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 :اوالده وزوجاته

ر ولاا ا رااارا امخسااع ع اا L: أوالد احلسااب  ااب عاا  (1)اإلرشاااد* 

أمهااأ أا   اا   ،وأختاااه أا احلسااب وأا احلساان ،احلسااب زياا   ااب :وأنثاا 

واحلسااب  ااب  ،رزرجةااع نااأ أم مساابند  ااب ع بااع  ااب عباارو  ااب  ب بااع اخ

وأخااناه  ،وعباارو  ااب احلسااب احلسااب أمااه خنلااه  نااأ منااانر ال رزاريااع

وعبا  الار ب  اب احلساب أماه  ،ال اسأ وعبا  ا  ا ناا احلساب أمهاأ أا ولا 

وأخاانه ح  ااع  ااب احلسااب  ،واحلساان  ااب احلسااب اا  اا   ااا  را ،أا ولاا 

ا   وأخااتهف طاحبااع  نااأ احلسااب أمهااأ أا طساا ان  نااأ ح  ااع  ااب عبةاا 

 Qورقةاااع  ناااا  احلساااب  ،وأا سااا بع ،وطاحباااع ،وأا عبااا  ا  التةبااا 
 . مها  شت 

وزاد طااةهأ أ ااا   اار  ،رالااه مااب ا والد سااتع ع اا :طعاا ا الاانر 

 .Q(2)قتل عب  ا  مع احلسن  :وقال

                                                           

 .20:2 اا ة ، االرشاد،( (1

 .1ح -163 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)
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ط اااي ياا  تاا قا  رساانل  Q: وأمااا زياا   ااب احلسااب (1)اإلرشاااد* 

اثاا   ،ظريااا الاان   ،طبااعاااريأ ال ،وأسااب وااااي ج ةاال ال اا ر Nا  

ورااار  ،وم حااه ال اابراص وقااا ه الناااا مااب افطااان لط اا  ط اا ه ،الاار

ط اف  ،Nأت اب الس ة أي زيا   اب احلساب اااي يا  تا قا  رسانل ا  

  :ويل س ةفي  ب عب  اا ك ات  طىل عام ه  اا ينع

أمااا  باا  طااءرا جاااصذ اتااام زاااا طاااعرزل زياا ا عااب تاا قا  رساانل >

وأعنااه عاا  مااا  -رجاا  مااب قنمااه  -هااا طىل طاا ي  ااب طاا ي وادطب Nا  

ط ااف اسااتع ا عباار  ااب عباا  البرزياارز طرا اتاااب   <اسااتبانك ع ةااه والساا ا

طاءرا  ،أما  ب  طااي زيا   اب احلساب بياا  نا  زاشاأ ورو سانهأ :جاص منه

وأعنااه عاا  مااا  Nجاااصذ اتااام زاااا طاااردد ع ةااه تاا قا  رساانل ا  

 .استبانك ع ةه والس ا

 : زي   ب احلسب ي نل محب   ب     اخارج ويف

 طرا نرزل ا ب اااط    طب ت بع

 

 ن   ج هبا واخرض  النبأ عندزا 

 وزي  ر ةع الناا يف ال شاتنة

 

 طرا أخ  ااأ أنناازااا ورعندزااا 

  اانل  شاانان الاا يا  ا نااه 

 

 رساج الاا ج  طر قارنتااه ساابندزا 

 
                                                           

 .21:2 االرشاد اا ة ،( (1
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اعااع مااب ال اابراص ومااا  زياا   ااب احلسااب ولااه تساابني ساانع طر اااه م

 :طببب ر اه ق امع  ب منس  اجلب   ط ال ،وراروا مآ ره وت نا ط  ه

 طاي يك زي  غالأ ا رض شعااه

 

 ط    اي مبروف زناذ وجاند 

 وزن محباند ال باال ط ةا  ، ه  وطي يك أمس  رزب رم  ط    ن  

 ساااابةع طىل ااباااان يب ااااأ أنااااه 

 

 سااةط به اابااروف  ااأ يبااند 

 حاار رح ااهولااة    اانال وقاا   

 

 ا ااتب  اابااروف أيااب ترياا  

 ر النغاا  الاا ى نباا   ااهاطرا قااا 

 

 طىل ااجاا  ا اااص لااه وجاا ود 

 مباريااال ل بااانىل محاشاااة  ل  ااار  

 

 ويف الروع عن  النائبا  اسند 

 طرا انت ااال البااارز الطرياااا طاااء أ 

 

 هلااأ طرجم  اا  مااا يااراا ت ةاا  

 طرا مااا  مااانهأ سااة  قااااا ساااة  

 

 اااريأ يبناا   باا ه وي ااة  

 ويف أمثال زاا يطنل منها ال تاب. 

النبااأ طمااا مااا ر أو الباااص  ببناا   "ر  النبااأ اواخ اا "قنلااه  : ةاااي

ويب ااب  ،حتاا  أنااه نبااأ يف سااان ال ااجر .أو مبالغااع يف اثاارة النبااا  ،مااع

وطنااف قةاا  اننااه ر ةبااا  ، ااال تو وزاان الطريااي ال اا يأ "البااند  "أي ي اارأ 

وقةاا  أي ااا  ، ص وط اا  النبااا  ال ااتنة   ااا اخاار الساانع وزاا  مانااع الغاا
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النعاا   -التاا  تنساا  الباارب ا مطااار طلةهااا  -  ااتاص أخ  ااأ أنناازااا 

 .وااا الرعند ، ااطر

مااا دوي ال يااع ورلااك أي يساانن رو  "ي نال اا "وقااال اجلاانزري 

احلفلع ال يع اام اع طاءرا ااناأ مبهاا دياا  جراحاا  طت اك زا  ا شانان 

 ،أي أخاااه مااب حةاار   ياا ر ال ااا صا  ااا متب  ااع  ال يااع الباباا  وغالااه 

الااي يتبارض ل بسا لع وال يسا ل واااراد زناا الساائل وال اب   "اابن"و

 .راجع طىل اابن ويب ب طرجاعه طىل زي   ت  ا "يب أ  "يف 

أي طناه ال ي انل ااب رار رح اه   نائاه م تبساا  "لاة    انال  "قنله 

 ،ني اابااروف طال منااه نااه مب اانا أي الناااا ال يط باا ؟مبروطااه أيااب ترياا 

وحاتاال البةااأ أي  ،الرجاال الاا ى الاااي عاا ا  طباااا  طنااه "النغاا "و

روا عاب ااباايل واا ااخر طهان لاة  ااالك  ال زان منتسا  اا داى طرا قا

 :قنله ،طىل ااج   سب  ا اص وج ود

أي ال ي ااا   "مااا يااراا  "قنلااه  ،عاا  البناااص ل بجهاانل "طرا انت اال"

 .(1)أ ض  الطرياال  ي "الت ة "و ، سنص

                                                           

 .2ح -165 -163 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)
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مااب الاا نةا  -ر ااع ا  ع ةاه  -: وخاارج زياا   اب احلسااب (1)اإلرشااد* 

ورلااك أي  ،و  ياا ع اإلمامااع وال ادعاااه لااه ماا ع مااب ال ااةبع وال غاا زأ

ال اااةبع رجااا ي طماااام  وزيااا ي طاإلماااام  يبتبااا  يف اإلماماااع عااا  

 ات ااان و  ياا ع رلااك أحاا   Qوزاا  مب ومااع يف ولاا  احلسااب  ،النااان 

والرزياا ي يراعاا  يف اإلمامااع  باا  عاا   ،لن سااه طة ااع طةااه ارتةااابماانهأ 

وزياا   ااب احلسااب ر ااع ا  ع ةااه  ،الاا عنة واجلهاااد Lواحلسااب واحلساان 

وااااي رأيااه الت ةااع  ،ومت  اا ا مااب قااب هأ ا عاافل ،ااااي مسااااا لبناا  أمةااع

وزاااا ي اااد عناا  الرزي يااع ع مااا   ،والتاا لا هلااأ واااا اراة ، ع ائااه

 .ح ةناهاإلمامع اف 

 ناا  أمةااع وال تاار  لنلاا  رساانل وأمااا احل اانيع طء ااا تاا يب  امامااع 

واابترزلاع ال تار  اإلماماع طال طاةبب اااي عا  رأ اا  ،طمامع عا  حاال Nا 

وزياا  عاا  مااا  ،يف االعتاارزال ومااب تنلاانزأ الب اا   ال اانر  واالختةااار

 واخانارج ال تار  طماماع ماب تانىل ،ا حانال ق منا رااره خاارج عاب زااه

 .وزي  ااي متنالةا أ اه وج ه    خ ف Qأم  ااؤمنن 

                                                           

