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 والتابعني،  ،وصحبه ،وعلى آله ،عليهوسّلم  صلى اهلل
 ومن سلك طريقه إىل يوم الدين.

 ـداءــــــإهـ
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احلمد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ شود افنبوغ وادرشلغ، شودىا حممد وظذ آفه وصحبه 

…أمجعغ وبعد

فعبد ؾلن يًدي صكر ظذ ظباده يستوجب افشكر حتى يتمه اهلل ويزيده، ومهام ؾعل ا ؾٌن ؾضل اهلل 

ظذ أيدهيم افنعم، وذفك من باب صكر اهلل  وـذفك من صكر ىعم اهلل صكر ظباده افذين جتري ىعم اهلل ظلوه،

 تعاػ. 

«النَّاَس  ال َيْشُكرُ من  اللَ  ال َيْشُكرُ : »يقول ىبونا احلبوب 
(1)

ؾٌين أؽتنم اففرصة ـي  هذا ادنطلق، ومن 

، وأظاىني ظذ خوض ؽامر هذا من أشدى إيل  معروًؾا رشائل احلب وافعرؾان، وافشكر افتقدير فكل  أؿدم 

 . افبحث

بقسم ادساِظد  ، األشتاذمصطفى مراد صبحياألستاذ الدكتور: تقدم بجزيل افشكر واالمتنان إػ أ

بكلوة افدظوة اإلشالموة بافقاهرة، افذي أرشف ظذ هذه افدراشة واحتواها بيؾكاره وآرائه  األديان وادذاهب

وـان ػ خر معغ افدراشة،  ره دا منحني إياه من ظطف وـرم، وتوجوه وإرصاد إلمتام هذهك  ومعارؾه، أص  

أن يرزؿني وإياه اإلخالص يف افقول   شائاًل ادوػ منذ اختواري ادوضوع وحتى إهنائه بفضل اهلل،

ة ودوام  ه وتعافت حكمته أن يمن  ظلوه بافصح  وافعمل وافصدق يف افرس  وافعَلن، ـام أشيفه جل ت ؿدرت 

 .ه وضالب ه وأحباب هافعاؾوة؛ فوسعد به تالموذ  

                                                 
تصنوف أيب داود شلوامن بن األصعث افسجستاين، جملد واحد، اظتنى به: ؾريق بوتت األؾكتار افدوفوتة،  شنن أيب داود، (1)

مًشستة ادتًمتن فلتوزيت ،  وؿال: صتحو،، ،(4811 ، حديث رؿم)524ـتاب األدب، باب يف صكر ادعروف، ص

ما جتا  يف  ـتاب افز وافصلة، باب «َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر اللََّ»وىصه:  ،يف شننه أخرجه افسمذيو  افرياض.

حتديث : »وؿتال ،(1554حتديث رؿتم) ، 328ص اظتنى به: ؾريق بوت األؾكتار افدوفوتة،، افشكر دن أحسن إفوك

ظتادل مرصتد،  -ق: صتعوب األرىتًوط وتقحت مًشسة ادًمتن فلتوزي ، افرياض، واإلمام أمحتد يف مستنده،، «صحو،

 ، مًشسة افرشافة.م 2001 =هت 1/1421، ط9535، 322/ 13ج ،وآخرون

 ُشْكــٌر َوَتقِديـــٌر



 (ج)
 

عد م فصاحب  ؾًاِدي ـام يس  دراشة وإهنائها ظذ وجهها يل ظذ إمتام هذه اف  ادشورة وافتحفوزأن أتقد 

ظذ هذه  تاب ، وادؼف اداألديان وادذاهب بافكلوةبقسم  اددرس، حممد خمتار قطبالدكتور:  إػ احلايل

ب  افدراشة سن أخالؿه، وى  ل و حديثه، وح  ل صفاته، ؾجزاه اهلل ظني وظن اإلشالم ، أصكره ظذ ضوب ؿلبه، وح 

 ظلوه ىعمة اففهم وافعلم وافعطا . تم  وادسلمغ خًرا، وأَ 

وال يمكن أن أىسى األب احلنون، وادريب افشفوق، واألشتاذ ادحسم، خايل ؾضولة األشتاذ افدـتور/ 

افدين بافقاهرة، ظذ ما بثه يف  خلوفة حسغ افعسال، أشتاذ افدظوة وافثقاؾة اإلشالموة ادتفرغ بكلوة أصول 

وجهوده يف ادساظدة افعلموة واألدبوة، ؾيشيل اهلل أن جيعله  من حب افدظوة واهلمة افعافوة يف ضلب افعلم،

 دائاًم شببًا يف تفريج ـروب افناس، وأن يمنحه افصحة وافعاؾوة .

م إلدارة  تدريس ومعاوىوهم افكلوة ظموًدا ووـواًل وأظضا  هوئة جامعة األزهر افؼيف وإدارة افـام أتقد 

م افشكر وافتقدير هلم مجوًعا، شائالً افكرام ل: أؿد  ام  ادوػ شبحاىه  ، وجلمو  منسويب افكلوة من ادوطفغ وافع 

 أن جيعل ما يقدموه خلدمة افكلوة ورؾ  صيهنا يف موزان حسناهتم مجوًعا.وتعاػ 

زارة األوؿاف ادرصية، ظذ أهنا أتاحت يل اففرصة يف ضلب افعلم، وإمتام وال يفوتني أن أؿدم صكري فو

 هذا افبحث بجاىب ظمع ووطوفتي.

ـ  و عني ووؾ ر يل ادناخ ادناشب إلمتام هذه افدراشة من ل  إػ  وأخص:  ،أؾراد ظائلتيأصدؿائي و من صج 

ا يل ؾقد  -وبارك ؾوهام حفظهام اهلل تعاػ-افكريَمغ أيب وأمي ضولة حوايت، ضريق افعلم، وـاىا خر شندصق 
 .-أم ىور وأم يوشف-وأختاي -افدـتور أبوادكارم-وأخي حب افعلم وافدظوة، ؿلبيبيظامق  ؽرشاو

مو ة-احلبوبة يوإػ زوج خر  تيل يف إـامل دراشتي حوث ـاى اادعنوي ومساظدهت اظذ دظمه -أم ش 

، وؿد صزت معي وبثت يف ؿلبي األمل وافوقغ وظطا من تشجو  ودظا  وصز  هذا افبحثظون يل ضولة 

 ، وبارك يل ؾوها وحفظها وابنتي.وأـرمها ريب اهلل ظني خر اجلزا  اؾجزاه ظذ مواصلة افطريق،

افطريق افقويم  م ظذ افنبي  ادصطفى ادختار صذ اهلل ظلوه وشل م؛ افذي رشَم فناويف اخلتام أ صع  وأ شل  

  ..ويف ـل احلواة ت ىزاًشا أضا  يل افطريق يف دراشتي هذهؾكاى بسرته افعطرة
 
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني
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 الـُمَقِدَمـــة
 

 وتشتمل على اآلتي: 

 ــوع.ـــوضـأسبــــــــاب اختيـــــــــار املأواًل: 

 وع.ـــأهنيــــــــــــة املوضـــــــــــــــــــ ثانيًا:

 ة.ـــاملناهـــج املستخدمة يف الدراســ ثالجًا:

 ة.ــالدراســـــــــــــات السابقـــــــــــــ رابعًا:

 ـة.ــخطــــــــــــــــة الدراســـــــــــــ خامسًا:



 )ه)

 

َمف، وَخَؾَؼ احلؿد هلل  ًَ َوَحرَّ ـّ َوَظظََّؿف، وَوَوَع افَبْق ِي ّـَ افدِّ افذي َخَؾَؼ افَؽْقَن َوَكظََّؿف، وَش

ؾََّؿف، وَأْرَشَؾ َشقَِّدكو ُُمَؿَّ  ـَ َؿف،  وَكودى ُمقَشك و َمف، وَوَهَى ُشَؾْقََمن ُمْؾؽًو َوَؾفَّ رَّ ـَ   داً اإِلْكَسوَن َو

ُؿ َظَذ َخْر ُرُشؾِف  بِوحلؼِّ َوَظؾََّؿف، ُشْبَحوكف َوَتَعوػ، َمو َأَظذ َمَؽوكف َوَأظَظؿ َمـِْزَفف، َوُأَصعِّ وُأَشؾِّ

 وظذ آفف وأصحوبف، وشؾؿ تسؾقًَم ـثرًا، أمو بعد...   َوَخوتِؿ َأْكبَِقوِئف، شقدكو ُمؿد

طوهرة ـقكقي: ؾطبوع إؾراد خمتؾػي، وظؼقل ؾنن آختالف بغ افبؼ ضبقعي إكسوكقي، و

ـَم جوء يف احلديٌ، ؾقَم ذـر افـوس متػووتي، ؾَم ظـد إكسون خيتؾػ بال صؽ ظَم ظـد أخر، 

َذاَت َيْوٍم، ُثمى َأْقَبَل َعَؾْقـَا َفَوَعَظـَا َمْوِعَظًة  َصذى بِـَا َرُسوُل اَّللىِ  افعربوض بـ شوريي، حقٌ ؿول:

َذَرَفْت ِمـَْفا اْلُعُقوُن َوَوِجَؾْت ِمـَْفا اْلُؼُؾوُب، َفَؼاَل َقائٌِل: َيا َرُسوَل اَّللىِ َكَلنى َهِذِه َمْوِعَظُة َبؾِقَغًة 

ٍع، َفََمَذا َتْعَفُد إَِلْقـَا؟ َفَؼاَل  ْؿِع َوالطىاَعِة، َوإِْن َعْبد »:ُمَودِّ ُه َمْن ، فَ اً َحَبِشقّ  اً ُأوِصقُؽْم بَِتْؼَوى اَّللىِ َوالسى إِكى

ى اْختََِلف اِشِديَن، اً َكثِر اً َيِعْش ِمـُْؽْم َبْعِدي َفَسَرَ نَي الرى َؾَػاِء ادَْْفِديِّ ، َفَعَؾْقُؽْم بُِسـىتِي َوُسـىِة اْْلُ

اُكْم َوُُمَْدَثاِت اْْلُُموِر، َفإِنى ُكلى ُُمْ  وا َعَؾْقَفا بِالـىَواِجِذ، َوإِيى ا َوَعضُّ ُؽوا ِِبَ َدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلى بِْدَعٍة ََتَسى

« َضََلَلةٌ 
(1)

. 
وهذا آختالف ؿد يؽقن كعؿي ورمحي، وؿد يؽقن ؾتـي وكؼؿي، ؾوٓختالف إول ٓ حرج  

 جئژؾقف، فق ـون افؼرآن افؽريؿ وافسـي افـبقيي مهو مرد افـزاع ومرجع اخلالف، ؿول تعوػ: 

 جث يت ىت متخت حت جت يب  ىب مب خب حب  جب يئ ىئ مئ حئ

، ٕكف شقؽقن اختالف تـقع وثراء، ؾفق اختالف ؾرظل جيؿع إمي وٓ [59سوء:]افـژمث

يػرؿفو، وهق أمر اجتفودي حتتؿؾف آيوت افؼرآن وشـي رشقل اهلل، ـوختالف افػؼفوء يف مسوئؾ 

                                                             
ـتوب افسـي، بوب فزوم  ، :شــ أيب داود (،هـ275-هـ202)َمن بـ إصعٌ افسجستوين، داود شؾق قأب (1)

ممشسي اظتـك بف: بقً إؾؽور افدوفقي  (، وؿول: حديٌ صحقح،4607، حديٌ رؿؿ)504افسـي، ص

 ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي. -ادممتـ فؾتقزيع، افريوض



 )و)

 

: ٕن ثقابً افديـ وأصقفف متػؼ افػؼف ادختؾػي، هؾ أحدث بقـفؿ افػرؿي يف افديـ؟ ضبعًو ٓ

 هذا افديـ وينه وصؿقفف. ظؾقفو، وتؾؽ مروكي

أمو آختالف أخر افذي ذمف افؼع احلـقػ، وافذي ؿد يؽقن كؼؿي وؾتـي، ؾفق افذي مل 

يراع ؾقف ـتوب وٓ شـي، وإكَم إهقاء، وافعصبقي ادذهبقي، ؾفذا بال صؽ يتعورض مع افؼرآن 

ذ إمي اإلشالمقي، وافسـي، وؿد كدد افؼرآن بؿثؾ هذه آختالؾوت وحذر مـفو: ٕهنو خطر ظ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: ؾفق يف افدكقو ؾشؾ ذريع وصـقع، ويف ذفؽ يؼقل ربـو 

 ہژ ؿول تعوػ:و ،[46]إكػول:  ژٺ ٺ ڀ   ڀ ڀڀ پپ پ پ

]آل  ژ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[105ظؿران:

د ، شقاء ـون يف حقوتف أم بعؾؿـ آختالف ادحؿقد، وافذي ـون بغ صحوبي رشقل اهلل 

، ومو هق -أيب حـقػي وموفؽ وافشوؾعل وأمحد-وؾوتف، ومو هق شوئد ومشفقر بغ إئؿي إربعي

يف افعصقر إخرى مـ توريخ إمي اإلشالمقي، مو دام احلػوظ ظذ افثقابً، وافتؿسؽ بوفؽتوب 

 وافسـي.

شقدكو ، واصتد يف ظفد ؼد طفر أوًٓ يف آخر ظفد شقدكو ظثَمن ؾأمو آختالف ادذمقم، 

، وزاد بعده، بظفقر افػرق وادذاهى، ـوخلقارج وافشقعي وادعتزفي وادرجئي وافؼدريي ظع 

واجلفؿقي وؽرهو، ومـ أبرزهو، ادذهى افشقعل، وافشقعي كػسفؿ تػرؿقا إػ ؾرق ومذاهى، 

ومـ أصفر ؾرق افشقعي وافتل اكتؼت يف ادجتؿع ادسؾؿ اكتشورًا واشعًو، هل ؾرق اإلمومقي 

يدخؾ يف ظؿقمفو أـثر مذاهى افشقعي افؼوئؿي أن يف افعومل اإلشالمل "آثـل ظؼيي، وافذي

 .(1)"يف إيران وافعراق، ومو وراءهو مـ بوـستون، وؽرهو مـ افبالد اإلشالمقي
وهذه افػرؿي كػسفو يطؾؼ ظؾقفو ، بؾ هل ؾرق ـثرة متعددة، واإلمومقي فقسً ؾرؿي واحدة"

، مـ بوب تسؿقي افعوم بوشؿ اخلوص، ـَم يطؾؼ ظؾقفو -جعػر افصودق كسبي إػ-اجلعػريي

                                                             

 .مرص -، افؼوهرة، دار افػؽر افعريب44( توريخ ادذاهى اإلشالمقي، فإلموم ُمؿد أيب زهرة، ص1)
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آشؿ افعوم هق افشقعي، ؾحقـَم كؼقل افشقعي أن واإلمومقي مـ بوب تسؿقي اخلوص بوشؿ افعوم، 

 .(1)"يتجف افؼصد إفقفؿ، وفؼد شؿقا بوٓثـل ظؼيي ٕهنؿ يممـقن بوثـل ظؼ إموموً 
ـثرة، ومـ أحدث وآخر افػرق إػ ؾرق  وً وحديث يي ؿديَمً ظؼ وؿد اؾسؿً اإلمومقي آثـو

يف أواخر افؼرن  تطفر أتبوع أمحد احلسـ افقَمين، وافتل : مجوظي ادفديغافتل خرجً مـفو

م: حقٌ اكطؾؼ أمحد احلسـ افقَمين بدظقتف يف 1999وحتديدًا يف ظوم ، -افؼرن افعؼيـ-ادـرصم

ديغ، وأكف ادفدي إول مـ ادفديغ آثـل ظؼ بعد افـجػ بوفعراق، وأظؾـ ظـ مجوظي ادف

 بلمر مـ اإلموم ادفدي حقٌ افتؼك بف يف مـومف.-ظذ زظؿف-إئؿي آثـل ظؼ، وذفؽ

ـون خروج افقَمين بوفدظقة افقَمكقي اجلديدة، وإظالن مجوظي ادفديغ ـوفػوجعي ظذ افشقعي 

تـي تشتعؾ بغ إوشوط افشقعقي: حقٌ أتك ادعورصيـ يف افعراق وخورجفو، وبدأت كور افػ

افقَمين بآراء خموفػي جلؿفقر افشقعي، ؾوصتعؾً احلرب بقـفؿ، وـوكً صقٓت وجقٓت بغ 

ادفديغ وآثـل ظؼيي، مو بغ رصؼ بوٕفػوظ، وتسػقف فمراء، إػ افرد بلبشع افؽؾَمت، وأصـع 

 ضًو.ـػر بعضفؿ بع بورات، ؾوكتفك ادطوف هبؿ إػ أنافع

اظتز ادرجعقي افشقعقي ووفي ومضؾي فعؿقم افشقعي، -ممشس مجوظي ادفديغ-ؾوفقَمين

ٓ يبحثقن ظـ احلؼقؼي، وأهنؿ ظؾَمء افسقء يف هذا افزمون، يف حغ أن  -مـ وجفي كظره-ؾفؿ

ادرجعقي حؽؿً ظؾقف افؽػر وافدجؾ واظتزت افقَمين خورجًو ظـ مذهى افشقعي، حقٌ خوفػ 

 إمجوظفو.

ـِ افقَمين ظـ دظقتف وؾؽرتف، ؾصور فف أتبوع وأكصور يف افعراق وخورجفو،  ـؾ هذا مل ُيْث

رشؿقًو يتحدث  واظتـؼقا افػؽرة وجوفقا يف افبالد فـؼهو وتعريػ افـوس هبو، ؾلشسقا مقؿعوً 

كسكً، وصػحي فؾتقاصؾ مع ادجتؿع ظذ افػقس بقك، وجمؾي يصدورهنو بوشؿفؿ ظذ صبؽي اإل

فتؽقن فسون حول اجلَمظي، وتقزع يف مـوضؼ خمتؾػي  "دستؼقؿافرصاط ا"سؿكـؾ أشبقع ت

بوفعراق، ثؿ ظؼات افؽتى وادمفػوت وافتل زادت ظـ ادوئي فؾقَمين مع أكصوره، ومـ حرصفؿ 
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أن  ظذ كؼ دظقهتؿ ؾؼد تؿ ضبوظي هذه افؽتى يف مطوبع بروت بؾبـون، ومـ تقؾقؼ اهلل 

بؿرص، وحصؾً مـف ظذ بعض افؽتى ادطبقظي فؾقَمين وأكصوره، ؿوبؾً أحد أتبوع افقَمين 

 يف ـتوبي افبحٌ. -بعد اهلل -وافتل ـوكً خر ظقن يل 

فبوفغ مـ مجوظي ادفديغ بدظقهتؿ، حرك ظؾَمء ومراجع افشقعي فؾقؿقف إن هذا آهتَمم ا

رى، وؾتووى وبودؼوٓت أخ ود هذه افدظقة وافتصدي هلو، ؾؼد ردوا ظؾقفؿ بوفؽتى تورة،

 ادرجعقي ثوفثي، حتك ٓ يؼع أبـوء افشقعي يف براثـ تؾؽ افدظقة .

هذا وادفديقن مل يبوفقا هبذه اهلجَمت، وٓ أثرت ؾقفؿ تؾؽ آوطفودات مـ افشقعي، 

ؾصؿقد ادفديغ وردود آثـل ظؼيي أبرزت تـوؿض افشقعي يف روايوهتؿ ومرويوهتؿ، ؾوفقَمين 

فوت افؽتى ظـد افشقعي، فؽـ افشقعي أكؽروا ظؾقف، وافقَمين اظتؼد اظتؿد ظذ كصقص مـ أم

فـػسف مو اظتؼده افشقعي يف أئؿتفؿ، فؽـفؿ ؾسؼقه وـػروه، وتؾؽ آؾي خطرة يقاجففو افشقعي 

 وهل افتـوؿض، وذفؽ مؾؿح خطر شقظفر خالل هذا افبحٌ.

إـورم، ؾؾؼد جـد اهلل وٓ كستطقع بعد ذفؽ أن كـسك دور أزهركو افؼيػ بعؾَمئف ومشوخيف 

  ،رجوًٓ يذودون ظـ هذا افديـ ويـوؾحقن ظـف بؽؾ مو أوتقا مـ ظؾؿ وؾر، وؿؾؿ شديد

، ؾؽون إزهر وٓ يزال بعؾَمئف وؾؽر مستـر هبدي افؼرآن افؽريؿ وشـي افـبل إمغ 

هؾ افعؾؿ أن ود افبوضؾ، ؾنن إصؾ ظـد أ  حصقـيً حد اجلـقد افذيـ يؼػقن ؿؾعًي ادخؾِصغ أ

 ٻ ٱ ژاهلل أخذ ظؾقفؿ افعفد وادقثوق أن يبقـقا افعؾؿ فؾـوس وٓ يؽتؿقكف، ؿول اهلل تعوػ: 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[187]آل ظؿران: ژٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ
افذيـ تصدوا، ظذ شبقؾ ادثول ٓ احلرص ومـ بغ همٓء افعؾَمء

(1)
: 

                                                             
إزهر وافشقعي، توريخ، وؾتووى، وآراء، إشتوذ افدـتقر ُمؿد ظَمرة،  :يف ذفؽ ( راجع1)

 مرص.-م، دار افسالم، افؼوهرة2013هـ=1/1434ط
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-م1946تقًو فؾديور ادرصيي يف افػسة مـ: ]ؾضقؾي افشقخ/ حسـغ خمؾقف، ظؿؾ مػ -

م[، وبعدهو ظؿؾ رئقسًو 1954-م1952م[، وأظقد مػتقًو فؾؿرة افثوكقي يف افػسة مـ: ]1950

 فؾجـي افػتقى بوٕزهر.

 م، 1982ؾضقؾي افشقخ/ جود احلؼ ظع جود احلؼ، وافذي تقػ مشقخي إزهر ظوم  -

 : )بقون فؾـوس حقل افشقعي(.م، ومـ أبرز مو صدر يف ظفده1996وحتك ظوم 

م(، وافذي تقػ مشقخي إزهر 1954-م1882ؾضقؾي افشقخ/ ظبدادجقد شؾقؿ، ) -

م، 1952مرتغ، ُأؿقؾ يف أوٓمهو: ٕكف كؼد ادؾؽ، ثؿ اشتؼول مـ مـصبف يف ادرة افثوكقي ظوم 

 وافػتقى ادعروؾي: )كؽوح افدرزي مـ مسؾؿي بوضؾ رشظًو(.

م(: صغؾ مـوصى مدير افقظظ شـي 1973د ظرؾي، )ادتقى:ؾضقؾي افشقخ/ ُمؿد أمح -

 م، ومدير جمؾي إزهر، وؿد أظؾـ مقؿػف مـ دظقة افتؼريى بغ افسـي وافشقعي.1946

ؾضقؾي افدـتقر/ ظبدادـعؿ افـؿر    -
(1)

، وافذي طفر دوره وشطع كجؿف يف دؾوظف ظـ 

عؼوئدهؿ، ـتوبف )افشقعي. ادفدي. اإلشالم، ومـ أبرز ممفػوتف يف افرد ظذ افشقعي وافتصدي ف

 افدروز، توريخ ووثوئؼ(.

ومـ بعده وحتك ـتوبي هذه افؽؾَمت، ؾؼد حػؾ أزهركو افؼيػ بوفعؾَمء وافدظوة افذيـ 

ذادوا ظـ ؿؾعي اإلشالم، وأصبحقا حصـًو حصقـًو، وافذيـ جوءت جفقدهؿ يف افتصدي 

 .م وهدي افصحوبي افؽرا فؾؿذاهى ادخوفػي دـفٍ افـبل 

                                                             
حد ـبور ظؾَمء إزهر، وفد أم(، 1991-م1913هـ/1412-هـ1332هق: ظبدادـعؿ أمحد افـؿر، ) (1)

، تقػ وزارة ر، ومـف كول ادوجستر وافدـتقراهبؿرـز دشقق، ُموؾظي ـػر افشقخ، ودرس بوٕزه

وصغؾ  مـصى وـقؾ إزهر يف ، إوؿوف ادرصيي، وتقػ إصدار جمؾي افقظل اإلشالمل بوفؽقيً

ـتقر ظبداحلؾقؿ ُمؿقد، ثؿ ُاختر م بعؿؾ صقخ إزهر افؼيػ بعد وؾوة افدوؿم، ثؿ 1978أـتقبر ظوم 

افدـتقر ظبدادـعؿ افـؿر، حقوتف وجفقده يف افدؾوع ظـ . اكظر: م1979وزيرًا فألوؿوف يف ؾزاير ظوم 

مؼدمي إػ ؿسؿ إديون وادذاهى بؽؾقي افدظقة بوفؼوهرة، فـقؾ درجي افتخصص  رسالةاإلشالم، 

–ف إشتوذ افدـتقر: ظزت ظع ُمؿد افنوجل ادوجستر، فؾبوحٌ: جمدي ُمؿد ؾفقؿ ظثَمن، إرشا
 م.1994هـ= 1415ومو بعدهو)بوختصور(،  41، ص-رمحف اهلل
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ومو شبؼ مـ دراشوت وأبحوث وإن ـون ؿد تـووفً احلديٌ مـ أـثر مـ زاويي، وتعروً 

دعظؿ افؼضويو، وأبرزت أهؿ كؼوط اخلالؾي بغ افشقعي وافسـي، إٓ أكف مل يتعرض أحد هلذه 

اجلَمظي، وهـو تليت أمهقي هذا افبحٌ وافذي يعد إووؾي إػ مو ؿوم بف ظؾَمؤكو، حقٌ جوءت هذه 

 شي فتزز ظؼوئد تؾؽ اجلَمظي، وتؼػ ظذ أؾؽورهو وجذورهو.افدرا

 أسباب اختيار املوضوع:أواًل: 
 ّم اختقاره، ما يليت: ولؼد كان من أسباب اهتَمم الباحث ِبذا ادوضوع ومن ثَ 

وكػقذهو يف دوفي افعراق  ،طفقر مجوظي ادفديغ ظذ افسوحي بوشؿ اإلشالم -1

 كسكً، بقشوئؾ متعددة ومتـقظي.يغ بدظقهتؿ ظز صبؽي اإلوؽرهو بغ افشقعي، واهتَمم ادفد

مل يسبؼ أحٌد مـ افبوحثغ بوفؽتوبي وافتـؼقى ظـ تؾؽ اجلَمظي، ومل يطرق أحد  -2

 بوهبو، ؾؽون مـ ؿبقؾ إثراء ادؽتبي اإلشالمقي افقؿقف ظذ أؾؽور ومعتؼدات تؾؽ اجلَمظي.

وحرصفؿ ظذ إؿومي  تقاجد ادفديغ بجد وظزيؿي ظذ افؼـقات افػضوئقي، -3

 ادـوطرات مع ظؾَمء أهؾ افسـي، ظذ زظؿ مـفؿ أهنؿ ظذ احلؼ.

تزويد افبوحثغ وافعومؾغ بحؼؾ افدظقة وبخوصي يف جمول إديون وادذاهى  -4

 بعؼوئد تؾؽ اجلَمظي اجلديدة افتل تتحدث ظـ كػسفو، وتظفر كػسفو فؾعومل اإلشالمل.

مًو، وادفديغ خصقصًو، وذفؽ مـ افتلـقد ظذ وعػ معتؼدات افشقعي ظؿق -5

 خالل مصودرهؿ ومراجعفؿ، وهذا أدحض حلجي اخلصؿ، بلن يقجف فف افـؼد مـ ـتبف.

 بقون مو ظـد ادفديغ مـ شؾعي ـوشدة: حقٌ اظساؾفؿ بلن دظقهتؿ ؾقفو يشء مـ  -6

ٕمر صعٌى ُمستصَعىافتؿقيف واخلداع، ؾفؿ أصبف مو يؽقن يف حرب، واحلرب خدظي، ؾو
(1)

 ٓ 

 يػفؿف أي أحد، ؾدظقة وصػً هبذا مـ أصحوهبو، ـقػ يؽقن رد ؾعؾ مـ ـون مـ خورجفو؟

                                                             
إن حديٌ آل ُمؿد صعى " :ؿول: ؿول رشقل اهلل   ظـ أيب جعػر"ملخقذ مـ هذه افروايي : (1)

صقل أاكظر:  "،نمرشؾ، أو ظبد امتحـ ؿؾبف فإليَم مستصعى ٓ يممـ بف إٓ مؾؽ مؼرب، أو كبل

، 1/302، ج"َم جوء أن حديثفؿ صعى مستصعىؾقبوب "ـتوب احلجي، افؽويف، فؾؽؾقـل، 

فبـون. وادعـك: صعى: أي صعى يف كػسف، -م،  دار ادرته، بروت2005 =هـ1/1426ط

 ومستصعى: مو يراه افـوس صعبًو.



 )ك)

 

 أهنية املوضوع:ثانيًا: 
هذا افبحٌ يف إبراز ظؼوئد مجوظي ادفديغ، وافقؿقف ظذ مو أتقا بف مـ جديد، أمهقي  تبدو

هبؿ،  ومـ معتؼدات هلو أصؾ يف ـتى افشقعي ادعتؿدة، وافؽشػ ظـ أهؿ افـؼوط اخلوصي

وادخوفِػي فؾشقعي اإلمومقي، وافتل شتمـد فـو مدى افتـوؿض افشقعل، ُمووفغ بلموكي ظؾؿقي تومي  

برز هذه افتـوؿضوت افتل أؾصح ظـفو طفقر مجوظي ادفديغ، وكستبغ ذفؽ ـشػ افؾثوم ظـ أ

 بـصقصفؿ ادعتؿدة ومرويوهتؿ ادختؾػي ادـسقبي ٔل افبقً وٕئؿتفؿ زورًا وهبتوكًو.

وتؽتؿؾ أمهقي ادقوقع بتقوقح وظرض مو ؿومً ظؾقف دظقة ادفديغ، وافبحٌ ظـ 

تى ظؾقف مـ تؽقيـ هذه افدظقة وافصدع هبو، وبذل جذورهو وأصقهلو افعؼديي وافػؽريي، ومو تر

اجلفد يف افرد ظؾقفؿ مـ آثـل ظؼيي أوًٓ، ثؿ بقون مقؿػ أهؾ افسـي وكؼدهؿ دثؾ هذه 

 افدظووى وإؾؽور ثوكقًو.

 :ملناهج املستخدمة يف الدراســـةا :ثالجًا
 :أيت اظتؿدت افدراشي جمؿقظي مـ ادـوهٍ افبحثقي مـفو

هق ادـفٍ افذي يـتؼؾ ؾقف افبوحٌ مـ اجلزء إػ افؽؾ ومـ افشقاهد   ستؼرائي:ادـفج آ .1

اجلزئقي إػ احلؽؿ افؽع، ويسر ؾقف افبوحٌ متدرًجو يف افتعؿقؿ: حتك يصؾ إػ حؽؿ ظوم، وهق 

 يؼقم يف ـؾ خطقاتف ظذ ادالحظي وافتجربي وآشتؼراء، ويعتؿد يف إشوس ظذ ادؼوبالت 

واإلحصوئقوتوآشتبقوكوت 
(1)

 . 

 .دطفرةوهق يف شقوق افرشوفي: مـفٍ اشتؼراء مو وَرد يف افؼرآن افؽريؿ وافسـي افـبقيي ا

                                                             
، 36 و35قدات، وآخرون، صذوؿون ظب ؿل: مػفقمف وأدواتف وأشوفقبف، د.افبحٌ افعؾ ُيـَظر يف تعريػف:  (1)

 إردن.  -م، دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع1998هـ=6/1418ط

م، دار 1984هـ= 3/1404، ط349مـوهٍ افبحٌ ظـد مػؽري اإلشالم، د.ظع شومل افـشور، ص          

 .فبـون-بروت ،افـفضي افعربقي

، شؾسؾي دظقة احلؼ، 63ؿل ظبدادـعؿ صوبر، صمـفجقي افبحٌ افعؾؿل ووقابطف يف اإلشالم، د. حؾ          

 هـ.1418مؽي ادؽرمي  -، رابطي افعومل اإلشالمل183افسـي افسودشي ظؼ، افعدد: 



 )ل)

 

 افبوحٌ يتبعفو افتل وافتؼـقوت افطرائؼ جمؿقظي"وهق  ادـفج التارخيي آسرتدادي: .2

 وـَم وايوه،وز وؿوئعف بؽؾ ادويض بـوء وإظودة افتورخيقي، احلؼقؼي إػ فؾقصقل وادمرخ افتورخيل

 احلؼوئؼ ؾقف، وهق ـذفؽ ظبورة ظـ وصػ احلقوة تػوظالت وبجؿقع ومؽوكف، زموكف يف ظؾقف ـون

حقٌ يعتؿد افبحٌ أيًضو ظذ ذـر ظدد مـ  ،(1)"كوؿدة حتؾقؾقي بطريؼي ادويض يف حدثً افتل

ر معف افػوئدة افعؿؾقي  ـَ  .-وصًػو وتطبقًؼو–ادقاؿػ وإحداث افتورخيقي، ممو ُيْذ

يؼقم هذا ادـفٍ ظذ وصػ مـظؿ ودؿقؼ دحتقى كصقص ادـفج التحؾقيل الـؼدي:  .3

مؽتقبي أو مسؿقظي، مـ خالل حتديد مقوقع افدراشي وهدؾفو، وظودًة يتؿ حتؾقؾ ادضؿقن 

وكؼده مـ خالل اإلجوبي ظذ أشئؾي ُمددة شوبًؼو
(2)

 . 

  أو ترـقًبو أو تؼقيَمً  ي تػؽقؽوً افذي يؼقم ظذ دراشي اإلصؽوٓت افعؾؿقي ادختؾػوهق ادـفٍ 

مـ أجؾ افقصقل إػ حؾقل ظؾؿقي وظؿؾقي هلذه اإلصؽوٓت
(3)

وـؾ ذفؽ هبدف افقصقل إػ ، 

 أضروحوت مـوشبي وواؿعقي فعالج مشؽؾٍي مو، أو ووع حؾٍّ مـوشى ٕزمٍي معقـي. 

كغ افعومي إػ افذي يـتؼؾ مـ ادبودئ افؽؾقي إػ اجلزئقي، ومـ افؼقا" ادـفج آستـباصي: .4

. ويعتؿد هذا ادـفٍ ظذ اشتـبوط أصقل ظؼقدة (4)"إحؽوم افػرظقي دون افؾجقء إػ افتجربي

 هذه افػرؿي، وبقون والٓهتو ادـؽرة يف ـثر مـ إمقر افعؼديي.

افؽتى آظتَمد ظذ وشقليت مـفٍ افبحٌ ظـ ادفديغ بوٕخـذ مـ مصوردهؿ إصؾقي، و

وافـؼؾ ظـ أئؿتفؿ ادقثقق هبؿ، ومل يعتؿد ى افشقعي آثـل ظؼيي، افتل هل أصقل مذه

                                                             
، 151دويدري، ص وحقد رجوء: افعؿؾقي وممورشتف افـظريي أشوشقوتف افعؾؿل ( افبحٌ(1

  شقريي. -ؼافػؽر، دمش فبـون، ودار -ادعورص، بروت افػؽر م، دار2000هـ=1/1421ط

جع: مـوهٍ وأشوفقى افبحٌ افعؾؿل )افـظريي وافتطبقؼ(، د. ربحل مصطػك ظؾقون، ود. ظثَمن ُمؿد ُيرا (2)

 إردن. -م، دار صػوء فؾـؼ وافتقزيع، ظَمن2000هـ= 1/1420، ط48ؽـقؿ، ص

 ،299ؾريد إكصوري، ص. د ،أبجديوت افبحٌ يف افعؾقم افؼظقي ُمووفي يف افتلصقؾ ادـفجل (3)

 .افؼوهرة -دار افسالم م،1/2009ط

  .م1994ـ =ه1/1415، ط102ظبد اهلل شؿؽ، ص .د ،افبحٌ افعؾؿل بغ إصوفي وادعورصة( 4)



 )م)

 

افبحٌ ظذ افـؼؾ مـ ـتى افػرق أو ادؾؾ وافـحؾ، حتك ٓ يؼقفقا: ٓ يؾزمـو مو ؿول ؽركو ؾقـو، 

 ؾقؽقن أدظك إلؿومي احلجٍ، وإبطول افدظووى، وتػـقد ادزاظؿ.

ب ؾقف اف بقون، ؾُروظل افبعُد ظـ افؽؾَمت اجلورحي، وذفؽ يف أشؾقب َظػَّ ؾقف افؾسون، وُهذِّ

 وإفػوظ افـوبقي، وبقـً مو هلؿ ومو ظؾقفؿ، ثؿ مقؿػ أهؾ افسـي مـفؿ.

 :ــةالدراســـــات السابقـــ رابعًا:
بوفبحٌ ظـ افدراشوت ادتعؾؼي بعؼوئد افشقعي ظؿقمًو، ؾؼد ـتى افبوحثقن حقل افشقعي 

، مـفو -موجستر أو دـتقراه-بحوث وافرشوئؾ افعؾؿقيبعؼوئدهو وأؾؽورهو وؾؼففو ظددًا مـ إ

 أيت:

ؽالة افشقعي وتلثرهؿ بوٕديون ادغويرة فإلشالم، رشوفي مؼدمي إػ ؿسؿ إديون  -

وادذاهى بؽؾقي أصقل افديـ بطـطو، فـقؾ درجي افتخصص)ادوجستر( مـ افبوحٌ/ؾتحل 

هـ= 1405صؿ حسـ ؾرؽؾ، شـي ُمؿد أمحد افزؽبل، بنرشاف إشتوذ افدـتقر/ حيقك هو

 م.1984

وٓيي افػؼقف ظـد افشقعي اإلمومقي ومقؿػ اإلشالم مـفو، رشوفي مؼدمي إػ ؿسؿ إديون  -

وادذاهى بؽؾقي افدظقة بوفؼوهرة، فـقؾ درجي افدـتقراه مـ افبوحٌ/أمحد شقد أمحد ظع، 

 م.2006هـ= 1427، شـي -رمحف اهلل-بنرشاف إشتوذ افدـتقر/ ُمؿد إبراهقؿ اجلققيش

افـقاؿض فؾرواؾض فإلموم ُمؿد بـ ظبدافرشقل احلسقـل ادقشقي افززكجل ادتقى  -

هـ)دراشي وحتؼقؼ(، رشوفي مؼدمي إػ ؿسؿ إديون وادذاهى بؽؾقي افدظقة 1103ظوم 

بوفؼوهرة، فـقؾ درجي افتخصص)ادوجستر( مـ افبوحٌ/ ُمؿد افسقد ُمؿد ظبده، بنرشاف 

 م.2012ر/ شؿر ظبدادـعؿ حسـ، شـي إشتوذ افدـتق

أمو ظـ افرشوئؾ افتل ختص هذه اجلَمظي، ؾؾؿ يسبؼ هلو أحد بوفبحٌ ظـفو، ومل يطرق أحٌد 

 مـ افبوحثغ بوب مجوظي ادفديغ.

 

 



 )ن)

 

 دراســـة:ـة الـطـــخخامسًا: 

مي ومتفقد وأربعي ؾصقل وخومتي وؿسؿً افبحٌ إػ مؼد -ظزوجؾ–وؿد اشتعـً بوهلل 

 :ظذ افـحق افتويلذفؽ و

 : املقدمةأواًل: 
  وؿد اصتؿؾً ظذ أيت: 

 أشبوب اختقور ادقوقع.: أوًٓ 

 أمهقي ادقوقع. ثوكقًو:

 ادستخدمي يف افدراشي. هٍوـثوفًثو: اد

 رابًعو: افدراشوت افسوبؼي.

 .افدراشيخطي خومًسو: 
 التنويد:  ثانيًا: 

 :ويشتؿؾ ظذ افـؼوط افتوفقي

 ػ اإلمجويل بوفشقعي.افتعري : أوًٓ 

 أبرز احلرـوت افشقعقي افتل ادظً ادفدويي. ثاكقًا:

  أمحد احلسـ افقَمين، ويشتؿؾ ظذ مو يع:  «ادفديغ»ريػ بؿمشس افتع ثالثًا:

 اشؿف وكسبف ومقفده. -أ

 .حؾتف افعؾؿقير كشلتف وحقوتف، -ب

 .أؿقال ادراجع افشقعقي ؾقف -جـ

 : ويشتؿؾ ظذ افـؼوط افتوفقيَمين، أتبوع أمحد احلسـ افق :رابعاً 

 .ادفديغ مجوظيت يف أبرز افشخصقو -أ

 .وافعؼوئديي فؾؿفديغاجلذور افػؽريي  -ب

 افؽتى ادؼدشي ظـدهؿ. -جـ

 .ؾقفو ادفديقن أهؿ إموــ وادقاؿع افتل اكتؼ -د



 )س)

 

 عة مباحح:تسالفصل األول: معتقدات املوديني، ويشتنل على ثالجًا: 
 اإلمومي . :ولاملبحح األ

 افعصؿي . :املبحح الجاني

 افغقبي  . :املبحح الجالح

 افرجعي . :املبحح الرابع

 افَبداء . :املبحح اخلامس

 افتؼقي . :املبحح السادس

 ادفدويي . :املبحح السابع

 افطقـي. :املبحح الجامن

 افظفقر. :املبحح التاسع

مور الشريعة ويشتنل على الفصل الجاني: اعتقادهه يف أصول الدين، وأرابعًا: 
 مبحجني:

 اعتقادهه يف أركان اإلميان ويشتنل على ستة مطالب: :املبحح األول
 تعوػ . اإليَمن بوهلل :املطلب األول

 ادالئؽي . :املطلب الجاني

 افؽتى افسَمويي . :املطلب الجالح

 افرشؾ . :املطلب الرابع

 افققم أخر . :املطلب اخلامس

 ؼدر .اف :املطلب السادس

 آراؤهه يف مسائل الشريعة، ويشتنل على أربعة مطالب:  :املبحح الجاني
 افعبودات . :املطلب األول

 . صئقن إهةمسوئؾ افـؽوح و :املطلب الجاني

 اجلفود . :املطلب الجالح

 إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر . :املطلب الرابع



 )ع)

 

 يشتنل على مخسة مباحح :الفصل الجالح:  مصادر التلقي عندهه، وخامسًا: 
 .افؼرآن افؽريؿ  :املبحح األول

 .افسـي افـبقيي  :املبحح الجاني

 .فعؼؾحتؼقؼ افؼقل يف ا :املبحح الجالح

 .ؿقل اإلموم وؾعؾف :املبحح الرابع

 .افرؤيو :املبحح اخلامس

 :ويشتنل على ثالثة مباحح ملخالفني هله،ا موقف املوديني من الفصل الرابع:سادسًا: 
 :عشرية، ويشتنل على مطلبني ثينالالعالقة بني املوديني وال: ملبحح األوا

 .ظؼيي لثـػوق بغ ادفديغ وآأوجف آت املطلب األول:

 .ظؼيي لثـالف بغ ادفديغ وآأوجف آخت املطلب الجاني:

 ويشتنل على مطلبني:، لعالقة بني املوديني وفرق الشيعةا املبحح الجاني:
 .مقؿػ ادفديغ مـ ؾرق افشقعي ألول:املطلب ا

 .مقؿػ ؾرق افشقعي مـ ادفديغ املطلب الجاني:

 مطالب: ثالثةويشتنل على  سالمية األخر،،املبحح الجالح: موقف املوديني من الفرق اإل
 .اخلقارج  املطلب األول:

 .ادعتزفي املطلب الجاني:

 .أهؾ افسـي املطلب الجالح:

 .افػفورسادراجع وو افتقصقوت و ؾ ظذ أهؿ افـتوئٍوتشتؿ: اخلامتة ًا:سابع
 



 

(1) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 دـالتىوَ
 

 

 : شتمل على اآلتيوي

ََعـُّ بــاِلـــُف اإِلِجَىــــــــــــــــٍأًاّل: التَِّعِس  ة.ــــِالشِّ
َّة.  ًِ  ثانَّا: َأِبَسُش احَلَسَكاِت الشَِّعَة الِتُ ادَّعِت امَلِوَد

ٍّــِس امَلِوـَؤســــُىــــُِف بــــِسٍـــِعـــَــّثالجّا: الت  .نــَــِِد
ــَََىنِِ الــَســَخـــِد الــــَىـــاُع َأِحــزابعّا: َأِتَب  ِّ.ـــانــــ

 
 



 

(2) 

 

ََعةِب ُُّاِلَىِجاإلِِ ٍُفِسِعالتَّ: أًاّل  :الشِّ
َقعيي وـَ قمـ أهؾ اًمس   تضموء قمدة شمعريػوت ًمؾشقعي، واظمتؾػقا طمقل حتديد مػفقم يشؿؾ  اًمشِّ

َقعي وينتَ ؾْم رِ فْ ـ أمجع هذه اًمتعريػوت شمعريػ ًمإلموم اًمش  ىمفو، ومِ رَ سمـشلهتو وأصؾفو وومِ  اًمشِّ
(1) 

يؼقل 

َقع"ومقف:  وً ق  ؾِ هؿ اًمذيـ ؿمويعقا قمَ  يُ اًمشِّ
(2)

إمو  يً ووصق   وً قمغم اخلصقص وىموًمقا سمنمومتف وظمالومتف كص  

، واقمتؼدوا أن اإلمومي ٓ خترج مـ أوٓده وإن ظمرضمً ومبظؾؿ يؽقن مـ همػمه أو وً أو ظمػق وً ضمؾق

(3)"شمؼقي مـ قمـده
. 

ت ذم اًمػرق دراؾمو )ضموء ذم يمتوب ومؼد وًمؾتعؾقؼ قمغم هذا اًمتعريػ مـ طمقٌ ؿمؿقًمف ودىمتف، 

ًمؾغويي ومؼد مجع سملم ـمقوشمف مو أمجعً قمؾقف ومرق  وً وضموء شمعريػ اًمشفرؾمتوين دىمقؼ": (اإلؾمالمقي

َقعي (4)"الة وٓ اعمعتدًملم وٓ اعمرسوملممع اظمتالومفو ويمثرهتو، ومل يؽمك اًمغُ  اًمشِّ
. 

َقعيوًمؾقىمقف قمغم مػفقم  قن كستطقع اًمؼقل سملكف يتطقر قمؼم اًمعصقر وإزمون، اعمتؼدم اًمشِّ

، اً غويرمُ  وً ، وذم إزمـي اعمعوسة يمالموً ، وقمؼم اًمؼرون إومم ًمظفقر اًمتشقع يمالموً ىموًمقا يمالم

                                                             
أسمق اًمػتح حمؿد سمـ أيب اًمؼوؾمؿ قمبد اًمؽريؿ سمـ أيب سمؽر أمحد اًمشفرؾمتوين اعمتؽؾؿ قمغم مذهى هق:  (1)

اخلقاذم، وؾمؿع احلديٌ مـ قمكم اعمديـل، وًمد ؾمـي  أمحد قمغم شمػؼف ومؼقفوً  مؼمزاً  إموموً  ي، يمونإؿمعر

مـفو: هنويي اإلىمدام ذم قمؾؿ اًمؽالم، ًمف شمصوكقػ يمثػمة، و هـ،548ـ سمشفرؾمتون، وشمقذم هبو ؾمـي ه467

وومقوت إقمقون وأكبوء أسمـوء اًمزمون، ٕيب اًمعبوس ؿمؿس اًمديـ أمحد سمـ حمؿد سمـ واعمؾؾ واًمـحؾ، اكظر: 

م، 1978هـ=1398 ، ط:273أيب سمؽر سمـ ظمؾؽون، حتؼقؼ: اًمديمتقر إطمسون قمبوس، اعمجؾد اًمراسمع، ص

 ًمبـون.-سمدون رىمؿ، دار صودر، سمػموت

سمـ أيب ـموًمى، واؾمؿ أيب ـموًمى قمبد مـوف سمـ قمبداعمطؾى، ويؽـك قمكم أسمو احلسـ، وأمف وموـمؿي  هق: قمكم (2)

سمـً أؾمد، ويمون ًمف مـ اًمقًمد: احلسـ واحلسلم وزيـى اًمؽؼمى وأم يمؾثقم اًمؽؼمى، وأمفؿ وموـمؿي سمـً 

محـ سمـ رؾمقل اهلل، ومجقع وًمد قمكمٌّ ًمصؾبف أرسمعي قمنم ذيمرًا، وشمسع قمنمة امرأة، شمقذم قمغم يد قمبداًمر

هـ. اكظر: اًمطبؼوت اًمؽبػم، عمحؿد سمـ ؾمعد سمـ مـقع اًمزهري، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمكم حمؿد 44مؾجؿ ؾمـي 

ومو سمعدهو، 17قمؿر، اجلزء اًمثوًمٌ، اًمطبؼي إومم ذم اًمبدريلم مـ اعمفوضمريـ وإكصور، ص

 م، مؽتبي اخلوكجل، اًمؼوهرة.2441هـ= 1/1421ط

أمحد ومفؿل حمؿد،  صححف وقمؾؼ قمؾقف: إؾمتوذ هـ،548اعمتقرم:  ين،رؾمتوفإلموم اًمّش ًم ( اعمؾؾ واًمـحؾ، 3)

 ًمبـون.-م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت1992 =هـ2/1413ط، (1/121ج)

َقعيهو: اخلقارج وفقرِ ق وفمُ رَ ( دراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي، اًمؼسؿ إول، كشلة اًمػِ 4)  ، شملًمقػ: اًمديمتقراًمشِّ

 ، سمدون دار كنم.م2447 =هـ1/1428، ط187صك مراد، مصطػ قمودل درويش،  اًمديمتقر



 

(3) 

 

وطموصؾ إمر أن مػفقم ": (دراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي)ويميمد ذًمؽ مو ورد ذم يمتوب 

َقعي ىمول و  قمغم مـ يمػر اًمصحوسمي اً شمغػم سمتطقر اًمتشقع، وأصبح ذم إزمـي اعمعوسة مؼصقر اًمشِّ

سموإلمومي وقمصؿي إئؿي واًمتؼقي واًمرضمعي واًمغقبي واعمفديي، ومفذا هق اًمشقعل، ومـ مل يؼؾ هبذا 

َقعيوهذا مو اشمػؼ قمؾقف  وً وٓ يسؿك ؿمقعق وً ي  دِ يْ يسؿك زَ   قمغم اًمصحوسمي  وً وإن ومضؾ قمؾق  اًمشِّ

(1)"اعمعوسون
. 

َقعيسموًمؾتعريػ  َقعيمـ قمؾامء  وًمشِّ ـُ  ؼول، وماًمشِّ تلخْ سمَ قْ اًم
(2)

َقعيسملن   أشمبوع قمكم سمـ أيب ":هؿ اًمشِّ

"(3) ـموًمى
َقعي"وىمول آظمر:،  ]إن[ يػؽمىمقن قمـ همػمهؿ ذم اًمؼقل: أن اًمشِّ

(4)
اإلموم يتعلم 

سموًمـص مـ اًمـبل، وٓ جيقز ًمـبل إهمػول اًمـص قمغم ظمؾقػتف، وشمػقيض إمر إمم اظمتقور إمي، وأن 

بل ىمد كص سموخلالومي قمغم قمكم سمـ أيب ـموًمى يؽقن اإلموم معصقمًو قمـ اًمؽبوئر واًمصغوئر، وأن اًمـ

 .(5)"دون ؾمقاه، وأكف أومضؾ إصحوب قمغم اإلـمالق
  ويتضح ممو شبق:

َقعيأن   اإلـمالق، وأن ويعدوكف أومضؾ اًمصحوسمي قمغم  ،هؿ اًمذيـ ؿمويعقا ؾمقدكو قمؾقًو  اًمشِّ

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(.194، صدراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي( 1)

هق: احلسـ سمـ مقؾمك اًمـقسمختل، اسمـ أظمً أيب ؾمفؾ سمـ كقسمخً، يؽـك أسمو حمؿد، متؽؾؿ ومقؾسقف، مؼمز ( 2)

وت، واجلومع ذم اإلمومي. قمغم كظرائف ذم زموكف ىمبؾ اًمثالصمامئي وسمعدهو، ًمف ممًمػوت قمدة، مـفو: أراء واًمديوك

، 96اكظر: اًمػفرؾمً، ٕيب ضمعػر حمؿد سمـ احلسـ اًمطقد، حتؼقؼ: اًمشقخ ضمقاد اًمؼققمل، ص

، ٕيب اًمعبوس أمحد اًمـجور، رضمول اًمـجورإيران، واكظر:  -هـ، ممؾمسي كنم اًمػؼوهي، ىُمؿ3/1429ط

 .ًمبـون-سمػموت، م، ذيمي إقمؾؿل ًمؾؿطبققموت2414ـ=ه1/1431، ط63ص
َقعي ُق رَ ( ومِ 3) ، ًمؾحسـ سمـ مقؾمك اًمـَقسَمختل، وؾمعد سمـ قمبداهلل اًمؼؿل، طمؼؼف: اًمديمتقر قمبداعمـعؿ احلػـل، اًمشِّ

 م، دار اًمرؿمود، اًمؼوهرة.1992هـ= 1/1412، ط15ص

 ، إذا طُمؽقً سموًمؼقل، مثوًمف ىمقل اهلل شمعومم:شإن»: ٕن مـ مقاضع يمرس مهزة ( مو سملم اعمعؼقوملم هق اًمصقاب4)

. اكظر: شمقضقح اعمؼوصد واعمسوًمؽ سمنمح أًمػقي اسمـ موًمؽ، [12وئدة:]اعم ژڍ ڍ ڇ ڇژ

، 525ًمؾُؿرادي، اعمعروف سموسمـ أم ىموؾمؿ، ذح وحتؼقؼ: اًمديمتقر قمبداًمرمحـ قمكم ؾمؾقامن، ص

 مٍم. -م، دار اًمػؽر اًمعريب، اًمؼوهرة2441هـ= 1/1422ط
قَعي( 5) -مـشقرات اًمرضو، سمػموتم، 2412هـ= 1/1433، ط19عمحؿد ضمقاد مغـقي، صواحلويمؿقن،  اًمشِّ

 ًمبـون.



 

(4) 

 

ذم  ن، وأن اخلالومي مـ سمعده شمؽق-يمام يزقمؿقن- مومتف يموكً سمـص ووصقي مـ رؾمقل اهلل إ

 وًمده وٓ خترج قمـفؿ. 

، وصورت شمؾؽ اعمعتؼدات قمؼوئد اكػردت هبو قمـ ؾموئر اًمػرق اإلؾمالمقي إظمرى وًمؾشقعي 

ظموصي هبؿ، يموقمتؼودهؿ ذم اإلمومي واًمؼقل سمقضمقهبو قمغم اهلل، وشمبع اًمؼقل سموإلمومي، ىمقهلؿ سمعصؿي 

، صمؿ اًمزقمؿ سمرضمعي إئؿي، إئؿي قمـ اًمؽبوئر واًمصغوئر، واقمتؼود اًمتؼقي ذم مذهبفؿ أصاًل أصقالً 

واًمؼقل سمغقبي اإلموم وهق حمؿد سمـ احلسـ اًمعسؽري
(1)

، وأكف اعمفدي اعمـتظر اًمذي ؾمقظفر ذم 

 آظمر اًمزمون.

َقعيوىمد اومؽمىمً     إمم ومرق قمدة، أسمرزهو وأيمثرهو اكتشورًا ومرىمي آصمـل قمنميي، وهل اًمتل  اًمشِّ

 وآظمرهؿ حمؿد سمـ احلسـ اًمعسؽري، ،ـموًمى  شمؼقل سمنمومي اصمـل قمنم إمومًو أوهلؿ قمكم سمـ أيب

 مـفو:  سملؾمامء، واؿمتفرت ومرىمي آصمـل قمنميي

 م  الإ -
أصبح قمؾاًم قمغم مـ دان سمقضمقب اإلمومي، وطمٍمهو اًمذي ومفل اًمسؿي ًمؾؿذهى، و :يق  ومإ

ذم وًمد احلسلم سمـ قمكم
(2)

، وؾموىمفو إمم اًمرضو قمكم سمـ مقؾمك
(3)"(4)

. 

                                                             
أسمق اًمؼوؾمؿ حمؿد سمـ احلسـ اًمعسؽري سمـ قمكم اهلودي سمـ حمؿد اجلقاد سمـ قمكم اًمرضو، صموين قمنم  :( هق1)

َقعي أكف اعمـتظر واًمؼوئؿ  إئؿي آصمـل قمنم قمغم اقمتؼود اإلمومقي، اعمعروف سموحلجي، وهق اًمذي شمزقمؿ اًمشِّ

هـ،شمقذم 255ً وٓدشمف يقم اجلؿعي مـتصػ ؿمعبون ؾمـي واعمفدي، وهق صوطمى اًمرسداب قمـدهؿ، يموك

ؾمـقات، وهؿ يـتظرون فمفقره ذم آظمر اًمزمون مـ اًمرسداب سمرُس  مـ رأى. اكظر: وومقوت 5أسمقه وقمؿره 

 )سمتٍمف(.176إقمقون، اعمجؾد اًمراسمع، ص

هـ، وكشل ذم 4ؾمـي قد، اسمـ وموـمؿي اًمزهراء، وًمد ذم اعمديـي احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، اًمسبط اًمشفهق:  (2)

هـ. اكظر: إقمالم، ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، اجلزء 61حمرم ؾمـي 14سمقً اًمـبقة، ويمون مؼتؾف يقم اجلؿعي

 ًمبـون.-م، دار اًمعؾؿ سمػموت15/2442)سمتٍمف(، ط243اًمثوين، ص

أسمق احلسـ قمكم اًمرضو سمـ مقؾمك اًمؽوفمؿ سمـ ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿد اًمبوىمر سمـ قمكم زيـ اًمعوسمديـ،  :هق (3)

هـ 242ويمون اعملمقن ىمد زوضمف اسمـتف أم طمبقى ؾمـي وهق أطمد إئؿي آصمـل قمنم قمغم اقمتؼود اإلمومقي، 

هـ سموعمديـي، وشمقذم ؾمـي 153وضمعؾف وزم قمفده، ورضب اؾمؿف قمغم اًمديـور واًمدرهؿ، ويموكً وٓدشمف ؾمـي 

وومقوت إقمقون، هـ، وصغم قمؾقف اعملمقن، ودومـف مالصؼ ىمؼم أسمقف اًمرؿمقد. اكظر: 243هـ، وىمقؾ: 242

 ومو سمعدهو. 269اعمجؾد اًمثوًمٌ، ص

ت، عمحؿد سمـ حمؿد سمـ اًمـعامن سمـ اعمعؾؿ، أيب قمبداهلل اًمُعؽؼمي، اًمبغدادي، اعمعروف ( اكظر: أوائؾ اعمؼو4ٓ)

 هـ، كنم اعمممتر اًمعوعمل ًٕمػقي اًمشقخ اعمػقد.1/1413)سمتٍمف(، ط38هـ، ص413 :سموعمػقد، اعُمَتَقرم  



 

(5) 

 

سمؽر ًمرومضفؿ إمومي أيب ي:ض  اؾإ افر  -
(1)

وقمؿر 
(2)

- قمـفامريض اهلل-
(3)

. 

كسبي جلعػر اًمصودق ي:ي  رإ ػ  ع  ال  -
(4)

-ذم زقمؿفؿ-اًمسودس فؿمومإ 
(5)

. 

 

                                                             
 اًمؼرر ًممي اسمـ يمعى سمـ مرة سمـ شمقؿ سمـ ؾمعد سمـ يمعى سمـ قمؿرو سمـ قمومر سمـ قمثامن سمـ اهلل قمبدهق: ( 1)

، سمعده واخلؾقػي اهلجرة، وذم اًمغور ذم  اهلل رؾمقل صوطمى وهق، ىمحوومي أيب سمـ اًمصديؼ سمؽر أسمق اًمتقؿل،

  اًمـبل سمعد وموت و،أيومً  إٓ أؿمفر وأرسمعي سمسـتلم اًمػقؾقموم  سمعدُوًمَِد  اًمرضمول، مـ أؾمؾؿ مـ أول

 قمنمة، صمالث ؾمـي أظمرة، مجودى مـ سمؼلم ًمقول ًمسبع ؾمـي وؾمتلم صمالث اسمـ وهق سموعمديـي، وأؿمفر سمسـتلم

 يقم قمٌم: وىمقؾ ،اًمثالصموء ًمقؾي: وىمقؾ ،آصمـلم يقم قمٌم شمقذم ، وىمقؾ:اخلطوب سمـ قمؿر قمؾقف وصغم

 حمؿد سمـ حمؿد اًمؽرم أيب سمـ قمكم احلسـ . اكظر: أؾمد اًمغوسمي، ٕيبأظمرة مجودى مـ سمؼلم ًمثامن اًمثالصموء،

، 245/ص3ج ،(هـ634: اعمتقرم)إصمػم اسمـ اًمديـ قمز اجلزري، اًمشقبوين اًمقاطمد قمبد سمـ اًمؽريؿ قمبد سمـ

 ًمبـون.-سمػموت ، اًمػؽر دار، م1989 - هـ1449 ط: سموظمتصور. 229ص

 سمـ يمعى سمـ قمدي سمـ رزاح سمـ ىمرط سمـ اهلل قمبد سمـ ريوح سمـ اًمعزي قمبد سمـ كػقؾ سمـ اخلطوب سمـ قمؿر هق( 2)

 وإًمقف ىمريش، أذف مـ ويمون، ؾمـي قمنمة سمثالث اًمػقؾقموم  سمعد وًمد، طمػص أسمق اًمعدوي اًمؼرر ًممي

 وصمالصملم شمسعي سمعد أؾمؾؿ: وىمقؾ امرأة، قمنمة وإطمدى رضمالً  أرسمعلم سمعد أؾمؾؿ اجلوهؾقي، ذم اًمسػورة يموكً

 ذي مـ سمؼلم ٕرسمع صمـلماإل يقم ًممةًمم أسمق رضسمف، رضمالً  أرسمعلم سمف اًمرضمؾ ومؽؿؾ امرأة، وقمنميـ رضمالً 

 ظمالومتف ويموكًسمؽر،  وأيب  اهلل رؾمقل مع وىمؼم صفقى، قمؾقف ومصغم وشمقذم، و،صمالصمً  ومؽٌ احلجي،

ؾمـي. اكظر: أؾمد اًمغوسمي،  وؾمتلم صمالث اسمـ وهق وشمقذم ًمقول، ومخس أؿمفر، وؾمتي ؾمـلم، قمنم

 سمتٍمف)مرضمع ؾموسمؼ(.156، ص137/ص4ج

 الف اعمصؾلم، ًمإلموم أيب احلسـ إؿمعري، قُمـل سمتصحقحف: هؾؿقت ريؽم،مؼوٓت اإلؾمالمقلم واظمت( 3)

 م، كنم ومراكز ؿمتويز سمػقسبودن.1984 =هـ1444/ 3، ط17ص

أسمق قمبداهلل ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿد اًمبوىمر سمـ قمكم زيـ اًمعوسمديـ سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى،  :هق (4)

ن مـ ؾمودات أهؾ اًمبقً، وًمؼى سموًمصودق ًمصدىمف ذم أطمد إئؿي آصمـل قمنم قمغم مذهى اإلمومقي، ويمو

مؼوًمتف وومضؾف أؿمفر مـ أن يذيمر، وىمد أًمػ يمتوسمًو يشتؿؾ قمغم أًمػ ورىمي شمتضؿـ رؾموئؾ ضمعػر اًمصودق 

هـ، ودومـ سموًمبؼقع ذم ىمؼم ومقف أسمقه حمؿد اًمبوىمر 148هـ، وشمقذم ؾمـي  84وهل مخسامئي رؾموًمي، ُوًمد ؾمـي 

 327حلسـ سمـ قمكم. اكظر: وومقوت إقمقون، اعمجؾد إول، صوضمده قمكم زيـ اًمعوسمديـ وقمؿ ضمده ا

 )سمتٍمف(.

قَعيأصقل مذهى اكظر: ( 5)  سمـ قمبداهلل سمـ قمكم كوس اًمديمتقرق ي آصمـل قمنميي، قمرض وكؼد، اإِلَمومِ  اًمشِّ

 هـ.1414 1، جمؾد واطمد، ط109، صػورياًمؼ



 

(6) 

 

ًمؼقهلو سمنمومي مقؾمك سمـ ضمعػر ي:ي  وإ وش  ادم -
(1) 

ظمالومًو ًمإلؾمامقمقؾقي اًمتل ىموًمً سمنمومي أظمقف 

إؾمامقمقؾ
(2)"(3)

. 

ظمالومًو عمـ شمقىمػ ومقفعػر اًمصودق، سمـ ضم-اًمؽوفمؿ-مقت مقؾمكٕهنؿ ىمطعقا قمغم ي:ق  عإ ط  افؼ  -
(4)

. 

 وذم أصمـوء اًمبحٌ ؾمتؽقن أهمؾى إؾمامء اًمتل ُيَعؼم  هبو قمـفؿ، هل أسمرز إؾمامء اًمتل اؿمتفرت 

َقعيوًمق أـمؾؼ ًمػظ  اًمراومضي، ، وشمورة اإلمومقي، وصموًمثي قمـفؿ، وملطمقوكًو: آصمـل قمنميي ذم  اًمشِّ

َقعياًمبحٌ، وموعمؼصقد:   قمنميي.اإلمومقي آصمـو  اًمشِّ

، واًمتل ؾمقؽقن احلديٌ (ن)اعمفديقطمديثًو مجوقمي  آصمـل قمنميي ومرىمياكشؼ قمـ هذا وىمد 

 قمـفو ذم هذا اًمبحٌ إن ؿموء اهلل.

َّالشِّ اِتَكَساحَل ُشَسِبَأ:ّاثانَ  ة:ًٍََِّدِوامَل عِتاليت ادَّ ِةَع
ؾمقاء يموكقا   مـ اعمسؾؿلممـ أدقمقوء اعمفدويي ذم اعمويض واحلورض اً ًمؼد ؾمجؾ اًمتوريخ قمدد

َقعيؿمقعي، ومؿـ اًمعؼوئد اعمسؾؿ هبو ًمدى  مؾمـًي أ ويؾؼبقهنؿ  وً اقمتؼودهؿ سموٓصمـل قمنم إموم اًمشِّ

 سموعمفديلم آصمـل قمنم ويتسؾسؾقن قمغم اًمـحق اًمتوزم:

 

 

                                                             
ر سمـ قمكم زيـ اًمعوسمديـ سمـ احلسلم سمـ قمكم ـ مقؾمك اًمؽوفمؿ سمـ ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿد اًمبوىمأسمق احلس :هق (1)

هـ، وشمقذم ؾمـي 128هـ، وىمقؾ: ؾمـي129، أطمد إئؿي آصمـل قمنم، وًمد ؾمـي سمـ أيب ـموًمى 

 ومو سمعدهو.348هـ. اكظر: وومقوت إقمقون، اعمجؾد اخلومس، ص186هـ، وىمقؾ: 183

 ومرق مـ وهل، اإلؾمامقمقؾقي اًمػرىمي شمـسى وإًمقف إيمؼم اسمـف وهق  اًمصودق ضمعػر سمـ إؾمامقمقؾهق:  (2)

 وٓ قمـفؿ خترج ٓ اإلمومي وأن أسمقف، سمعد سمنمومتف ىموًمً سملن قمنميي آصمـل قمـ ومتقزت إصؾ، ذم اًمشقعي

 ذم إؾمامقمقؾ شمقذم، اًمؽوفمؿ مقؾمك أظمقف موميسمن شمؼقل قمنميي وآصمـوؾمقاهؿ،  إموم ًمؾـوس يؽقن أن جيقز

 ؾمقق ذم رئل أكف يزقمؿقن اإلؾمامقمقؾقي وًمؽـ ام،أقمق سمخؿسي أسمقف ووموة ىمبؾ أي هـ،143 ؾمـي اعمديـي

 قمبد سمـ أيبؽ سمـ ظمؾقؾ اًمديـ صالح. اكظر: اًمقاذم سموًمقومقوت، ًمأسمقف مقت مـ ؾمـقات مخس سمعد اًمبٍمة

 هـ=1424:ط ،9/62مصطػك، ج وشمريمل إركوؤوط ، حتؼقؼ: أمحد(هـ764: اعمتقرم) اًمصػدي اهلل

 .1/311ج: إقمالم، ًمؾزريمكم، ، واكظرًمبـون-سمػموت اًمؽماث، إطمقوء م دار2444

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 264صػرق اإلؾمالمقي، دراؾموت ذم اًم (3)
 )مرضمع ؾموسمؼ(. 17ص تالف اعمصؾلم،( مؼوٓت اإلؾمالمقلم واظم4)



 

(7) 

 

سمـ أيب ـموًمى كِم  قمَ -
(1) 

  هـ( ويؾؼبقكف سموعمرشميض.44راسمع اخلؾػوء اًمراؿمديـ )شمقذم قموم 

احلسـ سمـ قمكم-
(2)

 هـ ( ويؾؼبقكف سموعمجتبك.54–هـ3) 
 

احلسلم سمـ قمكم-
(3)

 هـ ( ويؾؼبقكف سموًمشفقد.61–هـ4)  

قمكم زيـ اًمعوسمديـ سمـ احلسلم-
(4)

 ّجود.هـ ( ويؾؼبقكف سموًمَس 95–هـ38) 

حمؿد اًمبوىمر سمـ قمكم زيـ اًمعوسمديـ-
(5)

 هـ ( ويؾؼبقكف سموًمبوىمر.114–هـ57) 

ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿد اًمبوىمر-
(6)

 ؼبقكف سموًمصودق.هـ( ويؾ148–هـ83) 

مقؾمك اًمؽوفمؿ سمـ ضمعػر اًمصودق-
(7)

 هـ ( ويؾؼبقكف سموًمؽوفمؿ.183–هـ128) 
 

                                                             
 .2( ؾمبؼ اًمتعريػ سمف، ص1)
، وأمف وموـمؿي سمـً رؾمقل اهلل، سمقيع ًمف يقم موت أسمقه، ويمون هق: أسمق حمؿد احلسـ سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى  (2)

هـ، وىمتؾ قمبداًمرمحـ سمـ مؾجؿ، صمؿ 41ؿمبف اًمـوس سمرؾمقل اهلل، وأىموم سموًمؽقومي إمم ؿمفر رسمقع إول ؾمـي أ

ؾمور إمم معوويي وموصطؾحو وؾمؾؿ إًمقف إمر وسمويعف خلؿس سمؼلم مـ ؿمفر رسمقع إول، وموت سموعمديـي ذم 

مع أمف. اكظر:  ؾمـي، ودومـ سموًمبؼقع، ويؼول: دومـ 47هـ، وًمف 54هـ، وىمقؾ 49ؿمفر رسمقع إول ؾمـي 

وومقوت إقمقون وأكبوء أسمـوء اًمزمون، ٕيب اًمعبوس ؿمؿس اًمديـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ ظمؾؽون، 

م، 1978هـ=1398ؾمـي  ومو سمعدهو، اًمطبعي 65حتؼقؼ: اًمديمتقر إطمسون قمبوس، اعمجؾد اًمثوين، ص

 سمدون رىمؿ، دار صودر، سمػموت.

 .4ؾمبؼ اًمتعريػ سمف، ص( 3)
، اعمعروف سمزيـ اًمعوسمديـ، ويؼول ًمف قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى هق: أسمق احلسـ (4)

وهق أطمد إئؿي آصمـل قمنم، وهق مـ ؾمودات اًمتوسمعلم، وأمف ؾمالومي سمـً َيْزَدضِمرد آظمر مؾقك إصغر، 

هـ سموعمديـي، ودومـ 92هـ، وىمقؾ: 99هـ، وىمقؾ: 94هـ، وشمقذم ؾمـي  38ومورس، ويموكً وٓدشمف ؾمـي 

 ومو سمعدهو. 266ىمؼم قمؿف احلسـ سمـ قمكم. اكظر: وومقوت إقمقون، اعمجؾد اًمثوًمٌ، صسموًمبؼقع ذم 

، اعمؾؼى سموًمبوىمر، أطمد أسمق ضمعػر حمؿد سمـ زيـ اًمعوسمديـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى :هق (5)

ًا، وإكام إئؿي آصمـل قمنم ذم اقمتؼود اإلمومقي، وهق واًمد ضمعػر اًمصودق، ويمون اًمبوىمر قموعمًو ؾمقدًا يمبػم

هـ، وشمقذم ؾمـي 57صػر ؾمـي 3ىمقؾ ًمف اًمبوىمر: ٕكف شمبّؼر ذم اًمعؾؿ، أي شمقؾمع، ومقًمده يقم اًمثالصموء 

هـ، ودومـ سموًمبؼقع ذم اًمؼؼم اًمذي ومقف أسمقه وقمؿ أسمقف احلسـ سمـ قمكم. اكظر: وومقوت إقمقون، اعمجؾد 113

 )سمتٍمف(. 174اًمراسمع، ص

 .5ؾمبؼ اًمتعريػ سمف، ص (6)
 .6سمف، صؾمبؼ اًمتعريػ  (7)



 

(8) 

 

قمكم اًمرضو سمـ مقؾمك اًمؽوفمؿ-
(1)

 هـ ( ويؾؼبقكف سموًمرىض.243–هـ148)

حمؿد اجلقاد سمـ قمكم اًمرضو-
(2)

 هـ ( ويؾؼبقكف سموًمتؼل.224–هـ195) 

قمكم اهلودي سمـ حمؿد اجلقاد -
(3)

 سموًمـؼل.  هــ ( ويؾؼبقكف254-هــ212)

احلسـ اًمعسؽري سمـ قمكم اهلودي-
(4)

 هــ ( ويؾؼبقكف سموًمزيمل.264-هـ 232)  

حمؿد اعمفدي سمـ احلسـ اًمعسؽري-
(5)

ويؾؼبقكف سموحلجي اًمؼوئؿ اعمـتظر ،... (-هـ256) 
(6)

. 

اعمـتظر
(6)

. 

َقعيومو ضموء ذم ذيمر إئؿي آصمـل قمنم مؼتبس مـ اًمروايوت اعمعتؿدة ًمدى مصودر  ، اًمشِّ

ؿول:   ظن أيب هوصم داود بن افؼوشم العػري، ظن أيب جعػر افثوين»: ومـ هذه اًمروايوت

وهو متؽئ ظذ يد شؾامن ؾدخل ادسجد احلرام  ومعه احلسن بن ظع   أؿبل أمر ادممـغ

                                                             
 .4ؾمبؼ اًمتعريػ سمف، ص (1)
أسمق ضمعػر حمؿد سمـ قمكم اًمرضو سمـ مقؾمك اًمؽوفمؿ سمـ ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿد اًمبوىمر، اعمعروف  :هق (2)

ىمدم إمم سمغداد واومدًا قمغم اعمعتصؿ، ومعف امرأشمف أم اًمػضؾ سمـً سموجلقاد، أطمد إئؿي آصمـل قمنم، 

هـ، وشمقذم 195و اعمعتصؿ ومجعؾً مع احلرم، وًمد ؾمـي اعملمقن، ومتقذم هبو، ومحؾً امرأشمف إمم ىمٍم قمؿف

هـ سمبغداد، ودومـ قمـد ضمده مقؾمك سمـ ضمعػر، ذم مؼوسمر ىمريش، وصغم قمؾقف 219هـ،وىمقؾ: 224ؾمـي 

 )سمتٍمف(.175اًمقاصمؼ سمـ اعمعتصؿ. اكظر: وومقوت إقمقون، اعمجؾد اًمراسمع،ص
عرف سموًمعسؽري، وهق أطمد إئؿي آصمـل أسمق احلسـ قمكم اهلودي سمـ حمؿد اجلقاد سمـ قمكم اًمرضو، وي :هق (3)

هـ، وعمو يمثرت اًمسعويي ذم طمؼف 114هـ، وىمقؾ: 113آصمـل قمنم قمـد اإلمومقي، ويموكً وٓدشمف ؾمـي 

قمـد اعمتقيمؾ أطمرضه مـ اعمديـي، ويمون مقًمده هبو، وأىمره سمرس مـ رأى وهل شمدقمك سموًمعسؽر، وشمقذم هبو 

 )سمتٍمف(.273و272هـ. اكظر: وومقوت إقمقون، اعمجؾد اًمثوًمٌ، ص254ؾمـي 

احلسـ سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ مقؾمك اًمرضو سمـ ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿد اًمبوىمر سمـ قمكم أسمق حمؿد  :هق (4)

قمكم زيـ اًمعوسمديـ سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، أطمد إئؿي آصمـل قمنم قمغم اقمتؼود اإلمومقي،  وهق 

هـ، وشمقذم ؾمـي 232هـ، وىمقؾ: 231واًمد اعمـتظر صوطمى اًمرسداب وُيعرف سموًمعسؽري، وًمد ؾمـي 

 سمتٍمف. 94هـ سمرُِس  مـ رأى،، ودومـ سمجـى ىمؼم أسمقف. اكظر: وومقوت إقمقون، اعمجؾد اًمثوين، ص264

 .4ؾمبؼ اًمتعريػ سمف، ص( 5)

موكع اًمديمتقر عوسة، إذاف وختطقط ومراضمعي: ( اعمقؾمققمي اعمقرسة ذم إديون واعمذاهى وإطمزاب اعم6)

هـ، دار اًمـدوة اًمعوعمقي ًمؾطبوقمي واًمـنم 4/1424، ط51و54ؾد إول، صسمـ محود اجلفـل، اعمج

 .اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي -واًمتقزيع



 

(9) 

 

ؾجؾس... ظؾقه افسالم ؾجؾس، إذ أؿبل رجل حسن اهلقئي وافؾبوس ؾسؾم ظذ أمر ادممـغ، ؾرد 

رشول اهلل، ومل  ا  ن ال إفه إال اهلل، ومل أزل أصفد هبو، وأصفد أن حمؿدإػ أن ؿول افرجل: أصفد أ

ومل  -وأصور إػ أمر ادممـغ-، وافؼوئم بحجته أزل أصفد هبو، وأصفد أكك ويص رشول اهلل

وأصفد أن احلسغ -وأصور إػ احلسن -أزل أصفد هبو، وأصفد أكك وصقه وافؼوئم بحجته

ته بعده، وأصفد ظذ ظّع بن احلسغ أكه افؼوئم بلمر احلسغ بن ظع ويص أخقه وافؼوئم بحج

بعده، وأصفد ظذ حمؿد بن ظّع أكه افؼوئم بلمر ظع بن احلسغ، وأصفد ظذ جعػر بن حمؿد بلكه 

افؼوئم بلمر حمؿد، وأصفد ظذ موشى أكه افؼوئم بلمر جعػر بن حمؿد، وأصفد ظذ ظّع بن موشى 

عػر، وأصفد ظذ حمؿد بن ظّع أكه افؼوئم بلمر ظّع بن موشى، وأصفد أكه افؼوئم بلمر موشى بن ج

ظذ ظّع بن حمؿد بلكه افؼوئم بلمر حمؿد بن ظّع، وأصفد ظذ احلسن بن ظعِّ بلكه افؼوئم بلمر ظعِّ 

ـ ى وال يسؿى حتى يظفر أمرهبن حمؿد، وأصفد ظذ رجل من وفد احلسن ال  ؽ  ش...يم
(1)

. 

َقعيوىمد أىمر  هبذا وأيمدوا أن همٓء إئؿي آصمـل قمنم هؿ -آصمـو قمنميي–اإلمومقي اًمشِّ

َقعياعمفديقن يمام دًمً اًمروايوت سمتسؿقتفؿ اعمفديلم آصمـل قمنم، وسملم ذًمؽ أطمد مراضمع   آيي– اًمشِّ

دـَ اًمَس  حمؿد اهلل
(2)

صمـل قمنم سمعد ووًمده هؿ اعمفديقن آ وً ضموءت اًمروايوت أن قمؾق"طملم ىمول:  -

ورد ذم رويوت أؾمامء أظمرى ًمالصمـل قمنم كظػم اصمـو قمنم ظمؾقػي، واصمـو  وً ؽ أيضرؾمقل اهلل يمذًم

 ، وهمػمهو قمـوويـ وأوصوف يمؾفو وً ، واصمـو قمنم وارصموً ي، واصمـو قمنم هودوً ق، واصمـو قمنم وصاً قمنم أمػم

(3)" واًمتسعي مـ وًمد احلسلملْم َس شمشػم إمم اعمعصقملم آصمـل قمنم قمكم واحلسـ واحلُ 
. 

                                                             
، ذم أصقل اًمؽوذم، ًمؾؽؾقـل، يمتوب احلجي، سموب مو ضموء ذم آصمـل قمنم واًمـص قمؾقفؿ ( اًمروايي1)

 .(1، رىمؿ)443و442ص

أيمؿؾ دراؾمي اإلقمداديي ذم اًمبحريـ، وطموز قمغم م، 1962هـ=1382ُوًمَِد ذم اعمـومي سموًمبحريـ، قموم  (2)

ؿمفودة اًمدسمؾقم، صمؿ ؾموومر إمم سمريطوكقو إليمامل درؾموشمف اجلومعقي، ومحصؾ قمغم ؿمفودة اًمبؽوًمقريقس ذم 

اهلـدؾمي مـ إطمدى ضمومعوت ًمـدن، وذم سمدايي اكتصور اًمثقرة اإلؾمالمقي ذم إيران ؾموومر إمم ـمفران، 

ذهى إمم مديـي ىُمؿ، ومـ أؿمفر شمصوكقػف: دقمقى اًمسػورة ذم وصورت ًمف رهمبي ذم اًمدراؾمي احلقزويي، وم

اكظر: مقىمع اعمقزان قمغم ؿمبؽي اإلكؽمكً، وراسمطف:  اًمغقبي اًمؽؼمى، اعمفديقن آصمـو قمنم.

www.mezan.net  :م، ذم متوم اًمسوقمي اًمراسمعي قمٍمًا.34/11/2414سمتوريخ 

نم، شملًمقػ: ؾمامطمي آيي اهلل اًمشقخ حمؿد اًمسـد، قمنم، مؼوم اًمرضمعي ًمألئؿي آصمـل قم ( اعمفديقن آصمـو3)

 .اًمعراق -هـ اًمـجػ إذف1/1433، ط53ص

http://www.mezan.net/
http://www.mezan.net/


 

(14) 

 

 

َقعيصمـل قمنم فمفرت ذم وسمعد همٓء آ  ًِ طمريموت اد   اًمشِّ اعمفدويي، ومـ أمهفو قم
(1)

: 

ك اًمشفقد اًمسقد حمؿد احلريمي اًمسؾقيمقي: وىمد كشلت ذم سمدايي اًمتسعقـوت سمعد أن أًمؼ-1

اًمصدر
(2)

سمرئوؾمي قمدة طمقزويي ذم اًمعرومون واًمسؾقك وقمؾؿ اًمبوـمـ واحلؼقؼي، ويموكً  وً دروؾم 

 فؿ.وىمد وىمػ اًمسقد اًمصدر ذم وضمف ،أؿمخوص

: وهؿ مجوقمي أظمرى مـ شمالمقذ اعمرضمع اًمشفقد اًمصدر فمفروا ذم )اعمـتظرون(طمريمي-2

 طمقوشمف.

طمريمي ضمـد اعمقمم: ويؼصدون سموعمقمم مرضمعفؿ اًمسقد حمؿد صودق اًمصدر زقمؿقا أن -3

اإلموم اعمفدي دمغم ومقف، وىمقؾ سمرئوؾمي مـتظر اخلػوضمل وومرىمد اًمؼزويـل، وىمد وىمػ ضدهؿ اًمسقد 

 اًمصدر.

اًمشقخ طمقدر مشتً اعمـشداويطمريمي -4
(3)

طمريمتف ذم طمقوشمف  ، ويمون مـ أشمبوع اًمصدر وسمدأ

مل يعؾـ دقمقشمف إٓ ٕومراد وادقمك أكف اًمؼحطوين وً ًمؽـف يمون متحػظ
(4)

 اعمققمقد صمؿ ادقمك أكف اًمقامين. 

 طمريمي وموضؾ قمبداحلسلم اعمرؾمقمل اًمذي ادقمك أكف اإلموم اًمرسموين.-5

                                                             
، إيران -ؿ اعمنموميسموظمتصور، ىمُ  6،7اًمعومكم، صقمكم اًمؽقراين  اًمشقخ اضمع: دضمول اًمبٍمة،ر( 1)

 هـ.1433ط/

، ويرضمع كسبف إمم اإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ، خترج فذذم مديـي اًمـجػ إ م1943= ـه1362قموم وًمد  (2)

 يمون مـ ُمعوريض اًمـظوم اًمعراىمل ذم ومؽمة طمؽؿم، 1964ذف قموم صقل اًمػؼف ذم اًمـجػ إأمـ يمؾقي 

قمغم يد جمفقًملم، ومـ أؿمفر ممًمػوشمف: سمحٌ م اهمتقؾ 1999، وذم قموم طمزب اًمبعٌ اًمعريب آؿمؽمايمل

دَريـ، قمغم اًمراسمط اًمتوزم: طمقل اًمرضمعي، مقؾمققمي اعمفدي. اكظر:  مقىمع اًمص 

www.alsadrain.com :م، ذم متوم اًمسوقمي اخلومسي مسوًء.34/11/2414، سمتوريخ 

مـ اًمذيـ شمؼرسمقا إمم اعمرضمع اًمسقد حمؿد صودق اًمصدر، وأفمفر أكف مـ شمالمذشمف اخلوصلم. اكظر: دضمول هق ( 3)

 .19اًمبٍمة، ص

ـْ ـ قمالموت اًمسوقمي، ودًمقؾف موء ضموء ظمروج اًمؼحطوين ذم آظمر اًمزمون هق قمالمي م( 4) ـِ   ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  قَم

وقَمُي، شَمُؼقمُ  َٓ »: ىَموَل  ، اًمـ بِلِّ  ـْ  َرضُمٌؾ  ََيُْرَج  طَمت ك اًمس  أسمق قمبداهلل .اكظر: شسمَِعَصوهُ  اًمـ وَس  َيُسقُق  ىَمْحَطوَن، ِم

، سموب ذيمر ىمحطون، هـ(، صحقح اًمبخوري، يمتوب اعمـوىمى265-194حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري، )

 (.3517، طمديٌ رىمؿ)869ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://www.alsadrain.com/
http://www.alsadrain.com/
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 أسمققمكم اعمختور، وىمقؾ إكف مـ سمغداد مـ أهوزم اًمطوًمبقي،  طمريمي اعمختور، سمرئوؾمي طمبقى اهلل-6

 واًمده ؿمقققمل ؾموسمؼ ويمون يعؿؾ ذم اًمسحر وىمراءة اًمػول.

طمريمي ضمـد اًمسامء سمؼقودة ضقوء قمبداًمزهرة اًمؼرقمووي-7
(1)

. 

طمريمي أمحد إؾمامقمقؾ يموـمع اًمسقيؾؿل-8
(2)

ػم ، اًمذي ادقمك أكف اًمقامين صمؿ ادقمك أكف ؾمػ

 ادقمك أكف اسمـف ووصقف. إمم اًمعوعملم، صمؿي ورؾمقًمف داإلموم اعمف

 طمريمي أصحوب اًمؼضقي، وهؿ مجوقمتون:-9

ن اًمسقد اخلؿقـلأإومم: طمريمي ورح اهلل اًمذيـ زقمؿقا 
(3)

هق اعمفدي وأكف مل يؿً سمؾ هموب  

 وؾمقظفر.

اًمثوكقي: طمريمي اًمـبل اًمعظقؿ، وشمدقمل أن اًمسقد مؼتدى اًمصدر
(4)

هق اإلموم اعمفدي، وىمد  

 ذم اًمعامرة صمؿ ذم سمغداد واًمرصوومي. وً اكتنمت ضمزئق

                                                             
مـ قمشػمة آل أيمرع مـ حموومظي اًمديقاكقي، يمون أمحر اًمقضمف، صمؼقؾ اًمؾسون، ىمقي اًمشخصقي، متزوج وًمف ( 1)

ؾمـي، ومل يؽـ هق وقموئؾتف  18ؾمـي، وقموش ذم اًمزريمي ىمرب اًمؽقومي 38أوٓد، ىمتؾ قمـدمو يمون قمؿره 

 سمتٍمف)مرضمع ؾموسمؼ(.8امء. اكظر: دضمول اًمبٍمة، صمعرووملم ىمبؾ طمريمتف، وؾمؿك كػسف ىمويض اًمس

 ( وؾمقليت احلديٌ قمـف شمػصقالً ذم اًمصػحوت اًمتوًمقي.2)

لم مـ شمقاسمع اعمحوومظي اعمريمزيي ذم إيران، ذم اًمعوذ مـ هق: روح اهلل اعمقؾمقي اخلؿقـل، وًمد ذم مديـي مُخ ( 3)

وىمد ًمالًمتحوق سموحلقزة اًمعؾؿقي، هـ، شمقضمف إمم ىمؿ 1344م، وذم قموم 1942هـ=1324مجودى اًمثوين ؾمـي 

شمتؾؿذ قمغم يد اخلقاكسوري، قمبداًمؽريؿ احلوئري اًمقزدي، ًمقمو شمقذم آيي اهلل اًمؼموضمردي يمون اخلؿقـل هق 

شمؿ كػقف إمم  م1964ة صمؿ أـمؾؼ اراطمف، وذم قموم م اقمتؼؾ ومؽم1963إسمرز ًمتسؾؿ مؼوم اعمرضمعقي، وذم قموم 

م واًمتل امتـعً قمـ اؾمتؼبوًمف، وموكتؼؾ إمم سموريس، 1978ً قموم ومـفو إمم اًمعراق، صمؿ إمم اًمؽقي أكؼره،

م قمود إمم إيران، 1979قمومًو، وذم قموم 14وهق ذم هذه اًمػؽمة يؼقد اًمثقرة اإلؾمالمقي، وىمد ـمول مـػوه 

وأؾمس اجلؿفقريي اإلؾمالمقي ذم إيران قمغم أؾموس وٓيي اًمػؼقف، ومـ أؿمفر ممًمػوشمف: احلؽقمي 

 :قمغم اًمراسمط اًمتوزممقىمعف  :م. راضمع1989إمم اخلالومي واًمقٓيي، وشمقذم قموم  اإلؾمالمقي، مصبوح اهلدايي
     khomeini.com-www.imamم، ذم متوم اًمسوقمي اًمثومـي مسوًء.34/11/2414 :، سمتوريخ 
، ومع أّكف ىموئد وزقمقؿ اًمعراق ذم ضمقش اعمفدي ومقؾقشقو اًمتقور اًمصدري وزقمقؿ ؿمقعل ديـ رضمؾهق:  (4)

ّٓ أكف مل يصؾ إمم مرطمؾي آضمتفود اًمتل ختّقًمف ًمؾتصدي ، ًمؾؿرضمعقي ًمنمحيي يمبػمة مـ اعمجتؿع اًمشقعل إ

، حمؿد حمؿد صودق اًمصدر هق آسمـ اًمراسمع ًمؾزقمقؿ اًمشقعلمم يموفمؿ احلوئري، وإّكام هق يرضمع ذم اًمتؼؾقد إ

اًمتوسمعي ًمف سموًمؼقوم  ضمقش اعمفدي ُيتفؿ مؼتدى اًمصدر وىمقات مقؾقشقودرس ذم احلقزة قمغم يد واًمده، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
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قؾ )اًمقامين(، ؾمقى: طمريمي أمحد إؾمامقم وىمد اكؼرضً هذه احلريموت ومل يبؼ مـفو

  .)دضمول اًمبٍمة  ( :يمتوب صوطمى واعمرؾمقمل، قمغم طمد

أكف اعمفدي اعمـتظر،  عِ د  مـ زاويي أظمرى، ومفق مل يَ  يي وفدأمو أمحد احلسـ اًمقامين ومفق يدقمل اعم

عمفدي إول مـ اعمفديلم آصمـل قمنم سمعد إئؿي آصمـل قمنم اعمتػؼ قمؾقفؿ قمـد سمؾ يدقمل أكف ا

، واًمقامين أول اعمفديلم وً صوره يؼقًمقن سملرسمعي وقمنميـ مفدياإلمومقي آصمـل قمنميي، ومفق وأك

 . -حمؿد سمـ احلسـ اًمعسؽري-آصمـل قمنم واعمؿفد ًمؾؿفدي

مجوقمي اعمفديلم قمغم اًمتػصقؾ واًمتقضقح  كتعرف سمٌمء مـوسمعد سمقون هذا اإلمجول يؿؽــو أن 

 ًمسطقر أشمقي:هذا ذم ا زُ ؼْم يَ امين، وزقمقؿفؿ اًمق
 

َََسد احَلَىِحَأ -ىؤسس املودٍنيِب ٍُفِسِعالتَّ ثالجّا:  ًٍشتىن عمى::-ُِّاِنَىن ال

 :ًوٌلدي امسى ًنسبى -أ
هق أمحد إؾمامقمقؾ يموـمع اًمسوعمل

(1)
ف اًمرؾمؿل قمغم آظمر ذم يمتبف وقمغم مقىمع وً ، ًمؽـف كنم كسب

، وذيمره "جمؾي اًمٍماط اعمستؼقؿ" سموؾمؿ وً اإلكؽمكً وقمغم اًمصحقػي اًمرؾمؿقي اًمتل شمصدر أؾمبققمق

أشمبوقمف ذم مو يمتبقه قمـف، ادقمك ومقف أكف مـ كسؾ حمؿد سمـ احلسـ اًمعسؽري وأن اًمعسؽري هق ضمده 

سلم سمـ أمحد سمـ اًمسقد إؾمامقمقؾ سمـ اًمسقد صوًمح سمـ اًمسقد طم" اخلومس، ومعرف كسبف يموًمتوزم:

اًمسقد ؾمؾامن سمـ اإلموم حمؿد سمـ اإلموم احلسـ سمـ اإلموم قمكم سمـ اإلموم حمؿد سمـ اإلموم قمكم سمـ 

اإلموم مقؾمك سمـ اإلموم ضمعػر سمـ اإلموم حمؿد سمـ اإلموم قمكم سمـ اإلموم احلسلم سمـ اإلموم قمكم سمـ 

"(2)أيب ـموًمى 
. 

اًمـسى مـ أول اجلد  شمغقػمومؿـ ظمالل هذا اًمـسى يتضح أكف ذيمر اؾمؿف واؾمؿ أسمقف ًمؽـ شمؿ 

وكسى كػسف إًمقف، وسموًمـظر ذم  -صوًمح-آظمر هق ذيمر اؾمامً  -يموـمع–مـ ذيمر ضمده  اًمثوين ومبدًٓ 

–ومؼط، ومفق  قمنم ضمقالً  يمخس هذا اًمـسى كرى أكف ٓ يستؼقؿ طمقٌ إن سمقـف وسملم ؾمقدكو قمكم 

                                                                                                                                                                                     
 :. اكظر: هذا اًمراسمط قمغم ؿمبؽي اإلكؽمكًسمجرائؿ وأقمامل قمـػ وإرهوب ذم اًمعراق

.ar.wikipedia.org :م، ذم متوم اًمسوقمي اًمثومـ  مسوًء.34/11/2414، سمتوريخ 

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 19( دضمول اًمبٍمة، ص1)

)سمدون  م2412=هـ1/1433ط ، 13ص ،أمحد ؾمؾامن خؾشقًمدويي، ي قمغم مدقمل اعمف( اًمشفى إمحدي2)

 سمقوكوت(.
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ذم  و قمكم مقضمقد ذم زموكـو وقمٍمكو ذم اًمؼرن اخلومس قمنم اهلجري، وؾمقدك -أمحد احلسـ

قمـ أكف سمقـف  مـ اًمزمون، ومضالً  وً سمقـفام مو يؼورب أرسمعي قمنم ىمرك مطؾع اًمؼرن إول اهلجري أي أن

كػسف هــ أضمداد يُمثر، ومفؾ يعؼؾ أطمد ذًمؽ، وًمؼى  264اًمعسؽري اعمتقذم قموم وسملم احلسـ 

ف سموًمقامين ذيمر رِّ عَ قمـدمو أراد صوطمبف أن يُ  (ضمومع إدًمي)ذم  وً واضح وً سموًمقامين، ويظفر ًمـو شمـوىمض

أكف أيمثر ؿمخصقوت قمٍم اًمظفقر قمغم اإلـمالق ٓ شمرىمك هلو ؿمخصقي أظمرى ؾمقى ؿمخصقي 

اإلموم اعمفدي وىمد ورد وصػف ذم روايوت يمثػمة ورايتف هل اًمرايي اًمقطمقدة اًمتل شمستحؼ وصػ 

عرومـو أهدى اًمرايوت وقمغم اًمرهمؿ مـ ذًمؽ إٓ أكـو ٓ كجد ذم اًمروايوت اًمقاردة قمـ آل حمؿد مو ي

يستقىمػ إذهون ويضعفو سمنزاء  اً حمػم اً ، طمتك ًمتبدو هذه اًمشخصقي ًمغزوً قمغم اؾمؿف مبوذة أو كص

قمالمي شمسوؤل يمبػمة قمـ اعمغزى وراء هذا اًمتسؽم قمغم طمؼقؼي هذه اًمشخصقي، ورهمؿ يمؾ هذا ومفؿ 

 :حيووًمقن يوئسلم إلصمبوت هذا اًمـسى، ومعغم طمد ىمقهلؿ يتؿ إصمبوت اًمـسى قمـ ـمريؼ أطمد صمالث
 وسمي أي اًمعوروملم سموٕكسوب.س  اًمطريؼ إول: وهق اًمـَ " -

 اًمطريؼ اًمثوين: وهق اًمقصموئؼ اًمرؾمؿقي أي اعمعؽمف هبو مـ ىمبؾ احلؽقمي. -

وشمؽقن إدًمي صودرة قمـ  وً اًمطريؼ اًمثوًمٌ: وهق أن مـ يدقمل هذا اًمـسى يؽقن صودىم -

سمـ احلسـ اًمعسؽري  معصقم، واًمطريؼون إوٓن همػم ممؽـون سموًمـسبي ًمإلموم اعمفدي حمؿد

ًمغقبتف، ومؾؿ يبؼ إٓ اًمطريؼ اًمثوًمٌ واًمذي يثبً سمؿعرومي أن اإلموم أمحد احلسـ هق اعمفدي إول 

،  يمام وً سموًمقصقي واًمعؾؿ واًمرايي وإدًمي اًمتل أشمك هبو ومقعرف أن كسبف يرضمع إمم اإلموم اعمفدي متوم

م وضمقد أي كسى متصؾ إمم كبل اهلل قمرومـو أن رؾمقل اهلل يرضمع كسبف إمم كبل اهلل إسمراهقؿ مع قمد

(1)"إسمراهقؿ
.  

 ؿمجرة أمو"ىموئاًل:  (ي قمغم مدقمل اعمفدويياًمشفى إمحدي) قمؾقفؿ صوطمى يمتوب ُرد  يَ 

 اعمقضمقديـ ومقفو، وىموًمقا سمصحتفو هؿ مـ اعمعوسيـ ظمتؿقا اًمذيـ ومؽؾ قمـدهؿ اعمعتؿدة اًمـسى

 مويض آل ظمزاوي قمقدان  :وهؿ !ديمقال 2449 ذم ؾمـي يموكً وؿمفودهتؿ إيوم، هذه ذم أن

 يمقػ احلاممل، وًمعؿري طمسـ اًمصوذم واًمسقد صوًمح قمزيز واًمسقد ومقصؾ آل إؾمامقمقؾ وؿمقوع

                                                             
ف( مـ مقىمع آكؽمكً، قمغم اًمراسمط: سمتٍم)121( ضمومع إدًمي، اًمديمتقر أسمقحمؿد إكصوري، ص1)

almahdyoon.org www.، :م.3اًمسوقمي:  م،24/5/2414سمتوريخ 
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قؾ اخلومس هق اإلموم حمؿد إؾمامقم أمحد ضمدّ  أني مقالدي2449 ؾمـي ذم يعقش واطمد يشفد

وسملم يمؾ أن ؾمقام وٓ اعمفدي؟  اإلموم ٕن دي إمواعمف اإلموم إمم كسبف يـتفل مـ يعرومقن ٓ اًمـس 

 ومـ ي،يي اًمتوم  سموًمرسِّ  حموـمي اعمفدي اخلوّصي سموإلموم إطمقال أو ٕن ،أصالً  ًمف وًمد ٓ اعمفدي

(1)"؟!اعمفدي اإلموم إمم إؾمامقمقؾ أمحد كسى اكتفوء همٓء قمرف ومؽقػ وذريتف، مجؾتفو أسمـوؤه
 ،

ومؼد طمذف ": وئالً وقمؾؼ قمغم هذا ىم (،دضمول اًمبٍمة)ذا اًمـسى صوطمى يمتوب وًمذًمؽ هموًمط ه

وضموء سمدًمف سمجد اؾمؿف صوًمح، وضمعؾ ًمـػسف أرسمعي أضمداد إمم -يموـمع-ؾمامقمقؾ اؾمَؿ ضمدهإِ  أمحدُ 

اإلموم اعمفدي ومفق اخلومس، ًمؽـ مل يبلم يمقػ ـمول قمؿر همٓء إرسمعي أيمثر مـ مـ أًمػ وموئتل 

(2)"ومفؾ مد اهلل ذم قمؿرهؿ صمؿ أموهتؿ ؾمـي،
. 

 ملاذا ُلقب بالَىانُ؟
أهؿ -أي اًمقامين  –أكف  -قمغم طمد زقمؿفؿ-كظر أشمبوع أمحد احلسـ اًمقامين ومؿـ وضمفي 

ؿمخصقي ذم هذا اًمعٍم، وهق اًمشخصقي اًمتل ٓ شمسووهيو ؿمخصقي أظمرى ذم إمهقي واعمؽوكي، 

ويستدًمقن قمغم ذًمؽ سمروايوت مـ إطموديٌ اًمـبقيي أو قمـ آل اًمبقً اًمتل شمـص قمغم أن رايتف 

 أهؿ اًمرايوت.

وأمو ؾمببى شمسؿقتف سموًمقامين، ومػمضمع إمم "، (اًمقامينمقضمز قمـ دقمقة ) ضموء ذم يمتوبومؼد 

ـؿَ إول: كسبتف ًمغقيًو إمم اًمقَ أمريـ: 
(3)

أن  اًمثوين: ؾمبى روائل سمقرود اًمروايوت اًمتل شمـص قمغم، 

وعمـوىمشي ؾمبى اًمتسؿقي:  ومؿـ طمقٌ اًمـسبي يؿؽـ قمقد ًمػظ اًمقامين ، اًمقامين َيرج مـ سمالد اًمقؿـ

 يمذًمؽ إمم اًمقؿلم يملن يؽقن ؿمخص ذمؽـ أن شمعقد إمم اًمُقؿـ سمؿعـك اًمؼميمي، وإمم اًمقؿـ، ويؿ

 يده اًمقؿـك مو يؿقزهو أويؽقن يؿلم اإلموم اعمفدي، يمام يمون قمكّم يؿلم رؾمقل اهلل، ويؿؽـ أن 

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(. 14ٕمحديي قمغم مدقمل اعمفدويي، ص ( اًمشفى ا1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 21( دضمول اًمبٍمة، ص 2)

 قمغم يؾتقي صمؿ كجران إمم قمامن سملم طمدودهو قمؾقف اؿمتؿؾ ومو اًمقؿـإًمقفو، و ًمتقومـفؿ اًمقؿـ ؾمؿقً إكام (3)

 وًمقسً واًمبحريـ قمامن سملم: وسمقـقكي سمقـقكي، مـ ومقـؼطع قمامن جيتوز طمتك اًمّشحر إمم قمدن إمم اًمعرب سمحر

 طمرضمقت إمم ىمورهبو ومو صـعوء إمم ؾمومتفو ومو شمثؾقٌ وراء مـ ـاًمقؿ طمدّ : وىمقؾ اًمقؿـ، مـ سمقـقكي

 إًمقفؿ واًمـسبي يمؾف، ذًمؽ دمؿع واًمقؿـ واًمـجقد، اًمتفوئؿ مـ ذًمؽ يكم ومو أسملم قمدن إمم وقمامن واًمشحر

 )سمتٍمف()مرضمع ؾموسمؼ(.5/447. اكظر: معجؿ اًمبؾدان، جويامن يؿـّل 



 

(15) 

 

(1)"شمعقد إمم معـك أكف صوطمى يد سمقضوء أو يمريؿي
. 

سمالد اًمقؿـ ومؾقس معـك ذًمؽ أكف مـ وإذا اومؽمضـو اًمؼقل سمعوئديي اًمـسبي إمم "صمؿ يؽؿؾ ىموئاًل:

مـ اًمـوس ىمد يـتسبقن إمم  اً ىموـمـل اًمبؾد سموًمرضورة، ومؿـ اعمعروف واًمذي ٓ يـؽره أطمد أن يمثػم

ويمؾ مـطؼي وحمؾ ؾمؽـوهؿ مـطؼي أظمرى، ومصفقى اًمرومل، وؾمؾامن اًمػورد، وسمالل احلبٌم، 

يومَ ؽي مـ هِتَ ويؿؽـ أن شمؼقل: إن اعمعروف أن م، مـفؿ قموش وموت ذم سمالد اًمعرب
(2)

وهتومي مـ  

وإن اليامن يامن، » :ىمقًمف  يامكقلم، وىمد ورد قمـ رؾمقل اهللاًمقؿـ، ومرؾمقل اهلل وأهؾ سمقتف يمؾفؿ 

شواحلؽؿي يامكقي
(3)

شو  يامكق ا  فوال اهلجرة فؽـً امرء» أيضًو: وىمقًمف  ،
(4)

ىمول ذًمؽ: ٕن وإكام ، 

ؿـ، وذم اًمـفويي مـ اعمؿؽـ أن يؽقن وضمف اإليامن سمدأ مـ مؽي وهل هتومي وهتومي مـ أرض اًمق

(5)"قمؾقـو، وموٓطمتامٓت يمثػمة وٓ يقضمد مرضمح وً قاًمتسؿقي ظمووم
. 

واًمذي يظفر مـف قمدم  اًمقامين، مـ ىمبؾ أكصور اًمقامين إلصمبوت كسىومبعد هذا اًمعرض 

تؽقن اًمـتقجي سمعد يمؾ هذه آؾمتدٓٓت وٓ قمرومًو وٓ كؼاًل، وم اؾمتؼومتف وٓ ىمبقًمف قمؼالً 

قمؾقفؿ وًمقس ًمدهيؿ طمجي ىمقيي عمو يؼقًمقن، وًمـدع  وً اًمتحؾقالت أن يؽقن وضمف اًمتسؿقي ظموومقو

َقعيأطمد قمؾامء  يريد أمحد إؾمامقمقؾ اًمبٍمي اًمعراىمل، إصمبوت أن ًمف أصقل ": يتقمم اًمرد، ومقؼقل اًمشِّ

                                                             
، وظمتصور(سم) 62و61 ص قمبداًمرزاق اًمديراي، توذدقمقة اًمسقد أمحد احلسـ، إؾم مقضمز قمـراضمع:  (1)

 (.28اًمعدد )، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2411هـ=2/1432ط

ي مـ اًمقؿـ وهق مو أصحر مـفو إمم طمّد ذم سموديتفو ومؽي مـ هتومي، وإذا ضمووزت وضمرة ومَ ىمول اعمدائـل: هِتَ  (2)

 وهق اًمّتفؿ، مـ وهق وريمقد رحيفو، ّرهوطم ًمشّدة هتومي وؾمؿقً، وهمؿرة واًمطوئػ إمم مؽي ومؼد أهتؿً

 )مرضمع ؾموسمؼ(.2/63ج. اكظر: معجؿ اًمبؾدان، اؿمتدّ  إذا احلرّ  هتؿ: يؼول اًمريح، وريمقد احلرّ  ؿمّدة

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  "كص احلديٌ: (3) ـِ اًمـ بِلِّ قَم ، ُهْؿ َأَرق  َأوْمِئَدًة َوَأًْملَمُ ىُمُؾقسم: »، قَم ـِ ، اإِلياَمُن وً َأشَمويُمْؿ َأْهُؾ اًمَقَؿ

ؽِقـَُي َواًمَقىَموُر ذِم َأْهِؾ اًمغَ   اكظر: .شـَؿِ َياَمٍن َواحِلْؽَؿُي َياَمكَِقٌي، َواًمَػْخُر َواخلَُقاَلُء ذِم َأْصَحوِب اإِلسمِِؾ، َواًمس 

هؿ  ىمدوم إؿمعريلم وأهؾ اًمقؿـ، وىمول أسمق مقؾمك قمـ اًمـبل:"، يمتوب اعمغوزي، سموبصحقح اًمبخوري

 (.4388، طمديٌ)1474ص ،"مـل وأكو مـفؿ
ًُ اْمرَ  "...، واًمذي كصف: ديٌ رؾمقل اهللحل مـفؿ وهذا حتريػ  (4) ـَ إَْكَصوِر، َوًَمْق  أً ًَمْقَٓ اهِلْجَرُة ًَمُؽـْ ِم

ًُ َواِدَي إَْكَصوِر َوؿِمْعَبَفو،... وً َوؿِمْعب وً ؾَمَؾَؽ اًمـ وُس َواِدي . أظمرضمف اًمبخوري، يمتوب اعمغوزي، سموب "ًَمَسَؾْؽ

 (.4334طمديٌ)، 1459ص، "اًمطوئػ ذم ؿمقال ؾمـي صمامن، ىموًمف: مقؾمك سمـ قمؼبفهمزوة "

 )مرضمع ؾموسمؼ(.وظمتصور(سم) 63صدقمقة اًمسقد أمحد احلسـ،  مقضمز قمـراضمع: ( 5)



 

(16) 

 

فدي ومفق سمـ اعمايؿـقي، ومود قمك أن رؾمقل اهلل ًمف أصقل يؿـقي وأهؾ سمقتف يمذًمؽ، وسموقمتبور اًمقامين أن 

مـ أصقل يؿـقي، ًمؽـ اعمعروف ًمدى اعمسؾؿلم أن رؾمقل اهلل هوؿمؿل ىمرر، ومتبطؾ طمجتف 

سملصقًمف اًمقؿـقي، وأن اًمقامين صػي شمطؾؼ قمغم مـ يمون يؿـل اهلقيي واًمعوئؾي وإرض، صمؿ زاد 

: مو ىموًمف أمحد إؾمامقمقؾ يـؿ قمـ ضمفؾف اًمعؿقؼ سموًمتوريخ اًمعريب طمقٌ همؾط ذم كسبي هتومي، ىموئالً 

ذم ًمسون اًمعرب،  ضموء كحقهوأن هِتومي سموًمؽرس مؽي ذومفو اهلل،  ء ذم اًمؼومقس اعمحقططمقٌ ضمو

(1)"وهمػم واطمد مـ أهؾ اًمؾغي
. 

وموًمـتقجي أن أمحد إؾمامقمقؾ أصؾف مـ اًمبٍمة ًمؽـف وأشمبوقمف يريدون سمطريؼ أو سمآظمر أن يؼـعقا 

رى أهنؿ يدًمؾقن سمؽالم همػم اًمغػم سملكف مـ اًمقؿـ، طمتك شمؾقؼ قمؾقف اًمدقمقة ويؽقن أومم هبو، وك

مـطؼل، وملي قموىمؾ يؼقل إن مؽي مـ اًمقؿـ، مؽي هل مؽي واًمقؿـ هل اًمقؿـ، ويمؾام وىمعقا ذم 

ملزق حيووًمقن أن َيرضمقا مـف سملؾمؾقب أيمثر همراسمي، ومنذا يمون أمحد إؾمامقمقؾ مـ اًمبٍمة ومؼد 

ض وزّم أن يظفر مـ اًمقؿـ سموًمذات، إكف ختبط وهمؿق سمنمطشمؽقن ًمف أصقل يؿـقي، وًمقس 

مـ اًمروايوت  اً ومـجد يمثػم": الً وئوهنو، وأيمد أطمد إكصور ىمًمؾـصقص واًمروايوت اًمتل يرو

 ىموئد أي أن اعمعؾقم ؼدؾمي، ومـضموءت قمغم كحق اًمرمز واًمتؿقيف، ًمؾحػوظ قمغم هذه اًمثقرة اعم

-عاخلد سمعض ومقفو جيعؾ ًمعؾف سمؾ اًمعسؽريي، ظمطتف شمػوصقؾ يمؾ قمـ يؽشػ أن ٓيؿؽـؿ طمؽق

(2)"واًمغؿقض واًمتؿقيف اعمتعؿد-ياحلرب ظمدقم
. 

أظمريـ، وٓ تقوم عىل التمويه وخداع  -ىاظم العقوغ-ومفل دقمقة يمام أىمر سمذًمؽ قمؼقؾفؿ

ومفذا  اً ، إذوخموًمػقفؿ مـ أقمداءهؿ وً صؾ أصقؾ، ومفؿ يامرؾمقهنو هـو ظمقومكـسك أن اًمتؼقي قمـدهؿ أ

قَ لن اًمدقمقة يشقهبو قمقار وؿمبفوت وشمدًمقس قمغم سمإىمرار مـفؿ   أكػسفؿ وقمغم همػمهؿ. عياًمشِّ

 :وٌلدي
َقعي اعمفتؿلم سمـؼد دقمقة اًمقامين، طمووًمقا اًمرد قمغم يمؾ مو يتعؾؼ سموًمدقمقة، ومـف:  إن قمؾامء اًمشِّ

 م سمؼريي 1968قموم أمحد احلسـ اًمقامين  دَ ًمِ وُ "ومؼوًمقا: ًمؼد  -مقًمده وكشلشمف-اًمتعريػ سمؿمؾمسفو

                                                             
سمتٍمف، طُمررت هذه  21و24احلوج طمسلم، ص ذم اًمرد قمغم أمحد اًمؽوـمع، اًمؼمهون اًمسوـمع :( اكظر1)

 م .19/12/2412اًمرؾموًمي سمتوريخ 

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 2/132جذم ؿمخصقي اًمقامين اعمققمقد، اًمشقخ كوفمؿ اًمعؼقكم،  ( دراؾمي2)



 

(17) 

 

اهَلْؿُبقر
(1)

ذم مـطؼي اهُلَقْير 
(2)

َدْيـَي، اًمتوسمع عمحوومظي اًمبٍمةذم ىمضوء اًمـؿُ  
(3)

سموًمعراق 
(4)

، مـ 

ؾقؿلقن أهنؿ مـ سمـل اًمُس قمُ د  قموئؾي ومؼػمة يَ 
(5) 

(6)"اًمذيـ يرضمعقن إمم اًمصقومرة
. 

                                                             
محد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ صوًمح سمـ طمسلم سمـ ( كسبي إمم ىمريي مهبقش، ومـسى أمحد إؾمامقمقؾ احلؼقؼل هق: أ1)

قمغم مقىمع اعمفدي قمغم ؿمبؽي اإلكؽمكً،  "هقيي اعمدقمق اسمـ يمقيطع". اكظر: مهبوشؾمؾامن سمـ داوود سمـ 

 مـي صبوطمًو.م، ذم متوم اًمسوقمي اًمثو2/12/2414: سمتوريخ mahdi.net-:www.mوراسمطف: 
شمشتفر اهلقير ، وآٓف ؿمخص 114يبؾغ شمعداد ؾمؽوهنو طمقازم  ،اعمديـي مؼوـمعي إداريي شموسمعي ًمؼضوءهل:  (2)

سملهنو مريمز دموري، سمحقٌ يبؾغ قمدد معومؾ صـوقمي احلديد وآظمشوب ىمراسمي أًمػل معؿؾ ًمألسمقاب 

: . اكظرقؾيو سمؿـوفمرهو اًمطبقعقي اجلؿأيًض  شمشتفرو ،قمؿؾ أهؾفو سموًمزراقميواًمشبوسمقؽ واعمقسمقؾقو، سموإلضوومي إمم 

 www.wikipedia.org قمغم ؿمبؽي اإلكؽمكً، ورسموـمفو:-اعمقؾمققمقة احلرة-مقىمع ويؽقبديو

 م، ذم متوم اًمسوقمي اًمسوسمعي صبوطمًو.2/12/2414سمتوريخ: 

 تواؿمتفر، مـ أقمظؿ اعمدن اًمتل ىمومً ذم صدر اإلؾمالم، اظمتطفو اعمسؾؿقن قمـد ومتح اًمعراق :هل (3)

 ومعً  واحلرض اًمبدو إمم أىمرب مديـي اًمعرب رأى مو وىمقؾ اًمشعر، ذم قمؽوظ مؽوكي اطمتؾ اًمذي سمؿرسمدهو

 اًمعرب ؿمط قمؾقف يسػح وذىمقفو سموًمػالة، متصالً  اًمؼوطمؾي اًمعرب صحراء ذم يؿتد ومغرسمقفو يموًمبٍمة،

 ضموء وقمـدمو ،هلووؿمام ذىمفو ذم ويزرع همرهبو ذم موؿمقتف يسقؿ أن يستطقع اًمعريب ومؽون اًمـخقؾ، وشمظؾؾف

 وهل اًمعصقر، مر قمغم شملظمرت صمؿ اًمؽقومي، مدرؾمي شمضوهل اًمـحق ذم مدرؾمي ًمؾبٍمة يموكً اًمتدويـ

اكظر: معجؿ اعمعومل اجلغراومقي  .اخلؾقٍ ذم مصبف ىمرب اًمعرب ًمشط اًمغريب اًمشوـمئ قمغم شمؼع اًمعراق، مقـوء

 هـ1/1442، ط)سموظمتصور( 1/44، جاحلريب اًمبالدي زوير سمـ همقٌ سمـ عوشمؼذم اًمسػمة اًمـبقيي، ًم

 اعمؽرمي. مؽي واًمتقزيع، ًمؾـنم مؽي ، دارم1982=
 أقمدل أرضفو ،قمرضوً  طمؾقان إمم اًمؼودؾمقي ومـ ـمقًٓ، قمبودان إمم اعمقصؾ مـ وهل مشفقرة، كوطمقيهل:  (4)

 إسمدان أصحوب وأهؾفو ىمؾقؿ،اإل مـ اًمؼالدة يمقاؾمطي وهل ،موء وأقمذهبو شمرسمي وأصحفو هقاء اهلل أرض

 ،صـوقمي يمؾ ذم اًمؼماقمي وأرسموب اًمراضمحي وأراء اًمقاومرة واًمعؼقل اًمسؾقؿي، وإقمضوء حقحياًمص

 سمـ اًمعبود، ًمزيمريو وأظمبور اًمبالد آصمور. اكظر: واًمـفور اًمؾقؾ ومؽر إذار ًمؽثرة اًمغدر قمؾقفؿ واًمغوًمى

 .ًمبـون-سمػموت صودر، ، دار(سمتٍمف)1/419هـ، ج682اًمؼزويـل، اعمتقرم:  حمؿقد سمـ حمؿد

 واحلديثي، ًمعؿر اًمؼديؿي اًمعرب ىمبوئؾ معجؿكسبي إمم آل سمق ؾمقيؾؿ، إطمدى قمشوئر اًمبٍمة سموًمعراق. اكظر: ( 5)

 هـ 1414 /7ط ،4/274ج هـ،1448اًمدمشؼ، اعمتقرم: يمحوًمي اًمغـل قمبد سمـ راهمى حمؿد سمـ رضو سمـ

 ًمبـون.-سمػموت اًمرؾموًمي، م، ممؾمسي 1994=

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 19( دضمول اًمبٍمة، ص6)

http://m-mahdi.info/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.wikipedia.org/


 

(18) 

 

 حَاتى ًزحمتى العمىَة:نشأتى ً -ب
خترج أمحد " اًمتل شمؾؼوهو اًمقامين، ومؼد قيرطمؾي اًمتعؾقؿاعمو اًمقامين كشلةاعمقًمد شمليت وسمعد 

إمم م، ومل يعؿؾ ذم اهلـدؾمي سمؾ ذهى 1998قي اهلـدؾمي اعمدكقي ذم اًمبٍمة قموم ؾإؾمامقمقؾ مـ يم

ػجَ اًمـ  
(1)

وسمعد اـمالقمف قمغم احلؾؼوت اًمدراؾمقي وضمد أن اًمتدريس متدٍن ٓ أىمؾ سموًمـسبي ًمف، وًمذا  

ىمرر آقمتزال ذم داره ودراؾمي قمؾقمفؿ سمـػسف دون آؾمتعوكي سملطمد، ومؼط يمون معفؿ ويقاصؾ 

كف، وراومؼ طمقدر مشتً واًمؼرقمووي، وأمثوهلام ممـ شمؼرسمقا إمم اعمرضمع حمؿد سمعضفؿ ويقاصؾق

(2)"اًمسقد صودق اًمصدر وأفمفروا أهنؿ مـ شمالمقذه اخلوصلم
. 

وأارشمف "ومـ متوم احلديٌ قمـ كشلشمف، يؽقن سموحلديٌ قمـ إارة اًمتك يـتسى إًمقفو، 

 اجلقش اًمعراىمل اًمسوسمؼ، شمتؽقن مـ زوضمي وصمالصمي أوٓد، وًمف ؿمؼقؼ سمرشمبي قمؿقد وًمف مؽوكي ذم

وؿمؼقؼ آظمر يؿتؾؽ ؿمفودة اًمديمتقراه ذم اًمطوىمي اًمـقويي، وأخ صموًمٌ ظمريٍ إطمدى اًمؽؾقوت، 

ائر اًماليت يعؿؾـ هبو، وؿمؼقؼوت يعؿؾـ يمؿعؾامت ومقفمػوت ذم اًمدوًمي، وهلـ مؽوكي ذم اًمدو

(3)"ريْ قَ أطمد وضمفوء مـطؼي اهلُ  وً وقمؿف أيض
. 

-ومؽام ضموء قمغم اعمقىمع اًمرؾمؿل -د احلسـ اًمقامين اعمزقمقمأمح-سموًمـسبي حلقوة أمحد إؾمامقمقؾ

ال أطن أن من " :هؾ أكً ـموًمى دكقو؟ وملضموب، وهق جيقى قمغم ؾممال وضمف إًمقف -اعمفديقن

ومؼد دم  ـوفذي شؾؽته ؾلكو ؿبل افدظوة مـعزل واآلن أـثر اكعزاال   يطؾى الوه يسؾك شبقال  

وـل مو مؾؽته هو ؿطعي أرض زراظقي  ئي األئؿي،افطواؽقً بآبو أرض اهلل أكو وظقويل ـام ؾعل

مواشوة فؾػؼراء  جدا   ا  صغر و  فـجف ألشؽن ؾقفو وبـقً ؾقفو بقتصغرة اصسيتفو دم أضراف ا

وؿؾً مو دمً أكو أظقش دم افعراق ؾلظقش ـام يعقش افػؼراء ؾقه، وظـدمو أـون مع بعض 

وج من يغسل األواين أكو أؽسؾفو بقدي األكصور وكحتوج اػ ضفي ضعوم أؿوم بوفطفي وظـدمو كحت

                                                             
 وسموًمؼرب اًمّصّؾقون، ىمشقر :واًمـجػ ومؼوسمرهو، اًمؽقومي يعؾق أن اعموء مسقؾ متـع يموعمسـّوة اًمؽقومي سمظفرشمؼع  (1)

 اهلل قمبد أسمق اًمديـ شفوبًماًمبؾدان،  معجؿاكظر: .  ـموًمى أيب سمـ قمكم اعمممـلم أمػم ىمؼم اعمقضع هذا مـ

-سمػموت صودر، دار ،م2/1995ط، 5/271، جهـ626: اعمتقرم،احلؿقي اًمرومل اهلل قمبد سمـ يوىمقت

 ًمبـون.

 .19دضمول اًمبٍمة، ص( 2)

 (.سمتٍمف) 56و 55ص، اعمرضمع كػسف( 3)



 

(19) 

 

هؽذا يترصف ضوفى افدكقو وأكو  رؽم أهنم يتؿـون أن خيدموين وفؽـي أتؼف بخدمتفم ؾفل

واحلؿد هلل  اصسي حوجوت بقتي من افسوق بـػيس فقس فدي محويي مسؾحي وال ؽر مسؾحي

ن األكصور من هو ؿريى واآلن هـوك م و  حؼوئق اضؾع ظؾقفو األكصور شوبؼ افذي آمــي وهذه ـؾفو

خمػقي بل صوهدت ومشوهدة من ظدد من افـوس دم ادويض  ا  ويطؾع ظؾقفو أي أهنو فقسً أمور مـي

(1)"واحلورض
. 

ومـ ظمالل هذا اًمعرض اعمقضمز قمـ طمقوشمف يمام كنم قمغم مقىمعف، يتضح أكف َيوًمط اًمـوس 

ٓ ختػك قمغم أطمد، ذم ويؽقن معفؿ ويشؽمي هق طموضموشمف سمـػسف ومثؾ هذه إمقر قمغم طمد ىمقًمف 

 وً ومفذا مـ ىمبقؾ طمػظف واًمتؿؽلم ًمف وظمقوم وً طملم أن أشمبوقمف ذم يمتبفؿ يشػمون إمم أكف وإن يمون خمتػق

، إن اًمرضمؾ خمتٍػ قمـ إكظور": امن ذم يمتوسمف يؼقلمعورضقف، وأيمد هذا اًمشقخ أمحد ؾمؾقمؾقف مـ 

(2)"ًمؼوءه وٓ يعؾؿ أطمد مؽوكف ومقام كعؾؿ وإن يمون سمعض اعمروضملم ًمف يّدقمقن
. 

 أمو سموًمـسبي ًمرطمؾتف ذم حتصقؾ اًمعؾقم، ومـؼؾ قمـف أكصوره:

يعقش سموًمبٍمة ذم ضمـقب اًمعراق وأيمؿؾ دراؾمتف إيموديؿقي وطمصؾ قمغم ؿمفودة  أكف"

سمؽوًمقريقس ذم اهلـدؾمي اعمدكقي صمؿ اكتؼؾ إمم اًمـجػ إذف وؾمؽـ ومقفو ًمغرض دراؾمي اًمعؾقم 

اًمعؾؿقي قزةاحلاؾمقي ذم اًمديـقي وسمعد اـمالقمف قمغم احلؾؼوت اًمدر
(3)

وًمـجػ وضمد أن اًمتدريس سم 

س ظمؾؾ يمبػم ومفؿ يدرؾمقن اًمؾغي اًمعرسمقي واعمـطؼ واًمػؾسػي وأصقل  متدٍن وذم اعمـفٍ اًمذي ُيدر 

ٓيدرؾمقن اًمؼرآن اًمؽريؿ أو اًمسـي اًمنميػي ويمذا ومنهنؿ ٓ  اً اًمػؼف وقمؾؿ اًمؽالم وًمؽـفؿ أسمد

تحغم هبو اعمممـ، وًمذا ىمرر آقمتزال ذم داره ودراؾمي يدرؾمقن إظمالق اإلهلقي اًمتل جيى أن ي

قمؾقمفؿ سمـػسف دون آؾمتعوكي سملطمد، ومل يدرس سموحلقزة اًمعؾؿقي، ويمون ؾمبى اًمتحوىمف سموحلقزة 

                                                             
: كؽمكً( قمغم اًمراسمط اًمتوزمقمغم ؿمبؽي اعمعؾقموت اًمدوًمقي )آ اكظر: اعمقىمع اًمرؾمؿل جلامقمي اعمفديلم (1)

www.almahdyoon.org  :م.5م، اًمسوقمي 21/5/2414سمتوريخ 

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 12عمفدويي، ص ( اًمشفى إمحديي قمغم مدقمل ا2)

سموحلريمي -أو ضمومعي اًمـجػ إذف-احلقزة ذم اًمؾغي شمعـل: اًمـوطمقي، وهتتؿ احلقزة اًمعؾؿقي اًمديـقي( 3)

س ومقفو اًمػؼف وأصقًمف واًمتػسػم وقمؾؿ اًمؽالم وهمػمهو مـ اًمعؾ قم اًمديـقي اًمعؾؿقي اًمديـقي اًمشقعقي، وُيَدر 

ذم مـتصػ اًمؼرن  -حمؿد سمـ احلسـ اًمطقد-قمغم اعمذهى اًمشقعل، وىمد شملؾمسً قمغم يد ؿمقخ اًمطوئػي

م. اكظر: احلقزة اًمعؾؿقي ذم اًمـجػ إذف، اًمسقد حمؿد 1427هـ=448اخلومس اهلجري قموم 

 ًمبـون.-م، دار إضقاء، سمػموت1994هـ=1/1414سموظمتصور، ط41اًمغروي، ص

http://www.almahdyoon.org/
http://www.almahdyoon.org/


 

(24) 

 

وأمره ومقفو أن يذهى إًمقفو وأظمؼمه ذم اًمرؤيو اًمعؾؿقي ذم اًمـجػ أكف رأى رؤيو سموإلموم اعمفدي

سمسـلم يمون اًمسقد  م9111ه سمف ذم اًمرؤيو، وىمبؾ قموم سمام ؾمقحصؾ ًمف وطمدث سموًمػعؾ يمؾ مو أظمؼم

يؾتؼل سمقاًمده اإلموم اعمفدي ؾمالم اهلل قمؾقف ذم قمومل اًمشفودة ويمون يـفؾ مـ قمؾؿف ويسػم قمغم  أمحد

سمدأ وسملمر اإلموم اعمفدي سمـؼد اًمبوـمؾ ذم احلقزة سمشدة وـموًمبفؿ  م1999ظمطقاشمف وذم هنويي قموم 

: واؾمتخدم ذم حمووًمي إصالطمف ًمؾحقزة اًمعؾؿقي وؾموئؾ مـفو سموإلصالح اًمعؾؿل واًمعؿكم واعموزم،

وأكف كوىمش اًمطؾبي واًمعؾامء طمقل اخلؾؾ ، ويمون ًمف شملصمػم ضمقد( اًمطريؼ إمم اهلل)ؾمامه  وً أكف أًمػ يمتوسم

(1)"اًمعؾؿل اعمقضمقد وؾموقمده قمغم ذًمؽ مـ آمـقا سمػؽرشمف وشملصمروا سمدقمقشمف
. 

 قمغم مقىمعف قمنمات اًمؽتى اًمتل يمتبفو، سموإلضوومي إمم ذًمؽ  ومؾف كتوج ومؽري وقمؾؿل ومؼد كنم

مـ اًمردود واإلضموسموت قمغم أؾمئؾي اًمذيـ يريدون أن يتعرومقا قمغم دقمقشمف، وصدرت ًمف  اً ويمثػم

ظمطوسموت صقشمقي قمغم مقىمعف كنمهو ًمف أشمبوقمف وأكصوره، سموإلضوومي إمم مو يـنم ذم جمؾي اًمٍماط 

 اعمستؼقؿ إؾمبققمقي.

 ّا:خَياِزأّة ًَتِشٌن َنُِّدِوامَل
زقمقؿ -يؿؽـ اًمتعرف قمغم كشلة مجوقمي اعمفديلم وشمورَيفو، مـ ظمالل سمدأ أمحد احلسـ اًمقامين

، -يمام يزقمؿ-مـ ًمؼوءه سموإلموم اعمفدي اً سموٓدقموءات اًمتل ادقموهو، سمدء -وممؾمس مجوقمي اعمفديلم

وظمروضمف قمغم اعمرضمعقي اًمشقعقي ويمشػ اكحراومفو، وزقمؿف سملكف احلجي واعمفدي إول مـ 

مـ معوسي ، مجوقمي اعمفديلمآصمـل قمنم سمعد إئؿي آصمـل قمنم، وهذا سمقون كشلة اعمفديلم 

َقعي ًمدقمقة أمحد احلسـ اًمقامين، ىمول أطمدهؿ: ظمرج رضمؾ ذم اًمعراق اؾمؿف أمحد سمـ إؾمامقمقؾ "اًمشِّ

مـ أهؾ اًمبٍمة وادقمك أكف اًمتؼك اإلموم اعمفدي
(2)

هـ، وملمره سموًمتبقؾغ قمـف، 1424ذم ؿمعبون  

                                                             
، يمام هق سموعمقىمع "وشموريخ دقمقشمف سموظمتصور ]أي قمؾقف اًمسالم[اإلموم أمحد احلسـ )ع(ؾمػمة "( سمعـقان 1)

 صبوطمًو. 11م، اًمسوقمي: 1/8/2414، سمتوريخ: -اعمفديقن-اًمرؾمؿل

( ىمول اًمشقخ اًمصدوق: وكعتؼد أن طمجي اهلل ذم أرضف، وظمؾقػتف قمغم قمبوده ذم زموكـو هذا، هق اًمؼوئؿ اعمـتظر 2)

حمؿد سمـ قمكم سمـ مقؾمك سمـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب  حمؿد سمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ

، يمام وقمدًٓ  وً ـموًمى، وأكف هق اًمذي أظمؼم سمف اًمـبل قمـ اهلل سموؾمؿف كسبف، وأكف هق اًمذي يؿأل إرض ىمسط

ف هق ، وأكف هق اًمذي يظفر اهلل سمف ديـف، ًمقظفره قمغم اًمديـ يمؾف وًمق يمره اعمنميمقن، وأكوفمؾامً  اً مؾئً ضمقر

اًمذي يػتح اهلل قمغم يديف مشورق إرض ومغورهبو، طمتك ٓ يبؼك ذم إرض إٓ كقدي ومقف سموٕذان، 



 

(21) 

 

اعمرضمعقي، وقمؾامء آظمر اًمزمون، وشمبقون اًمعؼوئد احلؼي، صمؿ ادقمك أكف اسمـ اإلموم  ويمشػ اكحراف

 اعمفدي، وأكف اعمفدي اعمذيمقر ذم اًمروايوت، صمؿ زقمؿ أكف اًمقامين إمم أن وصؾ سمف إمر أن ادقمك أكف 

(1)"طمجي اهلل ذم أرضف، وأكف اإلموم اًمثوًمٌ قمنم مـ أئؿي أهؾ اًمبقً، وأكف معصقم يمبؼقي إئؿي
. 

وسمعد ًمؼوءه سموإلموم اعمفدي، ويبدو أكف مل يؽـ ًمؼوءًا واطمدًا، وإكام شمعددت اًمؾؼوءات ًمتعدد 

 وذم"إوامر، واًمتل مـفو أن يبدأ اًمقامين سمؿقاضمفي اًمـوس وإظمبورهؿ سمنقمالن صمقرة قمغم اًمظوعملم، 

، أمره اإلموم اعمفدي أن يبدأ سمؿخوـمبي أهؾ إرض هـ1424آظمر يقملم مـ رمضون ًمعوم 

مجعفؿ ويمؾ سمحسبف وسمحسى إوامر اًمتل شمصدر مـ اإلموم، وذم اًمققم اًمثوًمٌ مـ ؿمقال أمره سمل

ٌِّ اخلطك واًمعؿؾ سمرسقمي (2)"سمنقمالن اًمثقرة قمغم اًمظوعملم وسمح
. 

صمؿ ضموء اًمؾؼوء احلوؾمؿ واًمػوصؾ سملن يعؾـ أمحد احلسـ قمـ كػسف أموم اًمـوس، وسملكف مرؾمؾ 

د احلسـ قمـ كػسف سملكف مرؾمؾ مـ اإلموم اعمفدي وأقمؾـ اًمسقد أمح"مـ ىمبؾ اإلموم اعمفدي، 

ًمؼقودة إمي ًمـٍمشمف واًمتؿؽلم ًمف وملّ ؿمؿؾ إمي حتً رايي واطمدة، وأقمؾـ دقمقشمف ذم اًمـجػ 

إذف وذم وؾمط احلقزة اًمعؾؿقي، وقمرض اًمؽثػم مـ إدًمي قمغم صدق ىمضقتف، واكف اًمتؼك 

(3)"قمـف إمم اًمـوس يموومي قًٓ ـ ذم قمومل اًمشفودة، وسمعثف رؾمسموإلموم احلجي اسمـ احلس
، قمغم أكف اعمذيمقر 

ذم وصقي رؾمقل اهلل ًمقؾي ووموشمف
(4)

 .سمدأ اًمسقد أمحد احلسـ يدقمق اًمـوسو، 

ٓ ؿمؽ أن هذا مسؾسؾ ظُمراذم، أظمرضمف أمحد احلسـ واًمقامين، وكػذ أدواَره أشمبوقُمف اًمذيـ 

َقعي ومراضمعفو، وإن اكؼودوا ظمؾػف، ومل يسؾؿ مسؾسؾ اًمقامين مـ اًمـؼد اًمذي وضمف ًمف مـ قمؾ امء اًمشِّ

َقعي، مـ رؤى ومـوموت وًمؼوءات سموإلموم،  يمون اًمقامين ىمد ؾمور قمغم مو ؾمورت قمؾقف قمؼوئد اًمشِّ

َقعي يمام ىمومً  َقعي، وشمـوىمضوت ىموم قمؾقفو ديـ اًمشِّ وظمراوموت وأؾموـمػم وىمد امتألت هبو يمتى اًمشِّ

 قمؾقفو دقمقة اًمقامين.

                                                                                                                                                                                     
ؾصدوق، حتؼقؼ: ًمبل، اكظر: يمتوب آقمتؼودات، ويؽقن اًمديـ يمؾف هلل، وأكف هق اعمفدي اًمذي أظمؼم سمف اًمـ

 خ اعمػقد.، كنم اعمممتر اًمعوعمل ًٕمػقي اًمشقهـ1/1413، ط95صوم قمبداًمسقد، صاًمشقخ قم

 )مرضمع ؾموسمؼ(.11قمغم مدقمل اعمفدويي، ص( اًمشفى إمحديي 1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 79و 78( دضمول اًمبٍمة، ص2)

 .94، صاعمرضمع كػسف( 3)

 .ٓطمؼوً همػممهو، وؾمقليت ذيمر اًمـص ( اًمقصقي ذيمرهو اعمجؾز ذم سمحور إكقار، واًمطقد ذم اًمغقبي، و4)



 

(22) 

 

َقعيو سملم إن مـ أهؿ وأسمرز إمقر اعمختؾػ قمؾقف وأهؾ اًمسـي ىمضقي اعمفدي اعمـتظر،  اًمشِّ

ومؿعتؼدكو كحـ أهؾ اًمسـي ذم اعمفدي اعمـتظر أكف رضمؾ مـ آل اًمبقً اؾمؿف حمؿد سمـ قمبداهلل مـ وًمد 

مو يؽثر اًمظؾؿ ومتتأل يبويع ذم آظمر اًمزمون سملم اًمريمـ واعمؼوم، َيرج قمـداًمسقدة وموـمؿي 

َقعياً إرض ضمقر حمؿد -ـل قمنميي ذم اعمفدي اعمـتظر وهق اإلموم اًمثوين قمنمآصم ، أمو معتؼد اًمشِّ

َقعي آصمـل قمنميي أن اًمعومل ٓ يؿؽـ أن "هق يمام ىمول سمعضفؿ:-سمـ احلسـ اًمعسؽري يعتؼد اًمشِّ

يؽقن سمدون هدايي، وأن مـ اًمثوسمً أن اإلموم اًمثوين قمنم جيى قمؾقف أن َيتػل، وىمد اظمتور اهلل 

هـ، وهل 264ومل جيد اًمسػػم إظمػم مـ يـقب قمـف، ومؿـ ؾمـي أرسمعي ؾمػراء ًمقـقسمقا قمـ اإلموم، 

هـ يبدأ زمـ 329هـ، يبدأ مو يسؿك سموًمغقبي اًمصغرى، وسمسـي 329ؾمـي اظمتػوء اإلموم إمم ؾمـي 

اًمغقبي اًمؽؼمى ًمإلموم، وشمدوم إمم إن يرضمع ذم قمظؿتف وضمالًمف سمسقػف وىمقشمف ًمقؼقؿ اًمعدل مـ 

 .(1)"ضمديد
َقعييمبػمة قمـد  وىمد اطمتؾً هذه اًمؼضقي مسوطمي وذًمؽ ٓرشمبوـمفو سمػؽرة اإلمومي ومفل مـ  اًمشِّ

َقعي أصالً اًمؼضويو اعمؼدؾمي ًمدهيؿ، وًمذًمؽ ومؼد صورت ىمضقي اعمف مـ  دي اعمـتظر شمشؽؾ قمـد اًمشِّ

َقعيذم قمؼوئدهؿ، وموعمفدي قمـد  اً يمبػم أصقهلؿ وحتقًٓ  يي هق اإلموم اًمثوين قمنم آصمـك قمنم اًمشِّ

َقعيؼده اكشؼً قمام شمعتو، وإظمػم مجوقمي فمفرت سملم إوؾموط اًمشقعقي اقمتؼدت ظمالف مو  اًمشِّ

َقعياقمتؼده  أو  -أشمبوع أمحد احلسـ اًمقامين-وظموًمػقا مراضمعفؿ وهؿ مجوقمي أكصور اعمفدي اًمشِّ

 اعمفديقن يمام يسؿقن أكػسفؿ.

هؿ أشمبوع أمحد احلسـ اًمقامين ويـتسبقن ًمؾشقعي اإلمومقي لماعمفديومجامقمي 
(2)

آصمـل 

قمنميي
(3)

كوفمؿ اًمعؼقكم وهق مـ رضموٓت اًمقامين واًمداقملم ًمف، إذ  :، طمقٌ أقمؾـ ذًمؽ اًمشقخ

                                                             
َقعي( راضمع: 1) آصمـل قمنميي، ضمقاد قمكم، شمرمجي قمـ إعموكقي: د. أسمق اًمعقد دودو،  اعمفدي اعمـتظر قمـد اًمشِّ

 أعموكقو.-م، مـشقرات اجلؿؾ، يمقًمقكقو2447/ 2)سموظمتصور(، ط94و93ص

، مـ همػم شمعريض سموًمقصػ، سمؾ وً صودىم وً ، وشمعققـاً فموهر وً كص  سمعد اًمـبل ( هؿ اًمؼوئؾقن سمنمومي قمكم 2)

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 163، صوًمعلم، اكظر: اعمؾؾ واًمـحؾإؿمورة إًمقف سم

ويص اًمـبل، وىمرروا أن إوصقوء مـ سمعده هؿ مـ أوٓد وموـمؿي، احلسـ صمؿ  وً ( اشمػؼ اإلمومقي قمغم أن قمؾق3)

ىمتون: آصمـو قمنميي، احلسلم، واظمتؾػقا مـ سمعد ذًمؽ قمغم أيمثر مـ ؾمبعلم ومرىمي، وأقمظؿفؿ: ومر

عكم سمـ احلسلم، ومـ سمعده عمحؿد اًمبوىمر، صمؿ ي، ويرى آصمـو قمنميي، أن اخلالومي سمعد احلسلم ًمواإلؾمامقمقؾق

ٕيب قمبداهلل ضمعػر اًمصودق سمـ حمؿد اًمبوىمر، صمؿ ٓسمـف مقؾمك اًمؽوفمؿ، صمؿ ًمعكم اًمرضو، صمؿ عمحؿد اجلقاد، 



 

(23) 

 

َقعيوهذه هل قمؼقدة "يؼقل سمعد أن شمؽؾؿ قمـ أمهقي اخلالومي واإلمومي: اإلمومقي مـ اًمرؾمقل  اًمشِّ

ٓيي اًمشقطون أقموذكو حمؿد إمم يقم اًمؼقومي ٓ يؼقل سمخالومفو إٓ مـ ظمرج مـ وٓيي اهلل ودظمؾ ذم و

(1)" مـ ذًمؽاهلل
قمقن اعمفدويي ٕمحد احلسـ اًمقامين، وأكف رؾمقل اإلموم اعمفدي ووصقف،  ، ويد 

أي سمعد حمؿد سمـ احلسـ اًمعسؽري، ومعغم طمد زقمؿفؿ يمام  وً صمـل قمنم إمومآومفق اعمفدي إول 

واًمتل سمـقا قمؾقفو معتؼدهؿ أكف ؾمقؽقن اصمـو  -اعمبحٌ إول مـ اًمػصؾ إول -ؾمقليت ذم اًمقصقي

حمؿد سمـ احلسـ –يمون آظمرهؿ اإلموم اًمثوين قمنم  وً هق أوهلؿ سمعد اصمـل قمنم إموم وً يمفد قمنم

، وشمؾؽ مجؾي مو ادقموه اًمقامين-اًمعسؽري
(2)

: 

 أكف اإلموم اعمفدي إول وهق أول اعمفديلم آصمـل قمنم.-1

 أكف اسمـ اإلموم اًمؼوئؿ احلجي.-2

 .وً أن اإلموم احلجي اًمؼوئؿ ىمد أرؾمؾف ًمؾـوس وصق-3

 أكف اًمقامين اعمققمقد.-4

 أكف إموم معصقم مميد مقومؼ مسدد.-5

 أكف أقمؾؿ أهؾ هذه اًمدكقو ذم هذا اًمزمون.-6

 أكف أول اًمثالصمامئي واًمثالصمي قمنم اًمذيـ هؿ مـ أكصور اإلموم احلجي.-7

 أن اعمؾتقي قمؾقف يذهى إمم اًمـور.-8

 . اكتفك.اً وضمقر وقمدًٓ سمعد أن متأل فمؾامً  وً أكف هق اًمذي يؿأل إرض ىمسط-9

 دعٌة الَىانُ:
َقعيًمؼد اقمتؿد اًمقامين ذم دقمقشمف قمغم وصقي ضموءت ذم يمتى معتؿدة ًمدى  ، ومجعؾ هذه اًمشِّ

 مـ  اً يمبػم وً اًمقصقي هل قمؿدة دقمقشمف، وإن يمون اخلالف طمقهلو سملم اعمرضمعقوت اًمشقعقي ظمالوم

                                                                                                                                                                                     
صمؿ ًمعكم اهلودي، صمؿ ًمؾحسـ اًمعسؽري، صمؿ عمحؿد اسمـف،  وهق اإلموم اًمثوين قمنم، اكظر: شموريخ اعمذاهى 

 .)مرضمع ؾموسمؼ(، 4زهرة، صي، اإلموم حمؿد أسمق اإلؾمالمق

، (دوموقمًو قمـ اًمقصقي)ويؾقف، يمتوب، 19كوفمؿ اًمعؼقكم، ص  واًمقيص أمحد احلسـ، شملًمقػ: اًمشقخ( اًمقصقي 1)

مطبعي ، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2412=هـ2/1433ط، (ًمؾقصقي اً اكتصور)ويمتوب

 .ًمبـون -أيبؽس، سمػموت

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 5يي، شملًمقػ: قمبداهلل اًمعؾقي، صد( اًمشفى اًمعؾقيي قمغم مدقمل اإلمومي واعمف2)



 

(24) 

 

عمعتؿد وأؾمامهو طمقٌ اًمسـد واعمتـ واًمصحي واًمضعػ، ًمؽـف مل يعبل سمذًمؽ وضمعؾفو هل اعمستـد وا

، وًمؼداؾمتفو يـنمهو أكصوره وأشمبوقمف يمؾ أؾمبقع ذم اًمصػحي إومم مـ جمؾي "اًمقصقي اعمؼدؾمي"

ظن أيب ظبداهلل احلسغ بن ظع بن شػقون افبزوؾري، » وكص اًمقصقي هق:، "اًمٍماط اعمستؼقؿ"

ظن جعػر  ظن ظع بن شـون ادوصع افعدل، ظن ظع بن احلسغ، ظن أمحد بن حمؿد بن اخلؾقل،

بن أمحد ادرصي، ظن ظؿه احلسن بن ظع، ظن أبقه،ظن أيب ظبداهلل جعػر بن حمؿد ظن أبقه افبوؿر  

ظن أبقه ذي افثػـوت
(1)

  شقد افعوبدين ظن أبقه احلسغ افزـي افشفقد ظن أبقه أمر ادممـغ 

 صحقػي أحرض، سناحل أبو يو:  افتي ـوكً ؾقفو وؾوته فعع افؾقؾي دم  اهلل رشول )ؿول ؿول:

 اثـو بعدي شقؽون إكه يوظع: ؾؼول ،هنى إػ هذا ادوضعأوصقته حتى   اهلل رشول ؾلمال ودواة

 شامئه دم تعوػ اهلل شامك ظؼالموم االثـي أول يوظع ؾلكً و  اثـوظؼمفدي ومن بعدهم و  إموم ظؼ

هذه  تصح ؾال وادفدي، لمونواد األظظم وافػوروق األـز وافصديق وأمرادممـغ ادرته و  ظؾق

ثبتفو  ؾؿن كسوئي وظذ ومقتفم، حقفم بقتي أهل ظذ وصقي أكً ظع يو ؽرك، ألحد األشامء

ظذ  خؾقػتي وأكً افؼقومي، ظرصي دم أرهو ومل ترين مل مـفو، يءبر ؾلكو ضؾؼتفو ومن ،ا  ؽد فؼقتـي

 حرضته افوؾوة ؾنذا افوصول،افز احلسن ابـي إػ ؾّسؾؿفو افوؾوة حرضتك ؾنذا بعدي من أمتي

 شقد إػ ابـه ؾؾقّسؾؿفو افوؾوة حرضته ؾنذا ادؼتول، افزـي افشفقد احلسغ ابـي إػ ؾؾقّسؾؿفو

 افوؾوة افبوؿر،ؾنذا حرضته حمؿد ابـه إػ ؾؾقّسؾؿفو افوؾوة حرضته ؾنذا ظع، افثػـوت ذي افعوبدين

 موشى افؽوطم، ؾنذا ابـه إػ ؾؾقسؾِّؿفو افوؾوة حرضته ؾنذا جعػرافصودق، ابـه إػ ؾؾقّسؾؿفو

 افثؼي حمؿد إػ ابـه ؾؾقّسؾؿفو افوؾوة حرضته ؾنذا افرضو، ظع ابـه إػ ؾؾقّسؾؿفو افوؾوة حرضته

 ابـه إػ افوؾوة ؾؾقّسؾؿفو حرضته ؾنذا افـوصح، ظع ابـه إػ ؾؾقّسؾؿفو افوؾوة حرضته ؾنذا افتؼي،

 اثـو ؾذفك حمؿد، من آل ادستحػظ حمؿد ابـه إػ ؾقّسؾؿفوؾ افوؾوة حرضته ؾنذا افػوضل، احلسن

                                                             
  سمؽرْسِ  اًمث ِػـَُي، (1)

ِ
 وهَمُؾظَ  اؾْمَتـوَخ  إِذا َأقْمضوِئف ِمـ إَْرضِ  قمغم َوىَمعَ  َمو َوُهقَ  اًمَبعػِم، صَمِػـوِت  واطِمَدةُ ، اًمػوء

يْمَبَتلْم  ـُ  قمكم  ) حمؿدٍ  اسْمـ ًَمَؼُى  ُهقَ  :اًمث ِػـوِت  ُذو، ووهمػِممِهو يموًمر  ـِ  لْمِ احلَُس  سم ِـ  اعمَْعروف( قمكمَ  سم  اًمَعوسمِِدْيـ سمَزْي

ود، ج  َى  واًمس  ًْ  َمسوضمَدهُ  َٕن   سمذًمَِؽ  ًُمؼِّ شموج اًمعروس مـ ضمقاهر . اكظر: َصالشمِف يمثَْرةِ  ِمـ اًمَبعػمِ  يمثَِػـَيِ  يموَك

حتؼقؼ: جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم، طمؼؼ هذا اجلزء: قمكم اًمؼومقس، ًمؾسقد حمؿد مرشمه احلسقـل اًمزسمقدي، 

م، ـُمبع هذا اجلزء سمدقمؿ موزم مـ 2441هـ=1/1421ط، ومو سمعدهو( 34/331ج)(، صمػـمودة)زم، هال

 ممؾمسي اًمؽقيً ًمؾتؼدم اًمعؾؿل، اًمؽقيً.



 

(25) 

 

 ادؼربغ، أول ابـه إػ افوؾوة ؾؾقّسؾؿفو حرضته ؾنذا ،ظؼمفديو   اثـو بعده من يؽون ثم ،و  إموم ظؼ

 أول ادفدي هو افثوفٌ واالشم د،وأمح ظبداهلل وهو أيب واشمي ـوشؿ أشومي ثالثي فه

«دممـغا
(1)

. 

ًمؼد شمؽرر ذيمرهو ذم يمثػم مـ اعمراضمع اعمعتؿدة  :أيمثر مـ مصدر ومؼوًمقا قمغمو كؼؾف ذمواقمتؿدوا 

َقعيًمدى   ، مـفو: وذم قمدة مصودر اًمشِّ

ًمؾشقخ اًمطقد ،يمتوب اًمغقبي -
(2)

. 

 

                                                             
 سمدون شموريخ، 1، ط141و144ص هـ،464اعمَُتَقرم  ؾمـي  يب طمعػر اًمطقد،ٕ( اكظر: يمتوب اًمغقبي، 1)

مـ -ًمعز اًمديـ احلسـ سمـ ؾمؾقامن احلكم، خمتٍم اًمبصوئر،اكظر: و ًمبـون،-مـشقرات اًمػجر، سمػموت

َقعي ذم اًمؼرن اًمثومـ اهلجري هـ، 1/1421، ط145-143، حتؼقؼ: مشتوق اعمظػر، ص-أقمالم اًمشِّ

إيران، واكظر: اإليؼوظ مـ اهلجعي سموًمؼمهون قمغم -ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمل اًمتوسمعي جلامقمي اعمدرؾملم سمُؼؿ

مـشقرات  هـ،1/1386، ط394ؼ: مشتوق اعمظػر، صحتؼقاًمرضمعي، عمحؿد سمـ احلسـ احلر اًمعومكم، 

ظمرج ، واكظر: إصمبوت اهلداة سموًمـصقص واعمعجزات، عمحؿد سمـ احلسـ احلر اًمعومكم، دًمقؾ مو، ىمؿ

ممؾمسي إقمؾؿل  م،2444=هـ1/1425ط(، 376، 2/126، )جأطموديثف: قمالء اًمديـ إقمؾؿل

حؿد سموىمر عم إظمبور وإئؿي إـمفور، رر سمحور إكقار اجلومعي ًمد ، واكظر:ًمبـون-ًمؾؿطبققموت، سمػموت

سموب ظمؾػوء اعمفدي صؾقات اهلل قمؾقف، وأوٓده ومو يؽقن مـ سمعده، قمؾقف وقمغم آسموئف "اعمجؾز،

، ًمبـون-طمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموتم، دار إ1983=هـ3/1443، ط(148و53/147ج) ،"اًمسالم

م، 2411هـ=1432شموريخ اًمطبعي: ، 671واكظر: شموريخ مو سمعد اًمظفقر، عمحؿد صودق اًمصدر، ص

 ًمبـون.-سمدون رىمؿ، دار ومؽتبي اًمبصوئر، سمػموت

كوفمؿ  اًمقصقي واًمقيص أمحد احلسـ، اًمشقخ مـفو: وىمد شمؽررت هذه اًمقصقي ذم يمتى أكصور اًمقامين،     

، 88قمبداًمرزاق اًمديراوي، ص  ذ قامين اًمسقد أمحد احلسـ، إؾمتومقضمز قمـ دقمقة اًمو، 14اًمعؼقكم، ص

، ويمثر ذيمرهو ذم يمتى أظمرى ًمؾقامين وأكصوره 13، قمبداًمرزاق اًمديراوي، صوً عد آصمـو قمنم مفديمو سمو

 واعمجؾي إؾمبققمقي وقمغم اعمقىمع اًمرؾمؿل هلؿ.

هـ، وٓ َيػك قمغم أطمد 464اًمطقد حمؿد سمـ احلسـ، اعمؾؼى سمشقخ اًمطوئػي، اعُمتََقرم  ؾمـي أسمق ضمعػر  :هق (2)

صور، ذم قمداد يمتى احلديٌ إرسمعي اعمشفقرة، ويمتى اًمػفرؾمً واًمرضمول أن يمتوسمقف: اًمتفذيى، وآؾمتب

قَعي،  واظمتقور اًمرضمول صمالصمي مـ إصقل إرسمعي اًمعؿدة ذم قمؾؿ اًمرضمول. اكظر: مستدريموت أقمقون اًمشِّ

 -م، دار اًمتعورف، سمػموت1987هـ=1/1448ومو سمعدهو، ط 157طمسـ إملم، اعمجؾد إول، ص

 ًمبـون.



 

(26) 

 

ًمؾؿجؾز ،سمحور إكقار -
(1)

. 

ًمؾػقض اًمؽوؿموين ،كقادر إظمبور -
(2)

. 

ًمؾؿػمزا اًمـقري ،اًمـجؿ اًمثوىمى -
(3)

. 

صودق اًمصدر عمحؿد ،شموريخ مو سمعد اًمظفقر -
(4)

. 

ًمؾسقد هوؿمؿ اًمبحراين ،اإلكصوف  -
(5)

. 

 

 

 

 

 

                                                             
ج عمذهى آصمـل قمنميي ذم 1114-هـ1437]وىمر اعمجؾز، حمؿد سم :( هق1) اص سمحور إكقار، واعمروِّ هـ[، همق 

ذم اعموئي احلوديي قمنمة، يمون متصؾبًو ذم إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، وممًمػوشمف سموًمعرسمقي واًمػورؾمقي 

 ؾمـي، ودومـ طمقٌ أؿمفر مـ أن شمذيمر، ومـ أؿمفرهو: سمحور إكقار، ويمون قمؿره يقم موت أرسمعًو وؾمبعلم

، ًمؾسقد حمؿد مفدي اعمقؾمقي -شمراضمؿ أقمالم اًمؼرن احلودي قمنم ومو سمعده-دومـ أسمقه. اكظر: همرىموب

هـ، كنم 1/1388ومو سمعدهو، ط 87اًمشػتل، حتؼقؼ: مفدي اًمبوىمري اًمسقوين وحمؿقد اًمـعؿتل، ص

 يموكقن سمزوهش.
هـ، وكشل أول أمره ذم 1447وًمد قموم  هق: حمؿد حمسـ سمـ مرشمه سمـ حمؿقد اعمؾؼى سموًمػقض اًمؽوؿموين، (2)

ىمؿ، صمؿ اكتؼؾ إمم مديـي يموؿمون، صمؿ إمم ؿمػماز طمقٌ درس قمغم اًمسقد موضمد اًمبحراين واعمال صدر 

هـ. اكظر: مستدريموت أقمقون 1491اًمشػمازي، وشمزوج اسمـتف، وقمود إمم يموؿمون وسمؼك ومقفو إمم أن شمقذم قموم 

َقعي، اعمجؾد اًمثوين، ص  .349و348اًمشِّ

هـ، ذم ىمريي يوًمق مـ ىمرى كقر 1254احلسلم سمـ حمؿد شمؼل سمـ قمكم حمؿد اًمـقري اًمطؼمد، وًمد قموم  هق:( 3)

 هـ، اكظر:1263أطمد يمقر ـمؼمؾمتون، وهل موزكدران، وًمذا يؾؼى سموًمطؼمد واعموزكدراين، شمقذم قموم 

 سمتٍمف. 1/7جؾمػمشمف اًمذاشمقي ذم يمتوسمف )اًمـجؿ اًمثوىمى(، شمؼديؿ وشمرمجي وحتؼقؼ: اًمسقد يوؾملم اعمقؾمقي، 

 .14( ؾمبؼ اًمتعريػ سمف، ص4)

هـ، صوطمى يمتوب: مديـي اعمعوضمز ذم ذم 1147هق: اًمسقد اًمعالمي اًمسقد هوؿمؿ اًمبحراين، اعُمَتَقرم  قموم ( 5)

اًمـص قمغم إئؿي واهلداة، وهمويي اعمرام ذم شمعقلم اإلموم، واًمتػسػم اًمؽبػم اعمسؿك سموًمؼمهون، وهق أول مـ 

 سموظمتصور.141و144ص . اكظر: همرىموب،ذم مجعف وهتذيبف أًمػ احلديٌ، وسف قمؿره



 

(27) 

 

اإلموم اعمفدي ًمؾشقخ قمغم اًمؽقراينتٍم معجؿ أطموديٌ خم -
(1)"(2)

. 

، -اًمٍماط اعمستؼقؿ-هذه اًمقصقي سموإلضوومي إمم صدارهتو اًمعدد إؾمبققمل مـ جمؾتفؿ

بوقمف ومفؿ يؽرروهنو، سمؾ مو يستشفد هبو اًمقامين ذم يمتبف ويداومع قمـفو، ويمذًمؽ أكصوره وأشم اً ومؽثػم

يمتبقا اًمؽتى ووضعقا أيمثر مـ رؾموًمي طمقل هذه اًمقصقي، ومبفو يستدًمقن ويستشفدون، وقمـفو 

َقعييداومعقن ويذودون، وهلو يـوومحقن ويـوضؾقن، ذم طملم أن  ىموسمؾقهؿ ومؼوًمقا قمـفؿ أهنؿ  اًمشِّ

 ضوًمقن ومضؾؾقن.

َقعيإن اًمقامين ظموًمػ إمجوع  مومي ومو شمالهو مـ قمصؿي، وادقموءه ومقام اد قموه، سمدايي سموإل اًمشِّ

ذم مـومف وأظمؼمه سملكف اإلموم، صمؿ  ظمروضمف قمغم  -اًمعسؽري-اعمفدويي، وزقمؿف أكف رأى اإلموم

َقعياعمراضمع اًمشقعقي ومـوهضتف هلؿ، وهمػمهو مـ اد قموءات ضمعؾً مراضمع  شمؼوسمؾفو سموخلروج  اًمشِّ

تل شمصدر يمؾ تي ذم جمؾي اًمٍماط اعمستؼقؿ اًممـ اًمدضموًملم، وممو ُيـؼؾ سمصػي صموسم قمؾقف وشمعتؼمه دضموًٓ 

ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي حمؿد  إين، طمقٌ يؼقل اًمقامين قمـ كػسف: قامينأؾمبقع قمـ أكصور اًم

ظمر سمـ احلسـ إمم اًمـوس يموومي، واًمقامين اعمققمقد واعمفدي اًمذي سمنم سمقٓدشمف رؾمقل اهلل ذم آ

وإيؾقأكف رؾمقل مـ قمقسك و زادواًمزمون، 
(3)

أكف اكطؾؼ سمدقمقشمف اإلهلقي ًو سالم، وذيمر أيضقمؾقفام اًم 

، ذم اًمـجػ قموصؿي دوًمي اًمعدل اإلهلل، ومـف اكتنمت إمم م1999قموم  -ًمفقمغم طمد ىمق–اًمؽؼمى 

 اًمعومل يمؾف.

-صوًمح اًمصوذم–وضموء قمـ دقمقشمف مو ذيمره مدير حترير جمؾي اًمٍماط اعمستؼقؿ 
(4)

  أيمدطمقٌ  

                                                             
 www.alameli.org: اًمسػمة اًمذاشمقي ًمؾؽقراين قمغم مقىمعف اًمشخيص، قمغم اًمراسمط اًمتوزم :اكظر (1)

يوـمر م ذم سمؾدة 1944، وومقف سموظمتصور، وًمد اًمشقخ قمكم اًمؽقراين اًمعومكم ؾمـي م14/4/2414سمتوريخ:

 وً سمجـقب ًمبـون، وأسمرز ؿمققظمف: اًمشقخ حمؿد شمؼل اًمػؼقف، اًمسقد قمالء سمحر اًمعؾقم، وهق أن يعؿؾ ممًمػ

ؿ اًمعؾؿقي، ومـ أؿمفر ممًمػوشمف: قمٍم اًمظفقر، دضمول اًمبٍمة، معجؿ أطموديٌ اإلموم ذم طمقزة ىمُ  وً ومدرؾم

 اعمفدي.

أيمتقسمر  29، ـه1434ذي احلجي  23وريخ مـ جمؾي اًمٍماط اعمستؼقؿ، سمت (194) :( اًمصػحي إومم، اًمعدد2)

 م.2413

 ، ويعرف ذم اًمؽتوب اعمؼدس سموؾمؿ إيؾقو، وهق مـ أكبقوء سمـل إارائقؾ.هق ؾمقدكو إًمقوس( 3)

 24سمتوريخ:  114( طمقار أضمرشمف ىمـوة اًمديور اًمعراىمقي مع يمودر صحقػي اًمٍماط اعمستؼقؿ، وشمؿ كنمه ذم اًمعدد 4)

 م.2412أسمريؾ 

http://www.alameli.org/


 

(28) 

 

ف متثؾ طمصقؾ ضمفقد مجقع دقمقة إكبقوء واعمرؾمؾلم، قموعمقي اًمدقمقة اًمقامكقي: ٕهنو قمغم طمد ىمقًم

: إن أشمبوع إكبقوء جمؿعقن قمغم أكف ٓ سمد مـ فمفقر خُمَؾِّص ومـؼذ يليت ذم آظمر وأضوف ىموئالً 

َقعيويرى قمؾامء ومراضمع ، اًمزمون ورسمي اًمػؼفوء واًمؽذب حم" أن دقمقة اًمقامين شمرشمؽز قمغم: اًمشِّ

حمورسمي اًمشعوئر احلسقـقي ؿ، وف ٓ سمد مـ اًمتخؾص مـفوأكرؾمقًمف قمؾقفؿ واهتومفؿ سمؿحورسمي اهلل و

َقعيحمورسمي قمؼوئد و، سمحجي أن هذه اًمشعوئر ٓ شمـػع أن اإلمومقي واًمطعـ سمآل اًمبقً واًمؼدح  اًمشِّ

(1)"ذم قمصؿتفؿ
. 

 أهداف دظوته "اًمٍماط اعمستؼقؿ"ويقضح اًمقامين ذم أضمقسمتف قمـ أؾمئؾي اًمؼراء ذم جمؾي 

، أن يـتنم كقح ودقمقة إسمراهقؿ ودقمقة مقؾمك وقمقسك وحمؿد ومدقمقيت يمدقمقة" ومقؼقل:

اًمتقطمقد قمغم يمؾ سمؼعي ذم هذه إرض، هدف إكبقوء وإوصقوء هق هدذم وأسملم اًمتقراة 

واإلكجقؾ واًمؼرآن ومو اظمتؾػتؿ ومقف وُأسملمِّ اكحراف قمؾامء اًمقفقد واًمـصورى واعمسؾؿلم 

إكبقوء، إراديت هل إرادة اهلل ومشقئتف، أن ٓ  وظمروضمفؿ قمـ اًمنميعي اإلهلقي وخموًمػتفؿ ًمقصويو

، وأن اً وضمقر يمام مؾئً فمؾامً  وقمدًٓ  وً إرض ىمسط ألإرض إٓ مو يريده اهلل، أن مت يريد أهؾ

يشبع اجلقوع وٓ يبؼك اًمػؼراء ذم اًمعراء، وأن يػرح إيتوم سمعد طمزهنؿ اًمطقيؾ، وأن يطبؼ أهؿ مو 

(2)"قذم اًمنميعي اًمعدل واًمرمحي واًمصد
. 

َقعيدموه  مو زقمؿفمل يؽتػ سمنصمورة  وموًمقامين  سمخروضمف قمؾقفؿ، ًمؽـف يؼقل سملن دقمقشمف  اًمشِّ

ًمؾؿسؾؿلم أمجعلم وومقفؿ أهؾ اًمسـي ًمقبلم هلؿ اكحراومفؿ قمـ اًمؼرآن ومو اظمتػؾقا ومقف مـ اًمؼرآن، 

 ومفق، مل شمؼتٍم قمغم اعمسؾؿلم وومؼط سمؾ دقمقشمف ًمؾقفقد واًمـصورى سملن اًمدقمقة وً وزاد إمر قمجب

دقمقشمف يمدقمقة إكبقوء مقؾمك وقمقسك، ًمؽـف وموق دقمقة إكبقوء وصور أقمغم مـفؿ طمقٌ  : إنيؼقل

إن دقمقة إسمراهقؿ ومقؾمك وقمقسك ٕىمقامفؿ ظموصي، ًمؽـؽ يو يامين ضمعؾً رؾموًمتؽ قموعمقي يمام 

ي اًمتل ٓ يؼقل هبو إٓ -حمؿد–يموكً رؾموًمي ظمػم إكبقوء  ل إًمقؽ هذه اعمفؿ   ، ومؿـ اًمذي ظمق 

ك مـ يموكقا متػؼلم معؽ ذم اعمذهى اًمشقعل ىمبؾ أن خترج قمؾقفؿ سمعد ظمروضمفؿ  دضمول يمام ؾمام 

َقعيوشمـشؼ قمـفؿ سمعد اكشؼوىمفؿ، أىمصد ظمروج واكشؼوق قمؿقم   قمـ اعمـفٍ اًمصحقح. اًمشِّ

                                                             
 .)مرضمع ؾموسمؼ(. سموظمتصور 7و6اًمسوـمع ذم اًمرد قمغم أمحد اًمؽوـمع، ص اًمؼمهون راضمع: ( 1)

 م.2411كقومؿؼم  29هــ، اعمقاومؼ 1433حمرم  3مـ جمؾي اًمٍماط اعمستؼقؿ، سمتوريخ  19( اًمعدد 2)



 

(29) 

 

َقعيوذم طملم أن قمؾامء ومراضمع  اًمذيـ يتصدون ًمؾقامين ودقمقشمف يشؽؽقن ذم متقيؾف مـ  اًمشِّ

أكف أيمد مـ ظمالل اعمقىمع اًمرؾمؿل أن مصدر متقيؾ كشوـموت اًمدقمقة مـ شمؼمقموت دول أظمرى، إٓ 

 إكصور ومعددهؿ ًمقس سموًمؼؾقؾ داظمؾ اًمعراق وظمورضمفو.

 أقٌاه املساجع الشَعَة فَى:-ج
َقعيقمـدمو فمفر أمحد احلسـ اًمقامين سمدقمقشمف اًمتك ظموًمػ ومقفو مجقع  ًمؾعؾامء  وً ، يمون هذا داومعاًمشِّ

هيؿ ومقف وذم دقمقشمف وصدى هذا اًمػؽر اجلديد اًمذي ورد قمغم اعمجتؿع واعمراضمع أن يؼقًمقا رأ

 وً اًمشقعل، ومؿـ اًمعؾامء واعمراضمع مـ وضع أيمثر مـ يمتوب ًمؾرد قمكم دقمقة اًمقامين، أو أًمػ يمتوسم

يبلم ومقف يمؾ مو يتعؾؼ سموًمدقمقة اًمقامكقي، ومـفؿ مـ ـمؾى إىمومي مـوفمرة سمقـف وسملم اًمقامين، واًمبعض 

َقعيرد قمغم أطمد مقاىمع  ايمتػك سمـنم مؼول أو أو ذم مريمز متخصص ذم اًمدراؾموت اًمشقعقي أو  اًمشِّ

َقعي إًمؼوء حمورضات ذم حموومؾ وكدوات وهمػم ذًمؽ مـ أؾموًمقى ووؾموئؾ شمصدى هبو قمؾامء  اًمشِّ

قمغم مقىمعف قمغم ؿمبؽي  "م اعمفديمريمز اًمدراؾموت اًمتخصصقي ذم اإلمو" اًمدقمقة اًمقامكقي، وىمد كنم

كؽمكًآ
(1)

 ڱ ڳژ"، وكصف: -وهل اًمػتقى إومم-ـ ومقف مقىمػف مـ دقمقة اًمقامينأقمؾ وً سمقوك

، سمعد اؾمتامع اًمـوس إمم طمديٌ اعمتحدث [81]اإلاراء: ژڻڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ

سموؾمؿ طمريمي )أمحد احلسـ اًمقامين( قمؼم اًمػضوئقوت، وطمقٌ واضمف مريمز اًمدراؾموت اًمتخصصقي ذم 

ت وأيموذيى مـ يسؿل كػسف سمـ)أمحد سمودموه اًمرد قمغم مدقمقو وً مجوهػمي وً اإلموم اعمفدي ضغط

احلسـ(، وسمعد أن دقمً اعمرضمعقي اًمديـقي ذم اًمـجػ إذف إمم رضورة شمؽذيى هذه اًمدقمقات 

اًمضوًمي واعمضؾي واعمـحرومي، ومنن مريمز اًمدراؾموت اًمتخصصقي ذم اإلموم اعمفدي، ؾمققاذم مجفقركو 

 "...غم مقىمع اعمريمزاعمممـ سمـؼد أومؽور هذه احلريمي اًمضوًمي قمؼم ؾمؾسؾي مؼوٓت شمبٌ قم
ومبعد كنم اًمبقون، كنم يمذًمؽ  سموًمتصدي هلذه اًمدقمقة اً ؿمديد وً وىمد اهتؿ كػس اعمريمز اهتامم

مـ اعمؼوٓت اعمؽتقسمي، وومتووى متـققمي ومتعددة  اً حورضات اًمصقشمقي واعمرئقي، وقمددمـ اعم اً قمدد

اعمرضمعقي اًمديـقي "ن: ذم ؿملن دقمقة اًمقامين، ومـ اًمػتووى اًمتل كنمهو اعمقىمع ًمؾؿرضمعقوت، سمعـقا

                                                             
ي، ًمسودة اعمبوريمؿمبؽي ا"هذا اًمبقون ، ومـ اعمقاىمع اًمتل كنمتMahdi.com-www.M: راسمط اعمقىمع( 1)

م، اًمسوقمي: 1/8/2414، سمتوريخ:  org.www.ALSADA: وراسمطفو قمغم اإلكؽمكً "ضمـد اعمرضمعقي 

 فمفرًا. اًمقاطمدة

http://www.m-mahdi.com/
http://www.alsada/


 

(34) 

 

وومقفو أضموب -وهل اًمػتقى اًمثوكقي-وًمـذيمر سمعضفو، (1)"شمرد قمغم دقمقى اًمقامين اعمزقمقم وهمػمه

ؾمامطمي آيي اهلل اًمعظؿك اًمشقخ إؾمحوق اًمػقوض
(2)

أيدهؿ اهلل -ٓ َيػك قمغم اعمممـلم " سمؤيت: 

اًمسػػم اًمراسمع قمكم  ىمد اكؼطعً سمؿقت أن اًمسػورة واًمـقوسمي اخلوصي قمـ اإلموم احلجي  -شمعومم

وسمدأت اًمغقبي اًمؽؼمى ومؿـ اّدقمك اًمسػورة واًمـقوسمي اخلوصي ومقفو ومفق مػؽم  سمـ حمؿد اًمسؿري 

يمذاب وقمغم اًمـوس أن يؽذسمقه، ويمذا يـبغل قمؾقفؿ شمؽذيى مـ يدقمل اّكف اًمقامين أو اخلراؾموين أو 

صقحي. ومـف يظفر صوطمى اًمـػس اًمزيمقي، ومنّن شمؾؽ اًمشخصقوت اعمبوريمي ٓ شمظفر إّٓ سمعد اًم

ٓ يظفر إّٓ سمعد اًمصقحي  رضورة أّن اإلموم  سمطالن دقمقى مؼوم اإلمومي وأّكف اإلموم 

 .واخلسػ ذم اًمبقداء وظمروج اًمقامين واًمسػقوين واخلراؾموين وىمتؾ اًمـػس اًمزيمقي سملم اًمريمـ واعمؼوم

ضمع اًمعظوم إمـوء قمغم وسمدوركو كـصح اعمممـلم وومؼفؿ اهلل شمعومم سملظمذ اًمعؼوئد اًمصحقحي مـ اعمرا

ؾمبى طمالل اهلل وطمرامف وقمدم اإلقمتـوء سمتؾؽ اًمدقمووى اًمبوـمؾي، ومنّن قمدم آقمتـوء هبو وإمهوهلو 

 اكتفً اًمػتقى . "هـ1428 ، قمومصػر ، اًمثوين مـإلضمفوضفو إن ؿموء اهلل شمعومم

آيي اهلل اًمعظؿك اًمسقد حمؿد ؾمعقد احلؽقؿ-عمرضمعفؿ صموًمثيوومتقى 
(3)

يمؾ " ، وومقفو يؼقل:-

ٓ أمهقي ًمف ومؽقػ سمؿثؾ  اً مدقمقفو طمتك ًمق يمون آدقموء أمر دقمقى ٓ شمستـد امم دًمقؾ ومال شمؼبؾ مـ

 .ًمؾضالل واًمػرىمي وً اًمدقمووى اخلطػمة اًمتل شمؽقن ؾمبب هذه

وًمتقضقح اًمصقرة كذيمر إمقر اًمتوًمقي: إول: إّن مدقمل رؤيي آموم احلجي وأظمذ 

ذم  ئ قمغم اهلل وقمغم رؾمقًمف وأوًمقوئف وراٌد عمو أقمؾـف اعمعؾقموت قمـف إليصوهلو امم اًمـوس جمؽم

                                                             
 م .2/7/2413ويموكً شمؾؽ اًمػتووى ىمد كنمت قمغم اعمقىمع سمتوريخ: ( 1)

سمي، إطمدى ىمرى حموومظي همزين ذم وؾمط م ذم ىمريي صق1934هق: حمؿد إؾمحوق اًمػقوض، وًمد ؾمـي  (2)

أومغوكستون، وعمو سمؾغ اًمثومـي قمنمة مـ قمؿره اكتؼؾ إمم مديـي مشفد سمنيران، صمؿ اكتؼؾ إمم احلقزة اًمعؾؿقي 

سموًمعراق، ًمف ممًمػوت يمثػمة، مـفو: حمورضات ذم أصقل اًمػؼف، مـفوج اًمصوحللم. اكظر: اًمسػمة اًمذاشمقي قمغم 

م، اًمسوقمي: 6/9/2414سمتوريخ:  ،www.alfayadh.org: مقىمعف اًمرؾمؿل، قمغم اًمراسمط اًمتوزم

 م.11:34

هق: اًمسقد حمؿد ؾمعقد كجؾ آيي اهلل اًمسقد حمؿد قمكم سمـ اًمسقد أمحد سمـ اًمسقد حمسـ، يرىمك كسبف إمم إسمرهقؿ  (3)

م، ًمف ممًمػوت قمدة، 1934هـ، 1354واًمده حمؿد قمكم احلؽقؿ، وًمد ذم اًمـجػ إذف ؾمـي  ـمبوـمبو،

مـفو: اعمحؽؿ ذم أصقل اًمػؼف، اًمؽوذم ذم أصقل اًمػؼف. اكظر: اًمسػمة اًمذاشمقي قمغم مقىمعف اًمرؾمؿل، واًمراسمط 

 م.11م، ذم متوم اًمسوقمي: 6/9/2414سمتوريخ:  www.alhakeem.orgقمغم ؿمبؽي آكؽمكً: 

http://www.alfayadh.org/
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شمقىمقعف اًمذي رواه أصحوسمـو ذم يمتبفؿ واقمتؿدوا قمؾقف وأذقمـقا ًمف وهق مو يمتبف آموم اعمـتظر امم 

اًمـوئى اًمراسمع قمكم سمـ حمؿد اًمسؿري
(1)

   وهق: )سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ. يو قمكم سمـ حمؿد

ؽ ومنّكؽ مقً مو سمقـؽ وسملم ؾمتي أيوم ومومجع أمرك وٓ شمقص اًمسؿري أقمظؿ اهلل أضمر إظمقاكؽ ومق

سمعد إذن اهلل شمعومم ذيمره  وىمعً اًمغقبي اًمتومي ومال فمفقر إٓامم أطمد ومقؼقم مؼومؽ سمعد ووموشمؽ ومؼد 

وؾمقليت ؿمقعتل مـ يدقمل ًا ىمسقة اًمؼؾقب وامتالء إرض ضمقروذًمؽ سمعد ـمقل إمد و

اًمسػقوين واًمصقحي ومفق يموذب مػؽم وٓ طمقل وٓ اعمشوهدة أٓ ومؿـ ادقمك اعمشوهدة ىمبؾ ظمروج 

ىمقة إٓ سموهلل اًمعكم اًمعظقؿ(
(2)

. 

وإن مـ ؿمقاهد صدق هذا اًمتقىمقع مو طمدث مـ ادقموءات يموذسمي مـذ اًمغقبي وإمم يقمـو هذا 

طمقٌ إن ذًمؽ مـ إظمبورات اًمغقى اًمتل صدىمتفو إيوم، وسمعد يمؾ هذا ومؽؾ مدع ًمؾسػورة أو 

َقعي يؽػل، و يمروومقام ذُ  "اهلل وأوًمقوئف...يمذاب ومػؽم قمغم اًمقصويي  أًمػ سمعض قمؾامء ودقموة اًمشِّ

 ذم هذا اًمشلن، ومـفؿ قمغم ؾمبقؾ اعمثول: وً يمتب

افشقخ ظع افؽوراين افعومع -1
(3)

: 

دضمول )سملم ومقف مـ ظمالل اؾمؿ اًمؽتوب رأيف ذم اًمقامين طمقٌ أؾمؿك يمتوسمف  وً أًمػ اًمؽقراين يمتوسم

رة يطؾؼ قمؾقف اًمضول اعمضؾ، وشمورة يؼقل إكف دضمول يمذاب، ، ضمعؾف ذم صمامكقي ومصقل، شمو(اًمبٍمة

ذم اؾمتدًٓمتف سمبعض إدًمي،  وً يصػ مو يصدر قمـف سملهنو هرـمؼي مضحؽي، سمؾ أقمتؼمه جمـقك وً وأطمقوك

ر إلصمبوت أكف مـ كسؾ اإلموم اعمفدي ومـ ذريتف، وىمد ـمؾى مـف  ويرى أكف دضمول يؽوسمر ويزوِّ

ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي، ويموكً  -اًمقامين-كفاًمؽقراين إفمفور معجزة طمتك يممـ سمؽق

اعمعجزة أن حيقل اًمقامين حلقتف اًمبقضوء ؾمقداء، وـمؾى همػم اًمؽقراين مـ اًمقامين معجزة، ومؽون رد 

أن شمؽقن اعمعجزة ىمد ذيمرهو اًمؼرآن، طمتك إذا أشمك  األول:"قامين عمـ يطؾى معجزة وومؼ ذـملم:اًم

أن ُيعؾـ قمـفو وشمؽقن  افثوين:، صمبتفو سمؽقهنو معجزةاًمؼرآن اًمذي أهبو ويمذسمقهو يستؾزم شمؽذيى 

                                                             
ُؿر 329ًمـصػ مـ ؿمعبون ؾمـي آظمر اًمـقاب إرسمعي، وسمؿقشمف اسمتدأت اًمغقبي اًمؽؼمى ذم ا( 1) هـ، واًمس 

ؾشقخ آهمو سُمزرك . اكظر: ـمبؼوت أقمالم اًمشقعي، ًمسموًمتحريؽ مـ أقمامل اًمبٍمة سملم اًمبٍمة وواؾمط

 ًمبـون.-م، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت2449هـ=1/1434ط، 1/244جاًمطفراين، 

 )مرضمع ؾموسمؼ(. 246و245ص( اًمغقبي ًمؾطقد، 2)

 .26( ؾمبؼ اًمتعريػ سمف، ص3)



 

(32) 

 

أموم اًمـوس ًمؽل ٓ ختػك احلؼقؼي قمغم أطمد، وًمقس معـك ذًمؽ مجقع اًمـوس أن حترض وشمشوهد، سمؾ 

(1)"معـوه مشوهدة قمدد يمبػم ٓ ُيؽذب ذم كؼؾف ًمغػمه
. 

 ظبداهلل افعؾوي:-2

اًمذي اؿمتؿؾ قمغم قمنميـ ، و(ؾقيي قمغم مدقمل اإلمومي واعمفدويياًمشفى اًمع ) فيمتوسمطمقٌ 

ومؼد شمؿ سمػضؾ اهلل ومضح اًمدضمول اًمبٍماوي "، ويؽػل مو ىموًمف اًمعؾقي ذم ظمومتي اًمؽتوب:ومصالً 

(2)"أمحد احلسـ وإفمفوره ًمؾـوس قمغم طمؼقؼتف وإسمطول دقمقشمف وقمصؿتف وإمومتف ومفديتف
. 

 افشقخ أمحد شؾامن:-3

ًمشفى إمحديي ا )توسمفطمقٌ ـمؾى مـف شمالمذشمف أن يؽتى قمـ اًمقامين ويرد قمؾقف، ومقضع يم

ودقمقة أمحد إؾمامقمقؾ ومقفو مـ اًمغؿقض مو ومقفو، ومنن أمحد "يؼقل: وومقف  (قمغم مدقمل اعمفدويي

إؾمامقمقؾ ٓ ُيعرف أصؾف، وهق معروف سملكف ٓ يـتسى ٕهؾ اًمبقً، وإكام اد قمل ذًمؽ 

 ًمف أو وهق هموئى ٓ يعرف أيـ هق، وٓ يدرى هؾ هق طمل أو مقً، وٓ يعرف مـ يروج ،اً ادقموء

(3) "..يعؿؾ معف أو يؿقًمف.
. 

اًمؽتى ًمؾرد قمغم دقمقة اًمقامين وًمؽـ هذا مو يرسه اهلل زم ًمقؽقن حتً  ُأًمَِّػ همػُمهو مـوىمد 

 يدي واؾمتعلم سمف، ومـ اعممًمػوت اًمتل وضعً ذم ذًمؽ:

 ًمؾسقد ؾمومل اًمبدري. (ؿمبفوت وردوديمتوب : ) -

اًمسوـمع ذم اًمرد  اًمؼمهون) يمتوبو(، كقيؼوكقي ذم اًمرد قمغم مدقمل اًمقاماًمصقاقمؼ احليمتوب: ) -

 احلوج طمسلم. :، واًمؽتوسمون مـ شملًمقػ(قمغم أمحد اًمؽوـمع

يموـمع ذم  أظمطوء اسمـيمتوب: )و(، دقمقة اعمػؽمي قمغم اإلموم اًمؼوئؿاًمرد اًمؼوصؿ ًميمتوب: ) -

 قمكم آل حمسـ. ًمؾشقخ (،اًمؼرآن واًمتػسػم واًمـحق

 قمكم اًمدهـلم. خ، ًمؾشق(إوهوم وإطمالم دًمقؾ إدقمقوءيمتوب: )-

 أمحد ؾمؾامن. ، ًمؾشقخ(طمجقي إطمالم ذم اعمقزانيمتوب )-

                                                             
ثوكقي ؾمـي ، اًمطبعي اًم466ي، صقمبداًمعوزم اعمـصقر اًمدقمقة اًمقامكقي اعمبوريمي، اًمشقخ( طمقار ىمصيص مبسط ذم 1)

 ًمبـون.-مطبعي أيبؽس، سمػموت، أكصور اإلموم اعمفديم، إصدارات 2412هـ،1433

 )سموظمتصور(.69( ص2)

 .)مرضمع ؾموسمؼ( 249( اًمشفى إمحديي قمغم مدقمل اعمفدويي، ص3)



 

(33) 

 

َقعيوىمد كنمت قمـوويـ هذه اًمؽتى وهمػمهو قمغم مقاىمع  ـووًمً اًمرد قمغم دقمقة اًمتل شم اًمشِّ

 .د دقمقة اًمقامين مـ ظمالل ومؽر ؿمقعلذم كؼ اً أومودين يمثػم فاًمقامين، ومو طمصؾً قمؾق

 :أتباع أمحد احلسن الَىانُ ّا:زابع
 :أبسش  الشخصَات يف مجاعة املودٍني -أ

يظفر ًمؽؾ ومؽر أشمبوقمف وأكصوره، واعمميدون ًمف واعمداومعقن قمـف، ويمؾ ومؽر أو معتؼد 

جيى اًمذود قمـف واًمتضحقي مـ أضمؾف وىمد يؽقن  وً يتؿخض قمـف رضمول جيعؾقن مو يعتؼدوكف طمؼ

يـنم هبو قمؼقدشمف هذا مـ ظمالل يمتوسمي أو مـوفمرة أو طمقار أو أي وؾمقؾي أظمرى يستطقع هبو أن 

 وومؽره، ومؿـ أسمرز هذه اًمشخصقوت اًمتل اقمتـؼً ومؽر أمحد احلسـ اًمقامين، مـفو: 

طمسـ احلاممل، وهق اعمعروف ًمدى مجوقمي أكصور اعمفدي سملكف اًمزقمقؿ  خاًمشق .1

اسمـ اًمػؼقف واعمرضمع احلاممل هق اًمثوين ذم دقمقة اًمقامين، واًمشقخ اًمروطمل، وهق اًمرضمؾ 

حلامملحمؿد قمكم ا اًمشقعل اًمسقد
(1)

. 

كوفمؿ اًمعؼقكم، مـ ـمؾبي احلقزة اًمعؾؿقي ذم اًمـجػ إذف، وىمد ىمول قمـ  اًمشقخ  .2

عند إعالن الدعوة الوامىوة املباركة سنة ، -طمل اًمـٍم–يمـً أؾمؽـ اًمـجػ ": كػسف

م، ويمـً مـ أول اعمممـلم هبو وهلل احلؿد واعمِـ ي، وأؾملل اهلل أن يثبتـل وَيتؿ زم 2002

اإلموم اعمفدي واسمـف ووصقف ورؾمقًمف اًمسقد أمحد احلسـ، إكف ؾمؿقع قمغم وٓيي وكٍمة 

والعقوغ هو الذي ينوبه الوامين يف املناظرات العلموة ملواجهة املراجع ، "جمقى

منها: ، عن دعوة الوامين واالىتصار له  ًفاوللعقوغ ما يقارب الثالثػ مؤل، الشوعوة

حمؿقد احلسـل أطمد  ومقف قمغم اًمشقخوىمد رد  (اإلومحوم عمؽذب رؾمقل اإلموم  كتاب:)

اًمقصقي ) ،(دراؾمي ذم ؿمخصقي اًمقامين اعمققمقد  )يمتوب:اعمؽذسملم سمدقمقة اًمقامين، 

إرسمعقن )، (اًمرد إطمسـ ذم اًمدوموع قمـ أمحد احلسـ )، (واًمقيص أمحد احلسـ

 .(مـ هؿ ورصمي إكبقوء؟)، (ًمؾقصقي اً اكتصور)، (ذم اعمفديلم وذريي اًمؼوئؿ وً طمديث

                                                             
م، 2412=هـ2/1433، ط17و16اًمزيدي، ص ضقوء إؾمتوذإفمفور سمطالن كؽر طمجقي اًمؼرآن، اكظر:  (1)

 (.34، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي



 

(34) 

 

ؿد إكصوري، وىمد وضمف قمدة رؾموئؾ ًمؾؿعورضلم ًمدقمقة اًمقامين، وىمد أًمػ أسمقحم .3

 .(ضمومع إدًمي)ٍم ومقفو ًمعؼقدة اعمفديلم، مـفو: اًمعديد مـ اًمؽتى يـت

ضقوء إكصوري اًمزيدي .4
(1)

         ، (اًمرؤيو ذم مػفقم آل اًمبقً)، ومـ ممًمػوشمف: 

 .(ذم أظمبور اًمصودىملماًمـقر اعمبلم )، (ذم اًمؼرآن واًمسـي  قنفدي واعمفدياعم)

اًمتل  ،"اًمٍماط اعمستؼقؿ"ومـفؿ: قمبداًمرزاق اًمديراوي، وهق رئقس حترير جمؾي  .5

ت هؿ ومعتؼداهتؿ، وًمف ممًمػوت يرد ومقفو قمغم اًمشبفوءشمصدرهو اجلامقمي وشمعؼم قمـ آرا

 .(ضمومع إدًمي )اًمقامين، ومـفو:  لاًمتل شمثور طمق

 طمبقى اًمسعقدي، قمالء اًمسومل.  اًمعوزم اعمـصقري، ومـفؿ: إؾمامقمقؾ اعمقؾمقي، قمبد .6

وامتدح اًمقامين أشمبوقمف ومـ كوسه واقمتـؼ دقمقشمف طمقٌ ىمول ذم طمؼفؿ: ) أكصوري  

ظمػم أكصور شمػتخر إرض سمسػمهؿ قمؾقفو، وحتػفؿ اعمالئؽي، وهؿ أول ومقج يدظمؾ 

 وً اجلـي يقم اًمؼقومي، صمؿ أىمسؿ سمقس وـمف إهنؿ هؿ اًمػرىمي اًمـوضمقي وهؿ أمي حمؿد طمؼ

(...وً وصدىم
(2)

. 

وًمؾقامين أصحوب قمددهؿ صمالصمامئي وصمالصمي قمنم هؿ يامكققن سموقمتبور اكتسوهبؿ ًمؼوئدهؿ " 

 ژ  خت    حت جت ژىمقًمف شمعومم مـ ؾمقرة اعمدصمر:  رسِّ اًمقامين، ومـفؿ يامين صـعوء ويامين اًمعراق، وومُ 

(3)"هؿ مستثـقن مـ احلسوب وهؿ اعمؼرسمقن أهنؿسملهنؿ أصحوب اًمقامين و [39]اعمدصمر: 
. 

طمقٌ أظمؼم أطمد -قمغم زقمؿفؿ-رسوا اًمرس ذم هذا اًمعدد أن قمدهتؿ يمعدة أهؾ سمدرووم

 -مؽـ اهلل ًمف ذم إرض-اًمثوسمً ذم اًمروايوت أن أكصور اإلموم اعمفدي"إكصور سمذًمؽ ومؼول: 

آٓف ومرد أو أيمثر، ومؾق كٍم  14صمؿ سمعد أن يؾتحؼ سمف جمؿققمي أظمرى يصبح اًمعدد  وً ؿمخص 313

(4)"دي ًمؽون مع اإلموم أضعوف مضوقمػي هذا اًمعددقمؾامء اًمؼقم اإلموم اعمف
، واؾمتدل سمروايي 

                                                             
ف كػسف ذم يمتوسمف1) ومـ هذه اجلامقمي أؾموشمذة ضمومعوت، ": ىموئالً ( إفمفور سمطالن كؽر طمجقي اًمؼرآن) ( وىمد قمر 

 .17، ص" ؿمفودة  اعموضمستػمومـفؿ يموشمى هذه اًمسطقر أؾمتوذ ضمومعل وطموصؾ قمغم

 .)مرضمع ؾموسمؼ( 114( دضمول اًمبٍمة، ص 2)

 .1/37ج( اًمرد قمغم شمؼقٓت اعمعوكديـ، أسمقحمؿد إكصوري، 3)

، ، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي18ضقوء اًمزيدي، ص بلم ذم أظمبور اًمصودىملم، إؾمتوذ( اًمـقر اعم4)

 (.23اًمعدد)م، 2412هـ=2/1433ط



 

(35) 

 

قمـ أيب سمصػم ىمول ؾملل رضمؾ مـ أهؾ اًمؽقومي اإلموم اًمصودق)ع( يمؿ َيرج مع اًمؼوئؿ )ع( ومنهنؿ "

يؽقن ، ىمول: مو َيرج إٓ ذم أوزم ىمقة ومو رضمالً  313يؼقًمقن أكف َيرج معف مثؾ قمدة أهؾ سمدر 

(1)"أوًمقا ىمقة أىمؾ مـ قمنمة آٓف
، وإن يمون اعمػفقم مـ اًمروايي واًمعدد أكف مـ صػوت اإلموم 

ذم -وسمام أن اًمقامين هق ممفد ًمؾؿفدي وأول مممـ سمف ومؾف مو ًمؾؿفدي -اًمعسؽري-اعمفدي

 .-زقمؿفؿ

هؽذا هق ؿملن اًمقامين وأكصوره أهنؿ يلشمقن سموٕدًمي مـ أمفوت اًمؽتى وأىمقى اعمراضمع 

 :أًمبتف ءؼقل سمصحتفو، وإٓ ومال يصح مـفو رز اًماًمشقعقي ويضعقهنو ذم همػم مقضعفو، إن ضمو

، ومفؿ ىمد ضؾقا ٓ شمثبً قمـ رؾمقل اهلل وٓ قمـ أطمد مـ اًمصحوسمي -أهؾ اًمسـي-ٕهنو قمـدكو 

 ضالل اعمعؼقل واعمـؼقل. ومقام كؼؾقا سمعد أن ضؾقا ومقام قمؼؾقا، ومام اعمـتظر سمعد

 : نٍِِِّدِوَىِمِل ُةٍَِّداِئَقًالَع ُةٍَِّسِكالِف ًُزُراجُل -ب

كستطقع أن كؼػ قمغم ضمذور دقمقة اًمقامين مـ ظمالل اًمتعرف قمغم ومؽرة فمفقر اًمقامين قمـد 

َقعي أم أهنو ىمضقي مصطـعي وخمتؾؼي، سموًمـظر إمم اًمروايوت  ، وهؾ هلو وضمقد أصالً وً قمؿقم اًمشِّ

َقعياعمزقمقمي ًمدى  حلسـ حمؿد سمـ ا-أن اعمفدي اعمـتظر وً وهبتوك اً واعمـسقسمي ٔل اًمبقً زور اًمشِّ

ًمف قمالموت ىمبقؾ جمقئف  متفد ًمف، وشمدل قمغم ىمرب فمفقره ًمؾـوس، ومـ أهؿ هذه  -اًمعسؽري

َقعيذم مذهى  وً اًمعالموت: ظمروج اًمقامين، ًمؽـ ىمبؾ ظمروج اًمقامين يسبؼف وذًمؽ أيض أن َيرج  اًمشِّ

اًمسػقوين واخلراؾموين، وأن اًمسػقوين ؾمقخرج مـ اًمشوم، واخلراؾموين ؾمقخرج مـ ظمراؾمون، 

 ؾمقخرج مـ اًمقؿـ، وؾمقؽقن ظمروضمفؿ يمام زقمؿقا ذم ؾمـي واطمدة ذم ؿمفر واطمد ذم يقم واًمقامين

َقعيواطمد، ودًمقؾ  روايي اًم: طمقٌ ضموء ذم يمتوب اًمغقبي ًمؾطقد ومراضمع أظمرى شمـص قمغم هذا اًمشِّ

قمـ أيب "واًمتل كصفو: ، (شفى إمحديي قمغم مدقمل اعمفدويي اًم) :بووىمد كؼؾفو صوطمى يمت

ج اًمسػقوين، واخلراؾموين، واًمقامين، ذم ؾمـي واطمدة، ذم ؿمفر واطمد، ذم يقم ىمول:  ظمرو  قمبداهلل

(2)"يي اًمقامين: ٕكف يدقمق إمم احلؼواطمد، وًمقس ومقفو رايي أهدى مـ را
وموًمقامين ": سمؼقًمفقمؼى صمؿ ، 

 هق حمورسمي -أي اًمقامين-مـ اًمقؿـ، وًمقس مـ اًمعراق أو اًمبٍمة يمام يدقمل همٓء اًمؼقم، ودوره

                                                             
 ()مرضمع ؾموسمؼ(. 52/323ج) ( سمحور إكقار،1)

اًمشفى إمحديي ، كؼالً قمـ ا272اًمغقبي، ًمؾطقد، ذيمر ـمرف مـ اًمعالموت اًمؽوئـي ىمبؾ ظمروضمف، ص (2)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(112فدويي، صقمغم مدقمل اعم



 

(36) 

 

(1)"اًمسػقوين
. 

ومقتضح ممو ؾمبؼ أن هـوك صمؿي شمـوىمض واضح وضمكّم، وملمحد إؾمامقمقؾ يزقمؿ أكف هق اًمقامين، 

، ويسبؼف اًمسػقوين واخلراؾموين ومهو مل وً وهق ذم إصؾ مـ اًمبٍمة سموًمعراق ومؽقػ يؽقن يامكق

َقعييظفرا سمعد يمام شمؼقل   ، ومال يظفر إٓ سمظفقرمهو ٕكف ؾمقحورب اًمسػقوين، واعمفديقن يؼقًمقناًمشِّ

سملن اؾمؿف أمحد احلسـ اًمقامين، واًمقامين اعمزقمقم اؾمؿف أمحد إؾمامقمقؾ، وأي روايي ضموء ومقفو ذيمر 

اًمقامين يموًمقهنو طمسى هقاهؿ، ورسمام زادوا ذم اعمتـ أو كؼصقا ًمتحؼقؼ اًمغرض اعمطؾقب، ويثبً 

قمـ اًمشقخ اًمصدوق ذًمؽ روايي كؼؾفو أطمد أكصور اًمقامين
(2) 

 )ًمـعؿييمامل اًمديـ ومتوم ا( يمتوسمف مـ

  قمـ حمؿد سمـ مسؾؿ اًمثؼػل، ىمول: ؾمؿعً أسمو ضمعػر حمؿد سمـ قمكم اًمبوىمر" واًمتل ضموء ومقفو:

، ىمول: ىمؾً: يو اسمـ رؾمقل اهلل، متك َيرج صقر سموًمرقمى، مميد سموًمـٍم...اًمؼوئؿ مـو مـ»يؼقل: 

ء ىموئؿؽؿ؟ ىمول: إذا شمشبف اًمرضمول سموًمـسوء، واًمـسوء سموًمرضمول، وايمتػك اًمرضمول سموًمـسوء واًمـسو

سموًمرضمول، وريمى ذوات اًمػروج اًمرسوج، وىمبؾً ؿمفودات اًمزور، وردت ؿمفودات اًمعدول،... 

ش.،..وظمروج اًمسػقوين مـ اًمشوم واًمقامين مـ اًمقؿـإمم أن ىمول: 
(3)

إن "يعؾؼ قمؾقفو ومقؼقل: ، و

 ، ومفل ضعقػي قمغم مـفٍ اًمؼقم وٓ يؿؽـ آقمتامد قمؾقفو ومفذا رد قمؾقفؿ اً هذه اًمروايي ضعقػي ؾمـد

(4)"سموب آًمزام، وأكف شمقضمد روايوت أظمرى ٓ شمذيمر )مـ اًمقؿـ( مـ
. 

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(. 112فدويي، صاًمشفى إمحديي قمغم مدقمل اعم (1)

ؼؿل، اعمعروف سموًمشقخ اًمصدوق، وًمد سمؼؿ، ورطمؾ ذم هق: أسمق ضمعػر حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ سموسمقيف اًم (2)

هـ، وىمؼمه مزار مشفقر 381هـ،  وشمقذم ؾمـي 329ـمؾى احلديٌ إمم اًمري واؾمؽماسمود وضمرضمون، وًمد ؾمـي 

اًمققم، ومـ أؿمفر مصـػوشمف: آقمتؼودات، اًمتقطمقد، إموزم. اكظر: ومفرس اًمؽماث، حمؿد طمسلم احلسلم 

هـ، كنم 1/1422ومو سمعدهو، ط 421ل اجلالزم، اعمجؾد إول، صاجلالزم، حتؼقؼ: حمؿد ضمقاد احلسقـ

 دًمقؾ مو، ىمؿ، )إيران(.

، 16، رىمؿ334 أيمؼم اًمغػوري، صاكظر: يمامل اًمديـ ومتوم اًمـعؿي، شملًمقػ: اًمشقخ اًمصدوق، حتؼقؼ: قمكم (3)

ي، ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمل اًمتوسمعي جلامقمي اعمدرؾملم سمؼؿ اعمنمومسمدون رىمؿ، هـ، 1445 ؾمـي اًمطبعي

أيب اًمػضؾ سمـ احلسـ اًمطؼمد، صححف وقمؾؼ قمؾقف: قمكم ، شملًمقػ: سملقمالم اهلدى إقمالم اًمقرىاكظر: و

 ًمبـون. -م، ممؾمسي إقمؾؿل ًمؾؿطبققموت، سمػموت2444هـ=1424/ 1ط، 447ص أيمؼم اًمغػوري،

 ؾمـي إومم، اًمطبعي 8دراؾمي ذم ؿمخصقي اًمقامين اعمققمقد، اًمقامين وسمالد اًمقؿـ، اًمشقخ كوفمؿ اًمعؼقكم، ص( 4)

 (.121، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2411،ـه1432



 

(37) 

 

َقعيقمؾقف سملن هذه اًمروايي شمؽرر ذيمرهو ذم مصودر  دُ رَ ويُ  َقعيقمؾامء  وكؼدهو، اًمشِّ سمام رأوه مـ  اًمشِّ

هذه اًمروايي كص سيح ذم أن اًمقامين َيرج مـ اًمقؿـ، وٓ يـؽر هذا إٓ مؽوسمر جمودل ": أن

(1)"وًمبوـمؾسم
. 

 ي:وٍَِِِدَل ُةَسَدَقامُل ُبُكُتاِل -ج
أسمرز اًمؽتى اعمعتؿدة قمـد اعمفديلم واًمتك كوًمً ىمدؾمقي مـ سملم اًمؽتى كستطقع اًمؼقل سملن 

إظمرى، وهل يمتى اًمقامين كػسف، ومؽؾ مو يمتبف اًمقامين ومفق معتؿد ًمدى أكصوره، وشمليت ذم اعمرشمبي 

ي، ومفق قمـد اًمقامين وأكصوره ذات ًمػؽرة يامكق اًمتوًمقي يمؾ يمتوب شمعرض ًمؾقصقي، أو يمون داقمامً 

 (اًمغقبيويمتوب) ًمؾـعامين، (اًمغقبي)يمتوب اقمتامد وىمدؾمقي، ومـ ذًمؽ اًمؽتى قمغم ؾمبقؾ اعمثول: 

عمحؿد  (ومعي ًمدرر أظمبور إئؿي إـمفورسمحور إكقار اجلويمتوب ) ضمعػر اًمطقد، عمحؿد أيب

 (سمشورة اإلؾمالمويمتوب ) ق،ًمصدوويمتوب )يمامل اًمديـ ومتوم اًمـعؿي( ًمؾشقخ اجؾز، سموىمر اعم

اهلل ًمقؾي ووموشمف طمقٌ هذه اًمؽتى ذيمرت وكصً قمغم وصقي رؾمقل  :طػك اًمؽوفمؿلًمؾسقد مص

أوهلؿ اًمقامين،  أو اؿمتؿؾً قمغم أدًمي وروايوت قمـ  وً قمنم مفدي ومـ سمعدهؿ اصمـل وً سموصمـل قمنم إموم

)اًمغقبي تػصقؾ ومؾػماضمعومـ أراد اًمبقون واًم"آل اًمبقً يطققمقهنو عمذهبفؿ، وقمـفو يؼقل اًمقامين: 

سمشورة اإلؾمالم ًمؾسقد مصطػك )إيمامل اًمديـ ًمؾصدوق( و ) ًمؾـعامين( و)اًمغقبي ًمؾطقد( و

اًمؽوفمؿل ( و ) مقؾمققمي اإلموم اعمفدي ًمؾسقد حمؿد حمؿد صودق اًمصدر ( ويمؾ هذه اًمؽتى مـ 

اًمطبؼي إومم ذم وصموىمي اًمـؼؾ واًمتحؼقؼ ويمؾفو شمـؼؾ روايوت قمـ أهؾ اًمبقً )ع(
(2)

شمميمد إمؽون  

رؤيي اإلموم اعمفدي )ع( ذم زمـ اًمغقبي اًمؽؼمى وشمميمد قمغم جملء ممفدون ًمإلموم أرواطمـو عمؼدمف 

(3)"اًمػداء يقـمئقن ًمف ؾمؾطوكف
، ومام دام أن صمؿي يمتوب ومقف دًمقؾ أو مستـد يستـدون سمف ويرون ومقف 

ف شمعد مؼدؾمًي ىمدرهتؿ قمغم حتريػف سمام يدقمؿ معتؼدهؿ ومفق معتؿد، يمام أن يمتى اًمقامين كػس

 ومعتؿدًة ًمدى أشمبوقمف.

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(. 114ٕمحديي قمغم مدقمل اعمفدويي، ص( اًمشفى ا1)

يرمز إمم اظمتصور قمؾقف اًمسالم، إذا يموكً قموئدة قمغم مػرد يموإلموم أو اعمفدي، أو اظمتصور  -ع-( هذا احلرف2)

 ع يموٕئؿي أو اعمفديلم أو آل اًمبقً.قمؾقفؿ اًمسالم، إذا يموكً قموئدة قمغم مج

وومقف خموـمبي اًمرمقز  سمقون اًمػئوت"اعمقىمع اًمرؾمؿل جلامقمي اعمفديلم قمغم ؿمبؽي اإلكؽمكً، سمعـقان:  :راضمع (3)

 م، ذم متوم اًمسوقمي اًمثوكقي قمنم فمفرًا.3/12/2414. سمتوريخ: "اًمديـقي يمؾ طمسى ومئتف



 

(38) 

 

 :املودٌٍن اََوِف َسَشَتاليت اِن  ِعاِقٌَامَلً ِناِكَواأَل يَُّهَأ -د
َقعياهتؿ اعمفديقن سمدقمقهتؿ وقمؿؾقا قمغم كنمهو سملم   ذم اًمعراق، واؾمتجوب هلو قمدد مـ  اًمشِّ

َقعياًمعراىمقلم  وسمدأ اًمقامين قمؿؾف ذم اًمتـقمي واًمبٍمة "، صمؿ أظمذت ذم آكتشور ظمورج اًمعراق، اًمشِّ

واًمـوسيي سموًمعراق، واكتنم ويمالؤه واكتنمت مؽوشمبف ذم قمدد مـ اعمحوومظوت، وكشط ظمورج 

(1)"اًمعراق واإلمورات وذم سمعض اعمفوضمر اًمغرسمقي
أشمبوع نن وم اًمرؾمؿل ، ومـ ظمالل مقىمعفؿ

يران، سمويمستون، اًمؽقيً، ىمطر، اًمعراق، إذم يمثػم مـ دول اًمعومل:  اكتنموا-قمغم طمد ىمقهلؿ-اًمقامين

، الصػ، لبنان، (اجلزيرة اًمعرسمقي) اًمبحريـ، اإلمورات اًمعرسمقي، مٍم، واعمغرب، كجد واحلجوز

ودول أخرى واىترشوا من ىوع ، الواليات املتحدة األمريكوة، السويد، اىكلرتا، كندا، اسرتالوا

اًمبوًمتقك اإلكؽمكً طمقٌ اعمقىمع اًمرؾمؿل، وهمرف آخر من خالل موقعهم عىل
(2)

، وصػحي 

اًمٍماط "شمصدر قمـفؿ سموؾمؿ قمغم اًمػقس سمقك، واعمجؾي اًمشفريي اًمتل  آضمتامقمل اًمتقاصؾ

 ظموصي قمغم اًمققشمققب، وهمػمهو مـ اعمقاضع اًمتل شمسوقمدهؿ قمغم آكتشور.ومقديق وىمـوة  "اعمستؼقؿ

َِِّدِوامَل ِةاَعَىَج اُزَعِش   ن:ٍ
كجؿي داود اًمسداؾمقي يمشعور ًمؾجامقمي، طمقٌ  وضع اعمفديقن ذم يمتبفؿ وكنموا قمغم مقىمعفؿ

كبل سمـل إارائقؾ ؾمقؽقن ذم  إن هذه اًمـجؿي ؾمتؽقن قمغم رايي اعمفدي اعمـتظر، وأن إيؾقو"يؼقًمقن: 

(3)"ضمقش اعمفدي
. 

اهتؿ سمشعور اجلامقمي، وأيده وقمؾؾ اظمتقوره،  وً يمتوسمًمػوت أكصور اًمقامين وىمد وضمد ذم مم

مـ ظمالهلو شمؽشػ قمـ ىمقؿي ومؽوكي اًمـجؿي اًمسداؾمقي قمـد وكؼتٍم قمغم سمعض مو ضموء ومقف، واًمتل 

َيص اًمقفقد، سمؾ هل مـ اًمقفقد  اً يلم، ومـ سملم ذًمؽ أن اًمـجؿي اًمسداؾمقي ًمقسً أمراعمفد

اًمـجؿي ذات اًمشؽؾ اًمسداد واعمشفقرة اًمققم سمقضمقدهو ذم قمؾؿ اًمؽقون اًمصفققين هل ذم "

(4)"ورات اًمؼديؿياحلؼقؼي واًمقاىمع رمز ىمديؿ اؾمتعؿؾ ذم يمثػم مـ احلض
. 

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(. 28( دضمول اًمبٍمة، ص1)

 حمودصمي سموًمصقت واًمصقرة قمغم ؿمبؽي اإلكؽمكً.سمركومٍ ( 2)

 .54، صدضمول اًمبٍمة( 3)

م، إصدارات أكصور اإلموم 2411=هـ1432 /1، ط9محد اعمغرسمقي، صسمتسوم أسمؼؾؿ: ا( اًمـجؿي اًمسداؾمقي، 4)

 (.142، اًمعدد)اعمفدي



 

(39) 

 

أن شُمؼمهـ قمؾقفو مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وقمغم  -اًمـجؿي اًمسداؾمقي-وطمووًمً اعممًمػي ًمؾؽتوب

َقعياًمرهمؿ مـ رضمققمفو إمم شمػوؾمػم  ، إٓ أهنو أوًمتفو سمام وٓ أصالً  اً واًمسـي ومؾؿ دمد هلو ذيمر اًمشِّ

ع داود أو وشمسؿك در  شمـسى اًمـجؿي اًمسداؾمقي إمم داود"ؿملن اجلامقمي، ومؼوًمً: يـوؾمى 

  كجؿ داود، واًمسبى ذم شمؾؽ اًمـسبي ًمقس ٕن أصؾ اًمـجؿي يعقد ًمداود، وًمؽـ ٕن داود

 وً أن يصـع دروقم  سملمر مـ اهلل ؾمبحوكف ذات ؿمؽؾ ؾمداد، ومداود أمره اهلل وً اختذ دروقم

]ؾمقرة   ژڻ ں ں   ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گژ ؾموسمغوت:

 .(1)"[11ؾمبل:
قي؟ وموذا شمعـل اًمـجؿي : هؾ اًمـجؿي اًمسداؾمقي صفققكوذم ؾممال وضمف ٕمحد احلسـ وومقف

أمو اًمـجؿي اًمسداؾمقي ومفل مـ مقاريٌ إكبقوء اًمتل ورصمفو اًمؼوئؿ ": وملضموب ىموئالً اًمسداؾمقي؟

اعمـصقر، )قمؾقف صؾقات ريب( وشمعـل: اعمـتٍم و وهل شمريمز إًمقف  حمؿد سمـ احلسـ اعمفدي

ٓكتظورهؿ اعمصؾح اًمعوعمل  اً هلؿ ورمز اً عورهذه اًمـجؿي، واختذوهو ؿمواًمقفقد اًمصفويـي ارىمقا

اعمققمقد، وهق قمـدهؿ إيؾقو اًمـبل. واًمذي هيلم هذه اًمـجؿي ويؾعـفو يمؿـ يؾعـ يمؾؿي )اهلل أيمؼم( 

اًمتل وضعفو صدام ًمعـف اهلل ذم قمؾؿ اًمعراق، ويؽقن ممـ يؾعـ مقاريٌ إكبقوء، ومفذه اًمـجؿي 

(2)"كجؿي اعمفدى
. 

 

 

 

 

 
 

حلسن افقامين وأكصوره، ـام يتم كؼه دم ـتى افقامين وبقوكوته، وـتى األكصور، وجمؾي هذا هو صعور أمحد ا

 افرصاط ادستؼقم، وادوؿع افرشؿي.

                                                             

 .(سمتٍمف) 32، صعمرضمع كػسفظر: ا( اك1)

–اجلزء إول ) ،ويص ورؾمقل ويامين اإلموم اعمفديأمحد احلسـ  ًمسقد، ا( اكظر: يمتوب اعمتشوهبوت2)
إصدرات  ،64ص، 23ؾممال رىمؿجمؾد وطمد، حتؼقؼ اًمؾجـي اًمعؾؿقي ٕكصور اإلموم اعمفدي، ،(اًمراسمع

 (.96، اًمعدد)أكصور اإلموم اعمفدي



 

(44) 

 

، طمقٌ ضموء ذم اعمقؾمققمي اًمعرسمقي هلؿ ورمًزاوشمعد اًمـجؿي اًمسداؾمقي ذم إصؾ ؿمعوًرا ًمؾقفقد 

إارائقؾ واعمعوسمد اًمقفقديي وذم اًمرمز اًمعوعمل ًمؾقفقديي، وشمظفر ذم قمؾؿ دوًمي "اًمعوعمقي، أهنو :

 .(1)"إؿمقوء اًمتل شمستخدم قمـد ممورؾمي اًمطؼقس اًمديـقي، وذم ؿمعورات خمتؾػ اعمـظامت
ٓ يـبغل آًمتػوت طمقهلو، سمؾ يؽػل أن أي صوطمى قمؼؾ ٓ يصدق  دقموءاتمثؾ هذه آإن 

مـ ىمبقؾ مثؾ هذا ويستطقع مـ أول وهؾي أن حيؽؿ قمغم ذًمؽ سملكف ٓ يصح وٓ يـطبؼ، وؿمئ 

َقعيأطمد مراضمع اًمسذاضمي اًمبوهتي، وًمؾرد قمغم مو ادقموه اعمفديقن، كؽمك   ؿقمؾقف دُ ػَم يتقمم اًمرد، وم اًمشِّ

أن كجؿي إارائقؾ اظمتورهو اهلل ًمؽؾ إكبقوء وحلريمي اإلموم  -اًمقامين-يزقمؿ أمحد إؾمامقمقؾ"سمؼقًمف: 

ؾمالم أو ؿمعور ًمؾـبل أو اعمفدي، واًمصحقح أكف ٓ يقضمد دًمقؾ قمغم أن كجؿي داود مؼدؾمي ذم اإل

(2)"ًمؾؿسؾؿلم
. 

ََ ِةٌَِعَد ِسِشن َناِئَسًَ  :ِّاِنَىال
اقمتؿد أشمبوع أمحد اًمقامين قمغم قمدة وؾموئؾ شمـنم ومؽرهؿ واقمتؼودهؿ ًمؽل يتؿ شمقصقؾف ٕيمؼم 

 قمدد مـ اًمـوس ذم خمتؾػ دول اًمعومل، وقمـ ـمريؼ أؾموًمقى طمديثي ومتطقرة، ومـفو:

 نشس الكتب ًاملؤلفات-1
سمتلًمقػ اًمؽتى اًمتل شمدقمق إمم قمؼقدهتؿ، وىمد وضعقا ذم  وً سموًمغ وً أكصور اًمقامين اهتامم اهتؿ 

متعدد  وً واًمتل ىمورسمً مخسلم يمتوسم -أمحد احلسـ اًمقامين–ذًمؽ قمنمات اعممًمػوت، مـفو إلمومفؿ 

آدموهوت، سمعضفو يتؽؾؿ ذم اًمعؼقدة وسمعضفو يتعرض ًمتػسػم آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ وذح 

ًمؽـ سمام يميد ومؽره وعمصؾحي دقمقشمف، وسمعض اًمؽتى شمتعؾؼ سموًمػؼف   اًمؽريؿأطموديٌ اًمـبل 

وإطمؽوم اًمنمقمقي، ومـفو اًمؼصص اًمـبقي وطمؽويوت قمـ إكبقوء، واًمبعض أظمر قمبورة قمـ 

وممًمػوت ٕشمبوقمف وأكصوره زادت قمـ اعمئي ، ومقفو قمـ أؾمئؾي اعمشؽؽلم ًمدقمقشمف أضمقسمي يرد

 غم هنٍ زقمقؿفؿ، وىمد طمصؾً مـفو ٕدقمؿ سمحثل قمغم أرسمعي قم اً ؾمػم وً وشمـققمً ذم اًمتلًمقػ أيض

                                                             
(، 25/244كظر: اعمقؾمققمي اًمعرسمقي اًمعوعمقي، جمؿققمي مـ اًمعؾامء واًمبوطمثلم، )ج( ا1)

 اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي.-م،  ممؾمسي أقمامل اعمقؾمققمي ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمريوض1999هـ=2/1419ط

 .( )مرضمع ؾموسمؼ(سموظمتصور) 74و 73( راضمع: دضمول اًمبٍمة، ص2)



 

(41) 

 

مـ أطمد أشمبوقمفؿ وً قمنم يمتوسم
(1)

، سموإلضوومي إمم أهنؿ رومعقا يمؾ يمتبفؿ ومو يـنموكف قمغم مقىمعفؿ 

 قمغم ؿمبؽي آكؽمكً.

 إقاوة املناظسات العمنَة-2
مـ ؿمدة اقمتـوىمفؿ عمذهبفؿ سمذًمقا يمؾ مو اؾمتطوقمقا طمتك يصؾ معتؼدهؿ ٕيمؼم قمدد مـ 

اًمـوس، ومـف قمؼد اعمـوفمرات واحلقارات قمغم اًمشوؿموت اًمػضوئقي، مـفو: ىمـوة احلوومظ، واًمصػو، 

َقعيواعمستؼؾي، وهمػمهو مـ اًمؼـقات اًمتل شمريمز قمغم يمشػ مو قمـد  مـ خموًمػوت قمؼديي  اًمشِّ

قمغم جمؾتفؿ إؾمبققمقي أو قمغم صػحتفؿ قمغم ؿمبؽي  وذقمقي، ويعؾـ اًمقامين وأشمبوقمف دائامً 

أو مـ ظمالل مقىمعفؿ قمغم ؿمبؽي آكؽمكً أهنؿ يريدون أن  -اًمػقس سمقك-ٓضمتامقملاًمتقاصؾ ا

يـوفمروا مـ يريد أن يتعرف قمغم اًمدقمقة، ويطوًمبقن اعمراضمع واًمعؾامء مـوفمرهتؿ، وأيمد ذًمؽ أطمد 

 إن أكصور اإلموم اعمفدي ظموضقا مجؾي مـوفمرات مع اًمتقور اًمصدري ذم سمغداد "إكصور إذ يؼقل: 

 أشمبوع اًمسقد حمؿقد احلسـل اًمٍمظمل، ويمؾ هذه اًمردود واعمـوفمرات سمرزت صدق  واًمبٍمة، ومع

(2)"اًمدقمقة وسمطالن مو ـمرطمتف اجلفي إظمرى، وهؿ أن معرضقن قمـ اًمدقمقة
. 

-ومل يؽتػ هبذا سمؾ أقمؾـ اًمقامين قمغم مقىمعف اًمرؾمؿل اعمبوهؾي ًمدقمقة قمؾامء إديون اًمثالصمي

، وهذا هق كص سمقون -قمغم طمد ىمقًمف-ومي صوطمى احلؼعمعر -اإلؾمالم واًمقفقديي واًمـٍماكقي

ل حمؿد آواحلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل ظذ حمؿد و ،بسم اهلل افرمحن افرحقم"اعمبوهؾي: 

األئؿي وادفديغ، وظذ األكبقوء وادرشؾغ، وافؾعـي افدائؿي ظذ خمريب رشائعفم إػ ؿقوم يوم 

ن حجي اهلل ظذ افـوس أزمون، وال يؿؽن أن يتعدد، ـام افدين، افدين الهلي احلق واحد دم ـل 

ودم هذا افزمون األديون الهلقي ظذ هذه األرض هي  واحد دم ـل زمون، وال يؿؽن أن يتعدد،

الشالم وادسقحقي وافقفوديي، وـل دين يـؼسم إػ ضوائف، وأكو افعبد ادسؽغ ادستؽغ بغ 

فديوكوت الهلقي افثالث ودم ـل األرض فؾؿبوهؾي دعرؾي يدي ربه، أدظو ـبور ظؾامء افطوائف وا

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژصوحى احلق، وهي أن كبتفل إػ اهلل ؾـجعل فعـي اهلل ظذ افؽوذبغ: 

                                                             
حمؿد قمطقي، مٍمي اجلـسقي، وأصؾف مـ اعمـقومقي ويؼقؿ ذم  :ى صقدزم مـ أكصور اًمقامين، ُيدقمك( وهق ـمبق(1

 ر ـمـطو اًمتوسمعي عمحوومظي اًمغرسمقي سمجؿفقريي مٍم اًمعرسمقي.إؾمؽـدريي، وىمد ىموسمؾتف سمؿحطي ىمطو

، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2412=ـه1/1433، ط6وموضؾ اًمتؿقؿل، ص( دًمقؾ إدًمي، (2

 (.168اًمعدد)



 

(42) 

 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى  ى ې ې

ؾنن مل يستجقبوا فدظويت ؾؾقعؾؿوا أهنم ، [61]آل قمؿران: ژېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

مالئؽي اهلل يصبوهنو ظذ  أاهلل بوفعذاب وادثالت افتي بدومن يتبعفم دم ضالل مبغ، وشقبقدهم 

ـزل افعذاب إال بعد وجود أهل األرض، ؾؼد كزل افعذاب ظذ مواضع دم هذه األرض، واهلل ال يم 

 ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭژ :رشوفي إهلقي ظذ األرض

 ."[15اإلاراء:] ژەئ   ەئ ائ ائ      ى ى ېې

 (املودٌٍن  )ة االنرتنت ًامسىشبكاملٌقع السمسُ  عمى -3
ًمقعؼم قمـفؿ ويروج ٕومؽورهؿ ومذهبفؿ، وومقف يتؿ  وً أؾمس اعمفديقن أشمبوع اًمقامين مقىمع

 .orgwww.almahdyoon.: اإلقمالن قمـ يمؾ مو يتعؾؼ هبؿ واؾمؿ اعمقىمع

ول اإلمام املهدي مكن اهلل له يف السيد أمحد احلسن ويّص ورس": وقمـقان اًمصػحي اًمرئقسي

 "األرض
 ، وىمد شمردد"اًمبقعي هلل"وسمجوكبف مـ اًمـوطمقي اًمقرسى قمؾؿ أسمقض مؽتقب قمؾقف سموًمؾقن إمحر

قمنمات أٓف قمغم هذا اعمقىمع ًمقتعرومقا قمغم هذا اًمػؽر اجلديد وهذه اجلامقمي اجلديدة،  وأيمثر 

آظمر إطمصوئقي قمغم ً اـمؾعين، طمقٌ صػحي أمحد احلسـ اًمقام اً صػحوت اعمقىمع زيورًة وشمردد

ًمسػمة اًمقامين  وً وىمورئ اً زائر( 157536) سمؾغً قمدد اًمزيورات ، وىمدم2/92/2094: سمتوريخ

وآظمر ، اً زائر (1149144) وظمطوسموشمف، اً زائر (966721)سمؾغ قمدد اًمزائريـ عمؽتبتف و، اعمزقمقم

ًمؽتى  اً زائر (60004)أيمثر اًمصػحوت زيورًة صػحي يمتى أكصوره طمقٌ سمؾغ قمدد زائرهيو 

 إشمبوع وإكصور.

 عمى الشبكة العنكبٌتَة الٌَتٌَب وٌقع قناة فَدٌٍ عمى-4
ىمـوة شمعرض اًمػقديقهوت واًمصقر اًمتل شمعؿؾ قمغم شمليقد اًمػؽر  -أشمبوع اًمقامين-أكشل اعمفديقن

، "The Savior of Mankind Tv: "يواؾمؿفو سموإلكجؾقزي "ىمـوة اعمـؼذ اًمعوعمل  "وأؾمؿقهو 
م، ومـ 2412ديسؿؼم  13ىمفو يقم اخلؿقس  اًمققشمققب قمغم اإلكؽمكً، وشمؿ إـمالوذًمؽ قمغم

ة يقشمققب ًمؾبٌ اعمبوذ ٕكصور أول ىمـوصػحي اعمقىمع اًمرؾمؿل، ومفل  ظمالل شمعريػفؿ هلو قمغم

أؾمؽماًمقو، إيران، اًمسقيد،  مجقع إكصور مـ اًمعراق، مٍم، موم اعمفدي، دمؿع، ذم مؽون واطمداإل

http://www.almahdyoon.org/
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ومل ًمقعطقا حمورضات، وًمقؼدمقا سمرامٍ متـققمي، و ًمقعؼدوا مـوفمرات و ومـ مجقع أكحوء اًمع

 .اً مؾققن زائر 1يؼدمقا أومالم وصموئؼقي، وزاد قمدد اًمذيـ ؿمفدوا صػحي اًمؼـوة قمـ 

 عمى االنرتنت صفخة عمى الفَس بٌك-5
ؿـع إلىمـوع اًمـوس سمػؽرهؿ أهنؿ أرادوا أن يصؾقا إمم اعمجت -أكصور اًمقامين-سمؾغ اهتامم اعمفديلم

جبـلم هلـو واعمشـوريملم قمـ ـمريؼ صػحي اًمتقاصؾ آضمتامقمل اًمػقس سمقك، واًمتل وصؾ قمدد اعمع

ــو ي ــًو( 323887) ؼــؽمب مـــومقفــو م ــوريخ:  ،أًمػ واؾمــؿ اًمصــػحي أمحــد  م،2/12/2414سمت

 احلسـ،ويعرومقن سموًمصػحي سمؤيت: )صػحي رؾمؿقي يؽتى هبو أمحد إؾمامقمقؾ صوًمح ويص 

مـ ظمالل اًمصػحي مـوىمشي اًمدقمقة اًمقامكقي واًمـرد مــ اًمـقامين (، ويتؿ رؾمقل اإلموم اعمفدي و

وأكصوره قمغم شمسوؤٓت واؾمتػسورات اعمتوسمعلم، كنمـ صـقر وومقـديقهوت وشمسـجقالت صـقشمقي 

ًمؾقامين ويمؾ مو يؼقم سمـف معتـؼـق اًمـدقمقة، سموإلضـوومي ًمؾغرومـي اًمصـقشمقي ٕكصـور اإلمـوم اعمفـدي 

هبي ًمؾػقس سمقك قمغم ؿمبؽي اًمتقيؽم ًمؾتقاصؾ ًمؾؿحووره قمغم اًمبوًمتقك، ويمذًمؽ صػحي رؾمؿقي مشو

ذم ؿمتك مـوطمل اًمتقاصؾ آضمتامقمل، ومؾؿ يؽميمـقا  وً مع يمؾ اًمػئوت وإومؽور وقمرض اًمدقمقة هموًمب

هلـؿ شمقاضمـد واضـح قمـغم اًمشـبؽي  وً ًمـنم أومؽورهؿ إٓ ومتحقه، ومغوًمبـ وً إٓ ؾمؾؽقه، وٓ سموسم وً مسؾؽ

 .اً وذيمر اً ً وضمدت هلؿ أصمرومحقثام شمصػحً صػحوت آكؽمك -آكؽمكً-اًمعـؽبقشمقي

 جممة الصساط املستقَي-6
شمصدر قمـ أكصور أمحد احلسـ اًمقامين، يـقم  -قمغم طمسى وصػفؿ هلو-هل جمؾي قمؼوئديي قمومي

ًمســي  997سمـوًمرىمؿ اًمثالصموء مـ يمؾ أؾمـبقع، وهـل معتؿـدة ًمـدى كؼوسمـي اًمصـحػقلم سمـوًمعراق، 

 .م2411

، ووصـقي وً قامين ذم أقمغم اًمصػحي يؿقــيتصدر اعمجؾي ذم اًمصػحي إومم مـ يمؾ قمدد كسى اًم

، وقمــوويـ -قمبداًمرزاق اًمديراوي-، واومتتوطمقي يؽتبفو رئقس اًمتحريراً رؾمقل اهلل ًمقؾي ووموشمف يسور

قمريضي شمؾخص حمتقيوت اًمعدد، صمؿ شمليت يمتوسموت اًمقامين، وإضموسموشمف قمغم أؾمـئؾي اًمؼـراء، وشملويالشمـف 

قمــ معتؼـدهؿ  اً ؽتـى أكصـوره وأشمبوقمـف ذودٔيوت اًمؼرآن وأطموديٌ اًمـبل  سمام يدقمؿ ومؽـره،  وي

 وإمومفؿ، وسموعمجؾي سمريد ًمؾؼراء يؾتؼقن ومقف أؾمئؾي وجيقبقن قمؾقفو.

