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 مقّدمة املركز

 والصمم   العممني،   رب   هلل واحلممم  الممنم،   الممن   اهلل بسمم 

 الطممنيين،   الط، بمم  وآلمم  حمّممم  أمجعمم  اخللمم  أرشف عمم ى  والسمم  

 رب   آممم  المم ،   ،مم   ق،ممني  إلى  أمجعمم  أعمم ا    عمم ى  المم ا   واللعمم 

 .العني، 

 من ممني ملك ت، مم   وأشممصني    ن ران، مم  شممص     K الب،مم  أيمم 

ممم     ُوِجممم    وألجل مممني  نممم را   ،تممم و     اخل لممم   مسمممنيُب  وإل، مممني الك 

 بم،ممهنا   اخلممر ُوِضمم    رأومم   وقلمم    ر مم  شممهنيي   م،ممني    و،نط مم  

 .مكم    وغّذويني ألسنت   رب ع ع ى  ا،عنو  ون م   ع ال   وهنان ه

 إلم،   ،نقم ى  وال السم،  عمن   ،نحم رُ ) سمنيةا  قمنية    يم ا   أن ار  

 آة  أبنمممني  أبممم ا   عممم ى  تصمممط    وممموله ي   اخل لممم  ألهممم ا  (الطمممر

 .عني  ،  وبمغنينم   سني ل   مستنج ،  متعل م 

    ات بممنيع عمم ى  وممنةا   جيممنو  وال ممم اال   عمم ى  أممم ا   ُ،كِنيمم   ال

 رآيمم   ممم  كمم    قلمم    و،شممغ  إلمم،   اسممتم  ممم  كمم    مممب    ُ، ، مم 

 ن م   ممني وم   ُيم  العل،مني  وكلممُت   الصم   وطمن،ُ    احلم    من ج  

 .األرض وأوتنية السام  أن ار ُي  التول،   م  ُ، ني  مني وةو 

 مممنير التمم  األرسار يممذه أممم يمم   Qا،جتبمم   احلسمم  واإلمممني 

 وبممنيع قنارا ممني يف احلكممم  وجمم  عمم  الممبع  وغهمم  معننييممني يف الكثممر

 واالوممءا ا  الكممذب ُ،سممط نو  وناممم ا غممري  بمم ن،ني ة،ممن   آخممنو 
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 ا،نصمم    احل مم  ممم    ،تجمنيو  ومل الع مم  ممم    بعضم ني جممنيو  والتمم  عل،م 

 .النسنيل  ب،  ع ى 

 التصّصصمم،  لل راسممني  Q احلسمم  اإلمممني  منكممهن ايممت    وقمم 

 بشممو  ُتعن مم ى  التمم  ا،صط طممني   ،مم وحت وال راسممني  البحمم   بكتنيبمم 

 إلى  بنيإلضممنيو  وكتّ،بممني  كتمم  يف ونشمممنيني Q ا،جتبمم ى  احلسمم  اإلمممني 

 التنيبعمم  االجتامعمم  الت اصمم  وصممهحني  االنءنمم  م اقمم  عمم ى  نشمممنيني

 .للمنكهن

 التممم  األُخمممن ى  واإلع م، ممم  الث نيو، ممم  النشمممنيطني  إلى  بنيإلضمممنيو 

 العمهنا  جممنيل  وإقنيمم  الهنّ،م  نيم، التصم نشممن خم   مم  ا،نكهن  ني ،   

 التمم  والث نيو، مم  العلم، مم  وا،سممنيب ني  والنمم وا  ا،حممنيتا  وع مم 

 خل مم  لنمني تعمنيلى  اهلل ت و، مني  مم  وغريمني K الب،م  أيم  بهكمن تثن ى 

 .Q ا،جتب ى  احلس  حمّم  أيب ا،ظل   اإلمني 
 تلمم  ي أممم  ال ممنير  عهن،ممهني ،مم ،  بمم  الممذي الكتممنيب ويممذا

 احلسم  اإلممني  شصصم،   ب،مني  إلى  إال    م ف ال والتم  أ،نعم  التم  الثامر

 ا،كتبمم  ولنومم   ا،شمممِنق  ون ام، ممني ا،ضمم،   أبعنيةيممني بكمم    Q ا،جتبمم ى 

 Qا،جتبم ى  احلسم  اإلممني  شصصم،   عم  وةراسمني  ببحم   اإلسم م،  
 .والس اة الت و،  اهلل وم 

س  احلس،ن،  العتب                                                             ا،   

 التصّصص،  لل راسني  Q احلس  اإلمني  منكهن                         

 اخلنسني الس،  حمم  ج اة  كنيظ                                       



 

 مشكلة البحث

اإلمممني  الثممنيا يف الهكممن المم ،ن   Qاحلسمم  ا،جتبمم  ،عمم  اإلمممني  

ن  ب،نممم  وبممم  أخ،ممم  اإلممممني  ماإلمنيمممم  قممم  انحصممم  ألاإلسممم م  

منممذ نع ممم  أظهممنيره وقمم  خصمم  اهلل تعممنيل  ممني عمم  طن،مم   Qاحلسمم 

سمم  واحلسمم  إمنيمممني  قنيمممني أو احل) :م،ممنام قممني  Nالنسمم   الكممن،  

 .قع ا(

م  و،ني كنين  اإلمنيم  قم  جعلم  لم  مم  اهلل تعمنيل  مم   عل،م وُنص 

الهكممن المم ،ن  والع ني مم ي و ممذا ،عنمم  أ ممني تشممك  جمممم   Nالنسمم   

وذلمم  أ  م ممني  اإلمممني  ،نبغمم  أ  ،تصمم   ممذه   نا عموالسمم،نييس والشمم

 الصممهني  الهكن،مم  التمم  تإليلمم  لقمنيممم   وقمم  نبمم  وكممن اإلمممني  ممم 

مصمم ر إمممني  و   مممم   واممممماجتممنيي  إال أ ممام ،لت ،ممني  يف ن طمم  ض

 اللمذ،  Q ووكمن اإلممني  عمن بم  أيب طنيلم  Nالنسم    ي  وكن وام 

ثمم  ممم  اهلل  Q اسممتم ا منطمم  الع مم  واألمكممني  ممم  األممم  جنا ،مم 

ن،ع  والع ني مم ي والسمم،نييس مسممبحنين  وتعممنيل  وممر  مصمم ر احلكمم  التشمم

  .والهكني ،نطل  م  رساج وام 

يف اجل مم  األخممن  ،سممت   اإلمممني  علممم  الهممذ يف    العلمم  ممم  

  إذ مل خيضمم  اإلمممني Q  عممن موأب،مم  ا،نتضمم Nجمم ه النسمم   حمممم  
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إل ال راسمم  والتحصمم،  العلممم  ممم   Kواأل ممم  كنيومم   Qاحلسمم  

و مم   ممذه   ممممني ،ثبمم  أم ،ممت   بنيإلمنيممم   جنيمعمم  أو معلمم  أو م رسمم 

ه  الصمم،غ  ،مكمم  أ  نطلمم  علمم،   أ مم  قمم  ةّرسمم ا العلمم   ومل ، رسمم 

 يف استحصني  العل  وا،عنو  وا،نط . وي  مني ،ثب  أ ني منيل  ننيةر  

تتمم،ل لنممني ا،جممني   Qاحلسمم  شصصمم،  اإلمممني   إ  يممذا التهممنة يف

إلثنير  كم  مم  التسمني ال  مم   يمذه الشصصم،  الهمذ  التم  تسملم  

وتثب،مم  رشا مم  اهلل يف األرض بعمم    منصمم  ال ،ممنية  يف مكمم  ا،سمملم 

  وال ،مكننمني أ  ننكمن أنم  ُخما  بمنيلكثر Qاستش نية والم ه اإلممني  عمن 

  احلك،ممم  التمم  تإلكمم  أنمم  ن،ه  واألقمم امممم  األمنية،ممن النب ،مم  الشمم

ب صممه  قني مم ا ومنظممنا ب أيمم  اجلنمم   وإنمم  ا،ممتمك  من ممني سمم،  شممبني

  م،من Qومهكنا لك  ،كم   إمنيممني للمسملم  بعم  مكم  اإلممني  عمن 

ممم  ب،مم  كممني  حمطممني مبمم    اسممت   كمم  عل ممم  وأوكممنيره وآرا مم 

ونشمو نشمو   علم،م  ة،ن،م  حمنيطم   نيلم  مم  ال  سم،  لمذا كمني   Qجنا ، 

ممر    ا ومنظممنا ومهكممنا يف  منينمم   غممرقني مم مل  أ  التممنير،ا اإلسمم م  ا،ُس 

،نصمم  شصصمم،ت  بسممب  احل مم  والنغبمم  يف امممت   السمملط  ةو  آ  

لمذل  ممنيو  جنييم ا طمم  يمذه الشصصم،  ل رجم  أ مني  Kا،صطه  

ق  أثن  عم  الكثمر مم  أبنمني  الطني هم   وممذا السمب  بنيلمذا  تصم   

نيضممم  وا،نصمممه  ال   ممم  ل ارسممم  يمممذه الكثمممر مممم  العلمممام  األو
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الشصصممم،  مممم  خممم   سمممام ني وخصني صممم ني ال اخل،ممم  واخلنيرج،ممم  

حل مم  والطممم  ،عممنيمل شصصمم،  وم اقه ممني ا،ب  ،مم   وبممنيلنغ  ممم  ذلمم  ا

و مم  وجمم  البنيمممن أ  يممذه الشصصمم،  مممني ممم  ا،كنينمم  الهكن،مم   اإلمممني 

من مني المم رو  أل  نسممت    والتنيرخي،م  والع ني  ،م  والس،نيسمم،  ممني ،إليلنمني

نع  مك  ممني تنكمم  بصممم  يف تممنير،ا ا،سمملم  مممني  المم  مشمم  والعممن

وواضح  حل  ال،م    وعم  ووم  ممني ت م   صمنيح البنيممن عنم ا  بحثم  

ال اقمم  السمم،نييس احلسمم  بمم  اإلمممني  ) :ا، سمم   بممنيلعن ا  التممني  بممم

 (. والبنني  الع ني  ي

 :أمهية البحث

ث  وال ارس  ورجني  العلم  تكم  أمه،  يذا البحن بون  ،ه،  البنيم

 .Kواألةب والس،نيس  والع ني   وا، تم  بشو  األ م  األط نير 

 :هدف البحث

هيممم ف يمممذا البحمممن إل الكشممم  عممم  التممموثرا  الهكن،ممم  

ب صممه  قني مم ا  Qاحلسمم  بمم  عممن  والع ني  ،مم  والس،نيسمم،  لقمممني 

 ومنظنا يف األم  اإلس م، .
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 :حدود البحث

 والةت  مت  استش نيةه.م  احلدود الزمانية:  -1

 ب  الك و  والشني . احلدود املكانية: -2

السممم،نييس يف منيي،ممم  الهكمممن الع ني ممم ي واحلدددد املعيدددع  :  -3

 .Qاحلس  شصص،  اإلمني  

 : املصطلحات

)بت ضمم،ل الشمم،ا الطمم يس( ،سممتهنية منمم  أمممنا : أممم مهني  اإلمددا :

  أنمم... والثممنيا أوعنيلمم  وأق المم  ممم  م،ممن قممني  ووعمم  أنمم  م تمم   بمم  يف

 .(1)،    بت بر األم  وس،نيست ني(

يمم  منهنلمم   Q : ، مم   اإلمممني  عممن بمم  م سمم  النضممنياإلمامددة

األنب،ممني   وإر  األوصمم،ني   إ  اإلمنيممم  خ ومم  اهلل عممهن وجمم  وخ ومم  

 Lوم مني  أممر ا،مإلمن  وممرا  اإلممني  احلسم  واحلسم   Nالنس   

                                                           

 .149منيت  كن،  ج،نية  / .ة -اإلمني  عن يف كتنيبني  ا،سترشق  ((1
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سمم  اإلسمم   ... أ  اإلمنيممم  أمنيممم   مممني  المم ،  ونظممني  ا،سمملم إ  اإل

 .(1)الننيم  وونع  السنيم 

يف ر،نيسم  ا،سملم  بعم   Nعم  النبم   ي  الن،نيبم  العنيمم  :اخلليفة

وونيت   ول  عم  النمني  الطنيعم  وللنمني  عل، مني العمم  بكتمنيب اهلل وسمن  

 .N(2)رس ل  

سممر   أو يمم  الهعمم  الممذي (: يمم  الطن، مم  وال)لغمم  :الُسددة ة

بمم  قمم   بعمم ه ق،مم : يمم  الممذي ممم    وكمم  ممم  ابتمم أ أمممنا ع، تمم   بمم 

 .(3)سن 

نع،   ويمم  أعمم  ممم  م(: يمم  الطن، مم  الشمم)اصممط مني الُسددة ة

 .(4)ال اج  وا،ن وب  وق  تطل  كثرا ع  ا،هنوض

قمم ال أو وعمم  أو ت ن،ممنا   Nمممني رشعمم  النسمم   ) (:السددةة عا ددا

 ونم ب إل،م  مممني مل ،نطم  بم  الكتمنيبو م  عنم   Nوي  مني أمن ب  النبم  

 .(5)،هن(العهن
                                                           

 .نه  ا،ص ر والصهح  ((1

 .182الش،ا رايض آ  ،نيس   / -صلل اإلمني  احلس  ((2

 .225 / 13ج/ -ني  العنب الب  منظ رلس ((3

 .184سع ي أب  مب،   / .ة -ال نيم   اله    ((4

 .نه  ا،ص ر والصهح  ((5
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  Nيممم  اخلمسممم  الكمممنا  المممنر : رسممم   اهلل  :أهدددل البيددد 
 Qاحلسمم  إلمممني  وا Pوالسمم،   ونيطممم  الهنيممنا   Qواإلمممني  عممن 
خلم ري وأنم  اوقم  قمني  يف يمذا المنأي أبم  سمع،  ) Qواإلمني  احلس  

بمم  منيلمم  ووا لمم  بمم  األصمم    وأ  ا،ممإلمن  سمملم   وأ  ا،ممإلمن  

لنبمم   وسممع  بمم  أيب وقممني   والهصممن عني شمم   وابمم  أيب سمملم  رب،مم  ا

وال نطبمم  يف  ني يف الكشممنيف موالهنخمشمم  الممنا ي يف التهسممر الكبممر

اجلممنيم  ألمكممني  ال ممنآ   والشمم كنيا يف وممتل الغمم ،ن  والطممني يف 

جممنيم  الب،ممني  عمم  توو،مم  ال ممنآ   والسمم، ط  يف المم ر ا،نثمم ر  وابمم  

والمممذيب  يف مجمممن العسممم  ا يف اإلصمممنيب   واحلمممنيك  يف ا،سمممت ر   

 .(1)تلص،ص   وأ   ب  منب  يف ا،سن (

اخلمسمم  الكممنا   :و،عت مم  الشمم،ع  اإلمنيم،مم  إ  أيمم  الب،مم  يمم 

 Pوالسمم،   ونيطممم  الهنيممنا   Qواإلمممني  عممن   Nالممنر : رسمم   اهلل 
والتسممع  ا،عصمم م  ممم  ذر،مم   Qواإلمممني  احلسمم   Qاحلسمم  واإلمممني  

 احلس .

* * 

  

                                                           

 .18حمم  ب، م  م نا   /  - اإلمنيم  وأي  الب،  ((1



 

 املقدمة 

بحمن الهكمن السم،نييس والبنمني  العني م ي عنم  االممني  تننيو  يمذا ال

منيولمم  و،مم  أ  اكمم   أم،نممني  عمم  ا،ممن   ا، ضمم ع  ومم    Qاحلسمم  

وأم،نمني  عم    وملتهنممني  البحمن العلمم  بع،م ا  عم  الع اطم   أم،  عنم 

 .ال ثني   التنيرخي،  ةو   ،نية  أو ن صني 

ممم  والةتمم  متمم   Q  كنينمم  م،ممني  االمممني  احلسمم  ا،جتبمم   ممل

وال قممني    بنيألممم ا ستشمم نيةه م،ممني  متم،ممهن  ون،مم   ممم  ن ع ممني منيولمم  ا

 .البنير  

،نضمم  ممم   N،عمم،يف يف كنمم  جمم ه حمممم   Qويممني يمم  احلسمم  

لسممنين  احلكممم  والع ،مم   والعلمم  و،ممما ممم  ا ممني  ،مم ه ال مم   واالراة  

والثبمممني  و،مممتعل  مممم  قب تممم  لممم  يف ثغمممنه االةب النو،ممم  ومكمممنير  

 Lونيطمم  الهنيممنا   وأممم  أمممر ا،مإلمن  االخم   و،ن مم  مم  اب،مم  عمن
 .الذي ط نه اهلل وأذي  عن  النج  يف ب،  النب  

كممام عنونممنيه مثممنيال  للصلمم  والهضممني    Qل،كمم   احلسمم  ا،جتبمم  

 .ونم ذجني  للءب،  ا،حم ،  والهت   العل ، 

 إلثبممني ،كممن  ج مم ا  متم،ممهنا    .. بكمم  ت اضمم .ويممذا البحممن

و،مم     ا،تعمم ة  بوبعنيةيممنينو  م  االمممني  ا،شمما،ظل م،مم  الكممن  يف مسممر
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للجنينمم  االخ قمم  والع ني مم ي الممذي أقنيممم  االمممني  شممنيخمني  نصمم،ب  

و،عمممنض   االوىف مممم  البحمممن يف جممممنيال  شمممت  وشمممإلو  متم،مممهن 

م،مم  ممم  الس،نيسمم  االم ،مم  الطني شمم  بكمم  خملهني ممني  البحممن ،شممنيي 

 .لطغ،ني السلب،  يف البذخ والعبن واالرساف واجل ر والظل  وا

وكنينمم  طب،عمم  يممذا ا، ضمم ع يف تشممعبنيت  ا،ن ج،مم  ا  انممتظ  يف 

 .ث ث  وص  

 :وكني  الهص  االو  بعن ا 

 .((Qالسام  التنيرخي،  لشصص،  االمني  احلس  ))
  :وكني  الهص  الثنيا بعن ا 

نييس والممم ،ن  لشصصممم،  االممممني  منجع،مممني  الهكمممن السممم،))

 .((Qاحلس 
 .((ةراس  االم ا )) :وكني  الهص  الثنيلن بعن ا 

* * 

 

  

  



 

 

 

 الفصل األول
السمات التارخيية لشخصية 

 Qاحلسن اإلمام 
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سمممممنيه بممم    Qإلمممني  احلسمم  بمم  عممن بمم  أيب طنيلمم  ا :اسممم 

عممن  :  وأبمم ه(1)(مل ،عممنف يممذا االسمم  يف اجلنييل،مم و)  Nرسممم   اهلل 

وأممم   .Nابمم  عمم  النبمم  حمممم   Qابمم  أيب طنيلمم   Qأمممر ا،ممإلمن  

وجمم ه   Nابنمم  النبمم  حمممم   Pونيطممم  الهنيممنا  سمم،   نسممني  العممني،  

 .Nأشمممنف وأقمممنب نسممم  لمنسممم   اهلل . ويممذاNرسمم   اهلل  ألممم 
وج تمم  ألممم   .Qوجممم ه ألبم،ممم  أبممم  طمنيلممم  بممم  عبمم  ا،طلمم  

 Pوج تم  ألب،م  ونيطمم  بنم  أسم  بم  ينيشم   Pخ جي  بنم  خ ،لم  
وأخ اتممم  ألمممم  وأبم،مممم   .Qوأخممم ه ألمممم  وأب،ممم  اإلممممني  احلسممم  

أبممم  ممحممممممممم  كمنمممّنيه بم مممني   كمنم،متممم .أ  كملمثممم    P ،منممم 

  وأشمم ن أل نيبمم : الت مم   الهنكمم   (3)وال كن،مم  لمم  غريممني N(2)رسممم   اهلل 

وكممني  ن مميف  .Nالسممب   ا،جتبمم   والسمم،  الممذي ل بمم  بمم  رسمم   اهلل 

 (.العهن  هلل وم ه) خنيمت 

ولمم  بني، ،نمم  ل،لمم  النصمم  ممم  شمم ن رمضممني  سممن  ثمم   

الل مم   :و ممني  Nبمم  إل رسمم   اهلل لل جممن   ويمم  بكممن ألب ،مم   وجمم   

                                                           

 .29الش،ا رايض آ  ،نيس   / -صلل اإلمني  احلس  ((1

 .5الب ذري  / - رشاف اجلهن  الثنيلنأنسنيب األ ((2

 .29الش،ا رايض آ  ،نيس   / -مني  احلس صلل اإل ((3
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إا أع،ممذه بمم  وولمم ه ممم  الشمم،طني  الممنج،   وأّذ  يف أذنمم  ال،منمم   

 وأقني  يف ال،رس   وسامه مسنني   وع  عن  كبشني.

نبني  بحممممن   أةعممم  الع،نممم   سممم   م  مشمممأبممم،  Qوكمممني  

نب   كممن اللح،مم   ذا ووممن   وكممو  عن مم  إبن،مم  ماخلمم ،   رق،مم  ا،شمم

بمم  ا،نكبمم   ربعمم   لمم،  بنيلط ،مم   ،   بع،مم  مممنيوضمم   عظمم،  الكممناة

خيضممم  وال ال صمممر  مل،حمممني   مممم  أمسممم  النمممني  وج مممني   وكمممني  

 بنيلس اة  وكني  جع  الشعن  مس  الب  . 

 Qم،ممن ذكممن اإلمممني  عممن  Nوكممني  أشممب  النممني  وج ممني بممنيلنب  
  .(1)(مني ب  الص ر إل النأ  Nاإلمني  احلس  أشب  بنس   اهلل )

ط،لمم  م،نيتمم   وشمم   معمم  منوبمم   Qمممر ا،ممإلمن  ال   أبممنيه أو

الممث  : اجلممم   صممه   الن ممنوا . ويف روا،مم  أخممن  أنمم  اشممء  يف 

خ لمم  بنمم  منظمم ر بمم   بممني   معنكمم  ال نيةسمم، . وممم  أشمم ن  وجنيتمم 

ن م،ممم   وأ  بشمماهلل التالههنار،مم   وأ  إسممحني  بنمم  طلحمم  بمم  عب،مم  

   ،مم   وجعمم   بنمم  أيب مسممع ة ع بمم  بمم  عمممنو األنصممنيري ويمم  أ

بن  األشعن ب  ق،   ومهصم  بنم  عبم  المن   بم  أيب بكمن  وينم  

                                                           

 .3779احل ،ن  659 / 5ج/ -سن  الءمذي ((1
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ونسم  النمني  لم  ممني شمني  مم  وال ،ع م  أنم  )  (1)بن  س ،  بم  عممنو

ن بممام ومم،   مبممثام  أو عشمم -لتعنيقمم  ا عمم  -اخممتا ممم  الهنوجممني  

أم ممني  أوالةه. ويممذا الممهنواج اسممت عت  ظممنوف رشع،مم  حمضمم  ممم  

الممهنواج والطمم   معممني  وذلمم  ةل،مم  سمممت ني  شممو ني أ  ،كثممن و، ممني

و،إلكمم  البنيمممن ينممني أ  تعمم ة الهنوجممني  وط ق مم  يف ذلمم   (2)(اخلنيصمم 

ن م،ممن مال قمم  مل تكمم  ُسممب   إذا مممني تمم  ق،نيسمم ني بم ،ممني  ذلمم  العصمم

كممني  لعمممن بمم  اخلطممنيب )يف كتممنيب تممور،ا المطبمممممني أنمممم  ُذكِممن  

ام  بمم  عهممني  ن  ممم  النسممني  ولعممن بمم  أيب طنيلمم  تسممع  ولعممثمعشمم

   كام أ  الهنواج ي  ُسن    ول،  ُسب  .(ثامن، 

ل ممنيسممممم   وعبمم  اهلل  ا ،ممم   واحلسمم   وعمممممنو  و وأوالةه

  . احلس  األثن   وطلح   ووعب  الن 

وجني  مم  ع بم  مم  ول ،م  احلسم  و ،م   وال ،صمل االنتسمنيب )

أ  عبمم  اهلل   أ  احلسمم   أ  احلسمم   ونيطممم   وبننيتمم  (3)إل،مم  ممم  غرمهممني(

                                                           

 .101عن حمم  عن ةخ، / -أ متنني ((1

 .30 -29الش،ا رايض آ  ،نيس   /  -صلل اإلمني  احلس  ((2

 .30/،نيس   الش،ا رايض آ   -صلل اإلمني  احلس  ((3
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وكنيتبمم  عبمم    Nممم ل رسمم   اهلل   سمملم   رق،مم   وب ابمم  )سمهممم،ن ( أ

 اهلل ب  أيب راو . 

ن،  ممم  شمم ن رمضممني  سممن  موب ،مم  بنيخل ومم  يف احلممنيةي والعشمم

 41األول سممن    لل جممن   وصممنيلل معنيو،مم  يف النصمم  ممم  مجممنية 40

ممم  يف السممنيب   Qلل جممن  بعمم  أ  تبمم  المم ي  يف أصممحنيب . وتمم يف 

 .لل جن  50ش ن صهن سن  

يف الب ،مم  عنمم  ج تمم  ونيطممم  بنمم  أسمم  ب صمم،  منمم    Qوةومم  

يف  Kوقبمم ر األ ممم   سممن   ويمم   قممنه Q 10وكنينمم  ممم   إمنيمتمم  
 يم.1344الب ،  يف الثنيم  م  ش ا  سن  

  :بوكثن م  م ض  Kوق  ذكن ال نآ  الكن،  أي  الب،  

دَ  فهيد ه ﴿قني  تعنيل:  -1 ْ  َحاَّ  ْهل د ه  َفَمد َْ ال  د
َِ مه دده مدا َّداَ   ْ ََ   ْ د

مه

ُفَسدددةا  سددداَ ُك   َوَأن 
ةددداَ ُك   َونهسددداَ نا َونه  َ ةاَ ندددا َوَأ  َ ُء َأ ا َندددد  َفُقدددل  َاْددداَلع 

ُفَسددُك   ُمدد   َنب  َ  ةَددَ  اهَوَأن   ْ ددل  َل َْ ددل  َفةَع  سمم ر  آ  )  ﴾َ ددَ  ال كددايهَه َ  هه

  (.61عمنا  ا،بنيرك :

يددُد اهإهن دد  ﴿قممني  تعممنيل:  -2 ددَل  ُيره َْ َأه   َّ َ  َ ددة ُكُ  الددرأ
هه لهُيدده 

دد ا   ددَرُك   َاط هه  َوُيَطهأ
م،ممن  (33 سمم ر  األمممهناب ا،بنيركمم :)  ﴾ال َبي دد ه

ويف عممن ومسمم   قممني  رسمم   اهلل: أنهنلمم  يممذه اة،مم  يف  سمم : يف  

 ومس  وونيطم . 
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دددرا  إَه  امل َددد﴿ قمممني  تعمممنيل: -3  َأَّ 
دددَمُلُك   َ َلي ددد ه  َ َ  يه ُقدددل  َ َأ َعد 

َى   (.23 س ر  الش  ر  ا،بنيرك :)  ﴾ال ُقر 

: ممم  يممإلال  الممذ،  جيمم  N قممني  ابمم  عبممني : سمم   رسمم   اهلل

 ؟ عل،نني مب  

 . (1)عن وونيطم  وأبننيمهني. ث   منا  :Nقني  

وعمم  سممع،  بمم  جبممر عمم  ابمم  عبممني  ريض اهلل عممن ام قممني : ،ممني 

دد﴿ نهنلمم   َأَّ 
ددَمُلُك   َ َلي دد ه  َ َددىُقددل  َ َأ  ال ُقر 

َ  يه سمم ر  )  ﴾را  إَه  امل َددَعد 

مم ر  رسمم   اهلل ممم  يممإلال  الممذ،  وجبمم  عل،نممني  قممنيل ا: ،ممني (23 :الش 

 .(2)م ة  ؟ قني : عن وونيطم  واإلمني  احلس  واحلس 

وقمم  ورة  أمنية،ممن نب ،مم  رش،همم  بحمم  رابمم  أيمم  الكسممني   

 وس،  شبنيب أي  اجلن   من ني: 

ه عمم  أيب ين،ممن  قممني : وجممني   رو  أ مم  بمم  منبمم  بسممن -1

وجمممني  اإلممممني   (إل أ  قمممني )وجلممم  بهنمممني  ب،ممم  ونيطمممم   Nالنبممم 

 .  (3)(الل   إا ُأِمب   وو ِمب  ) ،شت  مت  عنين   وقب ل  وقني : Qاحلس 

                                                           

 .104عن حمم  عن ةخ، / - أ متنني ((1

 .104عن حمم  عن ةخ، / -تنني أ م ((2

  .106عن حمم  عن ةخ، / - أ متنني ((3
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عمم  ا،نممن  Nيف البصممنيري: عمم  أيب بكممن: رأ،مم  رسمم   اهلل  -2

ل،م  ممن  واإلمني  احلس  بم  عمن معم   ويم  ، بم  عم  النمني  ممن   وع

 . (1)و،   : إ  ابن  يذا س، 

 .(2): اإلمني  احلس  سب  م  األسبني Nقني  رس   اهلل  -3

ذا  ل،لممم   Nطنقممم  رسممم   اهلل  :قمممني  أسمممنيم  بممم   ،ممم  -4

حلنيجمم   وصممنج ويمم  مشممتم  عمم  ا  مل أةر مممني يمم   ولممام ونغمم  ممم  

منيجت  قل : ممني يمذا المذي أنم  مشمتم  عل،م ؟ ومرذا مسم  ومسم  

ا أ: يممذا  ابنممنيي وابنممني ابنتمم   الل مم  انمم  تعلمم  عمم  ورك،مم  وقممني 

 .(3)أمب ام  ث   منا 

قمممني : إ   Qرو  احلمممم ،ن  بسمممن ه عممم  أممممر ا،مممإلمن   -5

أخممذ ب،مم  اإلمممني  احلسمم  واحلسمم  ريض اهلل عممن ام و ممني : ممم   Nالنبمم 

أمبنمم  وأممم  يممذ،  وأبنيمهممني وأم ممام كممني  معمم  يف ةرجتمم  ،مم   

 .(4)ال ،نيم 

                                                           

 .106عن حمم  عن ةخ، / - أ متنني ((1

 .13/ 2أس  الغنيب  ((2

عمم  مننيقمم  أمممر ا،ممإلمن  البمم   107عممن حمممم  عممن ةخ،مم / - أ متنممني ((3

 .374ا،غني  /

 .2/36ع  و ا   السمط 107عن حمم  عن ةخ، / -أ متنني  ((4
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اإلمممني  احلسمم  واحلسمم  سمم، ا شممبنيب  N قممني  النبمم  حمممم  -6

 .(1) أي  اجلن 

عمم  أيب ين،ممن  كممام جممني  يف الب ا،مم  والن ني،مم  البمم  كثممر أ   -7

نظممن إل عممن وونيطممم  واإلمممني  احلسمم  واحلسمم  وقممني : أنممني  Nالنبمم  

  .(2)منب ،  منيربت  وسل  ،  سني،ت 

أتممم   Pرو   ،نممم  بنممم  أيب راوممم  أ  ونيطمممم  الهنيمممنا   -8

و نيلم   Nواحلسم  إل أب، مني يف شمك اه التم  تم يف و، مني بنيإلمني  احلسم  

أممني اإلممني  احلسم   Nل : يذا  ابنمنيي وم رث ام شم، ني  و مني  النبم  حممم  

  .(3)ول  ي،بت  وسإلةةي  وأمني احلس  ول  جنأيت وج ةي

عممم  إمنيمممم  اإلممممني   Qوقممم  نممما اإلممممني  أممممر ا،مممإلمن   -9

 :Qاحلس 
ممم  أو   Qن  شمم    أمممر ا،ممإلم :عم  سممل،  بمم  قمم،  قممني 

وأشمم   عمم  وصمم،ت  احلسمم  وحمممم ا  ومج،مم    بنمم  اإلمممني  احلسمم اال 

                                                           

 .3 /3مسن  أ   ج/ ((1

 -ينيشمم  معممنوف احلسمم،ن  ال سمم  األو  - نمعشمم االثنمم سممر  األ ممم   (2) 

/ 464. 

 -ينيشمم  معممنوف احلسمم،ن  ال سمم  األو  - نمعشمم االثنمم سممر  األ ممم   ((3

/ 463. 
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ثمم  ةومم  ال،مم  الكتممنيب والسمم     ور سممني  شمم،عت  وأيمم  ب،تمم   ولمم ه

واةوم  ال،م  كتبم    ا  أويص إل،م  Nبنم  أممنا رسم   اهلل  ،مني :وقني 

وأمممنا أ  آمممن  اذا   وسمم م  كممام أو  اّ  وةومم  اّ  كتبمم  وسمم م 

بنم  احلسم  امرض  ا،   ا  تم وع ني ال أخ،م  احلسم  ثم  أقبم  عم  

ثمم  أخممذ ب،مم    ا  تمم وع ني ال ابنمم  يممذا Nوأمممن  رسمم   اهلل  :و ممني 

ا  تمم وع ني ال ابنمم   Nوأمممن  رسمم   اهلل  :عممن بمم  احلسمم  وقممني 

 .(1)ومن  الس   Nقنأه م  رس   اهلل نيو  حمم  ب  عن

،مني تبم  ا،لعم   ابم  ملجم  ةعمني  قني  األصبغ ب  نبنيتم : إ  عل،مني  

إّا م بمم ض يف ل،لتمم  يممذه ونيسمممعني  :بنيإلمممني  احلسمم  واحلسمم  و ممني 

 . (2)مس  وص،   ق    وأن  ،ني

 Qال اإلمممني  احلسمم   -اخل ومم - بمم  أيب احل ،مم : ع مم   ممنياقممني  
                           .(3)عن  م ت 

سممام ني ا،ثنيل،مم  بعبممنية  متم،ممهن  ور   Qاحلسمم  واتصمم  اإلمممني  

ممم  أ يمم  وكممني   Nلكني نممني  وأكنم ممني  جمم ه رسمم   اهلل عمم  سمم،  ا

    .أي   منين  وأكثني  كنمني وخش عني

                                                           

 .10/89بحنير األن ار  ((1

 .109أ متنني /عن حمم  عن ةخ، / ((2

 .1/57أيب احل ،  الب رش     الب غ   ((3
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أ  اإلمممني   Qممم ثن  أيب عمم  أب،مم   :Q و مم  قممني  اإلمممني  الصممنية 

كمني  أعبم  النمني  يف  منينم  وأ يم ي   Qاحلس  ب  عمن بم  أيب طنيلم  

مم   منيشمم،ني   و ربممام مشمم  منيو،ممني   وكممني  إذا وأوضممل    وكممني  إذا ممم   م 

ذكممن ا،مم   بكمم   وإذا ذكممن ال ممن بكمم   وإذا ذكممن البعممن والنشمم ر 

نا  بكمم   وإذا ذكممن العممنض عمم  اهلل مبكمم   وإذا ذكممن ا،مممن عمم  الصمم

تعممنيل ذكممنه شمم   شمم    ،غشمم  عل،مم  من ممني  وكممني  إذا قممني  يف صمم ت  

النممنير تنتعمم  ونا صمم  بمم  ،مم ي ربمم  عممهن وجمم   وكممني  إذا ذكممن اجلنمم  و

و،سممو  اهلل اجلنمم    .(أي ا،لمم وح بنيلثعبممني ) اضممطنب اضممطناب السممل، 

يدا َأَهَدا ﴿كتمنيب اهلل عمهن وجم  ال ، منأ مم   Qو،ع ذ ب  م  الننير؛ وكمني  

َْ ََمةُددعا ي
إالّ قممني : لب،مم  الل مم  لب،مم   ومل ،ممن يف ا  ممم  أم المم   ﴾ال ددهه

  إالّ ذاكمممنا  هلل سمممبحنين . وكمممني  أصممم   النمممني  مجممم   وأوصمممح 

 .(1)منط ني  

  منيشمم،ني  واّ  النجني،مم  لت ممنية ن،  مجممم سممني  وعشمم Qوقمم  ممم  

  وكممني  إذا ت ضممو ارتعمم   مهنيصممل   واصممهن ل نمم   و ،مم  لمم  يف (2)معمم 

ذل   و ني : مم  عم  كم  مم  وقم  بم  ،م ي رب العمنر أ  ،صمهن 
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ل نمم   وتنتعمم  مهنيصممل . وكممني  إذا بلممغ بممنيب ا،سممج  ،نومم  رأسمم  

    وتجمنيو  عم  م  ،مني حمسم  قم  أتمني  ا،سمو،   : ام  ضم،ه  ببنيبم 

. وكمني  مم  شم،م  الصمهل (1)قب،ل مني عنم ي بجم،م  ممني عنم   ،مني كمن، 

ذا  مممن : كنينمم  مجممنيج  العممنب  Qوالعهمم  والت اضمم  والكممن  قممني  

وءكت ممني ابتغممني    وحيممنيرب   ممم  منيربمم   ب،مم ي ،سممني،   ممم  سممني، 

 .(2)وم   ةمني  ا،سلم   وج  اهلل

عني شمم  قممنيال: إ  شممنيم،ني  رآه راكبممني  وجعمم  ،لعنمم  وعمم  ا،ممنة وابمم  

  اقبم  اإلممني  احلسم  عل،م  وضمح   ولمام ومنح  واإلمني  احلس  ال ،منة

ولمم  اسممتعتبتنني   أهيممني الشمم،ا أظنمم  غن،بممني  ولعلمم  شممب   :وقممني 

ولمم    ولمم  اسءشمم تنني أرشمم نني   ولمم  سممولتنني أعط،نممني   اعتبنممني 

وا  كنممم  طن،ممم ا     وا  كنممم  حمتنيجمممني  أغن،نمممني   لنمممني  اسممتحملتنني

ولمم  منكمم  رملمم    وا  كنينمم  لمم  منيجمم  قضمم،ننييني لمم   آو،نممني 

أل  لنممني   كممني  أعمم ة عل،مم   إل،نممني وكنمم  ضمم،هنني ال وقمم  ارحتنيلمم 

  .ومنيال  كبرا    وجنييني  عن،ضني    م ضعني  رمبني  
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ولام سم  النجم  ك مم  بكم  ثم  قمني : أشم   أنم  خل،هم  اهلل يف 

وكنمم  أنمم  وأبمم   أبغمم    ت اهلل أعلمم  م،ممن جيعمم  رسممنيل  أرضمم 

ومممّ   رملمم    واة  أنمم  وأبمم   أممم  خلمم  اهلل إ ّ   خلمم  اهلل إ ّ 

 .    (1)وصنير معت  ا  ،حبت    إل،   وكني  ض،ه  إل أ  ارحت 

عمم  و ممنا  قمم  وضممع ا عمم  وجمم  األرض كسممرا  ممم   Qمممّن 

  ومم ع ه إل مشممنيركت    اخلبممهن كممنين ا قمم  الت ط يممني ويمم  ،مموكل   من ممني

و،ممني ونغمم ا   جممني   إل ذلمم  ويمم  ، مم  : إ  اهلل ال حيمم  ا،تكممن، وو

 .  (2)ووطعم   وكسنيي   م  الطعني  ةعنيي  ال ض،نيوت 

ذا  مممن : ألي ا  نممنا  ال تممنة سممني     وا  كنمم   Qوق،مم  لمم  

 ع  ونيق ؟ 

هلل سممني    وو،مم  راغمم   وأنممني أسممتح،  أ  أكمم   سممني     و ممني : إا

  تعمممنيل عممم ةا عمممنية  أ  ،هممم،  نعمممم  عمممناهلل  وأرة سمممني     وا 

النممني   ووخشمم  إ  قطعمم  العممنية  أ  وع ةتمم  أ  أومم،  نعممم  عمم  

 :،منعن  العنية   وأنش  ،   

                                                           

 بتغ،ر يف 2/12ومطنيل  السإلو   167. ويف كش  الغم  2/157ا،ننيق  ( 1)

 . اللهظ
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 ني  سمممني   قلممم  منمبممم إذا ممممني أتمممنيا

 

 وضممل  وممنض  عممن معجمم  بممم     

  وممم  وضممل  وضمم  عمم  كمم  ونيضمم 

 

 (1)وأوضمم  أ،ممني  الهتمم  ممم  ،سممو  

 
إّ  اإلممممني  احلسممم   :Qن وقمممني  اإلممممني  م سممم  بممم  جعهممم

ويممذا  .(2)كنينممني ال ، ممب   جمم ا هن معنيو،مم  بمم  أيب سممه،ني  Lواحلسمم 

قممم  اإلبممني   وعممهن  الممنه  الناضمم،  ا،نضمم،   ومِل  ال وقمم  وصممه  حمممم  

مممني   Nنف بعمم  رسمم   اهلل ممممني بلممغ أممم  ممم  الشمم)اسممح  قممني   )بمم  

خمنج  كمني  ،بسم  لم  عم  بمنيب ةاره ومرذا Q بلغ اإلمني  احلس  بم  عمن

وجلمم  ان طمم  الطن،مم   وممام ،مممن أممم  ممم  خلمم  اهلل إجمم ال لمم   وممرذا 

                       .(3)((عل  قني  وةخ  ب،ت  و،من النني 

مممني رآه أممم  إال ينيبمم  وال   كممني  يف شممام ل  آ،مم  اإلنسممنين،  الهضمم 

خنيلطمم  إنسممني  إال أمبمم   وال سمممع  صمم ،  أو عمم و ويمم  ،تحمم   أو 

بم  المهنبر وم،ام رواه ان م  م ،ثم  أو ،سمك . قمني  خيط  و ني  عل،م  أ  ،

واهلل مممني قنيممم  النسممني  عمم  مثمم  اإلمممني  )(: 37   8بمم  كثممر )جا

 .(4)(احلس  ب  عن

                                                           

 .113أ متنني  / ((1

 .113أ متنني  / ((2

 .32صلل اإلمني  احلس   / ((3

 .32الش،ا رايض آ  ،نيس / -ني  احلس  صلل اإلم ((4



 Q ............................. 31الهص  األو : السام  التنيرخي،  لشصص،  اإلمني  احلس  

و مم  ذكممن أصممحنيب السممر والممءاج    وأمممني مممني جممني  يف أخ قمم 

أنمم  كممن،   Qممم  كنممم  مممني إ  ،تعجمم  منمم  التعجمم   متمم  وصممه ه 

  مممنا   متمم  ،عطمم  نعمم   قنيسمم  اهلل منيلمم  ثمم )أيمم  الب،مم   م،ممن 

  .(1)و،مس  نع    وخنج م  منيل  هلل تعنيل منت (

،ممني يممذا ممم   :و، ممني  إ  رجمم   جممني  إل،مم  وسممول  منيجمم  و ممني  لمم 

و،م ي تعجمهن   ومعنوتم  بمام جيم  تكمن عمنّ   سإلال  إ،نيي ،عظ  لم ّي 

يف  ومممني  والكثمر يف ذا  اهلل عمهن وجمم  قل،م   عم  ن،لم  بممام أنم  أيلمم 

وروعمم  عنمم  مإلنمم    وممني  قبلمم  منمم  ا،،سمم ر  بشممكن  ملكمم  ووممني 

 االمت،ني  وااليتام  ،ني أتكله  م  واجب  وعل . 

وأعممذر   وأشممكن العط،مم   ابمم  رسمم   اهلل أقبمم  ال ل،مم  و ممني  ،ممني

 .ع  ا،ن 

وجعم  حينيسمب  عم  نه نيتم  متم    ب ك،لم  Qو عني اإلمني  احلسم  

  :و ني   است صنييني

 .ن  سمم  ألهممني  موومضمم  ةريمم  ألمم يممني  الهنيضمم  ممم  الثلثام مم  

  نينيمامضمم :قممني   قممني  يمم  عنمم ي ؟وممام وعمم  بنيخلمسممام   ة،نممنير :قممني 
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يممني  ممم   :ومم و  المم راي  والمم ننينر إل النجمم  وقممني   نينيموومضمم

 ووتنيه بحامل  و و  اإلمني  احلس  إل،   رةا ه لكنا  احلم .   حيمل ني

   .عن نني ةري  واهلل مني :و ني  ل  م ال، 

 .  (1)أرج  أ  ،ك     عن  اهلل اجن عظ، لك   :و ني 

اشممء  مني طممني  ممم  قمم   ممم  األنصممنير بوربعام مم   Qنمم  أو،ممنو  

 .(2)ونة إل،    متنيج ا مني يف أ، ي النني اوبلغ  أ     أل 

: أعطمم ه مممني يف Qو، ممني  إ   أعناب،ممني  قمم   إل،مم  يف منيجمم  و ممني  

 .اخلهنان   و ج  و، ني عرشو  أل  ةري  و وع ني إل، 

ن م  اإلعممنايب: ،ممني ممم الي أال تنكتنمم  أبمم   بحممنيجت   وأنشممو ممني

 :Qم مت   وونشو اإلمني  احلس  
 نحممم  أنمممني  ن النمممني خضممم 

 

 ،ممنتمم  وم،مم  النجممني  واألممم  

 جتممم ة قبممم  السمممإلا  أنهسمممنني 

 

 خ وممني  عمم  مممني  وجمم  ممم  ،سممم  

 لمم  علمم  البحممن وضمم  نني لنممني 

 

 (3)لغنيض م  بعم  و،ضم  خجممم  
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حمممم  بمم  عممن بمم  احلسمم  بمم  بنيب ،مم  ا،تمم ىف وقمم  خصمما لمم  

مجمم   (1)(Qكتممنيب  يمم  اإلمممني  احلسمم  )أسممامه لل جممن  كتنيبممني  381سممن 

                  و،  الكثر م  مننيقب  وأونيض مص  األس  لكنم  وسصني  .

   ال  سمم،  إذ كممني يف ممم  كنينمم  مننيقبمم  يف ةرجمم  عنيل،مم  ممم

   التصم ر  و مم  سمم،  مننيقم  كثممر  عمم  ةرجم  تهمم Qلقممني  احلسمم  

شممبنيب أيمم  اجلنمم  ورحينينمم  رسمم   اهلل  الممذي جعلمم  اهلل ورسمم ل  أممم  

إا خملمم  ومم،ك  الث لمم : كتممنيب اهلل ) :Nالث لمم   قممني  ومم،   النسمم   

وأمم  )سمكت   مام لم  تضمل ا بعم ي أبم ا  مت إ  ممنيوعمءيت أيم  ب،تم  

عمم   ممام وأممم  األرب Nن  ذر،مم  رسمم   اهلل مانحصمم لممذ، االثنمم  ال

دده مدا ﴿الذ،  بنيي     النبم  نصمنير  نجمنا    ْ ََ   ْ د
دَ  فهيد ه مه ْ  َحاَّ  َفَمد

سداَ ُك   
ةداَ ُك   َونهسداَ نا َونه  َ ةاَ ندا َوَأ  َ ُء َأ ا َندد  ل د ه َفُقدل  َاْداَلع 

ْه َْ ال  د
َِ مه َّاَ 

ُفَسددُك   ُمدد   َنب  َ  ُفَسددةا َوَأن  ةَددَ  اهَوَأن   ْ ددل  َل َْ ددل  َفةَع    ﴾َ ددَ  ال كددايهَه َ  هه

وأممم  اخلمسمم  أصممحنيب الكسممني   وأممم    (61:سمم ر  آ  عمممنا )

ن الممذ،  وممنض اهلل طممنيعت   عمم  العبممنية  وجعل مم  رسمم   ماالثنمم  عشمم

اهلل أم  الث لم  اللمذ،  ال ،ضم  مم  متسم   مام. وب ،م  بنيخل وم  بعم  

ن،  ، مممني  مخ ومم  أب،مم   متمم  اسممتمن  سممبع  أشمم ن وأربعمم  وعشمم

 مني  ا،سمملم   وأقممني  يف ا، ،نمم  ،ته مم  صممنيلل بعمم يني معنيو،مم  م نممني لمم
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الهصممم   ا، مممم  )بممم  الصمممبنيح يف االنمممني  ل ،ممم  يف الممم ، . قمممني  

(: )وجيتممم  النممني  م لمم   و،ممتكل  بممام ،شممه  غل،مم  السممني ل  159 

 .(1)(و، ط  مج  ا،جنيةل 

معنين،م  ولهصنيم  لسمنين  ومتكنم  مم  وم  اخلطنيبم  وجمهن  ألهنيظم  و

 مممني ممم  احلمم   اةا ،ممني ت تضمم،  مت وب،نينمم  وب ،عمم  كممني  خطنيبمم  

ن،ع  اإلسمم م،  ل ،م ممم  ما،نملمم  حلظمم  اخلطممنيب م عممم  بتعممنيل،  الشمم

اخلطنيب كم  ال ،ه م  اخلطمنيب حمنيكنيتم  للج،مني   وضم  عم  أ  مج،ع مني 

ن،ه  ممتطنيب ممم  ا،ضمممم   مممم  ال مممنآ  الكمممن،  والسمممن  النب ،ممم  الشممم

بنيإلمنيممم  ممم  الممذ،  خصمم   اهلل تعممنيل  Kوخطممنيب األ ممم  ا،عصمم م  

بعم ه  وكنينمم  الصممه  ا،م،ممهن  خلطنيبم  يمم  المم ع   إل احلمم   واخلطممنيب 

سممنيب   م،ممن أل ممنيه عمم  أيمم  نممم ذج ،صمم ا  ال صمم  الأاةيت 

حيمث   و،م  عم  اجل منية قمني  : احلمم  هلل العهن،مهن اجلبمنير  ال امم  الك و  

 ال ّ نير  الكبر ا،تعني   سم ا  ممنك  مم  أرس ال م   ومم  ج من بم  ومم 

سممنيرب بنيلن ممنير  أ مم ه عمم  مسمم  الممب      مسممتص  بنيلل،مم  ويمم

وتظنيين المنعام   وعم  ممني أمببنمني وكنينمني مم  شم   ورخمني   واشم   أ  

ال المم  إال اهلل وممم ه ال رش،مم  لمم   وأ  حمممم ا  عبمم ه ورسمم ل   امممت    

عل،نممني بنب تمم   واختصمم  بنسممنيلت   وأنممهن  عل،مم  وم،مم   واصممطهنيه عمم  
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ِ  األوثممني   وُأط،مم   مج،مم  خل مم   وأرسممل  إ ل اإلنمم  واجلمم  ممم  ُعبِمم  

الشمم،طني   وُجِحمم   الن ممني  وصمم  اهلل عل،مم  وآلمم   وجممهناه أوضمم  مممني 

جممهن  ا،نسممل ؛ أمممني بعمم : وممرا ال أقمم   لكمم  مممني تعنومم  : إ  أمممر 

نه  بعثنمم  ما،ممإلمن  عممن بمم  أيب طنيلمم  أرشمم  اهلل أمممنه  واعممهن نصمم

نيلكتممنيب واجل ممنية يف سممب،  إلمم،ك  ،مم ع ك  إل الصمم اب  والعممم  ب

اهلل  وا  كممني  يف عنيجمم  ذلمم  مممني تكنيمم    وممني  يف آجلمم  مممني حتبمم   إ  

وممم ه  وانمم   N شممني  اهلل  ول مم  علمممت  أ  عل،ممني  صمم  ممم  رسمم   اهلل

مج،م   N،   ص   ب  له  العمنيرش  مم  سمن   ثم  شم   مم  رسم   اهلل 

 ثممنيرمنضممني  اهلل  وطنيعمم  رسمم ل   وآ مشممنيي ه  وكممني  ممم  اجت ممنيةه يف

راضم،ني   Nاإلمني  احلسمن  يف اإلسم   ممني قم  بلغكم  ومل ،مهن  رسم   اهلل 

عنمم  متمم  غمضمم  ب،مم ه  وغسممل  وممم ه  وا،  كمم  أع انمم   والهضمم  

ابمم  عممم  ،ن مم  إل،مم  ا،ممني   ثمم  اةخلمم  مهنتمم   وأوصممنيه ب ضممني  ة،نمم   

وع ات   وغر ذلم  مم  أمم ره  كم  ذلم  مم  ممن  اهلل عل،م   ثم  واهلل 

نهسمم   ول مم  تمم ا  النممني  عل،مم  تمم ا  اإلبمم  اممم،  عنمم  مممني ةعممني إل 

وروةيني  وبمني،ع ه طمني ع   ثم  نكمن ممن   نمنيكث   بم  مم   أم ثم   

وال خمم ف أتممنيه  مسمم ا  لمم  وبغ،ممني  عل،مم   وعلمم،ك  عبممنية اهلل بت مم   اهلل 

وطنيعتمم   واجلمم  والصممن  واالسممتعنين  بممنيهلل  واخلهمم ف إل مممني ةعممنيك  

ني اهلل وإ،ممنيك  بممام عصمم  بمم  أول،ممني ه وأيمم  إل،مم  أمممر ا،ممإلمن   عصمممن
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 مم   طنيعتمم   وأممنممني وإ،ممنيك  ت مم اه  وأعنيننممني وإ،ممنيك  عمم  ج ممنية أع ا

 .  (1)ستغهن اهلل العظ،    ولك أو

؛ خطمم  ألسممم  ك ممم نيقمم  و :Qومممن  قممني  لمم  أمممر ا،ممإلمن  

ومم  سمك  علم    احلمم  هلل المذي مم  تكلم  سمم  ك مم  :و ني  و ني 

؛ أممني بعم  ومم  ممني  ورل،م  معمنيةه  عمنير وعل،م  ر قم  وم   يف نهس  مني

ا  عل،ممني  بممنيب ممم   ؛واهلل عنيرضممنني  وممني  ال بمم ر حملتنممني  وال ،نيممم  م عمم نني

 وم  خنج عن  كني  كنيونا .   ةخل  كني  مإلمنني  

بممويب وأممم  ذر،مم  بعضمم ني ممم   :ونيلتهنممم  و ممني  Qو ممني  ال،مم  عممن 

 .  (2)بع  واهلل سم،  عل، 

اخلطنيبمم  و مم  وانممام يف وصممني،نيي  للنممني  ومل ،بمم ع أيمم  الب،مم  يف 

   بصم ر  خنيصم   ومم  وصمني،ني اإلممني بص ر  عنيمم  ولشم،عت   وا،حبم

بنم  وبنم  أخم  انكم  صمغنير قم    وص،  لبن،  وبن  أخ،م : ،مني Qاحلس  

وممم  مل   وتعلممم ا العلمم   وت شممك   أ  تك نمم ا كبممنير قمم   آخممن، 

 .(3) ب،ت ول،جعل  يف  ،ستط  منك  أ  ،نو،  أو حيهظ  ول،كتب 
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  عمم  عمم  حمممنير  اهلل تكمم  عنيبمم ا   :ابمم  آة  ،ممني :Qيف وصمم،  لمم  

جمم ار ممم  جممنيور  تكمم   وأمسمم   وارض بممام قسمم  اهلل تكمم  غن،ممني  

  حتم  أ  ،صمنيمب   بم  تكم  عم ال   وصمنيم  النمني  بمثم  ممني  مسلام  

و،ممومل     و،بنمم   مشمم، ا    انمم  كممني  بمم  أ،مم ،ك  أقمم ا  جيمعمم   كثممرا  

  .ومسنيكن   قب را    وعمل   غنورا      ب را  أصبل مجع   بع، ا  

انمم  مل تممهن  يف يمم   عمممن  منممذ سمم ط  ممم  بطمم   :،ممني ابمم  آة 

والكممنيون   وممني  ا،ممإلم  ،تممهنوة  يف ،مم ،  ،ممني بمم  ،مم ،  وصممذ مممني  أممم 

 .(1)،تمت 

وةخمم  عل،مم  جنممنية  بمم  أيب أم،مم  يف منضمم  الممذي تمم يف و،مم  و ممني  

  .عظن  ،ني اب  رس   اهلل :ل 

  ومصمم   اة  قبمم  ملمم   أجلمم   اسممتع  لسممهن  :نعمم  :قممني 

وال حتمم  يم  ، مم  المذي   الم ن،ني وا،م   ،طلبم    ان  تطلم واعل

تكسمم  ممم  ا،ممني   واعلمم  انمم  ال ؛مل ،ممو  عمم  ، ممم  الممذي أنمم  و،مم 

واعلمم  ا  المم ن،ني يف   شمم، ني  ومم   ق تمم  اال كنمم  و،مم  خني نممني  لغممر 

وممونهن    تممنيبويف الشممب ني  ع  ويف منام ممني ع ممنيب  م مممني مسممنيب

وممني  كممني  ممم ال  كنمم  قمم    ،كه،مم  خممذ من ممني مممني  المم ن،ني بمنهنلمم  ا،،تمم 

وا  كممني  منامممني  مل ،كمم  و،مم  و ر  ووخممذ  منمم  كممام    يمم   و، ممني
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واعممم  لمم ن،ني   ؛وا  كممني  العتممنيب ونيلعتممنيب ،سممر  أخممذ  ممم  ا،،تمم 

واذا أرة   ؛واعممم  ةخنتمم  كونمم  متمم   غمم ا    كونمم  تعمم،يف أبمم ا  

خنج مم  ذ  معصم،  اهلل ال عمهن ني  وي،بم  بم  سملطني   ومعهنا  بم  عشمر

واذا نني عتممم  ال صمممحب  النجمممني  منيجممم   ؛طنيعممم  اهلل عمممهن وجممم 

واذا أرة    واذا خ متممم  صمممنين   صمممح  مممم  اذا صمممحبت   انممم نيو

  وا  صممل  شمم  صمم ل   وا  قلمم  صمم   ق لمم   مع نمم  أعنينمم 

وا  رأ    وا  بمم   منمم  ثلممم  سمم يني  وا  ممم ة  ،مم   بهضمم  ممم يني

وا    وا  سممك  عنمم  ابتمم ا   نمم  مسممن  عمم يني  وا  سممولت  أعطممني م

 وال    مم،وت،مم  منمم  الب ا ممم  ال  نهنلمم  بمم  اممم   ا،لممام  واسممني 

وا  تنممني عتام   وال خيممذل  عنمم  احل ممني    ختتلمم  عل،مم  منمم  الطنا مم 

 .  (1)من سام  آثن 

رس،مم  الب هيمم  ال ،تمم ان  عمم  اجلمم اب ا،سمم ة  ك،مم  ال  Qوكممني  

 Qج ابم وهم  )يم  اهلل عمن   المنج  وط مني  تط مرا  وي  ممم  أذ
نف: اصمممطننيع معممم  السممم اة: ةوممم  ا،نكمممن بمممني،عنوف. وعممم  الشممم

وإصم   ا،من  منيلم .   وعم  ا،منو  : العهمنيف .و م  اجلن،من   العشر 

وعمم  ال ن، مم : النظممن يف ال،سممر  ومنمم  احل ممر. وعمم  اللممإل : امممءا  

ن. من وال،سممم: البممذ  يف العسمما،من  نهسمم   وبذلمم  عنسمم . وعمم  السممامم 
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أ  تممن  مممني يف ،مم ،  رسوممني   ومممني أنه تمم  تلهممني . وعمم   :وعمم  الشممل

وعم  اجلمب : اجلمنأ  عم  الصم ،    .اإلخني : ال ومني  يف الشم   والنخمني 

والنكمم   عمم  العمم و. وعمم  الغن،ممم : النغبمم  يف الت مم    والهنيممنية  يف 

غنمم : ر  وملمم  الممنه . وعمم  ال  المم ن،ني. وعمم  احللمم : كظمم  الغمم،ظ

اله من: ومرنام الغنم  غنم  المنه . وعم    النه  بام قسم  اهلل ممني وا  قم 

الممنه  يف كمم  ا . ويكممذا مممني كممني  ُ،سممو  متمم  جُي،مم  بممام ال  هرش

جمم اب غممره  ولمم  كنينمم  األسمم ل  عمم  ةرجمم  ممم  الصممع ب  والتحممر 

ن  أشم،ني  بعضم ني أشم  مم  بعم ؟ معم  عشم Qل   النني   و   سم   

  ا  خلمم  اهلل احلجممن  وأشمم  منمم  احل ،مم  ، طمم  ووجممنيب قممني  : أشمم

ب  احلجن  وأش  م  احل ،م  النمنير تمذ،  احل ،م   وأشم  مم  النمنير ا،مني   

وأشمم  ممم  ا،ممني  السممحنيب  وأشمم  ممم  السممحنيب الممن،ل التمم  حتممم  

السحنيب  وأش  م  المن،ل ا،لم  المذي ،نةيمني  وأشم  مم  ا،لم  ملم  

   ا،م   المذي ،م،م  ا،   الذي ،م،م  ا،لم   وأشم  مم  ملم  ا،م

وممن  كتم  .(1)مل  ا،    وأش  مم  ا،م   أممن اهلل المذي ،م و  ا،م  

ملمم  الممنو  إل معنيو،مم  ،سممول  عمم  ثمم  : عمم  مكممني  بم مم ار وسمم  

السممام   وعمم  أو  قطممن  ة  عمم  األرض  وعمم  مكممني  طلعمم  و،مم  

 .Qالشم  من   ول  ،عل  ذل   ونيستغني  بنيإلمني  احلس  ب  عن 
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الكعبمم   وة  ممم ا   وأرض البحممن ممم  تبمم   ظ ممن :و ممني 

يف جمم اب ملمم  الممنو  وقمم  سممو  عممام ال قبلمم  لمم    Qوعنمم   (1)م سمم 

وعممام ال قنابمم  لمم  قممني : مممني ال قبلمم  لمم  و مم  الكعبمم   وال قنابمم  لمم  و مم  

عم  الس،نيسم  و مني : يم  أ  تنعم  م م   اهلل   Qالنب تعمنيل. وُسمِ   

م مم   اهلل: ومموةا  مممني وم مم   األم،ممني   وم مم   األممم ا   وومممني 

واالجتنممنيب عممام  مم ؛ وأمممني م مم   األم،ممني : و مم  أ  ت مم     طلمم 

ب اجبمم  نحمم  إخ انمم   وال تتمموخن عمم  خ ممم  أمتمم   وأ  ختلمما 

ل   األممن ممني أخلما ألمتم   وأ  تنوم  ع رتم  يف وج م  إذا ممني ممنية 

عمم  الطن،مم  السمم ي  وأمممني م مم   األممم ا : و مم  أ  تممذكن خممرا   

وقم  سمول  رجم : ،مني  .(2)سمنيو     ومني  مم  ربمني  حينيسمب  وتتغني  ع  م

مل،مني  ثم  روم   Qاب  رسم   اهلل صم    ربم  كموا أنظمن إل،م  وموطن  

احلممم  هلل الممذي مل ،كمم  لمم  أو  معلمم    وال آخممن متنممنيه   :رأسمم  و ممني 

  اوال قبمم  ممم ر   وال بعمم  حممم وة  وال أممم  بحتمم  وال شممصا و،تجممهن

وينيم ممني  وال الهكممن ا تمم ر  الع مم   ووال اخممت ف صممه  و،تنممنيي   ومم 

ممممني    وخط را ممني  وال األلبممنيب وأذيني ممني صممهت  وت مم  : متمم   وال بمم 
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وال ظنيين عم  ممني  وال بمنيط  وم،ام  وال تمنير  و م   خلم  اخللم  وكمني  

بم ، ني  بم ،عني   ابتم أ ممني ابتم ع  وابتم ع ممني ابتم أ ووعم  ممني أراة  وأراة مممني 

ويكممذا تممناه مسمم ةا بممنيل م  اإلممم  . (1)اسممتهناة  ذلكمم  اهلل رب العممني، 

نع  لعلممم  األنب،مممني  واألوصممم،ني  وكمممني  كوب،ممم  مك نممم  ال ر،مممن الشممم

وأوالةه ممم  بعمم ه أجمم بت   تنبمم  ممم  رساج واممم  حمكممم  بنيلكتممنيب 

مسمم  المم عني   Qا،م،ممهن  صممهنيت   ن،ه . وممم موالسممن  النب ،مم  الشمم

إذا بلممغ  كمني  :Qا،تصم  بنيلت م ،  واخلضم ع هلل تعمنيل وممم  ةعمني  لم  

امم  ضم،ه  ببنيبم   ،مني حمسم  قم  أتمني  )بنيب ا،سج  رو  رأس  وقمني : 

 .(2)(عن   ،ني كن،  عن ي بجم،  مني ا،يس   وتجنيو  ع  قب،ل مني

،ممني أرسمم  ال،مم  معنيو،مم  وعنمم ه نهممن ممم   Qوممم  ةعممني  لمم  

الل ممم  اا أعمم ذ بممم  مممم  ) :Qقممن،يف ،ن،ممم و  الن،ممم  منمم . قمممني  

  أسممممتع  بمممم  علمممم،  و  وأةرأ بمممم  يف نحمممم ري   رشوريمممم 

أرممم   بحمم   منمم  وقمم   ،ممني  كهن،   ك،مم  شمم   وأنمم  شمم  نيومم

 .(3)(النا  
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عّلمم  ،ظلم   ،م ع  بم  عم  ظني،م  بعم  أ  ،صمن  Qلم    م  ةعمني

عهن،مهنا  ذللم  بعهنتم  مج،م   ،مني  ،مني شم ،  ا،حمني ) :ركعت  ووستج،  ل 

  .(1)(اكهن  رش و   بام ش    خل   مني

  بسمم  اهلل الممن   الممنم، ) :معنيو،مم ،ممني أتمم   Qوممم  ةعممني لمم  

سممبحني  احلمم    ق،مم   الل مم  سممبحنين  ،ممني  ببسمم  اهلل العظمم،  األكممن

أسممول  كممام أمسممك  عمم  ةان،ممني  أومم اه األسمم  ويمم    الممذي ال ،ممم  

أسممول  أ  متسمم    ومم  ،سممتط،ع   ال،مم  سممب،  اال برذنمم   يف اجلمم 

ني  مم  وكم  عم و   يف مشمنير  األرض ومغنير م  عن  أممن يمذا النجم 

اإلنممم  واجلممم  خمممذ بممممذا   وأسمممامع   وأبصمممنيري  وقلممم    

وكم    جمنيرا  ممن     بحم   منم  وقم    واكهنم  ك،م ي   وج ارم  

  ال ،مإلم  ب،م   احلسمنيب  ومم  كم  شم،طني  من،م   وم  ك  جبنير عن،م 

ا  ول،  اهلل الذي نمهن  الكتمنيب ويم  ،تم ل الصمنيحل   ومني  ت لم ا و م  

  .(2)(اهلل عل،  ت كل  وي  رب العنر العظ، مسب  اهلل ال ال  ااّل 

ويف الشمممعن تمممناه ،ممم ع  بكممم  ال سمممني   للتمممذكر بمممنيةخن  

  :يف احلذر م  ت ل  الل،ني  Q و ني  واالرتبني  بنيلع ،   ومغني هيني

                                                           

 .137 -135أ متنني/ ((1

 .137أ متنني/ ((2
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 ذري كمم ر األ،ممني  إ  صممهني يني

 

 نور الممممذواي متمم ل بو،ممني  السمم 

 وك،  ،غن ال ر مم  كمني  ب،نم  

 

   الممتجممممممنيربوب  الل،ني  حمكام 

 :يف التذكر بني،   Qوقني   

 ،ني أيم  لمذا  ةن،مني ال ب مني  مممني

 

 (1)   مممني  بظممم   ا ممم   مممإ  ا، 

  :يف التذكر بني،   Qوقني   

 قممم  لملم ممم،  بغممر ةار إقنيممم 

 

 (2)مممني  النم،مم  ومم ةع األمبنيبممني 

 ا  المممذ،  ل ،مممت   وصمممحبت   

 

 صنيروا مج،عني  ومم  ال بم ر تممنابني 

 :يف السصني  Q  وقني 

 ا  السممصني  عمم  العبممنية ون،ضمم 

 

 هلل ، مممممنأ يف كتمممممنيب حمكممممم  

 وع  العبنية األسص،ني  جننينمممممم  

 

   لملمبمصم   نمنير جمم ممنمم عوأ 

 ، اه بممنمني مممم   م  كني  ال تن  

 

 (3)للناغب  وملم،م  ذا  بممممسل  

ومموت  معنيو،مم    سمم  ابمم  العممني  لمم  يف جملمم  معنيو،مم  Qوبلغمم   

 خنيطب  يف ا،جل : و

                                                           

 .10/94حنير األن ار ب ((1

 .10/94بحنير األن ار  ((2

 .10/95بحنير األن ار  ((3
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 عبم  س ممممممم  أتومن ،ني معمنيوي

 

 بشممتم  وا،مم  منمممني شم مممم ة 

 اذا أخذ  جمنيلسم ني قن،ممممممميف 

 

 و مم  علممم  قممن،يف مممني تن،ممم  

 أأن  تظ  تشمتمن  سهنييمممممممني   

 

 لضممغ  مممني ،ممهنو  ومممني ،ب،ممم  

 و مم  لمم  ممم  أب كممويب تسممنيم  

 

 او تمكم،ممم   بمم  ممم  قمم  تسممنيم 

 ابم  ممممنب وال ج  كج ي ،مني 

 

 رسممم   اهلل ا  ذكمممن اجلمممم وة 

 وال أ  كومممم  يف قممن،ممممممممميف 

 

   المتملم،مم سمص  احلحيمني  إذا 

 وام مثن  كم  ،ممني ابمم  ممممنب 

 

 الم عمم،ممممم  ،ن ن مم وال مممثن  

 وممم م   ال تم ،م  بمنممني أممم را   

 

 (1)الطهمم  ال ل،مم  م مممني،شمم،   

ني  و مم  سممل،  النوضمم  النب ،مم  وأل  اإلمممني  ،شممنير لمم  بنيلبنمم 

ونمممهنوال عنممم  )ن،ه  و،تطلممم  لممم  ا،سممملم   بمممرج   وإكمممنا  مالشممم

يمممذا األممممن ال اقممم  رأ  أول ممم  السمممت  المممذ،  ع،مممن   اخلل،هممم  

مممممني    ال منممممني  ممممم  مضمممم ر اإلأعمممممن يف جملمممم  الشمممم ر  

ا،شممممنيور  معمممم   ونيسممممت ع ه للمممممذاكن  و Qاحلسمممم  بمممم  عممممن 

 .(2)وأمرضوه(

                                                           

 .2/260احلس  إلمني  م،ني  ا ((1

 .1/24اإلمنيم  والس،نيس   ((2
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،ممهن  عنمم مني ُأل مم  الضمم   عل، ممني ممم  قبمم  يممذه الصممهني  ا،تم

العلممام  ا،ح  مم  وأصممحنيب الهكممن وغممري  وقهمم ا امءامممني وت مم ،نا 

 لشصص،ت  الهذ  حت ث ا ع  شصص،ت  ب  م :

قممني  عبمم  اهلل بمم  جعهممن ،عنيو،مم  ،ممني قممني  لمم : أنمم  سمم،  بنمم   -1

 . (1)ينيش   قني  س،  بن  ينيش  مس  ومس 

سمم  واحلسمم  وعبمم  اهلل قممني  عممثام  بمم  عهممني  يف اإلمممني  احل -2

. ومني وا اخلر : Kب  جعهن   .(2)واحلكم وطم ا العل  وطام 

 Nمل ،كم  وم،   أمم  أشمب  بنسم   اهلل  :قني  انم  بم  منيلم  -3
 .(3)م  اإلمني  احلس 

اإلمممني   ،عنمم  -ال أ ا  أممم  يممذا النجمم   :قممني  أبمم  ين،ممن  -4

 . (4)،صن  ب  مني ،صن  Nبع مني و  رس   اهلل  -احلس  ب  عن 

أممم  إ  ممم  اإلمممني  احلسمم  بمم   مممني كممني  أممم  :وقممني  أ،ضممني -5

 . (5)عن

                                                           

 .162أ متنني  / ((1

 .نه  ا،ص ر السنيب  ((2

 .نه  ا،ص ر السنيب  ((3

 .162أ متنني  / ((4

 .نه  ا،ص ر السنيب  ((5
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العمم  مممذي   اللمم   إل   يممنع ويمم  بممنيك Qو،ممني علمم  بم تمم  

ويمم  ،نممنيةي بمموع  صمم ت : ،ممني أهيممني النممني  مممني   Nمسممج  رسمم   اهلل 

 .(1)ونيبك ا Nال،   أم  النني  لنس   اهلل 

 Qحسمم  استشممنير معنيو،مم  أبممني األسمم ة المم    يف التعممنض لل -6
وانم  مم  ا، مذب قم  أصمبل مم  ع،مل العمنب يف غمن  :ون نيه وقني  لم 

 .(2)و  تهع  ،ني أمر ا،إلمن   وكن،  حمت يني وط،  عنرصيني  لبني ني

قممني  عمممنو بمم  إسممحني : مممني تكلمم  اممم  أممم  إ   أ  ال  -7

ومممني سمممع  منمم  كلممم  وحمميف   ،سممك  ممم  اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن

 .(3)ق 

ر ،مم  كممني  ،تحمم   عمم  أشممب  النممني  قممني  عبمم  اهلل بمم  الممهنب -8

: أنممني أممم ثك  بوشممب  أيلمم  بمم  وأمممب   إل،مم   اإلمممني  N بنسمم   اهلل

احلس  ب  عن  رأ،ت  جيم   ويم  سمنيج  وركم  رقبتم   ومام ،نهنلم  متم  

 .(4) ،ك   ي  الذي ،نهن  الا

                                                           

 .163أ متنني  / ((1

 .ص ر السنيب نه  ا، ((2

 .نه  ا،ص ر السنيب  ((3

 .1/329اإلصنيب   ((4
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وقممني  عبمم  اهلل بمم  الممهنبر أ،ضممني )واهلل مممني قنيممم  النسممني  عمم   -9

 .(1)(مث  اإلمني  احلس  ب  عن

أ ّمممني بعمم  وممرنك   :نيمكتمم  إل،مم  اإلمممني  احلسمم  البصمم -10

عم   النمر  واللجم  الغمنيمن   واأل  ن بنم  ينيشم  الهلم  اجلنير،م ممعشم

ا،إلمنم   ونجمني و، مني ا،سملم   التم  نهنممني  Qالشنيين   أو كسمه،ن  نم   

 .(2)الا

ب،تمني وأكمنم   العمنب ،مني : انم  أكمن  قني  لم  منظم ر بم  ر -11

 .(3)نهسني

و،مم  بمم  أيب سممه،ني  لممبع  ممم  نممني  ممم  اإلمممني  قممني  معني -12

،ممما لسممنين  وشممهت،  ولمم  ،عممذب  Nقمم  رأ،مم  رسمم   اهلل  Qاحلسمم  

 .N(4)أو شهت  ،مص ام رس   اهلل  ني  اهلل لسنين
 Qكممني  اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن  :قممني  واصمم  بمم  عطممني  -13

 . (5) عل،  س،ام  األنب،ني  و ني  ا،ل  

                                                           

 .8/37 الب ا،  والن ني،  ((1

 .166حت  الع    / ((2

 .2/170ا،ننيق   ((3

 .163أ متنني / ((4

 .2/170،ننيق  ا ((5
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نف بعمم  ملشمممممني بلممغ أممم  ممم  ا :قممني  حمممم  بمم  إسممحني  -14

مممني بلممغ اإلمممني  احلسمم   كممني  ،بسمم  لمم  عمم  بممنيب ةاره   Nرسمم   اهلل 

جم ال إورذا خنج وجلم  ان طم  الطن،م   ومام ،ممن امم  مم  خلم  اهلل 

ل   ومرذا علم  قمني  وةخم  ب،تم  وممن النمني   ول م  را،تم  يف طن،م  مكم  

ومتمم  رأ،مم  سممع   منيشمم،ني  وممام ممم  خلمم  اهلل أممم  رآه إال نممهن  ومشمم  

 .(1)قني  ،ميشب  أيب و

قممني  حمممم  بمم  طلحمم  الشممنيوع : كممني  اهلل عممهن وجمم  قمم   -15

النظممن    إ،ضممني  مناشمم  مممني ،عنين،مم   ومنحمميف ر قمم  الهطممن  الثنيقبمم  

وخصم  بنيجلبلم  التم  ةر  ممني   الصني ب  إلص   ق اعم  الم ،  ومبنين،م 

 .(2)أخ   منية ني بص ر العل  ومعنين، 

 ابم  ب سم -قني  شمم  الم ،  ، سم  بم  قمهناغن احلنهم   -16

 رسمم   وكممني  ال قممنية اخلممنيطن ولم   األجمم اة كبممنير ممم  كممني  :- اجلم  ي

 . حيب  مبني  ش ، ا   N(3) اهلل

قمني  احلممنيوظ عممامة المم ،  أبمم  الهم ا  إسممامع،  بمم  عمممن بمم   -17

ولمم  كممنين ا ،علممم    :Q كثممر يف ممم ،ن عمم  ب،عمم  أيمم  الك ومم  لمم 

                                                           

 .2/148نه  ا،ص ر السنيب   ((1

 .164أ متنني/ ((2

 .164أ متنني/ ((3
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 Nاهلل لعظممم ا مممني أنعمم  اهلل بمم  علمم،   ممم  مبممني،عت   ابمم  بنمم  رسمم   
وأممم  علممام  الصممحنيب  وملام  مم  وذوي آرا  مم    وسمم،  ا،سمملم 

 .(1)أن  أم  اخللهني  الناش ، ... الاوال ل،  ع  

قممني  احلممنيوظ ا،حمم   ، سمم  بمم  عبمم  اهلل بمم  حمممم  بمم   -18

عب  المن ال نطبم  ا،منيلك : وكمني  ر م  اهلل ملم،ام ورعمني ونيضم   ةعمنيه 

 .(2)رغب  و،ام عن  اهلل ،ني  وال ن،نيورع  ووضل  إل أ  تن  ا

اإلمممني  احلسمم  بمم   :قممني  احلممنيوظ جمم   المم ،  السمم، ط  -19

 Nأبمم  حمممم  سممب  رسمم   اهلل   عممن بمم  أيب طنيلمم  ريض اهلل عنمم 
 . (3)ورحينينت 

قممني  خممر المم ،  الممهنركن: كممني  عممنيق  ملمم،ام حمبممني للصممر  - 20

وصمم،حني  ممم  أمسمم  النممني  منط ممني  وب هيمم   وكممني  معنيو،مم  ،مم يص 

 Qبنيجتنممنيب حمممنيور  رجلمم  مهممني: اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن أصممحنيب  
خل ومم  بني،عمم  أيمم  العممنا  بنيل مم   بمم ايت ام   Jوعبمم  اهلل بمم  عبممني  

 .(4)الا 40بع  م ت  أب،  سن  

                                                           

 .8/16الب ا،  والن ني،   ((1

 .165/ أ متنني ((2

 .188تنير،ا اخللهني  / ((3

 .166أ متنني / ((4
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قممني  عبمم  ال ممنيةر ا مم  ال، سمم : ولممتك  لل ممنير  وكممن   -21

وممني  Nوابم  بنم  رسم   اهلل  Qمب  ،  ع  أ    اإلممني  احلسم  بم  عمن 

أنهسم   أمم  مم  غمري   ال بم   مم  األ مم  ا،عصم م   ،عم و  ت ه

   نامن اإلسم   وا،حنيوظم  عم  السمن  والشممبنشم Nبعم  النسم   ي  

ون ممنيو  الممنه   وته مم   ،ممني ممم  ممم  وشممني   ال نبمم   ا،حم ،مم  

 .(1)التنهن، 

أ  يممذه ال ،ممم  مل تكمم  اعتبنيط،مم  أو  ،سممتصلا البنيمممن ممممني ت مم  

ممم  اهلل سممبحنين  وتعممنيل  Q لقمممني  احلسمم  وممناح بمم  متمم أتمم  ممم  

بمم ل،  اة،ممني  الكن،ممم  السممنيله  الممذكن  والمم ل،  الثممنيا أمنية،ممن 

التمم  أمجمم  عل، ممني ا،ح  مم   إ ممني ال ختتلمم  عمم   Nالنسمم   األعظمم  

ال ممنآ  الكممن،   وضمم  عمم  أقمم ا  العنيممم  واخلنيصمم  بغمم  النظممن عمم  

يمم  وكممن سمماموي احلسمم    وكممن اإلمممني  إإذ    وأط،ممنيو   انممتام ا  

 وا،س ة  م  ال م . مست  بنيلسن  النب ،  الرش،ه 

* * 

 

 

 

                                                           

 .166أ متنني / ((1



 

 

 

 

 الفصل الثاين
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ن ا،عشممنير ممم  ا، ايمم  معنمم مني تظ ممن شصصمم،ني  حتممم  عشمم

لمم   األممم  ا،تم نمم  توخممذ تلمم  األممم  عمم  عنيت  ممني بتعظمم،م   

وتبجممم،ل   وتشمممج،ع   بهصنيمممم  ال مث،ممم  ممممني إ  كمممنين ا أم،مممني    

بمم  ت مم،  ممم  االمتهممنيال  وا، نجنينممني   ومتج،مم ي  إ  كممنين ا أم اتممني

 بوسممام   السممن ،  وتنشمم  ممم  ا،تممنيم  وتسممم  السممنيمني  والشمم ارع 

ي  جممهن ا م ممام ممم  ثممنوا  مضممنير    وواج مم  ث نيو،مم  أل ممني تعمم ّ 

 ....الا.تتبنيي   ني ب  األم 

أ   - التممنير،ا يف مضممنير  أعظمم  أصممحنيب ونحمم  -وجمم ،ن بنممني 

،سم ة،  مم  قبم  اهلل تعمنيل كم  تنتهم  نبحن عم  عظام نمني ا، يم ب   ا

را،مم  اإلسمم   خهنيقمم  لتصممنج النممني  ممم  الظلممام  إل النمم ر ذلمم  أ  

الشصصمم،  الهممذ  التمم  تسممتح  إل ممني  الضمم   عل، ممني ظ ممن  يف  ممم  

حيمم  بعممنيمل  اخممن ممم  ا،تضممنيةا  أصممنيب ظ ممن ال ولمم  اإلسمم م،  

نيلعني لمم  ل،حمم يني بمسممنير،   ا،سممنير األو  ا،سممنير المم ن، ي ا،تمثمم  ب

األم ،مم  التمم  حتمم  الن،نيسمم  والتمم  جعلت ممني ملكممني عض ضممني  وا،سممنير 

الثممنيا ا،سممنير ا،تمثمم  بنيإلمنيممم  وممم  الل ممني  بممنيهلل تعممنيل وومم  ال ممنآ  

 Qاحلسمم    شصصمم،  اإلمممني  ،ه   وكنينممنمالكممن،  والسممن  النب ،مم  الشمم
حتممم  عمم  عنيت  ممني ث مم  النسممنيل  اإلسمم م،  وعظمت ممني سممني ن   ممني إل 

مني   عم  المنغ  مم  كم  الع اصم  التم  عصمه   مني آنمذا   بحن األ
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ممم   مممني ل مم ا بعمم  الصمملل ممم  أيمم ا  ومممم   م،ممن ل مم  أيمم  الب،مم  

ك نمم  صممنيم   Qاحلسمم    اإلمممني  ،مما، ممنب  واألبعممنية والسمم،ام مممني ل 

ال ضمم،  ورا مم يني  ومتجممنيو  حمنت ممني بم ممنير  ع لمم  السمم،نييس الممذي ال 

سمم م،  الناسممص  كع ،مم   ن،ع  اإلمحي،مم  عمم  مضممم   ومبممنية  الشمم

ثنيبت  يف رو  اإلمنيم  التم  ُكل م    مني مم  اهلل تعمنيل عم  طن،م  أب،م  أممر 

و مم  سممني،ن األممم ا  بمسممك ني ممم  اللجممني  ومل تممإلثن و،مم    Qا،ممإلمن  

اةرا  واألوكممنير التمم  كنينمم  تن ممني  عل،مم  كممني،طن لتنهلمم  األممم ر ممم  

التمم  كنينمم  تمم ور   منيم ممني عمم  الممنغ  ممم  كثممن  التهصمم،   ا،تننيقضمم 

لممذا وجمم  ت ضمم،ل كمم  األممم ا   ،رمنييممني لمم   ا،سمملم  آنممذا 

 .وشص ص ني لغنض اكتام  الص ر 

َك  اإلما    :(1عQاحلسْ حه

لمسمملم  بنيلت ج،مم  واإلرشممنية ل Kامتممني   م،ممني  أيمم  الب،مم  

وأكثممن مممني كنينمم  ت ج، ممني   تمم ور ممم   وم ان،مم  اهلل وجعل ممني كنيومم  

مكم مم   وامتممني   وصممني،نيي  مج،عممني ا،حمم ر األسممني  يف أمممنية،ث   و

بو ممني تنبمم  ممم  رساج واممم  وتصمم  يف نهمم  الناومم  مسممتلم  ممم  
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مِ   ال م  وب،م  النبم   المذي تنبم ا بم   و،ظ من ذلم  واضمحني مم  ِمك 

اإلمممني  التمم  تعمم  بحمم  م رسمم  تنب ،مم  لت ممذ،  النهمم   وصمم ل ني 

صمم   ة،ن،ممني واجتامع،ممني وإنسممنين،ني عمم  مممن المم ي ر  امتممني   بوسممل ب 

ممن اإلت،ممني  بمثمم  ال ت    سمم   ا،متنمم  المم ا  عمم  ا،عممنيا الب غ،مم  التمم  ُ،ه 

رصممنينت ني وة،م مت ممني ممم  ِقبمم  أكممن الكّتممنيب والبلغممني  م ممام وصممل  

طم ع عم  بعم  مم  علم،  و،ب و ذلم  جل،مني مم  خم   االةرجت   ال

  :Qيذه احلك  لقمني  
ال تعنيجممم  المممذن  بنيلع  بممم  واجعممم  ب،مممن ام  :Qقمممني   -1

 طن، ني .  ل عتذار

 ا،هنا  ،وك  ام،ب   وق  أكثن م  ام،ب  الصنيم . :Qوقني   -2

 الهنص  رس،ع  اله    بط،   الع ة. :Qوقني   -3

 .جت   النع  مني أقنيم   ورذا ول  عنو  :Qوقني   -4

 .مني تشنيور ق   إال ي وا إل رش ي  :Qوقني   -5

  .اللإل  أ  ال تشكن النعم  :Qوقني   -6

و،ممم : الشمممكن مممم  النعمممم   اخلمممر المممذي ال رش  :Qوقمممني   -7

 والصن ع  النني ل .