 .22:2 اا ة ، االرشاد،( (1
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واااي  ،ط ااي ج اة  رئةساا طاضا  ورعاا Qوأما احلسب  اب احلساب 

لاه ماع  [اااي]و  ،يف وقتاه Qي  ت قا  أم  اااؤمنن عا   اب أم حالا  

ااااي احلسااب  ااب  :احلجاااج  ااب ينسااا خاار رواه الاارز    ااب   ااار قااال

ره طساار ينماا احلجااج  اب ايف عاا Qااؤمنن احلسب والةا تا قا  أما  ا

أدخاال عباار  :ينسااا يف منابااه وزاان طر راذ أماا  اا ينااع ط ااال لااه احلجاااج

ال  : ب ع  مباك يف تا قع أ ةاه طءناه عباك و  ةاع أز اك ط اال لاه احلساب

طرا ادخ اه  :ط اال احلجااج ،وال ادخال طةاه ماب   يا خل Qأغ  بط عا  

 .مبك

 ااأ تنجااه  ،حاان غ اال احلجاااج ،هعناا Qطاان ا احلسااب  ااب احلسااب 

طبار  اه رةا   اب  ،طىل عب  اا ك حت  قا ا ع ةاه طنقاا  با اه يط ا  االري

 ،أا احل أ ط ف راه رةا  عا ل طلةاه وسا أ ع ةاه وسا له عاب م  ماه وخاره

ط ااف دخاال  .ساا ن بك عناا  أماا  ااااؤمنن يبناا  عباا  اا ااك : ااأ قااال لااه

وااااي  ،سااب مساااصلتهاحلسااب  ااب احلسااب عاا  عباا  اا ااك رحاا   ااه وأح

ط ااال لااه  ،احلسااب قاا  أرسع طلةااه ال ااة  ورةاا   ااب أا احل ااأ يف ااج اا 

ومااا  :ط ااال لااه رةاا  ؟ل اا  أرسع طلةااك ال ااة  يااا أ ااا محباا  :عباا  اا ااك

ت اا  ع ةااه الرااا  يبنننااه  ،شااةبه أماااى أزاال البااران ؟يبنبااه  م محباا 

الرطاا    اا   وا  :ط قباال ع ةااه احلسااب  ااب احلسااب وقااال لااه ،اخ طااع
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رع طلةناا ال اة  وعبا  اا اك اول ناا أزال  ةاأ يسا ،لة  اف ق اأ ،رط  

 .يسبع

طا خره   انل احلجااج  !ز اأ  اف قا مأ لاه :ط قبل عبا  اا اك ط اال

ووتاال  ،ط تاا  طلةااه ،لااة  رلااك لااه أاتاا  اتا ااا طلةااه ال  اااوزه :ط ااال

ط اف خارج ماب عنا ه ل ةاه رةا   اب أا  .احلسب  اب احلساب وأحساب تا ته

ماا زااا الااي وعا تن   :وقاال لاه رها أ طباتبه احلساب عا  سانص مح ااحل

طاانا  ال ياارزال  ا ااك ولاانال زةبتااك مااا  ،ط ااا عنااك :ط ااال لااه رةاا  ؟ ااه

 .وما ألنتك رط ا ،  لك حاجعاق 

ياانا الطااا  Qر مااع عبااه احلساان اوااااي احلسااب  ااب احلسااب ح اا

خارجااع   الباااقني مااب أز ااه جاااصه أساافص  اابوارس Qط ااف قتاال احلساان 

وا  ال ينتال طىل ا اب خنلاع أ ا ا ط اال  :وقاال ،طانترزعه مب  ان ا ساار 

 :عبر  ب سب 

وي ااال طنااه أرس وااااي  ااه جااراح قاا   ،دعاانا  م حساااي ا ااب أختااه

 .أش   منه

 Qخطااا  طىل عباااه احلسااان  Qوروي أي احلساااب  اااب احلساااب 
  اخاان يااا  ناا  أحاابهف طلةااك طاساات ة :Qطحاا   ا نتةااه ط ااال لااه احلساان 
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طاااى قاا  اخاان  لااك ا نتاا   :Qاحلسااب و  راار جنا ااا ط ااال لااه احلساان 

 .Nطه  أاثرمها شبها   احبع أم   نأ رسنل ا   ،طاحبع
وقبض احلسب  اب احلساب ولاه مخا  و   اني سانع ر اه ا  وأخانه 

ووىص طىل أخةااه مااب أمااه ط اارازةأ  ااب محباا   ااب  ،زياا   ااب احلسااب حاا 

ب رض اأ زوجتاه طاحباع  ناأ احلسان واا ماا  احلساب  اب احلسا ،ح  ع

 ،عاا  قااره طسااطاحا واانااأ ت اانا ال ةاال وتااانا النهااار L ااب عاا  

 :ط ااف ااااي رأا الساانع قالااأ انالةهااا ،واانااأ ت اابه  اااحلنر الباان جلفهلااا

ط ااف أظ ااأ ال ةاال سااببأ تاانتا  ،طرا أظ ااأ ال ةاال ط نضاانا زاااا ال سااطاط

 ." ل ي سنا طان  بنا" :ط جا ه اخر ي نل "زل وج وا ما ط  وا" :ي نل

  احلسب  اب احلساب و  يا ع اإلماماع وال ادعازاا لاه ما ع ااف اوم 

وأمااا عباارو وال اسااأ وعباا  ا   ناان  ،وتاا ناه مااب حااال أخةااه ر ااه ا 

 Lه وا  ان يا ي عبهاأ احلسان  اب عا طاء أ است ا Lاحلسب  ب ع  
 ااه  ااالطا را ا  عاانهأ وأرضااازأ وأحسااب عااب الاا يب واإلساا ا وأز

 عنااه خاارج مااع عبااه وعباا  الاار ب  ااب احلسااب را ا  ،جاارزاصزأ

طىل احلا  طتانيف  اا  ناص وزان محارا ر اع ا  ع ةاه واحلسان  اب  Qاحلسن

وح  اع  ،احلسب اابروف  اا  را اااي لاه ط ال و  ي اب لاه راار يف رلاك

 .ا ب احلسب ااي جنادا
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 "رطاا ا ،نتااكمااا أل" ،قنلااه (1)أي اا ااة  "ومااا يبنبااه  "قنلااه  : ةاااي

أي أبف عاا   "قاا  أشاا   منااه  " :قنلااه ،ر  يف رطاا ذاأي مااا قااا

 .(2)وقنضأ البناص ن  ته ،اهل ذ

وا نااع  ،ر راااراا   ااع ع اا Q: أوالده (3)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 

 ،واحلساان ا  اارا ،أمهااأ أا ولاا  ،وال اسااأ وعباار ،عباا  ا  :واحاا ة

أمهااف أا  ،واحلسااب ، ةاالوالب ،أمهااف خنلااع  نااأ منااانر ال رزاريااع ،واحلسااب

وعبا  الار ب  ،ماب الث  ةاع ،وزيا  وعبار ،     نأ أم مسابند اخرزرجةاع

 ،أمهااف أا طساا ان  نااأ ح  ااع التةباا  ،وأ اان   اار ،وح  ااع ،مااب أا ولاا 

 ،ا نتااه أا احلسااب ط اار عناا  عباا  ا  :واحلسااب ا تااغر ،وطساافعةل ،وأ اا 

طاحبااع مااب أا طساا ان وي ااال وأا احلساان واانتااا مااب أا   اا  اخرزاعةااع و

 .(4)ورقةع  مها  أوالد ،وأا س بع ،وأا عب  ا  ، نأ ح  ع

                                                           

 .شةبه ،نن: وما يبنبه؟ يا أم  ااؤم178وىف ااا ر  ( (1

 .3ح -168 -165 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .192:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (3

 وأسفئهأ وأمها  أوالده وترتةبهأ ط   ن ل ا ر   يف Qاخت ا يف ع د أوالده ( (4

 أي ع د أوالده الاانر مخسع :عب افل ال يب  ب ح  ع 152  2ا ا الغبع ج
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أي ون ل عب ا ب اخ اب ،رش ورسد أسفصزأ وله  نأ واح ة تسب  أا احلسبع :

