥م ىمدـ  اًمري وٓي٦م سمٞمده أُمر

 اًمِمؽ ويثػم اًمتقشمر، قم٤مدة ُم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمّمٚمح ُمٗم٤موو٤مت أصمٜم٤مءـ  رأيٜم٤م سمح٥ًمـ  اًمٓمٚم٥م

  ًمٚمّمٚمح- اعم٘مؽمح ذم ضمدي٦م ؾاعم٘م٤مسم اًمٓمرف ًمدى

 ام شمذيمػموإٟمّ  صٚمح، ُمٗم٤موو٤مت يم٤مٟم٧م اعمٗم٤موو٤مت شمٚمؽ سم٠منّ  شم٘مقل ٓ أن ٤مإُمّ  وقمٚمٞمف

 ومال ًمٚمّمٚمح اقمتؼمهت٤م ُمٗم٤موو٤مت إذا ٤مُمّ وأ ،احلؼ إمم ودقمقة طمج٦م وإت٤مم إرؿم٤مدو وُمققمٔم٦م

  اًمِمٙمؾ- هبذا ظمٓم٦م هل٤م شمرؾمؿ

 ذم ي٘مٍّم  مل ُم٤مماإل أنّ  ءيمرسمال إمم اعمًػم وفمروف قمٜمد ُمالطمٔم٦م أضمقاء اعمٕمٚمقم إنّ ـ  7

يٖمض ومل  وإوًمٞم٤مء، إٟمٌٞم٤مء ؿم١مونُمـ أسمرز  اًمتل هل احلج٦م وإت٤مم ًمٚمحؼ دقمقشمف

 اهلل وقمٌٞمد اعمٜمٓمٚمؼ، هذا ُمـ يم٤مٟم٧م زهػم دقمقة، واًمٓمرف طمتّك قمـ دقمقة ؿمخص واطمد
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 وهذا ،ؿمخّمٞم٤مً  ُم٘م٤مسمٚمتف إممُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ  ذه٥م سمٕمد أن رومض دقمقشمف اجلٕمٗمل احلر سمـا

 اهتدى فٕٟمّ  احلر شمقسم٦م ىمٌؾ وىمد ،اًمٙمقوم٦م وضمٞمش ؾمٕمد سمـ وقمٛمر احلر ُمع أيْم٤مً  فاٟمتٝمج ُم٤م

 .اًمٕمًٙمري آٟمتّم٤مر ذم أصمر ُم٤ممسم٤مإل ًٓمتح٤مىمف يٙمـ مل وإن

شمرى ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ اًمٚم٘م٤مء  احلر وٓ سمـ ُم٤مم هق شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م اًمتل ذه٧ٌم إمم قمٌٞمد اهللاإل

زل احلرب يمام ومٕمؾ قمٌٞمد ٓ أىمؾ يٕمتت٤مم احلج٦م قمًك أن هيتدي ًمٚمحؼ أو سم٤مسمـ ؾمٕمد وإ

 اهلل سمـ احلر-

 يم٤مًمتح٤مق ًمٞمّمٌح يٙمـ مل وىمققمف ومرض قمغم ؾمٕمد سمـ قمٛمر اًمتح٤مق أنّ  اًمٔم٤مهرـ  3

هذا اجلٞمش ىمد  سم٤مقمت٤ٌمر أنّ  ،يٓمٞمٕمقه مل اجلٞمش أُمراء ٕنّ  ؛اعمٕمًٙمر اًمتح٤مق ذم ؾم٤ٌٌمً  احلر

سمـ ؾمٕمد  وقمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمرض ًمق شمٜمحك قمٛمر ،يمرسمالء إمم زي٤مد سمـ اهلل قمٌٞمد رؾمؾ ُمـ ىمٌؾأ

 -ومرطم٤مً  طمٞم٨م يٓمػمون وُمٕم٤مويٜمٝمؿ، اًمٔمٚمٛم٦م ديدن هق يمام ت٤مُم٤مً  ،يم٤من أظمرون حيٚمقن حمٚمف

 كطمتّ  وضمٞمِمؽ أٟم٧م يب اًمتحؼ :ؾمٕمد سمـ ًمٕمٛمر ىم٤مل ُم٤مماإل أنّ  اعم٘م٤مشمؾ يمت٥م ذم ومل أر

 سم٠منّ  ؾمٞمجٞم٥م فأٟمّ  يٕمٚمؿ ُم٤مماإل نّ ٕ يزيد؛ وٟمً٘مط زي٤مد اسمـ وٟمزيح اًمٙمقوم٦م إمم ُمٕم٤مً  ٟمذه٥م

امٙمـ  همػم يزيد أُمر طمٙمقُم٦م وإؾم٘م٤مط اًمٙمقوم٦م قمغم اًمًٞمٓمرة أنّ و ،زي٤مد اسمـ سمٞمد اجلٞمش إُمرة

 -طم٤مًمٞم٤مً 

 طسحتمل  اتتٓبٝ٘ ٚاقرتاحـ  44
شمٚمؽ قمغم شمٙمذي٥م سمِمّدة ٚمع واًمٕم٤ممل يمٕم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من ي٘مًؿ إّن اًمِمخص اعمٓمّ ـ  15 

ّٓ  ،ًمإلُم٤مماعمٜمًقسم٦م ىمؽماطم٤مت ٓا  ومام (713)صده٤م مجٞمٕمٝم٤م ُمـ يّ وسمتٜمٛمؼ ىمد أاعم١مًمػ   أنّ إ

اعمحٞمط  ذم فيٕمٚمؿ أٟمّ  يمقٟمف ؛طمٞمٚم٦م قمجٞم٦ٌم ُمًتخدُم٤مً ّمٚمح، ًمٚم ٤مً واقمتؼمه٤م اىمؽماطمسمٕمد، 

 وأظمالىمفاًمّم٤مرم وأهداومف  شمّمٛمٞمٛمفو ُم٤مماإل روطمٞم٦م ث٤ٌمتسم ُمـ اًمٕم٤مروملم وهمػمهاًمِمٞمٕمل 

 ٠منّ سم شمّمديؼ هذا إُمرٕمقن ٞموٓ يًتٓم ُم٤مُم٦م،عم٘م٤مم اإل وشمقهٞمٜم٤مً  وآٟمزقم٤مج ٚم٘مٚمؼًم ؾم٤ٌٌمً ُيٕمّد 
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إذ  ،(اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل) قم٤مرذا ذل وٙمهل خيْمع ٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م واًمرضمقًم٦مٞمّ ٦م واحلٛمًلم اًمِمج٤مقمطم

يمؾ شمٚمؽ  سمٕمدو ،ؿهمػمهو جٞم٩مؾمالُمل ُمـ ىمٌؾ احلذم اًمٕم٤ممل اإلهنْمتف سمٕمد اٟمتِم٤مر ظمؼم 

اًمًٗمر إمم  ًمرضمققمف قمـىمؽماح يم٤ٌمر اًم٘مقم رومْمف ٓو ه٤م قمـ اؾمتِمٝم٤مده،ذيمرظم٤ٌمر اًمتل إ

ي٘مؽمح يمٞمػ ًمف أن  ،(7) سمّد أن ي٘مقم سمفظم٤ٌمرهؿ أّن اًمتٙمٚمٞمػ اًمذي قمغم قم٤مشم٘مف ٓإو اًمٕمراق،

ٞمًؽموٞمف ًميًٛمحقا ًمف سم٤مًمذه٤مب إمم يزيد أن اًم٘مقم  يٚمتٛمس ُمـو ،أنآؾمتًالم 

 ؟!وي٤ٌميٕمف

ُيً٘مط يمت٤مسمف قمـ ومل  ،ٓمرحًمٚم ٦مىم٤مسمٚم ٧مًمق يم٤مٟم ٤متآىمؽماطم هُمـ اًمٌدهيل أّن هذ 

ي٘متٜمٕمقا  ًمٚم٘مّراء أنك يتًٜمّك طمتّ  يمام هق ذم اًمٙمت٤مب ٟمٔمر اًمٕمٛمقم، ًمٚمزم أن يقردهذم  آقمت٤ٌمر

وف ٕمرّ ؾمٞم فإدراضم ٠منّ سم وًمٙمـ ّٕٟمف يٕمٚمؿ ،ويٛمر قمٜمف وم٘مط سمٙمالُمف أيمثر، ٓ أن يِمػم إًمٞمف

أيمثر ام٤م هق  ُمٜمٌقذاً وؾمٞمّمٌح يمت٤مسمف  ،ًمًٞمؾ ُمـ آٟمت٘م٤مدات، وؾمٞمٕمٚمؿ اجلٛمٞمع وم٤ًمد رأيف

 ٥مدمٜمف  أٟمّ ّٓ إ اًمثالصم٦م يتٕمٚمؼ هبذه آىمؽماطم٤متومٞمام ومٛمع يمؾ هذا اًمنمح واًمتٗمّمٞمؾ  ،قمٚمٞمف

هذا - (7)وٓ يٜمٙمِمػاعمٜمٝمجٞم٦م رأيف اًمٗم٤مؾمد إمم إذه٤من دظمؾ هبذه ك يُ ، طمتّ هقيمام  إدراضمف

 ٟمقع ُمـ اًمتحٚمٞمؾ واًمتح٘مٞمؼ- أيْم٤مً 

، وٟمزيؾ هذا اًمٗمّمؾإدراج اًمٙم٤مشم٥م ُمـ هذا هدف قمغم  ءقمزااًم٘مّراء إ ٘مػيك وطمتّ  

اًمٓمؼمي  ُمـ شم٤مريخ ٦مآىمؽماطم٤مت اًمثالصم ٟمص ًٓ وّ ًمٙمؿ أاًمًت٤مر قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م، ؾمٜمٜم٘مؾ 

                                                 
ره ُم٤مم حيذّ إمم اإل أّن قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر يمت٥م يمت٤مسم٤مً ، 333ص، 7جؾمالم: روى اًمذهٌل ذم شم٤مريخ اإل( 7)

 رأي٧م رؤي٤م ورأي٧م ومٞمٝم٤م يّن إومٙمت٥م إًمٞمف احلًلم:  ،ومٞمف ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م وي٘مًؿ قمٚمٞمف سم٤مًمرضمقع

 -قمٛمكم لٓىمأك طمتّ  ًا هب٤موأُمرين سم٠مُمر وأٟم٤م ُم٤مض ًمف وًم٧ًم سمٛمخؼم أطمد |رؾمقل اهلل

ُم٤مم وُم٘م٤مًمف ومٝمل رواي٦م قم٘م٦ٌم وؿمٝم٤مدة طم٤مل اإل وسمح٥ًم، همػم صم٤مسمت٦م شم٤مرخيٞم٤مً  اًمثالصم٦م ىمؽماطم٤متهذه آ( 7)

ّٓ  ،ىمؽماطم٤مت ًمـ شم٘مٌؾاهل٤م، أوػ إمم أّن اإلُم٤مم يدري أّن هٙمذا  ؾم٤مسأسم٤مـمٚم٦م وٓ   أّن ُم١مًمػ إ

 ىمؽماطم٤مت، ويم٤من طم٤مضاً آسمٕمدم ىمٌقل هذه  ُم٤مم مل يٙمـ قم٤معم٤مً ّن اإلإ :اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد يريد أن ي٘مقل

ّٓ  ىمّقة وٓ طمقل ومال -ك ي٤ٌميٕمفأن يذه٥م إمم يزيد طمتّ    -سم٤مهلل إ
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 صمؿّ د يمالم قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من، وُمـ ُم٤م ي١ميّ قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من، وؾمٜمذيمر سمٕمده٤م  ُمع يمالم

 -فٟمجٞم٥م اًمٙم٤مشم٥م قمغم يمالُم

 ظمّم٤مًٓ ل ٜمّ ُم: اظمت٤مروا ىم٤مل قمـ أيب خمٜمػ أّن اإلُم٤مم (7)ىمد روى اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف 

 :صمالصم٤مً 

 إُّم٤م أن أرضمع إمم اعمٙم٤من اًمذي أىمٌٚم٧م ُمٜمف- 

يمال أن و طم٤مؿم٤م)رأيف ػمى ومٞمام سمٞمٜمل وسمٞمٜمف وم سمـ ُمٕم٤موي٦م دوإُّم٤م أن أوع يدي ذم يد يزي 

 -(اإلُم٤مم ُمـيٙمقن هذا اًمٙمالم 

ُمـ أهٚمف زم ُم٤م  وم٠ميمقن رضمالً  صمٖمر ُمـ صمٖمقر اعمًٚمٛملم ؿمئتؿ إمم أّي  إُّم٤م أن شمًػموينو 

 هلؿ وقمكّم ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ )طم٤مؿم٤م ويمال---(-

ـ سمّن قمٌد اًمرمحـ إ :قمـ أيب خمٜمػ أّٟمف ىم٤مل (373صو 373)صروى ذم  صمؿّ  

ًمٚمحًلم ومخرضمٜم٤م ُمـ اعمديٜم٦م  ُمّم٤مطم٤ٌمً يمٜم٧م  ضمٜمدب ٟم٘مؾ زم قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من أّٟمف ىم٤مل:

ٓ ذم اعمديٜم٦م وٓ ذم  ك اؾمتِمٝمد، ومٚمؿ ي٘مؾ ؿمٞمئ٤مً إمم ُمٙم٦م وُمٜمٝم٤م إمم اًمٕمراق ومل أوم٤مرىمف طمتّ 

ّٓ و ُمٙم٦م وٓ ذم اًمٓمريؼ وٓ ذم اًمٕمراق وٓ ذم اًمٕمًٙمر  ؾمٛمٕمتف أٟم٤م- إمم يقم اؾمتِمٝم٤مده إ

ف ووع يده ذم يد ف مل ي٘مؾ ومل ي٘مٌؾ ُم٤م شم٘مقًمف اًمٜم٤مس وُم٤م يٕمت٘مدوه ُمـ أٟمّ أىمًؿ سم٤مهلل أٟمّ  

 هذه إرض ذميزيد أو أن يًػموٟمف إمم صمٖمر ُمـ صمٖمقر اعمًٚمٛملم، سمؾ ىم٤مل: دقمقين أُميض 

  ك أرى إمم ُم٤م ؾمٞم١مول أُمر اًمٜم٤مس-اًمقاؾمٕم٦م طمتّ 

٤من مل يٙمـ ف قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕمسمَ اًمث٤مين اًمذي يمذّ و لوّ أي آىمؽماح إ ،ّن هذا آىمؽماحإ 

 ّٓ  اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(-ًمٚمٕمٗمق ) وـمٚم٤ٌمً   شمًٚمٞمامً إ

                                                 
 -ـمٌٕم٦م اٟمتِم٤مرات ضمٝم٤من 373ص، 1، ـمٌٕم٦م دار اعمٕم٤مرف وذم ج373ص ،5ج  (7)
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 دات زٚا١ٜ ابٔ مسعإَ٪ّٜ 

سمٞمٕم٦م يزيد، وخم٤مًمٗمتف ُمٜمذ زُمـ ُمٕم٤موي٦م رومض يمالم اإلُم٤مم وتًٙمف سم ُمراضمٕم٦مقمٜمد ـ  7

 يًػم إمم اًمِم٤مم سمذًم٦مسم٠من  ٓ يقاومؼ اًمٕم٘مؾ وٓ ؿم٠من اإلُم٤ممهذا اعمٕمٜمك  ٟمجد أنّ طمتّك أن 

اًمٕمٞم٤مذ وي٘مٌؾ سمٞمٕمتف ) ف يزيديٕمٗمق قمٜميّمٗمح وك ، طمتّ ػميم٤مٕؾم ُم٦ماحلٙمقُت٧م رىم٤مسم٦م ضمٜمقد و

 سم٤مهلل(-

وهذا اًمٜمداء ، ُمٜمٓمؼ اإلُم٤مميم٤من هذا  إنّ  .ذفؽ ورشقفف وادممـقن يلبك اهلل فـا

ـمرح ٞمٌٓمؾ اطمتامل ًم ن ذم اًمٕم٤ممل،واًمّمقت اعمٛمٚمقء سم٤محلٛمٞم٦م واإلسم٤مء ٓ زال يدوي إمم أ

 ذا اىمؽماح-ُمثؾ هٙم

 ىمالموإ ًمٚمحٙمقُم٤مت اإلقمالُمٞم٦م سم٤محلٛمالت شم٠مصمر ىمد ًمداخل٤م اًمِمٝمٞمد ُم١مًمػ ًمٕمؾ 

 طمٗمظ وضمقب سمحج٦م اًمٔم٤معم٦م احلٙمقُم٤مت قمغم ىم٤مُم٧م صمقرة يمؾ ؿمقه٧م اًمتلهل٤م  اعم٠مضمقرة

روقا ًٕمدوا ويُ يُ  كطمتّ و اًمدُم٤مء، ؾمٗمؽ قمـ آسمتٕم٤مدو واًمّمٚمح إُمـ اؾمتت٤ٌمبو اًمٜمٔم٤مم

 احلٙمقُم٦م ًمقاء اعمتقومر ُت٧م إُم٤من قمّدوا ،شمٚمؽ احلٛمالتقمٚمٞمٝمؿ  اًمذيـ اٟمٓمقت اًمًذج

 وقم٤مر ذل صمٛمٜمف يم٤من وإن ُم٤مماإل قمغم اًمٜمٗمس قمـ اًمدوم٤مع أوضمٌقاو ،حمؽمُم٤مً  أُم٤مٟم٤مً  اًمٞمزيدي٦م

 ُمٕمٜمك إذن ُم٤م -وؿم٠مٟمف يتٜم٤مؾم٥م ٓ ُمقوع ذم ُم٤مماإل ويْمٕمقن ،وـمٚمٌف شمًٚمٞمامً  ًمٞمزيد اًمٌٞمٕم٦م

ّٓ  افظادغ مع احلقاةٓ و ،شعادة ّٓ إ ادقت أرى ٓ)  ؟(برماً  إ

ُمـ ًمالؾمتًالم، و ـمٚم٥م ومٝمق لآىمؽماح إوّ  قمـ يٗمؽمق ٓ ٤مينآىمؽماح اًمث إنّ ـ  7

 أّي  إمم يٜمٗمٞمف كطمتّ  ُمرضم٤مٟم٦م يْمٕمف ُت٧م رمح٦م اسمـ اىمؽماح هبٙمذا دليُ  مل ُم٤مماإل أنّ  اعمٕمٚمقم

 -أراد ُمٙم٤من

 ،قمٛمالً  زي٤مد ٓسمـ آؾمتًالم اىمؽماح قمـ يمثػماً  يٗمؽمىم٤من ٓ آىمؽماطملم هذيـ إنّ ـ  3

ُم٤مم إمم ذه٤مب اإلف إن أصٌح ُمـ اعم٘مرر ٕٟمّ  ؛قمٚمٞمف يقاومؼ مل ُم٤مماإل أنّ  قمغم ُأمجع واًمذي

 وهقزي٤مد  اسمـ ضمٜمقدومٛمـ اعمحتؿ قمٜمده٤م ؾمٞمٔمؾ ُت٧م رىم٤مسم٦م  إمم صمٖمر ُمـ اًمثٖمقراًمِم٤مم أو 
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 زي٤مد ويقضمٝمقن اسمـ إمم كطمتّ  ُمٙم٤من أّي  إمم٘مقدوه ي أن ، وٓؾمتٓم٤مقمقااؾمتًالم شمٚم٘م٤مئل ًمف

 - ُم٤م يريدون ُمـ إه٤مٟم٤مت إًمٞمف

 أّي و !ُم٤مم قمغم يمالُمٝمؿ؟يٕمتٛمد اإل ويمٞمػ !ُم٤مم؟اإل ـقم هذا يمؾ خيٗمك ومٙمٞمػ

 إمم وًمٞمس اًمِم٤مم إمم ؾمٞم٠مظمذوٟمف ؿأهّن  يٓمٛمئـ كطمتّ  ُم٤مماإل إُمرة ُت٧م يم٤من ضمٞمشو قمًٙمر

  !آظمر؟ ُمٙم٤من

ُمْم٤موم٤ًم إمم  ،وأٟمقاع اإله٤مٟم٤مت واًمٌٞمٕم٦م آؾمتًالم آىمؽماح ُمـ هذا ًم٘مد يم٤من ُمتقىمٕم٤مً 

 يمام أنّ  زي٤مد، ٓسمـ آؾمتًالم قمـ قمٛمالً  يٗمرق ٓ ًمٞمزيد آؾمتًالم أنّ  ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ

 -أيْم٤مً  ًمٞمزيد قمغم آؾمتًالم ُمؽمشم٦ٌم زي٤مد ٓسمـ آؾمتًالم اعمخ٤مـمر اعمؽمشم٦ٌم قمغم

هذا اًمّمٚمح وٕضمؾ  ،قمقنُم٤مم يٌح٨م قمـ اًمّمٚمح يمام شمدّ إذا يم٤من اإل :إذن ىمؾ 

 ؽسمذًم ٓسمـ زي٤مد؟ ويدومع يًتًٚمؿ مل ومٚمامذا ،ىمد اؾمتًٚمؿ ًمٞمزيديم٤من  (سم٤مهلل اًمٕمٞم٤مذ)اعمقهقم 

 اعمٕمروم٦م وىمٚمٞمكم اجلّٝم٤مل إؿمخ٤مص يٕمّده كطمتّ  ،اًمٗمجٞمٕم٦م سمٞمتف شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م أهؾ وقمـ قمٜمف

 ًمٚمّمٚمح؟ أيمثر ـمٚم٤ٌمً 

قمـ  واعمٕمتؼمة واعمٜمٓم٘مٞم٦م اعمٕم٘مقًم٦م واجلزري جي٥م أن ٟمْمع رواي٦م اًمٓمؼمي ومُٕمٚمؿ أّٟمف 

 إظمقشمفو سم٤مإلُم٤مم اشمّم٤مل قمغم ويم٤من اًمقىم٤مئع، شمٚمؽ يم٤من طم٤مضًا ذم اًمذي ؾمٛمٕم٤من سمـ قم٘م٦ٌم

 آىمؽماطم٤من قمغم يٜمٓمق هذان مل ًمقو اًمقاىمع- قملم وٟمٕمتؼمه٤مٟمّم٥م أقمٞمٜمٜم٤م  أصح٤مسمفو ٤مئفسمٜمأو

 اجلدّ  ٟمحق قمغم ٓ قمٜمف صدورمه٤م طمتاملا ُٕمٙمـ اًمرومٞمع ُم٤مماإل وُم٘م٤مم ًمِم٠من اًمتقهلم

ّٓ  ًمٚمحّج٦م، ت٤مُم٤مً ام إوإٟمّ  واحل٘مٞم٘م٦م ذم إقمالن  واهلقان، وطمزُمف ًمٚمذل هوإسم٤مء ُم٤مماإل ٟمٗمًٞم٦م أنّ  إ

ُمثؾ  اىمؽمحىمد  ُم٤مماإل يٙمقن يمؾ ذًمؽ ي٠مسمك أن سمٞمٕمتف، قمـ واُمتٜم٤مقمف يديز حلٙمقُم٦م اًمرومض

 -وـال حاصا احلج٦م، ُمـ سم٤مب إت٤مم وًمق( سمٞمٕمتف ًمٞمزيد ضمقاز ـيتْمٛمّ  اًمذي) هذا آىمؽماح

 !جاٌٖ غ٬ّ تكسٜس 

 وسمٛمٕمٚمقُم٤مشمف سيح وسمِمٙمؾ ردّ  ؾمٛمٕم٤من سمـ قم٘م٦ٌم أنّ  رأى اعم١مًمػ سمام أنّ ـ  14 
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 اًمٓمؼمي إمم خمٜمػ أيب رّده، ُمـ قمغم ُم١مرخ ؼ أّي يٕمٚمّ  ومل آىمؽماطملم، هذيـ اًمقؾمٞمٕم٦م

ٟم٘مؾ دوا ؿ ذم ٟم٘مٚمٝمؿ ًمتٙمذي٥م قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمٍميح، مل ي١ميّ صمػم، وم٢مهّن إ واسمـ

 ص)ُمـ  (ضم٤مهؾ همالم شم٘مرير) قمٜمقان ُت٧م٘مد ذع وم ،ه٤مسمؾ رّدو ،وٛمٜمٞم٤مً  آىمؽماطم٤مت

 ئ٦مُم وصمالث ػأًم ـ سمٕمد واقمتؼم ؾمٛمٕم٤من، سمـ قم٘م٦ٌم قمغم اًمدًمٞمؾ سم٤مًمردّ  ذم إىم٤مُم٦م (714

، وقمّد ٟمٗمًف ضم٤مهالً  ُم٤ممهنْم٦م اإل أطمداث يمؾ قم٤ميش اًمذي اًمِمخص ـ قم٤مُم٤مً  وصمالصملم

  -ُمٓمٚمٕم٤مً 

اشمف اعم٘مرون سمت٠ميمٞمد ؾمٛمٕم٤من سمـ قم٘م٦ٌم يمالم اظمتٍم سمٕمدُم٤م أىم٤مُمٝم٤م اًمتل إدًم٦م ٤موأُمّ  

 ٘مدوماجل٤مهؾ  يٜمتٌف اًم٘م٤مرئ ٓ ًمٙمل مه٤م قم٘م٦ٌم،ردّ  اًمذيـ وآىمؽماطملم اًمٌٚمٞمٖم٦م وىمًٛمف

 ٤مًمت٤مزم: ٝمل يموم أؾم٘مٓمٝمام

 ًمديف يم٤من ُم٤مماإل أنّ  ُمٜمف ُيٕمٚمؿ طمٞم٨م ،احلر يمالم خي٤مًمػ ؾمٛمٕم٤من سمـ قم٘م٦ٌم يمالم إنّ ـ  7

 قمـ احلر ُمٕمٚمقُم٤مت أنّ  ومٞمف ؿمؽ ٓ وام٤م اىمؽماطم٤ًم واطمدًا، وًمٞمس ،قمّدة اىمؽماطم٤مت

 سمـ قم٘م٦ٌم ام٤م ًمدى أيمثر يم٤مٟم٧م ؾمٕمد سمـ قمٛمر ضمٞمش ذم ىم٤مئداً  ًمٙمقٟمف اًمني٦م اعمٗم٤موو٤مت

 -ُمٌٕمقصم٤مً  اًمذي يم٤من ؾمٛمٕم٤من

 ادتٛاب 

 ُمثؾ اعمٕمتؼمة اعم٘م٤مشمؾ سمٕمض ذم مل شمرد وٛمـ ظمٓم٦ٌم احلر اجلٛمٚم٦م هذه إنّ  أّوًٓ: 

 - رؿم٤مداإل

قمٚمٞمٝم٤م،  ُمٓمٚمٕم٤مً  يم٤من احلر أنّ  ومرض هي٦م وقمغم اعمٗم٤موو٤مت إذا يم٤مٟم٧م هذهثاكقاً:  

 شمـ احلسغ تؼبؾقن أٓ» مجٚم٦م ٕنّ  ؟ؾمٕمد سمـ قمٛمر ضمٞمشو ظمرونأ قمٚمٞمٝم٤م اـمٚمع ومٙمٞمػ

 ،هبذه آىمؽماطم٤مت يٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  يمقهنؿ ذم سحي٦م اًمٙمقوم٦م هل ظمٓم٤مب جلٞمشاًمتل 

 !ؾمٛمٕم٤من؟ سمـ قم٘م٦ٌم يٕمٚمٛمف وٓ ـمالع هبذا إُمرقمغم ا اًمٕمًٙمر ذم ُمـ يٙمقن مجٞمع ويمٞمػ

وًمٙمـ  ٟمت٤مئجٝم٤م، طملم ُتديد إمم هي٦م اعمٗم٤موو٤مت هذه قم٤مدة ُم٤م شمٌ٘مك ُمثؾ :ثافثاً  
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 سمـ يمٕم٘م٦ٌم ؿمخص هب٤م وسمذًمؽ يٕمٚمؿومِمٚمٝم٤م،  أوٜمتٞمج٦م اًم سمٕمد اًمقصقل إمم يٙمِمػ قمٜمٝم٤م

 ُمـ ؾمٜملم وسمٕمد وإومقاه إًمًٜم٦م قمغم اجل٤مري إُمر هذا يٕمّد شمٙمذي٥م وقمٚمٞمف ؾمٛمٕم٤من،

 -آقمت٤ٌمر هم٤مي٦م ُم٤مم ذماإل ٓزم ؿمخص ىمٌؾ

ّٓ  همالُم٤مً  يم٤من وإن ؾمٛمٕم٤من سمـ قم٘م٦ٌم إنّ رابعاً:    إُمقر جمري٤متقمـ  ُمٕمٚمقُم٤مشمف  أنّ إ

ًمألهار،  ُمقوٕم٤مً ديـ وٛمُمٕمت اقم٤مدة يم٤مٟمق اًمٖمٚمامن ٕنّ  ُمٕمٚمقُم٤مت احلر؛ ُمـ أيمثر يم٤مٟم٧م

 يقم إمم اعمٗم٤موو٤مت اعمتخٚمٚم٦م سملم ومِمؾ ةاعمدّ  ف ذمأٟمّ  اعمتٞم٘مـ سمح٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدةوُمـ 

ًمرضم٤مل يٙمقن هق وهمػمه ُمـ اًمٜم٤ًمء وا قمغم اًم٘مٚمؼ، سم٤مقمث٦م أُمقر يمٝمذه وذم قم٤مؿمقراء

 اعمٗم٤موو٤مت-  قمـ ٓمٚمٕملمُم

 سمـ قمٛمر ضمٞمش ٤مدةىم قم٤مؿمقراء ُمـ يقم إمم ىمد يم٤من احلر وم٢منّ  يمت٥م يمامو خامساً: 

 رؾم٤مًمتف يمت٥م عم٤ّم ؾمٕمد سمـ قمٛمر أنّ  اعمٕمٚمقم وُمـ ُمّمدره احلٙمقُم٦م،٢مّن يٕمٚمٛمف وم اموم ؾمٕمد،

يمذب قمٛمر سمـ  ىمقاصدّ  حلٙمقُم٦مأضمٝمزة ا واؿمتٝمرت سملم اًمٙمقوم٦م وقمرو٧م ذم زي٤مد، ٓسمـ

  ؾمٕمد اعمٗمتٕمؾ-

 ٟمٗمس ُمّمدره وم٢منّ  ٦م،اًمثالصم آىمؽماطم٤مت هذه يمالُمف ُمـ احلرإذا يم٤من ُم٘مّمقد  وُت٘مٞم٘م٤مً 

 اًمتحؼ قمٜمدُم٤م فٕٟمّ  ُم٤مم؛اإل ، ومل ي٠مظمذ هذا إُمر ُمـزي٤مد ٓسمـ ؾمٕمد سمـقمٛمر  ٤مًم٦مرؾم

 وقمٚمٞمف ؛ُم٤ممُمـ اإل ًمتٚم٘مل اعمٕمٚمقُم٤مت يًٛمح هٜم٤مك وىم٧م يٙمـ مل قم٤مؿمقراء يقم ذم ُم٤مم٤مإلسم

 ؾمٕمد سمـقمٛمر  رؾم٤مًم٦م اًمتل ُمٜمِم١مه٤م ،٦ماًمثالصم آىمؽماطم٤مت إمم إذا ىمٌٚمٜم٤م يمالم احلر ومٝمق إؿم٤مرة

 -وضمٞمِمف

 أنّ  يروي (773)صاعمٝمٛمقم  ٟمٗمس رواي٦م سمح٥ًم ـم٤مًم٥م أيب سمـ دٛمّ حم إنّ  شادشاً: 

 ُمـ اًمٌٞمٕم٦م أظمذ ٜم٧مشمْمٛمّ  اًمتل زي٤مد، اسمـ يمتٌٝم٤م ًمف اًمتل اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤مماإل ُير مل ؾمٕمد سمـ قمٛمر

 -أسمداً  ي٤ٌميع يزيد ًمـ ُم٤مماإل أنّ  يٕمٚمؿ يم٤من فٕٟمّ  ًمٞمزيد؛ ُم٤مماإل

ٟم٧م ُم٘مؽمطم٤مت اإلُم٤مم ف ًمق يم٤ميًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م أٟمّ  احلر ظمٓم٦ٌم هٜم٤مك مجٚم٦م ذم إنّ  :شابعاً 
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 ومٞمٝم٤م يذيمر ومل ًمف، ضاعمزامح٦م وشمرك اًمتٕمرّ  قمدم ٤م مل شمٙمـ ظم٤مرضم٦م قمـ ـمٚم٥موم٢مهّن  ُمتٕمددة،

 اجلٛمٚم٦م وشمٚمؽ اًمثٖمقر، ُمـ صمٖمر إمم اًمتًٞمػم أو يزيداًمتًٚمٞمؿ أو اًمذه٤مب إمم  قمـ رء أّي 

 ـويلم يلمـ كحتّ  افعريضة اهلل بالد يف افتقجف ؾؿـعتؿقه»: هل اًمتل خي٤مـم٥م ومٞمٝم٤م اًمٕمًٙمر

ومل ُي٘مٌؾ  واحلري٦م اًمتْمٞمٞمؼ قمدم همػم آظمر ـمٚم٥م ًمف يم٤من ف ًمقأٟمّ  اًمٌدهيل ُمـ إذ ،شبقتف أهؾ

 ٕؿم٤مر إًمٞمف احلر هٜم٤م-

 إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل آىمؽماطم٤مت نّ إ ٟم٘مقل: أن هذه اًم٘مرائـ ظمالل ُمـ اعمٛمٙمـ ُمـ وقمٚمٞمف 

 ُمـ ىمٌٞمؾ: آظمر، ؿمٞمئ٤مً  يم٤مٟم٧م احلر

 -احلج٤مز ممإ اًمٕمقدةـ  7

 -احلٙمقُم٦م لىمٌؾ قماّم  ُمـ ٟمٗمٞم٤مً  أو شمًٞمػماً  ٓ خمت٤مراً  اًمثٖمقر ُمـ صمٖمر إمم اًمذه٤مبـ  7

 -يم٤مًمٞمٛمـ اًمٕمريْم٦م اًمٌالد إمم فاًمتقضّم ـ  3

 اًمتح٘م٧م اًمتل اًمثٚم٦م شمٚمؽ إنّ  ؾمٛمٕم٤من: سمـ قم٘م٦ٌم يمالم قمغم رّده ذم اعم١مًمػ ىم٤مل ـ 7

 اهلل ثالث رشقل بـت ابـ ظؾقؽؿ يعرضىم٤مًمقا:  ؿمخّم٤ًم، ُم٤مم واعم٘مدرة سمثالصملمسم٤مإل

 -اًمخ.. .خصال

 ادتٛاب 

 شم٘مّمدون، اًمتل ٦ماًمثالصم آىمؽماطم٤مت شمٚمؽ همػم اًمثالث اخلّم٤مل هذه أنّ  اعمٛمٙمـ ُمـ 

 وم٢منّ  ،٦ماًمثالصم آىمؽماطم٤مت إؿم٤مرهت٤م ًمتٚمؽ وقمغم ومرض ؾمٛمٕم٤من، سمـ قم٘م٦ٌم رّده٤م ىمد واًمتل

 -اًمٕمًٙمر سملم اعمتداوًم٦م واًمِم٤مئٕم٤مت ؾمٕمد سمـ قمٛمر رؾم٤مًم٦م ُمٜمِم٠مه٤م هق ٟمٗمس

 اًم٘مت٤مل قمغم ضمٞمِمف حيّرض يم٤من عم٤م ؿمؽمإ ٤مًمؽُم سمـ سمراهٞمؿإ يمالم هق اًمث٤مًم٨م ودًمٞمٚمف 

 -زي٤مد اسمـ ودّ 

 اًمتل وإىم٤مويؾ اًمِم٤مئٕم٤مت شمٚمؽ قمغم ُمٌٜمٞم٤مً  يم٤من سمراهٞمؿإ ىم٤مًمف ُم٤م يمؾ نّ أ ضمقاسمف هق: 

 اعمقوقع هذا ذم إسمراهٞمؿ واعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م أُمث٤مل ؾمٛمٕم٤من يمٚمٝم٤م، سمـ قم٘م٦ٌم ٟمٗم٤مه٤م
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ّٓ  اًمِم٤مئٕم٤مت، شمٚمؽ ُمًت٘م٤مة ُمـ  إمم أوػ ،سمٞمتف وأهؾ اإلُم٤مم ُمـُمثٌت٦م  ُمٕمٚمقُم٦م يّمٚمٜم٤م مل وإ

يم٤من اعم٘مّمقد ُمٜمف دمٞمٞمش  ذم هذا اعمقىمع ُم٤م ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن إسمراهٞمؿ يٙمقن أن ٓ أؾمتٌٕمد أّٟمف

 -وؾم٘مٛمف صحتف يت٘مَّم  أن دون ُمـ ي٤مد،ز اسمـ وإطم٤مؾمٞمس ودّ  اعمِم٤مقمر

 ىمٌؾ ًمتٚمؽ اًمِم٤مئٕم٤مت ُمـ دواعم١ميمّ  اًمٍميح اًمتٙمذي٥م أنّ  ؿاعمًٚمّ  يمٞمٗمام يم٤من ومٛمـو

 ٤مً همالُم ويم٤من سم٤مًم٘مٓمع قمغم مجٞمع جمري٤مت إطمداث، واىمٗم٤مً  يم٤من اًمذي ؾمٛمٕم٤من، سمـ قم٘م٦ٌم

 شمّم٤ملا قمغم ورآه، ُمْم٤موم٤ًم إمم أّٟمف يم٤من ُمٕمٚمقُم٤مشمف ام٤م ؾمٛمٕمف وىمد اؾمت٘مك ،وحمرُم٤ًم ًمألهار

طمج٦م وذم هم٤مي٦م  اًمٌٞم٧م، أهؾ ـ ويم٤ٌمر وصٖم٤مرٜم٤مسياعمو صح٤مبإ سمجٛمٞمع دائؿ

  واًمِم٤مئٕم٤مت- قمغم احلدس واعمٌٜمٞم٦م اعمجٛمٚم٦م ٤ٌمرم قمغم همػمه ُمـ إظموظمؼمه ُم٘مدّ  آقمت٤ٌمر،

ـ  ٤مقمغم جمري٤مت شمٚمؽ اعمٗم٤موو٤مت ذم طمٞمٜمٝم٤م؛ ٕهّن  مل يٙمـ ُمّٓمٚمٕم٤مً  فأٟمّ  ومرض وقمغم

ّٓ  يم٤مٟم٧مـ  زقمٛمٙمؿ سمح٥ًم  أصح٤مب يمؾ هب٤م ىمد قمٚمؿ اعمٗم٤موو٤مت ومِمؾ ف سمٕمد أٟمّ هّي٦م، إ

ٚمؿ يمذًمؽ ىمد قم ؾمٛمٕم٤من أيْم٤مً  سمـ وقم٘م٦ٌم ُم٤مم؛ ًمقضمقد اًمداقمل إمم إومِم٤مئٝم٤م،اإل وُمٜم٤مسي

 -سمٛمجري٤مت شمٚمؽ اعمٗم٤موو٤مت

 َاّاإل قبٌ َٔ اقرتاح٘ عدّ ٚأدي١ ،ٚا٫ضتط٬ّ ايصًح مثساتـ  44

 اًمٕمٗمق أو ـمٚم٥م اًمٗمريضاًمّمٚمح  هلذا ذيمر أرسمٕم٦م سمٜمقد يمثٛمرات (711)ص ذمـ  11 

اعمؽمشم٦ٌم ٕمٛمٞمؼ ًمٚمٛمْم٤مر سم٤مًمتحٚمٞمؾ اًم ه٤م؛ ًمذا ؾمٜمٙمتٗملطم٤مضم٦م ًمردّ ف ٓ وٕٟمّ  ،ؾمتًالموآ

 ض ُت٘م٘مٝم٤م-سمدىم٦م قمغم ومر قمٚمٞمٝم٤م

 اًمِمٝمٞمد ُم١مًمػ ذيمره٤م اًمتل واعمٝمٞمٜم٦م اعمخزي٦م احل٤مًم٦م هذه قمغم شمؿّ  ًمق اًمّمٚمح إنّ ـ  7

إه٤مٟم٦م  ؾمٞمقاضمف اًمرؾم٤مًم٦م سمٞم٧م أهؾ زقمٞمؿو اإلهلل اخلٚمٞمٗم٦م هق اًمذي ُم٤مماإل وم٢منّ  اخل٤مًمد،

 شمتحٛمٚمٝم٤م اًمقىم٤مطم٤مت ُمٜمٝمؿ ًمـ وهذه يزيد،و زي٤مد اسمـ أُمث٤مل: ُمـ ًمٞمس هل٤م ُمثٞمؾ وإذًٓٓ 

 إمم ذه٥م ومًقاء ُمًٚمؿ- ٟم٤مئٌف يمام مل يتحٛمٚمٝم٤م ؾم٦م واًمنميٗم٦م ًمإلُم٤مم،٘مدّ اعم ٟمٗمس يم٤مًمٜمٗمس
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 ف اعمـُٝم٤من واًمٓمٚمٞمؼؾمٞم٘مدم ًمٚمٛمأل قمغم أٟمّ  وم٢مّٟمف آظمر، ُمٙم٤من أّي  إمم أو زي٤مد اسمـ إمم أو يزيد

ًا يمٞمػ ؾمتٙمقن قمٚمٞمف اًمقاوح ضمدّ  وُمـ زي٤مد، واسمـ يزيد اًمذي ؿمٛمٚمف قمٗمق طمٙمقُم٦م

 ؿمخص-  ال احلٙمقُم٦م ُمع هٙمذاعمٕم٤مُمٚم٦م اعمٝمٞمٜم٦م ًمٕماّم 

وؾمٞمٗم٘مد حمٌقسمٞمتف يم٤مُمؾ،  سمِمٙمؾ اإلؾمالُمٞم٦م ٦م٘مٞم٤مدة إُمّ ًم ىم٤مسمٚمٞمتف ؾمتٜمٝم٤مر وقمٚمٞمف

 - هب٤م سملم اًمٜم٤مساًمتل يم٤من يتحغّم  اًمٗمريدة ضمتامقمٞم٦مآ وُمٙم٤مٟمتف

 ًمـ صٚمح٤مً  شمٕمتؼمه اًمذي احل٘مػم ؾمتًالمآ ُمع هذا طمٞم٤مة اإلُم٤مم أنّ  ؿاعمًٚمّ  ُمــ  7 

 : ؿمٞمئلم قمـ خترج

 يمٛمرشمزىم٦م طمٞم٤مشمف ؾمتٙمقن( سم٤مهلل اًمٕمٞم٤مذ)ف أٟمّ  واـمٛم٠مٟمقا ًمف ايتٕمروق ؿ ملإذا ومروٜم٤م أهّن 

 فسم٠مٟمّ  يزيد وؾمٞمٗمتخر سمٞمتف، وٕهؾ ًمف واًمٕم٤مر سم٤مًمذل احلٙمقُم٦م، وهٙمذا طمٞم٤مة ؾمتٙمقن ُمٚمٞمئ٦م

 ٜمل أيْم٤مً وضمٕمٚمٝمؿ ـمٚم٘م٤مء؛ وم٢مٟمّ  وىمٌٞمٚمتل وأضمدادي قمـ آسم٤مئل قمٗم٤م ىمد اًمرؾمقل يم٤من إذا

 احلٙمقُم٦م ؾمٞمٌتٕمد قمـ ُمـ ُم٤ممويمٚمام ي٘مؽمب اإل ،هق ـمٚمٞم٘مٜم٤م احلًلموومٕمٚم٧م ٟمٗمس اًمٌمء 

 ذقم٤مً ُم٤مم ف اإلٓمٞم٘مي هٙمذا ووع ٓ أنّ  اعمٕمٚمقم ت٤مُم٤مً  وُمـ -(سم٤مهلل اًمٕمٞم٤مذ)واًمٜم٤مس  اهلل

 -ًمإلُم٤مم أسمدًا ُمٓمٚمقسم٤مً  يٙمقن اًمذي يًٗمر قمـ هٙمذا ٟمتٞمج٦م ًمـ اًمّمٚمحو ،وقم٘مالً 

أو  اًمٙمقوم٦م وي٘مقدوٟمف إمم ،رىم٤مسمتٝمؿ ُت٧م ؿ ؾمٞمجٕمٚمقٟمفوم٢مهّن  ،إذا شمٕمروقا ًمف وأُّم٤م

 ُم٤مماإل سمام أنّ و ذًمؽ طمتاًم، ؾم٤مءة إًمٞمف، وؾمٞمٗمٕمٚمقنيتقرقمقن قمـ اجلرأة واإل وٓ ،اًمِم٤مم

سمٕمد و ًمذا ؾمٞمًتِمٝمد ذم هن٤مي٦م إُمر، إه٤مٟم٤مهتؿ ووىم٤مطمتٝمؿ قمـ يًٙم٧م ؾمقف ًمـ

 -اًم٘مٚمقب ذم أصمر يمٌػم ؾمقف ًمـ يٙمقن ًم٘متٚمف اؾمتًالُمف وىمٌقل اًمٌٞمٕم٦م

ويمذًمؽ  ٤مم،ُماإل هق اًمّمٚمح هذا ُمـ يٙمقن اعمتير اًمّمقرشملم يمٚمت٤م ومٗمل وقمٚمٞمف

اًمٜم٤مس  ىمٞمٛمتٝم٤م أُم٤مم ؾمتٗم٘مد ُم٤مم وؿمخّمٞمتف اًمروطمٞم٦ماإل قمٔمٛم٦م ٕنّ  اعمًٚمٛملم؛و اإلؾمالم

ّٓ  افظادغ مع وٓ احلقاة) :ىم٤مل قمٜمدُم٤م ُم٤مماإل شمقىمع قمغم إىمؾ، وؾمٞمّمدق  (-برماً  إ

ؾمتٗم٘مد  اعمقهقم، هذا اًمّمٚمح ذم ًمإلُم٤مم اًمٙم٤مشم٥م اومؽموٝم٤م اًمتل اًم٘مقى إنّ ـ  3 
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ا اًمِمٙمؾ، وؾمتٜمتٗمل وشمً٘مط ُم٠ًمًم٦م ىمٞم٤مدة ذًمٞماًل وظم٤مئ٤ًٌم هبذ ىم٤مئده٤م شمرى طملم روطمٞمتٝم٤م

همػم ىمؾ إ وقمغموطمدي٨م اًمٕمٝمد  ضمديد أن يًتٚمؿ زُم٤مم إُمقر ؿمخص ومٞمج٥م ،اإلُم٤مم

ًم٘مٞم٤مم  ومحٞمٜمٝم٤م مل يٕمد هٜم٤مك ُمًقغزقمٛمٙمؿ  سمح٥ًم ص٤مًمحو ُم٤مماإل اؾمتًٚمؿ وًمق -جمّرب

  ومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م يمؾ صمقرة-همًٞمؾ اعمالئٙم٦م، وٕداٟم٧م إ سمـ اهلل وقمٌد اًمزسمػم واسمـ اًمتقاسملم

 واًمٗمداء اإليث٤مر روح أوضمدت اًمتل هل ُم٤مماإل أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم ؿمٝم٤مدة إنّ  

 ل أباك إنّ  :×احلًلم سمٜم٧م ًمًٙمٞمٜم٦م اًمزسمػم سمـ ُمّمٕم٥م ىم٤مل كطمتّ  اًمٜم٤مس، وآؾمت٘م٤مُم٦م ذم

 -ظذراً  حّرة ٓبـ يبؼ

 -اجلقاؾمٞمس قمـ سمٕمٞمداً سم٢مُمٙم٤مٟمف شمٜمٔمٞمؿ ىمدراشمف  يم٤منف ٟمّ إ :شم٘مقًمقن ُم٤م ظمالف وقمغمـ  3

 ؾمٞم٤مد؛ ٟمِم٤مط سم٠مّي  ي٘مقم سمقؾمٕمف أن يٙمـ  وملؾمتٙمقن يداه ُم٘مٞمدشملم ومٗمع وىم٧م اًمتًقي٦م

 ف:ٕٟمّ  وذًمؽ

 -ُم٤مماحلٙمقُم٦م يم٤مٟم٧م شمراىم٥م اإلقماّمل ن وقمٞمق نّ إ أّوًٓ:

 قمٔمٛمتٝم٤م قمـ ُم٤مماإل ؿمخّمٞم٦م ؾمٞمً٘مط اًمٙمذائل ؾمتًالمآو اًمّمٚمح هذا نّ إ ثاكقاً:

  ًٚمٛملم-أطمرار اعم آُم٤مل وحمؾ أٟمٔم٤مر حمط هل اًمتل

سم٠من يّم٤مًمح ويٕمٛمؾ ذم اخلٗمك  ٞم٤مٟم٦موظم همدرو ُم٤مم،اإل ؿم٠من دون اًمٕمٛمؾ هذا نّ إ ثافثاً:

ّٓ أن  ،قمغم ظمالومف  سمٜمقد يمؾ يًحؼ همّدارًا وظم٤مئٜم٤مً  ُمٕم٤موي٦م ُمثؾ( سم٤مهلل اًمٕمٞم٤مذ) ُم٤مماإل يٙمقنإ

 -اًمّمٚمح

، وُمـ يزيد ُمقت ك سمٕمدطمتّ ًمإلُم٤مم  اًمٜمٝمْم٦م أروٞم٦م قمغم ؾمٞم٘ميض اًمّمٚمح هذا إنّ ـ  5

 قمغم ؾمٚم٤ٌمً  ؾمٞم١مصمر اًمّمٚمح هذا نّ إ -آظمر طمٞمٜمٝم٤م أن شمٜمٍمف إذه٤من إمم ؿمخصاًمٓمٌٞمٕمل 

٦م ُمع هذه ظم٤مّص  ضمديد، ُمـ ؾمالماإل راي٦م رومع أسمداً  يٛمٙمٜمف ٓ سمحٞم٨م ُم٤مماإل ؿمخّمٞم٦م

ٓضمتٛمع اًمٜم٤مس  ىم٤موم إّٟمف ًمق يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ًمرسمامو ٧ٌم آُم٤مل اًمٜم٤مس ومٞمف-اًمتجرسم٦م اًمتل ظمٞمّ 

  زي٤مد- اسمـ وًمً٘مط اًمٙمقوم٦م وًمث٤مرت طمقًمف
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ّٓ  ُمتقىمٕم٤مً  يٙمـ مل يزيد ُمقت ُمع ىمقًمف سم٠منّ  اًمٙم٤مشم٥م أنّ  هٜم٤م اًمٕمجٞم٥م ف ي٠ميت ذم إصمٜم٤مء  أٟمّ إ

 يزيد- ُمقت سمٕمد ُمتقىمٕم٦م مل شمٙمـ أيْم٤مً  ُم٤مماإل طمٞم٤مة نّ إ :ي٘مؾ ومل اًم٘مٝمري، سمٙمالم طمقل أصمره

 ذم اًمدظمقل يٛمٙمـ ٓـ  زقمٛمف سمح٥ًمـ  اعمتقىمٕملم همػم اعمقوققملم أؾم٤مس يمال وقمغم

 - اًمّمٚمح أو اًمٕمٗمق ـمٚم٥مو ؾمتًالمًمال ُمٗم٤موو٤مت

وجي٥م قمٚمٞمف  أؾم٤مؾمف، قمٛمٚمف قمغم يٌٜمل أن يًتٓمٞمع ٓ أُمراً  يتقىمع ٓ اًمذي اًمِمخص إنّ  

 -ىمدام ووم٘م٤ًم ٓومؽماض سم٘م٤مء اًمقوع اعمقضمقداإل

ّٓ  ،قم٤مضمالً  يٛمقت ؾمقف يزيد أنّ  يٕمٚمؿ يم٤من إنو ُم٤مماإل إنّ  :ٟم٘مقل ٟمحـ وًمٙمـ   مل أّٟمف إ

 ؾمٞم٘م٣م أّٟمف إمم ّٕٟمف ُمْم٤موم٤مً  ؾمتًالم؛وآ ًمٕمٗمقا ومٞمف ـمٚم٥ماًمذي  ّمٚمحاًم ـمريؼ يًٚمؽ

 أّي  همفًمٚمتٙمٚمٞمػ اًمذي ٓ يًقّ  قمٛمؾ خم٤مًمػهل وم٢مّن سمٞمٕم٦م يزيد  ُم٤مم،اإل هنْم٦م أروٞم٦م قمغم

 ظمٓمر وشم٘مٞم٦م وُمّمٞم٦ٌم-

 اخل٤مًمد أطمد اًمِمٝمٞمد ُم١مًمػ سم٤مقمؽمافاًمذي  ُم٤مماإل وم٢منّ  أيْم٤مً  ـمٌ٘م٤ًم هلذه إدًم٦م وقمٚمٞمف

 اًمذي ـمٌٞمٕمتف ـمٚم٥م اًمٕمٗمق صٚمح ٙمذاُمـ ـمٚم٥م ه وُمؼمء واًمٗمٙمر واًمٕم٘مؾ ُمٜمّزه ٟمقاسمغ اًمٕمٚمؿ

 -اًمقظمٞمٛم٦م ٟم٤مهٞمؽ قمـ قمقاىمٌف آؾمتًالم،و

  ض٪اٍـ  41 
 اًم١ًمال: عم٤مذا هذا ضمقاب ذم فيمتٌ ُم٤م ٢منّ وم ؾم١مال، قمٜمقان ُت٧م (714)ص ذمـ  11 

 :ضمٝم٤مت ةقمدّ  ُمـ آقمت٤ٌمر قمـ ؾم٤مىمط ُمٙم٦م؟ ذم يم٤من طمٞمٜمام اًمّمٚمح ي٘مؽمح مل ُم٤مماإل

هق  هذا اًمّمٚمح ٕنّ  ُمٙم٦م؛ ًمٓمرطمف ذم ُمٕمٜمك ٓ ىمد سمٞمٜمتف اًمذي اًمّمٚمح هذا إنّ ـ  7

 إذا ُم٤مماإل أنّ  اًم١ًمال هق: هذا وُمٗم٤مد ،يزيد ٙمقُم٦مطم قمـ ذقمٞم٦م وإقمالن ًمٚمٌٞمٕم٦م ىمٌقل

ُمٜمف  ـوتٙمّ  طمقس إمم أن إُمر لأوّ  ُمـ يًتًٚمؿ ومل ي٤ٌميع مل ومٚمامذا ًمٚمٌٞمٕم٦م يم٤من ُمريداً 

 وآؾمتًالم اًمٌٞمٕم٦م حي٘مؽم ومل يٙمـ ُمريدًا ًمٚمٌٞمٕم٦م، مل ُم٤مماإل أنّ  :هق وضمقاسمف إقمداء؟!

 ذم فٕٟمّ  ؛ءيمرسمال ذم وٓ ُمٙم٦م ذم ٓ ًمٚمٓمرح ىم٤مسمالً  يٙمـ مل سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاىمٕمل واًمّمٚمح أسمدًا،
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 -ـمٚم٥م اًمٕمٗمق وآؾمتًالم ءيمرسمال واًم٘مٌقل سمخالوم٦م يزيد، وذم قمٜمقاٟمف اًمٌٞمٕم٦م يم٤من ُمٙم٦م

 -قمًٙمري٤مً  اٟمتّم٤مراً  اًم٤ٌمـمؾ قمغم احلؼ ٟٓمتّم٤مر ُمٙم٦م ذم ُمٝمٞم٠مة إروٞم٦م شمٙمـ ملـ  7

 ٕنّ  اًمٗم٤مرق؛ ُمع ىمٞم٤مس ×احلًـ ُم٤مماإل وصٚمح صٗملم سمحرب هٜم٤م ىمٞم٤مس ُم٤مـ  3

 ؾمالُمٞم٦ماإل اًمٌالد مجٞمع أنّ  ، وُمعُمع وضمقد ذًمؽ اجلٞمش اعمجّٝمز صٗملم طمرب ذم اًمٜمٍم

 طم٤مدصم٦م رومع سمٕمد كوطمتّ  امٙمٜم٤ًم، يم٤من أُمراً  اًمِم٤مم قمدا ُم٤م ×اعم١مُمٜملم أُمػم سم٤ميٕم٧م ىمد

 إىمقى اًمٓمرف اؾمتٓم٤مع اعمتخ٤مصٛملم، اًمٓمروملم سملم وىمع اًمذي واًمّمٚمح أيْم٤مً  اعمّم٤مطمػ

 ذوط جيري ُم٤م أن طمدّ  إمم يم٤من يًتٓمٞمعو آٟمتّم٤مر، ي٘مؽمب ُمـ أن× قمكم هق واًمذي

 ـمرف ُمـ ىمد يم٤من ًمٚمٝمزيٛم٦م ىمٌقل اًمذي هق اًمّمٚمح اىمؽماح ومْماًل قمـ أنّ  ،اًمّمٚمح وسمٜمقده

 -ُمٕم٤موي٦م

فمروف  ذم وشم٘مري٤ٌمً  ُمٕم٤موي٦م، ُمـ ىمد شمّؿ أيْم٤ًم سم٤مىمؽماح× احلًـ ُم٤مماإل صٚمح يمام أنّ 

 وسمٕم٤ٌمرة ،هب٤م؛ وقمٚمٞمف يّمح إـمالق قمٜمقان اًمّمٚمح قمٚمٞمف يٕمتدّ  ةىمقّ  وضمقد ُمع ُمت٤ًموي٦م

 -شمًٚمٞمامً  ٓ صٚمح٤مً  يم٤من :أظمرى

 هق سمؾ سمّمٚمح، ومٚمٞمس ًمإلُم٤مم ٟمًٌتٛمقه يمرسمالء واًمذي ذم اًمّمٚمح اىمؽماح أُّم٤مو 

 ي٘مؽمح امـمل يٙمـ  ×ُم٤مم احلًلماإل يمام أنّ  ًمٚمّمٗمح، وـمٚم٥م ٌٞمٕم٦مًمٚم وىمٌقل اؾمتًالم

 قمقاىم٥م يًتٚمزُمف ُمـ وُم٤م يٜمٓمقي قمٚمٞمف هذا آىمؽماح يدرك ُم٤م ٓ أو ؽماح،اىم هٙمذا

  -ؾمٞمئ٦م وظمٞمٛم٦م وآصم٤مر

إذا  وأظمٞمف وأؾمٚمقب أسمٞمف ُم٤ممذم إؾمٚمقب اًمًٞم٤مد ًمإل ًمٞمس هٜم٤مك ومرق وقمٚمٞمف

وومٞمام ًمق يم٤مٟم٧م اًمٔمروف  ،إؾم٤مًمٞم٥م ؾمتختٚمػ اظمتالومٝم٤م وم٢منّ  قمٜمد ٤مأُمّ  شم٤ًموت اًمٔمروف،

 ذم اظمتالوم٤مً  يٕمدّ  ٓ فوم٢مٟمّ  ،وأظمٞمف أسمٞمف قمٍم ذم قمـ اًمٔمروفختتٚمػ  ُم٤مماإل ذم قمٍم

 -إؾمٚمقب اًمًٞم٤مد

أن يتخذ يمال اًمِمخّملم أؾمٚمقسملم ُمٜمٗمّمٚملم  هق ذم إؾمٚمقب اًمًٞم٤مد وم٤مٓظمتالف 

 -رهمؿ شمِم٤مسمف اًمٔمروف وشم٤ًموهي٤م
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 !عجٝب حنسافاـ  43 
ة قم٤مود اًمٙمرّ و ذطم٤ًم،قمجٞم٥م، أدرج  اٟمحراف انقمٜمق ُت٧م (777)ص ذمـ  14

 ًمٚمّمٚمح- ُم٤ممإلـمٚم٥م ا ًمٚمحدي٨م قمـ

ٕصؾ ُم٤ًمعملم وجمريـ  يم٤مٟمقا اهلل يم٤موم٦م ورضم٤مل وإوًمٞم٤مء إٟمٌٞم٤مء أنّ  :هق وجقابف 

ّٓ  ،(خر وافصؾح)  ذم ؿمخّمٞم٦م ٘مدحي اًمّمٚمح قمٜمقان ُت٧م ُم٤مماإل إمم هٜم٤م ٟمًٌتف ُم٤م  أنّ إ

 ه٦م قمٜمف- وًمٞمس ضمقابُم٤مم ُمٜمزّ ُم٤مم، وؾم٤مطم٦م اإلاإل واؾمت٘م٤مُم٦م وُمروءة وؿمج٤مقم٦م وقمٔمٛم٦م

يمل  اًمّمٚمح ىمؽمحا أيْم٤مً  ×احلًلم ُم٤مماإل قم٤مء سم٠منّ ٟٓمحراف آدّ وهذا ا اًمِمٌٝم٦م هذه

سمؾ  وآؾمتًالم، ًمٚمٕمٗمق ام ـمٚم٤ٌمً ًمٚمّمٚمح وإٟمّ  مل يٙمـ اىمؽماطم٤مً  ي٘مقل ص٤مطم٥م اًمِمٌٝم٦م أّٟمف

 أنّ  ذم واًمن فمروومف- شمقومرت يم٤موم٦م يريدون اًمّمٚمح ُمتك ُم٤م اًمٕمٔمامء ه١مٓء أنّ هق  اجلقاب

سمٛمٕمٜم٤مه  صٚمح٤مً  ومل يٙمـ همػم ُمتقومرة، فمروومف نّ ٕ ؛ي٘مؽمح اًمّمٚمح مل ×احلًلم ُم٤مماإل

  اًمقاىمٕمل-

 اًمٕمٔمامء ه١مٓء ومٕمٚمف ُم٤م يمؾ أنّ  ٕدرك ؿمٞمٕمٞم٤مً ًمق يم٤من ص٤مطم٥م اًمِمٌٝم٦م  ُمْم٤موم٤ًم إمم أنّ 

ؿ ُم٠مُمقرون ُمـ ىمٌؾ وأهّن  واعمًٚمٛملم، ؾمالموظمػم اإل ُمّمٚمح٦م ذًمؽ اًمقىم٧م ذم يّم٥م يم٤من

 -اهلل سمتٓمٌٞمؼ ُمنموقمٝمؿ

ّٛـ  41   حمً٘ غري يف فخت

 ؾمٌؼ ُم٤م قمغم عُمتٗمرّ  حمٚمف، مل يٙمـ ذم فختقّ  ومعذم ر (777)ص ذميمتٌف  ُم٤م إنّ ـ  41 

 -ًمٚمٛمٙمررات شمٙمرارو

اًمًٞم٤مد،  إؾمٚمقب ذم ظمتالفا يٙمـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ مل ^ئٛم٦مإ أنّ  هق: وضمقاسمف 

ُمـ  قمٜمٝمؿ يّمدر يم٤من ُم٤م ويمؾ ؾمالُمٞم٦م،ـمٚم٥م احلؼ واًمٕمداًم٦م اإل ؾمٞم٤مؾم٦م يتٌٕمقن يمقهنؿ

 آُم٤مم وصٚمح ×احلًلم ُم٤ممإلا ومٜمٝمْم٦م يّم٥م ذم دائرة احلؼ، ومٕمؾ وإضمراء يم٤من
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وهلام هدف واطمد  هلل قمٛمؾ يمٚمٞمٝمام أنّ  أي واطمدة، طم٘مٞم٘م٦م هبذا آقمت٤ٌمر يٛمثالن ×احلًـ

ّٓ  ،اًمتٙمٚمٞمػ وأداء احلؼ وهق يتجغم شم٤مرة ذم فمروف  اًمديـ وٟمٍمة احلؼ ـمٚم٥م أنّ  إ

 واعمقاٟمع اًمٔمروف ذم دىم٘مٜم٤م ًمق وًمٙمـ ،ٜمٝمْم٦ماًم سمّمقرة ذم فمروف أظمرىو ّمٚمحاًم سمّمقرة

ُمٓم٤مسم٘م٤ًم  يم٤من اًمٔمروف شمٚمؽ ذم قمٜمٝمام صدر ُم٤م يمؾ ٕدريمٜم٤م أنّ  اإلُم٤مُملم، هذيـ ذم قمٍم

  اعمّمٚمح٦م- شم٘متْمٞمف عم٤م وُمقاوم٘م٤مً 

 ًمإلؾمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم ×احلًـ ُم٤مماإل صٚمح جيدر سمٜم٤م اًمتٖم٤ميض قمـ ىمٞمٛم٦م ٓ ويمام

ٟمدٟمس  أن يٜمٌٖمل ٓ يمذًمؽ ،×ُم٤مم احلًلموىمع ُمٔمٚمقُمٞم٦م اإل صمرإاعمًٚمٛملم  وُمّمٚمح٦م

 -شمٚمٞمؼ سمف ٓ ٠مُمقرسم ُم٤ممهنْم٦م اإلوٟمتٝمؿ 

 3 1ٚ 4ٚ ايدزج١ َٔ َطًٛبـ  45
عم٤م ذيمره ُمـ  ُم٤ًمٟمخ٤مً  ويمت٥م ذطم٤مً قم٤مد  (773)ص ذم اًمٕمٜمقان هذا ُت٧مـ  47

واىمع إُمر خي٤مًمػ ُم٤م  أنّ  إو٤موم٦م إمم ٕظم٤ٌمر أظمرى، أيْم٤مً  ُمٓم٤مًم٥م ؾم٤مسم٘م٦م، وُمٜم٤مومٞم٤مً 

 -رهشمّمقّ 

ًمتقزم زُم٤مم  ؼواًمِمخص اًمقطمٞمد اًمالئ إومم يم٤من يرى ٟمٗمًف ُم٤مماإل ٓ ؿمؽ ذم أنّ  

 اًمٜم٤مس يدقمق جي٥م أن فأٟمّ  ذموٓ ؿمؽ أيْم٤ًم  احل٘مٞم٘مل، وزم إُمر ومٝمق إُمقر ُمـ ىمٌؾ اهلل،

 ،احلٙمقُم٦م اخلٓمرة واعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم ودّ  اًم٘مٞم٤مم قمغم ٝمؿحيثّ و إًمٞمف، ويرؿمدهؿ ًمٚمحؼ

 -اعمٜمٙمر قمـ ويٜمٝمك سم٤معمٕمروف ُمـ ي٠مُمر وهق ٕواُمره٤م، ٟمّمٞم٤معآ وقمدم

ُمْم٤موم٤ًم إمم ( همٓء مـ مرإ هذا بقٓية أوػ كحـ)ٌٞمؾ ُمـ ىم ُم٤مماإل شمٍمحي٤مت إنّ  

 - ًمٚمحج٦م وإت٤مُم٤مً  ُمٕمف صٓمٗم٤مفًمال دقمقة يٛمٙمـ قمّده٤م أيْم٤مً  ًمٚمقاىمع، أهّن٤م سمٞم٤من

 سم٤ميع أّٟمف أو اًمّمٛم٧م، واًمتزم داره ذم وضمٚمس هبذه إُمقر، يٍمح مل ُم٤مماإل أنّ  ٚمقوم

 ٓو ذقمٞم٦م يزيد ٦مظمالوم نّ إ اجلٛمٞمع:ي٘مقل ُٕمٙمـ أن و ،ًمٌٓمٚم٧م ُمٕمٜمك اإلُم٤مُم٦ميزيد، 
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 ًمتحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م رئ٤مؾم٦م آؾمتٕمدادو اًمّمالطمٞم٦م همػمه يدع أطمد طمٞم٨م مل ومٞمٝم٤م، إؿمٙم٤مل

 ك ٟمٜمٍمه،طمتّ  قمٚمٞمف ًمٞمثقر ٓئ٘م٤مً  وضمٞمٝم٤مً  ؿمخّم٤مً  ٜم٤م مل ٟمجديمام أٟمّ  ؾمالُمل،اإل اًمٕم٤ممل وىمٞم٤مدة

 -سم٤ميٕمٜم٤مهو ووٕمٜم٤م يدٟم٤م ذم يده ًمذًمؽ

 أنّ  قمغم شمدل ومٝمل ٓ ٙمالم،اًم هذا قمغم أضمقسم٦م وردود هل هذه اًمتٍمحي٤مت ًمإلُم٤مم إنّ 

 -امٙمٜم٤مً  أُمراً  يراه٤م يم٤من فأٟمّ  أو إؾمالُمٞم٦م شم٠مؾمٞمس طمٙمقُم٦م يريد يم٤من ُم٤مماإل

 سمٙمر أيب ظمالوم٦م سمدء قمٜمد ×اعم١مُمٜملم أُمػم ُمثؾ اطمتج٤مضم٤مت اًمتٍمحي٤مت هذه نّ إ ،ٓ

اًم٤ٌمـمؾ، وسمٞم٤من  إسمٓم٤ملو احلؼ إطم٘م٤مق إمم هتدف اًمِم٘مِم٘مٞم٦م، وُمثؾ اخلٓم٦ٌم وقمثامن، وقمٛمر

  -احلؼ أئٛم٦م ىمٌقل إُم٤مُم٦ماًمٜم٤مس ذم  وفمٞمٗم٦م

 سمؾ إت٤مُم٤مً  مل شمٙمـ ًمٚمّمٚمح، (أككف دظقين)٘مقًمف: أيْم٤ًم يماًمٌٞم٤مٟم٤مت إظمرى ًمإلُم٤مم 

٦م ًم٘مًقة وإفمٝم٤مراً  ًمٚمٛمِم٤مقمر ودمٞمٞمِم٤مً  ًمٚمحج٦م ًّ  هذه ٕنّ  اًمٙمقوم٦م؛ أهؾ وهمدر وظم

 دقمقه وقمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم اًمٙمقوم٦م اًمذيـ أهؾ هب٤م هؿ اعمخ٤مـم٥مـ  ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  يمامـ  اًمتٍمحي٤مت

 ُمثكم قمزيز يمٜمتؿ شمتجٜمٌقن اؾمت٘م٤ٌمل وٞمػ إذا اإلُم٤مم يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمْمٞم٤موم٦م- قفمٞمٗم٦مسم

 !ىمتكم؟ قمغم وآشمٗم٤مق آضمتامع يمؾ هذا عم٤مذا أرضمع، ومدقمقين

 صدور هٙمذا ف جي٥ميمام أٟمّ  احلٙمقُم٦م، ُمع سم٤مًمّمٚمح مل يٙمـ ُمرشمٌٓم٤مً  آىمؽماح هذا إنّ  

 ًمّمٚمح،ا ـمٚم٥م ٤مم أوُماعمًت٘مٌؾ ًمإلقمدم ووقح  قمغم دًمٞمالً  وًمٞمس اإلُم٤مم، ىمٌؾ ُمـ اىمؽماح

 يٓمرطم٤م مل اًمذيـ آىمؽماطملم إًمٞمف وٛمٛمٜم٤م ًمق ٟمٕمؿ، اًمٜم٤مس- ه١مٓء ؿم٘م٤مء إّٟمام هق دًمٞمؾ قمغم

 ُمراراً  ىمٚمٜم٤م واًمذي احلٙمقُم٦م اىمؽماح وم٢منّ  ؾمٛمٕم٤من، سمـ قم٘م٦ٌم مه٤مردّ  واًمذيـ ُم٤مماإل ىمٌؾ ُمـ

 ٓ ق،اًمٕمٗم وـمٚم٥م ًمالؾمتًالم اىمؽماطم٤مً  ًمٙم٤من احلج٦م، إت٤مم ي٘مّمد سمف ملو ضمدي٤مً  يم٤من ًمق سم٠مّٟمف

 -صٚمح٤مً 

ّٓ إيّن  »مجٚم٦م  ُم٤م يمتٌتٛمقه سم٠منّ وجقاب   شمتٕمٚمؼ سم٤مًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م، ش شعادة ٓ أرى ادقت إ

٤مم يم٤من يٕمٚمؿ ُماإل ُم٤مم ٟمٗمًف، وُمٗم٤مده أنّ دٟم٤مه سمِم٤مهد ُمـ سمٞم٤من اإلوأيّ  هق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمراراً 
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ًمـ ؿ وأصمٜم٤مء ُمًػمه، وسمٕمد ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ إمم يقم قم٤مؿمقراء أهّن  وهق ذم اعمديٜم٦م وُمٙم٦م،

ًم٤ًمن طم٤مًمف ذم شمٚمؽ إُم٤ميمـ  ٧ميم٤مٟمأيٜمام ذيمره٤م وهذه اجلٛمٚم٦م  -مل ي٘متٚمقهُم٤م  يمقهيؽم

 ُمدار اًمٌٞمٕم٦م وآؾمتًالم أو اًمِمٝم٤مدة-  واعمٜم٤مزل؛ يمقن إُمر ُمٜمذ سمدايتف يم٤من دائراً 

هذه اجلٛمٚم٦م إطمدى اجلٛمؾ و رهم٦ٌم اعم١مُمـ ذم ًم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم،ًم وإؾم٤ٌمب اًمتل سمٞمٜمٝم٤م اإلُم٤مم 

 أنّ شمث٧ٌم هذه اخلٓم٦ٌم و يم٤مٟم٧م ُمٜمذ اًمٌداي٦م، أي ذم اعمديٜم٦م، ٓم٦ٌم،ٜمتٝم٤م شمٚمؽ اخلاًمتل شمْمٛمّ 

ًمٚمّمٚمح  ؿ هبذا اعمٜمٓمؼ ٓ ي٘مدم اىمؽماطم٤مً ُم٤مم ىمد اظمت٤مر اًمِمٝم٤مدة قمغم احلٞم٤مة، وُمـ يتٙمٚمّ اإل

وٓ أرى »قمـ وضمقد مجٚم٦م أظمرى شمكم هذه اجلٛمٚم٦م، وهل  ومْمالً  وآؾمتًالم واًمٌٞمٕم٦م،

 ّٓ  -ش برماً احلقاة مع افظادغ إ

واًمدرضم٤مت اًمثالث  ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ إرسمع هذه اجلٛمٚم٦م ُمع أّي أّن  ؿشمٗمّْمؾ ًمٜمٕمٚم

زي ظم احلٞم٤مة ُمٕمٝمؿإّن ُم٤مم اإل ي٘مقل قمٜمٝمؿاًمذيـ  ه١مٓء اًمٔمٚمٛم٦مهمػم ُمٜمٓمٌ٘م٦م-  اًمتل ذيمرهت٤م

رشمزىمتف وقمامل طمٙمقُمتف اًمٔم٤معم٦م؟ أو ًمٞم٧ًم هذه اجلٛمٚم٦م سحي٦م ذم همػم يزيد وُم هؿ وقم٤مر

 ٤مة ُمع ه١مٓء اًمٔمٚمٛم٦م وهٞمٛمٜمتٝمؿ قمغم إوو٤مع؟ ُم٤مم ىمد اظمت٤مر اًمِمٝم٤مدة قمغم احلٞميمقن اإل

 قمالن اًم٘م٤مـمعك سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕمرذم، أومال خي٤مًمػ هذا اإلطمتّ  ًمق يم٤من اًمّمٚمح ُمع يزيد امٙمٜم٤مً 

ّٓ ؾنكّ » ّٓ ـل ٓ أرى ادقت إ ؟ وم٤مىمؽماح اًمّمٚمح يٕمٜمل احلٞم٤مة ش برماً  شعادة واحلقاة مع افظادغ إ

ُمع واحلٞم٤مة ٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم اعمجرم اًمت٤مرخيل، ُمع ُمًاحلٞم٤مة ُمع وازم اعمديٜم٦م، احلٞم٤مة ُمع يزيد، 

  مجٞمع اًمٔمٚمٛم٦م ُمرشمزىم٦م يزيد-

ُم٤مم شمٕمٜمل: اعمقت ًمٚمحٞم٤مة ُمع يزيد، اًمٚمٕمٜم٦م واًمٕم٤مر قمغم هذه اجلٛمٚم٦م اًمذهٌٞم٦م ًمإلو

اًمِمٝم٤مدة  ٟمٕمٛم٦مالقم٥م ًمٚمٙمالب- اعمِم٤مرب ًمٚمخٛمر اًمٚمٞمٗم٦م اخل اًمّمٚمح واًمتًقي٦م ُمع

رؤي٦م ُمِم٤مهد  رك اًمدٟمٞم٤م قمغماًمِمٝم٤مدة وشم ٟمٕمٛم٦مخلالص ُمـ ٟمػم قم٤مر ىمٌقل سمٞمٕم٦م يزيد، وا

  واًم٤ٌمـمؾ-واًمٗم٤ًمد واًمٗمحِم٤مء  اًمٙمٗمر واًمنمك

 ف يرىوأٟمّ  هذا اًمٙمالم يتٕمٚمؼ وم٘مط سمٛم٘مّمد اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمإلُم٤مم، نّ : إيمٞمػ شم٘مقًمقن
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قمٚمٞمؽ ىمقل ؿمٕمر ٓ  أومٙم٤من واضم٤ٌمً  ؟ذم هذا اعمقوع ذًم٦م وظمزي٤مً احلٞم٤مة ُمع اًمٔمٚمٛم٦م وم٘مط 

ك ٓ شم٘مع ذم هذه ٞمع اًمٕمٚمامء وأهؾ اًمتح٘مٞمؼ طمتّ ؿ ُمثؾ مجُتًـ ٟمٔمؿ ىم٤مومٞمتف؟ عم٤مذا ٓ شمتٙمٚمّ 

 ؿمٙم٤مٓت واعمٖم٤مًمٓم٤مت اعمتٙمررة؟ اإل

ٙمـ ًمف مل ي أيٜمام صدر هذا اًمٙمالم أنّ ؿمٙم٤مل، وهق هلذا اإل اعم١مًمػ يم٤من ُمٚمتٗمت٤مً  يم٠منّ 

ُم٤مم؛ ًمذا مل يذيمر اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ هٜم٤م وٓ يتٌٕمف اإل وُمنموقم٤مً  يمٚمٞم٤مً  ؛ يمقٟمف أصالً قصٞم٦مظمّم

 - (757)صذم 

  هنْم٦م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد! اعمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمٕمٛمٞمؼسمحثف وُت٘مٞم٘مف  هذا هق

 يتفات١اـ  46
ىمتؾ  ف مل ي٘مؾ أطمد أنّ ًمتٗم٤مشم٦م( قمجٞم٥م؛ ٕٟمّ ( ُت٧م قمٜمقان )ا774)ص٤م يمتٌف ذم ُمـ  47

ىمتٚمتف وهق ومٕمؾ  يم٤من ومٕمؾ وم٘متٚمف ُم٤مم-ًمإليم٤من ُمٓمٚمقسم٤ًم  ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ضسم٦م ًمإلؾمالم ُم٤مماإل

  يٙمقن ُمٓمٚمقسم٤ًم ًمإلُم٤مم؟! يٌٖمْمف اهلل واًمرؾمقل واإلُم٤مم، ومٙمٞمػ

ؾمالم ؿ جم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هق ضسم٦م ًمإلُمًٚم ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر وىمتؾ أّي ىمتؾ ىمتؾ محزة و

ّٓ  حمٌقسم٤ًم،و وًمٞمس ُمٓمٚمقسم٤مً  - ومام ُمٓمٚمقب وحمٌقباًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٕمؾ   أنّ إ

هق ُم٤مم ًمإل اعمٓمٚمقب نّ وم٢م شمٕمّدهُم٤مم ؿمٝمٞمدًا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ إذا يمٜم٧م هذا اًمٙمالم؟ أٓ شمٕمّد اإل

ؿمخص ُم١مُمـ،  ُم٤مم وأّي هذه ومْمٞمٚم٦م يٓمٚمٌٝم٤م اإلاًمديـ، وو ًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهللا

٤مرصم٦م سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري ًمرؾمقل وىمد دًم٧م قمكم ومْمٚمٝم٤م أي٤مت وإطم٤مدي٨م، ىم٤مل طم

 -(7)شدع اهلل ل أن يرزؿـل افشفادة معؽا»: |اهلل

                                                 
ًمٙمٜمف اظمتص سمح٤مرصم٦م سمـ  أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ٟمٔمػم هذا اخلؼم ذم روى، وىمد 53و 53ص ،7اًمٙم٤مذم: ج( 7)

 -354ص 7هاىم٦م: ج
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 -(7)شكسلل اهلل مـازل افشفداء»: ×ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم 

 -(7) شوأن خيتؿ ل وفؽ بافسعادة وافشفادة» :ذم هن٤مي٦م قمٝمد ُم٤مًمؽ إؿمؽم٤مل وىم

يمٞمػ صؼمك قمغم  ؾم٠مًمٜمل |اًمٜمٌل نّ ذم إطمدى ظمٓمٌف سمٕمد ىمقًمف: إ وورد أيْم٤مً 

ـِ  َيا َرُشقَل اهلل» اًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ؟ وم٘مٚم٧م: ـْ َمَقاضِ ـْ ِم
ْزِ َوفَؽِ ـِ افص 

ـْ َمَقاضِ َفقَْس َهَذا ِم

ْؽراف ى َوافش   -(3)شبُْؼَ

ىمتؾ ُم٤مًمؽ و ٝم٤مدة؟ إذا يم٤من ىمتؾ طم٤مرصم٦م سمـ ُم٤مًمؽ،ُم٤م ُمٕمٜمك اًمدقم٤مء ًمٚمِم وم٘مؾ إذن

ٓمٚم٥م ُمـ اهلل؟ ويُ  ؾمالم، ومٙمٞمػ يٙمقن حمٌقسم٤مً ضسم٦م ًمإل ×ىمتؾ أُمػم اعم١مُمٜملموإؿمؽم، 

ؾمؿ آق سملم اعمٕمٜمك اعمّمدري ووٓ شمٗمرّ  ،سمدهيٞم٤مً  شمٜمٙمر أُمراً  سمٛمثؾ هذه اعمٖم٤مًمٓم٤مت

اعمحٌقب وأُّم٤م ، ويٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف هق اًم٘متؾسم٦م ًمإلؾمالم ضُمذُمقُم٤ًم ويٕمّد وم٤مًمذي - ياعمّمدر

 اًمِمٝم٤مدة-و وضمؾ ومٝمق اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمٚمف هلل قمز واعمٓمٚمقب

إذا يم٤مٟم٧م  قسم٦م هلل أم ٓ؟ ُمٓمٚمقسم٦م ًمٜم٤م أم ٓ؟: هؾ ؿمٝم٤مدة اعم١مُمـ واعمًٚمؿ ُمٓمٚمأٟمتؿ ىمقًمقا

؟ يتٛمٜم٤مه٤م أو يٓمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل ومْمٞمٚم٦م  آؾمتِمٝم٤مد؟ وأّي  يمذًمؽ ومٝمؾ يٛمٙمٜمؽ اًم٘مقل ُم٤م وم٤مئدة

وىمدرة اًمٕمدو وضمرأشمف  اعمًٚمٛملم ؾمتْمٕمػ، ؾمالم وىمدراتىمّقة اإل نّ إذا ىمٚم٧م: إ

ػ ُمئ٤مت أي٤مت وإطم٤مدي٨م وقم٤ٌمرات إدقمٞم٦م خي٤مًمهذا اًمٙمالم  وم٢منّ  وضم٤ًمرشمف ؾمتزداد،

 ٤م إذا مل شم٘مؾ ذًمؽ، وم٘مؾ ًمٜمٕمٚمؿأُمّ و- ×وأُمػم اعم١مُمٜملم ’رومض ًمٙمالم اًمرؾمقلو اعمٕمتؼمة،

يٛمٙمـ  أن ٓ  ومٙمٞمػ ًمٚمِمٝم٤مدة، مل يٙمـ ـم٤مًم٤ٌمً  إذآ؟ ًمٚمِمٝم٤مدة أم  ُم٤مم ـم٤مًم٤ٌمً هؾ يم٤من اإل

ويمام يمتٌتؿ ذم  ،ُم٤مم وُمقشمف مل يٙمـ ؿمٝم٤مدةىمتؾ اإل نّ إ وإذا شم٘مقل: ؟!يٙمقن ـم٤مًم٤ًٌم هل٤م

ومٚمامذا وؾمٛم٧م إذن اًمدٟمٞم٤م وقمذاهب٤م،  هؿّ يم٤من ُمٓمٚمقسم٤ًم ًمإلُم٤مم ًمٙمل يرشم٤مح ُمـ  (774)ص

 !يمت٤مسمؽ سم٤مًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد؟

                                                 
 -51ص ،7ج 73اخلٓم٦ٌم  :ًمٌالهم٦مهن٩م ا( 7)

 .777ص ،3ج 53اًمرؾم٤مًم٦م  :هن٩م اًمٌالهم٦م( 7)

 -54ص ،7ج 753اخلٓم٦ٌم  :هن٩م اًمٌالهم٦م( 3)
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اًمدٟمٞم٤م ٓ يًتحؼ يمؾ هذا اًمٗمخر وقمذاب  أملذم اخلالص ُمـ  اًم٘متؾ ـمٛمٕم٤مً  إنّ 

 وآقمتزاز-

ومام اعم٤مٟمع إذن أن يٙمقن  ًمٚمِمٝم٤مدة وىمد اؾمتِمٝمد، ُم٤مم يم٤من ـم٤مًم٤ٌمً اإل نّ وإذا شم٘مقل: إ

 ف ؾمٞمٜمتٝمل سمِمٝم٤مدشمف؟ف ىمد ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ اًمذي يٕمٚمؿ أٟمّ ـمٚمٌف هل٤م ُمٜمذ اًمٌداي٦م، وأٟمّ 

ؾمتًالم وىمٌقل ُم٤مم ومٞمام خيتص سمٛمقوقع آأٟم٧م شم٘مقل: ًمق ىمٌٚمقا سم٤مىمؽماطم٤مت اإلٟمٕمؿ 

 ًمـ يٙمقن ؿمٝم٤مدة-  ىمتٚمف ُم٤مم رهمؿ ذًمؽ أّس قمغم اعم٘م٤موُم٦م، وم٢منّ واإل ٜمٗملاًمٌٞمٕم٦م أو اًم

 ّٓ ك ًمق يم٤من آىمؽماح ُمٜمٝمؿ عم٤م طمتّ وُم٤مم مل ي٘مؽمح ُمثؾ هذا آىمؽماح، اإل نّ إٜم٤م ٟم٘مقل:  أٟمّ إ

 يٙمقن ؿمٝمٞمدًا إن ىمتؾ-  أيْم٤مً  هذا اًمٗمرضوذم ُم٤مم، ىمٌؾ سمف اإل

شمّمقر اًمٕم٤ممل  ىمد وم٤مىم٧م طمدّ  قمٔمٛمتٝم٤ميٛمٙمـ ضمؼماهن٤م، وُم٤مم ُمّمٞم٦ٌم ٓ ىمتؾ اإل إنّ 

ّٓ  ،ؾمالُملاإل م واًمٌٞمٕم٦م ُم٤مم آؾمتًالف جي٥م قمغم اإلغ ًمٜم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمّ ذًمؽ ٓ يًقّ   أنّ إ

ف أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمف، ويٍمف شمٙمٚمٞمٗمف اًمنمقمل ُمع أٟمّ ، وأن يٖمض اًمٓمرف قمـ دُمفحلٗمظ 

 أقمٔمؿ ُم٤م يت٘مرب سمف إمم اهلل- اًمتل هلٟمٔمره قمـ اًمِمٝم٤مدة 

 ،سمذًمؽ ٤مً قمـ ٟمٗمًف؛ يمقٟمف ُمٙمٚمٗم ُمداومٕم٤مً وهلٞم٦م، ًمقفمٞمٗمتف اإل ُم٤مم ُمراقمٞم٤مً اإل ًم٘مد يم٤من 

ٌقسم٦م ٕوًمٞم٤مء اهلل اًمتل هل حم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل اًمِمٝم٤مدةوُمٙم٤من، اإل قمٚمٞمف اًمًٕمل ذم ضمٝم٤مده طمدّ و

 قمغم، ٓ أن يْمع يده إمم طمّد اإلُمٙم٤منُم٤م إذا داومع وضم٤مهد  ذم طم٤ملشمٙمقن واًمٓم٤مًمٌلم ًمٚم٘م٤مئف 

 ًمٕمدو ًم٘متٚمف أو أهه- جملء ا إظمرى ُمٜمتٔمراً 

رد ـ أو مل يُ هذا اًمٙمت٤مب، واعم١مًمػ مل يتٛمٙمّ ذم هذه اعمٓم٤مًم٥م ىمد وىمع ومٞمٝم٤م اخلٚمط 

 ًمذا وىمع ذم يمؾ هذه إظمٓم٤مء! ؛اًمتٗمٙمٞمؽ سمٞمٜمٝم٤م



 154  ........................................................................................  ؾ اًمث٤ميناًمٗمّم

 

 حمً٘ يف يٝظ ظٔـ  47
ُمٓم٤مًم٤ًٌم شمتٕمٚمؼ  ُت٧م قمٜمقان فمـ ًمٞمس ذم حمٚمف (774)ص أورد اعم١مًمػ ذمـ  43

سمٕمد  ×ُم٤مم احلًلمظمروج اإل يد، واًم٥ًٌم ذم قمدميز ضمرائؿُمٕم٤موي٦م ُمع  رائؿضم ٤مرٟم٦مسمٛم٘م

ُمٕم٤موي٦م يم٤من أظمٓمر ُمـ  وظمرج ُمٜمٝم٤م سمٜمتٞمج٦م ُمٗم٤مده٤م: أنّ  ،×ُم٤مم احلًـ اعمجتٌكووم٤مة اإل

شمقومر فمروف اًمٜمٍم  ُم٤مم زُم٤من ُمٕم٤موي٦م هق قمدمروج اإلظم يزيد، واًم٥ًٌم ذم قمدم

  ف!هق شمقومر شمٚمؽ اًمٔمرو اعمًّقغ ًمٚمٜمٝمْم٦م نّ ٤م ذم قمٍم يزيد وم٢مأُمّ و وشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م،

يزيد ؾمٞمئ٦م ُمـ ؾمٞمئ٤مت  ف ٓ ري٥م أنّ وم٢مٟمّ  ومٞمام خيتص سمٛم٘م٤مي٦ًم ُمٕم٤موي٦م ُمع يزيد، ٤مأُمّ  

ذان ظمٓم٦م عمحق ويم٤مٟم٤م يٜمٗمّ  ظمٓمرًا قمغم اإلؾمالم، ناليِمٙمّ  ٤ميم٤مٟمٓ ري٥م أهّنام ُمٕم٤موي٦م، و

ّٓ  آؾمالم، - يزيد ُمٕمٞم٤مراً  زُم٤منة طمٙمقُم٦م ُمٕم٤موي٦م وىمٍم ٟمٕمتؼم ـمقل ُمدّ  ف ٓ يٛمٙمـ أن أٟمّ إ

 ، وُمع ذًمؽ وم٢منّ ُمـ  هذا حلٙمؿ ُمٕم٤موي٦م ًمٙم٤مٟم٧م ضمٜم٤مي٤مشمف أيمثر يد ُم٤ًموي٤مً إذ ًمق يم٤من طمٙمؿ يز

ُمـ ىمتؾ  ًمٞمس ًمف ٟمٔمػم ومل يًٌ٘مف إًمٞمف أطمد، ة اًم٘مّمػمة ُمـ ضمرائؿُم٤م ارشمٙمٌف ذم هذه اعمدّ 

وؾم٤مئر رضم٤مل أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة وأهه ٕهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م، وضمرائٛمف  ×د اًمِمٝمداءًمًٞمّ 

ؿ قمٌٞمد ًمف وٕسمٞمف، وأظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمٜمٝمؿ يم٠مهّن  ،ساًمقطمِمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م، واًم٘متؾ اجلامقمل ًمٚمٜم٤م

ض ، وضمريٛم٦م اًمتٕمرّ |وهتؽ إقمراض واًمٜمقاُمٞمس، وهتؽ طمرُم٦م روو٦م رؾمقل اهلل

  ًمٌٞم٧م اهلل احلرام-

ة طمٙمقُمتف أيمثر ُمـ ، وًمق اؾمتٛمرت ُمدّ ُمتٝمقراً و ُمتج٤مهاً  ،يزيد ىمد يم٤من ُمتٝمتٙم٤مً  إنّ 

 ؾمالم وؾمٜمٜمف وؿمٕم٤مئره سم٤مىمٞم٦م-ف ًمـ يٌ٘مل ًمإلذًمؽ وم٢مٟمّ 

ف مل ُمٕم٤موي٦م يم٤من يالم ويقسّمخ قمغم أظمالق يزيد اًم٘مٌٞمح٦م واعم٘مٞمت٦م، يمام أٟمّ  هق أنّ  ُم٤م طمدث

 ؿمخص سمام اؿمتٝمر سمف يزيد ُمـ ؿمٜم٤مئع إقمامل وىم٤ٌمئحٝم٤م واًمتج٤مهر سم٤معمٕم٤ميص- يِمتٝمر أّي 

جز اعمجٛمققم٦م إومم شمٜم اًمٗمرق سملم أؿمخ٤مص ُمثؾ يزيد وأومراد ُمثؾ ُمٕم٤موي٦م هق: أنّ  إنّ 
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ظمٚمؾ ذم قمغم  اًمذي يدل ، وهتتٙمٝم٤موسمال شم٠مُمؾضمراُمٞم٦م سمت٤ًمرع إلىمراراهت٤م اًمٖم٤مدرة وأومٕم٤مهل٤م ا

  ذيم٤مئٝم٤م وومٙمره٤م جيٕمؾ اخلٓمر اًمداهؿ هيع احلدوث-

إمم  ُمٕم٤موي٦م ىمٞم٤مؾم٤مً  ٜم٤م ٓ ٟمؼّمئٓ ٟمداومع قمـ ضمرائؿ يزيد ذم ىم٤ٌمل ُمٕم٤موي٦م، يمام أٟمّ  ٟمحـ

  يزيد-

ــــــــ٦م ــــــــد ًمٕمٜم  ومٕمــــــــغم يزي

 

ـــــــ٦م   ـــــــف صمامٟمٞم  وقمـــــــغم أسمٞم

 
سم٤مًمٗمًؼ  ، يمام يم٤من يزيد ُمتج٤مهراً وُمٜم٤موم٘م٤مً  وخم٤مدقم٤مً  وحمت٤مًٓ  ٤مراً ًم٘مد يم٤من ُمٕم٤موي٦م ُمٙمّ 

يم٤من  ك قمٜمد ىمدوُمف ًمٚمٛمديٜم٦مطمتّ واًم٘مردة، و ًمٚمٙمالب ، وُمّم٤مطم٤ٌمً وذب اخلٛمر واًمٗمحِم٤مء

٤مط اًمْمٕمػ واًمٕمٞمقب وإن يم٤من وضمف آؿمؽماك سمٞمٜمٝمام ذم ٟم٘مإّٟمف - ٓ يؽمك ذب اخلٛمر

ّٓ  ،واًمرذائؾ يمثػماً   -هٜم٤مك ومقارق أيْم٤مً   أنّ إ

  وي٦م:ُم٤مم عمٕم٤مىم٤مل اإل

ف مجع اًمٙمالب ًمٚمٕمراك ٟمٗمًف، ومخذ ًمٞمزيد ُم٤م ـمٚمٌف ًمٜمٗمًف، وم٢مٟمّ  ومْمحإّن يزيد ىمد 

 -(7)واًمٓمٞمقر ًمٚمٕم٥م واًمٜم٤ًمء واعمٖمٜمٞم٤مت واعمٓمرسملم

تج٤مهرًا ُم، وىمد يم٤من يد ذم فم٤مهره٤م أيمثر وطمِمٞم٦م وهتتٙم٤مً ـمري٘م٦م يز ٓ ؿمؽ أنّ  وقمٚمٞمف

 - وم٤مًمٌٞمٕم٦م أورذاًمتفومل خيػ قمغم أطمد ىمذارشمف ووؾم٤مظمتف وؾمالُمٞم٦م، سمٛمخ٤مًمٗمتف ًمٚمنميٕم٦م اإل

صٚمح ُمع اًمنماب واًم٘مرد واًمٙمٚم٥م واًمًالم ُمٕمف هل ذم احل٘مٞم٘م٦م سمٞمٕم٦م و اًمّمٚمح

 واًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمرات-

ُمع يمؾ ذًمؽ اًمرصٞمد  ×ُم٤مم احلًلم٤مإليمؿمخّمٞم٦م أسمرز هٙمذا سمٞمٕم٦م ُمـ  إنّ 

 ؾمالم، وحمقاً ٤ممل اإلعمٕم هدُم٤مً  شمٕمدّ  ٕمٜمقي واًمًػمة آضمتامقمٞم٦م اًمٕمٓمرة،إظمالىمل واعم

 ذف ويمراُم٦م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة-و ـًمِمٕم٤مئر اًمدي

                                                 
 -41ص: ’ احلًـ واحلًلم ؾمٌٓم٤م رؾمقل اهلل (7)
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ٔي٤مت اًم٘مرآن  ٤مً ؾم٤مت وأطمٙم٤مم اًمديـ يم٤موم٦م، وشمقهٞمٜمشمٕمٜمل اًمتالقم٥م سمٛم٘مدّ  هٙمذا سمٞمٕم٦م

ًّ ٓشمّ وذقمٜم٦م أسمدي٦م  ؾمالُمل وؾمٜمٜمف،ًمٚمٛمنموع اإل ُمًخ٤مً  اعمجٞمد، يمام شمٕمدّ  ٤مق ٤ٌمع اًمٗم

 أصٞمالً-ووشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ووضمقب ـم٤مقمتٝمؿ واقمت٤ٌمره٤م أُمرًا صحٞمح٤ًم واًمٗمّج٤مر 

 يم٤مٔيت:  يزيداً  زقمٞمؿ ترد اعمديٜم٦مو همًٞمؾ اعمالئٙم٦م، ـ طمٜمٔمٚم٦ميّمػ قمٌد اهلل سم

ّٓ  ه،ٜم٤م مل ٟمخرج قمغم يزيد ومل ٟم٘مؿ ودّ ٟم٘مًؿ سم٤مهلل أٟمّ   ٓمر اًمًامء قمٚمٞمٜم٤م تٜم٤م ظمِمٞمٜم٤م أن  أٟمّ إ

ـّ  ،طمجراً  ٚمخٛمر، أم أوٓد ويمذا سمٜم٤مشمف وأظمقاشمف، ؿم٤مرب ًم ومٝمق رضمؾ يْم٤مضمع ضم٤مري٤مت ه

أيمثر ذم ُمثؾ هذه اجلرائؿ واعمٕم٤ميص واًمِمٜم٤مئع  يزيد اؿمتٝم٤مرإمم أن - و(7)شم٤مرك ًمٚمّمالة

 ُمٕم٤موي٦م- ُمـ

قملّم  ُم٤مم ىمدُمنموع اإل وقمغم يمؾ طم٤مل، سمٖمض اًمٜمٔمر قماّم ذيمرٟم٤مه ويمررٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم، وم٢منّ 

ذا زُمـ طمٙمقُم٦م ُمٕم٤موي٦م ويزيد يم٤من ـمٌ٘م٤ًم هل ُم٤مم ُمـ ُمقاىمػوُم٤م ىم٤مم سمف اإل ،ُمـ ـمرف اهلل

أن شمٙمقن هذه اًمثقرة واًمٜمٝمْم٦م  أوضم٧ٌم سمٕمض اجلٝم٤مت اًمتل إمم ٢ممج٤ملسماعمنموع- وٟمِمػم 

 وهل:طمٙمقُم٦م يزيد، ذم  واًمتْمحٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ٓ ٟمٔمػم هل٤م

فمروف اًمٜمٝمْم٦م وجمري٤مت اعمنموع اًمذي اٟمتٝمك سم٤مًمِمٝم٤مدة، ويم٤من ُمٜمِم٠م ًمٙمؾ  إنّ ـ  7

ًمٙمٜمٝم٤م ىمد  ،ؾمالم، مل شمٙمـ ُمقاشمٞم٦م ذم قمٍم ُمٕم٤موي٦ماًمٜمت٤مئ٩م واًمؼميم٤مت اًمٕم٤مئدة قمغم اإلهذه 

 قمٍم يزيد- ص٤مرت يمذًمؽ سمٕمد ُمقشمف وذم

ُم٤مم ذم زُم٤من ُمٕم٤موي٦م عم٤م يم٤من ًم٘مٞم٤مُمف وؿمٝم٤مدشمف أصمر قمٛمٞمؼ وومريد ذم ىمٚمقب ًمق ىم٤مم اإل

يم٤من  اعمحت٤ملُمٕم٤موي٦م  وُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ وم٢منّ - اإلؾمالم ٕضمؾؿمٝم٤مدشمف شمثٛمر  اًمٜم٤مس، ومل

قمالُمل اًمقاؾمع اًمذي ُت٧م اظمتٞم٤مره عمت٤مطم٦م ًمف واجلٝم٤مز اإلُمٙم٤مٟمف ُمـ ظمالل اًمقؾم٤مئؾ اسم٢م

ويٕمتؼم ٟمٗمًف  ،ُمـ آصم٤مر شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م ًمٚمِمخّمٞم٤مت اًمٜم٤مومذة أن حيدّ  ٤مئفإرؿمو وسم٘مّقة اعم٤مل

                                                 
 -731: صشم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء (7)
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اإلُم٤مم ىمد اظمت٤مر  طمٙمقُمتف ذم قمرف ذًمؽ اًمزُم٤من طمٙمقُم٦م ذقمٞم٦م، يمام أنّ  ٦م أنّ ، ظم٤مّص سمريئ٤مً 

 وحيجٌٝم٤م قمـ اًمٜم٤مس احل٘م٤مئؼ هعمٕم٤موي٦م ًمٞمِمقّ  يم٤مفوهذا قمذر  ،سمٕمد ُمٕم٤مهدة أظمٞمف اًمتٜمحل

 ويٖم٤مًمط ذم ذًمؽ- 

قمغم ظمالف يم٤مٟم٧م يزيد  ٙمقُم٦مومحزُم٤من يزيد يم٤مٟم٧م خمتٚمٗم٦م، إوو٤مع ذم  ذم طملم أنّ 

يزيد مل يٙمـ  أنّ  يمام إظمرى،اًمِمخّمٞم٤مت  ويم٤مٟم٧م ُمقردًا عمخ٤مًمٗم٦مُم٘مررات اعمٕم٤مهدة، 

ُمـ آصم٤مر اًمٜمٝمْم٦م، ومٙمؾ ُم٤م ومٕمٚمف هق وزسم٤مٟمٞمتف  ك حيدّ سمٚمٞمز طمتّ يٛمٚمؽ طمٞمؾ أسمٞمف وُمٙمره اإل

 ب اًمٜم٤مس- ىمٚمق ذم زاد ُمـ قمٔمٛم٦م شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م ووؾمع ُمـ دائرة ٟمٗمقذه٤م ىمد