 العنير أي   م  الننير. :Qوقني   -8
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يمم   ا،ممن  يف ثمم  : الكممن واحلممن  واحلسمم    :Q وقممني  -9

بمم   و الممنه   وبمم  ُلِعمم   إبلمم،   واحلممن  عممو  وممنيلكن يمم   المم ، 

ِنج  آة  م  اجلن   واحلس  را   الس      ومن  قت  قنيب،  ينيب، . ُأخ 

مم  ال :Qوقممني   -10  أةب ،مم  ال ع مم  لمم   وال مممنو   ،مم  ال مِه 

لمم   وال م،ممني  ،مم  ال ة،مم  لمم   ورأ  الع مم  معممنيرش  النممني  بنيجلم،مم   

  . مج،عني  اموبنيلع   ت ر  ال ارا  مج،عني   وم  من  الع   منم 

ن: صممم   اللسمممني   ممكمممنير  األخممم   عشممم :Qوقمممني   -11

لصممنني    وصمم   البممو   وإعطممني  السممني    ومسمم  اخللمم   وا،كنيوممو  بني

وصمل  الممنم   والمءم  عمم  اجلمنير  ومعنومم  احلم  للصممنيم   وقممني 

 الض،   ورأس   احل،ني .

 .نيج  خر م  طلب ني إل غر أيل نيو   احل :Qوقني   -12

  .مني رأ،  ظني،ني  أشب  بمظل   م  احلنيس  :Qوقني   -13

علممم  النمممني  علمممم   وتعلممم  علممم  غمممر    :Qوقمممني   -14

  .تعل وتك   ق  أت ن  علم   وعلم  مني مل 

ذكنه  نيإ  اهلل قمم  ذكممن  ومم :لنجمم  أبمم  ممم  علمم  :Qوقممني   -15

 شكنه. نيوأقنيل  و

 إذا أت  الن او  بنيلهن،ض  ونيروض يني. :Qوقني   -16

 ع  السهن إعت .م  تذكن بُ  :Qوقني   -17
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 ب،نك  وب  ا، عظ  مجنيب العهن . :Qوقني   -18

 إ  م  طل  العبنية  تهنك  مني. :Qوقني   -19

 .علم قط  العل  عذر ا،ت :Qوقني   -20

  .أمس  احلس  اخلل  احلس  :Qوقني   -21

ن نبنييتمم  وب غتمم  عمم  احلكمم  و مم   وك نمم  سممل،  مومل ت تصمم

ال وم  ا،حم ،  ا،سم ة  مم  اهلل سمبحنين  وتعمنيل و م  كمني  جي،م  عم  

كمم  األسمم ل  التمم  تطممن  م ممام كنينمم  صممع بت ني أو ةرجمم  تع ،مم يني  

تعج،ممهنه أو تلمم  وخنيصمم  األسمم ل  التعج،هن،مم  التمم  كنينمم  تثممنير لغممنض 

  األس ل  التم  كنينم  تمويت مم  احلضمنيرا  ا،جمنيور  لل ولم  اإلسم م، 

 وكنين  األج ب  س ،   تن  ع  مكم  عنيل،  وخل  كن،  ومن ني:  

  :Qسول  أب ه أمر ا،إلمن   -1
 ؟و ني  ،ني بن  مني الس اة

 .،ني أب  الس اة ةو  ا،نكن بني،عنوف :قني 

 ؟ وام الرشف :قني 

 .عشر   و   اجلن،ن اصطننيع ال :قني 

 ؟وام ا،نو   :قني 

 .العهنيف  وإص   ا،ن  منيل  :قني 

 ؟وام ال ن،   :قني 
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  .النظن يف ال،سر  ومن  احل ر :قني 

 ؟ وام اللإل  :قني 

 امءا  ا،ن  نهس   وبذل  عنس .  :قني 

 ؟ وام السامم  :قني 

 .البذ  يف العرس وال،رس :قني 

 ؟وام الشل :قني 

  .يف ، ،  رسوني   ومني أنه ت  تلهني  أ  تن  مني  :قني 

 ؟وام اإلخني  :قني 

  .قني : ال وني  يف الش   والنخني 

 ؟ وام اجلب  :قني 

 اجلنأ  ع  الص ،   والنك   ع  الع و. :قني 

 ؟ وام الغن،م  :قني 

 .النغب  يف الت     والهنينية  يف ال ن،ني :قني 

 ؟وام احلل  :قني 

  .كظ  الغ،ظ  ومل  النه  :قني 

 ؟الغن  وام :قني 

ر  الممنه  بممام قسمم  اهلل مممني وا  قمم   وممرنام الغنمم  غنمم   :قممني 

  .النه 
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 ؟له نقني : وام ا

 النه  يف ك  ا . هرش :قني 

 ؟ وام ا،نع  :قني 

 ش   البو   وم نيرع  أش  النني . :قني 

 ؟وام الذ  :قني 

  . قوالههنع عن  ا،ص  :قني 

 ؟ وام اجلنأ  :قني 

 .  األقنا هقم ا :قني 

 ؟الكله وام  :قني 

 .ك م  و،ام ال ،عن،  :قني 

 ؟وام ا،ج  :قني 

 .أ  تعط  يف الغن   وا  تعه  عن  اجلن  :قني 

 ؟وام الع   :قني 

 .مهظ ال ل  كام اسءع،ت  :قني 

 ؟ وام اخلن  :قني 

  .معنيةات  إمنيم   وروع  عل،  ك م  :قني 

 ؟وام الثنني  :قني 

 .إت،ني  اجلم،   وتن  ال ب،ل :قني 
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 ؟ وام احلهن :قني 

نمم   األنممني  والنومم  بممنيل ال  واالمممءا  ممم  النممني  بسمم    :قممني 

 الظ  ي  احلهن . 

 ؟ وام الرشف :قني 

 .قني  م او   اإلخ ا   ومهظ اجلرا 

 ؟وام السه  :قني 

 .ومصنيمب  الغ ا   إتبنيع ال نني  :قني 

 ؟قني : وام الغهل 

  .تنك  ا،سج   وطنيعت  ا،هس  :قني 

 ؟وام احلنمني  :قني 

  .(1)ظ  وق  عنض عل، تنك  م :قني 

 .ع  عرش  أش،ني  بعض ني أش  م  بع  Qس    -2

أشمم  ا  خلمم  اهلل احلجممن  وأشمم  منمم  احل ،مم  ، طمم  بمم   :و ممني 

  وأشم  مم  النمنير ا،مني   احلجن  وأشم  مم  احل ،م  النمنير تمذ،  احل ،م 

وأشمم  ممم  السممحنيب الممن،ل التمم  حتممم    وأشمم  ممم  ا،ممني  السممحنيب

وأشم  مم  ا،لم  ملم    المذي ،نةيمني وأش  م  المن،ل ا،لم   السحنيب

                                                           

 .8/10الب ا،  والن ني،  ألب  كثر  ((1
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وأشم  مم  ملم  ا،م   ا،م   المذي ،م،م    ا،   الذي ،م،م  ا،لم 

 .(1)ا،   أمن اهلل الذي ، و  ا،   وأش  م   مل  ا،  

 ؟ م  أمس  النني  ع،شني   :Qس    -3

 .م  أرش  النني  يف ع،ش  :Qو ني  

 م  أرش النني  ع،شني؟ :Qوس   

 .(2)أم  ال ،ع،يف يف ع،ش  : م Qو ني  

،ممني أبممني حمممم  ثمم   خصممني  مممني وجمم   ممم   :سممول  معنيو،مم  -4

 .خينا عن  

 ؟ومني ي : Qقني  

 .ا،نو   والكن  والنج   :قني 

ورصمم   النجمم  أمممن ة،نمم  ومسمم  ق،نيممم   :أمممني ا،ممنو   :Qو ممني  

 .ع  منيل   ول  الك  وإوشني  الس    والتحب  إل النني 

 بني،عنوف واإلطعني  يف ا،ح . العط،  قب  السإلا   والتنع  :والكن 

الممذب عمم  اجلممنير  وا،حنيمممني  يف الكنهيمم   والصممن  :ثمم  النجمم  

 .(3)عن  الش ا  

                                                           

 .10/90بحنير األن ار  ((1

 .620عب  ال نيةر أ    / -اإلمني  احلس  ب  عن  ((2

 .2/215تنير،ا ال،ع  يب  ((3
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يمم  سممء العمم   و ،مم   :Qعمم  الصممم  و ممني   Qسمم    -5

 .(1)وجل،س  آم   العنض  وونيعل  يف رام 

عمم  مكممني   :كتمم  ملمم  الممنو  إل معنيو،مم  ،سممول  عمم  ثمم   -6

وعمم  مكممني    قطممن  ة  عمم  األرضوعمم  أو    بم مم ار وسمم  السممام 

ونيسممتغني  بنيإلمممني  احلسمم    ولمم  ،علمم  ذلمم   طلعمم  و،مم  الشممم  مممن 

 .Qب  عن 
وأرض البحممن ممم  تبمم    وة  ممم ا   ظ ممن الكعبمم  :و ممني 

 .(2)م س 

  يف جمم اب ملمم  الممنو  وقمم  سممو  عممام ال قبلمم  لمم  Qوعنمم   -7

بمم  لمم  و مم  وال قنا  مممني ال قبلمم  لمم  و مم  الكعبمم  :وعممام ال قنابمم  لمم  قممني 

    .(3)النب تعنيل

كم  بم  احلم   :و مني  Qسو  شمنيم  اإلممني  احلسم  بم  عمن  -8

 ؟ والبنيط 

وقمم  تسممم    أربمم  أصممنيب  وممام رأ،تمم  بع،نمم  و مم  احلمم  :و ممني 

 بوذن،  بنيط   كثرا . 

                                                           

 .69 /ومطنيل  السإل ((1

 .2/152ا،ننيق   ((2

 .2/152ا،ننيق   ((3
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  .اإل،ام  مني سمعننيه  وال،   مني رأ،ننيه  أرب  أصنيب  :و ني 

 ؟ ك  ب  السام  واألرض :قني 

 .وم  البرص    ا،ظل  ةع  :قني 

 .ك  ب  ا،رش  وا،غنب :قني 

 .(1)مسر  ،   للشم  :قني 

 Nجيلممم  يف مسمممج  رسممم   اهلل  Qكمممني  اإلممممني  احلسممم   -9
وجمني  رجم  و جم  شصصمني  حيم   عم  رسم     وجيتم  النمني  م لم 

أخمنا عمم   :وجمني  إل،مم  النجم  و ممني   والنمني  م لم  جمتمعمم   Nاهلل 

 شنيي  ومش  ة؟ 

 .وأممني ا،شم  ة و،م   عنوم   أممني الشمنيي  و،م   اجلمعم   نع  :و ني 

وتجممنيو ه إل آخممن حيمم   يف ا،سممج  وسممول  عمم  شممنيي  ومشمم  ة 

 .كذل 

  .أمني الشنيي  و،   اجلمع  وأمني ا،ش  ة و،   النحن :و ني 

  :ث  جتنيو مهني إل ثنيلن وسول  ع  شنيي  ومش  ة أ،ضني  و ني 

أمممني سمممعت  عممهن   وا،شمم  ة ،مم   ال ،نيممم  Nالشممنيي  رسمم   اهلل 

دا  َوُمَبّشدد﴿ :وجمم  ، مم   َِ مدداهه ةا ددل  ََ يرا  دهيددا َأَهَددا الة بهددَ  إهن ددا َأك    ﴾را  َوَنددهه

َُ ُمددعْء َلددُ  الة دداُ  ﴿ :وقممني  تعممنيل (45 :سمم ر  األمممهناب)   ْ يلهددَ  َيددع 

                                                           

 .2/152ا،ننيق   ((1
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ددُهعدْ  ْ  َمش  وسممو  عمم  األو  و ممنيل ا  (103 :سمم ر  يمم ة)  ﴾َويلهددَ  َيددع 

لثممنيا و ممنيل ا: ابمم  عمممن  وسممو  عمم  الثنيلممن اعمم  ابمم  عبممني   وسممو  

 .Q(1)و نيل ا: اإلمني  احلس  ب  عن ب  أيب طنيل  
 ع  الس،نيس  و ني :  Qس    -10

وم ممم     يممم  أ  تنعممم  م ممم   اهلل  وم ممم   األم،مممني 

االجتنمنيب عمام  م ؛ وأممني واألم ا   وومني م م   اهلل: وموةا  ممني طلم   

نمم   وال تتمموخن م مم   األم،ممني : و مم  أ  ت مم   ب اجبمم  نحمم  إخ ا

ع  خ م  أمتم   وأ  ختلما لم   األممن ممني أخلما ألمتم   وأ  تنوم  

ع رتمم  يف وج مم  إذا مممني مممنية عمم  الطن،مم  السمم ي  وأمممني م مم   

األممم ا : و مم  أ  تممذكن خممرا   وتتغممني  عمم  مسممنيو     وممني  ممم  

 .(2)ربني  حينيسب  

 ؟   معنيو، : مني جي  لنني يف سلطنينننيسول -11

  .ل،ام  ب  ةاوةمني قني  س :Qو ني  

 ؟ قني : ومني قني  سل،ام 

قممني : انمم  قممني  لممبع  أصممحنيب : أتمم ري مممني جيمم  عمم  ا،لمم  يف 

ن من إذا أّة  الممذي عل،مم  منمم : إذا خممنيف اهلل يف السمممملكمم   ومممني ال ،ضمم

                                                           

 .133أ متنني  ((1

 .1/143احلس  ب  عن لل نام،ني  اإلمني   ((2
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والع ن،مم   وعمم   يف الغضمم  والنضممني  وقصمم  يف اله ممن والغنمم   ومل 

تم  بم  نه ممني متمنا   مل ،ضم،وخذ األمم ا  غصمبني   ومل ،وكل مني إرساومني وتبمذ،

 .(1)م  ةن،نيه إذا كني  م  خلت 

،طمم ف يف ب،مم  اهلل احلممنا  وسممول  رجمم  عمم  معنمم   Qكممني   -12

 اجل اة.

إ  لك ممم  وج مم : إ  كنمم  تسممو  عمم  ا،صلمم    :و ممني  لمم 

وممني  اجلمم اة الممذي ،ممإلةي مممني اوممءض عل،مم   والبص،مم  الممذي ،بصمم  بممام 

و م  اجلم اة إ  أعطم  وا   اوءض عل،م ؛ وا  كنم  تسمو  عم  اخلمنيل :

وا  منمم  منمم  مممني لمم،    ألنمم  إ  أعطمم  عبمم ا  أعطممنيه مممني لمم،  لمم   منمم 

 .(2)ل 

سممول  رجمم : ،ممني ابمم  رسمم   اهلل صمم    ربمم  كمموا أنظممن  -13

مل،ممني  ثمم  رومم  رأسمم  و ممني : احلممم  هلل الممذي مل ،كمم  لمم   Qإل،مم  ومموطن  

ة  وال أو  معلمم    وال آخممن متنممنيه  وال قبمم  ممم ر   وال بعمم  حممم و

أممم  بحّتمم  وال شممصا و،تجممهنأ  وال اخممت ف صممه  و،تنممنيي   ومم  

تممم ر  الع ممم   وأوينيم مممني  وال الهكمممن وخط ر مممني  وال األلبمممنيب 

                                                           

 .2/202تنير،ا ال،ع  يب  ((1

 .1/144احلس  ب  عن لل نام،ني  اإلمني   ((2
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ممممني  وال ظممنيين عمم  مممني  وال   وأذيني ممني صممهت  وت مم  : متمم   وال بمم 

بممنيط  ومم،ام  وال تممنير  و مم   خلمم  اخللمم  وكممني  بمم ، ني  بمم ،عني   ابتمم أ مممني 

ابتم أ ووعم  ممني أراة  وأراة ممني اسمتهناة  ذلكم  اهلل رب  ابت ع  وابتم ع ممني

 .(1)العني، 

اغتسمم  وخممنج ممم  ةاره يف ملمم  وممنيخن   وبممهن   Qن مم  انمم   -14

طممنيين   وحمنيسمم  سممنيون   وقسممام  ظممنيين  ونهحممني  نممنيرش   ووج مم  

ن  مسممنني   وشممكل  قمم  كممم  صمم ر  ومعنمم   واإلقبممني  ،لمم   ممم  م،شمم

طناومم   وقممنييض ال مم ر قمم  مكمم  ن  النعمم،  تعممنف يف أمأعطنيومم   ونضمم

  ثمم  ركمم  بغلمم  ونيريمم  غممر قطمم ف  وسممنير  أ    السممعنية  ممم  أوصممنيو

مكتنهني  مم  منيشم،ت  وغنيشم،ت  بصمه ف ولم  شمنيي ه عبم  منمنيف ألرغم  

بمهنيخنتمم  بمم  معممنيط  أنمم ف  وعممّ ه وآبممني ه وجمم ه يف إمممنا  خصمم  

 الهصنير ،   التهمنيخن بمول ف  وعمنض لم  يف طن، م  مم  حممنيو،  ال، م ة 

يف يمم   قمم  أ كتمم  العلمم   وارتكبتمم  الذلمم   وأيلكتمم  ال لمم   وجلمم ه 

،سممء عظنيممم   وضممعه  ، ،مم  أق اممم   وته قمم  ملمم   منيممم  وسمم   

منيلمم  قمم  مبمم  إل،مم   نيممم   وشممم  الظ ممر  تشمم ي شمم اه  وأ صمم  

عنعن،مم  عممناه وطمم   طمم اه قمم  أضممع   غمم افتصممنيول ثممن  ممشممنيه  و

                                                           

 .134أ متنني/ ((1
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مممني  عمم  مطممنيه ومنيلمم  ،عطمم   بطنمم  وطمم اه  ويمم  منيممم  جممن   مملمم     

وقممني :  Qعل،مم  ال لمم ب ال نيسمم،  عنمم  مممنآه  ونيسممت ق  اإلمممني  احلسمم  

  .،ني اب  رس   اهلل أنصهن 

 ؟ : يف أي ا Qو ني  

جمم   ، مم  : المم ن،ني سممج  ا،ممإلم  وجنمم  الكممنيون  وأنمم   :و ممني 

مإلم  وأنمني كمنيون  ومام أر  الم ن،ني إال جنم  لم  تتمنع   مني وتسمتلذ و، مني  

 ني إال سجنني    ق  أيلكن  تيني  وأتلهن  و نيني.ومني أراي

ك ممم  أرش  عل،مم  نمم ر التو،،مم    Qولممام سممم  اإلمممني  احلسمم  

واسممتصنج اجلمم اب به ممم  ممم  خهنانمم  علممم   وأوضممل لل، مم ةي خطممو 

ظنمم   وخطمم   عممم   وقممني : ،ممني شمم،ا لمم  نظممن  إل مممني أعممّ  اهلل   

ذ  سممممع   وللممممإلمن  يف الممم ار اةخمممن  مممممني ال عممم  رأ  وال أ

لعلممم  أا قبمم  انت ممني  إل،مم  يف يممذه المم ن،ني يف سممج  ضممن   ولمم  

نظن  إل ممني أعمّ  اهلل لم  ولكم  كمنيون يف الم ار اةخمن  مم  سمعر نمنير 

  اة  يف اجلحمم،  ونكممني  عممذاب ا، مم،  لنأ،مم  أنمم  قبمم  مصممر  إل،مم

 .(1)جن  واسع  ونعم  جنيمع 

                                                           

 .163كش  الغم / ((1
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  :ة القرَنيةاملسلم  اىل ال زود مْ املْرف Q د ع  اَما 

  م مممني  ال ،مممنية  يف الممم ،  مبم تضممم Qمممم  واجبمممني  االممممني  

  ثممنير النبمم   واالمنيممم آوالمم ن،ني ا  جيمم  سممب،   للمحنيوظمم  عمم  تعممنيل،  و

 .و،ن ل ني ب وره ال االج،ني  االخن  الت  تن،  سل   سب،  ام ا، 

أة  ةوره يف تبل،ممغ رسممنيل  السممام  ال اخللمم  والهنمنممني  Nوممنيلنب  

َُ َومدا َمداُك   ﴿ بنيالقتم ا   مني و مني : اهلل تعنيل دُهو ُُ دعُف َف َُ َومدا َاداُكُ  الر 

ُقدددعا اه َ ة ددد ُ  َ ُهعا َواا  ْهقدددا ه  إهن  اه َفدددان  يُد ال  ن مسممم ر  احلشممم)  ﴾َمدددده

 .(7ا،بنيرك : 

وعلممم   Nشممام   جمم ه رسمم   اهلل  Qاحلسمم  ل مم  ور  اإلمممني  

يا ﴿ عم  تهسمر ق لم  تعمنيل Qاحلسم  و   س   اإلممني   ةدا َاهةدا يه الدَدن   َ َك

 َحَسدددةَة  َوقهةدددا َ دددهاَ  الة ددداكه 
دددَر ه َه )سممم ر  الب مممن    ﴾َحَسدددةَة  َويه اِ 

 .(201ا،بنيرك :

وال   (1)واجلنمم  يف االخممن   : يمم  العلمم  والعبممنية  يف المم ن،نيQقممني  

ال مممني ،غهمم  عنمم  أكثممن العنيممم  ومم  ،عنومم    Qشمم  أ  يممذا تنب،مم  منمم  

 .عنو  وعبنيةت  تعنيلق،م  العل  وا،

                                                           

 .53احلس،ن /  عرش،  يف ا، اعظ الع ة،  االثنني ((1
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عني مممني  عمم  تطب،مم  من جمم  ا،عممنيف ل نت ممني   Qكممني  االمممني  

 .Nواالستهنية  م  العل   الت  ورث ني م  أب،  وج ه 
شمم    عل،ممني  خيطمم  ويمم  ) :و مم  ورة عمم  أيب الطه،مم  قممني 

وسممل ا عمم    ، مم  : سممل ا ومم  اهلل ال تسممول ا عمم  ا  إال أخممنتك 

  إال أنممني أعلمم  أ بِل،مم   نهنلمم  أ   ممنير أ  يف كتممنيب اهلل ومم  اهلل مممني ممم  آ،مم

 .(1)(س   نهنل  أ  يف جب 

 :Qاحلسمم  بمم  عممن قممني  اإلمممني   :وقممني  قطمم  المم ،  الناونمم ي
 .(م  قنأ ال نآ  كني  ل  ةع   جمنيب  امني معجل  وإمني مإلجل )

 :ومصلحة اََال  الْليا Qاحلسْ اإلما  

لعل،ممني يف صمملل ه ا،صمملح  اال يممذ Qأشممنير االمممني  حمممم  البممنيقن 

لممذي صممنع  لواهلل  :ممم  معنيو،مم  بمم  ايب سممه،ني  ب  لمم  Qاحلسمم  اإلمممني  

 .(2)مذه االم  ممني طلع  عل،  الشم  خر Qاإلمني  احلس  ب  عن 

و،مكمم  اجيممني  احلممنيال  التمم  مثلمم  ا،صمملح  العل،ممني لقسمم   

  :من ني

                                                           

 .4/568اب  مجن - اب  عب  الن  اإلصنيب  - اإلست،عنيب ((1

 .8/330الكنييف للكل،ن   ((2
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رأ  ابتممم ا   أ  مصممملح  االسممم    Qاحلسممم  إ  اإلممممني   -1

 .بنيلتعب   حلنب الطنيغ،  معنيو،  ب  ايب سه،ني  العل،ني ت   

أ  مصمملح  اإلسمم   العل،ممني بعمم  خمممذال   Q االمممني رأ   -2

ج،ش  وتهنق   البم  مم  ال ،مني  بع م  معنييم   الصملل مم  معنيو،م  بم  

 .ايب سه،ني 

ا  ال ،تعممنض لشمم،عت  وشمم،ع  أب،مم  بسمم    Qرش  االمممني   -3

أمنين،مم  ال ضممني  عمم   ولكمم  معنيو،مم  كممني  ممم  اعمم   يف اي مكممني  كممنين ا

 .ك  مني ،م  ال الب،  العل ي بصل 

بصمملح  وسممل ا،جممني  ،عنيو،مم   Qاحلسمم  وال شمم  أ  اإلمممني  

ول،عممنف عنيممم  ا،سمملم  البسممطني    ل،كشمم  واقمم  أطنومتمم  اجلنييل،مم 

نا  ممني ةا  قم  م م  وضم،ح  مم  ي  معنيو، ؟ وم  ينمني كمني  الصملل نصم

 .واخل اعس،نيس  اخل اع الت  سلك ني معنيو،  الغ ر 

م،ممنام بمم أ معنيو،مم  ،سممنيي  يف كشمم   Qونجحمم  خطمم  االمممني  

ن،ل بنينمم  مل ، نيتمم  ممم  اجمم  موذلمم  يف اع نمم  الصمم  واقعمم  ا،نحممنف

  وانمام قنيتم  مم  اجم  ا،لم  والسم،طن  عم  رقمنيب ا،سملم   االس  

 .وان  س ف ال ،ه  بوي رش  م  رشو  الصلل

نب ممعنيو،م  لضم و ذا االعم   وممني تم ه مم  خطم ا  قمني   مني

وبن،م  االبممنار وقتمم  خمر  اصممحنيب  وحمب،مم  كشمم   Qخم  االمممني  عممن 
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نممني صممل مممني ، ممني  ممم  أ  صمملل وممم  ي  عمم  ال جمم  االممم ي احلنيقمم 

لثممم ر  اخ،ممم  ايب عبممم  اهلل  كمممني  مت ،ممم ا  واقع،مممني   Qاحلسممم  اإلممممني  

 .Qاحلس 
ج ممنيةه العظمم،  يممذا والممذي  Qاحلسمم  ا،جتبمم  وتمم ج اإلمممني  

بنيستشمم نيةه مسممم مني   نيلسمم،  يف تلمم  الظممنوف العصمم،ب وممني  اجل ممنية ب

 .ع  ،  ال  أع ا  

  :اىل طا ة و باد  اه اْاىل Qاحلسْ د ع  اإلما  

ذي قممنير ثمم  أرسمم   عنمم مني ت جمم  ال Q ني  روي ا  االمممني  عل،مم

ووقمم  اإلمممني      ممم  عممامر بمم  ،ممنيرساحلسمم  ا،جتبمم  ال الك ومماإلمممني  

 : وص  ع  رس ل  ث  قني ،ستنهن النني  وحم  اهلل Qاحلس  

  إنممني ج نممني نمم ع ك  ال اهلل وكتنيبمم  وسممن  رسمم ل   أهيممني النممني )

وال أو مم  ممم  ته مم  ممم  ا،سمملم  وأعمم   ممم  تعمم ل   وأوضمم  ممم  

ممم  مل ،عبمم  ال ممنآ  ومل جت لمم  السممن  ومل   تهضممل   وأوىف ممم  تبممني،ع  

قنابمم    نمم ع ك  ال ممم  قنبمم  اهلل ورسمم ل  قممنابت   ت عمم  بمم  السممنيب  

ال مم  كهم     ال مم  سمب  النمني  ال كم  مموثن  ال ،  وقنابم  المنم 

وصم    و منب منم  ويم  متبنيعم و   اهلل ب  رسم ل  والنمني  متصمنيذل  
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وبممنير  معمم  ويمم    وقنيتمم  معمم  ويمم  من هنممم    نك  ممعمم  ويمم  مشمم

ن و،مم ع ك  مويمم  سممني لك  النصمم  وصمم ق  ويمم  ،كممذب    حمجممم  

نوه عمم  قمم   نكثمم ا مر إل،مم  لتممإلا روه وتنصممال احلمم  و،ممومنك  بني،سمم

و بم ا ب،م    ومثلم ا بعاملم   وقتل ا أيم  االصم   مم  أصمحنيب   ب،عت 

 .(شصص ا ال،  ر ك  اهللنيو  منيل 

ول   نما ال منآ  الكمن،  عم  أ  الغني،م  االسنيسم،  مم  ال جم ة 

ْ  َواإل﴿واحل،ممني  يمم  عبممنية  اهلل قممني  تعممنيل  دد ه ددُ  اَّ  َلق  ََ َْ َو مددا  دد إَه   ن 

ُبُدونه   ْ َي
 .(56)س ر  الذار،ني  ا،بنيرك :  ﴾له

  وال تممت  يممذه العبممنية  اال ممم  ،ممإلم  االنسممني  بنيلعب ة،مم  هلل

وتممت  العب ة،مم  بنيالرتبممني  الكنيممم    و،ستسممل  ،شمم، ت  وخيضمم  ألمممنه

وممم  أشممكنيمني النغبمم  واالقبممني    ويف سممنيمت  الشممع ر والتطب،مم   بممنيهلل

 .لت ك  عل،  والشكن ع  نعم  ومنن ع  اهلل وحمبت  وطنيعت  وا

احلسممم  صممم،  البنممم  اإلممممني  يف و Qوممممذا قمممني  االممممني  عمممن 

 :Qا،جتب 
وأجلمم  نهسمم  يف االممم ر كل ممني ال إممم  ونينمم  ُتلج  ممني ال )

ك م   من،ممهن  وممنين   عهن،ممهن  وأخلما يف ا،سممول  لنبم  وممني  ب،م ه العطممني  
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عن مممني  واحلنممممني  واكثمممن االسمممتصنير  وته ممم  وصممم،ت  وال تمممذيب ّ 

 .(1)(صهحني  

يف وصمم،ت  عمم  ةعنيممم  ممم  ةعممني   اال،ممام  عمم   Q،شمم ة االمممني  

واالعتصممني  بحبلمم  وااللتجممني    طن،مم  الت جمم  ال اهلل تعممنيل بلممهنو  أمممنه

ووجمم ب الت كمم  عل،مم  وممم ه يف   ن،ن  لمم مال الممنب يف إخمم   السمم

وكممذل  الت كمم  عل،مم  يف مسممولت    حت ،مم  النغبممني  وتنه،ممذ الطلبممني 

 .صنير  م  مرضت واالست

 :قني  Qوعن  

  والتهمم ،  إل،مم   الت كمم  عمم  اهلل :اال،ممام  لمم  أركممني  أربعمم ))

 .(2)((والنضني ب ضني  اهلل  والتسل،  ألمن اهلل

دد﴿ومن ممني مممني ورة يف تهسممر وممنا  الكمم يف يف ق لمم  تعممنيل  ي  ة  ُيكأ

ْ ددد   َواه ََ دددْ 
ْ ُضدددَها مه يْع  لدددي ْ  ََ دددمه  سممم ر  آ  عممممنا )  ﴾ََ

 .(34:ا،بنيرك 

قمممني : قمممني  عمممن بممم  ايب طنيلممم   Qوعممم  جعهمممن بممم  حممممم  

خطمم  متمم  أسممم  ك ممم  قممني : ،ممني أبتممنيه ني،ممني بنمم  قمم  و :Lللحسممم 

 .ك،  أخط  وأنني انظن ال وج   أستح  من 

                                                           

 .40/ 3   الب غ    Qمني  عن اإل ((1

 .47/ 2  الكنييف  الكل،ن  ((2
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أم ممني  أوالةه ثمم  تمم ار   Q قممني : وجممم  عممن بمم  ايب طنيلمم 

احلممم  هلل )و ممني :  Qعنمم  م،ممن ،سممم  ك ممم  و ممني  اإلمممني  احلسمم  

اخلممنيل    ال ممني   بغممر كلهمم   المم ا   بغممر تكمم ،   بغممر تشممب، ال اممم  

العهن،ممهن مل   ا،عممنوف بغممر حم وة،مم   ا، صمم ف بغممر غني،مم   بغممر منصممب 

  وذيلمم  الع مم   لعهنتمم   رةعمم  ال لمم ب م،بتمم   ،ممهن  قمم ،ام  يف ال مم  

ن  مبلممغ مولمم،  خيطممن عمم  قلمم  بشمم  وخضممع  النقممنيب ل  رتمم 

وال ،هصممل ال اصممه   مممن     ج لمم  وال ،بلممغ النممني  كنمم   جنوتمم 

وال   وال تبلغمم  العلممام  بولبني ممني  وال ، مم   المم ي  مممن    لكنمم  عظمتمم 

 .أي  التهكن بت بر أم ريني

  عل،ني  بمنيب  مم  ةخلم  كمني  آمنمني  ومم  خمنج منم  كمني  رو  أمني بع 

 .أق   ق   يذا وأستغهن اهلل العظ،    ولك   كنيونا  

ددة  ﴿  قممني : و ممني  عممن وقبمم  بمم  ع،ن،مم  ثمم ي  ْ دد    ُيكأ ََ   ْ دد
ْ ُضددها مه ََ

يْع َ لهددي ْ  َواه ددمه . م،ممن ،بمم  (34 سمم ر  آ  عمممنا  ا،بنيركمم :)  (1)﴾ََ

مظ ممنا  ممم  مظممنيين السممل   ال اهلل بنيتبممنيع اال،ممام  اخلممنيلا  Qاالمممني  

 .والت ك  واالعتامة عل،  يف ن ام  احل،ني  ا،صتله  كنيو 

                                                           

 .80 - 79تهسر ونا  الك يف  ((1
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 :واََالقاىل الْقيد   Qاحلسْ د ع  اإلما  

  وجمم ه ا،صممطه  مكوب،مم  ا،نتضمم Qاحلسمم  ا،جتبمم  اإلمممني  

،مم ع  ال ام ا،مم  والءب،مم  االخ ق،مم  والع ني  ،مم  انط قممني  ممم  ق لمم  

اته ﴿ :تعممنيل دد   ددَل اخل َ  ْ
َحي ةددا إهَلددي هه   فه نددا َوَأو  ره ددة  َه ددُدوَن َهَنم  م 

ةدداُه   َأمه ل  َْ َوََّ

 َوإهي دداَ  الز  
ددال ه َْ َوإهقدداَ  الص  ي سمم ر  االنب،ممني  ) ،﴾كددا ه َوكدداُنعا َلةددا  اَهددده

 .(71ا،بنيرك :

،مم ع   لءب،مم  االممم  وتث ،ه ممني  Kوال شمم  أ  أ ممم  أيمم  الب،مم  

ويمم  ،ممنو  أ  م مممت   االول يمم    عمم  مهممنيي،  النسممنيل  وق،م ممني

 .الءب،  وغن  االخ   الهنيضل  والع ،   الصح،ح 

وكن،ممني  وعلم،ممني  ثممنا  تناثممني   Qاحلسمم  ا،جتبمم  اإلمممني   وقمم  خلمم 

م  خم   ممني ق مم  مم  نصم   ل مم  االسم م،  عم  شمك  خطم  

 .أو وصني،ني أو رسني   أو غريني

،ممومن نجلمم  اإلمممني   Q ني  وهمم  رمممنيب الع ،مم   نجمم  أ  االمممني  عل،مم

 :ل،صطمم  يف مسممج  الك ومم  وصممع  ا،نممن وقممني  Qاحلسمم  ا،جتبمم  

 .(1)(......، ال ا   بغر تك   احلم  هلل ال ام  بغر تشب، )

                                                           

 .351/ 43بحنير االن ار  ((1
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،مني بم  رسم   اهلل صم    ربم  كموا  :وجني  ال،  رجم  و مني  لم 

احلمم  هلل )ووطن  اإلممني  احلسم  مل،مني  ثم  روم  رأسم  ووجنيبم    أنظن ال، 

ممم ر  وال بعمم   وال قبمم   الممذي مل ،كمم  لمم  أو  معلمم   وال آخممن متنممنيه  

وال اخمممت ف صمممه    وال شمممصا و،تجمممهنأ   حمممم وة وال أمممم  بحتممم

وال   وال الهكممن وخطنا ممني  ومم  تمم ر  الع مم   وأوينيم ممني  و،تنممنيي 

  وال ظمنيين عم  ممني  مممني ابم  وال  متم  :االلبنيب وأذيني مني صمهت  و، م  

ابتمم أ   خلمم  اخللمم  وكممني  بمم ، ني  بمم ،عني    وال تممنير  و مم   وال بممنيط  ومم،ام

ذلمم  اهلل   وأراة ممني اسمتهناة  ووعم  ممني أراة  وابتم ع ممني ابتم أ  ممني ابتم ع

 .(1)( رب العني،

ن  روعمم ا مويف احلمم ،ن عمم  إبطممني  اجلممن جممني  عمم  أيممني  البصمم

ممم  مل ،ممإلم  ) Q،طممنيلب   منمم  رأ،ممني  يف مسممول  اجلممن ووجممني    Q لقممني 

إ    ومم   م  ذنبم  عم  ربم  و م  وجمن  بنيهلل وقضني   وقم ره و م  كهمن

  ألنمم  ا،ل،مم  ،ممني ملك مم     لغلبمم ماهلل ال ُ،طممنيع اسممتكنايني  وال ،عصمم

وممر  عملمم ا بنيلطنيعمم  مل حيمم  ب،ممن   وبمم  مممني   ر عمم  مممني اقمم ري وال ممنية

ولم  أجمن اهلل اخللم  عم    ولم،  يم  المذي اجمني  عم  ذلم   وعل ا

ولمم  اجممني  عمم  ا،عممنييص ألسمم     الطنيعمم  ألسمم   عممن   الثمم اب

ولكمم  ومم،     ولمم  أمهل مم  لكممني  عجممهنا  يف ال مم ر   عممن   الع ممنيب

                                                           

 .1/احلس م،ني  اإلمني   ((1
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  عملم ا بنيلطنيعمني  كنينم  لم  ا،نم  علم،  ومر    ا،ش،   الت  غ،ب ني عمن  

 .(1) (وإ  عمل ا بني،عص،  كنين  احلج  عل،  

عمم   Qاحلسمم  سممو  رجمم  اإلمممني    ويف تهسممر صممهنيت  تعممنيل

 :معن  اجل اة و ني 

ويمم    ... وا  كنمم  تسممو  عمم  اخلممنيل  و مم  اجلمم اة إ  اعطمم )

منم  وإ  منم    أعطمنيه ممني لم،  لم  ا  ألنم  إ  اعطم  عبم   اجل اة إ  منم 

 .(2)(مني ل،  ل 

 :Qاحلسْ َط  اإلما  َُ 

يف الس،نيسمم  واقتمم ار عممني  يف ا،نطمم   ط ،مم    بممنيع   Qللحسمم  

الس،نييس أكسب  قم   إقنمنيع ممني إ  حتم   إال وأنصم  لم  اجلم،م  واقتنم  

ناج ا،نممر الممذي أرسممل  اهلل موتمموثن كمم   س،نيسممت  ننيبعمم  ممم  نهمم  السمم

ن،ه  م،ممن كممني  ال ممنآ  مبنيممم   مت،منممني بنيلكتممنيب والسممن  النب ،مم  الشمم

الكممن،  يمم  الضممنيب  وا،حكِمم  لس،نيسممت  بكمم  مهنةا ممني  لممذا كنينمم  

ن،ع  ال ختمنج عن مني ق،م  أنملم  ،متج  ذلم  مخطب  مس ة  بنيلم ،  والشم

                                                           

 .25/ 2رسني   مج ن  العنب  ((1

 .جمم  البحن، : )منية  ج ة( ((2
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ه أممممر  وعنممم مني أرسمممل  أبممم  واضمممحني مممم  خطبممم  الس،نيسممم،  كنيوممم 

ال الك وم  مم  عمامر بم  ،منيرس ومعم  كتمنيب مم  أب،م  إلقنمنيع  Qا،إلمن 

عمم  ن عمم  تثبمم،  مهمم  النممني  م، ممني أيب م سمم  األشممعني ا،صمموال

ن  مم  ج م   ولتحه،مهن أيم  م،شنيرك  م  أممر ا،مإلمن  يف ممنب البصما

بنيلع ،مم   اإلسمم م،  ممم     احلممنب بصطممنيب سمم،نييس مممنتب الك ومم  عمم

 (1)(وصممنج أبمم  م سمم  ول مم  اإلمممني  احلسمم  وضممم  إل،مم )ج مم  أخممن  

سمم  بكمم  مممني حيملمم  ممم  خلمم  عمم  أيب م  Qووقبمم  اإلمممني  احلسمم  

،ممني أبممني م سمم  مِل  تثممب   النممني  عنّممني ومم اهلل مممني أرةنممني إال )وأةب قممني   

ولممام مل ،نهمم  معمم   (2)مثمم  أمممر ا،ممإلمن  خيممنيف عمم  ا (وال   اإلصمم  

الك   ت خ  الصمحنييب عمامر بم  ،منيرس حمنيججمني  ومام نهم  و،م  احلجمنيج 

 Qاحلسم  ج م  اإلممني  ط ،تم   وثمنير بعم  جلنيجم  وسم    ّنا  موب   مص
نج   وتنل ع  منننني ال أ   ل (اعتهن  عملنني أهيني ال)قني  : 

(3). 

واجتممم  بعمم يني بني،سمملم  يف مسممج  الك ومم  حيممث   بصطبمم  عمم  

 اجل نية قني  : 

                                                           

 .4/482تنير،ا الطني  ((1

 .4/482تنير،ا الطني  ((2

 .50احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((3
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احلممم  هلل العهن،ممهن اجلبممنير  ال اممم  ال ّ ممنير  الكبممر ا،تعممني   سمم ا  )

م منك  م  أرس ال    من  بم  ومم  يم  ُمس   بنيلل،م  وسمنيرب   ت ص    ومم  ج   

بنيلن ممنير  أ مم ه عمم  مسمم  الممب    وتظممنيين الممنعام   وعمم  مممني أمببنممني 

واشمم   أ  ال المم  إال اهلل وممم ه ال رش،مم    وكنينممني ممم  شمم   ورخممني 

لمم   وأ  حمممم ا  عبمم ه ورسمم ل   امممت  عل،نممني بنب تمم   واختصمم  بنسممنيلت   

اإلنمم   وأنممهن  عل،مم  وم،مم   واصممطهنيه عمم  مج،مم  خل مم   وأرسممل  إل

وُأط،مم  الشمم،طني   وُجِحمم   الممن     واجلمم   ممم  ُعبِمم    األوثممني 

وص  اهلل عل،  وعم  آلم   وجمهناه أوضم  ممني جمهن  ا،نسمل   أممني بعم : 

ا ال أقم   لكم  إال ممني تعنوم  : إ  أممر ا،مإلمن  عمن بم  أيب طنيلم  رو

بعثنمم  إلمم،ك  ،مم ع ك  إل الصمم اب    نهمأرشمم  اهلل أمممنه  وأعممهن  نصمم

لعممم  بنيلكتممنيب  واجل ممنية يف سممب،  اهلل  وا  كممني  يف عنيجمم  ذلمم  مممني وا

تكنيمم    وممني  يف آجلمم  مممني حتبمم   إ  شممني  اهلل  ول مم  علمممت  أ  عل،ممني  

وممم ه  وانمم  ،مم   صمم   بمم  لهمم  عممنيرش  ممم   Nصمم  ممم  رسمم   اهلل 

مج،مم  مشممنيي ه  وكممني  ممم  اجت ممنيةه  Nسممن   ثمم  شمم   ممم  رسمم   اهلل 

   وآثممنيره احلسممن  يف اإلسمم   مممني قمم  يف منضممني  اهلل  وطنيعمم  رسمم ل

مل   Nبلغك   ومل ،مهن  رسم   اهلل  راضم،ني  عنم  متم  غمضم  ب،م ه  وغس 

وم ه  وا،  ك  أع ان   والهضم  ابم  عمم  ،ن م  إل،م  ا،مني   ثم  أةخلم  

مهنتمم   وأوصممنيه ب ضممني  ة،نمم   وع اتمم   وغممر ذلمم  ممم  أممم ره  كمم  
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نهسم   ول م  تم ا   النمني  عل،م   ذل  م    اهلل عل،م   ثم  واهلل ممني ةعمني إل

تمم ا   اإلبمم  اممم،  عنمم  وروةيممني  وبممني،ع ه طممني ع   ثمم  نكممن مممن   

نممنيكث   بمم  ممم   أم ثمم   وال خمم ف أتممنيه  مسمم ا  لمم  وبغ،ممني  عل،مم   

وعلمم،ك  عبممنية اهلل بت مم   اهلل وطنيعتمم   واجلمم  والصممن  واالسممتعنين  

عصمممنني اهلل وإ،ممنيك  بممنيهلل  واخلهمم ف إل مممني ةعممنيك  إل،مم  أمممر ا،ممإلمن   

بممام عصمم  بمم  أول،ممني ه وأيمم  طنيعتمم   وأممنممني وإ،ممنيك  ت مم اه  وأعنيننممني 

 وإ،نيك  ع  ج نية أع ا    واستغهن اهلل العظ،    ولك .

النمني   إنمني ج نمني نم ع ك   أهيمنيع ث  خط  و،   ممن  أخمن  قمني  

إل اهلل وإل كتنيبمم  وسممنّ  رسمم ل  وإل أو مم  ممم  ته مم  ممم  ا،سمملم   

مم   وأعمم   ممم  تعمم ل    وأوضمم  ممم  تهضممل    وأوىف ممم  تبممني،ع    م 

مل ،عب  ال منآ  ومل جتّ لم  السمنّ  ومل ت عم  بم  السمنيب    إل مم  قّنبم  تعمنيل 

إل رسمم ل  قممنابت : قنابمم  المم ،  وقنابمم  الممنم   إل ممم  سممب  النممني  

رسمم ل  والنممني  متصممنيذل    و ممنب ال كمم  ممموثن   إل ممم  كهمم  اهلل بمم  

نك    وقنيتمم  معمم  ويمم  متبنيعمم و   وصمم  معمم  ويمم  مشممويمم  م منمم 

ب   إل ممم   ق  ويمم  ،كممذ  من هنممم    وبممنير  معمم  ويمم  حمجممم    وصمم  

ن ممل تممنة ممم  روا،مم   وال تكنيوممو ممم  سممنيب    ويمم  ،سممولك  النصمم

نوه عمم  مو،مم ع ك  إل احلمم   و،ممومنك  بني،سممر إل،مم   لتممإلا روه وتنصمم

  ممم  أصممحنيب   ومثلمم ا بعاملمم   قمم   نكثمم ا ب،عتمم   وقتلمم ا أيمم  الصمم 
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ُمممنوا بممني،عنوف  وانت بمم ا ب،مم  منيلمم   ونيشصصمم ا إل،مم  رِ  كمم  اهلل  و 

 .(1)  وامرضوا بام حيرض ب  الصنيحل  (وا  ا ع  ا،نكن

أهيممني النممني  انمم  قمم  كممني  )ويف خطبمم  أخممن  يف أيمم  الك ومم  قممني  

نمنيك  يف مسر أممر ا،مإلمن  عمن بم  أيب طنيلم  ممني قم  بلغكم   وقم  أت،

مسممتنهن،  ألنكمم  جب مم  األنصممنير ور و  العممنب  وقمم  كممني  ممم  

.. وأ،مم  اهلل .طلحمم  والممهنبر بعمم  ب،عممت ام وخممنوج ام بعني شمم  مممني بلغكمم 

نه مممنك  أممم  لنجمم   أ  ،كمم   ومم،م  أقبمم  معمم  ممم  ملمم  مل ،نصمم

 .(2)(ا، نيجن،  واألنصنير كهني،   ونينرصوه واهلل ،نرصك 

ننم  غمنية ومم  شمني  ممنك  أ  أهيمني النمني  إ)وخنيط  النني  قمني   

   .(3)(خينج مع  ع  الظ ن  وم  شني  ل،صنج يف ا،ني 

و،بمم و أ  يممذه الس،نيسمم  احلك،ممم  ا،تمثلمم  بصلمم  ال ممنآ  ممم  

تمم  أُكل ممني وةخلمم  ال لمم ب ويممهن  آخمم   اخلطممنيب الصممنية  قمم  

ونهممن معمم  تسممع  آالف  وأخممذ بعضمم   الممن  وأخممذ بعضمم   )ا،شممنيعن 

  احلك،مم  ا،لتهنمم  التم  اتصم   مني اإلممني  احلسم  ويذه الس،نيس (4)(ا،ني 

                                                           

 .145عرش سر  وتنير،ا  / االثن األ م   ((1

 .63-1/62اإلمنيم  والس،نيس   ((2

 .4/485ع  تنير،ا الطني: 146عرش سر  وتنير،ا  / االثننياأل م   ((3

 .4/485ع  تنير،ا الطني: 146عرش سر  وتنير،ا  / االثننيأل م  ا ((4
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النممني  عمم   والتمم  كممني  ،سممتص م ني يف كمم  ا،لممام  ، ج  ممني تممنير  حلممن

لصمم  امجممام   ومممن  للممنة عمم  اإلعمم   اجل ممنية و، ج  ممني تممنير  

ا،عنيةي ا،غنض ووضمل من، ،م   متممث  بمنيلنة عم  عبم  اهلل بم  المهنبر 

أهيمني النمني   قم  بلغنمني )قمني  :  Qالذي ا   عل،مني ب تم  عمثام   وصطم  

بمم  الممهنبر  وقمم  كممني  أبمم ه ،تجنّمم  عمم  عممثام  الممذن ب  وقمم  ام نيلمم  

ض،  عل،  الب ة مت  ُقتِم   وأ  طلحم  ركمهن را،تم  عم  ب،م  منيلم  ويم  

ممم   ومممني ق لمم : إ  عل،ممني ابتممهن النممني  أمممني   وممر  أعظمم  مجمم  ألب،مم  

ن  بنيلب،عم  واةعم  ال ل،جم    ع  أن  بني،عم  ب،م ه ومل ،بني،عم  ب لبم   و م  أقم

ول،وِ  ع  مني اةعنيه بنيني  وأنم  لم  ذلم   وأّممني تعجبم  مم  تم رة أيم  

ن   ومام عجبم  مم  أيم  مم  تم رةوا عم  أيم  مالك و  ع  أيم  البصم

ن   وم،عممنية مممني ب،ننممني ملمم،علم  أيمم  البصمم -واهلل -بنيطمم   ولعمممني

نيحل  ويمم  خممر   اهلل بممموب،ممن   ال،مم    نحممنيكم   إل اهلل تعممنيل و، ضمم

 .(1)(الهنيصل 

خط  اإلممني  بمومن مم  أب،م  بعم  وعلتم  مم  عممنو بم  العمني  و

أهيممني )يف التحكمم،  واضممعني الن ممني  عمم  احلممنوف بصطبمم  بل،غمم  قممني  : 

النممني   قمم  أكثممنت  يف أمممن أيب م سمم  وعمممنو  وإنممام ُبِعثممني لمم،حكام 

مل بممنيل نآ  ةو  اممم    وحكممام بممنيم   ةو  ال ممنآ   وممم  كممني  يكممذا 
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،كمم  مكممام  ولكنمم  حمكمم   عل،مم   وقمم  كممني  ممم  خطممو أيب م سمم  أ  

 أبمني ،عنم  -جعل ني لعب  اهلل بم  عممن  ووخطمو يف ثم   خصمني : خمنيل  

 بم  أعلم  أبم ه وكمني  ممني أيم  ،منه ومل ممني ،نضم  مل إذ عممن أبنيه -م س 

 رشطممني و، ممني  لمم  ا  ال عمم  إال الشمم ر  يف أةخلمم  وال غممره  ممم 

 جيمم  مل: وثنين،م  وامم    و مذه الشم ر   أيم  عم  عممن م  نوطنيممش

عل،مم  ا، ممنيجنو  واألنصممنير الممذ،  ،ع مم و  اإلمنيممم  وحيكممم   عمم  

النني   وثنيلثم : مل ،سمتومن النجم  يف نهسم  وال علم  ممني عنم ه مم  رّة أو 

 .(1)(قب  

خطمم  نيقمم  و :Qلمم  قممني  أمممر ا،ممإلمن   وممم  خطبمم  لمم  عنمم مني

  هلل المذي مم  تكلم  سمم  ك مم  احلمم  :و مني  و مني  ؛ألسم  ك مم 

وممم  مممني    وممم  عممنير وعل،مم  ر قمم   يف نهسمم  وممم  سممك  علمم  مممني

واهلل   أمممني بعمم  وممني  ال بمم ر حملتنممني  وال ،نيممم  م عمم نني ؛ورل،مم  معممنيةه

وممم  خممنج عنمم  كممني    ا  عل،ممني  بممنيب ممم  ةخلمم  كممني  مإلمنممني   ؛عنيرضممنني

 كنيونا . 
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ممم  عضمم ني بممويب وأممم  ذر،مم  ب :ونيلتهنممم  و ممني  Qو ممني  ال،مم  عممن 

 .(1)بع  واهلل سم،  عل، 

 اا  النممني  أتمم  :وعمم  عبمم  الممن   بمم  جنمم ب عمم  أب،مم  وغممره

احلمم  هلل  :و مني   ل،بمني،ع ه Qبعم  وومني  عمن  Qاإلمني  احلسم  بم  عمن 

وجلم  مم    وعم  مم  أممن    مم  أممن وخما مم  وضم مقض ع  مني

،ني ةار ا  الم ن ؛ونسمت ج  بم  رضم ان  . م ا  ،مت  بم  عل،نمني نعمم   عنيو، 

  وقمم  نبونممني اهلل عن ممني كمم،ام نعتممن  و، ممني ال  وا  وكمم  مممني  بمم   ووتنمم 

 يم وا وم،ام نيو  ،كم   لنمني مجم  بعم  االنمذار و    ال،نمني بنيل ع،م  كم  ال

  .وخنيو ا اهلل يف الرس والع ن،   وارغب ا و،ام ،ب    ،هن 

وأا   ومممني  بوجمم   يف ا،ح،ممني وا،ممام  عممنير ب مم ر Qا  عل،ممني  

وبممني،ع ه   ممم  منيربمم  اوحتممنيرب   ممم  سممني،  اعمم  ا  تسممني،  أبممني،عك 

 .(2)ع  ذل 

 Qمم  قتم  عمن  Qأّ  اإلممني  احلسم  بم  عمن  :وع  أيب مج،لم 
وب،نمني يم  ،صمن يف النمني  إذ وثم  عل،م  رجم  وطعنم  و قم    استصل 

أيم  العمنا   يف ورك  وممنض من مني شم نا  ثم  قمني  عم  ا،نمن و مني : ،مني

نممني ايمم  الب،مم  الممذ،  قممني  إو  نممني أمممنا ك  وضمم،هنينك رو  ات مم ا اهلل و،نممني
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ددَل الَبي دد ه ﴿ :اهلل تعممنيل ومم،   َْ َأه   َّ َ  َ ددة ُكُ  الددرأ
هه يددُد اهُ لهُيدده  إهن ددَ  ُيره

ا دد  
ددَرُك   َاط هه وممام  ا  ،ممتكل  متمم  مممني  (33 :سمم ر  االمممهناب)  ﴾َوُيَطهأ

 .  (1)رأ،  أم ا  يف ا،سج  إال بنيك،ني  

،ثن،نممني عمم  أيمم   إنممني واهلل مممني :قب،مم  الصمملل Qوممم  خطبمم  لمم  

  والصممن بممنيجلهنع  وشمم،ب  السمم م  بنيلعمم او   الشمني  بنيلسمم م  والصممن

ةن،ممنيك  واصممبحت  ال،مم   وكنممت  يف مسممرك  ال صممه  وة،ممنك  امممني  

قت،مم  بصممه   :اال وقمم  اصممبحت  بمم  قت،لمم   وةن،ممنيك  أمممني  ة،ممنك 

وأمممني   امممني البممنيق  وصممنيذ   وقت،مم  بممنيلن نوا  تطلبمم   بثمموره  تبكمم   لمم 

ومني    اال وا  معنيو،م  ةعنينمني ألممن لم،  و،م  عمهن وال نصمه  ؛البنيك  وثني ن

ومنيكمنمممنيه ال اهلل عمممهن وجممم  بظبممم    أرةتممم  ا،ممم   رةةنمممنيه عل،ممم 

  .وا  أرةت  احل،ني  قبلننيه وأخذنني لك  الن   الس، ف

 .    (2)الب ،  الب ،  :وننيةاه النني  م  ك  جنين 

بمم  العممني  ا   وشممنير ال،مم  عمممنوو،مم  الك ومم  ةخمم  معنيوومممن  

و مني    خطم نيقم  و :و مني  لم   ،ومن اإلمني  احلس  ا  خيطم  و،ظ من ع،م 

وم مم  ةمممني ك    أهيممني النممني  ا  اهلل قمم  يمم اك  بوولنممني :وخطمم  وقممني 

ونحمم  أيمم  ب،مم  نبمم،ك  أذيمم  اهلل عنممني الممنج  وط ننممني   بمخننممني
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 :قممني  اهلل تعممنيل لنب،مم والمم ن،ني ةو  وقمم    تط ممرا؛ وا  مممذا األمممن ممم  

دد   ﴿   ةَددْة َلُكدد   َوَم دداْء إهىل حه
ددُ  فه ل  َْ ي َل كه  (111:سمم ر  األنب،ممني ) ،﴾َو إهن  َأد 

 .(1)يذا رأ،  :وقني  ونيلته  معنيو،  ال عمنو  وض  النني  بنيلبكني 

 :Qاحلسْ  اإلما  وصايا

 Kكتمم  السممر والممءاج  مسته،ضمم  ب صممني،ني أ ممم  أيمم  الب،مم  
. وتشممتم  يممذه ال صممني،ني عمم  كنمم   ممم  ا،عممنيرف لشمم،عت   وحمبمم،  

وصمم  ال أ،مم ،نني  ولمم  مجعنممني مممني  واألخمم   واةةاب والمم ع   ال احلمم 

لكنينمم  م سمم ع  ضممصم  حتتنيج ممني األممم   Kممم  وصممني،ني أيمم  الب،مم  

ورة ممم   ويف يممذه الصممهحني  بعمم  مممني  ال،مم   يف  ضممت ني ال ،ن،مم 

  :Qوصني،ني س، نني أيب حمم  اإلمني  احلس  
بنم  وبنم  أخم  انكم   ،مني :لبن،م  وبنم  أخ،م  Q،  لم  م  وص -1

  وتعلممم ا العلمم   صممغنير قمم   وت شممك   أ  تك نمم ا كبممنير قمم   آخممن، 

 .(2)ول،جعل  يف ب،ت   وم  مل ،ستط  منك  أ  ،نو،  أو حيهظ  ول،كتب 

عمم  عمم  حمممنير  اهلل تكمم   :ابمم  آة  ،ممني :Qيف وصمم،  لمم   -2

جمم ار ممم  جممنيور   مسمم وأ  وارض بممام قسمم  اهلل تكمم  غن،ممني    عنيبمم ا  
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حتمم  أ  ،صممنيمب   بمم  تكمم   وصممنيم  النممني  بمثمم  مممني  تكمم  مسمملام  

  و،بنمم   مشمم، ا    انمم  كممني  بمم  أ،مم ،ك  أقمم ا  جيمعمم   كثممرا    عمم ال  

ومسممنيكن     وعمل مم  غممنورا    أصممبل مجع مم  بمم را    و،ممومل   بع،مم ا  

  .قب را  

انمم  مل تممهن  يف يمم   عمممن  منممذ سمم ط  ممم  بطمم   :،ممني ابمم  آة 

والكممنيون   وممني  ا،ممإلم  ،تممهنوة  يف ،مم ،  ،ممني بمم  ،مم ،  وصممذ مممني  أممم 

 .(1)،تمت 

ةخمم  عل،مم  جنممنية  بمم  أيب أم،مم  يف منضمم  الممذي تمم يف و،مم   -3

  .عظن  ،ني اب  رس   اهلل :و ني  ل 

  ومصمم   اة  قبمم  ملمم   أجلمم   اسممتع  لسممهن  :نعمم  :قممني 

وال حتمم  يم  ، مم  المذي   الم ن،ني وا،م   ،طلبم  واعل  ان  تطلم 

تكسمم  ممم  ا،ممني   واعلمم  انمم  ال ؛ ،ممو  عمم  ، ممم  الممذي أنمم  و،مم مل

واعلمم  ا  المم ن،ني يف   شمم، ني  ومم   ق تمم  اال كنمم  و،مم  خني نممني  لغممر 

وممونهن    ويف الشممب ني  عتممنيب  ويف منام ممني ع ممنيب  م مممني مسممنيب

وممني  كممني  ممم ال  كنمم  قمم    ،كه،مم  خممذ من ممني مممني  المم ن،ني بمنهنلمم  ا،،تمم 

مل ،كمم  و،مم  و ر  ووخممذ  منمم  كممام  وا  كممني  منامممني     يمم   و، ممني

واعممم  لمم ن،ني   ؛وا  كممني  العتممنيب ونيلعتممنيب ،سممر  أخممذ  ممم  ا،،تمم 
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واذا أرة   ؛واعممم  ةخنتمم  كونمم  متمم   غمم ا    كونمم  تعمم،يف أبمم ا  

خنج مم  ذ  معصم،  اهلل ال عمهن نيعهنا  بم  عشمر  وي،بم  بم  سملطني   وم

جممم  واذا نني عتممم  ال صمممحب  النجمممني  مني ؛طنيعممم  اهلل عمممهن وجممم 

واذا أرة    واذا خ متممم  صمممنين   صمممح  مممم  اذا صمممحبت   انممم نيو

  وا  صممل  شمم  صمم ل   وا  قلمم  صمم   ق لمم   مع نمم  أعنينمم 

وا  رأ    وا  بمم   منمم  ثلممم  سمم يني  وا  ممم ة  ،مم   بهضمم  ممم يني

وا    وا  سممك  عنمم  ابتمم ا   منمم  مسممن  عمم يني  وا  سممولت  أعطممني 

 وال    مم  الب ا،وت،مم  منمم ممم  ال  نهنلمم  بمم  اممم   ا،لممام  واسممني 

وا  تنممني عتام   وال خيممذل  عنمم  احل ممني    ختتلمم  عل،مم  منمم  الطنا مم 

 .  (1)من سام  آثن 

 :مع مْاوية وأصحاَ  Q احلسْمةاظر  اإلما  

كممني  ممم  ة،مم   النظممني  األممم ي والنظممني  العبممنييس ممم  بعمم ي  

   سمم   للممءو،ل عممام مإمممناج األ ممم  ا،عممنيع،  خل وممت   ال لشمم

   الغممنيةر   وطبممنيع   الل ،ممم  ويممذا معنيو،مم  وأصممحنيب  خيممتل  يف نه سمم

مل ،ءكمم ا اإلمممني  حلنيلمم  بمم  اسممتص م ا مممني ،مكممن   اسممتص ام  ممم  

وسني   غر ال    ال تمن  إاّل عم  م م  ةوم  غمر ممنر  ومم  وسمني ل   
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وض  عم  األسم ل  ا،حنجم  عم  نظمني  جتمنأوا ،نمنيظنا  انكهمووا  مني 

 ي  الهضني ل وامهن،م  واخلرسا . ع  أع ني   خني ب  جينو  ورا

قممني  ابمم  أيب احل ،مم : رو  الممهنبر بمم  بكممنير يف كتممنيب ا،هممنيخنا  

قني : اجتم  عنم  معنيو،م  عممنو بم  العمني   وال ل،م  بم  ع بم  بم  أيب 

معمم،  وعتبمم  بمم  أيب سممه،ني  بمم  مممنب  وا،غممر  بمم  شممعب   وقمم  كممني  

ثمم  قمم ار   وبلغمم  عممن   م Qبلغ مم  عمم  اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن 

ذل   و منيل ا: ،مني أممر ا،مإلمن  إ  اإلممني  احلسم  قم  أم،مني أبمنيه وذكمنه  

وقني  وصم    وأممن وموط،   وخه م  لم  النعمني . وا  ذلم  لناوعم  إل 

 مني ي  أعظ  من   وال ،هنا  ،بلغنني عن  مني ،س  نني. 

 ؟ قني  معنيو، : وام تن، و 

ن لنسممب   ونسمم  أبممنيه  ونعممره مابعممن عل،مم  ول،حضمم :قممنيل ا

   ونصممنه أ  أبممنيه قتمم  عممثام  ون ممنره بممذل   وال ،سممتط،  أ  ون بصمم

  .،غر عل،نني ش، ني م  ذل 

 قني  معنيو، : إا ال أر  ذل  وال أوعل .

 قنيل ا: عهنمنني عل،  ،ني أمر ا،إلمن  لتهعل . 

و ممني : وحيكمم  ال تهعلمم ا  ومم  اهلل مممني رأ،تمم  قمم  جنيلسممني عنمم ي إال 

  .ع  ك  مني خه  م نيم  وع،ب    قنيل ا: ابعن إل،  

  .قني : إ  بعث  إل،  ألنصهن  منك 
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بنيطلمم  عمم  م نممني أو  ،ممويتو ممني  عمممنو بمم  العممني : أختشمم  إ  

 ،نب  ق ل  ع  ق لنني؟

 قني  معنيو، : أّمني إا ابعن إل،  وةمنن  أ  ،تكل  بلسنين  كل . 

 منه بذل . :قنيل ا

قممني : أمممني إذا عصمم،تم ا وبعثممت  إل،مم   وأب،ممت  إال ذلمم   ومم  

 ا لم  يف ال م    واعلمم ا أ م  أيم  ب،م  ال ،ع،مب   العني م   وال تعنض

  أبممني  قتمم  إ،لصمم   مم  العممنير  ولكمم  اقممذو ه بحجممنه  ت  لمم   لمم : 

عممثام   وكممنه خ ومم  اخللهممني  ممم  قبلمم . وبعممن إل،مم  معنيو،مم  وجممني ه 

 رس ل .

 و ني : إ  أمر ا،إلمن  ، ع  . 

 وسامي .  ؟قني : م  عن ه

ممني مم  خمن علم،   السم   مم  وم ق    :Q و ني  اإلممني  احلسم 

وأتممنيي  العممذاب ممم  م،ممن ال ،شممعنو  ثمم  قممني : ،ممني جنير،مم  أبغ،نمم  

ث،ممنييب  الل مم  إا أعمم ذ بمم  ممم  رشوريمم   واةرأ بمم  يف نحمم ري   

   ك،م  شم    وأنم  شم   بحم   منم  ،نكهوأستع  ب  علم،    ومني

 وق   ،ني أرم  النا  . 
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   وأجلسمم  إل ومم خ  عمم  معنيو،مم  ووعظممم  وأكنمممثمم  قممني  

جنينبمم   وقمم  ارتممنية ال مم   وخطممنوا خطممنا  الهحمم    بغ،ممني يف أنهسمم   

 ال  بعث ا إل،  وعص ا. إلوعل ا   ث  قني : ،ني أبني حمم  إ  ي

سممبحني  اهلل المم ار ةار   واإلذ  و، ممني  :Q و ممني  اإلمممني  احلسمم 

إل،ممم   واهلل إ  كنممم  أجبمممت   إل ممممني أراةوا وممممني يف أنهسممم   إا 

الهحمميف  وا  كممنين ا غلبمم   عمم  رأ،مم   ألسممتح   ألسممتح  لمم  ممم 

ل  م  الضمع   وموهيام ت من  وأهيمام تنكمن  أممني إا لم  علمم  بمكمني   

  وممممني   أ  أكممم   (1)ج ممم  معممم  بممممثل   مممم  بنممم  عبممم  ا،طلممم 

 مست مشني من  وال من   إ  ول،  اهلل وي  ،ت ل الصنيحل . 

  و ممني  معنيو،مم : ،ممني يممذا إا كنيمم  أ  اةعمم   ولكمم  يممإلال

 ل ا ع  ذل  مم  كنايتم  لم   وا  لم  ممن   النصم   ومنم  وإنمام 

ةع نني  لن منر  أ  عمثام  قتم  مظل ممني وا  أبمني  قتلم   ونيسمتم  ممن    

   تممتكل  بكمم  لسممنين أثمم  أجممب   وال متنعمم  وممم ت  واجممتامع   

وممتكل  عمممنو بمم  العممني : وحممم  اهلل  وصمم  عمم  رسمم ل   وذكممن 

  بم  إال قنيلم   وقمني : انم  شمت  أبمني بكمن وكمنه ول  ،ء  ش، ني ،ع،بم Qني  عل،

خ وتم   وامتنمم  مم  ب،عتمم  ثم  بني،عمم  مكنيمني  ورش  يف ة  عمممن  وقتمم  

  ثم  ذكمن الهتنم  ،عمره  مني  عثام  ظلام  واةع  مم  اخل وم  ممني لم،  لم 

                                                           

 أن  ل  أعلمتن  بمكني  يإلال  واجتامع   عن  . Q،ن،   ((1
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وأضممنيف إل،مم  مسممنيو  وقممني : إنكمم  ،ممني بنمم  عبمم  ا،طلمم  مل ،كمم  اهلل 

ك  مممني مممن  اهلل ممم  لني   واسممتح ل،عطمم،ك  ا،لمم  عمم  قتممنيلك  اخللهمم

المم مني  ومنصممك  عمم  ا،لمم   وإت،ممنينك  مممني ال حيمم  لكمم   ثمم  انمم  ،ممني 

مسمم  حتمم   نهسمم  أ  اخل ومم  صممني ن  إل،مم   ولمم،  عنمم   ع مم  

ذلمم  وال لبمم   ك،مم  تممن  اهلل سممبحنين  سمملب  ع لمم   وتنكمم  أ مم  

قممن،يف  ،سممصن منمم  وهيممهنا بمم   وذلمم  لسمم   عممم  أب،مم   وإنممام 

ب  وأبمني   ووممني أبمني  و م  تهمنة اهلل بم   وكهنينمني أممنه  وأممني ةع نني  لنس

أنمم  ونينمم  يف أ،مم ،نني نصتممنير و،مم  اخلصممني   ولمم  قتلنممني  مممني كممني  عل،نممني 

و مم  تسممتط،  أ  تممنة عل،نممني   إثمم  ممم  اهلل  وال ع،مم  ممم  النممني 

رةةه عل،نمني وم،ام قلنمني  وإال نيوني  كنم  تمن  أنمني كمذبنني يف ا  وم ؟وتكذبنني

 ني،ني .وأبني  ظ أن ونيعل  

ث  تكل  ال ل،  ب  ع بم  بم  أيب معم،  و مني : ،مني بنم  ينيشم  إنكم  

كنممت  أخمم ا  عممثام  وممنع  ال لمم  كممني  لكمم   وعممنف م كمم   وكنممت  

  أصمم نيره وممنع  الصمم ن كممني  لكمم  ،كممنمك  وكنممت  أو  ممم  مسمم ه

  و تل  أب   ظلمام  ال عمذر لم  وال مجم   وك،م  تمنو  اهلل طلم  ب مم 

  بنم  أم،م  خمر لبنم  ينيشم  مم  بنم  ينيشم  وأنهنلك  منمهنلتك   واهلل إ

 لبن  أم،   وإ  معنيو،  خر ل  م  نهس . 
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ثمم  تكلمم  عتبمم  بمم  أيب سممه،ني  و ممني : ،ممني مسمم  كممني  أبمم   رش 

قممن،يف ل ممن،يف لسممهك  لمم مني  ني  وقطعمم  ألرمنيم ممني  ط ،مم  السمم،  

مممم  قتمم  عممثام  ونحمم   وإنمم واللسممني   ، تمم  احلمم   و،ع،مم  ا،،مم   

   اخل ومم  ولسمم  يف  نمم يني قنيةمممني  وال يف قممنيتل   بمم   وأمممني رجممني

وإ  ممم  احلمم  أ    وإنكمم  ،ممني بنمم  ينيشمم  قتلممت  عممثام   مراث ممني راجحممني

وأممني أنم    منم  أقمنيةو  وومني أبم   و م  كهنينمني أهلل أممنه  ن تل  وأخني  ب 

 و  اهلل مني عل،نني ل  قتلنني  بعثام  إث  وال ع وا .