 .أح  عرش ول ا و نتا Qله

عرش   ا ن Qأي له  :عب احلاطظ عب  البرزيرز  ب ا خرض اجلنا اي 158 أ ن ل يف  

 ،والاي أراه أي يف زاه ا سفص ت ريرا :و ب  ما رار أسفصزأ قال ،ول ا رارا ومخ   نا 

-153وق  ن  ه مب   طف راره ال ةخ اا ة  ،وأزل م ع أخر   باهبا ،الناسخ وأظنه مب

وأاثر تن ةبا وا  ا وح با هلاه  ، نه أش  حرتا ،زن الاي يبتب  ع ةه يف زاا الباب 158

 .ا منر

رارا  عرش عمخس Qأي له  :ون ل سبر ا ب اجلنزي عب الناق ي وا ب ز اا :أقنل

عب   ،س ةنع أا احلسب ،طاحبع ،جب ر ،ا تغر ، ع ا ار  : عطبب الاانر ،و في  نا 

وزن أ ن عب  ا   ،ع ةل احلسب ،احلسن ،طسفعةل ،أ   ،عب  الر ب ،زي  ،ال اسأ ،ا 

وزاا اااانر طنف زن ترتة  الناق ي وز اا  .و  يسأ الباقن Kحسب  ب حسب  ب ع  

 :ط ال ،وزاد ،الطب ا  ع  غ  زاا النتة وأما محب   ب سب  ط   رتبهأ يف  ، ب محب 

درجنا ا هأ وأمهأ أا  ،طاحبع ، رزة ،جب ر ،محب  ا تغر :مب النل  Qااي ل  سب 

أمهف  :و ه ااي ي ن  واحلسب :محب  ا ار ،ا ثنا  نأ ال  ل  ب البباا  ب عب  ااط  

رش  نأ أم مسبند أمهأ أا   :أا اخ  ،أا احلسب ،زي  .خنلع  نأ منانر الغط انةع

 أمهف جب ة  نأ ا شبر  ب :يب نب ،طسفعةل .ا نااري واسبه ع بع  ب عبرو
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 ،مااب أوالده عباا  ا  وال اسااأ وأ اان   اار Qوقتاال مااع احلساان 

أ اان  .واحلسااب  ااب احلسااب ،زياا   ااب احلسااب :وااب بااني مااب أوالده ا ناااي

وقاا   ،تاارزوج مااائتن ومخساان اماارأة Qحالاا  اا اا  يف قاان  ال  اانب طنااه 

 :ط ااي ي انل يف خطبتاه ،ي اجر ماب رلاك Q ا جم مائاع واااي عا  قةل 

 .طي احلسب مط ن ط  تن  نه

                                                                                                                                               

 قت نا مع احلسن ينا الط نف وأمهأ أا  :عب  ا  ،أ ن   ر ،ال اسأ .قة  الت  سبته

الا  :عبر .الا ول  تسب  ظبةاص :أا س بع ،عب  الر ب ،حسن ا  را .وال   ةع هلأ ،ول 

 Qجب ر محب   ب ع   ب احلسن  أا أموز   [عب  ا ]أا عب  الر ب  .  ةع له ول  ال
ال   ةع له وأمه أا طس ان  نأ ح  ع  ب عبة  ا   :ح  ع .وأمها أا ول  ت ع  تاطةع

أمه زين   نأ سبةع  ب عب  ا  أخ  جرير  ب عب  ا  البج   :عب  ا  ا تغر ،التةب 

 .انته  .وزاا أتو

 اي ما راره ا ب طواةا  ،ستع عرش رارا ومخ   نا  Qطب  زاا ااي له  :لأقن

 .شهراشنب زناذ خمت ر ع ةه مب حةر ا سفص وع د أوالده الاانر اف ال ع  
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طي زاااه النساااص ا هااب  :أ اان عباا  ا  اا اا جم يف راماا  أطاارزاي

 .(1)خرجب يف خ ا جنازته حاطةا 

                                                           

أنه ترزوج   جم مائع امرأة، وا تل يف رلك ما راره أ ن حال   Qاشتهر عنه ( (1

 ه ااؤرخني طرسال ااس ف  ون  نا يف قن  ال  نب اف ن  ه ا ب شهراشنب ط رس اا  

لة   ثبأ وال   ع وأي  ،مع اني الرجل ضبةا الروايع ،رلك يف اتبهأ    تثبأ وحت ةي

  سفئهأ ع   ورلك الي أوالده اااانريب :ب نل  نجه مب النجنهلما راره ال ياو يف ا

زب أزل ق  سف ،Qمب عرشة مب أزواجه  ( طنف زأ21 - 15 ن اخت ف يف ع دزأ )

زن  ،الس  اف سببأ مب ا ب سب  يف الطب ا  وزاه النسبع  ن ع د ا زواج وا والد

   وأي ااي ال ،ااتبارف اابتاد ط ن ااي ترزوج مائتن ومخسن امرأة أو   جم مائع امرأة

 .ع  ا قل  ب  طرض الب أ يف مع منهب رار وأنث  :ول  يتنل  منهب أاثر مب مائت 

طنف ااي يترزوج ال ا ع مب النساص واال  ار رغبع يف  Q نه  ،البرزل منهبوال رتبل 

 .وااللتاار مب ااباضبع ال يت  ي مع البرزل اف ال ع   ،مباضبتهب

ورلك اما لن ا يف حسبها أو خماطع  ،ع  أي الرجل طنف يبرزل عب اارأة خماطع أي ينل زا

و   مع بطه البارخ Qمثل احلسب السبر اما ناقاع احلس  ط أ ي ب ل غ  طةها  ،البة ع

وطنف ااي عط  االباف مب  ،مب ات  الس  أنه رغ  طىل خرضاص ال مب يشصياار يف 

 .النساص أ ا واما
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 وق  رو  عب  ، جنده وط  ه الس اب يما خنف البة ع طهن الاي ااي يباروأ

 :أنه قال ( ا الغبعا 142  2راجع ج -احل ةع ل  اطظ أم نبةأ ا ب س يب )اف يف 

امرأة ط رسل طلةها  فئع جاريع مع ال جاريع ألا درزأ وعب  Lترزوج احلسب  ب ع  

 (يبن  حن ح  هف)امرأتن  Lمتع احلسب  ب ع   :عب أ ةه قال ،احلسب  ب سبة 

متاع ق ةل مب حبة  م ارن ون ل ا ب  : برشيب أل ا وزقان مب عسل ط الأ طح امها

أنه ترزوج جب ة  نأ ا شبر وأرسل طلةها ألا  (مب مناقبه 17  4)جشهراشنب 

اةا وق  قال  ،ال عاف البة ع واثرة ا والد ،طهاا الرجل الاي ين ي اةا ي اص .دينار

أو اةا  ،أ از    أ ا مأ ينا ال ةامع ولن  الس ر : تناا نا تناس نا ت ثروا طاىNج ه 

 ،نسل رسنل ا  منه ومب أخةه احلسن يبرزل وانه يب أ  رش  ال راي ااجة    ن ر مب

 .ا  وا  ؟أااي يبرزل نط ته رغف لت ك الب ارة

واحلاتل أنه ال ياو يف ح أ الب نل أي يترزوج    فئع امرأة وال تنل  منها اال 

 20أنه ترزوج ما  ن  - ب  الس  طةها  -طالا ةو ما ياهر مب ات  الس  اابترة  .عرشة

ااي ع ةه  وحةثف ال ت ني حتته أاثر مب أر بع حرائر ،Qا م  أ يبةنه امرأة غ  م 30طىل 

 اا   ي ب يبه  رلك مب ،ولالك اشتهر   ننه مط قا ،أي يط ي زوجع وين و أخر 

ط النا انه  (يك ا غ چهل ا غ)طرزاد البامع مب الناا ع  س هتأ يف رسد ال  ايا  ،غ ه

 .عترزوج ااا وااا مب غ  رويع وال دراي
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رض ااأ امرأتااه  Lاااا مااا  احلسااب  ااب احلسااب  ااب عاا   :البعاااري

زال وجا وا مااا " :ا ي انلال باع عا  قاره سانع  اأ رطباأ طساببنا تاائ 

 ،ويف روايااع غ زااا أ ااا " اال ي ساانا طااان  بنا" :ط جا ااه اخاار ؟"ط اا وا

 :أن     ةأ لبة 

 طىل احلنل  أ اساأ السا ا ع اة ف

 

 (1)ومب يبك حنال اام  ط   اعتاار 

 
طنااه خطاا  احلسااب  ااب  :: يف اإلحةاااص(2)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 