وممو ًمقطمظ ذم اعمجؾي أهنؿ يريمزون ويؽررون ذيمر وصقي اًمـبل ًمقؾي ووموشمـف، ورسمـام ضمـوءت ذم 

عـراق قمدد واطمد مو يؼرب مـ أرسمع مرات، ويمذًمؽ ًمػً كظر اًمؼورئ عمؽوشمى سمقع اعمجؾي داظمؾ اًم
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 ، اًمـوسيـي،اًمبٍمة) ـؽتى اًمرئقز سمبغداد، وهمػمهو سمًمؾبقع، مـفو اعم وً واًمتل ىمورسمً أطمد قمنم مؽتب

 وًمؾؿجؾي مقىمع ، ، اًمؽقت، اًمـجػ إذف، احلؾي (يمريمقك، اًمديقاكقي، مقسون، يمرسمالء اعمؼدؾمي

 .  com313www.nsr.: كؽمكًقمغم ؿمبؽي اإل

م، 2411كـقومؿؼم  29هـ، اعمقاومؼ 1433حمرم  3( سمتوريخ: اًمثالصموء 19وىمد أقمؾـقا ذم اًمعدد )

 2سمتـوريخ: اًمثالصمـوء  114أكف شمؿ اومتتوح مدرؾمي وطمسقـقي أكصور اإلموم اعمفدي سملعموكقو، وذم اًمعدد 

م شمؿ اومتتوح مدرؾمـي وطمسـقـقي أكصـور اإلمـوم 2412أسمريؾ  24هــ، اعمقاومؼ 1433مجودى اًمثوين 

 عمفدي ذم سمغداد.ا

http://www.nsr313.com/
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 الفصل األّل: املعتكدات اخلاص٘ باملَدٓني

 
 

َّل        لـنَـدٓـٔـًمـعتكـدات  ا الَفِصُل اأَل  
 
 

 :عة مباحثتسويشتمل عىل 

اإلمام٘ 

 العصن٘ 

الغٔب٘ 

الزجع٘ 

البداٛ 

التكٔ٘ 

 املَدّٓ٘ 

 الطٔي٘  

العَْر  
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 مدخل:
قمـ أسمرز وأظمص قمؼوئد مجوقمي اعمفديلم، واًمتل ,سمنذن اهلل,ن احلديٌ ذم هذا اًمػصؾؾمقؽق

اقمتؿدوا ومقفو قمغم قمؼوئد آصمـل قمنميي، ومـ ظمالل احلديٌ قمـ شمؾؽ اًمعؼوئد يظفر اًمتـوىمض 

َقعياًمذي ىموم قمؾقف مذهى  قمنميي، ويمذا مذهى اعمفديلم، وموإلمومي أصؾ أصقؾ،  آصمـل اًمشِّ

وريمـ ريملم قمـ اإلمومقي آصمـل قمنميي، وقمـد اعمفديلم، ًمؽـ يليت اًمتـوىمض سمقـفؿ: طمقٌ آصمـل 

، ويقاومؼفؿ اعمفديقن ذم ذًمؽ، همػم أهنؿ ظموًمػقهؿ وً قمنميي ٓ شمعؽمف إٓ سمنمومي آصمـل قمنم إموم

سملن  ,قمغم زقمؿفؿ,واعمحووٓت اًمقامكقي إلصمٌوت إمومي اًمقامين ذم إصمٌوت إمومي أمحد احلًـ اًمقامين،

ًمديف قمؾقم ًمقًً قمـد أطمد، وهق مميد ومرؾمؾ مـ ىمٌؾ اإلموم اعمفدي،  ,أمحد احلًـ,يامكقفؿ

وإشمقوكف سموعمعجزات واًمؽرموت، وظمروضمف سمؽثرة اعمـوموت واًمرؤى سموإلموم، ويمؾ هذا ذم احلؼقؼي 

صمؿ مو  ؿتفؿ، ًمؽـ عمو صدع هبو أمحد اًمقامين أكؽروا قمؾقف، مـ صؿقؿ معتؼدات آصمـل قمنميي ذم أئ

ومتليت اًمعصؿي واًمتل يرى آصمـو قمنميي أهنو ًمألئؿي ومؼط، ؽمشمى قمغم اقمتؼودهؿ ذم اإلمومي، ؾمق

واعمفديقن عمو أصمٌتقا إمومي اًمقامين شمرشمى قمؾقف قمصؿتف سموقمتٌوره اإلموم، وموًمقامين معصقم ذم كظر 

 قمؼقدة اعمفدويي واًمتل شمعد مـ ، صمؿ شمليتوً صمـل قمنميي ًمقس معصقمأشمٌوقمف وأكصوره، وذم كظر آ

وؾمقؽقن اًمٌحٌ ومقفو سمٌمء مـ اًمتػصقؾ، واًمقامين هق اعمفدي إول  مرشمؽزات دقمقة اعمفديلم،

واًمرضمعي واًمتؼقي  اًمغقٌي مـ اعمفديلم آصمـل قمنم قمؼى إئؿي آصمـل قمنم، ومـ سمعدهو قمؼوئد:

، ومـ اعمالطمظ ذم ممًمػوهتؿ ًمتل ؿمورك اعمفديقن ومقفو آصمـل قمنمييوا واًمٌداء واًمظفقر واًمطقـي،

ويمتٌفؿ، يمثرة اًمتلًمقػ واًمؽتوسمي ذم اإلمومي واعمفدويي واًمعصؿي، ومل شمٌؾغ ممًمػوهتؿ ذم اًمعؼوئد 

مو أًمػقه ذم مو خيص ًمى مٌؾغ   ,اًمغقٌي واًمرضمعي واًمتؼقي واًمٌداء واًمظفقر واًمطقـي,إظمرى

ي واعمفدويي واًمعصؿي، ومـ ظمالل مـوىمشي شمؾؽ اًمعؼوئد ذم اًمصػحوت اًمدقمقة اًمقامكقي يموإلموم

 اًمتوًمقي ؾمقظفر ذًمؽ، وقمغم اهلل ىمصد اًمًٌقؾ -
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 ٘ــاَمــَماملبحح األّل: اإِل
وأقمظؿ اًمؼضويو اًمتل دار طمقهلو اجلدل واخلالف سملم اعمًؾؿلم ومـ  إنَّ اإلمومي ىمضقي مـ أهؿّ 

 اء يمونؾمق  اًمـٌل خيؾػ ومقؿـ اهلل رؾمقل حوسميص اظمتؾػ طملم ،أول حلظي سمعد ووموة اًمـٌل 

أن شمؽقن اخلالومي ذم أهؾ اًمٌقً، وطمًؿً   أم مـ إكصور، ورأى سمعض اًمصحوسمي ىمريشمـ 

، واكتفل  واضمتؿعقا قمؾقف ومـ سمعده قمؿر صمؿ قمثامن صمؿ قمكمّ  اخلالومي سموًمٌقعي ًمًقدكو أيب سمؽر 

 إمر سموًمـًٌي ٕهؾ اًمًـي- 
َقعيًمدى  اً يمٌػم اً ًمً شمشغؾ طمقزًمؽـ اًمؼضقي ؿمغؾً وٓ زا قمغم وضمف اًمعؿقم، وقمـد  اًمشِّ

َقعي سمؼقي  قماإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي قمغم وضمف اخلصقص، ومفل إؾموس قمـدهؿ، وقمؾقفو شمؼ اًمشِّ

 ذم مؼدمتفؿ ؾمقدكو قمكّم  وً اًمعؼوئد، ومـ اًمقاضمى قمغم يمؾ ؿمقعل اإليامن سمنمومي اصمـل قمنم إموم
 -ؽرياًمعً احلًـ سمـ حمؿد وآظمرهؿ

 

 :(1)التعزٓف باإلمام٘: أّاًل
أمف يممف  ، سموًمػتح: اًمؼصد،مّ إَ "ضموء ذم يمتى اًمؾغي مو يدل قمغم معـك اإلمومي، وومقف:لغ٘: 

أمًو إذا ىمصده، ويؿؿتف: ىمصدشمف، وشمقؿؿتف: ىمصدشمف، وحيتؿؾ أن يؽقن إم أىمقؿ مؼوم اعملمقم، أي 

(2)"هق قمغم ـمريؼ يـٌغل أن يؼصد
ؾغي أن يمؾؿي إم شمدور طمقل اًمؼصد وموًمقاوح قمـد أهؾ اًم، 

 واًمتقضمف-
ً   أهُؾ  َض رَّ عَ قمـدمو شمَ  اصطالحًا: ؽوكً صمؿي وم، ذم آصطالح ي ًمتعريػ اإلموميـَّ اًم

اإلمومي مقوققمي خلالومي اًمـٌقة "ؼول: سمف صوطمى إطمؽوم اًمًؾطوكقي، وم قمرومفو مـفو شمعريػوت، 

                                                             
ل، عمقاىمػ، ًمعضد اًمديـ اإلجي، اكظر: اطمقل شمعريػ اإلمومي قمـد أهؾ اًمًـي اًمتػصقؾاًمٌقون وعمزيد مـ ( 1)

م، دار اجلقؾ، 1997=هـ1.1417، ط3.547قمؿػمة، جهـ، حتؼقؼ: قمٌداًمرمحـ 756قموم  اعُمَتَقرمَّ 

قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ حمؿد، اسمـ ظمؾدون أسمق زيد، وزم مؼدمي اسمـ ظمؾدون،   ، واكظر:ًمٌـون,سمػموت

دار اًمػؽر، م، 1988=هـ2.1448، حتؼقؼ: ظمؾقؾ ؿمحودة، ط239اًمديـ احليمل اإلؿمٌقكم، ص

قَعي، واكظر: كظريي اإلمومي ًمدى سمػموت ، شموريخ 19آصمـل قمنميي، اًمديمتقر أمحد حمؿقد صٌحل، ص اًمشِّ

 ًمٌـون-,م، سمدون رىمؿ، دار اًمـفضي اًمعرسمقي، سمػموت1991هـ=1411اًمطٌعي: 
اًمعومؾلم سمدار ، حتؼقؼ كخٌي مـ 132اكظر: ًمًون اًمعرب، ٓسمـ مـظقر، سموب اهلؿزة، مودة )أمؿ(، ص( 2)

اعمعورف، وهؿ: قمٌداهلل قمكم اًمؽٌػم، حمؿد أمحد طمًى اهلل، هوؿمؿ حمؿد اًمشوذزم، دار اعمعورف، يمقركقش 

 مٍم-,اًمـقؾ، اًمؼوهرة
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(1)"ذم طمراؾمي اًمديـ وؾمقوؾمي اًمدكقو سمف
اإلمومي "شمعريػ يؼقل ومقف:  ,اجلقيـل–، وإلموم احلرملم

(2)"ريوؾمي شمومي، وزقمومي شمتعؾؼ سموخلوصي واًمعومي ذم مفامت اًمديـ واًمدكقو
 - 

مـ  ذم اًمديـ وٓ أصالً  وً يتضح مـ هذيـ اًمتعريػلم أن اإلمومي قمـد أهؾ اًمًـي ًمقًً ريمـ

 أصقًمف، وإكام ووعً ًمرضمؾ خيؾػ اًمـٌل وحيرس اًمدكقو سموًمديـ- 

َقعيقمـد  مياإلمو أمو شمعريػ اًمشِّ
(3)

اإلموم ذم طمؼقؼتف ": صوطمى يمتوب )اإلمومي( ىمولومؼد ، 

هق شمعٌػم قمـ مرضمع متخصص ذم أمقر اًمديـ، وهق ظمٌػم طمؼقؼل سمف سمحقٌ ٓ يداظمؾ معرومتف 

(4)"اخلطل وٓ يالسمًفو آؿمتٌوه
  - 

َقعيوشمعريػ آظمر يؼمز أمهقي اإلمومي ًمدى  مـ  كعتؼد أن اإلمومي أصؾ" يؼقل: ، وومقفاًمشِّ

أصقل اًمديـ ٓ يتؿ اإليامن إٓ سموٓقمتؼود هبو، وٓ جيقز ومقفو شمؼؾقد أسموء وإهؾ واعمرسملم مفام 

(5)"قمظؿقا ويمؼموا، سمؾ جيى اًمـظر ومقفو يمام جيى اًمـظر ذم اًمتقطمقد واًمـٌقة
  - 

 

                                                             
أمحد مٌورك اًمٌغدادي،  احلًـ اعمووردي، حتؼقؼ: اًمديمتقر يبٕ( إطمؽوم اًمًؾطوكقي واًمقٓيوت اًمديـقي، (1

 اسمـ ىمتقٌي، اًمؽقيً-  م، مؽتٌي دار1989=هـ1449 .1، ط3ص

اعمعوزم اجلقيـل، حتؼقؼ: اًمديمتقر مصطػك طمؾؿل، ( همقوث إمؿ ذم اًمتقوث اًمظؾؿ، إلموم احلرملم أيب (2

 ,دار اًمدقمقة سموٕؾمؽـدرييُيـنم ٕول مرة قمـ أرسمعي خمطقـموت، ، 15، صأمحد ومماد قمٌداعمـعؿ اًمديمتقر

 - مٍم

َقعيمع يي، اكظر: ًمؾؿزيد قمـ اًمتعريػ سموإلمومي قمـد آصمـل قمنم (3) اإلمومقي ذم قمؼوئدهؿ، ضمعػر  اًمشِّ

اإلمومي هـ، كنم معووكقي ؿممون اًمتعؾقؿ واًمٌحقث اإلؾمالمقي، واكظر: 1413. 1، ط54اًمًٌحوين ص

صدار وزارة اإلرؿمود هـ، إ1.1442، ط33ص ولطمتك وٓيي اًمػؼقف، قمٌداحلًلم حمؿد قمكم سمؼّ 

، اًمطٌعي إومم ؾمـي 15هو اًمؼرآكقي، قمٌداهلل دؿمتل صإيران- واكظر: اإلمومي ذم ضمذور,اإلؾمالمل، ىمؿ

م، اًمؽقيً، واكظر: شموريخ اًمعؼوئد اًمشقعقي وومرىمفو، اعمػمزا ومضؾ اهلل سمـ اعمػمزا كٍم 2442هـ، 1423

، 133اهلل، اعمعروف سمشقخ اإلؾمالم اًمزكجوين، شمؼديؿ وحتؼقؼ: همالم قمكم همالم قمكم كقر اًمقعؼقيب، ص

ـنم اًمتوسمعي ًممؾمتوكي اًمروقيي اعمؼدؾمي، إيران، واكظر: اعمفدي اعمـتظر هـ، ممؾمًي اًمطٌع واًم1.1428ط

َقعيقمـد   -13آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ

 ، دار احلقراء ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع-99ضمقاد قمكم يمًور، ص :( اإلمومي، مرشمه اعمطفري، شمرمجي(4

، مريمز إسمحوث ـ سمدون رىمؿه1422:عياًمطٌشموريخ  ،73حؿد روو اعمظػر، صعمَموِمقَّي، ( قمؼوئد اإلِ (5

 اًمعؼوئديي سمنيران- 



 

  (49) 

 

ِري ويمام ذيمر ُمَطفَّ
(1)

َقعيقمـدمو كريد كحـ ":ىموئالً    رؤيتـو مـ  وً أن كعد أصقل اًمديـ اكطالىم اًمشِّ

ي إكـو كدظمؾ اإلمومي ذم كطوق أًمـٌقة واًمعدل واإلمومي واعمعود، اعمذهٌقي، كؼقل: إهنو اًمتقطمقد وا

أصقل اًمديـ
"(2)

- 

َقعيوموإلمومي قمـد  ديـ، واإلموم جيى أن يمام هق واوح ذم اًمتعريػوت اًمًوًمػي أصؾ ذم اًم اًمشِّ

عؾقهو ذم مـزًمي اًمتقطمقد ٓ خيطل، سمؾ ضم ومعصقمً  ؾ يؽقنذم أمقر اًمديـ سم وً يؽقن متخصص

 واًمـٌقة- 

كًتطقع اًمقىمقف قمغم قمؼقدة اإلمومي  ,أشمٌوع اًمقامين–أو – لماعمَْفِديّ –وسموًمـظر إمم يمتى اًمؼقم 

قمنميي أم شمتػؼ معفو ؟ ومعؼقدة ل وهؾ ختتؾػ قمـ اإلمومي قمـد آصمـ قمـدهؿ، ويمقػ كظروا إًمقفو،

قَ اإلمومي مـ إصقل اًمتل اقمتؿدت قمؾقفو يمؾ ومرق   وً أؾموؾمق اً صٌحً قمـدهؿ حمقروأ ،عياًمشِّ

 مـ أصقل اًمديـ-  أصقالً 

َِِدّٓني:: ًاثاىٔ  اإلمام٘ عيد امَل
َقعيإنَّ اإلمومي ذم ومؽر اعمْفِدّيلم سموًمـًٌي عمعتؼد  ذم  اشمػوقواظمتالف،  اشمػوقاإِلَموِمقَّي سمقـفام  اًمشِّ

اعمفديلم قٌ إن واظمتالف طمأصؾ مـ أصقل اًمديـ وريمـ مـ أريموكف،  اجلؿقع اإلمومي قمـدأن 

َقعيمجقع  ظمرضمقا قمـ أكف اإلموم اًمثوًمٌ قمنم، زقمؿقا و ،ذم إصمٌوت إمومي أمحد احلًـ اًمقامين اًمشِّ

َقعيوقمـد  ،زادوا واطمداً قمـد اعمفديلم وموٕئؿي  ىمد سمذًمؽ  قؽقن اعمفديقنوم وً قمنم إموم لاصمـ اًمشِّ

َقعيظموًمػقا إمجوع   اإِلَموِمقَّي ذم قمدد إئؿي-   اًمشِّ

َقعيٓصمـو قمنم اعمتػؼ قمؾقفؿ قمـد وموإلئؿي ا  اًمشِّ
(3)

َقعيتػؼ قمؾقفؿ سملم ، واعم أهنؿ هؿ إئؿي  اًمشِّ

واًمؼقل سمنمومي همٓء إئؿي هق مـ "اعمـصقص قمؾقفؿ، وٓ يؼقل أطمد مـفؿ سمخالف ذًمؽ، 

َقعيضورات مذهى  ؽ ُش ّؽؽ ذم إمومي أطمدهؿ أو يَ َش يُ  اً قَّي آصمـل قمنميي، ومؾق أن أطمداإِلَمومِ  اًمشِّ

                                                             
هـ، ذم ـمفران، درس قمغم 1399هـ ، واهمتقؾ ؾمـي 1338هق:  مرشمه مطفري سمـ حمؿد طمًلم، وًمد ؾمـي ( 1)

واًمده ذم مديـي مشفد، صمؿ اكتؼؾ إمم ىمؿ طمقٌ أهنك دراؾمتف ذم اًمػؼف وإصقل واًمػؾًػي واعمـطؼ، وسمعد 

َقعيػؾًػي ذم ضمومعتفو- اكظر: مًتدريموت أقمقون ذًمؽ ؾمؽـ ـمفران وشمقمم شمدريس اًم ، اعمجؾد اًمثومـ، اًمشِّ

 )سمتٍمف(- 221ص

 )مرضمع ؾموسمؼ(- 37رشمه اعمطفري، صعم( اإلمومي، 2)

 -7,8رهؿ واًمتعريػ هبؿ ذم اًمتؿفقد، صشمؼدم ذيم( 3(



 

  (54) 

 

(1)"قمـ هذا اعمذهى وً ظمورضميؽقن سمذًمؽ 
اصمـل قمنم  وً ، وزاد اعمَْفِدي قن قمغم آصمـل قمنم إموم

خيؾػقهنؿ، وأن أول اعمَْفِدّيلم هق أمحد احلًـ اًمقامين واًمذي حتدث قمـ كػًف ذم ؾمػمشمف  وً مفدي

إكف "  يؼقل: (،اًمًوـمع ذم اًمرد قمغم أمحد اًمؽوـمع اًمؼمهون )صوطمى يمتوب  كؼؾفو قمـف اًمذاشمقي و

أكً إموم  ذم اعمـوم وىمول ًمف:  وأشموه اإلموم اعمفدي  ،إطمدى اعمرات ذم ,اًمقامينأي – يمون كوئامً 

(2)"ومـ أسمـوئل وأكً اإلموم اعمفدي اًمثوين
 - 

وأن اًمقامين هق "،وً إئؿي قمددهؿ أرسمعي وقمنميـ إمومأن  يرون,اًمقامين وأكصوره,وموعمَْفِدي قن

واًمعنميـ، وهق اعمفدي إول مـ اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم، وأول اإلموم اًمثوًمٌ قمنم مـ إرسمعي 

(3)"مؼرب إمم أسمقف وؾمقده اًمذي أىمومف، أي اإلموم اعمفدي حمؿد سمـ احلًـ وأول مممـ سمف
 ،

َقعيوظموًمػقا قمؿقم  َقعيذم هذا، وأصٌحقا ذم كظر  اًمشِّ ظمورضملم قمـ اعمذهى، وطمووًمقا إصمٌوت  اًمشِّ

ردة قمـ آل اًمٌقً وـمققمقهو خلدمي همروفؿ، وهـوك أطموديٌ ذًمؽ سموٕدًمي وسموًمروايوت اًمقا

 وروايوت يمثػمة كؽتػل سمذيمر سمعضفو ومـفو:

أظمرج اًمؽؾقـل ,1
(4)

ذم اًمؽوذم قمـ حمؿد سمـ حيقك قمـ قمٌداهلل سمـ حمؿد اخلشوب قمـ اسمـ 

ؾمامقمي قمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ رسموط قمـ اسمـ أذيـي قمـ زرارة ىمول: ؾمؿعً أسمو 

ث مـ  آثـو ظؼ اإلموم يؼقل:ضمعػر رشقل اهلل ومـ وفد مـ آل حمؿد ـؾفؿ حمدَّ

(5)"وفد ظع، ورشقل اهلل وظع ظؾقفام افسالم مهو افقافدان
روايي ذيمرهو صوطمى  ه، ومفذ

وقمؾؼ قمؾقفو سمؼقًمف: واوح مـ هذه اًمروايي أن إئؿي  (وً مو سمعد آصمـل قمنم إموم)يمتوب

 صمالصمي قمنم، وموٕئؿي آصمـو قمنم اعمذيمقرون 

                                                             
 ديي سمنيران- هـ، مريمز إسمحوث اًمعؼوئ1.1421، ط8اعمقالين، ص إمومي سمؼقي إئؿي، اًمًقد قمكم احلًقـل (1)

  )مرضمع ؾموسمؼ( )سمدون سمقوكوت(- 4، صًمؾحوج طمًلم( 2)

، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2412=هـ1.1433، ط39ء اًمًومل، صقمال ( أمحد اعمققمقد،3)

 (-138اًمعدد)

هق: حمؿد سمـ يعؼقب اًمؽؾقـل، يؽـك أسمو ضمعػر، صمؼي، قمورف سموٕظمٌور، ًمف يمتى مـفو: اًمؽوذم، شمقذم ؾمـي ( 4)

 )سمتٍمف(- 212و211سمٌغداد، ودومـ سمٌوب اًمؽقومي ذم مؼؼمهتو- اكظر: اًمػفرؾمً، ًمؾطقد، ص هـ328
مو ضموء ذم آصمـل "اجلزء إول واًمثوين، يمتوب احلجي، سموبحمؿد سمـ يعؼقب اًمؽؾقـل،  أصقل اًمؽوذم، (5)

 -)مرضمع ؾموسمؼ(447و446ص (،7، رىمؿ)"قمنم واًمـص قمؾقفؿ



 

  (51) 

 

(1)"قمكم، أي إكف ظمورج قمـ آصمـل قمنمومقفو هؿ وًمد 
- 

َقعيوُيرد قمؾقفؿ مـ ىمٌؾ قمؾامء  إن مـ "ذم أطمد اًمؽتى اًمتل شمصدت ًمدقمقة اًمقامين ومقؼقل:  اًمشِّ

هذه اًمروايي سمـػًفو ىمد  ومقفو شمصحقػ مـ سمعض أًمػوفمفو، ٕناًمقاوح أن هذه اًمروايي طمصؾ 

كؼؾفو اًمشقخ اعمػقد
(2)

ارة ىمول: ؾمؿعً أسمو قمـ زر"ذم اإلرؿمود سمـحق آظمر، وومقفو: 

ث، ظع بـ أيب ضوفى وأحد ظؼ مـ  يؼقل:ضمعػر آثـو ظؼ إئؿي مـ آل حمؿد ـؾفؿ حمدَّ

(3)"وفده، ورشقل اهلل وظع مهو افقافدان، صذ اهلل ظؾقفام
، وصمؿي كؼقل أظمرى شمثًٌ أن اًمؾػظ 

ػ مـ ىمٌؾ اًمـًوخ ومال طمجي هلذه اًمروايي قمغم  مدقموهؿ، اعمقضمقد ذم اًمـًخي اعمطٌققمي مصحَّ

(4)"سموإلووومي إمم وعػ ؾمـد اًمروايي ومػقفو قمكم سمـ ؾمامقمي وهق مفؿؾ ذم يمتى اًمرضمول
 - 

ذم اًمؽوذم قمـ أيب ضمعػر قمـ ضموسمر سمـ قمٌداهلل إكصوري، ىمول:  وً وأظمرج اًمؽؾقـل أيض" ,2

دخؾً ظذ ؾوضؿي وبغ يدهيو فقح ؾقف أشامء إوصقوء مـ وفدهو، ؾعددت اثـل ظؼ 

(5)"ي مـفؿ حمؿد وثالثي مـفؿ ظعآخرهؿ افؼوئؿ، ثالث
,قمٌداًمرزاق اًمديراويصمؿ يعؾؼ ، 

 وً آصمـو قمنم وصق"سمعد اؾمتدًٓمف هبذا اًمـص قمغم إمومي يامكقِّف ومقؼقل:  ,أطمد أكصور اًمقامين

ذم اًمعدد، سمؾ معف  اًمذيـ قمدهؿ ضموسمر هؿ أسمـوء وموـمؿي وقمكم زوضمفو، ومال يؽقن داظمالً 

وصمالصمي مـفؿ قمكم وهؿ: قمكم اًمًجود وقمكم اًمروو  يؽقن اًمعدد صمالصمي قمنم، ويميمده ىمقًمف:

(6)"وقمكم اهلودي، وًمق يمون قمكم سمـ أيب ـموًمى مـفؿ ًمؽوكقا أرسمعي سموؾمؿ قمكم
 - 

                                                             
م، مـ 2412=هـ1.1433، ط28اق اًمديراوي، صقمٌداًمرز ذصمـل قمنم إمومًو، إؾمتو( مو سمعد ا1ٓ)

 (-145، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي

يؽـك أسمو قمٌداهلل، اعمعروف سموسمـ اعمعؾؿ، مـ مجؾي متؽؾؿل اإلمومقي،  ،اعمػقدحمؿد سمـ حمؿد سمـ اًمـعامن  :هق( 2)

، وًمف ىمريى مـ موئتل مصـػ- هـ413هـ، وشمقذم ؾمـي 336وًمد ؾمـي اكتفً إًمقف رئوؾمي اإلمومقي ذم وىمتف، 

 )سمتٍمف(-239و238اكظر: اًمػفرؾمً، ًمؾطقد، ص
م، 1995=هـ1416 .1، ط2.347اًمعٌود، شملًمقػ: اًمشقخ اعمػقد، ج( اإلرؿمود ذم معرومي طمجٍ اهلل قمغم 3)

 -ًمٌـون,ممؾمًي آل اًمٌقً إلطمقوء اًمؽماث، سمػموت

 )مرضمع ؾموسمؼ(- 144صأمحد ؾمؾامن،  قمغم مدقمل اعمفدويي، اًمشقخ( اًمشفى إمحديي 4)

(، 9، رىمؿ)"قمنم واًمـص قمؾقفؿ مو ضموء ذم آصمـل"يمتوب احلجي، سموبأصقل اًمؽوذم، ًمؾؽؾقـل،  ((5

 -448ص

 )مرضمع ؾموسمؼ(- 34ًو، قمٌداًمرزاق اًمديراوي، ص( مو سمعد آصمـل قمنم إموم6)



 

  (52) 

 

عرف وهذه اًمروايي شمُ "ومقؼقل:  ،واجلقاب قمغم ذًمؽ قمـد صوطمى يمتوب ) اًمشفى إمحديي(

قمف متًؽقا هبذا سمحديٌ اًمؾقح، وىمد وردت سمعدة ـمرق وسمعدة أًمػوظ، ًمؽـ أمحد إؾمامقمقؾ وأشمٌو

، وقمؾقف (مـ وًمدهو) ديٌ اًمشقخ اًمصدوق وًمقس ومقف قمٌورةاًمؾػظ دون همػمه، ومؼد روى هذا احل

وخ وشمٍمف مـفؿ سمحًى مو شمقمهف سمعضفؿ، ًَّ إمو زيودة مـ اًمـُ ( مـ وًمدهو) ومتؽقن قمٌورة

(1)"وً يدل احلديٌ قمغم صمالصمي قمنم إموم وًمقًً مـ أصؾ احلديٌ، وقمؾقف ومال
 - 

َقعي وىمد أيمد قمؾامء متقاشمرة  وً اًمتل شمؼقل سمنمومي اصمـل قمنم إمومأن إطموديٌ  وً ثوطمدي ىمديامً  اًمشِّ

أكف ؿقؾ ظـ مؽحقل "ومؼط، ومـ هذه اًمروايوت:  وً حمصقرة ذم إمومي اصمـل قمنم إموم وأن اإلمومي

(2)"فف: إن افـبل ؿول: يؽقن بعدي اثـو ظؼ خؾقػي، ؿول: كعؿ وذـر فػظي أخرى
- 

، وأن اًمذي يؼقل سمخالف وً ئؿي اصمـو قمنم إموميي شمٌلم وشمقوح أن قمدد إومنذا يموكً هذه اًمروا

َقعيد أو يـؼص ومؼد أقمده ذًمؽ سملن يزيد ذم اًمعد قمـ اًمديـ وًمقس ذم وٓيتفؿ قمغم  وً ظمورضم اًمشِّ

 ؿمئ، وهبذا حيؽؿقن قمغم اًمقامين وأشمٌوقمف ويمؾ مـ ىمول سمؼقًمف أو ادقمك مو ادقموه-

عمثؾ  ـل قمنم سموٓؾمؿ وشمعقـفؿ، طمتك ٓ يؽقن جموًٓ وذم روايي أظمرى شمـص قمغم إئؿي آصم

هذه آدقموءات، واًمتل يروهيو احلر اًمعومكم
(3)

حدثـو ظع بـ احلسـ بـ حمؿد ؿول: "ومقؼقل:  

حدثـو هورون بـ مقشك افتؾعؽزي ؿول: حدثـو ظقسك بـ مقشك اهلوصؿل بسومراء ؿول: حدثـل 

ؿول: ؿؾً يو رشقل اهلل  -ظؾقفام افسالم–ظع  أيب ظـ أبقف ظـ آبوئف ظـ احلسـ بـ ظع ظـ أبقف

ـؿ إئؿي بعدـؿ؟ ؿول: أكً يو ظع ثؿ ابـوك احلسـ واحلسغ وبعد احلسغ ظع ابـف وبعد ظع 

ابـف وبعد حمؿد جعػر ابـف، وبعد جعػر مقشك ابـف وبعد مقشك ظع ابـف وبعد ظع حمؿد حمؿد 

واحلجي مـ وفد احلسـ، وهؽذا وجدت أشومقفؿ  ابـف وبعد حمؿد ظع ابـف وبعد ظع احلسـ ابـف

                                                             
 ()مرضمع ؾموسمؼ(-سمتٍمف)147و146ص  مدقمل اعمفدويي،( اًمشفى إمحديي قمغم1)

 شقخ اسمـ سموسمقيف اًمؼؿل)اًمصدوق(، اجلزء إول واًمثوين، صححف: قمكم أيمؼم اًمغػوري،ًمؾ( اخلصول، 2)

م، ممؾمًي اًمـنم اإلؾمالمل اًمتوسمعي جلامقمي 1962=هـ1443 :اًمطٌعي شموريخ(، 33، رىمؿ)474ص

 اعمدرؾملم سمؼؿ اعمنمومي-

,هـ1433ؾ، ]هق: حمؿد سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ احلًلم احلر اًمعومكم، اعمحدث اًمعومل اًمػوو( 3)

هـ[، صوطمى اًمقؾموئؾ وهمػمه مـ اًمؽتى واًمرؾموئؾ، يمون حمدصمًو يموماًل أظمٌوريًو صؾًٌو، ًمف ممًمػوت 1144

مجي شمؼرب مـ قمنميـ ممًمػًو أو أيمثر، ويمون قمؿره قمـدمو شمقذم إطمدى وؾمٌعلم ؾمـي- اكظر: همرىموب، 

 سموظمتصور-127,134ص
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ظذ شوق افعرش، ؾسلفً اهلل تعوػ ظـ ذفؽ ؾؼول: يو حمؿد هؿ إئؿي بعدك مطفرون 

(1)".معصقمقن وأظداؤهؿ مؾعقكقن..
–، وقمدد مـ اًمروايوت يميمد أن اإلموم اعمفدي

َقعيقمـد َقعي امءقمؾ ًمدى وً إمجوقم ومتثؾ وظمومتفؿ، هقآظمرإئؿي,اًمشِّ ومثؾ هذه   ومرضمعقوهتؿ، اًمشِّ

َقعياًمروايوت وهمػمهو ممو يرويف  َقعيٓ شمصح ٓ مـ ىمريى أو سمعقد قمـد أهؾ اًمًـي، ًمؽـف رد  اًمشِّ  اًمشِّ

 قمغم اًمشقعل، أمو رد أهؾ اًمًـي ومًقليت- 

، وموعمفديقن جيقئقن سموًمدًمقؾ اًمذي يدقمؿ معتؼدهؿ، ريمهذا اًمؼٌقؾ يمثػم، ويؽػل مو ذُ  ومـ

ض سمغػمه هبدف ورَ عَ أظمرى، ويعتؿدون قمغم مقوقع أو وعقػ أو مُ  ويـظرون إمم روايي دون

طمقٌ اًمتـوىمض سمقـفو،  اًمقصقل إمم مرادهؿ، ومو سملم اًمروايوت اعمزقمقمي مو يًوقمدهؿ قمغم ذًمؽ،

 ٌط اعمرويوت ًمتحؼقؼ همرض آدقموءات- وموؾمتغؾقا خت

 األدل٘ علٙ إمام٘ الٔناىٕ:: ًاثالج
أن جيؾٌقا يمؾ دًمقؾ وأن يًؾؽقا يمؾ مًؾؽ إلصمٌوت دقمقى  ,اًمقامين وأشمٌوقمف,حيوول اعمَْفِدي قن

ذم شملؾمقس معتؼدهؿ،  اإلمومي، وموقمتؿدوا أدًمي وضمعؾقهو أقمؿدة شمؼقم قمؾقفو اًمدقمقة، وأصقًٓ 

َقعيوإن يموكً ذم إصؾ هذه إدًمي أدًمي قمومي شمصػ اًمقامين اعمزقمقم ًمدى  ًمؽـفؿ سومقهو  اًمشِّ

إدًمي سمؼوكقن معرومي احلجي، وظموًمػقا ومقفو مجفقر قا هذه ؿَّ ًمصوحلفؿ وظمدمي ٕومؽورهؿ، وؾَم 

َقعي َقعياإلموم قمـد  طمقٌ إن :ذم ـمريؼي معرومي اإلموم اًمشِّ سمثالث يمام ضموء ذم )إصمٌوت  ُيعرف اًمشِّ

قمـ ىمقل اًمعومي قمـ قمٌدإقمغم ىمول: ؾملًمً أسمو قمٌداهلل"، اهلداة(
(2)

مـ »: إن رؾمقل اهلل ىمول: 

شموت وفقس فف إموم موت مقتي جوهؾقي
(3)

يعرف صوطمى هذا إمر سمثالث »--- إمم أن ىمول: 

وقمـده ؾمالح رؾمقل اهلل  ظمصول ٓ شمؽقن ذم همػمه: هق أومم اًمـوس سموًمذي ىمٌؾف، وهق وصقف،

                                                             
ـقي ذم إطموديٌ اًمؼدؾمقي، حمؿد1) ًَّ ، 224سمـ احلًـ احلر اًمعومكم، ص ( اكظر: اجلقاهر اًم

 ًمٌـون-,م، ممؾمًي إقمؾؿل، سمػموت1982=هـ1.1442ط

َقعيقمـد  يؼصد سموًمعومَّ ( يُ 2) قَعي: أهؾ اًمًـي واجلامقمي، وُيؼصد سموخلوصي: اًمشِّ - اكظر: اإلرؿمود ًمؾؿػقد، اًمشِّ

 -1.71، واكظر: أصقل اًمؽوذم، ج1.38ج

ـْ ُمَعوِوَيَي ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ قمَ د ضموء هذا احلديٌ ذم صحقح اسمـ طمٌون، وىم (3) مـ »: ـْ َأيِب َصوًمٍِح قَم

قَّيً 
حمؿد سمـ طمٌون سمـ أمحد سمـ طمٌون (، 4573، 14.434) ج ،شَموَت َوًَمقَْس ًَمُف إَِموٌم َموَت َمْقتًَي ضَموِهؾِ

ًٌُتل،   ٌعي إومم ؾمـي: ؿمعقى إركوؤوط، اًمططمؼؼف وظمرج أطموديثف وقمؾؼ قمؾقف هـ،354قموم  اعُمَتَقرمَّ اًم

 ًمٌـون- وىمول إركوؤوط: )طمديٌ صحقح(- ,م، ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت1988هـ، 1448
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ش-ووصقتف،--
(1)

، سمقـام اعمفديقن ىموًمقا سمًً قمالموت وهل: )اًمقصقي، واًمعؾؿ، واًمدقمقة إمم 

ًؿ اًمؼماءة، واًمؽراموت ٌوهؾي وىمطمويمؿقي اهلل، واًمدقمقة اًمقامكقي مميدة سموعمؾؽقت، واعم

(، وؾمقتضح هذا ذم احلديٌ قمـ يمؾ دًمقؾ، ومـ إدًمي اًمتل سومقهو عمآرهبؿ هذه واعمعجزات

 رء اهلل: بلي ظبد ٕيب ؿول: ؿؾً ادغرة افـكي، بـ احلورث ظـ"اًمروايي واًمتل ضموء ومقفو: 

 وبحوجي واحلرام، بوحلالل تعرؾفو ؿول: رء؟ وافقؿور، ؿؾً: وبلي بوفسؽقـيؿول: اإلموم؟ فرَ عْ يُ 

 ويص؟ ابـ وً وصق أيؽقن  ؿؾً: اهلل، رشقل شالح ظـده ويؽقن أحد، إػ وٓحيتوج إفقف افـوس

(2)"ويص وابـ وً وصق إٓ يؽقن ٓ :ؿول
، قمغم اقمتٌور أن أمحد احلًـ اًمقامين هق صوطمى إمر، 

وزادوا قمؾقفو أدًمي  قمؾقف، شمـطٌؼأهنو و ,اعمزقمقم إمومفؿ–وًمقثٌتقا أن هذه اًمثالصمي شمتقاومر ذم اًمقامين

 أظمرى وًمؾتعرف قمغم هذه إدًمي، ويمقػ اؾمتدًمقا هبو:

 افدفقؾ إول: افقصقي:

هق  ,اًمقامين اعمزقمقم–مـ أسمرز إدًمي اًمتل اؾمتدل هبو اًمقامين وأشمٌوقمف قمغم إمومي أمحد احلًـ 

ؿ طمجر إؾموس وريمـ دًمقؾ اًمقصقي، واًمتل يعتؼموهنو ويًؿقهنو سموًمقصقي اعمؼدؾمي، وهل قمـده

ًمقؾي   وً أوص هبو قمؾق  اًمدقمقة، ومفل ًمؾدقمقة سمؿـزًمي اًمؼؾى ًمؾجًد، ويزقمؿقن ومقفو أن اًمـٌل

ظـ أيب ظبداهلل احلسغ بـ ظع بـ شػقون افبزوؾري، ظـ ظع بـ » ووموشمف، وهذا هق كص اًمقصقي:

جعػر بـ أمحد شـون ادقصع افعدل، ظـ ظع بـ احلسغ، ظـ أمحد بـ حمؿد بـ اخلؾقؾ، ظـ 

ادكي، ظـ ظؿف احلسـ بـ ظع، ظـ أبقف،ظـ أيب ظبداهلل جعػر بـ حمؿد ظـ أبقف افبوؿر  ظـ أبقف 

 ؿول ؿول:ذي افثػـوت شقد افعوبديـ ظـ أبقف احلسغ افزـل افشفقد ظـ أبقف أمر ادممـغ

 ؾلمذ دواةو أحرضصحقػي احلسـ يوأبوافتل ـوكً ؾقفو وؾوتف فعع افؾقؾي دم  اهلل رشقل

ومـ  وً إموم ظؼ اثـو بعدي شقؽقن إكف يوظع: هنك إػ هذا ادقضع ؾؼولأاهلل وصقتف حتك  رشقل

 ادرته وً ظؾق شامئف دم تعوػ اهلل شامك ظؼاإلموم آثـل أول يوظع ؾلكً وً اثـوظؼمفدي بعدهؿ

 ٕحد هذه إشامء حؾالتص وادفدي، وادلمقن إظظؿ إـزوافػوروق وافصديؼ وأمرادممـغ

                                                             
اًمٌوب اًمًودس، اًمـصقص اًمعومي قمغم وضمقب  ،اجلزء إول إصمٌوت اهلداة سموًمـصقص واعمعجزات،( راضمع: 1)

 (-61، طمديٌ رىمؿ)114ص اًمـٌقة واإلمومي وصمٌقت اًمعصؿي ًمألكٌقوء وإئؿي،

م، دار 2411=هـ1.1432، ط249صسمـ أيب زيـى اًمـعامين، حتؼقؼ: ومورس طمًقن يمريؿ، ٓ ي،( اًمغق2ٌ)

 اجلقاديـ-
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 ومـ ،اً ؽد ثبتفو فؼقتـل ؾؿـ كسوئل وظذ ومقتفؿ، حقفؿ بقتل أهؾ ظذ وصقل أكً يوظع ؽرك،

 بعدي مـ ظذ أمتل خؾقػتل وأكً افؼقومي، ظرصي دم أرهو ومل ترين مل مـفو، برئ ؾلكو ضؾؼتفو

 ابـل إػ ؾؾقّسؾؿفو ةؾنذاحرضتف افقؾو افزافقصقل، احلسـ ابـل إػ ؾّسؾؿفو افقؾوة ؾنذاحرضتؽ

 افثػـوت ذي شقدافعوبديـ إػ ابـف ؾؾقّسؾؿفو افقؾوة ؾنذاحرضتف ادؼتقل، افزـل افشفقد احلسغ

 ابـف إػ ؾؾقّسؾؿفو افقؾوة حمؿدافبوؿر،ؾنذا حرضتف ابـف إػ ؾؾقّسؾؿفو افقؾوة ؾنذاحرضتف ظع،

 افقؾوة حرضتف طؿ، ؾنذامقشك افؽو ابـف إػ ؾؾقسؾِّؿفو افقؾوة ؾنذاحرضتف جعػرافصودق،

 ؾنذاحرضتف افتؼل، افثؼي حمؿد إػ ابـف ؾؾقّسؾؿفو افقؾوة ؾنذاحرضتف افرضو، ظع ابـف إػ ؾؾقّسؾؿفو

 ؾنذا افػوضؾ، احلسـ ابـف إػ افقؾوة ؾؾقّسؾؿفو ؾنذاحرضتف افـوصح، ظع ابـف إػ ؾؾقّسؾؿفو افقؾوة

 مـ يؽقن ثؿ ،وً اثـوظؼإموم ؾذفؽ حمؿد، ـ آلم ادستحػظ حمؿد ابـف إػ ؾؾقّسؾؿفو افقؾوة حرضتف

ل ـوشؿ أشومل ثالثي فف ادؼربغ، أول ابـف إػ افقؾوة ؾؾقّسؾؿفو ؾنذاحرضتف ،وً اثـوظؼمفدي بعده

شادممـغ ادفدي هقأول افثوفٌ وآشؿ د،وأمح ظبداهلل وهق أيب واشؿ
(1)

 - 

إٓ ودمد ومقف  وً فؿ، ومال شمؽود دمد يمتوسممو يًتدل هبو اًمقامين وأشمٌوقمف ذم يمتٌ هذه اًمقصقي دائامً 

ٕمحد احلًـ اعمزقمقم،  (ؼدؾمياًمقصقي اعم)ومـشقرات، مـفو يمتوب وً وأومردوا هلو يمتٌ، اًمقصقي

 أراد ومؿـ اًمدقمقة، هذه أطمؼقي قمغم ىموئؿي وطمجي شموم يمدًمقؾ يموف وهذا"ىمول قمـ اًمقصقي:واًمذي 

(2)"اعمذيمقرومقفو  أين وادقموئل اًمقصقي شمؽػقف هذه اًمدقمقة أطمؼقي ومعرومي احلؼ
، سمؾ كجد اًمقصقي 

واًمتل شمصدر قمـ  ،متصدرة اعمقىمع اًمرؾمؿل هلؿ، وذم اًمصػحي اًمرئقًي مـ جمؾي اًمٍماط اعمًتؼقؿ

طمقار ىمصيص مًٌط ذم اًمدقمقة )أكصور اًمقامين يمؾ أؾمٌقع، ويميمد ذًمؽ مو ذيمره صوطمى يمتوب

يمتوب اًمغقٌي، وكؼؾفو قمـف  هذه اًمقصقي يروهيو اًمشقخ اًمطقد ذم"طمقٌ يؼقل:  (اعمٌوريمي اًمقامكقي

(3)"يمثػم مـ اًمعؾامء ذم يمتٌفؿ
، صمؿ ذيمر اعمصودر اًمتل كؼؾً قمـ اًمشقخ اًمطقد هذه اًمقصقي وهل 

 كػس اعمصودر اًمتل ذيمرهتو اعمجؾي إؾمٌققمقي-

                                                             
 -25شمؼدم خترجيفو ذم اًمتؿفقد ، ص( 1)

، قمالء اًمًومل  :مجعف وقمؾؼ قمؾقفأمحد احلًـ، ( اًمقصقي اعمؼدؾمي، اًمؽتوب اًمعوصؿ مـ اًمضالل، اًمًقد 2)

 (-165، اًمعدد)وم اعمفديم، إصدارات أكصور اإلم2412 =هـ1.1433، ط25ص

 )سمتٍمف()مرضمع ؾموسمؼ(-266صريمي، ( طمقار ىمصيص مًٌط ذم اًمدقمقة اًمقامكقي اعمٌو3)



 

  (56) 

 

فو مـ ظمالل ردود قمؾامء تـوىمشمسموهلل صمؿ  وموٓؾمتعوكيوعمـوىمشي اًمقصقي اًمتل ادقموهو اًمقامين، 

َقعي  ظمالل اًمًـد واعمتـ وإؾمامء اًمتل ذيمرت ذم اًمقصقي- وذًمؽ مـ  اًمشِّ

 : مياقغ٘ الْصٔ٘ مً حٔح الضيد:أّاًل

وموًمقصقي مـ ، ومطوعمو أكف اقمتؿد قمؾقفو، ذم شملؾمقس دقمقشمف اقمتؿد قمغم هذه اًمقصقي إن اًمقامين

صموسمتي ذم اعمصودر اًمشقعقي، وشمليت مـوىمشي رضمول ورواة اًمقصقي ذم صحقحي اًمًـد، وضمفي كظره 

 اًمتوًمقي: اًمـؼوط

 الْصٔ٘: آراٛ املَدٓني يف صيد-1
ذم سمقون ًمف كؼؾف ، وأهنو وصؾتف سمًـد صحقح، وذًمؽ مؽوكي وىمقؿي شمؾؽ اًمقصقي قمؾـ اًمقامينأًمؼد 

ًمؼد سمنميمؿ يب ضمدي رؾمقل اهلل وذيمرين ذم وصقتف سموؾمؿل "، طملم ىمول: هأكصورقمـف أطمد 

(1)"ذم يمتٌفؿ َقعياًمشِّ قح وذيمرهو قمؾامء وصػتل، ووصؾً ًمؽؿ هذه اًمقصقي سمًـد صح
 - 

وص سمف، سمؾ ذيمره سموؾمؿف وصػتف ودل اًمـوس قمؾقف، وأن   وموًمقامين يزقمؿ أن رؾمقل اهلل

صحقحي اًمًـد، وأيمد اًمقامين قمغم صحتفو سملن قمؾامء  وً قمؾق  قي اًمتل أوص هبو رؾمقل اهللاًمقص

َقعي صقي: ٕهنو ؾمقد ىمد ذيمروهو ذم يمتٌفؿ، يمؾ هذه وهمػمهو مـ إكصور حمووٓت إلصمٌوت اًمق اًمشِّ

إدًمي وهل قمؿدة اًمدقمقة اًمقامكقي، وهل اًمروايي اًمقطمقدة اًمػريدة اًمتل ًمق سمطؾً ًمٌطؾً اًمدقمقة، 

َقعيومفؿ حيووًمقن شمؾؿقعفو وشمصحقحفو وإن يمون قمؾامء  هلؿ يمالم ومقفو يمام ؾمقليت ذم مـوىمشتفؿ  اًمشِّ

 هلو واًمرد قمؾقفو- 

، وؾمقظفر اًمتعورض صحي ؾمـد اًمقصقيسم اً واطمد امين ذم سمقوكف اًمًوسمؼ يميمد ىمقًٓ إن اًمق

كوفمؿ اًمعؼقكم وهق  خسمقـف وسملم أكصوره وأشمٌوقمف، وموًمشقذم مـوىمشي روايوشمف ويمالمف  اً واًمتـوىمض يمثػم

 وً اًمقصقي واًمقيص أمحد احلًـ( معؾؼمـ أىمقى مريديف ومميديف، يؼقل سمغػم ذًمؽ، ومػل يمتوسمف )

ضمقد مضؿقهنو ذم يمثػم مـ اًمروايوت واًمقصقي يمام قمرومً متقاشمرة معـًك ًمق"قمغم اًمقصقي يؼقل: 

قمديدة ومقػقد اًمعؾؿ اًمتل ٓ يؿؽـ إكؽورهو، وإن شمـزًمـو قمـ اًمتقاشمر ومفل ظمؼم حمػقف سمؼرائـ 

سملهنو  :ىمقًمف قمـ اًمقصقي (اًمـجؿ اًمثوىمى) ُكؼؾ قمـ اعمػمزا اًمـقري ذم يمتوسمف، وىمد وً وآقمتامد مع

(2)"معتؼمة اًمًـد
 - 

                                                             
 -473ص، اعمرضمع كػًف( 1)

 -194وفمؿ اًمعؼقكم، صك اًمقصقي واًمقيص أمحد احلًـ، اًمشقخ( 2)
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,سملم يمالم اًمقامين وسملم مـ يـقب قمـف ذم اعمـوفمرات وموًمتعورض سملّم وواوح مـ ظمالل اجلؿع

صمؿ كزل قمـ  ، ومؼد ضمزم اًمقامين سمصحي اًمًـد، ذم طملم أن اًمعؼقكم ىمول سمتقاشمرهو معـًك،,اًمعؼقكم

 ريض سمؽالم اعمػمزا سملهنو معتؼمة اًمًـد-  ـفوييسموًمؼرائـ، وذم اًم وً حمػقوم اً اًمتقاشمر وضمعؾفو ظمؼم

ًـد ووعػف مـ وضمفي كظره يؽقن سموًمـظر ذم رواة واحلؽؿ ذم كظر اًمعؼقكم قمغم صحي اًم

اًمقصقي، ومنن يموكقا ؿمقعي إمومقي وموًمروايي معتؼمة وصحقحي، وإٓ ومال شمؼٌؾ، واؾمتشفد اًمعؼقكم 

َقعيسمتعريػ احلديٌ اًمؼقي قمـد حمدصمل  قمـ  وً يموكً ؾمؾًي اًمًـد إمومقلم مًؽقشم مو ًمق"سملكف:  اًمشِّ

شمعديؾ اًمٌؼقي ومؼقي ذم آصطالح ًمؼقة اًمظـ  مع اً وًمق واطمد وً أو سمعض وذمفؿ، يمالً مدطمفؿ 

(1)"ومقف
َقعيوموًمروايي قمـد اًمعؼقكم شمـدرج حتً احلديٌ اًمؼقي: ٕن رواهتو يمؾفؿ مـ "،   اًمشِّ

اإِلَموِمقَّي، ويرومع اًمروايي ًمدرضمي اًمصحي اقمتامد إيموسمر هلو يموًمشقخ اًمطقد وهمػمه، ومفذا خيرضمفو 

(2)"مـ كقع اًمؼقي ويؾحؼفو سموًمصحقح
- 

 الْصٔ٘:صيد اٛ االثين عغزٓ٘ يف آر-2
َقعيشمـوول سمعض قمؾامء  اًمػورق  فيرى أك ذياًم ،اًمقصقي ذم ؾمـداًمرد قمغم مو اقمتؼده اًمقامين  اًمشِّ

اًمشفى )سملم احلؼ واًمٌوـمؾ، ومػمد سمعضفؿ قمغم روايي اًمقصقي سملهنو وعقػي اًمًـد، ومقؼقل صوطمى 

متف سمروايي واطمدة وعقػي اًمًـد همػم وأمو أمحد إؾمامقمقؾ ومنكف اؾمتدل قمغم إصمٌوت إمو": (إمحديي

(3)"مشفقرة سملم اًمـوس
  - 

ويرى آظمر أن اًمروايي مل شملت إٓ مـ ـمريؼ واطمد، ومفل آطمود ٓ يصح آقمتامد قمؾقفو، وسمف 

ومـ اعمعقى قمؾقؽؿ أن شمًتدًمقا " ذم رده قمغم اًمقامين وأكصوره: (اًمشفى اًمعؾقيي)ىمول صوطمى 

يصؿد أموم اعمتقاشمر واعمًتػقض، ومؽؾ اًمروايوت ود هبذه اًمروايي ٕهنو آطمود، وأطمود ٓ 

(4)"روايتؽؿ
 - 

                                                             
احلًـ،  ، كؼاًل قمـ اًمقصقي واًمقيص أمحد263اًمًقد طمًـ اًمصدر، ص هنويي اًمدرايي،اكظر: يمتوب: ( 1)

 )سمتٍمف(-285ص

م، إصدرات 2411=هـ2.1432سمتٍمف، ط 45و44صا ًمؾقصقي، اًمشقخ كوفمؿ اًمعؼقكم، ( اكتصورً 2)

 (- 84، اًمعدد)أكصور اإلموم اعمفدي

 )مرضمع ؾموسمؼ(-196محديي قمغم مدقمل اعمفدويي، ص( اًمشفى ا3ٕ)

 رضمع ؾموسمؼ(-)م12واعمفدويي، قمٌداهلل اًمعؾقي، ص( اًمشفى اًمعؾقيي قمغم مدقمل اإلمومي 4)
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، وأهمؾى رواهتو جموهقؾ، مل يرد اً هذه اًمروايي ؾمـدهو وعقػ، سمؾ مظؾؿ ضمد"ويؼقل صموًمٌ:

 .(1)"هلؿ ذيمر ذم يمتى اًمرضمول، ٓ سمؿدح وٓ سمؼدح
ًمقن سمصحي طمقل اًمرواة، وموعمَْفِدي قن يؼق ,اعمفديلم وآصمـل قمنميي-ويليت كزاع اًمطروملم

اًمروايي سموقمتٌور أن رواهتو مقصمؼقن وٓ ظمالف ذم ؿمقعتفؿ اإِلَموِمقَّي، وهذا ضمعؾفو ذم مرشمٌي اًمؼقي، 

َقعيسمؾ اقمتامد يمٌور  هلو ضمعؾفو ذم مرشمٌي أقمغم وهل ىمًؿ اًمصحقح، ذم طملم أن مـ رد قمؾقفؿ مـ  اًمشِّ

َقعيقمؾامء  : قمكم اًمؽقراين ىموئالً  رد اًمشقخقمي همػم معرووملم، ومقليت يرى أن رواة اًمقصقي اعمزقم اًمشِّ

جمفقًمقن مل يقصمؼفؿ أطمد مـ قمؾامئـو مثؾ: قمكم سمـ ؾمـون اعمقصكم، أمحد  ,ي ؾمـد اًمرواييأ–ومػقفو "

(2)"سمـ حمؿد سمـ اخلؾقؾ، وضمعػر سمـ أمحد اًمٌٍمي
 - 

أن هذه اًمروايي ضمؾ رواهتو إمو قمومي مـ اًمًـي أو ": (اًمؼمهون اًمًوـمع)صوطمى يمتوب وأيمد 

(3)"وايي ذم ىمؿي اًمضعػ واًمشذوذ، وهذه اًمروايي ًمقس هلو أي ـمريؼ آظمر اًمٌتفجمفقًملم واًمر
 - 

قمكم سمـ ؾمـون اعمقصكم، أمحد سمـ حمؿد سمـ اخلؾقؾ، وضمعػر سمـ أمحد ,ىمد شمتٌعً أؾمامء اًمرواةو

، رضمول اًمـجور، رضمول ًػفرؾماًمرضمول اًمطقد و,ذم يمتى اًمرضمول اعمعتؿدة ,اًمٌٍمي

,اًمؽٌم
(4)

َقعيقمـد   ، إٓ احلًلم سمـ قمكّم سمـ ؾمػقون، وً وٓ شمعريػ اً ذيمرطمد مـفؿ ضمد ٕ، ومؾؿ أاًمشِّ

ـ ظموًمد سمـ ؾمػقون أسمق ق احلًلم سمـ قمكّم سمـ ؾمػقون سمه"ومذيمره اًمـجور ذم رضموًمف، ومؼول قمـف: 

َزْووَمريقمٌداهلل اًمٌِ 
(5)

(6)"، ؿمقخ صمؼي، ضمؾقؾ مـ أصحوسمـو,
- 

                                                             
هـ، مريمز اًمدراؾموت 1.1434، ط7مو هل اًمقصقي اًمتل وصػقهو سموعمؼدؾمي؟ ًمعكم آل حمًـ، ص( 1)

 اًمتخصصقي ذم اإلموم اعمفدي، اًمـجػ إذف-

 )مرضمع ؾموسمؼ(-115( دضمول اًمٌٍمة، ص2)

 )مرضمع ؾموسمؼ(- 34ًمرد قمغم أمحد اًمؽوـمع، ص( اًمؼمهون اًمًوـمع ذم ا3)

قمـد  ,رضمول اًمؽٌم، رضمول اًمطقد، ومفرس اًمطقد، رضمول اًمـجور,وشمعرف هذه اًمؽتى إرسمعي (4)

َقعي َقعيالف سملم اخلسموٕصقل اًمرضموًمقي، اكظر:  اًمشِّ ، 176ًمؾديمتقر قمؿر اًمػرمووي، ص، واًمًـي اًمشِّ

 مٍم- ,م، مؽتٌي اإليامن سموعمـصقرة2445هـ=1.1427ط

زوومري كًٌي إمم ىمريي اؾمؿفو ووٌطف اًمٌعض سمػتح اًمٌوء اعمقطمدة ووؿ اًمزاي اعمعجؿي، وأن اًمٌ( 5)

وسَمَزْووَمر، ىمريي يمٌػمة مـ أقمامل ىمقؾمون ىمرب واؾمط وسمغداد قمغم اًمـفر اعمقومؼل ذم همريب سمزوومرسمؼقؾمون، 

اكظر: ريوض اًمعؾامء وطمقوض اًمػضالء، ًمؾؿػمزا قمٌداهلل أومـدي إصػفوين، حتؼقؼ: اًمًقد أمحد  دضمؾي،

 إيران-,سمدون رىمؿ، مطٌعي اخلقوم، ىُمؿهـ، 1441)سمتٍمف(، شموريخ اًمطٌعي: 2.152احلًقـل، ج

 )مرضمع ؾموسمؼ(-67، ٕيب اًمعٌوس أمحد اًمـجور، ص( رضمول اًمـجور6)



 

  (59) 

 

يـ مل يتعرض هلؿ أطمد مـ قمـ سمعض اًمرواة اًمذ وً يمالم ,مـ أشمٌوع اًمقامين,ويضقػ اًمعؼقكم

قمؾامء اًمرضمول ومـ همػم اقمتامد قمغم يمتى اًمرضمول، ممو يًتدقمل اًمشؽ ومقف وقمدم اًمتًؾقؿ سمف، ومؼول: 

قمكم سمـ ؾمـون اعمقصكم: هـوك روايي شمدل قمغم شمشقعف وطمًـ قمؼقدشمف، ضمعػر سمـ أمحد اعمٍمي: "

ـ اخلؾقؾ، وٓ يـٌغل ؿمقعل، ومل يٌؼ أطمد مـ رواة اًمقصقي مل يعؾؿ شمشقعف إٓ أمحد سمـ حمؿد سم

(1)"اًمشؽ ذم شمشقعف ًمشفودة اًمطقد ًمف
 - 

 :لمف، وومقف كظر مـ  وضمسمف ؿٍ ؾَّ ًَ مُ  ػْمُ هذا اًمؽالم همَ و

 فؾطقد:إول: ؿقؿي ـتوب افغقبي 

إذا يموكً اًمقصقي اًمتل اقمتؼمهو اًمقامكققن مؼدؾمي: ٕهنو وردت ذم يمتوب اًمغقٌي ًمؾطقد، 

هق ؿمقخ اًمطوئػي يمام يعرومقكف، ًمؽـ اًمؽتوب مل يًؾؿ مـ  واًمطقد مـ أقمالم اعمذهى اًمشقعل، سمؾ

 أن أيمثر رواة روايي يمتوب )اًمغقٌي( "اًمـؼد مـ طمقٌ رواة روايوشمف، ومؽون ًمؾشقعي ومقف مؼول، وهق:

جموهقؾ، ٓ ُيعرومقن مـ هؿ، ومل شمثًٌ وصموىمتفؿ، ومتؽقن اًمروايي ؾموىمطي، ٓ شمصؾح ًمالؾمتدٓل هبو 

سمعد اإلموم اعمفدي  وً ؾمتدٓل قمغم إصمٌوت اصمـل قمنم إمومقمـ صالطمقتفو ًمال قمغم رء، ومضالً 

 ."(2)اعمـتظر
 احلؽؿ ظذ شـد افقصقي: افثوين:

َقعيإن ؾمـد اًمقصقي مل يًؾؿ مـ كؼد قمؾامء  طمديٌ "اًمؼدامل، ومؼد ىمول احلر اًمعومكم: اًمشِّ

ؾق مـ آكثل قمنم سمعد آصمـل قمنم: اقمؾؿ أكف ىمد ورد هذا اعمضؿقن ذم سمعض إظمٌور، وهق ٓ خي

: ٕن مو وً ىمطع وً همراسمي وإؿمؽول، ومل يتعرض ًمف أصحوسمـو إٓ اًمـودر مـفؿ، وٓ يؿؽـ اقمتؼوده ضمزم

ورد سمذًمؽ مل يصؾ إمم طمد اًمقؼلم، سمؾ دمقيزه اطمتامًٓ قمغم وضمف اإلمؽون مشؽؾ، وسموجلؿؾي ومفق 

اًمشقخ حمؾ اًمتقىمػ إمم أن يتحؼؼ وشمظفر ىمقشمف قمغم معوروف، وأكف ورد مـ ـمرق أطمدهو مورواه 

 .(3)"ذم يمتوب )اًمغقٌي( ذم مجؾي إطموديٌ اًمتل رواهو مـ ـمريؼ اعمخوًمػلم

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-45و44ي، اًمشقخ كوفمؿ اًمعؼقكم، صًمؾقصق اً ( اكتصور1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-17ًمقصقي اًمتل وصػقهو سموعمؼدؾمي؟ ص( مو هل ا2)

، كؿؼف وقمؾؼ قمؾقف: احلوج اًمًقد مفدي اًمالضمقردي حمؿد سمـ احلًـ احلر اًمعومكم( اًمػقائد اًمطقؾمقي، 3)

 إيران-,هـ، مؽتٌي اعمحاليت، ىُمؿ3.1432(، ط138وموئدة) 115احلًقـل، واًمشقخ حمؿد درودي، ص



 

  (64) 

 

اعمـؼقل مـ وٓ خيػك أن احلديٌ "اًمعومكم أن احلديٌ مـ مرويوت اًمعومي، ومقؼقل:ويميمد 

يمتوب اًمغقٌي مـ ـمرق اًمعوّمي، ومال طمجي ومقف ذم هذا اعمعـك، وإكام هق طمجي ذم اًمـص قمغم آصمـل 

وسمعد قمدة روايوت أطموديٌ  ،سمعده,اًمطقد,وايوت اخلوصي، وىمد ذيمر اًمشقخقمنم، عمقاومؼتف ًمر

 .(1)"أكف مـ روايوت اًمعومي
مو شمؼدم مـ شمشؽقؽ ذم يمتوب )اًمغقٌي( وهمػمه مـ يمتى  ,اًمعؼقكم ,يميمد أطمد أكصور اًمقامينو 

 واسمـ واًمطقد اًمـجور يمتوب وً وظمصقص اًمرضمول يمتى أن احلولو"اًمرضمول، ومقؼقل:

(2)"اً أسمد اًمعؾؿل اًمـؼد أموم شمصؿد ٓ أىمقال ويمؾفو كدر، مو إٓ وٓـمريؼ هلو دٓؾمـ اًمغضوئري،
 - 

َقعييمؾ اًمروايوت اًمتل يروهيو  قنسمذًمؽ يًؼط ؿ، ومفةظمطػم وتاهتوم ذهوه سمقضمف  اًمشِّ

قمغم شمؾؽ  ذم يمتٌفؿ اقمتؿد قمؾقف اعمفديقن سمقضمف اخلصقصوومقام مـ يمتوب اًمغقٌي،  ،اًمعؿقم

 اًمقصقي-

ًمؾٌحٌ  وً يمون هذا مطوسمؼؾمقاء وومؼط،  ؿإمم مراده قاأو أطمد أشمٌوقمف أن يصؾ وموعمفؿ قمـد اًمقامين

َقعياًمعؾؿل أو همػم مطوسمؼ، وموًمروايي اعمزقمقمي ؿمؽؽ ومقفو قمؾامء  مـ طمقٌ اًمرواة ورضمول  اًمشِّ

ؾ اًمروايي وكحـ ٓ كعرف مـ اًمروايي، وسمتتٌعـو ًمرواهتو وضمدكو صمالصمي ًمقس هلؿ أي ذيمر، ومؽقػ شمؼٌ

اًمذي ؾمؼط مـ  : أنأوًٓ  ؿمو دامقا ؿمقعي ومروايتفؿ مؼٌقًمي، ومو أدرايم قنًميؼقؿ ، وهو؟رواهت

ؿمقعل قمـديمؿ يمظمذ مـف  : هؾ أيوً ؿمقعل وهق ًمقس ًمف أي شمعريػ قمـد اًمرضمول، صموكق اًمًـد

، ومنن يمون إمر يمذًمؽ ومفذا يشؽؽ ومقام شمرووكف وشمـؼؾقكف ى قمـف؟روويُ  وً ووسمط صمؼي ويؽقن قمدًٓ 

ي ًَ ًمَّ دَ ؾقف ومؼد طمصؾ اًمشؽ ذم ؾمـد اًمقصقي اًمتل صورت مُ قمـ أؿمقوظمؽؿ ومرضمعقوشمؽؿ، وقم

 وًمقًً مؼدؾمي- 

َٔع٘رأٖ أٍل الضي٘ يف مزّٓات -3  :الغِّ
ؾمـد اًمقصقي، طمقل  ،ظمالل مو ؾمٌؼ مـ قمرض آراء وأىمقال آصمـل قمنميي واعمفديلممـ 

ه هذ مثؾ طمقٌ اقمتامدهؿ ذم معتؼداهتؿ وأصقل مذهٌفؿ قمغم قي،صقواًمؽتوب اًمذي ذيمر اًم

كٌلم ىمقؿتف مـ قمدة و ،مقزاهنو ذم كظر قمؾامء أهؾ اًمًـيكرى وايوت اعمؽذوسمي واعمقوققمي، اًمر

 وضمقه:

                                                             

 )سمتٍمف()مرضمع ؾموسمؼ(-442( اكظر: اإليؼوظ مـ اهلجعي سموًمؼمهون قمغم اًمرضمعي، ص1)

 (-)مرضمع ؾموسمؼ15ًمؾقصقي، اًمشقخ كوفمؿ اًمعؼقكم، ص اً ( اكتصور2)
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 افقجف إول: مصـػق ـتى افرجول افشقعقي دم كظر أهؾ افسـي:

ومـ اعمالطمظ أن مصـػل هذه اًمؽتى ىمد أمهؾقا ذيمر مقاًمقد ووومقوت اًمرواة وٓ ذم أي "

 هذه اعمصـػوت، ومنذا يمون إصؾ ٓ سمد وأن يرضمع إمم ـمٌؼي هؿ، مع اًمعؾؿ أن يمؾ مـ أشمك سمعدهؿ

َقعي، أمو اًمؽتى إظمرى يملقمقون اً ؽذا وموًمػرع ؾمقؽقن أؿمد ؾمقءه ، وشمـؼقح اعمؼول، وضمومع اًمشِّ

اًمرواة، وهمػمهو ومنن ممًمػقفو موشمقا ذم اًمؼرن اًمعنميـ اعمقالدي أو اًمؼرن اًمراسمع قمنم اهلجري، 

ون أصحوب اًمؽتى إومم يضعػ مـ ىمقؿي هذه اًمؽتى مـ وسموًمتوزم ومٌعد اعمًوومي سمقـفؿ وسملم زم

ذم هذا اًمػـ: ومـ اجلرح واًمتعديؾ اًمذي يعرف أمهقتف سمعؾؿ أصقل  وً اًمـوطمقي اًمعؾؿقي، وظمصقص

(1)"احلديٌ
 - 

َقعيافقجف افثوين: رواة   دم كظر أهؾ افسـي: افشِّ

رح واًمتعديؾ مـ ومجقع رواة اًمغقٌقوت قمـ إئؿي آصمـل قمنميي معروومقن قمـد قمؾامء اجل"

أهؾ اًمًـي سملهنؿ يموكقا يمذسمي، ًمؽـ أشمٌوقمفؿ ٓ يلهبقن ًمذًمؽ ويصدىمقهنؿ ومقام رووه مـ اًمغقٌقوت 

(2)"قمـ إئؿي
 - 

َقعيافقجف افثوفٌ: رأي ظؾامء أهؾ افسـي دم مرويوت   بقجف افعؿقم: افشِّ

َقعيإن أظمٌور " زمـ إمقيي متقهنو مقوققمي وأؾموكقدهو يمؾفو مػتعؾي خمتؾؼي، واًمقوع  اًمشِّ

همويي اًمشققع ًمؾدقمقة واًمدقمويي ٕؾمٌوب أؾموؾمقي، وىمد يمون أقمداء اإلؾمالم  وً واًمعٌوؾمقي يمون ؿموئع

 اً ويضعقن إطموديٌ مؽر وً وقمداء اًمدوًمي اإلؾمالمقي مـ اًمقفقد واعمجقس يتظوهرون سموًمديـ كػوىم

َقعيسموًمديـ وإصمورة ًمؾػتـ، وأصؾ إيموذيى ذم أطموديٌ اًمػضوئؾ يمون مـ  تظوهرة، مل حيؿؾفو اعم اًمشِّ

َقعيقمغم ذًمؽ إٓ قمداوة اخلصقم، صمؿ شمقؾمعً  اعمتظوهرة وأظمرضمتفو اًمعصٌقي مـ ذيمر  اًمشِّ

وارشمداد يمؾ  اًمػضوئؾ إمم شمعداد اًمرزائؾ، ومقوعً أطموديٌ ؿمـقعي ذم كػوق أيموسمر اًمصحوسمي

(3)"إمي
 - 

َقعيـي طمقل مرويوت وروايوت هذا هق يمالم أهؾ اًمعؾؿ مـ أهؾ اًمً  ومقفؿ اعمَْفِدّيلم  سمام اًمشِّ

                                                             
َقعيالف سملم ( اخل1)  )مرضمع ؾموسمؼ(-183، صقمؿر اًمػرموويواًمًـي، اًمديمتقر اًمشِّ

َقعي( اخلطقط اًمعريضي ًمألؾمس اًمتل ىموم قمؾقفو ديـ 2) اًمًقد حمى  اًمؽٌػم عالميَموِمقَّي آصمـل قمنميي، اًماإلِ  اًمشِّ

 كنم-ـمٌعي و ، سمدون31يـ اخلطقى، صاًمد

َقعياًمقؿمقعي ذم كؼد قمؼوئد  (3) م، اًمـوذ: ؾمفقؾ 1983هـ=1443. 3، ط47صضمور اهلل،  ، مقؾمكاًمشِّ

 ايمػمي ٓهقر، سمويمًتون-
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َقعي َقعيقَّي وآصمـو قمنميي، ويمؾ ، وأن مو اقمتؿد قمؾقف اعمَْفِدي قن ومـ ىمٌؾفؿ اإِلَمومِ اًمشِّ ٓ يؼقم  اًمشِّ

 ٌـك قمؾقف دقمقة- قمؾقف مذهى، وٓ شمُ 

 : مياقغ٘ الْصٔ٘ مً حٔح املنت:ًاثاىٔ
امين ومـ قموروفؿ، أىمقال أشمٌوع اًمق رضشمؿ قماًمقصقي مـ طمقٌ ؾمـدهو ورواهتو، و شمؿ مـوىمشي

أدمم سمدًمقه، واشمضح مدى اًمتشؽقؽ ذم ؾمـد اًمقصقي، وًمق ؾمؾؿـو سمصحي اًمًـد ومفذا يدقمقكو  ٌؾ ويمُ 

عمـوىمشي اًمقصقي مـ طمقٌ اعمتـ، ويمقػ متًؽ هبو أكصور اًمقامين، واًمردود اًمتل اهنوًمً قمؾقفؿ مـ 

 . اعمـوهضلم ًمدقمقهتؿ

مو يريدون هق اًمذي ضمعؾفؿ يـوومحقن إن ومفؿ اعمَْفِدّيلم ًمؾقصقي اًمتل صورت مشٌقهي طمًى 

َقعيويـووؾقن قمـفو، وإن يمون ذم ذًمؽ خموًمػي ًمعؿقم وإمجوع  ، وسموًمـظر إمم ومفؿ اًمقامين وأكصوره اًمشِّ

ًمؾقصقي، ومفؿ يرون أن اًمقصقي ٓ شمـطٌؼ سمؾ جيى أٓ شمـطٌؼ إٓ قمغم اًمقامين، وٓ يـٌغل أن يػفؿ 

ومؼد شمعروقا ًمنمطمفو وومفؿفو ذم اعمقىمع  فؿ ًمؾقصقي يتضح ذًمؽ،ؿِ فْ أطمد ظمالف ذًمؽ، ومـ ومَ 

اًمرؾمؿل هلؿ، وذم اعمجؾي اًمرؾمؿقي إؾمٌققمقي، ومـ ظمالل يمتٌفؿ وممًمػوهتؿ ومـشقراهتؿ، ومـف 

عوًمقوت صفققكقي وهوسمقي ذم وم)مو أظمؼم سمف سمعض أكصور اًمقامين ذم رده قمغم يمتوب اًمؽقراين،

يمؾ مو " وأن ؾقفو دقمقة اًمقامين،ـقً قمطمقٌ أًمػف اًمؽقراين ًمؾطعـ ذم اًمقصقي اًمتل سمُ  ،(اًمعراق

صوطمى  ًمقصقي، ومفق طمتامً ومطوعمو اطمتٍ سمو  كذيمره قمـ اًمقصقي يـطٌؼ قمغم اًمًقد أمحد احلًـ

(1)"اً قفو، وإٓ ٓ يٌؼك دًمقؾ ويص أسمداًمقصقي وهق أمحد اعمذيمقر وم
 - 

ؿمخصقي اًمقامين،  قمـ ؾموئؾ يًلًمف قمـ ,اًمقامين ذم زقمؿ اعمفديلم,اًمقصقي قى صوطمُى جُي 

وىمد صمًٌ سموًمروايوت اعمتقاشمرة واًمـصقص اًمؼطعقي اًمدًٓمي أن احلجٍ سمعد ": ىموئالً  ومقجقى

اًمرؾمقل حمؿد، هؿ إئؿي آصمـو قمنم وسمعدهؿ اعمَْفِدي قن آصمـو قمنم، وٓ طمجي هلل ذم إرض 

، وً اإلموم اعمفدي وآصمـو قمنم مفدي، وسمؼك وً هؿ، وىمد مه مـفؿ أطمد قمنم إموممعصقم همػم

 وً عمْفِدّيلم: ٕن إطمد قمنم مفديق إمم اإلموم اعمفدي، ومال سمد أن يؽقن اًمقامين أول اواًمقامين يدقم

سمعده هؿ مـ وًمده، واًمثوسمً أن أول اعمْفِدّيلم هق اعمقضمقد ذم زمـ فمفقر اعمفدي وهق أول 

 اعمممـلم سموإلموم اعمفدي، ذم سمدايي فمفقره وحتريمي ًمتفقئي اًمؼوقمدة ًمؾؼقوم، يمام ورد ذم وصقي رؾمقل 

                                                             
 ،16اق اًمديراوي، صقمٌداًمرز دطمضًو ٕيموذيى اًمؽقراين، إؾمتوذ( متخض اًمؽقراين قمـ وملر ىمؿلء، 1)

 (-93، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2411=هـ1.1432ط
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(1)"وً عمفدي إول مـ آصمـل قمنم مفدياهلل ومـ هـو يـحٍم ؿمخص اًمقامين سمو
- 

ويمؾ اًمنموح اًمتل شمعرض هلو إكصور شمؼقل سمؿثؾ ذًمؽ، وًمؾرد قمؾقفؿ: ومؼد شمـوول قمؾامء 

َقعي دضمول ) ومراضمعفو اًمقصقي سموًمـؼد واًمتشؽقؽ ذم متـفو ومضؿقهنو، ومقؼقل صوطمى يمتوب اًمشِّ

يمؾ هذه إطموديٌ شمـص قمغم أن همٓء اعمْفِدّيلم يؽقكقن سمعد ": قمغم اًمقصقي وً معؾؼ (اًمٌٍمة

ٓ ىمٌؾف، ًمؽـ هذا اًمدضمول يؽوسمر ويزور ويؼقل إهنؿ مـ أوٓد اعمفدي وأكو  اإلموم اعمفدي

(2)"ؿ، وأكو ضمئتؽؿ ىمٌؾ اإلموم اعمفديأوهل
 - 

ا حيقؾـو إمم صدر اًمروايي خيوًمػ ذيؾ اًمروايي، وهذ"يؼقل: إذويرى آظمر أن اعمتـ ومقف شمعورض، 

ظمقورات: إمو أن كًؼط اًمروايي ًمعدم إمؽون اجلؿع، أو إؾمؼوط أطمد اعمتعورولم، وٓ يؿؽـ 

، ومقتحتؿ اخلقور اًمثوًمٌ هق إؾمؼوط وً اشمر اإلظمٌور قمـ آصمـل قمنم إمومإؾمؼوط اًمصدر طمقٌ إكف اعمتق

قمؾقو اعمرشمه،  ذيؾ اًمروايي طمقٌ اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم، ومػل اًمصدر: وملكً يو قمكم ؾمامك اهلل:

، صمؿ اعملمقن، واعمفدي، ومال شمصح ًمغػمكوأمػم اعمممـلم، واًمصديؼ إيمؼم، واًمػوروق إقمظؿ، و

( وذيمر آؾمؿ اًمثوًمٌ ًمؾؿفدي: اعمفدي، ومؽقػ وً يؽقن مـ سمعده اصمـو قمنم مفديذم اًمذيؾ) صمؿ 

(3)"يؼقل: ٓ يصح اؾمؿ اعمفدي إٓ ًمإلموم قمكم وأول اعمَْفِدّيلم اؾمؿف اعمفدي
-  

َقعيقمؾامء  ذيمرؾمٌؼ ويمام  قمـد اًمطقد  ع إمم اًمؼدامل طمقٌ مصدر اًمقصقيضَم رْ يُ اعمحدصملم،  اًمشِّ

)إصمٌوت اهلداة  )اإليؼوظ مـ اهلجعي(، ويمتوب يمؾ مـ: احلر اًمعومكم ذم يمتوسمقف ذم اًمغقٌي، وكؼؾفو قمـف

 سموًمـصقص واعمعجزات(، وقمز اًمديـ احلكم ذم )خمتٍم اًمٌصوئر(، وحمؿد صودق اًمصدر ذم

ومؼد ذيمرهو سملم صمامِن روايوت، ويموكً هل   ،ذم سمحور إكقار اعمجؾزو )شموريخ مو سمعد اًمظفقر(، 

مـ وًمد  وً ن مـو سمعد اًمؼوئؿ اصمـو قمنم مفديأ :قمـ اًمصودق" اًمًودؾمي، وقمؼى سموًمًوسمعي، وومقفو:

ؼ هذه إظمٌور خموًمػي ًمؾؿشفقر، وـمري" :، صمؿ قمؾؼ اعمجؾز قمغم مجؾي اًمروايوت ىموئالً "احلًلم

اًمـٌل  وؾموئر إئؿي ؾمقى  وً ن اعمراد سموٓصمـل قمنم مفديإول: أن يؽق اًمتلويؾ أطمد وضمفلم:

 ِدي قن مـ أوصقوء اًمؼوئؿ هوديـاًمثوين: أن يؽقن همٓء اعمَفْ ، ؼوئؿ، سملن يؽقن مؾؽفؿ سمعد اًمؼوئؿاًم

 وء إكٌقوء ون أوصقًمؾخؾؼ ذم زمـ ؾموئر إئؿي اًمذيـ رضمعقا ًمئال خيؾقا اًمزمون مـ طمجي، وإن يم

                                                             
 ٍمف()مرضمع ؾموسمؼ(-)سمت215، صـد أمحد احلًاًمًق ( اعمتشوهبوت،1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-117( دضمول اًمٌٍمة، ص2)

  ()مرضمع ؾموسمؼ(-سموظمتصور) 31و34، صاًمرد قمغم أمحد اًمؽوـمع( راضمع: اًمؼمهون اًمًوـمع ذم 3)



 

  (64) 

 

(1)"وً طمجج وً وإئؿي أيض
 - 

وموعمجؾز اقمؽمف سملن اًمروايوت ختوًمػ اعمشفقر، ًمؽـ سمؿحووًمتف ًمتلويؾفو، ومؼد حيتؿؾ أن 

اًمزمون  يؽقن همٓء اعمَْفِدي قن اًمذيـ ذيمرهتؿ اًمقصقي يؽقكقن مـ أوصقوء اًمؼوئؿ، وقمؾؾف سملٓ خيؾق

اعمفدويي أو اًمقصقي، ويقوح صوطمى  قاقمًمؾقامين وًمغػمه أن يد وً مـ طمجي، وسمذًمؽ يػتح سموسم

طمقٌ ذيمر  ،"ومؾقًؾؿفو إمم اسمـف أول اعمَْفِدّيلم" ومقام ضموء ذم اًمقصقي وً ًمٌحور أيمثر ومقذيمر هومشا

وىمول ومقفو شمصحقػ، وأن اعمفدي اعمـتظر  "أول اعمَْفِدّيلم"وًمقس  ،"أول اعمؼرسملم"اعمجؾز، أهنو 

 إن صح احلديٌ- وً ِدّيلم مـ اصمـل قمنم مفدياعمَفْ  هق اإلموم اًمثوين قمنم، وسمعد يؽقن أول

 إن اعمجؾز"، سمؼقًمف:,حمؿد صودق اًمصدر,أقمالم آصمـل قمنميي اعمجؾز أطمدُ  يمالمَ  دَّ رَ وَ 

ظمالف اًمظوهر، ومال يصور  أن يمال اًمقضمفلم كحق مـ أكحوء اًمتلويؾ، واًمتلويؾ دائامً  وً يعؽمف ؾمؾػ

 .(2)"آطمتامل ًمتلويؾف إًمقف إٓ قمـد اًميورة، وٓ يؽػل جمرد اإلمؽون أو
ي اًمًـد واعمتـ، يٌؼك قوهؽذا كوىمش اًمعؾامء كص اًمقصقي اًمتل متًؽ هبو اًمقامين مـ كوطم

مطوسمؼي آؾمؿ يمام ضموء ذم اًمقصقي، وزقمؿ أمحد إؾمامقمقؾ أكف اعمراد، وموؾمؿف أمحد، واًمقصقي ذيمرت 

 اؾمؿ أمحد- 

 : مياقغ٘ الْصٔ٘ مً حٔح مطابك٘ االصه:ًاثالج
قمغم أن اًمقصقي ًمف، ومنن يمون ؾمـد اًمقصقي ىمد كوًمف اًمشؽقك، واعمتـ ٓ  اً يزال مٍم إن اًمقامين ٓ

ومحقٌ إن اؾمؿف  :ء، وهذا مـ وضمقه آؾمتدٓل قمـدهقمغم شمشوسمف إؾمام ٍِم  يـطٌؼ قمؾقف، إٓ أكف يُ 

ومفل شمـطٌؼ قمؾقف: ٕكف ٓ يًتطقع أطمد أن يزقمؿ أو  اً هق اًمذي أفمفر اًمقصقي وىمول هبو إذأمحد و

اًمقصقي يمام "ذم ردوده قمغم اعمعورولم:  "اًمٍماط اعمًتؼقؿ"ي ًمؽ، ومقذيمر رئقس حترير جمؾيدقمل ذ

أم همػمه؟ أًمقس يقضمد ذم اًمعومل قمدد يمٌػم شمرون ذيمرت اؾمؿ أمحد ومفؾ هق اًمًقد أمحد احلًـ

أن مـ اًمـوس اؾمؿفؿ أمحد، ومام اًمذي جيعؾـو كحٍمهو سموًمًقد أمحد احلًـ؟ ومػمد كحـ كًتدل قمغم 

(3)"مـ أن اًمقصقي ٓ يؿؽـ أن يدقمقفو همػم صوطمٌفو  وً أمحد احلًـ اكطالىماعمعـك هق 
 - 

 ومفذا اؾمتشفود ذم همػم مقوعف، ويمالم ًمقس ًمف صؾي سموًمعؾؿ ذم ؿمئ، وًمذا ضمعؾ اعمعورولم 

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-149و53.148ج، سمحور إكقار (1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-672( شموريخ مو سمعد اًمظفقر، ص2)

 - 115ص ذيى اًمؽقراين،دطمضًو ٕيمو( متخض اًمؽقراين قمـ وملر ىمؿلء، 3)



 

  (65) 

 

وهذا ًمقس "واعمخوًمػلم يتصدون عمثؾ هذه اًمؽمهوت، ومقليت اًمرد مـ صوطمى اًمشفى ومقؼقل:

ؾ مـ اؾمؿفؿ أمحد، وهؿ  اًمروايي قمغم أكف اعمراد، ومنن يمسمقصقي ٕمحد إؾمامقمقؾ، وٓ دًٓمي ذم

وت أيمدت يتؿؽـقن مـ أن يدقمقا كػس مو ادقموه أمحد إؾمامقمقؾ، سمؾ إن سمعض اًمرواي اً يمثػمون ضمد

(1)"إٓ إذا كص قمؾقف اإلموم اًمًوسمؼ سموؾمؿف وقمقـف  وً أن اإلموم ٓ يؽقن إموم
 - 

               ؼوًمقا:قي ٓؾمؿ أمحد إؾمامقمقؾ، وموطموول أكصور اًمقامين مطوسمؼي آؾمؿ اًمقارد ذم اًمقص

وموعمفدي اًمذي يؽقن اؾمؿف اؾمؿ رؾمقل اهلل، واؾمؿ أسمقف اؾمؿ أيب رؾمقل اهلل، ًمقس هق اًمعًؽري، "

وموإلموم اًمعًؽري اؾمؿف واؾمؿ أسمقف حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري، ًمؽـ اعمؼصقد سمف هق اإلموم 

وشمف، وذيمر ًمف صمالصمي أؾمامء)أمحد، قمٌداهلل، اعمفدي إول اًمذي ذيمره رؾمقل اهلل ذم وصقتف ًمقؾي ووم

اًمذي اطمتٍ سمقصقي رؾمقل اهلل: ٕن اؾمؿف أمحد واؾمؿ أسمقف اعمفدي ( ومفق أمحد احلًـ

برشقل يليت مـ بعدي  اً ومبؼ}: إؾمامقمقؾ، وملصٌح اؾمؿف يموؾمؿ رؾمقل اهلل اًمذي ذيمره اًمؼرآن

أكو » :سمحديٌ امقمقؾ، قمؿالً أيب رؾمقل اهلل وهق إؾم، ويؽقن اؾمؿ أسمقف يموؾمؿ [6]اًمصػ:{اشؿف أمحد

شابـ افذبقحغ
(2)

(3)"، ومهو: قمٌداهلل هق إب اعمٌوذ ًمؾـٌل، وإؾمامقمقؾ سمـ كٌل اهلل إسمراهقؿ 
 - 

إن زمَّ اًمػفؿ ًمؾقصقي واوح وضمكم، وموعمطؾقب ومفؿف هق مو ومفؿقه هؿ،  ويظفر ذًمؽ أيمثر ذم 

شمقّوح أن اؾمؿ اعمفدي اؾمؿ  أن وسمعد"قمغم زقمؿ ومقؼقل:  مصدر آظمر يزقمؿ ومقف قمالء اًمًومل زقمامً 

 اعمؼدؾمي اًمقصقي إمم اًمـظر إقمودة اجلؿقع مـ أـمؾى اًمقصقي، سمـص أمحد ,اهلل رؾمقل–ضمده

  اًمـوشمٍ ؾمقؽقن ومامذا قمنم احلودي اًمقيص إمم شمـًٌقه قمنم،صمؿ اًمثوًمٌ اًمقيص اؾمؿ ًمتحديد

                                                             
 - 196ص  محديي قمغم مدقمل اعمفدويي،( اًمشفى إ(1

ًمإلموم احلوومظ أيب قمٌداهلل حمؿد سمـ قمٌداهلل احلويمؿ اًمـقًوسمقري، حتؼقؼ:  ،قمغم اًمصحقحلم اعمًتدركاكظر:  (2)

وقمّؾؼ قمؾقف ًمٌـون- ,دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت ،(4448، 2.649ج) مصطػك قمٌداًمؼودر قمطو،

]اكظر: خمتٍم اؾمتدراك  -شطمديٌ واهٍ »ك اإلموم احلويمؿ، وىمول: راؾمتدرايموشمف قمغم مًتد ذماًمذهٌل 

احلوومظ اًمذهٌل قمغم مًتدرك أيب قمٌداهلل احلويمؿ، ٓسمـ اعمؾؼـ هاج اًمديـ أسمق طمػص، قمؿر سمـ قمكّم سمـ 

سمـ قمٌداهلل سمـ  حتؼقؼ ودراؾمي: قمٌداهلل سمـ محد اًمؾحقدان، ؾمعدهـ( 844: اعُمَتَقرمَّ أمحد اًمشوومعل اعمٍمّي )

 )يمتوب أظمٌور إكٌقوء ومـوىمٌفؿ قمؾقفؿ اًمًالم، سموب إؾمامقمقؾ قمؾقف اًمًالم، قمٌداًمعزيز آل محقد،

 -اًمًعقديي[ ,هـ، دار اًمعوصؿي، اًمريوض1411. 1ط ، (418، 1.1449ج

 )سموظمتصور()مرضمع ؾموسمؼ(-348و347صط ذم اًمدقمقة اًمقامكقي اعمٌوريمي، طمقار ىمصيص مًٌ راضمع: ((3



 

  (66) 

 

(1)"احلًـ أًمقس يمذًمؽ يو أمي حمؿد؟ أمحد إكف وكًٌتف؟ آؾمؿ مـ اعمجؿقع
 - 

َقعيٍ اًمقامين هق كػس هنٍ إن هن اإلمومقي، ومنذا يمون اًمقامين ىمد ادقمك اإلمومي سموًمـص  اًمشِّ

إن اإلمومقي شمعتؼد أن اهلل ؾمٌحوكف ٓ خيكم "واًمقصقي اًمًوسمؼي، وموإلمومقي يؼرون سمذًمؽ، ويؼقًمقن:

إرض مـ طمجي قمغم اًمعٌود مـ كٌل أو ويص فموهر مشفقر أو هموئى مًتقر، وىمد كص اًمـٌل 

اعمفدي ,وًمده احلًـ وأوص احلًـ أظموه احلًلم، وهؽذا إمم اإلموم اًمثوين قمنموأوص إمم 

(2)"، وهذه ؾمـي اهلل ذم مجقع إكٌقوء مـ آدم إمم ظمومتفؿ,اعمـتظر
- 

يدقمل أن وعمًلًمي مشؽميمي سملم اعمفديلم واإلمومقي، همػم أن اإلمومقي يـؽرون قمغم أي أطمد وم اً إذ

حمؿد بـ حيقك "قمـد اًمؽؾقـل روايوت قمدة، كذيمر سمعضفو، اإلمومي، ومؿـ ادقموهو ومفق يموومر، ضموء 

  ظـ ظبداهلل بـ حمؿد بـ ظقسك، ظـ ظع بـ احلؽؿ، ظـ أبون، ظـ افػضقؾ، ظـ أيب ظبداهلل

(3)"ؿول: مـ ادظك اإلمومي وفقس مـ أهؾفو ؾفق ـوؾر
مـ اًمذيـ يمذسمقا قمغم اهلل،  وً أيض ويعدوكف، 

حمؿد بـ مجفقر، ظـ ظبداهلل بـ ظبدافرمحـ، ظـ  احلسغ بـ حمؿد، ظـ معذ بـ حمؿد، ظـ"

: جعؾً ؾداك ويقم افؼقومي ترى افذيـ ـذبقا ظذ احلسغ بـ ادختور، ؿول: ؿؾً ٕيب ظبداهلل

 ، ؿول: وإن ـون ؾوضامً وً ظؾقي م وفقس إموم، ؿؾً: وإن ـون ؾوضامً اهلل؟ ؿول: ـؾ مـ زظؿ أكف إمو

(4)"وً ظؾقي
- 

خص يزقمؿ ذًمؽ، ومؼد قموء أي ؿمخص ًمإلمومي، وأي ؿموموًمـصقص اًمتل ؾمٌؼً شمـػل اد

َقعيقمـد مراضمع  وً طمؽؿ قمؾقف مًٌؼ  اًمؼدامل، وقمغم ظمطوهؿ ؾمور اعمحدصمقن- اًمشِّ

ٌَّتـو اهلل قمغم مذهٌفؿ ومـفجفؿ,أمو أهؾ اًمًـي واجلامقمي ردوا قمغم مًلًمي اإلمومي سموًمـص  ,صَم

َقعيمع اًمعؾؿ سملن مو يـطٌؼ قمغم ,واًمتعقلم َقعيومنن "ومقىمػفؿ مـفو،  ,فديلمؼ قمغم اعميـطٌ اًمشِّ  اًمشِّ

شمقزم مًلًمي اخلؼم اعمتؿثؾ ذم دقمقى اًمـص أو اًمقصقي أمهقي يمؼمى، ومفل احلجر إول ذم سمـوء 

                                                             
م، 2412=هـ1.1433، ط52قمالء اًمًومل، ص :ذم أطمؼقي اًمقيص أمحد احلًـ، سمؼؾؿامت ( اعمحؽ(1

 (-141، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي

قَعيأصؾ  (2) م، دار 1994=هـ1.1414، ط148و147اًمغطوء، صحمؿد احلًلم آل يموؿمػ  وأصقهلو، اًمشِّ

 ًمٌـون-,إوقاء، سمػموت

وًمقس هلو سملهؾ ومـ ضمحد إئؿي أو  مـ ادقمك اإلمومي"جي، سموب أصقل اًمؽوذم، ًمؾؽؾقـل، يمتوب احل (3)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-279واًمثوين، ص، اجلزء إول "ومـ أصمًٌ اإلمومي عمـ ًمقس هلو سملهؾ سمعضفؿ

 اعمرضمع كػًف، واًمصػحي كػًفو- (4)



 

  (67) 

 

مي اعمذهى، واًمؼوقمدة إؾموؾمقي ذم يمقوهنؿ اًمعؼدي، وٓ ؿمؽ أن اًمـص قمغم قملم مـ يتقمم إمو

 إمم اًمؼقل هذا هبؿ اكتفك وىمد، ضيهمػم ممؽـ، إٓ ذم قمؼؾ اًمراوماعمًؾؿلم إمم أن شمؼقم اًمًوقمي 

 وهق) مديدة وً ىمروك اًمٌنم مـ واطمد سمحقوة اًمؼقل إمم اوطروا طمقٌ يمٌػم، ًمقهؿ آؾمتًالم

(1)"إمؿ وحؽي وملصٌحقا( يـتظروكف اًمذي مفدهيؿ
- 

وموًمـتقجي اًمتل يريدهو اعمَْفِدي قن أن يؼر اًمغػم سمام أىمروا سمف، وأن يؼتـع سمام ٓ يؼـع، وموٕمر صعى 

ؿف، ومال يًعـو إٓ أن كًؾؿ سمام يؼقًمقن، وىمد أىمروا وأقمؾـقا ذًمؽ طملم رد اًمعؼقكم قمغم اعمشؽؽلم ومف

مـ اعمعؾقم أن مًلًمي ىمقوم اًمؼوئؿ هل مـ أهار آل حمؿد وىمد وردت روايوت "ذم دقمقهتؿ ومؼول:

شمميمد ضورة اًمتؽتؿ قمغم أمر اعمفدي: ٕن ىمقومف هق أمؾ إكٌقوء واعمرؾمؾلم
(2)

وت ، وضموءت رواي

 قمغم كحق اًمرمز واًمتؿقيف، ًمؾحػوظ قمغم هذه اًمثقرة اعمؼدؾمي، واعمعؾقم أن اًمؼوئد احلؽقؿ ٓ يؽشػ 

(3)"قمـ ظمطتف، ومرسمام جيعؾ ومقفو اخلدع واًمغؿقض واًمتؿقيف اعمتعؿد
  - 

إهنو احلؼقؼي اعمعؾـي، أن شمؽقن اًمدقمقة ىموئؿي قمغم اخلداع واًمغؿقض واًمتؿقيف واًمتؽتؿ،  

َقعير واحلقؾ مو ؿمئً، ومال كـًك أهنؿ مـ وطمدث قمـ أؾموًمقى اعمؽ ، وىمد شمرسمقا قمغم قمؼقدة اًمشِّ

 يتؼرسمقن هبو إمم اهلل-  وً هو ديـاًمتؼقي اًمتل ضمعؾق

 افدفقؾ افثوين: افعؾؿ:

اًمذي اقمتؿد قمؾقف اًمقامين وأكصوره، كوومحقا وذادوا قمـفو ,اًمقصقي اعمؼدؾمي,إن اًمدًمقؾ إول

غم إمومي اًمقامين، ومـ سملم هذه إدًمي، ادقموء اًمقامين سمؽؾ اًمًٌؾ، وأظمذوا يدًمؾقن سملدًمي أظمرى، قم

اًمعؾؿ، وأكف قمـده يمؾ اًمعؾقم، ويطؾع قمغم اًمغققب، ويًتطقع اإلضموسمي قمـ ؾممال أي خمؾقق، 

َقعيوهذا ذم إصؾ هق معتؼد  ذم أئؿتفؿ، وقمـدمو يريد أن يًتدل اًمقامين أو أطمد أشمٌوقمف  اًمشِّ

اًمشقعقي، يمام ذم اًمروايي اًمتل اؾمتـد إًمقفو أكصور ومميدوه يلشمقن سمدًمقؾ هق قموم ذم إئؿي 

إذا مه اإلموم افؼوئؿ مـ أهؾ   ؾؼد ورد ظـ أيب اجلورود، ؿول: ؿؾً ٕيب جعػر"اًمقامين:

افبقً، ؾبلي صئ يعرف مـ جيئ بعده؟ ؿول: بوهلدى واإلضراق، وإؿرار آل حمؿد فف بوفػضؾ، وٓ 

                                                             
َقعيأصقل مذهى  (1)  )مرضمع ؾموسمؼ(-677ص قَّي آصمـل قمنميي،اإِلَمومِ  اًمشِّ

مو يذيمرون إكٌقوء واعمرؾمؾلم  ذم يمتٌفؿ ومل يعؼٌقا سمؾػظ قمؾقفؿ  اً أن اًمقامين وأكصوره يمثػم ( وومقف إؿمورة إمم2)

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومل يعؼٌقا سمؼقهلؿ: ل حمؿدًا،ن اؾمؿ اًمـٌاًمًالم، أو يذيمرو

 24صكوفمؿ اًمعؼقكم،   اًمقؿـ(، احلؾؼي اًمثوكقي، اًمشقخ)اًمقامين وسمال ( دراؾمي ذم ؿمخصقي اًمقامين اعمققمقد(3

 (-121، اًمعدد)م، إصدرات أكصور اإلموم اعمفدي2411=هـ1.1432، ط(وظمتصورسم)



 

  (68) 

 

(1)"يسلل ظـ صئ بغ صدؾقفو إٓ أجوب
ؿملن اعمفديلم ذم مـفجفؿ، يلشمقن سموًمدًمقؾ اًمعوم ، وهذا 

 قمؾؿ يامكقفؿ هق يمتٌف ويًؼطقكف قمغم إمومفؿ، واًمعجقى أن اعمفديلم يرون أن أىمقى دًمقؾ قمغم

وأمو اًمعؾؿ وملموم اجلؿقع مو يمتى اًمًقد أمحد ":ىموئالً  طمقٌ أظمؼم أطمد إكصور :ومـشقراشمف

اًمدقمقة اًمرؾمؿل، وسمقؾمع اًمؽؾ  احلًـ مـ إصدارات شمؼورب إرسمعلم، مـشقرة ذم مقىمع

رد قمؾقف أو طمدصمتف كػًف سمذًمؽ، وىمد شمعرض ًمؽتوب اهلل وأطمؽؿ مو  اً ىمراءهتو، ومل كَر أو كًؿع أطمد

شمشوسمف ومقف، وشمـوول أهؿ مو ذم اًمعؼقدة وسملم ظمؾؾفؿ ومقفو، وإذا يمون هذا ٓ يعـل رضمول اًمديـ ومام 

(2)"اًمذي يعـقفؿ؟
 - 

 وموإلموم يعؾؿ يمؾ اًمعؾقم،  " قم، أكف يعؾؿ يمؾ اًمعؾقم،وادقمك أكصور اًمقامين إلمومفؿ اعمزقم

سمؿعـك أهنو مقدقمي ذم قمؼؾف اًمتوم، وًمؽـف ذم هذه احلقوة اعموديي حمجقب سموجلًؿ قمـ اعمقدع ذم قمؼؾف 

اًمتوم، همػم أن اقمتصومف سموهلل وشمًديد اهلل ًمف يؿؽـف مـ معرومي مو هق مقدع ذم قمؼؾف اًمتوم متك 

عمعرومي قمؾؿ مـ اًمعؾقم يملن شمتقىمػ قمؾقف هدايي سمعض اًمٌنم، أو اطمتوج أن يعرومف، ومنذا اطمتوج 

(3)"عمصؾحي مو يعؾؿف اهلل ويقصؾف سمام اظمتزكف قمؼؾف اًمتوم
 - 

أقمؾؿ أهؾ إرض، مو واإلموم أمحد احلًـ"سمؾ هق أقمؾؿ أهؾ إرض ذم زموكف، 

ده رؾمقل اؾمتطوع أطمد مـ إطمقوء أن يليت سمؿثؾ قمؾؿف وٓ أن يرد قمؾقف كظػم مو يمون قمؾقف ضم

(4)"اهلل
- 

َقعياًمغقى، ومنذا يمون مـ قمؼوئد  عؾؿأكف يق ذًمؽ، قووم  أن إئؿي يعؾؿقن اًمغقى، وسموقمتٌور اًمشِّ

 ېئ ېئ ۈئژ ومفق يعؾؿ اًمغقى، واؾمتدل أكصور اًمقامين سمؼقل اهلل شمعومم: اً أن اًمقامين إموم إذ

 ژىب مب خب  حب جب يئ ىئ   مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ      ېئ

                                                             
 طمديٌ، 137صؿ اعمؼدؾمي سمنيران، مدرؾمي اإلموم اعمفدي سمؼُ  :اسمـ سموسمقيف اًمؼؿل، حتؼقؼ ( اإلمومي واًمتٌٍمة،1)

 هـ-1.1444(، ط154رىمؿ)

، 42ًومل، صقمالء اًم ي إول واًمؼوئؿ واًمقامين، ( رؾموًمي ذم وطمدة ؿمخصقي اعمفد2)

 (-146، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2412=هـ1.1433ط

م، إصدارات 2411هـ، 1.1432، ط88، 87ًمديراوي، ص( سمحٌ ذم اًمعصؿي، إؾمتوذ قمٌداًمرزاق ا(3

 (-113، اًمعدد)أكصور اإلموم اعمفدي

إصدارات أكصور  م،2412=هـ1.1433، ط84لم اعمـصقري، ص( اًمدقمقة اًمقامكقي ذم يمتى اًمًـي، طم4ً)

 ، (149-)اإلموم اعمفدي
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ويمقكف رؾمقل ومقف إؿمورة إمم اًمقفمقػي اعمذيمقرة، وسمطٌقعي ": سمؼقًمف هؿ، وقمؾؼ أطمد[27و 26 ]اجلـ:

(1)"احلول ومنن قمومِل اًمغقى ذم احلؼقؼي هق اهلل، أمو رؾمؾف ومقعؾؿقن اًمغقى سموعمؼدار اًمذي يظفره هلؿ
 - 

وهؽذا "وًمؾرد قمغم ادقموء اعمفديلم أن اًمقامين يعؾؿ اًمغقى، يؼقل اإلموم اسمـ يمثػم ذم شمػًػمه: 

كف يعؾؿ اًمغقى واًمشفودة، وإكف ٓ يطؾع أطمد مـ ظمؾؼف قمغم رء مـ قمؾؿف إٓ ممو ىمول هوهـو: إ

ـْ َرؾُمقلٍ }أـمؾعف شمعومم قمؾقف: وهلذا ىمول:  ـِ اْرشَمَه ِم وهذا يعؿ  {وَمال ُيْظِفُر قَمغَم هَمْقٌِِف َأطَمًدا إِٓ َم

(2)"اًمرؾمقل اعمؾؽل واًمٌنمي
- 

قؾ، وٓ قمجى ومؼد أقمؾـ اًمقامين ذم دقمقشمف وامتد قمؾؿ اًمقامين إمم سمرهوكف قمغم اًمتقراة واإلكج

سمؾ أطمؽؿ طمجتف وسمرهوكف قمغم أهؾ اًمتقراة سمتقراهتؿ وأهؾ اإلكجقؾ "أهنو ًمؾقفقد واًمـصورى، 

سمنكجقؾفؿ، وقمغم أهؾ اًمؼرآن سمؼرآهنؿ وسمروايوهتؿ، وىمد وؿً يمتٌف شمؾؽ آطمتجوضموت واًمٌقـوت 

(3)"واعمحؽامت وسمقؾمع اجلؿقع اإلـمالع قمؾقفو
 - 

قامين ذم أضمقسمتف قمـ أؾمئؾي اًمٌعض قمؼم آكؽمكً، وموًمًوئؾ يؼقل: مو هل مضوملم وأقمؾـفو اًم

سملمِّ اًمتقراة واإلكجقؾ هدف إكٌقوء وإوصقوء هق هدذم، وأُ "دقمقشمؽ وأهداومفو؟ وملضمــوب:

سملمِّ اكحراف قمؾامء اًمقفقد واًمـصورى واعمًؾؿلم وظمروضمفؿ قمـ واًمؼرآن ومو اظمتؾػتؿ ومقف، وأُ 

(4)"خموًمػتفؿ ًمقصقوء إكٌقوءاًمنميعي اإلهلقي و
 - 

يٌلم اًمتقراة واإلكجقؾ ومو اظمتؾػ أهؾفو ومقفو،  فهؽذا يزقمؿ اًمقامين أن مـ أهداف دقمقشمف أك

َقعيسمؾ ضموء ًمقٌلم اكحراف اًمعؾامء مـ اًمقفقد واًمـصورى واعمًؾؿلم، وموؾمتدقمك يمؾ هذا قمؾامء   اًمشِّ

َقعيوئد ومراضمعفو أن يٌقـقا مدى اكحراف اًمقامين واكشؼوىمف قمـ قمؼ  وظمروضمف قمؾقفؿ-  اًمشِّ

َقعيسمودئ ذي سمدء ومؼٌؾ أن يتقمم قمؾامء  اًمرد قمؾقف، وموًمقامين ىمد كنم ًمف قمغم مؼوـمع صقشمقي  اًمشِّ

يؼرأ ومقف اًمؼرآن وأظمرى يؼقل ومقفو سمقوكوت وظمطوسموت، وسمرز ظمطله يموًمشؿس وهق يؼرأ اًمؼرآن، 

قمك؟!-   وأظمطوؤه اًمؾغقيي ذم يمالمف وظمطوسمف، ومليـ اًمعؾؿ اعمُدَّ

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(- 94( سمحٌ ذم اًمعصؿي، ص(1

 -8.247ظر: شمػًػم اسمـ يمثػم، ج( اك 2)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-63 أمحد احلًـ، قمالء اًمًومل، ص( اعمحؽامت ذم أطمؼقي اًمقيص3)

، 2ؾممال رىمؿكؽمكً، إلحلًـ قمغم إؾمئؾي اًمقاردة قمؼم ا( اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم، أضمقسمي اًمًقد أمحد ا(4

 )مرضمع ؾموسمؼ(-9ص
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َقعيويؽشػ ًمـو قمـ سمعض هذا أطمد قمؾامء  إذ ىمول ٕطمد أصحوب اًمقامين "، ,اًمؽقراين,اًمشِّ

 اإلموم اعمؼرسملم ذم طمقار دار سمقـفام، أٓ شمرون أن إمومؽؿ خيطل ذم ىمراءة اًمؼرآن! ومؽقػ يؽقن ؾمػػم

سمؾ هق ىمراءات،  وً : هذا ًمقس همؾط شمًجقؾ ىمصػم همؾطتلم، ومرد ىموئالً اعمفدي، ومؼد وضمدكو ًمف ذم

اء اعمعتؼميـ، ومًؽً وم  لضموب اًمؽقراين: إن اخلطل همػم اًمؼراءة، واًمؼراءة ٓ شمثًٌ إٓ قمـ أطمد اًمؼرَّ

(1)"صوطمى اًمقامين ومل يرد
 - 

اًمصقشمقي، ومؽوكً إظمطوء  ,اعمزقمقم,سموًمػعؾ ًمٌعض شمًجقالت اًمقاميناؾمتؿعً وىمد 

سملكف مل يتعؾؿ أطمؽوم اعمتؽررة اًمقاوحي وهق يؼرأ سمعض أيوت اًمؼرآكقي، ومـ يًؿعف حيؽؿ قمؾقف 

ًمؾعوعملم، ويمقػ ؾمقٌلم  وً قمـ أن يؽقن إموم ومضالً  وً شمالوة اًمؼرآن، ومؽقػ عمثؾ هذا أن يؽقن قموعم

اكحراف أهؾ اًمتقراة واإلكجقؾ ويمذًمؽ اعمًؾؿلم يمام أقمؾـ ذم يمتٌف وسمقوكوشمف، وإظمطوء اًمؾغقيي 

تٌوه يمقػ إلموم أن كواوحي ووقح اًمشؿس ذم مـشقراشمف ومـشقرات أىمراكف، ومؽؾ هذا يؾػً آ

 ذم اًمؼرآن أو اًمؾغي اًمعرسمقي-  وً أو حلـ وً يصدر مـف ظمطئ

أطمدهؿ قمؼؾف ًمؼول: يمقػ يؽقن وًمق اؾمتعؿؾ "وأيمد اًمؽقراين هذا، ومؼول وهق يـتؼد إشمٌوع: 

واسمـ إموم معصقم وهق خيطل ذم ىمراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ، وٓ يعرف اًمعرسمقي، وخيطل ذم  وً إموم

(2)"أظمطوء، شمدل قمغم قمومقتفاًمصػحي اًمقاطمدة قمدة 
         ، ويداومع قمـ اًمقامين أطمد يامكقف، ومقؼقل:

أن يقصؾ اًمرؾموًمي اًمتل حيؿؾفو، ويٌقـفو ًمؾـوس، وٓ يؾزمف قمغم اإلـمالق أن  وً قم متوميؽػل اعمعص"

(3)"يراقمل مو شمقاوع قمؾقف اًمـوس مـ شمًؿقي سمعض اًمؽالم سملكف إرىمك وإومصح ومو إمم ذًمؽ
  - 

قمـ رطمؾتف اًمعؾؿقي، أكف خترج ذم يمؾقي  ,ذم اًمتؿفقد,مـ ظمالل طمديٌ اًمقامينوىمد اشمضح 

اهلـدؾمي، صمؿ ذهى ًمقطؾى اًمعؾؿ سموحلقزة اًمعؾؿقي سموًمـجػ، وسمعد ومؽمة اقمؽمض قمغم مو ومقفو ومل 

، ًمؽـف يزقمؿ أكف اًمتؼك سموإلموم ؟يؽؿؾ اًمدراؾمي هبو، ومؿـ أيـ ٕمحد احلًـ يمؾ هذه اًمعؾقم

َقعيدائؿي سمف، وادقموء معرومي يمؾ اًمعؾقم ًمقس قمغم اعمفدي ويمون قمغم قمالىمي  َقعيسمعجقى، وم اًمشِّ  وًمشِّ

يعتؼدون ذم أئؿتفؿ أهنؿ أسمؾغ وأومصح اًمـوس، ويًتطقعقن أن يؽؾؿقا اًمـوس سمؾغوهتؿ، واًمدًمقؾ 

يؽؾؿ افـوس   ظـ أيب افصؾً اهلروي أكف ؿول: ـون افرضو"و كؼؾف اعمجؾز ذم سمحور إكقارم

                                                             
 - 61ص( دضمول اًمٌٍمة، 1)

 اعمرضمع كػًف، واًمصػحي كػًفو- (2)

 - 117قمٌداًمرزاق اًمديراوي، ص ( سمحٌ ذم اًمعصؿي، إؾمتوذ3)



 

  (71) 

 

يو ابـ رشقل اهلل: إين  وً أؾصح افـوس وأظؾؿفؿ بؽؾ فسون وفغي، ؾؼؾً فف يقمبؾغوهتؿ وـون واهلل 

: يو أبو افصؾً أكو حجي اهلل ظذ ٕظجى مـ معرؾتؽ هبذه افؾغوت ظذ اختالؾفو، ؾؼول 

مو بؾغؽ ؿقل أمر  خؾؼف، ومو ـون اهلل فقتخذ حجي ظذ ؿقم وهق ٓ يعرف فغوهتؿ، أو

(1)"ؾفؾ ؾصؾ اخلطوب إٓ معرؾي افؾغوت أوتقـو ؾصؾ اخلطوب،: ادممـغ
 - 

، ويقوح ومفذا اًمـص وهمػمه أؾمؼطف اًمقامين قمغم كػًف، سملكف ًمديف مجقع اًمعؾقم ويمؾ اًمؾغوت

يعؾؿقن يمؾ اًمؾغوت ُيؼصد مـفو أن   واوح إن يمقهنؿ يعؾؿقن" هذا أطمد أكصوره، ومقؼقل:

ضمًوم قمـفو، وسموًمـتقجي هؿ ٓ هذه اًمؾغوت معؾقمي ًمعؼقهلؿ اًمتومي، وًمؽـفؿ حمجقسمقن ذم قمومل إ

يعؾؿقن إٓ مو يؿؽـفؿ اهلل مـ معرومتف، ومنذا مو اطمتوضمقا معرومي ًمغي مو ًمغويي مو ين اهلل هلؿ 

(2)"آشمصول سمعؼقهلؿ اًمتومي
 - 

 وافرد ظذ هذ ادزاظؿ:

ح ًمألئؿي ؾًؼطقا أي دًمقؾ ًمألئؿي قمغم إمومفؿ اًمقامين، ومام يصأب اعمفديقن قمغم أن يُ ًمؼد د

ومقه أو ؿمؽؽقا ومقف أو اطمتجقا سمروايي ىمد شمؽقن رَّ قه أو طَم ًمُ وَّ إلموم اًمقامين، ومو ٓ يصؾح أَ يصؾح ًم

 وعقػي، مـ أضمؾ أن يصؾقا إمم همروفؿ- 

َقعيأمو مو ادقموه اًمقامين أو ُادقمل ًمف مـ ىمٌؾ أشمٌوقمف، وادقموه مـ ىمٌؾ  ٕئؿتفؿ مـ اًمعؾؿ  اًمشِّ

 وئ وئژ ن اًمؽريؿ، ىمول اهلل شمعومم:اعمطؾؼ، وأكف قمـدهؿ يمؾ اًمعؾقم، ومفذا يرده اًمؼرآ

ومفذا إظمٌور مـ اهلل ، [85]اإلهاء:  ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ

َقعي، ومؽقػ شمزقمؿ قمزوضمؾ سملن اًمـوس واخلؾؼ ٓ يعؾؿقن إٓ ىمؾقالً  أن أئؿتفؿ شمعؾؿ يمؾ رء،  اًمشِّ

ذم قمؾؿ ؿ يمؾ أطمد ؾمقى اهلل، وإن يمثر ٕن قمؾ": وًمقس ٕطمد اًمعؾؿ اًمؽومؾ واعمطؾؼ إٓ اهلل 

 .(3)"مـ يمثػم ممو يعؾؿ اهلل اهلل ىمؾقؾ، وإكام معـك اًمؽالم، ومو أوشمقتؿ أهيو اًمـوس مـ اًمعؾؿ إٓ ىمؾقالً 
 أصقل ؿمقعقي، ومػل يمتوب اًمؽوذم قمدة أسمقاب شمثًٌ اًمعؾؿ ذا اًمغؾق اًمقامين ٓ ؿمؽ أن هلو

                                                             
 - 26.49ٕئؿي إـمفور، ج( سمحور إكقار اجلومعي ًمدرر أظمٌور ا1)

  -97قمٌداًمرزاق اًمديراوي، ص ( سمجٌ ذم اًمعصؿي، إؾمتوذ2)

هذسمف وطمؼؼف: اًمديمتقر  ًمإلموم اسمـ ضمرير اًمطؼمي، ،,ضمومع اًمٌقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن,اًمطؼمي شمػًػم (3)

م، 1995هـ=1.1415، ط64ص ،، اعمجؾد اخلومسسمشور قمقاد معروف، قمصوم ومورس احلرؾمتوين

 -ًمٌـون,ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت



 

  (72) 

 

وشمقا اًمعؾؿ أُ أن إئؿي ىمد "، وسموب"أن اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ هؿ إئؿي"ًمألئؿي، ومـفو:سموب 

 أن إئؿي يعؾؿقن مجقع اًمعؾقم اًمتل ظمرضمً إمم اعمالئؽي وإكٌقوء "، وسموب"صمًٌ ذم صدورهؿوأُ 

(1)"واًمرؾمؾ
 -اًمشقعقي اًمتل ٓ يتقىمػقن قمـفو ، وهمػمهو مـ اعمٌوًمغوت واإلؾمػووموت

 ؛ إلثبات دعْٗ املَدٓني:أصزار احلزّف ّحضاب اجُلنَّل
ؾطمًوب اجلُ » جلل اعمفديقن إمم مو يًؿك شؿَّ

(2)
: ًمقميمدوا سمف قمغم "قمؾؿ احلروف"، وأؾمؿقه سمـ

هق أن ًمؽؾ طمرف ىمقؿي قمدديي معقـي شمؽقن  وأؾموس قمؾؿ احلروف"دقمقة اًمقامين، ومؼوًمقا قمـف:

)أسمجد هقز طمطل يمؾؿـ ؾمعػص  يًؿك روطمف، وهل قمغم شمرشمقى و موأصػي هلذا احلرف، 

ىمرؿمً صمخذ وظغ(
(3)

- 

 تْضٔح:
يًؿك اجلؿع سموحلرف اًمؽٌػم، ومنذا  ـ طمرف اًمقوء، ومو سمعدهإقمداد اًمتل شمٌدأ سمعنمة، يعـل م

أرادوا حتقيؾف إمم رىمؿ ومردي، ومقؽقن سمحذف مرشمٌي اًمعنمات، أي سمحذف إصػور، ومتصػم 

اصمـلم، وهؽذا، ويًؿقكف اجلؿع سموحلرف اًمصغػم، ويمذًمؽ  ,24,، واًمعنموناً اًمعنمة واطمد

 إمم أرسمعي-حيقل  444إمر يـطٌؼ قمغم إرىموم اعمئقيي، وموًمعدد 
 ّمجالُ:

 مـ هق حمؿد ؟

 م+ن+هـ+و+م+ح+م+د

4+5+5+6+4+8+4+4=44 

 اجلقاب:

                                                             
 ومو سمعدهو- 119، يمتوب احلجي، ص( اكظر: أصقل اًمؽوذم1)

ؿ سموطمٌ قمـ ظمقاص احلروف إومرادًا شمريمقًٌو، ومقوققمف احلروف اهلجوئقي، ومودشمف إووموق قمؾ( 2)

واًمؽمايمقى، وصقرشمف شمؼًقؿفو يماًم ويمقػًو، وشملًمقػ إىمًوم واًمعزائؿ، ومو يـتٍ قمـفو، ووموقمؾف اعمتٍمف، 

ًمػؾؽ وهمويتف اًمتٍمف قمغم وضمف حيصؾ سمف اعمطؾقب إيؼوقمًو واكتزاقمًو، ومرشمٌتف سمعد اًمروطموكقوت وا

واًمـجومي- اكظر: يمشػ اًمػـقن قمـ أؾمومل اًمؽتى واًمػـقن، سموؾمؿ طموضمل ظمؾقػي أو احلوج ظمؾقػي، 

 اًمعراق-,م، مؽتٌي اعمثـك، سمغداد1941، كنم ؾمـي 1.654ج
 ، اًمًقد أمحد احلًـ،117مع اًمعٌد اًمصوًمح، صؼ واًمًداد مـ إقمداد،  مؾحؼ سمؽتوب: ( سمقون احل3)

 -م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2412=ـه2.1433، ط34أسمقطمًـ، ص :قمدادإ
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 هـ+و+ر+س+و+ل+ا+ل+ل+هـ

5+6+2+6+6+3+1+3+3+5=44 
كجد أن ًمؾجؿؾتلم كػس اًمؼقؿي اًمعدديي

(1)
- 

ص اًمقامين، كؼقل: مـ هق اًمقامين؟ خل قمـ ؿمقمـد اًمًما"وضب اعمثول قمغم اًمقامين، ىموًمقا:

 ويص اعمفدي أو هق ويص، وقمدد اعمفدي، هق:يؽقن اجلقاب: هق 

 ا  + ل  + م +  هـ +  د +  ي

( ومتؽقن 94، سموجلؿع اًمؽٌػم وحتقل إمم اجلؿع اًمصغػم، )94=1+34+44+5+4+14

(9=)9- 

 وأن اطمًى:

 مـ هق اًمقامين؟

 م ن هـ و +        )ا ل ي م ا ن ي(

4+5+5+6(         +7=                          )27- 

 ق ويص اعمفدي()ه

 هـ و+)و ص ي(+    ) ا ل م هـ د ي(

5+6(   +7(              +       )9=            )27- 
 هـ و+    )و ص ي(

5+6  (    +16=                                     )27- 

)مـ هق اًمقامين(=)هق ويص اعمفدي(=هق ويص(ومتٌلم ًمؽ أن قمدد: 
(2). 

يمام ؾمقليت  اًمقامكقي أشمٌوقمف، ذم دقمقهتؿ، عمحووًمي إصمٌوت دقمووى اًمدقمقة ويتؽرر هذا مـ اًمقامين و

 سمشؽؾ أو سمآظمر-

وهذا ُيَرُد قمؾقف مـ وضمقه
(3)

: 

                                                             
 -118كػًف، ص ( اعمرضمع1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-134اد مـ إقمداد، ص( اكظر: سمقون احلؼ واًمًد2)

 ، إؾمتوذ اًمديمتقر مصطػك مراد-إصكم اعمنمف شمقضمفقوت( مـ 3)
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ؾ أو قمؾؿ احلروف ٓ يمظمذ سمف اطمتجوج وٓ يؽمشمى قمؾقف كتوئٍ ىمطعقي ,1 أن طمًوب اجلُؿَّ

 اًمثٌقت ىمطعقي اًمدًٓمي-

حلروف ومقف ٓ شمؼًؿ وٓ شمـزل أرىمومفو أهنؿ همػموا ومقف وسمدًمقا، وىمًؿقا وكققمقا مع أن ا ,2

 -اً قمام ووعً ًمف، ومال يؼول إن اًمعنمة شمصػم واطمد

أن اًمؽؾامت قمـدمو كعروفو قمغم هذا اًمعؾؿ ٓ يضؿ سمعضفو دون سمعض، ومال يؼول مـ هق  ,3

اًمقامين؟ وشمؽقن اًمـتقجي: هق ويص اعمفدي، وإٓ ًمق ىمؾـو مـ اًمقامين أو اًمقامين ومؼط ًمـ شمًووي هق 

 دي-ويص اعمف

 افدفقؾ افثوفٌ: افدظقة إػ حوـؿقي اهلل:

يًعك اعمفديقن ضموهديـ سمدقمقهتؿ وأدًمتفؿ قمؾقفو سملن يطققمقا إدًمي حلًوهبؿ، واؾمتدًمقا 

ظبداهلل:  ٕيب ؿول: ؿؾً ادغرة افـكي، بـ احلورث ظـ"اًمـعامين ذم اًمغقٌي، وومقفو:سمراويي قمـد 

 بوحلالل ؿول: وتعرؾف رء؟ ؿؾً: وبليوافقؿور،  ؿول: بوفسؽقـي اإلموم؟ يعرف رء بلي

 ؿؾً: أيؽقن اهلل، رشقل شالح ظـده ويؽقن أحد، إػ وٓحيتوج إفقف افـوس وبحوجي واحلرام،

(1)"ويص وابـ وً إٓوصق ٓيؽقن :ويص؟ؿول ابـ وً وصق
سمؾ مًؾؿلم وأهؾ يمتوب أن يلشمقا سمؽؾ ، 

اًمقامين يدقمقا اًمـوس واًمعومل إمم دًمقؾ يًتطقعقن أن جيـدوه عمصؾحتفؿ، ومـ سملم هذه إدًمي أن 

قمالء ,طمويمؿقي اهلل، ويًؿقن هذا اًمدًمقؾ سمرايي اًمٌقعي هلل، طمقٌ ضموء قمـ أطمد أكصور اًمقامين 

اكػراده مـ سملم  وً صدىم وأمو رومعف رايي اًمٌقعي هلل ومقؽػل اًمًقد أمحد احلًـ"ىمقًمف:  ,اًمًومل

صقرهو سمعد أن اكضقى اجلؿقع  أهؾ إرض سمدقمقشمف إمم طمويمؿقي اهلل ورومض طمويمؿقي اًمـوس سمؽؾ

(2)"حتً اًمديؿؼراـمقي إمريؽقي
قمغم دقمقشمف، طمقٌ أقمؾـ اًمقامين ذم رؾموًمي  ، ويرون أن هذا دًمقٌؾ 

 مؾؽقت مـ واشؿعقا افساموات، مؾؽقت دم اكظروا":وضمففو ٕكصوره ظمورج اًمعراق يؼقل ومقفو

 بف وـػر وإوصقوء، إكبقوء بف آمـ افذي احلؼ ؾفق افساموات بؿؾؽقت وآمـقا افساموات،

 افزمون آخر دم زمون، وهوهؿ ـؾ دم وإوصقوء إكبقوء حوربقا افذيـ افعؾامءؽرافعومؾغ

 ڄ ڄ ڦژ وً هلل حسوب وٓحيسبقن واكتخوبوهتو، وديؿؼراضقتفو أمريؽو وحيتسبقن حيسبقن،

 ،خلؾقػتف وتـصقبف وحوـؿقتف اهلل حيتسبقن وٓ، [74]احلٍ: ژچ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-249ؾـعامين، صًم ( اًمغقٌي،1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-43قمالء اًمًومل، صوئؿ واًمقامين، ( رؾموًمي ذم وطمدة ؿمخصقي اعمفدي إول واًمؼ2)
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 ، اؿرؤواافؼرآن،صقرةهلل وإوصقوء إكبقوء أن إـزأمريؽو،ـام فؾدجول صقرة ؾلمسقا

 ـذبتفؿ، افتل افغوبرة وإمؿ أرضف، دم اهلل خؾػوء وإوصقوء إكبقوء وؿصص افؼرآن وتدبروا

 صوحى واكظروا هؾ تعدى أكػسؽؿ إػ ارجعقا ثؿ افعؾامءؽرافعومؾغ، مـ إمؿ تؾؽ وؿودة

 شرة افعؾامءؽرافعومؾغ مـ أظداؤه أخطل وإوصقوء؟وهؾ إكبقوء وشـي سرةوم شرة احلؼ

 أوصقا افذيـ افصوحلقن، آبوئل إٓموؿول موؿؾً وإوصقوء؟واهلل إكبقوء أظداء وشـي ومسرة

 واحلسغ واحلسـ وظع وحمؿد وإشامظقؾ وإبراهقؿ كقح وصويوهؿ، دم وذـروين بـكيت، افـوس

 افعؾامء ؿول ومو ،[28]اًمزظمرف: ژڳ ڳ گ گ گ گ کژ وإئؿي:

 ڑ ڑ ژژ-اهلل فعـفؿ-وافقفقد وأبقشػقون وؾرظقن فـؿرودل اؿو مو إٓ ؽرافعومؾغ

 ظذ وشلمقت هلذا، وفدت احلؼ، وأؿقل فؾحؼ، ٕصفد جئً ،[27]اًمشعراء: ژک ک ک

 وثؼؾف مرارتف ؿوجدت إن وفؽـ ؾوصفدوا، فؾحؼ تشفدوا أن أردتؿ ؾنن أكتؿ، أمو ،اهلل صوء إن هذا

 دظقتؽؿ أن واظؾؿقا ،حؾق خػقػ وافبوضؾ مر، ثؼقؾ احلؼ ؾنن أكعؿ ظؾقؽؿ، مو ظذ اهلل ؾومحدوا

 صفقد افرشقل أن افـوس،ـام ظذ صفداء وـقكقا ؾوظؿؾقا وإوصقوء، إكبقوء دظقةـؾ هل

 واوصوبر وادممـقن، واصزوا وإوصقوء وإكبقوء ورشقفف ظؿؾؽؿ اهلل وشرى ظؾقؽؿ،

  ؾؼضقتؽؿ بنكجقؾفؿ، اإلكجقؾ أهؾ بؽتوب،واحتجقاظذ ـتوب ـؾ أهؾ ظذ واحتجقا ورابطقا،

(1)"بوفتػصقؾ بؾ ،إمجوًٓ  فقس إكجقؾفؿ دم مذـقرة
 . 

داظمؾ  ، اًمتل يٌثفو ذم أشمٌوقمفوالٓشمفؾموًمي شمتضح مزاقمؿ اًمقامين ووذم هذا اجلزء مـ اًمر

ًمديؿؼراـمقي  وً ء همػم قمومؾلم قمؿؾقا طمًوسماًمعراق وظمورضمفو، طمقٌ أظمؼمهؿ ومقفو أن هـوك قمؾام

وإوصقوء، صمؿ ـمؾى مـفؿ أن هلل، وأن دقمقشمف هل دقمقة إكٌقوء  وً أمريؽو ومل يعؿؾقا طمًوسم

 قمؾقفؿ-  اً ؿمفقد  يعؿؾقا ويشفدوا قمغم اًمـوس يمام أن رؾمقل اهلل

سمف، سمنم   ، ومؼد أظمؼم أن اعمًقح قمقًكاؾمتدٓٓشمف واؾمتشفوداشمف وىمد سموًمغ اًمقامين ذم

ٕؿقل  وً ـثرة أيض اً إن يَل أمقر" واؾمتدل هبذا اًمـص مـ إكجقؾ يقطمـو، واًمذي ضموء ومقف:

فؽؿ،وفؽـ ٓ تستطقعقن أن حتتؿؾقا أن، وأمو متك جوء ذاك، روح احلؼ، ؾفق يرصدـؿ إػ مجقع 

                                                             
، 11و14( رؾموًمي اهلدايي، رؾموًمي مـ اًمًقد أمحد احلًـ، أضموب ومقفو ؾموئؾلم مـ إكصور، ص1)

 (-54م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي، اًمعدد)2414ـ=ه2.1431ط
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(1)"احلؼ: ٕكف ٓ يتؽؾؿ مـ كػسف، بؾ ـؾ مو يسؿع يتؽؾؿ بف، وخيزـؿ بلمقر آتقي
 ، هذا كص ذم

يموكً رؾموًمتف ظموصي سمٌـل   ,قمقًك,اًمؽتوب اعمؼدس مو دًٓمتف قمغم زقمؿؽ؟ إن ؾمقدكو

، قمـ صؾتف سملكوس مثؾ اًمقامين اًمذي مل يذيمر كٌل إمي أصالً  إهائقؾ، ومام صؾتف سملمي حمؿد؟ ومضالً 

ويٍم اًمقامين سملن كٌل اهلل قمقًك سمنم سمف، ومقؼقل: ومفذا قمقًك يٌنم يب ذم اإلكجقؾ اًمذي يعؽمومقن 

ويؼروكف سمف
(2)

 - 

إن هذا آؾمتدٓل مـ ىمٌقؾ اًمشعقذة واًمؽفوكي، وموًمـص واوح وضمكم، وٓ يدل سملي وضمف 

اعمخوـمى  فزم وأكوذ مو يروق ًمف، ويؼقل سملكف ، ًمؽـ قمودة اًمقامين أكف يلظماً قمغم أطمد ومل يذيمر أطمد

وسملم مـ   قًكسمف، وٓ شمقضمد صمؿي ىمريـي شمشػم إمم مو يدقمقف اًمقامين، صمؿ مو اًمعالىمي سملم اعمًقح قم

ًمف، هذا يمؾف إن اومؽموـو صحي مو ضموء ذم اًمؽتوب اعمؼدس  وً يليت سمعده ؾمقاء يمون قمغم مؾتف أو خموًمػ

سمعفديف اًمؼديؿ واجلديد، ومـحـ اعمًؾؿلم ٓ كًؾؿ سمام ضموء ومقف، إذ هق حمرف يمام أظمؼمكو رسمـو ذم 

 قمغم دقمقشمف-  اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومؽقػ يًتدل اًمقامين اعمزقمقم سمؿثؾ هذا، وجيعؾف دًمقالً 

إن أكصور اًمقامين يزقمؿقن أكف وطمده يدقمق إمم اهلل وإمم احلؽؿ سموهلل، وًمقس همػمه يدقمق إمم مو 

 احلؼ أن شمعرف أن اًمـوس قمغم"يدقمق إًمقف، ومؽؾ مـ قمغم فمفر إرض يدقمقن إمم طمويمؿقي اًمـوس،

 وً إهلق وً جوهن اً ؿمعور اهلل طمويمؿقي يرومع ومؼط وطمده وصوطمٌف واطمد، سمشخص حمصقر اًمزمون هذا ذم

 اهلل ديـ أن يعرف أن ؾمقى وداقمقف احلؼ عمعرومي رء إمم اإلكًون حيتوج ومال إًمقف، يدقمق

 وقمالمتفو سمقـفو اًمقطمقدة احلؼ رايي ويرى اعمرومققمي اًمرايوت أصحوب إمم ومقـظر اهلل، هقطمويمؿقي

(3)"اعمققمقد صوطمٌفو ًمقعرف اهلل طمويمؿقي إمم اًمدقمقة
قمل اًمقامين أن اًمـوس يعؿ ،  وً ؾقن طمًوسموَيدَّ

، وومقف حتدث قمـ (طمويمؿقي اهلل ٓ طمويمؿقي اًمـوس)ذم ذًمؽ أؾمامه  وً ٕمريؽو ٓ هلل، وىمد أًمػ يمتوسم

وذم طمديثف  ,مـ وضمفي كظره,وأن اًمـوس حيتؽؿقن هبو ،اًمديؿؼراـمقي سموقمتٌورهو طمويمؿقي اًمـوس

وشمقريي ذم رسمط اًمديؿؼراـمقي سملمريؽو طمقٌ هل اًمتل شمروج هلو ذم يمؾ دول اًمعومل ومتورس اًمديؽت

قمؼر دارهو، وأظمذ يتفؿ اًمعؾامء سموًمـػوق: ٕهنؿ ٓ يؼقًمقن سمحويمؿقي اهلل وٓ يطٌؼقن ذع اهلل، 

                                                             
 م، دار اًمؽتوب اعمؼدس سمؿٍم-5.2446، ط13و16.12يقطمـو، ( إكجقؾ 1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-11دايي، صرؾموًمي اهل (2)

ت م، إصدار2412=هـ2.1433، ط41ص قمالء اًمًومل، عمعؽموقن قمغم ظمؾػوء اهلل، اًمشقخا (3)

 -ًمٌـون,مطٌعي أيٌؽس، سمػموت، أكصور اإلموم اعمفدي
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ومع أن اجلؿقع يـودون سمحويمؿقي اًمـوس وآكتخوسموت ؾمقاء مـفؿ "وهذا كص يمالمف إذا يؼقل: 

أروف هق صوطمى اًمعؾامء أم قمومي اًمـوس، إٓ أن اًمغوًمٌقي اًمعظؿك مـفؿ يعؽمومقن أن ظمؾقػي اهلل ذم 

احلؼ، وًمؽـ هذا آقمؽماف يٌؼك يمعؼقدة وعقػي مغؾقسمي قمغم أمرهو ذم ساع كػز سملم اًمظوهر 

واًمٌوـمـ، وهؽذا يعقش اًمـوس وسموخلصقص اًمعؾامء همػم اًمعومؾلم طموًمي كػوق شمؼؾؼ مضوضمعفؿ 

هل ودمعؾفؿ يؽمكحقن ويتخٌطقن اًمعشقاء، ومفؿ يعؾؿقن أن اهلل هق احلؼ، وأن طمويمؿقي اهلل 

ومعوروف حلويمؿقي اهلل ذم أروف، وًمؽـفؿ ٓ يؼػقن مع احلؼ احلؼ، وأن طمويمؿقي اًمـوس سموـمؾ 

(1)"ويميدون اًمٌوـمؾ
 - 

وطمقٌ إن قمؾامء اًمزمون مـوومؼقن ذم كظر اًمقامين ٕهنؿ يؼقًمقن سمحويمؿقي اًمـوس ٓ طمويمؿقي اهلل، 

تٌـقا اشمٌوع اًمعؾامء همػم واعمفؿ أن قمغم قمومي اًمـوس أن جي"أٓ يتٌعقهؿ، ومقؼقل: قمغم اًمعوميومقجى 

اًمعومؾلم، ٕهنؿ يؼرون طمويمؿقي اًمـوس وآكتخوسموت واًمديؿؼراـمقي اًمتل ضموءت هبو 

، وقمغم اًمـوس إىمرار طمويمؿقي اهلل وإشمٌوع اإلموم ,قمغم طمد وصػف,أمريؽو)اًمدضمول إيمؼم(

ون وإٓ ومامذا ؾمقؼقل اًمـوس ٕكٌقوئفؿ وأئؿتفؿ؟ وهؾ خيػك قمغم أطمد أن مجقع إدياعمفدي

اإلهلقي شمؼر طمويمؿقي اهلل وشمرومض طمويمؿقي اًمـوس، ومال طمجي ٕطمد ذم اشمٌوع همٓء اًمعؾامء سمعد أن 

 آظمراًمزمون ومؼفوء هؿ وهمٓء، ظموًمػقا اًمؼرآن واًمرؾمقل وأهؾ اًمٌقً وطمرومقا ذيعي اهلل 

 ,اهلل ًمعـف,إسمؾقس شمٌعقا أكو سمعد ممـ يتٌعفؿ طمجي ٕطمد سمؼل اإلموم اعمفدي، ومفؾ حيورسمقن اًمذيـ

(2)"اًمـوس؟! سمحويمؿقي وىموًمقا
 - 

هؽذا يرى اًمقامين معوروقف ومـ ًمقًقا قمغم مـفجف، أهنؿ حمرومقن ًمؾنميعي، وحمورسمقن ًمإلموم 

ومؿـ اًمقاوح أن اًمقامين وطمده هق اًمذي يدقمقا إمم  اً اعمفدي، واهتؿ اًمعؾامء سملهنؿ أشمٌوع إسمؾقس، إذ

وًمتوزم ومقجى قمغم اًمـوس واًمعقام أن طمويمؿقي اهلل، ويمؾ مـ ؾمقاه يدقمقن إمم طمويمؿقي اًمـوس، وسم

مـ ,يؽميمقا مـفٍ اًمعؾامء وأن يتٌعقا اًمقامين، طمقٌ إن اًمعؾامء خموًمػلم واًمقامين قمغم اًمصقاب

 - ,وضمفي كظر اًمقامين ومؼط

 

                                                             
، 16موم اعمفدي، ص( طمويمؿقي اهلل ٓ طمويمؿقي اًمـوس، شملًمقػ: اًمًقد أمحد احلًـ، ويص ورؾمقل اإل1)

 (-81، اًمعدد)دارات أكصور اإلموم اعمفديم، إص2414=هـ2.1431ط

 -24و19، صاعمرضمع كػًف( 2)
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 افدفقؾ افرابع: افدظقة افقامكقي مميدة بودؾؽقت:

ؽـ هلو سملم إوؾموط  اًمشقعقي اعمختؾػي، هيرول اعمفديقن وراء يمؾ دًمقؾ يقـمد ًمدقمقهتؿ ويؿَّ

ومـ سمقـفو أن دقمقة اًمقامين مميدة سموعمؾؽقت، وهذا اعمؾؽقت يؼقم قمغم اإلظمٌور سموًمغقى، وموًمقامين 

يزقمؿ أكف قمـده مـ اًمغقى اًمذي أـمؾعف اهلل قمؾقف وـمريؼ هذا اعمؾؽقت يؽقن سملمقر، أسمرزهو: 

ف اعمؾؽقت سملكف:  اهلل ؾمٌحوكف ًمعٌوده ذم  اًمًعل عمعرومي مو ادظمره"اًمرؤيو أو آؾمتخورة،  وُيعرَّ

أضمؾ مـ كعقؿ اعمعرومي واًمؼرب مـ حمؾ مؼدؾمف ؾمٌحوكف، واًمـظر إمم اعمؾؽقت هق مـ يعرف 

اًمعٌد سمؿآًمف اًمذي هق صوئر إًمقف، وهق اًمذي يؽشػ ًمف طمؼقؼي هذا اًمعومل يمقكف قمومل امتحون، ودار 

(1)"ىمؾعي ودار ممر
 - 

 م: وافطريؼ إول إلثبوت ادؾؽقت: افرؤيو دم ادـو

وٓ يقضمد موكع أن يصؾ سمعض اعمممـلم "ًمؾقامين قمـ اًمرؤي، وومقف: وً يمالم كقرد أوًٓ 

 ,اًمرؤيو,اعمخؾصلم ذم قمٌودهتؿ هلل ؾمٌحوكف إمم مؼوم اًمـٌقة، ويؿؽـ أن يقطمل هلؿ اهلل هبذا اًمطريؼ

ىمد وصؾقا إمم  ، واعمميمد أن إئؿيومقطؾعفؿ اهلل قمغم سمعض احلؼ واًمغقى سمػضؾ مـف 

(2)"حلؼ واًمغقى يصؾفؿ سموًمرؤيو واًمؽشػـٌقة، ويمون امؼوم اًم
 - 

، وهذا وٓ  وموًمقامين ذم يمالمف يعؾـ أن سمعض اعمممـلم ىمد يصؾ سمعٌودشمف إمم مرشمٌي إكٌقوء

ؿمؽ ضب مـ اًمدضمؾ واهلقس، ومل يؼؾ هبذا إٓ دضمول أو مفقوس، ومـ يؼؾ هبذا ؾمقاء اًمقامين 

َقعيأو همػمه مـ  ًمشقوـملم ذم آذاهنؿ، وـمٌع اهلل قمغم ىمؾقهبؿ: ٕكف اًمـٌقة مٓء أكوس سموًمً افوم اًمشِّ

ومؿـ ادقمل اًمـٌقة أو زقمؿ أكف ىمد يصؾ إمم   اصطػوء واظمتقور وىمد ظمتؿً اًمـٌقة سمرؾمقل اهلل

ومفق أوموك ويمذاب، واًمقامين يريد أن يؼقل هذا اًمؽالم قمـ كػًف يمام ىموًمف همػمه   مؼوم إكٌقوء

َقعيمـ   ثؾ هذا اعمؼوم- اًمذيـ رومعقا أئؿتفؿ عم اًمشِّ

ف ومؼد مـ اًمـٌقة ومؿـ رأى رؤيو ذم مـوم واقمتؿد اًمقامين ذم إصمٌوت هذا سموقمتٌور أن اًمرؤيو ضمزء

ريض اهلل بـ ظبوس  شقدكو ظبداهلل ظـ "مـ اًمـٌقة، ؾمقاء رآهو أو رؤيً ًمف، ودًمقؾف: وً طمصؾ ؿمقئ

                                                             
 ،6زيمل إكصوري، ص ، إؾمتوذوقمؾامً  وً ( سملم يدي اًمصقحي، ىمراءة ذم إطمالم مـفج1)

 (-134) ، اًمعددم، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2411=هـ1.1432ط

 .3، ط23إلموم اعمفدي، صؾمقل ا( اًمـٌقة اخلومتي، كٌقة حمؿد، اًمًقد أمحد احلًـ ويص ور2)

، ومؾحؼ سمف: يمتوب اجلفود سموب اجلـي، ويمتوب م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2412=هـ1433

 اًمتقف أو اًمطريؼ إمم اهلل، ويمتوب طمويمؿقي اهلل ٓ طمويمؿقي اًمـوس-
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 مل إكف افـوس! وؾؼول: أهي بؽر، أيب خؾػ ـشػ رشقل اهلل افستورة وافـوس صػقف»ؿول: ظـفام 

«...فف،  أوُترى ادسؾؿ افصوحلي، يراهو افرؤيو إٓ افـبقة مبؼات مـ يبؼ
(1)

وٓ قمجى ومفذا ؿملن ، 

 اًمقامين ذم آؾمتدٓل أن يًؼط اًمدًمقؾ قمغم كػًف-

، ومؼد ذيمر ذم ,حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري,ويميمد اًمقامين دقمقشمف سملكف رأى اإلموم اعمفدي

ذم إطمدى اعمرات  إكف يمون كوئامً " يؼقل:,اعمَْفِدي قن,قىمع اًمرؾمؿلطمديثف قمـ كػًف ومـ ظمالل اعم

،  "ذم مـومف وىمول ًمف: أكً إموم ومـ أسمـوئل وأكً اإلموم اعمفدي اًمثوين وأشموه اإلموم اعمفدي
 اًمصودىمي اًمرؤيو أقمـل ,اإلهلقي اًمعالمي وهذه"ويرى اًمقامين أن هذا مـ إدًمي اًمتك شمصدق دقمقاه، 

 قمغم شمدل آييً  صقرهوح سملوو دمؾً ىمد سمف واًمؼوئؿ إمر صوطمى دًٓمتفوقمغم ذم – سموعمعصقملم

 اهلل صؾقات سموعمعصقملم ًمصودىميا اًمرؤيو مئوت اجلؿقع وأموم أمحد احلًـ اًمًقد اًمققم احلؼ داقمل

(2)"أمحد احلؼ داقمل إمم اعمممـ شمرؿمد وهل قمؾقفؿ
، ومنذا يمون أمحد احلًـ رأى اإلموم سمؾ رأى 

طمقٌ ,قمغم طمد زقمؿفؿ,شمٌوع وهمػم إشمٌوع رأوا رؤى يمثػمة ختؼمهؿ سمنمومتفإئؿي، ومؽذًمؽ إ

ومـ إدًمي قمغم صدق رؾموًمي اًمًقد أمحد احلًـ آظمٌورات اًمغقٌقي وىمد "ضموء قمـ إشمٌوع ىمقًمف:

طمصؾً ورأى اًمؽثػم مـ اعمممـلم مؽوؿمػوت سموٕئؿي إـمفور وأيمدوا هلؿ سملن اًمًقد أمحد احلًـ 

موم اعمفدي، وأمو اًمرؤيو ومؼد طمصؾً ًمعنمات اعمممـلم وؿموهدوا قمغم طمؼ، وأكف رؾمقل ًمإل

اإلموم اعمفدي أو أطمد إئؿي إـمفور أو وموـمؿي اًمزهراء ذم اعمـوم وهؿ يميمدون أن اًمًقد أمحد 

(3)"احلًـ مرؾمؾ مـ اإلموم اعمفدي وقمغم اًمـوس كٍمشمف
 - 

أطمى " مال يؼقل:وسموعمثول يتضح اًمؽالم، ومؼد أضموب اًمقامين قمغم أؾمئؾي اًمٌعض، واًمً

ذم قمومل اًمرؤيو مـ اإلموم اعمفدي خيوـمٌـل ويؼقل زم: إن  وً شمػنون زم هذه اًمرؤيو: ؾمؿعً صقشم

اًمقيص مشغقل سمؿحورسمي اعمنميملم واًمؽػور وًمقس ًمديف وىمً أن يليت إًمقؽ، ومؽون اجلقاب مـ 

 مشغقل  دي ومعالً اًمؾجـي اًمعؾؿقي ٕكصور اًمقامين: كعؿ أظمل، وموًمًقد أمحد احلًـ ويص اإلموم اعمف

                                                             
ة، يمتوب اًمصال ،صحقح مًؾؿهـ(، 261,هـ246أسمق احلًلم مًؾؿ سمـ طمجوج اًمؼشػمي اًمـقًوسمقري، )( 1)

 ،(247، طمديٌ رىمؿ)248سموب اًمـفل قمـ ىمراءة اًمؼرآن ذم اًمريمقع واًمًجقد، ص

 اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي-,دار اعمغـل، اًمريوضم، 1998هـ=1.1419ط

 )مرضمع ؾموسمؼ(-45، اًمشقخ قمالء اًمًومل، ص( اعمعؽموقن قمغم ظمؾػوء اهلل2)

اًمًقد أسمق مـتظر اًمصوذم، أمحد طمطوب  إقمدادزء اًمثوين، احلؾؼي إومم، ( اًمٌالغ اعمٌلم، اًمرؤيو طمجي، اجل3)

 (-11، اًمعدد)، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي5اًمؽرسمالئل، ص
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(1)"قمغم ذًمؽ وً سمؼتول  اًمؽػور واعمنميملم وومضحفؿ ويمشػ أىمـعتفؿ، ومال سمد أن كؽقن ًمف قمقك
 - 

وًمقس اإلهلوم "وىمد خلص اإلموم اسمـ قموؿمقر اًمؼقل ذم مًلًمي اًمرؤى واإلهلوموت، ومؼول: 

مـ وؾمقؾمي  وً سمحجي ذم اًمديـ ٕن همػم اعمعصقم ٓ يقصمؼ سمصحي ظمقاـمره إذ ًمقس معصقم

(2)"وناًمشقط
 - 

قمغم طمؾؿ أو رؤيو أو إهلوم  ٌـك دقمقةٌ ؾق ؾمؾؿـو سمؽثرة اًمرؤي ومؾقس مـ اعمؿؽـ أن شمُ وقمؾقف وم

 ؟مـ اًمًػًطيمو ادقموه اًمقامين رى ًمف، أًمقس يراهو أطمد أو شمُ 

 وافطريؼ افثوين: آشتخورات:

، ومفل ـ اؾمتدل هبام اعمفديقن قمغم أمقر همقٌقي، وهق آؾمتخوراتيْ ذَّ وهذا أطمد اًمطريؼلم اًمؾَّ 

صؾ   ظـ أيب ظبداهللمـ ـمرق معرومي اًمغقى يمام يزقمؿقن، مًتدًملم هبذا اًمـص، وومقف: )

(أفبتي فف خور إٓ مسؾؿ اهلل اشتخور مو ؾقاهلل اهلل، رـعتغ واشتخر
(3)

 - 

لم أن يلشمقا سمدًمقؾ ؿمقعل ويـًٌقكف ًمتؽثػم إدًمي قمغم فديوهذا ًمقس سمغريى وٓ سمٌعقد قمغم اعم

وًمدًمقؾ اًمًوسمؼ يتحدث قمـ آؾمتخورة وأن اعمممـ إذا اؾمتخور اهلل ظمور اهلل ًمف، اًمدقمقة اًمقامكقي، وم

 سمغض اًمـظر قمـ صحي اًمروايي أو قمدمفو، ًمؽـ مو اًمدًمقؾ قمغم أهنو شمتؽؾؿ قمـ اًمقامين أو شمؼصده- 

ومفذا اًمدًمقؾ وهمػمه ممو ٓ يصؾح قمـد اًمغػم، ًمؽـ دأب اعمفديقن قمغم رومض كؼد أظمر 

 اًمنمقمقي أطمؽومـو كلظمذ أكـو ؾمؿعتؿ هؾ"ور اًمقامين قمغم اعمشؽؽلم هلؿ: ودمفقؾفؿ، ومجوء رد أكص

 مصداق إموم احلؼ وهق يمام ظمالًمف اًمتعرف قمغم مـ يؿؽـ ـمريؼ هقأهنو ىمؾـوه مو يمؾ ة،سموٓؾمتخور

(4)"سمًػمهتؿ ضمفؾفؿ اًمراومضلم يمشػقاقمـ وًمؽـ اًمٌقً، أهؾ مـفٍ ذاشمف ًمؽؿ قمروـو
 ، وهذا 

                                                             
، 298اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم، أضمقسمي اًمًقد أمحد احلًـ قمغم إؾمئؾي اًمقاردة قمؼم اإلكؽمكً، ؾممال رىمؿ  (1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-475و474ص

شموريخ اًمطٌعي: ، 25.143جحمؿد سمـ اًمطوهر سمـ قموؿمقر،  موم اًمشقخر واًمتـقير، شملًمقػ: اإل( شمػًػم اًمتحري2)

 -اًمدار اًمتقكًقي ًمؾـنمم، سمدون رىمؿ، 1984

َقعي( وؾموئؾ 3) حمؿد سمـ احلًـ احلر  وب صالة آؾمتخورة،سميمتوب اًمصالة،  إمم حتصقؾ مًوئؾ اًمنميعي، اًمشِّ

اًمٌقً ممؾمًي آل  كنم، ـه2.1414، ط8.63ج، طمقوء اًمؽماث: ممؾمًي آل اًمٌقً إلقؼاًمعومكم، حتؼ

 -إيران,ؿإلطمقوء اًمؽماث، ىمُ 

م، 2411=هـ1.1432، ط75قمالء اًمًومل، ص  أطمؼقي اًمقيص أمحد احلًـ، اًمشقخ( اًمٌقـوت قمغم4)

 (-129، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي
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 تًػقف- هق مـفجفؿ مع يمؾ مـ ظموًمػفؿ اًم

افدفقؾ اخلومس: ادبوهؾي
(1)

 وؿسؿ افزاءة: 

َقعيسمعد أن أقمرض قمـف  اً ضمديد ومؼد أطمدث اًمقامين دًمقالً  ، ومدقموهؿ إمم اعمٌوهؾي طمتك يؼقؿ اًمشِّ

 مـوفمرة قمـ اًمثالث اًمديوكوت ومؼفوء أقمرض أن سمعد" :قمؾقفؿ احلجي، ومػل جمؾي اًمٍماط اعمًتؼقؿ

 كجران، قمـ كصورى مع  اعمصطػك ضمده سمًػمة اً اءاىمتد مٌوهؾتف، إمم دقموهؿ  أمحد اًمًقد

 مـ مقىمـلم يموكقا أهنؿ وًمق ،[51و 54]اعمدصمر: ژٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ: مٌوهؾتف

 اًمًقد يؽتػ ومل قمؾقف، ذهٌقي ًمؾؼضوء ومرصي اعمٌوهؾي ـمؾى ذم رأواىمد  ًمؽوكقا يتٌجحقن يمام يمذسمف

َقعي قمؾامء مٌوهؾي سمطؾى أمحد  قمؾامء اًمديوكوت مجقع مٌوهؾي ومقف ىيطؾ وً سمقوك أصدر سمؾ وطمدهؿ، اًمشِّ

 آظمر ومؼفوء احلًـ كؽقص أمحد اًمًقد رأى وطملم واعمًؾؿلم، واًمـصورى، اًمقفقد، اًمًامويي:

 ىمًؿ وطمده يؼًؿ ًمئـ اؾمتعداد قمغم ومنكف اعمقت خيشقن يموكقا إذا أهنؿ أقمؾـ أقمؼوهبؿ، قمغم اًمزمون

(2)"رء ًمف حيدث مل طمول ذم يصدىمقه أن ذيطي اًمؼماءة،
 - 

ًمعودة ضموء اعمفديقن سموًمدًمقؾ اًمذي هق ًمألئؿي اًمشقعقي، صمؿ ضمعؾقه ًمقامكقفؿ وأؾمؼطقه ويمو

طمقٌ ىمول:  (مقضمز قمـ دقمقة اًمًقد أمحد احلًـ) ؾقف، ومـفو: وىمد ذيمرهو صوطمى يمتوبقم

 سمـ حمؿد أكػذ :ىمول مهوم، سمـ قمكم أيب قمـ همقٌتف ذم اًمطقد يرويف مو اعمٌوهؾي طمجقي قمغم ويدًمؽ"

 أن اعمفدي يًلًمف اإلموم ؾمػراء وهقأطمد – روح سمـ احلًلم اًمشقخ إمم زاىمرياًمع اًمشؾؿغوين قمكم

 ذم ضمقاب ذًمؽ، أيـو شمؼدم صوطمٌف ومفق اعمخصقم، ومتؼدم اًمعزاىمري ومؼتؾ وملكػذ إًمقف اًمشقخ  يٌوهؾف،

وصؾى وأظمذ معف اسمـ أيب قمقن، وذًمؽ ذم ؾمـي صمالث وقمنميـ وصمالصمامئي
(3)"(4)

 - 

                                                             
- مـو اًمظومل قمغم اهلل ًمعـي ومقؼقًمقا رء ذم اظمتؾػقا إذا اًمؼقم جيتؿع أن وهق اعمالقمـي، واعمٌوهؾي( ىمول اسمـ إصمػم: 1)

 اسمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ اعمٌورك اًمًعودات أسمق اًمديـ وإصمر، عمجد احلديٌ همريى ذم اًمـفويياكظر: 

 حمؿد حمؿقد , اًمزاوى أمحد ـموهر: حتؼقؼهـ، 646: اعمتقرم إصمػم، اسمـ اجلزري اًمشقٌوين اًمؽريؿ قمٌد

اًمعؾؿقي،  اعمؽتٌي م،1979 هـ=1399ط. ،1.167ج "َؾ هَبَ "مودة سموب اًمٌوء مع اهلوء،اًمطـوطمل، 

 ًمٌـون-,سمػموت

 
 )مرضمع ؾموسمؼ(-145صقمٌداًمرزاق اًمديراوي،  دقمقة اًمًقد أمحد احلًـ، إؾمتوذ قمـ ( مقضمز2)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-193اًمغقٌي ًمؾطقد، ص (3)

 - )مرضمع ؾموسمؼ(146، صمقضمز قمـ دقمقة اًمًقد أمحد احلًـ( 4)



 

  (82) 

 

 سمحية اًمصودق اإلموم قمغم ادقمك اًمذي اًمرضمؾ ظمؼم اًمؽؾقـل يـؼؾ اًمؼماءة ىمًؿ وسمشلن

 مـ ومقًتحقل اهلل متجد ويؾؽ أسمق قمٌداهلل: ًمف ومؼول ومقف، اهلل جمد ىمًامً  وملىمًؿ اًمدواكقؼل اعمـصقر

 ومؾؿ اًمرضمؾ ومحؾػ هبو وىمقيت، طمقزم إمم وأجلئً وىمقشمف اهلل طمقل مـ ىمؾ:سمرئً وًمؽـ شمعذيٌؽ،

--(،-وً مقت وىمع يًتتؿفوطمتك
(1)

- 

عمٌوهؾيوهذا كص ا
(2)

يمام ضموء قمغم اعمقىمع اًمرؾمؿل جلامقمي اعمفديلم، ومو شمؿ كنمه ذم يمتى  

 وآل حمؿد ظذ اهلل وصذ افعودغ، رب هلل واحلؿد، افرحقؿ افرمحـ اهلل بسؿ":شمٌوعإكصور وإ

 يقم ؿقوم إػ ذائعفؿ خمريب ظذ افدائؿي وافؾعـي وادرشؾغ، إكبقوء وظذ وادَْفِدّيغ، إئؿي حمؿد

 دم واحد افـوس ظذ اهلل حجي أن ـام يتعدد، أن يؿؽـ وٓ زمون، ـؾ دم واحد احلؼ اإلهلل افديـ

 اإلشالم هل إرض هذه ظذ اإلهلقي إديون افزمون هذا ودم .يتعدد أن يؿؽـ وٓ زمون، ـؾ

 ربف، ديي بغ ادستؽغ ادسؽغ افعبد وأكو ،ضقائػ إػ يـؼسؿ ديـ وـؾ وافقفقديي، وادسقحقي

 صوحى دعرؾي فؾؿبوهؾي إرض ـؾ ودم افثالث اإلهلقي وافديوكوت افطقائػ ظؾامء ـبور أدظق

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ  :افؽوذبغ ظذ اهلل فعـي ؾـجعؾ اهلل إػ كبتفؾ أن وهل احلؼ،

ى  ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 دم يتبعفؿ ومـ أهنؿ ؾؾقعؾؿقا فدظقيت يستجقبقا مل [، ؾنن66]آل ظؿران: ژېئ ېئ

 إرض، أهؾ ظذ يصبقهنو اهلل مالئؽي بدء افتل وادثالت بوفعذاب اهلل وشقبقدهؿ مبغ، ضالل

 إهلقي رشوفي وجقد بعد إٓ يسل افعذاب ٓ إرض، واهلل هذه دم مقاضع ظذ افعذاب كزل ؾؼد

 ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭژ ،إرض ظذ

 ."[15اء:]اإله ژەئ   ەئ ائ ائ      ى ى ېې

 وافرد ظذ ذفؽ: 

ـْ "مع كصورى َكْجَران، ومؽام ضموء :  إن اعمٌوهؾي منموقمي ذم اإلؾمالم ، وىمد ومعؾفو اًمـٌل َظ

قُِّد، َصوِحَبو َكْجَراَن، إَِػ َرُشقِل اهللَِّ  ُيِريَداِن َأْن ُياَلِظـَوُه، َؿوَل:  ُحَذْيَػَي، َؿوَل: َجوَء افَعوِؿُى َوافسَّ

                                                             
، يمتوب اًمزي واًمتجؿؾ واعمروءة، سموب ًمٌوس اًمٌقوض 6.446، ج( راضمع: يمتوب اًمؽوذم، ًمؾؽؾقـل1)

 واًمؼطـ-

قمٌداًمرزاق  ًمألؾمتوذ (ض اًمؽقراين قمـ وملر ىمؿلءمتخ)( ومـ اًمؽتى اًمتل كنمت كص اعمٌوهؾي، يمتوب 2)

 - )مرضمع ؾموسمؼ(185اًمديراوي، ص
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ـْ َبْعدِ َؾَؼوَل َأَحُدمُهَ  ، َوَٓ َظِؼُبـَو ِم ـُ وَن َكبِق او َؾاَلَظـَّو َٓ ُكْػؾُِح َكْح ـَ ـْ 
َكو، و فَِصوِحبِِف: َٓ َتْػَعْؾ، َؾَقاهللَِّ َفئِ

َّٓ َأِمقـًو. َؾَؼوَل  ٌْ َمَعـَو إِ ٌْ َمَعـَو َرُجاًل َأِمقـًو، َوَٓ َتْبَع و ُكْعطِقَؽ َمو َشَلْفَتـَو، َواْبَع َـّ َمَعُؽْؿ » َؿوَٓ: إِكَّ َْبَعَث َٕ

َف َفُف َأْصَحوُب َرُشقِل اهللَِّ « َرُجاًل َأِمقـًو َحؼَّ َأِمغٍ  اِح »َؾَؼوَل:  ، َؾوْشَتْؼَ ـَ اجَلرَّ « ُؿْؿ َيو َأَبو ُظَبْقَدَة ْب

يِ : »َؾَؾامَّ َؿوَم، َؿوَل َرُشقُل اهللَِّ  (1)"«َهَذا َأِمُغ َهِذِه إُمَّ
- 

 أهؾ ىمصي وذم"ـ طمجر هبذا احلديٌ قمغم منموقمقي اعمٌوهؾي، ومؼول:وىمد اؾمتدل اإلموم اسم

 سمـا دقمو وىمد احلجي فمفقر سمعد أس إذا اعمخوًمػ مٌوهؾي منموقمقي وومقفو --- اًمػقائد مـ كجران

 سموهؾ مـ أن سموًمتجرسمي قمرف وممو اًمعؾامء مـ جلامقمي ذًمؽ ووىمع إوزاقمل صمؿ ذًمؽ إمم قمٌوس

 ًمٌعض يتعصى يمون ؿمخص مع ذًمؽ زم ووىمع اعمٌوهؾي يقم مـ ؾمـي قمؾقف متيض ٓ مٌطالً  ويمون

(2)"ؿمفريـ همػم سمعدهو يؼؿ ومؾؿ اعمالطمدة
- 

إذًا وموعمٌوهؾي وؾمقؾي مـ اًمقؾموئؾ اًمتل يؾجل إًمقفو اًمعؾامء حلؾ ظمالف يتعؾؼ سملصقل اًمديـ، 

 -وؾمـي كٌقف  وإلسمطول دقمووى يمؾ خموًمػ ًمؽتوب اهلل 

ومؼد سملم يػعؾفو، ؾقس ًمؽؾ أطمد أن وهؾ، ومجيى شمقاومرهو ومقؿـ يريد أن يٌ وًمؽـ سمنموط

 إٓ دومعف يتقن ٓ وقمـود اؿمتٌوه ومقف وىمع ذقموً  مفؿ أمر ذم إٓ دمقز ٓ"أن اعمٌوهؾي:  اًمعؾامء

 وقمدم واإلكذار اًمـصح وشمؼديؿ اًمشٌف إزاًمي ذم واًمًعل احلجي إىمومي سمعد يمقهنو ومقشؽمط سموعمٌوهؾي

(3)"إًمقفو اًميورة ومًوس ذًمؽ كػع
- 

ـ ، وسمذل اجلفد ذم اًمتـؼقى قمإلصمٌوت وإىمـوع اًمـوس سمدقمقشمف :و حمووٓت يامكقيتؾؽ يمؾفوم

يعد مـ إمقر  ٓ مو ىموم سمف اًمقامينأن  ، وٓ ؿمؽاً أن شمؽقن طمجي أو ؾمـدإدًمي اًمتل ٓ شمصؾح 

 -اعمفؿي ذقمًو طمتك يٌوهؾ ومقفو

                                                             
 (-4384، طمديٌ رىمؿ)1472( صحقح اًمٌخوري، يمتوب اعمغوزي، سموب ىمصي أهؾ كجران، ص1)

ىمرأ أصؾف  هـ(،852,هـ773) ين،ومتح اًمٌوري سمنمح صحقح اًمٌخوري، ًمإلموم اسمـ طمجر اًمعًؼال (2)

: قمٌداًمعزيز سمـ سموز، رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطموديثف: حمؿد ومماد قمٌداًمٌوىمل، ىموم سمنظمراضمف وً وحتؼقؼ وً شمصحقح

 -ًمٌـون,دار اعمعرومي، سمػموت)سمتٍمف(، (8.95ج)وصححف وأذف قمغم ـمٌعف: حمى اًمديـ اخلطقى، 

شمقوقح اعمؼوصد وشمصحقح اًمؼقاقمد ذم ذح ىمصقدة اإلموم اسمـ اًمؼقؿ، ٕمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ محد سمـ ( اكظر: 3)

 .3ط، (1.37ج)هـ، حتؼقؼ: زهػم اًمشوويش، 1327حمؿد سمـ محد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمقًك، اعمتقرم: 

 ًمٌـون-,اعمؽتى اإلؾمالمل، سمػموت، هـ1446
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 :واإلرهوصوت افدفقؾ افسودس: افؽراموت وادعجزات

يمؾ سموب ًمـنم دقمقهتؿ قمؼم أيمثر مـ وؾمقؾي، مًؿققمي أو مؼروءة أو يمام أن اعمفديلم ـمرىمقا 

مرئقي، ومـ ظمالل ؿمٌؽوت اإلكؽمكً، مـ اعمقىمع اًمرؾمؿل، واعمجؾي اًمرؾمؿقي هلؿ، واًمؼـوة 

ذم اإلشمقون سموٕدًمي قمغم دقمقة يامكقفؿ، ويميمد  اً اًمػضوئقي، وإىمومي اعمـوفمرات، يمذًمؽ مل يلًمقا ضمفد

مل يؽمك اًمًقد أمحد "، ومقؼقل:,قمٌداًمرزاق اًمديراوي,عمًتؼقؿهذا رئقس حترير جمؾي اًمٍماط ا

مل يطرىمف، ومل يؽمك طمجي عمحتٍ، وٓ قمذر عمعتذر، ومـ سملم إدًمي اًمتل ضموء هبو:  وً سموسم احلًـ

اًمًقًتوين اًمًقداإلشمقون سموعمعجزة ومقام ًمق ـمؾٌفو مـف أطمد اعمراضمع اخلؿًي )
(1)

 ؾمعقد حمؿد واًمًقد ،

احلؽقؿ
(2)

ومـئلاخل واًمًقد ،
(3)

اهلل ومضؾ حمؿد طمًلم واًمًقد ،
(4)

اًمػقوض واًمشقخ ،
(5)

 وىمول:، 

                                                             
هـ، ذم اعمشفد اًمروقي اًمنميػ، 1349، وًمد ذم رسمقع إول ؾمـي هق: اًمًقد قمكم احلًقـل اًمًقًتوين( 1)

هـ اكتؼؾ إمم احلقزة اًمعؾؿقي ذم ىمؿ، وطمي سمحقث اعمرضمع اًمؽٌػم اًمطٌوـمٌوئل 1368وكشل ومقف، وذم قموم 

هـ، همودر ىُمؿ إمم اًمـجػ إذف وطمي 1371اًمؼموضمردي ذم اًمػؼف وإصقل، وذم أوائؾ قموم

قَعياخلقئل، ويعد اًمًقًتوين أطمد أيمؼم مراضمع اًمٌحقث اًمػؼفقي ٕيب اًمؼوؾمؿ  اعمعوسيـ، اكظر:  اًمشِّ

سمتوريخ:  ،www.sistani.orgاًمًػمة اًمذاشمقي قمغم مقىمعف  اًمرؾمؿل، واًمراسمط قمغم ؿمٌؽي آكؽمكً: 

 -اً م، ذم متوم اًمًوقمي اًمقاطمدة فمفر28.8.2414

 -32تؿفقد، ص( ؾمٌؼ اًمتعريػ سمف ذم اًم2)

م 1958م، وذم قموم 1939هق: اًمًقد قمكم احلًقـل اخلومـئل، وًمد ذم مديـي مشفد اعمؼدؾمي سمنيران قموم  (3)

اًمتحؼ سموحلقزة اًمعؾؿقي ذم ىمؿ وشمتؾؿذ ومقفو قمغم يد اًمؼموضمردي واخلؿقـل واًمطٌوـمٌوئل، وىمد ؿمغؾ 

وإموم مجعي ـمفران، وممثؾ م، 1979اخلومـئل قمدة مـوصى، مـفو: كوئى وزير اًمدوموع اإليراين قموم 

م، وأقمقد اكتخوسمف 1981م، صمؿ مـصى رئقس مجفقريي إيران 1984اخلؿقـل ذم جمؾس اًمدوموع إقمغم 

م، وهق أن يشغؾ مـصى اعمرؿمد إقمغم ًمؾثقرة اإلؾمالمقي  سمنيران، أو مو 1989ًمػؽمة صموكقي طمتك قموم 

يص، واًمراسمط قمغم: يعرف سموًمقزم اًمػؼقف- اكظر: اًمًػمة اًمذاشمقي قمغم مقىمعف اًمشخ

www.learer.ir.com ، :اًمًوقمي اخلومًي قمٍمًا-م، ذم متوم 14.9.2414سمتوريخ 
م، واًمده اًمًقد قمٌد اًمرؤوف ومضؾ اهلل،  1935هـ، اعمقاومؼ 1354وًمد ذم مديـي اًمـجػ إذف قموم  (4)

هـ،  مـ أسمرز ممًمػوشمف: احلقار 1434ٕدب واًمػؽر، شمقذم قموم وقموئؾتف )آل ومضؾ اهلل( معروومي سموًمعؾؿ وا

ذم اًمؼرآن، ظمطقات قمغم ـمريؼ اإلؾمالم- اكظر: اًمًػمة اًمذاشمقي قمغم مقىمعف اًمشخيص، وراسمطف قمغم ؿمٌؽي 

 ًا-م، ذم متوم اًمًوقمي اًمثوًمثي قمٍم9.9.2414سمتوريخ:  ،www.bayynat.orgآكؽمكً: 
 -31( ؾمٌؼ اًمتعريػ سمف ذم اًمتؿفقد، ص5)

http://www.sistani.org/
http://www.learer.ir.com/
http://www.learer.ir.com/
http://www.bayynat.org/
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 وؾموئؾ حتي وأن ،وً إمرقمؾـق أن يؽقن واؿمؽمط معوضمزإكٌقوء، مـ معجزة أي حيددوا أن هلؿ

(1)"صمقوهبؿ آذاهنؿ واؾمتغشقا ذم أصوسمعفؿ ووعقا ديدهنؿ هق يمام وًمؽـ واًمـوس، اإلقمالم
 - 

وىمد ـمؾٌـو مـ دضمول اًمٌٍمة معجزة ومعجز، صمؿ "ومقؼقًمقن: َقعياًمشِّ ويؽذب هذا اًمؽالم قمؾامء 

(2)"وقمدكو وهبو وكؽص، ومعرومـو أكف مـ اًمؽذاسملم اعمػؽميـ
 - 

مـ صحقػي  )114(يمي اؾمؿ اًمقامين: مو ضموء ذم اًمعدد رَ ومـ اًمطرائػ اًمتل كؼؾقهو قمـ سمَ 

قي سموًمعراق شمؿ م، ـمػؾ يدقمك طمقدر سمؿديـي اًمديقاك2142أسمريؾ  24اًمٍماط اعمًتؼقؿ سمتوريخ: 

إكف  ,ويدقمك صوًمح رطمقؿ وهق مـ أشمٌوع اًمقامين,إقمالن ووموشمف مـ ىمٌؾ اًمطٌقى، وىمد ىمول واًمده 

ؾمـي وىمد أصقى سموحلؿك اًمتل أدت إمم  11ذم سمدايي دظمقًمف وإيامكف سموًمدقمقة اًمقامكقي يمون قمؿر اسمـف 

 أن يعقد احلقوة إمم اسمـف، ووموشمف، طمقـفو شمقضمف اًمقاًمد سمدقموءه إمم اهلل سمجوه اًمًقد أمحد احلًـ اًمقامين

يؼقل: ؾمٌحون اهلل مو إن أمتؿً اًمدقموء طمتك قمطس اسمـل مخس قمطًوت ورضمع إمم احلقوة مرة 

 صموكقي سمؼميمي اًمدقموء سموؾمؿ اًمقامين- 

   تعلٔل ّتعكٔب:
قوء اعمقشمك ومؼد وًمقس همػمه، واًمذي يدقمل إطم سموإلطمقوء واإلموشمي، هق اهلل إن اًمذي اكػرد 

ؾمقدكو إسمراهقؿ  ي اًمزائػي شمذيمركو سمؼصي  اًمذي طموجتف وأًمقهقتف، وًمعؾ هذه اًمؼصؿمورك اهلل ذم رسمقسمق

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ ، واًمتل طمؽوهو ًمـو اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومؼد ىمول اهلل شمعومم:ذم رسمف 

   ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ

 [-258ًمٌؼرة: ]اژ  ڱ

 سمدأ اًمذي هق إسمراهقؿ أن قمغم ًميإن ذم أيي دٓ"طمى اًمتحرير واًمتـقير سمؼقًمف:وىمد قمؾؼ صو

 اًمذي هق احلؼ اًمرب أن وهل قموىمؾ يمؾ يدريمفو واوحي سمحجي واطمتٍ اًمتقطمقد إمم سموًمدقمقة

 احلجي إسمراهقؿ اسمتدأ ومؾذًمؽ مقً إطمقوء يًتطقع ٓ أكف سموًميورة يعؾؿ أطمد يمؾ ومنن ويؿقً حيقل

 .(3)"إمقات طمقوءإ قمـ اًمـوس قمجز سمدًٓمي

                                                             
 - (3)اًمصػحي رىمؿ (،117 )( جمؾي اًمٍماط اعمًتؼقؿ، اًمعدد1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-58( دضمول اًمٌٍمة، ص2)

 ، سمتٍمف)مرضمع ؾموسمؼ(-3.33( اكظر: اًمتحرير واًمتـقير، ج3)
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سمؼميمي  ومػل هذه أيي طمجي ىمقيي وسمرهون ؾموـمع ود مـ يدقمل إطمقوء مقً أو إموشمي طمّل 

سمجوه ومالن، وهذا سمال ؿمؽ اومتئوتؿمخص أو 
(1) 

شمطوول قمغم اًمؼدرة اإلهلقي اًمتل قمغم رب اًمعزة، و

 ٓ شمؽقن إٓ هلل وطمده-

َقعيوىمد قمدد اإلموم إؿمعري ومرق  يد اإلموم، طمقٌ  ذم فمفقر اعمعجزة قمغم اًمشِّ

واظمتؾػ اًمرواومض ذم إيؿي هؾ جيقز أن شمظفر قمؾقفؿ إقمالم أم ٓ وهؿ أرسمع ومرق: "ىمول:

وموًمػرق إومم مـفؿ يزقمؿقن أن إيؿي شمظفر قمؾقفؿ إقمالم واعمعجزات يمام شمظفر قمغم اًمرؾمؾ 

 هٌقط اعمالئؽي سموًمقطملٕهنؿ طمجٍ اهلل ؾمٌحوكف يمام أن اًمرؾمؾ طمجٍ اهلل، ومل جيقزوا 

(2)"قمؾقفؿ،---
 - 

اًمقامين اعمعجزة، وهذا  كحتً هذه اًمػرق، طمقٌ ادقموقمؾقف ومنن اًمقامين وأشمٌوقمف يـدرضمقن 

قمـد أهؾ اًمًـي واجلامقمي، وموعمعجزة ٓ يدقمقفو أطمد ومـ  وقمؼالً  ادقموء قمريض، ومرومقض كؼالً 

 ىئ ژ ومم:ادقموهو ومفق يمذاب ٕن اعمعجزة ٓ شمؽقن إٓ ًمـٌل أو رؾمقل يقطمك إًمقف، يؼقل اهلل شمع

   خت حتجت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ  ی ی ی ی ىئ        ىئ

 -  [51]اًمشقرى: ژىت مت

وأول معجزة "قمغم صدق دقمقشمف، طمقٌ ىمول: شمدل سمؾ ويٌلم اًمقامين أكف مميد سمؿعجزة 

سمضعي  ,قمؾقفو اًمًالم,ُأفمفرهو ًمؾؿًؾؿلم وًمؾـوس أمجعلم هق أين أقمرف مقوع ىمؼم وموـمؿي 

لم قمغم أن ىمؼم وموـمؿي مغقى ٓ يعؾؿ مقوعف إٓ اإلموم اعمفدي ، ومجقع اعمًؾؿلم جمؿع حمؿد

 احلًـ اإلموم ىمؼم سمجوكى وموـمؿي أمل ىمؼم ومقوع وموـمؿي أمل ىمؼم سمؿقوع وهقأظمؼمين 

وم احلًـ اعمجتٌك مدومقن ذم طمضـ وموـمؿي، ومًتعد أن أىمًؿ قمغم مو اإلم ويملن ًمف، ومالصؼ

(3)"اًمذي دومـ وموـمؿي، واحلؿد هلل وطمده  أىمقل واهلل قمغم مو أىمقل ؿمفقد ورؾمقًمف حمؿد وقمكمّ 
 - 

ذم هذا دًٓمي وأن اًمتل ضموء هبو،  عتؼم اًمقامين أن معرومتف سمؿقوع ىمؼم وموـمؿي هق اعمعجزةيهؽذا 

َقعيقمغم صدق دقمقاه أكف أشمك سمام مل يـلت سمف   ومو ىمد قمجزوا قمـف-  اًمشِّ

                                                             
، َرضُمٌؾ  َوُهقَ  اومتِئوشمًو، قَمكمَّ  اًمرضمُؾ  اوْمَتَلَت  (1) ًٌ - اكظر: ًمًون اًمعرب، سموب اًمٌوـمَؾ  قَمَؾْقَؽ  ىَموَل  ذاإِ  َوَذًمَِؽ  ُمْػَتِئ

 -3333اًمػوء، مودة )وملت(، ص

 )مرضمع ؾموسمؼ(-54صؾلم، ص( اكظر: مؼوٓت اإلؾمالمقلم واظمتالف اعم2)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-467، صاعمٌوريمي اًمقامكقي( طمقار ىمصيص مًٌط ذم اًمدقمقة 3)
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 الزد علٙ ادعاٛ الٔناىٕ املعجشٗ:
ومتف سمؿقوع ىمؼم قمـده قمؾؿ مو ًمقس قمـد أطمد، طمقٌ معر يزقمؿ اًمقامين ذم سمقوكف اًمًوسمؼ أن

دقمقاه، واًمذي  ذم كظره معجزة ودًمقؾ مـ إدًمي اًمتل شمدل قمغم صدق ااًمًقدة وموـمؿي، وهذ

اعمفدي، سملن ىمؼم اًمًقدة وموـمؿي سمجقار ىمؼم اإلموم احلًـ، ويؼدم اًمقامين هذه أظمؼمه هبو اإلموم 

َقعاًمًـي وأهؾ ,اعمعجزة جلؿقع اعمًؾؿلم  -,ياًمشِّ

َقعيمراضمع  صدر مـ: رد ظؾقفؾفو  واًمصحقح قمـدي ذم مقوع " :,ؾصدوقواًمؽالم ًم,اًمشِّ

ىمول: طمدصمـل حمؿد سمـ حيقك اًمعطور ,رمحف اهلل,مو طمدصمـو سمف أيب ىمؼم وموـمؿي
(1)

، ىمول: طمدصمـل 

ؾمفؾ سمـ زيود آدمل
(2)

سمـ حمؿد سمـ أيب كٍم اًمٌزكطل، قمـ أمحد 
(3)

ىمول: ؾملًمً أسمو احلًـ قمكم ، 

اًمروو قمـ ىمؼم وموـمؿي صؾقات اهلل قمؾقفو، ومؼول: دومـً ذم سمقتفو ومؾام زادت سمـق أمقي ذم  سمـ مقؾمك

(4)"اعمًجد صورت ذم اعمًجد
- 

َقعيويٌلم أطمد أقمالم  وأمو مقوع ىمؼمهو وموظمتؾػ ومقف "إىمقال ذم هذه اعمًلًمي، ومقؼقل: اًمشِّ

فو ومؾام زادت سمـق أمقي ذم ومؼول سمعض أصحوسمـو: إهنو دومـً سموًمٌؼقع، وىمول سمعضفؿ: إهنو دومـً ذم سمقت

اعمًجد صورت ذم اعمًجد، وىمول سمعضفؿ: إهنو دومـً ومقام سملم اًمؼؼم واعمـؼم، واًمؼقل إول سمعقد، 

واًمؼقٓن أظمران أؿمٌف وأىمرب إمم اًمصقاب، ومؿـ اؾمتؿعؾ آطمتقوط ذم زيورهتو زارهو ذم 

  .(5)"اعمقاوع اًمثالصمي
َقعيقمـد قمؾامء ومـف يتضح أن مقوع ىمؼم وموـمؿي معؾقم ومعروف  ، ومو ضموء سمف اًمقامين اًمشِّ

َقعيًمقس سمجديد، وٓ يصؾح مو ىموًمف أن مقوع ىمؼمهو ىمد هموب قمـ   ، يمقػ وىمد شمٌلم مـ أراء اًمشِّ

َقعياًمًوسمؼي أن مقوعفو ٓ خيرج قمام ذيمروه، وًمق اومؽموـو أن   ًمقس ًمدهيؿ مو يعرومقن سمف  اًمشِّ

                                                             
ي، قملم، يمثػم احلديٌ، اكظر: رضمول اًمـجور، هق: أسمق ضمعػر اًمعطور اًمؼؿل، ؿمقخ أصحوسمف ذم زموكف، صمؼ (1)

 -337ص

 -142هق: ؾمفؾ سمـ زيود أدمل اًمرازي، يؽـك أسمو ؾمعقد، وعقػ، اكظر: اًمػفرؾمً، ًمؾطقد، ص (2)

هق: أمحد سمـ حمؿد سمـ أيب كٍم زيد، مقمم اًمًؽقين، أسمق ضمعػر، وىمقؾ : أسمق قمكم، اعمعروف سموًمٌزكطل، يمقذم  (3)

 -61اعمـزًمي قمـده، وروى قمـف يمتوسمًو، اكظر: اًمػفرؾمً ًمؾطقد، ص ويمون قمظقؿصمؼي، ًمؼل اًمروو

سمتصحقحف: قمكم أيمؼم اًمغػوري،  ، قمـل268، ص,اسمـ سموسمقيف اًمؼؿل,معوين إظمٌور، ًمؾشقخ اًمصدوق (4)

 ًمٌـون- ,دار اعمعرومي، سمػموت سمدون رىمؿ، م،1979=هـ1399اًمطٌعي: شموريخ 

 ضمع ؾموسمؼ(-)سمتٍمف()مر165إقمالم اًمقرى سملقمالم اهلدي، ص( 5)
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زة ؟ وهؾ اعمعجزة يدقمقفو أي  درضمي اعمعجمقوع ىمؼم وموـمؿي، ومفؾ مو يدقمقف اًمقامين يصؾ إمم

مـ اًمصحي،  ف أؾموٌس دقمقً هلؿ يموٕئؿي، ومؾقس ًماُ اعمعجزة يموًمقامين، أو مـ  كأمو مـ ادقم أطمد؟

ؾَّؿ سمف قمـدكووم، وقمؼالً  وً ومقض ذقمروم ًَ سملن اعمعجزات ٓ يليت " ,أهؾ اًمًـي واجلامقمي,ؿـ اًمـُؿ

َقعي، وأن  هبو إٓ إكٌقوء  طمؼ إئؿي، ٕهنو أقمطتفؿ معـك اًمـٌقة دون اؾمؿفو، ىموًمً هبو ذم اًمشِّ

وزقمؿً أهنؿ احلجي قمغم اًمعٌود، وًمقس هلؿ ذم ذًمؽ مـ سمرهون، إٓ اشمٌوع مو ووعف زكودىمي 

(1)"اًمعصقر اعمووقي
وٓ ًمؾـوس،   ة ٓ شمؽقن إٓ مـ كٌل أو رؾمقل، أرؾمؾف اهللزوموعمعج، 

 اًمقامين شمؾؽ اعمعجزة مردود قمؾقف- ؿُ قمْ زَ ؾ مـ أي أطمد، ومَ ؼٌَ قمغم أي أطمد، وٓ شمُ  ُق دُ ْص شمَ 

 الزد علٙ مجل٘ ما ادعاِ املَدٌْٓ يف اإلمام٘:: ًارابع
يريدون إصمٌوت يمؾ ؿمئ ًمإلموم، وإن اؾمتحول هذا اًمشئ،  ,أشمٌوع أمحد احلًـ,لمِّ اعمَْفِديِ إن 

 قمؾؿ يمؾ أهنؿ أصمٌتقا ًمؾقامين إمم ومغوًمقا طمتك سمؾغ اًمغؾق درضمي أىمرب إمم يمقهنو ظمقوًمقي، ومقصؾ إمر

ؿمئ طمتك اًمؾغوت، وإذا اطمتوج إمم ؿمئ ذم أي حلظي أو أن يتعؾؿ أي قمؾؿ ذم أي وىمً ينَّ اهلل ًمف 

ومؼد يعؾؿ اًمغقى، وسموؾمؿف يؼمأ اعمرى وحيقو إمقات،   ذًمؽ، سمؾ رومعقه ومقق إكٌقوء

، وطمووًمقا سمؽؾ وؾمقؾي أن يؼمهـقا ويدًمؾقا قمغم ذًمؽ مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ أو مـ اًمًـي اًمـٌقيي

ويػنوا آيوت اًمؼرآن وإطموديٌ سمام يـوؾمى ومؽرهؿ، ومنن مل جيدوا ووعقا أطموديٌ وكًٌقهو 

 ٔل اًمٌقً وإمم أئؿتفؿ، وسمـقا قمؾقفو مذهٌفؿ- 

َقعيإن  طموضمي آصمـل قمنميي ومـفؿ اعمفديلم ويمذا أهؾ اًمًـي يرون وضمقب اإلمومي، و اًمشِّ

يؼ مجقع أهؾ اًمًـي ومجقع اعمرضمئاشمػ"اًمـوس إًمقف، ومؼد
(2) 

                                                             
َقعي( أصقل مذهى 1)  )مرضمع ؾموسمؼ(-676اإلمومقي آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ

 إـمالق أموأو إقمطوء اًمرضموء،  ؾُمؿقا مرضمئي: ٕهنؿ أظمروا اًمعؿؾ قمـ اإليامن، واإلرضموء سمؿعـك اًمتلظمػم،( 2)

 وأمو د،واًمعؼ اًمـقي قمـ اًمعؿؾ يمظمرون يموكقا ٕهنؿ ومصحقح، إول سموعمعـك اجلامقمي قمغم اعمرضمئي اؾمؿ

 ـموقمي، ومؼد اًمؽػر مع شمـػع ٓ يمام معصقي، اإليامن مع شمي ٓ: يؼقًمقن يموكقا ومنهنؿ ومظوهر، اًمثوين سموعمعـك
 يقم إمم اًمؽٌػمة صوطمى طمؽؿ شملظمػم اإلرضموء وىمقؾإليامن هق اإلىمرار وطمده دون همػمه، زقمؿقا أن ا

 اعمرضمئي،: هذا ومعغم، اًمـور أهؾ مـ أو اجلـي، أهؾ مـ يمقن مـ اًمدكقو: ذم مو سمحؽؿ قمؾقف يؼه ومال اًمؼقومي،

 ،اًمراسمعي إمم إومم اًمدرضمي قمـ قمـف اهلل ريض قمكم شملظمػم: اإلرضموء وىمقؾ، متؼوسمؾتون ومرىمتون واًمققمقديي

عٌداًمؼوهر سمـ ـموهر سمـ حمؿد ًم اكظر: اًمَػْرق سملم اًمِػَرق، -متؼوسمؾتون ومرىمتون واًمشقعي اعمرضمئي هذا ومعغم

)سموظمتصور(، 243ص ،ؼقؼ: حمؿد حمل اًمديـ قمٌداحلؿقدحت هـ،429اعمتقرم:  اًمٌغدادي،
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ومجقع اعمعتزًمي
(1)

َقعيومجقع   خلقارجومجقع ا اًمشِّ
(2) 

مي ومرض واضمى قمغم وضمقب اإلمومي، وأن إ

قمؾقفو آكؼقود إلموم قمودل يؼقؿ ومقفؿ أطمؽوم اهلل، ويًقؾمفؿ سملطمؽوم اًمنميعي اًمتل أشمك هبو رؾمقل 

طموؿمو اًمـجدات  اهلل
(3) 

وإكام قمؾقفؿ  مـ اخلقارج، ومنهنؿ ىموًمقا: ٓ يؾزم اًمـوس ومرض اإلمومي،

                                                                                                                                                                                     
ًمٌـون، واكظر: اعمؾؾ واًمـحؾ، ,اعمؽتٌي اًمعٍميي، سمػموت سمدون رىمؿ، م،1995=هـ1416ط:

 سمتٍمف-1.137ج
أصحوب واصؾ سمـ قمطوء اًمغزال عمو اقمتزل جمؾس احلًـ اًمٌٍمي، يؼرر أن مرشمؽى اًمؽٌػمة ًمقس ( 1)

 يًؿقنـزًمتلم ومطرده، وموقمتزًمف وشمٌعف مجوقمي ؾمؿقا سموعمعتزًمي، وسمممـ وٓ يموومر ويثًٌ اعمـزًمي سملم اعم

 :آقمتؼود مـ اعمعتزًمي ـموئػي يعؿ واًمعدًمقي، واًمذي سموًمؼدريي، ويؾؼٌقن واًمتقطمقد، اًمعدل أصحوب

 هق: ومؼوًمقا ،أصالً  اًمؼديؿي اًمصػوت وكػقا ،ذاشمف وصػ أظمص واًمؼدم ىمديؿ، شمعومم اهلل سملن اًمؼقل

 رؤيي كػل قمغم ، واشمػؼقايىمديؿ صػوت هل- وطمقوة وىمدرة سمعؾؿ ٓ سمذاشمف: طمل سمذاشمف، ىمودر سمذاشمف، قمومل

، وضمًامً  وصقرة، ،ومؽوكوً  ضمفي،: وضمف يمؾ مـ قمـف اًمتشٌقف وكػل اًمؼرار، دار ذم سموٕسمصور شمعومم اهلل

 ظموًمؼ ىمودر اًمعٌد أن قمغم شمقطمقدًا، واشمػؼقا: اًمـؿط هذا وؾمؿقا ومقفو، اعمتشوسمي أيوت شملويؾ وأوضمٌقا

 يضوف أن مـزه شمعومم واًمرب أظمرة، اًمدار ذم وقمؼوسمو صمقاسمو يػعؾف مو قمغم مًتحؼ وذهو، ظمػمهو وًمفٕومع

 رقمويي احلؽؿي طمقٌ مـ وجيى واخلػم، اًمصالح إٓ يػعؾ ٓ شمعومم اهلل أن قمغم وفمؾؿ، واشمػؼقا ذ إًمقف

 ، واشمػؼقادٓقم: اًمـؿط هذا وؾمؿقا- ظمالف قمـدهؿ وضمقسمف ومػل واًمؾطػ إصؾح وأمو- اًمعٌود مصوًمح

 شمقسمي همػم مـ ظمرج واًمعقض، وإذا اًمثقاب اؾمتحؼ وشمقسمي، ـموقمي قمغم اًمدكقو مـ ظمرج إذا اعمممـ أن قمغم

 هذا وؾمؿقا اًمؽػور، قمؼوب مـ أظمػ قمؼوسمف يؽقن ًمؽـ اًمـور، ذم اخلؾقد اؾمتحؼ ارشمؽٌفو، يمٌػمة قمـ

 واحلًـ- اًمًؿع ورود ىمٌؾ واضمٌي اًمـعؿي وؿمؽر اعمعرومي، أصقل أن قمغم ووقمقدا، واشمػؼقا وقمدا: اًمـؿط

 سموظمتصور)مرضمع ؾموسمؼ(- 39و1.38سموًمعؼؾ- اكظر: اعمؾؾ واًمـحؾ، ج معرومتفام جيى واًمؼٌح
ممـ يمون معف ذم صػلم، إؿمعٌ سمـ ىمقس، ومًعر سمـ ومديمل،  أول مـ ظمرج قمغم أمػم اعمممـلم قمكم (2)

قمقكو إمم اًمًقػ، ومؾام جللوا إمم وزيد سمـ طمصـ اًمطوئل، طملم ىموًمقا: اًمؼقم يدقمقكـو إمم يمتوب اهلل، وأكً شمد

اًمتحؽقؿ، محؾقا ؾمقدكو قمكم قمغم أيب مقؾمك إؿمعري، واظمتور أهؾ اًمشوم قمؿرو سمـ اًمعوص، قمغم أن حيؽام 

سمؽتوب اهلل، ومجرى إمر قمغم ظمالف مو ريض سمف، ومؾام مل يرض سمذًمؽ، ظمرضمً اخلقارج قمؾقف، وىموًمقا: مل 

ًَ اًمرضمول، ٓ طمؽؿ إٓ هلل، وهؿ اعمور ؿ  مـ سموًمتؼمي اًمؼقل ، وجيؿعفؿىمي اًمذيـ اضمتؿعقا سموًمـفروانطَمؽَّ

 ذًمؽ، قمغم إٓ اعمـويمحوت يصححقن وٓ ـموقمي، يمؾ قمغم ذًمؽ ويؼدمقن ،,قمـفام اهلل ريض, وقمكم قمثامن

- اكظر: اعمؾؾ واضمٌوً  طمؼوً : اًمًـي ظموًمػ إذا اإلموم قمغم اخلروج ويرون اًمؽٌوئر أصحوب ويؽػرون

 ضمع ؾموسمؼ(-)سمتٍمف( )مر 147و146واًمـحؾ، ص

وىمقؾ: قموصؿ، وممو ىموًمف: مـ كظر كظرة أو يمذب يمذسمي وأس قمؾقفو ومفق أصحوب كجدة سمـ قمومر احلـػل،  (3)

منمك، ومـ زكو وذب وهق همػم مٍم قمؾقف ومفق همػم منمك، وىمقؾ هلؿ: اًمـجدات اًمعوذريي: ٕهنؿ 
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أن يتعوـمقا احلؼ سمقـفؿ، وهذه ومرىمي مو كرى سمؼك مـفو أطمد، وهؿ اعمـًقسمقن إمم كجدة سمـ 

 .(1)"احلـػل
َقعيقمغم وضمقسمف قمـد أهؾ اًمًـي ويمذا  وومنذا يمون أمر اإلمومي متػؼً  ، إٓ أن آظمتالف ذم اًمشِّ

ي واجلامقمي ىموًمقا أهؾ اًمًـ نأ" :هق ؟ واجلقابوً أم ذقم اًمقضمقب، هؾ اًمقضمقب قمؼالً طمقثقي 

، سمؾ وأوضمٌقهو قمغم اهلل اعمعتزًمي، وهـوك مـ أوضمٌفو قمؼالً  سمقضمقهبو قمـ ـمريؼ اًمنمع، ويمذا أيمثر

َقعيشمعومم، وهؿ   .(2)"اًمشِّ
يليت دور وؾمقىمفؿ إدًمي إلصمٌوت إمومي اًمقامين،  عمًلًمي اإلمومي، اعمفديلمسمعد قمرض اقمتؼود و

ومؼد أؿمور اإلموم أسمق زهرة أهؾ اًمًـي،
(3)

اًمؽومؾ مم مـزًمي اإلمومي قمـد اإلمومقي، سمدايي سموًمًؾطون إ 

 اخلطل واًمـًقون، ودمري قمغم يده ظمقارق اًمعودات، وأطموط قمؾامً  قمـ وً ًمإلموم، وأكف يؽقن معصقم

سمؽؾ رء يتصؾ سموًمنميعي، وأن وضمقده ضوري حلػظ اًمنميعي، وهق اًمؼقام قمؾقفو سمعد رؾمقل 

اًمذي اؿمتؿؾ قمغم دقمووى واؾمعي يمٌػمة ًمشخص اإلموم مل وإن اًمؼورئ هلذا اًمؽالم "اهلل، صمؿ ىمول :

  أشمؿ سمقون اًمنميعي ومؼد ىمول شمعومم: اً دًمقؾ ىموئؿ قمغم سمطالكف: ٕن حمؿديؼؿ دزم قمغم صحتف، واًم

                                                                                                                                                                                     
اًمؼقل واًمعؿؾ يمؾف، وإن قمذروا سموجلفوٓت ذم أطمؽوم اًمػروع، وضموء قمـ اًمـجدات أن اًمتؼقي ضموئزة ذم 

يمون ذم ىمتؾ اًمـػس، وأمجعقا قمغم أكف ٓ طموضمي ًمؾـوس إمم إموم ىمط، وإكام قمؾقفؿ أن يتـوصػقا ومقام سمقـفؿ، 

ومنن رأوا ان ذًمؽ ٓ يتؿ إٓ سمنموم حيؿؾفؿ قمؾقف وملىمومقه ضموز- اكظر: اعمؾؾ واًمـحؾ، 

 )سموظمتصور(-119و1.118ج

حتؼقؼ: طمزم اًمظوهري، موم أيب حمؿد قمكم سمـ أمحد اعمعروف سموسمـ اإل ذم اعمؾؾ وإهقاء واًمـحؾ، اًمػصؾ (1)

م، دار 1996 =هـ2.1416، ط4.149جاًمديمتقر حمؿد إسمراهقؿ كٍم، واًمديمتقر  قمٌداًمرطمـ قمؿػمة، 

 -ًمٌـون,اجلقؾ، سمػموت

)سمتٍمف(، 46قمٌداهلل سمـ قمؿر سمـ ؾمؾقامن اًمدمقجل، ص( اإلمومي اًمعظؿك قمـد أهؾ اًمًـي واجلامقمي، 2)

، مـ ضمومعي أم اًمؼرى سمؿؽي، ,اعموضمًتػم–قمؾؿقي شمؼدم هبو اعممًمػ ًمؾحصقل قمغم درضمي اًمتخصص رؾموًمي 

 اًمًعقديي-,يمؾقي اًمنميعي واًمدراؾموت اإلؾمالمقي، ومرع اًمعؼقدة، سمدون شموريخ، دار ـمقٌي ًمؾـنم، اًمريوض

 وسمدأ م،1898 ؾمـي حموومظي اًمغرسمقي سمؿٍم، اًمؽؼمى، اعمحؾي سمؿديـي وًمد هق: حمؿد سمـ أمحد أسمق زهرة، (3)

 ًمؾٌحقث إقمغم ًمؾؿجؾس قمضقاً قملم م، و1933ؾمـي  اًمديـ أصقل يمؾقي ذم اًمعؾؿل اًمٌحٌ إمم ادموهف

 ،قمٍمه ذم اإلؾمالمقي اًمنميعي قمؾامء أيمؼموصور  اًمؼوهرة، سمجومعي احلؼقق ًمؽؾقي ويمقالً  ويمون ،اًمعؾؿقي

م- اكظر: إقمالم 1974هرة ؾمـي : اًمقطمدة اإلؾمالمقي، شموريخ اعمذاهى اإلؾمالمقي، شمقومؼ سموًمؼوشملًمقػف مـو

 -6.25ًمؾزريمكم، ج
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ومام سمؾغ رؾموًمي رسمف وذًمؽ  وً ، وًمق يمون ىمد أظمػك ؿمقئ[3]اعموئدة: ژڇ چ چ چژ

 .(1)"مًتحقؾ
ومـ أصقل اعمذهى قمـد اًمشقعي، ـ اعمفامت أهنو م,يمام اشمضح ؾموسمؼوً ,وشمعد مًلًمي اإلمومي

هلؿ مقىمػ مـ اقمتؼد اإلمومي، وهق مو سمقـف صوطمى )ومقصؾ اًمتػرىمي سملم ومع ذًمؽ ومنن أهؾ اًمًـي 

واقمؾؿ أن اخلطل ذم أصؾ اإلمومي، وشمعقـفو، وذوـمفو، ومو يتعؾؼ "اإلؾمالم واًمزكدىمي(، إذ يؼقل:

ُيعظِّؿقن أمر اإلمومي، وجيعؾقن اإليامن سموإلموم هبو ٓ يقضمى رء مـف شمؽػػمًا، وٓ يؾتػً إمم ىمقم 

مؼروكًو سموإليامن سموهلل وسمرؾمقًمف، وٓ إمم ظمصقمفؿ اعمؽػريـ هلؿ سمؿجرد مذهٌفؿ ذم اإلمومي، ومؽؾ 

 .(2)"ذًمؽ إهاف
إذًا وموقمتؼود اًمشقعي واعمفديلم ذم اإلمومي، وإن ظموًمػقا ومقف أهؾ اًمًـي، ومال يقضمى شمؽػػمًا، وٓ 

أمر اإلمومي، ومفل مـ اًمػرقمقوت واًمػؼفقوت، وًمقًً مـ اًمعؼوئد، وٓ مـ  يؾتػً إمم شمعظقؿ

 أصقل اًمديـ ذم رء-

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-54( شموريخ اعمذاهى اإلؾمالمقي، ص1)

 ىمرأه وظمرج أطموديثف: حمؿقد سمقجق، طمومد اًمغزازم،رىمي سملم اإلؾمالم واًمزكدىمي، ٕيب ( اكظر: ومقصؾ اًمتػ2)

 م-1993هـ=1.1413)سمتٍمف(، ط62ص
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 ٘ـَنـِصـِعـملبحح الجاىٕ: الا
َقعيإن مـ أسمرز اًمعؼوئد ًمدى  وقمـد أشمٌوع أمحد احلًـ اًمقامين ظموصًي واًمتل شمعد مـ  وً قمؿقم اًمشِّ

َقعيإن اًمعؼوئد اًمتوسمعي ًمإلمومي، قمؼقدهتؿ ذم قمصؿي اإلموم طمقٌ  إلموم ٓ خيطل يؼقًمقن سملن ا اًمشِّ

 ًمرؾموًمي إكٌقوء- اً : ٕكف مـصى مـ ىمٌؾ اهلل، وأن رؾموًمتف شمعد امتدادوٓ يؼع مـف اخلطل
ودُ  اًْمَعلْمُ ( قَمَصؿَ )"يؼول: :(1)َ٘نِصالتعزٓف بالِع: أّاًل  َيُدل   َصِحقٌح  َواطِمدٌ  َأْصٌؾ  َواعمِْقؿُ  َواًمصَّ

وكٍ  قَمغَم  ًَ فِ  َذًمَِؽ  ذِم  َواعمَْْعـَك ،ُماَلَزَميٍ وَ  َوَمـْعٍ  إِْم ـْ  ، َواطِمدٌ  َمْعـًك يُمؾِّ  اهللَُّ َيْعِصؿَ  َأنْ : اًْمِعْصَؿيُ  َذًمَِؽ  ِم

ٌَْدهُ شمعومم  ـْ  قَم   ِم
ٍ
ٌْدُ  َواقْمَتَصؿَ  ،ومِقفِ  َيَؼعُ  ؾُمقء  َوشَمُؼقُل  ،اًْمَتَجلَ : َواؾْمَتْعَصؿَ  ،اْمَتـَعَ  إَِذا ،, شَمَعومَم  , سمِوهللَِّ اًْمَع

ًُ : ُب اًْمَعرَ  ُؽ  َيْؾَتِجُئ  َأْي  َيُدهُ  َكوًَمْتفُ  سماَِم  َيْعَتِصؿُ  ؿَمْقًئو ًَمفُ  َهقَّْلُت  َأْي  وُماَلًكو، َأقْمَصْؿ ًَّ  .(2)"سمِفِ  َوَيَتَؿ
َقعييرى أهؾ اًمًـي أن اًمعصؿي اًمتل يعتؼدهو و ذم امتـوع اًمؽٌوئر واًمصغوئر ذم طمؼ شمليت  ،اًمشِّ

 وً قلم واًمتـصقص، وصمٌقت قمصؿي إئؿي وضمقسمسمقضمقب اًمتع وجيؿعفؿ اًمؼقل" إئؿي، ومؼوًمقا:

(3)"قمـ اًمؽٌوئر واًمصغوئر
 - 

َقعيومو ضموء ذم يمتى  مـ  وً وكعتؼد أن اإلموم يموًمـٌل جيى أن يؽقن معصقم" اإِلَموِمقَّي: اًمشِّ

ِـّ اًمطػقًمي إمم اعمقت، قمؿد ، يمام اً وؾمفق اً مجقع اًمرذائؾ واًمػقاطمش، مو فمفر مـفو ومو سمطـ، مـ ؾم

مـ اًمًفق واخلطل واًمـًقون، ٕن إئؿي طمػظي اًمنمع واًمؼّقامقن قمؾقف،  وً صقمجيى أن يؽقن مع

 طموهلؿ ذم ذًمؽ طمول اًمـٌل، واًمدًمقؾ اًمذي اىمتضوكو أن كعتؼد سمعصؿي إكٌقوء هق كػًف يؼتضقـو أن 

 

                                                             
َقعيٓصمـل قمنميي، اكظر: مع عمزيد مـ اًمٌقون طمقل قمؼقدة اًمعصؿي قمـد ا( 1) ، 57اإلمومقي ذم قمؼوئدهؿ، ص اًمشِّ

,هـ، مريمز إسمحوث اًمعؼوئديي، ىُمؿ1.1421، ط13واكظر: اًمعصؿي، اًمًقد قمكم احلًقـل اعمقالين، ص

، دار اًمعصؿي، 14إيران، واكظر: اًمعصؿي سملم اعمٌدأ اًمشقعل واعمػود اًمروائل، اًمًقد صودق اعموًمؽل، ص

دراؾمي قمؾؿقي ضمومعقي ذم أصقل اًمديـ اإلؾمالمل قمغم وقء اًمؽتوب ,يعؼوئد احلؼاًماًمٌحريـ، واكظر: 

م، جمؿع اًمذظموئر 1999=هـ1.1419، ط318، اًمًقد قمكم احلًقـل اًمصدر، صواًمًـي واًمعؼؾ

، واكظر: اًمعصؿي اًمؽؼمى ًمقزم اهلل اًمعٌوس سمـ أمػم اعمممـلم، عمحؿد مجقؾ محقد اًمعومكم، ؾمالمقي، ىمؿاإل

 ًمٌـون-,م، مريمز اًمعطرة اًمطوهرة، سمػموت2413هـ=1.1434، ط45ص

، حتؼقؼ: هـ395: اعمتقرم،احلًلم أسمق اًمرازي، اًمؼزويـل زيمريوء سمـ ومورس سمـ ( اكظر: مؼويقس اًمؾغي، ٕمحد2)

 اًمػؽر- م، دار1979 = هـ1399ط. ،4.331مودة)قمصؿ(، جهورون،  حمؿد اًمًالم قمٌد

 رضمع ؾموسمؼ(-)م1.145ج اإلموم اًمشفرؾمتوين، ( اعمؾؾ واًمـحؾ،(3
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(1)"كعتؼد سمعصؿي إئؿي سمال ومرق
 - 

 وً أن يؽقن معصقمواًمتل مـفو  ًمػ مدى اعمغوٓة ذم صػوت اإلموم يتضح مـ اًمؽالم اًمًو

طمتك مـ اًمًفق ومفق ٓ جيى ذم طمؼف أن خيطل أو يـًك ٕكف يموًمـٌل سمال ومرق قمغم طمد ىمقهلؿ 

َقعيواقمتؼودهؿ، واًمعصؿي مـ وضمفي كظر اعمَْفِدّيلم، إذا يمون  يرون قمصؿي أئؿتفؿ، وموعمَْفِدي قن  اًمشِّ

 أكف اإلموم-  قمتٌورسمو ,اًمقامين أمحداحلًـ–يرون سموإلووومي إمم قمصؿي إئؿي قمصؿي إمومفؿ 
 

 : مفَْو العصن٘ عيد الٔناىٕ:ًاثاىٔ
 يتقهؿ يمام واطمدة وًمقًً درضموت ومفل :اًمعصؿي أمو"ويعرف اًمقامين اًمعصؿي سمؼقًمف: 

 سمحًى اًمعصؿي درضموت مـ سمدرضمي اظمتص وإئؿي واعمرؾمؾلم إكٌقوء مـ واطمد ويمؾ سمعضفؿ،

"(2) اهلل حمورم قمـ سموهلل اقمتصؿ هق، وموعمعصقم: هق مـ اظمتقوره
 - 

، وسملم أن اًمعصؿي درضموت، وهذه  ن احلديٌ قمـ إئؿي سموٕكٌقوء واعمرؾمؾلمرِ ؼْ وموًمقامين يَ 

خمػمون ذم اظمتقور درضمي اًمعصؿي، اًمدرضموت شمتػووت سمحًى اظمتقور يمؾ إموم طمتك إكٌقوء 

 صمؿ قمرف اًمعصؿي سملهنو آقمتصوم سموهلل قمزوضمؾ- 

روايوت قمصؿتف، سمآيوت مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، و مـ صَمؿَّ اًمقامين قمغم قمصؿي إئؿي وويًتدل 

 ۋ ٴۇ  ۈ ۈژإًمقف، وومقف:  فَ ضمِّ ب قمـ ؾممال وُ ومـًقسمي ٔل اًمٌقً، طملم أضم

     وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ،  وىمقًمف:[24]إكػول: ژوئ

وملضموب: اعمرء أي ، مو اعمراد مـ اًمؼؾى وطمٌؾ اًمقريد ذم أيتلم؟ [16] ق: ژٺ ٺ ڀ      ڀ

اإلكًون اعمممـ سموهلل وسمحجي اهلل ذم أروف، أي احلجي قمغم اخلؾؼ، وموًمؼؾى هق اإلموم اعمعصقم، 

ومثؾ اعمعصقم سموًمؼؾى، ٕكف مثؾف يدير ؿممون اًمؽقن يمام أن اًمؼؾى يدير ؿممون سمدن اإلكًون، 

مـف اًمػقض اإلهلل  وطمٌؾ اًمقريد هق اإلموم اعمعصقم، ومفق طمٌؾ اهلل اعمتلم، وهق اًمٌوب اًمذي يرد

 إمم اخلؾؼ، واعمعصقم هق أىمرب خمؾقق ًمإلكًون اعمممـ، وسمف يتقؾمؾ اعمممـ ًمؼضوء احلقائٍ قمـد 

 

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-75ؿد روو اعمظػر، ص( قمؼوئد اإِلَموِمقَّي، حم(1

 -43ورؾمقل ويامين اإلموم اعمفدي، ص( اعمتشوهبوت، اًمًقد أمحد احلًـ، ويص 2)
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(1)"اهلل ؾمٌحوكف
 - 

قمـ أؾمئؾي، ومقؼقل اًمًوئؾ:  وً ويليت اؾمتدًٓمف سموًمروايوت اًمتل شمدقمؿف، وذًمؽ قمؼم أضمقسمتف أيض 

و صوطمٌفو؟ وهؾ هق مـ اًمقؿـ؟ وهؾ مـ هق اًمقامين؟ وهؾ هـوك طمدود هلذه اًمشخصقي يعرف هب

يمام ورد ذم اًمروايي قمـ أيب  ؟هق معصقم سمحقٌ ٓ يدظمؾ اًمـوس ذم سموـمؾ وٓ خيرضمفؿ مـ طمؼ

وفقس دم افرايوت رايي أهدى مـ رايي افقامين، هل رايي  -،--"أكف ىمول:  ضمعػر حمؿد سمـ قمكم

ايتف رايي هدى، وٓ حيؾ هدى، ٕكف يدظق إػ صوحبؽؿ، ؾنذا خرج افقامين ؾوهنض إفقف، ؾنن ر

يدظق إػ احلؼ وإػ ضريؼ  دسؾؿ أن يؾتقي ظؾقف، ؾؿـ ؾعؾ ذفؽ ؾفق مـ أهؾ افـور، ٕكف

(2)"مستؼقؿ
 - 

إن اًمقامين طمجي مـ طمجٍ اهلل ذم أروف، ومعصقم مـصقص اًمعصؿي، "ومؽوكً اإلضموسمي:  

ؾمقل اهلل هؿ إئؿي وىمد صمًٌ سموًمروايوت اعمتقاشمرة واًمـصقص اًمؼطعقي اًمدًٓمي أن احلجٍ سمعد ر

آصمـو قمنم وسمعدهؿ اعمَْفِدي قن آصمـو قمنم، وٓ طمجي هلل ذم إرض معصقم همػمهؿ، وهبؿ متوم 

وسمؼل اإلموم اعمفدي  وً اًمـعؿي ويمامل اًمديـ وظمتؿ رؾموٓت اًمًامء، وىمد مه مـفؿ أطمد قمنم إموم

(3)"-ق إمم اإلموم اعمفدي--، اًمقامين يدقموً وآصمـو قمنم مفدي
 - 

وواضمٌف طمػظ  ,وً ح أن يؽقن اًمقامين اعمزقمقم إمومإن صؾ,سملن وفمقػي اإلموم"د قمؾقف: وير

مصوًمح إمي وشمطٌقؼ ذع اهلل ومقفو قمـ ـمريؼ إىمومي احلدود وشمـػقذ إطمؽوم ودرء اعمػوؾمد وهذا 

ومفؿ ،  يمؾف ٓ حيتوج إمم قمصؿي مـ يؼقم سمف، أمو اًمذي حيػظ اًمنميعي ويؼقم قمؾقفو، سمعد اًمـٌل

(4)"ٕمي وذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمدراؾمي وآضمتفودقمؾامء ا
 - 

ق إمم احلؼ أكف يدقم) :اعمعصقم ذم اًمقامين وىمقل"ويعؾؼ أطمد إشمٌوع قمغم كػس اًمروايي سمؼقًمف:

 معوكقفو شمؽتؿؾ وٓ وٓمٌوًمغي، جمومؾي وسمال معوكقفو سمؽؾ اًمؽؾؿي يؼصد (، هقوإمم ـمريؼ مًتؼقؿ 

 مـ وٓيقضمد اًمـٌقة سمقً آل مـ رضمساًم مـ ـموهر معصقم وؿمخص اهلل طمجٍ مـ إٓسمحجي

  أول اعمفدي واسمـف ووصقف اإلموم إٓ,اًمقامينفمفقر زمـ ذم أي,وىمتفو ذم اهلل اًمٌقً وطمجٍ أهؾ

                                                             
 -44ص ،رضمع كػًف( اعم1)

 -264( اًمغقٌي ًمؾـعامين، ص(2

 ومو سمعدهو-  215صمحد احلًـ، ( راضمع: يمتوب اعمتشوهبوت، اًمًقد أ(3

َقعييخ اعمًؾؿلم: اخلقارج وشموروراؾمي قمـ اًمػرق ( د4) ، 147أمحد حمؿد أمحد ضمكم، ص  اًمديمتقر، اًمشِّ

  م، ذيمي اًمطٌوقمي اًمعرسمقي اًمًعقديي، اًمريوض-1986هـ=1.1446ط
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 - (1)"ذم اًمروايوت اعمَْفِدّيلم يمام

واًمؽالم ذم أن همٓء أئؿي ومرض اهلل اإليامن هبؿ، وشمؾؼك اًمديـ مـفؿ دون همػمهؿ، صمؿ ذم "

يمال مـ هذيـ اًمؼقًملم ممو ٓ يؼقًمف إٓ مػرط ذم اجلفؾ أو مػرط ذم اشمٌوع قمصؿتفؿ مـ اخلطل، ومنن 

سموٓوطرار مـ ديـ  وً اهلقى أو ذم يمؾقفام، ومؿـ قمرف ديـ اإلؾمالم وقمرف طمول همٓء، يمون قموعم

(2)"سمطالن هذا اًمؼقل  حمؿد
 - 

 معصقم اميناًمق أن ًمـو شمٌلم وعمو"وإذا يمون هذا هق ضمقاب اًمقامين، ومام سموًمـو سمؽالم أشمٌوقمف، 

 وظمتؿقا إكٌقوء هؿ اعمعصقملم اهلل طمجٍ أن اعمعؾقم ومـ ظمؾؼف، قمغم اهلل طمجٍ مـ وهقطمجي

اعمفدي  اإلموم اعمفدي وويص اإلموم إٓ معصقم يٌؼ هذاومؾؿ ىمٌؾ أمقات وهؿ وإئؿي سمؿحؿد

 اًمعالموت مـ اًمقامين أن احلًـ وسمام سمـ حمؿد اعمفدي ًمقس اإلموم اًمقامين أن وسمام اًمظفقر، زمـ ذم

 سملم مؽي مـ واإلموم خيرج اعمنمق مـ خيرج اعمفدي شمذيمر اإلموم، وذم روايوت ىمٌؾ اًمتل احلتؿقي

 اهلل ىمٌؾ مـ سموًمٌقعي ظمص اًمذي اعمنمق رايوت صوطمى اعمنمق، إذن مـ وًمقس واعمؼوم اًمريمـ

 يسموًمعصؿ خمصقص هقاًمقيص ٕيب واعمؿفد هقاًمقيص : ٕكف,اًمقامين,إول اعمفدي هق ورؾمقًمف

(3)"اإلهلقي واًمٌقعي سموًمقصويي اًمقامين ظمص مودام
 - 

وموًمقامين وأشمٌوقمف يرون قمصؿي اًمقامين طمقٌ إن إئؿي معصقمقن، واًمقامين أطمد إئؿي سموقمتٌور 

 أكف ممفد ًمإلموم، وموعمؿفد ًمإلموم إموم، ومثٌتً إمومي اًمقامين، وقمؾقف شمثًٌ قمصؿتف- 
 

 :(4)لعكٔدٗ العصن٘ أٍل الضي٘ ىكد: ًاثالج
َقعين اًمعصؿي اًمتل يدقمقفو اًمقامين ًمـػًف أو يدقمقفو أشمٌوقمف ًمف، ًمقس سمجديد قمغم إ ، اًمشِّ

  وموإِلَموِمقَّي شمؼقل سمعصؿي أئؿتفو، ويًتدًمقن قمغم اًمعصؿي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؼقل اهلل شمعومم:

                                                             
 -إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي، 85اًمقامين اعمققمقد طمجي اهلل، اًمشقخ طمقدر اًمزيودي، ص( 1)

قَعي اًمؼدرييذم ك قييمـفوج اًمًـي اًمـٌ (2)  ٓسمـ، اسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ: اًمديمتقر حمؿد رؿمود ؾمومل، ؼض يمالم اًمشِّ

 كنم ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد-م، 1986=هـ1.1446ط، 454و2.453شمقؿقي، ج

 )مرضمع ؾموسمؼ(-86اًمقامين اعمققمقد طمجي اهلل، طمقدر اًمزيودي، ص( 3)

َقعي( عمـ أراد اعمزيد، اكظر: 4) ، 344، إؾمتوذ إطمًون إهلل فمفػم، ص,ومرق وشموريخ,واًمتشقع اًمشِّ

سمويمًتون، واكظر: جمؾي اًمػتح، صحقػي إؾمالمقي ,ارة شمرمجون اًمًـي، ٓهقرم، إد1995هـ=14.1415ط

، 9أؾمٌققمقي،  صوطمى اًمػتح وحمرره: حمى اًمديـ اخلطقى، اًمعوم اًمًوسمع قمنم، قمدد رضمى، ص

 هـ- 1366
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  ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈژ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ؼقًمف:سم،  و[24]إكػول: ژوئ     وئ ەئ ەئ ائ ائ

 أطمد، ، وأيتون ٓ يدٓن قمغم قمصؿي[16] ق: ژٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ

ٓ مـ ىمريى وٓ مـ سمعقد، وذم شمػًػم اإلموم اسمـ يمثػم
(1)

:"  ً يدِّ وىمول اًم
(2)

: حيقل سملم اإلكًون 

وكحـ أىمرب إًمقف مـ طمٌؾ "وىمؾٌف، ومال يًتطقع أن يممـ ويؽػر إٓ سمنذكف، وىمول ىمتودة هق يمؼقًمف:

(3)"اًمقريد
- 

قمصؿي حيوول اًمقامين أن يؼحؿ آيوت اًمؼرآن ومقفو، وهل سمعقدة يمؾ اًمٌعد قمـ مراده، ومو وملي 

 فل آيوت واوحي اًمدًٓمي ذم قمدم اًمعصؿي- ومامين ٓ قمالىمي ًمف سمعؾؿ وٓ ديـ، ىموًمف اًمق

دقمقى اًمعصؿي ًمألئؿي ًمقس هلو و"وهذا آدقموء ذم همػم حمؾف، سمؾ هق ادقموء ؾموىمط مـ أصؾف: 

ٓ  وً وٓ كؼقل إن إئؿي مجقع ؼؾ، ومنهنو شمرومعفؿ ومقق مًتقى إكٌقوءؾمـد مـ اًمنميعي واًمع

ًمقس ومقفؿ  ، ومفذا مًؾؿ سمف، وإكام كؼقل: إن مجقع إكٌقوءيصؾقن إمم درضمي إكٌقوء

يمرم اهلل ,، سموقمؽماف اإلموم قمكم كػًف,ريض اهلل قمـفام,ـ يصؾ إمم مـزًمي اًمصديؼ واًمػوروقم

ًـده قمـ حمؿد سمـ احلـػقي ىمول: ىمؾً ٕيب: أي اًمـوس ظمػم سمعد ، ومؼد روى اًمٌخوري سم,وضمفف

(4)"رؾمقل اهلل؟ ىمول: أسمقسمؽر، ىمؾً: صمؿ مـ؟ ىمول: صمؿ قمؿر
 - 

                                                             
: اًمديـ قمامد اًمػداء، أسمق اًمدمشؼّل، صمؿ اًمٌٍموي رراًمؼ درع سمـ وقّ  سمـ يمثػم سمـ  قمؿر سمـ هق: إؾمامقمقؾ (1)

 إمم ًمف أخٍ  مع واكتؼؾ ،م1342هـ=741ؾمـي اًمشوم سمٍمى أقمامل مـ ىمريي ذم وًمد ،ومؼقف ممرخ طموومظ

 اًمـوس شمـوىمؾ- م1373=  هـ 774ؾمـي سمدمشؼ وشمقذم- اًمعؾؿ ـمؾى ذم ورطمؾ هـ 746 ؾمـي دمشؼ

 -1.324يي واًمـفويي- اكظر: إقمالم ًمؾزريمكم، ج، شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ، اًمٌداطمقوشمف ذم شمصوكقػف

ً   اًمرمحـ قمٌد سمـ ( هق: إؾمامقمقؾ2) : سمردي شمغري اسمـ ومقف ىمول ،اًمؽقومي ؾمؽـ إصؾ، طمجوزي شموسمعل،: يدِّ اًم

هـ- اكظر: 128، شمقذم ؾمـي: (اًمـوس وأيوم سموًمقىموئع قمورومو إمومو ويمون واًمًػم، واعمغوزي اًمتػًػم صوطمى)

 -1.317إقمالم ًمؾزريمكم، ج

 ,اًمريوض ،م، دار ـمقٌي ًمؾـنم واًمتقزيع1999=هـ2.1424، ط(4.35ج)شمػًػم اإلموم اسمـ يمثػم، ( 3)

 -اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي

دراؾمي مؼوركي ذم ,قمكم اًمًوًمقس،  اًمديمتقر ،"مقؾمققمي ؿمومؾي"آصمـل قمنميي ذم إصقل واًمػروع ( مع4)

دار ، وًمدوطميدار اًمثؼوومي سموًمريوض، م، دار اًمػضقؾي سم2442ـ=ه5.1423، ط(1.311)ج، ,اًمعؼوئد

 سمؿٍم- تؼقىاًم
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وادقموء اًمعصؿي ٕطمد مردود قمغم صوطمٌف، يمام هق مردود قمغم أدقمقوء اًمتصقف، واًمذيـ ىمد 

 ٓ اًمشلن هذا ذم اعمعتؼمون اعمتصقومي سمف قمؿؾ مو يمؾ"يظـقن سمعضفؿ قمصؿي ؿمقخقهؿ، طمقٌ إن 

 أن يمام سمف: ظمؾؼوء ومفؿ أصؾ: ًمف يمون ومنن :ٓ أم اًمنميعي ذم أصؾ ًمف صمًٌ ممو يؽقن أن إمو: خيؾق

 قمؾقف: قمؿؾ ومال اًمنميعي: ذم أصؾ ًمف يؽـ مل وإن، سمذًمؽ ظمؾؼوء واًمتوسمعلم اًمصحوسمي مـ اًمًؾػ

 ًمًـيا ٕن اًمًـي: قمغم طمجي إمي مـ أطمد قمؿؾ وًمقس إمي، مجقع قمغم طمجي اًمًـي ٕن

 إمجوقمفؿ مع إٓ قمصؿي: هلؿ ًٌُ ثْ شمَ  مل إمي وؾموئر معصقم، وصوطمٌفو اخلطل قمـ معصقمي

(1)"ذقمقوً  دًمقالً  اضمتامقمفؿ شمضؿـ اضمتؿعقا: وإذا ظموصي،
- 

، ومال يدقمل اعمريد اًمعصؿي ًمشقخف، وإكام قمؾقف إٓ ًمألكٌقوء واعمرؾمؾلم  ال قمصؿيوم وقمؾقف

 يذرهؿ أن اًمقاضمى سمؾ اًمعصؿي اعمشويخ ذم يعتؼد أن ًمؾؿريد يـٌغل وٓ" أن حيًـ سمف اًمظـ،

 ذم يموومقف واًمعؾؿ إمر مـ قمؾقف يتقضمف ومقام طمده شمعومم اهلل مع ويراقمل اًمظـ هبؿ ومقحًـ وأطمقاهلؿ

(2)"معؾقل هق ومو حمؿقد هق مو سملم اًمتػرىمي
- 

 أكف مؼوم شمنميع وهدايي، ويكمإذ " اعمرؾمؾلم دًٓمي قمغم قمظقؿ مـزًمتفؿ:ووقمصؿي إكٌقوء 

مؼوم اًمـٌقة مؼوم اًمقٓيي، وهق مـ أقمظؿ اعمؼوموت طمقٌ يتقمم اهلل أهؾ وٓيتف وقمـويتف، ومع ذًمؽ 

ومفذا ٓ يعـل أهنؿ معصقمقن مـ اخلطل واًمقىمقع ذم اًمزٓت، سمؾ ؿملهنؿ ؿملن همػمهؿ مـ 

  .(3)"اًمٌنم
و دام وإذا يمون أكصور اًمقامين يرون أن يامكقفؿ طمجي مـ طمجٍ اهلل ذم أروف وأكف معصقم، وم

خموًمػ ًمديـ "أكف معصقم ومقجى اشمٌوقمف وـموقمتف وقمؼد اًمٌقعي ًمف، ومنن أهؾ اًمًـي يرون أن هذا 

 ىئ مئ حئ جئژ اإلؾمالم، ًمؾؽتوب واًمًـي وإمجوع ؾمؾػ إمي وأئؿتفو، أمو اًمؼرآن، ومؼول:

                                                             
هـ، ظمرج أطموديثف: 794قموم  اعُمتََقرمَّ يب إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ حمؿد اًمشوـمٌل، ٕ آقمتصوم،( 1)

 مؽتٌي اًمتقطمقد-، 1.362ج، مشفقر سمـ طمًـ آل ؾمؾامن، أسمققمٌقدة 

: هـ، حتؼقؼ465 اًمؼشػمي، اعمتقرم ؾمـي ؾؽاعم قمٌد سمـ هقازن سمـ اًمؽريؿ ( اكظر: اًمرؾموًمي اًمؼشػميي، ًمعٌد2)

 مٍم-,اًمؼوهرة اعمعورف، دار 2.579اًمنميػ، ج سمـ حمؿقد اًمديمتقر حمؿقد، احلؾقؿ قمٌد اًمديمتقر اإلموم

)سمتٍمف(، 414راضمع: اعمدرؾمي اًمزروىمقي وضمفقدهو ذم اإلصالح واًمؽمسمقي )دراؾمي حتؾقؾقي كؼديي(، ص( 3)

ًمـقؾ درضمي اًمديمتقراه، مـ ى سمؽؾقي اًمدقمقة اإلؾمالمقي سموًمؼوهرة إمم ىمًؿ إديون واعمذاهرؾموًمي مؼدمي 

ف إؾمتوذ اًمديمتقر. حمؿد أسمق اًمػتقح اًمًقد سمنذااًمٌوطمٌ.قمقًك قمٌداًمعوـمل قمقًك قمطققي، 

 م-2414هـ=1435اًمعقيض، واًمديمتقر. قمٌداحلوومظ أمحد ـمف، ؾمـي 
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-- واشمػؼ أهؾ اًمتـوزع إٓ إمم اهلل واًمرؾمقل،- ، ومؾؿ يلمركو سموًمرد قمـد[59:اًمـًوء] ژ --حب    جب يئ

ومنكف يمظمذ مـ ىمقًمف ويؽمك إٓ  ,ؾمقى اًمرؾمقل,ًمعؾؿ أهؾ اًمؽتوب واًمًـي قمغم أن يمؾ ؿمخصا

 رؾمقل اهلل، ومنكف جيى شمصديؼف ذم يمؾ مو أظمؼم، واشمٌوقمف ومقام أمر واضمتـوب مو هنك قمـف وزضمر وأٓ 

(1)"يعٌد اهلل سمام ذع ومنكف اعمعصقم اًمذي ٓ يـطؼ قمـ اهلقى إن هق إٓ وطمل يقطمك
 - 

َٔع٘العصن٘ مً إماو أٜن٘ ىكد : ًارابع  :-يف سعنَه-الغِّ
نذا يمون اًمقامين وأكصوره يرون قمصؿي إئؿي وقمغم وم، مو ؾمٌؼ مـ يمالم أهؾ اًمًـيوزيودة قمغم 

، ويرى أشمٌوع اعمعصقملم ذم كظرهؿ وزقمؿفؿ فق أول إئؿي آصمـل قمنمرأس إئؿي ؾمقدكو قمكّم وم

ر مـف اخلطل، و يصدأاقمؽمف سملكف ىمد خيطل  كػًف قمكماًمقامين قمصؿي اًمقامين، ومام اًمؼقل ًمق أن اإلموم 

ظمطل اإلموم ومفق مـ اعملمقيـ أوىمع، وهذا كًتدل قمؾقف مـ أمفوت يمتٌفؿ، وشمعد ومنذا شمقىمعـو وىمقع 

أكف ىمول  ومؼد روي قمـ اإلموم قمكم"هذه ىموصؿي ًمؾؿذهى آصمـل قمنمي واعمذهى اًمقامين، 

(2)" ًمًً آمـ أن أظمطئٕصحوسمف: ٓ شمؽػقا قمـ مؼوًمي أو مشقرة سمعدل ومنين
 - 

 وً قمـ ؾمقدكو قمكم أكف يـػل اًمعصؿي قمـ اإلموم، ومقؼقل ومقام كًٌقه إًمقف خموـمٌ وً وأيض

 .(3)"س مـ أمػم سمٍر أو وموضمرٍ ٓ سمد ًمؾـووإكف "اخلقارج:
أكف ٓ يصدر مـ اعمعصقم، وومقف "، واًمظوهر مـف وكظػم هذا اًمؽالم اًمصودر قمـ اإلموم قمكم

 .(4)"صؿيقمدم اًمع دًمقؾ سيح قمغم
كػك اًمعصؿي قمـ كػًف، وطمٌ أصحوسمف قمغم إؾمداء اًمـصح ًمف،  ,ؾمقدكو قمكم–وموإلموم إول 

 ومضالً  ,احلًـ واحلًلم,ومفق ٓ يلمـ قمغم كػًف أن خيطل، ومنذا يمون هذا مـف، ومفق وارد ذم وًمديف

أصحوسمف، وموًمعصؿي اًمتل ادقموهو اًمقامين أو ادقموهو ًمف أشمٌوقمف و اً قمـ سمؼقي إئؿي آصمـل قمنميي، إذ

                                                             
َقعي( اكظر: أصقل مذهى 1)  -793و792قمنميي، صاإِلَموِمقَّي آصمـل  اًمشِّ

، 142، اعمجؾد إول، صحتؼقؼ: حمؿد إسمراهقؿسمـ أيب احلديد، ٓهمي، ( ذح هنٍ اًمٌال2)

 اًمعراق-,م، دار اًمؽتوب اًمعريب، سمغداد2447هـ=1.1428ط

 -417اعمجؾد إول، ص، اعمرضمع كػًف( 3)

مي اظمتٍمه وهذسمف قمال ،اكظر: خمتٍم اًمتحػي آصمـل قمنميي، ؿموه قمٌداًمعزيز همالم طمؽقؿ اًمدهؾقي( 4)

، سمتٍمف199ص ،: حمى اًمديـ اخلطقىاًمعراق: اًمًقد حمؿقد ؿمؽري إًمقد، طمؼؼف وقمؾؼ طمقاؿمقف

 -مٍم ,اعمؽتٌي اًمًؾػقي سموًمؼوهرة
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، واعَمْفِدي قن  ًمقس مـ اإلؾمالم ذم رء، وًمقس هلو ؾمـد ذقمل، ٕكف ٓ معصقم إٓ إكٌقوء

 - ومـ ىمٌؾفؿ اإِلَموِمقَّي ضمعؾقا ٕئؿتفؿ مـزًمي ومقق مـزًمي إكٌقوء

وقمغم يمؾ ومنن اًمعصؿي هبذا اعمػفقم اًمشقعل همريٌي قمغم اًمتصقر اإلؾمالمل سمعقدة قمـ شمعوًمقؿ "

، ٕن اًمعصؿي اعمطؾؼي سمعقدة قمـ اًمطٌوئع اًمٌنميي  مل يـًى اًمعصؿي إٓ ًمألكٌقوء اًمؼرآن اًمذي

(1)"اًمتل ريمًٌ ومقفو اًمشفقات، وريمى ومقفو اخلػم واًمنم
وأكف ٓ قمصؿي إٓ ًمـٌل، ومل يؼؿ "، 

(2)" دًمقؾ قمغم قمصؿي همػم إكٌقوء
- 

ؾمقى ، ويمؾ أطمد مـ  أن اًمعصؿي ًمقًً ٕطمد إٓ ًمألكٌقوء واحلوصؾ مـ ذفؽ:

إئؿي، أو اًمعؾامء، أو احلؽامء: ٕكف ًمق يموكً اًمعصؿي هلؿ إكٌقوء، ؾمقاء يمون مـ إوًمقوء، أو 

وضمى اشمٌوقمفؿ، وـموقمتفؿ ومقام يصدر قمـفؿ، وهذا آشمٌوع وشمؾؽ اًمطوقمي مل كممر هبو ذم اًمؼرآن إٓ 

 جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژ ، ىمول شمعومم: هلل وًمرؾمقًمف

 جث يت ىت متخت حت جت يب ىب مب خب حب    جب يئ ىئ مئ حئ

 .[59]اًمـًوء:ژمث
 

                                                             
قَعييخ اعمًؾؿلم: اخلقارج وشمورو( دراؾمي قمـ اًمػرق 1)  )مرضمع ؾموسمؼ(-148، صاًمشِّ

 )مرضمع ؾموسمؼ(-54( شموريخ اعمذاهى اإلؾمالمقي، ص2)



 

 (144) 

 

 ٘ـَبـِٔـَغـالاملبحح الجالح: 
,شمعد مـ صؿقؿ قمؼوئد آصمـل قمنميي، واًمتل يزقمؿقن ومقفو همقٌي إمومفؿإن قمؼقدة اًمغقٌي 

، وً مدهتو أرسمعي وؾمٌعلم قموميموكً  :، وأكف وىمعً ًمف همقٌتون، إومم,حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري

ـ، وؾمؿقً سموًمصغرى، واًمثوكقي: سمدأت سمـفويي إومم، ه329هـ، إمم قموم 255وىمد سمدأت مـ قموم 

 هـ، وؾمؿقً سموًمؽؼمى-329ومؽوكً مـ قموم 

 :(1)َ٘بِٔالتعزٓف بالَغ: أّاًل
 ،ومغقٌوً  وهمققسموً  وهمقوسموً  وهمقٌوً  هَمقٌيً  قمـف هموب: شمؼقل ،قمـؽ هموب مو يمؾ  : اًمَغْقُى "يؼول:لغ٘: 

، أي اًمشؿس، وهمقوب، وهموسمً همقى اًمغوئى ومجع ًْ  ذم دومـ أي هَمقوسُمُف، همقٌَّف: هلؿوىمق هَمَرسَم

ومؿعـك اًمغقٌي يمام اشمضح قمـد أهؾ اًمؾغي يدور طمقل اًمغقوب، وقمدم اًمعقدة، ومفق أمر ، (2)"ىمؼمه

 هموئى قمـؽ، وشمغقى أي موت ودومـ-
َقعيمـ اًمعؼوئد اعمًؾؿ سمف قمـد  اصطالحًا: –قمؼقدة اًمغقٌي، وشمعرف سملن اإلموم اًمثوين قمنم  اًمشِّ

ً ؾمـي مخس ومخًلم : اًمغقٌي اًمصغرى: ويموكٕوػا":قٌتلموب همهم,اًمعًؽري احلًـ سمـ حمؿد

 ه، ويمون اظمتػوؤه ذم هداب، وشمؿ اظمتقوروً (، واؾمتؿرت أرسمعي وؾمٌعلم قمومـه255وموئتلم)

َقعيوسملم  أي اإلموم–ًمف ًمقؽقن واؾمطي سمقـف  وً كوئٌ صمؿ صمالصمي مـ سمعده ًمقؽقن اًمـقاب قمـ اإلموم  ,اًمشِّ

ضمعػر حمؿد سمـ قمثامن، أسمق اًمؼوؾمؿ احلًلم سمـ روح، أسمق احلًـ  أرسمعي هؿ: قمثامن سمـ ؾمعقد، أسمق

ُؿري ًَّ ُؿري، ويموكً هنويي اًمغقٌي اًمصغرى سمقوموة اًم ًَّ ؿ اًمًػراء واًمقيمقؾ ظموشم-قمكم سمـ حمؿد اًم

                                                             
شموريخ اًمعؼقدة اًمشقعقي وومرىمفو، اعمػمزا ومضؾ اهلل سمـ اعمػمزا كٍم اهلل، ًمغقٌي، اكظر: ًمؾؿزيد قمـ شمعريػ ا  (1)

اًمطٌعي  ،144ص اعمعروف سمشقخ اإلؾمالم اًمزكجوين، شمؼديؿ وحتؼقؼ: همالم قمكم همالم قمكم كقر اًمقعؼقيب،

عموذا  واكظر: وقيي اعمؼدؾمي، إيران-هـ، ممؾمًي اًمطٌع واًمـنم اًمتوسمعي ًممؾمتوكي اًمر1428إومم ؾمـي 

,، سمػموتم، دار إصمر2411هـ=2.1432ومو سمعدهو، ط 9اًمغقٌي؟ اًمًقد حمؿد روو اًمشػمازي، ص

م، 1992هـ=1.1413، ط64واكظر: ومصقل مـ اًمعؼقدة، اًمديمتقر قمٌداًمرؾمقل اًمغّػوري، ص ًمٌـون-

 ًمٌـون-,دار اعمحجي اًمٌقضوء، سمػموت

: اًمػورايب، اعمتقرم اجلقهري محود سمـ قمقؾإؾمام كٍم يباًمعرسمقي، ٕ وصحوح اًمؾغي شموج ( راضمع: اًمصحوح2)

 م، دار 1987=  هـ 1447 .4ى(، طقْ ، مودة)همَ 1.196قمطور، ج اًمغػقر قمٌد أمحد: هـ، حتؼقؼ393

 ًمٌـون-,سمػموت ،ًمؾؿاليلم اًمعؾؿ
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( سمقوموة هـ329ؾمـي شمًع وقمنميـ وصمالصمامئي): اًمغقٌي اًمؽؼمى: ويموكً افثوكقي، -اًمراسمع ًمؾؿفدي

ًمؾؿفدي ضموء ومقف: ومؼد  وً مـًقسم وً وموشمف سمًتي أيوم أظمرج ًمؾشقعي يمتوسماًمـوئى اًمراسمع وإظمػم، وىمٌؾ و

وىمعً اًمغقٌي اًمتومي، ومال فمفقر إٓ سمعد أن يلذن اهلل، وذًمؽ سمعد ـمقل اعمدة وىمًقة اًمؼؾى وامتالء 

، وؾمقليت مـ ؿمقعتل مـ يدقمل اعمشوهدة، ومؿـ ادقموهو ومفق يمذاب مػؽم، وٓ ىمقة اً إرض ضمقر

(1)"إٓ سموهلل اًمعكم اًمعظقؿ
 - 

َقعيهذا هق اقمتؼود  ، ومـ ظموًمػ ,حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري,ذم همقٌي اإلموم اًمثوين قمنم اًمشِّ

أكف ؾمقظفر مـ يدقمل اعمشوهدة وموًمذي  اًمـص وأيمد ويمون مـ أهؾ اًمـور، ،هذا اؾمتحؼ اًمؾعـي

ؾمقدقمل أكف مرؾمؾ مـ ىمٌؾ اإلموم ومفق يمذاب، ومعغم طمد زقمؿفؿ ومفؿ أن سمال كوئى وٓ ؾمػػم 

َقعيموم وسملم اإل قمـد شمعؾقؼف قمغم أيب سمؽر اًمٌغدادي  ,ؿمقخ اًمطوئػي,ىمد ضموء قمـد اًمطقدو، اًمشِّ

سٕن قمـدكو أن يمؾ مـ ادقمك إمر سمعد اًمًؿري ومفق يموومر مـؿّ "أطمد مدقمل اًمًػورة: 
(2)

وول  

(3)"مضؾ
 - 

 : الغٔب٘ يف ىعز املَدٓني:ًاثاىٔ
اًمًػراء أرسمعي، وٓ موكع مـ أن أشمٌوع أمحد احلًـ يمون هلؿ اقمتؼود آظمر، ومفؿ يرون أن  إن

َقعييؽقن هـوك ؾمػػم ظمومس، وسموًمتوزم طمودوا قمـ اقمتؼود  فؿ اإلمومي ًمؾقامين وئِ قمَ اإِلَموِمقَّي، سمودِّ  اًمشِّ

َقعيوأكف اعمؿفد ًمإلموم اعمفدي، ومفؿ يثٌتقن أهنؿ مـ  اإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي ويعتؼدون مو  اًمشِّ

ين سمعد أن ذيمر معتؼد اًمقفقد واًمـصورى وأهؾ اًمًـي ذم اعمفدي اقمتؼدوه، ومؼد ضموء قمغم ًمًون اًمقام

َقعي أّمو "اعمـتظر، يؼقل:  سمعده مـ اًمـٌل أوصقوء إمم يرضمعقن يموكقا ومؼد قمنميي، اإلصمـو اإِلَموِمقَّي اًمشِّ

 ظموشمؿ إمم أروف اهلل ذم وظمالومي اًمـٌل وظمالومي اإلمومي طمتك وصؾً إموم، إموم شمؾق وشموسمعقهؿ

 ؿمقعتف مع ويتصؾ اًمعومي أكظور قمـ وً هموئٌ يمون أّكف ومع حمؿد سمـ احلًـ اعمفدي اإلموم إوصقوء

َقعي إن إٓ ظمّؾص اعمممـلم، أطمد ـمريؼ قمـ   سمعده مـ وإئؿي اًمـٌل ٕن اًمقوع: هذا شمؼٌؾقا اًمشِّ

                                                             
َقعيق اإلؾمالمقي، اخلقارج و( دراؾموت ذم اًمػر1) مصطػك مراد،  اًمديمتقرقمودل درويش،  يمتقرد، اًماًمشِّ

 ()مرضمع ؾموسمؼ(-ٍمفسمت) 339و338ص

عر: ( 2) ّس اًمشَّ ْؿـ واًمغوًمقي ويمؾ ـمقى ودهـ إذا شمغػم وومًد ومًودًا ًمزضمًو، وّكؿَّ ًَّ اًمـََّؿُس، سموًمتحريؽ: ومًود اًم

- اكظر: ًمًون اًمعرب، مودة كؿس، ص ـَ ٌس إذا َأْكَت َس إىَِمُط ومفق ُمـَؿِّ  -4547أصوسمف دهـ ومتقؾمخ، وَكؿَّ

 -)مرضمع ؾموسمؼ(258( اًمغقٌي ًمؾطقد، ص3)
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(1)"أطموديثفؿ ذم وذيمروهو ًمغقٌتف مفدوا
  - 

ًُ  وأىمر اًمقامين    وذم"اكؼطعً سموًمراسمع مـفؿ، طمقٌ ىمول: اإلموم إرسمعي وأن اًمًػورة ف كقاَب كػ

 مـ مجوقمي أهنؿ اعمفؿ ؿمئً، مو ؾمّؿفؿ أسمقاب أو ؾمػراء أو كقاب يمون ًمف- اإلموم  همقٌي سمدايي

 وإيصول ًمإلموم، اًمنمقمقي ومًوئؾفؿ اعمممـلم إيصول يمتى مفؿتفؿ يموكً اعمممـلم، ظمّؾص

 سمـ وحمؿد ؾمعقد، سمـ قمثامن :هؿ شمقضمقفوشمف إمم اعمممـلم وؾمػراؤه وإيصول اإلموم قمؾقفو، أضمقسمي

ح، وقمكم سمـ حمؿد، واكؼطعً اًمًػورة واشمصول اعمممـلم سموإلموم سمؿقت ورقمثامن، واحلًلم سمـ 

(2)"قمكم اًمًؿري ووىمعً اًمغقٌي اًمتومي
- 

َقعيقمؾقف  مومع  يًػممـ ظمالل مو ؾمٌؼ يتضح أن مو اشمػؼ قمؾقف اعمَْفِدي قن  ، ومـ ىمٌؾف شمليمقد اًمشِّ

ًمشقعل، ومػقف رد واوح قمغم اعمفديلم، ًمؽـ كقرد يمالمفؿ وخموًمػتفؿ قمغم ضوريوت اعمذهى ا

َقعيًمعؿقم   - اًمشِّ

َقعيأىمروا سمام ؾمٌؼ قمغم ًمًون يامكقفؿ، أهّنؿ يعتؼدون اقمتؼود  ر أمحد احلًـإن مجوقمي أكصو  اًمشِّ

؟ اإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي، وهذا جيعؾفؿ متـوىمضلم ذم دقمقهتؿ، ومام مقىمػ أكصور اًمقامين مـ ذًمؽ

إذا يموكقا يؼقًمقن سملن اًمًػورة ىمد اكؼطعً سموًمًػػم اًمراسمع ومؾامذا ادقمك اًمقامين أكف ؾمػػم وويص 

َقعيورؾمقل اإلموم اعمفدي، صمؿ إن  يؼرون سمعدم وضمقد ذريي ًمإلموم اعمفدي، واًمقامين يثًٌ ًمف  اًمشِّ

ظمرج سمف  اًمذي ,اًمتقىمقع,ذريي ويـًى كػًف ًمإلموم اعمفدي، يمام ؿمؽؽ اعمَْفِدي قن ذم اًمؽتوب

ًمؾؿفدي وومقف أن اًمغقٌي اًمتومي ىمد وىمعً وأن ٓ فمفقر سمعده إٓ أن  وً اًمًؿري ىمٌؾ ووموشمف مـًقسم

َقعييلذن اهلل، وهذا كص اًمتقىمقع اًمذي دار طمقًمف اجلدل واخلالف سملم اعمَْفِدّيلم و آصمـل  اًمشِّ

بـ احلسغ  روى افشقخ افطقد دم ؽقبتف: وأخزكو مجوظي ظـ أيب جعػر حمؿد بـ ظع"قمنميي: 

بـ بوبقيف ؿول:حدثـل أبق حمؿد   ظـ أمحد بـ احلسـ ادؽّتى ؿول: ــً بؿديـي افسالم دم افسـي 

ُؿري ؾحرضتف ؿبؾ وؾوتف بليوم ؾلخرج إػ افتل تقدم ؾقفو افشقخ أبق احلسـ ظع بـ حمؿد افسَّ

ُؿري أظظؿ اهللوً افـوس تقؿقع  أجر إخقاكؽ ؾقؽ، : بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ: يو ظع بـ حمؿد افسَّ

ؾنكؽ مقً مو بقـؽ وبغ شتي أيوم، ؾومجع أمرك، وٓ تقص إػ أحد ؾقؼقم مؼومؽ بعد وؾوتؽ، 

                                                             
م، 2412ـ=ه2.1433، ط141، صأمحد احلًـ( اًمِعْجؾ، اجلزء إول واًمثوين، شملًمقػ: اًمًقد 1)

 -إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي

 )مرضمع ؾموسمؼ(-145و144، صعجؾ( اًم2)
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ؾؼد وؿعً افغقبي افتومي، ؾال طفقر إٓ بعد إذن اهلل تعوػ ذـره، وذفؽ بعد ضقل إمد وؿسقة 

ادظك ادشوهدة ؿبؾ ، وشقليت فشقعتل مـ يدظل ادشوهدة، أٓ ؾؿـ اً افؼؾى وامتالء إرض جقر

خروج افسػقوين وافصقحي ؾفق ـذاب مػس، وٓ ؿقة إٓ بوهلل افعع افعظقؿ، ؿول: ؾـسخـو هذا 

افتقؿقع وخرجـو مـ ظـده، ؾؾام ـون افققم افسودس ظدكو إفقف وهق جيقد بـػسف، ؾؼقؾ فف: مـ 

 اهلل ظـف ريض، غف، وؿه! ؾفذا آخر ـالم شؿع مـفوصقؽ مـ بعدك؟ ؾؼول: هلل أمر هق بوف

(1)"وأرضوه
 - 

َقعيهق سمدايي اًمغقٌي اًمؽؼمى، ومـذ ذًمؽ احللم اكؼطع اشمصول ,هـ329,وهذا اًمعوم "  اًمشِّ

َقعيسموإلموم سمصقرة مٌوذة وهمػم مٌوذة، وطمتك إذا ادقمك أطمد ذًمؽ، وم شمؽذسمف سمًٌى اًمـص  وًمشِّ

(2)"اًمقارد ذم آظمر ظمطوب ورد إًمقف مـ اإلموم اعمفدي
 - 

ع ويمتى أشمٌوع اًمقامين، كًتطقع أن كرى شمعؾقؼوهتؿ قمغم اًمتقىمقع ويمقػ وسموًمرضمقع إمم مراضم

 ومفؿقه، وذًمؽ ذم اًمـؼوط اًمتوًمقي:

 : تشؽقؽ ادَْفِدّيغ دم اكؼطوع افسػورة ظـ اإلموم:أوًٓ 

ومؼد ظمرج اعمَْفِدي قن قمغم مراضمعفؿ وؿمقعتفؿ متفؿلم إيوهؿ سملهنؿ اؾمتـدوا إمم أدًمي ٓ يصؾح 

 ومقؼقل: ,كوفمؿ اًمعؼقكم,سمذًمؽ رضمؾ مـ رضموٓت اًمدقمقة اًمقامكقيآؾمتـود إًمقفو، وسح 

َقعيإن شمقىمقع اًمًؿري ظمؼم آطمود ٓ يعتؿد قمؾقف ذم اًمعؼوئد قمـد ",1 ، وىمضقي اًمـقوسمي قمـ اًمشِّ

اإلموم قمؼوئديي ومال يًتدل قمؾقفو سمخؼم أطمود، يمام أن اًمتقىمقع مرؾمؾ وسمغض اًمـظر قمـ اإلرؾمول 

ـ احلًـ اعمؽتى( واخلؼم اًمضعقػ ٓ يعتؿد قمؾقف ذم اًمػؼف ومفق وعقػ جلفوًمي راويف )أمحد سم

(3)"قمـ اًمعؼقدة ومضالً 
 - 

َقعيوؿمورك اعمَْفِدّيلم قمؾامُء  َقعيسملن اخلؼم آطمود ومرؾمؾ، ومؼد ذيمر أطمد أقمالم  اًمشِّ ,اًمشِّ

(4)" إكف ظمؼم واطمد مرؾمؾ، همػم مقضمى قمؾامً  "قمغم اًمتقىمقع يؼقل: وً معؾؼ ,اعمجؾز
واًمٌعض ، 

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-246، 245( اًمغقٌي، ًمؾطقد، ص1)

َقعي( اخلالف سملم 2)  )مرضمع ؾموسمؼ(-93واًمًـي، ص اًمشِّ

م، إصدارات 2411=هـ2.1432، ط(سموظمتصور) 12دون، اًمشقخ كوفمؿ اًمعؼقكم، صت: ًمعؾؽؿ هتاضمعر (3)

 (-55، اًمعدد)أكصور اإلموم اعمفدي

 )مرضمع ؾموسمؼ(-53.318ج ،درر أظمٌور إئؿي إـمفورسمحور إكقار اجلومعي ًم 4))
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مل يذيمر ذم يمتى  واًمراوي ومعالً "ذم يمتى اًمرضمول اًمشقعقي،  اًمتقىمقع مل ُيذيَمر أصالً راوي  ذيمر أن

(1)"اًمرضموًمقلم ومل يرد ومقف شمقصمقؼ ظموص، وًمؽـ ًمقس يمؾ راٍو مل يرد ومقف شمقصمقؼ جيى ـمرح راويتف
 - 

، أمو اً أو فمفقر وً إن صح اًمتقىمقع ومفق ٓ يـػل اًمًػورة كص"اؾمتؽؿؾ اًمعؼقكم رده سمؼقًمف: ,2

وموعمشوهدة اًمتل كػوهو ذم اًمتقىمقع شمعـك رؤيي  اً يقضمد كص ًمؾًػورة أو اًمـقوسمي، وأمو فمفقر ومال وً كص

فمفقر ,اإلموم سموًمعلم وٓ شمعـل اًمًػورة أو اًمـقوسمي، وقمؾقف يؽقن اعمعـك، ومؿـ ادقمك اعمشوهدة

(2)"ىمٌؾ اًمصقحي واًمًػقوين ومفق يمذاب، ويؽقن ًمػظ اعمشوهدة فمـل اًمدًٓمي,اإلموم وأكف طموض
 - 

َقعيقف وموعمَْفِدي قن يرون أن شمقىمقع اًمًؿري اًمذي اقمتؿد قمؾقف وقمؾ ورد مـ ـمريؼ آطمود،  اًمشِّ

واًمروايي مرؾمؾي ووعقػي اًمًـد، وًمػظي اعمشوهدة فمـقي وًمقًً ىمطعقي اًمدًٓمي، يمام أهنو مردودة 

سملن رؤيي اإلموم اعمفدي ممؽـي، وظمػم دًمقؾ قمغم ذًمؽ أن اًمقامين رآه  ,قمغم طمد يمالمفؿ,ومعوروي 

 ذم مـومف وذيمركو ذًمؽ قمـد احلديٌ قمـ دقمقشمف- 

 : إثبوت ادفديغ ذريًي فإلموم:وً ثوكق

قمؾقفو دقمقة اًمقامين، ومفؿ  ًموىمشمعد مـ إؾمس اًمتل وهذه مًلًمي مـ إمهقي سمؿؽون، طمقٌ 

ومفق ضمفول جمفول، واًمقامين هق  ،ومـ يؼقل سمخالف ذًمؽ ،يؼقًمقن سملن ذريي اإلموم ممؽـي وواىمعي

ويؼيض قمؾقفو مـ  ،اعمؿفد ٕسمقف، ومؿـ يؼؾ سمـػل اًمذريي ومفق هيدم اًمدقمقة مـ أؾموؾمفواسمـ اإلموم و

َقعيضمذورهو، وىمد واصؾ أكصور اًمقامين سمنصمٌوت مو كػوه  ، وهق اًمذريي ًمإلموم، ورمقا اًمذيـ اًمشِّ

يـػقن اًمذريي قمـ اإلموم سموجلفؾ وأهنؿ مل يطؾعقا قمغم ؾمػمة آل اًمٌقً، ومـ اًمذيـ كػقا اًمذريي 

َقعيم أطمد مراضمع ًمإلمو ًَ ,اًمشِّ دـَ اًمشقخ اًم
(3)

قمـ حمؿد سمـ قمقًك اسمـ قمٌقد "طمقٌ ذيمر ،  ,

سمنؾمـوده قمـ اًمصوحللم ىمول: اًمؾفؿ يمـ ًمقًمقؽ اًمؼوئؿ سملمرك احلجي حمؿد سمـ احلًـ اعمفدي--- 

وذيمر ذم دقموئف ًمإلموم، ودمعؾف وذريتف مـ إئؿي اًمقارصملم--، ومؼول اًمًـد: وفموهر اًمروايي يقهؿ 

ي سمعد اإلموم اعمفدي مـ ذريي اإلموم اًمثوين قمنم وهذا وهؿ مـ أطمد اًمرواة هلذا اًمدقموء، أن إئؿ

"(4) يعقد إمم اًمـٌل "وذريتف"ومـ اًمظوهر أن اًمضؿػم ذم 
يرد  وً ، وأًمػ سمعض أكصور اًمقامين يمتٌ

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-94دقمل اعمفدويي، ص( اًمشفى إمحديي قمغم م1)

 ()مرضمع ؾموسمؼ(-تصورسموظم) 13( اكظر: ًمعؾؽؿ هتتدون، ص2)

 -9( اكظر شمعريػف ذم اًمتؿفقد، ص3)

 ()مرضمع ؾموسمؼ(-سمتٍمف) 43و42حمؿد اًمًـد، ص قمنم، اًمشقخاعَمْفِدي قن آصمـو  4))
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َقعيومقفو قمغم ذًمؽ ويثًٌ ذريًي ًمإلموم اعمفدي، ويليت سموٕدًمي مـ ىمؾى مصودر ومراضمع   اًمشِّ

عتؿدة، ومـ ذًمؽ مو ذيمره صوطمى يمتوب )اًمرد احلوؾمؿ قمغم مـ مـؽري ذريي اًمؼوئؿ(اعم
 (1)

إذ 

قمغم وضمقد اًمذريي ًمإلموم  ذيمر اعمػمزا اًمـقري ذم اًمـجؿ اًمثوىمى أصمـل قمنم دًمقالً "يؼقل:

ذم يمتوب اًمغقٌي،  ,شمؾؿقذ صمؼي اإلؾمالم اًمؽؾقـل,اًمـعامين ى، وومقف: رووذيمر مـفو دًمقالً اعمفدي

رؾ سمـ قمؿضَّ ػَ يمتوب اًمغقٌي سمًـديـ معتؼميـ قمـ اعمُ  واًمطقد ذم
(2)

 جعػر-ظـ أيب ظبداهلل"، 

ؿول: إن فصوحى هذا إمر ؽقبتغ: أحدمهو تطقل حتك يؼقل بعضفؿ: موت، ويؼقل  -افصودق

بعضفؿ ؿتؾ، ويؼقل بعضفؿ ذهى، حتك ٓ يبؼك ظذ أمره مـ أصحوبف إٓ كػر يسر، ٓ يطؾع 

(3)"ه وٓ ؽره إػ ادقػ افذي يع أمرهمـ وفد اً ظذ مقضعف أحد
  - 

وهذا كص يمالم رضمؾ مـ رضموٓت دقمقة اًمقامين، ومـ أىمقى اعمميديـ ًمف واعمداومعلم قمـف، 

وقمـدمو رضمعً إمم اًمروايتلم قمـد اًمـعامين واًمطقد ذم همقٌتفام، سمدا ظمالف واوح سملم مو كؼؾف 

ـف، ومظفر شمدًمقس وشمؾٌقس، ومـص صوطمى اًمرد احلوؾمؿ، وسملم مو ضموء ذم اعمصدر اًمذي كؼؾ م

ؾ بـ ظؿر، ظـ أيب ظبداهلل افصودق ؿول: إن فصوحى هذا إمر ضَّ ػَ ظـ ادُ "اًمروايي قمـد اًمـعامين:

ؽقبتغ: إحدامهو تطقل حتك يؼقل بعضفؿ: موت وبعضفؿ يؼقل ؿتؾ، وبعضفؿ يؼقل ذهى، 

ٌد مـ ويل وٓ ؽره إػ ؾال يبؼك ظذ أمره مـ أصحوبف إٓ كػر يسر، ٓ يطَّؾع ظذ مقضعف أح

(4)"ادقػ افذي يع أمره
- 

ؾضَّ ػَ ظـ مُ "أمو كصفو قمـد اًمطقد ومفق
 

ؿول شؿعً أبو ظبداهلل يؼقل: إن فصوحى هذا 

 إمر ؽقبتغ: إحدامهو أضقل حتك يؼول: موت، وبعض يؼقل: ُؿتؾ، ؾال يبؼك ظذ أمره إٓ كػر 

 

                                                             
، شمقزيع طمًقـقي ومدرؾمي أكصور 6كوفمؿ اًمعؼقكم، ص قمغم مـ مـؽري ذريي اًمؼوئؿ، اًمشقخ( اًمرد احلوؾمؿ 1)

 اإلموم اعمفدي، اًمعراق-

، أسمق قمٌداهلل، هق وعقػ، متفوومً، مرشمػع اًمؼقل، وموؾمد اعمذهى، اعُمَػضَّ هق  (2) ؾ سمـ قمؿرو، اجلُْعِػل 

مضطرب اًمروايي، ٓ يعٌل سمف، وىمد زيد قمؾقف رء يمثػم، ومحؾ اًمغالة ذم طمديثف محالً قمظقاًم، وٓ جيقز أن 

روو احلًقـل ، حتؼقؼ : اًمًقد حمؿد 87ُيْؽَتى طمديثف- اكظر: اًمرضمول، ٕمحد سمـ احلًلم اًمغضوئري، ص

 -398إيران، واكظر: رضمول اًمـجور، ص,هـ، دار احلديٌ، ىُمؿ1.1422اجلالزم، ط

 -51و54صاًمغقٌي ًمؾطقد، ( 3)

 -176اًمغقٌي، ًمؾـعامين، ص ( (4
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(1)"ره، وٓ ؽره إػ ادقػ افذي يع أمرهيسر مـ أصحوبف، وٓ يطَّؾع أحد ظذ مقضعف وأم
. 