ممني أع،بم  يف قضم،  بم  شمعب  وشمت  عل،مني وقمني :   ث  تكلم  ا،غمر

 .وال يف مك  ،م،  ولكن  قت  عثام   خي  

وحمم  اهلل وأثنمم   :Q وممتكل  اإلممني  احلسمم  بم  عممن  ثم  سمكت ا

ثم  قمني : أممني بعم  ،مني معنيو،م  ومام يمإلال    وص  ع  رسم ل  وآلم   عل، 

  وسمم   رأي عنومم  بمم   وحشممني ألهتمم   شممتم ا ولكنمم  شممتمتن 

  وعمم او  منمم  ،حممم  وأيلمم   نيوبغ،ممني عل،نمم  وخل ممني سمم، ني ثبمم  عل،مم 

ولقمم ل  و،مم  وومم،   مممني يمم  ةو    ولكمم  اسممم  ،ممني معنيو،مم  واسمممع ا

مممني ومم،ك : أنشمم ك  اهلل أهيممني الممني  أتعلممم   أ  الممذي شممتمتم ه منممذ 

   تنايممني ضمم ل لمم، ام وأنمم  ،ممني معنيو،مم   ممام كممنيونال،مم   صمم  ال بلتمم  ك

  أنمم  بممني،  وأنشمم ك  اهلل يمم  تعلممم     والعممهّن  غ ا،مم  وتعبمم  المم

وأنمم  ،ممني معنيو،مم    وب،عمم  النضمم ا   الب،عتمم  كلمم، ام: ب،عمم  الهممتل
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وأنشمم ك  اهلل يمم  تعلممم   أنمم  أو    بوممم مهني كممنيون وبممنيألخن  ننيكممن

نو  موأنمم  ،ممني معنيو،مم  وأبممني  ممم  ا،إللهمم  قلمم   : تسمم  النممني  إ،امنممني

وأنشممم ك  اهلل   وتسمممتامل   بمممنيألم ا   وتظ مممنو  اإلسممم    الكهمممن

وأ    ،مم   بمم ر Nممم   أنمم  كممني  صممنيم  را،مم  رسمم   اهلل ألسممت  تعل

ثمم  ل مم،ك  ،مم   أممم  و،مم     نك  كنينمم  ممم  معنيو،مم  وأب،مم مرا،مم  ا،شمم

  ن مومعم  ومم  أب،م  را،م  الشم  Nاألمهناب ومعم  را،م  رسم   اهلل 

ن ةع تمم  و،صممّ   مو،نصمم  و،هلمم  مجتمم   ويف كمم  ذلمم  ،هممتل اهلل لمم 

وعل،مم    كل ممني عنمم  راضيف تلمم  ا،مم اط   Nورسمم   اهلل   م ،ثمم 

هلل ،مني معنيو،م  أتمذكن ، ممني جمني  أبم   عم  اوع  أب،  سمنيخ  وأنشم   

وممنآك  رسمم     وأخمم   عتبمم  يممذا ، مم ةه  مجمم  أ ممن وأنمم  تسمم ق 

أتنسمم  ،ممني معنيو،مم    والسممني  ألل مم  العمم  الناكمم  وال ني مم   :و ممني  Nهللا

 تن نيه ع  ذل :  الشعن الذي كتبت  إل أب،  ،ني ي  أ  ،سل 

 صصن ال تسلم  ، مني وتهضحنني ،ني

 

 ني ا مهنقممحلممذ،  ببمم ر أصممبا  بعمم 

    ثممنيلث ألاخممني  وعممم  وعمم   

 

 نيقمنمني األرومنظ  اخلر ق  أيم   ل 

 نيإل أمممممن تكلهنمممم  ال تممممنكن 

 

 نيوالناقصممني  بمم  يف مكمم  اخلنقمم 

 وني،   أي   م  ق   الع ا  لم   

 

 نيمنية اب  منب ع  العمهن  إذا ونقم 

  أمممن  اكممن ممممني أبمم ،   وأنشمم ك  اهلل أهيممني واهلل ،ممني أخه،مم  ممم 

الممني  أتعلممم   أ  عل،ممني مممن  الشمم  ا  عمم  نهسمم  بمم  أصممحنيب 
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ُمددعا ﴿ :وممنينهن  و،مم  Nرسمم   اهلل  رأ َْ ََمةُددعا َ ُاَ ي
َطيأبدداته مددا يددا َأَهَددا ال ددهه

َ ددُدوا إهن  اهَلُكدد   وَ  َأَحددل  اه  ْ َْ  َ َا ي َ ددده  ْ  :ا،ني مم   سمم ر )  ﴾َ ُُيهددَ  امل ُ

بعممن أكممنيبن أصممحنيب  إل بنمم  قن،ظمم  ونهنلمم ا  Nوأ  رسمم   اهلل  (87

ممم  مصممن   و هنممم ا  وبعممن عل،ممني بنيلنا،مم  ونيسممتنهنم  عمم  مكمم  اهلل 

ومكمم  رسمم ل   ووعمم  يف خ،ممن مثل ممني ثمم  قممني : ،ممني معنيو،مم  أظنمم  ال 

،مني أراة أ  ،كتم  كتنيبمني  Nا اعلم  ممني ةعمني بم  عل،م  رسم   اهلل أتعل  

ابم  عبمني  و جم   توكم  ثم  بعثم  ال،م  هن،م   وبعمن إل،م  إل بن  خ

و ممم  إل مممن  أخممن  و جمم   توكمم  ومم عني عل،مم  النسمم   بج عمم  

ك  اهلل أال تعلمممم   أ  رسممم   أ  متممم    وانمممت  أهيمممني المممني  نشممم ت

لع  أبمني سمه،ني  يف سمبع  مم اط  ال تسمتط،ع   رةيمني: أوممني: ،م    Nاهلل

لطممني   ،مم ع  ث ،مم  إل خنيرجممني ممم  مكمم  إل ا Nل مم  رسمم   اهلل 

المم ،   و قمم  بمم   وسممب  وسممه   وشممتم  وكذبمم  وت عمم ه  ويمم  أ  

،ممبطيف بمم   ولعنمم  اهلل ورسمم ل  وعف عنمم   والثنين،مم : ،مم   العممر إذ 

ويمم  جني ،مم  ممم  الشممني   وطنةيممني أبمم  سممه،ني   Nعممنض مممني رسمم   اهلل 

وةعممني  Nوسممنيم   ممني  ولمم  ،ظهممن ا،سمملم    ممني  ولعنمم  رسمم   اهلل 

نين  وقع  بم ر ألجل مني  والثنيلثم : ،م   ُأُمم  م،من وقم  حتم  عل،   وك

يف أعمم ه  ويمم  ،نممنيةي: اعمم  يبمم   مممنارا   Nاجلبمم   ورسمم   اهلل 

ن مممنا   ولعنمم  ا،سمملم  . والنابعمم : ،مم   معشمم Nولعنمم  رسمم   اهلل 
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وابت مم .  Nجممني  بممنيألمهناب وغطهممني  وال، مم ة  ولعنمم  رسمم   اهلل 

عمم   Nن،يف وصمم وا رسمم   اهلل واخلنيمسمم : ،مم   جممني  أبمم  سممه،ني  يف قمم

ا،سممج  احلممنا  واممم ي معك وممني أ  ،بلممغ حملمم   وذلمم  ،مم   احل ،ب،مم   

أبمني سمه،ني  ولعم  ال منية  واألتبمنيع وقمني : ملع نم    Nولع  رسم   اهلل 

  .كل    ول،  و،   م  ،إلم 

 و ، : ،ني رس   اهلل أوام ،نج  اإلس   ألم  من   وك،  بنيللعن ؟ 

أمم ا مم  اإلتبمنيع  وأممني ال منية  وم  ،هلمل  و ني : ال تص،  اللعنم 

مممن   أممم   والسنيةسمم : ،مم   اجلممم  األ ممن  والسممنيبع : ،مم   وقهمم ا 

ن رجمم   ميف الع بمم  ل،سممتنهنوا ننيقتمم   وكممنين ا اثنمم  عشمم Nلنسمم   اهلل 

 من   أب  سه،ني   و ذا ل  ،ني معنيو، .

وأمممني أنمم  ،ممني ابمم  العممني  وممني  أمممن  مشممء  وضممعت  أممم  

وسممهني   وتحممنيك  و،مم  أربعمم  ممم  قممن،يف  وغلمم  جم مم ال ممم  ع ممن 

نصمبني  ثم  قمني  أبم   و مني : عل،  جهناريمني  أألم م  مسمبني  وأخبمث   م

يف  Nحممم  األبمء  ومنينهن  اهلل و،م  ممني انمهن   قنيتلم  رسم   اهلل   أنني شنين
مج،مم  ا،شممنيي   ويج تمم  وآذ،تمم  بمكمم   وك تمم  ك،مم   كلمم  وكنمم  ممم  

تن،مم  النجممنيا ممم   أشمم  النممني  لمم  تكممذ،بني وعمم او   ثمم  خنجمم 

أصممحنيب السممه،ن  لتممويت بجعهممن وأصممحنيب  إل أيمم  مكمم   ولممام أخطممو  

مممني رجمم    ورجعمم  اهلل خني بممني  وأكممذب  واشمم،ني  جعلمم  ممم   عمم  

صنيمب  عامر  ابم  ال ل،م   و شم،  بم  إل النجمنيا مسم ا ،مني ارتكم  
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م  مل،لتم   وهضمح  اهلل ووضمل صمنيمب   وونم  عم و بنم  ينيشم  

سم    ثم  إنم  تعلم  وكم  يمذا المني  ،علمم   أنم  يف اجلنييل،  واإل

 :Nاهلل بسممبع  ب،تممني ممم  الشممعن و ممني  رسمم    Nيجمم   رسمم   اهلل 
الل   إا ال أق   الشمعن  وال ،نبغم  لم   الل م  العنم  بكم  ممنف ألم  

  مم  اللعم   وأممني ممني ذكمن  مم  ملعن   وعل،  إذ  م  اهلل ممني ال حيصم

ني نمنيرا  ثم  حل م  بهلسمط   ولمام أمن عمثام   وونم  سمعن  عل،م  الم ن،

أتني  قتلم  قلم : أنمني أبم  عبم  اهلل إذا نكمو  قنمم  أةم،ت مني  ثم  مبسم  

نهس  إل معنيو،م  وبعم  ة،نم  بم ن،ني   ولسمنني نل مم  عم  بغم  وال 

 نعنيتب  ع  وة وبنيهلل مني نرص  عثام  م،ني وال غضب  ل  م ت ال . 

ني خنجمم  وحيمم  ،ممني ابمم  العممني  السمم  ال ني مم  يف بنمم  ينيشمم  ،مم

 م  مك  إل النجنيا: 

  ت ممم   ابنتممم  أ،ممم  يمممذا النم،ممم

 

 نومممممني السممممر منمممم  بمسممممتنك 

 ن و لمممم  ذر،نمممم  وممممنيا اممممم 

 

 نأر،مممممم  النجممممممنيا يف جعهمممممم 

  ألك ،مممممممم  عنمممممممم ه كّ،مممممممم 

 

 نأقممممم،   مممممني نصممممم   األصمممممع 

  وشمممممنيا ا ممممم  مممممم  ب،مممممن  

 

 نقمممممممم م  و،مممممممم  بممممممممني،نكوأ 

  ا  واجممممممني إل عتبمممممم  جنييمممممم 

 

 نولمممم  كممممني  كمممممنيلذي  األ مممم 

  عمممم  بنمممم  ينيشمممم  وال انثنمممم 

 

 منسممطع  يف الغ،مم  وا،حضمماومممني  

  وممممني  قبمممم  العتمممم  منمممم  لمممم 

 

 ني ل ،مممممم  لمممممم  ممممممممشهوإال 
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  ؟و ذا ج اب  ي  سمعت 

وأمني أن  ،ني ول،م  وم اهلل ممني أل مم  عم  بغم  عمن وقم  جلم   

 ثامن  يف اخلمن. 

صمنا  وأنم  المذي سمامه اهلل  Nوقت  أبمني  بم  ،م ي رسم   اهلل 

هنيسمم   وسممم  عل،ممني ا،ممإلم   م،ممن تهنيخنمتممني و لمم  لمم : اسممك  ،ممني ال

نينني  و ممني  لمم  عممن: عممن ونينممني أشممج  منمم  جننينممني  وأطمم   منمم  لسمم

 ونيسمم   وممنينهن  اهلل يف م او مم  ق لمم ونينممني مممإلم  وأنمم  اسممك  ،ممني ول،مم  

دددَ ُعونَ أَ ﴿ دددقا  َ َيس 
َه ْ  كددداَن فا ةدددا  َكَمددد

مه  ً ْ  كددداَن ُم سممم ر  ) ،﴾َفَمددد

َْ ﴿و،مم  عمم  م او مم  ق لمم  أ،ضممني ثمم  أنممهن   (18:السممج   ي
يددا َأَهَددا ال ددهه

ددبهُحعا   َفُ ص 
مددا  َهَعهاَلددة  دديُبعا َقع 

َْ َهةََبددَ  َفَ َبي ةُددعا َأن  ُاصه دد
َه ََمةُددعا إهن  َّدداَ ُك   فا

ل ددُ    نددادهمه َ  َْ وحيمم  ،ممني ول،مم  م ممام  (6 :سمم ر  احلجممنا )  ﴾َ دد  مددا َف

 :نس،  و  تن  ق   الشنيعن و،  وو، 

 هنكتممممنيب عهن،مممم والانممممهن  اهلل

 

 نييف عممممن ويف ال ل،مممم  قنانمممم 

  ني  وممممس  إذ ذا أ ال ل،ممموممممتب 

 

 نيوعممممممن ممممممممب أ إ،امنمممممم 

 ن  اهللل،  مم  كمني  مإلمنمني عمم 

 

  انمممنيكمممم  كمممني  ونيسممم ني خ 

  سمم ف ،مم ع  ال ل،مم  بعمم  قل،مم 

 

 نينيب ع،نينمممم احلسممممن إلوعمممم 

 نيجيممممهن  بممممذا  جننينمممم وعممممن 

 

  انمممنيهن  بمممذا  ي،ممم  جيممموول 

 ني بممممأرب جمممم  لع بمممم  بمممم   

 

 ني تبنينمممممنيالبممممم  يف ب ةنممممم 
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ومممني أنمم  وقممن،يف  إنممام أنمم  علمم  ممم  أيمم  صممه ر،   واقسمم  

 إل، .   بنيهلل ألن  أكن يف ا،، ة  وأس  ممني ت ع

وأمني أنم  ،مني عتبم  وم اهلل ممني أنم  بحصم،  ووج،بم   وال عنيقم  

وومممنيور  وأعنيتبمم   ومممني عنمم   خممر ،نجمم   وال رش ،ت مم   ومممني 

 ر و ن عل،مني لم  سمببت  عم  ما ؛ وممني ،ضمع ل  وع م  أمتم  إال سم 

مممني وع،مم   إ،ممنيي بنيل تمم  و مم  قتلمم  اللح،ممنيا إذ وج تمم  أاإلشمم نية  و

 ع  وناش   أمني تستح  م  ق   نرص ب  مجنيج و، :

 األ مممني لنجممني  ومممنية  ،ممني ل

 

 ني ولسمممب  ختممممهني أبمممني سمممه، 

  نب ممم  عتبممم  خنينممم  يف عنسممم 

 

 ،مني جن  ل م،  األصم  مم  حل 

 أمم   عم  ذكمنه لهحشم   وك،م  خيمنيف مبمني بنهسموبع  يذا مني أر 

وك،م  أل مم  عم  بغم  عمن وقم  قتم   ؟س،ه  ومل ت تم  ونيضمح 

خنيلمم  ال ل،مم  مبممنير   ،مم   بمم ر  ورش   ممهن  يف قتمم  جمم   عتبمم   

  ؟يف م ني  وام   وأوم   م  أخ،  منظل

وأمممني أنمم  ،ممني مغممر  ولمم  تكمم  بصل،مم  أ  ت مم  يف يممذا وشممب    

  إذا قنيلمم  للنصلمم : استمسممك  وممنيا طممني ن  وإنممام مثلمم  مثمم  البع ضمم

طمني ن  بم  عن   و نيل  النصلم : ويم  علمم  بم  واقعم  عمن ومنيعل  

وال   عنمم   واهلل مممني نشممعن بعمم وات  إ،نينممني  وال اغتممنممني إذ علمنممني  ممني
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،شمم  عل،نممني ك ممم   وا  ممم  اهلل يف الهننممني لثنيبمم  عل،مم   ول مم  ةرا 

يم  ،نظمن  Nسم   اهلل عمن عنم  م مني اهلل سمني ل  عنم ؛ ول م  سمول  ر

  ؟النج  إل ا،نأ  ،ن،  أ  ،تهنوج ني

  .و ني : ال بني  بذل  ،ني مغر  مني مل ،ن  الهننني  لعلم  بون   ا 

نددا َأن  ﴿وأمممني وصممنك  عل،نممني بنيإلمممنير  وممني  اهلل تعممنيل ، مم    َوإهيا َأَكد 

َ  َ َلي َهددا يهددا َفَحدد
فهيهددا َفَفَسددُقعا فه َ نددا ُمه  َيددة  َأَمر  ناها  ُم لهددَ  َقر  ر  ُف َفددَدم  ال َقددع 

مه ا      (.16 :س ر  اإلرسا )  ﴾َاد 

نف  وتعلم  عممنو بم  مث  قني  اإلممني  احلسم  ومنه  ث بم  ونينصم

ني : ،ممني أمممر ا،ممإلمن  قمم  شمم    ق لمم  وقذومم  أممم  قممالعممني  بث بمم  و

 بنيلهننني  وأنني مطنيل  ل  بحّ  ال ذف. 

معنيو،م   و ني  معنيو،م : خم  عنم  ال جمهنا  اهلل خمرا  وءكم   و مني 

قممم  أنبمممنيتك  انممم  ممممم  ال تطمممني  عنيرضمممت   و ،مممتك  أ  تسمممب ه 

ق ممم ا عنمم  ول مم    وعصمم،تم ا  واهلل مممني قممني  متمم  أظلمم  عممن الب،مم 

وضممحك  اهلل وأخممهناك  بممءكك  احلممهن  وعمم ولك  عمم  رأي الننيصممل 

  .(1) ا،شه   واهلل ا،ستعني 

                                                           

 .2/104رش  الن    ((1
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 :اَ ة اَّات البحث

ممم  الت م   وامت كمم   اإل،امن،مم  الننيبعم  Qاحلسم  قم   اإلمممني   -1

الث مم  العنيل،مم  بممنيلنه  والشممجنيع  الهني  مم  يف م نيرعمم  أةيمم  رجممني  

 ال ول  ا،ش  ر،  بني،كن واخل اع.

يف الممنة  Qال مم   ا،نط ،مم  والب غ،مم  التمم  اسممتص م ني اإلمممني   -2

 .Lع  االوءا ا  ا، ج   ل  وألب،  
وضممحُ  للمممإلامنا  وتعن،مم  اخلصمم  ب مم   وعهن،ممم  خنيل،مم   -3

 ،جنيم   بطن،   ال خينيف  ني ل م  ال  .م  ا

ل   اخلص  ةرسني ل  ،نس ه وأجلم  أوم اي   وتعلمم ا أاّل قم ر   -4

 ل هي  يف ا،جني   م  آ  ب،  النس   ول  شنيركت   ك  آ  أم، .

  معنوتمم  النت،جمم   وخت ومم  من ممني  انصمم،نيع معنيو،مم  لنيطمم  رغمم -5

لم  وأ  معنيو،م  ،   ع  قم ر  ذلم  المني  عم  الت عم  يف أمم ر ال و

 جينيمل   يف ذل . 

  :قبل َالف   Qاحلسْ حرو  اإلما  

ن،  من،  ممم  عمممنه الشمممالعشمم Qاحلسمم  عنمم مني بلممغ اإلمممني   -

انضمم  إل جنمم ة ا،سمملم  الممذ،  اجت مم ا إل أون، ،ممني ب ،ممنية  عبمم  اهلل بمم  
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ن  آالف جمنييم  كمام جمني  يف العمن مننيو  وأخ،م  ع بم  يف جم،يف بلمغ عشم

 .(1)الب  خل و 

بممم  خلممم و  يف تمممنير،ا األمممم  وا،لممم   يف ا،ظ مممن يف روا،ممم   -

م اة  سن  ث ثم  لل جمن  أ  سمع،  بم  العمني  غمهنا خناسمني  ومعم  

مذ،همم  بمم  المم،ام  ونممني  ممم  أصممحنيب رسمم   اهلل واإلمممني  احلسمم  

م  وصمنيحل   كمام واحلس  وعبم  اهلل بم  عبمني   وبعم يني اجتم  إل قم 

 .(2)صنيحل   يف  نيون 

  إل مبممر الطممني أ  سممع،  بمم  العممني  مضمموعمم  ممم  تع -

وصممنيحل ه عمم  مممني ت   Lجنجممني  ومعمم  اإلمممني  احلسمم  واحلسمم  

 . (3)أل 

وذكمممن المطمممني وغممره ممم  ا،ممإلرخ  أ  سممع،  بمم  العممني   -

ويمممم   (طممم،ممسمممم )يمنيجممممم   Lومعمم  اإلمممني  احلسمم  واحلسمم  

                                                           

ال سمم  األو /  -وف احلسمم،ن  ينيشمم  معممن -نمعشمم االثنمم سممر  األ ممم   ((1

/ 482. 

ال سمم  األو /  -ينيشمم  معممنوف احلسمم،ن   -نمعشمم االثنمم سممر  األ ممم   ((2

/ 482. 

 ال سمم  األو / -ينيشمم  معممنوف احلسمم،ن   -نمعشمم االثنمم سممر  األ ممم   ((3

/ 482. 



 Q .......... 103الهص  الثنيا: منجع،ني  الهكن الس،نييس وال ،ن  لشصص،  اإلمني  احلس  

  لممم ويمم  تنيبعمم (صممحنية )ويممنيجمممم   (طنسمتمممني )تمنيبمعممم  لممم 

عمم  ممم  تعبممر الطممني وابمم  خلمم و  عمم  سممنيم  البحممن  (جنجممني )

و ممنيتل   أيل ممني قتممنيال شمم ، ا وصمم  ا،سمملم   صمم   اخلمم ف وأخممرا 

 .(1)انترص ا،سلم   يف تل  ا،ننيط 

بمم  خلمم و  يف تممنير،ا األممم  وا،لمم   أ  سممع،  بمم  اوذكممن  -

  وعبمم  اهلل بمم  العبممني  وغممري Lالعممني  واإلمممني  احلسمم  واحلسمم  

ن  ث ثمم  ممم  أع،ممني  ا، ممنيجن،  واألنصممنير يف ع مم  اخلل،همم  عممثام  سمم

             .(2)لل جن  ت  غهنو طنستني 

وقممم  رأ  ا،سممملم   ا،تطلعممم   إل ومممتل طنسمممتني  أ  نجمممني  

نيب  البممنير ،  وعمم  مسممعنيي  مت قمم  عمم  مشممنيرك  عمم ة ممم  الصممح

اهلل بمم  احلسمم   وطلبمم ا منمم  وممم  أخ،مم  احلسمم  وعبمم  رأسمم   اإلمممني  

عبني  ومذ،هم  بم  الم،ام  احلضم ر مع م  عم  رأ  اجلم،يف اإلسم م  

وممذي  اإلمممني  إل ينممني  بمم او    لت  ،مم  معن ،نيتمم  وتمم ع،  صممم ةه

                                                           

ال سمم  األو /  -ينيشمم  معممنوف احلسمم،ن   -نمعشمم االثنمم سممر  األ ممم   ((1

/ 482. 

 ال سمم  األو / -ينيشمم  معممنوف احلسمم،ن   -نمعشمم االثنمم ممم  سممر  األ  ((2

/ 483. 
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ن اهلل عل،مم  وعمم  ا،سمملم  وممتل ماالنتصممنير لقسمم   ورسممنيلت   و،سمم

 .يم 30تل  ا،نط   ا، م  يف سن  

 :مْ  ث ن Qاحلسْ معقف اإلما  

قم  أخمذ منحم   Nأ  اإلسم   بعم  وومني  النسم   ،ن  البنيممن 

  م،ممن سممنير يف اجتممنيي  أومممام: ممم  طلمم  اخل ومم  ممم  قممن،يف آخممن

كنيريممني أ  جتتممم  اخل ومم  والنبمم   يف بنمم  ينيشمم  وممم  ةار يف ولك ممام 

مستص مني كم  ال سمني   وا  كنينم  تتنمنيىف مم  تعمنيل،  الم ،  اإلسم م  

وثممنين، ام م رسمم  أيمم   احلن،مم   عنومم  ومم،ام بعمم  بني، رسمم  األم ،مم  

الب،مم  ا،تمسممك  بمموخ   اهلل سممبحنين  وتعممنيل وتعممنيل،  ة،نمم  احلن،مم  

والتمم  متثلمم  بسممل ك   ال،مم م  وبعلم مم  اللمم ا  والممذي جعل مم  اهلل 

ع ال لكتنيبم   كمام ممن ذكمنه يف اة،مني  الكن،مم  يف ممت  البحمن  م،من 

وقبم  ةونم  مبمنيرش   Nب أ انط   االجتمنيه األو  بعم  وومني  النبم  حممم  

يف سم ،ه  بنمم  سمنيع   وبمم أ االجتمنيه الثممنيا بعم ه مبممنيرش  عنم  اسممتج   

 -األممم ر  وعمم  أي مممني   عنمم مني آلمم  اخل ومم  اإلسمم م،  إل عممثام  

نوط  بكتمنيب مك  مني قم  أن،طم  إل،م  مشم Qبع  أ  روض ني اإلممني  عمن 

مم ر ةو  نكمنا  وهم  ع م  عمثام  سمني   أ -اهلل تعنيل وسمن  الشم،ص  
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أخممن  ختمما تنظمم،ام أو تمم و  عجلمم  يف جمممني   سمم  أو تطمم ر أممم رحت

ني يف جسمم  األممم  اإلسمم م،  مآخممن  لكمم  بني، نيبمم  بمم أ الهسممنية ،ستشمم

بصممم ر  عنيمممم  ولممم   منيشممم،ت  وبطنينتممم  بصممم ر  خنيصممم  ا،تمثلممم  

بممني،نوان،  واألممم ،  وعمم  رأسمم   مممنوا  بمم  احلكمم  وال ل،مم  بمم  

  اإلسمم م،  وعبثمم ا بوم امممني ع بمم  م،ممن تسمملط ا عمم  م مم را  ال ولمم

ونكلمم ا بعبنيةيممني ةو  راةع  وكمم  ،مم   ،مممن ،ممهنةاةو  تعسممهني وظلممام  

متمم  ا ةاة  الصمم،حني  والشممكنيوي ووصممل  إل عممثام  عمم  ،مم  

ذر وابم  مسمع ة وعمامر بم  ،منيرس   وع  رأسم   أبمطني ه  م  الصحنيب  

أ  عممثام  مل ،سممتج  بجممم ،  مممذه وطني همم  أخممن  ممم  ا،سمملم   إال 

انتممهنع ب،مم  مممني  ا،سمملم  ممم   ،مم  بمم  أرقمم   ورا  )نيوي بمممم  الشممك

،ت مم ة و،ت عمم   وتب ابمم  مسممع ة ورومم  عممامر بنجل،مم  وأغممن  بمم  

غلامنمم  متمم  أوسممع ه تبممني وشممتام وكممنية ،مم ةي بح،نيتمم   ووعمم  مثمم  

جيمني عم  ممنأ  ومسمم  مم  اإلممني   كم  ذلم  كمني   (1)(ذل  بويب ذر

وال ،تمم خ   يف األممم ر الس،نيسمم،    Lاحلسمم  ووالمم ه أمممر ا،ممإلمن  

نهسمم   Qخ وممني عمم  ب،ضمم  اإلسمم   إال يف م اقمم  ، مم ريني اإلمممني  

 L سمم  واحلسمم كت ة،مم  أيب ذر ممم  قبمم  اإلمممني  عممن واإلمممني  احل)
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وعممامر وجمم عمم  ممم  خممر  الصممحنيب  الممذ،  حتمم وا إراة  اخلل،همم  

ناومم  كثممرا ممم  األمصممنير وم. وبعمم يني عمم  الهسممنية (1)(وخنجمم ا ل ةاعمم 

اإلسمم م،  وكنينمم  ال ومم ة تممء  عمم  اخلل،همم  لغممنض إصمم   ال ولمم  

وكنينمني ) K الهسنية بمربنا  ملم   واتهنيقمني  بت سم  اإلممني  عمن وول ،م 

كلام أرشومني عم  النجمني   ووضمعني احللم   الكه،لم  بنيإلصم   وإرجمنيع 

الث ار إل ب ةيم   جمني  ممنوا  ون م  كم  ممني أبمن  بم  الطمنو  مم  

  و،بمم و ممم  حتل،مم  البنيمممن أ  اخلل،همم  مل تكمم  (2)(ني ملمم   واتهنيق،مم

نو  يف احلنيشممم،  يممم  مأواممممنه لتنهمممذ  وإ  األمممم ،  المممذ،  ،نتشممم

أصممحنيب الن مم  واألمممن يف أمممن اخلل،همم  والممذي بمم وره ال ،عممنيرض 

عص،ني  أواممنه وضم  عم   م،   عم  اخمءاق   كم  مم وة مننيصمب   

قبمم  اخلنيصمم  ن الظلمم  ممم  موبممذل  عممم  الهمم   الممب ة  وانتشمم

للعنيممم  ووصمم  السمم،  الهنبمم   إل أ  ضممنيق  النممني  ذرعممني بممام جيممني 

وثممنيروا ل تلمم  بتحممن،  ممم  السمم،   عني شمم   وج النسمم   وطلحمم  

ونممنية  بممني،ل  Nوالممهنبر م،ممن أخنجمم  عني شمم  قممم،ا النسمم   

يمذا قمم،ا رسم   اهلل مل ُ،ب م   وقم  أبم  )قتل ا نعث  و   كهمن وقنيلم : ا
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تمم  وصممل ا إل،مم  وقتلمم ه  وكممني  اإلمنيمممني  اإلمممني  م  (1)(عممثام  سممنت 

ويف روا،مم  البمم  كثممر أ   حينسممني  ب،تمم  Lه احلسمم   احلسمم  وأخمم

قمم  أصمم،  بممبع  اجلممنو  ويمم  ،مم او   Qاحلسمم  بمم  عممن اإلمممني  

ن أ  ةومممنيع ومناسممم  اإلممممني  ويمممذا ال ،عنممم  بمممنأي البنيمممم  (عنممم 

وسمم   مممني  عمم  أعاملمم  لمم ار عممثام  كممني  ،عنمم  م او مم  اإل Qاحلسمم 

ق،نيةتمم  ألممم ر ا،سمملم   بمم  كممني  ،ممنو  أ  حيهممظ لل ولمم  اإلسمم م،  

ي،بت ممني بعمم   قتمم  ا،سمملم  خلل،هممت   عسمم  أ  ،ه،مم  إل رشمم ه و،ط ممن 

 ا يف األرض وسممنيةا بنيل تمم  والتعممذ،  ثال ولمم  ممم  رشاذم ممني الممذ،  عممني

إذ  كممني  م قهمم    Q والسممب  كممام أثبتمم  األ،ممني  بعمم  ذلمم  تنبممإل اإلمممني 

  ورجممني  ل،همم  ممم  ال تمم  واحلهممنيق ممم  أ  ت مم  يف ذلمم  وتنمم ني،مم  اخل

  عملم  يف م قعم   وممني مم  ممإلرخ ،نكمن مناسم  انتبنيه اخلل،ه  إل مني جيم

ومم  ضمم  ممم  كممني  ،ن،مم  قتمم  اخلل،همم . ووق  Qاحلسمم   وةوممنيع اإلمممني 

وقممني   Lول ،مم  اإلمممني  احلسمم  واحلسمم   Qم،ممن ةعممني اإلمممني  عممن 

ني عم  بمنيب عمثام  وم  تم عني أمم ا ،صم  اذيبني بس،ه،كام مت  ت  مم)مام: 

 .(2) (إل، 
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و،ممن  البنيمممن أ مم   Q ني  و،ممني قتمم  عممثام  ا مم  بنمم  أم،مم  عل،مم

متسك ا  مذه الهن،م  لتح ،م  مممر   ومن مني اسمت نيم  السملط  إلم،   مم  

ج مم  والتنك،مم  والتشمم ،يف مممم  ،تصمم رو  انمم  قمم  قتمم  أسمم،نيةي  

أنمم  لمم،  ممم  م  مم  نك  يف بمم ر وغريممني. كممام و،ممن  البنيمممن ما،شمم

نع،   وأ  مرشعممني أ  ،طممنيلب ا ب ممم  كمم    لمم،  يمم  ب رثتمم  الشمم

نع،  التمم  ممم ةيني اإلسمم   ممطممنيلب   يممذه تتنممنيىف ممم  الضمم اب  الشمم

 بوول،ني  ة  ك  حي  م  ا،طنيلب  ب م .   ابومكنيم   م،ن أ   ل،س

 :الةص  لي  َاخلالفة

 :Q س ع  اإلمني  احل Qم  نص   اإلمني  أمر ا،إلمن  
ممم   Qشمم    أمممر ا،ممإلمن   :عمم  سممل،  بمم  قمم،  قممني   -1

وأشمم   عمم  وصمم،ت  احلسمم  وحمممم ا    Qاإلمممني  احلسمم   بنمم اأو  ال 

ومج،مم  ولمم ه  ور سممني  شمم،عت  وأيمم  ب،تمم   ثمم  ةومم  ال،مم  الكتممنيب 

وأةومم    ا  أويص إل،مم  Nبنمم  أمممنا رسمم   اهلل  والسمم   وقممني : ،ممني

 وةومم  اّ  كتبمم  وسمم م   وأمممنا ال،مم  كتبمم  وسمم م  كممام أو  ا ّ 

ن  ا،مم   ا  تمم وع ني ال أخ،مم  احلسمم  ثمم  أقبمم  مأ  آمممن  اذا مضمم

ا  تمم وع ني ال ابنمم   Nوأمممن  رسمم   اهلل  :بنمم  احلسمم  و ممني اعمم  

ا   Nوأمممن  رسمم   اهلل  :ثمم  أخممذ ب،مم  عممن بمم  احلسمم  وقممني   يممذا
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ومنمم   Nومموقنأه ممم  رسمم   اهلل   ابنمم  حمممم  بمم  عممنتمم وع ني ال 

 .(1)الس  

ا  عل،مني  ،مني تبم  ا،لعم   ابم  ملجم   : قني  األصبغ بم  نبنيتم  -2

إّا م بمم ض يف ل،لتمم  يممذه  :ةعممني بنيإلمممني  احلسمم  واحلسمم  و ممني 

 .(2)مس  وص،  وأن  ،ني  ونيسمعني ق  

اإلممممني   ال - اخل وممم  -ع ممم   مممني  :قمممني  ابممم  ايب احل ،ممم   -3

 . (3) عن  م ت  Qاحلس  

 :املبايْة

وأصممحنيب  ممم   Kوأيمم  ب،تمم   Q احلسمم  ع اإلمممني  بعمم  رجمم

خممنج عبمم    Q تشمم،،  وةومم  أمممر ا،ممإلمن  اإلمممني  عممن بمم  أيب طنيلمم 

إ  )إل النممني  خمنيطبممني إ،ممنيي  قممني  :  Nبمم  عمم  النبمم  ااهلل بمم  عبممني  

أمممر ا،ممإلمن  تمم يف  وقمم  تممن  لكمم  خلهممني   وممر  أمببممت  خممنج إلمم،ك   

 لنني  وقنيل ا: ب  خينج إل،نني.وإ  كنيت  و  أم  ع  أم ( وبك  ا
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ولت اتن النا عن ي  ذكن ا،إلرخ   ا  اب  عبني  قني  ب  ، ي اإلمني   ((2
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منتمم ،ني ث،نيبمم  السمم ة وصممع   Qاحلسمم  بمم  عممن وصممنج اإلمممني  

ل مم  ُقممبِ   يف )ا،نممن وحممم  اهلل وأثنمم  عل،مم   ثمم  خطمم  بممني،ل قممني  : 

يممذه الل،لمم  رجمم  مل ،سممب   األولمم    وال ، ركمم  اةخممنو   ول مم  كممني  

نا،تمم   و، ،مم  بنهسمم   ول مم  كممني  ، ّج مم  ب Nجينييمم  ممم  رسمم   اهلل 

و،كتنهمم  جنا ،مم  عمم  ،م،نمم   وم،كني ،مم  عمم  ،سممنيره  ومم  ،نجمم  متمم  

،لمم  التمم  قممب  و، ممني م سمم  بمم  ،هممتل اهلل عل،مم ؛ ول مم  تمم يف يف الل

وأنمهن  ال منآ   وممني خلم    Qورو  و، مني ع،سم  بم  ممن،    Qعمنا 

أراة أ  ،بتممنيع  ممني صممهنا  وال ب،ضممني  إال سممبعام   ةريمم  ممم  عطني مم   

 :. ث  خن ت  العن  وبك  وبك  النني   ث  قني (1)خنيةمني  أليل (

أهيني النني : مم  عنونم  و م  عنونم   ومم  مل ،عنونم  وونمني اإلممني  

بم  الم يص  أنمني ابم  البشمر  أنمني ااحلس  ب  عمن وأنمني ابم  النبم   وأنمني 

ناج ماب  النذ،ن  أنمني ابم  الم اع  إل اهلل عمهن وجم  برذنم   وأنمني ابم  السم

لب،مم  المذي كممني  جنا ،مم  ،نممهن  إل،نممني و،صممع  ا،نمر... وأنممني ممم  أيمم  ا

ممم  عنمم نني  وأنممني ممم  أيمم  الب،مم  الممذ،  أذيمم  اهلل عممن   الممنج  

وط ني  تط را  وأنمني مم  أيم  الب،م  المذ،  اومءض اهلل مم ة   عم  

درا  إَه  ﴿ ك  مسمل   و مني  تبمنير  وتعمنيل لنبّ،م :  َأَّ 
دَمُلُك   َ َلي د ه  َ ُقدل  َ َأ

َ  يه ال   د  امل َددَعد  ف  َحَسددةَة  َنددزه ددَهه ْ  َيق  َددى َوَمدد ددةا  إهن  اهُقر  يهددا ُحس 
َغُفددعْك  َلددُ  فه
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ومممنيقءاف احلسمممن  م ةتنمممني أيممم   (23سممم ر  الشممم ر :)  ﴾َمدددُكعكْ 

 الب، ..(. 

ممم  خطبتمم   قممني  عبمم  اهلل بمم   Q بعمم  أ  انت مم  اإلمممني  احلسمم 

وقممني : معممنيرش  Qاحلسمم  بممني  ،سممتحن النممني  ،بني،عمم  اإلمممني  الع

ويف النممني  إل ذلمم   (يممذا ابمم  نبمم،ك  وويص إمممنيمك  وبممني،ع ه النممني 

 ع  إمنيمت  بع  أب، .  Nال،    كثر مم  سم  نا رس   اهلل 

و نيل ا: مني أمبم  إل،نمني وأوجم  م م  عل،نمني وأم م  بنيخل وم  ووقبم  

،بني،ع نمم  بنيخل ومم  و،سمملم ن   مممني   Qالنممني  واجتمعمم ا عمم  اإلمممني  

 أم ري ...

ن،  ممم  شمم ن رمضممني   ،مم   ماممم  والعشمموكممني  ذلمم  ،مم   ال 

 .(1) سن  أربع  لل جن  Qووني  أب،  

ويكمممذا وضمممع  الك وممم  عنيصمممم  ال ولممم  اإلسممم م،  ث ت مممني 

وبممذل  تكمم   الث مم  قمم  وضممع    Nا،طل مم  بممنيب  رسمم ل  ا،صممطه  

 وبني،عمم  أيمم   Nبمكني ممني ا،هممنوض ممم  قبمم  اهلل تعممنيل ونب،مم  ا،صممطه  

العمنا  كنيوم   وبني،عم  أيم  احلجمني  وأيم  البرص  وأيم  ا،م ا   وأيم  

 ،منية بم  )  وبني،عم  أيم  ومنير  ب ،منية  (جنير،م  بم  ق امم )ال،م  ب ،نية  
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ولمم  ،تصلمم  عمم  ب،عتمم  إال   واألنصممنير  و  وبني،عمم  ا، ممنيجن(عب،مم 

 معنيو،  وأتبنيع   وأوناة آخنو  ِقل  عنو ا بع  ذل  بنيل ّعنية.

ا  النممني  وروي عمم  عبمم  الممن   بمم  جنمم ب عمم  أب،مم  وغممره: 

ل،بممني،ع ه  و ممني :  Qبعمم  ووممني  عممن  Qاإلمممني  احلسمم  بمم  عممن  اأتمم 

قىضمم ممم  أمممن وخمما ممم  وضمم   وعمم  ممم  أمممن   احلممم  هلل عمم  مممني

ونسمت ج  بم  رضم ان ؛ ا   .وجل  م  عنيو،    م ا  ،مت  بم  عل،نمني نعمم 

و، ممني ال  وا   وقمم  نبونممني اهلل عن ممني كمم،ام  المم ن،ني ةار بمم   ووتنمم   وكمم  مممني

،كمم   لنممني مجمم  بعمم  االنممذار   و مم   ال،نممني بنيل ع،مم  كمم  ال نعتمم  

ن م يممم وا وممم،ام ،هنممم   وارغبممم ا وممم،ام ،ب ممم   وخمممنيو ا اهلل يف السمممنيو

يف ا،ح،ممني وا،ممام  عممنير ب مم ر  ومممني  بوجمم    Qوالع ن،مم   ا  عل،ممني  

ممم  منيربمم    اسممني،   وحتممنيرب ممم   اوأا أبممني،عك  عمم  ا  تسممني، 

 .(1) وبني،ع ه ع  ذل 

انهمممتل ع ممم  ج ،ممم  يف اخلطنيبممم   امتمممني  بنيلب غممم   وبعممم يني

،نايممني تتسمم  اضممنيو   Q وا،صمم اق،   والممذي ،معمم  النظممن يف خطنيبنيتمم 

نحي  يف مالصمم،سممتعنض مهنا،ممني أيمم  الب،مم  وم مم ق   ال مممني ُذكِممن أنمم  

ن،ه   ثمم  ،صممنير  ماألمممن كممام ورة  يف الكتممنيب والسممن  النب ،مم  الشمم
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،  بنيألممم  اإلسممم م،    واألخطمممنير التمم  حتممممالنممني  بكممم  ا،هنيجمم

 م ضحني رأ،  وم قه  الذي ي  م ق  الرش،ع  اإلس م، .

 ويذا بع  خطنيب : Qو،    

نحمم  مممهنب اهلل الغممنيلب    وعممء  رسمم   اهلل األقنبمم    وأيمم  )

ب،تمم  الط،بمم   الطممنيينو   وأممم  الث لمم  اللممذ،  خّله ممام رسمم   اهلل يف 

ال ،وت،مم  البنيطمم  ممم   أمتمم   ثممنيا كتممنيب اهلل الممذي و،مم  تهصمم،  كمم  ا  

ب  ، ،  وال مم  خلهم   ومني،عّ   عل،نمني يف تهسمره  ال نتظنّم  توو،لم  بم  

ط،ع نممني وممر  طنيعتنممني مهنوضمم   إذ كنينمم  بطنيعمم  اهلل نينتمم،   م ني  مم   و

َْ ََمةُدعا ﴿ورس ل  م نونم   قمني  اهلل عمهن وجم :  ي
دعا اهَيدا َأَهَدا ال دهه ُْ ي

 َأطه

ددعَف َوُأو َُ ددعا الر  ُْ ي
َُ إهىَل َوَأطه  َفددُرَدو

ُ    يه َر    ددة ُك   َفددَهن  َاةَدداَ   
ددره مه ِله األم 

دددعفه  َُ دددره ﴿  وقمممني : ﴾اه ه َوالر   َوإهىل ُأوِله األ  َم 
دددعفه َُ َُ إهىَل الر  َوَلدددع  َكَدو

ة ُه   
َ ة بهُطعَنُ  مه َْ َيس  ي

لهَمُ  ال هه َْ ة ُه   َل
 .(1)﴾مه

: )وأممممذرك    يف خطنيبممم   و،مممنةف أخمممرا  ب  لممم مثممم  ،مضممم

اإلصممغني  متممنيف الشمم،طني  ورنمم  لكمم  عمم و  مبمم  وتك نمم   كوول،ني مم  

اأ ََّداْك َلُكد   َفَلد   ﴿الذ،  قمني  مم : 
َْ الة دا ه َوإه د

َ  مه ََ َغالهدَ  َلُكدُ  ال َيدع 

ددة ُك   إهاأ َأَك  َمددا ََ 
يْ  مه ََددره  َوَقدداَف إهاأ 

َبي دد ه
َمَ ددانه َنَكددَص َ ددَ  َ قه  َاددَراَ ته ال فه

                                                           

 .99/ 19بحنير األن ارج ((1
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نَ    (1)را   وللسمم، ف جممهنرا  وللعممم  مطممام  وتل مم   إل النمممني  أ  ﴾َاددَرو 

ْ  َقب ددُل َأو  ﴿وللسمم ني  غنضممني  ثمم   دد
ْ  ََمةَدد   مه يَ ُمَددا َك  َاُكدد

ددا إه س  ََ َية َفددُع َنف 

ا د    ََ َدا 
   وأممن ثم  نمهن  مم  عم  منمنه  ونتم  العماّم  ﴾َكَسَب   يه إهيَ مه

  .(2)األمنا  ونظن يف األم ر(

 :إداك  الدولة

وقممني    Qبعمم  أ  أطلمم  مجمم ع النممني  الب،عمم  لقمممني  احلسمم  

بممم وره يف إةار  شمممإلو  ال ولممم  اإلسممم م،   اختمممنير العمممام  والممم ال  

 بنيلنهنايمم  والتهممنيا بتنصمم،ب   عمم  ا،نممنيط  اإلسمم م،   ورسمم   ا،تسممم

خمطممم  تنظممم،  شمممإلو  ال ولممم   وإعممم اة مسمممتلهنمني  إةار  النظمممني  

 األم ...الس،نييس يف 

 :Q احلسْمعاصفات قياد  اإلما  

اتسممم  ق،نيةتمم  بو ممني مممإلطن  بحمم وة مممني ،ممومن بمم  ال ممنآ   -

الكممن،   اوجمم  ذلمم  عمم  نهسمم  ممم  أو  ممم  بني،عمم  ويمم   عمم،  
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ابسمم  ،مم   أبني،عمم  )األنصممنير قمم،  بمم  سممع  بمم  عممبممممنية  قممني مممم  

قممني   )عمم    وبممنيةره اإلمممني  (عمم  كتممنيب اهلل وسممن   نب،مم  وقتممني  ا،حّلمم 

  .(1)(كتنيب اهلل وسن  نب،   ور ام ،وت،ني  ع  ك  رش 

ن،ه . وقمم  روي ماتسممم  بمصمم اق،  األمنية،ممن النب ،مم  الشمم -

إ  ابنم  يمذا سم،  ابم  ) أنم  قمني :النب  صم  اهلل عل،م  والم  وسمل   ع 

 (2)  بمم  و تمم  عظ،متمم  ممم  ا،سمملم سمم،   ولعمم  اهلل أ  ،صمملل بمم

ال تصممنيمب  يف م،نيتمم  وحسمم  بمم  متتمم  معمم   Q احلسمم وسمم،نية  اإلمممني  

ممم  رسه أ  ،نظممن إل سمم،  ) Nمتمم  ،مم   ال ،نيممم   و ممني  رسمم   اهلل 

  .(3)اجلن  ول،نظن إل اإلمني  احلس ( شبنيب أي 

شممم   م،بتممم  وقممم   تممموثره األعممم ا  قبممم  األصممم قني   و ممم   -

أمممم ا  سمممن  ثمممام  مممم  الطني/تمممنير،ا األمممم  وا،ل  /) ذكمممن

سمممه،ني  بممم  ممممنب شممم،ا األمممم ،  مت سمممام يف  أ  أبمممني (امجمممن 

يمممذا ال ل،ممم  الننيشممم  سممم،نية  عنب،ممم  حمضممم  تإليلممم  أ  جيمممر بممم  

النمممني   وأبممم  سمممه،ني  بعممم  يف جنييل،تممم  وب و،تممم  الغل،ظممم  اجلنيوممم   

                                                           

عم  الكنيمم  يف التمنير،ا البم   76 م  التصطم،  النسمني /احلس  را اإلمني  ((1

 .3/174األثر

 .1/33اإلصنيب   ((2

 .35 / 8الب ا،  والن ني،  ج/ ((3
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 ن ممم  لممم   - P،طلممم  مممم  الهنيمممنا  سممم،   نسمممني  العمممني،  

بمم   Qاإلمممني  احلسمم  بمم  عممن  جيممر أ  -احل ،ب،مم  لصمملل قممن،يف

  ل،صمممبل اإلممممني  احلسممم  سممم،  عنيمممم  وقمممن،يف خنيصممم  ا،سممملم 

ولممم،  للحسممم  إال أ  ،كممم   ذلممم   و ممم  سممم،  ابممم  العمممنب 

 .(1)س، 

 .ننيبع  م  صل  الع ،   وأص   ال ،  -

  .روع  و، ني اجلنين  اإلنسنيا -

  مبع،ممم   عممم  الع اطممم  واالنهعمممنيال  وامممم   النهسممم -

 .والتوثرا  ا،صتله 

وحيسممم  ممممني  ي،بممم  تهمممنض وج ةيمممني Qوكمممني  للحسممم   -

يني ،سممتثمن Qاحلسممنيب المم ق،  متمم  يف مناكممهن ال مم   احلنيكممم  وكممني  

االمتجممنيج م،نممني آخممن  وقمم  ،تجمم   ممني يف الت اضمم  م،نممني  و،سممريني يف 

 .(2)نح  ا،عنيرض  اإلجينيب،  بع  األم،ني 

وا،لهمم  للنظممن م ممني أ  يممذه ام،بمم  ا، روثمم  ،إلكمم يني أعمم ا  

هنبر مم  شم   انحناوم  عم  أيم  اإلمني  ع  مم  سم ا   وعبم  اهلل بم  الم

واهلل ممني قنيمم  النسمني  عم  مثم  )وحتنيملم  عل، مم   ،مم مم  :  Kالب،  

                                                           

 .36/اإلمني  احلس  را   التصط،  النسني  ((1
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ومتمم  ا،معتمهنلممم   (1)سمم  بمم  عممن يف ي،بتمم  وسممم  منهنلتمم (اإلمممني  احل

وممم   قممني   Qكممنين ا ،سمتمشمممعنو  يممذه ا،نحمم  اإلم،مم  لقمممني  احلسمم  

نم  عم  اإلممني  واصم  بم  عطمني : )كني :مإلس  يذه الهنقم  اإلسم م، 

. وقمم  انسممحب  يممذه (2)عممن سمم،ام  األنب،ممني  و ممني  ا،لمم  احلسمم  بمم  

ذي اختطمم  اخلل،همم  الشممنير  البممنير   عمم  التهكممر السمم،نييس اجل ،مم  المم

يف الشمم ر  و مم  رشممح  ويمم  يف أو  شممبنيب  إل عمممن بمم  اخلطممنيب 

مضممم ر اجمممتامع جملممم  الشممم ر  المممذي ع،نممم  للسمممام   وقمممني  

نوا معكمم  اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن بمم  أيب مضممأم)للمنشممح  السممت : 

   وأرجمم  لكمم  النكمم  يف طنيلمم   وعبمم  اهلل بمم  عبممني  وممر  مممام قنابمم

 .(3)مض رمهني(

مشممم ال بممنيحلظن السمم،نييس الممذي  Qكممني  اإلمممني  احلسمم  ) -

بمم  اخلطممنيب عمم  أع،ممني  الصممحنيب  يف عمم   السممام  ممم   ونضمم  عممممن

  احلممني  قمم  اختلهمم  أ،ممني  أ الإبمغممنيةر  ا، ،نمم  ا،نمم ر  ألي شممو  كممني   

عممثام  و مم  حتممنر الصممحنيب  وعل،مم  ال مم   يف ع مم ه عمم  االلتممهنا   ممذا 
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  انضمم  بعمم يني إل اجلمم،يف (1)(احلظممن  وسمممل ممم  بمغممنيةر  ا، ،نمم 

 .اإلس م  ،شنيركت  بنيلهتل والتحن،ن

ينيتممني   Qاحلسمم  وممم  ةال مم  مممن   احلمم  لمم   اإلمممني   -

 :ني الظنيينتني  ا،رشوت

مسمممنين ت  أليب ذر الغهمممنيري يف ث رتممم  : ت ة،عممم  ووىلالظددداهر  األ

احلسم  قمنار اخلل،هم   عمثام  بم  عهمني  م،من خمن  اإلممني  الهكن،  ع 

و ممني  بت ة،عمم  ممم  أخ،مم  احلسمم  وأب،مم  عممن وجمم عمم  ممم  الصممحنيب  

لمم  بنيلعبممنيرا  اةت،مم  )،ممني عممامه لمم ال انمم  ال ،نبغمم  للممم ةع أ   م اسمم،ني  

ن الكمم   وا  طممني  األسمم   مصممنف  ل م،سممك   وللمشمم،  أ  ،نصمم

وضم  عنم  الم ن،ني بتمذكن وناغ مني  وشم     وق  أت  ال    إل،  ممني تمن 

اصمن متم  تل م  نب،م  ويم  عنم  من مني بنجمني  ممني بعم يني  و مني اشمت 

 .(2)راض(

م قهمم  ممم  الهتنمم  الكممن  يف خ ومم  عممثام  بمم   :الظدداهر  الثانيددة

هتنم  شمنيينا سم،ه  عهني  و   شمنير  مشمنيرك  ونيعلم  يف قطم  ةابمن يمذه ال

منابطممني ببممنيب عممثام  ل،مم و  غضمم  اجلاميممر الثممني ن  ممم  اخممءا  المم ار 

 .وقت  عثام 
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اتسمممم  بمممنيلت    بممموة  معمممنيا يمممذه الكلمممم  واخصممم ني يف  -

قممنيم   الهكممن اإلسمم م  ا،ت ثمم  بح ، مم  وعل،مم  ثنيبتمم  يف االنمم منيج 

نمم  معنمم  بشممإلو  ا،سمملم  ألبح،ممني  النممني  بشممك  اجيممنييب ةق،مم  

 .(1)وكبريني صغريني

التهنامممم  برقنيمممم  مكممم  اهلل يف األرض ممممني وجممم  إل ذلممم   -

 .(2)سب، 

أبمم  بمم    مسممنني يف السممهنير   و مم  وومم  إل عممهن  أيب م سمم   -

 (قنضم  بم  كعم  األنصمنيري)األشعني بحذر تمني  ورو،م  ةو  وتنم  بمم 

 .ةو  وتن  أو ضج 

عمم  النممنيكث  بمممام اقءومم ا  وطمم   ا،تمممنة،  بجنا مممن  ونبمم -

لمم  الضممام ن  واسممت، ظ     ممني ونيطمونمم  لمم  النممني   واسممتجنيب،كبمنت

ع ممم  الغهلمم  ورأوا و،مم  النا مم  الممذي ال ،كممذب أيلمم   وا،بعمم    اجلمم

 .الذي ال ،ستل  بم يبت   ونيقتنية عرش  آالف ونير  لنرص  احل 

كممني   Qاحلسمم  سممتنيذ طمم  مسمم  يف أ  اإلمممني  أمممني اشممتبنيه اال -

قم  قمني  ألب،م  ممني ال حيم  والمذي ذكمنه يف عثامن،ني بمني،عن  الم ق،   وأنم  

 و مم  رة عل،مم  المم كت ر حمممم  مسمم  عممن 1/176كتنيبمم  الهتنمم  الكممن 
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بونمم   45التصطمم،  النسممني   / را مم احلسمم  الصممغر يف كتنيبمم  اإلمممني  

ا،عممنوف بع ا ممم  أليممم  الب،ممم    (ا،ممم ا ن )قمم  اسمممتن  يف رأ،ممم  إل 

نمم  أل Qاحلسمم   و،تسممني   البنيمممن عمم  عمم   ذكممن طمم  مسمم  عثامن،مم 

،هءقمني أبم ا  متننيسم،ني  ومل Qكني  مع  منيرسمني بمومن مم  أب،م  اإلممني  عمن 

أ  أي  الب،م  مجم،ع   ال ،نضم   بسمه  الم مني  أو أي ظلم  آخمن  كمام 

ن طم   احلصمنير ا،همنوض مقم  كسم Q،ذكن البنيممن أ  اإلممني  احلسم  

 (اعمثام)م  عمثام  عم  ت ة،م  أيب ذر الغهمنيري و م  أ  اإلممني  احلسم  

بمعنمم  الكلممم  ويمم  خيممنيل  أمممن اخلل،همم  ومتحمم ،ني إ،ممنيه عمم  مممنأ  

  ال ،مني  ا،عتمم  مم  قبم  طم  بمعنم (  ذريأبم)ومسمم  مم  ا،مل  أو 

 ! و،عمم  البنيمممن أ  رأ،مم  يممذا يهمم   إال أنمم  مل ،لحمم  أ  ،عنيجلمم  مسمم 

 كام عنيل  يه ت  يف نه  وج ة الشعن اجلنيين. 

 ف  وةبل منيسمم،ني وممذا يف ويكممذا نجمم  مممث  را عممني يف االسممتص

السمممهنير   وس،نيسممم،ني حمنكمممني يف الكسممم  النسمممني  وإنسمممنينني ون،ممم ا يف 

قمم ا  يف اختممنيذ اإلشممجنيع  والو نف ومسمم  التمموا يف األممم رمالتصمم

  . ال نار احلني   والترصف ع  ض 

* * 
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وممء  مل، مم  بنيألممم ا   Qاحلسمم  تعتممن وممء  خ ومم  اإلمممني  

ني  واإلمناجمني  ،مني اتصمه  بم  مم  أمم ر ،شم،  ممني الهمإلاة وا،تننيقض

 ا  كنينمم  جتممني بمم  شصصمم،  اإلمممني  قبمم  الممنأ  كمم   األممم

،نطبمم  عل، ممني ممم  خلمم  ال ممنآ  وبمم   ا،تمثلمم  بكمم  مممني Qاحلسمم 

شصصمم،  معنيو،مم  ا،تمثلمم  بنيسممتص ا  المم يني  ألغممناض شمم،طنين،   وضمم  

نت،جممم   عممم  التغمممرا  التممم  كنينممم  تصممم،  ا،جتمممم  اإلسممم م 

الهت مممني  اإلسمم م،  والءو،مم  الممذي بمم أ ،صمم،  الك ومم  لممذا تطلمم  

 ومم  م ،نمم  الكاألممم ا  لكمم   البحممن ت ضمم،ل منممنيط  وشممص   

   :عنيصم  اخل و  أو  مني تبحن

 :ذكممن ابمم  عسممنيكن بسممن ه عمم  عبممنية  عمم  جممنيبن  قممني  :الكعفددة

 ن،  ، مم  : األمصممنير سممبع :مسمممع  عمممن بمم  اخلّطممنيب سممن  عشمم

ن  والك ومم   من  واجلهن،ممن   والبحممن،   والبصمممالّشممني   ومصمما، ،نمم   و

وتم اومني عماّم  عممن بم  اخلطمنيب  ومم  بعم ه عمثام  بم  عّهمني   نحم : 

وا،غمر    وعماّمر بم  ،منيرس  وعبم  اهلل بم  مسمع ة  أيب م س  األشمعنّي 

  .وسع  ب  أيب وّقني   ب  شعب 

   ن  يف اإلسمم   بعمم  الهممتل اإلسمم ممويمم  ثممنيا م ،نمم  مّصمم

كنممهن اإل،ممام   ةار   ل ممنيب من ممني مججممم  العممنب  رمممل اهللومممني عمم   أ
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 Qبمم  أيب طنيلمم  يجممن  ا،سمملم   وقمم  اختممذيني أمممر ا،ممإلمن  عممن 
 . عنيصم  خل وت   وو، ني ش،عت  وحمب ه وأنصنيره

ت مم  الك ومم  عمم  الضممه  ال،منمم  لن ممن الهممنا  رش  م ،نمم  

نيصمممم  كممم  وأنشممم   لتكممم   ةار يجمممن  وع 10النجممم  بنحممم  

يممم  17ني سممع  بمم  أيب وقممني  سممن  للمسمملم  بمم   ا،مم ا    أسسمم 

  بومن م  عممن بم  اخلطمنيب  بعم  أ  ثبم  لم  أ  ب، م  ا،م ا   قم  638

أثممن  يف صممح  جنمم  العممنب  إذ كتمم  عمممن إل سممع   إ  العممنب ال 

  .، او    إال مني واو  إبل  

وال وأمممن قمم اةه أ  ،نتممنيةوا م ضممعني  ال ،هصممل  عمم  ا، ،نمم  بحممن 

والمذي   التصطم،  أبم  ام،منيج عممنو بم  منيلم  األسم ي عنيرض  وو 

 وكممني  ، ممني  مممني (عبمم  ا،سمم،ل بمم  ب ،لمم  الغسممنيا)عل، ممني يمم   ا  ة  سممع 

نيني العمممنب عنوممم  موم،مممنام مصممم  (خممم  العمممذرا )و (س رسمممتني )

وسممم،  ك وممنيا  وِق،مم  ُسممّم،   (التجممم )بنيلك ومم  ممم  التكمم ف 

ب: رأ،مم  ك وممني  وك ونينممني   للنممم  ك ومم  السممت ار ني  إذ ت مم   العممن

. ت مم   العممنب: تكممّ ف (ا، اضمم  ا،سممت ،ن  ممم  النممم ) ا،سممت ،ن أو

وِقممم،  ألّ  تنا ممني خنيلطمم   النممم   إذا اسممت ار  وركمم  بعضمم  بعضممني .

  (ك وم )وكم  ارض و، مني احلصمبني  مم  الطم  والنمم  تسمم     ممص

.  وكّ  مني كني  كذل  ُسّم  ك و  
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 .(1)وق  تسم  ك و  اجلن ()   و، ني وِق،  الجتامع الننّي

،ّممني أراة أ  ،بنمم  الك ومم   قممني : تكّ ومم ا يف  :ويف ممم ،ن سممع 

وسم،ممم   (2)اجتمعمم ا و،مم   وبمم  ُسممّم،  الك ومم  يممذا ا، ضمم   أي

مممني بمم  المم غ  وال صمم  )أو  (نمالممب   والشمم)بمعنمم   (ك وممني )

أل مممني أسسممم  لتكممم   قنيعممم   )وسمممم،  ك وممم  اجلنممم   (واخلشممم 

  اسمم ني اسم  عمنيب  وق،م  روم مام ،كم  وم (تتجم  و، ني اجلنم عسكن،  

وأو  ةور   أبممم اب الممم ور نيوأو  ممممني شممم،  و، ممم .إ  اسمممم ني رس،مممنيا

 ضمم  كنينممم  بمشمممنيرع كمنممم   )حملمم  ا،تنبمم  منيل،ممني(. وأو  ا  

 س ي يف الك و  مسج يني يف وسط ني.اختط  أب  ام،نيج اال

غممر يف  Qيممم ممم  رشو ممني اإلمممني  عممن  36ويف رجمم  سممن  

وعمم   األقسممني  ال بل،مم  للك ومم  وأجممن  بعمم  التممن    بمم  ال بني مم  

ضمم   ت اجمم  ال بني مم  يف الك ومم  ُبن،مم  ،سممج  الك ومم  أبمم اب  عممّ     

وكممني  لكممّ  قب،لمم  بممنيب  عمم  اسممم ني  ولكمم  بتمم او  األّ،ممني  واحلمم اة  

ومهمن و، مني ب منا    ُسّ   أكثمن يمذه األبم اب  وب ،م  األبم اب الن ،سم 

 .  يننيل  أعذب م  مني  نيل،

                                                           

 .59احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني  ( (1

 .)بترصف( رض والس،نيس ،ا االتنير الك و : ((2
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يممذا الن ممن الممذي ُطممّ  يف  ممم  ممحمنيصمممن  المممنو  لملممنمجممم  

 كبممر  واسممع  م ،نمم  كنينمم و  (الكن،مم )،معمممنف بممنم مممن الشممممنيه أو 

 ةار ألم  50 الم ور مم  و، مني وكمني  الهمنا  إل وجبنينني مني قنايمني تتص 

نب  وتبلمممغ مسمممنيمت ني ال،ممم   العممم لغمممر ةار ألممم  24و للعمممنب

 . 2ك 510

ويمم  تتمتمم  بم قمم  اسممءات،ج  م مم  ممم  مج،مم  النمم ام  و مم  

مل مم  وصمم  بمم  ممم   الهممنا  الممذي ،غممذي مسممنيمني  شنيسممع  

ن  الك وم  وقسممم  إل موم نيطعمني  واسمع  بم،نييم  العذبم   و،مني متصم

أربنيع ممني ا،عنوومم  وحم  ممني أنشمم   و، ممني السممك  والشمم ارع وال صمم ر 

    العنب،مم  اإلسمم م، وأصممبح  منكممهنا  لمماةاب والعلمم   والث نيومم

وت  ر ال ن  التنيبع  مني بموكثن مم  ث ثم  قن،م  من مني مبنين،م   ع من بنيبم   

ن  أ منير ماخل رن   الصم   الغنيت،م   وكمني  جيمني و، مني أكثمن مم  عشم

  ممن سمم را   ممن الب ،مم    ممن الممنةا    ممن أبممني   ممن كمم ث    ممن من ممني

ه يمذ وانم ثن  نمن    من الصمن    من شم،ن   ن الغ ،ن   ن التنيج،  

  .األ نير وغريني م  منور الهنم 

  Qوممم  معني، ممني ال  ،ممم  مسممج  الك ومم   م ممني  النبمم  إبممناي،  
ني  وم مم  Nوم ممني  ب،مم  الطشمم   وم ممني  النبمم    Qن موم ممني  اخلضمم

وسمم  ا،سممج  منهممذ ،ممإلةي ال رسةاب ويف  Qوم ممني  جنا ،مم   Qآة 
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 م ضمم  يف اختطمم ر( سممه،ن  نمم   أو النمم )،معمممنف بممم واسمم  وكبممر 

الك ومم  ممم  ج مم  ال بلمم  ممم  اخلممنيرج مسممج   بمسممج  ا،تصمم  الهضممني 

 :احلمنا 

ولمم،  ب ممنه  سممم  بممذل  ألنمم   Qويمم  مسممج  النبمم  ،مم ن  

كممني  ،سممك  م لمم  مجنيعمم  ممم  غممر العممنب مت،مم  وجمم ي  إل اللمم   

 .األ ن غر األسمن ووطل  عل،   احلمن

احلكم  السنيسمنيا بمنيلعنا  سمن   ر،ب أ تنير،ا ا، ،ن  الهعن بع  ا ،مني

 . و   كنينم  أوال منمهن  العمنب ومم ي  وكمني  غمنيلب،ت   عنمنيع 636

وثنين،ني نهنمني ا، ا  م  الهن  وأخم     نم  من  م  ال،م  ومضممتحض

ن،ني  والنب  والنصمنير  وال، م ة المذ،  أ تم  مم  أبنني  ا،   ا،جنيور  كنيلس

 النطم   منكمهنا   الك و  كنين  يم 35 سن ويف   يم 20إل، ني م  ال،م  سن  

ن  يف الثم ر  ضم  عمثام  مم ا  كثر  من ني أ  أيل ني ق  شنيرك ا أي  البصأ

 .ب  عهني  والت  أة  إل قتل 

 الممذي األشممعني م سمم  أيب منيةثمم  جممن  يممم 36 سممن  ويف

يف وقعمم  اجلممم   ويف  Q عممن اإلمممني  ن منصمم عمم  الك ومم  أيمم  خممّذ 

ون م  منكممهن  Q لك وم  اإلمممني  عمنشمم ن رجم  رّشف ا يمذه السمن  ويف

التمم  عسممكن و، ممني اإلمممني   (النص،لمم )اخل ومم  إل، ممني  وممم  بممنيب الك ومم  

يممم قتمم   40سممن    صممه ،ممني خممنج إل معنكمم   Q عممن بمم  أيب طنيلمم 
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وأعلمم  معنيو،مم  خ وتمم  يف  Q ني  الل مم،  ابمم  ملجمم  ا،ممناةي اإلمممني  عل،مم

 .(1)ني  وأرغ  أي  الك و  ع  مبني،عت الش

  :كعفةُ مع ال

،تكمم   ا،جتممم  الكمم يف ممم  خلمم،  غممر متجممنين  ممم  جمممنيم،  

  الممذ،  امتهظمم ا بمم ،  ال،  ة،مم  م نيبمم   خمتلهمم  مممن   ال، مم ة الممذم،

  ومممن   ممم  (أيمم  الذممم )جهن،مم  رمهن،مم  ،مم وع  ني لب،مم  ا،ممني  ،سممم   

أسممل  وب ،مم  رواسمم  ة،نمم  ومعت  اتمم  متجممذر  يف ة،ممن   اجل ،مم   

 ا،نممنيط  ا،جممنيور  للك ومم   أو أول مم    أصمم  يف ومممن   ا،سممت طن

  مم  نمالذ،  أج يم  عممن بم  اخلطمنيب مم  احلجمني   نت،جم  ،مني حيمل 

نهم   خب،ثم  وطبمنيع سممج  وتعمنيم   غن،بم  وللسم  ن لم ا مع مم  

كمم  سممل ك،ني   وت نيل،مم ي  اخلب،ثمم  مع مم  إل جمتممم  الك ومم   ومممن   

النصممنير  )وممم  عنممنيع يممذا ا،جتممم     النصممنير  ومممن   ا،سمملم

سمم   خممني   مم  ويمم  نصممنير  تغلمم  أكممني  ممم    والممذ، (النسممنيطن 

الذ،  اسمت طن ا الك وم  منمذ ب ا،م  ختط،ط مني وأع مب   نصمنير  نجمنا  

  وممم  سممكني ني الممذ،  كممنين ا (حملمم  النجنان،مم )والممذ،  كممنين ا ،سممكن   

،سممكن   و، ممني وممم  وجمم ة قبمم  بنني  ممني يمم  الصممنيب    وسممكن ني بعمم  
                                                           

 .لناق االس،  أ    - تنير،ا الك و  ((1
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الهمتل اإلسم م   وممن   ممني بم ة الهمن  بعم     مم  ا،ج   ال منيةم

قب  الهمتل  إضمنيو  ال بعم  األقم ا  المذ،  ،عتن م   خمتلم  الم ،نينني  

والممذ،  وومم وا إل، ممني كممورس  مممنب مثمم  الهنراةشممت،  وا،ممنين ،  

وا،مهنةك،  والمذ،  كمنين ا ،تعبمم و  بط  سم    وأقم ا  أعجم،م  أخممن  

نهنممم  إل، ممني ممم  نهنممم  إل، ممني بمحمم  إراة ممني ويننيلمم  أقمم ا  

ومممن   ممم    ن،  والصممحناو،  ا،جممنيور مالصممحنا  وممم  ا،نممنيط  احلضمم

حيمم  بم   ا طل، مني  ونت،جم  لمذل  تكم   جمتمم  ج ،م اسِء   وعنية من

ط،نيت  كم  عمنيةا  وت نيل،م  وطبمنيع مظنينم  األصمل،  وقم  اسمتطنيع الم ،  

اإلسممم م  أ  ،صممم ل ني حتممم  را،تممم  وأ  ،صمممبغ ني بصمممبغت  وحتممم  

 ع اةرا  والسمل ك،ني  ا،تن عم  كم كمني  الطمنيب  ا،م،مهن ممني تنم س،نيةت   و

سمم  مممني طبعتمم  ب، تمم  التمم  نشممو و، ممني  وكممني  تك ،ن ممني االجتامعمم   بِح 

  مضمممطنب ومتنممم ع  وآرا يمممني الع ل،ممم  وم اقه مممني أكثمممن موالنهسممم

ا،تننيقضممني  كنيومم   وتتممورجل  اضممطنابني وت لبممني  وكنينمم  متتممني  بجمع ممني

إال )ب  األعممنيج  ا،سممتعنب  نسممب  عنيل،مم  بمم  اجلمم  والممءةة  وبلغمم  نسمم

أ   أث منوا يف م،مني  ا،سملم  تموثرا بنيلغمني  وكثمنوا بشمك  ،لهم  النظمن 

 .(1)مت  عنيةوا ،ضنيي   العنب يف الك و  أو ،ه ق    ع   وع ةا(

                                                           

 .126احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((1
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حلكمممم   ختنيريمممني اإلممممني  عمممن عنيصمممم  إسممم م، اوبعممم  أ  

ر متممتط،  أ  سممتوألسممبنيب كثممر  أمه ممني أ  العممنا  منط مم   راع،مم  

اجلمم،يف اإلسمم م  الممذي ،نطلمم  من ممني للهممتل والتحن،ممن  ويمم  نهمم  

لم ،نمم  ا،نمم ر  منمت ممني السممب  الممذي بن،مم  ممم  أجلمم   وكمم  حيهممظ ل

ن حتمم  را،مم  ماألممم ا   وبمم أ  ا، ،نمم  تت سمم  وتتحضمم  ل،بعمم يني عمم

اإلسمم   وتسممتط،  ال مم   أ ممني أصممبح  م ،نمم  مضممنير،  ،شممنير إل، ممني 

ن  و، ممني معظمم  أنمم اع العلمم   كنيللغمم  واله مم  بنيلبنممني   م،ممن ا ةيمم

بعمم  أ  اختممذيني  ا  ونممم  احلنكمم  التجنير،مم  و، ممني  وا ةيممن  األسمم

ن و، مني ع لم  و يم ه  وا ةيمن بم  مونينتشم)اإلمني  عن عنيصمم  خل وتم  

رب ع ممني علممم  ووكممنه  وكثممن يف صممحنا  ني جنمم ه وج،شمم   واشممتبك  

  وخصمم ني بحبمم  عل،مم  بهنوع ممني وأصمم مني  وحبنييممني كنامتمم  وثنممني ه

واعتمم اةه  و مم  عنمم ه: مججممم  اإلسمم    وكنممهن اإل،ممام   وسمم،  

   و، مني وقم  أمب مني اإلممني  عمن لكثمن  ممني وجم  (1)(اإل،ام   وقب  اإلسم  

،مني أيم  الك وم  أنمت  )م  أنصنير مت  خمنيطب   اإلممني  عمن ، ممني قمني   

ا،حّلمم    عمم اا عمم  احلمم   وجم،بمم  إل ج ممنيةإخمم اا وأنصممنيري وأ

بِمم ب بِن  وأرجمم  إمتممني  طنيعمم  اُ،   متمم  أبمم وا الطنيعمم   (2)(كمم  أتب اُ،مم  

                                                           

 .3/212تور،ا األم  وا،ل    ((1

  .1/30اإلمنيم  والس،نيس   ((2
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م،ممن اسممت بل ه عنمم مني يمم  بحممنب ال نيسممط   Qا،طل مم  لقمممني  عممن 

رِس بنممني ،ممني أمممر ا،ممإلمن  م،ممن أمببمم   وممنح  مهنبمم  )بممنيل    

ممم  أنمممنيب إل،ممم  وإل  وأنصمممنير   نعمممنيةي مممم  عمممنيةا   ونشمممني،  م 

 يممذا احلممني  متمم  أصممنيب ا، ،نمم  ومممني أ  مضمم  ممم   عمم  (1)طنيعتمم (

ن ع م  النخني  مت  ان ل  يمذا ا،جتمم  عم  خصمنيل  التم  ورث مني مم  

الب، ممني  التمم  نممهن  من ممني وت ممنيع  وتغممر  آرا ه بمم  احلمم  واةخممن  

 Qامجم  مم  خم   خطم  اإلممني  عمن وتتضل صهني  يمذا ا،جتمم 
وخصمنيل   الت  ،ستط،  م  أنعم  النظمن و، مني أ  ،تعمنف عم  كم  سمامت  

تمم  قلبمم  ق،حممني  و،صممنيطب   تممنير  متممذمنا ممم  سممل ك   قممني  : ل مم  مل

وشممحنت  صمم ري غ،ظممني  وجنعتممم ا نغمم  الممت ام  أنهنيسممني  وأوسمم ت  

عممن رأ،مم  بنيلعصمم،ني  واخلممذال . ويف خطممنيب آخممن ، مم  : أف لكمم   

ل مم  سمم م  عتممنيبك   أرضمم،ت  بنيحل،ممني  المم ن،ني ممم  اةخممن  ع ضممني  

: أقمم   ومم،ك  ن  خيممنيطب   بمممنار  قممني    وبنيلممذ  ممم  العممهن خلهممني. وممم

نخني وأنممنية،ك  متغ ثممني  ومم  تسمممع     قمم ال  وال تط،عمم     ممستصمم

امنا   متم  تكشم  األمم ر عم  ع اقم  ا،سمني    ومام ،م ر  بكم  ثمنير  

ن إخمم انك  وجنجممنت  جنجممن  موال ،بلممغ بكمم  مممنا   ةعمم تك  إل نصمم

خمنج إ  ممنك  جنم   اجلم  األرس  وتثمنيقلت  تثنيقم  النضم  االةبمن  ثم 

                                                           

 .1/231اإلمنيم  والس،نيس   ((1



 ب  ال اق  الس،نييس والبنني  الع ني  ي Qاإلمني  احلس  ا،جتب   ............................... 132

و،بلممغ بمم  ال،ممو   (،سممنيق   إل ا،مم   ويمم  ،نظممنو )متممذا   ضممع،  

بمموو     بكمم  و م  رمم  نمت ه  ومم  رمممو، م  : المذل،  واهلل مم  نصمم

  .ننيص 

صمممنيمبك  ،ط،ممم  اهلل وانمممت  )وممم،  :  Qوقمممني  اإلممممني  عمممن 

  اهلل ويمم  ،ط،ع نمم   لمم ةة  متعصمم ن   وصممنيم  أيمم  الشممني  ،عصمم

ووخممذ منمم    عنيو،مم  صممنيرون  بكمم  عف المم ،ننير بنيلمم ري واهلل أ    م

،إلكمم  وعمم  ضمم   ذلمم   .(1)(مممنك   وأعطممنيا رجمم   مممن    نمعشمم

البنيمن أ    يمذه الصمهني  التم  مت،مهن و، مني أيم  الك وم  بعم   مم  ،سمر 

والءيمم  الممذي أصممنيب ج،شمم  وإذاقممت    Qممم  خ ومم  اإلمممني  عممن 

جهمم   طبممنيع   جمتمعمم  اخلل،همم  مممنار  التممووه وضمم  عمم  ت نيعسمم   و

وممممني ،بمم و أ  تلمم  الصممهني  قمم  تطبعمم ا عل، ممني ووصممبل الت ممنيع  

لم  انعكم  عم  واالبتعنية عم  اجل منية وممب   للنامم  ة،م     كم  ذ

م،ممن ور  جمم،  متنممنيق  اةرا    Qاحلسمم  وممء  خ ومم  اإلمممني  

وج،شني أكثمن تمني  ،بحمن عم  النامم  خيتمنير أسم   احللم    نبمني مم  

و،من  البنيممن  .Qاحلسم   ا تنك  ث ،لم  جم ا عم  اإلممني  نيناجل نية  وك

الممبع  مهممنيةه أ  أكثممن أيمم  الك ومم  ممم   أ  التبنيسممني قمم  مصمم  لمم  

يف قل،لممم   الشممم،ع  وا،ممم ال   يف مممم  ،إلكممم  البنيممممن أ  الشممم،ع  
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الك ومم   اسممت نا   ممم  تلمم  ا، اقمم  والصممهني  ا،م،ممهن  ولمم  كممني  أكثممن 

ه مم  قبلم  للبم  ومل خيمذل ه نيوا أبمأي  الك وم  مم  الشم،ع  ة روه وآ ر

يف خ،نينت   يف اجلم،يف كمام يم  ممذك ر يف ممت  البحمن  وانعكسم  كم  

ا،تننيقضممني  أكثممن مممني انعكسمم  لمم   اجلمم،يف الممذي ا ةاة ت نيعسممني 

وختممنيذال وممم،  نحمم  منيلمم  ال مممنب يف قلبمم  مت،مم  الناممم  وا  كممني  

  وبمم ا ذلمم  الممذ  ثمن ممني أو ،تممبجل بنيجل ممنية والطنيعمم  ا،طل مم  يف لسممنين 

واضممحني بعمم    مممهنمت   لل تممني  إال بعمم  أ  خممنيطب   عمم ي بمم  مممنيت  

مم   ني  م  غره م  الش،ع  وا،م ال  خطنيبمني  كم،مني عن،همني أعمنية مم  بعضم

 رش ي  ونيستجنيب ا ع  استح،ني .