طاا حرن عباا  الاار ب  ااأ رطااع  ،طىل عباا  الاار ب  ااب احلااارجم  نتااه Lعاا  

 ،  ع ةهاا أعارز عا  مناكاوا  ماا عا  وجاه ا رض ماب يب ا :رأسه ط ال

 ،ط خاااف أي تط  هااا ،ول نااك تب ااأ أي ا نتاا    اابع مناا  وأنااأ مطاا ن

 Nوطي طب ااأ خ ااةأ أي يتغاا  ق باا  ع ةااك  نااك   اابع مااب رساانل ا  
 .ال تط  ها زوجتك [أي]طاي بحأ 

مااا أراد عباا   :طساابع منااه ي اانل ،وقاااا وخاارج ،Qطساا أ احلسااب 

 .الر ب طال أي  بل ا نته حنقا يف عن  

                                                           

 .4ح -171 -168 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .199:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (2
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طىل منااانر  Lأناه خطاا  احلساب  اب عا   :ورو  محبا   اب سا يب

وا  طى  ن  ااك وطى  ع ااأ أنااك غ ااي  :ط ااال ، ااب رياااي ا نتااه خنلااع

طنلا  منهاا احلساب  ،ح ي م ي غا  أناك أاارا البارب  ةتاا وأاارمهأ ن ساا

 . ب احلسب

يرزياا  اماارأة عباا  ا   ااب عااامر أا خالاا   نااأ أم جناا ل طهاااا   رأو

ل اا   :ر عباا  ا  عناا  مباويااع قااال لااهاط ااف ح اا ،هبااا وشاا ا رلااك طىل أ ةااه

 ،ولاانال أي لااك زوجااع لرزوجتااك رم ااع ،رةاواليااع البااا ع اا   لااك عاا 

ط رسال مباوياع أ اا زريارة  ،  عبا  ا  وح اي زوجتاه حبباا يف رم اعاطب 

طاااح ع  ،و ااال هلااا مااا أراد  مااب الااا ان ،لةرزياا  ا نااه لةعطاا  أا خالاا 

طاختاااار  احلساااب  Kع ةهاااا احلساااب واحلسااان وعبااا  ا   اااب جب ااار 

 .طترزوجها

ورجاال م ااي  ،ر الاا ا سااةل اخ اايارجاال غ ااي   ساا :تنضااةو

وقااال اجلاارزري يف حاا ير  ،ر الاا ا يبطاا    سااانه مااا لااة  يف ق بااها  ساا

 .(1)طنك رجل ح ي أي اث  ح ن النساص :احلسب

                                                           

 .5ح -172 -171 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)
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عااب  ،عااب احلسااب  ااب محباا   ااب ساافعع ،:  ةاا   ااب زياااد(1)ال ااايف* 

 :قاال Qعاب أم عبا  ا   ،عاب عبا  ا   اب ساناي ،محب   ب زياد  ب عةسا 

 ،ال ترزوجاانا احلسااب طءنااه رجاال مطاا ن :قااال وزاان عاا  ااناار Qطي ع ةااا 

 Nوزاان ا ااب رساانل ا   ، اا  وا  لنرزوجنااه :ط اااا رجاال مااب مهاا اي ط ااال
 .(2)ااؤمنن طءي شاص أمسك وطي شاص ح ي ب أم وا 

عاب محبا   اب طسافعةل  اب  ،عاب أ ا   اب محبا  ،: البا ة(3)ال ايف* 

 Qعااب أم عباا  ا   ،عااب رةاا   ااب أم الباا  ، ااب   اا  عااب جب اار ، رزيااع
 ال نطااع  Qعاا   اط ااا ،ح ااي مخساان اماارأة Lطي احلسااب  ااب عاا   :قااال

ط ااا  ،ن  انا احلساب طءناه رجال مطا نر أزال ال نطاع ال تايا مب ا :ط ال

 Pوا اب طاحباع  N ا  وا  لنن  ناه طناه ا اب رسانل ا   :طلةه رجل ط اال
 .(4)طاي أعجبه أمسك وطي اره ح ي

                                                           

 .4ح ،56:6 ال  ةن ، ال ايف،( (1

 .6ح -172 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .5ح ،56:6 ال  ةن ، ال ايف،( (3

 .6ح -172 :44 ،ااج يس الب مع - ا ننار   ار (4)
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 ،عااب ا ااب ط ااال ،عااب أ اا   ااب محباا  ،: محباا   ااب رةاا (1)ال ااايف* 

تاانيف  :قااال Qعااب أم عباا  ا   ،عااب أم مااريأ ،عااب ياانن   ااب يب اانب

ومبااه احلسااب  ، ااب احلسااب  ااب عاا   ااا  ناص وزاان محاارا عباا  الاار ب

ط  ناانه  ،واحلساان وعباا  ا   ااب جب اار وعباا  ا  وعبةاا  ا  ا نااا البباااا

 .(2)ز اا يف اتاب ع  :وقال ،ومخروا وجهه ورأسه و  رنطنه

 :قااال أ اان جب اار محباا   ااب حبةاا  ،(3)أقاانل: قااال ا ااب أم احل ياا * 

رذ أي اأيساا :ي اماارأة ج اا  طلةهااا ط ااالطرا أراد أي يط اا Qااااي احلسااب 

طاءرا  ،لاك زان :طة انل ،ماا شا أ أو نباأ :طت انل لاه ،أز  لك ااا واااا

 .قاا أرسل طلةها  الط ن و ف سب  هلا

زنا ا  ناأ ساهةل  Qتارزوج احلساب  :ورو  أ ن احلساب ااا ائن  قاال

 ب عبرو وااناأ عنا  عبا  ا   اب عاامر  اب اريارز طط  هاا ط تا  مباوياع 

طااارارى  Qقااال احلسااب  ، زرياارة أي عطبهااا عاا  يرزياا   ااب مباويااعطىل أم

                                                           

 .3ح ،368:4 ال  ةن ، ال ايف،( (1

 .8ح -172 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .13:16 ا ب ام احل ي ، بح    الب غع،( (3
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أختاار لاك  :ط اال ؟اخان يل :ط الاأ ،ط تازا أ ان زريارة ط خرزاا اخار ،هلا

 .طرزوجته ،احلسب

تاارزوج ح اااع  نااأ عباا  الاار ب  ااب أم   اار  Qورو  أي ااا أنااه 

 وااااي اانااار  ااب الاارز    نازااا طااا  ش احلسااب عنهااا شااة ا طط  ااا طعطبهااا

 .شهرى :اانار ط  أ أي ترزوجه وقالأ

تاارزوج  :اثاا  التاارزوي  Qااااي احلسااب  :وقااال أ اان احلسااب اااا ائن 

طنلاا   لااه احلسااب  ااب احلسااب وأا  ،خنلااع  نااأ منااانر  ااب زياااد ال رزاريااع

ر اوأا   اا ،طسا ان  ناأ ح  ااع  اب عبةاا  ا  طنلا   لااه ا ناا ساافه ح  اع

 ، ة  نااأ ا شاابروجباا ،طنلاا   لااه زياا ا  نااأ أم مساابند ا نااااري

وزنا ا  ناأ ساهةل  اب عبارو وح ااع ا ناع عبا  الار ب  ،وز  الت  سبته

واماارأة مااب  نااا  عباارو  ااب ا زااةأ  ،واماارأة مااب ا اا  ، ااب أم   اار

 اب  وامارأة ماب  ناا  ع  باع ،وامرأة ماب   ةاا طنلا   لاه عبار ،اان ري

رأي  ط اا تار  :وامرأة مب  ن  شةباي ماب ال مهااا  اب مارة ط ةال لاه ،زرارة

طى أاااره أي أضااأ طىل ن ااري ماارة مااب ماار  :وقااال ،اخاانارج طط  هااا

 .جهنأ
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طى مرزوجااك  :وخطاا  طىل رجاال طرزوجااه وقااال لااه :قااال اااا ائن 

ول نااك خاا  الناااا نساابا وأرطبهااأ جاا ا  ،وأع ااأ أنااك م ااي ح ااي غ ااي

 .وأ ا

 .(1)ط ب سببن امرأة Qزوجا  احلسب  أحيص :وقال

وم اك مائاع وساتن أماع يف ساائر  ،ةساببن حار Q: تارزوج (2)الب د* 

 .(3)عبره وااي أوالده مخسع عرش

* * * 

  

                                                           