َقعيوهمػمهو مـ اًمعؼوئد اخلوصي سم مـ رووا هذه اًمروايوت اًمتل ضموءت ذم همقٌي اإلموم،و ، وًمشِّ

متفؿقن قمـد أهؾ اًمًـي، سمؾ اًمروايوت اًمتل ؾمٌؼً ويمون ذم ؾمـدهو اعمػضؾ سمـ قمؿرو، متفوومً 

َقعيقمـد  َقعيؾ اًمًـي ذم رواة أكػًفؿ، ووموؾمد اعمذهى، وهذا رأي أه اًمشِّ يؼقل اًمعالمي حمى ، اًمشِّ

اًمديـ اخلطقى
(2)

ومجقع رواة اًمغقٌقوت قمـ إئؿي آصمـل قمنم، معروومقن قمـد قمؾامء اجلرح ":

َقعيواًمتعديؾ مـ أهؾ اًمًـي سملهنؿ يموكقا يمذسمي، ًمؽـ أشمٌوقمفؿ مـ  ٓ يلهبقن ًمذًمؽ ويصدىمقهنؿ  اًمشِّ

(3)"ومقام رووه مـ اًمغقٌقوت
 - 

مر اعمفديلم، واكؽشػ قمقارهؿ ذم قمدم أموكتفؿ ومقام يـؼؾقن، ومدى اًمتحويؾ ومؼد اومتضح أ

واًمتؿقيف قمغم اًمغػم ًمقصؾقا إمم مرادهؿ، إهنو اًمغويي اًمتل شمؼمر ًمؾقؾمقؾي، ومام دام أهنؿ يريدون إصمٌوت 

ؿمئ يػعؾقن مو يًتطقعقن ومعؾف إلصمٌوت هذا اًمشئ، وهذا قمؿؾ همػم حمؿقد وٓ مرهمقب، 

ذم ,اًمطقد واًمـعامين,ف اًمعؼقكم وسملم اًمروايتلم اعمذيمقرشملم قمـد اًمشقخلمومٌوًمرضمقع إمم مو كؼؾ

، سمغض اًمـظر قمـ وً ووقح اًمشؿس، ٓ يـؽره إٓ مـ يمون يامكق وً اًمغقٌتلم، كرى اًمػرق واوح

واًمذي ومقف قمـد اًمـعامين قمـ اعمػضؾ سمـ قمؿر قمـ أيب قمٌداهلل ىمول، أو قمـد اًمطقد: قمـ ,اًمًـد 

وإن يمون مـ إموكي اًمعؾؿقي اًمقاضمٌي قمغم اًمعؼقكم  ,أسمو قمٌداهلل يؼقلمػضؾ سمـ قمؿر ىمول: ؾمؿعً 

أن يٌلم ذًمؽ، كوهقؽ قمـ أظمطوء ًمغقيي ذم يمالمف طملم ىمول: )أصمـل قمنم( واًمتل ٓ شمصح سملي وضمف 

قمـ أهنو مهزة وصؾ، أمو ًمى اعمقوقع ومفق أن  مـ أوضمف اًمؾغي، وموهلؿزة ذم إصؾ مؽًقرة ومضالً 

                                                             
 -51و54( اًمغقٌي ًمؾطقد، ص1)

 قاليناجل اًمؼودر سمعٌد كًٌف يتصؾ اخلطقى، صوًمح سمـ اًمؼودر قمٌد اسمـ حمؿد اًمػتح أيب سمـ اًمديـ حمىهق:  (2)

 إمم ورطمؾ، هبو وشمعؾؿ م،1886هـ=1343قموم  دمشؼ ذم وًمد- اإلؾمالمقلم اًمؽتوب يمٌور مـ: احلًـل

 إمم قمود( م1948) اًمعثامين اًمدؾمتقر أقمؾـ وعمو ،مدارؾمفو سمعض ذم وقمؿؾ اًمؽميمقي قمـ ومؽمضمؿ صـعوء

، إهرام ذم اررً حم وقمؿؾ ،اعمميد حترير ذم ومعؿؾ( م1949) اًمؼوهرة ىمصد ومـفو إؾمتوكي زار صمؿ ،دمشؼ

 حترير وشمقمم، "اعمًؾؿلم اًمشٌون مجعقي" ممؾمز أوائؾ مـ ويمون " اًمػتح " و " اًمزهراء " جمؾتقف وأصدر

 اًمزهراء مديـي شموريخ" :شملًمقػف مـ وكنم ومؽتٌتفو، اًمًؾػقي اعمطٌعي وأكشل ،ؾمـقات ؾمً "إزهر جمؾي"

، شمقرم قموم "إصالطمف إمم واحلوضمي طموضهو مووقف إزهر، " و " طمطلم مقىمعي ذيمرى " و " سموٕكدًمس

 )سموظمتصور()مرضمع ؾموسمؼ(-5.282م- اكر: إقمالم، ًمؾزريمكم، ج1969هـ= 1389
 - 31، صعريضي( اخلطقط اًم3)
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ؾقا هذا ديدهنؿ، ومحتك يثًٌ أن ًمإلموم اعمفدي ذريي، ظموًمػ كص اًمروايي هذا اًمقامين وأىمراكف ضمع

 يطَّؾع أحد ظذ مقضعف وٓمـ وًمده(،  وأصؾ اًمروايي ) اً ومؼول: )ٓ يطؾع قمغم مقوعف أطمد

وٓ ذيمر ًمؾقًمد هـو يمام يزقمؿ أكصور اًمقامين، قمغم همرار أهنؿ إن أصمٌتقا ًمػظ اًمقًمد ذم اًمروايي (، وأمره

ومؽقػ يؽقن ذًمؽ، أن يثٌتقا كًٌف ًمؾؿفدي،  ,وً إن يؼقًمقن إٓ يمذسم,د احلًـوموعمؼصقد مـف أمح

وهذا مـ اعمًتحقؾ سمؿؽون، يمام اشمضح ذم اًمتؿفقد قمـد احلديٌ قمـ كًٌف، وًمق ؾمؾؿـو سمـؼقهلؿ 

أمحد ,ومؿـ ىمول سملن هذا اًمقًمد اعمؼصقد هق يامكقؽؿ ,اًمـعامين واًمطقد,وشمريمـو كؼقل مراضمعفؿ

ر سمف اًمعؼقكم يمالمف ٓ يثًٌ ًمشذوذوه وووعف ويمذسمف  ، ويـتٍ قمـف أن,اعمزقمقم أول دًمقؾ صدَّ

َقعيطمقٌ خموًمػتف ًمؾروايوت اعمعتؿدة قمـد   -  اًمشِّ

 ,قمؿدة اًمدقمقة اًمقامكقي,مـ اًمقصقي اعمؼدؾميومفؿقا سمعض إكصور  ويضوف إمم مو ؾمٌؼ أن

، أن اسمـف أمحد احلًـ واًمتل ضموء ذم آظمرهو )ومنذا طميشمف اًمقوموة ومؾقًؾؿفو إمم اسمـف أول اعمؼرسملم("

هق ظمؾقػتف، ومـ شممول ًمف اإلمومي مـ سمعده، وٕكف يمام أمؽـ ًمعكم أن يؽقن هق احلجي ذم همقوب 

(1)"رؾمقل اهلل ومقؿؽـ ٕمحد أن يؽقن احلجي ذم همقوب أسمقف
، وموعمفديقن يرون أن اًمضؿػم ذم 

سمـف يعقد قمغم واًمضؿػم ذم ا ,حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري,طميشمف يعقد قمغم اإلموم اًمثوين قمنم

قا مرضمعقوت وقمؾامء اًمقامين، وقمؾقف يؽقن اًمقامين هق اعمؼصقد ذم اًمقصقي، وهؿ سمذًمؽ ىمد ظموًمػ

َقعي وهذا اإلرضموع ًمؾضؿػم إمم اإلموم اًمثوين قمنم ظمطل وموطمش ومنن اًمصحقح "ـد يؼقل: ، وموًمًاًمشِّ

احلًـ ، أي إذا طميت اإلموم ,احلًـ اًمعًؽري,أن اًمضؿػم يرضمع إمم اإلموم احلودي قمنم

(2)"اإلموم اًمثوين قمنم وهق أول اعمَْفِدّيلمقًؾؿفو إمم اسمـف اًمثوين قمنم وهق اًمعًؽري اًمقوموة ومؾ
 - 

قمدة  (ذم اًمؼطقػ وجي) ويمذا اًمديراوي ذم يمتوسمف (اًمرد احلوؾمؿ) صمؿ ذيمر اًمعؼقكم ذم يمتوسمف

 مـ إذن،" قمؾقفو سمؼقًمف: ,اًمديراوي,صمٌوت ذريي ًمإلموم، صمؿ قمؼى روايوت سمؾغً اًمعنميـ إل

 أو ذريي ًمديف احلًـ سمـ حمؿد اعمفدي ماإلمو أن يتضح ومقض، مـ وهل همقض اًمروايوت، هذه

(3)"قمؼى
 - 

                                                             
م، إصدارات أكصور اإلموم 2412=هـ1.1433، ط1.23ج اق اًمديراوي،قمٌداًمرز ( ذم اًمؼطقػ وجي،1)

 (-156، اًمعدد)اعمفدي

 - 8حمؿد اًمًـد، ص و قمنم،اعَمْفِدي قن آصمـ( 2)

 - 1.34ج ،ذم اًمؼطقػ وجي( 3)
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وهق إصمٌوت اًمذريي  اً واطمد وً ذيمر روايي واطمدة، وإٓ ومؽؾفو حتؿؾ همروسم ؿ آىمتصورشموىمد 

 ًمقامين وردودهؿ قمغم مـ أكؽر ذًمؽ-، وكؼقٓت أكصور ا,يمام يزقمؿ أكصور اًمقامين,ًمإلموم

 :د علٙ االثين عغزٓ٘ ّاملَدٓنيّالز
وموعمفديقن جيـدون ـموىموهتؿ قمنميي يتـوزقمقن ذم ذريي اإلموم،  وإذا يمون اعمفديقن وآصمـ 

إلصمٌوت ذريي ًمؾؿفدي، وآصمـو قمنميي شمـؽر ذًمؽ، ومام ردهؿ ًمق واضمففؿ قمؾامء أهؾ اًمًـي، وأصمٌتقا 

ن شمؽقن ومؽرة خمؽمقمي، ومؼد كؼؾ اإلموم ؟ وإكام هل ٓ شمعدو أهلؿ أكف ٓ وضمقد ًمإلموم اعمزقمقم أصالً 

 ,واًمد اعمفدي,أىمقال سمعض قمؾامء اًمًـي اًمذيـ أىمروا سملن احلًـ اًمعًؽري,رمحف اهلل,اسمـ شمقؿقي

 مـ وهمػممهو ىموكع سمـ وقمٌداًمٌوىمل ضمريراًمطؼمي، سمـ ذيمرحمؿد ىمدومقؼول: "، مل يؽـ ًمف كًؾ أصالً 

(1)"وٓقمؼى كًؾ ًمف يؽـ مل رياًمعًؽ قمكم سمـ احلًـ أن: واًمتقاريخ سموٕكًوب اًمعؾؿ أهؾ
- 

اًمذيـ اًمعًؽري، ومؽام ذيمر اسمـ شمقؿقي أن ومتؾؽ قمؾامؤكو مـ أهؾ اًمًـي يـػقن اًمذريي ًمؾحًـ 

ومل شمؽـ ًمف ذريي، ومٌطؾ يمؾ مو ذهى  اؿمتغؾقا سموٕكًوب واًمتقاريخ أيمدوا أن احلًـ مل يعؼٌف أطمد

 -إًمقف اًمشقعي ذم يمالمفؿ قمـ اعمفدي، ومو سمـل قمغم سموـمؾ ومفق سموـمؾ

 :(2)ّالٓ٘ الفكُٔمً  نياملَدٓمْقف : ًاثالج
ومقام يتعؾؼ سموًمقفموئػ اًمعومي، طمقٌ امتداد ًمإلمومي  آصمـو قمنميي أن وٓيي اًمػؼقف:يرى اًمشقعي 

اخلوصي يموًمعصؿي واًمـص: ومفام  اًمقفموئػ وًمقس، اًمعداًمي واًمػؼف واًمعؾؿ سملطمؽوم اًمنميعي

وًمقس معصقمًو وٓ مـصقصًو  سملطمؽوم اًمديـ ، وموًمقزم اًمػؼقف قمودل وجمتفد وقموملخمتصون سموإلموم

 فق كوئى قمـ اإلموم، طمتك يظفر اإلموم اعمفدي-قمؾقف، وم

َقعيوشمليت إؿمؽوًمقي أظمرى دمعؾ  َقعيفديلم وقمؿقم اعم–يمؾفؿ  اًمشِّ ذم ورـمي شمٌلم مدى  ,اًمشِّ

َقعيومًود معتؼدهؿ، وشمـوىمض مـفجفؿ، وهل أن قمؿقم   يؼقًمقن سموكؼطوع اًمًػورة قمـ اإلموم اًمشِّ

َقعيذم زمـ اًمغقٌي اًمؽؼمى، ومام دور وٓيي اًمػؼقف، صمؿ ًمؾؿفديلم أكتؿ ظموًمػتؿ مجقع  سمؼقًمؽؿ مل  اًمشِّ

 ,أكصور اًمقامين,وموعمَْفِدي قن اً ذًمؽ مـ ظمالل كص اًمتقىمقع اًمًؿري، إذشمـؼطع اًمًػورة وومفؿتؿ 

                                                             
 -4.87ج( مـفوج اًمًـي اًمـٌقيي، 1)

واوع اًمٌذور إومم ًمؾؼقل سمقٓيي  ,هـ1248قموم  اعُمَتَقرمَّ ,أهمو سموىمر اًمٌفٌوين ,( ويعتؼم اًمقطمقد اًمٌفٌوين2)

هـ ، وأطمد شمالمذة اًمٌفٌوين، 1249قموم  اعُمتََقرمَّ أمحد سمـ حمؿد مفدي، ,، صمؿ ضموء اعمال أمحد اًمـراىملاًمػؼقف

ًمتلؾمقس ومؽرة وٓيي اًمػؼقف-  يمالم اًمـراىمل اؾمتغؾ روح اهلل اخلؿقـلأول مـ أفمفر اًمؼقل سمقٓيي اًمػؼقف، و

 ومو سمعدهو سموظمتصور- 352راضمع: دراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي، ص



 

 (149) 

 

ل اعمَْفِدّيلم ٕكف يمقػ يؿؽـ أن يؽقن وضمقد  ًمقٓيي اًمػؼقف مع أو :ي اًمػؼقفمعوروقن ًمػؽرة وٓي

 اًمقامين اعمعصقم اًمقيص اعمؿفد ًمإلموم اعمفدي، ومهو ٓ جيتؿعون- 

أسمطؾ اعمَْفِدي قن ومؽرة وٓيي اًمػؼقف طمتك يؽقن ًمؾقامين وضمقد مًتحؼ، وموًمزمون زموكف، ٓ  اًمذو

َقعي يمتىاًمشقعل أن، وسموًمرضمقع إمم  يـوزقمف ومقف أطمد، ووٓيي اًمػؼقف مـ ضوريوت اعمذهى  اًمشِّ

اخلؿقـل، سمعد ؾمقوق إدًمي واًمروايوت قمغم هلو  وأول مـ روج ، اً كجد هذا مًطر عوسيـاعم

، ومـحـ كػفؿ مـ احلديٌ أن اًمػؼفوء هؿ أوصقوء وقمغم يمؾ طمول"ومؼول: صمٌقت وٓيي اًمػؼقف

مـ سمعد إئؿي وذم طمول همقوهبؿ، وىمد يمؾػقا سموًمؼقوم سمجؿقع مو يمؾػ إئؿي سموًمؼقوم  اًمرؾمقل 

(1)"سمف
َقعيقمـ أطمد قمؾامء ؼ ومؽرة اخلؿقـل مـ ضموء سمعده،ومؼدضموء ، واقمتـ ىمد قمرومً  "ىمقًمف: اًمشِّ

اكؼطوع اًمـقوسمي اخلوصي واًمًػورة وًمؽـ ًمقس ذًمؽ يعـل سمؼوء اعمممـلم واعمؽؾػلم مهٍ رقموء سمؾ ىمد 

كصى إئؿي وإموم زموكـو هلؿ مـ يرضمعقن إًمقف ذم يمؾ مو يـزل هبؿ مـ احلقادث واًمقىموئع وذم 

م اًمنمقمقي وومصؾ اخلصقموت واؾمتقػوء احلؼقق وهمػمهو مـ طموضمتفؿ اًمديـقي، وهق شمعؾؿ إطمؽو

اًمػؼقف اجلومع ًمنمائط معلم يموًمعؾؿ سموٕطمؽوم اًمنمقمقي مـ اًمؽتوب واًمًـي وهل اًمروايوت 

(2)"اعمعتؼمة قمـ اعمعصقملم ويموًمعداًمي واًمتؼقى وهمػمهو مـ اًمنموط
 - 

طمقٌ ىمول:  اًمتفذيى، قمـ اًمصودقمو رواه اًمطقد ذم  إدًمي قمغم ذًمؽ، ًمعؾ مـ و

وإيويمؿ أن خيوصؿ  وً ىمد قمرف طمالًمـو وطمرامـو ومنين ىمد ضمعؾتف قمؾقؽؿ ىمووق اضمعؾقا سمقـؽؿ رضمالً "

(3)"إمم اًمًؾطون اجلوئر وً سمعضؽؿ سمعض
 - 

هذه اًمروايي شمـص قمغم اًمؼضوء وٓ قمالىمي "ويليت رد أشمٌوع اًمقامين قمغم هذا اًمـص، ومقؼقًمقن: 

(4)"ا إًمقفهلو سموعمعـك اًمذي ذهٌق
، واقمتؼم اعمفديقن وٓيي اًمػؼقف مـ اخلراوموت اًمتل يروج هلو 

َقعي ساطمي ومؼول أطمد أكصور  قمـ اإلموم، وأقمؾـقهو وً قموم وً ، وٓ يصؾح أن يؽقن كوئٌاًمشِّ

ٓ كصقى هلو مـ  ,اعمرضمعقوت,قمقش سمقــو أؾموـمػم يمثػمة روضمً هلو اعممؾمًوت اًمديـقي"اًمقامين:

                                                             
 شموريخ وكنم- ، سمدون، اًمطٌعي اًمثوًمثي75( احلؽقمي اإلؾمالمقي، اًمًقد روح اهلل اخلؿقـل، ص1)

م، دار اًمٌالهمي ًمؾطٌوقمي 1997=هـ1.1412، ط53د، صـَ ى، حمؿد ؾَم ( دقمقى اًمًػورة ذم اًمغقٌي اًمؽؼم2)

 ًمٌـون-,واًمـنم واًمتقزيع، سمػموت

 )مرضمع ؾموسمؼ(-6.343ج( اًمتفذيى ًمؾطقد، 3)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-293( ضمومع إدًمي، اًمديمتقر أسمق حمؿد إكصوري، ص4)



 

 (114) 

 

 أهؿ هذه إؾموـمػم زقمؿفؿ سملن ًمؾػؼقف وٓيي ذم زمـ اًمغقٌي اًمؽؼمى، احلؼ قمغم اإلـمالق ومـ سملم

(1)"مطؾؼي أو حمدودة، ويمذًمؽ ادقموؤهؿ أن اًمػؼفوء كقاب قمومقن قمـ اإلموم اعمفدي
 - 

 بني املَدٓني ّاالثين عغزٓ٘: ّالٓ٘ الفكُٔ: ًارابع
 ,: ، ومقام يكموٓيي اًمػؼقف شمتؾخص قمؼقدة

قمـ اإلموم، سمـقاب اًمغقٌي اًمصغرى، سملهنؿ يموكقا معصقملم  ىموس اعمفديقن إمر ذم اًمـقوسمي ,1

مـ يـصٌقن ًمقٓيي ,قمؾقفؿ مٌوذة مـ ىمٌؾ اإلموم، وقمؾامء اًمغقٌي اًمؽؼمى وً مـصقص

قمؾقفؿ مـ ىمٌؾ اإلموم، يموًمؽؾقـل واًمصدوق  وً همػم معصقملم وٓ مـصقص ,اًمػؼقف

 واًمطقد وهمػمهؿ-

ومؽرة وٓيي اًمػؼقف، ًمؽـف طموول وأكصوره ادقموء اًمقامين اعمفدويي، هق اًمذي ضمعؾف يقاضمف  ,2

، وموًمػؼقف ٓ يتصؾ سموإلموم مٌوذة اً إصمٌوت أن وٓيي اًمػؼقف ختتؾػ قمـ إمومي اًمقامين يمثػم

واًمقامين يتصؾ سمف، واًمػؼقف همػم معصقم وٓ مـصقص قمؾقف سمخالف اًمقامين ومفق معصقم 

مـصقص قمؾقف، ومام اكطٌؼ قمغم ؾمػراء اإلموم إرسمعي
(2)

 -,سمزقمؿفؿ,اًمقامينمـطٌؼ قمغم  

يـظر اعمفديقن إمم اًمػؼقف قمغم أكف جيؿع أمقال اإلموم وهل اخلؿس، صمؿ ىموًمقا: ومفؾ يعجز  ,3

اإلموم قمـ إيصول إذن عمـ يريد أن يتٍمف ذم موًمف، وأيـ ذهًٌ قمـفؿ أطموديٌ 

احلجي
(3)

 اًمذي ٓ ختؾق إرض مـف، ومفؾ هموسمً قمـفؿ شمؾؽ إطموديٌ؟-

َقعيوموعمفديقن حيذرون  ,4 ـ اًمًػم ظمالف  اًمػؼقف، وأكف ٓ جيقز شمؼؾقدهؿ أو اشمٌوقمفؿ، م اًمشِّ

طمتك يٍمومقهؿ إمم إمومفؿ اًمقامين احلجي اعمعصقم اعمـصقص قمؾقف مـ ىمٌؾ اإلموم، ومفق 

 واضمى آشمٌوع وًمقس ومؼقف اًمزمون-

َقعي,اكؼطعً اًمًػورة قمـ اإلموم سمعد اًمـقاب إرسمعي، وىمؾتؿ ,5 سمقضمقب وضمقد  ,اًمشِّ

ـف زمون، ٕن اإلمومي ًمطػ إهلل، وًمـ شمًتطقعقا أن شمعقشقاسمدوكف، احلجي اًمذي ٓ خيؾق م

 ومؾجلشمؿ إمم اًمػؼقف يمٌديؾ ًمؾحجي أو كوئى قمـ اإلموم، مع إيامكؽ سملكف ٓ يـقب قمـ اإلموم 

                                                             
 - )سمتٍمف(291، 294، صاكظر: ضمومع إدًمي( 1)

 وهؿ: قمثامن سمـ ؾمعقد اًمعؿري، واسمـف حمؿد سمـ قمثامن، واحلًلم سمـ روح، وقمكم اًمًؿري-( 2)

- "ىمول: ؾمؿعتف يؼقل: إن إرض ٓ ختؾق إٓ وومقفو إموم،--- أيب قمٌداهللإؾمحوق سمـ قمامر، قمـ قمـ " (3)
 -127ض ٓ ختؾق مـ طمجي، صاكظر: أصقل اًمؽوذم، يمتوب احلجي، سموب أن إر



 

 (111) 

 

َقعي يعقش وهؽذاإٓ إموم، واإلموم هق اًمقامين،  ْقَص سَمْقَص وطِمقَص سمِقَص طَم  ذم اًمشِّ
(1)

، وؿَمَذر 

َمَذر
(2)

ف اًمذي ٓ خمرج هلؿ مـف، واًمتػرق واًمتشتً اًمذي شمًٌى ذم إوالل ، طمقٌ آظمتال

 ؾمعقفؿ واكحراومفؿ قمـ اًمصقاب- 

َقعييعقشفو  أؾمٌوسموً  ,اًمؽؼمى,ًمؾغقٌي اًمتومي أنٍذا ّٓزٚ املَدٌْٓ:   ، مـفو:أن اًمشِّ

 :اخلقف مـ اهمتقوًمف مـ ىمٌؾ اًمطقاهمقً-أوًٓ 

 ي قمـ اإلموم-: قمدم وضمقد ؿمخص ممهؾ ًمؾًػورة واًمـقوسمي اخلوصوً صموكق

: إقمراض إمي قمـ اإلموم، وقمدم آؾمتػودة مـف اؾمتػودة طمؼقؼقي، وقمدم اًمتػوقمؾ وً صموًمث

معف يمؼوئد ًمألمي، ومتؽقن اًمغقٌي اًمتومي قمؼقسمي ًمألمي
(3)

- 

 عكٔدٗ الغٔب٘:لأٍل الضي٘ ىكد : ًاضخام
َقعيإن مًلًمي اًمغقٌي واقمتؼود  سموـمؾ  ومقفو قصاإلمومقي سمقضمف اًمعؿقم واعمفديلم سمقضمف اخلص اًمشِّ

هـوك ؾممال يطرح كػًف، هؾ اإلموم حمؿد سمـ احلًـ وًمٌقون سمطالن شمؾؽ اًمعؼقدة، مـ أصؾف، 

َقعي، وطمتك يـتظره ؟اًمعًؽري وًمد ذم إصؾ طمتك يغقى سمعد ـمقل زمون، ويعؾؼقن قمؾقف  اًمشِّ

 آموهلؿ، ويؽػرون مـ يـؽره، كؼقل هلؿ: إن مـ أهؾ اًمًـي مـ يثًٌ أن اعمفدي حمؿد اًمعًؽري

مل يؽـ ًمف كًؾ ومل  ,احلًـ اًمعًؽري,ٓ وضمقد ًمف ذم إصؾ، وأكف مل يقًمد طمتك يقضمد، وملسمقه

 ،موت عمو شمريمتف مـ مػماصمف ضمعػر أظمقف ًمطؾى وًمد ًمف يؽـ مل اًمعًؽري أن واًمؽثػمقمغم"يعؼى، 

 أهنؿ مجفقراًمراومضي قمـ اًمًٌؽل وطمؽك ،اًمطؾى يًعف مل وإٓ ،ًمف وًمد ٓ أظموه أن ـمؾٌف ومدل

 أظموه وأن إلصمٌوشمف ىمقم شمعصى أن سمعد وًمد ًمف يثًٌ مل وأكف ،ًمؾعًؽري قمؼى ٓ لكفسم ىموئؾقن

(4)"مػماصمف أظمذضمعػر
- 

                                                             
- اكظر: هتذيى اًمؾغي، مـف هلؿ خمرج ٓ أمر مـ اظمتالطو وقؼ ذم أي سمقص، طمقص ذم اًمؼقم وىمعيؼول: ( 1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-5.146سموب احلوء واًمصود، ج

، سموب اًمشلم، 339ر: أي ذهٌقا مذاهى ؿمتك خمتؾػلم- اكظر: اعمعجؿ اًمقضمقز، صذَ ر مَ ذَ يؼول: شمػرىمقا ؿَم  (2)

 م-1994هـ= 1415ًمتعؾقؿ، ؾمـي ـمٌعي ظموصي سمقزارة اًمؽمسمقي وا

 -)مرضمع ؾموسمؼ()سمتٍمف( 297و296( اكظر: ضمومع إدًمي، ص3)

، أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ طمجر اهلقتؿل، حتؼقؼ: اًمصقاقمؼ اعمحرىمي قمغم أهؾ اًمرومض واًمضالل واًمزكدىمي( 4)

م، ممؾمًي 1997هـ=1.1417(، ط2.481)ج يمومؾ حمؿد اخلراط، ل،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمؽميم

 ًمٌـون-,اًمرؾموًمي



 

 (112) 

 

َقعيوًمق ؾمؾؿـو سموقمتؼود  ، ومفؾ شمصح مثؾ هذه اًمعؼقدة؟ اإلمومقي واعمفديلم ذم اًمغقٌي اًمشِّ

 واظمتػوئف،  واجلقاب: أن آقمتؼود ذم همقٌي أطمد، وادقموء آصمـل قمنميي أو اعمفديلم ذم همقٌي إمومفؿ

وأكف ؾمقعقد أمر ٓ يؼٌؾف اًمعؼؾ وٓ يًؾؿ سمف، وىمقوؾمفؿ قمغم أمقر فمـقهو همقٌي وًمقًً يمذًمؽ، 

َقعيىمقوس ًمقس ذم حمؾف، طمقٌ ادقمك  ، ومـفؿ  اإلمومقي همقٌي واظمتػوء قمدد مـ إكٌقوء اًمشِّ

ذم اًمغور،  ومغقٌتف اعمشفقرة يموكً اًمـٌل وموأ" طملم اظمتػك ذم اًمغور، وذم ذًمؽ ىموًمقا:رؾمقل اهلل

(1)"قمغم كػًف وً ويمؾ اعمًؾؿلم أـمٌؼقا قمغم أن همقٌتف ذم اًمغور إكام يموكً شمؼقي قمـ اعمنميملم وظمقوم
- 

 ظؾقفؿ:وافرد 

واىمع ذم همػم مقىمعف: ٕن مو طمؽل مـ ىمصي اًمغور " مـ يمالم أهؾ اًمًـي، طمقٌ ىموًمقا: 

، ويمون صمالصمي أيوم، مل يؽـ إلظمػوء دقمقى اًمـٌقة، سمؾ يمون مـ ضمـس اًمتقريي ذم احلرب  اؾمتتوره

ومؼقوس مو كحـ ومقف قمؾقف همويي احلامىمي واًمقىموطمي، ومػرق واوح ٓ خيػك قمغم مـ ًمف أدكك قمؼؾ سملم 

آظمتػوء اًمذي يمون مؼدمي ًمظفقر اًمديـ واًمغؾٌي قمغم اًمؽوومريـ، وسملم آظمتػوء اًمذي ٓزمف 

 .(2)"اخلذٓن، وشمرك اًمدقمقة واكتشور اًمطغقون
َقعيإًمقف هؽذا صمًٌ ًمديـو أن مو ذهًٌ  سمؼقوؾمفؿ قمغم مو ٓ يؼوس قمؾقف،  اإلمومقي واعمفديقن اًمشِّ

 وأن اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٓ يؼر سمتؾؽ اًمؼقوؾموت اًمغريٌي-

َٔع٘ىكد الغٔب٘ مً : ًاصادص  :أىفضَه الغِّ
َقعيذم مصودر  حمؿد سمـ ,أدًمي  دامغي قمغم سمطالن اًمغقٌي،  واًمتل شمتعؾؼ سموإلموم اًمثوين قمنم اًمشِّ

َقعيقٌ ضموء قمـد ، طم,احلًـ اًمعًؽري شمقصؾ  ، وهق مومو يؼمهـ قمغم قمدم وضمقده أصالً  اًمشِّ

 إًمقف أهؾ اًمًـي-
َقعيػل اًمؽوذم مو يؼقؿ احلجي قمغم ؾموئر وم يمػقؾي سمـؼض  ذم مًلًمي اًمغقٌي، ومتؾؽ اًمروايي اًمشِّ

احلًلم سمـ حمؿد إؿمعري وحمؿد سمـ حيل وهمػممهو ىموًمقا: يمون قمـ "ومقفو:اًمتل ، وقمؼقدة اًمغقٌي

مو رأيً وٓ قمرومً سمن  ىمول: ،,يمون يؼقم قمغم اًمضقوع واخلراج سمؼؿ,ظموىمونقمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ 

مـ اًمعؾقيي مثؾ احلًـ سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ اًمروو ذم هديف وؾمؽقكف وقمػوومف وكٌؾف  مـ رأى رضمالً 

                                                             
 ،(1.282ج) قمكم اًمقزدي احلوئري، ام اًمـوصى ذم إصمٌوت احلجي اًمغوئى،إًمزاكظر: ( 1)

 ًمـٌون-,م، مطوسمع دار اًمـعامن، سمػموت1974هـ=3.1394ط

 -(سمتٍمف)131( اكظر: خمتٍم اًمتحػي آصمـل قمنميي، ص2)
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سمعٌ ,أي دمفقز احلًـ اًمعًؽري سمعد ووموشمف,هتقئتفومؾام ومرهمقا مـ ويمرمف قمـد أهؾ سمقتف،---

دكو أسمق  ووعً اجلـوزة ًمؾصالة قمؾقف ًمصالة قمؾقف، ومؾاموملمره سموأيب قمقًك سمـ اعمتقيمؾ ًمًؾطون إمم ا

 واًمؽتوب واًمؼقاد واًمعٌوؾمقي اًمعؾقيي مـ هوؿمؿ سمـل قمغم ومعروف وضمفف قمـ ؽشػوم فقمقًك مـ

 طميه مـ طميه ومراؿمف، قمغم أكػف طمتػ موت اًمروو، سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ احلًـ هذا: ىمولو---

 ذم اًمتػتقش ويمثر وًمده ـمؾى ذم واًمـوس اًمًؾطون أظمذ ومؾام ُدومـ---وصمؼوشمف اعمممـلم أمػم ظمدم مـ

 قمؾقفو ؿهِّ قُ شمُ  اًمتل اجلوريي سمحػظ ويمؾقا اًمذيـ يزل ومل مػماصمف، ىمًؿي قمـ وشمقىمػقا واًمدور، اعمـوزل

 وأظمقف أمف سملم مػماصمف ًؿىمُ  قمـفـ احلؿؾ َؾ طَ سمَ  ومؾام احلؿؾ، سمطالن شمٌلم طمتك هلو ٓزملم احلؿؾ

 .(1)"ادقمً أمف وصقتف وصمًٌ ذًمؽ قمـد اًمؼويض---، وضمعػر

َقعيمفدي  وضمقدومنذا يمون هـوك اوطراب طمقل طمؼقؼي  وهذا شمـوىمض يعؼم مـ قمدمف،  اًمشِّ

َقعيقمـ كػًف، وشمؾؽ آومي مـ أظمطر آوموت  ، أهنؿ متـوىمضقن، وقمؼوئدهؿ مضطرسمي ومػؽؽي، اًمشِّ

َقعيف ومعؼقدة وقمؾق ،أصالً  ومشؽقك ذم وضمقده قيؽقػ يٌـقن قمؼوئدهؿ قمغم ؿمخصوم ذم مًلًمي  اًمشِّ

اًمغقٌي مٌـقي قمغم اًمشؽ وآوطراب وقمدم اًمقؼلم، همػم أن مًلًمي اًمغقٌي ًمقًً مـ قمؼوئد 

ومنن قمؼقدة أهؾ اًمًـي "قمـ إموم أو مفدي،  اإلؾمالم ذم رء، ٓ ذم طمؼ كٌل وٓ مؾؽ ومضالً 

َقعياًمصحقحي ذم اعمفدي اعمـتظر ختتؾػ قمـ قمؼقدة  َقعيذهٌقن يمام ذهى ومقف، إذ أهنؿ ٓ ي اًمشِّ  اًمشِّ

ضمٌؾ روقى، صمؿ يظفر ، صمؿ هموب ذم هداب، أو اظمتػك ذم إمم أن اعمفدي وضمد ذم حلظي شمورخيقي

سمعد همقٌتف، سمؾ يؾتزمقن سمام ورد ذم إطموديٌ مـ أن اعمفدي ؾمقظفر ذم آظمر اًمزمون وأكف ؾمقجدد 

اًمدضمول ويـزل قمقًك سمـ  ، ويتقمم أمرة اعمًؾؿلم، وخيرج ذم زمونأمر اًمديـ ويؿأل إرض قمدًٓ 

وهذا هق "، (2)"يمام أن اعمفدي قمـد أهؾ اًمًـي همػم معصقم ,قمؾقف اًمصالة واًمًالم,مريؿ 

 .(3)"وهذه هل إؾموـمػم واًمؼصص اًمتل حيؽقهنو قمـ همقٌتف هموئٌفؿ،

أن قمؼقدة اًمغقٌي، مـ اًمعؼوئد اًمتل أسمطؾفو أهؾ اًمًـي، وردوا مزاقمؿفؿ  ويتضح ممو شبؼ:

َقعيًـي، وسملىمقال أئؿي ومقفو سموًمؼرآن واًم  -، سمؾ ومـ يمتٌفؿ يمام ؾمٌؼ ذم يمتوب اًمؽوذماًمشِّ

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-1.386ج سموب مقًمد أيب حمؿد احلًـ سمـ قمكم يمتوب احلجي، ( اكظر: أصقل اًمؽوذم،1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-161ص ،يخ اعمًؾؿلمشمورو( دراؾمي قمـ اًمػرق 2)

قَعي( 3)  )مرضمع ؾموسمؼ(-359، إؾمتوذ إطمًون إهلل فمفػم، ص,ومرق وشموريخ,واًمتشقع اًمشِّ
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 ٘ــَعـِجزَّــالاملبحح الزابع: 
َقعيإن قمؼقدة اًمرضمعي مـ اًمعؼوئد إؾموؾمقي قمـد  صورت اًمرضمعي سمؾ اإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي،  اًمشِّ

وإن يمون سمقـفؿ وسملم ذم مذهٌفؿ، وهبو ىمول اعمفديقن، و ومـ اًميورات مـ اعمًوئؾ اعمًؾؿ هب

 -وً آصمـل قمنميي ظمالف سمًقط، ًمؽـ اًمػريؼلم يممـ سموًمرضمعي ويعتـؼفو مذهٌ
 :(1)التعزٓف بالزجع٘: أّاًل

 اهلل إمَِم : إًَِمْقِفؿ، َوُيَؼول َرددشمف َأي :َأهؾف إِمَم  ، رضمعتفورضمققموً  رضمعوً  يرضمع َرضَمعَ : ُيَؼول "لغ٘: 

 ؾاًمتَّـِْزي ورضمعوك، َوذِم  ورضمققمؽ مرضمعؽ : ََّؽ  إمَِم  إِن ضْمَعك َرسمِّ ، واًمرضمعي: [8]اًمعؾؼ:اًمر 

 اًمدكقو إمم يرضمع اعمقً إن: يؼقًمقن وإهقاء، اًمٌدع أوزم مـ اعمًؾؿلم ومرق مـ ـموئػي مذهى

(2)"طمقوً  ومقفو ويؽقن
- 

ومؿعـك اًمرضمعي ذم اًمؾغي يدور طمقل اًمرضمقع واًمعقدة، ويمام ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، سملن 

 هلل-اًمرضمقع ؾمقؽقن إمم ا
َقعيقمؾامء  عرفي اصطالحًا: رضمقع إمقات إمم اًمدكقو يملهنؿ "سملهنو: قمؼقدة اًمرضمعي، اًمشِّ

ظمرضمقا مـفو ورضمعقا إًمقفو، وىمد شمًتعؿؾ ومقؿـ هموب وآب، ومنكف ظمرج مـ أهؾف ورضمع إًمقفؿ، 

ذم اًمدكقو سموًمًقػ يدقمق وهؾ اًمرضمعي اًمتل ىمول هبو اإِلَموِمقَّي وأكؽرهو اعمخوًمػقن فمفقر احلجي

ورضمققمفؿ إمم اًمدكقو مع مـ ؿموء   ورؾمقل اهلل  مم اهلل؟ أم فمفقر إئؿي مع أمػم اعمممـلمإ

 وئفؿ وأقمدائفؿ؟ اطمتامٓن كوؿمئون مـ اظمتالف فمقاهر إظمٌور مـ إـمالق اًمرضمعي قمغم قمـ أوًم

                                                             
، واكظر: قمؼوئد 158عمزيد مـ اًمتػصقؾ قمـ اًمرضمعي: اكظر: شموريخ اًمعؼقدة اًمشقعقي وومرىمفو، ًمؾزكجوين، ص (1)

ومو سمعدهو، واكظر: 659، واكظر: شموريخ مو سمعد اًمظفقر، ًمصودق اًمصدر، 94ًمؾؿظػر، ص اإلمومقي،

َقعيقمٍم  م، سمدون كنم، واكظر: اًمرضمعي 2449هـ= 1.1434، ط229، قمكم اًمؽقراين اًمعومكم، صاًمشِّ

ـَد، حتؼقؼ: أمحد سمـ طمًلم اًمعٌقدان إطمًوئل، ص ًَ ، 294سملم اًمظفقر واعمعود، ًمؾؿحؼؼ آيي اهلل حمؿد اًم

هـ، دار زيـ اًمعوسمديـ، إيران، واكظر: اًمرضمعي، ًمؾؿػمزا حمؿد مممـ سمـ دوؾمً حمؿد 1.1393ط

,هـ، دار آقمتصوم، ىُمؿ1.1415، ط33احلًقـل اإلؾمؽماسمودي، حتؼقؼ: ومورس طمًقن يمريؿ، ص

 إيران-

 مـػم حتؼقؼ: رمزي هـ،321: إزدي، اعمتقرم دريد سمـ احلًـ سمـ حمؿد سمؽر يبٕ ( اكظر: مجفرة اًمؾغي،2)

 اًمـفوييواكظر:  ًمٌـون،,سمػموت ًمؾؿاليلم، اًمعؾؿ م، دار1987 .1، مودة)رضمع(، ط1.461سمعؾٌؽل، ج

 ، مودة)رضمع()مرضمع ؾموسمؼ(-2.242جوإصمر،  احلديٌ همريى ذم
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(1)"فمفقر صوطمى اًمزمون مع مـ يظفر معف
 - 

إن اًمذي شمذهى "ومقؼقل: وً يمثر ووقطمأ( قمؼوئد اإِلَموِمقَّي)ويليت شمعريػ اًمرضمعي مـ صوطمى 

مـ إمقات إمم اًمدكقو ذم صقرهؿ اًمتل يموكقا قمؾقفو، ومقعز  وً إًمقف اإِلَموِمقَّي أن اهلل شمعومم يعقد أىمقام

آظمر، ويديؾ اعمحؼلم مـ اعمٌطؾلم واعمظؾقملم مـفؿ واًمظوعملم، وذًمؽ قمـد ىمقوم  وً ويذل ومريؼ وً ومريؼ

(2)"درضمتف ذم اإليامن، أو مـ سمؾغ اًمغويي ذم اًمػًود ، وٓ يرضمع إٓ مـ قمؾًمفدي آل حمؿد
 - 

َقعيقمغم اًمرضمعي قمـد  يدًموإ  مثـك قمـ": ومـ أسمرز مو يًتدًمقن سمف، يمثػمةواعمفديلم  اًمشِّ

 يؼقم قمي ثالثي: ظزوجؾ اهلل ومأي":ىمول ،,اًمًالم قمؾقفام, أسمقف حمؿد،قمـ ضمعػرسمـ قمـ احلـوط،

افؽرة ويقم افؼوئؿ،
(3)

 . (4)"افؼقومي ويقم ،

َقعيهذا مو اؾمتدل سمف  َقعيواًمقامين قمغم اقمتؼودهؿ  اًمشِّ ذم اًمرضمعي، وذم احلؼقؼي هل دظمقؾي  اًمشِّ

قمغم اعمًؾؿلم، طملم يؼقل أطمد سمرضمعي إمقات اًمذيـ موشمقا إمم اًمدكقو ىمٌؾ أن شمؼقم اًمؼقومي، إن 

 هذا ًمٌمء قمجوب- 

َقعيإن ومفؿ  َقعيو، وموًمرضمعي قمـد ًمؾرضمعي يتعورض مع ومفؿ اًمقامين وأكصوره هل اًمشِّ قمالمي  اًمشِّ

ودًٓمي ًمظفقر اعمفدي، وموًمرضمقع ؾمقؽقن ًمألمقات وذًمؽ قمـد ىمقوم اإلموم اعمفدي وسمعده، ومام 

مـ اًمروايوت إلصمٌوت  اً ضموء قمـ اًمشقخ اًمًـد يقوح ذًمؽ ومقؼقل سمعد أن ذيمر قمدد

وؾمتؿرارهو إمم واعمراد مـ اًمروايوت هق فمفقر وىمقوم دوًمي آل حمؿد، اًمدوًمي اعمققمقدة سم"اًمرضمعي:

يقم اًمؼقومي يتعوىمى إئؿي آصمـو قمنم قمؾقفو، ويصطؾح ذم روايوت أهؾ اًمٌقً قمغم اإلموم اًمذي 

                                                             
ـ أمحد سمـ زيـ اًمدي قع اًمـٌل حمؿد وآًمف، اًمشقخ( اًمرضمعي سمحقث مػصؾي طمقل ىمقوم اإلموم اعمفدي ورضم1)

، 59يض اإلطمًوئل، صرا ضمعي: اًمشقخ جمتٌك اًمًامقمقؾ، واًمشقخآطمًوئل، إذف ومرا

 ًمٌـون-,م، ممؾمًي ومؽر إوطمد، سمػموت2446=هـ1.1427ط

 )مرضمع ؾموسمؼ(-94( قمؼوئد اإِلَموِمقَّي، ص2)

، ًمؽـ سملم اًمؽرة واًمرضمعي قمؿقم وظمصقص، وموًمرضمعي أقمؿ مـ اًمؽرة، واًمؽرة ( واعمؼصقد هبو رضمعي إئؿي3)

ة هل اًمرضمقع اًمذي يتضؿـ طمروسمًو ومقاضمفوت واىمتتوًٓ سمؿـوؾمى إصؾ أظمص مـ اًمرضمعي، وموًمؽر

اًمؾغقي عمودة اًمؽر سمخالف إصؾ اًمؾغقي ًمؾرضمقع- اكظر: اًمرضمعي سملم اًمظفقر واعمعود، 

 )سمتٍمف(-66ص
 -366ًمصدوق، صمعوين إظمٌور، ًمؾشقخ ا ((4
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(1)"يتؿ قمغم يديف إىمومي هذه اًمدوًمي أكف اعمفدي مـ آل حمؿد
،  وهذا هيدم اًمدقمقة اًمقامكقي طمقٌ ٓ 

طمقٌ ٓ مفدي أول  ,قمنمسمعد إئؿي آصمـل ,يامين، ويؼيض قمغم ومؽرة اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم

ومـ اًمقاوح أن قمؼقدة رضمعي إئؿي آصمـل "يعؼى اإلموم اًمثوين قمنم، وذم ذًمؽ يذيمر اًمًـد:

 وً آصمـل قمنم أو آصمـو قمنم مفديقمنم سمعد اإلموم اًمثوين قمنم شمٌطؾ شمقهؿ أن اعمَْفِدّيلم )اعمَْفِدي قن( 

(2)"هؿ همػم إئؿي آصمـل قمنم
 - 

َقعي وأكصوره مـ هذا اجلحر اهتؿقا قمؾامء وقمـف ومحتك خيرج اًمقامين سمػفؿفؿ اخلوـمئ  اًمشِّ

 اعمغؾقط اًمػفؿ مـ ًمقجعؾ سمعضفؿ سمجفؾف متودى سمؾ": (اًمرضمعي)ًمؾرضمعي، ومؼول صوطمى يمتوب 

 آصمـل اعمَْفِدي قن حمؿد )وهؿ آل مـ وً وصق قمنم اصمـل إمومي إكؽور ذم وً ؾمٌٌ ومقوعفو ًمؾرضمعي

(3)"ووموشمف ًمقؾي اعمؼدؾمي اهلل رؾمقل وصقيذم  قمؾقفؿ اًمـص مـ سموًمرهمؿ ،)قمنم
 - 

َقعيوموًمرضمعي ذم مذهى قمؿقم  ، ,حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري,ؾمتؽقن سمرضمقع اعمفدي اًمشِّ

ؾمػمضمعقن إمم اًمدكقو ذم صقرهتؿ اًمتل يموكقا قمؾقفو وذًمؽ قمـد ىمقوم اإلموم اعمفدي،  وً وأن أىمقام

، ًمؽـ صمؿي اً ين ومفل ٓ ختتؾػ يمثػم، أمو ذم ومؽر اًمقام,ريض اهلل قمـفام,مـفؿ احلًلم وؾمقدكو قمكم

َقعيختٌط يمام هق إمر قمـد قمؿقم   ىمقوم ذم رضمعي"، ومتورة يؼقل اًمقامين سملن اًمرضمعي رضمعتون: اًمشِّ

 أن سمعد اًمعومل ذًمؽ وسملضمًود شمـوؾمى سملكػًفؿ إومم ياًمرضمع قمومل ذم ورضمعي سمَؿثؾفؿ، اًمؼوئؿ

واًمثوين إول طموهلؿ وآمتحون اهلل يـًقفؿ
(4)"(5)

سمؼل يقم اًمرضمعي ومليمقد أكف قمومل "وشمورة يؼقل: ،

آظمر، وإٓ عمو ظمص سمؽقكف يقم أي وىمً وآن مًتؼؾ مؼوسمؾ احلقوة اجلًامكقي واًمؼقومي ومفق ًمقس 

(6)"مـفام
 - 

                                                             
 - 15حمؿد اًمًـد، ص خٓصمـل قمنم، اًمشقاعَمْفِدي قن آصمـو قمنم، مؼوم اًمرضمعي ًمألئؿي ا 1))

 - 28، صكػًفاعمرضمع  (2)

، 4قمالء اًمًومل، ص: أضمقسمي اًمًقد أمحد احلًـ، إقمداد ( اًمرضمعي، صموًمٌ أيوم اهلل اًمؽؼمى،3)

 (-164، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2412=هـ1.1433ط

 ىمد يؼصد سمف امتحون اًمرضمعي إومم، وامتحون اًمرضمعي اًمثوكقي-( 4)

م، إصدارات 2412=هـ2.1433، ط34أسمقطمًـ، ص :قمدادإ اًمًقد أمحد احلًـ، ٌد اًمصوًمح،( مع اًمع5)

 ، ومؾحؼ سمف: سمقون احلؼ واًمًداد مـ إقمداد-أكصور اإلموم اعمفدي

 )مرضمع ؾموسمؼ(-5اهلل اًمؽؼمى، ص( اًمرضمعي، صموًمٌ أيوم (6



 

 (117) 

 

ومام هق طمؼقؼي هذا اًمعومل أظمر اًمذي دًمؾ سمف اًمقامين قمغم اًمرضمعي، أًمقس هذا مـ اًمغؿقض 

َقعيقمـ ومفقم  وً امكقي، واًمتل صورت أيمثر همؿقواًمذي يظؾؾ سمغققمف قمغم هذه إومؽور اًمق  ،اًمشِّ

وشمتقامم إًمغوز واإلؿمؽوٓت ذم مًلًمي اًمرضمعي قمـد اًمقامين وأكصوره، ومػل شمػًػم ًمؾقامين ًمؼقل اهلل 

أي اًمؼقومي اًمصغرى، واًمقىمعوت اإلهلقي اًمؽؼمى "يؼقل: [35]اعمدصمر: ژ      ېئ  ېئ ېئ ژ شمعومم:

(1)"، واًمرضمعي، واًمؼقومي اًمؽؼمى,ىموئؿ آل حمؿدىمقوم ,اًمثالث هل: اًمؼقومي اًمصغرى
 - 

، [7]اعمعورج: ژىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ :ذم ىمقل اهلل شمعومم وً وضموء قمـ اًمقامين أيض

(2)"يقم اًمرضمعي ويقم اًمؼقومي اًمؽؼمىوهل يقم ىمقوم اًمؼوئؿ و"ىمقًمف:
 - 

ت وًمػفؿ هذه إًمغوز كرضمع إمم أكصور اًمقامين ًمقػصحقا قمـفو وًمتٌقلم اعمؼصقد سمؿرادومو

اًمرضمعي سمققم اًمؽرة واًمعومل أظمر وإطمدى اًمقىمعوت اإلهلقي اًمؽؼمى اًمثالث وذم مؼوسمؾتفو ًمؾحقوة 

آظمر سمعد اعمقت وىمٌؾ  وً إن إومراد اًمرضمعي يقم":(رضمعياًم)اجلًامكقي واًمؼقومي، طمقٌ ىمول صوطمى 

(3)"اًمؼقومي هق مو أيمدشمف روايوت أظمرى
 - 

َقعيومـ أوضمف آظمتالف سملم قمؿقم  َقعيلم، أن واعمفدي اًمشِّ يؼقًمقن سملن اًمرضمعي ؾمتؽقن  اًمشِّ

اًمدكقو،  ذم اًمدكقو وىمٌؾ أظمرة، أمو اعمفديقن ومألن اًمرضمعي قمـدهؿ قمومل آظمر ًمذا ومال شمؽقن ذم

َقعيقمؾامء وومؼفوء  وأقمؾـفو اًمقامين متفامً   إمم اكتٌوهؽ ؾملًمػً"طملم ىمول: وً سملهنؿ ٓ يػؼفقن ؿمقئ اًمشِّ

 يقًمد ويمؿ ومقفو، احلقوة شمؽقن ويمقػ اًمرضمعي روايوت قمغم ؾعيط قمـدمو وموًمعوىمؾ اًمرضمعي، ذم مًلًمي

 هذه ذم يؽقن هذا أن يؼٌؾ ٓ واًمقاىمع وموًمعؼؾ آظمر، قمومل سملهنو حيُؽؿ -اًمخ،-اًمقاطمد- ًمؾشخص

 ٓ اًمذيـ هلمٓء كػعؾ موذا وًمؽـ اًمعؼالء قمـد مؼٌقل همػم اًمػفؿ وهذا هذه، سمحدودهو اًمدكقو

 سموعمفدي مـفو اعمرشمٌطي ؾمقاء اًمعؼوئديي ًمؾؿًوئؾ اًمًوذج ؿاًمػف هذا --- إن،ىمقًٓ  يػؼفقن يؽودون

 مـ ًمقعرف ذًمؽ شمٌقلم مـ وٓسمد إدرايمفؿ، وعػ ومدى يتٌـقكف مـ ؾمػوهي ُيٌلم اًمرضمعي مأ

(4)"هبؿ يـخدع وٓ واًمعؾؿل اًمػؽري مًتقاهؿ يًؿعفؿ
 - 

َقعيصمؿي اظمتالف قمـد  دَ ضمِ وًمإلكصوف ومؼد وُ   طمًوئل طمقل شمصقراهتؿ قمـ اًمرضمعي، وموٓ اًمشِّ

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-219، ص144ؾممال رىمؿ اعمتشوهبوت،  1))

 )مرضمع ؾموسمؼ(-114، ص59ؾممال رىمؿ ٕصمػم، ( اجلقاب اعمـػم قمؼم ا(2

 - 15ص  اًمؽؼمى،( اًمرضمعي، صموًمٌ أيوم اهلل3)

 -17و16ص، اعمرضمع كػًف( راضمع: (4
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اعمفدي ,يمام ؾمٌؼ ذم شمعريػف هلو، ذيمر هلو اطمتامًملم، أوهلام: فمفقر احلجي ,اًمرضمعي,ذم يمتوسمف

وؾمقدكو  ,اإلموم احلًلم,اًمعًؽري، وصموكقفام: فمفقر إئؿي آصمـل قمنم مع ؾمقدكو أمػم اعمممـلم

اعمظػر,قمكم ورؾمقل اهلل، وسمدا مثؾ هذا آظمتالف وآطمتامل قمـد قماّلمتفؿ
(1)

ئد ذم قمؼو ,

قمغم وضمف  وً ؾمػمضمعقن إمم اًمدكقو، صمؿ ىمول صموكق وً قمغم وضمف اًمعؿقم: إن أىمقام اإِلَموِمقَّي، ومؼول أوًٓ 

اخلصقص: سملن اًمذي ؾمػمضمع هؿ مـ سمؾغ درضمي قموًمقي ذم اإليامن، ومـ سمؾغ دريمي قموًمقي ذم 

 اًمػًود- 

َقعيومـ مظوهر اظمتالف " ، أن طمقل اًمرضمعي مو ضموء قمـ سمعض أقمالمفؿ ومرضمعقوهتؿ اًمشِّ

وٓة اعمًؾؿلم اًمذيـ اهمتصٌقا اخلالومي هؿ اًمذيـ ؾمػمضمعقن ًمالىمتصوص مـفؿ، وىمقؾ اًمرضمقع 

َقعيقمؿقم ,وً ؾمقؽقن ًمعومي اًمـوس وخيص مـفؿ مـ حمض اإليامن حمض ، ومـ حمض اًمؽػر ,اًمشِّ

ٌُؾف,وً حمض سمؾ ذهى سمعض اعمعوسيـ إمم آقمؽماف  ,يمؾ اًمـوس قمدا اعمًتضعػقن يموًمـًوء واًم

َقعيمـ أصقل  ؽـ أصالً سملهنو مل شم (2)"، وسمعض اعمعوسيـ أكؽرهو سموجلؿؾياًمشِّ
 - 

 مضاٜل متعلك٘ بالزجع٘ الٔناىٔ٘:: ًاثاىٔ
 : أوهلو: افرجعي يـتك اهلل ؾقفو فرشؾف

يرى اعمفديقن أن اًمرضمعي ًمقًً ىموسة ومؼط قمغم اإلموم اعمفدي، وٓ قمغم إئؿي آصمـل 

ى أن اًمرضمعي ؾمتعؾـ آكتصور ًمألكٌقوء واًمؼصوص ممـ ، وموًمقامين يروً قمنم، سمؾ ًمألكٌقوء أيض

 اًمصغرى، اًمؼقومي:هل صمالصمي، مقاوع ذم يؽقن هلؿ آكتصور وهذا":يمذهبؿ، طمقٌ يؼقل

 ىموئؿ ىمقوم وهل اًمصغرى اًمؼقومي وأوهلو اًمثالث اإلهلقي اًمقىمعوت أو اًمؽؼمى، واًمؼقومي واًمرضمعي،

(3) " ًمؾـوس وسمعثف حمؿد آل
 - 

َقعي واشمػؼقا ذم ذًمؽ مع  آصمـل قمنميي، طمقٌ يؼقًمقن سمرضمعي اًمـٌل اخلوشمؿ، وؾموئر  اًمشِّ

                                                             
م، وكشل هبو، 1944هق: حمؿد روو سمـ اًمشقخ حمؿد روو اعمظػر، وًمد ذم مديـي اًمـجػ إذف ؾمـي ( 1)

ظػر ومؼقفًو أصقًمقًو، وأديًٌو ؿموقمرًا، وشمتؾؿذ قمغم مراضمع اًمديـ، وأؾموشمذة احلقزة اًمعؾؿقي، وأصٌح اعم

م- اكظر: اعمػصؾ ذم شموريخ اًمـجػ إذف، إؾمتوذ اًمديمتقر طمًـ 1964وومقؾًقومًو متؽؾاًم، وشمقذم قموم 

 هـ، اعمؽتٌي احلقدريي، ىمؿ-1.1387سمتٍمف، ط 14.34قمقًك احلؽقؿ، ج
 - (سمتٍمف) 344ص ( دراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي،2)

 - 32، ص531ؾممال رىمؿإصمػم، اعمـػم قمؼم  ( اجلقاب3)
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إكٌقوء، وإئؿي اعمعصقمقن
(1)

 - 

 ثوكقفو: دم افرجعي تتحؼؼ ادعرؾي افعوفقي وهل ؽويي اخلؾؼ: 

يؼقل اًمقامين إن اًمغويي مـ اخلؾؼ هل اعمعرومي، وهذه اًمغويي وشمؾؽ اعمعرومي ؾمتتحؼؼ ذم اًمرضمعي، 

 ڄ ڄژ": ل شمػًػمه ٔيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومؼول ذم ىمقل اهلل شمعومموهذا يتضح مـ ظمال

 اًمغرض متثؾ واًمتل اًمعوًمقي اعمعرومي وهذه يعرومقن، أي ،[11]اًمذاريوت:  ژڃ ڃ ڃ ڄ

 وسمدايتفو ،)اًمذر ؾمامء( هل وىمٌؾفو ،)اًمرضمعي ؾمامء( إومم اًمًامء إومم وهل ذم اخلؾؼ شمتحؼ مـ

 ًمعومل متفقد ومؼدموت إومم مرطمؾي شمٌدأ طمقٌ اعمفدي، اإلموم فمفقر ذم )إومم سمدايي( أي

(2)"اًمرضمعي
 - 

 افرجعي: قعثوفثفو: مؽون وؿ

أظمرى ٓ يًتطقع  اً إن اًمرضمعي قمـد اًمقامين قمومل آظمر، ومٌوقمتٌورهو يمذًمؽ، ومفل شمتضؿـ أمقر

همػم اًمقامين وأكصوره أن يعقوهو ويػفؿقهو، ومؼد ؾمٌؼ ًمؾقامين شمعريػف ًمؾرضمعي سمام ظموًمػ ومقف 

، ومـ اجلديد ذم ومؽر اًمقامين أكف أظمؼم سمؿؽون طمدوث اًمرضمعي، وضمعؾ يػن اًمًاموات َقعياًمشِّ 

اًمًٌع واًمًامء إومم، وضموء شمػًػمه ًمؾًامء إومم مـ اًمغراسمي سمؿؽون، طمقٌ يؼقل ذم شمػًػم ىمقًمف 

 اًمًٌع، [17]اعمممـقن: ژۇئ  ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىژشمعومم: 

 اًمدكقو اًمًامء وًمقًً اًمًوسمعي، اًمًامء إمم إومم امءاًمً اًمًٌع( مـ )اًمًاموات :هل ـمرائؼ

 يمؾ وقمـ وومقىمـو حتتـو وهل سمـو حمقطي ومفل ومقفو، كحـ سمؾ ومقىمـو ًمقًً ٕهنو مـفو: اجلًامكقي

وً صمامكق شمؽقن اًمتػصقؾ هبذا قمدت إذا اًمًاموات أن يعـل -- صمؿ ىمول: وهذاإرض- ضمفوت
(3)

، 

 ؾمامء أومم مـ ومقفو سمام اًمدكقو اًمًامء مـ ضمزء ٕهنو كقي:اجلًام اًمدكقو مل شمعد وإكام ،وً ؾمٌع وًمقًً

هلو،  شموسمعي أو مـفو ضمزء ٕهنو وؿـفو: مـ ومفل اًمدكقو أو إومم ذيمرت ومنذا ضمًامكقي، وؾمامء

                                                             
َقعي( أصقل مذهى 1)  -913ٓصمـل قمنميي،صاإِلَموِمقَّي ا اًمشِّ

 -268و267، ص171( اعمتشوهبوت، اًمًمال رىمؿ 2)

 گ گ ژوُيَرُد قمؾقف: سملن اًمًؿقات ؾمٌعًو وًمقًً صمامكقًو، وهذا سمـص اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومؼد ىمول اهلل شمعومم: ( 3)

 ې ې ې ې ۉ ۉژ :وً ل أيض، وىمو[44]اإلهاء: ژڳ ڳ ڳ گ  گ

 .[86]اعمممـقن: ژ  ى ى



 

 (124) 

 

 مـفو، اعمرئل اجلوكى هنوٕ اًمدكقو: هل اًمًامء شمعد ومرة إرض، هل مرة شمعد اجلًامكقي واًمًامء

(1)"اًمًٌع إرولم يمؾ ؾسم إرض اجلًامكقي اًمًامء وذم
 - 

وسمعد شمػصقؾ وشمقوقح اًمقامين ًمؾًامء اًمدكقو واجلًامكقي مـ وضمفي كظره، كًتطقع أن كػفؿ أيـ 

 شمؽقن اًمرضمعي أن إمم آكتٌوه أرضمق" ، ومقؼقل:وً ؾمقؽقن مقىمع اًمرضمعي، واًمذي خيؼمكو سمف اًمقامين أيض

ذم  شمؽقن واًمرضمعي إومم، واًمًامء ًامكقياجل اًمًامء إمم شمـؼًؿ اًمدكقو اًمًامء ٕن اًمدكقو: ذم اًمًامء

(2)"إومم اًمًامء
 - 

يتضح مـ ظمالل يمالم اًمقامين أن اًمرضمعي ؾمتؼع ذم اًمًامء اًمدكقو، وهل شمـؼًؿ إمم: اًمًامء 

اجلًامكقي واًمًامء إومم، وشمؽقن اًمرضمعي ذم اًمًامء إومم اًمتل هل مـ اًمًامء اًمدكقو، ومفل مـ 

اًمًامء اًمدكقو،  وً إرض، وأطمقوك وً يمام أن اًمًامء اجلًامكقي شمعد أطمقوكسموب إـمالق اًمعوم قمغم اخلوص، 

وسمام أن اًمًامء إومم مـ اًمًامء اًمدكقو ومقجقز إـمالق اًمًامء اًمدكقو قمغم إومم، وهؽذا ذم 

َقعيطمًوسموت اًمقامين اًمتل شمقصؾ إًمقفو، واًمتل مل يًتطع أن يصؾ إًمقفو أطمد مـ  واًمًـي قمغم  اًمشِّ

 طمد ىمقًمف- 

مـ يمالم اًمقامين أن اًمًامء اًمدكقو، قمٌورة قمـ إومم واجلًامكقي، وسمام أن إومم ومقفو اشمضح 

كًتطقع حتديد مؽون اًمرضمعي سملهنو  اً ، إذوً إرض، طمقٌ اجلًامكقي يعؼم قمـفو سملهنو إرض أطمقوك

 إومم اًمًامء إمم متتد اًمدكقو اًمًامء يمؾ ذم دمؾقوت ًمألرض إن" ؾمتؽقن ذم إرض، ومؼد ىمول:

 هذا همػم ًمألرض آظمر دمكم ذم يموكً وإن إرض ذم وً أيض وموًمرضمعي اًمرضمعي، ومقفو ؾمتؽقن ًمتلا

(3)"اجلًامين اًمعومل هذا ذم ومقف كعقش اًمذي
 - 

 يي:وروايوت افرجعي وادفدرابعفو: 

وهق اعمؿفد ًمإلموم  ،إول مـ اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنمإن ادقموء اًمقامين ًمؾؿفدويي، وأكف اعمفدي 

َقعيسملم اعمفديلم و ـموئالً  وً صـع ظمالوماعمفدي،  َقعي، وماًمشِّ يؼقًمقن سموٕئؿي آصمـل قمنم ومؼط وٓ  وًمشِّ

يعؽمومقن سمام يًؿك سموعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم، ذم طملم ًمق شمؿ اًمتصديؼ سمذًمؽ ٕسمطؾً دقمقة اًمقامين 

م اًمثوين قمنم وشمؿ اًمؼضوء قمؾقفو مـ ضمذورهو، ًمؽـ اًمقامين جيزم سموعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم سمعد اإلمو

                                                             
 سمتٍمف-281و284، ص175، اًمًمال رىمؿاعمتشوهبوت( راضمع: 1)

 - 24ص  اًمؽؼمى،( اًمرضمعي صموًمٌ أيوم اهلل2)

 - 26، صعمرضمع كػًف( ا3)
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، ويمام سمرز ذم اًمؽالم اًمًوسمؼ قمـ اًمرضمعي، وً طمقٌ إكف اعمفدي إول سمعدهؿ، وًمزيودة إمر ووقطم

ومال وضمقد  اً ، إذ أهنو ؾمتؽقن ًمإلموم اًمثوين قمنم وإئؿي، واحلًلم وقمكّم، وؾمقدكو رؾمقل اهلل

ْفِدّيلم آصمـل ًمؾؿفديلم آصمـل قمنم، وهذا يغضى اًمقامين وجيعؾف يثقر قمؾقفؿ، ويٍم قمغم اعمَ 

قمنم وأكف سمـفويي اعمفدي اًمثوين قمنم ؾمتـتفل هذه اًمدكقو صمؿ شمؽقن اًمرضمعي، سمؿعـك ًمـ شمؽقن 

 هؿ اعمَْفِدّيلم أن :وً أيض واقمؾؿ"اًمرضمعي إٓ سمعد أن يؿيض اعمَْفِدي قن آصمـو قمنم، ومؼد ىمول اًمقامين:

(1)"اًمؼقومي صمؿ اًمرضمعي قمومل ويٌدأ اًمعومل اجلًامين، هذا خيتؿ ومٌآظمرهؿ ومقؼوهتو، اًمًوقمي قمالموت
 - 

 خومسفو: افرجعي رجعتون:

َقعيإن اًمرضمعي قمـد  ومؼقؾ إن وىمققمفو "آصمـل قمنميي واطمدة، ًمؽـ اظمتؾػقا ذم زمـفو،  اًمشِّ

ؾمقؽقن أيوم مفدي آل حمؿد ورضمققمف مـ همقٌتف، وىمقؾ سمرضمقع اإلموم احلًلم إمم اًمدكقو، وذيمرت 

هدم احلجرة اًمـٌقيي وإظمراج اجلًديـ اًمطوهريـ ًمؾخؾقػتلم سمعض روايوهتؿ أن اًمرضمعي شمٌدأ سمعد 

َقعياًمراؿمديـ، واًمغرض هق آكتؼوم مـ أقمدائفؿ وهؿ ؾموئر اعمًؾؿلم مـ همػم  مو قمدا  اًمشِّ

(2)"وأمثوهلؿ ,اًمـًوء واًمٌؾف,اعمًتضعػلم
 - 

 وًمرضمعتلم؟ ومتك زمون طمدوصمفام؟سم رضمعتون، ومامذا يعـل اًمقامين أمو اًمرضمعي قمـد اعمفديلم

وموذا ؾمقحدث ومقفام؟ جيوب قمغم هذه إؾمئؾي ذم اًمًطقر اًمتوًمقي مـ ظمالل يمتى اًمقامين 

 سمَِؿَثؾفؿ، اًمؼوئؿ ىمقوم ذم رضمعتون: رضمعي اًمرضمعي"وأكصوره، ومقذيمر صوطمى اًمدقمقة اًمقامكقي: 

 طموهلؿ اهلل يـًقفؿ أن سمعد اًمعومل ذًمؽ شمـوؾمى وسملضمًود سملكػًفؿ اًمرضمعي قمومل ذم ورضمعي

(3)"واًمثوين لإو وآمتحون
 - 

وأمو اًمرضمعي سموعمْثؾ ومفل اًمتل شمؽقن ذم أيوم اًمؼوئؿ، ودقمقشمف اإلهلقي اًمؽؼمى، طمقٌ إهنؿ 

 مـ اًمؼوئؿ خُيرج"،  ضموء ومقفو أن اإلموم اًمصودق يؼقل: (اإلرؿمود)اعمػقد ذم  واؾمتدًمقا سمروايي ذيمره

 وسمف سموحلؼ ونهيد يموكقا اًمذيـ مقؾمك ىمقم مـ قمنم ، مخًيرضمالً  وقمنميـ ؾمٌعي اًمؽقومي فمفر

 واعمؼداد إكصوري دضموكي وأسمو وؾمؾامن كقن، سمـ ويقؿمع اًمؽفػ أهؾ مـ وؾمٌعي يعدًمقن،

  كظػم هق مـ أكصوره مـ يؽقن، واعمعـك أن "وً وطمؽوم اً أكصور يديف سملم ومقؽقكقن إؿمؽم، وموًمؽوً 

                                                             
 -297، ص184اًمًمال رىمؿ( اعمتشوهبوت، 1)

َقعي( أصقل مذهى 2)  - (سموظمتصور) 914و913صاإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي،  اًمشِّ

 - 33ص اهلل اًمؽؼمى،( اًمرضمعي، صموًمٌ أيوم 3)
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(.1)"سملكػًفؿ يلشمقن أهنؿ ٓ اعمذيمقريـ همٓء ومثقؾ
 

اإلموم  فمفقر إومم( ذم )سمدايي أي وسمدايتفوومقفام، أمو قمـ زمـ احلدوث ومو ؾمقحدث 

 ذم إومم: اًمؼتؾي"وذًمؽ سمـاًمرضمعي،  ًمعومل متفقد ومؼدموت إومم مرطمؾي شمٌدأ طمقٌ اعمفدي،

 فمفقر قمـد اًمؽقومي مًجد ذم اًمؼوئؿ يؼتؾف طمقٌ اًمدكقو، ذم هذه اًمصغرى واًمؼقومي  اًمؼوئؿ، فمفقر

 مؾؽ اكؼضوء سمعد شمٌدأ اًمتل ذم اًمرضمعي )ذم إومم( :اًمثوكقي واًمؼتؾي ويؾؼقف ذم هوويي اجلحقؿ، احلؼ،

 حمض مـ ويمؾ ـموًمى أيب سمـ قمكم ويرضمع قمكم، سمـ احلًلم قمؾقف يرضمع طمقٌ قمنم اعمفدي اًمثوين

 اًمؽػر ممـ حمض ٕكف وً أيض,ًمعـف اهلل–رضمع إسمؾقس وي وً اًمؽػر حمض حمض مـ ويمؾ وً اإليامن حمض

 -(2)"رؾمقل اهلل ويؼتؾف وً حمض

ذه هل كظرة اًمقامين وأكصوره ًمؾرضمعي، واقمتؼودهؿ هبو اًمذي ظمرضمقا ومقف قمغم اعمرضمعقي ه ًيموك

َقعياًمشقعقي، وشمصدوا ًمعؾامء وومؼفوء  يرى اًمقامين  واقمتؼموهؿ مضؾؾلم ًمؾـوس واًمعقام، ودائامً  اًمشِّ

وموعمفديقن اكػردوا  ,ؾمقاء يموكقا ؿمقعي أو ؾمـي,وأشمٌوقمف أهنؿ وطمدهؿ قمغم اًمصقاب وًمقس همػمهؿ

اًمـصقص، ويمؾ مـ خيوًمػفؿ أو يتعرض ًمدقمقهتؿ، ومفق ضموهؾ وٓ يًتطقع أن يػفؿ  سمػفؿ

 احلؼقؼي، هذا متؽرر ذم أؾمؾقب اًمقامين وأقمقاكف ذم طمول اًمرد قمغم اعمعورولم هلؿ- 

 رد أٍل الضي٘ علٙ عكٔدٗ الزجع٘:: ًاثالج
، سمؾ ردهو أئؿي مردودة سموًمؼرآن واًمًـي وإمجوع إمي قمؼقدة اًمرضمعي إن ,وسموهلل اًمتقومقؼ,ىمقلأ

أن ورأى مو يعتؼده ، وًمق ظمرج ؾمقدكو قمكموً وهبتوك اً آل اًمٌقً اًمذيـ يـتًٌقن إًمقفؿ زور

َقعي ًمتؼمأ مـفؿ، وسملم والل ؾمعقفؿ، ويمذًمؽ احلًلم وهمػممهو مـ إئؿي اًمذيـ كًى إًمقفؿ  اًمشِّ

َقعياًمقامين و ؼد ضموءت مـفو، ومن شمـًى إًمقفؿ، وهؿ سمراء مـ ىمٌؾف روايوت وأىمقال ٓ يصح أ اًمشِّ

مـفو ىمقل اهلل مـ يمون ىمٌؾ يقم اًمؼقومي،  وً مميمدة قمغم أكف ٓ رضمعي ٕطمد يموئـ قؿ ؽاًمؼرآن احل آيوت

 ﮹ ﮸﮷ ﮶﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژ شمعومم:

 ٻ ٻ   ٱژ وىمقًمف شمعومم:،[99،100ادممـقن:] ژ   ﯁ ﯀  ﮿ ﮾ ﮽﮼ ﮻       ﮺

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ

                                                             
 - 35ص ، كؼاًل قمـ اًمرضمعي، صموًمٌ أيوم اهلل اًمؽؼمى،2.386اإلرؿمود ًمؾؿػقد، ج( 1)

 -286، ص177، اًمًمال رىمؿ( اعمتشوهبوت2)
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 ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ ، وىمقًمف شمعومم:[61افسجدة:] ژٺ

 ڌ ڍ ڍژ وىمقًمف شمعومم:، [28]اًمٌؼرة: ژائ ى ى ې ې ې ې

 -[ 11]غافر: ژک ڑ ڑ    ژ ژ     ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

وهذا واًمعجقى أن اًمقامين اؾمتدل هبذه أيوت وكحقهو قمغم صمٌقت اًمرضمعي ىمٌؾ يقم اًمؼقومي، 

َقعيؿملن اعمفديلم ويمذا   همػم مقوعف، يمام طمدث هـو، ويمؾ ، أن يلظمذوا اًمدًمقؾ ويضعقكف ذماًمشِّ

أيوت اًمتل اؾمتدًمقا هبو قمغم اًمرضمعي ومنكام هل قمؾقفؿ وًمقًً هلؿ، وًمقس هلؿ ومقفو ؿمئ أًمٌتف، إكام 

يًلًمقن اًمرضمقع  وً ومفمٓء مجقع"هق اًمغؾق واًمضالل ذم اؾمتدٓهلؿ سموعمـؼقل ويمذا والل اًمعؼقل، 

ي اهلل ومال جيوسمقن عمو ؾمٌؼ ذم ىمضوئف قمـد اعمقت، وقمـد اًمعرض قمغم اجلٌور ضمؾ قماله، وقمـد رؤي

أهنؿ إًمقفو ٓ يرضمعقن، وًمذًمؽ قمّد أهؾ اًمعؾؿ اًمؼقل سموًمرضمعي إمم اًمدكقو سمعد اعمقت مـ أؿمد 

(1)"مراطمؾ اًمغؾق ذم سمدقمي اًمتشقع
 - 

َٔع٘ىكد الزجع٘ علٙ لضاٌ أٜن٘ : ًارابع  :الغِّ
َقعياًمروايوت قمـد  يمثرت ومؼد وٓ يمالم سمعد يمالم  دة،قمـ أئؿتفؿ، شمٌطؾ هذا اًمعؼق اًمشِّ

صموين إئؿي قمـ  قمـد أهؾ اًمًـي اًمًـي طمقٌ ضموء ذم يمتىأئؿتفؿ، واًمذي يعد أىمقى طمجي قمؾقفؿ، 

ـْ " واًمذي رد قمغم يمذب مـ ىمول سمرضمعي إئؿي، ومؼد ضموء: ،,احلًـ سمـ قمكم,قمنم آصمـل َظ

 : ـِ َظِعٍّ ـِ ْب ًُ فِْؾَحَس ـِ َضْؿَرَة َؿوَل: ُؿْؾ َقعيَظوِصِؿ ْب َذَب ُأوَفئَِؽ َيزْ  افشِّ ـَ ُظُؿقَن َأنَّ َظؾِق او َيْرِجُع؟ َؿوَل: 

َٓ َؿَسْؿـَو ِمَراَثفُ  َج كَِسوُؤُه، َو اُبقَن، َفْق َظؾِْؿـَو َذفَِؽ َمو َتَزوَّ (2)" اْفَؽذَّ
- 

 َجوَءيِن  "أكف ىمول:,قمكم زيـ اًمعوسمديـ سمـ احلًلم سمـ قمكم,وىمد ضموء أيضًو قمـ اإلموم اًمراسمع

ـْ َأهْ  ًُ َرُجٌؾ ِم : َؾاَم َجوَء بَِؽ؟ َؿوَل: ِجْئ ًُ َٓ ُمْعَتِؿًرا. َؿوَل: ُؿْؾ و َو ًُ َحوج ا ِة، َؾَؼوَل: َمو ِجْئ  ِؾ اْفَبْكَ

                                                             
َقعي( أصقل مذهى 1)  - 926اإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ

ذطمف وصـع ومفورؾمف: أمحد حمؿد ؿمويمر، ، ًـدهـ(، اعم241,هـ164أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ، )( 2)

(، وىمول: إؾمـوده صحقح، وهق أصمر قمـ احلًـ سمـ قمكم، ًمقس طمديثًو مـ مًـد هذا أو 1265، 2.312)ج

ومـٌع  جمؿع اًمزوائد"وأورده اهلقثؿل ذم  - مٍم,اًمؼوهرةم، دار احلديٌ، 1995هـ=1.1416طذاك، 

 ، حتؼقؼ: طمًوم اًمديـ اًمؼدد، سمـ أيب سمؽر سمـ ؾمؾقامن اهلقثؿلاحلًـ كقر اًمديـ قمكم يب، ٕ"اًمػقائد

مؽتٌي اًمؼدد،  م،1994=هـ1414ط.اهلل وإؾمـوده ضمقد، رواه قمٌد :وىمول(، 16438 ،14.22)ج

 مٍم-,اًمؼوهرة
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ُف َكْػُسفُ  ٌُ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي، َومَهُّ : ُيْبَع ًُ ؟ َؿوَل: ُؿْؾ ٌُ َظِعٌّ (1)"َأْشَلُفَؽ، َمَتك ُيْبَع
. 

َقعيوهمػمهو مـ أئؿي وموًمـصقص اًمًوسمؼي  وىمد هلل أيمؼم دًمقؾ قمغم سمطالن اًمرضمعي، هذا  ،اًمشِّ

اشمػؼ أهؾ اًمًـي قمغم أن إمقات ٓ رضمعي هلؿ ذم اًمدكقو ىمٌؾ يقم اًمؼقومي، ومـ ىمول هبو ومؼد "

(2)"أدظمؾ قمغم اإلؾمالم مو هق مـف سمراء
- 

وٓ   ٓ يرضمع حمؿد رؾمقل اهلل كفأو"وموٓقمتؼود اًمصحقح هق اًمؼقل سمٌطالن وومًود ذًمؽ، 

إٓ يقم اًمؼقومي، إذا رضمع اهلل اعمممـلم واًمؽوومريـ ًمؾحًوب واجلزاء، هذا أطمد مـ أصحوسمف

أهؾ اإلؾمالم اعمتقؼـ ىمٌؾ طمدوث اًمرواومض اعمخوًمػلم إلمجوع أهؾ اإلؾمالم اعمٌدًملم ًمؾؼرآن  إمجوع

 .(3)"وً اعمؽذسملم سمصحقح ؾمــ رؾمقل اهلل، اعمجوهريـ سمتقًمقد اًمؽذب اعمتـوىمضلم ذم يمذهبؿ أيض
وـمؾي سمٍميح آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ، وسموٕطموديٌ اعمتقاشمرة قمـ رؾمقل اهلل، ومفذه اًمعؼقدة سم

َقعيوسملىمقال أهؾ اًمٌقً، وسمنمجوع إمي، سمؾ أكؽرهو سمعض  هبو يموًمزيديي قاومل يعؽموم اًمشِّ
(4)

- 

ؾمخووموت قمٌٌ و لوه ، وهمػم مؼٌقًمي قمؼالً وً قز ذقمٓ دمؿثؾ هذه اًمعؼوئد اًمغريٌي، وم 

َقعياظمؽمقمفو   - واسمتدقمقهو اًمشِّ

 
 

 

                                                             
، 2.482)ج حتؼقؼ: حمؿد كوس إًمٌوين، سموب ذم ذيمر اًمراومضي أذهلؿ اهلل، اًمًـي ٕيب سمؽر سمـ أيب قموصؿ،  (1)

 ًمٌـون-,هـ، ، كنم اعمؽتى اإلؾمالمل، سمػموت1.1444ط(، 997

 يي ذم إصقل واًمػروع، ًمؾديمتقر: مع آصمـل قمنماكظر، و222صخمتٍم اًمتحػي آصمـل قمنميي،  ( اكظر:2)

 - 319قمكم اًمًوًمقس، ص

 د حمؿد ؿمويمر،أمح هـ، حتؼقؼ:456قموم  اعُمتََقرمَّ ( اعمحغم، ٕيب حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد سمـ طمزم، 3)

 هـ، إدارة اًمطٌوقمي اعمـػميي، مٍم-1.1347، ط1.23ج

، وشمؽقن اًمؼقومي وً إٓ يقم اًمٌعٌ، إذ يٌعٌ اهلل شمعومم مـ ذم اًمؼٌقر مجقع ,أي اإلموم زيد,وٓ رضمعي قمـده (4)

 -623، اكظر: شموريخ اعمذاهى اإلؾمالمقي، ص"واحلًوب، واًمعؼوب واًمثقاب
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 اَٛدــَبـاملبحح اخلامط: ال
ومقام هق مميد ذم اًمٌعض،، مع اظمتالف آصمـل قمنمييًمقامين اًمتل اشمػؼ ومقفو مع شمتقامم قمؼوئد ا

ًمدقمقشمف، يموإلمومي، واًمعصؿي ومقام مه مـ اًمعؼوئد ويمعؼقدة اًمٌداء اًمتل كحـ  ؼقٍ ًمػؽرشمف وم

قٌ إكف مـ اًمعؼوئد اًمًوًمػي قمؼقدة اإلمومي سمصدد اًمؽالم قمـفو، واعمفدويي ومقام ؾمقليت إن ؿموء اهلل، طم

ًمقثٌتقا إمومي  ,ًمذا ـمول اًمؽالم قمـفو,واًمتل كوومح قمـفو اًمقامين وأكصوره وذادوا سمؽؾ مو اؾمتطوقمقا

وموإلموم مـ ذوط إمومتف قمصؿتف، ومنذا يمون هذا  وً اًمقامين، وشمٌع إصمٌوت اإلمومي أن يؽقن معصقم

ِمقَّي، ومفق سمدهيل قمـد اًمقامين هق أظمر، ومام يـطٌؼ قمغم مـ اعمًؾامت واًمٌدهيقوت قمـد قمؿقم اإِلَمو

إموم آصمـل قمنميي، يـطٌؼ قمغم اًمقامين ومفق اإلموم قمـد اعمفديلم، صمؿ سمعد ذًمؽ يمالمف واقمتؼوده ذم 

ؾمقؽقن حمقر يمالمف يمام كوومح قمـ إمومتف، ؾمقـووؾ قمـ مفدويتف، ومؽام ,اعمٌحٌ اًمًوسمع,اعمفدويي

عمفدي، ومفق اعمفدي إول مـ اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم، واإلموم يمون اإلموم اًمذي هق مـ كًؾ ا

اًمثوًمٌ مـ إئؿي إرسمعي وقمنميـ، قمغم طمد زقمؿفؿ، وموٕئؿي قمـد اعمفديلم أرسمعي وقمنمون 

، وسمذًمؽ ظموًمػقا اإِلَموِمقَّي ذم مؼتؾ، وموٕصؾ قمـد اإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي، وً وًمقًقا اصمـل قمنم إموم

َقعيسملم قمؾامء  اً يمٌػم وً ظموًمػفؿ ظمرج مـفؿ، وىمد أطمدث اًمقامين اوطراسم اإليامن هبؿ، ومؿـ  .اًمشِّ

 أٍل الضي٘: عيد اٛ َدالَب تعزٓف: أّاًل
اًمعرسمقي،  وسموًمـظر ذم يمتى اًمؾغي اإلؾمالم، وهمريٌي قمـ اعمًؾؿلم، إن قمؼقدة اًمٌداء دظمقؾي قمغم

 كًتطقع أن كؼػ قمغم أصؾفو-

ٌُْدو إَْمُر:( )سَمَدا"يؼول: البداٛ لغ٘: (: َأسْمَدْيُتف(، )وفَمَفرَ ) :َأي، يمُؼُعقدٍ ( وسُمُدّواً ) سموًمػْتِح، ،(سَمْدواً ) َي

  وسَمداَوةُ ، َأفْمَفْرشُمف
ِ
ء ُل : اًمٌمَّ ٌُْدو َمو َأوَّ  ومِقفِ  ًَمفُ  َكَشلَ ) َأي وسَمَداًء: وسَمْدًأ، سَمْدوًا، إَْمرِ  ذِم  ًَمفُ  سَمَدا، ِمـْفُ  َي

(َرْأٌي 
(1)

- 

ًوسمؼي، أن اًمٌداء ًمف معون، أسمرزهو: فمفقر سمعد ظمػوء، شمؽقيـ ويتضح مـ ظمالل اًمتعريػوت اًم

 وكشلة رء ضمديد، وسمداوة أي ووقح وسمقون أمر آظمر -

 ومفل مـ إومؽور "أهنو ذم إصؾ هيقديي، كنمهو وأؿموقمفو هيقدي،  اًمًـي قمؾامءيرى  اصطالحًا:

                                                             
مودة)سمدو(، : مصطػك طمجوزي، هذا اجلزء طمؼؼ( اكظر: شموج اًمعروس مـ ضمقاهر اًمؼومقس، 1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-(37.145ج)
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فو اًمقفقد وقمٌداهلل سمـ ؾمٌلضَم وَّ اًمتل رَ 
(1)

اًمـًقون واجلفؾ، شمعومم اهلل  أي (إن اهلل حيصؾ ًمف اًمٌداء )

(2)"اً يمٌػم اً قمام يؼقًمقن قمؾق
، اًمٌداء ذم اًمعؾؿ، وهق واًمٌداء ًمف معونٍ  "يؼقل اًمشفرؾمتوين: و، وقمـف

أن يظفر ًمف صقاب قمغم ظمالف مو أراد وطمؽؿ، واًمٌداء ذم إمر وهق أن يلمر سمشئ صمؿ يلمر سمعده 

(3)"سمخالف ذًمؽ 
 - 

 يعؾؿ مو يمون ومو ؾمقؽقن ومو هق يموئـ، ومو مل يؽـ ًمق وهذا مًتحقؾ ذم طمؼ اهلل شمعومم، وموهلل

 -ومال يصح اجلفؾ واًمـًقون ذم طمؼ اهلل  حمقط سمؽؾ ؿمئ،  يمون يمقػ يؽقن، وقمؾؿف

َٔع٘عكٔدٗ البداٛ علٙ لضاٌ : ًاثاىٔ  : (4)الغِّ
َقعيأن اًمٌداء أصؾ مـ أصقل روايوت يتضح مـ اًم ، وقمؼقدة مـ صؿقؿ قمؼوئدهؿ، اًمشِّ

َقعي قمؾامءيمتٌفؿ، وًمدى مراضمع وا هلو ذم وسمقسمق مو  ": مو ضموء ذم اًمؽوذم ذم ذًمؽ، ومـفو وً كصقص اًمشِّ

(5)"ظبد اهلل بقء مثؾ افبداء
َقعي، وهذا اًمـص قمؿدة قمـد   وً ًمالؾمتدٓل سمف قمغم اًمٌداء، وأطمقوك اًمشِّ

 ظـ أيب ظبداهلل "ومـفو: وشمتؼمأ ممـ ىمول سموًمٌداء، أظمرى كرى روايوت شمؼقل سمخالف ذًمؽ، 

                                                             
قمٌداهلل سمـ ؾمٌل، رأس اًمطوئػي اًمًٌئقي، واًمتل يموكً شمؼقل سملًمقهقي قمكم، أصؾف مـ اًمقؿـ، ىمقؾ: يمون ( هق: 1)

هيقديًو وأفمفر اإلؾمالم، ويموكقا يؼقًمقن سموًمتـوؾمخ واًمرضمعي، مـ هُمالة اًمزكودىمي، وول مضؾ، ويمون ُيؼول 

هـ- اكظر: مقزان آقمتدال ذم كؼد اًمرضمول، ًمإلموم اًمذهٌل، 44ـ اًمًقداء: ًمًقاد أمف، شمقذم ؾمـي ًمف: اسم

(، 4.145حتؼقؼ: اًمشقخ قمكم معقض، واًمشقخ قمودل أمحد، واًمديمتقر قمٌداًمػتوح أسمق ؾمـي، )ج

 -4.88، واكظر: إقمالم ًمؾزريمكم، جًمٌـون,سمػموتاًمؽتى اًمعؾؿقي،  م، دار1995هـ=1.1416ط

م، إدارة شمرمجون اًمًـي، 1976=هـ،3.1396، ط63إهلل فمفػم، ص إطمًون واًمًـي، إؾمتوذ قَعياًمشِّ ( 2)

 ٓهقر، سمويمًتون-

 )مرضمع ؾموسمؼ(-1.146ج( اعمؾؾ واًمـحؾ، 3)

، واكظر: اًمـًخ واًمٌداء ذم 323ًمؾؿزيد طمقل قمؼقدة اًمٌداء، اكظر: اًمتقطمقد، ًمؾصدوق، سموب اًمٌداء، ص( 4)

م، سمدون رىمؿ، 1997هـ=1418، شموريخ اًمطٌعي: 32وج اًمعومكم، صاًمؽتوب واًمًـي، حمؿد طمًلم احل

َقعي، واكظر: مع 153ًمٌـون، واكظر: شموريخ اًمعؼقدة اًمشقعقي وومرىمفو، ص,دار اهلودي، سمػموت اإلمومقي  اًمشِّ

، كصقص خمتورة مـ ، واكظر: سمحقث قمؼوئديي ذم وقء مدرؾمي أهؾ اًمٌق141ًذم قمؼوئدهؿ، ص

هـ، ممؾمًي اًمًٌطلم 1.1427، ط46إقمداد: إسمراهقؿ اخلزرضمل، صممًمػوت أسمق اًمؼوؾمؿ اخلقئل، 

 إيران-,اًمعوعمقي، ىُمؿ

 -148تقطمقد، سموب اًمٌداء، صيمتوب اًم ( أصقل اًمؽوذم،5)
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(1)"ؿول: مـ زظؿ أن اهلل يبدو فف دم رء افققم مل يعؾؿف أمس، ؾوبرؤوا مـفدقافصو
 - 

َقعيى ذم اًمـصلم اًمًوسمؼلم، واًمروايتون ذم أمفوت يمت وً يٌدو اًمتـوىمض واوح  وقمـد أسمرز  ،اًمشِّ

َقعيقمؾامء   ضموءت إومموموًمروايي  ذم شمورخيفو، سمؾ هؿ اًمذيـ ىموم قمغم أيدهيؿ اعمذهى اًمشقعل، اًمشِّ

َقعيصمؼي اإلؾمالم قمـد –اًمؽوذم وهق قمـد واًمثوكقي قمـد اسمـ سموسمقيف اًمؼؿل اعمعروف ,اًمشِّ

سموًمصدوق
(2)

َقعي، وطمتك خيرج  طمؾ  (قمؼوئد اإِلَموِمقَّي)، ومقحوول صوطمى ًمتـوىمضمـ هذه ا اًمشِّ

اًمٌداء ذم اإلكًون: أن يٌدو ًمف رأي ذم اًمٌمء مل يؽـ ًمف ذًمؽ اًمرأي " ومقؼقل: ،اإلؿمؽولهذا 

يتٌدل قمزمف ذم اًمعؿؾ اًمذي يمون يريد أن يصـعف، واًمٌداء هبذا اعمعـك يًتحقؾ قمغم  ، سملنوً ؾموسمؼ

 أكف وردت اهلل، ٕن مـ اجلفؾ واًمـؼص، وذًمؽ حمول قمغم اهلل، وٓ شمؼقل سمف اإِلَموِمقَّي،---همػم

مو "فور شمقهؿ اًمؼقل سمصحي اًمٌداء سموعمعـك اعمتؼدم، يمام ضموء قمـ اًمصودقـمروايوت قمـ أئؿتـو إ

وًمذًمؽ كًى سمعض اعممًمػلم ذم اًمػرق اإلؾمالمقي إمم  "هلل دم رء ـام بدا فف دم إشامظقؾ ابـلبدا ا

ذم اعمذهى وـمريؼ آل اًمٌقً، وضمعؾقا ذًمؽ مـ مجؾي  وً اًمؼقل سموًمٌداء ـمعـاًمطوئػي اإِلَموِمقَّي 

َقعياًمتشـقعوت قمغم  أم  يؿحق اهلل مو يشوء ويثًٌ وقمـده"، واًمصحقح أن كؼقل يمام ىمول اهلل:اًمشِّ

 قمغم ًمًون كٌقف أو وًمقف عمصؾحي شمؼتيض اإلفمفور، وً ، ومعـك ذًمؽ أكف شمعومم ىمد يظفر ؿمقئ"اًمؽتوب

(3)"مع ؾمٌؼ قمؾؿف سمذًمؽ  صمؿ يؿحقه ومقؽقن همػم مو فمفر أوًٓ 
 - 

يتفؿ اعممًمػ هـو قمؾامء اًمًـي سملهنؿ كًٌقا هذا اًمؼقل هلؿ، وؿمـعقا قمؾقفؿ، واحلؼقؼي أن أهؾ 

ـ هذا آهتوم، ومروايوشمؽؿ هل اًمتل سطمً سمذًمؽ آقمتؼود اًمغريى قمؾامء أهؾ اًمًـي سمريئقن م

 اًمًـي أن يقوحقا ذًمؽ، وأن يزيؾقا هذا آًمتٌوس مو دام ذم ذًمؽ ؾمٌقالً أهؾ اًمدظمقؾ، صمؿ طموول 

ىمد شمؽقن مـ أىمقال قمؾامء آل اًمٌقً ٕهنو  ,أي اًمتل شمؼقل سمعدم اًمٌداء,وهذه اًمروايوت"سمؼقهلؿ: 

                                                             
صححف ، ,اًمصدوق,سموسمقيف اًمؼؿلسمـ ٕيب ضمعػر حمؿد سمـ قمكم سمـ احلًلم ( يمامل اًمديـ ومتوم اًمـعؿي، 1)

 -ًمٌـون,م، ممؾمًي إقمؾؿل، سمػموت1991هـ=1.1412، ط75صوىمدم ًمف: طمًلم إقمؾؿل، 
سمرز ذم قمفد اًمًػراء قمؾامء ًمؾشقعي، مـفؿ حمؿد سمـ يعؼقب اًمؽؾقـل، وىمد قموش ذم زمـ اًمًػراء،  ًمؼد (2)

وموت ىمٌؾ اًمًػػم اًمراسمع سمًـي، وسمرز سمعده اًمشقخ اًمصدوق، صمؿ سمرز سمعده اًمشقخ اعمػقد، صمؿ شمؾؿقذه 

ًمذي أؾمس طمقزة اًمـجػ إذف، ومفمٓء اخلؿًي سمعد اًمنميػ اعمرشمه، صمؿ شمؾؿقذه اًمشقخ اًمطقد، وا

قَعير اعمراضمع شملصمػمًا- اكظر: قمٍم ثاًمًػراء إرسمعي، أيم )سموظمتصور()مرضمع 127، ًمؾؽقراين، صاًمشِّ

 ؾموسمؼ(-

 )مرضمع ؾموسمؼ(-41و44اإِلَموِمقَّي، ص ( قمؼوئد3)
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َقعيأهنو مـ آصمور مذهى شمعؼم قمـ اعمعـك احلؼ، أو  اعمعتدًمي، وقمغم أيي طمول، ومنن وضمقد مثؾ  اًمشِّ

هذه اًمروايوت شمٌلم مدى شمـوىمض هذه اًمػرىمي ذم روايوهتو، وشمقطمل سمؽذب يمٌػم، واومؽماء قمغم آل 

َقعياًمٌقً وقمؾامئفؿ، ًمؽـ  آصمـل قمنميي حتؾ هذا اإلؿمؽول سموًمٌداء، ومعـدمو يعرض قمؾقفو  اًمشِّ

(1)"ل: وىمع هذا قمغم ؾمٌقؾ اًمٌداءروايتون متـوىمضتون شمؼق
 - 

اًمتل يمون يـتًى إًمقفو،  يصمـل قمنميآ قمـ اً أمو قمـ اقمتؼود اًمقامين وأكصوره ومفق ٓ خيتؾػ يمثػم

اًمؾفؿ إٓ صػحي ,ومل يتعرض أكصوره سموحلديٌ قمـفو اً ويتؿذهى سمؿذهٌفو، ًمذا مل يتؽؾؿ ومقفو يمثػم

سموإلموم اعمفدي  وً ديٌ قمـ اًمٌداء إٓ متعؾؼسموحل وً هموًمٌ,ومل يتعرض اًمقامين وأكصوره ,أو صػحتلم

اًمثوين قمنم، ومػل صػحي واطمدة ٓ شمزيد، وهق يًتعرض قمالموت فمفقر اعمفدي اعمـتظر، شمعرض 

ًمؾٌداء، وهذا مصداق يمالم قمؾامءكو وأؾموشمذشمـو اًمذي ؾمٌؼ سملن مقوقع اًمٌداء ٓ قمالىمي ًمف 

اًمقامين سموًٕمقهقي وإكام مقوققمفو وكشلهتو إئؿي، ومػل أطمد إصدارات
(2)

اعمـًقسمي إًمقف، وهق 

ٕطمد أكصوره قمـ اجلزئقوت اًمتل شمضؿـتفو روايوت آل اًمٌقً قمـ اإلموم اعمفدي أو  ؾممآً  جيقى

اًمعٌد اًمصوًمح يمام ,أطمداث زمـ اًمظفقر، وهؾ اًمٌداء ممؽـ ذم اجلزئقوت؟ ومؽوكً إضموسمي اًمقامين

ؾ هق اًمراضمح سموًمـًٌي خلطي سموًمـًٌي ًمؾتػوصقؾ يمؾفو حيتؿؾ ومقفو اًمٌداء، سم":,يًؿقف أكصوره

قمًؽريي، يراد هبو آكتصور قمغم اًمعدو وهق اًمشقطون وضمـده، ومحتك اخلروج اًمذي كص قمؾقف أكف 

ومقف، واًمروايي  هلل سمداء ٓ اعمحتقم يمقن وأمويقم واطمد ومقف اًمٌداء، واؾمتدل اًمقامين سمراوايتلم، وىمول: 

 افؼوئؿ ؾؼؾً ذـر جعػر ؾجرى أيب ظـد ؿول أظغ، بـ ادؾؽ ظبد ظـ أظغ بـ زرارة ظـ" إومم،

(3)"مـف ٓبد افذي ادحتقم دـ إكف واهلل ٓ ؾؼول: شػقوين يؽقن وٓ ظوجالً  يؽقن أن أرجق فف:
، صمؿ 

 ظـ"ؽؿ أن يٌدو هلل ومقف، واًمروايي اًمثوكقي: ًم اًمؼوئؿ مـ اعمقعود، وأن اعمحتقم ىمول اًمقامين: وأمو يمقن

 دم جوء ومو افسػقوين ذـر ؾجرى افرضو ظع بـ حمؿد جعػر أيب ــو ظـد ؿول: افؼوشؿ أيب بـ داود

فف:  ؿؾـو كعؿ، ؿول: ؟ ادحتقم دم هلل يبدو جعػر: هؾ ٕيب ؾؼؾً :ادحتقم مـ أن أمره مـ افروايي

(4)"ادقعود مـ افؼوئؿ افؼوئؿ، ؿول: دم هلل يبدو أن ؾـخوف
، صمؿ يعؾؼ اًمقامين قمغم اًمروايوت ذم كػس 

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-336اًمػرق اإلؾمالمقي، ص ( دراؾموت ذم1)

 - )مرضمع ؾموسمؼ(25ص مع اًمعٌد اًمصوًمح،( 2)

 - )مرضمع ؾموسمؼ(312( اًمغقٌي ًمؾـعامين، ص3)

 - )مرضمع ؾموسمؼ(254. 25ج( سمحور إكقر ًمؾؿجؾز، 4)
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 مـ اًمًػقوين اعمقعود، مـ اًمؼوئؿ اعمحتقم،  مـ اًمروايوت؟ اًمؼوئؿ شمػفؿ مـ وذام"اًمصػحي سمؼقًمف: 

 سمؿعـك سمداء ومقف وموعمحتقم سمداء، ومقف ًمقس اعمقعود سمداء، ومقف اعمحتقم سمداء، ومقف ًمقس اعمحتقم  اعمحتقم،

 وًمؽـ مـف ومالسمد ؾمػقوين وضمقد أصؾ أمو ومقف، سمداء ٓ أن شمٌلم روايوت ومفذه وإٓ شمػوصقؾف، ذم

 وٓ اعمقعود مـ واًمؼوئؿ هـوك، مـ أو هـو مـ مٌدأه يؽقن أن ويؿؽـ ومالن، أو ومالن يؽقن ؽـمم

 ذم واخلرؾموين واًمًػقوين اًمقامين ىمقوم وملصؾ إذن، سمداء-  اعمعصقم ذم يؽقن ومال إموم ٕكف ومقف: سمداء

 ؼؼفحت مـ ٓسمد وً ىمطعق دًمقالً  قموىمؾ جيعؾف أن يؿؽـ ومؽقػ اًمٌداء، مًوطمي وؿـ واىمع واطمد يقم

(1)"ومقف هلل يٌدو ممو وهق
 - 

وموًمقامين يميمد سموًمٌداء ذم أمقر دون أمقر، ومفـوك شمػوصقؾ وضمزئقوت ؾمقؽقن ومقفو اًمٌداء، 

مـ  ,مـ اًمعالموت احلتؿقي ًمظفقر اعمفدي,ظمروج اًمقامين واًمًػقوين واخلراؾموين ذم يقم واطمد

َقعيًمروايوت وموؿـ اًمٌداء، وهذا يميمد مو ؾمٌؼ ذيمره، أكف إذا وضمدت اًمتـوىمض سملم ا يؾجلون  وًمشِّ

إمم اًمٌداء، ويمذا اًمقامين عمو أؿمؽؾ قمؾقف إمر ذم مًلًمي اًمقامين واًمًػقوين واخلراؾموين جلل إمم اًمٌداء، 

 وىمول: هذا واىمع وؿـ اًمٌداء- 

سموقمتٌوره مـ اًمؽؾقوت وًمقس ,أمو اًمذي ًمقس ومقف سمداء ومفق اًمؼوئؿ اًمذي هق مـ اعمقعود

ؾموطمي اًمٌداء، واًمـتقجي اًمتل يريد اًمقامين أن يصؾ إًمقفو، وهل أن وؿـ  وً ومؾقس واىمع ,اجلزئقوت

 اًمٌداء ىمد يؼع ذم اجلزئقوت واًمتػوصقؾ وًمقس إؿمقوء اعمجؿؾي اًمتل شمعد مـ اًمؽؾقوت- 

قمـ اإلموم وقمالموت  وً ويقوح هذا أطمد أكصوره، ومقام ٓ يزيد قمـ ؾمطريـ، واحلديٌ أيض

ؾ وضمقده حمتقم، وطمصقل اًمٌداء ذم هذا اعمحتقم اًمًػقوين مـ اعمحتقم أن أص"فمفقره، ومقؼقل:

(2)"، أو ذم مؽون طمريمتف أو زموهنوووومالكً  ويعـل شمغػم ذم شمػوصقؾف، ومؼد يؽقن اًمًػقوين ومالكً 
 - 

 رد أٍل الضي٘ علٙ عكٔدٗ البداٛ:: ًاثالج
َقعيشمعومم اهلل قمام شمؼقًمف  ,وً وضمزئق وً إن قمؼقدة اًمٌداء مرومقوي يمؾق  وممو ؾمٌؼ،  ,اً يمٌػم اً قمؾق اًمشِّ

َقعيومؿـ  اً أكؽرهو، وشمؼمأ ممـ ىمول هبو، إذ أن ذم أمفوت يمتٌفؿ مـ يتضح أكػًفؿ مـ ٓ يعؽمف  اًمشِّ

 ذم وً وذم ذًمؽ مو يقطمل أن إمر ومقف رء، واًمٌمء أن اًمؼقل سموًمٌداء مل يؽـ معروومسمتؾؽ اًمعؼقدة، 

َقعيـ كشلة قم اً فمفر اًمؼقل سمف متلظمر ومؼدشموريخ اعمذهى اًمشقعل،  إـمقار إومم مـ  ، واًمذي اًمشِّ

                                                             
 -25(  مع اًمعٌد اًمصوًمح، ص1)

 (-4)هومش رىمؿ، 5ص ئؿ واًمقامين،( رؾموًمي ذم وطمدة ؿمخصقي اعمفدي واًمؼو2)
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َقعييٌلم ًمـو ذًمؽ صوطمى يمتوب) طمدث أن إؾمامقمقؾ آسمـ إيمؼم "واًمتصحقح(، إذ يؼقل: اًمشِّ

َقعياإلموم اًمًودس قمـد ,ًمإلموم ضمعػر اًمصودق ، ىمد شُمقذم ذم قمفد أسمقف، وموكتؼؾً اإلمومي إمم ,اًمشِّ

اإلمومي اًمتل هل  ، وهذا اًمتغقػم ذم مًور,آسمـ إصغر ًمؾصودق,أظمقف مقؾمك سمـ ضمعػر

 طمصؾ هلل شمعومم، وموكتؼؾً اإلمومي مـ إؾمامقمقؾ إمم مقؾمك صمؿ أوٓده، ومل  اً مـصى إهلل يًؿك سمدء

 .(1)"شملظمذ اًمطريؼ اًمطٌقعل، اًمذي هق اكتؼول مـ إب إمم آسمـ إيمؼم
َقعيوهـو ؾممال: عموذا اقمتؼم  اإلضموسمي شمعومم؟ وذم طمؼ اهلل  اً سمدءذم مًور إئؿي هذا اًمتغقػم  اًمشِّ

قمـدمو سمدأ اعمذهى اإلؾمامقمقكم ؽ، وذًم,هـ329,أكف ىمٌقؾ اًمغقٌي اًمؽؼمى مٌوذة"قمؾقف، هل:
(2) 

َقعييظفر سملم  ، واًمذي يرى أن اإلمومي مًتؿرة ذم كًؾ قمكم وأوٓده طمًى اًمتًؾًؾ اًمًـل، اًمشِّ

شمـتؼؾ ، ومال حيؼ ٕسمقف أن يعلم مقؾمك، سمؾ ,إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر,وقمؾقف ومنذا موت اًمقريٌ اًمنمقمل

َقعياإلمومي إمم آسمـ إيمؼم مـ فمفر إؾمامقمقؾ، وسمام أن  شمٌـً ومؽرة اإلمومي اإلهلقي، ومؾؽل  اًمشِّ

 .(3)",شمعومم قمـ ذًمؽ,خترج مـ هذا اعملزق ىموًمً سمػؽرة اًمٌداء، وكًٌتفو إمم اهلل
َقعيأن قمؼقدة اًمٌداء قمؼقدة دظمقؾي طمتك قمغم واحلوصؾ:  آصمـل قمنميي، طمقٌ مل يؽـ هلو  اًمشِّ

صمر وٓ وضمقد ذم سمدايوت اعمذهى اًمشقعل، صمؿ أظمذت ذم اًمتداول سملم آصمـل قمنميي، طمتك أ

 أن اًمٌداء دظمقؾ قمغم آصمـل قمنميي، مو ىموًمف اعمقؾمقي:شمرؾمخً ذم أذهوهنؿ، واًمذي يؼمهـ قمغم 

أن ومؽرة اًمٌداء مـ إومؽور اعمقوققمي اًمتل كًًٌ إمم إئؿي، وُأدظمؾً ذم اًمؽالم، وٓ ؿمؽ "

َقعيقمغم وضمف اًمتليمقد إمم قمفد اًمٍماع إول سملم  ويعقد ووعف واًمتشقع، ---ومـ هـو كميمد  اًمشِّ

 ذم طمؼ اهلل أو ذم طمؼ  وً إمم همرسمؾي اعمقروصموت اًمتل ُأدظمؾً ذم اًمعؼقدة اًمشقعقي ؾمقاء يموكً اكتؼوص

                                                             
َقعي( اكظر: 1) َقعياًمٍماع سملم ,واًمتصحقح اًمشِّ ديمتقر مقؾمك اعمقؾمقي، ، اًم,واًمتشقع اًمشِّ

 ، سمدون رىمؿ وكنم-م1988 =هـ1448 :اًمطٌعي وريخ، شم(فسمتٍم)148ص

وزقمؿقا أن اإلموم سمعده اسمـف إؾمامقمقؾ، واومؽمق همٓء ومرىمتلم: إومم:  ( وهمٓء ؾموىمقا اإلمومي إمم ضمعػر،2)

اًمثوكقي ىموًمً: مـتظرة إلؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر، مع اشمػوق أصحوب اًمتقاريخ قمغم مقت إؾمامقمقؾ ذم طمقوة أسمقف، 

يمون اإلموم سمعد ضمعػر ؾمٌطف حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر طمقٌ إن ضمعػرًا كصى اسمـف إؾمامقمقؾ ًمإلمومي 

سمعده، ومؾام موت إؾمامقمقؾ ذم طمقوة أسمقف قمؾؿـو أكف إكام كصى اسمـف إؾمامقمقؾ ًمؾدًٓمي قمغم إمومي اسمـف حمؿد سمـ 

 -63و62إؾمامقمقؾ- اكظر: اًمَػْرق سملم اًمِػَرق، ص

 -(سموظمتصور)149و148كػًف، ص ( اعمرضمع3)
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َقعيرؾمقًمف، أو ظمؾػوئف أو أئؿي   .(1)"اًمشِّ
كًٌي اجلفؾ إمم  هق ىمؾـو سموًمٌداء اًمذي  وواوح، ومؾقلمِّ ومقفو شمـوىمض سمَ  -ظؼقدة افبداء-أهنوو

واًمٌداء ذم ضمـوب اهلل حمول، ممتـع "يؼقل صوطمى اًمقؿمقعي:، ومفذا يمػر، ,وهق حمول قمغم اهلل,اهلل

(2)"اً وأسمد هلل وذم قمؾؿ اهلل، وهذه سمقـي ضوريي، ٕن قمؾؿ اهلل مطؾؼ ذم إزمـي أزًٓ 
 وطمًى"، 

 أئؿتفو شمؼمئ طملم قمغم اًمعؼقدة، هذه ؿملكف ضمؾ احلؼ إمم شمـًى أن وومضقحي اً قمور قمنميي آصمـل

 معتؼدهؿ إمم رضمعً وإذا، اإلموم إمم ٓ اهلل إمم ذًمؽ كًًٌ اإلموم ىمقل ذم اخلؾػ وىمع ومنذا مـفو،

 ؾمٌحوكف اًمرب حمؾ طمؾ ىمد اإلموم أن وضمدت واًمصػوت، وإؾمامء واًمرسمقسمقي، إًمقهقي شمقطمقد ذم

 ذم ًمغؾقهؿ أصمر اًمٌداء ومعؼقدة ،إظمٌور مـ ؾؿاعمظ اًمريموم ذًمؽ سمتلصمػم وقمؼقهلؿ، ىمؾقهبؿ ذم

(3)"اإلموم
- 

تعؾؼ سموًمعؼقدة، وإكام سموٕئؿي، ومؼد يؾجلون إمم شم ٓ و سموعمعـك اًمًوسمؼًمؽـ كًتطقع اًمؼقل سملهن

أن اًمقامين اؾمتعؿؾفو قمـد احلديٌ قمـ اإلموم طمتك اًمٌداء يمٌديؾ قمـ اًمتؼقي، وهذا مو ؾمٌؼ شمليمقده، 

َقعيأن  ومو أرى"اًمديمتقر مصطػك مراد، ومقؼقل: اعمعـكره، ويميمد هذا اعمفدي وفمفق شمذهى  اًمشِّ

اعمًؾؿقن قمغم احلؽؿ قمؾقفو سموًمؽػر، وٓ قمالىمي ًمعؼقدة  وإٓ ٕمجع إمم كًٌي أطمد اعمعوين إمم اهلل 

أو احلؾ اًمثوين ,اًمٌداء سمؿًلًمي إًمقهقي، إكام مقوققمفو وأصؾ كشلهتو إئؿي، ومفل أطمد احلؾقل

يًتخدمقهنو إذا كًٌقا إمم إئؿي أظمٌورًا مل شمؼع يمام أرادوا، ومؿرة يػرون مـ اًمتل ,سمعد اًمتؼقي

اعمـؽريـ قمؾقفؿ سموًمتؼقي وشمورة أظمرى يػرون مـفؿ سموًمٌداء، ومعـوهو قمـدهؿ يدور طمقل 

 .(4)"اًمـًخ
َقعييمد مرة سمعد مرة شمـوىمض يموهذا  قضمدكو ذم يمتٌفؿ روايوت شمؼقل ذم قمؼوئدهو، وم اًمشِّ

 اهلل، وذم يمتٌفؿ أيضًو روايوت ؾ مـ أصقل قمؼوئدهؿ، وقمٌودة يتؼرسمقن هبو إممسموًمٌداء، وأهنو أص

 شمـؼضفو وشمدطمضفو، وهذا مـ أسمؾغ اًمـؼض، أن شمـؼض قمؼوئدهؿ مـ يمتٌفؿ-
 

                                                             

قَعي: راضمع( 1)  -وظمتصور(سم)154واًمتصحقح: ص اًمشِّ

قَعيكؼد قمؼوئد ( اًمقؿمقعي ذم 2)  - 111ص ،اًمشِّ

َقعيأصقل مذهى ( 3)  -952آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ

 -336دراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي، ص( 4)



 

 (132) 

 

 َ٘ـّـِكـتَّـالاملبحح الضادظ: 
َقعييقاصؾ اعمفديقن مًؾًؾ اًمعؼوئد اًمغريٌي اًمتل اقمتؼدوهو، سمعد اقمتؼود  سمـػس  اًمشِّ

َقعيؼي اعمًؾًؾ هل قمؼقدة اًمتؼقي، واًمغريى أن اًمعؼوئد اًمتل يليت هبو اعمًؾًؾ، وطمؾ ًمقًً مـ  اًمشِّ

َقعيأصقل اإلؾمالم ذم ؿمئ، وضمعؾفو  قمـدهؿ، سمؾ مـ ضورات اعمذهى  وً وأريموك أصقًٓ  اًمشِّ

اًمشقعل، وٓ شمصؾح قمؼقدة أي ؿمقعل إٓ هبو، يموإلمومي، واًمعصؿي، واًمرضمعي، واًمغقٌي، واًمٌداء، 

 -ػمهو مـ اًمعؼوئد اًمدظمقؾي اًمتل ٓ كعؽمف هبو كحـ أهؾ اًمًـي واجلامقميواًمتؼقي، وهم
 :(1)َّ٘كِّالتعزٓف بالَت: أّاًل

ًُ "ؼول:يُ لغ٘:  َؼْق ءَ  اشمَّ ْ ِؼقف وشَمَؼْقُتف اًمٌمَّ  سمَِؿْعـَك، واًمت ؼوةُ  اًمتَِّؼقَّيُ ، وطَمِذْرشُمف: وشمِؼوء وشَمِؼقَّيً  شُمًؼك وَأشْمِؼقف َأشمَّ

ْؾَح  وُيظفرون سَمْعًضو سمعُضفؿ نَيتَُّؼق َأهنؿ ُيِريدُ   .(2)"َذًمَِؽ  سمِِخاَلِف  َوسَموـِمـُُفؿْ  وآشمِّػوق اًمص 

َقعياًمتؼقي قمـد عؼقدة سم ػيتعرًماًمـظر إمم سمو ًا:اصطالح يؼقل  سموًمعقدة إمم يمتٌفؿ،يؽقن   ،اًمشِّ

(3)"اًمتحػظ قمـ ضر اًمغػم، سمؿقاومؼتف ذم ىمقل أو ومعؾ خموًمػ ًمؾحؼ": (اًمتؼقييمتوب)صوطمى 
 ،

َقعيقي قمـد واًمتؼ يذيمر أطمد وسمؿـزًمي اًمقاضمى ومال جيقز شمريمفو، ٕن شمريمفو سمؿـزًمي شمرك اًمصالة،  اًمشِّ

ومفو هق صدوىمفؿ وؿمقخ حمدصمقفؿ حمؿد سمـ "قمؾامء أهؾ اًمًـي يمالم مراضمعفؿ قمـ اًمتؼقي ومقؼقل: 

اًمتؼقي واضمٌي، مـ شمريمفو ":,آقمتؼود,ؼقل ذم رؾموًمتف اعمعرووميقمكم سمـ احلًلم سمـ سموسمقيف اًمؼؿل ي

يمون سمؿـزًمي مـ شمرك اًمصالة، وأهنو واضمٌي ٓ جيقز رومعفو إمم أن خيرج اًمؼوئؿ ومؿـ شمريمفو ىمٌؾ 

(4)"ظمروضمف ومؼد ظمرج قمـ ديـ اهلل وقمـ ديـ اإِلَموِمقَّي وظموًمػ اهلل ورؾمقًمف وإئؿي
 - 

 : التكٔ٘ عيد املَدٓني:ًاثاىٔ
َقعياعمفديلم  داًمتؼقي قمـإن  َقعي، ٓ ختتؾػ قمـ اًمشِّ ديقن يعرومقهنو ذم يمتٌفؿ سملهنو: ، وموعمفاًمشِّ

 سمـل معظؿ وقمودةً  اإلكًون، قمـ ومضال قمودةً  اًمير شمتجـى واحلققاكوت اعمودي- اًمير ىدمـ"

                                                             
قَ ًمؾؿزيد طمقل مػفقم اًمتؼقي قمـد آصمـل قمنميي، اكظر: مع ( 1) ، واكظر: 76اإلمومقي ذم قمؼوئدهؿ، ص عياًمشِّ

، واكظر: جمؿققمي إؾمئؾي اًمعؼوئديي، شملًمقػ: مريمز إسمحوث اًمعؼوئديي، 144قمؼوئد اإلمومقي، ص

 إيران-,هـ، ىُمؿ1.1429(، ط3.189)ج

 -)مرضمع ؾموسمؼ(4941ص( اكظر: ًمًون اًمعرب، )مودة: وىمك(، 2)

,ؿهـ، ممؾمًي ىموئؿ آل حمؿد، ىمُ 1.1412، ط37صومورس احلًقن، رشمه إكصوري، حتؼقؼ: عم، ( اًمتؼقي3)

 -)مرضمع ؾموسمؼ(إيران

 -)مرضمع ؾموسمؼ((سمتٍمف)148و147اكظر: آقمتؼودات، ًمؾصدوق، ص( 4)
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 يمون وًمق وً سمدكق أو وً اىمتصودي اً ضر هلؿ شمًٌى احلؼ متوسمعي يموكً إذا اًمٌوـمؾ إمم احلؼ قمـ آدم

 اًمذيـ هؿ ىمّؾي أن ؾمتجد حفوشمصػّ  اًمتوريخ يمتى ذم يديؽ سملم اإلكًوكقي مًػمة وهذه ،اً يًػم

(1)"احلؼ يمؾؿي إقمالء ؾمٌقؾ وأكػًفؿ ذم أمقاهلؿ شمؾػ حتؿؾقا
  - 

َقعيوموًمتؼقي قمـد  َقعيواضمى مـ اًمقاضمٌوت ٓ يـٌغل ٕطمد مـ  اًمشِّ أن يتخغم قمـفو، وٓ  اًمشِّ

ب اًمعؿؾ هبو طمتك خيرج ىموئؿفؿ، قضميؽمك اًمتؼقي يمؿـ يؽمك اًمصالة، ووجيقز ًمف شمريمفو، واًمذي 

ٓ يعؿؾ هبو ومفق حمؽقم قمؾقف اخلروج قمـ اإلؾمالم، وقمؾقف وملهؾ اًمًـي ىموـمٌي ظمرضمقا قمـ ومـ 

اإلؾمالم وخموًمػلم عمـفٍ اهلل وهدي رؾمقًمف مـ ظمالل كصى اًمصؽقك اًمشقعقي اًمتل كصٌقهو 

ًمغػمهؿ، ويؽتؿؾ هذا اًمػؽر وشمؾؽ اعمـفٍ قمـد اعمفديلم طمقٌ اًمتؼقي هل ضوريي، ًمقتجـى 

حتؿؾ أن يؼع قمؾقف إن ختغم قمـ اًمتؼقي، ؾمقاء يمون هذا اًمير اىمتصودي اإلكًون أي ضر مـ اعم

 أو سمدين- 

َقعيأهؾ اًمًـي يمام زرع قمـ  يمالمفؿويقاصؾ اعمفديقن  قس ؿمقعتفؿ، وموًمـوس ذًمؽ ذم كػ اًمشِّ

 ن: وذم كظرهؿ ومرىمت

 مع اإلؾمالمقي، اًمٌالد حيؽؿقن اًمذيـ ًمؾطقاهمقً مداهـي أو ومقاومؼي صومتي ومرىمي" إوػ:

 وحيؽقن اإلهلقي اًمـقامقس واًمؼرآن ومجقع سموًمنميعي ويًتخػقن اًمغوؿمؿي سموًمؼّقة حيؽؿقن ؿأهّن 

اعمعصقملم-  مـ إمي ىمقودة اهمتصوهبؿ قمـ ومضال اعمممـلم، دموء أكزل اهلل ويًتحؾقن مو سمغػم

(2)"مػرط وسمشؽؾ اًمتؼقي يامرؾمقن ومفمٓء اً إذ اًمًـّي، أهؾ معظؿ هل اًمػرىمي وهذه
- 

َقعيكظر اعمفديلم ووملهؾ اًمًـي ذم  مداهـقن ًمؾطقاهمقً اًمذيـ حيؽؿقن سمالد اإلؾمالم،  اًمشِّ

 ,أهؾ اًمًـي,وطمقٌ إهنؿ ٓ يًتطقعقن اخلروج قمغم احلؽوم وٓ خموًمػي طمؽؿفؿ، ومفؿ سمذًمؽ

 يامرؾمقن اًمتؼقي وسمنومراط- 

 قمغم واؾمتقالئفؿ قمغم احلؽؿ شمًؾطفؿ يؼٌؾقا ومل اًمطقاهمقً طمؽؿ رومضقا اًمذيـ ومفؿ" افثوكقي:

 ؾمامهؿ اًمـوس ٌطمق إرض، ذم وإومًودهؿ أكزل اهلل مو سمغػم طمؽؿفؿ ورومضقا اًمؼقودة، يدومّ 

َقعي معظؿ وهؿ ومخر هلؿ ووؾموم ذف يؿقزهؿ، آؾمؿ وهذا راومضي ، واؾمتشفد اًمقامين قمغم اًمشِّ

  رضمؾ هموومر ؾمقرة ذم اًمؼرآن ذم اًمتؼقي هل وهذهاًمتؼقي ذم اًمؼرآن سمؿممـ آل ومرقمقن طمقٌ ىمول: 

                                                             
 -163( اًمِعْجؾ، ص1)

 واًمصػحي كػًفو- ،رضمع كػًف( اعم2)
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(1)"شمؼقي ومرقمقن قمـ إيامكف يؽتؿ رقمقنمـ آل وم مممـ
 - 

َقعيهؽذا يرى اعمفديقن و أكػًفؿ سملهنؿ ٓ يؼٌؾقن طمؽؿ اًمطقاهمقً، ويرومضقن احلؽؿ  اًمشِّ

سمغػم مو أكزل اهلل، وأهنؿ اًمثؾي اعمممـي اًمتل متثؾ ديـ اهلل ذم أروف، وأهنؿ قمغم احلؼ وهمػمهؿ قمغم 

ومتؾؽ شمؼقي مـ اًمؽػور وًمقس همػمهؿ، وهل اًمٌوـمؾ، أمو قمـ اؾمتشفود اًمقامين سمؿممـ آل ومرقمقن 

َقعيأصقل مذهى ) ضموئزة طمول اًميورة، وأيمد ذًمؽ صوطمى طمقٌ  (اإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي اًمشِّ

واًمتؼقي رظمصي ذم طموًمي آوطرار، وًمذًمؽ اؾمتثـوهو اهلل مـ مٌدأ اًمـفل قمـ مقآة اًمؽػور "ىمول: 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈژومؼول ؾمٌحوكف: 

(2)"[28قمؿران: آل]   ژىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ
   - 

 التكٔ٘ عيد املَدٓني عبادٗ:: ًاثالج
يعد  اًمقامين اًمتؼقي قمٌودًة مـ اًمعٌودات اًمتل يتؼرسمقن هبو إمم اهلل يموًمصالة، وجيى آًمتزام هبو، 

 ذم وموًمتؼقي" ين:وسمام أهنو قمٌودة واضمٌي ومؾزمي، ومقحرم شمريمفو وقمدم اًمعؿؾ هبو، وذم ذًمؽ يؼقل اًمقام

 وشمرك ،وً ودىمقؼ يمومالً  وً اًمتزام اعمممـقن هبو يؾتزم أن جيى اًمتل اًمعٌودات أهؿ مـ اإلؾمالم قمٌودة

(3)"اهلؾؽي  مقارد اعمممـ يقرد مقاردهو همػم ذم هبو اًمعؿؾ أن يمام حمرم مقاردهو ذم ًمتؼقيا
 - 

اًمتؼقي مـ ديـل وديـ  "ف:ىمقًم,مو ضموء قمـ أيب قمٌداهلل"وممو اؾمتدل سمف اًمقامين قمغم شمؼقتف، 

(4)"-آسموئل--
 - 

ّٓنيرد أٍل الضي٘ علٙ مع: ًارابع َِِد  يف التكٔ٘: تكد امَل
وسمعد اًمعرض يليت اًمـؼد ومـؼقل: إن ممو اؾمتدل سمف اًمقامين مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم اًمتؼقي ًمقس 

وئز، أمو هلؿ سمؾ قمؾقفؿ، ومعـوه يمام ؾمٌؼ أن اًمتؼقي مـ اًمؽوومر ظمشقي اًمير أو اهلالك ومج دًمقالً 

َقعياًمتؼقي اًمتل قمـد  ومفل سملم مًؾؿ ومًؾؿ، يمام أهنو ذم مذهى أهؾ اًمًـي شمؽقن قمـد اًميورة  اًمشِّ

وًمقًً مـ اًمقاضمٌوت أو إريمون أمو اًمقامين ومػمى أهنو مـ اًمقاضمٌوت واًمعٌودات اًمتل جيى 

                                                             
 -(سمتٍمف)166، صكػًف اعمرضمع( 1)

 - 846، صًمؾديمتقر كوس اًمؼػوري( 2)

مؾحؼ مع يمتوب: ،  171، اًمًقد أمحد احلًـ، ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي، ص( اًمتقف أو اًمطريؼ إمم اهلل3)

 -ت أكصور اإلموم اعمفديم، إصدارا2412هـ، 3.1433ط ،,كٌقة حمؿد,اًمـٌقة اخلومتي

 - (13.158ج، )( سمحور إكقار ًمؾؿجؾز4)
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 ,ف اهللرمح,اًمعؿؾ هبو ذم يمؾ وىمً وحيرم اًمتخكم قمـفو ذم أي وىمً، ويقوح اإلموم اسمـ شمقؿقي

َقعياًمػورق سملم اًمتؼقي قمـد  ًمقًً سملن أيمذب وأىمقل  واًمتؼوة "واًمتؼقي قمـد أهؾ اًمًـي، ومقؼقل:  اًمشِّ

سمؾًوين مو ًمقس ذم ىمؾٌل ومنن هذا كػوق، وًمؽـ أومعؾ مو أىمدر قمؾقف، وموعمممـ إذا يمون سملم اًمؽػور 

إٓ ومٌؼؾٌف مع أكف ٓ واًمػجور، مل يؽـ قمؾقف أن جيوهدهؿ سمقده مع قمجزه، وًمؽـ إن أمؽـف سمؾًوكف، و

يؽذب ويؼقل سمؾًوكف مو ًمقس ذم ىمؾٌف، إمو أن يظفر ديـف، وإمو أن يؽتؿف، وهق مع هذا مل يؽـ 

ؽتؿ هلؿ قمغم مجقع ديـفؿ، وٓ يمون يؽذب، وٓ يؼقل سمؾًوكف مو ًمقس ذم ىمؾٌف، سمؾ يمون ي وً مقاومؼ

ف اهلل ىمط إٓ عمـ أيمره ؿمئ آظمر، ومفذا مل يٌح اًمٌوـمؾ فور اًمديـفمإيامكف، ويمتامن اًمديـ ؿمئ، وإ

اهلل شمعومم ىمد ومرق سملم اعمـوومؼ واعمؽره، واًمراومضي سمحقٌ أسمقح ًمف اًمـطؼ سمؽؾؿي اًمؽػر ومقعذره اهلل، و

(1)"طموهلؿ مـ ضمـس طمول اعمـوومؼلم، ٓ مـ ضمـس طمول اعمؽره
 - 

َقعيوهؽذا احلول ذم كظر أهؾ اًمًـي، أن اًمتؼقي اًمتل يًتعؿؾفو  ب واعمفديقن، إكام هل سمو اًمشِّ

 -وً واقمتؼدوه ديـ وً مـ أسمقاب اًمـػوق، وقمؾقف ومؼد اقمتؿدوا اًمـػوق مذهٌ

ـ وم"يؼقل:ويتضح ؿملن اًمتؼقي قمـد آصمـل قمنميي أيمثر، مـ صوطمى اًمتحػي، إذ 

 ۋ ٴۇ ۈ ژ ظمصوئصفؿ اًمؼقل سموًمتؼقي سموعمعـك اًمذي ٓ يريده أهؾ اًمًـي مـ ىمقًمف شمعومم:

 ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

وحتؼقؼ ذًمؽ: أن اًمتؼقي حموومي  ،[28]آل قمؿران: ژىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ

اًمـػس أواًمعرض أو اعمول مـ إقمداء، واًمعدو ىمًامن: إول: مـ يموكً قمداوشمف مٌـقي قمغم 

اظمتالف اًمديـ يموًمؽوومر واعمًؾؿ، واًمثوين: مـ يموكً قمدواشمف قمغم أهمراض دكققيي يموعمول، ومـ هـو 

وة اعمٌـقي قمغم اظمتالف اًمديـ، وموحلؽؿ اًمنمقمل أن يمؾ صورت اًمتؼقي ىمًؿلم: إول: ذم اًمعدا

مممـ وىمع ذم حمؾ ٓ يؿؽـ ًمف أن يظفر ديـف وضمى قمؾقف اهلجرة إمم حمؾ آظمر، إٓ إذا يمون ًمف قمذر 

ػ اًمعؾامء ذم ؾذقمل ذم شمرك اهلجرة، واًمثوين: ذم اًمعداوة اعمٌـقي قمغم اًمغرض اًمدكققي، ومؼد اظمت

 أهؾ اًمًـي ضموئزة ذم أطمقال دون أطمقال، ومال يـٌغل اعمداراة  وضمقب اهلجرة وقمدمف، واعمدارة قمـد

 .(2)"إمم طمقٌ خيدش اًمديـ ويرشمؽى اعمـؽر ويزء اًمظـقن

 
                                                             

 -(سمتٍمف)424و6.423ج اًمًـي اًمـٌقيي، جمـفواكظر: ( 1)

 -(سموظمتصور)ومو سمعدهو  316ٓصمـل قمنميي، ص( راضمع: خمتٍم اًمتحػي ا2)
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َٔع٘ىكد التكٔ٘ علٙ لضاٌ إماو : ًاخامض  :-يف سعنَه-الغِّ
صػقف إدًمي إن اعمفديلم وآصمـل قمنميي إذا أرادوا أن يػتخروا سمدًمقؾ، ويؽقن قمـدهؿ ذم 

عمعتؼمة، إذا يمون ٕطمد إئؿي آصمـل قمنم، صمؿ ًمق يمون اًمدًمقؾ ًمإلموم إول ومفذا أقمغم اعمتؼدمي وا

ومـ  ل سمعؽس مو شمؼقًمقن سمف، وشمعتؼدوكف؟، ومـؼقل هلؿ: ومام دًمقؾؽؿ ًمق ىمول إمومؽؿ إووً ؿملك

أمفوت يمتٌفؿ اعمعتؿدة،  مثؾ يمتوب )هنٍ اًمٌالهمي(
(1)

عمو  ، ومػل ذًمؽ أىمقى طمجي قمؾقؽؿ، وإسمطوًٓ 

 اً إيّن واهلل ًمق ًمؼقتفؿ واطمد" ٕهؾ مٍم وومقف: وً أكف سمعٌ يمتوسم  ًمًقدكو قمكم اومؽميتؿ، ومؼد كًٌقا

واهلدى  وهؿ ـماّلع إرض يمّؾفو مو سموًمقً وٓ اؾمتقطمشً وإيّن مـ والهلؿ اًمذي هؿ ومقف،

 .(2)"ويؼلم مـ ريّب ي أكو قمؾقف ًمعغم سمصػمة مـ كػز اًمذ
َقعيوهق اإلموم إول قمـد  ، ومفذا ؾمقدكو قمكم سمـ أيب ـموًمى مل يؾجل إمم اًمتؼقي، ومل شمؽـ  اًمشِّ

، وأكف مل يٌول ومل يًتقطمش أطمدًا: ٕكف قمغم سمصػمة ويؼلم ومقام قمـد ذم مذهٌف اًمذي يديـ سمف هلل 

رب اًمعوعملم، ومؿـ أيـ ضموء مـ يزقمؿقن أهنؿ ؿمقعتف وأشمٌوقمف سمام مل يلت سمف إمومفؿ؟ ومقؽقن 

 قمقا اًمتؼقي -اظمؽم ؿاجلقاب سمال ؿمؽ، أهن

 :(ىَج البالغ٘)ّقفات مع كتاب: ًاصادص
 مـ هق واضع افؽتوب؟ -

 اًمـوس اظمتؾػ وىمد" ،)هنٍ اًمٌالهمي(طمقل واوع يمتوب  قمؾامؤكو مـ أهؾ اًمًـي ًمؼد اظمتؾػ

أي اًمنميػ  ,هق هؾ، ـموًمى أيب سمـ قمكم اإلموم يمالم مـ اعمجؿقع ( اًمٌالهمي هنٍ ) يمتوب ذم

,اعمرشمه
(3)

 .(4)"اًمريض ظمقفأ عُ مَجْ  أم عفمَجْ 

                                                             
قَعيهذا اًمؽتوب ذم زقمؿ ( 1) هق أصح اًمؽتى سمعد يمتوب اهلل، اكظر: خمتٍم اًمتحػي آصمـل قمنميي،  اًمشِّ

 -(سمتٍمف)319ص

 ًمٌـون-,، أرسمعي أضمزاء ذم جمؾد واطمد، دار اعمعرومي، سمػموت3.124جهنٍ اًمٌالهمي، ( 2)

ؿد سمـ مقؾمك سمـ إسمراهقؿ سمـ اإلموم مقؾمك اًمؽوفمؿ، اًمًقد اًمنميػ هق: قمكم سمـ احلًلم سمـ مقؾمك سمـ حم (3)

هـ، ووًمد اًمريض 355اعمرشمه قمؾؿ اهلدى أسمق اًمؼوؾمؿ أظمق اًمنميػ اًمريض، وإيمؼم مـف، ومنكف وًمد قموم 

َقعيهـ، يمون قمامد 436هـ، وشمقذم اعمرشمه ذم اًمثامكلم مـ قمؿره ؾمـي 359 ، وكؼقى اًمطوًمٌقلم سمٌغداد، اًمشِّ

َقعيكظر: ـمٌؼوت أقمالم ج واعمظومل  سمعد أظمقف اًمريض، وهق مـصى واًمدمهو، اوأمػم احلو  ،اًمشِّ

 )مرضمع ؾموسمؼ(-2.124ج
 )مرضمع ؾموسمؼ(-3.313اكظر: وومقوت إقمقون، ج( 4)
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َقعيو ، ومقصػقكف سملكف: جمؿقع مو اظمتوره اًمنميػ اًمريض مـ يمالم سمـًٌتف ًمؾريض شمؼقل اًمشِّ

 .ؾمقدكو أمػم اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـموًمى قمؾقف اًمًالم 
ؾنميػ اًمريض، مو ىموًمف سمعض مـ اهتؿقا شمليمقد كًٌي اًمؽتوب ًم، مو ضموء ذم وً أيض ويمذًمؽ

َقعيسمؽماث  ، مجعفو ووي قمغم ظمطى ورؾموئؾ ويمؾامت اإلموم قمكمهنٍ اًمٌالهمي، احل":اًمشِّ

 .(1)"هـ446اًمنميػ اًمريض حمؿد سمـ احلًلم اعمقؾمقي، اعمتقرم قموم
ىمد ؿموريمو ذم ووعف، ومؼول ,اعمرشمه واًمريض,ومـ قمؾامء أهؾ اًمًـي مـ يرى أن إظمقيـ

ه أًمػف هلؿ اًمنميػ اًمريض وأقموكف قمؾقف أظمقواًمذي ":(اًمتحػي آصمـل قمنمييصوطمى )خمتٍم

اعمرشمه، وـمريؼتفام ذم شملًمقػف أن يعؿدا إمم اخلطٌي اًمؼصػمة اعملصمقرة قمـ أمػم اعمممـلم ومقزيدان 

َقعيمـ هقى قمؾقفو  اًمصحقح مـ ، وإن --- مو شمقاشمقفام قمؾقف اًمؼرحيي مـ ذم إظمقاكف اًمصحوسمي اًمشِّ

اًمريض ًمٌالهمي ىمد يٌؾغ قمنمه أو كصػ قمنمه، واًمٌوىمل مـ يمالم ـفٍ ايمالم أمػم اعمممـلم وم

 .(2)"هواعمرشم
اًمصحقح أن يمتوب هنٍ اًمٌالهمي "ومؼول:ـًٌي يمتوب اًمـفٍ ًمؾؿرشمه، سماًمٌعض  وضمزم

 .(3)"ًمؾنميػ اعمرشمه، وىمد قمد سمعض قمؾامء اًمراومضي يمتوب هنٍ اًمٌالهمي مـ ممًمػوت اًمريض

 هؾ فـفٍ افبالؽي مصدر وأشوكقد رجع إفقفو ادمفػ؟ -

َقعيسمزقمؿ ,مل يٌلم اًمريض ؽتوب مـ أيـ ضموء هبذه اخلطى واعمقاقمظ واحلؽؿ مؼدمي اًمذم ,اًمشِّ

,وً ص اًمتل ختص أمػم اعمممـلم قمؾقمـ اخلصوئ ًُ همْ رَّ وومَ "، ومؼول:فو ًمًقدكو قمكمتكًٌيمقػقي و

اًمٌعض أن يٌدأ سمتلًمقػ يمتوب حيتقي قمغم خمتور يمالم أمػم اعمممـلم ذم  ، ومطؾى,صؾقت اهلل قمؾقف

 .(4)"قاقمظ وأدبمجقع ومـقكف، ومتشعٌوت همصقكف، مـ ظمطى ويمتى، وم
وًمذا اقمتؼمه "،وؾمـده مصدر هذا اًمؽتوبومقف ػصح اًمريض سملي رء يقوح وهـو مل يُ 

(5)"اًمعالمي حمى اًمديـ اخلطقى مـ إيموذيى اًمتل ؿمقهً شموريخ اإلؾمالم
وموعمتلمؾ يؾؿح أن  ،

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-88ص اعمجؾد إول، ( ومفرس اًمؽماث،1)

 )مرضمع ؾموسمؼ(-64اًمتحػي آصمـل قمنميي، طموؿمقي ص ( اكظر: خمتٍم2)

 -(1)هومش رىمؿ 331ص اًمػرق اإلؾمالمقي، ( دراؾموت ذم3)

 -28اعمجؾد إول، ص( ذح هنٍ اًمٌالهمي، 4)

 -(سمتٍمف)33( اكظر: اخلطقط اًمعريضي، ص5)
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ى إًمقف، واًمذي دقمو يمثػم ًِ مـ قمؾامء  اً اًمذي يمتى هذا اًمؽتوب وؾمطره هق واوعف، وًمقس مـ ُك

 ي ًمؾتشؽقؽ ذم كًٌتف-اًمًـ

 كسبي افؽتوب:  -

 مـ قمكم قمـ يمؾفو يموكً ًمق ( اًمٌالهمي هنٍ ) يمتوب ذم اعمـؼقًمي اخلطى وهذه"يؼقل اسمـ شمقؿقي: 

 ًمف مـ قمرف ومنذا ،وسمغػمهو سموٕؾموكقد قمكم قمـ مـؼقًمي اعمصـػ، هذا ىمٌؾ مقضمقدة ًمؽوكً ،يمالمف

 ومؾقٌلم وإٓ يمذب، هذا أن قمؾؿ هذا، ٌؾىم يعرف ٓ , أيمثرهو سمؾ , مـفو يمثػماً  أن سموعمـؼقٓت ظمؼمة

 اعمجردة وموًمدقمقى وإٓ إؾمـوده؟ ومو قمكم؟ قمـ كؼؾف اًمذي ومـ ذًمؽ؟ ذيمر يمتوب أي ذم هلو اًمـوىمؾ

 واعمـؼقل أصمور ومعرومي احلديٌ، أهؾ ـمريؼي سمؿعرومي ظمؼمة ًمف يمون ومـأطمد،  قمـفو يعجز ٓ

 أسمعد مـ قمكم قمـ هذا مثؾ يـؼؾقن اًمذيـ همٓء أن قمؾؿ يمذهبو، مـ صدىمفو وشمٌلم سموٕؾموكقد،

(1)"ويمذهبو صدىمفو سملم واًمتؿققز اعمـؼقٓت، قمـ اًمـوس
- 

سمقوع يمتوب هنٍ اًمٌالهمي،  وهق اعمتفؿ" وذم مقزان آقمتدال ذم شمرمجي اًمنميػ اعمرشمه:

اح  ومـ ـموًمع يمتوب هنٍ اًمٌالهمي ضمزم سملكف مؽذوب قمغم أمػم اعمممـلم قمكم  ، ومػقف اًمًى  اًمٍم 

، وومقف مـ اًمتـوىمض وإؿمقوء اًمريمقؽي واًمعٌورات اًمتل مـ ,أيب سمؽر وقمؿر, اًمًقديـواحلط قمغم

وسمـػس همػمهؿ ممـ سمعدهؿ مـ اعمتلظمريـ ضمزم سملن اًمؽتوب  رؿمقلم اًمصحوسميؼًمف معرومي سمـػس اًم

 .(2)"أيمثره سموـمؾ

ومعغم اًمرهمؿ مـ اوطراب إؾمـود اًمؽػويي واًمـؽويي ًمؾؿفديلم وآصمـل قمنميي،  وذم ذًمؽ

َقعيمل خيؾ مـ كصقص وظمطى شمـؼض قمؼوئد  ,ؾمٌحون ريب,ًمإلموم قمكم، إٓ أكف اًمؽتوب  اًمشِّ

هؿ اًمؽذب إمم ومضحفؿ-  وهتدمفو، ومفؿ مل حيًـقا اًمصـعي، وٓ أضمودوا اًمتدًمقس، وىمد ضَمرَّ
 

                                                             
 -8.56ج( مـفوج اًمًـي اًمـٌقيي، 1)

 -مرضمع ؾموسمؼ((( 5.152ج)مقزان آقمتدال ذم كؼد اًمرضمول، ( 2)
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 َ٘ـّــَِّٓدـَِـَنـال املبحح الضابع:
ر، وموعمفدي اًمذي يليت احلديٌ ذم هذا اعمٌحٌ قمـ اعمفدويي، وًمقس اعمؼصقد اعمفدي اعمـتظ

اإلموم ,يممـ سمف آصمـل قمنميي هق اًمذي يممـ سمف اعمفديقن، وهق حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري

ذم اقمتؼود اجلؿقع، ًمؽـ اعمفدويي اعمرادة هـو، هل ادقموء أمحد احلًـ اًمقامين زقمقؿ ,اًمثوين قمنم

 اعمفديلم أكف اعمفدي إول سمعد إئؿي آصمـل قمنم-

 :(1)٘التعزٓف باملَدّٓ: أّاًل
َقعيشمعد مًلًمي اعمفدي اعمـتظر مـ اخلالوموت اًمرئقًي اًمدائرة سملم أهؾ اًمًـي و قمـ  ، ومضالً اًمشِّ

َقعياخلالف كػًف اًمذي سملم  كػًفو، طمقٌ اظمتؾػً اًمػرق اًمشقعقي طمقل حتديد اعمفدي  اًمشِّ

وإلموم ومػؽرة اإليامن سم"سمعد مقشمف،  وً اعمققمقد، ذم طملم أن يمؾ ومرىمي شمعتؼد أن إمومفو ؾمػمضمع مفدي

َقعياخلػل أو اًمغوئى شمقضمد ًمدى معظؿ ومرق  ، طمقٌ شمعتؼد ذم إمومفو سمعد مقشمف أكف مل يؿً، اًمشِّ

، وٓ ختتؾػ هذه وً وشمؼقل سمخؾقده واظمتػوئف قمـ اًمـوس، وقمقدشمف إمم اًمظفقر ذم اعمًتؼٌؾ مفدي

ؿ واًمتل اًمػرق إٓ ذم حتديد اإلموم اًمذي ىمدرت ًمف اًمعقدة، يمام ختتؾػ ذم حتديد إئؿي وأقمقوهن

(2)"مـفؿ اً يعتؼم اإلموم اًمغوئى واطمد
 - 

َقعيوشمعتؼد " حمؿد سمـ احلًـ ,آصمـل قمنميي سملن اعمفدي اعمـتظر هق إمومفؿ اًمثوين قمنم اًمشِّ

، ويؿؾؽ اً يمام مؾئً ضمقر ، وهذا اإلموم ؾمقليت ذم آظمر اًمزمون ًمقؿأل إرض قمدًٓ ,اًمعًؽري

َقعي قن يمؾ إطموديٌ اًمقاردة ذم اًمًـي قمـ اعمفدي قمغم مـ رىموب خموًمػقفؿ وأقمدائفؿ، وحيؿؾ اًمشِّ

(3)"اإلموم اًمثوين قمنم
 - 

                                                             
َقعي، واكظر: مع 94كظر: قمؼوئد اإلمومقي، صًمؾؿزيد قمـ ىمضقي اعمفدي اعمـتظر قمـد آصمـل قمنميي، ا (1)  اًمشِّ

، واكظر: اعمفدي اعمققمقد اعمـتظر قمـد قمؾامء أهؾ اًمًـي واإلمومقي، كجؿ 71اإلمومقي ذم قمؼوئدهؿ، ص

ًمٌـون، ,م، دار اًمزهراء، سمػموت1977هـ=1.1397، ط2.14اًمعًؽري، جاًمديـ ضمعػر سمـ حمؿد 

ًمًقد قمكم موذا ىمول قمكم قمـ آظمر اًمزمون، إقمداد: اكظر: ، وا447واكظر: إقمالم اًمقرى سملقمالم اهلدى، ص

,ممؾمًي اًمتوريخ اًمعريب، سمػموتسمدون رىمؿ، م، 2448 =هـ1429: اًمطٌعيشموريخ  ،54قموؿمقر، ص

قَعي، واكظر: دروس ذم ٌـونًم ، 185ًمرصوذم، صواًمتشقع، قمكم اًمرسموين اًمؽؾٌويؽوين، شمعريى: أكقار ا اًمشِّ

 اًمعوعمقي، ىمؿ- هـ، مـشقرات ضمومعي اعمصطػك2.11434ط

َقعي( أصقل مذهى 2)  -824صل قمنميي، اإِلَموِمقَّي آصمـ اًمشِّ

قَعي( دراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي، اخلقارج و3)  -337و336، صاًمشِّ
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وهبذا آقمتؼود متًؽً سمف اإِلَموِمقَّي آصمـو قمنميي، ومؿـ اقمتؼد اقمتؼودهؿ ومفق مـفؿ، ومـ مل 

وموٓقمتؼود سملن اعمفدي ": (قمٍم اًمظفقر)يعتؼد اقمتؼودهؿ ومؾقس مـفؿ، طمقٌ ىمول صوطمى

 وً قمنم، وأكف طمل هموئى ضمزء مـ مذهٌـو، وسمدوكف ٓ يؽقن اعمًؾؿ ؿمقعق اعمققمقد هق اإلموم اًمثوين

(1)"وً ، أو إؾمامقمقؾقوً زيدي وً أو ؿمقعق وً ؾمـق ، سمؾ مًؾامً وً اصمـل قمنمي
 - 

َقعيوموقمتؼود  أن اإلموم اًمثوين قمنم هموئى أن، وقمـدمو يرضمع ذم آظمر اًمزمون ؾمػمضمع  اًمشِّ

ٓ همػم، وٓ يقضمد سمؾ ٓ  وً وٕئؿي اصمـو قمنم إموم، وهق اعمفدي اعمـتظر اعمصؾح اعمققمقد، وموً مفدي

يعؽمومقن سمام يًؿك سمعد إئؿي آصمـل قمنم سموعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم، وهؿ سمذًمؽ يـؼضقن طمجر 

حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري، ًمؽـ اإلموم اًمثوين ,اًمدقمقة اًمقامكقي، واًمتل شمؼقل سموإلموم اًمثوين قمنم

، وأول همٓء اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم وً اصمـو قمنم مفدي قمنم ًمف ممفدون ًمف ؾمقظفرون ىمٌؾف، وقمددهؿ

ذم يمتٌفؿ قمـ اعمفدي، ,أكصور اًمقامين,اعمَْفِدي قن,هق أمحد احلًـ اًمقامين، ومعـدمو يتحدث

وموعمؼصقد هق اًمقامين، وقمـدمو يتحدصمقن قمـ اعمَْفِدّيلم وموعمؼصقد اعمَْفِدي قن آصمـل قمنم سمعد إئؿي 

اإلموم اًمثوين قمنم، وقمؿدهتؿ ذم ذًمؽ طمديٌ اًمقصقي أو اًمقصقي آصمـل قمنم، وىمٌؾ رضمقع 

 اعمؼدؾمي يمام أؾمؿقهو، واًمذي شمعروـو هلو ذم اعمٌحٌ إول وذم اًمتؿفقد قمـ دقمقة اًمقامين-

ومـ همرائى "سمؾ وضمد مـ قمؾامء أهؾ اًمًـي مـ ومفؿ مـ اًمقصقي، مو ومفؿف اًمقامين، ومؼول:

آظمر، وذيمر كص  وً ن: إن سمعد ىموئؿفؿ اصمـو قمنم مفدياًمتل يعتؼدهو اًمؼقم، أهنؿ يؼقًمقآقمتؼودات 

 .(2)"اًمقصقي

 :جلْٛ املَدٓني إىل احلزّف ّاألرقاو: ًاثاىٔ
سمؾ وطمرومقا معوين آيوت يؾجل اعمفديقن إمم قمؾؿ احلروف، اًمذي زقمؿقه مـ سملم قمؾقم اًمقامين، 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ: إلصمٌوت ذًمؽ، ومـف:

 (-24مـفام يًووي) اطمًى قمدد ضمـد و قمدد آل حمؿد ؾمتجد يمالً ,1

 ج  ن  د  ا  ل  ل  هـ

 سموجلؿع اًمصغػم 24=3+5+4+1+3+3+5

 ا  ل  م  ح  م  د

                                                             
 ، سمدون كنم-هـ17.1427ط ،281( اًمشقخ قمكم اًمؽقراين اًمعومكم، ص1)

قَعيكظر: ( ا2)  )مرضمع ؾموسمؼ(-388واًمتشقع، ص اًمشِّ
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 سموجلؿع اًمصغػم      24=1+3+4+8+4+4 

، وهؿ آصمـو قمنم 24ن قمددهؿ ، وأ ومؿـ هذا احلًوب شمعؾؿ أن ضمـد اهلل هؿ آل حمؿد

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ےژ ، ىمول شمعومم:وً ، وآصمـو قمنم مفديوً إموم

وهذه أيي ختص حتؼؼ اًمققمد اإلهلل جلؿقع اًمرؾمؾ سموًمـٍم ، [171,173اًمصووموت:] ژ﮶

( ومال سمد أن يؽقن ضمـدكو اًمغوًمٌقن هق 24سمؼوئؿ آل حمؿد، وسمام أن ضمـد اهلل هؿ آل حمؿد، وهؿ)

 .(1)"أطمدهؿ

 : ىعزٗ املَدٓني للنَدٖ امليتعز:ًاثالج
 اًمديـ ضوريوت مـ وموعمفدي"ين:أمو قمـ كظرة اعمَْفِدّيلم ًمؾؿفدي اعمـتظر، ومقؼقل اًمقام

َقعي أو اًمًـي ـمريؼ قمـ ؾمقاء اًمـٌل، قمـ اً متقاشمر ذيمره ضموء ومؼد حمؿد، ًمـٌقة مـؽر ومـؽره ، اًمشِّ

 ذم آظمر ؾمققًمد أّكف ؿمٌفي، وىمعقا ذم طمديثفؿ وشمريمقا اًمـٌل أوصقوء قمـ أقمروقا عمو اًمًـي وًمؽـ

(2)" ووموـمؿي قمكم وًمد مـ أّكف اقمؽمومقا وإن اًمزمون،
 - 

ًمقاردة ذم اعمفدي د ؿموريمقا أهؾ اًمًـي ذم ضموكى مـ أمر اعمفدي، طمقٌ إطموديٌ اوىم

، وأكف ذم آظمر اًمزمون، ومـ وًمد وموـمؿي، همػم أن هـوك صمؿي اظمتالف ذم قمـ رؾمقل اهلل اعمـتظر 

رؾموًمي اجلقاب اعمؼـع  )ىمضقي اعمفدي، أوهلو وأسمرزهو حتديد ؿمخصقي اعمفدي، ومؼد كؼؾ صوطمى 

ًَّ قمـ اًمشق( اعمحّرر وريـلػَّ خ اًم
(3)

ىمد يمثرت إىمقال ذم اعمفدي طمتك ىمقؾ ٓ مفدي "احلـٌكم ىمقًمف: 

إٓ قمقًك، واًمصقاب اًمذي قمؾقف أهؾ احلؼ، أن اعمفدي همػم قمقًك وأكف خيرج ىمٌؾ كزول قمقًك 

ء ، وىمد يمثرت سمخروضمف اًمروايوت طمتك سمؾغً طمد اًمتقاشمر اعمعـقي، وؿموع ذًمؽ سملم قمؾام

مو يػقد جمؿققُمف  وىمد روي قمـ يمثػم مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ؿ،--اًمًـي طمتك قمد مـ معتؼداهت

 اًمعؾؿ اًمؼطعل، وموإليامن سمخروج اعمفدي واضمى يمام هق مؼر قمـد أهؾ اًمعؾؿ  ومدّون ذم يمتى أهؾ 

                                                             
 -)مرضمع ؾموسمؼ(154حلؼ واًمًداد مـ إقمداد، صر: سمقون اظ( اك1)

 - )مرضمع ؾموسمؼ(134أمحد احلًـ، ص ( اًمِعْجؾ،2)

حمؿد سمـ أمحد سمـ ؾمومل اًمًػوريـل، ؿمؿس اًمديـ، أسمق اًمعقن، قمومل سموحلديٌ وإصقل وإدب،  :هق( 3)

إمم  هـ، ورطمؾ إمم دمشؼ وملظمذ قمـ قمؾامئفو، وقمود1114قموم  ,مـ ىمرى كوسمؾس,حمؼؼ، وًمد ذم ؾمػوريـ

 -(سمتٍمف)6.14هـ- اكظر: إقمالم ًمؾزريمكم، ج1188كوسمؾس ومدرس ومقفو وأومتك، وشمقذم ومقفو قموم
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(1)"اًمًـي واجلامقمي
 - 

واهتؿ اًمقامين قمؾامء أهؾ اًمًـي سملن مـفؿ مـ اقمؽمف سملن اإلموم اعمفدي هق اإلموم اًمثوين قمنم، 

صمؿ ضموء مـ قمؾامء اًمًـي ذم اًمغقٌي اًمؽؼمى مـ اقمؽمف سملن اإلموم اعمفدي هق اإلموم اًمثوين  "قًمف: سمؼ

قمنم مـ أئؿي أهؾ اًمٌقً وأكف طمل هموئى قمـ إسمصور يموخلي، ومـ همٓء اًمشوومعل ذم يمتوسمف 

ذم هنويي يمتوسمف اعمشور إًمقف ًمؾدوموع قمـ اقمتؼوده، إن اإلموم  )مطوًمى اًمًمول( طمقٌ قمؼد ومصالً 

(2)"اعمفدي هق حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري
 - 

وُيَرد  قمغم اًمقامين ذم شمدًمقًف، سمؼقًمف اًمشوومعل طمتك يقهؿ اًمؼورئ أكف اإلموم اًمشوومعل صوطمى 

اعمذهى اًمشوومعل، ًمؽـ ًمقس هق، إكام هق ؿموومعل اعمذهى وًمقس هق اإلموم اًمشوومعل، وهق 

أسمق ؾمومل حمؿد سمـ  " اًمًػم:، وضموء شمعريػف ذم(مطوًمى اًمًمول ذم مـوىمى اًمرؾمقل)صوطمى يمتوب 

ـمؾحي سمـ حمؿد سمـ طمًـ اًمؼرر، اًمعدوي، اًمـصقٌل، اًمشوومعل، وًمد: ؾمـي اصمـتلم وصمامكلم ومخس 

موئي، وسمرع ذم اعمذهى وأصقًمف، وؿمورك ذم ومـقن، وًمؽـف دظمؾ ذم هذيون قمؾؿ احلروف وشمزهد، 

(3)"طمشؿيدمشؼ يقملم وشمريمفو، ويمون ذا ضمالًمي ووىمد شمرؾمؾ قمـ اعمؾقك، وومم وزارة 
 - 

وموًمؽتوب اعمـًقب عمحؿد سمـ ـمؾحي اًمشوومعل، وهق مطوًمى اًمًمول
(4)

، ويمام وصػف اًمذهٌل 

ذم ؾمػمه سملكف أصوسمف هذيون وشمرؾمؾ قمـ اعمؾقك، يمؾ هذا يشؽؽ ذم مو صدر قمـف، وإن صح كًٌي 

هذا إًمقف ومؽؾ يمظمذ مـف ويرد، وٓ يعؼم رأيف أًمٌتف قمـ رأي أهؾ اًمًـي طمقٌ اإلمجوع، وؾمقليت 

                                                             
ف قمقًك أو اعمفدي اعمـتظر، ( راضمع: رؾموًمي اجلقاب اعمؼـع اعمحّرر ذم اًمرد قمغم مـ ـمغك ودمؼم سمدقمقى أك1)

 -ياًمًعقدي,، دار اًمنموق سمجدة19و18ص طمٌقى اهلل سمـ مويويب اًمشـؼقطل، حمؿد ًمؾشقخ

 - 134، ص( اًمِعْجؾ2)

اًمطٌؼي اخلومًي واًمثالصمقن،  ( ؾمػم أقمالم اًمـٌالء، ًمإلموم ؿمؿس اًمديـ اًمذهٌل، اجلزء اًمثوًمٌ قمنم،3)

م، مؽتٌي 2443=هـ1.1424ودي سمـ قمٌداحلؾقؿ، ط(، اقمتـك سمف: حمؿد سمـ قمق6154رىمؿ) 365ص

 -مٍم,اًمؼوهرة ،اًمصػو

َقعي ( وٓ ؿمؽ أن ًمؽالم اًمقامين أصؾ ذم يمتى أقمالم4) قمكم اًمقزدي  ض ًمف اًمشقخاإلمومقي، وىمد شمعر اًمشِّ

مـ ـمرف وأمو " ، وومقف ىمول:22و1.21، ج"ـوصى ذم إصمٌوت احلجي اًمغوئىإًمزام اًم"احلوئري، ذم يمتوسمف: 

--، إول: أسمق ؾمومل يمامل اًمديـ حمؿد سمـ ـمؾحي سمقٓدشمف ذم ه مـ رأى مـ كرضمس -أهؾ اًمًـي وموعمعؽموملم 

ًف وًمؽتوسمف ر اًمـصقٌل وٓ يؽود يقضمد مـؽر مـ أهؾ اًمًـي واجلامقمي ًمـػسمـ حمؿد سمـ احلًـ اًمؼر

 "--اعمًؿك سمؿطوًمى اًمًمول-



 

 (143) 

 

تؼود أهؾ اًمًـي ذم اعمفدي وأهنؿ ٓ يؼقًمقن سملكف اًمثوين قمنم، إكام هذا اومؽماء حمض مـ اًمقامين قمغم اقم

 أهؾ اًمًـي- 

َقعي، ومتؾؽ قمودة ىومعؾف اعمفديقن ًمقس سمغريومو  ومو ومعؾف اًمقامين ومتؾؽ مؽقدة مـ ، اًمشِّ

َقعيمؽوئده اًمتل ؿمى قمؾقفو سملم  ويدهؿ أهنؿ يـظرون ومـ مؽ"اإلمومقي وشمرسمك قمؾقفو سمقـفؿ،  اًمشِّ

ٕطمد مـفؿ ذم آؾمؿ واًمؾؼى  وً ذم أؾمامء اًمرضمول اعمعتؼميـ قمـد أهؾ اًمًـي، ومؿـ وضمدوه مقاومؼ

أؾمـدوا روايي طمديٌ ذًمؽ اًمشقعل إًمقف، ومؿـ ٓ وىمقف ًمف مـ أهؾ اًمًـي يعتؼد أكف إموم مـ 

دّي: ومنهن أئؿتفؿ ومقعتؼم سمؼقًمف  ً د امويعتد سمروايتف، يموًم  ً ي اًمؽٌػم، واًمثوين رضمالن أطمدمهو اًم

اسملم وهق راوميض  وقملم اًمؽذَّ دي اًمصغػم، وموًمؽٌػم مـ صمؼوت أهؾ اًمًـي، واًمصغػم مـ اًمقوَّ  ً اًم

هموٍل، وقمٌداهلل سمـ ىمتقٌي راوميض هموٍل وقمٌداهلل سمـ مًؾؿ سمـ ىمتقٌي مـ صمؼوت أهؾ اًمًـي، وىمد صـػ 

(1)"ًمإلوالل اً ىمصد وً وؾمامه سموعمعورف أيض وً ؾمامه سموعمعورف، ومصـػ ذًمؽ اًمراوميض يمتوسم وً يمتوسم
- 

 ، مـفو:تتعؾؼ بودفدي واتػؼ ادَْفِديُّقن مع اإِلَموِمقَّي آثـل ظؼيي دم أمقر

 : أن مًلًمي اعمفدويي واعمصؾح اًمعوعمل اعمـتظر ىمد شمعورومً قمؾقفو مجقع إديون اًمًامويي- أوًٓ 

تصػ ؿمعٌون ومؿقًمده يمون ذم مـ ,حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري–: شموريخ مقًمد اعمفدي وً صموكق

 - ـه255ؾمـي 

: أكف مـ وًمد وموـمؿي ومـ ذريي اإلموم احلًلم وهق اإلموم واخلؾقػي اًمثوين قمنم سمعد وً صموًمث

 رؾمقل اهلل-  

أوًمقهو سمؿفدهيؿ، أو كًٌقا ٔل   : والًمي اًمـؼقل، ومنذا صحً اًمـؼقل قمـ رؾمقل اهللوً راسمع

 اًمٌقً روايوت ٓ شمثًٌ قمـفؿ- 

ـي مو يـوؾمى هقاهؿ ومزاضمفؿ، ومعـدمو يتؽؾؿ أهؾ اًمًـي : أظمذوا مـ يمتى أهؾ اًمًوً ظمومً

 وً قمـ اعمفدي اعمـتظر، ومفؿ يؼتطعقن يمالمفؿ ويًؼطقكف قمغم مفدهيؿ، ممو يعد شمؾٌقً

، ومثؿي ىموؾمؿ مشؽمك سملم أشمٌوع اًمقامين واإِلَموِمقَّي، وعموذا ٓ؟ وأشمٌوع اًمقامين ذم وشمضؾقالً 

َقعيإصؾ مـ   شمػوق ذم سمعض إمقر- ، ومال قمجى أن كجد سمقـفؿ ااًمشِّ

َقعيومفق أن  أمو آختالف اإِلَموِمقَّي شمرى ؿمخصقي واطمدة سمورزة شمًتحؼ آهتامم واحلػووة،  اًمشِّ

، أمو اعمَْفِدي قن ومػمون ؿمخصقتلم ,اعمفدي اعمـتظر,وهذه اًمشخصقي هل اإلموم اًمثوين قمنم

                                                             
 -35ص ـل قمنميي،( خمتٍم اًمتحػي آصم1)
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اعمفدي حمؿد سمـ احلًـ  ، واإلموم,اعمفدي إول واعمؿفد ًمإلموم ,سمورزشملم، ومهو: اًمقامين

 اًمعًؽري- 

قمـد مالطمظي "وهذا اًمؽالم صموسمً ذم يمتى اًمقامين، طمقٌ يؼقل أطمد أكصور اًمدقمقة اًمقامكقي: 

اًمروايوت اًمنميػي اًمتل شمتحدث قمـ قمٍم اًمظفقر، سمنكصوف شمتؽشػ طمؼقؼي وضمقد ؿمخصقتلم 

اًمثوكقي: ؿمخصقي  مـ اًمعؽمة ذم زمـ اًمظفقر اعمؼدس: إومم: اإلموم اعمفدي حمؿد سمـ احلًـ،

(1)"رضمؾ مـ آل حمؿد، واقمتؼم اعممًمػ ذًمؽ طمؼقؼي هموئٌي قمـ أذهون اًمؽثػميـ
 - 

 :عيد املَدٓني : أّصاف املَدٖ امليتعزًارابع
َقعيقمـ أذهون  وً هموئٌ ىمد يؽقنممو  مو ؾمٌؼقمغم  اعمفديقن زاد ومؼد شمطؾؼ  وً ـوك أوصووم، أن هاًمشِّ

فو ويقصػ هبو يمذًمؽ اًمقامين، ومـ هذه يصح إـمالىم ,اإلموم اًمثوين قمنم,قمغم اعمفدي

إوصوف: اعمفدي، واًمؼوئؿ، وصوطمى إمر، هذه إًمؼوب اًمثالصمي قمـدمو يؼرأهو أو يًؿعفو أي 

ؿمقعل يتٌودر إمم ذهـف مـذ اًمؾحظي إومم أن اعمؼصقد هق حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري، ًمؽـ أشمٌوع 

 ف هبو- ، ويصح وصػاًمقامين رأوا أن شمؾؽ إوصوف شمصؾح إلمومفؿ

 افقصػ إول )ادفدي(:

محؾ يمؾ اًمروايوت  وً قؾَمؿ هبذا آؾمؿ، وًمؽـ ًمقس صحقحٓ ؿمؽ ذم أن اإلموم اعمفدي يُ " 

(2)"اًمتل شمذيمر اعمفدي ذم زمـ اًمظفقر قمؾقف ًمقوقح أهنو ٓ شمؼصده
، واؾمتدًمقا سمروايي قمـد 

فدي، ومفذه أؾمامء إكف يٌويع سملم اًمريمـ واعمؼوم اؾمؿف أمحد وقمٌداهلل واعم"اًمطقد وومقفو: 

(3)"صمالصمتفو
 ، أي أن وصػ اعمفدي يصؾح ًمقامكقفؿ- 

 افقصػ افثوين)افؼوئؿ(: 

أن اًمؼوئؿ وصػ يطؾؼ قمغم  وً اًمؼقل سمون يمؾ آل حمؿد ىمّقام، وصحقح أيض اً صحقح ضمد"

(4)"اإلموم اعمفدي وًمؽـف يطؾؼ يمذًمؽ قمغم ؿمخصقي أظمرى مـ آل حمؿد ذم زمـ اًمظفقر
 ،

ظـ أيب محزة "ره اًمشخ اعمػقد قمـ قمالموت فمفقر اعمفدي اعمـتظر: ودًمقؾفؿ قمغم ذًمؽ، مو ذيم

                                                             
 - 3ص ئؿ واًمقامين،( رؾموًمي ذم وطمدة ؿمخصقي اعمفدي إول واًمؼو1)

 - كػًف، واًمصػحي كػًفو اعمرضمع (2)

 -454اًمغقٌي، ص (3)

 - 5ص ئؿ واًمقامين،خصقي اعمفدي إول واًمؼورؾموًمي ذم وطمدة ؿم(4)
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.. إػ ؿول: كعؿ، وافـداء مـ ادحتقم،. افثاميل، ؿول: ؿؾً ٕيب جعػر خروج افسػقوين مـ ادحتقم؟

(1)"أن ؿول: وخروج افؼوئؿ مـ آل حمؿد حمتقم
، ومػفؿ أشمٌوع اًمقامين مـ اًمروايي أهنو شمدل دًٓمي 

اًمتل شمًٌؼ فمفقر اإلموم اًمثوين قمنم، ومنذا يمون مـ قمالموت فمفقره  واوحي قمغم اًمعالموت

ظمروج اًمؼوئؿ يمام ذم اًمروايي، ومؽقػ ؾمقؽقن ظمروضمف مع فمفقره، ومؾزم أن مـ اؾمؿف اًمؼوئؿ 

 ؾمقظفر ىمٌؾف وؾمقؿفد ًمف-  ,يؼصدون اًمقامين,ؿمخص همػمه

 افقصػ افثوفٌ)صوحى إمر(:

فدي، ًمؽـ ذم اًمقىمً كػًف شمطؾؼ قمغم ويليت هذا اًمقصػ مـ إوصوف اًمتل شمطؾؼ قمغم اعم

همػمه، ومؼد ضموء ذم روايي أن أم صوطمى إمر سمنمهتو ؾمقداء، ومل شمؽـ سمنمة أم حمؿد سمـ احلًـ 

اًمعًؽري ؾمقداء، سمؾ يموكً أم اًمقامين سمنمهتو ؾمقداء، ومػل روايي قمـد اًمـعامين، قمـ يزيد اًمؽـود، 

ف صبف مـ يقشػ ابـ أمي شقداء، إن صوحى هذا إمر ؾق"شؿعً أبو جعػر افبوؿر يؼقل:ىمول:

(2)"يصؾح اهلل فف أمره دم فقؾي
- 

وقمـد اإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي، أؾمامء وأًمؼوب مـفو مو هق مشؽمك سملم مو ذيمره أكصور اًمقامين 

سمف اإِلَموِمقَّي: اعمـتظر،  تاكػرد سمعض مو هق مشؽمك: اعمفدي واًمؼوئؿ، ووسملم اإِلَموِمقَّي، ومام

ذم يمتوسمف (مفدي إمؿ )هلو صوطمى واعمـصقر، وقمـقن
(3)

 - 

وشمقضمد أوصوف اكػرد هبو اًمقامين، فمفرت ذم أؾمامء يمتى إكصور، أو مـ ظمالل مو يـنم أو 

يؽتى ذم يمتٌفؿ، أو قمـوويـ سمعض أسمقاب اًمؽتى واعمـشقرات أو اعمؼوٓت وإسمحوث ذم جمؾي 

إول، واًمقامين اعمققمقد،  اًمٍماط اعمًتؼقؿ واعمقىمع اًمرؾمؿل قمغم آكؽمكً، ومـفو: اعمفدي

ويص اإلموم اعمفدي، رؾمقل اإلموم اعمفدي، ظمؾقػي اإلموم اعمفدي، يامين واإلموم اًمثوًمٌ قمنم، 

، وسمف ىمول وً اإلموم، ومـ إمقر اعمٌوًمغ ومقفو، أن أكصور اًمقامين يزقمؿقن أن رؾمقل اهلل يمون يامكق

 مـ اًمثوين واًمقامين اًمقؿـ، مـ ٕهنو مؽي ذم أي اًمقؿـ ذم سمعٌ حمؿد إول وموًمقامين"اًمقامين كػًف: 

(4)" اًمعراق إصكم مقـمـفو إمم اإلسمراهقؿقي قمقدة مًػمة ذم اعمنمق ذم يٌعٌ إول اًمقامين ذريي
 - 

                                                             
 - 1.347ج( اإلرؿمود، ًمؾؿػقد، 1)

 - 166( اًمغقٌي ًمؾـعامين، ص2)

 =هـ1.1432، ط294سمف اًمنميػي، صقمٌداهلل طمًـ آل درويش، سمعـقان: أؾمامء اإلموم وأًمؼو ( ًمؾشقخ3)

 ، سمدون كنم-م2411

 - 32ص ،واًمؼوئؿ واًمقامين( رؾموًمي ذم وطمدة ؿمخصقي اعمفدي إول 4)
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ايوت آل اًمٌقً قمغم وىمد أيمدت رو"أمو قمـ مًلًمي اًمقامين اعمفدي ومفق اعمؿفد ًمإلموم اعمفدي، 

(1)"ؿع ًمف أكصورهجيخيرج ىمٌؾ اإلموم اعمفدي اً أن هـوك ممفد
 - 

 أيب ظـ"وشمقضمد روايوت قمدة اقمتؿد قمؾقفو اًمقامين وأكصوره إلصمٌوت مفدويي اًمقامين، ومـفو: 

 افسػقوين خروج...دم خز ضقيؾ إػ أن ؿول: -ظؾقفام افسالم-ظذ بـ حمؿد جعػر أيب ظـ بصر،

 بعضف يتبع اخلرز مــظو كظوم واحد، يقم دم واحد، صفر دم واحدة، شـي دم واخلراشوين وافقامين

 رايي مـ أهدى رايي افرايوت دم وفقس كوواهؿ، دـ ويؾ وجف، ـؾ مـ افبلس ؾقؽقن ،وً بعض

 افـوس ظذ افسالح بقع حرم افقامين خرج ؾنذا صوحبؽؿ، إػ يدظق ٕكف هدى: رايي هل افقامين،

ظؾقف،  يؾتقي أن دسؾؿ حيؾ وٓ هدى، رايي رايتف ؾنن إفقف ضكفؾو افقامين خرج وإذا مسؾؿ، وـؾ

(2)"مستؼقؿ ضريؼ وإػ احلؼ إػ يدظق ٕكف افـور: أهؾ مـ ؾفق ذفؽ ؾعؾ ؾؿـ
 - 

 اًمروايي هذه ذم اًمٌوىمر اإلموم"سمؼقًمف:  (أظمٌور اًمطوهريـ  )وقمؾؼ قمغم هذه اًمروايي صوطمى

(3)"وراًمـ أهؾ مـ قمؾقف اعمؾتقي وإن اًمرايوت أهدى اكفسمل اًمقامين رايي ويٌلم اًمقامين إشمٌوع قمغم يميمد
 - 

 إثبات املَدّٓ٘ للٔناىٕ:: ًاخامض
اعمزقمقمي  ,جيتفد اعمفديقن سمؽؾ وؾمقؾي، ويلشمقن سمليمثر مـ دًمقؾ وروايي مـ روايوت آل اًمٌقً

ًمقثٌتقا أن ًمإلموم اعمفدي ممفد وويص ورؾمقل أرؾمؾف ًمقؿفد ًمف ىمٌؾ فمفقره، وذًمؽ ,واعمؽذوسمي 

ًمؽ اًمػجقات اًمقاؾمعي سملم مـ ظمالل زّم اًمـصقص وشمطقيعفو ًمغروفؿ، وؾموقمدهؿ قمغم ذ

 اًمروايوت واًمتـوىمض اًمغريى سمقـفو، ومـ سملم هذه اعمحووٓت:

َقعييمشػ أشمٌوع اًمقامين طمؼقؼي اًمروايوت اًمشقعقي اًمتل يعتؿد قمؾقفو قمؾامء ومراضمع : أوًٓ  ، اًمشِّ

أن هذه اًمروايوت همػم مًتؼقؿي واًمتـوىمض سمقـفو واوح وسملم، وسمذًمؽ أىمومقا احلجي قمغم اعمراضمع، 

، ومـ سملم تـوىمض وآظمتالف سملم اًمروايوت وٓ يؿؽـ اجلؿع سمقـفو ومال يصؾح أن يؼقم دًمقالً وموًم

هذه اًمروايوت مًلًمي وصػ اإلموم اعمفدي مـ كوطمقي قمؿره أو صػوشمف اجلًديي، وموعمفديقن ذيمروا 

شمـوىمضوت قمدة ذم اًمروايوت اًمتل شمعروً ًمقصػ اإلموم اعمفدي، ومـفو وصػ ًمقن سمنمشمف، 

                                                             
م، 2411=هـ1.1432، ط125قمقؾ مقؾمقي، ص( أظمٌور اًمطوهريـ ذم اعمفدي واعَمْفِدّيلم، اًمًقد إؾمام1)

 (-132، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي

 - 264( اًمغقٌي ًمؾـعامين، ص2)

 - 131( اًمًقد إؾمامقمقؾ مقؾمقي، ص3)
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أشؿر يعتقره مع "سملن ًمقن سمنمشمف أؾمقد: طمقٌ يصػ اإلموم اًمصودق اًمؼوئؿ سمؼقًمف:ومروايي شمؼقل 

(1)"شؿرتف صػرة مـ شفر افؾقؾ
أمر  ىمولطمقٌ "، وأظمرى شمؼقل إن ًمقن سمنمشمف أسمقض:

مؼب  أبقض افزمون آخر دم وفدي مـ رجؾ خيرج: ظذ ادـز -ظع بـ أيب ضوفى-ادممـغ

(2)"بحؿرة،...
 - 

إًمقف ومو  افؿ ومقام دقمقأسمرزه اعمفديقن ًمقس سمغريى قمؾقفؿ ومفؿ أكػًوهذا اًمتـوىمض اًمذي 

قمغم شمـوىمض ومًقؼقم قمغم  لـقمغم صمؿي شمـوىمض، واعمؼدمي أن مو سمُ حيووًمقن إىمـوع اًمـوس سمف أمر ىموم 

أن يـشل قمـف شمـوىمض، وإكام يػعؾ اعمفديقن هذا ًمقتقصؾقا عمرادهؿ ًمقس شمـوىمض وؾمتؽقن اًمـتقجي 

ومفـوك ؿمخصقتون، وقمؾقف يتحتؿ أن شمؽقن  اً أكف مو دام هـوك شمـوىمض إذإٓ، ومرادهؿ أن يؼقًمقا 

اًمشخصقي إومم: اإلموم اعمفدي، واًمثوكقي: أمحد اًمقامين، وشمؾؽ هل اعمحووٓت اًمتل يًعك هلو 

 مـ اًمظفقر اإلموم قمـد ؿمؽؾ ذم اًمقاوح اًمتـوىمض"اًمقامين وأكصوره، وذم ذًمؽ يؼقل أطمدهؿ: 

 يموكو رضمؾلم هـوك سملن ؿمؽ أدكك يؽمك ٓ اجلًؿقي اًمصػوت وطمقيك ومـ اًمعؿريي اًمؼقؿي كوطمقي

 مجقع ذم وصػو  ىمد ومهو واطمد، رضمؾ قمغم شمـطٌؼ أن يؿؽـ ٓ ومفل اًمروايوت، سمتؾؽ مؼصقديـ

 آل ىموئؿ هق اًمروايي ذم اعمؼصقد اًمشخص سملن ؿمفودة وهذه أو اإلموم، اعمفدي أو سموًمؼوئؿ اًمروايوت

(3)"يمذًمؽ وموإم وً أيض اعمفدي وهق وً أيض حمؿد
 - 

وأن  ,قمغم طمد زقمؿفؿ,أهنؿ اؾمتدًمقا سموحلديٌ اًمذي ضموءت ومقف اًمقصقي اعمؼدؾمي: وً ثوكق

إمم  ومؾقًؾؿفو اًمقوموة طميشمف ومنذا"اعمؼصقد ذم هذه اًمقصقي هق اًمقامين، وهذا ضمزء مـ اًمروايي: 

 ومنذا ،وً فديم اصمـو قمنم سمعده مـ نيؽق صمؿ ،وً إموم قمنم اصمـو ومذًمؽ آل حمؿد، مـ اعمًتحػظ حمؿد اسمـف

 قمٌد وهق أيب واؾمؿ اؾمؿ يموؾمؿل  :أؾمومل ًمف صمالصمي اعمؼرسملم اسمـف أول إمم ومؾقًؾؿفو اًمقوموة طميشمف

 قمغم يـص )اًمقصقي( اًمًوسمؼ واحلديٌ"،)اعمممـلم هق أول اعمفدي،:اًمثوًمٌ وآؾمؿ وأمحد، اهلل

  أمحد ذريي مـ ًمثوينا اعمفدي يؽقن أن أول اعمَْفِدّيلم ومالسمد أمحد اسمـف إمم سمعده مـ اإلمومي أن

                                                             
، 141سمـ ـموووس، صػر سمـ حمؿد ، ريض اًمديـ أيب اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ مقؾمك سمـ ضمعػتـاعمالطمؿ واًم (1)

 هـ، كنم ممؾمًي صوطمى إمر -1.1416ط

 -449ص ،سملقمالم اهلدى ( إقمالم اًمقرى2)

م، إصدارات أكصور 2411=هـ2.1432، ط26ذ أمحد طمطوب، صاسمي إرض وـموًمع اعمنمق، إؾمتو( د3)

 (-74، اًمعدد)اإلموم اعمفدي
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(1)"اً أسمد وهؽذا اعمفدي،
 - 

وملكصور اًمقامين يرون أن اعمراد سملمحد هق أمحد احلًـ ٓ همػمه، وهبذه اًمروايي يدًمؾقن قمغم أن 

ًمإلموم اعمفدي ذريي وأن أمحد احلًـ مـ ذريي اإلموم اًمثوين قمنم وهق اعمفدي إول ٕسمقف، ومػل 

حلًـ، ومـ اًمروايوت اًمتل اؾمتـدوا إًمقفو واقمتؿدوا قمؾقفو، اًمروايي ومؾقًؾؿفو إمم اسمـف أي أمحد ا

اثـو   افؼوئؿ بعد مـو إن" ؿول:  اهلل ظبد أيب ظـ"روايي ضموءت ذم )سمحور إكقار( وومقفو: 

"(2) احلسغ وفد مـ وً ظؼ مفدي
ذم اعمَْفِدّيلم  وً ذيمر هذه اًمروايي صوطمى )إرسمعقن طمديثو، 

 اهلومش قمزى مرضمعفو إمم سمحور إكقار- وذريي اًمؼوئؿ( سمـػس اًمـص، وذم 

ًمف أصحوب وقمددهؿ صمالئامئي وصمالصمي قمنم، وأول  ,اًمثوين قمنم,أن اإلموم اًمؼوئؿ: وً ثوفث

 قمكم اإلموم قمـ ضموء"همٓء اًمثالصمامئي  وصمالصمي قمنم هق أمحد احلًـ اًمقامين، وموًمروايي شمؼقل: 

(3)"إسمدال--- مـ اًمٌٍمة وآظمرهؿ مـ أوهلؿ إن أٓ
ط اًمًقد اعمقؾمقي سملم هذه اًمروايي ، ويرسم

 ًمعدة وذًمؽ اًمقؿـ، مـ خيرج إول اًمقامين سملن اًمؼقل يؿؽـ ٓ"وسملم روايي اًمقصقي ومقؼقل:

 اًمٌٍمة ومـ اًمعراق، مـ خيرج اعمفدي اإلموم أكصور أول أن قمغم إئؿي شمميمد قمـ وردت أظمٌور

(4)"اهلل رؾمقل وصقي كصً إذ سموًمتحديد
ظمر قمغم اًمـص اًمًوسمؼ، آ وً ، وذيمر اعمقؾمقي شمعؾقؼ

واؾمؿف  اًمٌٍمة، مـ يؽقن أن سمد ومال وىموئدهؿ أمػمهؿ هق سمؾ إصحوب أول هق وموًمقامين"وومقف:

"(5)اعمفدي  اإلموم ذريي ومـ أمحد،
 - 

َقعيأهنؿ يؼمهـقن سموًمروايوت اًمشقعقي اًمتل يًتدل هبو  :وً رابع قمغم مفدهيؿ، أؾمؼطفو  اًمشِّ

جعػرافبوؿر: إن صوحى هذا إمر ؾقف صبف مـ يقشػ،  يبأ ظـ"اعمفديقن قمغم يامكقفؿ، ومـفو:

                                                             
م، 2411=هـ1.1432، ط16وفمؿ اًمعؼقكم، صك ، اًمشقخعَمْفِدّيلم وذريي اًمؼوئؿذم ا وً ( إرسمعقن طمديث1)

 (-124، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي

، وىمد اـمؾعً قمغم اًمروايي قمـد اعمجؾز (53.145ج) ـمفور،( سمحور إكقار اجلومعي ًمدرر أظمٌور إئؿي ا2ٕ)

، يمام ذيمر وً اصمـو قمنم مفدي ، وًمقس"مـ وًمد احلًلم وً يو أسمو محزة إن مـو سمعد اًمؼوئؿ أطمد قمنم مفدي "وومقفو 

 أكصور اًمقامين- 

 -148ص، ( راضمع: سمشورة اإلؾمالم ذم قمالموت اعمفدي3)

 - 141( أظمٌور اًمطوهريـ ذم اعمفدي واعَمْفِدّيلم، اًمًقد إؾمامقمقؾ مقؾمقي، ص4)

 -141ص، أظمٌور اًمطوهريـ ذم اعمفدي واعَمْفِدّيلم(5)
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(1)"...شقداء أمي ابـ
: اشمػؼً اًمروايوت ىموئالً  "ؾمقداء"وقمؾؼ اًمـعامين ذم اهلومش قمغم يمؾؿي ،

قمغم أن أم اعمفدي رومقي أو مغرسمقي، وًمقًً ؾمقداء، وٓ يٌعد أن يؽقن اًمشٌف اعمؼصقد ذم 

مـ يقؾمػ مـ  وً ذم ًمقؾي، ومقؽقن اعمعـك أن ومقف ؿمٌفسمؼقًمف: اسمـ أمي يصؾحف اهلل  اً احلديٌ مػن

ضمفتلم: سمؽقكف اسمـ أمي، وسملن اهلل حيدث شمطقرات ؾمقوؾمقي ذم اًمعومل دومعي واطمدة متفد ًمٌدايي أمره 

 - وفمفقره

قمقا أن هذه اًمروايي شمـطٌؼ قمغم اًمقامين وًمقس  ورسمام مو ىموًمف اًمـعامين دومع أكصور اًمقامين أن يدَّ

 ًمقس إمر صوطمى أن قمغم شمدل واوح هق يمام اًمروايي وهذه-، --":صوراعمفدي، ومقؼقل أطمد إك

 ًمقًً ,اًمًالم قمؾقفو,كرضمس اًمًقدة احلًـ ٕن أمحد اًمًقد ورؾمقًمف وًمده اعمفدي سمؾ اإلموم

(2)"ؾمقداء 
 - 

َقعيإذا يمون ذم اقمتؼود : وً خومس أن هـوك مـ يؾتؼل سموإلموم ذم همقٌتف، وًمقس هذا إٓ  اًمشِّ

َقعيمـ  ًمؾؿؼرسملم اخلُؾَّص هق  ,اعمفدي إول,، ودًمً قمؾقف اًمروايوت، ومؾقس همػم اًمقاميناًمشِّ

 هذا فصوحىإن ؿول:  افصودق، اهلل ظبد أيب ظـ"اعمؼصقد سمذًمؽ ذم كظر اعمفديلم، يمام ذم اًمروايي:

يؼقل:  وبعضفؿيؼقل: ؿتؾ،  وبعضفؿ موت، :بعضفؿ يؼقل حتك تطقل إحدامهو :غؽقبت إمر

 ؽره وٓ ويل مـ أحد مقضعف ظذ يطؾع ٓإٓ كػر يسر،  ره مـ أصحوبف، ؾال يبؼك ظذ أمذهى

(3)"أمره يع افذي إٓ ادقػ
 هرسمعقـف، ًمؽـ اًمقامين وأكصو وً ، وإن يموكً اًمروايي قمومي ٓ حتدد ؿمخص

اًمذي  ,سموقمتٌوره اعمفدي إول مـ اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم,يرون أهنو ومثقالهتو شمعلم اًمقامين أكف 

 قمغم داًمي سحيي ىمٌؾفو واًمتل اًمروايي وهذه"س همػمه، وذم ذًمؽ يؼقل اًمزيودي: سموإلموم وًمق يؾتؼل

 ويليت أمره يكم اًمذي اعمقمم إٓ أوٓده فمفقره طمتك  زمـ ذم يعؾؿ سمؿؽوكف ٓ اعمفدي اإلموم أن

(4)"إول اعمفدي أي إؿمؽول وٓ مـوزع سمال  اًمقيص وهق اإلموم طمؽؿ سمعد طمؽؿف
 - 

 اًمقامين سمؽؾ مو يًتطقعقن، إلصمٌوت دقمقهتؿ ومفدويي مفدهيؿ، ويامكقي يامكقفؿ، يؼمهـ أشمٌوع 

                                                             
 -166( اًمغقٌي ًمؾـعامين، ص1)

، 172اًمديراوي، ص قمٌداًمرزاق هل احلؼ اعمٌلم، شملًمقػ: إؾمتوذ د احلًـ( دقمقة اًمًقد أمح2)

 (-144، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2412=هـ1.1433ط

، وىمول اًمـعامين: ًمق مل يؽـ يروي ذم اًمغقٌي إٓ هذا احلديٌ ًمؽون ومقف يمػويي عمـ 176، صؾـعامينًم( اًمغقٌي، 3)

 شملمؾف-
 )مرضمع ؾموسمؼ(-97هلل، اًمشقخ طمقدر اًمزيودي، صي ا( اًمقامين اعمققمقد طمج4)
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وهذا مـ ظمالل إدًمي اًمتل ًمػؼقهو ٔل اًمٌقً وهؿ مـفو سمراء، سمؾ أشمقا سملدًمي مـ اًمؽتوب 

ومعؿؾ اًمقامين وأشمٌوقمف يمام هل اًمعودة أن يؾًٌقا احلؼ سموًمٌوـمؾ،  ,سمعفديف اًمؼديؿ واجلديد,اعمؼدس

ـوس، ومجؾٌقا إدًمي، مـ يمؾ مؽون ًمقؼقًمقا ًمؾدمهوء، هذا يامكقو ومفديـو، شمعوًمقا ويؼـعقا سمف اًم

َقعيوموعمفديقن يرون أهنؿ اًمػرىمي اًمـوضمقي وهمػمهؿ مـ ,واكضؿقا إمم اًمػرىمي اًمـوضمقي واًمًـي هؿ  اًمشِّ

 - (أمحد اعمققمقد)، وؾملذيمر إدًمي اًمتل ذيمرهو صوطمى يمتوب,اًمػرىمي اًمضوًمي

 :-حمند بً احلضً العضكزٖ-َدٖ ظَْر امل عالمات: ًاصادص
قمالموت شمدل قمؾقف ىمٌؾ ,حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري,م اعمفدييرى اعمفديقن أن ًمإلمو

فمفقره، أو متفد ًمظفقره، وهل متقاومؼي ذم أهمؾٌفو مع اإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي، وإن يمون إمر قمـد 

فؿ وسموقمؽماومفؿ، ويٌلم اجلؿقع متٌويـ ومتـوىمض واقمؽمف اعمفديقن سمذًمؽ ممو ؾمقظفر ذم يمالم

ومـ اعمًؾامت أكف ًمظفقر اإلموم قمالموت طمتؿي "قع اًمعالموت وشمعددهو، ومقؼقل: أطمدهؿ شمـ

أو قمالموت واوحي وأظمرى همػم واوحي قمغم وضمف اًمدىمي وموًمرؾمقل  (*)وقمالموت همػم طمتؿقي

وًمؽـ اًمؽقػقي اًمتل يظفر هبو اإلموم، فؿ أطموديٌ يمثػمة ومعتؼمة ذم وصػ حمؿد وإئؿي كؼؾً قمـ

(1)"قمغم صوطمى إمر وً هـوك سمعض اًمتًؽم قمغم سمعض إمقر وذًمؽ طمػوفم
 - 

 افـقع إول )افعالموت احلتؿقي(:

َقعيمو ضموء ذم اًمروايي اعمشفقرة قمـد   ظالموت: طفقر مخس فؾؼوئؿ: ظـ أيب ظبداهلل"، اًمشِّ

(2)"قداءافب دم واخلسػ افزـقي، افـػس وؿتؾ افسامء، مـ وافصقحي وافقامين، افسػقوين،
، واؾمتدل 

أمحد طمطوب هبو إؾمتوذ
(3)

 افؼوئؿ ؿقوم ؿبؾ مخس :اهلل ؿول ظبد أيب ظـ"صمؿ ضموءت رواييأظمرى: ، 

                                                             
قمـ معغم سمـ ظمـقس ىمول: "قمـد اًمـعامين ذم همقٌتف، وومقفو: ًمؾعالموت إمم روايي ؿذم شمصـػقف وارسمام اؾمتـد)*( 

 "ؾمؿعً أسمو قمٌداهلل يؼقل: مـ إمر حمتقم، ومـف مو ًمقس حمتقم، ومـ اعمحتقم ظمروج اًمًػقوين ذم رضمى
 -311ص

ة وضمقد ممفد ًمإلموم صوطمى اًمعٍم واًمزمون، اإلموم حمؿد سمـ احلًـ اعمفدي، مقىمع ( سمحٌ طمقل ضور1)

، شمقزيع طمًقـقي ومدرؾمي أكصور 6اًمًقد أمحد احلًـ ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي واًمقامين اعمققمقد، ص

 ، سموًمعراق-اإلموم اعمفدي

 -261ًمؾـعامين، ص  ،اًمغقٌي( 2)

 -28، ص( داسمي إرض وـموًمع اعمنمق3)
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(1)"افزـقي افـػس وؿتؾ افقامين، وخروج بوفبقداء، واخلسػ وافسػقوين، افعالموت: افصقحي، مـ
 ،

قمٌداًمعوزم اعمـصقري إؾمتوذواؾمتدل هبو 
(2)

 - 

هؾ اًمصقحي أم  قى مـذ أول وهؾي، وملي اًمعالموت ؾمتؽقن أوًٓ ويظفر اًمتـوىمض ذم اًمؽمشم

اًمًػقوين وأي قمالمي شمعؼى إظمرى، ًمـرى مدى شمـوىمض اًمروايوت اًمتل يًتدل هبو اعمفديقن 

آظمر مـ اًمعالموت،  اً ومـ ىمٌؾفؿ ؿمقعتفؿ، وؾمقتضح هذا أيمثر ذم روايوت أظمرى ذيمرت قمدد

وموًمعالموت اخلؿس اًمتل وردت هـو: اًمًػقوين
(3)

واًمصقحي، 
(4)

، وىمتؾ اًمـػس اًمزيمقي
(5)

 ،

 ، واًمقامين- ,أي سموًمًػقوين,واخلًػ سموًمٌقداء

أمقي اًمـًى واؾمؿف) قمثامن سمـ قمـًٌي(، وهق مـ أظمٌٌ "واًمًػقوين ذم كظر آصمـل قمنميي: 

ومػمؾمؾ  وً هؾ اًمٌقً، ويظفر ذم اًمشوم ويًتقزم قمؾقفو صمؿ جيفز ضمقشٕاًمـوس ومـ أًمد أقمداء اهلل 

ًمعراق وآظمر إمم اعمديـي صمؿ إمم مؽي ًمؾؼٌض قمغم اإلموم اعمفدي، وذم اًمصحراء سملم مـف إمم ا ىمًامً 

                                                             
 -436ًمؾطقد، ص  ،غقٌياًم( (1

 -33اًمدقمقة اًمقامكقي اعمٌوريمي، صطمقار ىمصيص مًٌط ذم  (2)

اظمتؾػ اعمفديقن طمقل حتديد ومػفقم ؿمخصقي اًمًػقوين، ومؼقؾ إكف ؾمػقوين واطمد، وىمقؾ: إهنام ؾمػقوكون  (3)

أؿمخوص،  قمدة ويشؿؾ وحتورسمف، اًمقامين ود شمؼػ اًمتل اًمٌوـمؾ جلٌفي وشمرضمح قمـدهؿ أن اًمًػقوين رمز

، وأكف يًوسمؼ اًمقامين إمم اًمؽقومي ًمؾؼتول ذم وىمً واطمد، وؾمقؽقن ظمروضمف مـ اًمشوم اً واطمد وً ؿمخص ًمقسو

 ،44ص، "طمقار ىمصيص مًٌط ذم اًمدقمقة اًمقامكقي اعمٌوريمي"اكظر: ،اً ذم ؿمفر رضمى وعمدة مخًي قمنم ؿمفر

 149كم،صاًمعؼق كوفمؿ ًمؾشقخ( اًمثوًمثي–احلؾؼيإومم)"اعمققمقد اًمقامين ؿمخصقي ذم دراؾمي"واكظر:

 - (سمتٍمف)

( شمـوزع اًمؼقم طمقل حتديد مدًمقل اًمصقحي قمغم أىمقال: ىمقؾ اعمـودي هبو ضمؼمئقؾ، وىمقؾ إكف مؾؽ مـ اعمالئؽي، 4)

وسموجلؿع سملم اًمروايوت يموكً اًمصقحي عمؾؽ مـ اعمالئؽي وهق ضمؼمئقؾ، وشمؽقن سموؾمؿ صوطمى إمر 

 ومو سمعدهو-445ص "اًمقامكقي اعمٌوريمي قمقةطمقار ىمصيص مًٌط ذم اًمد"واعمفدي واًمقامين، سموظمتصور مـ 

َقعي( وىمد صمًٌ قمـد 5)  وً سمـ احلًـ ذا اًمـػس اًمزيمقي ىمٌؾ مخًي قمنم يقم اً ؿديرؾمؾ حم أن اإلموم اعمفدي اًمشِّ

، وذم اًمغقٌي ًمؾطقد، قمـ ؿمعقى احلداد، قمـ 57هبوت، صومـ ىمقومف ٕهؾ مؽي ومقؼتؾقكف، اكظر: اعمتش

فقس بغ ؿقوم افؼوئؿ وبغ ؿتؾ افـػس افزـقي إٓ مخسي ظؼ  يؼقل:صوًمح ىمول: ؾمؿعً أسمو قمٌداهلل

( مـ اًمصػحي كػًفو، واًمؽتوب كػًف، هق حمؿد سمـ قمٌداهلل سمـ احلًـ 3وذم هومش) ،272ص، "وً يقم

سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، أسمق قمٌداهلل، اعمؾؼى سموٕرىمط وسموعمفدي وسموًمـػس اًمزيمقي، أطمد إمراء 

ذم رضموًمف ذم أصحوب اًمصودق ىموئاًل: ىُمتِؾ ؾمـي مخس ,أي اًمطقد,قمده اًمشقخ إذاف مـ اًمطوًمٌقلم،

    وأرسمعلم وموئي سموعمديـي- 
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اعمديـي ومؽي شمـخًػ هبؿ إرض ومتٌؾعفؿ، وقمـدئذ يـفض اعمفدي مـ مؽي صمؿ إمم اعمديـي صمؿ إمم 

يتعؼى اًمًػقوين ويتؿ اًمؼضوء قمؾقف ذم سمقً  وً وين إمم اًمشوم ومػمؾمؾ اإلموم ضمقشاًمؽقومي ومقػر اًمًػق

(1)"اعمؼدس
 - 

سمؾ ىمد وصؾ اًمتـوىمض مـتفوه، وشمؾؽ والًمي اًمـؼقل سمعد والًمي اًمعؼقل، سملن ظمروج اًمقامين 

 اهلل ظبد أيب ظـ"واًمًػقوين ذم ؾمـي واطمدة، سمؾ ذم ؿمفر واطمد، سمؾ ذم يقم واطمد، يمام ذم اًمروايي:

واخلراشوين افسػقوين افثالثي: : خروجؿول
(2)

 واحد، يقم دم واحد صفر دم شـي واحدة دم وافقامين،

(3)"إػ احلؼ يدظق ٕكف افقامين: رايي مـ أهدى رايي ؾقفو وفقس
دراؾمي )، وذيمرهو صوطمى يمتوب 

(ذم ؿمخصقي اًمقامين اعمققمقد
(4)

، وهق إذا يموكً وً ومصقح وً واوح وً سحي وهـو كقضمف ًمؾقامين ؾممآً  ،

ويقم هذه اًمروايي شمؼقل سمخروج اًمقامين واًمًػقوين واخلرؾموين ذم ؾمـي واطمدة وؿمفر واطمد 

م طمتك أن، 1999ومؿـذ قموم  ,م1999ويمام شمؼدم ذم اًمتؿفقد أكف اكطؾؼ سمدقمقشمف ذم قموم ,واطمد،

؟ ومفق واطمد مـ اصمـلم، إمو أن شمؽقن  اً ومل خيرج اًمًػقوين وٓ اخلرؾموين، ومام مقىمػ اًمقامين إذ

َقعياًمروايي همػم مؼٌقًمي، ومقؽقن اًمقامين قمغم طمؼ، أو شمؽقن اًمروايي مؼٌقًمي قمـد  ق اعمتػؼف وه اًمشِّ

ومنن يموكً مؼٌقًمي أدت إمم شمؽذيى اًمقامين ٓ  ,ؾمقاء اإِلَموِمقَّي أو اعمَْفِدّيلم,قمؾقف إذا يًتدًمقن هبو

وهـو يؼع أمحد إؾمامقمقؾ وأشمٌوقمف ذم ملزق ٓ يًتطقعقن اخلروج مـف، وذًمؽ ٕهنؿ ومنوا  "حموًمي، 

                                                             
هـ، ممؾمًي اًمناج 1.1423، ط73و72ح اًمعوعمل اعمـتظر، أيقب احلوئري، ص اعمصؾ ( اإلموم اعمفدي1)

 -ًمٌـون,سمػموت واًمتقزيع، ًمؾطٌوقمي واًمـنم

راؾموين هق أظمر، وقمـدمو يضقؼ إمر سموعمفديلم ومؿخرضمفؿ أن يؼقًمقا: طمقل أمر اخل وً ( زاد إمر اًمتٌوؾم2)

 اًمشخصقوت اًمثوكقيي ذيمر اًمـظرقمـ همض قمـ كوهقؽ اًمظفقراًمرئقًقي، ًمشخصقوت اعمصوديؼ شمعدد"

 روايي ىمرأت وملكً إذا ،وً شموم ومفامً  اًمروايوت ذم اعمذيمقرة إطمداث ومفؿ اؾمتحوًمي يًتقضمى اعمؼوم ًمضقؼ

 ًمؽ أيـ ومؿـ اعمثول، قمغم ؾمٌقؾ واًمدضمول واًمًػقوين واخلراؾموين اًمقامين ومقفو يشؽمك ومعورك أطمداث شمذيمر

 هذا يمون وإذا ؿمخصقوت، قمدة شمـطٌؼ قمغم أن ممؽـ اًمتل اعمػوهقؿ شمؾؽ مـ ًمؽؾ هقاعمصداق مـ شمعرف أن

 مصوديؼ شمشخقص ذم اعمتٌعي اًمؼقيي شمؾؽ اًمرمزيي ؾمٌى قمـ وً ىمقي شمًوؤًٓ  ذًمؽ يثػم أٓ ،مًتحقالً 

 يموكً اًمرمزيي شمؾؽ إن قمغم ودًمقالً  اً ممذ ذًمؽ أٓ يؽقن سمؾ اإلمؽون، ىمدر وشمصعقٌفو اًمظفقر قوتؿمخص

 سملم اعمختؾطي اعمؿفد ؿمخصقي وهل سموًمتؾؿقح، إٓ اًمروايوت شمػصح قمـفو مل وظمطػمة مفؿي ًمغويي مؼصقدة

 -39و38ص "اسمي إرض وـموًمع اعمنمقد"اكظر  -ًمؾظفقر ذم اًمتؿفقد اعمشؽميمي اًمشخصقوت شمؾؽ

 - 446ًمؾطقد، ص ،( اًمغقٌي3)

 - 147كوفمؿ اًمعؼقكم، ص ( اًمشقخ4)
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هنو دًمً قمغم أن ظمروج اخلروج سموًمظفقر ومنن إطموديٌ شمٌطؾ دقمقة أمحد إؾمامقمقؾ مـ رأس: ٕ

اًمًػقوين واًمقامين واخلرؾموين ذم ؾمـي واطمدة ذم ؿمفر واطمد ذم يقم واطمد، وقمؾقف وملمحد إؾمامقمقؾ 

(1)"ًمقس سموًمقامين: ٕكف مل يظفر اًمًػقوين سمعد ذم هذه إيوم
- 

 وً واخلراؾموين ذم كظر آصمـل قمنميي هق اجلقش اًمذي ؾمػمومع اًمرايوت اًمًقد، وؾمقؽقن مراومؼ

َقعيهق مـ اًمعالموت احلتؿقي واًمؼريٌي مـ فمفقر اعمفدي، ومؼد ضموء قمـ أطمد قمؾامء ًمؾقامين و ,اًمشِّ

 اً إذا رأيتؿ افرايوت افسقد ؿد أؿبؾً مـ ؿبؾ خراشون ؾوئتقهو  وفق حبققمغم هذه اًمروايي) وً معؾؼ

(ظذ افثؾٍ ؾنن ؾقفو خؾقػي اهلل ادفدي
(2)

وأفمـ أن اًمذي يرومع شمؾؽ اًمرايوت هق ذًمؽ "ىمقًمف:   ,

يـتٍمان قمغم ضمقش  اً ين عمالطمؼي ضمقش اًمًػقوين، وأظمػمهلوؿمؿل احلًـل اًمذي خيرج هق واًمقاما

(3)"اًمًػقوين
  - 

َقعيويدطمض مزاقمَؿ اًمقامين ذم اًمدقمقة اًمقامكقي، وكقوسمتف قمـ اإلموم اعمفدي ، أطمُد أقمالم   اًمشِّ

خلوصي قمـ احلجي، سمؾ همويي إن أهؿ مو ورد ذم اًمقامين ٓ يرىمك إمم إصمٌوت كقوسمتف ا":، ىموئالً اإلمومقي

إمر يمقن دقمقشمف إمم احلؼ، ومـفوج آل اًمٌقً ووٓيتفؿ، ووٓيي اعمفدي، وٓ يدقمق إمم سمركومٍ 

إصالطمل يؽمأس هق ومقف، ويعلم كػًف ًمؾؼقودة، هذا مع يمقن قمالموت ظمروضمف ذم ؾمـي فمفقر 

قن ظمروج اًمقامين مـ ًمؾصقحي اًمًامويي، واؾمتقالء اًمًػقوين قمغم اًمشوم، وؾمقؽ وً احلجي، أي مقايمٌ

 .(4)"اًمقؿـ سمودموه اًمؽقومي
ومام كػوه اًمًـد قمـ ؿمخصقي اًمقامين أصمٌتف اًمقامين ، ًمؾقامين ودقمقشمف ومو ؾمٌؼ يعد ىموصؿي اًمظفر

ًمـػًف، وأن همويي إمر ًمؾقامين هق أن يدقمق إمم مـفوج إئؿي وآل اًمٌقً، وًمقس سمركومٍ إصالطمل 

يمام أن اًمًـد ًمػً اكتٌوهـو ًمٌمء، وهق أن ظمروج اًمقامين يرأؾمف اًمقامين، يمام هق احلول ذم دقمقشمف، 

ًمؾصقحي، وهذا اًمقامين ىمد ظمرج مـذ ؾمـقات ومليـ  وً ؾمقؽقن ذم ؾمـي فمفقر  اعمفدي، وومقايمٌ

اعمفدي؟ وأيـ اًمصقحي؟ صمؿ إن ظمروج اًمقامين ؾمقؽقن مـ اًمقؿـ، وأمحد احلًـ اًمقامين اعمزقمقم 

 ًمقؿـ، ومفذا وهمػمه يـؼض دقمقة اًمقامين-أن مـ مقاًمقد اًمٌٍمة سموًمعراق، وًمقس مـ ا

                                                             
 - 117ص دقمل اعمفدويي،( اًمشفى إمحديي قمغم م1)

 -51.82أظمٌور إئؿي إـمفور، ج( سمحور إكقار اجلومعي ًمدرر 2)

 -72و71ل اعمـتظر، ص( اإلموم اعمفدي اعمصؾح اًمعوعم3)

هـ، مريمز اًمدراؾموت اًمتخصصقي 1.1425سمتٍمف، ط34صًـد، اكظر: ومؼف قمالئؿ اًمظفقر، حمؿد اًم( 4)

 ذم اإلموم اعمفدي، اًمـجػ إذف-
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وكؼرر مو ذيمرشمف ذم أول اًمؽالم قمـ اًمعالموت أهنؿ ؾمقؼرون سمتـوىمضفؿ ويعؾـقن أن ذم إمر 

أؿمقوء، وأكف شمقضمد أمقر يصعى قمؾقـو ومفؿف إٓ قمـ ـمريؼ اإلموم، وكحـ كؼقل أيـ اإلموم طمتك 

 أهؾ ؾمػم وهق وإصمٌوشمف، سمرهـتف إمم اًمتقصؾ أردت عمو مميد وهذا"ًمؼد أقمؾـفو أطمدهؿ، كًلًمف؟ 

 مصوديؼ معرومي اعمًتحقؾ مـ أصٌح سمحقٌ اًمرمز، سمطريؼي اًمظفقر ًمعؿؾقي اًمقصػ ذم اًمٌقً

 ذًمؽ يؽقن يرؾمؾف طمتك مـ كػًف أو اإلموم ـمريؼ قمـ إٓ إطمداث أو إمويمـ، أو إؿمخوص

(1)"سموـمؾ ؾمقاه مو ويمؾ احلؼ اًمـوس ذم أكف قمغم ًمف دًمقالً 
 - 

ْفِدي قن أمرهؿ ودقمقهتؿ ذم أهنو همومضي وهمػم واوحي وًمقس يمؾ واطمد وهبذا يؾخص اعمَ 

يًتطقع ومفؿفو، ومدقمقهتؿ ومقفو أمقر مًتحقؾ معرومتفو، ومـ أراد معرومي سمعض إمقر اًمغومضي 

طؾع قمغم مو أؿمؽؾ قمؾقؽ، ًمؼد تؾي سموإلموم، ومقىمتفو ؾمأو أن يؽقن ًمؽ ص وً ومنمو أن شمؽقن إموم

 وؾؾتؿ وأوؾؾتؿ- 

 ٔناىٕ:تعدد عخصٔ٘ ال
َقعييٌدو أن اًمتـوىمض قمـد اعمفديلم  أمر مًؾَّؿ سمف طمتك ذم اًمشخصقي اعمحقريي إؾموؾمقي  اًمشِّ

ؿمخصقي اًمقامين، ومؼد دار طمقهلو اخلالف، واًمؽالم قمغم ًمًون إكصور ومفؿ يعؽمومقن سمتعدد 

 مـ ":,ومفؿ يعدون يمؾ مـ يـتًى ًمؾدقمقة اًمقامكقي يامين,ؿمخصقي اًمقامين، ومقؼقل أطمد اعمفديلم

 يمؾ وذم خمتؾػي وسمصقغ متعددة مرات اًمقامين ذيمرت ؿمخصقي أن يتٌلم اًمٌقً أهؾ روايوت ظمالل

 سموإلموم اخلوص اًمقامين همػم هق اًمقؿـ مـ يليت اًمذي اًمقامين أن ويتٌلم اًمصقرة، مـ وً ضموكٌ كػفؿ مرة

 اإلموم يؿلم هق اًمـور، واًمذي أهؾ مـ قمؾقف اعمؾتقي اًمٌوىمر وىمول واإلموم اهلل رؾمقل ذيمره اًمذي

 قمغم ىموئد وً أيض اًمقامين وهلذا اًمـوس، مـ اًمٌقعي يلظمذ اًمذي اعمقمم وهق ضمققؿمف اعمفدي وىموئد

(2)"اًمقامين يامين وهق ضمققؿمف
 - 

يامين اإلموم اعمفدي وهق طمجي قمغم اًمـوس وهق صوطمى "ومظفر هـو صمالصمي يامكقلم: إول: 

ًمقامين اًمرئقز، اًمثوًمٌ: يامين اًمقؿـ، ويليت اًمدقمقة اًمقامكقي، اًمثوين: يامين اًمعراق، وهق مـ أشمٌوع ا

(3)"مـ اًمقؿـ
 - 

                                                             
 )مرضمع ؾموسمؼ(-41ص وـموًمع اعمنمق،( داسمي إرض 1)

 - 76ص د طمجي اهلل،( اًمقامين اعمققمق2)

 - 29ص ـموًمع اعمنمق،( داسمي إرض و3)
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َقعيويليت طمديٌ  ذم يمتٌفؿ، وذم ذًمؽ  وً اإِلَموِمقَّي قمـ اًمقامين وفمفقره ًمؾؿفدي واوح اًمشِّ

حتدث ذم اًمقؿـ، ومتدح يمام شمذيمر إطموديٌ طمريمي أظمرى ممفدة ًمؾؿفدي "يؼقل اًمؽقراين:

--وشمذيمر سمعض اًمروايوت دظمقل اًمؼقات اًمقامكقي إمم ٍمشمف،-ين وشمقضمى قمغم اعمًؾؿلم كىموئدهو اًمقام

 وً هوم اً اًمعراق عمًوقمدة اإليراكقلم ذم مقاضمفي ىمقات اًمًػقوين، يمام يٌدو أن هلذا اًمقامين وىمقاشمف دور

(1)"ذم احلجوز، ذم كٍمة اإلموم اعمفدي  
 - 

عتؼدات يظفر أن ومؽرة اًمقامين متعورف قمؾقفو ذم مومؿـ ظمالل يمالم اًمؽقراين اًمًوًمػ 

َقعي ، ومـ اًمٌدهيقوت اًمشقعقي ذم اعمفدويي، سموقمتٌورهو طمريمي ؾمتخرج ىمٌؾ اعمفدي، وممفدًة اًمشِّ

طمقٌ إن اًمؽقراين ىمول إن اًمقامين ؾمتؽقن اًمقؿـ سمدايي  وً ؽـ يٌدو اخلالف واوحًمظفقره، ًم

اعمحتؿؾ أن  طمريمتف، صمؿ يـطؾؼ إمم اًمعراق عمقاضمفي اًمًػقوين، أمو اعمفديقن ومؼوًمقا سموًمثالصمي، وأكف مـ

 اً يؽقن قمراىمل ويؿـل وصموًمثفؿ اًمقامين إصكم، وإصكم ؾمقـطؾؼ مـ اًمعراق ومـ اًمٌٍمة حتديد

ٓ مـ اًمقؿـ، وىمد يؽقن اًمذي دومعفؿ ًمذًمؽ قمدم إمؽوكقي اجلؿع سملم اًمروايوت أو حمووًمي إىمـوع 

ثٌتقا أن أمحد اًمعقام، أو إدظموهلو ذم أذهون اًمـوس، ومفق ذم اًمـفويي ختٌط وشمشتً، وموًمغويي أن ي

إؾمامقمقؾ هق أمحد احلًـ اًمقامين، وإن مل يتقاومر ومقف وًمق ذط واطمد، وهذا أدظمؾفؿ وأدظمؾ 

َقعي ذم ضُمْحر ٓ يًتطقعقن اخلروج مـف إٓ سملن يتؼمأوا مـ اًمروايوت اعمؽذوسمي اًمتل كًقهبو ٔل  اًمشِّ

 ڱ ڳژ هلل ومقفؿ:اًمٌقً سمؾ وًمرؾمقل اهلل، ويعقدوا إمم صقاهبؿ ورؿمدهؿ وإٓ ومفؿ ممـ ىمول ا

 -         [144] اًمؽفػ: ژڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

هلذه إطمداث اًمتل قمالمي ًمظفقر اعمفدي اعمـتظر، ,قمـد اعمفديلم,أمو قمـ اًمتًؾًؾ اًمزمـل

ؿمفر رضمى، صمؿ ذم رمضون ,ظمروج اًمقامين واخلراؾموين واًمًػقوين ذم ؿمفر واطمد "ومتؽقن يمذًمؽ

ؾمقؽقن ىمتؾ اًمـػس اًمذيمقي، وذم ؿمفر اعمحرم ذم اًمذي سمعده شمؽقن اًمصقحي، صمؿ ذم ذي احلجي 

(2)",حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري,اًمًـي اًمتل شمؾقفو يؽقن ىمقوم اًمؼوئؿ
 - 

 ,يمام شمعد قمـد آصمـل قمنميي,وهذه اًمعالموت اخلؿس اًمتل ؾمٌؼ ذيمرهو شمعد قمـد اعمفديلم

ؽمف سمف حيقم طمقهلو، وهذا اقم قمالموت طمتؿقي اًمظفقر، وإن يموكقا يعؽمومقن سملن قمدم اًمقوقح

 - (داسمي إرض وـموًمع اعمنمق) صوطمى

                                                             
 -22عومكم، صقمكم اًمؽقراين اًم ًمؾشقخقمٍم اًمظفقر،  (1)

 -39و38ص "ـموًمع اعمنمقداسمي إرض و": ( اكظر اجلدول2)
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 ظـ واثؾي بـ ظومر ظـ"وهـوك روايي أظمرى ذيمرت قمنم قمالموت ًمظفقر اعمفدي، وومقفو:

 وافدجول، افسػقوين، مـفو: افسوظي ٓبد ؿبؾ ظؼة اهلل: رشقلؿول: ؿول   ادممـغ أمر

وخسػ  ظقسك، وكزول ا،بفمغر مـ افشؿس وضؾقع افؼوئؿ، وخروج وافدخون، وافدابي،

(1)"فؾؿحؼ افـوس تسقق ظدن ؿعر مـ خترج وكور افعرب، بجزيرة وخسػ ،بودؼق
 - 

قمغم صمؿي ظمالف ذم اعمًلًمي اًمقاطمدة،  علماًمجد مًلًمي إٓ وشمؼع ك كوومـ ظمالل اًمٌحٌ مو يمد

ويظفر اًمتـوىمض ووقح اًمشؿس ذم راسمعي اًمـفور، وهذا فمفر ذم اًمتؿفقد قمـد احلديٌ قمـ 

ة اًمقامكقي، ومـ أيمثر اعمًوئؾ اًمتل ؾمطع اخلالف ومقفو وارشمػع مًلًمي اعمفدويي، اًمتعريػ سموًمدقمق

طمقٌ إهنو مًلًمي ٓ ىمقؿي ًمؾشقعي سمدوهنو، وهل ًُمّى وِصامم دقمقة اًمقامين، طمقٌ مفدويتف ويامكقتف، 

ومفق يصقح سملكف اعمفدي إول مـ اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم سمعد إئؿي آصمـل قمنم، ومتؾؽ ظمراوموت 

 ظمراوموت-  شمتؾق

 افـقع افثوين )افعالموت ؽر احلتؿقي(:

، وسمعضفو حتؼؼ، ,قمغم طمد وصػ أكصور اًمقامين,وىمد يعؼم قمـفو سملهنو يمثػمة ومتػرىمي

َقعيواًمٌعض أظمر مل يتحؼؼ سمعد، وملمو اًمعالموت اًمتل حتؼؼً، وهل مشؽميمي سملم اعمفديلم و  اًمشِّ

ٕكف ىمد أقمدت ,خلالف، وطمتك ٓ يؽقن شمؽراراإِلَموِمقَّي آصمـل قمنميي سمـًٌي ٓ يظفر ومقفو ا

 ومًلىمتٍم قمغم سمعضفو: ،أسمحوث ذم ىمضقي اعمفدي اعمـتظر وشمـووًمتف سموًمتػصقؾ

 ـثرة احلروب وافػتـ وأخبورهو:-6

َوشقف " واًمعجقى أن اعمفديلم يًتشفدون قمغم فمفقر اعمفدي سملدًمي مـ اإلكجقؾ، وومقف:

َفو، وفؽـ  هِذهِ تؽقن  َأن َُٓبدَّ  تْرَتوُظقا. َٕكَّف َٓ  ُظُروا،ُاكْ  ُحُروٍب.  َوَأْخَبورِ  َتْسَؿُعقن بحُروب ؾُّ ـُ

(2)" فقس ادـتفك بعد
(اعمققمقد أمحد )ؾمتشفد سموًمػؼرة اًمًوسمؼي صوطمى يمتوب، وىمد ا

(3)
، وشمٌعفو 

 افزموف هلو آخر دم كبقؽؿ بقً أهؾ دوفي إن: بـ يورس ظامر وظـ"سمروايي ٔل اًمٌقً وومقفو: 

  افروم ظؾقؽؿ اشتثورت ؾنذا أموراهتو، حتك جتلء وـػقا إرض ؾوفزمقا تؿرأي ؾنذا أمورات،

                                                             
 - 47ص (،داسمي إرضيمتوب )، وذيمرهو صوطمى 268ؾطقد صًم ،( اًمغقٌي1)

 م، دار اًمؽتوب اعمؼدس سمؿٍم-5.2446ط، 24.6متك: إصحوح  ( إكجقؾ(2

 - 18قمالء اًمًومل، ص :( إقمداد3)
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(1)" إرض دم احلروب وتؽثر، ..اجلققش. وجفزت وافسك
. 

 خراب بوبؾ)افعراق(:-1

يرى اعمفديقن أن ظمراب اًمعراق قمالمي ودًٓمي قمغم ىمرب فمفقر اعمفدي، طمقٌ إن اًمـصقص 

 وؿول: َؾَلَجوَب  ...":سمذًمؽ، ومـفو مو ضموء ذم اًمتقراة اًمقرادة ذم اًمعفديـ اًمؼديؿ واجلديد أظمؼمت

 ًْ ، َشَؼَط ًْ هو ادَْـُْحقَتيِ  آهلتَفو ََتوثِقؾِ  َومجقعُ  َبوبُِؾ، َشَؼَط َ (2)"إَْرضِ  إَِػ  ـََّسَّ
، وضموء ذم 

َخ "اإلكجقؾ: ةٍ  َوََصَ ًْ  َؿوئاِل: َظظِقؿٍ  بَِصْقٍت  بِِشدَّ ًْ  ! َشَؼَط  وً َصوَرْت َمْسَؽـوَ  ! اْفَعظِقَؿي َبوبُِؾ  َشَؼَط

(3)"َوممُْؼقٍت  كِجسٍ  ضوئِرٍ  فُِؽّؾْ  وً َوحْمَرش كِجٍس، فُِؽّؾْ ُروٍح  وً َوحْمَرش فَِشَقوضِغ،
، وًمتػًػم هذا 

أكف يدل قمغم مفدهيؿ،  وً اًمـص قمـد أهؾف كجد أكف ٓ قمالىمي ًمف سموعمفدي اًمذي يدقمل اعمفديقن يمذسم

 اإلصحوح هذا" وح اًمثومـ قمنم، يؼقل:وملطمد قمؾامء اًمـصورى ذم مؼدمتف ًمتػًػم هذا اإلصح

ًمشعٌف طمتك ٓ يشؽميمقا  هذا يظفر واهلل ،اًمـفوئك وظمراهبو اًمشقطون قمروس سموسمؾ ؾمؼقط ومقف كرى

(4)"ذم ظمطويوه 
، ويؼوس قمؾقف يمؾ مو اؾمتدًمقا سملي وً ، وسموًمتوزم ومال قمالىمي ًمف سمؿًلًمي اعمفدي إـمالىم

 همػمك قمغم صدق كػًؽ- كص مـ كصقص أهؾ اًمؽتوب، ومال يصؾح آؾمتدٓل سملدًمي 

وٓ يقضمد ذم ديـ اهلل رء اؾمؿف ـموئر كجس، سمؾ " :قمؾؼ اًمًومل قمغم اًمـص إظمػم ىموئالً و

عمو ىمودت اًمقٓيوت اعمتحدة محؾي ظمراب سموسمؾ سمطوئرهتو  اعمراد سمف اًمطوئرات، وهق مو طمصؾ ومعالً 

َقعي، صمؿ ذيمر روايي قمـد "اًمـجًي واعمؿؼقشمي دق ظـ بغداد:... ثؿ ؿول اإلموم افصو" وومقفو: اًمشِّ

(5)"فقخرهبو اهلل تعوػ بتؾؽ افػتـ وتؾؽ افرايوت حتك فق مر ظؾقـو مور فؼول هفـو ـوكً افزوراء
 ،

إمم اًمعراق هل واطمدة مـ ,أمريؽو,إن دظمقل مورىمي اًمروم"وذم سمحٌ أقمده أكصور اًمقامين:

(6)"اًمعالموت، وهؾ خيػك قمغم اعمممـلم أن أمريؽو هل اعمصداق إقمظؿ ًمؾدضمول 
 - 

 أكف يتؿ مـع أهؾفو مـ احلٍ، ومال يذهى مـفؿ إٓ اًمؼؾقؾ، "ويضوف إمم ظمراب اًمعراق،   

                                                             
  -463ص  ( اًمغقٌي ًمؾطقد،(1

 ب اعمؼدس سمؿٍم-م، دار اًمؽتو5.2446، ط21.9ؾمػر إؿمعقوء:( (2

 م، دار اًمؽتوب اعمؼدس سمؿٍم-5.2446، ط18.2و اًمالهقيت:( رؤيو يقطمـ(3

 -183، صس ومؽري، يمـقًي اًمعذراء سموًمػجوًمياًمؼس أكطقكقق ف:ذطم (4)

 - 24و19قمالء اًمًومل، ص :( أمحد اعمققمقد، إقمداد5)

احلًـ ويص ورؾمقل  ( سمحٌ طمقل ضورة وضمقد ممفد ًمإلموم صوطمى اًمعٍم واًمزمون، مقىمع اًمًقد أمحد6)

 - 6اإلموم اعمفدي واًمقامين اعمققمقد، ص
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ومفؿ ومقام سمقـفؿ (1)"ويٌتغم أهؾفو سمجقر اًمًؾطون وهمالء إؾمعور، ويمذًمؽ اظمتالف طُمؽَّ
- 

 خراب مك:-3

 هلو قمجى وآيتف اًمعالموت قمالمي مٍم صوطمى (هذه اًمروايي: ومؼد كًٌقا ًمإلموم قمكم

 أسمقاسمؽؿ، ؾمقطرق اعمفدي أن وموقمؾؿ ظمرج إن اجلد، ويغػم اؾمؿ حمؿد ورأؾمف طمًـ ىمؾٌف ات،أمور

(اًمثؾٍ قمغم اً وطمٌق وً زطمػ ائتقه أو اًمًحوب، ىمٌوب ذم إًمقف ـمػموا أن يؼرقمفو ومؼٌقؾ
، ويعؼى (2)

 ،(حمؿد طمًـل مٌورك)اؾمؿف  مٍم طمويمؿ أن اعمعؾقم ومـ" سمؼقًمف: (أمحد اعمققمقد)قمؾقفو صوطمى 

 رأؾمفو طمًـل، أي آؾمؿ ىمؾى شمعـل ىمؾٌف طمًـوأن  إمم مٌورك، )ؾمقد( مـ ضمده ؿاؾم همػم وىمد

 دقمقة هل وهو ووعػفو، مٍم ظمراب وسمون احلؽؿ، مـ ظمرج يعـل  آؾمؿ إول، وىمد دحمؿ

(3)"إرض أـمراف ذم شمدّوي اًمؼوئؿ )أمحد(
، وىمد زال طمؽؿ حمؿد طمًـل مٌورك ومل  كًؿع قمـ 

َقعيمفدي  َقعيقمـ ، ومل يلت وً ؿمقئ اًمشِّ أن اعمفدي اعمـتظر ىمد ـمرق إسمقاب، ومدل ذًمؽ قمغم  اًمشِّ

 يمذب اًمروايوت-

 ـثرة افزٓزل وافػقضوكوت وإوبئي وادجوظوت:-4

شمعددت اًمعالموت واًمدٓٓت قمغم فمفقر اعمفدي، ومـ هذه اًمعالموت يمثرة اًمزٓزل 

َقعيوايوت سمـصقص مـ اًمؽتوب اعمؼدس، صمؿ سمر وً وإوسمئي ومو ؿموهبفو، واؾمتدًمقا أيض اعمـًقسمي  اًمشِّ

وزٓزل  مـ افـوس صديد خقف ظذ إٓ افؼوئؿ يؼقم ٓ افبوؿر: اإلموم ظـ"ٔل اًمٌقً، ومـفو:

(4)"،...ذفؽ ؿبؾ وضوظقن افـوس يصقى وبالء وؾتـ
 دول اًمعوملَ  مـ ذم يمثػم اًمققم جيري ومو"، 

 واًمؽقكقي، اعمـوظمقي ػماتواًمتغ واًمػقضوكوت، وإوسمئي اًمزٓزل يمثرة مـ إكؽوره أطمد سمقؾمع ًمقس

 ممو هق ذًمؽ وهمػم اًمعوعمل آىمتصود واهنقور ،وً ضمققم سموعمقت اعماليلم هيدد اًمذي اعمجوقمي وإكذار

 ممو وأظمطر أيمؼم اعمخػل شمليمقد أن وسمؽؾ وهمػمهو، اعمتحدة يموٕمؿ دوًمقي ممؾمًوت ىمٌؾ مـ معؾـ

  ًمف يًٌؼ ملَ  إيوم هذه اًمٌنميي شمشفده اًمذي اًمشديد واخلقف اًمذقمر أن سمؾ سمؽثػم، معؾـ هق

                                                             
 - (سموظمتصور) 164و159واًمثوين، ص( اًمِعْجؾ، اجلزء إول 1)

 -334ًمًقد قمكم قموؿمقر، ص( موذا ىمول قمكم قمـ آظمر اًمزمون، إقمداد: ا2)

 - 28( ص3)

 -52.231مـ اًمًػقوين واًمدضمول، ج سموب قمالموت فمفقره ( سمحور إكقار،(4
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(1)"مثقؾ
- 

 اشؿ حوـؿ احلجوز ظذ اشؿ حققان:-5 

وهذا مـ اًمغراسمي سمؿؽون أن يتؿ شملويؾ اًمروايوت سمعد ووعفو سمام يـوؾمى هقاهؿ، وهذا متعؾؼ 

َقعيسمعؿقم  صمؿ سمؿـ يمون مـفؿ، وموعمفديقن اؾمتغؾقا هذه اًمروايوت عمصؾحتفؿ، وملشمقا سمؿثؾ هذه  اًمشِّ

 حسبً رأيتف إذا حققان اشؿ ظذ اشؿف رجؾ احلجوز حيؽؿ" اًمـٌل: قمـ أمحد، مًـد قمـ اًمروايي

 ويؾ اهلل ظبد اشؿف أخ فف خيؾػف رء ظقـف دم ترى ٓ مـف اؿسبً وإذا افبعقد مـ احلقل ظقـف دم

(2)"احلجي بظفقر أبؼـؿ بؿقتف بؼوين -وً ثالث أظودهو - مـف فشقعتـو
 - 

 وذم طمققان اؾمؿ قمغم اًمًعقديي مؾؽ ومفد هق وهذا" :وئالً و أطمد إشمٌوع ذم يمتوسمف ىموقمؾؼ قمؾقف

 ذم اًمصػوت هذه دمتؿع أن اًمًفؾ مـ وًمقس اًمؼريى، مـ رء ومقف وًمقس سمعقد مـ احلقل قمقـف

 ومليـ، اهلل قمٌد مقت ظمؼم ؾمقى رء اًمروايي مـ يٌؼ ومؾؿ اهلل قمٌد سمعده طمؽؿ وىمد ؿمخص،

 وً شمؼريٌ ؾمـقات سمًً ىمٌؾف خيرج أكف ايوتاًمرو ذيمرت وىمد احلجي؟ اإلموم ىمٌؾ خيرج اًمذي اعمؿفد

(3)"ذًمؽ؟ قمـ كػًف أطمديمؿ ؾملل هؾ
- 

 طفقر ـػ دم افسامء:-6

أي وىمً فمفقر ,قمـ أؾمامء سمـً قمؿقس: قمالمي ذًمؽ اًمققم"واؾمتدًمقا هبذه اًمروايي 

(4)"يد متتد مـ اًمًامء واًمـوس شمدور ًمؽماهو ,اعمفدي
ىمد فمفرت اًمؽػ طمًى مو "، ومفذه اًمعالمي 

(5)"وؾمو اًمػضوئقي، وهل آيي ؾمامويي شمضوف إمم مو ؾمٌؼفوكؼؾتف ويموًمي ك
 - 

 اجلراد إمحر:-7

ذق أومريؼقو وشمًٌى سمخًوئر ضمًقؿي ذم احلؼقل اًمزراقمقي، وذم  ومؼد همزا اجلراد إمحر ومعالً "

م، أومودت مـظؿي إهمذيي واًمزراقمي)وموو( أن محؾي ـمقارئ دوًمقي كجحً ذم 2449يقكقق  24يقم 

                                                             
 - 21قمالء اًمًومل، ص :قمداداعمققمقد، إ( أمحد 1)

 -122( يمتوب موئتون ومخًقن قمالمي،ص(2

 - 25طمقدر اًمزيودي، ص اًمقامين اعمققمقد طمجي اهلل، اًمشقخ( 3)

اًمؼمهون ذم قمالموت "، وقمزاه إمم يمتوب 23، ًمعالء اًمًومل،  ص"أمحد اعمققمقد "( ضموءت اًمروايي ذم يمتوب4)

ار اًمصحوسمي ، ومل أضمده، حتؼقؼ: ىمًؿ اًمتحؼقؼ سمد69عمتؼل، ص، ٓسمـ طمًوم اًمديـ ا"مفدي آظمر اًمزمون

 م، دار اًمصحوسمي ًمؾـنم-1992=هـ1.1412سمطـطو، ط

 -23،24ص د طمجي اهلل،( اًمقامين اعمققمق5)
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(1)"ؼو وضمـقهبوسمنمق أومري مقاضمفي اجلراد إمحر
 وً ، وىمول ذم كػس اًمصػحي ومـ أيوت أيض

 أمحر مقت اًمؼوئؿ يدي سملم"قمكم:  اإلموم ىمول هبذه اًمروايي اجلراد إمحر سمؾقن اًمدم مًتدًٓ 

(2)"اًمدم--- يملًمقان طمقـف همػم ذم وضمراد طمقـف ذم وضمراد أسمقض ومقت
 - 

 أمحد أيت ظذ افسحوب:-8

ريٌي واعمريٌي واًمعجقٌي، قمـدمو يزقمؿ اعمفديقن أن اؾمؿ أمحد فمفر ذم إهنو مـ اًمعالموت اًمغ

اًمًحوب وٓ يعؼم إٓ قمـ أمحدكو، ومـ اعمدهش زقمؿفؿ أن هذا أمر أيمدشمف اًمـصقص ذم يمؾ 

يدًمؾ قمغم هذه اخلراومي سمـصقص  ,قمالء اًمًومل أطمد اعمممـلم سمدقمقة اًمقامين,اًمرؾموٓت، وموعمدقمق

ص إول مـ اًمعفد ؾي مـ ىمريى أو سمعقد سملمر أمحد اًمقامين، واًمـمـ اًمتقراة واإلكجقؾ ًمقس هلام ص

بُّ  ؾـزل"اًمؼديؿ وومقف:   َؾَخَرَجو َوَمْرَيؿَ  هوُرونَ  َوَدَظو اخْلْقَؿِي، َبوِب  دم َوَوَؿَػ  َشَحوٍب  َظُؿقدِ  دم افرَّ

(3)"ـاَِلمهو
َحوِب، َمعَ  َيْليِت  هَقَذا"اًمثوين مـ اًمعفد اجلديد، وومقف: ، واًمـص ؾُّ  َشتـُْظُرهُ وَ  افسَّ  َظغ، ـُ

(4)"---إَْرضِ  ؿبوئِؾِ  مجقعُ  َظَؾْقفِ  َوافَّذيـ ضعـقه، ويـقح 
 - 

قمغم اعمًؾؿلم أهنؿ يممـقن هبذا، وشمتقامم  ,ؾمؾؿـو اهلل مـ اخلراوموت,سمؾ اومؽمى هذا اًمًومل

 : أمورٌوىماًم اإلموم ىمول"، ومؼد اؾمتـد هلذه اًمروايي: وً اًمروايوت اعمصطـعي ًمقزداد إمر ومظوفمي وىمٌح

 ومو  :ىمؾً ًمصعى،ا اًمؼوئؿؽٌؿ ًمصوطم وذظمر اًمذًمقل، ظمػم اًمًحوسملم وموظمتور ىمد ذا اًمؼركلم أن

 ؾمػميمى أكف أمو يريمٌف، ومصوطمٌؽؿ وصوقمؼي وسمرق ومقف رقمد ؾمحوب مـ يمون مو: اًمصعى؟ ىمول

(5)"إؾمٌوب ويرىمك ذم اًمًحوب
 - 

سمعد أن  "أيًؾـدا" وهل صمقرة سمريمون"صمؿ ووح هذه اًمًحوب سمصقرة فمفر ومقفو اؾمؿ أمحد، 

كتٍ قمـف صقرة ومو ظمطتف ؾمحوسمي اًمدظمون ذم اًمًامء، إكف اؾمؿ اًمؼوئؿ  وً ومور  اًمؼميمون أطمدث دظموك

ؼذ واعمخؾص )أمحد(، وإذا ؾملًمً عموذا أمحد؟ اجلقاب: ٕضمؾ يمؾ مو شمؼدم ومو يليت مـ اًمؼوئؿ ـواعم

ك قمـد اًمقفقد أمحد قمـد اعمًؾؿلم يًووي اًمؼوئؿ قمٌداحلؽقؿ قمـد اعمًقحقلم يًووي اًم ًّ  ؼوئؿ مـ ي

                                                             
 - 24كػًف، ص اعمرضمع( 1)

 - 34( مـتخى إكقار اعمضقئي، ص2)

 -12.5( ؾمػر اًمعدد:3)

 -1.7( رؤيو يقطمـو اًمالهقيت:4)

 - 429ت، ص( سمصوئر اًمدرضمو5)
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(1)"ر سمؽؾ ووقح، واحلؿد هلل رب اًمعوعملمظومفق اعمصؾح اًمعوعمل اعمـت
 - 

احلؿد هلل اًمذي هداكو ًمإلؾمالم اًمصحقح، واشمٌوع مـفٍ اًمًؾػ اًمٍميح، وقمووموكو مـ ظمٌؾ 

َقعي  واعمَْفِدّيلم، وكًلل اهلل  اًمثٌوت قمغم احلؼ واهلدايي ًمؾجؿقع-  اًمشِّ

 تل مل تتحؼؼ بعد، وأهنو ؿريبي مـ طفقر ادفدي، ومـفو:وأمو افعالموت اف

ؿول: ــً ظـ بدر بـ اخلؾقؾ إزدي "خسقف افؼؿر وـسقف افشؿس دم رمضون،-6

، ؾؼول: آيتون  تؽقكون ؿبؾ ؿقوم افؼوئؿ مل تؽقكو مـذ هبط آدم إػ أيب جعػر ظـد وً جوفس

ره، ؾؼول رجؾ: يو ابـ إرض، تـؽسػ افشؿس دم افـصػ مـ صفر رمضون وافؼؿر دم آخ

رشقل اهلل، تـؽسػ افشؿس دم آخر افشفر وافؼؿر دم افـصػ، ؾؼول أبق جعػر: إين أظؾؿ مو 

(2)"تؼقل وفؽـفام آيتون مل تؽقكو مـذ هبط آدم
 ٓ اًمروايي هذه ذم وردشمو اًمؾتون واًمعالمتون" ،

 سموؾمتحوًمي ًمًلماجلو أطمد اطمتٍ وىمد اًمطٌقعقي، إؾمٌوب حتً اًمقاىمع أرض قمغم حتؼؼفام يؿؽـ

 مـ اخلروج يؿؽـ ومفؾ ،وً أيض طمصقهلام أيمد وًمؽـف اًمرضمؾ ىمقل اًمٌوىمر اإلموم وأيد ذًمؽ طمصقل

 ـمرح ذم اعمؼصقدة هل وطمدهو اًمرمزيي إن وهل ضمؾقي واوحي واطمدة سمـتقجي إٓ اًمطرح هذا

(3)"اعمفدي اإلموم ىمٌؾ مـ وً آطمتجوج هبو ٓطمؼ وًمغرض كوطمقي، مـ احلػظ ًمغرض اًمعالموت
 - 

َقعياختالف -2  :افشِّ

 هذا يؽقن ظـ ظؿرة بـً كػقؾ ؿوفً: شؿعً احلسغ بـ ظع يؼقل: ٓ"يمام ضموء ذم اًمروايي

 ويشفد بعض، وجف دم بعض، ويتػؾ بعضؽؿ مـ بعضؽؿ يزأ حتك تـتظروكف افذي إمر

خر؟ؾؼول  ذفؽ افزمون مـ دم مو :. ؾؼؾً ففوً بعض بوفؽػر، ويؾعـ بعضؽؿ بعض ظذ بعضؽؿ

(4)"ـؾف ذفؽ ويدؾع ؿوئؿـو يؼقم ذفؽ افزمون، دم ـؾف اخلر :سغاحل
 - 

 إن كرى وهـو": ,ذم كظر اًمقامين وأكصوره-وهذه اًمعالمي أهؿ قمالمي ؾمقظفر سمًٌٌفو اعمفدي

َقعي اظمتالف ًميلسمؿً اعمفدي مرهتـي اإلموم ظمروج مًلًمي  اعمطؾؼ، احلؼ هؿ اًمٌقً  أهؾ ٕن :اًمشِّ

  مـفؿ جيد اًمٌقً، أهؾ يمالم ذم يريمز ومـ احلؼ، دمد ومليـ سمقـفؿ دحمؿ آل يؿثؾ مـ اظمتؾػ ومنذا

                                                             
 - (سمتٍمف) 31و34( اكظر: أمحد اعمققمقد، ص1)

 -دار اًمؽتى اإلؾمالمقي(، 258، 8.212ج( اًمؽوذم، ًمؾؽؾقـل، )2)

 - 46ص ـموًمع اعمنمق،( داسمي إرض و3)

 - 213( اًمغقٌي ًمؾـعامين، ص4)
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َقعي ومرج هق سمقـفؿ ومقام اًمزمون آظمر قمؾامء اظمتالف أن قمغم وشمليمقد واوحي إؿمورة (1)"اًمشِّ
 - 

 الفزق٘ الياجٔ٘؟ : ما ًٍٕاصابع
َقعيإذا يمون اظمتالف  معؾؿ مـ معومل فمفقر مفدهيؿ، أي إن أمر اعمفدي متقىمػ قمؾقفؿ  اًمشِّ

َقعيقمغم اظمتالومفؿ، هؽذا يرى اعمفديقن، ومام مقىمػ  وً يمؾق اً ومعتؿد اقمتامد اًمذيـ هؿ ظمورج  اًمشِّ

قمـ مقىمػ اعمًؾؿلم مـ أهؾ اًمًـي، ومنذا يمون اعمفدي  دقمقة اًمقامين، ويمقػ يؽقن طموهلؿ؟ ومضالً 

َقعيؾمقظفر قمـدمو خيتؾػ  َقعي، ومفؾ ًمغػمهؿ مـ همػم اًمشِّ اهلومش  اقمتٌور واكتظور، أم أهنؿ قمغم اًمشِّ

وٓ يمصمر وضمقدهؿ ذم ؿمئ، هذا ُيؽشػ قمـف ذم اًمًطقر اًمتوًمقي، مـ ظمالل كظرة اعمفديلم 

 ٕطموديٌ اومؽماق إمي- 

إِنَّ َبـِل »:  ىمول: ىمول رؾمقل اهلل قمـ أكس سمـ موًمؽ  يوت، وومقفواوًمـذيمر روايي مـ اًمرو

ًْ َظَذ إِْحَدى َوَشْبِعَغ ؾِْرَؿًي، وَ  َؿ ائِقَؾ اْؾَسَ َفو دِم إرِْسَ ؾُّ ـُ ُق َظَذ ثِـَْتْغِ َوَشْبِعَغ ؾِْرَؿًي،  تِل َشَتْػَسِ إِنَّ ُأمَّ

اَمَظيُ  َّٓ َواِحَدًة َوِهَل: اجْلَ « افـَّوِر، إِ
(2)

 - 

ذم اومؽماق إمي خمتؾػي ذم ؾمـدهو ومتـفو، ًمؽـفو   وموٕطموديٌ اًمتل وردت قمـ رؾمقل اهلل

ىمد شمؽؾؿ قمؾامء اًمًـي ذم "موم أسمقزهرة، ومؼول: ذم جمؿؾفو مؼٌقًمي ومعؿقل هبو، وأيمد ذًمؽ اإل

صحي هذا احلديٌ اًمذي روي سمعدة روايوت خمتؾػي، وًمؼد ىمول اعمؼٌكم ذم يمتوسمف)اًمعؾؿ اًمشومخ(: 

سمحقٌ ٓ شمٌؼك  وً وطمديٌ اومؽماق إمي إمم صمالث وؾمٌعلم ومرىمي روايوت يمثػمة، يشد سمعضفو سمعض

(3)"ريٌي ذم طموصؾ معـوه
- 

ًمعدد اعمذيمقر ومفق ء أهؾ اًمًـي طمقل هذا احلديٌ شمورة مـ طمقٌ اقمؾام أومفوموىمد اظمتؾػً 

سمعقـف، وشمورة حتديد اًمػرىمي اًمـوضمقي واًمػرىمي اهلؾؽك،  اً هنو ومرق يمثػمة وًمقس قمددأجمرد اًمتؽثػم و

وأن هذه اًمػرق شمديـ سموإلؾمالم "ويػفؿ مـ احلديٌ أن اًمػرق يمؾفو كوضمقي إٓ واطمدة ومػل اًمـور، 

رؾمقل اهلل وطمؼقؼي ٓ شمـؽر أن مـفو مـ كؼض  اً إًمف إٓ اهلل، وأن حمؿد ذم مجؾتفو، وشمشفد أن ٓ

مـ أصقل اإلؾمالم مثؾ همٓء اًمذيـ ضمحدوا اًمؼدر، ومفمٓء كحؽؿ قمؾقفؿ سمام حُيَؽؿ سمف  أصالً 

                                                             
 - 31ص ( اًمقامين اعمققمقد طمجي اهلل،1)

وٌط كصف وؾمــ اسمـ موضمي، طمؼؼف  ،هـ(273,هـ249أسمق قمٌداهلل حمؿد سمـ يزيد سمـ موضمي اًمؼزيـل، ) (2)

(، 3993، 134. 5وظمرج أطموديثف: ؿمعقى إركوؤوط، حمؿد يمومؾ ىمرة سمؾكم، سموب اومؽماق إمؿ، )ج

 م، دار اًمرؾموًمي اًمعؾؿقي، دمشؼ، وىمول إركوؤوط: )طمديٌ صحقح(-2449=هـ1.1434ط
 -11ص ،ؾمالمقي( شموريخ اعمذاهى اإل3)
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مـ  مـ أصقل اًمديـ، ويمؾ مـ يامصمؾ هذه اًمػرىمي، أي يمؾ مـ يـؼض أصالً  قمغم مـ ضمحد أصالً 

يمذًمؽ،  وً أن اًمػرق ًمقًقا مجقع وً ج مـ اعمؾي، ًمؽـ مـ احلؼ أيضأصقل اًمديـ كحؽؿ قمؾقف سموخلرو

مـ أصقًمف وقمؼوئده،  وً مـ اًمػرق شمديـ سموإلؾمالم، وشمؼػ قمـد طمدوده، وٓ دمحد ؿمقئ اً ومنن يمثػم

(1)"ومفمٓء ٓ كحؽؿ سملهنؿ ذم اًمـور
 - 

ىمي وسموًمرضمقع إمم يمتى اًمقامين وأكصوره، كًتطقع اًمقىمقف قمغم ومفؿفؿ ًمؾػرىمي اًمـوضمقي واًمػر

َقعياهلؾؽك، ومـظرهتؿ ختتؾػ قمـ قمؿقم  َقعي، ومنذا يمون اًمشِّ سمقضمف اًمعؿقم يرون أهنؿ اًمػرىمي  اًمشِّ

اًمـوضمقي وهمػمهؿ همػم كوضملم، ومنن اًمقامين يرى أن مـ شمٌعف واقمتـؼ دقمقشمف ومفق اًمـوضمل وإن مل يؽـ 

َقعيمـ  َقعي، وإن ظموًمػف ومل يعتؼد اقمتؼوده ومفق مـ اهلؾؽك وإن يمون مـ اًمشِّ ، يعـل هذا أن يمؾ اًمشِّ

َقعي  اًمذيـ ظموًمػقه وقموروقه ذم كظره هؾؽك وًمقًقا مـ اًمـوضملم-  اًمشِّ

ًمروايي ؿمقعقي قمـد اًمطقد،  هل أطمد معتـؼل هذه اًمدقمقة سمعد ذيمروذم ذًمؽ يؼق

 دم افـور، وؾرؿي دم ؾرؿي وشبعقن اثـتون ؾرؿي، وشبعغ ثالث ظذ إمي هذه وشتػسق----":وومقفو

 مـ ؾرؿي ظؼة ثالث :ؿول ثؿ صدره، ظذ بقده ورضب حمؿد، ويص تبعًا افتل اجلـي، وهل

 واثـتو إوشط، افـؿط وهؿ اجلـي دم مـفو واحدة وحبل، مقديت تـتحؾ وافسبعغ ـؾفو افثالث

(2)"افـور دم ظؼة
 . 