جمم،يف الك ومم  يف ع مم  وصمم   Jوقمم  أجممنية الشمم،ا ا،ه،مم  

وتثمنيقل ا عنم   واسمتنهن النمني  للج منية )قمني    Qاحلسم  خ و  اإلممني  

ثمم  خهمم ا  ومعمم  أخمم   ممم  النممني : بعضمم   شمم،ع  لمم  وألب،مم   

وبعضممم   حمكمممم  ،مممإلثنو  قتمممني  معنيو،ممم  بكممم  م،لممم   وبعضممم   

أصمممحنيب ومممت  وطمممم  يف الغنمممني    وبعضممم   شمممكني   وبعضممم   

  .(1) سني  قبني ل    ال ،نجع   إل ة، تبع ا راأصحنيب عصب،  

 ممني رأي اإلمممني  يمم  أ  وكنينمم  النت،جمم  الن ني ،مم  التمم  اسممت ن عل،

ا،ننيخ العني  للك وم  جتمني و،م  ر،مني  المءةة وغ،م   ال،مو  مم  احلمنب 
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ومنتسممام يف ذينمم  بسممط ع كمم  ذلمم  كممني  متجل،ممني لقمممني  ونتني ج ممني  

الممم  ال خته،مم  سممتني ن ا،نممنيو   وا،نتممنيب  ممم  خمم   التلكممإل واجلممب  

 وانص،نيع البع  إل وع ة ووع،  معنيو، . 

 :لكعفةاملعقف السيايس ل

مممنل اهلل الك ومم  نعممم  انت ممني  العنيصممم  اإلسمم م،  ال، ممني ونعممم  

و، مني  ومني ةين  يف  Qاحلسم  ومم  بعم ه اإلممني   Qوج ة اإلممني  عمن 

ن  بنيمتممم اةيني العممممناا موقممم  قصمممر واصمممبح  م ،نممم  متحضممم

اال أ  أيمم    ن  و، ممني البسممنيت  وانممتعيف اقتصممنيةيني أي انتعممنيرموانتشمم

وبنيإلضممنيو  ال   عم  ومل ،صمم ن ا يممذه النعممم الك وم  قمم  تغممر وضممع   ب

 وج ة ا،صلصم  و، مني مم  ا،سملم  وغمري  اال أ  و، مني أننيسمني أج ومني

 األوضمممنيعوأخ طمممني كثمممر،  كمممني  مممم  ةور يف تول،ممم   -غ ظمممني-

صعصمممع  بممم    وقممم  وصمممه ني واالضمممطنابني أةا  للهمممت   اأصمممبح 

قبممم  اإلسممم    وذرو  الكممم    ومصمممني  ذوي )صممم مني  العبممم ي 

اال أ   ممني أج وممني متنمم  ذوي األمممن الطنيعمم  وختممنج   عمم    األعمم  

وكممني  اجلمم  السمم،نييس   (1)(اجلامعمم   وتلمم  أخمم   ذوي ام، مم  وال ننيعمم 

 ول  رسا ل   أي  الك و  و،كنية ،لصا بام ،ويت:  ني  خمتله
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 .Kجمم ع  تش،ع  لعن وأوالةه  -1
 .عننيع متهنق  ال تكنية تست ن ع  رأي -2

ن  والن مممنوا  وصمممه   ممعمممنير  البصممم أنصمممنير لشممم  ا  -3

 ،تح،ن   الهن  ألخذ الثور.

تح   عنممنيع نهع،مم  أصممني ني اإلمبممني  كنينمم  تظمم  أ ممني سمم -4

كنينمم  تتصمم ر أ  اخل ومم   Qاحلسمم  ممر ممني يف ظمم  ق،ممنية  اإلمممني  

 خ و  ةن،ني وو ج   بو ني خ و  آخن  ال تلب  مطنيحم   ال ن، ، .

   مهممهن  وصمم  بمم  نهع،مم   متكنمم ا أ  خيل مم ا ممم  أنهسمم -5

الك ومم  والشممني   متممنةوا عمم  ال اجمم  وخنجمم ا عمم  اخللمم  وخممنين ا 

  .(1)الع   الذي ونضت  الب،ع  يف أعننيق  

نهع،مم   ،لعبمم   عمم  اجلممنينب  آ   مم  ا،طممنيف ال جنينمم   -6

 خهنا   معنيو، .

شمممكنيك   ومتذبمممذب   مممم  رعمممنيع الك وممم  من هنمممم   يف  -7

 أنهس   م  ال اخ . 

للحممهنب األممم ّي ممم  ذوي األتبممنيع والنهمم ذ  منتسممب   أق ،ممني  -8

 كني  م  األثن الهعني  يف تنج،ل الكه  لصنيلل األم ، .
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ل كمم   )اخلمم ارج الممذ،  أجممنية وصممه    ،ممنية بمم  أب،مم  أ مم   -9

وقمم   ا،غممر  بمم   (1)يممإلال  أرسع ال ال لمم ب ممم  النممنير ال الممراع(

 .(2)(نيلط ي شعب  و،   )ا   مل ، ،م ا ببل  ، م  إال أوس وا م  خ

ويم   (ا، جن   وأكثني  ابنمني  ا،م ا  والعب،م )احلمنا  وي   -10

 .(3)بع، و  ع  التش،   ب  كنين ا م  الذ،  نكل ا بنيلش،ع  وأ مت  

،تضممل ممم  ذلمم  أ  ا،حصممل  الن ني ،مم  للم قمم  السمم،نييس يف 

مم   Qاحلسم  ن وقم  تم،   اإلممني  مالك و  ال حتم  مع مني تبنيشمر النصم

  واةرا  وجم اب اجلاميمر عنم مني  ،م  مم  ا،ننيقشمنيذل  بعم  ج م  ج

،ل   عل،   اخلطنيبمني  بغمنض كشم  ةواوع م  وكمني  المنأي العمني  بم  

وا،لممل لمم   اجلاميممر يمم  ا،،مم  لل عمم  واالسممت نار وجمنينبمم  احلممنب 

ننيي،مم  عمم  الغمم ر واخل،نينمم  التمم  بنيتمم  تمم ب يف   واجلنمم   ال الصمملل

مم  مسم  الصمغر الم كت ر حمجس  ا،جتم  الك يف وج،شم  و م  ذكمن 

أ  الممم   100النسممني   /احلسمم  را مم  التصطمم،  يف مإللهمم  اإلمممني  

يف األومم  ع  مم  الغمم ر واخل،نينمم   ال ممم  اجلمم،يف العناقمم  وحسممم  بمم  

و،كهمم  أ  )ممممن  ومممممم  ،سمممم  بعلممم،  الم ممم   وأشمممناف المبمممل  
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نيعم  ح مجهنهمنح مم  الب،عم  متم  وم،مل ،كم   Q ن مظ أ  اإلممني  احلسم 

ممم  األرشاف الممذ،  تممنيبع ه ال معنيو،مم   مممن   ممم  سممنير إل،مم  وبني،عمم   

وممن   مم  أرسم  إل،م    وأقني  معم  متم  عمنيةوا يف صمحبت  ال العمنا 

واخممت ف النممني    الكتمم  ،نب  نمم  عمم  اإلمممني  احلسمم  وانتشممنير أمممنه

عل،مم   و،تعجلمم   ق وممم  ال العممنا   متمم  مل ،تحممنج معنيو،مم  ممم  أ  

إ  كتم  أيم  العمنا  قم  تم اتن  )ب  مم  أيم  الشمني : ،توذ  يف أصمحني

إل،م  ، ع نمم  و، مني أ  ،سممر إلم،    وإ  أرشاف أيمم  العمنا  قمم  جعلمم ا 

 .(1)(، بل   عل،  ل،بني،ع ه

ةر  وبهطنمم  بنيرعمم  أممم ا  وأمممنيّا قمم   Q احلسمم اإلمممني   كممني 

أيمم  الك ومم  وشممصا كمم  ا،هممنةا  ا،تعل مم  بنت،جمم  مممني قبمم  احلممنب 

ممم  أ  خيممني  بطبممنيع   وأوضممنيع   برل ممني  احلجمم  ومممني بعمم يني وأ

علمم،   ولهضممل ن ا،ممنيي  بمم  وتشص،صمم ني كمم  ال ،ب مم  ممم  عممذر أو 

واهلل مممني ،ثن،نممني عمم  أيمم  الشممني  )عل،مم  عتممنيب وصممنيطب   م ضممحني ذلمم  

 و ِشمم،ب    شم  وال نمم   وإنممام كنممني ن نيتمم  أيمم  الشممني  بنيلسمم م  والصممن

يف مسممرك  إل صممه   السمم م  بنيلعمم او   والصممن بممنيجلهنع  وكنممت 

وإنممني وة،ممنك  أمممني  ةن،ممنيك   وأصممبحت  ال،مم   وةن،ممنيك  أمممني  ة،ممنك   أال 

أصمبحت  بم  قت،لم : قت،م  أال وقم  لك  كمام كنمني ولسمت  كمام كنمت  لنمني 
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بصممه  تبكمم   عل،مم   وقت،مم  بممنيلن نوا  تطلبمم   بثمموره  وأمممني البممنيق  

مه    ومرِ  وصنيذ  وثمني ن  أال إ  معنيو،م  ةعنينمني ألممن لم،  و،م  عمهن و ال ن ص 

أرةتمم  ا،مم   رةةنممنيه عل،مم   ومنيكمنممنيه بظبممني  السمم، ف  وا  أرةتمم  

أوضممنيع   كممام يمم   Qاحل،ممني  قبلنممنيه وأخممذنني بنيلنضممني..(. و مم  شممصا 

ل،عممنف اجلم،مم  منتبتمم  وم قعمم  ممم  ة،نمم  وةن،ممنيه  إضممنيو  إل ذلمم  

كنينمم  العصممب،  ال بل،مم  عمم  أشمم يني بمم  عممنب اجلنمم ب وعممنب )

نيع معنيو،مم  أ  ، ظه ممني لصممنيحل  عمم  طن،مم  وسممني ل  اسممتط (1)الشممام (

مم  يممذه الصمم ناعني  والهممت   ماخلب،ثمم  ممم  مناسمم   ورشممنيو  ممممني عم 

احلسمم  سمم  عممن الصممغر يف كتنيبمم  اإلمممني  وقمم  ذكممن المم كت ر حمممم  م

أةر  بحكمتمم  الثنيقبمم  أ   Q ني  را مم  التصطمم،  النسممني  أ  اإلمممني  عل،مم

ّذر النممني  ممم  رشوريممني  معنيو،مم  سمم،لجو ممم  بعمم ه إل العصممب،  وحمم

وإذا رأ،مممت  النمممني  ب،مممن   )وةعمممني إل مننيجهن مممني  بمممام رواه الطمممني: 

العشمممني ن وال بني ممم  ونيقصممم وا ممممنيمتِ    أيالنمممني ن   وقممم  ت اعممم وا 

ووجمم ِيِ   بنيلسمم،  متمم  ،ههنعمم ا إل اهلل  وال كتنيبمم  وُسممن   نب،مم   ووّمممني 

ط ممن لكمم   ا عن ممني ال أبممنيا  الشمم،نيط  وممنينت  تلمم  احل ِمّ،مم  ورِ ممني ِممم  خ 

   .(2)ُتهلُِح ا وتنجح ا(
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 :الشا 

قبمم  اإلسمم   ممم  أيمم  منممنيط  ال ولمم   (بمم ة الشممني )كنينمم  

ن  ال م ،   يف ب ا،م  مالب،هننط،  وكنينم  مم  ني مناكمهن ة،ن،م  ينيمم  يف الشم

ن انتشممنير اإلسمم   كنينمم  تشممك  منكممهن االمناط ر،مم  النومنين،مم  معصمم

ط ر،مم   ويف ع مم  اخلل،همم  أيب بكممن نق،  ومممني أمه،ت ممني يف االمنامالشمم

الص ،  أرس  احلمل  التم  كمني  أعم يني النسم   ب ،منية  أسمنيم  بم   ،م  

لصمم  يجممام  الممنو  عمم  ممم وة شممب  اجلهن،ممن  العنب،مم  وىف ع مم  عمممن 

بمم  اخلطممنيب اسممتطنيع ا،سمملم   وتح ممني بوكمل ممني بعمم  معممنير  يف حممم،  

عنكمم  الرممم   وىف م كنيومم  ا،مم   يف منممنيط  سمم ر،ني وكنيومم  ب ممنيع الشممني  

 . ( الت  كنين  قنب  ن الرم   جن ب س ر،ني636 -يم  15)

،مم   معنيو،م  وال،مني عم  بم ة الشمني   وعن مني آلم  األمم ر ال أ  ُ،ع 

تممذكن الكتمم  التنيرخي،مم  أ  اخلل،همم  عمممن بمم  اخلطممنيب مل ،كمم  لراقبمم  أو 

نونيت  بم  تنكم  حلنيلم  عم  العكم  بمام وعلم  مم  مل،تنيب  منكنيتم  أو تصم

عنمم مني   وحمنيسممب  وعمم  رأسمم   أبمم  ين،ممن  لمم ال  اةخممن،  ممم  مناقبمما

كممني  وال،ممني  كممام وا  اخلل،همم  الثنيلممن قمم   مم  نهمم  الممن   ممم  معنيو،مم  

 ول  حينيسب  أو ،ب ل . 
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شمني  إل،م  مسمته، ا مم  لوصهني اجل  ال معنيو،م  بمو  ،كسم  أيم  ا

معنيو،م   ط،ل  وء  ت ل،تم  علم،    وكمني  المنأي السمني   يف بم ة الشمني  يف

  أ  معنيو،م  يم  مم  ضملتم،  اإلع مم  وتسم،،  اإلعم   ا،نت،ج  التع

بمم  وأنمم  صممحنييب جل،مم  عممنير ممم  الن Nذوي قنبمم  النسمم   حمممم  

 ني  أيم  الشمني  غمره وبم وره عمم  ط قم وأن  م  قب،ل  قمن،يف وم  ،عمنف

ممم  العهنلمم  اإلع م،مم  يف بمم ة الشممني  واسممتطنيع أ  ،كسمم  وةيمم  

ني    ال غممر ذلمم  ممم  أسممنيل،  ا،كممن ورضممنيي  بممم اينت   ورشمم

واخل اع الذي ورث  ال ولم ه ،هن،م   م،من اسمتمن عم   م  أب،م  بح،من 

  مل ،تعنوم ا عم  أيم  وأبنمني   وص  التم ،  والتضمل،  بويم  الشمني  بمو

  مممم   عنممم مني ةخلممم ا سمممبني،ني ال الشمممني  وكمممنين ا ،ظنممم  Qاحلسممم  

عمم  مطل مم  وكممني  اخلمم ارج  وكممني  أيمم  الشممني  مط،عمم  لبنمم  أم،مم  طني

جمم،يف معنيو،مم  أكثممن طنيعمم  لمم  بمم  متمم  أكثممن ممم  طنيعمم  جمم،يف اإلمممني  

 ل ني  ي . Qاحلس  

لتكمم   م ممنا  "ةمشمم "أبمم  سممه،ني  م ،نمم   اختممذ معنيو،مم  بمم 

 .خل وت  وألبنني   م  بع ه

أ  م ممن اخل ومم  أصممبل حمصممن ني ب مم     يممذه اخلطمم   تعنمم وكنينمم 

  الشمني  بنينم ا لم  عم  ذلم  أ  أيم  وشمجع  عم منية،  وبرش،  كبر  
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جنينمم  معنيو،مم  خمم   كمم     ووقهمم ا إليوال  مم  للب،مم  األممم 

 .قنيم  و، ني الهتن  أو مل ت   ت الهءا  ال

وكممني  معنيو،مم  قمم  ةأب عمم  ةعمم  ع قتمم  بنيل بني مم  الكبممر  منممذ 

ا  ويم  قبني م   وال،ت  ع  الشمني   وصمنيين أق ايمني وأعهنيمني  وأكثنيمني نهمن 

قب،لم  كلم       مم جمب    م،سم   مم  بنم،امن،   وكنينم   وجتمكل  ال

 .ع مم  ال ولمم  األم ،مم  وأنجمم  من ممني ابنمم  ،هن،مم  الممذ  صممنير و 

مني ع  م قم  م ،نم  ةمشم  عنيصمم  اخل وم  اجل أمني  ،م    و م  كمني  م قع 

ا  و مم واممم  الغ طمم  اخلصمم،ب    ت مم  عمم  منيومم  بنية،مم  البل ممني   يف  ون،مم  

،م  ن ام، مني ويم  وحتم،   مني جبمني  شمنيي   مم  مج  و،غذهيني  من بمنة 

ا لل  اومم  وقنيعمم   تبممنيرش من ممني   التجنير،مم  إل جنينمم  يممذا كلمم  متجممن 

 .وتستط،  مناقب  الع و م  أو  ويل  م نيم ني احلنب،  

 :املعقف السيايس للبرص 

ويمم  عممنيرف  Qن  و مم  ةرسمم   اإلمممني  احلسمم  مأمممني أيمم  البصمم

وكممني  ممم  أيل ممني   ممم  أ مم  ،سممنيق   للحممنب ةو  ع ،مم   بمم  ومتمم،  

اما امم   ووجم  اإلممني  ا  ث  يم  أمم ي النهنعم  وممن   مم  كمني  عمم

  ن  يم  مم  أتبمنيع وأشم،نيع األمم ، مع ةا ال ،ست ني  ب  مم  أيم  البصم
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و   م  ا،نط م  أ  ،ك نم ا مم  اخلُل ما عنم  اشمءاك   يف احلمنب مم  

 قني  ي  عن  وق ع ا،عنك ؟ 

 :احلسَّْيش اإلما  

تمممم  الك وممم  غمممر مممم  جم Q،تكممم   جممم،يف اإلممممني  احلسممم  

تجنين  كام من يف ممت  البحمن  و م  مكم   مم  خمتلم  ال بني م  التم  ا،

مل تممهن  العصممب،  ال بل،مم  مت طنمم  ةاخل ممني ونيل ب،لمم  ال اممم   تتنممني ع 

إ  )ويمم  كممام وصمه   ابمم  أيب احل ،مم   ني  و،نمنيو  أوناةيممني بعضمم   بعضم

كممنين ا قبني مم   وكممني  النجمم   Qأيمم  الك ومم  يف آخممن ع مم  اإلمممني  عممن 

خيممنج ممم  منممني   قب،لتمم  و،مممن بمنممني   قب،لمم  أخممن   و،نممنيةي بنيسمم  

قب،لت : ،ني للن ص   أو ،ني لكنم    و،تولم  عل،م  وت،مني  ال ب،لم  التم  ممن  مني  

نب ن   ملنب،عمم   و، بلمم   ال ذلمم  الصممني ل و،ضمم ني،مملتممم،  و ني،ممو،نممنيةو  

 (1)وتسمم  السمم، ف  وتثمم ر الهتنمم (، نخ نيم  ال قب،لتمم  و،ستصمممو،هضمم

شمم   و مم  إ  اجلمم،يف كنينمم  حتنكمم  العصممب،  ال بل،مم  ا،تصممنم  يف وممر  

 .ع  م  ويذا ة،   مج،  م  تب   عن ه  ،  اجلنييل، 

                                                           

 .3/3رش     الب غ  الب  أيب احل ،   ((1
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ممم     اإلمممني  عمم  ا، اج مم  ل جمم ة كثممرعممهن لكمم  ذلمم  مل ،ممث ِ 

ا،سمملم  ا،تعطشمم  ال اجل ممنية ووجمم ة قممنية  أوممذاذ ممم  بممنيع ط ،مم  يف 

 .اهلل ب  العبني منك  احلنب وع  رأس   ال ني   عب،  

 :Qقاد  َّيش اإلما  

نيلبنممني  ممم  بممم  قممنية  ،شممنير ممم   Q،تكمم   جمم،يف اإلمممني  احلسمم  

أبممن ي  عب،مم  اهلل بمم  عبممني  بمم  عبمم  ا،طلمم  بمم  ينيشمم  ال ممنا 

  أ  الهضمم  وأممم  لبنيبمم  الكممن  Nبمم  عمم  رسمم   اهلل اامنيشمم   ويمم  

وكممني    ومهممظ عنمم  Nحمممم   رأ  النبمم   نيبنمم  احلممنير   ،كنمم  أبمم

 -الممذي اخممتا بممنيلعل   ال نآن،مم - أصممغن سممنني ممم  أخ،مم  عبمم  اهلل

أمم  قمنية  ج،شم  ك نم  ،تمتم  بصصمني  متم،مهن   Qاحلسم  اختنيره اإلمني  

ويمذه ال نابم   Qاحلسم  اةخن،  من مني أنم  ابم  عم  اإلممني  تهضل  ع  

وكمني  ممم  ،منوو  احلم ،ن إلخ صم  ومعنوتم  بحكمم  اإلممني    تكه 

 ،ن اخلممني  بنيلنم،صممني  يمم  أشمم ن مممني ن،  ولعمم  احلمممالنبمم ي الشمم

  الغنيبم  ن،  المنه  سمص،ني  ومنوي عنم  يف ُأسمروي عن   كام انم  كمني  كم

أن  أكن   أعناب،ني  سمام   ة،نمنير الستضمنيوت  لم  وذبحم  شمني  ثمن مني  سم  

ةرايمم   وكممني  ،نحممن كمم  ،مم   جممهنورا ون ممنيه أخمم ه عبمم  اهلل  ولمم  ،نتمم   
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 (ريض اهلل عمن ام)  اهلل وكمني  يم  وأخم ه عبم .ونحن كم  ،م   جمهنور، 

وأوسممع   عب،مم  اهلل طعنيمممني    إذا قمم مني ا، ،نمم  أوسممع ام عبمم  اهلل علممام

نب بم  ا،ثمم  يف السممصني  وضمم  مم،من كممني  عظمم،  الكمن  واجلمم ة  ،ضمم

قبم  مممني مم   Q بنيل ،نية  و م  عمم  لم   اإلممني  عمنع  خنت  ال  ،م  

  و مم  قتمم  لمم  أنمم  ممم  احلنيقمم ،  عمم  معنيو،ممأكسممب  خممن  يف ال ،ممنية  و

ن بمم  أرطممو  طهلمم  يف المم،م   وكنينمم  يممذه األسممبنيب يف ا، ممني،،  مبسمم

 ا لتنصمم،ب  قني مم ا ممم  العسممكن،  آنممذا  كنيو،مم  وم نعمم  بمم  ومشممجع  جمم

إال أنمم  تممناه قمم  غمم ر بنيإلمممني  وسممنير بثلثمم   Qاحلسمم  قبمم  اإلمممني  

ن ألمم  جنمم ي إل معنيو،مم  ل ممني  ألمم  ألمم  مج،شمم  البممنيلغ اثنمم  عشمم

  ممم  الكمم    عمم  أ  جيعمم  لمم  نصممه ني معجمم    ةريمم  ومعسمم  

  .ونصه ني اةخن إذا ةخ  الك و 

نسمممنيب إل،مم  يف جممنل الظممم    نيو  اسممت    النجمم  األممم ا 

وأصممبل اجلممم،يف ويممم  ،نتظمممنو  قني ممم ي  ل،صمممن  ممم  وإذا يممم  يف 

يممذا أمممرك  عنمم نني قمم  بممني،    :صممه ف معنيو،مم   ومنممنيةي أيمم  الشممني 

 ل وع   ت تل   أنهسك ؟ وإمنيمك  اإلمني  احلس  ق  صنيل

و،ظ ممن أ  اجلمم،يف بعمم  يممذه النكبمم  أخممذ ،تحممن  نحمم  معنيو،مم  

  .ت رجي،ني  
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سممنير عب،مم  اهلل إل معنيو،مم  يف ثامن،مم  آالف ممم   :قممني  ال،ع مم يب

 . (1) أصحنيب 

 :قامد مْ كةد  وقامد مْ مراد

 Q: إ  اإلمممني  احلسمم  1/238قممني  الشمم،ا يف ال معمم  السممنيكب  
الف علمم،   رجمم  ممم  كنمم    و،ممني عسممكن آبعمم  أرسمم  ج،شممني  عمم اةه أر

بنيألنبممنير أرسمم  إل،مم  معنيو،مم   سممام   ألمم  ةريمم   وصمم  إل معنيو،مم  يف 

  أرسمم  ج،شممني  ب ،ممنية  رجمم  ممم  مممناة Qنمم  إمني مم  ممم  خنيصممت   ثمم  

ء  ا،ممناةي ج،شمم  والتحمم  وصممن  معنيو،مم  مممني صممن  بصممنيمب   ومم

 .   (2)بمعنيو، 

جنممم ةي  إل  مممم  Q إ  يمممنوب قمممنية  جممم،يف اإلممممني  احلسممم 

معسكن معنيو،م  متموثن،  بمنيل ع ة والنشمنيو  ا،غن،م  التم  كمني  ،م وع ني 

معنيو،مم  ممم   كعب،مم  اهلل بمم  العبممني   الممذي ،عمم  ممم  طل،عمم  جمم،يف 

اإلمممني  وابمم  عممم   م،ممن ل نمم  وأوصممنيه بكمم  شممإلو  احلممنب وأ  

تممن  اجلمم،يف  والتحمم  بمعنيو،مم  )، او،مم  بنيألخبممنير ، مممني ب،مم    إال أنمم  

                                                           

 .2/204تنير،ا ال،ع  يب  ((1

 .امنيميف 145أ متنني  / ((2



 ب  ال اق  الس،نييس والبنني  الع ني  ي Qاإلمني  احلس  ا،جتب   ............................... 146

وبممذل  قمم  قمم  عمم ة جمم،يف  (1)امن،مم  آالف ممم  اجلمم،يف(،   ومعمم  ثلمم

عنمم  سممامع   يممذا اخلممن الصممنيع  ل نابمم   ن  معن ،نيتمم موانكسمم  اإلمممني

ال ني مم  ممم  اإلمممني   وا ةاة عمم ة جمم،يف معنيو،مم  وانهممتل بممنيب ج ،مم  

 وب،   خصب  النتشنير اإلشنيعني  وب،   وض  وظنف أس   لت بل ني.

،سممني  ال ) Qاحلسمم  ني و جمم ه اإلمممني  ماجلمم،يف البصمم نيأّممم

احلنب ةو  ع ،م    و م  عمثاما امم    أمم ي النهنعم   وك،م  حيمنيرب 

بنمم  أم،مم  بوتبممنيع   وأشمم،نيع    ونيسمم   ممم  مسممنيب  يممذه ال لمم  ممم  

ن  وعسمم  من،   و مم  لمم،  أيمم  مممنب  وال ،نجتمم   مم  النصمممالبصمم

 .(2)أ  ،ك ن ا أو  ا،ن هنم  ل  قنيم  احلنب(

 كؤَا  القبامل:

ني مم  صممام  األمممني  يف أ،مم  نني بمم   وب،مم ي  احلمم  ،عتممن  عممام  ال ب

والممنب  يف قبممني ل   ،ممني ،تمتعمم   بمم  ممم  سمملط  عمم  متشمم،  ال ممنار عمم  

أبنمممني  ال ب،لممم   وقممم ر   الهني  ممم  يف ع ممم  التحنيلهمممني  مممم  ال بني ممم  

األخممن  وإجبممنير النممني  عمم  االنصمم،نيع لتلمم  التحنيلهممني   وقمم  نجممل 

                                                           

 .90احلس  را   التصط،  النسني   /اإلمني   ((1

 .105احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((2
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 مم  عمم  شممطن، : ال،من،مم  و)معنيو،مم  يف إثممنير  الهممت  بمم  ال بني مم  

والنممهنار،   وولمم  ب،ممن   وكممنين ا أعمم ا  ممممني أة  ال ا ،ممنير اجلب مم  

ناع  مال اخل،مم  يف ركن، ممني األسنيسمم، . والمم،م  نهسمم ني ةخل ممني يممذا الصمم

 Qوكممني  ر سممني  قب،لمم  رب،عمم  وسمم اةيني ممم  أنصممنير أمممر ا،ممإلمن  عممن 
  خنيلم  بم  معممن ووغن  معنيو،  الن سمني  بني،مني   ونينحمني وا إل،م   وبني،عم

ع  رب،ع  كل مني  و،مني رأ  ال بني م  ذلم  طهم  كم  ممن   ،بمني،  معنيو،م  

رسا وج ممنا  متمم  عممم  عممثام  بمم  رشمب،مم   عمم،  بنمم  متمم،   وبممني،  

  وكمم  يممذه األخبممنير كنينمم  تصممل  تبنيعممني  ومل ،ممء  أمممن (1)معنيو،مم  رسا(

أي  الك و  جيني عم  رسمل  متم  كشم  يم ،ت   أممني  قم م   وأممني  

ومل )  وأمممني  التممور،ا  وكتمم  يف ذلمم  المم كت ر طمم  مسمم : وجمم ا 

،ك  قع ة اإلممني  احلسم  عم  احلمنب جبنمني أو ونقمني  وإنمام كمني  كناي،م  

لسممه  المم مني  ممم  ج مم   وشممكني يف أصممحنيب  ممم  ج مم  أخممن   ول مم  

النمني  مم  بلمغ ا،م ا  : أنم  بع  مسره  ومني كني  مم  أممنه مم   تب  ل 

عمم  أ  عممنف وومم ة األرشاف ممم  أيمم  مل ،كمم  خمط ممني  وال سمم،ام ب

العممنا  عمم  معنيو،مم   وأ  الممذ،  مل ،همم وا قمم  كتبمم ا إل،مم   وكممني  ، مم   

أليممم  العمممنا : أنمممت  أكمممنيت  أيب عممم  احلمممنب وأكنيتمممم ه عممم  
                                                           

 .1/223اجلهن  الثنيلن اجلهن  الثنيلن للب ذري  األرشافأنسنيب  ((1
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التحكممم،   ثممم  اختلهمممت  عل،ممم  وخمممذلتم ه  ويمممإلال  وجممم يك  

 وأرشاوكمم  ،غمم و  عمم  معنيو،مم   أو ،كتبمم   إل،مم  مبممني،ع   ومم  تغممّنوا

  .(1) ع  ة،ن 

  :حماوَت ق ل اإلما 

إل ال تمم  أكثممن ممم  مممن  ممم  أصممحنيب   Qاحلسمم  مممني  تعممنض اإل

الذ،  م لم   مممني أة  ذلم  إل جنمم  ممن  بمغم   وتمن  األثمن ا،من يف 

واهلل أر  معنيو،م  )نهس  متم  عمن ممن  بممنار  ال أمم  أصم قني   قمني   

 ،هنعممم   أ مم    شمم،ع    ابت
ِ
غمم ا قممتن  وانت بمم ا ثِ ممن  خممرا    يممإلال 

مِ    آخمذ مم  ُمعنيو،م  ع م ا أ مُ مُ  بمِ  ة مم   وآِممُ   أ خذوا ممني   واهلل ل  و 

أ يممن وشمم،عت  خممر    ممم  أ    ، تلمم ا و ،ضمم،   أ يممُ  ب،تمم   لمم  يف بِممِ  

قنيتلمم  ُمعنيو،مم   ألخممذوا بُِعن مم  متمم  ،مم وع ا إل،ممِ  ِسمملام   واهلل لممِ   

ُممم   عممن ُأسممني، ُ  وأنممني عهن،ممهن  أ مم   إ  ممم  أ  ، تلنمم  وأنممني أسممر  أو ،  م 

ُمم    مني  م   بنم  ينيشم  إل آخمِن الم يِن  وُمعنيو،م  ال ،مهناُ  ،  وتك    ُسب    ع 

ُبُ  ع  احل   ِمننّي وا، ،  ( وع   
(2) . 

                                                           

 .2/182ط  مس / -الهتن  الكن   ((1
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 مْاوية َْ أيب َفيان: 

أبمم  سممه،ني  شمم ،  العمم او  لنسمم   اهلل  اشممت   يممذه  كممني 

ر مسممنير ق اومم  قممن،يف ال نيةممم  ممم  الشممني  إل مكمم  العمم او  بعمم  أ  غمم

كمنة  وعم  السمت،   قمن،يف عم  أمم ا   Nعن مني حتمنر  مني النسم   

 Nوب،مم   ا،سمملم  يف مكمم   وا ةاة  كنايتمم  وع اوتمم  للنبمم  حمممم  
 بع  أ  لعن  النب  يف أكثن م  سبع  م اق  ُذكِن  يف مت  البحن.

  وا،سملم  متم  بعم  واستمن م   ُمعنيو،م  الم و  عم  اإلسم 

يف إّ  )أ  صممنير خل،همم  للمسمملم  و مم  قممني  البمم  عبممني  ذا  مممن : 

  ممنك  حلمهنا ا  ،مني بنم  ينيشم  واّا خلل،م  أ  أةر  وم،ك  الثمور  منهس

   . ينممني ،تسممني(1)(وأنهمم  العممنير  وممني  ةمني نممني قممبلك   وظ متنممني ومم،ك 

م  أ  ،تصمم ر أ   خل،همم  ا،سممل البنيمممن: يمم  ،ممني تممن  ،سممتط،  أممم 

وأمممر ا،ممإلمن  ،هكممن بعصممب،  قبل،مم   وبمم ال ممم  أ  ،هكممن يف نممهنع وت،مم  

التنممنيمنا  والعصممب،ني  التمم  تظ ممن ينممني وينممني  يف بمم ة ا،سمملم  تممناه 

  الكهممنير ،هكممن بنيالنتصممنير ل ممت  اجلنييل،مم  أو ربممام كممني  ،هكممن يف ةومم  ة،مم

وأشم  مم  ذلم  ممني ن لم  مطمنف بم  ا،غمر  بم  م  ب،  مني  ا،سلم   
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ب  قممني : وومم   ممم  أيب ا،غممر  عمم  معنيو،مم   وكممني  أيب ،وت،مم  شممع

ذكن ع لمم   و،عجمم  نف إّ  و،ممذكن معنيو،مم  و،مممو،تحمم   معمم  ثمم  ،نصمم

جممني  ل،لمم  وومسمم  عمم  العشممني   ورأ،تمم  مغممتام  منممذ  بممام ،ممن  منمم   إذ

   قم  مم   و،نمني ويف عملنمني  مونينتظنتم  سمنيع  وظننم  انم  لشم  الل،ل 

  ؟منذ الل،ل  و ل : مني  أرا  مغتنام  

  .و ني : ،ني بن  ج   م  عن  أخبن النني 

  ؟ومني ذا  :قل 

 أممر ،مني سمنني   بلغم  قم  انم  :- بم  خلم   وقم  -قل  لم   :قني 

 ولمم  كممن   قمم  ونينمم  خممرا   وبسممط  عمم ال   أظ ممن  ولمم  ا،ممإلمن 

ني ممم اهلل ومم  أرمممنيم    و صممل  ينيشمم  بنمم  ممم  إخ انمم  إل نظممن 

  .عن ي  ال،   ا  ختنيو 

ني : ي، ممني  ي، ممني   ملمم  أخمم  تمم،  وعمم   ووعمم  مممني وعمم   و مم

  يلمم  و لمم  ذكممنه  إالّ أ  ، مم   قني مم : أبمم  بكممن ثمم  أومم اهلل منيعمم ا 

  أن سممن   ومم اهلل منيعمم ا مملمم  أخمم  بنمم  عمم ي  ونيجت مم  وشمممن عشمم

أ  ، مم   قني مم : عمممن  ثمم  جممني  ملمم  عممثام    إاليلمم  و لمم  ذكممنه 

ممني وعم   وعمم  بم  ممني  ومل  رج  مل ،كم  أمم  يف مثم  نسمب   ووعم 

عم   وم اهلل منيعم ا أ  يلم  و لم  ذكمنه وذكمن ممني وعم  بم   وا  أخمني 
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بن  ينيشم  ،صمني  بم  يف كم  ،م    م  ممنا  أشم   أ  حممم ا  رسم   

 .(1)اهلل  ووي عم  ،ب   بع  يذا ال أ  ل   ال واهلل إالّ ةونني  ةونني  

وقمم  وصمم  يممذا احلمم ،ن ال سممم  ا،مموم   ممم  بعمم  سممامره  

،ممني كنه بصممر  إل اةوممني  بلعمم  معنيو،مم   وبممنا   الذممم  مممم  ،ممذوكتمم  

واإلحلممنية يف اهلل  والكهممن بنسمم ل    رأ  يف ق لمم  ممم  ال ثن،مم  واجلنييل،مم 

  .(2)وبصلهني  

إالّ صممم ر   Qوممممني إعار معنيو،ممم  عممم  سممم  أممممر ا،مممإلمن  

 :N،ضممنه لقسم   والنسم    و م  قمني  مصغن  لمذل  العم ا  المذي
 .(3)  اهلل  وم  س  عل،ني  و   سبن م  سبن  و   س

ووقمم  مممن  بمم  رجممنيال  قممن،يف وقممني : إّا مممني ول،ت ممني بمحبمم  

ن  بمم ال،ت   ولكنمم  جنيلمم تك  بسمم،ه  يممذا معلمت ممني مممنك   وال مسمم

  عم  عمم  ابم  أيب قحنيوم  ونيمتنعم  مجمنيل    ول   رضم،  لكم  نهسم

 مني عن  وأرة ني عم  عمم  عممن ونهمن  مم  ذلم  نهمنيرا شم ، ا   وأرة

ع  ثن،ني  عمثام  ووبم  عمن  وسملك   مني طن، مني    ولكم  و،م  منهعم   
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مإلاكل  مسمن   ومشمنيرب  مج،لم   ومني  مل جتم وا خمرك  ومنيا خمر لكم  

 .(1)وال، 

نب بمموواا الممذي  والهضمم  و ممني  لمم : إّا مورآه أبمم  المم رةا  ،شمم

، مم  : إ  الشممنيرب و، ممني لتجنجممن يف ج ومم  نممنير  Nسمممع  رسمم   اهلل 

  .ج ن 

  .و ني  معنيو، : أمني أنني و  أر  بذل  بوسني  

!! أنممني أخممنه عمم   و ممني  أبمم  المم رةا : ممم  عممذ،ني ممم  معنيو،مم

 .(2) ع  رأ،   ال أسنيكن  بورض أب ا  وي  خينا  Nرس   اهلل 

 ا دواَّية مْاوية َشْ احلر  وطل  الصلح: 

احلسمم  تظممنيين بطلبمم   مني قممنر معنيو،مم  احلممنب ضمم  اإلمممني  عنمم

اسممتعم  معنيو،مم  النشممنيو  )نع و، ممني  م،ممن مأ  ،شمم الصمملل ممم  قبمم 

وال عمم ة  ومج،مم  السممب  البع،مم   عمم  المم ،  والكناممم  لتهت،مم  ال مم   

 . (3)(العسكن،  لقمني  السب   مت  التح  ب  بع  ال نية  وال ج ه

                                                           

  .نه  ا،ص ر والصهح  ((1

 .148أ متنني/ ((2
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وكممني  قمم  اطلمم  عمم  أممم ا  أيمم  الك ومم  وعمم  وضممع،ت   

كتمم  إل بعمم  و)احلنيل،مم   ووةخمم  سمم   ا،كممن واخلمم اع والنشممنيو  

عمم ي  بني،ممني   و،منمم،   ب ال،مم  ممم  وال،ممني  الشممني   ، : عممام  الك ومم 

 Q وأ  ،ممهنوج   بنيبنتمم  إ  يمم  قتمم  اإلمممني  احلسمم ؛ وعلمم  اإلمممني 
بمذل   وصممنير ،لممب  ةرعمم  إذا أراة الصم    ومممن  جممني ه سمم   يف أثنممني  

و،بمم و أنمم  قمم  نجممل يف اسممتامل  الكثممر ممم  أصممحنيب الممنأي الصمم   

  مثمم ه عمم  ا،سممر نحمم ي )لذ،ممم  ا عممام  الك وممم  وا،طممنيع ممم  

وضمممن ا لمم  تسممل،  اإلمممني  احلسمم  إل،مم  عنمم  ةنمم ي  ممم  عسممكنه أو 

وآخمن،  مم  ر سمني  ال بني م  المذ،  كمنين ا ،ناقبم   األممن  .(1)الهت  بم (

  عمم  كثمم  و،تتبعمم   األخبممنير قمم  رغبمم ا إل معنيو،مم  وراسممل ه قبمم  أ

  .،ناسل   معلن  ل  الطنيع  وال ال

 :لضاإل ال  امل

اسمممتص   معنيو،ممم  اإلعممم   الكمممنيذب وخنيصممم  يف األوقمممني  

ا،غمر  بم  شمعب   وعبم  اهلل بم  عمنيمن بم  كن،مهن  )احلنج  م،ن أرسم  

ويمم   Qاحلسمم  بممم  أ  المحمكممم   وأتممم ا اإلمممني  وعممبممم  النمممممم  
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بني،مم ا   نممني   يف مضممنيرب   ثمم  خنجمم ا ممم  عنمم ه ويمم  ،  لمم   

اهلل قمم  م مم  بممنيب  رسمم   اهلل المم مني   وسممك  و،سمممع   النممني : إ  

ضممطنب العسممكن  ومل ،شمم  النممني  نيبمم  الهتنمم   وأجممنيب إل الصمملل. و

نت ب ا مضممنيرب  ومممني و، ممني  نييف صمم ق    و ثبمم ا عمم  اإلمممني  احلسمم  ومم

وقمم  كممم  لمم      يف مظلمم  سممنيبني مونكمم  اإلمممني  احلسمم  ونسممني  ومضمم

عمم   Qوقممب  ألسمم ي وجنممم  بمغمم   يف وصممذه  ااجلممنا  بمم  سممنني  

ال ا،م ا    Qحل،  اجلمنا  ثم  ل ايمني وم   عن م   و م  اإلممني  احلسم  

 .(1)(وق  نهنف ش ، ا   واشت   ب  العل   ونيوء  عن  النني 

واسممتطنيع معنيو،مم  أ  ،نشمم  ج ممني ا إع م،ممني منهممذا لس،نيسممت  منممذ 

ال،مم   األو  لتسمملم  م ممني  والتمم  متمم  اسممتطنيع أ  ،طمم   أيمم  الشممني  

يف الممب ة اإلسمم م،  متمم  الهكممني التممني  عممام جيممني  ممم  العممهن بطمم   

أ  أيمم  الشممني  ال ،عنومم   ممم  قنابمم  النبمم  إال األممم ،   وانمم   يممذا 

اجل ممني  ،عممم  يف مهنيصمم  ال ولمم  اإلسمم م،   وخنيصمم  يف تغط،مم  ون مم  

األخبممنير ال ق، مم  ومم،ام خيمما منكممهن اخل ومم  اإلسمم م،   ول،سمم  و مم  

نير  الهممت  واالضممطنابني  عمم  ضمم   اإلعمم   ا،ضمم  بمم  تعمم اه ال إثمم

مممني و،صممريني لصممنيلل أي اومم  الس،نيسمم،  وا،عل مممني  التمم  تصممل  و،إل

 الغنيةر  وبوبش  ص ر  وأوسع ني نطنيقني.
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 :ي سل  قياد  األمة Qاإلما  احلسْ 

ن،  ممم  رمضممني  مبعمم  استشمم نية أمممر ا،ممإلمن  يف احلممنيةي والعشمم

ب،عمم  صممب،ح  ذلمم  بعمم  أ  أو  بنيخل ومم  لقمممني  احلسمم  و مم  متمم  ال

ال،مم   الممذي استشمم   و،مم  أبمم ه واقبمم  عل،مم  النممني  بنيلب،عمم  عمم  رضممني 

السمم ،   و،عت مم   آرا مم النممر و هذل  لنهممنيذ بصممرت  ووكممنلممومعنومم  

  البنيمن إ  مبني،عت  مل ،ك  و، ني أي إكناه ألم .

و مم  متلكمم  ال لمم  وسممنيوره   وصمم   األخبممنير ال معنيو،مم  وعنمم 

ني  احلسم  ابم  أب،م  و م  سمنيوره يف احلمنب الههنع لك نم  ،عمنف ا  اإلمم

وشممنيرك  يف النسممني   يف مممنب صممه  ممممني ،مم   عمم  أ  معنيو،مم  خيممنيف 

 اشمء كمام كمني  خني همني مم  أب،م  وورسم  اجل اسم،  و Q اإلمني  احلس 

واسمتام   عمام  ال بني م  بني،مني  وقمني  بحمم   الهمهنع واإلريمنيب   الذم

وجمم ه النممني  وبممن الع،مم   واألرصممنية وو ع مننيصمم  غ،ب،مم  عمم  

واسممت    األمممنيا عشممني  ا،صممنيلل اةن،مم  ممممني ةومم  اإلمممني  احلسمم  أ  

ن  والك ومم  م،كنيتبمم  و،نممذره وحيممذره ثمم  قتمم  بعمم  ج اس،سمم  يف البصمم

احلمنب وجيمم،يف اجل،م ر ولعم  اإلمممني  ومم  ينمني قمنر معنيو،مم  أ  ،شم  

عمم   ومن سممام   ني  احلسمم  ،مم ر  بصنتمم  ومنكتمم  إ  ج،شمم  كممني  متذبممذب
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نوع اإلمممني  وبمم  منيذج وبسمم،  وبمم  متكتمم  ضمم  مشممنهسمم  بمم  سمم

ن أ  ملل ب،لمم  وبعمم مني أبصمم يف الغنممني   وبمم  تممنير  للمم ،  وحممم  طممنيم 

معنيو،مم  ،بتممنيع ضممام ن النممني  وال ممنية  والممهنعام  و،منمم،   بني،ننيصمم  

ا، مم  و،لمم   ممم  بنيل ظممني   ال ،نية،مم  و،نممذر ا،عنيرضمم  ممم  بنيلتصممه،  

ممني اخلم ارج وبعم  أتبعم  أيم  الب،م  اجلس ،  وخنيص  أنصمنير اإلممني  وم

أ  كممني  ممم قه   ممم  عممن بممرع    احلممنب عمم  معنيو،مم  إال أ مم  يف 

 مم  اإلمممني  احلسمم  انسمحب ا ل،ك نمم ا ممم  معنيو،م  ضمم  اإلمممني  احلسمم  

كلام قمني  اإلممني  احلسم  بروسمنية خطم  معنيو،م  كمني  ،عمم  معنيو،م  عم  

سمم  ممم  خمم   انت ممني  ا،ظممنيين السمملب،  يف الك ومم  ضمم  اإلمممني  احل

  وا،عنمم ي وممم  ينممني كممني  مالع،مم   و،ضممع  عنمم يني ا،نممنيخ النهسمم

للحسمم  م اقهمم  الهكن،مم  والس،نيسمم،  يف اسممت نا  ا، قمم  العسممكني 

والسمم،نييس و جمم  أ  ج،شمم  لمم  ،ممنظ  بنيلطن، مم  التمم  ،ن،مم  وأةر  أ  

كثممرا ممم  ا، ممنيتل  الممذ،  انضممم ا إل لمم ا  اإلمممني  احلسمم  متذبممذب  يف 

غ  و،هتتم   عضم    خلم،  غمر متجمنين  وقم  ،ثمرو  الشمالطنيع  و 

إل جمم،يف معنيو،مم  ممممني ،مم و  جمم،يف معنيو،مم  ال    اجلمم،يف وقمم  ،تسمملل 

حيك  بمجمهنر  ةم ،م  لبحمن مم   نيممني  الم   يف جم،يف اإلممني  احلسم  

كممام أ  انتصممنير معنيو،مم  يف احلممنب سمم، وع  إل تصممه،  كمم  الشمم،ع  
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حلسم  للج منية وتثمنيقل ا عنم  ثم  اي  الب،  و،مني ةعمني اإلممني  ألوا،حب  

،من  خه ا وخ  مع  أخ   مم  النمني  بعضم   شم،ع  لم  وألب،م  كمام 

مني مم  ممم  اإلشممنيعني  يف جمم،يف   ولعلمم  الممهنخ  ا(1)ذلمم  الشمم،ا ا،ه،مم 

 ر  النعمم  واملمم  و مم  أةر  اإلمممني قمم  أضممنيو  إثممني Q احلسمم  اإلمممني 

  :احلس  أ  ج،ش  خينيف ال تني  نستن  ممني ت   

  .،نو  اخلذال  واالستس   Qاحلس   إ  اإلمني  .1

 ال اقمم  ر، وعمم  لتغ،مم Qإ  ا، قمم  النسممني  لقمممني  احلسمم   .2

 .ألي  الب، الهنيس  لبن  أم،  وع ة  ا، ق  

احلسمم  مل ، عمم  عمم  احلمنب ولمم  جيممب  ومل ،ستسممل   إ  اإلممني  .3

 .ل  ب  إ  احلنب ي  الت  قع   عن ومل ،بنيةر إل الس

  مأيمم اف احلممنب الع ني  ،مم  ت تضمم  أأةر  اإلمممني  احلسمم   .4

أ  تنطلمم  ةواوع ممني ممم  األعممام  ب صممه ني م  سمم  ولمم  ممم   يف يممذا 

  .اجل،يف وستك   م هنو   ويهن،ل 

 .  عنية  مني تك   خنيلص  م  الش ا  إ  احلنب ا،  س .5

أةر  اإلمممني  بعب ن،تمم  الهممذ  مممني ،مم ور يف السممنيم  وممنأ  مممني  .6

  .  خ ض احلنب، ور يف السنيم  ونأ  ج،ش  عنيجهنا متنيمني ع

                                                           

 .171اإلرشنية / ((1
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نوع  وغممر مكممام رأ  أ  عمم وه متممنع مممني بكمم  ال سممني   ا،شمم .7

 .خل ض ني بك  األسنيل،  ال إنسنين،  ا،رشوع  ومتوي 

هكممن اإلمممني  النممر أةر  انمم  ال ،هكممن يف مممنب ونيشممل  تممذي  ب .8

 .ب  وبصه   ا،صتنير  م  أي  ب،ت  وأش،نيع 

ا، او مم  عمم  وومم  مممني ت مم   إال  Qومم  خ،ممنير لقمممني  احلسمم   .9

  .ع  صلل مرشو 

 :(1عإ الن احلر 

بنيلب،عمم  يف الك ومم  وتبعتمم   Qبعمم  أ  متمم  الب،عمم  لقمممني  احلسمم  

كممني  معنيو،مم  ،ناقمم  األمممن عمم  كثمم  معظمم  األمصممنير اإلسمم م،  

وأصممبل شممغل  الشممنيغ  يمم  ت مم ،  ال ولمم  اإلسمم م،  اسممتمنارا 

 Qمممني  عممن ططنيتمم  الس،نيسمم،  اخلب،ثمم  والتمم  ابتمم أيني منممذ ع مم  اإلص،
تمم  ابتمم أيني بت سمم،  نهمم ذه خممنيرج ممم وة الشممني  ومتمم  اة  وجمم  لوا

أ  الهممء  م ات،مم  لتنه،ممذ خططمم  الشمم،طنين،  بت سمم،  مملكتمم   ةو  أ  

ن جعمم  الشممني  جب مم  وال ذممم   م،مم ال  إ،ناعمم  يف اممم ر ا،سمملم  

  .ست نار واألم  لبل ا  ا،سلم  آنذا مت تن    ة اال
                                                           

 حمن بطن، تم بنس  البنيمن سر احلنب مم  ا،صمنيةر ا، جم ة  يف  ني،م  ال ((1

 . نيص  للمحنيوظ  ع  سريني التنيرخي اخل
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  والتنه،ممذ ا،بممنيرش وبمسممنيع   مستشممنير،  وبمم أ معنيو،مم  بممنيلتصط،

وم نب،م  مم  بنم  أم،م   وموو  ممني خطمن عم  بنيلم  خطم  شم،طنين،  ويم  

  ،إثممنير  الهممت  واالضممطنابني  وال  قمم  يف أنحممني  ال ولمم  اإلسمم م

ن  خص صممني لتمتمم  يممنيت  ا،مم ،نت  ممم  ث مم  معم مممني والك ومم  والبصمم

  ال سممني   ممم  سمم،نييس متم،ممهن  وبمم أ بممنيلت ،إل الكنيممم  للمحنيربمم  بكمم

قتصمممنية،  ال عسمممكن،  ويف آ  وامممم  ووممم،ام ،مممويت رسة اس،نيسممم،  ال 

 للم ا :

 :اَّعاَيْ -1

،مم ع  احلمممري أممم مهني   لل ،ممني  بم ممم  التجسمم  ارسمم  رجلمم

لتهنو،مم ه بنيألوضممنيع ن   م،مم ع  ال ،نمم  إل البصمم إل الك ومم   وآخممن

،م  اجل ،م   سم  معنيوامع،  وكم  ممني ،تعلم  بمام خيم   س،نيالس،نيس،  واالجت

ك رجممم  وال  ا،سممملم  لقممممني  مممم  ج ممم  واكتشمممنيف الثغمممنا   

بمممذوي النهممم   الضمممع،ه  لمممنبط   بج ممم  ا،عنيرضممم   واالتصمممني 

نا  مبنيسممتص ا  وسممني   الءغ،مم  التمم  اعتممنية معنيو،مم  أ  ،تعنيممم   ممني لشمم

الذم  بمام يف ذلم  المهنواج مم  الب،م  األمم ي وبم و  األمم ا  الطني لم  

بنيخل ومم  اإلسمم م،  ا،تمثلمم  ب ،ممنية  اإلمممني   الظممنوف لقطنيممم   ل، ،مم

وأمممن     إال أنمم  تم  ال ممب  عم  يممذ،  اجلنيس سم Qاحلسم  بمم  عمن 

يف  يف السممنيمني  العنيممم  أمممني  النممني  كمم   برعمم ام ام  Qاحلسمم  اإلمممني  
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ا، ،نمم  ا،كلمم  بنيلتجسمم  عل، ممني ووعمم   احلمممري يف الك ومم   وأعمم   

نف معنيو،ممم  ملم   مممم  تصمممن . وقممم  اسمممتني  ا،سممممال ،نممم  يف البصممم

  معنيو،مم  الع ا ،مم  اجل اسمم،  واعتممنوه ب ا،مم  لكشمم  ي ،مم بررسممنيل 

اسممتع اةه خطنيبممني  شمم ،  الل جمم  ،علمم  و،مم   Qاحلسمم  وورسمم  اإلمممني  

أممني بعم : ورنم  ةسسم  إّ  النجمني   ل مت،مني  )،جني تم  جممني  ومم،مم  

واالغت،ممني   وأرصمم   الع،مم    كونمم  حتمم  الل ممني   ومممني أشمم  يف 

ممِم   بممام ال ،شممم  بمم  ألمم   وت قعمم  إ  شممني  اهلل  وقمم  بلغنمم  ذ نمم  ش 

 ذوو احلج   وإنام مثل  يف ذل  كام قني  األول  :

 ذي مىضوق  للذي ،ب   خ ف ال

 

  ِ قمم جتّ ممهن ألخممن  مثل ممني وكممو    

 ذي  قمم  مممني  منممني لكنيلمممممنممني وإو 

 

 ،هتم يو  يف ا،ب،م  منو  و،مس، 

قمم  كشمم   Qاحلسمم  مممني  سممتنت  ممم  يممذه النسممنيل  أ  اإلو،ُ  

اضممل أ ممني تضمممن  ي ،مم  وأيمم اف معنيو،مم  لنهسمم  وللمسمملم  وال 

م نيبممم   واالقتممم ار،عنيو،ممم  مظ مممنا جنينممم  ال ممم     ،ممم ا  مبمممنيرشا  

 Qاحلسمم   المذي ابتم أه معنيو،م  جتمنيه اإلممني  الت  ،م ا  وجم  النمب 
  واعتممن صممهع  عمم  وجمم  معنيو،مم  منممذ وكممني  الممنة عن،هممني وغممر مت قمم 

قلمم  معنيو،مم  مضممعه  إل ناع اةخلمم  النعمم  وامهن،ممم  ملصممب ا،مم  ا

ومم،ام ممم  حتمم  ق م،مم  إلعمم   احلممنب أوال ،عن ،نيتمم  سممحب  البسممني  

،صممطلل عل،مم  يف احلممنوب  مممني  ا،بممنيةر  يف اعمم   احلممنب  ونجمم  أ  
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رسممنيل  اإلمممني  قمم  أوقعمم  األثممن السمملب  لمم   أوكممنير معنيو،مم  وجعلتمم  

ني خت وم  ومتل م  بم  وتن م  نهسم  مم  جي،  ع  النسنيل  ج ابني ،ظ من و، م

أمممني بعمم : و مم  )إرسممني  اجل اسمم،  و مم  كتمم  رسممنيل  لقمممني  قممني    

وصمم  كتنيبمم  وو ممم  مممني ذكممن  و،مم  ول مم  علممم  بممام ممم   ولمم  

    وإ  عممّن بمم  أيب طنيلمم  لكممام قممني  أعشممآ   أوممن   ومل أشممم   ومل 

 ق،  ب  ثعلب :  بن

 وأنممم  اجلممم اة وأنممم  المممذي

 

 ممل  الصم وراإذا مني ال لم ب  

   الممبلومممني مهن،مم  ممم  خلمم، 

 

   اجلسمم رالمم،علمم  األكممني  و،عر   

 عنمممم ه بممممامبممممموج ة منمممم   

 

 األل ف و،عطم  البم وراو،عط   

  نن  بنسنيل  ممنيثل  ال معنيو،  تمموكت  عب،  اهلل ب  العبني  وا  البص 

ي مثم  المذ )... :، ظ  ا،سلم  وغهل  معنيو،  مشب ني إ،نيه بنيلنعج  قني    ع

 :ظهن  ب  م  ،امن،ت  لكام قني  أم،  ،عن  اب  األشكني

 لعممممممن  إا واخلهناع  طنيرقمني  

 

 هممنمتمممه ني تتح عممنيةكنعجمم   

 ثممنير  عل، ممني شممهن  بمممكناع نيأ 

 

 وظل   ني م  آخمن الل،م  تنحمن 

 شم  ب    م  ص ،   أيلكم ا 

 

 ن..هصماأصني   ،   م  الم ين  

 :الرَامل امل بادلة -1 

رسممنيل  أخممن  جممنية  تممذكنه بحمم   Q احلسمم ني  ثمم  أرسمم  اإلممم

نوع يف اخل وم  كمام وضممل و، مني وضمني   أيم  ب،م  النبمم    ماإلممني  ا،شم
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كمام ضمم   Nوم  ق   الت  سمن ني مم  اهلل تعمنيل وسمن  نب،م  ا،صمطه  

 النسنيل  حتذ،نا ،عنيو،  م  ش  الص  اإلس م  قني  :

و،مم  بمم  أيب ممم  اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن أمممر ا،ممإلمن   إل معني)

سممه،ني   سمم   علمم،ك   وممرا أ مم  إل،مم  اهلل الممذي ال إلمم  إال يمم . أمممني 

بعمم ؛ وممر  اهلل جممّ  ج لمم   بعممن حمممم ا  ر مم  للعممني،   وكنيّومم  للنممني  

أمجع  ،نذر م  كمني  م،مني   وحيمّ  ال م   عم  الكمنيون،   وبّلمغ رسمنيال  

ايمم   وبعمم  أ  ن وال وماهلل  وقممني  بممومن اهلل  متمم  ت ّوممنيه اهلل غممر م ّصمم

ن   وخمّا بم  قمن،يف خنيصم . و مني  مأظ ن اهلل بم  احلم  وحمم  بم  الشم

دَ  ﴿ل :  مه َقع 
ْر َلدَ  َوله ك  دُ  َلدهه ولمام تم يّف  تنني عم  سملطنين  العمنب  ﴾َوإهن 

و نيلمم  قممن،يف  نحمم  قب،لتمم  وأرستمم  وأول،ممني ه  وال حيممّ  لكمم  أ  

تنني ع نممني سمملطني  حمممم  وم مم  وممنأ  العممنب أ  ال مم   مممني قنيلمم  

ن،يف  وأّ  احلجم  يف ذلم  مم  عم  مم  نمني ع   أممن حممم   وونعمم  ق

 م  وسّلم  إل،  .

  بمثمم  مممني منيججمم  بمم  العممنب  ولمم  ني  ثمم  منيججنممني نحمم  قن،شمم

تنصممهنني قممن،يف إنصممنيف العممنب مممني. إ مم  أخممذوا يممذا األمممن ةو  

العممنب بنيإلنصممنيف واالمتجممنيج  ولممام رسنممني أيمم  ب،مم  حمممم  وأول،ممني ه 

النصمم  مممن    بنيعمم ونني واسممت ل ا بممنيالجتامع  إل حمممنيججت    وطلمم 
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عمم  ظلمنممني  ومناغمتنممني وللعنمم  مممن   لنممني وني، عمم  إل،مم   ويمم  المم ّ  

 النصر.

ول م  كنمني تعجبنممني لت ثم  ا،تمم ثب  عل،نمني يف م نممني  وسملطني  ب،تنممني 

وإذ كممنين ا ذوي وضمم،ل  وسممنيب   يف اإلسمم    أمسممكنني عمم  منممني عت    

نممنيو    واألمممهناب يف ذلمم  مغنمممني  خمنيلهمم  عمم  المم ،   أ  جيمم  ا،

،ثلممم   بمم   أو ،كمم   ممم  بممذل  سممب   إل مممني أراةوا إوسممنيةه  وممنيل،   

ول،تعّج  ا،تعّج  م  ت ثبم  ،مني معنيو،م   عم  أممن لسم  مم  أيلم  ال 

 بهض  يف ال ،  معنوف  وال أثن يف اإلس   حمم ة.

وأنمم  ابمم  مممهنب ممم  األمممهناب  وابمم  أعمم   قممن،يف لنسمم   

كتنيبمم . واهلل مسمم،ب  وسممءة عل،مم   وتعلمم  ،مم  ع بمم  المم ار ول Nاهلل 

وبممنيهلل لتل مم  عمم  قل،مم  رّبمم   ثمم  جيهن،نّمم  بممام قممّ م  ،مم ا . ومممني اهلل 

ل  ر مم  اهلل عل،مم  ،مم   قممب     لسممب،مبظمم   للعب،مم . إ  عل،ممني  ،ّممني مضمم

ممّ  اهلل عل،م  بنيإلسم    و،م   ،بعمن مّ،مني   والا ا،سملم   األممن  و،  

ووسممني  اهلل أ  ال ،إلت،نممني يف المم ن،ني الهنا لمم  شمم، ني   ،ن صممنني بمم  يف ممم  بعمم ه  

عمذار إنمام  لنم  عم  الكتنيبم  إل،م   اإلاةخن   ممنّي عنم ه مم  كنامم . و

ومم،ام ب،نمم  وبمم  اهلل عممهن وجمم  يف أمممن  ولمم  يف ذلمم  إ  وعلتمم  احلممظ 

 اجلس،  والص   للمسلم .
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لنممني  ممم    و،مم  اومم ع الممتامةي يف البنيطمم   واةخمم  ومم،ام ةخمم

ا أمممّ   ممذا األمممن منمم   عنمم  اهلل  وعنمم  كمم  أ ب،عتمم   ورنمم  تعلمم 

أواب مهمم،ظ  وممم  لمم  قلمم  من،مم   واتمم  اهلل وةع البغمم   وام مم  

ةمممني  ا،سمملم   ومم اهلل مممني لمم  خممر يف أ  تل مم  اهلل ممم  ةمممني     بمموكثن 

الق،م  بم . واةخم  يف الّسمل  والطنيعم   وال تنمني ع األممن أيلمم   أنم  ممّمني 

  يمم  أمممّ  بمم  منمم   ل،طهمم  اهلل النممني ن  بممذل   وجيممم  الكلممم  وممم

 و،صلل ذا  الب .

وإ  أنمم  أب،مم  إال الممتامةي يف غّ،مم   رس  إل،مم  بني،سمملم   

 .(وحنيكمت  مت  حيك  اهلل ب،ننني وي  خر احلنيكم 

  ةلمم  عمم  مهممنيي،  ،تجنييل ممني Q احلسمم ،بمم و أ  رسممنيل  اإلمممني  

اخل ومم  وأمه،ت ممني  وو، ممني ممم  وبصمم ر  خنيصمم  مممني خيمما اإلمنيممم  و

 ممن لسممنين  ظاألةلمم  ال امغمم  التمم  منعتمم  ممم  اخممت   األعممذار  ووخممذ ،

بنيسمم  اإلسمم   وأخ ق،نيتمم   بنسممني   سلسمم   تنطمم ي عمم  السممذج ممم  

قم  بلغنم  كتنيبم  وو مم  ممني ذكمن  بم  حممم ا  رسم   )النني  قمني  : 

 ،ممم  اهلل ممم  الهضمم   ويمم  أممم  األولمم  واةخممن،  بنيلهضمم  كلمم   ق

وم ،ثمم   وصممغره وكبممره  وقمم  واهلل بّلممغ وأّة   ونصممل ويمم    

متم  أن مذ اهلل بم  مم  املكم  وأنمنير بم  مم  العمم   ويم   بم  اجل نيلمم  

والض ل   وجهناه اهلل أوضم  ممني جمهن  نب،مني  عم  أمتم ... وذكمن  وونيتم  
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ّنم  بت ممم  موتنممني ع ا،سمملم  األمممن بعمم ه وتغلممب   عمم  أب،مم   وصمم

،   وعمممن الهممنيرو   وأيب عب،مم   األممم   وممم ار،  أيب بكممن الصمم 

 نيجن،  واألنصممنير  وكنيمم  ذلمم  لمم  رسمم   اهلل  وصمملحني  ا، مم

   وال موإنمم  أمممن  عنمم نني وعنمم  النممني  غممر الظنمم   وال ا،سمم..

األمم   هالل ،   وأنني أمم  لم  ال م   السم ،  والمذكن اجلم،م   وإ  يمذ

تك  وال قممنابتك  ممم  ،ممني اختلهمم  ب،ن ممني مل جت مم  وضمملك   وال سممنيب 

نبمم،ك   وال مكممنينك  يف اإلسمم   وأيلمم   وممنأ  األممم  أ  ختممنج ممم  

صمملحني  النممني  ممم    يممذا األمممن ل ممن،يف  ،كني ممني ممم  نب، ممني  ورأ

قممن،يف  واألنصممنير وغممري   وسممني ن النممني  وع ام ممني  أ  ، لمم ا ممم  

قن،يف يمذا األممن أقم م ني إسم مني  وأعلم مني بمنيهلل  وأمب مني وأق ايمني عم  

والهضمم    ي المم ، اهلل  ونيختممنيروا أبممني بكممن وكممني  ذلمم  رأي ذوأمممن 

  ذلمم  يف صمم ورك  ممم  الت ممم   ومل ،ك نمم ا ووقوالنممنيظن،  للممم   ومم

ّ  ومم،ك  ممم  أمت ممم   وال ومم،ام أتمم ا بممني،صط    ولمم  رأ  ا،سمملم   

ب عم  ممن،  اإلسم   ةبم   ممني عم ل ا ذ،غن  غنمني ه و، م   م نيمم   و،م

عنمم  ولكممن   عملمم ا يف ذلمم  بممام رأوه صمم مني   بممنيألمن إل غممره  رغبمم 

 لقس   وأيل   واهلل جيهنهي  ع  اإلس   وأيل  خرا .

ممم  الصمملل واحلممني  ومم،ام ب،نمم    وقمم  و ممم  الممذي ةعمم تن  إل،مم

وب،نمم  ال،مم    مثمم  احلممني  التمم  كنممت  عل، ممني أنممت  وأبمم  بكممن بعمم  ووممني  
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ه األمم  نم  أضمب  منم  للنع،م   وأمم   عم  يمذأالنب ! ولم  علمم  

وأمسمم  س،نيسمم  وأقمم   عمم  مجمم  األممم ا   وأك،مم  للعمم و  ألجبتمم  

إل مني ةعم تن  إل،م   ولم  رأ،تم  لمذل  أيم   لسملم  لم  األممن بعم  

أب،مم   وممر  أبممني  سممع  عمم  عممثام   متمم  قتمم  مظل مممني  وطنيلمم  اهلل 

ب ممم   وممم  ،طلبمم  اهلل ولمم  ،ه تمم  ثمم  ابتممهن األممم  أمنيممني  وخممنيل  

وال مم   يف   ممم  أيمم  السممنيب   واجل ممنية   همجنيعت ممني وصممنيل  نظممنا

 ممم  نكثممم ا ب،عتممم   و مممنيتل    وسمممهك  الممم مني  أاإلسمم    واةعممم  

واسمتحل  احلمن   ثم  أقبم  إل،نمني ال ،م ع  عل،نمني ب،عم  ولكنم   ،ن،م  أ  

ختممنير ا  ا،ملكنممني اغممءارا  وحنيربنممنيه ومنيربنممني  ثمم  صممنير  احلممنب إل 

وتعمم ة بمم  اجلامعمم     رجمم   واخءنممني رجمم   لمم،حكام بممام ،صمملل عل،مم

واأللهمم  وأخممذنني بممذل  علمم، ام م،ثنيقممني   وعل،مم  مثلمم   عمم  النضممني بممام 

بممام علممم  وخلعممنيه  ومم اهلل مممني     احلكممام  عل،مم  احلكمم ممكممام وومضمم

وال صممن ألمممن اهلل  وك،مم  تمم ع ا إل أمممن  إنممام تطلبمم    بممنيحلك  ريض

 اأ وممنينظن لنهسمم  ولمم ،ن ... وقمم  علممم  بحمم  أب،مم  وقمم  خممنج 

أطمم   منمم  وال،مم  وأقمم   منمم   ممذه األممم  جتنبمم  وأكممن منمم  سممنني   

ونيةخم  يف طمنيعت    وونم  أمم  أ  جت،بنم  إل يمذه ا،نهنلم  التم  سمولتن 

 . (1)(أعنيننني اهلل وإّ،ني  ع  طنيعت   ان  سم،  جم،  ال عني 

                                                           

 .37  م نيت  الطنيلب، ( (1
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والكممذب وا،ناوغمم  ب،نممني  يف النسممنيل   و  لمم  إ  األممم  اجتمعمم  

  وممرذا كممني  ذلمم  ومم،ام ،ممإلم  بمم  معنيو،مم   ولِمم   عمم  أيب بكممن واختنيرتمم 

وقم  اجتمعم  األمم  عل،م   ولمامذا منيربم  وقتم   Q منيرب وقنيتم  عل،مني

،ممني عممامر ت تلمم  اله مم  ): Nعممامر بمم  ،ممنيرس الممذي قممني  عنمم  رسمم   اهلل 

 نية  رسمم   اهلل أ   معنيو،مم  . ويمم  يننيلمم  ةل،مم  أقمم   ممم  شمم(البنيغ،مم 

وقمم  بني،عتمم    Qإلمممني  احلسمم    ثمم  أمل جتتممم  األممم  عمم  ب،عمم  ابممنيح

ن  وبممنيق  األمصممنير اإلسمم م،  ومممني ،مم ر،نني و مم  بني،عمم  مالك ومم  والبصمم

ر اهلل قل    بنيإل،ام ؟   ثل  م  أي  الشني  رسا م  الذ،  ن  

ل  ،طلمم  ال ممني  احلجمم  عمم  ووخممذ ،تصممب  خممب  عشمم ا  يف رسممني 

ثمم  بعممن بنسممنيل  أخممن  إل  احلسمم  وممرذا ،مم ،  نهسمم  بنهسمم  اإلمممني  

بسمم  اهلل الممن   الممنم،   أمممني بعمم : وممر  )قممني  و، ممني:  Q احلسمم اإلمممني  

اهلل عمهن وجمم   ،هعم  يف عبممنيةه مممني ،شمني   ال مع مم  حلكمم  ويمم  رس،مم  

احلسنيب ونيممذر أ  تكم   من،تم  عم  أ،م ي رعمنيع مم  النمني   وآ،م  

أ  جتمم  و،نممني غمممهن  وإ  أنمم  أعنضمم  عممام أنمم  و،مم  وبممني،عتن   وو،مم  

مممني رشطنممني  وأكمم   يف ذلمم  كممام قممني   لمم  بممام وعمم   وأجممهن  لمم 

   بن  ق،  ب  ثعلب :ماألعش  

  أسمم   إل،مم  أمنينمم وإ  أممم 

 

   واو،مني  مم  إذا تم عونيوف  مني  

 ني  ذا غنم  ل إذا كما،م  وال حتس 

 

 ني  للممام  ونين،ممني  همم  إ  كمموال جت 
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 ث  اخل و  ل  م  بع ي  وون  أول النني   ني والس  (.