 .9ح -173 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .14ح ،352 ع   ب ينسا ااطهر احل ، اعاوف الةنمةع،الب د ال نيع ل طع ا( (2

 .10ح -173 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)
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 :معاوية Q العلة التي من اجلها صالح االمام احلسن

عاااب ا اااب  ،عاااب الرقااا  ،عاااب ساااب  ،: أم(1)رائعاع ااال ال ااا* 

قااال  :قااال ،عااب ساا ير ،را ااب أم نااا عااب عباار ،عااب  ب بااع ،ط ااال

أماارذ الاااي أنااأ  ساا ير أرااار لنااايااا  :ومباا  ا ناا  Qأ اان جب اار 

را اوطي اااااي م اااا ،طاااءي اااااي طةاااه طغاااران ا  نااااذ عناااه ،ع ةاااه

أمساااك  :Qطاااازبأ أي أت  اااأ ط اااال أ ااان جب ااار  :قاااال أرشااا ناذ

 Qعنااا  عااا   Nوضاااع رسااانل ا   حتااا  أا ةاااك طي الب اااأ الااااي
 ااأ ااااي مااب  باا ه  مااب عرطااه ااااي مؤمنااا ومااب ج اا ه ااااي ااااطرا

ااااي  وقاا  ااااي منااه مااا ،ك اانرزلااعاةااا ي ااني  ت اا :ق ااأ Qاحلسااب 

لااانال ماااا  ،اسااا أ طءناااه أع اااأ  اااف تااانع :ط اااال ؟دطبهاااا طىل مباوياااع

 .(3)(2)عاةأ  اي أمرتنع ل

                                                           

 .1ح ،210:1 الا ون، ع ل الرشائع،( (1

 وز اا احل ير التايل. 200  1تراه يف ع ل الرشائع ج ((2

 .1ح -1 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)
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عاب محبا   اب  ،[ اب محبا ]: حا  نا عا   اب أ ا  (1)رائعاع ل ال * 

عاب محبا   اب  ،عاب احلساب  اب أ ا   اب ال ةار ،منس   اب داود الا قان

عااب أم  ،حاا  نا أ اان الباا ص اخ اااف :العااب رةاا   ااب أم   اا  قاا ، ةاا 

يااا ا ااب  :L ااب أم حالاا   ق ااأ ل  سااب  ااب عاا  :ساابة  ع ةاااا قااال

وقاا  ع بااأ أي احلااي لااك دونااه  ،رساانل ا    دازنااأ مباويااع وتاااحلته

يااا  ااا ساابة  ألسااأ حجااع ا  تباااىل راااره  :ط ااال ؟وأي مباويااع ضااال  اااغ

ألساأ الااي قاال  :قاال ، ا  :ق اأ ؟Qوطماما ع اةهأ  با  أم  ،ع  خ  ه

 :ق ااأ ؟احلسااب واحلساان طماماااي قامااا أو قباا ا :يل و خاا  Nرساانل ا  

ياا  اا سابة  ع اع  ،وأناا طمااا طرا قبا   ،ط ناا طري طمااا لان قباأ :قال ،  

 ،لبناا  ضاابرة و ناا  أشااجع Nمااااحلت  اباويااع ع ااع مااااحلع رساانل ا  

لتنرزيال ومباوياع أول اك ا اار  ا ،رف ماب احل يبةاعاو زل م اع حان اناا

يااا  ااا ساابة  طرا انااأ طمامااا مااب قباال ا  تباااىل  ،وأتاا ا ه ا ااار  الت وياال

 وطي اااي وجاه ،راره      أي يس ه رأيا  طاةف أتةتاه ماب مهادناع أو محار اع

 .احل بع طةف أتةته م تبسا

                                                           

 .2ح ،211:1 لا ون،ا ع ل الرشائع،( (1
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اااا خاارن الساا ةنع وقتاال الغاا ا وأقاااا اجلاا ار  Qر اأال تاار  اخ اا

 ،اه وجااه احل باع ع ةاه حتاا  أخاره طااراالشاتب ،طب ااه Qساعر منسا  

ولاانال مااا أتةااأ اااا  ،ز اااا أنااا سااعطتأ عاا   جه  ااأ  نجااه احل بااع طةااه

 .أح  طال قتل ترذ مب شةبتنا ع  وجه ا رض

باا   ااب   اار ال ااةباى را ا  قاا  رااار مح :قااال الااا ون ر ااه ا 

يف  "ال اارون  اان ا  احةاال واحل اانن"يف اتا ااه اابااروف   تاااب  (1)عنااه

مبناا  منادعااع احلسااب  ااب عاا   ااب أم حالاا  اباويااع طاااار سااؤال سااائل 

يف زاااا اابناا  واجلااناب  (2)ت ساا  حاا ير ينسااا  ااب مااازي الراسااب عااب 

عنااه وزاان الاااي رواه أ اان   اار محباا   ااب احلسااب  ااب طساا ان  ااب خرزيبااع 

حاا  نا أ اان داود  :حاا  نا أ اان حالاا  زياا   ااب أحاارزا قااال :النةسااا نري قااال

حا  نا ينساا  اب ماازي الراساب   :قاال ،ل اساأ  اب ال  الحا  نا ا :قال

وال  ،مباوياع عا  أي ال يسابةه أما  اااؤمنن Q اايع احلساب  اب عا   :قال

وعا  أي  ،شاة ا Qوعا  أي ال يتب ا  عا  شاةبع عا   ،ي ةأ عنا ه شاهادة

                                                           

وقال: قال  بض أت ا نا انه ااي يف مازبه  298عنننه النجايش يف رجاله  ( (1

 مب أيب قةل رلك. يارت اع، وح يثه قري  مب الس مع، وال أدر

 الرايش خ ل يف اانضبن. ((2
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ي اارن يف أوالد مااب قتاال مااع أ ةااه ياانا اجلباال وأوالد مااب قتاال مااع أ ةااه 

 :قااال .(1)وأي  باال رلااك مااب خااراج دارا جاارد ،أ ااا ن ألااا ألااا درزاا

يف طساا احه طياااه عااب اماارة ااااؤمنن قااال  Qاحلسااب  حة ااعومااا ألطااا 

مااا وىف مباويااع ل  سااب  ااب  :طسااببأ ال اسااأ  ااب محةبااع ي اانل :ينسااا

طىل مباويااع  Qعازاا ه ع ةااه وطى قاارأ  اتاااب احلسااب    ااا ص Qعاا  

 اااار عباا  ا   ااب رةاا  طباا أ  Qيباا د ع ةااه رنن ااه طلةااه وطىل شااةبع عاا  

 .رم  ومب قت هأ مبهااحل 

 Qر ااك ا  طي مااا قااال ينسااا  ااب مااازي مااب أماار احلسااب  :طن اانل
أال تار   ،رز والت ااةل تساب  ااهادناع واابازا ةةاومباويع عنا  أزال التبة

عازاا ه ع ةااه    ااا صسااب  ااب عاا  مااا وىف مباويااع ل  "اةااا ي اانل 

اابايباع عا  ماا ي عةاه ااا عني عا  و ، ايباه ع ةاه   ا صو  ي ل  "وزادنه

 .Q أ   يا هبا   ي رزا احلسب  ،رائر الت  رارنازااال 
مباز تااه طياااه عاا  أي ال  ،وأشاا  مااا زهنااا مااب احلجااع عاا  اخااانا

عنا  ن ساه ال محالاع ماؤمب طبازا ه عا   Qواحلسان  ،يسبةه أما  اااؤمنن

طاحتااال  .ةااؤ ر لااهطر ا ماا  زاان الاااي ياا مر ط ،أي ال ي ااني ع ةااه أماا ا

                                                           

 منا وجه رلك. صوسةج  ((1
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ن سااه وا ماا  زاان إلساا اط االيااتفر اباويااع طرا أمااره أماارا عاا   Qاحلسااب 

 ،ع ةااه طا ل عا  أي ا  عارز وجال   ياؤمره ،ماب طنقاه (1)الااي أماره ما منر

ال ي اان م اااص عاا  " :Nط اا  قااال النباا   ،أمااره ع ةااه Nوال رساانله 

 .(2)"م ل

                                                           