ُم٤مم يزيد، وىمد أقمٚمـ اإل هل طمٙمقُم٦م ًمٚمٜمٝمْم٦مُم٤مم اإلأصم٤مرت اعم٠ًمًم٦م اًمتل  إنّ ـ  7

وقمٜمدُم٤م سم٤مذ يزيد أُمر احلٙمقُم٦م يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل  ذم زُم٤من ُمٕم٤موي٦م،ُمٕم٤مروتف هلذه اعم٠ًمًم٦م 

  ُم٤مم-ٞمٜمام أراد يزيد أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ اإل٦م طمّص ظم٤مأن ي٘مع اًمتّم٤مدم سمٞمٜمٝمام 

 ؾمالُمٞم٦م،قمغم ُمٕم٤موي٦م هق شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل خلروججي٥م أن يٙمقن اهلدف ُمـ اـ  3

ـ  أيْم٤مً  ٤م مل شمٙمـ ُمقاشمٞم٦م ذم قمٍم يزيديمام أهّن ـ  اًمٔمروف مل شمٙمـ ُم٤ًمقمدة قمغم ذًمؽ وٕنّ 

ّٓ  ًمذا مل يٜمٝمض اإلُم٤مم، ُم٤مم ن يزيد ىمد ُم٤مرؾم٧م وٖمقـم٤مهت٤م قمغم اإلاحلٙمقُم٦م ذم زُم٤م  أنّ إ

ُم٤مم، واًمٜمٝمقض سم٤مقمت٤ٌمره  اإل٤مم هذه اعم٠ًمًم٦م أو اًم٘مْم٤مء قمغمتك ي٤ٌميع قم٤مزُم٦م قمغم إطمتّ 

اإلُم٤مم طملم ىم٤مل:  ُمـ ٙمالماًم، وهذا اً ضمدّ  وُمٕم٘مقًٓ  ُمٜمٓم٘مٞم٤مً  يم٤من أُمراً اُمتٜم٤مقم٤ًم قمـ اًمٌٞمٕم٦م 

ٓ أؾمتٓمٞمع و، ُمـ اجلٛمٞمع يسم٤محلٗم٤مظ قمغم ديـ ضمدّ  وأضمدر  أومموإيّن  ،ٜمل اسمـ رؾمقل اهللٟمّ إ

ٚمٛملم وأقمّده ؾمالم واعمًاإل أؾمخر ُمـُمثؾ يزيد، وأن  ىمذراً  ؿمخّم٤مً أن أسم٤ميع ًمٚمخالوم٦م 

 -، يم٤من ُم٘مٌقًٓ ًمٚمٛم١مُمٜملم أُمػماً 

دُم٤م أراد ـمرح قمٜم اختذه٤م ذم ُمٙم٦م واومتْمح ًم٘مد ايمتٗمك ُمٕم٤موي٦م سم٤محلٞمؾ ٟمٗمًٝم٤م اًمتل

ؾ رء يًتٓمٞمع ومٕم ف ُٓم٤مم وم٢مٟمّ سار قمغم أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ اإل، وًمق أراد اإلوٓي٦م قمٝمد يزيد

سمٛمٕمزل  ٤مك أروٞم٦م ًمٚمٜمٝمْم٦ممل ي٘مٌؾ هبذه اًمٌٞمٕم٦م، ًمذا مل شمٙمـ هٜم ُم٤ممواإل ُم٤ممأيمثر ُمـ ىمتؾ اإل
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 قمـ اًمتٕمّرض ًمٚمحٙمقُم٦م-

د يم٤مٟم٧م ؛ يمقن ىمقى احلٙمقُم٦م يم٤موم٦م ىمُم٤مم ىمد يم٤من ُمٜمٓم٘مٞم٤مً ىمٞم٤مم اإل ٤م ذم قمٍم يزيد وم٢منّ أُمّ 

  اًمٞمٕم٘مقيب يم٤مٟم٧م ُم٠مُمقرة سم٘متٚمف ُمٜمذ اًمٌداي٦م- ًمرواي٦م ُم٤مم وـمٌ٘م٤مً ُمت٠مه٦ٌم ٕظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ اإل

مل شمٙمـ ُم٤ًمقمدة ٓ ذم زُم٤من  ٤موم٢مهّن  ُم٠ًمًم٦م فمروف شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ٤مأُمّ ـ  3

 ضسم٦م جلًد طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م،وإن ؿمّٙمؾ ُمٕم٤موي٦م ُمقت  ،ُمٕم٤موي٦م وٓ ذم زُم٤من يزيد- ٟمٕمؿ

 ّٓ ٤م قمغم اعمدن ـمقال طمٙمقُم٦م ُمٕم٤موي٦م ُمـ ظمالل قمامهل يمٌػماً  ٟمٗمقذاً  ٞم٘مٝم٤مح٘مسمت٤م  أهّن إ

 شمٖمػّم  مل يًجؾ أّي  ف سمِمٙمؾ قم٤مموم٢مٟمّ  ُمٕم٤موي٦م، ًمتقىمٕم٤مت وشمٌٕم٤مً  ،واًمقٓي٤مت اعمختٚمٗم٦م

زُم٤مم مجٞمع إُمقر يٛمًٙمقن سم اًمٕماملو ٚمحقظ ذم إوو٤مع ُم٤م قمدا ُمقت ُمٕم٤موي٦م،ُم

ّٓ  اإلُم٤مم، خلروج ُمتقىمٕم٤مً  ف يم٤منرهمؿ أٟمّ  أيْم٤مً  اعمّٙم٤مر ك ُمٕم٤موي٦موطمتّ ويًٞمٓمرون قمٚمٞمٝم٤م،   إ

 ًمت٠مؾمٞمس اعم١مدي٦م اًم٘مٞم٤مم فمروف نّ ٢موم وقمٚمٞمف- يزيد حلٙمقُم٦م هتديداً  ذًمؽ يٕمتؼم مل فأٟمّ 

يٛمٙمـ  ٓو يزيد، زُم٤من ذم وٓ ُمٕم٤موي٦م زُم٤من ذم ٓ ٠مةُمٝمٞم شمٙمـ مل ؾمالُمٞم٦ماإل احلٙمقُم٦م

 -واخلٓم٤مسم٤مت اًمٕم٤ٌمرات ظمالل ُمـ ذًمؽ إصم٤ٌمت

ف ُم٤مم ذم زُم٤من ُمٕم٤موي٦م؛ ٕٟمّ اإل وام٤م ذيمرٟم٤م يتْمح اجلقاب قمـ ؾم٥ٌم قمدم ظمروج

اًمنموط اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م  ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، وم٢منّ  ًمٚمٜمٝمْم٦م اعم٘متيضقمـ قمدم وضمقد  ومْمالً 

   شمٙمـ ُمقاشمٞم٦م-ُم٤مم اًمرومٞمٕم٦م ملأهداف اإل ُت٘مٞمؼ

 َاّايتِٗ املّٛج١ٗ يإلـ  48
 ٜم٤م ٟمرى أنّ ٟمّ - إوضمقاهب٤ماًمتٝمؿ اعمقضّمٝم٦م ًمإلُم٤مم  طمقلذطم٤ًم ( يمت٥م 771)صذم ـ  43

٤مم آهّت  ف ُمـ اًمٌدهيل أنّ ؛ ٕٟمّ ىم٤مسماًل ًمٚمٓمرحهذا اًمٌح٨م وُت٧م هذا اًمٕمٜمقان اعمقهؿ مل يٙمـ 

شمقضّمف وم٘مط  اًمتل ديدةيش واًمٗمقى ًمٞمس ُمـ اًمتٝمؿ اجلجي٤مد اًمٗمتٜم٦م واًمتِمقسم٤مًمتٛمّرد وإ

وم٠مُمث٤مل ٟمٛمرود  عمثؾ هذه اًمتٝمؿ، يم٤مٟمقا هدوم٤مً ُم٤مم، يمقن مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمّمٚمحلم ًمإل
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ًمٚمتّمدي  د محٚمقا هذه احلرسم٦م قمغم اًمدوامآؾمتٖمالًمٞملم ىموهمػمهؿ ُمـ  وومرقمقن ويزيد

والل اًمٜم٤مس ُمـ ظمالل شمِمقيف أومٙم٤مرهؿ- ًمٚمٜمٝمْم٤مت اإلصالطمٞم٦م واًمتحرري٦م، وطم٤موًمقا إ

اًمًٝم٤مم اعمًٛمقُم٦م و اًم٘مقة ٕمدودة ُمـ ظماللداومٕم٧م قمـ ٟمٗمًٝم٤م ٕي٤مم ُم وإن اًمًٚمٓم٤مت وأنّ 

ّٓ  سم٢مقمالٟم٤مهت٤م،  شمٚمؽ اًمتٌٚمٞمٖم٤مت مل شمثٛمر أيْم٤مً  سمؾ إنّ  ف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ىمد يمِمػ اًمًت٤مر قمٜمٝم٤م، أٟمّ إ

 ٦م-ؾم٤مطمتٝمؿ ًمدى وٛمػم إُمّ  ٤م مل شمؼمءذم قمٍمهؿ، واًمت٤مريخ يِمٝمد قمغم أهّن 

ُمـ اًمًجـ  قن ومذًمؽ ظمقوم٤مً ويّمٛمت اًمتٝمؿإذا يم٤من اًمٜم٤مس يٜمّمتقن ًمتٚمؽ و

 ن اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل وآىمتّم٤مدي،واحلرُم٤م اًمرواشم٥موىمٓمع  قمدامواإلواًمتٕمذي٥م 

 ّٓ  ٦م ُمٔمٚمقُم٦م وراومْم٦م ًمٚمٔمٚمؿ-  مل يٙمـ عمثؾ هذه اًمتٝمؿ أن شم١مصمر قمغم ُمزاج أُمّ وإ

 ٟمٗمس شمٚمؽ اعمٔمٚمقُمٞم٦م ٕهؾ اًمٌٞم٧م وأه قم٤مئٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، وأظمذهؿ إمم اًمِم٤مم إنّ 

قم٘مٞمٚم٦م  أُم٤مط اًمٚمث٤مم قمـ أومٕم٤مهلؿ- وٟمٗمس ظمٓم٥معمثػم ًمٚمِمٗم٘م٦م ىمد وا سمذًمؽ اًمقوع اًمٗمْمٞمع

ُم٤مم زيـ اًمتل أًم٘م٤مه٤م اإل٦م ظمٓمٌتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م ذم جمٚمس يزيد، واخلٓم٦ٌم ىمريش وظم٤مّص 

 ×واًمًجؾ احل٤مومؾ ًمًالًم٦م قمكم ^واعمٚمٞمئ٦م سمٗمْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م اعمدهِم٦م ×اًمٕم٤مسمديـ

  اًمتٝمؿ- هذهأىمقى رّد خمرس ُٕمث٤مل  يم٤مٟم٧م ذم ضم٤مُمع دُمِمؼ،

واًمٓمٕمـ وشمقسمٞمخ اًمٕم٤ممل  ُمقوٕم٤ًم ًمالؿمٛمئزاز ص٤مرشمٚمؽ اًمتٝمؿ مل يٙمـ هل٤م أصمر، ويزيد  إنّ 

 أظظؿ إمقر ظؾقـا ظؾؿـا بسقء إنّ قمغم ُمٜمؼم دُمِمؼ: ُمـ  ىم٤ملك وًمده ؾمالُمل، ومحتّ اإل

سمؾ مل يٙمـ ًمتٚمؽ اًمتٝمؿ أصمر  .(1).. إفخ.|مكظف، وؿبح مـؼؾبف، وؿد ؿتؾ ظسة افرشقل

٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يم ومٛمثؾ اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي ،يزيد مل شمٕمذرطمٞم٨م سمٜمل أُمٞم٦م  طمتّك قمٜمد

 - (7)جيٚمد ويٕمزر ُمـ خي٤مـم٥م يزيد أُمػم اعم١مُمٜملم

                                                 
 -راضمع اًمّمقاقمؼ واًمٞمٕم٘مقيب( 7)

 -734ص شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء:( 7)
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ّٓـ  49  ؟ (7)١َاذا ٜكٍٛ أٌٖ ايط

همػم ُمٜمًجؿ،  يمثػماً  يمالُم٤مً  ىم٤مل (737)ص( ٦مُم٤مذا ي٘مقل أهؾ اًمًٜمّ )ومّمؾ ذم ـ  45

 قمغم ُم٤م أوردوه ُمـ إؿمٙم٤مٓت-  ُم٘مٌقلـ ُمـ إقمٓم٤مء ضمقاب ومل يتٛمٙمّ 

 ًمق ىُمٌؾف يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد هق هذه اعم٠ًمًم٦م؛ ٕٟمّ  اعمٝمٛم٦م ذم ْمٕمػاًمأطمد ٟم٘م٤مط  إنّ 

 ّي ومل يٙمـ هٜم٤مك أ اهلدف اًمرئٞمس ُمـ ظمروج اإلُم٤مم هق شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، أنّ 

 ُتدث شم٤ًمؤٓت يم٤مٔيت:و رأي اسمـ اًمٕمريب وأُمث٤مًمف،ومٞم٠ُمّيد  هدف ُمٗمؽمض آظمر،

ُم٤مم ىمد اإل أنّ  ىمد ىمٌٚم٧م ٤مل ُمقاضمٝمتف ًمٚمخٓمر، يمامُم٤مم مل يرومض اًمٌٞمٕم٦م طماإل ًمق أنّ ـ  7

 ،ُم٤مم خم٤مـمر هذا إُمر ُمٜمذ اًمٌداي٦مرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م، ومٚمامذا مل حي٥ًم اإلذًمؽ ذم اعم م اىمؽماحىمدّ 

٤م أن ي٤ٌميع إُمّ جي٥م قمٚمٞمف ؾمٞم٘مٚمؼ احلٙمقُم٦م، وذم إظمػم رومْمف ًمٚمٌٞمٕم٦م  ف ُمـ اعمٕمٚمقم أنّ ُمع أٟمّ 

هت٤م، ءسمدراؾم٦م إوو٤مع وىمرا ُمر يم٤من ُمِمٖمقًٓ ُم٤مم ذم سمداي٦م إاإل نّ ؾ؟ وم٢من ىمٚمتؿ: إأو ي٘مت

قمٚمٞمٝم٤م  يتٙمئ وُمـ صمؿّ  ُت٧م اظمتٞم٤مر اإلُم٤مم دمٕمؾ ٟمٗمًٝم٤م ة اًمٙمقوم٦م اًمٕمًٙمري٦مىمقّ وسمٕمد ذًمؽ 

 ذم ىمٞم٤مُمف، ومٚمام ؾم٤مءت إوو٤مع أىمدم قمغم اىمؽماح اًمّمٚمح-

ة أظمٞمف اًمٕمًٙمري٦م اًمتل ُم٤مم مل شمٙمـ أيمثر ُمـ ىمقّ ة اًمٕمًٙمري٦م ًمإلاًم٘مقّ  إنّ  :ومٞمجٞمٌقن

 ومٛمع أنّ  ،وظمٚمٞمٗم٦م ذقمٞم٤مً  ًمٚمٛم١مُمٜملم يٕمتؼموٟمف أُمػماً يم٤مٟمقا و ٤مهر ُت٧م ىمٞم٤مدشمفيم٤مٟم٧م ذم اًمٔم

ّٓ ة اًمٕمًٙمري٦م ىمد يم٤مٟم٧م ُت٧م شمٍّم شمٚمؽ اًم٘مقّ  احلٙمقُم٦م  ٟم٘م٤مذإ يٛمٙمـ ف مل أٟمّ ف أظمٞمف إ

سمؾ ؾمقاسم٘مٝمؿ  ،دهؿٗمقن سمققمإن يم٤مٟمقا ؾمٞم ٕمٚمؿة ٓ يُ ة وقمدّ سم٘مقّ ؾمالُمٞم٦م، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اإل

                                                 
ًم٤ٌمطمثلم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم امت٤مزة ضمّدًا ذم ظمّمقص هذا اعمقوقع، إّن آراء اعمٜمّمٗملم واعمٗمّٙمريـ وا (7)

وومٝمؿ وشمٗمًػم سمٕمْمٝمؿ وشمٕم٤مسمػمهؿ أقمٛمؼ وأيمثر وقمٞم٤ًم طمّتك ُمـ سمٕمض اًمٙمّت٤مب اًمِمٞمٕم٦م؛ ًمذا ٓ يٜمٌٖمل 

أن ٟمحّٛمؾ أهؾ اًمًٜم٦ّم يم٤موم٦م أو أيمثريتٝمؿ إؿمٙم٤مٓت أصم٤مره٤م سمٕمض إومراد ُمـ اًمٜمقاص٥م واعمٖمرولم 

 وإراذل-
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، وُمًٞمٓمرة قمغم إوو٤مع ٦م ٟم٤مًم٧م اًمرؾمٛمٞم٦مطمٙمقُمً٘مٓمقا أن يُ  ،قمدم ووم٤مئٝمؿشمدل قمغم 

  !ؾمالُمٞم٦م؟شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل وُمـ صمؿّ 

قخ اًمذيـ ُمٜمٕمقه ُمـ اًمذه٤مب اًمزقمامء واًمِمٞمُم٤مم سمرأي ووضمٝم٦م ٟمٔمر عم٤مذا مل هيتؿ اإلـ  7

ّٓ ىمتٚمف وأسمدوا سمٙمؾ ساطم٦م ُم٠ًمًم٦م ًمٚمٕمراق،  ؿمٝم٤مدشمف؟  اًمذي آل إممف صٛمؿ قمغم رأيف  أٟمّ ، إ

ُم٤مم يم٤مٟم٧م ة اًمتل شمقومرت ًمدى اإلاًم٘مقّ  ِمخٞمّمٝمؿ وأنّ ؿ أظمٓم١موا ذم شمهّن : إإن ىمٚمتؿ

 ّٓ وقمغم ؾمٌٞمؾ ص٤مرت ؾم٤ًٌٌم تقىمٕم٦م احلقادث همػم اعم أنّ يم٤مومٞم٦م ًمًحؼ ىمقى احلٙمقُم٦م، إ

 ذم صػمورة إُمقر سمح٥ًم ُم٤م شمقىمٕمف اسمـ قم٤ٌمس وأظمرون-اًمّمدوم٦م 

همػم أّن أيمثر أهؾ اًمٙمقوم٦م  همػم ُمتقىمٕم٦م،طم٤مدصم٦م  ؿ ُتدث؟ ومٚمطمقادث : أّي جيٞمٌقن

يمثر اًمْمٕمػ ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م وآٟمتٗم٤مو٦م قمغم ىمقى احلٙمقُم٦م، و ومل يٙمـ هلؿ اؾمتٕمداد ،يٙمذسمقن

وسمٍماطم٦م  ُمـ ُمًٚمؿ ىمد أّيد ظمؼمآظمر  و٤موم٦م إمم أنّ سم٤مإل وآضمتامقمل سمٞمٜمٝمؿ،إظمالىمل 

 ويمؾ ُم٤م ؾمت٘مقًمف ذم ُم٘م٤مسمؾ هذا اخلؼم اعمٓم٤مسمؼ ت٤مُم٤مً  شمقىمٕم٤مت اًمذيـ ُمٜمٕمقا اإلُم٤مم ُمـ اًمًٗمر،

 -ًمـ يٙمقن ُم٘مٌقًٓ  ديٜم٦م اًمًٞم٤مؾمٞملمء وىم٤مدة ُمٙم٦م واعمًمتقىمٕم٤مت زقمام

ك َوٓ بقتِؽ، بِلْهَؾ  اِْرِجع» ُم٤مم رؾم٤مًم٦م:أرؾمؾ ُمًٚمؿ إمم اإل ُؿ افؽقَؾة أهُؾ  يُغر   َؾنَّن 

 ـَذُبقك، َؿد افؽقؾة أهؾ ن  إ افَؼتِْؾ، أوِ  بِادَقِت  ؾِراَؿُفؿ يتََؿـا ـانَ  افِذي أبِقؽ أصحاُب 

  -(7)شَرأي دِؽُذوب فَقَس و ـَذُبقيِن و

٤مٟمقا يًتٌٕمدون ُمٝم٤ممج٦م ُم٤مم يماعمٕمؽمولم قمغم أؾمٚمقب اإل نّ : إي٘مقل اعم١مًمػ ـ 3

ُم٤مم يم٤من اإل هلذه احل٤مدصم٦م اًمدُمقي٦م، واحل٤مل أنّ  ُم٤مم اعم٥ًٌم، هلذا قمّدوا اإلُم٤مماحلٙمقُم٦م ًمإل

إؿمٙم٤مهلؿ مل  ؿم٤مئ٦ٌم- ًمٙمـ اعم١مًمػ مل يٚمتٗم٧م إمم أنّ  واوح٤ًم ٓ شمٕمؽميف أّي  أؾمٚمقسم٤مً  يتٌع دائامً 

قمغم رأي ُم١مًمػ ـ ذم طم٤مل اخلٓمر  ُم٤مم يم٤من ُمًتٕمداً اإل قن: ًمق أنّ يٙمـ هذا، ومٝمؿ ي٘مقًم
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ـ  ل إُمرذم أوّ ـ  مل ي٘مٌؾ سم٤مًمٌٞمٕم٦م ُمٜمذ اًمٌداي٦م؟ وعم٤مذا مل هيتؿ ومٚمامذا ًمٚمٌٞمٕم٦م،ـ  اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد

٦م وىم٤ًموهتؿ ووطمِمٞمتٝمؿ وؾمقاسم٘مٝمؿ اعم٤مدي٦م ًمٌٜمل أُمٞم سمٕمقاىم٥م هذا اًمٕمٛمؾ واًم٘مدرات

 ؟ ضمراُمٞم٦م وقمداوهتؿ ٕهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقةاإل

ُم٤مم ومخروج ُمثؾ اإلطمٙمقُم٦م ذقمٞم٦م ٕهّن٤م طمٙمقُم٦م يزيد  نّ إ ي٘مقًمقن:ؿ ٓ إهّن 

 وقمٚمٞمف يٙمقن اًم٥ًٌم ؛ضم٤مئزض ُمًٌؼ همػم وشمٕمرّ  هجقمُمـ دون  قمٚمٞمٝم٤م ×احلًلم

 : إنّ ك شم٘مقلاًمذي صم٤مر دون أن هت٤ممجف احلٙمقُم٦م، طمتّ  ُم٤ممإصكم ًمقاىمٕم٦م يمرسمالء هق اإل

  هؿ ٓ يؼقفقن هذا. ٓ،ؾ اًمٜمٝمْم٦م- هلجقم احلٙمقُم٦م ذم يمؾ ُمراطم ُمقرداً ُم٤مم يم٤من اإل

 ّٓ  أن يٙمقن اعم١مًمػ ُمثؾ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمج٤مر أو حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م اًمٜم٤مصٌل إ

ًمٌٜمل أُمٞم٦م، وقمدو أهؾ سمٞم٧م اًمرؾمقل وقمٌد آؾمتٕمامر وشمٚمٛمٞمذ ُٓمٜمس اًمٌٚمجٞمٙمك،  واعمقازم

  -|سمؾ ُمٜمٙمر ًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمرؾمقل ^،وُمٜمٙمر ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م

وًمٞمس  روطم٤مٟمٞمتفو ُم٤مم وومْمٞمٚمتفُم٤م سمٛم٘م٤مم اإل مم طمدّ قمٚمؿ إاًمذيـ قمغم وًمئؽ ٓ، أ

٦م احلٙمقُم ؿ يٕمٚمٛمقن أنّ ؛ ٕهّن ؿ٤مضَم ُم٤مم مل هُي اإل أنّ  يدقمقنٓ  ًمدهيؿ شمٕمّّم٥م اًمٜمقاص٥م،

سمؾ ىمد ٟم٘مؾ قمـ  وٓ ي٘مقًمقن سمٕمدم ضمقاز ظمروج اإلُم٤مم، ،أرادت أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمٜمف قمٜمقة

ٞمف سمٓمريؼ أومم يث٧ٌم وقمٚم؛ (7)ُم٤مم٦م قمغم ُتًلم هنْم٦م اإل٦م إمج٤مع إُمّ سمٕمض أهؾ اًمًٜمّ 

 ضمقازه- 

 ُم٤مم ىمد أظمٓم٠م ذماإل هق أنّ ـ  واًمٜم٤مؿمئ قمـ ؿمٗم٘متٝمؿـ  نُم٤م ي٘مقًمف ه١مٓء اعم١مًمٗمق إنّ 

هتؿ ٥م سمٜمل أُمٞم٦م ووطمِمٞمتٝمؿ وىمقّ ىم٤ًموة ىمٚم اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(، وأنّ طم٤ًمسمف إوو٤مع )

ُم٤مم ومري٦ًم يمؾ ذًمؽ اًمٔمٚمؿ واجلقر وىمد وىمع اإل ،سم٤محل٤ًٌمن مل يٙمـ اًمٕمًٙمري٦م أُمر

  واجلٜم٤مي٤مت-

يمقٟمف  ؛٤مسم٦م قمٚمٞمفاًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ُمـ اإلضم يمت٤مبـ ؿمٙم٤مل اًمذي مل يتٛمٙمّ وهذا هق اإل
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وُمع ىمٓمع ـ  ف هبذا آقمت٤ٌمر ىمد ضمٕمؾ، سمؾ إٟمّ ُم٦ماإلُم٤مم يم٤مٟم٧م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمق هنْم٦م يرى أنّ 

  -أؾم٤مس إؿمٙم٤مهلؿ حمٙمامً ـ  أضمقسم٦م أظمريـ اعمٜمٓم٘مٞم٦م واعمًتدًّم٦م اًمٜمٔمر قمـ

 ه إمم اقمت٘م٤مدهؿ سم٠منّ يرضمع ُمٜمِم١م ×ًلمُم٤مم احلاإل قمغم ظمروج اًمذيـ يٕمؽموقن إنّ 

 اًمت٤مرخيٞم٦م ؿ ُمـ ظمالل اًمدراؾم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦ماحلٙمقُم٦م واخلالوم٦م، وٕهّن اهلدف ُمـ اًمٜمٝمْم٦م هق 

 ًم٤ًمن اًمٕمت٥مر؛ ًمذا ومتحقا إوو٤مع مل شمٙمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمثؾ هذا إُم شمقصٚمقا إمم أنّ 

ُم٤مم ؿ اإلشمقهٞمعم٤م ىم٤مُمقا سمف ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م هؿ اعم٘مٍمون؛  ت٤مرة اقمتؼموا أنّ وم ،آقمؽماضو

ُم٤مم مل يًتج٥م اإل وشم٤مرة أظمرى يتٛمٜمقن ًمق أنّ  ،اخل٤مئ٦ٌم ُمـ ظمالل قمٝمقدهؿ (واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل)

ؿ ىمد أصمٌتقا قمدم ووم٤مئٝمؿ ذم اُمتح٤مٟم٤مت ٦م أهّن ًمدقمقهتؿ ومل يٕمتٛمد قمغم وقمقدهؿ ظم٤مّص 

ؿ مل يٙمقٟمقا ىم٤مدريـ قمغم اًمتّمدي ؿ صدىمقا ذم وقمقدهؿ وم٢مهّن ؾم٤مسم٘م٦م، وًمق ومروٜم٤م أهّن 

 ؾمالُمٞم٦م-ًمتل تتٚمؽ ظمراج سمٞم٧م ُم٤مل اًمدول اإلاعمٜمٔمٛم٦م ااحلٙمقُم٦م  ًم٘مقات

 اعمٗمؽمو٦م ًمإلُم٤مم ُمع وهل قمدم شمٜم٤مؾم٥م ُمقازيـ اًم٘مقى ؿ يٕمتؼمون هذه اًمٜم٘مٓم٦مإهّن 

 وشمثٌتف دهشم٠ميّ ؾم٤مس اًمذي أٟم٧م أيْم٤ًم ٜمل قمغم إيمٚمٝم٤م شمٌتو ،قمٜمف ُمٗمروهم٤مً  اً ىمقى سمٜمل أُمٞم٦م أُمر

ة أهؾ ٤مه ذم دراؾم٦م ىمقّ ؿمتٌوأؾمٜمدوا ذًمؽ ًمالـ  أي هدف اًمٜمٝمْم٦م هق ٕضمؾ احلٙمقُم٦م ـ

سمٜمل أُمٞم٦م أو يزيد رضمؾ  ًمٞمس ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم أنّ  - ويمام شمرىه٤ماًمٙمقوم٦م وقمدم شمٙم٤موم١م

 اخلروج قمٚمٞمف ًمٞمس سمج٤مئز- أصؾ، وص٤مًمح وٓئؼ

ٙمؿ ىمد ؿمٙم٤مل يمام أضم٤مب قمٚمٞمف ُم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد سم٠مٟمّ وٓ جُي٤مب قمغم هذا اإل

يم٤مٟمقا أهؾ اًمٙمقوم٦م  وأنّ ىمقى اًمٕمدو، تٙم٤مومئ٦م ُمع ُميم٤مٟم٧م ُم٤مم ىمقى اإل اؿمتٌٝمتؿ وم٢منّ 

 نّ : إي٘مقليٛمٙمٜمف أن ٓ ي٘مٌؾ سمذًمؽ، واًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ  ك اًمٜمٍم؛ ٕنّ ُم٤مم طمتّ يٜم٤مسون اإل

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٚمح٤مظ اًمرؤي٦م ُمتقاوم٘م٦م- وُم٤م أىم٤مُمف اعم١مًمػ ُمـ إدًم٦م ُمقازيـ اًم٘مقى مل شمٙمـ أسمداً 

 ٤م أوٕمػ ُمٜمٝم٤م- هّن شمٙمـ أىمقى ُمـ أدًمتٝمؿ، إن مل ٟم٘مؾ إ واًمت٤مرخيٞم٦م مل

٤مم ُمـ ظمروضمف هق شم٠مؾمٞمس ُمىمّمد اإل إسار اعم١مًمػ سم٠منّ  ج٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغماًمٜمتٞم إنّ 

ّٕي  ع٘مٜماعم٘م٤مـمع واًمدًمٞمؾ وم٤مىمدة ًمٚمشم٤مرخيٞم٦م  اعم٠ًمًم٦م شمّمٌح ُم٠ًمًم٦م ٟمٔمري٦م هل: أنّ احلٙمقُم٦م 
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ُم٤مم يم٤من اإل اًمٜمتٞمج٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم ذًمؽ هل أنّ  أدًمتف، وم٢منّ  ىمٌقل، وقمغم ومرض ُمـ اًمٓمروملم

ّٓ  ،ُمـ أطمداث ؛ يمقٟمف مل يتقىمع ُم٤م ؾمٞم٘معُمٕمذوراً  طم٤ميمؿ اعمديٜم٦م   ًمٙم٤من ىمد سم٤ميع ذم جمٚمسوإ

ي ًمٌٕمض اعمٜمٙمرات ـ سمذًمؽ ُمـ اًمتّمدّ ًمٕمٚمف يتٛمٙمّ  ل، وًم٘مٌؾ سمخالومتف،ُمٜمذ اًمٞمقم إوّ 

 اجلزئٞم٦م وحي٤مومظ قمغم ٟمٗمًف- 

اًمِمٗم٘م٦م، ؿ شمٕم٤مُمٚمقا ُمع اعم٠ًمًم٦م سمٜمحق واًمٗمرق سملم يمالُمف ويمالم اعمٕمؽمولم هق: أهّن 

ُم٤مم ُمٕمذور طمٞمٜمام شمقىمع اًمٜمٍم وإن اإل همػم اًمٕمٛمدي، وأنّ ُم٤مم ُمثؾ اًم٘متؾ وا ىمٞم٤مم اإلومٕمدّ 

دراؾم٦م اإلُم٤مم  ، طمٞم٨م إنّ ُم٤مم ُمٕمذوراً ٤م أٟم٧م وم٘مد اقمتؼمت اإليم٤من اًمقاىمع قمٙمس ذًمؽ- أُمّ 

ّٓ أنّ  اعمتقىمٕم٦م احلقادث همػم  عمقازيـ اًم٘مقى وفمروف اًم٘مٞم٤مم وإن يم٤مٟم٧م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع إ

 هزيٛم٦م اًمٜمٝمْم٦م-  ذم ُم٤مم اًمٕمٚمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾم٤ٌٌمً واًمتل هل ظم٤مرج إطم٤مـم٦م اإل

اعمتقىمٕم٦م، واسمـ ظمٚمدون ي٘مقل همػم سم٤محلقادث  يم٤من ضم٤مهالً ُم٤مم اإل نّ : إشم٘مقًمقن تؿٟمأ

سمقاىمع  ، ويم٤من ضم٤مهالً اًم٘مدرة واًم٘مّقة اًمٕمًٙمري٦م ًمف وًمٚمحٙمقُم٦مظمٓم٠م ذم طم٤ًمب ف أٟمّ : إأيْم٤مً 

ف اًمٕمًٙمري٦م ومٝمزم؛ هلذا ومٝمق ُمٕمذور، وقمغم شمقمغم فمٜمف سمٖمٚم٦ٌم ىمقّ  ىمد صم٤مر ُمٕمتٛمداً وإوو٤مع، 

 . (1)، ومل يٙمـ أطمد أقمدل ُمٜمفذم احلٙمؿ اًمنمقمل يٖمٚمطل مل يٙمـ ُم٘مٍمًا، ومل يمؾ طم٤م

ِ يف ٖرا ايهتاب؟   إذٕ َاذا فعًت

ُم٤مم ُمٕمذور وًمٞمس اإل نّ شم٘مقل: إؽ شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م: أٟمّ  سمٕمد ؾمٌع ؾمٜمقات ُمـ اجلٝمد 

هل ٟمتٞمج٦م  إذن ُم٤م ُم٤مم ُمٕمذور وًمٞمس ُم٘مٍمًا،اإل نّ : إاسمـ ظمٚمدون ي٘مقل أيْم٤مً و ،ُم٘مٍماً 

سم٤محلقادث همػم اعمتقىمٕم٦م، واسمـ ظمٚمدون  ُم٤مم مل يٙمـ قم٤معم٤مً اإل : إنّ تؿ شم٘مقًمقنضمٝمدك؟ أٟم

  إوو٤مع واًمٔمروف-ع واىم: ُمـ ي٘مقل

ًمث٧ٌم  رأيؽ إذ ًمق صم٧ٌم رأيؽ أومْمؾ سم٘مٚمٞمؾ ُمـ رأي اسمـ ظمٚمدون،  ٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر أنّ 
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رأي أظمريـ اعمقاومؼ ًمرأي اسمـ  ألوو٤مع، وصم٧ٌم أنّ ُم٤مم ذم دراؾمتف ًمصقاب رؤي٦م اإل

 م أّي مل شم٘مدّ  وهذا ًمٞمس سمٕمٛمؾ وم٠مٟم٧م إًمٞمف،وقمغم ٟم٘مٞمض ُم٤م وصٚم٧م  ظم٤مـمئ٤مً  ظمٚمدون يم٤من

 ُم٤مم اًم٘مدؾمٞم٦م اًمذي ُم٘م٤مُمف أضمّؾ ُمـ هذا اًمٙمالم وهذه اًمٌحقث-طم٦م اإلظمدُم٦م ًم٤ًم

شمِمٌٞمف هنْم٦م  أنّ  :هل ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤مً  ومٕمٚمٜم٤من يمٜم٤ّم ىمد  اًمتذيمػم هب٤م وإاعمالطمٔم٦م اًمتل يتٕملّم 

ىمد  ×أُمػم اعم١مُمٜملم ٕنّ  ًمٓم٦م قمجٞم٦ٌم؛ُمٖم٤م× ُم٤مم سم٘مدرة أسمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملماإلوىمّقة 

وُت٧م إحل٤مح اًمٜم٤مس إمم اخلالوم٦م اًمٔم٤مهري٦م، وىمد سمقيع قمغم اخلالوم٦م ُمـ ىمٌؾ  اٟمتخ٥م رؾمٛمٞم٤مً 

 ويم٤مٟمقا يداومٕمقن اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل أؾم٘مٓم٧م طمٙمقُم٦م قمثامن،و ،|أصح٤مب اًمرؾمقل

 فوىمد قمرف ُمٕم٤موي٦م قمغم أٟمّ ُمرشمف، اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل يم٤من ُت٧م إوم٢مّن وُم٤م قمدا دُمِمؼ قمٜمف، 

سمدم قمثامن- وُمـ يمؾ  ٦م اعمٓم٤مًم٦ٌمؾمالُمٞم٦م سمحجّ ؿمخص ظم٤مرضمل ُمتٛمرد قمغم احلٙمقُم٦م اإل

ُم٤مم يم٤من أيمثر اإلُم٤مم أىمقى ُمـ ىمدرة ُمٕم٤موي٦م، وإُمٙم٤من اٟمتّم٤مر اإلىمدرة يم٤مٟم٧م  اجلٝم٤مت

 ُم٘مٌقًمٞم٦م- 

 ُم٤مم اعمٔمٚمقم وشمِمٌٞمٝمٝم٤م هب٤م،ٓ يٛمٙمـ ضمٕمؾ شمٚمؽ اًم٘مدرة ذم ُمّم٤مف ىمدرة اإلو

ٓ ذم اًم٘مًؿ ـ  ٤مهـ اعم١مًمػ سمٛمٜمٓم٘مف اًمذي شمٌٜمّ مل يتٛمٙمّ و تِمٌٞمف،اًمذا ٓ ي٘مٌٚمقن هبن اعمٕمؽموقو

 قمٚمٞمٝمؿ- ُمـ اًمردّ ـ  ل وٓ ذم هذا اًم٘مًؿإوّ 

هق: عم٤مذا مل  ٝمف أؿمخ٤مص ُمثؾ اسمـ ظمٚمدون ًمٚمٛم١مًمػؿمٙم٤مل أظمر اًمذي يقضّم اإلـ  3

وُمًٚمؿ وقمٌد  إوو٤مع ذم اًمٙمقوم٦م وظمؼم ىمتؾ ه٤مين ُم٤مم طمٞمٜمام وصٚمتف أظم٤ٌمريؽماضمع اإل

 اهلل سمـ ي٘مٓمر؟ 

ّٓ  ٚم٧م ؿمقرى اًمّمحراء،ٙمّ ىمد شمِم :٧م شم٘مقلأٟم ٜم٤م مل ٟمتقصؾ إمم رء ُمـ هذه  أٟمّ إ

٥ًٌم ذم إداُم٦م اعمًػم وقمدم ـمرح وضمٝم٦م ٟمٔمر سمٜمل قم٘مٞمؾ هق اًم اًمِمقرى، وٓ ٟمٕمت٘مد أنّ 

ّٓ ومٗمل اعمٜمزل اًمت٤مزم طمٞم٨م أذن اإل وقُمٚمؿ أّن  عمـ يم٤من ُمٕمف سم٤مًمرضمقع، ُم٤مم رؾمٛمٞم٤مً اًمٕمقدة، وإ

ك ي٘مدم طمتّ  هذه إُمقر مل شمٙمـ ُمزاطم٤مً  ؟ إنّ ذا مل يرضمعٚماموم شُم٠مُّمـ،وضمٝم٦م ٟمٔمر سمٜمل قم٘مٞمؾ مل 

  ُم٤مم دون ختٓمٞمط-اإلؿمخّمٞم٦م ُمثؾ قمٚمٞمٝم٤م 
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اًمٜمٝمْم٦م ُمـ أضمؾ شمِمٙمٞمؾ  هذه ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمت٤ًمؤٓت اعمٓمروطم٦م سمٜم٤مء قمغم ومروٞم٦م 

وًمق ومروٜم٤م  اًمتل ًمٞمس عم١مًمػ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ضمقاب ُم٘مٜمع قمٚمٞمٝم٤م،و ؾمالُمٞم٦م،احلٙمقُم٦م اإل

 ٓ ي٘مٌؾ سمف أظمرون-  ضمتٝم٤مد ؿمخيصقن أيمثر ُمـ او أن شمٙمومٝمل ٓ شمٕمدًمف أضمقسم٦م  أنّ 

 ع٢ً ا٫عرتاضات  ايسّد

إمم اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمتل  وإن يم٤مٟم٧م هذه إؾمئٚم٦م ٓ ُمقوققمٞم٦م هل٤م هٜم٤م؛ وذًمؽ اؾمتٜم٤مداً  

ـ ُم٤م طم٘م٘مٜم٤مه ُمـ ُمٓم٤مًم٥م هذا اًمٙمت٤مب، وُمع ُم٦م هذا اًمٜم٘مد ووٛمذم ُم٘مدّ  أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م شمٙمراراً 

 ٜم٤م ؾمٜمجٞم٥م قمٜمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر ووم٘م٤مً وم٢مٟمّ  ٓت دون إضم٤مسم٦مك ٓ شمٌ٘مك هذه اًمت٤ًمؤومحتّ  ذًمؽ

 ًمٚمؽمشمٞم٥م اعمذيمقر أقماله-

ٟم٧م أىمؾ ُمـ اًم٘مدرة ُم٤مم يم٤موم٤مًم٘مدرة اًمٕمًٙمري٦م ًمإل اعم٠ًمًم٦م يمام شمٗمْمٚم٧م، إنّ ٟمٕمؿ ـ  7

ّٓ  اًمٕمًٙمري٦م ٕظمٞمف، غم يزيد مل يٙمـ ُم٤مم ُمـ رومض اًمٌٞمٕم٦م وآقمؽماض قمهمرض اإل  أنّ إ

اًم٘مدرة  ف ٓ يٛمٙمٜمف هتٞمئ٦م؛ يمقٟمف يٕمٚمؿ أٟمّ ًٙمري٤مً ؾمالُمٞم٦م وهزيٛم٦م يزيد قمشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل

ل اخلٓمر ُم٤مم ُمـ إوّ شمٜمحٞم٦م هذه احلٙمقُم٦م- هلذا شمقىمع اإلٜمف ُمـ اًمٕمًٙمري٦م اًمتل تٙمّ 

آؾمتًالم واًمٌٞمٕم٦م-  ، ومل ي٘مؽمح أسمداً اعمؽمشم٥م قمغم رومض اًمٌٞمٕم٦م، وأظمؼم قمـ ُم٘متٚمف ُمراراً 

دى ظمٓمٌف وظمٓم٤مسم٤مشمف اعمحرىم٦م وًمق يم٤من ىمد ـمرح ُمثؾ هذا آىمؽماح؛ ًمٙم٤من أؿم٤مر إًمٞمف ذم إطم

 سم٢مسمراز ُمٔمٚمقُمٞمتف اًمتل شمتٗمٓمر هل٤م اًم٘مٚمقب- اعمٚمٞمئ٦م

ُمقاوم٘م٦م قمغم شمرك شمٕم٤مًمٞمؿ و ُم٤مم يٕمتؼم سمٞمٕم٦م يزيد ظمالوم٤ًم ًمٚمديـ واًمنمف،اإل إنّ 

ًمذا مل يًتٓمع شم٠ميٞمد طمٙمقُم٦م يزيد، واعمقاوم٘م٦م  ًمًٛمٕم٦م اًمديـ واًمنميٕم٦م؛ وشمْمٞمٞمٕم٤مً  ؾمالم،اإل

 -اخلزي اعمًتقى وهبذا هذامم اًمٍمحي٦م قمغم شمٚمقي٨م ُمًٜمد اخلالوم٦م إ

يزيد، وٓ يتؼ أسمدًا ذم هذا  قمالن قمـ سمٓمالن ظمالوم٦موفمٞمٗم٦م اإلُم٤مم يم٤مٟم٧م اإل إنّ 

وًمق ٦م- ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وذم ؾمٌٞمؾ ُت٘مؼ هذه اعمٝمٛمّ  ٟمٗمًفم ؿ، وي٘مدّ ٞميًت٘موقمٚمٞمف أن  ،قوقعاعم

واٟمٕمدُم٧م أروٞم٦م اًمثقرة قمغم  ؾم٤مت اعمًٚمٛملم قمرض اًمري٤مح،ُم٤مم ًمذه٧ٌم ُم٘مدّ سم٤ميع اإل
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ذم سمٕمض إطمٞم٤من،  سحي٤مً  ٥م هب٤مٙم٤ٌمر، سمؾ ىمد رطّم اًمُم٤مم مل يرومض رأي اإل إنّ ـ  7

ُم٤مم سمام ومٞمف ُمّمٚمحتف ضمٝم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م وسم٤مقمت٤ٌمر قمالىمتٝمؿ سم٤مإلُم٤مم ُمـ ومٝمؿ ىمد ظم٤مـمٌقا اإل

ّٓ  اًمدٟمٞمقي٦م، ة ُمٜمٝمؿ أيْم٤ًم قمدّ و ؾمالم،٤مم يم٤من يرى ُمّمٚمح٦م ديٜمف وُمّمٚمح٦م اإلُماإل  أنّ إ

 ُمـ وإن مل أضمد أطمداً  ،قمذارسمٞمٕم٦م يزيد ضم٤مئزة ًمٌٕمض إ ف ُمـ اعمٛمٙمـ قمدّ أٟمّ  ئمٜمقن٤مٟمقا يم

اًم٘مْم٤مي٤م  يم٤من يتٕم٤مُمؾ ُمعأيْم٤ًم اًمٌٕمض أظمر و ُم٤مم اًمٌٞمٕم٦م،اًمٙم٤ٌمر ىمد اىمؽمح قمغم اإل

 قمـ قمدم ووم٤مء أهؾ اًمٙمقوم٦م ُم٤مم سمٚم٤ًمن اعمٜمع ُمتحدصم٤مً اًمٔم٤مهر؛ ًمذا ظم٤مـم٥م اإل سمح٥ًم

  ي-ُمٙم٤من ُت٘مؼ اًمٜمٍم اًمٕمًٙمرقمدم إو

يًّقغ ًمف ُم٤ٌميٕم٦م يزيد ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م اخلٓمػمة  ًمٜمٗمًف قمذراً  اإلُم٤مم مل ير وُمع ذًمؽ وم٢منّ 

ؾمالُمٞم٦م ٕضمؾ همض اًمٓمرف قمـ اعمّم٤مًمح اإل ٓ يًتٓمٞمعواًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشم٘مف،  اً ضمدّ  اً ضمدّ 

 ًمٚم٤ٌمـمؾ- ؾمالم ًمٚمٙمٗمر واحلؼسمٞمٕمتف ُمع يزيد هل سمٞمٕم٦م اإل ويرى أنّ  طمٗمظ ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف،

ف يم٤من غم ظمالف ُمع زقمامء ويم٤ٌمر ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، هم٤مي٦م إُمر أٟمّ ُم٤مم قممل يٙمـ اإل وقمٚمٞمف

يٙمـ هلؿ اقمؽماض ذم ىم٤ٌمل ُمٜمٓمؼ  مل ن أيْم٤مً وأظمرو داؤه،ف ُمٙمٚمػ سم٠مُمر قمٚمٞمف أيٕمت٘مد سم٠مٟمّ 

  ُم٤مم-اإل

ف مل يٜمس قمغم اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م واًمٕمًٙمري٦م ًمٌٜمل أُمٞم٦م، يمام أٟمّ  ُم٤مم ُمٓمٚمٕم٤مً ًم٘مد يم٤من اإلـ  3

ة اهلل وؾمالًم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ومٝمق اًم٘م٤مئؾ: ُم٤م ٚمتقطمٞمد وقم٤ٌمدٞم٦م ًمىمٚمقهبؿ وؾمقاسم٘مٝمؿ اًمٕمدائ ىم٤ًموة

ام٤م دقم٤مه  ف ٓ يٛمٙمـ هزيٛم٦م سمٜمل أُمٞم٦م قمًٙمري٤مً ًمذا ومٝمق يم٤من يٕمٚمؿ أٟمّ  ،مل ي٘متٚمقين ًمـ يؽميمقين

 اًمٌٞمٕم٦م وىمٌقل وآُمتٜم٤مع قمـ اًمٜمْم٤مل اًمًٚمٌلُمـ ظمالل اؾمتخدام  قمغم حم٤مرسمتٝمؿ ٕمزمإمم اًم

 ؿقمغم أهّن  تل شمٔمٝمرهؿاًم ٝمؿ قمـ اًمنمقمٞم٦مظمٚمٕم، ووحم٤ميمٛمتٝمؿ ومٙمري٤مً  اعمٔمٚمقُمٞم٦م واًمِمٝم٤مدة

 ؾمالُمل- اإل ؿٟمٛمقذج ًمٜمٔم٤مم احلٙم ؿؾمالم وأسمٕم٤مده اعمٕمٜمقي٦م وأهّن اإل قنٚمٛمثّ ي

اٟمحراف و هل ُم٠ًمًم٦م شمٖمٞمػم عمًػمة شم٤مريخ اإلؾمالم، ُم٤مماعم٠ًمًم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اإل إنّ 

 ٙمذاُم٤مم مل يٙمـ ًمٞمت٤ًمُمح أو هيٛمؾ ُمثؾ هواإل ،|أومٙم٤مر اًمٜم٤مس، وهدر جلٝمقد رؾمقل اهلل
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ًمٜمٌقة واًمقفم٤مئػ اعمٜمقـم٦م سمٛم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م ُمـ أُمقر، ومٞمؽمك اًمديـ واًم٘مرآن وذف ؾمالًم٦م ا

 قمزائف- أضمؾ طمٗمظ ٟمٗمًف وأ

 أو أّي  ×أو أظمٞمف اعمجتٌك ×هذا اعمقىمػ وهذا اًمٔمرف ًمق طمّمؾ ٕسمٞمف قمكم إنّ 

- هذه اعمخ٤مـمر ُتت٤مج إمم إٟمٙم٤مر ×احلًلمنموع ُمقمغم ٟمٗمس  ىمدُمقإ واطمد ُمـ إئٛم٦م

 ضمٝم٦م طم٤مدة وسحي٦م، وشمْمحٞم٦م وومداء- قمٚمٜمل وُمقا

ّٓ مل يٙمـ ؾمٌٞمؾ أُم٤مم اإل أوو٤مع اًمٕم٤ممل يالطمظ خص يمؾ ؿم  اًم٘مٞم٤مم، إذ أنّ ُم٤مم إ

إطمداث  ويٕمٚمؿ أنّ  ف يًػم ٟمحق آٟمحدار،أٟمّ  يرىف ُمع ظمالوم٦م يزيد وم٢مٟمّ ُم٘م٤مرٟم٦م ؾمالُمل اإل

ك تّ ٦م طموجّ قم٤مـمٗمٞم٦م هل٤م و وُمثػمةجي٤مد طمريم٦م ٟمققمٞم٦م ُمتقىمػ قمغم إ ة ذم أومٙم٤مر اعمجتٛمعهزّ 

 يتٗمٓمـ اًمٜم٤مس-

ؾمالم، ٤م حم٘م٘م٦م ُٔم٤مل وأهداف اإلًم٘مد يم٤من يٜمٔمر إمم اخلالوم٦م ذم شمٚمؽ إي٤مم قمغم أهّن 

سمح٥ًم اًمٔم٤مهر واخلٚمٞمٗم٦م، سمف قمٛمؾ ُم٤م هق ؾمالم ، ويٕمتؼمون اإلاًمّمقرة ص٤مرت هبذهوىمد 

 ٤ٌمقمف-يٚمتزُمقن سم٤مشمّ ُمرضمع آظمر يٙمقن أؾمقة قمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس و ف مل يٙمـ أّي وم٢مٟمّ 

سمدون وج٦م وسم٢مُمْم٤مء أو ؾمٙمقت ؿمخّمٞم٦م ُمثؾ  سم٤مًمنمقمٞم٦مظمالوم٦م يزيد  اشمًٛم٧مًمق  

ؾمالم أداة سم٤مىمٞم٦م، وؾمٞمٙمقن اإل اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥مؾمالم ذم ف ًمـ يٌ٘مك ُمـ اإلوم٢مٟمّ  اإلُم٤مم،

ُم٤مم قمغم ُم٤ٌمرزة هذا آٟمحراف اؾمتٖمالل أُمث٤مل يزيد؛ ًمذا صٛمؿ اإلووًمٕم٦ٌم سمٞمد احلٙمقُم٦م 

وُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمٛمقد واعم٘م٤مرومض سمٞمٕم٦م يزيد، واخلٓمقة وهل ٤مخلٓمقة إومم سمدأ سماًمٗمٙمري، و

ٓ و طمٞم٨م مل يٙمـ ؾمٌٞمؾ آظمر ًمٜمج٤مة اإلؾمالم، ؛ذم ُم٘م٤مسمؾ هتديد اًمٕمدو واعمّم٤مئ٥م اعمقضمٕم٦م

 ذم ذًمؽ ُت٘مٞمؼ عمٌتٖمك احلٙمقُم٦م- سمؾ إنّ  ُمـ ظمالل اًمتًقي٦م واًمّمٚمح، يٛمٙمـ اًمًػم ىمدُم٤مً 

ُم٤مم مل اإل ذم أنّ  وشمٙمراراً  ؾ ومٞمام ىمٚمٜم٤مه ُمراراً اجلقاب قمغم آقمؽماض اًمراسمع يتٛمثّ  إنّ ـ  3

ف ٓ يٛمٙمـ  اًمقوع وقُمٚمؿ ًمدى اجلٛمٞمع أٟمّ ف عم٤م شمٖمػّم ك يؽماضمع، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف هق أٟمّ ي٘مدم طمتّ 

واصؾ ُمًػمه، أوػ إمم ذًمؽ إمم أيـ يرضمع و آُم٤مم مل يرضمع اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م وم٢منّ 

  اًمِمٝم٤مدة-ًا سملم اًمٌٞمٕم٦م ويٙمقن أُمره دائرُمٙم٤من ؾمػمضمع إًمٞمف  أّي ُم٤مم؟ اإل
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 طٝبرتات اةححٍٛ تصسـ  14
ًمٙمـ وشمٍمحي٤مت اخلٓمٞم٥م اًمٜم٤مصٌل صحٞمح، طمقل  (737)صذم  فُم٤م يمتٌ إنّ ـ  44

ُمـ أضمؾ شمٗم٤مدي احلرب وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء صحٞمح هبذا  ُم٤مم ىمد ؾمٕمك ضم٤مهداً اإل سم٠منّ  هُم٤م ذيمر

، ودقم٤مهؿ إمم شمرك وهداهؿ إمم احلؼ ،احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ شمؿّ ُم٤مم ىمد أاإل أنّ وهق  اعمٕمٜمك

إذا يم٤من و -ديدٟمف وُمنموقمف ُمٜمذ اًمٌداي٦م ن هذايم٤مو ؿ سم٤محلرب،ٝمومل يٌتدئ ،احلرب

  -ومٖمػم صحٞمح ٦مآىمؽماطم٤مت اًمثالصمأيْم٤ًم ُم٘مّمقده 

اًمٌٞمٕم٦م ُمٜمف  أظمذأرادت اًمتٕمٌػم، وُم٤مم وطمريتف ذم و٧م طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ًمإلد شمٕمرّ ًم٘م 

ٕم٦م ُمع يزيد ُم٤ًموي٦م اًمٌٞم ك اؾمتِمٝمد؛ يمقٟمف يٕمت٘مد أنّ ُم٤مم مل ي٤ٌميع طمتّ اإلو ُت٧م اًمًٜم٤من-

اخلالوم٦م  سمٜمل أُمٞم٦م هؿ ُمـ همّم٥م نّ ؛ إذ أهمػم ؾمٚمٛمل ا ٓ يٕمدّ وومٕمٚمف هذ ًمدظمقل اًمٜم٤مر،

ؾمٚمٌقه إُمـ قمغم ، ووقمدواٟم٤مً  ُم٤مم زوراً ، وأرادوا أن ي٠مظمذوا اًمٌٞمٕم٦م ُمـ اإلؾمالُمٞم٦ماإل

سمتٚمؽ اًمٓمري٘م٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م  داًمث٤ٌمت واًمّمٛمقك ُم٣م ذم هن٤مي٦م إُمر سمجرم طمٞم٤مشمف طمتّ 

إمم أقمامل احلٙمقُم٦م  م واعمًٚمٛملم يٕمقدؾمالُم٤م يّي سم٤مإل ذم ؾمٌٞمؾ احلؼ- إنّ  اعم٠مؾم٤موي٦م ؿمٝمٞمداً 

 إُمقي٦م وأومٕم٤مهل٤م-

 ُم٤مم يم٤من وؾمٞمٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمٗمراً ؾمٗمر اإل نّ إاظؾؿ يا مب افديـ اخلطقب: 

ؾمالُمٞم٦م شمٜمٝمؾ ُمـ ٦م اإلؾمالُمٞم٦م؛ وؾمتٌ٘مك إُمّ ٦م اإلؾمالم وًمألُمّ ٤ًم ًمف وًمإلوُم٤ٌمريم ُمٞمٛمقٟم٤مً 

 سمريم٤مت هذا اًمًٗمر- 

ًمق يمٜم٧م ـ  |اهلل شمٕم٤ممم واعمالئٙم٦م واًمرؾمقل هذا اًمًٗمر هق اًمذي أظمؼم قمٜمف إنّ 

× ًمٚمحًلمُم٤ٌمرك همػم همػم ُمٞمٛمقن وه ٕمتؼمومل يأهّنؿ و، وشمٙمراراً  ُمراراً ـ  سمف ُمٕمت٘مداً 

  -قمّدوه ُمٜمِم٠م ًمٚمؼميم٤مت واًمٗمٞمقو٤مت واًمدرضم٤متوم٘مط، سمؾ واإلؾمالم 

ظمالوم٦م يزيد ووٓيتف ًمٚمٕمٝمد هق  قمغم اإلؾمالم وإُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٞمٛمقنُم٤م هق همػم  إنّ 

ُم٤م هق همػم  ذم يمرسمالء وواىمٕم٦م احلّرة، وُمٔم٤ممل يزيد، اًمديـتٛمرد وقمدو ئؿ ُمٕم٤موي٦م اعمضمراو

همػم ُم٤م هق  ،’صح٤مب رؾمقل اهللقمدي وقمٛمرو سمـ احلٛمؼ وأىمتؾ طمجر سمـ ُمٞمٛمقن 



 170  ........................................................................................  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 

 ٤محلؼ- سمُمٞمٛمقن فمٚمؿ ُمٕم٤موي٦م وخم٤مًمٗمتف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م 

ؾمالم هؿ أُمث٤مًمؽ ُمـ اعم١مًمٗملم ُم٤م هق همػم ُمٞمٛمقن ًمإل إنّ ظدو افديـ اخلطقب: 

دة ؾمالم وُم٤ًمقماًمذيـ أومٜمقا أقمامرهؿ ذم ظمٞم٤مٟم٦م اإلضمقريـ، وأقمداء اًمنمف واحلري٦م اعم٠م

لم، وإه٤مٟم٦م رضم٤مل اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر جي٤مد اًمٗمرىم٦م سملم اعمًٚمٛمآؾمتٕمامر وأهداف اًمّمٝم٤ميٜم٦م، وإ

  ؾمالُمل- طمنمك اهلل ُمع يزيد وؿمٛمر وُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم-اإل

يمخالوم٦م  ٤مئرةاجل ٦ماخلالوم : ًمق يمٜم٧م ص٤مطم٥م ومٝمؿ ًمٕمٚمٛم٧م أنّ اخلطقب افديـ ظدو

إمم  إُم٤مءهؿاًمذيـ يرؾمٚمقن و ،قمٌل اًمٙمالبأُمث٤مل يزيد واًمقًمٞمد وؿم٤مريب اخلٛمر وُمال

ريدون اجلٚمقس قمغم ؾمٓمح وي ،ُمثٚمؽ سم٠مؿمخ٤مصقن َي٠متّ اعمًجد وهؿ قمغم ضمٜم٤مسم٦م طمتّك 

 -٤ٌمريملمُم ئؽ هؿ همػموًمأ، اًمٙمٕم٦ٌم ذم وًمٞمٛم٦م مخر، ويّمقسمقن ؾمٝم٤مُمٝمؿ قمغم اًم٘مرآن

واًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هل ؾمٕم٤مدة وظمػم وسمريمـ٦م قمغم هذه احلٙمقُم٤مت  اخلروج إنّ  

 -(7)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمج٤مهديـ 

ًمف هذا اًم٘مدر ُمـ  ×ُم٤مم احلًلمًٗمر اإليم ٓ يقضمد ؾمٗمر |هجرة اًمرؾمقل سمٕمدو

أن ٓ شمريدون  وأقمداء سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمّّم٤مبأٟمتؿ مج٤مقم٦م . إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اخلػم واًمؼميم٦م

٦م شمرسم٧م ذم ُمدارس يزيد وأيب اًمٌ٘م٤مء يمٛمرشمزىم ونريدام شمإٟمّ  ُمـ هذه اًمؼميم٤مت، شمٜمٝمٚمقا

ًمٞمزيد  اطملمُمدّ  ؿ ؾمٜم٦م ٓ زًمتن وسمٕمد ُميض أًمػ وصمالصمامئ٦م وصمالصملمك أوطمتّ  ؾمٗمٞم٤من،

ذم  أٟمتؿ خمت٤مرونشمٚمؽ احلٙمقُم٤مت واضم٦ٌم اًمٓم٤مقم٦م،  ونوؿمٛمر وؾمٜم٤من واحلج٤مج، وشمٕمتؼم

 اًمْمالًم٦م واًمْمٞم٤مع!  قمغماًمٌ٘م٤مء 

وم٤مؾمٛمع ُم٤مذا ي٘مقًمف اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمرون ُمـ  إذا يم٤من هذا ىمقًمؽ، :اخلطقب افديـ ظدو

- اؾمٛمع رأي ؾمالُمل واًمراىملسم٤مًمٗمٙمر اًمٜمػّم اإل٦م اًمذيـ ي٘مرؤون اًمت٤مريخ أهؾ اًمًٜمّ 

 ُمٕم٤مسيؽ ذم ُمٍم:

 د حمٛمقد ُمدين أؾمت٤مذ ورئٞمس يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر: إنّ ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمّ 

                                                 
 -711: آي٦م آل قمٛمران (7)
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اًمذي أقمٓمك اًمٜمٗمس  ،اعمتٛمٞمّز ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهللاحلًلم اًمِمٝمٞمد هق اًمٜمٛمقذج 

 - ّد ـمريؼ اًم٤ٌمـمؾ ُمـ اجلٝم٤مت إرسمعواًمٜمٗمٞمس ُمـ أضمؾ احلؼ، وؾم

رأؾمف  اًمذي مل يٓم٠مـمئ اًمِمج٤معومرع ؿمجرة اًمٜمٌقة ووًمد ذاك اإلُم٤مم  ٟمٗمًف أّٟمف إممٟمٔمر 

 ُمـ ظمقف أو ذًم٦م-  ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ٟمٗمًف سم٠مّٟمف هق اعمٕمٜمل سمزوال احلزن وإؾمك ورومع شمٚمؽ اًمٔمٚمامت- ٟمٔمر إممو

 -أقمامق ىمٚمٌف صقت خي٤مـمٌف ُمـ

  -هذه اًمِمدائد ًمرومعسمـ رؾمقل اهلل أٟم٧م، ي٤م 

ڦ )ك أٟمزل قمٚمٞمف ك اًمٔمٚمامت، وأفمٝمر احلؼ، وأزهؼ اًم٤ٌمـمؾ طمتّ ًم٘مد أزال اهلل سمجدّ 

 -، ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أومقاضم٤مً (7)(ڄ ڄ ڄ ڄ

ك ضمٕمؾ يم٤من واًمدك ص٤مطم٥م اًمًٞمػ احل٤مد واًم٘م٤مـمع اًمذي مل خيٛمد ذم همٛمده طمتّ 

  ٚمتقطمٞمد-رىم٤مب اعمنميملم ذًمٞمٚم٦م ًم

دومع اًمٔمٚمٛم٦م اهلل، واك وأسمٞمؽ، ضم٤مهد وطم٤مُمل قمـ ديـ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُمثؾ ضمدّ  ىمؿ،

  -(7)قمٜمف، وـمّٝمر إرض ُمـ اًم٘مذارة واًمٌٖمل واًمٕمدوان

                                                 
 -7: آي٦م اًمٜمٍم (7)

 واٟمٔمروا، 343و 347ص ×ُمـ قمٔمٛم٦م احلًلم أؿمٕم٦ميمالم هذا اًمرضمؾ ـمقيؾ، ومٚمػماضمع يمت٤مب ( 7)

 -351و 354و 353و 353ص ذم هذا اًمٙمت٤مب: أيْم٤مً  د اًمٖمزازمد ىمٓم٥م وحمٛمّ يمالم اًمًٞمّ 
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 َساحٌ ايٓٗط١ـ  4
٠مؾمٞمس هدف اإلُم٤مم يم٤من شم هذا اًمٗمّمؾ اعمٓم٤مًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م، وأنّ ـ ًم٘مد يمرر ذم  41

احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وىمد أضمٌٜم٤م قمـ ذًمؽ سمٕمقن اهلل، وسمرّد هذا اًمرأي ؾمؽُمّد أيمثر ُمٓم٤مًم٥م 

ُمع ذًمؽ ؾمٜم٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر ُمراطمؾ اًمٜمٝمْم٦م ووم٘م٤ًم ًمت٘مًٞمؿ وهذا اًمٗمّمؾ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم- 

 اعم١مًمػ، وٟمقوح سم٤مظمتّم٤مر ُم٤م ضمرى- 

 املسح١ً ا٭ٚىل
الل آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م، ذم هذه اعمرطمٚم٦م سمدأ اإلُم٤مم ُمٕم٤مروتف حلٙمقُم٦م يزيد ُمـ ظم

ك قمٚمٞمف ك ٓ ُيٚم٘موُمـ صمؿَّ ه٤مضمر إمم ُمٙم٦م ًمٙمقهن٤م ُم٠مُمٜم٤ًم سمحٙمؿ )ُمـ دظمٚمف يم٤من آُمٜم٤ًم(، طمتّ 

ة- وىمد اٟمتنم ظمؼم هجرشمف ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًم ٘مٌض ذم اعمديٜم٦م وُي٘متؾ ومٞمٝم٤م قمغم طملم همرَّ

وٞمَّ٘مقا قمغم  ؿآشمّم٤مل آٟمذاك، ومٕمٚمؿ اجلٛمٞمع أهّن  سمام شم٘متْمٞمف إوو٤مع وإطمقال ووؾم٤مئؾ

؛ ًمٙمل ي٠مظمذوا ُمٜمف اًمٌٞمٕم٦م، وأنَّ اإلُم٤مم ىمد اُمتٜمع قمـ اًمٌٞمٕم٦م وه٤مضمر إمم |ؾمٌط رؾمقل اهلل

 طمرم اهلل- 

يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ؿمخّمٞم٤مت ديٜمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م أظمرى ذم ُمٙم٦م، هٞمٛمٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م ؿمخّمٞم٦م 

 صقًمف، وأظمذت شمؽمدد قمٚمٞمف وشمالزُمف-اإلُم٤مم سمٕمد و

ػ اًمٜم٤مس يٜمٝمٚمقن ُمـ ومٞمض وقمٙم ،ويم٤مٟم٧م ضمٚم٤ًمت اإلُم٤مم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م طم٤مومٚم٦م

د  |وٓيتف، ويٖمؽمف يمؾ ؿمخص سم٘مدره ُمـ سمحر قمٚمؿ اسمـ اًمٜمٌل وُمٕمرومتف وومٙمره ويتزوَّ

 ُمٜمف-

٦م ؾمٞمقل ُمـ دم٤مه ُمٙمإمم اًمٕمراق اهن٤مًم٧م قمٚمٞمف سم٤م قمٜمدُم٤م وصؾ ظمؼم هجرة اإلُم٤مم
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 رؾم٤مئؾ اًمدقمقة اعم٘مؽمٟم٦م سم٢محل٤مح اًم٘مقم وإسارهؿ، وىمًٛمٝمؿ قمٚمٞمف، ُمدقملم إت٤مم احلج٦م-

يٜم٦م اًمٙمقوم٦م أيمثر ُمـ همػمه٤م فمٚمؿ وضمقر ُمٕم٤موي٦م، ام٤م ضمٕمؾ ُمِم٤مقمر أهٚمٝم٤م ًم٘مد قم٤مٟم٧م ُمد

قمغم احلٙمقُم٦م إُمقي٦م، وأصٌح يمٛمـ يتحلم اًمٗمرص٦م ًمٞمٕمد ٟمٗمًف ًمٚمٜمٝمْم٦م  شمٚمتٝم٥م طم٘مداً 

 وآٟمت٘م٤مم-

وًم٘مد سمٚمٖم٧م اخل٤ًمئر اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م اًمتل شمٙمٌدهت٤م طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م وأسمٜم٤مء اًمزٟم٤م ُمـ 

ُمـ احلد اعمتٕم٤مرف، ويم٤مٟم٧م شمٕمّد شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م ًمنمـم٦م ىمٌٞمؾ زي٤مد ذم هذه اعمديٜم٦م أيمثر 

ورضم٤مل أُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ُمـ اعمرايمز احل٤ًمؾم٦م واعمثػمة ًمٚم٘مٚمؼ؛ ًمذًمؽ يم٤من حيٙمٛمٝم٤م دائاًم وٓة 

ضمالدون أُمث٤مل: زي٤مد واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم؛ ًمٞمٙمقٟمقا ىم٤مدريـ قمغم إمخ٤مد روح اًمثقرة ذم هذه 

 اعمديٜم٦م-

أًمقان اًمتٕمذي٥م، إذ يم٤من اًم٘متؾ ودظمقل  ذم هذه اعمديٜم٦م أىمًك ×ًم٘مد واضمف ؿمٞمٕم٦م قمكم

 اًمًجـ واعمقت ُت٧م ضب اًمًٞم٤مط واًمتٛمثٞمؾ ُمـ مجٚم٦م اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل ت٤مرس سمحؼ أّي 

، وم٤مجلٛمٞمع ىمد و٤مىمقا ذرقم٤ًم ُمـ ضمقرهؿ، ُم٤م قمدا |ؿمخص ُئمٝمر اعمح٦ٌم ٔل سمٞم٧م اًمٜمٌل

 ٟم٘مٞم٤مد هلؿ-امًمتٝمؿ وآُمع سمٜمل أُمٞم٦م وىمٌٚمقا قمَ  اًمذيـ اٟم٤ًمىمقا

اجل٤مٟم٥م اًمروطمل ٕهمٚم٥م اًمٜم٤مس وٕمٞمٗم٤ًم، وىمد هٞمٛمـ قمٚمٞمٝمؿ  وذم ذًمؽ اًمقىم٧م أصٌح

اخلقف ُمـ ضمٜمقد وقم٤ًميمر سمٜمل أُمٞم٦م، وص٤مر اًمٗمِمؾ هق ُمّمػم طمريم٤مت اًمتٛمّرد اًمتل 

ك ختٌق هيٕم٤ًم يم٤محلريم٤مت اعمٗم٤مضمئ٦م، وؾمخٓمٝمؿ ي٘مقُمقن هب٤م ٟمتٞمج٦م ذًمؽ، ومام إن شمٌدأ طمتّ 

راي٦م اًمثقرة قمٜمدُم٤م ٓ اىمتٍم قمغم آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٝمت٤موم٤مت اًمثقري٦م سم٤مًمٚم٤ًمن، وآًمتٗم٤مف طمقل 

ؾ اًمّمٕم٤مب، ومام أهع أن شمدب اًمٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمؿ سم٥ًٌم اخلقف واًمرقم٥م  شم٘مؽمن سم٤مخلٓمر وَُتٛمُّ

واًمٜمٗم٤مق واًمتِمت٧م واًمٓمٛمع وطم٥م اجل٤مه واعم٤مل، وشمريمٝمؿ ىم٤مئد اًمثقرة وطمٞمدًا، واًمتٕم٤مون 

 ُمع رضم٤مل أُمـ احلٙمقُم٦م إلًم٘م٤مء اًم٘مٌض قمٚمٞمف، واًمت٤ًمسمؼ ذم ٟمٙم٨م اًمٕمٝمد- 

ذه اًمروطمٞم٦م اهلزيٚم٦م واعمتدٟمٞم٦م واعمٝمزوزة يٕمّدون أٟمٗمًٝمؿ امـ يم٤من ه١مٓء اًمٜم٤مس هب
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يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ًمق وضمدٟم٤م ُمـ ي٘مقدٟم٤م ًمٜمٝمْمٜم٤م،  ،ك يؼمروا ُمقاىمٗمٝمؿيتٚمٝمػ ًمٚمثقرة، وطمتّ 

وأؾم٘مٓمٜم٤م اًمديمت٤مشمقر، وومْمحٜم٤م طمٙمقُم٦م يزيد اعمًتٌدة واعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم، وأويمٚمٜم٤م 

 إقمامل إمم أٟمزه إي٤مدي- 

وومٞم٤مء وص٤مدىملم ذم هذا امـ ٓ يتج٤موز قمدد إص٤مسمع ـ أوطم٘م٤ًم يم٤من اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ـ 

طمٙمقُم٦م ُمٕم٤موي٦م  ذمقم٤مء، وىمد ٟمجحقا ٟمج٤مطم٤ًم يمٌػمًا ذم آظمت٤ٌمر اًمذي اُمتحٜمقا سمف دّ آ

 ويزيد وقمٌد اعمٚمؽ واحلج٤مج-

ؾ إهمٚمٌٞم٦م يم٤من يٜمتٝمز اًمٗمرص ويًتٖمؾ إوو٤مع، أُّم٤م اًمٌٕمض أظمر واًمذي يِمٙمّ 

طمٙمقُم٦م  ضمٞمش وىمقات ذم اًمٕمٛمؾ يم٤مٟمقاّؼ وىمٚمقهبؿ إمم ضم٤مٟم٥م طمٙمقُم٦م احل طمٞم٨م إنّ 

رة يّمٜمٗمقن أٟمٗمًٝمؿ ذم زُم ×ُمـ ظمالل شمقـمٞمد اًمٕمالىم٦م ُمع اإلُم٤مم احلًلماًم٤ٌمـمؾ، و

وٓ ُيٜمًٌقن إمم اجلٝم٤مز  وـمٜمٞمتٝمؿ؛ ًمٙمل ٓ شمتِمقه إطمرار ويٌٕمثقن رؾم٤مئؾ اًمدقمقة

 إُمقي، سمؾ رسمام يم٤مٟمقا ذم ذات اًمقىم٧م يتٕم٤موٟمقن ُمع سمٜمل أُمٞم٦م، ويتجًًقن ًمّم٤محلٝمؿ-

ېئ ېئ ىئ ) :ُمْمٛمقنهق اًمٙمقوم٦م  طم٤مل وم٘مد يم٤من ًم٤ًمن طم٤مل أهؾ وقمغم أّي 

 -(7)(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ك ٟم٘مقم سمٜمٍمشمؽ، وٟمْمحل سم٠مٟمٗمًٜم٤م ؿ ي٘مقًمقن ًمإلُم٤مم: عم٤مذا ٓ شمٚمتحؼ سمٜم٤م طمتّ ويم٠مهّن  

أّن  اإلُم٤مميم٤من يرى وأُمقاًمٜم٤م ذم ؾمٌٞمٚمؽ، ومتحٞمل ديـ اهلل وُتٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م سمحٙمؿ اًم٘مرآن- 

 ذه اًمدقمقة وإت٤مم احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ-آؾمتج٤مسم٦م هلهق شمٙمٚمٞمٗمف 

ي٘مقًمقن: جي٥م أن يٜمٝمض اإلُم٤مم ويٛمٜمع يزيد، وًمق مل يٜمٝمض واظمت٤مر اًمًٙمقت يم٤مٟمقا 

 أُمؾ قمغم أظمريـ-  ومال يٜمٌٖمل قم٘مد أّي 

وطم٘م٤ًم يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٘مد يم٤من اإلؾمالم يقاضمف ووٕم٤ًم ظمٓمرًا مل يًٌؼ ًمف ُمثٞمؾ، وٓ 

                                                 
 -733: آي٦م ـمف( 7)
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 ّٓ داء- يم٤من قمغم اإلُم٤مم أن يٗمٝمؿ اًمٜم٤مس  سم٤مًمتْمحٞم٦م واًمٗميٛمٙمـ إٟم٘م٤مذه ُمـ ذًمؽ اًمقوع إ

رداءة اًمقوع، ويٜمذرهؿ، وُيٓمٚمع اجلٛمٞمع قمغم قمٔمؿ ُمٕمّمٞم٦م ُم٤ٌميٕم٦م يزيد- ومٕمدم ىمٌقل 

اًمٙمقوم٦م ُمع شمٚمؽ اعمِم٤مقمر احلامؾمٞم٦م اًمتل أفمٝمروه٤م، ؾمٞمًّقغ هلؿ إىم٤مُم٦م احلج٦م  أهؾدقمقة 

ُم٤مم ًمذًمؽ ىمٌؾ اإل ؾ اًمت٘م٤مدير ؾمػمون أٟمٗمًٝمؿ ُمٕمذوريـ؛ؿ قمغم أىمقمغم اإلُم٤مم، أو أهّن 

ره ـ قمغم اًمٕمٙمس ام٤م شمّمقّ  ٦م ىمٚمٞمٚم٦مُم٤م قمدا صمٚمّ  اًمِمخّمٞم٦م قمديٛمقدقمقة أوًمئؽ اًمٜم٤مس وهؿ 

 ـ سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمَّف يم٤من يتٜم٠ٌم سم٤معمًت٘مٌؾ- (753)صيم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ذم 

 ـ َٛقف اإلَا1ّ
ـ يم٤من ُمقىمػ اإلُم٤مم دم٤مه شمٚمؽ اًمٙمت٥م واحلج٩م هق ىمٌقل اًمدقمقة وإرؾم٤مل  41

يمقن اإلُم٤مم مل يتخذ ىمرار اًمًٗمر إمم اًمٙمقوم٦م ًمٖم٤مي٦م هذا ُمـ  (754)صُمًٚمؿ، وُم٤م يمتٌف ذم 

اًمت٤مريخ ًمٞمس صحٞمح٤ًم، وم٘مد ىمرر اإلُم٤مم اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق ُمٜمذ اًمٌداي٦م، ويم٤مٟم٧م ظمٓمتف 

 ٜم٦م، ومل يٙمـ خيٓمط ًمٙمؾ ُمٜمزل سمحًٌف-ُمٕمٞمّ 

ؿ اإلُم٤مم مل يٕمزم قمغم اًمذه٤مب إمم اًمٕمراق ىمٌؾ أن يًتٚم ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم ىمقًمؽ سم٠منّ 

سم٠مُمر أٟم٤م  اعمٜم٤ممأُمرين ذم ىمد  |نَّ رؾمقل اهللىم٤مل: إ اإلُم٤مم ؟ أمل شمذيمر سم٠منّ يمت٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م

هذه  ، وقمغم أؾم٤مس|، ومحريم٦م اإلُم٤مم ٟمحق اًمٕمراق يم٤مٟم٧م اُمتث٤مًٓ ُٕمر اًمٜمٌلُم٤مض ًمف

ؾ اؾمتالم اًمٙمت٥م؛ ٕنَّ هذه ٓ شمًتٓمٞمع أن شم٘مقل سم٠منَّ اإلُم٤مم مل يٕمزم قمغم اًمذه٤مب ىمٌ اًمرؤي٤م

ه٤م ذم اعمديٜم٦م، الم اًمٙمت٥م، سمؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد رآتيٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمٌؾ اؾم اًمرؤي٤م

اًمٕمراق ىمد دقمقا اإلُم٤مم وم٘مد يم٤من ُمْمٓمرًا ًمٚمخروج ُمـ ُمٙم٦م، يمام  أهؾك ًمق مل يٙمـ وطمتّ 

ورد ذم اًمرواي٤مت، ومٕمٜمدُم٤م أىمٌٚم٧م رؾمؾ يزيد إمم ُمٙم٦م ًمٖمرض ىمتؾ اإلُم٤مم قمزم اإلُم٤مم 

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم أنّ  ٕم٦ٌم وطمرم اهلل،ومج٠مة قمغم اًمذه٤مب ًمٚمٕمراق؛ ًمٙمل ٓ هتتؽ طمرُم٦م اًمٙم

ووصقل  اًمٕمراق أهؾوصقل اًمرؾم٤مئؾ ُمـ اًمٕمراق يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم، وُمع اًمٕمٚمؿ سمٛمٓم٤مًم٦ٌم 

 ذم همػم حمٚمف، سمؾ يم٤من ٓزُم٤ًم- اعمًٌؼيمتٌٝمؿ، مل يٙمـ اًمٕمزم 
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3ُّ  ١ َطًِ بٔ عكٌٝـ َٗ
، وٕضمؾ أن يث٧ٌم (751)ص٦م ُمًٚمؿ ذم ر اًمٙم٤مشم٥م ذطم٤ًم ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٝمٛمّ ـ ذيم 44

مجٚم٦م )وم٢ميّن أىمدم إًمٞمٙمؿ وؿمٞمٙم٤ًم( اًمتل وردت ذم سمتٗمًػم ًمٞمف ىم٤مم ف سيح ومٞمام ذه٥م إأٟمّ 

ٕم٤ًم(، ذم وؾم٠مىمدم إمم اًمٙمقوم٦م هي ٜمحق اًمت٤مزم: )طمٞمٜمذاك ؾم٠مًمٌل ـمٚمٌٙمؿ،يمت٤مب اإلُم٤مم، سم٤مًم

يمالم اإلُم٤مم هذا يّمدق أيْم٤ًم قمغم جمٞمئف إمم اًمٕمراق ودظمقًمف ذم يمرسمالء ـ قمغم  طملم أنّ 

ًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم ذم ظمٓم٦ٌم أًم٘م٤مه٤م قمٜمد ًم٘م٤مئف ضمٞمش أوًمئؽ اعمْمٞمٗملم اخل٤مئٜملم اعمتخ٤مذًملم ـ ًمذ

ً ضمّدًا، وذم  طم٤مل إنّ  وقمغم أّي  ر: )وم٢من يمٜمتؿ قمغم ذًمؽ وم٘مد ضمئتٙمؿ(-احل هذا ًمٞمس ُمٝمامَّ

ف ضم٤مء سمف ذم ًمٙمقوم٦م مل يرد ذم ٟمص اًمرواي٦م ًمٙمٜمّ سمٕمض اعمقاوع إظمرى أيْم٤ًم رهمؿ أنَّ ًمٗمظ ا

 اًمؽممج٦م-

: )وم٢من يمت٥م إزم أٟمَّف ىمد اضمتٛمع رأي إنَّ إُمر اًمذي ٟمٚمٗم٧م إًمٞمف هٜم٤م هق أنَّ مجٚم٦م

اعمراد هق أينَّ أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ ُمًٚماًم، وأٟم٤م أًمتحؼ سمف  ًمٞمس هل٤م ُمٗمٝمقم؛ ٕنّ ُمٚمئٙمؿ---إًمخ(، 

 جمٞمئل ؾمٞمٙمقن ذم هذا اًمقوع وذًمؽ اًمقىم٧م- أي أنّ  ل يمت٤مسمف،سمٕمد وصق

 ×ـ فٛا٥د إزضاٍ َط1ًِ

 ُمـ إرؾم٤مل ُمًٚمؿ؟ اًمٗم٤مئدة ُم٤مىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: إذا مل يٙمـ هلذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمٝمقم، إذن 

 ادتٛاب

خلالوم٦م يزيد، وومْماًل قمـ يمقن هذه اعمٕم٤مرو٦م وفمٞمٗم٦م  ُمٕم٤مرو٤مً  ×د اًمِمٝمداءيم٤من ؾمٞمّ 

١مول قمـ طمٗمظ اعمًواًم٤ٌمرزة  واًمٕم٤مئٚمٞم٦م ضمٝم٦م ؿمخّمٞمتف اعمٕمٜمقي٦مُمـ ومردي٦م، يم٤من اإلُم٤مم 

ُم١ًموًمٞم٦م طمراؾم٦م اًمنميٕم٦م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م شم٘مع  ، ويٕمت٘مد قمٛمقم اًمٜم٤مس سم٠منّ ُمػماث اًمٜمٌقة

ُمـ اًمالزم أن ُيٕم٤مرض وُيٕمٚمـ قمـ ُمٕم٤مروتف؛ ًمٞمٜمٓمٚمؼ يم٤من ٕومم قمغم قم٤مشم٘مف، سم٤مًمدرضم٦م ا

 ^اإلُم٤مم وأهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م نّ صقشمف ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ويتْمح ًمٚمجٛمٞمع أ
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يٕم٤مروقن سمِمّدة هذه إٓقمٞم٥م وشمٚمقي٨م يزيد اعمِم١موم اًمٜمجس عمٜمّم٥م زقم٤مُم٦م اإلؾمالم- 

صّٛمؿ  ـ اًمقطمٞمدة اعمتٛمٞمزة ذم اًمٕم٤مملاًمذي هق اًمِمخّمٞم٦م اإلُم٤مم ـ  سم٠منّ  يم٤من يٜمٌٖمل أن يتْمح

و٦م اًمٜم٤مس ده اًمٌٕمض أُم٤مم ُمٕم٤مراًمذي ؿمٞمّ  اًمًدأّٟمف يمن ، وشمّمٛمٞماًم ىمٓمٕمٞم٤ًم قمغم اعمٕم٤مرو٦م

حلٙمقُم٦م، وهذا ُم٤م جل٠مت إًمٞمف ا ؿ اخلروج قمـ اجلامقم٦م واًمثقرة ودّ ة ومٕمٚمٝمؿ سم٤مؾموردّ 

قا يٕمتؼمون اجل٤ٌمسمرة أُمث٤مل يزيد واًمقًمٞمد واحلج٤مج وزي٤مد واسمـ زي٤مد، اًمذيـ يم٤مٟم ٤متطمٙمقُم

قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل، وم٘مد يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م ُتٓمٞمؿ هذا احل٤مضمز  ٤مً اخلروج قمٚمٞمٝمؿ ظمروضم

ل ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٦م اًمذي واًمتٛمٞمٞمز سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وُمٜمع احلٙمقُم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمـ اؾمتٖمال

احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؛ ًمذًمؽ رومٕم٧م ظمٓمقة اإلُم٤مم اعمتٛمثٚم٦م ذم  ُمـ يثقرون ودّ  ُيتخذ سمحّؼ 

 ٦م إمم ُمّٙم٦م صقت ُمٕم٤مروتف وأوصٚمتٝم٤م إمم أؾمامع اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد-اهلجرة ُمـ اعمديٜم

ام ذم ؿمٝمر احل٩م، ؾمٞم أهؿ ُمرايمز اًمؽمدد ٓاًمذي يم٤من ُمـ يم٤من شمقىمػ اإلُم٤مم ذم ُمٙم٦م 

ف سمٚم٘م٤مئف سمٕمض إيم٤مسمر واًمِمخّمٞم٤مت، وهق يتحدث ُمٕمٝمؿ هبذا اعمقوقع، ويم٤من يتنّم 

ًمٚمجٛمٞمع: قمدم ضمقاز اًمتزام ويٌلمِّ أدًمتف وسمٜمقد وصم٤مئ٘مف ذم اًمتخٚمػ قمـ اًمٌٞمٕم٦م، ويٕمٚمـ 

ر ًمإلؾمالم، ومروو٦م اًمديـ اعمحٛمدي ًمٞم٧ًم ُمـ اًمري٤مض  اًمّمٛم٧م دم٤مه هذا اًمقوع اعمدُمِّ

اًمتل شمٕمِمٕمش ومٞمٝم٤م هذه اًمٖمرسم٤من واخلٗم٤مومٞمش، وُمٜمّم٥م اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞمس ُمـ 

تل يم٤من اإلُم٤مم يٌلمِّ هلؿ اعم١ًموًمٞم٦م اخلٓمػمة اًمص٥م اًمتل يًتحؼ يزيد اًمؽمسمع قمٚمٞمف، واعمٜم٤م

 ن يتحٛمٚمقه٤م ذم هذا اًمقىم٧م-جي٥م أ

، ودم٤موز ٥م اًمدقمقة وشمت٤مسمٕم٧م قمٚمٞمف رؾمؾ اًمٙمقومٞملمسمٕمد أن وصٚم٧م إًمٞمف يمتو 

ك، إحل٤مطمٝمؿ وإسارهؿ احلد، طمتّ  ك يمتٌقا ًمف: إذا مل شمًتج٥م ًمدقمقشمٜم٤م ومًٜمِمٙمقك إمم ضمدِّ

تخذه٤م ٟمقاطمل إمم اًمٙمقوم٦م- وىمد يم٤من اإلُم٤مم يراقمل ذم ظمٓمقاشمف اًمتل ي ُمًٚمامً  وم٠مرؾمؾ اإلُم٤مم

 اًمٗمقائد اًمت٤مًمٞم٦م:  يم٤مٟم٧م شمتح٘مؼ، وذم إرؾم٤مل ُمًٚمؿ إمم اًمٙمقوم٦م وم٘م٤ًم خلٓم٦َّمخمتٚمٗم٦م و

صدى صقت ُمٕم٤مرو٦م اإلُم٤مم واُمتٜم٤مقمف قمـ اًمٌٞمٕم٦م يٜمٓمٚمؼ سمِمٙمؾ أىمقى  يّمٌحـ 7
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ل ُم٤م يت٤ٌمدر ًمذهـ أّي  ؿمخص ُمـ ذًمؽ هق رومض اإلُم٤مم حلٙمقُم٦م  وأوؾمع وأسمٚمغ، وأوَّ

ضمقاز ُم٤ًموُمتف أسمدًا- إذ يزيد ووضمقب آُمتٜم٤مع قمـ سمٞمٕمتف وطمرُم٦م اًمتٕم٤مون ُمٕمف وقمدم 

ؾ اعمٕمٜمك اًمت٤مم ٕظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمإلُم٤مم ُمـ اًمٜم٤مس يم٤من اإلقمالن قمـ سمٓمالن ظمالوم٦م يزيد يٛمثّ 

 واًمٕمٛمؾ قمغم إؾم٘م٤مط احلٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦م-

اًمٙمقوم٦م عمًٚمؿ ذم سمداي٦م طمٙمقُم٦م يزيد، وظمروضمف، وٟمٙم٨م  أهؾأظم٤ٌمر سمٞمٕم٦م  ـ إنّ 7

ل يم٤مٟم٧م شمٜمتنم وشمتٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمت ،ٞمٕم٦م ُمـ ىمٌٚمٝمؿ، وؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ وه٤ميناًمٕمٝمد وٟم٘مض اًمٌ

سمٛمث٤مسم٦م أهؿ  ه٤مإًمًـ ضمٕمٚم٧م إٟمٔم٤مر شمتجف إمم اعمٕم٤مرو٦م اًمتل يم٤من يٌدهي٤م اإلُم٤مم، وشمٕمتؼم

هٞم٠َّمت أذان ًمًامع ٟمتٞمج٦م ُمٕم٤مرو٦م اإلُم٤مم ًمٞمزيد، و أطمداث ذًمؽ اًمزُم٤من،وىم٤مئع و

وإوؾم٤مط، واًم٘مدر ومٙم٤مٟم٧م شُمٓمرح أظم٤ٌمر هذه احل٤مدصم٦م اعمثػمة ًمٚم٘مٚمؼ ذم يم٤موم٦م اعمج٤مًمس 

اًمٕمٛمؾ اًمذي ىم٤مم سمف اإلُم٤مم أصم٧ٌم ضمقاز سمؾ وضمقب اخلروج قمغم احلٙمقُم٦م،  عمًّٚمؿ هق أنّ ا

ًمٚمتٗمرىم٦م  سم٤مًمرهمؿ ُمـ ضمٝم٤مزه٤م اإلقمالُمل اًمذي يم٤من يٕمتؼم ذًمؽ إظمالًٓ سم٤مًمٜمٔم٤مم وؾم٤ٌٌمً 

قمٛمؾ اإلُم٤مم ُي٠مصّمر ذم ُم٘م٤مسمؾ اإلقمالم اًمٞمزيدي مل يٙمـ  وأُمرًا همػم ضم٤مئز، وُمـ اعمٕمٚمقم أنّ 

ف وطمؼِّ أظمٞمف: )احلًـ سمًٞمّ  |اًمذي وصٗمف اًمٜمٌل د ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م، وىم٤مل ذم طم٘مِّ

 واحلًلم إُم٤مُم٤من ىم٤مُم٤م أو ىمٕمدا(- 

ـ يم٤مٟم٧م أدٟمك ُمٜمٗمٕم٦م ُمـ إرؾم٤مل ُمًٚمؿ إمم اًمٙمقوم٦م أن ُيٕمرف اإلُم٤مم سملم يم٤موم٦م 3

ـم٤مقمتف واضم٦ٌم  قمل اًمقطمٞمد ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وأنّ اعمًٚمٛملم سم٠مٟمَّف اخلٚمٞمٗم٦م اًمرؾمٛمل واًمنم

ن سمٓمٚم٧م ظمالوم٦م يزيد وأصٌح٧م همػم ذقمٞم٦م ُمـ ضمٝم٤مت ُمتٕمددة، قمغم اجلٛمٞمع؛ ٕٟمَّف سمٕمد أ

ظمذت قمغم أؾم٤مس اًم٘مٝمر ًمف ىمد أُ وأصٌح همػم ضم٤مئز اًمٓم٤مقم٦م، ومْماًل قمـ يمقن سمٞمٕم٦م اًمٜم٤مس 

 ، وُت٧م سمريؼ اًمًٞمقف وأؾمٜم٦م اًمرُم٤مح-واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م

أصٌح اإلُم٤مم اًمِمخص اًمقطمٞمد ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمذي أقمٓمتف ذائح اًمٜم٤مس  

ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ـ أصقاهت٤م وسم٤ميٕمتف سمحري٦م؛ ًمٙمقٟمف يٛمتٚمؽ  اعمختٚمٗم٦م ـ أو
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اًمّمالطمٞم٦م واًمٙمٗم٤مءة، طمٞم٨م سم٤ميٕمتف ؿمخّمٞم٤مت سم٤مرزة أُمث٤مل طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر، وُمًٚمؿ سمـ 

قمقؾمج٦م، وأٟمس سمـ طم٤مرث، وقمٌداًمرمحـ سمـ قمٌد رب إٟمّم٤مري، وآظمريـ ُمـ 

يد هق ٞمٗم٦م اًمرؾمٛمل، ويز، وهمػمهؿ؛ سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ يم٤من اإلُم٤مم هق اخلٚم|أصح٤مب اًمٜمٌل

٦م هذه اًمٌٞمٕم٦م صحٞمح٦م، يم٤من سمٕمض أهؾ اًمًٜمّ  اًمٖم٤مص٥م واخل٤مرج قمغم اإلُم٤مم، وسمام أنّ 

وم٤مُت٤ًم سم٢مرؾم٤مل  يٓمٚم٘مقن قمغم اإلُم٤مم ًم٘م٥م أُمػم اعم١مُمٜملم- إذن ُمـ هذه اجلٝم٦م أصٌح اإلُم٤مم

أصٌح يزيد  وقمٚمٞمف٦م واٟمٕمزل يزيد شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم، اإلقمالن اًمرؾمٛمل قمـ اخلالوم ُمًٚمؿ؛ ّٕٟمف شمؿّ 

اًمذي يٛمتٚمؽ يم٤موم٦م ذوط اًمزقم٤مُم٦م اخل٤مرج سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم قمغم اخلٚمٞمٗم٦م اعمٜمّمقص  هق

 إلُم٤مم اًمذي يم٤مٟم٧م ـم٤مقمتف ُمٗمؽمو٦م قمغم اجلٛمٞمع-وىمتؾ ا ،اًمذي اٟمتخٌف اًمٜم٤مسو

هيٞمٛمٜمقن قمغم  |إرؾم٤مل ُمًٚمؿ إمم اًمٙمقوم٦م يمِمػ قمـ يمقن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل ـ إنّ 3

دهؿ ن ذم طمٙمقُمتٝمؿ، وشم١ميّ إومٙم٤مر واًم٘مٚمقب، واًمٜم٤مس يٛمٞمٚمقن إًمٞمٝمؿ سمٓمٌٕمٝمؿ ويرهمٌق

اًمروح اجلامهػمي٦م سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ، وًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمري٦م رأي ٟٓمتخ٥م اجلٛمٞمع ـ أو 

 ّٓ ة اًمٕمًٙمري٦م وأؾمٜم٦َّم اًمرُم٤مح ىم٤مُم٧م سم٘مٛمع أومٙم٤مر   أنّ أهمٚمٌٝمؿ قمغم أىمؾ شم٘مدير ـ اإلُم٤مم، إ اًم٘مقَّ

 اعمجتٛمع-

اًمٙمقوم٦م وُم٤م يم٤من ًمدهيؿ ُمـ إسار وإحل٤مح، يم٤من يًتقضم٥م  أهؾدقمقة  ـ إنّ 5

ك يٚم٘مل ؿمخّمٞم٦م طمتّ ، وهق إروم٤مدهؿ ٤مًمدرضم٦م إومم هذا اعم٘مدار ُمـ رّدة ومٕمؾ اإلُم٤ممسم

اعمتجؼمة؛ يمل  احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ، ويث٧ٌم هلؿ وًممظمريـ اؾمتٕمداده إلؾم٘م٤مط طمٙمقُم٦م يزيد

 |اًم٘م٤مئد احل٘مٞم٘مل ًمٚمٜم٤مس واإلُم٤مم اعمٜمّمقص ُمـ ىمٌؾ اهلل واًمرؾمقل َيٕمَٚمؿ اجلٛمٞمع أنّ 

مل  خلٓمر اًمذي هيدد اإلؾمالم- وًمق أنَّ اإلُم٤ممُم٤ٌمدر وُمًتٕمد إلؾم٘م٤مط احلٙمقُم٦م ودومع ا

ُمٙمـ جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، ومْماًل قمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م اًم٘مقل: إذا اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ، ٕ سمتٚمؽ ي٤ٌمل

ومام اًمذي يٛمٙمـ ُمع اعمًٚمٛملم إطمرار ذم صّد ُمثؾ يزيد،  |مل يتٕم٤مون ُمثؾ ؾمٌط اًمٜمٌل

ي ق ي٘مقّ ٜم٤م ومٝمػ ضمٌٝمتوقمدم شمٕم٤موٟمف ومْماًل قمـ يمقٟمف ُيْمٕمّ ؾمٙمقشمف  أن ٟمٗمٕمٚمف ٟمحـ، إنّ 
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قمٜمدُم٤م ٓ ي٤ٌمزم اإلُم٤مم دم٤مه شمٚمؽ إوو٤مع، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ و ضمٌٝم٦م اًمٕمدو وإقمالُمف أيْم٤ًم،

 اإلؾمالم- اوٛمحاللأن يداومع أظمرون قمـ اًمديـ ويت٠معمقن قمغم وٞم٤مع أطمٙم٤مُمف و

 إوو٤مع يم٤مٟم٧م ُم٤ًمقمدة، واإلُم٤مم اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد صمالصم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم: إنّ ومحٞمٜمام ي٘مقل 

اًمقوع ىمد اشمْمح وقُمٚمؿ ٟمٗم٤مق  ُمًٚمح، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أنّ ًمػ ُم٘م٤مشمؾ ئ٦م أيم٤من يٛمتٚمؽ ُم

أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٢مرؾم٤مل ُمًٚمؿ وجملء اإلُم٤مم سمٜمٗمًف إمم يمرسمالء، ووىمقع شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م 

  !اًمٗمجٞمٕم٦م؛ ومامذا يم٤من ي٘مقل ًمق مل يٙمـ اإلُم٤مم ىمد ضم٤مء، واًمقوع مل يتْمح؟

قُم٦م ئ٦م أًمػ ُم٘م٤مشمؾ ُمًٚمح ـ امـ يم٤مٟم٧م طمٙمُم أَُم٤م يم٤من ي٘مقل: ًم٘مد اُمتثؾ ُٕمر اإلُم٤مم

ؾم٤مئٖم٦م ـ ًمٙمل ي١مؾمًقا طمٙمقُم٦م  ًم٘مٛم٦ماًمِمديد سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ  يزيد اًمتل شمٕم٤مين ُمـ اًمْمٕمػ

 ّٓ ، وأو٤مع هذه اًمٗمرص٦م اًمتل ًمٞمس هل٤م ُمثٞمؾ! ًمذًمؽ سمٞمتفذم  ىمٕمداإلُم٤مم   أنّ إؾمالُمٞم٦م، إ

ي قمٛمٚمف، وم٠مظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وؾمٚمَّؿ شم٘م٤مرير أرؾمؾ اإلُم٤مم ُمًٚماًم، وسمدأ ُمًٚمؿ ي١مدّ 

 ، إمم أن اٟم٘مٚم٧ٌم إوو٤مع واٟمٙمِمػ ٟمٗم٤مق أوًمئؽ اًمٜم٤مس-ُم٤مم أيْم٤مً قمٛمٚمف إمم اإل

 ـ تٛقف آخس!5
 ×طمقل شم٠مظمػم طمريم٦م اإلُم٤مم احلًلم (747صو 747)صُم٤م ذيمره ذم  اًمٔم٤مهر أنّ 

سم٤مدم٤مه اًمٕمراق سمٕمد وصقل رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ وؾم٥ٌم شمقىمٗمف مل يٙمـ صحٞمح٤ًم، وذًمؽ ًمألؾم٤ٌمب 

 اًمت٤مًمٞم٦م:

ٜم٤مد إمم ُمروج اًمذه٥م واإلرؿم٤مد حمؾ احل٤ًمسم٤مت اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٙم٤مشم٥م هٜم٤م سم٤مٓؾمتأّوًٓ: 

 ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م ذم ؾ، وُتت٤مج إمم دىم٦َّم أيمثر؛ ٕنَّ ـملِّ ُم٤ًموم٦م ُم٘مداره٤م أًمٗم٤من يمٞمٚمقُمؽم سملمشم٠مُمّ 

ًا ؾمٌٕملم يمٞمٚمقُمؽمو ئ٦مـ أي ىمٓمع ُم (745)صيقُم٤ًم ـ طم٥ًم ُم٤م ورد ذم  فمرف اصمٜمل قمنم

ًٕمقدي صحٞمح٤ًم، ؾمتّمٌح سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ إذا يم٤من ُم٤م رواه اعمو ذم اًمٞمقم شم٘مري٤ًٌم يٌدو سمٕمٞمدًا،