نسممنيل  اسممل بني ،تصمم  بممني،كن واحل،لمم  معنيو،مم  يف يممذه الاسممتص   

لكمم    واخلمم اع لتط،،مم  مممهناج اإلمممني  عسمم  أ  ،تعممنيط  اإلمممني  معمم 

كشمم  الن ممنيب عمم  يممذه ا،ناوغمم  بممنيلكلام   ورة  Qاإلمممني  احلسمم  

أمممني بعمم : و مم  وصمم  إّ  كتنيبمم   تممذكن و،مم  مممني ذكممن   ) :Qعل،مم  

  وتنكمم  ج ابمم   خشمم،  البغمم  عل،مم   وبممنيهلل أعمم ذ ممم  ذلمم   وممنيتب

  (احلمم  تعلمم  أا ممم  أيلمم   وعممن إثمم  أ  أقمم   ووكممذب والسمم  

احلجمم  عمم  خصممم  راةعممني إ،ممنيه  Qاحلسمم  وبممذل  قمم  أل مم  اإلمممني  

عنيو،مم  ألجمم  اسممتص ا  ا،ناوغمم  والكممذب يف احلمم ار التمم  ،سممتص م ني م

 ل  م  احلج  ش، ني. حت ،  ممرب   ومل ،ب 

 :ال هيً للحر  ومعقف أهل الكعفة -3

أ  خصممم  ،سممتص   احل،لمم   Qاحلسمم    اإلمممني  بعمم  أ  تمم، 

 وأنممم  لممم  ،عممم ة ال رشممم ه ومل ،نعممم  وا،ناوغممم  لكسممم  ال قممم 

بنيإلنصمم،نيع ال إمممني   منينمم  أخممذ عمم  عنيت مم  مصممنيرم  ا،سمملم  بمكني مم  

مم  ممم  قبمم  اهلل ي مل ،نصممذوأيمم اف معنيو،مم  المم   ال أمممن اإلمممني  ا،نص 

عظمم  ا،سمملم  إل،مم   و مم  تعممنيل والممذي اعممت  م قمم  اخل ومم  بمبني،عمم  م

ابتممم أ بنيلت ، ممم  حلنبممم  وذلممم  بنيلتعب ممم  العسمممكن،  للجممم،يف ومشممم  

خطممم  اإلممممني  الطنيقمممني  الشمممعب،  لغمممنض خممم ض احلمممنب  وقممم  
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ل ضمم  ممم  يف النممني   مم ف اط ع مم  عمم  ا، قمم  احلممني  ل Qاحلسمم 

 قني   :معنيو،  وطن،   ا،عنيجل  

ه كنيمني   ثم  قمني  أمني بع : ومر  اهلل كتم  اجل منية عم  خل م  وسماّم )

وا إهن  اه﴿أليمم  اجل ممنية ممم  ا،ممإلمن :  ُ
ُه دد َْ  َواص  ي دداَهره ولسممت   ﴾َمددَع الص 

نيلصمن عم  ممني تكنيم    وبلغنم  أ  معنيو،م  بلغم  بنني ل  ممني حتبم   إال 

نيخنج ا ر كم  اهلل إل ومّنني كنني أ معنمني عم  ا،سمر إل،م  وتحمّن   لمذل  أ

يف يممذه  Qاإلمممني  و صمم   .(معسممكنك  بنيلنص،لمم  متمم  ننظممن وتنظممنو 

كمم  ممم  أركممني  اخلطبمم   ، مم  النممني  للج ممنية يف سممب،  اهلل الممذي يمم  ر

ا،سمملم   كجممهن  أسممنييس ممم  عبممنية    وإذا  اإلسمم   ،سممتج،  إل،مم 

بنيلنمني  تظ ممن الت منيع  والتنصمم  عم  اجل ممنية وتهضم،  جمتممم  الك ومم  

ال عم  نب واجل منية ومم،ل   ال ا،سني،  والتهمنيوض مم  معنيو،م  بم   احلم

سممت نار بمم  والتصممنيذ   م،ممن أصمم،  اإلمممني  بصمم م  مهنيج مم   واال

ه نيكممام أكنيمم ا أبمم-ل بمم   بني،هنيوضممني  لو جمم  أيمم  الك ومم  ،ل ممم   

يممذا الءيمم  الممذي ونيجممو إن  ممم  معنيو،مم  ممم  قبمم   -Qأمممر ا،ممإلمن  

أيم  الك وم  اإلمممني  احلسم  بم  مل ،كمم  ول،م  الصم و   و مم  ممن يف مممت  

نيت   م،ممن خمم،  علمم،   ممم  المم ن،ني وتهضمم،ل ني البحممن أسممبنيب  ومسممبب

كتهمممني  بني،ننيسممم  عممم  اةخمممن   وا،،ممم  ال النامممم  واالسمممت نار واال

واالبتعمممنية عممم  ا،سمممإلول،ني  ال ،ن،ممم  ذا  الطمممنيب  السممم ل  التطب،ممم  
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ي تعمم ة  عل،مم  ذ  الممماجل ممنيةي  والتمم  بنيتمم  ت لمم  وضممع ني ا،ع،شمم

يف العممنيمل اإلسمم م  متننيسمم،  األمنينمم  التمم  أن،طمم  بعممنيت    ومكممنينت   

كمم    ،سممكن   عنيصممم  ال ولمم  اإلسمم م،  التمم  ن مم  اخل ومم  ال، ممني 

وعمم  اخلممر  ممني كنت،جمم  متم،مم  ، قع ممني  Qه أمممر ا،ممإلمن  عممن  أبمم

  يمذه النعمم  التم  مل ،صمن ني أيم  الك وم  ال ،علمم   ا مني أاجل ،   إال 

عمم  سممتهنو  بعمم  معنيضمم    معنيو،مم  عمم  البنيطمم  وخممذال  خل،هممت   

احل  وال  سمنيع  منم    ومل تكتم  بمذل  بم  أظ من  م قهمني سمنيذجني 

عمم ي بمم  مممنيت  مسممتنكنا    متمممث  بنوضمم ني قممنار احلممنب  وقمم  انممن

أنمني ابم  )يذا ا، ق  اإل هنامم  بصطبم  أرجعم  إلم،   صم ا   قمني  : 

مممنيت   سممبحني  اهلل مممني أقممبل يممذا ا، ممني  أال جت،بمم   إمممنيمك  وابمم  بنمم  

ن الممذ،  ألسممنت   كني،صممنير،  يف ال عمم   وممرذا مني  ا،صممنبمم،ك   أ،مم  خطبمم

جمم  اجلمم  وممّنوا مممناوغ  كنيلثعنيلمم  أمممني ختممنيو   م مم  اهلل وال ع،ب ممني 

وعنيريمممني...(. نمممن  يف يمممذه اخلطبممم   كمممام م جعمممني أليممم  الك وممم  

ني  بونهسمم   و،كشمم  سممل ك،ني   أوقممني  التهممنيخن عنمم مني تل مم  م،بصم

   وقم  اجلم  حلظم  طلم  الكلام  لغمنض االسمت    ا،حمن ومم قه

 اجل نية ا،هنوض عل،   كنك  م  أركني  ال ،  الذي ،تعب ون .

بكلممام  أعممنب  Q احلسمم ثمم  ت جمم  عمم ي بمم  مممنيت  ال اإلمممني  

و، ممني عمم  اسممتع اةه للج ممنية معمم  وخمم ض احلممنب  والتممهنا  الطنيعمم  



 171 ..................................................... الهص  الثنيلن: ةراس  األم ا 

أصممنيب اهلل بمم  ا،ناشمم   وجنّبمم  ا،كممنيره  ووو مم  ،ممني حتممم  )قممني   : 

قمم  سمممعنني م نيلتمم   وانت ،نممني إل أمممن  وسمممعنني لمم   ورةه وصمم ره 

وأطعنني  و،ام قلم  وممني رأ،م  ويمذا وج م  إل معسمكني ومم  أمم  

أ  ،مم او،ن  ول،مم اف..(. و،بمم و أ  خطبمم  عمم ي قمم  أثممن  يف اجلم،مم  

وأعطمم  ُأُكل ممني يف م،ن ممني و مم  قممني  بعمم ه قمم،  بمم  سممع   وقمم،  بمم  

نية بمم  صعصممع  عبممنية  األنصممنيري  ومع مم  بمم  قمم،  الن،ممنيم   و ،مم

ممم ي  عمم  ثمم  مممني قممني  عمم ي ومموّنب ا النممني  والالتم،ممم   وقممنيل ا بم

ثمم  اسممتحث ا النممني    Qا، قمم  ا،تصممنيذ  الممذي اختممذوه ممم  اإلمممني  

وأعلنمم ا لمم  عمم   Qوا لقمممني   للحممنب وم نيوممم  ا،مم  األممم ي ثمم  جممني

بمم وره  Qواإلمممني    اسممتع اةي  خلمم ض احلممنب معمم  متمم  الن ني،مم 

نيممم  ممم  ا، قمم  البطمم   لصممحنيبت  و ممني  ممم : أعممنب ممم  عمم  ارت،

صمم قت  ر كمم  اهلل مممني  لمم  أعممنوك  بصمم   الن،مم  وال وممني  وال بمم   )

  .. عنمم  ذلمم  اسممتجنيب النممني(وا،مم ة  الصممح،ح  وجممهناك  اهلل خممرا  

بنيلتعب مم  العسممكن،  ل،جعمم   Qاحلسمم  مممذه النمم ا ا   وابتمم أ اإلمممني  

سمم  وامت،ممنيج جب مم  النممني  ،لتح مم   بممنيجل،يف بوعمم اة كثممر  تتنني

ن النممني : عهمم  المم ،نير  ممعشمم) قممني  : Q ال تممني   وصطمم  اإلمممني 

وحم،مم  اةثممنير  وقممّ  االصممطبنير ومم  قممنار عمم  مهممهنا  الشمم،نيط  

ومكمم  اخلممني ن   السممنيع  واهلل صممّح  النايمم  ووّصممل  اة،ممني   
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وبنينمم  ا،شممك    ول مم  كنممني نت قمم  متممني  يممذه اة،مم  توو،ل ممني  قممني  اهلل 

دُل َأَفدَهن  َمداَت ﴿ عهن وجّ : َُ  الَر
ْ  َقب لهد ه د

َلد   مه ََ عْف َقدد   َُ َ َك ْد إَه َوَما حُمَم 

ْ  َيُضدد  َفَلدد
َبي دد ه

ْ  َية َقلهدد   َ ددَ  َ قه َقدداَهُك   َوَمدد َقَلب ددُ    َ ددَ  َأ   ددَل ان 
 ر  اهدَأو  ُق ه

ي اه زه دددَيع  ََ َْ  َمدددي م ا َو ي ددداكهره  (44)سممم ر  آ  عممممنا  ا،بنيركممم :  ﴾الش 

وصمممني    Q وقتممم  أيب  N ممم  ممممني  واهلل جممم ي رسممم   اهلل ول

ال سمم ا  اخلنّممني  يف قلمم ب النممني   ونعمم  نممنيع  الهتنمم   وخممنيلهت  

الُسممن    و،ممني مممني ممم  وتنمم  صمماّم  عم،ممني  ال ،سممم  لمم اع، ني  وال جيممنيب 

مننيةهيممني  وال خيممنيل  وال، ممني  أظ ممن  كلممم  النهممني   وسممّر  را،ممني  

والعممنا   العممنا   ممم  الشممني  أيمم  الشمم ني   وتكنيلبمم  ج،مم ر أيمم  

ممم ا ر كمم  اهلل إل االوتتممني   والنمم ر ال ّضممني   والعلمم  اجلحجممني   يل

   واحل  الذي ال خيه .ووالن ر الذي ال ،طه

أهيممني النممني : ت، ظمم ا ممم  رقمم   الغهلمم  وممم  تكنيشمم  الظلممم   

و الذي ولم  احلبم  وبمنأ النسمم   وتمنة  بنيلعظمم   لم   قمني  إّ  ممنك  

صممنيو،  وبنّ،ممني  خملصمم  ال ،كمم   و، ممني شمم ب نهممني  وال عصممب  ب لمم ب 

ن،  اومءا   ألجنييم   بنيلسم،  قم مني  وألضم، ّ  مم  السم، ف ج انب مني 

 .(وم  النمني  أطناو ني  وم  اخل،  سننيبك ني وتكلم ا ر ك  اهلل

  جسممنيم  ا، قمم  Qاحلسمم  يف يممذه اخلطبمم  أوضممل اإلمممني  

 ومم عنيناع، ني ممصمم وأبعممنيةه التمم  حتتممنيج ال وممتل أبمم اب اجل ممنية عمم 
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ا،سمملم  ال حتممم  مسممإلول،ني   يف م نيرعمم  البغمم  أ،ممنام وجمم  قبمم  أ  

،ن لمم  ظ ممن ا،جمم  وال  ممم  منمم    وبممنيلنغ  ممم  تبممنيطإل النممني  

ال اجلمم،يف مل ،ه مم  اإلمممني  األممم  يف تعب مم  ا،سمملم  عمم   بنياللتحممني 

اخممت ف قمم ام    ونيسممتمن يف التعب مم  والتصطمم،  وارسممني  الكتني مم  

 .أو  اكتاممني ال جب ني  ال تني عن  

 :Qاحلسْ َهاايعية الْسكرية  ةد اإلما  القياد  اَ -4
تعب مم  اجلمم،يف بصمم ر   ني ،مم  ابتمم أ  Qاإلمممني  عنمم مني أكممم  

بتشممك،  الِهممن  العسممكن،  وت  ،ع ممني عمم  جب ممني  ال تممني  بصمم ر  

تتننيسمم  م قع،ممني ممم  متطلبممني  ا،كممني  وعمم ة اجلنمم ة وم ممنير  ال ني مم  يف 

  .اجل،يف ق،نية 

أو  ونقمم  عسممكن،  ب ،ممنية  عب،مم  اهلل بمم   Qو مم  أرسمم  اإلمممني  

 ن ألمم  م نيتمم   وكنينمم  أكممنمالعبممني  والتمم  تتشممك  ممم  اثنمم  عشمم

نور  وجمم  أ  موبنيلضمم  Qاحلسمم  الهممن  العسممكن،  يف جمم،يف اإلمممني  

،كمم   ال ني مم  بمسممت   عممني  ممم  التحممم  ول ،مم  قمم ر  عنيل،مم  لل ،ممنية   

يف منوبم   Qعمم  سمنيب ني مم  اإلممني  عمن  ول  جي  أوض  من  ك نم  قم 

بمم  عمم  اإلمممني   االتمم  أكسممبت  خممن  ال ،سممت ني   ممني  وضمم  عمم  ك نمم  

وكممني  عب،مم  اهلل بمم  عبممني  ومسمم  ختطمم،  اإلمممني  ومسمم  رأي 

ن مالبنيمممن ،شممك  الث مم  األكممن والطل،عمم  الهممذ  التمم  سممتح   النصمم
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صممهني  اخممن  ذكممن  إل   وجتلمم  معنيو،مم  مكتمم ف األ،مم ي  اضممنيو

وقمم  وجمم  اإلمممني  قني مم ه ا،عتممم  يممذا ت صمم،ني  يف مممت  البحممن  

،ممني ابمم  )سممءات،ج،  عنيل،مم  ال قمم  حتسمم  ا،عنكمم  لصممنيلل اإلمممني  قممني  : 

ن ألهممني  ممم  ونسممني  العممنب وقممّنا  معممّ : إا بنيعممن معمم  اثنمم  عشمم

ن  مم  وألمم  جنينبمم   وابسمم  وج مم   واوممنر ممم  من... وسمممصمما،

  نحمم  الهممنا   متمم  ت طمم  جننيممم   وأة مم  ممم  جملسمم   ورس  مم

   الهمنا   ثم  تصمر بمسمك   ثم  امم  متم  تسمت ب  معنيو،م  ومر  

أن  ل ،ت   ونيمبسم  متم  نوت،م   ومرا يف أثمن  وشم،كني   ولم،ك  خمن  

وسممع،  بمم   ،عنمم  قمم،  بمم  سممع -عنمم ي كمم  ،مم    وشممنيور يممذ،  

ورذا ل ،م  معنيو،م  وم  ت نيتلنّم  متم  ، نيتلم   وإ  وعم  و نيتلم    -ق، 

أصممب  و مم،  عمم  النممني   وإ  أصمم،  قمم،   وسممع،  بمم  قمم،   وممر 

. تممن  ا  يف اخلطبمم  وصممني،ني عمم  ةرجمم  عنيل،مم  ممم  ال قمم  (عمم  النممني 

 :،مك  االستغنني  عن ني ،تضل من ني وا، اصهني  السءات،ج،  ال

بم  اكثن  الع ة: و م  كمني  عم ة اجلنم  يف الهنقم  التم  ،  ةيمني  -1

أكمن عم ة تتشمك  منم  ونقم  عبني  اثن  عرش أل  جنم ي ويمذا العم ة 

 يف ج،يف اإلمني .

ممم  ونسممني  )ن ع،مم  اجلنمم : يف ممم ،ن اإلمممني  ظ ممن  عبممنير   -2

 أي ا  يإلال  اجلن  ي  م  خر  ا، نيتل  األش ا .  (العنب
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لمم  اجلنينمم : ،تطلمم  بنممني  اجلمم،يف اعمم اة جنمم ةه اعمم اةا  -3

جسمم ،ني وع ني مم ،ني لممذا ،ءتمم  عمم  اجلنمم ة حتممم  مشممني  التمم ر،  

  والممنك  وا،بممنير   وركمم ب اخل،مم  وتسممل  اجلبممني  مبني،شمم ا،تمثلمم 

و مم    والسمم ن والتعمم ة عمم  عمم   تنممنيو  ا،ممني  والطعممني  ،مم   ط ،لمم 

حتص  أم را تهِ   ا،تم رب صمنه قلم،  أو تصم ر منم  يهم   لمذا ، جم  

ني،مم  ولمم  ناإلمممني  قني مم ه أ  ،كمم   أصممن مممن   يف ال ،ممنية  و،ع،ممن   بنيلع

تطلبممني  ال ،ممنية  التمم  تممنب  ال ني مم  بجنمم ه اجلنينمم  ذلمم  ك نمم  ممم  م

 وبع ،    الت  ، اوع   عن ني.

بسممم  ال جممم : تتطلممم  عمل،ممم  اةا  المممتامر،  العسمممكن،   -4

اخلشمم ن  يف التعنيممم  أثنممني  التمم ر،  ولكمم  اإلمممني  ،مم يص قني مم ه ببسمم  

ال جمم  وخنيصمم  خممنيرج ال قمم  ا،صصمما للتمم ر،  ،ممني يف ذلمم  ممم  

  وجيعل مم  ،م،ممهنو  ب قمم  بمم  تممن  األثممن الط،مم  لمم   نهمم   اجلنمم

 ي ،تمم،   وكممام قممني  ا،ثمم  التعنيممم  اثنممني  التمم ر،  وبعمم ه وجيعمم  اجلنمم

 .(البحن امنية  ال خينج م مني منيينا)العنيب 

لمم  اجلنممني : جيعمم  ا، نيتمم  ،نهممذ األوامممن بصمم ر  ،نتضمم، ني  -5

ع  نهس  وب بم   تمني  جتعلم  وكونم  ،نهمذ أممنا رشع،مني وذلم  ،صم  يف 

 ،عنك .صنيلل م، ا  ا
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المم ن  ممم  جملمم  ال ني مم : عنمم مني ،ت ممنب ال ني مم  ال جنمم ه  -6

و،تعممنف عمم  مشممنيكل   اخلنيصمم  و،تل نييممني بصمم ر رممم  و،بمم ي ممم  

تعنيون  سم،نعك  ذلم  عم  اسمت نار احلنيلم  النهسم،  للم نيتم  مممني ،هن،م  

 .ال تنيل،  واخ ص  ل ،ن  وقني  ه كهني ت م  

العسمممكن،  أعطمممنيه جممممم  اخلطممم   Qاحلسممم  اذ  ومممني  اإلممممني  

 ممني منو،ممني لنجممني  اخلطمم  وتكنيمل ممني ممم   االلتممهنا األول،مم  والتمم  جيمم  

اخلطمم  ا،نسمم م  للهممن  العسممكن،  األخممن  وممم  ضممم  اخلطمم  

ن: أممنه أ  ،سمر مالنصم بمرمنا ا،نس م  والت  تم   عم  الث م  بمنيلنه  

ناب واحلام،مم  للجمم،يف مبنيجلنمم  نحمم   ممن الهممنا  لتمموم  الطعممني  والشمم

  ُقممُ مني متمم  ،ل مم  مثمم  أمممنه أ  ،مضمم (مسممك ) مم  متمم  ،صمم  منط

ومل ،ممومنه ب تلمم   بمم  بحبسمم  عنمم ه متمم  وصمم   اإلمممني  إل،مم     معنيو،مم 

وأمنه بو  ال ،بتم   احلمنب معم  اال إذا ابتم أيني يم   ويمذه سمن  ممنب 

بمنيحلنب متم  ،بم أ احلمنب بشمن ني  ااعتنية عل، مني ا،سملم   أ  ال ،بتم  و

  و، نيتلمم   وأ  ،تشممنيور ممم  اإلمممني  وممر  وعمم  عنمم يني ،شمم  احلممنب عل،مم

مبكممنا يف كمم  قضمم،  ختمما احلممنب  و،طلعمم  عمم  األخبممنير ، م،ممني 

بمجن،ممني  احلممنب والتصط،طممني  وا،تغممرا  ا،، ان،مم   بممام يف ذلمم  

ا،عل مممني  اخلنيصمم  بنيلعمم و وحتنكنيتمم  بصمم ر  مهصممل  كمم  ،تسممن  

لقمممني  ب ضمم  ج ،مم  أو تغ،ممر اخلطمم  ال اجمم  اتبنيع ممني يف ا، قمم  
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أي ال   وعممنض عل،مم  التشممنيور ممم  ال ني مم ،  اللممذ،  بصممحبت  . ،مم اجل

اصمم،  ال  إذا،تصممذ قممنارا ونة،ممني اال بمشممنيور  واعطممني  را،مم  اجلنمم  

ال ني   قم،  بم  سمع   ومم  بعم ه ال سمع،  بم  قم، . ولم،ك  خمن  

وسممع،  بمم   ،عنمم  قمم،  بمم  سممع -عنمم ي كمم  ،مم    وشممنيور يممذ،  

  متم  ، نيتلم   وإ  وعم  و نيتلم   ورذا ل ،م  معنيو،م  وم  ت نيتلنّم -ق، 

ور  أصب  و م،   وعمل،م  اخت،منير مم  ،نم ب عم  ال ني م  ممني  اصمنيبت  

المذي قم  حيصم  يف الهنقم   االنشم ني م  نه  الهنقم  العسمكن،  ،م و  

   .و،ام ل  اختنير مني قني  ا م  ونق  عسكن،  أخن 

وعمم  أي مممني  وممر  ونقمم  اجلمم،يف التمم  ،  ةيممني عب،مم  اهلل بمم  

ن ونقمم  عسممكن،  ممم  ننيم،مم  الكهممني   والعمم   والعمم ة وبلممغ العبممني  أكمم

ن وشم   بمو  من ألم  جنم ،ني   وممني سم اب  يف النصممتع اةيني اثنم  عشم

لمم   معنيو،مم     مالسمم  مثممن النهسمموتحنك ممني ال ال تممني  أوقمم  االعنيل،مم   

وجن ه ك  ني نهم  الهنقم  الشمجنيع  التم  كبم   يف ممنب صمه  مم  

يف إنممهنا  تبممني   ر ونيعمم كممني  مممني ةو م،ممن Q اإلمممني  أمممر ا،ممإلمن 

سممنيم   يف معنكمم  صممه  متمم  تكبمم  معنيو،مم  يف ل،لمم  امن،ممن تسممع  

ألمم  قت،مم  والتمم  اعتممن  أكممن يهن،ممم  عسممكن،  قبمم  أ  ،سممتص   

معنيو،مم  خ عمم  رومم  ا،صممنيم  إل، ممنيف مسلسمم  يهنا ممم  يف يممذه 

اإلمممني  يممذه الهنقمم  ،ممنو  تممذكر معنيو،مم  وج،شمم   وررسممني ا،عنكمم   
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 ولشمم   نكمم  صممه  إلضممعنيف معن ،ممني  معنيو،مم  وج،شمم  ممم  ج مم بمع

ن  معهن،ممم  ومعن ،ممني  جمم،يف اإلمممني  واثممنير   ممني  ا،تثممنيقل  عمم  نصمم

 .بج،ش  م  ج   أخن  ل لتحني اإلمني  

ومعنيو،مم   Qاحلسمم  ا،ناسمم   التمم  جممن  بمم  اإلمممني   بعمم و

والت  وصمل  ال عم   انصم،نيع معنيو،م  ألممن اخلل،هم   واع نم  احلمنب 

أو  ونقمم  عسممكن،   Q احلسمم ...أرسمم  اإلمممني  .  جنينمم  وام ممم

 )مسممك ( واألنبممنير  واسممتمن اإلمممني  ب ،ممنية  عب،مم  اهلل بمم  العبممني  ال

للتعب ممم  ا،سممملم  يف األمصمممنير اإلسممم م،   بنيسمممتنهنير Qاحلسممم  

العسممكن،  العنيممم  بنهسمم   ثمم  بعممن مجممن بمم  عمم ي ل،بلممغ العممام  

معسممكنا  اإلمممني  خممنيرج ال والمم ال  بنيسممتنهنير ا،سمملم  والت جمم  

  Qاحلسمم  أنممني  كثممرو  اسممتجنيب  ألمممن اإلمممني الك ومم . وممنيلتح  
يف اإلرشممنية أنمم  )سممنير معنيو،مم  نحمم  العممنا   Gو،ممذكن الشمم،ا ا،ه،مم  

  نمن منممبل )عشمممولممام بلممغ جسمم - Qأي عمم  اإلمممني   -ل، لمم  عل،مم  

وبعممن مجممن بمم  عمم ي  Qوناسمما عمم  ملمم ( حتممن  اإلمممني  احلسمم  

 نممني  للج ممنية وتثممنيقل ا عنمم  ثمم  خممّ  بني،سممر  واسممتنهن ال ،ممومن العممام 

    بعضمم   شمم،ع  ألب،مم   وبعضمم   حمكممممعمم  أخمم   ممم  النممني

،ممإلثنو  قتممني  معنيو،مم  بكمم  م،لمم  وبعضمم   أصممحنيب وممت  وطممم  يف 

الغنممني   وبعضمم   شممّكني   وبعضمم   أصممحنيب عصممب،  اتبعمم ا ر سممني  
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 خممنج ذيالمم لنممني قبممني ل   ال ،نجعمم   إل ة،مم (. ويممذا ا،ممهن،  ممم  ا

  تشممكل  مممن   عمم   وِممن    ، مم ر بثامن،مم  آالف رجمم Qممم  اإلمممني  

 ممني أخمم   غممر ت اقمم  للحممنب كممام بوامتممني   يممذه الهممن  وعسممكن،   

،ع  اخلل مما ا،إلمنمم   بحمم  يمم  ونقمم  عب،مم  اهلل بمم  عبممني   وهمم،   الشمم

ولكمن   قلم  إذا ممني ق ِرنم ا بوعم اة اجلنم ة ا،لتح م    Qاحلسم   اإلمني 

عمم  التحكمم،   Q ني  ا،حكممم  الممذ،  قبلمم ا وأكنيمم ا اإلمممني  عل،مم ومممن  

م  معنيو،م  يف ممنب صمه   و م  حيمنيرب   معنيو،م  ك،م ا بم  ولكن مني ال 

ويممإلال  ال اعممتامة علمم،     Q تمم ،  بممنيل ال  احل ، مم  لقمممني  احلسمم 

كمم    ال ، ممنيتل   عمم  ع ،مم    ومممن   ا،ممءةةو  الممذ،  ،صممع  

ومممن   ممم  حيممم  المم ال  ا،ممهنةوج    اذا جمم  اجلمم   الممتك   بمم ال 

متممورجح   بنيلطنيعمم  مممني بمم  اإلمممني  وبمم  ر سممني  قبممني ل   ولكمم  مت،مم  

وممم   Q كهمم  الطنيعمم  لن سممني  قبممني ل   أكثممن ممممني مت،مم  لقمممني  احلسمم 

لكمم  ال ،مكممن   خمنيلهمم   Qاحلسمم  ،حتممم  أ  خيممنيله ا أوامممن اإلمممني  ا

  كم  ،هكمن بمام ،نسمج  مم  ر سني     وممن   أجنمني  وأخم   أخمن

ب، تمم  األصممل،  ووضممع  احلممني  وقمم  مممن تهصمم،  ذلمم  يف احلمم ،ن عمم  

مهنيرقممني  جمتممم  الك ومم   وعمم  الممنغ  ممم  كمم  مممني حيمل نمم  ممم  

احلسممم  ومنكتممم  الس،نيسممم،  احلك،مممم   وصمممهني  اال أ  وكمممن اإلممممني 

اسممتطنيع  أ  تصمم ن يممذه ا،جممنيم،  بب ت مم  واممم   وت ج  ممني نحمم  
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مممن   يف  ،ممنية  عمم ة اجلمم،يف  ولتجنمم  انضممامم   ال اجل ممنية مسممته، ا 

معنيو،مم  رسا أو علنممني ل،صممبح ا أعمم ا   ممم  المم اخ  قمم  ،ممإلثنو  بطن، مم  

 أو بوخن  ع  ال ض  ال اخن يف الك و .

احلسمم  بنيلنممني  ال منط مم  ا،مم ا   م،ممن  وبعمم  أ  حتممن  اإلمممني 

ا،عسممكن الممذي ،ممنظ  بمم  اجلنمم  و،شممك  الهممن  و،عمم يني بممنيلتنظ،  

طلم ب وارسممنيمني ال جب مني  ال تممني  وصمملت  رسمنيل  ونيجوتمم  وأ عجتمم  ا،

م  ق،  ب  سمع  النني م  األو  لل ني م  عب،م  اهلل بم  عبمني  تمنا عم  

إ مم  نممني ل ا معنيو،مم  ب ن،مم  ، ممني  مممني اجلن ب،مم  بممر ا  )مسممك (  وإ  )

معنيو،م  أرسمم  إل عب،مم  اهلل بمم  العبمني   ،نغبمم  يف ا،سممر إل،مم   وضممم  

ةريم  ،عجم  لم  و، مني النصم   و،عط،م  النصم  اةخمن ل  ألم  ألم  

الل،مم  إل معسممكن معنيو،مم  يف عنمم  ةخ لمم  الك ومم   ونينسممّ  عب،مم  اهلل يف 

 .(1)خنيصت (

عن،همم  كممنية  ت صمم  ظ ممن شممكل  يممذه النسممنيل  صمم م  ق ،مم  و

مممني لتلم  الهنقم  ول ني م يني مم  ث م  عسمكني  Qاحلسم  ج،يف اإلممني  

النسممنيل  تهع،مم  اإلشممنيعني  ومعنمم ي يف ا،عنكمم   وقمم  صممنيم  يممذه 

ممم  قبمم  ج اسمم،  معنيو،مم  بكثنيومم  عنمم  مج،مم  الهممن  العسممكن،  يف 

واومم   Qاحلسمم  عمم  رأ  يممذه اإلشممنيعني  أ  اإلمممني  جمم،يف اإلمممني  و

                                                           

 .7للش،ا ا،ه،    - اإلرشنية ((1



 181 ..................................................... الهص  الثنيلن: ةراس  األم ا 

ع  الصملل مم  معنيو،م   إضمنيو  المم  رسمنيلممم  أرسملم ممني ال عمبم،مم  

  يف الصمملل راسمملن إ  احلسمم  قمممممم  )قمممني  وم،ممم ني: عبممني  اهلل بممم  

ويمممممم  مسممّل  األمممن إّ  ومممممر  ةخلمم  يف طممنيعت  متممممممب عني   وإال 

 .(1)ةخل  وأن  تنيب (

 بمم  م،ممن قمم   معنيو،مم  اغممنا ا  منية،مم  سممص،  جمم ا إل عب،مم  اهلل

،سممتل  نصممه ني مممني  وصمم ل  إل،مم   العبممني  قمم ريني ألمم  ألمم  ةريمم  

والنصمم  اةخممن يف الك ومم  بعمم  أ  ،مم خل ني معنيو،مم  إضممنيو  إل أنمم  

ه بونمم  سمم،منح  أممم  كمم ر الشممني . وقمم  نجممل معنيو،مم  بنيسممت طنيب وعمم 

ال ني مم  عب،مم  اهلل بمم  عبممني  الممذي ضممع  أمممني  تلمم  ا،غن،ممني  وسممل  

نهسمم  للشمم،طني  وبممنيع آخنتمم  بمم ن،نيه بعمم  تهكممر ط ،مم  عنمم  وصمم   

المذي رشوم  بم  رسنيل  معنيو،  إل،م   ةرجم  قنابتم  مم  اإلممني  وا،نصم  

منم  عم  أكمن وأقم   م،من أنيل،م  بم  الع Qاحلسم  وم  ار ث م  اإلممني  

ممم  ط  مم  ج،شمم  ومتننيسمم،ني منيضمم،  ممم  اإلمممني  عممن ونقمم  عسممكن،  

ن مبسمم)وم قهمم  ممم  معنيو،مم  اخلممنيرج عمم  المم ،  وال ممنين   وتننيسمم  أ  

 امهمنيني  ا  قنقم  قتم  لم  طهلم  عنم  غنيرتم  عم  الم،م  ومم (ب  أرطو 

البنيمممن  وينممني ،سممتغنب  ممم  قبمم  ا،سمملم  قممنيتل ام،ممهنارا  و،لعمم  

  منابمممل  بصممل  قمهممم الممذ،  ال ،متمم   مممذ،  الط لمم،  أ  ا،سمممكمم

                                                           

 .42  6احل ،  ج رش  الن   الب  أيب ((1
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 و،لعنمم   علمم،   و،ء مم   ،ممهنورو   -ة،ممن   ممم  أ ممام سمم  -

 وربممام قممنيتل،   ب،مم  ،مم ه و،ضمم  طهل،مم  أمممن ،تننيسمم  اهلل وعب،مم  قتلممت   

ا،سملم  وم،ام لم  سمنح  الهنصم  لم  عنم  بم    إممني  ضم  مع   ، نيت 

،هعمم  وقمم  سممنير يف منتصمم  الل،مم  بثامن،مم  آالف  ال احلممنب  وك،مم 

سمم  إل،مم  لمم،عل  وال ه جنمم ي متصه،ممني  صمم ب جب مم  معنيو،مم   وسممّل  نه

 .Qم  إمنيم  اإلمني  احلس   وبنا ت ا،طل  ل   
تممذكن ا،صممنيةر التنيرخي،مم  كنيومم  أ  النممني  وقب،مم  صمم   الصممبل 

 كممنين ا ،نتظممنو  قني مم ي  ل،صممن  مم  وممرذا ،سمممع   مممني مل ،كمم  يف

احلسممبني   وتممذمن النممني  ممم  يمم   مممني سمممع ا  وكممنية ، مم  مممني مل حيممم  

  الممذي جعمم  مممع بممنيه بممنةوة وعمم  كنت،جمم  شممب  طب،ع،مم  ،ثمم  يممذا الع

ق،ممنية  اجلمم،يف إال أ  النني م  قمم،  بمم  سمع  تمم ل  الظنم   تسممنيور اجلنمم 

  يف ت صم،نيت  Qاحلسم   بم  عبمني  كمام أممن بمذل  اإلممني  ب   عب،  اهلل

طمم  و، ممني خطبمم  أعممنية  معن ،ممني  اجلنمم  التمم  وصمم  بنيلنممني  ثمم  خ

أهيمني النمني : ال هيم لنك  )كنية  تن منير مم  شم   الصم م  عل، مني قمني  : 

وال ،عظم  عل،ك  ممني صمن  يمذا النجم  ا، ّلم   إ  يمذا وأبمنيه وأخمنيه مل 

قم   إ  أبمنيه عم  رسم   اهلل خمنج ، نيتلم  ببم ر ومورسه  ا  ،وت ا ب،م   خمر

نيري وموت  بم  رسم   اهلل ووخمذ وم ا ه ن كع  بم  عممنو األنصممأب  ال،س



 183 ..................................................... الهص  الثنيلن: ةراس  األم ا 

ن  منيلمم  من ( وسممم)البصمم Qو سممم  بمم  ا،سمملم  وإ  أخممنيه والّه عممن

ومممني  ا،سمملم   ونيشممء  بمم  اجلمم اري و عمم  أ  ذلمم  لمم  ممم   وأ  

ن مه عم  الم،م  و منب مم  بسموال -و، ص  عب،م  اهلل بم  عبمني  - يذا

. (صممن  بمم  أرطممو  وتممن  ولمم ه متمم  قتلمم ا وصممن  اة  يممذا الممذي

 أي -عنمم يني اسممت ن وضمم  اجلمم،يف وعممنية  احل،ممني  الطب،ع،مم  لمم  ويمم  

 ب  عبني  ا،ش،ن .ام   غ،ظ   لهعل  ،كظ -اجلن 

وكتمم  معنيو،مم  ال )وعنمم مني علمم  معنيو،مم  بممذل  قممني  ا،مم ا ن  

ومموب  أ   -ن  آالف مويمم  يف بمسممك  يف عشمم -قمم،  ،مم ع ه إل نهسمم  

نمم  هيمم ةي ابمم  هيمم ةي  إ  ام أإنمم :)أي معنيو،مم (جي،بمم   ثمم  كتمم  إل،مم  

وإ  ظهممن أبغضمم ام   أممم  الهممن،   إل،مم  عهنلمم  واسممتب   بمم ظهممن 

ق سم  ورمم  غمر  وقم  كمني  أبم   أوتمن غمر    بم إل،  قتلم  ونّكم

غنض  ووكثن احلمهن وأخطمو ا،هصم   وصذلم  ق مم  وأةركم  ، مم   و لم  

  .والس    يف م را  طن، ا

ام   ،ممني معنيو،مم  وممرنوكتمم  إل،مم  قمم،  بمم  سممع  بمم  عبممنية : أمممني بعمم

!!! ةخلمم  يف اإلسمم   كنيممني أنمم  وثمم  ابمم  وثمم  ممم  أوثممني  مكمم 

!!! وقمم  كممني    مل ، مم   إ،امنمم  ومل حيمم   نهنيقمم وخنجمم  منمم  ط عممني

شم  ،أيب أوتن ق س  ورمم  غنضم  ومنيعءض عل،م  مم  مل ،بلمغ كعبم  ومل 
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!!! ونحمم  أنصممنير المم ،  عنمم  مهنيمم ةا و،مم  وكممني  أمممنا منغ بممني  غبممنيره

وأعم ا  الم ،  المذي ع  إل،م . و مني  لم  عممنو:   منم  الذي خنج 

 .(1)خنيف أ  جيبن  بام ي  أرش م  يذاأ :و ني  ل  .أجب 

تممن  استسمم   عب،مم  اهلل بمم  عبممني  وناغممني واسممعني بتعمم اة اجلنمم  

أربعمم  آالف  بررسممني ا، قمم   Qاحلسمم   رسعممني  مممني أن ممذ اإلمممني و

  قبلم   وأممنه م نيت  ب ،نية  رج  مم  كنم   ووج م  كمام وجم  ال منية  مم

  .Qاحلس  نا مت  توت،  األوامن م  اإلمني  أ  ال حي   أم
  وممم  وصمم ل  راسممل  نيجتمم  ال ني مم  ممم  جنمم ه نحمم  األنبممنيرو

معنيو،مم  كممام وعمم  بنيل ني مم  الممذي قبلمم  بنسممنيل  أرو  ممني بصمسممام   ألمم  

بعمم  كمم ر الشممني   ول،تمم إنمم  أ  أقبلمم  إّ  )ةريمم   جممني  و، ممني 

 .(  عل، واجلهن،ن  غر منه

وعنمم مني قممنأ النسممنيل  ال ني مم  الكنمم ي اسممتجنيب ،ضممم  ني ةو  

تهكممر أو وا ع ممم  ضمممر او خمم ف ممم  اهلل بمموةا  األمنينمم  ونيجتمم  ال 

ل  رأسم  ومعم  مني تمني رجم  مم  جنم ةه تنيركمني ونقتم  ةو   ني  مطوط معنيو،  

 ق،نية . 

بهعلمم  الكنمم ي خطمم  يف النممني   Qاحلسمم  وعنمم مني علمم  اإلمممني  

ي ت جمم  إل معنيو،مم  وغمم ر يب وبكمم  وقمم  أخممنتك  قممني  : )يممذا الكنمم 
                                                           

 .40-39رشاف اجلهن  الثنيلن للب ذري/أنسنيب األ ((1
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من  بع  من  أن  ال ووني  لكم   أنمت  عب،م  الم ن،ني  وأنمني م جم  رجم   آخمن 

مكنينمم  وإا أعلمم  أنمم  سمم،هع  يب مممني وعمم  صممنيمب  وال ،ناقمم  اهلل يّف وال 

 . (و،ك 

رجمم   ممم  مممناة وسممّلم   مممني  ال ،ممنية   Qثمم  طلمم  اإلمممني  

رجمم  وخنيطبمم  أمممني  النممني  وملمم   آالفالعسممكن،  وبرمنتمم  أربعمم  

،ام  ا،غلظ  الت  ال ت    مني اجلبمني  بونم  لم  ،هعم  ممني وعلم  مم  كمني  بنيأل

    إال أ  اإلمممني  أكمم  عل،مم  أنمم  سمم،هع  كممام قبلمم  ممم  ال ممنية  العسممكن،

 وسمنير ا،مناةي مم  كت،بتم  إل األنبمنير  وع  ال نية  العسمكن،  مم  قبلم  

مبكمنا كمام وعم  مم  مم  قبلم  بنسمنيل  سمل  ولاّم عل  معنيو،م  ب صم ل  را

منو مم  بصمسمم  آالف ةريمم  كممام وعمم ه برممم   كمم ر الشممني  ومضمم،هني 

ال، ممني اممم   كمم ر اجلهن،ممن   وعنمم  وصمم   النسممنيل  ومممني و، ممني ممم  مممني  

ووع ة ال ا،مناةي تنصم  عم  كم  الع م ة وال عم ة واأل،مام  الغل،ظم  

كممام ت جمم  الممذ،  مت ج ممني ال معنيو،مم    Q  التمم  اقتطع ممني لقمممني  احلسمم

 م  قبل .

   بمم   ممذا الهعمم ،هنيجممومل  Qوعنمم  وصمم   اخلممن ال اإلمممني  

قمم  )وصطمم  بنيلنممني  قممني  :  Qاحلسمم  ا ةاة ، مم  النممني  بنيإلمممني  

أخممنتك  مممن  بعمم  أخممن  أنكمم  ال تهمم   هلل بع مم  ويممذا صممنيمبك  

 .(ا،ناةي غ ر يب وبك  وصنير إل معنيو، 
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مممني  قمم  تنممنيقا عمم   وعمم ةا وبنيلنت،جمم  الن ني ،مم  كممني  جمم،يف اإل

نيو،ممم  بسمممب  خ،نينممم  قمممنية  جممم،يف بنيل قممم  المممذي ا ةاة جممم،يف مع

،نتممم  أثمممنا عممم  ذلممم  يف  Qويمممذا مممممني جعممم  اإلمممني    Qاإلمممني 

 سءات،ج،  م قه  جتنيه احلنب.

 و،مم  خيطمم  بكمم  عممهن  الغت،ممني  اإلمممني ويف يممذه األثنممني  كممني  معني

  بررسمممنيل  رسمممني   ال رجمممنيال  الك وممم  وا  اختلهممم Qاحلسممم  

قتمم  ا  ا)نص صمم ني اال أ  مضممنيم،ن ني وأيمم او ني وكممن  واممم   مهنيةيممني 

ولمم  آالف ممم  المم راي  وجنمم  ممم  أجنممنية الشممني  وأ  احلسمم   اإلمممني 

بمم  ،   وكنينمم  احل،لمم  ا،ممنيكن  تممنطن علمم، (أ وجمم  إممم   بنممنييت

احلسمم  قمم  اكتشمم  تلمم  ا،ممإلامن  وعملمم ا عمم  ذلمم   وكممني  اإلمممني  

عنمم مني ُرِشمم   بسمم   ويمم  ،صممن يف وت قنييممني بلممب  ةرع أعطمم  أكلمم  

وهشممل  يممذه ا،حنيولمم   كممام وصمم  ذلمم  يف مممت    مسممج  الك ومم 

بعم  يمذه ا،حنيولم  الهنيشمل  عنم   Qالبحن  بعم يني قمني  اإلممني  احلسم  

جيممني يف السممنيم  وحمممذرا  انت ممني  الصمم   بصطبمم  يف النممني  م ضممحني مممني

بني،ممني   مم  ا،تمممن،  ضم ه وممم  ا،تعمنيطه  مم  معنيو،مم  المذ،  وعم ي 

  معنيو،مم  ال ،همم  ا،ممني قمم   و،لكمم  واهلل ) وا،كنيسمم  وا،ننيصمم  قممني  

ألمم  مممنك  بمام ضمممن  يف قمتن وإا إ  وضممع  ،م ي يف ،مم ه ووسممني،  مل 
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،ءكنمم  أة،مم  بمم ،  جمم ي وإا أقمم ر أ  أعبمم  اهلل عممهن وجمم  وممم ي 

  م  اقهم  عم  أبم اب أبنمني    ،ستس مولكم  كموا أنظمن إل أبنمني ك  و

   وال ،طعمممممممم     وممم  ،سممم مم    ممّمممني جعممم  اهلل ممممو،ستطعممم

َْ َظَلُمددعا َأي  ﴿وبعمممممم ا  وسممح ني  ،ممني كسممبت  أ،مم هي   ي
َلُ  ال ددهه  ْ ددَي ََ َو

 .﴾ُمة َقَل   َية َقلهُبعنَ 

ممم  خطمم ر  الممن   الممذي ،ن جمم   Qاحلسمم  وقمم  مممذر اإلمممني  

 : أمجل  يف الن ني  اةت، Qمعنيو،  و،ام ل  وو  يف قت  اإلمني  

 ستك   س،طنت  وخ وت  ع  ا،سلم  غر رشع، . -1

 س،طب   جني ونيس ا يف اةار  ال ول  اإلس م، .  -2

م اينمم  ر سممني  ال بني مم  ،عنيو،مم  مت مم  لمم  الطن،مم  لهممنض  -3

 الس،طن  اإلرينيب،  وال م  ال حم وة للمسلم . 

سمم،عم  عمم  تغ،،مم  العممم  اجل ممنيةي  مشممجعني النممني  يف  -4

 ام   متمثل  بنيبتعنيةي  ع  ال ، .البحن ع  وسني   الن

تتعممنض ا،مم   وال بني مم  ال نمم ع ممم  التبع،مم  ،عنيو،مم  بح،ممن  -5

متممن خمططنيتمم  الس،نيسمم،  ةونممام م نيوممم   م،ممن سمم،    معنيو،مم  ب تمم  

ال ممنية  الط  ع،مم  كنيومم  واسممكني  كمم  صمم   ،ن مم  س،نيسممت  وبممذل  

 تتح   مك مت  ال مك م  ارينيب.
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ني مم  معنيو،مم  يف اسممكني  س،سممنيع  اخل نمم  ممم  ر سممني  ال ب -6

رو  ا،عنيرضمم  لمم   أوممناة قب،لممت   متمم  تممت  لمم  ام،منمم  الكنيملمم  

 ، ل  عل،   معنيو،  ظ ن ا،ج .وبع يني  

خيمم    مممني نية  المم ،  اإلسمم م  االسمم، ميف معنيو،مم  مبمم -7

 س،نيست  ب  س،ط ع و،إلو  الرش،ع  ألغناض . 

قممم  تضمممع  اجلاميمممر وتت مممنيع  ال أ  جيعممم  الممم و   -8

 .طم  او تتجنأ ع  تب الب ة اإلس م، ا،جنيور  ت

ا عمم النممني  كمم  ، Qاحلسمم  كمم  ذلمم  كممني  ،صممنير  بمم  اإلمممني  

كمم  حيممذروا ممم  مغبمم  اإل،غممني  يف ال سممني     ألمممن ة،ممن   وةن،ممنيي 

ال مسممإلول  التمم  ، مم    ممني معنيو،مم  لنجنيمممني  وانتصممنيرا  ومه،مم  آن،مم  

خ  والغممهنو قمم   مم ة ال ولمم  اإلسمم م،  وتعنضمم ني ال النصممن ممم  المم ا

بسممب  التجنييمم  ج  وأوضممل اإلمممني  أ  ذلمم  قمم  حيصمم  ممم  اخلممنير

وال مبممنيال  التمم  ت لمم  الت ممنيع  والممذي ،عمم  ممم  أيمم  األسممبنيب 

ا،سممنيع   للعمم و م،ممن  ،مم  لمم  ثغممنا  ممم  المم اخ  واخلممنيرج للنهمم ذ 

 ،ضمم ني  كمم  ذلمم  كممني  ، ضممح  ال جسمم  ال ولمم  اإلسمم م،   وت 

علممم،   أ  اراة  التغ،مممر وعممم   للنع،ممم  مشممم ةا  Qاحلسممم  اإلممممني  

ال البنيط  يم  السم  ا،ن،م  أممني  كم  التم ي ر ا،ت قم  م وثم   االنص،نيع

منيل  تسل  معنيو،م  عم  السملط  وبنيلمذا  وضم  العمنا  بصم ر  عنيمم  
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أ  ، مم ة  Qاحلسمم  ك ومم  بصمم ر  خنيصمم   ونيرتممو  اإلمممني  ووضمم  ال

تم  تنكم  أثممنا نية  اجلمم،يف  والاجلم،يف بنهسم  بعم  اخل،نينممني  ا،تتنيل،م  ل م

إ  خنينم  )س، ني لم   جنم  اإلممني  عنم يني عنييم ه النمني  ب م م :  ،ني  ن ع

 النج   وغ را ب  ورنني مننيصح   ل (.

ألعمم ة  يممذه ا،ممن  ومم،ام ب،نمم  وب،ممنك  وإا ): Qو ممني  اإلمممني  

ألعلممم  أنكممم  غمممنيةرو  ممممني ب،نممم  وب،مممنك   إّ  معسمممكني بنيلنص،لممم  

لتن ضممم  ا،،ثمممني  ب،نممم  و اوممم ا ينمممني  واهلل ال تهممم     بع ممم ي و

 .(وب،نك 

نحمم  النص،لمم  بوربعمم  آالف رجمم   Qبعمم  ذلمم  حتممن  اإلمممني  

  ويف ال،م   التمني  ونهن  يف طن،   يف قن،  سمنيبني  وبمني  و، مني مم  اجلم،يف

 واالعممتامةأ  خيتممن طنيعمم  اجلمم،يف وممم   وال مم   Qاحلسمم  أراة اإلمممني  

ه منيممم   احلممم  هلل كّلممام  مم ) صطمم   مم  قممني  :وعل،مم  يف احلممنب  

وأشمم   أ  ال إلمم  إال اهلل كّلممام شمم   لمم  شممنيي   وأشمم   أ  حمممم ا  عبمم ه 

أمممني بعمم : ومم اهلل إا  Qورسمم ل   أرسممل  بممنيحل  وا تمنمم  عمم  المم م  

ألرجمم  أ  أكمم   قمم  أصممبح  بحممم  اهلل ومنّمم  وأنممني أنصممل خلمم  اهلل 

خلل   ومني أصمبح  حممتم   عم  مسمل  ضمغ،ن  وال من،م ا  لم  سم  ا  وال 

قمم    لمم  إال وإ  مممني تكنيمم   يف اجلامعمم  خممر لكمم  ممّممني حتبمم   يف الهنغني

نظممنك  ألنهسممك  ومم  ختممنيله ا أمممني وال إال وإا نممنيظن لكمم  خممرا  ممم  
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تممنةوا عممن رأ،مم   غهممن اهلل   ولكمم   وأرشمم ا وإ،ممنيك  ،ممني و،مم  ا،حبمم  

  .(والنضني

ممم  خطبتمم  أخممذ ،تهممن  يف وجمم ه  Qاحلسمم  بعمم  انت ممني  اإلمممني  

نظممن ،  ل،م،ممهن رةوة وعل مم  ل،عممنف ا،مم ا  ممم  غممره وممنأ  النممني  اجلنمم

بعض   إل بعم  وقمنيل ا ممني تنونم  ،ن،م  بمام قنيلم ؟ قمنيل ا: نظنم  واهلل أ  

  (كهممن واهلل النجممم )،صممنيلل معنيو،مم  و،سممل  األمممن إل،مم  و ممنيل ا: 

و جممم ا عل،مم  وانت بمم ا متنيعمم  ووسطنيسمم  ثمم  كممم  لمم  رجمم  خممنيرج  

اهلل اكممن أرشكمم  كممام )قممني   : وعخ بمم   (اجلممنا  بمم  سممنني )،مم ع  

 عم بمنمل أو مغم    Qاحلسم  ثم  طعم  اإلممني   (أرش  أب   مم  قبم 

 اإلممممني  وسممم    العظممم وصممم  متممم  وصمممذه يف( النوا،مممني  بعممم 

 :Q ن،  مم  وصمذه ثم  قمني منمهنف ةمم  الشم إل األرض وقم  Qاحلس 
ت  )علم،ك  لعنمم  اهلل ممم  أيمم  قن،مم   و م  علممم  أ  ال خممر ومم،ك   قتلمم

 .(أيب بنيألم  وال،   تهعل   يب يذا

احلسمم  إل ا،مم ا   م،ممن ةار سممع  بمم  عنمم يني ُ ِمم   اإلمممني  

لتل مم  العمم ج  Qمسممع ة الث همم  )وا  ا،مم ا  ( منممذ ع مم  اإلمممني  عممن 

 ينني .

ال ،صملل ، نيرعم  العم و البتم  ك نم  أمني اجلم،يف ومنأ  اإلممني  أنم  

ال ني مم  وااللتممهنا  بممووامنه ن يف ال تممني  ويمم  طنيعمم  م،هت ممن ال أيمم  عنصمم
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والت  اوت  يني قبم  وقم ع احلمنب وك،م  تكم   الطنيعم  أثنمني  احلمنب؟ 

علممام أ  جممهن ا كبممرا ممم  ا، ممنيتل  مل ،متحنمم ا بنيل تممني  ا،بممنيرش وأ  

م ممنيتن اجلمم،يف قمم  انضممم  ال معنيو،مم  ممم  ق،ممنيةا    ممم  الصممه   

 Qاحلسمم    التمم  كنينمم  تصم ر ممم  جم،يف اإلمممني  وضم  عمم  ا،هنيجمم
اجلم،يف  ومر ب  احلم  واةخمن كمني  أبن يمني حمنيولم  اغت،مني  قني م ه  لمذا 

بعمم   طنيعتمم  قني مم ه سمم،تصب  خممب  عشمم ا  ومم،ام إذا ةار  ا،عنكمم   

 Qوبنيلنت،جمم  سممتك   الغلبمم  للعمم و وهيممهن  اجلمم،يف  لممذا تممن  اإلمممني  
وممم   الصممه ف  وطنيعمم  ال ني مم  واإلقمم ا  وعمم    إل،شممر يف خطبمم  

احلمم  هلل ال إلم  غمره  وال رش،م  لم ...  ): Q التصنيذ  وهم  خطبم  لم 

إ  ممّممني عظمم  اهلل علمم،ك  ممم  م مم   وأسممبغ علمم،ك  ممم  نعممم  مممني ال 

شمكنه وال ،بلغم  قم   وال صمه   ونحم  إنمام     ذكمنه  وال ،مإلةمحيص

غضممبنني هلل ولكمم   إنمم  مل جيتممم  قمم   قمم  عمم  أمممن واممم  إال اشممت  

عمم وك  معنيو،مم   أمممني   واسممتحكم  ع مم    ونيمتشمم وا يف قتمم 

وجنمم ةه  وال ختممنيذل ا وممر  اخلممذال  ، طمم  ن،ممني  ال لمم ب  وإ  اإلقمم ا  

ع  األسمن  نصم   وعصمم   مل ،متنم  قم   قم  إال روم  اهلل عمن   العّلم  

. و اضمل توك،م  اإلممني  يف (وكهنيي  مم ا   الذّلم   ويم اي  معمنيمل ا،ّلم 

  يممذه اخلطبمم  عمم  اتهممني  اجلمم،يف ووممم   ا،صممر وبعممن رو  اجلمم

يف اجلمم،يف وعمم   وممتل ثغممن  ةاخمم  اجلمم،يف لتسممل  العمم و  والنشممني 
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واثنيرتمم  الهممت  واالضممطنابني  وم،نيكمم  ا،ممإلامنا   لكمم  اإلمممني  عمم  

 متمملهنغ  ممم  كمم  اخلطنيبممني  والت ج، ممني  ،ممن  اجلمم،يف عنمم ه لمما

العم و بكم  سم  ل   وضم  عم  قلم   الخمءا الثغنا  بح،من تسممل 

وعمم ةا ،ممهنةاة ج،شمم  عمم    عمم ةه وع تمم  م نيبمم  جمم،يف معنيو،مم  الممذي

ج ،مم   ال،م  سم ا  ممم  ا،نمنيط  التنيبعمم   ، ممني بعم  ،مم   بنينضمام  ج،م ر

 تل  التنيبع  لنه ذ اإلمني . لنه ذه أو

بعمم  ذلمم  قممني  العممم   يف الك ومم  ،بعثمم   بنسممني   التو،،مم  

  ريمم  اإلشممنير  ولمم هي  االسممتع اة بممورس اإلمممني   مموالمم ال  مهنيةيممني أ

ة  نيممم  ال ممشممني  ذلمم  وعمم  رأ  يممإلال     ا  يمم   ال معنيو،ممموتسممل،

بمم  سممع  بمم  أيب وقممني   ومجممن بمم  عمممنو   عمممنور سممني  ال بني مم  

بمم  وعمممنو بمم  من،ممن  وأبمم  م سمم  األشممعني  وعممامر  بمم  ال ل،مم  

  وشمبن بم  ربعم   واألشمعن بم  ب ع ب   وعب  اهلل بم  ويم  الناسم

أ   عمم  Qاحلسمم  مج،عممني  كممنين ا قمم  بممني،ع ا اإلمممني   قمم، ... علممام أ مم 

مل  بنيل قم  المذي ب م  و،م  اإلممني  حينيرب ا مم  ممنيرب و،سمني، ا مم  سمني

ن  أ،ممني  ،نتظممن التحممني  ج،مم ر اخممن  ممم  ا،جنييمم ،  معشمم Qاحلسمم  

ل نضام  إل،  ول  ،لتح  بم  أمم  اال ثلم  قل،لم  مم  ا،صلصم   وبمذل  

ت،   اإلمني  مم  أ  كم  أمكنيمم  عم  ال ضم  العمني  كنينم  سمل،م  وكمام 

ممم  مممإلامن  كممن  تنتشممشصصمم ني  و ننيلمم ذ يف ا،جتممم  الكمم يف ن وتنه 
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خمططمني  متم   وت جم  مم  العم و  كمني  أخطنيمني التموثر عم  النممني  و

اجل منية يف سمب،  ب شم ر الم ،  وإغهمنيم  عم   االلتمهنا ت ج،    نحم  و

ولمممذل  عمممنية   اهلل وجتبممم  أومممناة ا،جتمممم  وةوع ممم  ال االستسممم  

أصممبل كمم  ا  ل ،مم  واضممحني  ال الك ومم  بعمم  أ  Qاحلسمم  اإلمممني  

عنمم يني ةخمم  مسممج  الك ومم  وخطمم  بنيلنممني  مصممنيرمني إ،ممنيي  وكممام 

أمممني واهلل مممني ثننينممني عمم  قتممني  أيمم  الشممني  ذلمم   وال قلمم   )عمم ةي  قني  :

  السمم م  بنيلعمم او   بولكمم  كنّممني ن ممنيتل   بنيلسمم م  والصممن  وشمم،

   والصممن بممنيجلهنع  وكنممت  يف مسممرك  إل صممه  وة،ممنك  أمممني  ةن،ممنيك

وق  أصبحت  ال،م   وةن،منيك  أممني  ة،منك   وكنمني لكم   وكنمت  لنمني  وقم  

عت  ال،   عل،نمني  ثم  أصمبحت  تصمّ و  قت،لم   قتم،   بصمه  تبكم   

عل،مم   وقتمم،   بممنيلن نوا  تطلبمم   بثمموره وومممني البممنيك  وصممنيذ  وأمممني 

الطنيلمم  وثممني ن  وإ  معنيو،مم  قمم  ةعممني إل أمممن لمم،  و،مم  عممهن وال نصممه   

  احل،ممني  قبلنممني منمم  وأغضمم،نني عمم  ال ممذ   وإ  أرةتمم  ا،مم   وممر  أرةتمم

 .(بذلننيه يف ذا  اهلل  ومنيكمننيه إل اهلل بظبني الس، ف

 ،مم  واحل،ممني   أو ق،مم  ونممنيةاه النممني  بونممنية  ال مم   بممومجع  : بمم  ال

 .(1)(الصلل م  ك  جنين : الب ،  الب ،  وأمىض

                                                           

 .304   3الكنيم  يف التنير،ا الب  األثرج ((1
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ة،مم   ولمم   ،ممني عجبمني  ممم  قمم   ال م،مني  ممم  وال) :Qو مني  اإلمممني  

سمملم  األمممن وممو،  اهلل ال تممنو  ونجممني  أبمم ا  ممم  بنمم  أم،مم   واهلل 

ولممم   مبشممم،ني  ل،سممم م نك  سممم   العمممذاب متممم  تتمنممم ا أّ  علممم،ك  

وجمم   أع انممني  مممني سمملم  لمم  األمممن  ألّنمم  حمممّن  عمم  بنمم  أم،مم  ومموف 

 .(1)(وتنمني  ،ني عب،  ال ن،ني

بصطبمم  أخممن  ممم   وضممل م ، مم   Q احلسمم وأوضممل اإلمممني  

بن  أم،  للنمني  كم  ،عم ا ممني علم،   مم  م قم  ووعم  لكمن   أصمغ ا 

: قممني   )عهنرمتمم ا كممام Q وكممو   خشمم  مسممن   م،ممن خطمم  اإلمممني 

عهنرت  مم  كمني  قمبن  مم  أّي إممني  ت منيتل   بعم ي  مم  الكمنيون الظمنيمل 

الذي ال ،إلم  بمنيهلل وال بنسم ل  قم   وال أظ من اإلسم   يم  وبنم  أم،م  

؟ ولمم  مل ،بمم  لبنمم  أم،مم  إال عجمم   ةرةا  لبغمم  إال ونقممني  ممم  السمم، 

مممني أوضممح  . وبممنغ  كمم  (2)(ة،مم  اهلل ع جممني   ويكممذا قممني  رسمم   اهلل

نع  يف اخل ومم  إال أ  ماإلمممني  ممم  صممهني  لبنمم  أم،مم  ومممني حل مم  الشمم

أيممم  الك وممم  مل ،نعممم وا ومل ،عتمممنوا واستسممملم ا ال قممم   البغممم  

،سممتح    ممم  ع ممنيب يف  والعمم وا   وقمم  كنيومموي  معنيو،مم  قلمم،  ممممني

ن،  عمم  مالمم ن،ني م،ممن عنيشمم ا يف ع مم ه ع،شمم  الممذ  وا، نينمم  متحسمم

                                                           

 .4: بحنير األن ار: الش،ا ا،جليس ج ((1

 .94 كلم  اإلمني  احلس : الس،  مس  الشرا ي  : ((2
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ولبمم   مممني أطممنيع ا ولبمم     النعممم  اإلم،مم  التمم  مل ،صمم ن يني بنيلطنيعمم 

 ع،ش  . 

  عمم  و مم  وجمم  أ  ،صممّ  جمم  ايتامممم Q احلسمم أمممني اإلمممني  

 مهمظ الصمه   البنيق،م  مم  ا،سملم  رغم احلهنيق ع  ب،ضم  اإلسم   و

ن المم ،  وال معم   قنمنيعت   كم  تب م  را،مم  اإلسم   خهنيقم  وكم  ،نتشم

 .خيب  رساج 

وقمم  اختممنير اإلمممني  اخل،ممنير الصممع  بمم و  األوسمم  بنيلهنيسمم  

كثممر    بعمم  ا  اجتمعمم  أسممبنيبنبج ممنية أكمم ن ول،بمم أمواألرش بنيلشمم

 .ضغط  عل،  واإلع اة ال    ج ،  يف منمل  قنيةم 

 :Qصلح اإلما  احلسْ 

 :متهيد

  ع احلسممني  أوة أ  أقمم   إ  اإلمممني قبمم  أ  أبمم أ  ممذا ا، ضمم

قمم  مممن بظممنوف س،نيسمم،  مءاكممم  منجمم  جمم ا مل ،مممن  ممني  Qاحلسمم  

أممم  ممم  قبلمم  وال ممم  بعمم ه سممتذكن ةاخمم  ا،بحممن ولكمم  قبمم  ذلمم  

إضممنيو  إل مممني ذكممن يف ت ضمم،ل  (صمملل)أوة أ  أبمم  معنمم  كلممم  

خيتلمم  معنممنيه  Qسمم  احلن اإلمممني  ما،صممطلل  ومعنمم  الصمملل يف عصمم

صمملل بعمم  غضمم  الننني والتمم  تعنمم  ال،مم   معصمميف عممام يمم  متمم او  
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 ني  متصنيصممم  أو متمم  عمم و،  و،صممبحوحيصمم  ت ممنيرب روممم  بمم 

وب،من ام صم   وروابم  ج ،م   تصم  حلم  أ  ،هم ي  ني  أص قني  وأمبنيبم

 .،طنيب   و،ننيعه يف آرا ه وأوكنيرهروم  لصنيمب   و،إل، ه و

ذلمم  الهنمممني  و،عنمم  االتهممني  عمم  قضمم،  أمممني مه مم   الصمملل يف 

مع،نمم  ضممم  رشو  مع،نمم   وال تعنمم  ا،صممنيحل  النوم،مم  واالرت،ممني  

  للم نيبمم  وم او تمم  عمم  مممني يمم  و،مم  ممم  مممذي  أو قممنار  مالنهسمم

والمم ل،  المم امغ والنيممني  السممنيط  عمم  ذلمم  ا،ه مم   صمملل احل ،ب،مم  

  كلممم  إ  وبمم  قممن،يف  و مم Nا،عنوومم  رشوطمم   و مم  تمم  بمم  النبمم  

نك  عمم  موا،سمملم  للمشمم Nالصمملل ينممني تمم   عمم  م او مم  النبمم  

عبممنية   للصممنني  وعمم  مننيسممك  ؟ أو معننييممني ا، نيةنمم  واالتهممني  عمم  

وممم    يف ممم   حممم وة  ،صمملح  مشممءك ؟ نيرشو  ،لتممهن   ممني الطنومم

ن مذلمم  ،تضممل أ  بعمم  الكلممام  تسممتص   لمم   كمم  أيمم  عصمم

 Qلل الممذي مصمم  بمم  اإلمممني  احلسمم  بمه مم   معمم . لممذا وممر  الصمم
اتهنيقممني عمم  رشو  مع،نمم  نه ي نمم  أو موبمم  معنيو،مم  كممني  بمه مم   عصمم

كممام سمم،ذكنيني البنيمممن يف مممت  البحممن ومل ،كمم  صمملحني روم،ممني حيممم  

بمم  بنمم ةه ممم ة  أو ر   ممم  اإلمممني  عمم  معنيو،مم   ويممذه ا،عل ممم  يف 

  ،ن،مم  أ  رأي البنيمممن م ممم  جمم ا و،عتنيممني ا،هتممني  األو  لكمم  ممم

 ،بحن ع  تور،ا الهء  ق،  البحن.
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وو مم  ظنوو ممني ال اقع،مم  وبعمم  المم خ   يف خضمم  يممذه الهممء  

مج،عممني وبمنت مم  ال قمم  ممم  واقمم  اجلمم،يف ال م قمم  ا،جتممم  م نونممني 

بمكممن معنيو،مم  بتسممصر كمم  مممني عنمم ه لتنه،ممذ خمططنيتمم  اخلب،ثمم  وبعمم  

 Qسمم  احلطمم  اإلمممني  البنيمممن ممم  خمم   ُخ ةراسمم  مسته،ضمم  وجمم  
طممن  ،حمم  يف   يننيلمم  ث ثممأ    وآرا  مجلمم  ممم  الكتممنيب وا،ح  مم 

 .Qاحلس  األو  أمني  اإلمني  
  :الطريَ األوف

ب  أ  ، نيتمم  معنيو،مم  وتكمم   الشمم نية  لمم  وأليمم  ب،تمم  وأصممحني

ممذ    وشمم،عت  مج،عممني وحممم  اإلسمم   عمم بكممن  أب،مم   والمم ل،  أ  ُمعنيو،مم  نه 

مم    اإلمممني  وقتمم  اخلل مما ممم   جممهن ا ممم  ذلمم  متمم  ممم  الصمملل  بس 

أتبنيعمم   وم م مم  الشمم،ع  أ،مم  مممني كممنين ا  وتكمم   النت،جمم  أسمم   ممممني 

ضل يف البحن.ا،  مني  والنتني    تت قع   كام و 

 :الطريَ الثاا

أ  ،سممل  السمملط  إل معنيو،مم   و،ممنه  ، ،مم  ممم  األمممن و،ممتص  ع

   ويممذا مممني ،تنممنيق  ممم (1)عمم  أي اومم   و، نمم  بنيلغنممني   الشصصمم، (

 م قه  النسني  كرمني  جمع   م  اهلل تعنيل. 

                                                           

 .110احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((1



 ب  ال اق  الس،نييس والبنني  الع ني  ي Qاإلمني  احلس  ا،جتب   ............................... 198

 :الطريَ الثالث

نو  وحي ممم  ةممممني  مأ  ،بمممني،  ُمعنيو،ممم  بمه ممم   الصممملل ا،شممم

ا،سلم  و،ب   ع  م،نيتم  وم،مني  أيم  ب،تم  وشم،عت  وم ال،م  بم  متم  

و،تهممنح كممام وعمم  أبمم ه ممم  قبمم  للممم ر ال ،ن،مم    ةمممني  البممنيغ  عل،مم 

نع  ا،تعمم  م ه يمم  التكل،مم  الشممويممذا وممم) وتعممنيل،  اإلسمم   

 .(1)وق ره النسني (

 :الصلح املرشوط

بعمم  أ  ةر  اإلمممني  ا، قمم  العسممكني وتمم،   أ  احلممنب ممم  

معنيو،مم  سممتك   ذا  نتممني   سمملب،  ويّ اممم  ظ ممن  ع  م ممني ممم  

أنمم  ، نيبمم   خمم   قلمم  أصممحنيب  ا،صلصمم  وكثممن  الغممنيةر،  إضممنيو  إل

مم  بنمم  شصصمم،ت  الهكن،مم  ممم  ع ل،مم   لمم  وال شمم،طنينني من،مم ا ال االا  ذم 

امممم  النعممنيع والعصممب،  ال بل،مم  اجلنييل،مم  التمم  حتممم  يف بطنينت ممني 

ومبمم  للن،نيسمم   االنت ممني  وتصممه،  احلسممنيب انت نيمممني ل ممت  معنكمم  بمم ر

ن،  لمم  ولذر،تمم   إضممنيو  إل كثممن  جمم،يف عمم وه وإخ صمم   مال ،صمم

آنممذا  جلممو بمممنار   ،عنيو،مم  بنيإلضممنيو  إل ا، قمم  السمملب  أليمم  العممنا 
                                                           

 .110  التصط،  النسني /احلس  را اإلمني   ((1
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نو  كحمم  البمم  منمم   و،ممن  البنيمممن ينممني لمم  أ  مل بمم   الصمملل ا،شمم

 Qأي قني مم  قمم  تعممنض لممنه  ةا ممن  الظممنوف التمم  مممن   ممني اإلمممني  
وعنين  نص  معنيننيت   وم مام تكم  ل ،م  مم  قم   عهن،مم  وربنيطم  جمور 

 Qاحلسمم   ول ينيربممني متنصمم   إال أ  اإلمممني لنومم  را،مم  االستسمم    و
نيع بكمم  قمم   وإ،ممام  أ  حيمم   ا، قمم  بممو  معنيو،مم  يمم  الممذي اسممتط

،طلمم  الصمملل  مسممتعم  بممذل  منكتمم  الس،نيسمم،   ولمم  ،طلبمم  بنهسمم  

أو ،تعجمم  ب ب لمم   بمم  جعمم  ا،بممنيةر  تممويت برحلممني  كبممر ممم  معنيو،مم  

م،ن جن   مني اإلعم   بكم  ممني ،ملكم  مم  طنيقم  واسمتام  ممني وسمصن 

  كمم  ال سممني   اخلب،ثمم  ممم  النشممنيو  مممني ب،مم  مممني  ا،سمملم  واسممتص 

وأكممن الظمم  أ  معنيو،مم  )بت  ،مم  األممم ا  وال عمم ة بت ل،مم  ا،ننيصمم  

ي  الذي اسمتعج  الصملل وبمنيةر إل،م   وذلم  خ ومني مم  العمناق،  أ  

تنجمم  إلمم،   أم م مم   و،ثمم ب إلمم،   رشمم ي   وذلمم  ،ممني عنومم ا بمم  

وكممني  ختمم ف . (1)ممم  رسعمم  االن مم ب  وعمم   االسممت نيم  عمم  الممنأي(

معنيو،مم  ممم  ت لمم  العممناق،  آنممذا  يممنيج  ،إلرقمم  و،شممغ  كمم  

تهكممره  ممممني جعلمم  ،بممنيةر بنيلصمملل مبممنيةر  اسممتبنيق،  وأ  ،عممنض عل،مم  

مل ، لمم    الصمم م،ني  ا،طل مم  والتمم  مل ،بمم  ا وبنيستشممنير  مستشممنير، 
                                                           

 .2/231احلس  م،ني  اإلمني   ((1
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أو ،ممذكنه وال ،ضمم  مجمم  تإلخممذ عل،مم  ممم  أممم   إل أ  سممل  للحسمم  

  ختممم  وأرسممل  ب،مم  ابمم  عمم  لمم  قممني   للحسمم  كتنيبممني وضمم  يف أسممهل

  وقمم  أورة المم كت ر الهنيضمم  حمممم  مسمم  عممن (اكتمم  مممني شمم  )

م نيلمم   (احلسمم  را مم  التصطمم،  النسممني اإلمممني  )الصممغر يف كتنيبمم  ال مم،  

وقمم  عممنض معنيو،مم  عمم  اإلمممني  احلسمم  ث ثمم  )المم كت ر طمم  مسمم  

سممن ي ممم  ب،مم  أشمم،ني : أ  جيعلمم  و  ع مم ه  وأ  حيصمم  عمم  منتمم  

ا،ني  ألم  ألم  ةريم   وأ  ،مء  لم  كم رت  مم  بم ة ومنير  ،نسم  

إل، ام عامل   و،صمن   مام ممني ،شمني . ثم  أعطم  عم  نهسم  الع م  ا،شم ة 

ا،إلكمم  أ  ،ممإلم  اإلمممني  احلسمم  ممم  كمم  غني لمم . ومل ،كتمم   ممذه 

الرشو   أل  و، مني شم، ني ال ،ملكم  معنيو،م  يف رأ،م   ويم  وال،م  الع م . 

نو  ا،نيل،م  نم ع مم  اإلغمنا   ولم،  بمذي ممني عم ا يمذا مم  الشم وأل 

خطممن عنمم  اإلمممني  احلسمم   وب،مم  مممني  العممنا  يف ،مم ه  وكمم ر وممنير  

كل ني يف ، ه أ،ضني  وق  أمه  معنيو،م  شم، ني يم  أخطمن مم  كم  ممني ذكمنه  

ويمم  تمموم  أصممحنيب اإلمممني  احلسمم  الممذ،  مممنيرب ا ممم  عممن  ومّهمم ا 

 Qاحلسمم  سمم ... وممنيمتهظ اإلمممني  ني  احلسمم  نهبممنيحلنب ممم  اإلممم
معنيو،م  مهن،م ا يم  تموم  النمني . ولكم  مم  نو  معنيو،م   وطلم  مبش

معنيو،  كني  أةي  م  ذلم  وأبمنع ك،م ا. و م  أعطم  ابم  أخ،م  ط ممنيرا 
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  اسممتل  الكتممنيب (1)(أكتمم  مممني شمم  )خممت  يف أسممهل   وقممني  للحسمم : 

ثمم  ويمم  ،عممنف بحذقمم  السمم،نييس غ ا مم  معنيو،مم  وخب Qاحلسمم  اإلمممني  

ه يف ا،كمن واخلم اع  و،من  البنيممن أ  اإلممني  أةيم  مم  معنيو،م   وةيني

ه يف الممنة عمم  ا،كممن  يف الع ،مم   ويف كمم  ا  ولكمم  ،سممتص   ذكممني

والك،مم  عمم  أ  ال حي،مم  عمم  تعممنيل،  السممام   والمم ل،  اكتشممنيو  ،كني مم ه 

تممن  األةيمم ؟ الممذي خيطمم  للصبنيثمم   والتمم  مل ،علن ممني معنيو،مم  وممم  ،ممني

نهسمم  جنيعل ممني رسا ،ظ نيممني يف وقت ممني ا،ننيسمم ؟ أ  األةيمم   والك،مم  يف

نوط ؟ وعم  أي مم  ،كتشمه ني قبم  أ  تعلم  و،منة عل، مني و، ،م يني بشم

وبم  معنيو،م  ق،م   كم  ممني  Q مني  و   م ث  مناسم   بم  اإلممني 

،كمم  بمم  معنيو،مم  ممم  غمم ر وغ،لمم  قبمم  أ  ،علن ممني متمم  عمم  ا،ممل ممم  

ن شم ك  عشمرت  تغمن يف ةاخلم  مسممستشنير،   من مني أ  ثمنيرا  بم ر وك

نك  نني حمم  يف م،مم   جعمم  اإلمممني  عممن يف كمم  ب،مم  ممم  ب، تممني  ا،شمم

مكم   إضمنيو  إل حتنيملم  عم  مم  اشمء  يف ممنب اإلممني  عمن ورغبتم  

ج مهن نهسم  حلمنب  بنيالنت ني  ممن   وتصمه،  احلسمنيب  وكمذل  مم  مم 

تمم  إل ك Qاحلسم    اإلمممني  أ)واتضمل   Qاحلسمم   معنيو،م  ممم  اإلممني 

معنيو،مم  خيممنه أنمم  ،صممر األمممن إل،مم  عمم  أ  ،شممء  عل،مم  أ  ال ،طلمم  
                                                           

 .2/183ط  مس /الهتن  الكن / ((1
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   كممني  يف أ،ممني  مأممم ا ممم  أيمم  ا، ،نمم  واحلجممني  وال أيمم  العممنا  بشمم

ن  أنهمم  ومم  مأنمم  قممني : أمممني عشمم ب،مم   ووجنيبمم  معنيو،مم  إل ذلمم   إالأ

ممنُ  م  ومم،    وكتمم  إل،مم  ، مم  : إا آل،مم  متمم   Q. وناجعمم  اإلمممني  .  ُأ  

لسممنين  و،مم ه  وناجعمم  اإلمممني  ظهممن  ب مم،  بمم  سممع  أ  أقطمم  

إا ال أبني،عمم  أبمم ا  وأنمم  تطلمم  ق،سممني أو غممره بت بِعمم   قل مم   Qاحلسمم 

كتمم  مممني اأو كثممن   وبعممن إل،مم  معنيو،مم  م،ن ممذ بممن : أبمم،   وقممني : 

شمم   و،مم  وأنممني ألتهنممم   ونيصممطلحني عمم  ذلمم   واشممء  عل،مم  اإلمممني  

ه  ومممنيلتهن  ذلممم  األممممن كلممم  بعممم  : أ  ،كممم   لممم  األممممنQاحلسممم  

  ،مكمم  وممنع،  م. وتلمم  ممم  شممام   وتكممنيل،  اإلمممني  الشمم(1)معنيو،مم (

أ  ،نس  ش،عت  أو م ال،م   و،مء  احلبم  عم  الغمنيرب ،عنيو،م  ل،نهمذ ممني 

 تومنه نهس  األّمنير  بنيلس   ع  مني ق  ،هعل .