 أمي وملمو ومحًى، اًمقيص شمتٌع اًمتل هل اًمـوضمقي اًمػرىمي أن كرى اًمروايي هذه ظمالل ومـ"

 سمشؽؾ آكؼًوم هذا ويؽقن اهلل رؾمقل سمعد مـ شمتٌع إوصقوء رايي قمنم صميصمال ومتؽقن حمؿد

 ىمٌؾف، اًمذي اًمقيص مـفوج قمغم أهنؿ مدقملم إمي هذه مـ ومرىمي شمرؾمًٌ ويص ضموء ومؽؾام شمدرجيل،

 وشمرؾمًٌ ومرىمي مـ اشم ٌع ىمد يؽقن ومعـده إوصقوء مـ قمنم اًمثوين اًمقيص إمم إمر يصؾ أن إمم

 اًمقامين وهق- قمنم اًمثوًمٌ اًمقيص جملء وقمـد اًمـور، ذم يمؾفو ومرىمي قمنم أطمد إوصقوء مًػمة قمغم

 مـتحؾلم مـ قمنم اصمـو اًمـور ومرق قمدد ومقصٌح سمف، يممـقن ٓ ومرىمي قمـف شمؽمؾمى - إول واعمفدي

(3)"قمنم اًمثوًمٌ اًمقيص اشمٌعً اًمتل اًمـوضمقي اًمػرىمي وشمٌؼك اًمـور، ذم يمؾفو اعمممـلم أمػم مقدة
 - 

                                                             
، كؼاًل قمـ دراؾموت ذم اًمػرق 24ق اإلؾمالمقي، ًمؾديمتقر حمؿقد مزروقمي، صراًمػاكظر: دراؾموت ذم ( 1)

َقعياخلقارج و,اإلؾمالمقي  -(سمتٍمف)28، ص,اًمشِّ

 )مرضمع ؾموسمؼ(-524( إموزم، ص2)

 - )مرضمع ؾموسمؼ(35ص د طمجي اهلل،( اًمقامين اعمققمق3)
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ديقن أكػًفؿ وٓ يرون همػمهؿ، ومؿـ آمـ سموًمقيص اًمثوًمٌ قمنم وهق أمحد هؽذا يرى اعمف

احلًـ يمون مـ اًمـوضملم، ومـ اقمؽمض قمغم دقمقشمف ومل يممـ هبو يمون مـ أهؾ اًمـور، وأصٌح ذم 

َقعيأهؾ اًمًـي ومفؿ ذم كظر  أموشمعداد اًمػرق اهلوًمؽي،  اإِلَموِمقَّي ويمذا اًمقامين هؿ مـ أهؾ اًمـور،  اًمشِّ

َقعيشمؼقل اًمعؽس، وملهؾ اًمًـي يرون أن مذهى  ًمؽـ احلؼقؼي خموًمػ عمـفٍ رؾمقل اهلل، ومـحـ  اًمشِّ

َقعيأهؾ اًمًـي قمغم مـفٍ كٌقـو وطمٌقٌـو، وكقىمر آل سمقتف وصحوسمتف، ٓ يمام يؼقل  ذم سمعض  اًمشِّ

زوضموشمف وضمؾ أصحوسمف، وسمعدهو يّدقمقن أهنؿ اًمـوضمقن، صمؿ مو مقىمػ اعمفديلم، قمـدمو يرون أن 

اصمـو قمنم سمعد إئؿي آصمـل قمنم، وأمحدهؿ هق إول مـ اعمَْفِدّيلم آصمـل قمنم أو اعمَْفِدّيلم 

اًمثوًمٌ قمنم مـ إئؿي، ومؽقػ سمحول سمؼقي أشمٌوع اعَمْفِدّيلم آصمـل قمنم، وسمامذا طمؽؿقا قمؾقفؿ سمعد 

م أن طمٍموا اًمـوضملم ذم أشمٌوع اًمقيص اًمثوًمٌ قمنم، ومفؾ هذا صؽقك؟ أم اـمالع قمغم اًمغقى؟ أ

 فؾ وشمضؾقؾ؟أكف ضم

 يف عدٗ ىكاط:  ّٓأتٕ، الو أٍل الضي٘ يف املَدٖ امليتعزك: ًاثامي
 : أحوديٌ  ادفدي:أوًٓ 

، ويمون ٕهؾ اًمعؾؿ  ًمؼد ورد أمر اعمفدي ذم أطموديٌ يمثػمة، وروايوت قمدة قمـ رؾمقل اهلل

ومريؼ  ومػمىؾمقاء مـ اًمؼدامك أو اعمحدصملم، مو سملم مصٍح ومضعِّػ، ومقفو،  وً مـ أهؾ اًمًـي يمالم

أطموديٌ صحقحي، ومؼد ىمول اسمـ شمقؿقي أهؾ اًمًـي أن إطموديٌ اًمتل ذيمرت اعمفديأيمثر  وهق
(1)

 :

  واًمؽممذي، داود، أسمق رواهو صحقحي، أطموديٌ اعمفدي ظمروج قمغم هبو تٍحُي  اًمتل إطموديٌ نإ"

(2)"وهمػمه مًعقد اسمـ طمديٌ مـ وهمػمهؿ، وأمحد،
يؼقي أن إطموديٌ اًمقاردة  ون، ورأى آظمر

اإلموم اسمـ اًمؼقؿ ومـ همٓء، وً عضفو سمعضسم
(3)

 ىمول:أىمقال اًمعؾامء ذم اعمفدي، ٌعد أن ذيمر وم ،

                                                             
ًمـؿػمي احلراين اًمدمشؼل أمحد سمـ قمٌداحلؾقؿ سمـ قمٌداًمًالم سمـ قمٌداهلل سمـ أيب اًمؼوؾمؿ اخلي ا ( هق:1)

هـ، ًمف 728هـ، وموت معتؼاًل سمدمشؼ 661احلـٌكم،أسمق اًمعٌوس، شمؼل اًمديـ اسمـ شمقؿقي، وًمد ذم طمران 

شمصوكػ يمثػم، مـفو: اًمًقوؾمي اًمنمقمقي، اًمػرىمون سملم أوًمقوء اًمرمحـ وأوًمقوء اًمشقطون- اكظر: إقمالم 

 -1.144ًمؾزريمكم، ج

 -8.254( مـفوج اًمًـي اًمـٌقيي، ج2)

رقمل اًمدمشؼل، أسمق قمٌداهلل، ؿمؿس اًمديـ، مقًمده وووموشمف  (3) هق: حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد اًمز 

هـ[، شمتؾؿذ ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، وأًمػ شمصوكقػ يمثػمة، مـفو: إقمالم 751,هـ691سمدمشؼ،]

 -6.56ر: إقمالم ًمؾزريمكم، جظاعمقىمعلم ع رب اًمعوعملم، اًمطرق احلؽؿقي ذم اًمًقوؾمي اًمنمقمقي- اك
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، وً وهذه إطموديٌ وإن يمون ذم إؾمـودهو سمعض اًمضعػ واًمغراسمي، ومفل ممو يؼقي سمعضفو سمعض"

(1)"سمعضفو سمٌعضوشُمشد 
- 

سمـ ظمؾدونومـ أهؾ اًمًـي مـ قمورض ومؽرة اعمفدي اعمـتظر، ومـفؿ ا
(2)

سمعد ذيمره  ل، ومؼد ىمو

 وظمروضمف اعمفدّي  ؿملن ذم إئّؿي ظمّرضمفو اًّمتل إطموديٌ مجؾي ومفذه": ذم اعمفدي ضموءت ًمروايوت

ّٓ  اًمـّؼد مـ مـفو خيؾص مل رأيً يمام وهل ،اًمّزمون آظمر (3)"مـف وإىمّؾ  اًمؼؾقؾ إ
- 

 ذم اًمتعورض وأمو ":معؾؼًو قمغم أطموديٌ اعمفدي ويمذًمؽ اإلموم حمؿد رؿمقد روو، ومؼد ىمول

 أيمثر، هلو واعمـؽرون أقمن، ومقف اًمروايوت سملم واجلؿع ،وأفمفر أىمقى ومفق اعمفدي طموديٌأ

(4)"صحقحقفام ذم روايوهتو مـ سمٌمء اًمشقخون يعتد مل وًمذًمؽ ،أفمفر ومقفو واًمشٌفي
- 

: أن اعمفدي وردت ومقف أطموديٌ يمثػمة صحقحي وصموسمتي قمـ واًمذي قمؾقف أيمثر أهؾ اًمعؾؿ

تقاشمر اعمعـقي، ومٌعد رد اًمديمتقر مصطػك مراد قمغم مـؽري ، وىمد سمؾغً طمد اًمرؾمقل اهلل 

أطموديٌ اعمفدي، وذيمر أؾمامء إئؿي اًمذيـ ظمرضمقا إطموديٌ ذم اعمفدي، واضمتفد ذم قمد اًمعؾامء 

وًمقس سمعد هذا سمالغ، وسمقون، ودوموع، ورد عمـ "اًمذيـ أومردوا أطموديٌ اعمفدي سموًمتصـقػ، ىمول:

(5)"ي سموًمـصقص اًمٍمحييأكؽر اعمفدي اعمـتظر، ومفق طمؼقؼي صموسمت
- 

، وهذا مو يتػؼ اًمثوسمتي قمـ رؾمقل اهلل  اعمفدي طموديٌإليامن سملاهق اقمتؼود أهؾ اًمًـي إذًا 

َقعيمع اقمتؼود قمؿقم  ذم وضمقب اإليامن سموعمفدي، ًمؽـ ؿمتون سمقـفؿ، ومؿـ سملم إطموديٌ اًمتل  اًمشِّ

َقعييرضمع إًمقفو أهؾ اًمًـي يمام يتؿًؽ سمف   َتْذَهُى  َٓ » ، أكف ؿول: ـ افـبلظ ظـ ظبداهلل "، اًمشِّ

                                                             
، 152صحتؼقؼ: قمٌداًمػتوح أسمق همدة، إلموم اسمـ اًمؼقؿ، ًمواًمضعقػ، ( اعمـور اعمـقػ ذم اًمصحقح 1)

 هـ، كنم مؽتٌي اعمطٌققموت اإلؾمالمقي، طمؾى-1974هـ=1.1394ط

هق: قمٌداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ حمؿد، اسمـ ظمؾدون أسمق زيد، وزم اًمديـ احليمل اإلؿمٌقكم، اًمػقؾًقف  (2)

هـ- اكظر: إقمالم ًمؾزريمكم، 848هـ، شمقذم ذم اًمؼوهرة 723وًمد سمتقكسضمتامقمل اًمٌحوصمي، اعممرخ، اًمعومل آ

 -3.334ج

 -441مؼدمي اسمـ ظمؾدون، ص( 3)

 م، اهلقئي اعمصقي اًمعومي ًمؾؽتوب-1994ؾمـي اًمـنم: ، 9.416( شمػًػم اعمـور، ج4)

اًمػجر ًمؾؽماث،  م، دار2413هـ=2.1434ط، 187ص، اًمديمتقر مصطػك مرادهنويي اًمعومل، ( اكظر: 5)

 اًمؼوهرة-
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ْكَقو ْـ  َرُجٌؾ  افَعَرَب  َيْؿؾَِؽ  َحتَّك افدُّ «اْشِؿل اْشُؿفُ  ُيَقاضِئُ  َبْقتِل َأْهؾِ  ِم
(1)

وذيمر اعمجؾز قمدة ، 

فق مل يبؼ »:  ؿول: ؿول رشقل اهلل  ظـ ظبداهلل بـ مسعقد"روايوت ذم كػس اًمًقوق، ومـفو:

مـل يقاضئ اشؿف اشؿل واشؿ أبقف اشؿ أيب، يؿأل  حتك يبعٌ رجالً مـ افدكقو إٓ يقم فطقل اهلل 

شـام مؾئً طؾامً  إرض ظدًٓ 
(2)

َقعيوقمؾقف وم،  اإلمومقي ومـفؿ اعمفديقن يؼقًمقن سملن اإلموم  وًمشِّ

اإلموم اًمثوين قمنم، وأهؾ اًمًـي يؼقًمقن سمخالف ذًمؽ، ,اعمفدي هق حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري

، وهذا هق ومفؿ واقمتؼود أهؾ اًمًـي اًمصحقح، اً  أطمد، ومل شمعلم أطمدوموًمروايي اًمًوسمؼي مل شمـص قمغم

َقعيأمو اقمتؼود  اإلمومقي أو اعمفديلم يؼقم قمغم ومفؿ مو يريدون وهذا هق اخلطل سمعقـف، وموحلديٌ  اًمشِّ

واًمصحوسمي وآل سمقتف، ومـ   قمؾقفؿ ٓ هلؿ، وىمد يعتؿدون قمغم روايوهتؿ اعمؽذوسمي قمغم اًمـٌل

مو ورد "، ,حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري,ومقفو أن اعمفدي هق اإلموم اًمثوين قمنماًمروايوت اًمتل ضموء 

: أكو شقد افـبقغ وظّع شقد افقصقغ،  ظـ ظبويي بـ ربعل ظـ جوبر أكف ؿول: ؿول رشقل اهلل

(3)"وإن أوصقوئل بعدي اثـو ظؼ، أوهلؿ ظّع، وآخرهؿ افؼوئؿ ادفدي
- 

َقعيواًمدًمقؾ قمغم أن اعمفدي قمـد  إلمومقي آصمـل قمنميي مـ وًمد احلًلم، مو ضموء ذم اًمغقٌي ا اًمشِّ

ؿ، وصػوهت ذم ظمطٌي ًمف يذيمر ومقفو طمول إئؿي ,ضمعػر سمـ حمؿد,ًمؾـعامين، قمـ أيب قمٌداهلل

(4)"مـ قمؼى يمؾ وًمد---  ومؾؿ يزل اهلل خيتورهؿ خلؾؼف مـ وًمد احلًلمومؼول:---
- 

َقعأمو "وقمغم ذًمؽ يرد قمؾامؤكو مـ أهؾ اًمًـي،  إمم  ٓصمـو قمنميي ومؼد أؾمـدوا اعمفدوييا ياًمشِّ

آظمر أئؿتفؿ حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري اًمذي يؼقًمقن سملكف دظمؾ اًمنداب سمًومراء سمعد مقت أسمقف 

سملن سمعض اعممرظملم وقمؾامء إكًوب يموًمطؼمي  وقمؿره إمو ؾمـتون وإمو صمالث وإمو مخس قمؾامً 

أن احلًـ سمـ قمكم اًمعًؽري مل  ، ويذهٌقن إمموً وهمػمه يشؽقن ذم وضمقد حمؿد سمـ احلًـ أؾموؾم

                                                             
 ، ضمومع(هـ279 ,هـ249) اًمؽممذي اًمضحوك، سمـ مقؾمك سمـ ؾَمْقرة سمـ قمقًك سمـ حمؿد ،قمقًك أسمق (1)

 قمطقة ، وإسمراهقؿ(3 ضمـ) اًمٌوىمل قمٌد ومماد ، وحمؿد(2 ،1 ضمـ) ؿمويمر حمؿد أمحد :وشمعؾقؼ ، حتؼقؼاًمؽممذي

، (4.545،2234ج)ذم اعمفدي، ، سموب مو ضموء ، أسمقاب اًمػتـ قمـ رؾمقل اهلل (5 ،4 ضمـ) قمقض

 -مٍم ,احلؾٌل اًمٌويب مصطػك مطٌعي م،1975هـ=1395. 2ط

 - )مرضمع ؾموسمؼ(-75و51.74ج ،( سمحور إكقار اجلومعي2)

، 543، ص(77)اًمٌوباًمثوًمٌ(، ,اًمؼـدوزي احلـػل، )اجلزء إولاًمشقخ يـوسمقع اعمقدة، شملًمقػ:  (3)

 -ًمٌـون,ػموتم، ممؾمًي إقمؾؿل ًمؾطٌققموت، سم1997=هـ1.1418ط

 -232و231ًمؾـعامين، ص ،اًمغقٌي( راضمع: (4
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يـًؾ ومل يعؼى، هذا سموإلووومي إمم أن حمؿد سمـ احلًـ إن وضمد ومفق مـ كًؾ احلًلم وًمقس مـ 

ومنن اؾمؿ أسمقف احلًـ وًمقس قمٌداهلل يموؾمؿ واًمد   كًؾ احلًـ، وإن اشمػؼ اؾمؿف مع اؾمؿ اًمـٌل

(1)"اًمـٌل يمام وردت سمذًمؽ إطموديٌ
. 

اًمؼقل اًمثوًمٌ: أكف رضمؾ "ىمقال اًمعؾامء إرسمعي ذم اعمفدي، وذيمر اإلموم اسمـ اًمؼقؿ مـ أطمد أ

 اً مـ أهؾ سمقً اًمـٌل، مـ وًمد احلًـ سمـ قمكم، خيرج ذم آظمر اًمزمون، وىمد امتألت إرض ضمقر

(2)"، وأيمثر إطموديٌ قمغم هذا شَمدلوقمدًٓ  وً ، ومقؿؾمهو ىمًطوفمؾامً 
- 

ذي يشورك اإلمومقي ذم اقمتؼودهؿ وومقام شمؼدم مـ يمالم أهؾ اًمًـي رد قمغم اًمقامين واقمتؼوده واًم

 ذم مًلًمي اعمفدي-

 : ادعاٛ الٔناىٕ املَدّٓ٘: ًاثاىٔ
إن أي ؿمخص يدقمل اعمفدويي هلق ضب مـ اهلقس واخلزقمٌالت، وموًمقامين وهمػمه قمـدمو 

قمقن اعمفدويي ومؼد أصوهبؿ هقس حمؿد طمٌقى اهلل  وظمقٌي ذهـقي، ومؼد ذيمر اًمشقخ قمؼكم يدَّ

مثؾ هذه اًمؽمهوت اعمعزوة أن عمـ يدقمل أكف قمقًك أو اعمفدي مع مو  "فاًمشـؼقطل ذم ظمومتي رؾموًمت

هق مـًقب ًمف ومًطقر قمـف مـ اًمؽذب وشمـوىمض إىمقال وحتريػ اًمؽؾؿ قمـ مقاوعف واًمؾحـ 

اًمػوطمش اًمذي يلمـ مـف مـ ىمرأ اعمؼدمي إضمرومقي سمؾ مـ ظموًمط أدكك خموًمطي ًمؾًون اًمعرب ٓ 

ت مـ هنور ذم مطوًمعتف سمؾ ٓ يؾتػً إًمقفو إٓ ؾمخػوء اًمعؼقل يـٌغل أن يؾتػً إمم شمضققع ؾموقمو

َّٓ  ُهؿْ  إِنْ }ويؼول ذم طمؼ مـ صغك إًمقفو  َْكَعومِ  إِ ْٕ (3)"[44:اًمػرىمون]}َأَوؾ   ُهؿْ  سَمْؾ  يَمو
 - 

وموًمشقخ اًمشـؼقطل ذم يمالمف يميمد أن ادقموء اعمفدويي شمرهوت ويمذب قمغم اًمـوس، ويـوىمض مو 

 ومقف اًمتحريػ واخلطل اًمػوطمش، صمؿ ٕمثول أشمٌوع اًمقامين أهنؿ ؾمخػوء  شمقاشمر قمـ رؾمقل اهلل، ويظفر

 اًمعؼقل سمؾ هؿ أوؾ مـ إكعوم- 

وىمد طموول يمثػم مـ اعمدقملم اؾمتغالل "دقمقً هلؿ، أكوٌس يمثػمون أو اُ  وىمد ادقمك اعمفدوييَ 

هلل، وىمد أهنؿ اعمفدي اعمـتظر اعمققمقد سمف قمغم ًمًون رؾمقل ا وً وهبتوك اً هذه اًمعؼقدة، ومودقمقا زور

اظمتؾػً أهمراوفؿ وأطمقاهلؿ ذم ذًمؽ، ومؼد ادقموهو سمعضفؿ وهمروفؿ إومًود اًمديـ، وإهالك 

                                                             
 -)مرضمع ؾموسمؼ(159ص ،شموريخ اعمًؾؿلمو( دراؾمي قمـ اًمػرق (1

 )مرضمع ؾموسمؼ(-151ـور اعمـقػ ذم اًمصحقح واًمضعقػ، ص( اعم2)

 - 67ص ،قًك أو اعمفدي اعمـتظر( رؾموًمي اجلقاب اعمؼـع اعمحّرر ذم اًمرد قمغم مـ ـمغك ودمؼم سمدقمقى أكف قم3)
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قمغم اًمدكقو، وسمعضفؿ ًمٌس  وً ًمؾؿؾؽ واًمًؾطون وطمرص وً احلرث واًمـًؾ، وسمعضفؿ ادقموهو ـمؾٌ

قمؾقف إمر خلػي قمؼؾف، أو أصمر قمؾقف اضمتفوده ذم اًمعٌودة واًمزهد، وىمد ادقمقً اعمفديي ٕكوس مل 

(1)"هو ٕكػًفؿ، ادقموهو هلؿ أشمٌوقمفؿ وحمٌقهؿ واعمغوًمقن ومقفؿيدقمق
 - 

 ذم اإلموم اًمثوين قمنم: ,أشمٌوع اًمقامين,: اقمتؼود اعمَْفِدّيلموً صموكق

حمؿد سمـ احلًـ ,اقمتؼد اعمَْفِدي قن مو اقمتؼده اإِلَموِمقَّي سملن اعمفدي اعمـتظر هق اإلموم اًمثوين قمنم

أهؾ اًمًـي واجلامقمي، وىمد ذيمر اإلموم اسمـ يمثػم حتً ىمقًمف قمـ  وً ، وهق مو خيتؾػ متوم,اًمعًؽري

، [12]اعموئدة: ژڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژشمعومم: 

 وً ٓ يزال أمر افـوس موضق»يؼقل:  ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل  ، ةرَ ؿُ عد طمديٌ ضموسمر سمـ ؾَم وسم

ىمول:  "ل اًمـٌلصمؿ شمؽؾؿ اًمـٌل سمؽؾؿي ظمػقً قمكم، ومًلًمً أيب: موذا ىمو ،«مو وفقفؿ اثـو ظؼ رجالً 

شـؾفؿ مـ ؿريش»
(2)

واًمظوهر أن مـفؿ اعمفدي اعمٌنم سمف ذم إطموديٌ اًمقاردة سمذيمره: "، ىمقًمف: 

 اً يمام مؾئً ضمقر وً وىمًط أكف يقاـمئ اؾمؿف اؾمؿ اًمـٌل، واؾمؿ أسمقف اؾمؿ أسمقف، ومقؿأل إرض قمدًٓ 

اء(، ومنن ، وًمقس هذا سموعمـتظر اًمذي يتقهؿ اًمراومضي وضمقده صمؿ فمفقره مـ هداب )وفمؾامً  ؾموِمرَّ

ذًمؽ ًمقس ًمف طمؼقؼي وٓ وضمقد سموًمؽؾقي، سمؾ هق مـ هقس اًمعؼقل اًمًخقػي، وشمقهؿ اخلقوٓت 

اًمضعقػي، وًمقس اعمراد هبمٓء اخلؾػوء آصمـل قمنم إئؿي آصمـل قمنم، اًمذيـ  يعتؼد ومقفؿ آصمـو 

(3)"قمنميي مـ اًمرواومض، جلفؾفؿ وىمؾي قمؼؾفؿ
 - 

مو يعؼم قمـ رأي واقمتؼود أهؾ اًمًـي ذم هؾ اعمفدي  ,محف اهللر,وومقام ذيمره اإلموم اسمـ يمثػم

اًمقارد ذم أطموديٌ اًمـٌل هق حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري، أو همػمه؟ ويمون اجلقاب قمـد اسمـ يمثػم 

َقعيأكف ًمقس اعمفدي اًمذي ذيمرشمف اًمروايوت اًمصحقحي قمـ رؾمقل اهلل هق مو شمزقمؿف  اإِلَموِمقَّي،  اًمشِّ

َقعيومام يعتؼده   مـ اهلقس واخلقوٓت-  كقع اًمشِّ

 وذم يمالم ًمإلموم اسمـ اًمؼقؿ وهق يصـػ أرسمعي أىمقال ًمؾعؾامء طمقل اعمفدي، ومػل اًمؼقل

وهق أن اعمفدي هق حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري، اعمـتظر، مـ وًمد احلًلم سمـ قمكم، ٓ مـ "اًمراسمع:

                                                             
 -8اًمعرف اًمقردي ذم أظمٌور اعمفدي، ص( 1)

ديٌ ، طم1412صحقح مًؾؿ، يمتوب اإلمورة، سموب اًمـوس شمٌع ًمؼريش، واخلالومي ذم ىمريش، ص( 2)

 -(1821رىمؿ)

 -66و3.65اسمـ يمثػم، ج( شمػًػم 3)
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اًمػضو، وًمد احلًـ، احلوض ذم إمصور، اًمغوئى قمـ إسمصور، اًمذي يقرث اًمعصو، وخيتؿ 

اء ـمػالً  مـ أيمثر مـ مخًامئي ؾمـي، ومؾؿ شمره سمذًمؽ قملم، ومل حيس ومقف  اً صغػم دظمؾ هداب ؾموِمرَّ

قن سموخلقؾ قمغم سموب اًمنداب، ويصقحقن سمف أن ػؼٓ أصمر، وهؿ يـتظروكف يمؾ يقم، ويسمخؼم و

 خيرج أًمقفؿ: أظمرج يو مقٓكو، أظمرج يو مقٓكو، صمؿ يرضمعقن سموخلقٌي واحلرمون، ومفذا دأهبؿ

(1)"قمغم سمـل آدم، وُوحؽي يًخر مـفؿ يمؾ قموىمؾ اً ودأسمف،--- وًمؼد أصٌح همٓء قمور
 - 

صاىٕ ّاليفط اضفٔاىٕ ّاخلزمْقف أٍل الضي٘ مً ٍذِ الغخصٔات: الٔناىٕ ّال: ًاتاصع
 :الشكٔ٘

إن سمعض هذه اًمشخصقوت هلو ذيمر قمـد أهؾ اًمًـي ورويً سمطريؼ صحقح ذم أطموديٌ 

َقعيؽود شمؽقن ومهقي، ًمؽـ رؾمقل اهلل، واًمٌعض ؿمخصقوت شم ضمعؾقا مـفو هوًمي، واًمٌعض  اًمشِّ

َقعيمتعورف قمؾقف قمـد أهؾ اًمًـي و ًمؽـف آؿمؽماك اًمؾػظل، وموعمتعورف قمؾقف ومؼط هق آؾمؿ،  اًمشِّ

 - وً ًمؽـ اعمضؿقن خمتؾػ سمقـفام، وؾمقظفر ذًمؽ واوح

 : عخصٔ٘ الٔناىٕ عيد أٍل الضي٘:أّاًل
 أصمر قمـد أهؾ اًمًـي، ومل شمتعرض هلو إطموديٌ إن ؿمخصقي اًمقامين ًمقس هلو وضمقد وٓ

، إكام هل اعمقوققموت واعمؽذوسموت قمـ آل اًمٌقً وً اًمصحقحي، ومل يلت ومقفو قمـ رؾمقل اهلل ؿمقئ

ت ًمٌعض اًمعؾامء، يموإلموم اسمـ اَم قْ ؾَ يمُ قمغم  قمثرت، وىمد وً وهبتوك اً إًمقفؿ زور وقمـ رؾمقل اهلل كًًٌ

اهلقتؿل طمجر
(2)

وقمـ يمعى إطمٌور: سمعد "ومقؼقل:  "ظمؾػوء اعمفدي"، وهق يتؽؾؿ حتً قمـقان: 

(3)"اعمفدي ظمؾقػي يؿـل ىمحطوين، يعؿؾ سمعؿؾف، وهق اًمذي يػتح مديـي اًمروم، ويصقى همـوئؿفو
  ،

َقعيومؾق حتويؾـو يمام يتحويؾ   هلقتؿلقص واًمروايوت، ومنن اإلموم اواعمَْفِدي قن طمقل ومفؿ اًمـص اًمشِّ

                                                             
 - 153ص ًمصحقح واًمضعقػ،( اعمـور اعمـقػ ذم ا1)

ؿمفوب اًمديـ ؿمقخ اإلؾمالم، أسمق اًمعٌوس:  ( أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ طمجر اهلقتؿل اًمًعدي إكصوري،2)

ذم حمؾي أيب اهلقتؿ مـ إىمؾقؿ اًمغرسمقي سمؿٍم، وإًمقفو كًٌتف، شمؾؼك هـ 949ؾمـي ومؼقف سموطمٌ مٍمي، مقًمده 

يمثػمة، مـفو: اًمصقاقمؼ اعمحرىمي قمغم أهؾ اًمٌدع  ػصوكقسمؿؽي، ًمف شمهـ 974ؾمـياًمعؾؿ سموٕزهر، وموت 

 سمتٍمف-(1.234ج )،م ًمؾزريمكمواًمضالل واًمزكدىمي- اكظر: إقمال

، 72اسمـ طمجر اهلقتؿل، حتؼقؼ: مصطػك قموؿمقر، ص  قمالموت اعمفدي اعمـتظر، اإلموم( اًمؼقل اعمختٍم ذم3)

 -مٍم,مؽتٌي اًمؼرآن، اًمؼوهرة
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سملكف سمعد اعمفدي رضمؾ يؿـل ىمحطوين، وًمقس ىمٌؾ  ,يمعى إطمٌور,ٕطمد اًمصحوسمي وً ذيمر يمالم

 اعمفدي يؿفد ًمف يمام ادقمك اًمقامين- 

 :عيد أٍل الضي٘ : عخصٔ٘ الضفٔاىًٕاثاىٔ
و قمـ ؿمخصقي اًمًػقوين ومفـ أيمثر مـ طمديٌ سمعضفو صحقح وسمعضفو همػم صحقح،  وكأمَّ

خيرج رجؾ » : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة" وكؼتٍم قمغم مو يغـل ذيمره، ومـفو:

يؼول فف افسػقوين دم ظؿؼ دمشؼ وظومي مـ يتبعف مـ ـؾى ؾقؼُتؾ حتك يبؼر بطقن افـسوء ويؼتؾ 

افصبقون، ؾتجؿع هلؿ ؿقس ؾقؼتؾفو حتك ٓ يؿـع ذكى تؾعي وخيرج رجؾ مـ أهؾ بقتل دم احلرة 

تك إذا صور مـ جـده ؾقفزمفؿ ؾقصر إفقف افسػقوين بؿـ معف ح اً ؾقبؾغ افسػقوين ؾقبعٌ إفقف جـد

شببقداء مـ إرض خسػ هبؿ ؾال يـجق مـفؿ إٓ ادخز ظـفؿ
(1)

 - 

يظفر اًمًػقوين قمغم اًمشوم صمؿ يؽقن سمقـفؿ "ىمول:   ومو ضموء قمـ ؾمقدكو قمكم سمـ أيب ـموًمى

وىمعي سمؼرىمقًو طمتك شمشٌع ـمػم اًمًامء وؾمٌوع إرض مـ ضمقػفؿ صمؿ يـػتؼ قمؾقفؿ ومتؼ مـ ظمؾػفؿ 

ـمؾى أهؾ ظمراؾمون ويؼتؾقن رض ظمراؾمون وشمؼٌؾ ظمقؾ اًمًػقوين ذم ومتؼٌؾ ـموئػي طمتك يدظمؾقا أ

(2)"حمؿد سموًمؽقومي صمؿ خيرج أهؾ ظمراؾمون ذم ـمؾى اعمفديؿمقعي آل 
- 

َقعي ,أشمٌوع اًمقامين,ومشخصقي اًمًػقوين مشؽميمي سملم اعمَْفِدّيلم َقعيوقمؿقم  اًمشِّ وسملم أهؾ  اًمشِّ

قمثامن ,ـ سمـل أمقي، سمؾ يمام ؾمٌؼ أهنؿ طمددوا اؾمؿفاًمًـي، ًمؽـ اعمَْفِدّيلم واإِلَموِمقَّي يؼقًمقن سملكف م

 ، وإذا يمون ذم سمعض إطموديٌ روايوت حتدد اًمًػقوين، ومؾعؾامء أهؾ اًمًـي ومقفو يمالم،,سمـ قمـًٌف

 يرة وأكف خيرج ذم آظمر اًمزمون قمـدصمؿ إن اًمًػقوين اًمذي ضموء ذيمره ذم طمديٌ أيب هر"ومؼوًمقا:

مـ ذريي أيب ؾمػقون ٕكف مل يلت ذم طمديٌ أيب ظمروج اعمفدي ٓ يؾزم أن يؽقن مـ سمـل أمقي و

(3)"شمٍميح سمذًمؽ، سمؾ ىمد يؽقن مـ همػمهؿ هريرة
 - 

 

                                                             
ـود قمغم ذط هذا طمديٌ صحقح اإلؾم»وىمول:  (، 8586، 4.565ج): ( رواه احلويمؿ ذم اعمًتدرك1)

 ش-اًمشقخلم ومل خيرضموه

 -وىمول: ذم اًمتؾخقص ظمؼم واهٍ (، 4.547،8534)جؿ ذم اعمًتدرك، رواه احلويم( 2)

، اًمطٌعي إومم، 44محقد اًمتقجيري، ص خ: مـ أكؽر اعمفدي اعمـتظر، اًمشقطمتجوج سموٕصمر قمغم( ا3ٓ)

,م، اًمرئوؾمي اًمعومي إلدارة اًمٌحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء واًمدقمقة واإلرؿمود، اًمريوض1983هـ، 1443

 -ياعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقدي
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 مً ٍْ الضفٔاىٕ؟
رضمؾ وخؿ اهلومي سمقضمفف آصمور اجلدري، سمعقـف كؽتي "سملكف: يقصػ اًمًػقوين قمـد أهؾ اًمًـي،

(1)"سمقضوء
- 

إن قمروة سمـ حمؿد  صمؿ"قمغم إطمدى اًمرويوت: وً وذيمر اإلموم اًمؼرـمٌل ًمف اؾمؿلم، ومؼول معؾؼ

، صمؿ أشمك سمروايي ضموء ومقفو: واؾمؿف قمتٌي سمـ هـد، ضمده معوويي، ومل َيَر صحي وً اًمًػقوين  يٌعٌ ضمقش

 .(2)"إظمػم
اؾمؿف وكًٌف، وقمـد اعمَْفِدّيلم رسمام يؽقن  وً قمـد اإِلَموِمقَّي ومعرووم اً ومنذا يمون اًمًػقوين حمدد

قمغم صحي مو   ذًمؽ يمؾف دًمقالً أؿمخوص ؾمقظفرون ذم ؿمفر رضمى، وًمقس ذمقمدة أو  وً ؿمخص

أن اًمًػقوين قمالمي مـ قمالموت اعمفدي ذم آظمر ًمؽـفو مزاقمؿ سُمـقً قمغم روايوت، وزقمؿقه، 

اًمزمون، وؾمقؽقن ظمروضمف ذم اًمشوم، وحيوول ىمتول اعمفدي، ًمؽـ ؾمقخًػ سمف سموًمٌقداء، ويليت 

َقعياخلالف اعمتلصؾ سملن مفدي   اًمذي ؾمقخرج همػم مفدي أهؾ اًمًـي، وقمؾقف وموًمًػقوين اًمشِّ

َقعيؾمقٌورز حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري قمـد   ؾمقخرج عمٌورزة ، أمو قمـد أهؾ اًمًـي وموًمًػقويناًمشِّ

 ي اًمذي يعتؼده أهؾ اًمًـي-اإلموم اعمفد

جلقش اظمتؾػ اًمعؾامء ذم  اً وإكام ؾمقؽقن ىموئد وً إن مـ اًمقاوح أن اًمًػقوين ًمقس ؿمخص

إمم اًمؽقومي  وً أن اًمًػقوين يٌعٌ ضمقش"مو مؾخصف:  (اًمتذيمرة ) شمعداده، ومؼد ذيمر اإلموم اًمؼرـمٌل ذم

آظمر ومقف مخًي قمنم أًمػ رايمى إمم مؽي واعمديـي عمحورسمي  وً مخًي قمنم أًمػ ومورس، ويٌعٌ ضمقش

اعمفدي ومـ شمٌعف، وموجلقش إول يصؾ اًمؽقومي ويتغؾى قمؾقف ويًٌل مـ ومقفو، صمؿ يرضمع ومتؼقم 

مـ سمـل متقؿ، ومقلظمذ مو معفؿ ويرد إمم  ,حيؼول ًمف ؿمعقى سمـ صوًم,صقحي سموعمنمق، ومقتٌعفؿ أمػم

اًمؽقومي، واجلقش اًمثوين يصؾ إمم مديـي رؾمقل اهلل يؼوشمؾقهنو صمالصمي أيوم، صمؿ يدظمؾقهنو قمـقة 

ويًٌقن مو ومقفو، صمؿ يتجف إمم مؽي عمحورسمي اعمفدي، ومنذا وصؾقا إمم اًمٌقداء مًحفؿ اهلل 

 .(3)"أمجعلم
                                                             

 )مرضمع ؾموسمؼ(- 164يمتقر مصطػك مراد، ص( هنويي اًمعومل، اًمد1)

( اًمتذيمرة ذم أطمقال اعمقشمك وأمقر أظمرة، ًمإلموم ؿمؿس اًمديـ أيب قمٌداهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽر 2)

م، 2441=هـ1.1422، ط(سمتٍمف) 562و561اًمؼرـمٌل، حتؼقؼ: ظموًمد سمـ حمؿد سمـ قمثامن، ص

 مؽتٌي اًمصػو، اًمؼوهرة-

 -(سمتٍمف) 561صاعمرضمع كػًف: ظر: ( اك3)
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ا، ذم طمؼقؼتف ضمقش سمؼقودة رضمؾ يدقمك اًمًػقوين، لن اًمًػقوين هذسمؼقل وقمؾقف: ومنكف يؿؽـ اًم

، وإكام ؾمقؽقن ًمف أشمٌوع، وهق ىموئدهؿ، ًمقحورب اإلموم اعمفدي، ًمؽـ اً واطمد وً وًمقس ؿمخص

 خُيًػ سمف ذم اًمٌقداء-

 َصاىٕ:ااخُلَز عخصٔ٘ :ًاثالج
ت ىمرب  اشمػؼقا قمغم أن اخلراؾموين قمالمي مـ قمالمولمقمنميي ويمذا اعمَْفِدي لاإِلَموِمقَّي آصمـإن 

مل  هل إظمرى فمفقر اعمفدي، أمو قمـد أهؾ اًمًـي، وموٕطموديٌ اًمتل ضموء ومقفو ذيمر اخلراؾموين

شمًؾؿ مـ اًمضعػ ذم كظر قمؾامء اجلرح واًمتعديؾ، واإِلَموِمقَّي شمؼقل سملن اخلراؾموين ضمقش يراومؼ 

قا ذم ومفؿف، موضمو قاهوضم ,أشمٌوع اًمقامين,اعمَْفِدّيلم اًمقامين عمٌورزة اًمًػقوين واًمتؿفقد ًمؾؿفدي، ًمؽـ 

طمقٌ إن اًمروايي اًمقاردة شمؼقل سملن اًمقامين واًمًػقوين واخلراؾموين ذم يقم واطمد وؿمفر واطمد وؾمـي 

ء هلؿ ومقفو واطمدة، أمو قمـد أهؾ اًمًـي، وموخلراؾموين ضموء ذيمره ذم قمدد مـ اًمروايوت، ًمؽـ ًمؾعؾام

ىمول: ىمول رؾمقل سمونوأظمرج كعقؿ سمـ محود، واحلويمؿ، وأسمق كعقؿ، قمـ صمقيمالم، ومػل اًمروايي: 

، ؾنن ؾقفو خؾقػي اً إذا رأيتؿ افرايوت افسقد خرجً مـ ؿبؾ خراشون ؾلتقهو وفق حبق» : اهلل

«اهلل ادفدي
(1)

 - 

طمديٌ  "وقمؾؼ قمغم كػس اًمروايي حمؼؼق يمتوب )اًمؼمهون ذم قمالموت مفدي آظمر اًمزمون(:

 ىمالسمي، قمـ أيب أؾمامء (، مـ ـمريؼ ظموًمد احلذاء، قمـ أيب4.542إؾمـوده وعقػ، أظمرضمف احلويمؿ)

، ىمؾً: وإؾمـوده وعقػ: أسمق ىمالسمي مدًمس وىمد قمـعـف، وًمؽـ وً مرومققماًمرطمٌل، قمـ صمقسمون

، وً مرومققمظموًمػ أسمق ىمالسمي ومقف قمكم سمـ زيد، وهق اسمـ ضمدقمون، ومرواه قمـ أيب ىمالسمي، قمـ صمقسمون

(2)"(، وًمؽـ قمكم سمـ زيد وعقػ5.277أظمرضمف أمحد)
- 

وقمكم سمـ زيد، ىمد روى مًؾؿ  "ـور اعمـقػ( وقمؾؼ قمؾقف سمؼقًمف:وذيمره اإلموم اسمـ اًمؼقؿ ذم )اعم

(3)"ًمف متوسمعي، وًمؽـ هق وعقػ، وًمف مـويمػم شمػرد هبو، ومال حيتٍ سمام يـػرد سمف
- 

يؼتتؾ ظـد ــزـؿ »:  ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قمـ صمقسمون"وقمـد احلويمؿ ذم مًتدريمف، 

تطؾع افرايوت افسقد مـ ؿبؾ ادؼق ثالثي، ـؾفؿ ابـ خؾقػي، ثؿ ٓ يصر إػ واحد مـفؿ، ثؿ 

                                                             
صحقح قمغم ذط (، وىمول: هذا طمديٌ 8531) طمديٌ رىمؿ ،4.547: ج( رواه احلويمؿ ذم اعمًتدرك1)

 -اًمشقخلم ومل خيرضموه

 - مٍم ,، حتؼقؼ ىمًؿ اًمتحؼقؼ سمدار اًمصحوسمي ًمؾؽماث سمطـطو88، هومش رىمؿ: 76( ص2)

 )مرضمع ؾموسمؼ(- 149ص اعمـور اعمـقػ،( (3
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ظذ افثؾٍ ؾنكف  اً ؾؼول: إذا رأيتؿقه ؾبويعقه وفق حبق وً مل يؼوتؾف ؿقم، ثؿ ذـر صقئ ؾقؼوتؾقكؽؿ ؿتوًٓ 

شخؾقػي اهلل ادفدي
(1)

- 

وًمإلموم اسمـ طمجر اهلقتؿل يمالم جيؿع ومقف سملم أمر اًمًػقوين واخلراؾموين، ذم طمديثف قمـ 

ذم ؾمتلم وصمالصمامئي رايمى، صمؿ يتٌعف ,أي اعمفدي,وج اًمًػقوين ىمٌؾفظمر"قمالموت اعمفدي، سمؼقًمف:

، ومقٌعٌ ضمقشف إمم اًمعراق، ومقؼتؾ سموًمزوراء مديـي سموعمنمق موئي أًمػ وً مـ يمؾى أظمقاًمف صمالصمقن أًمػ

صمؿ يـٌفقن اًمؽقومي، ومتخرج رايي مـ اعمنمق يؼقدهو متقؿل اؾمؿف ؿمعقى سمـ صوًمح، ومقًتـػذ ؾمٌل 

آظمر إمم اعمديـي، ومقـٌفقهنو صمالصمي أيوم، صمؿ  وً ، ويٌعٌ اًمًػقوين ضمقشأهؾ اًمؽقومي مـفؿ، ويؼتؾفؿ

يًػمون إمم مؽي، ومنذا يموكقا سموًمٌقداء أمر ضمؼميؾ أن ييهبؿ سمرضمؾف ضسمي خيًػ اهلل هبؿ، ومال 

يٌؼك إٓ رضمالن خيؼمان اًمًػقوين، ومال هيقًمف ذًمؽ صمؿ يرؾمؾ إمم قمظقؿ اًمروم ًمػمؾمؾ ًمف ومورؾملم 

مـ أكؽر  وً ي ومػمؾمؾفام إًمقف، ومقيب أقمـوىمفام قمغم سموب دمشؼ، ويؼتؾ أيضإمم اًمؼًطـطقـق وً هرسم

قمؾقف ضمؾقس امرأة قمغم ومخذه سمؿحراب دمشؼ، ومعـد ذًمؽ يـودي مـود مـ اًمًامء، أهيو اًمـوس، إن 

، وملحلؼقا سمف سمؿؽي، ومنكف اهلل ىمد ىمطع قمـؽؿ اجلٌوريـ واعمـوومؼلم وأؿمٌوهفؿ ووٓيمؿ ظمػم أمي حمؿد

(2)"--اعمفدي-
 - 

أن أهؾ ظمراؾمون يثقرون سمعًؽر "وومقف: )هنويي اًمعومل(: كرضمع إمم يمتوب فؾبقون وافتقضقحو

مـ سمـل هوؿمؿ ، هق أظمق   اًمًػقوين، ويؽقن سمقـفؿ وىمعوت، ومنذا ـمول قمؾقفؿ اًمؼتول، سمويعقا رضمالً 

اعمفدي مـ أسمقف، أو اسمـ قمؿف، وهق طمقـئذ سموعمنمق، ومقخرج سملهؾ ظمراؾمون وـموًمؼون ومعف 

د اًمصغوراًمرايوت اًمًق
(3)

،  قمغم مؼدمتف رضمؾ مـ متقؿ، واؾمؿف ؿمعقى سمـ صوًمح، خيرج إًمقف ذم 

                                                             
(، وىمول: هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط 8432طمديٌ رىمؿ )، 4.514: جويمؿ ذم اعمًتدركرواه احل (1)

 -خلماًمشق

 )مرضمع ؾموسمؼ(- 41و44ختٍم ذم قمالموت اعمفدي اعمـتظر، ص( اًمؼقل اعم2)

( هذه اًمرايوت اًمًقد همػم اًمرايوت اًمًقد اًمتل أشمً ًمـٍم سمـل اًمعٌوس، وإن يمون يمؾ مـفام مـ ىمٌؾ اعمنمق 3)

وشمؾً سمـل أمقي، ٕن همٓء ىمالكًفؿ ؾمقد وصمقوهبؿ سمقض، وأوًمئؽ يمون صمقوهبؿ ؾمقد، مـ أهؾ ظمراؾمون وىم

أو ٕن هذه اًمرايوت صغور وشمؾؽ يموكً قمظومًو، وٕن هذه يؼدم هبو اهلوؿمؿل اًمذي قمغم مؼدمتف ؿمعقى 

اًمتؿقؿل، وشمؾؽ ىمدم هبو أوب مًؾؿ اخلراؾموين، وٕن هذه شمؼوشمؾ سمـل أيب ؾمػقون، وشمؾؽ ىموشمؾً سمـل 

اإلؿموقمي ٕذاط اًمًوقمي، حمؿد سمـ رؾمقل اًمؼمزكجل احلًقـل، حتؼقؼ: أمحد سمـ قمكم، اكظر: مروان- 

 -مٍم ,ةاًمؼوهر، م سمدون رىمؿ، دار احلدي2442ٌ=هـ1423 ٌعي:، شموريخ اًمط242ص



 

 (174) 

 

ُد ًمؾؿفدي، يمام مفدت ىمريش  مخًي آٓف، ومنذا سمؾغف ظمروضمف ؿمويعف وصػم قمغم مؼدمتف، ُيَؿفِّ

 ."(1) ًمؾـٌل
 : افـػس افزـقي:وً رابع

ًمف اًمعؾامء هذا آؾمؿ ىمد شمعرض  قمـد أهؾ اًمًـي، يتضح أن يمتى اًمؽماضمؿ واًمًػم سمؿطوًمعي

حمؿد سمـ قمٌداهلل سمـ طمًـ سمـ طمًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، وأمف هـد سمـً أيب "وهق:واعممرظمقن، 

قمٌقدة سمـ قمٌداهلل سمـ زمعي سمـ إؾمقد سمـ اعمطؾى، اعمؽـك سمليب قمٌداهلل، واعمؾؼى سموٕرىمط واًمـػس 

هو، صمؿ إمم مؽي اًمزيمقي و ؾمامه أهؾ سمقتف سموعمفدي ، ودقمل ًمف سموخلالومي وأىمٌؾ إمم اعمديـي وملظمذ

هـ، وىمتؾ قمغم أسمقاهبوذم ظمالومي أيب ضمعػر اعمـصقر قمغم يد 93وملظمذت ًمف، وًمد وكشل سموعمديـي قموم 

 .(2)"هـ145قمقًك سمـ مقؾمك اًمعٌود قموم 
وًمـػس اًمزيمقي، مغوير ًمؾـػس اًمزيمقي اًمذي يًٌؼ اعمفدي ذم آظمر سمتعريػ اًمشمؼدم مـ  ومو

ـُ ُكَؿْرٍ َؿوَل  ظـ ذم ذيمره كدرة، ومـفو: اًمزمون، واًمذي ضموء ذم يمتى احلديٌ، وإن يمون َظْبُد اهللَِّ ْب

َثـِ  َثـِل ُُمَوِهٌد، َؿوَل: َحدَّ ، َؿوَل: َحدَّ ـُ َؿْقٍس ادَْوَِصُ َثـِل ُظَؿُر ْب ، َؿوَل َحدَّ َفـِلُّ َثـَو ُمقَشك اجْلُ ل ُؾاَلٌن، َحدَّ

ـْ َأْصَحوِب افـَّبِلِّ  َٓ : »َرُجٌؾ ِم ـِقَُّي َأنَّ ادَْْفِديَّ   افـَّْػُس  ;خَيُْرُج َحتَّك ُتْؼَتَؾ افـَّْػُس افزَّ
ًِ َؾنَِذا ُؿتَِؾ

اَم ُتَزفُّ  ـَ قُه  َْرِض َؾَلَتك افـَّوَس ادَْْفِديُّ َؾَزؾُّ ْٕ ـْ دِم ا اَمِء َوَم ـْ دِم افسَّ ـِقَُّي َؽِضَى َظَؾْقِفْؿ َم  اْفَعُروُس افزَّ

َْرَض ِؿْسطإَِػ َزْوِجَفو َفْقَؾَي ُظْرِشَفوَوُهَق  ْٕ اَمُء َمَطَرَهو َوَظْدًٓ  وً َيْؿأَلُ ا و َوَُتْطُِر افسَّ َْرُض َكَبوهَتَ ْٕ ِرُج ا  َوخُتْ

َيتِِف كِْعَؿًي مَلْ َتـَْعْؿَفو َؿطُّ   َٓ تِل دِم ِو «َوَتـَْعُؿ ُأمَّ
(3). 

                                                             
 -(سمتٍمف) 164( اكظر: هنويي اًمعومل، ص1)

، واكظر: 7.535جاعمديـي،  ( اكظر: اًمطٌؼوت اًمؽٌػم، ٓسمـ ؾمعد، اًمطٌؼي اخلومًي مـ اًمتوسمعلم مـ أهؾ2)

 -6.224جإقمالم، ًمؾزريمكم، 

سمؽر سمـ أيب ؿمقٌي، قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ ظمقاؾمتل اًمعٌز،  يبٕمصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي، ( 3)

هـ، 1.1449(، ط37653 ،7.514سموب مو ذيمر ذم ومتـي اًمدضمول، )ج يمامل يقؾمػ احلقت، حتؼقؼ: 

متـف »وىمول قمـف إًمٌوين ذم ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمضعقػي واعمقوققمي: قديي-- اًمًع ,مؽتٌي اًمرؿمد، اًمريوض

 قمٌد إمي: أسمق ذم اًمًقئ وأصمرهو واعمقوققمي اًمضعقػي إطموديٌ راضمع: ]ؾمؾًؾيش مـؽر، وإؾمـوده كظقػ

، (هـ1424: اعُمَتَقرمَّ ) إًمٌوين إؿمؼقدري آدم، سمـ كجويت سمـ كقح احلوج سمـ اًمديـ، كوس حمؿد اًمرمحـ

 اًمعرسمقي اعمؿؽؾي ,اًمريوض اعمعورف، م، دار1992هـ= 1412. 1(، ط2155، سمرىمؿ )176، ص5ج

 اًمًعقديي[-
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أن ىمصي اعمفدي اؿمتؿؾً قمغم مجؾي مـ أذاط اًمًوقمي، ":)اإلؿموقمي(يمتوب ىمد ذيمر صوطمىو

صمؿ ىمول: اًمـػس اًمزيمقي هذا همػم اًمـػس اًمزيمقي اًمذي ىمتؾ ذم زمـ ًمزيمقي، اىمتؾ اًمـػس  ومـفو:

 .(1)"اعمـصقر اًمعٌود
َقعيأمو قمـد  وإن يموكقا واعمفديلم متػؼلم ، وموٕمر مل يًؾؿ مـ آطمتامٓت، آصمـل قمنميي اًمشِّ

ىمش اًمصدر ومؼد كو، ,يمام ؾمٌؼ ذم شمعريػ اًمـػس اًمزيمقي,قمغم أكف قمالمي طمتؿقي ىمٌؾ اعمفدي

واحلؼ أكـو إذا كظركو إمم جمؿقع "مـ اًمروايوت، صمؿ ىمول: ؿمخصقي اًمـػس اًمزيمقي سمعدد

أظمٌور)اًمـػس اًمزيمقي( سمام ومقفو إظمٌور اًمداًمي قمغم أن مؼتؾ اًمـػس اًمزيمقي مـ اعمحتقم وأكف مـ 

ػس ، إٓ أن هذا اعمجؿقع، ٓ يثًٌ إٓ مؼتؾ اًمـقمالموت اًمؼوئؿ، يموكً إظمٌور مًتػقضي طمتامً 

، وهذا ٓ يػقدكو ذم صدد يمالمـو احلوض: ٓطمتامل اكطٌوىمفو قمغم حمؿد سمـ قمٌداهلل اًمزيمقي إمجوًٓ 

احلًـل اعمؾؼى سموًمـػس اًمزيمقي، وأمو إظمٌور اًمتل شمتحدث قمـ اًمتػوصقؾ، واًمتل شمقوح أن هـوك 

تػووي ، وإن مل يؽـ قمدم آؾموً ؼتؾ ذم اعمًتؼٌؾ، ومؾقس مًتػقضآظمر هبذا اًمؾؼى ؾمقف يُ  وً ؿمخص

 .(2)"اً مي
شمميمد سملن مـ قمالموت  إطموديٌ اًمـٌقيي اًمقرادة قمـ رؾمقل اهلل  أن ويتضح ممو شبؼ:

، وإن يمون مـ أهؾ اًمًـي مـ يميد ومؽرة ذم آظمر اًمزمون وأمورات اًمًوقمي ظمروج اعمفدي اعمـتظر

طموديٌ وقمغم يمٍؾ ومؼضقي اعمفدي اعمـتظر قمـد أهؾ اًمًـي ضموءت ذم أاعمفدي ومـفؿ مـ يعوروفو، 

إٓ أن ؿمخصقي اعمفدي قمـد  ف ذم إرض،وىمً ظمروضمف وكًٌف وصػتف ومدة سمؼوئ يمثػمة، شمٌلم

َقعيختتؾػ متومًو قمـ  ,اشمػؼقا أو اظمتؾػقا,اًمًـي  آصمـل قمنميي ويمذا اعمفديلم- اًمشِّ

                                                             
 -244قمي، صاًمًواإلؿموقمي ٕذاط  (1)

شموريخ اًمطٌعي: ، 195( شموريخ مو سمعد اًمظفقر، آيي اهلل اًمعظؿك اًمًقد اًمشفقد حمؿد اًمصدر، ص2)

 ًمٌـون-,وتم، سمدون رىمؿ، دار ومؽتٌي اًمٌصوئر، سمػم2411هـ=1432
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 ٘ـَيـٔـطِّـال ملبحح الجامً:ا

طمقٌ يرون أهنؿ ًمطقـي، مـ اًمعؼوئد اًمغريٌي اًمتل ضموء هبو آصمـل قمنميي، اقمتؼودهؿ ذم اإن 

اًمٌنم، مـ طمقٌ اخِلؾؼي، وأن اًمطقـي اًمتل ظمؾؼقا مـفو ختتؾػ قمـ اًمطقـي اًمتل خيتؾػقن قمـ ؾموئر 

 ظمؾؼ مـفو همػمهؿ، وقمؾقف ومفؿ يعتؼدون أهنؿ أومضؾ اًمـوس سمعد أئؿتفؿ-

 التعزٓف بعكٔدٗ الطٔي٘:: أّاًل
ـَ  وُماَلنٌ : ُيَؼوُل - واجِلٌِؾَّي ؼياخِلؾْ : اًمطِّقـي" :ضموء قمـد أهؾ اًمؾغي معـك اًمطقـي، ومؼوًمقا قـي ِم  اًمطِّ

ٌَؾف َأي وـموَمفُ  اخْلػَْمِ  قَمغَم  اهللُ وـموَكفُ  ،إُومم ضُمؾِ  وـِمقـيُ ، َيطِقـُف َوُهقَ  قَمَؾْقِف، ضَم  ظِمْؾَؼُتف: اًمرَّ

 .(1)"وَأصؾف
ع ي أو مجقأن إئؿ"قمؼقدة اًمطقـي، واًمتل شمعـل:شمتػؼ اًمدقمقة اًمقامكقي مع آصمـل قمنميي ذم و

اًمراومضي ظمؾؼقا مـ ـمقـي أظمرى ختتؾػ قمـ مجقع اًمٌنم
(2)

واًمـٌل ظُمؾَِؼو مـ ـمقـي  وً ، وأن قمؾق

َقعيظمؾؼ مـفو  واطمدة ومضؾً مـفو ومضؾي  .(3)"اًمشِّ
هق ؿمقخفؿ اًمؽؾقـل، اًمذي سمقب هلو ,ومقام يظفر,يمؼم إرؾموء هذه اًمعؼقدةواًمذي شمقمم "

(4)"ٌ ذم أمر اًمطقـيووؿـ ذًمؽ ؾمٌعي أطمودي"سموب ـمقـي اعمممـ واًمؽوومر"سمعـقان
- 

ظمؾؼ اعمممـ مـ ـمقـي اجلـي،  ىمول: إن اهلل قمٌداهللقمـ أيب "وممو ذيمره ذم هذا اًمٌوب، 

ـمقى روطمف وضمًده، ومال يًؿع  اً سمعٌد ظمػم وظمؾؼ اًمؽوومر مـ ـمقـي اًمـور: وىمول: إذا أراد اهلل 

عتف يؼقل: اًمطقـوت مـ اعمـؽر إٓ أكؽره، ىمول: وؾمؿ وً مـ اخلػم إٓ قمرومف، وٓ يًؿع ؿمقئ وً ؿمقئ

صمالث: ـمقـي إكٌقوء واعمممـ مـ شمؾؽ اًمطقـي، إٓ أن إكٌقوء هؿ مـ صػقهتو، هؿ إصؾ وهلؿ 

سمقـفؿ وسملم ؿمقعتفؿ، وىمول:   اًمػضؾ، واعمممـقن اًمػرع مـ ـملم ٓزب، يمذًمؽ ٓ يػرق اهلل

يامكف، وٓ ـمقـي اًمـوصى مـ محل مًـقن، وأمو اعمًتضعػقن ومؿـ شمراب، ٓ يتحقل مممـ قمـ إ

 .(5)"كوصى قمـ كصٌف، وهلل اعمشقئي ومقفؿ
                                                             

 -2744ص سموب اًمطوء، مودة)ـملم(، ( اكظر: ًمًون اًمعرب،1)

م، ممؾمًي 2449هـ=1.1434، ط298حتؼقؼ: قمكم أيمؼم همػوري، ص، ًمؾؿػقد، آظمتصوص( اكظر: 2)

 ًمٌـون-,إقمؾؿل، سمػموت

 ، دار اًمتقور اجلديد-311إموزم، ًمؾؿػقد، ص( اكظر: 3)

َقعي( أصقل مذهى 4)  -955نميي، صاإلمومقي آصمـل قم اًمشِّ

 -423( أصقل اًمؽوذم، يمتوب اإليامن واًمؽػر، سموب ـمقـي اعمممـ واًمؽوومر، ص5)
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َقعيومنذا يمون هذا هق اقمتؼود  اقمتؼود اعمفديلم اًمذيـ شمرسمقا قمغم قمؼوئد اإلمومقي، ومفق  اًمشِّ

هى أكؽ أطمد اًمـؼٌوء آصمـل قمنم، وهمٓء هؿ ظمػمة مـ "اإلمومقي آصمـل قمنميي، ومؼول اًمقامين:

َقعيوقمغم قمومي ؿمقعي أهؾ اًمٌقً، وم ذم إرض، ومتدسمر ومضؾفؿ قمغم قمومي اًمـوس، ظمؾؼقا مـ  وًمشِّ

َقعيكقرهؿ ومـ ومووؾ ـمقـتفؿ، وهمٓء   اعمخؾصقن أصحوب اًمؼوئؿ ظمؾؼقا مـ كقر ظمؾؼ مـف  اًمشِّ

 .(1)"حمؿد، ومـ ـمقـي ظمؾؼ مـفو حمؿد
قمـدمو ؾمئؾ قمـ  ويليت اًمتحريػ اعمتعؿد ٔيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ اًمقامين اًمٌوـمـل اخلٌقٌ

       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ىمقًمف شمعومم

ظمؾؼ " ضمقاسمف:ومؽون  ،[1]اًمـًوء: ژڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ

فموهره قمكم وسموـمـف وموـمؿي، صمؿ ظمؾؼ اخلؾؼ  اً ووموـمؿي، كقر وً ، صمؿ ظمؾؼ مـف قمؾقاً حمؿد  اهلل

 .(2)"مـفام

 :الطٔي٘ عكٔدٗ ىكد: ًاثاىٔ
َقعيمـ ىمٌؾ يليت كؼد قمؼقدة اًمطقـي اعمزقمقمي   واعمفديلم سملمقر، مـفو: اًمشِّ

َقعيمل يلت ذم اًمؼرآن وٓ ذم اًمًـي، مو يٌلم أن  :أوًٓ  قمـ أكٌقوء اهلل  ومضالً  ،أو أئؿتفؿ اًمشِّ

ورؾمؾف، ظمؾؼقا مـ كقر، أو ظمؾؼقا مـ ـمقـي ختتؾػ قمـ اًمطقـي اًمتل ظمؾؼ مـفو ؾموئر اًمٌنم، ومعـدمو 

سملم قمؿقم اًمٌنم، طمتك  وً وٓ شمػووشم اً ن، مو وضمدكو متويزأظمؼمكو رسمـو ذم يمتوسمف سمؿراطمؾ ظمؾؼ اإلكًو

 .[12]اعمممـقن: ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گژ ، ىمول اهلل شمعومم: إكٌقوء
 ۉ ۉ ژ ىمول شمعومم:إن اًمؼرآن اًمؽريؿ يؼرر احلؼقؼي اًمٌنميي ًمألكٌقوء واعمرؾمؾلم، :وً ثوكق

 وئ وئەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې ې ې

 يئ ژ مم:[، وىمول شمعو24]اًمػرىمون: ژېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ

يليمؾقن وينمسمقن يمام يليمؾ  اً سمنم، ومؽقن إكٌقوء[114]اًمؽفػ: ژيب ىب مب    خب حب    جب

اًمـوس وينمسمقن، ومقؽقن قمكم وإئؿي مـ سمعده أومم سمذًمؽ، إذ ٓ يصح أن شمؽقن مـزًمتفؿ 

 - شمتجووز مـزًمي إكٌقوء

                                                             
 -(سمتٍمف) 172و171( اكظر: اعمتشوهبوت، ص1)

 -248، صتشوهبوت( اعم2)



 

 (178) 

 

ـفو اًمـوس سمزقمؿفؿ: هذا اًمذي ادقموه اعمفديقن وزقمؿقه، مـ أكقاع اًمطقـوت اًمتل ضموء م :وً ثوفث

، واعمممـ مـفو، واًمطلم اًمالزب، واًمذي شمػرع مـف اعمممـقن، واًمـوصٌل مـ محل  ـمقـي إكٌقوء

مًـقن، واعمًتضعػقن مـ شمراب، يمؾ هذا أىمرب إمم اًمطٌؼقي اًمتل اكتنمت ذم اًمديوكوت اهلـديي 

ؾعدل اإلهلل، وٕن يموهلـدوؾمقي وهمػمهو، وًمقس قمـدكو ذم اإلؾمالم كظوم اًمطٌؼوت: ٕكف خموًمػ ًم

اًمـوس قمـد اهلل ؾمقاء، ٓ ومضؾ ٕطمد قمغم أطمد، ومال اقمتٌور قمـدكو سموٕمحر، وٓ سموٕؾمقد ، وٓ 

 سموٕسمقض، وموًمؽؾ ؾمقاؾمقي، وٓ قمؼمة ذم ديـ اهلل إٓ سموًمتؼقى واًمعؿؾ اًمصوًمح-

ًوئر هلل شمعومم خمؾقىمقن: كوس يم قمٌقدٌ اً مجقع اًمـٌقلم وقمقًك وحمؿد"إكـو كممـ أن : وً رابع

اًمـوس: مقًمقدون مـ ذيمر وأكثك: إٓ آدم وقمقًك: ومنن آدم ظمؾؼف اهلل شمعومم مـ شمراب سمقده: ٓ مـ 

(1)"ذيمر وٓ مـ أكثك: وقمقًك ظمؾؼ ذم سمطـ أمف مـ همػم ذيمر
- 

، يؽػل جمرد شمصقرهو عمعرومي هذه اعمؼول فموهرة اًمٌطالن"وسمام شمؼدم كًتـتٍ أن : وً خومس

 .(2)"صمـل قمنمي وقمقراشمفومًودهو، وهل مـ ومضوئح اعمذهى آ
مـ ـملم، ,ؾمقدكو آدم,أىمقل: إن اهلل عمو ظمؾؼ اخلؾؼ، ظمؾؼ أول اًمٌنمقمغم مو ؾمٌؼ،  وًمؾرد

صمؿ ضموء اًمٌنم مـ ؾمالًمتف، وهذا سموشمػوق وإمجوع أهؾ إرض ىموـمٌي، ٓ يـوزع ذم ذًمؽ أطمد، 

أموم اهلل ؾمقاء،  يمؾ اًمـوس اً وذًمؽ مـ يمامل شمؽريؿ اهلل ًمٌـل آدم، طمتك ٓ يػخر أطمد قمغم أطمد، إذ

 ڄ ژ ومال شمػووؾ سملم ومئي وومئي، وٓ سملم ومرىمي وومرىمي، إٓ سموًمتؼقى واًمعؿؾ اًمصوًمح، ىمول شمعومم:

 ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ

 .[13]احلجرات: ژ ژ ڈ
 

                                                             
 -1.14ج( اعمحغم، 1)

َقعي( اكظر: أصقل مذهى 2)  -962اإلمومقي آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ



 

 (179) 

 

 ْرـَُــعُّـال ملبحح التاصع:ا

، واقمتـؼفو اعمفديقن إن قمؼقدة اًمظفقر هل إظمرى مـ اًمعؼوئد اًمتل اظمتص هبو آصمـو قمنميي

ومؼد طمذوا طمذوهؿ ذم معظؿ قمؼوئدهؿ، وهنجقا هنجفؿ ذم دقمقهتؿ وأومؽورهؿ، واقمتؼدوا هبو، 

وموشمػؼقا معفؿ ذم اًمؼقل سموإلمومي واعمفدويي واًمعصؿي واًمغقٌي واًمرضمعي واًمتؼقي واًمٌداء واًمطقـي صمؿ 

ويي، ومو مل ُيٍمف إمم اًمظفقر، ومـفو مو ُسف وىُمصد سمف اًمقامين وهل اإلمومي واًمعصؿي واعمفد

 اًمقامين، ومصور مـ معتؼدات اعمفديلم-

 :(1)التعزٓف بعكٔدٗ العَْر: أّاًل
ٌَلمَّ : فُمُفقراً  سمِوًْمَػْتِح، اًمٌمءُ  فَمَفرو، وفمِفػم فَموِهرٌ  وَمُفقَ  فُمُفقرًا، َيْظَفرُ  فَمَفرَ "يؼول:لغ٘:  - شَم

ءَ  وَأفْمَفْرُت  ْ ْ  سُمُدوّ : واًمظ فقر ،سَمقَّـْتف: اًمٌمَّ  اًمٌمَّ
ِ
(2)"اخْلَِػلِّ  ء

واإليضوح،  ، وموًمظفقر هق اًمتٌقون ًمؾٌمء

 واًمظفقر سمعد اخلػوء-
طمقٌ  وشمعريػفؿ هبذه اًمعؼقدة،ًمؾقىمقف قمغم قمؼقدة اًمظفقر قمـد آصمـل قمنميي،  اصطالحًا:

َقعيومنهو قمؾامء  اعمعـك إول: يراد مـ اًمظفقر: اًمؼموز وآكؽشوف "سملن هلو معوٍن، وهل: اًمشِّ

آؾمتتور، وهذا مو حيصؾ ومعاًل سموًمـًٌي إمم اإلموم اعمفدي، اعمعـك اًمثوين: أن يراد سمعد آطمتجوب و

سموًمظفقر: إقمالن اًمثقرة، ذم اًمعٍم احلوض، أو اًمؼقوم سموًمًقػ ذم اًمؼديؿ، وهق صودق سموًمـًٌي 

ًمإلموم اعمفدي، اعمعـك اًمثوًمٌ: يراد سموًمظفقر: آكتصور واًمًقطرة، يؼول: فمفر قمؾقف إذا اكتٍم 

وهذا اعمعـك يصدق قمـد اؾمتتوب إمر ًمؾؿفدي قمغم اًمعومل يمؾف، وهق همػم مو كريد مـ يمؾؿي  وده،

 .(3)"وًمقلماًمظفقر، إذن ومقـحٍم معـك اًمظفقر ذم حلظوشمف إومم، سموعمعـقلم إ
ن  إئؿي  يظفرون سمعد إ"وهذا مو ومفؿف قمؾامء أهؾ اًمًـي، ومقصػقا قمؼقدة اًمظفقر سمؼقهلؿ:

ؿ، وهل همػم اًمرضمعي، وموًمرضمعي شمعـل أي وىمً، صمؿ يعقدون إمم ىمٌقره مقهتؿ ًمٌعض ؿمقعتفؿ ذم

 اًمرضمقع سمعد اعمقت، واؾمتؿرار احلقوة ومؽمة مـ اًمزمـ، أمو اًمظفقر ومقعـل اًمؾؼوء اًمعوسمر اًمذي 

 

                                                             
، 11، واكظر: قمٍم اًمظفقر، ص65فدي اعمصؾح اًمعوعمل اعمـتظر، صعمـ أرد اعمزيد، اكظر: اإلموم اعم( 1)

 -64واكظر: اًمرضمعي سملم اًمظفقر واعمعود، ص

 -2769( اكظر: ًمًون اًمعرب، سموب اًمظوء، مودة)فمفر(، ص2)

 -(سموظمتصور)246( راضمع: شموريخ مو سمعد اًمظفقر، ص3)



 

 (184) 

 

  .(1)"سموكتفوء اًمؾؼوء يـؼيض
سمـ صوًمح وأمحد سمـ  قمـ أيب قمٌداهلل"، ومـفو:وىمد أيمدت اًمروايوت اًمشقعقي هذه اًمعؼقدة

، ىمول: ضمرى طمديٌ مقمم أيب احلًـ اًمروو ,رضمؾ مـ وًمد ىمـؼم اًمؽٌػم,، قمـ اًمَؼـؼَْمىاًمـي

ُف، ومؼؾً ًمف: ومؾقس همػمه ومفؾ رأيتف؟ ومؼول: مل أره وًمؽـ رآه همػمي، ىمؾً: ومـ  ضمعػر سمـ قمكم وَمَذمَّ

 .(2)"رآه؟ ىمول: ىمد رآه ضمعػر مرشملم وًمف طمديٌ

 عكٔدٗ العَْر عيد املَدٓني:: ًاثاىٔ
َقعيقمتؼود اًمًوئد قمـد عمو يمون آ اإلمومقي هق إمؽون رؤيي اإلموم اعمفدي ذم ومؽمة اًمغقٌي،  اًمشِّ

ذم  ت إمؽون رؤيي اإلموم اعمفدي إن إصمٌو"ومؼد ىموًمقا:ًمدى اعمفديلم يمذًمؽ،  اً يمون ذًمؽ معتؼد

قمٍم اًمغقٌي اًمؽؼمى مـ اًمٌدهيقوت اًمتل ؿموقمً واكتنمت سملم يموومي ـمٌؼوت اعمجتؿع، وٓ جيرؤ 

 .(3)"كؽور ذًمؽأطمد قمغم إ
َقعيـد شمثًٌ قم  وهذه اًمعؼقدة ذم ومؽمة اًمغقٌي اًمؽؼمى وىمٌؾ اًمرضمعي، وهذا مو  سموًمظفقر اًمشِّ

قمـ قمٌداهلل اعمًقري "اقمتؼدوه ومو كصً قمؾقف اًمروايوت اعمتعددة واعمتقاشمرة ذم يمتٌفؿ، ومؿـفو:

قمغم مصغم  يًٌحقن ذم همدير موء، وومتك ضموًمس وً ىمول: دظمؾً ذم سمًتون سمـل هوؿمؿ، ومرأيً همؾامك

يمؿف قمغم ومقف ومؼؾً هلؿ: مـ هذا؟ ومؼوًمقا: حمؿد سمـ احلًـ اًمعًؽري، ويمون ذم صقرة  وً واوع

 ."(4)أسمقف 
َقعيومثؾ هذه اخلراوموت اًمتل ىمومً قمؾقفو قمؼوئد  ًمدهيؿ  ةمعتؿدة، سمؾ  يمثػمسموعمشوهدات  اًمشِّ

ؿد احلًـ احلر اًمعومكم ومٌعد أن ذيمر حم واومؽماًء قمؾقفؿ، ًمألئؿي وً ، ويـًٌقهنو يمذسموديـ يديـقن سمف

  ىمول: مـ اًمروايوت ذم هذا اًمشلن، اً قمدد ذم يمتوسمف )اإليؼوظ مـ اهلجعي سموًمؼمهون قمغم اًمرضمعي(

                                                             
قَعي( اكظر: أصقل مذهى 1) ظر: دراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي، ، واك931اإلمومقي آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ

 سمتٍمف- 344ص

 -245، ص( أصقل اًمؽوذم، يمتوب احلجي، سموب ذم شمًؿقي مـ رآه 2)

م، إصدارات أكصور 2412=هـ2.1433، ط27فمؿ اًمعؼقكم، ص( إيؼوظ اًمـوئؿ ٓؾمتؼٌول اًمؼوئؿ، اًمشقخ كو3)

 (-3، اًمعدد)اإلموم اعمفدي

سمعد همقٌتف  اًمثامكقن، ذم سمقون مـ رأى صوطمى اًمزمون اعمفدييـوسمقع اعمقدة، اًمٌوب اًمثوًمٌ و ( اكظر:4)

 -521اًمؽؼمى، ص



 

 (181) 

 

 .(1)" أطموديٌ متعددة ذم هذا اعمعـكوشمليت"
وقمـد اعمفديلم أن رؤيي ومتؾؽ اًمعؼقدة مـ اًمعؼوئد اعمتػؼ قمؾقفو سملم اعمفديلم وآصمـل قمنميي،

 ومعالً ومام قمـدكو مـ اًمعؾؿ "، تقاشمر، طمقٌ يمثرة اعمشوهدات واًمظفقرئؿي أمر ماإلموم اعمفدي أو إ

هق اًمعؾؿ اًمـوؿمئ مـ اًمتقاشمر، طمقٌ ىمؾـو سملن هذه إظمٌور شمػقق اًمتقاشمر، إذن ومـحـ كعؾؿ أن 

 .(2)"أظمؼموا قمـ مشوهدة اعمفدي وقموؿمقا ؿمقاهد ىمطعقي قمـ ذًمؽ وً أؿمخوص
و سمعدم إمؽون رؤيي اإلموم وىمقًمـ"، ومؼوًمقا:موموأكؽر اعمفديقن قمغم مـ ىمول سمعدم رؤيي اإل

اعمفدي ذم قمٍم اًمغقٌي اًمؽؼمى هق سمعقـف ىمقل مـ يؼقل سمعدم اكتفوء اًمغقٌي اًمؽؼمى، وأن اإلموم 

إمم إسمد وًمـ يظفر: ٕن ذم سمدايي فمفقر اإلموم ٓ سمد ًمف مـ آشمصول سمٌعض  وً ؾمقٌؼك هموئٌ

اًمغقٌي اًمؽؼمى، ويرؿمدهؿ إمم اًمتؿفقد ًمؼقومف، اعمخؾصلم اًمـوضمحلم ذم اًمتؿحقص اإلهلل ذم قمٍم 

 .(3)"وهذا مو أؿمورت إًمقف قمنمات إطموديٌ اًمقاردة قمـ اًمرؾمقل حمؿد وإئؿي إـمفور
ذم  يًتطقع اًمشقعل قمـ ـمريؼفو أن يرى اإلموم اعمفدي، ووعً آصمـو قمنميي أقمامًٓ  وىمد

 ومـ هذه إقمامل: اعمـوم أو ذم اًمقؼظي

اًمػرائض واًمًــ وأداب، وشمرك اعمحرموت واعمؽروهوت اعمحوومظي قمغم مجقع " -

 -وً واعمداومي قمغم قمؿؾ طمًـ وقمٌودة منموقمي واًمتيع ذم مدة أرسمعلم يقم

 اًمذهوب أرسمعلم ًمقؾي أرسمعوء إمم مًجد اًمًفؾي- -

 اًمذهوب أرسمعلم ًمقؾي مجعي إمم اًمؽقومي وآؿمتغول سموًمعٌودة- -

 ذم أرسمعلم ًمقؾي مجعي-زيورة ؾمقد اًمشفداء  -

 ظمالص اًمـقي ذم اعمؼوم إول وـمفورة اعمليمؾ واعمنمب واعمؾٌس-مع إ -

اًمؾفؿ سمؾغ مقٓكو صوطمى سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ، "ومريضي:ىمراءة هذه اًمدقموء سمعد يمؾ  -

اًمزمون أيـام يمون وطمقـام يمون مـ مشورق إرض ومغورهبو، ؾمفؾفو وضمٌؾفو، قمـل وقمـ 

مـ ىمرأ  صودق:وء قمـ اإلموم اًمومؼد ضم،---واًمدي وقمـ وًمدي وإظمقاين اًمتحقي واًمًالم

 سمـ احلًـ قمؾقف وقمغم آسموئف اًمًالم اسمعد يمؾ ومريضي هذا اًمدقموء ومنكف يرى اإلموم)م ح م د( 

                                                             
 -224( ص1)

 -32ص إيؼوظ اًمـوئؿ ٓؾمتؼٌول اًمؼوئؿ،( 2)

 -44، صكػًف اعمرضمع( 3)



 

 (182) 

 

 .ذم اًمقؼظي أو ذم اعمـوم
رؤيي أطمد مـ إكٌقوء وإئؿي أو اًمـوس أو اًمقاًمديـ ذم كقمف، ومؾقؼرأ: اًمشؿس، مـ أراد  -

 قذشملم، صمؿ يؼرأ اإلظمالص موئي مرة، واًمؾقؾ، واًمؼدر، واجلحد، واإلظمالص، واعمع

 .(1)"ويصكم قمغم اًمـٌل موئي مرة
َقعيوًمروايوت واًمـصقص اًمتل يًتدل هبو وم قمغم إصمٌوت وإمؽون وىمقع اًمرؤيي واعمشوهدة  اًمشِّ

، ؾمقاء ذم اًمقؼظي أو ذم اعمـوم، قؾموئؾ ًمرؤيي اإلموم اعمفدياًمقمامل وإهذا ًمإلموم ذم زمـ اًمغقٌي، و

 يؼقـوت ذم هذه اًمعؼقدة-يمؾفو شمليمقدات سمؾ 

مـ اًمعؼوئد اعمشؽميمي  اعمفديقن متػؼقن ذم ذًمؽ، ٓ خيوًمػقن ومقف، وقمؾقف ومنن قمؼقدة اًمظفقرو

أكؽروهو ذم طمؼ اًمقامين، وىموًمقا سموؾمتحوًمتفو سملم اعمفديلم وآصمـل قمنميي، إٓ أن آصمـل قمنميي 

د اًمًقًتوين ومقؿـ ادقمك ومجوءت ومتقى اًمًق إٓ ٕئؿتفؿ آصمـل قمنم، وقمدم وىمققمفو ٕي أطمد،

 -ؾداه أرواحـو -افعك بنموم افؾؼوء يزظؿ مـ جتوهافؼظل إن ادقؿػ "رؤيي اإلموم اعمفدي، 

 إخذ وظدم يّدظقف، ؾقام تصديؼف ظدم دم يتؿثؾ افؽزى افغقبي زمـ دم افرؤيو ضريؼ ظـ أو مبوذة

 وشالمف اهلل صؾقات ظـف حيؽقف ؾقام ظؾقف واإلكؽور بؾ ؽرهو، أو أوامر مـ   إفقف يـسبف بام

 اهلل وؾؼفؿ ادممـغ بنخقاكـو هنقى وكحـ أظاله، ذـر مو ـبعض بطالهنو ادعؾقمي إمقر مـ ظؾقف

 مـ كحق بلي هلو وافسويٍ كؼهو دم يسومهقا وٓ افدظووي هذه مثؾ وراء يـسوؿقا ٓ أن دراضقف

 اهلل إػ وكترضع افسبقؾ هذا يسـقا مل مو وأتبوظفؿ أصحوهبو ظـ بوفتحرز وكـصحفؿ إكحوء

(2)"وأظقاكف أكصوره مـ وجيعؾـو افعك صوحى إمومـو ؾرج دم يعجؾ أن وتعوػ تبورك
. 

                                                             
ًمشقخ طمًلم اًمطؼمد ( وموئدة ضمومعي مـ يمتوب اًمـجؿ اًمثوىمى ذم أطمقال اإلموم اًمغوئى، شملًمقػ: آيي اهلل ا1)

ومو سمعدهو سموظمتصور، مؽتٌي 62يوؾملم اعمقؾمقي، دمؿقع: كدى اخلرس، ص : اًمًقداًمـقري، شمرمجي

 شمًجقالت اًمعذراء-

هـ، 1433، اًمطٌعي اًمثوكقي، 13( اكظر: اًمرد اًمؼوصؿ قمغم مـؽري رؤيي اًمؼوئؿ، اًمشقخ كوفمؿ اًمعؼقكم، ص2)

كص اًمػتقى: قمغم صػحي مريمز ، واكظر: (16أكصور اإلموم اعمفدي، اًمعدد) م، إصدارات2412

ويموكً ، Www.aqaed.comوراسمطفو: ، )اإلكؽمكً(حوث اًمعؼوئديي قمغم اًمشٌؽي اًمعـؽٌقشمقي إسم

http://www.aqaed.com/
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 ورد اعمفديقن هذه اًمػتقى ويمؾ مـ أومتك سمعدم صحي رؤيي اإلموم:

 ومتقى ود اًمًقد أمحد احلًـ رؾمقل اإلموم اعمفدي، وأيمد ومقفو أصدر اًمًقد اًمًقًتوين"

يمؾ مـ ادقمك رؤيي اإلموم اعمفدي، ؾمقاء يموكً اًمرؤيو ذم اعمـوم أو ذم اًمقؼظي، وىمد قمغم شمؽذيى 

و صمًٌ واؿمتفر ذم ىمؿً سموًمرد قمؾقفو: ٕين وضمدهتو جمردة قمـ اًمدًمقؾ اًمنمقمل واًمعؼكم وخموًمػي عم

هدة يمثػم مـ اًمعؾامء وؾموئر اًمـوس ًمإلموم عمفدي، وهذه طمؼقؼي ٓ يؼقى قمغم اًمقاىمع مـ مشو

 .(1)"طمد إٓ قمغم ؾمٌقؾ إكؽور اعمٌٍم ًمؾشؿس ذم راسمعي اًمـفورإكؽورهو أي أ
فؿ اًمصقاب سموقمتٌور أدًمي اعمشوهدة واًمؾؼوء سموإلموم أن اعمفديلم ىمد ضموكٌ اضح ممو شبؼ:وافق

َقعياعمتقاومرة ذم مصودر ومراضمع اعمفدي،  ، واًمتل امتألت هبو يمتٌفؿ، ومؼد سمقب قمالمتفؿ اًمشِّ

سموب )أهنؿ يظفرون سمعد مقهتؿ ويظفر مـفؿ اًمغرائى ويليتفؿ  اعمجؾز ذم يمتوسمف سمحور إكقار: 

أرواح إكٌقوء، وشمظفر هلؿ إمقات مـ أوًمقوئفؿ(، وسموب )ذيمر مـ رآه صؾقات اهلل قمؾقف(، 

ذم وسموب )ظمؼم ؾمعد سمـ قمٌداهلل ورؤيتف ًمؾؼوئؿ ومًوئؾف قمـف(، وسموب )كودر ذم ذيمر مـ رآه 

مـ زموكـو( وً اًمغقٌي اًمؽؼمى ىمريٌ
(2)

: ذم يمتوب إقمالم اًمقرى سملقمالم اهلدي، وً ومو ضموء أيض، 

(، وسموب)ذيمر أؾمامء اًمذيـ ؿموهدوه(سموب)ذيمر مـ رآه
(3)

وادقمك ًمؼوءه  اًمقامين ظمرج، ًمؽـ 

 سموإلموم اعمفدي، وذم ذًمؽ أىمقى دًٓمي قمغم شمـوىمض اًمؼقم وختٌطفؿ ذم قمؼوئدهؿ-

 الٔناىٕ ٍْ املنَد لإلماو يف سمً العَْر:: ًاثالج
ومام اقمتؼده ين أكف صوطمى اًمرايي واًمقٓيي واإلمومي ويمؾ رء ذم ومؽمة اًمظفقر، يرى اًمقام

، وهق اعمؿفد  ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي اإلموم أمحد احلًـ "أكصوره ذم ذًمؽ هق أن 

ًمف واًمؼوئؿ سملمره، وهق صوطمى اًمدور اًمرئقز ذم اًمتؿفقد ًمدوًمي اًمعدل اإلهلل، وآسمتالء ذم زمـ 

 .(4)"اًمظفقر يؽقن سمف
                                                                                                                                                                                     

هـ، مؽتى اًمًقد اًمًقًتوين سموًمـجػ إذف، وىمد اـمؾعً قمؾقفو سمتوريخ: 1424رمضون  21سمتوريخ: 

 -اً م، ذم متوم اًمًوقمي اًمقاطمدة فمفر19.5.2414

 -23ص قمغم مـؽري رؤيي اًمؼوئؿ،اًمرد اًمؼوصؿ ( 1)

 ، مـ أول اًمؽتوب -52جومو سمعدهو،  27.342ج( اكظر: 2)

 ومو سمعدهو- 414( اكظر: إقمالم اًمقرى سملقمالم اهلدى، ص3)

م، 2413=هـ1.1434، ط43دٓئؾ اًمصدق وكػض همٌور اًمشؽ، اًمديمتقر: شمقومقؼ اعمغريب، ص (4)

 (-184، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي
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واقمتؼم اعمفديقن هذه اًمػؽمة وهل زمـ رؤيي اًمقامين ًمإلموم واًمؾؼوء سمف مرطمؾي مـ مراطمؾ 

وهل سمؿثوسمي فمفقر أصغر ًمإلموم، طمقٌ يؾتؼل اإلموم سمؿجؿققمي مـ "اًمتؿفقد ًمإلموم اعمفدي،

اعمممـلم اعمخؾصلم اعمؿحصلم، ًمؽل يقضمففؿ إمم ـمريؼي اًمتؿفقد، وإظمذ سمليد اًمـوس إمم مـوسة 

، وأيمدت اًمروايوت قمغم أن رايي  ، وإكؼوذهؿ مـ اًمػتـ اًمتل شمًٌؼ فمفقر اإلموم اعمفدياحلؼ

اًمقامين أهدى رايي: ٕهنو هتدي إمم صوطمى اًمزمون، وٕهنو رايي طمؼ وهتدي إمم ساط مًتؼقؿ 

واعمتخؾػ قمـفو ذم كور ضمفـؿ، ومـ يمون هبذه اًمصػوت ٓ سمد أن يؽقن قمغم اشمصول سموإلموم اعمفدي 

 ."(1)ن اعمتخؾػ قمـف يموعمتخؾػ قمـ اإلمومطمتك يؽق

 ىكد عكٔدٗ العَْر:: ًارابع
َقعير مـ اًمعؼوئد اًمتل شمدل قمغم ظمٌوٓت ن قمؼقدة اًمظفقأٓ ؿمؽ  ، وهل ىمودطمي عمذهٌفؿ، اًمشِّ

ٓ شمتػؼ سملي طمول مع " وداطمضي ًمعؼوئدهؿ، إن قمؼقدة اًمظفقر قمؼقدة ظمراومقي ظمقوًمقي ؾموذضمي

ٍميح، وٓ اًمػطر اًمًؾقؿي، وهل شمؼدح ذم اعمذهى اًمشقعل، اًمـؼؾ اًمصحقح، وٓ مع اًمعؼؾ اًم

وهل ضب مـ "، (2)"وشمؾحؼف ذم اعمذاهى اخلراومقي اًمتل شمعشعش ذم أذهون مجؾي مـ اًمٌنم

(3)"اخلقوٓت واخلزقمٌالت واًمضالٓت
- 

، اًمظفقر، واًمتل هبو ظمتؿً اًمعؼوئد اًمتل ختص مجوقمي اعمفديلم سمطالن قمؼقدة وممو ؾمٌؼ يتٌلم

طؾفو أهؾ اًمًـي، سمدايي سموإلمومي سمؿػفقمفو اًمشقعل، صمؿ مو شمرشمى قمؾقفو: مـ اًمعصؿي، واًمتل أسم

واًمغقٌي، واًمرضمعي، واًمتؼقي، واًمٌداء، واًمطقـي، واًمظفقر، وهل مـ صؿقؿ اإليامن سموٕئؿي، ومفل 

 قمؼوئد متداظمؾي-

                                                             

 -(سمتٍمف)75ظر: إيؼوظ اًمـوئؿ ٓؾمتؼٌول اًمؼوئؿ، ص( اك1)

َقعي( أصقل مذهى 2)  -933اإلمومقي آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ

 -345( دراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي، ص3)
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ّّل  ملخص الفصل األ

 :يف النقاط التالية ويتلخص الفصل األول

اعمفديلم مع آصمـل قمنميي، وموًمػريؼون اقمتؼدوا اإلمومي واًمعصؿي واًمغقٌي قمؼوئد شمقاومؼ  األّىل:

واًمتؼقي واًمظفقر واًمرضمعي واًمٌداء واًمطقـي واًمظفقر، ومجوء اًمالطمؼقن سمـػس مو اقمتؼده 

اًمًوسمؼقن، ومنذا يمون اإلمومقي شمعتؼد اإلمومي وشمقضمٌفو ومؽذا اعمفديقن أوضمٌقهو، ويمام أن 

ين، صمؿ شمليت اًمعؼوئد موم، وموعمفديقن ىموًمقا سمعصؿي اًمقاماإلمومقي اؿمؽمـمً اًمعصؿي ذم اإل

اعمـٌع  ، ذم اًمتؼقي واًمٌداء واًمطقـي، وهمػمهو، طمقٌكػًف وعمػفقم واعمضؿقنإظمرى سم

 واطمد-

َقعية، وماشمًؿ اجلؿقع سمًامت واطمد الجاىٔ٘: حيرومقن اًمؽؾؿ قمـ  ,مفديقن أو اصمـو قمنميي– وًمشِّ

ذم اًمؽتوب أو اًمًـي، أو  وً ي، وإذا وضمدوا كصمـ اًمؼرآن أو مـ اًمًـ ؾمقاء يمونمقاوعف، 

، زظمرومقه وزيـقه ًمالؾمتدٓل ٕطمد قمؾامء أهؾ اًمًـي يؼقى مًلًمي، أو يًوكد ومفامً  وً يمالم

 سمف، وموًمؾعى سموًمـصقص وؾمقء ومفؿ اعمـؼقل ىمد أوؾقا ومقف ومـ صمؿ وؾً اًمعؼقل-

ؾ ومريؼ يؽذب أظمر، ويميلم واإلمومقي، فداؿمتعؾً احلرب اًمؽالمقي واًمدقمقيي سملم اعم الجالج٘:

قمـ مـفٍ آل اًمٌقً وإئؿي، وموٓصمـو قمنميي طمؽؿً قمغم اًمقامين سملكف  وً ويعتؼمه مـحروم

دضمول ويمذاب وجيى ًمعـف، واًمقامين يشـع سموعمرضمعقي اًمشقعقي ويتفؿفو سملهنو أىمرب إمم مو 

حيدث ذم اًمؽـقًي، مـ كػقذ وؾمؾطون واؾمتغالل اًمـػقذ، ومجع إمقال سمغػم وضمف طمؼ، 

 ؼمهؿ قمؾامء ؾمقء مـوومؼلم-واقمت

َقعييمثرت ردود  الزابع٘: مو سملم ومتقى ًمؾؿرضمعقي واعممؾمًي اًمديـقي، ومو قمغم دقمقة اًمقامين،  اًمشِّ

َقعيسملم مؼوٓت شمـنم وسمقوكوت شمذاع قمغم قمؿقم  حتذرهؿ مـ شمؾؽ اًمدقمقة، أو  اًمشِّ

ـ وؾموئؾ اؾمتخدام مقاىمع آكؽمكً اًمشقعقي ًمؾرد قمغم مو شمضؿـتف اًمدقمقة اًمقامكقي، وم

اًمرد قمغم اًمقامين، شملًمقػ اًمؽتى عمـوىمشي مضوملم وأهداف دقمقة اًمقامين، ومـ أول وأسمرز 

 -)دضمول اًمٌٍمة(، اؾمؿفوً مـ أًمػ ذم ذًمؽ: اًمشقخ قمكم اًمؽقراين طمقٌ أًمػ يمتوسم
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َقعيًمدى اًمتـوىمض اًمعؿقؼ  سمرهـً قمغمإن دقمقة اًمقامين اخلامض٘:  ، وموًمقامين أؾمس دقمقشمف اًمشِّ

قمـ آل اًمٌقً ومـًقسمي ًمألئؿي، وموًمػؽرة اًمقامكقي هلو ضمذور ذم يمتى  قمغم روايوت وردت

َقعي ، وذم هذا دًٓمي قمغم اعمخوسمط اًمتل يعقشقن ومقفو، وأن إصقل اًمتل ىمومً اًمشِّ

قمؾقفو اعمذهى مضطرسمي ومتـوىمضي، طمقٌ إهنو ًمقًً قمـ آل اًمٌقً يمام زقمؿقا، سمؾ هل 

يـ، وموعمصدران إؾموؾمقون: مهو مـ قمـد أكػًفؿ، أو مـ قمـد مـ يتعؿد هدم هذا اًمد

اًمؼرآن اًمؽريؿ، واًمًـي اًمـٌقيي اعمطفرة، ومؾام طمرومقا اًمؼرآن وسومقه قمـ معـوه، 

 مـ اًمًـي، ومامذا كـتظر همػم مو كراه مـ والًمي ؾمعقفؿ، وهدم قمؼقدهتؿ- اً وأكؽروا يمثػم
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 يف أصْل الذًٓ ّأمْس الؼشٓع٘  املَذٓني اعتكاد  

 الفصل الجاىٕ

  

 اٌ ــــنـاٌ اإلٓـــأسك 

  

 ٘ــــعـشٓـؼـلأمــــْس  ا  
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 مدخل:
َقعيتعرض معتؼدات اعمفديلم أؾم-سمنذن اهلل-ذم هذا اًمػصؾ -، ذم أريمون اإليامن اًمستياًمشِّ

، طمقٌ اقمتؼودهؿ ذم يمؾ ريمـ مـ إريمون، وذًمؽ مـ ظمالل يمتبفؿ اًمتل يمتبقهو، -اعمبحٌ إول

ويمذًمؽ سموًمرضمقع إمم اعمـوفمرات اًمتل أىمومقهو مع  وكنموهو سملم اًمـوس، وقمغم مقىمعفؿ اًمرؾمؿل،

واًمتل شمصدر قمـفؿ -اًمٍماط اعمستؼقؿ–سموعمجؾي اًمرؾمؿقي وً أؾموشمذشمـو قمغم اًمؼـقات اًمػضوئقي، وأيض

اإليامن -صمؿ اًمريمـ اًمثوًمٌ، يقم اًمثالصموء مـ يمؾ أؾمبقع، صمؿ مو هق اقمتؼودهؿ ذم اإليامن سموعمالئؽي

آن اًمؽريؿ قؾ وهؾ ومقفام حتريػ أم ٓ؟ واًمؼرراة واإلكجومو ومؽرهتؿ قمـ اًمتق -سموًمؽتى اًمسامويي

َقعيقمـدهؿ، هؾ ومقف حتريػ أم ٓ؟ وهؾ اقمتؼودهؿ ومقف يموقمتؼود  اإلمومقي آصمـل قمنميي، أم  اًمشِّ

طمقٌ آهتوموت  وآقمتؼود ذم أكبقوء اهلل ورؾمؾف خيتؾػ؟ واحلديٌ قمـ اإليامن سموًمرؾمؾ

إلىمحوم  ػتفؿ ومفؿتفؿ اًمدقمقيي، واعمحووًمي دائامً ، واًمتشؽقؽ ذم وفمقؿمـ ؿملهن وتوآكتؼوص

ذم اعمطؾى  احلديٌ قمـ إئؿي وإوصقوء قمـد احلديٌ قمـ إكبقوء، وؾمقتضح هذا شمػصقالً 

، واعمطؾى اخلومس قمـ اقمتؼود اعمفديلم ذم اإليامن سموًمققم أظمر، واحلديٌ -إن ؿموء اهلل-اًمراسمع

اعمطؾى اًمسودس وإظمػم، وهق اقمتؼود أصحوب قمـ إئؿي يمذًمؽ، وقمالىمتفؿ سموًمققم أظمر، صمؿ 

، وموذا ىموًمقا قمـف، ومفذه -اإليامن سموًمؼدر-اًمدقمقة اًمقامكقي قمـ اًمريمـ اًمسودس مـ أريمون اإليامن

إريمون اًمستي وهل أريمون اإليامن، واًمتل ٓ يصح إيامن اعمرء إٓ هبو، وذم يمؾ مبحٌ مـ اعمبوطمٌ 

أمو  مو يمتبقه وكنموه، وأقمؾـقا أن هذه قمؼقدهتؿ، اًمتل ؾمـعرض ومقفو معتؼدات اًمؼقم، مـ ظمالل

 ، ومؾؽثرهتو وشمػرقمفو، ومـؼتٍم قمغم أمقر مفؿي ذم اًمنميعي، يموًمعبودةاعمبحٌ اًمثوين-أمقر اًمنميعي

سمام شمشتؿؾ قمؾقف: مـ اًمصالة واًمصقوم واًمزيموة وومقف اخلؿس وشمؽتؿؾ اًمعبودات سموحلٍ، وأمقر 

إمر سموعمعروف : اً وأظمػم ،صمؿ اجلفود ومو يتعؾؼ سمفأظمرى شمـدرج حتً اًمنميعي يموًمـؽوح وشمقاسمعف، 

َقعيهذا اًمعرض كؼد ومـوىمشي مـ  وؾمقعؼى ل قمـ اعمـؽر،واًمـف اإلمومقي إن يمون اعمفديلم ىمد  اًمشِّ

ظموًمػقهؿ، وأشمقا سمام ًمقس قمـدهؿ، صمؿ سمتقضمقف وكؼد أهؾ اًمسـي عمعتؼدات اعمفديلم، واًمرد قمؾقفؿ 

َقعيي شمصدوا ًمعؼوئد مـ ظمالل يمتى أهؾ اًمسـي واًمعؾامء اًمذ وذم يمؾ  -اًمؼدامك واعمحدصملم-اًمشِّ

 اًمرؿمد واًمصقاب، واًمتقومقؼ واًمسداد. لعمو ومقف اخلػم، وأن يؾفؿـ ـلأن يقومؼ أؾملل اهلل 
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 الفصل األّل: املعتكذات اخلاص٘ باملَذٓني
 

 
 
 
 
 
 

 اعتكاد املَذٓني يف أسكاٌ اإلمياٌ

 املبخح األّل        

 :عىل ستة مطالبويشتمل 

 ٙ.ـعالــت اإلمياٌ باهلل املطلب األول:
 .٘ــــــــــــــكــــالٜــــامل املطلب الثاني:
 .٘ــــــــالكتب الظنآّ املطلب الثالث:

 .لـــــــــــــــــشطــــــــال طلب الااع::امل
 .شــــــــْو اآلخــــالٔ املطلب اخلامس:

 .ذســـــــــكــــــــــال املطلب السادس:
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 تعاىل اإلمياٌ باهللاملطلب األّل: 
يؼقم قمغم أؾمس وريموئز، هذه إؾمس وشمؾؽ اًمريموئز جيى اإليامن هبو،   إن اإليامن سموهلل

سمؿالئؽتف، ويمتبف، ورؾمؾف، واًمققم أظمر، وسموًمؼدر قمزوضمؾ، صمؿ -: اإليامن سموهللوأوهلو وأقمظؿفو

 ظمػمه وذه، ويليت احلديٌ قمـ اإليامن قمـد اعمفديلم ذم اًمـؼوط اًمتوًمقي:

 اإلمياٌ باهلل عيذ املَذٓني: مفَْو  -1
ؾ: اإليامن اًمؽوم"ومفؿ يؼقًمقن:  ؼقؼي اإليامن قمـد اعمفديلم شمغوير طمؼقؼتف قمـد أهؾ اًمسـي،إن طم

هق اإليامن سموًمغقى موئي سموعموئي، وهق إيامن إكبقوء وإوصقوء، ويمؾام يمون اإليامن مشقسمًو سمآيي أو 

ٓ يؿؽـ إؿمورة أو يمرامي أو معجزة موديي يمون أدكك وأىمؾ، طمتك إذا يموكً اعمعجزةىموهرة وشمومي و

 .(1)"شملويؾفو، قمـدهو ٓ يؼبؾ اإليامن واإلؾمالم، يمام مل يؼبؾ إيامن ومرقمقن6 ٕن هؽذا إيامن مودي
هبو هل مو ضموءت ذم آظمر ؾمقرة اًمبؼرة، وهل: اإليامن  وقمؿدة اًمعؼوئد اًمتل جيى اإليامن"

رؾمؾ مـ اهلل، سموهلل وسموعمالئؽي وسموًمؽتى اًمسامويي وسموًمرؾمؾ6 ؾمقاء يموكقا أكبقوء أو أصقوء أو أي م

اًمدكققيي ومؼط يمطوًمقت، ومعغم يمؾ مسؾؿ أن يممـ سموهلل اًمقاطمد إطمد  ًمؾؼقودةطمتك وًمق يمون مرؾمؾ 

اًمػرد اًمصؿد، وأن يممـ سمـبقة حمؿد، وأن يممـ سموعمالئؽي واًمؽتى وإكبقوء اًمسوسمؼلم 

ؾ يمام وأوصقوئفؿ وذائعفؿ، وقمغم اعمسؾؿ أن يممـ سملوصقوء اًمـبل حمؿد آصمـل قمنم، وأن يؼب

صح مـ إظمبور قمـفؿ، يمام قمغم اعمسؾؿ أن يممـ أن اًمقيص اًمثوين قمنم مـ أوصقوء حمؿد هق 

 .(2)"اإلموم حمؿد سمـ احلسـ اعمفدي
وًمقس ومقفو اإليامن ، اعمعروومي ستياًمأمو أريمون اإليامن اعمتػؼ قمؾقفو قمـد أهؾ اًمسـي ومفل 

 سموإلموم أو سموًمقيص.

 اإلمياٌ ّمتاو التْحٔذ: اإلمياٌ باحلج٘ أّ الكاٜه مً كنال-2

شمممـ سملئؿتفؿ وأوصقوئفؿ،  أن سملن مـ متوم اإليامن ن اعمفديلم وآصمـل قمنميي يزقمؿقن إ

اهلل ذم أروف هق يمؾؿي اهلل، ومؿـ أىمره يمون مـ اعمقطمديـ، ومـ أكؽره يمون مـ  ظمؾقػي"ومؼوًمقا:

ؿد واحلسلم اعمنميملم، هؽذا وسمبسوـمي وسمدون شمعؼقد، ومػل يمؾ زمون يقضمد مقؾمك وقمقسك وحم

                                                 
 .971و915( اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم، ص7)

 .(سمتٍمف) 01( اكظر: اًمعجؾ، ص9)
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 ، سمؾ يمؾ إكبقوء وإوصقوء متؿثؾقن ذم ؿمخص ظمؾقػي اهلل ذم أروف، ومؿـ أكؽر ظمؾقػي اهلل

 ، ومـؽر ًمعقسك وإن ادقمك أكف مسقحل، ومـؽر ذم أروف ومفق مـؽر عمقؾمك وإن ادقمك أكف هيقدي

 .(1)"عمحؿد وإن ادقمك أكف مسؾؿ، ومـؽر ًمؾحسلم وإن ادقمك أكف مـ ؿمقعي احلسلم
ومؽؾ مـ "أن مـ قمالموت دظمقل اجلـي، مـ موت وهق مممـ سمخؾقػي زموكف، سمؾ قمـدهؿ 

قمغم اًمقٓيي خلؾقػي اهلل ذم أروف ذم زموكف هق مـ مـ أهؾ اجلـي إن ؿموء  -سمزقمؿ اعمفديلم-تمو

 .(2)"اهلل، وٓ خيؾد ذم اًمـور وإن ارشمؽى اًمؽبوئر

 :عيذ املَذٓني ّجْب اإلمياٌ بالٔناىٕ-3
، ويمذا اًمقامين كػسف يرى أن اإليامن سمف مـ يمامل قامين جيى اإليامن سمف يرون أن اًمإن اعمفديلم

ـل أن اًمقامين صوطمى وٓيي إهلقي، ومال يؽقن ؿمخص طمجي وهذا يع"اًمديـ، ومتوم اًمـعؿي، ومؼول: 

قمغم اًمـوس، سمحقٌ إقمراوفؿ قمـف يدظمؾفؿ ضمفـؿ، وإن صؾقا وصومقا إٓ إذا يمون مـ ظمؾػوء اهلل 

يي اإلهلقي مـ إكبقوء واعمرؾمؾلم وإئؿي واعمفديلم، طمقٌ ٓ طمجي ذم أروف، وهؿ أصحوب اًمقٓ

ذم إرض معصقم همػمه، وهبؿ متوم اًمـعؿي، ويمامل اًمديـ، وظمتؿ رؾموٓت اًمسامء، وىمد مه 

مـفؿ أطمد قمنم إمومًو، وسمؼل اإلموم اعمفدي، وآصمـل قمنم مفديًو، واًمقامين يدقمق إمم اإلموم 

 .(3)"امين أول اعمفديلماعمفدي، ومال سمد أن يؽقن اًمق
ين ًمـػسف، أو ًمألئؿي وإوصقوء، أكف أو أهنؿ جيى اإليامن هبؿ، هذا آدقموء اًمذي يدقمقف اًمقام

وأهنؿ أصحوب اًمقٓيي اإلهلقي، أي مـصبقن مـ ىمبؾ اهلل، وأن إقمراض قمؿـ كصبف اهلل مصػمه 

اًمسـي، وملريمون اإليامن ىمد  إمم ضمفـؿ، يمؾ هذا وهمػمه، مل يلت ذم كص واطمد ٓ مـ اًمؼرآن وٓ مـ

سمقـفو ًمـو رسمـو ذم يمتوسمف، وكبقـو ذم ؾمـتف، ومؾؿ كجد مـ أريمون اإليامن ذيمرًا ًمألئؿي وٓ اعمفديلم، ومو 

ضموء مـ وضمقب ـموقمي اإلموم6 ٕكف معصقم، ومؿـ اعمتػؼ قمؾقف قمـد أهؾ اًمسـي ىموـمبي أكف ٓ أطمد 

مـزًمتف أن يصؾ إمم درضمي اًمعصؿي، ً ، ومؾقس أطمد مـ اًمبنم مفام قمؾمعصقم إٓ إكبقوء 

  وأكف هلل، وزم أكف أصحوسمف ًمف ادقمك أو ادقمك، أطمد وملي"، ويمؾ يمظمذ مـف ويرد إٓ رؾمقل اهلل 

                                                 
 .45، صيمتوب اجلفود سموب اجلـي، مؾحؼ مع اًمـبقة اخلومتي( 7)

 .073( اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم، ص9)

 .)سمتٍمف( 023و022اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم، ص اكظر: (0)



 

 

(759) 

 

 همػم مـ طموًمف ًمف ويسؾؿقا يعوروقه وٓ يؼقًمف، مو يمؾ مـف يؼبؾقا نأ أشمبوقمف قمغم جيى خموـمى

(1)"وساًمـ أوؾ هذا ومثؾ خمطئقن، وهؿ ومفق واًمسـي، سموًمؽتوب اقمتبور
. 

، أو طمجتف قمغم اًمـوس، حتتوج إمم دًمقؾ، ومحقٌ مـ اًمبنم همػم إكبقوء ومدقمقى قمصؿي أطمد      

 سمطؾ مو ىموًمقا سمف.ؼد وم قمؾقف ٓدًمقؾ
 جيى حتؼقؼ، وً صودىم وً ، وإيامكوً صحقح اً معتؼدثؿر ُكـحتك أمو قمـ اًمتقطمقد ومو يتعؾؼ سمف، وم

هق اًمغويي اًمعظؿك واعمفؿي اًمتل يـ، وأصقل اًمد أصقؾ مـوًمتقطمقد أصؾ ومسمؿضومقـف، اًمتقطمقد 

 ٌُ حَ بْ هق قمؾؿ يُ "، وشمعريػف:  إمم ؾمقدكو حمؿد  اشمػؼ قمؾقفو يمؾ إكبقوء واعمرؾمؾلم، مـ آدم

ومقف قمـ وضمقد اهلل، ومو جيى أن يثبً ًمف مـ صػوت، ومو جيى أن يـػك قمـف، وقمـ اًمرؾمؾ، 

إًمقفؿ، ومو يؿتـع أن يؾحؼ  إلصمبوت رؾموًمتفؿ، ومو جيى أن يؽقكقا قمؾقف، ومو جيقز أن يـسى

 .(2)"هبؿ
 شمقطمقدمـ  :ام يشتؿؾ قمؾقفأن يتحؼؼ اًمتقطمقد سموطمتك جيتؿع ريمـ اإليامن سموهلل شمعومم،  جيى 

وشمقطمقد ًمف ذم  ،شمقطمقد ًمف ؾمبحوكف ذم ذاشمف شمعوممو ،وصػوشمف اًمعغم ـكئف احلسأؾمامشمعومم ذم  هلل

ذم اًمذات واًمصػوت  اقمتؼود اًمقطمداكقي"اًمسـي، هق:، وموًمتقطمقد يمام قمرومف قمؾامؤكو مـ أهؾ إومعول

(3)"وإومعول
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ومـف ىمقًمف شمعومم:ل: وهق اًمذات اًمعؾقي، وموٕو، 

 .]ؾمقرة اإلظمالص[ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

: وهق أؾمامء اهلل احلسـك وصػوشمف اًمعغم، طمقٌ إن هذه إؾمامء وشمؾؽ اًمصػوت شمدل واًمثوين

  ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄژقمغم ذات اهلل، يؼقل رسمـو:

: وهق أن ًمٌاًمثو، و[77]اًمشقرى:  ژٹ ٹ   ٿ ٿٿ ٿ ٺ ژ :وىمقًمف، [741]إقمراف: ژڍ

                                                 
، 37اًمػرىمون سملم أوًمقوء اًمرمحـ وأوًمقوء اًمشقطون، ًمإلموم اسمـ شمقؿقي، طمؼؼف: قمبداًمؼودر إركوؤوط، ص (7)

 م، كنم دار اًمبقون، دمشؼ.7541هـ=7011ؾمـي اًمـنم، 

 =هـ7/7070ط، 73د قمامرة، صحمؿ اًمديمتقر : شملًمقػًمإلموم اًمشقخ حمؿد قمبده( رؾموًمي اًمتقطمقد 9)

 .مٍم -ًمنموقم، دار ا7550

دار هـ، 7003/ 9ط، 03اكظر: اعمسومرة ذم ذح اعمسويرة ذم قمؾؿ اًمؽالم، ًمؾؽامل سمـ أيب اًمنميػ، ص (0)

 مٍم.-اًمبصوئر، اًمؼوهرة
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 ې ۉ ۉژ :اهلل هق رب هذا اًمؽقن وظموًمؼف وطمده، وهق خمتص سموًمرسمقسمقي دون همػمه، يؼقل اهلل 

 .[43و42]اعمممـقن: ژ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ  ى ى ې ې ې

آمـ اًمعبد سمعؼقدة مـ  سمف، وإذا إٓ ذي ٓ يصح إيامن اعمسؾؿاًم، وهذا هق اًمتقطمقد سمام يتضؿـف

 مل يصح إيامكف. وقمؼوئد اًمتقطمقد دون همػمه

 أن اعمفديلمإمم ، فديلم ومقام يتعؾؼ سموًمتقطمقدجيدر اإلؿمورة ىمبؾ احلديٌ قمـ اقمتؼودات اعمو

د آصمـل عؼوئد آصمـل قمنميي، ًمذا وموقمتؼود اعمفديلم ذم أريمون اإليامن يتػؼ مع اقمتؼويؼرون سم

ممو ؾمقتضح مـ ظمالل  إٓ ذم اًمـذر اًمقسػم،وهنجفؿ هق هنٍ آصمـل قمنميي، اًمؾفؿ قمنميي، 

 اًمبحٌ ذم اًمـؼوط اًمتوًمقي:
 :عيذ املَذٓنيّصفاتُ حكٔك٘ أمساٛ اهلل : أّاًل

ي، ومـػقا إمم درك واطمد مع آصمـل قمنمي ؼـزًمإن طمؼقؼي إؾمامء واًمصػوت قمـد اعمفديلم، شم

أدظمؾقا إئؿي ذم  سف، وملصبحقا أؿمبف سموعمعطؾي، طمقٌمل يثبتقا مو أصمبتف اهلل ًمـػقمـ اهلل صػوشمف، و

 صػوت وضمعؾقهو ًمألئؿي.اًمتقطمقد، وىمومقا سمتحريػ آيوت اًم

طمدد اًمقامين أؾمامء اهلل شمعومم وصـػفو، ومـ أيـ ًمف هبذا اًمتحديد أو اًمتصـقػ، طملم ومؼد 

و اًمظوهرة ومفل: اهلل، اًمرمحـ، اًمرطمقؿ، أرسمعي: صمالصمي فموهرة وواطمد هموئى، أم أؾمامؤه " يؼقل:

 .(1)"وأمو اًمغوئى ومفق اًمؽـف واحلؼقؼي، ويرمز ًمف سمـ)هق(، أو آؾمؿ إقمظؿ إقمظؿ إقمظؿ
وًمؽـ ٓ شمدل قمؾقف إؾمامء واًمصػوت دًٓمي شمومي، ومفل "صمؿ يـػل إؾمامء واًمصػوت، ومقؼقل:

دمغم هبو وسموٓؾمؿ إقمظؿ )اهلل( ، ومفق ؾمبحوكف واىمعي ذم ـمريؼ معرومتف ؾمبحوكف، وًمقس هل هق 

ٓ ًمُتعبد هل، ومبفو ُيعرف وُيعبد، ومؿـ ىمٍم معرومتف قمغم  اًمذي جيؿعفو، ًمُقعرف وُيعبد هق 

 ."(2)إؾمامء واًمصػوت مل يصؾ إمم متوم اًمتقطمقد اًمذي ٓ يؽقن إٓ سمتامم اإلظمالص ًمف 
اًمتل أصمبتفو اهلل ًمـػسف أو ًمؽــو أهؾ اًمسـي كؼقل: إكف جيى اإليامن سمجؿقع إؾمامء واًمصػوت 

 ، وٓ يصح سمحول أن شممول صػي ًمغػم مراد اهلل، يمام ومعؾ اعمفديقن وهق مذهى  أصمبتفو ًمف رؾمقًمف

                                                 
 )مرضمع ؾموسمؼ(.712ص، 50( اعمتشوهبوت، ؾممال رىمؿ7)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(707( اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم، ص9)
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َقعي، وىمد اشمػؼ قمؾامء اعمسؾؿلم، قمغم إصمبوت اًمصػوت هلل، وأكف   ٓ يقصػ اهلل إٓ سمام وصػ سمف "اًمشِّ

 .(1)"كػسف، أو وصػف سمف رؾمقًمف، ٓ يتجووز اًمؼرآن واحلديٌ
، وٓ هق اقمتؼودكو كحـ أهؾ اًمسـي ذم أكـو كثبً مو أصمبتف اهلل ًمـػسف، ومو أصمبتف ًمف رؾمقًمفهذا 

 جيقز سمحول أن شمٍمف صػي ًمغػم مراد اهلل شمعومم.

 تعطٔل املَذٓني ألمساٛ اهلل ّصفاتُ: ثاىًٔا:
ًمزقمقؿ  -قمؿدشمـو ذم هذا اعمطؾى-(اًمتقطمقد)يليت احلديٌ قمـ اًمتقطمقد قمـد اعمفديلم ذم يمتوب 

 الص، واًمتل أؾمامهو ؾمقرة اًمتقطمقد،، وهق يػن ؾمقرة اإلظم-أمحد احلسـ اًمقامين-اعمفديلم

اهلل: وهق اؾمؿ ًمؾذات اإلهلقي اجلومعي ًمؾصػوت اًمؽامًمقي، وذم احلؼقؼي هق صػي ضمومعي " ومقؼقل:

ًمؾصػوت ومؿعـك اهلل أي اًمذي يمًمف إًمقف ذم احلقائٍ، أي اًمذي يؼصد ًمسد اًمـؼص مـ يمؾ ضمفي. 

رمحـ: وهق اؾمؿ ًمؾذات اإلهلقي وصػي مـ صػوت اًمؽامل، وهق مـطٍق ووموٍن ذم اهلل، واًمرمحـ ذم اًم

اًمدكقو وأظمرة، وًمؽـف أومم سملمقر اًمدكقو جلفي ؾمعي اًمرمحي ومقف. اًمرطمقؿ: وهق اؾمؿ ًمؾذات اإلهلقي 

وأظمرة، وموٍن ذم اًمذات اإلهلقي أي اهلل، واًمرطمقؿ ذم اًمدكقو  وً وصػي مـ صػوت اًمؽامل، وهق أيض

 .(2)"وًمؽـف أومم سملمقر أظمرة جلفي ؿمدة اًمرمحي ومقف
 وهذان" ، ومقؼقل:-اًمرطمقؿواًمرمحـ، -سملم اًمصػتلم اًمقامين ٓ يػرق مقوع آظمر، وذم

 وٓ سمقـفام طمؼقؼل اومؽماق  ومال واطمدة، وصػي واطمد اؾمؿ احلؼقؼي ذم مهو: اًمصػتون أو آؾمامن

 فموهراًمبوب، اًمرمحـ سموب اًمذات: ومفام اًمرمحي، له واطمدة حلؼقؼي وضمفون مهو سمؾ متويزطمؼقؼل،

 .(3)"اًمبوب سموـمـ واًمرطمقؿ
، ومؼد -اهلل، اًمرمحـ، اًمرطمقؿ-أؾمامئف اًمثالصمي غمٕهؾ اًمسـي ذم اًمقىمقف قم وً وهـو كقرد يمالم

واهلل: قمؾؿ قمغم اًمذات اًمقاضمى اًمقضمقد اخلوًمؼ اًمعومل، واًمرمحـ اًمرطمقؿ: " اًمسـي: ىمول قمؾامء

م اًمرمحـ ـقتوصػتون مشبفتون سمُ  ٕكف ظموص سمف شمعومم إذ ٓ  6ًمؾؿبوًمغي مـ رطمؿ سموًمؽن...، وىَمدَّ

                                                 
قَعياًمسـي و (7) م، 7503=هـ9/7022ط ،51ص اومضي، إؾمتوذ حمؿد رؿمقد روو،أو اًمقهوسمقي واًمر اًمشِّ

 . مٍم -أصدرهتو دار اعمـور سموًمؼوهرة

، 90و99ص اًمسقد أمحد احلسـ ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي واًمقامين اعمققمقد، ( يمتوب اًمتقطمقد،9)

 (.44، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9179هـ=9/7000ط

 .90كػسف، ص (  اعمرضمع0)
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، سمخالف اًمرطمقؿ، ومنن وً ويمقػ معـوه: اعمـعؿ سمجالئؾ اًمـعؿ. يمامً يطؾؼ قمغم همػمه شمعومم، وٕكف أسمؾغ إذ 

 قد، واإليامن. ودىموئؼفو: ومروقمفومعـوه اعمـعؿ سمدىموئؼفو يمذًمؽ، وضمالل اًمـعؿ: أصقهلو يموجل

 طمقٌ إكف مـعؿ سمجالئؾ اًمـعؿ يسؿك:يمثرة وزيودة اإليامن، واعمعـك أكف شمعومم مـ يموجلامل،  و

 (1)"اًمرمحـ، ومـ طمقٌ إكف مـعؿ سمدىموئؼفو يسؿك: اًمرطمقؿ

دشمـو ذم هذا اعمطؾى، يػصح قمـ ؿْ ، واًمذي يعد قمُ (اًمتقطمقد)إن اًمقامين مـ ظمالل يمتوسمف

ـ سموًمـسبي ًمـو واطمد، سمؾ هق يمذًمؽ ذم وموهلل واًمرمح" اقمتؼوده ذم مسلًمي إؾمامء واًمصػوت، ومقؼقل:

احلؼقؼي، وموًمبوب أو اًمرمحـ هق مديـي اًمؽامٓت اإلهلقي أو اهلل، ومؿـف يعرف مو ومقفو، ويتجغم ويظفر 

 گ گ گ گ ک کک ک  ڑ ڑ ژ ژ ژ مـف اًمػقض اإلهلل إمم اخلؾؼ، ىمول شمعومم:

اهلل وومـوؤهو ومقفو، قمرومـو  ، ومنذا شمبلم وطمدة هذه إؾمامء ذم اًمذات اإلهلقي أو[771]اإلهاء: ژڳ

، وهذه هل اعمرشمبي إومم اعمؼصقدة ذم أن اًمقطمدة إطمديي متحؼؼي ذم اًمذات اإلهلقي، أو اهلل 

طمؼقؼقي  وطمدة أواهلل اإلهلقي اًمذات ذم واًمصػوت إؾمامء مجقع وطمدة ىمدمً يمام اًمتقطمقد، وهل

 اًمذات، شمتصػ هبو وً أقمراو وًمقسً ذاشمف قملم واًمصػوت إؾمامء ومجقع أطمد واطمد اهلل أن أي

 .(2)"اًمؼودر اًمرمحـ اهلل ومفق مـفو وٓضمقاهرشمؽميمى
إن مذهى اعمفديلم ذم إؾمامء واًمصػوت ٓ خيتؾػ قمـ مذهى آصمـل قمنميي اًمذي هق 

ذم كػل إؾمامء واًمصػوت، ومؼقل اعمفديلم اًمسوسمؼ: اهلل واًمرمحـ واطمد،  مذهى اعمعتزًميمتػؼ مع 

اًمرطمقؿ، مـطقيتون ووموكقتون ذم اهلل، وآصمـو قمنميي ىموًمقا مـ اخلطى صػتل اًمرمحـ ون وىمقهلؿ: إ

أول اًمديـ معرومتف، ويمامل معرومتف اًمتصديؼ سمف، ويمامل " :ًمسقدكو قمكم اً اًمتل كسبقهو زور

 اًمتصديؼ سمف شمقطمقده، ويمامل شمقطمقده اإلظمالص ًمف، ويمامل اإلظمالص ًمف كػل اًمصػوت قمـف، 

 .(3)"ؿمفودة يمؾ مقصقف أكف همػم اًمصػي...ًمشفودة يمؾ صػي أهنو همػم اعمقصقف، و
 سملكف ًمقس هلل قمؾؿ، وٓ ىمدرة، وٓ  وىمقهلو:كػقفو قمـ اهلل صػوشمف إزًمقي، " اعمعتزًمي: قمؼوئد ومـ

                                                 
، (سمتٍمف)79و77يمتقر: حمؿد رسمقع اجلقهري، صاًمبفقي ذم اًمعؼقدة اإلؾمالمقي، إقمداد اًمد ةاخلريد اكظر:( 7)

 م، مؽتبي اإليامن.9171=هـ7/7007ط

 .90صًمؾقامين، ( اًمتقطمقد، 9)

 .01اكظر: ذح هنٍ اًمبالهمي، اعمجؾد إول، ص (0)
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طمقوة، وٓ ؾمؿع، وٓ سمٍم، وٓ صػي أزًمقي، وزادوا قمغم هذا ىمقهلؿ: إن اهلل شمعومم مل يؽـ ًمف ذم 

 .(1)"إزل اؾمؿ وٓ صػي
أهؾ اًمسـي واجلامقمي هؿ اًمذيـ " :قمـ أهؾ اًمسـي، ومؼول ممثالً  وم اًمغزازماإلممـ  ردضموء اًمو

اقمتدًمقا واىمتصدوا، ومؼوًمقا: إن ذات اهلل همػم صػوشمف، ومصػوشمف زائدة قمغم اًمذات، طمتك أن اًمصػوت 

 .(2)"متبويـي ومقام سمقـفو

 :ُ عيذ املَذٓنيصفاتاهلل ّ أمساٛب املتعلك٘ ٓاتاآلحتشٓف ثالجًا: 
قمـد [93]اًمرمحـ: ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژيف قوله تعاىل: في تفسري للوجهف

، وضمف اهلل -قمكٌم ووموـمؿي واحلسـ واحلسلم وإئؿي واعمفديقن -ومفؿ" يؼقًمقن: اعمفديلم،

هـو، ومـ يعرض قمـ هذا اًمتلويؾ ومؾـ جيد إٓ اخلؾط واجلفؾ، ومعـك أهنؿ وضمف: أي هبؿ يعرف 

اهلل، ومؿـ يعرف اخلؾؼ سموهلل، ومـ يعؾؿ  اهلل، ومبوًمقضمف اًمذي يقاضمف سمف يعرف، إذن ومفؿ ظمؾػوء

اخلؾؼ اًمتقطمدي؟ هؿ ظمؾػوء اهلل، وهذا آدم أول ظمؾػوء اهلل ذم أروف، سمدأ مفؿتف سمتعؾقؿ اعمالئؽي 

 .)3("وشمعريػفؿ سملؾمامء اهلل، وملؾمامؤهؿ هل أؾمامء اهلل اًمتل ظمؾؼقا مـفو
فمؾ ذم  مـ أؾمامءه  وًمؽؾ اؾمؿ" :صمؿ يرسمط اًمقامين سملم أؾمامء اهلل وسملم آل اًمبقً، ىموئالً 

-ظمؾؼف، ومظؾ اًمذات أو مديـي اًمؽامل اإلهلقي، او اؾمؿ اهلل هق حمؿد، أو مديـي اًمعؾؿ. وفمؾ اًمرمحـ

اًمذي  -هق قمكم اًمذي هق سموب مديـي اًمعؾؿ، وفمؾ اًمرطمقؿ-اًمذي هق سموب مديـي اًمؽامل اإلهلقي

إريمون آصمـل قمنمة وموـمؿي، أو سموب مديـي اًمعؾؿ، وهؽذا سمؼقي -هق سموب مديـي اًمؽامل اإلهلقي

 .(4)"هلذه إؾمامء اًمثالصمي، وآؾمؿ اًمقطمقد اًمذي ٓ فمؾ ًمف ذم اخلؾؼ هق احلؼقؼي واًمؽـف

                                                 
 .)مرضمع ؾموسمؼ(770ص ،اًمَػْرُق سملم اًمِػَرق (7)

، 719ؿد اخلؾقكم، صووع طمقاؿمقف: قمبداهلل حم آقمتؼود، اإلموم أسمق طمومد اًمغزازم،آىمتصود ذم  (9)

 ًمبـون.-م، دار اًمؽتى اًمعؿؾقي، سمػموت9110هـ=7/7090ط

ين اعمققمقد، ( رطمؾي مقؾمك إمم جمؿع اًمبحريـ، اًمسقد أمحد احلسـ، ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي واًمقام0)

 (.40، اًمعدد)وم اعمفديم، إصدارات أكصور اإلم9179=هـ0/7000ط ،90ص

أهار اإلموم اعمفدي، ىمسؿ اًمتػسػم، ، 92رء مـ شمػسػم ؾمقرة اًمػوحتي، اًمسقد: أمحد احلسـ، ص (0)

، ويؾقف: شمػسػم آيي مـ أكصور اإلموم اعمفدي م، إصدارات9179=هـ9/7000طاإلصدار إول، 
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ف آصمـو قمنميي ذم آيوت إؾمامء واًمصػوت ٕئؿتفؿ، يمذًمؽ طمرف اعمفديقن  ويمام طَمرَّ

 ژپ پ ٻ            ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ًمقامكقفؿ، واًمقامين ًمـػسف، ومؼول ذم ىمقًمف شمعومم:

 ڃ ڃ      ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ وىمقًمف شمعومم:[، 19ؿ:]مري

اعمحرف -ىمول اًمقامين، [33]اـؼصص: ژڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

، واًمبؼعي -اعمفدي إول مـ اعمفديلم-واًمطقر إيؿـ، واًمقادي إيؿـ هق: اًمقامين" :-اعمعطؾو

، -عمفدي إولا-، وموًمؽالم مـ اًمطقر اًمقادي إيؿـ، أي اًمقامين اعمبوريمي هق: احلسلم

مـ وًمد احلسلم6  -اًمقامين-واًمقادي إيؿـ اًمطقر إيؿـ مـ اًمبؼعي أي احلسلم، وموعمفدي إول

، وموحلسلم مـ حمؿد -أي حمؿد وقمكم-ٕكف مـ ذريي اإلموم اعمفدي، واًمبؼعي اعمبوريمي مـ اًمشجرة

 .(1)"-قمؾقفام اًمسالم-وقمكم
 وإؾمامء واًمصػوت اًمتل ٓ شمصح إٓ هلل، إن يمؾ مو ىموًمف اعمفديقن ذم حتريػ آيوت اًمتقطمقد

ً كثب"وسومفو ًمألئؿي مردود قمؾقفؿ، ويرضب سمؽؾ مو ىموًمقه قمرض احلوئط، واًمصحقح هق أن 

مـ صػوشمف وأومعوًمف سمؿعوكقفو اًمصحقحي اعمتبودرة مـ   هلل شمعومم مو أصمبتف كػسف وأصمبتف ًمف رؾمقًمف

وًمقوئف ورمحتف سمعوده ًمقستو يمؿحبي اعمخؾقىملم اًمؾغي مع اًمؼقل سموًمتـزيف يمؽقن حمبي اهلل ٕكبقوئف وأ

ورمحتفؿ ومقام سمقـفؿ، يمام أن قمؾؿف شمعومم ًمقس يمعؾؿفؿ، ومفذا هق اقمتؼود اعمسؾؿلم اعمممـلم اًمذي 

مـ همػم حتؽقؿ ًمألهقاء  وً كػق وً يتؾؼقن ديـفؿ مـ يمتوب رهبؿ، وممو صح قمـ رؾمقًمف إًمقفؿ، إصمبوشم

 .(2)"رب قمغم اًمعبدواًمبدع سمشبفي ىمقوس اخلوًمؼ قمغم اعمخؾقق واًم

 قخاو األٜن٘ يف التْحٔذ:إسابعًا: 
دأب اعمفديقن يمام دأب إؾمالف مـ آصمـل قمنميي، قمغم أهنؿ يؼحؿقن ذيمر إئؿي واًمزج 

يمون   هبؿ، ذم يمؾ ىمضقي قمؼديي يموكً أو شمنميعقي، طمتك ذم مسلًمي اًمتقطمقد اًمتل ختص اًمؽريؿ

وىمقًمف " حدث قمـ رؤيي اهلل شمعومم ذم أظمرة:ًمألئؿي ذيمر مػتعؾ، ومقؼقل اًمقامين يؼصد اًمتل شمت

                                                                                                                                                 
ن، وكصقحي إمم ـمؾبي احلقزات ؾمقرة يقكس، وويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي ذم اًمتقراة واإلكجقؾ واًمؼرآ

 اًمعؾؿقي وإمم يمؾ مـ يطؾى احلؼ، ورؾموًمي اهلدايي.

 .)مرضمع ؾموسمؼ(955( اعمتشوهبوت، ص7)

َقعياًمسـي و (9)  .)مرضمع ؾموسمؼ(41و35، حمؿد رؿمقد روو، صاًمشِّ



 

 

(754) 

 

 ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئژ شمعومم:

وموًمذي يليت ذم فمؾؾ مـ اًمغامم هق حمؿد ذم قمومل اًمرضمعي ومعف أهؾ  ،[971]اًمبؼرة: ژی ی

هق اعمظؾؾ سموًمغامم، وىمد سمنم سموًمرؾمقل حمؿد واًمؼوئؿ مـ  اً سمقتف، وسمعض إكبقوء، ومعروف أن حمؿد

 .(1)"حمؿد هبذه اًمصػي ذم اًمتقراة واإلكجقؾآل 
شمؾؽ مغوًمطي قمؼديي يمبػمة، ومؿـ إن أيي سحيي ذم دًٓمتفو قمغم اهلل، ومؾؿ إىمحوم إئؿي ومقفو، 

أكف ٓ يشبفف أطمد، وٓ يشوريمف أطمد ذم صػي مـ صػوشمف، ومعتؼدكو ذم  أؾمس شمقطمقد اهلل

مـ ظمؾؼف، وٓ يامصمؾف رء، سمؾ  وً يامصمؾ ؿمقئ ذم يمؾ مو صمبً ًمف مـ إؾمامء واًمصػوت ٓ أن اهلل"ذًمؽ

يمؾ مو صمبً ًمف مـ صػوت اًمؽامل اًمتل وردت ذم اًمـصقص اًمٍمحيي مـ اًمؽتوب واًمسـي ومفق 

 .(2)"خمتص سمف ٓ ينميمف ومقف أطمد مـ ظمؾؼف
إكام هق مؽون اعمالئؽي ومريمبفؿ، أن اًمغامم " وقمؾقف: وموًمتقضمقف اًمصحقح ًمميي اًمؽريؿي، هق:

مؽون ًمف وٓ مريمى، وأمو اإلشمقون واعمجلء ومعغم ىمقل أيب احلسـ إؿمعري  وأن اهلل شمعومم ٓ

، ٓ سملن يتحرك أو يـتؼؾ، ومنن احلريمي واًمسؽقن وً وجمقئ وً يسؿقف إشمقوك حيدث يقم اًمؼقومي ومعالً 

 .(3)"وآؾمتؼرار مـ صػوت إضمسوم، واهلل شمعومم أطمد صؿد ًمقس يمؿثؾف رء
بعد احلديٌ قمـ ظمؾػوء اهلل ذم أروف، وهؿ ويبؾغ اجلفؾ ذروشمف، واًمطقش همويتف، وم

وٕن اًمتقطمقد يؽقن سمؿعرومتف، ومبفؿ يعرف اهلل، ومؿـ قمرف ظمؾػوء اهلل " إئؿيوإوصقوء، ىموًمقا:

 ، ٕهنؿ أؾمامء اهلل احلسـك، ووضمف قمرف اهلل، ومـ أكؽرهؿ أكؽر اهلل، ومـ ضمفؾفؿ ضمفؾ اهلل

                                                 
 .)مرضمع ؾموسمؼ(710ص ًمؾقامين، ( اًمتقطمقد،7)

م، دار اًمؽتى 7542هـ، 7012 ؾمـي ٕوممعي اب، اًمط79دقمقة اًمتقطمقد، اًمديمتقر حمؿد ظمؾقؾ هراس، ص (9)

 ًمبـون.-اًمعؾؿقي، سمػموت

يثف: قمبداهلل سمـ حمؿد إؾمامء واًمصػوت، ًمإلموم أيب سمؽر أمحد سمـ احلسلم اًمبقفؼل، طمؼؼف وظمرج أطمود (0)

 ، مؽتبي اًمسقادي ًمؾتقزيع.037و9/031احلوصمدي، ج



 

 

(755) 

 

 ."(1)اهلل، ويد اهلل  
أن اًمتقضمف سموًمؼبؾي إمم اًمؽعبي اعمنمومي إكام ًمقضمقد أؾمامء اًمقامين  مو اومؽماه ،ومـ هذ اًمؼبقؾ

، ومفؿ هؿ إئؿي واعمفديقن طمجٍ اهلل مـ وًمد قمكم  وؿمقعي قمكم"إئؿي، وذم ذًمؽ يؼقل:

اًمـقر اًمذي طمقل اًمعرش وأؾمامؤهؿ مؽتقسمي ذم رق مـ كقر ومقوققمي ذم اًمبقً اعمعؿقر اًمذي 

متعؾؼي سمسجقدهؿ  -أي أؾمامء إئؿي واعمفديلم-هق ىمبؾي اعمالئؽي، ويمقن هذه إؾمامء

وسموؾمتغػورهؿ قمـ اقمؽماوفؿ قمـدمو ُأمروا سموًمسجقد، سمؾ وسمحسى اًمعالىمي سملم اًمبقً اعمعؿقر 

 .(2)"واًمؽعبي، شمعرف أن اًمسجقد إمم اًمؽعبي إكام ًمعؾي وضمقد كقر هذه إؾمامء ومقفو

 ىكاس املَذٓني سؤٓ٘ اهلل يف اآلخشٗ:إخامظًا: 
أهؾ اًمسـي ذم اقمتؼودهؿ عـدمو اؾمتعرض اًمقامين قمؼقدة وم، -قمزوضمؾ-ن رؤيي اهللأكؽر اعمفديق

ذم رؤيي اهلل ذم أظمرة، وأهنؿ يثبتقن ذًمؽ، وموقمتؼمهؿ قمغم والل وأن قمؼوئدهؿ سموـمؾي، ومعؾؼ قمغم 

 .(3)"اًمبطالن، وإصمبوت سمطالهنو ٓ حيتوج إمم قمـوء واوحي وهذه قمؼوئد سموـمؾي"يمالمف سمؼقًمف: 
طمقل أيوت اًمؼرآكقي اًمتل حتدصمً قمـ رؤيي اهلل ساطمي، وهل ىمقًمف  وهلؿ يمالم همريى

واعمراد مـ هذه  "ومقؼقل اًمقامين قمـفو: ،[90و99]اًمؼقومي: ژ   ٺ ٺ    ڀ ڀ  ڀ  ڀ پ ژ شمعومم:

، ويمذا يؽشػ قمـ أيوت هق أن اًمقضمقه اًمؽريؿي اًمطقبي اًمـورضة كوفمرة إمم مرسمقفو وهق حمؿد

ال يستطقع اًمظوعمقن اًمسجقد واخلضقع6 ٕهنؿ اشمبعقا إسمؾقس ، وموآل حمؿد  طمؼقؼي حمؿد 

 ،[09]اًمؼؾؿ: ژ مض خض حض جض مص حص مس خس حس ژ ًمعـف اهلل ذم امتـوقمف قمـ اًمسجقد،

ومفق اهلل ذم اخلؾؼ، وهق  ، واعمراد قمبداهلل حمؿد [71]اًمػتح: ژ ڀ پ پ پ ژ وىمقًمف شمعومم:

 .(4)"اعمبويع ويده ومقق أيدي اعمبويعلم

                                                 
يمتوب اًمتقف أو اًمطريؼ إمم ، ومعف: 45، ص-كبقة حمؿد-اًمـبقة اخلومتييمتوب اجلفود سموب اجلـي، مؾحؼ مع ( 7)

 اًمسقد أمحد احلسـ ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدياهلل، ويمتوب طمويمؿقي اهلل ٓ طمويمؿقي اًمـوس، 

 .ت أكصور اإلموم اعمفديم، إصدارا9179=هـ0/000، طواًمقامين اعمققمقد

 )سمتٍمف(.701اًمتقطمقد، اكظر: ( 9)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(710، صاجلفود سموب اجلـي( 0)

 سمتٍمف.710( اكظر: اًمتقطمقد، ًمؾقامين، ص0)



 

 

(911) 

 

ذم اًمرؤيي، إمم  أيوت اًمقاوحون اًمبقـوت فعمسلًمي رؤيي اهلل، ويمقػ سوم هذه كظرة اًمقامين

 معوٍن همومضي همريبي، ختوًمػ اًمػفؿ اًمصحقح ًمميوت.

وىمقهلؿ سموـمؾ مردود سموًمؽتوب "مع اإلمومقي آصمـل قمنميي،  وً وهؿ سمذًمؽ يتػؼقن متوم

روومقن سموإلمومي ذم واًمسـي، وىمد ىمول سمثبقت اًمرؤيي اًمصحوسمي واًمتوسمعقن، وأئؿي اإلؾمالم اعمع

 .(1)"وؾموئر ـمقائػ أهؾ اًمؽالم اعمـسقسمقن إمم اًمسـي واجلامقمي اًمديـ، وأهؾ احلديٌ،
ومو  وسمي واًمتوسمعقن وإئؿي اعمسؾؿقن أصمبتقا رؤيي اهلل طمقٌ أصمبتقا مو أصمبتف اهلل ًمـػسف،حوموًمص

ام ضموء ذم ويم ،[90و99]اًمؼقومي: ژ   ٺ ٺ    ڀ ڀ  ڀ  ڀ پ ژ :شمعومم ومؼول أصمبتف ًمف رؾمقًمف،

ـَا ِِف َزَمِن اــَّبِي   اً : َأنَّ ُأَكاسَطْن َأِِب َسِعقٍد اخُلْدِري  " احلديٌ: ـُوا: َيا َرُسوَل اَّللَِّ َهْل َكَرى َربَّ َؾا

ْؿِس بِاـظَِّفَرةِ » َيْوَم اـِؼَقاَمِة؟ َؾاَل اــَّبِيُّ  وَن ِِف ُرْؤَيِة اـشَّ ـَْقَس  َكَعْم، َهْل ُتَضارُّ ؽِقَفا َضْوٌء 

ـُوا: َٓ، َؾاَل «َسَحاٌب  ـَْقَؾَة اـَبْدرِ »، َؾا وَن ِِف ُرْؤَيِة اـَؼَؿِر  ـَْقَس ؽِقَفا َسَحاٌب؟ َوَهْل ُتَضارُّ : «َضْوٌء 

ـُوا: َٓ، َؾاَل اــَّبِيُّ  َّٓ َؿََم ُتَضاُرونَ ": َؾا ْؤَيِة ِِف رُ  َما ُتَضاُروَن ِِف ُرْؤَيِة اَّللَِّ َطزَّ َوَجلَّ َيْوَم اـِؼَقاَمِة، إِ

ا،. (2)"..َأَحِدِِهَ
، ومثؾً سمرؤيي اًمعقون، مل يؽـ معـوهو إٓ رؤيي وً إذا أـمؾؼً إـمالىم واًمرؤيو"، 

 .(3)"اًمعقون، ورويً اًمروايي قمـ رؾمقل اهلل مـ ـمرق خمؾتػي قمديدة

                                                 
، طمؼؼف وقمؾؼ قمؾقف: 914و7/913إلموم اسمـ أيب اًمعز اًمدمشؼل، ج( ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي، شملًمقػ: ا7)

م، ممؾمسي اًمرؾموًمي، 7551=هـ9/7077، ؿمعقى إركموط، طقمبداهلل قمبداعمحسـ اًمؽميمل اًمديمتقر

 .ًمبـون-سمػموت

ي ذرة، كَ يعـل زِ  ، ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ ب اًمتػسػم، سموب( صحقح اًمبخوري، يمتوب اًمتػسػم، يمتو9)

م، دار اسمـ يمثػم، 9119هـ، 7090 جمؾد واطمد، اًمطبعي إومم ؾمـي (،0147، طمديٌ )7792ص

(، جمؾد واطمد، 995)، طمدي771ٌيي، صصحقح مسؾؿ، يمتوب اإليامن، سموب معرومي ـمريؼ اًمرؤدمشؼ، 

 عقديي.م، دار اعمغـل، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمس7554هـ=7/7075ط

، 05لم حمؿقد، صطمس ومقىمقي يب احلسـ إؿمعري، حتؼقؼ: اًمديمتقرةسموكي قمـ أصقل اًمديوكي، ًمإلموم أ( اإل0)

 .مٍم-م، كنم دار إكصور ، قموسمديـ7533هـ=7/7053ط



 

 

(917) 

 

اعمخوًمػ ذم اًمرؤيي: اجلفؿقيو"
(1)

واعمعتزًمي، ومـ شمبعفؿ مـ اخلقارج واإلمومقي، وىمقهلؿ  

 .(2)"دود سموًمؽتوب واًمسـيسموـمؾ مر
هؾ اًمسـي، وظموًمػفؿ رؤيي اهلل ذم أظمرة صموسمتي سموًمؽتوب واًمسـي، وإمجوع أويتؼرر ممو ؾمبؼ: أن 

 اجلفؿقي واعمعتزًمي واخلقارج واًمشقعي آصمـو قمنميي ويمذا اعمفديقن.
 ّطاط٘ األٜن٘ ّاألّصٔاٛ بني اهلل ّالياغ:طادطًا: 

وإئؿي وإوصقوء سملم   هلؿ: سمقؾموـمي إكبقوءمـ اًمغؾق اًمذي وىمع ومقف اعمفديقن، ىمق

إن مـ " ث مـ إسمؾقس مع ؾمقدكو آدم:، ومؼول اًمقامين سمعد ذطمف عمو طمدوسملم ظمؾؼف  رب اًمعوعملم

ف ذم أيمثر مـ يمتوب ومـ ظمالل اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـ مؾؽقت اًمسؿقات يعرف أن يمقن يػفؿ مو سمقـت

سملم اعمعبقد واًمعبود هل مسلًمي ىمفريي وطمتؿقي  واؾمطي همٓء إوًمقوء مـ إكبقوء وإوصقوء

وًمقسً اظمتقوريي ًمؾعبود، طمقٌ إن مؼوم ومرشمبي همٓء إوًمقوء ومقق اًمعبود، ومال سمد ًمؾعبود مـ 

 .(3)"مرور هبؿ ًمقصؾقا إمم اعمعبقد
اًمؾفؿ إٓ مو يمون مـ رؾمؾ اهلل وسملم أطمد مـ ظمؾؼف،  سملم اهلل واحلؼ أكف ٓ وؾموـمي ٕطمد 

ومفؿ يبؾغقن رؾموًمي اهلل ًمؾـوس، وُيقطمك إًمقفؿ مـ اهلل، وًمقسً اًمقؾموـمي ٕطمد مـ ، وأكبقوئف 

 إئؿي أو إوًمقوء وإوصقوء، ومؾؿ يؼؾ هبذا إٓ اًمشقعي واعمفديقن.

 اللجْٛ إىل األٜن٘ ّاالطتعاى٘ بَه:طابعًا: 
، وٓ سمف تغوثإن اعمممـ ٓ يستعلم إٓ سموهلل، وٓ يؾجل إٓ إمم اهلل، ومفق وطمده اعمعبقد واعمس

واًمعقوذ سموهلل، ومـ جلل إمم همػمه او اؾمتغوث سمغػم اهلل، ومؼد أذك مع اهلل، مؾجل مـ اهلل إٓ إًمقف،

  وإئؿي وقمقسك وقمكم   دومؿحؿ" مسفؿ رء مـ هذا، ومؼوًمقا: وًمعؾ اعمفديلم ىمد

ـؼص، قن صػي اًمالهقت أي أهنؿ يمًمف إًمقفؿ ذم ىمضوء احلقائٍ، وؾمد اًمؾؿ، وحي ومؼراء إًمقف

                                                 
أصحوب ضمفؿ سمـ صػقان، وهق مـ اجلؼميي اخلوًمصي، وواومؼ اعمعتزًمي ذم كػل اًمصػوت إزًمقي، وومو ىموًمف: ( 7)

ـور شمبقدان وشمػـقون، وإن اإليامن هق اعمعرومي سموهلل ومؼط واًمؽػر هق اجلفؾ ومؼط، وأكف ٓ ومعؾ إن جلـي واًم

: اكظر، وهق مقاومؼ ًمؾؿعتزًمي ذم كػل اًمرؤيي، وإصمبوت ظمؾؼ اًمؽالم. ٕطمد ذم احلؼقؼي إٓ اهلل وطمده

 .30و7/30ج ، واكظر: اعمؾؾ واًمـحؾ،935ص مؼوٓت اإلؾمالمقلم،

 .913ص ،ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي (9)

 .32ص ًمؾقامين، ،تقطمقداًم (0)



 

 

(919) 

 

وحتصقؾ اًمؽامل، وهؿ يؼضقن احلقائٍ، ويسدون اًمـؼص، ويؽؿؾقن اخلؾؼ، وًمؽـ سمحقل اهلل 

 وىمقشمف، وسمنذن اهلل ومال طمقل وٓ ىمقة هلؿ إٓ سموهلل، وموشمصوومفؿ سمصػي اًمالهقت يمام شمبلم ًمقسً مـ 

 .(1)"كقع أًمقهقتف اعمطؾؼي، سمؾ هؿ صقرشمف ؾمبحوكف وأؾمامؤه احلسـك ووضمفف اًمذي واضمف سمف ظمؾؼف

 حلْل اهلل يف األٜن٘:ثاميًا: 
اهلـدوؾمقي ومعؼوئدهؿ أىمرب إممإن اعمفديلم يلشمقن سمعؼوئد همريبي قمـ ديور اعمسؾؿلم، 

(2) 

جقؾمقيواعم
(3)

قصمـقي، شمؼقل سمحؾقل اإلًمف ذم اًمبنم، وسموًمتجكم ذم اخلؾؼ، وذم اإلموم، إديون اًمو 

-صؾقات ريب قمؾقف-اعمفدي، ومفقسموهلل ذم اخلؾؼ، وهق اإلموم   اقمرف اهلل" وموعمفديقن يؼقًمقن:

دمغم وفمفقر اهلل ذم اخلؾؼ، أي دمغم وفمفقر مديـي اًمؽامٓت اإلهلقي ذم اخلؾؼ، وسمعبورة أظمرى: 

اًمذي يقاضمف سمف  وضمف اهلل  -صؾقات ريب قمؾقف–دمغم وفمفقر أؾمامء اهلل ؾمبحوكف ذم اخلؾؼ، ومفق 

 ."(4) فديظمؾؼف، ومؿـ أراد معرومي اهلل ؾمبحوكف ٓ سمد مـ معرومي اإلموم اعم

كم اهلل، وقمكم دمكم اًمرمحـ، حمؿد دم" : ووموـمؿي وقمكم   وىموًمقا ذم طمؼ اًمـبل

 ووموـمؿي دمكم اًمرطمقؿ ذم اخلؾؼ، ومؽؾ اعمقضمقدات منمىمي سمـقر اهلل ذم ظمؾؼف وهق حمؿد، وسموب 
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واًمؼممهقي، وهل أؾمؾقب ذم احلقوة أيمثر ممو يطؾؼ قمؾقفو اهلـدويمقي، و( هل ديوكي اجلؿفرة اًمعظؿك ذم اهلـد، 9)

هل جمؿققمي مـ اًمعؼوئد واعمعتؼدات، ومفل صمؿرات ًمتجورب إمؿ اًمتل أدت دورهو ذم شمؽقيـ اًمػؽر 

شمـوؾمخ إوراح، ووطمدة اًمقضمقد، ومـ صقر إظمالق كظوم اًمطبؼوت، ومـ أسمرز قمؼوئدهؿ: اهلـدود، و

، ًمؾديمتقر -أديون اهلـد اًمؽؼمى-ورسمي اعمالذ، شمعذيى اجلسؿ. اكظر: مؼوركي إديونقمـدهؿ: اًمتسقل، حم

ي م، مؽتبي اًمـفضي اعمٍميي، اًمؼوهرة، واكظر: دراؾموت ذم اًمقفقدي77/9111، ط(0/03ج)، أمحد ؿمؾبل

م، 9110هـ=9/7090، ط195ٕقمظؿل، صواعمسقحقي وأديون اهلـد، اًمديمتقر حمؿد وقوء اًمديـ ا

 .اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي-مؽتبي اًمرؿمد، اًمريوض

هؿ اًمذيـ أصمبتقا أصؾلم اصمـلم مدسمريـ ىمديؿلم، يؼتسامن اخلػم واًمنم، واًمـػع واًمرض، واًمصالح واًمػسود،  (0)

وزقمؿقا أن إصؾلم ٓ جيقز أن يؽقكو ىمديؿلم أزًمقلم، سمؾ اًمـقر   ًمظؾؿي،يسؿقن أطمدمهو اًمـقر، واًمثوين ا

أززم واًمظؾؿي حمدصمي، وهلؿ اظمتالف ذم ؾمبى طمدوصمفو أمـ اًمـقر طمدصمً، واًمـقر ٓ حيدث ذًا ضمزئقًو 

 سمتٍمف.9/927ومؽقػ حيدث أصؾ اًمنم، وهبذا يظفر ظمبط اعمجقس. اكظر: اعمؾؾ واًمـحؾ، ج

 .7ل رىمؿ، ؾمما75( اعمتشوهبوت، ص0)



 

 

(910) 

 

 .(1)"-قمؾقفام اًمسالم-إووومي هذا اًمـقر اإلهلل مهو: قمكم ووموـمؿي
دمكم "، و"اهلل ذم اخلؾؼ" : يمتوب اًمتقطمقد، هبذه اًمعـوويـوقمـقكقا ًمذًمؽ احلؾقل واًمتجكم ذم

(2)"إًمقهقي ًمؾخؾؼ ذم اخلؾؼ
. 

 ادعاٛ الٔناىٕ أىُ احلجش الزٖ يف الشكً الٔناىٕ:تاطعًا: 
واًمقامين هق احلجر اًمذي " ومـف يؼقل: ،ويمؾامت، شمميمد ومؽره اًمبوـمـليليت اًمقامين سملوصوف 

وحلجر إؾمقد، واًمقامين هق يمتوب اًمعفد واعمقثوق اعملظمقذ قمغم ذم اًمريمـ اًمقامين ذم اًمؽعبي اعمسؿل سم

سمـل آدم، وقمغم إكبقوء واعمرؾمؾلم ًمـٍمة ىموئؿ آل حمؿد، واًمقامين هق اعمفدي إول اعمذيمقر ذم 

 وً وصقي رؾمقل اهلل، واًمقامين هق اًمـفر اًمذي يبتغم سمف أصحوب اًمؼوئؿ، وهق اًمسبعي واًمعنمون طمروم

 .(3)"اًمـوس، ومل شمبٌ ذم اًمـوس ومقام ؾمبؼ ومل يمذن هلؿ سمقرودهو ومقام ؾمبؼمـ اًمعؾؿ اًمتل شمبٌ ذم 
 ، يمام أكف ًمق قُمرض قمغم اًمؽتوب واًمسـي، ومال يستؼقؿ أسمدًا.وهذا يمالم يرده يمؾ قموىمؾ

 :تعاىل ّصف األٜن٘ بأّصاف ال تصح إال هللعاػشًا: 
وٓ " هلل، سمؼقهلؿ:طملم اومؽموا قمغم ا، وً ج مـ أومقاهفؿ إن يؼقًمقن إٓ يمذسميمؼمت يمؾؿي ختر

وأهؾ سمقتف، سمصػي أًمقهقي هل سمعقـفو أًمقهقي اهلل، سمؾ إن هذا إمر ٓ   ؿ أن اشمصوف حمؿدشمتقه

أًمقهقي مطؾؼي، وموشمصوف  ومؼراء هلؿ طمدود مؼقدون هبو، وأًمقهقتف  وً خيرضمفؿ قمـ يمقهنؿ ظمؾؼ

 وومؼػمة ًمف توضميٓ يؽود يؿقز ومقفو، وًمؽـفو حمحمؿد وآل سمقتف سمصػي إًمقهقي، وإن يمون اًمػؼر 

"(4). 
يصؾ مع  واهلل "، سملهنؿ ىمد يصؾقا إمم ذًمؽ ذم اعمـزًمي، وً اًمعبود قمؿقمسمؾ ىموًمقا سمذًمؽ ذم 

قمبده ذم اًمعطوء إمم أن يعطقف يمؾف، ومقخوـمى قمبده ؾمبحوكف: ) أكو طمل ٓ أمقت، وىمد ضمعؾتؽ طمقو 

وهذا هق  ٓ متقت، أكو أىمقل ًمؾٌمء يمـ ومقؽقن، وىمد ضمعؾتؽ شمؼقل ًمؾٌمء يمـ ومقؽقن(،

آشمصوف سمصػي إًمقهقي ذم اخلؾؼ، أي أن يقصػ اًمعبد سمبعض صػوت إًمقهقي مع مالطمظي 

                                                 
 .07، صكػسف رضمع( اعم7)

 .712ص و 05ص ًمؾقامين، ( اكظر: يمتوب اًمتقطمقد،9)

 .32، صقاب اعمـػم قمؼم إصمػم( اجل0)

 .04صًمؾقامين، ( اًمتقطمقد، 0)
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ومؼره، ومفذا اًمعبد طمل ٓ يؿقت، ويؼقل ًمؾٌمء يمـ ومقؽقن وهل صػوت إًمقهقي، وًمؽـ اًمذي 

 .(1)"إمم اهلل ًمقبؼك هؽذا اً ضمعؾف هؽذا هق اهلل، وهق حيتوج وومؼػم

ُٗ اهللأحذ عؼش:  َّْ  لألٜن٘ ّاألّصٔاٛ: ىلتعا ُأُبـ
، ومـ ىمبؾفؿ ىموًمً اًمقفقد سمبـقة ؾمقدكو  ىموًمقا سمبـقة ؾمقدكو قمقسكاًمذيـ إن اًمـصورى هؿ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ ، ىمول شمعومم: قمزير

﮳ ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ

 وً وأيض"ومؾؼد ذهى اعمفديقن مذهى اًمقفقد واًمـصورى، ، [01]اًمتقسمي: ژ﮵ ﮴

ومفق يرمحفؿ يمام يرطمؿ إب أسمـوءه،   وهل أن اخلؾؼ يمؾفؿ قمقول اهلل ًمقعرف اإلكسون احلؼقؼي،

سمؾ هق أرطمؿ سموخلؾؼ مـ إم سمقًمدهو اًمقطمقد، وأيمقد إن اعمخؾصلم مـ إكبقوء وإوصقوء 

وإوًمقوء، أطمى اخلؾؼ إمم اهلل، ومفؿ أومم سملن يؽقن اهلل أسموهؿ هبذا اعمعـك، وٕهنؿ أـموقمقه ومل 

ع ويؼم آسمـ اًمصوًمح أسموه ومقصح أهنؿ أسمـوء اهلل هبذا اعمعـك، وهؿ ًمقسقا يعصقه ؾمبحوكف يمام يطق

 .(2)"سمؾ قمبود مؽرمقن وً مطؾؼ وً ٓهقشم
ومو ادقموه ومقامؾمبؼ، يتضح مـف أكف ؾمؾؽ مسؾؽ اًمقفقد واًمـصورى طملم ومام زقمؿف اًمقامين 

 ، وهذا سموـمؾ .يزقمؿ سملن اهلل أٌب ًمألوصقوء وإوًمقوء6 ٕهنؿ أطمى اخلؾؼ إًمقف

ؤه هؿ أكبقو-سمزقمؿف-عرف إٓ سمقضمفف، ووضمففمو ؾمبؼ، يرى اًمقامين أن اهلل ٓ يُ عدوسم

وٓ "ومؼد أومرط ذم اًمؽػر واًمنمك، يؼقل اًمقامين: -ذم كظره-وأوصقوؤه، ومـ ظموًمػ هذا اًمػفؿ

 إكبقوء وإوصقوء،  ؾمبحوكف وشمعومم إٓ سمقضمفف اًمذي واضمف سمف ظمؾؼف، وهؿ طمججف  ُيعرف

ًمؽػر هق اًمسؽم 6 ٕن اوذك، وإن مل يٍمح سمف مـ يعتؼده ومفق يمػر ىمع يمػروهذا اإلومراط ذم اًمقا

وشمغطقي احلؼقؼي وطمجبفو، وهمٓء اعمػِرـمقن يغطقن طمؼقؼي إكبقوء وإوصقوء وحيجبقهنو، 

ويـؽروهنو ومفؿ يموومرون هبو، وعمو يموكً هذه احلؼقؼي هل وضمف اهلل اًمذي سمف ُيعرف يمون همٓء 

وواىمعفؿ ويمؾ سمحسبف يتدرضمقن ذم مراشمى اًمؽػر، وذم أدكك مراشمى هذا يموومريـ سموهلل ذم طمؼقؼتفؿ 

اإلكؽور حلؼقؼي إكبقوء وإوصقوء يػؼد اإلكسون مراشمى معرومي سموهلل ومراشمى يمامل، وأقمظؿ 
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 .50ص ،( اعمرضمع كػسف9)
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يمدي سموإلكسون إمم اجلفؾ سموهلل ؾمبحوكف وشمعومم6 ٕكف ؾمبحوكف هبؿ مراشمى إكؽور طمؼقؼتفؿ 

 .(1)"ُيعرف
، وهق اإلسار قمغم إدظمول إئؿي وإوصقوء ذم ًمقامين واعمفديقن دائامً هذا مو يسعك إًمقف ا

وأن اًمذي يعرف إئؿي وإوًمقوء طمؼ اعمعرومي ومؽلكام قمرف اهلل، ومـ ، واإليامن سمف معرومي اهلل 

 ضمفؾفؿ ومؼد ضمفؾ اهلل.
ًمقس مـ أريمون اإليامن وٓ مـ أصقل اًمعؼوئد ذم رء، مـ اًمقامين ومجوقمتف،  يمؾ هذا

يامن سموهلل ًمف أريموكف اعمعروومي واًمتل سمقـتفو اًمؼرآن اًمؽريؿ، واًمسـي اًمـبقيي اعمطفرة، وٓ شمشتؿؾ وموإل

 قمغم رء ممو ادقموه اًمقامين.

 

                                                 
 .22( اًمتقطمقد، ًمؾقامين، ص7)
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 نالٜك٘ـالاملطلب الجاىٕ : 
، أن كممـ سمؿالئؽتف، ومفل مـ -قمزوضمؾ-إن مـ أريمون اإليامن اًمتل جيى اإليامن هبو سمعد اهلل

هؿ اًمذيـ يممـقن سموهلل ومالئؽتف ويمتبف ورؾمؾف،  وً و، واعمممـقن طمؼإريمون اًمتل جيى اًمتصديؼ هب

 ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ يؼقل شمعومم:

 ژ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ويرى اًمقامين أن مو ضموء ذم أيي اًمسوسمؼي هق قمؿدة اًمعؼوئد اًمتل جيى اإليامن هبو، ، [941]اًمبؼرة:

وأن يممـ   اًمقاطمد إطمد اًمػرد اًمصؿد، وأن يممـ سمـبقة حمؿد ومعغم يمؾ مسؾؿ أن يممـ سموهلل"

 .(1)"سموعمالئؽي واًمؽتى وإكبقوء اًمسوسمؼلم وأوصقوئفؿ وذائعفؿ
وموإليامن سموعمالئؽي هق اًمريمـ اًمثوين مـ أريمون اإليامن، وطمؼقؼي اإليامن سموعمالئؽي قمـد أهؾ 

، وىمدم اعمالئؽي (قمبود مؽرمقن)ومماًمتصديؼ سمقضمقدهؿ وأهنؿ يمام وصػفؿ اهلل شمع" اًمسـي، هق:

 .(2)"أرؾمؾ اعمؾؽ سموًمؽتوب إمم اًمرؾمقل ًمؾؽمشمقى اًمقاىمع، ٕكف  اً قمغم اًمؽتى واًمرؾمؾ كظر
 حكٔك٘ املالٜك٘ عيذ املَذٓني:: أّاًل

ففي أجوبة لليماين عن األسئلة اليت توجه إليه، وللمهديني آراء خاصة يف اإلميان باملالئكة، 
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ تعاىل: ني؟ يف قول اهللم  و  س  ومنها: ما معىن م  

مسقملم: أي معؾؿقن، وقمالمتفؿ اًمعاممي، "ومؽوكً اإلضموسمي: ، [791]آل قمؿران: ژڈ

واًمعاممي شمرمز إمم اًمعؾؿ، وطمؼقؼي ؾمؿي اعمالئؽي هل اًمعؾؿ سملؾمامء اهلل ؾمبحوكف، ويمؾ مـفؿ خيتص 

، وهمٓء وً ث موئي وصمالصمي قمنم مؾؽلم هؿ صمالسمعؾؿ معلم وسمؼدر معلم مـف، وأصؾ اعمالئؽي اعمسقم

هؿ اًمؼودة واًمبؼقي قمامل وضمـقد هلمٓء اًمؼودة، وهمٓء اًمثالث موئي واًمثالصمي قمنم يمؾ واطمد مـفؿ 

هل ؾمؿي يمؾ ، ومفق قمبد ذًمؽ آؾمؿ، وقمبقديي آؾمؿ اًمرسموين خمؾقق مـ اؾمؿ مـ أؾمامء اهلل 

أكف قمبداًمـقر، وهذه اًمعبقديي هل أطمدهؿ ؾمؿتف أكف قمبداحلؼ، وأظمر ؾمؿتف  مؾؽ مـفؿ، ومؿثالً 

 .(3)"قمؾؿف،وهل قماممتف
                                                 

 .95( اًمِعْجؾ، ص7)

 )مرضمع ؾموسمؼ(.7/773ج ري،ح اًمبخو( ومتح اًمبوري سمنمح صحق9)

 .770ص، 20، ؾممال رىمؿاعمتشوهبوت( اكظر: 0)
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 وُيرد قمؾقف: مـ وضمقه: 

قمـد اعمػنيـ: أي معؾؿلم سموًمسقَّام، وىمقؾ: سموًمعفـ إمحر،  "مسقملم"معـك يمؾؿي  أوهلا:

ىمي أقمراومفومعؾؿي كقاصقفو سموًمصقف إسمقض ذم أذكوب اخلقؾ، وىمول اسمـ قمبوس: يمون ؾمقام  حمذَّ

 .(1)"قمامئؿ سمقض ىمد أرؾمؾقهو ذم فمفقرهؿ...اعمالئؽي يقم سمدر 
 لماعمفديًمؽـ ، يشػم إمم أهنؿ مخسي آٓف قمدد اعمالئؽي اًمذيـ شمعروً هلؿ أييثاكقفا: 

يوت طمرضوا هذه اعمعريمي، وهل سمدر6 ٕن ؾمقوق أ وً سملهنؿ صمالصمامئي وصمالصمي قمنم مؾؽ ضمزمقا

وموًمظوهر أن ذًمؽ يمون يقم سمدر " قًمف:سمؼ أهنؿ مخسي آٓف اسمـ يمثػم اًمسوسمؼي هلو، يدل قمؾقف، ورضمح

يمام هق اعمعروف مـ أن ىمتول اعمالئؽي إكام يمون يقم سمدر، واهلل أقمؾؿ، ىمول ؾمعقد سمـ أيب قمروسمي: قمـ 

 .(2)"ىمتودة: أمد اهلل اعمممـلم يقم سمدر سمخؿسي آٓف
يمام يدقمل اًمقامين،  -ؾمبحوكف-فئظمؾؼ اهلل اعمالئؽي مـ كقر، ومل خيؾؼفو مـ أؾمامثاـثفا: 

 ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل ٕطموديٌ ذم ذًمؽ صحقحي وسحيي، ومؼد ضموء قمـ اًمسقدة قموئشيوا

:«ُخؾؼت ادالئؽُة من كور، وُخؾق اجلاُن من مارٍج من كار، وُخؾق آدم مما ُوِصَف ـؽم»
(3). 

   حتفظ األىبٔاٛ مً ػش الؼٔاطني:عيذ املَذٓني املالٜك٘ ثاىًٔا: 

سمعقد يمؾ  -اإلكس واجلـ–و حتػظ إكبقوء مـ ذ اًمشقوـملم ادقموء اعمفديلم ذم اعمالئؽي أهنإن 

اهتوم  ومػقف إووومي مفؿي ٓ شمصح ذم طمؼ اعمالئؽي، سمؾ ومل شمؽـ، ويمذا هق اًمبعد قمـ اًمصقاب،

معصقمقن سمنمجوع اًمعؾامء، وٓ دظمؾ ًمؾشقطون إًمقفؿ، طمتك  ، وموٕكبقوء سيح ًمألكبقوء

 ڻ ژ فديقن، ومػل شمػسػم اًمقامين ًمؼقل اهلل شمعومم:حتقـمفؿ ومتـعفؿ مـ ذ اًمشقوـملم يمام يدقمل اعم

وهمٓء اعمالئؽي " ، يؼقل:[77]اًمرقمد: ژھ   ہ ہ    ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 يؽقكقن مـ سملم يديف، ومـ ظمؾػف ًمقحػظقكفاًمذيـ يسخرهؿ اهلل هلذا اًمـبل اعمرؾمؾ، 

]ًمقحػظقه[
(4) 

ذا اًمرصد ومف مـ ذ ؿمقوـملم اإلكس واجلـ، ومـ إًمؼوءهتؿ وسموـمؾفؿ،سملمر اهلل

                                                 
 .(سمتٍمف)9/770ػم اإلموم  اسمـ  يمثػم، ج( اكظر: شمػس7)

 .9/779كػسف، ج ( اعمرضمع9)

 .(9552،طمديٌ رىمؿ )7153،  سموب ذم أطموديٌ متػرىمي، ص( صحقح  مسؾؿ0)

 لم هق اًمصقاب.( مو سملم اعمعؼقوم0)



 

 

(914) 

 

ًمؾشقوـملم مـ اًمتدظمؾ أو اإلًمؼوء ذم رؾموًمي اًمسامء قمـد كزوهلو إمم هذا  اً وصود وً اعمالئؽل يؽقن موكع

 .(1)"اًمعومل اًمسػكم
مـ اعمالئؽي هلذه اعمفؿي، سملن حيػظ اًمـبل  اً واحلؼ اًمذي ٓ مراء ومقف، هق أن اهلل مل يسخر أطمد

ًمقسقا  وس اًمشقطون6 ٕن أكبقوء اهللاعمرؾمؾ مـ سملم يديف ومـ ظمؾػف، وأن يؿـعفؿ مـ وؾمو

 ، ومفؿ حمػقفمقن سمحػظ اهلل هلؿ.ذم طموضمي ًمذًمؽ

 : املالٜك٘ متتخً أىبٔاٛ اهلل: ثالجًا
وختتؼمهؿ،   أن اًمقامين زقمؿ سملن اعمالئؽي متتحـ إكبقوء ومـ سملم مو ُكِسى ًمألكبقوء

، أن اًمغرض مـ هذه اًمؼصي  أمر اخلصؿلم سملم يدي ؾمقدكو داود وً ومؼد ضموء قمـ اًمقامين واصػ

اًمؼضقي ًمقسً ىمضقي كعوج، يمام يتقهؿ مـ يسؿع " ، ومؼول اًمقامين: هق امتحون ؾمقدكو داود

ىمصي اعمؾؽلم مع داود، وموعمالئؽي معصقمقن وٓ يؿؽـ أن يؽقن يمالمفؿ ومقف يمذب، يمام أهنؿ مـ 

ؼي أن اعمؾؽلم ضموءا قمومل اعمؾؽقت ومال يؿؽـ أن يؽقكقا رقموة وأهمـوم وخيتصؿقن ذم كعجي، واحلؼق

مـ أؾمامء اهلل، واًمثوين  ظمؾؼ مـ شمسعي وشمسعلم اؾمامً  وأطمدمهو،  ٓمتحون داود، يمام أمرهؿ اهلل

ظمؾؼ مـ اؾمؿ واطمد مـ أؾمامء اهلل همػم اًمتسعي واًمتسعلم، وحتً يمؾ مـ هذيـ اعمؾؽلم مالئؽي، 

  .(2)"ومفام ىمودة عمالئؽي دوهنؿ
، اً الئؽي سموـمؾ مـ أصؾف، وموعمالئؽي مل متتحـ أطمدعمقامين ذم طمؼ اف اًماًمدور اًمذي كسب اهذ

 وًمقس هذا قمؿؾفو، وإكام قمؿؾفو يمام ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، طمقٌ يؼقل رب اًمعوعملم:

، ويبدو مـ يمالم اًمقامين اًمغراسمي وآؾمتفجون [91]إكبقوء: ژ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓژ

 اًمذي مل يؼؾ سمف أطمد.

 املالٜك٘ ّاألٜن٘:: سابعًا
 ٿ ژ ، ومعـدمو شمعرض ًمنمح هذه أيوت:الئؽي شملمتر سملمره وشمؼقم سمطوقمتفيؼرر اًمقامين أن اعم

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ       ٹ ٿ

                                                 
 .79اًمـبقة اخلومتي، ص (7)

ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي واًمقامين  ءات مـ دقمقات اعمرؾمؾلم، اًمسقد أمحد احلسـ( إوو9)

 (.43، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9179=هـ1/7000ط، 712و711صاعمققمقد،



 

 

(915) 

 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ

إن روح اعمفدي " ،ىمول ومقفو:[70-2]اًمػجر: ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

ـموًمى، قمـدمو أكزل ضمـد اهلل مـ اعمالئؽي  هل مـ ضمـد اهلل، ويموكً مع قمكم سمـ أيب -اًمقامين-إول

اًمعذاب سمعود وصمؿقد وومرقمقن، اًمذيـ ـمغقا ذم اًمبالد، ومالئؽي اهلل وضمـقد اهلل يلمترون سملمر 

اعمفدي إول، أي اًمقامين، يمام أكف يلمتر سملمر اإلموم اعمفدي، طمتك يصؾ إمر إمم قمكم، وهؽذا قمكم 

وموًمذي أكزل اًمعذاب سموٕمؿ اعمتؿردة هق اهلل، وهق حمؿد  يلمتر سملمر حمؿد، وحمؿد يلمتر سملمر اهلل،

ذيـ يلمترون سملمر ضمـد ًموهق قمكم وهق اإلموم اعمفدي، وهق اعمفدي إول، وهؿ مالئؽي اهلل  ا

 .(1)"اهلل
دملء  -قمغم طمد ىمقل اًمقامين اعمزقمقم -يمقػ سمروح اعمفدي إولإن هذا اًمؽالم ٓ يستؼقؿ، 

وىمقم ومرقمقن، وهؾ يصدق  حلظي إكزال اًمعذاب سمؼقم قمود وصمؿقدواعمالئؽي ذم  مع ؾمقدكو قمكم

ل سمف اًمشقطون ًمؾقامين، سملن اًمذي أكزل اًمعذاب هق اهلل وحمؿد وقمكم واعمفدي إول،  أطمد مو ؾَمقَّ

ومنذا يمون اًمقامين يصدق كػسف سمعد أن ؾمقل اهلل اًمشقطون، ومـحـ كعتصؿ سمؽتوب اهلل وٓ كؼبؾ أن 

اًمؼرآن، واًمذي طمؽك ًمـو ذم يمثػم مـ أيوت اًمتل يتضح مـفو أن  يسقل ًمـو اًمشقطون سمام صح ومقف

اًمذي أكزل اًمعذاب هق، وًمقس معف أطمد، ٓ كبل وٓ َمَؾؽ وٓ صحويب وٓ وزم وٓ إموم وٓ 

 مفدي، ومام اومؽماه اًمقامين إكام هل وؾمقؾمي مـ اًمشقطون.

زقمؿ سملن اعمالئؽي شمتؾؼك أوامرهو إن اًم ؼقل:أكف يؿؽـ اًم :ءات اـقَمين ِف شلن ادالئؽةدطااودـاؾشة 

مع وفمقػي اعمالئؽي اًمتل سمقـفو اًمؼرآن اًمؽريؿ،  وً عورض متوم، ومفق يت-اًمقامين-مـ اعمفدي إول

 ﮵ ﮴ ﮳    ﮲ ۓ ۓژ ، ىمول اهلل شمعومم:ومؿـ وفموئػ اعمالئؽي: محؾ اًمعرش

ً قمغم قمبودة ؾَ بِ : أهنو ضُم صػوهتوومـ ، [3]هموومر: ژ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 ے ے ھ ھ ھ   ھ  ہ ژ ، ىمول اهلل شمعومم:اً وهنور قالً وشمسبقحف ًماهلل

: ىمبض إرواح، وً اعمالئؽي أيضوفمقػي ،ومـ [91و75]إكبقوء: ژ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

                                                 
 .913، صاعمتشوهبوت( 7)



 

 

(971) 

 

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی  ی ی ژ وىمد اظمتص سمف مؾؽ اعمقت، ىمول اهلل شمعومم:

، ، ومـفؿ مـ يليت سموًمقطمل قمغم إكبقوء، وشمؾؽ وفمقػي ؾمقدكو ضمؼميؾ[77]اًمسجدة: ژحب

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ ل شمعومم:ىمو

وىمد وصػ اهلل اعمالئؽي سمصػوت يمريؿي ورومقعي شمؾقؼ  [،751-759]اًمشعراء: ژ ۀ   ۀ ڻ ڻ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ژ هبؿ، وسمعؿؾفؿ، ومؼد ىمول اهلل شمعومم:

ر متشمؾؽ هل وفمقػي اعمالئؽي وقمؿؾفو اًمذي يمؾػفو اهلل سمف، ومفل ٓ شمل [،79-71]آكػطور: ژڈ

 سمؼقل أطمد إٓ اهلل، هق وطمده اًمذي يلمرهؿ ويـفوهؿ، وًمقس إئؿي أو اعمفديلم، يؼقل اهلل شمعومم:

 .[2اًمتحريؿ:] ژۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ژ

 ؟إبلٔع مً املالٜك٘ أو مً اجلً: خامظًا
ىمد يصؾ أن اجلـ ، و-أهؾ اًمسـيمجفقر وهذا هق اقمتؼود -أن إسمؾقس مـ اجلـ قامينيرى اًم

مـ اجلـ، وًمؽـ كتقجي  -ًمعـف اهلل-إسمؾقس" :قامـ اعمالئؽي، ومؼوًم وً ؽؾَ يصبح مَ سمعبودشمف إمم أن 

 طمتك يصبحقنقمبودشمف ارشمؼك طمتك أصبح مـ اعمالئؽي، وموجلـ يرشمؼقن سموًمعبودة وـموقمي اهلل 

[يصبحقا]
(1)

 .(2)"مـ اعمالئؽي
ومال ًمقؾ، ىمد يصؾ سمعبودشمف ًمدرضمي اعمالئؽي، يػتؼر إمم د-ًمعـف اهلل-لن إسمؾقسسم اًمقامين زقمؿإن 

، ويػصؾ اإلموم اًمرازي اًمؼقل ذم هذه اعمسلًميصحي هلذا اًمؽالم ٓ مـ اًمؼرآن وٓ مـ اًمسـي، 

ن إسمؾقس يمون مـ اجلـ : أأحدهاواطمتٍ اًمؼوئؾقن سملن إسمؾقس يمون مـ اجلـ سمقضمقه، " ومقؼقل:

ن : أثاكقفا، [11]اًمؽفػ: ژہ ۀ      ۀ   ڻ  ڻ ژ ومقضمى أٓ يؽقن مـ اعمالئؽي، ًمؼقًمف شمعومم:

 ھ ھ ژ إسمؾقس ًمف ذريي واعمالئؽي ٓ ذريي هلؿ، ًمؼقًمف شمعومم ذم صػي إسمؾقس:

                                                 
سمعد طمتك، ، وموًمػعؾ اعمضورع يـصى سملن اعمضؿرة "طمتك يصبحقا"،مو سملم اعمعؼقوملم هق اًمصقاب (7)

ٕن  6طمذف اًمـقن مـف قمـد اًمـحوة ضمىقمـ إومعول اخلؿسي، ومقىمققمف سمعد طمتك يُ  "يصبحقن"واًمػعؾ

 ى سمحذف اًمـقن.َص ـْ إومعول اخلؿسي شمُ 

 .07اكظر: اعمتشوهبوت، ص (9)



 

 

(977) 

 

، وهذا سيح ذم إصمبوت اًمذريي، وإكام ىمؾـو إن اعمالئؽي ٓ ذريي [11]اًمؽفػ: ژۓ ے ے

: أن اعمالئؽي ثاـثفاهلؿ6 ٕن اًمذريي إكام حتصؾ مـ اًمذيمر وإكثك، واعمالئؽي ٓ أكثك ومقفؿ، 

: أن إسمؾقس خمؾقق رابعفاؽـ يمذًمؽ ومقضمى أن ٓ يؽقن مـ اعمالئؽي، معصقمقن، وإسمؾقس مل ي

: أن اعمالئؽي رؾمؾ، ورؾمؾ اهلل معصقمقن، ومؾام مل يؽـ خامسفامـ اًمـور واعمالئؽي مـ اًمـقر، 

 .(1)"يمذًمؽ وضمى أن ٓ يؽقن مـ اعمالئؽي
ذم وممو ؾمبؼ يتبلم أن إسمؾقس ًمقس مـ اعمالئؽي، ًمألؾمبوب اًمتل ذيمرهو اإلموم اًمرازي 

ال يؿؽـ ًمؾجـ أن يرىمك سمعبودشمف ًمدرضمي اعمالئؽي، وموجلـ ًمف ـمبقعي، واعمالئؽي هلو وقمؾقف ومشمػسػمه، 

  طموًمف، ومال اجلـ يصؾ إمم اعمالئؽي، وٓ اعمالئؽي شمصؾ إمم اجلـ.ـمبقعي، ويمؾ يبؼك قمغم

  

                                                 
اًمرازي ومخر اًمديـ، تػسػم اًمؽبػم ومػوشمقح اًمغقى، ًمإلموم حمؿد ًم( راضمع: شمػسػم اًمػخر اًمرازي، اعمشتفر سمو7)

 م، دار اًمػؽر.7547=هـ7/7017سموظمتصور، ط900و9/909ج



 

 

(979) 

 

 ٘ـب الظنآّـتـالكاملطلب الجالح : 
، ومالئؽتف، أن كممـ سموًمؽتى -قمزوضمؾ-هللإن مـ أريمون اإليامن اًمتل جيى اإليامن هبو سمعد ا

واقمتؼود  ،إمم ظمومتفؿ حمؿد ، مـ ًمدن آدماًمسامويي اًمتل أكزهلو اهلل قمغم أكبقوئف ورؾمؾف

 اعمفديلم ذم اًمؽتى اًمسامويي ٓ خيتؾػ قمـ اقمتؼود آصمـل قمنميي.

 : اإلمياٌ بالكتب الظنآّ٘ عيذ املَذٓني:أّاًل
 مـ أريمون اإليامن، سمعد شمليمقدهؿ أن مو ضموء سمف إكبقوء ىمد أؿمور اعمفديقن إمم هذا اًمريمـ

 وقمكم حمؿد وديـ إسمراهقؿ ديـ )يسقع(اعمسقح  قمقسك ديـ"هق قمبودة اهلل وطمدة ٓ ذيؽ ًمف،

 اًمؽتى سمؽؾ كممـ وأن ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل كعبد أن اًمطوهريـ، واحلسلم وأسمـوءه واحلسـ

 ذم وكبغض اهلل ذم كحى أن اًمديـ، ذم إظمقة كؽقن أن اًمبعض، سمعضـو أن كحى اعمـزًمي، اًمسامويي

 .(1)"إرض هذه قمغم اًمسالم ويعؿ واًمرمحي، اًمعدل اًمنميعي مو ذم أهؿ كطبؼ وأن اهلل،
واإليامن سموًمؽتى اعمـزًمي شمػصقكم وإمجوزم، أمو اإليامن اًمتػصقكم ومفق متعؾؼ سموًمؽتى اًمتل "

تقراة واإلكجقؾ واًمزسمقر وصحػ إسمراهقؿ شمؽؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـفو، وطمدد أؾمامءهو، وهل: اًم

ومقؾمك وإًمقاح، وأمو اإليامن اإلمجوزم: ومفق اًمتسؾقؿ سمـزول يمتى قمديدة قمغم رؾمؾ اهلل وأكبقوئف 

 .(2)"ٓ يعرف قمددهو إٓ اهلل شمعومم
ومنن حتريػ اًمتقراة "هذا وىمد اقمؽمف اعمفديقن سمقىمقع اًمتحريػ ذم اًمؽتى اًمسوسمؼي، 

أمر مؼطقع سمف، أو قمغم إىمؾ راضمح قمـد يمؾ مػؽر طمر يمن ىمققد  واإلكجقؾ اعمقضمقدة اًمققم

أن شمـسى شمؾؽ اًمبذاءة   اًمتؼؾقد إقمؿك وأيـ هؿ همٓء؟! وإٓ ومؽقػ حيتؿؾ مممـ سموهلل

 .(3)"واًمتل ايمتظً هبو اًمتقراة  واًمػحش إمم أكبقوء اهلل ورؾمؾف
شمعؽمومقن سملن  -شمبوع اًمقاميناعمفديقن وأ-وذم اًمؽالم اًمسوسمؼ رد قمؾقفؿ مـ أكػسفؿ، ومنذا يمـتؿ

ومؾامذا شمرضمعقن إًمقفام ذم دقمقشمؽؿ، وشملشمقن مـفام سموٕدًمي اًمتل ٓ طمٍم ، اًمتقراة واإلكجقؾ حمرومي

 هلو ذم يمتبؽؿ، ومفذا شمـوىمض واوح، ومؽقػ شمليت سمدًمقؾ مـ يمتوب أكً شمؼر سمبطالكف وحتريػف.
                                                 

م، إصدارات أكصور اإلموم 9170=هـ7/7000، ط01ودل اًمسعقدي، ص( يقم اخلالص، قم7)

 (.747، اًمعدد)اعمفدي

 كنم ممؾمسي اًمرؾموًمي. ،40و49أمحد همؾقش، ص ( اًمدقمقة اإلؾمالمقي، شملًمقػ اًمديمتقر:9)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(15ؾ، صجْ ( اًمعِ 0)



 

 

(970) 

 

 :(1): اعتكادٍه يف الكشآٌ الكشٓهًاثاىٔ
اًمؼرآن اًمؽريؿ، واًمذي هق أقمظؿ يمتوب ؾماموي، واعمعجزة اخلوًمدة  اقمتؼود اعمفديلم ذمأمو 

هؾ أومجوء رد " ، وموشمضح مـ ظمالل رد اًمقامين قمغم مـ ىمول سمخؾؼ اًمؼرآن، ومؼول:-ًمسقدكو حمؿد

 .(2)"سملن اًمؼرآن يمالم اهلل ٓ همػم -آل اًمـبل اعمصطػك-اًمؼرآن
وىمد "وإئؿي،   رؾمقلأن قمؾؿ متشوسمف اًمؼرآن ٓ يعؾؿف إٓ اًم-اعمفديقن-ويدقمل اًمؼقم

وإئؿي مـ   قمغم أن متشوسمف اًمؼرآن ٓ يعؾؿف إٓ اًمرؾمقل وآل سمقتف-حمؿد-كص اًمرؾمقل

أي -واؾمتدًمقا هبذا اًمروايي، قمـ أيب قمبداهلل، (3)"ذريتف، وٓ يعرف إٓ قمـ ـمريؼفؿ وسموهبؿ

 .(4)" ، ىمول: اًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ: أمػم اعمممـلم وإئؿي مـ وًمده-ضمعػر اًمصودق
وهذه دقمقى "، ٓ شمصح وٓ يؼر هبو مـصػ أو قموىمؾ، مػؽميوت وسملهنوُيـوىمش هذا اًمؽالم: 

 .(5)"شمػتؼر إمم اًمدًمقؾ، وزقمؿ يؽذسمف اًمعؼؾ واًمـؼؾ
َقعيذا اًمؽالم اعمزقمقم مـ اعمفديلم ووه آصمـل قمنميي، يرومع إئؿي إمم درضمي ومقق  اًمشِّ

ئؿي قمـدهؿ قمؾؿ متشوسمف اًمؼرآن، وهذا خموًمػ ن إؼقًمقن إسملن اعمفديلم ي، رؾمقل اهلل صحوسمي 

مل يدقمق ذًمؽ، ومل يؼؾ أطمد مـفؿ أكف قمغم قمؾؿ ،  إلمجوع إمي، وملومضؾ اًمـوس سمعد رؾمقل اهلل

أي أرض شمؼؾـل وأي ؾمامء شمظؾـل " واًمذي ضموء قمـف:، أسمقسمؽر سمؽؾ مو ضموء ذم اًمؼرآن ، ومسقدكو 

(6)"إن ىمؾً ذم يمتوب اهلل سمام ٓ أقمؾؿ
ضموء رضمؾ إمم اعمديـي مـ اًمبٍمة،   قدكو قمؿر، وذم زمون ؾم

، ويمرر وً مقضمع وً ومجعؾ يسلل اًمـوس قمـ متشوسمف اًمؼرآن، وقمـ أؿمقوء وملطمرضه قمؿر، ورضسمف رضسم

  اًمبٍمة، و يمـً أضمد ذم رأد، صمؿ أرضمعف إممطمسبؽ يو أمػم اعمممـلم ومؼد ذهى م،ومؼول:وً ذًمؽ أيوم

                                                 
 حلديٌ قمـ اًمؼرآن اًمؽريؿ سموًمتػصقؾ، ذم اعمبحٌ إول مـ اًمػصؾ اًمثوًمٌ.( وؾمقليت ا7)

 .794اًمعجؾ، ص (9)

 .4، مؼدمي اًمؽتوب، صاعمتشوهبوت (0)

َقعي( وؾموئؾ 0)  (.00104، رىمؿ)93/735ج ،إمم حتصقؾ مسوئؾ اًمنميعي اًمشِّ

َقعي( أصقل مذهى 1)  .705اإلمومقي آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ

ىمرأ أسمق سمؽر  :قمـ إسمراهقؿ اًمـخعل ىمول"، واًمـص:70/937طمجر ذم ومتح اًمبوري، ج اإلموم اسمـذيمرهو ( 2)

أي أرض  ،إن هذا هلق اًمتؽؾػ :يمذا ويمذا ومؼول أسمق سمؽر :ومؼقؾ ؟مو إب :اًمصديؼ وومويمفي وأسمو ومؼقؾ

 "شمؼؾـل أو أي ؾمامء شمظؾـل إذا ىمؾً ذم يمتوب اهلل سمام ٓ أقمؾؿ



 

 

(970) 

 

 .)1("وًمطتفويمتى إمم أيب مقؾمك إؿمعري أن يؿـع اًمـوس مـ خم 
واًمذي ومقف قمـ اًمصودق أن اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ هؿ أمػم -وً واًمرد قمغم اًمـص اعمذيمقر آكػ

َقعياعمعؾقم أن  ، سملن مـ-اعمممـلم وإئؿي ًمألئؿي،  اً وزور وكسبتفو فمؾامً  وً اصطـعً كصقص اًمشِّ

يمر اًمعالمي وإئؿي مـفو سمراء، سمدًمقؾ أن اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ، ًمقس يمام ضموء ذم اًمروايي، ومؼد ذ

 ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ اًمطوهر سمـ قموؿمقر، ذم شمػسػم ىمقل اهلل شمعومم:

واعمراد سموًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ: اًمذيـ متؽـقا ذم قمؾؿ اًمؽتوب، "، يؼقل: [3]آل قمؿران: ژۋ ۋ

ومعرومي حمومؾف، وىموم قمـدهؿ مـ إدًمي مو أرؿمدهؿ إمم مراد اهلل شمعومم، سمحقٌ ٓ شمروج قمؾقفؿ 

 .(2)"اًمشبف
عؾ اًمذي دومع اعمفديلم وآصمـل قمنميي هلذه إىمقال ذم طمؼ أئؿتفؿ، هل اعمغوٓة واًمغؾق ًمو

سمؾ إن اًمؼرآن يمؾف حمؽؿ " ومؼوًمقا:اعمـفل قمـف ذم اإلؾمالم، وملدى هبؿ إمم هذا اًمتؼديس واإلـمراء، 

ف ٕن اعمتشوسمف مو شمشوسمف قمغم صوطمبف، وأهؾ اًمبقً ٓ يشتب 6قمـد إئؿي، ومال يقضمد متشوسمف قمـدهؿ

 .(3)"قمؾقفؿ اًمؼرآن ومفؿ شمرمجوكف سمعد اًمرؾمقل حمؿد
وخموًمػ ٕهؾ ذا مردود وًمؾرد قمغم دقمقى أن اًمؼرآن يمؾف حمؽؿ، وٓ يقضمد سمف متشوسمف، ومف

ن قمغم أكزل اهلل اًمػرىمو"متشوسمف، و، وملهؾ اًمسـي قمغم أن اًمؼرآن ومقف حمؽؿ -اًمسؾػ واخلؾػ-اًمسـي

قدة اًمسؾقؿي ذم آيوت واوحي اعمعومل، وهذا مـ ، ومرؾمؿ ًمؾخؾؼ اًمعؼاً قمبده ًمقؽقن ًمؾعوعملم كذير

ومضؾ اهلل طمقٌ أطمؽؿ هلؿ أصقل اًمديـ ًمتسؾؿ هلؿ قمؼوئدهؿ، وشمؾؽ أيوت هل أم اًمؽتوب اًمتل 

ٓ يؼع اخلالف ذم ومفؿفو، وىمد شمليت هذه إصقل اًمديـقي ذم أيمثر مـ مقوع سموًمؼرآن مع اظمتالف 

، ومقشبف سمعضفو أظمر، ويقاومؼف معـك دون اً طمدٕؾمؾقب إٓ أن معـوهو يؽقن وااًمؾػظ واًمعبورة وا

 شمـوىمض، أمو مو قمدا ذًمؽ مـ ومروع اًمديـ ومػل آيوهتو مـ اًمعؿقم وآؿمتبوه مو يػسح اعمجول أموم 

                                                 
 .0/720اكظر: اًمتحرير واًمتـقير، ج (7)

 .0/720ج ،رضمع كػسفاعم (9)

 .4مؼدمي اًمؽتوب، ص اعمتشوهبوت، (0)



 

 

(971) 

 

 .(1)"اعمجتفديـ اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ

ومنذا يمون اعمفديقن ىمد أصمبتقا أن قمؾؿ متشوسمف اًمؼرآن قمـد إئؿي ومؼط، ومبوقمتبور أن أمحد احلسـ 

وموًمقامين أن وطمده هق اًمذي يعؾؿ حمؽؿ  اًمؼرآن مـ متشوهبف، ومبعد  اً ين إموم مـ إئؿي، إذاًمقام

قمـ إؾمحوق سمـ قمامر، ىمول: " اؾمتدٓهلؿ سمروايي مـ اًمروايوت اعمؽذوسمي قمغم آل اًمبقً، وومقفو:

ويؾ ذم ، ومؿـف مو ىمد ضموء ومـف مو مل جيلء، ومنذا وىمع اًمتلؾمؿعً أسمو قمبداهلل يؼقل: إن ًمؾؼرآن شملويالً 

(2)"زمون إموم مـ إئؿي قمرومف إموم ذًمؽ اًمزمون
مـ أىمقى أشمبوع اًمقامين -عؼى اًمشقخ اًمعؼقكم، وي

ويتبلم مـ اًمروايي اًمسوسمؼي أن شملويؾ اًمؼرآن ذم قمٍم اًمظفقر ٓ يعرومف إٓ " ومقؼقل: -وأكصوره

اعمتصديـ  ..، ومعغم. ، وحتؿؾ ذًمؽ اًمعؾؿ مـفاً مبوذ اإلموم اعمفدي أو مـ اشمصؾ سمف اشمصوًٓ 

واًمذيـ يدقمقن اعمرضمعقي مـوىمشي اًمسقد أمحد احلسـ ذم هذا اًمعؾؿ اعمؼدس، ومنن قمجزوا قمـ ذًمؽ 

أو مل يستجقبقا ًمذًمؽ يثبً طمؼ اًمسقد أمحد احلسـ، وإكف ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي، ٕن هذا 

 .(3)"يمام سطمً سمف اًمروايوت اعمتقاشمرة  اًمعؾؿ ٓ يؽقن إٓ قمـد أوصقوء اًمرؾمقل حمؿد
ويمام شمؼدم ذم اًمػصؾ إول، قمـد احلديٌ قمـ إدًمي قمغم إمومي أمحد احلسـ اًمقامين، ومـفو: 

ًمقس سموًمؼرآن اًمؽريؿ ومؼط، سمؾ قمؾؿف وصؾ إمم اًمتقراة  اًمعؾؿ، وموعمفديقن يدقمقن ًمؾقامين قمؾامً 

قمـد طمدود   ومل يؼػ قمؾؿ اًمسقد أمحد احلسـ" واإلكجقؾ، وومقف يؼقًمف أطمد أكصور اًمقامين:

ن اًمؽريؿ، سمؾ شمعدى إمم اًمؽتى اًمسامويي إظمرى يموإلكجقؾ واًمتقراة، وأصمبً أكف وارث اًمؼرآ

 .(4)"قمؾؿ إكبقوء وإوصقوء
ؾمقى دقمووى ٓ يصدىمفو اًمقاىمع، يمقػ  ومفذا مو ٓ يؿؾؽقن قمؾقف دًمقالً ": ، أىمقلوًمؾرد قمؾقف

اًمقفقد ضموءوا  ٓ يؿؾؽ ذًمؽ، يمام يدل قمؾقف مو ضموء ذم اًمصحقحلم وهمػممهو:أنوؾمقد إكبقوء

مـفؿ وامرأة زكقو، ومؼول هلؿ: مو دمدون ذم اًمتقراة ذم ؿملن  ومذيمروا ًمف أن رضمالً إمم رؾمقل اهلل

اًمرضمؿ؟ ومؼوًمقا: كػضحفؿ وجُيؾدون، ومؼول ًمف قمبداهلل سمـ ؾمالم: يمذسمتؿ إن ومقفو اًمرضمؿ وملشمقا 

                                                 
، سمدون شموريخ، مؽتبي 3، ط(سموظمتصور) 911( اكظر: مبوطمٌ ذم قمؾقم اًمؼرآن، اًمشقخ: مـوع اًمؼطون، ص7)

 وهبي سموًمؼوهرة.

َقعيوؾموئؾ  (9)  .)مرضمع ؾموسمؼ((00134)، رىمؿ93/752، جاًمشِّ
 .70( اعمتشوهبوت، مؼدمي اًمؽتوب، ص0)

 .972ع إدًمي، اًمديمتقر: قمبداًمرزاق اًمديراوي، ص( ضموم0)



 

 

(972) 

 

، ومؼول سمف قمبداهلل سموًمتقراة ومـنموهو، ومقوع أطمدهؿ يده قمغم آيي اًمرضمؿ، ومؼرأ مو ىمبؾفو ومو سمعدهو

 .(1)"سمـ ؾمالم: ارومع يدك، ومرومع يده ومنذا ومقف اًمرضمؿ، وملمر هبام رؾمقل اهلل ومُجؾدا
 جنٔل:ل املَذٓني بيصْص مً التْساٗ ّاإلاطتذال: ًاثالج

، -اًمؼديؿ واجلديد-مو يستشفد اًمقامين وأشمبوقمف سمـصقص مـ اًمؽتوب اعمؼدس سمعفديف اً يمثػم

قمالىمي أو شمقاصؾ  اعمرء يتسوءل هؾ هـوكواًمدهشي، وجيعؾ  وهذا ذم احلؼقؼي يدقمق ًمالؾمتغراب

خلؾؼ اًمػتـ سملم  سملم اعمفديلم وسملم اًمقفقد أو اًمـصورى، أو احلريموت اًمصفققكقي واًمتل شمسعك دائامً 

قمـ أسمـوء اعمذهى اًمقاطمد، ومؿـ ىمبؾ يموكً اًمبوسمقي واًمبفوئقي واًمؼوديوكقي،  أسمـوء اإلؾمالم، ومضالً 

 هى هدامي صـعفو اًمعدو قمغم قمقـف، ًمزقمزقمي اًمصػ اإلؾمالمل.وهمػمهو، ويمؾفو طمريموت ومذا

 :هذا اعمعـك اً ميمدم، قمـد احلديٌ قمـ اًمؼوديوكقي، (إؾمالم سمال مذاهى) يؼقل صوطمىو

ًمالؾمتعامر اإلكجؾقزي، وهـوك مـ جيعؾ مـفؿ مورىملم ظمورضملم  وً ومفـوك مـ جيعؾ مـفؿ ظمدام"

اإلؾمالم قمغم أهنؿ ومرىمي صوطمبي رأي متسؿ قمغم أصقل اإلؾمالم وشمعوًمقؿف، وهـوك مـ يـسبفؿ إمم 

سموًمغؾق وآكدوموع، وإن مـ كسبفؿ إمم ظمدمي آؾمتعامر وضمد اًمؽثػم مـ احلجٍ اًمتل أىمومفو 

 .(2)"وً ودهؿ، وإن يموكً يمؾفو ًمقسً ذم مؼوم واطمد مـ اًمؼقة، سمؾ شمتػووت ىمقة ووعػ
مرة ذم ذًمؽ، ًمذا ومؽر  كػؽر أًمػ إمم أناًمققم، يدقمقكو  -أشمبوع اًمقامين-ومو يػعؾف اعمفديقن

َقعي ودقمقة أمحد إؾمامقمقؾ ومقفو مـ اًمغؿقض مو "اعمعوسون ذم ذًمؽ، وأومصحقا قمـف سمؼقهلؿ:  اًمشِّ

ومقفو، ومنن أمحد إؾمامقمقؾ ٓ يعرف أصؾف، وهق معروف سملكف ٓ يـتسى ٕهؾ اًمبقً، وإكام ادقمك 

ٓ يعرف مـ يروج ، وهق هموئى ٓ يعؾؿ أيـ هق، وٓ يدرى هؾ هق طمل أو مقً، واً ذًمؽ ادقموء

 .(3)"ًمف، أو يعؿؾ معف، أو يؿقًمف
ومفذا شمشؽقؽ ذم دقمقة اًمقامين، واهتوم ًمف سملن يقضمد مـ يؿقًمف، ًمؽـ ٓ ُيعرف، ومقليت أطمد 

َقعيقمؾامء  يمون أمحد احلسـ يسوومر إمم اًمؽقيً واإلمورات وأورسمو، "، وُيػصح قمـ اعمؿقل، اًمشِّ

عمدة، ويظفر  وً صقى سموًمبٍمة، وىمقؾ إكف يمون وهوسمقويمون قمغم صؾي سمقهوسمقلم مـ اًمؽقيً ذم أيب اخل

                                                 
 .943ص وت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي،( دراؾم7)

م، اًمدار اعمٍميي 9171=هـ91/7007، ط040طػك اًمشؽعي، صمص هى، اًمديمتقر( إؾمالم سمال مذا9)

 اًمؾبـوكقي.

 .905ص ،ي قمغم مدقمل اعمفدويي( اًمشفى إمحدي0)



 

 

(973) 

 

طمتك يؿقًمقه هل اًمثقرة سموؾمؿ اإلموم اعمفدي -اًمقهوسمققن ذم اًمؽقيً-أن اخلطي اًمتل أىمـعفؿ هبو

سملكف يتؾؼك أمقاًمف مـ -طمسـ احلاممل-ذم اًمبٍمة، وإقمالهنو إمورة إؾمالمقي، وىمد اقمؽمف معووكف

-ؿؾقوت سملم اعمخوسمرات اًمسعقديي واًمصفققكقيمـسؼ اًمع-اإلمورات، وأن سمـدر سمـ قمبداًمعزيز

اؿمؽمط قمؾقف ووع إؾمس حلريمتف، ومجعف سمضبط مقؾمود، ومؽوكً وٓدة طمريمتف وؿمعورهو كجؿي 

 .(1)"إهائقؾ

وهذا اًمؽالم ضموكبف اًمصقاب مـ كوطمقي، وواومؼف ذم أظمرى، ومؿـ كوطمقي جموكبي اًمصقاب، ىمقل 

ي أو ؾمقاء يموكقا ذم اًمسعقدي -ـ قمبداًمقهوبأشمبوع اإلموم حمؿد سم-ه ًمؾقهوسمقيؤاًمؽقراين وادقمو

يمام -، وموعمتلمؾ ًمؾقاىمع سملم اًمقهوسمقيدًمقؾ قمؾقفمتقل طمريمي اًمقامين، ومال  اًمؽقيً أو اإلمورات،

َقعيوسملم -ؾمامهو اًمؽقراين أن حيدث مثؾ هذا، وموخلالف  بعدسمقضمف اًمعؿقم، يعؾؿ أكف مـ اعمست اًمشِّ

ن مو زقمؿف اًمؽقراين، ومـ كوطمقي مقاومؼتف سمقـفؿ متلصؾ ومتجذر، ومال يؿؽـ أًمبتي أن يؽق

و اعمقؾمود، وأىمرب دًمقؾ أًمؾصقاب، ومؿـ اعمحتؿؾ أن شمؽقن طمريمي اًمقامين قمغم صؾي سموًمصفققكقي، 

قمؾقف: ؿمعور مجوقمي اعمفديلم اًمذي شمؼدم ذم اًمتؿفقد، وهق كجؿي إهائقؾ، ومتسؽفؿ هبو، ودوموقمفؿ 

 مـفو. قمـفو، يمؾ هذا جيعؾ اًمشؽقك حتقم طمقهلؿ، ومال يسؾؿقا

 ، أمقر:ومو يستدقمل اًمتشؽقؽ

اعمفديقن أكػسفؿ، واًمقامين كػسف، طمقـام ؾمئؾ مو معـك يمؾؿي إهائقؾ؟ وهؾ اًمصفويـي  أوهلا:

اعمقضمقدون اًمققم ذم ومؾسطلم هؿ سمـق إهائقؾ او مو سمؼل مـفؿ؟ وملضموب: إهائقؾ شمعـل: قمبداهلل، 

يعؼقب اًمـبل، وهق قمبداهلل وهق ويقضمد سمعض اًمقفقد اعمقضمقديـ ذم إرض اعمؼدؾمي مـ ذريي 

ؾ ، وسمـق إهائقاً وًمؽـ احلؼقؼي إن إهائقؾ شمعـل: قمبداهلل، وشمعـل: حمؿد، ... إهائقؾ قمـد اًمقفقد

ورودهو ذم اًمؼرآن، ذم شمػسػم اًمعقور  وً سمؾ واعمسؾؿقن قمؿقمهؿ: آل حمؿد، وأيضو ؿمقعتفؿ، 

، ىمول: هل "يو سمـل إهائقؾ" قمـ ىمقل اهلل:  وهمػمه: قمـ حمؿد سمـ قمكم، ىمول: ؾملًمً اًمصودق

 .(2)"ظموصي سمآل حمؿد
 ويمذا قمـدمو يقضمف ؾممال ًمؾقامين، ومنذا أضموب صدر إضموسمتف، سمؼقًمف: )واحلؼ أىمقل  ثاكقفا:

                                                 
 .(سموظمتصور) 93ص ضمول اًمبٍمة،راضمع: د (7)

 .11ص، 90( اعمتشوهبوت، ؾممال رىمؿ9)



 

 

(974) 

 

 ًمؽؿ(، وهل مو شمؽررت ذم اًمؽتوب اعمؼدس.
، ومؿـ ظمالل اًمتػسػم دوموع اًمقامين قمـ اًمقفقد واًمـصورى ذم سمعض مو يمتى وكنم ثاـثفا:

 ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ ًمؼقًمف شمعومم:اعمدًمس ًمؾقامين، 

، وشمطبقؼ اعمعضقب قمؾقفؿ قمغم اًمقفقد، واًمضوًملم قمغم اًمـصورى، ٓ يصح دائامً " ، ىمول:[3]اًمػوحتي:

ومفق رسمام يـطبؼ قمغم ومئي معقـي مـفؿ ذم زمـ معلم، وطمول اًمقفقد واًمـصورى اًمققم خمتؾػ، وموكظر 

يطؾى اًمبوـمؾ، ومؿحووًمي ىمٍم اعمػفقم اًمؼرآين إمم مو يطؾبقن، وًمعكم ٓ أشمردد ذم ىمقل إن معظؿفؿ 

قمغم مصداق معلم قمبورة قمـ حمووًمي اهمتقول ًمؾؼرآن ًمصوًمح إسمؾقس وضمـقده، وًمعؾ إومم ذم هذا 

 .(1)"اًمزمون شمطبقؼ اعمغضقب قمؾقفؿ قمغم اًمطقاهمقً
َقعيقضمدكو هلذا أصؾ قمـد سمؾ ًمق دىمؼـو ًم  ، واًمذي يمشػف ًمـو أطمد مـ شموب اهلل قمؾقف،وً قمؿقم اًمشِّ

وأكؼذه مـ هذا اًمضالل، وهق اًمسقد طمسلم اعمقؾمقي وهق يعؾـ احلؼقؼي سمعد ؾمـقات ـمقال، 

، ومراضمعي ٕمفوت و سمعد دراؾمي اؾمتغرىمً ؾمـقات ـمقآً إن احلؼقؼي اًمتل شمقصؾً إًمقف" يؼقل:

إمم أن ىمول: وعموذا طمؽؿ آل داود؟ أًمقس  ،ؼوئؿ يمـويي قمـ ىمقوم دوًمي إهائقؾ...اعمصودر هل أن اًم

َقعييعـل -ورة إمم إصقل اًمقفقديي هلذا اًمدقمقةهذه إؿم ؟ وىمقوم دوًمي إهائقؾ ٓ سمد أن -اًمشِّ

، ومنن مـ خمططوهتو اًمؼضوء قمغم اًمعرب آل داود، ودوًمي إهائقؾ إذا ىمومًيسقدهو طمؽؿ 

 .(2)"اعمسؾؿلم وً ظمصقص
ؿ سمجفوت همرسمقي معوديي ، وصؾتفوأكصوره ومتؾؽ ؿمؽقك وؿمبفوت طمقل دقمقة اًمقامين

َقعي، وىمد وضمفً شمؾؽ آهتوموت إًمقفؿ مـ وً ىمد متقهلؿ أو شمدقمؿفؿ مودي م،ًمإلؾمال اعمعوسيـ  اًمشِّ

 ًمدقمقهتؿ.

                                                 
 سمتٍمف. 90و90( اكظر: رء مـ شمػسػم ؾمقرة اًمػوحتي، ص7)

 .777راضمع يمتوب: هلل صمؿ ًمؾتوريخ، يمشػ إهار وشمؼمئي إئؿي آـمفور، اًمسقد طمسلم اعمقؾمقي، ص (9)
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  لـشطـالاملطلب الشابع: 

  إِنَّ مـ أريمون اإليامن، سمعد اإليامن سموهلل ومالئؽتف ويمتبف، أن كممـ سموٕكبقوء واًمرؾمؾ 

 ڇ چ چژ، إمم ظمؾؼف، طمتك يؽقكقا طمجي قمغم اًمـوس  اًمذيـ أرؾمؾفؿ اهلل

، ويـدرج اقمتؼود اعمفديلم [31]احلٍ:  ژڎ ڎ ڌ   ڌ ڍڍ ڇ ڇ    ڇ

 اًمـؼوط اًمتوًمقي: حتً، وذًمؽ قمـ إكبقوء واعمرؾمؾلم

 . -ؾمقدكو حمؿد-: معتؼد اعمفديلم وشمػسػمهؿ خلوشمؿ اًمـبقلم واعمرؾمؾلمأوًٓ 

 .إمجوًٓ  : معتؼد اعمفديلم ذم اًمرؾمؾوً صموكق

 ئؿي.وإ : اًمعالىمي سملم إكبقوءوً صموًمث

 اعمفديلم ذم يمؾ كؼطي، صمؿ مـوىمشتفو واًمرد قمؾقفو. اتقمرض معتؼدومسقتؿ 

 :: اعتكاد املَذٓني يف خامت اليبٔنيأّاًل
هق ظموشمؿ اًمـبقلم، ومال كبل وٓ رؾمقل سمعده، ومـ  إن اًمذي كممـ سمف هق أن رؾمقل اهلل

ب اًمـبقة ويزقمؿ أن سمو قؿ،اًمػفؿ اًمسؾهذا اًمقامين خيوًمػ ًمؽـ ادقمك ذًمؽ سمعده ومفق دضمول يمذاب،  

 ذم اعمخؾصلم اعمممـلم سمعض يصؾ أن موكع يقضمد وٓ"سموٕئؿي،  ومقصقًٓ  اً مل يغؾؼ، وٓ زال ممتد

اًمطريؼ  وشمعومم هبذا ؾمبحوكف اهلل هلؿ يقطمل أن اًمـبّقة، ويؿؽـ مؼوم إمم ؾمبحوكف هلل ؿهتقمبود

 إمم وصؾقا ىمد إئؿي أن عمميمدوا ، مـف سمػضؾ احلؼ واًمغقى سمعض قمغم اهلل ومقطؾعفؿ )اًمرؤيو(،

 .(1)"واًمؽشػ سموًمرؤيو يصؾفؿ واًمغقى احلؼ ويمون اًمـبّقة، مؼوم
قمـده، ذم أكف يمقػ يؽقن سموب اًمـبقة  هذا اًمتصقر اًمذي ىمول سمف اًمقامين، ضمعؾ ًمف أصالً 

، وٓ يزال إئؿي قمغم صؾي سمف، وهق ذم اًمقىمً كػسف أىمر سموكؼطوع اًمـبقة سمعد رؾمقل اهلل، وً مػتقطم

 "، ومقليت شمػسػم اًمقامين ًمؾخوشمؿ سمؿعـك يتـوؾمى مع ومؽره ومعتؼدهسمعده ٓ كبل وٓ رؾمقل طمقٌ
)اخلوشمؿ عمو ؾمبؼ اًمػوشمح عمو اؾمتؼبؾ(، ، وومتح اإلرؾمول مـفظمتؿ اإلرؾمول مـ اهللومؿحؿد

 وً )اخلوشَمؿ( أي اًمقؾمط سملم أمريـ، ويمذا يمقكف )اخلوشمِؿ( أي إظمػم، وشمبلم أيضوهبذا شمبلم يمقكف

 شَمؿ اًمـبقلم( سمؿعـك أكف مو ختتؿ سمف رؾموٓهتؿ، أي أن رؾموٓهتؿ مقىمعي وخمتقمي أكف)ظمو

                                                 
، 97وم اعمفدي، ص، اًمسقد أمحد احلسـ، ويص ورؾمقل اإلم-كبقة حمؿد-( اًمـبقة اخلومتي7)

 (.10، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9171=هـ9/7007ط



 

 

(991) 

 

 ."(1)سموؾمؿف
قمـد أهؾ اًمسـي، ووردت ذم ويليت اؾمتدٓل اعمفديلم سملطموديٌ قمـ رؾمقل اهلل

أن قمـ أكس سمـ موًمؽر أضمزاء اًمـبقة، ومو شمبؼك مـفو، شمذيم -سمحور إكقار وهمػمه-مصوردهؿ

شمن اــبوة اً بعع جزءراحلسـة من اـرجل اـصاـح جزء من ستة وأ اـرؤيا»ىمول: رؾمقل اهلل
(2). 

 وهق وهق اًمـبقة، وهـوك مستثـك مـف مستثـك ومفـوك" ويعؾؼ أطمد إشمبوع قمؾقف، سمؼقًمف:

 يموكً وإذا سمعده، كبل وٓ إكبقوء ظموشمؿ اهلل وهـوك روايوت شمؼقل سملن رؾمقل أضمزائفو، سمعض

 يمثػمة؟ صمؿ إن هـوك روايوت ذم ورد وىمد اعمتؼدم ـك آؾمتثـوءمع ومام شمػوصقؾفو سمؽؾ ظمتؿً اًمـبقة

 وأهنو قمبده، قمـد اًمرب سمف يتؽؾؿ يمالم سمؿثوسمي اًمرؤى وأن سموًمسامء يبؼك، آشمصول إن شمؼقل روايوت

 .(3)"اًمزمون آظمر ذم وً وظمصقص شمؽذب ٓ شمؽود اًمتل واًمـبقة اًمقطمل أضمزاء مـ
هق ظموشمؿ اًمـبقلم، وأكف ٓ كبل سمعده،  هللذيمر إدًمي قمغم أن رؾمقل اواًمرد قمؾقف: يؽقن سم

أرؾمؾف رسمف  اً حمؿد-إن رؾمقل اهللاًمؼرآن اًمؽريؿ،  ومؿـ وإمجوع إمي، وًمؽتوب واًمسـي،وذًمؽ سم

 ەئ ائ ائ ى       ى ېژ ومؼد ىمول شمعومم: سموهلدي وديـ احلؼ، وىمد ضموء سموًمرؾموًمي اخلومتي،

، وهذه أيي [01]إطمزاب: ژېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

وهذا هق مػفقم  هق ظموشمؿ اًمـبقلم، ومال كبل سمعده، يؿي شمدل دًٓمي سحيي سملن رؾمقل اهللاًمؽر

 ظموشمؿ إكبقوء واعمرؾمؾلم، ذم قمدد مـ إطموديٌ اًمنميػي. هأيي، واًمذي أيمد

ومفذه أيي كص ذم أكف ٓ كبل سمعده، وإذا "وملمو ومفؿ أيي قمغم ًمسون اعمػنيـ مـ أهؾ اًمسـي، 

 رؾمقل سمعده سمطريؼ إومم وإطمرى6 ٕن مؼوم اًمرؾموًمي أظمص مـ مؼوم يمون ٓ كبل سمعده ومال

 .(4)"اًمـبقة
 إِنَّ  َمَثِِل َوَمَثَل األَْنبَِياِء ِمْن َقْبِِل، َكَمَثِل َرُجٍل َبنَى » :أمو مـ إطموديٌ اًمصحقحي اًمٍمحييو

                                                 
 .01،صكػسف رضمع( اعم7)

 .7301(، ص2540صحقح اًمبخوري، يمتوب اًمتعبػم، سموب رؤيو اًمصوحللم، طمديٌ رىمؿ) (9)

م، 9179=هـ7/7000، ط04قمالء اًمسومل، صاعمحؽامت ذم أطمؼقي اًمقيص أمحد احلسـ، إقمداد:  (0)

 (.707، اًمعدد)عمفديإصدارات أكصور اإلموم ا

 .2/094اسمـ يمثػم، ج( شمػسػم 0)



 

 

(997) 

 

َلُه، إَِّلَّ َمْوِضَع َلبِنٍَة ِمْن َزاِويَ  ا  َبْيت ٍة، َفَجَعَل النَّاُس َيُطوُفوَن بِِه، َوَيْعَجُبوَن َلُه، َوَيُقوُلوَن َفَأْحَسنَُه َوَأْْجَ

بِنَُة َوَأَنا َخاتُِم النَّبِيِّيَ  بِنَُة؟ َقاَل: َفَأَنا اللَّ هق ظموشمؿ  وقمؾقف، ومرؾمقل اهلل، (1)شَهَّلَّ ُوِضَعْت َهِذِه اللَّ

 .سمف اعمرؾمؾلم، وأيمؿؾ قمغم يديف ذائع اًمديـ اهلل اًمـبقلم، وأشمؿ
 :إمجااًل  : اعتكاد املَذٓني يف الشطلًاثاىٔ

إمم اًمـوس، طمتك   أصحوب رؾموًمي ودقمقة واطمدة، ومؼد ضموءوا سمتعوًمقؿ اهلل  إن إكبقوء

 ومـذريـ مبنميـ واعمرؾمؾلم إكبقوء اهلل سمعٌ" يؼقم اًمـوس هبو، وذم ذًمؽ يؼقل أشمبوع اًمقامين:

 اًمـوس، سملم  اهلل وشمعوًمقؿ واًمنميعي اًمرمحي ويـنموا سموًمعدل، ويلمروا سموًمؼسط، اًمـوس ًمقؼقم

 .(2)"واطمد رؾمؾف إمم وملمره واطمد اًمرب أنّ  وسمام
وم إًمقهقي ومؼوم مـ ظمالل رسمطف اًمعالىمي سملم مؼ وً مشؽميم وً امين ذم اًمرؾمؾ مؼوميعتؼد اًمق

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ قمغم ىمقل اهلل شمعومم: وً اًمـبقة، معؾؼ

وموهلل "، [70-70س:]ي ژٿ  ٿ      ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ٕن  6وملصبحً اًمرؾموًمي مـ قمقسك هل رؾموًمي مـ اهلل  يؼقل: أرؾمؾـو، مع أن اعمُرؾِمؾ قمقسك

قمقسك مثَّؾ اهلل ذم اخلؾؼ، ويبؼك أمر ٓ سمد مـ معرومتف ذم ىمضقي اإلرؾمول مـ اًمرؾمؾ، وهق يمقن 

ٓ   رؾَمؾلم مـ اهللاعمُرؾِمؾ ٓ سمد أن يؽقن سمؿؼوم اًمالهقت ًمؾُؿرؾَمؾ6 وًمذا ومنن اعمُرؾِمؾلم مـ اعمُ 

 .(3)"سمد أن يؽقكقا سمؿؼوم اهلل ذم اخلؾؼ
أن اًمرؾمؾ يموكقا "، ومؽام سملم اإلموم اًمرازي ذم شمػسػمه:وشملويؾ هذه أيوت قمـد أهؾ اًمسـي

هق إرؾموًمـو  أرؾمؾفؿ إمم أكطويمقي ومؼول شمعومم: إرؾمول قمقسك  مبعقصملم مـ ضمفي قمقسك 

ومال يؼع ًمؽ يو حمؿد أن أوًمئؽ يموكقا رؾمؾ اًمرؾمقل  ،ورؾمقل رؾمقل اهلل سمنذن اهلل رؾمقل اهلل

 .(4)"وأكً رؾمقل اهلل ومنن شمؽذيبفؿ يمتؽذيبؽ ومتتؿ اًمتسؾقي
 

                                                 
 .(0101طمديٌ رىمؿ )، 430صصحقح اًمبخوري،يمتوب اعمـوىمى، سموب ظموشمؿ اًمـبقلم،  (7)

 .09، ص( يقم اخلالص، قمودل اًمسعقدي9)

 .07كػسف، ص ( اعمرضمع0)

 .92/17( شمػسػم اًمرازي، ج0)



 

 

(999) 

 

 : حْل األىبٔاٛ املَذٓني أفكاسمً  منارج
، وذم احلؼقؼي إهنو ًمقسً (إووءات مـ دقمقات اعمرؾمؾلم) أؾمامه ،وً ووع اًمقامين يمتوسمًمؼد 

ويمتى أكصوره،  يمتبف مـ شمؽود دمد صػحي مـف أو إووءات سمؾ هل فمؾامت سمعضفو ومقق سمعض، ومال

، ممو ؾمقتضح مـ ظمالل يمالمف قمـ إٓ وشمؼع قمقـؽ قمغم اًمبدع واخلراوموت واهلقس وآكحروموت

 .إكبقوء 

 :سقدكا آدم -1

هق أول خمؾقق مـ سمـل آدم، ظمؾؼف اهلل سمقده، وكػخ ومقف مـ روطمف، وأؾمجد إن ؾمقدكو آدم 

غم إرض، وهق أول إكبقوء، وىمد اصطػوه اهلل ًمرؾموًمتف، ىمول ًمف مالئؽتف، وأول مـ قمبد اهلل قم

، وأول [00]آل قمؿران: ژڳ گ گ گ      گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ شمعومم:

، إكف يمالم شملسمك إىمالم أن شمسطره، واًمعققن أن  اًمغقٌ ىمطره، موذا ىمول اًمقامين قمـ ؾمقدكو آدم

ووعف   عمو ظمؾؼ اهلل آدم" ين يؼقل:شمؼع قمؾقف، وأذان أن شمسؿعف، ًمؽـفو أموكي اًمـؼقل، وموًمقام

ذم كػسف، ومؾام مر  ذم سموب اجلـي أرسمعلم ؾمـي شمطله اعمالئؽي ىمبؾ أن يـػخ ومقف اًمروح، ًمقؽقن ذًمقالً 

ويمون مع اعمالئؽي سمصؼ قمؾقف، ومقىمع سمصوق إسمؾقس قمغم سمطـ آدم، وملمر اهلل  -ًمعـف اهلل-قمؾقف إسمؾقس

وظمؾؼ اهلل مـ شمؾؽ اًمطقـي اًمتل قمؾقفو ، سمؾقس...اعمالئؽي سمرومع اًمطقـي اًمتل وىمعً قمؾقفو سمصؼي إ

سمصوق إسمؾقس اًمؽؾى، وموًمؽؾى خمؾقق مـ ـمقـي كبل وهق آدم، ومـ سمصوق إسمؾقس، وًمذا ومفق 

 .(1)"أكجس طمققان، ٕكف ظمؾؼ مـ سمصوق إسمؾقس...
اِت طاءَ اإلدّ  هذهِ  دِ ؼْ ـَ ـِ وَ 

(2)
 أؾول وباَّلل اـتوؽقق: 

 ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ  شمعومم:ظمؾؼ اإلكسون وملطمسـ ظمؾؼف، ىمول اهللإن اهلل

 ک ژ ، وسمعد أن أطمسـ ظمؾؼف يمرمف قمغم ؾموئر اعمخؾقىموت، وومضؾف قمؾقفؿ، ىمول شمعومم:[0]اًمتلم:

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک      ک

                                                 
 .017، صعمتشوهبوت( ا7)

سمي، اًمتل ٓ شمؾقؼ سمحؼ سمنم قمودي ومؽقػ سمؿؼوم اًمـبقة واًمرؾموًمي، سمئس مو هذه اإلدقموءات احلؿؼوء اًمؽوذ( 9)

 .ىموًمقا وشمػّقهقا سمف



 

 

(990) 

 

، ومفق أسمق اًمبنم وشمؽريؿفؿ -آدم-قمـ شمؽريؿ أسمقفؿ [،ومضالً 31]اإلهاء: ژں ں

 وًمقس يمام ىمول اًمقامين، ومؼد ىمول اهلل شمعومم: ًمتؽريؿف، وموٕصؾ ذم ظمؾؼ آدم، أن اهلل ظمؾؼف مـ شمراب

، وذم [15]آل قمؿران: ژ﮵    ﮴ ﮳   ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ژ

طمديٌ اًمشػوقمي قمـدمو جيتؿع اعمممـقن يقم اًمؼقومي ومقلشمقن إكبقوء ًمقشػعقا هلؿ قمـد رهبؿ ومقلشمقن 

ي، ومقؼقًمقن: ًمق ىمول: جيتؿع اعمممـقن يقم اًمؼقوم  قمـ اًمـبل  قمـ أكس" وومقف:،  آدم

ؾؼؽ اهلل سمقده، وأؾمجد ًمؽ اؾمتشػعـو إمم رسمـو، ومقلشمقن آدم ومقؼقًمقن: أكً أسمق اًمـوس، ظم

 .(1)"،...مالئؽتف
سموًمطريؼي اًمتل اسمتدقمفو  اً ؼ أطمدومنذا يمون اهلل ىمد ظمؾؼ آدم سمقده، ومفؾ يؾقؼ سمرسمـو أن خيؾ

سمؾ وأظمؼمكو اهلل أكف يمرم  ، قمـ أن يؽقن هذا اعمخؾقق هق كبل مـ أكبقوء اهلل اعمفديقن، ومضالً 

اًمبنم وومضؾفؿ، ومال دمتؿع مسلًمي اًمتؽريؿ واًمتنميػ مع وـمل اعمالئؽي وٓ سمصؼ إسمؾقس، وىمد 

-آدم-كبل اهلل مو رمك سمف اًمقامينيمؾ  وً يـػل متوم،  ضموء ذم إطموديٌ اًمتل شمصػ ظمؾؼ آدم

خؾق »ىمول:   قمـ اًمـبل  قمـ أيب مقؾمك إؿمعري اًمنميػ اًمؽريؿ، ومؼد ضموء ذم احلديٌ:

اَّلل آدم من أديم إرض ؿؾفا ؽخرجت ذريته طذ حسب ذـك، مـفم إبقض وإسود وإسؿر 

شوإمحر ومـفم بع ذـك، ومـفم اـسفل واخلبقث واـطقب
(2). 

 : سقدكا كوح -2

وً أول إكبقوء أوزم اًمعزم مبعث  كقح" سمدأ اًمقامين احلديٌ قمـ كقح سمؼقًمف:
(3)

، ودقمقشمف 

يمون يصى ذم هذا   مـ اًمؾلم واعمققمظي احلسـي، طمتك اإلكذار ذم دقمقة كقحًمؼقمف ومقفو رء 

                                                 
(، 0032، طمديٌ رىمؿ ){وقمؾؿ آدم إؾمامء يمؾفو}( صحقح اًمبخوري: يمتوب اًمتػسػم، سموب ىمقل اهلل: 7)

 .7151ص

 رضموه.(، وىمول: هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود ومل خي0103، 9/944ج)اًمصحقحلم: ( اعمستدرك قمغم 9)

َأَكا َسق ُد اـَؼْوِم َيْوَم اـِؼَقاَمِة، َهْل َتْدُروَن بَِم؟ "، واًمذي ىمول ومقف:و ضموء ذم طمديٌ رؾمقل اهللعم ا مقاومؼ( وهذ0)

اِطي، َوَتْدُكو ُهُم اــَّاضُِر َوُيْسِؿُعُفُم اـدَّ ـَِع َوأِخِريَن ِِف َصِعقٍد َواِحٍد، َؽُقْبِِصُ َؿُع اَّللَُّ إَوَّ ْؿُس، مِ  ََيْ ـُْفُم اـشَّ

ُسِل إَِغ َأْهِل إَْرِض، اً َؽَقُؼوُل َبْعُض اــَّاِس: إغ أن ؾال:.. َؽَقْلُتوَن ُكوح ُل اـرُّ ـُوَن: َيا ُكوُح، َأْكَت َأوَّ ، َؽَقُؼو



 

 

(990) 

 

ومؾؿ يشتد معفؿ طمتك ذم اإلكذار، مع أهنؿ ـمغوة [، 111]الشعراء: ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ: اًمؼوًمى

 .(1)"[772]اًمشعراء: ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ژ: قمتوة
دهيوت ومسؾامت وذم كػس اًمؽتوب ضموء اًمقامين سمؽالم هموب ومقف سمٍمه ومل شمؼع قمقـف قمغم سم

ًمسقدكو كقح وإسمراهقؿ، ومؿـ اعمتػؼ قمؾقف أن يمؾ كبل يليت سموعمعجزة قمغم صدق دقمقاه، ومـفؿ كقح 

مل يتحدث اًمؼرآن قمـ " عجزات اًمتل ضموءا هبو واوحي وضمؾقي، ًمؽـ اًمقامين يؼقل:وإسمراهقؿ، وموعم

قد ًمدقمقة يٕن اعمعجزة شمل 6إلصمبوت صدىمفام -قمؾقفام اًمسالم-معجزة ضموء هبو كقح وإسمراهقؿ

ًمصحي اًمدقمقة، ومدقمقهتؿ ًمؾعقدة إمم اًمػطرة، وومطرة اهلل ٓ حتتوج إمم  وً إكبقوء، وًمقسً إصمبوشم

 .(2)"دًمقؾ
أمل يقرأ اليماين القرآن الكرمي، ويتصفح آيات سورة هود، ففهيا معجزة نوح الظاهرة وهي 

 جئ  ی ی ی     ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ژ قصة السفينة، حيث قال اهلل:

   يت ىتمت خت حت جت يب ىب     مب خب حب جب يئ          ىئ مئ حئ

 .[03و02]هقد: ژجث

 : سقدكا إبراهقم -3

َقعيمع اعمفديلم  واًمتجـل قمغم أكبقوء اهلل، مقصقًٓ ٓ زال مسؾسؾ اًمؽذب قمغم اهلل،  ، اًمشِّ

هيرـمؼ سمؽالم مو أكزل اهلل سمف مـ ؾمؾطون، ويؼقل  -أمحد احلسـ اًمقامين-ويليت زقمقؿفؿ وىموئدهؿ

ؿ ؼ سمـبل مـ أوزم اًمعزم وهق إسمراهقيمقػ يؾق ، قمـدمو ؾمئؾ  محـ، ؾمقدكو إسمراهقؿقمـ ظمؾقؾ اًمر

وآل حمؿد  اً حمؿد نواحلؼقؼي أ"شؿس إكف ريب؟ وملضموب: ن يؼقل قمـ اًمؽقايمى أو اًمؼؿر أو اًمأ

طمػمت أكقارهؿ اًمؼدؾمقي أصحوب اًمعؼقل اًمتومي مـ إكبقوء اًمعظوم واعمالئؽي اًمؽرام، طمتك فمـقا 

الم ؾمبحوكف، ومنسمراهقؿ عمو يُمشػ ًمف مؾؽقت اًمساموات، ورأى كقر اًمؼوئؿ، ىمول: هذا أهنؿ اعمؾؽ اًمع

                                                                                                                                                 
َك اَّللَُّ َطْبد  ىمقل اهلل شمعومم: "صحقح اًمبخوري، يمتوب أطموديٌ إكبقوء، سموباكظر: . "،...اً َشُؽور اً َوَسَمَّ

 (.0001، طمديٌ)497،  ص[91]هق: ژڻ ڻ ں ں ڱژ

 .5أمحد احلسـ، ص ( إووءات مـ دقمقات اعمرؾمؾلم، اًمسقد7)

 .71( اعمرضمع كػسف، ص9)



 

 

(991) 

 

ريب، ومؾام رأى كقر قمكم، ىمول: هذا ريب، ومؾام رأى كقر حمؿد، ىمول: هذا ريب، ومل يستطع إسمراهقؿ 

سمعد أن يمشػ ًمف قمـ طمؼوئؼفؿ، وشمبلم أومقهلؿ وهمقبتفؿ قمـ اًمذات اإلهلقي،  متققز أهنؿ قمبود اهلل إٓ

 .(1)"دهتؿ إمم إكو ذم آكوتوقمق
ؾمقدكو إسمراهقؿ، أن ومقف إؿمورة إمم أمريـ مهو مـ  ًمعؾـو كؾؿح مـ يمالم اًمقامين اًمسوسمؼ قمـ

،  اخلطقرة سمؿؽون، أوهلو: ادقموء اًمقامين إًمقهقي ذم إئؿي، ووصػ إئؿي سمصػوت اإلًمف

ذم مػفقم –وموٕكو شمشػم "كوت(، )وإكو ذم آ صموكقفو: اقمتؼود اًمقامين سمحؾقل اإلًمف ذم إئؿي سمؼقًمف

وأكبقوئف   ، وأكوت شُمؾؿح إمم إئؿي، وسمذًمؽ يؽقن ىمد شمطوول قمغم اهلل إمم احلؼ -يمالمف

 .(2)" ورؾمؾف
 :سقدكا موسى -4

إمم جمؿع اًمبحريـ، وهل:   يرى اعمفديقن ؿمخصقوت سمورزة ذم رطمؾي ؾمقدكو مقؾمك

مـ أوزم اًمعزم مـ اًمرؾمؾ، اًمثوًمٌ: هق  كبل  إول: هق اًمعبد اًمصوًمح، اًمثوين: هق مقؾمك"

 .(3)"ومتك َل ؿِّ اًمذي ؾُم   يقؿمع سمـ كقن
َقعيمعفقد قمـد  ًمؽـ اًمغريى دائامً  َقعين قومـفؿ اعمفدي اًمشِّ ، وموًمعبد اًمصوًمح اًمذي ضموء اًمشِّ

ذيمره ذم ىمصي ؾمقدكو مقؾمك هق اخلرض، وهذا سمنمجوع قمؾامء أهؾ اًمسـي، وذم هذا اعمعـك يعؼى 

رطمؾ   أمو اخلرض ومؼد شمؼدم أن مقؾمك" :سمعد ىمصي مقؾمك واخلرض، ومقؼقل اإلموم اسمـ يمثػم

إًمقف ذم ـمؾى مو قمـده مـ اًمعؾؿ اًمؾدين وىمص اهلل مـ ظمؼممهو ذم يمتوسمف اًمعزيز ذم ؾمقرة 

سموب مو ُذيمر ذم ذهوب مقؾمك "، ؾمامه وً سموسم وىمد سمقب ًمف اإلموم اًمبخوري ذم صحقحف، (4)"اًمؽفػ

 .(5)"ذم اًمبحر إمم اخلرض

                                                 
 .95و94ص، 3، ؾممال رىمؿيمتوب: اعمتشوهبوت ( راضمع7)

 اًمديمتقر مصطػك مراد. اعمنمف إصكم، إؾمتوذ ومضقؾي ( مـ شمقضمقفوت 9)

 ، سمتٍمف.79، اًمسقد أمحد احلسـ، ص( رطمؾي مقؾمك إمم جمؿع اًمبحريـ0)

 .مٍم -اًمؼوهرة، م، مؽتبي اًمصػو9110=هـ7/7090، ط7/950يي، ًمإلموم اسمـ يمثػم، ج( اًمبدايي واًمـفو0)

 .07، ص72بوب رىمؿ( صحقح اًمبخوري، يمتوب اًمعؾؿ، اًم1)



 

 

(992) 

 

واحلؼقؼي أن اًمعبد اًمصوًمح هق ىموئؿ " ومقؼقًمقن: اًمعجى مـ قمـد أصحوب اًمعجوئى،ومقليت 

آل حمؿد، وؾمبى اًمتؼوء مقؾمك سمف سموًمذات6 ٕن مقؾمك متـك مؼومف ومتـك أن يؽقن هق ىموئؿ آل 

ن يؽقن ىموئؿ آل حمؿد سمعد أن عمس ومشؾف مرة أسمعد أن اًمتؼوه قمؾؿ أكف ٓ يؿؽـ  حمؿد، وأن مقؾمك

 .(1)"سمعد أظمرى
 عقيب:ت

هق  أن اًمعبد اًمصوًمح اًمذي اًمتؼك سمف ؾمقدكو مقؾمك  قمؾامء أهؾ اًمسـيؾمبؼ مـ يمالم يمام 

متـك  اخلرض، وًمقس مو ادقموه وزقمؿف اعمفديقن أكف ىموئؿ آل حمؿد، ومو ىمقؾ إن ؾمقدكو مقؾمك 

 .أن يؽقن هق ىموئؿ آل حمؿد، ومفذا ممو ٓ يؾقؼ سمؿؼوم إكبقوء 

 :سقدكا طقسى -1

، ويليت اًمدور قمغم -كقح وإسمراهقؿ ومقؾمك-صمي مـ أوزم اًمعزم اخلؿسيؾمبؼ احلديٌ قمـ صمال

 . اًمراسمع مـ أوزم اًمعزم وهق ؾمقدكو قمقسك

هل مـ أقمؼد  احلؼقؼي أن دقمقة قمقسك"وقمـف يؼقل اًمقامين:
(2)

وأصعى أكقاع اًمدقمقة إمم 

، يمام اهلل، وذًمؽ ٕهنو يموكً ذم جمتؿع اعمػروض أكف جمتؿع إيامن مل شمتؾقث قمؼوئده سمنمك و صمـل سملمِّ

يموكً قمؾقف مقاضمفي قمؾامء وأطمبور سمـل إهائقؾ اعمتؿرؾملم سموًمؽالم واجلدل ذم  أن قمقسك

 .(3)"اًمعؼوئد وهمػمهو مـ إمقر اًمديـقي
 : سقدكا يوسف -6
  ويتقاصؾ فمالم اًمعققن سمعد والل اًمؼؾقب قمـدمو شمـوول احلديٌ قمـ ؾمقدكو يقؾمػ 

اًمؼرآن ًمدقمقة يقؾمػ يمـبل مرؾمؾ داع إمم اًمتقطمقد مل يتعرض ذم   واحلؼقؼي أن اهلل" ومؼول:

ويطؾى مـ ىمقمف اإليامن سمف، يمام شمعرض ًمبوىمل دقمقات إكبقوء، سمؾ إن هذه اجلفي شمؽود شمؽقن همػم 

                                                 
 .00رطمؾي مقؾمك إمم جمؿع اًمبحريـ، ص (7)

، يؼول: ًمئقؿ أقمؼد، أي: قَمِن اخلُُؾؼ ًمقس سمسفؾ، واًمبحٌ قمـفو  ذم معوضمؿ اًمؾغي، كرى أن هلو أصالً  (9)

ج اًمَذَكى، وومحؾ أقمؼد إذا رومع َذَكبَف. اكظر: ًمسون اًمعرب، مودة قمؼد،  واًمذئى إقمؼد: اعمَُعقَّ

 .)مرضمع ؾموسمؼ(سمتٍمف0100و0109ص

 .75إووءات مـ دقمقات اعمرؾمؾلم، ص (0)



 

 

(993) 

 

بلم رؾموًمي يقؾمػ مـ اهلل وأهنو رؾموًمي إٓ سمؼدر ىمؾقؾ ي  مؾحقفمي ذم هد مسػمة يقؾمػ

ف، ويمقػ ضمودهلؿ، وموذا ردوا قمؾقف، ومو إسمراهقؿقي، ومال دمد ذم اًمؼرآن يمقػ أن يقؾمػ دقمو ىمقم

 .(1)"هق طمول اعمممـلم سمققؾمػ
وٓ ُيرد قمؾقف إٓ مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، طمقٌ يمالم رب اًمعوعملم، وهق يصػ دقمقة اًمؽريؿ سمـ 

، طمقٌ ىمول اهلل يقؾمػ سمـ يعؼقب سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ  -اًمؽريؿ سمـ اًمؽريؿ سمـ اًمؽريؿ

 ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ              پ پ پپ ٻ      ٻ ٻ ٻ ٱ ژ شمعومم:

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 گک      ک ک ک ڑ ڑژ ژ  ڈ   ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ

 .[01-04]يقؾمػ: ژڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ
 : سقدكا حمؿد -7

-صمؿ خيتؿ اًمؽالم قمـ آظمر أوزم اًمعزم اخلؿسي، ومسؽ اخلتوم، وآظمر إكبقوء، وظمومتفؿ

، ورؾموًمتف  ومفق صؾقات ريب قمؾقف آظمر إكبقوء واعمرؾمؾلم مـ اهلل"، ومقؼقل:  ؾمقدكو حمؿد

ويمتوسمف اًمؼرآن وذيعتف سموىمقي إمم يقم اًمؼقومي، ومال يقضمد سمعد اإلؾمالم ديـ،... وًمؽـ سمؼل مؼوم 

ذم قمبودشمف وقمؿؾف يؿؽـ أن يصؾ إمم   ًمبـل آدم، ومؿـ أظمؾص مـ اعمممـلم هلل وً اًمـبقة مػتقطم

 .(2)"مؼوم اًمـبقة
وشمتضح اًمظؾؿي ذم كظرة اًمقامين ًمألكبقوء واًمرؾمؾ وًمقسً اإلووءة مـ دقمقات اعمرؾمؾلم يمام 

ادقمك، ويمام ؾمؿك يمتوسمف، ومؿـ ىمبؾ ىمول: إن اًمؼرآن مل يذيمر معجزة ًمـقح وإسمراهقؿ، وزاد أن اًمعبد 

 اًمصوًمح اعمؼصقد ذم ىمصي مقؾمك هق ىموئؿ آل حمؿد.

ئحي سمدت ومقفو مدى اجلفؾ واًمضالل اًمذي وصؾ إًمقف سمؾ شمػوىمؿ إمر طمتك وموطمً را

ومؾقٓ حمؿد عمو ظمؾؼً اًمساموات وإرض6 ٕهنو ظمؾؼً "اعمفديقن، وقمغم رأؾمفؿ اًمقامين، ومقؼقل:

                                                 
 .04و03، صكػسفاعمرضمع  (7)

 .(سمتٍمف) 95، ص-كبقة حمؿد -( اًمـبقة اخلومتي9)



 

 

(994) 

 

أي -مـ كقره، وًمقٓ قمكم عمو ظمؾؼ حمؿد، ومؾقٓ قمكم عمو قمرف حمؿد، ومفق سموسمف اًمذي مـف يمشمك، ومـف

أي سموـمـ اًمبوب -وإرض يتجغم، وًمقٓ وموـمؿي اًمػقض اعمحؿدي ذم اًمسؿقات-اًمبوب أو قمكم

 .(1)"عمو ظمؾؼ حمؿد وقمكم، ومؾقٓ أظمرة عمو ظمؾؼ اهلل اخلؾؼ، وعمو ظمؾؼً اًمدكقو -أو أظمرة
ومؾؿ يؼؾ أطمٌد سملن ومثؾ هذا اًمؽالم وهذه اًمؽمهوت، مو ٓ يؼبؾف قمؼؾ، وٓ يؼره كؼؾ، 

ويملكف ،  ظمؾؼ مـ أضمؾ قمكم  حمؿداً ؾمقدكو ، وأن اًمساموات وإرض ظُمؾؼً مـ كقر حمؿد 

 -ريض اهلل قمـف-، وهق مو ٓ يرووه قمكمذم مؽوكي شمعؾق مؽوكي رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمـف-ووع قمكم

 كػسف.
 :ظؾمباـ  اهتام إكبقاء

أصحوب رؾموًمي ودقمقة،يمؾػفؿ اهلل هبو، ومؼومقا سمحؼ اهلل ومقفو، ومؽوكقا  إن إكبقوء

ومؾؿ يؽذسمقا، ومل يستلصمروا سمٌمء مـ اًمقطمل، وأدوا إموكي يمام  صودىملم مبؾغلم أمـوء قمغم اًمرؾموًمي،

ىمد اصطػوهؿ واظمتورهؿ هلذه اعمفؿي،  -قمزوضمؾ-يؽقن أن شممدى، وهذا واضمى ذم طمؼفؿ6 وموهلل

اومؽموا قمغم إكبقوء اًمؽذب، واهتؿقهؿ سمام -هداهؿ اهلل-ومقضمى أن يؽقكقا قمغم ىمدرهو، واعمفديقن

ؿ سمف قمومل، ومضالً  ، ومعـدمو شمقضمف اعمفديقن ًمتػسػم وً أو صحوسمق وً قمـ أن يؽقن شموسمعق ٓ يصح أن يُتفَّ

﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے  ھ ھ ھھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ژ ىمقل اهلل شمعومم:

أي اًمظوعملم مـ إكبقوء، وفمؾؿ إكبقوء " ،ىمول يامكُقفؿ:[790]اًمبؼرة: ژ﮺ ﮹ ﮸     ﮷ ﮶

ء إئؿي، ومـػس اًمعؿؾ إذا ًمقس سمؿعصقي، سمؾ هق شمؼصػم ذم أداء اًمعؿؾ كسبي إمم همػمه مـ إكبقو

يمؾػ سمف يقكس وحمؿد ًمـ يؽقن أداء يقكس ًمف سمـػس مستقى أداء حمؿد، ومفذا اًمتؼصػم مـ يقكس 

 .(2)"هق فمؾؿ ؾمبى ًمف أن ٓ يؽقن مـ إئؿي مـ وًمد إسمراهقؿ، وؾمبى ًمف أن ٓ سمؿرشمبي حمؿد
ًمظؾؿ واًمتؼصػم، ، طمقٌ اهتؿفؿ سمو وذم ذًمؽ إومؽ مبلم، ارشمؽبف اًمقامين ذم طمؼ أكبقوء اهلل

، وهق  ل ذم طمؼ رؾمؾ اهللووأن أطمدهؿ ٓ يمدي اًمرؾموًمي قمغم اًمقضمف إيمؿؾ، وهذا حُم 

 شمشؽقؽ ومقؿـ يرؾمؾفؿ رب اًمعوعملم ًمؾـوس.