اًمرواي٦م اًمتل شمذيمر اًمتٞمف ذم اًمٓمريؼ وُمقت اًمدًمٞمٚملم اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م ُمع ُمًٚمؿ وٕمٞمٗم٦م، وًمٕمؾ 

ُمًٚمؿ ىمٓمع هذه اعم٤ًموم٦م ذم فمرف قمنميـ يقُم٤ًم دون أن يقاضمف هذا اعم٤مٟمع يمام هق اًمٔم٤مهر 



  ×افـفضة احلسقـقة وظؾؿ اإلمام   -------------------------------------------------------------------- 183

 

ئ٦م يمٞمٚمقُمؽم يقُمٞم٤ًم سمّمقرة ويٙمقن ُمٕمدل ىمٓمع اعم٤ًموم٦م قمٜمده٤م ُم ُمـ قم٤ٌمرة اعمًٕمقدي،

اإلُم٤مم ىمد ىمٓمع هذه اعم٤ًموم٦م ذم طمدود أرسمٕم٦م  رة أيْم٤ًم، وٟمرى ُمـ ضمٝم٦م أظمرى سم٠منّ ُمًتٛم

 وقمنميـ أو مخ٦ًم وقمنميـ يقُم٤ًم شم٘مري٤ًٌم-

يٙمقن شمقىمػ اإلُم٤مم ذم ُمٙم٦م ىمد ـم٤مل سمٕمد وصقل  أنّ  سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اعمٕمٚمقم

وصقل  اإلُم٤مم ىمرر أن يتجف إمم اًمٕمراق ىمٌؾ ، وٟمحـ ٟمحتٛمؾ اطمتامًٓ ىمقي٤ًم أنّ رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ

 ٓ ُيراق دُمف ذم احلرم وهُتتؽ طمرُم٦م اًمٙمٕم٦ٌم- ؛ ًمٙملرؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ

ًمق يم٤من شمقىمػ اإلُم٤مم ذم ُمٙم٦م ىمد دام أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم ـ قمغم ومرض يمت٤مب صم٤مٟمٞم٤ًم: 

يم٤من  اإلُم٤مم اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ يٕمقد إمم أنّ  ـ سمٕمد وصقل رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ، وم٢منّ اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد 

ف ضم٤مء قمغم ة ُمًٚمؿ ذم يمؾ إطمقال، وًمق أٟمّ ٤مددظمقًمف إمم اًمٙمقوم٦م ؾمٞمٙمقن سمٕمد ؿمٝم يٕمٚمؿ سم٠منّ 

شم٘مري٤ًٌم،  قمنم يقُم٤ًم أيْم٤ًم ًمتزاُمـ ذًمؽ ُمع ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ ف اصمٜملئقمجؾ واؾمتٖمرق جمٞم

٦م اإلُم٤مم احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمتٜمتٝمل سمٙمرسمالء، وٟٓمٗمرط ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م قم٘مد ظمٓمّ 

، وٓؿمتد وـمٞمس إٟمج٤مزه ذم يمرسمالء شمؿّ  وًم٘متٚمقه ذم اًمٙمقوم٦م، وُم٤م يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من اًم٘مٞم٤مم سمام

ًا، ام٤م يًّقغ ًمزسم٤مٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ ذًمؽ ذم احلرب وؾم٤مًم٧م دُم٤مء يمثػمة ضمدّ 

 قم-ٛمإقمالُمٝمؿ اعمً

ُمردودة، وهمػم ُمًت٤ًمغ  ًمت٠مظمػم طمريم٦م اإلُم٤مم ه٤ميمرإؾم٤ٌمب اًمتل ذ طم٤مل إنّ  قمغم أّي 

ومٞمف  ، اًمذي ُمـ اعمٛمٙمـ أن شم١مصمرهبذه اًمٕمٚمؾ شم٠مظمػم ُمثؾ هذا اعمقوقع اعمٝمؿقم٘ماًل وذقم٤ًم 

 احلقادث همػم اعمتقىمٕم٦م ـ قمغم طمّد ىمقًمؽ ـ ذم يمؾ حلٔم٦م-

٤م اًم٥ًٌم إوّ  ف ٓ يٛمٙمـ شم٘مديؿ أداء ُمًتح٥م ُمـ ل ومٚمٞمس صحٞمح٤ًم؛ ٕٟمّ أُمَّ

اعمًتح٤ٌمت قمغم أداء واضم٥م ُمٝمؿ وومقري ُمـ ىمٌٞمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمذي إذا 

م ذم ُم٘م٤مم اًمتزاطمؿ قمغم يمؾ ُمًتح٥م، سم ؾ قمغم اًمٙمثػم ُمـ ُت٘مؼ حلٔم٦م واطمدة أهع ُي٘مدَّ

 اًمقاضم٤ٌمت-

 ّٓ  مجٚم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمرات اعمٝمٛمٚم٦م، ومٛمـ اًمذي يٚمت٘مل سمف اإلُم٤مم؟ واًم٥ًٌم اًمث٤مين ًمٞمس هق إ
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وُمع ُمـ يتِم٤مور؟ وُم٤م اًمذي يٛمٙمـ أن يٗمٕمٚمف احلج٤مج اًمذيـ ي٠مشمقن ُمـ ظمراؾم٤من 

وأذرسمٞمج٤من وُمٍم وأومري٘مٞم٤م واعمٜم٤مـمؼ اًمتل يًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م سمٜمق أُمٞم٦م؟ ومْماًل قمـ ُمدى ُم٤م 

! ويمٞمػ شمٕم٤مُمؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ يمؾ ؟دوٟمف ُمـ اؾمتٕمداد ًمٚمٛمِم٤مريم٦ميم٤مٟمقا ؾمٞمٌ

 اًمرؾم٤مئؾ اًمتل يمتٌقه٤م واًمرهم٦ٌم اًمتل أسمدوه٤م؟

اإلُم٤مم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة يم٤من يتّمؾ ويتٗم٤موض ُمع اًمِمخّمٞم٤مت  سم٤مإلو٤موم٦م إمم أنّ 

اًمٙمقوم٦م، وىمد أمجٕمقا سم٤مٓشمٗم٤مق قمغم ظمٓمقرة اًمذه٤مب إمم  أهؾاإلؾمالُمٞم٦م اًم٤ٌمرزة ُمـ همػم 

 سمؾ يم٤من ضمّٚمٝمؿ يتقىمع ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم ويٍّمح سمذًمؽ، ومامذا أضم٤مهبؿ اإلُم٤مم؟ اًمٕمراق، 

يم٤من اختذه وىمد هذا ىمرار  ؛ ٕنّ عم٤م شمٖمػّمت اًمٜمتٞمج٦م ىمد اشّمّمؾ سم٤مٔظمريـ اإلُم٤مم وًمق أنّ 

 ك ٟمحق اهلدف اًمذي يم٤من يريده-ُترّ ىمد 

م سمٜمل إقمالطم٤مل يم٤من  ف قمغم أّي ؛ ٕٟمّ سمت٤مشم٤مً ف ُمرومقض وأُّم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م وم٢مٟمّ 

ٞم٤مذ سم٤مهلل(، سمٞمد أّن هذا اعمقوقع اًمٕم) خُمالً سم٤مُٕمـ ، طمٞم٨م يم٤مٟمقا يٕمدون اإلُم٤ممُمقضمقداً أُمٞم٦م 

 يؽمك أصمره ذم اًمٜمٗمقس- أو ة إقمالُمٝمؿسمراز ىمقّ مل يٙمـ ُم٤مّدة ُمٝمٛم٦م إل

ذم  ُمـ اًمٕمٚمؾ اعمذيمقرة ًمٞم٧ًم يم٤مومٞم٦م ًمتؼمير شمقىمػ اإلُم٤مم أّي  إذن وم٘مد اشمْمح سم٠منّ 

 ٤مً قم٤معميم٤من اإلُم٤مم  اًمت٠مظمػم ذم احلريم٦م دًمٞمؾ قمغم أنّ  هذا ُمٙم٦م، سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل: إنّ 

سم٤مٕوو٤مع، ومل شمٙمـ هم٤ميتف شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، إذ ًمق يم٤من همروف ذًمؽ ومل يٙمـ يٕمٚمؿ 

يم٤من ُمّمدر ُمٕمٚمقُم٤مشمف هق شم٘مرير ُمًٚمؿ، ومٚمامذا إذن مل يٕمٛمؾ ومقرًا قمغم أؾم٤مس و ٘مٌؾسم٤معمًت

ىم٦ٌم إلُم٤مم يم٤من يٕمٚمؿ سمٕم٤ما قضمد هلذه إؾمئٚم٦م ضمقاسم٤ًم ؾمقى أنّ ٓ يوك؟ شم٘مريره، ومل يتحرّ 

 ك اًمٜمٝم٤مي٦م- ٦م إهلٞم٦م شمقضم٥م قمٚمٞمف أن يث٧ٌم وي٘م٤موم طمتّ هذه اًمٜمٝمْم٦م، ويم٤مٟم٧م ًمديف ُمٝمٛمّ 

 ـ املسح١ً ايجا١ْٝ: حسن١ اإلَاّ املفاج6١٦
ط احلٙمقُم٦م إُمقي٦م ٟمٔمرة قم٤مُم٦م ًمتًٚمّ  (741ـ ص 745)صُم٤م يمتٌف ذم  ـ إنّ 711
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ٞمٞمامت اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقازن ىمقى يم٤موم٦م اًمت٘م قمغم إوو٤مع، وقمدم شمقازن ىمقى اًمٓمروملم، وأنّ 

اًمٓمروملم اًمتل أضمراه٤م اًمٙم٤مشم٥م ومٞمام ؾمٌؼ يم٤مٟم٧م سم٤مـمٚم٦م، طمٞم٨م يم٤من جلٝم٤مز احلٙمقُم٦م اًم٘مدرة 

اًمتداسمػم اًمالزُم٦م ًمذًمؽ ذم  قمغم وٌط إوو٤مع واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت ُمتخذاً 

 ُمٙم٦م واًمٙمقوم٦م، ام٤م ُمـ ؿم٠مٟمف احلٞمٚمقًم٦م دون شم٠مؾمٞمس طمٙمقُم٦م ضمديدة-

 حنٛ ايهٛف١!ـ  7
قمغم اًمقصقل سم٠مهع وىم٧م  هؿِّ اإلُم٤مم يم٤من ُمٜمّم٤ٌّمً  سم٠مّن يمؾذيمر  (744)صـ ذم 717

ة سمدقمؿ اًم٘مقى اعمتٓمقّ   ٚم٦م-قم٦م واعمتِمٙمّ امٙمـ إمم اًمٙمقوم٦م، وشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م احلرَّ

٧ٌَّم قمغم اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م وشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م،  إذا يم٤مٟم٧م مجٞمع أومٙم٤مر اإلُم٤مم ىمد اٟمّم

 ت٠مظمػم أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤مً ر إمم أن أصٌح اخلٓمر أيمٞمدًا؟ إّن اًمظمك سمنقم٦م، وشم٠مومٚمامذا مل يتحرّ 

قمل ـ ٓ يٜمًجؿ ُمع ومٙمرة شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م واًمت٘مرير ذم احلريم٦م ٟمحق اًمٙمقوم٦م ـ يمام شمدّ 

اًمتل أظَمْذَت شمتحدث قمٜمٝم٤م  شمِمٙمٞمٚمٝم٤م - وم٠ميـ فمٝمرت هذه اًم٘مقات اًمتل شمؿّ اًمٍميح عمًٚمؿ

ٚم٧م؟ وقمغم ومرض شمِمٙمّ  صمقرة اًمٙمقوم٦م؟ إذ  ك قمٜمد اٟمدٓعشمتحرّ  ٚمٝم٤م ومٚمامذا ملدائاًم، وأيـ شمِمٙمَّ

اًم٘مقى اعم١مشمٚمٗم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٜمًح٥م هبذه اًمنقم٦م شم٤مريم٦م ىم٤مئده٤م خيقض  ُمـ اعمٕمٚمقم أنّ 

 احلرب وطمده- 

 ـ ملاذا اختاز ايهٛف١؟8
 -(711صـ عم٤مذا اظمت٤مر اًمٙمقوم٦م؟ )717

ؼ يقاومٙم٤من وًمق مل يٙمـ هٜم٤مك ّه أو ُمٝمّٛم٦م ذم اًمٌلم ًم ،ك يذه٥م إمم يمرسمالء: طمتّ ٟمجٞم٥م

ؿ همػم ُم٤مم ـ وًمٕمؾ ذًمؽ ٕهّن ، وأهؾ اًمٞمٛمـ وإن مل يدقمقا اإلقمغم اىمؽماح اسمـ قم٤ٌمس ي٘مٞمٜم٤مً 

ّٓ ىم٤مدريـ قمغم إقم٤مٟم٦م اإلُم٤مم طمتّ  ف ًمق ذه٥م إمم هٜم٤مك ًمٕمٚمف مل ُي٘متؾ هبذه  أٟمّ ك آٟمتّم٤مر ـ إ

اًمًٝمقًم٦م وطمٞمدًا ٓ ٟم٤مس ًمف وٓ ُمٕملم- وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٞمٛمـ ُمريمزًا ًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مم وأسمٞمف، 
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 ذم طمرب صٗملم- ×ٛمٜمٞمقن هؿ اًمذيـ شمٗم٤مٟمقا ذم ريم٤مب قمكموه١مٓء اًمٞم

، أسمحر، وإؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس زقمامء اًمٙمقوم٦م ُمـ أُمث٤مل ؿم٨ٌم سمـ رسمٕمل، وطمج٤مر سمـ

اًمِمٝم٤مدة  ج يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ أنّ ه، وقمٛمرو سمـ احلج٤مؤأسمٜم٤موذم هذا اًمزُم٤من 

ّٓ أّن اًمذه٤مب وذه٥م، وُم٤م يم٤من سمٜمق أُمٞم٦م ًمٞمؽميم يم٤مٟم٧م اعمّمػم اعمحتقم ًمإلُم٤مم أيٜمام طمّؾ  قه، إ

 ٦م اًمتل يم٤من يٜمٌٖمل قمغم اإلُم٤مم شمٜمٗمٞمذه٤م-إمم يمرسمالء يم٤من ضمزءًا ُمـ اخلٓمّ 

ف قمغم يمالم سمٕمض اإلُم٤مم ذم ضمقاسم ذا اعم٘مدار وهق أنّ وأٟم٧م ىمد ؾمٚمَّٛم٧م هب

وم٢من مل يٙمـ هذا  شأكا ماض ففيف ادـام بلمر  |فؼد أمرين افـبل»ىم٤مل:  اًمِمخّمٞم٤مت اًم٤ٌمرزة

 ًمٕمراق واًمذه٤مب إمم يمرسمالء ومامذا يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا إُمر؟!طمريمتف سم٤مدم٤مه اهق إُمر 

اًمٙمقوم٦م  أهؾهذه إدًم٦م اًمتل ذيمرهت٤م ٓظمتٞم٤مر اًمٙمقوم٦م همػم ُم٘مٜمٕم٦م، ٟمٔمرًا ًمت٤مريخ  إنّ 

اًمٞمٛمـ اعمكمء سم٤مًمٗمخر وآقمتزاز، ومٚمق يم٤من اًمٖمرض  أهؾاعمِمقب سم٤مخلذٓن وشم٤مريخ 

اىمؽمطمف ذوو اًمٜمقاي٤م  شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ًمقضم٥م أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ وومؼ هذا اًمرأي اًمذي

 احلًٜم٦م واًم٤ًمؾم٦م احلّذاق أُمث٤مل اسمـ قم٤ٌمس- 

 ـ خرب َ٪مل َٚػايط١!9
اإلُم٤مم  شم٤مرخيٞم٤ًم ُمًٚمَّاًم يدل قمغم أنّ  ُمقوققم٤مً  واضمف اًمٙم٤مشم٥معم٤ّم  (717)صذم ـ 713

يم٤من قم٤مزُم٤ًم قمغم اًمذه٤مب إمم يمرسمالء، ومل شمٙمـ اًمٙمقوم٦م ُم٘مّمده وٓ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م 

( 713صو 717)ص٦م ُمـ آوٓمراب سمحٞم٨م ذع ذم هدومف، وم٘مد أظمذت شمٕمؽميف طم٤مًم

 سم٘مراءة رء ُمـ اًمتٕمزي٦م-

هذا اعمقوقع وهق وصقل ظمؼم ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ وه٤مين هبذا اًمقوع اعمٗمجع، جيٕمؾ ُمـ 

ًٞمٙمقن ومشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م  فهمرو وإن يم٤منذه٤مب اإلُم٤مم إن يم٤من ىمّمده اًمٙمقوم٦م ُمتٕمذرًا، 

قمغم اإلُم٤مم  اًمٙمقوم٦م- واعمت٤ٌمدر هق أنّ ة اًمٕمًٙمري٦م ذم ؛ ًمتقىمٗمف قمغم ُتّمٞمؾ اًم٘مقّ أيْم٤مً  ُمٜمتٗمٞم٤مً 
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أن يرضمع ومقرًا ُمـ ُمٜمزًمف اًمذي وصؾ إًمٞمف، أو أن ُيٕمٚمـ قمـ سمرٟم٤مُم٩م قم٘مالئل وُمٜمٓم٘مل 

، وٓسمد ُمـ (7)آظمر، وذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م جي٥م أن شُمٗمتح مجٞمع ُمٚمٗم٤مت اعمقوقع وشُمراضمع

 ذًمؽ ٕنّ د سمـ احلٜمٗمٞم٦م وهمػمهؿ؛ شم٠ميٞمد آراء وضمٝم٤مء سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمـ ىمٌٞمؾ اسمـ قم٤ٌمس وحمٛمّ 

ئ٦م، سمؾ أىمؾ يم٤مٟم٧م ٟم٦ًٌم ُت٘م٘مف شم٘مدر سمقاطمد سم٤معماطمتامل شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م مل يٙمـ قم٘مالئٞم٤ًم و

اًمرضمقع سم٤مدم٤مه ُمٙم٦م ًمألُم٤من اًمذي يم٤من ىمد أقمٓم٤مه طم٤ميمؿ احلج٤مز  قمـ أنّ  ُمـ ذًمؽ، ومْمالً 

 يدومع اخلٓمر سمّمقرة ُم١مىمت٦م- 

ًمٙمـ ٓطمٔمقا هذا اًمٙم٤مشم٥م يمٞمػ يِمٌؽ هذا اعمقوقع اًمت٤مرخيل احل٤ًمس، وخيدع 

  اًم٘م٤مرئ سمٚمٗمظ ؿمقرى اًمّمحراء-

 ـ َاذا ناْت غٛز٣ ايصحسا٤؟44
سمٜم٤مء قمغم ٟم٘مؾ سمٕمض اعم١مرظملم اًمذيـ يٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد أُمث٤مل 

مل يٕم٘مد ُمِمقرة طمقل  ُم٤مماإل وم٢منّ   واسمـ يمثػم وأيب طمٜمٞمٗم٦م اًمديٜمقري،اًمٓمؼمي واسمـ إصمػم

ُمًٚمؿ وه٤مين، ومل  ُمقوقع اًمرضمقع أو اًمذه٤مب إمم احلج٤مز سمٕمد وصقل ظمؼم ؿمٝم٤مدة

ؾمقى سمٕمض إصح٤مب ـ وًمٕمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا ٟمٗمس إؿمخ٤مص اًمذيـ هجروا  أطمدًا، يًتنم

، (7))روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ( اًمذيـ أسمدوا آراءهؿ اسمتداءً  اإلُم٤مم ذم اعمٜمزل اًمت٤مزم ـ وأسمٜم٤مء قم٘مٞمؾ

سم٤مٓقمتامد قمغم يمت٤مب اسمـ  ًمٙمـ اًمٙم٤مشم٥م مل يًتٜمد ذم هذا اعمقوع إمم هذه اًمٙمت٥م، ُمٙمتٗمٞم٤مً 

                                                 
(، 47ٟمٔمر: أُم٤مزم أيب ـم٤مًم٥م: اعم٠ًمًم٦م اًمتل شمٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه هل أّٟمف سمح٥ًم سمٕمض اًمرواي٤مت اعمًٜمدة )اُ  (7)

دّا أراد احلسغ بـ »أّن هذه اخلٓم٦ٌم أورده٤م اإلُم٤مم قمٜمد ظمروضمف إمم اًمٕمراق، وٟمص اًمرواي٦م هل: 

ٕطم٤مدي٨م وظمٓم٦ٌم )ظمط اعمقت( قمغم ، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ شمدل ُمثؾ سم٘مٞم٦م اشاخلروج إػ افعراق× ظع

 أّن اإلُم٤مم يم٤من قم٤معم٤ًم سمِمٝم٤مدشمف طملم اخلروج ُمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م إمم اًمٕمراق-

، 1؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج711، ص3؛ اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم: ج343، ص1شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ج( 7)
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أو شم٤مريخ اسمـ اقمثؿ ـ  (7)٦ٌم اًمذي مل يقاومؼ ٟم٘مٚمف هٜم٤م ُم٤م ٟم٘مٚمتف اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيٞم٦م إظمرى،ىمتٞم

 ه ُمرارًا همػم ُمٕمتؼم وٓ يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمف-اًمذي قمدّ  (7)سمقاؾمٓم٦م ُم٘متؾ اخلقازُمل ـ

٤م اًمٙمت٤مب اًمث٤مًم٨م اًمذي اقمتٛمد قمٚمٞمف هٜم٤م ومٝمق يمت٤مب اإلرؿم٤مد، وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أُمّ 

لم شم٤مريخ اًمٓمؼمي واسمـ إصمػم واسمـ يمثػم وإظم٤ٌمر اًمتٕم٤مرض اًمذي يالطمظ سمٞمٜمف وسم

ف سمح٥ًم ُم٤م أورده اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد روقان اهلل قمٚمٞمف ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ اًمٓمقال ذم هذا اعمقرد، وم٢مٟمّ 

سم٘مْمٞم٦م وصقل ظمؼم ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ وُمٗم٤موو٤مت اإلُم٤مم ُمع إصح٤مب اًمتل أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

ٌٚمٞم٦م وقمجزه قمـ شمقىمع ر ضمٝمؾ اإلُم٤مم سم٤مًمقىم٤مئع اعمًت٘مًمٞمّمقّ ـ  اًمٙم٤مشم٥م )ؿمقرى اًمّمحراء(

اًمرضمٚملم إؾمديلم اًمٚمذيـ وصٚمتٝمؿ ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ  مل يٙمـ إُمر أيمثر ُمـ أنّ ـ  إطمداث

شم٠مزم إوو٤مع سمٕمد ُم٘متؾ ُمًٚمؿ وه٤مين ىمد أىمًام قمغم اإلُم٤مم سمٕمد وصقل اخلؼم وؾمامقمٝمؿ 

سم٠من يٕمقد ُمـ ذًمؽ اعمٙم٤من وأن ٓ يقىمع ٟمٗمًف وأهؾ سمٞمتف ذم  ،اإلُم٤مم اعمٙمرر اؾمؽمضم٤مع

ٚمق اًمٙمقوم٦م ُمـ أٟمّم٤مره وؿمٞمٕمتف- طمٞمٜمٝم٤م اًمتٗم٧م اإلُم٤مم إمم سمٜمل قم٘مٞمؾ وقمرض اخلٓمر؛ خل

ك ٟم٠مظمذ سمث٠مرٟم٤م أو ٟمذوق ُم٤م ذاق ٜم٤م ًمـ ٟمرضمع طمتّ وم٘م٤مًمقا: ُٟم٘مًؿ سم٤مهلل أٟمّ  (3)قمٚمٞمٝمؿ اًمرأي،

ـ ظمالل يمالم اإلُم٤مم هذا ُمًٚمؿ، وم٘م٤مل اإلُم٤مم: إذن ٓ ظمػم ذم اًمٕمٞمش سمٕمد ه١مٓء- وُم

: أٟم٧م ًم٧ًم يمٛمًٚمؿ، وإذا ذه٧ٌم اًمٌٕمض ًمف أيْم٤مً  لوىمد ىم٤مف قم٤مزم قمغم اًمذه٤مب، قُمٚمؿ أٟمّ 

 سمؽ ُمنقم٦م- اًمٜم٤مس ؾمتٚمتحؼ إمم اًمٙمقوم٦م وم٢منّ 

                                                 
 -4و 5، ص7اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م: ج( 7)

سمٛم٘مدار ُم٤م ـ  ؿٜم٤م مل ٟمحّمؾ ذم شمرمج٦م شم٤مريخ اسمـ إقمثٓ خيٗمك سم٠مٟمّ  -774، ص7ازُمل: جُم٘متؾ اخلق( 7)

قمغم إؿم٤مرة هلذا اعمقوقع )ؿمقرى اًمّمحراء(، ُمع ذًمؽ وم٤مهلل أقمٚمؿ يمٞمػ ورد هذا ـ  شم٤مسمٕمٜم٤مه

 ُم٘متؾ اخلقازُمل-  ذماعمقوقع 

ُمًٚمؿ، ٟمقع ُمـ يم٤من رضمقع اإلُم٤مم إمم سمٜمل قم٘مٞمؾ ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي اومت٘مدوا ومٞمف ؿمخّمٞم٦م ُمثؾ ( 3)

اعمقاؾم٤مة واًمتٗم٘مد وإسمراز اًمٕمٜم٤مي٦م هبؿ، وهؿ أيْم٤ًم أضم٤مسمقا سمِمٙمؾ أصمٌتقا ومٞمف صٛمقدهؿ وقمزُمٝمؿ قمغم 

ف ٟمحق اًمِمٝم٤مدة، وًمق ومروٜم٤م أهّنؿ يم٤مٟمقا يريدون اًمرضمقع ًمٙم٤من اإلُم٤مم ىمد أطمّؾ سمٞمٕمتٝمؿ ُمٜمف وادّم 

 ُم٘مّمده-
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 ف يريد اًم٘مقل: إنّ قمٛمٞم٘م٤ًم، يم٠مٟمّ  يم٤من ؾمٙمقشمف هذا حيٛمؾ ضمقاسم٤ًم وُمٕمٜمكؾمٙم٧م اإلُم٤مم و

اًمٙمقوم٦م ؾمٞمتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمل ُمثؾ ُم٤م شمٕم٤مُمٚمقا ُمع ُمًٚمؿ، وٓ يٛمٙمـ اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م  أهؾ

مجٞمع اًمٓمرق اعم١مدي٦م إًمٞمٝم٤م ُمًدودة ام٤م جيٕمؾ  قمـ أنّ  ومْمالً  سم٤مٓقمتامد قمغم هذا إُمؾ،

)ىمد ضم٤مءك ُمـ  (7)٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذه اًمٕم٤ٌمرة اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ اسمـ ىمتٞم٦ٌم- وأُمّ دظمقهل٤م ُمتٕمذراً 

اًمرؾم٤مئؾ ىمد اٟمٗمْمح٧م  زيػىمْمٞم٦م  وم٤مًمٔم٤مهر أهّن٤م همػم صحٞمح٦م؛ ٕنّ  اًمٙمت٤مب ُم٤م ٟمثؼ سمف(

رؾم٤مًم٦م  د ذًمؽ، وسمٕمده٤م مل شمّمؾ أّي ىمٌؾ ىمتؾ ُمًٚمؿ، وُم٤م يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من اًمقصمقق هب٤م سمٕم

 ٟمٍمة ُمـ اًمٙمقوم٦م، ومت٤مريخ ؿمقرى اًمّمحراء مل يٙمـ أيمثر ُمـ هذا-

  يٛمتٜمع قمـ اًمذه٤مب سم٤مًمرهمؿ ُمـ أنّ اإلُم٤مم مل يمام شمالطمٔمقن ُمـ ظمالل ُم٤م ذيمر وم٢منّ 

م ٟمحق اًمٙمقوم٦م اًمت٘مدّ  م إُمٙم٤من شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وأنّ اجلٛمٞمع يم٤من يٕمٚمؿ سمٕمد

 يِمقسمف اخلٓمر احلتٛمل- 

ضمٞمش اإلُم٤مم  يم٤من ُمٕم٘مقًٓ؛ ٕنّ  اًمرأي اًمذي أسمداه أصح٤مب اإلُم٤مم ُمـ أنّ  يمتٌفإّن ُم٤م 

اعمتٓمقع أصٌح سمال شمٙمٚمٞمػ وٓ ىم٤مئد سمٕمد ىمتؾ ُمًٚمؿ، واًم٘مٞم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م جلٛمٞمع اًم٘مقى 

اًمٙم٤مشم٥م أراد أن  ، ويم٠منّ ٤مً ، يٌٕم٨م قمغم آؾمتٖمراب طم٘مّ اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمع اإلُم٤مم

ّٓ  يًتٝمزء سم٤مإلُم٤مم )اًمٕمٞم٤مذ  وأّي  ضمٞمش؟  أّي سم٤مهلل( ويًخر ُمـ هذا اجلٞمش اًمقمهل، وإ

 ىمقات؟ 

أومل  !أًمٞمس ُمـ اعمخجؾ أن يٙمرر ؿمخص هذه إًمٗم٤مظ اًمٗم٤مرهم٦م ًمت٠ميٞمد رأيف اخل٤مـمئ؟

وطمٞمدًا؟ يمٞمػ يٛمٙمـ أن يذه٥م اإلُم٤مم إمم  ُمًٚمؿ ىم٤مئد هذا اجلٞمش، ومٚمامذا شمريمفيٙمـ 

اإلُم٤مم ضم٤مء إمم  قمٜمدُم٤م ؾمٛمع أنّ  اًمٙمقوم٦م؟ وعم٤مذا مل يٜمتٗمض هذا اجلٞمش ويٚمتحؼ سم٤مإلُم٤مم

 هب٤م اًمٕم٘مؾ واًمت٤مريخ واًمقاىمع اخل٤مرضمل؟يمرسمالء؟ عم٤مذا هذا اإلسار قمغم ُم٠ًمًم٦م يٙمذّ 

٤م ُم٠ًمًم٦م ظمٓمر اًمرضمقع إمم احلج٤مز ومٚمؿ شُمٓمرح ذم شمٚمؽ اًمِمقرى أسمدًا، إذ ًمق يم٤مٟمقا وأُمّ 

                                                 
 -4، ص7اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م: ج( 7)
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خلٓمر اًمذه٤مب، ًمٓمرطمقه ذم شمٚمؽ  يِمٕمرون سم٤مخلٓمر أو يرون أّن ظمٓمر اًمرضمقع ُم٤ًمو

وىم٤مًمقا ٟمحـ ُمْمٓمرون ًمٚمذه٤مب- ومام  دون ًمٚمذه٤مب ذًمؽ طمج٦م،رى، وٓختذ اعم١ميّ اًمِمق

، وـُمرح ومج٠مة ذم ُمٜمزل آظمر قمٜمد ك ٓ ُيٓمرح هٜم٤م ُمقوقع اًمرضمقع أصالً اًمذي طمدث طمتّ 

اإلُم٤مم يم٤من  ؽ سمٜمق قم٘مٞمؾ؟ يمؾ ذًمؽ ؿم٤مهد قمغم أنّ ث هٜم٤مًمًمت٘م٤مء سمجٞمش احلر، ومل يتحدّ آ

ث سمٜمق ظمر إت٤مُم٤ًم ًمٚمحج٦م؛ ًمذًمؽ مل يتحدّ آيٜمٗمذ ظمٓمتف ويم٤من اىمؽماح اًمرضمقع ذم ُمٜمزل 

 إُمر جمرد إت٤مم ًمٚمحج٦م-  ؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أنّ قم٘مٞمؾ؛ ٕهّن 

 ـ زضاي١ ٚخرب، ٚتسى ا٭َا١ْ يف ايهتاب44١
اًم٘م٤مومٚم٦م  سم٠منّ  (714)صـ قمٜمدُم٤م جيت٤مز اًمٙم٤مشم٥م ؿمقرى اًمّمحراء، يذيمر ذم 713

ؾمقل قمٛمر سمـ ؾمٕمد وهٜم٤م ضمٚم٥م ر (7)وصٚم٧م ـ ـمٌ٘م٤ًم ًم٘مرار اًمِمقرى ـ إمم ُمٜمزل زسم٤مًم٦م،

ك اقمتامدًا وُمـ ُمًٚمؿ ٟمٗمًف اًمذي شمّدقمل سم٠مّن اإلُم٤مم ُترّ ، واسمـ إؿمٕم٨م رؾم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم

وم٢مّن  --ارضمع سم٠مهؾ سمٞمتؽ وٓ يٖمّرك أهؾ اًمٙمقوم٦مقمغم شم٘مريره، طمٞم٨م ظم٤مـمٌف ومٞمٝم٤م سم٘مقًمف: 

- ذم هذا اعمٜمزل وصؾ ظمؼم ؿمٝم٤مدة رؾمقل اإلُم٤مم، وأذن أهؾ اًمٙمقوم٦م ىمد يمذسمقك ويمذسمقين

ق اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمف، ومل يٌؼ ُمٕمف سم٤مًمرضمقع،اإلُم٤مم عمـ  يم٤مٟمقا  ُمٕمف ؾمقى أؿمخ٤مص وشمٗمرَّ

 ّٓ  ٗمٙمرةًمٙمل ٓ شمٜمتٗمل اًماًمٙم٤مشم٥م   أنّ ىمد راوم٘مقه ُمـ اعمديٜم٦م وجمٛمققم٦م ىمٚمٞمٚم٦م همػمهؿ- إ

سمتٗمًػم يمٚمامت  ىم٤مماًم٘م٤مرئ وم٢مّٟمف  حيرضمفك ٓ ة أظمرى، وطمتّ ٓمٚم٥م احلٙمقُم٦م ُمرّ ًم اًمقمهٞم٦م

 اإلُم٤مم اًمتل ضم٤مءت هبذا اًمٚمٗمظ:

                                                 
ث٘مػ: يمٞمػ قمٛمؾ اإلُم٤مم ـمٌ٘م٤ًم ًم٘مرار اًمِمقرى ُمـ اًمثٕمٚمٌٞم٦م إمم زسم٤مًم٦م يٜمٌٖمل أن ٟم٠ًمل هذا اًمٙم٤مشم٥م اعم( 7)

راء اًمِمخّمٞم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؟ وعم٤مذا مل شمٕمد هذه اًمِمقرى آوم٘مط، ومل هيتؿ ذم اعمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م سم

اضمتامقمٝم٤م ُمّرة أظمرى؟ وعم٤مذا مل يتِم٤مور ُمع أطمد طمقل ووٕمف وسمرٟم٤مجمف ذم ُمٜمزل زسم٤مًم٦م اًمذي أذن ومٞمف 

يٙمـ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ؾمقى أّن اإلُم٤مم يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مًم٘مْمٞم٦م، ويم٤من يٕمٛمؾ صح٤مسمف سم٤مٟٓمٍماف؟ مل ٕ

 ـمٌ٘م٤ًم ًمؼمٟم٤مجمف-
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٤م سمٕمد وم٢مٟمَّف ىمد أشم٤مٟم٤م ظمؼم ومٔمٞمع)سمًؿ اهلل ىمتؾ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ  ، اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ؛ أُمَّ

ٟمٍماف ٤م ومٛمـ أطم٥مَّ ُمٜمٙمؿ آوه٤مين سمـ قمروة، وقمٌداهلل سمـ ي٘مٓمر، وىمد ظمذًمٜم٤م ؿمٞمٕمتٜم

أوو٤مع اًمٙمقوم٦م مل شمٕمد ُمقاشمٞم٦م؛ ٕٟمَّف ىمد  ام ُمٕمٜم٤مه: إنّ سم (7)٤م ذُم٤مم(،ومٚمٞمٜمٍمف ًمٞمس قمٚمٞمف ُمٜمّ 

روة وُمٌٕمقصمل اخل٤مص، ًمذا ُمـ يرهم٥م ذم اًمرضمقع ىمتؾ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ وه٤مين سمـ قم

 ومٚمػمضمع ومٚمٞمس قمٚمٞمف ذُم٤مم-

اء، وٟمرضمقا أن يٓم٤مسم٘مقا هذه اًمؽممج٦م ُمع إصؾ؛ ًمػموا يمٞمػ ٜم٤م ٟمؽمك احلٙمؿ هٜم٤م ًمٚم٘مُ إٟمّ  رَّ

 اره اًمٗمداء-روطمل عم٘مدم زوّ  ؾمٞمد اًمِمٝمداءقوقع ُمٟم٤مىمش اعم١مًمػ 

داهلل سمـ ي٘مٓمر اعمٗمجع، اإلُم٤مم يٕمٚمـ سم٠مٟمَّف ىمد وصٚمٜم٤م ظمؼم ىمتؾ ُمًٚمؿ وه٤مين وقمٌ إنّ 

 وختغمَّ قمٜم٤َّم ؿمٞمٕمتٜم٤م وشمريمقٟم٤م-

أُمؾ  ًا، وٓ يقضمد أّي اشمٞم٦م ضمدّ هق أّن أوو٤مع اًمٙمقوم٦م همػم ُمق وُمْمٛمقن يمالم اإلُم٤مم 

ـّ اًمٙم٤مشم٥م ي٘مقل: إنّ ذم احلّمق ؛ شمٕمد ُمقاشمٞم٦مإوو٤مع مل  ل قمغم ُم٤ًمقمدهتؿ وٟمٍمهتؿ- ًمٙم

ف ؾمٞمقاضمف س ذم هذا اعمقرد ويٕمٚمؿ أٟمّ يمقٟمف رأى أٟمَّف همػم ىم٤مدر قمغم اًمت٠مويؾ واًمتؼمير واًمتٚمٌٞم

: عم٤مذا مل يرضمع هٜم٤م اإلُم٤مم إمم احلج٤مز؟ وعم٤مذا اؾمتٛمر ؾمئٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ؿم٤مء أم أسمك، أٓ وهلإ

 قمغم طمدّ  اجلٞمش اًمقـمٜملذم ُمًػمه رهمؿ اٟمتٗم٤مء ُم٠ًمًم٦م شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م وآقمتامد قمغم 

ح اًمقوع أيمثر؟ ىمقل هذا اًمٙم٤مشم٥م؟ إمم أيـ يم٤من يذه٥م؟ عم٤مذا مل يتقىمػ هٜم٤م ًمٙمل يتْم

 ٟمٗمًف ًمٚمخٓمر أيمثر؟ إمم أيـ يم٤مٟم٧م وضمٝمتف؟ ىمّرب عم٤مذا

٤م اًمًٞمّ  اًمذي أقم٘م٥م هذا  (سمٓمـ اًمٕم٘م٦ٌم)جمري٤مت ُمٜمزل  هٜم٤معم٤مذا مل شمذيمر  :د اًمٙم٤مشم٥مأهيَّ

أن  ُم٤ممأىمًؿ قمغم اإلو ،ذم هذا اعمٜمزل اإلُم٤ممسمٚم٘م٤مء قمٛمرو سمـ ًمقذان  أمل يتنّمفاعمٜمزل؟ 

ّٓ  ومقاهلل ،وم٧مأٟمِمدك اهلل عم٤م اٟمٍم وىم٤مل ًمف: يٕمقد،  قمغم إؾمٜم٦م وطمد اًمًٞمقف، ُم٤م شم٘مدم إ

                                                 
 ؛ إّن أًمٗم٤مظ يمالم اإلُم٤مم ٟم٘مٚم٧م ـمٌ٘م٤ًم ًمرواي٦م اًمٓمؼمي-733؛ اإلرؿم٤مد: ص743اًمٓمؼمي: ص( 7)
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، وأظمؼمه اإلُم٤مم ساطم٦م سمِمٝم٤مدشمف وٛمـ ضمقاسمف اًمرأي : ًمٞمس خيٗمك قمكماإلُم٤مموم٘م٤مل ًمف 

 - (7)ُم٦ماًمذي ذيمرٟم٤مه وٛمـ اًمنمح اًمذي أوردٟم٤مه ذم اعم٘مدّ 

ح اعمٓمٚم٥م هٜم٤م سمّمقرة يم٤مومٞم٦م؟ عم٤مذا مل ُيذيمر هٜم٤م طمروم٤ًم واطمد ٤م اًمٙم٤مشم٥م عم٤مذا مل شمقوِّ ًا أهيَّ

قمـ اًمرضمقع قمٜمدُم٤م فمٝمر اًمقوع اعم٘مٚمؼ اًمذي ضمٕمؾ اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل يٕم٤مٟمقن ُمـ اهلؿ 

 اخلٓمر يرشمٗمع ُم١مىمت٤ًم سم٤مًمرضمقع- أنّ  واًمٖمؿ؟ ُمع

إذن هذه إؾمئٚم٦م ٓ ضمقاب هل٤م ؾمقى أّن ىمرار اإلُم٤مم سم٤مخلروج يم٤من ىمٓمٕمٞم٤ًم وهذه 

  -إظم٤ٌمر واوٓمراب إوو٤مع وإظمٓم٤مر مل يثـ اإلُم٤مم قمـ اعمًػم

 ٜح زٚا١ٜ ايطربٟ بعًِ اإلَاّ بػٗادت٘ـ تصس41
ـ اعمقوقع اًم٤ٌمًمغ إمهٞم٦م هٜم٤م هق اجلٛمٚم٦م اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٓمؼمي سمٕمد يمالم اإلُم٤مم، 715

أيْم٤ًم- اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد أن شمرضمؿ يمالم اإلُم٤مم سمح٥ًم رهمٌتف مل يٕمر أمهٞم٦م إمم هذه اجلٛمٚم٦م  نّ وأ

 ه٤م، وٓ يقضمد أّي ٟمحق يم٤من قم٤معم٤ًم سمِمٝم٤مدشمف ُم٤موٞم٤مً  اإلُم٤مم وهذه اجلٛمٚم٦م سحي٦م ذم أنّ 

 ـمريؼ ًمٚمتؼمير واًمت٠مويؾ ذم ذًمؽ-

ك سم٘مل ذم ىم٤ًم وم٠مظمذوا يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ، طمتّ ق اًمٜم٤مس قمٜمف شمٗمرّ )ومتٗمرّ  رواي٦م اًمٓمؼمي:

ووم٘م٤ًم ًمرواي٦م اإلرؿم٤مد وآظمريـ ـ، وإّٟمام ومٕمؾ وـ  أصح٤مسمف اًمذيـ ضم٤مؤوا ُمٕمف ُمـ اعمديٜم٦م

ـّ  ؛ذًمؽ ؿ فمٜمَّقا  (7)أٟمَّام اشمٌٕمف إقمراب ٕٟمَّف فم  ،أٟمَّف ي٠ميت سمٚمدًا ىمد اؾمت٘م٤مُم٧م ًمف ـم٤مقم٦م أهٚمفٕهنَّ

 ّٓ ؿ إذا سملمَّ هلؿ مل ومٙمره أن يًػموا ُمٕمف إ  وهؿ يٕمٚمٛمقن قمغم ُم٤م ي٘مدُمقن، وىمد قمٚمؿ أهنَّ

 ّٓ   ُمـ يريد ُمقاؾم٤مشمف واعمقت ُمٕمف(-يّمحٌف إ

                                                 
 -733اإلرؿم٤مد، اعمٗمٞمد: ص( 7)

قمراب يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن هن٤مي٦م هذا اعم٘مٓمع يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أّن يم٤موم٦م اعمراوم٘ملم ًمإلُم٤مم ُمـ همػم إ( 7)

 هذا اًمًٗمر-
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أو ٟم٘مؾ اسمـ أقمثؿ، سمؾ  ،+د اسمـ ـم٤مووسهذا هق اًمٓمؼمي! وًمٞمس اًمٜم٘مؾ ٟم٘مؾ اًمًٞمّ 

سمف اًمٙم٤مشم٥م تًٙم٤ًم ؿمديدًا- شمٗمْمٚمقا ًمٜمرى ُم٤م اًمذي شمٗمٝمٛمقٟمف  رواي٦م اًمٓمؼمي اًمذي يتٛمًؽ

ضمٞمش احلر سمٕمد، ومل يٜم٘مٓمع إُمؾ ـ سمح٥ًم ىمقًمؽ ـ ي٠مت ُمـ رواي٦م اًمٓمؼمي هذه؟ ومٝمٜم٤م مل 

 إمم احلج٤مز- اإلُم٤ممقمـ اًمٙمقوم٦م، ومل يٙمـ هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُمـ رضمقع 

ٝم٤م اًمٓمؼمي ُيٍّمح ذم هذه اًمرواي٦م اعمٕمتؼمة اًمتل ي١ميّ  وُمع ذًمؽ وم٢منّ   ؾمٜمَده٤م سم٠منّ د ٟمّمُّ

يريد أن يّمحٌف إمم ُمٍمقمف، ويم٤من  ف يم٤من ؾم٤مئراً ، وأٟمّ اإلُم٤مماًمِمٝم٤مدة يم٤مٟم٧م هدف 

هذا اهلدف- عم٤مذا مل يراضمع اًمٙم٤مشم٥م هٜم٤م  ٟمٗمس ـ ًمٚمِمٝم٤مدة وحيٛمٚمقنأؿمخ٤مص ُمًتٕمدي

أيْم٤ًم؟  شم٤مريخ اًمٓمؼمي؟ وايمتٗمك سمرواي٦م اإلرؿم٤مد ومل يٚمتزم سم٤مُٕم٤مٟم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ذم شمرمج٦م ذًمؽ

 قمغم حمٙمٛم٦م وضمداٟمف يمل جيٞم٥م قمٜمف! فن يٕمروف ؾم١مال يٜمٌٖمل أإٟمّ 

 (179صـ خطب١ اإلَاّ )43
قمٜمد ًم٘م٤مء  اإلُم٤ممُم٤م روي ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي واإلرؿم٤مد ومٞمام يتٕمٚمؼ سمخٓم٦ٌم  ـ إنّ 714

 ظمٓمٌت٤من: إطمدامه٤م سملم أذان وإىم٤مُم٦م صالة اًمٔمٝمر، واًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد صالة اًمٕمٍم- ضمٞمش احلر،

ًمٕمٍم قمـ اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م، وووم٘م٤ًم ذم اخلٓم٦ٌم اًمتل شمٚم٧م صالة ا اإلُم٤ممث مل يتحدّ 

ـُ أ ًٓ اجلٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م: )وم٢من شُمٕمٓمقين ُم٤مأورد ذم اخلٓم٦ٌم اًمتل أًم٘م٤مه٤م أوّ  (7)ًمرواي٦م اًمٓمؼمي ـمٛمئ

وىمد ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م هبذا اًمٚمٗمظ ذم  ،ؿ(قُمٝمقديمؿ وُمقاصمِٞم٘مٙمؿ أىمدم ُِمٍَميم إًمٞمف ُِمـ

)وم٘مد ضِمئتُٙمؿ وم٤مقمٓمقين ُم٤م  مجٞمع اجلٝم٤مت: ُمـاإلرؿم٤مد اًمذي هق أيمثر اقمت٤ٌمرًا ُمـ اًمٓمؼمي 

 ؿ(-ئـ إًمٞمف ُِمـ قُمٝمقديمؿ وُمقاصمِٞمِ٘مٙمأـمٛم

  ّٓ اًمٙم٤مشم٥م هٜم٤م ٟم٘مؾ رواي٦م اًمٓمؼمي سم٤معمٕمٜمك شم٘مري٤ًٌم، وأظمٓم٠م ذم ُمٙم٤من إًم٘م٤مء اخلٓم٦ٌم   أنّ إ

                                                 
 -741، ص1اًمٓمؼمي: ج( 7)
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٤م مل شمٙمـ ُمٜمًجٛم٦م ُمع رأيف ؛أيْم٤ًم، وهمضَّ اًمٜمٔمر قمـ رواي٦م اإلرؿم٤مد ٕهنَّ
 سم٤مًمرهمؿ ُمـ أنّ ، (7)

ُمٙم٤من ضمٞمش احلر اًمذي مل يٙمـ يٌٚمغ أيمثر ُمـ ٟمَّف ًمٞمس سم٢مإلرؿم٤مد أىمرب ًمٚمّمح٦م؛ ٕرواي٦م ا

، اإلُم٤ممرء ؾمقى إقمٓم٤مء اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ وآًمتح٤مق سمجٞمش  أًمػ ُم٘م٤مشمؾ ومٕمؾ أّي 

ىمرار  اإلُم٤ممك ُيٕمٚمِّؼ أّن اًمتح٤مق هذا اجلٞمش ًمـ جيٕمؾ اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م امٙمٜم٤ًم طمتّ  ومْمالً 

 ذه٤مسمف قمغم قمٝمقدهؿ وُمقاصمٞم٘مٝمؿ-

ً ؾمقاء أظمذٟم٤م سمرواي٦م اإلرؿم٤مد أو سمٜمهذا  طم٤مل إنّ  قمغم أّي  ٘مؾ اعمقوقع ًمٞمس ُمٝمامَّ

: إهّن٤م ُمثؾ هذه اجلٛمؾ اًمنمـمٞم٦م ذم هذه اعم٘م٤مُم٤مت قمـذم اجلقاب ؾم٤مسم٘م٤ًم اًمٓمؼمي، وًم٘مد ىمٚمٜم٤م 

اًم٥ًٌم  م إُمٙم٤من اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م، وأنّ سمٕم٤مىم٦ٌم إُمر وقمد اإلُم٤ممدل قمغم قمدم قمٚمؿ ٓ شم

ّٓ  اإلُم٤ممذم دقمقة  احلر اجلٕمٗمل،  سمـ ت٤مم احلج٦م ُمثٚمام دقم٤م قمٌٞمداهلل ُمـ سم٤مب إهلؿ مل يٙمـ إ

 ّٓ احلر أو اًمتح٤مق ضمٞمِمف ٓ ي١مدي٤من إمم آٟمتّم٤مر  سمـ ُمراوم٘م٦م قمٌٞمداهلل  يم٤من ُمـ اعمٕمٚمقم أنّ وإ

 ذم اًمٍماع اًمٕمًٙمري ُمع طمٙمقُم٦م يزيد-

ٟمٍماف يم٤من ًمٖمرض إت٤مم احلج٦م أيْم٤ًم؛ ٕٟمَّف ًمق يم٤من قم٤مزُم٤ًم اإلقمالن قمـ آ يمام أنّ  

اًمٚم٘م٤مء سمجٞمش احلر مل يٙمـ  : إنّ وم٢من ىمٚم٧م -ًمٕم٤مد ىمٌؾ ًم٘م٤مء ضمٞمش احلر آٟمٍمافقمغم 

ن ُمـ أًمػ ُم٘م٤مشمؾ سمٕمد ًمت٘م٤مء سمجٞمش يتٙمقّ آ اإلُم٤مم، ٟم٘مقل: يمٞمػ مل يتقىمع ًمف ُمتقىمٕم٤مً 

اإلُم٤مم اًمذي  يٕمٜمل شمريد أن شم٘مقل: إنّ  !وصقل أظم٤ٌمر اًمٙمقوم٦م اعمثػمة ًمٚمقطمِم٦م واًمٞم٠مس؟

ك ُمٕمروم٦م هذه اًمتقىمٕم٤مت ُمٙم٤مٟمف طمتّ ٙمـ سم٢ممجٞمع إوو٤مع وإطمقال مل ي يم٤من واىمٗم٤ًم قمغم

 اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(-اًمٕم٤مدي٦م )

 

                                                 
ًمٗم٤مفمٝم٤م ُمِم٤مهب٦م ًٕمٗم٤مظ اًمٓمؼمي أروى أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمديٜمقري اخلٓم٦ٌم إومم سمٕمد صالة اًمٔمٝمر، و( 7)

خلٓم٦ٌم اًمتل سمٕمد صالة اًمٕمٍم، ومل يذيمر ؾمقى هذا اعم٘مدار وهق أّٟمف ىم٤مل ُمثؾ ا يذيمرشم٘مري٤ًٌم، ًمٙمٜمف مل 

 -773ر اًمٓمقال: صإظم٤ٌم -لىمقًمف إوّ 
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 ـ ْكط١ ا٫ْعطاف!41
اشم٤ًمع طمٙمقُم٦م  ُت٧م قمٜمقان ٟم٘مٓم٦م آٟمٕمٓم٤مف ُمـ أنّ  (711)صذم  يمتٌفُم٤م  ـ إنّ 711

اًمدوًم٦م إُمقي٦م وإـمالق قمٜم٤مٟمف ذم ضمرائٛمف وىم٤ًموشمف وٟم٘مٛمتف وؾمٗمٙمف ًمٚمدُم٤مء، ذم  زمااًمق

٤ًم وقمًٙمري٤ًم وإطمٙم٤مم ؾمٓمقة سمٜمل أُمٞم٦م قمغم إوو٤مع، ًمدًمٞمؾ قمغم قمدم شمقازن اًم٘مقى ُم٤مدي

ُمْمحٙم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م احل٤ًمؾم٦م  وشمٕمٌػماشمف ًمٚمتٛمقيف، ٟمٗمًف اًمٙم٤مشم٥م ضمقاب قمغمام هق إٟمّ 

اء هم٤مومٚمقن وُمـ اعمٛمٙمـ  هؾ أٟمَّف يم٤من هم٤موماًل أو ئمـ سم٠منّ طم٘مٞم٘م٦ًم  أقمٚمؿٓ و واىمٕم٤ًم- اًم٘مرَّ

يمؾ ىم٤مرئ يٛمٙمـ أن ي٘مقل  يرى ّٟمفهٜم٤م ٕاًمٕم٤ٌمرات-  وىمققمٝمؿ ذم اخلٓم٠م ٟمتٞمج٦م ًمت٠مصمػم هذه

طم٘مٞم٘م٦م هق شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ىمقات  اإلُم٤ممًمف: إذا يم٤من هدف 

هذا اهلدف ٓ يتح٘مؼ، وىمد ظم٤مٟم٧م ىمقات اًمٙمقوم٦م  ٦م، ومٚمامذا مل يرضمع قمٜمدُم٤م قمٚمؿ أنّ اًمٙمقوم

٤ًم يم٤من يريد اًمرضمقع، عم٤مذا مل يرضمع ىمٌؾ ًم٘م٤مء   ضمٞمش احلر؟ واًمتح٘م٧م سمٌٜمل أُمٞم٦م؟ وًمق أٟمَّف طم٘مَّ

د وصقل ظمؼم ىمتؾ إُمؾ سم٤مًمٙمقوم٦م أصٌح أىمؾ سمٕم ي٘مقل: قمغم اًمرهمؿ ُمـ أنّ وم٢مّٟمف 

 قمغم ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م- ُمرضّمح٦م اًمٙمقوم٦مُمًٚمؿ، ُمع ذًمؽ يم٤مٟم٧م 

٤م اًمًٞمّ  ضمح٤مف؟ وعم٤مذا شمٜمٙمر احل٘م٤مئؼ اًمقاوح٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م؟ د اًمٕمزيز عم٤مذا هذا اإلأهيَّ

 اإلُم٤مم يم٤من ذم اًمٙمقوم٦م سمٕمد ُم٤م أظمؼم سمفأُمؾ  ؟ وأّي ُم٤م اًمذي شمًتٗمٞمدهُم٤م اًمٖمرض ُمـ ذًمؽ؟ 

اًمٓم٤مهريـ اًمٙمريٛملم ذم ؾمقق ُمـ رسمٓمٝمؿ ٕرضمؾ ُمًٚمؿ وه٤مين، وضمّرهؿ ًمٚمجًديـ 

 ك شمزقمؿ سم٠مٟمَّف أصٌح إُمؾ سم٤مًمٙمقوم٦م أىمؾ؟طمتّ  اًمٙمقوم٦م؛

اعمٖم٤مًمٓم٤مت ُمؼمر ىمد طميشمف ًمٙمؾ هذه  ، وم٠مّي |إٟمَّؽ ُم١ًمول أُم٤مم اهلل واًمرؾمقل

ؾم٦م؟ ٟمتٛمٜمك ُمـ اهلل أن ىمٞمٛم٦م هنْم٦م اإلُم٤مم اعم٘مدّ  وهذا اإلسار سمال دًمٞمؾ ذم اًمتٜمزيؾ ُمـ

 شمٙمقن ُمٕمذورًا ذم ذًمؽ- 

ُمًٚمؿ ُمع رؾمقل قمٛمر سمـ ُمـ اًمٙمقوم٦م سمٕمدُم٤م وصٚمتف رؾم٤مًم٦م  اإلُم٤ممومامذا يم٤من يتقىمٕمف 

 ٜم٤م ؿمٞمٕمتٜم٤م(؟: )ىمد ظمذًماإلُم٤ممىم٤مل ؾمٕمد واسمـ إؿمٕم٨م، و
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أٟمَّف ًمق  قمغم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، ُمعيم٤مٟم٧م ُمرضّمح٦م اًمٙمقوم٦م  : إنّ دًمٞمؾ شم٘مقل وُمـ أيـ وسم٠مّي 

أيم٤مسمر اًم٘مقم ُمـ ىمٌٞمؾ اسمـ قم٤ٌمس وقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر وهؿ  ًمقضمدإطمدامه٤م  إممرضمع 

ًمذًمٞمٚم٦م اًمتل أيَّدهت٤م واحلٙمقُم٦م، أومْمؾ ُمـ اعم٤ًموُم٦م ا اإلُم٤ممىم٤مدرون قمغم إجي٤مد صٚمح سملم 

اقمتؼمت قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من ضم٤مهالً، طمٞم٨م ٓ شمٙمقن هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمٚمذه٤مب إمم اًمِم٤مم و

 وووع يده سمٞمد يزيد-

ىمد دظمؾ اًمٙمقوم٦م ذم ذًمؽ اًمقوع  ×اإلُم٤مم احلًلم أنّ ُمع ذًمؽ ًمق وت٧ٌم: ًم٘مد يم

- ُم٤م أيمثر ُم٤م اًمقـمٜمٞم٦مسمحري٦م، ًمٙم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن شم٤ًمرع إمم ٟمٍمشمف جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقى 

اًمقمهٞم٦م اًمتل َُمٜمََٕم٧م اعم٤مء قمـ أهؾ سمٞم٧م  اًمقـمٜمٞم٦م قمـ هذه اًم٘مقات ذم هذا اًمٙمت٤مب يمت٧ٌم

 أنّ  ًمق ومروٜم٤مك اًمٙمقوم٦م سمحري٦م؟ ومحتّ  ؾوأـمٗم٤مهلؿ؟ يمٞمػ يم٤من ًمإلُم٤مم أن يدظم |اًمٜمٌل

 احلر ىمد شمٜمحك، ًمٙمـ يم٤موم٦م اًمٓمرق ىمد يم٤مٟم٧م ُمًدودة وُت٧م رىم٤مسم٦م اجلٜمد وأراذل اًم٘م٤مدة-

٤ًم، وقمغم اًمًٌٕم٦م أقمقام اًمتل أشمٚمٗمتٝم٤م ُمـ قمٛمرك  يٕمٚمؿ اهلل أنّ  ىمٚمٌل حيؽمق ٕضمٚمؽ طم٘مَّ

 سمال وم٤مئدة، وضمٕمٚم٧م ٟمٗمًؽ ُمدقم٤مة ًمٚمخجؾ إن يمٜم٧م ُمٚمتٗمت٤ًم!

شم١مًمػ هذه آطمتامٓت وإوه٤مم طمقل أيمؼم وأؾمٛمك احلقادث ومٝمؾ ُمـ اًمالئؼ أن 

 ؟يٙمقن ذم ُمتٜم٤مول أيدي اًمٜم٤مساًمت٤مرخيٞم٦م، وشمٜمنمه٤م ذم يمت٤مب 

ٜم٤م أردٟم٤م إظمذ سمرأيؽ ، وقمغم ومرض أٟمّ ُمٜمٕمٓمػ ٜم٤م ٓ ٟمرى هٜم٤م أّي طم٤مل إٟمّ  قمغم أّي 

هذا اعمٜمٕمٓمػ يٙمقن طملم  واومؽماض وضمقد ُمٜمٕمٓمػ طم٘مٞم٘مل ذم هذه اًمٜمٝمْم٦م، وم٢منّ 

شمٖمٞمػم  ملطمٞم٨م و ًمت٘م٤مء سمجٞمش احلر،ُمًٚمؿ واعمٜم٤مزل اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌؾ آ ؾوصقل ظمؼم ىمت

شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛم٤ًمقمدة ىمقات  ومل يرضمع ٟمٗمٝمؿ سم٠منّ  اإلُم٤ممظمٓم٦م هٜم٤مك 

ُمع درايتف وظمؼمشمف وومٓمٜمتف أن يتخغم  اإلُم٤مماًمٙمقوم٦م مل يٙمـ وٛمـ ظمٓمَّتف، إذ ُمًتٌٕمد ُمـ 

ٕمداد ًمذًمؽ، ويٕمزم قمغم اًمرضمقع أن يم٤من قمغم اؾمت قمـ ومرص ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمؽماضمع ومٞمام ًمق

 سمٕمد أن شمقرط وأصٌح ُمراىم٤ًٌم ُمـ ىمٌؾ اجلٞمش اعمًٚمح-
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 ـ املسح١ً ايجايج45١
ُت٧م هذا اًمٕمٜمقان مل شمٙمـ ظمٓم٦م  (713)صـ اخلٓم٦م اًمتل يٜمًٌٝم٤م ًمإلُم٤مم ذم  711

 اإلُم٤ممُمـ هنْم٦م  ٓم٦م هل إت٤مم احلج٦م اًمتل شمٕمّد ضمزءاً ضمديدة، إذ يم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘م٦م هذه اخل

قمغم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سمحذاومػمه٤م  اإلُم٤ممك اًمِمٝم٤مدة، وىمد طمرص ديٜم٦م إمم يمرسمالء وطمتّ ُمـ اعم سمدءاً 

قم٤ًميمر احلٙمقُم٦م اعم٠مُمقريـ  يم٤من قمغم قمٚمؿ سم٠منّ  اإلُم٤مم ُمـ اعمٕمٚمقم أنّ و -ذم يمؾ ُمقرد

سم٤مًم٘مٌض قمٚمٞمف ًمـ يؽميمقه سمٛمجرد قمزُمف قمغم اًمرضمقع إمم احلج٤مز، طمٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ إًمٖم٤مء 

ىمد  اإلُم٤ممُم٤م أىمدم قمغم ومٕمٚمف  ؿ؛ ام٤م يدل قمغم أنّ ُمٝمٛمتٝمؿ دون شمٚم٘مل أواُمر ضمديدة ُمـ ىم٤مدهت

 يم٤من إت٤مُم٤ًم ًمٚمحج٦م وإفمٝم٤مرًا ًمٚمٛمٔمٚمقُمٞم٦م-

ر يم٤موم٦م ىمقاشمف ًمٞمّمؾ إمم اًمٙمقوم٦م  اإلُم٤ممف ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ يمقن ٤م ُم٤م يمتٌوأُمّ  ىمد ؾمخَّ

 سم٠مهع وىم٧م ىمٌؾ ومقات إوان-

ٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم، شم ٤م ًمـىمقاهت إمم اًمٙمقوم٦م وم٢منّ أهع  اإلُم٤ممك ًمق وصؾ ف طمتّ : أٟمّ هق ومجقاسمف

 ذم يمرسمالء- اإلُم٤مموٓرشمٙم٧ٌم ٟمٗمس اجلرائؿ اًمتل ارشمٙم٧ٌم ُمع ُمًٚمؿ ذم اًمٙمقوم٦م وُمع 

أراد اًمقصقل ىمٌؾ ومقات إوان، ومٚمامذا ىمٓمع اًمٓمريؼ ذم  اإلُم٤مم إذا يمٜم٧م شمٕمت٘مد سم٠منّ و

ة سم ة ُمٙم٤مٟمف ـمّل شمٚمؽ اعمف يم٤من سم٢مإٟمّ  :ُمع أٟمَّؽ ىمٚم٧مٚمٖم٧م أرسمٕم٦م وقمنميـ يقُم٤ًم ُمدَّ ٤ًموم٦م ذم ُمدَّ

عم٤مذا شمقىمػ ـ سمح٥ًم زقمٛمؽ ـ أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤ًم ذم ُمٙم٦م سمٕمد وصقل ل قمنم يقُم٤ًم؟ واصمٜم

رؾم٤مًم٦م ُمًٚمؿ؟ إذ يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يؽمك أهؾ سمٞمتف ذم ُمٙم٦م، ويٚمتحؼ سم٤مًمٙمقوم٦م ذم أهع 

ذم  اإلُم٤ممٟمٛمط طمريم٦م  ُمـ إصح٤مب وإٟمّم٤مر- واحل٤مل أنّ وىم٧م امٙمـ ُمع جمٛمققم٦م 

اعم٤ًموم٦م سمِمٙمؾ يتٓم٤مسمؼ ُمع دظمقًمف إمم يمرسمالء ًم٘مٓمع شمٚمؽ  ُمًػمه يدل قمغم أٟمَّف يم٤من ىم٤مصداً 

 وُمع اخلٓمط اًمتل ٟمٗمَّذه٤م إمم يقم قم٤مؿمقراء-

 ـ ا٭َس بايعٛد46٠
ىم٤مم وٛمٜمٞم٤ًم سمتؼمئ٦م اسمـ زي٤مد إمم  (713)صـ ُت٧م قمٜمقان )إُمر سم٤مًمٕمقدة( ذم 714
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قمـ ف هق اعم١ًمول ٤مه ُم٠مُمقرًا ٓ حيًـ اًمتدسمػم، وأٟمّ يّ إ طمدٍّ ُم٤م، واهّتؿ احلر سم٤مًمت٘مّمػم ُمٕمتؼماً 

ه ُمـ أوًمئؽ اعم١ًموًملم اًمذيـ هيّقًمقن إُمقر ُمـ اًمرضمقع، اإلُم٤ممُمٜمع  يمقٟمف مل  ؛يمام قمدَّ

ومل يٙمـ ٓسمـ زي٤مد رأي ذم ذًمؽ، ومل  يًٛمح ًمإلُم٤مم سم٤مٟٓمٍماف ٟمحق احلج٤مز سمحري٦م،

 وقمٚمٞمفوٛمـ طمدود ُم١ًموًمٞم٦م اسمـ زي٤مد سمٕمد،  مل يدظمؾ اإلُم٤مم ٕنّ ي١ماظمذ ُمـ ىمٌؾ يزيد؛ 

ف ظم٤م  رج طمدود ُم١ًموًمٞمتف-يٙمقن احلر ىمد شمٍمَّ

احلر ىمد يم٤من  ؿمؽ ومٞمف أنّ  ويمجقاب قمغم ذًمؽ ٟم٘مقل: ُم٤م هذه آضمتٝم٤مدات؟ ام٤م ٓ

 هت٤مُمف سمًقء اًمتدسمػم وقمدم اًمٙمٗم٤مءة،رضماًل ـم٤مهر اًم٘مٚم٥م طملَّ اًمْمٛمػم، ومٛمـ آضمح٤مف ا

 وصػ اسمـ زي٤مد اًمًٗم٤مك اعمجرم سمحًـ اًمتدسمػم-و

قوم٦م مخ٦ًم قمنم ومرؾمخ٤ًم شم٤مسمٕم٦م اًم٘م٤مدؾمٞم٦م اًمتل شمٌٕمد قمـ اًمٙم قمغم أنّ  ُم٤م دًمٞمٚمؽأّوًٓ: 

ف مل يٙمـ ٓسمـ زي٤مد اًمذي يم٤من ُم٘مر طمٙمقُمتف اًمٙمقوم٦م إذاف آٟمذاك، وأٟمّ  حلٙمقُم٦م اسمـ زي٤مد

 قمٚمٞمٝم٤م وقمغم إىم٤ًمم اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م؟

أن طمٙمقُم٦م اسمـ زي٤مد، ومٙمٞمػ يم٤من ًمٚمحّر  إذا يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ظم٤مرضم٦م قمـصم٤مٟمٞم٤ًم: 

 يدظمٚمٝم٤م ويتدظمؾ ومٞمٝم٤م؟

اًمٕمراق طمدود ُت٧م ُمراىمٌتف ىمد ضُمٕمؾ  حلر سم٠مُمر اسمـ زي٤مدا صم٤مًمث٤ًم: ُم٤م اعم٤مٟمع ُمـ أن يٙمقن

إمم اًمٙمقوم٦م- ومٝمذا  هيًػّم  اإلُم٤ممسمحٞم٨م أيٜمام وضمد ، أرض احلج٤مزداظمؾ  ُم٤م ُم٘مدارإمم 

اسمـ زي٤مد  إُمر مل يٙمـ ُمـ إُمقر اًمتل ُتٛمؾ طم٤ميمؿ احلج٤مز ُمثاًل قمغم شم٘مديؿ ؿمٙمقى ودّ 

ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم  سمؾ يم٤من أُمراً  أروف،ٛم٦م قمًٙمري٦م سمذريٕم٦م اًمتدظمؾ ذم يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م إطم٤مًمتف قمغم حمٙم

 -اإلُم٤ممقمغم اسمـ زي٤مد أيٜمام ٓطمؼ  يٕمؽمضومل يٙمـ أطمد ٕمٚم٘م٤ًم سم٤محلٙمقُم٦م، ُمت

ف ًمف، ومل شمٙمـ شمقسمتف ذم يقم احلر مل يٕمٛمؾ ظم٤مرج طمدود إُمر اعمقضّم  ُمـ اعم١ميّمد أنّ و

سمذًمؽ، سمؾ يم٤مٟم٧م سم٥ًٌم شمٜمٗمٞمذه  ُمـ اًمٕمقدة دون شمٚم٘مٞمف أُمراً  اإلُم٤ممقم٤مؿمقراء سم٥ًٌم ُمٜمٕمف 

 ـ زي٤مد وهق اخلٓم٠م اًمٗم٤مدح اًمذي أىمّره احلر ٟمٗمًف-أُمر اسم
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اسمـ زي٤مد يم٤من ىمد قملّم احلّملم سمـ  ُٕمر أّن يمت٥م اعم٘م٤مشمؾ شمذيمر سم٠منّ اًمٕمجٞم٥م ذم اراسمٕم٤ًم: 

ح احلر ، وىمد ّس اإلُم٤ممؾمت٘م٤ٌمل اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، وأُمره أن يرؾمؾ احلر ٓ تٞمؿ ُم١ًموًٓ قمغم

فؽقؾة، ؾنذا أبقت ؾخذ ك أؿدمؽ اأمرت أن ٓ أؾارؿؽ حتّ »رؾمٛمٞم٤ًم سمذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل: 

 احلر يم٤منإذن  ،شضريؼًا ٓ يدخؾؽ افؽقؾة، وٓ يردك ادديـة، يؽقن بقـل وبقـؽ كصػاً 

ك سمف، وٓ يدقمف يرضمع إمم اعمديٜم٦م، وهذا إمم اًمٙمقوم٦م أيـ ُم٤م اًمت٘م ٤مإلُم٤ممسم٠من يٌٕم٨م سم ُم٠مُمقراً 

٦م اعمقيمٚم٦م احلر ىمد يمِمػ سمٛمقىمٗمف قمـ ـمٝم٤مرة ـمٞمٜمتف، وقمغم ظمالف اعمٝمٛم ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمٕمت٘مد سم٠منّ 

ف هبذا آىمؽماح مل يٛمتثؾ أُمر ُمـ هق أقمغم ُمٜمف وم٢مٟمّ  (714)صًمف سمح٥ًم وصٗمؽ ذم 

 ُمٜمّم٤ًٌم-

إذا يم٤من احلر ىمد سم٤مًمغ ذم أداء ُمٝمٛمتف اًمتل أويمٚم٧م إًمٞمف، ومٚمامذا مل ي٘مؾ ًمف  خامساً:

ُمٝمٛمتؽ  طمدود ُم١ًموًمٞمتؽ، ومدقمٜمل أرضمع؛ ٕنّ ٜمل إمم أن مل أدظمؾ ذم ٟمٓم٤مق : إٟمّ اإلُم٤مم

ل إذا أردت اًمٕمقدة ىمٌؾ دظمقل اًمٕمراق ُمتك طم٤موًم٧م ذًمؽ، ًمٙمٜمٜم شم٘متيض ُمٜمٕمل ُمـ

 ًمدظمقل إمم اًمٕمراق ومٚمٞمس قمٚمٞمؽ أُمر-ا

)وم٢من هق مل يردٟم٤م مل ٟمرده(،  :اسمـ زي٤مد ىمد ىم٤مل ر يم٤من يٕمٚمؿ أنّ احل ًمق ومروٜم٤م أنّ  شادشاً:

 ًمٙمـ هذا ٓ يٜم٤مذم أن يٙمقن أُمر اسمـ زي٤مد اًمٍميح هق قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ، وم٠مّي 

 ،شيردكال  ؾنن هق»ف ىمد يٙمقن ُم٤م ىمّمده ُمـ يمالُمف قمـ أٟمّ  سمـ زي٤مد؟ ومْمالً ُمّمداىمٞم٦م ًمٙمالم ا

 ف ي٘مّمد ٟمٗمًف؛ ٕنّ ض ًمف، ٓ أٟمّ يزيد، ومٚمـ ٟمتٕمرَّ  ض ًمٕمامل وقمٜم٤مس طمٙمقُم٦مأي مل يتٕمرّ 

 مل يٙمـ ظمّماًم ًمِمخص اسمـ زي٤مد- اإلُم٤مم

ٝم٧م إؾم٤مءة طم٘مٞم٘مٞم٦م طم٤مل وم٢مّٟمؽ ذم هذا اًمٗمّمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب ىمد وضّم  أّي وقمغم 

 اًمري٤مطمل- ًمِمخّمٞم٦م احلر 

 ـ اقرتاح اذتس بٔ ٜصٜد47
واقمتؼم ُمداراشمف وُمروٟمتف قمغم  (711)صة أظمرى ذم ُمرّ  ًم٘مد ه٤مضمؿ احلرَّ ـ  771
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 اإلُم٤مماىمؽماح احلر يمٚمَّػ ىمٌقل  ظ قمغم ُمّم٤محلف اًمِمخّمٞم٦م، وىم٤مل: إنّ اًمٖم٤مًم٥م هبدف احلٗم٤م

 ُمٜمٓم٘م٦م اخلٓمر واًمٌالء- ٥م ذم دظمقل اإلُم٤ممؾمٌّ صمٛمٜم٤ًم سم٤مهْم٤ًم؛ ٕٟمَّف 

يم٤من سمٛم٘مدوره اًمٌ٘م٤مء ذم اعمٙم٤من اًمذي ٟمزل ومٞمف ـ ووم٘م٤ًم  اإلُم٤مم نّ هق أ واجلقاب

ٟمٓم٤مق ُم١ًموًمٞم٦م اسمـ زي٤مد- وم٤محلر و عمٖم٤مًمٓم٤مشمؽ وُمٜم٤مىمِم٤مشمؽ وسمحثؽ ـ ظم٤مرج ُمٜمٓم٘م٦م اخلٓمر

ف سمف ٟمحق اًمٙمقوم٦م؛ وًمٙمقن إمم اعمديٜم٦م واًمتقضّم  اإلُم٤مميم٤من ُم٠مُمقرًا سم٤محلٞمٚمقًم٦م دون رضمقع 

حلر قمٚمٞمف ـمري٘م٤ًم ٓ يدظمٚمف اًمٙمقوم٦م اىمؽمح اـ  رقمغم ُم٤م ئمٝمـ  يم٤من يريد ُمقاصٚم٦م اًمًػم اإلُم٤مم

ك اىمؽمح قمغم احلر أن يٚمزم ُمٙم٤مٟمف اًمذي وصؾ إًمٞمف طمتّ  اإلُم٤مم وٓ يرده إمم اعمديٜم٦م- ومٚمق أنّ 

 ريم٦م؛ ّٕٟمف ُمـ سم٤مب أومم أن شمٙمقنيذه٥م رؾمقل احلر ويرضمع عم٤م أضمؼمه احلر قمغم احل

ُم٤مم ُمقاوم٘متف قمغم اًمًامح ًمإل١ًموًمٞم٦م ُمـ ُم٤مم قمٜمد ُمٜمزًمف أىمؾ ُمُمٙمقث اإل ُمقاوم٘م٦م احلّر قمغم

 سم٤مًمذه٤مب إمم ـمريؼ جمٝمقل- 

ؾ ظمٓم وقمٚمٞمف يٙمقن اًم٘مقل سم٠منّ  ف ي١مدي إمم دظمقل قرة ٕٟمّ اىمؽماح احلر هذا يم٤من يِمٙمِّ

يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقمتف اىمؽماح اًمتقىمػ  اإلُم٤مم ُمٜمٓم٘م٦م اسمـ زي٤مد ًمٞمس صحٞمح٤ًم؛ ٕنّ إمم  اإلُم٤مم

ّٓ  ك يرضمع رؾمقلقمٜمد ُمٜمزًمف اًمذي وصٚمف إًمٞمف واًمٌ٘م٤مء هٜم٤مك طمتّ   ومٕمٚمٞمف احلر سم٤مخلؼم، وإ

 اإلُم٤ممأيْم٤ًم اًمتقضّمف إمم يمرسمالء وآىمؽماب ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اخلٓمر، ومٚمامذا ي٤م شمرى مل ي٘مؽمح 

سمح٥ًم ُم٤م ذه٧ٌم إًمٞمف وهذا اعمٙم٤من ظم٤مرج ُمٜمٓم٘م٦م اسمـ زي٤مد؟  ُمع أّٟمف يم٤من يٕمٚمؿ سم٠منّ  اًمتقىمػ

مل يردٟم٤م  : )وم٢من هقوشم٘مقل ّٕٟمف ىم٤ملاحلر،  شمدسمػم اسمـ زي٤مد قمغم قمٙمسطمًـ ُمـ واومؽموتف 

ّٓ ف مل ٟمرده( أي أٟمّ   سم٤معم٘مدار اًمذي يرومع اعم١ًموًمٞم٦م قمـ مل يتج٤موز ذم ُم٤م اختذه ُمـ إضمراءات إ

ٟمٗمًف، وذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م يم٤من يٜمٌٖمل ٓسمـ زي٤مد أن يٙمت٥م ذم رؾم٤مًمتف: أـمٚمؼ هاح 

ـ ووم٘م٤ًم  أيْم٤مً  اًم٘م٤مدؾمٞم٦م وظم٤مرج طمدودإٟمَّٜمل طم٤ميمؿ اًمٕمراق،  ،اإلُم٤مم، وم٤مُٕمر ٓ يٕمٜمٞمٜم٤م

إذن أظمؼمٟم٤م سمرأيؽ عم٤مذا مل ُيٓمرح هٜم٤م  ٞمد اخل٤مًمد ـ ًمٞمس شم٤مسمٕم٤ًم عمٜمٓم٘متل!يم٤مشم٥م اًمِمٝمًمٗمرض 

 ؟اًمذه٤مب إمم إرض اعمققمقدة أمل يٙمـ ؾمقىاىمؽماح اًمتقىمػ، 
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 ٚج١ٗ! ـ تػٝري املطري ـ ايرٖاب ب48٬
ـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٌٕم٨م قمغم : ُم(741)صومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٖمٞمػم اعمًػم يمت٥م ذم ـ 777

إمم أيـ ؾمٞمٗميض هذا اًمٓمريؼ أو سمٕم٤ٌمرة أصح هذا آٟمحراف قمـ  ٕمٚمقُم٤مً ف مل يٙمـ ُمإمل أٟمّ 

 اًمٓمريؼ-

مجٞمع أـمراف وضمقاٟم٥م اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمٌٝمٛم٦م سم٤معمقازيـ  ف ي٘مقل: إنّ وسم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمّ 

ذم هذا اعمقىمػ مل يٙمـ يدري إمم أيـ  اإلُم٤مم ، ًمٙمٜمف يمام يٌدو حي٤مول إفمٝم٤مر أنّ اًمٕم٤مدي٦م

اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل إمم  يم٤من يٓمقيف قمغم همػم سمٞمّٜم٦م طم٤مُمالً  ؾمٞمٜمتٝمل سمف هذا اًمٓمريؼ، ُم٤م يٕمٜمل أّٟمف

ُمّمػم جمٝمقل ٓ شمٕمٚمؿ هن٤ميتف، إذ يم٤مٟم٧م إُمقر ُمٌٝمٛم٦م وُمٕمتٛم٦م ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت- وىمد 

ضمقاٟم٥م احلريم٦م يم٤موم٦م ىمد  صّقر اًمٙم٤مشم٥م هذا اإلهب٤مم سم٠مؾمٚمقب جيٕمؾ اًم٘م٤مرئ ي٘ميض سم٠منّ 

ذم صمٜم٤مي٤م  ، ُمًتِمٝمداً اعمًت٘مٌٚمٞم٦مًمتقىمع اعمجري٤مت يم٤مٟم٧م جمٝمقًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلُم٤مم، وٓ ؾمٌٞمؾ ًمف 

اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ اًمٓمؼمي  شٓ كدري ظذ ما تـكف بـا وِبؿ إمقر»يمالُمف هذا سمجٛمٚم٦م 

 سمٓمريؼ همػم ُمقصمقق-

 ادتٛاب
 ـ يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ، ًم٘مد يم٤من ًمإلُم٤مم هدف ُمِمخص ُمـ وراء هذه7

 ،إمم ُم٘مّمد جمٝمقل ٤مماإلُميمرسمالء، إذ ٓ يٕم٘مؾ شمقضّمف احلريم٦م وـمل هذا اًمٓمريؼ، أٓ وهق 

قمـ قمدم تّٙمٜمف ُمـ  ، ومْمالً قم٤ًم ؿمديدًا قمـ اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦ماُمتٜمع اُمتٜم٤م اإلُم٤مم يمام أنّ 

ٓمع يمؾ شمٚمؽ ي٘مو اًمرضمقع إمم اعمديٜم٦م أيْم٤ًم، ُم٤م يٕمٜمل أّٟمف ًمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل أن يٓمقي ـمري٘مف

- وًمق مل يٙمـ ًمديف هدف ٓىمؽمح اًمتقىمػ ذم ذًمؽ اعمٙم٤من اعم٤ًموم٦م سمدون هدف ُمِمخص

م اًمت٘مرير وُمـ صمؿَّ يرضمع، وًمٙم٤من ىمٓمٕم ٤ًم، إمم أن يذه٥م رؾمقل احلر ًمٞمتٚم٘مك إواُمر وي٘مدِّ
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احلر  أنّ  (7)احلّر ىمد واومؼ قمغم هذا آىمؽماح سم٤مًمت٠ميمٞمد، سمؾ ووم٘م٤ًم ًمرواي٦م أيب اًمٗمرج إصٗمٝم٤مين

اًمتقىمػ ذم ذًمؽ  اإلُم٤ممًم٘مٞمف ومٞمف، ومٚمامذا مل ي٘مؽمح ُمقوع  أّي ذم  اإلُم٤مميم٤من ُم٠مُمقرًا سم٢مٟمزال 

يتجٜم٥م اًمدظمقل ذم طمدود طمٙمقُم٦م اسمـ و ك يٙمقن سمٕمٞمدًا قمـ ُمٜمٓم٘م٦م اخلٓمر،٤من طمتّ اعمٙم

 زي٤مد أيْم٤ًم؟

اعمٜم٤مم  سمٞم٤منيمام ذيمر ذًمؽ ذم ُمّٙم٦م ظمالل  ،يم٤مٟم٧م ًمف ُمٝمٛم٦م اإلُم٤مم ؾمقى أنّ  أمل يٙمـ

ه ىمد أُمره سم٠مُمر،  إنّ  :، وم٘م٤ملاًمذي رآه سمح٥ًم هذه اًمرواي٦م ـ اًمتل وقمغم أىمؾ شم٘مدير ضمدَّ

وُم٤م ـمقاه ُمـ اًمٓمريؼ هق  اإلُم٤ممُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف  وهق أنّ  طمتاملده٤م اًمٙم٤مشم٥م ـ يؼمز اي١ميّ 

 اُمتث٤مل ًمذًمؽ إُمر-

ك إذا مل يٙمـ ًمٞمذه٥م دون هدف ُمًٌؼ؛ طمتّ  اإلُم٤مم طم٤مل، ُمـ اعم١ميّمد أنّ  وقمغم أّي 

ُمـ  أضمؾ اإلُم٤ممؿم٠من  يمام أنّ  ضم٤مسم٦م،ـ ُمـ اإلف ًمف أٟمّم٤مره اًم١ًمال قمـ وضمٝمتف مل يتٛمٙمّ وضّم 

جمٝمقل، ومٛمثؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات شمٕمتؼم وًمألؾمػ إؾم٤مءة عم٘م٤مم أن ي٘مقم سم٘مٞم٤مدة ىم٤مومٚم٦م إمم ُم٤ًمر 

اهلدف إذا يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم أو جمٝمقًٓ، ًمٕمٚمؿ سمف إصح٤مب وُم٤م  أنّ  - ٟم٤مهٞمؽ قمـاإلُم٤مم

 اطمت٤مضمقا ًمٚم١ًمال-

 ٚمٗم٦م، وًمٙمـ سمح٥ًم سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات أنّ قم٤ٌمرات اًمٙمت٥م هٜم٤م خمت ـ سم٤مًمرهمؿ ُمـ أنّ 7

ده ؾمقى يمرسمالء ومل يٕمدل قمٜمف- وم٘مد اختذ ـمري٘م٤ًم ظم٤مص٤ًم، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم٘مّم اإلُم٤مم

أن يتخذ ـمري٘م٤ًم ٓ يدظمٚمف  اإلُم٤ممف طمٞمٜمام اىمؽمح احلر قمغم روى أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمديٜمقري أٟمّ 

ظمذ ُمتٞم٤مهًا ُمـ : ومخذ ه٤مهٜم٤م وم٠م×ُم٤مم احلًلموٓ يرّده إمم احلج٤مز، ىم٤مل ًمف اإلاًمٙمقوم٦م 

ك طمتّ ٙمقوم٦م -- صمؿَّ ارُتؾ احلًلم ُمـ ُمقوٕمف ذًمؽ ُمتٞم٤مُمٜم٤ًم قمـ ـمريؼ اًم-ـمريؼ اًمٕمذي٥م

 -(7)مم ىمٍم سمٜمك ُم٘م٤مشمؾإاٟمتٝمك 

                                                 
 -777ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم: ص( 7)

إّن قم٤ٌمرة اسمـ إصمػم شمدل أيْم٤ًم قمغم أّن اإلُم٤مم ؾمٚمؽ ـمريؼ يمرسمالء ذم  -775إظم٤ٌمر اًمٓمقال: ص( 7)
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احلر مل يٙمـ ًمف رأي ذم اًمٓمريؼ  اعمتحّمؾ ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرات هق: أنّ اًم٘مدر اعمتٞمّ٘مـ 

 ًا ذم اظمتٞم٤مر ذًمؽ-طمرّ  اإلُم٤ممه إمم احلج٤مز، ويم٤من وٓ يردّ  اًمٙمقوم٦م اإلُم٤مماًمذي ٓ يدظمؾ 

ره اًمٙم٤مشم٥م، ي شمّمقّ ـ قمغم وقء اعم٘م٤ميٞمس اًمٕم٤مدي٦م مل يٙمـ اًمقوع ُمٌٝماًم سم٤معم٘مدار اًمذ3

وظمٓمر اًم٘متؾ واًمِمٝم٤مدة اًمذي ىمد أظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر وسمِمٙمؾ ضمّدي ذم اعمرطمٚم٦م إومم 

 اإلُم٤ممًا ومل يٙمـ ًمٞمخٗمك أسمدًا قمغم ضمدّ  ٤مً واًمث٤مٟمٞم٦م، يم٤من شمقىمٕمف ذم هذه اعمرطمٚم٦م ـمٌٞمٕمٞم

 وأٟمّم٤مره وأصح٤مسمف-

ة ُمرات ذم اعمٜمزل  اإلُم٤مم سمح٥ًم رواي٦م اًمٓمؼمي، وم٢منّ  اًمذي ؾمٌؼ ىمد أسمٚمغ أصح٤مسمف قمدَّ

)ٓ ٟمدري قمغم ُم٤م شمٜمٍمف سمٜم٤م وهبؿ إُمقر( رهمٌتف ذم  :اعمٜمزل اًمذي ىم٤مل ومٞمف هذه اجلٛمٚم٦م

ؿ أقمرسمقا ًمف أيْم٤مً  ُمدى قمزُمٝمؿ ذم ُمِم٤مريمتف قمـ  ًم٘م٤مء اهلل وقمزُمف قمغم اًمِمٝم٤مدة، يمام أهنَّ

طمٞم٨م يم٤مٟمقا ُمًتٕمديـ ًمٚمِمٝم٤مدة أيٜمام طمٚمَّقا وُمٝمام يمٚمَّٗمٝمؿ إُمر، ومل شمٙمـ  شمٚمؽ اًمرهم٦ٌم،

 إمم ذًمؽ احلد اًمٙمٌػم؛ ٕنّ  ُم١معم٤مً ـ  قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمرضـ  ػمهؿ إمم ُمٙم٤من جمٝمقلُم٠ًمًم٦م ؾم

ُمٕمروم٦م أو قمدم ُمٕمروم٦م ُمٙم٤من اًمِمٝم٤مدة ًمٞمس ُمٝماًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمخص اًمذي أقمدَّ ٟمٗمًف هل٤م- 

دار اًمٌٞمٕم٦م واًمتًٚمٞمؿ وىمٌقل اًمذًم٦م، أو اًمِمٝم٤مدة أرض أٟم٤مظمقا يم٤من أُمرهؿ يدور ُم ومٗمل أّي 

ة، ام٤م يد عمًت٘مٌٚمٝمؿ وؾمٗمرهؿ وقمٛمٚمٝمؿ  وهاًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي أقمدّ  نّ ل قمغم أواعمقت سمٕمزَّ

 -ُمٕمٚمقم

٤ًم وأينَّ ٓ أرى  اإلُم٤مم أنّ  سمام ىم٤مل ذم اعمٜمزل اًم٤ًمسمؼ: ًمػمهم٥م اعم١مُمـ ذم ًم٘م٤مء اهلل طم٘مَّ

 ّٓ ّٓ اعمقت إ  سمرُم٤ًم- وم٢مّٟمف ُمـ اًمقاوح أّن إُمر ؾمٞمٙمقن  ؾمٕم٤مدة واحلٞم٤مة ُمع اًمٔم٤معملم إ

ب اًمٗمٙمر واًمققمل همػم ُمٚمتٗمتلم ُمـ أصح٤م، ومٙمٞمػ يٙمقن أوًمئؽ اًمرضم٤مل إسم٤مة أصٕم٥م

                                                 
 

هذا اًمقىم٧م؛ ٕٟمَّف ي٘مقل ومٞمٝم٤م: ومتٞم٤مه قمـ ـمريؼ اًمٕمذي٥م واًم٘م٤مدؾمٞم٦م، واحلر ي٤ًميره، وي٘مقل ذم 

ك اٟمتٝمقا إمم ٟمٞمٜمقى اعمٙم٤من اًمذي ٟمزل سمف احلًلم طمتّ  ونيتٞم٤مه قااًمّمٗمحتلم اًمت٤مًمٞمتلم: ومٚمؿ يزاًم

 (-717و 711)اًمٙم٤مُمؾ: ص
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 !؟ؿمتداد صٕمقسم٦م ُمقىمٗمٝمؿإمم ا

 ُم٤مذا يم٤من يتقىمع ه١مٓء ُمـ ٟمٔم٤مم طمٙمقُم٦م يزيد واسمـ زي٤مد همػم اًم٘م٤ًموة؟ :ؽ شم٘مقلإٟمّ 

ؿ يم٤مٟمقا حيتٛمٚمقن شمقسم٦م اسمـ زي٤مد ُمـ ضمرائٛمف وُمـ ىمتؾ ومٝمؾ سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شم٘مقل أيْم٤ًم: إهّن 

 أو حيّٚمف ُمـ أظمذ اًمٌٞمٕم٦م؟! اإلُم٤ممُمًٚمؿ وه٤مين وُمٞمثؿ وآظمريـ، وأن ي٠ميت ٓؾمت٘م٤ٌمل 

ٓىمؽماح احلر مل يٙمـ قمغم أُمؾ ومتح صٗمح٦م ضمديدة ذم هذه  اإلُم٤ممىمٌقل  ـ إنّ 3

أراد اعمقاوم٘م٦م قمغم شمٚمؽ آىمؽماطم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ُم٤م داُم٧م ٓ  اإلُم٤مماًمٜمٝمْم٦م، سمؾ ًمٙمقن 

مل ي٘مدم و وذقم٤ًم، قم٘مالً وحيٛمؾ اًمًالح طملم يْمٓمر إمم ذًمؽ خت٤مًمػ شمٙمٚمٞمٗمف ويمراُمتف، 

ـ وهلذا اًم٥ًٌم مل يٛمتٜمع قم ،شما ــت ٕبدأهؿ بافؼتال» ، يمام ىم٤مل ًمزهػم:سم٤مًم٘مت٤مل ًمٌدءقمغم ا

 ، ويم٤من يٙمرره دائاًم إت٤مُم٤ًم ًمٚمحج٦م-شم٘مديؿ ُم٘مؽمح اًمرضمقع إمم احلج٤مز

 ف ُمـ اًمقصقل إمم ُمٌتٖم٤مه-ىمؽماح احلر هق تٙمٞمٜمٓ اإلُم٤ممواحلٙمٛم٦م إظمرى ُمـ ىمٌقل 

يم٤مٟم٧م شمٕمٙمس  اإلُم٤ممٟم٧م شمدل قمغم ؿمٝم٤مدة اًمرواي٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمّمدور اًمتل يم٤م ـ إنّ 5

اًمٜمٝم٤مي٦م اعمحزٟم٦م هلذه اًمٜمٝمْم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ قمٚمؿ اإلُم٤مُم٦م، ويم٤من يتقىمع أهؾ اعمديٜم٦م وُمٙم٦م 

ًم٧م مجٞمع أُم٤مل اًمِمٙمٚمٞم٦م إمم ٟمتٞمج٦م ًمقضمقد هذه اًمرواي٤مت اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  ، وهٜم٤م طمٞم٨م ُتقَّ

اًمتحػّم اًمذي ي٠مس، أصٌح شمقىمع ذًمؽ أيمثر ىمٓمٕمٞم٦م، ومل يٙمـ هٜم٤مك يمؾ هذا اإلهب٤مم و

 أورده اًمٙم٤مشم٥م وذطمف- 

 اإلُم٤ممـ إظم٤ٌمر اعمقصمقىم٦م إظمرى اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمٙمررًا، يم٤مٟم٧م شمدل قمغم قمٚمؿ 4

 إقمداء ًمـ يؽميمقه إمم أن يٛميض ؿمٝمٞمدًا- سمٜمت٤مئ٩م هذه اًمٜمٝمْم٦م، وأنّ 

٤م مجٚم٦م )ٓ ٟمدري قمغم ُم٤م شمٜمٍمف سمٜم٤م وهبؿ إُمقر( وسم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ قمدم ـ أُمّ 1

اًمؽممج٦م اًمتل  ُمثؾ أقمالم اًمقرى واإلرؿم٤مد، وم٢منّ  مل شُمذيمر ذم سمٕمض اًمٙمت٥م طمجٞمتٝم٤م ويمقهن٤م

 ًمٕمدم اٟمًج٤مُمٝم٤م ُمع فمقاهر إوو٤مع ، ُمْم٤موم٤مً (747)صذم ًمٔم٤مهره٤م ىم٤مم هب٤م اًمٙم٤مشم٥م 

ُمع شم٘مرير جمٛمع سمـ قمٌداهلل اًمٕم٤مئذي وشمالوة أي٦م ودقم٤مء  ٓ شمٜمًجؿ ،وُم٤م يم٤من ُمٕمٚمقُم٤مً 

ٓمؼمي ذم اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمُمٗم٤موو٤مشمف ُمع احلر ه٤م ذم ذي طمًؿ، وواخلٓم٦ٌم اًمتل أورد اإلُم٤مم
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؛ ٕنَّ مجٞمع هذه اعمٓم٤مًم٥م يم٤مٟم٧م يم٤مؿمٗم٦م قمـ احلقادث قمٚمٞمٝم٤م اًمّمٗمح٤مت اًمثالصم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

اعمًت٘مٌٚم٦م، وشمٕمٙمس سمقوقح ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف صقرة ىمقات اًمٙمقوم٦م وهل شمِمٝمر اًمًٞمػ ذم 

قمقدة  سم٠مُمر اسمـ زي٤مد ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون ويٗمٝمؿ ُمـ شمًٞمػم احلروضمف هذا اًمْمٞمػ اًمٕمزيز- 

ف ًمـ يتٖم٤مى قمـ وأٟمّ  اإلُم٤مماسمـ زي٤مد ىمد أرؾمؾ احلر ًمٚم٘مٌض قمغم  إمم احلج٤مز، سم٠منّ  اإلُم٤مم

شمٚمؽ إؾمئٚم٦م  إضم٤مسم٦م ىم٤مسة قمـشمٙمقن اجلٛمٚم٦م  ذه اًم٘مرائـوهلذًمؽ سم٥ًٌم شم٘مرير احلر- 

 اخل٤مـمئ٦م اًمتل ـمرطمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م- 

)ٓ ٤مرة ًمٚمذهـ ـ إذا مل يٙمـ ظمالف اًمٔم٤مهر ـ أن يٙمقن ُمٕمٜمك هذه اًمٕمٌـ اعمت٤ٌمدر 1

سمٛمالطمٔم٦م اًم٘مرائـ اعمذيمقرة هق: ٓ يتح٘مؼ ٟمدري قمغم ُم٤م شمٜمٍمف سمٜم٤م وهبؿ إُمقر( 

اًمٌمء اًمذي يٙمقن ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم ؾم٤ًٌٌم عمٜمٕمٝمؿ ُمـ أؾمٚمقهبؿ اجل٤مئر أو ؾم٤ًٌٌم ًمٕمدوًمٜم٤م قمـ 

اعمًت٘مٌؾ، ومال هؿ يؽميمقن اجلريٛم٦م وٓ ٟمحـ  ظمٓمتٜم٤م، وٓ يتٖمػم ُم٤م هق ُمتقىمع ذم

 ُمًتٕمدون ًمٚمٌٞمٕم٦م واًمتًٚمٞمؿ-

ؿد ـان بقــا وبغ همٓء افؼقم » مجٚم٦مشمٙمقن أيمثر اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع  هبذا اعمٕمٜمكواجلٛمٚم٦م 

اعمٕمٜمك ؾمٞمٙمقن: ىمد يم٤من سمٞمٜمٜم٤م  ؛ ٕنّ شافخ معف ظذ آككاف وٓ كدري ؿقل فسـا كؼدر

وسملم ه١مٓء اًم٘مقم ىمقل ًمًٜم٤م ٟم٘مدر ُمٕمف قمغم آٟمٍماف، وٓ ٟمدري أيْم٤ًم سم٤محلدث اًمذي 

يتف )واًمتل هل اًم٘متؾ واًمِمٝم٤مدة(؛ وٕٟمَّف همػم ُمتح٘مؼ ومٞمّمٌح ُمـ  قم٤مىم٦ٌم أُمرٟم٤م قمـ هن٤ميٖمػّم 

 سم٤مب اًم٤ًمًم٦ٌم سم٤مٟمتٗم٤مء اعمقوقع- 

ذم ضمقاب  اإلُم٤ممهذه اجلٛمٚم٦م شمتٕم٤مرض ُمع اجلٛمٚم٦م اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ ٟمام قمـ  ـ إنّ 4

ُم٦م قمغم رواي٦م أُمث٤مل اًمٓمؼمي؛ شمٙمقن رواي٦م اسمـ ٟمام ُم٘مدّ  (7)اًمٓمرُم٤مح، وذم ُم٘م٤مم اًمتٕم٤مرض

 ت٤ًمىمٓم٤من قمغم أىمؾ اًمت٘م٤مدير-جلالًم٦م ىمدره، أو شم

بقــا وبغ افؼقم ظفدًا ومقثاؿاً  إنّ »ـ روى اعمتتٌع اخلٌػم اعم٘مّرم اًمٕم٤ٌمرة هبذا اًمٜمحق:  71
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٤م وُمـ اًمقاوح أهّن  ،(7)شك تـكف بـا وِبؿ إمقر يف ظاؿبةوفسـا كؼدر ظذ آككاف حتّ 

 ٤م-ك جيري ُم٤م جي٥م أن جيري قمٚمٞمٜمٜم٤م ٓ ٟم٘مدر أن ٟمرضمع طمتّ شمدل قمغم أٟمّ 

شم٤مريخ اسمـ يمثػم اًمذي هق ُمـ اًمٙمت٥م اعمقصمقىم٦م قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م، خيتؿ ىمّم٦م  ـ إنّ 77

: ضمزاك اهلل ظمػمًا ومٚمؿ ×هبذه اجلٛمٚم٦م: وم٘م٤مل ًمف احلًلم اإلُم٤مماًمٓمرُم٤مح وُمٗم٤موو٤مشمف ُمع 

يرضمع قمامَّ هق سمّمدده
 -اًمخ ٟمدري قمغم ُم٤م شمٜمٍمف ومل ينم أسمدًا إمم مجٚم٦م: وٓ، (7)

 (191)ص  ـ ض٪ا49ٍ
احلر سمـ اعم٤ًمقمدة ُمـ قمٌٞمداهلل  اإلُم٤ممـمٚم٥م  غم هذا اًم١ًمال هق أنّ ـ اجلقاب قم777

ُم٤مم دقم٤م اإل يم٤من ًمٖمرض إت٤مم احلج٦م واإلرؿم٤مد واهلداي٦م واًمدقمقة، وهق اًم٥ًٌم اًمذي

أسمدًا هتٞمئ٦م اًم٘مقات  ًمٖمرضامل يٙمـ و ٕمقٟم٦م ُمـ زهػم واًمٓمرُم٤مح وأظمريـ،ًمٓمٚم٥م اعم

وذًمؽ  ضمتامقمٞم٦م ًمٙم٥ًم إومراد؛ؿمخّمٞمتف آ سم٘مّمد اؾمتٖمالل ة اًمٕمًٙمري٦م أووشم٘مقي٦م اًم٘مقّ 

 ٕٟمَّف:

، يمام ًمٞمس ًمف أن يدومع اخلٓمر اإلُم٤ممًمٞمس عم٤ًمقمدة ؿمخص واطمد شم٠مصمػم قمغم أّوًٓ:  

 قمٜمف، وسمرأي اًمٙم٤مشم٥م مل يٙمـ ًمف صمٛمرة ؾمقى إشمالف ٟمٗمًف-

إن هق  ة اإلُم٤ممقمغم ُم٤ًمٟمد احلر ىم٤مدراً سمـ مل يٙمـ أطمد ُمـ أومراد ىمٌٞمٚم٦م قمٌٞمد اهلل وصم٤مٟمٞم٤ًم: 

يم٤موم٦م اًمٓمرق يم٤مٟم٧م ُمًدودة وُت٧م  ، سمؾ مل ي٠مت أطمد ومٕماًل؛ ٕنّ ماإلُم٤مىمٌؾ دقمقة 

ك ًمق ومروٜم٤م تّٙمـ ، وىمد ظمرج قمٌٞمداهلل ٟمٗمًف ُمـ اعمديٜم٦م سمِمؼ إٟمٗمس- وطمتّ اًمًٞمٓمرة

                                                 
 -777ص×: ُم٘متؾ احلًلم( 7)

إّن ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م سمٕمد اخلؼم اًمذي ذيمره اًمٓمرُم٤مح اًمذي - 13، ص1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج( 7)

اجلٞمقش يٕمروقن ًمٞم٘مّمدوٟمؽ، هق أّن ُم٤م يم٤من يروم اًمٙمقوم٦م امٚمقءة سم٤مخلٞمقل وفم٤مهر يم٤من ُمٗم٤مده أّن 

إًمٞمف اإلُم٤مم اًمذه٤مب إمم يمرسمالء واًمِمٝم٤مدة؛ ّٕن ىمّمد اًمذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م وشم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ذم 

 مل يٙمـ ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم-  ذًمؽ اًمقىم٧م
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 ن ؾمقى اًم٘متؾ أيْم٤ًم-قُمّمػمهؿ ًمـ يٙم سمٕمض إومراد ُمـ آًمتح٤مق سمف وم٢منّ 

ذم ذًمؽ  احلر وأظمريـ سمـ وفمٞمٗم٦م قمٌٞمداهلل يٙمقن ؾم٥ٌم اًمدقمقة هق أنّ  وقمٚمٞمف

ك واًمِمٝم٤مدة ُمٕمف، ويم٤مٟم٧م هذه اًمقفمٞمٗم٦م واضم٦ٌم أيْم٤ًم طمتّ  اإلُم٤مماًمقىم٧م هل ُمالزُم٦م ريم٥م 

 ٞمف يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ٟم٘مقل: إنّ ُمع اًمٕمٚمؿ سمٕمدم ُم٤ٌمدرة أظمريـ- وقمغم رهمؿ ُم٤م ذه٥م إًم

 اؾمتٕمداد يمؾ ؿمخص إلراىم٦م دُمف ذم اًمّمحراء يم٤من شمٙمٚمٞمٗم٤ًم ووفمٞمٗم٦م، ومل يٙمـ ًمف أّي 

احلر إمم اًمِمٝم٤مدة سمـ  قمٌٞمداهلل ىمد دقم٤م اإلُم٤مم نّ : إوظمالص٦م اًم٘مقل٘مقي٦م اًم٘مقى- قمالىم٦م سمت

ىم٤مل قمٌٞمداهلل ًمإلُم٤مم: ام ٚموم، ويم٤من ًمذًمؽ أصمروًمق يم٤من اًمٖمرض شم٘مقي٦م ىمقى اإلُم٤مم اًمدوم٤مقمٞم٦م 

ـؾ صخص يؼتػل أثرك شقؽقن شعقدًا يف أخرة، فؽـ فقس ل افؼدرة ظذ  إك ـل أظؾؿ أنّ »

ؾسقؼقى  إذا افتحؼت ِب» :اإلُم٤ممًم٘م٤مل ًمف ، شؿتع( ؾائدة مـفا شقى ؾعؾ رء )وككيت ٓ

إّن د اًمٙم٤مشم٥م ٤م اًمًٞمّ أهّي  ٓ، .شحتذاء بشخصقتؽ آجتامظقةجقق، وشقؾتحؼ ِب آخرون ا

ُم٤م أضم٤مب سمف  إمم اًمدراؾم٦م وُتٚمٞمؾ اًمت٤مريخ- إنّ شمٙمتٌف أىمرب ُمٜمف إمم اًمِمٕمر واخلٞم٤مل ٓ  ُم٤م

 -(7)(٤مضم٦م ًمٜم٤م ذم ومرؾمؽ٤م ومال طم٤م إذا رهم٧ٌم سمٜمٗمًؽ قمٜمَّ أُمّ احلر هق: ) اإلُم٤مم

 ـ ا٫جتٗاد َكابٌ ايٓص14
وًمٙمـ ومّر ومال ًمٜم٤م احلر:  سمـ ىم٤مل ًمٕمٌٞمداهلل اإلُم٤مم ـ روى اًمٓمؼمي وآظمرون سم٠منّ 773

ٌَّ  ،وٓ قمٚمٞمٜم٤م  -ف اهلل قمغم وضمٝمف ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمّؿوم٢مّٟمف ُمـ ؾمٛمع واقمٞمتٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م صمّؿ مل جيٌٜم٤م يم

ٕمدو، هق طمرصف قمغم قمدم ىمد ـمٚم٥م ُمٜمف أن ٓ يٙمقن ُمع اًم اإلُم٤ممإذن وم٥ًٌم يمقن 

ف أسمقاب اًمٜمج٤مة وىمققمف ذم اهلالك احل٘مٞم٘مل واخلٚمقد إسمدي ذم اًمٜم٤مر، وأن ٓ شمقصد سمقضمٝم

ة، ٓ أنّ   سمـ ًمتح٤مق قمٌٞمداهللُمٜمٕمف ُمـ شم٘مقي٦م ىمقات اًمٕمدو؛ ّٕن ا ُمـ ذًمؽ اإلُم٤ممُمراد  سم٤معمرَّ

قوع اًمدوم٤مقمل ُم٤مم، ومل يٙمـ ًمٞمقضمد ومرىم٤ًم ذم اًمٞمش اًمٕمدو مل يٙمـ ًمف شم٠مصمػم قمغم اإلاحلر سمج
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ؾمٚمٞم٘متف وُمراده ذم ذح  ُيٕمٛمؾ ذم هذا اًمٙمت٤مب - ومٛمع أّن يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمدًمإلُم٤مم

 ّٓ ت٤مريخ اًمٓمؼمي اًمذي هق ُمقرد  أّٟمف مل يٕمتـ ذم ُمثؾ هذه اعمقارد سموشمقوٞمح إُمقر، إ

  صم٘متف!