 صوسةج  "ا مر"وىف الطببع احلجريع  "ا منر" 202  1يف ااا ر ااطبنع ج( (1

 ."  منر"ل ب رتبل أي ي ني ما ا  -ع ةه رضناي ا   - ةانه مب ااانا 

 زن ال مس أ أخا رلك اا اص " صاا "، وزن الاي تار طة ا ل بس بن "اا اص"( (2

ولن  ،واح قه منا أو ط اص ،ط ن ااي رلك اا اص اا خنر اب ا  نز ل بس بن قت ه ،عننة

ل ب ااراد  اا اص يف  . ش احل أ جاز هلأ اسنقاقه وز اا اح قه منا أو ط اصااي تغ ا   يب

ط ةر ااي ااس بني  ،تغ ا ااي أو اب ا ،الاي تار ح ة ا  ااب ع ةه :زاا احل ير

 ، ل ت رمنا ومننا ع ةه  االح ن ،حاابن ع  ن سه  ال تل أو االسنقان و  ي ب نا رلك

وال أي ينه  وال أي يت مر ع   ط أ ي ب له أي ي مر ،يف والص البتي بأ هلأ واليع رلك اف 

ووجه رلك أي ااس بن زأ الايب أعطنه ووزبنا له  .ااس بن ق اص حل نن ت ك الناليع

ط ن تار  ،حةر ي اص  ص، ياز  و   ةر تار ي مر وينه  لن سه ،ا ار احلةاة واحلريع

 .ت ض ع ةه رلك وااي ابب  يت  أ ع  منالهان ،ع ةهأ ويت مر ،ي مر وينه  ااس بن

 أي ال ي ني الط ةي أم ا ع  ااس بن "صال ي ن م اص ع  م  ": Nزاا مرم  قنله 
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طة اااا  ح اااأ زااانازي الاااايب تااااروا (1)يريااا  أي ماااب ح باااه

طهاااؤالص ح  ااااص ااهااااجريب ا نااااار    اااأ  ل بهااااجريب وا نااااار

وح اااأ قاااري  وأزااال  (2)طساااباطهأ النبااا  طةااا هأ انضاااع رضااااعه

                                                                                                                                               

 ظااا هلأ    أ الرشع والب ل  ،ولن ت مر ع ةهأ ل اي غاتبا حلي االمارة ،أ  ا

 .نط ةر ااي مباويع ح ة ا   ي ب له أي يت مر ع  ااس ب ،واالعتبار

ح أ أرس  زنازي  ص، أي مب أح اا ال  صيرجع طىل ال   "ح به"ال ب  يف  ((1

 الايب تاروا طة ا ل بهاجريب وا ناار ينا حنن.

 زنازي ستع  مب سب Nأت  رسنل ا  وط  زنازي  اجلبرانع وااي مع رسنل ا   ((2

يا رسنل ا  انا  :ط الناومب اإل ل وال اص ما ال ي ر  ما ع ته  ،االف مب الاراري والنساص

وقاا رجل  أتل وع  ة وق  أتا نا مب الب ص ما   عا ع ةك طامنب ع ةنا مب ا  ع ةك

طنف يف احلاائر عفتك وخاالتك  !يا رسنل ا  :ط ال .سب   ب   ر ي ال له زز   مب  ن

 ،ي  ب اانارأو ل نبف ،ولن أنا م  نا ل  ارجم  ب أم شبر ،وحناضنك ال يت اب ي   نك

ط ال  .وأنأ خ  اا  نلن ،رجننا عط ه وعائ ته ع ةنا ، أ نرزل منا  بثل الاي نرزلأ  ه

وما  :أما ما ااي يل ولبن  عب  ااط   طهن ل أ ط ال ااهاجروي : ب  ا ا Nرسنل ا  

جع س ة ا ب را .وما ااي لنا طهن لرسنل ا  :وقالأ ا ناار ،ااي لنا طهن لرسنل ا 

 .488  2ز اا ج
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طهااان  ،ع اااةهأ Nرسااانل ا   (2)طباااب أماااره.(1)م اااع ح اااأ زااانازي

أو ماااب النااااا ااااف قاااالنا  .Nالتااا م  ماااب ا  جااال ج لاااه ورسااانله 

ط ناااا وط ناااا وط ناااا يف غااا  مباوياااع طي ا ماااع اجتبباااأ طااا مر  

عاا  أن سااهأ طهاان أي ااا تااا م  غاا  أنااه مااب الناااا ال ماااب ا  وال 

مااب رساانله وزاان طي   ي ااب تاا م ا مااب ا  ومااب رساانله وال تاا م ا 
                                                           

يا مبرش "ا ا: م ع عننة طعط  ع   اب ال ببع  أ قال  ب   Nطتو رسنل ا   ((1

طاعل طة أ؟ قالنا: خ ا. أخ اريأ، وا ب أخ اريأ، قال: ارزبنا ط نتأ  قري ! ما تروي أى

  أي ي مر   رسزأ وقت هأ وسب N. ط اي له 412  2راجع س ة ا ب ز اا ج "الط  اص

ر طنه دخ ها عننة ط أ ي بل رلك  ل مب ع ةهأ وقال: أنتأ الط  اص، وطةهأ ررار أ حة

 مباويع  ب أم س ةاي.

طب  زاا: مب أمره رسنل ا  ع  ااس بن أو ع  الط  اص   زاا زن الا ةو يبن ((2

 اب أمره"طهن الت م  مب ا  ورسنله الخ وي ني ا ت اص ا ا وما يف النسخ مب قنله: 

 طهن تا ةا   يتنبه له ااانا رضناي ا  ع ةه ع  ما ،تتبةف اا سبي " ع ةهأرسنل ا 

ناز ت مرزأ مب ع ا ج -ورلك الي ح أ الط  اص ح  اص قري  وزنازي  ،يف البةاي  ص 

ال عتا  بب أمره رسنل ا   ،عاا مط ي " صال ي ن م اص ع  م "ع  ااس بن   نله 

 .لت تأ ال  ا مب نناح  شت  "اب أمره  "قرأنا ال  ظ  مع أنه لن .ع  الط  اص
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 .ماااب اااااؤمنن طة اااني أمااا زأ  تااا م زأ طهااان تااا م  مناااه  ن ساااه

ماااؤمب ماااب اااااؤمنن ط اااأ ياااؤمر مباوياااع عااا  ن ساااه  Qواحلساااب 

ط اااأ ي رزماااه رلاااك االياااتفر  ،ال يسااابةه أمااا  اااااؤمننرحه ع ةاااه أا  ااا

طر خ اااا  ن ساااه ماااب اال ااااب  ،Qوطااارغ  ،أماااره  اااه يشصلاااه يف 

أي يتعاااا عااا  اااااؤمنن الاااايب زاااأ عااا   [عاااب]ع ةهاااا االياااتفر لاااه 

و ي زااااه  .وزاااأ الاااايب اتااا  يف ق ااانهبأ االيااافي ،احل ة اااع مؤمناااني

و ي  ، ساااهأالطب اااع   يبت ااا وا طمارتاااه ووجااانب حاعتاااه عااا  أن

 Qلباا   Nاااف قااال النباا   ،وقاتاال ال جاارة ،الااررة أماا  Qاحلسااب 
أناااه لاااة  لااار ماااب  Qط وجااا   ،وقاتااال ال جااارة ،عاا  أمااا  الاااررة

 ،ا  ااارار أي يتااا مر ع ةاااه وأي التااا م  عااا  أمااا  ا  ااارار لاااة   ااار

احلساااب  اااب  ولااان   ي ااانط N  ماااراد رسااانل ا  از ااااا ي ت ااا

 .وسفه أم  ااؤمنن ،رشوطع  مباويع زاه ال Lع 

وطجارزااا  ،قااري  أئبااع الناااا أ رارزااا   رارزااا Nوقاا  قااال النباا  

وال ماب اعت ا  ماب قاري  أي مباوياع طماماه    ةاع اإلماماع ماب  .ل جارزا

ا  عاارز وجاال واعت اا  االيااتفر لااه وجن ااا ع ةااه ط اا  اعت اا  وجاانب ا ااار 
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أماار ا  طياااه طي ااااي وتاارذ  (1)ودينااه دخاا  مااال ا  دوال وعباااده خاانال

 :مؤمناا ط ا  أمار ا  عارز وجال اااؤمنن  التبااوي عا  الار والت ان  ط ااال

وا ل ﴿ اا   َ اا ع َوال َتعاااَووا ا ََلااَل اع د اانل َوال عا ت َوالتو
طااءي  .(2)﴾َوَتعاااَووا ا ََلااَل ال ااال