 
                                                 

 .09ص، 4ؾممال رىمؿ( اعمتشوهبوت، 7)

 .41( رطمؾي مقؾمك إمم جمؿع اًمبحريـ، ص9)



 

 

(995) 

 

 ّاألٜن٘:  العالق٘ بني األىبٔاٛ: ًاثالج
إمم أن إئؿي رؾمؾ مـ ىمبؾ  وً ومؿـ ظمالل شمػسػم اًمقامين اًمشوذ خلوشمؿ اًمـبقلم، يػتح ًمـو سموسم

، وكػفؿ ذًمؽ مـ ظمالل اًمسطقر اًمتل يمتبفو -قمزوضمؾ–كبقوء، يمام أن إكبقوء رؾمؾ مـ ىمبؾ اهللإ

وموإلموم اًمذي يليت سمعد رؾمقل اهلل هق مرؾمؾ مـ رؾمقل اهلل، سموقمتبور أن "اًمقامين ذم هذا اًمشلن، 

ون رؾمقل اهلل هق صقرة اهلل اًمتومي، ومؽام أن اهلل أرؾمؾ مقؾمك يمذًمؽ أرؾمؾ حمؿد إئؿي، وهلذا يم

رؾمقل اهلل ظموشمؿ إكبقوء واعمرؾمؾلم مـ اهلل، وهذا هق ه ظمتؿ اًمـبقة اًمتل ختبط ذم ه ظمتؿفو 

قمؾامء اعمسؾؿلم،...وموٕئؿي آصمـو قمنم يموكقا يؼقمقن مؼوم أكبقوء اهلل ورؾمؾف اعموولم ذم هذه إمي، 

 .(1)"ًمؽـ مرؾمؾفؿ هق حمؿد
عمو يريد، ًمؽـ  يؿ، واًمتل ٓ شمصح دًمقالً واؾمتدل اًمقامين قمغم ذًمؽ سمعدد مـ آيوت اًمؼرآن اًمؽر

﮳ ﮲  ۓ      ۓ ے ے ژ مـ سموب ووع اًمٌمء ذم همػم مقوعف، ومـ هذه أيوت:

 ومقعؾؼ اًمقامين قمغم شمؾؽ أيوت[،730-737]اًمصووموت:  ژ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

، هق وراصمي ومتؽلم وكٍم مـ أرؾمؾفؿ،  ٕن وراصمي ومتؽلم وكٍم أصحوب اعمفدي":سمؼقًمف

 .(2)"قوء اعمرؾمؾقن اًمسوسمؼقنوهؿ إكب
واًمغريى أن اًمقامين وأشمبوقمف يرضمعقن إمم اًمؽتوب اعمؼدس، ذم دقمقهتؿ ومعتؼداهتؿ، وهذا هق 

اجلديد اًمذي جلل إًمقف اًمقامين وأكصوره، ويلشمقن سموًمـصقص اعمختؾػي، ًمقدًمؾقا هبو قمغم يمالمفؿ، 

ه ؾال ـه ثاـثة أحتبـي، ؽؼال يا ؾال ـه ثاـثة يا سؿعان بن يوكا أحتبـي، ؽحزن بطرس ٕك"ومـفو: 

 .(3)"رب أكت تعؾم ؿل يش، أكت تعرف أين أحبك، ؾال ـه يسوع ارع ؼـؿي
 إمي هذه قمغم واًمقيص اًمراقمل ومؽون هق ":ىموئالً  "يقم اخلالص "صمؿ يعؾؼ صوطمى يمتوب

 هسمعد مـ اإلهلل اعمـفٍ وموؾمتؿر اهلل، رؾمقل حمؿد اًمـبل إمم وصقًٓ  اًمقصويي واؾمتؿرت سمعده، مـ

قمؾقف -أمحد اعمعزي اعمفديلم ويمون أول (،مفدي( قمنم اصمـك سمعدهؿ ومـ (إمومقمنم) سموصمـك

                                                 
 .(سموظمتصور) 04و03صًمؾقامين، اًمتقطمقد، : اضمعر (7)

 .07( اًمـبقة اخلومتي، ص9)

 (.97/73( إكجقؾ يقطمـو، )0)



 

 

(901) 

 

 اًمؼقومي يقم أو اًمرب ذم يقم واعمعزي اعمخؾص هق أكف وذيمره قمغم يسقع، سمف سمنم مـ هق -اًمسالم

 .(1)"اًمصغرى
َقعيومفدي   أمو قمـ ؾمقدكو قمقسك  اً قن أن اهلل أظمر قمقسك ًمقؽقن وزير، ومقزقمؿاًمشِّ

إمم آظمر اًمزمون، وؾمقـزل مـ اًمسامء إمم إرض إن  وً وادظمر اهلل ؾمبحوكف قمقسك طمق"فدي، ًمؾؿ

قمـد ىمقومف سموحلؼ  -اعمفدي–خلوشمؿ أوصقوء اًمـبل  اً إمم اًمٍماط اعمستؼقؿ، ووزير وً يؿموء اهلل هود

 اًمتقطمقد واًمعدل واًمرمحي سملم نمكوشمطفػمه إرض مـ اًمنمك واإلحلود واًمظؾؿ واًمػسود، و

 .(2)"اًمعبود
وسمعد هذا اًمتػووؾ سملم إكبقوء وإئؿي، واإلسار قمغم إدظمول إئؿي ذم طمقوة وشموريخ 

إكبقوء، سمؾغ اًمغؾق درضمي ظمسقسي، قمـدمو يؼقًمقن إن اإلموم اعمفدي أومضؾ مـ ؾمقدكو قمقسك، 

ومعـدمو ؾمئؾ اًمقامين، هؾ اإلموم اعمفدي أومضؾ مـ كبل اهلل قمقسك؟ ومؽوكً اإلضموسمي: اإلموم "

 ."(3) ًمف مؼوم اًمـبقة، وهق أومضؾ مـ كبل اهلل قمقسك  اعمفدي
وىمد أقمؾـفو اعمفديقن ساطمي أن اإلمومي سمؾ ذم اقمتؼود اعمفديلم، إئؿي أومضؾ مـ إكبقوء، 

أومضؾ وأؾمؿك مـ اًمـبقة، ومعـدمو ؾُمئؾ اًمقامين: عموذا اإلمومي أؾمؿك مـ اًمـبقة أو أقمغم مرشمبي مـفو؟ 

 نذن اهلل، وىمقودة ضمـد اهلل ومقفو،قؿـي قمغم اًمعقامل اًمعؾقيي واًمسػؾقي سماإلمومي هل اهل":وملضموب ىموئالً 

دون أن يؽقن ًمف مؼوم اًمـبقة  وً وٓ يؿؽـ أن يؽقن اإلكسون إموم واًمتٍمف ومقفو سمنذن اهلل،

 .(4)"ىمبالً 
أن إكبقوء أومضؾ مـ مجقع ظمؾؼ اهلل، طمتك " هل: -كحـ أهؾ اًمسـي-وُيرد قمؾقف: سملن قمؼقدشمـو

ؼرسملم، وٓ يؿؽـ أن يستقي اًمـبل وهمػم اًمـبل ذم اًمثقاب واًمؼرب واعمـزًمي قمـد اهلل اعمالئؽي اعم

قمـ أن يؽقن أومضؾ مـف، وهذا هق مذهى أهؾ احلؼ ومجقع ومرق اإلؾمالم إٓ  شمعومم، ومضالً 

 .(5)"اعمعتزًمي ذم اعمالئؽي اعمؼرسملم، واإلمومقي ذم إئؿي إـمفور
                                                 

 .00يقم اخلالص، ص (7)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(14( اًمعجؾ، ص9)

 .951و950، ص997ؾممال رىمؿ إصمػم، ( اكظر: اجلقاب اعمـػم قمؼم0)

 .719ص، (40ؾممال رىمؿ)قمؼم إصمػم، ( اجلقاب اعمـػم 0)

 .777( خمتٍم اًمتحػي آصمـل قمنميي، ص1)



 

 

(907) 

 

 ڄڦ ڦ ڦ ڦ ژ ـي، ومؼول اهلل شمعومم:وىمد رد اًمؼرآن اًمؽريؿ هذه اًمػريي اًمبق

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

 ک ک ک          ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

ومفذا دًمقؾ [، 42-40]إكعوم: ژڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

سيح سملن مـ ذيمرهؿ اهلل ذم أيوت مـ إكبقوء ىمد ومضؾفؿ اهلل قمزوضمؾ قمغم ؾموئر اًمبنم، 

ؾؿلم، وسمعدهؿ اًمصديؼقن واًمشفداء اًمصوحلقن، ...وأمو مـ وإكبقوء أومضؾ اخلؾؼ سموشمػوق اعمس"

ز أن يؽقن همػم اًمـبل أومضؾ مـف ومفق مـ أىمقال سمعض مالطمدة اعمتلظمريـ مـ همالة  َقعيضمقَّ  اًمشِّ

 .(1)"واًمصقومقي واعمتػؾسػي وهمػمهؿ
 ػبُٔ عٔظٙ يف ىظش املَذٓني:

ومقؾمك، ومفق سمعد ؾمقدكو كقح وإسمراهقؿ -مـ أوزم اًمعزم اخلؿسي  إن ؾمقدكو قمقسك

، ويموكً رؾموًمتف إمم سمـل إهائقؾ، وهق آظمر إكبقوء ىمبؾ حمؿد، ومفق اًمذي سمنم سمـل  راسمعفؿ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ، ومؼد ىمول اهلل شمعومم: حمؿد-إهائقؾ سمرؾموًمي أظمقف

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ     ڀ ڀ پ

ف إًمقف ًمقخؾصف مـ سمطش اًمقفقد، وأكف وكعتؼد ذم قمقسك أن اهلل ىمد رومع[، 2]اًمصػ: ژ ڦ  ڦ ڦ

 ڦ ژ ًمف، وهذه طمؼوئؼ أيمدهو اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومؼد ىمول رسمـو: وً ؿمبف قمغم اًمقفقد ومصؾبقا ؿمبقف

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ

بف قمغم سمعض أصحوسمف، ومعغم يمؾ وموًمقاوح مـ أيي أن اهلل أوىمع اًمش[، 714-713]اًمـسوء:ژں

وًمقس سمعده وٓ مـ أمي حمؿد، يمام يتؼقل اًمقامين   طمول هق مـ اعمعوسيـ ًمدقمقة ؾمقدكو قمقسك

قمقسك ذم اًمؾقؾي اًمتل رومع ومقفو واقمد طمقاريقف، ومحرضوا قمـده إٓ هيقذا اًمذي دل قمؾامء "ومقؼقل:

غم شمسؾقؿ قمقسك هلؿ، ويمون اًمقفقد قمغم قمقسك، ومؼد ذهى إمم اعمرضمع إقمغم ًمؾقفقد، وىمويضف قم

                                                 
 .(سمتٍمف)074و9/073: مـفوج اًمسـي اًمـبقيي، ج( اكظر7)
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سمعد مـتصػ اًمؾقؾ أن كوم احلقاريقن، وسمؼل قمقسك ومرومعف اهلل، وأكزل ؿمبقفف اًمذي ُصؾى وىُمتؾ، 

ًمف وومداًء، وهذا اًمشبقف هق مـ إوصقوء مـ آل حمؿد، ُصؾى وىُمتؾ وحتؿؾ اًمعذاب  وً ومؽون درقم

 .(1)"ٕضمؾ ىمضقي اإلموم اعمفدي
، ًمقسً سمجديدة، ومؽؾ ريمـ مـ أريمون اإليامن اًمتل ؾمبؼ وهذه اعمزاقمؿ اًمتل يدقمقفو اعمفديقن

احلديٌ قمـفو أو مو ؾمقليت، ٓ سمد أن يؼحؿقا ذيمر إئؿي وإوصقوء، وملدظمؾقا إئؿي ذم اًمتقطمقد، 

واإليامن سموهلل، وأشمقا سموٕدًمي اعمؽذوسمي قمغم اًمـبل وإئؿي ذم قمالىمي إئؿي سموعمالئؽي واًمؽتى 

 ؿ ذم مجقع مسوئؾ اًمديـ وسموٕظمص مسوئؾ اًمعؼقدة.اًمسامويي، وهذا ديدهنؿ ودأهب

ومـ مزاقمؿفؿ، أن اًمقامين ادقمك صؾي سملم دقمقة ؾمقدكو إسمراهقؿ وسملم إئؿي ومـفؿ قمكم، 

ذم اًمعراق وظمتؿً   إن احلريمي اإلسمراهقؿقي إومم اًمتل سمدأت سمنسمراهقؿ أيب آكبقوء"ومقؼقل:

يموعمسح اًمذي يسبؼ اإلكشوء  وً كى متوميموكً ذم ضمو  ووًمده إئؿي  سموًمعراق سمعكم وً أيض

طمقٌ ووعً اًمعالموت واعمحددات سمجفقد ودموء إكبقوء هلذا اًمطريؼ اعمؼدس ًمقتؿ إكشوؤه 

 .(2)"-اًمثقرة اعمفدويي اًمؽؼمى-سموحلريمي اإلسمراهقؿقي اًمثوكقي
وموعمفديقن جيعؾقن ًمؾصحوسمي ىمداؾمي، ٓ يريدهو اًمصحوسمي، وموًمـبل كبل، واًمرؾمقل رؾمقل، 

 صحويب، ومؿؽوكي إكبقوء معؾقمي، ومـزًمي اًمصحوسمي معروومي، ومؾامذا يؼحؿ اعمفديقن واًمصحويب

احلديٌ قمـ ؾمقدكو قمكم قمـد احلديٌ قمـ إكبقوء، وأي قمالىمي شمرسمط سملم ؾمقدكو إسمراهقؿ وسملم 

 قمـ ؾمقدكو قمكم، إهنو مزاقمؿ يموذسمي وادقموءات سموـمؾي. ومضالً  -أيب سمؽر صمؿ قمؿر-أومضؾ اًمصحوسمي

 ّبني الٔناىٕ: -حمنذ-بني الييب
حيوول أن  إن هذه اًمعالىموت اًمتل خيتؾؼفو اًمقامين ًمـػسف، مو أكزل اهلل هبو مـ ؾمؾطون، ودائامً 

، وممو اؾمتحدصمف سمقـف وسملم اًمرؾمقل، هذا  يقضمد صؾي سمقـف وسملم رؾمقل اهلل، أو أطمد إكبقوء

ٕهنو مـ  6 مؽيسُمعٌ ذم اًمقؿـ أي ذم  حمؿد-وموًمقامين إول" اًمبقون اعمزقمقم، وومقف يؼقل:

مـ ذريي اًمقامين إول ُيبعٌ ذم اعمنمق ذم قمقدة -أي أمحد احلسـ اًمقامين-اًمقؿـ، واًمقامين اًمثوين

، وًمذا يمون أيمثر ىمبقر إئؿي ذم اًمعراق مع أهنؿ مل -اًمعراق-اإلسمراهقؿقي، إمم مقـمـفو إصكم

                                                 
 .944ص، 735، ؾممال رىمؿ اعمتشوهبوت( 7)

 .70( رطمؾي مقؾمك إمم جمؿع اًمبحريـ، ص9)
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امين اعمققمقد سمف ذم اًمديوكوت يقًمدوا ذم اًمعراق، ًمثبتقا قمقدة اًمديـ اإلسمراهقؿل إمم اًمعراق سموًمق

اًمثالث، وموًمقفقد ووح أهنؿ مبنمون سموًمقامين، واعمسقحققن مبنمون سموًمقامين6 ٕكف يعؽمومقن 

َقعياًمسـي و-سموًمعفد اًمؼديؿ، واعمسؾؿقن  .(1)"مبنمون سموًمقامين-اًمشِّ
 مظأل٘ الفذاٛ عيذ املَذٓني:

ذم  ، وأن هلو أصالً -ىواًمتل مـ صؿقؿ قمؼوئد اًمـصور-يعتؼد اعمفديقن سمؿسلًمي اًمػداء

يمام أهنو يموكً ًمبعض إئؿي، وهذا أقمؾـف اًمقامين، ذم   اإلؾمالم، وىمد طمدصمً ًمعدد مـ إكبقوء

، وىمبؾ اإلؾمالم  واًمػداء ىمد فمفر ذم اإلؾمالم سملضمغم صقره ذم احلسلم" أطمد أضمقسمتف، سمؼقًمف:

،  هلل واًمد اًمرؾمقل حمؿدسمعبدا وً سمنؾمامقمقؾ، ودمده أيض  دمده اًمػداء ذم احلـقػقي ديـ إسمراهقؿ

، ودمده ذم اًمـٍماكقي سموعمصؾقب،  سمقحقك سمـ زيمريو  دمده ذم اًمقفقديي ديـ مقؾمك وً وأيض

كػسف، ومنهنؿ يعتؼدون سملن   وسمغض اًمـظر قمـ يمقن اًمـصورى أن اعمصؾقب هق قمقسك

 وً عاعمصؾقب هق طمومؾ اخلطقئي ومعتؼداهتؿ وإن يمون ومقفو حتريػ وًمؽـ هذا ٓ يعـل أهنو مجق

 ، ومؼضقي يمقن اًمرؾمؾ...ضموءت مـ ومراغ شموم وًمقس هلو أصؾ ذم ديـ اهلل ؾمبحوكف طمرومً قمـف

يتحؿؾقن سمعض ظمطويو أممفؿ ًمقسػموا سموٕمي يمؽؾ إمم اهلل مقضمقدة ذم ديـ اهلل ومل شملت مـ 

 .(2)"ومراغ
هذا رء مـ قمؼوئد اًمقامين اًمغريبي، اًمتل شمظفر مدى مغوٓشمف ذم إئؿي، وؿمدة اكحراوموت 

خموسمطف سمغرض اًمقصقل إمم همروف، وموًمقصويي اًمتل يدقمقفو اًمقامين مـ اًمـبل ًمألئؿي آصمـل قمنم، و

صمؿ ًمؾؿفديلم آصمـل قمنم، إكف رء مـ ىمبقؾ اخلراوموت اًمعؼديي، ومال يصؾ أطمد إمم مؼوم إكبقوء 

 ىمقم اظمتورهؿ اهلل مـ سملم قمبوده قمغم قمبوده، واصطػوهؿ ًمرؾموًمتف  ، وموٕكبقوء واعمرؾمؾلم

 ، وٓ يؿؽـ أن يؽقكقا ذم صػقف إكبقوء ودقمقشمف، أمو اًمبنم ومفؿ ذم مـزًمي سمعد إكبقوء

. 

 
 

                                                 
 (.731، اًمعدد)، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي2ؿي سمثقسمف اجلديد، قمالء اًمسومل، ص( اكظر: مسقؾ7)

، 912قؼ اعمغريب، صشمقوم اًمديمتقرم أمحد احلسـ، مجعف وقمؾؼ قمؾقف: ( راضمع: احلقاري اًمثوًمٌ قمنم، ًمإلمو9)

 (.710، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9179=هـ7/7000ط
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  ّأمحذ احلظً الٔناىٕ:  بني األىبٔاٛ
، ويرون أن هـوك  وأشمبوقمف سملم دقمقشمف وسملم دقمقة إكبقوء واًمرؾمؾ يرسمط اًمقامين دائامً 

اعمعؽموقن ": ًمؾػصؾ اًمثوًمٌ، سمؼقًمف وً كقِ ـْ عَ قمقشملم، ومقليت أطمد إشمبوع مُ ىمقاؾمؿ مشؽميمي سملم اًمد

، وقمد مـفو: اًمتؽذيى واًمرومض سمال دًمقؾ، "وطمدة اعمؼول واعمـفٍ وإهداف ذم اإلكؽور...

واًمسخريي وآؾمتفزاء واًمتػسقف، وإًمؼوء اًمتفؿ سمال وازع، واؾمتخػوف أئؿي اًمضالل سملىمقامفؿ، 

اعمعجزة، واعمحوضمجي واعمجودًمي  واًمتفديد سموًمسجـ واًمؼتؾ واًمطرد، واؾمتعجول اًمعذاب، وـمؾى

سموًمبوـمؾ، صمؿ سمعد ذيمره ًمعدد مـ إكبقوء ودقمقهتؿ مـ ظمالل اًمؼرآن اًمؽريؿ وظمتؿ احلديٌ 

ىمد ضموء ىمقمف سمام أراده اهلل ومؽػروا سمف   ومنذا يمون رؾمقل اهلل" ، يمتى يؼقل: سمرؾمقل اهلل

ورة ومؾتـظر هذه إمي إمم أو شمسؼط اًمسامء قمؾقفؿ طمج وً وـمؾبقا مـف أن يػجر هلؿ مـ إرض يـبققم

قمؾقفؿ سمام اطمتٍ سمف إكبقوء  وً عمو ضموءهؿ حمتج -أمحد احلسـ-مو شمطؾبف مـ داقمل اهلل وظمؾقػتف

وإوصقوء قمغم أىمقامفؿ ًمق يموكقا يعؼؾقن، ويموكً اإلضموسمي اًمؽػر سمف وسمام أويت سمف، وـمؾى مو ـمؾبف 

 .(1)"اعمعؽموقن مـ رؾمقل اهلل ومـ سموىمل طمجٍ اهلل

وموٕمي اًمققم وىمد "، -ذم زقمؿف-جيري سملقمداء اًمقامين  ضمرى سملقمداء إكبقوءوقمؾقف ومام 

شمٍم قمغم ـمؾى اؾمتعجول اًمعذاب مـف، وهذا  -وهق اًمقامين اعمققمقد-اسمتؾقً سمقيص آل حمؿد

اًمطؾى مل يصدر مـ مممـ سموهلل ىمط مـذ آدم وإمم يقمـو هذا، وهذا مـ ؾمــ اعمعؽمولم قمغم ظمؾػوء 

ومؾتتـظر إمي مصػم ىمقم  اً روا سموهلل واؾمتعجؾقا اًمعذاب، إذن ىمقم هقد يمػاهلل ذم أروف، ومنذا يمو

َقعيأي -هقد، وهؾ يعتؼدون ( مـ أوصقوء حمؿد، وً إموم 79)ـأهنؿ سمقىمقومفؿ قمغم اًم-اًمشِّ

، هؾ يعتؼدون أهنؿ يـجقن مـ قمذاب وً ( مـ أوصقوء حمؿد أيضوً مفدي 79) ـوإكؽورهؿ ًم

 .(2)"اهلل...
  تعلٔل:

، وهذا رسمط ًمقس ذم حمؾف، وموٕكبقوء  رسمط دقمقشمف سمدقمقات إكبقوء حيوول اًمقامين

قن، وهؿ اعمَُبؾُِّغقن ًمؾرؾموٓت اًمسامويي، واعُمقطَمك ػُ طَ ْص ، وهؿ مُ رؾمؾقا مـ ىمبؾ اهلل أُ 

                                                 
 .751، صقمالء اًمسومل اًمشقخ، عمعؽموقن قمغم ظمؾػوء اهلل( ا7)

 .(سموظمتصور) 990، صعؽموقن قمغم ظمؾػوء اهلل( راضمع : اعم9)
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إًمقفؿ، وىمد أيدهؿ اهلل سموعمعجزات قمغم صدق دقمقهتؿ، وهؿ اعمعصقمقن ومال خيطئقن، وهؿ 

ٕطمد مـ اًمبنم أن شمؽقن ًمف هذه اًمصػوت، ومؾام يموكً صػوت  اعمحػقفمقن سمحػظ اهلل هلؿ، وملكك

ٓ شمصؾح ًمغػمهؿ، ومال يصح رسمط اًمدقمقات هبؿ، وإكام كحـ كرث مو قمـدهؿ   إكبقوء

وهنتدي هبدهيؿ، وكسػم قمغم درهبؿ، وكلظمذ اًمعؼمة واًمعظي مـ أومعول أىمقامفؿ، ومال يليت أطمٌد 

6 ٕن مـ اًمقاضمى قمغم  مـ سموٕكبقوءويؼقل: إن مـ مل يممـ يب ومؿصػمه مصػم مـ مل يم

قا سمام ضموء سمف ، وًمقس سمقاضمى قمؾقفؿ أن يممـ اًمـوس أن يممـقا سمجؿقع مو ضموء سمف رؾمقل اهلل

 . ًمؽالم اًمـبل وً مقاومؼهمػمه، إٓ أن يؽقن 
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 شــْو اآلخـالٔاملطلب اخلامع: 
 چ ژ  شمعومم:مـ أريمون اإليامن اًمتل جيى أن كممـ هبو، اإليامن سموًمققم أظمر، ىمول اهلل

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ

ومؼد طمذرت أيي أكف مـ يؽػر سموهلل ومالئؽتف ويمتبف ورؾمؾف واًمققم أظمر ، [702]اًمـسوء:ژڳ

ومنيامكف ٕن مو ذيمرشمف أيي هذه أريمون جيى اإليامن هبو، ومؿـ يمػر سمقاطمدة مـفو،  6ومفذا ىمد وؾ

 .وً مجقعكوىمص طمتك يممـ هبو 

 يف اعتكاد املَذٓني: (1)الربصخ:أّاًل
َقعيقامكقي، واًمتل اكتفٍ ومقفو اًمقامين هنٍ د اًموئشمتقاصؾ طمؾؼوت اًمعؼ ، ومفذا آصمـل قمنميي اًمشِّ

ؾممال وضمف ًمؾقامين، وكصف:ؾممازم قمـ اًمؼمزخ، يمقػقي معقشي اعمقً ذم اًمؼمزخ، وهؾ يؾتؼل سمغػمه 

عوم واعموء، وموذا قمـ اخلػمات اًمتل كمدهيو هلؿ؟ ويزور إمقات وإطمقوء، وهؾ يليمؾقن اًمط

اًمـوس أصـوف وًمؽؾ صـػ مـفؿ سمرزظمفؿ، ومؾقس طمول إكبقوء وإوصقوء وأوًمقوء "واجلقاب: 

ويؿؽـ أن يزور اعمقً ذم اًمؼمزخ إطمقوء  ،...لم اًمذيـ شمؼع مـفؿ اعمعويصاهلل يمحول ؾموئر اعمممـ

فؿ اًمذي كزًمقا ومقف، واعمممـقن مـفؿ يـتػعقن وإمقات، وهؿ يليمؾقن وينمسمقن مو يـوؾمى قموعم

زرت ىمؼم واًمدي ىمبؾ  وً كو ؿمخصقأعمممـقن ذم هذه احلقوة اًمدكقو، وسموخلػمات اًمتل يمدهيو هلؿ ا

ؾمـقات، ويمؾؿـل مـ اًمؼؼم وؾمؿعً صقشمف، ويمثػم مـ إطمقوء يرون إطمقوء يرون إمقات 

صقوء ذم اًمؼمزخ، ومفؿ يستؿرون ذم اًمعؿؾ سمام يزوروهنؿ ذم اًمرؤيو، أي اعمـوم، أمو إكبقوء وإو

 .(2)"يؽؾػفؿ سمف اهلل
وسموًمرضمقع إمم مو يمتبف اعمفديقن كؼػ قمغم اقمتؼودهؿ ذم اًمققم  الْٔو اآلخش يف اعتكاد املَذٓني:: ًاثاىٔ

  ژٺ  ٺ ٺژ أظمر، ومؼد وصػف اًمقامين وقمرف طمدوده، سمتعروف ًمتػسػم ىمقل اهلل شمعومم:

                                                 
ـْ َموَت وَمَؼْد َدظَم  (7) ، وَمَؿ ٌِ ًِ اعْمَْقِت إمِم اًْمبَْع ـْ َوىْم ظِمَرِة ىَمْبَؾ احْلنَْمِ ِم ْٔ ْكَقو َوا َزُخ: َمو سَملْمَ اًمدُّ َزَخ اًمؼَمْ . اكظر: َؾ اًمؼَمْ

 .912)سمرزخ(، ص ودةومصؾ اًمبوء، مًمسون اًمعرب، 

 .(سمتٍمف)710و710(، ص42، ؾممال رىمؿ)قاب اعمـػم قمؼم إصمػماجل (9)



 

 

(903) 

 

أي يقم اجلزاء، وًمعؾ إصح أن كؼقل: ضمقًمي اجلزاء واحلسوب، " مـ ؾمقرة اًمػوحتي، ومؼول:

، سمؾ هق يمام شمؼقل اًمققم قمؿؾ عـل اًمقىمً اعمعلم مـ ذوق اًمشؿس إمم همروهبويوموًمققم هـو ٓ 

 .(1)"طمسوب اً وهمد
 اجلي٘ ّالياس يف اعتكاد الٔناىٕ:: ًاثالج

سملم مـ يدظمؾفو،  و شمػووالً أ اً ء مـ اًمعؼوب ٓ يؽقن ومقفو متويزاًمقامين يرى أن اًمـور رإن 

اًمـور قمؼوب، واًمعؼوب ٓ شمػووؾ ومقف، ومفق امتفون، ومؿبجرد جملء " واجلـي صمقاب، ومقؼقل:

، ومال ومضؾ وً أقمامهلؿ شمػتح أسمقاهبو هلؿ مجقع وطمضقر أهؾ اًمـور اعمستحؼلم هلو يمعؼقسمي هلؿ قمغم ؾمقء

قمرصوت يقم اًمؼقومي يؽوومل ومقج ًمقسؾؿ مػوشمقح اًمـور، أمو اجلـي ومفل اًمثقاب، وذم  ًمػقج مـفؿ مثالً 

مـ سمـل آدم سملن يسؾؿ مػوشمقح اجلـي، ويؽقن هذا اًمػقج أول اًمداظمؾلم إمم اجلـي، وهؿ اًمذيـ 

يػتحقن سموب اجلـي، وهبؿ شمػتح اجلـي، ومقحوؾمى أصحوب اجلـي ذم اًمؼقومي ًمبقون ومضؾ أهؾ 

يدظمؾقن اًمـور سمغػم  أمو أصحوب اًمـور ومال داٍع ًمؾؽماظمل واعمفؾي معفؿ، ومفؿ ،...اًمػضؾ مـفؿ

طمسوب، ٕن أؾمامءهؿ همػم مؽتقسمي ذم ؾمجؾ احلقوة، سمؾ هؿ أمقات ٓ يؽؾؿفؿ اهلل وٓ حيوؾمبفؿ 

 .(2)"ومؽػك اًمـور مؽؾؿ هلؿ
ظمػم أظمرة مراشمى يمثػمة، وهق ضمـون ومؼوموت " صمؿ يميمد اًمقامين كػس اعمعـك، سمؼقًمف:

سمحسى مو ؾمعك  ودرضموت، ويمؾ إكسون حيصؾ هذه اعمؼوموت واجلـوت واًمدرضموت

أمو ذ أظمرة ومفق ضمفـؿ، وٓ يدظمؾ ضمفـؿ إٓ مـ سموء سمسخط مـ اهلل، ضمفـؿ  ،...ًمتحصقؾفو

 .(3)"يمؾفو ذ واطمد وأوهلو وآظمرهو ؾمقاء، وهق ذم احلؼقؼي ذ واطمد عمـ قمرومف دون أيطله
 سملم أظمرة ومػفقو يمشػ قمـ احلؼوئؼ، وويرى اًمقامين أن اًمعذاب ؾمقؽقن ذم اًمرضمعي، أمو 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: ذم شمعؾقؼف قمغم ىمقًمف شمعومم ذًمؽ

 )ذم اًمرضمعي(، أمو أظمرة  وًمـذيؼـفؿ مـ اًمعذاب إدكك" ومقؼقل:[، 97]اًمسجدة: ژپ

                                                 
 .70رء مـ شمػسػم ؾمقرة اًمػوحتي، ص (7)

 .(سموظمتصور)929( راضمع: اعمتشوهبوت، ص9)

 .(سمتٍمف)700، صكػسف رضمع: اعماكظر( 0)



 

 

(904) 

 

(1)"وموحلؿد ومقفو أيمؿؾ وأشمؿ وأقمظؿ6 ٕهنو يمشػ شموم ًمؾحؼوئؼ ويمؾ سمحسبف
. 

 :بالْٔو اآلخش األٜن٘صل٘ : ًاسابع
ويمتبف ورؾمؾف، وأدظمؾ اعمفديقن ذم احلديٌ قمـ  ؾمبؼ احلديٌ قمـ اإليامن سموهلل ومالئؽتف

أريمون اإليامن اًمسوسمؼي، إئؿي، ومؾؿ يسؾؿ اًمققم أظمر هق أظمر قمـ إىمحوم إئؿي ومقف، ومؼد ؾمئؾ 

 :، وملضموب ىموئالً [4]اًمتؽوصمر: ژھ ھ ھ ھ ہژ اًمقامين، قمـ معـك ىمقًمف شمعومم:

ؿ ؿملهنؿ كسبي إمم مـ ؾمبؼفؿ مـ اًمـعقؿ: هؿ حمؿد وآل حمؿد، واًمسمال قمـفؿ يقم اًمؼقومي ًمعظق"

أكقار أووءت اًمطريؼ ٕممفؿ،   إكبقوء واعمرؾمؾلم، وموٕكبقوء واعمرؾمؾقن وحمؿد وآل حمؿد

 .(2)"وهبؿ يعرف ـمريؼ اهلل
شمؾؽ اًمدار أظمرة كجعؾفو، أي اًمدار أظمرة سمام "سمؾ أظمرة يمؾفو ًمألئؿي ومؼط، وؿمقعتفؿ، 

، وظموصي ؿمقعتفؿ، وموقمؿؾقا  ظمرة، ومفمٓء هؿ آل حمؿدومقفو جيعؾفو هلمٓء، أي إهنؿ مؾقك أ

 .(3)"أن شمؽقكقا مـفؿ
أن مـ أراد اجلـي ومعؾقف سموشمبوع  -ريى قمـ مـفٍ اعمسؾؿلمغاًمدظمقؾ واًم-وذم اقمتؼود اعمفديلم

وموًمقامين إذن ىمسقؿ سملم اجلـي "اًمقامين، ومـ مل يتبع اًمقامين صور مـ اعمؾتقيـ قمؾقف ودظمؾ اًمـور، 

يمجده أمػم اعمممـلم وأسمـوئف اًمطوهريـ اعمعصقملم، يمام هق طمول ظمؾػوء اهلل ذم أروف  وً واًمـور متوم

 .(4)"قمـد سمعثفؿ عمو يؽقن مصػم اعمعؽمولم قمؾقفؿ اًمـور، واعمممـ هبؿ اجلـي وً أيض
وهمال اعمفديقن ذم طمؼ أئؿتفؿ، طمتك وؾقا مـ ؿمدة همؾقهؿ ومغوًمتفؿ، ومؼوًمقا إن اجلـي هل 

)ذم إومم(، واجلـوت اعمثوًمقي اعمؾؽقشمقي، أمو ذم قمومل  ـوت اجلسامكقيواحلسلم يدظمؾ اجل"احلسلم، 

 .(5)")اًمسامء اًمسوسمعي اًمعؼؾقي اًمؽؾقي(، وموحلسلم هق اجلـي اًمـقر
 
 

                                                 
 .924، صتشوهبوتاعم (7)

 .707ص، 32ؾممال رىمؿ، كػسف رضمع( اعم9)

 .710د اًمصوًمح، ص( مع اًمعب0)

 .991( اكظر: اعمعؽموقن قمغم ظمؾػوء اهلل، ص0)

 .905(، ص700ؾممال رىمؿ) ( اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم،1)



 

 

(905) 

 

  الؼفاع٘ يف اعتكاد املَذٓني:: ًاخامظ

، ومؿـ  كحـ اعمممـلم كممـ سموًمشػوقمي، ومؼد أصمبتفو اًمؼرآن اًمؽريؿ، وأيمدهو رؾمقًمـو إملم

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ ژ ، ىمقًمف شمعومم:اًمؼرآن

أن رؾمقل -ريض اهلل قمـفام-، ومـ اًمسـي اًمـبقيي، قمـ ضموسمر سمـ قمبداهلل[00]اًمزمر: ژڻ

اَلِة اـَؼائَِؿِة آِت »ىمول:   اهلل ِة، َواـصَّ ْطَوِة اـتَّامَّ ُفمَّ َربَّ َهِذِه اـدَّ َمْن َؾاَل ِحَع َيْسَؿُع اــ َداَء: اـؾَّ

د ـَُه َشَػاَطتِي َيْوَم اـِؼَقاَمةِ  اً حَمُْؿود اً َوِسقَؾَة َواـَػِضقَؾَة، َواْبَعْثُه َمَؼاماـ اً حُمَؿَّ َـِّذي َوَطْدَتُه، َحؾَّْت  شا
(1). 

ًمؾقامين، مو معـك  فَ ضمِّ قمي قمـد اعمفديلم: ومقتضح مـ ظمالل اًمسمال اًمذي وُ ػوأمو مػفقم اًمش

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژأيي: 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ  گ کژ [، وىمقًمف شمعومم:04]اًمبؼرة: ژمئ

، وهؾ هذه أيوت شمـػل اًمشػوقمي؟ وملضموب [790]اًمبؼرة: ژڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

، وهذا اًمققم هق وً (: أي ظموومقا يقموً ، )واشمؼقا يقموً ػل اًمشػوقمي مطؾؼهذه أيوت ٓ شمـ" اًمقامين:

وقمي مـ ًمف ؿمػوقمي شمـػع يمؾ ؾموقمي ذم يقم اعمقت، أي ؾموقمي اعمقت أو حلظوت اعمقت، ومع أن ؿمػ

اًمدكقو، وسمعد اعمقت ذم اًمؼؼم واًمؼمزخ واًمؼقومي، وًمؽـ ٓ ؿمػوقمي قمـد اعمقت ٕطمد، سمؾ وٓيؼبؾ 

وٓ شمـػع اًمشػوقمي وٓ اًمعؿؾ اًمصوًمح ذم حلظوت اعمقت،  ،...قمـد اعمقت قمدل وٓ قمؿؾ صوًمح

ن يصبح شمؼطقع هذه احلبول همػم إٓ ذم طموًمي واطمدة وهل طموًمي ظمرق اًمؼوكقن اًمتؽقيـل، وذًمؽ سمل

 .(2)"مممل، يمام أصبحً كور إسمراهقؿ همػم حمرىمي
 تعكٔب:

ومو ؾمبؼ مـ أيوت مـ مجؾي مو يثبً اًمشػوقمي ذم إن اًمشػوقمي صموسمتي سموًمؽتوب واًمسـي، 

وهذا سمـص اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومؼد ىمول  وٓ مـ أي أطمد، أظمرة، واًمشػوقمي ًمقس ٕي أطمد،

 ومؾقس أي أطمد يشػع، وٓ أي أطمد  ،[90]ؾمبل: ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژشمعومم:

                                                 
 "اً حمؿقد وً قمسك ان يبعثؽ رسمؽ مؼوم"(، سموب0375( صحقح اًمبخوري، يمتوب اًمتػسػم، طمديٌ رىمؿ )7)

 .7737ص

 .(سمتٍمف) 23و22(، ص92: اعمتشوهبوت، ؾممال رىمؿ)كظرا (9)



 

 

(901) 

 

 . ُيشػع ًمف، وموًمؽؾ سمنذن اهلل

 ٓ جيؽمئ أطمد أن يشػع قمـده شمعومم ذم رء ": وىمد ذيمر اإلموم اسمـ يمثػم ذم شمػسػم هذه أيي

 .(1)"إٓ سمعد إذكف ًمف ذم اًمشػوقمي
و حمؿد وذم ذًمؽ يقوح صوطمى يمتوب )اًمتقطمقد(، أن هـوك مـ اًمشػوقمي مـ ظُمص هبو كبقـ

اًمـبل وؿمػوقمي": ، وهـوك ؿمػوقمي ًمبعض أمتف  سمعض وؿمػوقمي ، إكبقوء مـ همػمه دون 

 ىمد مو سمعد مـفو، ًمقخرضمقا اًمـور، وملدظمؾقا وذكقهبؿ ظمطويوهؿ أوسمؼتفؿ ىمد ممـ أمتف، ًمبعض أمتف

 سمػضؾف قمـفو، هلؿ يتجووز ومل هلؿ، يغػرهو ٓ اًمتل وظمطويوهؿ ذكقهبؿ سمؼدر ومقفو، قمذسمقا

(2)"وضمقده
. 

 ،يمام أن هـوك ؿمػوقمي ظموصي سموًمـبل حمؿد وطمده،  وموًمشػوقمي شمؽقن سمنذن مـ اهلل 

  وؿمػوقمي مـ سمعض أمتف ٔظمريـ مـ أومراد أمتف.

                                                 
 .(2/170ج)( شمػسػم اسمـ  يمثػم، 7)

يمتوب اًمتقطمقد وإصمبوت صػوت اًمرب قمزوضمؾ، ًمإلموم أيب سمؽر حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي، حتؼقؼ:  (9)

م، مؽتبي اًمرؿمد 7550=هـ1/7070، ط(9/144ج)بداًمعزيز سمـ إسمراهقؿ اًمشفقان، اًمديمتقر قم

 سموًمريوض.



 

 

(907) 

 

 ذسـكـال ملطلب الظادغ:ا
اإليامن سموًمؼدر ظمػمه وذه، ومل يلت شمػصقؾ مـ هق  اًمريمـ اًمسودس مـ أريمون اإليامن، إن

ن سمقضمقد ظموًمؼ وشمقطمقده، واًمتصديؼ اإليام":ومام ضموء قمـفؿ ،ومقام أقمؾؿ اعمفديلم ذم هذا اًمريمـ

سملكبقوئف ورؾمؾف وأوصقوئفؿ، واًمعدل واًمؼضوء واًمؼدر واًمبداء واجلـي واًمـور، وقمصؿي ظمؾػوء اهلل 

 .(1)"ذم أروف
 مفَْو اإلمياٌ بالكذس:: أّاًل

ُؼ  اًمَؼضوء اًمَؼَدرُ "الكذس:تعشٓف  رَ : ُيَؼوُل  ،اعمَُقومَّ  اًمٌمءَ  اًمٌمءُ  َواوَمَؼ  وإِذا ْؼِديًرا،شمَ  يَمَذا اإِلًمف ىَمدَّ

 ًَ ره َمو َوُهقَ  واحلُْؽؿ، اًْمَؼَضوءُ  واًمَؼَدرُ  اًمَؼْدرُ ، ىَمَدُره ضَموَءهُ : ىُمْؾ ْـ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللَِّ  ُيَؼدِّ   َم
ِ
 َوحَيُْؽؿُ  اًْمَؼَضوء

ـَ  سمِفِ   .(2)"احُلْؽؿِ  َأي ًْمَؼْدِر6ا ًَمْقَؾيِ  ذِم  َأْكَزًْمـوهُ  إِكَّو: َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللَُّ  ىَموَل . إُمقر ِم
أن يمؾ " ًمؾؽتوب واًمسـي وهنٍ ؾمؾػ إمي، وهق: وً مو يمون مقاومؼ اعمػفقم اًمصحقح ًمؾؼدر،و

  ژيت ىت مت            خت حتژ ء سمؼضوء اهلل وىمدره، وأن اهلل شمعومم ظموًمؼ أومعول اًمعبود، ىمول شمعومم:ر

اهلل شمعومم يريد اًمؽػر ، وأن [9]اًمػرىمون: ژۇئ  وئ   وئ ەئ ەئ ژ وىمول شمعومم: ،[05]اًمؼؿر:

 .(3)"وً ، وٓ يرووه ديـوً مـ اًمؽوومر ويشوؤه، وٓ يرووه وٓ حيبف، ومقشوؤه يمقك
 عتكاد املَذٓني يف الكذس:ا: ًاثاىٔ

وىمد قمؼم قمـ اقمتؼود اإلمومقي آصمـل وح أن اقمتؼودهؿ ذم اًمؼدر يموقمتؼود آصمـل قمنميي، وا

ضمفي هل أومعوًمـو طمؼقؼي وكحـ أؾمبوهبو اًمطبقعقي، مـ  إن أومعوًمـو" ، اعمظػر سمؼقًمف:ذم اًمؼدر قمنميي

وهل حتً ىمدرشمـو واظمتقوركو، ومـ ضمفي أظمرى هل مؼدورة هلل، وداظمؾف ذم ؾمؾطوكف6 ٕكف هق 

مػقض اًمقضمقد ومعطقف، ومؾؿ جيؼمكو قمغم أومعوًمـو طمتك يؽقن ىمد فمؾؿـو ذم قمؼوسمـو قمغم اعمعويص6 ٕن 

ـو ظمؾؼ أومعوًمـو طمتك يؽقن ىمد أظمرضمفو قمـ إًمق يػقض ًمـو اًمؼدرة وآظمتقور ومقام كػعؾ، ومل

 .(4)"ؾمؾطوكف، سمؾ ًمف اخلؾؼ واحلؽؿ وإمر، وهق ىمودر قمغم يمؾ رء، وحمقط سموًمعبود

                                                 
 .)مرضمع ؾموسمؼ(95ؾ، صجْ اًمعِ  (7)

 .0101صمودة)ىمدر(،  اًمؼوف، سموب ( راضمع: ًمسون اًمعرب،9)

 .)مرضمع ؾموسمؼ((7/097ج)( ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي، 0)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(05و04( قمؼوئد اإلمومقي، ص0)



 

 

(909) 

 

 اًمعبود أقمامل ذم اًمراومضي واظمتؾػً" ومؼول:اظمتالف اًمراومضي، وىمد سملم اإلموم إؿمعري هذا 

 أقمامل أن يزقمؿقن حلؽؿا سمـ هشوم وهق :مـفؿ إومم وموًمػرىمي :ومرق صمالث وهؿ ،خمؾقىمي هل هؾ

أومعول اإلكسون : إن يؼقل يمون أكف احلؽؿ سمـ هشوم قمـ طمرب سمـ ضمعػر وطمؽك هلل خمؾقىمي اًمعبود

اظمتقور ًمف مـ وضمف اوطرار مـ وضمف اظمتور مـ ضمفي أكف أرادهو وايمتسبفو واوطرار مـ ضمفي أهنو 

ؿقن أكف ٓ ضمؼم يمام ىمول يزقم :واًمػرىمي اًمثوكقي مـفؿ، ٓ شمؽقن مـف إٓ قمـد طمدوث اًمسبى اعمفقٍ هلو

ضموءت سمذًمؽ ومل يتؽؾػقا -زقمؿقا-اجلفؿل وٓ شمػقيض يمام ىموًمً اعمعتزًمي ٕن اًمروايي قمـ إئؿي

يزقمؿقن أن أقمامل  :واًمػرىمي اًمثوًمثي مـفؿ ،؟وً اًمعبود هؾ هل خمؾقىمي أم ٓ ؿمقئ أن يؼقًمقا ذم أقمامل

(1)"ومياًمعبود همػم خمؾقىمي هلل وهذا ىمقل ىمقم يؼقًمقن سموٓقمتزال واإلم
. 

      ومـف اؾمتطوع اًمعؾامء أن يؼقًمقا سملن اًمشقعي هلو ذم اًمؼدر أىمقال، ومقؼقل اإلموم اسمـ شمقؿقي:
مـ  فؿيموكً اإلمومقي قمغم صمالصمي أىمقال: مـفؿ مـ يقاومؼ اعمثبتف، ومـفؿ مـ يقاومؼ اعمعتزًمي، ومـ"

 .(2)"يؼػ
َٔع٘: ًاثالج  ّ التياقض يف مظأل٘ الكذس: الؼِّ

َقعيسمعض  ًمعؾ مو ذهى إًمقف موم إؿمعري سموًمػرىمي اًمثوكقي، اًمققم هق اًمذي ىمصدهؿ اإل اًمشِّ

اًمذيـ مل يؼقًمقا سموجلؼم وهؿ
(3)

وٓ سموًمتػقيض، 
(4)

)أصقل اًمعؼقدة(  ، ويمام ىمول صوطمى يمتوب

أمو اإلمومقي ومؼد اهتدوا هبدي ":سموٕمر سملم إمريـ، سمعد أن أسمطؾ مذهبل اجلؼم واًمتػقيض

 اإلكسون واظمتقوره ذم أومعوًمف وقمؿقم ؾمؾطون اهلل شمعومم وشمؼديره، وذًمؽ أئؿتفؿ، ومجعقا سملم ىمدرة 

                                                 
 .07و01( مؼوٓت اإلؾمالمقلم، ص7)

 .(9/017ج)( مـفوج اًمسـي اًمـبقيي، 9)

، وموجلؼميي اخلوًمصي هل ( اجلؼم: هق كػل اًمػعؾ طمؼقؼي مـ اًمعبد، وإووومتف إمم اهلل شمعومم، واجلؼميي أصـوف0)

، واجلؼميي اعمتقؾمطي أن شمثبً ًمؾعبد ىمدرة همػم ممصمرة وٓ ىمدرة قمغم اًمػعؾ أصالً  اًمتل ٓ شمثبً ًمؾعبد ومعالً 

 .(7/39)ج. اكظر: اعمؾؾ واًمـحؾ، ًمؾشفرؾمتوين، أصالً 

ء اًمؼدريي قمـد : إن يمؾ ومعؾ ًمإلكسون هق إرادشمف اعمستؼؾي قمـ إرادة اهلل، ومل يؼػ همٓ( وهؿ اًمؼدريي: ومؼوًمقا0)

هذا احلد اًمذي يشؽميمقن ومقف مع اعمعتزًمي، سمؾ يمون مـفؿ مـ همومم أيمثر مـ ذًمؽ، ومـػك قمـ اهلل اًمؼدر 

 712. اكظر: شموريخ اعمذاهى اإلؾمالمقي، ٕيب زهرة، ص"إمر أكػ"وىمول: سمؿعـك اًمعؾؿ واًمتؼدير،

 .(سمتٍمف)



 

 

(900) 

 

 ًمف سموظمتقوره، إٓ أكف ٓ خيرج قمـ ؾمؾطون اهلل،  قمغم اًمػعؾ ووموقمالً  اً إلكسون ىمودراسموًمبـوء قمغم يمقن 

(1)"سمؾ هق ضمؾ ؿملكف اًمذي أىمدره، ويمؾ مو يػعؾف  سمنذكف ومشقئتف وىمضوئف وىمدره
. 

َقعيمـ قمؾامء  -ر واحلؽقؿاعمظػ-ومام ذهى إًمقف يمالمهو اعمتلظمريـ، يتػؼ مع مذهى أهؾ  اًمشِّ

َقعيسمخالف مو يمون قمؾقف سمعض ىمدموء ، اًمسـي مع اعمعتزًمي، أو  وً ، أن مذهبفؿ ذم اًمؼدر يمون متػؼاًمشِّ

سمعض  وً ذهبفؿ ذم اًمؼدر، يمام ىمول سمف أيضيمون إصؾ إصمبوت اًمؼدر، ًمؽـ شملصمروا سموعمعتزًمي، ومذهبقا م

أن اهلل ٓ  يراد سمف آقمتؼود" حلسلم آل يموؿمػ اًمغطوء، وهق يتحدث قمـ اًمعدل:اعمتلظمريـ، وهق ا

سمؾ هق  مستؼالً  ًمقس هذا ذم احلؼقؼي أصالً ، وٓ يػعؾ مو يستؼبحف اًمعؼؾ اًمسؾقؿ، واً يظؾؿ أطمد

ؿممون  مـ مـدرج ذم كعقت احلؼ ووضمقب اعمستؾزم جلومعقتف ًمصػوت اجلامل واًمؽامل، ومفق ؿملن

وقمرة ظموًمػقا اًمعدًمقي وهؿ اعمعتزًمي واإلمومقي وملكؽروا احلسـ واًمؼبح اًمتقطمقد، وًمؽـ إؿم

 .(2)"اًمعؼؾقلم
َٔع٘طبب تياقض : ًاسابع  يف الكذس: ًاّحذٓج ًاقذمي الؼِّ

اعمعتزًمي، واًمبعض يرى أن اًمعدًمقي هق مذهى  سمعضفؿ أن اعمذهى اعمعتؿد ذم اًمؼدر يرى

هى أهؾ اًمسـي، وهذا هق اعمراد، ومـ ومؿـ ىموئؾ سمؿذ سموٕمر سملم إمريـ،هق اًمؼقل مذهبفؿ 

ىمد يمون ذم " :، ومقؼقلاًمديمتقر كوس اًمؼػوري واًمذي يقوح ذًمؽ  ىموئؾ سمام ىموًمً سمف اعمعتزًمي،

هق إصؾ، واًمـػل ـمورئ، كتقجي اًمتلصمر سموٓدموه آقمتزازم، وقمـد اعمتلظمريـ  اًمؼديؿ اإلصمبوت

 .(3)"اًمـػل هق اًمغوًمى، واإلصمبوت مقضمقد قمـد اًمبعض
وعمو اشمضح أن قمؼوئدهؿ شمتػؼ مع قمؼوئد آصمـل قمنميي، يتعرض اعمفديقن عمسلًمي اًمؼدر،  عمو مل

ومؼد شمؿ قمرض معتؼد آصمـل قمنميي ذم اًمؼدر واًمرد قمؾقف، واًمذي كتٍ قمـف شمـوىمض اًمؼدامك 

َقعيوموٕصؾ قمـد واعمحدصملم ذم اًمؼدر،  هق اًمؼقل ذم اًمؼدر سمؿذهى أهؾ اًمسـي، صمؿ ـمرأ قمؾقفؿ  اًمشِّ

َقعيآراء اعمعتزًمي، صمؿ ضموء أهمؾى متلظمري اقمتـوىمفؿ   آصمـل قمنميي، ومرضمعقا إمم أصؾ اعمذهى،  اًمشِّ

 وهق اإلصمبوت. 

 
                                                 

 .017ؾمعقد اًمطبوـمبوئل احلؽقؿ، ص دؿاًمسقد حم أصقل اًمعؼقدة، (7)

قَعي( أصؾ 9)  .710وأصقهلو، ص اًمشِّ

َقعي( أصقل مذهى 0)  .202آصمـل قمنميي، ص اًمشِّ
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 الفصل األّل: املعتكذات اخلاص٘ باملَذٓني

 آساٛ املَذٓني يف مظاٜل الؼشٓع٘

 املبخح الجاىٕ       

 :عىل أربعة مطالبويشتمل 

 .اداتــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــالع املطلب األول:

 شٗ.ــٌْ األطــػٝمظاٜل اليكاح ّ املطلب الثاني:

 .ادــــــــــــــَـــــــــــــــجــــــــــــال املطلب الثالث:

  .ألمش باملعشّف ّاليَٕ عً امليكشا املطلب الااع::



 

 

(901) 

 

 العبادات املطلب األّل:
ـ كوطمقي قمـ أطمؽوم اًمنميعي واًمتل شمميمد م ذم هذا اعمطؾى -إن ؿموء اهلل-احلديٌؾمقؽقن 

أظمرى، اشمػوق اعمفديلم مع آصمـل قمنميي ذم معظؿ اًمتنميعوت وإطمؽوم، وذم أهمؾى اعمسوئؾ 

رؾمقل  اً دة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمؿدؿمفو-واحلديٌ ذم هذا اعمبحٌ قمـ أريمون اإلؾمالماًمػؼفقي، 

قمؼوئد غم ومديــو يؼقم قم اً ، إذوهل مسوئؾ اًمنميعي -اهلل، واًمصالة، واًمزيموة، واًمصقوم، واحلٍ

: اًمصالة، واًمصقوم، واحلٍ، وإمر اتمتشعبي ومتـققمي، ومؿـ اًمعبود ائع، واًمنموذائع

وإٓ   سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، واجلفود، وأمقر اًمـؽوح وهمػمهو، ممو ىمد يتعبد سمف اعمرء هلل

 . ؾؿ يمؾفو، قمبودة وـموقمي هللوموٕصؾ أن شمؽقن طمقوة اعمس

قمؾقـو، هلو أطمؽوم شمتعؾؼ هبو، ومال يصح ٕطمد أن يتعبد سمدون  إن اًمعبودات اًمتل ومروفو اهلل

معرومي شمؾؽ إطمؽوم، وإٓ قَمَبَد اهلل سمغػم مو أراد أن شمؽقن اًمعبودة، وسمنًمؼوء اًمضقء قمغم شمعريػ 

ل جمؿقع اًمتنميعوت اًمتل يليت هبو إكبقوء واعمرؾمؾقن مـف ؾمبحوكف، ومف"إطمؽوم  قمـد اعمفديلم: 

ورسمام كسخ سمعضفو، أو زيدت شمنميعوت أظمرى، وٓ يصح اًمـسخ واًمتغػم  واًمتل يؽؾػ هبو اًمعبود

 .(1)"واًمزيودة إٓ سمبعٌ كذير معصقم كوـمؼ قمـ اهلل وقمومؾ سملمره
 مفَْو العبادٗ لذٚ املَذٓني:

 ىمول:، طملم [1]اًمػوحتي: ژٿ ٿ ٿ ٿ ژ تضح مـ ظمالل ذح اًمقامين ًمؼقًمف:ي

سؾقؿ وآكؼقود ًمف، واًمعؿؾ سموًمنميعي اعمـطقيي حتً  هل: معرومي ظمؾقػتف ذم أروف، واًمتقمبودة اهلل"

(2)"ضمـبف، ومفق يمتوب اهلل، وطمومؾ اًمؼرآن، سمؾ هق اًمؼرآن
، أن إئؿي دظمؾقا ذم قمبودة اهلل، ومفل 

 قمـدهؿ شمؼقم قمغم معرومي ظمؾقػي اهلل، وآمتثول ٕمره، وآكطقاء حتً ًمقاءه.
اًمعبودة سمدون ـموقمتف واًمرضمقع إًمقف،  ومال شمؼبؾ اً وٕن اًمنميعي مـطقيي حتً ضمـى اإلموم، إذ

 وموًمعؿؾ سموًمنميعي وىمبقهلو دون ـموقمتفؿ وآكؼقود واًمتسؾقؿ هلؿ ٓ ىمقؿي هلو، ومـ "وه، ىمروهذا مو أ

 .(3)"صمؿ ـموقمي احلجي واًمتسؾقؿ  وآكؼقود ًمف هل ـموقمي هلل

                                                 
 .07( اًمعجؾ، ص7)

 .73( رء مـ شمػسػم ؾمقرة اًمػوحتي، ص9)

 .(سمتٍمف) 00كػسف، ص ( اعمرضمع0)



 

 

(902) 

 

وا عـدمو حتدصمقا قمـ اًمعؼوئد، ذيمروم، ئؿيأن اعمفديلم يرسمطقن يمؾ رء سموٕ وً يبدو واوح

 احلديٌ هـو قمـ اًمتنميعوت واًمعبودات ملأريمون اإليامن أدظمؾقا ومقفو إئؿي، وقمـ ، وئؿيإ

، وإئؿي سمريئقن مـفؿ، ومـ اقمتؼودهتؿ، وشمدًمقسفؿ اًمذي ًمقس ًمف طمد، وٓ ًمف يسؾؿ مـفو إئؿي

 هنويي.

، ومام ؿملن بد اهللومػفؿفؿ اًمسوسمؼ ًمؾعبودة مل يؼؾ سمف همػمهؿ، وموًمعبودة سمنمجوع اعمسؾؿلم، أن شمع

واًمعبودة ٓ شمؽقن إٓ هلل، ومؿـ اًمذي وضمففو ًمإلموم؟ واًمعبودة شمؽقن سملم اهلل  اإلموم ذم هذا؟

واإلكسون، ومؿـ اًمذي ضمعؾ اإلموم واؾمطي سملم اًمـوس وسملم اهلل؟ شمؾؽ اقمتؼودات مردودة سمٍميح 

 اًمؼرآن وصحقح اًمسـي.

 سمف، مـ صالة وصقوم وزيموة شمشؿؾ يمؾ مو شمعبدكو اهلل اؾمؿ ؿمومؾ،ذم اإلؾمالم اًمعبودة ٕن و

وطمٍ وقمؿرة وأوحقي واقمتؽوف وصؾي رطمؿ وـمفورة وووقء وهمػمهو، واعمجول ٓ يتسع 

مع اًمعؾؿ سملن ومؼف اعمفديلم كػس ومؼف  ،ؼتٍم قمغم قمرض سمعض اًمعبودات قمـد اعمفديلمـومس ًمذًمؽ،

َقعيوذًمؽ مـ ظمالل شمتبعل ًمقؾموئؾ -وً آصمـل قمنميي ٓ خيتؾػ قمـف ؿمقئ ، واًمذي ٓ -، وهمػمهواًمشِّ

ومقفو أهؾ اًمسـي، صمؿ خص سمعض اعمسوئؾ اًمتل ظموًمػقا ، وًمذا ؾمـاً قمـ ومؼف أهؾ اًمسـي يمثػمخيتؾػ 

 :مقىمػ ومؼفوء أهؾ اًمسـي مـفوذيمر ك

 يف فكُ املَذٓني الطَاسٗ: أحكاو أّاًل
 :يف فكُ املَذٓني سالظؤ  -1

، اًمبوىمل :(ئراًمسو)، ؾمآر ومفق سمؼقي أسمؼك :ؾملراً  واًمنماب اًمطعوم مـ (ؾملر)تعشٓف الظؤس: 

اًمٌمء، واجلؿع: أؾمآر سمؼقي :(اًمسمر)
(1)

. 

ظمقارج -ؾممر اًمؽؾى واخلـزير واًمؽوومر، ومـ قمدا اخلقارج وهل يمؾفو ـموهرة قمدا"ىموًمقا:

وانرَ فْ اًمـَّ 
(2)

-، واًمـقاصى-اًمذيـ يؼقًمقن سموًٕمقهقي اعمطؾؼي عمخؾقق-، واًمغالة-أو مـ ؿمويمؾفؿ

                                                 
 .)مرضمع ؾموسمؼ(955( اكظر: اعمعجؿ اًمقضمقز، سموب اًمسلم، ص7)

هـ، واًمتل ؾمورت ومقفو اخلقارج حلرب قمكّم، ويمون قمغم 04كً ذم قموم وان اًمتل يمورَ فْ يؼصد هبو مقىمعي اًمـَّ  (9)

اخلقارج قمبداهلل سمـ وهى اًمسبوئل، ومفزمفؿ قمكّم وىُمتؾ أيمثرهؿ، وىُمتؾ اسمـ وهى، وىُمتؾ مـ أصحوب قمكم 

اصمـو قمنم رضمالً. اكظر: شموريخ اإلؾمالم ووومقوت اعمشوهػم وإقمالم، ًمشؿس اًمديـ اًمذهبل، حتؼقؼ: قمؿر 

 .ًمبـون-م، دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت7550هـ=9/7070، ط0/144دمري، جتقمبداًمسالم اًم



 

 

(903) 

 

مـ أصـوف اعمسؾؿلم ـموهر اجلسد -عتفؿؾمقاء كصبقا اًمعداء ًمألئؿي أو اعمفديلم أو ؿمق

 .(1)"واًمسمر
، وهل: أن يمؾ إؾمآر ـموهرة قمدا ؾممر اًمؽؾى واخلـزير واًمؽوومر، ومفذا اًمـص يميمد أمقراً 

 صمؿ أووف أصـوومًو أظمرى أؾمآرهؿ كجسي، وهؿ ظمقراج اًمـفروان واًمغالة واًمـقاصى. 

أكف يمره ؾممر وًمد  :داهللقمـ أيب قمب":ذم ؾممر اًمـوصبل قمـد اإلمومقي آصمـل قمنمييمو ضموء و

اًمزكو، وؾممر اًمقفقدي واًمـٍماين واعمنمك، ويمؾ مـ ظموًمػ اإلؾمالم، ويمون أؿمد ذًمؽ قمـده 

 .(2)"ؾممر اًمـوصى
َقعيوهمػم آصمـل قمنميي مـ ومرق ":وذم ومؼف آصمـل قمنميي إذا مل يؽقكقا كوصبقلم وٓ  اًمشِّ

ع اًمـصى أو اًمسى ًمألئؿي ، وٓ ؾموسملم هلؿ ومفؿ ـموهرون، وأمو ممعوكديـ ًمسوئر إئؿي 

 .(3)"اًمذيـ ٓ يعتؼدون سمنمومتفؿ ومفؿ مثؾ ؾموئر اًمـقاصى
، وً وٓ يعد ومرقم وًمقس هذا أصالً  قمـ اًمـؼؾ واًمعؼؾ،  يمؾ اًمبعد سمعقد إن هذا واـرد طؾقه:

أمو قمـد أهؾ اًمسـي، ومفق اًمرضمقع إمم اًمؼرآن وًمعؾفؿ مو ىموًمقا ذًمؽ إٓ ًمبغضفؿ ٕهؾ اًمسـي، 

وؾممر يمؾ مو يميمؾ  وؾممر يمؾ يموومر أو يموومرة"ي، وًمقس سموًمرأي واهلقى، واًمسـي وؾمؾػ إم

إذا مل يظفر -حلؿف أو ٓ يميمؾ حلؿف مـ ظمـزير أو ؾمبع أو محور أهكم أو دضموج خمكم أو همػم خمكم

ط، وؾممر ، طموؿمو مو وًمغ ومقف اًمؽؾى ومؼومفق ـموهر طمالل-هـوًمؽ ًمؾعوب مو ٓ يميمؾ حلؿف أصمر

 .(4)"، قمـد قمومي أهؾ اًمعؾؿاً أو يموومر ـموهر، ؾمقاء يمون مسؾامً  أدمل

                                                 
، اجلزء 79و77ذائع اإلؾمالم، اًمسقد أمحد احلسـ، ويص ورؾمقل اإلموم اعمفدي واًمقامين اعمققمقد، ص( 7)

، مطبعي م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9179=هـ9/7000ٌ، جمؾد واطمد، طثوًماًم-إول

 ًمبـون.-أيبؽس، سمػموت

 .70، يمتوب اًمطفورة، سموب اؾمتعامل أؾمآر اًمؽػور، صآؾمتبصور (9)

مـفوج اعمممـلم، مطوسمؼ ًمػتووى اًمسقد ؿمفوب اًمديـ احلسقـل اعمرقمٌم اًمـجػل، شمـظقؿ: اًمسقد قمودل  (0)

 .إيران-ؿهـ، كنم مؽتبي آيي اهلل اًمعظؿك اعمرقمٌم، ىمُ 7012، شموريخ اًمطبعي: 7/92اًمعؾقي، ج

قومؼ اًمديـ أيب حمؿد قمبداهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ عماعمغـل، اكظر: ، و(7/709ج)، طمزم( اكظر: اعمحغم، ٓسمـ 0)

هـ، حتؼقؼ: قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ اًمؽميمل، قمبداًمػتوح حمؿد احلؾق، 291قموم  اعُمتََقرمَّ ىمدامي اعمؼدد، 

 .م، دار قمومل اًمؽتى، اًمريوض7553=هـ0/7073ط، (7/25ج)



 

 

(904) 

 

َقعيأمو ؾممريمؿ أهيو اعمفديقن وأهيو  يمام شمؼقًمتؿ ، ومفق ـموهر قمـدكو، وًمقس سمـجس، اًمشِّ

كتؿ ومؽمضمعقن إمم أهقائؽؿ وشمؼدؾمقن ، أمو أ وادقمقتؿ6 ٕكـو كرضمع إمم يمتوب رسمـو وؾمـي طمبقبـو

ضمديد، ومـ يمون هذا ومعؾف، ومفق  ، ومؾام أدظمؾتؿ إهقاء ذم اًمديـ، ومؽلكؽؿ أشمقتؿ سمنمعأئؿتؽؿ

 مردود قمؾقف.

 املزٖ ّالْدٖ عيذ املَذٓني ال ٓيكض الْضْٛ: -1
وًمق ظمرج مـ أطمد اًمسبقؾلم قمدا اًمدموء  وٓ ودي، وٓ دم،وٓ يـؼض اًمطفورة مذي، "

، وٓ ىملء، وٓ كخومي، وٓ شمؼؾقؿ فمػر، وٓ طمؾؼ، وٓ -احلقض واًمـػوس وآؾمتحووي-اًمثالصمي

وٓ دسمر، وٓ عمس امرأة، وٓ أيمؾ مو مستف اًمـور، وٓ مو خيرج مـ اًمسبقؾلم إٓ  مس ذيمر، وٓ ىمبؾ

 .(1)"أن خيوًمط رء مـ اًمـقاىمض
، ومؼد أمجعقا قمغم أن اعمذي -احلـػقي واًمشوومعقي واعموًمؽقي واحلـوسمؾي-أمو اعمذاهى إرسمعي

معتود يموًمبقل  مـ اًمسبقؾلم قمغم رضسملم: ومجؾي ذًمؽ أن اخلورج"واًمقدي مـ كقاىمض اًمقوقء، 

، واًمرضب اًمثوين: كودر يموًمدم وً واًمغوئط واعمذي واًمقدي واًمريح، ومفذا يـؼض اًمقوقء إمجوقم

 .(2)" وً واًمدود واحلصو واًمشعر، ومقـؼض اًمقوقء أيض
 فشاٜض الْضْٛ: -2

اًمـقي، همسؾ اًمقضمف، همسؾ اًمقديـ، مسح "مخسي، وهل: وومرائض اًمقوقء قمـد اعمفديلم

(3)"لمؾاًمرأس، مسح اًمرضم
. 

ء ىمد اظمتؾػ ذم قمدهو أئؿي اعمذاهى إرسمعي، ومنن ومرائض اًمقوق"أمو قمـد أهؾ اًمسـي، 

وًمؽـ اًمثوسمً سمؽتوب اهلل شمعومم أرسمعي: أطمدهو: همسؾ اًمقضمف، صموكقفو: همسؾ اًمقديـ إمم اعمرومؼلم، 

 ٱ ژ ، راسمعفو: همسؾ اًمرضمؾلم إمم اًمؽعبلم، ىمول شمعومم:وً أو سمعض صموًمثفو: مسح اًمرأس يمالً 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 وهذا اًمؼدر متػؼ قمؾقف سملم إئؿي إرسمعي،  ،[2]اعموئدة:  ژٺ ٺ ٺ    ٺ

                                                 
 .79ذائع اإلؾمالم، ص (7)

 .(7/901ج)غـل، اعم (9)

 .(سموظمتصور)71و70راضمع: ذائع اإلؾمالم، ص (0)



 

 

(905) 

 

 .(1)"ومل خيتؾػقا إٓ ذم يمقػقي مسح اًمرأس، وىمد زاد سمعضفؿ ومرائض قمغم إرسمعي
همسؾ اًمرضمؾلم "ومنن يي، هق همسؾ اًمرضمؾلم وًمقس مسحفام،ضموء ذم أ هق مووموعمتػؼ قمؾقف 

، وىمول قمبداًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم: اضمتؿع أصحوب رؾمقل اهلل قمغم واضمى ذم ىمقل أيمثر أهؾ اًمعؾؿ

(2)"همسؾ اًمؼدملم
. 

 الغظل املظيٌْ: -3
، صمالصمقن همسالً  ومؿـفو"مـ إهمسول اعمسـقكي، وأدظمؾقا إئؿي ومقفو،  اً قمددذيمر اعمفديقن 

ؾمبعي قمنم ًمؾقىمً، وهل: همسؾ يقم اجلؿعي، وؾمتي ذم رمضون: أول ًمقؾي مـف، وًمقؾي اًمـصػ، 

ة، وشمسع قمنمة، وإطمدى وقمنميـ، وصمالث وقمنميـ، وًمقؾي اًمػطر، ويقمل اًمعقد، وؾمبع قمنم

 ويقم قمرومي، وًمقؾي اًمـصػ مـ يقم رضمى، ويقم اًمسوسمع واًمعنميـ، وًمقؾي اًمـصػ مـ ؿمعبون، 

-وهق اًمققم اًمثومـ قمنم مـ ذي احلجي-ويقم اًمغدير
(3)

، واعمبوهؾي
(4)

، ويقم اًمؽمويي، وصمامكقي 

 .(5)"...وإئؿي  ام، وهمسؾ زيورة اًمـبلًمؾػعؾ، وهل: همسؾ اإلطمر
اًمغسؾ ًمصالة اجلؿعي، اًمغسؾ ًمصالة " ي، ومفل:أهؾ اًمسـ قمـدأمو إهمسول اعمسـقكي 

اًمعقديـ، ًمإلطمرام سموحلٍ أو اًمعؿرة، ًمصالة اًمؽسقف ًمؾشؿس واخلسقف ًمؾؼؿر وصالة 

اًمشوومعقي د اعموًمؽقي ووهق مستحى قمـ-، ًمغسؾ اعمقً-وىمول احلـػقي إكف مـدوب-آؾمتسؼوء

                                                 
م، دار اًمؽتى 9110=هـ9/7090، ط7/17ى إرسمعي، قمبداًمرمحـ اجلزيري، جاًمػؼف قمغم اعمذاه (7)

 ًمبـون.-اًمعؾؿقي، سمػموت

 .7/740اعمغـل، ج (9)

؟ ىمول: كعؿ، اًمققم ىمول: ىمؾً: ًمؾؿسؾؿلم قمقد همػم يقم اجلؿعي واًمػطر وإوحك قمـ أيب قمبداهلل  (0)

، ومؼؾً: وأي يقم هق؟ ىمول: إيوم شمدور، وًمؽـف ًمثومـ أمػم اعمممـلم  اًمذي كصى ومقف رؾمقل اهلل 

ومقف سموًمؼم واًمصقم واًمصالة وصؾي اًمرطمؿ وصؾي اإلظمقان، قمنم مـ ذي احلجي، يـبغل أن شمتؼرسمقا إمم اهلل 

َقعي، اكظر: وؾموئؾ "سمف مرواومنن إكبقوء يموكقا إذا أىمومقا أوصقوءهؿ ومعؾقا ذًمؽ وأ ، اًمشِّ

 .(70419، 000و71/000ج)

 وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژ ًمـزول ومقف ىمقل اهلل شمعومم: (0)

. اكظر: مع [27]آل قمؿران: ژېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 .0/41جاعمقؾمققمي اًمشومؾي، آصمـل قمنميي ذم إصقل واًمػروع، 

 .(سمتٍمف) 95اكظر: ذائع اإلؾمالم، ص (1)



 

 

(911) 

 

، -يسـ قمـد اًمشوومعقي واحلـوسمؾي ًمؽؾ صالة، وقمـد اعموًمؽقي مستحى-، وًمؾؿستحووي-واحلـوسمؾي

 .(1)"-يـدب قمـد احلـػقي-وًمإلوموىمي مـ ضمـقن أو إموء أو ؾمؽر، وقمـد احلجومي
سمغسؾ اعمبوهؾي، أوسمغسؾ ، وٓ قس ذم إهمسول قمـد أهؾ اإلؾمالم همسؾ يعرف سموًمغديروًم

 زيورة إئؿي.

 ٔض:مذٗ احل -4
صمالصمي أيوم، وأيمثره قمنمة، ويمذا أىمؾ اًمطفر، وٓ طمد ٕيمثره، ويشؽمط اًمتقازم  وأىمؾ احلقض"

 .(2)"ذم اًمثالصمي، وشمقلس اعمرأة اًمؼرؿمقي سمبؾقغ اًمستلم، وهمػمهو سمبؾقغ مخسلم ؾمـي
ومنن ـموئػي ىموًمً: أىمؾ احلقض دومعي "إرسمعي، ومػقف اظمتالف سمقـفؿ،  أىمؾ احلقض قمـد إئؿي

الة واًمصقم وحيرم اًمقطء، وأمو ذم اًمعدة وملىمؾف صمالصمي أيوم، وهق ىمقل موًمؽ، وىمد شمؽمك هلو اًمص

روي قمـف مخسي أيوم، وىموًمً ـموئػي: أىمؾف دومعي واطمدة ذم اًمصالة واًمصقم واًمقطء واًمعدة، وهق 

ىمقل إوزاقمل وأطمد ىمقزم اًمشوومعل وداود وأصحوسمف، وىموًمً ـموئػي: أىمؾ احلقض يقم وًمقؾي، 

اًمشوومعل وأمحد وهق ىمقل قمطوء، وىموًمً ـموئػي: صمالصمي أيوم، ومنن اكؼطع ىمبؾ  وهق إؿمفر مـ ىمقزم

اًمثالصمي ومفق اؾمتحووي، وهق ىمقل أيب طمـقػي وأصحوسمف وؾمػقون، وىموًمً ـموئػي: طمقض اًمـسوء 

 .(3)"ؾمً أو ؾمبع، وهق ىمقل ٕمحد
، وً مخسي قمنم يقم أن أيمثر احلقض وموًمصحقح قمـد أمحد"، وً وموٓظمتالف سمقـفؿ أيضوأمو أيمثره، 

، وىمول أسمق طمـقػي: وأيمثره قمنمة أيوم، ، وًمؾشوومعل ىمقٓن، يموًمروايتلموً وىمقؾ: ؾمبعي قمنم يقم

عمبتدأة همػم طمومؾ، ويؼدر سمثالصمي أيوم زيودة قمغم أيمثر  وً وقمـد اعموًمؽقي: يؼدر سمخؿسي قمنم يقم

ر هبو ، ومنن اقمتودت مخسي أيوم، صمؿ متودى طمقضفو مؽثً صمامكقي أيوم، ومنن اؾمتؿاً قمودهتو اؾمتظفور

، ومنن متودى ذم اًمراسمعي متؽٌ وً اًمدم ذم احلقضي اًمثوًمثي يموكً قمودهتو صمامكقي، ومتؿؽٌ أطمد قمنم يقم

 ، ويؽقن اًمدم سمعدهو وً ، ومنن متودى سمعد ذًمؽ ومال شمزيد قمغم اخلؿسي قمنم يقموً أرسمعي قمنم يقم

                                                 
، ومو سمعدهو سموظمتصور 7/043ج اًمديمتقر وهبي اًمزطمقكم، راضمع: اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف، (7)

 م، دار اًمػؽر، ؾمقريو.7545=هـ0/7015ط

 .75( ذائع اإلؾمالم، ص9)

 .(سمتٍمف)750و9/759اكظر: اعمحغم، ج (0)



 

 

(917) 

 

 .(1)"اؾمتحووي
كؼطع طمقضفو سمعد ، ومؾق طمووً صمؿ اوً نم يقمقمأىمؾ مدة اًمطفر مخسي " ومننوقمـ مدة اًمطفر، 

، ؾمقاء يمون وً أو أىمؾ صمؿ رأت اًمدم، ٓ يؽقن طمقض وً إمم أرسمعي قمنم يقم وً صمالصمي أيوم، واؾمتؿر مـؼطع

سملم دمل طمقض وكػوس، أمو أيمثر مدة اًمطفر ومال طمد  وً سملم دمل طمقض، أو يمون واىمع وً اًمطفر واىمع

 .(2)"ًمف
 دم ورود اًمـص ومقف:أمو ؾمـ اًمقلس قمـد أئؿي أهؾ اًمسـي ومؼد اظمتؾػقا ذم حتديده، ًمع

وٓقمتامدهؿ قمغم آؾمتؼراء واًمتتبع ٕطمقال اًمـسوء، ومعـد احلـػقي: ؾمـ اًمقلس مخس ومخسقن "

ؾمـي، واعموًمؽقي: ؾمـ اًمقلس ؾمبعقن ؾمـي، وىمول اًمشوومعقي: ٓ آظمر ًمسـ اًمقلس، ًمؽـ هموًمبف اصمـون 

 .(3)"وؾمتقن، وىمدر احلـوسمؾي ؾمـ اًمقلس سمخؿسلم ؾمـي
 ما حيشو علٙ احلاٜض: -5
يمؾ مو يشؽمط ومقف اًمطفورة، يموًمصالة واًمطقاف ومس يمتوسمي " :، هقحيرم قمؾقفو ياًمذو

اًمؼرآن، وٓ يصح مـفو اًمصقم، وٓ جيقز هلو اجلؾقس ذم اعمسجد، وٓ جيقز هلو ىمراءة رء مـ 

اًمعزائؿ
(4)

وضمى قمؾقف  وً قموعم اً ، وحيرم قمغم زوضمفو وـممهو طمتك شمطفر، ومنن وـملهو قمومد

 .(5)"اًمؽػورة
، دون شمػرىمي سملم اًمعزائؿ وً ومؼد مـعقا اًمثالصمي مـ ىمراءة اًمؼرآن مطؾؼى إرسمعي أمو اعمذاه"

وهمػمهو، ومـ أسموح مـفؿ ذك ومبنمط أٓ يزيد قمـ أيي، أو سمغػم ىمصد ًمؾؼراءة، يملن يؽقن ًمؾدقموء 

أو اًمثـوء أو اًمتعؾقؿ، وأسموح اعموًمؽقي اًمؼراءة ًمؾحوئض واًمـػسوء طمول اؾمؽمؾمول اًمدم، واؿمؽمـمقا 

 ، يمام أسموطمقا اعمس ًمؾؿعؾؿي واعمتعؾؿي -إصغر وإيمؼم-اعمصحػ اًمتطفر مـ احلدصملم عمـ يؿس

                                                 
 (.7ىمؿ)، طموؿمقي ر7/774، واًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي، ج(ٍمفتسم)045و7/044اكظر: اعمغـل، ج (7)

 .(سمتٍمف)7/775ر: اًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي، جاكظ (9)

 .(سمتٍمف) 7/012اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف، ج اكظر: (0)

قَعيهل اًمسقر اًمتل هبو اًمسجدات اًمقاضمبي قمـد  (0) ، وهل اًمسجدة، وومصؾً، واًمـجؿ، واًمعؾؼ، اكظر: مع اًمشِّ

 .(0/44ج)قل واًمػروع، اعمقؾمققمي اًمشومؾي، آصمـل قمنميي ذم إص

  .91ذائع اإلؾمالم، ص (1)



 

 

(919) 

 

 .(1)"أو كػسوء وً إذا يموكً طموئض
 اليفاغ: -6

مل  وً ، وًمقس ًمؼؾقؾف طمد، ومجوز أن يؽقن حلظي واطمدة، وًمق وًمدت ومل شمر دمدم اًمقٓدة" وهق:

 .(2)"أيوم، وأيمثره قمنمة اً يؽـ هلو كػوس، وًمق رأت ىمبؾ اًمقٓدة يمون ـمفر
ٓ طمد ٕىمؾ اًمـػوس، ومقتحؼؼ سمؾحظي، ومنذا وًمدت اعمرأة " :أمو اعمذاهى إرسمعي، ومؼوًمقا

 .(3)"وً واكؼطع دمفو قمؼى اًمقٓدة، أو وًمدت سمال دم، اكؼه كػوؾمفو، أمو أيمثره وملرسمعقن يقم
 ما ٓتعلل بالتٔنه: -7

مع  -ن، واخلؿس،اًمؾفؿ إٓ أىمؾ اًمؼؾقؾ، يموٕذا -إذا يمون ومؼف اعمفديلم متػؼ ذم معظؿف

َقعيومقام يتعؾؼ سموًمتقؿؿ، واخلالف سملم اًمسـي و وً ، ومفؿ متػؼقن معآصمـل قمنميي ذم أطمؽوم  اًمشِّ

جيقز اًمتقؿؿ ًمصالة اجلـوزة مع وضمقد اعموء سمـقي " اًمتقؿؿ ىمؾقؾي اًمقضمقد، ومـف أن اعمفديلم ىموًمقا:

(4)"اًمـدب، وٓ جيقز ًمف اًمدظمقل سمف ذم همػم ذًمؽ مـ أكقاع اًمصالة
ذم ومؼف اإلمومقي آصمـل ، و

(5)"جيقز أن يتقؿؿ ًمصالة اجلـوزة مع وضمقد اعموء" قمنميي،
. 

َقعيأن " وىمد كوىمش اًمديمتقر اًمسوًمقس هذه اعمسلًمي، ومؾخصف: ٓ يعدون صالة اجلـوزة  اًمشِّ

 ن صالة اجلـوزةومرد قمؾقفؿ سمؼقًمف: إوٓ ؾمجقد،  عدقموء ومال ريمق صالة سموعمعـك احلؼقؼل، وإكام

ز سمغػم ـمفقر، واًمتقؿؿ هلو ٓ جيقز إٓ سمنموط يملي صالة، واروايوت اًمتل ختوًمػ صالة ٓ دمق

مـ  وً ذًمؽ ٓ سمد مـ إؾمؼوـمفو وشمرك اًمعؿؾ هبو، ومنهنو ختوًمػ اًمؽتوب واًمسـي سمنؾمؼوـمفو ذـم

 .(6)"ذوط اًمصالة، وإضموزهتو اًمتقؿؿ مع وضمقد اعموء

                                                 
 .(سمتٍمف) 0/44اًمػروع، جاكظر: مع آصمـل قمنميي ذم إصقل و (7)

 .90ذائع اإلؾمالم، ص (9)

 .(سمتٍمف) 7/799ر: اًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي، جاكظ (0)

 .09ذائع اإلؾمالم، ص (0)

طقد، صححف وقمؾؼ قمؾقف: اًمسقد حمؿد ٕيب ضمعػر حمؿد سمـ احلسـ سمـ قمكم اًم ذم ومؼف اإلمومقي، ط( اعمبسق1)

 ًمبـون.-م، دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، سمػموت7559=هـ7079 :شموريخ اًمطبعي، 7/01ج ،شمؼل اًمؽشػل

 ومو سمعدهو سموظمتصور.0/711صمـل قمنميي ذم إصقل واًمػروع، جراضمع: مع آ (2)



 

 

(910) 

 

َقعيآظمر سملم اًمسـي و وً وأووف اًمديمتقر اًمسوًمقس ظمالوم ب اًمؽمشمقى قذم اًمتقؿؿ، وهق وضم اًمشِّ

َقعيسملم اًمقد اًمقؿـك واًمقنى قمـد  اًمشِّ
(1)

 ، ًمؽـ اعمفديلم مل يتعروقا ًمف سموًمذيمر.

 أحكاو الصالٗ عيذ املَذٓنيثاىًٔا: 
 الصلْات املفشّض٘: -9

صالة اًمققم واًمؾقؾي" ، وهل:وً وشمليت اًمصؾقات اعمػروووت ذم ومؼف اعمفديلم شمسع
(2)

 ،

اًمؽسقف، واًمزًمزًمي، وأيوتواجلؿعي، واًمعقديـ، و
(3)

، واًمطقاف، وإمقات، ومو يؾتزمف 

 .(4)"اإلكسون سمـذر
ذم  مخس صؾقت اًمصؾقات اًمقاضمبي قمـدهؿذم أن  أمو قمـد أهؾ اعمؾي ىموـمبي، وٓ ظمالف سمقـفؿ

ر أو قمبد ذيمر أو أكثك مخس، وهل: اًمظفر واًمعٍم قمغم يمؾ سموًمغ قموىمؾ طم" :ومؼوًمقا ،اًمققم واًمؾقؾي

وصالة اًمػجر، وٓ ظمالف سملم اعمسؾؿلم ذم وضمقهبو،  -وهل اًمعتؿي–شوء أظمرة واعمغرب واًمع

 .(5)"وٓ جيى همػمهو إٓ ًمعورض مـ كذر أو همػمه، هذا ىمقل أيمثر أهؾ اًمعؾؿ
 كٔفٔ٘ األراٌ عيذ املَذٓني: -11

أؿمفد أن -واًمشفودة سموًمتقطمقد اًمتؽبػم أرسمع،" قمغم هذا اًمـحق:، اعمفديلم ذم ومؼفويليت إذان 

وإئؿي  وً أؿمفد أن قمؾق-، صمؿ سموًمقٓيي-رؾمقل اهلل اً أؿمفد أن حمؿد-، صمؿ سموًمرؾموًمي- إًمف إٓ اهللٓ

، صمؿ يؼقل: -يلم مـ وًمده طمجٍ اهللأؿمفد أن اعمفدي واعمفد-، صمؿ سموهلدايي-مـ وًمده طمجٍ اهلل

 ؾ طمل قمغم اًمصالة، صمؿ طمل قمغم اًمػالح، صمؿ طمل قمغم ظمػم اًمعؿؾ، واًمتؽبػم سمعده، صمؿ اًمتفؾقؾ، يم

                                                 
 .7/00ظر: اعمبسقط، جـك، صمؿ اًمقنى، اكواًمؽمشمقى واضمى ذم اًمتقؿؿ، يبدأ سموًمقضمف، صمؿ سموًمقد اًمقؿ (7)

 ( وهل اًمصؾقات اخلؿس اعمػرووي.9)

صالة أيوت واضمبي قمغم اًمرضمول واًمـسوء "صالة أيوت، وقمـد آصمـل قمنميي: اًمزًمزًمي مـ أؾمبوب (0)

إول واًمثوين: يمسقف اًمشؿس وظمسقف اًمؼؿر، وًمق سمعضفام وإن مل حيصؾ هبام  واخلـوصمك، وؾمببفو أمقر:

راسمع: يمؾ خمقف ؾماموي أو أريض قمغم إطمقط، يموًمريح إؾمقد أو إمحر. ظمقف، اًمثوًمٌ: اًمزًمزًمي، اًم

 .740و7/749ج اعمرقمٌم اًمـجػل،اكظر: مـفوج اعمممـلم، مطوسمؼ ًمػتووى اًمسقد ؿمفوب اًمديـ احلسقـل 

 .02ائع اإلؾمالم، صذ (0)

 .9/2، واعمغـل، ٓسمـ ىمدامي، ج9/904اكظر: اعمحغم، ٓسمـ طمزم، ج (1)



 

 

(910) 

 

 .(1)"ومصؾ مرشمون
هذا إذان مردرود قمغم أصحوسمف واًمؼوئؾلم سمف6 ٕكف مل يرد ذم يمتوب وٓ ذم ؾمـي، وٓ ذم إن 

ومصقغي إذان اًمثوسمتي واًمقاردة قمـ رؾمقل اهلل معروومي مذهى مـ ادقمقا طمبفؿ وهؿ إئؿي، 

يمؼم، اهلل أيمؼم6 وهق: اهلل أ أذان أهل مؽةوأطمى ذًمؽ إًمقـو "وحمػقفمي، يعؾؿفو اًمؼويص واًمداين، 

 اً اهلل أيمؼم، اهلل أيمؼم6 أرسمع مرات، أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، أؿمفد أن حمؿد

صمؿ يرومع صقشمف ومقؼقل: أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل6 أؿمفد أن ، رؾمقل اهلل اً رؾمقل اهلل، أؿمفد أن حمؿد

ؿدا رؾمقل اهلل، طمل قمغم اًمصالة، طمل قمغم ٓ إًمف إٓ اهلل، أؿمفد أن حمؿدا رؾمقل اهلل، أؿمفد أن حم

 وأذان أهل ادديـة اًمصالة، طمل قمغم اًمػالح، طمل قمغم اًمػالح، اهلل أيمؼم، اهلل أيمؼم، ٓ إًمف إٓ اهلل؟

وأذان إٓ مرشملم ومؼط  "اهلل أيمؼم، اهلل أيمؼم  "يمام وصػـو ؾمقاء ؾمقاء6 إٓ أكف ٓ يؼقل ذم أول أذاكف: 

أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، أؿمفد أن ٓ " :ؾ مؽي إٓ أهنؿ ٓ يؼقًمقنيمام وصػـو أذان أه أهل اـؽوؽة

إٓ مرشملم ومؼط؟ وإن أذن ممذن سملذان أهؾ اعمديـي أو سملذان أهؾ اًمؽقومي: ومحسـ وإن  "إٓ اهللإًمف 

اًمصالة ظمػم مـ اًمـقم، اًمصالة ظمػم مـ اًمـقم:  ،زاد ذم صالة اًمصبح سمعد: طمل قمغم اًمػالح

أهؾ مؽي6 ٕن ومقف زيودة ذيمر هلل شمعومم قمغم أذان أهؾ اعمديـي، وأذان أهؾ  وإكام ختػمكو أذان ومحسـ؟

اهلل، أؿمفد أن حمؿدا رؾمقل أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ "وومقف شمرضمقع  "اهلل أيمؼم"اًمؽقومي6 ومػقف شمرضمقع 

 .(2)"، وهذه زيودة ظمػم ٓ حتؼر"اهلل
ديـي، وٓح طمتك أهؾ واًمقاوح: أن مو ادقموه اعمفديقن مل يرد ذم أذان أهؾ مؽي وٓ أهؾ اعم

ومؿـ أيـ هلؿ؟ وىمد يزقمؿ اًمقامين، يمام زقمؿً مـ آصمـو قمنميي أهنؿ أظمذوه قمـ إئؿي، اًمؽقومي، 

واحلؼقؼي شمؼقل همػم ذًمؽ، ٕن إئؿي مل يؽـ هلؿ أن خيوًمػقا أوامر رؾمقل اهلل، وٓ مو كزل مـ 

ًمؾقطمل،  وً مقاومؼمرومقض، كحـ كؼبؾف إن يمون  -اعمفديلم وآصمـل قمنميي-اًمقطمل، ومودقموءهؿ

 ٓ: اًمبقً أهؾ قمـ مذهبفؿ أظمذوا اإلمومقي أن كسؾؿ ٓ"، ومـحـ  عمو أظمؼم سمف اًمـبل وً ومطوسمؼ

  اًمتل أصقهلؿ مجقع ذم  اًمبقً أهؾ وأئؿي  ًمعكم خموًمػقن هؿ سمؾ همػمهؿ، وٓ قمنميي آصمـو

                                                 
 .01م، صذائع اإلؾمال( 7)

 .711و0/705اكظر: اعمحغم، ٓسمـ طمزم، ج (9)



 

 

(911) 

 

 .(1)"واجلامقمي اًمسـي أهؾ ومقفو ومورىمقا
قي إذان قمـد اعمفديلم وآصمـل قمنميي، ومقىمػ وؾمقليت رء مـ اًمتػصقؾ قمـد مـوىمشي يمقػ

 أهؾ اًمسـي مـف، قمـد احلديٌ قمـ أوضمف آظمتالف سمقـفؿ.

 عيذ املَذٓني: اجلنع٘ػشّط أداٛ -11
وهق مخسي واإلموم -: اًمعدداـثاينأو مـ كصبف، -اإلموم اعمعصقم-اًمسؾطون اًمعودل :إول"

: أن ٓ يؽقن هـوك مجعي أظمرى، وسمقـفو مساخلا: اجلامقمي، اـرابع: اخلطبتون، اـثاـث، -أطمدهؿ

 .(2)"يمؿ(1.1) دون
 ٓكٌْ بأمشًٓ: :ىكذِّ

 ػشط اإلماو املعصْو: أّهلا: 
ومؼد أقمد اعمفديقن وضمقد اإلموم اعمعصقم هق أول ذوط وضمقب إىمومي اجلؿعي، وىمد اشمػؼقا 

أو كوئبف، أو  وً ن اًمسؾطون وًمق متغؾبأن يؽق: إول": ذم هذا اًمنمط مع احلـػقي، وقمـدهؿ ذـمون

 مـ يلذن ًمف سمنىمومي اجلؿعي6 ٕهنو شمؼوم سمجؿع قمظقؿ، وىمد شمؼع مـوزقمي ذم اجلؿعي، ومال سمد مـف شمتؿقامً 

6 ٕن وً : اإلذن اًمعوم، وهق أن شمػتح أسمقاب اجلومع ويمذن ًمؾـوس سموًمدظمقل إذكو قموماـثاينٕمره، 

ذن، ومل يشؽمط همػم احلـػقي يمؾ دمؿع يتطؾى اإلذن سموحلضقر، وٓ حيصؾ معـك آضمتامع إٓ سموإل

(3)"هذيـ اًمنمـملم
 .(4)"وً و إٓ إئؿي ذم يمؾ قمٍم، ومصور ذًمؽ إمجوقمٕكف ٓ يؼقؿف"، و

ومنذا يمون ذط اإلموم اعمعصقم ىمد شمقاومر إلىمومي اجلؿعي، وموعمفديقن سمذًمؽ ظموًمػقا قمؿقم 

َقعي شمؿ اومتتوح "طمقٌ ي6اًمقامين ومصح قمـدهؿ إىمومي اجلؿع ذم هذا، ًمقضمقد اإلموم اعمعصقم وهق اًمشِّ

مجودى إومم  94 ذم يقم اجلؿعي-مؽـ اهلل ًمف ذم إرض-مدرؾمي وطمسقـقي أكصور اإلموم اعمفدي

 هـ، ذم حموومظي سمغداد مـطؼي اًمسبع ىمصقر، وسمحضقر مجع مبورك مـ أكصور ىموئؿ آل حمؿد7000

  مـ مـ داظمؾ اًمعراق وظمورضمف، طمقٌ أىمقؿً ومقفو صالة مجعي مقطمدة ٕكصور اهلل وقمدد

                                                 
 .0/72مـفوج اًمسـي اًمـبقيي، ج (7)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(12و11ذائع اإلؾمالم، ص (9)

 .(سمتٍمف) 9/933دًمتف، جأاكظر: اًمػؼف اإلؾمالمل و (0)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(0/912اعمغـل، ج (0)



 

 

(912) 

 

(1)"أهوزم اعمـطؼي سمنمومي اًمسقد طمسـ احلاممل
 م ٓ يصؾقن اجلؿعي إٓ ىمؾقالً ؿمقعي اًمقق"مو ، أ

 .(2)"مـفؿ
َقعيسمالد  ويميمد أطمد قمؾامء أهؾ اًمسـي أكف دمقل ذم ، ومؿام أكؽره قمدم إىمومتفؿ اجلؿعي، اًمشِّ

مـ ظمؾؼ اهلل،  اً مل َأَر ذم يقم مـ أيوم اجلؿعي ذم مسجد مـ اعمسوضمد أطمد" ومقصػ ذًمؽ سمؼقًمف:

(3)"ؾموقمي اجلؿعي
. 

َقعيًمؽـ إمر سملم احلـػقي و َقعيخيتؾػ، وم اًمشِّ واعمفديقن أوىمػقا اجلؿعي قمغم وضمقد  وًمشِّ

مـ  كوًمذا أضموزوا اإلذن طمتٓ يسؼطقن اجلؿعي إٓ طملم ختشك اًمػتـي، " اإلموم، ًمؽـ احلـػقي

هبؿ، وهبذا   رضمؾ يصكمصوطمى اًمنمط، وأؾمؼطقا هذا اًمنمط قمـد شمعذره، واضمتامع اًمـوس قمغم

 .(4)"مـ ومرائض اهلل وً يتبلم ًمـو أن احلـػقي مو يموكقا ًمقسؼطقا ومرو
 :ثاىَٔا: أٌ ٓكٌْ العذد مخظ٘

أكف ذط ًمقضمقب -أي احلـوسمؾي-وملمو إرسمعقن، وموعمشفقر ذم اعمذهى" ىمول اسمـ ىمدامي:

إٓ سمخؿسلم، اجلؿعي وصحتفو، وهق مذهى موًمؽ، واًمشوومعل، وروي قمـ أمحد أهنو ٓ شمـعؼد 

وقمـف أهنو شمـعؼد سمثالصمي، وىمول أسمق طمـقػي: شمـعؼد سملرسمعي6 ٕكف قمدد يزيد قمغم أىمؾ اجلؿع اعمطؾؼ، 

 .(5)"أؿمبف إرسمعلم
ويـتٍ قمـف: أكف سموًمعدد مخسي، شمصح إىمومي اجلؿعي قمـدهؿ وقمـد إطمـوف، وٓ شمصح 

 .قمـداعموًمؽقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي، طمقٌ ذـمقا أن يؽقن اًمعدد أرسمعلم

 ثالجَا: تعذد اجلنع يف مكاٌ ّاحذ:
 ضمقاز اًمتعدد إٓ حلوضمي،  قمدم" وإكام هقوظمالصتف: أن اًمنمع احلـقػ مل حيدد مسوومي معقـي، 

                                                 
أسمريؾ  90هـ، 7000مجودى اًمثوكقي  9ريخ: (، سمتو4(، اًمصػحي)770اكظر: جمؾي اًمٍماط اعمستؼقؿ، اًمعدد) (7)

 .م، واًمتل شمصدر قمـ أكصور اإلموم اعمفدي9179

 .)مرضمع ؾموسمؼ(0/701ج اعمقؾمققمق اًمشومؾي، مع آصمـل قمنميي ذم إصقل واًمػروع، (9)

َقعير: اًمقؿمقعي ذم كؼد قمؼوئد ظاك (0)  .)مرضمع ؾموسمؼ(.)ح( ، اعمؼدمي صاًمشِّ

 .0/702، جكػسف اعمرضمع (0)

 .(سمتٍمف) 911و0/910عمغـل، جا (1)



 

 

(913) 

 

 .(1)"-اعموًمؽقي قمغم اعمشفقر، واًمشوومعقي، واحلـوسمؾي، واًمؽوؾموين مـ احلـػقي-اجلؿفقر وهق رأي
 :-األمْات كنا أمسٍْا-صالٗ اجلياصٗ-12

وـقست اـطفارة من " ؽقفا، ؽؼاـوا: اً ن: إوغ:  اـطفارة ـقست رشصوؽقفا مسلـتا

(2)"رشائطفا
. 

(3)"ثم ؿز اخلامسة واكِصف" اـثاكقة: أهنا مخس تؽبرات، وبدون سالم، ؽؼاـوا:
. 

 ودـاؾشته: ؽتحصل ادـاؾشة بثالثة أجوبة: 

ط ومقفو مو يشؽمط ومقشؽمات، صالة مـ اًمصؾقومصالة اجلـوزة  اإلجابة إوغ: وهي اـطفارة:

ـوزة اًمطفورة اًمصالة اًمطفورة، وموعمتػؼ قمؾقف يمذًمؽ ذم اجل صحي ، ومؾام يمون مـ ذوطذم أي صالة

، أهنو يمصالة ٓ شمصح  يمغػمهو مـ اًمصؾقات، وهذا إكام هق ًمعؿقم مو ورد قمـ رؾمقل اهلل

َٓ َصَدَؾٌة ِمْن َٓ ُتْؼَبُل َصاَلٌة بَِغْرِ ُصفُ : »يمغػمهو مـ اًمصؾقات إٓ سموًمطفورة واًمقوقء وٍر َو

...«ُؼُؾولٍ 
(4)

. 

 .(5)"قمغم أن اًمطفورة ذط ذم صحي اًمصالةوىمد أمجعً إمي "
 اإلجابة اـثاكقة: طدد اـتؽبرات:

وموعمشفقر واًمذي قمؾقف اجلؿفقر أن قمدد اًمتؽبػمات أرسمعي، ًمؽـ ورد ذم اًمسـي أن رؾمقل اهلل 

َكَعى  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : »َطْن َأِِب ُهَرْيَرَة  وموًمتؽبػمات إرسمعي يمام قمـد اًمبخوري:يمؼم مخسي، 

َ َطَؾْقِه َأْرَبعَ  ، َؽَصفَّ ِِبِْم، َوَؿزَّ َـِّذي َماَت ؽِقِه، َوَخَرَج ِِبِْم إَِغ ادَُصذَّ  اــََّجايِشَّ ِِف اـَقْوِم ا

«َتْؽبَِراٍت 
(6)

. 

ـَْقَذ، َؾاَل: َؿاَن  َطْن َطْبدِ بن مرة، وطن طؿر ومو رود ومقف اخلؿس، ومعـد مسؾؿ: مْحَِن ْبِن َأِِب   اـرَّ

ُ َطَذ َجـَائِِزَكا َأْرَبع َ َطَذ َجـَاَزٍة مَخْساً َزْيٌد ُيَؽز  ُه َؿزَّ ـُْتهُ اً ، َوإِكَّ    َؿاَن َرُسوُل اَّلل»َؽَؼاَل:  ، َؽَسَل

                                                 
 .)مرضمع ؾموسمؼ(9/947اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف، ج (7)

 .29ذائع اإلؾمالم، ص (9)

 كػسف، واًمصػحي كػسفو. اعمرضمع (0)

 (.990، طمديٌ)701صحقح مسؾؿ، يمتوب اًمطفورة، سموب وضمقب اًمطفورة ًمؾصالة، ص (0)

 .0/34سؾؿ سمنمح اًمـقوي، جصحقح م (1)

 (.7000، طمديٌ)097، صوً اجلـوئز، سموب اًمتؽبػم قمغم اجلـوزة أرسمع صحقح اًمبخوري، يمتوب (2)



 

 

(914) 

 

َها ُ «ُيَؽز 
(1)

. 

وقمغم أن "طمديٌ مسؾؿ،  وًمؾبقون واًمتقوقح، هؾ اًمتؽبػم أرسمعي أم مخسي؟، وموًمـؼوش طمقل

طمديٌ قمؿرو سمـ مرة قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم إكام ومقف أن زيد سمـ أرىمؿ يمون يؽؼم قمغم ضمـوئزهؿ 

ومػل هذا مو يدل قمغم أن  ومؼول ومعؾف رؾمقل اهلل  ؟مو هذا :ومؼقؾ ًمف وً وأكف )مرة( يمؼم مخس وً أرسمع

إٓ مـ  وٓ يقضمد هذا قمـ اًمـبل  ،ةمرة واطمد وً وأكف إكام يمؼم مخس وً اجلـوئز يمون أرسمع شمؽبػمه قمغم

وًمقس ممو حيتٍ سمف قمغم مو ذيمركو مـ إمجوع اًمصحوسمي واشمػوىمفؿ قمغم إرسمع  ،واهلل أقمؾؿ ،هذا اًمقضمف

 .(2)"دون مو ؾمقاهو واًمتؽبػم قمغم اجلـوئز أرسمع هق ىمقل قمومي اًمػؼفوء
ظمرون ضمقاز ومنذا يمون اإلموم اسمـ قمبداًمؼم يرى أن اًمتؽبػم ٓ يؽقن إٓ أرسمعي، ومػمى آ

ويؽؼم اإلموم واعملمقمقن سمتؽبػم اإلموم قمغم اجلـوزة مخس " اخلومسي، وومقف يؼقل اسمـ طمزم:

(3)"شمؽبػمات، ٓ أيمثر، ومنن يمؼموا أرسمعو ومحسـ
. 

ضموئز، وذم اعمسلًمي آراء أظمرى،  وً عضموئز، واًمتؽبػم أرسم وً ؾف: أن اًمتؽبػم قمغم اجلـوزة مخسوطموص

ـ قمبداًمؼم اإلمجوع قمؾقف، واؾمتحسـف اسمـ طمزم، ومو وافمى قمؾقف ، ومليمد اسموً وإطمسـ اًمتؽبػم أرسمع

َقعي، ًمؽـ رؾمقل اهلل طمتك ووموشمف ، ومال يرون صحي همػمه، وهق ظمالف وً ٓ جيقزون ؾمقى مخس اًمشِّ

 مو شمؼدم، واهلل أقمؾؿ.

 اإلجابة اـثاـثة: اـتسؾقم:

شمبدأ  وً قمؿقم عمو يموكً صالة اجلـوزة مـ اًمصؾقات اعمنموقمي، يمون هلو مو ًمغػمهو، واًمصالة

ذم صالة اجلـوزة، إٓ إذا ضموء مو يستثـقفو مـ  وً سمتؽبػمة اإلطمرام، وشمـتفل سموًمتسؾقؿ، وهؽذا متوم

ذًمؽ، ومؾام مل يلت اؾمتثـوء اكطبؼ قمؾقفو مو يـطبؼ قمغم همػمهو، ومـ ىمول سمغػمه ومفق سموـمؾ وٓ يصح، 

 : اَل: َؾاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، ؾَ َطْن َطِظٍّ "وقمؿقم إطموديٌ شمؼقل سمتؽبػمة اإلطمرام واًمتسؾقؿ،

 

                                                 
 (.513، طمديٌ)033صحقح مسؾؿ، يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصالة قمغم اًمؼؼم، ص( 7)

اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين وإؾموكقد، ًمإلموم احلوومظ أيب قمؿر يقؾمػ سمـ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداًمؼم ( 9)

، 2/002ج ؾمعقد أمحد أقمراب، حمؿد اًمػالح، ؼقؼ:هـ، حت021قموم  رمَّ اعُمَتقَ ي اًمؼرـمبل، اًمـؿر

 م، اًمرسموط.7523هـ=7043

 .1/790اعمحغم، ج (0)



 

 

(915) 

 

ؾِقُؾَفا اـتَّْسؾِقمُ » ِريُؿَفا اـتَّْؽبُِر، َوحَتْ اَلِة اـطُُّفوُر، َوحَتْ «ِمْػَتاُح اـصَّ
(1). 

م، ومو زقمؿف اعمفديقن ومبوقمتبور أن صالة اجلـوزة صالة منموقمي ومفل داظمؾي ذم اًمعؿق

َقعيو  ومال طمجي ًمف، وٓ يصح إٓ سمدًمقؾ. اًمشِّ

 لعٔذًٓ:صالٗ ا-13
سموًمنموط اعمعتؼمة ذم اجلؿعي، وًمق   واضمبي مع وضمقد اإلموم" وطمؽؿفو قمـد اعمفديلم:

 .(2)"اظمتؾً اًمنمائط ؾمؼط اًمقضمقب
سملم اًمؼقل سموًمػرض، واًمقاضمى، واًمسـي أمو أهؾ اًمسـي ومؾفؿ أىمقال  ذم طمؽؿ صالة اًمعقد، 

وصالة  قمغم صالة اًمعقديـ،وأمجع اعمسؾؿقن " اعمميمدة، وسمقوكف قمـد اإلموم اسمـ ىمدامي، إذ ىمول:

، وىمول أسمق طمـقػي: هل واضمبي قمغم -أي احلـوسمؾي-اًمعقد ومرض قمغم اًمؽػويي ذم فموهر اعمذهى

 .(3)"، وموًمؽ وأيمثر أصحوب اًمشوومعل قمغم أهنو ؾمـي مميمدة همػم واضمبيوً إقمقون وًمقسً ومرو
وقمـد اًمعقديـ قمـد احلـوسمؾي ومرض يمػويي، وقمـد أيب طمـقػي واضمبي، صالة حؽؿ وم وقمؾقف،

قمغم  ٕن ذائع اهلل ٓ شمتقىمػ سمغػمه6، وًمقسً متعؾؼي سمنموم وٓ اعموًمؽقي واًمشوومعقي ؾمـي مميمدة

، ومودقموء اعمفديلم أن مـ ذوط صالة اًمعقديـ شمعومم ًمقعبدوا اهلل اً أطمد، وٓ يـتظر اًمعبود أطمد

وب أو ؾمـي، وضمقد اإلموم يمالم ٓ ؾمـد ًمف وٓ اقمتبور، إذ ًمقس قمؾقف دًمقؾ، وٓ ًمف ؿمقاهد مـ يمت

 ومسؼط هذا اًمنمط، ومـحـ كتعبد هلل وكصكم يمام سملم ًمـو ذقمـو احلـقػ، وضموءكو سمف رؾمقًمـو احلبقى

.وٓ خيطر سمبوًمـو أن كسؼط ؾمـي إٓ سملمر مـ اعمنمع كػسف ، 

 أحكاو الضكاٗ عيذ املَذٓنيثالجًا: 
 ما جتب فُٔ الضكاٗ: -13

اإلسمؾ، -إكعوم اًمثالث" ى ذم أكقاع، وهل:واًمزيموة قمـد اعمفديلم يمام قمـد آصمـل قمنميي، دم

احلـطي، واًمشعػم، واًمتؿر، واًمزسمقى، -، وذم اًمذهى واًمػضي، واًمغالت إرسمع-واًمبؼر، واًمغـؿ

                                                 
طمديٌ طمسـ وىمول: (، 27، طمديٌ)07يمتوب اًمطفورة، سموب ومرض اًمقوقء، ص، ؾمــ أيب داود (7)

 .صحقح

 .14ذائع اإلؾمالم، ص (9)

 .(سمتٍمف) 0/910اكظر: اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي، ج (0)



 

 

(921) 

 

، وذم مول اًمتجورة، وًمقس ومقام قمدا ذًمؽ، وشمستحى ذم يمؾ مو شمـبً إرض ممو يؽول -واحلبقب

(1)"أو يقزن
. 

 ، مخسي أؿمقوء، وهل:قمـد أهؾ اًمسـي عمذاهى إرسمعيمو إكقاع اًمتل دمى ومقفو اًمزيموة ذم اأ

، واعمراد هبو إهؾقي، ومال زيموة ذم اًمقطمشقي، وهل اًمتل شمقًمد -اإلسمؾ واًمبؼرواًمغـؿ-اًمـعؿ إول:"

ذم اجلبول، واعمراد سموًمبؼر اجلومقس، وسموًمغـؿ مو يشؿؾ اعمعز، ومال زيموة ذم اخلقؾ واًمبغول واحلؿػم 

ة، اًمثوين: اًمذهى واًمػضي، وًمق همػم مرضوسملم، اًمثوًمٌ: قمروض واًمػفد إٓ إذا يموكً ًمؾتجور

اًمتجورة، اًمراسمع: اعمعدن واًمريموز، اخلومس: اًمزروع واًمثامر، وٓ زيموة ومقام قمدا هذه إكقاع 

 .(2)"اخلؿسي
 ع يف فكُ املَذٓني:ُنأحكاو اخُل-14

َقعيإن شمنميع  وًمقسً ممو ذقمف  وصي هبؿ،س يعد مسلًمي حمقريي ذم شمنميعوهتؿ اخلؿُ ًمؾخُ  اًمشِّ

َقعياإلؾمالم احلـقػ، وموخلُُؿس اًمذي ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، وسمـك قمؾقف  ومؽرهتؿ، ىمول اهلل  اًمشِّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ شمعومم:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ

َقعي، ومؤيي ختص همـوئؿ احلروب، ًمؽـ [07]إكػول: ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ  اًمشِّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ ف اإلكسون، وىمقًمف شمعومم:ضمعؾقهو ذم يمؾ مو يغـؿ

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ           ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

، ومؼد دأسمقا قمغم أظمذ [3]احلنم: ژے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ

اًمدًمقؾ وووعف ذم همػم مقوعف، ومفذه أدًمي أظمذوهو وووعقهو ذم همػم مو هل ًمف، واؾمتغؾقا 

ُيِدرُّ قمغم  اً مـ ىمبؾ اًمػؼفوء واعمجتفديـ، وصور مقرد وً سمشع ًٓ اؾمتغال"أيتلم ذم مسلًمي اخلُُؿس 

 .(3)"ـموئؾي اًمسودة واعمجتفديـ أمقآً 

                                                 
 .54ذائع اإلؾموم، ص (7)

 .(سمتٍمف) 7/107ر: اًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي، جاكظ (9)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(12( هلل صمؿ ًمؾتوريخ، ص0)



 

 

(927) 

 

 آثـي طػية:طـد ادفديع وس ؿُ اخلُ حؽم 

طمؼ ومروف اهلل ٔل " س، وموٓصمـو قمنميي ىموًمقا:ؿُ اخلُ ذم طمؽؿ قمنميي  يتػؼ اعمفديقن مع آصمـل

 .(1)"مـ زيموة إمقال وإسمدان حمؿد قمقض اًمصدىمي اًمتل طمرمفو قمؾقفؿ
ومريضي إهلقي يمقضمقب اًمصالة واًمصقوم واحلٍ وؾموئر اًمػرائض " :ذم طمؽؿ وىمول اعمفديقن

 .(2)"اإلهلقي إظمرى
 :سؿُ اخلُ  ةُ ؿَ ْس ؾِ 

ويؼسؿ ؾمتي ؾمفوم: صمالصمي هلل وًمرؾمقًمف وًمذي اًمؼرسمك، "ىموًمً اإلمومقي ذم شمؼسقؿ اخلؿس:

إن يمون  -وهق اعمجتفد اًمعودل-، وإمم كوئبفاً ن يمون فموهروهذه اًمسفوم جيى دومعفو إمم اإلموم إ

 .(3)"، وطمؼ اعمحوويٍ واًمػؼراء مـ سمـل هوؿمؿ قمقض مو طمرم قمؾقفؿ مـ اًمزيموةوً هموئب
يؼسؿ ؾمتي أىمسوم: صمالصمي ًمؾـبل، وهل: ؾمفؿ اهلل، وؾمفؿ رؾمقًمف، وؾمفؿ ":-اًمقامينأي -ىمول

صمي: ًمأليتوم، واعمسويملم، وأسمـوء اًمسبقؾ، ذي اًمؼرسمك وهق اإلموم، وسمعده ًمإلموم اًمؼوئؿ مؼومف، وصمال

 .(4)"ويعتؼم ذم اًمطقائػ اًمثالث اكتسوهبؿ إمم قمبداعمطؾى سموٕسمقة

َٔع٘األمْال اليت جيب فَٔا اخُلُنع، ّصشفُ عيذ   :الؼِّ
وجيى قمـدكو ذم ؾمبعي أؿمقوء: همـوئؿ دار "صمؿ سملم أكقاع إمقال اًمتل جيى ومقفو اخلُُؿس، ومؼول:

ـز، اعمعدن، أرسموح اعمؽوؾمى، احلالل اعمختؾط سموحلرام، إرض اعمـتؼؾي مـ احلرب، اًمغقص، اًمؽ

(5)"ل، ويٍمف قمغم مفامت اًمديـ ومسوقمدة اًمضعػوء واعمسويملماعمسؾؿ إمم اًمذم
. 

 س طـد ادفديع:ؿُ إموال اـتي َيب ؽقفا اخُل 

اًمتل دمى ومقف  ، وإمقالمع آصمـل قمنميي، ذم مسلًمي اخلُُؿس إمجوًٓ  وً يتػؼ اعمفديقن متوم

إول: همـوئؿ دار احلرب، اًمثوين: اعمعودن، اًمثوًمٌ:  ذم مو جيى ومقف، وهق ؾمبعي:"، ومؼوًمقا:شمػصقالً 

                                                 
قَعياكظر: أصؾ  (7)  .(سموظمتصور) 741و735وأصقهلو، ص اًمشِّ

، هـ، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي7/7007ط ،3ص ( رؾموًمي ذم ومؼف اخلؿس، إقمداد قمالء اًمسومل،9)

 (.777) ًمعددا

قَعي( أصؾ 0)  .)مرضمع ؾموسمؼ(735وأصقهلو، ص اًمشِّ

 .)مرضمع ؾموسمؼ(773( اكظر: ذائع اإلؾمالم، ص0)

قَعيأصؾ اكظر: ( 1)  .()مرضمع ؾموسمؼ(سمتٍمف)741و735، صوأصقهلو اًمشِّ



 

 

(929) 

 

اًمؽـقز وهق يمؾ مول مدظمقر حتً إرض، اًمراسمع: اًمغقص وهق يمؾ مو خيرج مـ اًمبحر، 

مـ  وً رواخلومس: مو يػضؾ قمـ مموكي اًمسـي ًمف وًمعقوًمف مـ أرسموح، اًمسودس: إذا اؿمؽمى اًمذمل أ

 .(1)"مسؾؿ وضمى ومقفو اخلؿس قمغم اًمذمل، اًمسوسمع: احلالل إذا اظمتؾط سموحلرام
 ع بني املَذٓني ّاالثين عؼشٓ٘:ُناخُل

يؼرون سموخلؿس ويؼقًمقن سمػروقتف قمغم -اعمفديقن وآصمـو قمنميي-إذا يمون اًمػريؼون

وم اعمعصقم، واإلموم  يرون أكف ٓ يدومع إٓ إمم اإلمإٓ أن اعمفديلمأشمبوقمفؿ، ويقضمبقكف قمؾقفؿ، 

اعمعصقم هق يامكقفؿ، وًمف وطمده طمؼ اًمتٍمف ذم هذه إمقال، وًمقس ومؼفوء اًمققم، واًمذيـ 

خيص اإلموم اعمعصقم، واحلجي قمغم اخلؾؼ ذم يمؾ زمون  وموخلؿس إذن"أؾمؿقهؿ سمػؼفوء اًمضالًمي،

ء وهؿ أوصقوؤه، هلؿ أن يضعقه طمقٌ يشوؤون، ومـف يعرف ضمـويي اًمتؾبس واؾمتحالل ومؼفو

، ومؽقػ ؾمتؽقن اعمصقبي إذا قمؾؿ اإلكسون أهنؿ اً اًمضالل ٕمقال آل حمؿد، واوحي ًمؾعقون ضمد

يؼوشمؾقن إمومفؿ اعمغقى سمؿحورسمتفؿ ًمدقمقشمف اًمتل اسمتدأت سمنرؾموًمف ًمقصقف ويامكقف أمحد احلسـ، 

 .(2)"وسملمقاًمف اًمتل اؾمتحؾقهو فمؾامً 
 :ويؾحق باخلؿس

 إكػال: -

ال قمغم ضمفي اخلصقص، يمام يمون ًمؾـبل، وهل يستحؼف اإلموم مـ إمقمو "هل و

مخسي:إرض اًمتل متؾؽ مـ همػم ىمتول، إرض اعمقات، ؾمقاطمؾ اًمبحور وؿمقاـمئ إهنور، 

 .(3)"رؤوس اجلبول وىمؿؿفو ومو يؽقن هبو، سمطقن إوديي وإهقار
 صؾة اإلمام: -

إمم  ويعتؼمون هذا اًمبوب ـمريؼ مـ ـمرق مغػرة اًمذكقب، وهق أن يتؼرب اًمقاطمد مـفؿ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ژ ومؼول اًمقامين ذم ىمقًمف شمعومم:، اإلموم سمنقمطوءه أمقآً 

، وقمـ أهؾ [901]اًمبؼرة: ژۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ

                                                 
 .()مرضمع ؾموسمؼ(سموظمتصور)773و772( راضمع: ذائع اإلؾمالم، ص7)

 .ضمع ؾموسمؼ(()مرسمتٍمف)5( اكظر: رؾموًمي ذم ومؼف اخلؿس، ص9)

 .(سمتٍمف) 92( رؾموًمي ذم ومؼف اخلؿس، ص0)



 

 

(920) 

 

سملهنو ىمرض ًمف، وهق اًمذي  اًمبقً، هل: ذم صؾي اإلموم، صمؿ ىمول: ومصؾي اإلموم يعؼم قمـفو اهلل 

ي سموًمعؿؾ معف واجلفود سملم يديف يسدده، وصؾي اإلموم شمؽقن سمصقر: مـفو: اًمصؾي سموعمول، واًمصؾ

 .(1)"سموًمؾسون واًمسـون إلصمبوت طمؼف

ِٕ ٍِِل الظُّيَّ اخُلُنِع ِف ٌِ َأ  ِ٘مَٔضا
ومل يؽـ مقضمقدًا ،  ذم طمقوة رؾمقل اهلل وً مل يؽـ معروومسموب ضمديد ذم اًمػؼف،  ومؼف اخلؿسإن 

وهق ؾمقدكو قمكم سمـ -ومل يصؾ إًمقـو أن يمبػم أئؿتفؿ مـ سمعده، وٓ سملم اًمتوسمقعـ،  سملم اًمصحوسمي 

َقعيأكف قمؿؾ هبذا اخلؿس، أو طمؽؿ هبو ذم ظمالومتف، وإكام هق أمر اؾمتحدصمتف  -أيب ـموًمى  اًمشِّ

اكػرد سمذيمر اخلؿس، وإذا ذيمر  وً وٓ سموسم وً واظمؽمقمتف مـ قمـد أكػسفو، سمؾ مل كجد ذم ومؼفـو يمؾف يمتوسم

َقعيقس يمام يدقمل اخلؿس ذم ومؼف أهؾ اًمسـي،  ومفق يـدرج حتً همـوئؿ احلروب واجلفود، وًم ، اًمشِّ

أو يليت ذيمر اخلؿس ذم زيموة اًمريموز واعمعودن، وسمؿـوىمشي يمالم آراء اعمفديلم وآصمـل قمنميي، ومـ 

ظمالل يمتبفؿ ومصودرهؿ، يتبلم يمذهبؿ، وقمدم صحي مو ىموًمقه، وهذه مـ اًمردود اعمػحؿي، أن كرد 

 قمغم اخلصؿ مـ يمتبف:

 :اً مباح وـقس ؽرض سؿُ :اخلُ أوًٓ 

، أكف واضمى أوضمبف -قمغم ومرض سمنصمبوشمف-واعمفديقن سمؽالمفؿ ذم طمؽؿ اخلؿس َقعياًمشِّ زقمؿ 

َقعياهلل قمؾقفؿ، وومرض يموًمصالة واًمصقوم، وذم احلؼقؼي ًمق رضمعـو إمم مصودر وأمفوت يمتى   اًمشِّ

ومػل أصقل اًمؽوذم، ، وً مبوطم اً ٓ شمقضمى اخلؿس وٓ شمػروف، وإكام ضمعؾتف أمر وً ًمقضمدكو كصقص

قمـ ىمقل   ، قمـ طمؽقؿ ممذن اسمـ قمقسك، ىمول: ؾملًمً أسمو قمبداهللسمـ سمشػم قمـ قمبداًمصؿد"

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ اهلل شمعومم:

سمؿرومؼقف قمغم ريمبتقف صمؿ أؿمور سمقده، صمؿ ىمول: هل  ؼول أسمق قمبداهلل، وم ژٺ ٺ ٺ

 .(2)"سمققم إٓ أن أيب ضمعؾ ؿمقعتف ذم طمؾ ًمقزيمقا وً واهلل اإلومودة يقم
 -،-حمؿد اًمبوىمر-كؼؾ قمـ أسمقف -وهق ضمعػر اًمصودق-بداهللاإلموم أسمو قم وموًمـص سيح سملن

َقعيضمعؾ  ،-إذا اومؽموـو كسبتف إًمقف  ذم طمؾ مـ اخلؿس، ومل يقضمبف قمؾقفؿ. اًمشِّ

                                                 
 .900( اعمتشوهبوت، ص7)

 .073، ص"اًمػلء وإكػول وشمػسػم اخلؿس وطمدوده ومو جيى ومقف"أصقل اًمؽوذم، يمتوب احلجي، سموب  (9)



 

 

(920) 

 

 : اخلؿس ـإلمام وـقس ـؾػؼقه أو ادجتفد:اً ثاكق

، ذم مـ اًمذي يستحؼ اخلؿس، وموعمفديقن دار اخلالف واطمتدم سملم اعمفديلم وآصمـل قمنميي

ومم سمف إمومفؿ6 ٕهنؿ يرون اًمقامين إموم اًمعٍم وطمجي اًمزمون، واًمدقمقة اًمقامكقي يمؾفو ذم ىموًمقا: أ

كظر آصمـل قمنميي، خموًمػي هلؿ، وظمورضمي قمـ اقمتؼودهؿ، وآصمـل قمنميي ىموًمقا سملن اخلؿس 

ُيٍمف ًمإلموم أو مـ يـقب قمـف، واًمذي يـقب قمـ اإلموم أن هؿ اعمرضمعقي واًمػؼفوء، وًمقس 

ذًمؽ، وموًمروايوت اًمتل ضموءت ذم اخلؿس ىموًمً سملن اًمذي يتقمم اخلؿس وسومف هق  هلؿ مو يرضمح

أو ىمقم قمؾقف سمخقؾ وٓ ريموب،  ْػ قضَم مو ًمق يُ ىمول: إكػول   قمـ أيب قمبداهلل" اإلموم، وومقف:

، وهق  صوحلقا، أو ىمقم أقمطقا سمليدهيؿ، ويمؾ أرض ظمرسمي وسمطقن إوديي، ومفق ًمرؾمق ل اهلل

 .(1)"طمقٌ ؿموء ًمإلموم مـ سمعده يضعف

َٔع٘عيذ  تطْس ىظشٓ٘ اخلنع  :الؼِّ
سمعد اكؼطوع ؾمؾسؾي اإلمومقي، " أظمذت كظريي اخلؿس شمتطقر مـ طملم آظمر، وسمدأ اًمتطقر:

وهمقبي اإلموم اعمفدي هق أن اخلؿس مـ طمؼ اإلموم اًمغوئى، وًمقس ًمؾػؼقف، وٓ ًمؾؿجتفد طمؼ 

اًمغوئى، مـ أضمؾ اخلؿس، ومؼوًمقا:  اًمـقوسمي قمـ اإلموم وً ومقف، وهلذا ادقمك أيمثر مـ قمنميـ ؿمخص

كحـ كؾتؼل اإلموم اًمغوئى، ويؿؽــو إقمطوؤه إمخوس، ويمون هذا ذم اًمغقبي اًمصغرى، وسمؼك 

سمعدهو ىمرن أو ىمركون، ومل يؽـ اخلؿس ُيعطك ٕطمد، صمؿ فمفرت اًمؽتى إرسمعي، وكؼؾً قمـ 

تك خيرج اإلموم، إئؿي إسموطمي اخلؿس، صمؿ شمطقر إمر ومؼوًمقا سمقضمقب اخلؿس قمغم أن يدومـ طم

إمم أن أظمذ اًمتطقر ذم أن ُيقدع اخلؿس قمـد ؿمخص أملم، ومل يؼع آظمتقور هلذه إموكي إٓ قمغم 

ومؼفوء اعمذهى، صمؿ أومتك اًمعؾامء اعمتلظمرون سمنقمطوء اخلؿس ًمؾػؼفوء ًمقؼسؿقه سملم مستحؼقف، 

 .(2)"ًمػؼقف ومجوءت آظمر اًمتطقرات سمجقاز اًمتٍمف سمسفؿ اإلموم ذم سمعض اًمقضمقه اًمتل يراهو ا
َقعيسمدقمقهتؿ مـذ ؾمـقات، وظمرضمقا قمغم  اعمفديقنفمفر  طمتك ،سمودقموء اًمقامين اإلمومي، وأكف اًمشِّ

لىمومقا احلجي قمغم ومؼفوء آصمـل قمنميي ومرضمعقتفو، هق اًمذي يستحؼ أن يٍمف إًمقف اخلؿس،وم

َقعيومتسؽقا سمؿثؾ هذه اًمروايوت، وأظمذ أكصور اًمقامين يرمقن ومؼفوء  ومو "ومؼوًمقا: سموخلقوكي، اًمشِّ

                                                 
 .070كػسف، ص ( اعمرضمع7)

 سموظمتصور. ومو سمعدهو21راضمع: هلل صمؿ ًمؾتوريخ، ص (9)



 

 

(921) 

 

ح صـقع ويمالء مرضمعقي ومؼوء آظمر اًمزمون اًمتل ٓ شمؽود ختػك قمغم أطمد، ورهمؿ أن ًمقطمظ مـ ىمبق

، إمم أن ىمول: إٓ أين أكبف مـ خيوف اهلل وأؤذ ...أؾمبوب ظمقوكتفؿ ًمديـ اهلل يمثػمة واجلريؿي يمبػمة

وقمفؿ، وهق سمؽؾ ًمف قمغم أطمد أؾمبوب اًمتحؾؾ إظمالىمل ذم مؽوشمى اعمرضمعقي وويمالئفو وسمعض أشمب

 .(1)"ووقح أيمؾ مول اخلؿس سمال وضمف طمؼ
 : اخلؿس مرتبط بغـائم اجلفاد واحلروب:اً ثاـث

إن اعمتلمؾ ًمسقوق أيوت اًمتل ذيمرت ومقفو آيي اًمغـقؿي أو اًمػلء، جيد سملهنام ضموءشمو ذم معرض 

قرة احلديٌ قمـ معورك وهمزوات ذم قمفد رؾمقل اهلل، ومآيي اًمغـقؿي ضموءت ذم ؾمقرة إكػول، وؾم

وآيي اًمػلء ضموءت ذم ؾمقرة احلنم، وؾمقرة احلنم ذم سمداهتو إكػول شمتحدث قمـ همزوة سمدر، 

َقعيشمتحدث قمـ همزوة سمـل اًمـضػم، ومال قمالىمي سمام ادقموه اعمفديقن و مـ أن اًمغـوئؿ ذم يمؾ رء،  اًمشِّ

 رب:وسموًمرضمقع إمم أصؾ يمؾؿي همـقؿي ذم اًمؾغي، كجده مرشمبط سموحلروب واًمؼتول، ضموء ذم ًمسون اًمع

: اًمغـقؿي مو أوضمػ قمكم اعمسؾؿقن سمخقؾفؿ وريموهبؿ مـ أمقال اعمنميملم، وجيى هريزىمول إ "

اخلؿس عمـ ىمسؿف اهلل ًمف، ويؼسؿ أرسمعي أمخوؾمفو سملم اعمقضمػلم: ًمؾػورس صمالصمي أؾمفؿ، وًمؾراضمؾ 

وف ؾمفؿ واطمد، وأمو اًمػلء ومفق مو أوموء اهلل مـ أمقال اعمنميملم قمغم اعمسؾؿلم سمال طمرب وٓ إجي

 .(2)"قمؾقف
وسموًمرضمقع إمم أهؾ اًمتػسػم، كرى أهنؿ ىموًمقا سمام ىمول سمف أهؾ اًمؾغي، وسمام يطوسمؼ اًمقاىمع، ويقاومؼ 

اعمممـلَم ىَمْسُؿ همـوئؿفؿ  إذا هَمـُِؿقهو، وأن اًمغـقؿي هل   وهذا شمعؾقؿ مـ اهلل"ومؼوًمقا: احلؼوئؼ،

وىمفر سمؼتول، وأمو اًمػلء ومنكف ممو  اعمول يقصؾ إًمقف مـ مول مـ ظمقل اهلل موًمف أهؾ ديـف، سمغؾبي قمؾقف

أوموء اهلل قمغم اعمسؾؿلم مـ أمقال أهؾ اًمنمك، وهق مو رده قمقفؿ مـفو سمصؾح مـ همػم إجيوف ظمقؾ 

 .(3)"وٓ ريموب، يموٕمقال اًمتل يصوحلقن قمؾقفو، أو يتقومقن قمـفو وٓ وارث هلؿ
ك وًمقس ذم أرسموح ومحدد اًمعؾامء هـو مػفقم اًمغـقؿي واًمػلء، وأكف مرشمبط سموحلروب واعمعور

َقعييمام ادقمً إؿمخوص وٓ مؽوؾمبفؿ،   واعمفديقن. اًمشِّ

                                                 
 .(سمتٍمف)71س، صاكظر: رؾموًمي ذم ومؼف اخلؿ (7)

 .0013، ص"ؿَ ـِ همَ "اكظر: ًمسون اًمعرب، سموب اًمغلم، مودة (9)

 .0/05واكظر: شمػسػم اًمطؼمي، ج ،0/15( اكظر: شمػسػم اسمـ يمثػم: ج0)



 

 

(922) 

 

َقعيواًمقاوح أن  اًمققم يريدون مجع إمقال، وهنبفو مـ اًمـوس واًمعقام، سمحجي اخلؿس  اًمشِّ

َقعيقمؾامء  موذا يريد "اعمزقمقم ًمإلموم،  اًمراومضي مـ إسموطمي اًمسؾى واًمـفى، وهؿ اعمـتػعقن ىمبؾ  اًمشِّ

قمـ أن يؽقن اإلؾمالم  ومضالً  وً ؾماموي وً واًمذي يبقح هذا أيؿؽـ أن يؽقن ديـ همػمهؿ سموخلؿس؟

 .(1)"اًمعظقؿ؟ ويمقػ يـسبقن هذه اعمضؾي ٔل اًمبقً إـمفور؟

 الصٔاو ّاالعتكافأحكاو سابعًا: 
 الصْو الْاجب: -15

-صقم رمضون، واًمؽػورات، ودم اعمتعي" يرى اعمفديقن أن اًمصقم اًمقاضمى ؾمتي، وهل:

 .(2)"، واًمـذر، وآقمتؽوف، وىمضوء اًمقاضمى-طمٍ اعمتؿتع
مو جيى ًمؾزمون كػسف وهق صقم " :أىمسوم اعمػروض قمـد إئؿي إرسمعي، ومفق مأمو اًمصقو

رمضون، ومو جيى ًمعؾي وهق صقم اًمؽػورات، ومو جيى سمنجيوب اإلكسون ذًمؽ قمغم كػسف وهق 

خيوًمػ ذم اًمصقوم اعمـذور، اًمـذر، وهذا اًمؼدر متػؼ قمؾقف قمـد إئؿي، وإن يمون سمعض احلـػقي 

 .(3)"ويؼقل إكف واضمى ٓ ومرض
 الصْو املظتخب: -16

وهق اًمثومـ -صقوم يقم اًمغدير" وشمليت إيوم اًمتل يستحى صقمفو قمـد اعمفديلم، ومـفو:

وهق يقم اخلومس واًمعنميـ مـ ذي اًمؼعدة-، ويقم دطمق إرض-قمنم مـ ذي احلجي
(4)

- ،

صقوم يقم يمؾ مخقس ويمؾ مجعي، وصقوم رضمى، وصقوم ويقم اعمبوهؾي، وأول ذي احلجي، و

صقوم صمالصمي أيوم مـ يمؾ " :ومؿـف، متعدد واًمصقم اعمستحى قمـد أئؿي أهؾ اًمسـي، (5)"ؿمعبون

، وصقوم آصمـلم واخلؿقس، وصقوم قموؿمقراءؿمفر
(6)

، وصقوم يقم قمرومف ًمؾحوج وهمػمه، وصقوم 

 فر ؿمقال، صقم اًمثامكقي مـ ذييقم وإومطور يقم، وهق أومضؾ اًمتطقع، وصقم ؾمتي أيوم مـ ؿم

                                                 
 .0/737جمع آصمـل قمنميي ذم إصقل واًمػروع، اعمقؾمققمي اًمشومؾي،  (7)

 .41ذائع اإلؾمالم، ص (9)

 .9/134اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف، جاكظر: و .7/050جى إرسمعي، اكظر: اًمػؼف قمغم اعمذاه (0)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(7/949، جقط ذم ومؼف اإلمومقياكظر: اعمبس (0)

 .(سمتٍمف) 45اكظر: ذائع اإلؾمالم، ص (1)

قَعيوصقوم هذا اًمققم قمـد  (2)  .7/949عمصقبي واحلزن، اكظر: اعمبسقط، جقمغم وضمف ايؽقن  اًمشِّ
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، -ذو اًمؼعدة وذو احلجي واعمحرم ورضمى- احلجي ىمبؾ يقم قمرومف ًمؾحوج وهمػمه، وإؿمفر احلرم 

 .(1)"وصقم ؿمعبون
اًمصقوم اعمستحى أو اعمسـقن مو يعرف سمققم اعمبوهؾي، وٓ اًمغدير، ومتؾؽ قمبودات  وًمقس ذم

سملمر ممـ ـمؾى اًمعبودة، ومنمو إن شمصؾقا يمام  مذهبقي وًمقسً رسموكقي، واًمعبودات هلل، ومال شمؽقن إٓ

سمحثقا قمـ معبقد يؾقؼ سمصؾقاشمؽؿ قمبودة شمؾقؼ سمف، وإٓومو أن شمعبدوه أمركو اهلل ورؾمقًمف، و

ومعتؼداشمؽؿ
(2)

. 

 تعشٓف االعتكاف: -17

(3)"اًمؾبٌ اعمتطوول ًمؾعبودة، وٓ يصح إٓ مـ مؽؾػ مممـ" ىموًمقا: هق
. 

 .(4)"، قمغم صػي كذيمرهو، وهق ىمرسمي وـموقميذم اعمسجداإلىمومي " أمو قمـد أهؾ اًمسـي، ومفق:
 ػشّط االعتكاف: -18

يصح إٓ ذم أطمد اعمسوضمد  ؾمتي: اًمـقي، اًمصقوم، أن يؽقن صمالصمي أيوم، ٓ فوذائط" ىموًمقا:

مسجد مؽي، ومسجد اًمـبل، ومسجد اجلومع سموًمؽقومي، ومسجد اًمبٍمة، أو مسجد صغم  إرسمعي

ًمف وٓيي يموعمقمم ًمعبده واًمزوج ًمزوضمتف، اؾمتدامي اًمؾبٌ ذم  ، إذن مـ-ومقف كبل أو ويص مجوقمي

(5)"اعمسجد
. 

، واًمتؿققز، ووىمققمف ذم اعمسجد، واًمـقي، اإلؾمالم"ذوط آقمتؽوف قمـد أهؾ اًمسـي:

اًمطفورة مـ اجلـوسمي واحلقض واًمـػوس، وٓ يصح اقمتؽوف اعمرأة سمغػم إذن زوضمفو، وزاد اعموًمؽقي 

                                                 
 .)مرضمع ؾموسمؼ(ومو سمعدهو 9/144اإلؾمالمل وأدًمتف، ج، واًمػؼف 3/73: اعمحغم، جراكظ (7)

وملقمجبفو ومجرت ظمطومف ومتبعفو ومؾام وصؾ إمم  رأت وملرة مجالً "مؼتبس مـ يمالم ًمإلموم اسمـ اجلقزي، وومقف: (9)

يؾقؼ سمدارك ظمذ مـ  وً يؾقؼ سمؿحبقسمؽ أو حمبقسم اً سموب سمقتفو وىمػ وكودى سمؾسون احلول إمو أن شمتخذي دار

، ًمإلموم اعمدهش ، اكظر:"يؾقؼ سمصالشمؽ اً صالة شمؾقؼ سمؿعبقدك أو شمتخذ معبقد هذه إؿمورة إمو أن شمصكم

-م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت7541هـ=9/7011، ط012وان ىمبوين، صاسمـ اجلقزي، حتؼقؼ: مر

 ًمبـون.

 .59( ذائع اإلؾمالم، ص0)

 .0/011اعمغـل، ج (0)

 .(سمتٍمف) 50و59ذائع اإلؾمالم، ص (1)



 

 

(924) 

 

و اًمتطقع، أمو احلـػقي ومنمـمقا اًمصقم ذم آقمتؽوف اًمقاضمى ذط اًمصقم ًمالقمتؽوف اًمقاضمى أ

 .(1)"دون اًمتطقع
ؿسجد معلم، يمام زقمؿ اعمفديقن سمومؾقس مـ ذوط آقمتؽوف حتديده سمؿدة معقـي، وٓ 

َقعي  .اًمشِّ

 أحكاو احلج ّالعنشٗخامظًا: 
 :ّاإلفشاد ّالكشاٌ حج التنتع -19

، ومام زاد مـ يمؾ ضموكى، اً يمقؾق مؽم 99 مؽي ومرض مـ يمون سملم مـزًمف وسملم" فق:وملمو اًمتؿتع وم

 .(2)"مل جيز وجيقز مع آوطرار اً ومنن قمدل إمم اًمؼران أو اإلومراد اظمتقور
مـ يمؾ  اً يمقؾق مؽم 99ومفام ومرض أهؾ مؽي ومـ سمقـف وسمقـفو دون  مو اإلومراد واًمؼرانأو"

 .(3)"اهلديضموز وٓ يؾزمفؿ  اً أو اظمتقور اً ضموكى، وإن قمدل همٓء إمم اًمتؿتع اوطرار
ومرض مـ مل يؽـ مـ طمورضي اعمسجد احلرام، ": فقومقمـد اإلمومقي آصمـل قمنميي،  وأمو

مـ أرسمع ضمفوشمف، ومفمٓء ومروفؿ  وهق يمؾ مـ يمون سمقـف وسملم اعمسجد أيمثر مـ اصمـل قمنم مقالً 

اًمتؿتع مع اإلمؽون، وٓ جيزي قمـفؿ اًمؼران واإلومراد، ومنن مل يتؿؽـقا مـ ذًمؽ ضموز هلؿ اًمؼران 

 .(4)"واإلومراد قمـد اًمرضورة
 :مفطؾق رداـو

أن يبتدئ مـ اعمقؼوت، ومقحرم " قمـد أئؿي أهؾ اًمسـي، وهل يموًمتوزم: يؽقن سمبقون صػي احلٍ

سمعؿرة، ويدظمؾ مؽي، ومقطقف ًمؾعؿرة، ويسعك، وحيؾؼ أو يؼٍم، ويتحؾؾ مـ قمؿرشمف سمام ومعؾ، 

يمون يقم اًمؽمويي أطمرم سموحلٍ مـ ، ومنذا ويؼطع اًمتؾبقي إذا اسمتدأ سموًمطقاف، ويؼقؿ سمؿؽي طمالًٓ 

، ويشؽمط أن حيرم مـ احلرم6 ٕن اعمتؿتع ذم معـك اعمؽل، ومقؼوت اعمؽل ذم وً اعمسجد احلرام كدسم

                                                 
 .(سمتٍمف) 107و7/101اعمذاهى إرسمعي، جر: اًمػؼف قمغم اكظ (7)

 .(سمتٍمف)792اكظر: ذائع اإلؾمالم، ص (9)

 .793كػسف، ص اعمرضمع (0)

 .7/012كظر: اعمبسقط ذم ومؼف اإلمومقي، جا (0)
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(1)"احلٍ: احلرم، صمؿ يػعؾ مو يػعؾف احلوج  اعمـػرد
قمغم مـع اًمتؿتع سمحورضي اعمسجد وٓ دًمقؾ "، 

 .(2)"ومعل وأمحد، وهمػمهؿاحلرام، وهذا مو اظمتوره اجلؿفقر، وومقفؿ موًمؽ واًمشو
َقعيا شملظمذ ، ومؾامذؾمـيً و وً هذا هق اًمقارد يمتوسم" سمـظوم اًمتؿتع ودمعؾف هق اًمػرض عمـ سمعد  اًمشِّ

قمـ مؽي ٓ حيؾ ًمف همػمه، ودمعؾ اإلومراد واًمؼران ومرض مـ ىمرب ٓ حيؾ ًمف همػمه؟ وسمامذا يػنون 

 حيؾقا مـ إطمرامفؿ طمتك طمٍ رؾمقل اهلل وقمكمٌّ معف، ومـ يمون معف اهلدي مـ اًمصحوسمي طمقٌ مل

َقعي، ومؾامذا مه ومقف اًمـبل وقمكمٌّ إموم اً أمتقه سموإلمجوع؟ هؾ هق سموـمؾ إذ ، أو هق ضموئز ومؾامذا اًمشِّ

 .(3)"يؿـعقكف؟
َقعيقؾ مو دًم إذا يمون ًمديؽؿ دًمقؾ ذم حتديد شمؾؽ اعمسووموت، وإـمالق هذه إطمؽوم؟  اًمشِّ

روتؿ مسوومي ًمؾؿتؿتع سموحلٍ أن يؽقن سمقـف وماًمعؾي اًمتل مـ أضمؾفو طمتك كعرف  خرضمقه ًمـو،ومؾت

أهؾ اًمسـي ومؼد أظمذوا أطمؽومفؿ وذائعفؿ قمـ رؾمقل اهلل يمقؾقمؽمًا ومليمثر، وملمو  99وسملم مؽي 

.ومل يبتدقمقا ؿمقئًو مـ قمـد أكػسفؿ ، 

                                                 
 .(سمتٍمف)9949و0/9947اكظر: اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف، ج (7)

 ومو سمعدهو. 7/297، جاًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي (9)

َقع (0) ، 352صاًمديمتقر حمؿد حمؿد إسمراهقؿ اًمعسول، آصمـل قمنميي ومـفجفؿ ذم شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ،  ياًمشِّ

 هـ.7/7093ط
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 ػٌْٝ األطشٗاليكاح ّ مظاٜلاملطلب الجاىٕ: 
ؾمـي اًمـؽوح، ومؼد ضمعؾف اهلل  وآيوت ذم ظمؾؼف، ومـ سملم هذه اًمســ وأيوت، وً ؾمــ إن هلل 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ آيي مـ أيوت، ومؼد ىمول شمعومم:

ومفق ؾمـي إكبقوء  ،[97]اًمروم: ژڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ

 ہ ہ     ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ ، ىمول شمعومم:وً مجقع

أكف مـ ؾمـتف، ومحثـو   وأظمؼم اًمـبل، [04]اًمرقمد: ژ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ

ـَؽِـ ي َأُصوُم َوُأْؽطُِر، َوُأَصظ  َوَأْرُؾُد، » ل:قمؾقف، طمقٌ ىمو ـَُه،  َْخَشاُؿْم َّللَِِّ َوَأْتَؼاُؿْم  َٕ َأَما َواَّللَِّ إيِن  

ُج اــ َساَء، َؽَؿْن َرِؼَب َطْن ُسـَّتِي َؽَؾْقَس ِمـ ي «َوَأَتَزوَّ
(1). 

، واًمتل مل يغػؾفو وآداسمفؾف أطمؽومف وم ومعومؾي مـ اعمعومالت، واًمـؽوح يمنميعي مـ اًمنمائع،

َقعياًمنمع، ًمؽـ صمؿي ظمالف سملم مو ىمول سمف أهؾ اًمسـي، وسملم مو ىمول سمف اعمفديقن  ، وسمؿطوًمعي اًمشِّ

واًمـؽوح قمـد اعمفديلم، صمالصمي أىمسوم:  ؾؼي سموًمـؽوح، يتضح اًمتبويـ سمقـفؿ،سمعض إطمؽوم اعمتع

 اًمـؽوح اًمدائؿ، واًمـؽوح اعمـؼطع، وكؽوح اإلموء.
 ح اـدائم:حؽم اــؽا -1

َقعي يليت اعمفديقن اًمـؽوح " شمشجع قمغم اًمرذيؾي، ومقؼقًمقن:سملطمؽوم ختوًمػ اًمػطرة، و اًمشِّ

 .(2)"وً مستحى عمـ شموىمً كػسف، مـ اًمرضمول واًمـسوء، ومـ مل شمتؼ كػسف مستحى أيض
ذيمر اإلموم اسمـ طمجر ومؼد طمؽؿ اًمـؽوح قمـد أهؾ اًمسـي:أمو 

(3)
 ٓسمـ دىمقؼ  وً ذم اًمػتح، يمالم 

 

                                                 
 (.1120، طمديٌ)7959صحقح اًمبخوري، يمتوب اًمـؽوح، سموب اًمؽمهمقى ذم اًمـؽوح، ص (7)

 .735إلؾمالم، صذائع ا (9)

ًمديـ، اسمـ طمجر، مـ أئؿي اًمعؾؿ واًمتوريخ،  سمـ حمؿد اًمؽـوين اًمعسؼالين، أسمق اًمػضؾ، ؿمفوب اأمحد سمـ قمكم (0)

هـ، أمو 419هـ، وشمقذم ؾمـي 330أصؾف مـ قمسؼالن سمػؾسطلم، ومقًمده وووموشمف سموًمؼوهرة، طمقٌ وًمد ؾمـي 

صحوسمي. اكظر: إقمالم شمصوكقػف ومؽثػمه، مـفو: ومتح اًمبوري ذم ذح صحقح اًمبخوري، اإلصوسمي ذم متققز اًم

 .(سمتٍمف)7/734ًمؾزريمكم، ج



 

 

(937) 

 

اًمعقد
(1)

ومقام إذا ظموف  اـوجوبىمسؿ سمعض اًمػؼفوء اًمـؽوح إمم إطمؽوم اخلؿسي وضمعؾ " :، وومقف

وهق اعموزري  ،ويمذا طمؽوه اًمؼرـمبل قمـ سمعض قمؾامئفؿ ،اًمعـً وىمدر قمغم اًمـؽوح وشمعذر اًمتني

ىمول وموًمقضمقب ذم طمؼ مـ ٓ يـؽػ
(2)

ذم طمؼ مـ خيؾ  واـتحريمقمـ اًمزكو إٓ سمف يمام شمؼدم ىمول  

ذم طمؼ مثؾ هذا طمقٌ  واـؽراهةواإلكػوق مع قمدم ىمدرشمف قمؾقف وشمقىموكف إًمقف  ،طءسموًمزوضمي ذم اًمق

ٓ إرضار سموًمزوضمي ومنن اكؼطع سمذًمؽ قمـ رء مـ أومعول اًمطوقمي مـ قمبودة أو اؿمتغول سموًمعؾؿ 

اؿمتدت اًمؽراهي وىمقؾ اًمؽراهي ومقام إذا يمون ذًمؽ ذم طمول اًمعزوسمي أمجع مـف ذم طمول اًمتزويٍ 

مـ يمثر ؿمفقة وإقمػوف كػس وحتصلم ومرج وكحق  اً صؾ سمف معـك مؼصقدومقام إذا طم وآستحباب

ومقام اكتػً اًمدواقمل واعمقاكع ومـفؿ مـ اؾمتؿر سمدقمقى آؾمتحبوب ومقؿـ هذه  واإلباحةذًمؽ 

صػتف ًمؾظقاهر اًمقاردة ذم اًمؽمهمقى ومقف ىمول قمقوض هق مـدوب ذم طمؼ يمؾ مـ يرضمك مـف اًمـسؾ 

ًمعؿقم ىمقًمف ٓ رهبوكقي ذم  وً ل إكف مـدوب أيضوىمد يؼو ،وًمق مل يؽـ ًمف ذم اًمقطء ؿمفقة

 .(3)"اإلؾمالم
إذا يمون خيوف قمغم كػسف مـ اًمقىمقع وذم ذًمؽ سمقون ٕطمؽوم اًمـؽوح، وهق مو ىمد يؽقن واضمًبو 

ذم اًمػوطمشي، وىمد يؽقن طمراًمو إذا أظمؾ سمحؼقق اًمزوضمي، أو مبوطًمو إذا اكتػً اعمقاكع، أو مستحًبو 

 .ذم طموًمي قمدم اًمؼدرة قمغم اإلكػوقمؽروًهو إذا شمؿ اًمتحصلم واإلقمػوف، أو 

 

 

                                                 
د سمـ قمكم سمـ وهى سمـ مطقع أسمق اًمػتح، شمؼل اًمديـ اًمؼشػمي، اعمعروف يملسمقف وضمده سموسمـ دىمقؼ هق: حمؿ (7)

، اكظر: إقمالم، ًمؾزريمكم، م7019م، وشمقذم قموم 7994اًمعقد، مـ أيموسمر قمؾامء إصقل، وًمد قموم 

 .2/940ج
ٌَ َأْكُؽُػف َكْؽػًو َأي َأىْمَطعتف َوَذًمَِؽ (9) ـِ إَمر،  ، إَِذا اْكَؼَطَع قَمـَْؽ اًمـَّْؽُػ: َمْصَدُر َكَؽْػً اًمغق وَكؽَِػ اًمرضمُؾ قَم

، َكَؽػوً  . اكظر: ًمسون اًمعرب، ومصؾ اًمـقن، مودة )كؽػ(، واؾْمَتـَْؽَػ: َأكِػ َواْمتَـَع سمِوًْمَؽْنِ

 ) سمتٍمف (.0100و0100ص

 .(سمتٍمف)5/777ري، جومتح اًمبواكظر:  (0)



 

 

(939) 

 

حؽم كؽاح اــاصب -2
(1)

: 

يصح كؽوح اًمـوصى اعمعؾـ سمعداوة أهؾ اًمبق6ً ٓرشمؽوسمف مو يعؾؿ ٓ " ومعـد اعمفديلم أكف:

 .(2)"سمطالكف مـ ديـ اإلؾمالم

 مظاٜل يف الشضاع:-3
تؾػ اعمفديقن واومؼ اعمفديقن آصمـل قمنميي وأهؾ اًمسـي ذم اًمتحريؿ سموًمرووع، ًمؽـ اظم

وموعمفديقن يرون اًمتحريؿ إذا سمؾغً وآصمـو قمنميي مع أهؾ اًمسـي، ذم اًمعدد اًمذي يؼع سمف اًمتحريؿ، 

وًمقؾي، سمؼققد صمالصمي: اًمروعي يمومؾي،  وً مخس قمنمة روعي، أو روع يقم"قمدد اًمروعوت 

 .(3)"اًمروعوت متقاًمقوت، وأن يرشمضع مـ اًمثدي
قمـ زيود سمـ ":واًمطقد ذم سموب اًمرووع، وومقف مع أول روايي ذيمرهو وً وهذا مطوسمؼ متوم

هؾ ًمؾرووع طمد يمظمذ سمف؟ ومؼول: ٓ حيرم اًمرووع أىمؾ مـ   ؾمقىمي، ىمول: ىمؾً ٕيب ضمعػر

رووع يقم وًمقؾي، أو مخس قمنمة روعي متقاًمقوت مـ امرأة واطمدة مـ ًمبـ ومحؾ واطمد مل يػصؾ 

 .(4)"سمقـفـ سمروعي امرأة همػمهو
 عمذاهى إرسمعي، ومتػصقؾفو يموًمتوزم:أمو قمدد اًمروعوت اعمحرمي ذم ا

واًمرووع اًمذي ٓ يشؽ ذم " وهق مذهى احلـوسمؾي، ىمول اسمـ ىمدامي:مخس روعوت،  -

(5)"، وهق ىمقل اًمشوومعلحتريؿف، أن يؽقن مخس روعوت ومصوقمدا
َا " ، ودًمقؾفؿ: َشَة، َأهنَّ

َطْن َطائِ

ـَْت:  ـُْؼْرآِن: َطْػُ َرَضَعا»َؾا ْمَن، ُثمَّ ُكِسْخَن، بَِخْؿٍس َؿاَن ؽِقََم ُأْكِزَل ِمَن ا ر  ٍت َمْعُؾوَماٍت ُُيَ

َ َرُسوُل اَّللِ  ـُْؼْرآنِ َمْعُؾوَماٍت، َؽُتُوِف  «، َوُهنَّ ؽِقََم ُيْؼَرُأ ِمَن ا
(6)

. 

                                                 
د ظمؾػوء اهلل ذم أروف، أو أشمبوقمف اعمممـلم سمف6 ٕهنؿ اًمـوصبل ذم كظر اعمفديلم: هق مـ يـصى اًمعداء ٕطم( و7)

 .075مممـقن سمف، اكظر: اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم، ص

 .753( ذائع اإلؾمالم، ص9)

 .(سمتٍمف) 745اكظر: ذائع اإلؾمالم، ص (0)

، 131، صأسمقاب اًمرووعٕيب ضمعػر اًمطقد،  ،ومقام اظمتؾػ مـ إظمبور آؾمتبصور (0)

 .ًمبـون-ممؾمسي إقمؾؿل ًمؾؿطبققموت، سمػموتم، 9111=هـ7/7092ط

 .()مرضمع ؾموسمؼ(سمتٍمف)77/071اكظر: اعمغـل، ج (1)

 (.7019، طمديٌ)320صحقح مسؾؿ، يمتوب اًمرووع، سموب اًمتحريؿ سمخؿس روعوت، ص (2)



 

 

(930) 

 

وهق مذهى اإلموم أسمق طمـقػي واإلموم موًمؽ، أهنؿ مل يشؽمـمقا "، أو يمثراًمرووع  ّؾ ىمَ  -

(1)"وًمق ىمطرة اً يمون أو يمثػم ىمؾقالً  وً ، وإكام اًمرووع حيرم مطؾؼاً قمدد
 :، ودًمقؾفؿ قمؿقم أيي

ن م مِ رُ ن اـرضاع ما َُيْ م مِ رُ َُيْ » ، واحلديٌ:[90]اًمـسوء: ژک  ک کژ

«بَس ــَّ ا
(2). 

وهذا مو صمبً ذم اًمسـي، وىمول سمف إئؿي، وؾَمؾَّْؿـو سمف ومفؿ طمػظ اًمديـ ًمألمي، وكرد مو ىمول سمف 

َقعياعمفديقن و  تفؿ ظموويي ٓ يصح كسبتفو إمم رؾمقل اهلل.آصمـل قمنميي، وملدًم اًمشِّ

 مً الجذٖ: ٘عاالشض
ىمول أسمق طمـقػي، "ومعـد أئؿي اعمذاهى إرسمعي ٓ يشؽمـمقن أن يؽقن اًمرووع مـ اًمثدي، وإكام 

أن ُيَصىَّ ذم طمؾؼف -واًمقضمقر-وهق أن ُيَصىَّ اًمؾبـ ذم أكػف مـ إكوء-وموًمؽ واًمشوومعل: اًمسعقط

(3)"ووعون يمتحريؿ اًمرمَ رِّ حُيَ  -وً صب
يموًمرووع، ويمذا  واًمسعقط"وحلـوسمؾيبمقاومؼ عمذههق و ،

 .(4)"اًمقضمقر
 حكه ىكاح املتع٘ عيذ املَذٓني:-4

ذم ديـ اإلؾمالم6 ًمتحؼؼ ذقمقتف، وقمدم مو يدل قمغم ؾموئغ " ومحؽؿف قمـد اعمفديلم أكف:

(5)"رومعف
ىمً وقمـدمو ؾُمئؾ اًمقامين، مو هق احلؽؿ سمخصقص اًمزواج اعممىمً؟ ىمول: اًمزواج اعمم" ،

(6)"ضموئز
. 

َٔعّ٘بأقْال أٜن٘  الكشآٌ ّالظي٘بإبطال املتع٘   :الؼِّ
يمام زقمؿ اعمفديقن وآصمـو قمنميي، ويمذسمقا قمغم اهلل وقمغم  تعي طمرام، وًمقسً طمالًٓ إن اعم

رؾمقًمف وقمغم أئؿتفؿ، وىمد سمدأت اًمرد سموًمؼقل سملن اعمتعي طمرام6 ٕهنؿ يبقسمقن ويعـقكقن ًمؾؿتعي ذم 

                                                 
 .(سمتٍمف) 994اًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي، يمتوب اًمـؽوح، ذوط اًمرووع، ص (7)

اًمشفودة قمغم إكسوب، واًمرووع اعمستػقض، واعمقت "سموب  صحقح اًمبخوري، يمتوب اًمشفودات،( 9)

 (.9201، طمديٌ)200، ص": أروعتـل وأسمو ؾمؾؿي صمقيبي، واًمتثبً ومقفاًمؼدي، وىمول اًمـبل

 .71/4اعمحغم، ج (0)

 .77/070اعمغـل، ج (0)

 .754ذائع اإلؾمالم، ص (1)

 .997(، ص799( اكظر: اجلقاب اعمـػم قمؼم إصمػم، ؾممال رىمؿ)2)



 

 

(930) 

 

أو كؽوح اعمتعي، وحيؽؿقن سمصحتف وضمقازه، وكحـ أهؾ اًمسـي كحؽؿ  يمتبفؿ سمتحؾقؾ اعمتعي،

، وأمو يمذهبؿ قمغم اهلل، ومألهنؿ اؾمتدًمقا سمآيوت مـ اًمؼرآن، ًمقس هلو اً واطمد سمبطالكف وومسوده ىمقًٓ 

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ أدكك صؾي سمـؽوح اعمتعي، وهل ىمقًمف شمعومم:

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ

 ومؼد سمدأ هبو اًمطقد سموب حتؾقؾ اعمتعي، وومقف: ،[90]اًمـسوء: ژڇ ڇ ڇ چ چ چچ

: ؾملًمً أسمو ضمعػر قمـ اعمتعي؟ ومؼول: كزًمً ذم اًمؼرآن: وذيمر أيي قمـ أيب سمصػم ىمول"

 .(1)"...اًمسوسمؼي
 واـرد طؾقفم ِف هذا آستدٓل:

شمدل قمغم اعمتعي يمام يمذب اعمفديقن  الً سموًمرضمقع إمم أىمقال اعمػنيـ ذم هذه أيي، وهؾ ومع 

َقعي  ، أم موذا؟ وموًمبدايي اعمنمىمي أن أيي طمجي قمغم مـ اؾمتدل هبو قمغم اعمتعي، اًمشِّ

وموهلل قمزوضمؾ يؼقل: ومآشمقهـ أضمقرهـ، وإضمقر هل اًمصداق، سموشمػوق أهؾ اًمعؾؿ، وسمف ىمول 

سموًمصقاب، شملويؾ مـ شملوًمف:  اًمتلويؾلم ذم ذًمؽ وممأو" اًمطؼمي سمعد ذيمره شملويالت اًمعؾامء ومقفو:

ومام كؽحتؿقه مـفـ ومجومعتؿقه، وملشمقهـ أضمقرهـ ًمؼقوم احلجي سمتحريؿ اهلل متعي اًمـسوء قمغم همػم 

أن هذه أيي  وكحـ كرى"، (2)"وضمف اًمـؽوح اًمصحقح أو اعمُؾؽ اًمصحقح قمغم ًمسون رؾمقًمف

(3)"سمذًمؽ وً سمؿعزل قمـ أن شمؽقن كوزًمي ذم كؽوح اعمتعي، وًمقس ؾمقوىمفو ؾموحم
و متعي اًمـؽوح أم"و  ،

 .(4)"وكؽوح اعمتعي ومؾؿ يـزل ىمرآن ومقفو وومقف
سمف مـ إسموطمي كؽوح اعمتعي ذم اًمؼرآن  قاػسود مو اؾمتدًمشمؽقن اًمـفويي اعمحرىمي ًمؾشقعي، سموسمف 

ريؿ، ومؾقس ذم اًمؼرآن مو يدل قمغم كؽوح اعمتعي، وإكام هل مـ مؽوئدهؿ ومطوقمـفؿ ذم اًمؼرآن اًمؽ

 ًمؾقصقل إمم همويتفؿ.

                                                 
 .)مرضمع ؾموسمؼ(101ٓؾمتبصور ومقام اظمتؾػ مـ إظمبور، صا (7)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(9/002شمػسػم اًمطؼمي، ج (9)

 .)مرضمع ؾموسمؼ(1/77ير واًمتـقير، اًمطوهر سمـ قموؿمقر، جاًمتحر (0)

قَعياًمقؿمقعي ذم كؼد قمؼوئد ( 0)  .)مرضمع ؾموسمؼ(797، صاًمشِّ



 

 

(931) 

 

ـ اًمسـي اًمـبقيي، ومؼد شمضوومرت إدًمي وشمقاشمرت اًمروايوت قمـ رؾمقل اهلل وقمـ أمو م

َقعيو اشمػؼ ومؼفوء اًمسـي "اًمصحوسمي، سمتحريؿ كؽوح اعمتعي ذم اإلؾمالم، وىمد قمغم أن متعي اًمـسوء  اًمشِّ

َقعييموكً منموقمي ذم أول اإلؾمالم، واظمتؾػقا ذم كسخ ضمقازهو، ومذهى   إمم أهنو سموىمقي إمم يقم  اًمشِّ

 .(1)"ومي، وىمول اًمسـي سمؾ هل طمرام إمم يقم اًمؼقومياًمؼق
سموب هنل " ومؼد سمقب اإلموم اًمبخوري ذم صحقحف، سمعـقان:ومـ إدًمي قمغم حتريؿ اعمتعي: 

َثـَا َماـُِك ْبُن إِْسََمِطقَل،  هبذه اًمروايي: اًمبوب ، وصدر"اً قمـ كؽوح اعمتعي أظمػم  رؾمقل اهلل َحدَّ

َثـَا اْبُن ُطَقْقـََة، أَ  ، َوَأُخوُه َطْبُد اَّللَِّ ْبُن َحدَّ ِد ْبِن َطِظٍّ يِن احَلَسُن ْبُن حُمَؿَّ ، َيُؼوُل: َأْخَزَ ْهِريَّ ُه َسِؿَع اـزُّ كَّ

ٍد، َطْن َأبِقِفََم، َأنَّ َطؾِقّ  ْبِن َطبَّاٍس:  اً حُمَؿَّ
ِٓ وِم احُلُؿِر  إِنَّ اــَّبِيَّ »، َؾاَل  هَنَى َطِن ادُْتَعِة، َوَطْن حُلُ

«ْهؾِقَِّة، َزَمَن َخْقَزَ إَ 
(2)

. 
، وسمقون أكف أسمقح، صمؿ كسخ، صمؿ سموب كؽوح اعمتعي) وىمد سمقب اإلموم مسؾؿ ذم صحقح، سمعـقان:

،  ، وومقف:(أسمقح، صمؿ كسخ، واؾمتؼر حتريؿف إمم يقم اًمؼقومي َفـِي  َة اجْلُ بِقِع ْبِن َسْزَ َطْن َطْبِد ادَْؾِِك ْبِن اـرَّ

ْ َكْخُرْج  َأَمَرَكا َرُسوُل اَّللِ »ِه، َؾاَل: َطْن َأبِقِه، َطْن َجد   َة، ُثمَّ ََل ـَْػْتِح، ِحَع َدَخْؾـَا َمؽَّ بِادُْْتَعِة َطاَم ا

«ِمـَْفا َحتَّى هَنَاَكا َطـَْفا
(3)

. 

وهؽذا يمام اشمضح ًمؽؾ صوطمى سمٍم وسمصػمة، طمرمي كؽوح اعمتعي ذم اًمؼرآن واًمسـي اًمنميػي، 

قمـ زيد سمـ  م اعمعتؿدة، ًمقىمعً أقمقــو قمغم مو جيزم سموًمتحريؿ، وومقف:سمؾ ًمق رضمعـو إمم يمتى اًمؼق

«وكؽاح ادتعة ،حلوم احلؿر إهؾقة  حرم رسول اَّلل»قمـ آسموئف قمـ قمكم، ىمول:  قمكم
(4). 

َقعيو"  ٓ شمـؽر هذه اًمروايي، وإن ىموًمً إهنو وردت مقرد اًمتؼقي، ودقمقى اًمتؼقي سمعد  اًمشِّ

                                                 
قَعيسملم اًمسـي و (7) ، اًمديمتقر -اإلمومقي أهؾ اًمسـي واجلامقمي َقعياًمشِّ اعمسوئؾ اًمػؼفقي اًمتل ظموًمػ ومقفو  -اًمشِّ

 م، سمقً احلؽؿي، دمشؼ.9112=هـ7/7092، ط310كون اًمصقاف، صحمؿد ذيػ قمد

، صحقح مسؾؿ، يمتوب اًمـؽوح، (1771، طمديٌ رىمؿ)7010صحقح اًمبخوري، يمتوب اًمـؽوح، ص (9)

 (.7013، طمديٌ رىمؿ)307ص

 (.7012، طمديٌ رىمؿ)395صحقح مسؾؿ، يمتوب اًمـؽوح، ص (0)

، وىمول: وموًمقضمف ذم هذه اًمروايي أن كحؿؾفو قمغم 107آؾمتبصور، يمتوب اًمـؽوح، سموب حتؾقؾ اعمتعي، ص (0)

اًمتؼقي، ٕهنو مقاومؼي عمذهى اًمعومي وإظمبور إوًمي مقاومؼي ًمظوهر اًمؽتوب وإمجوع اًمػرىمي قمغم مقضمبفو، 

 ومقجى أن يؽقن اًمعؿؾ هبو دون هذه اًمروايي اًمشوذة.



 

 

(932) 

 

 .(1)"ـمعـ قمغم ديـ اإلمومصمبقت اًمروايي هراء وهقاء، وهل 
 واًمؽؾؿي إظمػمة واًمصحقحي "يتبلم سمليمثر مـ دًمقؾ طمرمي كؽوح اعمتعي ذم اإلؾمالم،  وقمؾقف:

، ومو قمدا ذًمؽ ومفق سموـمؾ وً وكص وً هل أن اًمؼقل سمبطالن هذا اًمـؽوح هق اإلؾمالم ذم طمؼقؼتف روطم

 .(2)"وٓ أؾموس ًمف
 اـطالق:اإلشفاد رشط ِف -5

وٓ سمد مـ طمضقر ؿموهديـ " ؿمفود ذط ذم صحي اًمطالق، ومؼوًمقا:ومؼد اقمتؼم اعمفديقن اإل

يسؿعون اإلكشوء ؾمقاء ىمول: هلام إؿمفدا أو مل يؼؾ، وؾمامقمفام اًمتؾػظ ذط ذم صحي اًمطالق طمتك 

(3)"ًمق دمرد قمـ اًمشفودة
يمؾ ـمالق مل حيرضه ؿموهدان مسؾامن قمدٓن ٓ يؼع "وقمـد اإلمومقي، ، 

(4)"قمـدكو
. 

قمـدهؿ، ومنذا يمون اعمفديقن ىموًمقا  ذم اًمطالق وً ى إرسمعي، ًمقس ذـماعمذاه ذمًمؽـ اإلؿمفود 

سملرسمعي أريمون ذم اًمطالق وهل: اعمطؾؼ واعمطؾؼي واًمصقغي واإلؿمفود، وملريمون اًمطالق قمـد أهؾ 

بل، اًمزوضمي: ومال يؼع اًمطالق قمغم إضمـبقي، اًمصقغي: ومال يؼع ـمالق إضمـ :اًمزوج" اًمسـي هل:

 .(5)"، اًمؼصد: سملن يؼصد اًمطالقأو يمـويي وً وهل اًمؾػظ سحي
مذهى اجلؿفقر ذم إيؼوع اًمطالق، وًمق مـ همػم ؿموهديـ ًمظوهر أيي،  واًمراضمح واهلل أقمؾؿ"

ضمرى ذم قمفد اًمـبل أو أصحوسمف واؿمؽمط ومقف اإلؿمفود،  وً وٕكف مل يثبً ذم اًمسػمة أو اًمسـيأن ـمالىم

 .(6)"أو صمبً ومقف اإلؿمفود
 
 
 

                                                 
 .792قعي، صؿمقًما (7)

َقعيكؽوح اعمتعي قمؼم اًمتوريخ وومقف إًمزام ( 9) ، شموريخ 00قي حمؿد ؾمومل، صسمتحريؿفو ذم اًمنميعي، قمط اًمشِّ

 هـ سمدون رىمؿ، مطبعي اعمدين، اًمؼوهرة.7052 :اًمطبعي

 .990ذائع اإلؾمالم، ص (0)

 .1/0اعمبسقط ذم ومؼف اإلمومقي، ج (0)

 .(سمتٍمف) 0/905ج ،قيمتوب اًمطالًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي، اكظر: ا (1)

َقعيسملم اًمسـي و (2) قَعي، اعمسوئؾ اًمػؼفقي اًمتل ظموًمػ ومقفو اًمشِّ  .392اإلمومقي أهؾ اًمسـي واجلامقمي، ص اًمشِّ
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 اـؽـاية ِف اـطالق:-6

وٓ يؼع اًمطالق " ومؼوًمقا: ديقن أن اًمطالق ٓ شمصح ومقف إٓ إًمػوظ اًمٍمحيي،يرى اعمف

 وً سموًمؽـويي، ومؾق ىمول: هذه ظمؾقي، أو سمريي، أو طمبؾؽ قمغم همورسمؽ، أو أحلؼل سملهؾؽ، مل يؽـ ؿمقئ

 .(1)"كقى اًمطالق أو مل يـقه
 صالق اـؽـاية ِف ادذاهب إربعة:حؽم 

: أن مـ ىمول رويـو قمـ اًمشعبل واحلسـ" ذًمؽ، ومؼول:أىمقال إئؿي ذم ذيمر اإلموم اسمـ طمزم 

ٓمرأشمف، أحلؼل سملهؾؽ، ومفق قمغم مو كقى، وهق ىمقل موًمؽ واًمشوومعل، وىمول أسمق طمـقػي 

ومفل صمالث،  وً وأصحوسمف: إن كقى واطمدة أو اصمـتلم ومفل ـمؾؼي واطمدة سموئـي وٓ سمد، وإن كقى صمالصم

 .(2)"ومؾقس ـمالق وً وإن مل يـق ـمالىم
ىمول أسمق قمبداهلل: وإذا ىمول هلو: أكً " :مو ىموًمف اسمـ ىمدامي ؾي ذم هذه اعمسلًمي ومفقوأمو رأي احلـوسم

ظمؾقي، أو أكً سمريي، أو أكً سموئـ، أو طمبؾؽ قمغم همورسمؽ، أو احلؼل سملهؾؽ، ومفق قمـدي صمالث، 

وًمؽـل أيمره أن أومتل سمف، ؾمقاء دظمؾ هبو أو مل يدظمؾ، وطمؽك اسمـ أيب مقؾمك قمـ اإلموم أمحد 

 وً : أهنو صمالث، واًمثوكقي: ُيْرضَمع إمم مو كقاه، وهق مذهى اًمشوومعل، ومنن مل يـق ؿمقئروايتلم6 إطمدامهو

 .(3)"وىمعً واطمدة 
ىموًمقا سمقىمقع ـمالق اًمؽـويي، ويرضمع ومقف إمم كقي اعمطؾؼ، وملمر أن إئؿي إرسمعي  واحلاصل:

َقعياًمـقي مقيمقل إًمقف، وًمقس يمام ىمول اعمفديقن  كقاه أو مل يـقه،  أن اًمطالق سموًمؽـويي ٓ يؼع، اًمشِّ

 وهذا همػم صحقح، وإدًمي ود هذا اًمؼقل.
 حؽم اـطالق ِف احلقض:-7
 ًمؾطالق اًمبدقمل، صمؿ ىموًمقا اً اعمفديقن اًمطالق إمم ؾمـل وسمدقمل، وذيمروا صقر ؿَ سَّ ىمَ 

 .(4)"واًمؽؾ سموـمؾ ٓ يؼع معف ـمالق":قمـف

                                                 
 .(سمتٍمف) 990و999ذائع اإلؾمالم، ص (7)

 .(سمتٍمف) 71/744اعمحغم، ٓسمـ طمزم، ج (9)

 .(سمتٍمف) 020و71/020اكظر: اعمغـل، ج (0)

 .991ذائع اإلؾمالم، ص (0)
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ٍب " :مو ضموء ذم احلديٌ اًمصحقحويؽػل ذم اًمرد قمؾقفؿ:  ، َؾاَل:  َطْن َأِِب َؼالَّ ُيوُكَس ْبِن ُجَبْرٍ

َق اْمَرأَ  ْبِن ُطَؿَر: َرُجٌل َصؾَّ ِٓ َق اْمَرَأَتُه َتُه َوِهَي َحائٌِض؟ َؽَؼاَل: ُؾْؾُت  َتْعِرُف اْبَن ُطَؿَر إِنَّ اْبَن ُطَؿَر َصؾَّ

َـّبِيَّ  ٌض، َؽَلَتى ُطَؿُر اـ
ـَُه، َؽَلَمَرُه َأْن ُيَراجِ َوِهَي َحائِ َؼَفا َؽَذَؿَر َذـَِك   َعَفا، َؽإَِذا َصُفَرْت َؽَلَراَد َأْن ُيَطؾ 

ْؼَفا، ُؾْؾُت: َؽَفْل   .(1)"َأَرَأْيَت إِْن َطَجَز َواْسَتْحَؿَق؟؟ َؾاَل: اً َطدَّ َذـَِك َصاَلؾ َؽْؾُقَطؾ 
، احلوئؾ سمغػم رووهو ومؾق ـمؾؼفو أصمؿأمجعً إمي قمغم حتريؿ ـمالق احلوئض " ، ومؼدوقمؾقف

: وؿمذ سمعض أهؾ اًمظوهر ومؼول ،سمـ قمؿر اعمذيمقر ذم اًمبوباوًمرضمعي حلديٌ ووىمع ـمالىمف ويممر سم

ٓ يؼع ـمالىمف ٕكف همػم ملذون ًمف ومقف وملؿمبف ـمالق إضمـبقي واًمصقاب إول وسمف ىمول اًمعؾامء يموومي 

 .(2)"ودًمقؾفؿ أمره سمؿراضمعتفو وًمق مل يؼع مل شمؽـ رضمعي

 امل املتْفٙ عيَا صّجَا:احلعذٗ -8
، وىمد ومصؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـي اًمـبقيي ذًمؽ، اإلؾمالمل هلو أكقاعإن اًمعدة ذم اًمػؼف 

 ومـفو:

، ومعدهتو شمـتفل سمقوع محؾفو، ؾمقاء موت قمـفو زوضمفو أو ـمؾؼفو، أن شمؽقن طمومالً  إوغ:

 .[0]اًمطالق: ژوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ ًمؼقًمف شمعومم:

، ًمؼقًمف اً نم، ومعدهتو أرسمعي أؿمفر وقم-همػم طمومؾ-أن يؿقت قمـفو زوضمفو وهل طموئؾ اـثاكقة:

 ڀ ڀ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ شمعومم:

 .[900]اًمبؼرة: ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ًمؼقًمف شمعومم: 6، ومعدهتو صمالصمي أىمراءوً ويموكً طموئض إذا ـمؾؼفو وًمقسً طمومالً  اـثاـثة:

 .[994]اًمبؼرة: ژچ چ چ   ڃ ڃژ

  ؿمفر، ًمؼقًمف شمعومم:إذا ـمؾؼفو وهل صغػمة أو آيسي مـ احلقض، ومعدهتو صمالصمي أ اـرابعة:

                                                 
، 7005، ص"مـ ـمؾؼ، وهؾ يقاضمف اًمرضمؾ امرأشمف سموًمطالق؟"صحقح اًمبخوري، يمتوب اًمطالق، سموب (7)

حتريؿ ـمالق احلوئض سمغػم رووهو، وأكف ًمق "(، صحقح مسؾؿ، يمتوب اًمطالق، سموب 1914طمديٌ)

 (.7037، طمديٌ)332، ص"ظموًمػ وىمع اًمطالق ويممر سمرضمعتفو

 .71/11صحقح مسؾؿ سمنمح اًمـقوي، جاكظر:  (9)



 

 

(935) 

 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈژ

 .[0]اًمطالق:ژى

َقعيواخلالف اًمذي سملم اعمفديلم  اعمتقرم قمـفو زوضمفوإذا  وسملم أهؾ اًمسـي، ذم قمدة احلومؾ اًمشِّ

إن اعمرأة اعمتقرم " وموعمفديقن يؼقًمقن:، -اً أرسمعي أؿمفر وقمنم-ووعً ىمبؾ اكتفوء اًمعدة إصؾقي

، شمعتد سملسمعد إضمؾلم، ومؾق ووعً ىمبؾ اؾمتؽامل إرسمعي أؿمفر طمومالً قمـفو زوضمفو، ًمق يموكً 

(1)"وقمنمة أيوم، صؼمت إمم اكؼضوئفو
. 

ًمؽـ أهؾ اًمسـي وأئؿي اعمذاهى إرسمعي، ىموًمقا سمام ىمول سمف اًمؼرآن واًمسـي، سملن احلومؾ شمـتفل 

 دة أم ٓ.قمدهتو سمقوع محؾفو، ؾمقاء يموكً مػورىمي سموعمقت أو مطؾؼي، وؾمقاء اؾمتؽؿؾً مدة اًمع

 مْطً اخلالف ّحل اإلػكال:
ًمؽـ سمعد اخلالف فمفر سملم أهؾ اًمسـي أكػسفؿ وسملم اًمصحوسمي،  اخلالف ومفذه اعمسلًمي دار ومقفو

واًمسبى "شمقاومؼ وإمجوع، وؾمبى هذا اخلالف هق شمعورض إومفوم، وحمووًمي اجلؿع سملم أيوت، 

 ٔيتلم: أقمـل ىمقًمف شمعومم:اًمذي محؾ اًمؼوئؾلم سموقمتبور آظمر إضمؾلم احلرص قمغم اًمعؿؾ سمو

ومنن ، [900]اًمبؼرة: ژڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 أو همػم طمومؾ، وىمقًمف شمعومم: فموهر ذًمؽ أكف قموم ذم يمؾ مـ موت قمـفو زوضمفو ؾمقاء يموكً طمومالً 

قموم يشؿؾ اعمطؾؼي واعمتقرم قمـفو، ، [0]اًمطالق: ژوئ وئ ەئ ەئ ائ ائژ

ؼي سمؼريـي ذيمر قمدد اعمطؾؼوت يمؤيسي ومجؿعقا سملم اًمعؿقملم سمؼٍم أيي اًمثوكقي قمغم اعمطؾ

 ،واًمصغػمة ىمبؾفو، ومل هيؿؾقا مو شمـووًمتف مـ اًمعؿقم ومعؿؾقا هبو وسموًمتل ىمبؾفو ذم طمؼ اعمتقرم قمـفو

ىمول اًمؼرـمبل: هذا كظر طمسـ، ومنن اجلؿع أومم مـ اًمؽمضمقح سموشمػوق أهؾ إصقل، ًمؽـ طمديٌ 

يعَ قْ بَ ؾُم 
(2) 

سملهنو شمـؼيض قمدة اعمتقرموؾموئر إطموديٌ اعمذيمقرة ذم اًمبوب كص 
 

                                                 
 .909ذائع اإلؾمالم، ص (7)

، َأنَّ َزْيـََى سمِ  (9) ـِ مْحَ ـُ قَمْبِد اًمرَّ يِن َأسُمق ؾَمَؾَؿَي سْم ـِ ُهْرُمَز إقَْمَرِج، ىَموَل: َأظْمؼَمَ ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمرَّ ًَ َأيِب ؾَمَؾَؿَي، قم ـْ

َفو ُأمِّ ؾَمَؾَؿَي، َزْوِج اًمـَّبِلِّ  ـْ ُأمِّ شْمُف قَم َ  : َأنَّ اْمَرَأةً َأظْمؼَمَ ًَ َزْوضِمَفو، شُمُقذمِّ ًْ حَتْ ـْ َأؾْمَؾَؿ ُيَؼوُل هَلَو ؾُمَبْقَعُي، يَموَك ِم

ًْ َأْن شَمـْؽَِحُف، وَمَؼوَل:  ـُ سَمْعَؽٍؽ، وَمَلسَم ـَوسمِِؾ سْم َواَّللَِّ َما َيْصُؾُح َأْن َتـْؽِِحقِه »قَمـَْفو َوِهَل طُمْبغَم، وَمَخَطَبَفو َأسُمق اًمسَّ

ي آِخَر إََجؾَ  ًْ ىَمِريبش ْعِ َحتَّى َتْعَتد  ـْ قَمنْمِ ًَمَقوٍل، صُمؿَّ ضَموَءِت اًمـَّبِلَّ  وً ، وَمَؿُؽَث صحقح  ."ل:اْكؽِحوَمَؼوَل ِم



 

 

(941) 

 

(1)"قمـفو سمقوع احلؿؾ 
. 

 مآتعلل بالظَاس:-9
ًمؽـ  ًمؼد اشمػؼ اعمفديقن مع آصمـل قمنميي مع أهؾ اًمسـي قمغم منموقمقي اًمؽػورة ذم اًمظفور،

 حيرمو"ىموًمقا:  وموعمفديقن ظموًمػ اعمفديقن واإلمومقي أهؾ اًمسـي ذم طمؽؿ اًمقطء ىمبؾ اًمؽػورة،

بؾ اًمؽػورة، ًمزمف يمػورشمون، وًمق يمرر اًمقطء شمؽررت اًمقطء طمتك يؽػر، وًمق وـمل ىم

(2)"اًمؽػورات
. 

أكف ىمول: إذا واىمع  قمبداهلل  قمـ أيب" اًمروايوت:واإلمومقي آصمـو قمنميي أظمذوا سمؿثؾ هذه 

 .(3)"اعمرة اًمثوكقي ىمبؾ أن يؽػر ومعؾقف يمػورة أظمرى ًمقس ذم هذا ظمالف
ـَ "ٌ، هبذا احلدي أمو أهؾ اًمسـي ومػمون يمػورة واطمدة قمؿالً  ـْ قِمْؽِرَمَي، ىَموَل: شَمَظوَهَر َرضُمٌؾ ِم قَم

َر، وَمَذيَمَر َذًمَِؽ ًمِؾـَّبِلِّ  و ىَمْبَؾ َأْن ُيَؽػِّ َؾَك َطَذ َذـَِك؟»: ، وَمَؼوَل ًَمُف اًمـَّبِلُّ اْمَرَأشمِِف وَمَلَصوهَبَ  «َما مَحَ

ًُ ظَمْؾَخوهَلَو َأْو   اًْمَؼَؿِر، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللَِّ ىَموَل: َرمِحَؽ اهللَُّ َيو َرؾُمقَل اهللَِّ، َرَأْي
ِ
: ؾَموىَمْقَفو ذِم َوْقء

ا َحتَّى َتْػَعَل َما َأَمَرَك اَّللَُّ » (4)"شَؽاْطَتِزهْلَ
، واًمذي قمؾقف إئؿي إرسمعي، أكف شمؾزمف يمػورة واطمدة، 

 إكام وٓ دًمقؾ قمغم شمعدد اًمؽػورة، ومل يلت قمـ أطمد مـ إئؿي إرسمعي اًمؼقل سمؽػورشملم أو أيمثر، و

                                                                                                                                                 
َـّ "اًمبخوري، يمتوب اًمطالق، سموب َؾُف ـَ مَحْ َـّ َأْن َيَضْع مَْحَوِل َأضَمُؾُف ْٕ ُت ا َٓ ، 7012، ص"َوُأو

 (.1074طمديٌ)
كم اًمشقيموين، ىمدم ًمف وطمؼؼف: حمؿد صبحل سمـ طمسـ كقؾ إوـمور مـ أهار مـتؼك إظمبور، حمؿد سمـ قم (7)

هـ، دار اسمـ 7/7093، ط79/121جيمتوب اًمعدد، سموب إن قمدة احلومؾ سمضع احلؿؾ،طمالق، 

 اجلقزي، اًمسعقديي.

 .909ذائع اإلؾمالم، ص (9)

 .277ؽػورة يمون قمؾقف يمػوراشمون، صاًمآؾمتبصور، يمتوب اًمطالق، سموب: أن مـ وـمئ ىمبؾ  (0)

اقمتـك سمف: سمقً إومؽور  ًمإلموم أيب قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾَمقرة اًمؽممذي،ًمؽممذي، ا ؾمــاكظر:  (0)

يمتوب اًمطالق واًمؾعون، سموب مو ضموء ذم اعمظوهر يقاىمع ىمبؾ أن يؽػر،  ،اًمدوًمقي ًمؾـنم واًمتقزيع

 ،0/971وؾمــ اسمـ موضمي، ج(، وىمول: هذا طمديٌ طمسـ همريى صحقح، 7755، طمديٌ)970ص

 ؾمـوده صحقح.، وىمول إركموط: إ9121



 

 

(947) 

 

أمجعقا قمغم يمػورة واطمدة
(1)

. 
 اًمدقمقةسملم وت اًمػؼفقي هذا مو وومؼـل اهلل إًمقف مـ حمووًمي ًمعرض أسمرز مقاـمـ آظمتالوم

ومؼؿً سمعرض أرائفؿ ذم سمعض إسمقاب اًمػؼفقي، صمؿ  ي،قاًمسـ أئؿياعمذاهىي وسملم قاًمشقع قامكقياًم

 اًمرضمقع إمم اًمؼرآن واًمسـي.كوىمشتفو سملىمقال أهؾ اًمسـي، وآراء أئؿي اعمذاهى إرسمعي، سمعد 

                                                 
ومو 0/000ج الق، مبحٌ متك دمى يمػورة اًمظفور؟، يمتوب اًمطر: اًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي، اكظ (7)

 سمعدهو.



 

 

(949) 

 

 ادـَـجـاملطلب الجالح: ال
مـ أضمزاء اًمنميعي اًمتل سمقـفو اإلؾمالم وأؾمس هلو، اجلفود ذم اإلؾمالم، واجلفود ذم ؾمبقؾ إن 

اهلل متـقع ومتعدد، ومفـوك اجلفود سموًمؾسون، واجلفود سموًمؼؾؿ، واجلفود سموًمدقمقة واعمققمظي احلسـي، 

وهق ىمتول إقمداء، واجلفود سملكقاقمف مـ أومضؾ إقمامل اًمتل  واجلفود سموعمول، واجلفود سموًمـػس

 .-قمزوضمؾ-يتؼرب هبو اعمسؾؿ إمم اهلل

 ۅۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ ىمول اهلل شمعومم:

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې ۉ ۉ

 ی ی یىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ

 .[777]اًمتقسمي: ژجئ ی

ً: يو رؾمقل اهلل، أي اًمعؿؾ ىمؾ  ؾملًمً رؾمقل اهلل":  وىمد ورد قمـ قمبداهلل سمـ مسعقد

، ىمؾً: صمؿ أي؟ ىمول: شبر اـواـدين»، ىمؾً: صمؿ أي؟ ىمول: شاـصالة طذ مقؼاهتا»أومضؾ؟ ىمول: 

ًُّ قمـ رؾمقل اهلل، وًمق اؾمتزدشمف ًمزادينشاجلفاد ِف سبقل اَّلل»  .(1)"، ومسؽ
ضمفود اًمـػس، وضمفود اعمجتؿع اًمبنمي " وىمد قمدد اًمعؾامء أكقاع اجلفود، ومذيمروا مـفو:

ؽؿي واعمققمظي احلسـي، وضمفود هلذا اعمجتؿع سموًمسقػ واعمدومع، ويمؾ أؾمبوب اًمؼقة إذا ًمزم سموحل

إمر طمسى مؼتضقوت اًمنمع، ومـ أكقاقمف: مقاضمفي اًمرؾمقل واًمصحوسمي ًمؾؿنميملم، سمدقمقهتؿ 

ًمؾحؼ، ومـف: صمبوت اًمـبل واًمصحوسمي معف قمغم اًمصدع سمؽؾؿي احلؼ، ومضقفؿ ذم اًمتبصػم سمؽتوب 

 .(2)"فاهلل واًمتعريػ سم
 ،جمفقد ومفق ؿموق أمر أو مرض، مـ اإلكسون دفَ ضَم  مو: دُ فْ اجَل " تعشٓف اجلَاد: لغ٘: أّاًل:

 شملًمق ٓ اًمذي إمر همويي سمؾقهمؽ: فدُ واجلَ  ،اًمعقش فدِ ضَم  قمغم ؼؾاعمُ  سمف يعقش ىمؾقؾ رء: فدُ واجلُ 

 فدتوضَم . جمفقدي سمؾغً طمتك وكػز رأيل واضمتفدت ضمفدي، ُت دْ فَ ضَم : شمؼقل. ومقف اجلفد قمـ

                                                 
 .245(، ص9349صحقح اًمبخوري، يمتوب اجلفود واًمسػم، سموب ومضؾ اجلفود واًمسػم، طمديٌ رىمؿ) (7)

م، دار اًمسالم 9119=هـ7/7099، ط77خ: طمسـ أيقب، ص( اكظر: ومؼف اجلفود ذم اإلؾمالم، اًمشق9)

مضون سموًمؼوهرة، واكظر: اجلفود ذم اإلؾمالم، يمقػ كػفؿف؟ ويمقػ كامرؾمف؟ اًمديمتقر: حمؿد ؾمعقد ر

 م، دار اًمػؽر سمدمشؼ.7550=هـ7/7070، ط91اًمبقـمل، ص



 

 

(940) 

 

 وضموهدت. اًمعداوة ذم قمؾقـو اًمؼقم وأضمفد. يمذا يػعؾ أن قمغم وأضمفدشمف مشؼتف، سمؾغً: ومالكوً 

 .(1)"إيوه ىمتوًمؽ وهق جموهدة، اًمعدو
اًمقؾمع واًمطوىمي، وحتؿؾ اعمشؼي ذم مداومعي اًمعدو اًمذي يبتغل اكحراف سمذل "اصطالحًا: ٍْ: 

 ."(2)اإلكسون قمـ ـمريؼ اهلل 
قمغم اجلفد وسمذل اًمطوىموت، وحتؿؾ اًمصعوب، طمتك حيؼؼ اعمسؾؿقن هبذا اعمعـك: يعتؿد وموجلفود 

ون أو سموعمول أو سموًمـػس، أو سملي وؾمقؾي أظمرى ذقمقي يصح أن شمؾؽ اًمػريضي، ؾمقاء يمون سموًمؾس

 شمـدرج حتً يمؾؿي ضموهدوا.

 مفَْو اجلَاد عيذ املَذٓني: ثاىًٔا:
سمف اإلؾمالم، وموجلفود إن مػفقم اجلفود قمـد اعمفديلم يتخؾػ قمـ مػفقم اجلفود اًمذي ضموء 

قمـدهؿ ًمتحؼقؼ مصؾحتفؿ، وخلدمي دقمقهتؿ، وؾمقتضح ذًمؽ مـ قمرض آرائفؿ ذم اجلفود، 

اجلفود يـؼسؿ إمم: ضمفود إرواح وضمفود إضمسود، أو اجلفود إيمؼم واجلفود " ومقؼقًمقن:

ع إصغر، وسمام أن اًمـتقجي إومم ًمؾجفود إيمؼم هل اشمبوع ظمؾقػي اهلل ذم أروف، وآكصقو

ٕكف اًمبوب اعمقصؾ إمم معرومي ظمؾقػي اهلل ذم أروف واشمبوقمف،  6ومقؽقن اجلفود هق سموب اجلـي ٕوامره،

 أمو اجلفود إصغر، ومنكف سمذل اعمول واًمـػس ذم ؾمبقؾ اهلل دون إرادة أي قمقض ؾمقى روو اهلل

"(3). 
 إمم  ونعؿدي ؿأن اجلفود إيمؼم هق ضمفود اًمـػس، ًمؽـف-أهؾ اًمسـي-صمؿ اشمػؼ اعمفديقن معـو

إىمحوم اخلالومي و اًمتفؽؿ قمغم اًمصحوسمي، سملهنؿ ومشؾقا ذم اجلفود إيمؼم6 ٕهنؿ أكؽروا ظمالومي ؾمقدكو 

واحلؼقؼي " مو مؾخصف: "اجلفود إيمؼم يسبؼ اجلفود إصغر" ، ومذيمر اًمقامين حتً قمـقان: قمكم

يـؼيض، أمو ضمفود  رسمام -اجلفود إصغر-اًمتل يريد أن يبقـفو رؾمقل اهلل هل أن ضمفود إضمسود

                                                 
: اعمتقرم اًمبٍمي، اًمػراهقدي متقؿ سمـ قمؿرو سمـ أمحد سمـ اخلؾقؾ اًمرمحـ قمبد يبٕ( اكظر: يمتوب اًمعلم، 7)

 دار ،0/042، ج واًمدال واجلقؿ اهلوء بسمواًمسومرائل،  إسمراهقؿ د. اعمخزومل، مفدي قؼ: د.هـ، حتؼ731

 اهلالل. ومؽتبي

م، دار 7540هـ=7/7010، ط00حمؿد كعقؿ يوؾملم، ص ؼقؼي اجلفود ذم اإلؾمالم، ًمؾديمتقر( اكظر: طم9)

 اًمؽقيً. -اًمـؼرة، ؿمورع اًمعثامنإرىمؿ، 

 ، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي.11سـ، صاجلفود سموب اجلـي، اًمسقد أمحد احل (0)



 

 

(940) 

 

أي -ومال يـؼيض مو دام اإلكسون ذم هذه احلقوة اًمدكقو، صمؿ ذيمرهؿ-اجلفود إيمؼم-إرواح

ومقـؽرون ظمؾقػي اهلل ذم  -ًمعـف اهلل-أن جيوهدوا أكػسفؿ ًمئال يؼعقا ومقؿ وىمع ومقف إسمؾقس-اًمصحوسمي

شؾقا ذم معريمي ووم-قمكم سمـ أيب ـموًمى-أروف، وسموًمػعؾ ومؼد أكؽر يمثػم مـفؿ ظمؾقػي اهلل ذم أروف

 .(1)"اجلفود إيمؼم
رومعي هق ذم إصؾ اكتؼوص عمـ اكتؼصفؿ، وهق  ،إن أي اكتؼوص مـ طمؼ اًمصحوسمي واـرد طؾقه:

 ، ومؽام ىمول اعمتـبل:-أي اًمصحوسمي-وقمؾق هلؿ

وإذا أشمتؽ مذمتل مـ كوىمص                        ومفل اًمشفودة زم سملين يمومؾ 
(2) 

، يدل قمغم كؼص اعمفديلم ومـ ؿمويمؾفؿ، وشمؾؽ  قل اهللوموكتؼوص اعمفديلم ًمصحوسمي رؾم

ؿمفودة مـفؿ سمػضوئؾ اًمصحوسمي ومـزًمتفؿ وقمؾق ىمدرهؿ، وموًمصحوسمي مل يػشؾقا ذم معريمي اجلفود 

ظمػم اخلؾؼ، وأسمر إمي " إيمؼم، واًمصحوسمي هؿ اًمسودة وهؿ اًمؼودة وهؿ إئؿي ًمألمي، وهؿ

(3)"وضمقب آشمبوعوأقمؾؿفؿ، وىمد ىمرن رؾمقل اهلل ؾمـتفؿ سمسـتف ذم 
. 

 اجلَاد: حكه: ثالجًا
اًمقامين وأكصوره سمام يـوؾمى معتؼدهؿ، ومفؿ يَمَرقُمقا مـ سمريمي اًمتشقع اعمؾقصمي، ومبون ذًمؽ  يـوىمض

ؼ سموإلموم، طمتك ومروقي اجلفود مقىمقومي قمغم إمومفؿ، ؾذم يمالمفؿ، ومجعؾقا يمؾ أمر ذم اًمديـ متع

 اإلموم، أو مـ كصبف ًمؾجفود، وٓ يتعلم  قمغم اًمؽػويي سمنمط وضمقد-أي اجلفود-وومروف"ومؼوًمقا: 

 .(4)"إٓ أن يعقـف اإلموم ٓىمتضوء اعمصؾحي
ن أن اجلفود اعمنموع هق اًمذي يؽقن سمنذن اإلموم،  أو كوئبف، وٓ جيى اجلفود إٓ هؿ يرو ّدفعُ:

سمتعقلم اإلموم وإذكف، وهذا ذط ضمديد قمغم أهؾ اإلؾمالم، وٓ كرى إٓ أهنو إطمدى اخلراوموت 

                                                 
 سموظمتصور. 29و27( راضمع: اعمرضمع اًمسوسمؼ كػسف، ص7)

اكظر: اًمقؾموـمي سملم اعمتـبل وظمصقمف وكؼد ؿمعره، ٕيب احلسـ قمكم سمـ قمبداًمعزيز اًمؼويض اجلرضموين،  (9)

 .احلؾبل، مطبعي قمقسك اًمبويب 733ص حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ، قمكم حمؿد اًمبجووي،حتؼقؼ وذح: 

اكظر: إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم، ًمإلموم اسمـ ىمقؿ اجلقزيي،  ىمرأه وىمدم ًمف وقمؾؼ قمؾقف: أو قمبقدة  (0)

هـ، دار اسمـ اجلقزي، 7/7090سمتٍمف، ط111ًمثوًمٌ، صمشفقر سمـ طمسـ آل ؾمؾامن، اعمجؾد ا

 اًمسعقديي.

 .729صع اإلؾمالم، ذائ (0)
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َقعيعقي، واًمتل شمسعك هلدم ومريضي اجلفود، وهذا سموًمـسبي ًمعؿقم اًمشق ، أمو اعمفديقن أن ومؼد اًمشِّ

ضموء مـ يـقب قمـ اإلموم وهق اًمقامين، ومفؾ أهيو اًمقامكققن! ًمق ـمؾبؽؿ إمومؽؿ ًمؾجفود 

ؾمتجوهدون؟ وًمق ـمؾى مـؽؿ اًمـػػم ؾمتـػرون؟ أم ؾمتـتظرون اإلموم اعمفدي طمتك خيرج؟ 

، وهق أكؽؿ طمؼؼتؿ ذوط اجلفود سمقضمقد كوئى اً ؽؿ وسملم ؿمقعي اًمققم يمثػموموٕمرخمتؾػ  سمقـ

و  َقعياإلموم، أمَّ  سمزقمؿفؿ ومال جيى قمؾقفؿ ضمفود طمتك خيرج إمومفؿ أو يتبعقا إمومؽؿ. اًمشِّ

ض وومرمـ واجلفود "أمو طمؽؿ اجلفود قمـد أهؾ اًمسـي، ومفق: ومرض يمػويي، أو ومرض قملم، 

ويتعلم اجلفود ذم صمالصمي مقاوع6 أطمدهو: إذا اًمتؼك اًمزطمػون،  وت، ذم ىمقل قمومي أهؾ اًمعؾؿ،ؽػوياًم

وشمؼوسمؾ اًمصػون، طمرم قمغم مـ طمرض آكٍماف، وشمعلم قمؾقف اعمؼوم، اًمثوكقي: إذا كزل اًمؽػور سمبؾد، 

 .(1)"ًمزمفؿ اًمـػػم معف وً شمعلم قمغم أهؾف ىمتوهلؿ ودومعفؿ، اًمثوًمٌ: إذا اؾمتـػر اإلموم ىمقم
 هق إموم اعمسؾؿلم، وًمقس إموم مذهى وٓ مجوقمي وٓ ـموئػي واإلموم اًمذي يستـػر اعمسؾؿلم

، همػم أكؽؿ قمطؾتؿ اجلفود سمقضمقد اإلموم، واجلفود منموع مي يمؾفومعقـي مـ إمي، وإكام هق ًمأل

: َطْن َأَكِس ْبِن َماـٍِك َؾاَل: َؾاَل َرُسوُل اَّللَِّ "إمم أن شمؼقم اًمسوقمي، مو دام اعمسؾؿقن ذم طموضمي إًمقف، 

َٓ ُكْخِرُجُه َثاَل » ُرُه بَِذْكٍب، َو َٓ ُكَؽػ  َّٓ اَّللَُّ، َو ـََه إِ َٓ إِ ْن، َؾاَل:  ـَْؽفُّ َطؿَّ يََمِن: ا ِمَن ٌث ِمْن َأْصِل اإْلِ

َٓ ُيْبطِ  اَل  جَّ تِي اـدَّ َفاُد َماٍض ُمـُْذ َبَعَثـِي اَّللَُّ إَِغ َأْن ُيَؼاتَِل آِخُر ُأمَّ ْساَلِم بَِعَؿٍل، َواجْلِ ُه َجْوُر َجائٍِر، ؾُ اإْلِ

َْؾَدارِ  ْٕ يََمُن بِا َٓ َطْدُل َطاِدٍل، َواإْلِ «َو
(2)

. 

واجلفود موض: ومقف دًمقؾ: قمغم أن اجلفود ٓ يزال مو " وىمد قمؾؼ اإلموم اًمشقيموين قمؾقف سمؼقًمف:

ومقف  "بطؾف ضمقر ضموئر وٓ قمدل قمودلٓ ي" دام اإلؾمالم واعمسؾؿقن إمم فمفقر اًمدضمول، وىمقًمف:

ق ذم طمصقل ومضقؾي اجلفود سملم أن يؽقن اًمغزو مع اإلموم اًمعودل أو ف ٓ ومردًمقؾ: قمغم أك

 .(3)"اجلوئر

 

                                                 
 .(سمتٍمف) 4-70/2اكظر: اعمغـل، ج (7)

 (، وىمول: وعقػ.9100، طمديٌ)903ؾمــ أيب داود، يمتوب اجلفود، سموب ذم اًمغزو مع أئؿي اجلقر، ص (9)

يمتوب اجلفود، سموب أن اجلفود ومرض يمػويي وأكف ذع مع يمؾ سمر ووموضمر، اكظر: كقؾ إوـمور،  (0)

 .(سمتٍمف) 94و70/93ج
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 :-كنا ادعٙ املَذٌْٓ-األّلٔاٛ ٍْ اجملاٍذٌّ: سابعًا
َقعيإن ووع   ًمألطموديٌ يمثػم ويمثػم، ويمذهبؿ قمغم رؾمقل اهلل وإئؿي أمر مرير، ومال  اًمشِّ

وًمقس روايي او -أو اًمعبودات إٓ ودمد روايوتمـ أسمقاب اًمعؼوئد أو اًمنمائع  وً شمؽود دمد سموسم

ؾؿل ىمول: ىمول أمػم اعمممـلم ٓ طمٍم هلو، ومـ سمقـفو: -روايتلم صؾقات -قمـ أيب قمبداًمرمحـ اًمسُّ

 .(1)"أمو سمعد، ومنن اجلفود سموب مـ أسمقاب اجلـي، ومتحف اهلل خلوصي أوًمقوئف...": -اهلل قمؾقف
ٕوًمقوء هؿ اعمجوهدون احلؼقؼقن، ٓ أن يمؾ إن ا" وىمد قمؾؼ اًمقامين قمغم اًمروايي، سمؼقًمف: 

مـ يؼوشمؾ ومفق جموهد وهق وزم مـ أوًمقوء اهلل يمام يػفؿ سمعضفؿ، وموٕوًمقوء هؿ اًمذيـ ضموهدوا 

أكػسفؿ وظمووقا ذم همامر اجلفود إيمؼم وشموسمعقا وزم اهلل وظمؾقػتف ذم أروف، ومؽوكقا سمذًمؽ أوًمقوء 

 .(2)"وً اهلل طمؼ
 أطمد دون أطمد، ومؼد جيوهد اًمقزم وهمػم اًمقزم، وًمقس اجلفود إن اجلفود ٓ يؼتٍم قمغم ّىكذِ:

زادوا أن إوًمقوء هؿ اًمذيـ يتبعقن ظمؾقػي اهلل، قمغم أطمد، صمؿ  اً احلؼقؼل اًمذي يزقمؿقكف مؼصقر

 وهذا يمالم مؽرر ومعود، أن يرسمط اًمؼقم يمؾ رء سموإلموم أو اخلؾقػي.

ص، يشؽمط أن يتقاومر ومقفؿ واجلفود قمـد أهؾ اًمسـي يتقىمػ قمغم أمقر، وجيى قمغم أؿمخو

، واًمبؾقغ، واًمعؼؾ، واحلريي، واًمذيمقرة، واًمسالمي مـ اًمرضر، ووضمقد اإلؾمالم" هذه اًمسبعي:

 .(3)"اًمـػؼي
وًمقس ًمألوًمقوء ومؼط، وٓ  سمف، نموط، وكودى اجلفود، أصبحقا خموـمبلمومؿتك شمقاومرت اًم

ًمـػػُم، وهجؿ اًمعدو قمغم سمالد سمقضمقد اإلموم أو كوئبف، ومؾق ومروـو أن اًمعدو همور قمؾقـو، وقَمؿَّ ا

َقعياعمسؾؿلم، كؼقل: جيى أن كـتظر اإلموم أو مـ يـقب قمـف، ومام ىمقًمؽؿ أهيو  ؟ هؾ ؾمتداومعقن اًمشِّ

قمـ أكػسؽؿ؟ وهذا اًمذي يرشمضقف اًمعؼؾ، وحيوًمػف اًمصقاب، وسمذًمؽ ومؼد ظموًمػتؿ وكوىمضتؿ 

، اً يبؼقن مـؽؿ أطمدمبودئؽؿ واقمتؼوديمؿ، أم أكؽؿ شمسؾؿقن أكػسفؿ إًمقفؿ ومقؼتؾقكؽؿ، وٓ 

وإومم واضمبي ومنموقمي سملن شمداومعقا قمـ أكػسؽؿ، وهذا ضمفود دوموقمل، يمام ىمؾتؿ، وممو سمقب ًمف 

                                                 
 .2-1/0اًمؽوذم ًمؾؽؾقـل، ج( 7)

 .20اجلفود سموب اجلـي، ص (9)

 .14و4/17إلؾمالمل وأدًمتف، جاًمػؼف ا (0)
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َقعي)وؾموئؾ صوطمى  ، "ضمقاز دوموع اًمؾص وىمتوًمف اسمتداء"حتً أسمقاب اًمدوموع، ومـو: سموب :(اًمشِّ

از اًمدوموع ضمق"، وسموب"ضمقزا اًمدوموع قمـ اًمـػس واعمول"، وسموب"ضمقاز ىمتول ىمطوع اًمطريؼ"وسموب

(1)"قمـ إهؾ وإمي واًمؼراسمي
. 

 أىْاع اجلَاد:: خامظًا
يتـقع اجلفود ويتعدد، ومؿـف سموًمـػس، ومـف سموعمول، ومـف سموًمسـون، أو اًمؾسون، واًمقامين يرى 

اجلفود اهلجقمل: وهق  "أكقاقمف شمـحٍم ذم كققملم اصمـلم، ومهو: إول: هجقمل، واًمثوين: دوموقمل،

مـي اًمتل حتؿؾ رايي ظمؾقػي اهلل ذم أروف ذم زموهنؿ، ويتؿثؾ سمؿفومجي ومرض واضمى قمغم إمي اعمم

وىمتول يمؾ إمؿ وإىمقام اًمتل ٓ شمعؽمف سمديـ احلؼ وظمؾقػي اهلل ذم أروف ذم ذًمؽ طمتك يذقمـقا 

ًمؽؾؿي ٓ إًمف إٓ اهلل، وىموم سمف يمثػم مـ إكبقوء ومـفؿ: يقؿمع سمـ كقن، وداود وؾمؾقامن وحمؿد 

اًمدوموقمل: ومفق ىمتول اعمممـلم ودوموقمفؿ قمـ إرض اًمتل يديـ أهؾفو سمديـ وقمكم، وأمو اجلفود 

 .(2)"احلؼ قمـدمو هيوضمؿ هذه إرض اًمؽػور أو اعمنميمقن
، ومظفر ذًمؽ ذم أمر ػم اًمعؼوئد اًمشقعقي ذم اعمفديلم وقمغم اًمشقعلصمشم إن اعمتلمؾ يرى مدى

َقعيوؾموئؾ مـ يمتوب )اجلفود، ومبتصػح أضمزاء  ، وؾملىمتٍم قمغم قمـوويـ وً ح، كجد ذًمؽ واو(اًمشِّ

ؿ اجلفود مع همػم اؿمؽماط وضمقب اجلفود سملمر اإلموم وإذكف، وحتري": سموبسمعض إسمقاب، ومـفو: 

طمؽؿ ىمتول "، وسموب: "اخلروج سموًمسقػ ىمبؾ ىمقوم اًمؼوئؿطمؽؿ ": وسموب، "اإلموم اًمعودل

(3)"اًمبغوة
. 

 ٕهؾ اًمسـي، طمقٌ  َقعياًمشِّ ، روايوت شمبلم مدى قمداء -طمؽؿ ىمتول اًمبغوة-وذم اًمبوب إظمػم

 ومنن كؽوح أهؾمول اًمـوصى ويمؾ رء يؿؾؽف طمالل إٓ امرأشمف، "ضموء قمـ أيب قمبداهلل، أكف ىمول: 

 .(4)"اًمنمك ضموئز،... 

                                                 
َقعياكظر: وؾموئؾ  (7)  ومو سمعدهو. 94/047ج إمم حتصقؾ مسوئؾ اًمنميعي، اًمشِّ

 سمتٍمف. 32، ص25( اجلفود سموب اجلـي، ص9)

َقعياكظر: وؾموئؾ  (0)  .41و 11و 71/01، جاًمشِّ

 .91190، 71/41كػسف، ج ( اعمرضمع0)
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هق شمقىمػ هذه اًمػريضي قمغم وضمقد اإلموم، ومال ينمع  مـ هذه اًمروايوت، اًمقاوح سؿًواًم

إٓ إذا ظمرج اإلموم، ومـسبقا إمم أيب وأكف ٓ يصح اخلروج ومحؾ اًمسقػ اًمؼتول مـ همػم إموم، 

 ، ومصوطمبفو ـموهمقت يعبد مـ دون اهلليمؾ رايي شمرومع ىمبؾ ىمقوم اًمؼوئؿ"قمبداهلل، أكف ىمول:

"(1). 
َقعيومفذه اًمروايي واًمتل ىمبؾفو كسبفو  ومال ، وهق مـفو سمراء، -ضمعػر اًمصودق-ٕيب قمبداهلل اًمشِّ

الم، وأكف ضمعؾ مول إظمقاكف مـ أهؾ يصدق أطمد أن يؼقل اإلموم ضمعػر اًمصودق مثؾ هذا اًمؽ

حيٌ قمغم اًمـفى واًمنىمي؟ أو اًمسـي سمؾ يمؾ رء قمـدهؿ طمالل هلؿ، ومفؾ اإلموم ضمعػر اًمصودق 

يغرس اًمعداء سملم اعمسؾؿلم، ومنذا يمـو ٓ كصدق سملن هذا مـ يمؾامت اًمصودق، ومال يؽقن ذًمؽ إٓ 

 يمذسمًو وزرًا قمؾقف.

 

                                                 
 .75525، 71/19( اعمرضمع كػسف، ج7)
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 ً امليكشـَٕ عـيـلشّف ّاـعـنـالـباألمـش  املطلب الشابع: 

إن إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر مـ أمقر اًمنميعي، واًمتل جيى قمغم إمي اًمؼقوم هبو، 

طمتك حتؼؼ اخلػميي، ومنمط حتؼقؼ اخلػميي، أن كحؼؼ إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، ومؼد ىمول 

 ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ اهلل شمعومم:

 ڄ  ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ

واظمتؾػً إومفوم وإذهون طمقل طمؼقؼي وـمبقعي إمر سموعمعروف ، [771آل قمؿران:] ژڃ

 واًمـفل قمـ اعمـؽر.

 حكه األمش باملعشّف ّاليَٕ عً امليكش عيذاملَذٓني:أّاًل: 
جتؿع عمواضمبون قمغم يمؾ ومرد ذم ا" إن إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ذم ومؼف اعمفديلم:

 .(1)"اعمممـ
 ڳ ڳ ڳ ژ ذًمؽ قمغم اًمؽػويي مـفو سمؼقًمف: ومؼد أوضمى اهلل "ي، أمو قمـد أهؾ اًمسـ

]آل  ژۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

(2)"[710قمؿران:
 - ـموىمتف ىمدر قمغم - أطمد يمؾ قمغم ومروون اعمـؽر قمـ واًمـفل سموعمعروف وإمر"، 

 مـ ذًمؽ وراء ًمقس اإليامن أوعػ وذًمؽ ومبؼؾبف، يؼدر مل ومؿـ ومبؾسوكف، يؼدر مل ومؿـ سموًمقد،

(3)"رء ناإليام
. 

 إقام٘ احلذّد متْقف٘ علٙ ّجْد اإلماو أّ مً ىصبُ:ثاىًٔا: 
طمتقٍ إمم اًمؼتؾ ومنكف ٓ جيقز إٓ سمنذن وذم وضمقب إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر إذا اُ 

وًمق اومتؼر إمم اجلراح أو اًمؼتؾ ٓ جيقز إٓ سمنذن اإلموم، وٓ جيقز ٕطمد إىمومي "اإلموم أو كوئبف،

 إلموم مع وضمقده، أو مـ كصبف إلىمومتفو، ومع قمدمف ٓ جيقز ًمؾؿقمم إىمومي احلد قمغم احلدود إٓ ًم

                                                 
 .732م، صذائع اإلؾمال (7)

، 95ًمسقد اجلؾقـد، صإمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، ًمإلموم اسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ: اًمديمتقر حمؿد ا (9)

 هـ، سمدون رىمؿ، دار اعمجتؿع، ضمدة.7010 :شموريخ اًمطبعي

 .(7/92ج)اعمحغم، ٓسمـ طمزم،  (0)
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 .(1)"ممؾقيمف، وٓ جيقز ًمؾرضمؾ إىمومي احلد قمغم وًمده وزوضمتف

 ّمياقؼتُ:
طمقٌ ٓ يصح قمـدهؿ ٕطمد أن يؼقؿ احلدود إٓ ذم ، إن هذا شمعطقؾ سيح حلدود اهلل 

يمقػ وأن اجلفود منموع إمم يقم ٓ إذا وضمد اإلموم، طموًمي وضمقد اإلموم، وأن اًمؼتول ٓ ينمع إ

 ڱ ژ :اًمؼقومي، وأن اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـي اًمـبقيي أيمدشمو قمغم اجلفود ذم أي وىمً، ىمول اهلل شمعومم

 ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

  ژ  ﯁ ﯀ ﮿﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے

ـْ َأيِب ُهرَ  ، وذم احلديٌ[10]اعموئدة: إِياَمٌن »ؾُمِئَؾ: َأيُّ اًمَعَؿِؾ َأوْمَضُؾ؟ وَمَؼوَل:  ْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ قَم

ورٌ »ىِمقَؾ: صُمؿَّ َموَذا؟ ىَموَل: ش اجِلَفوُد ذِم ؾَمبِقِؾ اهللَِّ»ىِمقَؾ: صُمؿَّ َموَذا؟ ىَموَل: ش.سمِوهللَِّ َوَرؾُمقًمِفِ  ٌٍّ َمؼْمُ شطَم
(2)

.  

مـ  و قمنمييـمو ذهى إًمقف اعمفديقن وآصم قد سمزمون،  ومبطؾوموجلفود همػم مرشمبط سمنكسون، وٓ مؼ إذاً 

 شمؼققد اجلفود سمقضمقد اإلموم.

 

 

 

                                                 
 .)مرضمع ؾموسمؼ(732ذائع اإلؾمالم، ص (7)

 . (92رىمؿ) ، طمدي72ٌب مـ ىمول إن اإليامن هق اًمعؿؾ، ص( صحقح اًمبخوري، يمتوب اإليامن، سمو9)
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 ملدص الفصل الجاىٕ
 ويتلخص الفصل الثاين يف النقاط التالية: 

اشمضح مـ ظمالل قمرض قمؼوئد اعمفديلم ذم أريمون اإليامن، أهنو كػس قمؼوئد اإلمومقي مل األّىل: 

ػم، ومنذا يموكً اإلمومقي ىمد أدظمؾً إئؿي  وأىمحؿتفو ذم ختتؾػ قمـفو إٓ ذم اًمـذر اًمقس

وسومفو هق أظمر ًمـػسف، ومو  اًمتقطمقد، وسومً سمعض صػوت اهلل هلؿ، ومجوء اًمقامين

 سمشؼم.  اً سمعده ومؼد شمتبعقا مفوسمط آصمـل قمنميي، ؿمؼم

اعمفديلم أظمذوا يمؾ ومؼففؿ قمـ آصمـل قمنميي،  أنيبدو مـ قمرض مسوئؾ اًمنميعي الجاىٔ٘: 

هنؿ مل يـػردوا طمتك سمبوب واطمد مـ أسمقاب اًمػؼف، ومل خيوًمػقهؿ ذم مسوئؾ ومؼفقي إٓ مو وأ

هق هلؿ، يمؿسلًمي اخلؿس، ومؼد أوضمى اًمقامين أن اخلؿس ٓ يٍمف إٓ ًمإلموم، واًمقامين 

َقعيهق اإلموم ومال شمٍمف إٓ ًمف، وًمقس عمراضمع وومؼفوء  ، ومفذا ًمقس اظمتصوصفؿ وٓ اًمشِّ

ذه اعمفؿي. وىمد رضمع اعمفديقن إمم يمتى اًمػؼف اعمعتؿدة ذم اعمذهى مـ طمؼفؿ أن يؼقمقا هب

َقعياإلمومل، يمقؾموئؾ  ، وآؾمتبصور، واعمبسقط، وهمػمهو، وقمقًمقا قمؾقفو ذم اؾمتـبوط اًمشِّ

 إطمؽوم اًمنمقمقي واعمسوئؾ اًمػؼفقي.

آصمـو فديلم يموكقا مع آصمـل قمنميي ذم إصقل وذم اًمػروع، وكستطقع اًمؼقل سملن اعم: الجالج٘

قمنميي زقمؿً أهنو أظمذت أصقهلو وومروقمفو قمـ إئؿي وآل اًمبقً، وإئؿي سمريئقن 

مـفؿ ومـ قمؼوئدهؿ6 ٕن إئؿي وآل اًمبقً مـفجفؿ هق مـفٍ رؾمقل اهلل، واقمتؼودهؿ 

هق اقمتؼود رؾمقل اهلل وأصحوسمف، أمو آصمـو قمنميي ومفل حمرومي ومبدًمي ومزورة، وىمد أظمذ 

َقعياعمفديقن  هذا آقمتؼود وكؼؾقه سمال ومؽر وٓ شمثبً، ويـطبؼ  قمؾقفؿ ىمقًمف كػس  اًمشِّ

 ڳ گگ گ   گ             ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژ شمعومم:

 .[1]اجلؿعي: ژڻ  ڻ ڻ  ں ں ڱڱ ڱ             ڱ ڳ       ڳ ڳ

، وومقفو مو ومقفو مـ اعمخوًمػوت وضمدت سمعض اًمؽتى اًمقامكقي أو ٕطمد أكصور اًمقامينالشابع٘: 

قمـ  اً ًمنمقمقي، وإن يمون ٓ خيؾق يمتوب مـ يمتبفؿ إٓ وكجد ومقف مو يؽػل سمعداًمعؼديي وا

اعمـفٍ اًمؼقيؿ، ومـ شمؾؽ اًمؽتى اًمتل شمؿ اًمرضمقع إًمقفو وآقمتامد قمؾقفو ذم أريمون اإليامن 
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وأمقر اًمنميعي: أوهلو: يمتوب اًمـبقة اخلومتي، واًمذي طموول ومقف إؾمبوغ إمومتف سمؿـزًمي 

مقؾمك إمم جمؿع اًمبحريـ، واًمذيـ اكتؼص ومقف مـ ؾمقدكو  شمؼورب اًمـبقة، وصموكقفو: رطمؾي

مقؾمك، وظموًمػ اعمسؾؿلم ذم اًمعبد اًمصوًمح اًمذي صحبف ؾمقدكو مقؾمك، وصموًمثفو: يمتوب 

اًمعجؾ، واًمذي سح ومقف سموًمؼقل سمتحريػ اًمؼرآن، واكحراف إمي اإلؾمالمقي ذم كظره 

ئؿي آصمـل قمنم، قمـ اًمٍماط اعمستؼقؿ، وضمزم سموكحراف أهؾ اًمسـي ًمعدم متسؽفؿ سموٕ

 وهمػمهو مـ هرـمؼوت اًمقامين.
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 لكٕ عيد املَدٓنيمصادز الت

 الجالحالفصل 

ــُالك املبحث األول:  .ٓهِســــــــَآٌ الكِســـــــــــــ
َــّْٓـــــ٘ اليبـــــــَّـُيـالسُُّ املبحث الثاني:  .٘ـــــــ
 .ل ـكـعـٕ الـْل فــكٔل الكـحـت املبحث الثالث:
 .ُـــلــعـاو ّفــــْل اإلمــــــق املبحث الرابع:

 ا.ـــــــــــــــــسؤٓــــــــــــــال املبحث اخلامس:
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 مدخل:
عمٕمت٘مدات اعمٝمديلم، وآرائٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ هل ُمـ  حلدي٨م ذم هذا اًمٗمّمؾ، ؾمٞم٠ميت ُمٙمٛملً إن ا

صٛمٞمؿ يمامل اإليامن وآقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح، طمٞم٨م ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل، واعمٌح٨م إول ُمـ هذا اًمٗمّمؾ 

ّمدر إول سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، وؾمٞمٙمقن قمرض هق احلدي٨م قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سم٤مقمت٤ٌمره هق اعم

ُمٕمت٘مدات اعمٝمديلم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ذم قمدة أُمقر: ُمٜمٝم٤م: اًمتٕمريػ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمْمٞم٦م ظمٚمؼ 

ُمع اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل  ٤مً اًم٘مرآن، وُم٠ًمًم٦م مجع اًم٘مرآن، صمؿ اًم٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآن واًمذي اشمٗم٘مقا ومٞمف مت٤مُم

ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع، وهق اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة،  -ث٤مينذم اعمٌح٨م اًم-، صمؿ اعمّمدر اًمث٤ميني٦مقمنم

خم٤مًمٗمتٝمؿ ًملصمٜمل قمنمي٦م ، و-اًمٕم٘مؾحت٘مٞمؼ اًم٘مقل ذم -وٟمٔمرهتؿ هلذا اعمّمدر، صمؿ اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

ٌح٨م اًمراسمع، ، وذم اعمُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع اً ومٞمف، وم٤معمٝمديقن ي٘مقًمقن سم٠من اًمٕم٘مؾ ًمٞمس ُمّمدر

اإلُم٤مم ُمٕمّمقم وًمديف يمؾ  ُمٕمتٛمد طمٞم٨م إن احلدي٨م ومٞمف قمـ ىمقل اإلُم٤مم وومٕمٚمف، وهق ُمّمدرو

ع وهق اًمقارث ًمٕمٚمقم إٟمٌٞم٤مء، وم٤مًمٞمامين قمٜمد َياَمٟمِٞمِّف ُمّمٓمٗمك ُمـ اهلل وُمٕمّمقم  اًمٕمٚمقم، ومٝمق ُينَمِّ

وشمنميٕم٤مت، وي٠ميت  ٤مً ووارث ًمٕمٚمقم إٟمٌٞم٤مء وواضم٥م اًمٓم٤مقم٦م، ويمؾ هذه أهٚمتف ٕن يّمدر أطمٙم٤مُم

ا ، وم٘مد أًمٗمقا ومٞمف اًمٙمت٥م، وأشمق-٨م اخل٤مُمسذم اعمٌح-اًمرؤي٤م ُمّمدر ُمـ أهؿ ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل وهق

وم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم آقمتامد قمغم اًمرؤي٤م، واًم٘مقل سمحجٞم٦م سم٤مٕدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

اًمرؤي٤م، وُم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمرؤي٤م اًمتل يراه٤م اإلٟم٤ًمن ذم ُمٜم٤مُمف، وإؾم٘م٤مط ذًمؽ يمٚمف قمغم رؤى أمحد احلًـ 

ٌَؾ اًمٞمامين، اًمتك رآه٤م هق، أو رؤي٧م ًمف ُمـ أٟمّم٤م ره، صمؿ يتؿ اًمتٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمف سم٤مًمٜم٘مد واعمٜم٤مىمِم٦م، ُمـ ىِم

َٞمٕم٦م ، وم٘مد أٟمٙمروا يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٞمامين ذم ُم٠ًمًم٦م اًمرؤي٤م، وؾمٞمٔمٝمر اًمتٜم٤مىمض سملم اإلُم٤مُمٞم٦م أوًٓ  اًمِمِّ

اعمٝمديلم واإلُم٤مُمٞم٦م، وم٤مإلُم٤مُمٞم٦م رصدوا ُمِم٤مهدات ورؤى ٕئٛمتٝمؿ ٓ ـم٤مئؾ هل٤م، وأٟمٙمروه٤م قمغم 

 ، وهؾ شمّمٚمح أن شمٙمقن طمج٦م أو دًمٞملً ٤مً إمم اًمرؤى وإطملم صم٤مٟمٞماًمٞمامين، صمؿ سمٜمٔمرة أهؾ اًمًٜم٦م 

ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع، وقمٚمٞمف ومرد أهؾ اًمًٜم٦م ؾمٞمٙمقن  اً يٕمتٛمد قمٚمٞمف، أو هؾ يّمح أن شمٙمقن ُمّمدر

، ٤مً أؾم٤مؾمٞم اً ًمٚمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م، وم٤مًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م اقمتٛمدت قمغم اًمرؤي٤م اقمتامد ٤مً ٟم٤مىمْم

ذم ُمٜم٤مُمف، وأظمؼمه سم٠مٟمف اسمـ ُمـ  -حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري-٤مم اعمٝمديوم٤مًمٞمامين ادقمك أٟمف رأى اإلُم

قمغم هذه اًمرؤي٤م اًمتل رآه٤م،  اً أسمٜم٤مئف، وأٟمف اعمٝمدي إول، وقمٚمٞمف أقمٚمـ اًمٞمامين ًمٚمٜم٤مس دقمقشمف، اقمتامد

 .٘مّمدوم٤مهلل أؾم٠مل أن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ ضمٜمد دقمقشمف، واهلل ُمـ وراء اًم
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 الكسآٌ الكسٓهاملبحح األّل: 
، ومٝمق اعمٕمجزة اً ُمٜمػم ٤مً سم٢مذٟمف وهاضم -أي إمم اهلل-إًمٞمف ٤مً داقمٞم  اً ؾمقًمف حمٛمدًم٘مد أرؾمؾ اهلل ر

اخل٤مًمدة، سمؾ هل أقمٔمؿ ُمٕمجزة ٕقمٔمؿ ٟمٌل، هذه اعمٕمجزة هل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمد حتدى اهلل سمف 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ :اًمٕمرب، ومٕمجزوا قمـ أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم

واًم٘مرآن " ،[88]اإلهاء: ژڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

اًمٕمرب، وىمد قمجزوا قمـ ُمٕم٤مروتف ُمع ـمقل سم٤مقمٝمؿ ذم اًمٗمّم٤مطم٦م   اًمٙمريؿ حتدى سمف اًمٜمٌل

 .(1)"اً واًمٌلهم٦م، وُمثؾ هذا ٓ يٙمقن إٓ ُمٕمجز
وٓ ظملف سملم "واًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اعمّمدر إول ًمٚمتنميع، وذًمؽ سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، 

ًمٚمتنميع، سمؾ طمج٦م قمغم مجٞمع اًمٌنم،  اعمًٚمٛملم أن اًم٘مرآن طمج٦م قمغم اجلٛمٞمع، وأٟمف اعمّمدر إول

واًمؼمه٤من قمغم طمجٞمتف: أٟمف ُمـ قمٜمد اهلل، واًمؼمه٤من قمغم أٟمف ُمـ قمٜمد اهلل: إقمج٤مزه، وإذا صم٧ٌم يمقٟمف 

 .(2)"ُمـ قمٜمد اهلل، سمدًمٞمؾ إقمج٤مزه، وضم٥م اشم٤ٌمقمف ُمـ ىمٌؾ اجلٛمٞمع
ٕمت٘مدات طمقل اعمّمدر ُمـ ُم -اعمٝمديلم-ُم٤م قمٜمد اًم٘مقمقمرض  -سمٕمقن اهلل وطمده-ٞمتؿ ؾموأن 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وي٠ميت ذًمؽ ذم ٟم٘م٤مط:، وهق إول ًمٚمتنميع

 :عيد املَدٓني : تعسٓف الكسآٌ الكسٓهأّاًل
ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ سمْم٤مقم٦م يم٤مؾمدة، قمٜمد طمديثٝمؿ قمـ اعمّمدر  ٚمحظسم٤مًمٕمقدة إمم يمت٥م اعمٝمديلم، ٟم

 اًمذيواًم٘مرآن ٟمقر اهلل"، وًمٚمٛمٝمديلم شمٕمريٗم٤مت سم٤مًم٘مرآن، ُمٜمٝم٤م: -اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-إول ًمٚمتنميع

سم٘مدرة اهلل  -ٟمقر اهلل-ظمٚمؼ ُمٜمف حمٛمد، وهق هبذا اعمٕمٜمك ظم٤مًمؼ حمٛمد، ومٛمحٛمد ظُمٚمؼ ُمـ اًم٘مرآن

وىمْم٤مئف،.. واًم٘مرآن هق ٟم٘مٓم٦م اًمٜمقن، وهق اًمٗمٞمض اًمٜم٤مزل ُمـ اهلل عمحٛمد قمٌداهلل، واًم٘مرآن وضمف اهلل 

رش ، واًم٘مرآن هق احلج٤مب اًمٜمقري سملم اهلل وحمٛمد،...واًم٘مرآن هق هادق قماً اًمذي واضمف سمف حمٛمد

 .(3)"...-اًمرمحـ-اهلل إقمٔمؿ، وهق قمرش اهلل إقمٔمؿ اعمقاضمف ًم٤ٌمب اهلل أو اًمذات
 قمـ  ومْملً اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح، يمٞمػ ًمّم٤مطم٥م قمٚمؿ، مل ي٘مؾ سمف إٓ ُمـ ُمٜمٕمف اهلل  هذا يملم سم٤مـمٜمل 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(٨322م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، صُم٤ٌمطم (1)

 ، سمدون شم٤مريخ اًمٓمٌٕم٦م، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم.123قمٌداًمٙمريؿ زيدان، ص ( اًمقضمٞمز ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًمديمتقر3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(123، صعمتِم٤مهب٤مت( راضمع: ا2)
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ظم٤مًمؼ حمٛمد،  -اًم٘مرآن-قمٚمؿ، ي٘مقل سم٠من اًم٘مرآن ظمٚمؼ ُمٜمف حمٛمد، وأٟمفقمٜمده يمؾ  ُمـ يدقمل أٟمف يٕمٚمؿ

اًمٗمٞمض، وهق اًمقضمف، واحلج٤مب، وهادق اًمٕمرش، سمؾ هق اًمٕمرش وهق ٜمقن،وهق ٟم٘مٓم٦م اًم

 ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ       پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ إقمٔمؿ،

 .[2]اًمٙمٝمػ: ژٿ
(1)"يملم اهلل، اعمٜمزل قمغم حمٛمد، اعمتٕمٌد سمتلوشمف" :هقشمٕمريػ اًم٘مرآن قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م،  أُم٤م

 ،

تْمٛمـ يمٚمامشمف إمم ظم٤مشمؿ رؾمٚمف وأٟمٌٞم٤مئف أٟمف يمت٤مب اهلل، اًمذي ي" :وُمـ ظمّم٤مئص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

قمـ  -حمٛمد-وُمٕمٜمك، أوطم٤مه اهلل إمم رؾمقًمف وٟمٌٞمف ٤مً ل اعمّمدر: ُم٤مئ٦م ذم اعم٤مئ٦م، ًمٗمٔم، ومٝمق إهل حمٛمد

، وًمٞمس -حمٛمد-قمغم اًمرؾمقل اًمٌنمي-ضمؼميؾ-ـمريؼ اًمقطمل اجلكم، وهق ٟمزول اًمرؾمقل اعمٚمٙمل

 .(2)"قمـ ـمرق اًمقطمل إظمرى ُمـ اإلهل٤مم أو اًمٜمٗم٨م ذم اًمروع
 الكْل بتحسٓف الكسآٌ: :ًاثاىٔ

َٞمٕم٦مإن ُمـ صٛمٞمؿ أومٙم٤مر وُمٕمت٘مدات  ٦م هق اًمتٜم٤مىمض اًمدائؿ واًم٘مقل سم٤مًمت٘مٞم٦م، طمتك ٞم  ٤مُمَ ُمَ اإلِ  اًمِمِّ

يّمٚمقا إمم ُمرادهؿ، وُمـ هذا اًمتٜم٤مىمض: اقمت٘م٤مدهؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٜمت٩م قمـ هذا اًمتٜم٤مىمض آراء 

 وُمذاه٥م، وٟمًتٓمٞمع طمٍمه٤م ذم ومري٘ملم: 

اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مًمتحريػ، واًمٜم٘مص واًمزي٤مدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وه١مٓء : وهؿ افػريق األول

يمثػمون، واُمتألت يمتٌٝمؿ سم٤مًمرواي٤مت، وُمٜمٝمؿ: اًمٙمٚمٞمٜمل: ًمذيمره رواي٤مت ذم اًمٙم٤مذم شمث٧ٌم 

، (ذم إصم٤ٌمت حتريػ يمت٤مب رب إرسم٤مبومّمؾ اخلٓم٤مب )اًمتحريػ، واًمٜمقري اًمٓمؼمد ذم يمت٤مسمف 

واًمٕمٞم٤مر
(3)

 ذم شمٗمًػمه، وهمػمهؿ. 

 وه١مٓء يٜمٙمرون وىمقع اًمتحريػ، وأن اًمرواي٤مت اًمتل ضم٤مءت ٓ شمّمح: ٕهن٤م  ق افثاين:افػري

                                                 
 .12ص ٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،( ُم1ٌ)

م، دار 3222=هـ2/1231ط، 19ػ اًم٘مرو٤موي، صٔمٞمؿ؟ اًمديمتقر: يقؾمٕم( يمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اًم٘مرآن اًم3)

 .ُمٍم -اًمنموق سم٤مًم٘م٤مهرة

حمٛمد سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد سمـ قمٞم٤مش اعمٕمروف سم٤مًمٕمٞم٤مر، ُمـ أهؾ ؾمٛمرىمٜمد وىمٞمؾ إٟمف ُمـ سمٜمل  أسمق اًمٜمي :هق( 2)

ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م وهق هـ، 322متٞمؿ، هق ُمـ ـمٌ٘م٦م صم٘م٦م اإلؾملم اًمٙمٚمٞمٜمل، ويم٤مٟم٧م وٓدشمف طمدود ؾمٜم٦م 

تدريم٤مت أقمٞم٤من اٟمٔمر: ُمً .يمت٤مب ذم قمدة ومٜمقن: احلدي٨م، اًمرضم٤مل، اًمتٗمًػم اإلُم٤مُمٞم٦م، ًمف ُم٤م يزيد قمغم ُم٤مئتل

 سمٕمده٤م سم٤مظمتّم٤مر.ُم٤م و 222، صاعمجٚمد اًم٤ًمدس اًمِمٞمٕم٦م،
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َٞمٕم٦مإُم٤م وٕمٞمٗم٦م أو ؿم٤مذة، ويم٠مهنؿ يٌٕمدون آهت٤مم قمٜمٝمؿ، وُمٜمٝمؿ أطمد قمٚمامء  حمٛمد -اإلُم٤مُمٞم٦م اًمِمِّ

وهذا اًمذي سملم أيديٜم٤م ٟمتٚمقه هق ٟمٗمس اًم٘مرآن اعمٜمزل قمغم اًمٜمٌل، وُمـ ادقمك "، وم٘م٤مل:-رو٤م اعمٔمٗمر

 گژ  ذًمؽ، ومٝمق خمؽمق أو ُمٖم٤مًمط أو ُمِمتٌف، ويمٚمٝمؿ قمغم همػم هدى، وم٢مٟمف يملم اهلل اًمذي:ومٞمف همػم

(1)"[23]ومّمٚم٧م: ژڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
، ومٝمق ُمـ اًمٗمريؼ اًمذي يٜمٙمر اًمتحريػ 

واًمتٌديؾ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وحمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء
(2)

َٞمٕم٦مأصؾ "، ذم يمت٤مب  اًمِمِّ

 ، وهمػمهؿ."وأصقهل٤م
َٞمٕم٦مؿمٕمري اٟم٘م٤ًمم وي١ميمد اإلُم٤مم إ واظمتٚمػ اًمرواومض "ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إمم ومرق، وم٘م٤مل:  اًمِمِّ

ذم اًم٘مرآن، هؾ زيد ومٞمف أو ُٟم٘مص ُمٜمف، وهؿ صملث ومرق : وم٤مًمٗمرىم٦م إومم ُمٜمٝمؿ: يزقمٛمقن أن اًم٘مرآن 

ىمد ُٟم٘مص ُمٜمف، وأُم٤م اًمزي٤مدة ومذًمؽ همػم ضم٤مئز أن يٙمقن ىمد يم٤من، ويمذًمؽ ٓ جيقز أن يٙمقن ىمد هُمػّم 

، واًمٗمرىم٦م يم٤من قمٚمٞمف، وم٢مُم٤م ذه٤مب يمثػم ُمٜمف، وم٘مد ذه٥م يمثػم ُمٜمف، واإلُم٤مم حيٞمط سمف قمٚمامً ُمٜمف رء قمام 

اًمث٤مًمث٦م ُمٜمٝمؿ: وهؿ اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مٓقمتزال واإلُم٤مُم٦م: يزقمٛمقن أن اًم٘مرآن ُم٤م ُٟم٘مص ُمٜمف وٓ زيد ومٞمف، 

ل وٓ زال قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف  .(3)"وأٟمف قمغم ُم٤م أٟمزل اهلل قمغم ٟمٌٞمف، مل ُيٖمػم  ومل ُيٌد 
َٞمٕم٦مرضمقع إمم آراء قمٚمامء اًمًٜم٦م دم٤مه وسم٤مًم طمقل حتريػ اًم٘مرآن، ٟمرى يمذًمؽ شمٕمددي٦م أراء،  اًمِمِّ

َٞمٕم٦مومٛمٜمٝمؿ ُمـ جيزم سم٠من  شم٘مقل سم٤مًمتحريػ وأن ذًمؽ ُمـ صٛمٞمؿ قم٘م٤مئدهؿ، وًم٥م أومٙم٤مرهؿ،  اًمِمِّ

 وُمـ ه١مٓء:

اإلمام افبغدادي -
(4)

 وم٘مد ذيمر ذم ُمٕمرض احلدي٨م قمـ إصقل اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أهؾ : 

                                                 
 .22قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م، ص (1)

إذا طمي -هـ، أظمذ سم٤محلْمقر ذم طمٚم٘م٤مت اعمقمم حمٛمد يم٤مفمؿ أظمقٟمد اخلراؾم٤مين1392( وًمد ذم اًمٜمجػ قم٤مم 3)

 ٤مً ضم٤مُمٕم ٤مً طمي إسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمًٞمد حمٛمد يم٤مفمؿ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ومٙم٤من قم٤معم ، يمام-أسمح٤مصمف ذم أصقل اًمٗم٘مف

دىمٞمؼ اًمٜمٔمر ذم آؾمتٜم٤ٌمط، وُمـ أؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمف: أصؾ اًمِمٞمٕم٦م  ٤مً ، وم٘مٞمٝم٤مً سم٤مرقم ٤مً ٕـمراف اًمٕمٚمؿ، أصقًمٞم

اٟمٔمر:  هـ ودومـ ذم اًمٜمجػ.1222يـ ـمٌٕم٦م، ووشمقذم قم٤مم وأصقهل٤م، واًمذي ـمٌع أيمثر ُمـ قمنم

 .322، صاًم٤ًمسمع ٕم٦م، اعمجٚمدُمًتدريم٤مت أقمٞم٤من اًمِمٞم

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(22( ُم٘م٤مٓت اإلؾملُمٞملم، ص2)

اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٌٖمدادي إؾمٗمرايٞمٜمل، قم٤ممل ُمتٗمٜمـ، ُمـ أئٛم٦م إصقل،  قمٌد :هق( 2)

 .2/28ر إقملم، ظمػم اًمديـ اًمزريمكم، جم. اٟمٔم1222هـ،239وٟمِم٠م ذم سمٖمداد، وشمقذم قم٤مم 
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اًمراومْم٦مُمـ زقمؿ ُمـ  -أي أهؾ اًمًٜم٦م-وأيمٗمروا"ٞمٝم٤م ىم٤مل:  اًمًٜم٦م،ووم
(1 )

أن ٓ طمج٦م اًمٞمقم ذم 

 . (2)" ، ًمدقمقاه أن اًمّمح٤مسم٦م همػموا سمٕمْم٤م اًم٘مرآن وطمرومقا سمٕمْمفاًم٘مرآن واًمًٜم٦م

اإلمام ابن حزم -
(3)

أن اًم٘مرآن ُمٌّدل زيد ومٞمف  ٤مً وطمديث وُمـ ىمقل اإلُم٤مُمٞم٦م يمٚمٝم٤م ىمديامً "ىم٤مل: :

 .)4("ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف، وٟم٘مص ُمـ يمثػم

-وم٢من اًمٙمت٤مب"، وم٘مد ؿمٜم ع هبؿ، واطمتد قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مل:افشقخ افعالمة: حمب افدين اخلطقب -

يٜمٓمقي قمغم ُمئ٤مت اًمٜمّمقص قمـ قمٚمامئٝمؿ ذم يمتٌٝمؿ اعمٕمتؼمة يث٧ٌم هب٤م -ومّمؾ اخلٓم٤مب ًمٚمٓمؼمد

أهنؿ ضم٤مزُمقن سم٤مًمتحريػ، وُم١مُمٜمقن سمف، ًمٙمـ ٓ حيٌقن أن شمثقر اًمْمج٦م طمقل قم٘مٞمدهتؿ ذم 

 .(5)"اًم٘مرآن

َٞمٕم٦مإن راومْم٦م "، ي٘مقل:مام: حمؿد رصقد رضاافشقخ اإل - يزقمٛمقن أن ُم٤م سملم اًمدومتلم  اًمِمِّ

(6)"ًمٞمس يمؾ يملم اهلل شمٕم٤ممم سمؾ طمذف ُمٜمف اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أي٤مت
 وهمػمهؿ.

َٞمٕم٦مىمقل آظمر، وهق إٟمٙم٤مر ُم٤م ُٟم٥ًم إمم  -ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م-وُمـ ًمف  ذم ذًمؽ، وُمٜمٝمؿ: اًمِمِّ

رمحة اهلل اهلـدي افشقخ: -
(7)

أن اعمذه٥م اعمح٘مؼ قمٜمد قمٚمامء اًمٗمرىم٦م ومٔمٝمر "طمٞم٨م ي٘مقل: :

 اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، أن اًم٘مرآن اًمذي أٟمزًمف اهلل قمغم ٟمٌٞمف هق ُم٤م سملم اًمدومتلم، وهق ُم٤م ذم أيدي 

 
 

                                                 
راومْم٦م عم٤م رومْمقا زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم ذم ظملوم٦م هِم٤مم، وىمّم٦م زيد يم٤مٟم٧م سمٕمد اًمٕمنميـ وُم٤مئ٦م، ( ًم٘مد فمٝمر ًمٗمظ اًم1)

ذم أواظمر ظملوم٦م هِم٤مم، وُمـ زُمـ ظمروج زيد اومؽمىم٧م اًمِمٞمٕم٦م اومؽمىم٧م اًمِمٞمٕم٦م إمم راومْم٦م وزيدي٦م، وم٢مٟمف عم٤م ؾُمئؾ 

ًمرومْمٝمؿ إي٤مه، وؾمٛمل ُمـ مل قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر، ومؽمطمؿ قمٚمٞمٝمام، رومْمف ىمقم، وم٘م٤مل هلؿ: رومْمتٛمقين، ومًٛمقا راومْم٦م 

 .(سمتٍمف)22و٤1/22مهبؿ إًمٞمف، اٟمٔمر: ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م، جٟٓمتً ٤مً يرومْمف ُمـ اًمِمٞمٕم٦م زيدي

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(232( اًمَٗمْرُق سملم اًمِٗمَرق، ص3)

( هق قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري، أسمق حمٛمد، قم٤ممل آٟمدًمس ذم قمٍمه، وأطمد أئٛم٦م اإلؾملم، وًمد قم٤مم 2)

 .2/322م. اٟمٔمر: إقملم ًمٚمزريمكم، ج1222هـ،222وشمقذم قم٤مم م، 992-هـ282
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(2/22ج ؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ،َّم ( اًمٗمِ 2)
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(12و12( اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م، ص2)

  .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(22( اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م أو اًمقه٤مسمٞم٦م واًمراومْم٦م، ص2)

٨م، قم٤ممل سم٤مًمديـ واعمٜم٤مفمرة، ضم٤مور سمٛمٙم٦م وشمقذم هب٤م، قم٤مم رمح٦م اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ اهلٜمدي احلٜمٗمل، سم٤مطم ( هق2)

 .2/18م. اٟمٔمر: إقملم ًمٚمزريمكم، ج1888هـ، 1222



 

(399) 

 

 .      (1)"اًمٜم٤مس ًمٞمس سم٠ميمثر ُمـ ذًمؽ

َٞمٕم٦مسمٕمد أن ذيمر أىمقال وآراء ىمدُم٤مء  وهذا رأيف:الدكتور: علي السالوس - وحمدصمٞمٝمؿ ذم  اًمِمِّ

سمؾ إن اإلظم٤ٌمريلم اًمذيـ يرون صح٦م مجٞمع إظم٤ٌمر اًمقاردة قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م، "ىم٤مل:هذا اًمِم٠من، 

 .(2)"وًمذا ذهٌقا إمم اًم٘مقل سم٤مًمتحريػ، وضمدٟم٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمٙمر هذا اًمتحريػ
َٞمٕم٦موُمـ أىمقال قمٚمامء  َٞمٕم٦موقمغم يمؾ وم٢من ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ ":اًمِمِّ ُمـ دقمقى اًمتحريػ ذم اًم٘مرآن  اًمِمِّ

 .(3)"ٜمدهؿ، سمؾ هل أىمقال ؿم٤مذة وآراء قمريْم٦ماًمٙمريؿ ٓ يٛمثؾ اًم٘م٤مقمدة اًمٕمريْم٦م قم
َٞمٕم٦مأن  ،-ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري اًم٘م٤مسة-واحلاصل  ٓ خيرضمقن قمـ صملث: اًمِمِّ

، أو -ومّمؾ اخلٓم٤مب-٤مً إول: ُمٕمت٘مد سم٤مًمتحريػ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يمٛمـ أًمػ ًمف يمت٤مسم -

ًمّم٤مذموا -ؾمٌؼ شمٕمريٗمف-سمقب ًمف ذم يمت٤مسمف، أو أصمٌتف ذم يمتٌف دون أن يٜمٙمره، يمتٗمًػم اًمٕمٞم٤مر
(4 )

 وهمػممه٤م.

اًمث٤مين: ُمٜمٙمر ًمف يمٚمٞم٦ًم، ومل يٕمت٘مد سم٤مًمتحريػ أو اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘مرآن، يمآل يم٤مؿمػ  -

 اًمٖمٓم٤مء، وحمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر، وهمػممه٤م. 

ىمد يٕمٛمد إًمٞمف ذم وىم٧م آظمر،  اًمث٤مًم٨م: يٚمج٠م إمم اًمت٘مٞم٦م، ومٝمق يتٔم٤مهر سم٢مٟمٙم٤مر اًمتحريػ، ًمٙمٜمف -

َٞمٕم٦مسمٕمدُم٤م ذيمر ُمقىمػ  "اًمقؿمٞمٕم٦م"يمِمػ ذًمؽ ص٤مطم٥م واًمٓمقد، وم٘مد  يم٤مًمرى ُمـ  اًمِمِّ

َٞمٕم٦مأي ُمـ -يم٤من اًمًٚمػ"اًمتحريػ، ىم٤مل: ىمد يت٘مل، ٓ يٙمِمػ سمرىمع اًمت٘مٞم٦م قمـ ىمٚمٌف،وؿمٞمٕم٦م -اًمِمِّ

(5)"اًمٞمقم ىمد يمِمٗم٧م همٓم٤مء اًمت٘مٞم٦م قمـ ىمٚمٌٝم٤م
يمِمٗمقا همٓم٤مء اًمت٘مٞم٦م، وأقمٚمٜمقا  واعمٝمديقن ومٕملً  ،

َٞمٕم٦مومٙمر اخلقارج و" ٥مص٤مطم ؾم٤مر ذم ٟمٗمس آدم٤مهوُمقىمٗمٝمؿ ساطم٦م ُمـ حتريػ اًم٘مرآن،  ، "اًمِمِّ
أي -، وذيمر اًمٓمؼمد أىمقال اعمخ٤مًمٗملم ًمف"ومّمؾ اخلٓم٤مب"ًمٚمٓمؼمد ص٤مطم٥م  ٤مً سمٕمد أن ذيمر يملُم

ىم٤مل: ومل -اًمٓمقد-اًمّمدوق، واعمرشم٣م، وؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م-وهؿ":-اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم اًمتحريػ

                                                 
٤مدل سمـ ؾمٕمد، ( إفمٝم٤مر احلؼ، اًمٕملُم٦م رمح٦م اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ اهلٜمدي، اقمتٜمك سمف وطم٘م٘مف: أسمققمٌداًمرمحـ قم1)

 .ُمٍم-اًم٘م٤مهرة، م، دار اهلٞمثؿ3222=هـ1/1232، ط122ص

 .3/122اعمقؾمققم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م، ج قمنمي٦م ذم إصقل واًمٗمروع، ُمع آصمٜمل( 3)

 .ػ وم٤مـمٛم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦مطم٘مٞم٘م٦م ُمّمح ، ٟم٘ملً قمـ222دراؾم٤مت ذم اًمٗمرق اإلؾملُمٞم٦م، ص (2)

 .32ٙم٤مؿم٤مين، ؾمٌؼ شمٕمريٗمف ذم اًمتٛمٝمٞمد، صاًمٗمٞمض اًم :هق( 2)

 .22( اًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م، ص2)



 

(222) 

 

وإمم ـمٌ٘متف  ىم٤مل: "جمٛمع اًمٌٞم٤من"يٕمرف ُمـ اًم٘مدُم٤مء ُمقاومؼ هلؿ، وذيمر أٟمف شمٌٕمٝمؿ اًمٓمؼمد ص٤مطم٥م 

إٓ ُمـ ه١مٓء اعمِم٤ميخ إرسمٕم٦م، صمؿ اقمتذر سمٕمد ذًمؽ قمـ سمٕمض ه١مٓء  ٤مً مل يٕمرف اخللف سحي

اًمٕمٚمامء ذم قمدم ىمقهلؿ سمتحريػ اًم٘مرآن سم٠من اًمذي محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ اًمت٘مٞم٦م، واعمداراة 

 .(1)"ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم
وقمغم ؿم٤ميمٚم٦م هذا اخللف اًمٓم٤مطمـ ؾم٤مر اعمٝمديقن، ومت٤مرة يٜمٙمرون، وأظمرى يٍمطمقن، 

وضم٤مءوا سم٤مٕدًم٦م قمغم ُم٤م ي٘مقًمقن، صمؿ ُم٤مًمقا إمم اًم٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآن، وقمٜمقٟمقا ًمذًمؽ ساطم٦م ذم 

يمتٌٝمؿ، وُمرة أظمرى يٜمٗمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ اًمتحريػ، واًمٕمجٞم٥م: أهنؿ ي٠مشمقن سم٤مٕدًم٦م اًمتل شم٘مقل 

 سمٕمدم اًمتحريػ، صمؿ يتٌٕمقهن٤م سم٤مٕدًم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٤مًمتحريػ.