 (196)ص ـ ض٪ا٫ٕ آخسا14ٕ
ن يٓمٚمٕمٝمؿ قمغم أ اإلُم٤ممف يم٤من ُمـ اًمالزم قمغم ل هق أٟمّ ـ ضمقاب اًم١ًمال إوّ 773

ومقرود ؿمخص دون  عمقوقع يم٤من ُمقوقع اُمتح٤من واظمت٤ٌمر،ا طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦م؛ ٕنّ 

سم٠من  اإلُم٤ممقمـ أٟمَّٜم٤م ٟم٘مٚمٜم٤م قمـ اًمٓمؼمي رهم٦ٌم  اـمالع ُمًٌؼ ٓ حي٘مؼ ُمٕمٜمك آُمتح٤من، ومْمالً 

 ّٓ   ُمـ وـمَّـ ٟمٗمًف قمغم ًم٘م٤مء اهلل ورهم٥م ذم اًمِمٝم٤مدة-ٓ يّمحٌف إ

ًمٌٞمٕم٦م واإلذن ذم آٟمٍماف يم٤من ؾم٤ًٌٌم طمؾ ا ـ ضمقاب اًم١ًمال اًمث٤مين هق أنّ 775

ًمٚمٙمِمػ قمـ ذومٝمؿ ويمراُمتٝمؿ واؾمت٘م٤مُمتٝمؿ وؿمخّمٞمتٝمؿ وظمٚمقص ٟمقاي٤مهؿ، ومٞمٙمقن 

قمـ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ وؿمخّمٞمتٝمؿ  ًمٚمٕم٤ممل ذن اًمٕم٤مم ؿم٠من أصح٤مسمف، ويمِمػىمد رومع هبذا اإل اإلُم٤مم

ّٓ وشمْمحٞمتٝمؿ   هق )أنّ  (741)صُمٗم٤مد يمالم اًمٙم٤مشم٥م ذم   أنّ دوم٤مقم٤ًم قمـ اًمديـ- إ

جيب أن يبؼك »: اإلُم٤ممقمـ  ُمع أّٟمف ي٘مقلوقا قمغم ظمالف رهم٦ٌم اإلُم٤مم(، إصح٤مب قمٛمٚم

أن يٜم٥ًم هذا اعمٜمٓمؼ  ٟمز، شس يغع يف ذايقـف وٓ يـبغل أن هُیدر ظذ إرضدمف ادؼّد 

ل اخل٤مـمئ ٕوًمئؽ اًمرضم٤مل إسم٤مة، طمٞم٨م مل ي٘مؾ: يم٤من ُمـ اًمالزم أن يٌ٘مك دم ه١مٓء اًمرضم٤م

 ُمـ أضمؾ أن ي٘مقُمقا سم٤مًمثقرة ودّ  ،قمغم إرضٓ يراق و إسم٤مة يٖمكم ذم ذايٞمٜمٝمؿ أيْم٤مً 

احلٙمقُم٦م إُمقي٦م قمٜمدُم٤م ي٘متيض إُمر، وي١مؾمًقا احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؛ ّٕٟمف يٕمٚمؿ أّن ىمقل 

وأصح٤مسمف إوومٞم٤مء سمِمٙمؾ  اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل() ًمإلُم٤ممهذا اًمٙمالم ؾمقف يقىمٕمف ذم ٟم٦ًٌم اخلٓم٠م 

 قمٚمٜمل-

ؿمٝم٤مدة وىمتؾ إصح٤مب ٟمٗمس ّٟمف يرد قمغم اًمٙم٤مشم٥م ذم ُمقرد إ وخالصة افؼقل:

دة وظمروضمف ُمـ ُمٙم٦م سم٘مّمد وقمٚمٛمف سم٤مًمِمٝم٤م اإلُم٤مماإلؿمٙم٤مل اًمذي أؿمٙمٚمف ذم ُم٠ًمًم٦م ىمتؾ 
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هذه  يٙمقن اجلقاب قمغم ذًمؽ هق ٟمٗمس اجلقاب اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمٙمررًا أنّ اًمِمٝم٤مدة- و

ٚمًٗم٦م يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد ووم٘م٤ًم ًمٗمو اإلُم٤مماًمِمخّمٞم٤مت اعمرُمقىم٦م مل شمٕمٛمؾ قمغم ظمالف رهم٦ٌم 

ؿ ىمد شمرسّمقا ذم  سمؾ قمٛمٚم٧م ووم٘م٤ًم ًمرهم٦ٌم اإلُم٤مم اخل٤مًمد اخل٤مـمئ٦م، وهل اًمٗمقز سم٤مًمِمٝم٤مدة؛ ٕهنَّ

ذم ؾمٌٞمؾ و إراىم٦م دُمٝمؿ قمغم رُمْم٤مء يمرسمالء وهلؿ اقمت٘م٤مد راؾمخ أنّ  احلًٞمٜمٞم٦م، اعمدرؾم٦م

 -ومخر وؾمٕم٤مدة |ريم٥م رحي٤مٟم٦م رؾمقل اهللو اإلؾمالم

 ـ مل ٜهتب ٖرٙ اذتادث١ أٜطًا!11
اعمقرد هق احل٤مدصم٦م اًمتل وىمٕم٧م سمٕمد  ـ اعمقوقع اًمذي يٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه ذم هذا774

ض اًمٙم٤مشم٥م هل٤م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ قمالىمتٝم٤م ُمـ ىمٍم سمٜمل ُم٘م٤مشمؾ، وقمدم شمٕمرّ  اإلُم٤ممارُت٤مل 

 ارَتؾـا مـ ؿك بـل مؼاتؾ ورسكا شـاظـة ؾؾام  »: ّن اًمٓمؼمي يرويإاًمقصمٞم٘م٦م سمٛمٓم٤مًم٥م يمت٤مسمف- 

 رّب  واحلؿد هلل ،قف راجعقنفإا كّ إو ا هللكّ إاكتبف وهق يؼقل:  ثؿ   ،شف خػؼةأخـػؼ احلسغ بر

فـقـف ابـــف ظع بـ احلسغ ظذ إؿـبـؾ لؿـال: ؾـ .و ثالثاً أؾػعؾ ذفؽ مرتغ »ىم٤مل:  ،شافعادغ

 خػؼت ينِّ إ ،ؿـال: يا بـل واشسجعت؟ ْحدت اهلل بت جعؾت ؾداك مؿ  أ ؾؼال: يا ،ؾرس فف

ـ  أبر  ،فـقـفـؿإيا ترسي ؾؼال: افؼقم يسرون وادـا ،ل ؾارس ظذ ؾرس د خػؼة ؾع

أفسـا ظذ احلؼ؟ ؿال:  ،اً شقء راك اهللأٓ  ،بتأؿال فف: يا  ،فقـاإعقت كػسـا كُ أا َّن  أؾـعؾؿت 

 ؾؼال فف: جزاك اهلل ،كؿقت مؼغ ،ٓ كبال ذاً إ ،بتأؿال: يا  ،فقف مرجع افعبادإوافـذي  ،بذ

 -شظـ وافده مـ وفد خر ما جزى وفداً 

ؾ ُمث يراه٤م يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ُمٕمتؼمة؛أظمرى ًم٘مد ذيمرت هذه اًم٘مّم٦م يمت٥م 

قمالم اًمقرى وُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم- ًمٙمـ اًمٙم٤مشم٥م اًمذي اإلرؿم٤مد واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم وإ

ن أطمداث اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م مل ينم ُمقوقع طم٤ًمس  ف إمم ذًمؽ قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمّ يم٤من يدوِّ

ث قمـ قمٚمؿ يريد اًمتحدّ سم٤مًمِمٝم٤مدة، وهق ٓ  اإلُم٤ممومٞمف دًٓم٦م قمغم قمٚمؿ  وسم٤مًمغ إمهٞم٦م؛ ٕنّ 

ح طمقل ذًمؽ- يمالم ُيٓمر ك ذم يقم قم٤مؿمقراء، أو يريد اًمرّد قمـ أّي سمِمٝم٤مدشمف طمتّ  اإلُم٤مم
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ف يريد أن يٜمٙمر شمٚمقحي٤ًم قمٚمؿ ه٤م، وأٟمّ هذه احل٤مدصم٦م ٓ يٛمٙمـ ردَّه٤م أو شمؼمير وٕٟمَّف رأى هٜم٤م سم٠منّ 

ء اًمتل شمًتِمٝمد ذم أرض يمرسمال |سمٙمقن اًمثٚم٦م ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل ×احلًلماإلُم٤مم 

ذم اًمٗمّمؾ  وأٟمّم٤مره، وذًمؽ ُمـ ظمالل إٟمٙم٤مر قم٤ٌمرة: )ه٤مهٜم٤م ُمٜم٤مخ ريم٤مسمٜم٤م( اإلُم٤ممهؿ 

ذم شم٘مع  وُمع ذيمر هذه احل٤مدصم٦م ٓ(، قمـ اعم٤ميض وذيمرٌ  ×قمكم اًمذي حيٛمؾ قمٜمقان: )شمٜم١ٌم

رأى ُمـ اعمّمٚمح٦م أن ٓ وم يمره٤م ذم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم،اًمِمٙمقك اًمتل ؾمٞمذإذه٤من شمٚمؽ 

اًمٕمٛمٞمؼ اًمذي ُمـ اًمدراؾم٦م واًمٌح٨م  أيْم٤ًم ٟمقعوهذا  طمروم٤ًم قمـ هذا اعمقوقع أسمدًا! يٙمت٥م

 يزظمر سمف هذا اًمٙمت٤مب!

اإلُم٤مم وأصح٤مسمف يم٤مٟمقا  ه اًم٘مّم٦م ًمٞمٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز أنّ طم٤مل ًم٘مد يمتٌٜم٤م هذ قمغم أّي 

 مل يٙمـ ًمدى إصح٤مب أّي ؿمؽ سم٠منّ  قمغم قمٚمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ، وقمٜمدُم٤م وصٚمقا إمم يمرسمالء

 -|دؿمخ٤مص إسم٤مة ُمـ آل حمٛمّ اًمذيـ أٟم٤مظمقا أن قمغم رُمْم٤مء يمرسمالء هؿ إ

 ٔ املاضٞع ٚذنٌس ×عًٞـ تٓب٪ 13

ذم اإلرؿم٤مد  ×قمكمـ روى اًمٙم٤مشم٥م ُت٧م اًمٕمٜمقاٟملم اعمذيمقريـ طمديث٤ًم ُٟم٘مؾ قمـ 771

، (773)صيمام ورد ذم إظم٤ٌمر اًمٓمقال  ×احلًلم، واؾمتِمٝمد سمف اإلُم٤مم ويمِمػ اًمٖمٛم٦م

ًمٍمحي٦م واعمًّٚمٛم٦م قمـ ا ×وأُمػم اعم١مُمٜملم |ًمٙمٜمف مل يذيمر ؿمٞمئ٤ًم قمـ شمٜم١ٌمات رؾمقل اهلل

؛ ًمٙمل اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم ذم أرض يمرسمالء، ؾمقى اًمتٜم١ٌم اًمذي مل ي٠مت ومٞمف ذيمر اؾمؿ 

ؿمٝم٤مدشمف  ىمد صدر سمِمٙمؾ جمٛمؾ وهم٤مُمض، وأنّ  اإلُم٤ممظمؼم ؿمٝم٤مدة  إمم اًم٘م٤مرئ سم٠منّ  يقطمل

قمـ  (311)ص٘مؾ ذم قمٜمد ٟمزوًمف ذم يمرسمالء ٓ شُمٕمد ُمقوققم٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم وي٘مٞمٜمٞم٤ًم؛ ًمذًمؽ يٜم

 ×شمٜم٠ٌم سمف أُمػم اعم١مُمٜملمٓ يٕمرومقن شم٠مويؾ ُم٤م  قا ذم ذًمؽ اًمزُم٤منيم٤مٟماًمٜم٤مس  اإلرؿم٤مد أنّ 

--اًمخ- وذم ػ ُم٤م يم٤منوأصح٤مسمف سم٤مًمٓمّ  ×قمكماحلًلم سمـ  يم٤من ُمـ أُمر أيب قمٌد اهلل كطمتّ 

اًمذيـ شمٜم٠ٌم سمخّمقصٝمؿ أُمػم  |دُمـ آل حمٛمّ  اًمثٚم٦م ٧مي٘مقل: أًمٞمً (317)ص
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 وأهؾ سمٞمتف؟! اًمخ- ×احلًلمهؿ اإلُم٤مم  ×اعم١مُمٜملم

 ٞم٥م قمغم ذًمؽ سمام يكم:وٟمج

ومٙم٤من اًمٜم٤مس ٓ يٕمرومقن ـ ٓ ُيٗمٝمؿ ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م اًمتل وردت ذم اإلرؿم٤مد: )7

اًمذيـ ىمد ؾمٛمٕمقا هذا اخلؼم هبذا اًمٜمحق أو  ُمـ أنّ ( أيمثر ×أُمػم اعم١مُمٜملم شم٠مويؾ ُم٤م ىم٤مل

قمٛمقم اًمٜم٤مس وإؿمخ٤مص اًمذيـ  يٙمقٟمقا يٕمرومقا شم٠مويؾ ذًمؽ، ٓ أنّ سمِمٙمؾ خمتٍم مل 

مل خيؼم قمـ  ×اعم١مُمٜملمأُمػم  ت إظمرى ٓ يٕمرومقٟمف أيْم٤ًم، وأنّ اًمرواي٤م يم٤مٟمقا ىمد ؾمٛمٕمقا

خمٗمٞم٤ًم ُمع وضمقد ـ  اًمذي شمزقمؿ همٛمقوفـ  هذا اعمقوقع سمِمٙمؾ واوح، أو سم٘مل هذا اًمتٜم١ٌم

 ×احلًلم واًمتل شمدّل قمغم أنّ  |يمؾ شمٚمؽ إظم٤ٌمر اًمتل يم٤مٟم٧م ىمد وردت قمـ اًمٜمٌل

 ُي٘متؾ ذم يمرسمالء-

شم٥م خيت٤مر هذا احلدي٨م ُمـ سملم إطم٤مدي٨م اعمٕمتؼمة، ـ ٓ أدري ُم٤م اًمذي ضمٕمؾ اًمٙم٤م7

اًمذيـ راوم٘مقا اإلُم٤مم  اًمتل رومٕم٧م هذا اإلهب٤مم ي٘مقل: إنّ وُمع وضمقد هذه إدًم٦م واًمِمقاهد 

 -طاحلًلمُمتٕمٚمؼ سم٤مإلُم٤مم يم٤مٟمقا حيتٛمٚمقن أّن اًمتٜم١ٌم  ×اعم١مُمٜملمأُمػم 

سمِمٝم٤مدة  ×اعم١مُمٜملموأُمػم  |وشمٜم١ٌمات اًمٜمٌل ومٞم٤م ًمٚمٕمج٥م! يمٞمػ يٙمقن ذًمؽ،

ذم يمرسمالء مل شمٜمحٍم ذم رواي٦م واطمدة أو اصمٜملم أو صمالث أو أرسمع أو  ×احلًلمُم٤مم اإل

٦م، ُمثؾ مخس أو قمنم- ومٕمالوة قمغم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م وُمقؾمققم٤مهتؿ ٓطمظ يمت٥م أهؾ اًمًٜمّ 

، وشمذيمرة اخلقاص 731و 731، وذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ص747و 741اًمّمقاقمؼ ص

إمم  711ص ،4د ج، وجمٛمع اًمزوائ773ؿ درر اًمًٛمٓملم ص، وٟمٔم741و 754ص

، واًمًػمة 7433و 7433و 7431احلدي٨م  773، ص4، ويمٜمز اًمٕمامل ج747ص

، واًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق 743، ص1، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ج771، ص3اًمٜمٌقي٦م ج

، ويمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م 775، ص7، واخلّم٤مئص اًمٙمؼمى ج711، ص7اعمّمٓمٗمك ج

، 3جو 711ٟم٘ماًل قمـ ؾمػمشمٜم٤م ص 7ط 47و 41، ص7، وُمًٜمد أمحد ج714ص
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 -(7)همػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥مو 743، ص4جو 745و 737ص

٘مد روى أقمالم قمٚمامء وم اإلُم٤مُمٞم٦م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿأقمالم قمٚمامء  وُمْم٤موم٤ًم إمم

ُمثؾ: أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وأيب طم٤مشمؿ، واًمٌٖمقي،  ،هذه اًمرواي٤مت ذم يمتٌٝمؿ ٦م أيْم٤مً أهؾ اًمًٜمّ 

ًمديٚمٛمل، واسمـ ؾمٕمد، واًمٓمؼماين، واحل٤ميمؿ، وأيب داود، واعمح٥م اًمٓمؼمي، وأيب يٕمغم، وا

واًمٌٞمٝم٘مل، واجلٜم٤مسمذي، واخلقارزُمل، واهلٞمثٛمل، واًمٙمٜمجل، واًمزرٟمدي، واسمـ اًمؼمىمل، 

 واًمّمٜمٕم٤مين، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، وهمػمهؿ-

سمٖمض )  ىمرٟم٤مً هذه اًمرواي٤مت اًمتل وصٚمتٜم٤م سمٕمد ُم٤م ي٘مرب ُمـ أرسمٕم٦م قمنم ُمـ اعم١ميّمد أنّ 

يم٤مٟم٧م ىمد وصٚم٧م إمم  اًل آظمر(يٕمتؼم ًمقطمده دًمٞماًل ُمًت٘م اًمٜمٔمر قمـ قمٚمؿ اإلُم٤مُم٦م اًمذي

اًمقاؾمٓم٦م، وقمٚمٞمف ٓ ؿمؽ وٓ ري٥م وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف سمال واؾمٓم٦م وُمع  اإلُم٤مم ُم٤ًمُمع

 -×احلًلميمرسمالء هل ُمٙم٤من ىمتؾ اإلُم٤مم  أهّنؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن سم٠منّ 

ذا ٓ شمٙمت٥م سمِمٙمؾ عم٤م ،د اًمٕمزيز عم٤مذا شمقرد هذه اًمٕم٤ٌمرات واجلٛمؾ اعمْمّٚمٚم٦م٤م اًمًٞمّ أهّي 

ة أظمرى ٟم٘مؾ شمٜم١ٌم أسمٞمف هٜم٤م ًمٞمخؼم قمـ ؿمٝم٤مدشمف  ×احلًلمإلُم٤مم ا واوح وسيح سم٠منّ  ُمرَّ

ُمـ يًتِمٝمد ذم ريمٌف  رات اعمتٙمررة، ويٌنم أصح٤مسمف سم٠منّ ظم٤ٌمسمٕمدُم٤م وردت ذم شمٚمؽ اإل

وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف-  اإلُم٤مم- ومٕم٤ٌمراشمؽ هذه ٓ شمٚمٞمؼ سمِم٠من (7)طم٤ًمب اجلٜم٦م سمٖمػم يدظمؾ

 ^مجٞمع أهؾ اًمٌٞم٧مذًمؽ، و  يٙمـ يراودٟم٤م اًمِمؽ ذمومٝمذا اسمـ قم٤ٌمس يم٤من ي٘مقل: مل

ٟمٗمًف يم٤من  اإلُم٤مم ُي٘متؾ ذم اًمٓمػ- ُم٤م يٕمٜمل أنّ  ×احلًلم سم٤مإلمج٤مع يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أنّ 

يٕمٚمؿ سمذًمؽ، وهٙمذا أظمقشمف وُمـ ُمٕمف ُمـ ؿم٤ٌمب سمٜمل ه٤مؿمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ريمٌف، وقم٘مٞمٚم٦م 

ك شمٍّم - ومٝمؾ سم٘مل ُمقوع ًمٚمِمؽ طمتّ ^وؾم٤مئر ٟم٤ًمء أهؾ اًمٌٞم٧م ‘اهل٤مؿمٛمٞملم زيٜم٥م

                                                 
سمـ يمثػم: ٓ واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، وؿمامئؾ اًمرؾمقل  331و 331، ص7وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م: ج (7)

  331إمم ص 333ص

 -711رؿم٤مد: صاإل( 7)
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اًمِمؽ، وتتٜمع هٜم٤م قمـ اًمتٍميح  ر يمل شمٕمرض اعمقوقع سمّمقرة يِمقسمفاهذا اإلس يمؾ

ك ٓ طمتّ مجٚم٦م )ه٤مهٜم٤م ُمٜم٤مخ ريم٤مسمٜم٤م(،  شمتٙمٚمؿ طمقليم٤من قم٤معم٤ًم سمِمٝم٤مدشمف، وُمـ صمؿَّ  اإلُم٤مم سم٠منّ 

 أظمؼم قمـ ؿمٝم٤مدشمف )ٟمٕمقذ سم٤مهلل(-  اإلُم٤مم يتجرأ أطمد قمغم اًم٘مقل سم٠منّ 

ذم يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ٕمرض أن إمم هذا احلدي٨م وٟمؽمك اًم٘م٤مرئ ًمٞمٌدي رأيف تًمٜم

 - سمام يراه ُمٜم٤مؾم٤ٌمً 

سمٙمرسمالء قمٜمد ُمًػمه إمم صٗملم،  ×قمكمُمّر ىم٤مل:  أّٟمفروى اسمـ ؾمٕمد قمـ اًمِمٕمٌل 

 ك سمؾَّ رض؟ وم٘مٞمؾ: يمرسمالء، ومٌٙمك طمتّ وطم٤مذى ٟمٞمٜمقى، ومقىمػ وؾم٠مل قمـ اؾمؿ إ

 -رض ُمـ دُمققمفإ

ىم٤مل: ف أٟمّ ، ×قمكموذم رواي٦م قمٌداهلل سمـ حيٞمك قمـ أسمٞمف اًمذي يم٤من يًػم ُمع ريم٥م 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: وُم٤م ذاك؟ ىم٤مل: دظمٚم٧م  ،صؼمًا أسم٤م قمٌد اهلل، صؼمًا أسم٤م قمٌد اهلل سمِمط اًمٗمرات

ذات يقم وقمٞمٜم٤مه شمٗمٞمْم٤من، ىمٚم٧م: ي٤م ٟمٌل اهلل، ُم٤م ؿم٠من قمٞمٜمٞمؽ شمٗمٞمْم٤من؟  |قمغم رؾمقل اهلل

وًمدي احلًلم ي٘متؾ سمِمط اًمٗمرات، ىم٤مل:  صمٜمل أنّ ىم٤مل: ىم٤مم ُمـ قمٜمدي ضمؼمئٞمؾ ىمٌؾ، ومحدّ 

 شمرسمتف؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ومٛمّد يده وم٘مٌض ىمٌْم٦م ُمـ ن أؿمّٛمؽ ُمـوم٘م٤مل: هؾ ًمؽ إمم أ

وروى هذا احلدي٨م أمحد سمـ طمٜمٌؾ، واسمـ  -ن وم٤موت٤مأشمراب وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م، ومٚمؿ أُمٚمؽ قمٞمٜمل 

وروي ٟمٔمػم هذا  (7)،×قمكماًمْمح٤مك أيْم٤ًم، يمام روى قمٌداهلل سمـ حيٞمك ُم٤م ٟم٘مٚمف أسمقه قمـ 

اعمّمٜمػ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ، وقمـ اسمـ (47صو 41ص، 7)جذم اعمًٜمد  قمـ أمحد احلدي٨م

 - (7)(77ج)

                                                 
؛ اًمٗمتـ ًمًٚمٞمكم، 741؛ شمذيمرة اخلقاص: ص731؛ ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك: ص747اًمّمقاقمؼ: ص( 7)

، 1؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج774و 11و 14واًمٗمتـ ٕيب حيٞمك ـمٌ٘م٤ًم ًمٜم٘مؾ اعمالطمؿ واًمٗمتـ: ص

 -744ص

  -73و 73ص 7ج: ٌٍمةيمام روى ذًمؽ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي ذم اًمت (7)
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، +د ُمرشم٣م قمٚمؿ اهلدىد إضمؾ اًمًٞمّ قمغم ًم٤ًمن اًمًٞمّ  أيْم٤مً  هذه اًمرواي٦م اؾمٛمٕمقا

روى أسمق قمٌد اهلل اًمؼمىمل قمـ  :ـمٌٕم٦م ُمٍم( 37ذح اًم٘مّمٞمدة اًمذهٌٞم٦م )ص ي٘مقل ذم

ٟمريد صٗملم، ومٛمررٟم٤م  صٚمقات اهلل قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم ُمػمأظمرضمٜم٤م ُمع : قمٛمـ أظمؼمه ؿمٞمقظمف

- وُمع ذًمؽ ُيٌلمِّ صح٤مسمفأيـ ه٤مهٜم٤م؟ ُمٍمع احلًلم وأشمدرون أ :×وم٘م٤مل، ءسمٙمرسمال

ك قمٜمد دظمقل إُمر مل يٙمـ ُمٕمٚمقُم٤ًم طمتّ  يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد إُمر سمٜمحق يقطمل سم٠منّ 

إصح٤مب سمذًمؽ أيْم٤ًم،  ومل يٕمٚمؿف هق اًمِمٝمٞمد اعم٘متقل ذم يمرسمالء، إمم يمرسمالء وأٟمّ  اإلُم٤مم

ف وًمٙمـ سمح٥ًم اًمٔم٤مهر يم٤من يريد أن يقضّم  و ٓ،يم٤من يٕمٚمؿ أ اإلُم٤مم هق وإن مل يٙمت٥م أنّ و

قمغم رّد رواي٦م )ه٤مهٜم٤م  وٟمتٞمج٦م إلساره ح سمذًمؽ، ًمٙمٜمّف وٛمٜمٞم٤مً ٓ يٍمطمتّك سمٜمحق  اًمٙمالم

 -اإلُم٤ممأوطمك إمم إذه٤من قمدم قمٚمؿ  ُمٜم٤مخ ريم٤مسمٜم٤م(

قمـ ٟمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م- وقمغم ٟمٙمقن ىمد أظمٓم٠مٟم٤م ذم ُم٤م اؾمتٜمٌٓمٜم٤مه  طم٤مل ٟم٠مُمؾ سم٠من قمغم أّي 

ذم اًمٙمت٥م اعمذيمقرة؛ ًمٞمٚمحٔمقا سم٠مّٟمف مل يٙمـ أطمد ا أصؾ هذا اعمقوقع اء أن يراضمٕمقاًم٘مرّ 

يمؾ ؿمخص يم٤من يٛمتٚمؽ و ،اإلُم٤مميٙمقن اعم٘متقل ذم اًمٓمػ ؿمخص آظمر همػم  حيتٛمؾ أن

هق اًمِمٝمٞمد وسمٓمؾ اًمٗمداء واًمٗمْمٞمٚم٦م  ×احلًلماإلُم٤مم  ظمؼمًا قمـ واىمٕم٦م يمرسمالء يٕمٚمؿ سم٠منّ 

 ومٞمٝم٤م-

قمـ ـمريؼ شمٍمحيف  ×احلًلم ـ مل يٙمـ سمٕمض إصح٤مب يٕمٚمٛمقن سمِمٝم٤مدة اإلُم٤مم3

أو أُمػم  |سمذًمؽ وطم٥ًم، سمؾ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن سمذًمؽ قمـ ـمريؼ رواي٤مت وأظم٤ٌمر اًمٜمٌل

 ×اعم١مُمٜملم، وىمد يم٤من هذا إُمر ُمٕمٚمقُم٤ًم أيْم٤ًم ًمدى ظمقاص أصح٤مب أُمػم ×اعم١مُمٜملم

 يمام أذٟم٤م إمم ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤ًم-

أسمق ء، طمٞم٨م روى اسمـ ؾمٙمـ واًمٌٖمقي وُمثاًل أٟمس سمـ طم٤مرث هق أطمد ؿمٝمداء يمرسمال

سمٜمل هذا ُي٘متَؾ ا : إنّ ي٘مقل |اًمٜمٌلؾمٛمع ّٕٟمف  ؛واؾمتِمٝمد سملم يديف ٤مإلُم٤ممف اًمتحؼ سمٟمٕمٞمؿ أٟمّ 
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 -(7)سم٠مرض اًمٕمراق، أَٓ وَمَٛمـ ؿَمِٝمده وَمْٚمٞمَٜمٍُمه

ـ سمومْمٞمؾ ًمٙمٌم روقان اهلل قمٚمٞمف سمًٜمده قمـ د اوروى اًمِمٞمخ إىمدم أسمق قمٛمرو حمٛمّ 

دُم٤م اًمت٘مٞم٤م، أظمؼم طمٌٞم٥م قمـ ُمٞمثؿ وطمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر قمٜم ؾ، أنّ اًمزسمػم ذم طمدي٨م ُمٗمّّم 

 ويمٞمػ ×د اًمِمٝمداءيمٞمٗمٞم٦م ؿمٝم٤مدة ُمٞمثؿ، وأظمؼم ُمٞمثؿ قمـ ؿمٝم٤مدة طمٌٞم٥م ذم ريم٥م ؾمٞمّ 

 (7)-جي٤مل سمرأؾمف سم٤مًمٙمقوم٦م

ة أؿمخ٤مص، وهؿ: ـ إنّ 3  رواة هذا اًم٘مقل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمدَّ

)طمٞم٤مة احلٞمقان و (744ص )إظم٤ٌمر اًمٓمقال ٟم٘ماًل قمـ ×احلًلماإلُم٤مم  ل:إوّ 

 (-41، ص7ج

)ىمرب و (744ص سمح٥ًم ُم٤م ضم٤مء ذم )يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ×اإلُم٤مم اًمّم٤مدق اين:افث

 (-73ص ؾمٜم٤مداإل

، 3ًمرواي٦م احل٤مومظ أيب ٟمٕمٞمؿ ذم )دٓئؾ اًمٜمٌقة ج ـمٌ٘م٤مً  إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م افثافث:

)يمِمػ اًمٖمٛم٦م  ـمٌ٘م٤ًم ًمٜم٘مؾ( واحل٤مومظ اجلٜم٤مسمذي ذم )ُمٕم٤ممل اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة( 777ص

 (-775)ٟمقر إسمّم٤مر صو (711ص

 (-744، ص3ذًمؽ اسمـ إصمػم ذم )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ج روىروم٦م إزدي يمام هم افرابع:

(، يمام 741)اًمتذيمرة ص احلًلم سمـ يمثػم وقمٌد ظمػم ذم رواي٦م ٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمٝمام اخلامس:

 ( قمـ احلًلم سمـ يمثػم قمـ أسمٞمف-737رواه٤م ٟمٍم سمـ ُمزاطمؿ ذم يمت٤مب )صٗملم ص

اًمٕم٘مٌك  )ذظم٤مئرو (741ص اًمًٌط اًمِمٕمٌل ذم رواي٦م ٟم٘مٚمٝم٤م )شمذيمرة افسادس:

 ( قمـ اسمـ ؾمٕمد،744، ص٦1م واًمٜمٝم٤مي٦م ج)اًمٌدايو (747)اًمّمقاقمؼ صو (731ص

                                                 
 717؛ يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م: ص744، ص1؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ج775، ص7اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى: ج( 7)

 -331، ص3؛ شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر: ج717و

 -57رضم٤مل اًمٙمٌم: ص( 7)
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 -سحي٤مً  ×احلًلمس ًمإلُم٤مم ؾمؿ اعم٘مدّ ورد ومٞمٝم٤م اؾمؿ يمرسمالء وآوىمد 

)إٟمقار  سمٜم٘مؾ( 747ص 1اسمـ قم٤ٌمس ذم طمدي٨م اخلقارزُمل ذم )اعم٘متؾ ف افسابع:

 -(731، ص3اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ج

 -(7)ٞمكقمٌداهلل سمـ حيٞمك قمـ أسمٞمف حي افثامـ:

د سمـ ؾمٕمد وآظمرون ُمـ ـمرق ُمتٕمددة ووم٘م٤ًم ًمٙمت٤مب )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م حمٛمّ  افتاشع:

 ( ويمت٥م أظمرى-744، ص1ج

  -(3)(737صو 731ص)ٟم٘مالً قمـ يمت٤مب صٗملم  (7)هرصمٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمؿ افعاذ:

 سمٕمد ُمراضمٕم٦م هذه إطم٤مدي٨م واًمتدىمٞمؼ ذم ٟمّمقصٝم٤م، ُم٠ًمًمت٤من: ُيٕمٚمؿ

ره أصمٜم٤مء ُمرو ×احلًلمؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم  قمـ ×اعم١مُمٜملمشمٙمرر ظمؼم أُمػم  إوػ:

إظمرى- وًمٞمس سمٕمٞمدًا سمح٥ًم رواي٦م همروم٦م ذم أؾمٗم٤مره سمٙمرسمالء، قمٜمد ذه٤مسمف إمم صٗملم و

ذه٥م  ×اعم١مُمٜملمأُمػم  اي٦م )يمِمػ اًمٖمٛم٦م( أنّ سمؾ رواي٦م إصٌغ ووم٘م٤ًم ًمرو إزدي،

ٕمؿ سمٛمٗم٤مظمر ف ىمد زار هذا اعمٙم٤من اعمٗمي٤مرة ُمٙم٤من ىمؼم اسمٜمف اًمٕمزيز، وأٟمّ ظمّمٞمّم٤ًم إمم يمرسمالء ًمز

 -|دآل حمٛمّ 

ذم سمٕمض اًمٜمّمقص ُمـ ىمٌٞمؾ هذيـ  وردت هذه اًمرواي٦م سمِمٙمؾ خمتٍم افثاكقة:

سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ  ٟم٘مؾ اًمرواي٦م اًمٜمّّملم اًمذيـ وردا ذم يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد، وىمد أسمك اًمٙم٤مشم٥م

٤م  ُمع أهّن٤م وردت يم٤مُمٚم٦م ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٛمده٤م واؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم هذا اعمقرد؛ ٕهنَّ

                                                 
      -754ص ، 7وإُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م: ج 331، ص7ـ ٟمجل ـ ٟم٘ماًل قمـ هتذي٥م اًمتٝمذي٥م: ج أو (7)

  -713، ص7ـ ووم٘م٤ًم ًمرواي٦م إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م: جـ هرصمٛم٦م سمـ ؾمٚمٛمك أو  (7)

)ُم٘متؾ  سمٜم٘مؾشمقضمد ُمتقن وأؾم٤مٟمٞمد أظمرى هلذا اخلؼم، ُمثؾ رواي٦م احل٤مومظ اًمٓمؼماين قمـ ؿمٞم٤ٌمن ( 3)

ويمذًمؽ  ٜم٤م ًمًٜم٤م ذم ُم٘م٤مم آؾمت٘مّم٤مء-(، وىمد ايمتٗمٞمٜم٤م هٜم٤م سمام هق ُمذيمقر؛ ٕٟمّ 747اخلقارزُمل: ص

)اًمٚمٝمؿ إينِّ أقمقذ سمؽ   ، ذح 711، ص7ُمٍم، ج اٟمٔمر ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد، ـمٌٕم٦م

وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م: ؛ 7317ـمٌٕم٦م ، 737و 737و  731ص: ُمـ وقمث٤مء اًمًٗمر(، وشم٤مريخ صٗملم

  -331، ص7ج
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ق واحل٤مل أّن ُم٤م ي٘متْمٞمف سمحثف وُت٘مٞم٘مف هق قمدم اًمتٓمرّ  وم إصم٤ٌمشمف ذم هذا اًمٙمت٤مب،ُم٤م ير شمردّ 

 واعمٓم٤مًم٥م اًمتل شمتٕم٤مرض ُمع رأيف!  ًمألظم٤ٌمر

 ـ عباز٠ ابٔ أعج11ِ
ذم شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ سمح٥ًم شمرمجتف  اإلُم٤ممومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمالم اًمذي روي قمـ ـ 771

 (51ل ص١مو)ُمٓم٤مًم٥م اًمًو (731، ص7( وذم ُم٘متؾ اخلقارزُمل )ج344ذم )ص

)اًمٚمٝمقف و (،41، ص3)ُمٜم٤مىم٥م اسمـ ؿمٝمر آؿمقب جو (717)اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م صو

ذم  اإلُم٤ممف قمٜمدُم٤م ٟمزل ( سم٠مٟمّ 73)ُمثػم إطمزان صو (714)يمِمػ اًمٖمٛم٦م صو (17ص

هذه ـربالء، مقضع ـرب وبالء، هذا مـاخ رـابـا، ومط رحافـا، ومؼتؾ » يمرسمالء، ىم٤مل:

مجٚم٦م  قمغم ؿمٙمؾ( 315إمم ص 317 )ص- وم٘مد سمح٨م اًمٙم٤مشم٥م هذا اخلؼم ذم(7)شرجافـا

ٞمػ اسمـ ًٓ قمغم قمدم ذيمره ذم سمٕمض اًمٙمت٥م وشمْمٕماقمؽماوٞم٦م وطمٙمؿ سمٕمدم اقمت٤ٌمره ُمٕمقّ 

ام ٟم٘مٚمتف قمـ اسمـ اًمٙمت٥م إظمرى اًمتل روت هذا اخلؼم إٟمّ  أقمثؿ، واّدقمك ذم اًمْمٛمـ أنّ 

 أقمثؿ-

 جنٝب ع٢ً ذيو:

 اإلُم٤مم٠ًمًم٦م قمٚمؿ هذا اخلؼم هق آُمتٜم٤مع قمـ ـمرح ُم ؾم٥ٌم إسارك قمغم ردّ  ـ إنّ 7

 ،اإلُم٤ممك ذم هذا اعمقرد اًمذي ُتٙمل ومٞمف إوو٤مع وإطمقال قمـ ؿمٝم٤مدة سمِمٝم٤مدشمف، طمتّ 

ّٚماًم- ×قمكمإن يم٤من هذا اًمتٜم١ٌم واخلؼم اًمذي ىمد رويتف قمـ و ًَ قء اًمٔمـ ًمقٓ ؾمو جيٕمٚمف ُُم

ؽ سمذًم٧م يم٤موم٦م ضمٝمقدك ًمٚمتًؽم سم٤مجلٛمٚم٦م آقمؽماوٞم٦م واجل٤مٟم٥م وخم٤مًمٗم٦م إدب ًم٘مٚمٜم٤م إٟمّ 

ل ُمـ قمٚمؿ وإدراك اًمٗمٜمل ًمتُ   اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(-ُمًتقى اًمٗمٝمؿ اًمٕم٤مدي واعمتٕم٤مرف ) إمم اإلُم٤ممٜمزِّ

                                                 
 -714؛ يمِمػ اًمٖمٛم٦م: ص15ل ذم ُمٜم٤مىم٥م آل اًمرؾمقل: صوُمٓم٤مًم٥م اًم١ًم( 7)
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ىم٤مل: هذه أرض يمرسمالء وٟمحـ ٓ ٟمٕمٚمؿ هؾ  اإلُم٤مم ٚمق يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م هبذا اًمٜمحق: أنّ وم

اسمـ  ومٞمٝم٤م وٛمػم اعمتٙمٚمؿ ُمع همػمه، ًمٕمددتؾمٜمًتِمٝمد ذم هذا اًمًٗمر هٜم٤م أم ٓ، ومل يٙمـ 

 وسمام أّن اًمٙم٤مشم٥م رام اًم٘مقل سم٠مّٟمف- آقمت٤ٌمرغم درضم٦م ُمـ ويمت٤مسمف ذم أقم وصمقققمثؿ ُمقوع أ

آىمؽماطم٤مت وذيمره  وًم٘م٤مئف ُمٕمفإمم يمرسمالء وجملء قمٛمر سمـ ؾمٕمد  اإلُم٤ممسمٕمد دظمقل 

هذه  يد وووع يده سمٞمده- ًمٙمٜمّف رأى أنّ ُم٤مم يم٤من قمغم اؾمتٕمداد شم٤مم عمالىم٤مة يز، وم٢مّن اإلاًمثالصم٦م

وٓ طمقل  واي٦م اسمـ أقمثؿ، وأؿمٙمؾ قمٚمٞمٝم٤م،ٜمٝم٤م رإظم٤ٌمر شمرّد هذا آىمؽماح، وم٤مظمت٤مر ُمـ سمٞم

 ّٓ   سم٤مهلل- وٓ ىمقة إ

ة يمت٥م ُمع قمٚمٛمٜم٤م سم٠مهّن ذم يمت٤مب أ ُمٓمٚم٥مقمدم ذيمر  ـ يمام أؾمٚمٗمٜم٤م أنّ 7 ٤م مل شمٙمـ ذم و قمدَّ

 ّٓ ُمـ هذه   ومٛمـ اعمٛمٙمـ اًمٕمثقر ذم أّي ُم٘م٤مم آؾمت٘مّم٤مء، ٓ يدل قمغم قمدم اًمّمح٦م، وإ

 ،سمٕمْمٝم٤م أظمر اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٙمت٥م إطمد قمنم اًمتل ذيمرهت٤م قمغم ُمٓم٤مًم٥م ٓ يٛمٙمـ

اسمـ أقمثؿ ويمت٤مسمف ًمٞمس أىمؾ اقمت٤ٌمرًا ُمـ سمٕمض اًمٙمت٥م ُمـ ىمٌٞمؾ: اسمـ يمثػم واًمٓمؼمي،  يمام أنّ 

قت ٦م ٟم٘مٚمف قمـ ي٤مىموم٤مًمتْمٕمٞمػ اًمذي أصدره اعمحدث اًم٘مٛمل طمقًمف ىمد رواه قمـ أهؾ اًمًٜمّ 

 ،×ٜملماعم١مُمؿمتٝم٤مر هذا إظمػم سمٜمّمٌف وقمداوشمف ُٕمػم ُم١مًمػ ُمٕمجؿ إدسم٤مء، وٓ خيٗمك ا

ث اًم٘مٛمل هق ؿمخص صم٤مر قمٚمٞمف أهؾ دُمِمؼ سم٥ًٌم إسمرازه اًمٕمداوة  وسمح٥ًم قم٤ٌمرة اعمحدِّ

ّٓ  ×اعم١مُمٜملمُٕمػم    أّٟمف ٓذ سم٤مًمٗمرار- وأرادوا ىمتٚمف إ

شمْمٕمٞمػ ُمثؾ هذا اًمِمخص ٓسمـ أقمثؿ إن مل يٙمـ دًمٞماًل قمغم  سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢منّ 

قمثؿ ذم ُم٤م يرويف اسمـ أ (ىمقتي٤م)ـمٕمـ سم٠مّن ُمدطمف مل يٙمـ دًمٞماًل قمغم ذُمف، سمؾ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل 

 وُم٤م ذطمف قمـ شم٤مرخيٝمؿ- ^راضمع عم٤م ٟم٘مٚمف هذا إظمػم ذم يمت٤مسمف قمـ ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م

قمغم وٕمػ اًمٙمت٤مب ويم٤موم٦م ُمٓم٤مًمٌف، وًمق  ٓ يدلٟم٘مؾ سمٕمض اعمٓم٤مًم٥م اًمْمٕمٞمٗم٦م  ـ إنّ 3

سم٥ًٌم ٟم٘مٚمٝم٤م ـ  ٓؾمٞمام اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيٞم٦مـ  يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس رّد يمؾ يمت٤مب

٥م اًمْمٕمٞمٗم٦م، ومًقف شمً٘مط قمـ آقمت٤ٌمر أهمٚم٥م اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل يًتٜمد ًمٚمٛمٓم٤مًم
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إن مل ٟم٘مؾ مجٞمٕمٝم٤م ُمثؾ: شم٤مريخ اًمٓمؼمي، واًمٙم٤مُمؾ ن، ًمد وأظمروقمٚمٞمٝم٤م يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤م

اًمتل  وهمػمه٤ماًمٜمٌالء أقمالم ٓسمـ إصمػم، واإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م، واًمٕم٘مد اًمٗمريد، وؾمػم 

ّٓ  خ اسمـ أقمثؿ،ًم٥م وٕمٞمٗم٦م أيمثر ُمـ شم٤مريشمقضمد ومٞمٝم٤م ُمٓم٤م اًمٙم٤مشم٥م ىمد ظمّص هبذا   أنّ إ

دة سمِمٝم٤مدشمف وسمِمٝم٤م اإلُم٤مميث٧ٌم قمٚمؿ ـ  ووم٘م٤ًم عم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مسمفـ  اًمٓمٕمـ اسمـ أقمثؿ؛ ٕٟمَّف

 ُمـ اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٛمٞمؼ! وهذا أيْم٤ًم ٟمقع آظمر أصح٤مسمف قمٜمد اًمدظمقل إمم يمرسمالء-

، ومٝمق ٛمد قمٚمٞمفُمـ مجٚم٦م اعمّم٤مدر اًمتل شمٕمتٓطمظ يمت٤مب )إظم٤ٌمر اًمٓمقال( اًمذي هق 

مجٞمع اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة إظمرى  ن ذم همّرة حمرم، ُمع أنّ ذم يمرسمالء يم٤م اإلُم٤ممٟمزول  يذيمر سم٠منّ 

 ف يم٤من ذم اًمث٤مين ُمـ حمرم-٠مظمقذة سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر، شمذيمر سم٠مٟمّ اعم

( ًمٞمس 7سمٕمض اًمٜمامذج اًمتل أفمٝمره٤م اًمٙم٤مشم٥م ُمـ شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ )اًمٜمٛمقذج  ـ إنّ 3

ٓ يث٧ٌم سمذًمؽ قمدم اقمت٤ٌمر هذا و اصٓمالح قمٚمؿ احلدي٨م،ومٞمٝم٤م ؾمقى اًمٖمراسم٦م واًمتٗمّرد ذم 

سمٕمض اًمٜمامذج  اًمٙمت٤مب واعم١مًمػ، هم٤مي٦م إُمر أنّ  قمـ قمدم اقمت٤ٌمر أصؾ اخلؼم سمذاشمف، ومْمالً 

ٓ يٜمٌٖمل ضمٕمؾ يمثرة اًمرواة ذم اًمٓمٌ٘م٤مت و ظمرى شمتٕم٤مرض ُمع همػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت،إ

 ُم٘م٤مرٟم٦م رواي٦م اسمـ أقمثؿ ؾ يتٕملّم سم يم٤ًم عمٕمروم٦م اًمٓمريؼ واخلؼم إىمقى،اًمتل شمكم اسمـ أقمثؿ ُمال

اًمذي هق ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م واعمتقرم ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع ُمع ُمّم٤مدر اًمٙمت٥م اًمتل 

شمتٕم٤مرض ُمع اسمـ أقمثؿ ذم ُمثؾ هذه اًمٜمامذج اًمثالصم٦م، واًمتل ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمرضمع مجٞمٕمٝم٤م 

يد هٜم٤م إصم٤ٌمت ٜم٤م ٟمرإمم ُمّمدر واطمد، ومٜم٠مظمذ طمٞمٜمٝم٤م إىمقى ُمـ سمٞمٜمٝم٤م- وٓ ئمـ اًمٌٕمض أٟمّ 

هذه اجلٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م ٟم٤مىمّم٦م ُمـ اجلٝم٦م  ، إٟماّم ٟمريد اًم٘مقل سم٠منّ أو رّد هذه اًمٜمامذج إرسمٕم٦م

 اًمٗمٜمٞم٦م ووم٤مىمدة ًمالقمت٤ٌمر- 

ـ إذا يم٤من شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ همػم ُمٕمتؼم، ومٚمامذا اؾمتٜمدت يمثػمًا ذم يمت٤مسمؽ قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف 5

قمٚمٞمؽ أن شم٠ميت سمِم٤مهد قمغم  ُم٘متؾ اخلقارزُمل ُمٜمف ُم٘متٍمًا قمٚمٞمف ذم ذًمؽ؛ إذ يم٤من يتٕملّم 

صح٦م هذه اًمرواي٤مت ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ٓ حُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمّمدره٤م اسمـ أقمثؿ، أو شمؽماضمع 

 قمـ رأيؽ-
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واًمرواي٤مت إظمرى اًمتل  ×اعم١مُمٜملمقمـ أُمػم  اإلُم٤مماًمرواي٦م اًمتل رواه٤م  ـ إنّ 4

سمٜم٤م( )هذا ُمٜم٤مخ ريم٤م :ذم يمرسمالء، شم١ميِّد قم٤ٌمرشمف اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م اإلُم٤مموردت طمقل ؿمٝم٤مدة 

سمح٥ًم اًمٕمرف واًمٔمروف يّمٌح صدور هذا اًمٙمالم ده٤م- ووخترضمٝم٤م قمـ همراسمتٝم٤م وشمٗمرّ 

، وُمـ ذم يمرسمالء ة اًمٕمدوُت٧م ٟمػم ىمقّ هق و هذه احل٤ملف ٟمزل ذم ٕٟمّ  ؛ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  اإلُم٤ممُمـ 

اـمٛمئٜم٤مٟمٜم٤م ُمـ يزيد  دوُم١ميّ  وهذا سمٜمٗمًف ؿم٤مهد ،هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمالم اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمثر

 ًمرواي٦م اسمـ أقمثؿ-

يمت٤مب ُمٓم٤مًم٥م اًم١ًمول واًمٗمّمقل  وهق: أنّ  ٜم٤م ىمٌٚمٜم٤م هذا احلدسومروٜم٤م أٟمّ ـ ًمق 1

٦م ىمد اؾمتٜمدت إمم شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ ك يمِمػ اًمٖمٛمّ اعمٝمٛم٦م وُم٘متؾ اخلقارزُمل يم٤موم٦م، سمؾ وطمتّ 

 ّٓ ف مل ي٠مظمذ ًمٜم٦ًٌم عمٜم٤مىم٥م اسمـ ؿمٝمر آؿمقب؛ ٕٟمّ ٜم٤م ٓ ٟم٘مٌؾ ذًمؽ سم٤م إٟمّ ذم ٟم٘مؾ هذا اخلؼم، إ

ذا يتْمح ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م اعمٕمٚمقم هذا اًمٜمّص قمـ شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ، وه

 ارشم٤ٌمـمٝم٤م هبذا اخلؼم-

ُمع اًمٕم٤ٌمرة اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اسمـ أقمثؿ، وٓ  +سود اسمـ ـم٤موـ ختتٚمػ قم٤ٌمرة اًمًٞمّ 1

 د هل:قم٤ٌمرة اًمًٞمّ  ًمٕم٤ٌمرة ُم٠مظمقذة ُمـ شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ؛ ٕنّ هذه ا : إنّ يٛمٙمـ اًم٘مقل

ؿَّ ىم٤مل: ُمقوع يمرب وسمالء، اٟمزًمقا وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ إينِّ أقمقذ سمؽ ُمـ اًمٙمرب واًمٌالء، صم

صمٜمل ضمدّ  ي رؾمقل ه٤مهٜم٤م حمط رطم٤مًمٜم٤م وُمًٗمؽ دُم٤مئٜم٤م وهٜم٤م حمؾ ىمٌقرٟم٤م، هبذا طمدَّ

 هذا ُمقوع يمرب اٟمزًمقا: احلًلم ٕصح٤مسمفوشمرمج٦م قم٤ٌمرة اسمـ أقمثؿ هل: ىم٤مل  (7)-|اهلل

 (7)-رطم٤مًمٜم٤م، وؾمٗمؽ دُم٤مئٜم٤م وسمالء، ه٤مهٜم٤م ُمٜم٤مخ ريم٤مسمٜم٤م، وحمط

ختتٚمػ قمـ شمرمج٦م قم٤ٌمرة اسمـ أقمثؿ واًمٕم٤ٌمرات اًمتل + داًمًٞمّ قم٤ٌمرة  ومٙمام شمالطمٔمقن إنّ 

ُٟم٘مٚم٧م قمـ شم٤مرخيف، إذ ٟمِم٤مهد قمٛمدة اجلٛمؾ ُمٜم٘مقًم٦م ذم اًمٚمٝمقف ذم طملم ٓ شمقضمد ذم شمرمج٦م 

                                                 
 -17اًمٚمٝمقف: ص( 7)

 -344شمرمج٦م شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ: ص( 7)
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د هق شم٤مريخ اسمـ ُمّمدر اًمًٞمّ  ومٚمق ومروٜم٤م أنّ  خ اسمـ أقمثؿ واًمٙمت٥م اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمٜمف-شم٤مري

 ت٤ًمءل يمٞمػ أوٞمٗم٧م هذه اجلٛمؾ؟ ٟمف قمٚمٞمٜم٤م أن وم٢مٟمّ  أقمثؿ،

اعمًٚمؿ اعمت٘مل اًمذي جيتٜم٥م ذيمر اعمٓم٤مًم٥م اعمِمٙمقيم٦م ٓ يٛمٙمٜمف أن  أٟم٧م عم٤ّم شم٘مقل: إنّ 

هؾ يٛمٙمـ ًمٚمٛمًٚمؿ اعمت٘مل أن يٜم٥ًم ضمٕمؾ احلدي٨م  :وم٘مؾيٕمتٛمد قمغم ٟم٘مؾ اسمـ أقمثؿ، 

خ٤مص أدون ُمٜمف د سمام يٛمتٚمٙمف ُمـ ُم٘م٤مم ذم اًمزهد واًمت٘مقى، سمؾ ٕؿمًمِمخّمٞم٦م يم٤مًمًٞمّ 

د أظمذ هذا اًمًٞمّ  أنّ  أًمٞمس !؟ُمـ قمٜمده هذه اإلو٤موم٤مت يمتٌٝم٤م سمٛمراشم٥م، وي٘مقل: إنّ 

 (7)احلدي٨م ُمـ ُمّمدر ُمٕمتؼم آظمر؟

اإلو٤موم٤مت اًمتل ضم٤مءت ذم طمدي٨م اًمٚمٝمقف، أطمده٤م هذه اجلٛمٚم٦م )اًمٚمٝمؿ إينِّ أقمقذ  إنّ 

سمؽ ُمـ اًمٙمرب واًمٌالء(، واًمث٤مٟمٞم٦م )وُمًٗمؽ دُم٤مئٜم٤م(، واًمث٤مًمث٦م )وهٜم٤م حمؾ ىمٌقرٟم٤م(، 

 -(|ي رؾمقل اهللصمٜمل ضمدّ واًمراسمٕم٦م مجٚم٦م )هبذا طمدّ 

ٓطمٔمقا هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ اجلٛمؾ وسم٤مخلّمقص اجلٛمٚم٦م اًمراسمٕم٦م، ُمـ أيـ ضم٤مء هب٤م 

هذه اجلٛمٚم٦م ٓ هل ذم شم٤مريخ اسمـ أقمثؿ وٓ ذم اًمٙمت٥م اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمٜمف- وهذه  د؟ إنّ اًمًٞمّ 

ه اًمرؾمقل قمـ ُم٘متؾ ؾمٌٓمف اًمٕمزيز  |اجلٛمٚم٦م شمٕمتؼم ذيمرى ُمـ اعم٤ميض، وُتٙمل إظم٤ٌمر ضمدِّ

 -ذم يمرسمالء ُمراراً  ×احلًلم

اعمًٚمؿ اعمت٘مل جي٥م أن يتجٜم٥م ذيمر اعمٓم٤مًم٥م  إنّ  :ي٤م ُمـ شمدقمل اًمت٘مقى وشم٘مقل وم٠مٟم٧م

قملم قم٤ٌمرة اسمـ ( 17)صاًمٚمٝمقف ىمد أورد ذم  : إنّ (313ص)قل ذم اعمِمٙمقيم٦م، يمٞمػ شم٘م

 أقمثؿ، ومٝمؾ يم٤مٟم٧م هذه قملم قم٤ٌمرة اسمـ أقمثؿ؟! وهؾ هذه هل إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜم٘مؾ؟!

                                                 
اًمذي ارشمٙم٧ٌم اًمتحريٗم٤مت واعمٖم٤مًمٓم٤مت ذم هذا اًمٙمت٤مب اًمذي يمتٌتف  ،اًمت٘مل أٟم٧م أهّي٤م اعمًٚمؿ( 7)

س وهق ُمث٤مل ود اسمـ ـم٤موويمِمٗم٧م ومٞمف قمـ شم٘مقاك إدسمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م، عم٤مذا دم٤مهت قمغم اًمًٞمّ 

ًمٚمت٘مقى واًمقرع واًمّمدق وإُم٤مٟم٦م، ويم٤من ُمٗمخرة ٕهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م، واقمتؼمشمف ذم ه٤مُمش 

ث اًمٜمقري-ُمٕمذورًا ًمٙمـ سمنمط صح٦م يمالم اعم 313ص  حدِّ
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ؾ، وقمغم س مل يٜمٗمرد ًمقطمده هبذا اًمٜم٘مود اسمـ ـم٤مواًمًٞمّ  ـ وأن ًمٙمل شمٕمٚمؿ سم٠منّ 4

قمٜمدُم٤م ٟمزل يمرسمالء أظمؼم وسمِمٙمؾ سيح قمـ ؿمٝم٤مدشمف،  اإلُم٤مم ظمالف ُم٤م شمذه٥م إًمٞمف؛ وم٢منّ 

قمٚمٞمؽ أن شمًتٛمع ًمألطم٤مدي٨م اًمثالصم٦م  ُمّمدر ذًمؽ ُمٜمحٍمًا سمٙمت٤مب اسمـ أقمثؿ،ومل يٙمـ 

ٟمتف، وشمٕمتذر ُمـ  ،اًمت٤مًمٞم٦م ه وأ اإلُم٤مموشمٔمٝمر اًمٜمداُم٦م قمغم اًمٙمت٤مب اًمذي دوَّ سمٞمف وأُمف وضمدِّ

 ، وُمـ ؿمٝمداء يمرسمالء-وأظمٞمف صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ

 ×احلًلم ٦م، سم٠منّ أسمرز قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ  اًمذي هق ُمـل: روى اًمٓمؼماين احلدي٨م إوّ 

٤م أرض يمرب هّن إ |وم٘م٤مل: صدق اًمٜمٌل ،: ُم٤م اؾمؿ هذه إرض؟ ىمٞمؾ: يمرسمالءىم٤مل

ق حلدي٨م اًمٚمٝمقف- (7)وسمالء-  وهذا احلدي٨م ُم١ميِّد وُمّمدِّ

أرض  :×احلًلمف قمٜمدُم٤م ىم٤مًمقا ًمإلُم٤مم : روى احل٤مومظ اًمزرٟمدي أٟمّ اًمث٤مين احلدي٨م

 سمالء، وىم٤مل ٕصح٤مسمف: وٕمقا رطم٤مًمٙمؿ،يمرسمالء، ىم٤مل: صدق رؾمقل اهلل أرض يمرب و

 -(7)ُمٜم٤مخ اًم٘مقم وُمٝمراق دُم٤مئٝمؿ

احلدي٨م اًمث٤مًم٨م: روى اًمًٚمٞمكم ذم )اًمٗمتـ( ذم ذيؾ رواي٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مإلظم٤ٌمر قمـ ؿمٝم٤مدة 

ىم٤مل: صدق اهلل أرض  ُم٤م اؾمؿ هذه إرض؟ ىم٤مًمقا: يمرسمالء، ىم٤مل: اإلُم٤مم ، سم٠منّ اإلُم٤مم

 (3)يمرب وسمالء-

 ـ ْتٝج١ ٖرا ايبحح15
ُمٕمتؼمة وُمقصمقق هب٤م، + سود اسمـ ـم٤مواًمٕم٤ٌمرة اًمتل رواه٤م اًمًٞمّ  ٟمتٞمج٦م اًمٌح٨م هل أنّ 

                                                 
 -457ح 1ج 771يمٜمز اًمٕمامل: ص( 7)

ن ذم ذيؾ اًمّمٗمح٦م روى هذا احلدي٨م احل٤مومظ 774و 775ٓملم: صٛمٟمٔمؿ درر اًمً( 7) ؛ وووم٘م٤ًم عم٤م دوِّ

٤مظمتالف سم 731واعمح٥م اًمٓمؼمي ذم ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك: ص 417، ص4اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد: ج

 يًػم-

 -73ب 14اعمالطمؿ واًمٗمتـ: ص( 3)
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هت٤م ، وي١ميّ اإلُم٤مموُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م واحلديثٞم٦م حيّمؾ آـمٛمئٜم٤من سمّمدوره٤م قمـ  د ىمقَّ

إظم٤ٌمر اإلُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف قمٜمد دظمقل  وهق قوقعهذا اعمهد قمديدة، وؿمقاوصحتٝم٤م ىمرائـ و

وُم١مُمـ وسمّمػم سم٤مٕطم٤مدي٨م أن يِمٙمؽ  وٓ يٜمٌٖمل ًمِمخص ُمتؼيمرسمالء ىمٓمٕمل وُمًّٚمؿ، 

  أو يٜمٙمره٤م-ذم ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت 

 ـ ارتطس ادتدٜد، ٚاذتهِ غري املتعك16ٌ
 طمٜمٞمٗم٦م ووم٘م٤ًم ًمٜم٘مؾ أيب اإلُم٤ممقمـ اىمؽماح  (314صو 315ص)ث ذم ـ ًم٘مد ُتدّ 774

 اًمديٜمقري وشم٘مرير قمٛمر سمـ ؾمٕمد ٓسمـ زي٤مد وضمقاسمف- 

ث أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م اًمديٜمقري اًمذي يٕمتٛمد اًمٙم٤مشم٥م قمغم يمت٤مسمف، مل يتحدّ  هٜم٤م أنّ اعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر 

اح اًمٕمقدة إمم احلج٤مز، وُمٗم٤موو٤مت اًمّمٚمح اًمني٦م، ؾمقى اىمؽم آىمؽماطم٤مت اًمثالصم٦مقمـ 

اخلؼم اعمٜم٘مقل قمـ شمٚمؽ اعمٗم٤موو٤مت  اقمت٤ٌمرىمقي٤ًم أّن ذًمؽ راضمع ًمٕمدم  طمتامًٓ إذ حيتٛمؾ ا

 -ذم  ٟمٔمرهوآىمؽماطم٤مت 

 ومٚمامَّ قمٛمر سمـ ؾمٕمد يمت٥م إمم اسمـ زي٤مد خيؼمه سم٤مىمؽماح اًمرضمقع،  يٜمقري أنّ ذيمر اًمد

قمرض قمغم احلًلم ٠مىمد ومٝمٛم٧م يمت٤مسمؽ، وم وصؾ يمت٤مسمف إمم اسمـ زي٤مد يمت٥م إًمٞمف ذم ضمقاسمف:

وقمٜمدُم٤م وصٚم٧م  ٠مشمٞمؽ رأيل-ُمٕمف، وم٠مقمٚمٛمٜمل ذًمؽ ًمٞم اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد، وم٢مذا سم٤ميع ذم مجٞمع ُمـ

وم٠مرؾمؾ قمٛمر سمـ ، أطم٥ًم اسمـ زي٤مد يريد اًمٕم٤مومٞم٦مرؾم٤مًم٦م اسمـ زي٤مد إمم قمٛمر سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: 

ـَ ِزي٤مَد  ًمٚمرؾمقل: ×احلًلمؾمٕمد سمٙمت٤مب اسمـ زي٤مد إمم احلًلم، وم٘م٤مل  إمم ٓ ُأضمٞم٥ُم اسْم

ّٓ  ،ذًمؽ َأسَمداً   -(7)، وَمَٛمْرطَم٤ًٌم سمِفِ قتاعم وَمَٝمْؾ ُهَق إ

                                                 
 -711ًمٓمقال: صإظم٤ٌمر ا( 7)
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 :ٕمٚمؿ ُمـ هذه احل٤مدصم٦ميُ 

 ؾمػمومض اىمؽماح اًمٌٞمٕم٦م- اإلُم٤مم ّن قمٛمر سمـ ؾمٕمد يم٤من يٕمٚمؿ سم٠منّ إأّوًٓ: 

اىمؽماح اًمرضمقع هذا سمٜمٔمر قمٛمر سمـ ؾمٕمد يم٤من يم٤مومٞم٤ًم ًمؽمك اخلّمقُم٦م، وإـمالق  نّ إصم٤مٟمٞم٤ًم: 

 ، واًمتقىمع أيمثر ُمـ ذًمؽ ًمٞمس ًمف حمؾ وُمقرد- |هاح ؾمٌط اًمٜمٌل

 خمٓمئ وراومضآىمؽماح  هلذا فقمدم ىمٌقًماسمـ زي٤مد ذم  يٕمتؼم قمٛمر سمـ ؾمٕمدإّن ًمث٤ًم: صم٤م

 ًمٚمٕم٤مومٞم٦م-

ُمًتٕمدًا ًمٚمٌٞمٕم٦م واًمتًٚمٞمؿ، وىمد سم٘مل  ُيٕمٚمؿ أّٟمف مل يٙمـ أسمداً  اإلُم٤ممًمٙمالم  ـمٌ٘م٤مً راسمٕم٤ًم: 

 اًمِمٝم٤مدة-وك اعمقت صم٤مسمت٤ًم قمغم ذًمؽ طمتّ 

ٓىمؽماح اًمذه٤مب إمم اًمِم٤مم، وُمّم٤مومح٦م يزيد  وقمغم هذا إؾم٤مس، مل يٌؼ ُمقوقع

(، 311شم٥م اًمٌٞمٕم٦م هبذا اعمٕمٜمك أيْم٤ًم ذم صاًمتل هل شمٕمٌػم قمـ اًمٌٞمٕم٦م )يمام ومن اًمٙم٤م

 ورواي٦م اًمديٜمقري اًم٘مقي٦م هذه شُمٙمّذب ذًمؽ أيْم٤ًم-

 ـ ٬َحع17١
اىمؽمح ُم٠ًمًم٦م اًمرضمقع قمغم قمٛمر سمـ ؾمٕمد وًمٞمس قمغم  اإلُم٤مم ـ ٟمٕمت٘مد أنّ 771

احلٙمقُم٦م، ومل يٓمٚم٥م ُمٜمف أن خيؼم اسمـ زي٤مد، يمام يم٤من ي٘مؽمطمٝم٤م ذم ُمقارد أظمرى أيْم٤ًم قمغم 

٤م ومٙمرة اًمتٕم٤ميش ك خيٚمقا ؾمٌٞمٚمف ويؽميمقه يرضمع- أُمّ إت٤مم احلج٦م؛ طمتّ  اًمٙمقوم٦م ُمـ سم٤مب هؾأ

ة ٠مومٚمؿ شمٙمـ إروٞم٦م ُمٝمٞمّ ـ  ؾمت٤ًمهمتٝم٤م ُمـ ىمٌؾ يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمداًمتل ئمٝمر اـ  اًمًٚمٛمل

 وُمع ضمرائؿُمٕم٤موي٦م،  ٕسمٞمفًمٓمرطمٝم٤م ُمع ٟمٔم٤مم طمٙمؿ يزيد ُمع ؾمقاسمؼ اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م 

ؾ سمف دون ٘مٌَ ٚمؿ يٙمـ ًمٞمُ وم ًمٚمجٝم٤مز احل٤ميمؿ احح هذا آىمؽموًمق اىمؽُمِ اًمٙمؼمى-  ظمٞم٤مٟم٦م يزيدو

 وٛمٜم٤مً  هذا آشمٗم٤مق حيٛمؾو، أن يٙمقن ضمٚمٞمس اًمٌٞم٧موؾمٙمقت اإلُم٤مم  يتْمّٛمـٗم٤مق شمّ ا

 ك ُمـ سم٤مب إت٤مم احلج٦م-طمتّ  اإلُم٤مم ُيٌدهوهذا ُم٤م مل اقمؽماوم٤ًم رؾمٛمٞم٤ًم سمحٙمقُم٦م يزيد، 
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 ايهاتببأٌَ  ، ايتٓاقض،٠ أخس٣ اقرتاح َٚطامل١ـ َّس18
ف اًمني٦م ُمع اسمـ ؾمٕمد، ًمٙمٜمّ  اإلُم٤مماًمٙمالم قمـ ُمٗم٤موو٤مت ( 371)صـ يمرر ذم 777

إمم  715ص)ث قمٜمٝم٤م ذم اًمتل يم٤من يتحدّ  ٦ماًمتزم اًمّمٛم٧م طمقل آىمؽماطم٤مت اًمثالصم

ة ُمرّ  وىم٤مل وم٘مط:، (714ص  قمـ ات- وًمٕمٚمف أراد هٜم٤م أن يتخغّم ًم٘مد اىمؽمح اًمرضمقع قمدَّ

 ذًمؽ ىمٚمٜم٤م ٢من شمٕملّم شمٚمؽ اعمٓم٤مًم٥م، وي٘مٌؾ اىمؽماح اًمٕمقدة هذا وظمؼم قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من- وم

رء أومْمؾ ُمـ  وأّي  شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم،ـ  قمؽماف اًمٙم٤مشم٥مسم٤مـ  سمزوال إطمدى ٟم٘م٤مط وٕمػ اًمٙمت٤مب

شمٙمقن احل٘مٞم٘م٦م ىمد اشمْمح٧م ًمف إصمر اًمتح٘مٞم٘م٤مت  أن يّمٚمح اعم١مًمػ ظمٓم٠مه سمٜمٗمًف؛ إذ رسمام

 ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين إمم هٜم٤م- اًمتل ىم٤مم هب٤م

 س وظمٓم٦م اًمٙمت٤مب،وسم٤مخلّمقص شمٖمٞمػم أؾم٤مإمم ؾم٤مئر أظمٓم٤مئف،  ٧مٟم٠مُمؾ ُمٜمف أن يٚمتٗم

٤مس صحٞمح دًا قمـ ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ هذه ويٙمقن قمغم أؾمجمرّ  ػ يمت٤مسم٤ًم آظمري١مًمّ أي 

هذا اًمٙمت٤مب ُمع اإلسم٘م٤مء قمغم إؾم٤مس واًمؽمشمٞم٥م اًمذي ومٞمف ًمٞمس  ٜم٤م ٟمٕمت٘مد أنّ وُمٕم٘مقل؛ ٕٟمّ 

ة أظمرى ـ ٓ ؾمٛمح اهلل ـ قمغم هذه اعمٓم٤مًم٥م ذم  ىم٤مسماًل ًمإلصالح- وًمق أراد اإلسار ُمرَّ

، ومٜمحـ وٛمـ (335صو 333ص) أؿم٤مر سمِمٙمؾ جمٛمؾ إمم ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، يمام

اء اًمٙمرام إمم إضمقسم٦م اًمتل أضمٌٜم٤م ومٞمٝم٤م قمغم ُمٓم٤مًمٌف ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، ٟمٚمٗم٧م  إرضم٤مع اًم٘مرَّ

اًمتل ايمتٗمك ( 371)صإمم اًمتٜم٤مىمض اًمٔم٤مهر ذم قم٤ٌمرات اًمٙم٤مشم٥م اًمقاردة ذم  ٟمٔمرهؿ أيْم٤مً 

ة ُمرّ ومٞمٝم٤م سمٙمت٤مسم٦م  إمم  715ص)اعمٓم٤مًم٥م اعمذيمقرة ذم  ات( ُمع)ًم٘مد اىمؽمح اًمرضمقع قمدَّ

 -(714ص

 ـ عطف ٚإزغاد19
يم٤مٟم٧م إلت٤مم احلج٦م  اإلُم٤ممظمٓم٦ٌم  أنّ  ذم اجلٛمٚم٦مؾ ٌِ ىمَ  (337صو 331ص)ذم ـ 777

ّٓ مل طم٤مدصم٦م يمرسمالء ًمألضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦موإيْم٤مح اًمقوع وقمرض ُمٕم٤م إًم٘م٤مء ىمقًمف سم٠مّن  أّن ، إ

ف يم٤من ٤مء همػم صحٞمح؛ ٕٟمّ قمدّ ًمٚمحرب هق ا ًمٙمٚمامت اعم١مصمرة دمٜم٥مًمتٚمؽ اخلٓم٥م وا اإلُم٤مم
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شمٚمؽ اجلامقم٦م اًمقوٞمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م ٓ شمت٠مصمر سم٤مإلرؿم٤مد وظمٓم٥م  ُمـ اًمقاوح ت٤مُم٤ًم أنّ 

٤محلّر ُمـ وادي يم ٟم٘م٤مذ أؿمخ٤مصوإحلج٦م سمؾ يم٤من اًمٖمرض إت٤مم ا داي٦م سمِمٙمؾ مج٤مقمل،اهل

 اًمْمالًم٦م-

هذه اًمٙمٚمامت واخلٓم٥م ضمٕمٚم٧م طم٤مدصم٦م يمرسمالء أيمثر قمٔمٛم٦م ويمِمٗم٧م طم٘مٞم٘م٦م  إنّ 

أيمثر وم٠ميمثر، وأفمٝمرت ضمرائؿ وُمدى ىم٤ًموة احلٙمقُم٦م اًمتل  ^٦م أهؾ اًمٌٞم٧موطمًـ ٟمٞم

ئ٦م أًمػ وم٤مرس ذم ٙمؾ مجٚم٦م ُمـ هذه اخلٓم٥م أصمر يٗمقق ُمسمؾ يم٤من ًم ُم٤ٌميٕمتٝم٤م، اإلُم٤ممأسمك 

، ام٤م ضمٕمٚمٝم٤م ُمٜمذ ×ُم٤مم احلًلم٦م أهداومٝم٤م وهم٤مي٤مشمف اًمتل رؾمٛمٝم٤م اإلسمٚمقغ هذه اًمثقرة اعم٤ٌمريم

 ءة قمغم صٗمح٤مت اًمتقاريخ-ك أن ظم٤مًمدة شمتألٕ وو٤مذًمؽ اًمقىم٧م وطمتّ 

 ـ املسح١ً ايسابع١: أضس ايٓاجني، ْتٝج١ بدٍ اهلدف 34
، ^ؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م سم٠منّ  (331ص)ذم  ٕمد أن اقمؽمفسمـ  (331ص)ذم ـ  773

اًم٘م٤مرقم٦م، يم٤من هل٤م أصمر قمٛمٞمؼ ذم اًمٙمِمػ  ‘واحلقراء زيٜم٥م ×وظمٓم٥م اإلُم٤مم اًمًج٤مد

أطمد  ر أنّ : ًمٕمؾ اًمٌٕمض يتّمقّ ي٘مقل ـ ؾمالمقمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمقاىمٕمٞم٦م حلٙمقُم٦م يزيد اعمٜم٤موئ٦م ًمإل

ُمـ اصٓمح٤مسمف ٕهؾ سمٞمتف هق وىمققمٝمؿ ذم إه ام٤م ؾمٞمزيد ذم  ×احلًلمأهداف اإلُم٤مم 

هذا اًمٙمالم ُمـ   قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مقل: إنّ ومْمح طمٙمقُم٦م يزيد وذم زًمزًم٦م أريم٤من طمٙمٛمف، سمٞمٜمام يتٕملّم 

  إه ًمٗمْمحوىمققمٝمؿ ذم اإلُم٤ممسم٤مب اخلٚمط سملم اهلدف واًمٜمتٞمج٦م، ومٚمؿ يٙمـ هدف 

رو٤م اهلل وظمالوم٤ًم ًم يم٤من ظمالوم٤ًم ًمرهمٌتف اإلُم٤ممؾمٌل أهؾ سمٞم٧م  طمٙمقُم٦م يزيد، سمؾ إنّ 

 ورؾمقًمف--اًمخ-

ختٚمط سملم وؾمٞمٚم٦م اهلدف واهلدف ٟمٗمًف،  :أطمدمه٤م ؽ ختٓم٠م ظمٓم٠ميـ،قل: إٟمّ ٟمحـ ٟم٘م

 -اإلُم٤ممختٚمط سملم قمٛمؾ وضمرائؿ اًمٜمٔم٤مم واخلٓمقة اًمتل يتخذه٤م  :وأظمر

 |ًمرو٤م اهلل واًمرؾمقل ٤مز احلٙمؿ خم٤مًمٗم٤مً اًمٜمٌقة ُمـ ىمٌؾ ضمٝم ًم٘مد يم٤من ؾمٌل أهؾ سمٞم٧م
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 ٤م اإلىمدام قمغم إه ُمـ ىمٌؾ اإلُم٤مم وأهؾ سمٞمتف يم٤مإلىمدام قمغم اًمِمٝم٤مدة وم٢مّٟمف ٓ، أُمّ اإلُم٤ممو

ق سملم ومٕمؾ وقمٛمؾ سمؾ هق قملم رو٤ممه |اهلل واًمرؾمقل يٕمد خم٤مًمٗم٤ًم ًمرو٤م ٤م، وم٠مٟم٧م مل شمٗمرِّ

 احلٙمقُم٦م، وسملم ومٕمؾ وقمٛمؾ اإلُم٤مم وأهؾ سمٞمتف-

ُمتح٤من سمٜمل أُمٞم٦م، يمتٚمؽ إمم ؾم٤مطم٦م يمرسمالء وؾمٞمٚم٦م ٓ ٠مهؾ اًمٌٞم٧مًم٘مد يم٤من اعمجلء سم

ف اًمٜم٤مس؛ ًمٙمل اًمٗمرص واًمقؾم٤مئؾ اًمتل اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م أن دُمٕمؾ ُت٧م شمٍّم 

٤م أن يقومَّ٘مقا ًمٚمٕمٛمؾ سمام يريض اهلل أو يٕمٛمٚمقا قمغم ظمالف  يًتخدُمقه٤م شمٌٕم٤مً  ٓظمتٞم٤مرهؿ، وم٢مُمَّ

ؾم٤مًم٦م ُمـ يمقهنؿ وؾم٤مئط هلذا ُم٤م يروٞمف- وهذه هل إطمدى ظمّمقصٞم٤مت أهؾ سمٞم٧م اًمر

ض سمٜمق أُمٞم ٤مإلُم٤ممآُمتح٤من اإلهلل، وم ٦م ًمالُمتح٤من- أوػ إمم ىمد ضم٤مء سم٠مهؾ سمٞمتف ًمٙمل يتٕمرَّ

هق  ايم٤من يتقىمع وىمقع أهؾ اًمٌٞم٧م ذم إه إذ اإلُم٤مم حمذور يتٕمٚمؼ سم٘مقًمٜم٤م: إنّ  أّي  ذًمؽ

ثؾ ذم احل٘مٞم٘مل اعمتٛم اإلُم٤ممٟمحق ُت٘مؼ هدف  ؾمٌٞمٝمؿ ؾمٞمٙمقن حمٗمزاً  اصٓمحٌٝمؿ ُمٕمف، وأنّ 

إٟم٘م٤مذ اإلؾمالم وهداي٦م اخلٚمؼ سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ- إذن وم٠مٟم٧م ختٚمط سملم اًمقؾمٞمٚم٦م واهلدف، 

 وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اهلدف وم٢مّٟمؽ شمٕمؽمض قمغم هدومٞم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م-

 اإلُم٤ممهدف  اًمًٌل، ي٘مّمدون أنّ  يم٤من يريد ٕهؾ سمٞمتف اإلُم٤مم إّن اًمذيـ ي٘مقًمقن: إنّ 

م ُمـ سمراصمٜمٝمؿ أصمٛم٦م، وؾمٌل أهؾ هق إطمٞم٤مء اًمديـ وإفمٝم٤مر طم٘مٞم٘م٦م سمٜمل أُمٞم٦م وإٟم٘م٤مذ اإلؾمال

ومٕمٜمدُم٤م شمٙمقن هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م أهؿ ٓسمد ُمـ همض اًمٜمٔمر  إطمدى اًمقؾم٤مئؾ إمم ذًمؽ،اًمٌٞم٧م 

ضم٤مئز وُمٕم٘مقل ذم ُم٘م٤مم دومع اعمٗمًدة  اًمّمٖمرىقمـ اعمّمٚمح٦م اعمٝمٛم٦م، وُتّٛمؾ اعمٗمًدة 

ًمٞمس هدوم٤ًم؛  اًمّمٖمرىاعمٗمًدة  ؾهمض اًمٜمٔمر قمـ اعمّمٚمح٦م اعمٝمٛم٦م أو ُتٛمّ  وًمٙمـ ،اًمٕمٔمٛمك

ّٓ  اًمٕمٔمٛمك هلدف هق طمٗمظ اعمّمٚمح٦ما ٕنّ   أنّ  ٓ ي٘مقل أطمدوم٢مّٟمف  ودومع اًمٗم٤ًمد إهؿ- وإ

صمٛمرة قمغم ذًمؽ  شمؽمشم٥م أّي  وإن مل سمٛمٕمٜمك أّٟمف أراد اًمًٌل ٕهؾ سمٞمتف وقمٞم٤مًمف، اإلُم٤مم

يم٤من ؾمػمضمق اًم٘مقم سم٠من يًٌقا أهؾ سمٞمتف يمل  اإلُم٤مم ؿ يزيد واسمـ زي٤مد أيْم٤ًم، وم٢منّ واؾمتًٚم

 شمتح٘مؼ رهمٌتف!
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اصٓمحٌٝمؿ  اإلُم٤مم وأنّ يمتٌف طمقل شمؼمير اصٓمح٤مب إهؾ واًمٕمٞم٤مل،  ٤م ُم٤مـ أُمّ 773

ض هلؿ اًمٕمدو ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، وم٢مٟمّ  ف ٓ أؾم٤مس ًمف وٓ يٛمٙمـ ىمٌقًمف ُمٕمف؛ ًمٙمل ٓ يتٕمرَّ

 هق:ًمٌٕمض اطمتٛمؾ ذًمؽ، وضمقاسمف سمقضمف، وإن يم٤من ا

ض هلؿ أطمأُم٤منًمق سم٘مل أهؾ اًمٌٞم٧م ذم ُمٙم٦م أو اعمديٜم٦م ًمٙم٤مٟمقا ذم  أّوًٓ: د، ، ومل يتٕمرَّ

د سمـ احلٜمٗمٞم٦م واسمـ قم٤ٌمس وقمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر ُمـ اًمدوم٤مع ـ سمٜمق ه٤مؿمؿ أُمث٤مل حمٛمّ وًمتٛمٙمّ 

 قمٜمٝمؿ-

قمدم اصٓمح٤مهبؿ ذم ُمثؾ هذا اًمًٗمر يم٤من ؾمٞمٙمقن ًمف إومْمٚمٞم٦م سمٚمح٤مظ  إنّ  ثاكقاً:

 إهداف اًمٕمًٙمري٦م، واـمٛمئٜم٤من اخل٤مـمر-

 سمف ٓسمـ قم٤ٌمس:ذم ضمقا اإلُم٤مماعمديٜم٦م، ًم٘م٤مل  وأًمق مل يٙمقٟمقا ُمّمقٟملم ذم ُمٙم٦م  ثافثاً:

سم٘م٤مءهؿ ذم احلج٤مز ًمٞمس ومٞمف ُمّمٚمح٦م، وُمـ اعمٛمٙمـ أن  ُمْمٓمر حلٛمٚمٝمؿ ُمٕمل؛ ٕنّ  إيّن 

 وقا ًمإلؾم٤مءة وآقمتداء-يتٕمرّ 

ومٚمق سم٤مًمٖمٜم٤م  ،ًمًّدة احلٙمؿ ذم اًمٙمقوم٦م مل يٙمـ أُمرًا ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٤مًم٘مٓمع اإلُم٤ممشمًّٚمؿ  رابعاً:

ي٦م سملم اًمٓمروملم، ًم٘مقى اًمٕمًٙمرُمـ شمقازن ا ٟمقعٌ  ٗمرضيُ  وم٢مّٟمفهبذا اخلّمقص،  يمثػماً 

أـمٗم٤مًمف وٟم٤ًمءه هبذا اًم٘مدر ُمـ  اإلُم٤ممُمًّٚماًم يمل يّمٓمح٥م و ٟمٕمتؼمه طم٤مصالً ٙمٞمػ وم

 آـمٛمئٜم٤من؟

ض ٕهؾ اًمٌٞم٧م، ومٚمامذا قمٜمدُم٤م وصؾ  اإلُم٤ممإذا يم٤من همرض  خامساً: هق قمدم اًمتٕمرُّ

 وو٤مع مل يرضمٕمٝمؿ ومقرًا إمم ُمٙم٦م أو اعمديٜم٦م؟ إظمؼم ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ وه٤مين وشمٖمػّم 

  يإلَاّحعات حٍٛ فًطف١ َسافك١ ْطا٤ أٌٖ ايبٝت ـ عد٠َّ 34٬َ
ٓ يٚمٞمؼ سمٜم٤م أن  :ـ ؾمقاء رى يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد أو مل يرضـ  ـ يمام ىمٚمٜم٤م ُمراراً 775

ـ ، وٟمرى أٟمٗمًٜم٤م ىم٤مسيٟمٕمتؼمه ظمالف إدبٜم٤م ٕٟمّ  ؛اإلُم٤مم إىمدام٦م وومٚمًٗم٦م ٟم٠ًمل قمـ قمٚمّ 
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رؤيتٜم٤م وسمّمػمشمٜم٤م ؿمديدة،  ومٛمٝمام يم٤مٟم٧م وُمقاىمٗمف، اإلُم٤ممقمـ ومٝمؿ اعمّمٚمح٦م ُمـ وراء قمٛمؾ 

 يمام أنّ ؛ ّٕٟمف وقمقاىمٌٝم٤م يمام هل قمٚمٞمف وإدرايمٜم٤م قم٤مًمٞم٤ًم ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمرى قمٛمؼ إُمقر

احلج٥م اعمختٚمٗم٦م اًمتل أُم٤مم أسمّم٤مرٟم٤م شمٙمقن ُم٤مٟمٕم٦م قمـ هذه اًمرؤي٦م، يمذًمؽ ُم٘متْمٞم٤مت 

 وذوط هذه اًمرؤي٦م ًمٞم٧ًم ُمتقومرة ًمديٜم٤م-

ح اًمذي ىمد أقمٓم٤مه اهلل قمٚماًم هق واًمٕمٌد اًمّم٤مًم ×ُم٤م ذيمره اًم٘مرآن ُمـ ىمّم٦م ُمقؾمك إنّ 

شمٜم٤م ءٟم٘مقًمف قمـ هذه اًمقاىمٕم٦م يتٜم٤مؾم٥م ُمع اؾمتٕمدادٟم٤م ويمٗم٤مدمًٞمد هلذه احل٘مٞم٘م٦م- ومٙمؾ ُم٤م 

قمـ  ت٤ًممل قمٚمٞمفوذم اًمقىم٧م ذاشمف يٙمقن اًمرأي صحٞمح٤ًم إذا يم٤من ُم١ميدًا سمٜم٘مؾ ُموومٝمٛمٜم٤م، 

 اًمذيـ هؿ قمدل اًم٘مرآن- ^وأهؾ اًمٌٞم٧م |اًمرؾمقل

يمؾ ُم٤م ي٘مقم سمف هق  ؛ يمقٟمٜم٤م ٟم٘مٓمع سم٠منّ اإلُم٤ممقمٛمؾ قمغم  أن ٟمٕمؽمضطمؼ ٟمحـ ًمٞمس ًمٜم٤م 

ُمـ ظمالل اًمٕم٘مؾ  ام أُمٕمٜم٤ّم اًمٌح٨م ودىم٘مٜم٤م اًمتٗمحصقملم اعمّمٚمح٦م واًمّمقاب، إذ يمٚمَّ 

ٓء اًمٕمٔمامء أيمثر وم٠ميمثر- اًمًٚمٞمؿ، يمٚمَّام شمراءت ًمٜم٤م اعمّمٚمح٦م واحلٙمٛم٦م قمٜمد اهلل ذم قمٛمؾ ه١م

ٜمٓمؼ اًمّمؿ ًمقىم٧م ٟمٗمًف ُمذم ا ٌعُيٕمٚمؿ أّٟم٤م ذم قملم اًمتًٚمٞمؿ واًمتقاوع ٓ ٟمتّ  كطمتّ ُمع ذًمؽ 

 ٕمروم٦م وىمّقة ذم اإليامن واًمٕم٘مٞمدة،ٜم٤م ٟمتٜم٤مول هذه اًمٌحقث سمحرّي٦م؛ يمل ٟمزداد ُمواًمٌٙمؿ، وم٢مٟمّ 

 - ًمإلُم٤ممروم٘م٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  ذم قمّٚم٦م وُمّمٚمح٦مُمالطمٔم٤مت  قمّدة هٜم٤م ٟمذيمرًمذا 

ـ ووم٘م٤ًم حلدي٨م ُمٕمتؼم رواه احلًلم سمـ أمحد سمـ اعمٖمػمة اًمث٘م٦م قمـ أؾمت٤مذه اًمِمٞمخ أيب 7

د سمـ د سمـ قمٌدوس اًمٙمقذم، وقمـ ؿمٞمخف أيب اًم٘م٤مؾمؿ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمّ سمـ حمٛمّ  اًم٘م٤مؾمؿ قمكم

، يمام أورده أؾمت٤مذه ذم يم٤مُمؾ ×ىمقًمقيف اًم٘مٛمل سمًٜمد ُمتّمؾ إمم اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

اخلٓم٦م اًمتل أضمراه٤م اإلُم٤مم  إنّ  (،11ل ذم اًم٤ٌمب )اًمزي٤مرات وضمٕمٚمف احلدي٨م إوّ 

 اعم١مُمٜملم واإلُم٤مم احلًـ ُٕمػم |يم٤مٟم٧م ووم٘م٤ًم ًمٕمٝمد وذط ذيمره اًمٜمٌل ×احلًلم

- وووم٘م٤ًم هلذه اًمرواي٦م اًمتل شمٌدو آصم٤مر آقمت٤ٌمر واًمقصم٤مىم٦م قمٚمٞمٝم٤م ضمٚمٞم٦م، ^احلًلمواإلُم٤مم 

٤م ضب اسمـ ُمٚمجؿ ف عمّ وشمّمٚمح أن شمٙمقن رّدًا ىمقي٤ًم قمغم ُم٤م ذيمر ذم يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد، وم٢مٟمّ 
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وم٘م٤مل: قمـ ؾمٌل ٟم٤ًمء أهؾ اًمٌٞم٧م،  ‘احلقراء زيٜم٥م اإلُم٤مم، أظمؼم ×اعم١مُمٜملمأُمػم 

ّٓ  ،ؾم٤ٌمي٤م هبذا اًمٌٚمدسمٞمتؽ   سمؽ وسمٜم٤ًمء أهؾيم٠ميّن ) ن يتخٓمٗمٙمؿ أء ظم٤مؿمٕملم خت٤مومقن أذ

ومقاًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م ُم٤م هلل قمغم فمٝمر إرض يقُمئذ وزم  ،صؼماً  اًمٜم٤مس، ومّمؼماً 

 -(7)(همػميمؿ وهمػم حمٌٞمٙمؿ وؿمٞمٕمتٙمؿ

ام يم٤من ٟم٤مسمٕم٤ًم ام٤ّم ًمدى ؼ، إٟمّ ذ وـمٌّ ام ٟمٗمّ اًمًٌل واًمِمٝم٤مدة ويمٚمّ  نّ أإذن ووم٘م٤ًم هلذا اخلؼم 

 ُمـ ُم١ًموًمٞم٦م وشمٙمٚمٞمػ إهلل- ×احلًلماإلُم٤مم 

ف ُٕمر اعمٚمٗم٧م ًمالٟمت٤ٌمه هق أٟمّ ا ـ ُمثؾ رواي٦م يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، وم٢منّ ـ سمٖمض اًمٜمٔمر قم7

طم٥ًم رواي٦م: )إينِّ رأي٧م رؤي٤م، ورأي٧م ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل، وأُمرين سم٠مُمر أٟم٤م ُم٤مٍض ًمف، 

ٕهؾ  اإلُم٤ممأن يٙمقن اصٓمح٤مب اطمتامل إّن  (7)ك أٓىمل قمٛمكم(،وًم٧ًم سمٛمخؼم أطمدًا طمتّ 

ًمٚمرواي٦م اعمذيمقرة  وـمٌ٘م٤مً  همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمرّد أسمدًا،اًمٌٞم٧م ذم ؾمٗمره حمض شمٙمٚمٞمػ إهلل ظم٤مص 

ف ُمـ اعمحتٛمؾ يمحد أدٟمك أن يٙمقن اصٓمح٤مب أهؾ اًمٌٞم٧م وإذايمٝمؿ ذم هذه أقماله وم٢مٟمّ 

اي٦م اًمتل هلذا آطمتامل اًمّمحٞمح اًمٕم٘مالئل وهذه اًمرو ، وشمٌٕم٤مً |اعمّم٤مئ٥م سم٠مُمر ُمـ اًمٜمٌل

اهلدف ُمـ اصٓمح٤مب  نّ إ وصم٘مٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م واعم١مّيدة أيْم٤ًم سمِمقاهد يمثػمة، ؾمٞمٙمقن ىمقل

 ًمٕم٤مئٚمتف هق احلٞمٚمقًم٦م دون آقمتداء واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ظمالوم٤مً  اإلُم٤مم

 ًمٚمت٘مقى وإُم٤مٟم٦م-

مل يٙمـ قمٛمالً همػم ُمًٌقق، وإّٟمام يم٤من  (3)اصٓمح٤مب اًمٕم٤مئٚم٦م سمح٥ًم ىمقل اًمٕم٘م٤مد ـ إنّ 3

 اإلُم٤مم إمم أنّ  ُمْم٤موم٤مً قل إمم اهلدف، ة اًم٘مرار، وقمدم اًمٕمقد قمـ ىمرار اًمقصاًل قمغم ىمقّ دًمٞم

                                                 
 -744ـ754ٟمٔمر: يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: صاُ ( 7)

؛ شم٤مريخ اًمٓمؼمي: 714، ص3؛ اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم: ج333، ص7شم٤مريخ اإلؾمالم، اًمذهٌل: ج( 7)

 -711، ص1ج

 -733و 737أسمق اًمِمٝمداء: ص( 3)
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يم٤من يدقمق اًمٜم٤مس ًمٚمجٝم٤مد واًمٜمٝمْم٦م ووضمقب قمدم آيمؽماث إمم ُم٤م ؾمٞمتٕمروقن إًمٞمف ُمـ 

اعمج٤مهديـ ذم  ؾ شمتٕمٚمؼ سم٠مرواطمٝمؿ وأُمقاهلؿ وأسمٜم٤مئٝمؿ؛ ٕنّ ُمّم٤مئ٥م وأظمٓم٤مر ذم هذا اًمًٌٞم

ًمٞمس  وقمٚمٞمف د اعم١مُمـ ُمـ ُم٤مًمف وقم٤مئٚمتف؛ا إمم ُم٤م هق أقمز قمٜمؾمقح اًمقهمك جي٥م أن يتٓمّٚمٕمق

 يْمعُمـ ه١مٓء ُمقاضمٝم٦م هذه إظمٓم٤مر، ذم طملم  اإلُم٤ممأن يٓمٚم٥م اعمروة واًمِمٝم٤مُم٦م  ُمـ

  أن يٓمٚم٥م اًمتْمحٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مس وًمٞمس ُمـ اعمروةُمٝمد إُمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م،  ذم طمٌتفأ

ذم  ،٤معم٦م ذم اًمٙمقوم٦مٔماًمقمامل طمٙمقُم٦م اسمـ زي٤مد  أىمدامٟم٤ًمئٝمؿ وأسمٜم٤مئٝمؿ وقمقائٚمٝمؿ ُت٧م و

 ذم ُمقاضمٝم٦م شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م- طم٤مل ٓ يت٘مدم هق

يم٤من جي٥م أن يٜمٝمض سم٠مىمقى إدًم٦م،  ×احلًلم ـ سمح٥ًم ىمقل اًمٕم٘م٤مد أيْم٤ًم: إنّ 3

، ام٤م جيٕمٚمٝمؿ ُمٖمٚمقسملم وجيٕمؾ ٩م ذم ُم٘م٤مسمؾ إقمداء إلصم٤ٌمت سمٓمالهنؿئ أىمقى احلجوهيٞمّ 

وأه أهؾ اًمٌٞم٧م يم٤من  ٦م هلؿ،ك وإن يم٤مٟم٧م اًمٖمٚم٦ٌم اًمٔم٤مهريفم٤مومرًا ُمٜمتٍمًا طمتّ  ×احلًلم

ف طمٞمٜمام ٕٟمّ  اصٓمح٤مب أهؾ اًمٌٞم٧م أسمٚمغ ذم إت٤مم احلج٦م؛ًمف هذه اًمٜمتٞمج٦م، ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن 