 :مفاويات الصلح 

 بمم  عممنيمن بمم  عبمم  اهلل Q وجمم  معنيو،مم  إل اإلمممني  احلسمم  :قممنيل ا

تم  اهلل يف ابم  عمنيمن: او مني    كن،هن ب  رب،ع  بم  مب،م  بم  عبم  شمم 

أ  تسمهك ني لم ن،ني تصم،ب ني وسملطنينني تننيلم  بعم  أ  ،كم     ةمني  أم  حممم 

                                                           

 .1/370االست،عنيب  ((1
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!!! وننيشمم ت  اهلل أ  تلمم  و، لمم  إ  معنيو،مم  قمم  لمم   متنيعمم  بمم  قلمم، 

 وي  ، ل،  األمن م  بع ه و،عط،  كذا.  النني  ب،نكام

بمم  الممن   بمم  سمممن  بمثمم  كمم   عبمم  اهلل أو نحمم ه  وكلممم  ع

وبعممن مع ممام عمممن  بمم  سمملم  امممم اا ثمم    و بمم  ذلمم  مممن ام

ن  موحمممم  بمم  األشممعن الكنمم ي ل،كتبممني عمم  معنيو،مم  الشمم  األرجحمم 

 . (1)و،عط،نيه النضني

 وكت  معنيو،  كتنيبني نسصت :

بسمم  اهلل الممن   الممنم،  يممذا كتممنيب للحسمم  بمم  عممن ممم  

إا صممنيحلت  عمم  أ  لمم  األمممن ممم  بعمم ي   أيب سممه،ني  معنيو،مم  بمم 

وأشمم  مممني أخممذه  Nولمم  ع مم  اهلل وم،ثنيقمم  وذمتمم  وذممم  رسمم ل  حمممم  

ال أبغ،مم  غني لمم  وال  (أ )اهلل عمم  أممم  ممم  خلهمم  ممم  ع مم  وع مم  

  وع  أ  أعط،م  كم  سمن  ألم  ألم  ةريم  مم  ب،م  ا،مني   مكنويني

ن إلم، ام عاملم  وتصمن  تبعم (بجمنةا ارة)و (وسمني)وع  أ  لم  خمناج 

 ل .   ام مني ب ا

،طمعنمم  يف أمممن لمم   :الكتممنيب قممني  Qولممام قممنأ اإلمممني  احلسمم  

 .(2)أرةت  مل أسلم  ال، 

                                                           

 .40/رشاف اجلهن  الثنيلنأنسنيب األ ((1

 .40/رشاف اجلهن  الثنيلنأنسنيب األ ((2
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ينني ،ننيشم  البنيممن كم  مم  ،طلم  عم  يمذه النسمنيل  مممني ،ءتم  

  معم  بمنيلعناق،  ع  كلام ني م  التمهنا  وأ  معنيو،م  قم  ألغنييمني بموو  ل مني

البسمممل   لمم  )رة  الكلممام  التنيل،مم  و، ممني و مم  وبصطممنيب الطغممني   

وذمتمم   المما ممم   N األمممن ممم  بعمم ي  ع مم  اهلل وذمتمم   ع مم  النسمم  

و،تسممني   البنيمممن يمم  ممم  أممم  ،هنكمم  أو ،مم اي  معنيو،مم    ا،غن،ممني (

وعم  ممن التممنير،ا عم  ن ضمم  يمذه الع مم ة التم  ق،مم يني بذمم  اهلل تعممنيل 

  .Nوذم  رس ل  الكن،  

 :اوط املْاهد 

أ  ةر  اإلمممني  كمم  ال ضممني،ني ا،تعل مم  بنيلصمملل واضممعني  بعمم 

مصملح  اإلسم   يمم  العل،مني  وعممم  إل أ  تصمنيح معنييمم   تمنةع ومتنمم  

   للمسملم  بصم ر  عنيمم  أو مأ  ،هكمن يف عمم  ،سممم  معنيو،  متم  

شمم،عت  وم ال،مم  بصمم ر  خنيصمم  ك نمم  ،شممعن بحممهنا ا  جتممنيي   وجتممنيه 

بم  عمن عم  الصملل كمني  حل م  بن  ينيش   وإ  م او   اإلممني  احلسم  

ةمني  ا،سملم  ولتثب،م  ا، قم  النسمني  لنسمنيل  النبم  حممم  وبني، نيبم  

وممني  معنيو،مم  قمم  اسممتعج  الصمملل وبممنيةر إل،مم  خ وممني ممم  العممناق،  أ  

نع  مسممم  تنج  إل،   أم م م  و،عم ة إلم،   رشم ي  بمام عنوم ا بم  

عنيو،مم  عمم  االن مم ب وعمم   االسممت نيم  يف الممنأي ولممذا و مم  عممنض م
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منتم  عم    جيعلم  و  ع م ه وا  حيصم  أأشم،ني    اإلمني  احلسم  ث ثم

 .م  ب،  ا،ني  وا  ،ء  ل  ك رت  م  ونير  سن ي

وقمم  اسممتطنيع المم كت ر حمممم  مسمم  الصممغر أ  جيممم  بنمم ة 

 (اإلمممني  احلسمم  را مم  التصطمم،  النسممني )ا،عنييمم   يف كتنيبمم  ا، سمم   

،  ا،عتممن   ولمم  أ  معنيو،مم  قمم  أمهمم  ممم  أوثمم  وأة  ا،صممنيةر اإلسمم م

وربممام مممهن  ورقمم  ا،عنييمم   بعمم مني أعلمم  تنصممل  من ممني  إال أ  يممذه 

لتمم  كتبمم   ممني إال أ  نو  امال ث، مم  قمم  حتممم  معظمم  البنمم ة والشمم

نور  يمم  نهسمم  الممذي جممني  يف وث، مم  الصمملل  مبنيلضمم التسلسمم  لمم، 

 :ويذه الرشو  ي 

لعممم  بكتممنيب اهلل عمم  معنيو،مم  ا Qاحلسمم  اشممء  اإلمممني   -1

 م  ألمم  مم  بعم ه وسن  رسم ل  وسمر  اخللهمني  الصمنيحل   وأ  ال ،ع

 .(1)ع  ا

أ  ،كمم   األمممن ممم  بعمم ه للحسمم  بمم  عممن وبعمم ه للحسمم   -2

 .L(2)ب  عن 
 .(3)احلس  أمر ا،إلمن أ  ال ،سم،  اإلمني   -3

                                                           

 .145الهص   ا، م / ((1

 .52عم   الطنيل / ((2

 .206تذكن  اخل ا / ((3
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 .Q(1)أ  ،ء  معنيو،  س   أمر ا،إلمن  اإلمني  عن  -4
 .(2)،  النني  مج،عنيأ  ،إلم  معنيو -5

أ  ،ست يف كم  مم  ُقتِم   مم  أممر ا،مإلمن  يف اجلمم  وصمه   -6

 .(3)مج،  م  ق   ا،نيل،  بام ،عنية  أل  أل  ةري 

 .(4)أ  ال ،بغ  معنيو،  الغ ا   ألي  الب،  رسا وج نا -7

مل ،عثممن عل، ممني  و،ممن  نو  وربممام ت جمم  رشو  أخمن  ميمذه الشمم

يمم   ممم   قضمم،  مسنيسمم  جمم ا يف لمم،  ممم  ا،ع مم   معنيالبنيمممن أنمم  

مم   يف مهممء  طممن  أ  تكمم    ممذا العمم ة والن ع،مم   م  وممء  عصمم،ب  و 

م  ال ق  والشمم ل،  مم  البنم ة  ولمتك  كمذل   ومني  البنيممن ،تسمني   

التممور،ا كممني  مكممني  اإلمممني   لمم  أ  س،نيسمم،ني ممم  السنيسمم  وعمم  مممن

و ممم  ،سمممتط،  أ  ،مممويت بممموكثن وأة  وأنجممم  مممم  يمممذه  Qاحلسممم 

  أو ع  األقم  بمثل مني  وم،ام لم  كمني  حيتم  نهم  م قم  اإلممني   الرشو 

رشط ممني انو  متكنيملمم  كمم   الممذي مو،ممن  البنيمممن أ،ضممني أ  يممذه الشمم

                                                           

 .4/43 /أع،ني  الش،ع ((1

 .26م نيت  الطنيلب، / ((2

 .200اإلمنيم  والس،نيس / ((3

 .10/115 :بحنير األن ار ((4
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خط مني رشع،مني  لمذا ،عت م    معصم    وا،عصم   ال ،مكم  أ  خيطم إممني 

البنيمممن أ  يننيلمم  رشوطممني أخممن  أكثممن ت ،،مم ا ،عنيو،مم  مل تصمم  ال،نممني 

 سبنيب ع ،  . عن ا،صنيةر التنيرخي،  وأل

نع،   ممم  شمم  ة منو  الع مم ة الشممملشمم ني  وقمم  ابممن  الع مم  مطنيب مم

ا،عنييمم   واتهممني  ووضمم    وقمم  أظ ممن معنيو،مم  االلتممهنا  ببنمم ة يممذه 

عل، ممني مج ممن  ممم  احلممنيت،  مممن    Q احلسمم كنيومم   وأشمم   اإلمممني  

 .(1)وعمنو ب  سلم (  عب  اهلل ب  احلن )

   وةخمم  اإلمممني  مبشمم ،ممن أونيحتممني مل )وةخمم  معنيو،مم  الك ومم   

احلسمم  أ،ضممني صممنيبنا حمتسممبني  وكممني  عنمم يني يف ا،مم ا   ،عممنيل  جنممم  

يف النممني   Q احلسمم ........... وخطمم  اإلمممني  (2)متمم  شممه  منمم (

 قني  :

أهيممني النممني   إ  أكمم،   الكمم،ِ  الت مم   وأ مم   احلمممِ  الهجمم ر  )

  إ  معنيو،  نمني عن  م مني يم    ةونم   ونظمن  إل صم   األمم   وقطم

الهتنمم   وقمم  كنممت  بممني،عتم ا عمم  أ    تسممني، ا ممم  سممني،  وحتممنيرب ا ممم  

منيربمم   ونأ،مم  أ  أسممنيمل معنيو،مم   وأضمم  احلممنب ب،نمم  وب،نمم   وقمم  

                                                           

 .42انسنيب األرشاف اجلهن  الثنيلن/ ((1

 .118احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((2
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م   الم مني  خمربني،عت  كِ ني  ومل أرة بم   وقم  رأ،م  أ  م    مه  ذل  إاّل مم  س 

 . (1)إل م ( لك  ومتنيع   ص مك  وب ني ك   وإ  أةري لعل  وتن   

وعمم  االسممتنكنير ممم  ج مم   )ني أ  أتمم  اإلمممني  خطبتمم  االّ وممم

واالمتجممنيج ممم  ج مم  أخممن   وبمم ا التوسمم  والتعبممر عمم  األمل 

. بعم يني قمني  معنيو،م  ل،صطم  خطبم  ،هصمل و، مني عم  نهسم  (2)الش ، (

مظ ممنا للمممل م ، تمم  وأي اومم  ال ن، مم   ومبمم  للن نيسمم   وبعمم ه عمم  

،مني أيم  الك وم : إا )خطبتم :  ال ،   وغم ره ومتسمك  بنيلبنيطم  و مني  يف

وال لتهنكممم ا  لتصمممل ا وال لتصممم م ا وال لتحجممم ا  واهلل ممممني قمممنيتلتك 

وإنكمم  لتهعلمم   ذلمم   ولكنمم  قممنيتلتك  ألتممومن علمم،ك   وقمم  أعطممنيا 

احلسمم  بمم  ي  ... أال وإا قمم  من،مم  اإلمممني  اهلل ذلمم  وأنممت  لمم  كممنير

   مبشمم عممن أشمم،ني   وأعط،تمم  أشمم،ني   ومج،ع ممني حتمم  قمم م   ال أيف

 .(3)(من ني

ينممني وقمم  وضممل معنيو،مم  نهسمم  بعمم  أ  متكمم  ويمم  ،شممعن بهنيمم  

 االنتصممنيرقمم  سممج   Qاحلسمم  ن يف ظنمم  ومل ،مم ر  أ  اإلمممني  مالنصمم

                                                           

 .170ع  كش  الغم  /األربن/118احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((1

 .119-118ط،  النسني /احلس  را   التصاإلمني   ((2

 .173إلرشنية/ا ((3
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  الممذ،  كممنين ا ،كنيتب نمم  رسا ر،و  ومهن،ممم  ا،غممن األو  لهضممل ا،بطلمم

وج ممنا ممم  ر سممني  ال بني مم  وال ممنية  اخل نمم  عنمم يني ت، نمم ا أ ممني كنينمم  

  احلمم  والبنيطمم   وأصممبح ا اة  شممب  أرس  لمم   معنيو،مم  معنكمم  بمم

ومتمم  اخلمم ارج   ال ،سممتط،ع   اخلمم ض يف ممم ،ن مممني كممني  ،منمم،   بمم 

كمم    أعوا عمم  م نيتلمم   Qالممذ،  خنجمم ا عمم  جمم،يف اإلمممني  عممن 

  ، نيتلمم  معنيو،مم  ممم  قبمم  اإلمممني  معنيو،مم   وكممنين ا بممنيألم  هيم ممم 

،ممن  البنيمممن أ مم  قمم   Qن  ،بني،عمم  اإلمممني  احلسمم  مكشمم Qاحلسمم  

خنسمم ا مكتهمم  بنيلشممع ر بنيمهن،ممم  يف ةاخل مم  ويمم  اة  جنمم  شممب  

أرس  لمم   معنيو،مم   إالّ أ  أصممحنيب اإل،ممام  مل ،مممنع   يممذا احلمم   

  بم  سمع  بم  عبمنية  خمنيطبمني أيم  الك وم  قمني  : ،م  الصم  و   ق

  والكهمن مم  واسمتب لت  المذ  مم  العمهّن  ن مم  اخلمرمل   اعتضت  الش)

بعم  وال،م  أممر ا،مإلمن  وسم،  ا،سملم   وابم  عم   ووصبحت اإل،ام   

وقمم  ولمم،ك  الطل،مم  بمم  الطل،مم   ،سمم مك    رسمم   رب العممني، 

اخلس   و،سمر وم،ك  بنيلسم،   وك،م  جت م  ذلم  أنهسمك   أ  طبم  

  .(1)اهلل ع  قل بك  وأنت  ال تع ل  (

                                                           

 .2/192تنير،ا ال،ع  يب/ ((1
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نت  ،سممتصلا البنيمممن ممم  أعممام  معنيو،مم  بعمم  الصمملل وسمم،ط

 التنيم  عل، ني وكام ورة وسرة يف البحن مني ،ويت:

 استوثن بنيلسلط  وتسل  ع  النقنيب برثن  ال مث،  مني. -1

 .استوثن بب،  ا،ني  ،مرب  -2

قممنب  مممن احل مم  و  استصممه  احل مم   واألممم ا  لنهسمم  -3

 واخل،نين  وأبنني  الطل ني  وأسبغ عل،   بنيل ال،ني  ا،ءو .

ال نار لنهس  يف األمم ر مج،عمني مبتم عني اتس  بنيل كتنيت ر،  حمتكنا  -4

 األمكني  العنو،  وك  أن اع الظل  وسنيل  ال مني  ك  مس، .

 .Q احلس يف وث،   الصلل م  اإلمني  ن   ال ع ة ا،نم   -5
انتصممنيره ل مم،  اجلنييل،مم  لتهت،مم  اجلممم ع ا،ننييضمم  لس،نيسممت   -6

ول مم  واجمم  معنيو،مم  ا، جمم  )وإشممغنيم  برثنيرتمم  النهنعممني  ب،ممن    

نب ال مم   الع ني  ،مم  ا،عنية،مم  حلكممم  بعضمم ني ملعنيرممم  ضمم ه  بضمما

بممبع  وإثممنير  الممنو  ال بل،مم  عمم  نطممني  واسمم  ،كهمم  لمم  انشمم ني  

ال بني مم  بتمموثر أم نيةيممني الصممغر  وخيلمم  ب،ن ممني منيلمم  ممم  التمم تن  جتعمم  

ممم  ا،تعممذر عل، ممني أ  تت ممم   وأ  تنظممن إل احلكمم  األممم ي نظممن  

  بتهت،مم  ا،عنيرضمم  بع اممم  ةاخل،مم  م ضمم ع،   وبممذل  وممني  معنيو،مم

  .(1)(تنب  م  صم،  ا،عنيرض  نهس ني

                                                           

 .126احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((1
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 :املًيدون واملْاكيعن للصلح املرشوط

ومعنيو،مم   Q احلسمم  نو  بمم  اإلمممني مبعمم  أ  تمم  الصمملل ا،شمم

للسممبنيب وا، جبممني  التمم  تمم  بحث ممني آنهممني  كممني  للمسمملم  يف الك ومم  

سممت ب  ذلمم  بهممن  وغريممني آرا  ورةوة أوعممني  خمتلهمم   ومممن   ممم  ا

كبممر  وممم  ايتممنيج غنيضممبني  ومممن   ممم  ،عنيتمم  اإلمممني  ومممن   ممم  

،سمع  ك مني ال ،ت قم  أ  ، مني  منم  أو ، مني  مثلم  إلممني  ،عمنف تكل،هم  

عمم  يممإلال  بوسممل ب يممنية   Qنع   ويف كمم  مممن  ،ممنة اإلمممني  مالشمم

مهعممام بنيلصممن واحلكممم  وا، عظمم  احلسممن   ك نمم  ،عممنف أ  عتممنيب 

و م  قمني  ،نيلم  بم  ضممن  ،مني عنيتبم  عم  )مم  مبمنية     النني  منبعم  

األرض  وممورة   إا خشمم،  أ  جيتممن ا،سمملم   عمم  وجمم  :الصمملل

سمه،ني  بم  ،نيل،م  ،مني قمني  لم :  Q  وجي،م  اإلممني  (1)(أ  ،ك   لل ،  ننيع

: ممني أذللمت    ولكم  كنيم  Qالس   عل،  ،مني ممذ  ا،مإلمن   و، م   

     .(2)أ  أون،    واستوص  شووت  

                                                           

 .147أ متنني  / ((1

 .147أ متنني / ((2
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أليب سممع،  ،ممني سممول  عمم  علمم  الصمملل: ولمم ال  Qو، مم   اإلمممني  

 Qوقمني   (1)مني أت،  ،ني تمن  مم  شم،عتنني عم  وجم  األرض أمم  إال قتم 
ممني كم  أمم  حيم   :سم ة  وجم  ا،مإلمن ()حلجن عن  معنيتبتم  بعبمنير  

 .(2)وإنام مني وعل  إب ني  عل،ك !!!  وال رأ،  رأ،   مني حت 

نيو،مم  و،مم ر  تممنير،ا مكمم  قبمم  وبعمم  والممذي ،سممتطل  م،ممني  مع

ن ماإلس   واضمعني بنيالعتبمنير معنكم  بم ر وممني آلم  إل، مني النت،جم  بكسم

شمم ك  قممن،يف  و،ممنب  ع قمم  بنمم  أم،مم  ببنمم  ينيشمم   و،نبط ممني بصممهني  

ن  يف ع مم  اخللهممني  الناشمم ،   تتضممل لمم  ماجلمم  ،عنيو،مم  كمم ا  خمضمم

قعمم  الصمم ر  و،سممتط،  أ  ،ممتك   مممني ،صممنع  معنيو،مم  ومم،ام لمم  و

احلنب  وك،  برممني  منصم  مم  قبم  السمام  ومسم ة  مني؟ وبمنيلطب  أ  

التك نممني  مت قعمم   وقمم   قممناره يمم  عمم  الصمم اب وال قمم   وإال وكمم 

مل تكمم  بنيحلسمبني  ل،سمم  ممم  صمنيلل ا،سمملم   وقمم  ةومم   حتم   أممم ر

أمممني واهلل  )نخ يف اإلمممني  قممني   ماحلممام  والع اطمم  بعضمم   إل أ  ،صمم

 ذلم  ال،م    ومتنمني معم  ومل نمن يمذا ال،م    ورنمني  ةة  أنم  م،م  يفل

                                                           

 .101 / 10بحنير االن ار ج/ ((1

 .45 / 3انسنيب األرشاف ج/ ((2
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  وكممني  (1)(نور،  بممام أمّبمم امرجعنممني راغبمم  بممام كنينممني  ورجعمم ا مسمم

،سممت ب  كمم  االنهعممنيال  بنمنيبمم  صمم ر وجي،مم  عل، ممني بكمم   Qاإلمممني  

مممني ،ملكمم  ممم  ط،بمم  خممنيطن  وعنمم مني تكممنيثن  يممذه االنهعممنيال   

 خطبمم  وضمم  و، ممني ال Qوالتسممني ال  لمم   العنيممم  واخلنيصمم   عممم  

إ  يممذا األمممن الممذي )الن ممني  عمم  احلممنوف يف مسممج  الك ومم  قممني   

سلمت  ،عنيو،  إمني أ  ،كم   مم  رجم  كمني  أمم  بم  منم  ووخمذ م م   

وإمممني أ  ،كمم   م مم  وءكتمم  لصمم   أممم  حمممم  وم مم  ةمممني     

لك  وم   ةمني   آخنك    .(2)(ونيحلم  هلل الذي أكن  بنني أو 

اخلل ما مم  أصمحنيب  السمم   عل،م  ،مني مممذ  كمام وقمني  لم  أممم  

ا،ممإلمن   وقممني  غممره: السمم   عل،مم  ،ممني مممذ  العممنب  وكممني  ،ممنة 

نع  الممذي جعلمم  مبمنطمم  األخمم   واإل،ممام  م ضممحني تكل،همم  الشمم

إا رأ،م  يم   معظم  النمني  )،تصذ مثم  يمذا ال منار  و م  قمني  ممن : 

كنيمم    يف الصمملل  وكنيمم ا احلممنب  ولمم  أممم  أ  أ ل مم  عمم  مممني ،

                                                           

 .2/169اب  ش ن آش ب/ ا،ننيق   ((1

 .2/185 ط  مس /الهتن  الكن ((2
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  (1)(ونأ،  ةو  يذه احلمنوب إل ،م   ممني  ومر  اهلل يم  كم  ،م   يف شمو 

وبعمم  أ  كثممن اللغمم  واجممءار النممني  ، ضمم ع الصمملل خنيصمم  بعمم  مممني 

بمم أ النممني  ،تضممني،    ممم  أعممام  وعممام  معنيو،مم   وأصممني   السمم   

واحلنمممني  وأمسمم ا بنعممم  اإلمممني  علمم،   تلمم  النعممم  اإلم،مم  التمم  مل 

بمم أ معنيو،مم  ،ممذ،    الممذ  واممم ا   انتب مم ا ال أنهسمم   ،صمم ن يني  و

مجمم  أيلمم    Qبعمم يني قمم  قممنر اإلمممني    ونمم م ا وال  سممنيع  منمم  

لغممنض تممن  الك ومم  والنجمم ع ال م ،نمم  جمم ه  وصطمم  يف أيمم  

الك ومم  خطنيبممني أوضممل و،مم  بعمم  احل ممني   ا،ممن  التمم  كممني  ،عممنيا من ممني 

أنصممنيرا  ولمم  وجمم   أنصممنيرا  واهلل مممني سممل م  األمممن إاّل ألا مل أجمم )

ل نيتلتمم  لمم،ن و ممنيري متمم  حيكمم  اهلل ب،نمم  وب،نمم   ولكمم  عنومم  أيمم  

الك ومم  وبلمم     وال ،صمملل   مممن   ممم  كممني  ونيسمم ا  وإ مم  ال ووممني  

ممم   وال ذممم  يف قمم   وال وعمم   إ مم  ،صتلهمم    و،  لمم   لنممني: إ  

ن أ  األبمم ا    و،ممن  البنيممم(2)(قلمم    معنممني  وسمم، و   ،شمم  ر  عل،نممني

احلممنب قمم  سممكن    ني ا،هن،همم  التمم  كنينمم  تعممهنف عمم  إمتمماحل ، ،مم  أو 

                                                           

  ري/ األخبممنيرن،عمم  المم 122احلسمم  را مم  التصطمم،  النسممني /اإلمممني   ((1

 .203الط ا /

 .2/283احلس /بنيقن رش،  ال نا/ م،ني  اإلمني   ((2
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يممذه  Qومل ، تممنا البنيمممن أ،مم  روا،مم  يف التممنير،ا بعمم  خطبمم  اإلمممني  

الك وم  بعم يني  Qم   م ض ع الصملل أبم ا  ثم  غمنيةر اإلممني  احلسم  

مت ج ممني ال ا، ،نمم  ا،نمم ر   وبممذل  تكمم   مممنية  النممهناع قمم  مسممم   

سممنيب ني  ول،طبمم  تكنيل،همم    هألممم ر اإلمنيممم  كممام تهممنح مممني أبمم نحوسمم،ته

نع،  النسمممنيل،  ةو  غصممم   وانتبممم  أيممم  الك وممم  ال و امممم  مالشممم

ا ممنير بن،ممني  ةولممت   وعنيصمممت   الك ومم   وانت لمم  )أخطممني    م،ممن 

ب،مم  ا،ممني  ال ةمشمم   وانت مم  أ،ممني  العممهن  ،ممنية  ال الشممني   ون مم ال 

ةا  تصممبح   ومتنيسمم،    وعممنيةوا تممنيبع  والنخممني   وأقبلمم  الهممت  السمم 

أذال  بعمم  أ  كممنين ا متبمم ع  أعممهنا   وأصممبح ا رع،مم  ،سنيسمم   بعمم  أ  

لممت   كمم  ا   وال كممنين ا قممنية  ،س سمم    ورأوا يف معنيو،مم  غمم ال ،

 .(1)،منح   أي ا (

  :ام باهات وافها ات

و  اإلممممني  اشمممتبنيه الممم كت ر طممم  مسممم  بممم :االشمممتبنيه االو 

  ألثامن،ممني  وقمم  عمم ل  االشممتبنيه يف مممت  البحممن كممني  ع Qاحلسمم 

األ ممم  ا،عصمم م  تكمم   آرا يمم  معصمم م  غممر قنيبلمم  للصطممو مت او مم  
                                                           

 .123احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((1
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مس  ا، اق  وطب،عم  األ ممني   ومل ،عثمن عم  نما أو اشمنير  ولم  مم  

شممتبنيه سمم   رأي للممم ا ن  ،مم  لمم   كتمم  التممنير،ا ممم   يممذا االبع

ن  مم  يهم ا  األسمتنيذ والذي ُذكِمن يف ممت  البحمن  ويمذه يهم   أخم

طمم  مسمم  ك همم   الشممعن اجلممنيين والتمم  عنيجل ممني بعمم  ممم  ومل ،عممنيل  

يممذه امهمم    وأقمم   يهمم   ألنمم  اسممتن  يف رأ،مم  عمم  أعمم ا  ا،ممذي  ومل 

 ،ستن  ع  أصحنيب ا،ذي  أو ع  ا،نصه  ا،حني، ، .

معنمم  كلممم  الصمملل: وقمم  عمم ل  يف مممت  نيا يف ثمماالشممتبنيه ال

 االتهممني أ  مه مم   )الصمملل( يف  مممني  اإلمممني  ،عنمم   البحممن وملصصمم 

 وا، نيةن  برشو  ول،  ا،صنيحل  النوم،  ومثل  صلل احل ،ب، . 

االشممتبنيه الثنيلممن: مبني،عمم  عمم  خ ومم  وقت،مم  ولمم،  إمنيممم : 

ونيخل ومم  التمم  صممنيحل  عل، ممني اإلمممني  يمم  منصمم  ةن،مم ي  واإلمنيممم  

نين  وتعممنيل  وللمهن،مم  منصمم  جمعمم   ممم  السممام  ال جيعلمم  اال اهلل سممبح

 .H،نظن ال مه    اجلعنيل  يف  ذ،  األمكني  للس،  السبهنواري 
االشممتبنيه النابمم : اعتبممنير سممن  إممم   وأربعمم  ممم  امجممن  عنيمممني 

 :للجامع 

ذكمممن الممم كت ر حممممم  مسممم  عمممن الصمممغر األسمممتنيذ األو  يف 

ني  يذا العمني  يف م ، تم  يم  عمني  الهنقم  الكمن  بم  أبنم)جنيمع  الك و  
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  و،ممن  (1)المم ،  ال اممم   و مم  صممهني و،مم  ا،لمم  ،عنيو،مم  ةو  منممني ع(

مجنيعمم  )بعنمم ا  عمممني   (عممني  اجلامعمم )البنيمممن ينممني أ  ،سممتب   عنمم ا  

أل  بمناي  التسمم،  الثنين،م  واضمح  يف التمنير،ا بمام جمن  عم   (معنيو، 

بعمم  تمم    Qمجنيعمم  معنيو،مم  ومممني جممن  عمم  مجنيعمم  اإلمممني  احلسمم  

  . و  و   أش ن م  أ  خيه، ني إع  معنيو،  منص  اخل

االشممتبنيه اخلممنيم : عمم   تمم ون ال مم ر  أو الشممجنيع  الكنيو،مم  عنمم  

ا، مم  الممذي ظمم  ،حنيربمم  معنيو،مم   ويممذا االشممتبنيه  Qاإلمممني  احلسمم  

،طممن  عمم  مممن العصمم ر ممم  مج،مم  ا،تتبعمم  ل ضمم،  الصمملل  م،ممن 

لسمل،ام  بم  بمنت م  ال قم  والب ايم  عنم  خطنيبم   Qأجنيب عل،  اإلمني  

  عنم مني  معة اخلهناع  المذي قصم  اإلممني  إل ا، ،نم  يف مجلم  مم  أول،ني

مممني كممني  معنيو،مم  بوبممو  )عممنض عل،مم  مسممنين ت  بمحنيربمم  معنيو،مم  قممني   

من  بوسمني  وأشم  شمك،م   ولكمني  رأ،م  غمر ممني رأ،مت   ولكنّم  أشم   

 .  (ُك وإ،نيك  أا مل أرة بام رأ،ت  إاّل م   ةمني ك   وإص   ذا  ِ ب،نِ 

لس،نيسمم  أخ،مم   Qاالشممتبنيه السممنية : معنيرضمم  اإلمممني  احلسمم  

يف يممذا العنمم ا  اشممتبنيه كثممر  وممرة البنيمممن: ك،مم   :Qاحلسمم   اإلمممني 

أ  إمممنيم  معصمم م  خيتلهممني  يف قضمم،  مممني وخنيصمم  يف قضمم،  مسنيسمم  
                                                           

 .124احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((1
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وقمم  الت مم  عممن بمم    نو  اإلمنيممم مكحممنب معنيو،مم   وذلمم  خممم  بشمم

،متحم  للكهمني  ا،سملل ضم  معنيو،م  الت م  حمم  بم  بشمر امممذاا ا

ل،سممتطلع  يف الثمم ر  بمم  ل،حثمم  عل، ممني بعمم  أ  أخهمم   Qاإلمممني  احلسمم  

نصممني  Q مممني  احلسمم احلسمم  يف ذلمم   و ممني  لمم  اإل إلمممني يف إقنممنيع ا

ولم،ك  كم  رجم  ممنك   -Q احلسم ،عنم  اإلممني   -ص      أبم  حممم )

رأي   ومل ،كمم  (1)ني(  ب،تمم   مممني ةا  يممذا اإلنسممني  م،ممِملسممني ممم  أممم 

بم  تبنمنيه متم  بعم  استشم نيةه  يذا يف م،ني  أخ،م  اإلممني  احلسم   اإلمني 

و مم  ونيحتمم  العناق،مم    عنيممم  وأيمم  الك ومم  بصنيصمم   حينضمم ن  عمم  

أممني أخم  ومورج  أ  ،كم   اهلل قم  )الث ر   م  معنيو،م   وكتم  إلم،  : 

لصمم  ا وو مم  وسمم ةه ومم،ام ،ممويت  وأمممني أنممني ولمم،  رأ،مم  ال،مم   ذلمم   وني

وامءسمم ا ممم  الظنمم  مممني ةا  ر كمم  اهلل بممنيألرض واكمنمم ا يف الب،مم    

 .(2)(معنيو،  م،ني

 :الفكري مْ السياَة Qاحلسْ معقف اإلما  

احلسمم  عمم  ال مم   بمنطمم  الس،نيسمم  النسممم  امممت  اإلمممني  

وبلغمم  ال مم   وبمم  ا  ا،صتممنير للحك ممم  عل،مم  أ  حيكمم  بنيلكتممنيب متبعممني 

                                                           

 .160احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((1

 .161احلس  را   التصط،  النسني /اإلمني   ((2
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تممنيب ومم  ني  احلمكمممام  قمم  قمم مني اممم   عمم  الكوكمم  إ،ممنيه جمنينبممني ممم اه

 :مك  مام للسبنيب اةت، 

ومني  خنيلهم  وبنيطم  ممني مكم    إ  احلنيك  جيم  أ  حيكم  بمنيحل  .1

 .ب 

إ  األشممعني قمم  اتبمم  يمم اه وغمم ر بنيجل مم  ا،مثمم  مممني ورشممل  .2

  .يف تنش،ح  ووخطوعب  اهلل ب  عمن 

نيحل  مممني الهكن،مم  الصممورسممني ل  وم اقهمم   Qل مم  بممني  ممم  خطبمم  

مممتحم  بني،سممإلول،  الكنيملمم  و،كشمم  عمم  ممم   ختط،طمم    جيعلمم

يف التوك،مم  عمم  الكتممنيب والعممء  الطممنيين  وقمم  كنينمم    األ،مم ، ل ج

خطبمم  ومناسمم ت  ذا  شممو  كبممر يف الهكممن الممذي ،مم   بمم  اإلمممني  ممم  

م،ممني  ا،سمملم  واسممتل ني  مسممر  أيمم    خمم   إقنيممم  المم ال   وبنجممم

نيل ع  النسممني  والكشمم  عمم  معممنيمل الطن،مم  واعتمم اةه بمم Kالب،مم  

وإقنيممم  احلجمم  والنيممني  عمم  أع ا مم  و ممذا و مم  أو  إل،مم  أمممر 

ا،إلمن  بنيإلمنيمم  وع م  إل،م  بنيخل وم  وقم  كمني  مج م ر ا،سملم  ،من  

احلسمم  اخل ومم    وعمم  وومم  مممني ت مم   تسممل  اإلمممني  يف شصصمم،ت  الهممذ

)يمم  أ  تنعمم  م مم    ممم  أب،مم   وعنمم مني ُسممِ    عمم  الس،نيسمم  أجممنيب

وم مم   األممم ا   وومممني م مم   اهلل: ومموةا  مممني   اهلل  وم مم   األم،ممني 
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االجتنممنيب عممام  مم ؛ وأمممني م مم   األم،ممني : و مم  أ  ت مم   وطلمم   

ب اجبمم  نحمم  إخ انمم   وال تتمموخن عمم  خ ممم  أمتمم   وأ  ختلمما 

ل   األممن ممني أخلما ألمتم   وأ  تنوم  ع رتم  يف وج م  إذا ممني ممنية 

السمم ي  وأمممني م مم   األممم ا : و مم  أ  تممذكن خممرا    عمم  الطن،مم 

 .(1)(وتتغني  ع  مسنيو     وني  م  ربني  حينيسب  

وتممن  أنمم  ك،مم  اسممتص   س،نيسممت  يف م مم  ةمممني  ا،سمملم  

ا  ال هين،مم   Qومتمم  بعمم  ممنيتمم  يف وصممني،نيه ألخ،مم  اإلمممني  احلسمم  

      .Nحمجم  ة  بسب  ةون  عن  ج ه رس   اهلل 

 :Qاحلسْ ما  اَ شهاد اإل

إ  هلل جنمم ةا ) أ  معنيو،مم  اشممت ن بم  لتمم   ذكممن معظمم  ا،ممإلرخ

و مم  جنبمم  سممنيب ني ممم  منيلمم  األشممء عنمم مني أرسممل  أمممر  (ممم  عسمم 

ن ومم   لمم  السمم  ويمم  يف طن، مم  إل، ممني  موال،ممني عمم  مصمم Qا،ممإلمن  

وبعمم يني اسممتص م  ممم  عبمم  الممن   بمم  خنيلمم  بمم  ال ل،مم  عنمم مني بمم أ 

ره ابنممني ألممم  قممنية  ا،سمملم  واشممت ن بع لمم  واتهنانمم  نجممم  ،تممول  بنيعتبممني

وصممنيف أ  ،نممنيو  ابنمم  ،هن،مم   ولممام عممهن  عمم  الب،عمم  ل،هن،مم  مل ،كمم  ا  

                                                           

 .1/143احلس  ب  عن لل نام،ني  اإلمني   ((1
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نع  قبمم  وبعمم  مأث مم  عل،مم  ممم  اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن اخلل،همم  الشمم

وسممع  بمم  أيب وقممني  الصممحنييب اجلل،مم  المممذي ،ممممث  أممم  معنيو،مم   

للص ومم  و مم  ذكممن شممنير  السممت  الممذ،  رشممح   عمممن بمم  اخلطممنيب 

،ممني أراة معنيو،مم  الب،عمم  ل لمم ه ،هن،مم  ممم  بعمم ه مل ،كمم  ا  أث مم  )الممن   

عل،  م  اإلمني  احلس  بم  عمن وسمع  بم  أيب وقمني  وم   إلم، ام سمام 

ن سمن ا  مم  اسمت،    عم  م  عشمموامتني من  يف أ،مني  مت نيربم  بعم  مضم

 . (1)السلط 

عم   Qو  للحسم  الهتني  المذي جلبم  مم  ملم  المنو   الس  

بنمم  األشممعن وضممم  مممني مني مم  ألمم  ةريمم  وا    ،مم   وجتمم  جعمم 

 Qصمني ام  وب م  وسم ت  السم  يف جنعم  مم  اللمب  وكمني   ،هنوج ني ب،هن، 
. و،ممني مممني  (2)أربعمم  ، مممني ،عممنيا آال  السمم  متمم  حلمم  بممنيلنو،  األعمم 

طلبمم  جعمم   ممم  معنيو،مم  أ  ،همم  بممام وعمم يني ومم و   Qاإلمممني  احلسمم  

  ورو  أ  ،هنوج مني مم  ولم ه وقمني  ممني: إننمني نحم  م،مني  ،هن،م  مني ا،ني

وتهنوج ممني   Nونصشمم  أ  تصممنع  بمم  مممثلام صممنع  بممنيب  رسمم   اهلل 

بعمم  اإلمممني  احلسمم  رجمم  ممم  آ  طلحمم  ووولمم يني وكممني  إذا وقمم  بمم  

                                                           

 .17 / 4رش  الن   ج/ ((1

 .50م نيت  الطنيلب / ((2
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بنمم  مسممم   ،ممني :ولمم يني وبمم  أممم  بطمم   قممن،يف كمم   قممنيل ا ممم 

  .(1)األ واج

  ؟م  تت   ،ني أخ  :احلس  قني  ه  ويف منض  ، خ  عل،  أخ

  .لت تل   مل :Qقني  اإلمني  احلس  

  .نع  :قني 

 وإ  مل  قممني  إ  ،كمم  الممذي أظنمم  وممنيهلل أشمم  بوسممني وأشمم  تنكمم، 

 .(2)ي ،ك  ي  وام أم  أ  ، ت  يب بن

وسممل    وأوصممنيه ب صممني،نيه  Qع مم  إل أخ،مم  احلسمم   Qثمم  أنمم  

،ممني أخمم  إا مهنيرقمم   :Q وكممني  ممم  وصمم،ت  لمم   إل،مم  م ار،ممن اإلمنيممم 

واا   والممم  بممنيب وقمم  سمم ،  السمم  ورم،مم  بكبمم ي يف الطشمم 

وأنمني أخنيصمم  إل اهلل عمهن   لعنيرف بمم  سم نيا السم  ومم  أ،م  ةي،م 

وانتظممن مممني حيمم       موبح مم  عل،مم  إ  تكلممم  يف ذلمم  بشمم  وجمم 

اهلل عممهن وجمم  وممرذا قضمم،  وغمضممن  وغسمملن  وكهنمم  وا لنمم  عمم  

ألجم ة بم  ع م ا  ثم  رةا إل قمن  Q ي رسم   اهلل رس،ني إل قمن جم

  ال مم   أجمم يت ونيطممم  بنمم  أسمم  وممنيةون  ينممني   وسممتعل  ،ممني بمم  أ  

                                                           

 .564عرش/ االثن أل م  ا ((1

 .158أ متنني  ((2
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  و،جلبمم   يف ذلمم  Nنكمم  تن،مم و  ةونمم  عنمم  رسمم   اهلل أ،ظنمم   

  وبممنيهلل أقسمم  عل،مم  أ   ن،مم  يف أمممني حمجممم  ة   و،منعمم نك  منمم 

كممني  و  بمم  إل،مم  أمممر ومممني   إل،مم  بويلمم  وولمم ه وتنكنيتمم  Qثمم  و  

وة  شممم،عت  عممم    مممم  اسمممتصله  وأيلممم  بم نيمممم  Qا،مممإلمن  

 .(1)استص و  ونص  إل،   علام م  بع ه

الل م   :بمرخناج وناشم  إل صمح  الم ار وموخنج و مني  Qث  أممن 

 . (2)س  نهيس عن   ورا مل أص  بمثل نيإا أمت

    نحبممم  مسمممم مني مظل ممممني صمممنيبنا مضمممط  امثممم  قضممم

وبلممغ أبممني ين،ممن    N ،نمم  ك،مم   مممني  و،مم  رسمم   اهلل وصممنير  ا،

النبمممو و مممنع ويممم  بمممني  العممم  ممممذي   اللممم  إل مسمممج  رسممم   

أهيمممني النمممني  ممممني  ال،ممم    :ويممم  ،نمممنيةي بممموع  صممم ت  Nاهلل 

  .(3)ونيبك ا Nمب،  رس   اهلل 

                                                           

 .198اإلرشنية  ((1

 .159أ متنني  ((2

 .2/432احلس  لل نا م،ني  اإلمني   ((3
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وكممني  لمم  ممم  العمممن سمم  وأربعمم   سممن   وأصمم،  النممني  

،عم  حيمنيذر مم  أمم  وقمني  قمني ل   ب يش  ل ونيت  وأ، نم ا بمو  معنيو،م  مل 

  .Q(1) ل   ُذ   النني  بم   اإلمني  احلس  ب  عن
  ثمم   لمم  إل قممن جمم ه رسمم   يف جت ،ممهنه Qواخممذ احلسمم  

ومنم  ممنوا  بم  احلكم   -كمام أوصمنيه بمذل   -ل،ج ة بم  ع م ا  Nاهلل

،ممني رب  :وجعمم  مممنوا  ، مم    ممم  ذلمم   وركبمم  أم،مم  يف السمم  

  ا، ،نم  و،م و  اإلممني  م  أ،م و  عمثام  يف أقصمي،جني ي  خمر مم  ةعم

واهلل ال ،كمم   ذلمم  أبمم ا وأنممني ا مم   Nيف ب،مم  رسمم   اهلل  Qاحلسمم  

 .  (2)وكنية  الهتن  ت    الس، 

و نيمم  بنم  أم،م  وممنوا  بم  احلكم  وسمع،  بم  )وذكن ال اق ي 

ومممن    :.. قممني  ابمم  سممع .العممني  وكممني  وال،ممني عمم  ا، ،نمم  ومنعمم ه

واقبمم  ابمم  عبممني   .(3)( : ال ،مم و  ممم  رسمم   اهلل أممم عني شمم  وقنيلمم

وا سم أتنيه ، ممني عم  بغم  و، ممني عم  مجم  تن،م ،   :ع  عني ش  وقني  مني

                                                           

 .565ال س  األو / -عرش االثن أل م  سر  ا ((1

 .50ت  الطنيلب، /نيم  ((2

 .37صلل اإلمني  احلس / ((3



 225 ..................................................... الهص  الثنيلن: ةراس  األم ا 

أ  تطه مم  نمم ر اهلل  وت ممنيتن أول،ممني  اهلل  ارجعمم  و مم  كه،مم  الممذي 

  .(1)ختنيو   وبلغ  مني حتب   واهلل منترص ألي  الب،  ول  بع  م 

ني شممم  البغلممم  الشممم بني  وق،نية مممني وذكمممن ا،سمممع ةي ركممم ب ع

ووتنييممني ال نيسمم  بمم  ). قمني : Kاألمم ،  ل، م ممني الثممنيا مم  أيمم  الب،مم  

حمممم  بمم  أيب بكممن و ممني : ،ممني عممم  مممني غسمملنني ر وسممنني ممم  ،مم   اجلممم  

. وقممني  مممني (2)األ ممن  أتن،مم ،  أ  ، ممني  ،مم   البغلمم  الشمم بني ؟ ونجعمم (

 :ا،إلمن مج  و،   ع  بغ  ،ني أ  بع  م  مرض: ،   ع  

 ملمممممممممم  تبغلمممممممممم جت

 

 ولمممممم  عشمممممم  ته،لمممممم  

 لمممم  التسمممم  ممممم  الممممثم  

 

 (3)وبنيلكممممممممم  متلكممممممممم  

وعممم  )قمممني :  (35   1ويف كتمممنيب ا،حنيسممم  وا،سمممنيو  )ج  

ني إ  األمنمم  بمم  قمم،  قممني  لعني شمم  ،مم   ماإلمممني  احلسمم  البصمم

؟ يممذا ا،سممر Nاجلممم : ،ممني أ  ا،ممإلمن . يمم  ع مم  إل،مم  رسمم   اهلل 

  يف ا  ممم  كتممنيب اهلل جمم  ذكممنه. و مم  وج تمم قنيلمم  الل مم  ال. قممني :

اسمتعني   Nقنيل  ممني ن منأ إال ممني ت منأو . قمني : و م  رأ،م  رسم   اهلل 

                                                           

 .52م نيت  الطنيلب  / ((1

 .38-37صلل اإلمني  احلس / ((2

 .564ال س  األو / -ثن  عرش سر  األ م  اال ((3
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قنيلمم : الل مم   .نك   يف كثممن م   ممم  نسممني   إذا كممني  يف قلمم  وا،شمممبشمم

 . (1)ال. قني  األمن : ورذ  مني ي  ذنبنني؟(

 .(2)ث  رم ا بنيلنبني  جنني ت  مت  س  من ني سبع   س ام

صممني   مم : اهلل اهلل  Qاة بنمم  ينيشمم  ا،جنيلمم   ولكمم  احلسمم  وأر

،ني بن  ينيشم   ال تضم،ع ا وصم،  أخم  اإلممني  احلسم   و م  إل الب ،م  

وةو  عن  قن ج تم  ونيطمم  بنم  أسم  رضم ا  اهلل عل، مني. ووقم  عم  

قممنه أخمم ه حمممم  بمم  احلنه،مم  وابنمم  ب  لمم : ر مم  اهلل أبممني حمممم  لمم   

ولممنع  الممنو  رو  عّمممن  ممني بمم ن   ونيتمم وعممهن  م،نيتمم  ل مم  يمم   

ولممنع  البمم   بمم   تضمممن  كهنمم  وك،مم  ال وأنمم  سممل،  اممم   

ومل،مم  أيمم  الت مم  وخممنيم  أصممحنيب الكسممني  رب،مم  يف مجممن 

اإلسمم   ورضممع  ثمم ي اإل،ممام  ولمم  السمم اب  العظممم  والغني،ممني  

 .  (3)ول   طب  م،ني وم،تني  ال ص   وعل،  م  اهلل الس  

أممم  أ  ،مم و  بب،مم  رسمم   اهلل  ولنمم  ابنمم   Qواإلمممني  احلسمم  )

وبضعت   بم  يم  بعضم   وال أمم  مم  االبم  بمنيألب  وال مم  المبع  

نع  مم  أمم  الصم ،   مبنيلك . وأمني ك ن  أمم  بب،تم   ولنم  وارثم  الشم

                                                           

 .امنيميف 38صلل اإلمني  احلس / ((1

 .160أ متنني/ ((2

 .565ال س  األو / -عرش االثن سر  األ م   ((3
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وإ ممني لءثمم  كممام ور   Nال ارثمم  ال م،مم   ممم  أب، ممني  Pالطممنيين  

بكمن وعممن  أبم  . وكمني سل،ام  ةاووة. وممني خمصما لعم ممني  ا،مرا 

بمام البنم  كم  ممن ام  Nو،ام اسمتوثنا بم  مم  الم و  يف مجمن  رسم   اهلل 

ممم  احلمم  يف يممذه احلجممن . وة  ذلمم  عمم  رأهيممام يف صممح  إر  

الهنوج  م  الع منير. وا،سمول  ال تمهنا  حمم  اخلم ف بم  و  مني  اإلسم   

إل ،مم   النممني . وكممني  لكمم  ممم  عني شمم  بنمم  أيب بكممن ومهصمم  بنمم  

 ارث مام صمح  عم  بنمني  -التم  ةوم  و، مني  Nعمن يف مجمن  رسم   اهلل 

 ممم  ثنتممني ا أل ممام سمم ام وسممبع  اثنمم  ممم  واممم  سمم   -كممهنوجت 

ب . أمممني سممع  النسمم يممذه عمم   ن،ت نيسممم الممثم  كل مم  وللتسمم . تسمم 

احلجممن  ا،  سمم . ومممام ال نعلممم  اة  عمم  التح ،مم   ولممتك  واسممع  

قممنا  وإال ولمم،ك  ورثمم  الصمم ،   بح،ممن تكهمم  الثنمم  وسممبع  

الطنيين  قم  أذنم ا أليب بكمن وعممن بنيلم و  و، مني. وإال ومامذا غمر ذلم . 

 .(1)(بون  كني  األم  بنس   اهلل وب،ت  Q وعل،نني أ  نعءف للحس 

ن  عبم  اهلل بم  سملم  نعمنيه لهن،منية مه يف البصم نعم  وكني  مم  المذ،

لنممني  وأبمم  بكممن  وصممنج احلكمم  بمم  أيب العممني  الث همم  ونعممنيه وبكمم  ا

،مم   ذا  مممن،  وسممم  الضممج  و نيلمم  لمم  امنأتمم  ق،سمم  بنمم  سممصني  

الث ه،مم  مممني  اإلمممني  احلسمم  واحلممم  هلل الممذي أرا  النممني  منمم   و ممني  

                                                           

 .36صلل اإلمني  احلس / ((1
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مممني اسممكت  وحيمم  و مم  أراممم  اهلل ممم  رش كثممر وو مم  النممني  بم تمم  

 . (1)خرا كثرا ،نم  اهلل مسنني

المنع  التم     مم  أكمنكمني Q وينني ،ن  البنيمن أ  اإلمني  احلسم 

أنعم ني اهلل ع  ا،سلم  عنيم  وع  أي  الك و  خنيص   سلب ني اهلل ممن   ،مني 

 ن  ة،  اهلل ج  ج ل .مو،   م  نهنعني  تلكإل وابتعنية ع  نص

 إل معنيو،مم  وبمم ال   Qأمممني عنمم  وصمم   خممن ووممني  اإلمممني  احلسمم  

إنممني هلل )  ن،ع  واةةاب اإلسمم م،مممم  أ  ، مم   مممني تهءضمم  السممن  والشمم

ا،مإلرخ  وممن   الطمني عم  عبم     ،مذكن مجلم  مم (وإنني إل،  راجع  

اهلل بممم  عبمممني  أنممم  قمممني : واهلل إا لهممم  ا،سمممج  إذ كمممن  معنيو،ممم  يف 

نا  وصنجمم  ونيختمم  بنمم  قنضمم  ممم  منا  وكممن  أيمم  اخلضممماخلضمم

خ خمم  مممني و نيلمم : رس  اهلل ،ممني أمممر ا،ممإلمن   مممني يممذا الممذي بلغمم ؟ 

إنمني هلل وإنمني إل،م  راجعم     :اإلممني  احلسم  بم  عمن  و نيلم  قني : م  

ثمم  بكمم  وقنيلمم : مممني  سمم،  ا،سمملم  وابمم  بنمم  رسمم   اهلل  و ممني  

معنيو، : إنم  كمذل  وأيم  أل  ،بكم  عل،م   و،مني بلمغ اخلمن عبم  اهلل بم  

بمم   العبممني  ةخمم  عمم  معنيو،مم  ونيسممت بل  معنيو،مم  ب  لمم : أعلممم  ،ممني

و مني  لم : ألمذل  كمن  ،مني معنيو،م ؟  ؟تم يفعبني  أ  اإلمني  احلس  قم  

قني : نع   و مني : واهلل ممني م تم  بنيلمذي ،مإلخن أجلم  وال مهنتم  بسمنية  
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 مهنتمم   ولمم   أصممبنني بسمم،  ا،نسممل  وإمممني  ا،ت مم  ورسمم   رب

 اهلل تلمم  ا،صمم،ب  ورومم  تلمم  العممني،   ثمم  بسمم،  األوصمم،ني  وجممن

  إال وجمم ت  العممن   و ممني  معنيو،مم : وحيمم  ،ممني بمم  عبممني  مممني كلمتمم

 .(1)ع ا  م

احلسمم  بسممب  وكممنه النممر السمماموي ب صممه  إمنيمممني قتمم  اإلمممني   -

ورغبمم  معنيو،مم  لت ل،مم  اخل ومم  إل ،هن،مم  ل،صممه  رشع،ممني ويممذا مممني ،تنممنيىف 

 اجل  ل،هن،  ب و  مننيي .

،ن  البنيمن أ  ا، نيرنم  بم  اإلممني  احلسم  بم  عمن ومعنيو،م  بم  

  :بنيةيتأيب سه،ني  ق  تتلصا 

 مْاوية Qاحلسْ اإلما  

،نوممم  اللثمممني  ل،كشممم  الطغمممني  

 .و، ،  احل  عل،  

،غطممم  عممم  الطغمممني  و،نصمممب   

 .لنرصت 

مطبمم  لل ممنآ  الكممن،  والسممن  

ن،ه   يف مج،مممم  مالنب ،مممم  الشمممم

ا، اقمم   وكممني  خل مم  ال ممنآ   

 .Q وعن N وحمم 

خمممنيل  لل ممنآ  الكممن،  والسممن  

ن،ه   إال ممني نم ر عم  مالنب ،  الش

ناة  مني بنيطم   وكمني  كلم  مم  ،م

 .خل   الش،طني  وأب  سه،ني  وين 
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 .ي،و ل ت  احلس  .ي،و لث ر  احلس 

ه  اسمممممتص   منصمممممب  وذكمممممني

ن العلمم  والعمم   مللصمم   ونشمم

 .يف األرض

ه للهسممنية  اسممتص   منصممب  وذكممني

 .يف األرضن الظل  مونش

 

أمب  ا،سملم   كنيوم  وعم  مم   

 .التنير،ا

 .أمبت  طني ه  وأبغضت  أخن 

نسمممب  مممم  أرشف األنسمممنيب ومل 

 .،سج  أم  من   لصن 

ن  وعبمممنية  مامتمممني  نسمممب  بنيلشممم

 .األصنني 

 

مع،مممنيره للمممم ر مع،مممنير ة،نممم  

 .بح  ،نت   احل 

مع،نيره للم ر مع،نير ةن، ي بحم  

 .،نت   البنيط  أو م  ،ناة ب  بنيط 

،تممنيب  األممم ا  و،عنيجل ممني بتع مم  

واضممعني مصمملح  اإلسمم   يمم  

 .العل،ني

عممنيل  األممم ا  بمكممن ،هتعمم  و،

 وخمم اع واضممعني مصمملحت  يمم 

العل،مممني عممم  مسمممنيب مصممملح  

 .ا،سلم 

التمممني  بكممم  الع ممم ة  التهنامممم 

         .وا، اث، 

غمممم ره التممممني  بكمممم  الع مممم ة 

وا، اث،مم  وخنيصمم  التمم  ،نايممني 

 . اسءات،ج،نيتتتعنيرض م  
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 أمحددد الصدداي َدد  َّددر   دد  اإلمددا  السدديد كأي َدد حة الْالمددة

 :(1عاحلسْ 

 اإلمممني  يمم و صمم ب  تتننيسمم  ممم  قسمم   ا، اقمم  Qللحسمم   -

 ذلممم  لمممته   الع ممم   بعمم  تكممم  ومل الطنيعممم  ا،همممءض وا،نجمم 

 . ا،لتهنم غر  ا، نب وخنيص 

ة الممذي ا،حصممل  والنت،جمم  الن ني ،مم  متثلمم  بن،مم  االستشمم ني -

التمم  مل تكمم  ظنوومم  متمم ون  عمم  العكمم  بنينمم  نتني جمم  بعمم  الشمم نية  

 .م،ن كنين  نتني ج ني مثمن  Qس  م  ش نية  احل

عل،مم  نت،جمم   ا  لمم،  الصمملل كممني  بنغبمم  اإلمممني  بمم  كممني  جمممن -

ا، مهم  مم  معنيو،م   ا،بمنيةرا  -الهمت - ج،يف متهنلمهن  وو،م  االنشم ني 

نا  المذم  مشمب تم  أكل مني يف جم،يف اإلممني التم  آ Qاحلسم  جتنيه اإلمني  

 عمم  ،ت اولمم ا ن، مالسمم الكتمم والتبممني  ا، قمم  عمم  الصممه   ال ل،لمم  و

تمم  ممم  لوا Q اإلمممني  ب مم ر  تشممك  كنينمم  والتمم  األ،ممني  ممم ار

مضمممنيم،ن ني أ  بعممم  رجمممنيال  الك وممم  ،سممملم   اإلممممني  أسمممرا إل 

اإلمممني  ) N اهلل رسمم   قمم   سمممع ا الممذ،  ممم معنيو،مم  وقمم  ق وممم  

مل ،هعلم ا مممني وجم  علمم،    (احلسم  واحلسمم  سم، ا شممبنيب أيم  اجلنمم 
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إنممني واهلل مممني ثننينممني عمم  أيمم  الشممني  شمم   :لقممني  بعمم  الصممل -أ  ،هعلمم ه

أصممحنيب احلسمم  ،تسممنيب    إل اجلنمم  ويمم  األقمم  عمم    .......وال نمم  

ويمم    احلسمم  وعمم ةا وإمكنين،ممني   حممم وة  عكمم  أصممحنيب اإلمممني

األكثممن عمم   وعمم ةا وإمكنين،ممني   عنيل،مم  ويمم  جمم،يف متكنيممم  ممم  

 ،مني - وب مني ه الم ،  الم   سمه  عم  ا،ءتم  األثمن -الننيم،  العسكن،  

 وجمم ة -أبممني سممع،  إذا كنمم  إمنيمممني ممم  اهلل ولِمم   جيمم  أ  ،سممه  رأ،مم  

الكنمم ي أو غممره ممم   مجممن - عنمم ك  و، ممني احلكممم  تلتممب  ع اممم 

طن،م   -إلمن ا، نب  مل حيتم  ا، قم  و مني  السم   عل،م  ،مني ممذ  ا،م

عمن مثم  قم   م سم  وخمن   سمصطت  -للحسم   والش نية  مل ،ك  م ،م

 لك  م س  ته   وأنت  مل ته م  .السه،ن   

 (لت تلممم   مج،عمممني)لممم  ممممنيربت  مل ،بممم  شممم،ع  إال قتممم  أي  -

  .وبش نية  احلس  ثب  ذل 

واهلل الممذي صممنع  اإلمممني  احلسمم  خممر ممممني طلعمم   :Q البممنيقن –

 عل،  الشم  أي مهظ ال ،  وا،ذي . 

مهممظ  Qمهممظ المم ،  بصمملح  واحلسمم   Qاإلمممني  احلسمم   –

 .ال ،  بنيستش نيةه

أممم  أصممحنيب اإلمممني  احلسمم  بممذنب   بعمم  ومم ا  األوا   –

 .وت صري 
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 .Qب  ر  اإلمني  احلس   Nتنبو النب   –
)..احلممر  لمم   النممني   Qإل اإلمممني  احلسمم   Q احلسمم  كتمم  –

 ي  االلتبني (.  

 :َياَيا Qان صاك اإلما  احلسْ 

 Qاحلسمم  نو  بمم  اإلمممني  مبعمم  ع مم  معنييمم   الصمملل ا،شمم
قصر نسمب،ني أعلم  معنيو،م  غم ره بمام اتهم  عل،م  كمام ممن ومعنيو،  ب ق  

ن وكممنه وس،نيسممت  أمممني  النممني  أنمم  جممني  ل،تممومن ميف مممت  البحممن  وانتشمم

ولمم،  ل،صمملل و،نعمم  شممإلو  ا،سمملم   وكنينمم  رة  الهعمم  ثمم ر  

تمم  والغمم ر  ن  ينممني وينممني  وسممص  عمنير  اسممتطنيع أ  ،متصمم  بنيلممنتشم

وامممم  يف مج،ممم   والسمممج  والنشمممنيو   م،مممن أ  منطممم  الطغمممني 

ومموم  ا،سمملم   بعمم  ومم ا  األوا  بممام اقءومم ه ممم  ذنمم    العصمم ر

 Qبم ممني  اإلمممني  احلسمم     بمم  ةوعمم ا ثمنمم  غنيل،ممني  وأمسمم ا سمم، وع
الممذي كممني  ،عممنيل  األممم ر و،نظممن حل،ممني  ا،سمملم  بمنت مم  ال قمم  

والممذكني   واة  ،ممن  اإلمممني  السممنيم  اإلسمم م،  م ،ممو  بمم  أنصممنيره 

االمتجممنيج بمم أ ،تصممنيع  رو،مم ا رو،مم ا  لكمم  اإلمممني  مل وحمب،مم   وأ  

،سممتعج  األممم ر ومل ت مهمم  منيلمم  النممني  اجل ،مم   ا،تصممه  بنيلتممذمن 

نف بحممذر موالثمم ر  عمم  النظممني  األممم ي بنيختممنيذ قممنار للثمم ر   بمم  تصمم
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أكثممن منصممني منمم  عمم  م،ممني  ا،سمملم  رغمم  اسممتع اةي  لممذل   لكمم  

تصمم  بمصمملح  ا،سمملم  لقمممني  وج مم  نظممن أخممن  بع،مم   ا،مم   ت

إل  Qاحلسمم    سممل،ام  بمم  عة اخلهناعمم  اإلمممني  العل،ممني  و مم  قصمم
إ  تعجبنممني )ا، ،نمم  ا،نمم ر  يف مجلمم  ممم  أول،ني مم   وصنيطمم  اإلمممني  قممني  : 

مني مم  ألمم  م نيتمم  ممم  أيمم      ممم  ب،عتمم  ،عنيو،مم  ومعمممال ،ن ضمم

العممنا  وكل مم  ،وخممذ العطممني  ممم  مممثل   ممم  أبنممني    وممم ال،   سمم   

ن  وأيمم  احلجممني  ثمم  مل توخممذ لنهسمم  ث مم  يف مشمم،عت  ممم  أيمم  البصمم

الع   والمظني مم  ال ضم،  ولم  كنم  إذ وعلم  ممني وعلم  وأعطمني  ممني 

أعطممني  ب،نمم  وب،نمم  ممم  الع مم  وا،،ثممني  كنمم  كتبمم  بممذل  كتنيبممني 

ن  وا،غمنب أ  يمذا األممن لم  موأش    عل،م  شم  ةا مم  أيم  ا،شم

ولكنم  أعطمني  يمذا ونضم،  بم  مم  ن مم  بعم ه كمني  األممن عل،نمني أ،سم

ق لمم  ثمم  قممني  وممهنع  عمم  ر و  النممني  مممني قمم  سمممع  إا رشطمم  

ل    رشوطمني ووعم    عم ا  ومن،مت   أممنيا إراة  إطهمني  نمنير احلمنب 

حتم     كم  ممني يننيلم روم ارا  مذه الهتنم  إذ مجم  اهلل كلمتنمني وألهتنمني وم

  ووعمم  ال ن مم  مممني ب،نمم  وب،نممإل  قمم م  يممنيت  واهلل مممني عنمم  بممذ

احلممنب جذعمم  وأذ    أ  أشممصا إل الك ومم  ومموخنج عنيملمم  من ممني 

وأظ مممن و، مممني خلعممم  وأنبمممذ إل،ممم  عممم  سممم ا  أ  اهلل ال هيممم ي ك،ممم  
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  أو تننيسمم  ال ضممع،  مو،بمم و سممل،ام  يممذا أنمم  قمم  نسمم  (1)اخلممني ن (

ال ني ممم  يف األممم  ممم  ت ممنيع  وخ،نينممني  وممم  غمم ر ظ ممن عمم  السممنيم  

وبمنه  ال قمم  ال خيلم  مم  عنيطهم  وانمم ونيع  مم  األعم ا  واألصم قني  

علمم،   خطمم ا   غممر ممم رو   ولكمم  اإلمممني  يمم أ ممم  روعمم   وتمم 

ا،نملمم  ال نيةممم   ومممني ،نبغمم  علمم،   أ  ،عملمم ه مممإلم  إ،ممنيي  بممنيلتحن  

عنمم مني تكمم   الهنصمم  م ات،مم  وأعطممنيي  ا،صطمم  احلممني  ،ممني ،عملمم ه 

تنممني  وممم  نعنومم  أمممني بعمم : وممونت  شمم،عتنني وأيمم  م ة)خمنيطبممني إ،ممنيي  

بنيلنصمم،ح   والصممحب  واالسممت نيم  لنممني وقمم  و ممم  مممني ذكممنت   ولمم  

كن  يف أمن احلهن  مم  الم ن،ني  وللم ن،ني أعمم  وأنصم   ممني كمني  معنيو،م  

بوبو  من  بوسمني  وأشم  شمك،م   ولكمني  رأ،م  غمر ممني رأ،مت   ولكنّم  

أشمم   وإ،ممنيك  أا مل أرة بممام رأ،ممت  إاّل م مم  ةمممني ك   وإصمم   ذا  ِ 

ممم   ب،مممنُِك   ومممنيت  ا اهلل  وسممملم ا األممممن هلل  والهنمممم ا ب،ممم تك   وُكه 

ا   ممم  وممنيجن  أ،مم ، ُك   متمم  ،سممء، ممم  أ   أ يب كممني  ل  ب ممن   أو ُ،سممء 

   اهلل لم  رسنمني إل،م  بنيجلبمني  والشمجن   ثن  أ   معنيو،  سم،ن األممن  و محي

ضممنيِ  ... مممني شممكك  أنمم  سمم،ظ ن  إ  اهلل ال مع مم  حلكممم  وال راة  لِ   

ول،ك  كم  رجم  ممنك  ِملسمني  مم  أمم   ب،تم   ممنيةا  معنيو،م  م،مني   

ور  هيل  ونحم  وأنمت  أم،مني   سمولنني اهلل العهن،مم  عم  رشم نني  وا،ع ن م   
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  الممذ،  ات مم ا والممذ،  عمم  أمننممني  وأ  ال ،كلنممني إل أنهسممنني  وممر  اهلل ممم

طمم  و مم  أوضممل اإلمممني  مممني كممني  مممب ام  وأوضممل اخل (1)يمم  حمسممن  (

تبنيع ممني  وألغمم  اشممتبنييني ،ظ ممن يف كمم  ااةن،مم  وا،سممت بل،  ال اجمم  

العص ر  أال ويم  جمم عم  مم  التسمني ال  مم   الصملل أجمنيب عم  

أبن يممني يف يممذا اخلطممنيب  كممام وقمم  امممتا جلممنيج األوكممنير ممم  ِقب مم  

ن وسمم  ل   وقمم  مسممل،ام  بط،بمم  خممنيطن وجعلمم  ،سممتل  ا،هممنيي،  ب،سمم

  ر طم  مسم  عم  مم ،ن اإلممني  قمني  :ع   األستنيذ الهنيضم  الم كت

 إلم،   أعلم  مم  النضمني -تمن  كمام- Q احلسم و   أعطنيي  اإلممني  )

إذ  وممم  احلمم  أ  ،سمممع ا و  ممم ة   وذوو الب،مم   أيمم  شمم،ع  أ مم 

لمم  و،ممومتنوا بممومنه  و،ك نمم ا عنمم مني ،ن،مم  مممن    ثمم  بمم  ممم  أنمم  مل 

 مم  المم مني . ،صممنيلل معنيو،مم  عمم  ضممع  وال عمم  عجممهن  وإنممام أراة م

ن مناسمني  مول  ق  أراة احلمنب ،مني كمني  معنيو،م  أشم  منم  قم    وال أعسم

ثمم  طلمم  إلمم،   أ  ،نضمم ا ب ضممني  اهلل و،ط،عمم ا السمملطني   و،ُكّهمم ا 

ُ  عنمممُ   وأنبممموي  بمممو   مل ،هعلممم ا ذلممم  آخمممن الممم ين  ولممم   أ،ممم هي 

،ستسمملم ا لعمم وي  يف غممر م نيوممم  وإنممام يمم  انتظممنير ال ممم   يمم  

إل أ  ،سممء،ل األبممنار ممم  أيمم  احلمم   و،ممن،ل اهلل ممم  الهجممنير انتظممنير 

ني مني وحيم  م،ن مني  بّ ،مإلي  للحمنب مم  ،مويت إأي  البنيط   و م  إذ  هي
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و،ممومني  بنيلسممل  ا،إلقمم  متمم  ،سممءحي ا وحيسممن ا االسممتع اة وممم  

ألمم  أمنيمني عم  ممني حيم  ، ري لع  معنيو،  أ  ،من،ل اهلل منم  وتسمت ب  ا

 -تمن  كمام -   وكمني  بننمنيم  احلمهنب مم  أو  نشموت  ا،مإلمن مني صنيحل 

عممن   بنمم  ممم  اإلمممني  طنيعمم  تع ،مم   وال و،مم  نمعسمم ال ا،سممر واضممحني

  مواالنتظممنير يف سممل  وةعمم  متمم  ،ممإلمنوا بممنيحلنب و،ثرويممني  ومضمم

أمن احلمهنب عم  ذلم   وجعم  الشم،ع  ،ل م  بعضم   بعضمني ،تمذاكنو  

جممنيو و  بمم  ممم وة أممم ري   و،سممجل   عمم  معنيو،مم  ووالتمم  مممني ،ت

. و،ممن  (1)احلمم  والعمم    و،نتظممنو  أ  ،ممومني  اإلمممني  بممنيخلنوج(

، نيبلم  مم  ال وم  الكم يف  يم  البنيمن ينني أ  يذا ال،   الت  جمن  بم  ا

، بلمم   والتمم  للمنملمم  ا االسممءات،ج، ل ضمم   ا،ضممنيم   ،مم   ونيصمم 

بصم ر  تهصم،ل،   وب ا،م  لع م  ج ،مم    Qاحلسم  أوصمل عن مني اإلممني  

 -أنمني-وأعت م  ) ي  خر مني اعت م  بم  الم كت ر حممم  الصمغر يف ق لم :و

اإلممني  احلسم  و،م  يمإلال  ال وم  مم  أيم  الك وم     ل م أ  ال،   الذي

وسممم  مممن   مممني سممم   وقممني  ممم  مممني قممني   ورسمم  ممم  خط ممت    يمم  

ال،   الذي أنشم  و،م  احلمهنب السم،نييس ا،منظ  لشم،ع  عمن وبن،م   ُنظ م   

، ،نمم  يف ذلمم  ا،جلمم   وأصممبل اإلمممني  احلسمم  ر ،سممني لمم   احلممهنب يف ا

وعممنية أرشاف أيمم  الك ومم  إل ممم  ورا يمم  ،نب مم    بنيلنظممني  اجل ،مم  
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واخلطمم  ا،نسمم م   وهي، مم    مممذا السممل  ا، قمم    وحلممنب ،مكمم  أ  

و،ممن   .(1)تثممنير ممم  ،ممويت األمممن برثنير ممني ممم  اإلمممني  ا، مم،  يف ،ثممنب(

  أ  ،كم   معنيو،م  قم  شم  را حم  يمذه األخبمنير أن  م  ا،حتممالبنيمن 

ممم  ِقب مم  ع، نمم  التمم  مممل  ممني العبممنية وجعل ممني سممببني إضممنيو،ني ،ضممنيف إل 

  .Q احلس  مني ي اجس  بنيلتعج،  ل ت  اإل

 :واملسلم  صفات ُمْاوَية وأفْال  املةافية لإلَال 

إ  التعممنض لصممهني  معنيو،مم  خيلمم  بمم  أط،ممنيف ا،سمملم  أم،نينممني 

تحمنج  وقم  تتصمذه ا،مذاي  اإلسم م،  ممنية  خصمب  لك،م  ن عني م  ال

اال نيمممني  بمم  بعضمم ني الممبع   و،ممن  البنيمممن أ  ُتمم رج أعممام  

وأوعممني  معنيو،مم  عمم  طنيولمم  البحممن والتمحمم،ا العممنية  والعلممم  

ن،ع  اإلسمم م،  ا،سممتن   إل ال ممنآ  الكممن،  موا، ،مم  بم ،ممني  الشمم

ة،ممني  األخممن   أو م ممني،،  ن،ه   أو م ممني،،  األموالسممن  النب ،مم  الشمم

مم  وج انمم  يف عممنض أوعممني   ع  خيتنيريممني ا،طلمم  ،إلسسمم ني ممم  نهسمم  و،ه 

معنيو،مم  عل، ممني ولمم،حك  بنهسمم  عل،مم   ومممني وضمم  البنيمممن يممذه 

ا، ممنير  ، ممنير  بمم  شصصمم،  السممل ك،ني   ممذا اإلسمم نيب إال ل،جعمم  
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ول،ممني  عمم    نت مم  ال قمم موشصصمم،  معنيو،مم  ب Qاحلسمم  اإلمممني  

ني معنيو،مم  بعمم   مميف معنيو،مم  والتم  قممني   Qاإلمممني  احلسمم   مصم اق،  رأي

يت بعم  ممني والصلل وامذا كمني  ،هعم  معنيو،م  لم  مل ،مت  الصملل ووم،ام ،م

 أسعه  ب  ا،صنيةر:

 :إماك  الف ْ وافْيل الْصبية َ  القبامل -1

سصن ج  ه إلثمنير  الهمت  بم  قبني م  العمنب ا،سملم  وم،ام ب،من   

م،من جمّذر وم،ام ب،ن مني ، ا  مم  ج م  أخمن م  ج    وب،ن   وبم  ا،م 

وا،تننيقضممني  بطممن  ون،مم  مشممتبك  بطن، مم  ال ،مكمم  مل ممني  بظنمم   الهتنمم 

أنم  ،ن مذ سمملطنين  مم  مغبم  ثمم ر  ت مني  ضم ه ومم،ام إذا اسمت ن ا،سمملم    

 وكممني  خت ومم  أكثممن مممني ،كمم   ممم  الشمم،ع  واخلمم ارج بنيل رجمم  األول

و،مني )ن الم كت ر أ م  أمم  وقم  ذكم وبع ي  ش   مم  ا،صمنيوف ا،م ا 

و  األم ،ممم   اخل وممم  عمممنية  العصمممب،  إل منيممممني كمممام كنينممم  يف 

.. وعممنية النممهناع يف اإلسمم   بمم  ال حطنين،مم  والع ننين،مم   وكممني  .اجلنييل،مم 

يف كمم  قطممن عمم ا  ومممنوب بمم  النمم ع   واختممذوا يف كمم  صمم   

أسمممنيم  خمتلهممم   وهممم  خناسمممني  كنينممم  احلمممنب بممم  األ ة ومتممم،   

ولمم   ،من،مم   واةخممنو  عمم ننين،    ويف الشممني  كنينمم  احلممنب واأل
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وأجمم    (1) بم  كلمم  وقمم،   واألولمم   ،من،م   واةخممنو  عمم ننين،  (

ناع بمم  عممنب اجلنمم ب وعممنب الشممام  يف الك ومم   ومل ،هتمم  ن مم  مالصمم

و   ،سممع  و مم  كممني  كممام ، مم   ول ممني)الهتنمم  إل األرس  األم ،مم  ذا ممني 

 خمتلممم  ومممنوع األرس  األم ،ممم  بني، ،نممم  إل أ  ،ممم خ  ال ط،عممم  بممم 

ن العممنا  ضمم  م  )ويف العممنا  تعصمم  ،ضمم(2)  عمم  شمم كت  (مضمم ل،

ن من  بمم  واضممط   مضمممضمم  مضممالمم،م   ويف الشممني  تعصمم  للمم،م  

و مم  ). ومل ،كتمم  بممذل  (3)ن(مومل ،هممنض عطممني   ل مم،   ويمم  ممم  مضمم

نيل،ممم  إل اسممتغ  شممعنا  ب طمم  إلثممنير  التام،ممهن العنقمم   و،مم ع  وال  أق

إم،ممني  النهنعمم  اجلنييل،مم  يف ال ب،لمم  ال  ،ممم   كنيلممذي منيولمم  وم  مم  بمم  

األو  واخلممهنرج م،ممن طممن  مممني  نيج،ممني بمم  يف اجلنييل،مم  ممم  الشممعن 

  كممام مممنض الشممنيعن األخطمم  التغلبمم  (4)(وطنممم  يف الغنممني  السمم،نييس
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قبممني  ا، ممنيجن،  ممم   Qشممنيعن الممب   عمم  األنصممنير حمبمم  اإلمممني  عممن 

 :(1)جل يف اوشني  الهتن  ب،ن    جني    قني  قن،يف ون

،يف  بني،كممنيِرِ  ُكل  ممني ب مم   ُقممن  ي   ذ 

 

امِ ممِ  األنصممنير  مم   ع   واللممإُلُ  حت 

وبمذل  حت مم  لمم  يم وني  يف آ  واممم  ويمم  إشمغني  قب،لتمم  قممن،يف  

 Qللممتصلا ممم  التهكممر بس،نيسممت  واالنت ممني  اخلهمم  ممم  شمم،ع  عممن 
 لطت  م  اخل ارج وغري .وأنصنيره وم  ك  م  ،ناه مننييضني لس

 إحكا  السيطر     َي  املاف: -2

أو  مممني قممني  بمم  معنيو،مم  بعمم  الصمملل يمم  ن مم  ب،مم  ا،ممني  ممم  )

الك ومم  إل ةمشمم   و اة يف جنا،ممني  أيمم  الشممني  ومممّ  ممم  جنا،ممني  

يف رشا   م،ممن سممصن ب،مم  ا،ممني  إل تنه،ممذ س،نيسممت ( 2)(أيمم  العممنا 

األرض هلل  وأنمني )مم  قم لمممم  يف ذلم  عم  الذم  و،من  أ  لم  احلم  

  (3) (  تنكتم  و م  جمني هنخل،ه  اهلل  وام آخذ مم  ب،م  ا،مني  و م     وممني 

م،ن أوتم  لنهسم  وتم   وأخمذ ،عمم   مني بوسم أ مممني أوتم   م،من أممن 
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نور  إرسممني  العملمم  الذيب،مم  والهضمم،  إل معاملمم  يف ال ال،ممني  بضمم

ني  لله ممنا  وأليمم  الشممني  ل،حتجن ممني لنهسمم   واسممتص   س،نيسمم  احلنممم

انظممنوا إل ممم  )الك ومم  وخنيصمم  شمم،ع  اإلمممني  عممن  و مم  كتمم  لعاملمم  

ممم  المم ، ا      أنمم  حيمم  عل،ممني وأيمم  ب،تمم  وممنيحم هقنيممم  عل،مم  الب،نمم

لم ا  وأس ط ا عطمني ه ور قم   ومم  ا متمم ه بمم اال  يمإلال  ال م   ونك 

 .(1)ي م ا ةاره(اب  و

 منممني  بنمم  ينيشمم  وعممم  ال)واسمتمن يف  جمم  يمذا متمم  جتمنأ 

 Qمتمم  ،بممني،  احلسمم   Qاحلسمم  ،عممني ممم  العطممني  بعمم  ووممني  اإلمممني  مج
. يممذا مممني وعلمم  ممم  اله ممنا  وأيمم  الك ومم  وشمم،ع  (2)ل،هن،مم  ومم،ام ،ممهنع (

يف اجلنينمم  ا، نيبمم  جعمم  )وبنمم  ينيشمم  ولكمم  مممني وعلمم   Qاإلمممني  عممن 

  (3)معنيو،  أيم  الشمني  يف بحب مم  مم  النخمني  والعم،يف ا،مءف البمنيذخ(

م  نصموذل  ل ع  ن   إل،م   وضمام  طمنيعت   العم،مني  م،ثبم  أق امم   و،ه 

 لصنيلل س،نيست .