 وتؾك مرجحات افتحريف ظـد ادفديغ:

وأومّمح قمـ اإلٟم٤مء  -ًمٙمٜمف ـم٤مًمح-"ُمع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح"أدمم اًمٞمامين سمدًمقه ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف: ًم٘مد 

َِمؿُّ ُمٜمف رائح٦م اعم٤ًمس سمٜمًخ٦م اًم٘مرآن يٕمت٘مد اًمٌٕمض سم٠من أي ىمقل يُ "٘م٤مل:اًمذي ذب ُمٜمف، وم

قمـ رسم٘م٦م  ١مدي إمم يمٗمر ص٤مطمٌف وسمٓملٟمف وظمروضمفاعمقضمقدة سملم أيدي اعمًٚمٛملم اًمٞمقم، ىمقل ي

أن وىمٗم٦م هيٕم٦م قمغم اًمٜمّمقص اعمتقومرة سملم اعمًٚمٛملم سمٙمؾ ُمذاهٌٝمؿ يٙمِمػ قمـ  اًمتقطمٞمد، ...إٓ

يدقمل اًمتًٜمـ أو  طمجؿ اعمج٤مزوم٦م واًمِمٓمط اًمٙمٌػم هلذا اًم٘م٤مئؾ، ومٝمق ٓ يٕمدو أن يٙمقن ُمًٚمامً 

اًمتِمٞمع، ويملمه٤م يروي٤من ويٍمطم٤من ذم ٟمّمقص يّمٕم٥م اؾمت٘مّم٤مؤه٤م سمقىمقع اًمٜم٘مّم٤من واًمزي٤مدة: 

 .(2)"٘مقـمٝم٤م وزي٤مدهت٤ماًمتٌديؾ سمٙمٚمامت أو سمحروف أو ؾم
ومٝمذا شمٍميح سم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ىم٤مل سمٕمدم اًمتحريػ، وم٤مقمؽماض ُمٜمٝمؿ قمغم أن اًمذي ي٘مقل 

سمٌمء ذم اًم٘مرآن، هذه خيرضمف ُمـ اًمتقطمٞمد، ومقىمٗمقا قمٜمد ىم٤مئٚمف، ويم٤من ردهؿ قمغم ُمـ ىم٤مل سمذًمؽ، أن 

سم٤مًمٙمٚمامت  اًمٜمّمقص يمثػمة قمغم إصم٤ٌمت اًمتحريػ ووىمقع اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘مرآن، أو اًمتٌديؾ

 واحلروف، ومتٚمؽ صم٤مسمت٦م قمٜمدهؿ، وإدًم٦م قمٚمٞمف يمثػمة.

 وأي ؿمخص يٓم٤مًمع هذا اًمٙملم ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمف إٓ اًم٘مقل سم٤مًمتحريػ: وًمذا ؾم٠مهلؿ اًمٌٕمض ُمـ 

                                                 
ليب، أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م،  شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر: قمكم حمٛمدد اًمّم( اٟمٔمر: ومٙمر اخلقارج واًمِمٞمٕم٦م ذم ُمٞمزان 1)

 .ُمٍم -م، دار اسمـ اجلقزي سم٤مًم٘م٤مهرة3222=هـ1/1232سمتٍمف، ط 322ص

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف) 11( اٟمٔمر: ُمع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح، ص3)



 

(221) 

 

..هؾ ًمٙمؿ أن شمٌٞمٜمقن زم أي ؾمقر .ذم اًم٘مرآن ٤مً أٟمتؿ شمٕمت٘مدون أن هٜم٤مك ٟم٘مّم"ظم٤مرج اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م: 

ٟمّم٤مر اًمٞمامين: أٓ يٙمٗمل ُمثُل وضمقد اظمتلف قمغم ُمًتقى ؟، وم٠مضم٤مب أ٤مً طُمِذوم٧م ًمٓمٗم ذم اًم٘مرآن

و جمٛمققم٦م طمروف أو يمٚمٛم٦م واطمدة أو يمٚمامت ُمتٗمرىم٦م أو جمتٛمٕم٦م ًمٚم٘مقل سم٤مًمٜم٘مّم٤من أاحلرف اًمقاطمد 

 .(1)"٤مً أواًمزي٤مدة ٟمًٌٞم
وسم٤مًمرضمقع إمم يمت٤مب )اًمِٕمْجؾ(، واًمذي يزقمؿ اعمٝمديقن أن اًمٞمامين ذيمر ومٞمف أىمقال اًم٘م٤مئٚملم 

إن اًم٘مقل سم٤مًمتحريػ " اخللص٦م، وم٘م٤مل: ٤مً لم سمٕمدم اًمتحريػ، وًمٙمٜمف ذيمر أيْمسم٤مًمتحريػ، واًم٘م٤مئٚم

قمغم اًمرواي٤مت اًمتل وردت قمـ  اً ٓ يٕمدو اًم٘مقل سم٤مًمٜم٘مّم٤من أو سمتٖمٞمػم سمٕمض اًمٙمٚمامت اقمتامد

ٓ ي٘مدح سمٙمقن -اًمٜم٘مّم٤من وشمٖمٞمػم سمٕمض اًمٙمٚمامت-اعمٕمّمقُملم وقمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، ويملمه٤م

قل سم٤مًمٜم٘مّم٤من يٕمٜمل أن اًمذي سملم أيديٜم٤م سمٕمض اًم٘مرآن، ومل ، طمٞم٨م إن اًم٘م٤مً اًمذي سملم أيديٜم٤م ىمرآٟم

إؿمٙم٤مل ذم أٟمف ُمـ اهلل، أُم٤م اًم٘مقل سمتٖمٞمػم سمٕمض اًمٙمٚمامت، ومٝمق ؿمٌٞمف سم٤مًم٘مقل سم٤مًم٘مراءات اًمًٌٕم٦م أو 

 .(2)"اًمٕمنم اًمتل ٓىم٧م اًم٘مٌقل ُمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم
ّم٤مٟمف مجٕمقا اًم٘مرآن وادقمقا ٟم٘م" وذم أطمد أقمداد جمٚم٦م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وحت٧م قمٜمقان:

سمٕمد يمؾ ُم٤م صقروه ذم مجع اًم٘مرآن "يمتٌقا ي٘مقًمقن: -ي٘مّمدون اًمّمح٤مسم٦م-،"ووٞم٤مع سمٕمض آي٤مشمف

وُم٤م ٟمًٌقه ُمـ ُمٝم٤مم وومْم٤مئؾ ًمرضم٤مهلؿ، سمام اؿمتٝم٧م أٟمٗمًٝمؿ، يٗم٤مضمئقٟم٤م سمٕمنمات اًمرواي٤مت 

اًمّمحٞمح٦م، وهمػمه٤م قمٜمدهؿ واًمتل حتٙمل ًمٜم٤م ٟم٘مص اًم٘مرآن، سمؾ وشم٘مص قمٚمٞمٜم٤م آي٤مت يمثػمة يروهي٤م 

 .(3)"قملم وٓ أصمر ذم ُمّمحػ اعمًٚمٛملم اًمٞمقم يم٤ٌمرهؿ وًمٞمس هل٤م
إمم اًمت٘مٞم٦م، ويتٔم٤مهرون أهنؿ وىمٗمقا يم٤معمح٤ميد، ومل يٍمطمقا  -يم٤مًمٕم٤مدة-صمؿ يٚمج٠م اعمٝمديقن

َٞمٕم٦مأقمٜمل -ُمـ اًمٗمري٘ملم وأيمٞمد أن يملً " سمٌمء، وهذا يملم اًمٞمامين: ومٞمٝمؿ ُمـ ي٘مقل -واًمًٜم٦م اًمِمِّ

عم٤م قمرض إمم هذه اعم٠ًمًم٦م ذم   آل حمٛمد سمقىمقع اًمتحريػ، وومٞمٝمؿ ُمـ يٜمٗمٞمف وًمٙمؾ دًمٞمٚمف، ويامين

 .(4)"ذيمر يمل اًم٘مقًملم، وسملم أدًم٦م يمؾ ُمٜمٝمام، سمدون أن يٍمح سمٌمء -اًمٕمجؾ-يمت٤مسمف
 يمام -ًمٙمـ اعمرضمح٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م شم١ميمد ىمقهؿ سم٤مًمتحريػ، وم٤مًمٞمامين يزقمؿ أٟمف رصد أىمقال اًمٗمري٘ملم

                                                 
 .(سمتٍمف) 21دٓئؾ اًمّمدق وٟمٗمض هم٤ٌمر اًمِمؽ، صاٟمٔمر: ( 1)
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(112و112( اًمٕمجؾ، ص3)

 م.3213أهمًٓمس 38هـ، 1222ؿمقال 12، سمت٤مريخ: اًمثلصم٤مء اعمقاومؼ (8)(، اًمّمٗمح٦م123) د( اًمٕمد2)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(12( ُمع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح، ص2)



 

(223) 

 

يمام ؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م -أدًمتف ، ًمٙمٜمف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أىمر سم٤مًمتحريػ، وذيمر-هق احل٤مل قمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م

، وهذا ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف، وم٘مقًمف: إن اًم٘مقل سم٤مًمتحريػ ٓ يٕمدو سم٤مًمٜم٘مّم٤من -إول ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

أو سمتٖمٞمػم سمٕمض اًمٙمٚمامت، وم٤مقمت٘م٤مد اًم٘مقل سم٤مًمٜم٘مص ذم اًم٘مرآن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتحريػ، وأٟمف ذم ذًمؽ يمام 

، ومٝمذا شمٍميح -ًمٙمٜمف يمذب ذم ذًمؽ-ىم٤مل اقمتٛمد قمغم اًمروي٤مت اًمقاردة وقمـ اًمّمح٤مسم٦م

 سم٤مًمتحريػ، ُمـ وضمقه:

 ٘م٤مئٚملم سم٤مًمتحريػ، وأيمد ذم سمٞم٤مهن٤م وشمقوٞمحٝم٤م.ذيمر آراء اًم أوهلا:

 حتريػ، ومٝمذا إىمرار وٛمٜمل سم٤مًمتحريػ. اًمزقمؿ سم٠من هٜم٤مك أصلً  ثاكقفا:

اقمؽماف هبذه اًمرواي٤مت اًمتل شمٕمرو٧م  قمتامد قمغم اًمرواي٤مت قمـ إئٛم٦م، ومذاكآ ثافثفا:

 ًمٚمتحريػ.

ذم ومخ، وهق اًم٘مقل سم٠من اًمتحريػ ٓ يٕمدو اًم٘مقل سم٤مًمٜم٘مّم٤من، وومٞمف إومّم٤مح وىمققمٝمؿ  رابعفا:

قهلؿ: سم٠من ومٞمف شمٖمٞمػم سمٕمض اًمٙمٚمامت، سمؾ ورُمل اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن ومٞمف ٟم٘مص، ويمذا ىم

 اًمٙمرام سمذًمؽ.

، سم٤مهت٤مُمٝمؿ سم٤مًمردة، ومل يقصم٘مقا ذم اًمّمح٤مسم٦م -ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين يمام ؾمٞم٠ميت–اقمت٘م٤مدهؿ : اً خامس

ؿ إٓ أرسمٕم٦م، وسم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمٜمدهؿ وقمغم رأؾمٝمؿ أيب سمٙمر وقمٛمر، ضمٝمٚم٦م وؾمٗمٝم٤مء وفمٚمٛم٦م ُمٜمٝم اً أطمد

 ويمٗمرة، ومٚمؿ ي٘مٌٚمقا ُمٜمٝمؿ رء.

، واًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمـ أسمرز إدًم٦م قمغم ىمقل اعمٝمديلم سم٤مًمتحريػ :اً شادش

 ؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:هؾ هذه أي٦م شمدل قمغم وضمقد أيمثر ُمـ يمت٤مب داظم"أٟمف قمٜمدُم٤م ؾمئؾ اًمٞمامين، 

   ٱ ژ وم٠مضم٤مب: ىم٤مل شمٕم٤ممم:، [؟2و3]اًمٌٞمٜم٦م: ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ

ومٚمق يم٤من اعمراد  ،[29-22]اًمقاىمٕم٦م: ژڀ      ڀ ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ

هُ  أي٤مت: سم٤مًم٘مرآن ذم هذه ِريمٌ  َفُؼْرآنٌ  إِكَّ  ظ وم٘مط اعمقضمقدة قمٜمد يمؾ اًمٜم٤مس عم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم:، هق إًمٗم٤مـَ

ذم يمت٤مب، سمؾ  ٤مً ، صمؿ إٟمف ًمٞمس وم٘مط حمٗمقفم٤مً وخمزوٟم ٤مً ن هٜم٤م أي حمٗمقفمُمٕمٜمك ُمٙمٜمقو،َمْؽـُونٍ  ـَِتاٍب  دِم 

هُ هذا اًمٙمت٤مب ) َيَؿسُّ ُرونَ  َٓ ادَُْطفَّ َّٓ ُتٌب َؿقَِّؿةٌ اًمـ) ومٝمذه(، إِ )ٓ يؿسفا إٓ  اًمتل شم٠ًمل قمٜمٝم٤م،( ـُ

(1)"مطفرة( اً )صحػ : ٕهن٤م ذمادطفرون(
. 

                                                 
 .119و118اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (1)
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ٕظمرى اًمتك زقمٛمٝم٤م آصمٜمل قمنمي٦م، ومذًمؽ إىمرار ُمٜمف سمقضمقد ويمذا اقمؽماومف سمٌٕمض اعمّم٤مطمػ ا

إئٛم٦م ُم٤م هل اجل٤مُمٕم٦م َح و  ًم٘مد وَ ":ُمّم٤مطمػ أظمرى همػم اًمذي سملم أيديٜم٤م، ومٞم٘مقل
(1 )

واجلٗمر
(2)

 

وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م
(3)

 .(4)"، وىمد قم٘م٧ٌم وووح٧م أيمثر ذم ضمقاب سمٕمض إؾمئٚم٦م
َٞمٕم٦مهذا اًمْملٓت اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اعمٝمديقن وُمـ ىمٌٚمٝمؿ  يّمٕم٥م ومٝمٛمٝم٤م،  صمٜمل قمنمي٦م،آ اًمِمِّ

 :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   قمـ أيب ضمٕمٗمر وىمد ضم٤مء قمٜمدهؿ ذم يمت٤مب)اًمٙم٤مذم(، وطمؾ ًمٖمزه٤م،

إن حديث آل حمؿد صعب مستصعب ٓ يممن به إٓ مؾك مؼرب، أو كبي مرشل، أو ظبد "

 .(5)"امتحن ؿؾبه فإليامن
لم سم٤مًمٕمٚمقم اإلؾملُمٞم٦م ُمـ همػم هٜم٤مك إمج٤مع ُمـ اعمًٚمٛملم واعمِمتٖمٚم"وُيرد قمٚمٞمف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، 

اعمًٚمٛملم أن اًمٙمت٤مب اًمًاموي اًمقطمٞمد اًمذي ؾمٚمؿ ُمـ اًمتحريػ واًمتٌديؾ واًمزي٤مدة واحلذف هق 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وٟمحـ اعمًٚمٛملم ٟمٚمتزم هبذا آقمت٘م٤مد وٟم٘متٜمع سمف اىمتٜم٤مع قم٘مؾ وقم٘مٞمدة، وم٤مهلل ىمد أظمذ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ" سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اً قمغم ٟمٗمًف قمٝمد

 .(6)["9]احلجر:ژڱ
 :(7)الكسٓه حتسٓف الكسآٌاملَدٌْٓ ّ

إن اعمٝمديلم ُم٤مًمقا إمم اًمتحريػ، ورضمحقا ذًمؽ سم٤مٕدًم٦م، سمٕمد أن ذيمروا إدًم٦م، صمؿ اؾمتٜمتجقا 

اًم٘مقل سم٤مًمتحريػ ٓ يٕمدو اًمزي٤مدة أو اًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘مرآن، ورسمام طمتك يٙمقن ومٞمف إهمْم٤مء ًمٚمٓمرف، 

                                                 
، وإُملئف ُمـ ومٚمؼ ومٞمف، وظمط قمكمٍّ سمٞمٛمٞمٜمف، ومٞمٝم٤م يمؾ  سمذراع رؾمقل اهلل ٤مً هل: صحٞمٗم٦م ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن ذراقم( 1)

طمرام ويمؾ رء حيت٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف طمتك إرش ذم اخلدش. اٟمٔمر: أصقل اًمٙم٤مذم، يمت٤مب احلج٦م، طملل و

 .123و121، ص-قمٚمٞمٝم٤م اًمًلم-سم٤مب ومٞمف ذيمر اًمّمحٞمٗم٦م واجلٗمر واجل٤مُمٕم٦م ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

هق: وقم٤مء ُمـ أدم ومٞمف قمٚمؿ اًمٜمٌٞملم واًمقصٞملم، وقمٚمؿ اًمٕمٚمامء اًمذيـ ُمْمقا ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ. اٟمٔمر: أصقل ( 3)

 .123، صاًمٙم٤مذم

أصقل هق: ُمّمحػ ومٞمف ُمثؾ ىمرآٟمٙمؿ هذا صملث ُمرات، واهلل ُم٤م ومٞمف ُمـ ىمرآٟمٙمؿ طمرف واطمد. اٟمٔمر:  (2)

 .123اًمٙم٤مذم، ص

 .232( اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص2)

 .1/223، ج"ام ضم٤مء أن طمديثٝمؿ صٕم٥م ُمًتّمٕم٥مومٞم"( أصقل اًمٙم٤مذم، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، يمت٤مب احلج٦م، سم٤مب 2)

  .322( اٟمٔمر: إؾملم سمل ُمذاه٥م، ص2)

 ( اقمتذر قمـ ُمثؾ هذه اًمٕمٜم٤مويـ، وم٘مد ضم٤مري٧م ومٞمٝم٤م اًم٘مقم، ويمام قمٜمقٟمقا هل٤م ذم يمتٌٝمؿ.2)
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اًمتحريػ، ًمٙمـ ًمًـ سمّمدد احلدي٨م قمـ أدًم٦م، وم٤مًم٘مرآن ٓ حيت٤مج ضم٤مء اًمٞمامين سم٠مدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم 

اًمِم٤مـمٌل قمـ أيب  اإلُم٤مم وم٘مد طمٙمك"عم٤م يدل قمغم صحتف، وقمدم حتريٗمف، ومٝمق حمٗمقظ سمحٗمظ اهلل ًمف، 

قمٜمد اًم٘م٤ميض أيب  ٤مً قمـ أيب احلًـ اعمٜمت٤مب ىم٤مل: يمٜم٧م يقُمذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء ًمف، قمٛمرو اًمداين 

مل ضم٤مز اًمتٌديؾ قمغم أهؾ اًمتقراة، ومل جيز قمغم أهؾ  إؾمح٤مق إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق، وم٘مٞمؾ ًمف:

، [44]املائدة: ژگ                گ گ گ ک ژ اًم٘مرآن؟ وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض: ىم٤مل اهلل ذم أهؾ اًمتقراة:
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ ومقيمؾ احلٗمظ إًمٞمٝمؿ، ومج٤مز اًمتٌديؾ قمٚمٞمٝمؿ، وىم٤مل ذم اًم٘مرآن:

إمم أيب قمٌداهلل اعمح٤مُمكم ومٚمؿ جيز اًمتٌديؾ قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مل قمكّم: ومٛمْمٞم٧م ، [9]احلجر:ژڱ

 .(1)"أطمًـ ُمـ هذا ٤مً ومذيمرت ًمف احلٙم٤مي٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م يملُم
 إصم٤ٌمهتؿ حتريػ اًم٘مرآن، وُمٜمٝم٤م:ذم دًم٦م اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م اعمٝمديقن ًمٙمـ ٟمٙمتٗمل سم٤مٕ

ُمـ أىمقى احلج٩م قمغم ىمقهلؿ سمتحريػ اًم٘مرآن ، اقمت٘م٤مدهؿ ذم يمت٥م أظمرى ٟمزًم٧م  :أّاًل

وم٤مـمٛم٦م، وهمػممه٤م، واًمتل ىم٤مل هب٤م اعمٝمديقن وؾمٌ٘مٝمؿ هل٤م   يم٤مجلٗمر، وُمّمحػ قمغم إئٛم٦م، 

ورد قمـ "آصمٜم٤م قمنمي٦م، ومٛمـ ظملل هذا اًم١ًمال يؼمز أُمر اجلَْٗمر قمٜمد اعمٝمديلم، واًم١ًمال:

، إن ًمدهيؿ اجلَْٗمر إمحر وإؾمقد وإسمٞمض وإمحر، ومام ُمٗم٤مشمٞمح شمٚمؽ أهؾ اًمٌٞم٧م

اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر: مل يٜمٔمر إضمٗم٤مر؟ وعم٤مذا ؾمٛمٞم٧م هبذه إًمقان؟ وم٤مجلقاب: ىم٤مل 

ذم اجلٗمر إٓ ٟمٌل أو ويص ٟمٌل، ومٛمٗمت٤مح اجلٗمر هق ظملوم٦م اهلل ذم أروف، وإسمٞمض ٟم٦ًٌم إمم 

 .(2)"اًمت٘مٞم٦م، وإمحر ٟم٦ًٌم إمم اًم٘متؾ واًمدم
 وافرد ظؾقه:

وًمد اًمِم٤مة، إذا قمٔمؿ واؾمتٙمرش، صمؿ أـمٚمؼ قمغم اإله٤مب ذم إصؾ  "وطم٘مٞم٘م٦م اجلٗمر هق:

ن اجلٗمر ص٤مر يٓمٚمؼ قمغم ٟمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ ٓ يٙمقن سمتٚمؼ، وًمٙمـ يٙمقن ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف، وىمد ىم٤مًمقا إ

 .(3)"اهلل

                                                 
أطم٤مديثف: اًمِمٞمخ  ، ظمرج(هـ292 :اعُمَتَقرم  ) اًمِم٤مـمٌل،أيب إؾمح٤مق ( اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م، ًمإلُم٤مم 1)

 ُمٍم. -(، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى29و3/28ج)قمٌداهلل دراز، 

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(129 قمؼم إصمػم، ص( اجلقاب اعمٜمػم3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(222( شم٤مريخ اعمذاه٥م اإلؾملُمٞم٦م، ص2)
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٧ًٌم ًمألئٛم٦م واًمتل ٟمُ  يم٠مظمقاشمف ُمـ اًمٙمت٥م، اعمٗمتٕمٚم٦م و اعمخؽمقم٦م، إن ُم٠ًمًم٦م اجلٗمر ُمـ اًمٙمت٥م

َٞمٕم٦موهق ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ادقمك  ،٤مً يمذسم ، وىمد  ص  هب٤م قمكمي ، وظُم  أهن٤م ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل اًمِمِّ

َٞمٕم٦مُمـ اًمٙمت٥م اعمزقمقُم٦م ًمدى  اً ؾمقي قمددذيمر اعمق ، وصحٞمٗم٦م اًمٜم٤مُمقس، وُمٜمٝم٤م: اجل٤مُمٕم٦ماًمِمِّ
(1)

 ،

وصحٞمٗم٦م اًمٕمٌٞمٓم٦م
(2)

، وصحٞمٗم٦م ذؤاسم٦م اًمًٞمػ
(3)

، وصحٞمٗم٦م قمكم
(4)

إسمٞمض -، واًمـَجْٗمر

-وإمحر
(5)

ىمد ٟمزًم٧م ُمـ قمٜمد اهلل إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمت٥م " :، صمؿ قمٚمؼ ىم٤مئلً ، وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

، ومام ُمٕمٜمك إظمٗم٤مءه٤م قمـ إُم٦م وهل ُمـ أطمقج ُم٤م شمٙمقن إًمٞمٝم٤م ذم ٤مً ٜملم صدىم، وطم٤مزه٤م أُمػم اعم١مُم٤مً طم٘م

إمم أن ىم٤مل: إين أؿمؿ رائح٦م أيد ظمٌٞمث٦م، ومٝمل اًمتل دؾم٧م هذه  قم٤ٌمدهت٤م، وذم قم٤ٌمدهت٤م ًمرهب٤م؟ ...

                                                 
ؾملح رؾمقل اهلل وؾمٞمٗمف، ذواًمٗم٘م٤مر، وشمٙمقن قمٜمده صحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م أؾمامء -أي اإلُم٤مم-ودًمٞمٚمٝم٤م: ويٙمقن قمٜمده (1)

، يمت٤مب ؿمٞمٕمتٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وصحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م أؾمامء أقمدائٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار

 .32/112 صٗم٤مت اإلُم٤مم وذائط اإلُم٤مُم٦م، جاإلُم٤مُم٦م، سم٤مب ضم٤مُمع ذم

، وأهؾ سمٞمتف وإن ومٞمٝم٤م ىم٤مل: وأيؿ اهلل إن قمٜمدي ًمّمحػ يمثػمة ىمٓم٤مئع رؾمقل اهلل  قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (3)

ًمّمحٞمٗم٦م ي٘م٤مل هل٤م اًمٕمٌٞمٓم٦م، وُم٤م ورد قمغم اًمٕمرب أؿمد ُمٜمٝم٤م، وإن ومٞمٝم٤م ًمًتلم ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمرب هبرضم٦م ُم٤م هل٤م 

 .32/22ُمـ ٟمّمٞم٥م. اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار، ج ذم ديـ اهلل

صحٞمٗم٦م وم٢مذا ومٞمٝم٤م ُمٙمتقب: سمًؿ اهلل اًمرمحـ  : ُوضِمَد ذم ذؤاسم٦م ؾمٞمػ رؾمقل اهلل قمٌد اهلل قأسم ىم٤مل (2)

اًمرطمٞمؿ، إن أقمتك اًمٜم٤مس قمغم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َُمـ ىمتؾ همػم ىم٤مشمٚمف، وُمـ رضب همػم و٤مرسمف، وُمـ شمقمم همػم 

مل ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف يقم  ٤مً أو آوى حُمِْدصم ٤مً ، وُمـ أطمدث طمدصمأٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمغم حمٛمد  ُمقاًمٞمف ومٝمق يم٤مومر سمام

وم ر ذم قم٘م٤مب ُمـ شمقمم همػم ُمقاًمٞمف، . اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار، يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، سم٤مب آظموٓ قَمْدًٓ  ٤مً اًم٘مٞم٤مُم٦م َسْ

 .32/22ج

ؤاسم٦م اًمًٞمػ، ورد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ قمغم أن صحٞمٗم٦م قمكم هل صحٞمٗم٦م أظمرى ُوضِمَدْت ذم ذ ذيمر اعمقؾمقي دًمٞملً  (2)

ذيمر أن هذه اًمّمحٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م ًمٕمكم وضمدت ذم ذؤاسم٦م -أي اعمقؾمقي-: إن اًمٙم٤مشم٥مقمغم آل حمًـ ىم٤مئلً 

ؾمٞمٗمف، ُمع أن اًمرواي٦م ٟمّم٧م قمغم أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم ذؤاسم٦م ؾمٞمػ رؾمقل اهلل، يمام ذم اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وىمد ذيمر 

٤م ٓ ئمٝمر ُمٜمٝم٤م ذًمؽ، ومٚمٕمؾ هذه اًمّمحٞمٗم٦م هل أهن٤م صحٞمٗم٦م أظمرى ًمٕمكم، ُمع أن اًمرواي٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم ٤مً أيْم

 .3/229رٌد قمغم يمت٤مب هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ، ج قملم شمٚمؽ اًمّمحٞمٗم٦م. اٟمٔمر: هلل وًمٚمح٘مٞم٘م٦م،

٠مي ومي٘مقل: إن قمٜمدي اجلٗمر إسمٞمض. ىم٤مل: ىمٚم٧م:   أيب اًمٕملء ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمـ (2)

ًك، وصحػ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًلم واحللل رء ومٞمف؟ ىم٤مل: زسمقر داود، وشمقراة ُمقؾمك، وإٟمجٞمؾ قمٞم

واحلرام.. وقمٜمدي اجلٗمر إمحر. ىم٤مل: ىمٚم٧م: وأي رء ذم اجلٗمر إمحر؟ ىم٤مل: اًمًلح، وذًمؽ إٟمام يٗمتح 

. اٟمٔمر: أصقل اًمٙم٤مذم، يمت٤مب احلج٦م، سم٤مب ومٞمف ذيمر اًمّمحٞمٗم٦م واجلٗمر ًمٚمدم يٗمتحف ص٤مطم٥م اًمًٞمػ ًمٚم٘متؾ

 .(سمتٍمف) 1/122ج واجل٤مُمٕم٦م وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م،



 

(222) 

 

ُمتٕمددة، وأن هذه اًمٙمت٥م يمٚمٝم٤م  ٤مً ٜملم طم٤مز يمت٤ٌمًم٘مقل سم٠من أُمػم اعم١مُموم، اًمرواي٤مت، ويمذسم٧م قمغم إئٛم٦م

أهن٤م يمت٥م طمقت ىمْم٤مي٤م ذقمٞم٦م هق ىمقل سم٤مـمؾ، أدظمٚمف إًمٞمٜم٤م سمٕمض اًمٞمٝمقد اًمذيـ ُمـ قمٜمد اهلل، و

 .(1)"شمًؽموا سم٤مًمتِمٞمع
اًمٙمذب قمغم "وصٜمػ اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمـَجْٗمَر وُم٤م ؿم٤مهبف ُمـ إيم٤مذي٥م واخلراوم٤مت، وم٘م٤مل:

ه١مٓء ذم اًمراومْم٦م أقمٔمؿ  إُمقر، ٓ ؾمٞمام قمغم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق، وم٢مٟمف ُم٤م يُمذب قمغم أطمد ُم٤م 

 .(2)"يمذب قمٚمٞمف، طمتك ٟمًٌقا إًمٞمف يمت٤مب اجلٗمر

 ،رواي٤مت قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦موا سمضم٤مءواًمدًمٞمؾ اًمث٤مين قمغم وىمققمٝمؿ ذم حتريػ اًم٘مرآن، أهنؿ  :ًاثاىٔ

، "وُمٜمٝم٤م: متًٙمقا هب٤م، وأظمٓم٠موا ومٝمام، َ َظْن ُُخَْرِ ْبِن َمافٍِك، َؿاَل: ُأِمَر بِاْدََصاِحِف َأْن ُتَغرَّ

ُه، َؾنِنَّ َمْن َؽلَّ َصْقئَؿاَل: َؿاَل اْبُن َمْسعُ  َجاَء  اً وٍد: َمِن اْشَتَطاَع ِمـُْؽْم َأْن َيُغلَّ ُمْصَحَػُه َؾْؾَقُغؾَّ

، َأَؾَلْتُرُك َما «َشْبِعَغ ُشوَرةً  َؿَرْأُت ِمْن َؾِم َرُشوِل اهللَِّ »بِِه َيْوَم اْفِؼَقاَمِة، َؿاَل: ُثمَّ َؿاَل: 

 ."(3) َأَخْذُت ِمْن دِم َرُشوِل اهللَِّ
وُمٕمٜمك احلدي٨م " قمغم اًمرواي٦م، سم٘مقًمف:-وهق اًمذي يتٕمٛمد اًمٙمذب :إوم ٤مك-صمؿ قمٚمؼ اًمٞمامين

واوح وهق أن اسمـ ُمًٕمقد يرى أن اًم٘مرآن اًمذي يمتٌف قمثامن ٟم٤مىمص، أو طمدث ومٞمف سمٕمض اًمتٖمػم 

 .(4)"قمغم إىمؾ
 والرد عليه:

)اًمٕمقاصؿ حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مبحم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، ذم  اًمِمٞمخي٠ميت ُمـ قمٚمامءٟم٤م إضملء، ومج٤مء ُمـ 

وم٤مشمف ذم ُمّمحٗمف سمٕمض ُم٤م اؾمت٘مّم٤مه زيد سمـ  اسمـ ُمًٕمقد حيتٛمؾ أن يٙمقن"، ومٞم٘مقل:ُمـ اًم٘مقاصؿ(

اء اًمّمح٤مسم٦م، زد قمغم ذًمؽ أن اسمـ  صم٤مسم٧م وزُملؤه ُمـ أي٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمد آظمريـ ُمـ ىُمر 

                                                 
 .(سمتٍمف) 83و81( اٟمٔمر: هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ، ص1)

 .3/222( ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ج3)

، طمدي٨م 88، ص2ج : ُمًٜمد اعمٙمثريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ُمًٜمد قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف،ُمًٜمد أمحد (2)

 حمٛمد ؿم٤ميمر،  وىم٤مل: إؾمٜم٤مده صحٞمح. (، ذطمف وصٜمع ومٝم٤مرؾمف: اًمٕملُم٦م أمحد2939رىمؿ)

: ُمدار إؾمٜم٤مده قمغم -حم٥م اًمديـ قمٌداًمًٌح٤من واقمظ-، وىم٤مل حم٘مؼ يمت٤مب اعمّم٤مطمػ182وذم اعمّم٤مطمػ، ص

، همػم أن وٓ شمٕمديلً  ٤مً مخػم سمـ ُم٤مًمؽ، وىمد ؾمٙم٧م قمٜمف اًمٌخ٤مري، واسمـ أيب طم٤مشمؿ، وىم٤مل: ومل أضمد ومٞمف ضمرطم

 ًمٌٕمض اعمتـ ؿمقاهد شم٘مقيف. 

 .13( ُمع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح، إقمداد: أسمق طمًـ، ص2)



 

(222) 

 

أوا رظمص عمثؾ اسمـ ُمًٕمقد أن ي٘مر  ُمًٕمقد يم٤مٟم٧م شمٖمٚم٥م قمٚمٞمف هلج٦م ىمقُمف ُمـ هذيؾ، واًمٜمٌل

سمٚمٝمج٤مهتؿ، وًمٙمـ ًمٞمس ٓسمـ ُمًٕمقد أن حيٛمؾ إُم٦م ذم زُمٜمف وإزُم٤من سمٕمده قمغم هلجتف اخل٤مص٦م، 

ومٙم٤من ُمـ اخلػم شمقطمٞمد إُم٦م قمغم ىمراءة يمت٤مب رهب٤م سم٤مًمٚمٝمج٦م اعميي٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل 

 .(1)"اهلل

 اسمـ ُمريؿ قمـىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب "ا سمدًمٞمؾ قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل، ي٘مقل:َأشَمقْ  :ًاثالج

قرة إطمزاب شم٘مرأ قمـ أيب إؾمقد قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: يم٤مٟم٧م ؾمهلٞمٕم٦م 

 .(2)"ئتل آي٦م، ومٚمام يمت٥م قمثامن اعمّم٤مطمػ مل ي٘مدر ُمٜمٝم٤م إٓ قمغم ُم٤م هق أنذم زُمـ اًمٜمٌل ُم
 وافرد ظؾقه:

مم قمٚمامء وذًمؽ سم٤مًمرضمقع إإمم ؾمٜمده٤م،  :ي٠ميت احلٙمؿ قمغم ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت، سم٤مًمٜمٔمر أوًٓ 

ٞمَٕم٦م سمـ قم٘م٦ٌم احليُمل،"ؾمٜمده٤م اسمـ هلٞمٕم٦م، هق: ٤مًمرواي٦م ذموماجلرح واًمتٕمديؾ،  ىم٤مل  قمٌداهلل سمـ هَلِ

قمٜمف اسمـ ُمٕملم: وٕمٞمػ ٓ حيت٩م سمف، وىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد: ؾمٛمٕم٧م اسمـ ُمٝمدي ي٘مقل: ُم٤م أقمتد سمٌمء 

ُمل، ؾم٠مًم٧م ـ حمٛمد احليسمؾمٛمٕمتف ُمـ طمدي٨م اسمـ هلٞمٕم٦م إٓ ؾمامع اسمـ اعم٤ٌمرك وٟمحقه، وقمـ أمحد 

 .(3)"اسمـ ُمٕملم قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م، وم٘م٤مل: ًمٞمس سم٘مقي
إن آظمر احلدي٨م وٕمٞمػ ًمٞمس ًمف ؿمقاهد ": قمٜمد قمٚمامء احلدي٨م، وم٘م٤مًمقا:٤مً احلٙمؿ صم٤مٟمٞم صمؿ ي٠ميت

وٓ ُمت٤مسمع، وهق يقهؿ أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ومل ي٘مدر قمثامن قمٜمد مجٕمف ًمٚم٘مرآن إٓ قمغم اًم٘مدر اعمقضمقد 

ء سمف، وهق ٟمًخ ُم٤م زاد قماّم ذم اعمّم٤مطمػ ُمـ ؾمقرة أن، ويرد هذا اًمقهؿ ُم٤م سح اًمٕمٚمام

 ُم٤م قمدا آي٦م اًمرضمؿ وم٢مهن٤م ٟمًخ٧م شملوهت٤م وسم٘مٞم٧م طمٙمٛمٝم٤م يمام ذم اًمّمحٞمحلم  إطمزاب شملوة وطمٙمامً 

                                                 
، ظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: حمٛمقد سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل صؿ، ًمٚم٘م٤ميض أيبر: اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقا( اٟمٔم1)

٦م اًم٤ًمدؾم٦م ؾمٜم٦م اًمٓمٌٕم ،82، ه٤مُمش ص: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥مف وقمٚمؼ طمقاؿمٞمف٘مُمٝمدي اإلؾمت٤مٟمٌقزم، طم٘م

 اًم٘م٤مهرة.هـ، ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م، 1213

حت٘مٞمؼ: ُمريمز اًم٤ًمسمع(،-إول)اجلزء هـ ، 911قم٤مم  اعُمتََقرم   ًمًٞمقـمل،ُم٤مم اإلااإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،  (3)

، 2/1222ف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد سم٤مًمًٕمقدي٦م، جاًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمقزارة اًمِم١مون اإلؾملُمٞم٦م وإوىم٤م

اًمٜمقع اًم٤ًمسمع وإرسمٕمقن، ذم ٟم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف، وىم٤مل اعمح٘م٘مقن: ذم إؾمٜم٤مده اسمـ هلٞمٕم٦م اظمتٚمط سمٕمد 

 اطمؽماق يمتٌف، وؾمٜمده وٕمٞمػ.

 .(2222) ،وُم٤م سمٕمده٤م2/122د اًمرضم٤مل، جُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘م( اٟمٔمر: 2)



 

(228) 

 

 .(1)"وهمػممه٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م
افشقخ »، وُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:ًمٚمّمح٤مسم٦م ويمٚمامٍت  ٟم٥ًم اعمٝمديقن آي٤مٍت  :اً رابع

شبام ؿضقا من افؾذة ةا أفبتوافشقخة إذا زكقا ؾارمجومه
(2)

وهل آي٦م قمٛمر " سم٘مقًمف: ، صمؿ يٕمٚمؼ اًمٞمامين،

اعمٗمْمٚم٦م يمام هق ُمٕمروف، واًمتل ـم٤معم٤م ىم٤مل قمٜمٝم٤م: ًمقٓ أن ي٘مقل اًمٜم٤مس زاد قمٛمر ذم يمت٤مب اهلل 

 .(3)"ًمٙمتٌتٝم٤م يٕمٜمل آي٦م اًمرضمؿ
 وافرد ظؾقه:

ْيٌح اًمَ٘م٤ميِض، َوؾَم٠َمًَمُف إِٟمْ "ظـد افبخاري: وكصه ـام َٝم٤مَدَة، وَمَ٘م٤مَل: َوىَم٤مَل ُذَ ٤مٌن اًمِم  اْئ٧ِم إَُِمػَم »ًَ

ـِ قَمْقٍف: ًَمْق َرَأْي٧َم َرضُملً ش طَمت ك َأؿْمَٝمَد ًَمَؽ  ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمر  ، ِزٟم َوىَم٤مَل قِمْٙمِرَُم٦ُم: ىَم٤مَل قُمَٛمُر ًمَِٕم َأْو  ٤مً قَمغَم طَمدٍّ

ـَ اعمُ  ىَم٦ٍم، َوَأْٟم٧َم َأُِمػٌم؟ وَمَ٘م٤مَل: ؿَمَٝم٤مَدشُمَؽ ؿَمَٝم٤مَدُة َرضُمٍؾ ُِم ٚمِِٛملَم، ىَم٤مَل: َصَدىْم٧َم ىَم٤مَل قُمَٛمُر: َهِ ًَمْقَٓ َأْن »ًْ

ضْمِؿ سمَِٞمِدي،... ٧ٌُْم آَي٦َم اًمر   .(4)"َيُ٘مقَل اًمٜم ٤مُس َزاَد قُمَٛمُر ذِم يِمَت٤مِب اهلل ِ، ًَمَٙمَت
 :ىم٤مل اعمٝمٚم٥م" وسمٞم٤مٟمف قمٜمد ؿم٤مرح اًمٌخ٤مري ذم ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘ملين، ي٘مقل:

ـ سمـ قمقف اعمذيمقر ىمٌٚمف سم٘مقل قمٛمر هذا أٟمف يم٤مٟم٧م قمٜمده ؿمٝم٤مدة اؾمتِمٝمد اًمٌخ٤مري ًم٘مقل قمٌد اًمرمح

وأومّمح ذم اًمٕمٚم٦م ذم  ،ذم آي٦م اًمرضمؿ أهن٤م ُمـ اًم٘مرآن ومٚمؿ يٚمح٘مٝم٤م سمٜمص اعمّمحػ سمِمٝم٤مدشمف وطمده

                                                 
 .(3)٤مؿمٞم٦م رىمؿطم، 2/1222اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ج (1)

َظِن اْبِن َظبَّاٍس َؿاَل: َؿاَل ُظَؿُر ْبُن ":(، وٟمص احلدي٨م3222، 2/288اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف )ج أظمرضمف (3)

طَّاِب: َفَؼْد َخِشقُت َأْن َيطُوَل بِافـَّاِس َزَماٌن َحتَّى َيؼُ  ْجَم دِم ـَِتاِب اهللَِّ، َؾَقِضؾُّوا اخْلَ وَل َؿائٌِل: َما َأِجُد افرَّ

ُجُل َوَؿاَمِت اْفَبقِّـَُة، أَ  ، إَِذا ُأْحِصَن افرَّ ْجَم َحقٌّ َٓ َوإِنَّ افرَّ ِك َؾِريَضٍة ِمْن َؾَرائِِض اهللَِّ، َأ اَن مَحٌْل َأِو بَِسْ ـَ ْو 

قُْخ وَ  ا افشَّ اٌف، َوَؿْد َؿَرْأُُتَ ا اْفَبتََّة اْظِسَ ْقَخُة إَِذا َزَكَقا َؾاْرمُجُومُهَ ـَا َبْعَدهُ  َرَجَم َرُشوُل اهللَِّ »افشَّ ، وىم٤مل "َوَرمَجْ

ؿ ُمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف، وم٘مد رواه هْ وَ  "اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م..."ىمقًمف:إرٟم٤مؤوط: إؾمٜم٤مده صحٞمح إٓ أن 

هري، ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ٓ أقمٚمؿ ؾم٤مئر أصح٤مب اًمزهري قمٜمف ومٚمؿ يذيمروه، ومٝمل همػم حمٗمقفم٦م ذم طمدي٨م اًمز

همػم ؾمٗمٞم٤من، ويٜمٌٖمل أن يٙمقن وهؿ ذم  "أطمدًا ذيمر ذم هذا احلدي٨م: اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م وم٤مرمجقمه٤م اًمٌت٦م

 ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ.

 (.223، 12/322) وذم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن(، 38222، 2/229) وهق ذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم       
 .(سمتٍمف)12و12( ُمع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح، ص2)

ح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب اًمِمٝم٤مدة شمٙمقن قمٜمد احل٤ميمؿ ذم وٓي٦م  اًم٘مْم٤مء أو ىمٌؾ ذًمؽ صحٞم (2)

 .1223ًمٚمخّمؿ، ص



 

(229) 

 

ذًمؽ سم٘مقًمف ًمقٓ أن ي٘م٤مل زاد قمٛمر ذم يمت٤مب اهلل وم٠مؿم٤مر إمم أن ذًمؽ ُمـ ىمٓمع اًمذرائع ًمئل دمد 

(1)"اًمٕمٚمؿ عمـ أطمٌقا ًمف احلٙمؿ سمٌمءقمقا د  إمم أن يَ  طمٙم٤مم اًمًقء ؾمٌٞملً 
. 

، اىمتٗم٤مء ؾمٜمـ اعم٤مولم"اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م سمتٕمٛمد اًمتحريػ، وم٤مًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ قمٛمٚمقا قمغم  :ًاسخام

ًٞمح ]واًمٜمّم٤مرى[وم٤مًمٞمٝمقد طمرومقا اًمتقراة، واعم
(2)

 ۆ ۆ ۇژ طمرومقا اإلٟمجٞمؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(3)"[19]آٟمِم٘م٤مق:ژۈ
 وافرد ظؾقه:

أطمٗمٔمٝمؿ ًمنمع اهلل، وًمٞمًقا يمام يتٝمٙمؿ اعمٝمديقن، اهنؿ اىمتٗمقا إن اًمّمح٤مسم٦م هؿ أقمدل اًمٜم٤مس و

، ش...خر افـاس ؿرين»ذم طم٘مٝمؿ:  أصمر اعم٤مولم، وطمرومقا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أمل ي٘مؾ رؾمقل اهلل 

، وٓ اًمِمديد ٕصح٤مب احلٌٞم٥م  يمؾ رء، وُمثؾ هذا إٟمام هق حل٘مدهؿومٝمؿ ظمػم اًمٜم٤مس ذم 

ُمـ اًمٜمٗم٤مق، وم٤مًمّمح٤مسم٦م ٓ حيٌٝمؿ إٓ ُم١مُمـ، وٓ  ٟمٜمًك أن طم٥م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اإليامن، وسمٖمْمٝمؿ

يٌٖمْمٝمؿ إٓ ُمٜم٤مومؼ، يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م
(4)

شمٜمٓمٌؼ إٓ وم٢مهن٤م ٓ " ، وهذه أي٦م وإن صح شم٠مويٚمٝم٤م،

َٞمٕم٦مأي -قمٚمٞمٝمؿ ، أي ًمؽميمٌـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ُمـ إُمؿ ذم اًمٖمدر سم٤مٕوصٞم٤مء سمٕمد -اًمِمِّ

ـَ اعمًٚمٛملم همدر سم٤مٕوصٞم٤مء ـْ ُِم َٞمٕم٦مزقمؿ سم-إٟمٌٞم٤مء، وَُم َٞمٕم٦مهمػم -اًمِمِّ .(5)"أٟمٗمًٝمؿ اًمِمِّ

َٞمٕم٦مُمقضمف ُمـ اعمٝمديلم أو  إن يمؾ اهت٤مم أو همػمهؿ، إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سم٤مًمتحريػ أو  اًمِمِّ

 ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳژ ىم٤مل: اًمزي٤مدة أو اًمٜم٘مّم٤من، ومٝمق ُمردود قمغم ىم٤مئٚمف، وم٢من اهلل 

 يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٌنم شمٜم٘مّمٞمف وحتريٗمف، ، -قمز اؾمٛمف-ومام يم٤من ذم مح٤مي٦م اًم٤ٌمري"، [9]احلجر: ژڱ

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(12/129ومتح اًم٤ٌمري، ج (1)

 .اإلٟمجٞمؾ اًمٜمّم٤مرى هؿ اًمذيـ طمرومقا ًمّمقاب، وهق أنقوملم هق ا٘م( ُم٤م سملم اعمٕم3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(111اًمٕمجؾ، ص (2)

ُمـَاؾٌِق ا» :  َاًمٜم ٌِلُّ  ىَم٤مل (2) َّٓ َّٓ ُمْمِمٌن، َوَُٓيْبِغُضُفْم إِ ـْ  ،ألَْكَصاُرَُُٓيِبُُّفْم إِ ٌ ُٝمؿْ  وَمَٛم ـْ  اهلل ُ، َأطَمٌ فُ  َأطَم  َأسْمَٖمَْمُٝمؿْ  َوَُم

، 938، صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر، سم٤مب طم٥م إٟمّم٤مر ُمـ اإليامن، صشاهلل ُ َأسْمَٖمَْمفُ 

ُمـ امن، سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمك أن طم٥م إٟمّم٤مر وقمكم (، وصحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اإلي2282طمدي٨م)

 . ، قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب(139، طمدي٨م )22اإليامن وقملُم٤مشمف، وسمٖمْمٝمؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مق، ص

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(322ص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م وُمٜمٝمجٝمؿ ذم شمٗمًػم (2)



 

(212) 

 

 .(1)"ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ

 .[23]ومّمٚم٧م: ژڻ ں ں   ڱ ڱڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:و

 التأّٓل الباطين للكسآٌ الكسٓه: :ًاثالج
َٞمٕم٦مشمٕمددت اًمت٠مويلت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، يمام هق هن٩م ًم٘مد  اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م،  اًمِمِّ

: اًمِمٞمٕمٞم٦م اعمٕمتٛمدة، وُمٜمٝم٤م ؾمػم٤م، وىمد رضمع اعمٝمديقن إمم اًمتٗم٤مً وسم٤مـمٜم اً ًمٚم٘مرآن فم٤مهر وزقمٛمقا أن

ًمٕمًٙمري، ويمذا شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، واًمّم٤مذم، واًم٘مٛملإلُم٤مم ااعمٜمًقب ًم اًمتٗمًػم
(2)

، وهمػمه٤م ُمـ 

َٞمٕم٦مشمٗم٤مؾمػم  ُمـ اعمخ٤مسمط واًمدضمؾ،  ورسمام اًمذي دومٕمٝمؿ إمم ذًمؽ هق إىمح٤مم  اً اًمتل حتقي يمثػم اًمِمِّ

إئٛم٦م ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، طمتك ٓ يٌ٘مك سم٤مب ُمـ إسمقاب وٓ ُم٠ًمًم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ إٓ وإدظم٤مل 

وًمألئٛم٦م ومٞمٝم٤م ذيمر وطمدي٨م،  وعم٤م يمثرت هذه ُمثؾ هذه اًمؽمه٤مت دومٕم٧م اًمٌٕمض ٕن جيٛمع ُم٤م شمؿ 

َٞمٕم٦موم٘م٤مل سمٕمض أقملم "شم٠مويٚمف ذم طمؼ إئٛم٦م،  وم٢مين عم٤م رأي٧م سمٕمض آي٤مت "ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف: اًمِمِّ

، وشم٠مويٚمٝم٤م يتْمٛمـ ُمدح أهؾ اًمٌٞم٧م، وُمدح أوًمٞم٤مئٝمؿ، وذم أقمدائٝمؿ ذم يمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز

يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم وإطم٤مدي٨م، وهل ُمتٗمرىم٦م ومٞمٝم٤م، صٕم٦ٌم اًمتٜم٤مول ًمٓم٤مًمٌٞمٝم٤م، أطم٧ٌٌم أن أمجٕمٝم٤م سمٕمد 

 .(3)"شمٗمري٘مٝم٤م، وأؤًمٗمٝم٤م سمٕمد متزي٘مٝم٤م ذم يمت٤مب ُمٗمرد
ٔظمر قمٚمقم وُمٕم٤مرف ذم اًمت٠مويؾ ًمديف هق ا -أمحد احلًـ اًمٞمامين-ويدقمل اعمٝمديقن أن يامٟمٞمٝمؿ

إن إفمٝم٤مر أهار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اإلقمج٤مز سمٕمٞمٜمف، وهق "واًمتٗمًػم، مل ي٠مت هب٤م اًم٤ًمسم٘مقن، وم٘م٤مًمقا: 

سم٤مب ومتح اهلل ٔل اًمٌٞم٧م وُمٝمٌط اًمرؾم٤مًم٦م، أو يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق سمؾ إمم اخل٤مص ُمٜمٝمؿ، 

يلم آصمٜمل قمنم، وإفمٝم٤مر اعمٕمجز واخل٤مص٦م ُمـ آل اًمٌٞم٧م هؿ إئٛم٦م إـمٝم٤مر آصمٜمل قمنم واعمٝمد

سمام أشم٤مح ًمف اهلل ُمـ ومْمؾ وٟمٕمٛم٦م، -ي٘مّمد أمحد اًمٞمامين-يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: أوهلام: ُم٤م أظمرضمف اًمًٞمد

ومٝمق أول اعمٝمديلم وأول اعم١مُمٜملم، وهذا اًمٕمٚمؿ ُمٌثقث ذم يمت٤مب اعمتِم٤مهب٤مت، ويٙمٗمل اًمًٞمد أمحد 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(22( خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ص1)

ًمٗمٝمرؾم٧م، ااًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ. اٟمٔمر: وؿ سمـ هِم٤مم اًم٘مٛمل، ًمف يمت٥م، ُمٜمٝم٤م: اًمتٗمًػم، ( هق قمكم سمـ إسمراهٞم3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(123ص

( اٟمٔمر: شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة، شم٠مًمٞمػ: اعمٗمن اًمٙمٌػم اًمًٞمد ذف اًمديـ قمكم 2)

هـ، ُم١مؾم٦ًم 2/1221، ط32وؾ طمًلم آؾمت٤مد وزم، صاحلًٞمٜمل إؾمؽماسم٤مدي اًمٖمروي، حت٘مٞمؼ: اًمٗم٤م

 .إيران-اًمٜمنم اإلؾملُمل سم٘مؿ اعمنموم٦م
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ف اًمًٞمد ُمـ ظملل ُم٤م ورد ُمـ رواي٤مت آل احلًـ أٟمف حتدى اجلٛمٞمع سمٕمٚمقُمف، صم٤مٟمٞمٝمام: وهق ُم٤م أظمذ سم

َٞمٕم٦ماًمٌٞم٧م اعمثٌتف ذم يمت٥م  َٞمٕم٦ماعمٕمتؼمة، وُمٜمٝم٤م يٗمتح اهلل قمغم يديف ُم٤ًمئؾ ُم٤م قمرومٝم٤م شم٤مريخ  اًمِمِّ  اًمِمِّ

 .(1)"اإلُم٤مُمٞم٦م
، -زقمٞمؿ اعمٝمديلم-إن يمت٤مب اعمتِم٤مهب٤مت، واًمذي ضم٤مء ذم أرسمٕم٦م أضمزاء، وهق ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمٞمامين

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وضمٝم٧م ًمٚمٞمامين، وُمٜمٝم٤م:طمقل آي٤مت  وُم٤مئتلم ؾم١مآً  وهق قم٤ٌمرة قمـ اصمٜملم وصمامٟملم

 ائ ائ ى ى ې ېژ ما معىن اآلية: .1

وىم٤مل قمكم "وم٠مضم٤مب سمام ذم ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًمٕمًٙمري، ؟(2)[11]فاطر:ژەئ

ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل،  :ژى ى ې ې ژ : سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م

، وظمٚمٗم٤مؤه ٤مً طم٘م حمٛمد رؾمقل اهلل، قمكم وزم اهلل، وظمٚمٞمٗم٦م حمٛمد رؾمقل اهلل 

رسمام ُيتقهؿ أن اعم٘مّمقد " :صمؿ قم٘م٥م اًمٞمامين قمغم اًمتٗمًػم ىم٤مئلً . (3)"ظمٚمٗم٤مء اهلل

سم٤مًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م هق إًمٗم٤مظ، أي ًمٗمظ ٓ إًمف إٓ اهلل، أي ًمٗمظ ٓ إًمف إٓ اهلل، حمٛمد 

رؾمقل اهلل، قمكم وزم اهلل، وهذا ظمٓم٠م، وم٘مقل) ٓ إًمف إٓ اهلل( أراد اإلُم٤مم هب٤م أن 

صمؿ يرضمع إمم فم٤مره أي٦م، ...، ف ٓ إًمف إٓ اهلل ٓ سمٚم٤ًمٟمف وم٘مطي٘مقل اعم١مُمـ سمٕمٛمٚم

أي إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، أي إمم ؾمامواشمف : ژى ى ې ې ژومٞم٘مقل: 

وُمٚمٙمقشمف، شمّمٕمد اًمٙمٚمامت اًمٓمٞم٦ٌم، وهل صقرة وُمث٤مل ًمٙمؾ قمٛمؾ وىمقل ـمٞم٥م 

  .(4)"ويمريؿ يرو٤مه اهلل
ٗمًػم ؾمقرة وهق يتٜم٤مول احلدي٨م قمـ شم(، اًمتقطمٞمد)وم٘مد ضم٤مء ًمٚمٞمامين ذم يمت٤مسمف .2

 گ گک ک ک ژ اإلظملص، وومٞمٝم٤م شمٕمرض ًمٚمحدي٨م قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ومذيمر ومٞمٝم٤م ، [22]يقٟمس: ژڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

                                                 
 .(سم٤مظمتّم٤مر) 22( راضمع: إفمٝم٤مر سمٓملن ُمٜمٙمر طمجٞم٦م اًم٘مرآن، ص1)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(122(، ص29( اٟمٔمر: يمت٤مب اعمتِم٤مهب٤مت، ؾم١مال رىمؿ)3)

٦ًم اإلُم٤مم اعمٝمدي، ( اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم أيب حمٛمد احلًـ سمـ قمكم اًمٕمًٙمري، حت٘مٞمؼ: ُم١مؾم2)

 هـ، ٟمنم قمٓمر قمؽمت.3/1222ط، 398ص

 .(سم٤مظمتّم٤مر) 122و122( راضمع : اعمتِم٤مهب٤مت، ص2)
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، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف  قمـ ضم٤مسمر قمـ أيب ضمٕمٗمر"ُم٤م ضم٤مء قمٜمد شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، وومٞمف:

: شمٗمًػمه٤م سم٤مًم٤ٌمـمـ، أن ًمٙمؾ ىمرن ُمـ هذه إُم٦م قمـ شمٗمًػم هذه أي٦م، ىم٤مل 

رج إمم اًم٘مرن اًمذي هق إًمٞمٝمؿ رؾمقل، وهؿ إوًمٞم٤مء وهؿ ُمـ آل حمٛمد خي رؾمقًٓ 

 ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ اًمرؾمؾ، وأُم٤م ىمقًمف:

، ىم٤مل: ُمٕمٜم٤مه إن اًمرؾمؾ ي٘مْمقن سم٤مًم٘مًط وهؿ ٓ ئمٚمٛمقن يمام ىم٤مل  ژڱ

 .(1)"اهلل
ىم٤مُمقا ُم٘م٤مم اهلل ذم اخلٚمؼ، ومٝمؿ  ٤مً أيْموإئٛم٦م  وم٤مًمرؾمقل حمٛمد "صمؿ يٕمٚمؼ اًمٞمامين سم٘مقًمف:

، واإلُم٤مم اعمٝمدي رؾمقل ُمـ ٤مً ومٛمحٛمد رؾمقل اهلل، وحمٛمد ُمرؾمؾ ًمألئٛم٦م أيْمرؾمؾ وهؿ ُمرؾمٚملم، 

اهلل ذم اخلٚمؼ أو وضمف اهلل، واإلُم٤مم اعمٝمدي ُمرؾمؾ ًمٚمٛمٝمديلم آصمٜمل قمنم ُمـ وًمده، وهق  حمٛمد 

 ."(2)ذم ُم٘م٤مم حمٛمد وأهؾ سمٞمتف سمّمٗم٦م أًمقهٞم٦م هل سمٕمٞمٜمٝم٤م أًمقهٞم٦م اهلل  ٤مً هبذا يٙمقن أيْم
واًمًٞمد "ذا اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمٜمل إٓ اًمٞمامين، يًتٓمٞمع أطمد أن ي٘مقل هب وىمد ادقمك اعمٝمديقن أٟمف ٓ

(3)"، ومل يدقمٞمف ُمـ ٟمٗمًف ضم٤مء هبذا اًمٕمٚمؿ ُمـ اإلُم٤مم اعمٝمدي أمحد احلًـ 
. 

 ، أقْل:ّملياقش٘ ٍرِ التأّٓالت الباطئ٘ عيد أٍل السي٘
َٞمٕم٦م، اًمتل ـمٗمح٧م هب٤م يمت٥م ؾ هذه اًمت٠مويلت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦مثإن ُم ٖمري٦ٌم قمـ ُمٜمٝم٩م واعمٝمديلم،  ًم اًمِمِّ

أي -ل اًمديـ قمٜمدهؿوم٢من أصق"اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٗمنيـ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

َٞمٕم٦م ىم٤مئٛم٦م ُمـ ضمذوره٤م قمغم شم٠مويؾ آي٤مشمف، وسف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إمم همػم ُم٤م ومٝمٛمف ُمٜمف اًمّمح٤مسم٦م قمـ -اًمِمِّ

 .(4)"رآن، وإمم همػم ُم٤م ومٝمٛمف ُمٜمٝم٤م أئٛم٦م اإلؾملم قمـ اجلٞمؾ اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘م اًمٜمٌل

                                                 
( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، شم٠مًمٞمػ: أيب اًمٜمٍم حمٛمد سمـ ُمًٕمقد سمـ قمٞم٤مش اًمًٚمٛمل اًمًٛمرىمٜمدي اعمٕمروف 1)

م، 1991=هـ1/211، ط121جٚمد اًمث٤مين، صسم٤مًمٕمٞم٤مر، حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمرؾمقزم اعمحليت، اعم

 .ًمٌٜم٤من-ٛمٓمٌققم٤مت، سمػموتُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚم

 .28( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ًمٚمٞمامين، ص3)

م، إصدارات 3213=هـ3/1222، ط2طمًـ اًمدًمٞمٛمل، صقمـ اًم٘مرآن اًمٜم٤مـمؼ، شم٠مًمٞمػ: طمٞمدر  ٤مً ( دوم٤مقم2)

 (.22، اًمٕمدد) أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمدي

 .11( اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م، ص2)
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 ضابط التأّٓل ّشسّطُ:
ٙمـ وٌٓمف اًمٕمٚمامء سمْمقاسمط، طمٞم٨م اًمدًمٞمؾ ؽمك قمغم قم٤مهٚمف، ًمهمػمه، ٓ يُ أو  واًمت٠مويؾ ذم اًم٘مرآن

أو اًم٘مريٜم٦م، وإٓ ومل شُمٍمف أي٦م قمـ فم٤مهره٤م، وٓ ُيٍمف اعمٕمٜمك قمـ طم٘مٞم٘متف: ٕن إصؾ هق 

ٞمؾ أدى سمل ؿمؽ إمم وم٤ًمد وؾمقء إسم٘م٤مء اًمٜمّمقص قمغم فمقاهره٤م، وم٢مذا شمؿ شم٠مويؾ سمدون ىمريٜم٦م أو دًم

سف اًمٙملم  قمـ فم٤مهره إمم ُمٕمٜمك  هق"هذا اًمت٠مويؾ، وًمذا عم٤م أراد اًمٕمٚمامء شمٕمريػ اًمت٠مويؾ، ىم٤مًمقا:

 .(1)"٤مً حيتٛمٚمف، سمدًمٞمؾ يّمػمه راضمح

 :ًاّباطي ًاادعاٛ املَدٓني أٌ للكسآٌ الكسٓه ظاٍس
َٞمٕم٦مويمذا  إن اًمٌٕمض يزقمؿ وُمٜمٝمؿ اعمٝمديقن ن آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ حتتٛمؾ أ آصمٜم٤م قمنمي٦م اًمِمِّ

َٞمٕم٦مي١مُمـ "وومٞمف:اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ،  ، سمؾ ي١مُمٜمقن ٤مً وسم٤مـمٜم اً آصمٜم٤م قمنمي٦م سم٠من ًمٚم٘مرآن فم٤مهر اًمِمِّ

، وجيٛمٕمقن قمغم أن ٤مً سم٠من ًمٙمؾ آي٦م ؾمٌٕم٦م أسمٓمـ، وسمٕمْمٝمؿ ي٤ٌمًمغ ومٞمزقمؿ أن هل٤م ؾمٌٕم٦م وؾمٌٕملم سمٓمٜم

ء، ويمام أن ُمـ يمٗمر سم٤مًمٔم٤مهر وم٘مد ظمرج اإليامن هبذا اًم٤ٌمـمـ واضم٥م يم٤مإليامن سم٤مًمٔم٤مهر قمغم طمد ؾمقا

قمـ اإلؾملم ومٙمذًمؽ ُمـ يمٗمر سم٤مًم٤ٌمـمـ، يمام ي١مُمٜمقن سم٠من اًمٔم٤مهر وارد ذم اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة، أُم٤م 

اًم٤ٌمـمـ ومٙمٚمف وارد ذم اًمقٓي٦م واإلُم٤مُم٦م، وهؿ سمذًمؽ اًمت٘مقا سم٤مًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ذم هذه 

 .(2)"٤مً اًمدقمقى مت٤مُم
ٙمذا ًمٙمؾ ُمـ أراد أن ي٘مقل ذم اًم٘مرآن، واًمٔم٤مهر أن وًمٞمس يمام يزقمٛمقن، وم٤مُٕمر مل يؽمك ه

َٞمٕم٦م أقمروقا قمـ ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن، ومٚمؿ حيّمؾ ُمٜمٝمؿ شمدسمر، وىم٤مل اًمٌٕمض: اًمٙملم ذم  "وأُمث٤مهلؿ: اًمِمِّ

اًم٘مرآن قمغم رضسملم: أطمدمه٤م: يٙمقن سمرواي٦م: ومٚمٞمس يٕمتؼم ومٞمٝم٤م إٓ اًمٜم٘مؾ، وأظمر: ي٘مع سمٗمٝمؿ: 

أن وطم٤مصؾ هذا اًمٙملم:   .قمغم ًم٤ًمن اًمٕمٌد ..ؼ إفمٝم٤مر طمٙمٛم٦م ومٚمٞمس يٙمقن إٓ سمٚم٤ًمن ُمـ احل

د سم٤مًمٔم٤مهر هق اعمٗمٝمقم اًمٕمريب، واًم٤ٌمـمـ هق ُمراد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يملُمف وظمٓم٤مسمف، وم٢من يم٤من ُمراد اعمرا

: ومّمحٞمح وٓ ٟمزاع ومٞمف، وإن أرادوا همػم ذًمؽ: ومٝمق إصم٤ٌمت أُمر زائد  ُمـ أـمٚمؼ هذه اًمٕم٤ٌمرة ُم٤م وُمنِّ

سمٕمدهؿ، ومل سمد ُمـ دًمٞمؾ ىمٓمٕمل يث٧ٌم هذه اًمدقمقى ٕهن٤م  قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م وُمـ ٤مً قمغم ُم٤م يم٤من ُمٕمٚمقُم

 ، وُم٤م اؾمتدل سمف إٟمام هم٤ميتف إذا صح ؾمٜمده أن ٤مً أصؾ حيٙمؿ سمف قمغم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب، ومل يٙمقن فمٜمٞم

                                                 
حت٘مٞمؼ: أيب  ًمِمقيم٤مين،ُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم اإلًم، إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل إرؿم٤مد اًمٗمحقلاٟمٔمر: ( 1)

 م، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، اًمري٤مض.3222هـ=1/1231، ط222ص طمٗمص ؾم٤مُمل  سمـ اًمٕمريب إصمري،

 .329، صاًم٘مرآن اًمٙمريؿ ( اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م وُمٜمٝمجٝمؿ ذم شمٗمًػم3)
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 .(1)"يٜمتٔمؿ ذم شمٚمؽ اعمراؾمٞمؾ

 شسط التأّٓل:
َٞمٕم٦موسم٤مًمٜمٔمر إمم ذوط اعمٗمن أو اعم١مول، هؾ شمٜمٓمٌؼ قمغم ُمٗمني  وم٘مد قم٘مد  م ٓ؟أ، اًمِمِّ

اإلُم٤مم اًمزريمٌم
(2)

 ، صمؿ ىم٤مل:"ًمٚمٜم٤مفمر ذم اًم٘مرآن ذم أُمٝم٤مت ُمآظمذ اًمتٗمًػم" سمٕمٜمقان: ومّملً  

، اًمث٤مين: إظمذ سم٘مقل  إول: اًمٜم٘مؾ قمـ رؾمقل اهللُمآظمذ يمثػم: أُمٝم٤مهت٤م أرسمٕم٦م: ٓم٤مًم٥م اًمتٗمًػم ًم"

 .(3)"اًمّمح٤ميب، اًمث٤مًم٨م: إظمذ سمٛمٓمٚمؼ اًمٚمٖم٦م، اًمراسمع: اًمتٗمًػم سم٤معم٘مت٣م ُمـ ُمٕمٜمك اًمٙملم
وهق اًمٜم٘مؾ قمـ رؾمقل اهلل، ومٚمؿ يٙمـ، ومٝمؿ ٟم٘مٚمقا قمـ إئٛم٦م وإوصٞم٤مء، ط إول: وم٤مًمنم

واًمث٤مين: وهق إظمذ سم٘مقل اًمّمح٤ميب، ومٛمح٤مل قمٚمٞمٝمؿ أن يٚمج٠موا إمم ذًمؽ، وم٤محل٤مسم٦م قمٜمدهؿ 

ُمرشمدون، وًمٞمس قمغم اإليامن ُمٜمٝمؿ إٓ اًم٘مٚم٦م، واًمث٤مًم٨م: إظمذ سمٛمٓمٚمؼ اًمٚمٖم٦م، وم٤مُٕمر ٓ يِمٖمؾ 

 ، واومؼ ذًمؽ سم٤مهلؿ، وم٤معمٝمؿ أئٛمتٝمؿ

َٞمٕم٦ماًمٚمٖم٦م أو مل يقاومؼ، واًمراسمع: اعم٘مت٣م ُمـ ُمٕمٜمك اًمٙملم، وم قمٜمدهؿ ُمٌدأ اًمٖم٤مي٦م شمؼمر  ٤مًمِمِّ

، ٤مً اًمقؾمٞمٚم٦م، طمتك وصؾ هبؿ إُمر، إمم شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م وووع اًمتٗم٤مؾمػم، وسومٝم٤م قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م مت٤مُم

َٞمٕم٦مأن يمؾ شم٠مويلت  واحلاصل:ٕضمؾ أئٛمتٝمؿ.   شمٕمتٛمد وُمٕمٔمؿ شمٗم٤مؾمػمهؿ ٓ شمّمح، ومٝمل ٓ اًمِمِّ

 قمغم أصؾ واطمد ُمـ إصقل اًمّمحٞمح٦م  اعمت٘مدُم٦م ذم اًمتٗمًػم.

اقمٚمؿ أن "ويْم٤مف إمم اًمنموط اًمثلصم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من، وم٘م٤مل:

قمٚمٞمف ذم ديٜمف ٓ ُي١ْممَتـ  ٤مً ، وًمزوم ؾمٜم٦م اًمديـ، وم٢من ُمـ يم٤من ُمٖمٛمقصأوًٓ  صح٦م آقمت٘م٤مدُمـ ذـمف:

سم٤مإلحل٤مد أن يٌٖمل اًمٗمتٜم٦م، وَيُٖمرُّ اًمٜم٤مس سمَِٚمٞمِّف  يـ؟ وٓ ُي١ْمَُمـ إن يم٤من ُمتٝمامً قمغم اًمدٟمٞم٤م ومٙمٞمػ قمغم اًمد

هبقى يم٤مًم٘مدري٦م، وجي٥م أن يٙمقن اقمتامده قمغم  وظمداقمف يمدأب اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وهملة اًمراومْم٦م، أو ُمتٝمامً 

ك   اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل وأصح٤مسمف وُمـ قم٤مسهؿ، وُمـ ذـمف: صح٦م اعمَْ٘مَّمد، ومٞمام ي٘مقل ًمُِٞمَٚم٘م 

                                                 
 .(سمتٍمف)(312و2/329ج)عمقاوم٘م٤مت، اٟمٔمر: ا( 1)

، أسمق قمٌداهلل، سمدر اًمديـ، قم٤ممل سمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦م وإصقل، شمريمل هق: حمٛمد سمـ هب٤مُدر سمـ قمٌداهلل اًمزريمٌم( 3)

هـ، ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: إقملم 292هـ، وشمقذم 222إصؾ، ُمٍمي اعمقًمد واًمقوم٤مة، وًمد ؾمٜم٦م 

 .21و٤ً2/22مضمد. اٟمٔمر: إقملم ًمٚمزريمكم، جاًم٤ًمضمد سم٠مطمٙم٤مم اعم

، اهلل اًمزريمٌم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿًمإلُم٤مم سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، (2)

 .ُمٍم -م، دار اًمؽماث، اًم٘م٤مهرة1982هـ=2/1222وُم٤م سمٕمده٤م، ط122ص
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(1)".اًمتًديد..
. 

ومٝمؾ اًمت٠مويلت اًم٤ًمًمٗم٦م اًمتل شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اعمٝمديقن، أو ادقم٤مه٤م اًمٞمامين، شمتقاومر ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمنموط؟ 

َٞمٕم٦مومٚمق ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمح٦م ُمٕمت٘مد اعمٝمديلم أو  ، ومٝمؾ ًمزُمقا ؾمٜم٦م اًمديـ، واشمٌٕمقا اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ؟ اًمِمِّ

وم٤مًمذي يراه يمؾ سم٤مطم٨م أو قم٤مىمؾ أهنؿ ُمٖمٛمقص
(2 )

اًمٜمّمقص  قمٚمٞمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ، ومٝمؿ ُمٕمرومقن سمكَِمِّ 

وظمداع أظمر، ومل يّمح ُم٘مّمدهؿ، ومٌٓمؾ شم٠مويٚمٝمؿ هلذا، وٕهنؿ مل يٕمتٛمدوا قمغم اًمٜم٘مقل اعمتقاشمرة 

 قمـ اًمرؾمقل وٓ اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومٚمام مل يّمح ُم٘مّمدهؿ، مل يّمح شم٠مويٚمٝمؿ. 

، ٓ يًتٜمد إمم قمٚمؿ ذقمل، وٓ ٤مً وطمديث ، وآصمٜم٤م قمنمي٦م ىمديامً ٤مً وُم٤م ومٕمٚمف اعمٝمديقن طمديث

ًممي٤مت وُم٤م  ٤مً وإٟمام اهلقى واجلٝمؾ،ويمؾ ُم٤م ضم٤مءوا سمف ومٝمق خم٤مًمػ مت٤مُم ج حت٧م ىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م،يٜمدر

ومٛمحٔمقر ٕٟمف شم٠مويؾ  "ومٙمؾ ُم٤م ىم٤مل سمف اعمٝمديقن وآصمٜم٤م قمنمي٦م ُمـ شم٠مويلت سم٤مـمٜمٞم٦م اً ضم٤مءت سمف، إذ

ريض -أهنام: قمكم ووم٤مـمٛم٦م [،19]اًمرمحـ: ژڀ ڀ ڀ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، ُمثؾ شم٠مويؾ اجل٤مهٚملم

ريض اهلل -يٕمٜمل احلًـ واحلًلم [،33]اًمرمحـ: ژڤ    ڤ ڤ ٹ ژ ،-اهلل قمٜمٝمام

 .(3)"قمٜمٝمام
َٞمٕم٦مىمد ظم٤مض اعمٝمديقن وو ذم شم٠مويؾ أي٤مت وسومٝم٤م قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م إمم  ٤مً ُمريٌ ٤مً ظمقو اًمِمِّ

َٞمٕم٦موىمد ذه٥م ؿمٞمقخ "أئٛمتٝمؿ، وأهمراض أومٙم٤مرهؿ،  ، وىمدم اً سمٕمٞمد ٤مً ذم شمٓمٌٞمؼ هذا اعمٌدأ ؿمقـم اًمِمِّ

َٞمٕم٦م ت واًمتل شم١مول آي٤مت اهلل قمغم همػم شم٠مويٚمٝم٤م، وٟمًٌقه٤م ًمألئٛم٦م آصمٜمل قمنم، ُمئ٤مت اًمرواي٤م اًمِمِّ

 (4)"وًمٞمس هلذا اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل ُمـ و٤مسمط، وٓ ًمف ىم٤مقمدة يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م

                                                 
 .(سمتٍمف) 3322و3322، صذم قمٚمقم اًم٘مرآن ( اٟمٔمر: اإلشم٘م٤من1)

: اطمت٘مره، يم٤مهمتٛمّمف، وقم٤مسمف، وهت٤مون سمح٘مف، وهق ُمٖمٛمقص قمٚمٞمف: ُمٓمٕمقن َح رِ وومَ  عَ ٛمِ وؾَم  َب ، يمَيَ َص ٛمَ ( همَ 3)

قم٤مم  اعُمتََقرم   اًمٗمػموزآسم٤مدي، اًمٚمٖمقي جمد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب ُم٦ماًمٕمل اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط،ديٜمف. اٟمٔمر: ذم 

، همٛمص، ُم٤مدة ٖملماًم هـ،حت٘مٞمؼ: ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سم٤مب اًمٖملم، ومّمؾ812

 ًمٌٜم٤من.-م، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت3222=هـ8/1232، ط232ص

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(123ص ٘مرآن،( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم2)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(122( أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ص2)
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 ملاذا جلأ االثيا عشسٓ٘ ّاملَدٌْٓ للتأّٓل؟
يدقمؿ  وهمػمه، إٟمام يم٤من ٕضمؾ إئٛم٦م، وٕهنؿ عم٤م مل جيدوا ذم اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م، ُم٤مُم٤م ؾمٌؼ ويمؾ 

عم٤م مل جيدوا ُمـ فم٤مهر اًم٘مرآن  وضمدٟم٤م أهنؿ"، ي٘مقل اًمديمتقر اًم٤ًمًمقس:قا إمم اًمت٠مويؾئاقمت٘م٤مدهؿ، جل

يٛمٙمـ  اًمٙمريؿ، ُم٤م ي١ميد قم٘مٞمدهتؿ جلئقا إمم اًمت٠مويؾ، وٟم٤مىمِمٜم٤مهؿ ومٞمام ذهٌقا إًمٞمف، ومٚمؿ ٟمجد هلؿ دًمٞملً 

اهلل شمٕم٤ممم ومٙمٞمػ سمام  آطمتج٤مج سمف، وإذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مٞمدة ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م ًمٞمس هل٤م ُم٤م ي١ميده٤م ُمـ يمت٤مب

 .(1)"يتٌٕمٝم٤م ُمـ قم٘م٤مئد وشمٗمريٕم٤مت
، أدظمٚمقا ومٞمف يمؾ رء، ومٙم٤من ٕم اًمٕم٘م٤مئد قمٜمدهؿ وهل اإلُم٤مُم٦م، أصمر ذم ومٚمام جل٠مواإمم اًمت٠مويؾ

أصمر ذم  ٤مً اًمتٗم٤مؾمػم، وُم٤م شمرشم٥م قمغم اقمت٘م٤مدهؿ ذم اإلُم٤مُم٦م، يم٤مًمٕمّمٛم٦م، واًمت٘مٞم٦م، واًمرضمٕم٦م، يم٤من ًمف أيْم

 شمٗمًػمهؿ.

 ٌ باحلسّف ّاألعداد:لكسآل املَدٓني تأّٓل
وهق أن يتؿ ذطمف هذا رضب ُمـ رضوب اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اخلٌٞمث٦م، وٓ يٚمٞمؼ سمٙملم رب اًمٕم٤معملم، 

ؿ، وهل ؾمقرة ُمري"و احلروف وإرىم٤مم، وُمـ أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ، ىمقهلؿ:أأو شم٠مويٚمف سم٤مٕقمداد 

 ختص قمٞمًك وزيمري٤م وحيٞمك، وذم أوهل٤م احلروف اعم٘مٓمٕم٦م)يمٝمٞمٕمص( وهل هه٤م، 

 ي  ع    ص   ك   هـ    

 سم٤مجلٛمع اًمّمٖمػم  32=32+2+1+22+92

 ومتٌلم أن: يمٝمٞمٕمص=ضمٜمد اهلل=آل حمٛمد.

 طمؿ قمًؼ=أمحد

 ح      م      ع     س      ق

سم٤مجلٛمع اًمٙمٌػم، وحتقل إمم اجلٛمع اًمّمٖمػم،  12=8+2+3=328=8+22+22+22+122

واًمِمقرى وهق قمدد اؾمؿ )أمحد(، و)طمؿ قمًؼ( أول ؾمقرة اًمِمقرى، واًمِمقرى ومٞمف اًمٕمٚمؿ يمٚمف، 

 .(2)"ؾمقرة اًم٘م٤مئؿ، وطمٙمؿ اهلل
، وهق يرد قمغم ام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٖمزازمٟمٚمخص اًمرد قمٚمٞمف، ومٞميمؾ ُم٤م ضم٤مء ُمـ هذا اخلٌؾ واًمدضمؾ، 

ُمـ سملم اًمٗمرق، وم٢من  -اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م-هذا ومـ ُمـ اجلٝم٤مًم٦م اظمتّم٧م سمف هذه اًمٗمرىم٦م":اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ويٗمْمحٝمؿ

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(3/122ٕصقل واًمٗمروع، ُمقؾمققمقة ؿم٤مُمٚم٦م، ج( ُمع آصمٜمل قمنمي٦م ذم ا1)

 .(سمتٍمف) 128( اٟمٔمر: سمٞم٤من احلؼ واًمًداد ُمـ إقمداد، ص3)
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اًمِمٌٝم٤مت، مل شمتٓمٚمع ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ  ـمقائػ اًمْملل ُمع اٟمِمٕم٤مب يملُمٝمؿ، واٟمتِم٤مر ـمرىمٝمؿ ذم ٟمٔمؿ

هبذا اجلٜمس واؾمؽميمقه٤م، وقمٚمؿ قمقاُمٝمؿ وضمٝم٤مهلؿ سم٤مًميورة سمٓملهن٤م وم٤مضمتقوه٤م، وشمِم٨ٌم هب٤م 

 .(1)"ه١مٓء، وٓ همرو وم٤مًمٖمريؼ سمٙمؾ رء يتٛمًؽ، واًمٖمٌل سمٙمؾ إهي٤مم يتزًمزل ويتِمٙمؽ
ُمثؾ ٤ٌمء ؿمديد، قمٜمدُم٤م جل٠موا إمم ولل سيح، وضمٝمؾ قمٛمٞمؼ، وهمُمـ اعمٝمديلم  ومٝمذا: اً إذ

ي٘مره٤م إٓ ُمـ سمف ؾَمَٗمٌف و قَمْتفٌ هذا، ومتٚمؽ ـمرق سم٤مـمٚم٦م، وٓ 
(2)

. 

 مْقف أٍل السي٘ مً التأّٓالت الباطئ٘:
: هق واًمتحريػ"ٕمد ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتحريػ، ت قمٜمدُم٤م شُمٍمف قمـ فم٤مهره٤م شمُ هذا اًمت٠مويل إن

اًمٕمدول سم٤مًمٙملم قمـ وضمٝمف، وصقاسمف إمم همػمه، وهق ٟمققم٤من: حتريػ ًمٗمٔمف، وحتريػ ُمٕمٜم٤مه، 

واًمٜمققم٤من ُم٠مظمقذان ُمـ إصؾ قمـ اًمٞمٝمقد، ومٝمؿ اًمراؾمخقن ومٞمٝمام، وهؿ ؿمٞمقخ اعمحروملم 

ُمـ أًمٗم٤مظ اًمتقراة وُم٤م همٚمٌقا قمـ حتريػ ًمٗمٔمف، طمرومقا ُمٕمٜم٤مه، وهلذا  اً وؾمٚمٗمٝمؿ، وم٢مهنؿ طمرومقا يمثػم

 .(3)"وصٗمقا سم٤مًمتحريػ ذم اًم٘مرآن، دون همػمهؿ ُمـ إُمؿ، ودرج قمغم آصم٤مرهؿ اًمراومْم٦م
َٞمٕم٦ماًم)وخلص ص٤مطم٥م يمت٤مب  اقمت٘م٤مد ( آصمٜمل قمنمي٦م وُمٜمٝمجٝمؿ ذم شمٗمًػماًم٘مرآن اًمٙمريؿ ِمِّ

َٞمٕم٦م َٞمٕم٦مٓمٌؼ قمغم ٜمذم اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل، وُم٤م ي اًمِمِّ  ٓمٌؼ قمغم اعمٝمديلم ُمـ سم٤مب أومم، وم٘م٤مل:ٜمي اًمِمِّ

اًمتٗمًػم اًم٤ٌمـمٜمل: حتريػ فم٤مهر ًمٙمت٤مب اهلل ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ُمـ قم٘مؾ أوٟم٘مؾ، سمؾ اًمدًمٞمؾ قمغم  -

 .ُمذه٥م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم يمتٌٝمؿ َٞمٕم٦ماًمِمِّ ظملومف، وًم٘مد ذه٧ٌم سمف 

َٞمٕم٦مووح ًمٜم٤م اًمتٗمًػم اًم٤ٌمـمٜمل قمٜمد  - ُمدى اًمؽماسمط سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُملطمدة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م،  اًمِمِّ

 .وم٤معمنمب واطمد

                                                 
، ُم١مؾم٦ًم دار 22طم٘م٘مف وىمدم ًمف: قمٌداًمرمحـ سمدوي، ص( ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ًمإلُم٤مم أيب طم٤مُمد اًمٖمزازم، 1)

 اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمٙمقي٧م.

َٗمف( ود احلٚمؿ وأصٚمف اخلٗم٦م واحلريم٦م.   ع ت ه-س ف ه (3)  ً )اعمٕمتقه(: اًمٜم٤مىمص اًمٕم٘مؾ، وىمد قُمتَِف ومٝمق  -)اًم

ُ اًمَٕمْتِف.. اٟمٔمر: خمت٤مر اًمّمح٤مح،  قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل  زيـ اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـًمُمٕمتقه سَملمِّ

م، ٟمنم اعمٙمت٦ٌم 1992هـ=2/1232ط، 322، ص129ص ، حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد،اًمرازي

 .ًمٌٜم٤من-اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، سمػموت-اًمٕمٍمي٦م

( اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م، اإلُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: اًمديمتقر قمكم سمـ حمٛمد 2)

 .اًمًٕمقدي٦م-٤مًمري٤مضسم اًمٕم٤مصٛم٦م ، دار312و312اهلل، ص اًمدظمٞمؾ
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َٞمٕم٦مأووح ُمٗمنو  - َٞمٕم٦م، يمٞمػ يْمؾ قمٚمامء اًمِمِّ أشم٤ٌمقمٝمؿ ويٚمًٌقن قمٚمٞمٝمؿ ديٜمٝمؿ  اًمِمِّ

آل سمٞمتف سم٤مظمتلق هذه إيم٤مذي٥م اومؽماء قمغم اهلل ورؾمقًمف واًمٕمؽمة ُمـ
(1)

. 
ومتٚمؽ هل اقمت٘م٤مدات اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م، وهل اقمت٘م٤مدات دظمٞمٚم٦م قمغم اإلؾملم، وًمٞم٧ًم 

ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم رء، ُمـ شم٠مويؾ سم٤مـمٜمل، وحتريػ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمتِمٙمٞمؽ ذم قمداًم٦م 

 اًمّمح٤مسم٦م، وهمػمه.

 متشابُ الكسآٌ: ادعاٛ الٔناىٕ عله 
 ي٦م، أن ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓ يٕمٚمٛمف إٓ إئٛم٦م وإوصٞم٤مء،يدقمل اعمٝمديقن يمام ادقمك آصمٜمل قمنم

، ٓ يقضمد ومٞمف ُمتِم٤مسمف، وًمذًمؽ اٟمحٍم  يمٚمف آي٤مت سمٞمٜم٤مت قمٜمد إئٛم٦مأن اًم٘مرآن " ومزقمٛمقا

 شمٗمًػم اًم٘مرآن ذم إئٛم٦م: ٕن همػمهؿ ٓ يٕمرف ُم٤م شمِم٤مسمف ُمـ اًم٘مرآن وٓ يٗم٘مف شم٠مويٚمف، ووم٤مىمد اًمٌمء 

 .(2)"ٓ يٕمٓمٞمف
دهؿ، هؿ اًمذيـ يٕمٚمٛمقن اعمتِم٤مسمف، وأمحد احلًـ اًمٞمامين هق أطمد وُم٤م دام أن إئٛم٦م وطم

ذم قمٍم  ن شم٠مويؾ اًم٘مرآنإ" :ذًمؽ، ومٞم٘مقًمقن ومٞمدقمل أٟمّم٤مره وأشم٤ٌمقمفإئٛم٦م، ومٝمق يٕمٚمؿ اعمتِم٤مسمف، 

 ، وحتٛمؾ ذًمؽ اًمٕمٚمؿ ُمٜمفاً ُم٤ٌمذ أو ُمـ اشمّمؾ سمف اشمّم٤مًٓ   اًمٔمٝمقر ٓ يٕمرومف إٓ اإلُم٤مم اعمٝمدي

دقمقن اعمرضمٕمٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م اًمًٞمد أمحد احلًـ ذم هذا اًمٕمٚمؿ اعم٘مدس، ، ومٕمغم اعمتّمديـ واًمذيـ ي

وم٢من قمجزوا قمـ ذًمؽ أو مل يًتجٞمٌقا ًمذًمؽ، يث٧ٌم طمؼ اًمًٞمد أمحد احلًـ، وإٟمف ويص ورؾمقل 

 ."(3) : ٕن هذا اًمٕمٚمؿ ٓ يٙمقن إٓ  قمٜمد أوصٞم٤مء اًمرؾمقل حمٛمد اإلُم٤مم اعمٝمدي

 : قضٔ٘ خلل الكسآٌ:ًازابع
َٞمٕم٦مُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل طم٤مر ومٞمٝم٤م إن ىمْمٞم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن  وُمٕمٝمؿ اعمٝمديقن، وم٤مقمت٘م٤مد اعمٝمديلم  اًمِمِّ

إن أهؾ اًمٌٞم٧م أيمدوا قمغم "ُمع آصمٜمل قمنمي٦م، وم٢من اًمٞمامين ي٘مقل:  ٤مً ذم ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن، يتٗمؼ مت٤مُم

 .(4)"أن إززم هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وُم٤م ؾمقاه حمدث، واًم٘مرآن حمدث، وًمٞمس أززم
َٞمٕم٦ملف وىمد سملم اإلُم٤مم إؿمٕمري اظمت  وم٤مًمٗمرىم٦م "ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ومرىمتلم، وم٘م٤مل:  اًمِمِّ

                                                 
 .(سم٤مظمتّم٤مر) 322و322ص ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م وُمٜمٝمجٝمؿ ذم شمٗمًػم( راضمع: 1)

 .8( اعمتِم٤مهب٤مت، ص3)

 .(سمتٍمف)12، ص( اٟمٔمر: اعمرضمع ٟمٗمًف2)

 .(سمتٍمف) 123، صرضمع ٟمٗمًفاعم ( اٟمٔمر:2)
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: ُمٜمٝمؿ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ، وأصح٤مسمف يزقمٛمقن أن اًم٘مرآن ٓ ظم٤مًمؼ وٓ خمٚمقق، وزاد سمٕمض إومم

ُمـ خيؼم قمغم اعم٘م٤مٓت ذم احلٙم٤مي٦م قمـ هِم٤مم، ومزقمؿ أٟمف يم٤من ي٘مقل: ٓ ظم٤مًمؼ وٓ وخمٚمقق وٓ ي٘م٤مل 

ٗم٦م ٓ شمقصػ، وطُمٙمل قمـ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ أٟمف ىم٤مل: اًم٘مرآن همػم خمٚمقق: ٕٟمف صٗم٦م واًمّم ٤مً أيْم

قمزوضمؾ اًمّمقت اعم٘مٓم ع وهق رؾمؿ اًم٘مرآن، -قمغم رضسملم: إن يمٜم٧م شمريد اعمًٛمقع وم٘مد ظمٚمؼ اهلل

أي -اًمٗمرىم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝمؿوم٠مُم٤م اًم٘مرآن ومٝمق ومٕمؾ اهلل، ُمثؾ اًمٕمٚمؿ واحلريم٦م ٓ هق هق وٓ همػمه، و

صمؿ يم٤من يمام شمزقمؿ اعمٕمتزًم٦م واخلقراج، وه١مٓء ىمقم  يزقمٛمقن أٟمف خمٚمقق حمدث مل يٙمـ -اًمرواومض

 .(1)"ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ
ضم٤مءت إدًم٦م  ذم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، طمٞم٨م-اعمٝمديقن وآصمٜمل قمنمي٦م-واشمٗمؼ اًمٗمري٘م٤من

روي ظن ظبدافرحقم أكه ؿال: ـتبت ظذ يدي ظبدادؾك بن أظغ إػ أيب " ٝم٤م:واًمرواي٤مت، ُمٜم

ف افـاس دم افؼرآن، ؾزظم ؿوم أن افؼرآن ـالم اهلل ؽر  : جعؾت ؾداهك، ُأختؾ ظبداهلل

ؾنن افؼرآن ـالم اهلل حمدث ؽر خمؾوق، ...  : خمؾوق، وؿال آخرون: ـالم اهلل خمؾوق، ؾؽتب

، ـان اهلل ظزوجل وٓ يشء ؽر اهلل اً ـبر اً تعاػ ذـره، وتعاػ ظن ذفك ظؾو وؽر أزيل مع اهلل

ٓ متؽؾم وٓ مريد، وٓ متحرك وٓ ؾاظل، ؾجؿقع هذه معروف وٓ جمفول، ـان ظزوجل و

 افصػات حمدثة ؽر حدوث 

 .(2)"افػعل مـه، ظزوجل ربـا، وافؼرآن ـالم اهلل ؽر خمؾوق، ...
يم٤من "هذه اًمرواي٦م ذيمره٤م اعمٝمديقن سمٜمّمٝم٤م ذم يمتٌٝمؿ، صمؿ قمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ اًمّمدوق، سم٘مقًمف:

رآن، وُمٕمٜمك ُم٤م ومٞمف أٟمف همػم خمٚمقق أي همػم ُمٙمذوب، اعمراد ُمـ هذا احلدي٨م ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ ذيمر اًم٘م

 .(3)"وٓ يٕمٜمل سمف أٟمف همػم حمدث: ٕٟمف ىمد ىم٤مل حمدث همػم خمٚمقق، وهمػم أززم ُمع اهلل شمٕم٤ممم ذيمره
 اًمِمٞمٕمٞم٦م، ومٗمل اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ سمٞم٤من سم٠من ذم اًمٕم٘م٤مئد ن هذا اًمٙملم يدل قمغم ُمدى اًمتٜم٤مىمضإ

، وىمد يم٤من اهلل وٓ ُمتٙمٚمؿ وٓ ُمريد همػمه، صمؿ يٙمٛمؾ اًم٘مرآن يملم اهلل حمدث، طمٞم٨م ٓ أززم إٓ اهلل

 .اًمقصػ ومٞم٘مقل: إٟمف همػم خمٚمقق، أي همػم ُمٙمذوب
                                                 

 .22ص واظمتلف اعمّمٚملم،ُم٘م٤مٓت اإلؾملُمٞملم  (1)

 ،: اًمًٞمد ه٤مؿمؿ احلًٞمٜمل اًمٓمٝمراين٘مٞمؼ، حت-اسمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل-تقطمٞمد: ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق( يمت٤مب اًم3)

 .إيران-هـ، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾملُمل، ىمؿ1222، اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة، 331ص

 .332، صٟمٗمًف رضمعاعم (2)
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 وافرد ظؾقه:

وم٠مهؾ " :  أن ُمذه٥م أهؾ احلؼ ُمـ اعمًٚمٛملم، هق اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن همػم خمٚمققٟم٘مرر أوًٓ  

 ًم٘مرآن يملم اًمًٜم٦م يمٚمٝمؿ، ُمـ أهؾ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ ُمتٗم٘مقن قمغم أن ا

 .(1)"اهلل همػم خمٚمقق
ًمٚمٌنم، وهذا ُم٤م أٟمٙمره اهلل قمغم اعمنميملم،  ومٛمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق، وم٘مد ضمٕمٚمف ىمقًٓ "

طمتك ظمٚمؼ اخلٚمؼ، صمؿ شمٙمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ، ًمٙم٤مٟم٧م إؿمٞم٤مء ىمد يم٤مٟم٧م ٓ  ومٚمق مل يٙمـ اهلل ُمتٙمٚمامً  ٤مً وأيْم

د ًمٚم٘مرآن واخلروج قمام قمٚمٞمف مجٝمقر ، وهذا ر"يمقين"هل٤م:  قمـ أُمره وٓ قمـ ىمقًمف، ومل يٙمـ ىم٤مئلً 

 .(2)"أهؾ اإلؾملم
 قمـ روي طمٞم٨م ": إذي٘مقل،  ؾمٞمدٟم٤م قمكم-هذا اًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾ، ي٠ميت ُمـ إُم٤مُمٝمؿ عُ ومْ ودَ 

قل اهلل، ؾمر أصح٤مب وُمٕمف اًم٘مرآن، طمٙمٛم٧م وإٟمام ٤مً خمٚمقىم ٧ُم ٛمْ ٙم  طَم  ُم٤م: لمٗمِّ ِص  يقم ىم٤مل ،قمكم

 اٟم٘مراض قمٍم ُمـ همػم اظمتلف وٓ إٟمٙم٤مر، وُمع ُمٕم٤موي٦م أيمثر ُمٜمف، ومٝمق إمج٤مع سم٢مفمٝم٤مر واٟمتِم٤مر و

 .)3("وقمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد ُمثٚمف
ي٘مّمد -اًم٘مرآن هق يملم اهلل، ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من"٠من سمأهؾ اًمًٜم٦م  احلؼ هق اقمت٘م٤مد قمت٘م٤مدٓاإن 

 .(4)"ي٘مقل هذا اً ي٘مقل: اًم٘مرآن يملم اهلل، وُمـ ىم٤مل خمٚمقق ومٝمق ُمٌتدع، مل ٟمًٛمع أطمد-اسمـ قمٞمٞمٜم٦م
ًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م، ومألهن٤م شم٘مقل سم٠من اهلل وطمده هق إززم، وشم١ميمد أن اًم٘مرآن حمدث، واًمرواي٦م ا

َٞمٕم٦مٕن  واعمٝمديلم ي٘مقًمقن سم٠من مجٞمع اًمّمٗم٤مت حمدصم٦م، وسمام أن اًم٘مرآن هق يملم اهلل، واًمٙملم  اًمِمِّ

ٞم٦مٛمٝمذا حمدث، وهؿ سمذًمؽ يتٗم٘مقن ُمع اجلقمٜمدهؿ حمدث، وم٤مًم٘مرآن إ
(5) 

، اًمتل شمٜمٗمل اًمّمٗم٤مت

                                                 
 .1/182ج ( ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م،1)
 .22ٟم٦م، ص( اإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤م3)

٦م واجلامقم٦م، شم٠مًمٞمػ: اًمِمٞمخ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ اًمٓمؼمي اًملًمٙم٤مئل، حت٘مٞمؼ ( ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم2)

م، دار ـمٞم٦ٌم 1992=هـ3/1212، ط322اًمراسمع( ص-ولاًمديمتقر: أمحد سمـ ؾمٕمد اًمٖم٤مُمدي، )اعمجٚمد إ

 ًمٚمٜمنم سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

، 22ٛمد احلداري، ص( أصقل اًمًٜم٦م، اإلُم٤مم أسمق سمٙمر قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدي، حت٘مٞمؼ: ُمِمٕمؾ حم2)

 م، دار اسمـ إصمػم، اًمٙمقي٧م.1992هـ=1/1218ط

 .321صذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، ( ؾمٌؼ اًمتٕمريػ هب٤م، 2)
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ٞم٦م ذم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وم٤مجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م عم٤م يم٤من أصٚمٝمؿ ٛمٝم٦م طمذت طمذو اجلوآصمٜم٤م قمنمي"

أن اًمرب ٓ شم٘مقم سمف اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل واًمٙملم، ًمزُمٝمؿ أن ي٘مقًمقا: يملُمف سم٤مئـ قمٜمف خمٚمقق، صمؿ 

 .(1)"ص٤مر هذا ذم اعمٕمتزًم٦م
َٞمٕم٦مإن   ى اًمّمدوق:حمدصم٦م، وم٘مد رو -وُمٜمٝم٤م صٗم٦م اًمٙملم-يٕمت٘مدون سم٠من صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم اًمِمِّ

ي٘مقل: مل يزل اهلل ضمؾ وقمز رسمٜم٤م، واًمٕمٚمؿ ذاشمف وٓ   قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌداهلل"

ُمٕمٚمقم، واًمًٛمع ذاشمف وٓ ُمًٛمقع، واًمٌٍم ذاشمف وٓ ُمٌٍم، واًم٘مدرة ذاشمف وٓ ُم٘مدور، ومٚمام 

قمغم  أطمدث إؿمٞم٤مء، ويم٤من اعمٕمٚمقم وىمع  اًمٕمٚمؿ ُمٜمف قمغم اعمٕمٚمقم، واًمًٛمع قمغم اعمًٛمقع، واًمٌٍم

؟ ىم٤مل: إن اًمٙملم صٗم٦م حمدصم٦م ًمٞم٧ًم اعمٌٍم، واًم٘مدرة قمغم اعم٘مدور، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ومٚمؿ يزل اهلل ُمتٙمٚمامً 

، اً ، ُمريد٤مً ، ؿم٤مئٞم، وم٤مقملً ٤مً إٟمف شمٕم٤ممم مل يزل ظملىموٓ ٟم٘مقل: "، (2)"سم٠مزًمٞم٦م، يم٤من واهلل وٓ ُمتٙمٚمؿ

 دصم٦م، ٓ جيقز أن ي٘م٤مل: مل هذه صٗم٤مت أومٕم٤مل، وهل حم ، ٕن، ُمتٙمٚمامً ٤مً ، وه٤مسم٤مً رازىم ،٤مً ، ؾم٤مظمٓم٤مً راوٞم

 .(3)"٤مً يزل اهلل شمٕم٤ممم ُمقصقوم
َٞمٕم٦ماعمٝمديلم وقمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ويمذا  ي٠ميت اًمرد :ورد أهل افسـة  ، أٟمف ىمد ضم٤مءت:اًمِمِّ

، اًمداًم٦م قمغم أن يمٚمامت  إمم اًمٜمٌل ُمقصقًٓ  إظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م، سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل،"

 .(4)"ٛم٧م اعمٕمٓمٚم٦م اجلٝمٛمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهللرسمٜم٤م ًمٞم٧ًم سمٛمخٚمقىم٦م، قمغم ُم٤م زقم
َٞمٕم٦مويرد قمغم  ٌذيمر سمٕمض يمٚمامت أهؾ اًمٌٞم٧م وإئٛم٦م ُمـ آل اًمٌٞم٧م يتْمح سم٠مئٛمتٝمؿ، وم اًمِمِّ

َٞمٕم٦ميمذب  ُمـ اًمرواي٤مت قمـ آل  اً وم٘مد ذيمر اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمددواعمٝمديلم، وظم٨ٌم ٟمقاي٤مهؿ،  اًمِمِّ

، إٟمامطمٙمٛم٧م ٤مً ؟ ىم٤مل: مل أطمٙمؿ خمٚمقىم٤مً خمٚمقىم ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ قمكم ، عم٤م ىمٞمؾ ًمف: طمٙمٛم٧م " اًمٌٞم٧م، وُمٜمٝم٤م:

ي٘مقًمقن: اًم٘مرآن خمٚمقق؟ وم٘م٤مل: ًمٞمس  ٤مً قمـ أسمٞمف، أٟمف ؾم٠مًمف: إن ىمقُمقمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، ، و"اًم٘مرآن

 .(5)"سمخ٤مًمؼ وٓ خمٚمقق، وًمٙمٜمف يملم اهلل

                                                 
 .221ي٦م، ص، واٟمٔمر: أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنم3/321ًمٜمٌقي٦م، ج( اٟمٔمر: ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ا1)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(122و122صًمٚمّمدوق، ( اًمتقطمٞمد، 3)

ٗم٤مت خ اًمّمدوق، حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم قمٌداًمًٞمد، سم٤مب آقمت٘م٤مد ذم صٗم٤مت اًمذات وص( آقمت٘م٤مدات، ًمٚمِمٞم2)

 هـ، ٟمنم اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًٕمٗمٞم٦م اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد.1/1212، ط32إومٕم٤مل، ص

 .(1/299ج)ت اًمرب قمزوضمؾ، ( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمتقطمٞمد وإصم٤ٌمت صٗم٤م2)

 .(322-3/321ج)ًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ( ُمٜمٝم٤مج اًم2)



 

(233) 

 

ذم ُم٠ًمًم٦م  ومتٌلم أن ه١مٓء اًمراومْم٦م خم٤مًمٗمقن ٕئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وؾم٤مئر اًمًٚمػ،" وظؾقه:

(1)"ًمٗمقهؿ ذم همػمه٤ماًم٘مرآن يمام ظم٤م
اقمٚمٛمقا " وي٠ميت اإلومح٤مم ُمـ قمٚمامء أهؾ اإلؾملم، ومٞم٘مقًمقن: ،

،  ٤مً وطمديث زغ ىمٚمقهبؿ قمـ احلؼ، وووم٘مقا ًمٚمرؿم٤مد ىمديامً إي٤ميمؿ أن ىمقل اعمًٚمٛملم اًمذيـ مل شمرمحٜم٤م اهلل و

مم ، شمٕم٤م٤مً أن اًم٘مرآن يملم اهلل شمٕم٤ممم، ًمٞمس سمٛمخٚمقق، ٕن اًم٘مرآن ُمـ قمٚمؿ اهلل، وقمٚمؿ اهلل ًمٞمس خمٚمقىم

اهلل قمـ ذًمؽ، دل قمغم ذك اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وىمقل اًمّمح٤ميب وىمقل أئٛم٦م اعمًٚمٛملم، ٓ يٜمٙمر هذا إٓ 

 .(2)"ضمٝمٛمل ظمٌٞم٨م، واجلٝمٛمل قمٜمد اًمٕمٚمامء يم٤مومر

 : مجع الكسآٌ: ًاخامس
٤ًٌم ذم صملث وقمنميـ ؾمٜم٦م  ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم رؾمقل اهللًم٘مد  ، ويم٤مٟم٧م يمؾ آي٦م شم٘مري

، ومتٕمٞمٝم٤م اًم٘مٚمقب، وم٢مذا يم٤من رؾمقل اهلل أول ُمـ يتٚم٘مك اًمقطمل، شمٜمزل قمٚمٞمف، حُتٗمظ ذم اًمّمدور

ُم٠ًمًم٦م اجلٛمع سمٛمراطمؾ قمدة، ىمد ُمرت ومٞمٙمقن هق أول ُمـ حيٗمظ آي٤مشمف، صمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمٕمده، و

 ؾم٠مىمػ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد قمرض يملم اعمٝمديلم ذم ُم٠ًمًم٦م مجع اًم٘مرآن.

 ذم ُم٠ًمًم٦م مجع اًم٘مرآن شمتْمح ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: وم٤مقمت٘م٤مد اعمٝمديلم

ًمٜم٦ًٌم جلٛمع اًم٘مرآن اعمقضمقد سملم أيدي اًمٜم٤مس، وم٤مجلٛمٞمع يٕمرومقن أٟمف ُمت٠مظمر قمـ زُمـ سم٤م "-

 .(3)"ع ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل ومٝمق قمٜمد اإلُم٤مم، أُم٤م ُم٤م مُج -حمٛمد -اًمرؾمقل
وآدقم٤مء سم٠من اًم٘مرآن اًمذي سملم أيديٜم٤م مُجع ذم زُمـ اًمٜمٌل ومٝمل دقمقى ضمزاومٞم٦م ٓ دًمٞمؾ "-

(4)"قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ ُمردودة سمام ىمدُم٧م
. 

َٞمٕم٦م٘مرآن مُجع ذم زُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر، واًمدال قمٚمٞمف رواي٤مت قمـ ـمريؼ اًمًٜم٦م وواًم "- ، سمؾ اًمِمِّ

ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك قمدة ُمّم٤مطمػ أطمرىمٝم٤م قمثامن ومجع اًمٜم٤مس قمغم  ،إن هذه احل٤مدصم٦م ُمتقاشمرة ذم اًمت٤مريخ

، وىمد قمروف قمغم اًم٘مقم ومل  ومٝمق قمٜمد قمكم  ُمّمحػ واطمد، أُم٤م اًم٘مرآن اًمذي مجٕمف اًمٜمٌل

 ٞمف رواي٤مت يمثػمة وردت قمـ أهؾ ٚمواًمدال قم اًمٞمقم،  اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنمي٘مٌٚمقه وهق قمٜمد 

                                                 
 .322ٟمٗمًف، ص ( اعمرضمع1)

هـ، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٌداهلل 222قم٤مم  اعُمتََقرم  نميٕم٦م، ًمإلُم٤مم اعمحدث أيب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم أضمري، ( اًم3)

 .اًمًٕمقدي٦م-م، دار اًمقـمـ سم٤مًمري٤مض1992هـ=1/1218، ط289جل، صاًمدُمٞم

 .23ص، (22، ؾم١مال رىمؿ)قمؼم إصمػماجلقاب اعمٜمػم  (2)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(112( اًمٕمجؾ، ص2)



 

(232) 

 

 .(1)"اًمٌٞم٧م
 :مياقش٘ معتكدات املَدٓني يف مجع الكسآٌ

ن اجلٛمع ُمت٠مظمر قمـ ىمقًمف إ : ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت، أوًٓ  اً فمٝمر ذم يملم اًمٞمامين اًم٤ًمسمؼ قمددًم٘مد 

ُم٤م مجع ومٝمق قمٜمد اإلُم٤مم، وُمرة  : ُمرة ي٘مقل:٤مً ل ُم٤م مُجع ومٝمق قمٜمد اإلُم٤مم، صم٤مٟمٞم، صمؿ ي٘مق اًمرؾمقل

ع ومٝمق قمٜمد ؾمٞمدٟم٤م قمكم، صمؿ يتٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ مل ي٘مٌٚمقا ُم٤م مجٕمف اًمٜمٌل وقمروف قمٚمٞمٝمؿ مُج ُم٤م ي٘مقل: 

 .أمجٕملم  ُمـ قمكم

 تٜم٤مىمض واوح، وقمدم صح٦م ُم٤م ادقم٤مه اعمٝمديقن ؾمٞمتْمح ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:وم٤مًم

 ؟ ول: هل مُجع افؼرآن افؽريم دم ظفد افرشأوًٓ 

صم٤مٟمٞمٝم٤م ذم قمٝمد أيب ، و إن مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمر سمٛمراطمؾ قمدة، أوهل٤م ذم قمٝمد اًمرؾمقل 

 ، وٟمحـ سمّمدد إصم٤ٌمت أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مُجع يمت٤مسم٦ًم ذم قمٝمد اًمٜمٌل، وصم٤مًمثٝم٤م ذم قمٝمد قمثامنسمٙمر

 وم٤مجلٛمع سم٤محلٗمظ ىمد يم٤من ًمٚمٜمٌل، وًمٕمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهق طمٗمظ اًمّمدور، وم٘مد ضم٤مء ذم  ،

 جت  يب ىب مب   خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًم٘مرآن

ذيمر "وورد ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ُم٤م يدل قمغم طمٗمظ اًمّمح٤مسم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ: ،[19-12]اًم٘مٞم٤مُم٦م:ژحت

خذوا افؼرآن »ي٘مقل:   : ٓ أزال أطمٌف، ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌلقمٌداهلل سمـ قمٛمرو قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد وم٘م٤مل

«أيب بن ـعبمن أربعة؛ من ظبداهلل بن مسعود، وشامل ومعاذ و
(2)

: قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل: ٤مً ، وضم٤مء أيْم

؟ ىم٤مل: أرسمٕم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ إٟمّم٤مر،  : ُمـ مجع اًم٘مرآن قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ؾم٠مًم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

(3)"أيب سمـ يمٕم٥م، وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وأسمق زيد
. 

وي١مظمذ ُمٜمف: أن  اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ مجٕمقا اًم٘مرآن وطمٗمٔمقه  ذم صدورهؿ، ويم٤مٟمقا ُمـ يمت٤مب 

ًمرؾمقل اهلل، هؿ: قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد، ؾم٤ممل، ُمٕم٤مذ، أيب سمـ يمٕم٥م، زيد سمـ صم٤مسم٧م، أسمق زيد،  اًمقطمل

، وإٓ ومٕمدد ُمـ طمٗمٔمقا اًم٘مرآن قمغم قمٝمد اًمٜمٌل أيمثر سمٙمثػم، ؾمقاء يم٤من اً واًمٕمدد ٓ يٕمٜمل احلٍم أسمد

                                                 
 .112ٟمٗمًف، ص ع( اعمرضم1)

، طمدي٨م 1328، صصحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب اًم٘مراء ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل (3)

 .(2999رىمؿ)

 (.2222ٟمٗمًف، واًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م، طمدي٨م رىمؿ) اعمّمدر (2)



 

(232) 

 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمرضم٤مل، أو  أزواضمٝمؿ، أو أسمٜم٤مئٝمؿ، ويمت٥م احلدي٨م واًمًػمة اُمتألت سم٤مٕدًم٦م قمغم 

 .ذًمؽ

قمٌٞمد وي١ميمد ذًمؽ اإلُم٤مم أسمق
(1)

ُمـ ىمراء اًمّمح٤مسم٦م، وُمٜمٝمؿ: اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م،  اً ٘مد ذيمر قمددوم، 

وـمٚمح٦م، وؾمٕمد، واسمـ ُمًٕمقد، وطمذيٗم٦م، وؾم٤ممل، وأسمق هريرة، وقمٌداهلل سمـ اًم٤ًمئ٥م، واًمٕم٤ٌمدًم٦م 

وهؿ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس، وقمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وقمٌداهلل سمـ قمٛمر، وقمٌداهلل سمـ -إرسمٕم٦م

، وقم٤مئِم٦م، وطمٗمّم٦م، وأم ؾمٚمٛم٦م، وقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م، وُمٕم٤مذ اًمذي يٙمٜمك سم٠ميب طمٚمٞمٛم٦م، -زسمػماًم

(2)"وجمٛمع سمـ ضم٤مري٦م، وومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد، وُمًٚمٛم٦م سمـ خمٚمد
أن اقمٚمؿ "صمؿ يْمٞمػ اًمٕمٚمامء ىم٤مئٚملم:  ،

قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ذم اعمّم٤مطمػ اًمٞمقم، وًمٙمـ مل يٙمـ  ذم زُمـ اًمٜمٌل ٤مً اًم٘مرآن اًمٕمزيز يم٤من ُم١مًمٗم

ذم صدور اًمرضم٤مل، ومٙم٤من ـمقائػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م حيٗمٔمقٟمف  ٤مً  ُمّمحػ، سمؾ يم٤من حمٗمقفمذم ٤مً جمٛمققم

(3)"يمٚمف، وـمقائػ حيٗمٔمقن سمٕمْمف
 اً يم٤مٟمقا قمددذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل  وُمٜمف يت٠ميمد أن قمدد اًم٘مراء واحلٗم٤مظ ، 

 .ٛمعٓ جُي  ٤مً َم، ومجٕمٓ حُي 

 أما مَجُْع افؼرآن ـتابًة، ؾاألدفة ظؾقه:

، وقمٚمؼ "ُٟم١َمًمُِّػ اًم٘مرآن ُمـ اًمرىم٤مع...  ؾمقل اهللىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد ر  د سمـ صم٤مسم٧مقمـ زي

، وومٞمف اًمٌٞم٤من واوح أن مجع هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم "اإلُم٤مم احل٤ميمؿ قمٚمٞمف سم٘مقًمف:

، صمؿ مُجع سمٕمْمف سمحية أيب سمٙمر  اًم٘مرآن مل يٙمـ ُمرة واطمدة، وم٘مد مُجع سمٕمْمف سمحية رؾمقل اهلل

"(4) ة يم٤من ذم ظملوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن، واجلٛمع اًمث٤مًم٨م هق ذم شمرشمٞم٥م اًمًقر اًمّمديؼ
. 

ًمٚمقطمل ُمـ أضملء اًمّمح٤مسم٦م، يمٕمكّم، وُمٕم٤موي٦م، وأيب سمـ يمٕم٥م،  ٤مً يمت٤مسم  وم٘مد اختذ رؾمقل اهلل"

وزيد سمـ صم٤مسم٧م، شمٜمزل أي٦م ومٞم٠مُمرهؿ سمٙمت٤مسمتٝم٤م، ويرؿمدهؿ إمم ُمقوٕمٝم٤م ُمـ ؾمقرهت٤م، طمتك شمٔم٤مهر 

                                                 
هق: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾملم اهلروي إزدي اخلزاقمل، أسمق قمٌٞمد، ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سم٤محلدي٨م وإدب واًمٗم٘مف،  (1)

هـ، شمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م 312سمٖمداد ووزم اًم٘مْم٤مء هب٤م، صمؿ رطمؾ إمم ُمٍم ؾمٜم٦م  هـ، رطمؾ إمم122وًمد ؾمٜم٦م 

   .(2/122ج)اٟمٔمر: إقملم ًمٚمزريمكم، هـ، 332

 .(سمتٍمف)118و112( اٟمٔمر: ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ص3)

، 182حمٛمد قمٞمقن، ص ظمرج أطم٤مديثف: سمِمػمو( اًمتٌٞم٤من ذم آداب محٚم٦م اًم٘مرآن، اإلُم٤مم اًمٜمقوي، طم٘م٘مف 2)

 م، ُمٙمت٦ٌم اعم١ميد سم٤مًمٓم٤مئػ، اًمًٕمقدي٦م.1991هـ=1/1213ط

 .(3921، 3/329ج) ( ُمًتدرك احل٤ميمؿ، يمت٤مب اًمتٗمًػم،2)
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ًمّمح٤مسم٦م يٙمتٌقن ُم٤م يٜمزل ُمـ اًم٘مرآن اسمتداًء اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمًٓمقر، اجلٛمع ذم اًمّمدور، يمام يم٤من سمٕمض ا

ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، دون أن ي٠مُمرهؿ اًمٜمٌل، ومٞمخٓمقن ذم اًمٕم٥ًم، واًمٚمخ٤مف، واًمٙمراٟمٞمػ، واًمرىم٤مع، 

وإىمت٤مب، ومل شمٙمـ هذه اًمٙمت٤مسم٦م جمتٛمٕم٦م ذم ُمّمحػ قم٤مم، سمؾ قمٜمد هذا ُم٤م ًمٞمس قمٜمد ذاك، وىمٌض 

ٟمحق ُم٤م ؾمٌؼ، ُمٗمرق أي٤مت رؾمقل اهلل، واًم٘مرآن حمٗمقظ ذم اًمّمدور، وُمٙمتقب ذم اًمّمحػ قمغم 

واًمًقر، أو ُمرشم٥م أي٤مت وم٘مط، ويمؾ ؾمقرة ذم صحٞمٗم٦م قمغم طمدة، سم٤مٕطمرف اًمًٌٕم٦م اًمقاردة، ومل 

 .(1)"جيٛمع ذم ُمّمحػ قم٤مم
، وشمٌٕمف اجلٛمع يمت٤مسم٦ًم، وم٤محلٗمظ سمدأ سمف ٤مً ومٞمٙمقن ضمقاب اًم١ًمال: أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، مجع طمٗمٔم

تٚمقه قمغم اًمّمح٤مسم٦م، ومٞمحٗمٔمقٟمف ُمٜمف، صمؿ رؾمقل، طمٞم٨م هق أول ُمـ شمٚم٘مك اًمقطمل ُمـ ضمؼميؾ، صمؿ ي

ًمؽ دقمقى ضمزاومٞم٦م، ُمٜمف ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل،  وًمٞمس ذ ٤مً سم٠مول، ومٞمٙمقن اًم٘مرآن ىمد مجع  ؿمٞمئ يٙمتٌقٟمف، أوًٓ 

٦م وطم٘مٞم٘مٞم٦م، أيمدهت٤م إدًم٦م واًمٜم٘مقل، وهبذا يٌٓمؾ ُم٤م ىم٤مًمف اعمٝمديقن أن اًم٘مرآن مل ٞمٕموإٟمام فم٤مهرة واىم

 تقاشمرة.جيٛمع ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل، سم٤مٕدًم٦م اًمّمحٞمح٦م واعم

 حمػوظ ظـد اإلمام أوظـد شقدكا ظع؟ من افؼرآن : هل ما مُجعاً ثاكق

٠من اًم٘مرآن اًمذي مُجع حمٗمقظ قمٜمد اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري، أو قمٜمد ؾمٞمدٟم٤م قمكّم سم إن اد قم٤مء اعمٝمديلم،

عم٤م أصمٌتٜم٤مه وم٘مد سمرز ُمـ ظملل اجلقاب قمـ  ٤مً ، ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ اًمّمقاب، وهق خم٤مًمػ مت٤مُم

ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ىمد طمٗمٔمقا اًم٘مرآن ُمـ رؾمقل اهلل، ومل  اً يمٌػم اً هٜم٤مك قمدد اًم١ًمال اًم٤ًمسمؼ، أن

ُمٜمٝمؿ اؾمت٠مصمر سمآي٦م واطمدة، وًمق صح ذًمؽ ًمٜمُ٘مؾ إًمٞمٜم٤م، ومٙمؾ اًمِمقاهد وإدًم٦م شمقيمد  اً يث٧ٌم أن أطمد

ومحٗمٔمقه وشمدارؾمقه، وقمٚمٛمقه أسمٜم٤مئٝمؿ،   ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أظمذوا اًم٘مرآن قمـ رؾمقل اهلل اً أن قمدد

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومل يٙمـ قمٜمد ؿمخص سمٕمٞمٜمف، وُمـ أسمرز إدًم٦م واًمِمقاهد ومٙمثر احلٗم٤مظ واًم٘مراء 

اًم٘مراء ذم قمٝمد رؾمقل اهلل، واًمذيـ يم٤من ُمٜمٝمؿ: زيد سمـ صم٤مسم٧م، قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد، أيب سمـ يمٕم٥م، 

 ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وهمػمهؿ.

إن ادقم٤مء طمٗمظ اًم٘مرآن قمٜمد اإلُم٤مم أو همػمه، ومري٦م قمٔمٞمٛم٦م، وهبت٤من ًمٞمس قمٚمٞمف سمره٤من،  وأىمقى 

سمٓملن هذا آدقم٤مء، اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم مجع اًم٘مرآن، واًمتل يم٤مٟم٧م ذم قمٝمد ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر  دًمٞمؾ قمغم

َأْرَشَل إيَِلَّ َأُبو َبْؽٍر َمْؼَتَل َأْهِل »، َؿاَل: َأنَّ َزْيَد ْبَن َثابٍِت " :، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمًٜم٦ماًمّمديؼ 

                                                 
 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سم٤مظمتّم٤مر) 132-118( راضمع: ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ص1)
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: إِنَّ ُظَؿَر َأَتايِن َؾَؼاَل: إِنَّ افَؼْتَل َؿْد اْشَتَحرَّ  َأُبو َبْؽرٍ  ، َؿاَل « افَقاَمَمِة، َؾنَِذا ُظَؿُر ْبُن اخَلطَّاِب ِظـَْدهُ 

ـَ  اِء بِادََْواضِِن، َؾَقْذَهَب  اِء افُؼْرآِن، َوإيِنِّ َأْخَشى َأْن َيْسَتِحرَّ افَؼْتُل بِافُؼرَّ ثٌِر ِمَن افُؼْرآِن، َيْوَم افَقاَمَمِة بُِؼرَّ

ْقَف َتْػَعُل َصْقئ»بَِجْؿِع افُؼْرآِن، ُؿْؾُت فُِعَؿَر: َوإيِنِّ َأَرى َأْن َتْلُمَر  ْ َيْػَعْؾُه َرُشوُل اهللَِّ  اً ـَ َؿاَل « ؟مَل

 ، َح اهللَُّ َصْدِري فَِذفَِك، َوَرَأْيُت دِم َذفَِك »ُظَؿُر: َهَذا َواهللَِّ َخْرٌ َؾَؾْم َيَزْل ُظَؿُر ُيَراِجُعـِي َحتَّى ََشَ

ـَْت َتْؽتُُب  ،« افَِّذي َرَأى ُظَؿرُ  ـُ َؿاَل َزْيٌد: َؿاَل َأُبو َبْؽٍر: إِكََّك َرُجٌل َصابٌّ َظاِؿٌل َٓ َكتَِّفُؿَك، َوَؿْد 

ْعُه، افَوْحَي فَِرُشوِل اهللَِّ  اَن َأْثَؼَل »، َؾَتتَبَِّع افُؼْرآَن َؾامْجَ ـَ ؾَُّػويِن َكْؼَل َجَبٍل ِمَن اجِلَباِل َما  ـَ َؾَواهللَِّ َفْو 

ِع افُؼْرآنِ َظَعَّ  َّا َأَمَريِن بِِه ِمْن مَجْ ْقَف َتْػَعُؾوَن َصْقئ»، ُؿْؾُت: « ِِم ، َؿاَل: ُهَو « ؟مَلْ َيْػَعْؾُه َرُشوُل اهللَِّ  اً ـَ

 ، َح َفُه َصْدَر َأيِب  "َواهللَِّ َخْرٌ َح اهللَُّ َصْدِري فِؾَِّذي ََشَ َبْؽٍر  َؾَؾْم َيَزْل َأُبو َبْؽٍر ُيَراِجُعـِي َحتَّى ََشَ

َجاِل، َحتَّ  ُعُه ِمَن افُعُسِب َوافؾَِّخاِف، َوُصُدوِر افرِّ ى َوُظَؿَر َرِِضَ اهللَُّ َظـُْفاَم، َؾتََتبَّْعُت افُؼْرآَن َأمْجَ

ِه،   ھ ھ ژَوَجْدُت آِخَر ُشوَرِة افتَّْوَبِة َمَع َأيِب ُخَزْيَؿَة األَْكَصاِريِّ مَلْ َأِجْدَها َمَع َأَحٍد َؽْرِ

َحتَّى َخاِِتَِة َبَراَءَة، َؾَؽاَكِت  [138]اًمتقسم٦م:  ژ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

اُه اهللَُّ، ُثمَّ ِظـَْد ُظَؿَر َحَقاَتُه، ُثمَّ ِظـَْد َحْػَصَة بِـِْت ُظَؿَر  ُحُف ِظـَْد َأيِب َبْؽٍر َحتَّى َتَوؾَّ "(1)افصُّ
. 

 :اً إن هذا احلدي٨م ي١ميمد أُمقر

َٞمٕم٦مصم٤مسم٧م، ومل يرؾمؾ إمم اإلُم٤مم اعمزقمقم قمٜمد أوهل٤م: أرؾمؾ ؾمٞمدٟم٤م أسمق سمٙمر إمم زيد سمـ  ، أو اًمِمِّ

 ؾمٞمدٟم٤م قمكم.

صم٤مٟمٞمٝم٤م: ىمقل قمٛمر: إن اًم٘متؾ ىمد اؾمتحر سم٤مًم٘مراء، ومٞمف إؿم٤مرة ىمقي٦م إمم يمثرة اًم٘مراء واحلٗم٤مظ، 

 وًمٞمس ىم٤مرئ واطمد أو طم٤مومظ واطمد.

صم٤مًمثٝم٤م: عم٤م أظمذ ؾمٞمدٟم٤م زيد ذم شمتٌع اًم٘مرآن، ىم٤مل: مجٕمتف ُمـ اًمٕم٥ًم واًمٚمخ٤مف، وُمـ صدور 

 اًمرضم٤مل، ومقضمد آظمر اًمتقسم٦م قمٜمد أيب ظمزيٛم٦م إٟمّم٤مري، ومل جيده٤م قمٜمد همػمه.

إِنَّ "ٟمٗمًف اُمتدح ومٕمؾ أيب سمٙمر وؿمٙمر صٜمٞمٕمف دم٤مه مجع اًم٘مرآن، وم٘م٤مل: ٤مً سمؾ إن ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم

َع اْفُؼْرآَن  اً َأْظَظَم افـَّاِس َأْجر َل َمْن مَجَ اَن َأوَّ ـَ يُق،  دِّ ْوَحْغِ دِم اْدََصاِحِف َأُبو َبْؽٍر افصِّ  .(2)"َبْغَ افؾَّ
                                                 

 (.2982صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب مجع اًم٘مرآن، طمدي٨م رىمؿ) (1)

 (،212طمدي٨م رىمؿ)، 222ص حت٘مٞمؼ: ويص اهلل سمـ حمٛمد قم٤ٌمس، ( اٟمٔمر: ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، اإلُم٤مم أمحد،3)

 م، دار اسمـ اجلقزي، اًمًٕمقدي٦م، وىم٤مل: إؾمٜم٤مده طمًـ.1999هـ=3/1232ط
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َٞمٕم٦من اًم٘مرآن قمٜمد اإلُم٤مم، ومٌٓمؾ ادقم٤مء اعمٝمديلم و٠مواًمٜمتٞمج٦م: إوم٤ًمد اًم٘مقل سم  .اًمِمِّ

 أحرق مجقع ادصاحف؟  : ـقف كرد ظذ ادظاء أن شقدكا ظثامناً ثافث

ذم  ٤مً سمحرق اعمّم٤مطمػ، وًمٞمس مجٕمٝم٤م، وم٤محلرق يم٤من ؿمٞمئ  يمٞمػ أشمك ؾمٞمدٟم٤م قمثامن سمـ قمٗم٤من

، واًمث٤مين  ، وم٤مجلٛمع إول ذم قمٝمد رؾمقل اهلل ٤مًم٨م اًمذي يم٤من قمغم قمٝمد قمثامنهن٤مي٦م اجلٛمع اًمث

، صمؿ قمٜمد اسمٜمتف طمٗمّم٦م،  ، ومٚمام شُمقذم طُمٗمظ قمٜمد قمٛمر ، وطُمٗمظ قمٜمد أيب سمٙمر ذم قمٝمد أيب سمٙمر

، واٟمتنم اإلؾملم ظم٤مف قمثامن وىمقع آظمتلف اعم١مدي إمم شمرك رء   قمثامن ومٚمام يم٤من زُمـ"

اًمذي قمٜمد طمٗمّم٦م، اًمذي أمجٕم٧م اًمّمح٤مسم٦م -دة ومٞمف، ومٜمًخ ُمـ ذًمؽ اعمجٛمقع ُمـ اًم٘مرآن أو اًمزي٤م

ُمّم٤مطمػ، وسمٕم٨م هب٤م إمم اًمٌٚمدان، وأُمر سم٢مشملف ُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م، ويم٤من ومٕمٚمف هذا سم٤مشمٗم٤مق ُمٜمف  -قمٚمٞمف

 .(1)"وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ  وُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
جلٛمٞمع اعمّم٤مطمػ، وم٢مشملف قمثامن ًمٚمٛمّم٤مطمػ، اًمتل يم٤من خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٜمًخ٦م اًمتل مجٕمٝم٤م، وًمٞمس 

طمتك إذا ٟمًخقا "يمام يزقمؿ اعمٝمديقن، وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: إن قمثامن ىمد طمرىمٝم٤م أو ظمرىمٝم٤م، 

اًمّمحػ ذم اعمّم٤مطمػ رد قمثامن اًمّمحػ إمم طمٗمّم٦م، وأرؾمؾ إمم يمؾ أومؼ سمٛمّمحػ مم٤م ٟمًخقا، 

وي أٟمف طمرىمٝم٤م أو ُ  وأُمر سمام ؾمقاه ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ صحٞمٗم٦م وُمّمحػ أن حيرق، وأُم٤م ُم٤م ر

 إذا يم٤من ذم سم٘م٤مئٝم٤م وم٤ًمد، أو يم٤من ومٞمٝم٤م ُم٤م  -حل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م أو اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م، ويملمه٤م ضم٤مئزسم٤م-ظمرىمٝم٤م

                                                                                                                                                 
اسمـ أيب "ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر  قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين احلٜمٌكم، اعمٕمروف سمـيمت٤مب اعمّم٤مطمػ، و      

، 322ٌح٤من واقمظ، صيمتقر:حم٥م اًمديـ قمٌداًمًحت٘مٞمؼ  اًمد هـ،212قم٤مم  اعُمتََقرم  ، "داود

 وإؾمٜم٤مده طمًـ. ،122ص، ًمٌٜم٤من-م، دار اًمٌِم٤مئر اإلؾملُمٞم٦م،  سمػموت3223هـ=3/1232ط

 .(1321)، طمدي٨م رىمؿ 1282و1283ص ًممضمري، ويمت٤مب اًمنميٕم٦م     

 وأظمرضمف اسمـ أيب داود ذم اعمّم٤مطمػ سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. ىم٤مل:واإلُم٤مم اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح، و    

، حت٘مٞمؼ: "لم اًمٚمقطملميرطمؿ اهلل أسم٤م سمٙمر هق أول ُمـ مجع سم"ًمٗمظ ًمإلُم٤مم اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم، وذم       

 ٝم٤مضمريـ.، اًمٓمٌ٘م٦م إومم ذم اًمٌدريلم ُمـ اعم2/122حمٛمد قمٛمر، جاًمديمتقر قمكم 

ظمػم، وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: وأظمرج اسمـ أيب داود ذم اعمّم٤مطمػ، سمًٜمد طمًـ، قمـ قمٌد       

أسمق سمٙمر، رمح٦م اهلل قمغم أيب سمٙمر، هق أول ُمـ  اً أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ذم اعمّم٤مطمػ أضمر"ي٘مقل: ٤مً ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم

حت٘مٞمؼ: ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمقزارة اًمِم١مون اإلؾملُمٞم٦م وإوىم٤مف ، 282، ص"مجع يمت٤مب اهلل

 .واًمدقمقة واإلرؿم٤مد سم٤مًمًٕمقدي٦م

 .188ص اب محٚم٦م اًم٘مرآن،اًمتٌٞم٤من ذم آد (1)
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 .(1)"ًمٞمس ُمـ اًم٘مرآن، أو ُم٤م ٟمًخ ُمٜمف، أو قمغم همػم ٟمٔمٛمف، وىمد ؾمٚمؿ ذم ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ
: واهلل ٚم٦م اجلٕمٗمل، ىم٤ملٗمْ د سمـ همَ يْ قَ قمـ ؾُم ":هذه اًمرواي٦مؿم٤مهده  وًمٕمؾ ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر،

، ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، ٓ شمٖمٚمق ذم  ؾمٛمٕمتف ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٤مً أطمدصمٙمؿ إٓ ؿمٞمئٓ 

، ذم اعمّم٤مطمػ، وإطمراق اعمّم٤مطمػ، ومقاهلل ُم٤م ومٕمؾ اًمذي ومٕمؾ اً ، وٓ شم٘مقًمقا ًمف إٓ ظمػمقمثامن

، وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقًمقن ذم هذه اًم٘مراءة ؟ وم٘مد سمٚمٖمٜمل أن سمٕمْمٝمؿ ٤مً ذم اعمّم٤مطمػ إٓ قمـ ُمأل ُمٜم٤م مجٞمٕم

، ىمٚمٜم٤م: ومام شمرى؟  ىم٤مل: ٟمرى أن اً ُمـ ىمراءشمؽ، وهذا يٙم٤مد أن يٙمقن يمٗمر اً ل: إن ىمراءيت ظمػمي٘مق

جيٛمع اًمٜم٤مس قمغم ُمّمحػ واطمد، ومل شمٙمقن ومرىم٦م وٓ يٙمقن اظمتلف، ىمٚمٜم٤م: ومٜمٕمؿ ُم٤م رأي٧م، ىم٤مل: 

، وأىمرؤهؿ وم٘مٞمؾ: أي اًمٜم٤مس أومّمح؟ وأي اًمٜم٤مس أىمرأ؟ىم٤مًمقا: أومّمح اًمٜم٤مس ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص

 وم٘م٤مل: ًمٞمٙمت٥م أطمدمه٤م، ويٛمكم أظمر، ومٗمٕمل، ومجع اًمٜم٤مس قمغم ُمّمحػ، ىم٤مل:  ،زيد سمـ صم٤مسم٧م

 .(2)": واهلل ًمق وًمٞم٧م ًمٗمٕمؾ ُمثؾ اًمذي ومٕمؾىم٤مل قمكم
ي٘مرأ سمف، ومل  يٖمػم ومٞمف  ، يم٤من ؾمٞمدٟم٤م قمكم ػ اًمذي مُجع ذم قمٝمد ؾمٞمدٟم٤م قمثامناعمّمحإن 

احلج٩م، قمغم يمؾ راوميض  ُمـ أصح اًمدٓئؾ وأووح" ، سمؾ يم٤من ي٘مرأ ُم٤م مجٕمف قمثامن، وذًمؽ ٤مً ؿمٞمئ

يمرم اهلل وضمٝمف، مل يزل ي٘مرأ سمام ذم ُمّمحػ قمثامن، ومل يٖمػم  ٤مً ، أن قمٚمٞمخم٤مًمػ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

قمغم طمرف وٓ أظمر، وٓ زاد ومٞمف وٓ ٟم٘مص، وٓ ىم٤مل: إن قمثامن  ٤مً ، وٓ ىمدم طمروماً واطمد ٤مً ُمٜمف طمروم

ذا، وهٙمذا وًمده، مل يزاًمقا زم أن أومٕمؾ همػمه، ُم٤م حيٗمظ قمٜمف رء ُمـ ه ٤مً ومٕمؾ هذا اعمّمحػ ؿمٞمئ

ي٘مرؤون سمام ذم ُمّمحػ قمثامن، طمتك وم٤مرىمقا اًمدٟمٞم٤م، وهٙمذا أصح٤مب قمكم ، مل يزاًمقا ُي٘مرؤون 

ي٘مقل همػم هذا،  ُمـ ىم٤مل همػم هذا وم٘مد يمذب، ذم ُمّمحػ قمثامن، ٓ جيقز ًم٘م٤مئؾ أن اعمًٚمٛملم سمام 

 .(3)"وأشمك سمخلف ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اإلؾملم
 ، ٢مهن٤م ُمٗمؽماه ُمٜمٝمؿطمػ اًمتل اومؽماه٤م اعمٝمديقن قمغم ؾمٞمدٟم٤م قمثامن، ومومٛم٠ًمًم٦م احلرق جلٛمٞمع اعمّم٤م اً إذ

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(82ُمـ اًم٘مقاصؿ، صقاصؿ ( اًمٕم1)

 اًمٌٖمقي، اعمحدث اًمٗم٘مٞمف احلًلم سمـ ُمًٕمقد إلُم٤ممًمذح اًمًٜم٦م، ،  وضم٤مء ذم 322يمت٤مب اعمّم٤مطمػ، ص (3)

سم٤مب مجع  ،(232و2/232ج) إرٟم٤مؤوط، حمٛمد زهػم اًمِم٤مويش، هـ، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م212قم٤مم  اعُمَتَقرم  

اإلُم٤مم اسمـ طمجر ذم ومتح ت، وأورده م، اعمٙمت٥م اإلؾملُمل، سمػمو1982هـ=3/1222ط اًم٘مرآن،

 ، وىم٤مل: إؾمٜم٤مده صحٞمح.(8/222ج)اًم٤ٌمري، 

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(1282( اًمنميٕم٦م، ًممضمري، ص2)
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وومرغ ُمٜمٝم٤م، ومل يٙمـ  ٤مً ومًٞمدٟم٤م قمثامن ىم٤مم سمحرق اًمٜمًخ اًمتل سم٘م٧م سمٕمدُم٤م مت٧م ُم٠ًمًم٦م اجلٛمع مت٤مُم

ذًمؽ شمٍمف ؿمخيص، وإٟمام يم٤من سمٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م وُمقاوم٘متٝمؿ، وأن ؾمٞمدٟم٤م قمثامن يم٤من ي٘مرأ ُم٤م مجٕمف 

 ٟم٤م قمكم اقمؽماض، أو مل ئمٝمر ُمٜمف ظملف ُم٤م اضمتٛمع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م.ؾمٞمدٟم٤م قمثامن، ومٚمؿ يٙمـ ُمـ ؾمٞمد

 : هل ُظرض ظذ افصحابة يشء من افؼرآن ؾؾم يؼبؾوه؟اً رابع

إن اًمذي يدقمل أن اًمّمح٤مسم٦م قُمرض قمٚمٞمٝمؿ رء ومٚمؿ ي٘مٌٚمقه، ومٝمذا ُيٜمٔمر إًمٞمف ُمـ وضمٝمتلم: 

ل أدٟمك ؿمؽ، وهذا هق إومم: أن يٙمقن  ُم٤م قُمرض قمٚمٞمٝمؿ همػم صم٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل، ومل ي٘مٌٚمقه سم

اعمٕمٝمقد سم٤مًمّمح٤مسم٦م، أهنؿ ٓ يثٌتقا إٓ ُم٤م أصمٌتف رؾمقل اهلل، وأُمرهؿ هبؿ، وإٓ ومٙمٞمػ يٙمقٟمقن أُمٜم٤مء 

قمغم ُم٤م أظمؼمهؿ سمف رؾمقل اهلل، وهذا هق ىمقل احلؼ ذم اًمّمح٤مسم٦م، أُم٤م اًمقضمٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: وهل أن 

ومٝمذا ىمقل زائػ، وومٞمف شم٘مقل قمغم ، ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ، سمل دًمٞمؾ، وسمل ؾمٜمد، ٤مً اًمّمح٤مسم٦م مل ي٘مٌٚمقا ؿمٞمئ

اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ أًمٞمس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمكم، إذا ومٛمـ ىم٤مل سمذًمؽ، ومل يًٚمؿ ُمٜمف قمكم، وٓ ٟم٘مقل سمذًمؽ: 

ٕن اًمّمح٤مسم٦م هؿ احل٤مومٔمقن اًمٜم٤مىمٚمقن عم٤م أُمله قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل، ومٝمؿ اًمٙمت٦ٌم، واحلٗمٔم٦م، واًمدقم٤مة، 

، ومٙمٞمػ هلؿ أن  ره٤م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمدواعمٕمٚمٛمقن، وشملُمٞمذ اعمدرؾم٦م إومم، ُمدرؾم٦م أؾمت٤مذه٤م وٟم٤مفم

أسمٚمٖمٝمؿ سمف رؾمقل اهلل، واًمت٤مريخ يث٧ٌم أن اًمّمح٤مسم٦م ٟم٘مٚمقا يمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل،  ٤مً يرومْمقا ؿمٞمئ

ِن ْبَن َظْبدٍ "ودًمٞمٚمف:  مْحَ ، َأنَّ ادِْسَوَر ْبَن خَمَْرَمَة، َوَظْبَد افرَّ َبْرِ يِن ُظْرَوُة ْبُن افزُّ  َظِن اْبِن ِصَفاٍب، َأْخَزَ

اَُم َشِؿَعا ُظَؿَر ْبَن اخَلطَّاِب، َيُؼوُل: َشِؿْعُت ِهَشاَم ْبَن َحؽِقٍم َيْؼَرُأ ُشوَرَة افػُ اف اُه: َأَّنَّ ، َأْخَزَ ْرَؿاِن َؼاِريَّ

ثَِرٍة مَلْ ُيْؼِرئْ دِم َحَقاِة َرُشوِل اهللَِّ  ـَ ـِقَفا َرُشوُل ، َؾاْشَتَؿْعُت فِِؼَراَءتِِه، َؾنَِذا ُهَو َيْؼَرُؤَها َظَذ ُحُروٍف 

اَلِة، َؾاْكَتَظْرُتُه َحتَّى َشؾََّم، ُثمَّ َفبَّْبتُُه بِِرَدائِِه َأْو بِِرَدائِي، اهللَِّ  َذفَِك، َؾؽِْدُت ُأَشاِوُرُه دِم افصَّ َؾُؼْؾُت:  ـَ

وَرَة؟ َؿاَل: َأْؿَرَأكِقَفا َرُشوُل اهللَِّ  َذبْ َمْن َأْؿَرَأَك َهِذِه افسُّ ـَ  َت، َؾَواهللَِّ إِنَّ َرُشوَل اهللَِّ ، ُؿْؾُت َفُه: 

وَرَة افَّتِي َشِؿْعُتَك َتْؼَرُؤَها، َؾاْكَطَؾْؼُت َأُؿوُدُه إَِػ َرُشوِل اهللَِّ َؾُؼْؾُت: َيا َرُشوَل   َأْؿَرَأيِن َهِذِه افسُّ

ِرْئـِقَفا، َوَأْكَت َأْؿَرْأَتـِي ُشوَرَة افُػْرَؿاِن، اهللَِّ، إيِنِّ َشِؿْعُت َهَذا َيْؼَرُأ بُِسوَرِة افُػْرَؿاِن َظَذ ُحُروٍف مَلْ ُتؼْ 

َؾَؼَرَأ َظَؾْقِه افِؼَراَءَة افَّتِي َشِؿْعُتُه َيْؼَرُؤَها، َؿاَل « َأْرِشْؾُه َيا ُظَؿُر، اْؿَرْأ َيا ِهَشامُ : »َؾَؼاَل َرُشوُل اهللَِّ 

 َهَؽَذا »َؾَؼَرْأُت، َؾَؼاَل: « اْؿَرْأ َيا ُظَؿرُ : »اهللَِّ  ُثمَّ َؿاَل َرُشوُل « َهَؽَذا ُأْكِزَفْت : »َرُشوُل اهللَِّ 



 

(222) 

 

َ ِمـْهُ »ُثمَّ َؿاَل: « ُأْكِزَفْت   .(1)"«إِنَّ َهَذا افُؼْرآَن ُأْكِزَل َظَذ َشْبَعِة َأْحُرٍف، َؾاْؿَرُءوا َما َتَقَّسَّ
وذم ذح اإلُم٤مم اًمٜمقوي

(2)
قمتٜم٤مء وذم هذا سمٞم٤من ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ آ"ًمٚمحدي٨م، ىم٤مل: 

 .(3)"سم٤مًم٘مرآن واًمذب قمٜمف، واعمح٤مومٔم٦م قمغم ًمٗمٔمف يمام ؾمٛمٕمقه ُمـ همػم قمدول إمم ُم٤م دمقزه اًمٕمرسمٞم٦م
َٞمٕم٦ماعمٝمديلم إٟمام هق طم٘مد واخلالصة:   ، يٕمٝمؿ، قمغم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل٤موُمـ ؿم اًمِمِّ

ومٞمام  ُمدى شمث٧ٌم اًمّمح٤مسم٦م  قمدل اًمٜم٤مس، واًمذي اشمْمح ُمـ اًمرواي٤متهؿ أ وم٤مًمّمح٤مسم٦م 

رآن واًمدوم٤مع قمٜمف، واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف سملم صدورهؿ، وشمٓمٌٞم٘مف يمٛمٜمٝم٩م ذم قمتٜم٤مء سم٤مًم٘ماقٟمف، وؿمدة يًٛمٕم

 طمٞم٤مهتؿ.

 
 

                                                 
، طمدي٨م 1322صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب ُأٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف، ص (1)

، 228ن ُمٕمٜم٤مه، ص، وذم ًمٗمظ قمٜمد ُمًٚمؿ، سم٤مب سمٞم٤من أن اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف، وسمٞم٤م(2993رىمؿ)

 (.322طمدي٨م رىمؿ)

حيٞمك سمـ ذف اًمديـ سمـ ُمري سمـ طمًـ احلزاُمل احلقراين اًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل، أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ،  :هق (3)

هـ، ذم ٟمقى ُمـ ىمرى طمقران سمًقري٤م، وإًمٞمٝم٤م ٟمًٌتف، وشمقذم هب٤م 221قملُم٦م سم٤مًمٗم٘مف واحلدي٨م، وًمد ؾمٜم٦م 

 .(سمتٍمف)8/129، جظمػم اًمديـ اًمزريمكم هـ. اٟمٔمر: إقملم،222ؾمٜم٦م 

 .2/82( صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي، ج2)
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 السي٘ اليبْٓ٘املبحح الجاىٕ: 
، وم٢من اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م هل قمٜمد اعمًٚمٛملم إذا يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، هق اعمّمدر إول ًمٚمتنميع

  ٜمد اهللٟمزل ُمـ قم أطمدمه٤م دون أظمر، وم٤مًمٙمت٤مبقمغم ر اًمث٤مين، طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٕمتٛمد اعمّمد

   ٹ ٿ ژ ، ومٙم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م اًمٜمٌل أن يٌلم ًمٜم٤م ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: قمغم حمٛمد

وم٤مًمذيمر هق اًم٘مرآن  [،22]اًمٜمحؾ: ژڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

، ٤مً وطمديث وُمـ هٜم٤م اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن ىمديامً "اًمٙمريؿ، واًمذي يٌٞمٜمف هق رؾمقل اهلل، وشمٚمؽ هل اًمًٜم٦م، 

ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ أو شم٘مرير   اعمٜمحروم٦م، قمغم أن ؾمٜم٦م رؾمقل اهللإٓ ُمـ ؿمذ ُمـ سمٕمض اًمٓمقائػ 

هل ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع اإلؾملُمل اًمذي ٓ همٜمك ًمٙمؾ ُمتنمع قمـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م احللل 

 .(1)"واحلرام
 ـَ٘: يُّـتعسٓف السُّ: أّاًل

 ُمـ أُمراً  اسمتدأ إذا: يًٜمف اخلػم ُمـ ـمري٘م٤مً  وملن ؾمـ، اعمحٛمقدة اعمًت٘مٞمٛم٦م اًمٓمري٘م٦م ًمًٜم٦ما"لغ٘: ٍٕ: 

ُـّ ، وؾمٜمٜم٤مً  ؾمٜم٤مً  اًمٓمريؼ يًتـ وهق وؾمٚمٙمقه سمف وم٤مؾمتٜمقا ىمقُمف، يٕمرومف مل اًمؼم  ً ـُ  اعمّمَدر، وم٤مًم ٜمَ ًَ : واًم

ؾْمؿ ِٓ  .(2)"اعمًٜمُقن سمَِٛمْٕمٜمك ا

٘مٞم٦م ٚمُ ٚم٘مٞم٦م أو ظُم ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير أو صٗم٦م ظِم   قمـ اًمٜمٌل رَ صمِ ُم٤م أُ ٍٕ:  :اصطالح احملدثنييف 

ُمـ   قمـ اًمٜمٌل َؾ ٘مِ ُم٤م ٟمُ "هل  ّيف اصطالح األصْلٔني: ٌؾ اًمٌٕمث٦م أو سمٕمده٤م،أو ؾمػمة، ؾمقاء يم٤من ىم

(3)"ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير
، واهتٛمقا  إهنؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل ؟، ومٛمـ اًمذي ٟم٘مؾ اًمًٜم٦م إًمٞمٜم٤م

هب٤م يمام اهتٛمقا سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٙملمه٤م وطمل، ويملمه٤م شمنميع، ومحرصقا قمغم شمدويٜمٝم٤م، وطمٗمٔمٝم٤م 

ح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، سمٜم٘مٚمٝم٤م وٟمنمه٤م، واًمٕمٛمؾ هب٤م، واًمتث٧ٌم ومٞمٛمـ ي٘مقهل٤م، صمؿ شم٤موًم٧م ُمـ رؾمقل اهلل، واعم

اجلٝمقد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، ًمقوع اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإصقًمٞم٦م، اًمتل هنجقه٤م ذم يمؾ 

 واًمقو٤مقملم. ُمـ اًمٙمذاسملم قمٚمؿ، طمتك حيٗمٔمقه٤م

                                                 
 =هـ3/1298، ط222ٗمك اًم٤ًٌمقمل، صُمّمٓمر: اًمديمتق ؾملُمل،اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإل (1)

 م، اعمٙمت٥م اإلؾملُمل.1928

 )ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(.13/312( راضمع: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، سم٤مب اًمًلم واًمٜمقن، ج3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(22ص ،ًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾملُملاًم( 2)



 

(223) 

 

 السي٘ يف كتب املَدٓني:: ًاثاىٔ
ومٞمف قمـ اًمًٜم٦م  قنيتٙمٚمٛم اً واطمد ٤مً جد قمٜمقاٟمٟمين، ُم٤م يمتٌف اًمٞمام، ونقاعمٝمدي فيمتٌُم٤م  إذا ـم٤مًمٕمٜم٤م

، طمٞم٨م إن ـمري٘مٝمؿ ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن هل٤م سم٤مًمذيمر اًمٜمٌقي٦م، يمٛمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع، ومٚمؿ يتٕمروقا

 أو اًمًٜم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم ىمقهلؿ ذم اًم٘مرآن،و، هق إظم٤ٌمر قمـ أئٛم٦م آل اًمٌٞم٧م، وأمحد احلًـ اًمٞمامين

اقمت٘م٤مدهؿ ذم اًمًٜم٦م  ن وُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م، شمرضمح قمٜمدي أنن اإليامُمـ اعمٕمت٘مدات يم٠مريم٤م ٤موهمػمه

 يم٤مقمت٘م٤مد آصمٜمل قمنمي٦م ومٞمٝم٤م، ومٚمٜمٌدأ سمٙملم اعمٝمديلم ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة.

مل شمًٚمؿ ُمـ شمِمٙمٞمؽ اعمٝمديلم هل٤م، ومٙمام ؿمٙمٙمقا ذم اًم٘مرآن، وىم٤مًمقا  -٤مً أيْم- إن اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

ن آٟمحراف ـم٤مل أورسمام ُئمـ " :ذًمؽ، وم٘م٤مًمقااؾمتٓمٕم٧م أن أىمػ قمغم يمٚمامت شم١ميمد وسمتحريٗمف، 

ٜم ٦م وم٘مط، سم٤مقمت٤ٌمرهؿ شمريمقا اًمتٛمًؽ سمآل اًمٜمٌل  ًُ مم٤م أدى هبؿ ذم اًمٜمتٞمج٦م إمم  -إئٛم٦م آصمٜمل قمنم–اًم

ن إطم٤مدي٨م اًمقاردة قمـ أهؾ سمٞم٧م إٔم٘م٤مئد أو إطمٙم٤مم، وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م آٟمحراف ؾمقاء ذم اًم

 .(1)"حراف يٓم٤مل اجلٛمٞمع ىمٌؾ ىمٞم٤مم اإلُم٤مم اعمٝمديداًم٦م قمغم أن آٟم-صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ-اًمٜمٌقة
ومٝمذا اقمؽماف ُمـ اعمٝمديلم أن اًمتحريػ ىمد ـم٤مل اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، سمؾ يملُمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ومٞمف 

شم٠ميمٞمد قمغم حتريػ يمؾ رء ىمٌؾ ىمٞم٤مم اعمٝمدي، وىمد يقهؿ هذا اًمٙملم أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمٜمف أن 

 اًم٘مرآن يمذًمؽ ىمد وصٚمف اًمتحريػ.

، ومل ي٠مت ُمثٚمف قمـ (ًم٘مرآنإفمٝم٤مر سمٓملن ُمٜمٙمر طمجٞم٦م ا: )سمٕمٜمقان ٤مً ت٤مسمواًمٖمري٥م أهنؿ أًمٗمقا يم

وذم هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ضم٤مء قمـ اًم٘مرآن، وذم همػمه، يمثر اًم٘مقل: اًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل وقمؽمة آل اًمًٜم٦م،

 سمٞمتف، اًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مرآن وسمرواي٤مت آل اًمٌٞم٧م.

سم٤مًمٙمذب واًمتدًمٞمس قمغم اهت٤مم اعمٕم٤مرولم هلؿ  اً ومم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ يملم أٟمّم٤مر اًمٞمامين رد

وم٢مٟمٜم٤م مل ٟمَر   إن يمٜم٧م شم٘مّمد سم٤مٕٟمّم٤مر أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمدي" وقمدم آًمتزام سم٤مًمت٘مقى، ىم٤مل:

ٟم٤ًمك...، يدقمقن اًمٜم٤مس ًمإليامن  ٤مدٌ  غم أظملق قم٤مًمٞم٦م، ويمثػم ُمٜمٝمؿ قمُ ، ويمثػم ُمٜمٝمؿ قماً ُمٜمٝمؿ إٓ ظمػم

 .(2)" م أهؾ اًمٌٞم٧م، ويٚمتزُمقن سم٤مًم٘مرآن وسمٙملسم٤مهلل وسمح٤ميمٛمٞم٦م اهلل، وسمقصٞم٦م رؾمقل اهلل 
ذم هذا اًمٙملم ووقح وضملء أهنؿ ُمٚمتزُمقن سم٤مًم٘مرآن وسمٙملم أهؾ اًمٌٞم٧م، ومل يتٌع اًم٘مرآن 

 . سم٤مًمًٜم٦م، ومٚمؿ ي٘مؾ ُمٚمتزُمقن سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م أو أىمقال اًمرؾمقل

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(122( اًمٕمجؾ: ص1)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(12دٓئؾ اًمّمدق وٟمٗمض هم٤ٌمر اًمِمؽ، ص (3)
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وأهؾ سمٞمتف، وقمكمي وإوصٞم٤مء   وذم سمٞم٤مٟم٤مت أظمرى هلؿ، أن اًمذيـ ُي١مظمذ قمٜمٝمؿ هؿ اًمرؾمقل

قمـ " يملُمٝمؿ سمٕمدد ُمـ اًمرواي٤مت، اًمرواي٦م إومم: قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م، وومٞمف: سمٕمده، واؾمتدًمقا قمغم

  ، ووع رؾمقل اهلل[2اًمرقمد:] ژ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ   ڄ ژ عم٤م ٟمزًم٧م: اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل:

أكت "، وأوُم٠م سمٞمده إمم ُمٜمٙم٥م قمكم، وم٘م٤مل: شأكا ادـذر وفؽل ؿوم هاد»يده قمغم صدره، وم٘م٤مل: 

وذيمر ذم ه٤مُمِمف: ذيمر اسمـ طمجر احلدي٨م ذم ومتح ، (1)"ديبك هيتدي ادفتدون بع، اهلادي يا ظع

 اًم٤ٌمري، وىم٤مل: إؾمٜم٤مده طمًـ.

يمذب اعمٝمديلم وشمدًمٞمًٝمؿ قمغم  ه اًمرواي٦م ذم ومتح اًم٤ٌمري، شم٠ميمد زمُمـ هذ ث٧ٌمأشمأن  توعم٤م أرد

واعمًتٖمرب ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼمي سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ " اإلُم٤مم اسمـ طمجر، وم٘مد ىم٤مل:

ل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ووع رؾمقل اهلل يده قمغم صدره، وىم٤مل: أٟم٤م اعمٜمذر، ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤م

وأوُم٠م إمم قمكّم، وىم٤مل أٟم٧م اهل٤مدي سمؽ هيتدي اعمٝمتدون سمٕمدي، صمؿ ىم٤مل اسمـ طمجر: وم٢من صم٧ٌم هذا 

وم٤معمراد سم٤مًم٘مقم أظمص ُمـ اًمذي ىمٌٚمف أي سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمثُل، وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ وقمٌداهلل سمـ أمحد 

واسمـ ُمردويف ُمـ ـمريؼ اًمًدي قمـ قمٌد ظمػم قمـ قمكّم، ىم٤مل: اهل٤مدي رضمؾ ُمـ ذم زي٤مدات اعمًٜمد 

سمٜمل ه٤مؿمؿ، ىم٤مل سمٕمض رواشمف: هق قمكّم، ويم٠مٟمف أظمذه ُمـ احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف، وذم إؾمٜم٤مد يمؾ ُمٜمٝمام 

َٞمٕم٦مسمٕمض   .(2)"ُم٤م خت٤مًمٗم٧م رواشمف ٤مً ، وًمق يم٤من ذًمؽ صم٤مسمتاًمِمِّ
ٙم٤مر طمجٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ ـمريؼ أهؾ ُم٤م يم٤من ومٞمف طمج٦م عم٤م يذهٌقن إًمٞمف ُمـ إٟموًمق صح احلدي٨م "

اعمٕمْمٚم٦م، ومل يٕمروقا قمـ اًمًٜم٦م،  ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ  ي٠ًمًمقن قمٚمٞم٤مً  اًمًٜم٦م، وم٘مد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م 

وطمده، يمام أهنؿ  صمؿ إهنؿ قمٛمٛمقا ٟم٘مؾ احلجٞم٦م سمٕمد اًم٘مرآن ذم اًمٕمؽمة، واًمٕمؽمة ٓ شم٘متٍم قمغم قمكم 

(3)"ؿ سمؾ ووم٘مٝم٤مئٝمؿوٟمقاهب-آصمٜمل قمنم-ٟم٘مٚمقا هذه احلجٞم٦م إمم إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم
. 

 يمام أٟمف ورد ذم ٟمٗمس ُمٕمٜمك ٟمص احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، ٟمّمقص شمقيص سم٤مٓهتداء وآىمتداء سم٠ميب 

َذْينِ  َؾاْؿَتُدوا ؾِقُؽمْ  َبَؼائِي َؿْدرُ  َما َأْدِري َٓ  إيِنِّ :»سمٙمر وقمٛمر وقمٛمر، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل    ِمنْ  بِافؾَّ

                                                 
م، إصدارات 3212=هـ1/1222، ط2ٟم٤مفمؿ اًمٕم٘مٞمكم، صطمدي٨م ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٝمدي، اًمِمٞمخ:  ( رؾم٤مًم٦م ذم1)

 (.192، اًمٕمدد)أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمدي 

 .(8/222ج) خ٤مري،( ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًم3ٌ)

 ( ُمـ شمقضمٞمٝم٤مت اعمنمف إصكم، إؾمت٤مذ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك ُمراد.2)
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ْدِي  اْهَتُدواوَ -َوُظَؿرَ  َبْؽرٍ  َأيِب  إَِػ  َوَأَصارَ -َبْعِدي ٍر، ِِبَ َثُؽمْ  َوَما َظامَّ ُؿوهُ  َمْسُعودٍ  اْبنُ  َحدَّ «َؾَصدِّ
(1)

. 
ٌ ومٕمقار اعمٝمديلم سمَ  ول اًمٙملم وشمريمقا آظمره، ، ويمذهبؿ أووح ُمـ اًمِمٛمس، وم٘مد أظمذوا سم٠ملمِّ

 اسمـ طمجر ىم٤مل سمٕمد ذيمر اًمروايتلم: وذم إؾمٜم٤مد يمؾ ُمٜمٝمام ؿمٞمٕمل، ومٌٓمؾ اؾمتدًٓمٙمؿ هب٤م. وم٤مإلُم٤مم

َٞمٕم٦مإظمرى: قمٜمد  اي٦مواًمرو  ، ذم ىمقل اهلل  اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب ضمٕمٗمر ضم٤مءو" :، وٟمّمٝم٤ماًمِمِّ

: اعمٜمذر وًمٙمؾ زُم٤من ُمٜم٤م  ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل[2اًمرقمد:] ژڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ   ڄ ژشمٕم٤ممم: 

 .(2)"ه٤مد هيدهيؿ إمم ُم٤م ضم٤مء سمف ٟمٌل اهلل، صمؿ اهلداة ُمـ سمٕمده قمكمي صمؿ إوصٞم٤مء واطمد سمٕمد واطمد
إذن وم٤مًمٜم٘مؾ ُمتٗمؼ قمٜمد اًمٗمري٘ملم سم٠من أي٦م ذم قمؽمة اًمٜمٌل حمٛمد، " ٘مقًمف:وشمٌع هذه اًمرواي٤مت سم

ومٝمؿ اهلداة سمٕمد رؾمقل اهلل، ومام دام هٜم٤مك ىمقم ذم أي زُم٤من ومل سمد أن يقضمد هلؿ ه٤مد ُمـ آل حمٛمد، 

 .(3)"، وضمٝمٚمف ُمـ ضمٝمٚمف، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ أٟمزًمف اهلل قمغم ٟمٌٞمف ويمٚمٗمف سمٌٞم٤مٟمف وشمٗمًػمهومفُمـ قمر  قمرومف
َٞمٕم٦ماًمرواي٦م وأُمث٤مهل٤م قمٜمد اًمٙم٤مذم، ومٌٕمض قمٚمامء  أُم٤م قمـ هذه اًمِمِّ

(4)
ىمد وٕمػ اًمٙمثػم ُمٜمف، أُم٤م 

ٙمت٤مب وأُمث٤مًمف ُمـ ًمإن رواي٤مت هذا ا "قمٚمامؤٟم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ومٛمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٙم٤مذم ُمٕمروف، 

اًمٜمقع اًمذي ٓ دمرؤ يد ُمًٚمٛم٦م أن شمٙمت٥م سمٕمْمف، وهل ُمـ اًمٙمثرة سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه ُمٜمٝم٤م 

 .(5)"، ويمقهن٤م اًم٘م٤مقمدة اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م وُأًمِّػ ُمـ أضمٚمٝم٤مٟٓمتِم٤مره٤م وشمِم٤مسمٙمٝم٤م
ٓ ٟمج٤مة وٓ هداي٦م "قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مًمقا: -اعمٝمديقن-صمؿ ي٠ميت إومّم٤مح آظمر قمـ اعمّم٤مدر اًمتل أمجٕمقا

وٓ اقمتّم٤مم ُمـ اًمٗمتـ واًمْملل إٓ سم٤مًمتٛمًؽ سمؽميم٦م اًمرؾمقل، وسمام ظمٚمٗمف ذم أُمتف، ومه٤م اًمث٘ملن: 

 .(6)"يمت٤مب اهلل وقمؽمشمف أهؾ سمٞمتف
 ، وُمـ وضمٝم٦م هٙمذا يرى اعمٝمديقن سم٠من اًمٜمج٤مة شمٙمقن ذم اًمتٛمًؽ سمام شمريمف رؾمقل اهلل

                                                 
 (، وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمًـ.2299رىمؿ ) ، طمدي٨م292اًمؽمُمذي، ص ؾمٜمـ( 1)

 .122ص يمت٤مب احلج٦م، سم٤مب أن إئٛم٦م هؿ اهلداة،اًمٙم٤مذم، أصقل  (3)

 .8( رؾم٤مًم٦م ذم ذم طمدي٨م ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٝمدي، ص2)

ًم٘مٗم٤مري، ذم أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م: )وىمد رضمٕم٧م إمم ُمرآة اًمٕم٘مقل ٟم٤مس ا ( وم٘مد ىم٤مل اًمديمتقر2)

، "اًمِم٤مذم ذح أصقل اًمٙم٤مذم"ًمٚمٛمجٚمز ومرأيتف حيٙمؿ قمغم سمٕمض أطم٤مدي٨م اًمٙم٤مذم سم٤مًمْمٕمػ، ويمذًمؽ 
 .338(، ص"صحٞمح اًمٙم٤مذم"اؾمٛمف  ٤مً يمت٤مسم ٤مً وىمد صدر طمديث

هـ، 1/1222، ط12ُم٦م اًمٙمت٤مب، ص( اٟمٔمر: هذا هق اًمٙم٤مذم، ًمٚمديمتقر: ـمف طم٤مُمد اًمدًمٞمٛمل، ذم ُم٘مد2)

 م.3229

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(38( رؾم٤مًم٦م ذم ذم طمدي٨م ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٝمدي، ص2)



 

(222) 

 

 يمت٤مب اهلل وقمؽمة آل اًمٌٞم٧م.ٟمٔمرهؿ، مه٤م 

 مْقف املَدٓني مً السي٘ اليبْٓ٘:: ثالجًا
َٞمٕم٦ميم ُمـ اًمقاوح واجلكّم أن اعمٝمديلمإن  أظمذوا وم٘مد  ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ٤مً مت٤مُم ٤مًمِمِّ

ؿال:   ظن جابر بن ظبداهلل"ٕمؽمة، وقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٜمقاضمذهؿ، وُمٜمٝم٤م: اًمرواي٤مت اًمتل شمذيمر اًم

يا أهيا » ؾسؿعته يؼول: ،وهو ظذ كاؿته افؼصواء خيطب، دم حجته يوم ظرؾة  رأيت رشول اهلل

«ـتاب اهلل وظسيت أهل بقتي ؛افـاس، إين ترـت ؾقؽم ما إن أخذتم به فن تضؾوا
(1). 

َٞمٕم٦مؾمتدل سمف أهؾ اًمًٜم٦م، يمام اؾمتدل سمف إن هذا احلدي٨م ًمف ؿمقاهد يمثػمة، وا وم٘م٤مل سمٕمض  ،اًمِمِّ

أُمرٟم٤م ذم اعم٘مدُم٤مت اًمديٜمٞم٦م وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م   أن رؾمقل اهلل وىمد قمٚمؿ ُمٜمف"أهؾ اًمًٜم٦م:

هلام ذم إُمقر  ٤مً سم٤مًمتٛمًؽ هبذيـ اًمٕمٔمٞمٛمل اًم٘مدر واًمرضمقع إًمٞمٝمام ذم يمؾ أُمر، ومٛمـ يم٤من ُمذهٌف خم٤مًمٗم

وُمذهٌف وم٤مؾمد وسم٤مـمؾ ٓ يٕم٠ٌم سمف، وُمـ ضمحد هبام وم٘مد همقى،  ومٝمق و٤مل، وقمٛملً  اً اًمنمقمٞم٦م اقمت٘م٤مد

ووىمع ذم ُمٝم٤موي اًمردى، وًمٞمس اعمتٛمًؽ هبذيـ احلٌٚملم اعمتٞمٜملم إٓ أهؾ اًمًٜم٦م: ٕن يمت٤مب اهلل 

َٞمٕم٦مؾم٤مىمط قمٜمد  قمـ درضم٦م آقمت٤ٌمر، وأُم٤م اًمٕمؽمة ومٝمل سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٚمٖم٦م شم٘م٤مل ٕىم٤مرب اًمرضمؾ،  اًمِمِّ

َٞمٕم٦مو ًمٕمؽمة، وم٘مد سم٤من أن هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م اهندم مجٞمع أريم٤مهن٤م، طمٞم٨م يٜمٙمرون ٟم٦ًٌم سمٕمض ا اًمِمِّ

 .(2)"إن يمت٤مب اهلل ؾمٌؼ اقمت٘م٤مدهؿ ومٞمف، وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمؽمة ًمزقمٛمٝمؿ اًمٗم٤مؾمد ُمـ سمٕمْمٝمؿ
َٞمٕم٦م ٙمٞمػ ًمٙمؿ أهي٤م اعمٝمديقنوم  ، وىمد ىمٚمتؿ ُم٤م ىمٚمتؿ ذم  أن شم٘مٌٚمقا اًمًٜم٦م، وأطم٤مدي٨م اًمٜمٌل اًمِمِّ

قمـ ديـ اإلؾملم، إٓ  ٤مً أن اًمّمح٤مسم٦م ارشمدوا مجٞمٕم ومٕمٜمدهؿ" -ؾمٞمتْمح يمام- أصح٤مسمفقمؽمشمف وذم 

ُمٕمف ٓ يٌٚمٖمقن اًمٕمنمة، وأُم٤م اًمٕمؽمة، وم٤مقمٚمؿ أن اًمرواومض زقمٛمقا أن أصح  اً يًػم اً ؾمٚمامن وقمدد

يمتٌٝمؿ أرسمٕم٦م: اًمٙم٤مذم، ووم٘مف ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف، واًمتٝمذي٥م، وآؾمتٌّم٤مر، وىم٤مًمقا إن اًمٕمٛمؾ سمام 

سم٤مـمؾ  -أي ذم اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م- ظم٤ٌمر واضم٥م، وُم٤م زقمٛمقه ُمـ اًمّمح٦مذم اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م ُمـ إ

ُمـ وضمقه، ٕن ذم أؾم٤مٟمٞمده٤م ُمـ هق ُمـ اعمجًٛم٦م يم٤مهلَِم٤مَُملْم 
(3)

، 

                                                 
هذا طمدي٨م ، وىم٤مل: (2282طمدي٨م)، 289صٜم٤مىم٥م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م، ، يمت٤مب اعماًمؽمُمذي ؾمٜمـ( 1)

 .طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف

 .(سمتٍمف) 29-22( اٟمٔمر: خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ص3)

سمـ اًمٗمرج  قمـ حمٛمد"مه٤م: هِم٤مم سمـ احلٙمؿ، وهِم٤مم سمـ ؾم٤ممل، ومٗمل رواي٦م قمٜمد اعمجٚمز ذم اًمٌح٤مر، و (2)

اًمرظمجل، ىم٤مل: يمت٧ٌم إمم أيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد: أؾم٠مًمف قمام ىم٤مل هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ذم اجلًؿ، وهِم٤مم سمـ 



 

(222) 

 

وؿمٞمٓم٤من اًمٓم٤مق 
(1)

، وأُمث٤مل ه١مٓء ممـ اقمؽمف اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ سمذًمؽ، وُمٜمٝمؿ ُمـ أصم٧ٌم اجلٝمؾ 

يمزرارة سمـ أقملم هلل أزًٓ 
(2)

، وؾمٚمٞمامن اجلٕمٗمري
(3)

ؾمد اعمذه٥م، وُمٜمٝمؿ اًمقو٤مع، ، وُمٜمٝمؿ وم٤م

وُمٜمٝمؿ اًمٙمذاب، وُمٜمٝمؿ اًمْمٕمٗم٤مء، وُمٜمٝمؿ اعمج٤مهٞمؾ، وُمٜمٝمؿ اعمًتقر طم٤مًمف، وه١مٓء رواة أصح 

، وهق يمذاب،...واًمٙملم قمغم -اعمٕمروف سم٤مًمٕمٞم٤مر-يمتٌٝمؿ، واًمٙمٚمٞمٜمل يروي قمـ اسمـ قمٞم٤مش

 .(4)"ًمٕمؽمةأيم٤مذيٌٝمؿ ووم٤مؾمد رواي٤مهتؿ يٓمقل، واعم٘مّمقد شمٙمذي٥م ىمقل اًمراوميض أهنؿ شمٚم٘مقا قمٚمقم ا

ذم ٟمٔمر اعمٝمديلم ُمرشمديـ، وضمٝمٚم٦م، ومٙمٞمػ يٜم٘مٚمقن قمٜمٝمؿ إطم٤مدي٨م   ذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦موم٢موظؾقه: 

، ومٛمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واوح، ومت٤مرة يتٝمٛمقهنؿ سم٤مًمردة،  واًمرواي٤مت اًمتل شمٙمٚمؿ هب٤م رؾمقل اهلل

لم، وهق وأظمرى يرُمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر سم٤مجلٝمؾ واًمًٗمف، وصم٤مًمث٦م ي٘مقًمقن قمغم ُمٕم٤موي٦م إٟمف قمدو اإلؾم

                                                                                                                                                 
ل ُم٤م ىم٤مل : دع قمٜمؽ طمػمة احلػمان، واؾمتٕمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، ًمٞمس اًم٘مقؾم٤ممل ذم اًمّمقرة، ومٙمت٥م 

 ،"ٟمٗمل اجلًؿ واًمّمقرة واًمتِمٌٞمف واحلٚمقل وآحت٤مد"سم٤مب  ًمٚمّمدوق، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، :، اٟمٔمر"اهلِم٤مُم٤من
 .388ص

ؿمٞمٓم٤من "أسمق ضمٕمٗمر إطمقل حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن ُم١مُمـ اًمٓم٤مق، ُمقمم سمجٞمٚم٦م وًم٘مٌف اًمٜم٤مس، سمـ :هق (1)

سمْمؿ اًمًلم -٤مل هلؿ: ؾمتققوم٘م ٤مً ، وذًمؽ أهنؿ ؿمٙمقا ذم درهؿ ومٕمروقه قمٚمٞمف، ويم٤من صػميٗم"اًمٓم٤مق

، وم٘م٤مًمقا: ُم٤م هق إٓ ؿمٞمٓم٤من اًمٓم٤مق، وىمٞمؾ ًم٘مٌف اعمخ٤مًمٗمقن -وشمِمديد اًمت٤مء: اًمدرهؿ اعمزيػ اعمٓمكم سم٤مًمٗمْم٦م

رضم٤مل اًمٙمٌِّم، ٕيب قمٛمرو حمٛمد سمـ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ويٚمزُمف احلج٦م. اٟمٔمر:  اً هبذا اًمٚم٘م٥م: ٕٟمف يم٤من يٜم٤مفمر يمثػم

م، 3229=هـ1/1222، ط122د احلًٞمٜمل، صقمٛمرسمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٙمٌم، قمٚمؼ قمٚمٞمف: اًمًٞمد أمح

 ًمٌٜم٤من.-ُمٜمِمقرات ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل، سمػموت
، واؾمٛمف قمٌد رسمف، يٙمٜمك أسم٤م احلًـ، وزرارة -سمٗمتح اهلٛمزةوؾمٙمقن اًمٕملم وومتح اًمٞم٤مء-هق: ُزرارة سمـ َأقْملَم  (3)

ٚمٞمف ًمرضمؾ ُمـ سملم ؿمٞم٤ٌمن شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن، صمؿ أقمت٘مف، ومٕمرض قم ٤مً روُمٞم اً ًم٘م٥م ًمف، ويم٤من أقملم سمـ ؾمٜمًـ قمٌد

ذم سمٚمد اًمروم، وشمٚمؽ سمٕمض ُم٤م ىمٞمؾ ذم زرارة،  ٤مً أن يدظمؾ ذم ٟمًٌف، وم٠مسمك أقملم أن يٗمٕمٚمف، ويم٤من ؾمٜمًـ راهٌ

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌداهلل، ي٘مقل ٕيب سمّمػم: ُم٤م أطمدث أطمد ذم اإلؾملم ُم٤م قمـ قمٛمران اًمزقمٗمراين، ىم٤مل:"

أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ صمؿ هق ُمـ أصح٤مب  ،"أطمدث زرارة ُمـ اًمٌدع قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل، هذا ىمقل أيب قمٌداهلل

. واٟمٔمر: رضم٤مل اًمٙمٌِّم، ٕيب قمٛمرو 122و122صؾم٧م، رِ ٝمْ اًمٗمِ اٟمٔمر: .-اإلُم٤مم اًم٤ًمدس-قمكم اًم٤ٌمىمر

، ٕيب ضمٕمٗمر أمحد -يمت٤مب اًمرضم٤مل-. واٟمٔمر: رضم٤مل اًمؼمىمل112حمٛمد سمـ قمٛمرسمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٙمٌم، ص

 ، ُمّمقرات ُمٙمت٦ٌم اًمّمدوق.22سمـ أيب قمٌداهلل اًمؼمىمل، ص
ٗمر اجلٕمٗمري، صم٘م٦م، وًمف يمت٤مب أظمؼمٟم٤م سمف مج٤مقم٦م قمـ أيب اًمٗمْمؾ قمـ اسمـ سمٓم٦م، قمـ أمحد ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕم :هق (2)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(129و128قمـ أيب قمٌداهلل. اٟمٔمر: اًمٗمٝمرؾم٧م، ص

 . (سم٤مظمتّم٤مر) 22-22راضمع: اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، ص (2)
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 اً اًمقطمل ًمرؾمقل اإلؾملم، سمؾ وصٗمقه سم٤مًمٓم٤مهمٞم٦م، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٓ يرون أطمد ٤مِب ت  ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ يمُ 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمّمقاب إٓ أرسمٕم٦م، وم٠ميـ آٓف اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ُمع رؾمقل اهلل، وأيـ 

وقمثامن أسمق سمٙمر اًمّمديؼ؟ وأٟمس اخل٤مدم؟ وطم٤ًمن اًمِم٤مقمر؟ وأسمق هريرة اعمحدث؟ وقمٛمر اعمٚمٝمؿ؟ 

احلٞمل؟ واسمـ ُمًٕمقد اًم٘م٤مرئ؟ وزيد اًمٙم٤مشم٥م؟ واسمـ قم٤ٌمس اًمٕم٤ممل واًمٗم٘مٞمف؟ واًمزسمػم احلقاري؟ أيـ 

  اًمٕمنمة اعمٌنمون سم٤مجلٜم٦م؟ أيـ اًمذيـ اـمٚمع اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم سمدر ومٖمٗمر هلؿ؟ أيـ اًمذيـ سم٤ميٕمقا اًمٜمٌل

ح٤مسم٦م اًمذيـ شمقذم قمٜمٝمؿ؟ أيـ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع اًمٜمٌل ذم ومتح ُمٙم٦م؟ أيـ اًمّماهلل حت٧م اًمِمجرة ومريض 

رؾمقل اهلل وىمد سمٚمغ قمددهؿ ُم٤مئ٦م أًمػ أو يزيدون؟ أيـ اًمذيـ أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن، واُمتدطمٝمؿ 

رؾمقل اهلل؟ ومقاهلل إن اًمذي حيٙمؿ قمغم صلح أرسمٕم٦م وم٘مط ُمـ سملم ُم٤مئ٦م أًمػ، ويذم ُمـ أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ 

 رب اًمٕم٤معملم، ًمٗمل قمٞمٜمف طمقل، وذم أذٟمف صٛمؿ، وذم ىمٚم٥م قمٛمك.

سمٕمٞمدون يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمًٜم٦م  ؿٝمديقن حم٤مرسم٦م سحي٦م ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ٕهنأًمٞمس اًمذي يٗمٕمٚمف اعم

واًمدارس "اًمٜمٌقي٦م، ٕهنؿ ٓ يٕمؽمومقن سمٛمـ ٟم٘مٚمقه٤م، وهؿ اًمّمح٤مسم٦م، ومٙمٞمػ يٕمؽمومقن سمام ٟم٘مٚمقه؟ 

َٞمٕم٦مًمٜمّمقص  قمـ  ٤مً جم٤مٟمٗم ٤مً ورواي٤مهت٤م، يٜمتٝمل إمم احلٙمؿ سم٠من ُمٕمٔمؿ رواي٤مهتؿ وأىمقاهلؿ شمتجف ادم٤مه اًمِمِّ

 .(1)"ٕمرومٝم٤م اعمًٚمٛمقن، ذم اًمٗمٝمؿ واًمتٓمٌٞمؼ، وذم إؾم٤مٟمٞمد واعمتقناًمًٜم٦م اًمتل ي
يمٞمػ "سمؾ اقمتؼمهؿ اإلُم٤مم اًمٌٖمدادي ُمٜمٙمريـ ًمٚمًٜم٦م: ٕهنؿ مل يٕمؽمومقا سمام ٟم٘مٚمف اًمّمح٤مسم٦م، 

مم٤م روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم  ٤مً ، ُمقاوم٘ملم ًمٚمّمح٤مسم٦م؟ وهؿ سم٠ممجٕمٝمؿ ٓ ي٘مٌٚمقن ؿمٞمئيٙمقن اًمراومْم٦م

 .(2)"رواي٤مت احلدي٨م، واًمًػم، واعمٕم٤مزيأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م: ُٓمتٜم٤مقمٝمؿ ُمـ ىمٌقل 
وـمٕمـ ، ـمٕمـ ذم ديـ اهلل،  إن احلؼ اًمذي ٓ ُمراء ومٞمف، هق أن اًمٓمٕمـ ذم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل

، وسمٚمٖمقه  هؿ اًمذيـ ٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾملم قمـ رؾمقل اهلل وم٤مًمّمح٤مسم٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، 

 ًمٚمٜم٤مس، وومتحقا سمف اًمدٟمٞم٤م، ًمٞمٗمقزوا سمًٕم٤مدة اًمداريـ.

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(222ص امقم٦م،( ومٙمر اخلقارج واًمِمٞمٕم٦م ذم ُمٞمزان أهؾ اًمًٜم٦م واجل1)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(233( اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص3)



 

(228) 

 

  العكل حتكٔل الكْل يفملبحح الجالح: ا
اًمٕم٘مؾ، يمل  أن وهٌف ًم٘مد يمرم اهلل اإلٟم٤ًمن وُمٞمزه قمـ ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت، وُمـ شمٙمريؿ اهلل ًمف،

، ويت٠مُمؾ ذم ُم٤م ؾمخره اهلل ًمف ذم هذا اًمٙمقن، واًمٕم٘مؾ ـمريؼ ًمٗمٝمؿ ُم٤م ضم٤مء ُم٤م طمقًمف يٗمٙمر سمف، ويٕم٘مؾ

 . ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُم٤م شمقاشمر قمـ اًمرؾمقل

 كاى٘ العكل يف اإلسالو:: مأّاًل
، أي -اًم٘مرآن واًمًٜم٦م-اًمٕملىم٦م سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ قملىم٦م وصمٞم٘م٦م، وًمٞمس ـمريؼ ًمٗمٝمؿ اًمٜم٘مؾإن  

ذم اعمٜمٔمقر -وهق اًمقطمل-وم٢من اًمٜم٘مؾ"إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ،  -اعمّمدر إول واًمث٤مين ذم اًمتنميع اإلؾملُمل

جٞم٦م اًمٜم٘مؾ ُمؽمشم٦ٌم قمغم ًمٚمٕم٘مؾ واًمٕم٘ملٟمٞم٦م، سمؾ إٟمف صمٛمرة ًمٚمٕم٘ملٟمٞم٦م، ومح اإلؾملُمل، ًمٞمس ُم٘م٤مسملً 

طمجٞم٦م اًمرؾمقل اًمذي سمٚمٖمف، وطمجٞم٦م اًمرؾمقل اعمٌٚمغ ُمؽمشم٦ٌم قمغم اإليامن سم٤مهلل اًمذي أرؾمؾ اًمرؾمقل 

سم٤مًمقطمل اعمٜم٘مقل، وؾمٌٞمؾ هذا اإليامن هق اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم ذم يمت٤مب اًمٙمقن اعمّمٜمقع قمغم ٟمحق ٓ هن٤مئل 

ٟمٞم٦م، واًمٜمزقم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم ُمـ اإلسمداع واإلطمٙم٤مم ذم اًمّمٜمٕم٦م...، ذًمؽ هق اًمٕم٘مؾ، وشمٚمؽ هل اًمٕم٘مل

 .(1)"ُمٜمٝم٩م اإلؾملم
وسم٤مًمرضمقع إمم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م، ٟمًتٓمٞمع ُمٕمروم٦م ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل، وسمٛمٕمروم٦م ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل، ٓ 

، ٤مً هق ُمرضمع إدًم٦م مجٞمٕم-اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-إن اًمٙمت٤مب"ٟمجد ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٕم٘مؾ، 

قمٜمد إرادة ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل، وم٢مذا مل  وُمّمدر اعمّم٤مدر، ومٝمق اعم٘مدم قمغم همػمه ذم اًمرضمقع إًمٞمف

يقضمد احلٙمؿ ومٞمف وضم٥م اًمرضمقع إمم اًمًٜم٦م، وم٢مذا مل يقضمد احلٙمؿ ذم اًمًٜم٦م، وضم٥م اًمرضمقع إمم 

اإلمج٤مع: ٕن ُمًتٜمد اإلمج٤مع ٟمص ُمـ اًمٙمت٤مب أواًمًٜم٦م، وم٢من مل يٙمـ إمج٤مع ذم اعم٠ًمًم٦م، وضم٥م 

قمغم هذا اًمٜمحق: اًمٙمت٤مب، صمؿ اًمًٜم٦م، اًمرضمقع إمم اًم٘مٞم٤مس، ومؽمشمٞم٥م إدًم٦م ذم اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م يٙمقن 

 .(2)"صمؿ اإلمج٤مع، صمؿ اًم٘مٞم٤مس
ُمـ اعمراضمع اًمتل يرضمع إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء، وإٟمام  ٤مً ُمـ اعمّم٤مدر وٓ ُمرضمٕم اً ومٚمٞمس اًمٕم٘مؾ ُمّمدر اً إذ

 هل اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس.

 وا اًمٕم٘مؾ اقمتؼم٤مٓصمٜمل قمنمي٦م وم آصمٜمل قمنمي٦م ذم آقمتامد قمغم اًمٕم٘مؾ،  اعمٝمديقنوىمد ظم٤مًمػ 

                                                 
 ، دار اًمنمق إوؾمط.(سمتٍمف) 12أزُم٦م اًمٗمٙمر اإلؾملُمل اعمٕم٤مس، اًمديمتقر: حمٛمد قمامرة، ص (1)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سم٤مظمتّم٤مر) 122( راضمع: اًمقضمٞمز ذم أصقل اًمٗم٘مف، ص3)



 

(229) 

 

اًمتنميع سمدًمٞمؾ  "سم٤مؾمؿ  ٤مً قمٜمقاٟم ووع ٢مذا يم٤منيٕمتٛمدون قمٚمٞمف، وم اً إًمٞمف، وُمّمدر يرضمٕمقن ٤مً ُمرضمٕم

وىمد ذيمره سمٕمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤ٌمذة، ذم يمت٤مسمف )اًمِٕمْجؾ(، وومٞمف دًٓم٦م قمغم ُمدى أمهٞم٦م  "اًمٕم٘مؾ 

ف ُمـ اًمٕم٘مؾ قمـ ظمتٚمػ ُمقىمٗم، وُم٤م ؾمٞم٠ميت يؼمهـ أن اًمٞمامين اذم اًمنمع قمٜمد اعمٝمديلمُمٙم٤مٟمتف اًمٕم٘مؾ و

 .ٚمٞمٝم٤مٕمتؼم اًمٕم٘مؾ طمج٦م واضم٥م آقمتامد قمآصمٜمل قمنمي٦م، ومٚمؿ ي

 :االثين عشسٓ٘ مً مصادز التشسٓع عيد العكل: ًاثاىٔ
َٞمٕم٦ميرى  ي٘مقل آل آصمٜم٤م قمنمي٦م أن اًمٕم٘مؾ دًمٞمؾ ُمـ أدًم٦م إطمٙم٤مم، اًمتل يٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م،  اًمِمِّ

٦م ُمٜمحٍمة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م صمؿ م اًمنمقمٞمواعمًٚمٛمقن ُمتٗم٘مقن أن أدًم٦م إطمٙم٤م"يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء:

اًمٕم٘مؾ واإلمج٤مع، ٓ ومرق ذم هذا سملم اإلُم٤مُمٞم٦م وهمػمهؿ ُمـ ومرق اعمًٚمٛملم، ٟمٕمؿ يٗمؽمق اإلُم٤مُمٞم٦م قمـ 

همػمهؿ هٜم٤م ذم أُمقر: ُمٜمٝم٤م: إن اإلُم٤مُمٞم٦م ٓ شمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس، وىمد شمقاشمر قمـ أئٛمتٝمؿ أن اًمًٜم٦م إذا 

ُم٤م صح هلؿ ُمـ ـمريؼ أهؾ اًمٌٞم٧م قمـ  ىمٞم٧ًم حمؼ اًمديـ، وُمٜمٝم٤م: إهنؿ ٓ يٕمتؼمون ُمـ اًمًٜم٦م إٓ

يٕمٜمل ُم٤م رواه اًمّم٤مدق قمـ أسمٞمف اًم٤ٌمىمر قمـ أسمٞمف زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمـ احلًلم قمـ أسمٞمف أُمػم  ضمدهؿ

 .(1)"اعم١مُمٜملم قمـ رؾمقل اهلل
 ودـاؿشة ذفك:

َٞمٕم٦مقمٜمد  ذم ُمّمدر اًمٕم٘مؾ إُمر ومٛمرد وأن أئٛمتٝمؿ اقمتٛمدوا ىمقاقمد  إمم اإلُم٤مم،راضمع  اًمِمِّ

صدار إطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، ويم٠من اًمٕم٘مؾ هق اعمنمع، ويم٤من ذًمؽ سمٕمد ووم٤مة قم٘مٚمٞم٦م شم٤ًمقمدهؿ ذم إ

رؾمقل اهلل، ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى يم٤من اًمٕمقد إمم ؾمٗمػم اإلُم٤مم، وصمؿ اًمٖمٞم٦ٌم اًمت٤مُم٦م وم٤مًمٚمجقء إمم 

 ٤مً قمغم هذا اعمّمدر أيْم ويلطمظ"اًمٗم٘مٝم٤مء، واعمت٠مُمؾ يرى أن اًمٕم٘مؾ اقمتٛمد قمغم إئٛم٦م وإوصٞم٤مء، 

إلُم٤مم طمٞم٨م إن دًٓم٦م اًمٕم٘مؾ يم٤مؿمٗم٦م قمـ رأي اإلُم٤مم وخمزون قمٚمٛمف، ومٙمؾ ُم٤م شمقصؾ أن ُمداره قمغم ا

 . (2)"إًمٞمف ومٝمق قمٜمد إئٛم٦م
َٞمٕم٦مف تسمٓملن ُم٤م زقمٛمًمِم٤مـمٌل ويٌلم اإلُم٤مم ا َٞمٕم٦من اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ أ" :أن ٤مً ، ُمقوحاًمِمِّ  اًمِمِّ

ؾ هلؿ ذم اًمٕمّمٛم٦م، سمٜم٤مًء قمغم أص وشمزقمؿ أٟمف ُمثؾ اًمٜمٌل   شمذه٥م إمم ووع ظمٚمٞمٗم٦م دون اًمٜمٌل

 ذح وسمٞم٤من جلٛمٞمع اعمٙمٚمٗملم، إُم٤م سم٤معمِم٤مومٝم٦م، أو ممُمٗمت٘مرة إ اً ُمتقهؿ، ومقوٕمقه قمغم أن اًمنميٕم٦م أسمد

سم٤مًمٜم٘مؾ ممـ ؿم٤مومف اعمٕمّمقم، وحت٘مٞمؼ ُم٤م يدقمقن وُم٤م ُيردُّ قمٚمٞمٝمؿ سمف ُمذيمقر ذم يمت٥م إئٛم٦م، وهق 

                                                 
 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف) 122-122( أصؾ اًمِمٞمٕم٦م وأصقهل٤م، ص1)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(122ي٦م وُمٜمٝمجٝمؿ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ص( اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم3)



 

(222) 

 

ُمـ ضمٝم٦م ُمـ  يرضمع إمم دقم٤مٍو إذا ـمقًمٌقا سم٤مًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م: ؾُمِ٘مَط ذم أيدهيؿ، إذ ٓ سمره٤من هلؿ

 .(1)"اجلٝم٤مت

 ىعسٗ املَدٓني إىل العكل:: ًاثالج
يّمػ اًمٞمامين ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ، شمتْمح ُمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٘مؾ قمٜمد اعمٝمديلم، ُمـ ظملل هذه اًمًٓمقر، واًمتل 

سم٤مًمٕم٘مؾ يٕمرف طمج٦م اهلل، وسم٤مًمٕم٘مؾ يٕمرف اهلل، وسم٤مًمٕم٘مؾ يٕمٌد اهلل، واًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م هل " ومٞم٘مقل:

 ."(2) هؿ أصح٤مب اًمٕم٘مقل، واًمٕم٘مؾ إول هق حمٛمدؾمامء اًمٕم٘مؾ، وإٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء 
ة اإلدراك واًمٗمٝمؿ، واًمٜمٔمر، واًمتٚم٘مل، أدا" إمم أٟمف:وٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م ٟمٜمٔمر إمم اًمٕم٘مؾ، 

واًمتٛمٞمٞمز، وهق وؾمٞمٚم٦م ٕداء ُمًئقًمٞم٦م اًمقضمقد، واًمٗمٕمؾ ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة واحلٞم٤مة، واًمٕم٘مؾ هق اًمذي 

ضمؾ واخلراوم٦م، واًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ يًتٛمد ىمقشمف ُمـ يٛمٞمز سملم اًمقطمل اخلػَمِّ اًمّمحٞمح اعمقصمؼ، واًمد

واؾمت٘م٤مُمتف ُمـ قمٚمؿ اًمقطمل، ومدور اًمقطمل اًمرسم٤مين هق ذم إُمداد اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ سمح٤مضمتف ُمـ قمٚمؿ قم٤ممل 

اًمٖمٞم٥م، وشمقوٞمح هم٤ميتف ُمـ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة، ودور اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ هق اًمًٕمل ذم قم٤ممل 

ٚمػ إول، وهذا ُم٤م يٙمقن قمٚمٞمف اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ إذا اًمِمٝم٤مدة سمتقضمٞمف اًمقطمل، هذا ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمً

 .(3)"اؾمت٘م٤مم أُمره وصٚمح أداؤه
ؾ: اًمٌٍم اًمًٚمٞمؿ قمـ ٛمث٤مل اًمٕم٘موم" ومٜم٘مقل:وسمٕمده٤م ٟمٕمؽمض قمغم ُم٤م ادقمٞمتٛمقه ذم اًمٕم٘مؾ، 

أوم٤مت وأذاء، وُمث٤مل اًم٘مرآن: اًمِمٛمس اعمٜمتنمة اًمْمٞم٤مء، وم٠مظمٚمؼ سم٠من يٙمقن ـم٤مًم٥م آهتداء، 

سمٜمقر  ٤مً مه٤م قمـ أظمر، ذم همامر إهمٌٞم٤مء، وم٤معمٕمرض قمـ اًمٕم٘مؾ، ُمٙمتٗمٞماعمًتٖمٜمل إذا اؾمتٕمٜمك سم٠مطمد

ًمألضمٗم٤من، ومل ومرق سمٞمٜمف وسملم اًمٕمٛمٞم٤من، وم٤مًمٕم٘مؾ ُمع  ٤مً اًم٘مرآن، ُمث٤مًمف: اعمتٕمرض ًمٜمقر اًمِمٛمس ُمٖمٛمْم

 .(4)"اًمنمع ٟمقر قمغم ٟمقر
حيدد وضمٝمتف، ومل همٜمك قمٜمف، وم٤ٌمًمقطمل ومٝمذا هق دور اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ، أٟمف يًتيضء سمٜمقر اًمقطمل، 

 ٕوًمقن، ويٙمقن ذم اعم٤ًمر اًمّمحٞمح.٤مشم٤ٌمع اعمًٚمؿ اًمٕم٤مىمؾ ًمٚمقطمل، يًٚمؽ ُم٤م ؾمٚمٙمف اوم

                                                 
 .(سمتٍمف) 322ٚمِم٤مـمٌل، صًمقمتّم٤مم، ٓ( اٟمٔمر: ا1)

 .119، واٟمٔمر: اًمٕمجؾ، ص329اٟمٔمر: اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

(، سمتٍمف)132و119( اٟمٔمر: أزُم٦م اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ، اًمديمتقر: قمٌداحلٛمٞمد أمحد أسمق ؾمٚمٞمامن، ص2)

 اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾملُمل، أُمريٙم٤م.م، 1991هـ=1/1213ط

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(٤12مد، ص( آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م2)



 

(221) 

 

َٔع٘احلسً ّالكبح عيد : ًازابع  ؟عكلٔاٌ أو شسعٔاٌ  الشِّ
َٞمٕم٦مإن ُمـ أصقل  ىم٤مًم٧م " ، وم٘م٤مل سمٕمض ُمراضمٕمٝمؿ:، اًم٘مقل سم٤محلًـ واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملماًمِمِّ

َٞمٕم٦ماعمٕمتزًم٦م و-اًمٕمدًمٞم٦م : إن سمٕمض إومٕم٤مل طمًـ سم٤مًمذات، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ حتًلم -اإلُم٤مُمٞم٦م اًمِمِّ

اًمنمع ًمف، يم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد واًمّمدق، يمام أن سمٕمض إومٕم٤مل ىمٌٞمح سم٤مًمذات سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ شم٘مٌٞمح 

ًٜمف اًمنمع، وٓ ىمٌٞمح اًمنمع ًمف، يمٜم٘مض اًمٕمٝمد، وظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م. وىم٤مل همػمهؿ: ٓ طمًـ إٓ ُم٤م طم

 .(1)"واًمقضمدان ىم٤مٍض سمّمح٦م اًم٘مقل إول ٚمٕم٘مؾهذا واًمرضمقع ًم، ... إٓ ُم٤م ىمٌحف
إذ ٓ حتًلم ًمٚمٕم٘مؾ وٓ شم٘مٌٞمح، وم٢مذا ضم٤مء "أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ومٞم٘مقًمقن سم٤محلًـ واًم٘مٌح اًمنمقمٞملم، 

اًمِم٤مرع سمتٕمٞملم أطمد اعمتامصمٚملم ًمٚمٛمّمٚمح٦م وشمٕمٞملم أظمر ًمٚمٛمٗمًدة: وم٘مد سملم اًمقضمف اًمذي ُمٜمف حتّمؾ 

سمف حتّمؾ اعمٗمًدة: ومٜمٝمك قمٜمف رمح٦م سم٤مًمٕم٤ٌمد، وأن  اعمّمٚمح٦م وم٠مُمر سمف أو أذن ومٞمف، وسملم اًمقضمف اًمذي

 .(2)"طمًـ إؿمٞم٤مء وىمٌحٝم٤م ٓ يث٧ٌم إٓ سم٤مًمنمع
وإصؾ ذم ذًمؽ هق ىمقهلؿ أن احلًـ واًم٘مٌح ُمداره قمغم اًمٕم٘مؾ، وم٤مًمٕم٘مؾ هق اًمذي حيٙمؿ قمغم 

٤من وم٤مًمٕم٘مؾ ذم اإلٟمً"وسم٤مًمٜمٔمر إمم ُمٝمٛم٦م اًمٕم٘مؾ وجم٤مٓشمف وقملىمتف سم٤مًمٕمٚمقم، شمٌلم همػم ذًمؽ، إؿمٞم٤مء، 

ٓ  اً ذم طمؼ اإلٟم٤ًمن: إٓ أن هل٤م طمدود ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٙمامًمٞم٦م، ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م يمامًٓ  يمٖمػمه

ٓ شمتخٓم٤مه٤م، وم٤مإلٟم٤ًمن ذاشمف خمٚمقىم٦م، وصٗم٤مشمف يمذًمؽ يٕمؽمهي٤م ُم٤م يٕمؽمي  اً شمتج٤موزه٤م، وأىمدار

ذم إدرايمف  اً اعمخٚمقق ُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ واخلقر واًمقضمقد واًمٕمدم،واًمٕم٘مؾ ضمٕمؾ اهلل ًمف طمد

 . (3)"إمم اإلدراك ذم يمؾ ُمٓمٚمقب يٜمتٝمل إًمٞمف ٓ يتٕمداه، ومٚمؿ جيٕمؾ ًمف ؾمٌٞملً إؿمٞم٤مء، 
، ومٚمق اقمتٛمد قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن وطمده، وم٘مد يْمؾ، أُم٤م ًمق يم٤من ًمف قمٚمٞمف وم٤مًمٕم٘مؾ ٓ يّمح آقمتامد

سم٤مًمديـ،  اً وإصؾ ان يٙمقن اًمٕم٘مؾ ُمًؽمؿمدقم٤مصؿ وطم٤مرس وهق اًمديـ، وم٤مُٕمر ٓ ؿمؽ خمتٚمػ، 

٤مده قمغم اًمديـ يم٤من اًمرؿم٤مد، وإٓ ومًٞمْمؾ وؾمٞمٙمقن آٟمحراف قمـ وم٢من اقمتٛمد اًمٕم٘مؾ ذم اؾمؽمؿم

 اًمّمقاب.

                                                 
، 292و  292احلٙمـــٞمؿ، ص اًمٓم٤ٌمـمٌـــ٤مئل اٟمٔمـــر: أصـــقل اًمٕم٘مٞمـــدة، اًمًـــٞمد حمٛمـــد ؾمـــٕمٞمد( 1)

 م، دار اهللل. 3222هـ=1/1232ط

ٞمؼ: اًمديمتقر هـ، حت٘م222قم٤مم  اعُمتََقرم  ( اٟمٔمر: اعمحّمقل ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، ًمإلُم٤مم ومخر اًمديـ اًمرازي، 3)

 .(2/92ج)٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. واٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت، ، ُم١مؾم(1/132ج)ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين، 

 م.3212ـ=ه1/1222، ط122يمر اجلٜمٞمدي، صاًمديمتقرقمٌداهلل ؿم٤م ( ُمدظمؾ إمم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾملُمٞم٦م،2)



 

(223) 

 

ًمٚمٕم٘مؾ ذم ُم٤ًمئؾ  ٤مً ضم٤مء اًمديـ ه٤مدي"وهٜم٤مك أُمقر ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٘مؾ أن جيٜمح ومٞمٝم٤م سمٛمٗمرده، وم٘مد

: ُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م، أي اًمٕم٘م٤مئد اخل٤مص٦م سم٤مهلل، وسمرؾمٚمف، وسم٤مًمٞمقم أظمر، وسم٤مًمٖمٞم٥م ُمٕمٞمٜم٦م، هل أوًٓ 

 ٛمقم.اًمٕماإلهلل، قمغم وضمف 

: ذم ُم٤ًمئؾ إظملق: أي اخلػم واًمٗمْمٞمٚم٦م، وُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف اًمًٚمقك اإلٟم٤ًمين ٤مً صم٤مٟمٞم

: ذم ُم٤ًمئؾ اًمتنميع اًمذي يٜمتٔمؿ سمف اعمجتٛمع، وشمًٕمد سمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م. ٤مً . صم٤مًمث٤مً ًمٞمٙمقن اًمِمخص ص٤محل

ٜمٗمًف وم٢مٟمف ٓ سم ًمٚمٕم٘مؾ ذم هذه اعم٤ًمئؾ سم٤مًمذات: ٕن اًمٕم٘مؾ إذا سمح٨م ومٞمٝم٤م ُمًت٘ملً  ٤مً وضم٤مء اًمديـ ه٤مدي

 .(1)"يّمؾ إمم ٟمتٞمج٦م يتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اجلٛمٞمع

 مً مصادز التشسٓع: ًاالعكل عيد املَدٓني لٔس مصدز: ًاخامس
وأن اًمٕم٘مؾ ٓ يّمؾ إمم احلؼ إٓ سم٤مشم٤ٌمع وم٘مد أظمْمع اعمٝمديقن اًمٕم٘مؾ ٕطمٙم٤مم اهلل وىمقاٟمٞمٜمف، 

ة ًمٚمٕم٘مؾ، إن س ومٝمق صقراًمٜم٤ميمؾ أُم٤م ُم٤م ُمقضمقد قمٜمد " اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وطمج٦م اهلل، وم٘م٤مًمقا:

وصؾ هب٤م إمم احلؼ، وأوصٚمتف إمم اشم٤ٌمع طمج٦م اهلل واًمًجقد ُمع  أظمْمٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ًم٘م٤مٟمقن اهلل 

اًم٤ًمضمديـ، وإن أظمْمٕمٝم٤م ًمٚمِمٞمٓم٤من أُم٧ًم اًمِمٞمٓمٜم٦م اًمٜمٙمراء اًمتل شمزدري سم٤مإلٟم٤ًمن ذم فمٚمامت 

 .(2)"سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض
 ٤مً أو خمؽمقم ٤مً ًمٙمـ ًمٞمس ُمنمقموم٤مًمٕم٘مؾ ممٞمز هيتدي سمف إمم متٞمٞمز احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، و" :وأو٤مف ىم٤مئلً 

سم٠مٟمف  ٤مً ًمٚمحؼ، ٕٟمف ٟم٤مىمص همػم حمٞمط سمٙمؾ ُم٤م يّمٚمح أو يٗمًد اًمٌلد واًمٕم٤ٌمد، ومرسمام شمقهؿ ؿمٞمئ

 .(3)"إصٚمح صمؿ يتٌلم أٟمف إومًد
إن اًمٌٕمض ُمـ " :قمغم ُمـ زقمؿ سم٠من اًمٞمامين ىمد أًمٖمك اًمٕم٘مؾ، وم٘م٤مًمقا أشم٤ٌمع اًمٞمامين قمٚمؼوىمد 

، وه١مٓء أؾم٤مءوا ٤مً اًمًٞمد أمحد احلًـ يٚمٖمل دور اًمٕم٘مؾ يمٚمٞمأقمداء أمحد احلًـ أظمذوا ي٘مقًمقن سم٠من 

، وم٢من اًمًٞمد أمحد ًمٖمك دور اًمٕم٘مؾ ذم اًمتنميع وإصدار إطمٙم٤مم سمدون آقمتامد قمغم اًم٘مرآن ومٝمامً 

 .(4)"واًمًٜم٦م

                                                 
 ٕم٤مرف سم٤مًم٘م٤مهرة.، سمدون شم٤مريخ، دار اعم2، ط18و12ٞمؿ حمٛمقد، صاإلؾملم واًمٕم٘مؾ، اإلُم٤مم قمٌداحلٚم (1)

 .329اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

 .(1)طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ ،329ص ،قاب اعمٜمػم قمؼم إصمػمجلا (2)

 ٟمٗمًف، واًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م. اعمرضمع (2)



 

(222) 

 

وقمٚمٞمف وم٤محلًـ واًم٘مٌح وواوم٘مقا أهؾ اًمًٜم٦م، آصمٜمل قمنمي٦م وهؿ سمذًمؽ ىمد ظم٤مًمٗمقا اإلُم٤مُمٞم٦م

 اًمًٜم٦م، وًمٞمس سم٤مًمٕم٘مؾ يمام ىم٤مًم٧م اإلُم٤مُمٞم٦م.قمٜمدهؿ سم٤مًمنمع يمام ىم٤مل أهؾ 

واًمٕم٘مؾ ُمرده إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف، ومل يًتٓمٞمع اًمٕم٘مؾ وطمده أن يٛمٞمز سملم احلؼ 

 .-اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-واًم٤ٌمـمؾ سمدون اًمٕمقدة إمم اًمث٘مٚملم



 

(222) 

 

 املبحح السابع: قْل اإلماو ّفعلُ
َٞمٕم٦مشمتقامم اعمّم٤مدر اًمٖمري٦ٌم اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعمٝمديقن، وُمـ ىمٌٚمٝمؿ  اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل  اًمِمِّ

َٞمٕم٦مقمنمي٦م، واًم٥ًٌم ذم اقمتامد هذا اعمّمدر، إٟمام هق ُمٜمزًم٦م اإلُم٤مم وىمدؾمٞمتف قمٜمد  ، ومٝمق ُمٕمّمقم اًمِمِّ

، وأقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، ومل قمج٥م أن -يمام ؾمٌؼ ذيمره-وقمٜمده يمؾ اًمٕمٚمقم سمؾ إئٛم٦م أومْمؾ ُمـ إٟمٌٞم٤مء

 .٤مً يٙمقن اإلُم٤مم ُمنمقم

ٞمَ وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت طمجٞم٦م ىمقل اإلُم٤مم قمٜمد  ، أُم٤م اًمٞمامين ومٝمق شمٙمٛمٚم٦م هلذا اعمًٚمًؾ اخلراذم ٕم٦ماًمِمِّ

، سم٤مًمٜمص، واًمقصٞم٦م، -أي اًمٞمامين-ُمـ إدًم٦م قمغم إُم٤مُمتف اً اعمِمٌقه، وم٘مد أصم٧ٌم أٟمّم٤مره ًمف قمدد

ٕمجزات اًمتل شمدل قمغم صدق دقمقاه، وأٟمف يدقمق إمم طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل، واًمٕمٚمؿ، واًمٕمّمٛم٦م، وي٠ميت سم٤معم

دي هق اًمذي أرؾمٚمف وأوص٤مه سم٠من يٛمٝمد ًمف ىمٌؾ جمٞمئف، وُم١ميد ُمـ ىمٌؾ اإلُم٤مم اعمٝمدي، وم٤مإلُم٤مم اعمٝم

، اًمتل ادقم٤مه٤م اًمٞمامين ٟمٗمًف أو ادقمٞم٧م ًمف ُمـ ىمٌؾ -اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م-ُمـ ظملل اًمرؤى وإطملم

 أصح٤مسمف وأقمقاٟمف.

َٞمٕم٦موسمام أن اإلُم٤مم قمٜمد  ، -سمزقمٛمٝمؿ-قم٤ممل ُمٕمّمقم دم٥م ـم٤مقمتف ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اهلل اًمِمِّ

ـ قمغم يد اإلُم٤مم اعمٝمدي، وٓ درس اًمًٞمد أمحد احلً"ُم٤مم، وم٤مًمٞمامين ضم٤مء سمٕمٚمٛمف ودقمقشمف ُمـ اإل

 .(1)"دظمؾ ًمف سمام درس أو يدرؾمف اعمراضمع، ومٝمق قم٤ٌمر قمـ ٟم٤مىمؾ قمـ اإلُم٤مم اعمٝمدي، وُمٌٚمغ وممٝمد ًمف

 الٔناىٕ مصدز مً مصاد التشسٓع عيد املَدٓني:: أّاًل
ِّ هق اعمُ  سمام قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمقم، وسمام أٟمف هق اإلُم٤مم، ومٞمٙمقن اًمٞمامينإن  اًمتنميع "ىم٤مل اًمٞمامين:ع، نم 

أن  ٤مً ، وًمٞمس رضوري٤مً ، اعمٕمّمقم ُمنمع ذم يمؾ زُم٤من أيْم٤مً يٙمقن سم٤مًم٘مرآن وؾمٜم٦م اعمٕمّمقم احل٤مزم أيْم

اعمٕمّمقم احل٤مزم يًتٜمًخ إطمٙم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م هلذا اًمزُم٤من: ٕٟمف ُمنمع ويٛمٙمـ أن يٜمًخ إطمٙم٤مم 

 .(2)"اًم٤ًمسم٘م٦م ًمف

 الٔناىٕ ٍْ الطسٓل لفَه الكسآٌ:: ًاثاىٔ

، وهق اًمذي ، ومٝمق اًمذي ُمـ ـمريؼ ٟمٗمٝمؿ يملم اهلل تقن قمغم رؾمقل اهللئاعمٝمديلم يٗمت إن

 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿژ :شمٕم٤ممم ؿم٤مرطم٦م ًمٙمت٤مسمف، وم٘م٤مل ٦م ٟمٌٞمفأظمؼمٟم٤م رسمٜم٤م، سم٠من ؾمٜم

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(22( اٟمٔمر: اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص1)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(3/32ج)( ُمع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح، 3)



 

(222) 

 

، وي٠ميت اعمٝمديقن ويزقمٛمقن أن اًمٞمامين هق اًمذي ُمـ [22]اًمٜمحؾ: ژڦ ڤ ڤ ڤ

ٓ يتؿ ٟمٗمٕمف، وإُم٤مم سمدون  اإلُم٤مم احلج٦م اعمٕمّمقموم٤مًم٘مرآن ُمـ همػم "وم٘م٤مًمقا:ظملًمف ُيٗمٝمؿ يمت٤مب اهلل، 

ًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا احلقض قمغم رؾمقل اهلل،  ٤مً أيْم-أي اًمث٘مٚملم–ٓ يتؿ ٟمٗمٕمف، ومٝمؿ  ٤مً ىمرآن أيْم

يمت٤مب اهلل واًمٕمؽمة -وم٤مُٕم٦م إذا وٚم٧م وشم٤مه٧م وأظمذت شمتخٌط ومٝمل همػم ُمتٛمًٙم٦م سم٤مًمث٘مٚملم

 .(1)"-اًمٓم٤مهرة
ُم٤مم هق اًمذي يٌلم ُم٤م ذم اًم٘مرآن، واإلُم٤مم هق ومٙمؾ رء ُمتٕمٚمؼ وُمتقىمػ قمغم اإلُم٤مم، وم٤مإل

اًمذي يروي قمـ اًمرؾمقل، وقمـ اإلُم٤مم، وهق اًمذي يرضمع إًمٞمف وينمع إطمٙم٤مم، إذا ومام ىمٞمٛم٦م 

اًمقطمل سمج٤مٟم٥م اإلُم٤مم، وم٤مإلُم٤مم قمٜمد اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م هق ُمّمدر أصٞمؾ ُمـ اعمّم٤مدر 

ؾ اهلل، وـم٤مقمتف واضمٌف، ومقيؾ هلؿ مم٤م اعمٕمتٛمدة، مل ٓ؟ وهق اعمٕمّمقم ، واًمٕم٤ممل، واعمّمٓمٗمك ُمـ ىمٌ

 يمت٧ٌم أيدهيؿ، وويؾ هلؿ مم٤م يٙمًٌقن، إن مل يرضمٕمقا قمام ي٘مقًمقن.

 الٔناىٕ: ّجْب طاع٘  :ًاثالج
َٞمٕم٦مإن مم٤م واومؼ ومٞمف اًمٞمامين  وم٘مد ضم٤مء قمٜمد  آصمٜمل قمنمي٦م، اًم٘مقل سم٠من اإلُم٤مم واضم٥م اًمٓم٤مقم٦م، اًمِمِّ

ىم٤مل: ذروة إُمر وؾمٜم٤مُمف   ضمٕمٗمر قمـ أيب"اًمٙم٤مذم رواي٦م شمقضم٥م ـم٤مقم٦م إئٛم٦م، وٟمّمٝم٤م:

 صمؿ ىم٤مل:...، اًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم سمٕمد ُمٕمرومتف -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-وُمٗمت٤مطمف وسم٤مب إؿمٞم٤مء ورو٤م اًمرمحـ

(2)"[82]اًمٜم٤ًمء: ژڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
 ،

ي٠مشمقن سم٤مًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ويدظمٚمقهن٤م ذم -يمٕم٤مدهتؿ-اعمٝمديقنو

 هي افقامين، راية من أهدى راية افرايات دم وفقس...":قمغم إُم٤مُمٝمؿ، وُمٜمٝم٤م دقمقهتؿ، ويً٘مٓمقهن٤م

 وـل مسؾم، افـاس ظذ افسالح بقع حرم افقامين خرج ؾنذا صاحبؽم، إػ يدظو ألكه راية هدى؛

 ذفك ؾعل ظؾقه، ؾؿن يؾتوي أن دسؾم ُيل وٓ هدى، راية رايته ؾنن إفقه ؾاَّنض افقامين خرج وإذا

 .(3)"مستؼقم ضريق وإػ احلق إػ يدظو ألكه ار؛افـ أهل من ؾفو

                                                 
م، ُمـ 3211هـ=3/1223، ط12ٌٞم٥م اًمًٕمٞمدي، صطم حلٚم٘م٦م إومم،ٕظملىمٞم٦م، ا( اٟمٔمر: اًمًٚمًٚم٦م ا1)

 (.12، اًمٕمدد) صدارات أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمديإ

 .123( أصقل اًمٙم٤مذم، يمت٤مب احلج٦م، سم٤مب ومرض ـم٤مقم٦م إئٛم٦م، ص3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(322اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامين، ص (2)



 

(222) 

 

ُم٤م زًمتؿ شمٕمت٘مدون سم٠من  ٤مً وهؾ طم٘م" وي٠ميت شمٕمٚمٞمؼ ُمـ أطمد أشم٤ٌمع اًمٞمامين قمغم اًمرواي٦م، ومٞم٘مقل:

اًمٞمامين هق ص٤مطم٥م راي٦م قمًٙمري٦م وطم٤مًمف طم٤مل سم٘مٞم٦م أصح٤مب اًمراي٤مت ُمـ اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم، هذا 

ٙمؿ، وأن اعمٚمتقي قمٚمٞمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر: ٕٟمف وأٟمتؿ شم٘مرؤون ذم ٟمٗمس اًمرواي٦م سم٠مٟمف يدقمق إمم ص٤مطمٌ

ؾمتٙمقن اًمٜم٤مر ُمّمػم اعمٚمتقي قمٚمٞمف، واجلٜم٦م ؾمتٙمقن  احلؼ وإمم ـمريؼ ُمًت٘مٞمؿ،...وطمتامً  يدقمق إمم

ذم يمؾ  ٤مً ُمّمػم ُمـ ي٘مٌؾ دقمقشمف، وم٠مهن٤م سم٤مًمت٠ميمٞمد ظم٤ممت٦م اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ اًمذي يدقمق إًمٞمف اًمٞمامين ُمٓمٚم٘م

 .(1)"أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف
قمٜمد أشم٤ٌمقمف، وٟمٔمرهتؿ عمـ خي٤مًمٗمف، وقمٚمٞمف ومام دام ذم اشم٤ٌِّمقمف اًمٜمج٤مة، واًمٗمقز  ومتٚمؽ ُمٜمزًم٦م اًمٞمامين

قمغم -ومٞمج٥م ـم٤مقم٦م اًمٞمامين اً إذ سم٤مجلٜم٦م، وأن ُمـ يٕم٤مروف وٓ يتٌع ُمٜمٝمجف ودقمقشمف ومٛمّمػمه إمم اًمٜم٤مر،

ٌُٚمفطمد  زقمؿ اًمٞمامينِّ وأٟمّم٤مره اًم
ًمٙمـ -٤مً ذقمٞم ، ودًمٞملً اً ُمٕمتٛمد اً ويٙمقن ىمقًمف طمج٦م، وُمّمدر، (2)

 .-ٗمًف وأشم٤ٌمقمف وم٘مطقمغم ٟم

ًمٌٕمض ُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م،  ٤مً ومام دام أن اًمٞمامين طمج٦م، ومام ي٠ميت سمف ومٝمق ُمنموع وإن يم٤من خم٤مًمٗم 

ع، ومٗمل أضمقسم٦م ًمٚمٞمامين ذم هذا اًمِم٠من، هؾ ي٠ميت اإلُم٤مم اعمٝمدي سم٠مُمر ىمد يرى ومٞمف اًمٌٕمض أٟمف  ومٝمق ُُمنمِّ

د اًمٌٕمض أهن٤م خم٤مًمٗم٦م يمثػمة يٕمت٘م اً ٟمٕمؿ يٕمٛمؾ اإلُم٤مم اعمٝمدي أُمقر"خم٤مًمػ ًمٚمنميٕم٦م، ومٞم٘مقل:

ًمٚمنميٕم٦م، ومٞمٕمؽمض قمٚمٞمف سمٕمض أٟمّم٤مره، ويٕمرف أٟمف أُمر ُمنموع وصحٞمح: ٓن ُمـ يامرؾمف هق 

 .(3)"اإلُم٤مم اعمٝمدي
وًمٞمس ذم -قمغم اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ٤مً ف أٟمف طمج٦م ُمـ احلج٩م، ومٞم٘مقل ُمٕمٚم٘موي١ميمد اًمٞمامين ٟمٗمً

ًمٜم٤مس ذم سم٤مـمؾ وٓ خيرضمٝمؿ ُمـ أٟمف ٓ يدظمؾ ا اً وم٤معمراد إذ"،-اًمراي٤مت راي٦م أهدى ُمـ راي٦م اًمٞمامين

طمؼ وهذا يٕمٜمل اًمٕمّمٛم٦م، وُمـ هٜم٤م شمٕمٚمؿ أن اًمٞمامين ٟم٤مئ٥م ظم٤مص وؾمٗمػم قمـ اإلُم٤مم اعمٝمدي، هذا 

ُمع اًمٕمٚمؿ إٟمف اعمٝمدي إول ذم وصٞم٦م رؾمقل اهلل، واعمٝمدي إول طمج٦م ُمـ طمج٩م اهلل وُمٕمّمقم 

 .(4)"ُمٜمّمقص اًمٕمّمٛم٦م

                                                 
 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف) 332و332( اعمٕمؽموقن قمغم ظمٚمٗم٤مء اهلل، ص1)

ٌَله٦م، رضمؾ  (3) ٌََٚمف واًم سم٤مب هم٤مومؾ، أو قمـ اًمنم، أو أمحؼ ٓ متٞمٞمز ًمف، اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط،أي: أسمٚمف، سملم اًم

 .1322، ُم٤مدة اًمٌٚمف، صءؾ اًم٤ٌمّماهل٤مء، وم

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف) 122( اٟمٔمر: يمت٤مب اعمتِم٤مهب٤مت، ص2)

 .(سمتٍمف) 113و111( اٟمٔمر: ٟمّمٞمح٦م إمم ـمٚم٦ٌم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمًٞمد أمحد احلًـ، ص2)



 

(222) 

 

 ڱڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ژوذم شمٗمًػم اًمٞمامين ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

، اًمذي أوصٚمف ًمٙمؿ أي : يمقٟمقا ُمت٤مسمٕملم ُٕمر اهلل "،ي٘مقل: [1]احلجرات: ژں ڱ ڱ   ڱ

وأوهلؿ -٤مً وآصمٜمل قمنم ُمٝمدي ٤مً رؾمقل اهلل سمقصٞمتف سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر آل حمٛمد آصمٜمل قمنم إُم٤مُم

اهلل ، وٓ شم٘مدُمقا آرائٙمؿ وأهقائٙمؿ قمغم أُمر -اعمٝمديلم آصمٜمل قمنم هق أمحد احلًـ اًمٞمامين

"(1). 
واوح عمٕم٤مين آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ومٝمؿ اًمٞمامين، واًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل  هٜم٤م إن اًمتحريػ

َٞمٕم٦ماخلٌٞم٨م، شمٗمقح رائحتف، وم٘مد شمتٌع اًمٞمامين ؾمٜمـ أؾملومف ُمـ ُمٗمني  ، وأشمك سمٙملم همري٥م، اًمِمِّ

اهلرـم٘م٤مت ُمـ شمٗم٤مؾمػم أهؾ اًمًٜم٦م، ُم٤م وضمدٟم٤م هذه  اً ومٚمق ـم٤مًمٕمٜم٤م شمٗمًػم قمٜمد اعمٗمنيـ، اً ًمٞمس ُمٕمٝمقد

ا افَِّذيَن آَمـُوا"يٕمٜمل شمٕم٤ممم ذيمره سم٘مقًمف:" اًمتل هرـمؼ هب٤م اًمٞمامين، ومٕمٜمد اإلُم٤مم اسمـ ضمرير: َ ، ي٤م "َيا َأهيُّ

ُموا َبْغَ َيَدِي اهللَِّ َوَرُشوفِهِ "،  اهلل، وسمٜمٌقة ٟمٌٞمف حمٛمد أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا أىمروا سمقطمداٟمٞم٦م ، "َٓ ُتَؼدِّ
وسمٙمؿ أو ديٜمٙمؿ، ىمٌؾ أن ي٘ميض اهلل ًمٙمؿ ومٞمف ورؾمقًمف، ومت٘مْمقا ا سم٘مْم٤مء أُمر ذم طمري٘مقل: ٓ شمٕمجٚمق

وظم٤مومقا اهلل أهي٤م  ، ي٘مقل:"َواتَُّؼوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َشِؿقٌع َظؾِقمٌ " سمخلف أُمر اهلل وأُمر رؾمقًمف، وىمقًمف:

اًمذيـ آُمٜمقا ذم ىمٚمقسمٙمؿ، أن شم٘مقًمقا ُم٤م مل ي٠مذن ًمٙمؿ سمف اهلل وٓ رؾمقًمف، وذم همػم ذًمؽ ُمـ أُمقريمؿ، 

اىمٌقه، إن اهلل ؾمٛمٞمع عم٤م شم٘مقًمقن، قمٚمٞمؿ سمام شمريدون سم٘مٚمقسمٙمؿ إذا ىمٚمتؿ، ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ُمـ ور

 .(2)"وامئر صدوريمؿ، وهمػم ذًمؽ ُمـ أُمقريمؿ وأُمقر همػميمؿ

 : ّاملسسلني ٍه ّزث٘ األىبٔاٛ -يف ىعس املَدٓني-األٜن٘ : ًازابع
َٞمٕم٦مإن همٚمق اعمٝمديلم  جيٕمٚمقا أئٛمتٝمؿ ذم ُمٜمزًم٦م أقمغم ُمـ  ذم آل اًمٌٞم٧م، وإئٛم٦م، دومٕمٝمؿ ٕن اًمِمِّ

أٟمٌٞم٤مء اهلل، ومػمى اعمٝمديقن أٟمف إذا يم٤من ًمألٟمٌٞم٤مء ورصم٦م، ومٝم١مٓء اًمقرصم٦م هؿ إئٛم٦م وًمٞمس همػمهؿ، 

يرصمٝمؿ ويٙمقن  ُمـ شمٕمٞملم ًمألئٛم٦م طمتك وٓ يٛمٙمـ شمٕم٤ممم اهلل ُمـ اصٓمٗم٤مء واًمقراصم٦م وم٤مإلُم٤مُم٦م"

 اًمذيـ  ًمٚمرؾمقل حمٛمد وإوصٞم٤مء ،اهلل ُمـ ُم٘مدر أُمر وإٟمام ذًمؽ سمٕمدهؿ، ُمـ اًمٜم٤مس قمغم احلج٦م

 وصٞم٦م هق ، واًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مئؿ سمٕمد ٤مً ُمٝمدي قمنم واصمٜم٤م ٤مً إُم٤مُم قمنم اصمٜم٤م هؿ اًمٜم٤مس قمغم طمجٞمتٝمؿ صمٌت٧م

  ؾمقاء )إٟمٌٞم٤مء وارث(صٗم٦م  قمٚمٞمف شمٜمٓمٌؼ أن ٓيٛمٙمـ ه١مٓء همػم ؿمخص ومٙمؾ أشمٞم٦م، اًمرؾمقل

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(122و122( اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص1)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(22ص ، اعمجٚمد اًم٤ًمسمع، اًمٓمؼمي( شمٗمًػم3)



 

(228) 

 

 . (1)"همػمه أو ٤مً قم٤معم يم٤من
رؾمقل اهلل أشمٞم٦م، اًمقصٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم اًمٗمّمؾ  واعم٘مّمقد سم٘مقًمف: واًمدًمٞمؾ هق وصٞم٦م

 .ول، واًمتل شمٕمرف سم٤مًمقصٞم٦م اعم٘مدؾم٦مإ

 :ويـاؿش هذا آدظاء

إن ُمـ ًمديف ُمًٙم٦م قم٘مؾ، يٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم، سم٠من اًمٕمٚمؿ همػم ُم٘مّمقر قمغم أطمد سمٕمٞمٜمف، وًمٞمس 

َٞمٕم٦مقمـ أئٛم٦م  سم٠مئٛم٦م آل اًمٌٞم٧م، ومْملً  ٤مً خمتّم د احلًـ اًمٞمامين قمـ أمح آصمٜمل قمنمي٦م، ومْملً  اًمِمِّ

 اعمقهقم.

 ېئژ  سملم ًمٜم٤م ذم يمت٤مسمف، أن ؾم٥ٌم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمقم، هق شم٘مقى اهلل، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: إن اهلل 

سم٤مًمٕمٚمؿ، إٟمام  اً ، ومٝمؾ ظمص اهلل أطمد[383]اًمٌ٘مرة: ژحئ جئ ی ی یی ىئ ىئىئ

طم٘مؼ اهلل ًمف ُمراده، هذا وقمد اهلل، ورسمٜم٤م  طمؼ ًمٙمؾ ُمـ اضمتٝمد وؾمٚمؽ ـمريؼ اًمٕمٚمؿ، واشم٘مك اهلل 

، ًمٙمـ ُم٤م يدقمٞمف اًمٞمامين أو يدقمٞمف ًمف أٟمّم٤مره، ومٝمذه ؾمذاضم٦م ومح٤مىم٦م: وم٤مًمٕمٚمؿ اً ٚمػ وقمده أسمدٓ خي

وٓ قمغم إوصٞم٤مء اًمقمهٞملم، وٓ قمغم اًمٞمامين اًمنميد اًمٌٕمٞمد قمـ  قمغم إئٛم٦م اعمزقمقُملم اً ًمٞمس طمٙمر

افُعَؾاَمَء ُهْم  َوَأنَّ »:  يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل ُمٜمٝم٩م اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، وإٟمام اًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء،

ُثوا افِعْؾَم، َمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َواؾٍِر، َوَمْن َشَؾَك َضِريًؼا َيْطُؾُب بِِه ِظْؾاًم  َل اهللَُّ َوَرَثُة األَْكبَِقاِء، َورَّ  َشفَّ

«َفُه َضِريًؼا إَِػ اجَلـَّةِ 
(2)  

 :األٜن٘ عيد املَدٓني صفات: ًاخامس
 ٙ مً اهلل:َفَطِصُم -أٖ اإلماو-أّهلا: أىُ

 أن ؿمؽ ٓ"سمٕمد إُم٤مم، ي٘مقل اًمٞمامين: ٤مً ادقمك اعمٝمديقن أن اهلل شمٕم٤ممم خيت٤مر إئٛم٦م ويٕمٞمٜمٝمؿ إُم٤مُم

 ختٗمٞمف وامئرهؿ، ُم٤م قمغم وُمٓمٚمع وُمٗمًدهؿ، سمٛمّمٚمحٝمؿ إقمٚمؿ وهق اخلٚمؼ ظم٤مًمؼ هق شمٕم٤ممم اهلل

  هؿ احلج٩م إٟمٌٞم٤مء ورصم٦موسمام أن  شمٕم٤ممم، اهلل إٓ إُم٤مم سمٕمد ٤مً إُم٤مُم  يٕملمُ  أن ٕطمد وًمذًمؽ ومل يٛمٙمـ

 .(3)"شمٕم٤ممم اهلل ـمريؼ قمـ وشمٕمٞمٞمٜمٝمؿ اظمتٞم٤مرهؿ يٙمقن أن سمد ومل سمٕمدهؿ، اخلٚمؼ قمغم
                                                 

م، إصدارات أٟمّم٤مر اإلُم٤مم 3211=هـ3/1223، ط12فمؿ اًمٕم٘مٞمكم، صٟم٤م ُمـ هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء؟ اًمِمٞمخ (1)

 (.22، اًمٕمدد) اعمٝمدي

 .39ص، اًمٕمٚمؿاًمٕمٚمؿ، أول سم٤مب  ، يمت٤مبصحٞمح اًمٌخ٤مري  (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(13ُمـ هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء؟ ص (2)



 

(229) 

 

 اً وم٢من اهلل مل يٕملم أطمد ىمد أوضم٥م اعمٝمديقن قمغم اهلل ُم٤م مل يقضمٌف قمغم ٟمٗمًف،ودـاؿشته، أؿول: 

ٓمٗمك ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمد إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، وأظمؼمٟم٤م رسمٜم٤م سم٠مٟمف اصٓمٗمك اًمرؾمؾ ُمـ اعملئٙم٦م، يمام اص

 ڎ ڌ   ڌ ڍڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ چژ ، وم٘م٤مل: إٟمٌٞم٤مء

ُمـ اعملئٙم٦م رؾمًل يمجؼميؾ  اهلل خيت٤مر"اإلُم٤مم اًمرازي:وذم ذًمؽ ي٘مقل  ،[22]احل٩م: ژڎ

وُمٞمٙم٤مئٞمؾ اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م يرؾمٚمٝمام إمم أٟمٌٞم٤مئف، وُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمده ُمـ اًمٜم٤مس، يم٠مٟمٌٞم٤مئف اًمذيـ أرؾمٚمٝمؿ 

: إٟمام أٟمزًم٧م هذه أي٦م عم٤م ىم٤مل اعمنميمقن: أأٟمزل قمٚمٞمف اًمذيمر ُمـ إمم قم٤ٌمده ُمـ سمٜمل آدم، وىمد ىمٞمؾ

 .(1)"سمٞمٜمٜم٤م، وم٘م٤مل اهلل هلؿ: ذًمؽ إزّم وسمٞمدي دون ظمٚم٘مل، أظمت٤مر ُمـ ؿمئ٧م ُمٜمٝمؿ ًمٚمرؾم٤مًم٦م
وًمٞمس ذم قمٛمقم اًمٌنم،  ومٝمذا آصٓمٗم٤مء هلل وُمـ اهلل، وٓ يٙمقن إٓ ُمـ إٟمٌٞم٤مء أو اعملئٙم٦م،

َٞمٕم٦ميمام شمزقمؿ   .اًمِمِّ

 ماو معصْو:ثاىَٔا: اإل
ُمـ  اً ُمٓمٝمر ٤مً ُمٕمّمقُم يٙمقن أن سمد ٓ اًمٜم٤مس قمغم احلج٦م أن واًمٕم٘مؾ اًمٜم٘مؾ ـمريؼ قمـ صم٧ٌم ىمد"

واحلٙمٛم٦م  اًمٕمٚمؿ ورصمقا ىمد ٕهنؿ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء: اًمٜم٤مس أومم هؿ إٟمٌٞم٤مء ورصم٦م أن وسمام واًمٕمٞمقب، اًمذٟمقب

 .(2)"إٟمٌٞم٤مء سمٕمد اًمٜم٤مس قمغم احلج٩م ومٝمؿ قاري٨م،اعم ويمؾ
َٞمٕم٦م سم٠من اقمت٘م٤مد يٛمٙمـ اًم٘مقل ودـاؿشته: ذم وضمقب قمّمٛم٦م اعمٝمديلم، آصمٜمل قمنمي٦م و اًمِمِّ

وم٘مد ذم اًمٌنم ٓ شمٙمقن إٓ ًمألٟمٌٞم٤مء وم٘مط،  اإلُم٤مم يملم ُمٖمٚمقط، وٓ طمج٦م شم٘مقم قمٚمٞمف: ٕن اًمٕمّمٛم٦م

 خيٗمل أن جيقز سمؾ خيٓمئ، وٓ يٖمٚمط ٓ ٤مً ُمٕمّمقُم يٙمقن أن اهلل وزموًمٞمس ُمـ ذط "ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م:

 مم٤م إُمقر سمٕمض حي٥ًم طمتك اًمديـ، أُمقر سمٕمض قمٚمٞمف يِمتٌف أن قزوجي، اًمنميٕم٦م قمٚمؿ سمٕمض قمٚمٞمف

 شمٕم٤ممم، اهلل أوًمٞم٤مء يمراُم٤مت ُمـ أهن٤م اخلقارق سمٕمض ذم ئمـ أن وجيقز قمٜمف، اهلل هنك ومم٤م سمف اهلل أُمر

 سمذًمؽ خيرج مل وإن اًمِمٞمٓم٤من، ُمـ أهن٤م يٕمرف وٓ درضمتف، ًمٜم٘مص قمٚمٞمف ًمًٌٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ُمـ وشمٙمقن

  اؾمتٙمرهقا وُم٤م واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م قمـ إُم٦م هلذه دم٤موز وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل نوم٢م شمٕم٤ممم، اهلل وٓي٦م قمـ

 .(3)"قمٚمٞمف

                                                 
 .(سمتٍمف)222( شمٗمًػم اًمٓمؼمي، اعمجٚمد اخل٤مُمس، ص1)

 .12( ُمـ هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء؟ ص3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(22و23( اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من، ص2)



 

(222) 

 

 دون همػمهؿ.  ٠من اًمٕمّمٛم٦م جي٥م أن شمتقاومر ذم إٟمٌٞم٤مءسمإًمٞمف اًمٜمٗمقس، وهذا ُم٤م شمٓمٛمئـ 

 ثالجَا: اإلماو عامل ال جيَل:
وٓ جيٝمٚمقن،  ُمٕمروم٦م أئٛمتٝمؿ سمٙمؾ اًمٕمٚمقم، وأهنؿ ٓ يٖمٞم٥م قمٜمٝمؿ إذا يم٤مٟم٧م آصمٜم٤م قمنمي٦م شمدقمل

 اعمٕمّمقُملم وإئٛم٦م واعمرؾمٚملم إٟمٌٞم٤مء شمٕم٤ممم اهلل اظمتص" وم٤مدقمك اعمٝمديقن ُم٤م ادقمقه، وم٘م٤مًمق:

 احلج٦م وإلىم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، ؾم٤مئر ُمـ ؾمقاهؿ قمـ وًمٞمٛمٞمزهؿهمػمهؿ  قمـ ًمٞمٖمٜمٞمٝمؿ واحلٙمٛم٦م: سم٤مًمٕمٚمؿ

 ؾم٤مئر فشمٕم٤ممم، سمخل اهلل ُمـ قمٚمٛمف سمؾ همػمه، ُمـ ٓ يتٕمٚمؿ اخلٚمؼ قمغم وم٤محلج٦م هبؿ، اخلٚمؼ قمغم

 .(1)"ُمـ همػمهؿ اًمٕمٚمقم حتّمٞمؾ إمم ُمٗمت٘مرون وم٢مهنؿ اًمٜم٤مس،
َٞمٕم٦موومٞمف ُم٤م ي٘مٞمؿ احلج٦م قمغم ادقم٤مءات ، إن هذه اعمزاقمؿ شمرده٤م طمٞم٤مة أئٛمتٝمؿ ودـاؿشته: اًمتل ٓ  اًمِمِّ

َٞمٕم٦مشمٜمتٝمل، واًمتل مل ي٘مؾ هب٤م همػمهؿ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م  شمزقمؿ أن أئٛمتٝم٤م ًمدهي٤م يمؾ اًمٕمٚمقم، وٓ حتت٤مج  اًمِمِّ

٠مظمذ ُمٜمف اًمٕمٚمؿ، ومام ردهؿ قمغم ُم٤م ورد ذم يمتٌٝمؿ، وُم٤م ضم٤مء يمت٥م ُمـ يمت٥م اًمرضم٤مل ٕطمد ًمٙمل شم

ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل يؽمدد ذات يقم ذم سمٕمض -ومٌٞمٜم٤م ضم٤مسمر..."، وومٞمف:-رضم٤مل اًمِٙمٌم-اعمٕمتٛمدة ًمدهيؿ

ـمرق اعمديٜم٦م، إذا هق سمٓمريؼ ذم ذًمؽ اًمٓمريؼ يمت٤مب ومٞمف حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب 

ي٘مرئؽ  -رؾمقل اهلل-، وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف ي٘مٌؾ رأؾمف، وىم٤مل: سم٠ميب وأٟم٧م وأُمل أسمقك-ىمرحمٛمد اًم٤ٌم-ـم٤مًم٥م

اًمًلم، ومرضمع حمٛمد سمـ قمكم إمم أسمٞمف وهق ذقمر، وم٠مظمؼمه اخلؼم، وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل، ىمد ومٕمٚمٝم٤م ضم٤مسمر، ىم٤مل: 

ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ي٤م سمٜمل اًمزم سمٞمتؽ، ىم٤مل: ومٙم٤من ضم٤مسمر ي٠مشمٞمف ـمرذم اًمٜمٝم٤مر ويم٤من أهؾ اعمديٜم٦م  ي٘مقًمقن: 

جل٤مسمر ي٠ميت هذا اًمٖملم ـمرذم اًمٜمٝم٤مر وهق آظمر ُمـ سم٘مل ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل، ومٚمؿ يٚم٨ٌم واقمج٤ٌمه 

أن ُم٣م قمكم سمـ احلًلم، ويم٤من حمٛمد سمـ قمكم ي٠مشمٞمف قمغم وضمف اًمٙمراُم٦م ًمّمح٦ٌم رؾمقل اهلل، ىم٤مل: 

ومجٚمس ومحدصمٝمؿ قمـ أسمٞمف، وم٘م٤مل أهؾ اعمديٜم٦م: ُم٤م رأيٜم٤م أطمدًا ىمط أضمرأ ُمـ هذا، ومٚمام رأى ُم٤م ي٘مقًمقن 

 قمـ رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل أهؾ اعمديٜم٦م: ُم٤م رأيٜم٤م أيمذب ُمـ هذا، حيدث قمٛمـ مل يره، ىم٤مل: ومٚمام طمدصمٝمؿ 

 .(2)"رأى ُم٤م ي٘مقًمقن طمدصمٝمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل، ومّمدىمقه ويم٤من واهلل ضم٤مسمر ي٠مشمٞمف يتٕمٚمؿ ُمٜمف
َٞمٕم٦مم ٝمذا اًمٜمص يٌٓمؾ يملوم ويٜم٘مض ادقم٤مءاهت٤م ذم أئٛمتٝم٤م، وهذا هق أطمد إئٛم٦م آصمٜمل  اًمِمِّ

 ، ومٚمق يم٤من إلُم٤مم اًم٤ًمدس واًمذي أظمؼم اًمٜم٤مس سم٤معمديٜم٦م سمرواي٤مشمف قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل قمنم، وا

                                                 
 .33( ُمـ هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء؟ ص1)

 .ضمع ؾم٤مسمؼ(()ُمرسمتٍمف)29و28( رضم٤مل اًمٙمٌم، ص3)



 

(221) 

 

 قم٤معم٤ًم ٓ جيٝمؾ، ومٚمامذا مل حيدث اًمٜم٤مس ُمـ قمٚمٛمف.

َٞمٕم٦مًمٞمٙمذب -أطمد إئٛم٦م آصمٜمل قمنم-صمؿ ضم٤مء اإلُم٤مم ضمٕمٗمر ويٗمْمحٝمؿ، ذم ادقم٤مئٝمؿ أن  اًمِمِّ

أٟم٤م ٟمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ُم٤م يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إٓ اهلل ٕىمقام يزقمٛمقن ي٤م قمج٤ًٌم ..."إئٛم٦م شمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، وم٘م٤مل:

...،"(1)
. 
َٞمٕم٦مأطمقال أئٛم٦م  هل ومتٚمؽ َٞمٕم٦م، واًمتل شمٙمِمػ يمذب ودقم٤موى اًمِمِّ وىمد سم٘مٞم٧م ذم يمتٌٝمؿ ، اًمِمِّ

 أؾم٤مـمػم خمتٚم٘م٦م ٓ أؾم٤مس هل٤م ُمـ اًمقاىمع.

 زابعَا: ّاجب الطاع٘:
 اًمقارث أن ؾمٌؼ امومٞم صم٧ٌم"إن مم٤م ىم٤مًمف اعمٝمديقن ذم صٗم٤مت إئٛم٦م، أٟمف دم٥م ـم٤مقمتٝمؿ، وم٘م٤مًمقا:

 إٟمٌٞم٤مء سمٕمد أقمٚمؿ اًمٜم٤مس وإٟمف سمقصٞم٦م، قمٚمٞمف وُمٜمّمقص وُمٕمّمقم شمٕم٤ممم، اهلل ُمـ ُمّمٓمٗمك

 وأىمرهبؿ قمٍم ذم قمغم اإلـملق اخلٚمؼ أومْمؾ يٙمقن اًمّمٗم٤مت هذ ُمـ يٛمتٚمؽ يمؾ أن وسمام واًمرؾمؾ،

 يقاضمف نأ شمٜمّزه شمٕم٤ممم ٕن اهلل وظم٤مًم٘مٝمؿ: اخلٚمؼ سملم اًمقاؾمٓم٦م هق يٙمقن أن ومتٕملم شمٕم٤ممم، اهلل إمم

 اخلٓم٠م قمـ ٕهنؿ ُمٕمّمقُمقن وورصمتٝمؿ: واًمرؾمؾ إٟمٌٞم٤مء ـم٤مقم٦م دم٥م ومٚمذًمؽ سم٤معم٤ٌمذة، اخلٚمؼ

 .(2)"اً  أسمد طمؼ سم٤مـمؾ وٓ خيرضمقهنؿ ُمـ  ذم اًمٜم٤مس يدظمٚمقن وٓ واًمزًمؾ،
 :موافرد ظؾقف

قمغم اًمرهمؿ أٟمٙمؿ ٟمًٌتؿ إًمٞمف ُم٤م مل ي٘مٚمف، إٓ  ،ٙملم أُمػميمؿ وإُم٤مُمٙمؿ، ؾمٞمدٟم٤م قمكمسم يٙمقن

ُؼوا َتْؾَحُؼوا، ؾنكام "ىمٕمتؿ ومٞمام يٜم٤مىمْمٙمؿ، ومٛمـ سملم ُم٤م ٟمًٌتٛمقه ًمإلُم٤مم قمكم، ىمقًمف:أٟمٙمؿ ىمد و ػَّ ََتَ

يـتظر بلوفؽم آخرـم: اتؼوا اهلل دم ظباده وبالده، ؾنكؽم مسموفون حتى ظن افبؼاع وافبفائم، 

 .(3)"وأضقعوا اهلل وٓ تعصوه، وإذا رأيتم اخلر ؾخذوا به، وإذا رأيتم افؼ ؾلظرضوا ظـه

                                                 
 .(1/182ج)يمت٤مب احلج٦م، سم٤مب ٟم٤مدر ومٞمف ذيمر اًمٖمٞم٥م، ( أصقل اًمٙم٤مذم، 1)

 .32ُمـ هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء؟ ص (3)

، اعمجٚمد اخل٤مُمسذم أول ظملومتف،  (، وُمـ ظمٓم٦ٌم ًمف 128) ظمٓم٦ٌم ٓسمـ أيب احلديد، ( ذح هن٩م اًمٌلهم٦م،2)

ؾمٜم٦م  اعُمَتَقرم  ٠مًمٞمػ اًمنميػ اًمرى، : يمت٤مب سمٖمػم إؾمٜم٤مد، ومًقاء أيم٤من ُمـ شم "هن٩م اًمٌلهم٦م"وأصٚمف .182ص

، سمؾ  هـ، ومٚمٞمس ُمتّمؾ اإلؾمٜم٤مد إمم اإلُم٤مم قمكم222ؾمٜم٦م  اعُمتََقرم  هـ، أم أظمٞمف اًمنميػ اعمرشم٣م، 222

يم٤من اًمت٠مًمٞمػ واجلٛمع سمٕمد ُم٤م ي٘مرب ُمـ أرسمٕم٦م ىمرون. اٟمٔمر: ُمع آصمٜمل قمنمي٦م ذم إصقل واًمٗمروع، 

 .(1/332ج)ٚم٦م، ًمٚمديمتقر اًم٤ًمًمقس، اعمقؾمققم٦م اًمِم٤مُم



 

(223) 

 

وم٢مُم٤مُمٙمؿ إول ي٘مٞمؿ احلج٦م قمٚمٞمٙمؿ، وم٠مٟمتؿ مل شم٠ممتروا سم٠مُمره، ومل شمت٘مقا اهلل أًمٞمس ومٞمف رد قمٚمٞمٙمؿ، 

قمزوضمؾ ذم يمؾ ُم٤م ُٟم٘مؾ قمٜمٙمؿ، ومل شمراقمقا اهلل ٓ ذم قم٤ٌمده وٓ ذم سملده، صمؿ ي٠ميت ُمقـمـ آؾمتِمٝم٤مد 

 أٟمف وصٞم٤مء، طمتكذم اًمٙملم، وم٘مد ىم٤مل ًمٙمؿ: أـمٞمٕمقا اهلل وٓ شمٕمّمقه، ومل ي٘مؾ أـمٞمٕمقا إوًمٞم٤مء وإ

مل ي٘مؾ أـمٞمٕمقين، ومٚمٞمس ومٞمف إؿم٤مرة قمغم وضمقب ـم٤مقمتف، وٓ ـم٤مقم٦م أطمد سمٕمده، وذم هن٤مي٦م ظمٓمٌتف 

أوص٤ميمؿ سم٠من شمٌحثقا قمـ اخلػم وشم٠مظمذوا سمف، وومررشمؿ ُمٜمف، وطمثٙمؿ قمغم اإلقمراض قمـ اًمنم، 

 ومتًٙمتؿ سمف.