ف اًمنميػ، ؾمتٙمقن ٟمٍمشمف أوضم٥م واضم٦ٌم سم٥ًٌم ُم٘م٤مُمف اًمٕم٤مزم وٟمًٌ اإلُم٤ممشمٙمقن ٟمٍمة 

 وخمدرات اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة-  سملم طمريؿ اًمرؾم٤مًم٦م اً وآيمد قمٜمدُم٤م يّمٌح حمّمقر

ل أهؾ اًمٌٞم٧م ـ يمام اقمؽمف اًمٙم٤مشم٥م أيْم٤ًم ـ أصمر قمٛمٞمؼ ذم اًمٙمِمػ قمـ ـ يم٤من ًم5ًٌ

وؾمٞمٚم٦م  هذا إصمر مل يتح٘مؼ سم٠مّي  يزيد اعمٜم٤موئ٦م ًمإلؾمالم، طمٞم٨م إنّ  احل٘مٞم٘م٦م اًمقاىمٕمٞم٦م حلٙمقُم٦م

قمـ شم٠مصمػمه شم٠مصمػمًا يمٌػمًا ذم إسمراز ُمٔمٚمقُمٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وحمٌقسمٞمتٝمؿ، وشمٕمٌئ٦م  أظمرى، ومْمالً 

يم٤من أهؾ اًمٌٞم٧م هؿ اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة ذم وٚم٦م أيْم٤ًم- اعمِم٤مقمر ٟمحق ٟمٍمة احلؼ واًمٗمْمٞم

، وٟمت٤مئ٩م شمٚمؽ اًمتْمحٞم٦م اًمتل ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم، اإلُم٤مماحلٗم٤مظ قمغم أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم ؿمٝم٤مدة 

فمٝم٤مر ٟمقاي٤م ققمٝم٤م ٕؾمامع اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م، وإوإيّم٤مل شمٚمؽ اعمقاىمػ اًمٗمريدة ُمـ ٟم

ّٟمف ًمق مل : إٙمٜمٜم٤م اًم٘مقلطمٞم٨م يٛم ٟمداء اًمتقطمٞمد واًمرهم٦ٌم ذم اإلؾمالم،اخلْمقع ًمٚمحؼ و

، وعم٤م ٓطم٧م ذم يمرسمالء ُمع ضمًده اًمٓم٤مهر اإلُم٤ممحيّمؾ هذا اًمًٌل ًمدومٜم٧م آصم٤مر ؿمٝم٤مدة 

 ذم أوم٤مق اعمدرؾم٦م احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل شُمٕم٘مد دروؾمٝم٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م قمغم ُمدار اًمًٜم٦م- 
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ذم اعمدن اًمقاىمٕم٦م قمغم و ذم اًمٙمقوم٦م وذم جمٚمس اسمـ زي٤مدًم٘مد زًمزل ؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م 

 د قمٚمٞمف- إنّ ىمٍم يزيأًّم٥م ُم٤م ذم أروىم٦م  ، سمؾاًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وذم دُمِمؼ ؼ اًمِم٤ممـمري

ة اًمتل اشمًٛم٧م  ‘واحلقراء زيٜم٥م ×ظمٓم٥م اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ اجلريئ٦م واعمٕمؼمَّ

سم٤مًمٌالهم٦م واًمٗمّم٤مطم٦م ذم اًمٙمقوم٦م واًمِم٤مم، وسم٤مخلّمقص اخلٓم٦ٌم اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمحقراء 

ذم ضم٤مُمع دُمِمؼ، شمريم٧م  ×م اًمًج٤مدذم جمٚمس يزيد، واخلٓم٦ٌم اًمت٤مرخيٞم٦م ًمإلُم٤م ‘زيٜم٥م

 آصم٤مرًا ٓ يٛمٙمـ ٕقمٔمؿ إضمٝمزة اإلقمالُمٞم٦م اعم٘متدرة ذم قمٍمٟم٤م أن شمؽميمٝم٤م-

ة ىمٚمقهبؿ وصم٤ٌمهتؿ وؿمٝم٤مُمتٝمؿ وصؼمهؿ أدهِم٧م اًمٜم٤مس ُمٙم٤مرم أظمالىمٝمؿ وىمقّ  إنّ 

ًمٚمجٝم٤مز وأذهٚمتٝمؿ، وأوًمئؽ اًمٜم٤مس اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمد سم٤مقمقا ذومٝمؿ وديٜمٝمؿ وطمريتٝمؿ 

سمٙمٚمٛم٦م احلؼ، ىمد وضمدوا أٟمٗمًٝمؿ ذم  ُمـ اخلقفشمٙمـ شمٜمٓمؼ أًمًٜمتٝمؿ ، أو اًمذيـ مل احل٤ميمؿ

 ُمقاضمٝم٦م أٟم٤مس ٓ هيتٛمقن عم٤م ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م- 

ٌٞم٧م اعمٗمجققم٤مت اعمٌتالة، واعمًٌٞم٤مت ُت٧م سمريؼ رُم٤مح اًممل شمؽمك خمدرات أهؾ 

 أّي  د اًمٗم٤مؾمديـ ذم طمٙمقُم٦م يزيدقل واجلٜموؾمٞمقف اًم٘م٤مدة إضمالف واًمْم٤ٌمط إراذ

وهم٤ميتف اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مداٟم٦م اًم٤ٌمـمؾ واًمدوم٤مع قمـ ىمداؾم٦م  ×ٛم٦م ًمٜمٝمْم٦م اإلُم٤مم احلًلمزاوي٦م ُمٌٝم

 واواٟمٔمر (7)يمت٤مب سمالهم٤مت اًمٜم٤ًمء ـ- اىمرؤوامل يٖم٥م قمٜمٝمـ هذا اهلدف أيٜمام طمٚمٚماًمديـ، و

ة ىمٚم٥م ذم ُمٙم٤مٟمف ذيمر شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ سم٘مقّ ُمرأة أو رضمؾ ُمّم٤مب وُمٗمجقع وأؾمػم سم٢ما أّي 

د، وي٘مّرع احلٙمقُم٦م إُمقي٦م سمٛمٜمٓمؼ قمٚمقي ُمؼماـمقر وديمت٤مشمقر وىمح ُمثؾ يزيجمٚمس إ

ؾمتِمٝمد ٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم أؾمػمة، ومل يٙمـ ىمد اك ًمق مل شمٙمـ قم٘مٞمدي ومّمٞمح- ومحتّ وًم٤ًمن حمٛمّ 

 أظمقه٤م عم٤م يم٤من هٜم٤مك سمٞم٤من أومْمؾ ُمـ هذا اًمٌٞم٤من- 

يم٤من ؾمٞمتًٜمك هلذه  وم٠ميـهذه اعمقاىمػ واعمٜم٤مىم٥م شمٕمّد ُمـ ُمٕمجزات سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م،  إنّ 

                                                 
شمّؿ شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري، وهق ُمـ أىمدم اًمٙمت٥م اًمتل  -75إمم ص 71ص( 7)

 -÷، وظمٓم٦ٌم احلقراء زيٜم٥م وأم يمٚمثقم‘دة اًمزهراءومٞمٝم٤م ظمٓم٦ٌم اًمًٞمّ  روي
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اىمرؤوا سمالهم٤مت اًمٜم٤ًمء  ؟ؾم٦م أن شمٔمٝمر ًمق مل حيدث ذًمؽ إهدّ اعم٘م اًمٜمٗمًٞم٤متاًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت و

ذم ذًمؽ اعمجٚمس قمغم ؾمامء اعمجد واًمٕمٔمٛم٦م، وهل شمرى  ‘يمٞمػ شمرسّمٕم٧م زيٜم٥م واٟمٔمروا

 خف-يزيد ذم أدٟمك ُمًتٜم٘مٕم٤مت اًمرذيٚم٦م وشمقسمّ 

وختؼم قمـ اعمًت٘مٌؾ، وشمٕمٚمـ أُم٤مم يزيد  ‘زيٜم٥ماًمًٞمدة يمٞمػ شمتٜم٠ٌم  واٟمٔمراىمرؤوا وا

هذا  الم ؾمتذه٥م هدرًا، وأنّ دي ورؾم٤مًم٦م اإلؾمصم٤مر اًمقطمل اعمحٛمّ ضمٝمقده عمحق آ سم٠منّ 

 اُمرأة قم٤معم٦م وومّمٞمح٦م وسمٚمٞمٖم٦م  اًمقطمل وهذا آؾمؿ وهذه اعمٗم٤مظمر ؾمتٌ٘مك ظم٤مًمدة- وم٠مّي 

 ×، هذه يم٤مٟم٧م اسمٜم٦م قمكمهٙمذا ظمٓم٦ٌم دّ شمًتٓمٞمع أن شُمٕمِ وهل ذم طم٤مًم٦م ُمـ وٌط اًمٜمٗمس 

اإلؾمالُمل ذم ، اًمتل اؾمتٓم٤مقم٧م أن شمٙمِمػ قمـ اٟمحٓم٤مط اعمجتٛمع ×وأظم٧م احلًلم

ذًمؽ اًمزُم٤من ُمـ ظمالل ظمٓم٦ٌم أًم٘متٝم٤م ذم ُمديٜم٦م اًمٙمقوم٦م اؿمتٚمٛم٧م قمغم يمٚمامت ٟم٤مري٦م 

ذم ضم٤مُمع دُمِمؼ  ×ومح٤مؾمٞم٦م ُمٗمٕمٛم٦م سم٤محل٘م٤مئؼ- يمام أصٌح خلٓم٦ٌم اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

 شم٠مصمػمًا أقمٛمؼ وأؿمد طم٤ًمؾمٞم٦م أيْم٤ًم-

 سم٠من ×ة ومٕمؾ أضمؼمت يزيد قمغم اًمًامح ًمإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـًم٘مد يم٤من ًمٚمًٌل ردّ 

مل يًٛمٕمٝم٤م وُمـ اهلجرة  قم٤مُم٤مً  ىمد ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م ؾمتقن يٙمِمػ ذم ُمًجد دُمِمؼ قمـ طم٘م٤مئؼ

ذم شمٚمؽ إضمقاء اًمتل  ×قمكمُم٤مم احللم- وأن يٕمدد ومْم٤مئؾ وُمٜم٤مىم٥م اإلك ذًمؽ أطمد طمتّ 

- هذه وهمػمه٤م |ُمـ رؾمقل اهلل ×ُمـ ٓ يٕمرف سم٘مراسم٦م اإلُم٤مم قمكمطميه٤م ىمد يٙمقن 

مل يٙمـ ؾمٌل أهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م هدوم٤ًم  ُمـ أصم٤مر شمؼمز ومٚمًٗم٦م اًمٜمٝمْم٦م وإه، طمٞم٨م

ًمٜمٝمْم٦م اعمتقىمٕم٦م- ومام أوٞمؼ ام أدرضم٧م يمؾ شمٚمؽ أصم٤مر واًمٜمت٤مئ٩م وٛمـ أهداف اًمٚمٜمٝمْم٦م، إٟمّ 

٤مه٤م اًمٕم٘مؾ، طملم شمًٕمك ًمتٕمٚمٞمؾ طمدث هبذه إمهٞم٦م وإصمر سم٠مؾم٤ٌمب واهٞم٦م ي٠مسم شمٗمٙمػمك

 اصٓمح٥م أهٚمف يمل يٙمقٟمقا سم٤مًم٘مرب ُمٜمف ويٙمقن قمغم اإلُم٤مم (: إنّ 331وشم٘مقل ذم )ص

ُمـ  اإلُم٤ممهدف  : إنّ (334قمٚمؿ سمح٤مهلؿ- ُم٤م أيمثر اخلٓم٠م ذم شمٗمٙمػمك طملم شم٘مقل ذم )ص

محؾ اًمٕم٤مئٚم٦م هق احلٞمٚمقًم٦م دون وىمققمٝمؿ ذم أيدي إقمداء، ووٛمـ ذًمؽ شمٜم٥ًم اجلٝمؾ 

طمٞم٨م وىمٕم٧م اعم٠مؾم٤مة   يٕمٚمؿ سمام ؾمٞمجري قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أطمداث سم٤مقمت٤ٌمره مل يٙمـ ًمإلُم٤مم

يٕمؽمف سمٕمدم اعمٕمروم٦م ويت٠مؾمك سم٤معمالئٙم٦م، اًمِمخص  - ومٚمق أنّ وإه قمٙمس ُم٤م يم٤من يراه
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 )ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م( أومْمؾ ُمـ اإلشمٞم٤من هبذه اًمتؼميرات اعمرومقو٦م- :طمٞم٨م ىم٤مًمقا

ـ يمام ذيمر ذًمؽ اًمٓمٜمٓم٤موي   ىمٌٚمؽ سمِمٙمؾ أطمًـ إّن هٜم٤مك ُمـ اطمتٛمؾ هذا آطمتامل

 ٦م- سملم أهؾ اًمًٜمّ  وُمع ذًمؽ مل يٙمـ ُُمًت٤ًمهم٤مً  ،ـ صدور ذًمؽ قمٜمف مل يٙمـ سمٕمٞمداً  ُمع أنّ 

، وُمـ ؾمٞمّمٜمع أهؾ سمٞمتف ُمـ ظمٓم٦م قمٛمؾ يم٤من يٕمٚمؿ سمام اإلُم٤مم ٤م اًمًّٞمد اًمٕمزيز إنّ أهيَّ 

قمغم قمٚمؿ أيْم٤ًم  اإلُم٤ممسم٘مقا ذم ُمّٙم٦م أو اعمديٜم٦م عم٤م وىمٕمقا ذم إه- يمام يم٤من  ؿ ًمقاعم١ميّمد أهّن 

اهلل راقمٞمٝمؿ  ٕنّ  اًمٖمػمة واحلٛمٞم٦م ؾمقف ًمـ شمٜم٤مل ُمٜمٝمؿ؛يد اًمٓمٖمٞم٤من اًمٌٕمٞمدة قمـ  سم٠منّ 

ػم سمٙمؾ صم٘م٦م واـمٛمئٜم٤من، طمٞم٨م ىم٤مل: ذم اًمقداع إظم اإلُم٤ممسمذًمؽ  وطم٤مومٔمٝمؿ، يمام وقمدهؿ

طم٤مُمٞمٙمؿ وطم٤مومٔمٙمؿ، وؾمٞمٜمجٞمٙمؿ ُمـ  ؾمتٕمدوا ًمٚمٌالء، واقمٚمٛمقا أّن اهللًمًٌقا أزريمؿ، وا)أ

ّذ إقمداء، وجيٕمؾ قم٤مىم٦ٌم أُمريمؿ إمم ظمػم، ويٕمّذب أقم٤مديٙمؿ سم٠مٟمقاع اًمٕمذاب، 

ٙمقا وٓ شم٘مقًمقا سم٠مًمًٜمتٙمؿ ُم٤م ويٕمّقوٙمؿ قمـ هذه اًمٌٚمٞم٦م سم٠مٟمقاع اًمٜمٕمؿ واًمٙمراُم٦م، ومال شمِم

ًمٞمتٜمل يمٜم٧م  - ؾمالم اهلل قمٚمٞمؽ وقمغم أهؾ سمٞمتؽ ي٤م أسم٤م قمٌداهلل، ي٤م(7)(يٜم٘مص ُمـ ىمدريمؿ

 ُمٕمٙمؿ وم٠مومقز ومقزًا قمٔمٞماًم-

ؾمٌٞمؾ اهلل،  وؾمٌل أهؾ سمٞمتف ىمد يم٤من ذم اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  طم٤مل ٟمحـ ٟمٕمتؼم أنّ  قمغم أّي 

آصم٤مر  ُمٙمررًا ذم هذا اًمٙمت٤مب سم٠منّ  ٛمٜم٤مه٤مًمألدًم٦م اًمتل أىم ٟمٕمت٘مد ووم٘م٤مً و ودوم٤مقم٤ًم قمـ ديـ اهلل،

سم٤مًمِمٝم٤مدة  اإلُم٤ممأّٟمؽ شمٜمٙمر قمٚمؿ  وسمام، اإلُم٤مماًمِمٝم٤مدة واًمًٌل ىمد يم٤مٟم٧م ُمـ أهداف 

شمٕمتؼم هذه أصم٤مر ٟمت٤مئ٩م ىمٝمري٦م، ، |ك قمـ ـمريؼ إظم٤ٌمر اًمقاردة قمـ اًمٜمٌلواًمًٌل طمتّ 

 ؾمالم-وؾمٌل أهؾ سمٞمتف ٕضمؾ اإل هم٤مي٦م ووم٤مئدة اظمتٞم٤مري٦م ُمـ ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم أّي شمٗمؽمض  وٓ

ّٓ وٓ طمقل وٓ ىمقّ    سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿة إ

                                                 
، يقضمد ذم هذا اًمٙمت٤مب أيْم٤ًم سمح٨م ُمٗمٞمد طمقل 771ُم٘متؾ احلًلم وطمدي٨م يمرسمالء: ص( 7)

 -775ص ذم:اصٓمح٤مب اإلُم٤مم ًمٚمٕم٤مئٚم٦م 
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 ايٓٗط١ َٔ أجٌ اإلص٬ح ـ  4
ـ اإلصالح أطمد اعمٕم٤مين اعمِمٙمٙم٦م يم٤مًمٜمقر واًمٌٞم٤مض، طمٞم٨م شمٙمقن درضم٤مشمف 774

ف ُمـ هداي٦م ؿمخص واطمد ودقمقشمف إمم اهلل وُمٜمٕم وأومراده وُمّم٤مدي٘مف ُمت٤ٌميٜم٦م، وم٢منّ  وُمراشمٌف

شمروي٩م ؾُمٜم٦ّم طمًٜم٦م واعمٕمّمٞم٦م وشمِمجٞمٕمف قمغم إُم٤مٟم٦م وحم٦ٌم أسمٜم٤مء ضمٜمًف هق إصالح، 

قمغم ضم٤مدة  أو جمتٛمع أو ُم١مؾم٦ًمواحلٞمٚمقًم٦م دون اٟمتِم٤مر ؾُمٜم٦ّم ؾمٞمئ٦م إصالح، ومحؾ صٜمػ 

اًمّمقاب إصالح، وشمٌٚمٞمغ إطمٙم٤مم وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وشم٘مريع اًمٔم٤معملم 

آٟمحراوم٤مت  واعمٜمع قمـ ٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمّمحٞمح٦م ودومع اًمِمٌٝم٤متيواًمتٕم٤مون ُمع اخلػميـ وشم٘مق

ي واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إصالح وإقم٤مٟم٦م اعمٔمٚمقم وإجي٤مد ُمرايمز اإلرؿم٤مد اًمٗمٙمر اًمٗمٙمري٦م

ىمٞم٤مدة وم٤مإلصالح ًمف ومروع يمثػمة وًمٞمس ُمٜمحٍمًا سمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م و أيْم٤ًم،

ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين اعمِمٙمٙم٦م اإلوم٤ًمد اًمذي ي٘م٤مسمؾ اإلصالح يم اًمّمٚمح٤مء واًمنموم٤مء، يمام أنّ 

يؿ قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل يم٤مًمٔمٚمٛم٦م واًمًقاد وُمّم٤مدي٘مف ُمت٤ٌميٜم٦م أيْم٤ًم- ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمر

مل يٙمـ هذا  (7)( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ): قمٚمٞمف اًمًالمقمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف و ؿمٕمٞم٥م

اإلصالح إصالطم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم وطمٙمقُمٞم٤ًم وم٘مط، سمؾ يِمٛمؾ اإلصالح اًمٗمٙمري وآضمتامقمل 

 يْم٤ًم-وإظمالىمل وآىمتّم٤مدي أ

هٜم٤مك ذوـم٤ًم يمثػمة ًمإلصالح اعمٓمٚمؼ واًمٙم٤مُمؾ وذم اعم٘م٤مسمؾ ُمقاٟمٕمف يمثػمة  ـمٌٕم٤ًم إنّ 

                                                 
 -11: آي٦م هقد (7)
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أيْم٤ًم، ومٗمل احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م حيت٤مج اإلصالح اعمٓمٚمؼ إمم ُمرور اًمقىم٧م وإزاًم٦م اعمقاٟمع؛ 

اإلصالح  ×اعم١مُمٜملموٓ ذم اخلالوم٦م اًمٔم٤مهري٦م ُٕمػم  |ًمذًمؽ مل يتح٘مؼ ذم قمٍم اًمٜمٌل

طمٙمقُم٦م هذيـ اًمٕمٔمٞمٛملم  وضمقد اعمقاٟمع وىمٍم اًمزُمـ، ُمع أنّ  ٥مًٌاعمٓمٚمؼ واًمٕم٤معمل سم

ّٓ يم٤مٟم٧م تثّ    أنّ ؾ طم٘مٞم٘م٦م اإلصالح ويم٤من هدومٝمام اإلصالطم٤مت اًمِم٤مُمٚم٦م واًمٙم٤مُمٚم٦م، إ

وٞمؼ  اًمِمٕمقب واًمٌٚمدان اًمتل مل شمٕمتٜمؼ اإلؾمالم طُمرُم٧م ُمـ شمٚمؽ اإلصالطم٤مت سم٥ًٌم

ة ًم٘مٌقل يم٤موم٦م ظمٚمٞم٦م مل شمٙمـ ُمٝمٞم٠ّمإوو٤مع اًمدا ٟمٓم٤مق طمدود احلٙمقُم٦م، يمام أنّ 

صالطم٤مت- ُمع ذًمؽ مل شمٙمـ مجٞمع اإلصالطم٤مت ُمتقىمٗم٦م قمغم شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل

ظمٓمقة إصالطمٞم٦م أظمرى ذم  اإلؾمالُمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ، سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مّي 

اإلصالح يٙمقن  ع همػم اعم٤ًمقمدة، وم٢مذا ومروٜم٤م سم٠منّ احلٙمقُم٤مت همػم اإلؾمالُمٞم٦م وإوو٤م

ٟمجزت ٤م آٟمذاك أن ٟمٜمٙمر اإلصالطم٤مت اًمتل أًمٜمذم فمؾ احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٘مط، ومٞمٜمٌٖمل 

 ٤م ًمٞم٧ًم ُمرشمٌٓم٦م سم٤مإلؾمالم-قمل سم٠مهّن سمؼميم٦م اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م، وٟمدّ  ظمالل أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤مً 

طمٞمد ذم قم٤ممل صالح، سمؾ اعمّمٚمح اًمقيٕمتؼم أقمٔمؿ ىم٤مئد ًمإل |اًمٜمٌل واًمقاىمع أنّ  

ة ًمٕم٤ممل ذم اعمدّ ا احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، سمؾ ٕنّ  قمّدة ؾمٜمقات ف أؾمساإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ًمٞمس ٕٟمّ 

 رسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ىمد اٟمتٗمع سمتٕم٤مًمٞمٛمف وسمريم٤مت إصالطمف وٟمت٤مئجف-اعمٛمتدة قمغم إ

ّٓ وإن مل شُم١مؾمس احلٙمق  ذم طمٞم٤مشمف اعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٕمٓم٤مء  ُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمتامم اعم٘م٤ميٞمس إ

ّٓ  ×اعم١مُمٜملموظمالوم٦م أُمػم  صالطمٞم٦م ىمد أصمٛمرت ذم يم٤موم٦م  أّن ضمٝمقده اإلاًمٔم٤مهري٦م، إ

٤مٓت آضمتامقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مدي٦م، ووضمدت اًمِم١مون وخمتٚمػ اعمج

 ٟم٤ًمٟمٞم٦م وطم٘مقىمٝم٤م-اإل وقمروم٧م ىمٞمٛمٝم٤ماًمٌنمي٦م ٟمٗمًٝم٤م 

ومل  ىم٤مئدًا واىمٕمٞم٤ًم ًمإلصالطم٤مت، وُمّمٚمح٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم عم٤ّم يم٤من ذم ُمّٙم٦م |ًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل

دُم٤م يم٤من حم٤مسًا ذم ؿمٕم٥م أيب قمٜميمذا ، ووطمٙمقُم٦م سمح٥ًم اًمٔم٤مهرًمرئ٤مؾم٦م  يٙمـ ُمٕمتٚمٞم٤مً 

ذم اعمديٜم٦م طمٞمٜمام أؾمس احلٙمقُم٦م اإلهلٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م- واحل٤مل ٟمٗمًف سم٤مًمٜم٦ًٌم أيْم٤ًم ، و٥مـم٤مًم
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 ، ويمثػم ُمٜمٝمؿ ىمْمقانُمّمٚمحقومٝمؿ  ^ًمٕمٞمًك وُمقؾمك وإسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء

 ّٓ وىم٤مدوا اًمٜم٤مس إمم اهلل اًمقاطمد،  ،ؿ أي٘مْمقا إُمؿ أهّن دون أن ي١مؾمًقا طمٙمقُم٦م، إ

 وىم٤مُمقا سم٢مصالطم٤مت قمٔمٞمٛم٦م وُم١مصمرة- وهدوهؿ إمم أوؾمع ؾمٌؾ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م،

إذن مل شمٜمحٍم وؾمٞمٚم٦م ٟمج٤مة اإلؾمالم ُمـ آٟم٘مراض وآوٛمحالل ذم شم٠مؾمٞمس 

 اإلُم٤مماحلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٙمل ٟمْمٓمر ُمـ ظمالل ؾمقق إدًم٦م اخل٤مـمئ٦م أن ٟمٕمتؼم هنْم٦م 

سمدًء سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م إمم  اإلُم٤مماعمخٓمط اًمذي أضمراه  ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وم٢منّ 

شمف وؿمٝم٤مدة اًمِم٤ٌمب اهل٤مؿمٛمٞملم وإصح٤مب وإمم ؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م ىمد أٟم٘مذ ؿمٝم٤مد

 اًم٘مٞم٤مدة واحلٙمقُم٦م يم٤مٟم٧م سمٞمده- قمـ ىمٞم٤مدة وإُم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ُمع أنّ اإلؾمالم، وأسمٕمد يزيد 

اًمٙم٤مشم٥م يريد أن يث٧ٌم أّن احلٙمقُم٦م يم٤مٟم٧م هدف  ُم٦م ٟم٘مقل: سمام أنّ سمٕمد هذه اعم٘مدّ 

ذوط  ُمّرات قمديدة، وأووحٜم٤م سم٠منّ اًمٜمٝمْم٦م، وٟمحـ وإن يمٜم٤ّم ىمد رددٟم٤م هذا اًمرأي 

اًمتٙمٚمٞمػ سمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م ُمٜمقط سم٤مًم٘مدرة ُمثٚمف  ٠مة، وسمام أنّ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م مل شمٙمـ ُمٝمٞمّ 

 ؾمٜمت٤مسمع ن اًم٘مدرة- ُمع ذًمؽٗم٘مداًم اإلُم٤ممف ىمد يم٤من ؾم٤مىمٓم٤ًم قمـ ُمثؾ مجٞمع اًمتٙم٤مًمٞمػ، وم٢مٟمّ 

ًمٚمٝمدف  ذم سمٞم٤مٟمف اإلُم٤مماًمٙم٤مشم٥م ىمد اؾمتدل سمٙمالم  اًمٌح٨م طمقل ُمْمٛمقن هذا اًمٜمص؛ ٕنّ 

 -سم٘مدر وؾمٕمٜم٤م رٟم٤م إن اؾمتٓمٕمٜم٤م ذح يمٚمٛم٦مُمـ اًمٜمٝمْم٦م، وؾمٞمٙمقن ُمـ دواقمل ومخ

ًمٌٞم٤من هدومف اإلصالطمل، هذه اجلٛمٚم٦م  اإلُم٤ممأول يمالم ٟم٘مٚمف اًمٙم٤مشم٥م قمـ  ـ إنّ 771 

ة جّد »اًمتل ضم٤مءت ذم وصٞمتف:   -   (7)شيوإك ام خرجت فطؾب اإلصالح يف أم 

 ادتٛاب:

قمتؼمه٤م همػم إمم ٟمٗمس اًمرواي٦م اًمتل رّده٤م وا هٜم٤م اؾمتٜمدًا أّٟمف ُمـ اًمٖمري٥م ضمدّ  ًٓ:أوّ 

 إمم 711ص)ُمـ ؼ هذا اًم٘مًؿ ُمـ ُم٘متؾ اخلقارزُمل (- ووصمّ 41ُمقصمقىم٦م ذم )ص

                                                 
 -711، ص7ُم٘متؾ اخلقارزُمل: ج( 7)
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ًمألدًم٦م اًمتل  شمٌٕم٤مً  ُمـ اًمٌدهيلهٜم٤مك-  اقمت٤ٌمره ردّ اًمذي ( اعمٜم٘مقل قمـ اسمـ أقمثؿ 714ص

ًمرؤي٤م اًمتل اًمذا ذم رّد  ٗمح٤مت اًمتًع ظمؼمًا واطمداً أىمٛمتٝم٤م هٜم٤مك واقمتؼمت جمٛمقع هذه اًمّم

٤مم سمتجزئ٦م روايتف، ٓ حيؼ ًمؽ اًم٘مٞم، قمٚمٞمٝم٤م اؾمتِمٝمدت سم٤معمٓم٤مًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦مرآه٤م اإلُم٤مم 

ُمٕمتؼمة؛ ّٕن اقمت٤ٌمر ىمًؿ ُمٜمٝم٤م ُمٕمتؼم وإىم٤ًمم إظمرى  همػم ىمًؿ اًمرؤي٤م قم٤مء سم٠منّ وآدّ 

 -  (7) قمت٤ٌمر اخلؼم سمتامُمف واًمٕمٙمس صحٞمح أيْم٤مً يٕمٜمل ا

اء اًمٙمرام إمم أن يٓم  711ص)٤مًمٕمقا سمدىم٦م ُم٘متؾ اخلقارزُمل ُمـ ٟمًؽمقمل قمٜم٤مي٦م اًم٘مرَّ

، ويمت٤مب اًمِمٝمٞمد (331ص إمم 337ص)قمثؿ ُمـ ، وشمرمج٦م شم٤مريخ اسمـ أ(714ص إمم

؛ ًمػموا يمٞمػ ؾمٚمؽ هذا (333وص 714ص)، و(714ص إمم 44ص)اخل٤مًمد ُمـ 

 اًمٙم٤مشم٥م ـمريؼ اًمتٜم٤مىمض ذم رومض وىمٌقل اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م-

 قى اإلصالح- إنّ ي٘مّمد ؿمٞمئ٤ًم آظمر ؾممل  اإلُم٤مم أنّ ُمـ اًمقاوح واعمتٗمؼ قمٚمٞمف  ثاكقاً:

احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،  يم٤من قم٤معم٤ًم سمِمٝم٤مدشمف، ومل يٙمـ يٜمقي شم٠مؾمٞمس اإلُم٤مم اًمذيـ يرون أنّ 

هق شم٠مؾمٞمس  اإلُم٤ممىمّمد  اًمذي شمرى أنّ ، وأٟم٧م اإلُم٤مماإلصالح هق هدف  يٍمطمقن أنّ 

٘مدون ح، ًمٙمـ ُمع وم٤مرق هق: أهّنؿ يٕمتهدومف اإلصال احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شم٘مقل أيْم٤ًم أنّ 

أّٟمف ومِمؾ ومل اٟمتٍم وٟمجح ذم صمقرشمف وطمّ٘مؼ هدومف اإلصالطمل، سمٞمٜمام شمرى أٟم٧م  اإلُم٤مم سم٠منّ 

 يتقاظم٤مه٤م ُمـ اًمٜمٝمْم٦م-حي٘مؼ هدومف، ومل جيـ اًمثٛمرة اًمتل يم٤من 

 اإلُم٤مم ؾم٤ًٌٌم ًمٗمِمؾ اًمٜمٝمْم٦م، ام٤م دقم٤م احلقادث همػم اعمتقىمٕم٦م أصٌح٧م إّٟمؽ شم٘مقل سم٠منّ 

يرون هؿ أسمدًا وىمقع طمقادث همػم ُمتقىمٕم٦م إمم شمٖمٞمػم ظمٓمتف ُمرطمٚم٦م سمٕمد أظمرى، سمٞمٜمام ٓ 

، ومٙمؾ ُم٤م طمدث يم٤من ُمتقىمٕم٤ًم سمِمٙمؾ إمج٤مزم قمغم اإلُم٤ممُمـ قمٚمؿ  إىمؾ ًتقىاعمك قمغم طمتّ 

هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي  ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمٌداي٦م، وىمد أضمرى اإلُم٤ممأىمؾ شم٘مدير، ويم٤مٟم٧م ظمٓم٦م 

                                                 
سمف، وًمٙمـ  ًمٕمدم اًمٕمٛمؾ طمج٦م، واًم٘مًؿ أظمر ًمٞمس سمحج٦م يٕمتؼم ذم اًمٗم٘مف أطمٞم٤مٟم٤ًم ىمًاًم ُمـ اًمرواي٦م( 7)

 ٓ يثػمون ؿمٌٝم٦م طمقل أصؾ صدور اخلؼم-
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 ات ذم اعمديٜم٦م وُمّٙم٦م إمم هن٤ميتف- ة ُمرّ ه ُمًٌ٘م٤ًم وأقمٚمـ قمٜمف قمدّ أقمدّ 

ح اًمٙم٤مُمؾ يتح٘مؼ ذم فمؾ شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٙمـ شمِمٙمٞمٚمٝم٤م يم٤من اإلصال

ُمتٕمذرًا ذم ذاك اًمٕمٍم، اًمذي أصٌح٧م ومٞمف إوو٤مع ؾمٞمئ٦م ًمٚمٖم٤مي٦م، واعمقاٟمع ومٞمف شمْم٤مقمٗم٧م 

رر أن اًمًٚمٌل، وىم ٜمْم٤ملُمٞمدان اإلصالح قمـ ـمريؼ اًم اإلُم٤ممات؛ ًمذًمؽ دظمؾ ُمئ٤مت اعمرّ 

٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد وتٞمٞمز احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ه ويًٕمك عمٙم٦م ضمدّ يٜمٝمض ًمٓمٚم٥م اإلصالح ذم أُمّ 

واًمّمالح ُمـ اًمٗم٤ًمد ذم هذا اًمقوع اًمذي اٟمٗمتح٧م ومٞمف يم٤موم٦م ؾمٌؾ اًمٗم٤ًمد أُم٤مم اًمٜم٤مس، 

وُمأل اعمٗمًدون يم٤موم٦م إُمٙمٜم٦م واعمٜم٤مص٥م، وىمد أصٌح اعمٗمًد اًمنمير وذو اًمت٤مريخ اًمزء 

٦م ذم شمٚمؽ مل شمٙمـ هٜم٤مك إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُميزيد واًمٞم٤ًم- واًمديمت٤مشمقر اعمًتٌد ُمثؾ 

 ّٓ فمٝم٤مر ٤م، وآُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م، وإوإقمالن وم٤ًمده اجل٤ٌمرةٙمقُم٦م احلإداٟم٦م   أنّ إوو٤مع، إ

 -ضوري٤مً و ُم٘مدوراً  يم٤منوهداي٦م إومٙم٤مر اًمْم٤مًم٦م،  ،٤ماعمخ٤مًمٗم٦م هل

أٟم٘مذ اإلؾمالم سمحٞم٨م اؾمتٓم٤مع أن خيٓمق أيمؼم ظمٓمقة إصالطمٞم٦م،  اإلُم٤مم ؿمؽ ذم أنّ  ٓ

٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وىم٤مم سمتققمٞم٦م اعمًٚمٛملم، وأضم٤مب إُمّ ٤مئدًا وإُم٤مُم٤ًم ًمٚمٛمّمٚمحلم ذم ويّمٌح ىم

قمغم ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ اخلروج قمغم ُمثؾ يزيد، واقمتؼمه٤م ضم٤مئزة سمؾ واضم٦ٌم، وأسمٓمؾ اًم٘مٞم٤مدة 

ٜمقا ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل يٜمًٌقهن٤م ك ٓ يتٛمٙمّ اًمديٜمٞم٦م عمثؾ هذه اخلالوم٦م، وىمٓمع أيدي ه١مٓء طمتّ 

ديـ ووٓي٦م إُمر واإلُم٤مُم٦م- إمم اًمديـ سمقاؾمٓم٦م اًمتٚمٌس سمٚم٤ٌمس اًمديـ واًمتِمدق سم٤مؾمؿ اًم

ّٓ ظمٓم ر أّي مل يٙمـ سم٤مإلُمٙم٤من شمّمقّ وذم ذًمؽ احل٤مل   اًمًٙمقت واًمتًٚمٞمؿ ٦م ًمإلصالح إ

 اعمًٚمٛملم- ؾم٤ًٌٌم ًمإلظمالل ذم ووعؾمٞمٙمقن ضمٝم٤مز طم٤ميمؿ ُمـ اعم١ميمد وإىم٤مُم٦م 

ـمٚم٥م اإلصالح  واحل٤مصؾ أنّ ظمٓمتف سمٜمج٤مح وأصٌح ُمٜمتٍمًا ووم٤مُت٤ًم،  اإلُم٤ممًم٘مد ٟمّٗمذ 

سم٤مًمتؼميرات  اً شمٙمت٥م يمت٤مسم٤ًم امٚمقء طمتّك، قمغم شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ ٓ يتقىمػ

 صم٤ٌمت هدومٞم٦م ذًمؽ-٤مر إُمقر اعمًّٚمٛم٦م شم٤مرخيٞم٤ًم ذم إواًمت٘مٓمٞمع وإٟمٙم

اًمٌدقم٦م ىمد  ٦م ىمد أُمٞمت٧م وأنّ اًمًٜمّ  : )وم٢منّ سمٕم٤ٌمرة (333ص)ـ ًم٘مد اؾمتِمٝمد ذم  771
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 -|٦م اًمٜمٌلؾمٜمّ هدذم إزاًم٦م اًمٌدع وإطمٞم٤مء اإلؾمالم و ُمٕمٜمك هذا هق أنّ  أطمٞمٞم٧م(، وىم٤مل: إنّ 

٦م وإزاًم٦م اًمٌدقم٦م، وهذا هق هدف مجٞمع إطمٞم٤مء اًمًٜمّ  اإلُم٤ممي٘مٞمٜم٤ًم يم٤من هدف اجلقاب: 

م سمت٠مؾمٞمس دوًم٦م اًمذي ؾمٞم٘مق #إمم اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم ×اعم١مُمٜملمإئٛم٦م ُمـ أُمػم 

يمؾ إُم٤مم ُمـ  هلٞم٦م سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم- وًم٘مد أطمٞمكواحلٙمقُم٦م اإلاحلؼ اًمٕم٤معمٞم٦م وقمداًم٦م اإلؾمالم 

 وأزال اًمٌدع قمغم ىمدر وؾمٕمف-إئٛم٦م اًمًٜمـ 

ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل أرؾمٚمٝم٤م إمم أيم٤مسمر اًمٌٍمة  ×احلًلمًم٘مد يم٤من هدف اإلُم٤مم 

٦م، يمام ٟم٘مرأ ذم اًمٕم٤ٌمرة اًمتل ؾمٌ٘م٧م هذه اجلٛمٚم٦م: )وأٟم٤م أدقمقيمؿ اًمدقمقة إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ 

عم٘م٤مم  ذم ُمثؾ هذه اًمرؾم٤مئؾ هق ووم٘م٤مً  اإلُم٤ممٟمف ٦م ٟمٌٞمف(- إّن يمؾ ُم٤م دوّ إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜمّ 

٦ُم اإلُم٤مُم٦م وأداء شمٙمٚمٞمػ اًمدقمقة واإلرؿم٤مد واإلسمالغ واًمٕمٛمؾ سمؼمٟم٤مُم٩م: ) ىُمْؾ وَمٚمِّٚمِف احْلُجَّ

٤ٌَمًمَِٖم٦مُ  داده ًمإلُم٤ًمك سمزُم٤مم أُمقر ذم هذه اًمرؾم٤مئؾ قمـ اؾمتٕم اإلُم٤مم(، طمٞم٨م أقمٚمـ اًْم

سمٛمٕمٜمك  شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  وًمٙمـ ٓ يًتٗم٤مد ُمـ هذه اًمرؾم٤مئؾ أّن هدومف اًمتٌٚمٞمغ،

 ُت٘مؼ إهداف اإلصالطمٞم٦م ُمٜمقط سمتح٘م٘مٝم٤م- شمقومر ذوط شم٠مؾمٞمًٝم٤م وأنّ يرى ٤من ف يمأٟمّ 

 نتاب ايػٗٝد ارتايد َطايبُتبطٌ  اإلَاّـ خطب١ 1
ء سمجٞمش احلر، واقمؽمف ذم سمٕمد اًمٚم٘م٤م اإلُم٤ممظمٓم٦ٌم  (333ص)ـ ٟم٘مؾ ذم 774

قمغم اًمّمٕمٞمد  اإلُم٤ممر ومٞمف اٟمتّم٤مر ف أًم٘مك هذه اخلٓم٦ٌم ذم وىم٧م يم٤من يتٕمذّ أٟمّ ( 335)ص

ًمديف شمٙمٚمٞمػ أو ُم١ًموًمٞم٦م ف مل يٙمـ ىمد ختغم قمـ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م؛ ٕٟمّ  ري، ويم٤مناًمٕمًٙم

 -ذم هذه احل٤مًم٦م

 ادتٛاب:

 ُيًتٗم٤مد ُمـ هذه اخلٓم٦ٌم ُم٤م يكم: 

٦م اُمتٜم٤مقمف قمـ اًمٌٞمٕم٦م، ظمالل هذه اخلٓم٦ٌم أدًم٦م هنْمتف وصحّ ُيٌلمِّ ُمـ  اإلُم٤مم إنّ  أّوًٓ:
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 ويداومع هبذه اًمٙمٚمامت قمـ اخلٓم٦َّم اًمتل يم٤من يٜمٗمذه٤م-

ام هل ذم شمٙمـ شمٚمؽ اًمتٍمحي٤مت أدًم٦م قمغم وضمقب إقمامل اًم٤ًمسم٘م٦م ومح٥ًم، إٟمّ  مل

أدًم٦م ـ  ُمٙم٤من آٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري ـ سمح٥ًم ىمقل اًمٙم٤مشم٥ماًمقىم٧م اًمذي يٜمٕمدم ومٞمف إ

ٟم٘مْم٤مء إُمر واًمِمٝم٤مدة، ومٚمؿ ُمـ ذاك اًمزُمـ إمم ا اإلُم٤ممًمألؾمٚمقب اًمًٚمٌل اًمذي ؾمٚمٙمف 

 إمم احل٤مل واعمًت٘مٌؾ أيمثر ُمٜمٝم٤م شمٓمّٚمٕم٤مً  ٕم٤مً شمٙمـ هذه اخلٓم٦ٌم قمذرًا ًمٚمحريم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، سمؾ شمٓمٚمّ 

ُمٜمذ ومٜم٤م أيْم٤ًم هبدومف ، ومٝمل شمٕمرّ اإلُم٤ممإمم اعم٤ميض- وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه اخلٓم٦ٌم شمٌلمِّ ًمٜم٤م هدف 

ذم  ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف يزيد سم٤مًمٗمٕمؾ واًم٘مقل يم٤من شمٖمٞمػم اإلُم٤ممهدف  إًم٘م٤مئٝم٤م إمم يقم ؿمٝم٤مدشمف- إنّ 

 ومٞمف قمـ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وىمد ىمد ختغم اإلُم٤مم ذا اًمقىم٧م اًمذي شمّدقمل ومٞمف أٟم٧م سم٠منّ ه

 -اإلُم٤ممُت٘مؼ هذا اهلدف ُمـ ظمالل اعمخٓمط اًمذي أضمراه 

قمغم وضمقب اإلٟمٙم٤مر قمغم اًمًٚمٓم٤من اجل٤مئر  اإلُم٤مماحلدي٨م اًمذي اؾمتِمٝمد سمف  إنّ  ثاكقاً:

خ٤مًمػ اعم ،صمؿ واًمٕمدوانيٕمٛمؾ ذم قم٤ٌمد اهلل سم٤مإلاعمًتحّؾ حلرم اهلل واًمٜم٤ميم٨م ًمٕمٝمده، اًمذي 

طمدي٨م ُمٓمٚمؼ وًمٞمس ُمنموـم٤ًم سمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، سمؾ يتٕملّم هق  |٦م رؾمقل اهللًمًٜمّ 

 اإلٟمٙم٤مر إذا يم٤من امٙمٜم٤ًم وُمٗمٞمدًا-

ذًمؽ  ص آظمر ًمٚم٘مٞم٤مم هبذا اإلٟمٙم٤مر؛ ٕنّ ؿمخ أٟم٥ًم وأًمٞمؼ ُمـ أّي  اإلُم٤مم إنّ  ثافثاً:

 ؾمٞمٙمقن أيمثر شم٠مصمػمًا ذم اًمٜمٗمقس- 

 يم٤من يزيد واًمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ يٛمتٚمٙم٤من اًمّمٗم٤مت اخلٌٞمث٦م اًمت٤مًمٞم٦م: رابعاً:

 -الزُم٦م ـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤منـ ُم7 

 -ـ شمرك ـم٤مقم٦م اهلل7

 -ـ إفمٝم٤مر اًمٗم٤ًمد3

 -ـ شمٕمٓمٞمؾ احلدود3

 -ـ اؾمتحقاذه وقمامل ٟمٔم٤مُمف وُمرشمزىمتف وضمٜمقده وطمرؾمف اخل٤مص قمغم سمٞم٧م اعم٤مل5
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 -ـ ُتٚمٞمؾ احلرام4

 ـ ُتريؿ احلالل- 1

ؽمض ُمـ اًمٜم٤مس، وُمـ اعمٕمٚمقم إذا اؾمتٛمر ُمثؾ هذا اًمٜمٔم٤مم سمٕمٛمٚمف دون رادع وُمٕم

ي ؾمتٜمٙم٤مر ُمـ ىمٌؾ اعمجتٛمع وؿمخّمٞم٤مشمف اًمديٜمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م، ومًٞم١مدّ ٤مًم٦م اوردَّة ومٕمؾ وطم

ؾمالم واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف وؾمٞمٙمقن ؾمٙمقت اجلٛمٞمع واًمتٔم٤مهر واعم٤ًمحم٦م ذًمؽ إمم زوال اإل

 ُمٜمٝمؿ سمذًمؽ- إىمراراً 

رًا ذّ إًم٘م٤مء اخلٓم٦ٌم ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي يم٤من ومٞمف آٟمتّم٤مر اًمٕمًٙمري ُمتٕم إنّ  خامساً:

قمـ اًمديـ  ًمٚمدوم٤معورؾم٤مئٚمف ودقمقاشمف ًمٚمٜم٤مس  اإلُم٤ممظمٓم٥م  يمام ذه٧ٌم إًمٞمف، يدل قمغم أنّ 

ًمٞمس قمغم أؾم٤مس إُمٙم٤مٟمٞم٦م شم٠مؾمٞمس طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م، اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٤معمٕمروف و ُمرإو

اًمًٚمٌل واًمتٛمرد قمغم احلٙمقُم٦م، ؾمقاًء ُت٘مؼ  ٜمْم٤ملًمٚم ام إت٤مُم٤ًم ًمٚمحج٦م أو دقمقة اجلٛمٞمعوإٟمّ 

س اًم٘مقل: ُٕمٙمـ ٕوًمئؽ اًمٜم٤ماًمٜمٍم طم٤مًمٞم٤ًم أو مل يتح٘مؼ، وًمق يم٤من إُمر ظمالف ذًمؽ 

 ّٓ ف ُمـ همػم اعمٛمٙمـ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، يمام ٓ أٟمّ  ٟمحـ ُمًتٕمدون ًمٚمٜمٍمة إ

 ذم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٔمروف وإوىم٤مت ـمٚم٥م اًمٜمٍمة واًمٕمقن ُمـ أطمد-  ًمإلُم٤مميٜمٌٖمل 

 اإلُم٤ممظمٓم٥م يٜمٌٖمل قمٚمٞمؽ ىمقًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٤ًمئر شمٗمًػم شمٕمروف هلذه اخلٓم٦ٌم،  أّي  إنّ 

ىمٌؾ ًم٘م٤مئف سمجٞمش احلر، ومٚمحـ شمٚمؽ اخلٓم٥م وورده٤م ذم ُمّٙم٦م وأصمٜم٤مء ُمًػمه ورؾم٤مئٚمف اًمتل أ

 يم٤موم٦م حلـ واطمد شم٘مري٤ًٌم-

ٟم٧م ىمد شمرمج٧م هذه اًمٕم٤ٌمرة يم٤مٔيت: ، وأ: اعمٖمرور ُمـ اهمؽمَّ سمٙمؿاإلُم٤ممىم٤مل  شادشاً:

اعمٖمرور هق اًمِمخص اًمذي يثؼ سمٙمؿ- وأن أضم٥م قمغم هذا اًم١ًمال سمدىم٦م وشم٠مُمؾ 

 :إٟمّم٤مفو

قل شمقومر ذوط اًمٜمٝمْم٦م وُت٘م٘مٝم٤م ٕضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م هؾ يم٤من ُم٤م ذيمرشمف طم

ىمد هنض سمٜم٤مء قمغم وضمقد شمٚمؽ اًمنموط ـ  سمح٥ًم ـمرطمؽـ  اإلُم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م، وأنّ 
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وم٠مرؾمؾ ُمًٚماًم، وشمقضّمف ُمـ ُمٙم٦م إمم اًمٕمراق؛ أُمرًا آظمر همػم اًمث٘م٦م سمرؾم٤مئؾ ورؾمؾ اًمٙمقوم٦م 

ؽمار سمٌٞمٕم٦م أوًمئؽ الهموأّي ُمٕمٜمك ًموسمٞمٕمتٝمؿ عمًٚمؿ ووقمقدهؿ اًمٙم٤مذسم٦م وقمٝمقدهؿ اًمزائٗم٦م؟ 

 ًمإلُم٤مماًمٜم٤مس اًمٜم٤ميمثلم ًمٚمٕمٝمد ويمٚمامهتؿ اًمذيـ وصٗمٝمؿ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ذم آظمر رؾم٤مئٚمف 

ؿ أصح٤مب أسمٞمؽ سم٘مقًمف: )ا رضمع ومداك أيب وأُمل سم٠مهؾ سمٞمتؽ، وٓ يٖمرك أهؾ اًمٙمقوم٦م، وم٢مهنَّ

؛ ؾمقى اًمٜمٝمْم٦م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م سم٤مٓقمتامد قمغم (7)اًمخ( اًمذي يم٤من يتٛمٜمك ومراىمٝمؿ سم٤معمقت

ٟمتف ُمـ وُم٤م دوّ  أشمٕم٤مسمؽ ظمالل اًمًٜمقات اًمًٌع ٟمتٞمج٦مووقمقدهؿ؟ إذن أصٌح٧م سمٞمٕمتٝمؿ 

ىمد اٟمخدع سم٠موًمئؽ  اإلُم٤مم ت٤مب ٟم٤مهزت صٗمح٤مشمف إرسمٕمامئ٦م صٗمح٦م هل اًم٘مقل سم٠منّ يم

ؾمالُمل احل٤مدصم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٤ممل اإل ووىمٕم٧م هذهـ  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللـ  اًمٜم٤مس واهمؽم هبؿ

 شمالومٞمٝم٤م- 

ٔمر ذم ـمرطمؽ هذا، وإومٙم٤مر اًمتل شمٍّم قمغم أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ سم٤مهلل أن شمٕم٤مود اًمٜم

، سمٜم٤مًء قمغم هذه اجلٛمٚم٦م: )واعمٖمرور ُمـ اهمؽمَّ سمٙمؿ( شمًقي٘مٝم٤م ٕذه٤من اًمٜم٤مس همػم اعمٓمٚمٕملم

 ؟!(731ص)أهل همػم ُم٤م ٟم٘مٚمتف قمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمج٤مر وحم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ذم 

تٙمؿ أي يثؼ سمققمقديمؿ وسمٞمٕم ي٘مقل: إّن اعمٖمرور هق ُمـ يٕمتٛمد قمٚمٞمٙمؿ، اإلُم٤مم إنّ 

ٟم٧م أيْم٤ًم مل ورؾم٤مئٚمٙمؿ، ويٕمت٘مد سمتح٘مؼ ذوط اًمٜمٝمْم٦م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وأ

وط ىمد اقمتٛمد قمغم هذا اًمققمد واًمٌٞمٕم٦م اًمتل وومَّرت ذ اإلُم٤مم أنّ  وهقشم٘مؾ ؾمقى ذًمؽ، 

همرورًا  اإلُم٤ممُم٤م يٕمتؼمه  هق ٟمٗمس ًمإلُم٤مميٙمقن ُم٤م شم٘مقًمف وشمٜمًٌف  وقمٚمٞمف ؛شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م

 اًمٜم٤ميمثلم ًمٚمٕمٝمد وسمٞمٕمتٝمؿ-واٟمخداقم٤ًم سمٕمٝمد أوًمئؽ 

هذه اخلٓم٦ٌم هل رّد قمغم يمت٤مسمؽ ورأيؽ وُم٤م شمٓمرطمف  سم٠منّ ؽ دىم٘م٧م اًمٜمٔمر ًمرأي٧م ًمق أٟمّ 

يُرّد ذم هذه اخلٓم٦ٌم قمٚمٞمؽ وقمغم قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمج٤مر وحم٥م اًمديـ  ٤مإلُم٤ممُمـ أومٙم٤مر- وم

                                                 
 -777ؿم٤مد: صراإل( 7)



  ×افـفضة احلسقـقة وظؾؿ اإلمام   -------------------------------------------------------------------- 247

 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٤مم وُم٘م٤مُمف اًم٘مدد ؿم٠من اإل ًمف رأي سمٕمٞمد قمـقمغم يمؾ ؿمخص و اخلٓمٞم٥م

ّٟمف ًمٞمس سم٤مُٕمر اجلديد ٟم٘مْمٙمؿ وي٘مقل سحي٤ًم: إاًمدوم٤مع قمـ هنْمتف-  ؛ حم٤موًٓ ٜمٝمْمتفًم

٤مهل، وم٠مٟمتؿ ىمد ومٕمٚمتؿ ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ اًمٕمٝمد، وختٚمٞمٙمؿ قمـ اًمٌٞمٕم٦م اًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشم٘مٙمؿ دم

يريد اًم٘مقل سم٠مٟمَّٜمل أقمرومٙمؿ، وأقمٚمؿ سمديدٟمٙمؿ ذم  ٤مإلُم٤ممُمع أيب وأظمل واسمـ قمٛمل ُمًٚمؿ- وم

)اعمٖمرور ُمـ اهمؽمَّ سمٙمؿ( يداومع قمـ ٟمٗمًف  :وُمـ ظمالل مجٚم٦م ٟم٘مض اًمٕمٝمقد وقمدم اًمقوم٤مء-

سمٙمؿ- ومٚمامذا مل يٖمؽم  إٟمَّٜمل مل أهمؽم سمٙمؿ، ومل أقمتٛمد قمٚمٞمٙمؿ واعمٖمرور ُمـ اهمؽمّ  :ومٞم٘مقل هلؿ

ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م هبؿ؟ ٕٟمَّف مل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ، وٕٟمَّف مل يٜمٝمض ويثقر  اإلُم٤مم

 قمقد أهؾ اًمٙمقوم٦م- ٜم٤ًم ُمٜمف سمتح٘مؼ اًمنموط وآقمتامد قمغم سمٞمٕم٦م وواإلؾمالُمٞم٦م فم

أو  ُمٓم٤مًم٥م يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد-هذه اخلٓم٦ٌم شمٕمتؼم أىمقى رّد قمغم  واحل٤مصؾ أنّ 

اخلٓمٞم٥م ومتٙمقن سمذًمؽ ىمد ؿم٤مـمرت حم٥م اًمديـ ـ  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللـ  اإلُم٤مم اهمؽم شم٘مقل سم٠منّ 

مل يٖمؽم هبؿ ومل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ،  اإلُم٤مم وإذا شم٘مقل: إنّ اًمقه٤مب اًمٜمج٤مر ومٞمام ذه٤ٌم إًمٞمف،  وقمٌد

 قمٚمٞمؽ ؾمح٥م شمٜمٔمػمك يتٕملّم  إذن ٓم٦ٌم دقمقى اهمؽماره هبؿ سمِمٙمؾ سيح،ذم هذه اخل وردَّ 

قمالن قمـ سمٓمالن أؾم٤مس ُم٤م قُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُت٘مؼ ذوـمٝم٤م، واإلًمٗمٙمرة شم٠مؾمٞمس احلٙم

 ـمرطمتف ذم يمت٤مسمؽ هذا- 

 أضاض١ٝ َطايب عّد٠ـ 3
يٜمٌٖمل أن  أؾم٤مؾمٞم٦م ُمٓم٤مًم٥مة يًتٗم٤مد ُمـ هذه اخلٓم٦ٌم قمدّ  :(335ص)ذم ي٘مقل ـ 731

 إًمٞمٝم٤م- ٟمِمػم 

وضمقب شمٖمٞمػم طمٙمقُم٦م اًمٔمٚمؿ سمنمط اًم٘مدرة ومٝمق  ، أياعمٓمٚم٥م إّول٤م أُمّ  اجلقاب:

 ّٓ اًمؽمهمٞم٥م  ًمٞمس اعمراد ُمٜمف قمٚمٞمف سمٗمٕمؾ وٓ ىمقل( )ومٚمؿ يٖمػّم  احلدي٨م اًمٜمٌقي  أنّ ُُمًٚمَّؿ، إ

واًمدقمقة إمم شمٖمٞمػم طمٙمقُم٦م اًمٔمٚمؿ وشمٌديٚمٝم٤م سم٤محلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وطم٥ًم، سمؾ احلدي٨م 

وُمرشم٦ٌم  ىُمًتق  وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر وآقمؽماض قمغم اًمٔم٤ممل سم٠مّي ذم ُم٘م٤مم وضمقب اًمتٖمٞمػم
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 - اء يم٤من شمِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م ُم٘مدورًا أو ٓامٙمٜملم، ؾمق

ط شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومال يًتٗم٤مد ُمـ شمقومر ذو أي، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م٤م وأُمّ 

شمدل قمغم قمٙمس ذًمؽ، ٟمٕمؿ ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم اًمدقمقة ًمٚمٜمٍمة وـمٚم٥م  سمؾاًمرواي٦م أسمدًا، 

 اعمٕمقٟم٦م-

ؿمؽ  هدف اإلُم٤مم مح٤مي٦م اإلؾمالم واًمدوم٤مع قمٜمف، ومٝمذا ام٤م ٓ واعمٓمٚم٥م اًمراسمع، وهق أنّ 

ّٓ رواي٦م واًمرواي٤مت إظمرى شمث٧ٌم ذًمؽومٞمف وهذه اًم ف ووم٘م٤ًم ًمٌٞم٤من يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد  أٟمّ ، إ

اًمتح٘مٞمؼ ، سمخالف رأي قم٤مُم٦م اًمِمٞمٕم٦م وأصح٤مب اًمٗمٙمر واإلُم٤مماخل٤مًمد مل يتح٘مؼ هدف 

 ٤مًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم ىمد ُت٘مؼ سمتٚمؽ اخلٓمقات اًمتل ىم٤مم هب٤م-اعمتٛمثؾ سم اإلُم٤ممهدف  وهق أنّ 

اًمٔمٚمؿ يم٤من واضم٤ًٌم، هق  اًمٜمْم٤مل ودّ  ُمـ أنّ  اإلُم٤ممـ ُم٤م أدرضمف ُمـ شمٗمًػم خلٓم٦ٌم 737

 ّٓ ف ٓ يٜمحٍم اًم٘مٞم٤مم سمٛم٘م٤مرقم٦م اًمٔمٚمؿ وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر واًمتّمدي  أٟمّ يمالم صحٞمح، إ

ة، سمؾ اًمديـ ؾمالم سمِمدّ ًمالٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمديٜمٞم٦م واعمٗم٤مؾمد اًمتل يم٤مٟم٧م هتدد اإل

إذ يم٤من ًمتٚمؽ اًمتْمحٞم٤مت أصمره٤م اًمٙمٌػم ذم ُمٜمع  ذم شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، سم٠مهه

ٞم٦م، وقمٚمامء آضمتامع آٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م وإٟم٘م٤مذ اإلؾمالم وشمٜمٛمٞم٦م إومٙم٤مر اإلؾمالُم

٤مُم٦م واًمث٤ٌمت ذم ؾمٌٞمؾ أداء اعمٝمٛم٦م ة اًمٗمٕمؾ دم٤مه هذه اعمٔمٚمقُمٞم٦م وآؾمت٘ميٕمتؼمون ردّ 

 ٞم٤ًم-اؾمتثٜم٤مئ

  ـ ايػسٚط مل تهٔ َتٛفس1٠
٤م واقمت٘مد أهّن  (331صو 334ص)قم٤مه٤م اًمٙم٤مشم٥م ذم ُم٠ًمًم٦م شمقومر اًمنموط يمام ادّ  إنّ 

هل إظمرى ًمٞم٧ًم سمّمحٞمح٦م، ومٚمؿ شمٙمـ هٜم٤مك قمالىم٦م سملم  اإلُم٤ممشُمًتِمػ ُمـ ظمٓم٦ٌم 

يؽميمقه وٓ  وسمٞمٕم٦م اًمٜم٤مس ًمف قمغم أن ٓ إلُم٤ممسمخدُم٦م ااًمرؾم٤مئؾ واعمرؾَمٚملِم اًمذيـ وصٚمقا 

قمٜمف، وسملم شمقومر ذوط شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وصح٦م آقمتامد قمغم قمٝمدهؿ وسمٞمٕمتٝمؿ يتخٚمقا 
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قمٝمد أوًمئؽ اًمٜم٤مس وسمٞمٕمتٝمؿ ٓ  إنّ  ذم هذه اخلٓم٦ٌم: اإلُم٤ممذم اًمٜمٝمْم٦م؛ ٕٟمَّف ويمام ىم٤مل 

 ّٓ   اعمٖمرور-يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ًمًقاسم٘مٝمؿ ذم ٟمٙمثٝمؿ ًمٚمٕمٝمقد، وٓ يٖمؽم سمذًمؽ إ

 ـ ٖدفٓا ايدفاع عٔ اإلض5ّ٬
ام س طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمئ٦م سم٤معمئ٦م، إٟمّ ك أن ًمت٠مؾمٞمٞمع ُم٤م ىمٛمٜم٤م سمف طمتّ مج : إنّ ي٘مقلـ 737

 اإلُم٤مم- وقمغم هذا وم٢مذا مل شمٙمـ أومٕم٤مل و٤معيم٤من ٕضمؾ أن ٟمحٞمل اإلؾمالم اًمذي ىمد 

ٕضمؾ إطمٞم٤مء اإلؾمالم، إذن ٕضمؾ ُم٤مذا  وأصح٤مسمفهق  وُم٘م٤موُمتف وصم٤ٌمشمف وشمْمحٞم٤مشمف

يم٤مٟم٧م ذم أؿمد ُمراطمؾ اًمٜمٝمْم٦م اًمتل  وُم٤م هدومف ُمٜمذ إًم٘م٤مء هذه اخلٓم٦ٌم ومام سمٕمديم٤مٟم٧م؟! 

، سمحٞم٨م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمنموقمف اًمذي وحك ُمـ أضمٚمف سم٤مٕقمزة وإصح٤مب طم٤ًمؾمٞم٦م

 اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل؟ تواًمٜمخ٥م ُمـ رضم٤مٓ

ّٓ  إنّ   هٜم٤م أنّ  ؽ شم٘مقل: ًم٘مد اشمْمح أٟمّ روح اًمٜمٝمْم٦م وُمقاىمٗمٝم٤م اعمٗمّمٚمٞم٦م شمٌدأ ُمـ هٜم٤م، إ

ي أطمٞمك هذا اإلؾمالم ُمـ اًمذ ؾ وأظمؼمٟم٤م ًمٜمٕمٚمؿًمـ يّمؾ إمم هدومف، إذن شمٗمّْم  اإلُم٤مم

 ؟×احلًلمهمػم اإلُم٤مم ـ  شمٕمٌػمك قمغم طمدّ ـ  اًمْم٤مئع

 ـ ٖبات اإلض٬ّ يإلْطا6١ْٝ
قمـ اًمٜمٕمؿ اًمتل وهٌٝم٤م اإلؾمالم ًمٕم٤ممل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وأشمك ( 331ص)ث ذم ـ ُتدّ 733

قمـ  اإلؾمالم هق دوم٤مع يمٞم٤مناًمدوم٤مع قمـ  نّ وي٘مقل: إؾ، قمغم ذح شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ سمِمٙمؾ ُمٗمّّم 

قمنميـ صٗمح٦م شم٘مري٤ًٌم، سمحٞم٨م  ذموىمد أـمٜم٥م ذم شمٗمّمٞمؾ اعمقوقع  شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ واًمؼميم٤مت،

٦م طمٗمٔم٧م هنْم ف يريد اًم٘مقل: ًم٘مدر سم٠مٟمّ ذم اًمٌداي٦م حيدو إُمؾ سم٤مإلٟم٤ًمن وجيٕمٚمف يتّمقّ 

ُم٤م يٓم٤مًمع اعمقوقع ، وًمٙمـ قمٜمدؾمالم طم٘مقق اعمجتٛمعقاه٥م اإلُم٤مم اًمتل يم٤مٟم٧م ُمـ ُماإل

ًمؽ ذم ضمقاٟم٥م خمتٚمٗم٦م، ٘مؼ ذ اًمٙم٤مشم٥م قمدم ُت، يٗمٝمؿ يمٞمػ يٌلّم (344ص) سمدىم٦م إمم هن٤مي٦م

ؾم٦م وآٟمتّم٤مر اًمذي يم٤من ُمـ أضمؾ اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم هذه اًمٜمٝمْم٦م اعم٘مدّ  ُمٕمتؼمًا أنّ 

 ك اًمٜمٝم٤مي٦م ىمد سم٤مء سم٤مًمٗمِمؾ-وأهداومف ُمٜمذ اًمٌداي٦م وطمتّ 
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اًمٜمٕمؿ، ٓ اهل٤ٌمت وشمٚمؽ  مجٞمعقمـ  اإلُم٤ممد ًمٞمس إُمر يمذًمؽ، ًم٘مد داومع ٤م اًمًٞمّ يمال أهّي 

ة اإلؾمالم ص٤من اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل وقمزّ  اإلُم٤ممإّن ـ ُمـ ذًمؽ- ف أراد أن يداومع ومل يتٛمٙمّ أٟمّ 

ومل  اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم اإلُم٤ممؽ شم٘مقل: يم٤من هدف واظمتٞم٤مر- إٟمّ  وُمٕم٤مرومف قمـ وقمل

 اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم وىمد ُت٘مؼ- اإلُم٤مميم٤من هدف  :يتح٘مؼ- وٟمحـ ٟم٘مقل

٤م ذم اًمتل ىمٛم٧م سمنمطمٝم اهل٤ٌمت واًمٜمٕمؿاإلُم٤مم يم٤من يريد اًمدوم٤مع قمـ  أٟم٧م شم٘مقل: إنّ 

ـ ُمـ ذًمؽ- وٟمحـ ٟم٘مقل: ًم٘مد داومع قمنميـ صٗمح٦م، وقمـ يمٞم٤من اإلؾمالم، ومل يتٛمٙمّ 

قمـ يمٞم٤من اإلؾمالم، وأٟم٘مذه ُمـ ظمٓمر اًمزوال وآٟم٘مراض؛ ًمذًمؽ ؾمٞمٌ٘مك اإلؾمالم  اإلُم٤مم

 ُم٤مصمالً وصم٤مسمت٤ًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م-

ضمزءًا ُمـ هدف  أٟم٧م شم٘مقل: ًم٘مد يم٤من اًمدوم٤مع قمـ ُمٙم٤مٟم٦م اإلؾمالم اًمٕم٤معمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م

واًمتل مل إؾمالُمٞم٦م ُمئ٦م سم٤معمئ٦م، وشمٕمتؼم اًمقؾمٞمٚم٦م ًمذًمؽ هل شم٠مؾمٞمس طمٙمقُم٦م ، ُم٤مم اًمقاؾمعاإل

ُمٙم٤مٟم٦م اإلؾمالم اًمٕم٤معمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م ارشمٗمٕم٧م هبذا اعمنموع  ٜم٤م ٟمرى سم٠منّ - ُمع أٟمّ ُتّمؾ

آؾمتِمٝم٤مدي وهذه اعمٔمٚمقُمٞم٦م، وًمٗم٧م ذًمؽ أٟمٔم٤مر اًمٕم٤ممل إمم رضم٤مل اًمديـ وطم٘مٞم٘م٦م 

 اإلؾمالم ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم-

 ٚايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ـ اإلض7ّ٬
همػم صحٞمح،  يمثػم طمقل اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سمٙمالم( 331)صؿ ذم ـ ًم٘مد شمٙمٚمّ 733

ف اؾمتخدم أًمٗم٤مفم٤ًم ُمثؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سمخٚمط اًمٌحقث واعمّمٓمٚمح٤مت، وُمع أٟمّ وىم٤مم 

وأفمٝمر ٟمٗمًف واىمٗم٤ًم قمغم ُمٕم٤مين شمٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت  ًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م،واًم

ف وًمألؾمػ اٟمحرف ذم ، ًمٙمٜمّ سمًٞمٓم٦مٕم٤ممل اعمٕم٤مس قمـ يمقهن٤م ُمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ٓ شمٕمدو ذم اًم

 ذًمؽ قمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم-

ؾمالم ٕطمد ؾمقى هلل، ّمٓمٚمح اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس ٓ يٛمٜمحف اإلُماًمتنميع سمح٥ًم  إنّ 
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ٟمقع ُمـ  أّي  م ؿم٤مُمؾ ًمٙم٤موم٦م ُم٤ًمئؾ احلٞم٤مة، وأنّ اإلؾمال٢مّن وم لمًمٕم٘مٞمدشمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛم وووم٘م٤مً 

٦م ًمٞمس صحٞمح٤ًم، وٓ جيقز ـم٤مر اًمتٕم٤مًمٞمؿ وإطمٙم٤مم اإلؾمالُمٞماًم٘مقاٟملم واًمؼماُم٩م ظم٤مرج إ

ًمف صالطمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م سمحٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وسمٕم٤ٌمرة  اإلُم٤ممو |يمالم اًمٜمٌل آًمتزام هب٤م، يمام أنّ 

أي ىمقل وومٕمؾ وشم٘مرير  ٦م،اًم٘مقاٟملم اإلهلٞم٦م شُمًتٜمٌط ُمـ اًمٙمت٤مب واًمقطمل واًمًٜمّ  : إنّ أظمرى

 - ^وإئٛم٦م |اًمٜمٌل

- ٟمٕمؿ، شمث٧ٌم ذقم٤ًم جمٛمققم٦مأو  ُم٘م٤ممؿمخص أو  ًمتنميع ّٕي ا ومال حيّؼ وُم٤م قمداهؿ 

إُمقر  وومتؼ صالطمٞم٤مت حل٤ميمؿ اًمنمع واعمجتٝمديـ اجل٤مُمٕملم ًمٚمنمائط ُمـ أضمؾ رشمؼ

سمف ذم هذه اعمقاوع  حيٙمٛمقنيمؾ طمٙمؿ  ٦م، وأنّ أو اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُمّ  ٜمٔمؿواحلٗم٤مظ قمغم اًم

 يٜمًجؿ ُمٗمٝمقم ؾمٞمٙمقن واضم٥م اإلـم٤مقم٦م، وًمٙمـ هذا أيْم٤ًم همػم ُم٠ًمًم٦م اًمتنميع- إذن ٓ

ف يًتٓمٞمع ؿمخص يٕمت٘مد سم٠مٟمّ  أّي  ُم٤مٟمٜم٤م ُمع إصقل اإلؾمالُمٞم٦م، وأنّ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ذم ز

اًمتنميع ًمِمخص آظمر ذم  قمل طمّؼ أن يْمع ىمقاٟملم أظمرى ذم ىم٤ٌمل ىمقاٟملم اهلل شمٕم٤ممم، أو يدّ 

 قمرض ُم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م، ومٝمق و٤مل قمـ طم٘م٤مئؼ اإلؾمالم-

ٟم٧م ًمٙمقٟمؽ - وم٠م(7) (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

شمرى ذم سمٕمض احلٙمقُم٤مت اًمتل ومّمٚم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م قمـ اًمدي٤مٟم٦م، وىمٓمع أرسم٤مهب٤م اًمديـ قمـ 

ف ديـ  اًمدٟمٞم٤م، واقمتؼموا هذه إصقل اًمثالصم٦م ُمٕمتؼمة، شمتّمقر سم٠مٟمَّؽ جي٥م أن شمٕمرِّ

 اإلؾمالم اًمِم٤مُمؾ واًمٙم٤مُمؾ إمم اًمٜم٤مس ذم إـم٤مر هذه إًمٗم٤مظ-

أؾمٛمك ُمـ احلٙمقُم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م  احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يز، إنّ د اًمٕمز٤م اًمًٞمّ يمال أهّي 

وطمٙمقُم٦م اًمِمٕم٥م قمغم اًمِمٕم٥م، ومحٙمقُم٦م اًمِمٕم٥م قمغم اًمِمٕم٥م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اعمٓمٚمؼ سم٤مـمٚم٦م، 

احلٙمقُم٤مت  وطمٙمقُم٦م اإلؾمالم هل طمٙمقُم٦م اهلل قمغم اًمِمٕم٥م، ومٝمل طمٙمقُم٦م ٓ شُمٕمدّ 

                                                 
 -33: آي٦م اعم٤مئدة( 7)
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٤م ؿمٞمئ٤ًم ذم ىم٤ٌمهل٤م، وٓ تتٚمؽ ُمٞمزاهتـ  ًمق ومروٜم٤م وضمقده٤م ذم اًمٕم٤مملـ  اًمديٛم٘مراـمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م

اإلؾمالم ٟمٔم٤مم طمٙمقُمل وسمرٟم٤مُم٩م ًمٚمحٞم٤مة اًمٕم٤مئٚمٞم٦م ئّمٝم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م- إّن وظمّم٤م

 ون احلٞم٤مشمٞم٦م وٟمٔم٤مم ًمٙمؾ رء، وأنّ وآضمتامقمٞم٦م وٟمٔم٤مم ًمألظمالق وُمنموع ًمٙم٤موم٦م اًمِم١م

- ومٕمٚمٞمؽ أن شم٠ميت وشمدرس ^وإئٛم٦م |٦م اًمرؾمقلُمّمدر هذا اًمٜمٔم٤مم هق اًمٙمت٤مب وؾمٜمّ 

 ؾمتٕمِم٘مف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وشمتٕمٚمؼ سمف- ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم، وشمٜمنمه سملم اًمٜم٤مس؛ ًمؽمى يمٞمػ

عم٤مذا شمٌدي اًمْمٕمػ، وشمريد أن شم١مـّمر اًمديـ اإلؾمالُمل اًمًاموي ذم ىم٤مًم٥م ُمذاه٥م 

 أظمريـ اعمحدودة واًمْمٞم٘م٦م، وُترف إومٙم٤مر؟!

 ـ ا٫جتٗاد يٝظ تػسٜعًا8
ف جي٥م قمغم اًمٕمٚمامء : أي أٟمّ (334ص)ٕمٜمك اًمتنميع ىم٤مل ذم ـ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛم735

٦م أن يًتٜمٌٓمقا اعم٤ًمئؾ اعمٌتغم هب٤م ُمـ هذيـ اعمّمدريـ قمغم ًمًٜمّ اعمتخّمّملم ذم اًم٘مرآن وا

 -(7) أؾم٤مس آضمتٝم٤مد احلر

ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمذيـ هؿ اًمٗم٘مٝم٤مء إقمالم ًمٞمًقا ُمنّمقملم، سمؾ  إنّ اجلقاب: 

وآضمتٝم٤مد واًمّدىم٦م ذم اًمٖمقر يًتٜمٌٓمقن إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م واعم٤ًمئؾ اعمٌتغم هب٤م ُمـ ظمالل 

ٕم٤مت اًمتل هل٤م هذه اًمًٚمٓم٤مت ٗمل اعمجتٛمومُمقن سمقوع اًم٘م٤مٟمقن- ٦م، وٓ ي٘مقاًمٙمت٤مب واًمًٜمّ 

تتٚمؽ ُمٝم٤مرة وظمؼمة ذم ٟمّمقص وأًمٗم٤مظ اًم٘مقاٟملم واًمٕم٤مم واخل٤مص هٜم٤مك ـمٌ٘م٦م  اًمثالث

                                                 
، ومام 331ظمريـ ُمـ صاًمٜمٔمر ذم اًمًٓمريـ إ قآ خيٗمك أّن يمالُمف هٜم٤م ُمٌٝمؿ وُمتداظمؾ، أُمٕمٜم( 7)

٦م سم٤معمٕمٜمك إقمؿ اًمذي ومنٟم٤مه )ىمقل ن واًمًٜمّ ٦م؟ إّن اًم٘مرآُمٕمٜمك أّن اًمتنميع ُمٜم٤مط سم٤مًم٘مرآن واًمًٜمّ 

 اعمٕمّمقم وومٕمٚمف وشم٘مريره( ىم٤مٟمقن-

إذا يم٤مٟمقا  ؟ومام هق ُمرادك ُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء ---ي٘مقل ذم اًمًٓمر إظمػم: يٕمٜمل جي٥م أن يٙمقن هٜم٤مك قمٚمامء

وم٢مّن هذه إًمٗم٤مظ واعمّمٓمٚمح٤مت دون ؿم٠مهنؿ، وإذا يم٤مٟمقا اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء وم٤مجلقاب ُم٤م  ^إئٛم٦م

 -اعمتـه ذم يمتٌٜم٤م
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واعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد وردِّ اًمٗمروع إمم إصقل، وقمٜمدُم٤م حيّمؾ ؿمّؽ ذم ؿمٛمقل اًم٘م٤مٟمقن ٕطمد 

 يمٛمجٚمس اًمتٛمٞمٞمز، ويقيمؾ طمؾ اعمقاوٞمع يرضمٕمقن ومٞمف ًمٚمجٝم٦م اعم١ًموًم٦م أو اعمٜمّم٥م اعمٕملمَّ 

ؾمٚمٓم٦م شمنميٕمٞم٦م، وم٠مٟم٧م  اجلٝم٦ماًمٜمزاع ذم اعمقارد اجلزئٞم٦م إمم رأهيؿ- وُمع ذًمؽ ٓ شمٕمتؼم هذه 

شمْمٚمّؾ إومٙم٤مر سمال داع- ـمٌٕم٤ًم يٕمتؼم ُمـ آسمتالءات آضمتامقمٞم٦م اًمٙمٌػمة أن ٓ شمٙمقن هذه 

ة ذم سمٞم٤من  م ي٘مقواؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م، اًمٓمٌ٘م٦م ُمـ إؾم٤مشمذة اعمتخّمّملم وذوي اخلؼمة سم٤مًم٘م٤مٟمقن طمرَّ

 وإقمامل ٟمٗمقذهؿ- رأهيؿذوو اعمٜم٤مص٥م إظمرى سم٤مًمتدظمؾ ذم 

طمري٦م اعمجتٝمد حمٗمقفم٦م ذم آضمتٝم٤مد، وٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن يًٚم٥م هذه احلري٦م ُمٜمف-  إنّ 

ّٓ و  ًمق ًمٙمـ هذا آضمتٝم٤مد احلر ضم٤مئز ذم طمٙمقُم٦م مل يٙمـ طم٤ميمٛمٝم٤م إُم٤مم ُمٜمّمقص قمٚمٞمف، وإ

ضمتٝم٤مدًا ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمص وهذا ٤مد ذم ُم٘م٤مسمؾ رأيف اف، ًمٙم٤من آضمتٝميم٤من إُم٤مُم٤ًم ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞم

آضمتٝم٤مد  ك اسمـ قم٤ٌمس طمّؼ ٓ اقمت٤ٌمر ًمف- ًمذًمؽ مل يٙمـ ُٕمث٤مل قمٌداهلل سمـ قمٛمر، سمؾ طمتّ 

طمٞم٨م ٓ ُمٕمٜمك  |، ويمام ذم زُم٤من اًمٜمٌلًمإلُم٤مماحلر ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمرضمقع 

الف ذم احلٙمؿ اًمٗمرقمل ، وقمٜمد آظمت|ظمٚمٞمٗم٦م اًمٜمٌل اإلُم٤مم احلر؛ ٕنّ ومٞمف ًمالضمتٝم٤مد 

شمرك هذه اًمًٚمٓم٦م ، وقمٜمده٤م ٓ طم٤مضم٦م ًمالضمتٝم٤مد- إذن اُيرومع اًمِمؽ سم٤مًمرضمقع إًمٞمف

، وىمقهلؿ إئٛم٦م^و |ف ٓ واؾمٓم٦م إليّم٤مل أطمٙم٤مم اهلل ؾمقى اًمرؾمقلاًمتنميٕمٞم٦م؛ ٕٟمّ 

 وومٕمٚمٝمؿ وشم٘مريرهؿ سمحٙمؿ اهلل طمج٦م وىم٤مٟمقن، وًمٞمس هذا اعم٘م٤مم ٕطمد ؾمقاهؿ-

ًٚمٛملم وشمريمٝمؿ عمِم٤مريع اإلؾمالم اًم٤ًمُمٞم٦م وٟمٗمقذ ُمـ مجٚم٦م أؾم٤ٌمب اٟمحٓم٤مط اعم إنّ 

( اًمذي اختذوه ؾمقاء قمٚمٛمقا هق هذا اعمّمٓمٚمح )اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ُمِم٤مريع أهؾ اًمٙمٗمر

ذم ُم٘م٤مسمؾ  ٝمؿ ضمٕمٚمقه قمٛمٚمٞم٤مً ّنه سمٕمْمٝمؿ شمٗمًػمًا صحٞمح٤ًم، ًمٙمٜمّ مل يٕمٚمٛمقا؛ وإن وم سمذًمؽ أو

قا قمـ وختٚمّ  ،^وإئٛم٦م |٦م اًمٜمٌلاًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل ُمٔمٝمره٤م اًمٙمت٤مب وؾمٜمّ 

أطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ذم ٟمٔم٤مم احلٙمقُم٦م واًم٘مْم٤مء واًمِم١مون اعم٤مًمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م 

هلذه اًمٓمٌ٘م٦م اعمٜمحروم٦م ومٙمري٤ًم شمٕمتٛمد يمؾ هذا آقمتامد  وًمٕمّٚمؽ إرو٤مءً  -واًمؽمسمقي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

 قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م-
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ا اًمٙمت٤مب أيمثر ُمـ هذا اًمٌح٨م ـمقيؾ وٓ يًتقضم٥م ُمت٤مسمٕمتف ذم هذ طم٤مل إنّ  قمغم أّي 

ذًمؽ، وىمد يم٤من اًمٖمرض هق وم٘مط أن يٚمتٗم٧م اًم٘مّراء اًمٙمرام إمم وضمقد اًمٙمثػم ُمـ إظمٓم٤مء 

 وآؿمت٤ٌمه٤مت ذم هذا اًمٗمّمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب- 

 ظمالوم٦م يزيد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أم ٓ وهل هؾ أنّ  : سمٞمٜمام هذه اعم٠ًمًم٦م(351ص)ـ ي٘مقل ذم 734

 --اًمخ--ُم٠ًمًم٦م ضمديدة ُتت٤مج إمم رأي واضمتٝم٤مد

 ادتٛاب

ُمثؾ هذا اًمٗمرد  ٦م أنّ اعمًّٚمؿ قمٜمد يم٤موم٦م أسمٜم٤مء إُمّ  ويم٤من ُمـوم٦م يزيد مل شمٙمـ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، ظمال

وهذا ُم٤م ٓ حيت٤مج  ،يٙمقن ُم١ًموًٓ قمـ أُمقر اعمًٚمٛملم وطم٤ميماًم قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مذر ٓ جيقز أن

ٞم٦م يم٤مٟمقا يرون سمٓمالهن٤م ذم ىمرارة اًمذيـ يٕمتؼمون طمٙمقُمتف ىم٤مٟمقٟم - ٟم٤مهٞمؽ قمـ أنّ إمم اضمتٝم٤مد

ّٓ وم٢منّ  ُت٧م يم٤منٞمزيد يدًمقن سمف ًمي ، ويمؾ رأأٟمٗمًٝمؿ  شم٠مصمػم اًمؽمهمٞم٥م أو اًمؽمهٞم٥م، وإ

ؿ اعم٠ًمًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕهؾ اًمٗمتٞم٤م وآضمتٝم٤مد مل شمٙمـ ُتت٤مج إمم شمٗمٙمػم ودراؾم٦م وشمٕمٛمؼ، أو أهّن 

 اؾمتٗمتقا طمٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل واىمٕم٤ًم ُمـ ؿمخص ُم٤م- 

 ٠ أخس٣بٔ أعجِ َّسـ ا٫ضتٓاد إىل ْكٌ ا9
قمثؿ سمقاؾمٓم٦م ُم٘متؾ إمم ٟم٘مؾ اسمـ أاؾمتٜم٤مده  (354ص)ذم ـ ًم٘مد يمرر 731

 -(7)اخلقارزُمل

 ـ اْعس إىل ايتٓاقض44
ذم هذه يٕمٚمق أّي صقت  ٙمـ: ًمق مل ي(344صو 341ص)ـ يمت٥م ذم 731

                                                 
 -344قمثؿ: صأوشمرمج٦م اسمـ  737، ص7ٟمٔمر: ُم٘متؾ اخلقارزُمل: جاُ ( 7)
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اؾمتًٚمؿ ًمٞمزيد ُمـ دون ىمٞمد أو ذط،  ×احلًلماإلُم٤مم  ، وومروٜم٤م ضمدًٓ أنّ إوو٤مع

 اًمخ-ؾمالم ُمـ ظمالل يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م---ظمذت اًمٌالد إظمرى شمتٕمرف قمغم اإلٕ

 ادتٛاب

هذا اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرشمف يٙمٗمل أن يٙمقن هدوم٤ًم ًمٚمٜمٝمْم٦م وآُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م واًمّمٛمقد  إنّ 

ٗم٤ًم سم٤مإلىمدام قمغم اًمِمٝم٤مدة، ٟمٗمًف ُمٙمٚمّ  اإلُم٤ممك اًمِمٝم٤مدة، ومٝمذا اعمٕمٜمك يٙمٗمل ذم اقمت٤ٌمر طمتّ 

عم٤م ـمرطمتف ٟمقضّمف إًمٞمؽ هذا اًمت٤ًمؤل:  ٚمؽ اعمّم٤مئ٥م اًمٗمجٞمٕم٦م- وٟمحـ ووم٘م٤مً وُمّم٤مرقم٦م يمؾ شم

ذم يمرسمالء سم٤مىمؽماح  ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وأّٟمف ىمد ىم٤مم ومٕمالً  اإلُم٤مم٤مٟم٧م هنْم٦م ًمق يم

ومٕمغم ومرض ىمٌقل ذًمؽ آىمؽماح، وذه٤مب  ًمٚمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل، ٦مآىمؽماطم٤مت اًمثالصمشمٚمؽ 

اعمٗم٤مؾمد اًمتل ذيمرهت٤م؟  إمم اًمِم٤مم وووع يده سمٞمد يزيد، هؾ يٛمٙمـ شمٗم٤مدي شمٚمؽ اإلُم٤مم

خّٚمص ُمـ اخلزي وؾمقء اًمًٛمٕم٦م؟ ىمٓمٕم٤ًم ؾمٞمٙمقن أن شمت دوًم٦م اإلؾمالمُمٙم٤من وهؾ يم٤من سم٢م

 اجلقاب: يمال-

، ُمْم٤موم٤ًم وقمدم روقظمف واؾمتًالُمف ًمٚمٌٞمٕم٦م وُمـ صمؿَّ ؿمٝم٤مدشمف اإلُم٤ممصٛمقد  وًمٙمـ

ٝمؿ اًمٕم٤ممل ًمتٚمؽ اعمّم٤مئ٥م اًمٗمجٞمٕم٦م، يمؾ ذًمؽ أسمٓمؾ مجٞمع هذه اًمتقمه٤مت وؾمقء اًمٗمٝمؿ، وأوم

احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،  واًمٕمداًم٦م وٟمٔم٤مم يزيد ًمٞمس امثاًل ًمٚمحّؼ  اخل٤مرضمل واًمداظمكم سم٠منّ 

يم٤من ، واإلُم٤ممشمرشم٧ٌم قمغم ؿمٝم٤مدة ( 344)صوهذه أصم٤مر واًمؼميم٤مت اًمتل ذيمرهت٤م ذم 

ه ورومٕمتف- اعمثٛمرة، واٟمتِم٤مر اإلؾمالم وقمٚمقّ شمٚمؽ آٟمٕمٙم٤مؾم٤مت يمؾ  وُم٘م٤موُمتف وصؼمهف ث٤ٌمشمًم

اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ٞمزيد سمال ىمٞمد أو ذط، ومٛمٕمٜم٤مه أنّ ًم اإلُم٤ممإذا اؾمتًٚمؿ  :شم٘مقل طمٞمٜمامأٟم٧م 

اًمتل اقمؽمف هب٤م قمٛمٞمد أهؾ سمٞم٧م ٟمٌٞمٝم٤م رؾمٛمٞم٤ًم هل طمٙمقُم٦م ُمٜم٤موئ٦م ًمٚمٕمداًم٦م واحلري٦م، وأّٟمف 

 واومؼ قمغم أن يٙمقن يزيد ىم٤مئدًا ًمف وًمإلؾمالم- 
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اإلُم٤مم اىمؽمح أن  : إنّ (7)ُم٤م ـمرطمتف ؾمقى هذه اًمٜمتٞمج٦م؟! أٟم٧م طمٞمٜمام شم٘مقل أومال يٕمٓمل

قمٛمٞمد  ٕمٜمل ىمقًمؽ هذا أنّ ر سمِم٠مٟمف، أومال يك يتخذ اًم٘مرايزيد طمتّ  ي٤ٌميعيذه٥م إمم اًمِم٤مم و

ّٓ  ًم٘مٌقل احلٙمقُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحري٦م، يم٤من ُمًتٕمداً  ’أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل  أهّنؿ مل ي٘مٌٚمقا إ

أيمؼم، ومام ُمٕمٜمك اًمٙمالم اًمذي ىمٚمتف ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين؟ وُم٤مذا يٕمٜمل  فإؿمٙم٤مًم هذا سمذًمؽ؟ إنّ 

ذم  ىمٌٚم٧مدون ىمٞمد أو ذط، ومٙمٞمػ  اإلُم٤ممسم٤مؾمتًالم  مل شم٘مٌؾ هٜم٤مهذا اًمٙمالم هٜم٤م؟ وم٠مٟم٧م 

 ؟ضم٤مهالً  ؿمخّم٤مً ، واقمتؼمت قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من ٦مآىمؽماطم٤مت اًمثالصماًمٗمّمؾ اًمث٤مين 

قمٜمقان  ُت٧م أّي ـ  وُم٤ٌميٕمتف ًمٞمزيد اإلُم٤مماؾمتًالم  إخ اًمٕمزيز احل٘مٞم٘م٦م هل أنّ ٤م أهّي 

ًمٓمٛم٦م ذم وضمف اإلؾمالم وُمٗم٤مظمره وأطمٙم٤مُمف ٓ يٛمٙمـ شمالومٞمٝم٤م، إُمر اًمذي ضمٕمؾ ـ  يم٤من

ضمراطم٦م سملم ضب سم٤مًمًٞمػ ورُمل وقمنميـ ٦م صمامئصمالُتٛمؾ أيمثر ُمـ أن يرى  اإلُم٤مم

 أهقن وأقمذب قمٜمدهُمع طمرىم٦م وم٘مدان إهؾ وإصح٤مب  (7)سم٤مًمرُم٤مح واًمًٝم٤مم واحلجر

 ُمٜمذ اٟمٓمالق اًمٜمٝمْم٦م إمم هن٤ميتٝم٤م- ومل يٕمدل قمـ ُمنموقمف ُمٜمف،

 ـ ايدفاع عٔ ايدٜٔ ٚاإلض44ّ٬
ؾ شمٚمؽ ىمد ىمدم يم ×احلًلماإلُم٤مم  يمل شمٕمٚمؿ اًمدٟمٞم٤م أنّ  :(344ص)ـ يمت٥م ذم 734

ّٓ ٓ اًمتْمحٞم٤مت   يٜمف واًمدوم٤مع قمٜمف- ؾمالم ومح٤مي٦م د إليامٟمف وطمٌّف ًمإلًمٌمء إ

شمف هبذا اًمِمٙمؾ دوم٤مقم٤ًم قمـ اًمديـ سمٜمٗمًف وسم٠مقمزّ  اإلُم٤ممل يْمحّ  ُمـ اًمٌدهيل أن

ّٓ  ومؼ ُم٤م شم٘مقًمف وشمدقمٞمف: أنّ واإلؾمالم، ًمٙمـ و  ُمـ ظمالل اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم ٓ يت٠مشمك إ

م شمٚمؽ آىمؽماطم٤مت عم٤ّم يئ اإلُم٤ممو شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، س ُمـ ُت٘مؼ ذًمؽ ىمدَّ

ك وداومع قمـ أسم ىمؽمطمقا قمٚمٞمف آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مداًمثالصم٦م، ومٕمٜمدُم٤م مل يقاوم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م وا

                                                 
 - 714و 715و 713ٟمٔمر إمم يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد: صاُ ( 7)

 -37، اعمجٚمس 44أُم٤مزم اًمّمدوق: ص( 7)
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يمٞمػ يٛمٙمـ طمٞمٜمٝم٤م ضمٕمؾ هذه اًمتْمحٞم٤مت ُمـ أضمؾ مح٤مي٦م ٟمٗمًف إمم أن اؾمتِمٝمد، 

 اإلؾمالم، واًمدوم٤مع قمـ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٕمداًم٦م؟

ومٞمٝم٤م سمٕمد اًمٞم٠مس ُمـ  ًمٞمسـ ووم٘م٤ًم ًمٓمرطمؽ اًمً٘مٞمؿ ـ  اإلُم٤ممظمٓم٦َّم  ذم احل٘مٞم٘م٦م أنّ 

اًمٜمٝمْم٦م  واحل٤مل أّن اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمُمٞم٦م هلذه٤مهٞمؿ اًم٤ًمُمٞم٦م، ُمـ شمٚمؽ اعمٗم شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م أّي 

ىمد اٟمٓمقت طمدود إطمٙم٤مم وإٟم٤مرة إومٙم٤مر اًمدوم٤مع قمـ ُمـ ىمٌٞمؾ: اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم و

ٞم٤مت وقمزيٛم٦م وؿمج٤مقم٦م هق ُم٤م ًمٗم٧م أٟمٔم٤مر إصدىم٤مء وإقمداء ًمتْمحوذم هذا اًم٘مًؿ، 

أٟم٧م سم٠مـمروطمتؽ و اعمٜم٘مذ ًمإلؾمالم واحلري٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م،وضمٕمٚمٝمؿ يّمٗمقٟمف سم٤مًمٌٓمؾ ، اإلُم٤مم

هنْم٦م اإلُم٤مم ىمد سم٤مءت  أنّ شُمٔمٝمر وًمٙمل ، اإلُم٤ممؾمٚمٌف قمـ و هذه شمريد اًمٜمٞمؾ ُمـ هذا اعم٘م٤مم

ؾ إسمٓم٤مل اًمذيـ أٟم٘مذوا ر ىم٤مئٛم٦م ؾمجّ ُتذف اؾمٛمف اًمالُمع اًمذي جي٥م أن يتّمدّ سم٤مًمٗمِمؾ 

يقُم٤ًم سمٕمد آظمر ؾمتتجغمَّ  ؿم٤مؤوا أم أسمقا - وًمٙمـٟم٤ًمٟمٞم٦م اًم٤ًمُمٞم٦مم وإهداف اإلاإلؾمال

 - ×٘م٦م ًمإلُم٤مم احلًلماًمٜمٝمْم٦م اعمقومّ طم٘مٞم٘م٦م 

 ـ دزاض١ حٍٛ نتاب ايطٝاض١ اذتط41١ٝٓٝ
يمت٤مب )اًمًٞم٤مؾم٦م احلًٞمٜمٞم٦م( هق اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع ُمـ يمت٤مب )اًمًٞم٤مؾم٦م  ـ اًمٔم٤مهر أنّ 731

اًمذي شُمرضمؿ إمم اًمٚمٖم٦م اهلٜمدي٦م واًمؽميمٞم٦م  اإلؾمالُمٞم٦م( ًمٚمٛمًتنمق إعم٤مين ُم٤مرسملم،

واًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وشمرمجتف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمع شمرمج٦م ىمًؿ ُمـ يمت٤مب )اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ًمٚمديمتقر 

أصمر اعمرطمقم هق ضمقزيػ اًمٗمرٟمز( ُت٧م قمٜمقان )اًمِمٞمٕم٦م وشمرىمٞم٤مهت٤م اعمحػّمة ًمٚمٕم٘مقل( 

ـ ذم طمقزة ىمؿ د صدر اًمديـ اًمّمدر )ُمـ اعمراضمع اًم٤ٌمرزيًٞمّ اًمُم٦م آي٦م اهلل احل٤مج اًمٕماّل 

آظمر، يمام  اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، وىمد ٟمنمت جمٚم٦م )اًمٕمٚمؿ( ومّماًل ُمٜمف وٟمنمت جمٚم٦م )اًمٕمروم٤من( ومّمالً 

جمٚم٦م اًمدقمقة و 71ًمٚمٕم٤مم  17ٟمنمشمف جمٚم٦م )ُمًٚمؿ روسمق( وجمٚم٦م احلٌؾ اعمتلم ذم اًمٕمدد 

 اإلؾمالُمٞم٦م-
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 ـ ق١ُٝ ايهتاب43
٘م٦م سم٤مًمنمق ٤مئؾ اعمتٕمٚمّ آقمتامد قمغم آراء اعمًتنمىملم ذم اعمً ٜم٤م ٟمٕمت٘مد أنّ سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمّ 

شمزال ظمٞم٤مٟم٤مت قمديدة شم٘مقم هب٤م  ًا، طمٞم٨م طمدصم٧م وٓ ضمدّ ػمواًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمٛمؾ ظمٓم

 هذه اًمٓمٌ٘م٦م ًمٚمنمق قمٛمقُم٤ًم وًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ظمّمقص٤ًم ُت٧م قمٜمقان آؾمتنماق؛ إذ ٓ

زاًمقا قمٛمالء   أسمدًا، وٟمحـ ٟمٕمرف اًمٙمثػم ُمـ اعمًتنمىملم اًمذيـ يم٤مٟمقا وٓ ٟمٖمٗمؾ قمـ هذا

قمـ يمت٤مب ُم٤مرسملم، يمام ٓ ٟمرى  ٜم٤م ٓ ٟمٜمقي اًمدوم٤معك أٟمّ ر ووؾم٤مئؾ ًمٚمتٌِمػم، وطمتّ ؾمتٕمامًمال

ٜم٤م مل ٟمجده ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ سمٕمض طمج٦م، وُمع أٟمّ  اإلُم٤مم٘م٦م سمٜمٝمْم٦م ه وىمٌقًمف ذم اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚمّ ردّ 

 ّٓ راء وقم٘م٤مئد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م سمؾ ُمقاومؼ ًٔا  أّٟمٜم٤م ٟمرى أؾم٤مؾمف ىمري٥م ضمدّ إظمٓم٤مء اًمًٌٞمٓم٦م، إ

اًم٤ٌمرزيـ واًمتقاريخ وإظم٤ٌمر وإطم٤مدي٨م، وهق يمت٤مب ذو ىمٞمٛم٦م وُمثػم اًمٙم٤ٌمر واعمٗمٙمريـ 

 ًمالهتامم ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع آصم٤مر اعمًتنمىملم أظمريـ-

ف اًمٙمثػم ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل شمتٛمتع سمٛم٘م٤مم أقمغم وأرومع ُمـ أن يتٝمٛمٝمؿ وىمد اؾمتحًٜم

ب، أُمث٤مل آي٦م اهلل اًمٕماّل  وآي٦م  د ذف اًمديـًٞمّ اًمُم٦م اعمج٤مهد يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد سم٤مًمتٖمرُّ

أصقل هذا اًمٙمت٤مب سمٚمح٤مظ  (، سم٤مقمت٤ٌمر أنّ ُم٘م٤مُمٝمامذم اًمٗمردوس اهلل اًمّمدر )أقمغم اهلل 

ُمقوقع اًمٜمٝمْم٦م ُمٜمًجؿ ُمع ُم٤ٌمين اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل وُمًتٗم٤مد ُمـ إطم٤مدي٨م واًمتقاريخ 

 اعمٕمتؼمة، وأـمٚم٘مقا قمغم يم٤مشمٌف طمٙمٞمؿ إعم٤من وومٞمٚمًقف اعمًتنمىملم-

س ُمع ُمذه٥م اًمتِمٞمع، ًمٙم٤من ُمـ ًمق مل شمٙمـ ُمٓم٤مًم٥م هذا اًمٙمت٤مب ُمٜمًجٛم٦م سم٤مٕؾم٤م

 تامم ه٤مشملم اًمِمخّمٞمتلم اًمٕمٚمٛمٞمتلم اًمديٜمٞمتلم- وًمق أنّ اعمح٤مل أن يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب ُمث٤مر اه

 ُم٤مرسملم ومجٞمع اعمًتنمىملم أًمَّٗمقا يمت٤مسم٤ًم ُمثؾ يمت٤مسمؽ، عم٤م أصٌح ُمث٤مر اهتامم ه١مٓء إقمالم-

سمٜمٗمس  اإلُم٤ممهنْم٦م  اًم٘مٞمٛم٦م إظمرى اًمتل يتٛمتع هب٤م هذا اًمٙمت٤مب، هق أٟمَّف داومع قمـ إنّ 

اعمٗمٝمقم اعمتداول سملم اًمِمٞمٕم٦م، وقمـ اعمراؾمؿ اًمتل شم٘م٤مم رصم٤مء هلذا اإلُم٤مم اعمٔمٚمقم، واقمتؼم 