أمني يبنيت  وحم   وال ممنج ولم  ،ممن بنيلتمنير،ا أغمنب من مني  و م  

ن وخناج ممني  متمم  اسممتت  لمم  األمممن مويمم  عمممنو بمم  العممني  مصمم
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ون   العبمنية والمب ة  وويم  ال بني م  يف الشمني  ممني جيعل مني ت ال،م  وال   

عنيملمم  عمم  العممنا  )اصممط     ا   ممني متمم  الن ني،مم   وكنيتمم   ،ممنيةمطل

وأمممني  أ  ال ، سممم ا بمم  الصممهنا  والب،ضممني   وكتمم  ال عاملمم   

مسمم  الصممغر  وقمم  حمممم  قممني  المم كت ر   (1)ا،سمملم  ذيبممني وال وضمم (

يف  ل م  ُغلِم   أيم  العمنا )أمج  األسمتنيذ ول منيو   يمذه احلمني  ب  لم : 

.. وضمممنيع ممممن   ةخممم  األرايض التممم  . مممم  أيممم  الشمممني عاع ممم 

اسممت ل ا عل، ممني  وصممنير علمم،   أ  ، بلمم ا بمموج ر يمم  وتممني  م ا مم  

أس،نيةي   وكمنين ا مغلم ب  عم  أممني   تغلمب   عل،م  تلم  الصم قني  

التممم  يممم  حمتمممنيج   إل، مممني  والتممم  يف أ،ممم ي األمممم ،  خته،ه مممني أو 

   وأ  ني  نممرا ث مم،إلغني يممني  ومم  عجمم  أ  ،ممنوا يف ممكممم  أيمم  الشمم

  إلوالمهمنصممم  بمذلممم ... عمممممني  ،سمم،متمم  سممنح    ،تممويب ا ل وعمم

اسممتعام  سمملطني    وأممم ا  ال ولمم  تممذي  إل ج،مم ب عمم ة قل،مم  ممم  

أ    والنت،جمم  الن ني ،مم  يمم  (2)النممني   ب،ممنام ال حيصمم  غممري  عمم  ا (

سصن ب،م  ا،مني  ،ممرب معنيو،م  تسمصرا ةق، مني ،ممنل مم  ،شمني  و،منم  

  ا،مني  الكثمر لغمنض ب ني م  يف السملط   ولغمنض الغم ر م  ،شني  وهيم

بوع ا مم   ونت،جمم  العطني،ممني وامبممني  يممذه ظ ممن  طب مم  ممم  ا،تصممم  
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   سم   أ م  و مم ا لعبم  معنيو،م  الس،نيسم،  وجتمنيوب ا ما،نو   ال لشم

مع ممني ل ممني  النخممني  االقتصممنيةي الممذي ،غممر م،ممني   نحمم  الءو،مم   

كمم    ممم  ا،مم ال  أليمم   ومنممم  طب ممني  كثممر  ممم  ذلمم   إمممني

 الب،   أو نت،ج  ع   التهكر    وظلم ا.  

  :Qواإلما   يل  Nيد الةبّ   ياتق الروااَ ال -3

سم  عمن الصمغر يف كتنيبم  اإلممني  ذكن األسمتنيذ الم كت ر حممم  م

: و مم  جنمم  معنيو،مم  135احلسمم  را مم  التصطمم،  النسممني  صممهح  

 ي  بممنيألم ا  الطني لمم  ممم  طني همم  ممم  ذوي الضممام ن ا،نهنوعمم   وأممم

أجمم  اخممت   األخبممنير ونحمم  النوا،ممني  ضمم  أمممر ا،ممإلمن  وأيمم  

ذكممن شمم،صنني أبمم  جعهممن اإلسممكنييف أ  )بمم  أيب احل ،مم : اقممني   Qالب،مم  

معنيو،مم  وضمم  ق مممني ممم  الصممحنيب   وق مممني ممم  التممنيبع  عمم  روا،مم  

  الطعمم  و،مم   والممنا   منمم   وجعمم  مصمم  وت Qأخبممنير قب،حمم  يف عممن 

 مثلم   ومنيختل  ا ممني أرضمنيه  ممن  : أبم  يف  عم  ذلم  ُجعم  ،نغم  م

ين،ممن   وعمممنو بمم  العممني   وا،غممر  بمم  شممعب   وممم  التممنيبع  عممنو  

وكنينم  امبمني  الطني لم  تعطم  بسمصني  من طم  النظمر ممذه  (1)ب  الهنبر(
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وممءا   عمم  رسمم   اهلل بممام مل ، مم   ممم  أجمم  ت ط،مم  االه مني  وأتا ممني  

األممم ي بصممبغ  ة،ن،مم  ممم  ج مم  ولغممنض الن،مم  ممم   أصمم   احلكمم 

منهنلمم  أمممر ا،ممإلمن  ممم  ج مم  أخممن   و مم  أعطمم  معنيو،مم  سمممن  بمم  

َْ ﴿جنمم ب أربعام مم  ألمم  ةريمم  عمم  أ  ،ممنوي أ  يممذه اة،مم   دد
َومه

يدد ُلددُ  يه احل َ ُبددَ  َقع  ْ عه ْ  ُي ُد اهالة ددا ه َمدد ددهه يا َوُيش  بهدد ه  ا ه الددَدن  َ دد  مددا يه َقل 

صددا ه  َوُهددعَ  يهددا َوُه لهددَ  * َأَلددَد اخل ه
ددَد فه سه ِه لهُيف   األ  َك 

ددْى يه ََ  َو إهيا َاددَعىل  

ددددَل َواه ََ َوالة س  ددددر  )سمممم ر  الب ممممن   ،﴾َ ُُيهددددَ  ال َفسددددادَ  احل َ

  أو Q أ ممني نهنلمم  يف اإلمممني  عممن بمم  أيب طنيلمم  (205-204ا،بنيركمم :
د﴿ اة،  الثنين،  نهنل  يف عب  المن   بم  ملجم  دَومه ْ  َيش  ي دَْ الة دا ه َمد ره

يددداته اهَنف   ددداَ  َمر 
َ  َه ْهبددداده  َواه َسدددُ  ا )سممم ر  الب مممن   ،﴾َكُؤْف َهال 

 .(1)ونو  ذل  (207ا،بنيرك :

 :مالحقة أاباء أهل البي  -4

وأشمم،نيع   بشممك  وظ،مم  مل  Qو مم  تتبمم  معنيو،مم  أيمم  الب،مم  

ألبممنار ،تحمم   تممنير،ا الطغممني  بوبشمم  منمم  صمم ر   و مم  تع مم  يممإلال  ا
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بكمم  قسمم   وقمم    وجنمم  لممذل  إمكنيننيتمم  ووالتمم  متمم  ضممُع   شمم،ع  

أيمم  الب،مم  ممم  شمم   الممبطيف  وضممعه ا ممم  قمم   ا، م مم   متمم  أ  

النج  ل،هض  أ  ، مني  لم   نم ،  أو كمنيون  وال ، مني  لم  أنم  مم  شم،ع  

وكممني  ،عممنيقب   عمم  ال ذنمم  ارتكبمم ه سمم   كمم      Q(1)عممن اإلمممني  

  ونيسمتص   مع م  ممهن المن و  ووصمل ني عم  Q عمنم  ش،ع  اإلممني  

األجسممنية وتسمم،ريني يف الممب ة  وخلمم  األكتممنيف وقطمم  األطممناف  

وال تممم  صمممنا تمممنير   وغ،لممم  تمممنير  أخمممن  وابتممم ع سمممم  الع،ممم   

بني،سممنيمر  ومممن  األبمم ا  بممنيلنرا   ومصممنيةر  األممم ا   ومممن  

 ور  األرايض الهنراع،مم  وإغناق ممني بني،،ممنيه وإمممنا  الب،مم   ويمم   المم

ومنم  األر ا  وا،نتبمني  عمم  لم  أةنم  ع قم  بويم  الب،م   وإسمم ني  

 .ي  ع  أمر ا،إلمن   ومنع   عطنيالش نية  أن  كنين  صهت ني لش،

وقممم  أرش  معنيو،ممم  يمممذا الع مممنيب األنصمممنير وا،عنيرضممم  

كنيوممم   و ممم  أورة جنجممم   ،ممم ا  أ  األنصمممنير كثمممرا ممممني ،مكثممم   

نو  أيممم  الب،ممم   منصمممبممم  عطمممني   وال ذنممم  مممم  إالّ أ ممم  ،

وكممنين ا إذا عصممنيي  أممم  ممم  ا،سمملم  قطعمم ا عطممني ه ولمم  كممني  
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متمممم  أ  عاملمممم  أخممممذوا ،تهننمممم     (1)العنيصمممم   بلمممم ا بنمت ممممني

و ممم  قطممم  )بنيبتممم اع أنممم اع العمممذاب ل،ثلجممم ا بممم  صممم ر معنيو،ممم   

وكممني   ،ممنية  (2) ،ممنية بمم  أب،مم  أ،مم ي ثامنمم  رجمم  ممم  أيمم  الك ومم (

نه ج ممنيرا حينضمم   عمم  سمم  مصممجيممم  النممني  ببممنيب ق)أ،ضممني 

  وممم  (3)وممم  أبمم  ذلمم  عنضمم  عمم  السمم، ( Qأمممر ا،ممإلمن  

مم   ممم  الك  م     سمم  ألهممني  وأنممهنم  يف وممأعاملمم  ا،شمم،ن  )أنمم  ر 

 .(4)خناسني (

ن   منط   ،ممنية عمم  البصممموكممني  سمممن  بمم  جنمم ب ممم ،نا لشمم)

 تمم  ن  والك ومم   وموقمم  اسممتصله  عل، ممني م،ممنام مجمم  لمم  معنيو،مم  البصمم

    .(5)(سمن  يذا ثامن،  آالف م  النني  وء  استص و  عل، ني

و،ممن  البنيمممن أ  يممإلال  العممام  كممنين ا ،تهننمم   يف سممل ك،ني   

 .إرضني   ،عنيو،  Qيف أذ،  ش،ع  أمر ا،إلمن  
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 :(1عاإلكها  الدمعي-5

إ  مكمم  األممم ،  بنمم  عمم  )،لصمما قمم   األسممتنيذ أ مم  أممم  

التم  اسمتن  إل، مني احلكم  يف بنمني  ي،كلم  العمني    النكمني هن (الضغ  وال  ن

وكممني  ممم  أبممن  مظممنيين يممذا الضممغ   وممم  أبشمم  صمم ر ذلمم  ال  ممن: 

س،نيس  اإلرينيب الم م ي التم  اسمتن ني معنيو،م  للج،مني  وم،ام بعم  متم  

ن احلمنيت  ومام أ  تسمل  معنيو،م  السملط  بعم  الصملل متم  نهمذ مالعص

مم  الم ال  وعتمني  اةومني  خمطط  الم م ي الني،م   ،سمنيع ه يف ذلم  ظل

وتتب  أع ا ه ومنةا ومنةا  وأمصمنيي  إمصمني   ةق، مني  وأمعم  وم،   قمت   

ن، ا ونه،ممني وتغن،بممني  وكممني  مسممنيع ه يف يممذا ا،ضممامر ا،وسممنيوي: موتشمم

ن بمم  أرطممو   وعبمم  اهلل بمم  سممع  بمم  أيب رس   م ،ممنية بمم  أب،مم   وبسمم

والضممحني  بمم  قمم،  اله ممني  وأمثممنيم  ممم  الط اغ،مم  وسممهك  

المم مني   وشممم  اخلمم ف العممنا  واسممت ل عمم  المم،م   واسممتطني  

احلجممني   وب مم  الشممني   وممم ه يف ممموم  ممم  الغ ا مم  أل مم  رجنيلمم  

األش ا   وتصنيع  يمذا الضمغ  يف األقمنيل،  التم  تمنج  و، مني أممنير  مم  

معنيرضمم   أو تبمم و يف أج ا  ممني ،حمم  ممم  م نيوممم   أو تبمم ر ممم  أومم اه 
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وكممني  اإلريممنيب المم م ي الشممن،  يمم  أبنني  ممني عنيرضمم  ممم  امتجممنيج  

السمم   الهتممني  الممذي أشممنيع  معنيو،مم  يف تلمم  األقممنيل،  وا،تمثلمم  

بنيلغنيرا  اإلرينيب،م  التم  أرسمل ني معنيو،م  مم  قم اةه العسمكن،   ويم  

تغممر عمم  ممم وة العممنا   وأطممناف اجلهن،ممن   وقلمم  المم،م   وأرض 

لسمم    احلجممني   ويمم  تهنخممن بممنيل ط  العسممكن،  السمم ر،  ا، ججمم  بني

ن وال،ممنيب  ممم  مختممنب المم ،نير  وتهتمم  بنيألبن،ممني   وحتممن  األخضمم

  ف أوال ا،حنيصمم،   وتسمم   قطمم  ا،مم اا  بممني وغنممني    ويمم  تسممت

،صمم ره اإلمممني  حمممم  البممنيقن بمم  شمم،ع  أمممر ا،ممإلمن  بممام وبنيلممذا  

ويمم  ،تحمم   عمم  يممذه احل بمم  السمم ةا  ممم  تممنير،ا معنيو،ممم :  Lعممن

وقطعمم  األ،مم ي واألرجمم  عمم  الظ ن مم    وقتلمم  شمم،عتنني بكمم  بلمم   )

وكممني  ممم  ،ممذكن بحبنممني واالن طممنيع إل،نممني ُسممِج   أو ُ ِمم   منيُلمم   أو 

 .(1)(ُيِ م   ةاره

ن بممم  أرطمممو  إل احلجمممني  معلمممام أ  معنيو،ممم  قممم  أرسممم  بسممم

ال تنممهن  عمم  بلمم  أيلمم  عمم  طنيعمم  عممن إاّل )والمم،م   وأمممنه بممو  

نجمممني  مممم   وإنممم   بسمممط  علممم،   لسمممنين  متممم  ،مممنوا أ ممم  ال

كهمم  عمممن    واةع مم  إل الب،عممم     وممم  أبممم  احممم،   مم   ثممم   
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  وكمممني  ،نهمممذ أممممن (1)قتلممم   واقتممم  شممم،ع  عمممن م،مممن كمممنين ا(نيو

معنيو،ممم  بمنت ممم  ال قممم  بمممام ،نضممم،  أو أكثمممن  )وسمممنير وأغمممنير عممم  

ممِن   بنيلنممنير( ومممني وعلمم   (2)ا، ،نمم   و تمم  ث ثمم  ألهممني  عمم ا ممم  ُأم 

  . ،كنية ،ص   أو ،غهنبرس يف ال،م  ال

 :Lاحلسْ َْ  يل اغ ياف اإلما   -6

وقممم  تممم  قتلممم  عممم  طن،ممم  ة  السممم  إل،ممم  بعممم  الصممملل 

قمممممني  لكممممني  ممممم  ضمممممن  أ  ال ،تعممممنض نو  الممممذي ما،شمممم

وال أتبنيعممم  وال ا،سممملم  كنيوممم  ألي أذ  لكنممم  غممم ر   Qاحلسممم 

  Nويممم  ،علممم  وا،سممملم   كنيوممم  أ  ذلممم  ،مممإلذي رسممم   اهلل 
يَوال ددد﴿ دددعَف اههه َُ ُيوَن َك  ً ددد   َ دددهاْ  َألهدددي ْ  َْ ُيددد سممم ر  الت بممم  )  ﴾ََلُ

يف ال مممنآ  كمممن،   مممم  م مممني  Q ني للحسممم ،ممم( إضمممنيو  61ا،بنيركممم :

 الكن،  والسن  النب ،  الرش،ه  ول   ا،سلم .   
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 :(1عق ل الصحاَة واملعال  -7 

كممني  ،عنيو،ممم  رغبممم  ملحممم  يف االنت مممني  مممم  الصمممحنيب  المممذ،  

الب،مم  وشمم،عت   وممم ال،    بمم  لكمم  وأيمم   Qمممني  عممن ،تمم ةةو  لق

ممم  مل ،تممنأ مممن    وبنيعت ممنية البنيمممن أ  ذلمم  نممنيب  ممم  خت ومم  ممم  أ  

أول مم  وأصمم    ربممام ،شممكل   خطممنا جمم ،ني شمم ، ا عل،مم  وعمم  

 ت ر حمممم  الصممغر يف كتنيبمم  اإلمممني ن،  وقمم  اختممنير المم كمخ وتمم  ال ،صمم

   م  الذ،  أمن ب تل   معنيو، :احلس  را   التصط،  النسني  جمم ع

ويمم  ممم  خ،ممنير صممحنيب  أمممر ا،ممإلمن  علممام   ُكَمدديد اَلعددري: -أ

وت     وورعمني   اسمت عنيه  ،منية بم  سمم،  عم  مم  غمن    وأممن ب طم  

، نم  أخمنه أممر ا،ممإلمن    Q، ،م  ورجل،م   وصملب  عم  جممذع نصلم  مع 
لصممل   وممومن أنمم  س،صممل  عل، ممني  وأخممنه بونمم  سمم، ط  لسممنين  بعمم  ا

  ،نية ب ط  لسنين  و ط .

ويمم  ممم  كبممنير صممحنيب  أمممر ا،ممإلمن    أوىف َددْ حصددْ: - 

وكممني  ،نكممن س،نيسمم  اجلمم ر واإلريممنيب  ووصممل  إل  ،ممنية أوامممن رس،مم  

                                                           

 .بترصف 150 -147احلس  را   التصط،  النسني  مست  م  كتنيب اإلمني   ((1



 ب  ال اق  الس،نييس والبنني  الع ني  ي Qاإلمني  احلس  ا،جتب   ............................... 252

و م     Q وأخن  علن،  بنيست صمني  عل،م  ال م   مم  شم،ع  أممر ا،مإلمن 

 أوىف ب  مص  وقتل  صنا  وأ ي  روم  غ را.  ،نية  

 Qويم  مم  قم اة أممر ا،مإلمن   رية َدْ مسدهر الْبددي:عيَّ -ج
بم  سمم،  اِنف  بمنيلت    والث ر،م  والنضمني   أممن بم  يف منوب   ومم  عم

   ، اه وِرج ه.وُ طِع

وكممني  قمم  اعتممهن  النممني  بعمم   رم :د بددد اه َددْ ُيدد  احلضدد -د

وطممني  مهننمم  وجهنعمم  عل،مم   ونيختممذ لمم   Qاستشمم نية أمممر ا،ممإلمن  

مم  أصمحنيب  ،عبم   مني اهلل  وبلمغ ذلم  معنيو،م   ومومن ص مع  يف طني هم  

نوا مج،عممني  وممومن ب ممتل   صممنا و تلمم ا  وال مبرمضممنيري  ل ،مم   وُومِضمم

 ذن  م  إالّ ع قت   النوم،  بومر ا،إلمن .

وتتبعمم  معنيو،مم  وانتممهن  عل،مم    بددد اه َددْ هامدد  املرقدداف: -هددد 

عمن بم  إل،م   ومنينت   بم  سمم،  أ  ،شم ه ال عن م   و،باوكت  إل  ،نية  

اخلممن ال ابمم  ا،نقممني  و ممنب واختهمم  يف بنمم  خمممهنو   ونيسممتصنج   ،ممنية 

وأرسمم  بمم  ال معنيو،مم   وجممن  ب،ممن ام خطمم ب وحمنيججممني   وعمممنو 

ب  العني  ممنيت ونيوحمم  ابم  ا،نقمني   وحمنض عممنو معنيو،م  عل،م   

 وق،  أوةع  يف السج .      

أع،مني     ويم  مم ،عمنف بنيلكمنيي  مرو َدْ احلمدَ اخلزا د : -و

وشمم   ا،شممنيي  ممم   Nوأصممحنيب النسمم    Qأصممحنيب أمممر ا،ممإلمن  
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وكممني  شمم،صني صممحنيب،ني ورعممني أ كتمم  العبممنية   أمممن   Q اإلمممني  عممن

معنيو،م  احلممنيك  عم  ا، صمم  عبمم  المن   بمم  عبم  اهلل الث همم  بممنيمتهنا  

رأس  وطعنم  تسم  طعنمني  بمشمنيقا  وهعم  احلمنيك   وممني  عممنو يف 

،مم   وأرسمم  رأسمم  ال معنيو،مم   وممومن بمم  أ  ،طممنيف بمم  يف األول والثنين

مم    وبعمم  التطمم اف  ط،مم الشممني   وكممني  رأسمم  أو  رأ   يف اإلس 

بممنيلنأ   بعممن بمم  إل  وجتمم   وكنينمم  يف ظلممام  سممج   معنيو،مم  يف 

نه،تممم ه عنمم  طمم ،   وأيمم ،تم ه إّ  قتمم،  )الشممني   و نيلمم  ا،ممنأ : 

 .(وأنني ل  ال،   غر ننيس،  ووي  وس   بم  كنُ  ل  غر قنيل،  

بمممم  خممممني  معمنيو،مممم   اويمممم   :حممدددد َدددْ أيب حهيفددددة - 

تنكم  يف السمج  متم  ممني   بم  ق،م   Qولمكمنم  م  أصمحمنيب عمن 

 .إن  قتل 

وقمم  ذكممُنوا يف ك،هّ،مم  قت مم  حمّممم  بمم  أيب ُمذ،همم  أقمم اال  ممم  أّ ممني 

 ني مممني رواه ال تُكمم   إالّ واممم     والممذي ،بمم و أ  أصممحّ  (أي ال ت لمم )

مم  وطن، ت مم  يف  ابممُ  مجممن يف اإلصممنيب   وذلمم  أّنمم  ُ،ننيسمم  سممل   ُمعنيو، 

م  بم   نيرض،   قني  ابم  مجمن: ثم  كمني  مم  مسمر ُمعنيو،  الّتصّلا م  ُمع 

،ني  إل مصمم ن ،ممني أراة ا،سممر إل صممه  وممنأ  أالّ ،ممء  أيمم  مأيب ُسممه 

وصممنج ن ممم  ابمم  أيب مذ،هم  خل همم  وسممنير إلم،   يف عسممكن كث،مم  ممصم

مم  مصمم ن ومن ُعمم ه ممم  ةخمم   الُهسممطني  مإلمم،   اب ممُ  أيب مذ،همم  يف أي 
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ت ل مم   ُعممثام  ومم ار   مم  وإّنممام نطلمم  ق  سمم  إلمم،   إّنممني ال ُنن،مم  قتممني   أ م  وور 

مم ل  ابممُ  أيب مذ،همم  عمم  مص  اةعمم  واسممتص  ن مالكمم ُ  ب، ممن   يف ا،ُ  

م  بم   الّصمل  بمم  نمنيف احل ك  مم  بم  ا،ّطلم  بمم  عب م  م  وخمنج ممم   خم ن 

 بم  شممن وأبم  نمبشم بم  وكننينم  مجنيع  ممن    عبم  المن   بم  عم ، 

م ر بم  بلغم ا ولمام الصمبني  بم  أبني  ، م  وسمجن ي  ُمعنيو عسمكن  م  غ 

 .إل أ  قتل ا بع  ذل 

مم  بسممطفلدد  لْبيددد اه َددْ  بددا  -ح ن بمم  م: م،ممن بعممن ُمعنيو، 

ُه أ  ، تمم  كمم   ممم ممن    كممني  يف أرطممو  إل المم،م  يف جمم،يف كث،مم   وأم 

و تم   خل ممني  كثممرا   وقتم   ومم،م  قتمم   ابن م   عب،مم  اهلل بمم    Q طنيعم  عممن

العّبممني  بمم  عبمم  ا،ّطلمم   وكنينممني ُغ ممم   صممغر،    و نيلمم  أّمُ ممام 

 ت نث، ام:

 ،ني مم  أممّ  بمنيبنّ  اللمذ،  مهمني

 

 كنيلّ ّرت  تشّظ  عمنُ ام الّصم ُف  

 عنوطمم  بمم  نيلمم خ : قتلمم اَددْ أيب احلعَددا  وحددعمر  َددْ يكاء -ط  

 سممن  مجممنية  يف الك ومم   أيمم  ممم  مجمم  يف  يممن  بنمم  مل،مم  العممذرّي 

قمني  أبم  عب،م   وأبم   احلسم . وأبم  عب،م   أبم  ذكمن و،ام وأربع  إم  

ن  إل،م  ماحلس : ،مني ُقتم  ابمُ  أيب احل سمني  خمنج مم ثن  بم  ذراع  وسم

مم  عبمم  اهلل بمم  عمم ف بمم  أ ممن يف ألمم   وُ تمم  ممم ثن  يف مجممنية   ُمعنيو، 

 اةخن  سن  إم   وأربع  لل جن .



 255 ..................................................... الهص  الثنيلن: ةراس  األم ا 

ويمم  صممحنييب جل،مم  ممم  الممذ،  وتحمم ا  : دددي َددْ حعددر -ي 

الشممني   ال ذنمم  لمم  سمم   أنمم  اسممتنكن عمم  آ  أم،مم  اسممتصهنيو   

بنيإلسمم   وجتممنيو  المم ال  لصمم م،ني   بممنيلظل  والعمم وا   م،ممن م مم  

وا إل الشم ني  ل   ،نية ب  أب،م  ممنرا  قتلم  مم  ك كبم  مم  أصمحنيب  ُسمر 

متمم  انت مم   مم  ا،سممر إل مممنج عممذرا   وكممني  مجممن قمم  اوتتح ممني  

 (واهلل إا أو  مسممل  نبحتمم  ك ُ ممني  وأو  مسممل  كممن  يف واةهيممني)و ممني : 

وُ تِم  الناوضم     Q وومن معنيو،  ب ت  كم  مم  مل ،تمنأ مم  اإلممني  عمن

ن عل،نمني مإ  الصمن عم  مم  السم،  أل،سم)الذ،  قنيل ا بصم   وامم : 

ثم  ال م و  عم  اهلل ونب،م  وعم  وصم،  أمم  إل،نمني مم   ت ع نني إل،  ممني 

ةخمم   النممنير( وُقمم     مجممن يف سممت  ممم  أصممحنيب  وصممنوا ععمم  إل 

صمم،هّ  بمم  وسمم،   )األرض  وقبمم ري  حمهمم ر  أمممني  ع،مم    وومم،   

نم   وحممن  بم  شم نيب موقب،ص  بم  رب،عم   ورش،م  بم  شم اة احلضم

هني  وكمني  مم  ب،من   عبم  المن   بم  التم،م   وك ا  بم  مبمنيب العنم

مسممني  العنممهني وطلمم  أ  ، نيبمم  معنيو،مم  وأنمم  ،هعمم  مممني ،ممومنه بمم   

 ا،ممإلمن   وممُوعط  ذلمم   وُأةِخمم  عمم  معنيو،مم   وسممب ُ  وأثنمم  عمم  أمممر

ن  معنيو،مم  أ  ،ُ  مم  إل  ،ممنية يف الك ومم   وأمممنه ب تلمم  رش  قتلمم   وممو م  نس 

  .(1)و ون   ،نية م،ني(

                                                           

 .6/155 الطني/تنير،ا األم  وا،ل   ((1
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مممن و،سممتغنب ممم  سممن  معنيو،مم  التمم  اسممتن ني وينممني ،عجمم  البني

وال  Nلنهسمم  ومل تكمم  لتسممتن  إل كتممنيب اهلل أو سممن   نب،مم  ا،صممطه  

متمم  إل سممن   الشمم،ص  وسممن  عممثام   و،ممهنةاة البنيمممن اسممتغنابني مممم  

ح  مم   بنيل قمم  الممذي ،إل،مم  س،نيسمم  معنيو،مم  يممذه ممم  الكّتممنيب وا،

حنيب  تمن ممم  خمر  صمماسمتنكن كثمر ممم  ا،سملم  قتم  مجممن المذي ،ع

وأنكممن  عل،مم   Qواسممتنكن ذلمم  احلسمم  بمم  عممن ) Nرسمم   اهلل 

عني شمم  أ  ا،ممإلمن   وأنكممن ذلمم  النب،مم  بمم   ،ممنية علنممني  وأنكممن عبمم  اهلل 

ني مب  عمن بم  اخلطمنيب  ومعنيو،م  بم  خم ،   واإلممني  احلسم  البصم

 .(1)(وآخنو  م  الصحنيب  والتنيبع، 

 :يب قحافة بد الرمحْ َْ أيب َكر َْ أ - 

ممنّي عمم  ال نيسمم  بمم  حمّممم  قممني   :وقممني  ابمم  أيب عنيصمم  ي  عمم  الهن 

مم  لعبمم  الممن   ُكمم   عمم  مممني يف نهسمم  وال تشمم نف أليمم  مقممني  ُمعنيو، 

من  عم  ممني بم ا  الّشني  ومرّا أخشم  أ  ،سمب  ا بنهسم  ثمّ  ُكم  مم  أم 

 .J ل  قني  ول  ،لبن إال قل،  مت  ت يف عب  الن   ب  أيب بكن
  كمني  ينمني  تهمنيي  بنيإلشمنير  بم  معنيو،م  وأصمحنيب   ومام ،ب و أنم

بممنيلكلام  التمم  ،كممم  يف ط،ني ممني أ  كلمم  معنيو،مم  صممنيمب  عبمم  الممن   

                                                           

 .146احلس  را   التصط،  الس،نييس/الصغر حمم  مس  عن/اإلمني   ((1
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ن  تممم يف بعممم  ذلممم  عبممم  مال ،علمممم  إال اهلل وأصمممحنيب السممم رس

  .Jالن  
 :حمّمد َْ أيب َكر َْ أيب قحافة -ف 

ممنّي عمم  ال نيسمم  قممني ي    قمم   قممني  ابمم  أيب عنيصمم  أ،ضممني: عمم  الهن 

ه ومل ،مم خ   معممُ   مم   مم  ا، ،نمم  ونيسممتوذ  عمم  عني شمم  ووذنمم   لمم  وم  ُمعنيو، 

تل م   أم   ولماّم ةخم  قنيلم    عني شمُ  أكن م   تمومُ  أ   أقعم   لم  رُجم   و،  

علم  ذلم  قنيلم   كام قتل    أخ  حمّمم  بم  أيب بكمن ]![ قمني  ممني كن مِ  ته 

مم    نيمممن اسممتغناب  عمم  و،علمم  الب .مِل  قممني  إّا يف ب، مم  أممم  قنيلمم  أج 

أشم ه ينمني ممم  شم،   أوممام: عتممنيب السم،   عني شم  معنيو،مم  مم   قتمم  

أخ، ممني حمممم  وعمم   معنيتبتمم  قتمم  أخ، ممني عبمم  الممن    وثممنين، ام ،ممنيذا 

اكته  السم،   عني شم  بعتمنيب معنيو،م  يف قتم  أخ، مني حممم  عم  ةرجتم  

نع  للمطنيلبمم  يف ةممم  ممم  ماألول ممم  ال نابمم  ويمم  ال ر،ممن الشمم

و،مم  الممذي قتلمم  أو كممني  سممببني يف قتلمم  بمم ل،  معنيتبتمم  لمم   و لمم  معني

قممم،ا عممثام  عمم  بعمم  ةرجمم  قنابت ممني منمم  ويمم  ل،سمم  ال ر،ممن 

لبمم  ب ممم  تطنيلمم  ب ممم  ممم  غممر قنيتلمم ؟ ويمم  اإلمممني  نع  للمطنيمالشمم

كممني  نت،جت ممني مممنب تو  ةومم  ثمن ممني ا،سمملم   ال غممري .  Qعممن

،م  ، تم  خمني  ا،مإلمن  أخم ا  والتسني   اةخن مم  النمني  أال ويم  ك
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ا،ممإلمن ؟ ومممني يمم  ا، ممني،،  لمم   بنمم  أم،مم  ل تمم  النممني ؟ والتهسممر 

لممذل  ظممنيين ال حيتممنيج إل ب ايمم   ونيلممذي ،سممتطل  أوعممني  واعممام  

كم  مم  ،عمنيةي بنم  أم،م  أو ال ،إل،م ي  ا، ،مني  يم  معنيو،  ،ستنت  أ  

 .بسل ك   أو ،سنين  أي  الب، 

 لبلعي: بد الرمحْ َْ  ديْ ا - 

ومل ،كم   راضم،ني   وي  مم  الّصمحنيب  المذ،  بمني،ُع ا حتم  الّشمجن  

م :قمني  ،منيق ُ   ع  سر  ُعمثام . ن و،مني  سمنيكن  ماجلل،مُ  بمنيلهت ل ثم  الكس 

وال  أخممن  جبممُ  اجلل،مم  يف سممنيم  الّشممني  ممتممّ  إل ُقممنب   مما كممني  

مم   ،ظ هممنُ بمم  ممّمم  ُ،ن ب ممهُن ب ت مم ضمم  من مم  م  مم  حي  ممب  يف م     ُعممثام  بمم  ُمعنيو، 

 عبم  ُقتم  وُينمني  أب نيم  بم  وكن،م  مذ،هم  أيب بم  حمّمم  ممن    عّهني 

مُ   قتلم ُ  البلم ّي  ع ،  ب  الّن   مناب بع  مءف ،ّمني األع   ب ت م  عن م ه اع 

ن أب  قني  كذا عث ام   .م س  ب   بك 

 إحراق داك أيب أّيع  األنصاكي: -8

ألنصممنيرّي أّ  لمم ار أيب أّ،مم ب اممم  ا،تعممنيرف لمم   ا،سمملم  

ُمنممم  ومنهنلمم  خنيّصمم  لمم هي  ك  ممني ب،مم  ممم  ب،مم   األنصممنير الممذ،  

ا،مشمنييمممم    وا ةاة تمبمنكم مممني أ،مضمممني  بمعممم   N شمم  وا ممم  النّبممّ  
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 ا، ،نمم  ةخ لمم  عنمم  N لنمّبمممّ  ممحممممم اأ  بمنكممم  عنم يمممني نمنيقممم  

 ّ  النبمم  مأمضمم وو، ممني ن،ه  مالشمم النب ،مم  امجممن  عنمم  مممن  ألو  ا،نمم ر 

يمذه األسمبنيب  .N النسم   مسمج  بنمني  متمني  قبم  األول األ،مني  األكن 

مممني مكنينمم  منم قمم  وحمبمم  خنيصمم  يف   ،ضممع   وغريممني جعلمم  ا،سمملم

نيلمم  احلمم  والت مم ،    ممقلمم    ا،هعممم  بممنيأل،ام   والسممب  الن ،سمم

.وإذا ، م   Nيمني النسم   حممم   يمذه الم ار يم  إ، ا الذي اتصه  بم 

ةور كثممر   وقمم  تهنيجممو ا،سمملم    بحنق ممني ممم  ( ن بمم  أرطممومبسمم)

ن إل مِإ،نييممني  ومل ُ،شمم ن( يممذا سممببني م نعممني حلنقمم مبسمم)بممذل   ومل ،عمم  

ذل  اإلع   األمم ي  بم  غّطم  عل، مني ك  مني اعتم ا   ونيضمحني  عم  ممني 

،تممن  بمم  ا،سمملم   والتمم  تنكمم  أثممنا ط،بممني يف نه سمم    و،علمم  

ال تصممبل يف ،مم   مع مم   البنيمممن ذلمم  ممم  أ مم  قمم  منق يممني كمم 

،تجم  بم  ا،سملم   للم اولم  يف أممن السملط  األم ،م  و،من  البنيممن 

أ،ضممني أ  أممم ا ممم  الكتممنيب وا،ح  مم  مل ،عممنج عمم  ذكنيممني وذكممن 

عمم  ذلمم  ل لمم  وروةيممني يف الكتمم   أو  االطمم عإمناق ممني إمممني لعمم   

لغمممنض التسمممء عممم  جمممنا   السممملط  األم ،ممم   قمممني  ابممم  أيب 

 . وبني،ع ه ُمعنيو،   ب،ع  إل[  أرطو  ب  نمبس أي]  الننّي  ةعنيو احل ، :

ممِ  بنمم مممنو بمم  ُ رار  ةار من ممني كثممر  ةورا   وممومن  ونممهن     أ م 

عمممنو بمم  عمم ف  وةار رونيعمم  بمم  راومم  الهّنرقممّ   وةار أيب أ،مم ب 
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! ،مني بنم  اهلل و مني : ممني   ال أر  جمنيبنا   األنصنيرّي وتهّ   جمنيبن بم  عبم 

وعمممنيذ جمممنيبُن بممموّ   لكممم  عنممم ي أو تممموت ا بجمممنيبن.سممملم   ال أممممني  

 أ منمم  ال: و ممني  أرطممو  بمم  نمبسمم إل وورسممل  عن ممني اهلل ريض سمملم 

،بممني،   و نيلمم  لمم  أّ  سمملم : اذيمم   وبممني،    وقنيلمم  البن ممني ُعمممن  متمم 

 وذيبني وبني،عنيه.  اذي   وبني،   

 :Qَ  اإلما   يل  -9 

لتمم  منيرسمم ني مل ،كتمم  بكمم  ا،امرسممني  ال ،ن،مم  واالجتامع،مم  ا

عم  ا،نمنيبن وكتم  إل عاملم   Qونهذيني  بم  عمم  إل سم  اإلممني  عمن 

والشممت   نه علمم،    واسممتمن  ُسممن   السمم   يف األمصممنير ونيرضممني أممم

ثامنمم  عنيمممني إل أ  تمم ل اخلل،همم  األممم ي عمممن بمم  عبمم  العهن،ممهن اخل ومم  

ن و،هصمن مووق  العمم  بُِسمن ِ  السم   ومل ،كتم  بمذل  بم  كمني  ،صمو

بممذل   وينممني ،تسممني   البنيمممن ك،مم  لشصصمم،  يف م قمم  اخل ومم  أ  

 ممب  إل يممذا ا،سممت   ا،ممنح  يف التعنيممم  ممم  خصمم م ؟ وخنيصمم  

األم ا  من    و،من  البنيممن أ  معنيو،م  ينمني قم  كشم  نهسم  للنمني  

ولنهسمم  عمم  سمم   نهسمم   وةنني  ممني بممنيخلنوج عمم  ممم وة ل،نيقمم  وآةاب 

،من  البنيممن أ   الع الم  اإلم،م  قم  ا،سل  يف التعنيمم  مم  اةخمن،   و
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َُ وَ ﴿تمم خل  مصمم اقني لا،مم  الكن،ممم   ا َيددَر ث قدداَف َيك    َاَ
َمددل  مه  ْ ْ  َي  ﴾َمدد

و مم  سممم  ا،مموم   ممم  أممم  سممامره بتطممنيو  معنيو،مم  عمم  المم ،  وعمم  

وكت  إل والت  بعم   ذكمن من بم  ،عنيو،م  وكتم  عم  لعنم  كمام  Nالنب  

 Qمممني  عممن نير  قضمم،  سمم  معنيو،مم  لقحممن  وقمم  أثمممممن يف مممت  الب
مه،ظمم  واسممت جني  كمم  ممم  ،سممم   ممني وعمم  مممن التممنير،ا وممم  كمم  

متّ،مهن عم  غمره قم  واألة،مني   وقم  كتم  أمم ي  أ  معنيو،م   اجلنس،ني 

بممو   ذيمم   إل أبعمم  مممّ  يف الّتشممّه  ممم  ُخصمم م  والّتنك،مم  بُمعنيرضمم،  

مم هي   ونسممب  النّ ممني  ام  كممّ  ال سممني   لت ش  ا إلمم،  ؛ وبلممغ  بمم  واسممتع 

ومل ،تمم ّرع عمم   N األمممن إل أ  رّغمم  النّممني  يف الكممذب عمم  النّبممّ  

بنيلّسممّ  والّشممت  والّلعمم  بعمم  أ  وممنير   Q م م مم  عممن بمم  أيب طنيلمم 

الممّ ن،ني. والنّممهنوُ  إل يممذا ا،سممت   يف معنيملمم  اخلُصمم   لمم،  و،مم  مممني 

ممُن بمم  صممنيمُب   وإّنممام ،كشممُ  عمم  سمم   طبمم  وةنممني   مّهمم   ال أكثممن. ،هص 

تمم ّن  إل مممني تمم ّن  إل،مم    Q وألّ  أسممل ب معنيو،مم  يف الّتعنيممم  ممم  عممن

و مم  نهممن  من مم  مّتمم  الممذ،  ال ،مم ،نُ   بنيإلسمم   ورأوا و،مم  ةلمم،   عمم  

شمم  وُشممُم ِخ عممن ه.  Q ان حطممني  ُمعنيو،مم  ويمم  عمم  عن  وُيمم  يف قممن 

بم  ال صمني   ولعّ  ذل  ممّمني ةوم  الّشمنيعن ا،سم،ح  بم ل  سم م  إل كتني

الكنيتمم  "ةومم   ممّممني أ،ضممني   ولعّلمم  عنمم   والممّ ونيع Q الغممّن يف ممم    عممن
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اإلمممني  عممن "ا،سمم،حّ  جمم رج جممنةا  إل ذلمم  الّتمج،مم  يف كتنيبمم  

ممِن يف  .صمم   الع المم  اإلنسممنينّ،  وللمنينمم  ورّنمم  ال ،سممعنني إالّ أ   ُنك 

ني ه  وال الممّنجل  يممذا اإلن صممنيف الممذي ال ،ءاجمم  أمممني  االنممتام  الّطمم

ي  لكمم     خُمممنيله . ول مم  أراة معنيو،مم  بوسممنيل،ب   ُ  النّممني  أشمم،ني   ،ممبص 

ُلم  عل،م  ان  لم  بم  ، و م    ولم  Q احلّ  م  شو   عن بم  أيب طنيلم   وع 

 ُصممم ور يف وعظمممم    أت بنيعممم  نُهممم   يف حمّبممم    إال عل،مممني   ذلممم  ،ممهنة   ومل

ت  عم  ا،ّطلع  م  يف كمني  وقم . وأق الم  سمر  م  أ    و،م معني ُوس   إل حُينيكم 

،ممُء  للنّممني  أ   حيُكممم ا كمم   عمم  و اإلنسممنيّا  والّضمممر الّتممنير،ا

سم  و، مّ   احلكم   ، م  ،مويت بعم ه  شنيكل ت   لكنّم  أراة أ   حيسم   األممن  بنه 

م ! لكنّم   وامتمني   ُمعنيو،م  وعمم   لمذل  بكمّ  ممني ُأويت   غر  قنيبم  للّطع 

مم  الممذ،  ال  مل ،ضمم   يف مسممنيب  أّ  األرض  ال ختُلمم  ممم  طممّ ب احل ،  

،ن صمم ُع   بهُنخممُنف  وونيت ممُ  أّ  النّهمم   اخلممّر  تّ اقمم   إل ممم  جيّسمم  

.  اخلر   ش ، ُ  النّه ر ممّ  جُيّسُ  الرّشّ

 :اََ هانة َالفروِ -10

مممن يف مممت  البحممن أ  معنيو،مم  كممني  راغبممني يف اخل ومم  لغممنض 

خممن   ولمم  ،كمم  ملتهنمممني  ممم  شممإلو  اة ممم  المم ن،ني والتممومن  وال
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بشممعني ن المم ،   وخنيصمم  الصمم   التمم  حتتمم  الصمم ار  يف األممم ر 

بو ممني عممم ة المم ،   وإ   N تمم  كممام وصممه ني النبمم  األكممن لالعبنية،مم  وا

ن  األسمنييس يف قبم   كم  العبمنيةا  مقبل  قبم  ممني سم ايني  و م  الشم

وقمم  جممن  ا، ممني،،  ال ،ن،مم  واالجتامع،مم  بتم،،ممهن ا،تمم ،  عمم  غممر 

معنيو،م    مني  ولكم  مم  بم   أعمام  ،ت ،  برقنيمتم  الصم    وطن، م  أةاا

  صممّ  اجُلُمعمم  ،مم    نيف بنيلممّ ،  كلمم   أّنممالتمم  ،ظ ممُن و، ممني االسممتصه

ءض عل،  ا،ُ نيجنو  واألنصنيراألربعني   مل   ونيع    .وصّ  ب و  بس 

 :َياَة ال ععيع -11

ممم  ن،  و مم  عم   ممني البشمم،ممالتج ،مم  س،نيسمم  ع وان،مم  ابتل

  وعمم  غمر إنسمنيا ، م   عل،م  قم   ال وا ع مم  مم  ة،م  وال مومش

ضمر مم  أجم  الضمغ  عم  الطمنف ا، نيبم   لتنه،مذ وإجبمنير الطمنف 

نو  ا،تنممني ع عل، ممني وقمم  احلممنوب  أّمممني يف ما، نيبمم  ل نصمم،نيع للشمم

منيلمم  الّسممل  ومنراتمم  غممر م جمم ة   ولكمم  تممن  أ  معنيو،مم  وممم  

لمم  لمم،  يف وقمم  احلممنب عمم  األعمم ا  وانممام يف  ممم   اسممت  بسممنت  وع 

و مم   Nالسممل  ضمم  ا،سمملم  اةمنمم  يف أوطممني   خمنيلهممني لسممن  النبمم  

ني ممم   اسممتص   س،نيسمم  التج ،مم  ومنمم  احل مم   التمم  كممنين ا ،ت نيضمم 

  Kب،  ا،مني  ال لمذن  اقءوم ه ولكم  منعم ا إممني حلمب   أليم  الب،م  
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غهممنيري صممنيم  رسمم   وأشمم ن ممم  أوذي ب طمم  العطممني  يمم  أبمم  ذر ال

نا  وال أضممل  الغممنا  ممممني أقلمم  اخلضمم)والممذي قممني  و،مم   Nاهلل 

 . (أص   مج  م  أيب ذر

 :وفا  املًمة  وغدك املةافق  -12

،عتممن يف األعممناف ال ،ن،مم  واالجتامع،مم  أ  سممل   ا،ممن  ،مم   عمم  

إ،امنمم  ب ،نمم  وقنآنمم   بمم  ممم  ا،سممتطنيع معنومم  ا،ممإلم  ممم  أخ قمم  

( 1)  ةو  أ  ،تمموثن بجممنيه وال سمملطني   قممني  ابمم  أيب احل ،مم وسممل ك،نيت 

مم  عل،مم  ا،ممني   وأمممنيط ا بشمم ن،ع  الهممنا   مو،ّممني ملمم   عسممكُن ُمعنيو، 

وقنيلمم  ر سممني  الّشممني  لمم  اقممتل   بممنيلعطيف كممام قتلمم ا عممثام  عطشممني  

ال  نع ا ممم  رشب ا،ممني   و ممنيل ا:موأصممحنيب  أ  ،شمم Q سمموم  عممن

ولمممام  م مممني  كمممام ممممني  ابممم  عّهمممني  واهلل  وال قطمممن  متممم  متممم   ظ

 عسممنيكن عمم  و مم  بوصممحنيب   ت ممّ   حم  نيلمم  ال ا،مم ُ   أّنمم  Q رأ 

مم   ذر،مم  قتمم  بعمم  مناكممهني  عمم  أ اممم  مّتمم  كث،همم    مم   ُمعنيو، 

 وصمممنير ا،مممني   علممم،   وملُكممم ا واأل،ممم ي  المممّن و  منممم  سممم ط 

مم  أصممحنيب  : ،عتوشمم أصممحنيب  لمم  و ممني  ممم   مممني  ال الهمم    يف ُمعنيو، 
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امممنع   ا،ممني  ،ممني أمممر ا،ممإلمن   كممام منعمم    وال تسمم    منمم  قطممن   

واقتل   بسم، ف العطميف  وخمذي  قبضمني بنيأل،م ي وم  منيجم  لم  إل 

احلممنب  و ممني : ال واهلل ال أكممنيو    بمثمم  وعل مم ! اوسممح ا ممم  عمم  

بع  الرّش،ع   وهم  ممّ  الّسم،  ممني ،غنم  عم  ذلم . و مذه إ  نسمبت  ني 

هل وننيي،مم   ممني مجممنيال  ومسممنني  وإ  نسممبت  ني إل الممّ ،  إل احللمم  والّصمم

ع ومموخل   بمث ل ممني أ  تصمم ر عمم  مثلمم  ر  و ممذا غمم ر الغممنيةر،    Q والمم  

وذا  ووممني  األوصمم،ني  واأل ممم   الممذ،  يمم  ورثمم  األنب،ممني   يف السممل   

ويممم   ال وأخممم   النبممم   جتمممني يف عمممنوق  والعصمممم   ك،ممم  

 . إّ  ال وني  ت أ  الّص    Q(1) ال ني  

ة ة مْاوية ي َق  الس : -13 َُ 

السمم  للصصمم   ُسممن  غممر رشع،مم  وغممر كنينمم  ُسممن   سمم   

وكنينمم  يممذه الطن، مم   ني ال، مم ة ل نت ممني  ممم  خصمم م  أخ ق،مم  اسممتن 

قمم   N يف بعمم  النوا،ممني  أ  النبمم  األكممن ن  عنمم ي  وق،مم  ممنتشمم

 ة  إل،مم  السمم  ممم  ِقبمم  هي ة،مم  يف خ،ممن  وكممني  ال، مم ة ،سممتص م ن 
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غ،ل  وعم وانني متم  وم،ام ب،من    واسمتص   السم  المنو  ولكم  بطن، م  

أخ  وطو  مم  ال، م ة  وكمنين ا ال ،سم  ن  إال أللم  أعم ا     وقم  تم  

ذكممن ذلمم  يف ا،ناسممل  بمم  معنيو،مم  وملمم  الممنو  عنمم مني طلمم  األو  

وقم  تم  ذكنيمني  Q احلسم  عمنيف لسم  اإلممني  و،م ه بسم  م  الثمنيا تهن

 آنهني.

مم  ةّ   Q ْ َددْ  ديلاحلسداإلمدا   وقمم  تم  احلمم ،ن عنم  أّ  ُمعنيو، 

 .إل،  الّسّ  م   وج  جع   بن  األشعن

  بد الرمحْ َْ َالد َْ العليد:

مم  مجنيعمم  كثممر  ممم  أكممنيبن  :قممني  الّسممع ّي  ومممني  يف أّ،ممني  ُمعنيو، 

النّممني  واألمممنا  ممم  ا،سمملم  بنيلّسممّ  وممم  ذلمم  مممّ ثنني أبمم  عبمم  اهلل 

  الكنيتم  البغم اةّي عم   ،م  بم  راوم  مم ل حمّم  ب  احلسم  بم  حمّمم

م  ،ّمني  ا، نيجن ب  خنيلم  بم  ال ل،م  عم  أيب ذ م  عم  أيب سم ،  أّ  ُمعنيو، 

أراة أ  ،ظ ن الع   ل،هن،م  قمني  أليم  الّشمني  إّ  أممر ا،مإلمن  قم  كمن  

سمنّ  ورّ  جلمم ه وةّ  عظممم  واقممءب أجلمم  ،ن،مم  أ  ،سممتصل  علمم،ك  

يني وم  ت نو  و نيل ا عبم  المنّ     بم  خنيلم  بم  ال ل،م  وسمك  وأضممن 

 . (1)ناّا الّطب،  إل،  وس نيه ساّم  وام   موةّ  اب  أثني  النّص
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 :َْد َْ أيب وقاص

 :عمم  شممعب   عمم  أيب بكممن بمم  مهمما (1)يف رش   مم  الب غمم 

قممني : ُتمم يّف اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن وسممع  بمم  أيب وّقممني  يف أّ،ممني  

 ن سمن  م،م  إممنير  ُمعنيو، م  عشم  مم  والموذل  بعم  ممني مضم مت نيرب  

 وكنين ا ،نوو  أّن  س نيمُهني الّسّ .

 مال  األمه الةُْ :

مم  أّ  عل،ممني  قمم  وّجمم  األشممء عُظمم   :(2)قممني  ال،ع مم يب ،ّممني بلممغ ُمعنيو، 

مم    عل،مم   وعلمم   أّ  أيمم  المم،م  أرسُع إل األشممء مممن   إل كممّ  أم 

طني  عم  ممنملت  نمهن  و ّ  لم  ُسماّم   ولماّم صمنير إل ال لمهن  مم  الُهسم

منهن  رج  م  أي  ا، ،نم  وص مم  وقمني  بح ا جم   ثمّ  أتمنيه ب عم  و،م  

قمنه  إّ،منيه ومام  األشمء بمنيل لهن  و مني عس  ق  صّر و،م  الّسمّ   وسم نيه 

. ويف رش   مم  38 وكممني  قتُلمم  وقتممُ  حمّممم  بمم  أيب بكممن يف سممن 

بم  عمثام   عم  عمن قني  إبمناي، : وممّ ثنني حمّمم  بم  عبم  اهلل  (3)الب غ 

مم  أقبمم  ، مم   أليمم  الّشممني :  بمم  حمّممم  بمم  أيب سمم،  ا،مم ا ن   أّ  ُمعنيو، 

ن  ومممنيةع ا اهلل أ  مأهّيممني النّمممني   إّ  عل،ممني  قممم  وّجممم  األشممء إل مصممم
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ه، ُكُم ه  المذي سم نيه  وأقبم  صم    كمّ   ةبمن يف عل،م  ،م ع   وكمنين ا، ك 

مم   مم  ني و مم األشممء   مم   ومموخنهالّسمم   إل ُمعنيو،   النّممني  يف ُمعنيو، 

 ،م،نممني   ، مم ا  طنيلمم  أيب بمم  لعممن كممني  ورّنمم  بعمم   أّمممني: و ممني  خط،بممني  

 قطعمم  وقمم  ،ممنيرس  بمم  عمماّمر ويمم  صممّه  ،مم   إممم امهني وُ طعمم 

 .األشء منيل  وي   ال،   األخن 

 :َةة م بْة   مْاوية للُصع  أصبحَ

نيتمم  ،،بمم و أ  سممن  معنيو،مم  يف ة  السمم  قمم  امتمم   إل مممني بعمم  م

ُ ددُ  مددا ﴿ل،صممبل لمم  نصمم،  من ممني بممنيإلث   اى َوَنك  دد ه امل َددع  ُْ ُنح  دد إهن ددا َنح 

ُمعا َوَمدداَكُه   َوُكددل  َر   َُ يه إهمددا   ُمبهدد   َقددد  َصددي ةا  َأح 
سمم ر  ،مم  )  ﴾  

لممذل  وممر  ممم  مممذا مممذوه يف سمم  ا،سمملم  ممم  بعمم ه  (12ا،بنيركمم : 

مم  كم  مم  ،هعم  مثم   ومس  ا،ه    الظنيين لا،  أنم  سم،نني  عمذابني

مم  سممّ  سممنّ  مسممن   )ن،  مولعمم  احلمم ،ن النبمم ي الشمم  وعلتمم  يممذه م 

كممني  لمم  أجُنيممني وأجممُنم  عممم   ممني  وممم  سممّ  سممنّ  سممّ،   كممني  عل،مم  

ل،ب م  معنيو،م   . مصم ا  أك،م  وسمن  قم ي(و ُريني وو ُر مم  عمم   مني

ثمم  وعلتمم  الغممنيةر   وال ،ممإلث  ال ،مم   ال ،نيممم  حيممم  و ر ممم  ،هعمم  م

أ  ،نهمم  ذلمم   طب ممني لا،مم  الكن،ممم  واحلمم ،ن النبمم ي  ،تجممنأ أممم 

ن،  اةنهمم  الممذكن  م،ممن ال حيمم  ،عنيو،مم  اسممتص ا  السمم  أل  مالشمم

اسممتص م  )منيشممني( وال  Nأممم ا مل ،سممتص م  قبلمم   ومم  النبمم  حمممم  
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 إنممم  اسمممتعني اخللهممني  وال ال مممنية  ا،سمملم  مممم  قبمم   متممم  ، ممني  

ببمم  ل،نتجمم ا و،طمم روا لمم  يممذه بمجم عمم  ممم  أيمم  الكتممنيب ا،تط

ممني  السممع ّي يف  ع،مم   األنبممني  يف طب ممني  األطبممني (. )السممم   ذك 

م  ا السم  بعم   معنيو،م  مم  المذ،  وو،ام ،ن أسام  بع  المذي ُسم  ا وس 

 :است نّ ا بسنت  

 :L الريا معَى َْ  يل اإلما  -أ
ممني  عمن بم  م سم  الّنضمني بطم   مم  رشبم   :مّبمني  ابم  قني 

نييمني ا،مموم ُ  ومام  مم  سممنيعت  وذلم  يف ،م   الّسممب  آخمن ،مم   سم نيه إ،ّ 

 .(1)سن  ث   ومني ت 

 :احلسْ َْ احلسْ املثةّى -  

  ة  إل،مم  الّسممّ  سممل،ام  بمم  لممننيحلسمم  ا،ثويمم  ا،عممنوف ب

 ثمم   م تمم  عنمم  وعمممنه ه 97 ال ل،مم  بمم  عبمم  ا،لمم  وممام  سممن 

 .سن  و س  

 :َّْفر َْ معَى َْ  يد -ج

 يف Q  ه إل ا،مموم   بمممنو ُم ّ،مم ا  وسممو  الّنضممنيأخممذوه و لمم
 . وقتل  الّس ّ  س نيه ث ّ  عن  وعهني أمنه

                                                           

 .(456 8)ج  الثّ ني  (1)
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 :إدكيْ َْ  بد اه األصَر -د

ن: وأبمم  عبمم  اهلل إةر،مم  بمم  عبمم  اهلل األصممغن بمم  مقممني  أبمم  نصمم

 بلمم  ال يممنب  Q احلسمم  بمم  اإلمممني  احلسمم  بمم  عممن بمم  أيب طنيلمم 

نيي  إل الممّ ،  ووجممنيب ه ونيسممت ع راشمم . ممم اله ممم  وطنجمم  وممني 

ومّلك ه. ونيغت  الّنش،  لمذل  متم  امتنم  مم  النّم   وةعمني سمل،ام  بم  

وأعطممنيه سمماّم  ومم رة عل،مم  مت ّسممام   -مممتكّل  الهّن، ّ،مم   -جن،ممن النّقممّ  

ثمّ  طلم  منم  غمّن  ووجم  خلم    ب  إةر،م  بم  عبم  اهلل. بني،ذي  ورُس  

 .م  م اله راش  وس نيه الّسّ  وينب

 :د َْ حمّمد َْ  يد الشهيدحممّ  -ده

سم نيه الّسمّ  ا،موم ُ   ت يّف حمّم  بم  حمّمم  بم   ،م  الّشم ،  بممنو 

ن،  سممن   وال ع مم  ،حّممم  بمم  ميف سممن  اثنتمم  ومممني ت  ويمم  ابمم  عشمم

 حمّم  ب   ، .

وحمّممم  " ( ممم  نهمم  ا،صمم ر:79/80)وعمم  يممنيميف الصممهح  

 ."ام س نيه ا،عتص  الّسّ  و  األمر اجلل،  الّش ، 

 :(احلنه  ا،ذي  مإلّس ) أَع حةيفة الةْ ن -و

ر إل ع،سمم  بمم  م سمم  أ  ا،نصمم  كتممنيب جممني : بغمم اة تممنير،ا يف

ا   أبمني من،هم  قمني  وغم و  إل،م  ووج م  كونم  مسمل قمني  وحملم  إل 
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ن ، ممني ثمّ  سم نيه ومام  وذلم  يف سمن   سم  مبغ اة وعمنير  سم  عشم

عنمم   بمم  العممامة الّ مشمم ّ  وممني  أبمم  من،همم  ولمم  سممبع   سمن . وقممني  ا

وقمم  ُرو  أّ  ا،نصمم ر سمم نيه الّسممّ   ذكممن أممم ا  سممن   سمم  ومني مم :

ُ  ل ،نيم  م  إبناي، . قنيل  يف العن   Gوام  ش ، ا   م  س 
(1).    

 :Q طال  أيب َْ  يل َْ حمّمد َْ اه  بد - 
عبمم  اهلل بمم  حمّممم  بمم  عممن بمم  أيب  (أيب ينيشمم )وكممني  ،كنمم  بمممم 

مبسم  ال ل،م  بم  عبم  ا،لم  يف ا  كمني  ب،نم  وبم   ،م   :قمني  .طنيل 

 يف وسمول  Q ب  اإلمني  احلسم  وأراة قت ل م  و وم   عل،م  عمن بم  احلسم 

 وممام  الّسمم ّ  سمم نيه ا،لمم  عبمم  بمم  سممل،ام  قتلمم  ثمم ّ  ووطل مم  إط قمم 

 .(2)ل  ع   ال الّشني   أرض م  بنيحلم،م 

  ل ل،مم  وسممل،ام تممنّةة ابمم  عسممنيكن يف ممم  سممّ  أبممني ينيشمم  بمم  او

 قني :

عم  ةمشم  مت ّج مني  إل  [  ينيش  عب  اهلل ب  حمّم  ب  عن]أب وصنج

ا، ،ن  و ّ  إل،  ال ل،  إنسنينني ،ب،  الّلب  وو،م  الّسمّ  وكمني  عبم  اهلل حيمّ  

مء   لم  من م   الّلب  و،شت ،  ولاّم سمع  ،ننيةي ع  الّلب  تنيق  إل،   نهُس  ونيش 

                                                           

 .228 1شذرا  الّذي  ج  ((1

 .(85رّس السلسل  العل ّ،  أليب نرص البصنيرّي )  ((2
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جع   ب ط نموش   واشتّ  ب  األمن وومن أصمحنيب  وغم وا بم  إل احلم،مم  نب   ووو 

و ني حمّم  ب  عن ب  عب  اهلل ب  عّبني  ونهن  عل،  ومّنض  وأمس  إل،  ولماّم 

مبنيب  كّل مني وأممن ممض نت  ال وني  أو  إل حمّم  ب  عن بب، تم  وعل مم  وأس 

نيش  سل،امُ  ش،عت  الك،سنينّ،  بنيال تام  ب  وُ و . وق  ُروي أ  الذي س  أبني ي

 .ب  عب  ا،ل 

 :(1عيزيد َْ العليد -ح

وكممني  يف ب،مم  مممني  ال ل،مم  ،مم   ُقتمم  سممبع  وأربعمم   ألمم  

وكمممني  قممم رّ،ني   وتممم يف  ألممم  ة،نمممنير  وهّنق مممني ،هن،ممم  عممم  آخنيمممني 

وُةوممم    وصمممّ  عل،ممم  إبمممناي،  بممم  ال ل،ممم   الن سممم خ ذي ال عممم  

      ب مش   وق،  إّ  أخنيه إبناي،  س نيه الّسّ .

 :(2)مروان َْ احلك  - 

م   ويم  ُغم   مم   واُ  ، ممني  إل خنيلم  بم  ،هن،م  بم  ُمعنيو،  ن  نظن  م 

م،   ،مني ابم  مأبنني  سب  سن   ،مش   مش،  أنكنيمني  و مني  لم : ممني يمذه ا،ش 

الّنطب ؟ وشكني الغ ُ  ذلم  إل أّمم   و نيلم  لم : إّنم  ال ، م   بعم  يمذا. 

  ُأمّ،مم  وأرشاف  أيمم  الّشممني   وسمم ت  الّسممّ   ولمماّم أمممّ  بممني،   مجمم  بنمم

 وبني،  البن  عب  ا،ل .

                                                           

  .336  2جتنير،ا ال،ع  يب  ((1

رّي/األخبنير الّط ا  ((2   .285 أب  من،ه  ال ،ن   
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 ُي  َْ  بد اه َْ اإلما  احلسْ: -ي

و ممني  ]أي يممنيرو  الّنشمم، [ أال تممنو   إل يممذا الّنجمم  أكّلممم  ومم  

منج  لسمنين  كوّنم  كنوسم  نمني عل،م  أخ  ،كّلمن  ولماّم أكثن 
ووضم  ،م ه عل،م   

 أنمني   ، م  غمّ،ظ و، م   إّنمقمني  وجعم  يمنيرو  ،تأي إّا ال اق ُر أتكّلمُ  

م  قمني  وقمني  عمن ملضم ال تم    عل،م  رأ،م  لم  واهلل الّس ّ  س ،ت  نبُ  عن  

أ، ممام  الب، عمم  إ  كنمم  سمم ،ت  وال أمممنُ  أ  ُ،سمم   قممني  ونيلتهممّ  ممم  

نك  ب ،بلغُ  الّسء  وإذا ب،ح      ق  س    ع  وج    ال م 
(1).  

 :اخلليفة األمعي  مر َْ  بد الْزيز -ِ

عمن احلمّ اة بم  مشمكني  عم  جمنييم   أخننمني أبم  :عسمنيكن اب  قني 

قلم   ؟قني : قني    عممن بم  عبم  العهن،مهن ،مني جمنييم  ممني ، م   النّمني  يفّ 

،  لمم   مسممح ر قممني  مممني أنممني بمسممح ر؛ ثممّ  ةعممني غ مممني  لمم  و ممني  لمم  

وحي   مني  ل   عم  أ  تسم ، ن  الّسمّ ؟ قمني  ألمُ  ة،نمنير ُأعط،ُت مني وعم  

يني مني وجمني   مني وول نييمني يف ب،م  ا،مني  وقمني  اذيم   م،من أ  ُأعت   قني  

 .(2)ال ،نا  أم 

                                                           

 .116   14اخلط،  البغ اةي ج  -تنير،ا بغ اة  ((1

 (.250  45تنير،ا م ،ن  ةمش  )ج  ((2
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مّ  عممن بم  عبم  العهن،مهن:  قلم : قني  الّذيبّ  بعم  أ  أورة خمن س 

من  لك نم  شمّ ة علم،    وانتمهنع كثمرا ممّمني  كنين  بن  ُأمّ،  قم  تّنمم  بُعم 

ه الّس  ُب ه  وكني  ق  أمه  التحّن   وس    ص   .(1) ّ يف أ، هي  ممنّي ق  غ 

 :(2)الْبايس حممد َْ  بد اه -ف

م  مكني  اخلصم،  ُ،ظ من النّصم نان،  ويم   نم ،  معّطم  ال ُ،بمني  م 

تمم  وورسمم  ا،نصمم ُر رسمم ال  ،ممومُنه أ  ،تمم ّخ  قت مم   حمّممم  بمم  عبمم  اهلل  ق 

 أيب العّبممني  ونيخّتممذ سمماّم  قممنيت   ثممّ  انتظممن عّلمم  حتمم   بمحّممم  و جمم 

ةوا  و مني  يّ،   مني   و ّ،ويمني لم  ثمّ   بم   منار  و مني  لم  اخلصم،  خمذ  رش  

جع  و، ني ذل  الّسّ  ثمّ  سم نيه إّ،منيه ومام  من مني وكتبم  أّ  حمّمم  بم  أيب 

العّبممني  إل أيب جعهممن ا،نصمم ر ختممنه أّ  اخلصمم،  قتمم  ابن  ممني وكتمم  

طني  تبممني   لمم  إل، مم  ولمماّم صممنير إل،مم  تب مم  ث ثمم  سمم   ا،نصمم ر ،مموُمن بحم 

 !!ثّ  وي  ل  ث ثام   ةري  وخّ هنيمني  خه،هني  ومب س  أ،ّ 

 :اخلليفة الّْبايس املة رص َاه - 

و،مني و  صمنير ،سمّ  األتمنا  و، م   يمإلال  قت ل م   :قني  السم، ط 

اخللهني   وعملم ا عل،م  ومّهم ا بم  وعجمهنوا عنم  ألّنم  كمني  م  ،بمني  شمجنيعني  

                                                           

  .(175 4تنيرخي  )ج ((1

 .80تنير،ا ةمش / ((2
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ر ث ثمم   ألمم   وطنمني  متحممّن ا   وتحّ،لمم ا إل أ  ةّسمم ا إل طب،بم  ابمم  ط،همم 

 . (1)هص ه ثّ  وص ه بن،ش  مسم م  وام ة،ننير يف منض  ووشنير ب

 :(مْ  ّ ف هاكون الرميدعماَ  َْ نرص اخلزا    -ن

ن بمم   ممهن  بمم  منيلمم  اخلهناعمم  إل الثغمم ر  مووّجمم  ا،مموم   بنصمم

ن بمم  منيلمم  اخلهناعمم  وخ،مم  موقمم  وّل النشمم،  إّ،نييممني ثنيبمم   بمم  نصمم

ومل ،لبمن ثنيبم   وتم ّل الثغم ر  ن بم   مهن  منصممعص،ت   وتسّلم ني منم  

ن بم   مهن  بم  من إال أقمّ  مم  مجعم  مّتم  ممني   و ،م  إّ  نصممب  نصم

 .منيل  س نيه الّس ّ 

 :اخلليفة الْبايس الرامد - 

أمم يني:  يف سمب  مم   الّناشم  ث ثم  أقم ا   :قني  ابم  اجلم  ي

أّن  ُس    الّسّ  ث   مّنا 
(2). 

  ر(:اَْ الّروم  عالشا -ء

قممني  ابمم  كثممر يف تنمجمم  ابمم  الّنوم :)سممن  سمم  وسممبع  

ومني ت ( وذكمن أّ  سمب  وونيتم  أّ  و ،من ا،عتضم  ال نيسم  بم  عب،م  اهلل 

م ه ولسمنين  وم ّ  عل،م  مم  أطعمم  ويم  بحضم نت  مكني  خينيف مم  يج 

                                                           

 .357 1تنمج  ا،نترص يف تنير،ا اخللهني  ج ((1

 .76  10ج : ا،نتظ  ((2
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خشكننينج  مسم م   ولماّم أممّ  بنيلّسمّ  قمني  و مني  لم  الم  ،ن: إل أ،م ؟ 

 الممذي بعثتنمم  إل،مم . قممني : سممّل   عمم  والمم ي: و ممني :قممني : إل ا،كممني  

 لسُ  أجتنيُ  ع  الننّير.

 :املل  القاهر هبا  الديْ األّيعيب -ف

،حمن  ا نمّثم  ،مني كمني  ،م   السمب  خمنيم  عشم.. .:قني  اب  كثمر

ت يف ا،لم  ال منيين  مني  الم ،  عبم  ا،لم  بم  السملطني  ا،عظم  ع،سم  

ربمم  وسممت  سممن   وكممني  رجمم  بمم  العممنية  أيب بكممن بمم  أ،مم ب  عمم  أ

،عمنيا  جّ، ا  سل،   الّصم ر كمن،  األخم    لمّ  الكلمم  كثمر الّت اضم  

م بمم  العممنب ومممناكب    وكممني  معّظممام يف الّ ولمم  ُشممجنيعني  م مم امني   

 قمني  المن ا  وُ، مني  إّنم  ُسم    وق  رو  ع  اب  الل،ثم  وأجمني  للمن اّ .

ُل ب وام و  .(1)م  ل،لت  ُ   إل منهنل  وي  مغ 

  نّ   جنير،مم   معممم ال   ممني لمم   بنممُسمماذ  أصممبل االغت،ممني  بنيلّسممّ  

الممذي  Nأم،مم  غممر مبممنيل  أ  تكمم   الضممح،  ممم  ذوي قنابمم  النبمم  

اله  ممني  ا،سملم  و مم  ال  ط مني  تط مرا أو ممم  الصمحنيب  ا،نتجبم  أو

  .،ناع   يف ا،سلم  إال وال ذم 

                                                           

 .321  13الب ا،  والن ني،  ج  ((1
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 :أقعاف ي ُمْاوَية

 ي ُمْاوَية:  Nالةّبّ   أحاديث -1

ن،ه  أوثمم  ا،سممنين،  بعمم  ال ممنآ  متعتممن األمنية،ممن النب ،مم  الشمم

تنطم  ممم  علمم  شم ،  ال م    وقم  أكم  اهلل تعمنيل سمنت   أل منيالكن،  

م،ممن ذكممن  أمنية،ممن  (ا  يمم  اال وممم  ،مم م )وصمم   م ،ثمم   

 وومم،ام ،ممويت (شممب  اهلل بطنمم ال أ)  رش،همم  يف قمم   معنيو،مم  أشمم نيني نب ،مم

أمنية،ممن نب ،مم  رش،همم  ختمما معنيو،مم  رو،مم  يف كثممر ممم  مإللهممني  

 ا،سلم  الث ني :

ممّ ثن  إسمحني  عم  ابم  طمنيوو  عم  أب،م  عم   قني  المب ذري:

 و ممني  Nعبمم  اهلل بمم  عمممنو بمم  العممني  قممني : كنمم  ممم  رسمم   اهلل 

 تنكم  وكنم  مّلتم  غمر عم  ،مم   رجم  الهمّ   يذا م  عل،ك  ،طل 

نمم  كحممنيب  البمم   خمنيومم  أ  جيمم   قممني  لمم  وضمم   وك وضمم  قمم  أيب

 .يذا ي  Nوطل  معنيو،  و ني  النب  

أخممنج اإلمممني  أ مم  يف مسممن ه وأبمم   وقممني  ابمم  ع ،مم  الشممنيوعّ :

 غنممني  صم   وسممم  N النّبمّ   مم  كنّممني قمني  ،عم  ك مهمني عمم  أيب بمن  

مُ  وعممُنو بم  العمني  ،تغنّ،مني   انظنوا و ني  مني يمذا وصمع   ومرذا ُمعنيو، 
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سمني  الّل مّ   N نُ  النّبمّ  وج  ُ  وموخ و مني  الّل مّ  اركسم ام يف الهتنم  رك 

 ةّع ام يف الننّير ةّعني .