َٞمٕم٦مواقمت٘م٤مد  سملم اًمًٜم٦م  اً يمٌػم ٘م٤مد ذم إئٛم٦م، ضمٕمؾ اخللفهبذا آقمت -نقوُمٜمٝمؿ اعمٝمدي-اًمِمِّ

َٞمٕم٦مو   ذًمؽ ُمـ ظملل يملُمف قمـ اًمٕم٘م٤مئد، وضمّر إمم ظملوم٤مت أظمرى، وي١ميمد اًمٞماميناًمِمِّ

َٞمٕم٦مو اإلؾملم اًمًٜم٦ّم قمٚمامء سملم يمٌػم ومٞمٝم٤م واخللف"سم٘مقًمف:  ومٞمٝم٤م اومؽمىمقا أن اًمًٜم٦م يمام وهمػمهؿ، اًمِمِّ

سملم ومرق  ًمرئٞمزا اخللف وًمٕمؾ سمٞمٜمٝمؿ، ومٞمام ومرىم٦م يمؾ قمٚمامء واظمتٚمػ وأؿم٤مقمرة، إمم ُمٕمتزًم٦م

 اخللف هذا هلذه إُم٦م، صمؿ ضمرّ  اًمٜمٌل سمٕمد واًمدٟمٞمقي٦م اًمديٜمٞم٦م واًم٘مٞم٤مدة اإلُم٤مُم٦م طمقل اعمًٚمٛملم يدور

َٞمٕم٦م أن ؾمٌٌٝم٤م يم٤من أظمرى قم٘م٤مئدي٦م ظملوم٤مت  اًمٜمٌل ذم قم٘م٤مئدهؿ إمم أوصٞم٤مء يرضمٕمقن اًمِمِّ

 ىمقم قم٘مقلشمٕم٤مروٝم٤م  واًمتل يّدقمقن يمام قم٘مٚمٞم٦م اؾمتدٓٓت إمم يرضمٕمقن واًمًٜم٦م اعمٕمّمقُملم،

 .(1)"آظمريـ
 ودـاؿشة هذا افؽالم: دم افـؼاط افتافقة:

ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م أو همػمهؿ سم٠من اعمٕمتزًم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، أو أن أهؾ اًمًٜم٦م  أطمدٌ  مل ي٘مؾ  -

 اومؽمىمقا إمم ومرق ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اعمٕمتزًم٦م، وإٟمام أهؾ اًمًٜم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م، واعمٕمتزًم٦م قمغم 

 ُمٜمٝم٩م خم٤مًمػ مت٤مُم٤ًم ٕهؾ اًمًٜم٦م.

هل ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م،  اإلؾملُمٞم٦م سم٠من ُمـ أسمرز اخللوم٤مت سملم اًمٗمرق ىمقل اًمٞمامين -

َٞمٕم٦مواًمّمقاب: هق أن  وطمده٤م هل اًمتل اهتٛم٧م اهتامُم٤ًم سم٤مًمٖم٤ًم ذم ُم٠ًمًم٦م  اًمِمِّ

وصدق سم٘مقًمف أن هذا اخللف ذم اإلُم٤مُم٦م ضمر  إمم  -ٓ يًتحؼ يمؾ هذا-اإلُم٤مُم٦م

 ظملوم٤مت ؿمٞمٕمٞم٦م قم٘م٤مئدي٦م، شمٌٕم٧م اقمت٘م٤مدهؿ ذم اإلُم٤مُم٦م.

 ًمًٜم٦م مل يٕمتٛمدوا قمغم اًمٕم٘مؾ يمام اقمتٛمد آصمٜم٤م قمنمي٦م، وأن أهؾ اًمًٜم٦م إن أهؾ ا -

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(112( اًمٕمجؾ، ص1)



 

(222) 

 

ضمٕمٚمقا ُمّمدر إطمٙم٤مم واحلًـ واًم٘مٌح هق اًمنمع وًمٞمس اًمٕم٘مؾ، وأن احلًـ ُم٤م 

طمًٜمف اًمنمع، واًم٘مٌح ُم٤م ىمٌحف اًمنمع، وًمٞمس يمام ىمٚم٧م إن أهؾ اًمًٜم٦م رضمٕمقا إمم 

 اؾمتدٓٓت قم٘مٚمٞم٦م.



 

(222) 

 

 سؤٓاالاملبحح اخلامس: 
إمم ُمّم٤مدر همري٦ٌم وقمجٞم٦ٌم إلصم٤ٌمت دقم٤موى ظمًٞم٦ًم وُمري٦ٌم، وهل ذم إصؾ يٚمج٠م اعمٝمديقن 

، ومٌٕمد أظمذهؿ -يمام شم٘مدم ذم اًمٗمّمؾ إول-دًمٞمؾ ُمـ سملم إدًم٦م اًمتل اؾمتدًمقا هب٤م قمغم دقمقة اًمٞمامين

اقمتٛمدوا قمٚمٞمف ذم إصم٤ٌمت دقمقة اًمٞمامين وطمج٦م ًمف، وم٠مصٌح٧م  اً ص٤مرت ُمّمدر دًمٞملً  -أي اًمرؤي٤م-هل٤م

 .ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل واحلج٦م اعمّم٤مدر اًمتل يريمٜمقن إًمٞمٝم٤م، ومٝمل قمٜمدهؿ ُمّمدراًمرؤي٤م ُمـ سملم شمٚمؽ 

 :أدل٘ املَدٓني مً الكسآٌ ّالسي٘ علٙ السؤٓا: أّاًل
إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمف آي٤مت شمتحدث قمـ اًمرؤى وأظمرى شمتحدث قمـ إطملم، ومٙمؾ آي٦م ضم٤مء 

ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم ُم٤م ضم٤مء  ، وُمٜمٝم٤م قمغمومٞمٝم٤م ذيمر يمٚمٛم٦م رؤي٤م أو طمٚمؿ، وم٘مد اختذه٤م اعمٝمديقن دًمٞملً 

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ژ ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ذم َُمْٕمِرض احلدي٨م قمـ ىمّم٦م ؾمٞمدٟم٤م يقؾمػ

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵    ﮴

، [2و2]يقؾمػ: ژ              

ُم٤م ضم٤مء "وُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة، ويٚمحؼ هب٤م يمؾ آي٦م شمٕمرو٧م سم٤مًمذيمر ًمٚمرؤي٤م ٕطمد إٟمٌٞم٤مء، 

ِمَن  اً ُرْؤَيا ادُْمِمِن ُجْزٌء ِمْن ِشتٍَّة َوَأْرَبِعَغ ُجْزء» ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  ـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧مقم

ةِ  «افـُُّبوَّ
(1)

، ويمذا يمؾ طمدي٨م ضم٤مء ومٞمف ذيمر اًمرؤي٤م أو إطملم، وهذه إدًم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م 

ؿ ٓ هلؿ، إذ اًمرؤي٤م ٓ حتؾ ومٝمل قمٚمٞمٝم-ؾمقاء ُمـ اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م-اعمٝمديقن ذم إصم٤ٌمت طمجٞم٦م اًمرؤي٤م

قمـ أن شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م دقمقة أو  وٓ يّمح أن ُيٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ ذقمل، ومْملً  ٤مً وٓ حترم طمراُم طملًٓ 

 ُمذه٥م، وإن ضم٤مء سمٕمنمات أي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو ُمئ٤مت إطم٤مدي٨م ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.

ي٦م، شمؼمهـ قمغم وىمقع وعمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م: ٟمٕمؿ إن هذه أي٤مت وهمػمه٤م، وشمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌق

اًمرؤي٤م ًمألٟمٌٞم٤مء، أو همػمهؿ، ًمٙمـ هؾ هذه إدًم٦م شمّمٚمح إلصم٤ٌمت دقمقاهؿ، وم٤مًمٗم٤مرق يمٌػم، واًمٌقن 

طمقل -أي أهؾ اؾمٜم٦م-ؿم٤مؾمع، سم٠من يثٌتقا عمٝمدهيؿ، ُم٤م أصمٌتف اهلل ٕٟمٌٞم٤مءه، ٟم٘مػ قمغم يملم اًمٕمٚمامء

ُمـ  اً قن اًمرؤي٤م ضمزءؾ يموىمد اؾمتِمٙم" احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، وم٘مد ومّمؾ اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًم٘مقل، وم٘م٤مل:

  ، وم٘مٞمؾ ذم اجلقاب: إن وىمٕم٧م اًمرؤي٤م ُمـ اًمٜمٌل اًمٜمٌقة ُمع أن اًمٜمٌقة اٟم٘مٓمٕم٧م سمٛمقت اًمٜمٌل

                                                 
، ُمـ اًمٜمٌقة اً ٦م وأرسمٕملم ضمزءتػم، سم٤مب اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ضمزء ُمـ ؾمت٤مب اًمتٕمٌيمصحٞمح اًمٌخ٤مري،  (1)

 .(2982طمدي٨م رىمؿ)، 1221ص



 

(222) 

 

ومٝمل ضمزء ُمـ أضمزاء اًمٜمٌقة طم٘مٞم٘م٦م، وإن وىمٕم٧م ُمـ همػم اًمٜمٌل ومٝمل ضمزء ُمـ أضمزاء اًمٜمٌقة قمغم 

 .(1)"ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز

 اعتكاد املَدٓني يف حجٔ٘ السؤٓا:: ًاثاىٔ
َٞمٕم٦مأن َيْ٘مِرن اعمٝمديقن  ُمـ اًمٖمري٥م دائامً  احلدي٨م قمـ اقمت٘م٤مداهتؿ سم٤مقمت٘م٤مد اعمًٚمٛملم ذم  اًمِمِّ

ذًمؽ،  ٤مً ُمٕمٚمٜم-يقؾمػ-قمغم آي٦م اًمرؤي٤م ذم ىمّم٦م ؾمٞمدٟم٤م-أي اعمٝمديقن -إٟمٌٞم٤مء، ومج٤مء شمٕمٚمٞم٘مٝمؿ

ٓ ؿمؽ أن اًمرؤي٤م ذات ىمدر ذيػ قمٜمد طمج٩م اهلل وظمٚمٗم٤مئف ذم أروف، يمٞمػ وىمد وصٗمٝم٤م  "وومٞمف:

، ومًٛمك رؤي٤م يقؾمػ سم٠مطمًـ اًم٘مّمص وضمٕمؾ شم٠مويٚمٝم٤م قملُم٦م قمغم سم٠مهن٤م أطمًـ اًم٘مّمص احلؼ 

 ڀ ڀ پ پ پ پژ ٟمٌقشمف، وُمدح ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ ًمتّمدي٘مف هب٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .(2)"[122و122]اًمّم٤موم٤مت: ژٺ ٺ      ٺ ٺ ڀڀ
وم٤معمٝمديقن يرون يمام أهن٤م ًمألٟمٌٞم٤مء، ومتٙمقن ًمألوصٞم٤مء وإئٛم٦م، ومٝمل ضمزء ُمـ اًمٜمٌقة، ومٞمٙمقن 

من رآين دم مـامه ؾؼد رآين، ؾنن »ؿال:   ظن رشول اهللألٟمٌٞم٤مء، ودًمٞمٚمٝمؿ: ٞم٤مء ُم٤م يٙمقن ًمًمألوص

افشقطان ٓ يتؿثل دم صوريت وٓ دم صورة أحد من أوصقائي، وٓ دم صورة أحد من صقعتفم، 

«من افـبوة اً وإن افرؤيا افصادؿة جزء من شبعغ جزء
(3). 

وٓ يتٛمثؾ ذم صقرة اًمّم٤محللم ُمـ  وم٤مًمِمٞمٓم٤من ٓ يتٛمثؾ سمرؾمقل اهلل حمٛمد، وٓ سم٠موصٞم٤مئف، سمؾ"

ؿمٞمٕمتٝمؿ، وهذه اًمرؤي٤م ص٤مدىم٦م، وهل ضمزء ُمـ اًمٜمٌقة سمٜمص احلدي٨م، ومٛمـ رأى أطمد اعمٕمّمقُملم 

وؿمٝمد ًمف سم٠من اًمًٞمد أمحد احلًـ طمؼ وأٟمف اًمٞمامين اعمققمقد، ٓ يٜمٌٖمل أن حيٞمد قمـ شمٚمؽ اًمرؤي٤م 

 .(4)"وخي٤مًمٗمٝم٤م
ؼ، اًمذي يٕمرف سمف اإلٟم٤ًمن أٟمف قمغم ضم٤مدة وم٤مًمرؤي٤م آي٤مت اهلل، ويمٚمامت اهلل، وهل اعمٞمزان احل"

 احلؼ وقمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، واًمذيـ جيحدون سم٤مًمرؤي٤م هؿ أقمداء اهلل اعمٙمذسمقن ًمألٟمٌٞم٤مء 

                                                 
 .(13/222ج)، ( ومتح اًم٤ٌمري1)

 .22( اعمٕمؽموقن قمغم ظمٚمٗم٤مء اهلل، ص3)

 .(82/122ج)( سمح٤مر إٟمقار، 2)

 .222اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م، ص ( طمقار ىمّميص ُمًٌط ذم2)
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قمـ أُمػم "ضم٤مء ومٞمٝم٤م  وىمقهلؿ اًمرؤي٤م يمٚمامت اهلل، ومرسمام اؾمتدًمقا هبذه اًمرواي٦م، واًمتل، )1("وإوصٞم٤مء

 .(2)"م به افرب ظـدهرؤيا ادممن جتري جمرى تؽؾ" ىمقًمف:  اعم١مُمٜملم
وهذه اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م شمِمػم إمم اًمرؤي٤م ضم٤مري٦م جمرى "وقم٘م٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمد إٟمّم٤مر سم٘مقًمف:

اًمٙملم، وهل ًمٞم٧ًم سمٙملم، وُم٤م جيري جمرى اًمٙملم هق اًمّمقرة، واًمرؤي٤م هل ُم٤م يراه اعمرء ذم 

(3)"ُمٜم٤مُمف ذم ُمٚمٙمقت اًمًاموات
 ."(4) وًمذا ومحجٞمتٝم٤م سمذاهت٤م صم٤مسمت٦م يمقهن٤م يملُمف"، 

 وسمٕمد حم٤موٓت اعمٝمديلم إلصم٤ٌمت طمجٞم٦م اًمرؤي٤م، ٟم٘مقل: هؾ يٙمٗمل أن شمٙمقن اًمرؤي٤م دًمٞملً 

 ُمًت٘ملً  أن اًمرؤي٤م دًمٞملً -أي إئٛم٦م-مل ي٘مقًمقا"ُمًت٘مُل سمذاشمف؟ أم حتت٤مج ًمٖمػمه٤م؟ واجلقاب: 

سمذاشمف، ومل ي٘مقًمقا أن قمغم اًمٜم٤مس أن ي٠مظمذوا ديٜمٝم٤م ُمـ اًمرؤى، سمؾ أيمدوا قمغم أن اًمرؤي٤م ؾمٌٞمؾ ُمـ 

ؾ اعمٕمروم٦م وهل سمٛم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة اإلهلٞم٦م، ومٝمؾ جيقز ًمٚمٕمٌد أن يرد ؿمٝم٤مدة اهلل ؾمٌح٤مٟمف وهق يراه٤م ؾمٌ

 .(5)"ذم ُمٚمٙمقشمف
سمحدي٨م اًمٜمٌل  سمؾ وصؾ إُمر سم٤معمٝمديلم سم٢مدراج اًمرؤي٤م واقمت٤ٌمره٤م وطمل ُمـ اهلل، قمٛملً 

، واعمٕمٚمقم وُمٕمٜمك هذا أن اًمرؤي٤م وطمل ُمـ اهلل"اًم٤ًمسمؼ أن اًمرؤي٤م ضمزء ُمـ أضمزاء اًمٜمٌقة، وم٘م٤مًمقا:

 .(6)"سم٤مًمٌدهي٦م أن ُم٤م يني قمغم اًمٙمؾ يني قمغم اجلزء طمتامً 
ُٓسد علَٔه مً أٍل السي٘ ّ: 

ورؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل سمخلف همػمهؿ، وم٤مًمقطمل ٓ يدظمٚمف ظمٚمؾ: ٕٟمف حمروس، سمخلف رؤي٤م "

 .(1)"همػم إٟمٌٞم٤مء، وم٢مهن٤م ىمد حييه٤م اًمِمٞمٓم٤من

                                                 
هـ، 1222، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 3/21طمجٞم٦م رؤي٤م أوزم إًم٤ٌمب، إؾمت٤مذ أمحد طمٓم٤مب، ج( ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم 1)

 (.122إصدارات أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمدي، اًمٕمدد) سمدون ٟمنم، م،3213

ٞمخ اسمٚمز،  طم٘م٘مف: اًمِمًمإلُم٤مم أيب اًمٗمتح اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمثامن اًمٙمراضمٙمل اًمٓمر( يمٜمز اًمٗمقائد، 3)

-دار إوقاء، سمػموت سمدون رىمؿ، م،1982هـ=1222شم٤مريخ اًمٓمٌٕم٦م:  ،(3/21ج)قمٌداهلل ٟمٕمٛمف، 

 ًمٌٜم٤من.

 .22زيمل إٟمّم٤مري، ص ت٤مذ، إؾموقمٚمامً  ٤مً ( سملم يدي اًمّمٞمح٦م، ىمراءة ذم إطملم ُمٜمٝمج2)

 .22ٟمٗمًف، ص ( اعمرضمع2)

 .22ٟمٗمًف، ص ( اعمرضمع2)

 .321( ضم٤مُمع إدًم٦م، ص2)
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ذم دقمقهتؿ، وجي٥م  ٤مً ىمقي ؤي٤م، ورأوا أهن٤م دًمٞملً اًمٜمتٞمج٦م: أن اعمٝمديلم داومٕمقا وٟم٤مومحقا قمـ اًمرو

اًمتّمديؼ هب٤م، وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م، طمٞم٨م إهن٤م ضمزء ُمـ أضمزاء اًمٜمٌقة، وأهن٤م شمٙمقن ُمـ اهلل، ومٙمٞمػ 

 ٟمرومْمٝم٤م أو يرومْمٝم٤م أطمد.

وُمـ سم٤مًمغ اهتامُمٝمؿ سم٤مًمرؤى وإطملم، طمٞم٨م إهن٤م ُمّمدر أؾم٤مد ذم اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م، وم٘مد 

إُمر، ىم٤مرسم٧م اًمٕمنمة يمت٥م، ُمٜمٝم٤م: ) ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم طمجٞم٦م رؤي٤م أوزم يمثػمة ذم هذا  ٤مً أًمٗمقا يمتٌ

، اًمرد اًم٘م٤مصؿ قمغم ُمٜمٙمري رؤي٦م اًم٘م٤مئؿ، وهمػمه٤م(، مم٤م وقمٚمامً  ٤مً إًم٤ٌمب، ىمراءة ذم إطملم ُمٜمٝمج

 ؾم٠مرضمع إًمٞمف ذم هذا اعمٌح٨م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمض إسمقاب واًمٕمٜم٤مويـ ذم يمت٥م ًمٚمٞمامين أو أٟمّم٤مره.

 ٓا عيد املَدٓني:حكٔك٘ السؤ: ًاثالج
ي٘مػ اعمٝمديقن قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م يراه اإلٟم٤ًمن ذم ُمٜم٤مُمف، وشمقصٚمقا إمم طم٘مٞم٘م٦م هذا إُمر، وم٘م٤مًمقا:  

إن روح اإلٟم٤ًمن شمٕمرج إمم رهب٤م وإمم ُمٚمٙمقت اًمًاموات وشمًتٚمؿ اعمٕم٤مرف ُمـ هٜم٤مك، وُمـ هٜم٤م  "

ف إمم ضمًده ومّم٤مرت ومام رأى قمٜمد رب اًمٕم٤معملم ومٝمق طمؼ، صمؿ إذا أُمر اهلل اًمٕمزيز اجل٤ٌمر سمرد روطم

اًمروح سملم اًمًامء وإرض، ومام رأشمف ومٝمق أوٖم٤مث أطملم،...وم٤مًمرؤي٤م شمٕمؼم قمـ رسمط اإلٟم٤ًمن سمٕم٤ممل 

اًمٖمٞم٥م، وًمػمى ذم ُمٚمٙمقت اًمًاموات ويٕمٚمٛمف اهلل ُمـ ظملهل٤م، يمام قمٚمؿ أم ُمقؾمك ُمـ ظملل اًمرؤي٤م 

 پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ ژ اًمذي ُمـ ظملًمف يٛمٙمٜمٝم٤م احلٗم٤مظ قمغم طمٞم٤مة ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ٹ ٹ ٹٹ  ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .(2)"[29و28]ـمف: ژڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ
  ملاذا االٍتناو بالسؤٓا؟: ًازابع

إن ُمـ أسمِمع إيم٤مذي٥م اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م مح٤مىم٦م اًمٞمامين، أيمذوسم٦م اًمرؤي٤م، وم٠مول رء ادقم٤مه 

ًمف ىمٌؾ جمٞمئف،  اً صٞمف ووممٝمداًمٞمامين، هق أٟمف رأى اإلُم٤مم اعمٝمدي ذم ُمٜم٤مُمف، وأظمؼمه سم٠من يٙمقن و

ومٙمٞمػ ٓ شمٙمقن اًمرؤي٤م ُم٘مدؾم٦م قمٜمد اعمٝمديلم، ومٚمق أسمٓمٚمٜم٤م اًمرؤي٤م ٕسمٓمٚمٜم٤م اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م ُمـ 

 إؾم٤مس. 

                                                                                                                                                 
، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث 11اًمرؤى وإطملم ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ًمإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘ملين، ص (1)

 .ُمٍم -اإلؾملُمل، اًم٘م٤مهرة

 .( ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف)212ريم٦م،ص( اٟمٔمر: طمقار ىمّميص ُمًٌط ذم اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م اعم٤ٌم3)
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حمٛمد سمـ احلًـ -سم٤مإلُم٤مم اعمٝمدي-قمغم طمد زقمٛمف-وىمد شمدرج ًم٘م٤مء أمحد احلًـ اًمٞمامين

، -ًمِمٞمخ قمكم اًمٙمقراينا-ذم اعمٜم٤مم، وذًمؽ ذم قمدة ًم٘م٤مءات، وىمد ٟم٘مٚمٝم٤م أطمد قمٚمامء -اًمٕمًٙمري

 دم رؤيا ؾرأيت كائامً  افؾقايل من فقؾة دم ــت أين هي افؾؼاء هذا وؿصة"وٟمّمف يمام ضم٤مء قمـ اًمٞمامين:

 وأمرين افعسؽري، اإلمام أخو حمؿد شقد رضيح من بافؼرب اً واؿػ ادفدي اإلمام ـان ادـام

 من رـع أربع ؾصؾقت ،فقالً  افثاكقة افساظة وـاكت اشتقؼظت ذفك وبعد ، فؾؼاءه باحلضور

 ادفدي اإلمام ؾقفا ـان اً وأيض افرؤيا هذه من ؿريبة ثاكقة رؤيا ؾرأيت فؾـوم ظدت ثم افؾقل صالة

 معه فؼاء يل ُيدد ، افؾقل صالة ؾلـؿؾت فقالً  افرابعة افساظة وـاكت واشتقؼظت 

 افعسؽري اإلمامغ وزرت شامراء إػ شاؾرت افرؤى هذه من يومغ بعد ثم افػجرَ  وصؾقت

 افؽاطم اإلمامغ وزرت بغداد إػ ثم ، حمؿد اإلمام وزرت بؾد إػ ظدت ثم ، واهلادي

 ادفدي باإلمام وافتؼقت ، وافشفداء احلسغ اإلمام وزرت ـربالء إػ ثم ، واجلواد

  ًاحلسغ اإلمام رضيح دم فقال ، اإلمام مؼام دم افتايل افقوم دم افصباح ظـد به افتؼقت ثم 

 من إٓ اً ؾارؽ ـان افذي ادؼام دم فوحدكا وجؾسـا افسدرة، صارع َّناية دم ادوجود  ادفدي

 ـل ظذ ؾقه ـان افذي ادؽان ظن اً تؼريب معزوٌل  وهو افـساء، مصذ دم يؼف ـان افذي اخلادم

 ادـزل إػ افؾؼاء هذا بعد وظدت هـ.ق،0241 شـة صعبان من افثالثغ هو افقوم هذا ـان حال

، اهلل من بػضل رمضان صفر وصؿت  افـجف إػ رمضان صفر َّناية دم افرحال وصددت ظعَّ

 وـاكت افعؾؿقة، احلوزة ضؾبة بعض وبغ بقـي افـؼاش وأحتد احلق، من ظرؾت ما أضرح وبدأت

 أن دون بعضفم وواؾؼـي بعضفم، مع تام وخالف بعضفم وبغ بقـي مؼاضعة افـتقجة

 وـوين ، ادفدي اإلمام مع ظالؿتي وإطفار إظالن ظؿؾقة دأتب ؿؾقؾة صفور يـرصين..وبعد

 افعؾؿقة احلوزة ضؾبة من مجاظة إن بل ؾؼط مـي بنظالن افعؿؾقة هذه تؽن ومل ، ؿبؾه من مرشل

 مل من ومـفم مباَشة يب متصل ـان من مـفم ذفك هلم أـد ما افساموات مؾؽوت دم ورأوا شؿعوا

)1("مبايعتي ظذ افطؾبة همٓء من مجعٌ  وأرص أصالً  ظالؿة أيُ  به يل تؽن
. 

                                                 
ىمّم٦م "٦م اإلٟمؽمٟم٧م، سمٕمٜمقان: قمغم ؿمٌٙم "اعمٝمديقن" ، واٟمٔمر: اعمقىمع اًمرؾمٛمل28( اٟمٔمر: دضم٤مل اًمٌٍمة، ص1)

،  سم٤مإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري -قمٚمٞمف اًمًلم-ًم٘م٤مء اإلُم٤مم أمحد احلًـ

 .م2 :اًم٤ًمقم٦م م،18/2/3212سمت٤مريخ:
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َٞمٕم٦موىمد ضم٤مء قمـ أطمد  اعمٕم٤مرولم ًمدقمقة اًمٞمامين، وهق يتحدث قمـ ؾمػمة اًمٞمامين اًمذاشمٞم٦م،  اًمِمِّ

ذم ُمٜم٤مُمف وىم٤مل   ذم إطمدى اعمرات وأشم٤مه اإلُم٤مم اعمٝمدي إٟمف يم٤من ٟم٤مئامً " قمـ اًمٞمامين، ي٘مقل: ٟم٘ملً 

 .(1)"افثاين أكت إمام ومن أبـائي وأكت اإلمام ادفديًمف:
وُمـ اًمًٗمف أن اًمٞمامين مل يؼمهـ قمغم دقمقشمف سم٤مًمرؤى اًمتل رآه٤م سمٜمٗمًف، سمؾ يرى أن هٜم٤مك ُمـ 

 دًٓم٦م وشم٠ميمٞمد قمغم دقمقاه.-ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره-رأى ًمف رؤي٤م، وومٞمٝم٤م

ذم قم٤ممل اًمرؤي٤م ُمـ  ٤مً ي٠ًمًمف: أطم٥م شمٗمنون زم هذه اًمرؤي٤م، ؾمٛمٕم٧م صقشم وُمٜمٝم٤م: أن ؾم٤مئلً 

قل زم: إن اًمقيص ُمِمٖمقل ذم حم٤مرسم٦م اعمنميملم واًمٙمٗم٤مر وًمٞمس ًمديف اإلُم٤مم اعمٝمدي خي٤مـمٌٜمل، وي٘م

ُمِمٖمقل  وىم٧م أن، وم٠مضم٤مسمف اًمٞمامين:ٟمٕمؿ أظمل، وم٤مًمًٞمد أمحد احلًـ ويص اإلُم٤مم اعمٝمدي، ومٕملً 

 .(2)"...سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم وومْمحٝمؿ ويمِمػ أىمٜمٕمتٝمؿ
ق قمددهؿ اعمئ٤مت ووم٤مىم٧م وسمام أن إٟمّم٤مر اًمذيـ يروون اًمرؤى سم٠مطم٘مٞم٦م اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م ىمد وم٤م"

اضمتامقمف قمغم اًمٙمذب، وذًمؽ ٕهنؿ ُمـ سمٚمدان خمتٚمٗم٦م، وُمـ  قمدد رؤاهؿ أٓف، ويٛمتٜمع قم٘ملً 

 .(3)"ظمٚمٗمٞم٤مت قم٘م٤مئدي٦م خمتٚمٗم٦م
ٙمـ ُمـ رؤى وأطملم، وم٢مذا يم٤من اًمٞمامين وأٟمّم٤مر اًمٞمامين يرون رؤى، وم٢من يوُيرد قمٚمٞمف: سم٠مٟمف ُمٝمام 

ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وم٘مد شمٙمقن  ُمـ اهلل، وىمد يٙمقن ُم٤م رآه طمٚمامً اًمرؤي٤م ذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م طمٚمؿ، وم٘مد شمٙمقن اًمرؤي٤م 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ اًمرؤي٤م ومتٜم٦م ًمٚمٜم٤مس، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

أو ،[01]اإلسراء:ژڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ژپ پ  پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ شمٙمقن أوٖم٤مث أطملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 ىم٤مل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ىمت٤مدة قمـ اًمٜمٌل وىمد سملم رؾمقل اهلل ذًمؽ، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م،،[44]يوسف:

 .(4)"اهلل، واحلؾم من افشقطانافرؤيا افصادؿة من »
 سملم اًمرؤي٤م اًمّمحٞمح٦م: واًمتل هل إهل٤مُم٤مت يٚمٝمٛمٝم٤م اهلل ًمٚمروح قمٜمد دمرده٤م قمـ اًمٌدن واًمٗمرق "

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(2اًمؼمه٤من اًم٤ًمـمع ذم اًمرد قمغم أمحد اًمٙم٤مـمع، ص (1)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(222و222(، ص398( اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ؾم١مال رىمؿ)3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(18ئؾ اًمّمدق وٟمٗمض هم٤ٌمر اًمِمؽ، ص( د2ٓ)

 .(2982طمدي٨م رىمؿ)، 1222( صحٞمح اًمٌخ٤مري، ص2)



 

(222) 

 

وىم٧م اًمٜمقم، أو أُمث٤مل ُميوسم٦م، ييهب٤م اعمٚمؽ ًمإلٟم٤ًمن ًمٞمٗمٝمؿ هب٤م ُم٤م يٜم٤مؾمٌف، وإطملم اًمتل هل 

 .(1)"أوٖم٤مث أطملم ٓ شم٠مويؾ هل٤م، ُمثؾ ُم٤م يراه ُمـ يٗمٙمر ويٓمٞمؾ شم٠مُمٚمف سمٕمض إُمقر
َظْن َأيِب "ُم٤م يقوح أٟمقاع ُم٤م يراه اإلٟم٤ًمن ذم ُمٜم٤مُمف، وهق صملصم٦م،  ٤مً وىمد ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م أيْم

ى ِمنَ » َؿاَل: ُهَرْيَرَة، َظِن افـَّبِيِّ  ِة ُبْؼَ احِلَ ْؤَيا َثاَلَثٌة: َؾُرْؤَيا افصَّ ِزيٌن ِمَن  َوافرُّ اهللِ، َوُرْؤَيا ََتْ

 َّ ْقَطاِن، َوُرْؤَيا ِِم ُث ادَْْرُء َكْػَسهُ افشَّ «...ا ُُيَدِّ
(2)

. 

 ٤مً يٌلم أٟمقاع اًمرؤى وإطملم، وم٤مًمرؤي٤م ىمد شمٙمقن سمِم٤مرة ُمـ اهلل، وىمد شمٙمقن ؿمٞمئ ومٝمذا احلدي٨م 

ُم٤م يراه اًمٞمامين  ُمـ طمدي٨م اًمٜمٗمس، وىمد دملء اًمث٤مًمث٦م وهل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، ومام اًمذي يْمٛمـ ًمٜم٤م أن

 رؤي٤م ُمـ اهلل أو سمِم٤مرة طمًٜم٦م ـمٞم٦ٌم، وم٘مد يٙمقن ُم٤م يراه اًمٞمامين طمدي٨م ٟمٗمس، أو طمٚمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من.

مجٞمع اعمرائل شمٜمحٍم "، وم٘م٤مل:وىمد سملم اإلُم٤مم اسمـ طمجر مجٞمع ُم٤م يراه اإلٟم٤ًمن ذم ٟمقُمف شمٗمّمٞملً 

شم٘مع ًمٖمػمهؿ سمٜمدور، وهل رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء، وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اًمّم٤محللم، وىمد  افصادؿة: قمغم ىمًٛملم:

وهل ٓ شمٜمذر سمٌمء، وهل  األضغاث:وهل اًمتل شم٘مع ذم اًمٞم٘مٔم٦م قمغم وومؼ ُم٤م وىمٕم٧م ذم اًمٜمقم، 

أٟمقاع: إول: شملقم٥م اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمحزن اًمرائل، يم٠من يرى أٟمف ىمٓمع رأؾمف وهق يتٌٕمف، اًمث٤مين: أن 

، اًمث٤مًم٨م: أن وٟمحقه ُمـ اعمح٤مل قم٘ملً  يرى أن سمٕمض اعملئٙم٦م شم٠مُمره أن يٗمٕمؾ سمٕمض اعمحرُم٤مت ُمثلً 

يرى ُم٤م شمتحدث سمف ٟمٗمًف ذم اًمٞم٘مٔم٦م أو يتٛمٜم٤مه، ومػماه يمام هق ذم اعمٜم٤مم، ويمذا رؤي٦م ُم٤م ضمرت سمف قم٤مدشمف 

، وقمـ اعم٤ميض اً ، وقمـ احل٤مل يمثػم٤مً ذم اًمٞم٘مٔم٦م، أو ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم ُمزاضمف، وي٘مع قمـ اعمًت٘مٌؾ هم٤مًمٌ

 .(3)"ىمٚمٞملً 

 السؤٓا بني املَدٓني ّاالثين عشسٓ٘:: ًاخامس
ين وأٟمّم٤مره ٓ زاًمقا يًتِمٝمدون قمغم صح٦م اًمرؤي٤م يمحج٦م ؾم٤مـمٕم٦م وسمره٤من واوح، ن اًمٞمامإ

َٞمٕم٦مسم٤مًمرؤى اًمتل ضم٤مءت قمـ إئٛم٦م، وروي٧م ذم ُمّم٤مدر  ُمـ  ؿعمٕم٤مروٞمٝم قني٘مقًم ، ويم٠مهنؿ اًمِمِّ

َٞمٕم٦م ، إذا يم٤مٟم٧م اًمرؤى ُمروي٦م وُمتقاشمرة ذم ُمّم٤مدرٟم٤م، وأىمررشمؿ هب٤م، ومل شمًتٓمٞمٕمقا آصمٜمل قمنمي٦م اًمِمِّ

ػمٟم٤م، ومل ، ومٚمَؿ صدىمتؿ هم٤م قمغم إُم٤مُمٜم٤م وُمٝمديٜم٤م؟ ومام رآه همػمه، رآه هقشمٜمٙمروهن إٟمٙم٤مره٤م، ومٚمؿَ 

                                                 
، 8ًٕمدي، ص، شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ: قمٌداًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًم ( ومقائد ُمًتٜمٓم٦ٌم ُمـ ىمّم٦م يقؾمػ1)

 .اًمًٕمقدي٦م -م، ُمٙمت٦ٌم أوقاء اًمًٚمػ، اًمري٤مض3222هـ=1/1232ط

 .(3222)، طمدي٨م 1323صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمرؤي٤م، ص( 3)

 .(سمتٍمف()13/222ج)اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري، ( 2)



 

(221) 

 

َٞمٕم٦مأي -واحل٤مل أهنؿ":اًمٞمامين أٟمّم٤مرشمّمدىمقٟم٤م، طمتك ىم٤مل أطمد  ي٘مرؤون ذم ُمّم٤مدر -اإلُم٤مُمٞم٦م اًمِمِّ

َٞمٕم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م أيمثر ُمـ واىمٕم٦م ؾم٤ممه٧م ومٞمٝم٤م اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م سم٤مشم٤ٌمع احلؼ، وإُمثٚم٦م: جملء  اًمِمِّ

اهتداء وه٥م اًمٜمٍماين  ويمذا واىمؽماهن٤م سم٤مإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري،-قمٚمٞمٝم٤م اًمًلم-ساًمًٞمدة ٟمرضم

ًمٜمٍمة احلًلم، واؾمتِمٝم٤مده سملم يديف ذم يقم قم٤مؿمقراء، وإؾملم ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص 

 .(1)"إُمقي وإيامٟمف سمرؾمقل اهلل
َٞمٕم٦م٤مدر دًمٞمؾ ُمـ ُمّماًمواًمِم٤مهد ُمـ ذيمر  َٞمٕم٦م ، أن اًمرؤى ُمٕمتٛمدة ًمدىاًمِمِّ ٚمامذا ، وماًمِمِّ

 أٟمٙمروه٤م قمغم اًمٞمامين عم٤م رآه٤م أو ُرؤي٧م ًمف.

َٞمٕم٦موم اعمٕم٤مسون أٟمٙمروا قمغم اًمٞمامين ُم٤م رآه، ذم طملم ىمد اُمتألت ُمّم٤مدرهؿ وُمراضمٕمٝمؿ  ٤مًمِمِّ

سم٤مًمرؤى واًمٚم٘م٤مءات سم٤مإلُم٤مم اًمٕمًٙمري، ويمذا أٟمٙمروا رؤي٦م اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري، أو رؤي٦م أطمد إئٛم٦م 

أو همػمه، رؾمقل اإلُم٤مم -أمحد احلًـ اًمٞمامين-ًمدضم٤ملوقمٚمٞمف ومل ـمريؼ عمٕمروم٦م أن هذا ا"ٕي أطمد، 

اعمٝمدي ُمـ اعمٜم٤مم، ٕن ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد، سمؾ ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٕمرف سم٤معمٜم٤مم أٟمف ص٤مدق أو يم٤مذب أو 

 .(2)"٤مً ذقمٞم ُم١مُمـ أو وم٤مؾمؼ، وٓ إصم٤ٌمت أي صٗم٦م ًمف أو ًمٖمػمه، ًمٜمرشم٥م قمٚمٞمف طمٙمامً 
إن ادوؿف افؼظي جتاه "ٟمّمٝم٤م:و ،-اًمًٞمد اًمًٞمًت٤مين-٤م ُمرضمٕمٞمتٝمؿصمؿ اًمٗمتقى اًمتل أومتك هب

مباَشة أو ظن ضريق افرؤيا دم زمن افغقبة افؽزى  -أرواحـا ؾداه-من يزظم افؾؼاء بنمام افعرص 

من أوامر أو ؽرها، بل  يتؿثل دم ظدم تصديؼه ؾقام يّدظقه وظدم األخذ بام يـسبه إفقه 

ألمور ادعؾومة بطالَّنا ـبعض ما من ا -صؾوات اهلل وشالمه ظؾقه -واإلكؽار ظؾقه ؾقام ُيؽقه ظـه

ُذـر أظاله، وكحن َّنقب بنخواكـا ادممـغ وؾؼفم اهلل دراضقه أن ٓ يـساؿوا وراء مثل هذه 

افدظاوي وٓ يسامهوا دم كؼها وافسويج هلا بلي كحو من األكحاء وكـصحفم بافتحرز ظن 

بارك وتعاػ أن يعجل دم ؾرج أصحاِبا واتباظفم ما مل يسـوا هذا افسبقل، وكترضع إػ اهلل ت

 .(3)"وجيعؾـا من أكصاره وأظواكه إمامـا صاحب افعرص 
َٞمٕم٦مواًمرد قمغم هذا وهمػمه ُمـ  اعمٕم٤مسيـ: هق سم٤مًمرضمقع إمم اعمّم٤مدر واقمتامديمؿ عم٤م رآه  اًمِمِّ

 أئٛمتٙمؿ، ومٚمَؿ أٟمٙمرشمؿ قمغم اًمٞمامين، ومٛمـ سم٤مب أومم، واًمٕم٘مؾ ي٘مره، ُم٤م دُمتؿ ىمد صدىمتؿ سمام رآه 

                                                 
 .22( اعمٕمؽموقن قمغم ظمٚمٗم٤مء اهلل، ص1)

 .121( دضم٤مل اًمٌٍمة، ص 3)

 .182ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم اًمٗمّمؾ إول، ص( 2)



 

(223) 

 

 وقمٚمامؤيمؿ، ومّمدىمقا سمام رآه اًمٞمامين، وإٓ وم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم اجلٛمٞمع وُمـ اجلٛمٞمع.آئٛمتٙمؿ 

َٞمٕم٦موسمتّمٗمح ُمراضمع  سمذيمر اًمرؤى سم٤مإلُم٤مم وهمػمه، ومٛمٜمٝم٤م: اًمٖمٞم٦ٌم  ٤مً سم٤مًمٖم ٤مً ٟمجد اهتامُم اًمِمِّ

ًمٚمٓمقد، واًمٜمجؿ اًمث٤مىم٥م ًمٚمٓمؼمد، واعمٜم٤مىم٥م ًمٜمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري
(1)

، وهمػمهؿ ُمـ أقملم 

َٞمٕم٦م وم٘مط ًمٚمرؤى، وقمغم رأؾمٝم٤م: يمت٤مب: )ضمٜم٦م اعم٠موى ذم ذيمر ُمـ وم٤مز سمٚم٘م٤مء  ، سمؾ ووٕم٧م يمت٥ماًمِمِّ

ؿال "أو ُمٕمجزشمف ذم اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى(، وًمٜم٠مت سم٤محلٙم٤مي٦م اًم٤ًمدؾم٦م واخلٛمًلم، وومٞمٝم٤م:   احلج٦م

افعامل افػاضل ادتبحر افـبقل افصؿداين احلاج ادوػ رضا اهلؿداين دم ادػتاح األول من افباب 

ؿد يظفر كػسه ادؼدشة فبعض   فـبوة دم مجؾة ـالم فه دم أن احلجةافثافث من ـتاب مػتاح ا

َقعةخواص  ؿد أطفر كػسه افؼيػة ؿبل هذا بخؿسغ شـة فواحد من افعؾامء ادتؼغ   : أكهافشِّ

ادوػ ظبدافرحقم افدماوكدي افذي فقس ألحد ـام دم صالحه وشداده، ؿال: وؿال هذا افعامل دم 

دم جفة افؼبؾة،  اً واؿػ اً بحقث ٓ تبرص افعغ صقئ اً داري دم فقؾة مظؾؿة جددم   ـتابه: إن رأيته

 .(2)"وـان افـور يسطع من وجه ادبارك حتى أين ــت أرى كؼوش افػراش ِبذا افـور
وم٠مُم٤م "واًمرؤي٤م قمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن ُمـ اإلُم٤مم ومٝمل وطمل يمام هل ًمألٟمٌٞم٤مء،

ومل شمٙمقن إٓ ص٤مدىم٦م، وهل وطمل ذم احل٘مٞم٘م٦م، وُمٜم٤مُم٤مت  ،-صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ-إٟمٌٞم٤مءُمٜم٤مُم٤مت 

 .(3)"٤مً وصدىم ٤مً ، وٓ شمٙمقن ىمط إٓ طم٘م٤مً ضم٤مري٦م جمرى اًمقطمل، وإن مل شمًؿ وطمٞمإئٛم٦م 
أخزين "سمؾ ضم٤مء ذم ُمّمدر آظمر ًمدى أقملُمٝمؿ، رواي٤مت شمٜمص قمغم رؤي٦م اًم٘م٤مئؿ، وُمٜمٝم٤م:

رزق اهلل، ؿال: حدثـي موشى افؼاشم، ظن حمؿد بن يعؼوب، ظن حمؿد بن ُيقى، ظن احلسغ بن 

وهي -بن حمؿد بن افؼاشم بن محزة بن موشى بن جعػر ؿال: حدثتـي حؽقؿة بـت حمؿد بن ظع

 .(4)"فقؾة موفده وبعد ذفك  أَّنا رأت افؼائم  ظؿة احلسن
                                                 

اًمًٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري، اسمـ اًمًٞمد حمٛمد ضمٕمٗمر اعمتّمؾ ٟمًٌف سم٤مًمًٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل ص٤مطم٥م إٟمقار  :هق( 1)

يم٤مت أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، اٟمٔمر: ُمًتدرهـ، 1223هـ، وشمقذم ؾمٜم٦م 1232سملء ؾمٜم٦م وًمد ذم يمراًمٜمٕمامٟمٞم٦م، 

 .(سمتٍمف()3/223ج)

سم٤معمجٚمد اًمث٤مًم٨م واخلٛمًلم  ٤مً ( هذا اًمٙمت٤مب ًمٚمٕملُم٦م اعمػمزا طمًلم اًمٜمقري اًمٓمؼمد، وىمد رضمٕم٧م إًمٞمف ُمٚمح٘م3)

 .222(، ص22ُمـ سمح٤مر إٟمقار، طمٙم٤مي٦م)

 ()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(.3/21ج)يمٜمز اًمٗمقائد، (2)

ذيمر ُمـ رأى اإلُم٤مم اًمث٤مين "، سم٤مب(3/221ج) قمغم اًمٕم٤ٌمد، ًمٚمِمٞمخ: اعمٗمٞمد، ؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م طمج٩م اهلل( اإلر2)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ("قمنم وـمرف ُمـ دٓئٚمف وسمٞمٜم٤مشمف



 

(222) 

 

هلؿ،  اً واًمٚم٘م٤مءات ؾمٜمد وقمٚمٞمف، وم٢من اعمٝمديلم يرون ومٞمام ذيمر ُمـ هذه اًمرواي٤مت ذم اًمرؤى

 وإذا اًمٜم٤مس، إمم سمٕمثتٝمؿ قمٜمد اهلل ظمٚمٗم٤مء ىمٌٚمف سمف اطمت٩م سمام  احلًـ أمحد ًمًٞمدا اطمت٩م" وم٘م٤مًمقا:

 قمرف هب٤م اهلل اًمٜم٤مس إمم طم٤ميمٛمٞم٦م ودقمقشمف وقمٚمٛمف إهلل ظمٚمٞمٗم٦م يمؾ ٓؾمؿ اعمِمخص يم٤من اًمٜمص

ذم زقمٛمف –وم٤مًمٞمامين  ،)1("اًمٞمقم احلًـ أمحد اًمًٞمد أدًم٦م ذاهت٤م ومٝمل اًم٤ًمسم٘ملم، اهلل اًمٜم٤مس ظمٚمٗم٤مء

د سم٤مًمرؤي٤م، وًمٞمس همػمه، ومٝمق اًمذي يرى، ورؤيتف هل احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس، سمؾ هق اعم٘مّمق-وأشم٤ٌمقمف

وذم آظمر اًمزُم٤من هٜم٤مك طمجت٤من ؾمٞمٔمٝمران، احلج٦م " ضم٤مءوا سمٙملم ُم٤م أٟمزل اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من، وومٞمف:

)ُمٚمؽ يقم اًمديـ(، واًمٜم٤مس  إومم يٙمقن فمٝمقره ًمٚمتٛمٝمٞمد واإلقمداد، واًمث٤مين هق احل٤ميمؿ اًمٕم٤مدل

، وًمذا وم٤مًمذي ؾمٞم١مول هل٤م شمٚمؽ اًمرؤى هق احلج٦م اعمٛمٝمد عمٚمؽ اً واؾمتٕمداد اً حتت٤مج اعمٚمٙمقت إقمداد

 .(2)"يقم اًمديـ، وهق اًمذي ذيمرشمف وصٞم٦م رؾمقل اهلل سم٠مٟمف أول اعم١مُمٜملم
َٞمٕم٦موُيرد قمٚمٞمف: شمّمدى أطمد  واًم٘مقل  "ًمدقم٤موي اًمٞمامين ذم إطملم واًمرؤى، وم٘م٤مل: اًمِمِّ

قمٞم٦م، وٓ ذم اعمقوققم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م، اًمّمحٞمح هق أن إطملم ًمٞم٧ًم سمحج٦م ذم إطمٙم٤مم اًمنم

ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م يدل  اً واطمد قمـ اًمٕم٘م٤مئد اعمٝمٛم٦م، وذًمؽ ُٕمقر، ُمٜمٝم٤م: أٟم٤م مل ٟمجد دًمٞملً  ومْملً 

قمغم طمجٞم٦م إطملم ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، أو اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م، وأن أطمٙم٤مم اهلل ٓ شمث٧ٌم 

 .(3)"سم٤مٕطملم
َٞمٕم٦موسم٤مًمرضمقع إمم ُمّم٤مدر   وومٞمف ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف أن  (اًمٙم٤مذم)ٝم٤م، يمت٤مب ، وقمغم رأؾماًمِمِّ

ىم٤مل: ُم٤م شمروي هذه اًمٜم٤مص٦ٌم؟   قمـ أيب قمٌداهلل "إطمٙم٤مم ٓ شم١مظمذ ُمـ اًمرؤى وإطملم، 

وم٘مٚم٧م ضُمٕمٚم٧م ومداك ذم ُم٤مذا؟ وم٘م٤مل: ذم آذاهنؿ، وريمققمٝمؿ، وؾمجقدهؿ، وم٘مٚم٧م: إهنؿ ي٘مقًمقن: إن 

 .(4)"أقمز ُمـ أن ُيرى ذم اًمٜمقم-قمزوضمؾ-أيب سمـ يمٕم٥م رآه ذم اًمٜمقم، وم٘م٤مل: يمذسمقا: وم٢من ديـ اهلل

                                                 
قمغم خترص٤مت ضملل اًمديـ اًمّمٖمػم اًمتل شمٗمقه هب٤م ود اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م  اً ( صٖمػم يٜم٤مـمح اًمًح٤مب، رد1)

م، إصدارات أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمدي، 3213=هـ1/1222، ط31قملء اًم٤ًممل، صاعم٤ٌمريم٦م، شم٠مًمٞمػ: 

 (.129اًمٕمدد)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(28، صوقمٚمامً  ٤مً ( سملم يدي اًمّمٞمح٦م، ىمراءة ذم إطملم ُمٜمٝمج3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(313اًمِمٝم٥م إمحدي٦م قمغم ُمدقمل اعمٝمدوي٦م، ص (2)

 .(2/283ج)( اًمٙم٤مذم، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، 2)
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َٞمٕم٦مذم طملم أن أطمد أقملم  اًمٙمراضمٙمل-اًمِمِّ
(1)

وأُم٤م رؤي٦م "، ًمف يملم آظمر قمـ اًمرؤي٤م، وهق:-

أو ٕطمد إئٛم٦م ذم اعمٜم٤مم، وم٢من ذًمؽ قمٜمدي قمغم صملصم٦م أىم٤ًمم: ىمًؿ أىمٓمع قمغم   اإلٟم٤ًمن ًمٚمٜمٌل

ز ومٞمف اًمّمح٦م واًمٌٓملن، ومل أىمٓمع ومٞمف قمغم طم٤مل،  صحتف، وىمًؿ أىمٓمع قمغم سمٓملٟمف، وىمًؿ أضمق 

وم٠مُم٤م اًمذي أىمٓمع قمغم صحتف: ومٝمق يمؾ ُمٜم٤مم رأى ومٞمف اًمٜمٌل، أو أطمد إئٛم٦م، وهق وم٤مقمؾ ًمٓم٤مقم٦م أو 

آُمر هب٤م، وٟم٤مه قمـ ُمٕمّمٞم٦م أو ُمٌلم ًم٘مٌحٝم٤م، وىم٤مئؾ سم٤محلؼ أو داع إًمٞمف، أو زاضمر قمـ سم٤مـمؾ، أو ذام عم٤م 

 ذًمؽ، ًمٕمٚمٛمٜم٤م أن اًمٜمٌل واإلُم٤مم هق قمٚمٞمف، وأُم٤م اًمذي أىمٓمع قمغم سمٓملٟمف، ومٝمق يمؾ ُم٤م يم٤من قمغم ود

ص٤مطم٤ٌم طمؼ، وص٤مطم٥م احلؼ سمٕمٞمد قمـ اًم٤ٌمـمؾ، وأم اًمذي أضمقز ومٞمف اًمّمح٦م واًمٌٓملن ومٝمق 

، وٓ قمغم طم٤مل خيتص سم٤مًمدي٤مٟم٤مت، ٤مً وٓ ٟم٤مهٞم اً اعمٜم٤مم اًمذي يرى ومٞمف اًمٜمٌل أو اإلُم٤مم، وًمٞمس هق آُمر

 .(2)"وٟمحق ذًمؽ ٤مً او ضم٤مًمً ٤مً أو ُم٤مؿمٞم ٤مً ُمثؾ أن يراه رايمٌ
وي٘مٓمع سمّمح٦م رؤي٦م اًمٜمٌل ذم اعمٜم٤مم أو رؤي٦م أطمد إئٛم٦م، جيزم  هذه اًمٙمٚمامتومّم٤مطم٥م 

وسمنمط أن يرى أٟمف وم٤مقمؾ ًمٓم٤مقم٦م أو آُمر هب٤م، ُم٤م ؿم٤مهبف، وم٤مًمٞمامين قمغم هذا اًمٙملم عم٤م رأى اإلُم٤مم 

وىمقل احلؼ، ومٚمامذا يٜمٙمرون اعمٝمدي، وأُمره سم٤مإلُم٤مُم٦م واًمتٛمٝمٞمد ًمف، أٓ يٜمدرج هذا حت٧م إُمر 

 قمٚمٞمف؟!

 :: مْقف أٍل السي٘ مً السؤٚ ّاألحالوًاسادس
هل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، صمؿ اإلمج٤مع، ، -أهؾ اًمًٜم٦م-ٟم٤مإن اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة قمٜمد

ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع، واًم٘مقل سمذًمؽ وٕمٞمػ،  اً صمؿ اًم٘مٞم٤مس، وًمٞم٧ًم اًمرؤى وٓ إطملم ُمّمدر

ٕقمامل إمم اعمٜم٤مُم٤مت، وأىمٌٚمقا ىمقم اؾمتٜمدوا ذم أظمذ ا ٤مً ه١مٓء اطمتج٤مضم وأوٕمػ"وٓ ُيٜمٔمر إًمٞمف، 

اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ذم اًمٜمقم، وم٘م٤مل ًمٜم٤م: اشمريمقا يمذا، واقمٛمٚمقا  ٤مً وأقمروقا، ومٞم٘مقًمقن: رأيٜم٤م وملٟم

 .(3)"يمذا
  وقمٚمٞمف ومل شمّمٚمح إطملم وٓ اًمرؤى وٓ اعمٜم٤مُم٤مت، وٓ رء ُمـ هذا أن شمٙمقن دًمٞملً 

                                                 
ر ٌّم٤متآؾم"هـ، ًمف يمت٤مب 229قم٤مم  اعُمتََقرم  اًمٓمراسمٚمز،  أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمثامن اًمٙمراضمٙمل :( هق1)

لُم٦م اًمِمٞمخ آىم٤م سمرزك اًمٓمٝمراين، . اٟمٔمر: اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م،  اًمٕم"ذم اًمٜمص قمغم إئٛم٦م إـمٝم٤مر

 .ًمٌٜم٤من-م، دار إوقاء، سمػموت1982هـ=2/1222(، ط3/12ج)

 .3/23ج ٚمٙمراضمٙمل،قائد، ًم( يمٜمز اًمٗم3)

 )ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(28د اًمث٤مين، ص( آقمتّم٤مم، اعمجٚم2)
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م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وُم٤م دٓ إن اًمنمع ىمد طمدد أدًم٦م إطمٙم٤م :أوًٓ " ، وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب:٤مً ذقمٞم

قمٚمٞمف ُمـ اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح، ومل جيٕمؾ ُمـ أدًم٦م رؤي٤م زيد أو قمٛمرو ُمـ اًمٌنم همػم 

إن ُمٜم٤مسمع اًمرؤي٤م ُمتٕمددة، ومٝمل يم٤مًمٙمِمػ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق رمح٤مين، أو ٟمٗم٤ًمين، أو  :اً ثاكق اعمٕمّمقُملم.

إن اًمٜم٤مئؿ  :اً ثافث، أو ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م؟ مح٤مٟمٞم٦م، أو ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦مؿمٞمٓم٤مين، ومٛمـ أيـ ي٠ميت اًمٞم٘ملم سم٠من رؤي٤م وملن ر

اًمرؤي٤م  :اً رابع ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمتحٛمؾ، وهق همػم ُم٠مُمقن قمغم وٌط ُم٤م رآه، وًمذا ُرومع قمٜمف اًمتٙمٚمٞمػ.

قم٤مدة رُمقز وإؿم٤مرات ٓ يٗمٓمـ إمم طم٘مٞم٘متٝم٤م إٓ إىمٚمقن، وهلذه إُمقر اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن 

 .(1)"٤مً ذقمٞم اًمرؤي٤م ٓ شمّمٚمح ًمٚمحج٦م، وٓ شمتخذ دًمٞملً 
وأطمًٜم٤م اًمٔمـ سم٤مًمرائل، واومؽموٜم٤م صلطمف وورقمف، وأن ُم٤م رآه رؤي٤م ص٤محل٦م   ٚمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ وم

٤م سمِم٤مرة عمـ ؾمٚمؽ يمقهن "طمًٜم٦م،  وٓ شمٗمريؼ ذم ذًمؽ سملم اًمٞمامين أوهمػمه، ومل خترج اًمرؤي٤م قمـ

آؾمت٘م٤مُم٦م، وم٤مًمرؤي٤م حمٙمقُم٦م سم٤مًمنميٕم٦م، وًمٞم٧ًم طم٤ميمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وحمٚمٝم٤م اًمٌِم٤مرة واًمٜمذارة، ٓ 

 .(2)"واًم٘مْم٤مءإطمٙم٤مم 
أُم٤م ُم٤م ادقم٤مه اًمٞمامين أو اُدقمل ًمف، ومٝمق أىمرب إمم اخلٞم٤مٓت وإوه٤مم، وم٠مٟمك إلٟم٤ًمن يزقمؿ أٟمف 

وي٠مُمره أن  -هق اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري، وهق ذم إصؾ ًمٞمس ًمف وضمقد -٤مً يرى إُم٤مُم

 يٙمقن اخلٚمٞمٗم٦م واعمٛمٝمد ًمف، ومٝمذا ذم ُمٞمزان اًمٕم٘مؾ واًمنمع همػم ُم٘مٌقل.

٦م اخلقارق ًمٚمنميٕم٦م إن خم٤مًمٗم":ُم٤مم اًمِم٤مـمٌل اعم٠ًمًم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمنمع، وم٘م٤ملطمًؿ اإل٘مد وًم

دًمٞمؾ قمغم سمٓملهن٤م ذم ٟمٗمًٝم٤م، وذًمؽ أهن٤م ىمد شمٙمقن ذم فمقاهره٤م يم٤مًمٙمراُم٤مت وًمٞم٧ًم يمذًمؽ، سمؾ 

ُمـ أقمامل اًمِمٞمٓم٤من: يمام طمٙمك قمٞم٤مض قمـ اًمٗم٘مٞمف أيب ُمٞمنة اعم٤مًمٙمل أٟمف يم٤من ًمٞمٚم٦م سمٛمحراسمف  أقمامًٓ 

وىمد وضمد رىم٦م، وم٢مذا اعمحراب ىمد اٟمِمؼ وظمرج ُمٜمف ٟمقر قمٔمٞمؿ، صمؿ سمدا ًمف يّمكم ويدقمق ويتيع، 

 وضمف يم٤مًم٘مٛمر، وىم٤مل ًمف: متأل ُمـ وضمٝمل ي٤م أسم٤م ُمٞمنة، وم٠مٟم٤م رسمؽ إقمغم، ومٌّمؼ ومٞمف، وىم٤مل: اذه٥م 

 ومٞمٝم٤م عم٤م قمرف أهن٤م  ي٤م ًمٕملم قمٚمٞمؽ ًمٕمٜم٦م اهلل، ومٝمذا وأؿم٤ٌمهف ًمق مل يٙمـ ًمٚمنمع طمٙمامً 

                                                 
ُمقىمػ اإلؾملم ُمـ اإلهل٤مم واًمٙمِمػ واًمرؤى وُمـ اًمتامئؿ واًمٙمٝم٤مٟم٦م واًمرىمك، اًمديمتقر يقؾمػ  (1)

 .ُمٍم -م، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، اًم٘م٤مهرة1992=هـ1/1212، ط132-133٘مرو٤موي، صاًم

عم٘مدد احلٜمٌكم أيب ، اإلُم٤مم اًمِمٝم٤مب اًمٕم٤مسمر ا"اًمٌدر اعمٜمػم ذم قمٚمؿ اًمتٕمٌػم"( ىمقاقمد شمٗمًػم إطملم اعمًٛمك 3)

ٕم٦م،  هـ، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: طمًلم سمـ حمٛمد مج292قم٤مم  اعُمتََقرم  اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداعمٜمٕمؿ، 

 ًمٌٜم٤من.-م، ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من، سمػموت3222هـ=1/1231، ط22ص
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 .(1)"ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م
، وإطملم همػم ذًمؽ، ٤مً إهن٤م ص٤محل٦م، وم٤مًمذي ي٠ميت هب٤م ُمٚمؽ، وشمٙمقن إهل٤مُمواًمرؤي٤م ُمـ طمٞم٨م 

اً وم٤مًمذي ي٠ميت هب٤م ؿمٞمٓم٤من، ومتٙمقن إًم٘م٤مء
(2)

، ويقوح اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ذًمؽ، ومٞم٘مقل: واًمٗمرق سملم 

عمرو٤مشمف، وُم٤م ضم٤مء سمف رؾمقًمف  ٤مً إهل٤مم  اعمٚمؽ، وإًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من ُمـ وضمقه: ُمٜمٝم٤م: أن ُم٤م يم٤من هلل ُمقاوم٘م

، وُم٤م يم٤من ًمٖمػمه همػم ُمقاومؼ عمرو٤مشمف ومٝمق ُمـ إًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من، وُمٜمٝم٤م: أن ُم٤م أصمٛمر ومٝمق ُمـ اعمٚمؽ

ًمف، ومه٦م ص٤مقمدة إًمٞمف ومٝمق ُمـ إًم٘م٤مء اعمٚمؽ، وُم٤م أصمٛمر ود ذًمؽ  اً قمغم اهلل وإٟم٤مسم٦م إًمٞمف وذيمر إىم٤ٌمًٓ 

ذم اًمّمدر ومٝمق ُمـ  ٤مً ذم اًم٘مٚم٥م واٟمنماطم اً وٟمقر ٤مً ومٝمق ُمـ إًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من، وُمٜمٝم٤م: أن ُم٤م أورث ُأٟمً

عمٚمؽ، وُم٤م أورث ود ذًمؽ ومٝمق ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وُمٜمٝم٤م: أن ُم٤م أورث ؾمٙمٞمٜم٦م وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٝمق ُمـ ا

ومٝمق ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وم٤مإلهل٤مم اعمٚمٙمل: يٙمثر ذم اًم٘مٚمقب  ٤مً واوٓمراسم ٤مً واٟمزقم٤مضم ٤مً اعمٚمؽ، وُم٤م أورث ىمٚم٘م

 اًمٓم٤مهرة اًمٜم٘مٞم٦م اًمتل ىمد اؾمتٜم٤مرت سمٜمقر اهلل، ومٚمٚمٛمٚمؽ هب٤م اشمّم٤مل وسمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم، وم٢مٟمف ـمٞم٥م

يٜم٤مؾمٌف ومتٙمقن عم٦م اعمٚمؽ هبذا اًم٘مٚم٥م أيمثر ُمـ عم٦م اًمِمٞمٓم٤من، وأُم٤م اًم٘مٚم٥م  ٤مً ـم٤مهر ٓ جي٤مور إٓ ىمٚمٌ

اعمٔمٚمؿ اًمذي ىمد اؾمقد سمدظم٤من اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت وم٢مًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من وعمتف سمف أيمثر ُمـ عم٦م 

 .)3("اعمٚمؽ

 تعكٔب ّتعلٔل:
وع يمت٤مب ًمق شمّمٗمحٜم٤م صحٞمح اًمٌخ٤مري، وشمتٌٕمٜم٤م قمٜم٤مويـ اًمٙمت٥م داظمؾ اًمّمحٞمح، وُمق

اًمتٕمٌػم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، ٟمجد أن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ضمٕمؾ يمت٤مب اًمتٕمٌػم سملم يمت٤مب احلٞمؾ 

ويمت٤مب اًمٗمتـ، وأقم٘م٥م يمت٤مب اًمٗمتـ سمٙمت٤مب إطمٙم٤مم، وذيمر اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٕمٌػم 

 .٤مً ٟمحق مخ٦ًم وؾمتلم طمديث

، ٤مً ٤من اًمرضمؾ ص٤محلأمحد احلًـ اًمٞمامين، ومٚمٜمٗمؽمض صلح اًمرضمؾ، ومٚمق يم رآهوًْمٜمَُٕمد إمم ُم٤م 

ؾ اًمرضمُؾ درضم٦ًم قم٤مًمٞم٦ًم ذم اًمّملح واًمت٘مقى،  ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل : إن اًمرؤي٤م ص٤محل٦م، وهؾ ًمق طمّم 

قمـ أن ي١مؾمس عمذه٥م وومٙمر ضمديد،  هؾ ُيٌٜمك قمغم رؤي٤مه طمٙمؿ قمٛمكم أو قمٛمؾ  شمنميٕمل، ومْملً 

                                                 
 .(سمتٍمف ()322و3/322ج)ر: اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م، ( اٟمٔم1)

 .(سمتٍمف) 132، اًمديمتقر اًم٘مرو٤موي، صم واًمٙمِمػ واًمرؤىُمقىمػ اإلؾملم ُمـ اإلهل٤م ( اٟمٔمر:3)

ن، هـ، ظمرج أطم٤ميثف: ظم٤مًمد سمـ حمٛمد قمثام221قم٤مم  اعمَُتَقرم  يمت٤مب اًمروح، ًمإلُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م،  (2)

 .ُمٍم -م، ُمٙمت٦ٌم اًمّمٗم٤م سم٤مًم٘م٤مهرة3223=هـ1/1233، ط382ص
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،  طمٞم٨م خي٤مًمػ ومٞمف ؿمٞمٕمتف، صمؿ هق ذم إصؾ خم٤مًمػ عمٜمٝم٩م رؾمقل اهلل، وُمٜمٝم٩م اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام

وم٤مٟمتٗم٤مء اًمّملح  اً اًمتِمٙمٞمؽ ذم اًم٘مرآن، واٟمت٘م٤مص اًمّمح٤مسم٦م، وم٠مي قملُم٦م قمغم صلح اًمرضمؾ، إذ

طمٞم٨م ادقمك أٟمف رأى -قمٜمف ُمٕمٚمقم سمام ؾمٌؼ، واسمتٕم٤مده قمـ رؤي٤م اًمّم٤محللم ُمٗمٝمقم، ومام رآه اًمٞمامين

، ، ٓ خترج قمـ يمقهن٤م طمدي٨م ٟمٗمس، أو شملقم٥م ؿمٞمٓم٤من-اإلُم٤مم اعمٝمدي، وأظمؼمه أٟمف اعمٝمدي إول

 وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن ُم٤م رآه اًمٞمامين إُم٤م ظمٞم٤مل أو وهؿ.
 
 

 ّاليتٔج٘:
ُمـ أىمقى اعمّم٤مدر اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م دقمقشمف، وذاد قمٜمٝم٤م  اً إذا يم٤من اًمٞمامين اقمتٛمد اًمرؤي٤م ُمّمدر

أو طمج٦م حيت٩م هب٤م أطمد،  ٤مً ذقمٞم وأٟمّم٤مره، ومٚمؿ ي٘مؾ أطمد ومل يّمدر قمـ أطمد، أٟمف اقمتؼم اًمرؤي٤م دًمٞملً 

عمّمدر وؾم٘مط يمقٟمف طمج٦م ذقمٞم٦م، ؾم٘مط ُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف، وهق ارشمٙم٤مز دقمقة وسم٤مًمت٤مزم وم٢مذا سمٓمؾ هذا ا

اًمٞمامين قمغم اًمرؤى، ومل يّمح رء مم٤م ادقم٤مه اًمٞمامين، طمتك ًمق رأى آٓف اًمرؤى، أو رؤي٧م ًمف 

ُمليلم اًمرؤى، واقمت٤ٌمر اًمرؤي٤م طمج٦م ذقمٞم٦م، ومٝمق ًمألٟمٌٞم٤مء وم٘مط، ٕهنؿ حمروؾمقن ُمـ ىمٌؾ اًمقطمل، 

، ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمديـ، وُمٝمام ارشم٘مك ذم اًمٕمٚمؿ: ٤مً ذقمٞم ٕمتد سمٙمقن رؤيتف دًمٞملً وأُم٤م همػم إٟمٌٞم٤مء، ومل يُ 

ٕٟمف ٓ ُمٕمّمقم إٓ إٟمٌٞم٤مء، وإٟمٌٞم٤مء وطمدهؿ هؿ اًمذيـ يقطمك إًمٞمٝمؿ، وُمـ ؾمٌؾ اًمقطمل، 

، ويمذا ُم٤م يم٤من ًمًٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ، وهمػممه٤م، أُم٤م أن ي٠ميت اًمٞمامين  اًمرؤي٤م، وهل أول ُم٤م سُمدئ سمف ًمٚمٜمٌل

ًمف سمام طمدث ًمألٟمٌٞم٤مء، ومٝمذا ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق، ومٝمؿ أٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن حمٗمقفمقن،  وي٘مٞمس ُم٤م طمدث

وأٟم٧م ي٤م يامين ذو ظمٓم٠م وُمٗمتقن، وسمٕمد اعمح٤موٓت اجلٝمٞمدة ُمـ اعمٝمديلم إلصم٤ٌمت دقمقة اًمٞمامين سمام 

 رآه، أو رؤي ًمف، ٟم٘مقل هلؿ: ًم٘مد وؾ ؾمٕمٞمٙمؿ، ومخ٤مب فمٜمٙمؿ، وسمٓمٚم٧م دقمقشمٙمؿ.
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 ملدص الفصل الجالح
 :التالٔ٘ يكاطالالجالح، يف  ّٓتلدص الفصل

زيؾ هتٛم٦م حتريػ اًم٘مرآن قمـ ُمٕمت٘مده، ًمٙمـ رضمحٜم٤م أٟمف يٛمٞمؾ إمم طم٤مول اًمٞمامين أن ياألّىل: 

اًمتحريػ، سمٕمدة أؾم٤ٌمب، ُمٜمٝم٤م: آقمؽماف سم٠من اًم٘مرآن ىمد زيد ومٞمف وٟم٘مص، واؾمتدٓٓشمف 

رومتف سم٠من اًمّمح٤مسم٦م ىمد طمرومقا اًم٘مرآن، وذيمرٟم٤م إدًم٦م قمغم ذًمؽ ذم طمٞمٜمف، صمؿ ادقم٤مء ُمٕم

اؾمٛمف: )اعمتِم٤مهب٤مت( ذم أرسمٕم٦م أضمزاء، طمقى ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٤مت  ٤مً سمٛمتِم٤مسمف اًم٘مرآن، وووع يمت٤مسم

، ويمذا يمت٤مب )اجلقاب اعمٜمػم قمؼم وشم٠مويلت سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمام ووع ًمف يملم اهلل

إصمػم( و اًمذي جيٞم٥م ومٞمف قمغم أؾمئٚم٦م اجلامهػم قمؼم آٟمؽمٟم٧م أو اًمؼميد، وهذان اًمٙمت٤مسم٤من 

 ًمدى اًمٞمامين .يٕمؼمان سمقوقح قمام 

اٟمزًمؼ اًمٞمامين وأشم٤ٌمقمف ذم ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م واهت٤مُمٝمؿ سم٤مًمردة سمٕمد رؾمقل اهلل، وهق اقمت٘م٤مد  الجاىٔ٘:

اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، صمؿ اًمتجٜمل قمغم زوضم٤مت رؾمقل اهلل اًمٓم٤مهرات اًمٕمٗمٞمٗم٤مت 

اًمؼميئ٤مت ُمـ اي اهت٤مُم٤مت أو اومؽماءات، وشمرشم٥م قمغم اقمت٘م٤مدهؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م قمدم ىمٌقهلؿ 

قمـ رؾمقل اهلل وُم٤م ٟم٘مٚمف اًمّمح٤مسم٦م قمٜمف، وقمٚمٞمف وم٤مًمًٜم٦م قمٜمدهؿ هل ُم٤م شمقاشمرت قمـ ُم٤م ضم٤مء 

ُمـ ُمّم٤مدر  اً ُمـ أسمقاب اًمتنميع، وُمّمدر ٤مً إئٛم٦م وآل اًمٌٞم٧م،  وسمذًمؽ وم٘مد أهمٚم٘مقا سم٤مسم

 اًمقطمل إؾم٤مؾمٞم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم.

َٞمٕم٦معم٤م يم٤من ىمقل اإلُم٤مم قمٜمد الجالج٘: ُمًٛمقع آصمٜمل قمنمي٦م هق احلج٦م وًمٞمس همػمه، وم٘مقًمف  اًمِمِّ

وـم٤مقمتف واضمٌف، وهق ُمٕمّمقم، يمؾ هذا وهمػمه مم٤م ىم٤مًمقا سمف ذم اإلُم٤مم يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٞمامين ذم 

قمٚمٞمف، وُمـ  ٤مً ، ُمـ ظم٤مًمٗمف يم٤من ُمٚمتقي٤مً واضم٥م اًمٓم٤مقم٦م ُمنمقم ٤مً ٟمٔمر أشم٤ٌمقمف ومٙم٤من ُمٕمّمقُم

َٞمٕم٦ماًمتقى قمٚمٞمف يم٤من ذم اًمٜم٤مر، وسمذًمؽ وم٘مد طمٙمؿ قمغم يمؾ  اًمذيـ مل ي٘مروا سمدقمقشمف أهنؿ  اًمِمِّ

 ٜمٝم٩م آل اًمٌٞم٧م، وشمٓم٤مول قمغم ُمراضمٕمٝمؿ ووم٘مٝم٤مءهؿ.خم٤مًمٗمقن عم

وطمج٦م حيت٩م سمف، وهذا أصٚمف قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م،  اً اقمتٛمد اًمٞمامين اًمرؤي٤م ُمّمدر السابع٘:

أن اًمرؤي٤م هل٤م ىمدؾمٞم٦م ذم ُمذهٌٝمؿ، ًمٙمـ عم٤م ىمدؾمٝم٤م اًمٞمامين واقمتٛمده٤م يمٛمّمدر ذم ُمذهٌف 

ه قمٜمٝمؿ، واًمذي ئمٝمر أٟمف ىمد شمقضمد ويم٠مٟمف أشمك سم٠مُمر ُمٌتدع، وإصؾ أٟمف أظمذ صم٤مروا قمٚمٞمف،
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أدًم٦م ُمٕمتٛمدة ذم اعمذه٥م آصمٜمل قمنمي وقمٜمدُم٤م يٜم٤مدي هب٤م اًمٞمامين يٗمًدوهن٤م قمٚمٞمف، وٓ 

 يٕمؽمومقن سم٤مؾمتدًٓمف هب٤م.

ًمٕمؾ ُمـ اخللف اًمقاوح واًم٤ٌمرز سملم اإلُم٤مُمٞم٦م واعمٝمديلم، ىمْمٞم٦م اًمٕم٘مؾ، وم٤مًمٕم٘مؾ قمٜمد  اخلامس٘:

ر اًمتنميع، وىم٤مًمقا سم٤مطمًـ واًم٘مٌح آصمٜمل قمنمي٦م طمج٦م ُم٘مدؾم٦م وهق ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مد

اًمٕم٘مٚمٞملم، وأن ُمدار إُمقر وإطمٙم٤مم يٙمقن سم٤مًمٕم٘مؾ، وُم٤م يراه اًمٕم٘مؾ هق اعمٕمتٛمد، 

وظم٤مًمٗمٝمؿ اعمٝمديقن وأٟمٙمروا قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ سم٘مقهلؿ إن اًمٕم٘مؾ حمٙمقم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٝمام 

 ُمّمدرا اًمتنميع، وًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ رء ؾمقى ومٝمؿ اًمٜمّمقص وإقمامل اًمٗمٙمر.

 

 



(043) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

:

 

 
 
 
 
 
 
 

ِِّدََِنـال ُفِْقـَم َُـه ًَـً ِمٓ  الـُنَدـالـِفـنَي لـَـ

 السابعالفصل 

  

 العالق٘ بني املَدٓني ّاالثين عػسٓ٘

  
 مْقف املَدٓني 

 مً الفسم اإلضالمٔ٘ األخسٚ

  

َٔع٘العالق٘ بني املَدٓني ّفسم   الػِّ
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 مدخل:
-احلدي٨م سمٕمد قمرض ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕم٘م٤مئد اعمٝمديلم، سمداي٦م سم٤معمٕمت٘مدات اخل٤مص٦م هبؿ، ؾمٞمٙمقن

قمـ ُم٤ًمئؾ آشمٗم٤مق وآظمتالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م،  ذم هذا اًمٗمّمؾ -سمٛمِمٞمئ٦م اهلل

َٞمٕم٦مهق ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م وُمرضمٕمٞم٤مهتؿ، وُم٤م ُمقىمػ وٕهنؿ اٟمِم٘مقا قمـ اإلُم٤مُمٞم٦م، ومام   اًمِمِّ

َٞمٕم٦ماإلُم٤مُمٞم٦م ُمٜمٝمؿ، وسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٌح٨م قمام يتٕمٚمؼ سم ، ٟمتٓمٚمع ًمٚمٌح٨م قمـ ومرق ظم٤مرج ٤مًمِمِّ

َٞمٕم٦م ، يم٤مخلقارج واعمٕمتزًم٦م، ُم٤م هق ُمقىمػ اعمٝمديلم ُمٜمٝمؿ، وُم٤م ُمقىمػ اعمٝمديلم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، اًمِمِّ

َٞمٕم٦ماًمهؾ ٟمٔمرهتؿ إمم أهؾ اًمًٜم٦م يمٜمٔمرة  اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، أم ختتٚمػ قمٜمٝم٤م، يمؾ هذه  ِمِّ

إوضمف، ؾمتتْمح ُمـ ظمالل ُمٜم٤مىمِم٦م آراء يمؾ ـمرف، واقمت٘م٤مد اعمٝمديلم ومٞمٛمـ خي٤مًمػ ومٙمرهؿ، 

وي٘مػ ود دقمقهتؿ، وهذا ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم هذا اًمٗمّمؾ، واهلل اعمًتٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالن، وًمٜمٌدأ 

 سم٤معمٌح٨م إول، وومٞمف:
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 الفصل األّل: املعتكدات اخلاص٘ باملَدٓني

 العالق٘ بني املَدٓني ّاالثين عػسٓ٘
 املبخح األّل        

 ويشتمل عىل مطلبني: 

 أّجُ االتفام بني املَدٓني ّاالثين عػسٓ٘ املطلب األول:
 أّجُ االختالف بني املَدٓني ّاالثين عػسٓ٘ املطلب الثاني:
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 املطلب األّل: أّجُ االتفام بني املَدٓني ّاالثين عػسٓ٘
َٞمٕم٦م، سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م مج٤مقم٦م ظم٤مرضم٦م ُمـ -أشم٤ٌمع اًمٞمامين-إن مج٤مقم٦م اعمٝمديلم آصمٜمل قمنمي٦م، ومٛمـ  اًمِمِّ

َٞمٕم٦ماًمٓمٌٞمٕمل أن ٟمجد ىمقاؾمؿ ُمِمؽميم٦م سملم اعمٝمديلم  آصمٜمل قمنميي٦م، ومٛميـ ظميالل  َٞمٕم٦ماًمِمِّ ، وسملم اًمِمِّ

اؾمتدٓل اعمٝمديلم سمٜمٗمس إدًم٦م اًمتيل يًيتدل  ًمٜم٤م سمرز، -إول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م-ت٘مدُم٦ماًمٗمّمقل اعم

د شمٚميؽ اًم٘مقاؾميؿ اعمِميؽميم٦م ذم وؾميٞم٠ميت ددييوُميقاوم٘متٝمؿ ًمٕم٘م٤مئيدهؿ،  هب٤م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م، 

 اًمت٤مًمٞم٦م: ٜم٘م٤مطاًم

 العصن٘ .1

 التكٔ٘ .2

 البداٛ .3

 الػٔب٘ .4

 أزناٌ اإلمياٌ اعتكادٍه يف .5

 اعتكادٍه يف الكسآٌ .6

 اعتكادٍه يف الطي٘ .7

 اعتكادٍه يف الصخاب٘ .8

 تصّٓس اليصْص .9

 )العبادات، اليهاح ّغٌْٝ األضسٗ، اجلَاد، األمس باملعسّف ّاليَٕ عً امليهس(التػسٓعات .11

 الطٔي٘ .11

 تكدٓظ آل البٔت .12
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 :العصن٘ :أّاًل
ت اًمٕمّمٛم٦م ٓزُم٦م ، ومّم٤مر٤مً  إُم٤مُم، ويم٤من اًمٞمامين٤مً عم٤م يم٤من ُمـ ذوط اإلُم٤مم أن يٙمقن ُمٕمّمقُم

َٞمٕم٦موعم٤م يم٤من  اإلُم٤مم، ًمف، سم٤مقمت٤ٌمره هق اإلُم٤مُمٞم٦م ٓ يٕمؽمومقن سمدقمقشمف، وٓ ي٘مرون سم٢مُم٤مُمتف  اًمِمِّ

 وُمٝمدويتف أٟمٙمروا قمّمٛمتف.

وي٠ميت أطمد اًمدمه٤مء اًمذي أىمر سمٕمّمٛم٦م اًمٞمامين، ومٞم٠ًمًمف: يمٞمػ يًتزيد اعمٕمّمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ يمام هق 

٤مُمٕم٦م واجلٗمر وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م يمٚمٝم٤م قمٚمؿ وًمٞم٧ًم هل ؟ ومٛمام أضم٤مب سمف: وم٤مجل وارد قمٜمٝمؿ

 .(1)"اًمٕمٚمؿ، سمؾ اًمٕمٚمؿ هق ُم٤م حيدث ذم يمؾ ؾم٤مقم٦م، وهق ُمـ اعمٕمّمقم وإمم اعمٕمّمقم
اًمتل ادقم٤مه٤م  ًميوب آدقم٤مءات ٌؾ ٛمِّ ٙمُ ُمُ  قهل ُمـ أشم٤ٌمقمفاًمٞمامين اًمٕمّمٛم٦م ًمٜمٗمًف، أو وم٤مدقم٤مء 

 ًمدقم٤موى اًمتل ضم٤مء هب٤م.اًمٞمامين ُمـ أول دقمقشمف اعمِمٌقه٦م، ومدقمقى اًمٕمّمٛم٦م سم٤مـمٚم٦م يم٤ًمئر ا

يٙم٤مد خي٤مًمػ اعمِم٤مَهد  اً ذم همػم ُمٕمّمقم أٟمف ُمٕمّمقم، حيٙمؿ سمحامىمتف واقمت٘م٤مده أُمرومٛمـ اقمت٘مد "

 .(2)"ٓ يدل قمٚمٞمف ٟمٔمر اًمٕم٘مؾ وٓ ضورشمف اً ُمـ إطمقال، وأُمر
َٞمٕم٦مويْم٤مف إًمٞمف أن دقم٤موى قمٛمقم  ومٛمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ذم ، سمٕمّمٛم٦م أئٛمتٝمؿ يمذًمؽ سم٤مـمٚم٦م اًمِمِّ

، ويمؾ ُمـ ادقمك ٓ ٟمٕمت٘مد اًمٕمّمٛم٦م ٕطمد سمٕمد رؾمقل اهلل  ٟمحـ اعمًٚمٛملم"اًمٕمّمٛم٦م، هق أٟمٜم٤م:

ومٝمق يم٤مذب، وم٤مإلٟم٤ًمن إٟم٤ًمن، يّمدر قمٜمف ُم٤م يّمدر قمـ  اًمٕمّمٛم٦م ٕطمد سمٕمد رؾمقل اهلل 

(3)"اإلٟم٤ًمن، ومٞمٙمقن ُمٜمف احلؼ واخلػم، ويٙمقن ُمٜمف اًم٤ٌمـمؾ واًمنم
وٓ يقضمد دًمٞمؾ ُمـ أطمد قمغم  ،

 ٓ يًٛمـ وٓ يٖمٜمل. ؿمخص أطمد، وُم٤م اؾمتدًمقا سمف قمغم قمّمٛم٦مقمّمٛم٦م 

َٞمٕم٦موم٢مذا يم٤من  أهؾ -اإلُم٤مُمٞم٦م أن، يٜمٙمرون قمغم اًمٞمامين ومج٤مقمتف ادقم٤مء اًمٕمّمٛم٦م، ومٜمحـ اًمِمِّ

َٞمٕم٦مٟم٘مقل: واًمٕمّمٛم٦م ٓ شمّمٚمح ًمٙمؿ وٓ عمـ أٟمٙمرشمؿ قمٚمٞمف، ومال أئٛم٦م  -اًمًٜم٦م ُمٕمّمقُملم، وٓ  اًمِمِّ

 اًمٞمامين ُمٕمّمقم، وقمٚمٞمف: وم٘مد سمٓمٚم٧م دقمقة اًمٕمّمٛم٦م ًمٚمجٛمٞمع.

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ()سمتٍمف( 332و333(، ص333اٟمٔمر: اعمتِم٤مهب٤مت، ؾم١مال رىمؿ) (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(335ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ص( 3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(34حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، ص ًمٚمِمٞمخاًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ، شمّمدير  (0)
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 :كٔ٘الت: ًاثاىٔ
ٓ يًتٓمٞمع أي ؿمٞمٕمل ُمٝمام يم٤من ومٙمره ُمذهٌف أن يتخغم قمٜمٝم٤م، ومٝمل دمري ذم إن قم٘مٞمدة اًمت٘مٞم٦م 

أومٙم٤مرهؿ جمرى اًمدم ذم اًمٕمروق، وىمد ىم٤مل هب٤م اعمٝمديقن، سمؾ فمٝمرت واوح٦م ذم ُمٕمت٘مداهتؿ، وًمٕمؾ 

اًمذي أسمرزه٤م، قمٜمدُم٤م شمٜم٤موًمقا احلدي٨م قمـ اًم٘مرآن، ومح٤موًمقا أن يٜمٗمقا اًمتٝمٛم٦م قمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ ي٘مٗمقن 

ُمقىمػ ُمـ يٛمًٙمؽ اًمٕمّم٤م ُمـ اًمقؾمط، ًمٙمـ مل يًٚمٛمقا سم٠من أومّمحقا قمـ ٟمٞمتٝمؿ اخلٌٞمث٦م، سمت٠ميٞمدهؿ 

 ًمتحريػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

وم٤مًمت٘مٞم٦م ُمٕمت٘مد أصٞمؾ ًمدى اجلٛمٞمع، وم٘مد أوضمٌٝم٤م اًمٗمري٘م٤من قمغم أٟمٗمًٝمؿ، وضمٕمٚمقه٤م إطمدى 

 ضورات ُمذهٌٝمؿ، سمؾ قم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمتل يت٘مرسمقن هب٤م إمم اهلل.

 :ٛالبدا: ًاثالج
َٞمٕم٦م٤م ذم ُمذه٥م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اعمًٚمؿ هبإن قم٘مٞمدة اًمٌداء  واعمٝمديلم، وإن يم٤من  آصمٜمل قمنمي٦م اًمِمِّ

 آصمٜم٤م قمنمي٦م ىمد طم٤موًمقا أن يٌٓمٚمقه٤م، أو ي٠موًمقا اًمٜمّمقص اًمتل وردت ومٞمٝم٤م، وم٤معمخ٤مسمط

َٞمٕم٦ماًمتل وىمع ومٞمٝم٤م  واًمتٜم٤مىمْم٤مت وىمع ومٞمٝم٤م اعمٝمديقن، ومتجدهؿ ي٘مقًمقن سم٤مًمٌداء ذم ُمقاوع  اًمِمِّ

اوع أظمرى ًمٞمس ومٞمٝم٤م سمداء، وقمغم يمؾ وم٘مقًمف سم٤مًمٌداء ذم ضمزء دون آظمر، ومٝمق إىمرار ُمٜمف سمٛمثؾ وُمق

 هذه اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ٓ شمّمح.

 :الػٔب٘: ًازابع
َٞمٕم٦مإن قم٘مٞمدة اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد إصٞمٚم٦م قمٜمد  ًمٙمٜمٝم٤م سملم اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م اشمٗم٤مق ، اًمِمِّ

حمٛمد سمـ  -رى واًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم اًمث٤مين قمنمواظمتالف، وم٤مٓشمٗم٤مق ذم أهنؿ ىم٤مًمقا: سم٤مًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖم

، وقمغم هذا ص٤مر اقمت٘م٤مد آصمٜمل قمنمي٦م، وظم٤مًمٗمٝمؿ اعمٝمديقن سم٠من وىمقع اًمٖمٞم٦ٌم -احلًـ اًمٕمًٙمري

اًمت٤مُم٦م ًمإلُم٤مم ٓ يٕمٜمل قمدم فمٝمقر ؾمٗمػم سمٕمده أو ممٝمد ًمف، وإٓ اهندُم٧م دقمقت اعمٝمديلم، وظُمًػ 

 هب٤م.

 آتػاق بقـفم من وجه:

اإلُم٤مم اعمٝمدي حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري، سمٜمققمٞمٝم٤م اًمّمٖمرى سمٖمٞم٦ٌم  وان اجلٛمٞمع أىمرإ

 ٤مًمٜمقاب إرسمٕم٦م ذم اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى، صمؿ سمقىمقع اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى سمقوم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمراسمع.واًمٙمؼمى، وسم
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 آختالف من وجه:

ظم٤مًمٗمقا آصمٜمل قمنمي٦م ذم يمقن وىمقع اًمٖمٞم٦ٌم اًمت٤مُم٦م سمقوم٤مة اًمًٗمػم أو اًمٜم٤مئ٥م اًمراسمع ن اعمٝمديلم إ

ٝمدي، هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمل اعمِم٤مهدة ًمق صح٧م اًمرواي٦م اًمتل ٟمّم٧م قمغم ٟمٗمل اعمِم٤مهدة، ًمإلُم٤مم اعم

ومٜمص اًمتقىمٞمع أيت قمـ اًمًٛمري ٓ يٜمٗمل اًمرؤي٤م وٓ آًمت٘م٤مء سم٤مإلُم٤مم، وهذا ُم٤م ادقم٤مه اعمٝمديقن، 

 ومت٧م ُمٜم٤مىمِمتف ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول.

 :: أزناٌ اإلمياًٌاطخام
قمـ قم٘مٞمدة آصمٜمل قمنمي٦م ذم ُم٤ًمئؾ اًمتقطمٞمد وأريم٤من اإليامن، مل ختتٚمػ قم٘مٞمدة اعمٝمديلم 

وم٤مقمت٘م٤مد اعمٝمديلم ذم اإليامن سم٤مهلل يتٗمؼ ُمع اقمت٘م٤مد آصمٜمل قمنمي٦م، ويمذا اإليامن سم٤معمالئٙم٦م، واًمٙمت٥م 

اًمًاموي٦م، واًمرؾمؾ، واًمٞمقم أظمر، اًم٘مدر، وًمٜمذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، ذم شمقطمٞمد إؾمامء 

ٟمٕمت٘مد: أن ُمـ صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم اًمثٌقشمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمامًمٞم٦م اًمتل شمًٛمك و" واًمّمٗم٤مت، وم٤مإلُم٤مُمٞم٦م شم٘مقل:

، هل يمٚمٝم٤م قملم ذاشمف، -يم٤مًمٕمٚمؿ، واًم٘مدرة، واًمٖمٜمك واإلرادة واحلٞم٤مة-سمّمٗم٤مت اجلامل واًمٙمامل

 .(1)"ٞم٧ًم هل صٗم٤مت زائدة قمٚمٞمٝم٤م، وًمٞمس وضمقده٤م إٓ وضمقد اًمذاتًم
وم٤مًمتقطمٞمد سم٤معمرشم٦ٌم إومم: ُمٕمروم٦م " ًمإلُم٤مُمٞم٦م، ومٞم٘مقل اًمٞمامين: ٤مً وي٠ميت اقمت٘م٤مد اعمٝمديلم ُمقاوم٘م

ًمرمح٦م ذاشمف، وىم٤مدر اٟمٓمقاء مجٞمع هذه إؾمامء ذم اًمذات اإلهلٞم٦م، أي أن اهلل رمحـ رطمٞمؿ، وا

وُمٕمروم٦م أن مجٞمع هذه إؾمامء همػم ُمٜمٗمٙم٦م قمـ اًمذات سمؾ هل اًمذات  ،...واًم٘مدرة ذاشمف

 .(2)"قمٞمٜمٝم٤م
٤من اإليامن ذم اعمٌح٨م إول يمام اشمْمح قمٜمد احلدي٨م قمـ أريم-٤مً أيْم -أي اعمٝمديقن-واشمٗم٘مقا

وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه "ذم إٟمٙم٤مر رؤي٦م اهلل قمزوضمؾ ذم أظمرة: ومٕم٘مٞمدة اإلُم٤مُمٞم٦م:  -ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژ قمـ اًمرؤي٦م اعم٤مدي٦م احلًٞم٦م اًمٌٍمي٦م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 ؤيتف ًمٞمًـ سم٤مًمٕملم وسمٛمِم٤مهدة اًم٘مقةيٕمٜمل: أن ر ...،[330]إٟمٕم٤مم: ژڦ ڤ ڤ

 ٟمٞم٦م، وم٢من هذا همػم ضم٤مئز قمغم اهلل شمٕم٤ممم، عم٤م يًتٚمزُمف ُمـ اجلًٛمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م واجلٝمتٞم٦م اًمٌٍمي٦م اجلًام

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(03( قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م، ص3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(33اًمتقطمٞمد، ًمٚمٞمامين، ص (3)
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 .)1("وهمػمه٤م
ُمـ ُم٤ًمئؾ  لم ذم ُم٠ًمًم٦مٗمري٘مأُم٤م قمـ أريم٤من اإليامن: ومٌٞمٜمٝمؿ اشمٗم٤مق، وًمٜم٘متٍم قمغم ىمقل اًم

ويمذًمؽ جي٥م اإليامن سمٙمتٌٝمؿ وُم٤م ٟمزل " اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م، وم٤مإلُم٤مُمٞم٦م شم٘مقل: اإليامن، وهل

ؿ، وأُم٤م اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ اعمقضمقدان أن سملم يدي اًمٜم٤مس، وم٘مد صم٧ٌم أهنام حمروم٤من قمام أٟمزٓ قمٚمٞمٝم

 .(2)"سم٥ًٌم ُم٤م طمدث ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ
وم٢من دريػ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ اعمقضمقدة اًمٞمقم أُمر ُم٘مٓمقع سمف، أو قمغم " ويمذا ىم٤مل اعمٝمديقن:

قمٛمك، وأيـ هؿ ه١مٓء؟ وإٓ ومٙمٞمػ إىمؾ راضمح قمٜمد يمؾ ُمٗمٙمر طمر يمن ىمٞمقد اًمت٘مٚمٞمد إ

حيتٛمؾ ُم١مُمـ سم٤مهلل أن يٜم٥ًم شمٚمؽ اًمٌذاءة واًمٗمحش إمم أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف، واًمتل ايمتٔم٧م هب٤م 

 .(3)"اًمتقراة
ومم٤م يٜمدرج د٧م اشمٗم٤مق اعمٝمديلم ُمع آصمٜمل قمنمي٦م، اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم شمٗمْمٞمؾ إئٛم٦م قمغم 

ٞم٤مء واًمرؾمؾ، وم٤معمٝمديقن ادقمقا اًمٕمٚمؿ إٟمٌٞم٤مء، أو ووع إئٛم٦م ذم ُمٜمزًم٦م ىمري٦ٌم ُمـ ُمٜمزًم٦م إٟمٌ

ًمٚمٞمامين، يمام ادقمك آصمٜمل قمنمي٦م اًمٕمٚمؿ ٕئٛمتٝمؿ، وزقمؿ اعمٝمديقن قمّمٛم٦م ًمٚمٞمامين، يمام أن اًمٕمّمٛم٦م 

جي٥م أن شمتقاومر ذم إئٛم٦م قمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م، وٟم٥ًم اعمٝمديقن اعمٕمجزة ًمٚمٞمامين، يمام أن آصمٜمل 

دقمقشمف وشم٠ميٞمده، وُمـ ادقم٤مء اعمٕمجزة قمنمي٦م شم٘مقل سمجقاز إشمٞم٤من اإلُم٤مم سم٤معمٕمجزة قمغم صدق 

عن حمؿد بن شاذان، قال: اجتؿع عـدي مخسامئة درهم ":ًمألئٛم٦م، ُم٤م ضم٤مء ذم سمح٤مر إٟمقار

كاقصة عرشين، فلمتؿتفا من عـدي، وبعثت هبا إىل حمؿد بن أمحد الؼؿي، ومل أكتب كم يل مـفا، 

 .(4)"اً فلكػذ إىل كتابه: وصؾت مخسامئة درهم لك فقه عرشون درمه
وُمـ ضمقاٟم٥م آشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمؿ، إدظم٤مل إئٛم٦م ذم ُم٤ًمئؾ اًمتقطمٞمد، وأريم٤من اإليامن، وم٠مدظمؾ 

اًمٗمري٘م٤من إئٛم٦م ذم شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وإًمقهٞم٦م، واًمرسمقسمٞم٦م، وأدظمٚمقهؿ ذم اإليامن 

 .سم٤معمالئٙم٦م، ويمذا ذم ريمـ اإليامن سم٤مًمرؾمؾ، وسم٤مًمٞمقم أظمر، وسم٤مًم٘مدر

                                                 
 .رضمع ؾم٤مسمؼ(()ُم0/230ج)، ( جمٛمققم٦م إؾمئٚم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(24( قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م، ص3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(26( اًمٕمجؾ، ص0)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(23/362ج)، "-صٚمقات اهلل قمٚمٞمف-ُمـ ُمٕمجزاشمفُم٤م فمٝمر  "اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار، سم٤مب  (3)
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 :الهسٓه الكسآٌ: ًاضادض
اًم٘مرآن  أُمقر يمثػمة، ُمٜمف ُمع اقمت٘م٤مد آصمٜمل قمنمي٦م ذموُمتٜم٤مؾمؼ  ت٘م٤مد اعمٝمديلم ُمتٜم٤مهمؿ إن اقم

اًمٙمريؿ، وم٤مقمت٘م٤مد اجلٛمٞمع طمقل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اقمت٘م٤مد دقم طمقًمف اعمٖم٤مًمٓم٤مت واعمالسم٤ًمت 

 اًمًقداء، واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم أومٙم٤مرهؿ هق اًمٕمٛمؾ سم٤مًمت٘مٞم٦م واًمٙمذب.

 حتريف الؼرآن: 

سمتحريػ اًم٘مرآن،  واًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من،   -نمي٦م واعمٝمديقنآصمٜمل قم-ي٘مقًمقن ٤مً وم٠مطمٞم٤مٟم

أظمرى حي٤موًمقن إزاًم٦م اًمٚمٌس واًمٖمٛمقض قمـ  ٤مً سمٕمدم اًمتحريػ، أو اًمتدسمٞمؾ، وأطمٞم٤مٟم ٤مً وأطمٞم٤مٟم

اعمْمٛمقن، ًمٙمـ اًمرائح٦م وم٤مطم٧م ُمـ اًمٙمت٥م، واًمٙمت٥م ـمٗمح٧م سم٤مًمرواي٤مت، واًمرواي٤مت شمث٧ٌم 

در أن دمد ذم سم٤مب اًمٜمقادر، ذم شمٚمؽ اًمٗمري٦م، وذم ُمّم٤مدرهؿ وأُمٝم٤مت يمتٌٝمؿ، وًمٞمس ُمـ اًمٜم٤م

قال: إن الؼرآن الذي جاء به   عن هشام بن سامل، عن أيب عبداهلل"أصقل اًمٙم٤مذم، رواي٦م:

 .(1)"سبعة عرش ألف آية  إىل حمؿد  جزائقل
قمغم اًمزي٤مدة قمغم اعمّمحػ اًمذي سملم  -اًمٙمٚمٞمٜمل-وذم ذًمؽ أيمؼم دًمٞمؾ قمغم اقمؽماف يمٌػمهؿ

تٝمٙمؿ قمغم أو اًم  هت٤مم ًمٚمقطمل، أو اًمتِمٙمٞمؽ ذم ٟمٌقة اًمرؾمقلأيديٜم٤م صمالصم٦م أوٕم٤مف، وومٞمف ا

 .اًمّمح٤مسم٦م واًمتجٜمل قمٚمٞمٝمؿ

، ومٝمذا ي٘متيض ؾم٘مقط ُم٤م ي٘م٤مرب صمٚمثل وآي٤مت اًم٘مرآن ٓ شمتج٤موز ؾمت٦م آٓف آي٦م إٓ ىمٚمٞمالً "

 .(2)"اًم٘مرآن، ومام أقمٔمؿ هذا آومؽماء، وهذه اًمرواي٦م وردت ذم اًمٙم٤مذم أصح يمت٤مب قمٜمدهؿ
  إمم اًم٘مقل سم٠مهن٤م اًمت٘مٞم٦م، اًمتل ُم٤مرؾمٝم٤م هذا اًمِمٞمٕمل، وهمػمه.وهذا اًمٗمٕمؾ ٓ يدومع إٓ

َٞمٕم٦ميمام ذيمرت ذم اعمٌح٨م إول ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، أن  ّاليتٔج٘: رسمام اٟم٘مًٛمقا واظمتٚمٗمقا  اًمِمِّ

إمم ومرق: ومريؼ ي٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآن ساطم٦م، وهذا رسمام اقمتٛمد قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙم٤مذم وهمػمه، 

هذا مل ي٘مع، ومِمٙمؽ ذم اًمرواي٤مت اًمتل ضم٤مءت ذم اًمتحريػ وومريؼ يرى سمٛمٜمع اًمتحريػ، وأن 

َٞمٕم٦مُمـ هذا اعم٠مزق، واعمٝمديقن ُمـ  ٤مً وىم٤مل سمٕمدم صحتٝم٤م، وومريؼ صم٤مًم٨م اقمتٛمد اًمت٘مٞم٦م خمرضم  اًمِمِّ

                                                 
 .36، رىمؿ533( ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، يمت٤مب ومْمؾ اًم٘مرآن، سم٤مب اًمٜمقادر، ص3)

َٞمٕم٦م( أصقل ُمذه٥م 3)  .333ٜمل قمنمي٦م، صاإلُم٤مُمٞم٦م آصم اًمِمِّ
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قمٛمدوا إمم ُم٤م ؾمٌؼ، ومت٤مرة ي٘مقًمقن سمٕمدم اًمتحريػ، وذيمروا إدًم٦م، وأظمرى سم٤مًمتحريػ، 

 غم ذيمر أدًم٦م اًمٗمري٘ملم دون أن يٍمطمقا سمٌمء.وذيمروا إدًم٦م، وصم٤مًمث٦م حي٤موًمقن أهنؿ ي٘متٍمون قم

 التفطري الباطين للكسآٌ الهسٓه:
: ٦م ذًمؽ٤ٌمـمٜمل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ،  وُمـ أُمثٚميمام اشمٗمؼ اعمٝمديقن ُمع آصمٜمل قمنمي٦م ذم اًمتٗمًػم اًم

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .[33-36]اًمرمحـ: ژڤ    ڤ ڤ ٹ

-اًمٌحريـ مه٤م: اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ذم اخلٚمؼ، أي قمكم ووم٤مـمٛم٦مإن "ومتٗمًػم اعمٝمديلم هلذه أي٦م:

قمٚمٞمٝمام -أي احلًـ واحلًلم ، وُمـ اًمت٘م٤مئٝمام ظمرج اًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من،-قمٚمٞمٝمام اًمًالم

 .(1)"اًمًالم
ق، ىم٤مل: يم٤من أسمق ذر ي٘مقل: إن هذه دوذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤م"وشمٗمًػم آصمٜمل قمنمي٦م:

 .(2)"احلًلمأي٦م ٟمزًم٧م ذم اًمٜمٌل وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ و
 خلل الكسآٌ:

ذم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وسم٤معمالطمٔم٦م ٟمجد ُمـ -اعمٝمديقن وآصمٜمل قمنمي٦م-اشمٗمؼ اًمٗمري٘م٤من

، واًمتل ووٕمٝم٤م ُمريمز (ُمقؾمققم٦م إؾمئٚم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م)إدًم٦م اًمتل رضمٕمقا إًمٞمٝم٤م، وم٤ٌمًمرضمقع إمم 

ظمٚمؼ اًم٘مرآن قمـ ُم٠ًمًم٦م  إسمح٤مث اًمٕم٘م٤مئدي٦م سم٢ميران، وم٘مد وضمف هلؿ ؾم١مال، وومٞمف: أريد شمٗمّمٞمالً 

روي عن " ُمـ قمرض ًمٚمرواي٤مت وإىمقال، ومٙم٤من اجلقاب هق آؾمتدٓل هبذه اًمرواي٦م، وومٞمٝم٤م:

جعؾت فداهك،   عبدالرحقم أكه قال: كتبت عذ يدي عبدادؾك بن أعني إىل أيب عبداهلل

 ُأختؾف الـاس دم الؼرآن، فزعم قوم أن الؼرآن كالم اهلل غر  خمؾوق، وقال آخرون: كالم اهلل

فنن الؼرآن كالم اهلل حمدث غر خمؾوق، وغر أزيل مع اهلل تعاىل ذكره، ...  : خمؾوق، فؽتب

، كان اهلل عزوجل وٓ يشء غر اهلل معروف وٓ جمفول، كان اً كبر اً وتعاىل عن ذلك عؾو

 عزوجل وٓ متؽؾم وٓ مريد، وٓ متحرك وٓ فاعل، فجؿقع هذه الصػات حمدثة غر حدوث 

 

                                                 
 .336اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

 .(3/333ج)، (06سم٤مب)( يٜم٤مسمٞمع اعمقدة، 3)
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 .(1)"ه، عزوجل ربـا، والؼرآن كالم اهلل غر خمؾوق، ...الػعل مـ
، وأن ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ٤مً وسم٤مـمٜم اً ، فم٤مهرآنيمام ؾم٤مر اجلٛمٞمع ذم ظمٜمدق واطمد، سم٘مقهلؿ، سم٠من ًمٚم٘مر

 اًمٙمريؿ ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اإلُم٤مم وطمده.

 :اليبْٓ٘ طي٘: الًاضابع
وهق وضمقد ظمرج اعمٝمديقن ُمـ ٟمٗمس ُمِمٙم٤مة آصمٜمل قمنمي٦م، سم٤مًم٘مقل اًمقاطمد ذم اًمًٜم٦م، 

اًمًٜم٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ رؾمقل اهلل، ًمٙمـ اًمذي ٟم٘مٚمٝم٤م إًمٞمٜم٤م هؿ اًمٕمؽمة اًمذيـ هؿ آل اًمٌٞم٧م وإئٛم٦م 

اعمٕمّمقُمقن، وٓ اقمت٤ٌمر سمام ٟم٘مٚمف اًمّمح٤مسم٦م، وم٤مًمّمح٤مسم٦م ذم ٟمٔمرهؿ همػم قمدول، ومال يٕمتدون 

سمٜم٘مقٓهتؿ وٓ سمٛمروي٤مهتؿ، وم٤مًمًٜم٦م قمٜمدهؿ ُم٘مّمقرة قمٚمٞمٝمؿ، وٓ يٚمتٗمتقن إمم همػمهؿ، ويم٠من 

جمٛمقع "وؾمٜم٦م، وشمٕمرف اًمًٜم٦م ذم اقمت٘م٤مدهؿ، سم٠مهن٤م: ٤مً ديـ واًمقطمل ٟمزل ٕضمٚمٝمؿ ؾمقاء يم٤من ىمرآٟماًم

 .(2)"ل سمٓمرىمٝمؿ، وُم٤م ورد قمـ إئٛم٦م ُمـ آل اًمٌٞم٧م، إذ هق يم٤مًمقارد قمـ اًمرؾمقلُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌ
 : صخاب٘: الًاثامي

تٓم٤موًمقن قمغم وم٤مًمٗمري٘م٤من يذم اًمّمح٤مسم٦م،  ٤مً واومؼ اقمت٘م٤مد اعمٝمديلم اقمت٘م٤مد آصمٜمل قمنمي٦م مت٤مُم

اًمّمح٤مسم٦م، ويٜم٤مًمقن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وي٘مقًمقن سم٠مهنؿ ارشمدوا سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل إٓ أرسمٕم٦م: ؾمٚمامن، 

واعم٘مداد، وأسمق ذر، وقمامر،  وأن اًمّمح٤مسم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ اهمتّمٌقا اخلالوم٦م اعمًتح٘م٦م  ًمٕمكّم ُمـ 

ًمٜمذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ ٓ يرو٤مه هق وٓ أهؾ سمٞمتف ٕٟمٗمًٝمؿ، و وأهؾ سمٞمتف ُمٜمزًٓ  ٤مً قمكّم، ويٜمزًمقن قمٚمٞم

 اعمث٤مل، ُم٤م ضم٤مء قمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م ذم يمتٌٝمؿ، سملم ُم٤م ضم٤مء قمٜمد اعمٝمديلم:

ومام ؾمٌؼ ذيمره ذم احلدي٨م قمـ اقمت٘م٤مد اعمٝمديلم ذم آسم٤مء اًمٜمٌل، وهق: أهنؿ ىم٤مًمقا:  مل يٜمحرف 

مجٞمع إطمٜم٤مف سمٕمد ؾمٞمدٟم٤م إسمرهٞمؿ، سمؾ سم٘مٞم٧م ذذُم٦م ىمٚمٞمٚم٦م قمغم احلؼ، ُمٜمٝمؿ: واًمد اًمٜمٌل وضمده 

،  ويتٗمؼ ذًمؽ ُمع  ؾ يم٤من قمٛمف ؾمٞمد إطمٜم٤مف، وويص ُمـ أوصٞم٤مء ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿوقمٛمف، سم

أهنؿ ُمًٚمٛمقن ُمـ   اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم آسم٤مء اًمٜمٌل" :-وهق يمذوب- آصمٜمل قمنمي٦م، ىم٤مل صدوىمٝمؿ

، وأُمف آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م، وروي أن آدم إمم أسمٞمف قمٌداهلل، وأن أسم٤م ـم٤مًم٥م يم٤من ُمًٚمامً 

 .(3)"ـم٤مًم٥م يم٤من وصّٞمفقمٌداعمٓمٚم٥م يم٤من طمج٦م، وأسم٤م 
                                                 

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333ًمّمدوق، ص( يمت٤مب اًمتقطمٞمد: ًمٚمِمٞمخ ا3)

ٞمَٕم٦م (3)  .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(66، صاًم٘مرآن اًمٙمريؿ آصمٜمل قمنمي٦م وُمٜمٝمجٝمؿ ذم شمٗمًػم اًمِمِّ

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333ل، صاًمٜمٌ سم٤مب آقمت٘م٤مد ذم آسم٤مء ،تاٟمٔمر: آقمت٘م٤مدا (0)
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، واهمتّمٌقا  وم٘مد واومؼ اعمٝمديقن آصمٜمل قمنمي٦م، ذم أن اًمّمح٤مسم٦م ارشمدوا سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل -

يم٤من إطمؼ سم٤مخلالوم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل، وٟمٗمس إدًم٦م اًمتل ذه٥م  ٤مً ، وأن قمٚمٞم اخلالوم٦م ُمـ قمكمّ 

 .٤مً ٟمٗمس إدًم٦م اًمتل ىم٤مل هب٤م آصمٜم٤م قمنمي٦م طمديث ٤مً إًمٞمٝم٤م اعمٝمديقن طمديث

ومم٤م ذهٌقا إًمٞمف أٟمف مل يٙمـ قمغم اًمّمقاب همػم أرسمٕم٦م: ؾمٚمامن، وأسمق ذر، واعم٘مداد، وقمامر،   -

 .-قمغم زقمٛمٝمؿ-وسم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذم ٟمٔمرهؿ ظم٤مًمٗمقا رؾمقل اهلل، ومل يٕمٛمٚمقا سمقصٞمتف

، ورُمٞمٝمام سم٤مجلٝمؾ وقمدم اًمٕمٚمؿ، -ريض اهلل قمٜمٝمام-اًمتٝمٙمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر وقمٛمر -

 ًمإلؾمالم. اً اومؽماء أٟمف يم٤من ـم٤مهمٞم٦ًم، وقمدوواًمتجٜمل قمغم ؾمٞمدٟم٤م ُمٕم٤موي٦م، و

، صمؿ شم٘مديس آل صمؿ اًمٖمٚمق اعمٗمرط ذم شم٘مديس ؾمٞمدٟم٤م قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم -

 اًمٌٞم٧م.

ٓ " اًمتِمٙمٞمؽ ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ومٝمؿ ًمٞمًقا سمٕمدول قمٜمدهؿ، وُمٜمف ىمقل اعمٝمديلم: -

ل اهلل ارشمد ومٞمٝم٤م يمثػم أن يدقمل وي٘مقل سمٕمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وأٟمف مل ددث ردة سمٕمد رؾمق يٛمٙمـ ٕطمد

 .(1)"ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
اشمٗمؼ أهؾ " :ُم٦م، ومٚم٘مدأمجٕم٧م قمٚمٞمف إ ٤م، ُم ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل -أهؾ اًمًٜم٦م-وىمقًمٜم٤م

 .(2)"اًمًٜم٦م قمغم أن اجلٛمٞمع قمدول، ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ؿمذوذ ُمـ اعمٌتدقم٦م
ؿ ُمـ ، إٓ أن اعمٝمديلم طم٤موًمقا أن يتجٛمٚمقا ذم ُمقىمٗمٝم ُمقىمٗمؿ ُمـ زوضم٤مت رؾمقل اهلل -

زوضم٦م ًمرؾمقل اهلل، ومٝمذا ٓ يٕمٜمل يمقهن٤م ُم٘مدؾم٦م  وأُم٤م يمقن قم٤مئِم٦م" ، وم٘م٤مًمقا: اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م

 .(3)"أو ُمٕمّمقُم٦م قمـ اًمْمالل، سمدًمٞمؾ أن اًم٘مرآن ٟمص قمغم والًم٦م ٟم٤ًمء سمٕمض إٟمٌٞم٤مء
 واخلالصة:

َٞمٕم٦مأن "هل ؿ قمغم قم٘مٞمدة واطمدة ذم اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ طمٞم٨م آصمٜمل قمنمي٦م ؾمٚمٗمٝمؿ وظمٚمٗمٝم اًمِمِّ

ٗمرهؿ، وارشمدادهؿ سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل، وُمـ طمٞم٨م شمقضمٞمف اعمٓم٤مقمـ اعمٗمؽماة إمم اًم٘مقل سمٙم

ويمٗمر قمثامن، -ريض اهلل قمٜمٝمام-ؾم٤مداهتؿ وظمٞم٤مرهؿ، وم٘مد ىم٤مًمقا سمٙمٗمر اًمِمٞمخلم، أيب سمٙمر وقمٛمر

ويمٗمر سم٘مٞم٦م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، قمدا قمكّم، ومل يٙمتٗمقا هبذا، سمؾ ٟمًٌقا اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ، 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(335اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(30( اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر، ص3)

 .052ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (0)



(053) 

 

طمِم٦م، وأٟمٙمروا أن شمٙمقن آي٤مت اًمؼماءة ىمد ٟمزًم٧م ذم ؿم٠مهن٤م، واهتٛمقا سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م، قم٤مئِم٦م إمم اًمٗم٤م

 .(1)"وـمٕمٜمقا ذم صدق إيامهنؿ، واؾمتٓم٤مًمقا قمغم أقمراوٝمؿ
، يم٠ميب هريرة وقمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس وقمٌداهلل سمـ  يمٗمروا ُمـ رووا احلدي٨م قمـ رؾمقل اهللو

ذم اًمٗمتقطم٤مت واعمٕم٤مرك يمخ٤مًمد سمـ يمذًمؽ اًم٘م٤مدة ، وهمػمهؿ ممـ ٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م اًمًٜم٦م، ويمٗمروا  قمٛمر

اإلؾمالم، وومتح قمغم هبؿ  أيد اهلل  ـ، واًمذي اًمقًمٞمد وُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

 أيدهيؿ.

 :: تصّٓس اليصْصًاتاضع
 ونُمـ إُمقر اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وومٞمٝم٤م، اعمٝمديقن وآصمٜمل قمنمي٦م، أن اجلٛمٞمع يزورإن 

٤م ذم همػم قهنسم٤مًمٜمّمقص ويْمٕم قنقمغم إئٛم٦م، أو ي٠مشم، وقمغم رؾمقل اهلل  قناًمٜمّمقص، ويٙمذسم

ُمقوٕمٝم٤م، ويًتدًمقن هب٤م طم٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ادقم٤مءاهتؿ وأهقائٝمؿ، وُمـ هذا اًمٜمقع، وم٤مُٕمثٚم٦م قمٞمف 

أيمثر ُمـ أن ُدَم، سمؾ ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل، أن اإلُم٤مُمٞم٦م ىم٤مُم٧م قمغم شمزوير اًمٜمّمقص، ويمذا اعمٝمديقن، 

 ويتٕمدد اًمتزوير ويتٜمقع، ومٛمٜمف: 

 سم٤مًمدًمٞمؾ وووٕمف ذم همػم ُمقوٕمف. اإلشمٞم٤من :أوًٓ 

 وإئٛم٦م.  اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل :اً ثاكق

 اؾمتٖمالهلؿ شمِم٤مسمف أؾمامء سمٕمض أئٛم٦م اًمًٜم٦م ًمتح٘مٞمؼ أهمراوٝمؿ. :اً ثالث

 إظمذ سم٠مىمقال أهؾ اًمًٜم٦م، واًمرضمقع إمم ُمّم٤مدرهؿ إن واوم٘م٧م هقاهؿ. :اً رابع

 وًمٕمرض ُم٤م يٜمدرج د٧م شمزوير اًمٜمّمقص:

 عه دم غر موضعه::اإلتقان بالدلقل، ووضأوًٓ 

َٞمٕم٦موهذا إُمر ىمد اُمتألت سمف ُمّم٤مدر  ، وـمٗمح٧م سمف اًمٙمت٥م -اإلُم٤مُمٞم٦م واعمٝمديلم-اًمِمِّ

اًمِمٞمٕمٞم٦م، وُمـ إدًم٦م قمٚمٞمف، آؾمتدٓل سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م، ومٛمـ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ژ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمتل ضم٤مءت ذم همػم ُم٤م ٟمزًم٧م ًمف، ىمقًمف شمٕم٤ممم:

  ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ

                                                 
ٞمَٕم٦مأوضمز  اخلٓم٤مب ذم سمٞم٤من ُمقىمػ  اٟمٔمر: (1) ، (سمتٍمف)333ُمـ إصح٤مب، أسمق حمٛمد احلًٞمٜمل، ص اًمِمِّ

 م.3660=هي3/3330ط
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 [.03]وم٤مـمر: ژڃ ڃ ڃ ڃ
وم٤مًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل هؿ أسمٜم٤مء وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد، "ومج٤مء شمٗمًػم اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م:

واًم٤ًمسم٘مقن سم٤مخلػمات ُمٜمٝمؿ، هؿ إئٛم٦م اعمٕمّمقُمقن، وهؿ أوًمقا إُمر ذم هذه إُم٦م، واعم٘متّمد 

 .(1)"ٓ يًت٘مٞمؿ ُمٕمٜمك أي٦م سمتٗمًػم آظمراعم١مُمـ هبؿ، واًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف ُمـ طمًدهؿ وأٟمٙمرهؿ، و
وُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕمٞم٦م: شمٗمًػم اًم٘مٛمل، وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري، وىمد 

 . -آصمٜمل قمنمي٦م واعمٝمديلم-اُمتألت هب٤م يمت٥م اعمٝمديلم، وومٞمف دًٓم٦م قمغم وطمدة ُمنمهبؿ

٘مط حمٛمد وآل حمٛمد، واًم٤ًمسمؼ سم٤مخلػمات: هؿ وم"أُم٤م شمٗمًػم اعمٝمديلم، ومٝمق قمغم ًم٤ًمن اًمٞمامين:

، وإٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن إئٛم٦م ُمـ وًمد إسمراهٞمؿ، -قمٚمٞمٝمام اًمًالم-واعم٘متّمد:هؿ ٟمقح وإسمراهٞمؿ

 .)2("وفم٤ممل ًمٜمٗمًف: هؿ سم٤مىمل إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم اًمذيـ ؾمٌ٘مقا إسمراهٞمؿ وُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ
ٞمؾ قمٚمٞمف، ويمال اًمتٗمًػميـ اًم٤ًمسم٘ملم ٓ يّمح، وإٟمام هق ووع أي٦م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م، واًمدًم

 ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وُمٜمف يتْمح أن أي٦م ٓ مت٧م سمّمٚم٦م ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد ًمألئٛم٦م، 

ومٚمٞمس يمؾ رء ي٘مّمد سمف إئٛم٦م، سمؾ وٓ أي رء يّمح سومف ًمألئٛم٦م، إذ إئٛم٦م رء ومهل 

٤م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ، اعمّمدق عم صمؿ ضمٕمٚمٜم٤م اًم٘م٤مئٛملم":قمٜمد ُمٗمني أهؾ اًمًٜم٦م هلذه أي٦موظمراذم، 

سملم يديف ُمـ اًمٙمت٤مب، اًمذيـ اصٓمٗمٞمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمدٟم٤م، وهؿ هذه إُم٦م، صمؿ ىمًٛمٝمؿ إمم صمالصم٦م أٟمقاع: 

اًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف، وهق اعمرشمٙم٥م ًمٌٕمض اعمحرُم٤مت، واعم٘متّمد، وهق اعم١مدي ًمٚمقاضم٤ٌمت، اًمت٤مرك 

ًمٚمٛمحرُم٤مت، وُمٜمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ سم٤مخلػمات، وهق اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمقاضم٤ٌمت واعمًتح٤ٌمت، اًمت٤مرك 

 .(3)"٤متًمٚمٛمحرُم٤مت واعمٙمروه
سمٕمٞمٜمٝمؿ، وإٓ وم٤مًم٘مرآن  ٤مً ، أن أي٦م ٓ شم٘مّمد أؿمخ٤مصوهذا ُم٤م ٟمٛمٞمؾ إًمٞمف، ويًت٘مٞمؿ ذم قم٘مقًمٜم٤م

 سمٕمٞمٜمف، وهذا همػم ُمٜم٤مؾم٥م عم٤م ٟمزل ًمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ٤مً ٟمزل قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وىمّمد ُمذهٌ

                                                 
اًمٜمٌل سم٤مٕئٛم٦م آصمٜمل قمنم، ذم ظمٓم٥م طمج٦م اًمقداع، ُمريمز اعمّمٓمٗمك ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، سمرقم٤مي٦م  ة( سمِم٤مر3)

-م، ٟمنم: دار اهلدي، ىمؿ3333=هي3/3334، ط23اًمًٞمًت٤مين،  ص اعمرضمع اًمديٜمل إقمغم اًمًٞمد

 .إيران

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(300اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص( 3)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف) (3/233ج)اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم،  (0)



(053) 

 

 واألئؿة:  : الؽذب عذ رسول اهللاً ثاكق

 اً زور-وٟمًٌقه٤م ٔل اًمٌٞم٧مًم٦م ُمٙمذوسم٦م وم٤مٕصؾ ذم اًمٙمذب هؿ اإلُم٤مُمٞم٦م، وم٘مد ضم٤مءوا سم٠مد

ُمـ اًمٜمّمقص، اًمتل ىمد شمٗمل سمٖمرض قمٜمدهؿ،  وم٘مد اؿمؽمك  اً صمؿ أظمذ قمٜمٝمؿ اعمٝمديقن يمثػم -٤مً وهبت٤مٟم

اعمٝمديقن ُمع آصمٜمل قمنمي٦م ذم ذًمؽ، قمٜمدُم٤م ٟم٘مٚمقا قمـ ُم٤م ٟم٘مٚمقه ذم يمتٌٝمؿ، وُمّم٤مدرهؿ، وُمـ سملم 

ًمٚمٜمٕمامين، ويمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕمٞم٦م، هذه اعمّم٤مدر: اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، واًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٓمقد، واًمٖمٞم٦ٌم 

وىمد "ويمت٥م إطم٤مدي٨م، سم٤مشمٗم٤مق قمٚمامء اًمًٜم٦م، أهن٤م ٓ شمّمح ٟمًٌتٝم٤م، إمم رؾمقل اهلل، وٓ إئٛم٦م، 

اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٘مؾ واًمرواي٦م واإلؾمٜم٤مد قمغم أن اًمراومْم٦م أيمذب اًمٓمقائػ، واًمٙمذب ومٞمٝمؿ 

، ىم٤مل: أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي: ىمديؿ، وهلذا يم٤من أئٛم٦م اإلؾمالم يٕمٚمٛمقن اُمتٞم٤مزهؿ سمٙمثر اًمٙمذب

ؾمٛمٕم٧م يقٟمس سمـ قمٌدإقمغم ي٘مقل: ىم٤مل أؿمٝم٥م سمـ قمٌداًمٕمزيز: ؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ اًمراومْم٦م، 

 .(1)"وم٘م٤مل: ٓ شمٙمٚمٛمٝمؿ وٓ شمرو قمٜمٝمؿ وم٢مهنؿ يٙمذسمقن
وم٘مد ؾمٚمؽ اعمٝمديقن ُمًٚمؽ آصمٜمل قمنمي٦م، وؾم٤مروا قمغم هنجٝمؿ ذم اًمٜم٘مقل، وأووح دًمٞمؾ 

ذم اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م، وهذه اًمقصٞم٦م ضم٤مءت ذم سمح٤مر  هق دًمٞمؾ اًمقصٞم٦م، واًمتل شمٕمد طمجر اًمزاوي٦م

َٞمٕم٦مإٟمقار واًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٓمقد، وىمد ؾمٌؼ ىمقل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ٟم٘مقٓت   .اًمِمِّ

 : استغالهلم تشابه أسامء بعض أئؿة السـة لتحؼقق أغراضفم.اً ثالث

، ، قمٜمد احلدي٨م قمـ اعمٝمدوي٦م-ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع ُمـ اًمٗمّمؾ إول- ٤مً وم٘مد فمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم

صمؿ ضم٤مء ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م ذم اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى ُمـ اقمؽمف سم٠من اإلُم٤مم اعمٝمدي هق  "طمٞم٨م ىم٤مل اًمٞمامين:

اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وأٟمف طمل هم٤مئ٥م قمـ إسمّم٤مر يم٤مخلي، وُمـ ه١مٓء 

ذم هن٤مي٦م يمت٤مسمف اعمِم٤مر إًمٞمف ًمٚمدوم٤مع قمـ  اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف )ُمٓم٤مًم٥م اًم١ًمول( طمٞم٨م قم٘مد ومّمالً 

(2)"ه، إن اإلُم٤مم اعمٝمدي هق حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمرياقمت٘م٤مد
، وىمد رددٟم٤م قمٚمٞمف ذم طمٞمٜمف، سم٠من 

َٞمٕم٦مهذه ُمٙمٞمدة ُمـ ُمٙم٤مئد  خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل )، يمام وصٗمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمدهٚمقي ذم يمت٤مسمفاًمِمِّ

 .(قمنمي٦م

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(33و26( ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ص3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(303( اًمٕمجؾ، ص3)



(052) 

 

 األخذ بلقوال أهل السـة، والرجوع إىل مصادرهم إن وافؼت هواهم. :اً رابع

، أهنؿ إذا قمثروا قمغم دًمٞمؾ يدقمؿ ادقم٤مءاهتؿ -قمنمي٦م أو اعمٝمديلمآصمٜمل -مإن ُمـ قم٤مدة اًم٘مق

ٝم٤م، أظمذوا سمف، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، ىمد يتٓم٤موًمقن قمٚمٞمٝمؿ ئؿ، ُمـ ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦م وقمٜمد قمٚمامويمذهب

ذم ُمقوع آظمر، وم٤معمٝمديقن وقمغم رأؾمٝمؿ اًمٞمامين، ٟم٘مٚمقا ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري، وُمًٚمؿ، وُمًٜمد 

ت٥م اًمًٜم٦م، وقمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م، يم٤مإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واسمـ اًم٘مٞمؿ، واسمـ اإلُم٤مم أمحد، وهمػمه٤م ُمـ يم

ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقل "وُمٜمف: ؿ،هل اً طمجر، واسمـ سم٤مز ُمـ اعمٕم٤مسيـ، وهمػمهؿ، ُم٤م دام أن ومٞمف ؾمٜمد

أن اًمٞمامين ىم٤مل: إٓ [،23]اًمذاري٤مت: ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ اهلل شمٕم٤ممم:

 ةػم، وإًمقد، وذح اًمٕم٘مٞمدًمٞمٕمرومقن، وذيمر ذم ه٤مُمِمف: شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل، واسمـ يمث

وسم٤مًمرضمقع إمم شمٗمًػم اإلُم٤مم اسمـ يمثػم يمٛمث٤مل، وعم٘م٤مرٟم٦م ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٞمامين، ٟمرى ، (1)"اًمٓمح٤موي٦م

أي: "اًمٗم٤مرق سملم ٟم٘مقًمف، وسملم ُم٤م ضم٤مء قمـ ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم ٟمٗمًف، وم٘مد ضم٤مء قمٜمد اسمـ يمثػم، ىمقًمف:

أو  ٤مً ٤مس: إٓ ًمٞم٘مروا سمٕم٤ٌمديت ـمققمإٟمام ظمٚم٘متٝمؿ ُٔمرهؿ سمٕم٤ٌمديت، ٓ ٓطمتٞم٤مضمل إًمٞمٝمؿ، وقمـ اسمـ قمٌ

، وهذا اظمتٞم٤مر اسمـ ضمرير، وىم٤مل اسمـ ضمري٩م: إٓ ًمٞمٕمرومقن، وىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ أٟمس: إٓ ًمٚمٕم٤ٌمدة،  ٤مً يمره

 .(2)"وىم٤مل اًمًدي: ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ُم٤م يٜمٗمع وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يٜمٗمع...
ومٝمذا ُمث٤مل واوح وسيح ُمـ يمت٥م اعمٝمديلم، أهنؿ يرضمٕمقن إمم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م، وًمٞمس 

 ًمٜم٘مقل.ؿ أُم٤مٟم٦م ذم اًمدهي

ٗ، املتع٘، اخلنظ، اجلَاد، األمس التػسٓعات)العبادات، اليهاح ّغٌْٝ األضس: ًاغساع
 :باملعسّف ّاليَٕ عً امليهس(

ومٙمام ؾم٤مر اعمٝمديقن قمغم درب آصمٜمل قمنمي٦م ذم أُمقر اًمٕم٘مٞمدة، وم٘مد ؾم٤مروا قمغم هنجٝمؿ ذم 

وأيمؼم دًمٞمؾ سمٗم٘مف ضمديد ُمـ قمٚمؿ إُم٤مُمٝمؿ،  وشم٠مصمروا هبؿ، سمؾ أظمذوا وم٘مٝمؿ ومل ي٠مشمقاُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م، 

َٞمٕم٦مهق رضمقع اعمٝمديلم إمم ٟمٗمس يمت٥م وُمّم٤مدر آصمٜمل قمنمي٦م، ُمـ وؾم٤مئؾ  وآؾمتٌّم٤مر،  ، اًمِمِّ

َٞمٕم٦م٤م ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف اعمٕمتٛمدة ًمدى وهمػممه  اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م. اًمِمِّ

 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(02اًمٜمٌقة اخل٤ممت٦م، ص (3)

 .4/332( ج3)
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 وًميب إُمثٚم٦م:

 :-ويؼصدون أهل السـة-كجاسة سمرالـاصبي ادثال األول:
ق قمٜمد اعمٝمديلم يمؾ إؾمئ٤مر ـم٤مهرة قمدا ؾم١مر اًمٙمٚم٥م واخلٜمزير واًمٙم٤مومر، واخلقارج، ومٝم

اًمٕمداء ًمألئٛم٦م أو  وهؿ ُمـ ٟمّم٦ٌم-، واًمٜمقاص٥م-٦م عمخٚمققاًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مًٕمقهٞم-واًمٖمالة

أٟمف يمره ؾم١مر وًمد اًمزٟم٤م، وؾم١مر   قمـ أيب قمٌداهلل" ، وقمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م،-اعمٝمديلم أو ؿمٞمٕمتٝمؿ

واعمنمك، ويمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اإلؾمالم، ويم٤من أؿمد ذًمؽ قمٜمده ؾم١مر  اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين،

 .(1)"اًمٜم٤مص٥م
 التسؾقم دم الصالة: دثال الثاين:ا

أن يًٚمؿ اعمٜمٗمرد إمم  "، وأُم٤م ؾمٜمتف، وم٘م٤مًمقا:ومٝمق قمٜمد اعمٝمديلم واضم٥م ُمـ واضم٤ٌمت اًمّمالة

(2)"٠مُمقماًم٘مٌٚم٦م شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة، ويقُمئ سمٛم١مظمر قمٞمٜمٞمف إمم يٛمٞمٜمف، واإلُم٤مم سمّمٗمح٦م وضمٝمف، ويمذا اعم
. 

 قمـ أيب قمٌداهلل"وإذا يم٤من هذا وم٘مف اعمٝمديلم، ومٗم٘مف آصمٜمل قمنمي٦م هق إصؾ، ودًمٞمؾ ذًمؽ:

  :أضمزأك شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة قمـ يٛمٞمٜمؽ، وإن يمٜم٧م ُمع إُم٤مم ومتًٚمٞمٛمتلم،  ٤مً إن يمٜم٧م شم١مم ىمقُمىم٤مل

 .(3)"وإن يمٜم٧م وطمدك ومقاطمدة ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م
، ًم٤ٌمب وهمػمه، ىمد ومرهمف اعمٝمديقن ذم يمتٌٝمؿومام شمْمٛمٜمتف اًمرواي٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمروي٤مت ذم هذا ا

 وٟمًٌقه٤م إًمٞمٝمؿ.

 من رشوط اجلفاد وجود اإلمام أو من يـوب عـه: ادثال الثالث:

وهذا اًمنمط اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٗمري٘م٤من، وم٢مذا يم٤من اعمٝمديقن ىمد اؿمؽمـمقا ذم وضمقب اجلٝم٤مد أن 

قمـ سمِمػم اًمده٤من، "ي٦م، ، أو ُمـ ٟمّمٌف اإلُم٤مم، ومٝمذا ًمف أصؾ قمٜمد آصمٜمل قمنماً يٙمقن اإلُم٤مم ُمقضمقد

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: إين رأي٧م ذم اعمٜم٤مم أين ىمٚم٧م ًمؽ: إن اًم٘مت٤مل ُمع همػم اإلُم٤مم   قمـ أيب قمٌداهلل

                                                 
َٞمٕم٦م( وؾم٤مئؾ 3) سم٤مب ٟمج٤مؾم٦م أؾمآر أصٜم٤مف اًمٙمٗم٤مر،  يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، مم دّمٞمؾ ُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م،إ اًمِمِّ

 .ضمع ؾم٤مسمؼ()ُمر (245، رىمؿ3/336ج)

 .(سمتٍمف)20، صقمؼم إصمػم اجلقاب اعمٜمػماٟمٔمر:  (3)

ٞمَٕم٦موؾم٤مئؾ  (0) يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م شمًٞمؿ اإلُم٤مم واعم٠مُمقم واعمٜمٗمرد، وُمـ يًتح٥م ىمّمده سم٤مًمًالم، ، اًمِمِّ

 .(5032رىمؿ، 3/333ج)



(054) 

 

اعمٗمروض ـم٤مقمتف طمرام ُمثؾ اعمٞمت٦م واًمدم وحلؿ اخلٜمزير، وم٘مٚم٧م ًمؽ: هق يمذًمؽ، وم٘م٤مل أسمق قمٌداهلل: 

 .(1)"هق يمذًمؽ، هق يمذًمؽ
ٛمد سمـ حم-ين، ومٝمؿ يٜمتٔمرون اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنمإٓ أن آصمٜمل قمنمي٦م ٓ ي١مُمٜمقن سم٢مُم٤مُم٦م اًمٞمام

، واًمٞمامين ُمٗمروض اًمٓم٤مقم٦م ذم ٟمٔمر أشم٤ٌمقمف وأٟمّم٤مره، وًمٞمس ذم ٟمٔمر همػمه، -احلًـ اًمٕمًٙمري

 واجلٛمٞمع ُمتٗم٘مقن قمغم إُم٤مُم٦م حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري، ومٝمؿ يٕمٓمٚمقن اجلٝم٤مد طمتك ي٠ميت اإلُم٤مم.

 س:ؿُ ادثال الرابع: اخلُ 

ُمـ طمٞم٨م نميٕمٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م، إن ىمْمٞم٦م اخلٛمس ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمت

َٞمٕم٦موضمقسمف، وشم٘مًٞمٛمف، واعم٤مل اًمذي جي٥م ومٞمف، ًمٙمـ يم٤من اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ذم سومف، وم آصمٜم٤م  ٤مًمِمِّ

قمنمي٦م شم٘مقل سمٍمف ٕئٛمتٝمؿ أو ُمـ يٜمقب قمٜمٝمؿ، سمخالف اًمٞمامين وم٘م٤مل سم٠من اخلٛمس ٓ يٍمف إٓ 

 .-قمٛمفسمز-زم ًمٚمِمٞمٕم٦مإًمٞمف7 ٕٟمف اإلُم٤مم احل٤م

وىمد أيمد ٓ ؿمؽ أن هذه سمدقم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م أظمرى، مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ذم سمداي٤مت اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل، 

إن هذه اًمٌدقم٦م فمٝمرت ذم اعمجتٛمع اًمِمٞمٕمل ذم أواظمر اًم٘مرن اخل٤مُمس "اعمقؾمقي ذًمؽ، وم٘م٤مل:

اهلجري، ومٛمٜمذ اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى إمم أواظمر اًم٘مرن اخل٤مُمس ٓ ٟمجد ذم اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م سم٤مسم٤ًم 

(2)"و إؿم٤مرة إمم ؿمٛمقل اخلٛمس ذم اًمٖمٜم٤مئؿ وإرسم٤مح ُمٕم٤مً ًمٚمخٛمس أ
. 

َٞمٕم٦مإذًا ومتنميع اخلٛمس أُمر ؿمٞمٕمل سمح٧م، متًؽ سمف قمٚمامء   ووم٘مٝم٤مؤه٤م سمٖمرض احلّمقل قمغم  اًمِمِّ

َٞمٕم٦مإُمقال واًمؽمسمح ُمـ وراء اًمٕمقام، وسم٤مؾمؿ اخلٛمس شم١مظمذ أُمقال   فمٚماًم وزورًا.  اًمِمِّ
 ادثال اخلامس: ادتعة:

ج اعم١مىم٧م يمام أؾمٛمقه ذم يمتٌٝمؿ، ُمٕمؽمف سمف قمٜمد اًمٗمري٘ملم، واشمٗم٘مقا قمغم ضمقاز تٕم٦م أو اًمزواإن اعم

اًمزواج اعم١مىم٧م، ويمذسمقا قمغم اًمنمع واومؽموا قمٚمٞمف سم٠مٟمف أسم٤مح زواج اعمتٕم٦م وأطمٚمف، وم٘مد ضم٤مء ذم أطمد 

َٞمٕم٦مُمّم٤مدر  ىم٤مل: اعمتٕم٦م ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن   قمـ أيب قمٌداهلل" اإلُم٤مُمٞم٦م ُم٤م يث٧ٌم ذًمؽ، وومٞمف: اًمِمِّ

 ."(3) اًمًٜم٦م ُمـ رؾمقل اهللوضمرت هب٤م 
                                                 

٤مب اجلٝم٤مد : حمٛمد ضمٕمٗمر ؿمٛمس اًمديـ، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سمثفصححف وظمرج أطم٤مدي ومروع اًمٙم٤مذم، ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، (3)

 م، سمدون رىمؿ، دار اًمتٕم٤مرف.3660=هي3330 :ٓمٌٕم٦م، شم٤مريخ اًم33(/0ج) اًمقاضم٥م ُمع ُمـ يٙمقن؟

ٞمَٕم٦م( 3)  .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(34واًمتّمحٞمح، ص اًمِمِّ

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(233يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب دٚمٞمؾ اعمتٕم٦م، ص ٚمػ ُمـ إظم٤ٌمر،آؾمتٌّم٤مر ومٞمام اظمت (0)



(055) 

 

سمؾ ُمـ ضوري٤مت ُمذهٌٝمؿ، ي٘مقل  ،ذم ُمذهٌٝمؿ طماللهل وم٤معمتٕم٦م قمٜمد اًمٗمري٘ملم ُمٕمٛمقل سمف و

م اًمتل ٓ يٜمٙمره٤م ُمـ ًمف أدٟمك إعم٤مم سمنمائع إن ُمـ ضوري٤مت ُمذه٥م اإلؾمال" آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء:

 وأسم٤مطمٝم٤م، هذا اًمديـ احلٜمٞمػ، أن اعمتٕم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕم٘مد إمم أضمؾ ُمًٛمك، ىمد ذقمٝم٤م رؾمقل اهلل

 .(1)"وقمٛمؾ هب٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم طمٞم٤مشمف، وسمٕمد ووم٤مشمف
، وإٟمام هق اشم٤ٌمع ًمٞمس اًمديـ سم٤مهلقى أو اًمرأى ،وىمد ٟم٤مىمِمٜم٤مه ذم طمٞمٜمف-ُمردود قمٚمٞمف هذا يمالم

 واىمتٗم٤مء ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٚمذيـ ٓ هداي٦م إٓ هبام، وٓ ٟمج٤مة ًمٜم٤م إٓ سم٤مشم٤ٌمقمٝمام.

ومٝمق قمٜمد اعمٝمديلم ي٘مقم ُم٘م٤مم ، سم٤مقمت٤ٌمر اًمٞمامين هق اإلُم٤مم، ٤مً ضمقهري ٤مً ن ٟمرى ومرىمًمٙمـ ٟمًتٓمٞمع أ

، -اًمٞمامين-رضمع إًمٞمف، وم٤معمٝمديقن ٓ يٕمؽمومقن إٓ سم٢مُم٤مُمٝمؿإُم٤مم آصمٜمل قمنمي٦م، ومٚمٙمؾ ُمٜمٝمؿ إُم٤مم يُ 

 وآصمٜم٤م قمنمي٦م ٓ يٕمؽمومقن سم٤مًمٞمامين ومج٤مقمتف.

 :الطٔي٘ عػس: دأح
َٞمٕم٦ماٟمٗمرد هب٤م ٕم٘م٤مئد اًمتل ُمـ اًم قم٘مٞمدة اًمٓمٞمٜم٦مإن  ، وأظمذه٤م قمٜمٝمؿ اعمٝمديقن، وىمٚمدوهؿ اًمِمِّ

َٞمٕم٦مومٞمٝم٤م سمال ومٙمر وٓ روي٦م، ومٕم٘مٞمدة اًمٓمٞمٜم٦م اًمتل شم٘مقل سم٠من  أومْمؾ ُمـ همػمهؿ، وأهنؿ أـمٞم٥م  اًمِمِّ

ٓ ُي٘مر هب٤م قم٘مؾ وٓ ٟم٘مؾ، وسمٌمء ُمـ اًمت٠مُمؾ ٟمرى أن هلذه اًمٕم٘مٞمدة اًمدظمٞمٚم٦م هل٤م اخلٚمؼ قمٜمٍمًا، 

ٟمحـ ؿمٕم٥م اهلل اعمخت٤مر، وٟمحـ أسمٜم٤مء اهلل وأطم٤ٌمؤه، ىم٤مل  أصؾ قمٜمد اًمٞمٝمقد، ومٝمؿ اًمذيـ ىم٤مًمقا

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ شمٕم٤ممم:

 ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

ألكك أكت " اعمٕمٜمك، وُمٜمٝم٤م:، وذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ٟمّمقص شم١ميمد هذا [35]اعم٤مئدة:ژڄ

أخص من مجقع شعب مؼدس لؾرب إهلك. إياك قد اختار الرب إهلك لتؽون له شعبًا 

 .(2)"الشعوب الذين عذ وجه األرض
َٞمٕم٦موُم٤م ٟم٤مؾم٥م ذًمؽ قمٜمد  ذم اًمٗمّمؾ إول، قمٜمد احلدي٨م قمـ قم٘مٞمدة ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره  اًمِمِّ

زورًا -اعمٝمديلم ذم اًمٓمٞمٜم٦م، ويْم٤مف إًمٞمف ُم٤م ذيمره اعمٗمٞمد ُمـ ٟمّمقص، ومم٤م ٟمًٌف إمم رؾمقل اهلل

ي٘مقل: ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  هلل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا"وومٞمف: -وهبت٤مٟم٤مً 

                                                 
ٞمَٕم٦مأصؾ  (3)  .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(363وأصقهل٤م، ص اًمِمِّ

 .4/3( ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م، 3)



(056) 

 

 أٓ أهك؟ أٓ أُمٜمحؽ؟ أٓ أسمنمك؟ ! وم٘م٤مل: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل سمنمين، ىم٤مل: وم٢مين ظمٚم٘م٧م :

أٟم٤م وأٟم٧م ُمـ ـمٞمٜم٦م واطمدة، ومٗمْمٚم٧م ُمٜمٝم٤م ومْمٚم٦م ومخٚمؼ اهلل ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٕمتٜم٤م، وم٢مذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

  .(1)"ؿ ًمٓمٞم٥م ُمقًمدهؿُدقمل اًمٜم٤مس سم٠مؾمامء أُمٝم٤مهتؿ ؾمقى ؿمٞمٕمتٜم٤م وم٢مهنؿ يدقمقن سم٠مؾمامء آسم٤مئٝم
 ٓصمٜمل قمنمي٦م، واشمٗم٘مقا ُمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م.وهل ُمـ مجٚم٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م اعمٝمديقن ا

 :عػس: آل البٔت اثيا
َٞمٕم٦ماعمٝمديلم وإن  ، وىمد يمذسمقا ذم ذًمؽ، وىمد  آل سمٞم٧م رؾمقل اهلل ؿ حيٌقنيزقمٛمقن أهن اًمِمِّ

ذم  ًمدقم٤موى اعمزيٗم٦مشمٚمؽ ا ٤مؾمتنمتومذورًا يمثػمة،  ضمٚم٧ٌم دقم٤موى طمٌٝمؿ ًمًٞمدٟم٤م قمكم 

 ،-ضمد اًمٜمٌل-، وقمٌداعمٓمٚم٥م-قمؿ اًمٜمٌل-إصقل واًمٗمروع، ومٛمـ إصقل: أيب ـم٤مًم٥م

، وم٤ٌمًمٖمقا ذم وُمـ اًمٗمروع: احلًـ واحلًلم ووم٤مـمٛم٦م وومروقمٝمؿ ومحٙمٛمقا سم٢ميامهنؿ وٟمج٤مهتؿ،

 طمٌٝمؿ وشم٘مديًٝمؿ ، مم٤م ظم٤مًمٗمقا ومٞمف إمج٤مع اعمًٚمٛملم، ؾمقاء ذم إصقل أو اًمٗمروع.

ومقوٕمقا إسمقاب واًمٕمٜم٤مويـ ي٢ميامن أيب وواوح٤ًم ذم يمتٌٝمؿ وُم١مًمٗم٤مهتؿ،  وضم٤مء هذا فم٤مهراً 

، سمؾ واًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م سم٢ميامهنؿ يمثػمة، ومٕمٜمد ـم٤مًم٥م وقمٌداعمٓمٚم٥م وواًمد اًمٜمٌل

اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم آسم٤مء اًمٜمٌل أهنؿ ُمًٚمٛمقن ُمـ آدم إمم أسمٞمف قمٌداهلل، وأن أسم٤م ـم٤مًم٥م يم٤من "اًمّمدوق:

وروي أن قمٌداعمٓمٚم٥م يم٤من طمج٦م وأسم٤م ـم٤مًم٥م يم٤من  ُمًٚماًم، وأُمف آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م،

 .(2)"وصٞمف
ُم٤م ي١ميمد اشمٗم٤مق اإلُم٤مُمٞم٦م وإمج٤مقمٝم٤م قمغم إيامن أيب ـم٤مًم٥م وقمٌداعمٓمٚم٥م، وقمٜمد اعمٗمٞمد 

واشمٗم٘م٧م اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم أن آسم٤مء رؾمقل اهلل ُمـ ًمدن آدم إمم قمٌداهلل سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م ُم١مُمٜمقن "وم٘م٤مل:

 .(3)"ُم٤مت ُم١مُمٜم٤مً  -رمحف اهلل-٥مسم٤مهلل ُمقطمدون ًمف، وأمجٕمقا قمغم أن قمٛمف أسم٤م ـم٤مًم
وهذا يمٚمف دًمٞمؾ "يًتدل هب٤م قمغم إيامن أيب ـم٤مًم٥م، ىم٤مل: أؿمٕم٤مراً وسمٕمد أن ذيمر اًمٙمراضمٙمل 

(4)"واوح قمغم إيامن أيب ـم٤مًم٥م روقان اهلل قمٚمٞمف سم٤مهلل شمٕم٤ممم وسمرؾمقًمف
. 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/33ج)( اإلرؿم٤مد، ًمٚمٛمٗمٞمد، 3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333( اٟمٔمر: آقمت٘م٤مدات، ص3)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سم٤مظمتّم٤مر)33و32( أوائؾ اعم٘م٤مٓت، ص0)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(3/353ج)( اٟمٔمر: يمٜمز اًمٗمقائد، 3)



(063) 

 

هذه اًمٜمّمقص اًمِمٞمٕمٞم٦م وهمػمه٤م، مم٤م اُمتألت هب٤م يمتٌٝمؿ، يٕمٚمٜمقن قمـ ُمٕمت٘مدهؿ ذم آسم٤مء اًمٜمٌل 

 ، وأن اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م ُمتٗم٘مقن وجمٛمٕمقن قمغم إيامن ه١مٓء، واقمؽمومقا أهنؿ ظم٤مًمٗمقا

 مجٞمع اًمٗمرق.

 
 

 



(063) 

 

 املطلب الجاىٕ: أّجُ االختالف بني املَدٓني ّاالثيا عػسٓ٘
ٚمَِّؿ سمف أن شمقضمد ُم٤ًمئؾ  اعم٤ًمئؾ اًمتل اشمٗمؼ ومٞمٝم٤م اعمٝمديقن ُمع آصمٜمل قمنمي٦م،ذيمر سمٕمد  ًَ ُمـ اعمُ

اًمٗمري٘م٤من، ومٛمـ ظمالل قمرض قم٘م٤مئد اعمٝمديلم ذم اًمٗمّمقل اًم٤ًمسم٘م٦م، شمتْمح ًمٜم٤م  أظمرى اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م

َٞمٕم٦مسمٕمض اًمٗمقارق وآظمتالوم٤مت سمٞمٜمٝمؿ وسملم   ، وهل:اًمِمِّ

 اإلمام٘ .1

 طسٓل معسف٘ اإلماو .2

 املَدّٓ٘ .3

 السجع٘ .4

 ّالٓ٘ الفكُٔ .5

 حجٔ٘ العكل .6

 السؤٓا .7

 نٔفٔ٘ األذاٌ .8

 مْضع قرب فاطن٘ .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(063) 

 

 :اإلمام٘ األّل:
َٞمٕم٦مصؾ ُمـ أصقل إن اإلُم٤مُم٦م أ وم٘مط، أوهلؿ:  ٤مً وومرىم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م شمرى إُم٤مُم٦م اصمٜمل قمنم إُم٤مُم، اًمِمِّ

وآظمرهؿ: حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري، ومج٤مء اعمٝمديقن سم٢مُم٤مُم٦م أمحد احلًـ اًمٞمامين،  ؾمٞمدٟم٤م قمكمّ 

وم٤مدقمقا ًمف اإلُم٤مُم٦م، طمٞم٨م اًمٚم٘م٤مء سم٤مإلُم٤مم واًمتٛمٝمٞمد ًمف ىمٌؾ جمٞمئف، وؾم٤مق أشم٤ٌمع اًمٞمامين إدًم٦م قمغم 

 يامٟمٞمٝمؿ، يمام سمٞمٜم٧م ذم اًمٗمّمؾ إول.إُم٤مُم٦م 

ووضمف آظمتالف هٜم٤م: أن اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ٓ شمٕمت٘مد إٓ سم٢مُم٤مُم٦م آصمٜمل قمنم 

٘م٦م احل٘م٦م اًمتل ٓ يٕمؽمهي٤م ري٥م وٓ يداٟمٞمٝم٤م ؿمؽ، هل أن اًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم وم٤محل٘مٞم"،٤مً إُم٤مُم

أوهلؿ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم، صمؿ اإلُم٤مم ًمإلُم٤مُم٦م، وقمٞمٜمٝمؿ ًمٚمقص٤مي٦م هؿ اًم٤ًمدة اًمٖمرر آصمٜم٤م قمنم اًمذيـ 

احلًـ، صمؿ اإلُم٤مم احلًلم، صمؿ اإلُم٤مم قمكم سمـ احلًلم، صمؿ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم، صمؿ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر 

سمـ حمٛمد، صمؿ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر، صمؿ اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك، صمؿ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم، 

صمؿ ظم٤ممتٝمؿ اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم واًمقزم اعمٜمتٔمر صمؿ اإلُم٤مم قمكم سمـ حمٛمد، صمؿ اإلُم٤مم احلًـ سمـ قمكم، 

 .(1)"-صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ–احلج٦م سمـ احلًـ 
قن سم٢مُم٤مُم٦م اًمٞمامين، واًمذي مل ي٠مت اًمٜمص سمف، ومل يٙمـ ُمـ إئٛم٦م اعمٜمّمقص واعمٝمديقن ي٘مقًم

قمٚمٞمٝمؿ، وشمٜمّمٞم٥م إهلل، وًمٕمؾ اعمٝمديلم اشمٗم٘مقا ُمع اإلُم٤مُمٞم٦م ذم أن اإلُم٤مُم٦م ُمـ اهلل، وأٟمف يٕملم ُمـ 

أو اإلُم٤مم يٕمٞمٜمف اهلل، وٓ دظمؾ ًمٚمٜمٌل أو اإلُم٤مم ذم ذًمؽ  وم٤مًمقصٞم٦م ُمـ اهلل، وويص اًمٜمٌل"اهلل، ىمٌؾ 

َٞمٕم٦مإٓ ُمـ سم٤مب اًمتٌٚمٞمغ ًمٚمٜم٤مس،...وهذه قم٘مٞمدة  اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمرؾمقل حمٛمد إمم يقم  اًمِمِّ

 .(2)"اًم٘مٞم٤مُم٦م
-٦م، ومٙمٞمػ ظم٤مًمػ اعمٝمديقن اإلُم٤مُمٞم٦م؟ إهنؿ اؾمتدًمقا سمقصٞمتٝمؿ اعمزقمقُمومٝمذا اشمٗم٤مق وٛمٜمل

، أن اًمٞمامين أقمٚمٜمٝم٤م ًمٜمٗمًف، وًمٞمس ٕطمد أن يدقمل اًمقصٞم٦م إٓ ص٤مطمٌٝم٤م، أي إٓ -اًمقصٞم٦م اعم٘مدؾم٦م

ُم٤م زاًم٧م شمِمؽ  إن اًمٜم٤مس"أن يٙمقن هق اإلُم٤مم، ومرأوا أن اًمقصٞم٦م شمدل قمغم إُم٤مُم٦م اًمٞمامين، وم٘م٤مًمقا:

سمف ومٙمٞمػ شمّمدق ىمقًمف، وهذا دور واوح يمام ي٘م٤مل، ومال يقضمد ضمقاب همػم أن اًمقصٞم٦م ٓ يٛمٙمـ 

 شمٜمٓمٌؼ قمغم همػم ص٤مطمٌٝم٤م، وٓ يدقمٞمٝم٤م أطمد همػمه سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم وشمدسمػمه، وم٢من ادقم٤مه٤م ويم٤مٟم٧م  أن

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(363ص اًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م، اًمًٞمد قمكم احلًٞمٜمل اًمّمدر، (3)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف) 36اٟمٔمر: اًمقصٞم٦م واًمقيص أمحد احلًـ، ص( 3)



(060) 

 

 .(1)"، وٓ يٜمٌٖمل اًمتِمٙمٞمؽ ذم دقمقاه٤مً شمٜمص قمغم اؾمٛمف وصٗمتف يم٤من ص٤مدىم
َٞمٕم٦مصمؿ ي٠ميت قمٚمامء  ٥م أن سمٕمض واًمٕمجٞم"يـ، ومٞمخٓم٠م ُمـ اشمٌع دقمقة اًمٞمامين، ومٞم٘مقل:اعمٕم٤مس اًمِمِّ

ؾمحرهؿ، ومال حيس أطمدهؿ أن هذا اإلُم٤مم اعمزقمقم ٓ يٕمرف ىمراءة اًم٘مرآن  اعمث٘مٗملم اشمٌٕمقه ويم٠مٟمف

واسمـ إُم٤مم ُمٕمّمقم وهق  ٤مً سمٙمش صحٞمح، وًمق اؾمتٕمٛمؾ أطمدهؿ قم٘مٚمف ًم٘م٤مل: يمٞمػ يٙمقن إُم٤مُم

 .(2)"خيٓمئ ذم ىمراءة اًم٘مرآن، وٓ يٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م
اعمٜمّمقص  ٤مً وُمٜمف: وم٘مد أٟمٙمر اإلُم٤مُمٞم٦م إُم٤مُم٦م اًمٞمامين، طمٞم٨م ٓ إُم٤مم سمٕمد آصمٜمل قمنم إُم٤مُم

 قمٚمٞمٝمؿ، ذم رواي٤مهتؿ قمـ أئٛمتٝمؿ.

 :طسٓل معسف٘ اإلماو الجاىٕ:
َٞمٕم٦مومٞمف سملم اعمٝمديلم و ٤مً يم٤من أُمر اإلُم٤مُم٦م خمتٚمٗم َٞمٕم٦مآصمٜمل قمنمي٦م، وم اًمِمِّ  يٕمؽمومقن سم٠مئٛمتٝمؿ ٤مًمِمِّ

قمغم أئٛم٦م، وعم٤م  ٤مً ومزادوا إُم٤مُمويمذا اعمٝمديقن، وزاد اعمٝمديقن آقمؽماف سم٢مُم٤مُمٝمؿ،  آصمٜمل قمنم،

َٞمٕم٦ماًمٞمامين ؿم٤مذة قمـ ومٙمر  يم٤مٟم٧م إُم٤مُم٦م ، ؿمذ ذم إصم٤ٌمت إُم٤مُمتف وـمريؼ ُمٕمرومتف قمـ ـمرق ُمٕمروم٦م اًمِمِّ

 اإلُم٤مم قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م.

وسم٤مًمتٕمرف قمغم ـمرق ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم يمام أؾمامه٤م اإلُم٤مُمٞم٦م، وىمقاٟملم ُمٕمروم٦م احلج٦م يمام أؾمامه٤م 

ت قمالُم٤م ًمِمٞمٕمتٝمؿ وىمد ووع أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م"اعمٝمديقن، وم٘مد ىم٤مل أطمد قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م:

َٞمٕم٦م: وهق أن يٛمتحـ آختبارودٓئؾ هب٤م يٕمرومقن صدق يمؾ ُمدع ُمـ يمذسمف، وذيمر ُمٜمٝم٤م:  يمؾ  اًمِمِّ

: شمقضمد قمالُم٤مت اظمتص اهلل هب٤م العالماتُمـ يدقمل اإلُم٤مُم٦م أو اعمٝمدوي٦م، ٓ ؾمٞمام ذم ومؽمة اًمٖمٞم٦ٌم، 

، ٤مً خمتقٟم، واً أٟمٌٞم٤مءه وطمججف، وُمٞمزهؿ هب٤م قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف، ومال دمده٤م ذم همػمهؿ، ُمٜمٝم٤م:يقًمد ُمٓمٝمر

صقشمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، وٓ جيٜم٥م، وشمٜم٤مم قمٞمٜمف وٓ يٜم٤مم  ٤مً وإذا وىمع قمغم إرض وىمع قمغم راطمتٞمف راومٕم

وهل ضمري٤من اعمٕمجزة قمغم  :ادعجزةىمٚمٌف، وٓ يتث٤مءب، وٓ يتٛمٓمك، ويرى ُمـ ظمٚمٗمف يمام يرى أُم٤مم، 

 .(3)"يديف، ومٝمل إُمر اًم٘م٤مـمع اًمدال قمغم صدق دقمقة إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ واحلج٩م
ذه ـمرق ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م، وهل صمالصم٦م: آظمت٤ٌمر، واًمٕمالُم٤مت، واعمٕمجزة، أُم٤م ومٝم

اًمذي يٜمٗمرد سمف احلج٩م، هق ىم٤مٟمقن ُمٕمروم٦م  وهذا إُمر"ىمقاٟملم ُمٕمروم٦م احلج٦م قمٜمد اعمٝمديلم، وم٘م٤مًمقا:

                                                 
 .333ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف) 33اٟمٔمر: دضم٤مل اًمٌٍمة، ص (3)

 وُم٤م سمٕمده٤م.344راضمع: اًمِمٝم٥م إمحدي٦م قمغم ُمدقمل اعمٝمدوي٦م، ص (0)



(063) 

 

احلج٦م، وهق يتٙمقن ُمـ صمالصم٦م أُمقر: إول: اًمٜمص أو اًمقصٞم٦م: وم٤مًمرواي٦م ٟمّم٧م قمغم اًمًٞمد أمحد 

وأوص٧م سمف، اًمث٤مين: اًمٕمٚمؿ أو احلٙمٛم٦م: ومام ئمٝمر ذم يمتٌف اعمٜمِمقرة، وسمٞم٤مٟم٤مشمف يدل قمغم قمٚمٛمف،  احلًـ

اًمث٤مًم٨م: طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل، أٟمف ضم٤مء ًمٞمدقمق اًمٜم٤مس إمم طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل، ومٝمذه اًمثالصم٦م قُمِرَف هب٤م اًمٞمامين أٟمف 

 .(1)"احلج٦م
ػ عم٤م ادقم٤مه أن ُم٤م ادقم٤مه اإلُم٤مُمٞم٦م إلصم٤ٌمت دقم٤موى أئٛمتٝمؿ، خم٤مًم ومقضمف آظمتالف هٜم٤م:

اعمٝمديقن إلصم٤ٌمت دقم٤موى اًمٞمامين، ومٙمالمه٤م يِمٙمؽ ذم أدًم٦م أظمر، ويمؾ ُمتٛمًؽ سم٠مدًمتف وـمرق 

 سملم دقم٤موى اإلُم٤مُمٞم٦م واعمٝمدوي٦م. ٤مً ُمٕمروم٦م إُم٤مُمف، ومٌدا آظمتالف ضمٚمٞم

 :: املَدّٓ٘لجالحا
 ومٝمق اعمٝمدي إول ُمـ اعمٝمديلم آصمٜمل قمنمإن اًمٞمامين سمٕمد إقمالن إُم٤مُمتف، أقمٚمـ ُمٝمدويتف، 

، طمٞم٨م ٤مً سمٕمد إئٛم٦م آصمٜمل قمنم، أوهلؿ أمحد احلًـ اًمٞمامين، ومٞمٙمقن اعمجٛمقع أرسمٕم٦م وقمنميـ ُمٝمدي

َٞمٕم٦مإن  اإلُم٤مُمٞم٦م شم٘مقل سمّمح٦م إـمالق اعمٝمدي قمغم اإلُم٤مم، وم٤مإلُم٤مم ُمٝمدي، وًمٞمس اًمٕمٙمس، وذم  اًمِمِّ

ٓصمٜمل وٓ خيٗمك أٟمف ورد ذم يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت واًمزي٤مرات وإدقمٞم٦م، وصػ إئٛم٦م ا"ذًمؽ ىمقهلؿ:

قمنم سم٠مهنؿ ُمٝمديقن7 ٕهنؿ أئٛم٦م هيدون إمم احلؼ، وٓ يٙمقٟمقن يمذًمؽ إٓ إذا يم٤مٟمقا ذم أٟمٗمًٝمؿ 

(2)"ُمٝمديلم
. 

، ُمٜمٝم٤م: ؾمٞمٙمقن اً أُم٤م اعمٝمديقن قمٜمدُم٤م اؾمتدًمقا سمحدي٨م اًمقصٞم٦م اعم٘مدؾم٦م، طمٞم٨م أووح٧م أُمقر

ٙمقن أول ، وُمٜمٝم٤م: ذيمرت اؾمؿ أمحد، وُمٜمٝم٤م: أٟمف ؾمٞم٤مً اصمٜم٤م قمنم ُمٝمدي ٤مً سمٕمد آصمٜمل قمنم إُم٤مُم

هق اؾمؿ اعمٝمدي إول، وويص اإلُم٤مم اعمٝمدي، وأول اعم١مُمٜملم  وأمحد"اعمٝمديلم، وقمٚمٞمف ىم٤مًمقا:

 .(3)"سم٤مإلُم٤مم اعمٝمدي ذم سمداي٦م فمٝمقره، ورؾمقل اإلُم٤مم اعمٝمدي إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م
تّمدى وأٟمف هق اعم٘مّمقد، وممحد، أيرون أن آؾمؿ اًمذي ضم٤مء ذيمره ذم اًمقصٞم٦م يٜمٓمٌؼ قمغم ومٝمؿ 

َٞمٕم٦ماضمع ًمف قمٚمامء وُمر سمٕمد اإلُم٤مم اعمٝمدي  ٤مً أن هٜم٤مك اصمٜمل قمنم ُمٝمدي ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ "وم٘م٤مًمقا:، اًمِمِّ

 اعمٜمتٔمر، وم٢مٟمف مل يث٧ٌم ًمديٜم٤م أن أمحد إؾمامقمٞمؾ اًمٌٍمي أوهلؿ، سمؾ صم٧ٌم قمٜمدٟم٤م سم٤مًم٘مٓمع واجلزم واًمٞم٘ملم 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(ده٤موُم٤م سمٕم334اٟمٔمر: طمقار ىمّميص ُمًٌط ذم اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(360اًمرد اًم٘م٤مصؿ ًمدقمقة اعمٗمؽمي قمغم اإلُم٤مم اًم٘م٤مئؿ، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(33اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (0)



(062) 

 

 .(1)"٤مً ُمٕمّمقُم ٤مً قمـ أن يٙمقن إُم٤مُم أٟمف ًمٞمس سمٕم٤ممل ومْمالً 
 آظمتالوم٤مت اجلقهري٦م سملم اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م،وقمٚمٞمف: وم٢من هذا آظمتالف ُمـ سملم 

 طمٞم٨م ادقم٤مء اًمٞمامين اعمٝمدوي٦م، وٓ ُمٝمدوي٦م قمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م.

 :: السجعـــ٘السابع
َٞمٕم٦مذم ومٙمر  اً اًمتل أؾمٝمٛم٧م يمثػم إن اًمرضمٕم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد سمقضمف اًمٕمٛمقم، وهق اًم٘مقل سمرضمقع  اًمِمِّ

َٞمٕم٦مإئٛم٦م ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م، ويرى ُمراضمع  َٞمٕم٦مإمج٤مع مجٞمع "ه٤م وقمٚمامؤ اًمِمِّ وإـم٤ٌمق  اإلُم٤مُمٞم٦م، اًمِمِّ

اًمٓم٤مئٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م قمغم اقمت٘م٤مد صح٦م اًمرضمٕم٦م، ومال ئمٝمر ُمٜمٝمؿ خم٤مًمػ يٕمتد سمف ُمـ اًمٕمٚمامء 

 .(2)"اًم٤ًمسم٘ملم وٓ اًمالطم٘ملم
 وؾمقىمٝمؿ إدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وراي٤مت إئٛم٦م واًمٙمالم قمـ اًمرضمٕم٦م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م

وؾمتٙمقن ًمرؾمقل اهلل وًمٕمكم واحلًلم وإئٛم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ دة وم٘مط، هن٤م رضمٕم٦م واطمأيٗمٝمؿ ُمٜمف 

َٞمٕم٦م أول ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف إرض ويرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م،  ىم٤مل:  أن أسم٤م قمٌداهلل" ، وأدًمتٝمؿ هل:اًمِمِّ

، ٤مً احلًلم سمـ قمكم، وإن اًمرضمٕم٦م ًمٞم٧ًم سمٕم٤مُم٦م، وهل ظم٤مص٦م ٓ يرضمع إٓ ُمـ حمض اإليامن حمْم

قمـ سمٙمػم سمـ أقملم، ىم٤مل: ىم٤مل زم: ُمـ ٓ أؿمؽ  ومٞمف "  أظمرى:، وذم رواي٦م "٤مً وحمض اًمنمك حمْم

 .(3)"ؾمػمضمٕم٤من ٤مً وقمٚمٞم : أن رؾمقل اهلل  يٕمٜمل أسم٤م ضمٕمٗمر
هل رضمٕم٦م أي أهن٤م إقم٤مدة، أٟم٤مس يٛمقشمقن دال قمٚمٞمٝم٤م ووم٘مؽ اهلل،  ٝم٤ماًمرضمٕم٦م اؾمٛم" :وىم٤مل اًمٞمامين

 .(4)"..يٕمقدون، اُمتح٤من اٟمتٝمك يٕم٤مد، أي٤مم ُمْم٧م شمٕم٤مد.
ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلٟمس واجلـ، وٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مُٕمؿ سمؾ سم٤مٕومراد، ومٛمـ حمْمقا  اًمرضمٕم٦م":٤مً وىم٤مل أيْم

اإليامن يرضمٕمقن، وُمـ حمْمقا اًمٙمٗمر يرضمٕمقن، أي أن اًمذي يٕم٤مد اُمتح٤مهنؿ ذم اًمرضمٕم٦م هؿ أئٛم٦م 

 .(5)"اًمٕمدل وظم٤مص٦مُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ
 هن٤م ؾمتِمٛمؾ: ؿ ُمٜمف: اإليامن سم٤مًمرضمٕم٦م وآقمت٘م٤مد هب٤م ذم آظمر اًمزُم٤من، وىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأٝمَ ٗمْ ويُ 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(033اًمرد اًم٘م٤مصؿ ًمدقمقة اعمٗمؽمي قمغم اإلُم٤مم اًم٘م٤مئؿ، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(43ص ضمٕم٦م،اإلي٘م٤مظ ُمـ اهلجٕم٦م سم٤مًمؼمه٤من قمغم اًمر (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (0/06ج)، سم٤مب اًمرضمٕم٦مسمح٤مر إٟمقار،  (0)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(0اًمرضمٕم٦م، صم٤مًم٨م أي٤مم اهلل اًمٙمؼمى، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(35اًمرضمٕم٦م، ص (2)
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وُمـ حمض اًمنمك  ٤مً ، واحلًلم سمـ قمكم، ويمذا ُمـ حمض اإليامن حمْم٤مً رؾمقل اهلل، وؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم

َٞمٕم٦م، ي٘مّمدون إئٛم٦م و٤مً حمْم ، وُمـ حمض اًمنمك، أي ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ومل يٙمـ اًمِمِّ

َٞمٕم٦مُمـ   .اًمِمِّ

اًمرضمٕم٦م ووىمققمٝم٤م، وهذا اشمٗم٤مق وٛمٜمل سملم اعمٝمديلم واإلُم٤مُمٞم٦م: هق شمقاومؼ اًمٓمروملم قمغم صمٌقت 

 وأهن٤م قمقدة ورضمقع إمم احلٞم٤مة ىمٌؾ أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م.
 

 وأوجه اختالف اعتؼاد ادفديني دم الرجعة عن آثـي عرشية، دم أمور، مـفا:

 الرجعة وادفديني: -

وضمٕمٚمقا اًمرضمٕم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤معمٝمديلم، طمٞم٨م ، ٤مً إن اعمٝمديلم يٕمت٘مدون سمٛمٝمدوي٦م اصمٜمل قمنم ُمٝمدي

هؿ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م وُمٞم٘م٤مهت٤م، ومٌآظمرهؿ خيتؿ هذا اًمٕم٤ممل  اعمٝمديلم : أن٤مً ْمأي واقمٚمؿ"ىم٤مل اًمٞمامين:

 .(1)"اجلًامين، ويٞمدأ قم٤ممل اًمرضمٕم٦م
 الرجعة رجعتان: -

َٞمٕم٦مإذا يم٤من قمٛمقم  يرون أن اًمرضمٕم٦م شمٙمقن ُمرة واطمدة ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٤معمٝمديقن يرون  اًمِمِّ

م اًم٘م٤مئؿ، واًمث٤مٟمٞم٦م: شمٙمقن : شمٙمقن سم٤معمثؾ واًمٜمٔمػم، وهل اًمتل شمٙمقن قمٜمد ىمٞم٤مإومم"رضمٕمتلم، 

 .(2)"سم٤مًمٜمٗمس وضمًد يٜم٤مؾمٌٝم٤م، وهل اًمتل ٟمتحدث قمٜمٝم٤م يمٕم٤ممل ويقم آظمر ُمـ أي٤مم اهلل اًمٙمؼمى
سملم اإلُم٤مُمٞم٦م اًمتل ىم٤مًم٧م سمرضمٕم٦م واطمدة، وسملم اعمٝمديلم اًمذيـ ىم٤مًمقا وهٙمذا سمرز آظمتالف، 

ذم قمدم  ٤مً ٝم٤م ؾمٌٌسمرضمٕمتلم، ُمتٝمٛملم همػمهؿ ممـ ىم٤مًمقا سمقاطمدة، أهنؿ ضمٝمٚمٝمؿ سمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م، ضمٕمٚم

 ومٝمٛمف ًمٚمرضمٕم٦م وفمٝمرت إىمقال اًمٌٕمٞمدة قمـ احلؼ.

 :: ّالٓ٘ الفكُٔامظاخل
أٟمف أًمٖمك وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف، ومٝمق اإلُم٤مم وهق  ُمـ أفمٝمر آظمتالوم٤مت اًمتل شمرشم٧ٌم قمغم دقمقة اًمٞمامين،

َٞمٕم٦ماعمٝمدي وهق اعمٕمّمقم، ومال طم٤مضم٦م إذن ًمقٓي٦م اًمٗم٘مٞمف، وم٤مًمٗم٘مٞمف هق اًمذي اؾمتحدصمف  ًمٞمٜمقب  اًمِمِّ

د ًمإلُم٤مُم٦م، ُمـ طمٞم٨م وفم٤مئٗمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م، قمدا ُم٤م اُمتدا"ـ اإلُم٤مم واًمذي يرضمع إًمٞمف اًمٜم٤مس، ومٝمل:قم

يتّمؾ سم٤مًمٜمص اخل٤مص قمغم يمؾ وم٘مٞمف وم٘مٞمف، وسم٤مًمٕمّمٛم٦م اعمقىمقوم٦م قمغم اًمٜمٌل وإئٛم٦م وم٘مط، طمٞم٨م إن 

                                                 
 .03، صرضمع ٟمٗمًفاعم (3)

 .00ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (3)
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اًمٕمّمٛم٦م واًمٜمص اخل٤مص جمتٛمٕم٤من، مه٤م ُمـ خمتّم٤مت اإلُم٤مُم٦م، وأن اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م، ٓ 

ًمٜمص قمٚمٞمف سم٤مًمذات، إٓ ُمـ طمٞم٨م اًمّمالطمٞم٦م ذم اًمتٌٚمٞمغ، وهق ُمتقومر ًمٚمٛمتّمدي ًمٚمٗم٘مف يًتدقمل ا

(1)"٤مً طملم يٙمقن وم٘مٞمٝم
ض سمتِمٙمٞمؾ احلٙمقُم٦م وم٘مٞمف قم٤ممل قم٤مدل، وم٢مٟمف يكم ُمـ أُمقر اعمجتٛمع هن اوإذ"، 

 .(2)"ُمٜمٝمؿ، ووضم٥م قمغم اًمٜم٤مس أن يًٛمٕمقا ًمف ويٓمٞمٕمقا  ُم٤م يم٤من يٚمٞمف اًمٜمٌل
َٞمٕم٦مهٙمذا يرى  ًمإلُم٤مم، وًمٞمس هق اإلُم٤مم، سمؾ هق  اً أٟمف يٕمد اُمتدادٓي٦م اًمٗم٘مٞمف،اخلٛمٞمٜمل وو اًمِمِّ

ٟم٤مئ٥م قمٜمف، ومٛمـ ظمّم٤مئّمف اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕمقر اًمٕم٤مُم٦م، وأُمرو اعمجتٛمع، مم٤م يم٤من ي٘مقم سمف اًمٜمٌل، ومٞمج٥م 

 قمغم اًمٜم٤مس أن يٓمٞمٕمقه.

أُم٤م اعمٝمديقن: ومٝمؿ يٜم٘مْمقن هذه اًمقٓي٦م ُمـ أؾم٤مس، ٕٟمف ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ُمع وضمقد اإلُم٤مم، 

د احلًـ اًمٞمامين هق اعمٕمّمقم واعمٜمّمقص قمٚمٞمف، ومٞمٙمقن هق احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس، وم٤مإلُم٤مم أمح

واًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقمتف وًمٞمس ًمقزم اًمٗم٘مٞمف، ٕٟمف ُمـ إومم سم٤مٓشم٤ٌمع، هؾ اعمٕمّمقم أم همػم 

اعمٕمّمقم؟ صمؿ اًمذي ٟمص قمٚمٞمف اًمقصٞم٦م أم اًمذي ًمٞمس قمٚمٞمف ٟمص؟ ومٗمل ٟمٔمر اعمٝمديلم إٟمف إُم٤مُمٝمؿ 

 رء. وًمٞمس ًمقزم اًمٗم٘مٞمف ذم إُمر

َٞمٕم٦مو ، ٤مً يرون قمدم صح٦م إُم٤مُم٦م أمحد اًمٞمامين، وم٤مًمٜمص ًمٞمس قمٚمٞمف، وهق ًمٞمس ُمٕمّمقُم اًمِمِّ

وسم٤مًمت٤مزم ومٚمٞمس طمج٦م قمغم أطمد، وٓ يٚمزم اشم٤ٌمقمف وٓ ـم٤مقمتف، ٕن اإلُم٤مُم٦م اٟم٘مٓمٕم٧م سمٛمقت اًمٜم٤مئ٥م 

 هي.036اًمراسمع ًمإلُم٤مم، ويم٤مٟم٧م اًمٖمٞم٦ٌم اًمت٤مُم٦م أو اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى، واًمتل سمدأت ُمٜمذ قم٤مم 

اخلالف سملم اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م، ومحتك حي٤مومظ اعمٝمديقن قمغم دقمقهتؿ  وهٙمذا دار

ويداومٕمقا قمٜمٝم٤م، ىم٤مًمقا: إن وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف أُمر ظمراذم أؾمٓمقري، روضم٧م ًمف اعمرضمٕمٞم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م، 

 وًمٞمس هؿ احلؼ ذم ذًمؽ.

 :ع:حجٔ٘ العكلادالط
ن قمغم أن اًمٕم٘مؾ وم٤معمٝمديق، ٤مً ـ اًمٕم٘مؾ يٖم٤مير ُمقىمػ آصمٜمل قمنمي٦م مت٤مُمُمإن ُمقىمػ اعمٝمديلم 

ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع، سمخالف آصمٜمل قمنمي٦م اً ًمٞمس ُمّمدر
(3)

اقمٚمؿ أن "ومٛمام ىم٤مًمقه ذم اًمٕم٘مؾ:، 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(36ل، ص٤ماإلُم٤مُم٦م طمتك وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف، قمٌداحلًلم حمٛمد قمكم سم٘مّ  (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(36صٚمخٛمٞمٜمل، ًم، ؾمالُمٞم٦ماحلٙمقُم٦م اإل (3)

َٞمٕم٦م، وأصؾ 00راضمع: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م، ًمٚمٛمٔمٗمر ص ُمـ يمت٥م آصمٜمل قمنمي٦م، عمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ، (0)  اًمِمِّ

، وأصقل اًمٕم٘مٞمدة، عمحٛمد ؾمٕمٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل احلٙمٞمؿ 320وأصقهل٤م عمحٛمد احلًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ص
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اًمٕم٘مؾ ًمـ هيتدي إٓ سم٤مًمنمع، واًمنمع ًمـ يتٌلم إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ، واًمٕم٘مؾ يم٤مّٕس، واًمِم٤مرع يم٤مًمٌٜم٤مء، 

(1)"وًمـ يث٧ٌم سمٜم٤مء ُم٤م مل يٙمـ أّس، وًمـ يٖمٜمل أّس ُم٤ممل يٙمـ سمٜم٤مء
قًمقن سم٤محلًـ واعمٝمديقن ي٘م، 

 واًم٘مٌح اًمنمقمٞملم، سمخالف آصمٜمل قمنمي٦م اًمتل شم٘مقل سم٤محلًـ واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملم.

قمغم اقمت٘م٤مد  ٤مً ويٚمّخص هذا آظمتالف أطمد أشم٤ٌمع اًمٞمامين ذم أطمد ُم١مًمٗم٤مت اًمٞمامين، ُمٕمٚم٘م

اإلُم٤مُمٞم٦م سم٠من اًمٕم٘مؾ طمج٦م سم٤مـمٜم٦م، وسمف شمٕم٤مرض اًمرواي٤مت وشمٗمٝمؿ أي٤مت، ويٕمرف اعمتِم٤مسمف 

 ي٘مدُمقن هذه اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم -أي اإلُم٤مُمٞم٦م-أهنؿ اً ـ اعم١مؾمػ ضمدومٛم"واعمحٙمؿ، ي٘مقل:

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ذم أيمثر إطمٞم٤من، ويردوا اًمرواي٤مت7 ٕهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، 

وم٠مصٌح٧م هذه اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل اعمٞمزان ذم شم٘مٞمٞمؿ يمٚمامت اهل٤مديـ، وهذا يْم٤مف إمم 

 .(2)"فمالُمتٝمؿ
ظمتالوم٤مت سملم اًمٗمري٘ملم، وم٤معمٝمديقن ظم٤مًمٗمقا آصمٜمل قمنمي٦م، وواوم٘مقا أهؾ ومٝمذا ُمـ أسمرز آ

 .وشم٘مديًٝمؿ ًمفوأٟمٙمروا قمغم آصمٜمل قمنمي٦م شم٘مديٛمٝمؿ اًمٕم٘مؾ اًمًٜم٦م، 

 :: السؤٓـــاطابعال
أن اعمٝمديلم إن ُمـ أسمرز آظمتالوم٤مت اًمتل فمٝمرت سملم دقمقة اًمٞمامين وسملم آصمٜمل قمنمي٦م، 

، طمٞم٨م إن اإلُم٤مم اًمٞمامين ادقمك ٤مً أؾم٤مؾم ٤مً ثؾ ذم اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م ريمٜماقمتٛمدوا قمغم اًمرؤي٤م، ورأوا أهن٤م مت

ذم أول أُمره، أٟمف اًمت٘مك سم٤مإلُم٤مم، وأظمؼمه اإلُم٤مم سم٠مٟمف هق اًمرؾمقل واًمقيص واعمٛمٝمد ًمف ىمٌؾ فمٝمقره، 

َٞمٕم٦موأظمذ اًمٞمامين يقاضمف اًمٜم٤مس ويٜمنم دقمقشمف قمغم هذا إؾم٤مس، ومتّمدى ًمف قمٚمامء   اًمِمِّ

دقمقة ٓ يّمح أن شمٙمقن اًمرؤى ىمقاُمٝم٤م وقمامده٤م، وم٤مًمرؤي٤م قمٜمدهؿ ٓ وُمرضمٕمٞم٤مهت٤م، وطمٙمٛمقا سم٠من اًم

َٞمٕم٦ميٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ ذقمل، وأظمذ اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسون وؿمٞمقخ  ودقم٤مهت٤م يتّمدون ٕومٙم٤مر  اًمِمِّ

                                                                                                                                                 
واٟمٔمر: سمحقث قم٘م٤مئدي٦م ذم وقء ُمدرؾم٦م  ،355ص ، واًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م، ًمٚمًٞمد قمكم احلًٞمٜمل اًمّمدر33ص

هي، 3/3302، ط35ٙمل اعمٞم٤مٟمجل، صواٟمٔمر: شمقطمٞمد اإلُم٤مُمٞم٦م، آي٦م اهلل حمٛمد سم٤مىمر اعمٚم ،أهؾ اًمٌٞم٧م 

وُم٤م 336وُمـ يمت٥م اعمٝمديلم، راضمع: اًمٕمجؾ ص اًمٜمجػ إذف، اًمٕمراق. ُمٜمِمقرات دار اًمٌذرة،

 .336سمٕمده٤م، واجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم ص

واقمتٜمك  ًمٞم٘ملم، اعمٚم٘م٥م سم٤مٕٟمقار وإهار، عمحٛمد سمـ اعمرشم٣م اعمدقمق سم٤معمقمم حمًـ اًمٙم٤مؿم٤مين، صححف( قملم ا3)

 ًمٌٜم٤من.-م، دار اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء، سمػموت3333=هي3/3303ط، 25سمف: اًمِمٞمخ رو٤م اًمٕمٞم٤مش، ص

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(0سمتٍمف، طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ 336اٟمٔمر: اًمٕمجؾ، ص (3)



(066) 

 

، صمؿ واضمٝمقا اًمدقمقة ُمـ قمدة زواي٤م، ُمٜمٝم٤م ُمقاضمٝم٦م ادقم٤مء اًمٞمامين، ووىمٗمقا وده، واقمتؼموه دضم٤مًٓ 

رؤى وإطمالم ٓ يث٧ٌم هب٤م شمٙمٚمٞمػ ذقمل، ٓ وضمقب وٓ طمرُم٦م ًموم٢من ا"اًمٞمامين رؤي٦م اإلُم٤مم، 

وٓ همػممه٤م، وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إٟمام شمث٧ٌم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م دون همػممه٤م ُمـ إطمالم 

 .(1)"وآؾمتخ٤مرات اًمتل شمث٧ٌم أهن٤م ًمٞم٧ًم سمحج٦م ذم ُمٕمروم٦م رء ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م
طمجٞم٦م  وآصمٜمل قمنمي٦م يٜمٙمرونهٜم٤م: أن اعمٝمديلم ي٘مقًمقن سمحج٦م اًمرؤي٤م،  قضمف آظمتالفوم

 .٤مً مت٤مُم اًمرؤي٤م

 :: نٔفٔ٘ األذاٌجامًال
سمدظمقل وىم٧م اًمّمالة، وضم٤مء  ٤مً وإيذاٟم ٤مً إقمالُم، ضمٕمٚمف اهلل إذان ؿمٕمػمة ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل  إنّ 

خمّمقص٦م، وم٠مصٌح٧م صٗم٦م إذان ويمٚمامشمف ُمتقاشمرة قمـ رؾمقل اهلل يمام  ٤مً وووع ًمف أًمٗم٤مفم اًمٜمٌل 

َٞمٕم٦مإٓ أن يم٤من ي١مذن اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٝمده،  يدقمقن سم٠مهنؿ يٜم٘مٚمقن قمـ أئٛمتٝمؿ، ومزادوا ذم  دائامً  اًمِمِّ

 إذان ُم٤م ًمٞمس ومٞمف، 

َٞمٕم٦موإذا يم٤من  زادوا، وم٤معمٝمديقن يمذًمؽ زادوا ومقق زي٤مدة، وم٤مٕذان اًمذي هق  ٤مً قمٛمقُم اًمِمِّ

َٞمٕم٦مُمٕمروف وُمِمٝمقر قمٜمد  َٞمٕم٦م ذم أن يٜمحٍم"أن،  اًمِمِّ يزيدون)طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ( ُمرشملم  اًمِمِّ

يزيدون اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقٓي٦م سمٕمد  ٤مً )طمل قمغم اًمٗمالح(، ويثٜمقن )ٓ إًمف إٓ اهلل(، وطم٤مًمٞمسمٕمد 

َٞمٕم٦ماًمِمٝم٤مدشملم، وطمج٦م   .(2)"رواي٤مت قمـ أئٛمتٝمؿ شمٗمٞمد ذًمؽ اًمِمِّ

 االثين عػسٓ٘: نٔفٔ٘ أذاٌأّاًل: 
َٞمٕم٦ميزقمؿ  قمـ "ويروون قمٜمٝمؿ، ومم٤م رووه ذم إذان، أهنؿ يرضمٕمقن إمم أئٛمتٝمؿ،  دائامً  اًمِمِّ

: شم٘مقل: اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم، أؿمٝمد قمـ إذان، وم٘م٤مل  ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهللهلل سمـ ؾمٜم٤منقمٌدا

رؾمقل اهلل،  اً رؾمقل اهلل، أؿمٝمد أن حمٛمد اً أن ٓ إًمف إٓ اهلل، أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، أؿمٝمد أن حمٛمد

ٕمٛمؾ، طمل قمغم اًمّمالة، طمل قمغم اًمّمالة، طمل قمغم اًمٗمالح، طمل قمغم اًمٗمالح، طمل قمغم ظمػم اًم

 .(3)"طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ، اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم، ٓ إًمف إٓ اهلل، ٓ إًمف إٓ اهلل

                                                 
هي، ُمريمز 3/3303، ط336كم آل حمًـ، صإلُم٤مم اًم٘م٤مئؿ، اًمِمٞمخ قماًمرد اًم٘م٤مصؿ ًمدقمقة اعمٗمؽمي قمغم ا (3)

 .اًمٕمراق -اًمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م ذم اإلُم٤مم اعمٝمدي، اًمٜمجػ إذف

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/332ج)قل واًمٗمروع، اعمقؾمققم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م، ُمع آصمٜمل قمنمي٦م ذم إص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(343إذان واإلىم٤مُم٦م، ص ذم إذان، سم٤مب قمدد اًمٗمّمقل ب٤مآؾمتٌّم٤مر، يمت (0)



(333) 

 

سمحل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ، صمؿ زادوا يمام ذيمراًمديمتقر اًم٤ًمًمقس اًمقٓي٦م  وم٤مًمزي٤مدة هٜم٤م سحي٦م

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، وزي٤مدة طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ، ُمدقمقُم٦م سمرواي٤مت إئٛم٦م اعمزقمقُم٦م واعمٙمذوسم٦م قمٚمٞمٝمؿ، 

وزم  ٤مً ن سم٘مقل: أؿمٝمد أن قمٚمٞمويًتح٥م اإلشمٞم٤م":دة اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقٓي٦م، ومرد أطمدهؿ ىم٤مئالً ومام أصؾ زي٤م

 .(1)"ُمـ أًمٗم٤مظ إذان وُم٘م٤مـمٕمف اً اهلل،قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتؼمك وآؾمتح٤ًمن اًمزائد ٓ سمقصٗمف ضمزء

 نٔفٔ٘ األذاٌ عيد املَدٓني:ثاىًٔا: 
َٞمٕم٦مإذا يم٤من  ًقل هلؿ سمف أٟمٗمًٝمؿ، يزيدون ويٜم٘مّمقن طم٥ًم ُم٤م يرون، ويًتحًٜمقن ُم٤م شم اًمِمِّ

َٞمٕم٦موم٤معمٝمديقن ُمـ  ومٙمٞمٗمٞم٦م إذان ، ٤مً ، هؿ أظمرون زادوا، ُم٤م دام أهنؿ يًتحًٜمقن أًمٗم٤مفماًمِمِّ

 اً أرسمع، واًمِمٝم٤مدة سم٤مًمتقطمٞمد)أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل(، صمؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م)أؿمٝمد أن حمٛمد اًمتٙمٌػم"قمٜمدهؿ:

هلل(، صمؿ سم٤مهلداي٦م)أؿمٝمد أن وإئٛم٦م ُمـ وًمده طمج٩م ا ٤مً رؾمقل اهلل(، صمؿ سم٤مًمقٓي٦م)أؿمٝمد أن قمٚمٞم

اعمٝمدي واعمٝمديلم ُمـ وًمده طمج٩م اهلل(، صمؿ ي٘مقل: طمل قمغم اًمّمالة، صمؿ طمل قمغم اًمٗمالح، صمؿ طمل 

 .(2)"قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ، واًمتٙمٌػم سمٕمده، صمؿ اًمتٝمٚمٞمؾ، يمؾ ومّمؾ ُمرشم٤من

 :ٙ املَدٓني ّاالثين عػسٓ٘السد علثالجًا: 
َٞمٕم٦مإن يمؾ ُم٤م ادقمتف  ذم إذان، ُمٕم٤مرض وخم٤مًمػ ًمٚمرواي٤مت  -ديقنآصمٜم٤م قمنمي٦م أو اعمٝم-اًمِمِّ

ذم أن إذان اعمنموع هق ُم٤م يم٤من قمغم  وٓ ظمالف" ، اًمّمحٞمح٦م اًمتل ضم٤مءت قمـ رؾمقل اهلل

(3)"، وًمٞمس ٕطمد أن يزيد ومٞمف أو يٜم٘مص ومٞمف  قمٝمد رؾمقل اهلل
. 

َؿُه  اهللِ  َعْن َأيِب حَمُْذوَرَة، َأنَّ َكبِيَّ "واًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م إذان: َعؾَّ

َّٓ اهلُل، َأْشَفُد َأنَّ حُمَ »َهَذا اأْلََذاَن:  َٓ إَِلَه إِ َّٓ اهللُ، َأْشَفُد َأْن  َٓ إَِلَه إِ ، َأْشَفُد َأْن  داهلُل َأْكَزُ اهللُ َأْكَزُ  اً ؿَّ

د َٓ إَِلَه : »، ُثمَّ َيُعوُد َفَقُؼوُل « َرُسوُل اهللِ اً َرُسوُل اهللِ، َأْشَفُد َأنَّ حُمَؿَّ َّٓ اهللُ، َأْشَفُد َأْن  َٓ إَِلَه إِ َأْشَفُد َأْن 

د َّٓ اهللُ، َأْشَفُد َأنَّ حُمَؿَّ د اً إِ ، َحيَّ َعَذ  اً َرُسوُل اهللِ، َأْشَفُد َأنَّ حُمَؿَّ َتنْيِ اَلِة َمرَّ َرُسوُل اهللِ، َحيَّ َعَذ الصَّ

َتنْيِ  َّٓ اهللُاهللُ»َزاَد إِْسَحاُق: « اْلَػاَلِح َمرَّ َٓ إَِلَه إِ (4)" َأْكَزُ اهللُ َأْكَزُ 
. 

                                                 
َٞمٕم٦م٦م ووم٘مٝمٞم٤مت سملم اًمًٜم (3) م، ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت 3333=هي3/3333، ط33، قم٤مـمػ ؾمالم، صاًمِمِّ

 اإلؾمالُمٞم٦م.

 .343، واٟمٔمر: اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص32اٟمٔمر: ذائع اإلؾمالم، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/333ج)صمٜمل قمنمي٦م ذم إصقل واًمٗمروع، ُمع آ (0)

 (.046، طمدي٨م)333ؿ، يمت٤مب اًمّمالة،  سم٤مب صٗم٦م إذان، صصحٞمح ُمًٚم (3)



(333) 

 

َٞمٕم٦مام ىم٤مًمف وم وم٠مُمره ذم إذان أووح ُمـ اًمِمٛمس، رؾمقل اهلل،  واعمٝمديقن خي٤مًمػ ؾمٜم٦م اًمِمِّ

وًمٞمس ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمقا، ُمـ طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ، وٓ همػمه، وهذا اًمذي ضم٤مء ذم احلدي٨م ُم٤م ٟم١مُمـ سمف 

اًمّمح٤مسم٦م، ومٚمؿ خي٤مًمػ أطمد ُمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل، وٟمحـ مل  وٟمذقمـ ًمف، ٕٟمف صح قمـ رؾمقل اهلل وقمـ

 گ گ ک ک ک  ک ڑ ژ ٟمخ٤مًمٗمٝمؿ ومل ٟمخ٤مًمػ رؾمقل اهلل، ٕن اهلل ىم٤مل:

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف سمٛمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م اًمًٜم٦م ،[30]اًمٜمقر: ژڳ ڳ    ڳ گ گ
(1)

مل ٟمجد  

اشمٗمؼ "وم٘مدذيمر ُم٤م أسمدقمتٛمقه ذم إذان، وٓ ذم ُمذه٥م أطمد ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م،  اً واطمد ٤مً طمديث

ء قمغم اًمّمٞمٖم٦م إصٚمٞم٦م ًمألذان اعمٕمروف سمٙمٞمٗمٞم٦م ُمتقاشمرة ُمـ همػم زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من وهق اًمٗم٘مٝم٤م

ُمثٜمك ُمثٜمك، يمام اشمٗم٘مقا قمغم اًمتثقي٥م ذم أذان اًمٗمجر سمٕمد اًمٗمالح، وهق)اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم( 

 .(2)"سمام صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م ُمرشملم، قمٛمالً 
تحدصم٦م، ومٚمؿ شمٙمـ ذم اًم٘مرون إومم ُمـ ُمً ذم إذان وىمد صم٧ٌم أن هذه اًمّمٞمٖم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م 

َٞمٕم٦مُمذه٥م  سمؾ وضم٤مء اإلمج٤مع ُمٜمٝمؿ قمغم ذًمؽ، ، ومٝمل ُمٌتدقم٦م ذم اعمذه٥م وًمٞمس ُمـ أصقًمف، اًمِمِّ

ذم هذه اًمٔم٤مهرة أن وم٘مٝم٤مءٟم٤م جيٛمٕمقن إمج٤مقم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم وشم٤مُم٤ًم قمغم أٟمف هذه  وُمـ اًمٖمري٥م"ىم٤مل اعمقؾمقي:

٤م مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م طمتك اًم٘مرن اًمراسمع اًمِمٝم٤مدة أدظمٚم٧م ذم أذان اًمّمٚمقات ذم وىم٧م ُمت٠مظمر، وأهن

 .(3)"اهلجري
 ، وٓ قمغم هن٩م إئٛم٦م وآل  وم٠مذاٟمٙمؿ همػم صحٞمح، وًمٞمس قمغم هن٩م رؾمقل اهلل ي٤م ؿمٞمٕم٦ُم!! اً إذ

شمؿ ذم ؾمٜم٦م اًمٜمٌلاًم ْ  ، ومٕمٛمٚمٙمؿ ٌٞم٧م، وم٠مٟمتؿ ىمد ظم٤مًمٗمتؿ ٟمٌٞمٙمؿ وأئٛمتٙمؿ، واسمتدقمتؿ ذم اًمديـ، وهَمػمَّ

 ؿ.ُمردود قمٚمٞمٙمؿ، ومل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ أئٛمتٙم

 :قرب فاطن٘مْضع  :تاضعلا
 سمؾ اًمتل ادقم٤مه٤م اًمٞمامين، أٟمف يٕمٚمؿ سمٛمقوع ىمؼم اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م ن ُمـ إُمقر  اجلديدةإ

                                                 
، 45، ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب يمٞمػ إذان، ص323صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إذان، ص (3)

 ،، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، يمت٤مب إذان واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م23ص ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، يمت٤مب اًمّمالة، أسمقاب إذان،

 .(3/303ج)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/230ج)ؾمالُمل وأدًمتف، اًمٗم٘مف اإل (3)

ٞمَٕم٦م( 0)  .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333واًمتّمحٞمح، ص اًمِمِّ



(333) 

 

َٞمٕم٦مذم طملم أن وأقمد هذا ُمـ اعمٕمجزات، اًمتل شم١ميد صدق دقمقشمف،  جيٝمٚمقن ىمؼم وم٤مـمٛم٦م، وم٘م٤مل  اًمِمِّ

قوع ىمؼم وم٤مـمٛم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم وًمٚمٜم٤مس أمجٕملم، هق أين أقمرف ُم ول ُمٕمجزة أفمٝمره٤مأو"اًمٞمامين:

ومجٞمع اعمًٚمٛملم قمغم أن ىمؼم وم٤مـمٛم٦م ُمٖمٞم٥م ٓ يٕمٚمؿ ُمقوٕمف إٓ اإلُم٤مم اعمٝمدي، وهق  سمْمٕم٦م حمٛمد،

 .(1)"أظمؼمين سم٘مؼم أُمل وم٤مـمٛم٦م، وُمقوع ىمؼم وم٤مـمٛم٦م سمج٤مٟم٥م ىمؼم اإلُم٤مم احلًـ وُمالصؼ ًمف
ؾمٛمٕم٧م  ٕمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ، ىم٤مل:وم"، وخم٤مًمػ عم٤م ضم٤مء قمٜمد اًمٙم٤مذم،اً اظمتالف فم٤مهر ضمد وفقه:

سم٤م ضمٕمٗمر ي٘مقل: عم٤م طمي احلًـ سمـ قمكم اًمقوم٤مة، ىم٤مل ًمٚمحًلم: ي٤م أظمل إين أوصٞمؽ سمقصٞم٦م أ

، صمؿ اسومٜمل إمم أُمك، اً وم٤مطمٗمٔمٝم٤م، إذا أٟم٤م ُم٧م، ومٝمٞمئٜمل صمؿ وضمٝمٜمل إمم رؾمقل اهلل، ٕطمدث سمف قمٝمد

 .(2)"صمؿ ردين وم٤مدومٜمل سم٤مًمٌ٘مٞمع،...
واي٦م اًمٙم٤مذم شم٘مقل: أن احلًـ وهق: أن اًمٞمامين ىم٤مل: إن ىمؼم وم٤مـمٛم٦م سمج٤مٟم٥م ىمؼم اسمٜمٝم٤م احلًـ، ور

أوص أن يدومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع، قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمـ أظمٞمف احلًلم، أن يٍمومف إمم ىمؼم أُمف، صمؿ يرده إمم اًمٌ٘مٞمع، 

 ومٚمق يم٤من احلًـ ُمع أُمف، مل ي٘مؾ ًمف ردين.

صمؿ إن ادقم٤مء اًمٞمامين سمٛمٕمرومتف ىمؼم وم٤مـمٛم٦م هذا ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٕمجزة، هلق ُمـ احلٛمؼ، أًمٞمس يٕمرف 

ٓ شمٙمقن إٓ ًمألٟمٌٞم٤مء ووم٘مط؟ أًمٞمس يٕمٚمؿ أن اعمٕمجزة أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة، وًمٞم٧ًم  اًمٞمامين أن اعمٕمجزة

س ُمٕمجزة، وًمٞمس ًمٞم اًمزهراءإن ىمؼم "، قمغم اًمٞمامين اً شم٘مقل آصمٜم٤م قمنمي٦م ردظمزقمٌالت وظمراوم٤مت؟، 

ومٞمف دًٓم٦م قمغم اإلقمج٤مز7 ٕن اعمٕمجزة شمٙمقن ظم٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة، سمح٨م ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن ي٠ميت سمٛمثٚمٝم٤م 

 .(3)"ذه ًمٞم٧ًم ُمٕمجزة سمؾ هل اؾمتٝمزاء واؾمتخٗم٤مف ُمـ أمحد احلًـ سمٕم٘مقل اًمٜم٤مس..ومٝم.،اً أسمد
ؾمٌؼ، يتْمح أن جم٤مٓت آظمتالف سملم اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م ُمٕمدودة وحمدودة، وأن مم٤م 

 اعمٝمديلم مل خي٤مًمٗمقا آصمٜمل قمنمي٦م إٓ ُم٤م يم٤من ذم صٚم٥م اًمدقمقة وًمٌٝم٤م.

                                                 
 .2(، ص303جمٚم٦م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، اًمٕمدد) (3)

 .333أصقل اًمٙم٤مذم، يمت٤مب احلج٦م، سم٤مب اإلؿم٤مرة واًمٜمص قمغم احلًلم سمـ قمكم، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(03اٟمٔمر: اًمِمٝم٥م اًمٕمٚمقي٦م قمغم ُمدقمل اإلُم٤مُم٦م واعمٝمدوي٦م، ص (0)
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 ات اخلاص٘ باملَدٓنيالفصل األّل: املعتكد

َٔع٘العالق٘ بني املَدٓني ّفسم   الػِّ

 املبخح الجاىٕ        

 ويشتمل عىل مطلبني: 

َٔع٘املَدٓني مً فسم  مْقف املطلب األول:  الػِّ

َٔع٘مْقف فسم  املطلب الثاني:  مً املَدٓني الػِّ
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َٔع٘ل: مْقف املَدٓني مً فسم املطلب األّ  الػِّ
َٞمٕم٦مُمقىمػ اعمٝمديلم ُمـ ومرق احلدي٨م قمـ ي٠ميت  ُمـ ظمالل سمٕمض ُم٤م يمتٌقه ذم يمتٌٝمؿ أو ُم٤م ، اًمِمِّ

، ٟم٠مظمذه ُمـ سملم صمٜم٤مي٤م ُمقوققم٤مت ، وهذا رسمام ٟمجده ىمٚمٞمالً -اًمٞمامين-ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن إُم٤مُمٝمؿ

ًمِمٞمٕمٞم٦م اًمتل وضمف اعمٝمديقن هلؿ اًمٜم٘مد، اًمٗمرىم٦م اًمتل اٟمِم٘مقا قمٜمٝم٤م، وُمٜم٤مىمِم٤مت، وًمٕمؾ أسمرز اًمٗمرق ا

 وهل آصمٜمل قمنمي٦م، صمؿ ومرىم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، صمؿ اًمزيدي٦م.

 :: مْقف املَدٓني مً االثين عػسٓ٘أّاًل
مل يًٚمؿ اعمٝمديقن ُمـ اًمٜم٘مد اعمقضمف واًمتِمٙمٞمؽ اعمتٕمٛمد ُمـ آصمٜمل قمنمي٦م، يمذًمؽ وىمػ 

قمغم ُمذه٥م آصمٜمل قمنمي٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وقمغم اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمـ اعمٝمديقن هلؿ سم٤معمرص٤مد، ومخرضمقا 

 ًمٚمرد قمٚمٞمٝمؿ، ويؼمز ذًمؽ ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: ٤مً ٟم٤مطمٞم٦م، وأًمٗمقا يمتٌ

َٔع٘مْقف املَدٓني مً عنْو  -1  :الػِّ
ُمـ يمؾ ؿمٞمٕمل مل ي١مُمـ سمدقمقهتؿ، ومل  ٤مً ُمٕم٤مدي ٤مً إن اعمٝمديلم سمزقم٤مُم٦م ىم٤مئدهؿ اًمٞمامين، اختذوا ُمقىمٗم

قمتؼم يمؾ ُمـ هق ظم٤مرج اًمدقمقة ذم والل إٓ أن يًتٔمؾ سمٔمؾ اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م، ومٝمذه وم٤ميتٌع اًمٞمامين، 

  يمؾ ُمـ ٓ يقازم وٓ يٓمٞمع رؾمقل اإلُم٤مم اعمٝمدي" إطمدى إضمقسم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م، وم٘مد أومتك سم٠من:

(1)"ومٝمق قمغم والل، ؾمقاء يم٤مٟم٧م دقمقات و٤مًم٦م أو أومراداًمًٞمد أمحد احلًـ 
. 

َٞمٕميمام أهنؿ يرون اٟمحراف ُمٕمٔمؿ  ومٜمحـ  ٜم٦ًٌم ًمٚمِمٞمٕم٦مًموأُم٤م سم٤م" أن قمـ ُمٜمٝم٩م آل اًمٌٞم٧م، ٦ماًمِمِّ

، وؾم٤مروا سمريم٤مب أُمريٙم٤م  ، وم٠ميمثرهؿ أن اٟمحرومقا قمـ هن٩م آل اًمٌٞم٧م٤مً ٓ ٟمٜمزهٝمؿ مجٞمٕم

َٞمٕم٦موأذٟم٤مهب٤م، سمؾ طمتك وم٘مٝم٤مء  إُمقر  سمّمٚم٦م ؾمقى أن ٓ يٛمتقن إمم هن٩م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمِمِّ

 .(2)"اًمِمٙمٚمٞم٦م اًمٗم٤مرهم٦م قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م

َٔع٘ بٌَْٓػ املَدٌْٓ-2  بالْاقف٘ الػِّ
(3)

: 

َٞمٕم٦معم٤م شمقىمػ سمٕمض  وأًمػ أٟمّم٤مر اًمٞمامين قمغم إُم٤مُم٦م ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ، وادقمقا قمدم ُمقشمف،  اًمِمِّ

)واىمٗم٦م قمٍم اًمٔمٝمقر(، وهذا اًمٙمت٤مب يٌلم أٟمف إذا يم٤مٟم٧م اًمقاىمٗم٦م قمغم  ذم ذًمؽ، اؾمٛمف ٤مً يمت٤مسم

                                                 
 .345اعمٜمػم قمؼم إصمػم، صاجلقاب  (3)

 .065ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (3)

، اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٙم٤مفمؿ، وىم٤مًمقا: إٟمف مل يٛم٧م -ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر-وهؿ اًمذيـ شمقىمٗمقا قمغم اإلُم٤مم اًم٤ًمسمع (0)

 .343)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(وؾمٞمخرج سمٕمد اًمٖمٞم٦ٌم، وي٘م٤مل هلؿ: اًمقاىمٗمٞم٦م، اٟمٔمر: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص
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َٞمٕم٦ماًمٙم٤مفمؿ، ومل شمتٌع همػمه، وم٢من  -، ومل يتٌٕمقا همػمه ٝمدياًمٞمقم ي٘مٗمقن قمغم اإلُم٤مم اعم اًمِمِّ

٨م يٕمرض سمٌمء ُمـ آظمتّم٤مر هلذه وهذا اًمٌح" ، وذم ذًمؽ ضم٤مء يمالُمٝمؿ:-ي٘مّمدون اًمٞمامين

َٞمٕم٦ماًمٗمتٜم٦م اًمتل طمٚم٧م سم عم٤م هل٤م ُمـ ؿمٌف وشمٓم٤مسمؼ وشمذيمػمعم٤م ٟمٛمر سمف اًمٞمقم ُمـ وىمقف اًمٙمثػم ُمـ  ٤مًمِمِّ

َٞمٕم٦م ،  يلم ُمـ وًمدهًمٚمٛمٝمد  قمغم إُم٤مُم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي، وٟمٙمراهنؿ ًمقصٞم٦م رؾمقل اهلل اًمِمِّ

، ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهؿ سم٠مدًم٦م  وحم٤مرسم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمقصٞمف وظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده اًمًٞمد أمحد احلًـ

 .(1)"وطمج٩م آسم٤مءه
َٔع٘مً  املَدٓني مْقف-3  العسام: يف الػِّ

، يٌدو أن قمدم إيامن ؿمٞمٕم٦م اًمٕمراق سمدقمقة أمحد احلًـ اًمٞمامين، هق اًمذي دومٕمف هلذا اعمقىمػ

قمٜمد ُمراضمٕم٦م شم٤مريخ اًمٕمراق ٟمجد أن هٜم٤مك ُمرولم  واعمالطمظ"وم٘م٤مل: وهق رُمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمؼم واًمٜمٗم٤مق،

ٓ يٙم٤مدان يٜمٗمٙم٤من ُمـ هذا اعمجتٛمع ذم ضمٞمؾ ُمـ إضمٞم٤مل، أٓ مه٤م: اًمٙمؼم واًمٜمٗم٤مق، وقمغم أي طم٤مل 

 .(2)"يمؿ ويمؿ ٓىمك أوًمٞم٤مء اهلل ذم هذا اًمٌٚمد ممـ ًمقصمقا ومٓمرهتؿ وٟمٗمقؾمٝمؿ هبذيـ اًمَداَءْيـ
م يمٜمتؿ زم ي٤م أهؾ سمئس اًم٘مق"دقمقشمف، ومٝمؿ ُمـ اعمح٤مرسملم ًمف، مل يتٌٕمقه  وٕن ؿمٞمٕم٦م اًمٕمراق

 اً اًمٕمراق، اشمٌٕمتؿ يمؼماءيمؿ اًمذيـ اشمٌٕمقا أُمريٙم٤م وه٤مدٟمقه٤م وأىمروا ديٛم٘مراـمٞمتٝم٤م، وروٞمتؿ أظمػم

، واٟم٘مٚمٌتؿ قمغم أقم٘م٤مسمٙمؿ يم٤مومريـ ٤مً سمً٘مٞمٗم٦م اًمٔم٤معملم، وأقمٓمٞمتؿ اًمٕمذر عمـ ٟمحك أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم

 .(3)"ًمٚمدٟمٞم٤م اًمٕمٗمٜم٦م ٤مً سمتؿ هذه اًمدقمقة احل٘م٦م ـمٚمٌ، وطم٤مر سمتٜمّمٞم٥م اهلل وطم٤ميمٛمٞمتف
 تهفري الٔناىٕ ملً ٓيهس السؤٓا:-4

 اً واًمٞمقم دمد يمثػم"هن٤م وطمل ُمـ اهلل، وُمـ أدًم٦م دقمقشمف، ؾ ُمـ أٟمٙمر اًمرؤي٤م وأيمٗمر اًمٞمامين يموم٘مد 

ُمـ اًمٜم٤مس يٜمٙمرون طم٘مٞم٘م٦م اًمرؤي٤م، وإهن٤م وطمل ُمـ اهلل، وذًمؽ ٕٟمف ٟمٗمقؾمٝمؿ اخلٌٞمث٦م ُمٜمٙمرة وهمػم 

٦م سم٤مهلل، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمٚمٛمقن، ومٝمؿ يم٤مومرون سم٤مهلل ذم قم٤ممل اًمذر، ويم٤مومرون سم٤مًمقٓي٦م اإلهلٞم٦م، ومل ُم١مُمٜم

 ي٘مروا ًمقزم ُمـ أوًمٞم٤مء ىمط ذم ىمٚمقهبؿ، وإٟمام ضمٕمٚمٝمؿ اهلل ي٘مرون سم٠مًمًٜمتٝمؿ سمٌٕمض احلؼ ًمٞمدومع اهلل هبؿ 

                                                 
م، إصدارات أٟمّم٤مر اإلُم٤مم 3333=هي3/3300، ط33قمالء رزاق إؾمدي، صواىمٗم٦م قمٍم اًمٔمٝمقر،  (3)

 (.30، اًمٕمدد) اعمٝمدي

(، سمتٍمف) 33و36اٟمٔمر: جمتٛمٕمٜم٤م سملم اًمٙمؼم واًمٜمٗم٤مق، اًمِمٝمٞمد اًمًٕمٞمد أٟمامر محزة اعمٝمدي، ص (3)

 (.35، اًمٕمدد) م، إصدارات أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمدي3333=هي3/3300ط

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(63اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (0)
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 .(1)"قمـ أوًمٞم٤مئف
 مْقفَه مً املسجعٔ٘ الدٓئ٘:-5

َٞمٕم٦مُمـ اعمرضمٕمٞم٦م ُمقىمٗمٝمؿ  اسمتدأ اًمٞمامين وأٟمّم٤مره سم٤مٟٓمت٘م٤مد اًمالزع اعمر ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اعمرضمٕمٞم٦م  اًمِمِّ

٦م واحلؼ إن ُم١مؾمً"وىم٤مرٟمقه٤م سمام قمٜمد اًمٜمّم٤مرى ُمـ شم٘مديس ًمٚمره٤ٌمن وإطم٤ٌمر، وم٘م٤مًمقا:يمٚمٝم٤م، 

ٓم٦م اًمقاؾمٕم٦م ٚماعمرضمٕمٞم٦م ذم هذا اًمزُم٤من ؿمٌٞمٝم٦م إمم طمد يمٌػم سمام يٕمرف ذم اعمًٞمحٞم٦م سم٤مًمٗم٤مشمٞمٙم٤من، وم٤مًمً

ذم اعمًٞمحٞم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ،  -رضم٤مل اًمديـ-اًمتل ُمٜمحٝم٤م رضم٤مل اإليمٚمػموسواعمٌتدقم٦م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف 

جيده٤م اعمراىم٥م ىمد اؾمتٜمًخ٧م ُمـ ىمٌؾ وم٘مٝم٤مء آظمر اًمزُم٤من سمٙم٤موم٦م دمٚمٞم٤مهت٤م، وهذا اًمقاىمع يراه 

 .(2)"ويتحًًف يمؾ ُمـ يت٤مسمع اًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل دٙمؿ ٟمٔم٤مم اعم١مؾم٦ًم اعمرضمٕمٞم٦م
َٞمٕم٦مًم٘مد أقمٚمـ اًمٞمامين احلرب قمغم قمٚمامء  طمٞم٨م مل ي١مُمٜمقا ، اعمٕم٤مسيـ وُمراضمٕمٝم٤م ه٤مووم٘مٝم٤مء اًمِمِّ

، وم٘مد أقم٤مد وم٘مٝم٤مء آظمر اًمزُم٤من وأشم٤ٌمقمٝمؿ ؾمػمة ُمـ ٟمٕمؿ"سمف، ومل يقضمٝمقا اًمٜم٤مس إًمٞمف، ومٛمام ىم٤مًمف:

ؾمٌ٘مٝمؿ ذم ىمتؾ احلؼ وأهٚمف وسم٠مسمِمع اًمّمقر، وىمد اؾمتحٛمروا
(3)

اًمٜم٤مس سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُمٚمتقي٦م،  

سمقا وٟم٤مصٌقا واؾمتٝمزؤوا سم٤مًمًٞمد أمحد ُمٜمٝمؿ قمغم طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م اًمزائؾ اًمرظمٞمص، وم٘مد طم٤مر ٤مً طمرص

احلًـ رهمؿ يمؾ إدًم٦م واًمؼماهلم اًمتل أيده اهلل شمٕم٤ممم هب٤م، ومٚمؿ يّمدر ُمٜمٝمؿ همػم اًم٘متؾ واًمتنميد 

واًمدقم٤مي٦م اًمًقداء اًمتل اقمتٛمدوه٤م ُمع اًمًٞمد أمحد احلًـ ُمًتٖمٚملم ٟمٗمقذهؿ وإُمقال اًمنمقمٞم٦م 

 .(4)"هلؿ ٤مً ح٤مرسم٦م اًمًٞمد أمحد احلًـ ومتٕمًاًمتل هل ٔل حمٛمد، سمؾ واؾمتٕم٤مٟمقا سم٠مُمريٙم٤م وـم٤مهمقهت٤م عم
اطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ سمدقمقشمف، وسمقصٞمتف اعمزقمقُم٦م، صمؿ وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ أقمداء أٟمف ويزقمؿ اًمٞمامين 

 د ىمد اطمت٩م قمغم وم٘مٝم٤مء آظمر اًمزُم٤من سمقصٞم٦م اًمرؾمقل وإن اًمًٞمد أمح"7 إلٟمٙم٤مرهؿ دقمقشمف، ًمألٟمٌٞم٤مء

سمٛمئ٤مت أو آٓف اعمٜم٤مُم٤مت اًمّم٤مدىم٦م اًمتل  ودداهؿ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ واعم٤ٌمهٚم٦م، ويمذًمؽ أيده اهلل شمٕم٤ممم

رآه٤م اعم١مُمٜمقن سم٤مًمرؾمقل حمٛمد وآل سمٞمتف، ويمٚمٝم٤م شمٜمص وشمِمػم إمم اًمًٞمد أمحد احلًـ ويص ورؾمقل 

 ومٝمؿ أقمداء اًمرؾمؾ  ٤مً وطمديث واًمٞمامين اعمققمقد، وًمٙمـ اًمٜم٤مس هل اًمٜم٤مس ىمديامً   اإلُم٤مم اعمٝمدي

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333اعمتِم٤مهب٤مت، ص (3)

َٞمٕم٦م (3) م، إصدارات أٟمّم٤مر 3333=هي3/3300، ط23ق اًمديراوي، صقمغم حمؽ آظمت٤ٌمر، قمٌداًمرزا اًمِمِّ

 (.33، اًمٕمدد) اإلُم٤مم اعمٝمدي
 ( هذا ُمـ يمالم اًمٞمامين.0)

 .343اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)



(334) 

 

 .(1)"إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وإئٛم٦موإٟمٌٞم٤مء، وأقم٤مدوا ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ذم حم٤مرسم٦م وُمٕم٤مدة 
وعم٤م يم٤من اًمٞمامين يرى أن اًمدؾمتقر هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي جي٥م أن حيتٙمؿ إًمٞمف اًمٜم٤مس، وُمـ 

َٞمٕم٦مصمؿ رومض آٟمتخ٤مسم٤مت، وىم٤مل سمٕمدم ذقمٞمتٝم٤م، واًمتل ىمد أومتك قمٚمامء  سمجقازه٤م وطمٚمٝم٤م اًمِمِّ
(2)

 ،

َٞمٕم٦مُمـ ُمراضمع -اًمًٞمًت٤مين وُمٜمٝمؿ اعمٕم٤مسيـ اًمِمِّ
(3)

ٞمف اًمٞمامين سم٠مٟمف ضم٤مهؾ وخمٓم٠م، وم٘مد طمٙمؿ قمٚم 

وم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م اًمًٞمًت٤مين وأؿم٤ٌمهف، هل أن: اًمدؾمتقر يْمٕمف اًمٜم٤مس، واحل٤ميمؿ " وم٘م٤مل:

ُيَٕمٞمِّٜمُف اًمٜم٤مس، وأُمرهؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿ، وحمٛمد وقمكم سمرأي ه١مٓء اجلٝمٚم٦م خمٓمئ٤من، وىميض إُمر 

ُمراؤون وقمٛمٚمٝمؿ يمٚمف ري٤مء،  تامً اًمذي ومٞمف شمًتٗمٞم٤من، واحلٙمؿ سمرأي اًمًٞمًت٤مين ًمٚمِمٞمٓم٤من، وه١مٓء طم

ومٌٙم٤مؤهؿ قمغم احلًلم ري٤مء، وصالهتؿ ري٤مء، هدومٝمؿ ُمٜمٝم٤م آؾمتحقاذ قمغم ىمٚمقب اًمٜم٤مس 

 .(4)"واعمٜم٤مص٥م اًمدٟمٞمقي٦م اًمٕمٗمٜم٦م يم٤مًمرئ٤مؾم٦م اًمديٜمٞم٦م
وأظمؼم سم٠مهنؿ ٓ جيٞمدون سمؾ أوىمع اًمٞمامين اًمٚمقم قمغم ُمـ يتٌع اًمًٞمًت٤مين وأُمث٤مًمف ُمـ اعمراضمع، 

ًمٞمتف ظم٤مًمػ طمريم٦م سمٜمٞم٦م أو  ٤مً هؿ يٓمٞمٕمقن ُمرضمٕم وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م"ًم٘مرآن، اًمٕمرسمٞم٦م وٓ ىمراءة ا

ُمـ )اًمْم٤مًملم(، ٟمٕمؿ، إٟمف اًمًٞمًت٤مين اًمذي جيٝمؾ  ي٘مرأ ذم صالشمف )اًمزاًملم( سمدًٓ  ٤مً إقمراب، سمؾ ُمرضمٕم

اًمٙمثػمون أن ؾم٥ٌم صٛمتف قمدم ىمدرشمف قمغم اًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وًمٞم٧ًم طمٙمٛمتف اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م اعمدقم٤مة، 

ِـّ سم٤مًمٗمٞم٤م  .(5)"ُمـ )اًمْم٤مًملم( اًمٓم٤مًملم( سمدًٓ ض إومٖم٤مين اًمذي ي٘مرأ )وإن ؿمئ٧م صَم
َٞمٕم٦مٓ يزال اًمٞمامين ُيَِمٜمُِّع سمٕمٚمامء و ؿ سم٠مهنؿ ٛمٝميتٝم، ويٕمتؼمهؿ قمٚمامء همػم قم٤مُمٚملم، سمؾ واًمِمِّ

، وم٤مًمقيؾ ًمٙمؿ"وشمققمدهؿ سم٤مًمقيؾ ذم هذا آدقم٤مء، وم٘م٤مل:قمقن طمٌٝمؿ وشمِمٞمٕمٝمؿ ًمٕمكم، وخي٤مًمٗمقٟمف، دَّ يَ 

٤مًمٗمقٟمف، يمال صمؿ يمال. أٟمتؿ ؿمٞمٕم٦م قمثامن7 ٕٟمٙمؿ شمقاوم٘مقٟمف، وقمكم شمدقمقن أٟمٙمؿ ؿمٞمٕم٦م قمكّم وخت

 يٕمًقب اعم١مُمٜملم، واعم٤مل يٕمًقب اعمٜم٤موم٘ملم، ويٙمٗمٞمٙمؿ هذا اًمتٗم٤موت، ويمؾ إٟم٤مء سم٤مًمذي ومٞمف يٜمْمح، 

                                                 
 .344اٟمٔمر: اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

 ،333، طمًلم اعمٜمّمقري، ص"اعمٕمٛمٛمقن سم٤مًمٜمٗم٤مق" ر: ٟمص اًمٗمتقى، ذم يمت٤مباٟمٔم (3)

 (.333) ، اًمٕمدد م، إصدرات أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمدي3333=هي3/3300ط

 ؾمٌؼ اًمتٕمريػ سمف ذم اًمٗمّمؾ إول. (0)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(23اعمتِم٤مهب٤مت، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(33قن سم٤مًمٜمٗم٤مق، طمًلم اعمٜمّمقري، صاعمٕمٛمٛم (2)



(335) 

 

 .(1)"أٟمتؿ ىم٤مدة قمٛمٞم٤من، أضمؾ أٟمتؿ قمٛمٞم٤من، وأقمٛمك ُمٜمٙمؿ ُمـ يًػم ظمٚمٗمٙمؿ
َٞمٕم٦مإن قمٚمامء  هؿ حم٤مرسمقن ًمإلُم٤مم اعمٝمدي، طمٞم٨م مل  ووم٘مٝم٤مءه٤م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٞمامين، اًمِمِّ

َٞمٕم٦مإن قمٚمامء "ي١مُمٜمقا سمرؾمقًمف وٓ وصٞمف أمحد احلًـ،  ، وًمٙمٜمٝمؿ اًمٞمقم -أي اًم٘م٤مئؿ-يٜمتٔمرون اًمِمِّ

وومؼ أهقائٝمؿ وخترص٤مهتؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م، يريدون   حي٤مرسمقٟمف، ومٝمؿ يريدون أن ي٠مشمٞمٝمؿ اإلُم٤مم اعمٝمدي

ؾمٚمف إمم اًمٜم٤مس، ويٕمٓمٞمٝمؿ ظمٓم٦م قمٛمٚمف7 ي٠ميت هلؿ ويًت٠مذهنؿ ذم إرؾم٤مل ُمـ ير  اإلُم٤مم اعمٝمدي

 .(2)"ًمٞمٌدوا دٗمٔم٤مهتؿ قمٚمٞمٝم٤م، ومٝمؿ أئٛم٦م اًمٙمت٤مب، ٓ أن اًمٙمت٤مب إُم٤مُمٝمؿ

َٞمٕم٦موُمـ شمِمٌٞمٝم٤مت اًمٞمامين ًمٕمٚمامء   ژژ : ق إُمثؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤مممهنؿ اعمّمداأ": اًمٞمقم اًمِمِّ

             ڱ ڳ       ڳ ڳ ڳ گگ گ   گ             ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ہ ہ ہ   ۀ ژ :سمؾ هؿ ،[2]اجلٛمٕم٦م: ژڻ  ڻ ڻ  ں ں ڱڱ ڱ

، وُمـ ٤مً هلؿ وؾمح٘م ٤مً يٖمزًمقن ويٜمًجقن صمؿ يٜم٘مْمقن وي٘مٓمٕمقن، ومتٌ ،[63]اًمٜمحؾ: ژھ ھ

 .(3)"ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى، وم٤مٟمتٔمروا إٟم٤م ُمٜمتٔمرون ورائٝمؿ طم٤ًمب ىمري٥م ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى

 :"٘ اهللـآٓ"تعلٔل املَدٓني علٙ مصطلح-6
، ومٕمٜمدُم٤م ؾُمئؾ: يمثر آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك(سمي) ًٛمك أطمدٛمٞم٦م، سم٠من يُ اؾمتٜمٙمر اًمٞمامين هذه اًمتً

شمًٛمٞم٦م)آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك( قمٜمد ُمت٠مظمري اًمٕمٚمامء، ومام ُمٕمٜمك آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك؟ وهؾ هل خمتّم٦م 

أي٦م: هل اًمٕمالُم٦م أو "سم٤مٕئٛم٦م؟ أم قم٤مُم٦م ًمٙمل شمٓمٚمؼ قمغم مجٞمع اًمٕمٚمامء؟وم٠مضم٤مب، وشمٚمخٞمص ضمقاسمف:

ضمٝم٦م إصم٤ٌمت وضمقده ؾمٌح٤مٟمف، أو ُمـ ضمٝم٦م ُمٕمرومتف ؾمٌح٤مٟمف، وم٠مُم٤م ، وٟمًٌتٝم٤م إمم اهلل إُم٤م ُمـ اًمدًمٞمؾ

ُمـ ضمٝم٦م إصم٤ٌمشمف ومتٙمقن يمؾ اعمخٚمقىم٤مت آي٤مت اهلل، واإلٟم٤ًمن أقمٔمٛمٝم٤م، وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م ُمٕمرومتف 

ؾمٌح٤مٟمف، ومال شمٙمقن آي٤مت اهلل إٓ طمججف قمغم ظمٚم٘مف، وهبذا اعمٕمٜمل يٙمقن آي٤مت اهلل هؿ إئٛم٦م، وآي٦م 

أيب ـم٤مًم٥م سم٤مخلّمقص، ويٙمقن آي٦م اهلل ذم هذا اًمزُم٤من هق اإلُم٤مم  اهلل اًمٕمٔمٛمك أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ

اعمٝمدي، سمؾ وٓ يّمح أن يًٛمك اإلُم٤مم اعمٝمدي حمٛمد سمـ احلًـ سمآي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك7 ٕن هذه 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(356اًمٕمجؾ، ص (3)

 )ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(. (سمتٍمف)23اٟمٔمر: اعمتِم٤مهب٤مت، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(03ُمع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح، ص (0)



(336) 

 

اعم٤ٌمًمٖم٦م ظمص هب٤م ويص إوصٞم٤مء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٢مـمالق هذه اًمتًٛمٞم٦م آي آي٦م اهلل قمغم همػم 

 ، ومام دًمٞمٚمٝمؿ قمغم أن ٤مً اًمٕمٔمٛمك قمغم همػم أُمػم اعم١مُمٜملم طمرام أيْمإئٛم٦م طمرام، سمؾ وإـمالق آي٦م اهلل 

 .(1)"يًٛمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مؾمؿ ظمص سمف أُمػم اعم١مُمٜملم، وهق آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك
َٞمٕم٦ميامينٌّ واوٌح قمغم شمًٛمٞم٦م ُمراضمع  ومٝمذا اؾمتٜمٙم٤مرٌ  اًمٞمقم سمآي٦م اهلل، طمٞم٨م يرى اًمٞمامين أن  اًمِمِّ

٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومال يّمح شمًٛمٞم٦م همػمه هبذه هذه اًمتًٛمٞم٦م خمتّم٦م سم٢مُم٤مم إئٛم٦م قمٜمدهؿ، ؾمٞمدٟم

 اًمتًٛمٞم٦م.

ؾ أيدي قمٚمامء اًمديـ، وم٢من شم٘مٌٞمؾ ٓ جيقز شم٘مٌٞم "وعم٤م ؾُمئؾ قمـ طمٙمؿ شم٘مٌٞمؾ أيدي اًمٕمٚمامء، ىم٤مل:

اًمٞمد ٓ يّمٚمح إٓ ًمٜمٌل أو ويص، ويمؾ قم٤ممل ديـ ي٘مدم يده ًمٚمت٘مٌٞمؾ أو يرى هبذا اًمٗمٕمؾ، ويًٛمح 

 .(2)" ورؾمقًمف وُٕمر إئٛم٦م وُٕمر اإلُم٤مم اعمٝمديًمٚمٜم٤مس سمت٘مٌٞمؾ يده ومٝمق قم٤مٍص ُٕمر اهلل

 حهه مً مات ّمل ٓؤمً بدعْٗ الٔناىٕ:-7
يرى اعمٝمديقن أن ُمـ ُم٤مت ىمٌؾ أن شمّمٚمف دقمقة اًمٞمامين، ومٝمق ُمـ اًمٜم٤مضملم ُم٤م دام أٟمف ىمد آُمـ 

اعمٗمٞمد واخلٛمٞمٜمل وهمػممه٤م ُمـ اعمراضمع اًم٤ًمسم٘ملم،  ٟمف، ومٕمٜمدُم٤م ؾُمئؾ اًمٞمامين قمـسم٤مخلٚمٞمٗم٦م ذم زُم٤م

 اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، ومٙمقٟمف أظمٓم٠م ذم أُمقر ٓ يٕمٜمل أٟمف ظم٤مرج ُمـ اًمقٓي٦م، سمؾ هق وًمد رطمؿ اهلل"ل:ىم٤م

وقم٤مش وُم٤مت قمغم وٓي٦م إئٛم٦م، وهؿ ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يُمٚمَِّػ أهؾ زُم٤مٟمف سمٛمقآهتؿ، ومٙمؾ ُمـ 

 .(3)"ُم٤مت قمغم ُمقآهتؿ ومٝمق ُمـ أهؾ اجلٜم٦م

أقمٛمؾ ُمع أٟم٤مس ارشمدوا "األول:ن ، ضم٤مء ذم ذًمؽ ؾم١مآوم٘مدأما عً معامل٘ غري املَدٓني: 

إهنؿ  قمـ اًم٘مْمٞم٦م سمٕمد إيامهنؿ، ُم٤م احلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ جم٤مًمًتٝمؿ واًمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ وُمّم٤مومحتٝمؿ، قمٚمامً 

مل يٕمٚمٜمقا ُمٕم٤مداشمٜم٤م؟ وم٠مضم٤مب: إذا مل يٙمقٟمقا ُمٕمٚمٜملم ومٞمجقز جم٤مًمًتٝمؿ، واًمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ 

 .(4)"وُمّم٤مومحتٝمؿ
ضمل ومٚمؿ ي١مُمـ، وأٟمف ُمرشم٤مب، وزم ُمٜمف ىمد آُمٜم٧م سمدقمقة اًمٞمامين اعمققمقد، وأُم٤م زو "والثاين:

 وًمدان اصمٜم٤من، ومام واضمٌل اًمنمقمل؟ وهؾ أسم٘مك ُمٕمف ٕقمٞمش طمٞم٤ميت أم أـمٚم٥م آٟمٗمّم٤مل ـم٤مقم٦م 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف) 350و353اٟمٔمر: اعمتِم٤مهب٤مت، ص (3)

 .20ٟمٗمًف، ص اٟمٔمر: اعمرضمع (3)

 .033اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (0)

 .334ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (3)



(333) 

 

 .(1)"ًمإلُم٤مم؟ واجلقاب: إذا مل يٙمـ ٟم٤مص٥م اًمٕمداء ًمألئٛم٦م واعمٝمديلم أو ًمِمٞمٕمتٝمؿ جيقز اًمٌ٘م٤مء ُمٕمف
ـ شمٌٚمٞمغ جي٥م قمغم اعم١مُم" ىم٤مًمقا: وأُم٤م قمـ اًمذيـ مل شمّمٚمٝمؿ اًمدقمقة، يمٞمػ يٌٚمٖمٝمؿ اعم١مُمٜمقن هب٤م؟

  يمؾ ُمـ يٛمٙمـ شمٌٚمٞمٖمف، وًمٙمـ ٓ جي٥م اًمتٗمّمٞمؾ، سمؾ يٙمٗمل اإلمج٤مل، يم٘مقل: إن اإلُم٤مم اعمٝمدي

 .(2)"اؾمٛمف ومالن ىمد سمٕم٨م رؾمقًٓ 
وي٘مرن دقمقشمف أُم٤مم يمؾ هذا آٟمت٘م٤مص٤مت ًمدقمقشمف،  ٤مً وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ي٘مػ اًمٞمامين سمدقمقشمف ؿم٤مخم

يمح٤مل دقمقات إٟمٌٞم٤مء، ومام ضم٤مء ٟمٌل أو رؾمقل وآُمـ سمف يمؾ سمدقمقة إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، ومح٤مل دقمقشمف 

وم٢من يم٤من ُمـ  -قمغم طمد زقمٛمف-ُمـ ُأرؾمؾ إًمٞمٝمؿ، ويم٤مٟمقا قمغم احلؼ، ويمذًمؽ احل٤مل ُمع اًمٞمامين

اًمٜم٤مس ُمـ مل ي١مُمـ سمف ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمف قمغم اًم٤ٌمـمؾ، سمؾ اًمذي حيدث ُمٕمف هق اًمذي طمدث ُمع 

قمغم سمٓمالن احلؼ، ومٝمؾ يدل   يٙمـ رومْمٝمؿ دًمٞمالً مجٞمع اًمٕمٚمامء احلؼ مل وًمق رومض"إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، 

ذم سمدايتٝم٤م قمغم سمٓمالن اًمدقمقة اعمحٛمدي٦م   رومض قمٚمامء اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ًمدقمق اًمرؾمقل حمٛمد

 .(3)"اإلؾمالُمٞم٦م احل٘م٦م
َٞمٕم٦مُمـ اعمٝمديلم جلٛمٞمع  واًمٜمداء إظمػم ، قمقام وقمٚمامء ووم٘مٝم٤مء وُم١مؾم٤ًمت، أن يٕمقدوا إمم اًمِمِّ

ومٞم٤م ىمقُمٜم٤م، ارضمٕمقا إمم اهلل " ٝمؿ وضمٝمٚمٝمؿ، ومٙم٤مٟم٧م يمٚمامت اًمٜمداء:احلؼ، وأٓ يًتٛمروا ذم همٞم

ؾمٌح٤مٟمف، وٓ شمتامدوا ذم همٞمٙمؿ وضمٝمٚمٙمؿ وضمرأشمٙمؿ قمغم طمج٩م اهلل ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اعمدة ومت٤مم اًمٕمدة، 

، ويمؾ ُم٤م هق آت ىمري٥م،  وإٓ ؾمتخنون اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومٚمٚمف أُمر هق سم٤مًمٖمف سم٠ممحد احلًـ

 .(4)"ًمذيـ فمٚمٛمقا آل حمٛمد إئٛم٦م واعمٝمديلم أي ُمٜم٘مٚم٥م يٜم٘مٚمٌقنوم٤مٟمتٔمروا إٟم٤م ُمٜمتٔمرون، وؾمٞمٕمٚمؿ ا
َٞمٕم٦موم٘مد أقمٚمـ اًمٞمامين أن قمٚمامء وُمرضمٕمٞم٤مت هذا هق ُمقىمػ اعمٝمديلم ُمـ آصمٜمل قمنمي٦م،   اًمِمِّ

ف اإلُم٤مم ًمٞمٛمٝمد ًمف، صمؿ طمذر اجلٛمٞمع سم٠مهنؿ إذا ٚماًمٞمقم ظم٤مًمٗمقا قمٚمٞم٤ًم وإئٛم٦م7 ٕهنؿ مل يتٌٕمقا ُمـ أرؾم

ٝمؿ اخلنان اعمٌلم، ومل ي٘متٍم اًمٞمامين قمغم ذًمؽ سمؾ أقمٚمـ ُمقىمٗمف ساطم٦م ُمـ مل ي١مُمٜمقا سم٤مًمٞمامين ومٚم

 اعمرضمٕمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م سم٠مهن٤م وم٘مٝم٤مء ؾمقء، يْمٚمٚمقن اًمٜم٤مس، طمٞم٨م مل يقضمٝمقهنؿ ًمإليامن سمدقمقة اًمٞمامين.

                                                 
 ًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م.، وارضمع ٟمٗمًفاعم (3)

 .333، صٟمٗمًف رضمعاعم (3)

 .23ٟمٗمًف، ص عاعمرضم (0)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(356اعمٕمؽموقن قمغم ظمٚمٗم٤مء اهلل، ص (3)
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 :اإلمساعٔلٔ٘ : مْقف املَدٓني مًًاثاىٔ
 التعسٓف بفسق٘ اإلمساعٔلٔ٘:

َٞمٕمُمـ  ٕمدإن ومرىم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م شم  ٦م إول،ؿ ذم إئٛم٦م اًمًتومٝمؿ يتٗم٘مقن ُمٕمٝم اإلُم٤مُمٞم٦م، ٦ماًمِمِّ

ؾ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، إمم إؾمامقمٞم وهذا اعمذه٥م يٜمت٥ًم " واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق زهرة:

وهق يتٗمؼ ُمع آصمٜمل قمنمي٦م ذم إئٛم٦م إمم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، وُمـ سمٕمد ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اسمٜمف ُمقؾمك 

ُم٤مم سمٕمد ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ، وىمد ىم٤مًمقا إن ذًمؽ اًمٙم٤مفمؿ، أُم٤م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ومٞم٘مررون أن اإل

يم٤من سمٜمص ُمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر وًمٙمٜمف ُم٤مت ىمٌٚمف، وُمع أٟمف ُم٤مت ىمٌٚمف أقمٛمٚمقا اًمٜمص قمغم إىم٤مُمتف ُمـ سمٕمده، 

 .(1)"ويم٤من إقمامل هذا اًمٜمص سم٠من شمٌ٘مك اإلُم٤مُم٦م ذم قم٘مٌف
َٞمٕم٦مُمـ يمؼمى ومرق شمٕمد "-اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م-وهذه اًمٗمرىم٦م ـ ٕمده٤م قم، وأسماً وأيمثره٤م همٚمق اًمِمِّ

قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وٓ زاًم٧م هذه اًمٗمرىم٦م ُمقضمقدة أن  اً اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وأيمثره٤م ضر

 .(2)"اًمٕم٤ممل اإلؾمالُملُمـ ذم أىمٓم٤مر 
 فنا مْقف املَدٓني ميَه؟

ذم يمتٌف وٓ ذم يمت٥م أٟمّم٤مره إٓ اًمٜمذر  -ومٞمام خيص اًمٗمرق اًمِمٞمٕمٞم٦م إظمرى-يرد قمـ اًمٞمامين مل

اًمٗمرىم٦م اًمتل اٟمِمؼ قمٜمٝم٤م، وهل آصمٜمل قمنمي٦م ومٜم٤مًم٧م ُمـ  ُم٤م شمٕمرض ًمف قمـ وم٘مد ضم٤مء ضُمّؾ اًمٞمًػم، 

ٕمٜمدُم٤م وم اًمٗمرق اًمتل ذيمره٤م ذم يمتٌف، ومرىم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، وُمـيمتٌف احلظ إوومر، واًمٜمّمٞم٥م إيمؼم، 

  ذم اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، أفمـ أن وصٞم٦م رؾمقل اهلل" :امين قمـ ومرىم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، أضم٤مب ىم٤مئالً ؾُمئؾ اًمٞم

ويمذا قمنمات اًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ إئٛم٦م يم٤مومٞم٦م ،  وإئٛم٦م  ٤مم اًمّم٤مدقاًمقاردة قمـ اإلُم

يؽمك ، وأرضمق ُمٜمؽ آًمتٗم٤مت إمم أن اهلل مل   ذم اًمدًٓم٦م قمغم إُم٤مُم٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

 ."(3)عمٕمروم٦م احلج٦م اعمٜمّم٥م ُمٜمف  ٤مً ظمٚم٘مف دون أن يْمع هلؿ ىم٤مٟمقٟم
سمـ ضمٕمٗمر، طمٞم٨م إن اإلُم٤مم ضمٕمٗمر ىمد امقمٞمؾ ؿ إلؾمٝم٤ٌمقموم٤معمٝمديقن يٜمٙمرون قمغم اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اشمِّ 

اعمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمد اعمٝمديلم واإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ومٗمرىم٦م وص ٓسمٜمف ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ، ومٝمق اإلُم٤مم أ

-0احلًـ، -3قمكم، -٤3م اإلُم٤مُم٦م ذم ؾمٌٕم٦م أئٛم٦م قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م: سمحٍمه"اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م شمتٛمٞمز: 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(23و23شم٤مريخ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333دراؾم٤مت ذم اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(355اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (0)
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ضمٕمٗمر -3ًم٤ٌمىمر سمـ قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ، حمٛمد ا-2قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ احلًلم، -3احلًلم، 

 .(1)"إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق-4اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد اًم٤ٌمىمر سمـ قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ، 
ُمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م  ٝمؿُمقىمٗميمالم اعمٝمديلم قمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م جيٕمٚمٜم٤م ٟمحٙمؿ سم٠من  قاوح أنوقمٚمٞمف: وم

، وم٤مشمٗم٘م٧م َٞمٕم٦ماًمِمِّ إلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م إظمراج ا يًػم ذم ادم٤مه واطمد ُمع آصمٜمل قمنمي٦م،

َٞمٕم٦م أُم٤م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، وم٤مشمّم٤مل دقمقهتؿ سم٤مًمدقمقة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وُمزج سمٕمض أىم٤مويٚمٝم٤م سم٠مىمقال ":اًمِمِّ

اًمٗمالؾمٗم٦م واعمالطمدة، ىمد ضمٕمؾ هل٤م صٌٖم٦م ظم٤مص٦م أظمرضمتٝم٤م قمـ قمداد اًمٗمرق اعمٜمتٛمٞم٦م إمم اًمتِمٞمع ذم 

 .(2)"أًمًٜم٦م أهؾ اًمتّمٜمٞمػ ذم اعم٘م٤مٓت
تؼم اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م دقمقة سم٤مـمٜمٞم٦م، وأهن٤م اُمتزضم٧م ٛمـ ظمالل هذا اًمٜمص يتْمح أن اإلُم٤مُمٞم٦م شمٕموم

َٞمٕم٦مشمٕمد ظم٤مرضم٦م قمـ سم٤مًمٗمالؾمٗم٦م واعمالطمدة، و  .اًمِمِّ

 :مْقفَه مً الصٓدٓ٘ :ًاثالج
 التعسٓف بالصٓدٓ٘:: أّاًل

أشم٤ٌمع "وهؿ٦م، وشمٕمد ُمـ اًمٗمرق اعمٕمتدًم٦م، وأىمرهب٤م إمم أهؾ اًمًٜم٦م، ٞمٗمرق اًمِمٞمٕماًمإن اًمزيدي٦م ُمـ 

ؾم٤مىمقا اإلُم٤مُم٦م ذم أوٓد وم٤مـمٛم٦م، ومل جيقزوا صمٌقت إُم٤مُم٦م ذم  ،زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم 

 ٤مً ج٤مع ؾمخل ظمرج سم٤مإلُم٤مُم٦م يٙمقن إُم٤مُمهمػمهؿ، إٓ أهنؿ ضمقزوا أن يٙمقن يمؾ وم٤مـمٛمل قم٤ممل زاهد ؿم

واضم٥م اًمٓم٤مقم٦م ؾمقاء يم٤من ُمـ أوٓد احلًـ أم ُمـ أوٓد احلًلم، ويم٤من ُمـ ُمذهٌف إُم٤مُم٦م اعمٗمْمقل 

أيب ـم٤مًم٥م أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م، إٓ أن اخلالوم٦م ومقو٧م إمم أيب ُمع ىمٞم٤مم إومْمؾ، وم٘م٤مل: يم٤من قمكم سمـ 

ـ اًمِمٞمخلم ُمسمٙمر عمّمٚمح٦م رأوه٤م، وعم٤م ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمٕم٦م اًمٙمقوم٦م هذه اعم٘م٤مًم٦م ُمٜمف، وقمرومقا أٟمف ٓ يتؼمأ 

 .(3)"رومْمقه، ومًٛمٞم٧م راومْم٦م
 مْقف املَدٓني مً الصٓدٓ٘:: ًاثاىٔ

ي٦م يٕمت٘مدون واًمزيد" :، ُمٜمت٘مديـ ًمٚمزيدي٦م سم٘مقهلؿوىمٗم٧م قمغم سمٕمض اًمًٓمقر ذم يمت٥م اعمٝمديلم

 ،  ، ومٝمؿ ٓ يٕمت٘مدون سم٢مُم٤مُم٦م اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمرقمكم اًمِمٝمٞمد، وًمٞمًقا سم٢مُم٤مُمٞم٦م أصالً سم٢مُم٤مُم٦م زيد سمـ 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333و٤333مت ذم اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، صدراؾم (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(46ٝم٤م، صومرىمشم٤مريخ اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م و( 3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف)وُم٤م سمٕمده٤م  320اٟمٔمر: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص (0)



(330) 

 

 .(1)"اًمذي يدقمق إًمٞمف اًمٞمامين  قمـ اإلُم٤مم اعمٝمدي وُمـ سمٕمده ُمـ أئٛم٦م اهلدى، ومْمالً 
 ٜمف.هذا هق ُمقىمػ آصمٜمل قمنمي٦م سمٕمٞمواإلُم٤مُمٞم٦م،  وم٤معمٝمديقن هٜم٤م أظمرضمقا اًمزيدي٦م ُمـ

 اإلمساعٔلٔ٘ ّالصٓدٓ٘ لٔطْا ىاصب٘:: ًاثالج
اًمٞمامين اًمذيـ خي٤مًمٗمقن ظمٚمٗم٤مء اهلل وإئٛم٦م وٓ ي١مُمٜمقن هبؿ ٟم٤مص٦ٌم، وم٤مًمٜم٤مصٌل قمٜمده  ًم٘مد أقمد

، وًمٕمٚمف ي٘مّمد أهؾ اًمًٜم٦م، ويمؾ ّمدق قمغم يمؾ  ُمـ قم٤مدى أو ٟمّم٥م اًمٕمداء أئٛمتٝمؿ وأوصٞم٤مئٝمؿي

٦م7 أُم٤م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمزيدي"ػم ٟم٤مص٦ٌم، وم٘م٤مل:ُمـ هق همػم ؿمٞمٕمل، وًمذا قمد اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمزيدي٦م هم

ومح٤مل يمثػم ُمٜمٝمؿ اًمٞمقم سمٕمٞمد قمـ ٟمّم٥م اًمٕمداء، ومال يٛمٙمـ أن دٙمؿ قمغم أطمدهؿ سم٤مًمٜمّم٥م إٓ أن 

 .(2)"يّمدر ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٌلم ٟمّمٌف اًمٕمداء
وأن اعمٝمديلم ىم٤مًمقا سمام ىم٤مل سمف ومٌٕمد آـمالع قمغم ُمقىمػ اعمٝمديلم ُمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمزيدي٦م، 

ؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمزيدي٦م ًمٞمًقا ٟم٤مص٦ٌم، وإن يم٤مٟمقا يٕمتؼموهنؿ ظم٤مرضملم قمـ آصمٜمل ٦م سم٠من اإلآصمٜم٤م قمنمي

وإن أريد ُمٜمٝمؿ ُمـ "وم٘م٤مًمقا:اعمتٓمروم٦م، ومٛمـ ُمٕم٤مين اخل٤مرضمل قمٜمدهؿ، قمنمي٦م، وأهنؿ ُمـ اًمٗمرق 

ظمرج قمغم إُم٤مم قمٍمه ُمـ همػم ٟمّم٥م اًمٕمداوة ًمف وٓ اؾمتحالل عمح٤مرسمتف سمؾ يٕمت٘مد إُم٤مُمتف وحيٌف إٓ 

ؿم٘مقشمف وُمِمتٝمٞم٤مت ٟمٗمًف ُمـ اجل٤مه واعم٘م٤مم ارشمٙم٥م ُم٤م يراه ُمٌٖمقو٤ًم هلل ؾمٌح٤مٟمف ومخرج قمغم أٟمف ًمٖمٚم٦ٌم 

همػم ُمًتتٌع ًمٚمٜمج٤مؾم٦م إُم٤مم قمٍمه، ومٝمق وإن يم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م أؿمد ُمـ اًمٙمٗمر واإلحل٤مد إٓ إٟمف 

اعمّمٓمٚمح٦م7 ٕٟمف مل يٜمٙمر إًمقهٞم٦م وٓ اًمٜمٌقة وٓ اعمٕم٤مد، وٓ أٟمٙمر أُمرًا صم٧ٌم ُمـ اًمديـ 

 .(3)"سم٤مًميورة
وذم ذات اعمٕمٜمك ي٠ميت هذا اًمٜمص ًمٞمدل قمغم طمٙمؿ اإلُم٤مُمٞم٦م ومٞمٛمـ يٜمٙمر واطمدًا ُمـ إئٛم٦م، 

 واقمت٘م٤مدٟم٤م ومٞمٛمـ أىمر سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم، وأٟمٙمر واطمدًا ُمـ سمٕمده ُمـ إئٛم٦م أٟمف سمٛمٜمزًم٦م ُمـ أىمر "وم٘م٤مًمقا:

 .(4)"سمجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء وأٟمٙمر ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد
َٞمٕم٦مء يم٤مٟمقا ُمـ ٤مًمٗمٝم٤م، ؾمقاآصمٜم٤م قمنمي٦م يمؾ ُمـ خي تسمؾ يمٗمر َٞمٕم٦مأو ُمـ همػم  اًمِمِّ ، وم٘مد اًمِمِّ

سم٤مب يمٗمر اعمخ٤مًمٗملم واًمٜمّم٤مب "قمٜمقن اعمجٚمز ذم يمت٤مسمف)سمح٤مر إٟمقار( عم٤م يتْمٛمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل:

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(353اعمٕمؽموقن قمغم ظمٗم٤مء اهلل، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(036اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

 . )ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(023قم٘م٤مئدي٦م ذم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م، صسمحقث  (0)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333ًمٚمّمدوق، ص ، ( آقمت٘م٤مدات3)



(333) 

 

ُم٤م ل وسم٤مب اعمرضمئ٦م واًمزيدي٦م واًمٌؽمي٦م واًمقاىمٗمٞم٦م وؾم٤مئر ومرق أهؾ اًمْمال"، "وُم٤م يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ

(1)"يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ
. 