ؾم٦م أرىمك وأرومع ُمـ اًمٜمٝمْم٤مت إظمرى، يمٜمٝمْم٦م حيٞمك وقمٞمًك قمغم اعم٘مدّ  اإلُم٤ممهنْم٦م 

 -قمٚمٞمٝمام اًمًالمٟمٌٞمٜم٤م وآًمف و
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 ـ ز٩ٚع املطايب41
، اإلُم٤مماعمًتنمق ذم يمت٤مسمف طمقل هنْم٦م  رؤوس اعمٓم٤مًم٥م اًمتل ىمد اقمؽمف هب٤م هذا إنّ 

 : ٟمٕمروٝم٤م هٜم٤م سمِمٙمؾ خمتٍم

ـ ًم٘مد شم٧ًٌٌم طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م وؾمٞمٓمرهت٤م اعمٓمٚم٘م٦م اعم٘مؽمٟم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مدة اًمديٜمٞم٦م ذم إجي٤مد 7

 -(7) (33)ص ظمٓمر ؿمديد قمغم قم٘م٤مئد اعمًٚمٛملم

 أُمٞم٦م قمـ ُمقاصٚم٦م أهداومٝمؿ اعمخ٤مًمٗم٦مأم مل ي٤ٌميع، ٓ يرقمقي سمٜمق  اإلُم٤ممسم٤ميع ؾمقاء ـ 7

 (-33ًمإلؾمالم واعمٕم٤مرو٦م ٕهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م )ص

 (-35و 33اًمِمٝم٤مدة قمـ قمٚمؿ وىمّمد ُمـ أضمؾ هدومف اًم٤ًمُمل )ص اإلُم٤ممـ ـمٚم٥م 3

ه وىمقاٟملم اإلؾمالم، وًمق مل شمٙمـ سمِمٝم٤مدشمف وُمٔمٚمقُمٞمتف ديـ ضمدّ  اإلُم٤ممـ ًم٘مد أطمٞمك 3

 هنْمتف عم٤م سم٘مل اإلؾمالم سمِمٙمٚمف احل٤مزم ىمٓمٕم٤ًم-

 ف: ًمٚمرئ٤مؾم٦م واًمًٚمٓم٦م؛ ٕٟمّ  مل يٙمـ ُمريداً  ×احلًلمُم٤مم اإل ـ ُمـ اعم١ميّمد أنّ 5

اًمتجرسم٦م اًمتل وىمػ قمٚمٞمف قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م وإّٟمف ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م يم٤من أّوًٓ:  

أُمٞم٦م يم٤من يٕمٚمؿ أّٟمف ُمع قمدم هتٞمئ٦م إؾم٤ٌمب واىمتدار يزيد ٓ وأظمٞمف ذم ىمت٤مل سمٜمل زُمـ أسمٞمف 

 اعم٘م٤موُم٦م واًمٖمٚم٦ٌم-يٛمٙمٜمف 

 ٜمذ اًمٌداي٦م قمـ أُمر ؿمٝم٤مدشمف- إظم٤ٌمره ُمرارًا وشمٙمرارًا ُمثاكقاً: 

ة وضمٞمش ًمٙمٜمّ  اإلُم٤ممُمٙم٤من سم٢مإمم طمّد ُم٤م ف يم٤من ُمـ أٟمّ قمغم اًمرهمؿ  ثافثاً: ف اُمتٜمع إقمداد ىمقَّ

ّٓ  ُمٕمفق ُمـ طمقًمف، ومل يٌؼ ُمٕمف سم٤مًمتٗمرّ  قمـ ذًمؽ، وؾمٛمح عمـ يم٤من اًمذيـ ٓ يٛمٙمـ  إ

قاص ُمـ ظم ومج٤مقم٦م وسمٜمل أقمامُمف يم٠موٓده وإظمقاٟمف وسمٜمل إظمقشمف ،اٟمٗمٙم٤ميمٝمؿ قمٜمف

                                                 
شمقضمد ًمدي ٟمًخت٤من سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م وٟمًخ٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ يمت٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ذم ه٤مُمش ( 7)

ًمٚمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م  ُمقاومؼأرىم٤مم اًمّمٗمح٤مت  -ُم٦م اعمج٤مًمس اًمٗم٤مظمرة( ىمد ٓ شمٙمقن يم٤مُمٚم٦ميمت٤مب )ُم٘مدّ 

 ذم ـمقس ُمِمٝمد-
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وه١مٓء أيْم٤ًم يم٤مٟمقا ًمٙمٜمّٝمؿ أسمقا قمٚمٞمف ذًمؽ،  ،يْم٤ًم سمٛمٗم٤مرىمتف١مٓء أأّٟمف أُمر ه طمّتك ،٤مسمفأصح

اعمٜمزًم٦م، وىمتٚمٝمؿ ُمٕمف ام٤م يزيد ذم قمٔمؿ وقمٔمٞمؿ سمجالًم٦م اًم٘مدر ُمـ اعمٕمرووملم سملم اعمًٚمٛملم 

 (-34و 35و 33)صاعمّمٞم٦ٌم وأصمر اًمقاىمٕم٦م 

ض أهؾ سمٞمتف إمم اًمًٌل أيْم٤ًم،ـ ًم٘مد 4 سمٜمل أُمٞم٦م اعمتٝمقرة هذه ومل شمٙمـ ردَّة ومٕمؾ  قمرَّ

 -سمؾ يم٤من يٕمتؼم ُم٤م طمدث ُم١مصمرًا ذم ُت٘مٞمؼ هدومف، وهذا ُم٤م طمّمؾ ومٕمالً  ،اإلُم٤ممًمتخٗمك قمـ 

وص٤ٌمي٤مه أصّمر ذم ’ فمٚمؿ سمٜمل أُمٞم٦م وىم٤ًموة ىمٚمقهبؿ ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ ُمع طمرم اًمرؾمقلإّن 

ذم ومٕمٚمف هذا شم٠مصمػمًا قمٔمٞماًم ٓ يٜم٘مص قمـ أصمر ىمتٚمف وأصح٤مسمف، وًم٘مد أفمٝمر ىمٚمقب اعمًٚمٛملم 

 (-34)ص وؾمٚمقيمٝمؿ ُمع اعمًٚمٛملم ؾمٞمام ذراري ٟمٌٞمٝمؿ ٘مٞمدة سمٜمل أُمٞم٦م ذم اإلؾمالمقم

ه ٤م إرادة اهلل وأُمر ضمدّ يقضّمف ؾم٥ٌم هنْمتف ومحٚمف ٕهؾ اًمٌٞم٧م قمغم أهّن  اإلُم٤ممـ يم٤من 1

ؿم٤مء أن يراهـ إّن اهلل ، وضمّدي أُمرين سمف ،ي٘مقل: ؿم٤مء اهلل ذًمؽٙم٤من ، وم|رؾمقل اهلل

وم٘مد يم٤من ضمقاسمف هذا ُيًٙم٧م ُمـ حي٤مول احلٞمٚمقًم٦م ٞم٤ًم وعم٤م يم٤من سمٞمٜمٝمؿ رئٞم٤ًًم روطم٤مٟم ،ؾم٤ٌمي٤م

 (-34)ص إمم هدومف، وٓ ُيدرك أهداومف اًم٤ًمُمٞم٦م اإلُم٤ممدون وصقل 

ًا، طمٞم٨م مل يتٝم٤مون سم٠ميِّ أُمر سمتٓمٌٞم٘مف واًمٕمٛمؾ قمغم ووم٘مف يم٤من دىمٞم٘م٤ًم ضمدّ  اإلُم٤ممـ ُم٤م ىم٤مم 1

 31ص) وؾمٞمٚم٦م شمزيد ذم ٟمج٤مطمف ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي٤ًمهؿ ذم ُت٘مٞمؼ هدومف، ويم٤من يًتثٛمر أّي 

 (-31و

قمغم هذا  اإلُم٤مممل ُي٘مِدم  (7)اًمٜمّم٤مرى( اعم١مرظملمـ يمام فمـ سمٕمض ُم١مرظمٞمٜم٤م )ي٘مّمد 4

، سمؾ يم٤من خُيؼم قمـ ُمّم٤مئٌف ىمٌؾ وىمققمٝم٤م سم٠مقمقام، طمٞم٨م يم٤من ُمـ همػم قمٚمؿ ودراي٦ماخلٓمر 

 رضم٤مًٓ يٕمرومقن احلؼ ُمـ إّن سمٕمد ىمتكم وفمٝمقر شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م اعمحزٟم٦م يٌٕم٨م اهللي٘مقل: 

                                                 
يم٤مشم٥م ّن إٟمٙم٤مر قمٚمؿ اإلُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف واًمتخٓمٞمط هلذه اًمٜمٝمْم٦م قمغم أؾم٤مس ُم٤م ـمرطمف أإذن يتْمح ( 7)

 اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ٟم٤مضمؿ قمـ اًمت٠مصمر سم٤مًمٖمرب وارشم٤ٌمك اًمٜمٗمس ذم ىم٤ٌمل أؿمخ٤مص يريدون أن يٜمٔمروا إمم

إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء وأهداومٝمؿ أن يٜمٔمروا إمم ًا، ويم٤موم٦م إُمقر سمٛمٜمٔم٤مر واطمد وٞمؼ وحمدود ضمدّ 

 اًم٤ًمُمٞم٦م سمٜمٔمرة ؾمٓمحٞم٦م فم٤مهري٦م-
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 (-31)ص اًمخ---٤مىمٌقرٟميزورون اًم٤ٌمـمؾ، 

ًم٦م شمرى ٟمٗمًٝم٤م قمغم قمٛمؾ أو ظمٓمقة شمْمع طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ذم طم٤م اإلُم٤ممـ مل ي٘مدم 71

ك طمٞمٜمام طم٤مسوه ذم اًمّمحراء اىمؽمح قمٚمٞمٝمؿ أن يؽميمقه ومحتّ  ،ُمْمٓمرة ًمٚمٛمقاضمٝم٦م ُمٕمف

ُمـ طمدود طمٙمقُم٦م يزيد، وهذه ُم٠ًمًم٦م  وخيرجسم٠ميدي قمٞم٤مًمف وأـمٗم٤مًمف  وأن ي٠مظمذوؿم٠مٟمف، 

 31)ص اإلُم٤مماًم٘مٚمقب عم٤م هل٤م ُمـ دًٓم٦م قمغم ٟم٘م٤مء ىمٚم٥م  قمغمىمد يم٤من هل٤م إصمر اًم٤ٌمًمغ 

 (-34و

ٜمل أـمٚم٥م اعمٚمؽ أو ؾم٠ميمقن ُمٚمٙم٤ًم، وإٟمَّام يم٤من وم٘مط يٗمْمح ضمرائؿ ـ مل ي٘مؾ أسمدًا إٟمّ 77

 (-31سمٜمل أُمٞم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م وخُيؼم قمـ ىمتٚمف وُمٔمٚمقُمٞمتف )ص

 ؤؾم٤مء اًمروطم٤مٟمٞملمفمٚماًم وقمدواٟم٤ًم يمثػم ُمـ اًمر ×ىمٌؾ اإلُم٤مم احلًلمـ ىُمتِؾ 77

وًمٙمـ واىمٕم٦م ، قمٚمٞمٝمام اًمًالمقمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف و (7)، أُمث٤مل حيٞمك وقمٞمًكواًمديٜمٞملم

 (-34ٛمٞمع )صاجلوم٤مىم٧م  ×احلًلم

إطمٞم٤مء اًمديـ، اُمت٤مزت قماّم ؾمٚمػ  ذم ـمريؼُم٤مم اعمّم٤مئ٥م اًمتل ضمرت قمغم اإل ـ إنّ 73

 (-34)ص ومل دمر قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ ٟم٦م،أرسم٤مب اًمدي٤مضمري٤مٟمف قمغم 

سمٜمل أُمٞم٦م خمرسملم  ايرواعمًٚمٛملم أّن  اإلُم٤مم٦ٌم قمغم ؿمٝم٤مدة ُمـ سملم أصم٤مر اعمؽمشمّد قمَ ـ 73

٤معملم واًمٖم٤مصٌلم، سم٤مًمٔم ًّٛمقهؿيسمدقمٝمؿ وخمتٚم٘م٤مهتؿ، و يرومْمقاؾمالُمل، وًمٚمديـ اإل

 اإلُم٤مماعمًٚمٛملم سمٕمد ؿمٝم٤مدة  ومٙم٠منّ  الم وطم٘مٞم٘متف قمٜمد سمٜمل ه٤مؿمؿ،روح اإلؾم أنّ قمرومقا و

وازداٟم٧م سم٤مًمِمٗم٤مومٞم٦م  ، ودمددتوازدهرت روطم٤مٟمٞم٦م اإلؾمالمىمد سم٤مذوا طمٞم٤مة ضمديدة، 

قمغم أصمره٤م سمٕمدُم٤م زاًم٧م ومج٠مة، وٟمز اعمًٚمٛمقن  ًمإلؾمالم اًمروطم٤مٟمٞم٦ماًمرئ٤مؾم٦م واًمقوقح 

 (-51)ص ؾمالماجلٜم٦ٌم اعمٕمٜمقي٦م ذم اإل

                                                 
(7 ) ّٓ ڃ چ چ )مل ُي٘متؾ سمٍميح أي٦م اعم٤ٌمريم٦م: ×  وم٢مّن قمٞمًكقمغم أؾم٤مس قم٘مٞمدة ُم٤مرسملم، وإ

 -(چ چ ڇ ڇ
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٦م ًمٚمتٕمزي٦م، وُم٤ًمئٚمٝم٤م احلٞمقي٦م طمقل أصم٤مر اعمٝمٛمّ  م ذطم٤ًم ُمٗمّماًل أيْم٤مً ـ ًم٘مد ىمدّ 75

ٝم٤م، وأضم٤مب سمِمٙمؾ واف ويم٤مف وصمٛمراهت٤م اًمتل ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم، وقمّٔمؿ هذه اعمراؾمؿ وسمّجٚم

 قمغم إؿمخ٤مص اًمذيـ ٓ قمٚمؿ هلؿ سمح٘م٤مئؼ وومقائد ؿمٕم٤مر اًمتِمٞمع اًمٕمٔمٞمؿ هذا- 

تل ُيٕمٚمؿ ُمـ ظمالل س ُمٓم٤مًم٥م )اًمًٞم٤مؾم٦م احلًٞمٜمٞم٦م( اًميم٤من هذا قمرو٤ًم خمتٍمًا ًمرؤو

هذا اعمًتنمق يٛمتٚمؽ أسمح٤مث ودراؾم٤مت ُمٕمٛم٘م٦م وواؾمٕم٦م طمقل هذا  اًمت٠مُمؾ هب٤م أنّ 

 ٟمّمٗمف سم٤معمًتنمق سم٥ًٌم هذه اعم٘م٤مًم٦م-اعمقوقع، وُمـ اعمجحػ أن 

هٜم٤مك ُمًتنمىمقن همػم ُم٤مرسملم إعم٤مين ُمثؾ:  ـ عم٤مذا اهلجقم قمغم يمت٤مب ُم٤مرسملم؟737

اًمٞمٝمقدي، ىمد ظم٤مٟمقا اًمت٤مريخ  ضمقًمد شمًٞمٝمر، وُٓمٜمس، وويٚمٞم٤مم ُمقير اًمًػمومقهلقزن، و

هدوم٤ًم اإلؾمالُمل سم٢محي٤مء ُمـ آؾمتٕمامر، وًمٙمـ ُم٤مرسملم إعم٤مين هق اًمقطمٞمد هٜم٤م اًمذي ص٤مر 

  ٚمٝمجقم وقُمدَّ سم٤مخلّمقص ُمًتنمىم٤ًم!ًم

 ـ ملاذا؟45

آراءه اعمًتدًم٦م طمقل هذا اعمقوقع ىمري٦ٌم أو ُمقاوم٘م٦م ًممراء اًمّمحٞمح٦م واعمٕم٘مقًم٦م،  ٕنّ 

وشم٘مقم سمردِّ أـمروطم٦م يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد اًم٤ٌمـمٚم٦م، إذ يّمػ آراء اعمٗمٙمريـ اًم٤ٌمرزيـ 

سم٤معمٕم٘مقًم٦م ـ  ظم٤مرج إـم٤مر اًمتِمٞمُّعـ  اعمًتٗم٤مدة ُمـ إطم٤مدي٨م وإظم٤ٌمر اعمٕمتؼمة واًمت٤مريخ

ىمٜم٤مع اعمًتنمىملم ام٤م دومٕمف ث سمٛمٜمٓمؼ ضمديد سمٖمٞم٦م إؾم٦م، ويٌٓمؾ ىمقًمف سميورة اًمتحدّ واعم٘مدّ 

اعمًتنمق إذا مل شمٙمـ  أنّ ٌلّم يُ اخل٤مًمد ًمٙمل ي٘مٌٚمقه، و م ـمرطم٤ًم ُمثؾ ـمرح يمت٤مب اًمِمٝمٞمدًمٞم٘مدّ 

ّٓ هل ًمف طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٝمْم٦م يمام ًمق ذطمقاي٘مٌؾ وم٢مّٟمف ًمف ؾمقء ٟمٞم٦م   يٜمٌٖمل أن ٟمحط ُمـ  ٓ، وإ

وُٟمٔمٝمر هنْمتف سمّمقرة أظمرى ُمـ أضمؾ إىمٜم٤مع ؿمخص ُمًٞمحل أو  اإلُم٤ممُمٙم٤مٟم٦م 

ومًٞمتًٚمؾ ُمًتنمق قمٛمٞمؾ ُمـ ٜم٤م إذا شمراضمٕمٜم٤م ظمٓمقة واطمدة، ُمًتنمق، سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمّ 

 ويامرس اخلٞم٤مٟم٦م-  ُمٜمٗمذ آظمر
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اًمِمٞمٕم٦م ُيٕمٔمِّؿ ومٞمف  ىمٌؾ مخ٦ًم وأرسمٕملم قم٤مُم٤ًم ىم٤مم ؿم٤مب ُمـ سمػموت سمت٠مًمٞمػ يمت٤مب ودّ 

ُمقاوٞمع  يزيد ُمـ سم٤مب اًمت٘مٞم٦َّم؟ وٕنّ  اإلُم٤ممسمٜمل أُمٞم٦م، وأورد ؿمٌٝم٦م ُمٗم٤مده٤م: عم٤مذا مل ي٤ٌميع 

هذا اًمٙمت٤مب يم٤مٟم٧م قمغم ظمالف آراء يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦َّم ويمتٌٝمؿ اًمت٤مرخيٞم٦م 

اعمٕمتٛمدة، وم٘مد ت٧َّم ُمّم٤مدرشمف ُمـ ىمٌؾ اًمِمٕم٥م واحلٙمقُم٦م، صمؿَّ ظمرضم٧م ُمٔم٤مهرات سمت٤مريخ 

قمٚمٞمف  وص٤مر ُمّمػمه٤م اًمٗمِمؾ، وردّ  اعمت٠مصمر سم٤مًمٖمربهذا اًمٙم٤مشم٥م  قمغم7335رضم٥م  75

ُمـ  مل شمٙمـ ضم٤مئزة اإلُم٤ممسمٞمٕم٦م  وواومٞم٦م، وأصمٌتقا سم٠منّ  قسم٦م ؿم٤مومٞم٦م سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر سم٠مضم

رومض هذه اًمٌٞمٕم٦م  اإلُم٤ممُمـ طمٞم٨م إوو٤مع وإطمقال، إذ يم٤مٟم٧م وفمٞمٗم٦م طمٞم٨م اًمنمع و

يم٤مشمٌف ـمرح إُمٙم٤من ُم٤ٌميٕم٦م  ًٞمئ٤ًم؛ ٕنّ قُمدَّ ذًمؽ اًمٙمت٤مب ُم ذم ذًمؽ اًمزُم٤من  - (7)اعمخزي٦م

ُمـ  ًمٗمرد ظمٌٞم٨م وجمرم، واىمؽمح أن يٙمقن ذًمؽ ضم٤مئزاً  ×احلًلمؿمخّمٞم٦م ُمثؾ اإلُم٤مم 

 سم٤مب اًمت٘مٞم٦م-

ٙمٜمٜم٤م أصٌح ذًمؽ اًمٙمت٤مب ُمقوع اؾمتٜمٙم٤مر اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م وىمد شمؿَّ إداٟم٦م ص٤مطمٌف، ًم

يم٤من  إلُم٤مما قمغم أنّ ـ  ٓ ًمإلضم٤مسم٦م قمـ ُمًتنمق وم٘مطـ  ٟمرى اًمٞمقم وًمألؾمػ يمت٤مسم٤ًم يٍّم 

قمٛماًل ٓ جيٞمزه اًمٕم٘مؾ واًمنمع  يٕمٛمؾب إمم دُمِمؼ ًمٞمْمع يده سمٞمد يزيد، وًا ًمٚمذه٤مُمًتٕمدّ 

 واًمت٘مٞم٦م ودمرسم٦م ؿمخص اإلُم٤مم-

 ـ زأٟ خاط46٧ 
 ة مجؾيمٚمامت اعمًتنمق إعم٤مين ذم قمدّ  أقمالهاظمتٍم اًمٙم٤مشم٥م ُت٧م اًمٕمٜمقان 

 ٟم٘م٤مط وٕمػ يمؾ ُمٜمٝم٤م-ـ  فسمح٥ًم فمٜمّ ـ  (، وأظمذ يٌلمِّ 317)ص

سم٤مًمٜمٔمر ًمٚمخالص٦م اًمتل يُمت٧ٌم ًمرؤوس ُمٓم٤مًم٥م هذا اعمًتنمق، ؾمٜم٘مقم اجلقاب: 

 اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد وأضم٤مب قمٚمٞمٝم٤م-يم٤مشم٥م سمدراؾم٦م هذه اعمقارد إرسمٕم٦م اًمتل شمٜم٤موهل٤م 

                                                 
 -44س 71و 4اًمدٓئؾ واعم٤ًمئؾ: ص( 7)
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 ادت١ًُ ا٭ٚىلب فُٝا ٜتعًلـ 47  
ذم قمّدة ؾمٜمقات ُمتت٤مًمٞم٦م ىمٌؾ ؿمٝم٤مدشمف  ×احلًلماإلُم٤مم  هذه اجلٛمٚم٦م )إنّ  ـ إنّ 737 

احلًلم )وُم٘م٤مصد    ًمٙمـ شمرمجتٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م هل: ،اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ٤مسم٘م٦م ًمٚمؽممج٦م ٘متٚمف( ُمٓمًمئ هُيٞمّ يم٤من 

ف مل يزل يقازم اًمًٕمل ذم وًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم ذم اًمت٤مريخ، وم٢مٟمّ  ،يم٤مٟم٧م قمـ قمٚمؿ وطمٙمٛم٦م وؾمٞم٤مؾم٦م

ك قم٤معم٤ًم هتٞمئ٦م أؾم٤ٌمب ىمتٚمف، ٟمٔمرًا ًمذًمؽ اعم٘مّمد اًمٕم٤مزم، ومل ٟمجد ذم اًمت٤مريخ رضماًل وحّ  

ّٓ  سمٕمده قم٤مُمدًا ًمؽموي٩م دي٤مٟمتف ُمـ  ٕمرسمٞم٦م ختتٚمػ قمـ اًمٕم٤ٌمرة وهذه اجلٛمٚم٦م اًم  ، احلًلم(إ

 نّ أ :هذا اعمقوقع وهق اًمٙم٤مشم٥م اًمت٠ميمٞمد قمغم  همرض ٢منّ وم طم٤مل وقمغم أّي  -ىمٚمٞمالً  اًمٗم٤مرؾمٞم٦م

أّن اًم٘متؾ واًمِمٝم٤مدة هق  ًمٞمس ُمٕمٜمك هتٞمئ٦مىمد هنض قمـ قمٚمؿ وىمّمد سمِمٝم٤مدشمف، و اإلُم٤مم

ه، سمؾ ق٘متٚمأن يـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ و ؾم٤مسم٘م٤مً  ويزيد واسمـ زي٤مد وؾمٜم٤من وظمقزم اً رأى ؿمٛمر اإلُم٤مم

ي إمم ٌع إؾمٚمقب اًمذي ي١مدّ ىمد أقمدَّ ٟمٗمًف ُمٜمذ أقمقام ًمٚمِمٝم٤مدة، واشمّ  اإلُم٤مم  أنّ هق عمٕمٜمك ا

أن ـمرح ُمٕم٤موي٦م ُمقوقع وٓي٦م قمٝمد يزيد، ومٛمٜمذ   -ي٤مت إطمداثعمجر شمٌٕم٤مً ؿمٝم٤مدشمف 

اًمث٤ٌمت  ُم٤ٌميٕمتف، وصٛمؿ قمغم ذًمؽ سمِمٙمؾ سيح وىم٤مـمع، واُمتٜمع قمـ  اإلُم٤ممظم٤مًمػ 

  قم٤مىم٦ٌم اًمث٤ٌمت واعم٘م٤موُم٦م هل اًمِمٝم٤مدة واًم٘متؾ- ف يٕمٚمؿ أنّ ٘م٤موُم٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمّ واعم

ىمد أقمدَّ ُمٜمذ ؾمٜمقات  اإلُم٤مم هل أنّ اًمتل ذيمره٤م اًمٙم٤مشم٥م ُمٕمٜمك اًمتٝمٞمئ٦م ًمٚم٘متؾ  إنّ 

ئ هيٞمّ  اإلُم٤ممسمؾ مل يٙمـ   ،قمٚمؿ واظمتٞم٤مر ذم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم قمـ سمٜمٗمًف  ٞم٦مْمحًمٚمت قمديدة

هؿ ًمٚمِمٝم٤مدة طمٞم٨م وأٟمّم٤مره أيْم٤ًم،  ًمِمٝم٤مدة أصح٤مسمفام إٟمّ ًمِمٝم٤مدشمف وم٘مط،  وحيثّٝمؿ  يم٤من ُيٕمدَّ

 ًمٚمِمٝم٤مدة زهػم أقمدّ وم٘مد - وقمٜمد ُمقاضمٝم٦م اعمّمػم ٓ يٗمروا ُمٜمف، سم٤مًمّمؼم واًمث٤ٌمتقمغم اًمتحكّم 

ّٓ زهػم ومام يم٤من ُمـ ، ةِمٝم٤مدٚمًم هٞم٠ّمهاحل٤ًمس واًمنيع، و سمذًمؽ اًمٜمحق ٥م شمرطمٞم٤ًٌم  أن رطمَّ إ

إُمقر اعمًٚمَّٛم٦م شمٚمؽ  شُمٜمٙمر وًمؽ شمًتٌٕمد ذ- وُمع ذًمؽ وم٠مٟم٧م اإلُم٤ممسمدقمقة يمٌػمًا 

  ضم٤مء سمف ُم٤مرسملم مل يذيمره أطمد-ُم٤م  نّ أ ُمّدقمٞم٤مً واًمقاىمٕم٦م، 

 ×اعم١مُمٜملمأُمػم ومٝمذا ، |ُمٜمذ وٓدشمف قمغم يد اًمٜمٌل اإلُم٤ممًم٘مد سمدأ اإلقمداد ًمِمٝم٤مدة 
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اعمج٤مهديـ  ئاهلل شمٕم٤ممم هيٞمّ  نّ إاًمتٝمٞمئ٦م ًمٚم٘متؾ ومخر،  إنّ   أسم٤م قمٌداهلل- صؼمًا يم٤من ي٘مقل ًمف: 

چ چ چ چ )آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ي٘مقل:  ذم وٛمـة ًمٚمِمٝم٤مد

  -(7) (ڇ ڇ

يٗمٝمؿ ُمٜمف ـ  وُمٖم٤مًمٓمتؽ رأيؽ اًم٤ٌمـمؾ  قمغم أؾم٤مسـ  يمؾ يمالم ؽ سمدون شمدىمٞمؼ شمردّ إٟمّ 

 ث قمـ إُمٙم٤منقمك، وشمتحدّ ودمٕمؾ اًمدًمٞمؾ قملم اعمدّ  سم٤مًمِمٝم٤مدة وىمّمده هل٤م، اإلُم٤ممقمٚمؿ 

  احلٙمقُم٦م- شم٠مؾمٞمس  )اعمٗم٘مقد(

 ايجا١ْٝ ادت١ًُب فُٝا ٜتعًلـ 48 
  -أن جيٕمؾ ىمتٚمف قمغم أومجع صقرة امٙمٜم٦م اإلُم٤ممـ هذه اجلٛمٚم٦م هل: ؾمٕمك 733 

 ادتٛاب
ٌَّد  ُمرارًا ٓ يقضمد هٜم٤مك ُم٤مٟمع ُمـ أنّ يمام ىمٚمٜم٤م  أّوًٓ: سم٤مُٓمتث٤مل  اإلُم٤مماهلل شمٕم٤ممم يتٕم

يم٤مٟم٧م ومجٞمٕم٦م، ويٛمتحٜمف هذا آُمتح٤من اًمّمٕم٥م اًمذي  اعمّم٤مئ٥م ُمٝمام ٕواُمره وُتّٛمؾ 

ٌُّد واًمتٙمٚمٞمػ  ًم٘مٞمِّٛم٦م-ا وأصم٤مرراىمٞم٦م ه اعمٗم٤مهٞمؿ اًميمؾ هذقمغم ٛمؾ تؿما واًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمتٕم

٦م واًمٕمراق، وذم اًمقاىمٕم٦م أصمٜم٤مء ُمًػمه احلقادث هق شمٚمؽ  ًمإلُم٤ممآؾمتثٜم٤مئل  سملم ُمٙمَّ

وُمـ ىمٌٞمؾ: هؾ واًمٕمٞم٤مل، إاًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل و ـ ىمٌٞمؾ: روم٘م٦مويقم قم٤مؿمقراء، ُم ،يمرسمالء 

٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ، وقمٛمر سمـ ضمٜم٤مدة ُمثؾ اًم اعمٕمريم٦مذه٤مب ؿم٤ٌمب مل يٌٚمٖمقا احلٚمؿ إمم 

سمٜمف اسمذسمح  ×إسمراهٞمؿ وُمٝمّٛم٦ماعمٝمّٛم٦م سملم هذه ي٤م شمرى ومام اًمٗمرق   -٤مإٟمّم٤مري وهمػممه

ٌُّد  ؟×ؾمامقمٞمؾإ ُمع  سمٞمٜمام همػم ُمٕم٘مقل ذم واىمٕم٦م اًمّٓمػ،ُمٕم٘مقًٓ،  هٜم٤مكويمٞمػ يٙمقن اًمتٕم

 اإلُم٤مم ًم٦م اًمٙمثػمة أنّ دشمث٧ٌم اًمِمقاهد وإيمثر ضمالء، طمٞم٨م ومٚمًٗمتف وطمٙمٛمتف أاًمٕمٚمؿ أّن 

 ؟!اإلؾمالُمٞم٦م قمٚمؿ ومل يٙمـ هدومف شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م  قمـىمد ذه٥م إمم ُمذسمحف 

                                                 
 -711اًمٌ٘مرة: آي٦م( 7)
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إطم٤مؾمٞمس  ١مضم٩مىمتٚمف هبذه اًمٓمري٘م٦م اًمٗمجٞمٕم٦م واعم١معم٦م ي يٕمٚمؿ أنّ  اإلُم٤مميم٤من  ثاكقاً:

، ويًٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُمٜمّم٥م وٓي٦م إُمر طمٜم٘م٤ًم قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٚمقبٛمأل وي سمٜمل أُمٞم٦م،  واعمِم٤مقمر ودّ 

ومٕمغم  -ظمٓمر هيدد اإلؾمالمل إمم ُتقّ اًمذي  اإلؾمالم  ٝمؿإلؾمالُمٞم٦م وتثٞمٚموىمٞم٤مدة إُّم٦م ا

اعمٜم٤مص٥م اًمروطمٞم٦م  يزيد مل خُيٚمع ُمـ اخلالوم٦م سمِمٙمؾ رؾمٛمل، ًمٙمٜمَّف ظُمٚمع ُمـ  اًمرهمؿ ُمـ أنّ 

واعمٕمٜمقي٦م وًمقازم اخلالوم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل جي٥م أن يٚمتزم هب٤م يمؾ ؿمخص سمٞمٜمف وسملم اهلل، 

 اإلُم٤ممًمذًمؽ يم٤من   -(7)و ًمإلؾمالم، وٕهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م قمدسم٠مٟمَّف ديمت٤مشمقر ُمتجؼّم   واشّمْمح

ذ   ذمُم٤م اعم٤مٟمع  :سمٕم٤ٌمرة أظمرى  ًمإلؾمالم-أيمثر إصمر ٔمٚمقُمٞمتف عم شمٙمقن كطمتّ  ٦مسمدىمّ  سمرٟم٤مجمفُيٜمٗمِّ

سم٘م٤مء يٙمقن اًمروٞمع أيْم٤ًم، و ُمّمٚمح٦م أهؿ يالزُمٝم٤م اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٓمٗمؾ اإلُم٤ممأن ي٘مّمد 

وُم٤م اًمٗمرق سملم إرؾم٤مل قمكم إيمؼم  !شمٚمؽ اعمّمٚمح٦م أوضم٥م ُمـ سم٘م٤مء ـمٗمٚمف اًمروٞمع اًمٕمزيز؟

 اًمٕمٚمؿُمع  ؾم٤مطم٦م اًمقهمكإمم  ، ومجٞمع ؿم٤ٌمب سمٜمل ه٤مؿمؿ وإصح٤مب |ؿمٌٞمف اًمرؾمقل

 سمِمٝم٤مدهتؿ، وسملم محؾ اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع وإفمٝم٤مر اعمٔمٚمقُمٞم٦م؟!

؛ ًمٞمٙمقن فمٝمػمًا ًمإلؾمالم اإلُم٤مموم٢من ىمٚم٧م: يم٤من ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم ٟمٗمس 

  واعمًٚمٛملم-

مل يٙمـ طمٞم٨م ، صمري١م ـؾمقف ًم اإلُم٤ممدوم٤مقمٝمؿ قمـ  نّ أيم٤من ُمـ اعمٕمٚمقم  :وم٤مجلقاب

وًمق ًمٌْمٕم٦م دىم٤مئؼ أو ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م أو  اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة احلٞمٚمقًم٦م دون ؿمٝمٞمد  أّي  ُمٙم٤منسم٢م

؟ ةٝم٤مدك اًمِمقمٜمف طمتّ  شمٗم٤مٟمٞمٝمؿ ذم اًمذّب  اإلُم٤ممومٗمل ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م عم٤مذا مل يٛمٜمع   ؾم٤مقم٦م-

يمت٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًم٘متؾ،  : ه١مٓء ىمقماًمٓم٤مًمٌٞملم ىم٤مًمتف قم٘مٞمٚم٦م قمغم ذًمؽ أوىمع ام٤م ضمقاب  أّي و

ٓ يٛمٙمـ و ،ٓ ومرق سملم اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع واًمٙمٌػم واًمّمٖمػم وقمٚمٞمف  ومؼمزوا إمم ُمْم٤مضمٕمٝمؿ-

                                                 
إّن وىمقع أومجع اعمّم٤مئ٥م واًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شم١مّدي إمم زي٤مدة اًمثقاب؛ ًمذًمؽ يم٤من قمٌداهلل  صم٤مًمث٤ًم: (7)

سمـ ضمحش وهق ُمـ أسمرز إصح٤مب واعمٝم٤مضمريـ وؿمٝمداء أطمد يدقمق اهلل ويٓمٚم٥م ُمٜمف اًمِمٝم٤مدة ا

 -(41، ص3اًمٓمٌ٘م٤مت: جف )وجيدقمقٟم فويٌ٘مروا سمٓمٜم سمّمقرة ي٘متٚمف ومٞمٝم٤م اًمٙمّٗم٤مر
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ٝمؿ احلٗم٤مظ قمغم ًمق يم٤من مهّ و -ه١مٓء اًمرضم٤مل إؿم٤موس هبذا اعمٜمٓمؼ ُم٤م ىم٤مم سمفشمٗمًػم 

 ؟ظمرج قم٤مسمس إمم اعمٞمدان طم٤مه اًمرأس ُمٚم٘مٞم٤ًم درقمف وُمٖمٗمره اًمٜمٗمس ومٚمامذا

 بادت١ًُ ايجايج١ـ فُٝا ٜتعًل 49 
ضمٕمٚمٝم٤م ىمد ، دمٚمٞمتٝم٤م اإلُم٤مماعمٔمٚمقُمٞم٦م اًمتل يم٤من حي٤مول  ـ هذه اجلٛمٚم٦م هل: إنّ 733 

  اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة ًمتح٘مٞمؼ هدومف-

سمقاؾمٓم٦م اؾمؽمطم٤مم  اعمٔمٚمقُمٞم٦م اًمتل شم٠ميتو ،اعمٔمٚمقُمٞم٦م أُمر واىمٕمل وطم٘مٞم٘مل: اجلقاب

ٜمل ٟمّ أيٕمٜمل ُمٜمٓمؼ: هذه طمٜمجريت وهذا ظمٜمجرك، ٓ و  ٛمٔمٚمقُمٞم٦م-سم ًمٞم٧ًم  اعمٔمٚمقم ـمٚم٥مو

ٓ أؾمتًٚمؿ واًمٔمٚمؿ، أرومض  ٜمل ٟمّ أ ًمٔمٚمؿ، سمؾ ُمٕمٜم٤مهسم٤مأن أيمقن ُمٔمٚمقُم٤ًم وأىمٌؾ ذم أرهم٥م 

وهذا  طمٜمجريت ا رأد وهذه؟ ومٝمذىمتكماًمٔم٤ممل أيمثر ُمـ  فامذا يٛمٙمـ أن يٗمٕمٚموم -ًمٚمٔم٤ممل

  ظمٜمجر اًمٔم٤ممل-

هذا اًمٙمالم هق ُمٜمٓمؼ اًمٕمزم واعم٘م٤موُم٦م واًمث٤ٌمت، ُمٜمٓمؼ اعمٔمٚمقم اًمذي ٓ يٕمػم  إنّ 

ل سمٜمٗمًف ُمـ أضمؾ  ٦م ًمٔمٚمؿ اًمٔم٤ممل ُمـ أمهٞم ٓ يٕمٜمل و  ذًمؽ،أضمؾ اًمدوم٤مع قمـ احلؼ، وُيْمحِّ

اء دم٤موز اإلُم٤ممُمٔمٚمقُمٞم٦م  دمّٚم٧مًم٘مد  -ّٟمٜمل أرهم٥م ذم اًمٔمٚمؿ وأىمٌٚمفأ أسمداً  ؿ قمغم اهتضمرَّ

  اًمٔم٤ممل وًمٞمس اعمٔمٚمقم-هق د ًمٚمٛمٔمٚمقُمٞم٦م قضمِ وم٤معم ،وٟمٗمًف وُم٘م٤مُمف  فطم٘مقىم

سمحٞم٨م شمؽمشم٥م هذه  ذ أؾمٚمقسم٤مً اخّت  أّن اإلُم٤مم ٛمرادهومؿمخص ث ومحٞمٜمام يتحدّ 

أّدت ىمد و -أُمٞم٦م سمٜمل  ٤متومتٍّم طمتٛمٞم٦م ًمٟمتٞمج٦م اًمتل ٓ ُمٜم٤مص ُمـ ُت٘م٘مٝم٤م يمقهن٤م اعمٔمٚمقُمٞم٤مت 

قمقاـمػ اعمجتٛمع  وشم٠مضمٞم٩م سم٠موؾمع صقره٤م، شمٚمؽ اعمٔمٚمقُمٞم٤مت إمم يمِمػ اإلُم٤ممظمٓم٦َّم 

 إمم اًمققمل وصحقة اعمِم٤مقمر- واًمدقمقة، وم٠ميمثر أيمثر

ّٓ ، ؾمالماإلذم ؾمٌٞمؾ إٟم٘م٤مذ ًمتْمحٞم٦م واًمٜمْم٤مل أقمغم ُمًتقي٤مت ا اإلُم٤ممسمذل ًم٘مد     أّن إ

ومْمح٧م ضمٝم٤مز يزيد اجل٤مئر، وأٟم٘مذت ىمد  ٦م، ُمٔمٚمقُمٞم٦مسم٤معمٔمٚمقُمٞم  اجلٝم٤مد يم٤من ُم٘مروٟم٤مً ذًمؽ 

  أظمذت شمقاضمٝمف- اإلؾمالم ُمـ إظمٓم٤مر اًمتل 
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 ـ فُٝا ٜتعًل بادت١ًُ ايسابع14١ 
اجلٛمٚم٦م  ٤مًم٥م اًمتل ذيمره٤م ُم٤مرسملم يتْمح سم٠منّ ـ ُمـ ظمالل إظمذ سمرؤوس اعمٓم735 

سمٜمل أُمٞم٦م؛ ًمٙمل يثقروا  ُتريؽ ُمِم٤مقمر اًمٜم٤مس ودّ  اإلُم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م )ًم٘مد يم٤من هدف 

هل اومؽماء  (ـ يٕمٜمل سمٜمل اًمٕم٤ٌمس ـ إمم احلٙمؿ ويً٘مٓمقا طمٙمقُمتٝمؿ، ويقصٚمقا سمٜمل ه٤مؿمؿ 

  قمغم اًمرضمؾ-

ع اخلٓمر قمـ يم٤مٟم٧م ُمـ أضمؾ إطمٞم٤مء اًمديـ ودوم اإلُم٤ممهنْم٦م  نّ أًم٘مد يمت٥م ُمرارًا 

ؿ  هلاعمٓمٚم٘م٦م ٦م ًٚمٓميمقن اًمحلٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م هق  اإلُم٤ممُمٕم٤مداة  ؾم٥ٌم  اإلؾمالم، ويٕمت٘مد سم٠منّ 

أراد أن  اإلُم٤مم نّ شمٜم٥ًم ًمف سم٠مؽ إٟمّ  اعمًٚمٛملم- قم٘م٤مئد قمغم  ضمدي٤مً ظمٓمرًا ص٤مرت شمِمّٙمؾ ىمد 

سمٜمق اًمٕم٤ٌمس وه٤مرون واعمٜمّمقر  ويّمٌح  ،ذًمؽ قمغم سمٜمل أُمٞم٦مسمٕمد ي٘متؾ ٟمٗمًف ًمٞمُ٘م٣م 

٤مُم٤مً  فمٚمؿ وضمقر  يتقان وًمق حلٔم٦م واطمدة ذم ومْمح مل  ×احلًلم أنّ  وُم٤م ي٘مقًمف ُمـ -طُمٙمَّ

، همروف هق |دٟمًجتف خمٞمالهتؿ ذم قمداوة سمٜمل ه٤مؿمؿ وذري٦م حمٛمّ  سمٜمل أُمٞم٦م وإسمراز ُم٤م

   ٕهداف سمٜمل أُمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمإلؾمالم- اإلُم٤مم يمِمػ 

ّٓ وإن شمٜم٤مول ذم  طم٤مل قمغم أّي  اًمتدىمٞمؼ   أنّ هذا اًمٙمت٤مب قمداوة سمٜمل أُمٞم٦م ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ، إ

روطم٤مٟمٞم٦م  يم٤من اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم وإٟم٘م٤مذ اإلُم٤ممهدف  سمِمٙمؾ سيح أنّ  ذم أسمح٤مصمف يٌلمِّ 

وم٠مٟم٧م   ىم٤مم سمذمِّ سمٜمل اًمٕم٤ٌمس أيْم٤ًم-و، وآظمتٞم٤مري إصمر اًم٘مٝمري ومل خيٚمط سملم ؾمالم، اإل

شمرى  ي٤مُمـ اًمٜمٝمْم٦م يم٤من إٟم٘م٤مذ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ومٝمؾ  اإلُم٤ممهدف  طملم شم٘مقل: إنّ 

هذه اًمٜمٝمْم٦م وهذه اخلٓم٦م اًمتل شمؿَّ شمٜمٗمٞمذه٤م ىمد  ٙمقنشمٓ؟ وم٢مذا ُت٘مؼ،  هذا اهلدف أم ُت٘مؼ 

إٟم٘م٤مذ  نّ إ :وإذا ىمٚم٧م  شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م- سمٛمٕمزل قمـ ذم إٟم٘م٤مذ اإلؾمالم  سمٚمٖم٧م ُمٌتٖم٤مه٤م

ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م أن ٓ يٌ٘مك ًمإلؾمالم  ف يتٕملّم ٢مٟمّ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم مل يتح٘مؼ، وم

 إمم يقُمٜم٤م هذا- واعمًٚمٛملم أصمر ُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ  
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وو٤مقم٦م  هذه اًمٜمٝمْم٦م ضمٕمٚم٧م طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م أؿمدّ  ىمد واوم٘م٧م قمغم أنّ  ّٟمؽُمع أ 

سم٤مطم٨م  ك ىمقل ُم٤مرسملم وأّي ىمقًمٜم٤م وطمتّ   أيمثر حمٌقسمٞم٦م، وقمغم طمدّ  ^اًمٌٞم٧م وأهؾ وظمذٟٓم٤مً 

يمل  لماعمًٚمٛم أي٘مٔم٧مو ىمد ظمٚمٕم٧م ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م وٓي٦م أُمقر اعمًٚمٛملم اًمنمقمٞم٦م،  وم٢مّٟمفآظمر 

يٜمٌٖمل أن شمٙمقن هدوم٤ًم  ٗم٤مئدة اًمهذه  وأنّ اًمديـ وىمقاٟمٞمٜمف،  أطمٙم٤ممٓ يٕمتؼموهؿ ُمٔمٝمر 

ُمـ ُم٤م ذه٧ٌم إًمٞمف ؽ سم٥ًٌم اخلٓم٦َّم اًمتل شمؿَّ شمٜمٗمٞمذه٤م، ًمٙمٜمّ إلضمراء هذه أروٞم٦م ًمٚمٜمٝمْم٦م و

واًمٗمقائد اًمٕمٔمٛمك إظمرى  قمـ شمقىمع إطمداث اعمًت٘مٌٚمٞم٦م شمٕمتؼم هذه اًمٗم٤مئدة  اإلُم٤ممقمجز 

ّٓ ىمٝمريأصمرًا  هذه  ًمف أن شمٕمت٘مد سم٠منّ ٝم٤ًم يٛمٙمـ ُمـ ظمال ٓ يقضمد همػم هذا اًمٗمرض وضم٤ًم، وإ

 - اإلُم٤ممًمٜمٝمْم٦م  ظمتٞم٤مري٦م اوٟمت٤مئ٩م  ٤مً هدوم ىمد يم٤مٟم٧ماًمٗمقائد 

وإن ـ  اًمِمٞمٕم٦م وقمٚمامءهؿ إقمالم وُمٗمٙمرهيؿ وُم٤مرسملم اعمًتنمق يٕمت٘مدون وسمام أنّ  

مل يٙمـ ف أٟمّ ِمٝم٤مدشمف، وًم ُمتقىمٕم٤مً يم٤من  اإلُم٤مم سم٠منّ ـ  إظم٤ٌمر اعمتقاشمرة يم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ 

مجٞمع هذه أصم٤مر  سم٠منّ  يرونأيْم٤ًم، ومٝمؿ  احلٙمقُم٦م تِمٙمٞمؾ ًم ُمقاشمٞم٦مإوو٤مع يرى شمٚمؽ 

  ف-هل ضمزء ُمـ هدوم  اإلُم٤ممواًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمرشم٧ٌم قمغم ؿمٝم٤مدة 

 ـ احتُا14ٍ 
شمريمٞم٤م سمروم٘م٦م  ذمطميت ): ىم٤مل ُم٤مرسملم إعم٤مين أنّ  (315ص)ذم  ذيمرتـ 734

ُم٤مم ، وؾمٛمٕم٧م اخلٓم٤ٌمء ي٘مقًمقن يمذا ويمذا طمقل صمقرة اإل×قمكم حلًلم سمـ اآشمؿ عمُمؽمضمؿ 

اعمتٛمرؾملم  شمريمٞم٤م ظمٓم٤ٌمءيٙمقن ُم٤مرسملم ىمد ؾمٛمع ُمـ  أن ٧مصمؿَّ اطمتٛمٚم  (-×احلًلم

ك ُمـ أضمؾ أن ُي٘متؾ(، وشمٚمؽ  ×احلًلماإلُم٤مم  أنّ )  : هذا اًمتّمّقر وهقواًمًٓمحٞملم  ُترَّ

سم٤مًمٖمرب ذًمؽ قمغم  ٤مىمؾ اًمنمىمٞمقن اعمت٠مصمرون ٜماعمًٛمققم٤مت هل ُم٤م ىمد ٟمنمه٤م، طمٞمٜمٝم٤م شم

  ف وصمٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م-إًمًـ يم٠مٟمّ 
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 دتٛابا

 قمٜمف سم٤محلريم٦م ُمـ أضمؾ اًم٘متؾ ٓ سم٤مًمِمٝم٤مدة وهن٤مي٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمذي شُمٕمؼّم  اإلُم٤ممقمٚمؿ أّوًٓ: 

وأُمػم  |يرشمٌط سم٤مخلٓم٤ٌمء اعمتٛمرؾملم واًمًٓمحٞملم، سمؾ يرشمٌط سمت٤مريخ ويمالم اًمٜمٌل

هذا اعمقوقع ُمـ يمالم طمقل ُم٤مرسملم ُم٤م أظمذه و  ٟمٗمًف- ×احلًلمواإلُم٤مم  ×اعم١مُمٜملم

اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمرشم٧ٌم قمغم  ه٥م إمم يمرسمالء ُمع قمٚمٛمف سمِمٝم٤مدشمف، وذ اإلُم٤مم اًمذي ُمٗم٤مده سم٠منّ 

ؾمٓمٜمٌقل إاء ؾمٛمٕمف ُمـ ظمٓم٤ٌمء صحٞمح ؾمقهق يمالم ٟمت٤مئ٩م ُم٘مّمقدة وُمٜمِمقدة هنْمتف هل 

  ذم إدًم٦م واعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م- طمّمؾ قمٚمٞمف سمٜمٗمًف ٟمتٞمج٦م اًمٌح٨م  أو

 اعمًتٌٕمدـ سمحٞم٨م ُم ُمـ اًمٙمثرة سمٛمٙم٤من ذم هذا اًمٙمت٤مب ذيمقرةاعمٕمٚمقُم٤مت اعم إنّ وصم٤مٟمٞم٤ًم: 

ة  ظمالل ُمـأن حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م  ات ذم جمٚمس ُذيمرت ومٞمف ُمّم٤مئ٥م  احلْمقر قمدَّ   -اإلُم٤ممُمرَّ

ؽ سمٙمُمتك وأيـ شمؿَّ اًمت !وصم٤مًمث٤ًم: ُم٤م هذا اًمٙمالم اًمذي شم٘مقًمف؟ ًُّ الم ُم٤مرسملم يمحج٦م ٛم

 ؟!داُمٖم٦م ووطمل ُمٜمزل

 ! عم٤مذا شمزء إمم جمتٛمٕمؽ؟  

 !ؾم٥ٌم؟ دونسم٤مًمِمٞمٕم٦م  ئعم٤مذا شمًتٝمز

اؿمتٛمؾ قمغم ٟمت٤مئ٩م وأسمح٤مث إلطمدى  فأٟمّ رأوا قا هبذا اًمٙمت٤مب اهتٛمّ ـ ُمَ  :ٜمل ىمٚم٧مإٟمّ  

٦م اًمِمٞمٕم٦م شم٘مري٤ًٌم، وهق دًمٞمؾ قمغم قم٤مُمّ  ًمٗمٙمرُمقاوم٘م٦م  اًمِمخّمٞم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ىمد ضم٤مءت 

 ٞم٦مًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمارى ُمٓ يٕمػم طمتّك و ،ظم٤مرج إـم٤مره ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُم٘مٌقًمٞم٦م اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل

ي٠مشمقا سم٠مومٙم٤مر سم٤مـمٚم٦م  ، وًمٙمل ٓاإلُم٤مم  أمهٞم٦م ًمٙمالم اعمًتنمىملم اعمٖمرولم طمقل هنْم٦م

ًمٚمذه٤مب إمم دُمِمؼ  اؾمتٕمدّ   اإلُم٤مم أنّ  ايم٤مًمتل ـمرطمتٝم٤م أٟم٧م ُمـ أضمؾ إىمٜم٤مقمٝمؿ، وٓ ي٘مقًمق

  ًمٞمْمع يده سمٞمد يزيد-

٘م٤ًم ًمٞمس ُمتٕمٚمّ  ؾمٛمٕمف ُمـ أرسم٤مب اعمٜم٤مسمر ظمالل ُم٤م ُمـإّن ُم٤م ي٘مقًمف ُم٤مرسملم  :وراسمٕم٤مً 

  اًمتٕمزي٦م واًمٕمزاء-  سمٗمٚمًٗم٦م وومقائد ُمراؾمؿ ؼ سمٗمٚمًٗم٦م اًمٜمٝمْم٦م، سمؾ ُمتٕمٚمّ 
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 ـ يٝت املٛت أعدَين اذتٝا11٠ 
٤م اعمٔمٚمقمًمٞم٧م اعمقت أقمدُمٜمل احلٞم٤مة، ي٤م ؾمٞمّ   دي ي٤م سمـ رؾمقل اهلل أهيَّ

ة، وأؾمٛمع ـمٜملم هذه 731  ـ ًمٞمتٜمل ُم٧م ىمٌؾ هذا، ومل يُٓمؾ قمٛمري ٕقمٞمش هذه اعمدَّ

 ُمـ أضمؾ ×اعمْمّحلمد هنْم٦م وؿمٝم٤مدة ؾمٞمّ  ُمٗم٤مده٤م أنّ  ضمقاء اًمِمٞمٕمٞم٦م واًمتل اًمٜمٖمٛم٦م ذم إ

ٜمٝمْم٦م  ؾم٦م ًمٝم٧م إمم اًم٤ًمطم٦م اعم٘مدّ اإلؾم٤مءة اًمتل وضّم  إنّ   اإلؾمالم مل شمٙمـ ذم ص٤مًمح اإلؾمالم-

( 313صو 317إمم ص 314)ص  إلُم٤مم ذم هذا اًمٗمّمؾ ُمـ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ا

اًمٜمٝمْم٦م واًمِمٝم٤مدة أو ىمتؾ  صم٤ٌمت أنّ إلهٜم٤م  ؾمٕمكوم٤مًمٙم٤مشم٥م   ًا وشمٌٕم٨م قمغم إؾمػ-ُم١معم٦م ضمدّ 

يم٤مٟم٧م يم٤مٟم٧م سمال ٟمٗمع وٓ ضمدوى، سمؾ ـ   اًمٙم٤مشم٥م اعمِمقب سم٤معمٖم٤مًمٓم٦م  سمح٥ًم شمٕمٌػمـ  اإلُم٤مم

  ة وُمِمتٛمٚم٦م قمغم اخل٤ًمئر-ُمّي 

صمٛمرة  ومل شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أّي اًمٜمٝمْم٦م يم٤من أؾم٤مؾمٝم٤م وم٤مؿماًل  ـمٌ٘م٤ًم ًمرأي هذا اًمٙم٤مشم٥م وم٢منّ  

( ُمـ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد 711آٟمٕمٓم٤مف )ص ُت٧م قمٜمقان ٟم٘مٓم٦م  يمام ضم٤مء ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

اًمراُمٞم٦م إمم  اإلُم٤مم ُمـ إصالطم٤مت  اعمرادتح٘مؼ يرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م أيْم٤ًم مل ذم اعمسمؾ اخل٤مًمد، 

ٝمٝم٤م يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ًمٜمٝمْم٦م آظمر ضسم٦م وضّم  إنّ   اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل ُمع طمٙمقُم٦م يزيد-

 يمام أنّ  اإلؾمالم، ذم ص٤مًمحمل يٙمـ  اإلُم٤مم ىمتؾ  أنّ : هل (314ص)، واًمتل شمٌدأ ُمـ اإلُم٤مم

ظمالص٦م   (-317)ص اظمتٞم٤مري٦م وًمٞم٧ًم ىمٝمري٦م  ل آصم٤مرهأصم٤مر اعمثٛمرة اًمتل شمرشم٧ٌم قمٚمٞمف 

 ف مل شمٙمـ هٜم٤مك أّي أٟمّ ـ  سمال قمٚمؿـ  دون هذا اًمٙمت٤مب وهذا اًمرأييمالُمف ويمالم ُمـ ي١ميّ 

ُمٜمذ اًمٜمٝمْم٦م سم٤معمٜمٗمٕم٦م وشمؽمشم٥م قمغم ذًمؽ اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري اإلؾمالم شمرضمع قمغم ٟمتٞمج٦م  

  ك اًمِمٝم٤مدة-وطمتّ 

 اإلُم٤مموآصمر  اًمٜمٝمْم٦م ؿًمق مل شم٘م ؛ـمؾسمٜم٤مء قمغم هذا اًمرأي اًم٤ٌموإذن ُمـ طمٞم٨م اعمجٛمقع 

طم٦م قمـ ، ويٕمٚمٜمقن سمٍمافيٛمٜمٕمقٟماًمذيـ يم٤مٟمقا رأى ىَمٌِؾ ، و٦م يزيد٤ٌميٕمُمو ذم ُمٜمزًمف آٟمٕمزال 

أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م ذم ٦م اًمتل ك شمٚمؽ اًمذًمّ ، سمؾ ويتقىمٕمقن طمتّ وراء اًمًت٤مر إطمداث اًمتل 
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وإن يم٤من سمٜمق  ،المإلحل٤مق هذه اخل٤ًمئر اًمٗم٤مدطم٦م سم٤مإلؾم ٤م شمقومرت إروٞم٦م (، عم343)ص

هذا عم٤م ذه٥م إًمٞمف  شمٌٕم٤مً أيْم٤ًم  واإلُم٤مم ،أُمٞم٦م هؿ اًم٥ًٌم واعم١ًموًمقن قمـ هذه اخل٤ًمئر

وٟمحـ  حلٙمؿ اًمنمقمل-ا وسمٜم٤مًء قمغم شمقهؿ سم٤مًمٜمٝمْم٦مسمح٥ًم اًمٔم٤مهر ٗم٤ًم اًمٙم٤مشم٥م يم٤من ُمٙمٚمّ 

ة أظمرى    سمتقوٞمح هذا اًمٌح٨م سمام ًمف ُمـ ضمقاٟم٥م قمٚمٛمٞم٦م وومٜمٞم٦م-وسمٌٞم٤من آظمر ؾمٜم٘مقم ُمرَّ

ىمٚمٞمٚم٦م  ُمٜمذ سمدايتٝم٤م إمم هن٤ميتٝم٤مؾم٦م اًمٜمٝمْم٦م اعم٘مدّ هذه  ُئمٝمراًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد  يم٤مشم٥م رأي نّ إ

ف يم٤من أٟمّ  :ق٘مٞم٘مف ههم٤مي٦م ُم٤م وصؾ إًمٞمف ُمـ ُتو  -سم٤ًم سمال ضمدوىاجلدوى إن مل ٟم٘مؾ شم٠مدّ 

شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م  ُمـ ظماللسم٤مإلُمٙم٤من وىمقع اًمٜمٝمْم٦م ُمـ أضمؾ اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم 

ػ اًمًت٤مر واًمتل مل يٙمـ شمقىمٕمٝم٤م امٙمٜم٤ًم، اإلؾمالُمٞم٦م، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ احلقادث اًمتل ظمٚم 

سم٤محلقادث اًمتل  يرضمع إمم قمدم قمٚمٛمف سمتٚمؽ اإلُم٤ممومٜمٝمقض وىمد شمقومرت ذوـمٝم٤م، 

 إُمٙم٤مندًم٧َّم احلقادث همػم اعمتقىمٕم٦م قمغم قمدم  سم٠من اخلالف ظمٚمػ اًمًت٤مر، وسمٕمدُم٤م شمٌلّم 

ع وىمق أنّ ٤مًمٜمٝمْم٦م، وسم أُمر ف مل يٙمـ هٜم٤مك أّي ْمح سم٠مٟمّ ُت٘مٞمؼ أهداف هذه اًمٜمٝمْم٦م، واشمّ 

ـ  ُمثؾ شمٚمؽ اًمٔمروفإُمر اًمقاىمٕمل ذم  سمؾ ،شمقهؿ إُمرؾمٌٌٝم٤م اًمقاىمع ذم  اإلُم٤ممطمريم٦م 

يم٤من يٕمٛمؾ ـمٌ٘م٤ًم  اإلُم٤مم زيد واعم٤ًموُم٦م ودومع اخلٓمر، وٕنّ ي هق سمٞمٕم٦م ـ  ووم٘م٤ًم هلذا اًمرأي

يم٤من يرى إذ احلقادث همػم اعمتقىمٕم٦م، تٚمؽ سم يٕمٚمؿ ـ  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللـ  ًمٚمٔمقاهر ًمذا مل يٙمـ

يٍم  قوققمل مل اعمٓم٠م ذا اخلٟمتٞمج٦م هلواًمٕمًٙمري قمغم يزيد ُمتقومرة،  ٟمتّم٤مرهاأؾم٤ٌمب 

ّٓ ، وسمٔمـ وضمقد إُمر طمّمٚم٧م اًمٜمٝمْم٦م واًمتحّرك، إُمر ومٕمٚمٞم٤مً   ف-اٟمٙمِمػ ظمالومف  أٟمّ إ

ْمح قمدم وضمقد أُمر واىمٕمل سم٤مًمٜمٝمْم٦م، اىمؽمح ٟمٙمِمػ اخلالف واشمّ اًمذًمؽ سمٛمجرد أن 

ْمح اشمّ  اإلُم٤ممعم٤ّم مل ُي٘مٌؾ أيْم٤ًم ـمٚم٥م ووم٘م٤ًم ًمالىمؽماطم٤مت اًمثالصم٦م، و اًمٌٞمٕم٦م قمغم اًمٗمقر  اإلُم٤مم

ـ  إُمر اًمقاىمٕمل سمٛمثؾ هذا آىمؽماح آىمؽماح واىمٕم٤ًم؛ ٕنّ  سمٛمثؾ هذا ف مل يٙمـ ُم٠مُمقرًا ٠مٟمّ سم

  اًم٘مٌقل- يٙمقن ذم صقرة ـ  ًمٚمحج٦م ٤مً إت٤مُم مل يٙمـ أّٟمف قمغم ومرض

ر إُم شمقهؿسمٜم٤مء قمغم اخلٓمقات يمؾ ُت٘م٘م٧م ـ  قمغم وقء هذا اًمرأي اًمٗم٤مؾمدـ  إمم أن
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قمغم  وإن يم٤من ُمِمتٛمالً صدر قمـ ظمٓم٠م،  اًمذيٟمٗمس اًمٕمٛمؾ  قاوح أنّ ُمـ اًماًمقاىمٕمل، و

ّٓ  فواُمتث٤مًم  هواٟم٘مٞم٤مداًمٗم٤مقمؾ طمًـ ٟمٞم٦م  وحيٙمل قمـاحلًـ اًمٗم٤مقمكم  يِمتٛمؾ قمغم ف مل  أٟمّ إ

  -(7)احلًـ اًمٗمٕمكم

ـ زي٤مد، أي اًمتًٚمٞمؿ سمدون ىمٞمد وذط ٓسم ،ن قمرومٜم٤م ذًمؽ شم٠ميت ُم٠ًمًم٦م آىمؽماحسمٕمد أ

ة ٟمٗمًفـ  هلذا اًمرأي ووم٘م٤ًم ـ  اإلُم٤مم وأنّ  وذم  ،ىم٤موم إمم أن اؾمتِمٝمد ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم قمزَّ

                                                 
شم٠مؾمٞمس  ؿمخّم٤ًم يٌح٨م سمحث٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم، وي٘مقل: ىمد يٙمقن اًمٔمـ أو اًمٕمٚمؿ سمتقومر ذوط  ًمق أنّ  (7)

يٙمقن ًمٚمٔمـ أو اًمٕمٚمؿ  احلٙمقُم٦م ىمد أظمذ ذم ُمقوقع طمٙمؿ وضمقب اًمٜمٝمْم٦م، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: أن 

ُمع اًمٔمـ أو اًمٕمٚمؿ سمقضمقد أؾم٤ٌمب  ُمقوققمٞم٦م ٓ ـمري٘مٞم٦م، ومتٙمقن اًمٜمٝمْم٦م قمغم أؾم٤مس ذًمؽ واضم٦ٌم 

  ظمالف اًمقاىمع وهمػم ُمّمٞم٥م- يم٤من اًمٔمـ أو اًمٕمٚمؿ  وذوط شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وإن

ضمزء ُمقوقع؛  اجلقاب: ٓ يرشمٗمع اإلؿمٙم٤مل إذا يم٤من دظم٤مًم٦م اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ ذم اعمقوقع قمغم ٟمحق 

ًمتٚمؽ اًمنموط ذم احلٙمؿ  ّٕٟمف ومْماًل قمـ اًمٔمـ أو اًمٕمٚمؿ هٜم٤مك دظمؾ أيْم٤ًم ًمٚمقضمقد اًمقاىمٕمل 

أّن ُت٘مؼ اًمنموط واىمٕم٤ًم ٓ يٙمقن ًمف  ٦م هل سم٤مًمقضمقب- وٟمتٞمج٦م أظمذه٤م ذم اعمقوقع قمغم ٟمحق اجلزئٞم

ًمٚمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ دون ُت٘مؼ اًمنموط واىمٕم٤ًم- وًمق  أصمر دون اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ سمذًمؽ، يمام أّٟمف ٓ شم٠مصمػم أيْم٤ًم 

  ت٤مم اعمقوقع، ي٘م٤مل: ىمٞمؾ سمدظم٤مًم٦م اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ قمغم ٟمحق 

  اعمقوقع- ت٤مم أّوًٓ: ٓ يٕم٘مؾ اطمتامل أن يٙمقن اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ ذم ُمثؾ هذه احل٤مٓت   

واعمقوقع ٟمجد أّٟمف ُمـ  وصم٤مٟمٞم٤ًم: ٓ يقضمد دًمٞمؾ ُيًتٔمٝمر ُمٜمف هذا اعمٕمٜمك، وسمٛمالطمٔم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلٙمؿ 

ُمّمٚمح٦م اًمٜمٝمْم٦م شمٕمقد إمم واىمع اًمٔمروف  اخلٓم٠م أيْم٤ًم اؾمتٔمٝم٤مر ُمقوققمٞم٦م اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ هٜم٤م؛ ّٕن 

وضمقد اعمٗمًدة اًمٔمـ دظمؾ ذم ذًمؽ- وقمغم ومرض  وأؾم٤ٌمب شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وًمٞمس ًمٚمٕمٚمؿ أو 

أو اًمٔمـ، ًمـ شمٙمقن هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م سم٤مًمذات ذم اًمٕمٛمؾ  واًمير ذم طم٤مًم٦م قمدم إص٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ 

سم٤مطمتامل وضمقد ُمّمٚمح٦م ذم ٟمٗمس احلٙمؿ أو سمٛمالطمٔم٦م سمٕمض  )اًمٜمٝمْم٦م(، سمؾ ُمٗمًدة، وٓ يٕمتٜمك 

ذات اعمقوقع، واًمتل شمٙمقن أهؿ ُمـ اعمٗمًدة احل٤مصٚم٦م ذم طم٤مل قمدم إص٤مسم٦م  اجلٝم٤مت اخل٤مرضم٦م قمـ 

هق  ًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ شمٕم٘مؾ وشم٘مديؿ شمؼمير صحٞمح ًمٚمقضمقب احل٘مٞم٘مل ًمٚمٜمٝمْم٦م إن يم٤من اهلدف  ؛ اًمقاىمع

اجلّدي واًمقاىمٕمل  شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن ٟمتٞمجتٝم٤م اهلزيٛم٦م ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وٓ ًمٚمقضمقب 

  ٓىمؽماح اًمّمٚمح ُمع قمٚمؿ اهلل سمٕمدم ىمٌقًمف وقمدم إت٤مم احلج٦م-

ويؼمر اًمٙم٤مشم٥م  اعم٤ًمئؾ همػم اعمٕم٘مقًم٦م ُمٕم٘مقًم٦م، ومٙمٞمػ يٗمّن  وصم٤مًمث٤ًم: قمغم ومرض أّٟمٜم٤م اقمتؼمٟم٤م هذه

احلٙمقُم٦م، وسمٕمد رومض  اعمحؽمم ُمٝمّٛم٦م اإلُم٤مم، وُم٤م وىمع ُمـ طمقادث سمٕمد ومِمؾ اًمٜمٝمْم٦م ًمت٠مؾمٞمس 

 اىمؽماح اًمّمٚمح قمغم طمّد شمٕمٌػمه؟
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ُم٘مّمقدة ىمتٚمف ُمٜمٗمٕم٦م يؽمشم٥م قمغم ًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم، ومل ا مل يٙمـ اهلدف هذه اعم٘م٤موُم٦م

قمدم اًمتًٚمٞمؿ ٓسمـ زي٤مد،  ُمـ أضمؾ وم٘مط ٟمٗمًف ًمٚم٘متؾ  قمّرض واإلُم٤ممإلؾمالم، شمٕمقد قمغم ا

  ٕم٦م يزيد!س ُمـ أضمؾ آُمتٜم٤مع قمـ سمٞموًمٞم

أذه٤من ُمٗمٙمري اًمٕم٤ممل  هذا شم٘مٞمٞمؿ يمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ًمٚمٜمٝمْم٦م اًمتل ؿمٖمٚم٧م

لم، وـمالب احلؼ واحلري٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م، وضمذسم٧م ٟمحقه٤م اعمْمحّ و واًمًٞم٤مؾمٞملم اإلؾمالُمل 

وهذا هق شم٘مٞمٞمٛمف ًمٚمٜمٝمْم٦م اًمتل أسمدى هل٤م ٟمٌل اإلؾمالم   ُماليلم اًمٜم٤مس ُمٜمذ صمالصم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم-

٤م ضم٤مء ذم أظم٤ٌمرهؿ عم ـمٌ٘م٤مً ـ  ئر إئٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿوؾم٤م وأُمػم اعم١مُمٜملم ٕمٔمٞمؿاًم

ٕمقا قمغم إطمٞم٤مك طمتّ اًمتجٚمٞمؾ واًمتٕمٔمٞمؿ  ذاكيمؾ ـ  وأطم٤مديثٝمؿ   -ء ذيمراه٤مأوصقا وؿمجَّ

ي يم٤من ذاًم ًمِمخص )إن مل يٙمـ ظمالوم٤ًم ًمألدب( شم٘مٞمٞمؿ ضمٝمقد ؾمٌع ؾمٜمقاتهق هذا 

ُمـ  خيػ ، وملذم إؾمٚمقبٟمحراف آؾمتٌداد اًمٗمٙمري أو آو ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمٖمرور

، ^ىمٞمٛم٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمتل يٗمتخر هب٤م أهؾ اًمٌٞم٧م هذه هل -اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإدسمٞم٦م أيْم٤مً  اخلٞم٤مٟم٤مت 

  ؟!د اًمِمٝمداءؾمٞمّ  ×احلًلمضمٕمٚم٧م اإلُم٤مم اًمتل و

ذات احلريم٦م ويم٤موم٦م  قمغم شمقهؿ إُمر وختٞمٚمف، وم٢منّ  اإلُم٤مم، مل شمٌتـ هنْم٦م ي٤م أظمل يماّل 

ٜمٗمس إومٕم٤مل ًم ويم٤من، وطم٘مٞم٘ملأُمر واىمٕمل هل٤م يم٤مٟم٧م  اإلُم٤ممأضمراه٤م  اًمؼماُم٩م اًمتل 

وم٠مٟم٧م  ،ُمٗمًدة شمٗمروٝم٤م اعمّمٚمح٦م راضمح٦م قمغم أّي وهذه  ، ُمّمٚمح٦م وإقمامل اًمتل أٟمجزه٤م

وهق آُمتٜم٤مع أٓ شمٙمٚمٞمػ واىمٕمل،  ًمإلُم٤مم ٘مد يم٤من ًم -هذا اعمنموع وهم٤مي٦مر سم٤مـمـ مل شمتّمقّ 

ٟمجز أ كهذا ُم٤م اًمتزم سمف طمتّ آؾمتًالم، و ورومض  ،قمـ اًمٌٞمٕم٦م، واحلريم٦م ٟمحق اًمٕمراق

  تف اًمقاىمٕمٞم٦م-ُمٝمٛمّ 

و  ذم اعمٜم٤مم  |: رأي٧م رؾمقل اهلل×احلًلماًمذي ىم٤مل ومٞمف اإلُم٤مم  ومٝمذا احلدي٨م

٦م، ٤م اًمذًمّ ( ُمع قم٤ٌمرة هٞمٝم٤مت ُمٜمّ 311ذم )ص فٟم٘مٚمتىمد   ،أُمرين سم٠مُمر، وأٟم٤م وم٤مقمؾ ُم٤م أُمر

ّٓ  ٓ شمٚمٌثقن سمٕمده٤م أُم٤م إّٟمف: اإلُم٤مماحلدي٨م ي٘مقل  ذم ذيؾ هذا  -أيْم٤مً  سمف وىمٌٚم٧م  يمري٨م ُم٤م إ
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إمم أن  -ي---أيب قمـ ضمدّ  قمٝمد قمٝمده إزمّ  ،كاًمرطم شمدور سمٙمؿ دور  كطمتّ  ،اًمٗمرس يريم٥م

ة أؾمٓمر قمـ ُمًت٘مٌؾ قمٛمر  يم٤من  اإلُم٤مم قمٚمٞمؽ أن شمٚمتٗم٧م إمم أنّ     -(7)سمـ ؾمٕمد خيؼم سمٕمد قمدَّ

إًمٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م أقمامًمف سمح٥ًم  اًمتل اؾمتٜمدت  ةًمديف أُمر واىمٕمل ووم٘م٤ًم هلذه اًمرواي٤مت اعمٕمتؼم

سمـ  ، ويم٤من قم٤معم٤ًم سمٛمًت٘مٌؾ أوًمئؽ اًمٜم٤مس وُمّمػم قمٛمر |ٜمٌلاًمٕمٝمد اًمذي قمٝمده ًمف اًم

آُمتٜم٤مع  لاًمقاىمٕمٞم٦م ه اإلُم٤مم٦م ُمٝمٛمّ  ٧ميم٤مٟموم٘مد  ؾمٕمد، وهذه اعمٕمٚمقُم٤مت شمردُّ ُم٤م أٟم٧م قمٚمٞمف-

طم٤مدصم٦م  أّي  وٓيمِمػ ًمٚمخالف   مل يٙمـ هٜم٤مك أّي وقمـ اًمٌٞمٕم٦م واًمذه٤مب ًمٚم٘م٤مء اًمِمٝم٤مدة، 

  ٦م ُمٜمذ اًمٌداي٦م-مل شمٙمـ هٜم٤مك أروٞم٦م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُمسمؾ همػم ُمتقىمٕم٦م، 

 ؿم٤مء اهلل نإدون اًمتٗم٤مت ُمـ ـ  ا اًمتج٤مه اًمذي سمدر ُمٜمؽ أدقمقك ًمالقمتذار قمـ هذإيّن 

مل اًمتل سمٛمثؾ هذه اًمٜمٝمْم٦م أن ُتذر آؾمتخٗم٤مف ، واعم٘مّدؾم٦مهنْمتف و إلُم٤مماقمغم ُم٘م٤مم ـ 

  د صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ-ؾ شمراث آل حمٛمّ اًمتل تثّ ، وهل٤م ت٤مريخ ُمثٞمالً اًميِمٝمد 

ْمح٧م ُمـ ظمالل ٤م ىمد اشمّ هٜم٤م، رهمؿ أهّن ٟم٦م اعمدوّ تف قمغم اعم٤ًمئؾ أضمقسم ؤواىمراأن 

 وىمع ومٞمف ُمـ اإلضم٤مسم٦م ذم يمؾ ُمقوع قماّم  ٟمريد فٕٟمّ ًمٙمـ اًم٤ًمسم٘م٦م، و  اعم٤ًمئؾ قمغم٤مسم٦م ضماإل

  -اوٓمررٟم٤م ًمٚمتٙمراراعمٖم٤مًمٓم٤مت 

 يصاحل اإلض٬ّ؟ ×اإلَاّـ ٌٖ نإ قتٌ 13 

 ادتٛاب ـ 418 

اإلؾمالم قمغم  اً يم٤من ضر قماّمهلؿسمٜمل أُمٞم٦م وقمـ  اً ص٤مدر سم٤مقمت٤ٌمره قمٛمالً  اإلُم٤ممىمتؾ  نّ إ

  رء- ٓ يٚمثٛمٝم٤موظم٤ًمرة  ،ووم٤مضمٕم٦م ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم ذم اًمت٤مريخ ،وظمٞم٤مٟم٦م وضمريٛم٦م يمؼمى

وىم٤مئد  فوإُم٤مم زُم٤مٟم |أعم٤ًم وأدُمك ًمٚم٘مٚم٥م ُمـ طم٤مدصم٦م ىمتؾ ؾمٌط اًمٜمٌل طم٤مدصم٦م أؿمدّ  وم٠مّي 
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وؿمٝم٤مدشمف  اإلُم٤مم ىمتؾوأُّم٤م  -ُمٕمّمٞم٦م يٛمٙمـ أن شم٘م٤مرن هب٤م ُمٝمام يم٤مٟم٧م يمٌػمة وأّي  -اعمًٚمٛملم

مل دومٕمف، وواهلقان ُمـ أضمؾ  ًمٚمذّل  ومل يروخ ،ُمٜمف مل خيػأّٟمف سم٤مقمت٤ٌمر ىمٌقل اإلُم٤مم ًمف، أي 

، وم٘مد يم٤مٟم٧م ذم ك ىمتؾٟمٍمة اًمديـ، واقمتؼم ظمالوم٦م يزيد سم٤مـمٚم٦م ومل ي٤ٌميٕمف طمتّ  قمـ  يتخؾَّ 

ٚمؿ قمـ ىمراره أصمٜم٤مء اًمٜمٝمْم٦م واؾمتً يزيد أو شمراضمع  اإلُم٤ممسم٤ميع ًمق و -ُمّمٚمح٦م اإلؾمالم

اإلؾم٤مءة ٕهؾ سمٞم٧م و  ًمٙم٤مٟم٧م اخل٤ًمرة اًمتل ؾمتٚمحؼ سم٤مإلؾمالم ٕقمقان احلٙمقُم٦م،

ُم٤م و احل٘مٞم٘مٞمقن، اهنزم إطمرار و ٧م مجٞمع أُم٤مل إمم ي٠مس،ًمسمؾ ًمتحقّ  ،قمٔمٞمامً  ’اًمٜمٌقة

وأصٌح  ،شمقومرت إروٞم٦م ًمٚمثقرة قمغم سمٜمل أُمٞم٦م ىمط، وًمؽماضمع أُمث٤مل قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم

ُمٜم٤مزع وُم٤مٟمع، وعم٤م يم٤مٟم٧م  سمدونوطمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمإلؾمالم يزيد اعم١ًمول قمـ اًم٘مٞم٤مدة اًمر 

  ًمتٕمقيض إضار اًمتل حل٘م٧م سم٤مإلؾمالم قمـ هذا اًمٓمريؼ- هٜم٤مك إُمٙم٤مٟمٞم٦م 

ّٓ و ّٓ ووم٘م٤ًم ًمٙمٚمٛم٦م اإلُم٤مم اًمت٤مرخيٞم٦م: )ٓ أرى اعمقت إ   ؾمٕم٤مدة، وٓ احلٞم٤مة ُمع اًمٔم٤معملم إ

 عملم ذًّم٦م وإه٤مٟم٦م-وم٢مّن اعمقت واًم٘متؾ ؾمٕم٤مدة وؿمٝم٤مدة، واحلٞم٤مة ُمع اًمٔم٤م،  (سمرُم٤مً 

ُمـ  سعمجتٛمع ُمـ سمريم٤مت ذًمؽ اًمقضمقد اعم٘مدّ اطمرُم٤من و اإلُم٤ممىمتؾ  أنّ  واحل٤مصؾ

ّٓ ، أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م ًمٞمزيد  اإلُم٤مم ٕم٦مُم٤ٌميو اًمِمٝم٤مدةاًمٗمرار ُمـ اعمقت واًمتًٚمٞمؿ و  أنّ إ

ّٓ  اإلُم٤مم- ومام يم٤من ُمـ أيْم٤مً   ظم٤ًمرة هذه اخل٤ًمرة قمـ اإلؾمالم، وحيٗمظ ذف  أيدر أن  إ

ة اإلؾمالم، وحيرر إومٙم٤مر، ويمراُم٦م أهؾ  وخيٚمع يزيد قمـ اًم٘مٞم٤مدة اًمروطمٞم٦م  سمٞم٧م اًمٜمٌقة وقمزَّ

، اًمديـسم٤مؾمؿ   ًمٚمديــ سمٜمق أُمٞم٦م ُمـ شمقضمٞمف ضسم٦م ووٓي٦م إُمر اًمنمقمٞم٦م، ًمٙمل ٓ يتٛمٙمّ 

  ة اًمًٞمػ- ك ًمق طمٙمٛمقا ؾمٌٕملم قم٤مُم٤ًم أظمرى سم٘مقّ طمتّ 

لم وُمّمٚمح٦م ُمّمٚمح٦م طمٞم٤مشمف ُمع اًمٔم٤معم اإلُم٤ممذم ُمثؾ هذه إوو٤مع جي٥م أن ي٘مٞمس 

 ٟمٔمر ذم -امُمـ أصم٤مر واًمٜمت٤مئ٩م واعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م، وخيت٤مر إهؿ ُمٜمٝم ؿمٝم٤مدشمف ُمع مجٞمع ُم٤م هل٤م 

ّٓ  ،ُمّمٚمح٦م اًمِمٝم٤مدة واضم٦ٌم اًمرقم٤مي٦ميم٤مٟم٧م  اإلُم٤مم  - ؾمٕم٤مدةطمٞم٨م ىم٤مل: ٓ أرى اعمقت إ

ُم٤م ظمٓمط  وسمريم٤مت طمٗمٔمٝم٤م، وٟمٗمٝمؿ أنّ  عمّمٚمح٦م دًا أمهٞم٦م هذه اوٟمحـ اًمٞمقم أيْم٤ًم ٟمدرك ضمٞمّ 
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  إلؾمالم-اذم ٟمج٤مة  يم٤مٟم٧م صمٛمراشمف شمّم٥ّم ىمد  إلُم٤مماًمف 

أن ُي٘متؾ؛ هق  ×احلًلم: أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٘م٤مل: يم٤من هدف اإلُم٤مم (314ص)ـ ىم٤مل ذم 734 

 اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمٙمالم؟ اإلؾمالم، ومام  كًمٞمحٞم

ض ٟمٗمًف ًمٚم٘متؾ طمتّ  اإلُم٤مم ـ إذا يم٤من اعم٘مّمقد هق أنّ 7  ُمًٚمٛمق احلج٤مز ت٘مّٞمد ك يقمرَّ

  -اًمخ--أيمثر سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم-ـ  ُمثالً ـ  ٞم٤م اًمِمامًمٞم٦موأومري٘م واًمٕمراق واًمِم٤مم 

 ادتٛاب

سم٠مطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم أيمثر  هق شم٘مٞمّد اإلُم٤مم وؿمٝم٤مدة اًم٥ًٌم اعم٤ٌمذ ُمـ ىمتؾ يٙمـ مل

اٟمحراوم٤مت وأزاًم٧م ؾم٤ًٌٌم ًمٜمج٤مة اإلؾمالم،   أصٌح٧م اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  سمؾاإلؾمالم، 

ٟمٔم٤مم اإلؾمالم  ع قوقام يتٕمٚمؼ سمٛمومٞمؾمٞمام  ووالٓت اعمجتٛمع اإلؾمالُمل اًمٗمٙمري٦م، ٓ

أدَّت إمم ىمد وإلصالح، ذم ا ورؤي٦م رائدةؾم٤ًم ًمألطمرار در وٟمٗمٕم٧م ذم يمقهن٤م ،احلٙمقُمل

واًمّمالة واًمّمقم وىمقاٟملم اإلؾمالم اًمٕمًٙمري٦م واجلٜم٤مئٞم٦م  سم٘م٤مء أطمٙم٤مم اإلؾمالم 

اًمذيـ اؾمتقًمقا قمغم زي ىمٞم٤مدة وإُم٤مُم٦م  قمـ ؾمٓمق اًمٚمّمقص أن ُتٗمظ وآضمتامقمٞم٦م، و

  دي٦م سم٤مًمنميٕم٦م إُمقي٦م-اًمنميٕم٦م اعمحٛمّ  شُمٌدل أن ٓاعمًٚمٛملم اعمٓمٚم٘م٦م، و

اعمًٚمٛمقن ومتقطم٤مت  طم٘مؼ فأٟمّ هق ـ وإن يم٤من اعم٘مّمقد 7: (314ص)ـ ىم٤مل ذم  751 

  --اًمخ--اإلُم٤ممىمتؾ  أظمرى سم٥ًٌم 

 ادتٛاب

مل يٙمـ ـ  اًمذي يم٤من سمٗمٕمؾ طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م اًمديمت٤مشمقري٦مـ  اإلُم٤ممىمتؾ  ٟمٙمرر اًم٘مقل سم٠منّ 

رات واًمٗمتقطم٤مت اًمتل ُت٘م٘م٧م اًمتٓمقّ  نّ أاًمنمق، وقمالىم٦م سمٗمتح اًمٖمرب و  ًمف أّي 

 يم٤مٟم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م سمروح ام٘م٦م هبؿ، وإٟمّ مل شمٙمـ ُمتٕمٚمّ  ذم زُم٤من يمؾ واطمد ُمـ اخلٚمٗم٤مء  ًمٚمٛمًٚمٛملم

ذًمؽ اًمٕمٍم ًم٘مٌقل  ة اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمتحرري٦م، واؾمتٕمداد اعمجتٛمٕم٤مت اعمحروُم٦م ذم اإلؾمالم وىمقّ 
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ذم حم٤مومٔم٦م شمٚمؽ  ُمٔمٚمقُمٞمتف أصمر واٟمٕمٙم٤مس اإلُم٤ممويم٤من ًمِمٝم٤مدة   اًمديـ اإلؾمالُمل اًم٘مقيؿ-

حلدود اإلؾمالم وُمٜمٓم٘م٦م  ٤مً ُم٤م، وُُتت٥ًم اشم٤ًمقم اإلؾمالُمل إمم طمدّ  اًمٗمتقطم٤مت قمغم ـم٤مسمٕمٝم٤م 

ُمع اًمٗمتقطم٤مت اًمتل  اإلُم٤مماعم٤ٌمذة ًمِمٝم٤مدة  مل ٟمًتٓمع إدراك اًمٕمالىم٦م  إذاو -ٟمٗمقذ أطمٙم٤مُمف

طمٗمظ روح  ًمذًمؽ ذم يٛمٙمٜمٜم٤م إٟمٙم٤مر اًمٕمالىم٦م همػم اعم٤ٌمذة أىمؾ ٓ ال ومُت٘م٘م٧م سمٕمد ذًمؽ، 

واًم٤ٌمرز ًمٗمتقطم٤مت  اًمٌٓمؾ اًمٙمٌػم  ، وٟمحـ ٟمرى أنّ ٝم٤مد واًمًٕمل ًمٌٚمقغ ُمٗم٤مظمر إؾمالُمٞم٦ماجل

ل أهؾ اًمٕمٍم إُمقي ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم وم٤مشمح اعمٖمرب وإٟمدًمس يم٤من ذم قمداد حمٌّ 

قمغم  ^امـ يديٜمقن ضمرائؿ يزيد ويٕمتؼمون أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ اعم١ميّمد أّٟمف يم٤منو ،^اًمٌٞم٧م 

   طمؼ-

ى ىمتؾ اإلُم٤مم أدّ  أنّ هق  وإن يم٤من اعم٘مّمقدـ 3: (314ص)ذم أيْم٤ًم  ويٙمت٥مـ 757 

ؾمالم ذم ؾمٌٞمؾ قمغم اًمتْمحٞم٦م سم٤مإلسمٕمده٤م  مل شمٕمد ىم٤مدرةو ،إمم إوٕم٤مف طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م

  اًمخ--أهقائٝم٤م اًمٓم٤مئِم٦م--

  ادتٛاب  

ومري٦ًم ضمٕمؾ اإلؾمالم ـ ُمـ تٛمٙمّ طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ىمد وٕمٗم٧م، ومل شم ـمٌٕم٤ًم إنّ 

ة واًمْمٕمػ واًمْمٕمػ يٙمٛمـ ذم ُم٘م٤مرٟم٦م اًم٘مقّ  ة ُم٘م٤مرٟم٦م اًم٘مقّ  ُمٞمزان هقائٝم٤م اًمٓم٤مئِم٦م؛ ٕنّ ٕ

، وطم٤مًم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م وآُمتٜم٤مع قمـ اإلُم٤ممؿمخّمٞم٦م ُمثؾ  سمٞمٕم٦مذم طم٤مًمتل شم٠ميٞمد طمٙمقُم٦م يزيد و

  اًمٌٞمٕم٦م واًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٛمقت واًمِمٝم٤مدة- 

شمقىمظ و هذه اًمثقرة ًمق مل شمٔمٝمر ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ذم ُمثؾ هذه اًمّمقرة ٟمرى أنّ 

واًمثقرات اًمتل أظمذت شمٜمٝمض  ،ُم٦م سم٢ممخ٤مد صقت اعمٕم٤مرولماحلٙمق شمِمٖمؾ و إومٙم٤مر،

يتجّرأ وطمٞمٜمٝم٤م مل اًمذروة،  ٤موىمدرهتة شمٚمؽ احلٙمقُم٦م اًمقاطمدة شمٚمق إظمرى، ًمٌٚمٖم٧م ىمقّ 

ًمتٚمؽ احلٙمقُم٦م ُمتك ُم٤م ة اًمٕمًٙمري٦م ، وًمٜمجح٧م اًم٘مقّ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ اًمثقراتأظمرون 

ؾمالم دون أن يٕمؽموٝم٤م سم٤مإل ـم٤مطم٦مًمإلاخلٌٞمث٦م  ذم شمٜمٗمٞمذ ظمٓمٓمٝم٤م أرادت وطمٞمثام أرادت 
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ة وطمِمٞم٦م اإلُم٤مميم٤مٟمقا ىمد أفمٝمروا سمٕمد ؿمٝم٤مدة إن و  أطمد-  شمٕمٌػمك قمغم طمدّ ـ  ذم واىمٕم٦م احلرَّ

زدي٤مد اًمِمٖم٥م ار إومٙم٤مر ويم٤من ذًمؽ أيْم٤ًم ٟمتٞمج٦م اًمْمٕمػ واخلقف ُمـ شمٗمجّ  وم٘مد ـ 

وهزيٛم٦م هل٤م ذم  ،ًمٚمحٙمقُم٦مأزُم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م قملم اًمْمٕمػ، و هذه ًمٞم٧ًم ىمّقة سمؾ  واًمثقرة-

إمخ٤مد ـ ُمـ ًمٚمديـ اإلؾمالُمل، طمٞم٨م مل شمتٛمٙمّ  ٘مقى اًمديٜمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م اًمقومٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ اًم

اجلريٛم٦م وظم٨ٌم إٟمذال  ة اًمرُم٤مح وؾمٞمقف ٚم٧م سم٘مقّ ىمٜم٤مع اًمٜم٤مس، وشمقؾّم إإصقات و

ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم واحلج٤مج، وهذا أيمؼم دًمٞمؾ قمغم ـ ىمٌٞمؾ: اًمذيـ يٙمتٛمقن أٟمٗم٤مس احلري٦م، ُم

خ٦م سمدُم٤مء اًمٜم٤مس إسمري٤مء  ُمٚمٓمّ دهي٤م شمٙمقن دائامً ؾمٞمقف ضماّل  نّ إحٞم٨م سم ،ٝم٤موٕمٗم 

  واًمقـمٜمٞم٦م- واًمِمخّمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م 

 ؛هبؿ وؾمقء اًمٔمـ ،ُمـ اًمٜم٤مسيٕمٞمِمقن طم٤مًم٦م اخلقف  اإلُم٤مميم٤من سمٜمق أُمٞم٦م سمٕمد ؿمٝم٤مدة 

آل يد ذه٧ٌم اًمًٚمٓم٦م ُمـ وسمٕمد ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم  أهّنؿ ُمٗمرووقن قمٚمٞمٝمؿ-يمقهنؿ يٕمٚمٛمقن 

قُمتٝمؿ اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم أؾمس ُمتزًمزًم٦م ـ سمٜمق أُمٞم٦م رهمؿ اؾمتٛمرار طمٙمًٓ، ومل يتٛمٙمّ ُمٕم٤موي٦م أوّ 

ؾم٘م٤مط ويزيد اًمراُمٞم٦م إل ٓمٓم٤مت ُمٕم٤موي٦م ؾمٌٕملم قم٤مُم٤ًم شم٘مري٤ًٌم ُمـ اًمًػم سمِمٙمؾ شم٤مم قمغم خم

ت أدّ ىمد و ،س ُمـ إذان، سمؾ حمق اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمتقطمٞمد ت٤مُم٤مً اعم٘مدّ  |اؾمؿ اًمٜمٌل

ؾمخط اًمٜم٤مس وُم٘م٤موُمتٝمؿ قمـ شمٕمؼّم آوٓمراسم٤مت واًمثقرات اعمتت٤مسمٕم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م  

  ُمٙمتقوم٦م إيدي-ء هذه إظمػمة إمم سم٘م٤م ًمٚمحٙمقُم٦م

اسملم وهنْم٦م اعمخت٤مر وصمقرة ًم٘مد اؾمتٚمٝمٛم٧م شمٚمؽ اًمثقرات يمثقرة اعمديٜم٦م وصمقرة اًمتقّ 

ـ  سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذـ  وصمقرة اسمـ إؿمٕم٨م وصمقرة زيد قمزُمٝم٤م ُمٓمرف سمـ اعمٖمػمة 

ـ صمٛمرات يم٤مٟم٧م ُم اًم٤ٌمـمؾ اًمتل ودّ ويم٤مٟم٧م روح اعم٘م٤موُم٦م  ، ×احلًلمُمـ هنْم٦م اإلُم٤مم 

  وضمدان اًمٜم٤مس- هتزّ  شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م

 ىمَماحلد إ اإلُم٤مماؾمتخدُمقا سمٕمد ؿمٝم٤مدة  وإن٦م أُمٞمّ  لسمٜم أنّ وظمالص٦م اًمٙمالم هل: 

 اً آرشم٤ٌمط هبؿ قم٤مرك ص٤مر طمتّ ، ىمد شمالؿم٧مهتؿ اعمٕمٜمقي٦م ىمقّ  وًمٙمـ، هتؿ اًمٕمًٙمري٦مُمـ ىمقّ 
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ة وهتؽ طمرُم٦م اًمٙمٕم٦ٌم و ،وومْمٞمح٦م ي ًمْمٕمػ اعمٕمٜمقا ذًمؽ ُمـ فمٝمرت طم٤مدصم٦م احلرَّ

٤ٌمءت أُم٤مٟمٞمٝمؿ وماحلقادث سمٜمل أُمٞم٦م يدومٕمقن اًمثٛمـ هم٤مًمٞم٤ًم،  شمٚمؽًمٚمحٙمقُم٦م، وضمٕمٚم٧م 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) ،وضمٝمقدهؿ اًمراُمٞم٦م إمم اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم سم٤مًمٗمِمؾ 

  -(7) (ٺ ٺ

  ×اإلَاّ ـ اإلع٬ّ ضّد11 

قمغم ـ  (311ص)ث قمٜمف اًمٙم٤مشم٥م ذم اًمذي ُتدّ ـ  ر اإلقمالم اعمْم٤مدـ مل ي١مصمّ 757 

ُمـ إقمالم قمغم اًمرهمؿ و -ذم أذه٤من اًمٜم٤مس اإلُم٤مم ُم٘م٤مم شمْمٕمٞمػـ ُمـ تٛمٙمّ ي، ومل اإلُم٤مم

 وُمتٛمٚم٘مٞمٝمؿ ىم٤مًمقا يمؾ ُم٤م يرهمٌقن، ومل يٙمـ أطمد جيرأ أن يردّ  ُمرشمزىمتٝمؿ  ، وُمع أنّ أُمٞم٦م سمٜمل

ّٓ قمٚمٞمٝمؿ،   سمؾ ّٕٟمف ٜمٗمقس،أصمر ذم اًم أّي ٚمِّػ خُت ومل قمالُمٞم٦م سم٤مءت سم٤مًمٗمِمؾ ظمٓمتٝمؿ اإل  أنّ إ

ك طمتّ  ،اإلُم٤ممردود أومٕم٤مل قمٙمًٞم٦م زادت ُمـ حمٌقسمٞم٦م  ز٘مد ؾم٤مهؿ ذم سمرووم دوًم٦مإقمالم 

ضمقه٤م سمخّمقص طمتّ و -أعم٤مً  اًم٘مٚمقب أؿمدّ  جيٕمؾ  ص٤مر صدى إقمالُمٝمؿ ك اًمٌدع اًمتل روَّ

ق ذًمؽ اًمٖم٤مومٚمقن ُمـ اًمٜم٤مس اقمتؼموه يقُم٤ًم سم٠من  يقم قم٤مؿمقراء يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم  ،ُم٤ٌمريم٤ًم وصدَّ

٤من ٟمًٞم٤من قم٤مؿمقراء وواىمٕم٦م يم ُمٗمتٕمٚمٞمٝم٤م ىمدهمرض  أنّ ُمـ رهمؿ قمغم اًم ،اعمراؾمؿ هؿمٞمقع هذ

وهذا  هل٤م، قمٜم٤مويـ أظمرى وووع إطم٤مدي٨مٓظمتالق يمرسمالء اًمٗمجٞمٕم٦م، ام٤م اوٓمرهؿ 

ة اًمٗمٕمؾ اًمِمديدة ًمٕم٤مؿمقراء ذم اًم٘مٚمقب،  وظمقف احلٙمقُم٤مت اعمٜم٤موئ٦م  دًمٞمؾ أيْم٤ًم قمغم ردَّ

  احلري٦م ُمـ إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء احلًٞمٜمل- و ًمإلؾمالم

أصٌح  اعمجتٛمع اًمِمٞمٕمل  د هق أنّ ق٘مّمعميم٤من ا نـ وإ3: (311ص)ـ يمت٥م ذم 753 

  -- اًمخ--اإلُم٤مم أيمثر شمآًمٗم٤ًم سم٥ًٌم ىمتؾ 
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 ادتٛاب 

هنْم٦م  وًمق مل شمٙمـ، وُم٘م٤موُم٦م ة وصم٤ٌمشم٤مً وىمقّ  ٤مً شمآًمٗمأيمثر  ِمٞمٕم٦ماًم اإلُم٤ممًم٘مد ضمٕمٚم٧م ؿمٝم٤مدة 

اًمدواقمل ُمـ ضمّراء  اًمت٤مريخ ٦مصٗمحقا ُمـ حمُمٜمزًمتٝمؿ احل٤مًمٞم٦م وٗم٘مدت اًمِمٞمٕم٦م ًم اإلُم٤مم

اُم٦م  سمٙمؾ ُم٤م ًمدهي٤م ٞمٝمؿ اًمٕم٤ٌمس اًمتل يم٤مٟم٧م شمًٕمك ًمٚم٘مْم٤مء قمٚم أُمٞم٦م وسمٜمل  ٙمقُم٦م سمٜملحلاهلدَّ

ة ل ذم اقمتزآ اإلُم٤ممآصمر ٚمق وم  -اًم٤ٌمئدة واعمٜمًٞم٦م اًمٞمقم إطمدى اًمٗمرق قا وٕصٌح ،ُمـ ىمقَّ

ومل يًتج٥م سمٕمد قمنميـ قم٤مُم٤ًم ًمدقم٤موي اًمِمٞمٕم٦م عمٜم٤مسة احلؼ  ، ومل يًتِمٝمد،، وسم٤ميعسمٞمتف

وقا هليم٤مٟمقا ًمٞمعم٤م ، واًمِمٕم٤مراتواًمتْمحٞم٦م وآٟمدوم٤مع ُمع شمٚمؽ اهلت٤موم٤مت  ُمتح٤من اٙمذا تٕمرَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )   أي٤مت:هذه ُمْمٛمقن  أيْم٤ًم، وعم٤م فمٝمر 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ    )  ،(7) (ڤ ڤ ڤ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ) ،(7)(ڈ ژ

  اًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط-  عاًمتِمٞمّ اعمحّ٘ملم ذم دقمقى ٕص٤مب أوًمئؽ و  -(3)(ڻ

٤ٌمع شمّ اد ذم ُم٤مهٞم٦م وهقي٦م اًمِمٞمٕم٦م، وضمٕمٚم٧م هذا اعمجتٛمع اعمتٗمرّ  اإلُم٤ممًم٘مد قمٞمَّٜم٧م هنْم٦م 

ىمد اًمِمٞمٕم٦م ذم ْمٕمػ اًمضم٤مٟم٥م  ؿمؽ أنّ  شم٘مقل: ٓ طمٞمٜماموم٠مٟم٧م   اؾمت٘مالًٓ- أيمثر  |دآل حمٛمّ 

ذم تٝمؿ أن شم٠مظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر وٕمػ روطمٞم  قمٚمٞمؽسمٕمد طم٤مدصم٦م يمرسمالء، يٜمٌٖمل زاد أيمثر 

ٓم٤مًم٥م أهؾ عم يمؽماصمفاوقمدم   اإلُم٤ممومرض ُم٤ٌميٕم٦م  قمغمزُم٤من طمٙمقُم٦م يزيد ظمّمقص٤ًم 

 شمٗمٝمؿ هؾ أنّ  ؛ يمل اإلُم٤ممسمٕمد ؿمٝم٤مدة وؿمّدة قمالىمتٝمؿ وُمِم٤مقمرهؿ ة شم٘م٤مرٟمف سم٘مقّ صمّؿ اًمٙمقوم٦م، 

واىمٕم٦م يمرسمالء ضمٕمٚمتٝمؿ أيمثر قمزيٛم٦م وومداًء ومه٦َّم  وهؾ أنّ  ؟وٕمٗم٤مء أم أىمقي٤مءيم٤مٟمقا اًمِمٞمٕم٦م 

 أم ٓ؟

                                                 
 -54: آي٦م اًمتقسم٦م (7)

 -734: آي٦م اًمٌ٘مرة (7)

 -11: آي٦م اًمٜم٤ًمء (3)
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ٗمث٧م روح شمٕمٚمؿ يمٞمػ ٟمُ ًمٙمل  ؛اسملم وواىمٕم٦م قملم اًمقردة ذم يمت٥م اًمت٤مريخىمرأ صمقرة اًمتقّ ا

مح٤مؾمٝمؿ وُمِم٤مقمرهؿ ام يم٤من اًمِمٞمٕم٦م، ومىمٚمقب اًم٤ٌمـمؾ ذم  ودّ واعم٘م٤موُم٦م  اًمٕمزم واًمتْمحٞم٦م 

ّٓ اًمٜم٘مٞم٦م  امـ شمرك ُمًٚماًم وطمٞمدًا  ه١مٓء يم٤من أيمثرو  ،اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة قمغم ة ومٕمؾ ردّ  شمٚمؽ إ

   -اإلُم٤ممِمٝم٤مدة سم سمٕمد ذًمؽ شم٠مصمراً صم٤مرت محٞمتٝمؿ واٟمدوم٤مقمٝمؿ ًمٙمـ ، هنضقمٜمدُم٤م 

سمٕمد طم٤مدصم٦م يمرسمالء ىمد زاد أيمثر اًمِمٞمٕم٦م ذم ْمٕمػ اًمّن ضم٤مٟم٥م إشم٘مقل:  طمٞمٜمامأٟم٧م 

ًمٙمل يتْمح ر سمؽ ُمٓم٤مًمٕم٦م هذه احل٘م٤مئؼ يم٤من إضمدهنْم٦م اإلُم٤مم سمِمٙمؾ وٛمٜمل وشمٜمت٘مد 

ة اًمتل اًم٘مقّ  هذه  نّ أة اًمِمٞمٕم٦م، و٘مقّ ًمٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م  ص٤مرت اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  ًمؽ يمٞمػ أنّ 

شم٘م٤مرن سم٤مًمِمٞمٕم٦م ذم ومرىم٦م  ، وم٠مّي ٤مماإلُمصمر شمْمحٞم٤مت إيم٤مٟم٧م ٜم٤م هذا طمٗمٔم٧م اًمِمٞمٕم٦م إمم يقُم

جمتٛمع أقمٓمك ؿمٝمداء وأهى ذم ؾمٌٞمؾ ديٜمف وهدومف  ! وأّي ؟اًمتْمحٞم٦م واًمث٤ٌمتإفمٝم٤مره٤م 

أمل شمٙمـ هذه اعمّم٤مئ٥م واًمِمدائد واًمٜمٝمْم٤مت واًمثقرات ُم١مصمرة  وقم٘مٞمدشمف سم٘مدر اًمِمٞمٕم٦م؟!