مم  وصممعل   ال مممني  لمم  وأّمممني  :Nوقمم  قممني  النّبممّ   أبمم  أمممني ُمعنيو، 

 .(1)اجل   و  ،ض  عصنيه ع  عنيت  

 كلمممم  معنيو،ممم  ضممم   عممم  الّ اّلممم  األمنية،مممن أيممم ّ  ومممم 

قمم  ذكممنه احلم،مم ي يف كتممنيب و  J ،ممنيرس بمم  عمماّمر قتمم  يف Nالنبمم 

اجلمممم  بممم  الصمممح،ح  يف مسمممن  أبممم  سمممع،  اخلممم رّي قمممني : إّ  

اجلنّمم   ر ت تلمم  اله مم  البنيغ،مم  ،مم ع ي  إل: و،ممل لعمماّم قممني  N النّبممّ  

 .(2)و، ع ن  ال الننّير

ورو  صممنيم  كتممنيب الغممنيرا  عمم   :وقممني  ابمم  أيب احل ،مم 

 :، مم   N األعممميف  عمم  أنمم  بمم  منيلمم   قممني : سمممع  النّبممّ  

 البل ُعمم    واسمم  ن  مالسمم عظمم،  أّمتمم   ممم  رجمم  النّممني  عمم  سمم،ظ ن

مممب    وال ،وكممم  ر حيمممم  ،ش   ومممرذا ، ممممني   اإلممممنير    ،طلممم  الّث لممم  و  

ُتممم ه قضمم،   قمم   N النّبممّ   ،مم  يف وكممني : قممني  بط نمم   وممنيب  ُنوا أةرك 

وض   طنو   يف بط م  ُمعنيو،م . قلمُ : يمذا اخلمُن منوم ع ُمننيسم  ،مني قنيلم  

 .يف    الب غ   ومإلّك  الخت،نيرنني أّ  ا،ناة ب  ُمعنيو،  Q عن

                                                           

 .64  3أع   ا، ّقع  ج ((1

 .(2236  4(  صح،ل مسل  )ج115  1صح،ل البصنيري: )ج ((2
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 عمم  خيطم  و نمني   رأ،مت  إذا" :منو عممني سمع،  أيب عم  :ويف الّسمر

 و ممني  ن مبشمم بمم  حمّممم  عمم  والمم   بمم  جنمم   رواه. "وممنيقتل ه منممني 

  وروي عمم  جمنيلمم  بمم  ال نيسمم   ال ل،مم  وتنيبعمم . معنيو،مم  :"و نممني" بمم  

 :ع  ايب عب  اهلل اجل   قني 

مم   رسمم   اهلل  :ةخلمم  عمم  أ  سمملم  و نيلمم    ! ؟ومم،ك  Nأ ُ،س 

سممممع   :! قنيلممم هلل أو سمممبحني  اهلل أو كلمممم  نح يمممنيمعمممنيذ ا :قلممم 

  و م  سم    ومم  سمبننمم  سم  عل،مني و م  سمب،   :  Nرس   اهلل 

 .(1)(اهلل

)أنممم  منّممم   Q لعمممن Nقممم   النبممم  رو  البصمممنيرّي وغمممره 

 Qو مذه منهنلم  عمن  ؛(بمنهنل  يمنيرو  مم  م سم  إالّ أّنم  ال نبمّ  بعم ي
 .الت  ارتضنييني ل  اهلل ورس ل 

 :ُمْاوَية ي Q أقعاف اإلما   يل -2

م ج مم  ال معنيو،مم  ،صممه  بونمم  ،نظممن  Qويف رسممنيل  لقمممني  عممن 

 م اه ةو  ع لم  )... ولعممني ،مني معنيو،م   لمِ   نظمن  بع لم  للم ر 

ةو  يمم ا  لتجمم ا أبممنأ النممني  ممم  ة  عممثام   ولممتعلم   أا كنمم  يف 

 .(2)عهنل  عن   إال أ  تتجن  وتج  مني ب ا ل (

                                                           

 .6/323مسن  أ    ((1

 .430 -   الب غ    ((2
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وعمم  وممنار معنيو،مم  ممم  احلمم  واخلمم ض يف األبنيط،مم  كتمم  لمم  

 بمنيللمل تنتهم  أ  لم  و م  آ   أممني بعم )اإلممني  عمن كتنيبمني جمني  و،م : 

 أسمم و  بنيةعني مم  ممم ارج و مم  سمملك   ممم  ع،ممني  األممم ر البممنيع

وبنينتحنيلمم  ممني قمم  عمم    واالكنيذ،مم   ا،م وإقحنيممم  غممنور  االبنيط،م 

وجحم ةا  ،مني يم    ومنارا  مم  احلم   ،ني ق  اختمهن  ةونم  وابتهنا    عن 

  صم ر  بم  وملم   مممني قم  وعمنيه سممع   م  حلم  وةمم  ل  ألهن 

ويف رسممنيل   .(1)(الب،ممني  إال اللممب  وبعمم   حلمم  إال الضمم  وممامذا بعمم  ا

ه يف  لمم  الشمم نيو  ومتنمم  البنيطمم  عمم   ال معنيو،مم  ،هنمم  اةعممني Qلمم 

 :Qنيو،مم  كتمم  لمم  ج ابممني عمم  كتممنيب مع Nاجلحمم ة بممنيلنب  األكممن  
 إنم  رق،م  سملام  أطلعم  مطلم  سم   عل،م  ال :ل  أ  ، ني  واالول(

وطلبمم      غممر سممني مت ورع،مم  نشمم   غممر ضممنيلت  ألنمم   لمم 

!! وممام أبعمم  ق لمم  ممم  وعلمم   مع نمم  أمممنا  لسمم  ممم  أيلمم  وال يف

ومتنمم    الشمم نيو  !  لممت  مممني أشممب   ممم  أعممام  وأخمم ا  وقن،مم 

مصمممنيرع   م،مممن  نع اموصممم Nبمحمممم   عممم  اجلحممم ة  البنيطممم 

خمم   ب قمم  سمم، ف مممني  ومل ،منعمم ا مممن،ام    مل ،مم وع ا عظمم،ام    علممم 

   .)2(ام ،ن  ش نيومل متني  من ني ال غ 

                                                           

 .535   الب غ / ((1

 .534   الب غ / ((2
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ال معنيو،مم  ،نب مم  عمم  توو،لمم  ال ممنآ   Qوكتمم  اإلمممني  عممن 

وممر  اهلل   أمممني بعمم ) :Qالكممن،  وعصمم،نين  هلل بعمم   طنيعتمم  لقمممني  

لمم،عل  أهيمم    و، ممني أيل ممني وابممت   قمم  جعمم  المم ن،ني ،ممني بعمم يني سممبحنين 

وإنممام   أمننممني وال بنيلسممع  و، ممني  ولسممنني للمم ن،ني خل نممني  أمسمم  عممم   

أمم نني  وجعم  :يب وقم  ابمت ا اهلل بم  وابمت     مني نني و، ني لنبمت وضع

وطلبتنم    وعم و  عم  طلم  الم ن،ني بتوو،م  ال منآ   االخمن مج   عم 

وألمم    يب وعصمم،ت  أنمم  وأيمم  الشممني   بممام مل جتمم  ،مم ي وال لسممنيا

ونممني ع   اهلل يف نهسمم  وممنيت  .قنيعمم ك  وقممني مك   جممنييلك  عممني،ك 

و مممم  طن، نممممني   وج ممم  االخممممن  إل واعف  الشممم،طني  ق،ممممنية 

  ،صمم،ب  اهلل منمم  بعنيجمم  قنيرعمم  متمم  األصمم  وامممذر أ  .وطن، مم 

لم   مجعتنم  وإ،مني    غمر ومنيجن     لّ،مأ   بمنيهلل لم ُأو   ومرا  وت ط  ال ابن

  .ببنيمت  ج ام  األق ار ال أ ا 

    أقعاف صحاَة وااَْ  وََريْ َّا وا مْ َْده : -3

 :Qاحلسْ َْ  يل اإلما   -
وممنيل،   ول،تعّجمم  ا،تعّجمم  ممم   :كتمم  إل،مم  اإلمممني  احلسمم 

عمم  أمممن لسمم   ممم  أيلمم   ال بهضمم  يف الممّ ،   ت ّثبمم  ،ممني معنيو،مم !
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 معنوف  وال أ ث من يف اإلسم   حممم ة وأنم  ابم  ممهنب مم  األممهناب 

 واب  أع    قن،يف لنس   اهلل  ولكتنيب .

 : امشة َة  أيب َكر - 

وةخم  عل،م  اإلممني  احلسم  ، ممني  ويم  مضمطج   :قني  األبشم،  

ع  رس،نه وسمّل  عل،م  وأقعم ه عنم  رجل،م  وقمني  أال تعجم  مم  قم   

 .م ضعني   مني وال أي    للص و  لس  أّا  تهنع  أّ  ا،إلمن  عني ش 

مم  ُ،إلخممذُ  ُ  م  ممُ  الممّ ،   والتمم  كنينمم  مل،هممني   ويممذا قمم   عن ممني نص 

ممن  ممُ  ظ   ل ب مم   ل  ممني و   هي  ،عنيو،مم  يف مممنب عممن إل أ  قتمم  معنيو،مم  أخ  

. ّ  ا،ج 

 :صْصْة َْ صعحان

والنهممر  مم مم   ول مم  كنمم  أنمم  وأبمم   يف العممر  :قممني  ،عنيو،مم 

 النّبممّ   أطل كممام طل،مم  وابمم  طل،مم  أنمم  إّنممام  N أجلمم   عمم  النّبممّ  

 .لطل،  اخل و  تصّل  ووّن 

 ص:َْد َْ أيب وقا

 عمم  ابمم  الكلبممّ   مممّ ثن  أبمم  مسممع ة الكمم يّف  :قممني  الممب ذري

مم  يف كمم    عمم  ع انمم   عمم  أب،مم  قممني : قممني  سممع  بمم  أيب وّقممني  ،ُعنيو، 

ل   عل،مني  وقم  علمم   أّنم  أممّ  بمنيألمن من م ؟! و مني  جن ]ب،ن ام[: قنيت

مم : ومل  ذا  مم   [ و،مم ]،    N ألّ  النّبممّ   قممني : ؟ُمعنيو،  الهُ  ُكنممُ   م  مم    م 
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 نهسمم  يف ولهضممل . عممنيةاه ممم  وعممنية وااله ممم  وا  الل مم ّ  ممم اله و عممن

: سممع  قممني . اة  من مم  ع، نمم  يف أصممغن   قمم ّ  كنمم    وممام: قممني . وسممنيب ت 

ت   ك   لء   : قني  ومل ؟  .(1)أمنه م  يذا علم   وق  عن   وُقُع ة  ُنرص 

 البعيل: اه  بد َْ َّرير -

مم  مل  :قممني  الممب ذرّي  ثممّ  قممني  جن،ممن و ممني : ،ممني أيمم  الشممني  إّ  م 

مم  الكثممر  قمم  كنينمم  بنيلبصمم مم  ال ل،مم  مل ،نهع   ،شممه ن  ملحممم  إ  م،نهع 

ا يف عممن ووّ وممنيّت  ا اهلل ور   بمثل ممني ومم  ب ممني  لقسمم   بعمم ينيالممب 

مم  ممم  عممن  وأ،مم  أيمم  الّشممني  ممم   مم  وانظممنوا أ،مم  ُمعنيو،  وُمعنيو، 

ا، ممنيجن،  واألنصممنير  ثمم  انظممنوا ألنهسممك  ومم  ،كمم   أممم  أنظممن مممني 

مم  ولمم  ،نطمم   وقممني :  من ممني. نمم  ر، مم  ،ممني ثمم  سممك   وسممك   ُمعنيو،  أبلع 

ن،ن. وومس   ]     جن،ن[.ج 

 : بد اه َْ َديل َْ وكقا  اخلزا   -

ا،مإلمن ؛  عب  اهلل ب  بم ،  بم  ورقمني  اخلهناعمّ  و مني : ،مني أممر قني 

إّ  ال مم   لمم  كممنين ا اهلل  ،ن،مم و  وهلل ،عملمم   مممني خنيله نممني  ولكممّ  ال مم   

إّنام ، نيتل ننني ومنارا  مم  األسم    ومّبمني  للثمن   وضمننّي  بسملطني   وُكنيمني  

مم  يف نُه سمم   وعمم ا و   لهممنا  ةن ،ممنيي  التمم  يف أ،مم هي   وعمم  إم 

                                                           

 أنسنيب األرشاف. ((1
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ني يف ُصمم وري  ل قممني   أوقعت  ممني ،ممني أمممر مم    جيمم و   ا،ممإلمن   مم  ق ،م 

قتل   و، مني آبمني  ي  وأعم ا   . ثمّ  التهم  إل النّمني  و مني : ك،م  ،بمني،ُ  

مم  ال ل،مم   وجممّ ه عتبمم   يف  مم  عل،ممني  وقمم  قتمم   أخممنيه منظلمم   وخنيل  ُمعنيو، 

  أ  م قمم  واممم ؟ واهلل مممني أظممنّ   ،هعلمم   ولمم  ،سممت ،م ا لكمم  ةو

ت ص  وم،   قنمني ا،منا  وت طم  عم  يمنيم   الّسم، ف وتنثمن مم اجب   

 ....(1)بعم  احل ،  وتك   أم ر مّج  ب  الهن،  

مم  اّةعمم  مممني :وقممني  أ،ضممني لمم،  لمم   ونممني ع األمممن أيل مم   إ  ُمعنيو، 

وممم  لمم،  مثلمم  وجممنية  بنيلبنيطمم  لُ،مم م  بمم  احلممّ   وصممني  علمم،ك  

بممنيألعناب واألمممهناب  و ّ،مم  ممم  الّضمم ل  و رع يف قلمم    مممّ  

الهتنمم   ولممّب  علمم،   األممم ر و اةيمم  رجسممني إل رجسمم  . وأنممت  واهلل 

 .ع  ن ر وبنيني   قنيتل ا الّطغني  اجلهني 

 ي:اإلما  احلسْ البرص -

 رب،ممم  يف نّي مالهّنخمشممم أورةه المممذي ،ممم معنيو يف ا،شممم  ر ق لممم 

ث  ث مم معنيو،مم  يف إ ّ : األبممنار م ب ممني : غصمم  األّممم  أمنيممني   ُم لكممني  ني  ل 

وو،   ب ني،مني مم  أصمحنيب النّبمّ   ووّل ابن م  سمّكرا  ّ مرا  ،لمب  احلن،من 

 Nووالّه العممنا  وقمم  قممني  النّبممّ   نب بممنيلّطنب ر  واّةعمم   ،ممنيةا  مو،ضمم
                                                           

 .320 1مج ن  خط  العنب ج ((1
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منا   وقت مم    احلجمن  وللعمنيين للهمنار ال لم   و،مم . مجمن وأصمحنيب   مج 

ن م  ل   مجن! وأصحنيب مج 

وق لمم : أربمم  خصممني  كممّ  يف معنيو،مم  لمم  مل تكمم  و،مم  إالّ واممم   

 لكنين  م ب   ل :

ممن ممم  غممر مشمم ر  وومم،   ب ني،ممني الصممحنيب  ذوو 1) ( أخممذه األم 

 الهض،ل .

نب م( اسممتص و  بعمم ه ابنمم  سممّكرا ّ ممرا ،لممب  احلن،ممن و،ضمم2)

 نيبر.الّطن

 وللعممنيين للهممنار ال لمم  N ( اةعممني ه  ،ممنيةا وقمم  قممني  النّبممّ  3)

 .احلجن

 و،ممني مجممن ممم  لمم  و، مم    و،ممني مجممن وأصممحنيب مجممنا قتلمم ( 4)

 .مجن وأصحنيب مجن م  ل  و، 

 :أَع القاَ  البلُ  -

: Gقلمم : قممني  شمم،صنني أبمم  ال نيسمم  البلصممّ   :ابمم  أيب احل ،مم  قمني 
منية  عم  كنني،م  " عنم  ةعنم  ":ل  عمنو ق    أي بم   ن،ل  متصم بم  اإلحل 

ض ُتبممنيع ال أّ ممني اةخممن  اعت ممنية   وممر ّ  لمم   أصمم  ال الكمم   يممذا ةع    بعممن 

منو  ا  وممني: G وقمني . اخلناومني  م  الّ ن ،ني  ممني ُمل حم ا   العمني  بم ُ  عم 

مم  مثل مم   و،كهمم  ممم  ة تممنةّ  مم  وكممني  ُمعنيو،  قممّ  يف اإلحلممنية والهّنن ق 
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مم   ممم ،ُن السمم مم  عممّ  أذ  مّت ُعممب ام بنيإلس  نار ا،ممنوّي  وأّ  ُمعنيو، 

  Qعمممنو  أ،مم  يممذا ممم  سممر  عمممن؟ وأ،مم  يممذا ممم  أخمم   عممن 
 وشّ ت  يف ذا  اهلل  ومهني م  ذل  ،ع،بنين  بنيلّ عنيب .

  مرو َْ الْاص: -

كممن  عظمم،ام  أّمممني ابمم  أيب لمم،  كممّ  مممني ذ :[و،مم ،عني] عمممنو قممني 

،تعنيظممم  ممم  رجمم  خممنج يف أشممبنيي  أ  تبعممن إل،مم  رجمم   مذ،همم   

مم  نمق،صمم وأّمممني. ّن م،ضمم مل قنيتمم  وإ    ،وت،مم  بمم . ، تلمم  أو  لمم  ووي 

صممني     . رس،مم  إل، ممني ورّنمم  ا،ُ اةعمم  وسممل  ُ  والهّضمم  الممّذي  وآن،مم  ال  

مم   ومم  عممن وأّمممني مممني ،سممّ ي العممنُب ب،ن مم  وب،ن مم  يف ا   واهلل ،ممني ُمعنيو، 

ممم  األشمم،ني   وإّ  لمم  يف احلممنب حلّظممني  مممني يمم  ألممم  ممم  ُقممن، يف  وإّنمم  

مم . يكممذا يف روا،مم  نصمم ن بمم  مممهنام  ملصممنيم  مممني ُيمم  و،مم  إالّ أ  تظلم 

 ع  حمّم  ب  عب،  اهلل.

 الّسهم  عاَْ  ّ   مرو َْ الْاص(: -

مم :قممني  ابمم  أيب احل ،مم  عمممنو بمم  العممني  ابمم  ن وكممني  لمقممني  نص 

نورا  عجم   معّ  م  بنم  سم    أر،م   ولماّم جمني  عممنو بنيلكتمنيب مسم

الهت مم  وقممني : أال خُتممنا ،ممني عمممنو بمموّي رأي تعمم،يُف يف ُقممن، يف! أعط،مم   

-عممثام  قتلمم ُ  يمم و- نمة،ن مم  ومتنّ،مم  ةن،ممني غممر  ! أتممن  أيمم   مصمم
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ني مم  إل ،مم وع    ممأتنا! مممّ   وعممن ُمعنيو،    ال ،وخممذيني يممني إ  صممنير  ،ُعنيو، 

و ممني  عمممنو: ،ممني ابمم  أخمم  إّ  األمممن  ؟بممنيحلنف الممذي قّ ممم  يف الكتممنيب

 هلل ةو  عن وُمعنيو،    و ني  الهت :

 أال ،ممني ينمم  أخمم  بنمم   ،ممنية

 

 رمممم  عممممنو ب اي،ممم  المممب ة 

 
 إل أ  ،   :

 أ مل تعمممنف أبمممني مسممم  عل،مممني  

 

 ومممني ننيلمم  ،مم اه ممم  األعممنيةي 

مم  بمم  مممنب   عمم ل  بمم  ُمعنيو، 

 

 !ُبعمم   الب،ممنيض ممم  الّسمم اةو،ممني  

   ،  و،ممني ُبعمم  األصممنيب  ممم  ُسمم  

 

 !و،ني ُبعم  الصم   مم  الهسمنية 

 
 : بد اه َْ  ّبا  -

من صمّ  معم    :قني  ابم  عّبمني  ك  ابم  عمّ  النّبمّ  وصم نه  وأّو  ذ 

كممّ  مشممنيي ه التمم  و، ممني الهضمم    N بمم رّي قمم  شمم   ممم  النّبممّ  

بم  األصمنني !موُمعنيو،   ُمش ه وبمني   ن  كمني  ،ع  والمذي ملم  ا،لم  ومم  

ممم  رسمم   اهلل ويمم   Qبمم  وكممني  أيل مم  ل مم  قنيتمم  عممن بمم  أيب طنيلمم  

مم  ، مم   كممذب اهلل ورسمم ل . وعلمم،ك   ، مم   صمم   اهلل ورسمم ل  وُمعنيو، 

بت مم   اهلل واجلممّ  واحلممهن  والّصممن واهلل إّنممني لممنعل  إّنكمم  لعمم  مممّ  وإّ  

 ال    لع  بنيط .
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 :د اه َْ الزَ  ب -

قممني  ام،ممث  ثممّ  إّ  ابمم  الممهّنبر  :قممني  أبمم  الهممنج األصممه نياو

أّ     إل صممهّ،  بنمم  أيب عب،مم   وجمم  عبمم  اهلل بمم  ُعمممن وممذكن  مممنيممضمم

م  كمني  غضممبني  هلل تعمنيل ن  ث ممرسم ل  وا، ممنيجن،  واألنصمنير مم  أو خنوج 

 ُمعنيو،   وابن  وأيل  بنيله   وسومني مسولت  أ  ،بني،ع .

 :لةعاّر الّشا را -

 :161يف األخبنير الّط ا  لل ،ن ري  

 و  لممم ا لكعممم  أخممم  وا ممم 

 

 وم  جعم   الغمّن ، ممني سمم،نني 

 جعلمممممت  عل،مممممني  وأشممممم،نيع  

 

 نظممر ابمم  ين مم  أمممني تسممتُح نني 

 يْ َْ َْد َْ  باد :ق - 

ل ممُ و  وكممني  لمم  ان ح،ممنير  إل عممن يف منوبمم  ممم   :قممني  ابمم  خ 

م  بعم  م لم  عمن م   وقم  عمّنض Q ُمعنيو،   وي  ال ني   ،ُعنيو،  بم  ُمعنيو، 

ممنني   يف تشممّ،ع  و ممني  واال مم ! واهلل إّ  ال لمم ب التمم  أب غض  مممنيذا ،ممني ُمعنيو، 

ات نني  . ني له  ُصُ ورنني  وإّ  الّس، ف الت  قنيتلنني   ني لع    ع  

 :عرامل َْ حو -

ل ممُ و  مم    :يف تممنير،ا ابمم  خ  قمم   وا مم  بمم  مجممن راغبممني  يف اإلس 

مم   وُنمم ةي الصمم   جنيمعمم  رسورا  بُ ُ وممم   وأمممن  ومم عني لمم  ومسممل رأس 

مم  أ  ُ،نهنلمم  بممنيحلّن . مم :   ني  اكبممومشمم  معمم  وكممني  ر ُمعنيو،  و ممني  لمم  ُمعنيو، 
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مم ني وقمم   لمم  أتمم ّق   ممني الّنمضممني  و ممني : مممني كنممُ  أللبس  طنمم  نع  ا ع 

لمم . لبسممت  ني. مم   م   وىف روا،مم : ال ،بلممُغ أيمم   المم،م  أّ  سمم ق   لممب   نع 

اف اُ،لم  . ة  ةو ن  قمني : لسم   مم  أر  إّ  الّنمضمني  قم    ثمّ  قمني : و ني : أر 

م . مم   مميف يف ظممّ  نممنيق   أمنقمم  ق  وممني   ت قممني : ام  ممني  بمم  رش  وُ، ممني  إّنمم   !كه 

م  . ن   وو   ع  ُمعنيو،   يف خ وت  ووك 

ةاف  "وُمعنيو،   يف نظمن يمذا ا،لم  مم  ُملم   الم،م   لم،  مم   أر 

ال ،نبغمم  أ  ،بلممغ  أيمم   المم،م  " و"السمم ق   "  وإّنممام يمم  ممم  "اُ،ُلمم   

مم  لممب    ُسمم ق     أ ّ   يممذا ننيقمم  ظممّ   يف  م،مشمم أ  رشوممني   وكهممنيه ملمم  نع 

 الممذي النبمم ّي  احلمم ،ن يف "الصممعل  " معنمم  ، ممّ ي يممذا وكممّ  . ا،لمم 

ر أو اجلنييل،مم  يف رشف ،عنيو،مم  ول كممني . ذكممنه ت ممّ    ،ممني اإلسمم   صمم  

 !ال،م  مل   م  ا، ل  يذا ع  خه   

 :ّمد َْ مسلمةحم -

 :صّه قني  نرص يف وقع  

 ألممنا يمذا اعتمهن  و م  بعم  أّممني" ]بم  مسملم [: وكت  إل،  حمّم 

وسمّل  مثم  المذي يف ،م ي. و م  أخمنا  N النّبمّ   مم  ،م ه يف ل،  م 

ُ  مكسمم كممني  ولمماّم  ،كمم    أ  قبمم  كممني   يمم  بممام N النّبممّ    سمم، ه   ن 

ممُ    معممنوف   ،صممّل  مل   إذ   الممّ ،   عمم  الممّنأي واّ ممم  ب، تمم  يف وجلس 

من وال بم   آمنُ  م  منك  مني أنم  وأّممني عن م  أ    ن ،ني الم ّ  إال طلبم    ممني ولعم 
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مم    وال ن ُصمم وممر . ام مم    إالّ  اّتبع  تممني  و مم  خذلت مم  مّ،ممني . وممام م،   عممثام    ن  مت 

ا إل شمممّ . إ  كن ممم  أبصممم مممم  وال صمممّر  نممم  اهلل مممم  نع  ن   مأخنج 

ل خمم ف  مممني حتبنمم  بمم  وممم  قب ل نممني ممم  ا، ممنيجن،  واألن   صممنير  وممنحُ  أو 

 ."بنيلّص اب من  

 :حمّمد َْ أيب َكر َْ أيب قحافة -

،ني  كنيملمم    مم  بمم  أيب ُسممه  يممذه رسممنيل  حمّممم  بمم  أيب بكممن إل ُمعنيو، 

(  نظمنا  118ن بم  ممهنام  ) مكام جني   يف كتمنيب وقعم  صمّه  لنصم

مم  ا،ُسمملم  وأخممني عني شمم  وعبمم  الممن    وإ   لكمم    الّنجمم  ابمم   خل،ه 

،ك  ُمعنيو، م  خمني   ا،سملم   ومحّممُ  بم  أيب بكمن أ،ضمني  خمنيُمُ   وأ،م   

؟! ويف النسممنيل  Kمب،ب مم  ممم  عني شمم  عنمم  ا،صممنيله  أليمم  الب،مم  أّ  

مم  يف ة،نمم   وإعار  ممم  حمّممم  بمم  أيب بكممن أّ  أبممني  ُ مم   واضممح  ،ُعنيو، 

مُ  عم  ذلم   قمني   م  ابنم  خله  م  . وأّ  ُمعنيو،  ،ني  مني  ع  غمر اإلس  ُسه 

 نرص:

مم  بسمم  اهلل الممّن   الممّنم،   وكتمم  حمّممم  بمم  أيب بكممن إل ُمعنيو، 

م  حمّم  ب  أيب بكمن إل الغمنيوي ابم  صمصن سم    عم  أيم  طنيعم  اهلل 

ممّمم  يمم  مسممل  أليمم  وال،مم  اهلل. أّمممني بعمم ؛ وممرّ  اهلل بج لمم  وعظمتمم  

ن مم  وال رتمم  خلمم  خل ممني  بمم  ع  ممع   يف قّ تمم   وال  وسمملطنين  وُق   ض 

منيجمم  بمم  إل خل   مم   ولكنّمم  خل   مم  عب،مم ا   وجعمم  مممن    شمم ّ،ني  
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  وغ ّ،مممني  ورشممم، ا   ثمممّ  اختمممنيري  عممم  عل مممم   ونيصمممطه  وسمممع، ا  

مم  مممن    نبّ،مم   ،مم   واختممنيره بنسممنيلت   ونيختّصمم   Nوان تص  ن مم ُ  ل م  ت م   وا  

نه  ع  م  بم  ،مني مصمّ قني   رسم ال   وبعث   أم   عم  وةلم،    الُكتم   مم  ، ، 

ممم  رّبمم  سممب،  إل ومم عني الرّشمما    عظ مم  بنيحلك   احلسممن   وكممني  أّو    وا،  

ممنيب وأن ممنيب  وصممّ   وواومم  وأسممل  وسممّل  أخمم ه وابممُ  عّممم   ممم  أج 

م،     Q عن ب  أيب طنيلم  ه عم  كمّ     تم    وآثمن  وصمّ ق  بنيلغ، م  ا،ك 

ب منب مم   وسممنيمل   ف وحممنير  سمم  يف كممّ  خمم   ممنيه كمم   يمم     وواسممنيه بنه  و ق 

ع   سمم  يف سممنيعني  األ   وم نيمممني  الممّنو  سمملم   ولمم   ،ممن    مبتممذال  لنه 

لمم . وقمم   م ّتمم  بممن  سممنيب ني  ال نظممر  لممُ  يف ج ممنيةه  وال ُم ممنيرب  لمم  يف وع 

. وُيمم   ُيمم   ا،ممن  الّسممنيب  يف كممّ  خممر   أّو   رأ،ُتمم  ُتسممنيم،  وأن مم   أنمم  

مم مني   وأصمم   النّممني  نّ،مم    وأط،ممُ  النّممني  ذّرّ،مم   وأوضممُ   النّممني  إس 

ج    وخمُر النّمني  ابم   عمّ . وأنم  الّلعم  ابم  الّلعم . ثمّ  مل   الننّي   و 

ممني  ُنمم ر ا  عمم  إطه   تممهن   أن مم   وأُبمم   تب غ، ممني  الغ ا مم   لمم ،  اهلل  وجت  مم  

ممني  عمم  ذلمم  اجُلممم ع   وتب ممذال  و،مم  ا، ممني    وختنيلهممني  و،مم   اهلل  وجتمع 

ت مم   والّشممنيي  عل،مم   ال بني مم . عمم  ذلمم  مممني  أُبمم    وعمم  ذلمم  خله 

مم  ،ممووي و،لجممو إل،مم  ممم  ب ّ،مم  ممهناب  ور و  النّهممني   بممذل  م  األم 

مم ،  وسممب    ا،ُبمم  وضممل  ممم  لعممن والشممنيي  .N والّشمم ني  للنّبممّ    ال  

 ممم  علمم،    اهلل ومموثن  ال ممنآ  يف بهضممل   ُذكممنوا الممذ،  أن صممنيُره
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 جينيلمم و  م لمم   وكتني مم  عصممني   معمم  وُ مم  واألنصممنير ا، ممنيجن، 

تبنيعم   والّشمم ني   لهضم   يف اا ،منو   ُةون م   ةممني  ي  وهين، م   بوسم،نيو   

ممُ   لمم    ،ممني - يف خ ومم   وك،مم  مم ُ   -ال ،  مم  تع   وارُ   ويمم  بعممن نهس 

 بمم  وآخممُني  اّتبنيعممني   لمم  النّممني  وأّو  ولمم ه وأُبمم  ووصممّ،   N النّبممّ  

مم ا   مم ّنهمبسمم خُي ممُنه ع   ممنه  يف نُك موُ،ش  ! عمم ّوه؟ وابمم ُ  عممُ ّوه وأنمم    أم 

تمم    ّتمم   مممني اسممتطع   ببنيطلمم   ول،ممم ة  لمم   اوتم ا،  بممُ  العممني  يف غ  

ضمم يمم . وسمم ف  ،سممتبُ  ، مم  موكمموّ  أجل مم  قمم  ان       وك،مم    قمم   و 

ه  تك ُ  العنيقبُ  العل،ني. واعل   أّنم   إّنمام ُتكني،مُ  رّبم   المذي قم  أمن م   ك،م  

صممنية  وأنمم   من مم  يف ُغممنور  وبممنيهلل  ممم . وُيمم  لمم  بني،ن  و  وأ،سمم   ممم   ر 

 ّس   ع  م  اّتب  امُ  .وأي   رس ل  عن   الغنني   وال

يان ي نفس : كأي - ف  َُ  ُمْاوَية َْ أيب 

م  عم  نهسم  كمام يف اةممنية وا،ثمنيا عم  ثنيبم  مم ل  و،    ُمعنيو، 

،ني  بمم  أيب مممن،  ]قممني  سمممع  ُمعنيو، مم   واهلل النّممني  أهّيممني ،ممني[ ، مم   ُسممه 

من بم  اهلل عبم  منّم  خمر يم  مم  ب،نك  وإ ّ  بصرك  أنني مني  اهلل وعبم  ُعم 

نو ب  م  مُهمني ع  ر  كم  أكم     أ    عسم  ولكم  األونيضم   مم  وغ   لكم  أنهع 

ك  ع ّوك  يف وأنكنيُك  وال،     .ملبني   وأةر 

 يذه ش نية  ُمعنيو،   ع  نهس  واإلقنار سّ،  األةّل .
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بمم  عممثام   مممّ ثنني عمممنو :كممام يف اةمممنية وا،ثممنيا وقممني  أ،ضممني

مم  قممني  يف مجعمم   أخننممني أيب أخننممني مهممني  بمم  حمّممم  عّممم  مّ ثمم  أّ  ُمعنيو، 

مم   رع  و مم  آ  مصممنيُةه  و مم   بلغممُ  سمم ننّي مممني شمم  يني و ممني : أال إّ  م 

. وأ، م  اهلل ممني أمسمُبن  أغمن وم،ك   م  ب، تم  إال يل م   بلغ  ني أمم   مم  أي 

م   ُيم  رّش منّم  كمام مل ،ُكم  قمب ن  إالّ قل،    وال أراُكم  تمنو   بعم ي إالّ م 

 .إالّ م    ُي  خر   منّ 

   :احل ّا الكعي صاح  املسةد الكب  -

حممّ   الّث مم  أيب حي،مم  احلممنيوظ اإلمممني  الكبممر أبمم   كنّ،ممني ابمم  ا،

،ني : . احلاّما الك يّف صنيم  ا،سمن  الكبمر م  بم  أيب ُسمه  قمني  عم  ُمعنيو، 

  ذكن ذل  الع ،ن. اإلس   !إّن  مني  ع  غر مّل  

 ة:ُمْاوَية َْ يزيد َْ ُمْاويَ  -

وإّ  معنيو،مم  بمم  ،هن،مم  بمم  معنيو،مم  ،ّممني و   الع مم   :قممني  ال نمم و ي

صممع  ا،نممن و ممني : إّ  يممذه اخل ومم  مبممُ  اهلل تعممنيل  وإّ  جممّ ي معنيو،مم  

م   ُيم  أممّ  بم  منم     وركم  Q عمن بم  أيب طنيلم نني ع األمن  أيل   وم 

بك  مني تعلم   متم  أتتم  منّ،تم   وصمنير يف قمنه ري،نمني بذن بم   ثم  قّلم  

 و صمم   Nأيب األمممن وكممني  غممر أيلمم   ونممني ع ابمم  بنمم  رسمم   اهلل 

قمنه ري،نمني  بذن بم . ثمّ  بكم  وقمني : )إّ (  وصمنيريف ع بم   وأبمء عمنه 

 ع   وبم   من لبم  نمم  أعظ  األمم ر خسمنير   عل،نمني علُمنمني بسم   مصم
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وأبمني  اخلممن وخمنب الكعبم   ومل أُذ   مم و    N وق  قت  عمء  النّبمّ  

اخل ومم   ومم  أُذوُ  منار  ممني  وال أت ّلمم يني وشممونك  يف أمممنك   واهلل لمم   

كنين  ال ن،ني خمرا  و م  نل نمني من  مني مّظمني   وإ  كنينم  رّشا  وكهم  ذّرّ،م  أيب 

 سه،ني  مني أصنيب ا من ني.

  اق الصةْاا: بد الرّ  -

مممّ ثنني عبمم  اهلل بمم  أ مم  بمم  منبمم  قممني  سممول  أيب  :قممني  ،ممنيق  

قل : عبم  المّن ا  أكمني  ،تشمّ،  و،همن  يف الّتشمّ، ؟ و مني  أّممني أنمني ولم  

أنبونمني خملم   أسم  من مُ  يف يمذا شم، ني  ولكم  كمني  رجم   تعجُبم  األخبمنيُر.

مم   و ممني  ال الّشممعرّي قممني  كنّممني عنمم  عبمم  الممّن ا  وممذكن  رجمم   ُمعنيو، 

،ني  ن ول  أيب ُسه   .(1)ت ّذروا جملسنني بذك 

 حمّمد َْ  قيل الشافْ : -

ونقمم ( مكممم ا بهسمم   وأوجبمم ا بغضمم  يف اهلل وأجممني وا ) :قممني 

لعن  ومنع ا مم  تسم ، ه والمّءيّض عنم  تعظم،ام لم  وإجم ال  ويم  أيم  

احلّ  وام   ور ،سم   األكمن ،عسم ب المّ ،  وأممر ا،مإلمن  عمن بم  

 ثنين،مم ( وونقمم . )اقتمم ه وب مم اي  اهلل يمم   الممذ،  اول مم   Qأيب طنيلمم  

 وعنوم  وم،ضمني   احل ، م  شمعنيع مم  وأةركم  جنينبمني احلمّ   مم  آنس 

طغ،نينم  وومنيميف  عصم،نين   ولكم  قنيمم   وعظم،    شمونِ  ووظنيعم    ُمعنيو،  

                                                           

 .معج  البل ا  ((1
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لمم هي  ُشممب    خنو  ممني ُمت مم م ي  ونّم  ممني سممنيب  ي  وممومجم ا بسممبب ني 

 ِ  بغِضمم  ومل جي،ممهنوا ألنهسمم   مممني اجني تمم  الهنقمم  عمم  تهسمم،ِ   وإعمم

األول   اعممم  أّ  الّسمم م  يف ا،سممول  والنجممني  يف االمت،ممني . ومجمم وا 

عمم  ذلمم   وقعمم وا عمم  االجت ممنية والبحممن يف إم ممني  احلمم  وإبطممني  

البنيطمم   ويممذه الهنقمم  ا،نجممّ  مممني إ  شممني  اهلل الّنجمم ع إل الّصمم اب 

ممب   التمم  والتنّكمم  عمم  مسممنيل  اخلطمم و إذا ان شمم  بنيلبحممن غبممنيُر الش 

قنيمممم  لممم هي  وأ ،مممل سمممتنير الّتم ،ممم  ا،لتمممب  علممم،    السممم،ام إذا 

ةُددعَن َح  ددى ﴿نوا قمم   اهلل تبممنير  وتعممنيل ماستحضمم
مه  ً َأددَ  َ ُي َفددال َوَك

 ددا َقَضدد
ددهه   َحَرَّددا   ه

ي ددةَُه   ُمدد   َ َ هددُدوا يه َأن ُفسه ََ ددي  َمددَعَر 
َِ فه ُمددع ي َ  ُُيَكأ

ددلهي    . )وونقمم ( ثنيلثمم  أطممنوه بممام لمم،  و،مم  والبسمم ه غممر ﴾َوُيَسددلأُمعا َاس 

لبنيسمم   ووضممع ا األمنية،ممن يف وضممل  وانتحلمم ا لمم  ا،ننيقمم   وبممّ ل ا 

سممّ، نيت  مسممنني ؛ ُ،ن،مم و  أ  ،نوعمم ا لمم  يف الممّ ،  عل ممام  وضممع  اهلل  

لحمّ  ومغمنيال   وحينيول   أ  ،نصب ا لم  مم  احلمّ  لم ا   نكسم  اهلل عنمنيةا  ل

يف الّتعّصممم   ال ،لتهتممم   إل ةل،ممم   وال ، بلممم   ُمّجممم   ،ممم وع   

ا،تمم اتن يف شممون  بنيلّتوو،مم  و، ممنيبل   اةمممنية بنيلّتضممع،  لُ،هني مم ا رو  

نو  يف ماحلمممّ   و،نعشممم ا رو  البنيطممم   ومممم  أتبمممنيع وأذنمممنيب منتشممم

لم هي   جتم  ن ام  األرض مملوا الب منيع نع، مني  واوعمم ا ال،همنيع  ، مني  ال

عممم  سمممامع احلمممّ   عنممم  البحمممن إالّ الّصمممص  والّسمممبنيب  والنّهممم ر
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نف ، ل مم هي ؛ وإذا ةعمم ا إل اهلل ورسمم ل  لممم،حك  موالّتعّصمم  الّصمم

 ب،ن   إذا ون،  ممن   معنضم   وإ  ،كم  مم  احلمّ  ،موت ا إل،م  ممذعن .

أيف قلمم    مممنض أ  ارتممنيب ا أ  خيممنيو   أ  حي،مم  اهلل علمم،   ورسمم ل  

ويممإلال ( ال كمم    لنممني مع مم   وال التهممني   ) الظممني،  . مم  يمم  بمم  أول

ن ظ مممن إل متّحل ممم   إل يممذري  ويمممذ،ني    وال اعتبمممنير بص و مم   وال

عمم  سممامع احلممّ     وال طممم  يف يمم ا،ت  . يف آذا مم  وقممن  وانتحممنيم 

يمم اه  إممم وعمم  أبصممنيري  غشممنيو  عمم  نمم ر اممم  . أرأ،مم  ممم  اختممذ 

. أ  حتسمم  أّ  أكثممني  ،سمممع   أو ،ع لمم  . أوونمم  تكمم   عل،مم  وكمم، 

 إيممنينت  ولمم،  جمم ا   إالّ  إ  يمم  إالّ كنيألنعممني  بمم  أضممّ  سممب، .

بممنيإلعناض عممن   والّسممك   عنمم  ك م مم  وممرّنام يمم  و مم  الّشمم ني  

ّتبعمم   إالّ الّظممّ  ومممني  مم   والعنممنية وعب،مم  العصممبّ،  واممم    إ  ،

   أّ مم  عمم  ا  أال نهمم  ول مم  جممني ي  ممم  رّ مم  اممم    حيسممباأل

 إّ   ي  الكنيذب  .

 َيد قط : - 

إّ  معنيو،ممم  و م،لممم  عممممنا  مل ،غلبمممني عل،مممني  ) :قمممني  سممم،  قطممم 

ّنف النّممنيو  يف مأعممنف منمم  بمم خني   النّهمم   وأخممن منمم  بنيلّتصمم ألّ ممام

ويمم    طل، ممني  يف اسممتص ا  كممّ  سمم   الّظممنف ا،ننيسمم  ولكمم  ألّ ممام

معنيو،مم   ناع  وممم  ،ممنك مني   الّصممُم ّ،مم  بوخ قمم  يف اخت،ممنير وسمم
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و م،لمم  ال الكممذب والغمميّف واخل ،عمم  والنّهممني  والّنشمم   ورشا  الممّذم  

أ  ،تمم ّل ال يممذا المم ر  األسممه  ومم  عجمم  ،نجحممني   ،ملمم  عممن ال

 .(1)،هش  وإّن  لهش  أرشف م  ك  نجني و

 :امد حفة  داودح -

  صم ر  يم ونحم  نمن  أّ  انتصمنير معنيو،م  عم  اإلممني  إّنمام قني :

ن  بعم  أ  غلبم  اإلسم    منمهنع إل، مني الّشم  م  ص ر الثور والتمممن التم

مملم  و و،مم  عمم  ممم ّ  س  أةع،ممني  اإلسمم   ممم  تعبرنممني قصممني  ا،ُت م 

ويمم  الممذ،  قتلمم ا آبممني ي  وأجمم اةي  ممم   ..ا،سمملم  ا،ممإلمن  مّ ممني  

 أج  احل  وإع   كلم  االس  .

 :(املْ ضدعمعقف اخلليفة الْبايس  -

[ عممهن  ا،عتضمم  بممنيهلل 284 أي سممن يف يممذه السممن  ] :قممني  الطممني

ع  لع  معنيو،  بم  أبم  سمه،ني  عم  ا،نمنيبن وأممن برنشمني  كتمنيب بمذل  

، ممنأ عمم  النممني  وصّ ومم  عب،مم  اهلل بمم  سممل،ام  بمم  ويمم  اضممطناب  

العنيّم  وأّن  ال ،وم  أ  تكم   وتنم  ولم  ،لتهم  إل ذلم  مم  ق لم  وذكمن 

 أ بمم  ا،عتضمم  ممم  أراة ذلمم  األمممن بنيلت ممّ   إل العنيّممم  بمم  أّ  أو  ا

بلهنو  أعاممم  وتمن  االجمتامع وال ضمّ،  والّشم نيةا  عنم  الّسملطني  إالّ 

عمم  شمم نية  إ  كنينمم  عنمم ي  وبمنمم  ال ّصممني  ممم  ال عمم ة  ،سممول اأ  

                                                           

صّ،ني  ((1  س،  قط .  كُت   وشص 
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ع  الّطنقني  وعملم  بمذل  نسما قن م  بنيجلمنينب  بم ،نم  الّسم   يف 

األسمم ا  و ن مم  ،مم   األربعممني  لسممّ  ب مم  ممم  األربممنيع وا،حممنيّ  و

مجممنية  األول ممم  يممذه الّسممن  ثممّ  منمم  ،مم   اجلمعمم  ألربمم  ب مم  من ممني 

ال ّصممني  ممم  ال عمم ة يف اجلممنيمع  ومنمم  أيمم  احلل مم  يف الهت،ممني أو 

مم  ممم  ال عمم ة يف رمممني ام  غممري  ممم  ال عمم ة يف ا،سممج ،  ومنمم  البنيع 

جلمممنيم  بن ممم  النّمممني  عممم  وىف مجمممنية  اةخمممن  نممم ةي يف ا،سمممج  ا

االجتامع ع  قمنيّ  أو غمره ومنم  ال ّصمني  وأيم  احلل م  مم  ال عم ة 

ن وذلمم  ،مم   اجلمعمم  نمم ةي يف اجلممنيمع  بمموّ  موىف ،مم   احلممنيةي عشمم

الّذم  بن،   ممّم  اجتمم  مم  النّمني  عم  منمنيظن  أو جم   وأّ  مم  وعم  

    ا،ممني  ناب والممذ،  ،سمممنب وت ممّ   إل الّشمممذلمم  أمممّ  بنهسمم  الّضمم

يف اجلممنيمع  أالّ ،ءّ مم ا عمم  معنيو،مم  وال ،ممذكنوه بصممر وحتممّ   النّممني  

أّ  الكتممنيب الممذ  أمممن ا،عتضمم  إنشممني ه بلعمم  معنيو،مم  ، ممنأ بعمم  صمم   

اجلمعمم  عمم  ا،نممن ولمماّم صممّ  النّممني  اجلمعمم  بممنيةروا إل ا، صمم ر  

 ل،سمع ا قنا   الكتنيب ول  ُ، نأ.

 ا  واملْراج: قيد  ُمْاوَية ي اإلرس

وقم  مكم  ابم  إسمحني  و مني  ممّ ثن  بعم  آ   :قني  ابم  كثمر

مممني ُو مم  جسممُ   أيب بكممن عمم  عني شمم  أّ  ا،ممإلمن  أ ممني كنينمم  ت مم  :

: عتبمم  بمم  ،ع مم ب ومممّ ثن : قممني . بنوممم  أرس  اهلل ولكمم ّ  Nالنّبممّ  
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مم  كممني  إذا ُسمم   عمم  مسمم أ ّ   ممم  ُر ،ممني كنينمم  :قممني  Nن  النّبممّ  مُمعنيو، 

من ولم : إسمحني  ابم  قني .  صنيةق اهلل اإلممني   ل م   قم مام مم  ذلم  ُ،نك 

َِ ﴿احلسمم  إ  يممذه اة،مم  نهنلمم  يف ذلمم   ةددا دد  َأَكي 
َيددا ال  ه ةَددا الَرؤ  ل  َْ َومددا ََّ

لة ددا ه 
  ةَددة  له

ةَدد   إهاأ َأك  يه امل َةددا ه َأاأ ﴿: Qوكممام قممني  إبممناي،   ﴾إَه  فه َُ يددا 

ََُحدددَ   قمممني  ابممم   "نمممنيي وقلبممم  ، ظمممني تنمممني  ع،" ويف احلممم ،ن: ﴾َأي 

إسحني : ونيهلل أعل  أّي ذلم  كمني  قم  جمني ه  وعمني،  و،م  ممني عمني،   مم  

أمممن اهلل تعممنيل  عمم  أّي منيلمم  كممني  نممني ام  أو ، ظممني  كمم  ذلمم  مممّ  

قلمم : وقمم  ت ّقمم  ابمم  إسممحني  يف ذلمم  وجممّ   كمم ا ممم   وصمم  .

أّنم   األمن،  م  مم ،ن اجلملم   ولكمّ  المذي ال ،شمّ  و،م  وال ،متامر 

 أ ّ    كمم   عني شمم مكممني  ، ظممني  ال حمنيلمم  ،ممني ت ممّ   ولمم،  م تضمم

 و مم  كمام مننيممني   ،كم   أ  بنومم  اإلرسا  كمني  وإّنمام ُو م  ممني Nجس ه

ومم  م ، م   ويم  ، ظمني  ال بن اإلرسا  وقم  ،كم   قم  بم  إسحني   اب 

نمني   وركمم  الممنا  وجمني  ب،مم  ا، مم   وصمع  السمماموا  وعممني،  مممني 

 وممناة ظم  ال مننيممني. لعمّ  يمذا ممناة عني شم  أّ  ا،مإلمن عني،  م ،    و، 

 بمذل  أراةوا أّ م  مم  إسمحني  ابم ُ  و مم  ممني ال. ذلم  عم  تنيبع مني م 

 .أعل  واهلل ا،نني 

وقمم  ذكممن ابمم  كثممر بعمم  ذلمم  أقمم ا  ممم  أراةوا اجلممم  بمم  

ن،ه . كمم  مالّنوا،ممني  ا،صتلهمم  التمم  ال ُتننيسمم  مممني جممني  يف اة،مم  الشمم
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م  كمام يم  عنيةُتم  وعمنيةُ  غمره مم  الشمنيمّ،  ذل  ل،صم ّ  ب كم   ُمعنيو، 

، م، م  ونظمره ابم  قمّ،  اجل  ،م  والمّذيبّ  وابم  مجمن  أمثني  أستنيذه اب  ت 

وغمري . عم  أّ  ال منآ  الكمن،  ،مذكن عبمنير  عب م ه و، صم   مني العبم  

ال رو  العبمم  كممام ،مم ع  معنيو،مم   وممم  ذلمم  ق ُلمم  تعممنيل يف سمم ر  

بادهندداَفعَ ﴿الك مم : ْ   ه دد
وممرّ ام وجمم ا العبمم   حلممام  وةمممني   ﴾...ََّدددا َ ب دددا  مه

م  يف ا،نمني ! ومنم  أ،ضمني  ق لم  تعمنيل:  م ا روم  دُ  ملَ دا قداَ  َوأَ ﴿وعظام  ومل جي  ن 

َُ كدداُدوا َيُكعُنددعَن َ َلي دد ه لهَبدددا   َ ب ددُد اه ُ ع و مم  قممني  بممتام  نهسمم   ﴾...َيددد 

نني  ، ع  اهلل تعنيل ومل   ،ك  ذل  يف ا،نني !رومني  وب   

سمممره ج طبمممّ  أ،ضمممني ذلممم  يف ته   وقمممني  209  10وأورة الُ ن 

ممم  عني شممم  قممم   اعمممءض وقممم " :بعممم ه  بمممنه  أرسي إّنمممام وُمعنيو، 

 وأمممني. N ممّ ث  عمم  النّبمّ   وال تشمم     مل صمغر  كنينمم  بوّ مني Nالنّبمّ  

مم   عمم  حيممّ   ومل للحممني  مستشمم   غممر ذلمم  يف كممنيونا   وكممني  ُمعنيو، 

 . N النّبّ  
(: وقممني  آخممنو  بمم  16   15وقممني  الّطممنّي يف ته سممره )ج

أرسي بنوم  ومل ُ،رس بجسم ه. ذكمن مم  قمني  ذلم  ممّ ثنني ابم   ،م  أّ  

م س  ،ني  كمني  إذا ُسم   عم  م  ن  النّبمّ  قمني  كنينم  ر ،مني مُمعنيو،   ب  أيب ُسه 

 .(1)م  اهلل صنيةق 

                                                           

 .(16   15جنيم  الب،ني  يف تهسر ال نآ  )ج ((1



 301 ..................................................... الهص  الثنيلن: ةراس  األم ا 

ومج ممم ر ا،سممملم  عممم  أّ  اإلرسا  كمممني  بنيجلسممم  والمممّنو  

وب ع،مم   أ  ،كممم   معنيو،مم  قمممني  بنأ،مم  يمممذا   ال كممام ،ممّ ع  معنيو،ممم 

والسمممنيب   مممم  ا، مممنيجن،  واألنصمممنير   Q يف م،مممني  اإلممممني  عمممن

وإّنمممام ،كمممم   قنيلممم  يف  ممممم  ةولتممم  بعمممم  اسمممتبعنية الصممممنيحل  

 وت ن،  ال ّضنيع .

 ْاوَية ومهدا  أحد:مُ 

أخننممني شمم نيب بمم  عبممنية العبمم ّي قممني   :قممني  حمممم  بمم  سممع 

 عبمم  اهللني عبمم  اجلّبممنير بمم  ورة عمم  الممهّنبر عمم  جممنيبن بمم  أخننمم

مم  أ  جُيممني ع،نمم  التمم  بُوُممم  كتُبمم ا إل،مم  إّنممني ال  قممني  ،ّممني أراة ُمعنيو، 

ممممني إالّ عمممم  قبمممم ر الّشمممم  ا  قممممني  وكتمممم   نسممممتط،  أ  نجنهي 

ان بُشممم ُي ! قمممني  ومممنأ،ُت   حُيمُلممم   عممم  أعنمممني  الّنجمممني  كممموّ   

مم    ممهن  بمم  عبمم  ا،طلمم   قمم   ن، ممني   وأصممنيب  ا،سممحني ُ  طممنف  رج 

 ونين بعث   ةمني .

مم  كظنيممم  نممنية  ُمننية،مم  بني، ،نمم  ممم   :وقممني  أ،ضممني ،ممني أجممن  ُمعنيو، 

كممني  لمم  قت،مم  بُوُممم  ول،شمم    وصممنج النّممني  إل قممت ي  و جممُ وي  

رطنيبني  ،تثنّ    وكني  قن  سمع  بم  الّنب،م  وخنيرجم  بم   ،م  معتمهنال  ومُء  

 وُسّ ي عل،  الّءاب.
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 معقف ُمْاوَية مْ الّسةّة:

،ني  بم  ع،،نم   :قني  ابم  قمّ،  اجل  ّ،م  رو  ابم  ويم  أخمنا ُسمه 

،ني  بم  سمع،  الثم ري عم  أب،م  عم  عبني،م   ع  عمن ب  سع،  أخم  ُسمه 

مم  و ممني  ابمم  ،ممنيم  كممني  قتُلمم  غمم را  و ممني   قممني  ابمم  األرشف عنمم  ُمعنيو، 

ُر عنمم   رسمم   مم   مم : أُ،غ   ُتن كممن  وال Nاهلل  حمّممم  بمم  مسمملم  ،ممني ُمعنيو، 

ُ   وإّ،ني  ُ،ظّلن  ال واهلل    ةُ  يذا إالّ قتلت . خي ُل  وال أب ا   ب،   س  

،ني  وابمم   :وقممني  ابمم  ع ،مم  أخممنج ابمم  عسممنيكن واحلسمم  بمم  ُسممه 

ُمن مم   عمم  حمّممم  بمم  كعمم  ال نظممّ  قممني : غممهنا عبمم  الممّن   بمم  سمم   

مم  أمممر عمم  الّشممني   ومممّن  بمم  روا،ممني األنصممنيرّي يف  ممم  عممثام  وُمعنيو، 

م  كمام ،م ّ  عل،م  الّسم،ني  وّع  بم  المبع  حُتمم   نم    ،    يم ؟ ،ُعنيو، 

م  غلامُنم  مّتم   م  وب من كمّ  راو،م  من مني وننيوش  و ني  إل، ني عب  المّن   بُنحم 

ُعم ُه ورّنم  شم،ا  قم   ذيم   ع ُلم  و مني  كمذب  م   و مني  ة  بلغ  شموُن  ُمعنيو، 

 نينممني أ  ن خل مم  بط ن نممني وأسمم ،ت نني  N واهلل مممني ذيمم  ع ممن ولكممّ  النّبممّ  

م  ممني سممع  مم  النّبمّ    Nوأملُ  بنيهلل لم    ب ،مُ  مّتم  أر  يف ُمعنيو، 
 .ُةون   ألُم ت     أو بطن   ألب ن   

ممكن كمم   : ، مم ُ   N ، مم   سمممع  النّبممّ   ممنا  ُمس   كممّ   عمم  م 

 .العناقّ،  م ،ن ويذا منيج  اب  قني  مإلم 
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ممن ال :األبشمم،   وقممني  ك  ّسمم مّ  أّ  النّبممّ  كممني  ،تصممّت  يف ،م،نمم  ذ 

 واخللهني  بع ه ون ل  ُمعنيو،   إل ال،سنير وأخذ األم ّ،  بذل .

مّ ثن  حي،م  عم  منيلم   عم  حي،م  بم  سمع،   أّنم  سمم  سمع،  

  ُعممن بم  اخلّطمنيب يف األتا  ببعمر بعمر. مبم  ا،سمّ،  ، م  : قضم

،ني  يف األتا  بصموقضمم مم  بمم  أبمم  ُسممه  مسمم  أبعممن    سمم    ُمعنيو، 

قممني  سممع،  بمم  ا،سممّ، : ونيلّ ،مم  تممن ا يف قضممني  ُعمممن بمم   .أبعممن 

مم . ولمم  كنممُ  أنممني جلعلمم  يف األتا   اخلطممنيب وتهن،مم  يف قضممني  ُمعنيو، 

 .(1)بعر،  بعر، . وتل  الّ ،  س ا  وكّ  جمت   موج ر!

 اَ لحاق  ياد:

 ا  اسممتلحني  معنيو،مم   ،ممنيةا خمنيلهمم  لل ممنآ  الكممن،  الممذي أبطمم 

التبنمم  يف سمم ر  األمممهناب ا،بنيركمم  كممام أ  يممذا العممم  يمم  خمنيلهمم  

ال لمم  ) N ن،  والممذي ، مم   و،مم  النبمم  حمممم مللحمم ،ن النبمم ي الشمم

 .للهنار وللعنيين احلجن(

 ةعم  مم ) :، م   N سممعُ  النّبمّ   ع  أنم  بم  منيلم   قمني :

ُ  إل ،مم   ممم  إل غممر  م  ال،مم  وعل،مم  لعنمم  اهلل ا،تتنيبعممانت   أو أب،مم  غممرِ  إل

  ،سممتنت  البنيمممن أ  ال منممم  لل ممنآ  الكممن،  لمم   معنيو،مم  (ال ،نيممم 

                                                           

  .861  2م طر منيل  ج  ((1
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نع،  عنممم   من،  ك نممم  ،تحممم   األمكمممني  الشمممموال للحممم ،ن الشممم

  .(1)وعلنني

 :الة امج وال عصيات

احلسممم  تسمممتن  إل ال مممنآ  الكمممن،  أ  منجع،مممني  اإلممممني   -1

 .والسن  النب ،  الرش،ه  وخصني ا اإلمنيم  واخل و  احل   

احلسمم  ال ،ممنية  الهممذ  وال مم ر  عمم  ا،نممنيور  ،متلمم  اإلمممني   -2

 .واكتسنيب  خن  يف ال ،نية  ونظ  اجل،يف يف ا،بنيةأ 

ُممما -3 ُ  عمم  كنمم   ممم  ا،عنومم  واحلممن عمم  طنيعمم  شممتمل  ِمك 

اهلل وعممم ج الكثمممر مممم  األممممناض االجتامع،ممم  والممم ع   إل احلممم  

  .والهض،ل 

و،ممم  يف مسمممني   شمممت  تسممم  بمممنيجل اب عممم  األسممم ل  ا،عنا -4

ن،ع  واألممم ر الهلسممه،  مكممنيألخ   واةةاب ومكمم  اإلسمم   والشمم

ومممني سمم   إال   الصممعب  ا،نممني  والتمم  عجممهن اةخممنو  بنيإلجنيبمم  عن ممني

  .أجنيب

                                                           

 .سن  أيب ةاووة ((1
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مت،مممهن بس،نيسممم  أب،ممم  وجممم ه يف رعممم  م ممم   اهلل وم ممم    -5

ووقمم  مم  أع ا مم  بكم  نبمم  بح،ممن   األم،مني  واألممم ا  عم  السمم ا 

 .يف الس،نيس  النهنهي  الننيبع  م  ب،  ال م ش  وا ب  رت  

متلممم  قممم   يف مننيظناتممم  أذيلممم  اةخمممن،  وأجلمممم  ا -6

أومم اي   واتضممل استسمم م   والتسممل،  لمم  ب مم   احلجمم  والب،ممني  

 .وا،نط  واثبني  األم ، 

  انضممامم  جل،مم ر ا،سمملم  امممني يممنب ممم  مممنب قمم  بمم   -7

 .م  قب  اهللكني  ،هن، ي  عهنمني وق   نح  النرص ا،إل ر ا،إل،  

 ممني مممإلطن  بحمم وة مممني ،ممومن بمم  ال ممنآ  يف أتسممم  ق،نيةتمم  ا -8

الكممن،  ننيبعمم  ممم  صممل  الع ،مم   مناع،ممني و، ممني اجلنينمم  اإلنسممنيا بع،مم ا 

 .ع  ي   النه 

تسممم  شصصمم،ت  العنيممم  عمم  أ  لمم  سمم،ام  األنب،ممني  و ممني  ا -9

  .ا،ل  

تسمممم  ق،نيةتممم  للمممم  اإلسممم م،  بمممنيلت    والممم رع ا -10

ال ق، ممم  يف قمممنيم   الهكمممن اإلسممم م  بح،مممن انممم جم  وا،عمممنيا 

والتهنامممم  برقنيمممم  مكممم  اهلل يف األرض ممممني وجممم    بح،مممني  النمممني 

 ذل  سب، .  إل
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أبمم  بمم    مسممنني يف السممهنير  التمم  وكلمم   ممني أمممر ا،ممإلمن   -11

عمممن مممم  النمممنيكث  وا،مممنيرق  وطممم   ا،تممممنة،  بجنا مممني  التممم  

 .ستل  ، يبت و   ا،بع   الذي ال ،  ارتكب يني

شممكل  خطبمم  م قهممني ممم  اجل ممنية يف سممب،  اهلل وتثب،مم   -12

أم ،مم  أيمم  الب،مم  يف اخل ومم  وإسممكني  الهممت  واالضممطنابني  م،ممن 

عم   ا،عمنيةي والتم  أعجم    وق تم  ا،نط ،م  يف المنة عم  اإلمني وج 

 . ني ال نييص وال اا

أ  م قهمم  ممم  الصمملل مت،ممهن بنيحلكممم  والممنأي الهكممني  -13

ةمني  ا،سملم  ولتثب،م  ا، قم  النسمني  ومهمظ حمبم  أيم  م،نام م   

 الب،مم  ممم  التصممه،  اجلسمم ،  وال ضممني  عمم  ب،ضمم  اإلسمم   بنيإلبممنية 

 .اجلامع،  لك  الش،ع  وا، ال 

يف احلممنب ممم  معنيو،مم  احلكممم   Q احلسمم اسممتص   اإلمممني   -14

والتع مم  وال مم ر  عمم  ا،نممنيور  وا، قمم  ال ،ممنيةي واسممتص ا  ذكني مم  

يف ممم  كممني  م قمم  معنيو،مم  ،تسمم    ن العلمم  والعمم  مونشمم للصمم  

ن الهسممنية وا،ناوغمم  من،ه  ونشمممالنب ،مم  الشمم بني،صنيلهمم  لل ممنآ  والسممن 

احلسمم  نممني  ومم،ام بعمم  لتبنمم  م قمم  اإلمممني  والظلمم  ويممذا مممني ةومم  ال

 مع،نيرا ،نت   احل .   بنيلكل،  ب صه
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 :اْليقات

ا،تهنقمم  يممذه تعل، ممني  اسممت نييني البنيمممن ممم  كتمم  التممور،ا 

مهممنةا   حم ممني يفح  أ  تممذكن عمم  انهممناة كمم  ال ، والتمم  تسممت

والبنيمممن ممم    ال ممنير وألجمم  أ  تكتممم  الصمم ر  لمم     البحممن

 :ق،  البحن وبنيخلص   أوعني  بن  أم،  التنيرخي، احل ب  

 (ال ممني )ابتمم ع  اخل ومم  األم ،مم  شصصمم،  ،طلمم  عل، ممني  -

ب ل ا أمنية،ممن اسممت Nمتمم  مسممج  رسمم   اهلل ،نتممنيةو  ا،سممنيج  

ا و، ممني ب صمما واسممنيطر أبمم ع  Nا،سمملم  وممم اعظ منممن رسمم   اهلل 

ل هم ا  مني مم  قبم  األمم ،   م ف إل إبعمنية ا،سملم  عم  أي إبم اع  ك

 إقنيم  ال ،  ل،ت ،و م  إمكني  الس،طن  ع  ا،ل  العض ض.

ولمم،    ،عنيو،مم  عم  احلكمم  الظممنييني Qتنمني   اإلمممني  احلسمم   -

 وال اإلمنيم .  ل ن   الرشع،  

أبممني سممع،  أ  علمم  مصممنيحلت  ،عنيو،مم   Qأجممنيب اإلمممني  احلسمم   -

وبنمم  أشممج  أيمم  مكمم   ضمممن لبنمم   Nعلمم  مصممنيحل  رسمم   اهلل 

أبممني  ووول مم  كهممنير يف التنهن،مم  ومعنيو،مم  وأصممحنيب  كهممنير بنيلتوو،مم   ،ممني

أ  ،سممه   (أي ال جيمم  )تعممنيل مل جيمم   سممع،  إذا كنمم  إمنيمممني ممم  اهلل

وإ  كممني  وجمم  احلكممم  ومم،ام   بِ   ممم  م نيةنمم  أو حمنيربمم رأ،مم  ومم،ام اشممتُ 
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،تمسمم  بمموم ر سممب   يف األة،ممني   Qن ماشممُتبِ   ملتبسممني  أال تممن  اخلضمم

السممنيب   وُأِقممن   يف وممم  اهلل يف ال ممنآ  الكممن،  و، ممني وجمم ه مكممم  

إم،مم  مل تظ ممن للنممني  ، م ممذ  كرقممني  اجلمم ار وخممن  السممه،ن  وقتمم  

  (... ال ص  ال نآن،.الغ  

 Qأنمني خمر منم   قمني  اإلممني   :Qقني  معنيو،م  لقممني  احلسم   -
ني  اجتمعم ا عمن  ومل جيتمعم ا نمأل  ال :بم  ينم ؟ قمني  معنيو،م  وك،  ،ني

،ممني بمم  آكلمم  األكبممنية إ  ا،جتمعمم   :Qعل،مم . قممني  اإلمممني  احلسمم  

طممني   لمم  عممني  هلل تعممنيل  وا،كممنه لعل،مم  رجمم   مط،مم  ومكممنه وني

خممر و،مم    كنمم  ال أقمم   أنممني خممر منمم   إذ الول  معممذور بكتممنيب اهلل

 .(1)م  النذا   كام بنأ  م  الهضني   إ  اهلل بنأا

ن ا،سممإلول،  عمم  اجلممنيا بمم  كمم  أوممناة ال ب،لمم  مالعممنب ال ت صمم -

العبممني  وممر   اقتصمم ا  أمممني بنمم  أم،مم  وبنمم   ل قتصممني منشممح   

  وأيمم    الشم،ع)سم ل  مم  سم ل ( و تلم ا بم   الممذ،  ُقتِلم ا ببم ر مم

  ومل ،نتمم وا ومسممتمنيمم  مضممنيعه  وحلمم  اة   الب،مم  مممني يمم  أضممعنيف

 ومل ،نت  ا.

ل نيتمم  ولمم  كممني  احلسمم   Lلمم  كممني  احلسمم  مكممني  احلسمم   -

 لصنيلل. Lمكني  احلس  

                                                           

 .مننيق  آ  آيب طنيل  ((1
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 ج،يف معنيو،  منظ  م  ع   عمن ب  اخلطنيب ب  وقبل . -

إذا ختثممن المم   ،سممم  كبمم  وا، صمم ة بكبمم  احلسمم  المم   الممذي  -

 .بغهنار  م  بطن  و،تصثن )تصبل كنيلكب (كني  خينج 

قمم  واومم  عمم  الصمملل  Q،ممن  البنيمممن أ  اإلمممني  احلسمم   -

ةوم  األوسم   Qإضنيو  ال مني ذكمن ويم  ،علم  أ  معنيو،م  سم،غ ر ولكنم  

بنيلهنيسمم   ولمم  أ  احلممنب قمم  وقعمم  بجمم،يف مثمم  مممني آ  ال،مم  جمم،يف 

 ن وال،ممنيب  والممهنرعمن و،مم  معنيو،مم  ألمممن  األخضممموانتصمم Qاحلسمم  

ممممني عممم  مثلمم   وأبشمم نع و مم  الممب ة والعبممنية بطن، مم  أرسع موالضمم

وبوقمم  ممم   منمم  بعمم  مممني عممم  بعمم  الصمملل ويممذا يمم  منطمم  وعممم  

 .الطغني  يف احلنوب

* * 

  



 

  



 

 

 

 
 املراجع واملصادر
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 :املراَّع واملصادك

 .ال نآ  الكن،  :ب   خر مني نبت  -1

  عممن حمممم  عممن ةخ،مم   نما متنممني سممر  اال ممم  االثنمم  عشمم -2

 . 2006الطبع  االول   ةار الكتنيب االس م  سس مإل

عبمم  احلم،مم  بمم  يبمم  اهلل ا،مم ا ن  عممهن ال ، /  ابمم  ايب احل ،مم  -3

  حت ،مم   Qا،ممإلمن  عممن  ألمممررش   مم  الب غمم    (يممم 656  )

ةار ام،مممني  الكتممم  العنب،ممم  ال مممنيين    حممممم  ابممم  الهضممم  ابمممناي، 

1959 . 

بمم  حمممم  بمم  اجلمممهنري عممن   ابمم  احلسمم   ابمم  االثممر -4

  ةار الكتمممممنيب العمممممنيب  الكنيمممممم  يف التمممممنير،ا (يمممممم630 )

 . .ةبرو /

عنيةا  مبممنير  بممم  حمممم  الشممم،بنيا سمممأبمم  ال  ابمم  االثمممر -5

 .ط نا   اس  الغنيب  يف معنو  الصحنيب  (يم606 )

عبممم  احلممم  احلنمممبن   ابممم  الهممم    ابممم  العمممامة احلنمممبن -6

  ةار ا،سمممر   ذيممم شمممذرا  المممذي  يف اخبمممنير مممم   (1089 )

 . 1972برو  
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ابمم  الهضمم  ا مم  بمم  عممن بمم  مجممن العسمم  ا   ابمم  مجممن -7

  ةار ام،ممني  الممءا  العممنيب  االصممنيب  يف مت،،ممهن الصممحنيب  (يممم 852  )

 .  ./ ةبرو 

ا مم  بمم  حمممم  بمم  منبمم  الشمم،بنيا ا،ممنو ي   ابمم  منبمم  -8

  .  .ة  برو   ةار صنيةر  مسن  ا   (يم 241 )

حمممم  بمم  عممن   رشمم،  المم ،   ابمم  جعهممن  ابمم  شمم ن اشمم ب -9

  ا،طبعممم  احل، ر،ممم   مننيقممم  آ  ايب طنيلممم  (يمممم588  )نوي مالسممم

 .يم1375  النج  االرشف

  حمممم  بمم  طلحمم  الشممنيوع   كممام  المم ،   ابمم  طلحمم  -10

ا،طبعممم    سمممإلو  يف مننيقممم  آ  النسممم  مطنيلممم  ال (يمممم652 )

 .يم1371النج  االرشف   احل، ر، 

، سمم  بمم  عبمم  الممن ال نطبمم    ابمم  عمممن  ابمم  عبمم  الممن -11

ةار   واالسممممت،عنيب يف معنومممم  االصممممحنيب (يممممم463  )ا،ممممنيلك  

 .يم1358ال نيين    ا،عنيرف

عبمم  اهلل بمم  مسممل  الممم ،ن ري   ابمم  حمممم   ابمم  قت،بمم  -12

 .يم1325ال نيين    الطبع  الثنين،   االمنيم  والس،نيس  (يم276) 

اسممامع،  بممم  كثمممر ال مشممم     هممم ا ابممم  ال  ابمم  كثمممر -13

  .  . 1966برو    مكتب  ا،عنيرف  الب ا،  والن ني،  (يم774 )
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  (يمممم597  )ابممم  الهمممنج عبممم  المممن   ابممم  اجلممم  ي  -14

 .ا،نتظ  يف تنير،ا ا،ل   واالم 

تهسممر   وممنا  الكمم يفبمم  ال نيسمم  وممنا  بمم  ابممناي،    ابمم -15

 .141 /1ا   ط ن  حت ،  حمم  الكنيظ   ونا  الك يف

ن سممر  معشمم نياال ممم  االثنمم  الشمم،ا حمممم  مسمم  آ  ،نيسمم  -16

   .  منش را  االجت نية2000سن   1    وتنير،ا

 (يممم 693 )عممن بمم  ع،سمم  بمم  ايب الهممتل   االربممن -17

/ النجمم  االرشف مطبعمم  النجمم   كشمم  الغممم  يف معنومم  اال ممم 

 .(يم 1385)

 (يممم 356 )  عممن بمم  احلسمم  ابمم  الهممنج  االصممب نيا -18

 .يم1956النج  االرشف   ا،طبع  احل، ر،   م نيت  الطنيلب 

يممم م نيتمم  356عممن بمم  احلسمم    ابمم  الهممنج  االصممب نيا -19

 . 1956النج  االرشف   ا،طبع  احل، ر،   الطنيلب 

 االمني  احلس  ب  عن.  ال، س  عب  ال نيةر ا   -20

 .منيك  كن،  ج،نيةاالمني  عن يف كتنيبني  ا،سترشق  ة.  -21

 . محمم  ب،   االمنيم  واي  الب،  -22

سممن   (يممم 279  )حمممم  بمم  ع،سمم  بمم  سمم ر    الءمممذي -23

  .  ./ ةال نيين   نرش ا،كتب  االس م،   الءمذي
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 .التم   االس م  -جنج   ، ا   -24

وسممني    (يممم 1104  )حمممم  بمم  احلسمم    احلممن العممنيمن -25

  بممرو   ن،ع  ةار ام،ممني  الممءا مالشممالشمم،ع  ال حتصمم،  مسممني   

 . .ة

معجممم   (يمممم626  )،مممنيق   بممم  عبممم  اهلل   احلمممم ي -26

 .يم 1323البل ا  طب  ال نيين  

ا مم  بمم  عممن بمم  ثنيبمم    ابمم  بكممن  اخلط،مم  البغمم اةي -27

 . ./ ةبرو   ةار الكتنيب العنيب  تنير،ا بغ اة (يم463 )

  يب بكمممنعبممم  المممن   بممم  ا  جممم   الممم ،   السممم، ط  -28

 . 1950  ال نيين   مطبع  السعنية   تنير،ا اخللهني  (يم911)

عمن بم  احلسم  بم  بنيب ،م  بم  ابم  جعهمن حممم    الص و  -29

قمم    حت ،مم  السمم،  ينيشمم  احلسمم،ن   الت م،مم   (يممم381ال ممم  ) 

 .ا،  س 

حممممم  بممم  عمممن بممم  احلسممم  بممم  بنيب ،ممم    الصممم و  -30

 . 1980برو    م االعل مإلسس   كتنيب االمني  (يم381) 

االمممني    المم كت ر حمممم  مسمم  عممن الصممغر  الصممغر -31

  النجمم  االرشف  سسمم  الب غمم إلم  احلسمم  را مم  التصطمم،  النسممني 

2012 . 
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تممنير،ا  (يممم310  )حمممم  بمم  جن،ممن   ابمم  جعهممن  الطمني -32

  نمحت ،م  حممم  ابم  الهضم  ابمناي،  ةار ا،عمنيرف بمصم  االم  وا،لم  

 .1966ال نيين  

ابم  جعهمن حممم  بم  ،ع م ب بم  اسمحني  المنا ي   الكل،ن  -33

  ةار الكتممم  االسممم م،   يمممم( اصممم   الكمممنييف329البغممم اةي ) 

 .يم1383ط نا  

  محمممممم  بمممم  حمممممم  ت مممم  ا،جلسمممم   ما،جلسمممم -34

ط مممنا    ةار الكتممم  االسممم م،   بحمممنير االنممم ار (يمممم1111 )

 .يم1386

 (يممم254 )هممن ا مم  بمم  ايب ،ع مم ب بمم  جع  ال،ع مم يب -35

ا،طبعمم    حت ،مم  السمم،  حمممم  صممنية  بحممن العلمم    تممنير،ا ال،ع مم يب

 .يم1384النج  االرشف   احل، ر، 

  م،ممني  االمممني  احلسمم  بمم  عممن  بممنيقن رش،مم  ال ممنا -36

 .يم1392النج  االرشف   مطبع  االةب  الطبع  الثنيلث 

 1868)بممنوكلام    ن  اال،ممنيا كممنير ما،ستشمم  بممنوكلام  – 37

 بممرو   للم ،مم  العلمم  ةار  االسمم م،  الشممع ب تممنير،ا ( 1956 –

1960. 

 .تنير،ا الك و  -الس،  ا   الناق   -38
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طبعمم    تممنير،ا االسمم   السمم،نييس  مسمم  ابممناي،  مسمم  -39

 .ال نيين 

 يف الصممممممنييف ا مممممم  -خطبمممممم  صمممممم   اجلمعمممممم   -40

21/2/2012 . 

 .رسني   مج ن  العنب -41

  احلنهمم  البغمم اةي قممهنأبمم   ، سمم   سممب  ابمم  اجلمم  ي -42

النجمم  االرشف   ا،طبعمم  احل، ر،مم   تممذكن  اخلمم ا  (يممم 654  )

  .(يم1383)

 4الشممم،ا رايض آ  ،نيسممم     صممملل االممممني  احلسممم  -43

 .  بغ اة مطبع  ةار الننج 2011يم 1432

 ( 1973 )عم،مم  االةب العممنيب   المم كت ر  طمم  مسمم  -44

 . 1968ال نيين    ةار ا،عنيرف بمرص  الهتن  الكن 

 .يف طب ني  االطبني  نبني ع،   اال -45

 .الشرا ي مس  -كلم  االمني  احلس   -46

ن مةار الهكممن للطبنيعمم  والنشمم  ا، طممو  منيلمم  بمم  انمم  -47

 . 2005برو  لبنني    والت  ، 

اع،مممني   ( 1952حمسممم  االمممم  احلسممم،ن  العمممنيمن )   -48

 .يم1368برو    مطبع  االنصنيف  الش،ع 



 319 .................................................................... ا،ناج  وا،صنيةر

مسمممل  بممم  احلجمممنيج ال شمممري   ابممم  احلسممم   مسمممل  -49

  مطبعمم  حمممم  عممن صممب،ل واوالةه  صممح،ل مسممل  (يممم261 )

 .يم1334ال نيين  

  نمسممر  اال ممم  االثنمم  عشمم  ينيشمم  معممنوف احلسمم،ن  -50

 . 1970برو    ةار ال ل   الطبع  الثنين، 

انسمممنيب  (يمممم 279  )ا ممم  بممم  حي،ممم    المممب ذري -51

 . 1959ال نيين    عنيرف بمرصةار ا،  االرشاف

 (يممم346عممن بمم  احلسمم  )   ابمم  احلسمم   ا،سممع ةي -52

 . 1965برو    ةار االن ل   منوج الذي  ومعنية  اجل اين

حمممممم  بمممم  الممممنعام  العكممممني البغمممم اةي   ا،ه،مممم  -53

النجمممم  االرشف   ا،طبعمممم  احل، ر،مممم   االرشممممنية (يممممم413 )

 .يم1329

* * * 
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