مااب الاار  :وديااب ا  دخاا  ،وعباااده خاانال ،ااااي ا ااار مااال ا  دوال

ااف تاروي  ،ز عا  ت وي اك ماب ا ااه طماماا وأماره عا  ن ساهجا ،والت ن 

ودياب  ،وماب اعتبا  أي قهار ماال ا  عا  ماا ي هار ع ةاه .الت م  ع  البباد

زان   هار ماب ا اازأ  ،وأزال دياب ا  عا  ماا يساامني ،ا  ع  ماا يسااا

والاا يب مااب  ،وأي ا  مااب قب ااه ماا يل يف   ااةا ااااال مااب الاا ول ،خاانال

ع ااأ وساا أ وامااب وات اا  أي الاار م هاانر يف  ،والبباااد مااب اخاانل ،الاا خل

 تباااو أ مااع ال اااجر  ،وا  اارار م هاانروي يف أياا ي ال جااار ،ياا  ال اااجر

وقاا   .عاا  اال ااأ والباا واي اارزجاانر عنااه اااا منر   اا ه وخ طااه ومناطةااه

زان أي ين ال تا قع  :ط اال ؟ماا زان "البا واي"س ل الثانري سا ةاي عاب 

                                                           

ا اوا مال ا  دوال، وعباد  طرا   ش  نن البا     ن رج :": Nطشارة طىل قنله  ((1

سبة   نرر، وأ  أ نوز اا  Qأخرجه احلااأ  االسناد طىل ع   "ا  خنال، وديب ا  دغ 

 .480  4راجع مست رذ احلااأ ج ،اخ ري وت  ه

 .3ااائ ة:  ((2
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و بان ةاااص أزاال السااهاا  ، ة طت اارن يف أزاال السااهاا  اااحل ةن ةاااص طىل احلااا 

 سا ةاي ومباوياع  اب مارة ومالاك  اب هنا أقسأ  اا  قساف  اارا أي حراساوأ

زيا   اب عا   اب احلسان  اب عا   (1)مبنل وخةثبع  اب عبا  الار ب خ ابع

  نااا ال نطاع  ا مر ز ااا  اب عبا  اا اك ماب البا واي  K ب أم حال  

عاارز وجاال عنااه وأي حراسااع مااب ساابةتأ  ع اابع زياا   الاااي زجاار ا 

طاءي عاار عاارر  .ن ةااص طىل احلا ةاال اعةاع  ن ال تا قع   ،رضناي ا  ع ةاه

ر الار الااي زان االمااا ماب قبال ا  عاارز اعباب سابةتهأ  االبجرز عاب ناا

عاا  ال اااجر الاااي تاا مر  ءعانااع  ،الاااي طاارض حاعتااه عاا  البباااد ،وجاال

ول اب لاة   ،ي البااجرز مبااور طاةف عجارز عناهلبباري ط :ق ناا ،ال جرة طياه

وط ا ااه  ،طااةف طاارض ا  عاارز وجاال ع ةااه ،اجلازاال  بباااور يف تاارذ الط اا 

و  نااه  ،وحاعااع أويل ا ماار Nعاا  ن سااه طاارض حاعتااه وحاعااع رساانل ا  

اااف    اارز أي  ، عاا ف ع نةااتهأ ال  اانز أي ي ااني رسياارة والة ا ماار

 عاا ف  ،وزااأ طرعااه والة ا ماارالاااي زاان أتاال  Nي ااني رسياارة النباا  

                                                           

 ،Kزؤالص ااننا منا ن ع  حراسع خ بع ت   ع ةها زي   ب ع   ب احلسن ( (1
طب   جثته رضناي ا  ع ةه أر ع سنن ع  الا ة   أ استنرزلنه  ،ل   ينرزلنه وي طننه

 .وأحرقنه
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وااط ااع عاا  مااا يف  ،رائر وال اافئراوطي ا  عاارز وجاال البااا   الساا .ع نةتاه

جاال وعاارز عااب  ،  ي اال ع ااأ مااا   يب بااه البباااد طىل البباااد ،البباااد تاا ور

 ،طر راذ ظ ااأ مااب اا  ااا ،ت  ةااا البباااد مااا لااة  يف وساابهأ وحاانقهأ

ت اا ا اختةااار مااب يسااتني وأنااه ال  اانز أي  باال جاال و ،وعباار منااه

ومااب ال  ااانز ارت اااب ال باااائر اان  ااع والغ ااا   ،رسيرتااه  ب نةتاااه

طاا  يسااع أحاا ا جهاال  ،رائر وال اافئراطىل مااب ال يب ااأ الساا ،والا ااأ منااه

طءناه ال يسابه  ،وطي وساع البااجرز  بجارزه تارذ ماا يبجارز عناه .زاه ا شةاص

 ، بجاارزه مباااوروالباااجرز  ،اجلهاال  اإلماااا الاار الاااي زاان طماااا ا  اارار

وطي ااااي  ،طاا   اانز أي ال ي ااني لإ اارار طماااا ،واجلازاال غاا  مباااور

طبتاا    ي ااب ل اار طماااا  اار قااازر أو  ،م هاانرا يف قهاار ال اااجر وال جااار

 .طرا ما  ولة  يبرف طمامه ،طف  مةتع جاز ةع ،م هنر

باويااع  اا ي ال وبحااه عاا  م Qطااف ت وياال عهاا  احلسااب  :طاااي قةاال

 ، اااب ا  ع ةااه عاارز وجاال طقامااع ال ااهادة  ااف ع بااهة إلي ااةأ عناا ه شااهاد

طي إلقامااع  :قةاال [ اا ي ال ي ااةأ عناا ه شااهادة]قباال بحااه عاا  مباويااع 

وزا  حا ودزا التا  ال  انز تبا  ا  ي ماب  :ال هادة مب ال ااز  بائار

وأواا  بائطهاا طقامتهاا عنا   ،تب   ح ود ا  عارز وجال ط ا  ظ اأ ن ساه
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 (1)الث اع ماب ال ااز  أي ي ةبهاا عنا  ماب  ار  اأ ،وح أ ع ل ،قاض طال

طااءرا   ي ااب مااب ي ااه   ،ويرزياال هبااا ظ ااف ،  ااهادته ح ااا ويبةااأ هبااا أ اارة

 .عن ه س ر عنه طرض طقامع ال هادة

أمااا ا أقاماااه ا  عااارز وجااال  Qو  ي اااب مباوياااع عنااا  احلساااب 

ط ان ااااي حاااف مااب قبال ا  وقباال  ،أو حااااف ماب والة احل ااأ Nورسانله

 ،وا ماا  زاان احل ااأ ،أي احل ااأ زاان ا ماا  Q ااأ ع ااأ احلسااب  ،رساانله

 ،حاان بط أال يساابةه أماا  ااااؤمنن ،وقاا  بط ع ةااه احلسااب أي ال يااؤمر

رط أي ال يسابةه أماا  اط ةاا ي اةأ ال اهادة عنا  مااب أزال عناه االمارة   ا

 ي ا ماا  زاان  ،رط أزال عنااه احل ااأاوطرا زال رلااك عنااه  ال اا ،ااااؤمنن

ط  بااه  ،ومااب لااة  لااه تاا م  وال حتااااأ ،وزاان اا ااةأ ل  ااااأ ،احلااااأ

 .وال ت اا ال هادة عن  مب ح به زار ،زار

عاا  مباويااع وبحااه ع ةااه أي  Qطااف ت وياال عهاا  احلسااب  :طاااي قااال

ع ااأ أي ال اانا  Qطي احلسااب  :قةاال ؟شااة ا Qال يتب اا  عاا  شااةبع عاا  

أرادوا طراقتااه  وساانغنا يف تاا وي هأ طراقااع مااا ،جاانزوا  ن سااهأ الت وياال

                                                           

 وما يف الا   مطا ي ل نسخ "يبةأ"  هادته ح ا. ظ،   رينع قنله   عن  مب رة ((1

 .وااا ر
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وطي  ،وح ااب مااا أرادوا ح نااه ،وطي ااااي ا  عاارز وجاال ح نااه ،مااب الاا ماص

أي يباان أي ت وياال  Qطاا راد احلسااب  .ااااي ا  عاارز وجاال أراقااه يف ح بااه

 ، تب باه ع اةهأ ماا يتب باه زائال م اب ل طاسا  Qمباويع ع  شاةبع عا  

 ،أما  اااؤمننرط أي ال يسابةه ا  ا ،اف أنه أزال طمرتاه عناه وعاب اااؤمنن

 ااأ ساانغ  .وأطساا  ح بااه ع ةااه وع ااةهأ ،وأي طمرتااه زالااأ عنااه وعاانهأ

ل باؤمنن ال ا وة مانهأ  ،رحه ع ةاه أي ال ي اةأ عنا ه شاهادةا  ا Qاحلسب 

 ااه يف أي ال ي ةباانا عناا ه شااهادة طت ااني حةن ااا داره دائاارة وق رتااه قائبااع 