7 ٚمٞم٦م واًمزيدي٦م ويٕمدوهنؿ ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦مٙمٗمرون اإلؾمامقمٞمٓصمٜم٤م قمنمي٦م ي٤معمٝمديقن واوم إذاً 

ظمرضمقا قمغم إُم٤مم قمٍمهؿ، ًمٙمٜمٝمؿ ًمٞمًقا ٟم٤مص٦ٌم7 ٕهنؿ مل يٜمّمٌقا اًمٕمداء ظم٤مًمٗمقهؿ وٕهنؿ 

 ُمـ اًمٙمٗمر واإلحل٤مد. قمٜمدهؿ ذًمؽ أؿمد وإن يم٤منًمألئٛم٦م، 

                                                 
 .(345و43/303ج)( 3)
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َٔع٘املطلب الجاىٕ: مْقف فسم   مً املَدٓني الػِّ
وم٤مٓصمٜم٤م قمنمي٦م هل اًمتل ؾمٞمٙمقن هل٤م اعمقىمػ ُمـ ٓصمٜمل قمنمي٦م، إن اعمٝمديلم مج٤مقم٦م ُمٜمِم٘م٦م قمـ ا

َٞمٕم٦ماعمٝمديلم، ومٜمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: ُمقىمػ  َٞمٕم٦مآصمٜمل قمنمي٦م وًمٞمس ومرق  اًمِمِّ ، سم٤مقمت٤ٌمر أن آصمٜمل اًمِمِّ

َٞمٕم٦مقمنمي٦م هل أسمرز اًمٗمرق اًمِمٞمٕمٞم٦م اعمقضمقدة أن، واًمتل ُمٜمٝم٤م أهمٚمٌٞم٦م  ذم اًمٕم٤ممل، واًمتل  اًمِمِّ

ُمـ ظمالل ُمـ  ٤مً ين، وي٠ميت ُمقىمػ آصمٜمل قمنمي٦م ُمـ اعمٝمديلم واوحظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م دقمقة اًمٞمام

 ردودهؿ وُمٜمِمقراهتؿ ود اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م، وذًمؽ ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

 عػسٓ٘ ّىطب الٔناىٕ: : االثياأّاًل
إن أول شمِمٙمٞمؽ وضمٝمف آصمٜم٤م قمنمي٦م ًمٚمٞمامين، هق إسمٓم٤مهلؿ ٟمًٌف اعمزقمقم، وهؿ حم٘مقن ومٞمف، 

مم اإلُم٤مم اعمٝمدي، وسمٞمٜمف وسملم اعمٝمدي قمدة ىمرون، ومٙمٞمػ يّمح أن ي٘مقل طمٞم٨م ٟم٥ًم اًمٞمامين ٟمٗمًف إ

سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ص٤مًمح سمـ طمًلم سمـ ؾمٚمامن سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ  أمحد"قمـ ٟمًٌف أٟمف:

 .(1)" حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
7 ٕٟمف ُمـ إُمقر اًمٌدهي٦م واعمًٚمؿ هب٤م قمٜمد قمٛمقم قل ذًمؽان سمٕمدم ىمٌرٟمٕمؿ! اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ ي٘مر

َٞمٕم٦م َٞمٕم٦مأن اإلُم٤مم اعمٝمدي قمٜمد  اًمِمِّ هي، واًمٞمامٟمٞم٘مد أقمٚمـ 036، يم٤مٟم٧م ًمف اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى قم٤مم اًمِمِّ

هي، وم٠مي قم٘مؾ ي٘مر سم٠من 3302، وأن ٟمحـ ذم قم٤مم ٤مً دقمقشمف ُمٜمذ ُم٤م يزيد قمغم قمنم ؾمٜمقات شم٘مريٌ

ٜمذ ُم٤م يزيد قمـ أًمػ قم٤مم، صمؿ إن اؾمؿ اًمٞمامين احل٘مٞم٘مل هق: أمحد إؾمامقمٞمؾ هق ُمـ ٟمًؾ ُمـ هم٤مب ُم

(2)"يم٤مـمع سمـ إؾمامقمٞمؾسمـ أمحد "
، وًمٞمس أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ص٤مًمح سمـ طمًلم، صمؿ يتٔم٤مهر هبذا 

آؾمؿ: أمحد احلًـ اًمٞمامين، وم٠ممحد هق اؾمٛمف، سم٤مشمٗم٤مق، واحلًـ إٟمام هق وصػ ًمف، واًمٞمامين طمتك 

ين اًمذي يٛمٝمد ًمٚمٛمٝمدي، وم٤مُٕمر أىمرب إمم اخلٞم٤مل وإوه٤مم، يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُم٤م يدقمق إًمٞمف، وأٟمف اًمٞمام

وًمٕمٚمف ؿمخص ىمد هُمرر سمف، أو ًمٕم٥م سمف اًمِمٞمٓم٤من، طملم ي٠ميت ويتؼمأ ُمـ ٟمًٌف وٟمًٚمف، ويدقمل 

 يم٤من هذا اعمٜمت٥ًم إًمٞمف. ٤مً آٟمت٤ًمب إمم آظمر، أي

َٞمٕم٦مإهن٤م هرـم٘م٦م اًمٞمامين وًمٕمٌف سمٕم٘مقل  اإلُم٤مم ويدقمل أٟمف اسمـ "، طمٞمٜمام ي٠ميت سمٛمثؾ هذا، اًمِمِّ

 .(3)"، وأن ٟمًٌف يرضمع ًمإلُم٤مم وهذه يمذسم٦م٤مً ، وأٟمف يٚمت٘مل ُمٕمف ؿمخّمٞماعمٝمدي
                                                 

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(33دضم٤مل اًمٌٍمة، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(3اًمؼمه٤من اًم٤ًمـمع ذم اًمرد قمغم أمحد اًمٙم٤مـمع، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (فسمتٍم) 4اًمِمٝم٥م اًمٕمٚمقي٦م قمغم ُمدقمل اإلُم٤مُم٦م واعمٝمدوي٦م، ص (0)
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محد إؾمامقمٞمؾ، وًمٞمس أمحد، ًمٙمـ ًمٞمس سم٤محلًـ، وإٟمام هق أوم٠ممحد اًمٞمامين يمذاب، وم٤مؾمٛمف 

سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمٞمامين -وم٤مًمٖمري٥م أن اًمٞمامين وأٟمّم٤مره يٍمون قمغم أٟمف اًمٞمامينسم٤مًمٞمامين، سمؾ هق ُمـ اًمٌٍمة،

ٟمّم٧م قمٚمٞمف اًمرواي٤مت، وأمحد إؾمامقمٞمؾ ُمـ اًمٌٍمة سم٤مًمٕمراق، طمٞم٨م ىم٤مل  ، يمام-ـي٠ميت ُمـ اًمٞمٛم

(1)"يمٜم٧م أقمٞمش ذم اًمٌٍمة ذم ضمٜمقب اًمٕمراق اؾمٛمل أمحد،"سمٜمٗمًف :
 اً ، طمٞم٨م وًمد ومٞمٝم٤م وم٤مٕصؾ إذ

سمٍمي قمراىمل وًمٞمس يامين يٛمٜمل، صمؿ ي٘مقًمقن إٟمف اًمٞمامين، ومتٚمؽ يمذسم٦م أظمرى شمْم٤مف إمم أيم٤مذي٥م 

 اًمٞمامين.

 عػسٓ٘ ّلعً  الٔناىٕ; الدعاِٛ اإلمام٘: : االثياًاثاىٔ
ي، ومدقمقشمف ىم٤مُم٧م قمغم أٟمف ُمرشمٌط سم٤مإلُم٤مم اعمٝمدي وقمغم يزقمؿ اًمٞمامين أٟمف يٚمت٘مل سم٤مإلُم٤مم اعمٝمد

 قمٚمامء هذه شم٤ًممل"طمٞم٨ماشمّم٤مل سمف، وهذا قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ؿمٜمٞمع، ووم٤مقمٚمف ُمٚمٕمقن، 

اعم٤ٌمذ وآرشم٤ٌمط اعمٚمٙمقيت واًمتٛمثٞمكم  قمـ مجٝمقره٤م، ذم أن يمؾ ُمـ يدقمل آرشم٤ٌمط اًمٓم٤مئٗم٦م ومْمالً 

قمـ اإلُم٤مم اعمٝمدي ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى، ومٝمق يم٤مومر يمذاب و٤مل ُمْمؾ ُمٜمٛمس جي٥م ًمٕمٜمف 

 ژک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ سمٛم٘مت٣م أي٦م:

سم٤مٔي٦م سم٤مىمتْم٤مء اًمٚمٕمـ، هق أن ُمـ هيدف ُمـ ظمالل طمريم٦م أو  ، وشم٘مري٥م آؾمتدٓل[24]إطمزاب:

إؾم٘م٤مط ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م أو آٟمت٘م٤مص ُمٜمٝمؿ، وم٢مٟمف جي٥م ًمٕمٜمف7 ٕٟمف اهلل ىمد أذن ًمٜم٤م  ومٕمؾ أو قم٘مٞمدة

 .(2)"سمٚمٕمٜمف
  ٕمـ ؾمقرة سمـ يمٚمٞم٥م قمـ أيب ضمٕمٗمروم"وأن اًمذي يدقمل اإلُم٤مُم٦م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م يمذاب،

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ      ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄژ :ىمقل اهلل ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف:

ٞمس سم٢مُم٤مم، ىم٤مل: ىمٚم٧م: وإن يم٤من ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل: إين إُم٤مم وًم ،[33]اًمزُمر: ژڇ ڇ ڇ

 .(3)"، ىمٚم٧م: وإن يم٤من ُمـ وًمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؟ ىم٤مل: وإن يم٤من٤مً ، ىم٤مل: وإن يم٤من قمٚمقي٤مً قمٚمقي
 واًمدضم٤مل ٚمٞمامين ووصٗمٝمؿ ًمف سم٤مًمٙمذاب، أٟمف أطمد اًمدضم٤مًملم، ًم آصمٜمل قمنمي٦م ويْم٤مف إمم ًمٕمـ

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(32دضم٤مل اًمٌٍمة، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف)33اًمِمٝم٥م اًمٕمٚمقي٦م قمغم ُمدقمل اإلُم٤مُم٦م واعمٝمدوي٦م، ص (3)

أصقل اًمٙم٤مذم، يمت٤مب احلج٦م، سم٤مب ُمـ ادقمك اإلُم٤مُم٦م وًمٞمس هل٤م سم٠مهؾ وُمـ ضمحد إئٛم٦م أو سمٕمْمٝمؿ وُمـ  (0)

 .346أصم٧ٌم اإلُم٤مُم٦م عمـ ًمٞمس هل٤م سم٠مهؾ، ص



(334) 

 

 :ىم٤مل اًمٕمزيز، قمٌد سمـ اهلل قمٌد قمـ"قمٜمدهؿ هق يمؾ ُمـ ظمرج ىمٌؾ اإلُم٤مم اعمٝمدي وادقمك اإلُم٤مُم٦م، 

وإي٤ميمؿ  سمٕمدي، ُمـ إرض أًمزُمقا اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م :وم٘م٤مل سم٤مًمٙمقوم٦م، وظمٓم٥م ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم زم ىم٤مل

 وٟمٌذهؿ أُمري، ًمٕمّمٞم٤مهنؿ حيٌقن، ُم٤م يرون ومال حمٛمد، آل ؿمذاذ خيرج وم٢مٟمف حمٛمد، آل ُمـ واًمِمذاذ

 ويٌتكم اًمٌالء، اًمٜم٤مس ٛمؾويِم، إُمٞم٦م سمدقم٤مي٦م سم٤مًمٙمقوم٦م شمٔمٝمر احلًلم وًمد ُمـ راي٦م وخترج قمٝمدي،

 طمتك ذًمؽ ويٓمقل سمٕمض، ُمـ سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس ويتؼمأ اًمٓمٞم٥م، ُمـ يٛمٞمزاخلٌٞم٨م طمتك اخلٚمؼ ظمػم اهلل

 ؾمػميت سمٖمػم وؾم٤مر قمٛمكم سمٖمػم ومٕمٛمؾ وًمدي ُمـ ظمرج وُمـ حمٛمد، آل ُمـ سمرضمؾ قمٜمٝمؿ اهلل يٗمرج

 وًمد ُمـ ٤مًملمواًمدضم وإي٤ميمؿ ضمزور، هق وم٢مٟمام اعمٝمدي ىمٌؾ وًمدي ُمـ ظمرج ُمـ ويمؾ سمريء، ُمٜمف وم٠مٟم٤م

 ُم٘مدُم٦م وهق ُمٜمل، وًمٞمس اًمٌٍمة، دضمٚم٦م ُمـ دضم٤مل وخيرج دضم٤مًملم، وم٤مـمٛم٦م وًمد ُمـ وم٢من وم٤مـمٛم٦م،

 .(1)"يمٚمٝمؿ اًمدضم٤مًملم
إٟمف خيرج ىمٌؾ اإلُم٤مم اعمٝمدي دضم٤مًمقن، يرومٕمقن راي٤مت ُمزيٗم٦م ويدقمقن أهنؿ اًمرواي٦مشم٘مقل "إن 

٤مقمتٝمؿ، يمام شمٗمٞمد ُمقاًمقن ٕهؾ اًمٌٞم٧م، وهؿ ذم اًمقاىمع أقمداء هلؿ، ظم٤مرضملم ُمـ وٓيتٝمؿ وـم

قمٚمٞمٝمام -اًمرواي٦م أن أول ه١مٓء اًمدضمٚم٦م هق رضمؾ خيرج ُمـ اًمٌٍمة يدقمل أٟمف ُمـ ذري٦م قمكم ووم٤مـمٛم٦م

(2)"، وهق يم٤مذب ًم٘مقل اإلُم٤مم قمكم ذم طم٘مف: ًمٞمس ُمٜمل-اًمًالم
 اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس ، وىمد ووع

 ."دضم٤مل اًمٌٍمة"أؾمامه ٤مً اًمٙمقراين يمت٤مسم
 يمذاب، ودضم٤مل، يمام ٟمّم٧م رواي٤مهتؿ قمغم ذًمؽ.: وم٤مًمٞمامين ذم ٟمٔمر آصمٜمل قمنمي٦م اًمٞمقم اً إذ

 : مْقف االثين عػسٓ٘ مً عله الٔناىٕ:ًاثالج
ُم٤م ؾمٚمٙمتف اإلُم٤مُمٞم٦م ذم أئٛمتٝمؿ، سمٛمٕمروم٦م اًمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م، ادقمك اًمٞمامين هق عم٤م ؾم٤مر اًمٞمامين قمغم درب 

أظمر ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمقم، وهق سمذًمؽ ي٘مٞمؿ احلج٦م قمغم ٟمٗمًف، ُمـ ظمالل ُم٤م يمت٥م وٟمنم وأًمػ، وُمـ 

ًمتًجٞمالت اًمّمقشمٞم٦م اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف، وىمد اُمتأل اجلٛمٞمع سم٤مٕظمٓم٤مء اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م ظمالل ا

 واًمتٗمًػمي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م، مم٤م ضمٕمؾ ُمٕم٤مروقه يتّمٞمدون ًمف ويؽمسمّمقن سمف.

وُمـ أهؿ ظمٓم٤مسم٤مشمف اًمّمقشمٞم٦م "ومٛمـ إظمٓم٤مء اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمّمٞمده٤م ُمٜم٤مهْمقا اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م، 

 ٦م ذم اًمٜمجػ إذف وىمؿ، وم٤معمْمحؽ أٟمف اؾمتٗمتح يمالُمفظمٓم٤مسمف إمم ـمٚم٦ٌم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞماعمًجٚم٦م 

                                                 
 .336و335س، صطمؿ واًمٗمتـ، ٓسمـ ـم٤موواعمال (3)

 .33اًمؼمه٤من اًم٤ًمـمع ذم اًمرد قمغم أمحد اًمٙم٤مـمع، ص (3)



(335) 

 

  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ سم٠من أظمٓم٠م ذم ىمراءة ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

طمٞم٨م ىمرأ ًمٗمظ اجلالًم٦م ُمٗمخٛم٦م،  ،[333]إقمراف: ژٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 .(1)"(، ُمع أن اًمّمحٞمح يمنه٤م وشمرىمٞمؼ ًمٗمظ اجلالًم٦م٤مً ومل يٙمن ٟمقن شمٜمقيـ)ىمقُم
سم٢معم٤مُمف سم٤مًمٕمٚمقم، وم٠مظمٓم٤مؤه ذم اًم٘مرآن وطمده٤م شمدطمض اًمٞمامين وأشم٤ٌمقمف ومٝمذا يمٗمٞمؾ سمرد ُمزاقمؿ 

 طمجتف.

 : ٓسٚ االثيا عػسٓ٘ أٌ الٔناىٕ جاٛ بػساٜب ّعجاٜب:ًازابع
ًم٘مد واضمف آصمٜم٤م قمنمي٦م دقمقة اًمٞمامين ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م، وٟم٘مٌقا قمام يمتٌف وٟمنمه ُمـ قمٚمٛمف اًمذي 

أٟم٤م "قا ذم هذا، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اًمٞمامين:ادقم٤مه، ومرأوا أٟمف أشمك سم٠مؿمٞم٤مء همري٦ٌم وأُمقر قمجٞم٦ٌم، وصدىم

سملم يدي رب رؤوف  قمٔمٞمامً  ٤مً اًمٕمٌد احل٘مػم اخلًٞمس اًمذًمٞمؾ ىمٚمٞمؾ اًمٕمٛمؾ يمثػم اًمزًمؾ أراين ذٟمٌ

أن أىمقل هذه اًمٙمٚمامت: أٟم٤م طمجر ذم يٛملم   رطمٞمؿ، أُمرين أيب وؾمٞمدي حمٛمد سمـ احلًـ اعمٝمدي

ُمرة ًمٞمٜمجل إسمراهٞمؿ ُمـ ٟم٤مر ٟمٛمرود، أًم٘م٤مه ذم يقم ًمٞمٝمدي سمف ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح، و قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

شمٗمٚمؼ اًمٌح٤مر،  ٤مً وشم٤مرة ًمٞمخٚمص يقٟمس ُمـ سمٓمـ احلقت، ويمٚمؿ سمف ُمقؾمك قمغم اًمٓمقر، وضمٕمٚمف قمّم

 .(2)"ًمداود، وشمدرع سمف ذم أطمد وـمقاه سمٞمٛمٞمٜمف ذم صٗملم ٤مً ودرقم
  تعكٔب:

  م ىم٤مل: أٟم٤م اًمٕمٌد احل٘مػميتْمح ُمـ اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ، أن آظمره يتٕم٤مرض ُمع أوًمف، ومٗمل أول اًمٙمال

اخلًٞمس، وهذا ُمٜمف شمقاوع، صمؿ ظمتؿ سم٘مقًمف: أٟم٤م طمجر ذم يٛملم قمكم، وهذا يتٜم٤مرم ُمع اًمتقاوع، 

 شمقصػ سم٤مًمٖمري٦ٌم. ٤مً همػم أن هذه طم٘م
عم٤مذا اًمتٛمٝمٞمد ًمإلُم٤مم اعمٝمدي وقمالُم٤مت ىمٞم٤مُمف ئؾ:قمٜمدُم٤م ؾُم " :وُمـ شمٚمؽ إؿمٞم٤مء اًمٖمري٦ٌم

ُمريمز اًمٙمقن اجلًامين هق ودوًمتف إذا اؾمتت٥م ًمف إُمر ذم آظمر إُمر ذم اًمٕمراق؟ وم٠مضم٤مب: ٕن 

(3)"ضيح قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وهق ذم اًمٕمراق
. 

َٞمٕم٦موقمٚمؼ قمٚمٞمف    ٤مً وهبت٤مٟم اً وهذا اًمذي ىم٤مًمف أمحد إؾمامقمٞمؾ وٟمًٌف زور"اعمٕم٤مسون سم٘مقهلؿ: اًمِمِّ

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(353و353اًمرد اًم٘م٤مصؿ ًمدقمقة اعمٗمؽمي قمغم اإلُم٤مم اًم٘م٤مئؿ، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(35اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333اعمتِم٤مهب٤مت، ص (0)



(336) 

 

 .(1)"ًمإلُم٤مم اعمٝمدي يمٚمف هراء وهذي٤من، خم٤مًمػ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ وٕطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م

 حٔاٗ الٔناىٕ: : تػهٔو االثين عػسٓ٘ يفًاخامط
َٞمٕم٦موموشم٤ًمؤٓت قمديدة،  ٤مً ن قمدم فمٝمقر أمحد احلًـ اًمٞمامين يثػم ؿمٙمقيمإ ي٠ًمًمقن أيـ  ٤مًمِمِّ

هق؟ وعم٤مذا مل خيرج سمٜمٗمًف طمتك يٕمرومف اًمٜم٤مس ويروٟمف؟ ُم٤م اًمن ذم اظمتٗم٤مءه قمـ أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس 

َٞمٕم٦موقمٞمقهنؿ؟ ومػمدد  يمل  ٤مً قمٚمٜمٞم اً روعم٤مذا ٓ ئمٝمر فمٝمق هؾ أمحد إؾمامقمٞمؾ طمل أن أو ُمٞم٧م؟"، اًمِمِّ

 يتًٜمك ًمٚمٜم٤مس اًمتٕمرف قمٚمٞمف؟ أٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد ُم٤مت أو ىمتؾ؟ وم٢مٟمٜم٤م سمٕمد اًمٌح٨م مل ٟمجد دًمٞمالً 

، وإذا يم٤مٟم٧م إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م شمدل قمغم سم٘م٤مء اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ٤مً يدل قمغم أٟمف ٓ يزال طمٞم اً واطمد

إدًم٦م قمغم وضمقده، احلًـ اًمٕمًٙمري، ومٌ٘م٤مء أمحد إؾمامقمٞمؾ ُمِمٙمقك ومٞمف، ومٞمحت٤مج أشم٤ٌمقمف إمم إىم٤مُم٦م 

وًمق سمتًجٞمؾ ئمٝمر ومٞمف سمّمقرشمف وصقشمف يِمػم إمم آظمر إطمداث اجل٤مري٦م ذم هذه إي٤مم، ًمٞمٕمٚمؿ 

 .(2)"اًمٜم٤مس سمقضمقده وسم٘م٤مءه
قمـ اجلزم سمقوم٤مة أمحد إؾمامقمٞمؾ إمم اًم٘مقل سم٠مٟمف  وسمٕمد هذا يؽماضمع ٟمٗمس ىم٤مئؾ اًمًٓمقر اًم٤ًمسم٘م٦م

خص اؾمٛمف أمحد إؾمامقمٞمؾ ُمقضمقد ذم ٟمٕمؿ، يم٤من هٜم٤مك ؿم"ومٞم٘مقل:، ٓ ي٘مٓمع سمحٞم٤مشمف أو سمٛمقشمف

، اً اًمٕمراق، ًمٙمٜمف شمقارى قمـ إٟمٔم٤مر، وهق ُمالطمؼ ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م، ومرسمام يٙمقن ُمقضمقد

 ورسمام ىُمتَِؾ ذم طمدى محالت احلٙمقُم٦م، أو يٙمقن ىمد ُم٤مت ُمقشم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م، يمؾ هذه آطمتامٓت 

 .(3)"ػ آُمـ سمف أشم٤ٌمقمف ومل يروهواردة، ومال ٟم٘مٓمع سمحٞم٤مشمف، وٓ ٟم٘مٓمع سمقوم٤مشمف، وقمٚمٞمف ومال ٟمدري يمٞم
، ومٕمٚمٝم٤م  ُم٠ًمًم٦م اًمتخٗمل واًمت٘مٞم٦م ُمـ اًمٔم٤معملم، وأقمداء إئٛم٦م":سم٠من ويرد اعمٝمديقن قمغم هذا

هم٤مب ظمِمٞم٦م   ُمـ هق ظمػم ُمـ اًمًٞمد أمحد احلًـ، أمل شمٜمٓمؼ اًمرواي٤مت سم٠من اإلُم٤مم اعمٝمدي

 .(4)"اًم٘متؾ، سمؾ طمرم طمتك إذاقم٦م اؾمٛمف

 كادٓاىٕ:: تػابُ دعْٗ الٔناىٕ ّالًاضادض
َٞمٕم٦مرى سمٕمض ي سملم اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م وسملم اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ٤مً ٛم٦م شمِم٤مهباعمٕم٤مسيـ أن هٜم٤مك صم اًمِمِّ

(1)
 ،

َٞمٕم٦مومتٚمؽ وضمٝم٦م ٟمٔمر  ؾ يمٚمامت وُمقاىمػ أمحد إؾمامقمٞمؾ اًمٌٍمي دمد أٟمف ُم٠مقمٜمدُم٤م شمت": أٟمف اًمِمِّ

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333ٗمؽمي قمغم اإلُم٤مم اًم٘م٤مئؿ، صاًمرد اًم٘م٤مصؿ ًمدقمقة اعم (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف) 300اٟمٔمر: اًمِمٝم٥م إمحدي٦م قمغم ُمدقمل اعمٝمدوي٦م، ص (3)

 .306ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (0)

 .333اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)



(333) 

 

٤مئ٦م قم٤مم، ُمتِم٤مهب٦م إمم طمد يمٌػم ًمٙمٚمامت وُمقاىمػ ُمدقمل اعمٝمدوي٦م واًمٜمٌقة اًمذي ؾمٌ٘مف سم٠ميمثر ُمـ ُم

وهق ُمرزا همالم أمحد اًم٘م٤مدي٤مين اهلٜمدي، وشمرى أن اًمٓمري٘م٦م ذم دقمقة يمؾ ُمٜمٝمام ًمٜمٗمًف واطمدة، ويم٠من 

ـمري٘م٦م قمٛمؾ أمحد اًمٌٍمي وأؾمٚمقب دقمقشمف ُم٘مت٤ًٌمن أو ُمنوىم٤من ُمـ ـمري٘م٦م قمٛمؾ اًم٘م٤مدي٤مين 

وأؾمٚمقب دقمقشمف، واًمٗمروق اًمقاوح٦م سمٞمٜمٝمام هل ومروق اىمتْم٤مه٤م آظمتالف ذم اعمذه٥م، وم٢من 

، ُمع اظمتالومٝمام ذم سمٕمض ظمّمقصٞم٤مت ٤مً ي يم٤من ؿمٞمٕمل اعمذه٥م، واًم٘م٤مدي٤مين يم٤من ؾمٜمٞماًمٌٍم

اًمدقمقشملم، طمٞم٨م إن دقمقة اًمٌٍمي ذم اًمٕمراق، ودقمقة اًم٘م٤مدي٤مين ذم اهلٜمد، وًمؽ ُمـ هذيـ اًمٌٚمديـ 

 .(2)"ظمّمقصٞم٤مهتام
َٞمٕم٦مهٙمذا يم٤مٟم٧م ٟمٔمرة   ل أؾمامه دضم٤م ٤مً آصمٜمل قمنمي٦م ًمٚمٞمامين ودقمقشمف، وم٤مًمٌٕمض أًمػ قمٜمف يمت٤مسم اًمِمِّ

، واًمٌٕمض طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٠من اًمرواي٤مت شمّمٗمف اًمٞمامين وأُمث٤مًمف سم٤مًمٚمٕمـ ٤مً اًمٌٍمة، واقمتؼمه دضم٤مل يمذاسم

َٞمٕم٦مواخلروج قمـ ُمٜمٝم٩م   ، سمؾ ىم٤مًمقا إٟمف يم٤مومر وو٤مل ُمْمؾ.اًمِمِّ

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اًمٞمامين ًمٞمس ًمديف قمٚمقم يمام ادقمك ذم يمتٌف، ومٝمق ٓ يٕمرف أىمؾ رء يم٤مًم٘مراءة  

م ُمٕمرومتف سم٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٝمذه أُمقر سمدهيٞم٦م هل ذم ٟمٔمر اًمّمحٞمح٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وقمد

َٞمٕم٦م ُمـ أسمًط إُمقر اًمتل جي٥م قمغم اإلُم٤مم أن يٙمقن قمغم إعم٤مم هب٤م، ومج٤مء سم٠مُمقر همري٦ٌم  اًمِمِّ

َٞمٕم٦موقمجٞم٦ٌم، مل شمٙمـ قمٜمد ُمراضمع  ، ومل شمًٓمر ذم ُمّم٤مدرهؿ ويمتٌٝمؿ، وم٠مشمك اًمٞمامين سمام ًمٞمس اًمِمِّ

 .٤مً قمجٞمٌ ٤مً قمٜمدهؿ وم٠مقمدوه همريٌ

 : فتاّٚ املسجعٔ٘ الػٔعٔ٘ يف املَدٓني:ًاضابع
وم٠مصدروا اًمٗمت٤موى ود يمؾ ُمـ ُمـ دقمقة اًمٞمامين وأُمث٤مهل٤م،  ٤مً ًم٘مد يم٤من ًمٚمٛمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمقىمٗم

يدقمل اًمًٗم٤مرة أو اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ اإلُم٤مم ذم زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى، أو يزقمؿ اًمقاؾمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم اإلُم٤مم، أو 

                                                                                                                                                 
 دقمقشمف ُمٜمذ قم٤مم شمدرج ذمٟم٦ًٌم إمم اعمػمزا همالم أمحد اًم٘م٤مدي٤مين، وىم٤مدي٤من شم٘مع ذم إىمٚمٞمؿ اًمٌٜمج٤مب سم٤مهلٜمد،  (3)

أٟمف أطمد اًمدقم٤مة اعمداومٕملم قمـ اإلؾمالم، صمؿ ادقمك أٟمف أومْمؾ أوًمٞم٤مء هذه إُم٦م، صمؿ  م، وم٤مدقمك أوًٓ 3553

م أن اعمًٞمح ىمد ُم٤مت، وادقمك أٟمف اعمًٞمح 3556م أٟمف جمدد هذا اًمٕمٍم، وأقمٚمـ ذم قم٤مم 3555زقمؿ قم٤مم 

، دون أن يٜمٙمر ذًمؽ، وذم قم٤مم م سمدأ ظمقض أشم٤ٌمقمف يٚم٘مٌقٟمف سم٤مًمٜمٌل ساطم٦م3633اعمققمقد، وذم قم٤مم 

م أقمٚمـ سمٙمؾ ووقح أٟمف ٟمٌل ورؾمقل. اٟمٔمر: دراؾم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ًمٌٕمض ومرق اًمراومْم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، 3633

م، دار 3332هي=3/3333ُم٤م سمٕمده٤م سم٤مظمتّم٤مر، طو 333اًمديمتقر قمٌداًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد قمٓم٤م صقذم، ص

 .اًمًٕمقدي٦م -أوقاء اًمًٚمػ، اًمري٤مض

 .030ُم٤مم اًم٘م٤مئؿ، صاًمرد اًم٘م٤مصؿ ًمدقمقةاعمٗمؽمي قمغم اإل (3)
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ه اًمدقم٤موى، وأضم٤مب قمٚمٞمٝم٤م ت اًمٗمت٤موى وإؾمئٚم٦م طمقل هذيمثر ىمد، ويدقمل رؤي٦م اإلُم٤مم واًمٚم٘م٤مء سمف

، وهذا أسمرز ُم٤م شمْمٛمٜمتف اًمًٞمًت٤مين قمـضم٤مء  ُم٤م  ،اًمٗمت٤موى وإضمقسم٦م، ومم٤م صدر ُمـ اعمرضمٕمٞم٦م

]باسؿه تعاىل[بسؿه تعاىل":ومتقاه
(1)

، إن تؾك الدعوى ادشار إلقفا ٓ صؾة هلا بالدين، ففي مل 

غب وآكشؼاق، فادلمول مـؽم ومن كل من هيؿه أمر خترج عن حد البدعة وإثارة الػتن إىل الش

 اً الدين معاجلتفا وردع صاحبفا عـفا باحلؽؿة وادوعظة احلسـة، وآبتعاد عـفا إن بؼي مّص 

إن الثابت بالرضورة والـصوص ادعتزة اكؼطاع الـقابة  :اضحة البطالن، أوًٓ عؾقفا، وهي و

الغقبة الصغرى، وأن كل من يدعقفا كاذب، وإكام اخلاصة عن اإلمام ادـتظر بعد اكتفاء عص

 : إن الرؤيا دم ادـام ٓ أثر هلا دم الرشيعة ٓ اً يؽون الرجوع دم أمر الدين إىل الػؼفاء العدول، ثاكق

 .(2)"..، وإكام يرجع فقفا إىل األدلة الرشعقة ادعروفة، وهذا أمر ثابت بالرضورة،.اً وٓ إثبات اً كػق
َٞمٕم٦موأُمث٤مًمف ُمـ أمحد احلًـ اًمٞمامين،  رضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمـ دقم٤موى٤من ُمقىمػ اعمهٙمذا يم ، ومٝمؿ اًمِمِّ

يرون أن شمٚمؽ اًمدقم٤موى ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤مًمديـ، وجي٥م آسمتٕم٤مد قمٜمٝم٤م، سمٕمد ردع أصح٤مهب٤م وُم٤مصحتٝمؿ 

وأن ُمـ اًمث٤مسم٧م ذم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل اٟم٘مٓم٤مع اًمٜمٞم٤مسم٦م اخل٤مص٦م، واًمذي يدقمٞمٝم٤م يم٤مذب، وأٟمف  سم٤محلٙمٛم٦م،

٤م ذم اًمنميٕم٦م وٓ أصمر هل٤م، وىمد ضم٤مء اًمٞمامين سمٙمؾ ُم٤م ؾمٌؼ، وم٠مدى إمم أٟمف أصٌح ذم ٓ اقمت٤ٌمر سم٤مًمرؤي

َٞمٕم٦مطمٙمؿ ُمذه٥م   صٚم٦م ًمدقمقشمف سمٛمذه٥م آصمٜمل قمنمي٦م. ، و٤ٓمً آصمٜمل قمنمي٦م يم٤مذسم اًمِمِّ

                                                 
، إذا يم٤من ذًمؽ ذم اًمًٌٛمٚم٦م، وُمث٤مًمف:سمًؿ شاؾمؿ»ُمـ يمٚمٛم٦م دذف إًمػ  ُم٤م سملم اعمٕمقوم٘ملم هق اًمّمقاب7 ٕن( 3)

يمٞميػ شمٙمتي٥م سمحثي٤ًم أو رؾمي٤مًم٦م، اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، أُم٤م إذا ىمٚم٧م سم٤مؾمؿ اهلل وم٘مط ومال دذف إًمػ. اٟمٔمر: 

م، ُمٙمتٌي٦م اًمٜمٝمْمي٦م اعمٍميي٦م، 3663ن ؾميٜم٦م ، اًمٓمٌٕمي٦م احل٤مديي٦م واًمٕمنميو333اًمديمتقر أمحد ؿميٚمٌل، ص

 اًم٘م٤مهرة.

قمـ اعمٝمدوي٦م اخل٤ممت٦م ومقق زيػ اًمدقم٤موى وشمْمٚمٞمؾ  ، ٟم٘مالً 333و332هدي اًم٤ًمئؾ ٕضمقسم٦م اعم٤ًمئؾ، ص (3)

، 365اهلل ُمٕمرذم، صٕسمح٤مث ؾمامطم٦م اًمًٞمد وٞم٤مء اخل٤ٌمز اًم٘مٓمٞمٗمل، سم٘مٚمؿ: قمٌد اً إدقمٞم٤مء، شم٘مرير

 .انإير -ؿىمُ م، ٟمنم سم٤مىمٞم٤مت، 3333هي=3/3302ط
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 الفصل األّل: املعتكدات اخلاص٘ باملَدٓني

مْقف املَدٓني مً الفسم اإلضالمٔ٘ 
 األخسٚ

 املبخح الجالح        

 : ة مطالبثالثويشتمل عىل 

 .ْازجـــــــدــال املطلب األول:

 .٘ـصلـــتـعـنـال املطلب الثاني:

 . ٘ـيَّـطُّـل الــأٍ املطلب الثالث:



(330) 

 

 (1)ْازجـدـاملطلب األّل: ال
، -آصمٜمل قمنمي٦م واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمزيدي٦م-سمٕمض اًمٗمرق اًمِمٞمٕمٞم٦مُمـ  ٝمؿٗمًمٚمٛمٝمديلم ُمقىم شم٘مدم

َٞمٕم٦موضم٤مء اًمدور قمغم اًمقىمقف قمغم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ ومرق همػم  ، وُمٜمٝم٤م اخلقارج، ومٙمام رأيٜم٤م ُمقىمػ اًمِمِّ

عمٜمٝم٩م آل اًمٌٞم٧م،  ٤مً ظمذ يمؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم يٙمٗمر أظمر، ويٕمتؼمه خم٤مًمٗماعمٝمديلم آصمٜمل قمنمي٦م، وأ

اعمٝمديلم -ُمٜمٝمام احلؼ واًمٖمػم قمغم اًم٤ٌمـمؾ، وذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر وم٢من يمالً ويرى يمؾ ومريؼ أٟمف قمغم 

 قمغم اًم٤ٌمـمؾ. -وآصمٜمل قمنمي٦م

 أّاًل: مْقف املَدٓني مً اخلْازج:
ويمام سمرز ُمقىمػ اعمٝمديلم ُمـ آصمٜمل قمنمي٦م، يٌ٘مك اًمقىمقف قمغم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٗمرق 

َٞمٕم٦مفمٝمقر  ٝم٤مشمٚمتأىمدم اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، واًمتل  ؾمالُمٞم٦م إظمرى، يم٤مخلقارج، وهلاإل ، اًمِمِّ

َٞمٕم٦موم ، صمؿ ازداد ؿم٠مهنؿ  فمٝمروا ذم آظمر قمٝمد ؾمٞمدٟم٤م قمثامنُمـ أىمدم اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، طمٞم٨م  ٤مًمِمِّ

ٕن متٞمزه٤م ومرىم٦م واٟمٗمّم٤مهل٤م قمـ إُم٦م، يم٤من أؾمٌؼ ٟمِم٠مة ُمـ " 7 ، أُم٤م اخلقارج ذم قمٝمد ؾمٞمدٟم٤م قمكم

 .(2)"متٞمز اًمِمٞمٕم٦م يمٗمرىم٦م، هل٤م أومٙم٤مره٤م وآراؤه٤م
َأنَّ َأَبا َسِعقٍد اخُلْدِريَّ "ذم احلدي٨م اًمنميػ، ؿصٗم٤مت اخلقارج يمام ضم٤مء ذيمرهواشمٗم٘مقا قمغم أن 

 ََِّقاَل: َبْقـَاَم َكْحُن ِعـَْد َرُسوِل اهلل ،  ًِة، َوُهَو َرُجٌل ِمْن َبـِي َوُهَو َيْؼِسُم ِقْسام ، َأَتاُه ُذو اخُلَوْيِصَ

َت إِْن مَلْ »َؼاَل: مَتِقٍم، َفَؼاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ اْعِدْل، فَ  َوْيَؾَك، َوَمْن َيْعِدُل إَِذا مَلْ َأْعِدْل، َقْد ِخْبَت َوَخِِسْ

َب ُعـَُؼُه؟ َفَؼاَل: « . َأُكْن َأْعِدُل   اً َدْعُه، َفنِنَّ َلُه َأْصَحاب»َفَؼاَل ُعَؿُر: َيا َرُسوَل اهللَِّ، اْئَذْن يِل فِقِه َفلَْْضِ

ِؼُر َأَحُدُكْم َصاَلَتُه مَ  َع َصاَلِِتِْم، َوِصَقاَمُه َمَع ِصَقاِمِفْم، َيْؼَرُءوَن الُؼْرآَن َٓ ُُيَاِوُز َتَراِقَقُفْم، ََيْ

ٌء، ُثمَّ  ِمقَِّة، ُيـَْظُر إىَِل َكْصؾِِه َفاَل ُيوَجُد فِقِه يَشْ ْفُم ِمَن الرَّ يِن َكاَم َيْؿُرُق السَّ  ُيـَْظُر إىَِل َيْؿُرُقوَن ِمَن الدِّ

ٌء، ُثمَّ ُيـَْظُر إىَِل َكِضقِِّه،  ِرَصافِِه َفاَم  ٌء، ُثمَّ ُيـَْظُر إىَِل -َوُهَو ِقْدُحُه  -ُيوَجُد فِقِه يَشْ ، َفاَل ُيوَجُد فِقِه يَشْ

َم، آَيُتُفْم َرُجٌل َأْسَوُد، إِْحَدى َعُضَدْيِه ِمْثُل َثْد  ٌء، َقْد َسَبَق الَػْرَث َوالدَّ ِي ُقَذِذِه َفاَل ُيوَجُد فِقِه يَشْ

َقاَل َأُبو َسِعقٍد: َفَلْشَفُد َأينِّ « ْرَأِة، َأْو ِمْثُل الَبْضَعِة َتَدْرَدُر، َوَْخُْرُجوَن َعَذ ِحنِي ُفْرَقٍة ِمَن الـَّاسِ ادَ 

 َلَمَر ، َوَأْشَفُد َأنَّ َعِِلَّ ْبَن َأيِب َصالٍِب َقاَتَؾُفْم َوَأَكا َمَعُه، فَ َسِؿْعُت َهَذا احَلِديَث ِمْن َرُسوِل اهللَِّ 

                                                 
 (.3، ه٤مُمش رىمؿ)56سم٤مخلقارج ذم اًمٗمّمؾ إول، صاٟمٔمر اًمتٕمريػ  (3)

 م.3333هي=3/3302، ط0اٟمٔمر: اخلقارج واًمِمٞمٕم٦م، اًمديمتقر/ حمٛمد رسمٞمع ضمقهري، ص (3)
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ُجِل َفاْلُتِؿَس َفُلِِتَ بِِه، َحتَّى َكَظْرُت إَِلْقِه َعَذ َكْعِت الـَّبِيِّ  (1)"الَِّذي َكَعَتهُ  بَِذلَِك الرَّ
. 

ىمراءهتؿ ًمٚم٘مرآن وإيامٟمف ٓ يتج٤موز شمراىمٞمٝمؿ، يٕمؽموقن قمغم " :وأن اًمرواي٦م وصٗمتٝمؿ سم٠من

 .(2)"ؿ اإلُم٤مم قمكم ذم أول زُم٤من اإلؾمالمظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٜمّم٥م ُمـ ىمٌٚمف، يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ، ىم٤مشمٚمٝم

 اإلضالو: خسّج اخلْازج عًثاىًٔا: 
 وم٘م٤مل:، ٤مً اإلؾمالم، وأهنؿ مل حيٛمٚمقا ُمٜمف ؿمٞمئ ؿ ظمرضمقا قمـقمغم اخلقارج سم٠مهن طمٙمؿ  اًمٞمامين

اعمٌدأ إؾم٤مد خلروج اخلقارج قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، سمؾ وظمروضمٝمؿ قمغم اإلؾمالم هق "

ظم٤مدع وسم٤مـمـ أؾمقد وٓ خُيدع سمف إٓ إقمراب اجلٝمٚم٦م اًمذيـ ٓ  ىمقهلؿ:ٓ طمٙمؿ إٓ هلل، فم٤مهر

، أُم٤م قم٤ٌمدهتؿ اًمٔم٤مهرة ومٙم٤مٟمقا ُمـ أقمٌد اًمٜم٤مس، وأيمثر اًمٜم٤مس صالة ذم ٤مً يٙم٤مدون يٗم٘مٝمقن طمديث

وان طمتك مل يٜم٩م ُمٜمٝمؿ أن شمٕمرف أهنؿ اؾمت٘متٚمقا ذم اًمٜمٝمر اعم٤ًمضمد، أُم٤م ىمت٤مهلؿ قمـ قم٘مٞمدهتؿ ومٞمٙمٗمل

 .(3)"٤مً قا سمؾ ومل حيٛمٚمقا ُمـ اإلؾمالم ؿمٞمئإٓ اًم٘مٚمٞمؾ، وُمع ذًمؽ مل يٕمروم
َٞمٕم٦م، وم٘مد طمٙمٛمقا قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر أيْم٤ًم، ىم٤مل سمٕمض وهق يقاومؼ طمٙمؿ آصمٜمل قمنمي٦م قمٚمٞمٝمؿ  اًمِمِّ

إن أريد سم٤مخلقارج اًمٓم٤مئٗم٦م "ذم طمؼ اخلقارج د٧م قمٜمقان)طمٙمؿ اًمٗمرق اعمتٓمروم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم(:

واعمت٘مرسمقن إمم اهلل سمٌٖمْمف وخم٤مًمٗمتف  وهؿ اعمٕمت٘مدون سمٙمٗمر أُمػم اعم١مُمٜملم،-ظمذهلؿ اهلل-اعمٕمرووم٦م

وحم٤مرسمتف ومال إؿمٙم٤مل ذم يمٗمرهؿ وٟمج٤مؾمتٝمؿ7 ٕٟمف ُمرشم٦ٌم قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٜمّم٥م اًمذي هق سمٛمٕمٜمك ٟمّم٥م 

 .(4)"، ومحٙمٛمٝمؿ طمٙمؿ اًمٜمّّم٤مباعمٕمّمقُملم اًمٕمداوة ُٕمػم اعم١مُمٜملم وأوٓده 
سمف اًمٞمامين وهذا اًمٜمص اًمِمٞمٕمل حيٙمؿ قمغم اخلقارج سم٤مًمٙمٗمر واًمٜمج٤مؾم٦م، وًمٕمٚمف يقاومؼ ُم٤م طمٙمؿ 

 هق أظمر قمغم اخلقارج.
 ضؤز اخلْازج:ثالجًا: 

 قمدا ـم٤مهرة  يمٚمٝم٤م" هن٤م: إذم إؾمآر، وم٘م٤مل 7 ٕٟمف ٟمجسؾم١مر اخلقارج دمٜم٥ميرى اعمٝمديقن 

                                                 
 (.0333، طمدي٨م)555صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم، ص (3)

م، 3330=هي3/3303، ط34ص ،ٗمٞم٤مين واًمٞمامين، قمالء اًم٤ًمملاًمً ؾ أو اهلل، سملمٌَ ُمٕمريم٦م قم٤ٌمدة هُ  (3)

 (.344، اًمٕمدد) إصدارات أٟمّم٤مر اإلُم٤مم اعمٝمدي

 .(سمتٍمف)44اٟمٔمر: اًمتقطمٞمد، ًمٚمٞمامين، ص (0)

، ٟمّمقص خمت٤مرة ُمـ ُم١مًمٗم٤مت آي٦م اهلل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمحقث قم٘م٤مئدي٦م ذم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ( 3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(023اخلقئل، ص



(332) 

 

ظمقارج -قخ، وُمـ قمدا اخلقارجؾم١مر اًمٙمٚم٥م واخلٜمزير واًمٙم٤مومر، وإومْمؾ دمٜم٥م ؾم١مر اعمً

 .(1)"وان أو ُمـ ؿم٤ميمٚمٝمؿاًمٜمٝمر
وٓ إؿمٙم٤مل ذم ٟمج٤مؾم٦م اًمٖمالة واًمٜمقاص٥م "د آصمٜمل قمنمي٦م، أهنؿ ىم٤مًمقا:وُم٤م ضم٤مء ُمقاوم٘م٤ًم ًمف قمٜم

(2)"يم٤مخلقارج
. 

َٞمٕم٦مٚمٗمرق إظمرى ُمـ همػم قمداؤه ًموم٤مًمٞمامين أدظمؾ ذم شمنميٕم٤مشمف  ومرىم٦م اخلقارج ، وهل اًمِمِّ

َٞمٕم٦م وواومؼٟمج٦ًم،  طمٞم٨م اقمتؼمه٤م ، وم٘مد طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ؾم٤مسم٘م٤ًم آصمٜمل قمنمي٦م ذم شمنميٕم٤مهت٤م ووم٘مٝمٝم٤م اًمِمِّ

 أؾمآرهؿ.، وأن حيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سمٜمج٤مؾم٦م اإلؾمالم سم٤مخلروج قمـ

 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(33و33ائع اإلؾمالم، صاٟمٔمر: ذ (3)

 .(3/33ج)ُمٜمٝم٤مج اعم١مُمٜملم، ُمٓم٤مسمؼ ًمٗمت٤موى اًمًٞمد ؿمٝم٤مب اًمديـ احلًٞمٜمل اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ( 3)



(333) 

 

 (1)صل٘ـتـعـنـطلب الجاىٕ: الامل
، واًمتل شم٠مصمر هب٤م اًمٌٕمض سملم إوؾم٤مط اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أؿمٝمر اعمذاه٥م اًمتل اٟمتنمت ىمديامً 

يمام هق و ،هلؿ سم٤مًمذيمر وإن يم٤من يًػماً  ناعمٝمديق وىمد شمٕمرضُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م، هق  ،٤مً طمديث

هق: أن واصؾ سمـ قمٓم٤مء-ًم٦مُمٕمتز-ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝمؿ"ىم٤مًمقا:
(2)

يم٤من جيٚمس إمم احلًـ اًمٌٍمي، ومٚمام  

فمٝمر آظمتالف، وىم٤مًم٧م اخلقارج سمتٙمٗمػم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة، وىم٤مل آظمرون: سم٠مهنؿ ُم١مُمٜمقن وإن 

ومً٘مقا سم٤مًمٙم٤ٌمئر، ومخرج واصؾ قمـ اًمٗمري٘ملم، وىم٤مل: إن اًمٗم٤مؾمؼ ُمـ هذه إُم٦م ٓ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر 

جمٚمًف وم٤مقمتزل قمٜمف، وضمٚمس إًمٞمف قمٛمرو سمـ قمٌٞمد وم٘مٞمؾ هلام ُمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلم، ومٓمرده احلًـ قمـ 

 .(3)"وٕشم٤ٌمقمٝمام: ُمٕمتزًمقن
ومم٤م ضم٤مء قمـ اعمٝمديلم ذم ؿم٠من اعمٕمتزًم٦م، أهنؿ اشمٗم٘مقا ُمع اإلُم٤مُمٞم٦م ذم اًم٘مقل سم٤محلًـ واًم٘مٌح 

إن اعمٕمتزًم٦م واإلُم٤مُمٞم٦م أصمٌتقا اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم، وىم٤مًمقا: سم٠من ًمألؿمٞم٤مء "اًمٕم٘مٚمٞملم، وم٘م٤مًمقا:

ٌح وطمًـ ذم ذاهت٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمنمع، ومٙمؾ ُم٤م طمًٜمف اًمٕم٘مؾ طمث٧م قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م، ويمؾ ُم٤م ىم

 .(4)"ىمٌحف اًمٕم٘مؾ هن٧م قمٜمف اًمنميٕم٦م
وم٘مد قمرومقا هبؿ، وذيمروا ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ احلًـ واًم٘مٌح هذا ُم٤م ًمٚمٛمٝمديلم ذم يمتٌٝمؿ قمـ اعمٕمتزًم٦م، 

 ًـ واًم٘مٌح اًمنمقمٞملم.اًمٕم٘مٚمٞملم، وىمد ظم٤مًمٗمقهؿ وآصمٜمل قمنمي٦م، وواوم٘مقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم احل

 ومل يٙمـ هلؿ ُمقىمػ واوح، يٕمؼمون ومٞمف قمـ رأهيؿ ذم اعمٕمتزًم٦م، همػم ُم٤م ؾمٌؼ، واًمذي يتْمح 

                                                 
 (.3، ه٤مُمش رىمؿ)56ريٗمٝمؿ ذم اًمٗمّمؾ إول، صشمٕم( ؾمٌؼ 3)

ال، يم٤من أطمد إئٛم٦م اًمٌٚمٖم٤مء اعمتٙمٚمٛملمأسمق طمذيٗم٦م هق  (3)  ذم قمٚمقم واصؾ سمـ قمٓم٤مء اعمٕمتززم، اعمٕمروف سم٤مًمَٖمزَّ

اًمٙمالم وهمػمه، يم٤من أطمد إقم٤مضمٞم٥م، وذًمؽ أٟمف يم٤من أًمثغ ىمٌٞمح اًمٚمثٖم٦م ذم اًمراء، ومٙم٤من خيٚمص يمالُمف ُمـ 

اًمراء وٓ ُيٗمٓمـ ًمذًمؽ، ٓىمتداره قمغم اًمٙمالم وؾمٝمقًم٦م أًمٗم٤مفمف، يم٤من جيٚمس إمم احلًـ اًمٌٍمي، ومٚمام فمٝمر 

ؿ ُم١مُمٜمقن وإن ومً٘مقا سم٤مًمٙمٌػمة، آظمتالف وىم٤مًم٧م اخلقراج: سمتٙمٗمػم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة وىم٤مًم٧م اجلامقم٦م سم٠مهن

ومخرج واصؾ سملم اًمٗمري٘ملم، وىم٤مل: إن اًمٗم٤مؾمؼ ُمـ هذه إُم٦م، ٓ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر، ُمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلم، 

ومٓمرده احلًـ قمـ جمٚمًف وم٤مقمتزل قمٜمف، وضمٚمس إًمٞمف قمٛمرو سمـ قمٌٞمد، وم٘مٞمؾ هلام وٕشم٤ٌمقمٝمام: ُمٕمتزًمقن، 

 4ي. اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من، اعمجٚمد اًم٤ًمدس، صه353هي سم٤معمديٜم٦م، وشمقذم ؾمٜم٦م  53ويم٤مٟم٧م وٓدشمف ؾمٜم٦م 

 وُم٤م سمٕمده٤م.

 .(3)، طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ334اٟمٔمر: اًمٕمجؾ، ص (0)

 .(3)، طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ336ٟمٗمًف، ص ( اعمرضمع3)



(334) 

 

 ُمٜمف خم٤مًمٗم٦م اعمٝمديلم ًمٚمٛمٕمتزًم٦م ذم احلًـ واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملم.



(335) 

 

 ٘يَّـطُّـل الـأٍ املطلب الجالح:
، سمؾ ًمٙمؾ ٤مً أيْماًمِمٞمٕمل يرى أن دقمقشمف ًمٞم٧ًم ًمٚمِمٞمٕم٦م وم٘مط، وإٟمام هل ٕهؾ اًمًٜم٦م إن اًمٞمامين 

َٞمٕم٦مهمػم ُم٘متٍمة قمغم محد احلًـ أإن دقمقة اًمًٞمد"اًمٜم٤مس7 طمٞم٨م ي٘مقل اًمٞمامين:  ، سمؾ همػم اًمِمِّ

 .(1)"ُم٘متٍمة قمغم قمٛمقم اعمًٚمٛملم، ومٝمل ًمٙمؾ أهؾ إرض
يٜمتنم اًمتقطمٞمد قمغم يمؾ سم٘مٕم٦م ذم هذه إرض، هدف أن "وهذا ُمـ أهداف دقمقة اًمٞمامين، 

اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن وُم٤م اظمتٚمٗمتؿ ومٞمف، وأسملم اٟمحراف إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء هق هدذم، وأسملم 

هلٞم٦م وخم٤مًمٗمتٝمؿ ًمقص٤مي٤م قمٚمامء اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمًٚمٛملم، وظمروضمٝمؿ قمـ اًمنميٕم٦م اإل

 .(2)"إٟمٌٞم٤مء

 :-أٍل الطي٘-٘ىهاح الياصبأّاًل: 
ٕهنؿ يٌٖمْمقن آل اًمٌٞم٧م  7ٓ يّمح ٟمٙم٤مطمٝمؿ -وهؿ أهؾ اًمًٜم٦م-يرى اعمٝمديقن أن اًمٜم٤مص٦ٌم

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم١مُمٜم٦م،  اًمت٤ًموي ذم اإلؾمالم"وُمـ ذوط اًمٜمٙم٤مح قمٜمدهؿ اًمٙمٗم٤مءة، وهل :ٕئٛم٦م، وا

وُمـ اإلؾمالم ُمقدة ىمرسمك اًمرؾمقل وهؿ آل حمٛمد إئٛم٦م واعمٝمديقن، وُمـ يٌٖمْمٝمؿ ومٝمق ٟم٤مصٌل، 

وٓ يّمح ٟمٙم٤مح اًمٜم٤مص٥م اعمٕمٚمـ سمٕمداوة أهؾ اًمٌٞم٧م7 ٓرشمٙم٤مسمف ُم٤م يٕمٚمؿ سمٓمالٟمف ُمـ ديـ 

 .(3)"اإلؾمالم

 :-أٍل الطي٘-ضؤز الياصب٘: ثاىًٔا
وإومْمؾ دمٜم٥م ؾم١مر اعمًخ، وُمـ قمدا "وم٘م٤مًمقا: يرون ٟمج٤مؾم٦م ؾم١مر أهؾ اًمًٜم٦م،٤معمٝمديقن وم

ؾمقاء ٟمّمٌقا اًمٕمداء ًمألئٛم٦م أو اعمٝمديلم أو ؿمٞمٕمتٝمؿ ُمـ أصٜم٤مف  واًمٜمقاص٥ماخلقارج،  واًمٖمالة، 

 .(4)"اعمًٚمٛملم ـم٤مهر اجلًد واًم١ًمر
١مر اعمًخ، صمؿ ىم٤مل: إن أي رء قمدا اخلقارج وم٤مًمٞمامين هٜم٤م حيٙمؿ سم٠من ُمـ إومْمؾ دمٜم٥م ؾم

ـم٤مهر اجلًد واًم١ًمر، أي أن ؾم١مر اخلقارج واًمٖمالة  -أهؾ اًمًٜم٦م-واًمٖمالة واًمٜمقاص٥م

 واًمٜمقاص٥م همػم ـم٤مهر.

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(334اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

 .6ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(364ذائع اإلؾمالم، ص (0)

 .33، صذائع اإلؾمالم (3)
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َٞمٕم٦موسم٤مًمٜمٔمر ذم يمت٥م آصمٜمل قمنمي٦م ٟمجد ٟمّمقص٤ًم شم٘مقل سمام ىم٤مًمف اًمٞمامين، ىم٤مل سمٕمض  د٧م  اًمِمِّ

تل شمٜمّم٥م اًمٕمداء وشمٔمٝمر اًمٌٖمْم٤مء ٕهؾ اًمٌٞم٧م وهؿ اًمٗمرىم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م اًم"ش: اًمٜمقاص٥م»قمٜمقان:

، وٓ ؿمٌٝم٦م ذم ٟمج٤مؾمتٝمؿ ويمٗمرهؿ ًمألظم٤ٌمر اًمقاردة ذم يمٗمر -ًمٕمٜمٝمام اهلل-، يمٛمٕم٤موي٦م ويزيد

 .(1)"اعمخ٤مًمٗملم
ضمٕمٗمر -أُمٝم٤مت اًمٙمت٥م اًمِمٞمٕمٞم٦م رواي٤مت شم١ميمد هذا اعمٕمٜمك، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمًٌقه إمم أيب قمٌداهللوذم 

ٟم٤م، وؾم١مر اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين واعمنمك، ويمؾ ُمـ أٟمف يمره ؾم١مر وًمد اًمز" :-يمذسم٤مً  -اًمّم٤مدق

 .(2)"ظم٤مًمػ اإلؾمالم، ويم٤من أؿمد ذًمؽ قمٜمده ؾم١مر اًمٜم٤مص٥م
وُمٜمٝم٤م: آصمٜمل قمنمي٦م ويمذا اعمٝمديلم، قص ُمٜمٝم٤م: ُم٤م يٍمح سمٙمٗمر أهؾ اًمًٜم٦م قمٜمد اًمٜمّمشمٚمؽ 

 ؿاعمٚمٕمقٟم٦م ًمٕمدائٝم اًمٗمرق ُم٤م يٕمد أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اعمخ٤مًمٗملم ًمإلؾمالم، وُمٜمٝم٤م: ُم٤م ضمٕمٚمٝمؿ ذم شمٕمداد 

 اًمٜمص سمٜمج٤مؾم٦م -وهق ُمٜمف سمراء-صمؿ ضم٤مء اًمٜمص اعمٜمًقب ٕيب قمٌداهلل -ذم زقمٛمٝمؿ-ٔل اًمٌٞم٧م

 .أؾمآر أهؾ اًمًٜم٦م، وأهنؿ أؿمد ُمـ ؾم١مر اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين واعمنمك

َٔعٌ٘ بعكٔدٗ ْٜأٍل الطي٘ يف ىظسٍه ٓطتَصثالجًا:   :الػِّ
أيمثر اًمذيـ مل ي٤ٌمًمقا سمدقمقة وم٢من اًمٞمامٟمٞملم يرون أن اًمٜم٤مس مل يًتجٞمٌقا دقمقشمف، ؿمٞمٕم٦م أو ؾمٜم٦م، و

٧م اًمٜم٤مس اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ ذم آؾمتٕمداد عمجلء اعمٝمدي، واإليامن وٞمٕم" وم٘مداًمٞمامين هؿ أهؾ اًمًٜم٦م، 

سمف، ويم٤من احلظ إوومر ًمٚمتْمٞمٞمع هق ُمـ ٟمّمٞم٥م أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ دأسمقا قمغم آؾمتٝمزاء سمٕم٘مٞمدة 

َٞمٕم٦م  .(3)"ذم اعمٝمدي حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمِّ

 تٔنٔ٘ بالصىدٓل:ّصفَه البً زابعًا: 
، وٓ قمج٥م ومٝمق اًمذي ومْمح أُمرهؿ، ويمِمػ  ٤مً ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٌٚمٖم وطم٘مدهؿ سمٚمغ قمداء اعمٝمديلم

، ومٞمٛمٙمـ ًمؽ ُمٜمّمػ وهن٩م هذا اًمزٟمديؼ"ومقصؾ إُمر إمم أن يّمٗمقه سم٠مٟمف زٟمديؼ، وم٘م٤مًمقا:ظمٌثٝمؿ، 

 تخػ ، ومام أن يّمؾ إمم ُمٜم٘م٦ٌم ًمٕمكم إٓ وـمٕمـ وؿمٙمؽ ومٞمٝم٤م واؾم-ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م-ُمٓم٤مًمٕمتف ذم يمت٤مسمف

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(025( سمحقث قم٘م٤مئدي٦م ذم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م، ص3)

ًمٜمٍماين واًمٜم٤مص٥م،  ومروع اًمٙم٤مذم، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمقوقء ُمـ ؾم١مر احل٤مئض واجلٜم٥م واًمٞمٝمقدي وا( 3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/33ج)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(4اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م ذم يمت٥م اًمًٜم٦م، ص (0)
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(1)"هب٤م
، -آصمٜمل قمنمي٦موهؿ -ٝمؿإن اعمٝمديلم ذم احل٘مٞم٘م٦م مل خيتٚمػ أؾمٚمقهبؿ قمٛمـ اٟمِم٘مقا قمٜم، و

إًمٗم٤مظ اجل٤مرطم٦م، واًمتِمٌٞمٝم٤مت اخل٤مرضم٦م، وإفمٝم٤مر ُمدى اًمٖمؾ واحل٘مد ٕهؾ اًمًٜم٦م سم٤مؾمتٕمامل 

 وًمٕمٚمامءه٤م.
 وُمٜمف وم٘مد أـمٚمؼ اعمٝمديقن قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجف ُمـ شمالُمذشمف أو اًمٕمٚمامء

اعمٕم٤مسون، اًمًٗمٞم٤مٟمٞملم، وُم٤م أصؾ هذه اًمتًٛمٞم٦م؟ أصؾ ُمّمٓمٚمح اًمًٗمٞم٤مٟمٞملم، يرضمع إمم ؾمٞمدٟم٤م أيب 

ممـ قم٤مدوا آل اًمٌٞم٧م، ويمذا اسمٜمٝمام ُمٕم٤موي٦م، واسمٜمف يزيد،  -هٜمد-ؾمٗمٞم٤من، وم٤معمٝمديقن يرون أٟمف وزوضمتف

َٞمٕم٦موم٠مـمٚم٘مقا قمغم يمؾ ُمـ قم٤مدى   أو شمّمدى ًمٕم٘م٤مئده٤م سم٤مًمًٗمٞم٤مٟمٞملم. اًمِمِّ

سم٤مًمرهمؿ ُمـ "ىم٤مل:، "ذم اًمدوم٤مع قمـ مَحََٚم٦م اًمراي٦م اهلٌٚمٞم٦م اًمًٗمٞم٤مٟمٞملم اجلددمحٞم٦م "ود٧م قمٜمقان:

طم٤مل محٚم٦م اًمراي٦م اهلٌٚمٞم٦م، اعمتٛمثٚم٦م سم٠ميب ؾمٗمٞم٤من وزوضمتف واسمٜمف وطمٗمٞمده وزُمرهتؿ، إٓ أن  ووقح

يٙمِمػ هذه احل٘م٤مئؼ اعمخزي٦م، ًمذا شمراهؿ جيٝمدون  اً أشم٤ٌمقمٝمؿ اًمٞمقم ٓ يروق هلؿ أن يروا أطمد

تجٛمٞمؾ صقرهؿ اًم٘مٌٞمح٦م، وم٠مسمقؾمٗمٞم٤من قمٜمدهؿ ؾمٞمد اعمًٚمٛملم، وهٜمد زوضمتف أٟمٗمًٝمؿ ذم اًمٙمذب ًم

ؾمٞمدة قمٗم٤مومٝمؿ، وأُم٤م اسمٜمٝمام اًمٚم٘مٞمط ُمٕم٤موي٦م ومٝمق ظم٤مهلؿ احلٌٞم٥م ويم٤مشم٥م وطمل اهلل إُملم، اًمذي 

 .(2)"يؽموقن قمٜمف وقمغم أسمقيف

 الٍْابٌْٔ خْزاج آخس الصماٌ:خامطًا: 
م[3463-م3430]ه٤مبٟم٦ًٌم عمحٛمد سمـ قمٌداًمق-اعمٝمديقن قمغم اًمقه٤مسمٞملم طمٙمؿ

(3)
سم٠مهنؿ  -

، واؾمتدًمقا "ظمقارج آظمر اًمزُم٤من -اًمًٗمٞم٤مٟمٞمقن-اًمقه٤مسمٞمقن"وىمد قمٜمقٟمقا ًمف: ظمقارج آظمر اًمزُم٤من،

ـِ هَمَٗمَٚم٦َم، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل قَمكِمٌّ "هبذا احلدي٨م: ـْ ؾُمَقْيِد سْم ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ قَم صْمُتُٙمْؿ قَم ، وَمأَلَْن َأظِمرَّ : إَِذا طَمدَّ

 َأطَم 
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم صْمُتُٙمْؿ ومِٞماَم سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ، وَم٢مِنَّ احلَْرَب ظَمْدقَم٦ٌم، ُِم ـْ َأْن َأيْمِذَب قَمَٚمْٞمِف، َوإَِذا طَمدَّ ٥مُّ إزَِمَّ ُِم

َماِن َقْوٌم، ُحَدَثاُء األَْسـَاِن، ُسَػَفاُء األَْحاَلِم، »، َيُ٘مقُل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ  َيْلِِت دِم آِخِر الزَّ

ِمقَِّة، َٓ ُُيَاِوُز إِياَمُُنُمْ  َيُؼوُلوَن ِمنْ  ْفُم ِمَن الرَّ ِة، َيْؿُرُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم َكاَم َيْؿُرُق السَّ يَّ  َخْرِ َقْوِل الَزِ

«َحـَاِجَرُهْم، َفَلْيـَاَم َلِؼقُتُؿوُهْم َفاْقُتُؾوُهْم، َفنِنَّ َقْتَؾُفْم َأْجٌر دَِْن َقَتَؾُفْم َيْوَم الِؼَقاَمةِ 
(4). 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(٤33مين واًمٞمامين، صًٗمٞمؾ أو اهلل، سملم اًمٌَ ُمٕمريم٦م قم٤ٌمدة هُ  (3)

 .33ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (3)

 .3/333( راضمع: اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م وإطمزاب اعمٕم٤مسة، ج0)

 (.0333، طمدي٨م)546صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم، ص (3)
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: رومض -ًمٕمٜمف اهلل-إسمٚمٞمس":٦م اًمقه٤مسمٞملم سم٤مخلقارج، وم٘م٤مليٌلم اًمٞمامين ذًمؽ، وؾم٥ٌم شمًٛمٞم صمؿ

اًمًجقد ٔدم، رومض أن يٙمقن آدم ظمٚمٞمٗم٦م اهلل واؾمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلل، واخلقارج: رومْمقا أن يٙمقن 

-ُمـ اهلل، طمٞم٨م ىم٤مًمقا: ٓ طمٙمؿ إٓ اهلل، أي أهنؿ رومْمقا أن يٙمقن إٟم٤ًمن ٤مً ُمٜمّمٌ ٤مً احل٤ميمؿ إٟم٤ًمٟم

واؾمٓم٦م  -ظمٚمٞمٗم٦م اهلل-واؾمٓم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜم٤مس، واًمقه٤مسمٞم٦م: يرومْمقن أن يٙمقن إٟم٤ًمن -اهلل ظمٚمٞمٗم٦م

 .(1)"سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜم٤مس
أًمٖمقا واؾمٓم٦م سملم اهلل 7 ٕهنؿ ين وأشم٤ٌمقمف قمغم اًمقه٤مسمٞم٦موًمٕمؾ هذه اهلجٛم٦م اًمنمؾم٦م ُمـ اًمٞمام

جيٕمٚمقن سملم اهلل  اًمقه٤مسمٞم٦م وطمده٤م شم٘مقل سمذًمؽ، وإٟمام أهؾ اًمًٜم٦م ٓ ٧مواًمٜم٤مس، وطم٘مٞم٘م٦م إُمر ًمٞمً

ُم٤م قمٜمقن ًمف ذم أطمد يمتٌف،   اًمقه٤مسمٞملموسملم ظمٚم٘مف أي واؾمٓم٦م، واًمذي ي١ميمد هجقم اًمٞمامين قمغم

أي -طمتك زادوا"، ومم٤م ىم٤مًمف: "شمقطمٞمد اًمقه٤مسمٞملم وإًمٖم٤مء وؾم٤مـم٦م وؿمٗم٤مقم٦م إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء"

وه١مٓء  قمغم إسمٚمٞمس ذم يمٗمره وشمٜمٙمره حلج٩م اهلل، وشمٌلم طم٘مدهؿ وسمٖمْمٝمؿ ٔل حمٛمد، -اًمقه٤مسمٞم٦م

(2)"اًمْم٤مًمقن أشم٤ٌمع إسمٚمٞمس ٓ ي٘مٌٚمقن أن اًمٜمٌل ؿمٗمٞمٕمٝمؿ
. 

 أٍل الطي٘: ادعاٛ الٔناىٕ احنساَفضادضًا: 
وآًمف، ومٜمت٩م قمٜمف اٟمحراف ذم   وم٘مد زقمؿ اًمٞمامين أن أهؾ اًمًٜم٦م ىمد اٟمحرومقا قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل

ٛمًؽ سمآل ورسمام ُئمـ إن آٟمحراف ـم٤مل اًمًٜم٦م وم٘مط، سم٤مقمت٤ٌمرهؿ شمريمقا اًمت"اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م،

اًمٜمٌل إئٛم٦م آصمٜمل قمنم، مم٤م أدى هبؿ ذم اًمٜمتٞمج٦م إمم آٟمحراف ؾمقاء ذم اًمٕم٘مٞمدة أو 

 .(3)"إطمٙم٤مم
َٞمٕم٦موذم يمت٥م قمٚمامء  ُم٤م يٜمص قمغم اًمتٙمٗمػم اًمٍميح ٕهؾ اًمًٜم٦م، سمؾ وًمٙمؾ ُمـ ظم٤مًمػ  اًمِمِّ

َٞمٕم٦م لم ًمٜم٤م ومٝمق ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمر أقمدائٜم٤م واًمٔم٤معم"وم٘مد ٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل:اإلُم٤مُمٞم٦م،  اًمِمِّ

(4)"يم٤مومر
. 

وقمٛمقم أهؾ اًمًٜم٦م،  وذم سمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز سمالي٤م ورزاي٤م ارشمٙمٌٝم٤م ذم طمؼ اًمّمح٤مسم٦م 

ذم سمٕمض  ىم٤مل: يمٜم٧م ُمٕمف  قمـ أيب قمكم اخلراؾم٤مين قمـ ُمقمم ًمٕمكم سمـ احلًلم"وُمٜمٝم٤م:

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف)03و36ص ٞمامين،٤مين واًمؾ أو اهلل، سملم اًمًٗمٞمٌَ ُمٕمريم٦م قم٤ٌمدة هُ  (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف) 43و40اٟمٔمر: اًمتقطمٞمد، اًمٞمامين، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333اًمٕمجؾ، ص (0)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333( آقمت٘م٤مدات، ًمٚمّمدوق، ص3)
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ان ظمٚمقاشمف، وم٘مٚم٧م: إن زم قمٚمٞمؽ طم٘م٤ًم أٓ ختؼمين قمـ هذيـ اًمرضمٚملم: أيب سمٙمر وقمٛمر وم٘م٤مل: يم٤مومر

 .(1)"يم٤مومر ُمـ أطمٌٝمام
َٞمٕم٦مـ ومرق وُمقىمٗمٝمؿ ُم طمديثٝمؿظمالل ُمـ  -يمام ؾمٌؼ-وم٘مد ًمقطمظ :ويتضح مما سبق -اًمِمِّ

َٞمٕم٦م، وهمػم ومرق -اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمزيدي٦م اًمتٙمٗمػم قمؿ اجلٛمٞمع، ومٚمؿ ، أن -أهؾ اًمًٜم٦م واخلقارج-اًمِمِّ

وؾم٤مئر اًمٗمرق ،  يؽميمقا أطمدًا ُمـ إُم٦م إٓ وٟم٤مًمف اًمٓمٕمـ واًمتٙمٗمػم، طمتك اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام 

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 الفسق٘ الياجٔ٘: شعه املَدٓني بأىَهضابعًا: 
َٞمٕم٦مإن  هل اًمٗمرىم٦م واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م "وم٘م٤مًمقا: ، آصمٜمل قمنمي٦م ادقم٧م أهن٤م اًمٗمرق اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمِمِّ

اًمتل متًٙم٧م سمحٌؾ وٓء آل سمٞم٧م اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك، ورضمٕم٧م إًمٞمٝمؿ ذم قم٘م٤مئده٤م، وقم٤ٌمدهت٤م، 

َٞمٕم٦مٗمرىم٦م هؿ وأطمٙم٤مُمٝم٤م، وأظمالىمٝم٤م، وشمٚمؽ اًم آصمٜم٤م قمنمي٦م، وقمغم هذا وم٢من اعم٘مٞم٤مس عمٕمروم٦م  اًمِمِّ

 .(2)"وشمِمخٞمص اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، هق اًمرضمقع إمم أهؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمقٓء، وذم أصقل اًمديـ وومروقمف
اٟمحرومقا قمـ ُمٜمٝم٩م آل اًمٌٞم٧م، ومٚمؿ  -أي آصمٜمل قمنمي٦م-أُم٤م اعمٝمديقن ومػمدون قمٚمٞمٝمؿ، سم٠مهنؿ

 وسمام"اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمتل فمٚم٧م قمغم ُمٜمٝم٤مج إئٛم٦م وآل اًمٌٞم٧م،  يّمٌحقا هؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، وإٟمام

أن اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م قمغم إرض هؿ ُمـ أشم٤ٌمع ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م، وىمد وصؾ اًمٗم٤ًمد إمم قمٚمامئٝمؿ، 

هل اًمٗمرىم٦م اًمتل شمتٌع احلج٦م أو اًمقيص، ويمقٟمٜم٤م ُمٜمتٔمريـ ًمإلُم٤مم اعمٝمدي،  واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م دائامً 

ومال ؾمٌٞمؾ ًمٜم٤م ُمـ اًمٜمج٤مة إٓ سمٛمٕمروم٦م اًمقيص، وهق ص٤مطم٥م راي٦م احلؼ وؾمٞمٙمقن اُمتح٤مٟمٜم٤م سم٤مًمقيص، 

، وُم٤م سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل، وهق ص٤مطم٥م اًمٗمرىم٦م -ي٘مّمد راي٦م اًمٞمامين–اًمقطمٞمدة ُمـ سملم اًمراي٤مت 

اًمٜم٤مضمٞم٦م وم٘مط، وٓ خيٗمك أن أهؾ اًمٌٞم٧م وصٗمقا احلؼ اًمقطمٞمد سم٠مٟمف ُمقضمقد سملم راي٤مت ُمتٕمددة، 

 .(3)"ل راي٦م اًمٞمامينأن أهدى اًمراي٤مت ه ٤مً وصٗمقا أيْم
َٞمٕم٦مهٜم٤مك طمدي٨م هق سمٛمث٤مسم٦م ىم٤مؾمؿ ُمِمؽمك سملم اًمًٜم٦م وو َٞمٕم٦م، متًؽ سمف اًمِمِّ واقمتٛمدوا قمٚمٞمف  اًمِمِّ

اَم َأَكا َبرَشٌ ...» ذم إصم٤ٌمت أهنؿ اعم٘مّمقدون سم٤مًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، وهذا ٟمص احلدي٨م: ا الـَّاُس َفنِكَّ َ َٓ َأهيه َأ

َدى َوالـهوُر ُيوِشُك َأْن َيْلِِتَ َرُسوُل َريبِّ َفلُ  اَم كَِتاُب اهللِ فِقِه اهْلُ هُلُ : َأوَّ ِجقَب، َوَأَكا َتاِرٌك فِقُؽْم َثَؼَؾنْيِ

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (305و43/304ج)( 3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/243ج)جمٛمققم٦م إؾمئٚم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م،  (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف) 03و00ققمقد طمج٦م اهلل، ص( اًمٞمامين اعم0)
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َب فِقِه، ُثمَّ َقاَل:  ،َفُخُذوا بِؽَِتاِب اهللِ، َواْسَتْؿِسُؽوا بِهِ  َوَأْهُل َبْقتِي »َفَحثَّ َعَذ كَِتاِب اهللِ َوَرغَّ

ُرُكُم اهللَ دِم َأْهِل َبْقتِ  ُرُكُم اهللَ دِم َأْهِل َبْقتِيُأَذكِّ ُرُكُم اهلَل دِم َأْهِل َبْقتِي، ُأَذكِّ «...  ي، ُأَذكِّ
(1)

. 

 اً اعمروي ُمتقاشمر":-أي احلدي٨م-أٟمف ويرى اًمِمٞمٕم٦م سمحدي٨م اًمث٘مٚملم، وهذا احلدي٨م ُيٕمرف

َٞمٕم٦ماًمًٜم٦م و-قمٜمد اًمٗمري٘ملم اًمذي يٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م وصٞم٦م رؾمقل اهلل ُٕمتف، واعمتٛمًؽ هبذه -اًمِمِّ

َٞمٕم٦مقصٞم٦م سمحذاومػمه٤م هؿ اًم  .(2)"اًمِمِّ
 عؾقفم أهل السـة: ده رُ ـويَ 

َٞمٕم٦ماًمًٜم٦م و-هذا احلدي٨م صم٤مسم٧م قمٜمد اًمٗمري٘ملم"وم٘م٤مل أهؾ اًمًٜم٦م: ، وىمد أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل -اًمِمِّ

هلام ومٝمق و٤مل، وُمذهٌف سم٤مـمؾ، ووم٤مؾمد ٓ يٕم٠ٌم  ٤مً سم٤مًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٛمـ يم٤من ُمذهٌف خم٤مًمٗم

َٞمٕم٦مٌٚملم اعمتٞمٜملم إٓ أهؾ اًمًٜم٦م7 ٕن يمت٤مب اهلل ؾم٤مىمط قمٜمد سمف، وًمٞمس اعمتٛمًؽ هبذيـ احل قمـ  اًمِمِّ

َٞمٕم٦مدرضم٦م آقمت٤ٌمر، وأُم٤م اًمٕمؽمة اًمنميٗم٦م ومٝمل سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٚمٖم٦م شم٘م٤مل ٕىم٤مرب اًمرضمؾ، و  اًمِمِّ

ذم  يٜمٙمرون ٟم٦ًٌم سمٕمض اًمٕمؽمة يمرىمٞم٦م وأم يمٚمثقم اسمٜمتل رؾمقل اهلل، وٓ يٕمدون سمٕمْمٝمؿ داظمالً 

وأوٓده، ويم٤مًمزسمػم اسمـ صٗمٞم٦م قمٛم٦م رؾمقل اهلل، إمم همػم ذًمؽ ُمـ  اًمٕمؽمة يم٤مًمٕم٤ٌمس قمؿ رؾمقل

إُمقر اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمتل اقمت٘مدوه٤م ذم طمؼ اًمٕمؽمة، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ مجٞمع ذًمؽ، وٟمؼمأ إًمٞمف ُمـ ؾمٚمقك 

 .(3)"ه٤مشمٞمؽ اعم٤ًمًمؽ، وم٘مد سم٤من ًمؽ أن اًمديـ قمٜمدهؿ اهندم سمجٛمٞمع أريم٤مٟمف
َٞمٕم٦موإذا يم٤مٟم٧م   ومٝمؿ هٚمٙمك ًمٕمدم اشم٤ٌمقمٝمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦مٌٞم٧م، شمدقمل ٟمج٤مهت٤م ٓشم٤ٌمقمٝم٤م ٔل اًم اًمِمِّ

أُم٤م ٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م ومٜمتٌع أهؾ اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م ،  ،" ٟمتٌع أهؾ اًمٌٞم٧م وٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م

، أُم٤م هؿ ومٞمزقمٛمقن أهنؿ أشم٤ٌمع ـمرف واطمد، وم٢من صح طمدي٨م أشم٤ٌمع أهؾ اًمٌٞم٧م ٤مً واًمّمح٤مسم٦م أيْم

ًمؽ، وًمٙمٜمف ًمـ يمذ ومٝمق يِمٛمؾ أهؾ اًمًٜم٦م، وإن صح طمدي٨م اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق يِمٛمؾ أهؾ اًمًٜم٦م

 .(4)"يِمٛمؾ اًمراومْم٦م سم٤مًمت٠ميمٞمد، ومث٧ٌم ٟمج٤مة أهؾ اًمًٜم٦م قمغم يمؾ طم٤مل

                                                 
 .، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم(، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م 3335، طمدي٨م رىمؿ) 3033صحٞمح ُمًٚمؿ، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/236ج)جمٛمققم٦م إؾمئٚم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م،  (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سم٤مظمتّم٤مر)وُم٤م سمٕمده٤م  24راضمع: خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ص (0)

ٞمَٕم٦متدٓل اؾم (3) ٕمٞمد ، قمٌداًمرمحـ حمٛمد ؾم-رؾم٤مًم٦م ديمتقراه-سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ُمٞمزان اًمٜم٘مد اًمٕمٚمٛمل، اًمِمِّ

 .ُمٍم -م، دار اًمّمٗمقة، اًم٘م٤مهرة3335=هي3/3336، ط356دُمِم٘مٞم٦م، ص
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وٓ حي٥م  ، وم٢مذا ادقمك أطمد أٟمف حي٥م اًمٜمٌل ٤ٌمع صح٤مسم٦م رؾمقل اهللوم٤مًمٜمج٤مة وإُم٤من ذم اشمِّ 

أصح٤مسمف، وم٘مد أهمْم٥م رؾمقل اهلل، وظم٤مًمػ ؾمٜمتف، ومٝمق اًمذي أوص سم٠مصح٤مسمف، وأُمر سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ 

 واًمًػم قمغم هدهيؿ.

  :لٙ مجاعـــ٘ املَدٓٔـــًع٘ ـــأٍل الّطّي مـــآخـــر: ثاميًا
واًمتٜم٘مٞم٥م قمٜمٝم٤م ُمـ يمتٌٝمؿ، وُمقىمٕمٝمؿ قمغم ؿمٌٙم٦م ومٛمـ ظمالل قمرض قم٘م٤مئد اعمٝمديلم، 

اإلٟمؽمٟم٧م، وجمٚمتٝمؿ اًمتل شمّمدر قمٜمٝمؿ، شمتْمح ًمٜم٤م أُمقر ضم٤مهروا هب٤م ساطم٦م، وأقمٚمٜمقا هب٤م ومّم٤مطم٦م، 

 واوم٘مقهؿ ذم يمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد واعم٤ًمئؾ اًمتنميٕمٞم٦م وسمام أن اعمٝمديلم ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، وم٘مد

يمام شم٘مدم، وظم٤مًمٗمقهؿ ومٞمام خيص دقمقهتؿ وجيٜمح ًمٗمٙمرهتؿ، يم٢مُم٤مُم٦م اًمٞمامين وقمّمٛمتف، وُمٝمدويتف، ومام 

قمغم إُم٤مُم٦م اًمٞمامين،وقمٚمٞمف وم٘مد اُمتألت يمت٥م اعمٝمديلم  ٤مً اٟمٓمٌؼ قمغم إئٛم٦م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م، ُمٜمٓمٌؼ مت٤مُم

 سم٤معمآظمذ، وهل:
 

 لصعه ّالصٓف بتخسٓف الكسآٌ، ّأىُ ّقع فُٔ شٓادٗ ّىكصاٌ: ااملأخر األّل

آل -ؾمٌؼ احلدي٨م قمـ ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ُم٠ًمًم٦م دريػ اًم٘مرآن، وشم٘مدم سمٞم٤من اعمٕمتدًملم

ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم إٟمٙم٤مر دريػ اًم٘مرآن، وىمقل اًمٖمالة  -يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، وحمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر

 .ًمٚم٘مرائـ اًمتل شم٘مدُم٧م اًمتحريػ اًم٘مقل إممومامًمقا  ٤مًمقاهمـ سم٤مًمتحريػ، واشمْمح أن اعمٝمديلم مم

جمٛمٕمقن قمغم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ٟمزل قمغم رؾمقل اهلل،  لماعمًٚمٛم٠من وُيرد قمغم اعمٝمديلم: سم

وأن اًم٘مرآن اًمذي ذم اعمّم٤مطمػ سم٠ميدي "حمٗمقظ ُمـ اًمتٌديؾ واًمتحريػ، أو اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من، 

ووطمٞمف أٟمزًمف عمٕمقذشملم يمالم اهلل ومام سملم ذًمؽ ُمـ أول أم اًم٘مرآن إمم آظمر ا ٤مً وهمرسم ٤مً اعمًٚمٛملم ذىم

(1)"ُمـ يمٗمر سمحرف ُمٜمف ومٝمق يم٤مومر، قمغم ىمٚم٥م ٟمٌٞمف حمٛمد 
اًم٘مقل سم٠من " وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طمزم:، 

  ."(2) يح، وشمٙمذي٥م ًمرؾمقل اهلليمٗمر س سملم اًمٚمقطملم شمٌديالً 

  املأخر الجاىٕ: مل ٓطله املَدٌْٓ مً ضب صخاب٘ السضْل
ٞمَ ذم أطمْم٤من  اعمٝمديقن ٟمِم٠مًم٘مد  ، ومتٖمذوا سم٠مومٙم٤مرهؿ، وشمرسمقا قمغم ُم٤مئدة قم٘م٤مئدهؿ، ٕم٦ماًمِمِّ

َٞمٕم٦مومًٚمٙمقا ُمًٚمٙمٝمؿ، ذم ضمؾ قم٘م٤مئد   سمِمؼم، وُمٜمٝم٤م: أن اعمٝمديلم ؾمٌقا  اً آصمٜمل قمنمي٦م، ؿمؼم اًمِمِّ

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/30ج)اعمحغم، ٓسمـ طمزم،  (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (2/33ج)ًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقء واًمٜمحؾ، ( ا3)
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اًمّمح٤مسم٦م وٟم٤مًمقا ُمٜمٝمؿ، ورُمقا أسم٤م سمٙمر وقمٛمر سم٤مجلٝمؾ، سمؾ اهتٛمقا يمؾ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ اهمتّمٌقا 

ٓ أرسمٕم٦م،يمام ووم٤مة رؾمقل اهلل، ومل يث٧ٌم قمغم اإلؾمالم إ وأهنؿ ارشمدوا سمٕمد اخلالوم٦م ُمـ قمكم قمٜمقة،

)ًمٕمٜمف اهلل(، ومٝمذا  :ُمٕم٤موي٦م ذم يمتٌٝمؿ، أشمٌٕمقه سم٘مقهلؿ ويمٚمام ذيمروا اؾمؿ ؾمٞمدٟم٤م ؿمٙمٙمقا ذم قمداًمتٝمؿ،

ُمٜمٝمؿ ؾم٥م سيح، واهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٙمٗمر واًمردة، واهمتّم٤مب اخلالوم٦م سمدون وضمف طمؼ، ومٝمؾ 

واُمتدطمٝمؿ ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز، وٓ  ٝمؿ رب اًمٕم٤معملمهذا يٚمٞمؼ سمٛمـ صحٌقا رؾمقل اهلل، وريض قمٜم

ؿمؽ أن أي اهت٤مم ُمقضمف ًمٚمّمح٤مسم٦م إـمٝم٤مر إٟمام هق ُمقضمف ًمٚم٘مرآن وًمٚمرؾمقل7 وم٤مًمّمح٤مسم٦م هؿ طمٗمٔم٦م 

اًم٘مرآن ويم٤مشمٌقه وٟم٤مىمٚمقه قمـ رؾمقل اهلل، هؿ اًمذيـ ٟم٘مٚمقا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ويمؾ ُم٤م ومٕمٚمف رؾمقل اهلل 

 ذم طمٞم٤مشمف.

ىم٤مل: إذا رأي٧م  ُم٤م روى سمًٜمده إمم أيب زرقم٦م اًمرازي،" طمجر ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اسمـ واًمرد قمٚمٞمف:

وم٤مقمٚمؿ أٟمف زٟمديؼ، وذًمؽ أن اًمرؾمقل طمؼ،   ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل اً اًمرضمؾ يٜمت٘مص أطمد

واًم٘مرآن طمؼ، وُم٤م ضم٤مء سمف طمؼ، وإٟمام أدى إًمٞمٜم٤م ذًمؽ يمٚمف اًمّمح٤مسم٦م، وه١مٓء يريدون أن جيرطمقا 

 .(1)"مم، وهؿ زٟم٤مدىم٦مؿمٝمقدٟم٤م ًمٞمٌٓمٚمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واجلرح هبؿ أو
سمٚمٖمف  ٤مً وم٘مد ورد أن ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞمسم٦م واًمت٤مسمٕملم دم٤مه ُمـ ؾم٥م أطمد اًمّمح٤مسم٦م، ٤موشمٚمؽ شمٍمف اًمّمح

أن اسمـ اًمًقداء يٜمت٘مص أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ومدقم٤م سمف، ودقم٤م سم٤مًمًٞمػ وم٘م٤مل: ومٝمؿ سم٘متٚمف وَمُٙمٚمَِّؿ  ومٞمف، وم٘م٤مل: 

 .(2)"ٓ ي٤ًميمٜمل سمٌٚمد أٟم٤م ومٞمف ومٜمٗم٤مه إمم اًمِم٤مم
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة، ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م قمٛمر سمـ "ٟم٤م ُمٕم٤موي٦م، وقمـ اًمذي يتٕمرض ًمًٞمد

 .(3)"٤مً ؿمتؿ ُمٕم٤موي٦م وميسمف أؾمقاـم ٤مً ىمط إٓ إٟم٤ًمٟم ٤مً قمٌداًمٕمزيز ضب إٟم٤ًمٟم
 :واخلالصة فقؿن سب الصحابة

 ٤مً ممـ ىم٤مل ذم طم٘مٝمؿ طمروم، وٟمتؼمأ  إٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٟمح٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل

 .اً واطمد

مِ َواْلَبتُ  اً ُأِحبه َعؾِقّ  ْقَخنْيِ َفْضَل التََّؼده َٓ َأْجَحُد الشَّ  وَل َوُوْلَدَها ... َو

                                                 
 .30٘مدُم٦م صاعم  متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، ٦م ذماإلص٤مسم (3)

 .(3/3006ج)قل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، ذح أص (3)

 .(3/3033ج)، ٟمٗمًف اعمرضمع (0)



(303) 

 

ِء اْبِن ُمْؾَجمِ  َٓ ُأ ِمْن َو َّْن َكاَل ُعْثاَمَن بِاأْلََذى ... َكاَم َأَتَزَّ  (1)َوَأْبَرُأ مِم

ًم٘مد ظم٤مب وظمن ُمـ ؾم٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل7 ٕٟمف ظم٤مًمػ اهلل ورؾمقًمف وحل٘متف اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ "

، وٓ قمدًٓ  ٤مً وُمـ رؾمقًمف، وُمـ اعمالئٙم٦م، وُمـ مجٞمع اعم١مُمٜملم، وٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف سوماهلل قمزوضمؾ 

، وهق ذًمٞمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ووٞمع اًم٘مدر، يمثر اهلل هبؿ اًم٘مٌقر وأظمغم ُمٜمٝمؿ ٤مً ٓ ومريْم٦م وٓ شمٓمققم

 .(2)"اًمدور
ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل: أسم٤م سمٙمر وقمٛمر، أو قمثامن،  اً ُمـ ؿمتؿ أطمد"وضم٤مء قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ىمقًمف:

ٕم٤موي٦م، أو قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص7 وم٢من ىم٤مل: يم٤مٟمقا قمغم والل ويمٗمر ىُمتِؾ، وإن ؿمتٛمٝمؿ سمٖمػم هذا أو ُم

 .(3)"اً ؿمديد ُمـ ُمِم٤ممت٦م اًمٜم٤مس ٟمٙمؾ ٟمٙم٤مًٓ 
 :يف عسض الطٔدٗ عاٜػ٘ ّقْع املَدٓنياملأخر الجالح: 

َٞمٕم٦مإن اعمٝمديلم و ُمـ طم٘مدهؿ ًمٚمًٞمدة اًمٓم٤مهرة اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م  اً يمٌػم اً ضمزءؾمٚمٓمقا  اًمِمِّ

، ويمتٌٝمؿ ظمػم ؿم٤مهد قمٚمٞمٝمؿ، واًمٜمٞم٦م اخلٌٞمث٦م اًمدومٞمٜم٦م شمٗمقح رائحتٝم٤م -ئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمرقم٤م-اًمّمديؼ

زوضم٦م ًمرؾمقل اهلل، ومٝمذا ٓ يٕمٜمل يمقهن٤م ُم٘مدؾم٦م أو ُمٕمّمقُم٦م قمـ  ُم٤م يمقن قم٤مئِم٦مأو"ُمـ يمتٌٝمؿ: 

اًمْمالل، سمدًمٞمؾ أن اًم٘مرآن ٟمص قمغم والل ٟم٤ًمء سمٕمض إٟمٌٞم٤مء، وومٞمف رد قمغم اًم٘مرآن اًمذي يث٧ٌم 

 .(4)"ٟمٌٞم٤مء و٤مٓت وُمّمػمهـ إمم ضمٝمٜمؿ وسمئس اعمّمػمأن سمٕمض ٟم٤ًمء إ
 ُمـ مجٚم٦م اعمآظمذ اًمتل ًمدهيؿ، واًمرد قمٚمٞمٝم٤م: ٌدو اًمت٘مٞم٦م ذم احلدي٨م قمـ اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م، وشمٚمؽوشم

ة ذم ، واعمؼمأ ُمـ أطم٥م اًمٜم٤ًمء إمم ىمٚم٥م رؾمقل اهلل ، أن اًمًٞمدة قم٤مئِم٦مأهؾ اًمًٜم٦م يرى

 اً ٤م سمٕم٨م قمكم قمامرعم"اهلل ذم حل٤مف اُمرأة همػمه٤م، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمتل مل يٜمزل اًمقطمل قمغم رؾمقل 

 واحلًـ إمم اًمٙمقوم٦م ًمٞمًتٜمٗمرهؿ، ظمٓم٥م قمامر، وم٘م٤مل: إين ٕقمٚمؿ أهن٤م زوضمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

                                                 
اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م إصح٤مب وُم٤م ومٞمف ُمـ اإلصمؿ واًمٕم٘م٤مب، ًمإلُم٤مم احل٤مومظ حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد وٞم٤مء اًمديـ  (3)

م، اًمدار اًمذهٌٞم٦م، 3/3663ط، 335ٙمقُمل، صٜمٕمؿ اًماعم٘مدد، د٘مٞمؼ: حمٛمد أمحد قم٤مؿمقر، مج٤مل قمٌداعم

 ُمٍم.

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(3433و3432اًمنميٕم٦م، ًممضمري، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(360اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك، ص (0)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف)وُم٤م سمٕمده٤م  052اٟمٔمر: اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)



(304) 

 

 .(1)"وًمٙمـ اهلل اسمتاليمؿ ًمتتٌٕمقه أو إي٤مه٤م
: ُمـ ؾم٥م أسم٤م سمٙمر ضمٚمد، وُمـ ؾم٥م قم٤مئِم٦م ىُمتؾ، ىمٞمؾ ًمف: مِلَ؟ ىم٤مل: ُمـ وروي قمـ ُم٤مًمؽ "

 .(2)"د ظم٤مًمػ اًم٘مرآنرُم٤مه٤م وم٘م
 :عله الػٔبٔاتالٔناىٕ املعجصات، ّأىُ ٓ دعاٛاملأخر السابع: ا

، وم٤مدقم٤مء اًمٞمامين اعمٕمجزة  وٓ ي٠ميت هب٤م أطمد إٓ إٟمٌٞم٤مءإن اعمٕمجزات ٓ شمٙمقن إٓ ًمألٟمٌٞم٤مء، 

أطمد  إٟمام هق سمذًمؽ يِم٤مرك إٟمٌٞم٤مء، سمؾ زاد أُمره قمغم إٟمٌٞم٤مء سم٠مٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞمٌٞم٤مت، ومال يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م

وُمٜمزًم٦م، وُمٝمام سمٚمٖم٧م درضم٦م اًمٞمامين أو همػمه ُمـ  اً إٟمٌٞم٤مء ىمدروم٤مق إٓ اهلل، ومٞمٙمقن اًمٞمامين سمذًمؽ ىمد 

َٞمٕم٦مأئٛم٦م  ٟمٗمك   إن ٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمريؿُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ، ومال يتٕمدى أطمد ُمٜمٝمؿ ُمٜمزًم٦م أي ٟمٌل،  اًمِمِّ

 ڻ ڻ ں ں ژ مم:ىم٤مل اهلل شمٕم٤مقمـ ٟمٗمًف قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وإٟمام هق رؾمقل يقطمك إًمٞمف ُمـ ىمٌؾ اهلل، 

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[23]إٟمٕم٤مم: ژ﮼ ﮺﮻ ﮹﮸ 

أين اًمٕمٌد اعمًٙملم اعمًتٙملم سملم  وُمـ اعمٕم٤مضمز"ومٛمٜمٝم٤م يمذسمف: أُم٤م قمـ ادقم٤مء اًمٞمامين اعمٕمجزة،

ة ذم قمٝمد صدام يدي رسمف ُمًح٧م قمغم قمٞمٜمل سمٕمض ؿمٞمقخ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٜمجػ ذم سمداي٦م اًمدقمق

ويمِمػ قمٜمٝمؿ اًمٖمٓم٤مء وأصٌحقا يرون اعمالئٙم٦م وُمٚمٙمقت اًمًاموات، وطمّمٚم٧م -ٜمف اهللًمٕم-اًمٙم٤مومر

 .(3)"ُمع سمٕمْمٝمؿ ُمٕمجزات ُم٤مدي٦م
ة إلصم٤ٌمت وم٢مٟمام هق ظمٓم٠م حمض، إذ اعمٕمجز"واًمرد قمٚمٞمف: أن يمؾ ُم٤م زقمٛمف اًمٞمامين ُمـ اعمٕمجزات:

ػمهؿ هب٤م مل اًمٜمٌقة دون اإلُم٤مُم٦م، ودًٓم٦م اعمٕمجزة ُمٜمحٍمة ذم طمؼ إٟمٌٞم٤مء، ومٚمق اؾمتدل أطمد ُمـ هم

 .(4)"ذم اًمنمع اً يٙمـ اؾمتدًٓمف ُمٕمتؼم
 :التأّٓل الباطين آلٓات الكسآٌ الهسٓه، ّصسف معاىُٔ إىل األٜن٘املأخر اخلامظ: 

سمحج٦م أن  وشم٤مرة ًمألئٛم٦م، ٚمٞمامينومن اعمٝمديقن سمزقم٤مُم٦م اًمٞمامين آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، شم٤مرة ًم قمٜمدُم٤م

اًم٘مقاصؿ، وآقمت٘م٤مد اًمًٚمٞمؿ اًمذي يٜم٤مؾم٥م ومٝمؿ ، ومٝمذه سمال ؿمؽ ىم٤مصٛم٦م ُمـ ٤مً وسم٤مـمٜم اً ًمٚم٘مرآن فم٤مهر

                                                 
 (.0443،طمدي٨م)632، ص٤مئِم٦مصحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب ومْم٤مئؾ أصح٤مب اًمٜمٌل، سم٤مب ومْمؾ قم (3)

 .360اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك، ص (3)

 .54اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (0)

 .(سمتٍمف) 333خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ص (3)



(305) 

 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، هق أن اًم٘مرآن ًمف ُمٕم٤مٟمٞمف ودٓٓشمف، ومٝمق ٓ خيٚمؼ قمـ يمثرة اًمرد، وٓ شمٜم٘ميض 

قمج٤مئٌف، وإقمج٤مزه ٓ يتقىمػ، ًمٙمـ ه١مٓء وأُمث٤مهلؿ ُمـ اًمذيـ ي٠مشمقن سم٤مًمت٠مويالت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمٖمري٦ٌم، 

 وٓ ُمع اًمًٞم٤مق واًم٤ًٌمق واًمٚمح٤مق، ل اًمتٗمًػم،ٓ شمًت٘مٞمؿ سمح٤مل ُمع ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، وٓ ُمع أصق

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وهذه ٟمامذج ُمـ ظم٤ٌمٓت اًمٞمامين، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

واًمّمالة هل اًمقٓي٦م، أي طم٤مومٔمقا قمغم اًمقٓي٦م، ":حقث قال ،[305]اًمٌ٘مرة: ژپ پ پ

واًمّمالة اًمقؾمٓمك أي اًمقٓي٦م سملم إئٛم٦م واعمٝمديلم، أي وٓي٦م اعمٝمدي إول ذم سمداي٦م فمٝمقر 

 .(1)"ُيٕمد ُمـ إئٛم٦م ٤مً اإلُم٤مم اعمٝمدي، ٕن اعمٝمدي إول ُمـ اعمٝمديلم، وأيْم
ىم٤مل سمٕمض إصقًمٞملم: يمؾ شم٠مويؾ يرومع  "، وم٘مد رد قمغم ذًمؽ: يٙمقن سمرد شمٚمؽ اعمآظمذواًم

 ُمـ آٟمحالل طم٤مصٚمف إٟمام ذم آي٤مت اًم٘مرآن اًم٤ٌمـمـ ذًمؽ وإٟمام يم٤منُمٜمف، ومٝمق سم٤مـمؾ،  ٤مً اًمٜمص أو ؿمٞمئ

(2)"اًمديـ
ٓ ظمروج قمـ اًمديـ وخم٤مًمٗم٦م ًمّم٤مطم٥م اًمنمع، وهدم جلٛمٞمع ُم٤م هذا إوهؾ " ،

(3)"أؾمًف
ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م وهمػمهؿ، واحلٙمؿ قمغم اجلٛمٞمع ي٠ميت ُمـ ، وومٞمف ُمقاوم٘م٦م وُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

 قمـ اعمٕمروف اًمتٗمًػم همػم قمغم وشم٠موًمف احلدي٨م أو اًم٘مرآن ومن ُمـ"اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ومٞم٘مقل:

 ومتح وهذا ،ُمقاوٕمف قمـ ًمٚمٙمٚمؿ حمرف ،اهلل آي٤مت ذم ُمٚمحد اهلل قمغم ُمٗمؽم ومٝمق ،واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

(4)"اإلؾمالم ديـ ُمـ سم٤مٓوٓمرار اًمٌٓمالن ُمٕمٚمقم وهق واإلحل٤مد اًمزٟمدىم٦م ًم٤ٌمب
. 

 :، ّّصف األٜن٘ بَالصفات اهلل  ٓنياملأخر الطادع: تعطٔل املَد
يٙمـ ُمٜمٝم٤م إن اًمروي٤مت اًمتل اؾمتدل هب٤م اًمٞمامٟمٞمقن قمغم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت يمثػمة ذم يمتٌٝمؿ، وًمق مل 

ًمٙمٗمك إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ، وشمٚمؽ ، "قمٜمف ويمامل اًمتقطمٞمد ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت"همػم هذه اًمرواي٦م:

 ىم٤مصٛم٦م ُمـ ىمقاصٛمٝمؿ.

هق ُمـ صٛمٞمؿ شمٜم٤مىمْمٝمؿ، وهق أن اإلُم٤مُمٞم٦م ىمٚمدت اعمٕمتزًم٦م ذم ٟمٗمل  ٤مً وًمٕمؾ هذا يؼمز ؿمٞمئ

إلُم٤مُمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمّمٗم٤مت، ٓقمتامد اًمٓم٤مئٗمتلم قمغم اًمٕم٘مؾ، أُم٤م اعمٝمديقن ومٕمغم اًمرهمؿ أهنؿ ظم٤مًمٗمقا ا

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333اعمتِم٤مهب٤مت، ص (3)

 (3/333ج)ومتح اًم٤ٌمري، واٟمٔمر:  ،)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (0/64ج)ٚمؿ إصقل، اعمًتّمٗمك ُمـ قماٟمٔمر:  (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(33ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ص (0)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(30/330ومت٤موي ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ج جمٛمقع (3)
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اًمٕم٘مؾ، إٓ أهنؿ ؾم٤مروا قمغم ٟمٗمس ُمٜمٝمجٝمؿ اًمْم٤مل اعمْمؾ، وىمٚمدوهؿ ذم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت قمـ اهلل 

يّمؾ ُمع قمٌده  واهلل "، صمؿ وصػ اًمٞمامين إئٛم٦م سمّمٗم٤مت اهلل، وأىمر سمذًمؽ، وم٘م٤مل:٤مً حمْم اً شم٘مٚمٞمد

صػ اًمٕمٌد ذم اًمٕمٓم٤مء إمم أن يٕمٓمٞمف يمٚمف، وهذا هق آشمّم٤مف سمّمٗم٦م إًمقهٞم٦م ذم اخلٚمؼ، أي يق

 .(1)"سمٌٕمض أوص٤مف إًمقهٞم٦م ُمع ُمالطمٔم٦م وم٘مره
هؿ اًمذيـ اقمتدًمقا "وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م: : هق اقمتدال واىمتّم٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ذم آقمت٘م٤مد،واًمرد قمٚمٞمف

 .(2)"وم٘م٤مًمقا: إن ذات اهلل همػم صٗم٤مشمف، ومّمٗم٤مشمف زائدة قمغم اًمذاتواىمتّمدوا، 

 :الٔناىٕ احللْل اإلهلٕ يف األٜن٘: ادعاٛ املأخر الطابع
 -ُمٝمديقن أو ؿمٞمٕم٦م–سمال ؿمؽ ارشمْمٕمقه  هذا اًمٖمٚمق"نوأومتٚمؽ ُمـ أومٔمع اًم٘مقاصؿ وأسمِمٕمٝم٤م، 

، ويٙمٗمل ذم وم٤ًمده ُمـ أوم٤مويؼ اعمذاه٥م اًمقصمٜمٞم٦م اًمتل شمدقمل ذم أصٜم٤مُمٝم٤م، وُمٕمٌقداهت٤م ُم٤م ًمٚمرب 

جمرد شمٓمقره، إذ هق خم٤مًمػ ًمٚمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ، واًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م يمام هق ُمٜم٘مقض سمقاىمع إئٛم٦م 

 .(3)"وإىمراراهتؿ
وقمكم دمكم اًمرمحـ، ووم٤مـمٛم٦م دمكم اًمرطمٞمؿ  حمٛمد دمكم اهلل،":وىم٤مل اًمٞمامين سمتجكم اهلل ذم إئٛم٦م، 

ذم اخلٚمؼ، ومٙمؾ اعمقضمقدات ُمنمىم٦م سمٜمقر اهلل ذم ظمٚم٘مف وهق حمٛمد، وسم٤مب إوم٤مو٦م هذا اًمٜمقر اإلهلل 

 .(4)"مه٤م: قمكم ووم٤مـمٛم٦م

 :ٔناىٕ بأٌ اهلل ال ٓعله اجلصٜٔات: فسٓ٘ الاملأخر الجامً
شمٌجح سمٛمثؾ هذه اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ىمٚمد ومٞمٝم٤م اإلُم٤مُمٞم٦م، وم٤مٟمّم٤مع ظمٚمػ يمؾ ُم٤م اقمت٘مدوه سمال اًمٞمامين إن 

أٟمف رضمح اًم٘مقل سم٤مًمٌداء، ذم أطمداث قمالُم٤مت فمٝمقر اعمٝمدي، "روي٦م وٓ شمٗمٙمر، ومٛمام يٜم٥ًم إًمٞمف:

ومٞمف سمداء، وم٠مصؾ ىمٞم٤مم اًمٞمامين  -أي ظمروج اإلُم٤مم اعمٝمدي ُمـ اعمحتقم-طمتك ىم٤مل: اعمحتقم

اخلرؾم٤مين ذم يقم واطمد واىمع وٛمـ ُم٤ًمطم٦م اًمٌداء، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن جيٕمٚمف قم٤مىمؾ واًمًٗمٞم٤مين و

 .(5)"ٓ سمد ُمـ د٘م٘مف، وهق مم٤م يٌدو هلل ومٞمف ٤مً ىمٓمٕمٞم دًمٞمالً 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف) 53اٟمٔمر: اًمتقطمٞمد، اًمٞمامين، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333ىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد، صآ (3)

َٞمٕم٦مأصقل ُمذه٥م  (0)  .ؼ()ُمرضمع ؾم٤مسم236آصمٜمل قمنمي٦م، ص اًمِمِّ

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(36اعمتِم٤مهب٤مت، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف) 32اٟمٔمر: ُمع اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح، ص (2)
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،  وُمـ قم٘م٤مئدهؿ ؿمٜمٞمٕم٦م، وذم طمؼ اهلل ُمًتحٞمٚم٦م، ُمريرةُمـ اًمٞمامين واعمٝمديلم وهل ىم٤مصٛم٦م 

 ي٥م اعمقضم٥م ًمٚمتٙمٗمػم ُمراشم٥م ؿمتك أمهٝم٤م:واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ومريْم٦م، وم٘مد سملم اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم أن اًمتٙمذ

خت٤مًمػ ٟمّمقص  اً اًمذيـ يّمدىمقن سم٤مًمّم٤مٟمع واًمٜمٌقة واًمٜمٌل، وًمٙمـ يٕمت٘مدون أُمقر اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م:"

اًمنمع، وه١مٓء هؿ اًمٗمالؾمٗم٦م، يم٘مقهلؿ: إن اهلل ٓ يٕمٚمؿ اجلزئٞم٤مت وشمٗمّمٞمؾ احلقادث، وإٟمام يٕمٚمؿ 

 .(1)"اًمٙمٚمٞم٤مت، وإٟمام اجلزئٞم٤مت شمٕمٚمٛمٝم٤م اعمالئٙم٦م اًمًاموي٦م
وم٘مد ؿم٤مرك اعمٝمديقن اًمٗمالؾمٗم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م، أهنؿ اقمت٘مدوا سم٤مًمٌداء ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم، ذم أُمر 

 ، وأٟمف يٌدو هلل ومٞمف.اعمٝمدي

 :ادعاٛ الٔناىٕ اليبْٗ: مسْ اإلمام٘ علٙ اليبْٗ، ّاملأخر التاضع
ك ُمـ اًمٜمٌقة، ي١ميمد ًمٜم٤م والًم٦م قم٘مٚمف، ووم٤ًمد ومٙمره وُمٕمت٘مده، سم٤مدقم٤مء أن اإلُم٤مُم٦م أؾمٛمإن اًمٞمامين 

٦م هل اهلٞمٛمٜم٦م قمغم اًمٕمقامل اًمٕمٚمقي٦م واًمًٗمٚمٞم٦م سم٢مذن اهلل، وىمٞم٤مدة ضمٜمد اهلل اإلُم٤مُم"وسملم اًم٥ًٌم سم٘مقًمف:

دون أن يٙمقن ًمف ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة  ٤مً ومٞمٝم٤م، واًمتٍمف ومٞمٝم٤م سم٢مذن اهلل، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن إُم٤مُم

ًمف ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة، وهق أومْمؾ  اإلُم٤مم اعمٝمدي"، وهق ىمقًمف:سمالي٤مهأظمرى ُمـ  سمٚمٞم٦موأو٤مف ، (2)"ىمٌالً 

 .(3)"ُمـ ٟمٌل اهلل قمٞمًك
واًمرد قمٚمٞمف أن ٟم٘مقل: إن اعمًٚمٛملم يٕمرومقن ىمدر إٟمٌٞم٤مء وُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمد اهلل، ومال ٟم٘مدم قمٚمٞمٝمؿ 

، وٟم٘مقل: ٟمٌل واطمد أومْمؾ ُمـ  قمغم أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مءوًمٞم٤مء ُمـ إ اً وٓ ٟمٗمْمؾ أطمد"، اً أطمد

 .(4)"مجٞمع إوًمٞم٤مء
 قمغم  -ن أومْمؾ اإلٟمس واجلـ اًمرؾمؾ صمؿ إٟمٌٞم٤مء أ"، هقهلل ًٚمٛملمواًمذي ٟمديـ سمف ٟمحـ اعم

، صمؿ اًمّم٤محلقن صمؿ أصح٤مب رؾمقل اهلل  -مجٞمٕمٝمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم صمؿ ُمٜم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم 

  ڇ ڇ چ چژوىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [3: ]وم٤مـمر ژہ ۀ ۀ ژىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(5)"وهذا ٓ ظمالف ومٞمف ُمـ أطمد [42]احل٩م:  ژڎ ڎ ڌ   ڌ ڍڍ ڇ ڇ
. 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف)343اٟمٔمر: آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد، ص (3)

 .323اجلقاب اعمٜمػم قمؼم إصمػم، ص (3)

 .362ٟمٗمًف، ص اعمرضمع (0)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/433ج)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م،  (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (3/35ج)اٟمٔمر: اعمحغم،  (2)
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 :إٍاى٘ الٔناىٕ لألىبٔاٛ:ملأخر العاغسا
ومتٌلم ُمدى اٟمت٘م٤مص اًمٞمامين طمؼ ؾمٌؼ احلدي٨م قمـ اقمت٘م٤مد اعمٝمديلم ذم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، 

عم٤م ظمٚم٘مف اهلل ": اهلل إي٤مه٤م، وم٘م٤مًمقا قمـ ؾمٞمدٟم٤م آدمإٟمٌٞم٤مء، وسمخًٝمؿ ُمٜمزًمتٝمؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمتل أٟمزهلؿ 

، وعم٤م ُمر قمٚمٞمف ن يٜمٗمخ ومٞمف اًمروح7 ًمٞمٙمقن ذًمٞمالً شمٓم٠مه اعمالئٙم٦م ىمٌؾ أ ووٕمف ذم اجلٜم٦م أرسمٕملم ؾمٜم٦م

إسمٚمٞمس سمّمؼ قمغم سمٓمـ آدم، وم٠مُمر اهلل اعمالئٙم٦م سمرومع اًمٓمٞمٜم٦م اًمتل وىمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمّم٘م٦م إسمٚمٞمس، 

واًمٙمٚم٥م خمٚمقق ُمـ ـمٞمٜم٦م ٟمٌل وهق آدم
(1)

. 

هؾ هذا يٚمٞمؼ سم٠مٟمٌٞم٤مء اهلل اًمذيـ اظمت٤مرهؿ قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس واصٓمٗم٤مهؿ ًمرؾم٤مًمتف، سمؾ اهتٛمقا 

٠مهنؿ فم٤معملم، وىمٍموا ذم أداء اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل يمٚمٗمقا هب٤م ُمـ ىمٌؾ اهلل، وشمٗمقق إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ، إٟمٌٞم٤مء سم

 هؿ سم٤مىمل إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وفم٤ممل ًمٜمٗمًف:واًم٤ًمسمؼ سم٤مخلػمات: هؿ وم٘مط حمٛمد وآل حمٛمد، " وم٘م٤مًمقا:

 ."(2) اًمذيـ ؾمٌ٘مقا إسمراهٞمؿ وُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ 
وىمد اشمٗمؼ ؾمٚمػ إُم٦م " وم٘مد ىم٤مًمقا: ًٜم٦م واجلامقم٦م،هق ُم٤م اقمت٘مده أهؾ اًم والرد عذ ما سبق:

وأئٛمتٝم٤م، وؾم٤مئر أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، قمغم أن إٟمٌٞم٤مء أومْمؾ ُمـ إوًمٞم٤مء اًمذيـ ًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء، وىمد 

ڃ چ چ چ چ ژرشم٥م اهلل قم٤ٌمده اًمًٕمداء اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ أرسمع ُمراشم٥م، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

]آل   ژڈ ژ ژ ڈڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

(3)"[36قمٛمران:
. 

هؿ أومْمؾ ظمٚمؼ اهلل، وىمد صٜمٕمٝمؿ اهلل قمغم قمٞمٜمف، واصٓمٗم٤مهؿ ُمـ ظمٚم٘مف،  إذًا وم٠مٟمٌٞم٤مء اهلل

  ذم ؾمٜمتف، أظمؼمٟم٤م سمذًمؽ ذم يمت٤مسمف، وٟمٌٞمٜم٤م  وم٤مًمقاضم٥م شمٗمْمٞمؾ ُمـ ومْمٚمٝمؿ اهلل، ومام دام أن اهلل 

 وم٤معمخ٤مًمػ خم٤مًمػ عم٤م أراد اهلل ورؾمقًمف.

 
 
 
 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف) 033و٤033مهب٤مت، صِمتاٟمٔمر: اعم (3)

 .()ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(سمتٍمف)53اٟمٔمر: رطمٚم٦م ُمقؾمك إمم جمٛمع اًمٌحريـ، ص (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(56أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من، صاًمٗمرىم٤من سملم  (0)
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 :زأٖ أٍل الطي٘ يف مجاع٘ املَدٓنيتاضعًا: 
سمٕمد اٟمحراومٝم٤م ووالهل٤م  ، وٟمٌلمًمٚمث٤مم قمـ وضمف هذه اجلامقم٦مؾ اًمًٜم٦م إذا أردٟم٤م إُم٤مـم٦م اٟمحـ أه

يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م يمٗمٞمٚم٦م وأن ريمٞمزة ذم دقمقهتؿ، اًمٜم٘م٤مط اًم اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝم٤م، وذًمؽ سمٕمد إسمراز طمٙمؿ

 :سم٢مجي٤مز ُمـ اعمٚم٦م، وىمد ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝم٤م، وهل ؿسمتٙمٗمػمهؿ، وظمروضمٝم

 ٘مرآن زيد ومٞمف وٟم٘مص.وأن اًمسمتحريػ اًم٘مرآن،  زقمؿ اًمٞمامين - أ

 واهت٤مُمٝمؿ سم٤مًمردة واًمتِمٙمٞمؽ ذم قمداًمتٝمؿ.، اًمّمح٤مسم٦م  اًمٞمامين وأٟمّم٤مره ؾم٥م-ب

 ، واًمٓمٕمـ ذم قمروٝمؿ.زوضم٤مت اًمٜمٌل  سمٕمض اًمقىمقع ذم-ج

 قمٜمده يمؾ اًمٕمٚمقم.أن ، وًمٞمامين اعمٕمجزات وأٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥مادقم٤مء ا-د

 وإئٛم٦م. ٞمفًمٙمريؿ، وسف ُمٕم٤مٟمٞمف إًماًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمٚم٘مرآن ا شم٠مويالت اًمٞمامين -هي

 .ٕئٛم٦م هب٤ما ٝمؿ، ووصٗماهلل  صٗم٤مَت  شمٕمٓمٞمؾ اًمٞمامين وأٟمّم٤مره -و

 ذم إئٛم٦م. ٤محلٚمقل اإلهللاًم٘مقل سم -ز

 ٓ يٕمٚمؿ اجلزئٞم٤مت واًم٘مقل سم٤مًمٌداء.اًمٗمري٦م اًمٙمؼمى سم٠من اهلل  -ح

 .، وشمٗمْمٞمٚمٝمؿ إئٛم٦م قمغم إٟمٌٞم٤مءزقمٛمقا أن اإلُم٤مُم٦م شمًٛمقا قمغم اًمٜمٌقة -ط

 سم٤مًمٔمٚمؿ واًمت٘مّمػم ذم اًمدقمقة. واهت٤مُمٝمؿ،  ٞم٤مءألٟمٌاعمٝمديلم ًمإه٤مٟم٦م -ك 

ُم٘مدؾم٦م. ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ يمت٥ماًمزقمؿ سم٠من إئٛم٦م  -ل

 ومٚمق " ،وسمٞم٤من شمٚمؽ اًمْمالٓت وآٟمحراوم٤مت قمٜمد اعمٝمديلم،هق ومٌٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز عم٤م 

٤م قمـ واطمد ُمٜمٝمؿ، أو قمـ مج٤مقمتٝمؿ، وىمٞمؾ ًمٜم٤م: هؾ دٙمٛمقن سمٙمٗمرهؿ؟ مل ٟمت٤ًمرع إمم اًمتٙمٗمػم ئٚمٜمؾُم 

سمٕمد اًم١ًمال قمـ ُمٕمت٘مداهتؿ وُم٘م٤مًمتٝمؿ، وٟمراضمع اعمحٙمقم قمٚمٞمف، أو ٟمٙمِمػ قمـ ُمٕمت٘مداهتؿ إٓ 

 .(1)"سم٘مقل قمدول جيقز آقمتامد قمغم ؿمٝم٤مدهتؿ، وم٢مذا قمرومٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل طمٙمٛمٜم٤م سمٛمقضمٌف
 يم٤مومر  "احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ، ي٠ميت سم٘مقل قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م، وهق أن ُمـ اقمت٘مد واطمدة مم٤م ؾمٌؼ،ومٝمق:و

 ومٝمق وم٤مؾمؼ جي٥م شمٕمزيره،  -أي ًمٚمّمح٤مسم٦م-اىمتٍم قمغم جمرد اًم٥ًم واًمٓمٕمـظم٤مرج ُمـ اعمٚم٦م، وُمـ 

، وهذه إطمٙم٤مم إٟمام شمٜمٓمٌؼ وم٢من شمٕمدى إمم احلٙمؿ سمٙمٗمرهؿ وردهتؿ ومٝمق اًمٙم٤مومر ٓ هؿ

 قمغم ُمـ ىم٤مل ذًمؽ سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمف، وٟمٗمل ُمٕم٤مذير اًمٙمٗمر يم٤مًمِمٌٝم٦م واجلٝمؾ واخلٓم٠م واًمت٠مويؾ 

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(333ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ص (3)
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 .(1)"واإليمراه
واحلؼ هق أن يمؾ ُمـ صم٧ٌم ًمف قم٘مد اإلؾمالم وم٢مٟمف ٓ يزول "م اسمـ طمزم:اإلُم٤موذم ذًمؽ ي٘مقل 

ومقضم٥م أن ٓ يٙمٗمر أطمد سم٘مقل ىم٤مًمف إٓ سم٠من  ،وأُم٤م سم٤مًمدقمقى وآومؽماء ومال ،قمٜمف إٓ سمٜمص أو إمج٤مع

ومٞمًتجٞمز ظمالف اهلل شمٕم٤ممم  ،ىم٤مًمف خي٤مًمػ ُم٤م ىمد صح قمٜمده أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مًمف أو أن رؾمقل اهلل 

٤من ذًمؽ ذم قم٘مد ديـ أو ذم ٟمحٚم٦م أو ذم ومتٞم٤م وؾمقاء يم٤من ُم٤م صح ُمـ وؾمقاء يم ،وظمالف رؾمقًمف

أو ٟم٘مؾ آطم٤مد إٓ أن ُمـ ظم٤مًمػ اإلمج٤مع اعمتٞم٘مـ  اً شمقاشمرٟم٘مؾ إمج٤مع  ُمٜم٘مقًٓ  ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل 

ومٝمق أفمٝمر ذم ىمٓمع طمجتف ووضمقب شمٙمٗمػمه ٓشمٗم٤مق اجلٛمٞمع قمغم ُمٕمروم٦م  ،اعم٘مٓمقع قمغم صحتف

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ :صح٦م ىمقًمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممماإلمج٤مع وقمغم شمٙمٗمػم خم٤مًمٗمتف سمره٤من 

  ژڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .(2)"[332]اًمٜم٤ًمء:
َٞمٕم٦موقمٚمٞمف: إذا يم٤مٟم٧م مج٤مقم٦م اعمٝمديلم  أُمقرًا شمٙمٗمرهؿ وخترضمٝمؿ ُمـ ىمد اقمتٜم٘م٧م واقمت٘مدت  اًمِمِّ

 ق، أن احلٙمؿ سم٤مًمتٙمٗمػم ٓ يٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اإلـمالإٓ اعمٚم٦م، أو حيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘متؾ أو اًمٗمًؼ، 

ومٛمٜمٝمؿ اًمت٤مسمع وُمٜمٝمؿ اعمتٌقع، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اؾمتٕمامهلؿ اًمت٘مٞم٦م، واًمذي يٕمت٘مد ُمـ اعمٝمديلم واطمدة ُمـ 

حيٙمؿ قمٚمٞمف سمام يٜم٤مؾمٌف سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمف، إُمقر اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل أظمذه٤م قمٚمٞمٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م، 

 واٟمتٗم٤مء اعمٕم٤مذير.

ورأي أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذا وسمٕمد أن اشمْمح ًمٜم٤م ُمقىمػ آصمٜمل قمنمي٦م ُمـ دقمقة اعمٝمديلم، 

قمٜمد أصؾ اعمذه٥م  قمٚمٞمٝمؿ، وم٘مد شمٌلم سمٓمالن هذه اًمدقمقةُمٕمت٘مداهتؿ واعمآظمذ اًمتل أظمذوه٤م 

وهق آصمٜمل قمنمي٦م، يمام شمٌلم سمٓمالهن٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م، سمؾ وسمٓمالهن٤م ُمـ اعمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل 

ؽ وإصقل واًمقاىمع واعمِم٤مهد، ومام سم٘مل قمٚمٞمٝمؿ إٓ أن يٕمقدوا إمم احلؼ، ويٜمٍمومقا قمـ شمٚم

 اًمدقمقة.

  اسمجٛمٞمع اًمٕمٚمقم، وم٠ميـ هذا اًمٞمقم؟ وُم٤مذ ُمٕمجزات ويمراُم٤مت وُمٕمروم٦م ادقمك ًمٞمامينا صمؿ إن

                                                 
 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (سمتٍمف)043: دراؾم٤مت ذم اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، صاٟمٔمر (3)

 .)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( (0/363ج)اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ،  (3)
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وهؾ ي٤م شُمرى اًمٕم٤ممل ذم طم٤مضم٦م إمم قمٚمٛمف اًمٞمقم ذم ديٜمٝمؿ طمتك ئمٝمر هب٤م ًمٚمٜم٤مس؟ اًمٞمامين يٜمتٔمر

ي ودٟمٞم٤مهؿ؟ وم٢مذا يم٤مٟمقا سمح٤مضم٦م إمم ُم٤م قمٜمد اًمٞمامين، ومٚمَؿ مل خيرج قمٚمٞمٝمؿ سمٕمٚمٛمف؟ وخيؼمهؿ سم٤مًمذ

 قمٜمده، أم هل أوه٤مم وأؾم٤مـمػم يدقمٞمٝم٤م يمؾ ُمـ يريد.

وإذا مل يٙمقٟمقا ذم طم٤مضم٦م ًمذًمؽ، ومال اقمت٤ٌمر سمام ادقم٤مه ه١مٓء اًم٘مقم، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد أن 

 أسمٓمؾ دقمقهتؿ اجلٛمٞمع أن يٕمقدوا إمم احلؼ وإمم ـمريؼ ُمًت٘مٞمؿ.

ؾ ًمٜم٤م أشمؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمتف وأيمٛم جي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أن احلؼ اًمذي ٓ ُمراء ومٞمف، هق أن اهلل و

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ  : ، أمل ي٘مؾ رسمٜم٤مديٜمف قمغم ًم٤ًمن طمٌٞمٌف 

 .[0]اعم٤مئدة:ژڍ ڍ ڌ ڌ

ومٙمؾ دقمقى سمٕمد شمٚمؽ أي٦م ُمردودة وُمزيٗم٦م، وٓ شم٘مٌؾ قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم7 ٕن اهلل 

أيمٛمؾ ًمٜم٤م اًمديـ، ومٝمق ه٤مديٜم٤م إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وإذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمدقمقى وُمثٞمالهت٤م ٓ 

، وم٤مًمٕم٘مؾ يمذًمؽ يٜمٙمره٤م واًمقاىمع يرومْمٝم٤م وجيحده٤م، ومٚمام يم٤من اًمٞمامين شم٘مٌؾ سمٛمقضم٥م اًمنمع

يدقمل اًمٕمٚمقم ًمٜمٗمًف، أو يدقمٞمٝم٤م ًمف أٟمّم٤مره، ٕن أصؾ اعمذه٥م ىمد ادقمك ذًمؽ ًمألئٛم٦م، ًمٙمـ 

أهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م، ومل ي٘مؾ -يمام شم٘مدم-أئٛمتٝمؿ أٟمٙمروا ذًمؽ مت٤مُم٤ًم، ومج٤مء قمـ إئٛم٦م

 ُمـ إئٛم٦م يًتٓمٞمع أن ي٠ميت سمٛمٕمجزة، ومل يدِع أطمد ُمٜمٝمؿ أطمد أٟمف يٕمٚمؿ يمؾ اًمٕمٚمقم، أو أٟمف

َٞمٕم٦مؾمٌؼ ٟم٘مد أئٛم٦م -وٓ اًمت٘مٞم٦م وٓ اًمٌداء وٓ اًمرضمٕم٦م ًمٜمٗمًف اًمٕمّمٛم٦م ، ومل -هلذه اًمٕم٘م٤مئد اًمِمِّ

َٞمٕم٦مي٠مشمقا سمام أشمك سمف   أو اًمٞمامين اًمِمٞمٕمل. اًمِمِّ

َٞمٕم٦موم٤مًمقاىمع اعمِم٤مهد حل٤مل أئٛم٦م  ذا يم٤من ي٘مقل إهن٤م حمض اومؽماءات هؿ ُمٜمٝم٤م سمراء، وم٢م اًمِمِّ

وحيدصمٝمؿ -ُمًٚماًم أو يم٤مومراً -اًمٞمامين ىمد ظم٤مًمػ إئٛم٦م ذم واىمٕمٝمؿ وطم٤مهلؿ، ومٚمٞمخرج ًمٚمٕم٤ممل

سم٤مًمذي قمٜمده، وخيؼمهؿ سمٕمٚمقُمف، ًمٕمٚمف يٓمٚمٕمٝمؿ قمغم ُم٤م ًمٞمس قمٜمدهؿ، وحيؾ هلؿ ُمِمٙمالهتؿ، 

ام مل يٙمـ ُمٜمف ذًمؽ، وم٘مد شم٠ميمد سمٓمالن يمؾ ُم٤م ادقم٤مه ُمـ دقم٤موى، وأصٌح٧م ُمردودة ومٚم

 ؾ واًمقاىمع.سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕم٘م
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 ملدص الفصل السابع
 ويتلخص الفصل الرابع يف نقاط:

٦م، وٓ ُمًتٖمرب وم٤مٕصقل واطمدة آشمٗم٤مق سملم اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي دائرة ٧مٕمًاشم األّىل:

اًمٜمتٞمج٦م ُم٤م فمٝمر سمٞمٜمٝمؿ ُمـ  ومٙم٤مٟم٧م واعمّم٤مدر ُمِمؽميم٦م، واًمٙمؾ همرف ُمـ ُمٜمٌع واطمد،

قمٚمٞمف اعمٝمديقن، ُمـ يمذب قمغم إئٛم٦م، وأن اًمذي ٟمِم٠مت قمٚمٞمف آصمٜمل قمنمي٦م ٟمِم٠م ، آشمٗم٤مق

 وشمزوير ذم اًمٜمّمقص، وهمٚمق ذم طمؼ إئٛم٦م وآل اًمٌٞم٧م.

اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦م، ومٝمل وٞم٘م٦م ُمـ ظمالل أوضمف أُم٤م قمـ دائرة آظمتالف سملم  :الجاىٔ٘

آشمٗم٤مق وآظمتالف سملم اًمٗمري٘ملم، وم٤معمٝمديقن واوم٘مقا آصمٜمل قمنمي٦م ذم يمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد 

٤ًمئؾ أظمرى، وظم٤مًمٗمقهؿ ذم قم٘م٤مئد شمّم٥م ذم ُمّمٚمح٦م اًمدقمقة اًمٞمامٟمٞم٦م، واًمتنميٕم٤مت وُم

وٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠من اعمٝمديلم واوم٘مقا آصمٜمل قمنمي٦م ومٞمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع دقمقهتؿ، 

 وظم٤مًمٗمقهؿ ومٞمام يتٜم٤مؾم٥م ُمٕمٝمؿ.
، وظم٤مًمٗمقهؿ ذم أصقهلؿ واًمزيدي٦م إظمرى يم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞم٦ماًمِمٞمٕمٞم٦م اعمٝمديقن اًمٗمرق وم٤مرق الجالج٘:  

ٙمٛمقا قمٚمٞمٝمؿ سم٤معمروق ُمـ اًمديـ واشم٤ٌمع اًم٤ٌمـمؾ، وهذا هق أظمر يتٗمؼ ُمع وومروقمٝمؿ وطم

 آصمٜمل قمنمي٦م ذم ُمقىمٗمٝم٤م ُمـ اًمٗمرق إظمرى.

سمرز ُمقىمػ اعمٝمديلم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وم٤مقمتؼموهؿ ٟمقاص٥م يمام هق ُمقىمػ آصمٜمل قمنمي٦م السابع٘: 

،  صمؿ يم٤من ويم٤من اًمٕمداء اًمٍميح  ٕهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اعمٝمديلم وآصمٜمل قمنمي٦مُمٜمٝمؿ مت٤مُم٤ًم، 

ٕهؾ اًمًٜم٦م اعمقىمػ اًم٤ٌمرز واحلٙمؿ اًمقاوح قمغم ُمثؾ اًمٕم٘م٤مئد وأصح٤مهب٤م، وأن ُم٤م ضم٤مء سمف 

اعمٝمديقن همري٥م قمـ اعمًٚمٛملم، وخم٤مًمػ ًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم، وسم٤مـمؾ ذم ٟمًٌتف ٔل اًمٌٞم٧م 

 وإئٛم٦م إـمٝم٤مر، ومٝمؿ سمراء ُمـ شمٚمؽ اًمٕم٘م٤مئد وإومٙم٤مر.
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 ةـــاخلامت

أحد، وكصع وكسؾؿ ظذ خر  اً احلؿد هلل افقاحد إحد، افػرد افصؿد، افذي مل يؾد ومل يقفد، ومل يؽـ فف ـػق

هنجف إػ يقم افديـ، أما  وشار ظذ بف صحابف وأتباظف، وظذ ـؾ مـ اهتدى، وظذ آفف وأ افبؼ، شقدكا حمؿد

 بعد...

، وؿد تتبع ظؼائد مجاظة ادفديغ : حقث أظان افباحث ظذاهلل وظقكف ؾقُؼ تق ؼد راؾؼـل ذم هذا افبحثؾؾ

 ؿ مدى خروجفبَغ ، وأن يُ -ؼدر ادستطاعب-اشتطاع افباحث مـ خالل تؾؽ ادفؿة افبحثقة أن يعرض ما ظـدهؿ 

 ظـ آظتؼاد افصحقح.

ظؾقفؿ ـشقراهتؿ، ؾاحلجة ؿائؿة ـام ـاكت حماوفة افباحث ذم افتـؼقب ظـ تؾؽ افعؼائد مـ ـتبفؿ وبقاكاهتؿ وم

 . ظذ شب افصحابة مـ أكػسفؿ، ؾفؿ مجاظة ارتقت مـ افغؾق ذم حؼ آل افبقت، وكشلت

 وـشػ افـؼاب ظـفؿ، وبان أهنؿ مل يسؾؽقا هديهذا افعرض، اتضحت معامل مجاظة ادفديغ بعد فؼد 

جعؾقا يـػثقن شؿقمفؿ بغ أوشاط ، ؾيةافسقافسـة افـبقية، ومل يتؼبقا بؿذاهب أهؾ افبقت و افؼرآن افؽريؿ

 افشقعة آثـل ظؼية، وبغ أؾراد إمة ادحؿدية.

ؾتتـقا اًا وأكصار اً افتؿقيف وافغؿقض، فؽـ وجد فف أتباظادفديغ ؿامت ؾؽرتف ظذ إن افقامين ممشس مجاظة 

ت، وطفروا ظذ صاصات افتؾػاز بف، وشاظدوه ظذ كؼ أؾؽاره، ؾاكتؼوا ذم افبالد وأفػقا افؽتب وـتبقا ادؼآ

فقعرضقا ما فدهيؿ مـ آراء ؿامت ظذ افتشؽقؽ ذم افؼرآن، وإهاكة إكبقاء، وافطعـ ذم افصحابة افؽرام، وافقؿقع 

، ومـ َثَؿ طفرت آراؤها خمافػة هلذه افطائػة اً ـاكت أشاشوأصباهفا  ،  ؾفذه افعؼائدذم ظرض كساء رشقل اهلل

ن ـاكت متػؼة معفا ذم افؽثر مـ افػروع، فؽـفا خمافػة جلامهر أهؾ افسـة ذم أصقل ة وإقفبعض إصقل افشقع

 افديـ وؾروظف.

 ظذ افـحق افتايل. فؼد خرجت  تؾؽ افدراشة بعدد مـ افـتائج وافتقصقات، وهلو
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 َنَتاِئُج الدَِّراَسة :أواًل

 ـحق افتايل:ظذ افؿد َخَرَج افباحث مـ هذا افبحث بعدٍد مـ افـتائج، وهل 

ؾؾؼد ذبقا افؽثر مـ ظؼائدها، واتػؼقا معفؿ ذم افؽثر مـ خراؾاهتا ادفديقن مـ آثـل ظؼية،  :أواًل

وضالهلا، وما اكطبؼ ظذ إئؿة ظـد آثـل ظؼية ؾؼد سؾف ادفديقن إػ يامكقفؿ، ؾؼافقا بنمامتف 

 يتف.وظصؿتف ووجقب ضاظتف وآكؼقاد فدظقتف، وآفتقاء حتت را

تعد ـتب )افؽاذم( فؾؽؾقـل، و)بحار إكقار( فؾؿجؾز، و)وشائؾ افشقعة( فؾعامع، و)آشتبصار(  :ًاثاني

د ظؾقفا افقامين ذم دظقتف، بؾ ؿمـ ادصادر إشاشقة افتل اظت اً فؾطقد، و)افغقبة( فؾطقد، مصدر

 اً ين بعد افؽتب افسابؼة مرجعوـؾ ـتاب وجد ؾقف مالذه ومراده، ثؿ أكصاره وأتباظف يعدون ـتب افقام

 .مفامً  اً ومصدر اً أشاشق

ؾؽار افقثـقة وادعتؼدات افباضـقة، ؾؼد دياكات افقضعقة ـاهلـدوشقة وإيغؾب ظذ ادفديغ افتلثر باف :ًاثالج

ؾاحت رائحة ذفؽ مـ ـتبفؿ، ـتؼديس إئؿة، وافؼقل بحؾقل اجلزء اإلهلل ذم أئؿتفؿ، وافتجع 

ؾؼ مـفا ؾؼقا مـ ضقـة ُخ ، واظتؼادهؿ ذم افطقـة، وأهنؿ مـ أذف افـاس، حقث ُخ اإلهلل ذم افبؼ

 . إكبقاء

فألئؿة  تعاػ ، وسؾقا صػات اهللتعاػ ة، ؾـػقا افصػات ظـ اهللـادفديقن خؾػ ادعطؾ اكساَق  :ًارابع

 صؽ صذوذ وفؾقامين، وحرؾقا آيات افصػات ظـ معاكقفا ومرادها إػ يامكقفؿ وأتباظف، وهذا ٓ

 ة.ـؾــ ادـوضالل بغ، وهق خروج ظـ افديـ، واكحراف ظ

ب، وحيذرون ظقام ادفديقن ذم كظر آثـل ظؼية ؾرؿة مـحرؾة وـاؾرة، وزظقؿفا دجال وـذا :ًاخامس

فقن ظؾقف بافردود مـ ـؾ جاكب، بادمفػات وادـشقرات وادؼآت وافػتاوى، حتك افافشقعة مـف، ويـ

 دظقة افقامكقة.فضقا هذه افُي 

يـظر ادفديقن إػ افشقعة آثـل ظؼية، ظذ أهنؿ خمافػقن ٔل افبقت: ٕهنؿ مل يممـقا بافقيص أمحد  :ًاسساد

احلسـ، افذي يزظؿ أكف مرشؾ مـ ؿبؾ اإلمام ادفدي، ؾفق ممفد فف، ومـ خافػ افقيص ادؿفد أمحد 

 ومصره إػ افـار. احلسـ، ؾفق ذم كظره مؾتقٍ 
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فا افققم، حقث مل يراظقا احلؼ، ومل يقجفقا ادرجعقة افديـقة افشقعقة وؾؼفائ دمرأ افقامين وأتباظف ظذ :ًاسابع

افـاس إفقف، واظتزهؿ مـاؾؼغ وؾؼفاء شقء، ضؾقا وأضؾقا أتباظفؿ مـ افشقعة ظـ إوفقاء 

 وإوصقاء بزظؿ افقامين.

بافتلويؾ افباضـل، وافؼقل بتحريػ افؼرآن، وشب ل مـ خالل افؼقظـد ادفديغ  يتضح افزيغ وافغؾق :ًاثامن

، وتػضقؾفؿ افقامين ظذ أكبقاء اهلل افصحابة واهتامفؿ بافردة، وافقؿقع ذم أظراض كساء افـبل

 ورشؾف، وادظاء افقامين أكف يعؾؿ افغقب، وأن ـؾ افعؾقم فديف.

قة، وأن ادفديغ هؿ افـاجقن مـ افـاجقن مـ بغ افػرق اإلشالمعتؼد ادفديقن أن افشقعة هؿ ي :ًاتاسع

 افشقعة، وـؾ مـ دخؾ حتت فقاء افقامين، وظؼد افبقعة فف.

مـ افؼـقات وافقثـقات افغريبة ظـ  اً ـثر حقت ـتب ادفديغ، وبإخص ـتب زظقؿفؿ افقامين :ًاعاشر

ضقع ؾقف  أخبث ـتب افقامين: ـتاب افتقحقد: وؿدمذهب آل افبقت وافعسة، ومـ  ديـ اإلشالم، وظـ

حدود افتقحقد، وـتاب ادتشاهبات: وؿد هَنََج هَنَْج افباضـقة افزكادؿة بؾ تعداهؿ ذم حتريػ وسف 

افؼرآن ظـ معـاه، وـتاب اجلقاب ادـر ظز إثر: وافذي اصتؿؾ ظذ ظدد مـ إجقبة متعددة 

ظقتف ؾؼط، وفقس دصؾحة آدماهات، ـافعؼقدة، وافؼيعة، وافػؼف، وافتػسر، وؽرها، بام يقضد فد

 ذم رء. مـفا اإلشالم

صقب هبا مذهب افشقعة آثـل ظؼية هق افتـاؿض بغ مـ أخطر وأبشع أؾات افتل أُ : حادي عصر 

، ؾظفقر ادفديغ وادظاء افقامين اإلمامة اً معتؼداهتا، وهق افذي مل يسؾؿ مـف ادفديقن ذم معتؼداهتؿ أيض

رويات، وـلن مجاظة ادفديغ تزهـ ظتؿد ظؾقفا أـز دفقؾ ظذ تـاؿض ادوادفدوية بافروايات افتل ا

ذفؽ وتمـده، بقجقد روايات ذم أمفات افؽتب ظـد آثـل ظؼية ـاكت هل افبصقص فدظقهتؿ 

 واشتطاظقا أن يبـقا ظؾقفا أؾؽارهؿ، ؾافدظقة بال صؽ هلا جذور ذم روايات افشقعة.

ًا، وأظقاك اً بغ إوشاط افشقعقة، بدفقؾ أن فؾقامين أتباظ اً يبدو أن ادفديغ وجدوا ٕكػسفؿ مقضـ عصر: ثاني

ادشفد افديـل افشقعل، ؾلدى ذفؽ إػ افردود بنصدار افػتاوى مـ ادرجعقة افديـقة،  ـام أهنؿ صغؾقا

حقل   أشلؾة افعقامادؼآت وافرد ظذوكؼ افؽتب وادمفػات افتل تـؼد هذه افدظقى، ثؿ بؽثرة 

 افدظقة افقامكقة، وبؿحاوفة اكتشار أكصار افقامين خارج افعراق.
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، وهذا هق افداء اخلطر ظـد آثـل ظؼية، اً بدا افتعصب ذم معتؼدات وأؾؽار ادفديغ واضح ثالح عصر:

فقامين أتباع ا ةُ ؾقرثقه ظـفؿ، ؾتعصبقا دذهبفؿ، وأخذوا يتطاوفقن ظذ ادرجعقة افشقعقة، وكظر

 هفشخص افقامين ظذ أكف افشخصقة افقحقدة افتل تستحؼ آهتامم ٓ ؽر، وفقس ذم حال طفقر

، ؾامذا تؽقن كظرهتؿ -أي صقعة-ووجقده فغره وجقد وٓ طفقر، ؾنذا ـان ذفؽ مع مـ ـاكقا مثؾفؿ

قن افتعصب فغر افشقعة؟ ؾادفديقن هيامجقن أهؾ افسـة برضاوة صديدة، ذم حغ أن أهؾ افسـة يؿؼت

 ويؽرهقكف.
 ؾافشقعة، واخلقارج، وادعتزفة،-أراء متـقظة، وافػرق متعددة، واً إذا ـان ادقدان واشع عصر:  رابع

، واؿتػك أثره، افػائز ذم افـفاية هق افذي شار ظذ هنج رشقل اهللؾنن ، -وأهؾ افسـة وادرجلة،

إمة، ؾبافؼرآن وافسـة يتلـد  وشؾػ  هللظذ ما ـان ظؾقف رشقل ا وافػرؿة افـاجقة هل افتل ـاكت

 .اً كجاة أهؾ افسـة، وفقس افشقعة ـام يزظؿقن، ؾفؿ ضؾقا وأشاؤا ويظـقن أهنؿ حيسـقن صـع
أن مقؿػ ادفديغ مـ افػرق اإلشالمقة إخرى، هق كػس مقؿػ آثـل  مـ افبحث اتضحعصر:  خامس

ؿػ آثـل ظؼية، ـام أن مقؿػفؿ مـ افزيدية ؾؿقؿػفؿ مـ أهؾ افسـة ٓ خيتؾػ ظـ مقظؼية مـفا، 

دقؿػ آثـل ظؼية، ويزاد ظذ ذفؽ مقؿػ  اً واإلشامظقؾقة وؾرق ؽر افشقعة ـاخلقارج، مشابف متام

 آثـل ظؼية مـ ادفديغ، ومقؿػ ادفديغ مـ آثـل ظؼية، وافذي أبرز ظداء ـؾ ضرف فمخر.
حمؿد بـ -ادفدي ادـتظربظت ادفدوية ذم صخص افقامين، وتممـ د ادَ ؿ إذا ـاكت مجاظة ادفديغ عصر: ادسس

ي خيتؾػ ذم ادفد ، إٓ أن اظتؼاد ادفديغ وآثـل ظؼيةافذي ظـد آثـل ظؼية-احلسـ افعسؽري

ن ظؼقدهتؿ ذم مفدهيؿ، مع اظتامد روايات أهؾ افسـة ادتقاترة ظـ اظتؼاد أهؾ افسـة ؾقف، وؿد أثبتـا بطال

 فقر ادفدي ذم آخر افزمان.ذم ط
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 الدراسة َتِوِصيَّات: ًاثاني

 ؾفل ظذ افـحق افتايل:أما افتقصقات وادؼسحات افتل يراها افباحث، 

ها فؾـاس، قـبق  يُ  ظذ افعؾامء أنافغريبة ظـ مؾتـا، واحلذر واحلقطة مـ مثؾ هذه افعؼائد افدخقؾة ظؾقـا، و :أواًل

افشباب، وفقؽـ هذا بنؿامة افدورات افعؾؿقة ذم جامعة  وٓ يـجرف خؾػفا خدع هبا افعقام،حتك ٓ يـ

ب إزهر الضوحيرضها ، -اخلاصة وافعامة-بؾ وؽرها مـ اجلامعات ادرصية، اإزهر بػروظف

ـ افشباب وافػتقات مـ هذه ادعتؼدات، حص  ، حتك تعؿ افػائدة، وكُ إخرى ؿ مـ اجلامعاتوؽره

 فعؼقل أبـاء ادجتؿع ادسؾؿ. اً رضات وتؾؽ افدورات حتصقـن مثؾ هذه ادحاوتؽق

ؼقم بنظداد ؿـاة ؾضائقة خاصة بؿـاؿشة آراء وأؾؽار يػ أن تإزهر افؼؿؾعة ظذ  يؼسح افباحث :ًاثاني

 ، وافرد ظؾقفا.-ومـفؿ ادفديقن-ادخافػغ فعؼائد أهؾ افسـة واجلامظة

ؼيػ إجالء، وضالب افعؾؿ ادجتفديـ، ذم مقاجفة أؾؽار افشقعة مقاصؾة اجلفد مـ ظؾامء إزهر اف  ثالجًا:

ظذ صبؽة اإلكسكت، وافتل ؽزاها افشقعة، ؾتؾؽ وشقؾة مـ افقشائؾ افتل أجادها افشقعة فـؼ معتؼداهتؿ 

ومذهبفؿ، ؾقجب افتـبف دثؾ هذه افقشائؾ، وافتل ؿد يؼع ؾقفا صباب إمة، وتعد  ذم ظرصكا مـ أحدث 

ٓ كجده إٓ ظذ افصػحات آجتامظقة، أو افذي رق فؾتقاصؾ مع ضبؼة ـبرة مـ افشباب، أكجح افطو

 ادقاؿع ادتـقظة.

اتف هيتؿ بؿـاؿشة مثؾ هذه افؼضايا ظذ ؿـقأن بافذات،  ، واإلظالم ادرصيظذ اإلظالم اإلشالمل وافعريب :رابعًا

ظذ أهؾ مرص مـ روح افتديـ،  دا يغؾب -وؽرها ،ـافتؾػاز، وافصحػ وادجالت-اإلظالمقة

، وفقؿد هلؿ أصحاب إمقال افعقن ظذ  وافصحابة رصية بحبفؿ واحسامفؿ ٔل افبقتوافعاضػة اد

 ـؼ ادػاهقؿ افديـقة افصحقحة.، فذفؽ

-حارشًا دذهب أهؾ افسـة، وحصـًا حصقـًا ضد أي ؽؾق-جامعًا وجامعةً -إذا ـان إزهر افؼيػ : خامسًا

ـز م -إزهر افؼيػ  وبؼقادة، وممشساهتا افديـقة تـا اإلشالمقة وافعربقةأم عذ ظؾامء، ؾ-رهصقعل أو ؽ

يقاصؾقا جفقدهؿ ضد افػؽر افشقعل، وضد أي فقن مـ أفقان افغؾق افػؽري ذم أن  -افػؽر افقشطل

 رشافتفؿ ذم كؼ اإلشالم افقشطل. افبالد اإلشالمقة، وأن يؽؿؾقا
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مـ إؾؽار ادؼسحة ٕبحاث اداجستر وافدـتقراه، ذم إديان ظذ افباحثغ ظدًدا يؼسح افباحث  ًا:سادس

 : ، ظذ افـّحق افتايلوادذاهب

 تـاؿضات افشقعة، دراشة حتؾقؾقة. .4

 كسكت، مظاهره وآثاره ومقاجفتف.قعل ظذ صبؽة اإلادد افش .4

 كسكت، ظرض وحتؾقؾ.كؼ ظؼقدة أهؾ افسـة ظز صبؽة اإل .3

 افشقعة. اذ إحسان إهلل طفر ذم افرد ظذٕشتجفقد ا .4

 أثر افػؽر ادعتزيل ذم ادذهب افشقعل، ظرض وكؼد. .5

 مـفج أصحاب افؽتب افستة ذم افرواية ظـ رجال افشقعة. .6

 أشافقب افدظقة افشقعقة، دراشة مؼاركة مع أهؾ افسـة. .7

 تطقر ادذهب افشقعل ذم افعامل اإلشالمل، ظرض ودراشة. .8

 ، كشلهتا وطفقرها ومقاجفتفا.فألضػال شقعقةافػضائقة اف ؼـقاتاف .9

 تصحقح ذم ادذهب افشقعل، دراشة حتؾقؾقة.افحرـة  .44
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 (1)املراجعاملصادر ًهه أ

 .: القرآن اللرٍه اأًلّ 
َّا:  السية اليبٌٍة: ثاى

هـ، اقمتـى سمه: سمقً إومؽور 979ضمومع اًمؽممذي، ًمإلموم أيب قمقسى حمؿد سمن قمقسى سمن ؾَمورة اًمؽممذي، اعمتورم  -1

 اًمدوًمقي ًمؾـنم واًمتوزيع. 

ن يزيد سمن موضمي اًمؼزيـي، طمؼؼه وَبط كصه وظمرج أطموديثه: ؿمعقى ٕيب قمبداهلل حمؿد سمؾمـن اسمن موضمي،  -9

م، دار 9119 هـ=1/1341طإركوؤوط، قمودل مرؿمد، ؾمعقد اًمؾحوم، أمحد سمرهوم، حمؿد يمومل ىمرة سمؾكم، 

 اًمرؾموًمي اًمعؾؿقي، دمشق.

ى سمه: هـ(، جمؾد واطمد، اقمتـ975-هـ919ؾمـن أيب داود، شمصـقف أيب داود ؾمؾقامن سمن إؿمعٌ اًمسجستوين، ) -4

 ومريق سمقً إومؽور اًمدوًمقي، ممؾمسي اعمممتن ًمؾتوزيع، اًمريوض.

هـ، طمؼؼه وظمرج أطموديثه وقمؾق 453صحقح اسمن طمبون، حمؿد سمن طمبون سمن أمحد سمن طمبون اًمُبستي، اعمتورم قموم  -3

 م، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت.1988 =هـ1318 /1ط: ؿمعقى إركوؤوط، قمؾقه

 م، دار اسمن يمثػم، دمشق.9119 هـ=1/1394صحقح اًمبخوري، جمؾد واطمد، ط -5

 م، دار اعمغـي، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعوديي.1998هـ= 1/1319صحقح مسؾم، جمؾد واطمد، ط -6

 ، حتؼقق: طمسوم اًمدين اًمؼدد،احلسن كور اًمدين قمكم سمن أيب سمؽر سمن ؾمؾقامن اهلقثؿي يبومـبع اًمػوائد، ٕ جمؿع اًمزوائد -7

 د، اًمؼوهرة.سمدون رىمم، كنم مؽتبي اًمؼدم، 1993 =هـ1313ط/

هـ= 9/1399ًمإلموم اًمـقسوسموري، دراؾمي وحتؼقق: مصطػى قمبداًمؼودر قمطو،  ط اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم، -8

 ًمبـون.-م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت9119

م، دار احلديٌ 1995=هـ1/1316طي أمحد حمؿد ؿمويمر، مسـد اإلموم أمحد، ذطمه وصـع ومفورؾمه: اًمعالم -9

 سموًمؼوهرة.

 حتؼقق:  أسمو سمؽر سمن أيب ؿمقبي، قمبد اهلل سمن حمؿد سمن إسمراهقم سمن قمثامن سمن ظمواؾمتي اًمعبز،، مصـف اسمن أيب ؿمقبي -11

 هـ، مؽتبي اًمرؿمد، اًمريوض.1/1319ط، ؾمبعي أضمزاءيمامل يوؾمف احلوت، 

                                                             

و طمسى اًمػـون. (1  (   مرشمبي  أسمجديًّ



 

(355) 

 

، هـ461قموم اعمتورم، ؾمؾقامن سمن أمحد سمن أيوب سمن مطػم اًمؾخؿي اًمشومي، أسمو اًمؼوؾمم اًمطؼمايناعمعجم اًمؽبػم،  -11

دي سمن قمبداعمجقد اًمسؾػي، مخسي وقمنمون ضمزًءا، اًمطبعي اًمثوكقي، سمدون شموريخ، مؽتبي اسمن شمقؿقي، حتؼقق: مح

 اًمؼوهرة.

ُّ ثالّجا:  :ًأىصاري( كتب املودٍني )الَناى
، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119=هـ1/1344طأمحد اعموقمود، شملًمقف: قمالء اًمسومل،  -19

 (.148اًمعدد)

م، إصدارات أكصور 9111 =هـ1/1349طقد إؾمامقمقل موؾموي، واعمَْفِدّيلم، اًمسظمبور اًمطوهرين ذم اعمفدي أ -14

 (.149، اًمعدد)اإلموم اعمفدي

م، إصدارات أكصور 9111 =هـ1/1349طعمَْفِدّيلم وذريي اًمؼوئم، اًمشقخ كوفمم اًمعؼقكم، ذم ا وإرسمعون طمديثً  -13

 (.193، اًمعدد)اإلموم اعمفدي

ورؾمول اإلموم اعمفدي واًمقامين اعموقمود،  د احلسن، وّي إَوءات من دقموات اعمرؾمؾلم، اًمسقد أمح -15

 (.87، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119هـ= 5/1344ط

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119 =هـ9/1344طؼرآن، إؾمتوذ َقوء اًمزيدي، كؽر طمجقي اًممن أ إفمفور سمطالن -16

 (.41، اًمعدد)اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119هـ=9/1344اًمشقخ كوفمم اًمعؼقكم، ط إيؼوظ اًمـوئم ذم اؾمتؼبول اًمؼوئم، -17

 (.4، اًمعدد)اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9111=هـ1/1349طداًمرزاق اًمديراوي، قمب سمحٌ ذم اًمعصؿي، إؾمتوذ -18

 (.114) ، اًمعدداعمفدي

ظر اًمصوذم، أمحد طمطوب اًمؽرسمالئي، اًمسقد أسمو مـت زء اًمثوين، احلؾؼي إومم، إقمداداًمبالغ اعمبلم، اًمرؤيو طمجي، اجل -19

 .(11، اًمعدد)أكصور اإلموم اعمفدي إصدارات
م، 9111=هـ1/1349طإطمالم مـفًجو وقمؾاًم، إؾمتوذ زيمي إكصوري،  سملم يدي اًمصقحي، ىمراءة ذم -91

 (.141، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9111 =هـ1/1349ط  أطمؼقي اًموي أمحد احلسن، اًمشقخ قمالء اًمسومل،اًمبقـوت قمغم -91

 (.199، اًمعدد)اعمفدي

 =هـ1/1349طقمبداًمرزاق اًمديراوي،  دطمًضو ٕيموذيى اًمؽوراين، إؾمتوذمتخض اًمؽوراين قمن وملر ىمؿيء،  -99

 (.94، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9111

م، 9119هـ= 9/1344 اعموقمود، طواًمقامين وي ورؾمول اإلموم اعمفدي اًمسقد أمحد احلسناًمتوطمقد،  -94

 (.88، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي
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ضمومع إدًمي، اًمديمتور: أسمو حمؿد إكصوري، سمدون سمقوكوت، )وهو يمتوب آظمر، اشمػق مع ٓطمؼه ذم آؾمم واظمتؾف  -93

 ذم اعمضؿون(.

 ًمبـون.-ػموتم، مطبعي أيبؽس، سم9119هـ= 9/1344ضمومع إدًمي، اًمديمتور: قمبداًمرزاق اًمديراوي، ط -95

أضموسمي اًمسقد أمحد احلسن قمغم إؾمئؾي اًمواردة قمؼم اجلزء إول واًمثوين واًمثوًمٌ، اجلواب اعمـػم قمؼم إصمػم،  -96

 .موم اعمفديم، إصدارات أكصور اإل9119=هـ9/1349طؽمكً، اجلزء إول، آك

عوزم اعمـصوري، قمبداًم اًمشقخ طمد،اًمراسمع، جمؾد وا -اجلزء إول طموار ىمصيص مبسط ذم اًمدقموة اًمقامكقي اعمبوريمي، -97

 .ًمبـون-مطبعي أيبؽس، سمػموت، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119=هـ9/1344ط

م، إصدارات أكصور 9119هـ=1/1344احلواري اًمثوًمٌ قمنم، اًمسقد أمحد احلسن، شمعؾقق: قمالء اًمسومل، ط -98

 (.153، اًمعدد)اإلموم اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9111 =هـ9/1349طد طمطوب، اسمي إرض وـموًمع اعمنمق، إؾمتوذ أمحد -99

 (.73، اًمعدد)اعمفدي

 اًمقؿن(، احلؾؼي اًمثوكقي، اًمشقخ كوفمم اًمعؼقكم، دراؾمي ذم ؿمخصقي اًمقامين اعموقمود)اًمقامين وسمال -41

 (.191، اًمعدد)م، إصدرات أكصور اإلموم اعمفدي9111=هـ1/1349ط

م، إصدارات 9119 =هـ1/1344طداًمرزاق اًمديراوي، قمب وذمحد احلسن هي احلق اعمبلم، إؾمتدقموة اًمسقد أ -41

 (.133، اًمعدد)أكصور اإلموم اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119=هـ1/1344طي، طمسلم اعمـصوري، اًمدقموة اًمقامكقي ذم يمتى اًمسـ -49

 (.139) ، اًمعدداعمفدي

إصدارات أكصور اإلموم  م،9114هـ= 1/1343دٓئل اًمصدق وكػض همبور اًمشك، اًمديمتور شموومقق اعمغريب، ط -44

 (.181، اًمعدد)اعمفدي

، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119=هـ1/1344طوموَل اًمتؿقؿي، : دًمقل إدًمي، شملًمقف -43

 (.168اًمعدد)

م، 9119 =هـ1/1344ط، أضموسمي اًمسقد أمحد احلسن، إقمداد قمالء اًمسومل، اًمرضمعي، صموًمٌ أيوم اهلل اًمؽؼمى -45

 (.163، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي

رطمؾي موؾمى إمم جمؿع اًمبحرين، اًمسقد أمحد احلسن، وي ورؾمول اإلموم اعمفدي واًمقامين اعموقمود،  -46

 (.84، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119هـ= 4/1344ط

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119هـ= 9/1344اًمرد احلوؾمم قمغم مـؽري ذريي اًمؼوئم، اًمشقخ كوفمم اًمعؼقكم، ط -47

 (.17، اًمعدد)عمفديا
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م، إصدارات أكصور اإلموم 9119هـ= 9/1344اًمرد اًمؼوصم قمغم من أكؽر رؤيي اًمؼوئم، اًمشقخ كوفمم اًمعؼقكم، ط -48

 (.16، اًمعدد)اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9113هـ= 1/1345رؾموًمي ذم طمديٌ ظمؾقػي اهلل اعمفدي، اًمشقخ كوفمم اًمعؼقكم، ط -49

 (.195، اًمعدد)اعمفدي

 (.111، اًمعدد)هـ، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي1/1341ومؼه اخلؿس، إقمداد قمالء اًمسومل، ط رؾموًمي ذم -31

م، 9119=هـ1/1344طًمقف: قمالء اًمسومل، رؾموًمي ذم وطمدة ؿمخصقي اعمفدي إول واًمؼوئم واًمقامين، شمل -31

 (.136، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9111هـ=9/1349قى اًمسعقدي، طاًمسؾسؾي إظمالىمقي، احلؾؼي إومم، اًمشقخ طمب -39

 (.13، اًمعدد)اعمفدي

اًمثوًمٌ، جمؾد واطمد، اًمسقد أمحد احلسن، وي ورؾمول اإلموم اعمفدي واًمقامين -ذائع اإلؾمالم، اجلزء إول -34

 ًمبـون.-، مطبعي أيبؽس، سمػموتم، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119هـ= 9/1344اعموقمود، ط

أٍار اإلموم اعمفدي، ىمسم اًمتػسػم، اإلصدار إول، شمػسػم ؾمورة اًمػوحتي، اًمسقد: أمحد احلسن،  رء من -33

، ومالطمؼه: شمػسػم آيي من ؾمورة يوكس، ووي م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119 =هـ9/1344ط

وإمم يمل من يطؾى ورؾمول اإلموم اعمفدي ذم اًمتوراة واإلكجقل واًمؼرآن، وكصقحي إمم ـمؾبي احلوزات اًمعؾؿقي 

 احلق، ورؾموًمي اهلدايي.

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119=هـ9/1344طاًمرزاق اًمديراوي، اًمشقعي قمغم حمك آظمتبور، قمبد -35

 (.69، اًمعدد)اعمفدي

، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119هـ=1/1344صغػم يـوـمح اًمسحوب، قمالء اًمسومل، ط -36

 (.159اًمعدد)

وي ورؾمول اإلموم اعمفدي واًمقامين  شملًمقف: اًمسقد أمحد احلسن، جمؾد واطمد، ثوين،اًمِعْجل، اجلزء إول واًم -37

 .ت أكصور اإلموم اعمفديم، إصدارا9119 =هـ9/1344ط اعموقمود،

إصدارات م، 9119هـ= 1/1344د طمطوب، طومصل اخلطوب ذم طمجقي رؤيو أوزم إًمبوب، اجلزء اًمثوين، أمح -38

 (.171، اًمعدد)أكصور اإلموم اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119 =هـ1/1344طداًمرزاق اًمديراوي،  اًمؼطقف َجي، اجلزء إول، قمبذم -39

 (.156، اًمعدد)اعمفدي

، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9111=هـ9/1349طًمعؾؽم هتتدون، اًمشقخ كوفمم اًمعؼقكم،  -51

 (.55اًمعدد)



 

(358) 

 

م، من إصدارات أكصور 9119=هـ1/1344طوي، داًمرزاق اًمديراقمب صمـي قمنم إموًمو، شملًمقف: إؾمتوذمو سمعد آ -51

 (.135، اًمعدد)اإلموم اعمفدي

 اإلموم اعمفدي ًمسقد أمحد احلسن وي ورؾمولا جمؾد واطمد، اعمتشوهبوت، اجلزء إول واًمثوين واًمثوًمٌ واًمراسمع، -59

كصور م، إصدارات أ9119=هـ9/1344ط، صور اإلموم اعمفدي، حتؼقق: اًمؾجـي اًمعؾؿقي ٕكواًمقامين اعموقمود

 (.96اإلموم اعمفدي، اًمعدد)

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119هـ=9/1344طجمتؿعـو سملم اًمؽؼم واًمـػوق، اًمشفقد اًمسعقد أكامر محزة اعمفدي،  -54

 (.38، اًمعدد)اعمفدي

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119=هـ1/1344طقمالء اًمسومل،  ذم أطمؼقي اًموي أمحد احلسن، سمؼؾماعمحؽامت  -53

 (.131، اًمعدد)اعمفدي

 (.175، اًمعدد)إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي قؾؿي سمثوسمه اجلديد، قمالء اًمسومل،مس -55

م، إصدارات أكصور اإلموم 9119=هـ9/1344طأسموطمسن،  :سن، إقمداداًمسقد أمحد احلمع اًمعبد اًمصوًمح، -56

 ، ومؾحق سمه: سمقون احلق واًمسداد من إقمداد.اعمفدي

، ت أكصور اإلموم اعمفديم، إصدار9119=هـ9/1344طسومل، ًمقمالء ا عمعؽمَون قمغم ظمؾػوء اهلل، اًمشقخا -57

 .ًمبـون-مطبعي أيبؽس، سمػموت

، م، إصدرات أكصور اإلموم اعمفدي9119=هـ1/1344طق، طمسلم اعمـصوري، اعمعؿؿون سموًمـػو -58

 (.166اًمعدد)

، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9111هـ= 9/1349من هو ورصمي إكبقوء، اًمشقخ كوفمم اًمعؼقكم، ط -59

 (.61اًمعدد)

، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119هـ=1/1344اعمفديون آصمـو قمنم، قمبداًمعوزم اعمـصوري، ط -61

 (.169اًمعدد)

أكصور م، إصدارات 9111=ـه9/1349طقمبداًمرزاق اًمديراي،  قمن دقموة اًمسقد أمحد احلسن،  إؾمتوذموضمز  -61

 (.98اًمعدد )، اإلموم اعمفدي

م، إصدارات 9111 =هـ9/1349طاًمرزاق اًمديراوي، قمبد احلسن، إؾمتوذ دقموة اًمسقد أمحد موضمزة قمن -69

 (.98، اًمعدد)أكصور اإلموم اعمفدي

ومعه: يمتوب اجلفود سموب اجلـي، ويمتوب اًمتقه أو اًمطريق إمم اهلل، ويمتوب طمويمؿقي اهلل ٓ  ،-كبوة حمؿد-اًمـبوة اخلومتي -64

م، 9119 = هـ4/1344ط، واًمقامين اعموقمود دياًمسقد أمحد احلسن وي ورؾمول اإلموم اعمفطمويمؿقي اًمـوس، 

 .ت أكصور اإلموم اعمفديإصدارا
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، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9111هـ=1/1349اًمـجؿي اًمسداؾمقي، اسمتسوم أمحد اعمغرسمقي، ط -63

 (.139اًمعدد)

 (94)، اًمعددَقوء اًمزيدي، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي بلم ذم أظمبور اًمصودىملم، إؾمتوذاًمـور اعم -65

، م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119 =هـ9/1344طواىمػي قمٍم اًمظفور، قمالء رزاق إؾمدي،  -66

  (.64اًمعدد)

ًمسقد أمحد احلسن، مجعه وقمؾق قمؾقه قمالء اًمسومل، اًموصقي اعمؼدؾمي، اًمؽتوب اًمعوصم من اًمضالل، ا -67

 (.165، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9119 =هـ1/1344ط

، كوفمم اًمعؼقكم اًمشقخ ومعه دوموقًمو قمن اًموصقي، واكتصوًرا ًمؾوصقي، اًموي أمحد احلسن،اًموصقي و -68

 .ًمبـون-مطبعي أيبؽس، سمػموت، إلموم اعمفديإصدارات أكصور ام،91119=هـ9/1344ط

 .اًمقامين اعموقمود طمجي اهلل، اًمشقخ طمقدر اًمزيودي، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي -69

 (.181، اًمعدد)م، إصدارات أكصور اإلموم اعمفدي9114هـ= 1/1343يوم اخلالص، قمودل اًمسعقدي، ط -71

 :مصادر االثين عشرٍة :رابعا 
 العقائد عيد الشَعة االثين عشرٍة كتب ( أ)

احلر اًمعومكم، ظمرج أطموديثه: قمالء اًمدين  سمن قمكم سمن احلسلم حمؿد سمن احلسن اهلداة سموًمـصوص واعمعجزات، إصمبوت -71

 ًمبـون.-إقمؾؿي ًمؾؿطبوقموت، سمػموتممؾمسي  م،9113 =هـ1/1395طإقمؾؿي، 

م، دار إَواء، 1991=هـ1/1311طًمغطوء، حمؿد احلسلم آل يموؿمف ا اًمعالمي اًمشقخأصل اًمشقعي وأصوهلو،  -79

 ًمبـون.-سمػموت

 م، دار اهلالل.9116 =هـ1/1397وـمبوئي احلؽقم، طأصول اًمعؼقدة، اًمسقد حمؿد ؾمعقد اًمطب -74

 .ًمبـون-م،  دار اعمرشمه، سمػموت9115 =هـ1/1396طحمؿد سمن يعؼوب اًمؽؾقـي، أصول اًمؽوذم،  -73

 هـ، كنم اعمممتر اًمعوعمي ًٕمػقي اًمشقخ اعمػقد.1/1314ط، آقمتؼودات، ًمؾشقخ اًمصدوق، حتؼقق: قمصوم قمبداًمسقد -75

إًمزام اًمـوصى ذم إصمبوت احلجي اًمغوئى، ؿمقخ اًمػؼفوء واعمحدصملم احلوج اًمشقخ قمكم اًمقزدي احلوئري، اًمطبعي اًمثوًمثي  -76

 ًمبـون.-م، مطوسمع دار اًمـعامن، سمػموت1971، هـ1491ؾمـي 

ًمؾطبوقمي واًمـنم  هـ، ممؾمسي اًمٌاج1/1394طح اًمعوعمي اعمـتظر، اًمشقخ أيوب احلوئري، اإلموم اعمفدي، اعمصؾ -77

 .ًمبـون-سمػموت واًمتوزيع،

 ي سمنيران. هـ، مريمز إسمحوث اًمعؼوئدي1391إمومي سمؼقي إئؿي، اًمسقد قمكم احلسقـي اعمقالين، اًمطبعي إومم ؾمـي  -78

 هـ، إصدار وزارة اإلرؿمود اإلؾمالمي، ىمم.1/1319طول، اإلمومي طمتى وٓيي اًمػؼقه، قمبداحلسلم حمؿد قمكم سمؼّ  -79

 م، اًمؽويً.9119هـ، 1/1394داهلل دؿمتي، طاإلمومي ذم ضمذورهو اًمؼرآكقي، قمب -81

 هـ.1/1313طي سمنيران، م اعمؼدؾممدرؾمي اإلموم اعمفدي سمؼ :شملًمقف: اسمن سموسمويه اًمؼؿي، حتؼقق اإلمومي واًمتبٍمة، -81
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 ضمواد قمكم يمسور، دار احلوراء ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع. :اإلمومي، مرشمه اعمطفري، شمرمجي -89

اعمتورم ت، عمحؿد سمن حمؿد سمن اًمـعامن سمن اعمعؾم، أيب قمبداهلل اًمُعؽؼمي، اًمبغدادي، اعمعروف سموعمػقد، أوائل اعمؼوٓ -84

 ي اًمشقخ اعمػقد.هـ، كنم اعمممتر اًمعوعمي ًٕمػق1/1314هـ، ط314

مـشورات دًمقل قق: مشتوق اعمظػر، حتؼ اإليؼوظ من اهلجعي سموًمؼمهون قمغم اًمرضمعي، حمؿد سمن احلسن احلر اًمعومكم، -83

 مو، ىمم.

، كصوص خمتورة من ممًمػوت أسمو اًمؼوؾمم اخلوئي، إقمداد: سمحوث قمؼوئديي ذم َوء مدرؾمي أهل اًمبقً -85

 ىمم.-وعمقي، إيرانهـ، ممؾمسي اًمسبطلم اًمع1/1397طإسمراهقم اخلزرضمي، 

 قدر اًمؽوفمؿي، حتؼقق: كِزار احلسن.طم، مصطػى آل ؾمقد -ه اًمسالمقمؾق-سمشورة اإلؾمالم ذم قمالموت اعمفدي -86

اًمـبي سموٕئؿي آصمـي قمنم، ذم ظمطى طمجي اًموداع، مريمز اعمصطػى ًمؾدراؾموت اإلؾمالمقي، سمرقمويي اعمرضمع  ةسمشور -87

 كنم: دار اهلدي، ىمم.م، 9116 =هـ1/1397طاًمسقد اًمسقستوين،  اًمديـي إقمغم

اًمشقعقي وومرىمفو، اعمػمزا ومضل اهلل سمن اعمػمزا كٍم اهلل، اعمعروف سمشقخ اإلؾمالم اًمزكجوين، شمؼديم  ةدشموريخ اًمعؼق -88

هـ، ممؾمسي اًمطبع واًمـنم اًمتوسمعي ًمًؾمتوكي اًمرَويي 1/1398قمكم كور اًمقعؼويب، طوحتؼقق: همالم قمكم همالم 

 اعمؼدؾمي، إيران.

هـ، ممؾمسي ىموئم آل 1/1319طمرشمه إكصوري، حتؼقق: ومورس احلسون،  واعمجتفديناًمػؼفوء ؿمقخ  اًمتؼقي، -89

 حمؿد، ىمم.

هـ، مـشورات دار اًمبذرة، اًمـجف إذف، 1/1345طشموطمقد اإلمومقي، آيي اهلل حمؿد سموىمر اعمؾؽي اعمقوكجي،  -91

 اًمعراق.

 ًمثي، سمدون شموريخ.احلؽومي اإلؾمالمقي، اإلموم اعمجوهد اًمسقد روح اهلل اخلؿقـي، اًمطبعي اًمثو -91

هـ، مـشورات ضمومعي 9/11341طدروس ذم اًمشقعي واًمتشقع، قمكم اًمرسموين اًمؽؾبويؽوين، شمعريى: أكوار اًمرصوذم،  -99

 اعمصطػى اًمعوعمقي، ىمم.

م، دار اًمبالهمي ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع، 1997 =هـ1/1319طاًمؽؼمى، حمؿد ؾمـد، دقموى اًمسػورة ذم اًمغقبي  -94

 ًمبـون.-سمػموت

أمحد سمن زين اًمدين  وع اًمـبي حمؿد وآًمه، شملًمقف اًمشقخمػصؾي طمول ىمقوم اإلموم اعمفدي ورضم اًمرضمعي سمحوث -93

م، 9116 =هـ1/1397طومراضمعي: اًمشقخ جمتبى اًمسامقمقل، واًمشقخ رايض اإلطمسوئي،  فاآطمسوئي، إذ

 ًمبـون.-ممؾمسي ومؽر إوطمد، سمػموت

، حتؼقق: أمحد سمن طمسلم اًمعبقدان إطمسوئي، اًمرضمعي سملم اًمظفور واعمعود، اعمحؼق آيي اهلل حمؿد اًمَسـَد -95

 هـ، دار زين اًمعوسمدين، إيران.1/1494ط
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اًمرضمعي، ًمؾؿػمزا حمؿد مممن سمن دوؾمً حمؿد احلسقـي اإلؾمؽماسمودي، حتؼقق: ومورس طمسون يمريم،  -96

 .إيران-ىممهـ، دار آقمتصوم، 1/1315ط

م، 1988هـ، 1318 ؾموي، شموريخ اًمطبعييمتور موؾمى اعمو، اًمد-شقعي واًمتشقعًماًمٍماع سملم ا-اًمشقعي واًمتصحقح -97

 سمدون رىمم وكنم.

 م، سمدون كنم.9119 هـ=1/1341طقمٍم اًمشقعي، قمكم اًمؽوراين اًمعومكم،  -98

م، مريمز 9114 هـ=1/1343طاًمعصؿي اًمؽؼمى ًموزم اهلل اًمعبوس سمن أمػم اعمممـلم، عمحؿد مجقل محود اًمعومكم،  -99

 ًمبـون.-اًمعطرة اًمطوهرة، سمػموت

 شقعي واعمػود اًمروائي، اًمسقد صودق اعموًمؽي، دار اًمعصؿي، اًمبحرين.اًمعصؿي سملم اعمبدأ اًم -111

 هـ، مريمز إسمحوث اًمعؼوئديي، إيران، ىمم.1/1391احلسقـي اعمقالين، طاًمعصؿي، اًمسقد قمكم  -111

 هـ، مريمز إسمحوث اًمعؼوئديي سمنيران. 1399 اًمطبعيشموريخ حمؿد رَو اعمظػر، وِمقَّي، قمؼوئد اإِلمَ  -119

كم ، اًمسقد قم-قمؾؿقي ضمومعقي ذم أصول اًمدين اإلؾمالمي قمغم َوء اًمؽتوب واًمسـي واًمعؼلدراؾمي -اًمعؼوئد احلؼي -114

 م، جمؿع اًمذظموئر اإلؾمالمقي، ىمم.1999 =هـ1/1319طاحلسقـي اًمصدر، 

قملم اًمقؼلم، اعمؾؼى سموٕكوار وإٍار، عمحؿد سمن اعمرشمه اعمدقمو سموعمومم حمسن اًمؽوؿموين، صححه واقمتـى سمه:  -113

 ًمبـون.-م، دار اعمحجي اًمبقضوء، سمػموت9111هـ=1/1349ط اًمشقخ رَو اًمعقوش،

وموئدة ضمومعي من يمتوب اًمـجم اًمثوىمى ذم أطموال اإلموم اًمغوئى، شملًمقف: آيي اهلل اًمشقخ طمسلم اًمطؼمد اًمـوري،  -115

 شمرمجي : اًمسقد يوؾملم اعموؾموي، دمؿقع: كدى اخلرس، مؽتبي شمسجقالت اًمعذراء.

ي، وؾمعد سمن قمبداهلل اًمؼؿي، طمؼؼه: اًمديمتور قمبداعمـعم احلػـي، ، ًمؾحسن سمن موؾمى اًمـَوسَمختومرق اًمشقعي -116

 م، دار اًمرؿمود، اًمؼوهرة.1999هـ=1/1319ط

-م، دار اعمحجي اًمبقضوء، سمػموت1999 هـ=1/1314طومصول من اًمعؼقدة، اًمديمتور قمبداًمرؾمول اًمغّػوري -117

 ًمبـون.

اإلموم اعمفدي، اًمـجف  هـ، مريمز اًمدراؾموت اًمتخصصقي ذم1/1395ظفور، حمؿد اًمسـد، طومؼه قمالئم اًم -118

 إذف.

حمؿد سمن احلسن احلر اًمعومكم، كؿؼه وقمؾق قمؾقه: احلوج اًمسقد مفدي اًمالضموردي احلسقـي، اًمػوائد اًمطوؾمقي،  -119

 هـ، مؽتبي اعمحاليت، ىمم.4/1349ًمشقخ حمؿد درودي، طوا

 ،، حتؼقق: اًمسقد هوؿمم احلسقـي اًمطفراين-اسمن سموسمويه اًمؼؿي-ًمؾشقخ اًمصدوق، يمتوب اًمتوطمقد -111

 هـ، ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمي، ىمم.11/1341ط

صححه وىمدم ًمه: ، -اًمصدوق-سمن سموسمويه اًمؼؿيٕيب ضمعػر حمؿد سمن قمكم سمن احلسلم يمامل اًمدين ومتوم اًمـعؿي،  -111

 م، ممؾمسي إقمؾؿي، سمػموت.1991 هـ=1/1319ططمسلم إقمؾؿي، 
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 ًمبـون.-ر سمػموتم ،دار إصم9111 هـ=9/1349طعموذا اًمغقبي؟ اًمسقد حمؿد رَو اًمشػمازي،  -119

 ىمم اعمؼدؾمي.-م، إيران9111 =هـ1/1399طٕسمحوث اًمعؼوئديي، مريمز اؿوقمي إؾمئؾي اًمعؼوئديي، جم -114

هـ، ممؾمسي اًمـنم 1/1391طخمتٍم اًمبصوئر، ًمؾشقخ قمزاًمدين احلسن سمن ؾمؾقامن احلكم، حتؼقق: مشتوق اعمظػر،  -113

 إيران.-اإلؾمالمي اًمتوسمعي جلامقمي اعمدرؾملم سمؼم

وسملم اإلموم ذف اًمدين  ،-ؿمقخ اجلومع إزهر-ل متبودًمي سملم إؾمتوذ إيمؼم ؾمؾقم اًمبنميرؾموئ -اعمراضمعوت -115

شقخ طمسلم اًمرايض، ، حتؼقق: اًمسقد قمبداحلسلم ذف اًمدين اعموؾموي، شملًمقف: اإلموم اًم-اًمعومكم

 إيران.-هـ، كنم اعمجؿع اًمعوعمي ٕهل اًمبقً سمؼم9/1316ط

هـ، كنم معووكقي ؿممون اًمتعؾقم واًمبحوث 1314اًمسبحوين، اًمطبعي إومم ؾمـي مع اًمشقعي اإلمومقي ذم قمؼوئدهم، ضمعػر  -116

 اإلؾمالمقي.

م، 9/9117سمو اًمعقد دودو، ، طاعمفدي اعمـتظر قمـد اًمشقعي آصمـي قمنميي، ضمواد قمكم، شمرمجي قمن إعموكقي: د. أ -117

 أعموكقو.-مـشورات اجلؿل، يموًموكقو

هـ، 1/1497طواإلمومقي، كجم اًمدين ضمعػر سمن حمؿد اًمعسؽري، اعمفدي اعموقمود اعمـتظر قمـد قمؾامء أهل اًمسـي  -118

 ًمبـون.-م، دار اًمزهراء، سمػموت1977
هـ، 1/1344طحمؿد اًمسـد،  ًمرضمعي ًمألئؿي آصمـي قمنم، ؾمامطمي آيي اهلل اًمشقخاعمَْفِديُّون آصمـو قمنم، مؼوم ا -119

 اًمـجف إذف.

م، سمدون رىمم، 1997هـ، 1318، شموريخ اًمطبعي: اًمـسخ واًمبداء ذم اًمؽتوب واًمسـي، حمؿد طمسلم احلوج اًمعومكم -191

 ًمبـون.-دار اهلودي، سمػموت

 كتب التفسري عيد الشَعة االثين عشرٍة)ب(

شملويل أيوت اًمظوهرة ذم ومضوئل اًمعؽمة اًمطوهرة، شملًمقف: اعمػٌ اًمؽبػم اًمسقد ذف اًمدين قمكم احلسقـي  -191

 .ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمي سمؼمهـ، 5/1341طسلم آؾمتود وزم، إؾمؽماسمودي اًمغروي، حتؼقق: اًمػوَل طم

شمػسػم اًمعقور، شملًمقف: أيب اًمـٍم حمؿد سمن مسعود سمن قمقوش اًمسؾؿي اًمسؿرىمـدي اعمعروف سموًمعقور، حتؼقق:  -199

 م، ممؾمسي إقمؾؿي ًمؾؿطبوقموت، سمػموت.1991=هـ1/1311طاًمرؾموزم اعمحاليت، اًمسقد هوؿمم 

هـ، 9/1344ط اًمعسؽري، حتؼقق: ممؾمسي اإلموم اعمفدي، اًمتػسػم اعمـسوب إمم اإلموم أيب حمؿد احلسن سمن قمكم -194

 كنم قمطر قمؽمت.

 كتب احلدٍح ًعلٌمى عيد الشَعة االثين عشرٍة)جـ(
 هـ، مـشورات اًمنميف اًمريض.1/1481طآطمتجوج، ٕيب مـصور أمحد سمن قمكم سمن أيب ـموًمى اًمطؼمد،  -193

ـقي ذم إطموديٌ اًمؼدؾمقي، حمؿد سمن احلسن احلر اًمع -195 م، ممؾمسي 1989=هـ1/1319طومكم، اجلواهر اًمسَّ

 .ًمبـون-إقمؾؿي، سمػموت
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 اًمطبعي شموريخه: قمكم أيمؼم اًمغػوري، ، صححضمزءانؼؿي)اًمصدوق(، ًمؾشقخ اسمن سموسمويه اًماخلصول،  -196

 ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمي اًمتوسمعي جلامقمي اعمدرؾملم سمؼم اعمنمومي. سمدون رىمم، م،1969هـ،1314

م، دار 1979هـ، 1499 اًمطبعي شموريخه: قمكم أيمؼم اًمغػوري، معوين إظمبور، ًمؾشقخ اًمصدوق، قمـي سمتصحقح -197

 ًمبـون.-اعمعرومي، سمػموت

 كتب الفقى عيد الشَعة االثين عشرٍة)د(
م، ممؾمسي آل اًمبقً إلطمقوء 1995=هـ1/1316طهلل قمغم اًمعبود، اًمشقخ اعمػقد، اإلرؿمود ذم معرومي طمجٍ ا -198

 اًمؽماث، سمػموت.

م، ممؾمسي إقمؾؿي 9115=هـ1/1396طضمعػر اًمطود، ٕيب آؾمتبصور ومقام اظمتؾف من إظمبور،  -199

 .ًمبـون-ًمؾؿطبوقموت، سمػموت

م، 1994هـ، 1314 اًمدين، شموريخ اًمطبعي : حمؿد ضمعػر ؿمؿسثهصححه وظمرج أطمودي ومروع اًمؽوذم، ًمؾؽؾقـي، -141

 سمدون رىمم، دار اًمتعورف.

 اإلؾمالمقي. م، مريمز اًمغدير ًمؾدراؾموت9111 =هـ1/1391طًمشقعي، قموـمف ؾمالم، ومؼفقوت سملم اًمسـي وا -141

اعمبسوط ذم ومؼه اإلمومقي، ٕيب ضمعػر حمؿد سمن احلسن سمن قمكم اًمطود، صححه وقمؾق قمؾقه: اًمسقد حمؿد شمؼي  -149

 ًمبـون.-دار اًمؽتوب اإلؾمالمي، سمػموت سمدون رىمم، م،1999هـ، 1319 ؽشػي، شموريخ اًمطبعياًم

شمـظقم: اًمسقد قمودل اًمعؾوي،  مـفوج اعمممـلم، مطوسمق ًمػتووى اًمسقد ؿمفوب اًمدين احلسقـي اعمرقمٌم اًمـجػي، -144

 هـ، كنم مؽتبي آيي اهلل اًمعظؿى اعمرقمٌم، ىمم.1316شموريخ اًمطبعي: 

ً إلطمقوء حمؿد سمن احلسن احلر اًمعومكم، حتؼقق: ممؾمسيآل اًمبق ،إمم حتصقل مسوئل اًمنميعي وؾموئل اًمشقعي -143

 هـ، كنم ممؾمسي آل اًمبقً، ىمم.9/1313اًمؽماث، ط

 ل عيد الشَعة االثين عشرٍةالرتاجه ًالرجاالتارٍخ ًكتب )هـ(
، 339ص أيب اًمػضل سمن احلسن اًمطؼمد، صححه وقمؾق قمؾقه: قمكم أيمؼم اًمغػوري،، سملقمالم اهلدى إقمالم اًمورى -145

 م، ممؾمسي إقمؾؿي ًمؾؿطبوقموت، سمػموت.9113 هـ=1/1393ط

م، دار 1984 =هـ4/1314طسمحور إكوار اجلومعي ًمدرر إظمبور وإئؿي إـمفور، عمحؿد سموىمر اعمجؾز،  -146

 ًمبـون.-إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت

هـ، 1/1394اًمدين اعمومؼوين، ط شمـؼقح اعمؼول ذم قمؾم اًمرضمول، اًمشقخ قمبداهلل اعمومؼوين، حتؼقق: اًمشقخ حمي -147

 ممؾمسي آل اًمبقً إلطمقوء اًمؽماث.

 ًمبـون.-م، دار إَواء، سمػموت1993هـ=1/1313احلوزة اًمعؾؿقي ذم اًمـجف إذف، اًمسقد حمؿد اًمغروي، ط -148

م، دار إَواء، 1984=هـ4/1314طك اًمطفراين، زرقف اًمشقعي، اًمعالمي اًمشقخ آىمو سمُ اًمذريعي إمم شمصوك -149

 سمػموت.
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 ، ٕيب ضمعػر أمحد سمن أيب قمبداهلل اًمؼمىمي، مصورات مؽتبي اًمصدوق.-يمتوب اًمرضمول-رضمول اًمؼمىمي -131

سقد أمحد احلسقـي، ًمرضمول اًمِؽٌّم، ٕيب قمؿرو حمؿد سمن قمؿرسمن قمبداًمعزيز اًمؽٌم، قمؾق قمؾقه: ا -131

 ًمبـون.-م، مـشورات ممؾمسي إقمؾؿي، سمػموت9119 =هـ1/1341ط

 م، ذيمي إقمؾؿي ًمؾؿطبوقموت سمبػموت. 9111=هـ1/1341طرضمول اًمـجور، ٕيب اًمعبوس أمحد اًمـجور،  -139

، هـ، دار احلدي1/1399ٌاحلسقـي اجلالزم، ط : اًمسقد حمؿد رَوٕمحد سمن احلسلم اًمغضوئري، حتؼققاًمرضمول،  -134

 ىمم.

ؾمـي اًمطبعي حتؼقق: اًمسقد أمحد احلسقـي، ريوض اًمعؾامء وطمقوض اًمػضالء، ًمؾؿػمزا قمبداهلل أومـدي إصػفوين،  -133

 هـ، سمدون رىمم، مطبعي اخلقوم، ىمم.1311

م، دار اًمؽتوب اًمعريب، 9117هـ=1/1398حتؼقق: حمؿد إسمراهقم، ط سمن أيب احلديد،ٓذح هنٍ اًمبالهمي،  -135

 سمغداد.

 ًمبـون.-م، مـشورات اًمرَو، سمػموت9119 هـ=1/1344طعمحؿد ضمواد مغـقي،  اًمشقعي واحلويمؿون، -136

م، دار 9119 هـ=1/1341ؾمبعي قمنم ضمزًءا، طـمبؼوت أقمالم اًمشقعي، اًمعالمي اًمشقخ آهمو سُمزرك اًمطفراين،   -137

 .ًمبـون-إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت

 هـ.17/1397طين اًمعومكم، قمكم اًمؽورا قمٍم اًمظفور، ًمؾشقخ -138

، ًمؾسقد حمؿد مفدي اعموؾموي اًمشػتي، حتؼقق: مفدي -أقمالم اًمؼرن احلودي قمنم ومو سمعدهشمراضمم -همرىموب -139

 هـ، كنم يموكون سمزوهش.1/1488 وحمؿود اًمـعؿتي، طاًمبوىمري اًمسقوين

 ًمبـون. -ـشورات اًمػجر، سمػموتمسمدون شمويخ، يب طمعػر اًمطود، اًمطبعي إومم، ٕاًمغقبي،  -151

 م، دار اجلوادين.9111=هـ1/1349طومورس طمسون يمريم،  :سمن أيب زيـى اًمـعامين، حتؼققٓاًمغقبي، -151

هـ، كنم دًمقل 1/1399احلسقـي اجلالزم، ط ومفرؾمً اًمؽماث، حمؿد طمسلم احلسلم اجلالزم، حتؼقق: حمؿد ضمواد -159

 مو، ىمم.

 هـ، كنم اًمػؼوهي، ىمم.4/1399ططود، حتؼقق: اًمشقخ ضمواد اًمؼقومي، اًمِػْفِرؾمً، ٕيب ضمعػر اًم -154

م، ممؾمسي اًمتوريخ 9118هـ، 1399 اًمطبعي شموريخ ًمزمون، إقمداد: اًمسقد قمكم قموؿمور،اموذا ىمول قمكم قمن آظمر  -153

 ًمبـون.-اًمعريب، سمػموت

 م، دار اًمتعورف، سمػموت.1995 =هـ1/1315طشقعي، طمسن إملم، مستدريموت أقمقون اًم -155

هـ، 1/1487ط قمنمة جمؾدات،اعمػصل ذم شموريخ اًمـجف إذف، إؾمتوذ اًمديمتور طمسن قمقسى احلؽقم،  -156

 ؽتبي احلقدريي، ىمم.اعم

 ًمبـون.-هنٍ اًمبالهمي، دار اعمعرومي، أرسمعي أضمزاء ذم جمؾد واطمد، ذح اًمشقخ حمؿد قمبده، سمػموت -157
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-، ممؾمسي إقمؾؿي ًمؾطبوقموت، سمػموتم1997=هـ1/1318طاًمؼـدوزي احلـػي، اًمشقخ  يـوسمقع اعمودة، -158

 ًمبـون.

 ردًد الشَعة على دعٌة الَناىُ كتب(  )ً
 م .19/19/9119احلوج طمسلم، طُمررت هذه اًمرؾموًمي سمتوريخ  رد قمغم أمحد اًمؽوـمع،ذم اًم اًمؼمهون اًمسوـمع -159

 .ىمم اعمنمومي، ـه1344ؿمعبون 17 اًمؽوراين اًمعومكم،قمكم  دضمول اًمبٍمة، اًمشقخ -161

هـ، مريمز اًمدراؾموت 1/1343اًمرد اًمؼوصم ًمدقموة اعمػؽمي قمغم اإلموم اًمؼوئم، اًمشقخ قمكم آل حمسن، ط -161

 اًمـجف إذف.اًمتخصصقي ذم اإلموم اعمفدي، 

 م.9119=هـ1/1344طأمحد ؾمؾامن،  محديي قمغم مدقمي اعمفدويي، اًمشقخاًمشفى إ -169

 .اًمشفى اًمعؾويي قمغم مدقمي اإلمومي واعمفديي، قمبداهلل اًمعؾوي -164

هـ، مريمز اًمدراؾموت اًمتخصصقي ذم 1343مو هي اًموصقي اًمتي وصػوهو سموعمؼدؾمي؟ ًمعكم آل حمسن، اًمطبعي إومم ؾمـي  -163

 اًمـجف إذف.اإلموم اعمفدي، 

اعمفدويي اخلومتي وموق زيف اًمدقمووى وشمضؾقل إدقمقوء، شمؼريًرا ٕسمحوث ؾمامطمي اًمسقد َقوء اخلبوز اًمؼطقػي،  -165

 .إيران-م، كنم سموىمقوت، ىمم9113 هـ=1/1345م: قمبداهلل معرذم، طسمؼؾ

 مصادر أهل السية: خامسا 
 عيد أهل السية عقائد ًالفرقكتب  ال )أ(

م، 1977=هـ1/1497طوموىمقي طمسلم حمؿود،  أيب احلسن إؿمعري، حتؼقق: كي، ًمإلموماإلسموكي قمن أصول اًمديو -166

 كنم دار إكصور، قموسمدين.

م، اًمرئوؾمي اًمعومي 1984 =هـ1/1314ط من أكؽر اعمفدي اعمـتظر، اًمشقخ محود اًمتورجري، اإلطمتجوج سموٕصمر قمغم -167

 اًمريوض.-سمقي اًمسعودييإلدارة اًمبحوث اًمعؾؿقي واإلومتوء واًمدقموة واإلرؿمود، اعمؿؾؽي اًمعر

حمؿد ؾمعقد دمشؼقي، ، قمبداًمرمحن -رؾموًمي ديمتوراه-اؾمتدٓل اًمشقعي سموًمسـي اًمـبويي ذم مقزان اًمـؼد اًمعؾؿي، -168

 م، دار اًمصػوة، اًمؼوهرة.9118 =هـ1/1399ط

 ، اًمؼوهرة.م، اًمدار اعمٍميي اًمؾبـوكقي9111=هـ91/1341طور مصطػى اًمشؽعي، إؾمالم سمال مذاهى، اًمديمت -169

هـ، 1394 ؼقق: أمحد سمن قمكم، شموريخ اًمطبعيٕذاط اًمسوقمي، حمؿد سمن رؾمول اًمؼمزكجي احلسقـي، حتاإلؿموقمي  -171

 ة.م سمدون رىمم، دار احلديٌ، اًمؼوهر9119

 =هـ1/1318طشعل حمؿد احلداري، أصول اًمسـي، اإلموم أسمو سمؽر قمبداهلل سمن اًمزسمػم احلؿقدي، حتؼقق: م -171

 م، دار اسمن إصمػم، اًمؽويً.1997

، جمؾد اًمؼػوري سمن قمبداهلل سمن قمكم كوس اًمديمتورأصول مذهى اًمشقعي اإِلَموِمقَّي آصمـي قمنميي، قمرض وكؼد،  -179

 هـ، سمدون دار كنم.1/1313طواطمد، 
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 /1طرمحن قمودل سمن ؾمعد، إفمفور احلق، اًمعالمي رمحي اهلل سمن ظمؾقل اًمرمحن اهلـدي، اقمتـى سمه وطمؼؼه: أسموقمبداًم -174

 اًمؼوهرة.م، دار اهلقثم، 9115=هـ1396

هـ، ظمرج أطموديثه: 791آقمتصوم، اًمعالمي اعمحؼق أيب إؾمحوق إسمراهقم سمن موؾمى سمن حمؿد اًمشوـمبي، اعمتورم  -173

 أسموقمبقدة مشفور سمن طمسن آل ؾمؾامن، مؽتبي اًمتوطمقد.

م، 9113هـ=1/1393طوَع طمواؿمقه: قمبداهلل حمؿد اخلؾقكم،  آىمتصود ذم آقمتؼود، اإلموم أسمو طمومد اًمغزازم، -175

 ًمبـون.-ؽتى اًمعؿؾقي، سمػموتدار اًم

قمبداهلل سمن قمؿر سمن ؾمؾقامن اًمدمقجي، أصل اًمؽتوب رؾموًمي قمؾؿقي اإلمومي اًمعظؿى قمـد أهل اًمسـي واجلامقمي،  -176

م اًمؼرى سمؿؽي، يمؾقي اًمنميعي أ، من ضمومعي -اعموضمستػم–شمؼدم هبو اعممًمف ًمؾحصول قمغم درضمي اًمتخصص 

 اًمريوض. -ـنمواًمدراؾموت اإلؾمالمقي، ومرع اًمعؼقدة، دار ـمقبي ًمؾ

 م.1994 =هـ1/1314طاحلسقـي، أوضمز  اخلطوب ذم سمقون موىمف اًمشقعي من إصحوب، أسمو حمؿد  -177

زهرة، دار اًمػؽر  إلموم حمؿد أيبًم د وشموريخ اعمذاهى اًمػؼفقي،ذم اًمسقوؾمي واًمعؼوئ شموريخ اعمذاهى اإلؾمالمقي -178

 اًمعريب سموًمؼوهرة.

ؿمؿس اًمدين أيب قمبداهلل حمؿد سمن أمحد سمن أيب سمؽر اًمؼرـمبي، اًمتذيمرة ذم أطموال اعموشمى وأمور أظمرة، ًمإلموم  -179

 م، مؽتبي اًمصػو، اًمؼوهرة.9111 =هـ1/1399طسمن حمؿد سمن قمثامن، حتؼقق: ظموًمد 

اًمتوطمقد وإصمبوت صػوت اًمرب قمزوضمل، ًمإلموم أيب سمؽر حمؿد سمن إؾمحوق سمن ظمزيؿي، حتؼقق: اًمديمتور قمبداًمعزيز  -181

 م، مؽتبي اًمرؿمد سموًمريوض.1993 =هـ5/1313طإسمراهقم اًمشفوان، سمن 

شموَقح اعمؼوصد وشمصحقح اًمؼواقمد ذم ذح ىمصقدة اإلموم اسمن اًمؼقم، ٕمحد سمن إسمراهقم سمن محد سمن حمؿد سمن محد  -181

 ًمبـون.-اعمؽتى اإلؾمالمي، سمػموت، هـ1316/ 4سمن قمبد اهلل سمن قمقسى، حتؼقق: زهػم اًمشوويش، ط

م، مؽتبي 9111=هـ1/1341ط حمؿد رسمقع اجلوهري، ًمعؼقدة اإلؾمالمقي، إقمداد اًمديمتوراخلريد اًمبفقي ذم ا -189

 اإليامن.

ى اًمدين اًمسقد حم آصمـي قمنميي، اًمؽوشمى اًمؽبػم اخلطوط اًمعريضي ًمألؾمس اًمتي ىموم قمؾقفو دين اًمشقعي اإِلَموِمقَّي -184

 كنم.واخلطقى، سمدون ـمبعي 

 يامن سموعمـصورة. م، مؽتبي اإل9115 =هـ1/1397طاًمشقعي واًمسـي، اًمديمتور قمؿر اًمػرمووي،  اخلالف سملم -183

مصطػى مراد،  يمتورداًمقمودل درويش،  يمتورداًمدراؾموت ذم اًمػرق اإلؾمالمقي، اخلوارج واًمشقعي،  -185

 م.9117 =هـ1/1398ط

هـ= 1/1316، طأمحد حمؿد أمحد ضمكم يمتورداًمواًمشقعي،  شموريخ اعمسؾؿلم: اخلوارجو دراؾمي قمن اًمػرق -186

 م، ذيمي اًمطبوقمي اًمعرسمقي اًمسعوديي، اًمريوض.1986
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م، 9115 هـ=1/1396در حمؿد قمطو صوذم، طؾمي مـفجقي ًمبعض ومرق اًمراومضي واًمبوـمـقي، اًمديمتور قمبداًمؼودرا -187

 دار أَواء اًمسؾف، اًمريوض.

 ًمبـون.-م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت1986=هـ1/1316طدقموة اًمتوطمقد، اًمديمتور حمؿد ظمؾقل هراس،  -188

 م، دار اًمنموق.1993 =هـ1/1313طة، ًمشقخ حمؿد قمبده، اًمديمتور حمؿد قمامررؾموًمي اًمتوطمقد ًمإلموم ا -189

حمؿد طمبقى  قمقسى أو اعمفدي اعمـتظر، ًمؾشقخ رؾموًمي اجلواب اعمؼـع اعمحّرر ذم اًمرد قمغم من ـمغى ودمؼم سمدقموى أكه -191

 اهلل سمن مويويب اًمشـؼقطي، دار اًمنموق سمجدة.

صدرهتو دار اعمـور م، أ1937 =هـ9/1466طذ حمؿد رؿمقد رَو، اًمسـي واًمشقعي أو اًموهوسمقي واًمراومضي، إؾمتو -191

 سموًمؼوهرة. 

ذح أصول اقمتؼود أهل اًمسـي واجلامقمي، شملًمقف: اًمشقخ هبي اهلل سمن احلسن اًمطؼمي اًمالًمؽوئي، حتؼقق اًمديمتور:  -199

 م، دار ـمقبي ًمؾـنم سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعوديي.1993=هـ9/1315طسمن ؾمعد اًمغومدي،  أمحد

، قمبداهلل قمبداعمحسن اًمؽميمي طمؼؼه وقمؾق قمؾقه: اًمديمتورؼي،اإلموم اسمن أيب اًمعز اًمدمشذح اًمعؼقدة اًمطحوويي،  -194

 م، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت.1991=هـ9/1311طؿمعقى إركموط، 

هـ، حتؼقق: اًمديمتور قمبداهلل 461اًمنميعي، ًمإلموم اعمحدث أيب سمؽر حمؿد سمن احلسلم أضمري، اعمتورم قموم  -193

 اًمريوض.، م، دار اًموـمن1997 =هـ1/1318طاًمدمقجي، 

م، 9113 =هـ1/1395طحتؼقق: جمدي ظمؾقف،  ارض ذم ذم اًمرواومض، اعمال قمكم سمن ؾمؾطون اًمؼوري،ؿمم اًمعو -195

 مـشورات مريمز اًمػرىمون ًمؾدراؾموت اإلؾمالمقي.

 هـ.1/1397طد إسمراهقم اًمعسول، اًمشقعي آصمـي قمنميي ومـفجفم ذم شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريم، اًمديمتور حمؿد حمؿ -196

م، إدارة شمرمجون اًمسـي، 1995 هـ=11/1315طإطمسون إهلي فمفػم، ، إؾمتوذ -ومرق وشموريخ-اًمشقعي واًمتشقع -197

 سمويمستون.-ٓهور

 م، إدارة شمرمجون اًمسـي، ٓهور، سمويمستون.1976 =هـ4/1496طإطمسون إهلي فمفػم،  اًمشقعي واًمسـي، إؾمتوذ -198

حمؿد اًمدظمقل اًمصواقمق اعمرؾمؾي قمغم اجلفؿقي واعمعطؾي، اإلموم اسمن ىمقم اجلوزيي، حتؼقق وشمعؾقق: اًمديمتور قمكم سمن  -199

 اهلل، دار اًمعوصؿي سموًمريوض.

م، دار اًمؽتى 1/9116طأيب يعغم اًمبقضووي،  :ر اعمفدي، ًمإلموم اًمسقوـمي، حتؼققاًمعرف اًموردي ذم أظمبو -911

 ًمبـون. -اًمعؾؿقي، سمػموت

= هـ9/1311طاًمشوومعي اًمسؾؿي،  يوؾمف سمن حيقى اعمؼدد ي، ًمؾشقخقمؼد اًمدرر ذم أظمبور اعمـتظر وهو اعمفد -911

 تبي اعمـور سموٕردن.م، مؽ1989

اًمَػْرُق سملم اًمِػَرق، شملًمقف: قمبداًمؼوهر سمن ـموهر سمن حمؿد اًمبغدادي، حتؼقق: حمؿد حمي اًمدين قمبداحلؿقد، شموريخ  -919

 .ًمبـون-م، اعمؽتبي اًمعٍميي، سمػموت1995=هـ1316 اًمطبعي:



 

(368) 

 

وهري، حتؼقق: اًمديمتور اًمػصل ذم اعمؾل وإهواء واًمـحل، اإلموم أيب حمؿد قمكم سمن أمحد اعمعروف سموسمن طمزم اًمظ -914

 م، دار اجلقل، سمػموت.1996 =هـ9/1316طػمة، حمؿد إسمراهقم كٍم، واًمديمتور  قمبداًمرطمن قمؿ

 ومضوئح اًمبوـمـقي، اإلموم أسمو طمومد اًمغزازم، حتؼقق: قمبداًمرمحن سمدوي، دار اًمؽتى اًمثؼوومقي، اًمؽويً. -913

كم حمؿدد اًمصاليب، : قمومؽر اخلوارج واًمشقعي ذم مقزان أهل اًمسـي واجلامقمي،  شملًمقف اًمديمتور -915

 م، دار اسمن اجلوزي سموًمؼوهرة.9117=هـ1/1397ط

اسمن طمجر اهلقتؿي، حتؼقق: مصطػى قموؿمور، مؽتبي اًمؼرآن،   قمالموت اعمفدي اعمـتظر، اإلموماًمؼول اعمختٍم ذم -916

 اًمؼوهرة.

 .م، دار اهلقثم سموًمؼوهرة9116هـ، 1397 ؾمـي ؿمؿس اًمدين اًمذهبي، اًمطبعي إومماًمؽبوئر، ًمإلموم  -917

 .ـمفور، اًمسقد طمسلم اعموؾمويإئؿي إهلل صمم ًمؾتوريخ، يمشف إٍار وشمؼمئي  -918

اظمتٍمه وهذسمه قمالمي اًمعراق: اًمسقد  ،خمتٍم اًمتحػي آصمـي قمنميي، ؿموه قمبداًمعزيز همالم طمؽقم اًمدهؾوي -919

 اعمؽتبي اًمسؾػقي سموًمؼوهرة. ،: حمى اًمدين اخلطقىحمؿود ؿمؽري إًمود، طمؼؼه وقمؾق طمواؿمقه

 م.9114 =هـ1/1343طيمر اجلـقدي، اًمعؼقدة اإلؾمالمقي، اًمديمتورقمبداهلل ؿمو مدظمل إمم -911

م، 9119=هـ5/1394ط، اًمديمتور قمكم اًمسوًموس، "موؾموقمي ؿمومؾي"واًمػروع مع آصمـي قمنميي ذم إصول -911

 دار اًمػضقؾي سموًمريوض، دار اًمثؼوومي سموًمدوطمي، دار اًمتؼوى سمؿٍم.

قحه: هؾؿوت ريؽم، يب احلسن إؿمعري، قُمـي سمتصحمؼوٓت اإلؾمالمقلم واظمتالف اعمصؾلم، ًمإلموم أ -919

 م، دار اًمـنم ومراكز ؿمتويز سمػقسبودن.1981=هـ4/1311ط

 ،م1999=هـ9/1314طد ومفؿي حمؿد، أمح رؾمتوين، صححه وقمؾق قمؾقه: إؾمتوذاإلموم اًمشفاعمؾل واًمـحل،  -914

 ًمبـون.-دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت

حمؿد رؿمود ؾمومل،  ، اسمن شمقؿقي، حتؼقق: اًمديمتورؼدرييذم كؼض يمالم اًمشعقي اًم بوييمـفوج اًمسـي اًمـ -913

 .ضمومعي اإلموم حمؿد سمن ؾمعود كنم م،1986 =هـ1/1316ط

م، دار 1997 هـ=1/1317طهـ، حتؼقق: قمبداًمرمحن قمؿػمة، 756اعمواىمف، ًمعضد اًمدين اإلرجي، اعمتورم  -915

 .ًمبـون-اجلقل، سمػموت
موكع سمن محود  يمتورداًمعوسة، إذاف وختطقط ومراضمعي: اعموؾموقمي اعمقٌة ذم إديون واعمذاهى وإطمزاب اعم -916

 هـ، دار اًمـدوة اًمعوعمقي ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع.1391 ؾمـي اجلفـي، اًمطبعي اًمراسمعي

 مٍم. -م، مؽتبي دار اًمؼرآن، اًمنمىمقي9118 هـ=9/1399، اًمديمتور قمكم اًمسوًموس، طكؼض اعمراضمعوت -917

 وًمؼوهرة.سمم، دار اًمػجر 9114 =هـ9/1343طهنويي اًمعومل، اًمديمتور مصطػى مراد،  -918

م، اًمـوذ: ؾمفقل ايمػمي ٓهور، 1984هـ=4/1314طاًموؿمقعي ذم كؼد قمؼوئد اًمشقعي، موؾمى ضمور اهلل،  -919

 سمويمستون.
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 عيد أهل السية ًعلٌمى )ب(كتب التفسري
زارة اًمشمون هـ ، حتؼقق: مريمز اًمدراؾموت اًمؼرآكقي سمو911اإلشمؼون ذم قمؾوم اًمؼرآن، اإلموم اًمسقوـمي، اعمتورم قموم  -991

 اإلؾمالمقي وإوىموف واًمدقموة واإلرؿمود سموًمسعوديي.

اًمؼمهون ذم قمؾوم اًمؼرآن، ًمإلموم سمدر اًمدين حمؿد سمن قمبداهلل اًمزريمٌم، حتؼقق: حمؿد أسمو اًمػضل إسمراهقم،  -991

 .مٍم-م، دار اًمؽماث، اًمؼوهرة1983 =هـ4/1313ط

م، 1991=هـ1/1319طديثه: سمشػم حمؿد قمقون، اًمتبقون ذم آداب محؾي اًمؼرآن، اإلموم اًمـووي، طمؼؼه وظمرج أطمو -999

 مؽتبي اعمميد سموًمطوئف، اًمسعوديي.

م، دار ـمقبي ًمؾـنم واًمتوزيع، اعمؿؾؽي 1999هـ=9/1391حتؼقق: ؾمالمي سمن حمؿد اًمسالمي، طشمػسػم اسمن يمثػم،  -994

 اًمعرسمقي اًمسعوديي.

 =هـ1/1394طهـ، 516تورم شمػسػم اًمبغوي)معومل اًمتـزيل(، ًمإلموم أيب حمؿد احلسلم سمن مسعود اًمبغوي، اعم -993

 ًمبـون.-م، دار اسمن طمزم، سمػموت9119

 .اًمدار اًمتوكسقي ًمؾـنم م،1983ط/حمؿد سمن اًمطوهر سمن قموؿمور،  ر واًمتـوير، اإلموم اًمشقخشمػسػم اًمتحري -995

هذسمه وطمؼؼه: اًمديمتور سمشور قمواد ًمإلموم اسمن ضمرير اًمطؼمي، ، -ضمومع اًمبقون قمن شملويل آي اًمؼرآن-شمػسػم اًمطؼمي -996

 م، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت.1995 =هـ1/1315طقمصوم ومورس احلرؾمتوين،  معروف،

 م، دار اًمػؽر. 1981هـ=1/1311طشمػسػم اًمػخر اًمرازي، اعمشتفر سموًمتػسػم اًمؽبػم ومػوشمقح اًمغقى،  -997

 م، اهلقئي اعمصقي اًمعومي ًمؾؽتوب.1991ؾمـي اًمـنم:  ،اضمزءً  19 عمحؿد رؿمقد رَو، شمػسػم اعمـور، -998

ن واعمبلم عمو شمضؿـه من اًمسـي وآي اًمػرىمون، ٕيب قمبداهلل حمؿد سمن أمحد سمن أيب سمؽر اًمؼرـمبي، اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآ -999

 ًمبـون.-م، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت9116 هـ=1/1397طحتؼقق: اًمديمتور قمبداهلل سمن قمبداعمحسن اًمؽميمي، 

 ي سموًمؼوهرة.مبوطمٌ ذم قمؾوم اًمؼرآن، اًمشقخ مـوع اًمؼطون، اًمطبعي اًمسوسمعي، سمدون شموريخ، مؽتبي وهب -941

اعمتورم  ،"اسمن أيب داود"ـبكم، اعمعروف سمـاعمصوطمف، ًمإلموم أيب سمؽر  قمبداهلل سمن ؾمؾقامن سمن إؿمعٌ اًمسجستوين احل -941

م، دار اًمبشوئر اإلؾمالمقي،  9119=هـ9/1394طقمظ، هـ، حتؼقق اًمديمتور:حمى اًمدين قمبداًمسبحون وا416قموم 

 سمػموت.

 يةعيد أهل الس ًشرًحى علٌو احلدٍحكتب  ()ج
هـ، حتؼقق: 738، ًمإلموم اًمذهبي، اعمتورم قموم-شمؾخقص اًمواهقوت-شمؾخقص اًمعؾل اعمتـوهقي ذم إطموديٌ اًمواهقي -949

 م، مؽتبي اًمرؿمد ًمؾـنم واًمتوزيع.1998 =هـ1/1319طأسمو متقم، 

 دار اًمػؽر.سمدون رىمم، م، 1993 =هـ1313ط/ وديٌ، ًمإلموم اًمسقوـمي،ضمومع إطم -944

ى اإلؾمالمي، ، كنم اعمؽتهـ1/1311طحتؼقق: حمؿد كوس إًمبوين، صم، قمو أيب قموصم اًمسـي ٕيب سمؽر سمن -943

 سمػموت.
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م، اعمؽتى 1978=هـ9/1498طمصطػى اًمسبوقمي،  ومؽوكتفو ذم اًمتنميع اإلؾمالمي، اًمديمتوراًمسـي  -945

 اإلؾمالمي.

ؤوط، هـ، حتؼقق: ؿمعقى إركو516ذح اًمسـي، ًمإلموم اعمحدث اًمػؼقه احلسلم سمن مسعود اًمبغوي، اعمتورم قموم  -946

 م، اعمؽتى اإلؾمالمي، سمػموت.1984=هـ9/1314طؿد زهػم اًمشوويش، حم

: قمبداًمعزيز سمن ووحتؼقؼً  وومتح اًمبوري سمنمح صحقح اًمبخوري، ًمإلموم اسمن طمجر اًمعسؼالين، ىمرأ أصؾه شمصحقحً  -947

ن سموز، رىمم يمتبه وأسمواسمه وأطموديثه: حمؿد ومماد قمبداًمبوىمي، ىموم سمنظمراضمه وصححه وأذف قمغم ـمبعه: حمى اًمدي

 ًمبـون.-دار اعمعرومي، سمػموتصمالصمي قمنم ضمزًءا، اخلطقى، 

هـ، 1971هـ=1/1491بداًمػتوح أسمو همدة، طحتؼقق: قماعمـور اعمـقف ذم اًمصحقح واًمضعقف، اإلموم اسمن اًمؼقم،  -948

 كنم مؽتبي اعمطبوقموت اإلؾمالمقي، طمؾى.

 عيد أهل السية ًعلٌمى )د( كتب الفقى
سمن صول، ًمإلموم حمؿد سمن قمكم اًمشويموين، حتؼقق: أيب طمػص ؾمومي  إرؿمود اًمػحول إمم حتؼقق احلق من قمؾم إ -949

 م، دار اًمػضقؾي، اًمريوض.9111 =هـ1/1391طاًمعريب إصمري، 

إقمالم اعموىمعلم قمن رب اًمعوعملم، ًمإلموم اسمن ىمقم اجلوزيي،  ىمرأه وىمدم ًمه وقمؾق قمؾقه: أو قمبقدة مشفور سمن طمسن  -931

 وديي.هـ، دار اسمن اجلوزي، اًمسع1/1394طآل ؾمؾامن، 

 م، سمقً احلؽؿي، دمشق.9116 =هـ1/1396طيف قمدكون اًمصواف، سملم اًمسـي واًمشقعي، اًمديمتور حمؿد ذ -931

ي اًمتؿفقد عمو ذم اعموـمل من اعمعوين وإؾموكقد، ًمإلموم احلوومظ أيب قمؿر يوؾمف سمن قمبداهلل سمن حمؿد سمن قمبداًمؼم اًمـؿر -939

 ، سمدون ـمبعي أو كنم.د اًمػالحؼقق: ؾمعقد أمحد أقمراب، حمؿهـ، حت365اًمؼرـمبي، اعمتورم قموم 

عقد رمضون اًمبوـمي، حمؿد ؾم يمقف كػفؿه؟ ويمقف كامرؾمه؟ اًمديمتوراجلفود ذم اإلؾمالم،  -934

 م، دار اًمػؽر سمدمشق.1994=هـ1/1313ط

م، دار إرىمم، اًمـؼرة، ؿمورع 1983هـ=1/1313طمؼقؼي اجلفود ذم اإلؾمالم، ًمؾديمتور حمؿد كعقم يوؾملم، ط -933

 اًمؽويً. -اًمعثامن

ؽؼمى، ؿمقخ اإلؾمالم أيب اًمعبوس شمؼي اًمدين أمحد سمن قمبداحلؾقم اًمشفػم سموسمن شمقؿقي، اعمتورم اًمػتووى اًم -935

 هـ، كنم اًمـور اإلؾمالمقي.798قموم

 م، دار اًمػؽر، ؾموريو.1989 =هـ4/1319ط صمامكقي جمؾدات،اًمػؼه اإلؾمالمي وأدًمته، اًمديمتور وهبه اًمزطمقكم،  -936

 م، دار اًمسالم سموًمؼوهرة.9119 =هـ1/1399طومؼه اجلفود ذم اإلؾمالم، اًمشقخ طمسن أيوب،  -937

م، دار اًمؽتى 9114=هـ9/1393ط ، مخسي جمؾدات،اًمػؼه قمغم اعمذاهى إرسمعي، قمبداًمرمحن اجلزيري -938

 ًمبـون.-اًمعؾؿقي، سمػموت



 

(371) 

 

هـ، حتؼقق: اًمديمتور ـمه ضموسمر 616اعمحصول ذم قمؾم أصول اًمػؼه، ًمإلموم ومخر اًمدين اًمرازي، اعمتورم قموم  -939

 ًمي.اًمعؾواين، ممؾمسي اًمرؾمو

أطمد قمنم د حمؿد ؿمويمر، أمح هـ، حتؼقق:356اعمحغم، ٕيب حمؿد قمكم سمن أمحد سمن ؾمعقد سمن طمزم، اعمتورم قموم  -951

 هـ، إدارة اًمطبوقمي اعمـػميي، مٍم.1/1437ط، جمؾًدا

هـ، حتؼقق: قمبداهلل سمن 691اعمغـي، عموومق اًمدين أيب حمؿد قمبداهلل سمن أمحد سمن حمؿد سمن ىمدامي اعمؼدد، اعمتورم قموم  -951

م، دار قمومل اًمؽتى، 1997=هـ4/1317ط ،اضمزءً مخسي قمنم قمبداعمحسن اًمؽميمي، قمبداًمػتوح حمؿد احلؾو، 

 اًمريوض.

هـ، ظمرج أطموديثه: اًمشقخ قمبداهلل 791اعمواومؼوت ذم أصول اًمنميعي، ًمإلموم أيب إؾمحوق اًمشوـمبي، اعمتورم قموم  -959

 دراز، اعمؽتبي اًمتجوريي اًمؽؼمى، مٍم.

هـ سمدون 1496 ي، قمطقي حمؿد ؾمومل، شموريخ اًمطبعيوومقه إًمزام اًمشقعي سمتحريؿفو ذم اًمنميعكؽوح اعمتعي قمؼم اًمتوريخ  -954

 رىمم، مطبعي اعمدين، اًمؼوهرة.

كقل إوـمور من أٍار مـتؼى إظمبور، حمؿد سمن قمكم اًمشويموين، ىمدم ًمه وطمؼؼه: حمؿد صبحي سمن طمسن طمالق،  -953

 هـ، دار اسمن اجلوزي، اًمسعوديي.1/1397طا، ؾمتي قمنم ضمزءً 

 قمبداًمؽريم زيدان، سمدون شموريخ اًمطبعي، ممؾمسي ىمرـمبي. ًموضمقز ذم أصول اًمػؼه، اًمديمتورا -955

 عيد أهل السية  كتب التارٍخ )هـ(
 م، مؽتبي اًمصػو سموًمؼوهرة.9114 =هـ1/1394ط ؾمبعي جمؾدات،اًمبدايي واًمـفويي، ًمإلموم اسمن يمثػم،  -956

ضمزءًا، 59حتؼقق: قمؿر قمبداًمسالم اًمتدمري،  شموريخ اإلؾمالم ووومقوت اعمشوهػم وإقمالم، ًمشؿس اًمدين اًمذهبي، -957

 .ًمبـون-م، دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت1994 هـ=9/1314ط

م، 9114 هـ=9/1393طدراؾموت ذم اًمقفوديي واعمسقحقي وأديون اهلـد، اًمديمتور حمؿد َقوء اًمدين إقمظؿي،  -958

 مؽتبي اًمرؿمد، اًمريوض.

 بعي، كنم ممؾمسي اًمرؾموًمي.اًمديمتور أمحد همؾوش، سمدون شموريخ اًمطاًمدقموة اإلؾمالمقي،  -959

م، ممؾمسي اًمرؾموًمي 9119=هـ1/1394ط، اًمديمتور أمحد أمحد همؾوش، -قمؾقفم اًمسالم-لدقموة اًمرؾم -961

 سموًمؼوهرة.

طموال صوطمى اًمنميعي، ًمإلموم أيب سمؽر أمحد سمن احلسلم اًمبقفؼي، ظمرج أطموديٌ وقمؾق أدٓئل اًمـبوة ومعرومي  -961

 م، دار اًمبقون ًمؾؽماث، اًمؼوهرة.1988 هـ=1/1318ؾعجي، ؾمبعي أضمزاء، طقمؾقه: اًمديمتور قمبداعمعطي ىم

ظمرج أطموديثه وقمؾق قمؾقه: حمؿود مفدي اًمعواصم من اًمؼواصم، اإلموم اًمؼويض أسمو سمؽر سمن اًمعريب اعموًمؽي،  -969

 هـ، مؽتبي اًمسـي سموًمؼوهرة.6/1319طى اًمدين اخلطقى، حم اإلؾمتوكبوزم، طمؼؼه وقمؾق طمواؿمقه:

 م، مؽتبي اًمـفضي اعمٍميي، اًمؼوهرة.11/9111طًمؾديمتور أمحد ؿمؾبي، ، -أديون اهلـد اًمؽؼمى-مؼوركي إديون -964
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 كتب الرتاجه ًالرجال عيد أهل السية )ً(

 ًمبـون.-سمػموت صودر، هـ، ، دار689اًمؼزويـي، اعمتورم:  حمؿود سمن حمؿد سمن اًمعبود، ًمزيمريو وأظمبور اًمبالد آصمور -963
 قمز اجلزري، اًمشقبوين اًمواطمد قمبد سمن اًمؽريم قمبد سمن حمؿد سمن حمؿد اًمؽرم أيب سمن قمكم احلسن أؾمد اًمغوسمي، ٕيب -965

 ًمبـون.-سمػموت ، اًمػؽر م، دار1989 = هـ1319ط/ ،(هـ641: اعمتورم)إصمػم اسمن اًمدين

م، 9119 =هـ1/1344طسمن طمجر اًمعسؼالين، ًمإلموم أمحد سمن قمكم  جمؾد واطمد، اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي، -966

 .ًمبـون-اعمؽتبي اًمعٍميي، سمػموت

 ًمبـون.-م، دار اًمعؾم، سمػموت15/9119طاًمزريمكم،  ػم اًمدينخلإقمالم،  -967

هـ، حتؼقق: قمؿرو 571شموريخ دمشق، ٕيب اًمؼوؾمم قمكم سمن احلسن سمن هبي اهلل اعمعروف سموسمن قمسويمر، اعمتورم قموم  -968

 م، دار اًمػؽر.1995 هـ=1315: ؾمـي اًمـنم جمؾًدا، 81سمن همرامي اًمعؿروي، 

 =هـ1/1393طدي سمن قمبداحلؾقم، ًمذهبي، اقمتـى سمه: حمؿد سمن قمقوؾمػم أقمالم اًمـبالء، ًمإلموم ؿمؿس اًمدين ا -969

 م، مؽتبي اًمصػو سموًمؼوهرة.9114

م، كنم مؽتبي اخلوكجي 9111 =ـه1/1391طتور قمكم حمؿد قمؿر، اًمطبؼوت اًمؽبػم، ٓسمن ؾمعد، حتؼقق: اًمديم -971

 سموًمؼوهرة. 

 مؽي ، دارم1989= هـ 1/1319، طاحلريب ياًمبالد زوير سمن همقٌ سمن عوشمقمعجم اعمعومل اجلغراومقي ذم اًمسػمة اًمـبويي، ًم -971

 اعمؽرمي. مؽي واًمتوزيع، ًمؾـنم
مقزان آقمتدال ذم كؼد اًمرضمول، اإلموم احلوومظ ؿمؿس اًمدين اًمذهبي، حتؼقق: اًمشقخ قمكم حمؿد معوض، واًمشقخ  -979

م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 1995هـ، 1/1316طبداًمػتوح أسمو ؾمـي، قمودل أمحد قمبداعموضمود، واًمديمتور قم

 ًمبـون.-سمػموت

 إركوؤوط ، حتؼقق: أمحد(هـ763: اعمتورم) اًمصػدي اهلل قمبد سمن أيبك سمن ظمؾقل اًمدين صالحاًمواذم سموًموومقوت، ًم -974

 ًمبـون-سمػموت اًمؽماث، إطمقوء م دار9111 هـ=1391/مصطػى، ط وشمريمي

، حتؼقق: وومقوت إقمقون وأكبوء أسمـوء اًمزمون، ٕيب اًمعبوس ؿمؿس اًمدين أمحد سمن حمؿد سمن أيب سمؽر سمن ظمؾؽون -973

 .ًمبـون-سمػموت ،م، سمدون رىمم، دار صودر1978هـ،1498 صمامكقي جمؾدات، ط/اًمديمتور إطمسون قمبوس، 

 كتب املعاجه ًاللغة(  )ز

حتؼقق: جمؿوقمي من اعمحؼؼلم، شموج اًمعروس من ضمواهر اًمؼوموس، ًمؾسقد حمؿد مرشمه احلسقـي اًمزسمقدي،  -975

 سي اًمؽويً ًمؾتؼدم اًمعؾؿي، اًمؽويً.م، ـُمبع هذا اجلزء سمدقمم موزم من ممؾم9111هـ=1/1399ط

،  مرقمى قموض حمؿد، حتؼقق: هـ471: اعمتورم،  مـصور أيب اهلروي، إزهري سمن أمحد سمن حؿدهتذيى اًمؾغي، عم -976

 ًمبـون.-سمػموت اًمعريب، اًمؽماث إطمقوء م، دار1/9111ط
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ح وحتؼقق: اًمديمتور شموَقح اعمؼوصد واعمسوًمك سمنمح أًمػقي اسمن موًمك، ًمؾُؿرادي، اعمعروف سموسمن أم ىموؾمم، ذ -977

 م، دار اًمػؽر اًمعريب، اًمؼوهرة.9111 هـ=1/1399طقمبداًمرمحن قمكم ؾمؾقامن، 

 /1سمعؾبؽي، ط مـػم هـ، حتؼقق: رمزي491: إزدي، اعمتورم دريد سمن احلسن سمن حمؿد سمؽر مجفرة اًمؾغي، ٕيب -978

 ًمبـون.-سمػموت ًمؾؿاليلم، اًمعؾم م، دار1987

: هـ، حتؼقق494: اًمػورايب، اعمتورم اجلوهري محود سمن إؾمامقمقل كٍم يباًمعرسمقي، ٕ وصحوح اًمؾغي شموج اًمصحوح -979

 ًمبـون.-سمػموت ًمؾؿاليلم، اًمعؾم م، دار 1987=  هـ 1317 /3قمطور، ط اًمغػور قمبد أمحد

 جمؾد واطمد، هـ،817اًمؼوموس اعمحقط، اًمعالمي اًمؾغوي جمد اًمدين حمؿد سمن يعؼوب اًمػػموزآسمودي، اعمتورم قموم  -981

-م، كنم ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت9115=هـ8/1396طمؾمسي اًمرؾموًمي، ق اًمؽماث ذم محتؼقق: مؽتى حتؼق

 ًمبـون.

 مفدي هـ، حتؼقق: د.171: اعمتورم ، اًمبٍمي اًمػراهقدي متقم سمن قمؿرو سمن أمحد سمن اخلؾقل اًمرمحن قمبد يبٕيمتوب اًمعلم،  -981

 اهلالل. ومؽتبي دار اًمسومرائي،  إسمراهقم د. اعمخزومي،

 م، مؽتبي اًمـفضي اعمٍميي، اًمؼوهرة.91/1999طرؾموًمي، اًمديمتور أمحد ؿمؾبي، يمقف شمؽتى سمحثًو أو   -989

حتؼقق: قمبداهلل قمكم اًمؽبػم، حمؿد أمحد طمسى اهلل، هوؿمم حمؿد اًمشوذزم،  جمؾد واطمد، ًمسون اًمعرب، اسمن مـظور، -984

 كنم دار اعمعورف سموًمؼوهرة.   

، حتؼقق: يوؾمف  سمؽر سمن قمبد اًمؼودر احلـػي اًمرازيزين اًمدين أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن أيبًمجمؾد واطمد، خمتور اًمصحوح،  -983

 اًمدار اًمـؿوذضمقي، سمػموت.-م، كنم اعمؽتبي اًمعٍميي1991هـ=5/1391ط اًمشقخ حمؿد،

 دار ،م9/1995ط، هـ696:اعمتورم، احلؿوي اًمرومي اهلل قمبد سمن يوىموت اهلل قمبد أسمو اًمدين اًمبؾدان، ًمشفوب معجم -985

 ًمبـون.-سمػموت صودر،

 م.1993هـ= 1315بعي ظموصي سموزارة اًمؽمسمقي واًمتعؾقم، ؾمـي ـماعمعجم اًموضمقز،  -986

هـ، 1318اًمدمشق، اعمتورم: يمحوًمي اًمغـي قمبد سمن راهمى حمؿد سمن رَو سمن واحلديثي، ًمعؿر اًمؼديؿي اًمعرب ىمبوئل معجم -987

 ًمبـون.-سمػموت اًمرؾموًمي، م، ممؾمسي 1993= هـ 1313 /7ط

 حمؿد اًمسالم قمبد، حتؼقق: هـ495: اعمتورم، احلسلم أسمو زي،اًمرا اًمؼزويـي زيمريوء سمن ومورس سمن مؼويقس اًمؾغي، ٕمحد -988

 اًمػؽر. م، دار1979 = هـ1499ط/هورون، 

 اًمشقبوين اًمؽريم قمبد اسمن حمؿد سمن حمؿد سمن حمؿد سمن اعمبورك اًمسعودات أسمو اًمدين وإصمر، عمجد احلديٌ همريى ذم اًمـفويي -989

 م،1979 هـ=1499اًمطـوطمي، ط/ حمؿد حمؿود - زاوىاًم أمحد ـموهر: هـ، حتؼقق616: اعمتورم إصمػم، اسمن اجلزري

 ًمبـون.-اًمعؾؿقي، سمػموت اعمؽتبي
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 عيد أهل السية كتب عامة  ()ح

أمحد مبورك اًمبغدادي،  اًمديمتور قق:احلسن اعمووردي، حتؼ إطمؽوم اًمسؾطوكقي واًموٓيوت اًمديـقي، شملًمقف: أيب -991

 م، مؽتبي دار اسمن ىمتقبي، اًمؽويً. 1989 =هـ1/1319ط

م، اعمعفد اًمعوعمي ًمؾػؽر 1991=هـ1/1319طأمحد أسمو ؾمؾقامن،  قمبداحلؿقد اًمعؼل اعمسؾم، اًمديمتورأزمي  -991

 اإلؾمالمي، أمريؽو.

 حمؿد قمامرة، دار اًمنمق إوؾمط. اًمػؽر اإلؾمالمي اعمعوس، اًمديمتورأزمي  -999

 وهرة.اإلؾمالم واًمعؼل، اإلموم قمبداحلؾقم حمؿود، اًمطبعي اًمراسمعي، سمدون شموريخ، دار اعمعورف سموًمؼ -994

 اًمديمتور اإلموم: هـ، حتؼقق365 اًمؼشػمي، اعمتورم ؾمـي اعمؾك قمبد سمن هوازن سمن اًمؽريم اًمرؾموًمي اًمؼشػميي، ًمعبد  -993

 مٍم.-اًمؼوهرة اعمعورف، اًمنميف، دار سمن حمؿود اًمديمتور حمؿود، احلؾقم قمبد

 قمبد اًمديمتور اإلموم: ، حتؼققهـ365 اًمؼشػمي، اعمتورم ؾمـي اعمؾك قمبد سمن هوازن سمن اًمؽريم اًمرؾموًمي اًمؼشػميي، ًمعبد -995

 مٍم.-اًمؼوهرة اعمعورف، اًمنميف، دار سمن حمؿود اًمديمتور حمؿود، احلؾقم

 يثه: ظموًمد سمن حمؿد قمثامن،دهـ، ظمرج أطمو751اًمروح، ًمإلموم اسمن ىمقم اجلوزيي، اعمتورم قموم  -996

 م، مؽتبي اًمصػو سموًمؼوهرة.9119=هـ1/1399ط

 وم اسمن طمجر اًمعسؼالين، كنم مؽتبي اًمؽماث اإلؾمالمي، اًمؼوهرة.اًمرؤى وإطمالم ذم َوء اًمؽتوب واًمسـي، ًمإلم -997

ؼقق: قمومر اًمشػو سمتعريف طمؼوق اعمصطػى، ًمؾؼويض أيب اًمػضل قمقوض سمن موؾمى سمن قمقوض اًمقحصبي،  حت -998

 دار احلديٌ سموًمؼوهرة. م،9113هـ، 1395 اًمطبعيشموريخ اجلزار، 

ومماد  اجلويـي، حتؼقق: اًمديمتور مصطػى طمؾؿي، اًمديمتوراعمعوزم همقوث إمم ذم اًمتقوث اًمظؾم، إلموم احلرملم أيب  -999

 قمبداعمـعم، دار اًمدقموة سموٕؾمؽـدريي. 

اًمػرىمون سملم أوًمقوء اًمرمحن وأوًمقوء اًمشقطون، ًمإلموم اسمن شمقؿقي، طمؼؼه: قمبداًمؼودر إركوؤوط، ؾمـي اًمـنم،  -411

 م، كنم دار اًمبقون، دمشق.1985هـ، 1315

م، مؽتبي أَواء 9111=هـ1/1391طن سمن كوس اًمسعدي، بداًمرمحقم، وموائد مستـطبي من ىمصي يوؾمف -411

 .اًمسعوديي -ضاًمسؾف، اًمريو

، اإلموم اًمشفوب اًمعوسمر اعمؼدد احلـبكم أيب اًمعبوس "اًمبدر اعمـػم ذم قمؾم اًمتعبػم"ىمواقمد شمػسػم إطمالم اعمسؿى  -419

مجعي،   لم سمن حمؿدهـ، حتؼقق وشمعؾقق: طمس697أمحد سمن قمبداًمرمحن سمن قمبداعمـعم، اعمتورم قموم 

 ًمبـون.-م، ممؾمسي اًمريون، سمػموت9111=هـ1/1391ط

م، 1931، كنم ؾمـي ؾمتي أضمزاءيمشف اًمظـون قمن أؾمومي اًمؽتى واًمػـون، سموؾمم طموضمي ظمؾقػي أو احلوج ظمؾقػي،  -414

 مؽتبي اعمثـى، سمغداد.
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 م، دار اًمنموق سموًمؼوهرة.9111=هـ4/1391ط: يوؾمف اًمؼرَووي، يمقف كتعومل مع اًمؼرآن اًمظقم؟ اًمديمتور -413

اعمدرؾمي اًمزروىمقي وضمفودهو ذم اإلصالح واًمؽمسمقي )دراؾمي حتؾقؾقي كؼديي(، رؾموًمي مؼدمي إمم ىمسم إديون  -415

واعمذاهى سمؽؾقي اًمدقموة اإلؾمالمقي سموًمؼوهرة ًمـقل درضمي اًمديمتوراه، من اًمبوطمٌ/قمقسى قمبداًمعوـمي قمقسى 

ر/ قمبداحلوومظ أمحد ـمه، ؾمـي قمطقوي، سمنذاف إؾمتوذ اًمديمتور/ حمؿد أسمو اًمػتوح اًمسقد اًمعويض، واًمديمتو

 م.9113هـ=1345

-م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت1985هـ=9/1315قق: مروان ىمبوين، ط، ًمإلموم اسمن اجلوزي، حتؼاعمدهش -416

 ًمبـون.

قمبد اًمرمحن سمن حمؿد سمن حمؿد، اسمن ظمؾدون أسمو زيد، وزم اًمدين احلرضمي اإلؿمبقكم، حتؼقق: مؼدمي اسمن ظمؾدون،  -417

 م، دار اًمػؽر، سمػموت.1988 =هـ9/1318طظمؾقل ؿمحودة، 

ور يوؾمف اًمؼرَووي، موىمف اإلؾمالم من اإلهلوم واًمؽشف واًمرؤى ومن اًمتامئم واًمؽفوكي واًمرىمى، اًمديمت -418

 م، مؽتبي وهبي، اًمؼوهرة.1993=هـ1/1315ط

م، سمدون رىمم، 1991هـ=1311ط/كظريي اإلمومي ًمدى اًمشقعي آصمـي قمنميي، اًمديمتور أمحد حمؿود صبحي،  -419

 .ًمبـون-اًمعرسمقي، سمػموتدار اًمـفضي 
 ، سمدون كنم.م9119 =هـ1/1341طـمه طمومد اًمدًمقؿي،  ،هذا هو اًمؽوذم، ًمؾديمتور -411

 كتب مياهج البخح العلنُ: )ط(
/ 1ط ،999ومريد إكصوري، ص. د ،أسمجديوت اًمبحٌ ذم اًمعؾوم اًمنمقمقي حمووًمي ذم اًمتلصقل اعمـفجي -411

 .اًمؼوهرة -دار اًمسالم م،9119

هـ= 1/1391، ط151دويدري، ص وطمقد رضموء: اًمعؿؾقي وممورؾمته اًمـظريي أؾموؾمقوشمه اًمعؾؿي اًمبحٌ -419

 ؾموريي. -اًمػؽر، دمشق ًمبـون، ودار -اعمعوس، سمػموت اًمػؽر م، دار9111

 .م1993ـ= ه1315 /1، ط119قمبد اهلل ؾمؿك، ص .د ،اًمبحٌ اًمعؾؿي سملم إصوًمي واعمعوسة -414

هـ= 1318 /6، ط46، 45ات، وآظمرون، صىمون قمبقداًمبحٌ اًمعؾؿي: مػفومه وأدواشمه وأؾموًمقبه، د. ذو -413

 إردن. -م، دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتوزيع1998

م، دار اًمـفضي 1983هـ= 1313 /4، ط439، د. قمكم ؾمومي اًمـشور، ص مـوهٍ اًمبحٌ قمـد مػؽري اإلؾمالم -415

 .ًمبـون-سمػموتاًمعرسمقي، 

، 38قون، ود. قمثامن حمؿد همـقم، صمـوهٍ وأؾموًمقى اًمبحٌ اًمعؾؿي )اًمـظريي واًمتطبقق(، د. رسمحي مصطػى قمؾ -416

 إردن. -م، دار صػوء ًمؾـنم واًمتوزيع، قمامن9111هـ= 1391/ 1ط
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، ؾمؾسؾي دقموة احلق، اًمسـي 64مـفجقي اًمبحٌ اًمعؾؿي وَواسمطه ذم اإلؾمالم، د. طمؾؿي قمبداعمـعم صوسمر، ص -417

 هـ.1318مؽي اعمؽرمي  -، راسمطي اًمعومل اإلؾمالمي184اًمسودؾمي قمنم، اًمعدد: 

 ىرتىت مٌاقع اإل-سادسا 
 org.www.ALSADA قمغم اًمراسمط اًمتوزم:، -ضمـد اعمرضمقعي-ؿمبؽي اًمسودة اعمبوريمي -418

 Mahdi.com-www.M، قمغم اًمراسمط اًمتوزم: مريمز اًمدراؾموت اًمتخصصقي ذم اإلموم اعمفدي -419

 khomeini.com-www.imam ؿقـي، قمغم اًمراسمط اًمتوزم:موىمع اخلُ  -491

 .almahdyoon.orgwww: قمغم اًمراسمط اًمتوزم اإلكؽمكً فديلم قمغم ؿمبؽياعموىمع اًمرؾمؿي جلامقمي اعم -491

 .alhakeem.orgwwwاعموىمع اًمرؾمؿي ًمؾحؽقم، قمغم اًمراسمط اًمتوزم:  -499

 .comwww.learer.irاعموىمع اًمرؾمؿي ًمؾخومـئي، قمغم اًمراسمط اًمتوزم:  -494

 www.Sistani.org: ، قمغم اًمراسمط اًمتوزماعموىمع اًمرؾمؿي ًمؾسقستوين -493

 .alameli.orgwww اسمط اًمتوزم:اعموىمع اًمرؾمؿي ًمؾشقخ قمكم اًمؽوراين، قمغم اًمر -495

 www.alfayadh.orgاعموىمع اًمرؾمؿي ًمؾػقوض، قمغم اًمراسمط اًمتوزم: -496

  www.alnajafy.comاعموىمع اًمرؾمؿي ًمؾـجػي، قمغم اًمراسمط اًمتوزم: -497

 www.alsadrain.comموىمع اًمَصْدَرين، قمغم اًمراسمط اًمتوزم:  -498

 www.mezan.net موىمع اعمقزان قمغم اًمراسمط اًمتوزم: -499

 ar.wikipedia.org قمغم ؿمبؽي اإلكؽمكً، ورسموـمفو:-اعموؾموقموة احلرة-موىمع ويؽقبديو -441

 
 : اجملالت سابعا 
قم، وهي جمؾي قمؼوئديي قمومي، شمصدر قمن أكصور اًمسقد أمحد احلسن، ذم يوم اًمثالصموء من يمل اعمستؼجمؾي اًمٍماط  -441

 أؾمبوع.

 جمؾي اًمػتح، صحقػي إؾمالمقي أؾمبوقمقي، صوطمبفو وحمررهو: حمى اًمدين اخلطقى، أقمداد اًمعوم اًمسوسمع قمنم. -449
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 339 من مصادر الترشيع طـد آثـي طرشية العؼلثاىيًا:  155

 341 كظرة ادفديني إىل العؼلثالجًا:  156



 

(744) 

 

َقعة  طؼؾقان أم رشطقانرابعًا:  157  341 ؟احلسن والؼبح طـد الشِّ

 342 العؼل طـد ادفديني لقس مصدرًا من مصادر الترشيعخامسًا:  158

 344 املبخح الزابع: قول اإلماو وفعلُ 159

 344 در من مصاد الترشيع طـد ادفدينيالقامين مص أواًل: 161

 344 الؼرآن القامين هو الطريق لػفمثاىيًا:  161

 345 القامين وجوب صاطة  ثالجًا: 162
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 418 يرى آثـا طرشية أن القامين جاء بغرائب وطجائبرابعًا:  215
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