 : سم٘مٞم٦م اًمًٞمػ×اعم١مُمٜملميمام ىم٤مل أُمػم  ذم دمديد ٟمِم٤مط اًمِمٞمٕم٦م واشم٤ًمع دائرة ٟمٗمقذهؿ؟ 

   -(7)أسم٘مك قمددًا وأيمثر وًمداً 

أراد أن  ×احلًلماإلُم٤مم  د هق أنّ ق٘مّميم٤من اعم نـ وإ5: (314ص)ـ يمت٥م ذم 753 

ض ٟمٗمًف ًمٚم٘متؾ؛  هذا و -ٞمك اإلؾمالم سمقاؾمٓم٦م ذًمؽًمٙمل يٗمْمح آل أيب ؾمٗمٞم٤من، وحُي  ُيٕمرِّ

ًا سمحٞم٨م ضمدّ واوح٦م ُمٕم٤موي٦م واسمٜمف يزيد يم٤مٟم٧م  ُمث٤مًم٥م  نّ اعمٓمٚم٥م ًمٞمس صحٞمح٤ًم أيْم٤ًم؛ ٕ

  اًمخ- ُتت٤مج إمم يمِمػ اًمًت٤مر قمٜمٝم٤م---ٓ 

 ادتٛاب 

، يم٤مٟم٧م ُمث٤مًم٥م ُمٕم٤موي٦م ويزيد واوح٦م، وُم٤م يُمت٥م طمقل ذًمؽ يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم وُمِمٝمقراً 

ٜمقا ُمـ وشمٚمؽ اًمِمٝم٤مدة واعمٔمٚمقُمٞم٦م وأه أهؾ اًمٌٞم٧م، ًمتٛمٙمّ  اإلُم٤ممهنْم٦م  وًمٙمـ ًمق مل شمٙمـ 

                                                 
 -17: هن٩م اًمٌالهم٦م، احلٙمٛم٦م (7)
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  تٝمام-ئوشمٖمٞمػم ُمًػمة اًمت٤مريخ وشمؼم ٤مئح، اًمتٖمٓمٞم٦م قمغم شمٚمؽ اًمٗمْم

ُمـ  ذم هذا اًمًٌٞمؾ يم٤من يٍمومٝم٤مضمٝم٤مز ُمٕم٤موي٦م اإلقمالُمل وإُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م اًمتل  إنّ 

وإمم  ف ُمٕمذور،أٟمّ ك يؽماءى ُمٕم٤موي٦م قمغم طمتّ  ،ٕومٕم٤مًمف اعمذُمقُم٦م ؿم٠مهن٤م اظمتالق إقمذار

وأقمامل ُمتٜم٤مىمْم٦م  ٠مومٕم٤مليم٤من ُمٕم٤موي٦م ي٘مقم سمًم٘مد   -والل ذماًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اًمٞمقم 

 ُمًتٖمٗمالً  وخي٤مدعاحلٚمؿ،  ـ، وأطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى يٜم٥ًم ًمٜمٗمًف وُمٌٝمٛم٦م، وم٠مطمٞم٤مٟم٤ًم يتٔم٤مهر سم٤مًمدي

واًمؽمهمٞم٥م واهل٤ٌمت اًمتل يٌذهل٤م-  إومقاه سم٤مًمرؿمقة  اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ويم٤من يًدّ سمذًمؽ 

قمغم أومٕم٤مًمف  ىمرأ يمت٤مب شمٓمٝمػم اجلٜم٤من ًمٙمل شمرى يمٞمػ يؼمر ًمف سمٕمْمٝمؿ ُمقاىمٗمف ًمٚمتٖمٓمٞم٦م ا

  اًم٘مٌٞمح٦م وهمػم اعمنموقم٦م-

ت ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وأزاًم٧م أّي هذه هل  اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة إّن   إهب٤مم وؿمؽ  اًمتل دوَّ

  سمٜمل أُمٞم٦م وضمرُمٝمؿ وأهداومٝمؿ اًمتدُمػمي٦م، وأدَّت إمم إذٓهلؿ- وشمرديد ذم طم٘مٞم٘م٦م ظم٨ٌم 

ّٓ  قمٜمف ث تحدّ اًم ُمـ أطمد ٛمٙمـتي سمحٞم٨م ملهل اًمتل أداٟم٧م يزيد أُم٤مم اًمرأي اًمٕم٤مم، و  إ

   سم٤معمذُم٦م واًم٘مدح واًمٚمٕمـ-

 تفؾمقء ٟمٞماًمٙمالم اًمٍميح واًمقاوح طمقل ُمٕم٤موي٦م و ُمـ× أُمػم اعم١مُمٜملمقمـ  صدر

مل يٚمتٗم٧م  ×احلًلماإلُم٤مم وُمع ذًمؽ ًمق مل شمٙمـ ؿمٝم٤مدة ، أيمثر ُمـ هذا وىم٤ٌمطم٦م أومٕم٤مًمف

 -إمم هذا احلد ُمـ اًمقوقح إمم احل٘م٤مئؼ اًمٜم٤مس

يم٤من يريد أن يثػم  اإلُم٤مم د هق أنّ ق٘مّميم٤من اعم نوإـ 4: (317ص)ذم  ي٘مقلـ 755 

تف؛ ًمٞمحٞمك يزيد ويً٘مٓمقا طمٙمقُم وؾمٌل قمٞم٤مًمف؛ ًمٞمثقروا ودّ سم٘متٚمف  اًمِم٤مم  هؾُمِم٤مقمر أ

  اًمخ- ىمٌقًمف--- ٓ يٛمٙمـ  أيْم٤مً هذا واإلؾمالم قمـ ـمريؼ ذًمؽ- 

 ادتٛاب 

ىمٚم٥م وىمٕمٝم٤م وطمتّك وؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمِم٤مم شم٠مصمػم يمٌػم،  اإلُم٤مميم٤من ًمِمٝم٤مدة ًم٘مد 

ؾ يٜمِمد ُمثإمم أن وصؾ احلد سم٠من ُمِم٤مقمر اًمًٗمراء إضم٤مٟم٥م،  وأصمر ذم سمٜمل أُمٞم٦م،  الطسم
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  اًمٌٞمتلم ذم جمٚمس يزيد: ذيـ ه حيٞمك سمـ احلٙمؿ أظمق ُمروان سمـ احلٙمؿ

ـــ٦مً  ـــك ىَمَراسَم ـــػِّ َأْدَٟم ـــ٥ِم اًمٓمَّ ـــ٤مٌم سمَِجٜمْ  هَلَ

 

ـ٥ِم اًمقهمـؾ   ًَ ٌِْد ِذي احْلَ ـِ ِزَي٤مِد اًْمَٕم ـِ اسْم  ُِم

ــ  ــدد احلّم ــٚمٝم٤م قم ــحك ٟمً ــٛمٞم٦م أو  كـؾم

 

ـؾ   ًْ وًمٞمس ٔل اعمّمٓمٗمك اًمٞمقم ُمـ َٟم
(7)  

 
ظمٓم٥م  وأصٌح٧م -يزيد صقت آقمؽماض وآؾمتٜمٙم٤مررشمٗمع ُمـ داظمؾ سمٞم٧م او

اًمت٤مرخيٞم٦م ذم جمٚمس يزيد وذم ضم٤مُمع دُمِمؼ  ×اًمٕم٤مسمديـ واإلُم٤مم زيـ  ‘احلقراء زيٜم٥م

ك قمٍمٟم٤م وومْمٞمٚمتٝمؿ طمتّ  ^يمِمػ ًمٚمح٘م٤مئؼ وشمٕمريػ سمح٘مٞم٘م٦م أهؾ اًمٌٞم٧مُمِم٤مهد 

 اًمٙمقوم٦م ودُمِمؼ وذم احل٤مض، طمٞم٨م اؾمتثٛمرا سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ يمؾ ُمقىمػ وومرص٦م ُم١ماشمٞم٦م ذم

إقم٤مدة جمد اإلؾمالم ورومٕمتف وشم٘مقي٦م ضم٤مهديـ إمم  ٞم٤ماعمديٜمتلم، وؾمٕم شملم ٤مسملم هاًمٓمريؼ 

اًمِم٤مم ُمـ ؾم٤ٌمهتؿ،  أهؾظمرج أ أيْم٤مً ك - هق ذاأؾمس اخلْمقع ًمٚمحؼ واًمدوم٤مع قمـ اًمديـ

اعمنموم٦م يم٤مٟمقا  ة وهتٙمقا طمرُم٦م اًمٙمٕم٦ٌم أوًمئؽ اًمٜم٤مس اًمذيـ أوضمدوا واىمٕم٦م احلرّ  ك أنّ طمتّ 

  حلٙمقُم٦م-ايزيد وقمٛمالء  ُمـ ضمٜمقد

ة ؾمالح أُمث٤مل ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم ٘مقّ ىم٤مئٛم٦م سمواحلٙمقُم٦م يقُمذاك يم٤مٟم٧م قمًٙمري٦م، ّن إ

  واحلّملم سمـ ٟمٛمػم- 

وشمقا أُم٤م  ُمتقىمػ قمغم شمْمٞمٞم٘مٝمؿ سمٙمؾصالح دٟمٞم٤مهؿ  يم٤من اًم٘م٤مدة اًمًٗم٤ميمقن يرون أنّ 

، ويم٤من ومرادهاإلؾمالم ٕ ومروٝم٤ماعمجتٛمع وطمري٤مشمف اًمتل  قمغم صالطمٞم٤مت وطم٘مقق ة ُمـ ىمقّ 

ُمِم٤مقمر اعمجتٛمٕم٤مت  ؾمٞمٓمرة طمٙمقُم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمٜمٌث٘م٦م ُمـ ُمـ ف ي٘مظ ُمْم٤مضمٕمٝمؿ اخلق

ت إوو٤مع ؾمٞمٕمزًمقن مجٞمٕم٤مً  ُمتك ُم٤مف أٟمّ ؿ يٕمٚمٛمقن اإلؾمالُمٞم٦م؛ ٕهّن   اىمٛمٕمقًمذا  ؛شمٖمػمَّ

ة واًم٘مًقة،   سمٞمٕم٦م يزيد وسمٞمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيدإّن - وظمٜمؼ اعمِم٤مقمراًمٜم٤مس سمٛمٜمتٝمك اًمِمدَّ

ّٓ  قمغم اًمِمٕم٥م، ٟمٗمس هذا اجلٞمش اعمجرمأيْم٤ًم ومروف  اؾمتٞم٘مٔمقا أهؾ اًمِم٤مم ىمد  نّ ٢موم وإ

  -اًمِمٕمٌٞم٦م ُمٙم٤مٟمتٝمؿدُمِمؼ، ووم٘مد سمٜمق أُمٞم٦م  ظمّمقص٤ًم سمٕمد دظمقل ؾم٤ٌمي٤م أهؾ اًمٌٞم٧م إمم 

                                                 
 -357ص 3ج :شم٤مريخ اًمٓمؼمي (7)
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 15َّ  ١ـ ْكط١ ٖا
  ُت٧م هذا اًمٕمٜمقان شمٙمرار ًمٚمٛمٓم٤مًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م- (317ص)ـ ُم٤م يمتٌف ذم 754 

 ٞم٘م٦م هذه آىمؽماطم٤مت، وأصمٌتٜم٤م أنّ ، وذطمٜم٤م ُم٤مهٞم٦م وطم٘مىمد أضمٌٜم٤م قمغم ذًمؽ ُمراراً و

هلٞم٦م سمح٥ًم آي٤مت اًم٘مرآن وهذا ُمـ اًمًٜمـ اإل ،ُمـ أضمؾ إت٤مم احلج٦م ؽماح اًمرضمقع يم٤من اىم

  قمٛمٚمٝمؿ- سمرٟم٤مُم٩موضمزء ُمـ  اًمٙمريؿ وؾمػمة إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء 

 ـ خ٬ص١ ايه16ّ٬ 
ـ ظمالص٦م اًمٙمالم اًمذي يٕمتؼم ضمقاسم٤ًم ًمٙمالم يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد اعمٙمرر ذم 751 

هل٤م ُمٕم٤من قم٤مًمٞم٦م  ،اإلُم٤ممسمِمٝم٤مدة  لطمٞماإلؾمالم أُ  نّ أاًمٕم٤ٌمرة وهل:  هذه  نّ أهق:  317ص

  وُمٗمٝمقم ىمٞمِّؿ وصحٞمح وُمٜمٓم٘مل وقم٘مالئل-

ـ ؾمقاء يم٤من إطمٞم٤مء اإلؾمالم سمٛمٕمٜمك طمٗمظ اًمتٕم٤مًمٞمؿ واًمؼماُم٩م اًمديٜمٞم٦م ُمـ شمالقم٥م 7  

 سمٜمل أُمٞم٦م، وسم٘م٤مء إطمٙم٤مم-

أوو٤مع اعمًٚمٛملم  يم٤مٟم٧م؛ ّٕٟمف إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦موؾمقاء ـ 7   

 ومتٙمقنومتقطم٤مت اومؽموٜم٤م وىمقع ذم قمٍم يزيد، و هلواًمٗمٙمري٦م واًمديٜمٞم٦م يمام  امقمٞم٦م آضمت

يمٌح٧م مج٤مح طمٙمقُم٦م يزيد  اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  نّ وسمام أأُمقي٦م،  ذيٕم٦م ٤مت يزيدي٦م وومتقطم

أدَّت إمم أن ُُتت٥ًم شمٚمؽ اًمٗمتقطم٤مت ومتقطم٤مت ؾمالم ظمٓم٤مره٤م قمـ اإلأسمٕمدت أو

ًمّمقت اًمتٙمٌػم واًمِمٝم٤مدشملم إمم  يّم٤مًٓ إو اإلؾمالم، إؾمالُمٞم٦م، واقمتؼمت تددًا ًمٜمٗمقذ 

 اًمنمق واًمٖمرب-

ىمد ـ  شمقوٞمحف ويمام شمؿّ ـ  اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  يمقنـ وؾمقاء يم٤من سمٛمٕمٜمك وٕمػ سمٜمل أُمٞم٦م؛ 3 

 هن٤مئل- ىمٓمٕمل وسمٜمحق اإلؾمالم  حم٤مرسم٦م وطم٤مًم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسملم أوٕمٗم٧م طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م، 

وضمٕمٚمٝمؿ  اًمِمٞمٕم٦مقمامد أؾمس ىمد  يمقٟمفن اًمِمٞمٕم٦م؛ يم٤من سمٛمٕمٜمك ٟمِمقء وشمٙمقّ وؾمقاء ـ 3 

  حم٤مرسملم ُمًت٘مٚملم جم٤مهديـ-
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إومٙم٤مر  ئ٦مٕمٌزاد ذم شمف ومْمحٝمؿ و٤من سمٛمٕمٜمك ومْمح آل أيب ؾمٗمٞم٤من؛ ٕٟمّ ـ وؾمقاء يم5 

  يزيد- ودّ 

 يمقٟمف ىمديم٤من سمٛمٕمٜمك شمققمٞم٦م أهؾ اًمِم٤مم وإقمالُمٝمؿ سم٤مخلٓمر اعمحدق؛ وؾمقاء ـ 4 

هق س إًمٞمف سمٜمق أُمٞم٦م وُمٕم٤موي٦م ويزيد ًمٞم اًمٓمريؼ اًمذي أرؿمدهؿ  وأومٝمٛمٝمؿ سم٠منّ  ،أي٘مٔمٝمؿ

  -|لأهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌ يًػم قمٚمٞمفاًمٓمريؼ اًمذي 

يم٤من سمٛمٕم٤من وُمٗم٤مهٞمؿ قم٤مًمٞم٦م أظمرى ىمد أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم ُمقاوع قمديدة ُمـ  وؾمقاءـ 1 

  هذا اًمٙمت٤مب-

( هق 317د اخل٤مًمد )صٙمت٤مب اًمِمٝمٞمًم اًمتٕمٌػم اخل٤مـمئواًمتٕمٌػم اًمّمحٞمح ذم ُم٘م٤مسمؾ 

ؾمالُمٞم٦م هذا ُمـ مل يٙمـ يرى ُت٘مؼ ذوط شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإل  اإلُم٤مم أن ٟم٘مقل: إنّ 

ض ًمٚمزوال،  وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يم٤من يالطمظ أنّ  ،ضمٝم٦م وُمتك ُم٤م سم٤ميع يزيد  اإلؾمالم ُُمٕمرَّ

 ؾمالم، وُمـ ضمٝم٦م صم٤مًمث٦م يم٤من يرى أنّ اًم٘مْم٤مء قمغم اإل ذمع ف سمذًمؽ ؾمٞمّن وأيَّد طمٙمقُمتف وم٢مٟمّ 

 وّٕٟمف يم٤من يرى أنّ  ،أن يًٕمك وجيتٝمد ُمـ أضمؾ إٟم٘م٤مذ اًمديـ وإطمٞم٤مء اإلؾمالم قمٚمٞمف 

٦م قمغم أهداف اإلؾمالم اًم٤ًمُمٞم٦م عمح٤مومٔمًمٜمج٤مة اًمديـ وسم٘م٤مء إطمٙم٤مم واقطمٞمدة اًمقؾمٞمٚم٦م اًم

ؿمٝم٤مدشمف،  وآُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م وُمـ صمؿّ  صالطمٞم٦م هل اًمٜمٝمْم٦م وإقمالن اعمٕم٤مرو٦م واإل

، شمفِمٝم٤مدؾمتختؿ سماًمٜمٝمْم٦م  قمٚمٛمف سم٠مّن هذهُمع  ،ػ هب٤م٦م اًمتل يمٚمّ ٦م اخل٤مّص سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٝمٛمّ 

مجٞمع هذه اًمٗمقائد  ٕمدّ شم اًمتل  اًمٜمٝمْم٦م - شمٚمؽقمغم ذًمؽأىمدم وقمٚمٛمف سمؽمشم٥م يمؾ شمٚمؽ أصم٤مر 

 ُت٥ًم هدوم٤ًم هل٤م-أصمرًا اظمتٞم٤مري٤ًم وىمّمدي٤ًم وواًمٜمت٤مئ٩م اًم٘مٞمٛم٦م 

  ه:اًمذي ي٘مقل ذم رصم٤مء ضمدّ  &د ضمٕمٗمر احلكمًمٚمًٞمّ  ٦ماًمٕمٔمٞمٛماًمروح اًمٓم٤مهرة  اًمًالم قمغم

ــ٘مامً  ــتٙمل ؾم ــف يِم ــديـ ُمٜم ــٌح اًم ــد أص  ىم

 

 مم أطمـــٍد همـــػم احلًـــلم ؿمـــٙم٤مإوُمـــ٤م  

ــٌط  ــر اًمً ــؿ ي ــٗم٤م ومٚم ــػ ؿم ــديـ احلٜمٞم  ًمٚم

 

 ذا دُمـــــف ذم يمـــــرسمال ؾُمٗمٙمــــــ٤مإ ّٓ إ  

ـــٞماًل ٓ  ــــ٤م ؾمـــٛمٕمٜم٤م قمٚم ــــف  وُم  قمـــالج ًم

 

ــــف ّٓ إ  ــــٜمٗمس ُمداوي ـــــ٤مإ سم  ذا هٚمٙمــ
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 ؾمـــالم ـمٞمــ٥م هــدى سم٘متـــٚمف ومــ٤مح ًمإل

 

ــــ٤م  ــــقن ذيم ــــف اعمًٚمٛم ـــام ذيمرشم  ومٙمٚمَّ

ــ٦ٍم   ــؾ ظم٤مئٜم ـــ يم ــدى ُم ــؽم اهل ـــ٤من ؾم  وص

 

 ذ ُهتــٙم٤مإؾمـؽم اًمٗمقاـمــؿ يـقم اًمٓمـػ  

ـــ  ـــدـٟمٗمً ــــدهل اًمٗم ــــٗم٤مد ِذع واًم   اء ًم

 

ــــٙم٤م  ــــ٤م َُمٚمـ ــــِف وُم ــــف وسم٠مهٚمٞمـ  سمٜمٗمً

 

 دزاض١ بٝت َٔ ايػعسـ 17 
  :هذا اًمِمٕمر اعمٕمروفسمدراؾم٦م ( 313ص)ذم  ي٘مقمـ 751 

 د مل يًــــت٘مؿيمــــ٤من ديـــــ حمّٛمــــ إن 

 

   ّٓ ــــذيٜملإ ــــٞمقف ظُم ــــ٤م ؾم ــــتكم ي   سم٘م

 
ات قمدهذا : ٟمحـ ٓ ٟمٕمرف ىم٤مئؾ ي٘مقل   يدة-اًمِمٕمر، صمؿَّ أقم٤مد اعمٓم٤مًم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمرَّ

ٟمحـ ٟمٕمرف ىم٤مئؾ هذا اًمِمٕمر، وهق اًمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئل اعمرطمقم أّوًٓ: وٟمحـ ٟم٘مقل: 

اًمٙمٌػم، وهذا اًمٌٞم٧م أطمد أسمٞم٤مت ىمّمٞمدشمف اعمٗمٕمٛم٦م سم٤محلامس  اًمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم 

  ، واًمٌٞم٧م اًمذي يٚمٞمف هق:اًمدىمٞم٘م٦مواًمثقرة واعمٕم٤مين 

 هـــذا دُمـــل ومٚمـــؽمو صـــ٤مدي٦م اًمٔمٌـــ٤م

 

 ُمٜمــــف وهــــذا سم٤مًمرُمــــ٤مح وشمٞمٜمــــل  

 
 وديٜمف وُمذهٌفاًمِمخص م هدف ًمت٘مدّ  ؾم٤ٌٌمً اًمتًٚمٞمؿ ًمٚم٘متؾ  شمّمّقر أن يٙمقن إنّ صم٤مٟمٞم٤ًم: و

٦م واًمث٤ٌمت يّمٌح اًم٘متؾ وآؾمت٘م٤مُم إذ ىمدأُمر امٙمـ وُمٕم٘مقل؛   ـ يمام ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  ـ

ة أظمريـ ومح٤مؾمٝمؿ، أو قمؼمة ًمألقمداء ُمّمدرًا ًم٘مقّ  واًمّمٛمقد ذم ؾم٤مطم٦م احلرب

ة واومتخ٤مر   وقمٚمٞمف -ُم١مشم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ صم٤ٌمت ضمٕمٗمر ذم طمرب  ، وهذااجلٌٝم٦موظمقومٝمؿ، أو قمزَّ

ؿ اًمًٞمقف واًمًٝم٤مم واًمرُم٤مح وإظمٓم٤مر إظمرى اًمٜمٗمسإًم٘م٤مء يٕمتؼم  أيمؼم ٟمٍم  ذم ظمْمِّ

 نٞم٠مسمقومُمـ اًمًٞمقف  شمْمٕمػ روطمٞم٦م أظمريـ ظمقوم٤مً ؛ طمٞمٜمام ًمإلؾمالم واًمدوم٤مع قمـ أهداومف

م ظمٓمقة ظمِمٞم٦م ُمـ اعمقت عمٕمٜمك اًمرىمٞمؼ وىمد أظمذ اًمِم٤مقمر سمٕملم آقمت٤ٌمر ُمثؾ هذا ا- اًمت٘مدُّ

٦م اهلتْمحٞم٦م وًموُمثؾ هذه ا واًمدىمٞمؼ  ٘م٤مل:ومٕم٤مًمٞم٦م، اًمٛمَّ
 

 د مل يًــــت٘مؿيمــــ٤من ديـــــ حمّٛمــــ إن 
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 ؟ اإلُم٤مم: عم٤مذا ٓ يٙمقن هذا اًمِمٕمر ًم٤ًمن طم٤مل أن ىمؾ

واظمت٤مر اًمِمٝم٤مدة اًمتل هل ؾم٥ٌم  ض هذا اًمٖمرُمـ أضمؾ اًم٘متؾ هلذا  اإلُم٤مم اُمتثؾإذا 

آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م وقمدم آؾمتًالم إذ  الم، ومام هق اإلؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ؟ٟم٘م٤مذ اإلؾمإل

  -هدومفسمٚمح٤مظ ًمإلُم٤مم واًمِمٝم٤مدة، يمؾ ُمٜمٝم٤م حمٌقب وُمٓمٚمقب 

ة ُمرّ  يمٞمػ يٛمٙمـ أن حيٞمك اإلؾمالم سمٗم٘مدان  :شم٘مقل ستوات، ًم٘مد هم٤مًمٓم٧م قمدَّ

 إُم٤مُمف؟

  اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اعمٖم٤مًمٓم٦م هل:

روقظمف ًمٚمِمٝم٤مدة و ،وصم٤ٌمشمفوإُم٤مُمف،  ذه٥مُمـ اعمٛمٙمـ أن شمٙمقن شمْمحٞم٦م ىم٤مئد ُم أّوًٓ:

إيامٟمف سم٤معمٌدأ أن يٙمقن إظمالصف وصالسم٦م قم٘مٞمدشمف، وقمغم ذم سمٕمض اعمقاوع قمالُم٦م 

شمٚمؽ ومتٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٗمتح اًم٘مٚمقب ٟمحق شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة، إمم ذًمؽ واًمٓمري٘م٦م اًمتل يدقمق هب٤م 

  اًمٜم٤مس إمم طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة وصدق ىم٤مئده٤م-وؾمٞمٚم٦م هلداي٦م اًمتْمحٞم٦م  

٤م آؾمتًالم ًمٚمٌٞمٕم٦م وىمٌقل إُمّ  ؛: إُمر يم٤من دائرًا سملم حمذوريـام ىمٚمٜم٤م ُمراراً يم وثاكقاً:

إلحل٤مق  سم٤مًمٗمًؼ واًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمرات، وشمرك اًمٓمريؼ ُمٗمتقطم٤مً  طمٙمقُم٦م يزيد اعمِمٝمقر 

اًمٌٞمٕم٦م، وأداء ومريْم٦م إُمر سم٤معمٕمروف  آظمر ضسم٦م ُمٝمٚمٙم٦م ًم٘مٚم٥م اإلؾمالم، أو آُمتٜم٤مع قمـ 

  ًم٘متؾ، واهلت٤مف: ي٤م ؾمٞمقف ظمذيٜمل-واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، واًمث٤ٌمت وا

اًمذي شمتجًد ومٞمف اًمٓمٝم٤مرة واًمت٘مقى واًمٜمزاه٦م  اإلُم٤ممومٗمل اًمّمقرة إومم إذا يم٤من 

ًّ أ اًمذي هق وقمامًم٦م ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ُمع يزيد يتٕم٤مون سمٙمؾ إظمالص  ٦م واًمدٟم٤مئ٦م ٟمٛمقذج اخل

ٚمؼ دم٤مه ، ومل يٌد اًم٘مُمـ ُمِم٤مهدة اٟمح٤ًمر أطمٙم٤مم اإلؾمالم واًمٙمٗمر واًمرضمٕمٞم٦م، ومل يٜمزقم٩م

ويٙمقن ذم ُمٜم٠مى قمـ ، ٦مذًمؽ، ومًتٙمقن طمٞم٤مشمف وأُمقره اعم٤مدي٦م واجلًدي٦م حمٗمقفم٦م وُمّم٤مٟم

ّٓ  ،اخلٓمر    ًمٚم٘مرآن وىم٤مئد٤مء وُمٗمّن ذم هذه اًمّمقرة ؾمٞمًَُٚم٥م قمٜمف وصٗمف يمٛمِمٕمؾ وّو ف  أٟمّ إ

ًمإلؾمالم، وؾمٞمٜمٓمٗمئ ُمِمٕمؾ طمٞم٤مشمف اعمٕمٜمقي٦م اًمذي هق ُم٤مصمؾ إمم اًمٞمقم وؾمٞمٌ٘مك ُم٤مصمالً 



  ×افـفضة احلسقـقة وظؾؿ اإلمام   -------------------------------------------------------------------- 311

 

سم٘م٤مء طمٞم٤مشمف اعم٤مدي٦م  ؼ احلؼ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يمام أنّ ٤مد ًمٚم٤ًمًمٙملم ذم ـمري٤مًء وهووّو  وظم٤مًمدًا 

  اٟمحراف إومٙم٤مر- ي ذم هذه احل٤مًم٦م إمم ي١مدّ 

ٞمٜمجق ؾماحل٘مٞم٘مٞم٦م حمٗمقفم٦م، و اإلُم٤ممشمٌ٘مك مجٞمع قمٜم٤مويـ ومًقف اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ٤م ذم أُمّ 

ي٦م سم٢مقمالن ضسم٦م احلٙمقُم٦م اًمٞمزيد وشمّمدّ  اإلؾمالم، وشم٘مقى اًمروح اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمٜم٤مس وشمِمتد، 

أٟمجز سمذًمؽ ىمد  اإلُم٤ممويٙمقن  ُمٕم٤مروتف وصم٤ٌمشمف اًمٗمريد اًمذي ذاه سمروطمف وأقمزشمف،  اإلُم٤مم

  اًمٕم٤ممل- شمٙم٤مًمٞمػ دم٤مه اإلؾمالم، وأوصؾ هت٤مف: ي٤م ؾمٞمقف ظمذيٜمل إمم أؾمامع ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ 

ومقائد  ر سم٠منّ ؽ شمّمقّ إٟمّ   ؽ شمٖم٤مًمط دون أن شم٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر هذيـ اعمحذوريـ-إٟمّ 

اًم٘مدرة،  ٓسمد أن شمٙمقن ذم طم٤مًم٦م سمًط اًمٞمد واًمٜمٗمقذ اعمٓمٚمؼ ويمامل  اإلُم٤مموسمريم٤مت طمٞم٤مة 

ٔمٝمر آؾمتًالم ًمٚم٘متؾ وطمرُم٤من اخلٚمؼ ُمـ هذه اًمؼميم٤مت ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمف، وشمُ  ٠منّ سمقهؿ توشم

ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ يمٖمػمه دراك ىم٤مسمؾ ًمٚمٗمٝمؿ واإلهمػم س هذا اًمِمٕمر ُمـ ُمٕمٜمك ُم٘مدّ حيٛمٚمف ُم٤م  أنّ 

  اعمٌٝمٛم٦م-

ؾمت٘مٌؾ ؾمٞمقومٙمؿ أل احلٙمقُم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمإلؾمالم، إّٟمٜمل قماّم  ي٘مقل: ي٤م اإلُم٤مم ٟمٕمؿ إنّ 

ٜمل ٓ أسم٤ميع ٛمع اإلؾمالم: ي٤م ؾمٞمقف ظمذيٜمل، وم٢مٟمّ ًم٘متكم وىم اجل٤مئرة اًمتل أطميتقه٤م 

ي٘مقل: ًمت٠مظمذين ؾمٞمقف اًمٔمٚمؿ  اإلُم٤مم  ت ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم-طمٙمقُم٦م يزيد اًمتل اؾمتٕمدّ 

أظمْمع  ـوًم ًٚمؿ ًمٚمٔمٚمؿ أؾمت ـواجلريٛم٦م وشم٘مٓمٕمٜمل إرسم٤ًم إرسم٤ًم وشمًٗمؽ دُمل، ومًقف ًم

  ًمٌٞمٕم٦م يزيد-

اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد مل شمدرك ُمٗمٝمقم هذا اًمِمٕمر اًمراىمل  يم٤مشم٥مد ٤م اًمًٞمّ ًمألؾمػ أٟم٧م أهّي 

ُمٗمٝمقم أيمثر  وم٠مّي   ىمٛم٧م سمٛمٝم٤ممجتف-و قملم احل٘مٞم٘م٦م، دم٤موز اًمِمٕمر إمم طمٙم٤ميتفؿ اًمذي واًم٘مٞمّ 

٦م قمزيٛم٦م اًمٌنم ذم ؾمٌٞمؾ طم ٤مإهّن ُتررًا وإٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ ُمٗمٝمقم هذا اًمِمٕمر،  ٗمظ اعمّم٤مًمح ىمٛمَّ

  ظمػم أظمريـ وؾمٕم٤مدهتؿ-واًمًٝمر قمغم آضمتامقمٞم٦م  

٤مءل قمـ يتًار ُمـ ُمٜمٓم٘مؽ اًمٕمجٞم٥م واًمٖمري٥م، واإلٟم٤ًمن يّم٤مب سم٤مًمدوّ  إنّ  ٤مً طم٘مّ 
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ك شمثٜمل طمتّ  اإلؾمالم كأطمٞم اإلُم٤ممىمتؾ  نّ إ :ـ اًمذي ىم٤ملُمَ   اٟمحراف؟ ُمـفمٝمر ومٞمف ؾم٥ٌم ُم٤م 

 قمغم يزيد وقمامًمف؟

 ٤ٌميع،شمًتًٚمؿ وشمًم٘متؾ واًمِمٝم٤مدة ومل ا طمٞم٨م اظمؽمت ،ًمإلُم٤مم : طمًٜم٤مً ٟمحـ ٟم٘مقل

ُمّمٞم٦ٌم ُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م وأقمٔمؿ رزيتٝم٤م ذم  ×احلًلم اإلؾمالم، ويم٤مٟم٧م ُمّمٞم٦ٌم  ٧مٞموأطمٞم

ومف ذم وسمًط يده وشمٍّم  اإلُم٤مم اإلؾمالم؛ ٕهّن٤م طمرُم٧م اعمجتٛمع ُمـ سمريم٤مت وضمقد 

ت قمغم  قمدم ُم٤ٌميٕم٦م  ف ىمد صم٧ٌم قم٤مزُم٤ًم قمغم طمٞم٤مشمف اعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٗمٞمقو٤مت، ُمع أٟمّ إُمقر، وشمٕمدَّ

هذه اعمّمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م،  سمحٞم٤مشمف- إنّ  كيزيد وُم٘م٤موُم٦م اًم٤ٌمـمؾ إمم أن وحّ 

ـّ   دائاًم ذم طم٤مًم٦م طمزن وقمزاء- وٟمحـ  أقمٔمؿ ُمـ وشمْمحٞمتف يم٤مٟم٧م أيْم٤ًم  اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  ًمٙم

قم٤ٌمد اهلل- ظمقاص وإظمالص إيامن  ِم٤مهد٦م عمٞمواىمٕماًمتْمحٞم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم، وأيمثر 

د وآل ؾ عمحٛمّ ام ؾمجّ وآومتخ٤مر إٟمّ  اإليامن واًمٗمْمٞمٚم٦م ذًمؽ اًمّمؼم واًمّمٛمقد واًمِمج٤مقم٦م و

ؿمٞمٕمل، سمؾ يمؾ إٟم٤ًمن   د صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم وم٘مط، وٟمٗمتخر سمذًمؽ ٟمحـ ويمؾ حمٛمّ 

د يٌح٨م قمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م واحلؼ واحلري٦م واًمتقطمٞمد-   ُمقطمِّ

 تػبٝ٘ خاط٧ـ 18 
ُت٧م قمٜمقان شمِمٌٞمف ظم٤مـمئ ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سمٜمٝمْم٦م  (315ص)ذم  ىم٤مًمفـ ُم٤م 754 

ومٚمٕمٚمؽ شمٙمقن ىمد اظمتٚم٘م٧م هذا إمم أن،  أطمداًمتِمٌٞمف ُمـ  ، وٟمحـ مل ٟمًٛمع هبذا ُم٤مماإل

اًم٤ًمسمؼ، وٟمحـ  فيمالُم (314ص)ذم  صمّؿ يمرر  -ُمّرة أظمرى شمٖم٤مًمطوًمٙمل دمٞم٥م،  اًمٙمالم

  هٜم٤م أيْم٤ًم:ٟم٘مقل وُمرارًا أيْم٤ًم، قمٜمف أضمٌٜم٤م ىمد 

ضمؾ إٟم٘م٤مذ واًمٜمٝمْم٦م ُمـ أ ،اًمديمت٤مشمقري٦م اًمٞمزيدي٦م يم٤من ُم٘م٤موُم٦م ودّ  اإلُم٤ممُم٤م ومٕمٚمف 

ُم٤م ىم٤مم  أنّ يمام  -٦م اًمتل أضمراه٤م هل اًمتل أٟم٘مذت اإلؾمالماخلٓمّ  واعمًٚمٛملم، وهذه  اإلؾمالم

مل يٙمـ  |وىمتٚمٝمؿ ؾمٌط اًمٜمٌل ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ٚم٘مقى ًمُتٓمٞمؿ ُمـ سمف وٓة احلٙمقُم٦م 
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احلٙمقُم٦م هبذا  ل ف ُمٕمف قماّم مل يذه٥م إمم يمرسمالء ًمٞمتٍّم  اإلُم٤مم أي أنّ  ،ًمإلُم٤ممهدوم٤ًم 

وذه٥م إمم  ،مم اًمِمٝم٤مدة مل ي٤ٌميعإي آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م ي١مدّ  ف ُمع قمٚمٛمف سم٠منّ إٟمّ اًمِمٙمؾ، سمؾ 

 وصم٧ٌم إمم أن اؾمتِمٝمد- يمرسمالء

ة  قمـ قمدم اًمٌٞمٕم٦م واًمّمٛمقد  ٞم٦ماعمخّٚمّم٦م اعمت٠مشمّ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م  ًم٘مد يم٤من قم٤معم٤مً   واًمث٤ٌمت، وردَّ

ٙمري، اًمٕمً اًمٗمٕمؾ دم٤مه ضمرائؿ سمٜمل أُمٞم٦م؛ ًمذًمؽ هنض ُمع ي٘مٞمٜمف سمٕمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م آٟمتّم٤مر 

ك سمدُمف ودُم٤مء أقمزشمف ذم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم سمٛمٜمتٝمك اًمرو٤م واًمتًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل-   ووحَّ

 19ّٛ  ز صبٝاْٞـ تص
 ذم طمّد ٟمٗمًٝم٤م اًمتل ذيمره٤م اتآؾمتٌٕم٤مديم٤مٟم٧م  (311إمم ص 311ص)ـ ذم 741 

ّٓ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ احِلَٙمؿ اإلهلٞم٦م ويمقن طمٗمظ اعمّم٤مًمح إهؿ شم٘متيض ذًمؽ ذم حمٚمّ  ف  أٟمّ ٝم٤م، إ

  ٦م-اعمّمٚمح٦م اعمٝمٛمّ  ُمـ شمرك  ّمٚمح٦م إهؿ ومالسمدّ ًمق وضمدت اعم

سمًٌل أهؾ اًمٌٞم٧م هق: قمٜمدُم٤م يدور إُمر سملم حمذوريـ  اإلُم٤ممرو٤م  ُمٕمٜمك إنّ 

يم٤من يٕمتؼم  ٤مإلُم٤مموم -إمم اعمحذور اًمِمديد واًمروقخإؿمد  ؿمديديـ، جي٥م دومع اعمحذور 

يٕمتؼم درأه ، وآظمر حمذور أّي  إلؾمالم أهؿ وأؿمد ُمـ اًمذي هيدد ااخلٓمر اًم٘مٓمٕمل حمذور 

 ضر وظمٓمر؛ ًمذًمؽ رى سمًٌل أهؾ سمٞمتف اًمذي ُٓم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ واضم٤ًٌم ُمع 

وهذا ُمـ  -ٟمٗمًٝم٤ماًمِمٝم٤مدة  قمـ أصمراإلؾمالم اًمذي يم٤من هيدد ٓمر ذًمؽ اخلدرء  أصمره ذم ي٘مؾ 

ًمٚم٘متؾ، ويرى سم٤معمقت واًم٘متؾ ُمـ أضمؾ  |رؾمقل اهللشمٕمّرض ىمٌٞمؾ أن يرى ؿمخص 

سمٍمف  ٤مإلُم٤ممسمًٌل أهؾ سمٞمتف، وم اإلُم٤ممُم٠ًمًم٦م رى  وىمس قمغم ذًمؽ  قمٜمف- درء اًم٘متؾ 

اإلؾمالم، وأصم٤مر اًمتل ٟمجٛم٧م قمـ هذا اًمًٌل، هؾ يم٤من  اًمٜمٔمر قمـ ُمّمٚمح٦م اًمدوم٤مع قمـ 

صمػم ؾمٌٞمٝمؿ ذم إٟم٘م٤مذ ٠مًمٙمـ سمٚمح٤مظ شم  راوٞم٤ًم سم٠مه أظمقاشمف وسمٜم٤مشمف أم ٓ؟ ىمٓمٕم٤ًم مل يٙمـ راوٞم٤ًم-

ف ُمْمٓمر يم٤من راوٞم٤ًم؛ ٕٟمّ  واًمٞم٘ملمسم٤مًم٘مٓمع  هؾ يم٤من راوٞم٤ًم أم ٓ؟ ،وهداي٦م اًمٜم٤مس اإلؾمالم

ُمثؾ   ،اإلؾمالم ن ؾمٌل أهؾ سمٞمتف أو يٜم٘مذ ٤م أن حيقل دو٢مُمّ ومحذوريـ، أطمد اعمإمم اظمتٞم٤مر 
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 ،ؾ ظم٤ًمرة ُمئ٤مت اعماليلم ُمـ أضمؾ طمٗمظ روطمف وروح اسمٜمفاًمِمخص اًمذي يتحٛمّ 

  اًمرى سم٤مًمًٌل ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ أيْم٤ًم-و

ُم٤م أضمٝمؾ اًمِمخص اًمذي ئمـ ؼ، وذًمؽ اًمِمخص اًمذي مل يٗمٝمؿ هذا اعمٜمٓم أسمٕمدُم٤م 

ذم ؾمٌل أهؾ سمٞمتف وقمٞم٤مًمف دون أن يٚمحظ ضمٚم٥م ُمّمٚمح٦م أو دومع  يم٤من يرهم٥م  اإلُم٤مم سم٠منّ 

  ُمٗمًدة، ومل يٙمـ ُمت٠معم٤ًم ُمـ ؾمٌل سمٜم٤مشمف وأظمقاشمف- 

 ص٤مرخ- ؾم٦م وؿمٞمٕمتف دم٤مههذا ُمٜمٓمؼ صٌٞم٤مين، وٟم٦ًٌم ذًمؽ إمم ؾم٤مطم٦م اإلُم٤مم اعم٘مدّ 

٤م اًمًٞمّ  يم٤من  اإلُم٤مم اًمّمٌٞم٤مين، واجلٛمٞمع يٕمٚمؿ أنّ  ًمٗمٙمرهذا ا د ٓ يٛمتٚمؽ ؿمخص يمال أهيَّ

ًمأله؛ ُمـ أضمؾ إيمامل أهداومف وُمٜمع  ٗم٤ًم سم٠من ي٠ميت سم٠مهؾ سمٞمتف إمم يمرسمالء ويٕمروٝمؿ ُمٙمٚمّ 

 ٗم٤مً يمام يم٤من ُمٙمٚمّ احلج٦م،  إت٤مم  سم٤مباًمٓمٕمٜم٦م اًمتل شمريد طمٙمقُم٦م يزيد شمقضمٞمٝمٝم٤م ًمإلؾمالم، وُمـ 

ُٓمتح٤مٟم٤مت اأقمٔمؿ ّؽ حمذم  قماّمهلؿوع سمٜمل أُمٞم٦م ووو، ُمـ اًمٜم٤مساًمٜمٍمة ٓمٚم٥م سم أيْم٤مً 

أن ٓ ، و|قمغم طمرُم٦م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل سم٤محلٗم٤مظٗمقن أوًمئؽ أيْم٤ًم ُمٙمٚمّ يمام يم٤من   اإلهلٞم٦م- 

  اًمّمديؼ واًمٕمدو-أُم٤مم يٗمْمحقا أٟمٗمًٝمؿ 

إذا يمٜم٧م شمٕمتؼم ؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م قمديؿ اًمٗم٤مئدة، وًمٞمس ًمف قمالىم٦م سم٢مطمٞم٤مء اإلؾمالم ٤م أُمّ 

٤مًمح وطِمَٙمؿ قمٔمٞمٛم٦م أظمرى، ومٝمذا وشمققمٞم٦م اًمِمٕمقر اإلؾمالُمل وُمّم ويمن ؿمقيم٦م سمٜمل أُمٞم٦م 

ّٓ سمح٨م آظمر،  سمؾ يرون ذم هذا اًمًٌل ومٚمًٗم٦م وهم٤مي٤مت   ُمثٚمؽرون ـ ٓ يٗمٙمّ يأظمر  أنّ إ

  رومٞمٕم٦م ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم-

ُمـ هذه اًمٗمقائد واًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف، إذن  إذا يم٤من ؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م ٓ يرشمٌط سم٠مّي 

وم٤مت سمٜمل أُمٞم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م وهمػم شمٍّم ُمـ  مل يٙمـ راوٞم٤مً وإذا  ُمٕمف؟ اإلُم٤مم عم٤مذا محٚمٝمؿ ًمٜم٤م: ىمؾ 

ومٚمامذا مل يٕمتـ سمٙمالم اسمـ  واعمخ٤مًمٗم٦م ًمإلؾمالم اًمتل ومٕمٚمقه٤م ُمع أهؾ سمٞمتف،  ٕظمالىمٞم٦ما

ؽميمٝمؿ ذم ُمٙم٦م أو ومٞماحلج٤مز، ؿ ًمـ ي٘مٕمقا ذم إه إذا ُم٤م سم٘مقا ذم ؛ إذ ُمـ اعم١ميّمد أهّن قم٤ٌمس

 حلٜمٗمٞم٦م وقمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر؟د سمـ ااعمديٜم٦م ُت٧م مح٤مي٦م أيم٤مسمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمثؾ اسمـ قم٤ٌمس وحمٛمّ  
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ْمح قمدم وضمقد أروٞم٦م واشمّ ـ  ىمقًمؽ قمغم طمدّ ـ  وعم٤مذا سمٕمد أن اٟمٙمِمػ اًمقوع

وعم٤مذا قمٜمدُم٤م أقمٓمقا إُم٤من  ؿ إمم ُمٙم٤من آُمـ؟هب يرضمٕمٝمؿ، ومل يٌٕم٨م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، مل 

اًمٜمًقة  صح٦ٌم ىمؽماح وسم٘مٌقل ذًمؽ آ اإلُم٤مممل ي٠مُمرهؿ  ؛ٕيب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس وأظمقشمف

 وعم٤مذا؟  وعم٤مذا؟ًمإلؾم٤مءة واًمًٌل؟ ٝمؿ وتٕمرّ سمراوٞم٤ًم ُم٤م دام مل يٙمـ  وإـمٗم٤مل

ًمق و  إضم٤مسم٦م صحٞمح٦م وُمٕم٘مقًم٦م قمـ هذه إؾمئٚم٦م- وم٠مضم٥م ،هذا ُمٜمٝمجؽ٤من إذا يم 

م أضمقسم٦م ؿم٤مومٞم٦م قمـ هذه إؾمئٚم٦م، وقمنمات، ُم٤م شمدقمٞمف ٓ ي٘مدّ  إمم أنّ  ًٓمتٗم٧م ٚم٧م ىمٚمٞمالً شم٠مُمّ 

  إظمرى- سمؾ ُمئ٤مت إؾمئٚم٦م 

ٚمزم ييمؾ ُم٤م ًمديف ويمؾ ُم٤م  م٘مدّ وميم٤مٟم٧م ًمف ُمٝمّٛم٦م إهلٞم٦م  اإلُم٤مم ٠منّ قمٚمٞمؽ آقمؽماف سم

سمِمٝم٤مدشمف وؿمٝم٤مدة  ُمٞمدان اًمدوم٤مع قمـ اًمديـ، وريض  ذمؾمالم ٟم٘م٤مذ اإلإٛمف ُمـ أضمؾ يشم٘مد

شمف، وؾمٌل أهؾ سمٞمتف- ويم٤من ًم٤ًمن طم٤مًمف وُم٘م٤مًمف سمّمدد ؿمٝم٤مدشمف وؾمٌل أهؾ سمٞمتف أقمزّ 

  وضورة اًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اًمديـ، هق:

 ٕمــــد ٟمٗمٞمًــــ٦مًمــــئـ يم٤مٟمــــ٧م اًمــــدٟمٞم٤م شمُ 

 

ــــؾ  ــــغم وأٟمٌ ــــقاب اهلل أقم ــــدار صم  وم

 ٟمِمــئ٧مأوإن يم٤مٟمــ٧م إسمــدان ًمٚمٛمــقت  

 

 (7)وم٘متــؾ اُمــرئ سم٤مًمًــٞمػ ذم اهلل أومْمــؾ  

 
شمٕم٤مل   قمغم هذا اعمٜمٓمؼ اًمرومٞمع واهلّٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، صمؿّ ًٓ شمٕمرف أوّ  ،د اًمٙم٤مشم٥مأهّي٤م اًمًٞمّ 

أٟم٧م شم٘مقل:  ،اًمٌٞم٧م اًمث٤مينهذا  فحيٛمٚمُمٕمٜمك  أّي رأيؽ ٜم٤مًء قمغم سم  -اإلُم٤ممث قمـ هنْم٦م ُتدّ و

ي هذا اًم٘متؾ ي١مدّ  إنّ  يٜمتٗمع اإلؾمالم ُمـ ذًمؽ؟ ُم٤م هل ومْمٞمٚم٦م اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ وُم٤مذا 

  ي٘مقل: اإلُم٤مم ًتجد أنّ وم، ُمٝمام اؾمتٓمٕم٧م ومتٙمٚمؿ- إمم وٕمػ اإلؾمالم

 وم٘متؾ اُمرئ سم٤مًمًٞمػ أومم وأومْمؾ

إؿمخ٤مص اًمذيـ  ٟمٜمٔمر إمم ؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م، ٟمجد أنّ وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ًمق أردٟم٤م أن 

هذه اخل٤ًمرة ٟمٍمًا و ة،٦م قملم اًمٕمزّ وم٘مط، يٕمتؼمون هذه اًمذًمّ  ي٘مػ ٟمٔمرهؿ قمٜمد اًمٔمقاهر ٓ 

  وومخرًا-
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ذات اًمِم٠من اًمرومٞمع  ×احلًلمـمٚم٥م اًمرضمؾ اًمِم٤مُمل أن شمٙمقن سمٜم٧م اإلُم٤مم  إنّ 

٦م واعم١معم٦م ُمـ اعمّم٤مئ٥م اًمٗم٤مدطم ^زي٤مد ٕهؾ اًمٌٞم٧م ضم٤مري٦م ًمف، وإؾم٤مءات يزيد واسمـ 

ه أوضمداهلقان اًمذي أيمؼم أم  وقا هل٤م ءات اًمتل شمٕمرّ هذه اإلؾم٤م واًمٕمّمٞم٦ٌم، ًمٙمـ هؾ أنّ 

واعمالُم٦م  تقسمٞمخ ض ًمٚمءات، ومٛمـ اًمذي أصٌح طم٘مػمًا وشمٕمرّ اء شمٚمؽ اإلؾم٤مضمرّ يزيد ًمٜمٗمًف 

اًمٕمزيزة  ×احلًلمو٧م هل٤م سمٜم٧م ذا سم٘مل ُمـ شمٚمؽ اإلؾم٤مءة اًمتل شمٕمرّ وُم٤م ؟ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مفمرة

وقمٚمٛمٝم٤م، وُيٗمتْمح ُمـ  ‘ة وُمٜمٓمؼ احلقراء زيٜم٥م٦م يٕمرف هب٤م ىمقّ ُم٦م، ؾمقى ىمّّم اعمٙمرّ  

 أُمٞم٦م وظمٌثٝمؿ؟ ظمالهل٤م ضمرائؿ سمٜمل 

، أظمرىمحؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة ذم إزىم٦م وإؾمقاق، وُمـ ُمديٜم٦م إمم  إنّ 

 ؟عمـ شمقضّمف شمقسمٞمخ اًمٜم٤مس وٟمٗمرهتؿطمٞمٜمٝم٤م  ك،اذ وُمـ هذا اعمجٚمس إمم 

اًمٔم٤ممل  إنّ  أم ُمـ أضمؾ سمٜمل أُمٞم٦م؟ ^هؾ يم٤من يٌٙمل اًمٜم٤مس ُمـ أضمؾ أهؾ اًمٌٞم٧م

وإن يم٤من ، واعمٔمٚمقم ُمٜمتٍمًا وإن يم٤من ُمٜمتٍماً  ٤مئر يٙمقن ُمٖمٚمقسم٤ًم وُمٜمٙمنًا وُمٜمٌقذاً واجل

  ٦م-ُمٔمٚمقُم٤ًم سمجريٛم٦م اًمدوم٤مع قمـ احلؼ واخلػم واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُمّ   يم٤منؾمٞمام إذا  ٓ ُمٖمٚمقسم٤مً 

 ْكط١ ٖا١َـ 34 
 ىمد اٟمتٗمض ×احلًلماإلُم٤مم  رون أنّ اًمذيـ يتّمقّ  : إنّ (314ص)ذم  ي٘مقلـ 747 

٘متؾ اإلُم٤مم وؾمٌل سم اًمٗمرح قمٚمٞمٝمؿ يتٕملّم ىمتٚمف ىمد أطمٞمك اإلؾمالم،   ؾ، وأنّ ُمـ أضمؾ أن ُي٘مت

وم٢مذا يم٤من هٙمذا اعمٜمِمقد-  ىمد طم٘مؼ هدومف اإلُم٤مميٙمقن  ًمتّمّقرهؿ ف ـمٌ٘م٤مً أهؾ سمٞمتف؛ ٕٟمّ 

٦م ؾمٛمٕم٧م سمذًمؽ ومروٞم٧م سمف(اإلُم٤ممة ٚمامذا ٟم٘مرأ ذم زي٤مروم   ؟: )ًمٕمـ اهلل أُمَّ

 ادتٛاب

ذم وة اًمتل زظمر هب٤م يمالُمف- ٤مًمٓم٤مت اًمٙمثػمُمـ شمٚمؽ اعمٖم هذه ُمٖم٤مًمٓم٦م أظمرى أيْم٤مً  إنّ 

ـمرح هذه اًمِمٌٝم٦م  أم أراد اظمتٚمط قمٚمٞمف إُمرىمد  هؾ اًمٙم٤مشم٥م ٓ ٟمٕمٚمؿ: ٟمحـ  اًمقاىمع
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   اؿمتٌف- ف ىمد إٟمّ  :إومٙم٤مر؟ ُمـ إومْمؾ أن ٟمحٛمؾ ذًمؽ قمغم اًمّمح٦م وٟم٘مقلًمتٔمٚمٞمؾ 

  رومع آؿمت٤ٌمه ٟم٘مقل:وًمٙمل ٟم

يزيد ُمـ  واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مدر ٗمٕمؾًمسم٤ماًمرو٤م  هق ُمذُمقم وذٟم٥م يمٌػم هٜم٤م هق ُم٤م أّوًٓ:

 اإلُم٤مموأصح٤مب  ؿم٤ٌمب سمٜمل ه٤مؿمؿو اإلُم٤ممهلام اعمجرُمقن، يم٘متؾ وقماّم  واسمـ زي٤مد، 

جي٥م أن يًخط يمؾ ُمًٚمؿ ويمؾ ص٤مطم٥م وٛمػم إذ   وؾمٌل أهؾ سمٞمتف واعمٔم٤ممل إظمرى-

٦م  ِمٛمٚمف هذاؾمٞم سمذًمؽ ويمؾ ُمـ يرى ـ  اإلُم٤ممىمتؾ ـ  هذا اًمٗمٕمؾ قمغم اًمٚمٕمـ: ًمٕمـ اهلل أُمَّ

  ًمؽ ومروٞم٧م سمف-ؾمٛمٕم٧م سمذ

يزيد وقمٌٞمداهلل وآل ُمروان وآل زي٤مد، يمام ٟم٘مرأ ذم زي٤مرة أومرح ىمد  اإلُم٤ممىمتؾ  إنّ 

ُم٤م  ؿمؽ أنّ  وٓ  -×وهذا يقم ومرطم٧م سمف آل زي٤مد وآل ُمروان سم٘متٚمٝمؿ احلًلم قم٤مؿمقراء: 

عم٤م ارشمٙمٌف ٝمؿ طمزن ؿمٞمٕمتٝمؿ وحمٌٞمٝمؿ وأؾمٗمٝمؿ وهمٛمّ  ،^أهؾ اًمٌٞم٧مي٘م٤مسمؾ هور أقمداء 

  -ضمرائؿُمـ أُمٞم٦م  قسمٜم

 صالطمل، وقمدم ىمٌقًمف اًمٌٞمٕم٦ماإل اإلُم٤ممسمخّمقص سمرٟم٤مُم٩م اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ٟمجد و

 د، وأىمدم قمغم هنْم٦م يم٤من يٕمٚمؿ أنّ قّمٛماًمت و٤مثٌاًمو  ٦مٜمٝمْماظمت٤مر اًمو ،آؾمتًالمو

قمٚمٞمف دائرة اًمٔمٚمؿ واجلقر،  ٝمؿ٘مٞمْمٞمشم رهمؿ ورومض اىمؽماطمٝمؿ ووّحك، قم٤مىمٌتٝم٤م اًمِمٝم٤مدة، 

هذه  ، ًمٙمـوفمٚمامً  ٤مً طمٜم٘م وازدادأُمٞم٦م واومل يرض سمٜمق  -ومل يٌع اإلؾمالم سمرى يزيد

أصٌح٧م حمؾ رى اهلل  اإلُم٤مماعمتٛمٞمزة واعمٜم٘مٓمٕم٦م اًمٜمٔمػم اًمتل ىم٤مم هب٤م  قاىمػاعم

يم٤من ظمالف رى  اإلُم٤ممقمغم  قهن ُم٤م اىمؽمطمإواعم١مُمٜملم وشم٘مديرهؿ اًمت٤مم، إذ  |ورؾمقًمف 

وضفرت  يلبك اهلل ذفؽ فـا ورشقفف وادممـقن وحجقر ضابت» ،واعم١مُمٜملم  |اهلل ورؾمقًمف

  -شضاظة افؾئام ظذ مصارع افؽرام وأكقف ْحقة وكػقس أبقة مـ أن كمثر 

وومٕمؾ أقمدائف سمٜمحق  اإلُم٤مم، وُتٙمؿ قمغم قمٛمؾ ه٤مشملم اجلٜمٌتلمز سملم وم٠مٟم٧م ٓ تٞمّ 

  واطمد-
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ُم٤م يم٤من يرى سمف سمٜمق  ، وم٢منّ رء آظمر اعمٓمٚمؼ، واًمرو٤م اًمرو٤م اعمنموط رءثاكقاً: و

سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ،  اإلُم٤ممهق اًمرى سم٘متؾ  واًمٜم٘مٛم٦مًمٚمٕمـ يًتح٘مقن ا أُمٞم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ، وُمـ 

ُمـ وأصح٤مسمف وأٟمّم٤مره  اإلُم٤ممسمف  ريض٤م ُم٤م أُمّ   -هؿّه أاعمقوقع هق ُم٤م أومرطمٝمؿ و وهذا 

ي إمم ًا ي١مدّ ٌمء قمزيز ضمدّ ًم٢مذا يم٤من وم٘مدان إٟم٤ًمن وم  نموط-اعمرو٤م ومٝمق اًمآوٓمرار سم٤مب 

سمذًمؽ اًمتْمحٞم٦م  رضّمحيف ؾمقف ًمتح٘مٞمؼ هدومف، وم٢مٟمّ  ُم٦م ووؾمٞمٚم٦م ُم٘مدّ  يٙمقن طمزن وأمل

وًمقٓ هذه اًمٖم٤مي٦م اعمتقظم٤مة ُمـ ُت٘مٞم٘مف هلدومف ُم٤م يم٤من ًمٞمٗمّرط هدومف،  سمٖمٞم٦م اًمقصقل إمم اًمٌمء

  -ومٞمف أسمداً 

 وقمّد اًمٜمٝمْم٦م وآُمتٜم٤مع قمـ سمٞمٕم٦م يزيد، واًم٘متؾ، شمف،سمٜمٗمًف وأقمزّ  اإلُم٤ممك ًم٘مد وحّ 

حٙمقُم٦م اعمّم٤مئ٥م اًمٕمٔمٛمك يمٚمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اًمديـ ودرء اًميسم٦م اًم٘م٤مشمٚم٦م ًمٚم و

ؾ شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م، وطم٤مز قمغم أقمغم سم٤مًم٘متؾ وُتٛمّ  اًمٞمزيدي٦م قمـ اإلؾمالم، وريض ُمْمٓمرًا 

ُمـ يًٛمع هب٤م يّمدح  ُمراشم٥م اًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ اهلدف واًمٕم٘مٞمدة، ويمؾ 

  صقشمف سم٤معمدح واًمثٜم٤مء واإلقمٔم٤مم واًمتجٚمٞمؾ هل٤م-

وؾمٞمٚم٦م ف ٠مٟمّ ّم٤مومف سمشمّ أي اًم٘متؾ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ا ،ٟمٗمس اعمقوقعٚمٜم٤م ذم ٜم٤م إذا شم٠مُمّ يمام أٟمّ 

ذاشمف، ذا اًمٕمٛمؾ ذم ؾمتٖمٛمرٟم٤م أضمقاء اعمّمٞم٦ٌم واًمٕمزاء، وٓ ٟمرى هب فوم٢مٟمّ  اًمديـ ًمٚمدوم٤مع قمـ 

قاضمٝمتٝمؿ وسمذل روطمف عم اإلُم٤مم؛ ًمٙمل ٓ يْمٓمر هي٤ممجقا اًمديـأُمٞم٦م مل  لًمٞم٧م سمٜم ي٤م :وٟم٘مقل

حم٤مرسم٦م قمغم  أىمدُمقاٟمدُمقا قمغم ومٕمٚمتٝمؿ قمٜمدُم٤م  ًمٞمتٝمؿ  ي٤مو، ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ اًمٖم٤مًمٞم٦ماًمنميٗم٦م 

اعمّمٞم٦ٌم اًمٕمٔمٛمك، وٓ يؽمسمع  ـ اًمديـ؛ ًمٙمل ٓ شم٘مع هذه قم اًمذي اٟمتٗمض ُمداومٕم٤مً  اإلُم٤مم

  -|دهذا احلزن اًمِمديد قمغم ىمٚمقب اًمِمٞمٕم٦م وحمٌل آل حمٛمّ 

ع، وٟمٌدي اًمًخط قمغم سمٜمل أُمٞم٦م وقمغم اًمٔم٤معملم ـ وٟمتقضّم ئٟمٌٙمل وٟم ُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ

ًمٌ٘م٤مء اإلؾمالم  يم٤من وؾمٞمٚم٦م ٤مماإلُمىمتؾ  أنّ ٟمٚمحظ قمٜمدُم٤م  وٟمتْمجر ُمـ أومٕم٤مهلؿ، ًمٙمـ 

  -لاًمٕمٔمٞمؿ اعمْمحّ ثؾ هذا اًم٘م٤مئد سم٤مٟمت٤ًمسمٜم٤م عموٟمٗمتخر ذًمؽ واًمدوم٤مع قمـ اًمديـ، ٟمت٤ٌمهك سم

وؿمٝم٤مدشمف اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة  اإلُم٤ممىمتؾ سمٙمقن ٘مّٞمد واعماًمرو٤م اعمنموط اًمرو٤م هق وهذا 
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وُمـ دون ُمالطمٔم٦م هذا ٓمٚمؼ اعمرو٤م اًمواحل٤مل أّن رو٤م إقمداء هق  ،حلٗمظ اًمديـ 

هلل قمٜمد وىمقع سم٤مًم٘مْم٤مء اإل رو٤م اًمٕمٌد  يِمٌفاًمرو٤م اعمنموط  إنّ  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: -ًمنمطا

ُمت٠مصمرًا وطمزيٜم٤ًم اًمٕمٌد ذم قملم يمقٟمف  أي أنّ  واًمٌٙم٤مء، ٓ يتٕم٤مرض ُمع اًمت٠مملّ و ،اًمٌالء واعمّمٞم٦ٌم

 ×طملم ؿمٝم٤مدة وًمده قمكم سمـ احلًلم اإلُم٤ممُمثؾ اًمذي ضمرى قمغم  ت٤مُم٤مً   -يٙمقن راوٞم٤مً 

 ومرط وسمٙمك ُمـ وشمْمحٞمتف ذم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ اًمديـ، شم٠مملّ  ه سمِمٝم٤مدشمف قملم رو٤مومٝمق ذم 

  -سمف وُمّم٤مسمف فقمغم ومراىم طمزٟمف

ٓ أضمٞم٥م اسمـ ) ٠م ًمٚم٘متؾ، وىم٤مل:قمٜمدُم٤م هتٞمّ  أم ٓ٘متٚمف راوٞم٤ًم سم اإلُم٤ممهؾ يم٤من  ىمؾ ًمٜم٤م:

 ّٓ شمٙمقن مل يٙمـ راوٞم٤ًم،  :ىمٚم٧م نوم٢م ؟(7)( اعمقت ومٛمرطم٤ًٌم سمفزي٤مد إمم ذًمؽ أسمدًا ومٝمؾ هق إ

: ىمٚم٧م وإن- ف ًمق مل يٙمـ راوٞم٤ًم ٓؾمتًٚمؿ وسم٤ميع؛ ٕٟمّ اإلُم٤ممًمٚمقاىمع وعمٜمٓمقق  ٤مًمٗم٤مً سمذًمؽ خم

 ُمِمٛمقًٓ  اإلُم٤ممرى سمف  سم٤مًمٕمٛمؾ اًمذي  ُمـ ريضيمٞمػ شمٕمتؼم ؛ طمٞمٜمٝم٤م يم٤من راوٞم٤مً  فٟمّ إ

٦م ؾمٛمٕم٧م سمذًمؽ ومروٞم٧م سمف  ؟(سم٤مًمٚمٕمـ: )ًمٕمـ اهلل أُمَّ

رو٤م إقمداء ٤م أُمّ ، اًمدوم٤مع قمـ اًمديـذم جم٤مل ؿمٞمٕمتف وحمٌٞمف هق  ٤مورو اإلُم٤ممرو٤م  إنّ 

  -اًمرو٤مئلمهذيـ سملم أطمد خيٚمط  وٓ، اإلُم٤ممىمتؾ  وٟمٗمس ،سمذات اعمقوقعؼ ُمتٕمٚمّ ٝمق وم

واًمِمٕمقر سم٤مًمٗمخر وآقمتزاز هق ذًمؽ اًمٌمء اًمذي يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٛم٤ٌمه٤مة  إنّ  وثافثاً:

تف اًمٕم٤مًمٞم٦م وهنْمتف اًمتل ًمٞمس هل٤م ُمثٞمؾ ومهّ  اإلُم٤ممقمٛمؾ  ة اًمٕم٘مؾ، ومٕمٜمدُم٤م يالطمظ ىمقّ 

اًمٙمٌػمة ًمٚمٛمجتٛمع واًمدوم٤مع قمـ احلؼ،  ذم ؾمٌٞمؾ احلٗم٤مظ قمغم اعمّم٤مًمح  ؿمٝم٤مُمتفووشمْمحٞمتف 

  قمٚمٞمف- اًمثٜم٤مء يتٕملّم 

٦م اًمذي ئمٝمر ُمـ ظمالل ة اًمٜمٗمس واًمرو٤م سم٠مداء اعمٝمٛمّ هذا هق اًمِمٕمقر سم٤مًمٗمخر وىمقّ 

وظمٓمٌٝمؿ اجلريئ٦م، وم٘مد يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن سمتقسمٞمخ وشم٘مريع أهؾ اًمٙمقوم٦م   ^يمٚمامت أهؾ اًمٌٞم٧م

، |ويٕمّدوهنؿ ُم١ًموًملم أُم٤مم اهلل واًمرؾمقل يٛم٦م اًمتل ارشمٙمٌقه٤م، وسمٜمل أُمٞم٦م سم٥ًٌم اجلر

                                                 
 -771ص :إظم٤ٌمر اًمٓمقال (7)
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يمام ىم٤مًم٧م  هلل،إلًمٚمتٙمٚمٞمػ ا اُمتث٤مًٓ و ُمٗمخرة وـم٤مقم٦م هلل  اإلُم٤ممٝمؿ يرون قمٛمؾ ًمٙمٜمّ 

ّٓ  ‘اًمّمدي٘م٦م اًمّمٖمرى قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم ه١مٓء   مجٞمالً، ٓسمـ زي٤مد اعمتجؼم: )ُم٤م رأي٧م إ

ُم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمت٠مصمر واًمٌٙم٤مء ٤م أُمّ  -(7)(ىمقم يمت٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًم٘متؾ ومؼمزوا إمم ُمْم٤مضمٕمٝمؿ

الطمٔم٦م فمٚمؿ وضمرائؿ سمٜمل أُمٞم٦م ًمٚمِمخّمٞم٦م ُم، ُمـ واًمٕمقاـمػ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜم٘مٞم٦م ٝمق اعمِم٤مقمروم

 اعمجتٛمع وصالطمف، ومل شم٘مٍّم  اًمقطمٞمدة اًمتل وّح٧م هبذا اًمِمٙمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اًمديـ وظمػم 

شمث٤مر و ،إٟم٘م٤مذ اإلؾمالم يمؾ ذًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ ًمٚمًٌل أهؾ سمٞمتٝم٤مشمٕمريض ذم سمذل اًمٜمٗمس و

أدٟمك ُمًتقى ُمـ قمغم ذم ذاشمف  يٜمٓمقييمؾ ؿمخص  ًمدى اًمٕمقاـمػ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اجلٞم٤مؿم٦م 

  إطمزان واعمّم٤مئ٥م-ُمـ ذم همٛمرة   ويٕمٞمش ،احل٥م ًمٚمخػم واحل٘م٤مٟمٞم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ُمـ اًمتِمجٞمع ُمـ سملم احِلَٙمؿ اًمتل شمٗمّن إّن 

واحلٗم٤مظ قمغم  اإلُم٤ممهذه اًمٕمقاـمػ ًمتجٚمٞمؾ ومٕمؾ اؾمتثامر  :له اإلُم٤ممُمّم٤مئ٥م  قمغم ذيمر 

احلًٞمٜمٞم٦م، وشمٕمريػ اًمٜم٤مس هبدومف، واًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ احلؼ  آصم٤مر هنْمتف وهن٩م اعم٘م٤موُم٦م 

  واًمديـ واًمٕم٘مٞمدة-

قمالىم٦م واٟمًج٤مم سملم هذه اعمِم٤مقمر وُمِم٤مقمر سمٜمل أُمٞم٦م اخلٌٞمث٦م، وؾم٤مئر  شمقضمد أّي ٓ 

 ٕنّ  ؛أهؾ احلؼ وأهؾ اًم٤ٌمـمؾ ُمثؾ ،ماإلُم٤موومرطمقا سم٘متؾ  روقا  ـأقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م اًمذي

ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمتِمٗمل وإؿم٤ٌمع اًمِمٕمقر يم٤من  اإلُم٤مم أُمٞم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ سم٘متؾ  لريض وومرح سمٜم

ٟمٚمٕمٜمٝمؿ قمٜمد ٟمحـ و ،اإلؾمالُمل سم٤محل٘مد واحلًد واًمٕمداوة ٕهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م واًمديـ 

٦م ؾمٛمٕم٧م سمذًمؽ ومروٞم٧م سمف(هل شمٜم٤مىمراء وأٟم٧م  ،اعم٘مّمقد ُمٕمٚمقم -ذه اًمٕم٤ٌمرة: )ًمٕمـ اهلل أُمَّ

  -اًمٕم٤مملقم٘مٞمدة ُتٛمٚمٝم٤م سمحٞم٨م دمٕمٚمؽ شم٘مقم هبذه اعمٖم٤مًمٓم٤مت، اهلل   أّي 

يٌٙمقن؛ ٕهّنؿ  ×د اًمِمٝمداءأشم٤ٌمع ؾمٞمّ  : احل٘مٞم٘م٦م هل أنّ (314ص)ذم  ي٘مقلـ 747 

                                                 
، سمٓمٚم٦م 73، اًمًٞمدة زيٜم٥م ص33، طمٗمٞمدة اًمرؾمقل ص37ص 7ج :ُم٘متؾ احلًلم ًمٚمخقارزُمل (7)

 ثػم ويمت٥م أظمرى-و شم٤مريخ اًمٓمؼمي واسمـ يم735يمرسمالء زيٜم٥م سمٜم٧م اًمزهراء ص
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  اًمخ--ك ضسم٦م ىمقي٦م سم٘متؾ زقمٞمؿ اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ--شمٚم٘مّ  اإلؾمالم  يرون أنّ 

خلّمقص ُمٕم٤موي٦م ويزيد اًميسم٦م اًمتل وضمٝمٝم٤م سمٜمق أُمٞم٦م وسم٤م أنّ  هل ج ـ احل٘مٞم٘م٦م

ّٓ  ًمإلؾمالم، يم٤مٟم٧م ضسم٦م ىم٤مشمٚم٦م وامٞمت٦م،  ة اًمٗمٕمؾ اًمٜم٤ممج٦م قمـ وردّ  اإلُم٤ممهنْم٦م   أنّ إ

   اًمً٘مقط اًم٘مٓمٕمل- طم٤مومٔم٧م قمغم اإلؾمالم، وأٟم٘مذشمف ُمـ ظمٓمر ىمد ُمٔمٚمقُمٞمتف وؿمٝم٤مدشمف 

 سم٠مّي  اإلُم٤ممُمـ اًمتخّٚمص ُمٜمذ اًمٌداي٦م قمغم يم٤مٟمقا قم٤مزُملم أُمٞم٦م سمٜمل احل٘مٞم٘م٦م هل أّن 

قمـ  فإؾمٙم٤مشم حم٤موًم٦مأظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد ُمـ اإلُم٤مم وؿ يئًقا ُمـ ؛ ٕهّن ؿمٙم٤ملإ ؿمٙمؾ ُمـ 

ٝمقا وإن وضّم ومٝمؿ - ؾمالم ُمـ ضمذوره٤مٟمٌت٦م اإل، وم٘مرروا ىمٓمع اًمتٝمديدو ـمريؼ اًم٘مّقة

ّٓ  اإلُم٤ممؾمالم ضسم٦م ُمقضمٕم٦م سم٘متٚمٝمؿ ًمإل ىمد دومع  اإلُم٤ممّن ٕ؛ ُمٌتٖم٤مهؿمل يّمٚمقا إمم  أهّنؿ إ

ٚمف ُتٛمّ شمف ُمـ ظمالل ٠مقمزّ وسم سمٜمٗمًف ٤مؾمالم، ووىم٤مهاإل غمشمٚمؽ اًميسم٦م اًم٘مقي٦م واخلٓمرة قم

  -تٚمؽ اعمّم٤مئ٥مًم

اًمذي يم٤من رضمؾ اًمٕمداًم٦م وص٤مطم٥م  اإلُم٤ممسمٜمل أُمٞم٦م وإن أرادوا سم٘متؾ  احل٘مٞم٘م٦م هل أنّ 

د اإليامن واحلري٦م أن ي٘متٚمقا اًمٕمداًم٦م واًمت٘مقى واًمٗمْمٞمٚم٦م  ًّ ، واحلري٦ماإليامن واًمٗمْمٞمٚم٦م وجم

 ،اًمٕمداًم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦مىمد ص٤من طمٞم٨م  ،ْمّحلسمٗمْمؾ ذًمؽ اًمزقمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ اعم ٝمؿ ومِمٚمقاًمٙمٜمّ 

اًمٕم٤مدًم٦م ُم٤مصمٚم٦م  اًمديـشمٌ٘مك شمٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن وأطمٙم٤مم  كطمتّ  اإلؾمالم وأطمٞمل سمٛمٔمٚمقُمٞمتف 

  إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م- وظم٤مًمدة 

 ـ قصٝد٠ خايد بٔ َعدإ ايطا٥ٞ ايتابعٞ 34 
 (7)ىمتٚمقا سمؽ اًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمال                      ٟمَّامإوُيٙمؼمون سم٠من ىُمتٚم٧م و

ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من قمٔمؿ ضمريٛم٦م سمٜمل أُمٞم٦م وأمهٞم٦م هذه اعمّمٞم٦ٌم ضم٤مءت اًم٘مّمٞمدة هذه 

هذا يٕمّد و  اجلٜم٦م واعمجلء سمرأؾمف اًمنميػ إمم دُمِمؼ- د ؿم٤ٌمب أهؾ أي ىمتؾ ؾمٞمّ  ،اًمٕمٔمٛمك

                                                 
 -343ص 7، شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ج731، ٟمٗمس اعمٝمٛمقم ص741ص 1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ج (7)
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ذم يزيد ذم  قم٤مصٛم٦م وذم  ذم ذًمؽ اًمٕمٍمأسمٚمغ ُم٤م أٟمِمد أسمٞم٤مت أظمرى ُمـ  ٦ماًمٌٞم٧م ُمع صمالصم

 اإلُم٤ممِمٝم٤مدة ًم اًمِمديد ّمدىاًمأيْم٤ًم قمغم  دّل يواًمنميرة،  ٟمقاي٤مهؿسمٜمل أُمٞم٦م وومْمح 

   -ُمـ يزيد ذم ُمديٜم٦م دُمِمؼ وًمٙمراهٞم٦م اًمٜم٤مس

  إسمٞم٤مت اًمثالصم٦م إظمرى:إًمٞمؽ 

 دضم٤مؤوا سمرأؾمؽ يـ٤م سمــ سمٜمـ٧م حمّٛمـ

 

 ُمٞمالً زُماًل سمدُم٤مئـــــف شمـــــتـــــزُم  

ــ  ــ٧م حمّٛم ـــ سمٜم ــ٤م سم ــؽ ي ــ٠مٟمَّام سم  دويم

 

ــقًٓ   ــديـ رؾم ــ٤مرًا قم٤مُم ــقا ضمٝم  ىمتٚم

ــــدسمروا  ــــقك قمٓمِمــــ٤مٟم٤ًم ومل يت  ىمتٚم

 

ـــزيالً ذم   ـــرآن واًمتٜم ـــؽ اًم٘م   ىمتٚم

أسمدى اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م ذم ذح ىمد هذا اًمِم٤مقمر  نّ هق أاحلؼ واإلٟمّم٤مف  إنّ  

هذه إسمٞم٤مت و  سمٞم٤من-سمٚمغ سم٠م ×د اًمِمٝمداءًٞمّ ُمدطمف ًم ذم قملموذم سمٜمل أُمٞم٦م،  اإلُم٤ممُمّمٞم٦ٌم 

د يزيد طملم دظمقل رأس ؾمٞمّ  قم٤مصٛم٦مؾ احلٙمؿ احل٘مٞم٘مل واًمِمٕمٌل عمديٜم٦م دُمِمؼ تثّ 

قمغم يمالُمؽ  وردّ  ،صقت اقمؽماض اًمٜم٤مسومٝمل   هى إمم هذه اعمديٜم٦م-وإ ×اًمِمٝمداء

مل شمزد ذم ومْمٞمح٦م آل أيب ؾمٗمٞم٤من، ومل  ^اًمٌٞم٧م وؾمٌل أهؾ  اإلُم٤ممؿمٝم٤مدة  إنّ  :طملم ىمٚم٧م

أقمٔمؿ ام٤م  يم٤منذم اًم٘مٚمقب  ×د اًمِمٝمداءصدى ؿمٝم٤مدة ؾمٞمّ إّن   شمثر ُمِم٤مقمر أهؾ اًمِم٤مم-

  ٦م ًمإلؾمالم-وُمٜمٛمٞم ٥مٟمت٤مئجٝم٤م وومقائده٤م يمٌػمة ُمـ يمؾ ضم٤مٟم ر، ويم٤مٟم٧مٟمتّمقّ 
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 ـ ايٓتا٥ج ٚاآلثاز4
ـ شمؿَّ ذم هذا اًمٗمّمؾ ـمرح أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٝمجٛم٦م اًمقطمِمٞم٦م اًمتل ٟمٗمذهت٤م طمٙمقُم٦م 743

ّٓ ٌٓمقًمٞم٦ماًم ×احلًلميزيد اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم، وأصم٤مر اًم٘مٞمِّٛم٦م ًمٜمٝمْم٦م اإلُم٤مم  ذًمؽ   أنّ ، إ

وم٧م سم٠مهّن سمؾ قمُ  ٤م ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م،أفمٝمرت اًمٜمٝمْم٦م قمغم أهّن  ُرشّم٥م سمّمقرة ٤م يم٤مٟم٧م هنْم٦م و٤مرة- رِّ

يم٤مٟم٧م أيمثر وأهؿ ُمـ ٟمت٤مئجٝم٤م  اًمٜمت٤مئ٩م وأصم٤مر همػم اعمٓمٚمقسم٦م ًمٚمٜمٝمْم٦م أنّ  قنٔمٜمّ يواجل٤مهٚمقن 

اعمٗمًدة همػم اعم٘مّمقدة اعمؽمشم٦ٌم قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م أيمؼم ُمـ ُمّمٚمحتٝم٤م، إذ ًمق يم٤من  ، وأنّ اعمٜمِمقدة

ٕطمداث اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ًم٤ٌميع ذم اعمديٜم٦م، ودمٜم٥م ُم٤م ٟمجؿ ُمـ ظم٤ًمئر- ومٕمدم سمتٚمؽ ا قم٤معم٤مً  اإلُم٤مم

ومض اًمٌٞمٕم٦م ذم اعمديٜم٦م؛ ًمذًمؽ سمتٚمؽ احلقادث همػم اعمتقىمٕم٦م ىمد أُمٚم٧م قمٚمٞمف ر اإلُم٤ممقمٚمؿ 

وعم٤ّم طمّمؾ ًمف اًمٕمٚمؿ سمتٚمؽ احلقادث سم٤مدر إمم اًمّمٚمح واىمؽمح  ،ك ٟمحق اًمٕمراقُترّ 

ّٓ ؾ سمٜمٗمًف قمـ ُتٛمّ  ٟم٤مئٞم٤مً  ،آىمؽماطم٤مت اًمثالصم٦م وإن أُمٞم٦م  سمٜمل  أنّ ُم١ًموًمٞم٦م احلرب، إ

 ،ُم٘مؽمطم٤مت اإلُم٤مم ويم٤مٟمقا اعم٤ٌمذيـ هلذه اخل٤ًمئر٤م ُتّٛمٚم٧م ُم١ًموًمٞم٦م احلرب سمرومْمٝم

وـمٖمٞم٤من سمٜمل أُمٞم٦م،  أقمّدت إروٞم٦م حلّمقل شمٚمؽ اخل٤ًمئر هل اًمتل اإلُم٤ممهنْم٦م  وًمٙمـ

٦م اًمذيـ أهؾ اًمًٜمّ راء سمٕمض ح يم٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد سمؾ ـمٌ٘م٤ًم ٔـمٌ٘م٤ًم ًمٓمرطمّتك وإن يم٤من 

اقمؽماض أو  وٓ يرد قمٚمٞمف أّي  ،ُمٕمذوراً  اإلُم٤مم يم٤منيم٤من هذا اًمٙم٤مشم٥م ذم صدد اًمرّد قمٚمٞمٝمؿ 

 ٜم٤مًء قمغم هذا اًمٓمرح أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمف-وًمٙمـ ذم اجلٛمٚم٦م ضر هذه اًمٜمٝمْم٦م سم، إؿمٙم٤مل
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 ادتٛاب

ٚمٓمرح اًم٤ٌمـمؾ ًمٙمت٤مب اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد اًمتل هل ٟمتٞمج٦م ًمـ  ضمقاب هذه اًمِمٌٝم٦م رهمؿ أنّ 

 واعم٤ٌمين اعمحٙمٛم٦مُيٕمٚمؿ ُمـ ظمالل ُمالطمٔم٦م إسمح٤مث ـ  ؾم٦ماعم٘مدّ  اإلُم٤ممًمٜمٝمْم٦م  ه٤مٟم٦مواإل

ّٓ واًمرصٞمٜم٦م اًمتل شمٓمرّ   إمم ضمقاهب٤م أيْم٤ًم- هٜم٤م ٜم٤م ؾمٜمِمػم أٟمّ ىمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ُمرارًا، إ

 قمغم شمٖمػّم  يٙمقن ُم١مصمراً أُمر همػم ُمتقىمع سمحٞم٨م  ف مل ي٘مع أّي ـ يمام ذيمرٟم٤م ُمرارًا أٟمّ 7

 هل٤م-إوو٤مع وشمٌدّ 

يٕمٚمؿ سم٤مهلجٛم٦م اًمقطمِمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م وقمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م و ،طمداثيتقىمع إ اإلُم٤ممـ يم٤من 7

 ك يًٗمٙمقا دُمف-ؿ ًمـ َيَدقمقه طمتّ أهّن شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م، وأظمؼم ُمرارًا سمٛم٘متٚمف و

قمغم ؾمٌط  اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم اهلجٛم٦م اًمقطمِمٞم٦م حلٙمقُم٦م يزيد ـ جي٥م آًمتٗم٤مت إمم أنّ 3

ًمف هق  ل إضمراء ُمٝمؿ، ومقوم٘م٤ًم ًمٜم٘مؾ اًمٞمٕم٘مقيب يم٤من أوّ سمداي٦م طمٙمقُمتفىمد سمدأت ُمع  |اًمٜمٌل

قمـ  اإلُم٤ممسم٤مُمتٜم٤مع  اًمٔم٤مهرذم  ُمنموـم٦م ٧ميم٤مٟموإن اهلجٛم٦م  وهذه ،اإلُم٤مم٘متؾ سم إُمر

 ّٓ وسم٤مخلّمقص ـ  شم٤مريخ سمٜمل أُمٞم٦م ودم٤مرهبؿ اعمتٙمررة وىم٤ًموهتؿ وضمرائٛمٝمؿ  أنّ اًمٌٞمٕم٦م، إ

 وص٤مر ضمٚمٞمسأو ؾمٙم٧م  اإلُم٤ممشمٚمؽ اهلجٛم٦م ُمتح٘م٘م٦م ؾمقاء هنض  شمدل قمغم أنّ ـ  يزيد

ومٞم٦م واًمتل مل ة قمًٙمري٦م يم٤مٙم٤من دومع شمٚمؽ اهلجٛم٦م دون وضمقد ىمقّ ُمقمدم إسم٤مقمت٤ٌمر  ،سمٞمتف

 -شمتقومر

 اإلُم٤مماًمٌٞمٕم٦م وآؾمتًالم وشم٠ميٞمد طمٙمقُم٦م يزيد يم٤مٟم٧م هل اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة سمٞمد  إنّ 

ًمتدرء اخلٓمر سمِمٙمؾ شم٤مم، أو  ٤م مل شمٙمـ أسمداً اخلٓمر وسمِمٙمؾ ُم١مىم٧م أيْم٤ًم، سمٞمد أهّن ًمدرء هذا 

يريد درء اخلٓمر قمـ ٟمٗمًف  اإلُم٤ممًمق يم٤من  إمم ذًمؽ - أوػاإلُم٤ممًمتقومر إُمـ قمغم طمٞم٤مة 

٤مٟم٧م هبذه اًمٓمري٘م٦م، وم٢من ذًمؽ يٕمٜمل اؾمتٕمداده ًم٘مٌقل شمٚمؽ أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م واخل٤ًمئر اًمتل يم

واًمتل إذا ُم٤م ىمٞم٧ًم إمم أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚم٘متؾ طم٤مل  ؾمتؽمشم٥م قمغم ـم٤مقمتف ًمٞمزيد وُم٤ٌميٕمتف ًمف،

ىمد همض اًمٓمرف  اإلُم٤ممٙمقن ؾمٞم وسمذًمؽ ًمٌٞمٕم٦م ومًتٙمقن أيمثر سمدرضم٤مت،ُمتٜم٤مع قمـ اآ
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د خمٓمٓم٤مت يزيد اخل٤مئٜم٦م ٤مدة واعمٜمٛمٞم٦م ًمإلؾمالم، وأيّ جي٤مسمٞم٦م واخل٤مًمدة ًمٚمِمٝمقمـ أصم٤مر اإل

ّٓ  دومع اًمٗم٤مؾمد سم٤مٕومًد،ؾمالُمل، وسمح٥ًم آصٓمالح ًمٚمديـ اإل  أضمؾ اإلُم٤ممؿم٠من   أنّ إ

ػ ػ هذا اعمقىم٘ميًمٞمخْمع و اإلُم٤ممقمـ هذه اخلٞم٤مٟم٦م، إذ ُم٤م يم٤من  أؼمّ قمـ ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ وُم

 (7)ات-هذه اعمّم٤مئ٥م يم٤مٟم٧م ؾمتّم٥ّم قمٚمٞمف آٓف اعمرّ  ك ًمق ومروٜم٤م أنّ طمتّ 

د  ؾمالمًمإل ىمٞم٤مدة قمٜمٍم ُمٕم٤مديم٤من اًم٥ًٌم ذم سمٕمض هذه أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م هق ـ 3 ًّ دم

اًمقطمٞمدة اًمالئ٘م٦م ذم اًمِمخّمٞم٦م  يزيد، وقمزل ؿمخّمٞم٦م سم٤مرزة شمٕمدّ ، أي اًمنم واخلٞم٤مٟم٦م ومٞمف

شمٚمؽ أصم٤مر  ، وم٢منّ ٘متؾسم٤ميع ومل يُ  اإلُم٤ممأّن  حم٤مًٓ ٚمق ومروٜم٤م - وم×احلًلمأي اإلُم٤مم  ،اًمٕم٤ممل

 ٤ًم إمم أهّن٤م ٓ شمدومع سمؾ ؾمتزداد-ُمْم٤مومواخل٤ًمئر اًمًٚمٌٞم٦م 

 اإلُم٤مماًم٥ًٌم اًمرئٞمس ًمتٚمؽ إضار هل طمٙمقُم٦م يزيد، وهنْم٦م  إنّ  وبعبارة أخرى:

ي ًمإلؾمالم- هٙمذا آصم٤مر ٓسمد أن ٧م ُمـ آصم٤مره٤م اًمًٚمٌٞم٦م، وؾمٚمٌتٝم٤م ىمدرهت٤م ذم اًمتّمدّ ّمىمٚمّ ىمد 

 طم٤مرهب٤م سمثقرشمف وؿمٝم٤مدشمف-طمٞم٨م إّن اإلُم٤مم ىمد  ،اًمٜمٝمْم٦مذم ُمّم٤مف قمٚمؾ وأؾم٤ٌمب شمقوع 

ؽ شمرسمط هذه أصم٤مر اًمتل ظمٚمٗمتٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م طمٙمقُم٦م يزيد واًمتل قمٜمقٟمتٝم٤م سم٤مٔصم٤مر إٟمّ 

ر ُمِمٝمدًا ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م سملم شمّمقّ  اًم٘مًؿ، وذم هذا اإلُم٤مماًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٕمدوان اًمقطمٌم سمٜمٝمْم٦م 

 ّن اإلُم٤مم ًمق يم٤من يتقىمع ُم٤م ؾمٞمحدثج٦م هل أٞموخترج سمٜمت، آصم٤مر اًمٜمٝمْم٦موسملم  هذه أصم٤مر

قمٚمٞمف ُمـ أصم٤مر  ًم٤ٌميع ُمٜمذ اًمٌداي٦م، وحل٤مل دون وىمقع شمٚمؽ احل٤مدصم٦م اعمرّوقم٦م سمام شمِمتٛمؾ

وأهؾ سمٞمتف مل شمٙمـ  ٤مإلُم٤مماعمّم٤مئ٥م اًمتل حل٘م٧م سممجٞمع شمٚمؽ اخل٤ًمئر ُم٤م قمدا  اعمٝمقًم٦م- ُمع أنّ 

سم٤مًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد ًمـ يًتٓمٞمع أن ي٘مقد  اإلُم٤مم ٤محل٦م ُمع يزيد؛ ٕنّ ًمتدرء سم٤مًمٌٞمٕم٦م واًمتًٚمٞمؿ واعمّم

                                                 
ٜم٤م مل ٟمجد وًمق ؿمخّم٤ًم واطمدًا ُمـ ُمـ مجٚم٦م اعمقاوٞمع اًمتل شمًتحؼ اًمدىم٦م وشمًؽمقمل آٟمت٤ٌمه، أٟمّ ( 7)

اًمتل  إصح٤مب أو اًمٜم٤ًمء أو إـمٗم٤مل اىمؽمح قمغم اإلُم٤مم اًمتًٚمٞمؿ أو اًمٌٞمٕم٦م، ذم يم٤موم٦م اعمح٤مورات

ُمـ اًمّمٖمػم إمم اًمٙمٌػم طمقل ُمقوقع اًمِمٝم٤مدة  ،ضمرت سملم اإلُم٤مم وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف وقمٞم٤مًمف

 وإظمٓم٤مر اًمتل وىمٕم٧م، وأؾم٤مؾم٤ًم مل خيٓمر هذا اعمقوقع اًمذي هيزّ  ^واًمتْمحٞم٦م وؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م

 -^ره اًمرضم٤مل إؿمداء قمغم ذهـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقةشمّمقّ 
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ًمقىمقف سمقضمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٟمحق اًمرىمل واًمتٙم٤مُمؾ، ويّمٌح ُمٚمج٠م ًمٚمٛمٔمٚمقُملم وأُماًل هلؿ، أو ا

وعم٤م يم٤من ذم طم٤مل سمٞمٕمتف وشم٠ميٞمده حلٙمقُم٦م يزيد شم٠مصمػم وىمٞمٛم٦م  اٟمتِم٤مر فمٚمؿ سمٜمل أُمٞم٦ّم،

 ٤ًم-ومرص أظمرى أيْم ذماًمٜمٝمْم٦م ٧م أروٞم٦م ًمِمخّمٞمتف اإلؾمالُمٞم٦م وىمٞم٤مدشمف اًمديٜمٞم٦م، وًمزاًم

 ْكط١ ٖا١َـ 1
قم٦م ذم طمٞم٤مة ٜم٤م أردٟم٤م أن ٟم٘م٤مرن يم٤موم٦م أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمتٚمؽ اًمقاىمٕم٦م اعمروّ ًمق ومروٜم٤م أٟمّ 

ووم٤مضمٕم٦م يمرسمالء  اإلُم٤ممطمقل طمريم٦م  وأن ُٟمٕمٓمل رأي٤مً جي٤مسمٞم٦م ًمٜمٝمْمتف، ، ُمع أصم٤مر اإلاإلُم٤مم

دٟم٤م الم واعمجتٛمع اعمًٚمؿ، ًمقضمسم٤مقمت٤ٌمر اًمير واعمٜمٗمٕم٦م واخل٤ًمرة واًمرسمح اًمتل حل٘م٧م اإلؾم

قمغم قمٚمؿ سمحّمقهل٤م  اإلُم٤ممجي٤مسمٞم٦م ًمٚمِمٝم٤مدة اًمتل أٟم٘مذت اإلؾمالم، واًمتل يم٤من أّن أصم٤مر اإل

 ُمـ شمٚمؽ أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م- ومٚمق أنّ  وأسمك دومٕمٝم٤م سم٤مًمٌٞمٕم٦م واًمتًٚمٞمؿ، هل أيمثر سمدرضم٤مت

، وهق إٟم٘م٤مذ اإلؾمالم ىمد ُت٘مؼ ُمـ ظمالل ُم٤م ظمٓمط ًمف اإلُم٤ممهدف  اًمٙم٤مشم٥م وىمػ قمغم أنّ 

ؾ آصم٤مره٤م ٦م ًمتحٛمّ هٜم٤مك ضورة ُمٚمحّ  ًمّم٤مًمح اإلؾمالم، ًمّمّدق سم٠منّ ىمد ت٧َّم هنْمتف  وأنّ 

اعم١ًمول قمـ طمٗمظ اإلؾمالم ـ  ٤مإلُم٤مماًمًٚمٌٞم٦م، إذ ٓ يٕم٘مؾ أسمدًا أن شمؽمك ؿمخّمٞم٦م يم

يم٤من  ٤مإلُم٤ممؾمالم يقاضمف شمٚمؽ اًمتٝمديدات واعمخ٤مـمر دون اًمدوم٤مع قمٜمف- وماإلـ  وصٞم٤مٟمتف

اهلل شمٕم٤ممم  سمف ذم هذا اًمًٌٞمؾ وم٢منّ  ليمؾ ُم٤م يْمحّ  ُمت٠ميّمدًا سم٠مّن ظمّٓمتف ؾمتٜم٘مذ اإلؾمالم، وأنّ 

، وؾمٞمٙمقن وؾمٞمٚم٦م ًمرومع درضمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة- أن وسمٕمد يمؾ هذه وفؾمٞمٕمقّ 

 ٟمف اًمٙم٤مشم٥م، وُمـ صمؿّ قاىمٕم٦م ووم٘م٤ًم عم٤م دوّ اًمتقوٞمح٤مت ؾمٜمٕمرض أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمتٚمؽ اًم

 ٟمٜم٤مىمِمٝم٤م- 

َّض3  ـ ارتطاز٠ اييت ٫ تع
 اإلُم٤ممهق ىمتؾ اًمقطمٌم  ٕمدواناًمًمذًمؽ ل أصمر أوّ  قمتؼم أنّ ا (343ص)ـ ذم 743

ض-   واعمّم٤مئ٥م اعم١معم٦م إظمرى اًمتل شمٕمّد ظم٤ًمرة ٓ شمٕمقَّ
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ّٓ  ٓوواؾمتثٜم٤مئٞم٦م  شمٕمّقض هذه اخل٤ًمرة ٓ ٓ ؿمؽ أنّ  ،  أّن هذه اخل٤ًمرةٟمٔمػم هل٤م، إ

مل يٙمـ أصمر شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م سمؾ قملم ذًمؽ  إصح٤مب وؾمٌل أهؾ اًمٌٞم٧مو اإلُم٤ممىمتؾ  أي

ُمٝمام يم٤مٟم٧م هذه اًمٗم٤مضمٕم٦م - وًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م ع واجلريٛم٦م اًمتلاًمٕمٛمؾ اعمروّ 

ّٓ  اً قمٔمٞمٛم٦م وقمٔمٞمٛم٦م ضمدّ  اخل٤ًمرة اعمؽمشم٦ٌم قمغم   أنّ ُمتج٤موزة ذم مهجٞمتٝم٤م يمؾ احلدود، إ

شم٠ميٞمد شمٚمؽ اخلالوم٦م اعمٜم٤موئ٦م و ،عمًٚمٛملمإوالل اوواًمتًٚمٞمؿ إلرادة يزيد واسمـ زي٤مد،  ،اًمٌٞمٕم٦م

 اًمت٤مريخ أيمؼم وأقمٔمؿ؛ ًمذًمؽ عم٤م دار ويمؾ ؿمخص سم٤مطم٨م ذم اإلُم٤ممًمإلؾمالم؛ هلل سمٜمٔمر 

اعمّم٤مئ٥م اًمتل ضمرت قمٚمٞمف وقمغم أشم٤ٌمقمف سمِمٙمؾ  اإلُم٤ممؾ إُمر سملم ه٤مشملم اخل٤ًمرشملم، ُتٛمّ 

اًمتل يم٤من اًم٥ًٌم ومٞمٝم٤م واعم١ًمول قمٜمٝم٤م طمٙمقُم٦م ـ  ُم٤ٌمذ، ومل يدومع قمٜمف شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م

هق  ققمٝم٤مذم طم٤مل وىماًم٥ًٌم واعم٤ٌمذ ومٞمٝم٤م سمٛمٗمًدة اًمٌٞمٕم٦م واًمتًٚمٞمؿ اًمتل يم٤من ـ  قمٍمه

 -اإلُم٤مم

ظمٓمر ضسم٦م ُمقضمٕم٦م ًمٚم٘مٞم٤مدة اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٙمـ اًميسم٦م إيمؼم وإ اإلُم٤ممًم٘مد يم٤من ىمتؾ 

ف ىم٤مئد ديٜمل وؾمٞم٤مد ًمٚمٕم٤ممل ًمٜمٔم٤مم احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤من شم٘مديؿ يزيد ٟمٗمًف قمغم أٟمّ 

اإلؾمالُمل ووزم إُمر اًمنمقمل، وص٤مطم٥م ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م دون أن يٕمؽمض أطمد قمٚمٞمف 

اًمرضم٤مل واًمِمخّمٞم٤مت اعمٝمّٛم٦م يم٤موم٦م ُمنموقمٞم٦م طمٙمقُمتف، و ّمدح سمٌٓمالن وقمدمأو ي

 -خي٤مـمٌقه سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ’٤مخلّمقص ؾمٌط اًمٜمٌلوسم

 ١ ايٓاعـ ذّي1
ُمتٙم٠م  نّ ؛ ٕاًمقطمٌم ذًّم٦م اًمٜم٤مس ًمٕمدواناقمتؼم صم٤مين أصمر ًمذًمؽ ا (343ص)ـ ذم 745

ديـ واهن٤مرت ُمٕمٜمقي٤مهتؿ، صٌحقا ُمنّم أػ آؾمتٌداد، وآُم٤مهلؿ وأُم٤مٟمٞمٝمؿ ىمتؾ سمًٞم

 أذّل وأطم٘مر ُم٘م٤مسمؾ طمٙمقُم٦م يزيد--- ومّم٤مروا 

يمام ذيمرٟم٤م ذم هذا اعمِمٝمد اًمذي قمروف اًمٙم٤مشم٥م أُم٤مم أقملم اًم٘م٤مرئ ُت٧م قمٜمقان أصم٤مر 
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ّٓ  إن مل ٟمٍّمحاًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٕمدوان اًمقطمٌم،   ف ُمـ ظمالل اًمتٚمقيح يٌدو يم٤مٔيت: أٟمّ إ

ىمد واضمٝم٧م اًمٗمِمؾ دون أن ًمٕمدم قمٚمٛمف سمتٚمؽ احلقادث همػم اعمتقىمٕم٦م  اإلُم٤ممهنْم٦م  إنّ 

ومٞمام  ؾم٤ٌٌمً  ٧ميم٤مٟم، وت إمم اًمٙمِمػ قمـ ىم٤ًموة سمٜمل أُمٞم٦ميؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗمع ًمإلؾمالم، وأدَّ 

قمٌداهلل سمـ ُمٓمٞمع اًمذي مل يٙمـ  ُمٜمٓمؼد يت٠ميّ  وقمٚمٞمف ؾمٚمٌٞم٦م-هذه اًمٗم٤مضمٕم٦م ُمـ آصم٤مر ظمٚمَّٗمتف 

وعم٤م أصٌح  اخل٤ًمئرعم٤م طمدصم٧م شمٚمؽ  اإلُم٤مماًمًديد، إذ ًمق مل ُي٘متؾ  اإلُم٤ممقمغم رأي  ُمٓمٚمٕم٤مً 

 ّٓ  ء-اًمٜم٤مس أذ

 ادتٛاب

، وه، ومل يٚمٌقا ٟمداء إُم٤مم زُم٤مهنؿ، ومل يٜمٍماإلُم٤مماًمٜم٤مس اًمذيـ ىمتٚمقا  ـ إنّ 7

أرؾمٚمقا اًمدقمقات ًمذاك اًمزقمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ إوطمد، وىمٓمٕمقا قمٚمٞمف قمغم ىمتٚمف، و وشمٕم٤مودوا

يمام ـ  اإلُم٤ممائف اعم٤مء سمدل أن يًتْمٞمٗمقهؿ، وٟمٙمثقا اًمٌٞمٕم٦م، أصٌحقا سمٕمد ىمتؾ وقمغم أقمزّ 

ّٓ ـ  أظمؼم هق ُمراراً  أيؿ اهلل إينِّ ٕرجق أن ُيؽرمـل اهلل »ء وخمذوًملم، وُمـ مجٚم٦م ُم٤م ىم٤مًمف: أذ

إصمر ٦م واحل٘م٤مرة ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمذًمّ  -(7)شِبقاكؽؿ ثؿ  يـتؼؿ ل مـؽؿ مـ حقث ٓ تشعرون

اعمٝم٤ممجلم واًمٜم٤ميمثلم  وؿمٝم٤مدشمف، ٓ أهّن٤م أصمر ؾمٚمٌل؛ ٕنّ  اإلُم٤ممقمـ ىمتؾ  اإلجي٤ميب اًمٜم٤مضمؿ

ّٓ ًمٚمٌٞمٕم٦م وُمـ سم٤مذوا اجلريٛم ء، ووم٘مدوا يمؾ ُم٤م ًمدهيؿ ُت٧م أىمدام اؾمتٌداد ٦م أصٌحقا أذ

أكتؿ معؼ افعرب افعبقد بعد افققم، ؿتؾتؿ ابـ »سمٜمل أُمٞم٦م، ويمام ىم٤مل هلؿ زيد سمـ أرىمؿ: 

رتؿ ابـ مرجاكة أن يٙمقن؛ ومٝمؿ ضمٕمٚمقا ُمـ أٟمٗمًٝمؿ قمٌٞمدًا، وهذا ُم٤م يٜمٌٖمل  ،(7)شؾاضؿة وأم 

 -قمٚمٞمٝمؿ اإلُم٤ممدقم٤مء وىمد اؾمتج٤مب اهلل شمٕم٤ممم 

 اإلُم٤ممآُم٤مهلؿ وأُم٤مٟمٞمٝمؿ ُمرشمٙمزة قمغم وضمقد  نّ أشم٘مقل قمٜمٝمؿ ـ ه١مٓء اًمٜم٤مس اًمذيـ 7
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ـ أـمٚمؼ ُمَ وإن يمٜم٧م شم٘مّمد ، ومخرسمٕمّزة و وم٢مهّنؿ اؾمتِمٝمدواأٟمّم٤مره،  يمٜم٧م شم٘مّمدإن 

 ىمٞمٛم٦م، ومال اإلُم٤ممػ قمغم ؿمٝمروا اًمًٞم ٤ًم وٓيمقا شمٚمؽ إيم٤مذي٥م، وُمـ صمؿّ اًمٙمالم ضمزاوم

آُمتح٤من؛ ًمٙمل تت٤مز  هذا٦م اهلل ُت٘مؼ ووم٘م٤ًم ًمًٜمّ ٕملّم تسمؾ ي ،ُٕمٚمٝمؿ طمتّك يٌ٘مك أو ٓ يٌ٘مك

 ه٤مشم٤من اًمٓم٤مئٗمت٤من قمـ سمٕمْمٝمام-

ّٓ  ^أهؾ اًمٌٞم٧م ـ مل يّمٌح اًمِمٞمٕم٦م وحمٌق3 خمذوًملم سمٕمد واىمٕم٦م وء احل٘مٞم٘ملم أذ

ت ؿمج٤مقمتٝمؿ وؿمٝم٤مُمتٝمؿ وإرادهتؿ، وزال ُمـ ىمٚمقهبؿ خ٧م واؿمتدّ يمرسمالء، سمؾ شمرؾّم 

 واىمٕم٦م يمرسمالء ذم ِم٤مرك اًمٌٕمضمل ي رسمامقت، وازداد صم٤ٌمهتؿ وصٛمقدهؿ، ومٚمظمقف اعم

ة وشمّمٛمٞماًم ذم رومْمٝمؿ ًمٌٜمل أُمٞم٦م سمٕمد ٝمؿ أصٌحقا أيمثر ؿمج٤مقم٦م وىمقّ ًمٜمٍمة احلؼ، ًمٙمٜمّ 

وُم٘م٤موُمتف ذم  اإلُم٤ممشمٚمؽ احل٤مدصم٦م، وزاًم٧م ٟم٘م٤مط وٕمٗمٝمؿ اعمٕمٜمقي٦م، إذ زادت ؿمٝم٤مدة 

 اء وحمٌقسملم-تٝمؿ، وضمٕمٚم٧م أهؾ احلؼ أقمزّ مهّ 

ي قمغم طمٞم٤مة حلؼ ىمد أصٌحقا سمٕمد اًمتٕمدّ هؾ اأ إنّ  :ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمرضـ  ـ ًمق ىمٚمٜم٤م3

ّٓ  اإلُم٤مم ّٓ أذ ٦م وظمذٓن وي٠مس وىمٜمقط ذم  أّن ُم٤م يم٤مٟمقا ؾمٞمٚم٘مقٟمف ُمـ ذًمّ ء وخمذوًملم، إ

ٜمٝمْم٦م رسمط ذًمؽ سمواًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد هلق أيمثر سمٛمراشم٥م، إذن ٓ يٜمٌٖمل  اإلُم٤ممطم٤مًم٦م اؾمتًالم 

 -اإلُم٤مم

، اإلُم٤ممهنؿ مل يٚمٌقا دقمقة ومٕم٤مهلؿ؛ يمق٦ٕم اًمتل أص٤مسم٧م اًمٜم٤مس هل ٟمتٞمج٦م ـ إّن اًمذًمّ 5

ت٤مشمقري٦م واعمٜم٤موئ٦م ًمإلؾمالم، اًمديماحلٙمقُم٦م وارشمٙمٌقا شمٚمؽ اجلرائؿ اًمٗم٤مدطم٦م سمدقمؿ ُمـ 

اعمٜمٙمر،  ، وشمريمقا إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـومًّٚمٓمقا يزيد وضمٝم٤مزه قمغم رىم٤مهبؿ

ـ قمـ اعمٜمٙمر، أو ًمٞمًٚمٓمـ اهلل ن سم٤معمٕمروف وًمتٜمٝموأصٌحقا ُمّمداىم٤ًم ًمٚمرواي٦م: )ًمت٠مُمر

ٚمٓم٤مٟم٤ًم فم٤معم٤ًم ٓ جيؾ يمٌػميمؿ، وٓ يرطمؿ صٖمػميمؿ، وشمدقمقا ظمٞم٤مريمؿ ومال قمٚمٞمٙمؿ ؾم
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ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمذًم٦م طمّمٞمٚم٦م شمريمٝمؿ ًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ  (7)-(---يًتج٤مب هلؿ

 ٙم٤مم اًمديـ-م اًمٔم٤ممل اعمخ٤مًمػ ٕطماعمٜمٙمر، واًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٔم٤م

 ـ َٓطل ابٔ َطٝع5
قمـ اًمٜمٝمْم٦م وٓ  اإلُم٤ممـ يم٤من رأي قمٌداهلل سمـ ُمٓمٞمع واىمؽماطمف هق أن يٛمتٜمع 4

يٕم٤مرض سمٜمل أُمٞم٦م؛ ًمٙمل شُمدومع شمٚمؽ اًمٜمت٤مئ٩م اًمًٚمٌٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم قمدواهنؿ اًمقطمٌم، وٓ 

 ّٓ  ء ومٞمتخذهؿ سمٜمق أُمٞم٦َّم قمٌٞمدًا هلؿ-هُتتؽ طمرُم٦م اإلؾمالم، وٓ يّمٌح اًمٜم٤مس أذ

اًمتٕم٤مون ُمع سمٜمل أُمٞم٦م يم٤من هق اًم٥ًٌم وراء  هذا اعمٜمٓمؼ مل يٙمـ صحٞمح٤ًم؛ ٕنّ  إنّ 

ؾمتٕم٤ٌمد اًمٜم٤مس وهتؽ طمرُم٦م اإلؾمالم، ومٚمؿ يٕمر اًمٜم٤مس اهتامُم٤ًم ًمتدٟمٞمس اؾمؽمىم٤مق وا

ح وُمٕمروف سمٗم٤ًمده إظمالىمل يمٞمزيد، ُمٜمّم٥م اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ ؿمخص ىمٌٞم

 -اإلُم٤مماُمتٜمٕمقا قمـ ٟمٍمة و

 قن ٟمػم قمٌقدي٦م سمٜمل أُمٞم٦م ذم قمٜم٘مٙمؿأن ٓ يٙم ونشمريد ؿٟم٘مقل ًمٕمٌداهلل سمـ ُمٓمٞمع: إذا يمٜمت

شمريدون  ؿيمٜمت ٦م وإه؟؟ وعم٤مذا مل شمٜمتزقمقا ُمـ أقمٜم٤مىمٙمؿ ٟمػم اعمذًمّ ٤مماإلُمٚمامذا مل شمٜمٍموا وم

 اإلُم٤ممضمٕمؾ  وم٠مردشمؿشمْمحٞم٦م، ؿمٝم٤مُم٦م ووأن ٓ شمٔمٝمروا  ،٦م احلٙمقُم٦م اًمٞمزيدي٦ماًمٕمٞمش ذم ُمذًمّ 

 ٦م واًمٕمٌقدي٦م-ذم شمٚمؽ اًمذًمّ  ؿًمٙم وىمريٜم٤مً  ذيٙم٤مً 

تف، ُمٝمٛمّ  قمـ أداء اإلُم٤مميمال، ي٤م قمٌداهلل سمـ ُمٓمٞمع، يم٤من قمٚمٞمٙمؿ سمدل أن شم٘مقُمقا سمٛمٜمع 

ضمٜمقد ؾمٞمقف قا ظمٓمقة وٓ خت٤مومقا ُمـ اعمقت وزوال اًمدٟمٞم٤م وُميمقا أٟمٗمًٙمؿ وشمت٘مدّ أن ُترّ 

 -ٓ شمذًّمقاسمٜمل أُمٞم٦م؛ ًمٙمل 

ٌح اإلؾمالم ذًمٞمالً سم٤ميع ومل يٕمٚمـ ُمٕم٤مروتف ٕص اإلُم٤مم ي٤م قمٌداهلل سمـ ُمٓمٞمع، ًمق أنّ 

ؾمالم ُمّم٤مٟم٤ًم ُمـ ٤م سم٘مل اإلعمو، اءأٟمتؿ أقمزّ  ص٤مر هق وٓ عم٤م سم٤ميعوًمق أّٟمف  ،واًمديـ ُمٝم٤مٟم٤مً 
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دومع قمـ ٟمٗمًف ًم٤ٌمس اًمذًّم٦م، سمٞمٜمام اظمت٤مر ُمـ مل يٙمـ ُمٕمف صمقب  ٤مإلُم٤ممي سمٜمل أُمٞم٦م- ومشمٕمدّ 

 اعمذًّم٦م واهلقان-

أٟم٧م أصٌح٧م أظمػمًا ذم صػ اعمٕم٤مرولم حلٙمقُم٦م يزيد،  ،ي٤م قمٌداهلل سمـ ُمٓمٞمع

ٜم٤م ظمِمٞمٜم٤م أن شمً٘مط قمٚمٞمٜم٤م يزيد؛ ٕٟمّ  واًمتح٘م٧م سم٠موًمئؽ اًمذيـ ىم٤مًمقا ٟمحـ مل ٟمٜمٝمض ودّ 

ّٓ طمج قمٌداهلل   أنّ ٤مرة ُمـ اًمًامء، وست ُمثؾ قمٌداهلل سمـ طمٜمٔمٚم٦م ُمـ ىم٤مدة صمقرة احلّرة، إ

تح٘م٧م سم٤مسمـ اًمزسمػم- إذن وأسمٜم٤مءه أسمدوا صم٤ٌمشم٤ًم وؿمج٤مقم٦م، وىمتٚمقا، وأٟم٧م ًمذت سم٤مًمٗمرار واًم

ذم ذًمؽ  اإلُم٤ممقمٛمؾ سمقاضمٌف، وإؿمخ٤مص اًمذيـ خت٤مذًمقا دون إذن  اإلُم٤مم ْمح سم٠منّ اشمّ 

قا أٟمٗمًٝمؿ قمذار، أو ايمتٗمقا سمٛمٕم٤مروتٝمؿ اًمًٚمٌٞم٦م وم٘مط، أذًمّ اًمقوع احلرج واًمتٛمًقا إ

 قا اعمًٚمٛملم ُمٕمٝمؿ-وأذًمّ 

 ضحامـ ن٬ّ أبٞ إ6
ؿ مل يٜمٍموا احلؼ، ومل يٜمٙمروا اعمٜمٙمر، ؾمح٤مق ومٝمق شمقسمٞمخ ًمٚمٜم٤مس ٕهّن أيب إ ٤م يمالمـ أُمّ 1

 ّٓ ؽ ٟم٘مٚم٧م صدر يمالُمف ومل الُمف ؿم٤مهد قمغم هذا اعمٕمٜمك، وًمٙمٜمّ ء، وسم٘مٞم٦م يموم٠مصٌحقا أذ

)رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف(، اًمذي روى قمٜمف ص٤مطم٥م  قمجزه- ـمٌ٘م٤ًم ًمٜم٘مؾ اًمّمدوقشمٜم٘مؾ 

ّٓ إ اًمٌح٤مر أيْم٤ًم، قمٜمدُم٤م ؾمئؾ أسمق ء؟ أضم٤مب ىم٤مئاًل: طملم ىمتؾ ؾمح٤مق، ُمتك أصٌح اًمٜم٤مس أذ

 (7)قمك زي٤مد، وىمتؾ طمجر سمـ قمدي-، وادّ ÷سمـ قمكماحلًلم 

سم٤مرز  وومرد ،×٤محلًلمقمٜمدُم٤م جيٕمؾ اًمٜم٤مس يد احلٙمقُم٦م ُمًٌقـم٦م ذم ىمتؾ ؿمخّمٞم٦م يم

ُمـ ؿمٞمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م يمحجر سمـ قمدي، سمؾ ويداومٕمقن قمـ احلٙمقُم٦م، وي٤ٌمذون شمٚمؽ 

ويٚمتزُمقن اًمّمٛم٧م قمٜمد شمٖمٞمػم طمٙمؿ  (7)ويِمٝمدون ذم طمؼ طمجر زورًا، اجلرائؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ،

                                                 
 -717، ص33؛ اًمٌح٤مر: ج731، ح733، ص7اخلّم٤مل: ج( 7)
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ءاهلل،  ّٓ ، أو ؾمٞمٙمقن ُمّمػم ؿمخّمٞم٤مهتؿ اًمديٜمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م اًمًجـ أو اًمٜمٗمل ؾمٞمّمٌحقن أذ

 أو اًم٘متؾ-

 ×ـ ن٬ّ اإلَاّ ايسضا7

يقم احلًلم أىمرح ضمٗمقٟمٜم٤م، وأؾمٌؾ دُمققمٜم٤م،  : )إنّ ×اًمث٤مُمـ٤م طمدي٨م اإلُم٤مم ـ أُمّ 1

 - (7)قمزيزٟم٤م سم٠مرض يمرب وسمالء( وأذّل 

٦م اًمٜم٤مس، ومل ئمٝمر اإلُم٤مم ُمقوقع هذا اًمٙمالم ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سمٛم٠ًمًم٦م ذًمّ  ُمع أنّ 

ّٓ  ×اًمرو٤م اًمٙم٤مشم٥م شمرضمؿ يمٚمٛم٦م )قمزيزٟم٤م( اًمتل   أنّ ذم هذا اًمٙمالم اًمت٠مصمر واًمِمٙمقى، إ

 ـة هؿ اعمًٚمٛمقن اًمذياعم٘مّمقد ُمـ ه١مٓء إقمزّ  ر أنّ ة، وشمّمقّ سم٤مٕقمزّ  اإلُم٤مميراد ُمٜمٝم٤م 

سمح٥ًم اًمٔم٤مهر  ×ُم٤م ي٘مّمده اإلُم٤مم اًمرو٤م طم٤مل، إنّ  - قمغم أّي اإلُم٤ممسم٘مقا سمٕمد ؿمٝم٤مدة 

وصؾ ذم يقم قم٤مؿمقراء إمم درضم٦م اًمتج٤موز  وىم٤مطمتٝمؿة دم٤مه سمٜمل أُمٞم٦م وهق أّن ؿمدّ 

اًم٤ًمُمٞم٦م وُمٜمزًمتف اًمرومٞمٕم٦م، وضمٕمؾ اعم٘م٤مم اًمذي ٓ  |لوآقمتداء قمغم ُمٙم٤مٟم٦م ؾمٌط اًمٜمٌ

ة واًمٖمٚم٦ٌم ُمٖمٚمقسم٤ًم ًمٔمٚمٛمٝمؿ وضمقرهؿ- ٟمٕمؿ، ًم٘مد ارشمٙم٥م سمٜمق أُمٞم٦م اًم٘مقّ يٜمٌٖمل أن شمٓم٤مًمف يد 

احلٗم٤مظ ُمثؾ هذه اجلريٛم٦م اًمتل ًمٞمس هل٤م ُمثٞمؾ، واؾمتخٗمقا سم٤معم٘م٤مم اًمذي يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م 

ّٓ وا إًمٞمف، ويمِمٗمقا قمـ طم٘مٞم٘متٝمقمٚمٞمف ذقم٤ًم وأظمالىم٤ًم وأؾم٤مؤ هذا اًمٕمٛمؾ يم٤مٟم٧م   أنّ ؿ، إ

قمزيزٟم٤م سم٠مرض يمرب  قمٜمدُم٤م ي٘مقل: أذّل  ×- واإلُم٤مم اًمرو٤مًمإلُم٤ممة اخل٤مًمدة ٟمتٞمجتف اًمٕمزّ 

إمم  ×احلًلمة ُمـ اإلُم٤مم ؿ ؾمٚمٌقا اًمٕمزّ وسمالء، ومٛمـ اًمقاوح ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمف أهّن 

ة دت قمزّ ؽ اًمقوع، إذ سمٕمد ذًمؽ ىمد زااًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(، سمؾ يم٤من سمٞم٤مٟم٤ًم ًمتٚمؽ احل٤مًم٦م وذًمإسمد )

وأهؾ سمٞمتف وأصٌحقا حمٌقسملم أيمثر ذم اًمٕم٤ممل، رهمؿ يمؾ شمٚمؽ اعمخٓمٓم٤مت اًمتل ىم٤مم  اإلُم٤مم
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 ^هب٤م سمٜمق أُمٞم٦م وسمذهلؿ ىمّم٤مرى ضمٝمقدهؿ ًمتقومػم وؾم٤مئؾ اًمٓمٕمـ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م

ف مل وم٢مٟمّ  اإلُم٤ممف ًمق سم٤ميع وآؾمتخٗم٤مف هبؿ ذم أقملم اًمًذج اًمًٌٓم٤مء، وقمٚمٞمف ومٛمـ اعم١ميّمد أٟمّ 

 ٦م-ٞمتف هبذه اًمٕمّزة واعمحٌّ ًمٞمحض هق وٓ أهؾ سميٙمـ 

 ـ ٬َحع١ تطرتعٞ ا٫ْتبا8ٙ
سمٕمد أن ىُميض سمًٞمػ آؾمتٌداد قمغم أُمؾ اًمٜم٤مس وأن : (343ص)ذم ـ يمت٥م 744

ًمٔمٚمؿ، هؾ ج هذا اًمزقمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ سمدُم٤مئف قمغم أيدي قمامل دوًم٦م اًمٌٓمش واوأُمٜمٞمتٝمؿ، وّض 

ًمذيـ أره٘مٝمؿ ؾمٞم٤مط ة أُمؾ ًمألطمرار اذرّ  يٌ٘مكوهؾ  ؟ون إًمٞمفٌ٘مل ًمٚمٛمٔمٚمقُملم ُمٚمج٠م يٚمج٠مي

هٜم٤مك وؾمٞمٚم٦م أظمرى شمٚمجؿ ـمٖمٞم٤من  يٌ٘مكاًمديمت٤مشمقري٦م وسمٚمغ ُمٜمٝمؿ اًمْمٞمؼ يمؾ ُمٌٚمغ؟ وهؾ 

 طمٙمقُم٦م سمٜمل أُمٞم٦م اجل٤مئرة؟ سم٤مًمٓمٌع، ٓ-

 ادتٛاب

اإلُم٤مم زيـ  هؾ ٟمًٞم٧م أنّ  اًمِمٞمٕم٦م،هذا اعمٜمٓمؼ ٓ يٜمًجؿ ُمع ُمٜمٓمؼ  ي٤م ًمٚمٕمج٥م: إنّ 

٤مل وإُم٤مين وُمٚمج٠م اعمٔمٚمقُملم، ٦م اهلل وقمامد أُمهق اإلُم٤مم سمٕمد أسمٞمف وطمجّ  ×اًمٕم٤مسمديـ

٦م ووزم هلل ذم يمؾ قمٍم وزُم٤من ُمـ وص٤مطم٥م مجٞمع ُمٜم٤مص٥م أسمٞمف؟! أَوٓ شمٕمٚمؿ سمقضمقد طمجّ 

أَوُم٤م ؾمٛمٕم٧م سمٛم٘مقًم٦م  !٦م قمغم اخلٚمؼ؟٤مح احلٙمقُم٤مت اًمٔم٤معم٦م، واحلج٦م شم٤مُمّ أضمؾ يمٌح مج

 ٤م(؟!ومف ًمٓمػ آظمر وقمدُمف ُمٜمّ اعمح٘مؼ اًمٓمقد: )وضمقده ًمٓمػ وشمٍّم 

٤مس يرون أٟمٗمًٝمؿ سمال ُمٚمج٠م، إّٟمؽ ًمق أُمٕمٜم٧م اًمٜمٔمر ذم هذا اًمٜم إذن عم٤مذا شم٘مقل: إنّ 

، ^وٟمّم٥م إئٛم٦م ^٘م٦م سمٌٕمث٦م إٟمٌٞم٤مءاًمٙمت٤مب إمم ُمٌح٨م اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م اعمتٕمٚمّ 

ذم قمداد ـ  إن ؿم٤مء اهللـ  ٜم٦م هلؿ، عم٤م اسمتٚمٞم٧م هبذه آٟمحراوم٤مت اًمتل هلواًمقفم٤مئػ اعمٕمٞمّ 

 ّٓ - أَُم٤م ىمرأت ذم هن٩م كاوٓمررت ًمٓمرق  هذا اًم٤ٌمب وذات اًم٘مٚمؿ واًمٖمٗمٚم٦م، وعم٤م ز

ا طاهرًا مشفقرًا أو خائػاً ة، إمّ إرض مـ ؿائؿ هلل بحّج   ختؾقافؾفؿ بذ ٓاًمٌالهم٦م: )
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ّٓ قمٗم٤م اهلل قمٜمّ  (7)(-ـاتففئال تبطؾ حجج اهلل وبقّ  :مغؿقراً  ت أىمالُمٜم٤م سمٗمْمٚمف ٤م وقمـ ز

 ورمحتف-

 ـ ايج١ًُ اييت ثًُت يف اإلض٬ّ 9
هق ُمّمدر ُت٘مؼ  اإلُم٤مم ن صمٚمٛم٦م ذم اإلؾمالم؛ ٕنّ يم٤م اإلُم٤ممىمتؾ  ـ ُمـ اعم١ميّمد أنّ 741

أهداف اإلؾمالم، وذم وضمقده ُمالذ ًمٚمٛمجتٛمع، وؿمٛمس هدايتف شمزيؾ فمٚمامت اًمٙمٗمر 

قمٜمدُم٤م ٟمدىمؼ ذم شم٤مريخ ضسم٦م ًمإلؾمالم وٕهداومف- و واجلٝمؾ واًمٗم٤ًمد؛ ًمذًمؽ يٙمقن ىمتٚمف

سم٦م اًمي آضمتامقمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م، ٟمِم٤مهد أنّ  ذًمؽ اًمٕمٍم وأوو٤مع اعمًٚمٛملم وأطمقاهلؿ

  :صقرشملمًمإلؾمالم يم٤من يٛمٙمـ وىمققمٝم٤م قمغم 

وسمًط يده  اإلُم٤ممطمٞم٤مة  وىمتٚمف- إذ ُمـ اًمقاوح أنّ  اإلُم٤ممي قمغم طمٞم٤مة إومم: سم٤مًمتٕمدّ 

ومف ذم رشمؼ إُمقر وومت٘مٝم٤م هق اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد ًمتح٘مٞمؼ أهداف وٟمٗمقذ يمٚمٛمتف وشمٍّم 

ذم اًمٓمريؼ  ًمف احل٘مٞم٘ملم اعمجتٛمع واًمرىمل سمف إمم يماموأيمثر اًمٕمقاُمؾ شم٠مصمػمًا قمغم شم٘مدّ  اإلؾمالم،

أي إئٛم٦م  إُّم٦م إمم رضم٤مل اًمديـ، |ؾم٥ٌم إرضم٤مع رؾمقل اهلل - إنّ إصٞمؾ ًمٚمديـ

ذم أطم٤مدي٨م اًمث٘مٚملم اعمِمٝمقرة واعمتقاشمرة وأطم٤مدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م وأطم٤مدي٨م  ^إصمٜمل قمنم

اس وطمرّ  |زاًمقا ظمٚمٗم٤مء اًمٜمٌل وذم همػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت؛ هق يمقهنؿ يم٤مٟمقا وٓ (7)إُم٤من،

ىمْم٤مء قمغم ُمّمدر هذه اًمؼميم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ورزي٦م ُمـ أقمٔمؿ  اإلُم٤ممذا يٕمّد ىمتؾ ذيٕمتف؛ هل

اهلل وًمف احلٛمد، اسمتالٟم٤م  : )إنّ ×د اًم٤ًمضمديـاًمرزاي٤م اًمتل أعم٧م سم٤معمًٚمٛملم، يمام ىم٤مل ؾمٞمّ 

 ،قمٔمٞمٛم٦م صمٚمٛم٦م اإلؾمالم ذم ومثٚمؿ (3)اًمخ--سمٛمّمٞم٦ٌم ضمٚمٞمٚم٦م وصمٚمٛم٦م ذم اإلؾمالم قمٔمٞمٛم٦م--

                                                 
 -731، اًمٙمٚمٛم٦م.711، ص3هن٩م اًمٌالهم٦م: ج( 7)

ٟمٔمر: اًمٙمت٤مب اًمذي يمتٌتف سمخّمقص إصم٤ٌمت طمجٞم٦م اُ ٨م، ؼ سم٠مؾمٜم٤مد وُمتقن ودًٓم٦م هذا احلديومٞمام يتٕمٚمّ ( 7)

 ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م ووضمقب اًمرضمقع إمم أطم٤مدي٨م اعمقؾمققم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م-

 -47ُمثػم إطمزان: ص( 3)
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ّٓ  ٧موم٤مىم اإلُم٤ممقمغم طمٞم٤مة  ًمٚمتٕمّديًٚمٌٞم٦م أصم٤مر اًمو إُمر ًمٞمس هبذه اًمّمقرة  أّن اًمتّمّقر، إ

إُم٤مم يٙمقن  - ومٌٕمد رطمٚم٦م وؿمٝم٤مدة أّي وشمٌٓمؾ طمج٦م اهلل )اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(ختٚمق إرض  سمحٞم٨م

ي هلذا اعمٜمّم٥م اإلُم٤مم اًمذي يٚمٞمف وزم إُمر وص٤مطم٥م ُمٜمّم٥م اخلالوم٦م، ومٙم٤من اعمتّمدّ 

 -×م زيـ اًمٕم٤مسمديـهق اإلُم٤م ×د اًمِمٝمداءسمٕمد ؾمٞمّ  وُمّمدر شمٚمؽ اخلػمات واًمؼميم٤مت

ُمْم٤موم٤ًم إمم أّٟمف مل وًمٞمزيد وُم٤ٌميٕمتف،  (اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل) ×احلًلماإلُم٤مم  سمتًٚمٞمؿاًمث٤مٟمٞم٦م: 

 ُيٕمٓمل، واعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالمأؾم٤مًمٞم٥م يزيد ٠مّيد يُ يٙمـ ُمًٌقط اًمٞمد ومل جير أطمٙم٤مم اإلؾمالم 

ـمريؼ اًمْمالًم٦م، ومُٞم٘مرأ سمذًمؽ اًمًالم قمغم اإلؾمالم، وشمٚمحؼ سمف ًمٓمّل ٚمٜم٤مس هم٤مت ًماعمًقّ 

 - اإلُم٤ممُمـ صدُم٦م ىمتؾ  صدُم٦م أؿمدّ 

ٞمٝم٤م، وعم٤م ىم٤مم رء ف ًمق حل٘م٧م هذه اًمّمدُم٦م سم٤مإلؾمالم عم٤م أُمٙمـ شمالومُمـ اعمًّٚمؿ أٟمّ 

، وُم٤م فمٝمر ُمـ اًمّمدع ذم أريم٤من اًمديـ مل اإلُم٤مم٘متؾ سمُم٤م حلؼ سم٤مإلؾمالم  ُم٘م٤مُمف، ُمع أنّ 

طمؼ اإلُم٤مم اًمالويٓمح سم٤مإلؾمالم ًمقضمقد اإلُم٤مم اًمالطمؼ وىمٞم٤مُمف ُم٘م٤مم اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ، 

 يّمػم ؾمٜمدًا وفمٝمػمًا ًمإلؾمالم-

وٓ ُمٗمّر ُمـ اإلؾمالم ىمد واضمف إطمدى ه٤مشملم اًمّمدُمتلم،  يمام ئمٝمر ُمـ اًمت٤مريخ أنّ و 

 واؾمتالم يزيد ًمٚمًٚمٓم٦م-مه٤م سمقاؾمٓم٦م فمٚمؿ سمٜمل أُمٞم٦م اوىمقع إطمد

هق اًم٥ًٌم ذم  ُمْم٤موم٤ًم إمم أّٟمف يٙمقن ،اًمث٤مٟمٞم٦م ُمدى ظمٓمقرة اًمّمدُم٦م اإلُم٤ممًم٘مد رأى 

سمحٞم٤مة اإلُم٤مم اًمذي سمٕمده، ومٕمٚمٞمف أن خيت٤مر  أن شمتالرم سمحٞم٤مشمف وٓ وىمققمٝم٤م، وطمٞمٜمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ

، ورومع صقشمف ُمٕم٤مرو٤ًم، هنضًمذًمؽ ريـ، وجيٕمؾ طمٞم٤مشمف ومداء ًمإلؾمالم؛ اًمي ىمؾأ

ٕمٔمٞمٛم٦م، اًموأوصٚمف إمم أؾمامع اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وًمٗم٧م أٟمٔم٤مر اعمًٚمٛملم سمٜمٝمْمتف وطمريمتف 

أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ُمـ  اإلُمٙم٤منسم٘مدر ُمٜمع و ،|وأؾم٘مط اعم١ًموًمٞم٦م قمٜمف وقمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل

إلطمٞم٤مء اًمديـ وإفمٝم٤مر  ُم٤مّدة٤مه٤م إمم إيّ  ًمتٚمؽ اًمّمدُم٦م اًمتل حل٘م٧م اإلؾمالم سم٘متٚمف، حمّقًٓ 

ف ًمق يم٤مٟم٧م اًمّمدُم٦م قمغم م، وومْمح ٟمقاي٤مهؿ اًمنميرة، ُمع أٟمّ سمٓمالن طمٙمقُم٦م أقمداء اإلؾمال
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 وم٢منّ ـ  اراً ويمام أووحٜم٤م ُمرـ  إمم ذًمؽ وؾمٞمٚم٦م دوم٤مقمٞم٦م- ُمْم٤موم٤مً ٦م اًمٜمحق اًمث٤مين عم٤م سم٘مٞم٧م أيّ 

يمقن سمٜمل أُمٞم٦م  ،اإلُم٤مماًمّمدُم٦م سم٘متؾ  اًمّمدُم٦م إذا يم٤مٟم٧م قمغم اًمٜمحق اًمث٤مين ؾمتٚمح٘مٝم٤م شمٌٕم٤مً 

 اإلُم٤ممطمٞمٜمٝم٤م ؾمٞمُحرم اإلؾمالم ُمـ ُمّمٚمح٦م وضمقد  ،اإلُم٤ممك ي٘متٚمقا ًمـ هيدأ هلؿ سم٤مل طمتّ 

وقمغم أّي طم٤مل يم٤من يريد اإلُم٤مم ُم٘م٤مُمف وؿمخّمٞمتف ًمرومٕم٦م - وُمـ ُمّمٚمح٦م اًمٜمٝمْم٦م ُمٕم٤مً 

ـ  ُت٘مؼ ذًمؽ ُمرهقن سمٕمدم ُم٤ٌميٕمتف ًمٞمزيد، واًمتْمحٞم٦ميم٤من يرى أّن ، وفاإلؾمالم وشم٘مّدُم

 ذم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم سمروطمف اًمزيمٞم٦م اعمٗمٕمٛم٦م سم٤مخلػم واًمؼميم٦م-ـ  قمٜمد اًمٚمزوم

هؿ ُمـ أحلؼ  ،ه، وىمتٚمقفيزيد قمٚمٞم ومل يٜمٍمه، وومّْمؾ اإلُم٤ممُمـ مل يٜم٤مس  إنّ 

أُم٤مم يمؾ  واؾمت٘م٤مم صٛمدمل يؽمك اعمٞمدان، واًمذي  اإلُم٤مم٤م وأُمّ  سم٤مإلؾمالم شمٚمؽ اخل٤ًمرة،

ٝم٧م إمم اإلؾمالم، اًمّمدُم٤مت اًمتل وضّم  وم٘مد دومعوٟمٍم ديـ اهلل سمِمٝم٤مُم٦م،  ،شمٚمؽ إظمٓم٤مر

 ٌٜمل أُمٞم٦مئ٦م واعمِمقسم٦م سم٤مخلٞم٤مٟم٦م ًميمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ اًمٜمقاي٤م اًمًٞمّ سم٤مؾمت٘م٤مُمتف ويمراُم٦م ٟمٗمًف و

اإلؾمالم وىمتؾ اًم٘مرآن وىمتؾ  أّن سمٜمل أُمٞم٦م سم٘متٚمٝمؿ اإلُم٤مم يروُمقن ىمتؾوأفمٝمر  ،ويزيد

، اجلٛمٞمع وأوطمِم٧م، ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اإلُم٤ممىمتؾ  أمهٞم٦م؛ ًمذًمؽ اٟمتنمت أصداء لاًمٜمٌ

 -أٟم٘مذت اإلؾمالم اًمتل فمٝمرت ومٕم٤ملإردود و، ذم اعمّمٞم٦ٌم ؿوأهمٛمرهت

إلؾمالم ذم اًمّمقرة سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ، ٓ يٜمٌٖمل قمٜمد قمرض ٟمت٤مئ٩م اًمّمدُم٦م اًمتل شمٚم٘م٤مه٤م ا

ل يتٚم٘م٤مه٤م اإلؾمالم ٟمتٞمج٦م اًمّمدُم٦م ذم شمٞم٤من قمغم سمٞم٤من اًمٜمت٤مئ٩م واخل٤ًمئر اًمتإومم، قمدم اإل

 ل ذًمؽ سم٠منّ ك يقطماًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م، واًمٖمٗمٚم٦م قمـ دوران إُمر سملم هذيـ اعمحذوريـ، طمتّ 

 -٤ميم٤من أومْمؾ ُمـ ومٕمٚمٝماًمٜمٝمْم٦م شمرك 

 ـ ٚص١ُ عاز44
ُت٧م قمٜمقان )وصٛم٦م راسمع أصمر ُمـ أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٕمدوان اًمقطمٌم، ذيمر ـ 741

 -(317إمم ص 341ص)ُمـ  قم٤مر(
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 ادتٛاب 

ُمٙمروه٤ًم ص٤مر و ،قمغم ضمٌلم طمٙمقُم٦م يزيد ٧مىمد شمرسمٕم ٤مل ىمٌٚم٧م هباًمت وصٛم٦م اًمٕم٤مر إنّ 

طمٙمقُمتف قمغم طم٤موم٦م  ٧م٦م اًمٜم٤مس، وضمٕمٚمهمْم٥م ويمراهٞم٦م قم٤مُمّ  تأيمثر ُمـ ذي ىمٌؾ، وأصم٤مر

 -ة ومٕمؾ قمغم ىمتٚمفوردّ  اإلُم٤ممجي٤مسمٞم٦م ًمٜمٝمْم٦م ي٦م، وقمٚمٞمف يٙمقن ذًمؽ ُمـ أصم٤مر اإلاهل٤مو

إصمر هق ؛ ومٝمذا اًمتل مل شُمٓمٚم٥م ومل شُم٘مّمد أصم٤مر أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦مُمـ وم٢من يم٤من ىمّمدك 

أصم٤مر يم٤من ىمّمدك ُمـ  وإن- ًمإلُم٤ممف يم٤من ُمرادًا ، ًمٙمٜمّ اإلُم٤ممىمتٚم٦م اًمًٚمٌل ًمٌٜمل أُمٞم٦م و

ُمع  وُمتٜم٤مؾم٤ٌمً  ُمثٛمراً ًا، سمؾ يم٤من ٝمذا إصمر مل يٙمـ ُمّي ة واًمًٞمئ٦م، وماًمًٚمٌٞم٦م أصم٤مر اعمّي 

 - اإلُم٤ممهدف 

 314ص)اسم٤ًم ًمٚمٙمالم اًمذي دّوٟمتف ذم هذا اًمٗمّمؾ يٕمتؼم ضمق جيدر اإلؿم٤مرة إمم أنّ 

 ذم ومْمحٝم٤م ًمٞمزيد وُمٕم٤موي٦م- اإلُم٤مم، وأٟمٙمرت ومٞمف أصمر ؿمٝم٤مدة (311صو

 ×اإلَاّحمبٛب١ٝ  ،اآلثاز املجُس٠ـ  44

ق ، وذم اًمٌداي٦م شمٓمرّ اإلُم٤ممًمٜمٝمْم٦م  اعمثٛمرة٤مٔصم٤مر سم (317ص)ـ ذع ُمـ 744

 -عمحٌقسمٞم٦م اإلُم٤مم

 ادتٛاب

ّٓ ُم٤م دوّ  ذم يمقهن٤م ُمـ أصم٤مر  ،قص هذه اعمحٌقسمٞم٦مسمخّمُم٤م ذيمره   أنّ ٟمف صحٞمح، إ

حيت٤مج إمم ذح  ٤م مل شمٙمـ ُمـ أهداومفاًم٘مٝمري٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م عمج٤مهدة اإلُم٤مم اًمٌٓمقًمٞم٦م وأهّن 

ُمـ  فيٚمحٔم، ومل واخل٤مّص٦م  اًمِمخّمٞم٦مُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمقوقع  درساعم١مًمػ  وشمقوٞمح؛ ٕنّ 

 -اًمِم٤مُمٚم٦م واإلؾمالُمٞم٦معمّمٚمح٦م ٦م وااًمٕم٤مُمّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م

مل يٜمٝمض ًمٚمٛمحٌقسمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م، ومٝمذا  اإلُم٤مم اعم٘مّمقد هق أنّ ا يم٤من ًمذًمؽ ٟم٘مقل: إذ

مل هيدف عمثؾ هذا، سمؾ ؿم٠مٟمف أؾمٛمك وأرومع ُمـ ذًمؽ- ًمٙمـ إذا يم٤من  ٤مإلُم٤ممصحٞمح، وم
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اًمديـ وحمٌقسمٞم٦م أهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م اًمذيـ هؿ ُمٕمدن هداي٦م اعمجتٛمع، اًمٖمرض هق حمٌقسمٞم٦م 

؟ هدوم٤مً ٓ يٙمقن  ؿَ ٚمِ وقمّزة أهؾ اًمٌٞم٧م^ واٟمجذاب اًم٘مٚمقب هلؿ، وموشمْمٕمٞمػ احلٙمقُم٦م، 

اًمتل شمٕمٜمل إطمٞم٤مء اًمديـ وهداي٦م اعمجتٛمع وظمػم  ^حمٌقسمٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ويمٞمػ قمروم٧م أنّ 

 هنض ىمد اإلُم٤مم؟ ُم٤م اعم٤مٟمع ذم أن يٙمقن ًمإلُم٤ممدٟمٞم٤م اًمٜم٤مس وآظمرهتؿ، مل شمٙمـ هدوم٤ًم 

ُمع تلم اًمٓمٌٞمٕمٞمتلم، وصم٤مر ُمـ أضمؾ طمّمقل هذه اعمحٌقسمٞم٦م ه٤مشملم اًمًٜمّ  سم٤مًٓمتٗم٤مت إمم

آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م وقمدم آؾمتًالم واًمث٤ٌمت ؾمٞم١مول إمم اًمِمٝم٤مدة،  ُمالطمٔم٦م أنّ 

 اًمِمٝم٤مدة أيْم٤ًم هل٤م هذا إصمر اعمثٛمر؟و

ف ؛ ٕٟمّ اإلُم٤ممُتت٥ًم ُمـ أهداف ـ  ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمٝمري٦م أم ٓـ  مجٞمع هذه اًمثٛمرات إنّ 

واإلُم٤مم سم٤مًٓمتٗم٤مت إمم طمّمقل هذه اًمثٛمرات ٌٝم٤م قمغم هنْمتف وطمريمتف، يم٤من قم٤معم٤ًم سمؽمشمّ 

 ؾ شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م اعم١معم٦م-ك سمٜمٗمًف وُتٛمّ ووحّ  د هذه اًمٗمقائد هنض وسم٘مّم

ُمـ اعمٗمٝمقم اًمذي يت٤ٌمدر إمم ذهـ يمؾ ؿمٞمٕمل ٟمٗمس ف جي٥م شمرؿّمح ـ ُمـ سم٤مب أٟمّ 711

ّٓ  (317صو 317ص)ذم ًمف  ،ىمٚمؿ هذا اًمٙم٤مشم٥م أيْم٤مً   ُمع قمٚمؿ قم٤ٌمرات ٓ شمٜمًجؿ إ

ُمع ُم٤م شمٌٜم٤مه ذم يمت٤مسمف سمٕمد  ٕمدٝمْم٦م واهلدف واظمتٞم٤مر اًمِمٝم٤مدة، ويٌوُمٕمرومتف سمٜمٝم٤مي٦م اًمٜم اإلُم٤مم

ة وافشفامة وافتضحقة يف شبقؾ احلؼقؼة، تقّ أرؾع كؿقذج فؾػ»هل: وإرض،  ـاًمًامء قم

ظـ افؼرآن،  تّّضج بافدماء فـكة اإلشالم، ُؿتؾ بسقػ آشتبداد أمام أظغ أهؾ بقتف دؾاظاً 

 -شاإلكسانظـ اإلكساكقة وحؼقق  اً دؾاظو هلل حباً  ’شبط افـبلقة تضحو

٧م سمٜمٗمًٝم٤م ٘مٞم٘مل ًمِمخّمٞم٦م ٓئ٘م٦م وص٤مدىم٦م ىمد وحّ هذه اًمٕم٤ٌمرات هل وصػ طم إنّ 

 شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م ٤مذم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ احل٘مٞم٘م٦م واإلؾمالم واًم٘مرآن وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن- أُمّ 

هذه ًم٘م٤مب- اًمٕمٜم٤مويـ وإ هذهٓ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م يمؾ اًمقوٞمٕم٦م اًمٗم٤مؿمٚم٦م اًمتل شمٕمّرومٝم٤م 

هنْم٧م ًمت٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م،  ٤مشم٘مقل قمٜمٝم٤م سم٠مهّن شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م اًمتل اًمِمخّمٞم٦م ًمٞم٧ًم 

وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ىُمتٚم٧م ًمٙمل ٓ شمًتًٚمؿ ٓسمـ وقمٜمدُم٤م أص٤مهب٤م اًمٞم٠مس اىمؽمطم٧م اًمٌٞمٕم٦م واًمّمٚمح، 
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، ومل شم٘متؾ ٥ماًمتْمحٞم٦م اعم٘مؽمٟم٦م سم٤محلو اًمٗمداء شمٕمّرومٝم٤م مل شُمرد شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م اًمتل زي٤مد-

 -طم٘مقق اإلٟم٤ًمندوم٤مقم٤ًم قمـ اًم٘مرآن و

ؾمامء جمده٤م  ُمـ هل ضمزء ٗمْم٤مئؾواًمٙمامٓت واًم إوص٤مف اًمتل هذه٦م ٤م اًمِمخّمٞمأُمّ 

، ؿمٝمٞمد ـمريؼ اًمٗمْمٞمٚم٦م واإلؾمالم، ×قمكماحلًلم سمـ  تٝم٤م ومٝملوومْمٞمٚمتٝم٤م وقمٚمق مهّ 

، سمح٥مم إمم ُمذسمحف )يمرسمالء( د اًمِمٝمداء، اًمذي شم٘مدّ ، وؾمٞمّ |دوجم٤مهد آل حمٛمّ 

قمـ اًم٘مرآن  قمغم اًم٤ٌمـمؾ واًمٕمدوان، وُمداومٕم٤مً  واؾمتِمٝمد قمٜمد اُمتٜم٤مقمف قمـ سمٞمٕم٦م يزيد صم٤مئراً 

ؾ يمؾ شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م اعم١معم٦م، وُتٛمّ  إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر،، ووأطمٙم٤مم اًمديـ

 - ذم ذهٜمف ُم٠مًمقوم٦م أسمداً  اًمٌٞمٕم٦م ُمع يزيد شمٍمومل 

 د اًمذي اؾمت٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة سمٕمزم، وهق ي٘مرأ هذه إسمٞم٤مت:ومٝمق اًمًٞمّ 

 ؾم٠مُميض وُم٤م سم٤معمقت قم٤مر قمغم اًمٗمتـك

 

 ٤ًم وضم٤مهـد ُمًـٚمامً إذا ُم٤م ٟمـقى طمّ٘مـ  

 
 لم سمٜمٗمًــفوآؾمــك اًمرضمــ٤مل اًمّمــ٤محل

  

ــ٤مً   ــ٤مرق جمرُم ــقرًا ووم ــ٤مًمػ ُمثٌ  وظم

 
ف ٟمٗمًف ومٞم٘مقل:  ومٝمق اًم٘م٤مئد اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ُيٕمرِّ

 احلــؼم ُمـــ آل ه٤مؿمــؿ أٟمــ٤م اسمـــ قمــكم

  

 يمٗمــ٤مين هبــذا ُمٗمخــرًا طمــلم أومخــر 

 وٟمحـــ هاج اهلل ذم اخلٚمــؼ ٟمزهــر  ي رؾمقل اهلل أيمرم ُمـ ُمْمـكوضمدّ  

 وومــ٤مـمؿ أُّمــل ُمـــ ؾمــالًم٦م أمحــد  

 

  ضمٕمٗمـرل ُيدقمك ذو اجلٜمـ٤مطملموقمٛمّ  

ـــزل صـــ٤مدىم٤مً   ـــ٤مب اهلل أٟم ـــ٤م يمت  وومٞمٜم

 

 وومٞمٜم٤م اهلدى واًمقطمل سمـ٤مخلػم ُيـذيمر 

 وٟمحــــ أُمـــ٤من اهلل ًمٚمٜمـــ٤مس يمٚمُّٝمـــؿ 

 

ــــر هبـــذا ذم إٟمـــ٤مم وٟمجٝمـــر  ًِ  ُٟم

 وٟمحـ وٓة احلـقض ٟمًـ٘مل وٓشمٜمـ٤م 

 

 سمٙم٠مِس رؾمـقل اهلل ُمـ٤م ًمـٞمس ُيٜمٙمـر 

 وؿمــٞمٕمتٜم٤م ذم اًمٜمــ٤مس أيمــرم ؿمــٞمٕم٦م 

 

ــ٦م خيًـــر  ــقم اًم٘مٞم٤مُم ــٜم٤م ي  وُمٌٖمْم

ف ٟمٗمًٝم٤م ذم وم٤مًمِمخ  هذه إسمٞم٤مت أضمّؾ وأيمرم ُمـ أن شم٘مؽمح اًمٌٞمٕم٦م ّمٞم٦م اًمتل شُمٕمرِّ

 واًمتًٚمٞمؿ ًمٞمزيد-
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 ـ دزٚع ع41١ًُٝ
احل٤مومٔم٦م ًمإلؾمالم هل اًمتْمحقي٦م و اإلُم٤مماًمدروس اعمًتٚمٝمٛم٦م ُمـ هنْم٦م  ـ إنّ 717

صمػم واًمٗم٤مئدة ذم يمامل وسم٤مًمٖم٦م اًمت٠م، وذات ىمٞمٛم٦م وأمهٞم٦م قم٤مًمٞم٦م، ومريدةودروس ؾم٤مُمٞم٦م 

٥م إظمالق، وشم٘مقيؿ اًمّمٗم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمتٛمٞمزة وشم٘مقيتٝم٤م، وشمرسمٞم٦م اًمٜمٗمقس وهتذي

لم وإؿم٤موس اعمجتٛمع، وهدايتف إمم إومٙم٤مر اًمتقطمٞمدي٦م واًمتحرري٦م، وشمٜمِمئ٦م اعمْمحّ 

 وشمِمجٞمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ- ًمٚمحؼ صالح واًم٘م٤مدة اعمج٤مهديـ ـمٚم٤ٌمً ورضم٤مل اإل

ٝم٤مُم٦م واًمتْمحٞم٦م ٦م واًمِميامن واًمّمؼم واًمث٤ٌمت وىمّقة اًم٘مٚم٥م وقمٚمق اهلٛمّ درس اإل إنّ 

ة اًمٜمٗمس اًمٔمٚمؿ وآؾمتٌداد وىمّقة اإلرادة وقمزّ  واًمٗمداء واًمدوم٤مع قمـ احلؼ واعم٘م٤موُم٦م ودّ 

اًم ىمٞمّ  درؾم٤مً  ٕمدّ حلري٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ إظمرى يواًمدوم٤مع قمـ اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة وا

 ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل- اإلُم٤مم ٗمفظمٚمّ  وصمٛمٞمٜم٤مً 

 إمم دروس اًمثقرة (315صإمم  313ص)اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ُمـ  يمت٤مبًم٘مد أؿم٤مر 

دون  ذم هذا اًمٓمرح ، وًمٙمقٟمف رأى هنْمتفاإلُم٤ممًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وٛمـ أصم٤مر اعمثٛمرة 

 ُمـ اًمٜمٝمْم٦م- إرسمع ٛمراطمؾًمٚمؿم٠مٟمف، ىم٤مم سمنمح اًمدروس اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

اعمثٛمرة هل سم٘م٤مء ُم٤مهٞم٦م وسم٤مـمـ ذه اًمٜمت٤مئ٩م اًمٙم٤مشم٥م هلُمـ شمدويـ اًمٖم٤مي٦م  اًمٔم٤مهر أنّ 

ض قمٚمٞمف أطمد ومٞمام يٕمؽم يمل ٓ  هذه اًمٜمٝمْم٦م ُمٌٝماًم وُمًتقرًا؛ح ذمٟمٔمرشمف ورأيف اًمٍمي

ُم٤مم ىمد ضمٚم٧ٌم آصم٤مرًا ؾمٚمٌٞم٦م وُمّية ضمّدًا ٟمتٞمج٦م اًمٕمدوان هنْم٦م آ ذه٥م إًمٞمف ُمـ أنّ 

ٓمٌٞمٕمل اًمصمر ًمأل يٙمـمل  ا٢مذوم ُمٗمٞمدة ًمإلؾمالم، ومْماًل قمـ يمقهن٤م مل شمٙمـ ،ًمٚمحٙمقُم٦م اًمقطمٌم

سمٜم٤مء قمغم هذا شمّمٌح ٟمتٞمج٦م اًمٜمٝمْم٦م و ًمإلؾمالم ؾمقى اخل٤ًمرة، ٚم٥مومٚمؿ جُي  صمٛمرة ٘مٝمرياًمو

أصم٤مر اًم٘مٝمري٦م ُمـ طمٞم٨م تٙمقن ٘مؼ إهداف ُم٤ًموي٦م ًمٚمٕمدم، وهٙمذا ؾمسمٚمح٤مظ ُت

أصم٤مر  هذهيمؾ  ومٚمٝم٤م٤م سمٚمح٤مظ ضمٚم٥م اخل٤ًمرة واًمير واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٗمٞمدة ُم٤ًموي٦م ًمٚمٕمدم، أُمّ 

 قم٦م-اعمروّ 
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ىمٕم٧م وهذا ُمٓمٚم٥م ٓ يرشمْمٞمف أطمد، ويٜمٙمره اًمت٤مريخ، وشمث٧ٌم ظمالومف احلقادث اًمتل و

أو سمح٥ًم ىمقًمف ـ  ُمـ آصم٤مر وٟمت٤مئ٩م اظمتٞم٤مري٦م ، ويٌٓمٚمف يمؾ ُم٤م ٟمراه قمٞم٤مٟم٤مً اإلُم٤ممسمٕمد ؿمٝم٤مدة 

سمٛمث٤مسم٦م إٟمٙم٤مر ٟمقر  اإلُم٤ممذم اخل٤مرج، وقمٚمٞمف يٙمقن إٟمٙم٤مر أصم٤مر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٜمٝمْم٦م ـ  ىمٝمري٦م

٤مسمٞم٦م ًمٜمٝمْم٦م اإلُم٤مم جي٤مشم٥م اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد ـمرح أصم٤مر اإليم اًمِمٛمس- أوػ إمم ذًمؽ وم٢منّ 

٤م شم٤مومٝم٦م إمم هذا احلد، واحل٤مل أّن أصم٤مر اًمتل ف ٓ يريد أن ئمٝمره٤م قمغم أهّن اعمٔمٚمقم؛ ٕٟمّ 

ـمٌ٘م٤ًم ًمٓمرطمف و- ذطمٝم٤مذيمره٤م وًمألؾمػ ًمٞمس هل٤م أمهٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ شمٚمؽ أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل 

وًمٙمـ هذه اًمدروس ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع  اإلُم٤ممىم٤مم هٜم٤م أيْم٤ًم سمنمح اًمدروس اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٜمٝمْم٦م 

ًمٓمرح  ـمٌ٘م٤مً  وإًمٞمؽ دراؾم٦م دروس اعمراطمؾ إرسمع- ٤مًمٞم٦مىمدة ًمٚم٘مٞمٛم٦م اًمٕموم٤موقمٔمٛم٦م اًمٜمٝمْم٦م 

 : اخل٤مًمد يمت٤مب اًمِمٝمٞمد

قمٌدة اًمدٟمٞم٤م اًمذيـ ُمقاضمٝم٦م  ُمـ أّٟمف جي٥م هذه اًمٗم٘مرةُم٤م ذيمره ذم  درس افػؼرة أفػ:

شم٘مٞمٞمؿ إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘مقى اًمقـمٜمٞم٦م  ويٜمٌٖملىم٤مٟمقٟمٞم٦م، يريدون ومرض طمٙمقُم٦م همػم 

 وهذا ٓ يٕمتؼم درؾم٤ًم ُمٝماّمً  -قاضمٝم٦مك إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمسمٖمٞم٦م اًمنموع سم٤مًمٕمٛمؾ ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤م

ًمزوم شم٘مٞمٞمؿ إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ؛ ٕنّ اًمقاقمٞم٦م اإلُم٤ممومْماًل قمـ يمقٟمف ٓ يرشمٌط سمٜمٝمْم٦م 

أيمثر ىم٤مدة اًمثقرات، وهذا ُمقوقع هيتدي إًمٞمف قم٘مؾ يًتٗم٤مد ُمـ شم٤مريخ  ٕمًٙمري٦مواًم٘مقى اًم

وم اًم٘مٞم٤مم سمثقرة أو يمؾ ؿمخص ير ف، وٓ حيت٤مج إمم درس قمٛمكم، وم٢منّ اإلٟم٤ًمن وومٓمرشم

دم٤مرة حي٥ًم ك ُمـ يريد اًم٘مٞم٤مم سمٛمٕم٤مُمٚم٦م و، سمؾ طمتّ يٌدأ سم٠مّي ُمقاضمٝم٦ماهلجقم قمغم دوًم٦م أو 

 طم٤ًمسم٤مشمف اعم٤مًمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م-

اًمٖم٤مًمٌٞم٦م شمنمع سم٤مًمتٓمٌٞمؼ سمٕمد اًمت٘مٞمٞمؿ  ؛ ٕنّ أيْم٤مً  أمهٞم٦م ًمٞمس ذا درس افػؼرة ب:

 ٦م- أو ُمّمٚمح٦م قم٤مُمّ وشمقومػم اًم٘مقى اًمٙم٤مومٞم٦م، ؾمقاء يم٤من هلؿ همرض ؿمخيص 

يتٕم٤مرض ُمع وقمـ يمقٟمف سم٤مـماًل ُمـ أؾم٤مؾمف،  هذا اًمدرس ومْمالً  درس افػؼرة ج:

وٓ شمٌ٘مك  ،أروٞم٦م ًمٚمّمٚمح ًمإلُم٤ممتقومر شمومل  ذم ومّمقل ؾم٤مسم٘م٦م،يمام ذطمٜم٤م ذًمؽ  اًمت٤مريخ

وًمٞم٧ًم هٜم٤مك ومرص أظمرى  ة اطمتٞم٤مـمٞم٦م،اشمف قمغم ومرض ذًمؽ اًمّمٚمح اعمٌتذل يم٘مقّ ىمقّ 



  ×افـفضة احلسقـقة وظؾؿ اإلمام   -------------------------------------------------------------------- 323

 

ل إمم أُمر اقمتٞم٤مدي؛ ، ومٝمق سمٜمٗمًف يتحقّ درسذا اعمقوقع إمم ًمٚمثقرة، وسم٤مًمت٤مزم ومال حيت٤مج ه

، ؾمٞمْمٓمر ًمٚمّمٚمح أو آؾمتًالم ٓ همػم  ًمِمخص اًمث٤مئر إن يم٤من هدومف احلٙمقُم٦ما ٕنّ 

  ُمثٚمام ُيرى ذم أهمٚم٥م احلروب- ،شمزول ُمـ أُم٤مُمف إُمٙم٤مٟمٞم٦م آٟمتّم٤مر قمٜمدُم٤م

٦م ًمإلُم٤مم ذم يقم مل يٙمـ اطمتامل اًمٜمٍم ُمقضمقدًا وٓ واطمد سم٤معمئ :أّوًٓ  درس افػؼرة د:

طمتامل ُمقضمقدًا يم٤من هذا آىم٤مل أطمد ومرو٤ًم أّٟمف وًمق  قم٤مؿمقراء سمح٥ًم اًمقوع اًمٕم٤مدي،

ذم هذه  اإلُم٤مماٟمتٗمك سمٕمد ؿمٝم٤مدة إصح٤مب، إذن عم٤مذا مل يًتًٚمؿ وسمداي٦م احلرب،  ذم

  ة يقم أو أيمثر قمغم أىمؾ اًمت٘م٤مدير؟اؾمتًٚمؿ ؾمٞمت٠مظمر ىمتٚمف عمدّ ف إذا اًمّمقرة، رهمؿ أٟمّ 

 -ذًمٞمالً ُمـ أضمؾ أن ٓ ُي٘متؾ  : يم٤منىمٚم٧مإذا 

أن يٕمّرض ٟمٗمًف ًمٚم٘متؾ ًمدومع اًمذًّم٦م قمـ ف جيقز ًمإلُم٤مم يمقٟمؽ شمرى أٟمّ  ٟم٘مقل: ذم طم٤مًم٦م

 ،اإلؾمالمقمـ ٦م واخلٓمر ًمذًمّ ًمدومع اقمغم اًمِمٝم٤مدة  اإلُم٤ممٓ شمًتًٞمغ إىم٤ٌمل  ومٚمِؿَ  ،ٟمٗمًف وأهٚمف

مم هذه ي إاًمٜمٝمْم٦م وآُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م شم١مدّ  قن ىمد أىمدم قمغم ذًمؽ ُمع قمٚمٛمف سم٠منّ يٙمو

َ مل شمذيمره ذم إّول ؟اعمّم٤مئ٥م وشمٜمٙمر احل٘مٞم٘مٞم٦م  !؟هذا اًمٙمالم اًمذي شمذيمره ذم إظمػم مِل

قم٤ٌمدك ُمـ اجلٝم٤مًم٦م وطمػمة اعمقضمقدة ذم هذه اجلٛمٚم٦م: )وسمذل ُمٝمجتف ومٞمؽ ًمٞمًتٜم٘مذ 

 اًمْمالًم٦م(؟!

، ومٙمٞمػ مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سم٤محلقادث همػم اعمتقىمٕم٦م اإلُم٤مم ؽ شم٘مقل: إنّ سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمّ  وثاكقاً:

ومٚمٕمٚمف ٓ ُي٘متؾ، ورسمام شم٘مع  ٦م؟!ف ؾمٞم٘متؾ ومٞمام إذا اؾمتًٚمؿ سمذًمّ قل: يم٤من ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمّ شم٘م

 أطمداث سمٕمد آؾمتًالم تٜمع ُمـ ىمتٚمف-

٤م اًمًٞمّ   اإلُم٤ممسمٜمٝمْم٦م  خػر ومٞمف، وم٠مٟم٧م شمًتاحل٘مٞم٘م٦م همػم اًمذي شمٗمٙمّ  إنّ  ،دأهيَّ

آؾمتًالم ذا ومل ي٤ٌميع؛ ّٕٟمف يٕمت٘مد سم٠مّن همل يًتًٚمؿ  اإلُم٤مم وسمدروؾمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م- إنّ 

 إُمر دورانُم٘م٤مم ذم ، ووٟمٔم٤مُمفاًميسم٤مت قمغم اإلؾمالم  ُمـ أؿمدّ ؾمتٙمقن ٌٞمٕم٦م اًم وهذه

، وم٤مظمت٤مر اًمتْمحٞم٦م سمٜمٗمًف ذم ؾمٌٞمؾ اًمديـ ٝماماعمحذوريـ وأىمٚمّ  سملم اعمحذوريـ أظمذ أظمّػ 

 واًم٘مرآن، وأٟم٘مذ اإلؾمالم ُمـ اخلٓمر-
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 ٠ ايٓفظـ دزع يف عّص43
وىمقع اإلُم٤مم ُت٧م طمّم٤مر ىمقات د : سمٕمُت٧م هذا اًمٕمٜمقان (315ص)ذم  ذيمرـ 717

: اًمث٤مينظمالوم٦م يزيد، و× اإلُم٤مم احلًلمي٘مٌؾ  ل: أنإوّ : أُم٤مم ظمٞم٤مريـ، أصٌح اسمـ زي٤مد

ُم٤مت )ُم٘مدّ  ٦713م وظمْمقع، وووم٘م٤ًم عم٤م ـمرطمف ذم صأن يًتًٚمؿ ٓسمـ زي٤مد سمذًمّ 

ّٓ ف ٓ يٕمتؼم اعمقاوم٘م٦م قمغم ظمالوم٦م يزيد واًمتًٚمٞمؿ ًمف ذًمّ ُمٗم٤موو٤مت اًمّمٚمح(، وم٢مٟمّ  يٕمّد  ف أٟمّ ٦م، إ

 ٦م!آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مد ذًمّ 

 ادتٛاب
طم٘م٤مرة يزيد وأومٕم٤مًمف اًمًٞمئ٦م،  اعمقوقع ُمـ يم٤موم٦م اجلٝم٤مت ؾمٜمجد أنّ ًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم 

ُم٤مت، وومً٘مف وومجقره مل يٙمـ أىمؾ ُمـ رشمٙم٤مسمف اعمحرّ ٌثف ودم٤مهره سم٤مٕومٕم٤مل اًمِمٜمٞمٕم٦م، واوظم

يـ اًمٗمرديـ اسمـ زي٤مد، وًمق ومحّمٜم٤م اًمّمٗم٤مت إظمالىمٞم٦م اعمذُمقُم٦م وإومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م هلذ

ّٓ و إضمراُم٤ًم، يزيد أؿمدّ  ثٚم٦ٌم قم٤ممل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ًمقضمدٟم٤م أنّ اًم٘مذريـ وُم  ؾمٞمئ٦م ُمـ ُم٤م اسمـ زي٤مد إ

 ؾمٞمئ٤مشمف-

اًمِمٕمر اًمٗمّمٞمح ُمٖمري٤ًم ًمف سمٛمٕم٤مذة اًمِمٕمراء واًمٜمدُم٤مء ذم جم٤مًمس -- -ىم٤مل اًمٕم٘م٤مد: يم٤من

ويم٤مٟم٧م  -(7)ويم٤من وًمٕمف سم٤مًمّمٞمد ؿم٤مهماًل حيجٌف قمـ ؿمقاهمؾ اعمُٚمؽ واًمًٞم٤مؾم٦م ،اًمنماب

٤مديـ، ومٙم٤من ًمف اديـ واًمٗمٝمَّ ي٤موتف ًمٚمحٞمقاٟم٤مت ُمٝمزًم٦م شمٚمح٘مف سم٠مصح٤مب اًمٌٓم٤مًم٦م ُمـ اًم٘مرَّ ر

ُيٚمًٌف احلرير ويٓمّرز ًم٤ٌمؾمف سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م وحييه جم٤مًمس  ،ىمرد يدقمقه )أسم٤م ىمٞمس(

 -(7)اًمنماب

 -(3)|ك ذم ُمديٜم٦م اًمٜمٌلومل يٙمـ جيتٜم٥م يزيد قمـ اًمنماب وارشمٙم٤مب اعمٕمّمٞم٦م طمتّ 

                                                 
 -73و 77أسمق اًمِمٝمداء: ص( 7)

 -11أسمق اًمِمٝمداء: ص( 7)

 -371، ص3اًمٙم٤مُمؾ، اسمـ إصمػم: ج( 3)
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( 41ـ 44ٕماليكم ذم )ؾمٛمق اعمٕمٜمك ذم ؾمٛمق اًمذات صوهذا ُم٤م أووحف اًمِمٞمخ اًم

إّن شمرسمٞم٦م يزيد مل شمٙمـ إؾمالُمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م أو سمٕم٤ٌمرة أظمرى يم٤مٟم٧م ُمًٞمحٞم٦م  طمٞم٨م ىم٤مل:

ظم٤مًمّم٦م، ومٚمؿ يٌؼ ُم٤م يًتٖمرب ُمٕمف أن يٙمقن ُمتج٤موزًا ُمًتٝمؽمًا ُمًتخٗم٤ًم سمام قمٚمٞمف اجلامقم٦م 

 يزيديم٤من وىمد ٤م وزٟم٤ًم، اإلؾمالُمٞم٦م ٓ حي٥ًم ًمت٘م٤مًمٞمده٤م واقمت٘م٤مداهت٤م أّي طم٤ًمب، وٓ ي٘مٞمؿ هل

ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمام قمالىم٦م محٞمٛم٦م، ويم٤من ُمت٠مصمرًا شم٠مصمرًا  اخلٚمٞمع، لُيٜم٤مدم )إظمٓمؾ( اًمِم٤مقمر اعمًٞمح

ؿمديدًا سم٤مًمٕم٤مدات إضمٜمٌٞم٦م يمٌٕمض اعمت٠مصمريـ سم٤مًمٖمرب ذم زُم٤مٟمٜم٤م، وم٤مًمرىمص واًمٚمٝمق وذب 

 ٞمج٦ماخلٛمر وُمالقم٦ٌم اًمٙمالب، يم٤مٟم٧م مجٞمٕمٝم٤م ُمـ قم٤مدات اًمٜمّم٤مرى، اقمت٤مد قمٚمٞمٝم٤م يزيد ٟمت

ُمثؾ يزيد ُمـ  ومٙم٤مٟم٧م طمٙمقُم٦م ؿمخص ٟمحس وٟمجس (7)-شمرقمرقمف ذم إضمقاء اعمًٞمحٞم٦م

راجعقن، وظذ  ا إفقفإّكا هلل وإكّ »: اإلُم٤ممسمتكم هب٤م اعمًٚمٛمقن، يمام ىم٤مل أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م اًمتل ا

ة براع مثؾ يزيدا اإلشالم افسالم إذ  -(7)شبؾقت إم 

 ة ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُملواًمٕمزّ  طمٞمدة اًمتل تتٚمؽ اًمٗمْمٞمٚم٦مٙمٞمػ ًمٚمِمخّمٞم٦م اًمقوم وقمٚمٞمف

ٝم٤م شم٘مؽمطمٓ تتٜمع قمـ ُم٤ٌميٕم٦م يزيد، سمؾ  وًمٙمٜمٝم٤مسمـ زي٤مد ٓ قمـ آؾمتًالم اًمتل شم٠مسمك

ُم٤مم ُمـ أضمؾ رومض طم٤مؿم٤م ويمال- وم٘متؾ اإليزيد، ذم اجلٛمٚم٦م ىمٞم٤مدة د اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(، وشم١ميّ )

اًمٌٞمٕم٦م ىمد أزال أظمٓمر آٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م، وأٟم٘مذ ٟمٔم٤مم احلٙمؿ اإلؾمالُمل ُمـ أن 

ّمٓمٌغ هبذه اًمّمقرة اًم٘مٌٞمح٦م اًمٙم٤محل٦م، ذم طملم ًمق يم٤من اًم٘متؾ سم٥ًٌم قمدم اًمتًٚمٞمؿ ٓسمـ ي

ف إذا يم٤من اًمتًٚمٞمؿ صم٤مر واًمٜمت٤مئ٩م- أوػ إمم ذًمؽ، أٟمّ ف مل يٙمـ ًمتؽمشم٥م قمٚمٞمف شمٚمؽ أزي٤مد وم٢مٟمّ 

ىمٌقل ظمالوم٦م يزيد وُم٤ٌميٕمتف سمٕمد ومِمؾ  ٚمف، وم٢منّ ٦م وظمْمققم٤ًم ٓ يٛمٙمـ ُتٛمّ ٓسمـ زي٤مد ذًمّ 

ه وُمؼمأ قمـ هذيـ ُمٜمزّ  اإلُم٤ممو وـمٚم٤ًٌم ًمالؾمتًالم واًمّمٗمح أيْم٤ًم،٦م اًمٜمٝمْم٦م ؾمتٙمقن ذًمّ 

 اًمٕمٛمٚملم-

                                                 
إمم  774ص×: احلًلم قمٔمٛم٦مؿمٕم٦م ُمـ ٟمٔمر يمت٤مب: )أاُ ؼ سمتٕمريػ يزيد سم٤مظمتّم٤مر، ومٞمام يتٕمٚمّ ( 7)

711-) 
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اًمٙمريٛم٦م ُمٜمذ اًمٌداي٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م،  اإلُم٤ممام ىمرأٟم٤م اًمت٤مريخ، وٓطمٔمٜم٤م ووع طمٞم٤مة ٜم٤م يمٚمّ إٟمّ 

اًمتٗمٙمػم ذم ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ  ٦م يزيد اًم٘مذرة واعمخزي٦م، ٟمرى أنّ وأظمذٟم٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر ظمٚمٗمٞم

اًمِمخّمٞم٦م اًمتل  ، وُمـ سم٤مب إوًمقي٦م أنّ اإلُم٤مم٤مًمٜم٦ًٌم ٕصح٤مب ك سممل يٙمـ ُمتٕم٤مروم٤ًم طمتّ 

 قمغم طمدّ ـ  ٦م آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مدًمذًمّ  ؾ هذه اعمّم٤مئ٥م اعمٗمجٕم٦م درءاً ت ًمتحٛمّ اؾمتٕمدّ 

وشم٘مٌؾ سمخالومتف  يم٤من أن ختْمع وشمذل ًمٞمزيد وشم٤ٌميٕمف فمرف ٓ شمقاومؼ ُت٧م أّي ـ  شمٕمٌػمك

 اعمٜم٤موئ٦م ًمإلؾمالم-

يٕمدل  ذم جمٚمس طم٤ميمؿ اعمديٜم٦م، ومل اإلُم٤مماًمتل ىم٤مهل٤م ٟمٔمر إمم هذه اًمٙمٚمامت اًمٕمٛمٞم٘م٦م اُ 

وُمتؾػ ادالئؽة، ا أهؾ بقت افـبقة، ومعدن افرشافة، إكّ » :قمـ ُمْمٛمقهن٤م إمم أن اؾمتِمٝمد

بـا ؾتح اهلل، وبـا ختؿ، ويزيد رجؾ ؾاشؼ صارب اخلؿر، ؿاتؾ افـػس، معؾـ ومفبط افرْحة، 

 -(7) شيبايع مثؾف بافػسؼ، ؾؿثع ٓ

٤م اًمًٞمّ  يم٤من يمؾ ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ٓسمـ زي٤مد واًمتًٚمٞمؿ ًمٞمزيد وُم٤ٌميٕمتف ذم شمٚمؽ  ،د اًمٙم٤مشم٥مأهيَّ

٦م واؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٕم٤مئر ومٞمٝم٤م حم٤مسًا ُمـ ىمٌؾ ىمقات اسمـ زي٤مد ذًمّ  اإلُم٤ممإوو٤مع اًمتل يم٤من 

هبذه اًمٙمٚمامت وٟمتٞمج٦م ًمتٚمؽ  ٤مإلُم٤مماًمديٜمٞم٦م، وهتؽ حلريم٦م أهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م- وم

اىمؽمطمقا قمٚمٞمف و ،ُمع أّٟمف مل يٙمـ حم٤مساً  ،عمديٜم٦مُم٤ٌميٕم٦م يزيد ذم ا إوص٤مف رومض اىمؽماح

 ٦م واخلْمقع؟!، ومٙمٞمػ ي٘مٌؾ هب٤م ُت٧م اًمذًمّ سمّمقرة قم٤مدي٦م وحمؽمُم٦م ىمٌقل ظمالوم٦م يزيد

٤م وم٦م وآىمؽماطم٤مت اًمثالصم٦م قمغم أهّن ؽ ًمق ـمرطم٧م ُمقوقع إُمٙم٤مٟمٞم٦م ىمٌقل اخلاليمام أٟمّ 

ذًمؽ مل  رهمؿ أنّ ، اإلُم٤مم اًمٕم٤مروم٦م سمٛم٘م٤مم ُمـ سم٤مب إت٤مم احلج٦م، خلػ وـم١مه٤م قمغم إومٙم٤مر

سمف قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من سمِمٙمؾ ُت٧م قمٜمقان إت٤مم احلج٦م، وىمد يمذّ طمتّك  اإلُم٤ممُيٓمرح ُمـ ىمٌؾ 

ف ؾمٞمقطمل ؛ ٕٟمّ اإلُم٤ممك ًمق صدر هبذا اًمٕمٜمقان ًمٙم٤من أيْم٤ًم قمغم ظمالف ؿم٠من ىم٤مـمع، وطمتّ 

                                                 
قمٔمٛم٦م ٟمٔمر: ذح يمالم اإلُم٤مم هذا ذم يمت٤مب )أؿمٕم٦م ُمـ اُ ؛ 713، ص7ُم٘متؾ اخلقارزُمل: ج( 7)
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ُم٤م سمٛمنموقمٞم٦م طمٙمقُم٦م يزيد، وشمؼمئ٦م اًمذيـ اؾمتًٚمٛمقا ًمتٚمؽ احلٙمقُم٦م اعمٜم٤موئ٦م  إمم طمدّ 

 ٕمقه٤م-ًمإلؾمالم وسم٤مي

 اإلُم٤ممقمدم اًمٗمرق سملم اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد أو صػمورة ـ  يمام أذٟم٤مـ  وهل :ادسلفة إخرى

ف احلٙمقُم٦م وم٠ميٜمام أرادت أن شمرؾمٚمف، أو آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مد، ومٗمل مجٞمع هذه ُت٧م شمٍّم 

ُمٕمّرو٤ًم ًمإلؾم٤مءة اًمتل ٓ شمٓم٤مق- وهذا اعمٕمٜمك مل يٙمـ  اإلُم٤ممؾمٞمٙمقن  اًمّمقر اًمثالث

ُمـ أضمؾ  اإلُم٤ممك ي٘م٤موم ٞم٨م مل يٙمـ ٟمزاقمف ُمٕمٝمؿ ٟمزاقم٤ًم ًمٗمٔمٞم٤ًم، طمتّ ، طماإلُم٤ممًمٞمخٗمك قمغم 

ك يًتِمٝمد- ومام اًمٗمرق سملم يزيد واسمـ زي٤مد ؾمقى اًمٕمٜمقان ًمٗمٔم٦م آؾمتًالم ٓسمـ زي٤مد طمتّ 

 ومٞمزيد يم٤من اًمًٚمٓم٤من، واسمـ زي٤مد اًمقازم- 

ٕم٦م مل يٙمـ راوٞم٤ًم قمـ ىمٌقل ُم٤ٌمي اإلُم٤مم اًمٜمٔمر، ٟمًتٜمت٩م أنّ  يمّٚمام أُمٕمٜم٤مٜم٤م إٟمّ  :اخلالصة

اعمرطمٚم٦م ـ  ة ٟمٗمس ذم مجٞمع ُمراطمؾ اًمٜمٝمْم٦مف سمٕمزّ طم٤مل ُمـ إطمقال، وشمٍّم  يزيد ذم أّي 

م ة أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، ومل شم٘مدّ وص٤من يمراُم٦م وقمزّ ـ  إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م

ًمدرء هذا اخلٓمر، ومْمالً  اإلُم٤ممد سمـ احلٜمٗمٞم٦م اىمؽماطم٤ًم قمغم اًمِمخّمٞم٤مت، يم٤مسمـ قم٤ٌمس وحمٛمّ 

 |وُمٕمرومتف سمِمٝم٤مدشمف، واًمرواي٤مت اعمروي٦م قمـ اًمٜمٌل اإلُم٤ممٞم٦م وقمٚمؿ قمـ اًمِمقاهد اًمت٤مرخي

طم٤مل ُمـ  شمف ذم أّي وأقمزّ  اإلُم٤مميمام مل يٓمٚم٥م أهؾ سمٞم٧م  (7)-اإلُم٤مميزيد ىم٤مشمؾ  اًمتل شمذيمر سم٠منّ 

٤مم احلج٦م وإفمٝم٤مر ك وًمق ُمـ سم٤مب إتشمٚمؽ إطمقال اًمّمٕم٦ٌم ُمٜمف اعم٤ٌميٕم٦م وآؾمتًالم طمتّ 

ة اخلٓمػمة وقمزّ  اإلُم٤مم٦م وُمٝمٛمّ  وأُمره |ٝمد اًمٜمٌلؿ يرون ذًمؽ ظمالف قماعمٔمٚمقُمٞم٦م؛ ٕهّن 

وٛمـ شمٚمؽ اعمقاقمظ واحلج٩م  اإلُم٤ممًمق يم٤من ُمثؾ هذا اعمقوقع امٙمٜم٤ًم، ًمٓمرطمف وٟمٗمًف- 

إذ ـرهتؿقين ؾدظقين »ف مل ي٘مؾ أيمثر ُمـ: ذيمره٤م يقم قم٤مؿمقراء ساطم٦م، ُمع أٟمّ اًمٌٚمٞمٖم٦م اًمتل 

                                                 
ؿمٕم٦م ُمـ ؛ أ3434، احلدي٨م 773، ص4؛ يمٜمز اًمٕمامل: ج747، ص7ٟمٔمر: ُم٘متؾ اخلقارزُمل: جاُ ( 7)
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٘م٦م ًم٦م اسمـ زي٤مد اعمتٕمٚمّ ومٕمٜمدُم٤م أرؾمؾ قمٛمر سمـ ؾمٕمد رؾم٤م (7)-شمـ إرض لأككف إػ ملمـ

ّٓ  ، ىم٤مل:اإلُم٤ممسمٕمرض اًمٌٞمٕم٦م قمغم   اعمقت ٓ أضمٞم٥م اسمـ زي٤مد إمم ذًمؽ أسمدًا، ومٝمؾ هق إ

 ومٛمرطم٤ًٌم سمف-

 خ٬ص١ ايه٬ّ

وُمقوع اظمتالف  عمقوقع اجلقهري واحل٘مٞم٘مل واحل٤ًمسا ظمالص٦م اًمٙمالم هل أنّ 

٤م ٞمد طمٙمقُم٦م يزيد، وأُمّ يهن٤مي٦م إُمر واًمِمٝم٤مدة، يم٤من ىمٌقل اًمٌٞمٕم٦م وشم٠مُمع احلٙمقُم٦م إمم  اإلُم٤مم

 اإلُم٤مم وىمٕم٧م قمغم ه٤مُمش ذًمؽ، ويمام ىم٤مل ٓسمـ زي٤مد واعم٤ًمئؾ إظمرى إّٟمام آؾمتًالم

ُمـ  ومٝمق مل يقاومؼ قمغم أّي  (7)-شأبداً  فِما يريدوك واهلل ٓ أجقبفؿ إػ رء»يقم قم٤مؿمقراء: 

 هذه آىمؽماطم٤مت إمم أن اؾمتِمٝمد- صغم اهلل قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل-

 عاغٛزا٤ ـ خطب١ 41ّٜٛ
يقم قم٤مؿمقراء، وم٘م٤مل: مل يٙمـ  اإلُم٤ممسم٠مطمد ظمٓم٥م  314ـ اؾمتِمٝمد ذم ص713

 اعمٓمروح هق أنّ  قمغم ظمالوم٦م يزيد، سمؾ إنّ  اإلُم٤ممُمٓمروطم٤ًم ذم هذه اخلٓم٦ٌم ُمقاوم٘م٦م 

 ٓسمد أن يًتًٚمؿ ٓسمـ زي٤مد ذًمٞمالً ص٤مهمرًا- ×احلًلم

 ادتٛاب

ؿ ايمتٗمقا ًمق أهّن  اإلُم٤ممٕم٦م قمدم ذيمر اًمٌٞمٕم٦م ذم هذه اخلٓم٦ٌم ًمٞمس دًمٞماًل قمغم ُم٤ٌميأّوًٓ: 

قا قمـ اىمؽماح ك وإن ختٚمّ مل يٙمـ ًمٞمقاومؼ قمغم ظمالوم٦م يزيد طمتّ  اإلُم٤ممُمٜمف سم٤مًمٌٞمٕم٦م وم٘مط، سمؾ 

 آؾمتًالم-

                                                 
 -774ٟمٗمس اعمٝمٛمقم: ص( 7)

 -4، ص7ُم٘متؾ اخلقارزُمل: ج( 7)
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مل شمٕملمِّ  اًمتل وردت ذم اخلٓم٦ٌم (7)شةا افذفّ ة وهقفات مـّ ة وافذفّ بغ افسؾّ »إّن قم٤ٌمرة صم٤مٟمٞم٤ًم: 

ٓسمـ زي٤مد يتح٘مؼ  آؾمتًالم ٦م يمام يتح٘مؼ ذم٦م آؾمتًالم، وم٘مٌقل اًمذًمّ ظمّمقص ذًمّ 

، إذ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد يمال اًم٘مًٛملم أو ظمّمقص يزيد ظمالوم٦ميمذًمؽ ذم ىمٌقل 

 اًمٌٞمٕم٦م-

يدل قمغم  (7)شيأِب ظـ جّد  ظفد ظفده إلّ »: اإلُم٤ممصم٤مًمث٤ًم: اًمرواي٦م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ىمقل 

ن ُمٕمٚمقُم٤ًم يم٤م |ووصٞمتف ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل ×اعم١مُمٜملمـمٌ٘م٤ًم ًمٕمٝمد أُمػم  اإلُم٤ممسمرٟم٤مُم٩م  أنّ 

يم٤من قمغم قمٚمؿ سمام ؾمٞم٘مع وسمًقء قم٤مىم٦ٌم ىم٤مشمٚمٞمف، وسمٛمّمػم قمٛمر سمـ ؾمٕمد  اإلُم٤مم، وُمًٌ٘م٤مً 

 !ومٙمٞمػ يٙمقن ىمد هنض ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م؟ -(3)أيْم٤مً 

 تٓاقض ٚاضحـ  45
ىمٌؾ ذم يمرسمالء  اإلُم٤مم أيْم٤ًم: قمغم ومرض اعمح٤مل ًمق أنّ  314ـ يمام ىم٤مل ذم ص713

 سمخالوم٦م يزيد، عم٤م أـمٚمؼ هاطمف أيْم٤ًم-

 ادتٛاب

ؿ مل يٓمٚمٌقا ُمٜمف ك ًمق أهّن خلالوم٦م يزيد حم٤مل، ومحتّ  اإلُم٤ممومرض ىمٌقل  صحٞمح أنّ 

ـمٚمٌٝمؿ- سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ،  اإلُم٤ممآؾمتًالم ٓسمـ زي٤مد وروقا سمت٠ميٞمده حلٙمقُم٦م يزيد عم٤م ىمٌؾ 

ُم٤مت ُمٗم٤موو٤مت ٤م أن حُيٙمؿ سمٌٓمالن اًم٘مًؿ اعمٝمؿ ُمـ ُمٓم٤مًم٥م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين وُم٘مدّ إُمّ 

 ف ًمٙمالُمؽ هٜم٤م أيْم٤ًم إؿمٙم٤مل اًمتٜم٤مىمض اًمقاوح-ضّم يق أن ٤م(، وإُمّ 713اًمّمٚمح )ص

                                                 
٦م، وذم ٟمًخ٦م ُم٘متؾ ٦م واًمذًمّ ٦م، وذم اًمٌٕمض أظمر سملم اًمثٚمّ ٦م واًمذًمّ ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٜمًخ، سملم اًمًٚمّ ( 7)

 ٦م-اخلقارزُمل اعمٓمٌققم٦م ذم اًمٜمجػ، سملم اًم٘متٚم٦م واًمذًمّ 

 -1، ص7قارزُمل: جُم٘متؾ اخل( 7)

 -1، ص7ُم٘متؾ اخلقارزُمل: ج( 3)
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 ـ تٓاقض آخس46
ذم  ×احلًلمأيْم٤ًم: سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ، قمٜمدُم٤م وىمع اإلُم٤مم  314ـ يمت٥م ذم ص715

ف يم٤من ي٘م٤موم زي٤مد، أصٌح٧م ُم٘م٤موُمتف قمغم ضمٌٝمتلم، أي أٟمّ  طمّم٤مر قم٤ًميمر قمٌٞمداهلل سمـ

 وآؾمتخٗم٤مف سمف-رومْم٤ًم خلالوم٦م يزيد اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مرآن، ورومْم٤ًم عمح٤موًم٦م إذًٓمف 

 ادتٛاب

ف رومض أي أٟمّ  ٗمًف ُمـ ظمالل اعم٘م٤موُم٦م قمغم ضمٌٝمتلم،ة ٟمص٤من قمزّ  اإلُم٤مم ٓ ؿمؽ أنّ 

ؿ مل يزيد اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم، رهمؿ أهّن  ٦م آؾمتخٗم٤مف اعمؽمشم٥م قمغم ىمٌقل ظمالوم٦مظمٞم٤مر ذًمّ 

 ٦م آؾمتًالم- يٓمٚمٌقا ُمٜمف آؾمتًالم سمال ذط ٓسمـ زي٤مد، يمام رومض ىمٌقل ذًمّ 

٤م اًمًٞمّ    قمـ ُم٤م ذيمرشمف ُمـ ُمٓم٤مًم٥م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ٤م أن شمتخغّم د اًمٙم٤مشم٥م، إُمّ أهيَّ

٤م أن شمقّوح ًمٜم٤م: يمٞمػ يم٤من اًمّمٚمح وظمؼم قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من، وإُمّ  ُم٤مت ُمٗم٤موو٤متوُم٘مدّ 

ي٘م٤موم ويرومض ظمالوم٦م يزيد، ويمٞمػ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م ُمع ومرض  اإلُم٤مم

ك سم٤مهلل(، ُمع أّٟمؽ اُمتٜمٕم٧م طمتّ اًمٕمٞم٤مذ )ووع يده سمٞمد يزيد ـ  سمح٥ًم رأيؽـ  اإلُم٤مماىمؽماح 

ة، وصمٛمرة ت٤مُم٤ًم ًمٚمحج٦م- ومٝمذا أيْم٤ًم شمٜم٤مىمض آظمر ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مشمؽ اًمٙمثػمقمـ اقمت٤ٌمر ذًمؽ إ

 ُمـ صمامر سمحثؽ اًمٕمٛمٞمؼ!

 ـ تٓاقض آخس أٜطًا47
ضمٝم٤مز يزيد  ودّ  ×قمكم: ًم٘مد يم٤مٟم٧م ُم٘م٤موُم٦م احلًلم سمـ 311ـ ىمٚم٧م ذم ص714

 -اًمديمت٤مشمقري ذم يم٤موم٦م ُمراطمٚمٝم٤م ُم٘م٤موُم٦م سمٓمقًمٞم٦م وسم٤مؾمٚم٦م

 ادتٛاب

وصٛمقده وصم٤ٌمشمف ذم آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمٕم٦م وإفمٝم٤مر سمٓمالن  اإلُم٤ممُم٘م٤موُم٦م  ؿ أنّ ُمـ اعمًٚمّ 
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وُمروٞم٦م هلل، سمؾ مل يٕمرف هل٤م ٟمٔمػم  سمٓمقًم٦مطمٙمقُم٦م يزيد اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مرآن يم٤مٟم٧م سم٤مؾمٚم٦م و

ًا اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمؽمشم٥م قمـ فمٚمؿ وضمقر ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم ٟمٔمرًا ًمٚمٕمقاىم٥م اخلٓمرة ضمدّ 

ُم٘م٤موُم٦م  ٠مّي طمٞم٨م إّٟمؽ مل شم٘مّمد هٜم٤م آؾمتٝمزاء ي٘مٞمٜم٤ًم وم شم٥م،٤م اًمٙم٤مآؾمتٌدادي- ًمٙمـ أهّي 

 أظمذهت٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر ومٞمام ذه٧ٌم إًمٞمف ذم اعمرطمٚم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م؟

ذم اعمرطمٚم٦م إومم ىمد أشمك ُمّٙم٦م، واظمت٤مره٤م ُمٜمزًٓ ًمف عم٤ّم رأى  اإلُم٤مم وم٠مٟم٧م شمّدقمل: أنّ  

 ـ اًمٌٞمٕم٦م-وُمثؾ اسمـ اًمزسمػم يم٤من ىمد اُمتٜمع قم ،اعمٙم٤من آُمـ أنّ 

ئ٦م أًمػ إُمٙم٤مٟم٤مت اًمٜمٍم اًمٕمًٙمري ُمع وضمقد ُمؿ سمتقومر ٚمِ وذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمدُم٤م قمُ 

ُمـ ، ويم٤مٟم٧م إوو٤مع ُمقاشمٞم٦م ُت٧م إُمرة اإلُم٤ممـ  ًمرأيؽ ـمٌ٘م٤مً ـ  عُم٘م٤مشمؾ ُمًٚمح ُمتٓمقّ 

ّٓ  -ك ٟمحق اًمٙمقوم٦مُترّ مجٞمع اجلٝم٤مت   ل إوو٤معًمتٌدّ  أصمٜم٤مء ُمًػمه؛ ٟمٔمراً  أراد اًمرضمقعف  أٟمّ إ

ٜمده٤م وىمٕم٧م ٟم٘مٓم٦م اًمتحّقل ذم قمم إُمٙم٤من شم٠مؾمٞمس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ٚمٛمف سمٕمدقمو

 ٚمّمٚمح!اًمثالصم٦م ًمىمؽماطم٤مت آوذع ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل اىمؽمح ومٞمٝم٤م  هنْمتف،

 اًمٌٓمقًمٞم٦م واًم٤ٌمؾمٚم٦م ذم هذه اعمراطمؾ اًمثالث؟ اإلُم٤مميمٞمػ يم٤مٟم٧م ُم٘م٤موُم٦م  إذن،

اعمٜم٘مٓمٕم٦م اًمٜمٔمػم  ُمتك فمٝمرت شمٚمؽ اعم٘م٤موُم٦م اًمٌٓمقًمٞم٦موم٘مؾ:  ،ٙمـ ؾم٤مظمراً شمإن مل  

ومل يٙمـ قمغم قمٚمؿ  ،ًمٚمِمٝم٤مدة ف مل ي٘مدم قمغم هنْمتف ـمٚم٤ٌمً ٟم٧م شمزقمؿ أٟمّ وأ  اإلُم٤ممًمِمخّمٞم٦م 

 سمذًمؽ، وُم٤م يم٤من سمرٟم٤مجمف ذم ُمراطمٚمف اًمثالث اعمذيمقرة أيمثر ام٤م ىمٞمؾ؟ 

 ، ويمٜم٧م شمٕمت٘مد ومٕمالً اإلُم٤ممإذا أردت إسمراز اًمّمقرة اًمٜم٤مصٕم٦م واحل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٜمٝمْم٦م 

ؾمالم وؾمٛمقه، ومٞمج٥م رومٕم٦م شمْمحٞم٤مشمف اًم٤ٌمقمث٦م قمغم ومخر اإلسمٌٓمقًمٞم٦م ُم٘م٤موُمتف وسم٤ًمًمتٝم٤م و

 -شمٕمٌػمك قمغم طمدّ  أو هذه اًمٗمروٞم٦م ، قمـ هذا اًمرأيقمٚمٞمؽ أن شمتخغّم 

 ـ يف عامل ا٭يفاظ48
ُمـ سمًٚمًٚم٦م  314و 311ذم ص اإلُم٤مماًمٙم٤مشم٥م ىمد وصػ  ـ رهمؿ أنّ 711

ٚمؽ إمهٞم٦م دي٦م ٓ ُتض سمت٤م هنْم٦م قم٤مف قمرض هنْمتف قمغم أهّن ًمٙمٜمّ  إوص٤مف اًمراىمٞم٦م أدسمٞم٤ًم،
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ل وهل اًمٜمٝمْم٦م اًمقاقمٞم٦م واعمٜمتٍمة واعمٚمٞمئ٦م سم٤مٓومتخ٤مرات اًمتل شمّقضمٝم٤م اعمْمحّ  اًمٙمٌػمة،

ٞمٜمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م أفمٝمر اعمدرؾم٦م احل٦ًم ٟمٌٞمف- وواعمٜم٘مذ اًمقطمٞمد ًمإلؾمالم وطم٤مُمل يمت٤مب اهلل وؾمٜمّ 

وهل ُمدرؾم٦م اًمّمٛمقد واًمث٤ٌمت وُم٘م٤موُم٦م اًم٤ٌمـمؾ، واًمٓمريؼ  واًم٘مقي٦م وٕمٞمٗم٦م هِّم٦م،

 ق احلؼ واًمٕمداًم٦م إمم إسمد- ًمذًمؽ٤مٕطمرار، احل٤مُمٚملم ؿمٕم٤مر اًمٗمْمٞمٚم٦م وقمِّم إُمثؾ هلداي٦م ا

، ويٚمتٛمس اًمٕمذر ُمـ ؿمٞمٕمتف اإلُم٤ممقمٚمٞمف أن يٓمٚم٥م اًمٕمٗمق سم٢مسار وظمْمقع سملم يدي 

وإدظم٤مًمف اًمنور قمغم ىمٚمقب اًمِمٞمٕم٦م اًمقاقملم  اإلُم٤مموحمٌٞمف، وأن ٓ يٓمٛمئـ إمم ٟمٞمٚمف رو٤م 

 ًٕمٗم٤مظ إدسمٞم٦م-وـمالب احل٘مٞم٘م٦م وذوي اًمْمامئر احلٞم٦م هبذه ا

أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوم٘مف ًمتالذم هذا آؿمت٤ٌمه، وأن يٕمٗمق قمـ أظمٓم٤مء واٟمحراوم٤مت هذا 

ـ  اًمْمٕمٞمػ اعمًٙملم ويِمٛمٚمف سمٕمٗمقه وُمٖمٗمرشمف ورمحتف، وآُمؾ أن ُيِمٛمؾ هذا اجلٝمد اًمًٌٞمط

 وأن ٓ أطمرم ؿمٗم٤مقمتف- ،×د اًمِمٝمداءسمٕمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم ؾمٞمّ ـ قمغم ىمٚمتف 

ې ې  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې)

 -(7) (ى ى ائ ائ ەئ ەئ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 -(7)( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

يقم  ×احلًلماًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ قمٛمكم هذا ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمؽ اًمٙمريؿ، وارزىمٜمل ؿمٗم٤مقم٦م 

وأصح٤مسمف اًمذيـ سمذًمقا ُمٝمجٝمؿ دون  ×احلًلم٧م زم ىمدم صدق قمٜمدك ُمع اًمقرود، وصمٌّ 

 -×احلًلم

 -ًٓ وآظمرًا واحلٛمد هلل أوّ 

 ًمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم

 ىمؿـ 7347ل:رسمٞمع إوّ 

                                                 
 -743آل قمٛمران: آي٦م( 7)

 -71احلنم: آي٦م( 7)
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 هم٤مي٦م إُم٤مين ذم أظم٤ٌمر اًم٘مٓمر اًمٞمامين- -41

 اًمٗمّمقل اعمٝمّٛم٦م- -44

 ذم فمالل اًم٘مرآن- -11

 ىمرب اإلؾمٜم٤مد- -17

 اًمٙم٤مذم- -17

 يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات- -13

 ًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم-ا -13
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 751 --------------------------------------------------------------------------------- اًمث٤مين  ضمقاب اًمدًمٞمؾ

 751 ------------------------------------------------------------------------------- ًمث٤مًم٨م ا ضمقاب اًمدًمٞمؾ

 159 ................................................................ صديد أشػ ـ 17

 154 .................................................... افتصقر؟ هذا مـشل هق ما ـ 19

 755 ------------------------------------------------------------------------------------------------ شمٜمقيف

 157 ................................................................. اإلمام رؤيا ـ 14

 751 --------------------------------------------------------------------------------------- أقمثؿ اسمـ يمالم

 741 -------------------------------------------------------------------- إظمرى واًمٙمت٥م أقمثؿ اسمـ شم٤مريخ
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 788 ................................................................. اإلمام مقؿػ ـ7

 789 .......................................................... ظؼقؾ بـ ؿمسؾ مفّؿة ـ9

 789 ........................................................ ×مسؾؿ إرشال ؾقائد ـ4



 346  ..........................................................................................  اعمحتقي٤مت

 

 799 .................................................................. !آخر تقؿػ ـ5

 795 ............................................ ادػاجئة اإلمام حرـة :افثاكقة ادرحؾة ـ6

 796 ................................................................. !افؽقؾة كحق ـ 7

 796 ............................................................ افؽقؾة؟ اختار داذا ـ8

 797 ............................................................ !ومغافطة ممل زخ ـ9

 798 ................................................ افصحراء؟ صقرى ـاكت ماذا ـ11

 911 ......................................... افؽتابة يف إماكة وترك وخز، رشافة ـ11
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 918 ............................................................... افثافثة ادرحؾة ـ15

 918 ................................................................بافعقدة إمر ـ16
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 476 ................................................... اإلشالم يف ثؾؿت افتل افثؾؿة ـ9

 478 ................................................................. ظار وصؿة ـ11

 479 .............................................. ×اإلمام مبقبقة ادثؿرة، أثار ـ 11
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