ن  بنرزلاع ر وزااطت اني داره اا ار  عاأ ناا ،لغ  احلساب ولغا  اااؤمنن

 .دانةال طةها وا ار البرزيرز وزن اةنسا طةها

 ،ر والبرزياارزااانااا ر اافي لبعااأ نااا Lدانةااال وينسااا  :طاااي قااال

ر دانةااال والبرزياارز ينسااا أي يري ااا   ااهادة عاافر الاان أراد  عااأ نااا :ق نااا

 ،وشااهادة أم  ااردة  ااب أم منساا  ،وع بااع  ااب أم مبااةر ، ااب النلةاا 

دا حجار  اب عا ي  اب ا د ار  قاة  وشهادة عبا  الار ب  اب أشابر  اب

وأتااا ا ه ر هاااأ ا  وأي ر اااف لاااه  ااا ي زياااادا أخااانه وأي دا حجااار 

ر ااااا جاااز أي ر ااف لبعااأ نااا ،وأتاا ا ه مراقااع   ااهادة مااب رااار 

واحل أ  البا ل يرما  احلاااأ  اه يف قا رة عا ل أو جاائر وماؤمب  ،والبرزيرز

 ،ل جااائر ال اااطر أو ااااطر ال سااةف طرا ااااي احلااااأ م ااطرا طىل أي ياا يب
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عا  الااننب طلةاه  Qو  خاا احلساب  :طاءي قاال .واابطل واا ي    باه

رم  اوقاا ا أمامهااا قت ااه عباا  ا   ااب رةاا  احل اا Q وطىل شااةبع عاا 

 Qلان قا ا احلساب  :ق ناا ؟وغا زأ وق  قتال حجارا وأتا ا ه ،وأت ا ه
يف عاا ه عاا  مباويااع رناانب حجاار وأتاا ا ه عاا  عباا  ا   ااب رةاا  

  قا ا حجارا عا  عبا   :رم  وأتا ا ه ل ااي ساؤالك قاائف طت انلااحل 

ا   ااب رةاا  وأتاا ا ه أزاال ا خةااار والرززاا  يف الاا نةا واالعااراض عنهااا 

عاا  أماا   (1)ع ةااه ا ااب رةاا  وأتاا ا ه مااب اخاارن طاا خر مباويااع  ااف ااااي

طجاااص هبااأ  ،وططاضااتهأ يف راااره وط اا ه ،وشاا ة حاابهأ طياااه Qااااؤمنن 

ومااب أناارزل رازبااا مااب تاانمبته ط ت ااه  اا  جنايااع  .تاارا ورضب أعناااقهأ

منااه طىل قات ااه أعجاا   ااب عاارج قسااا مااب ديااره طة ت ااه  ي تاااح  الاا ير 

أقرب طىل  سر الةا  لتنااول ماا مباه ماب تااح  الاانمبع الااي زان  ان 

البباااد عاا  البباااد والرززاااد عاا   Qطت اا يأ احلسااب  ،الساافص وا رض

 اال  ،ال يتبجاا  منااه ،ماااا ةو الااب د وماااا ةو الااب د عاا  ،الرززاااد

 .يتبج  لن ق ا يف الاار م رصا ع  خمبأ وم تا ا ع   ته 

                                                           

 وزن  ببن  اانع وال بض "احلرزن" 205يف النسخ ااطبنعع وز اا ااا ر  ( (1

 .مب احلرارة واحل  ال  ي  "احلرن": ولبل الا ةو
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مااا ت وياال اختةااار مااال دارا  جاارد عاا  سااائر ا ماانال اااا  :طاااي قااال

 :قةال ،يانا اجلبال و اا ن Kاشنط أي  ب اه  والد ماب قتال ماع أ ةاه 

طي  :وق ناا. (1)امةاع طاار عا ف  ،Qا جارد خطا  يف شا ي احلساب  ل ار

                                                           

ما  خراج درا  جرد Qيف وجه اختةار اإلماا احلسب السبر  Gق  رار الا ون  ((1

ح  ه الب رري يف   ما رصوالاي أراه أي درا جرد   ي تو عننة  ل تالو أز ها ع ،تت نه

وأت  عثفي  ب أم البا  درا جرد واانأ شادرواي ": حةر قال 380طتنح الب  اي  

وع  أي أزل درا جرد  ،ع بهأ ودينهأ وع ةها اهلر ا طااحله اهلر ا ع  مال أعطاه طياه

وطتو  ،واجتبع له مع  ناحةع جهرا ط  هأ ،ا هأ أسنة مب طت أ   ده مب أزل طارا

اي اهلر ا  :وي ال ،وأت  عثفي طااحله عاةبها ع  مثل ت و درا جرد ،رض جهراأ

 .انته  "تالو ع ةها أي ا 

ااي     ل مال ت  ها طىل زعةأ أزل  ،ط ةر ااي درا جرد تنلو ع ةها مثل ط ذ

تان  ََللَ ﴿ :اىلاه تباالبةأ ل نل َجف  ن  َفام َأو  ن ها
كاٍب َوما َأفاَء اَّللوا ََلل َرسا للهل مل ن  َخي ٍل َوال رل

 ي هل مل

بى  -طىل قنله تباىل- ر  َا ي ال 
سا لل َوللذل لرو

َارع َفلللوهل َولل لل ال  ن  َأه 
ما َأفاَء اَّللوا ََلل َرسا للهل مل

ن   ن كا
نلياءل مل َ األ غ  وَلًة َبني  بليلل َكي  ال َيكا َ  دا نيل َواب نل السو

وأما سائر  .﴾َوال َيتامى َواْل َساكل

ط اي ح أ خراجها أي ي اسأ  ن  ،راا اا تنحع عننة  ا اف اخةل والراابا 

  ب  ما أخرج سهأ ،يف أراضةخ ير Nوغنةبع اف طب ه رسنل ا   ص، طء ا يفم ات ةها
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الاااي ادعاانا أنااه منقاانف عاا  اااااالو ال اعةااع طىل   صال اا :ااااال ماااالي

 رزان  ،مااب يةااة  اجلةاانع ل اا طع عااب البة ااع ،قااناا اا ااع وعفرهتااا

ومال الا قع الااي خاا  اه أزال الساهاا وقا  جار  يف طتانح  ،ا سار 

 ،تاا  ا طااةف طاتو منهاا :ا رضان   اارا وا زاناز وغ مهااا ماب الب ا اي

وأسااباب  ،ومااا طااتو منهااا عناانة ومااا أساا أ أز هااا ع ةهااا زنااا  وزنااا 

وق  ات  ا ب عبا  البرزيارز طىل عبا  احلبةا   اب زيا   اب اخطااب .(1)وأسباب

ابااني طةااه أياا ذ ا  زاااع يف السااناد مااا ير :وزاان عام ااه عاا  البااران

وي بسااني الطةالسااع وخااا ط اال رلااك  ،ويتعتبااني الاااز  ،الااراريب

                                                                                                                                               

  يَن ﴿ل ب   يببل عبر  ب اخطاب  ت ك السنع النبنيع وت ول قنله تباىل  ،اخب َو الوذل

ن  
هل ن  َبع  ل

طجر   ب ه  .طجبل خراجها لبامع ااس بن ودوي هلأ ديناي البطاص ﴾جاؤا مل

أي يرد رلك طىل ناا ه  Qو  يتهة  لب   ،سائر اخ  اص وا مراص ع  سنع عبر  ب اخطاب

طنف  ،ر أ   ي ااتبع مب السنب Qط   ااي احلسب السبر  Nاحلي ااطا ي لسنع رسنل ا  

 ولةائه وأت ا ه ااعانتن  ه أي يرترزقنا وي خاوا وال ير   ،زن سنع النب  ا ق ا

ولالك بط ع  مباويع أمنال درا جرد الت   ،البطاص مب خراج ا راا اا تنحع عننة

 .تنلو ع ةها

 زاد يف ااا ر  ب ه: ] ا اب الرشائر ال الع ع ةها[. ((1
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جنباانا  ةااأ مااال "واتاا  ا ااب الاارز   طىل عام ااه  .ااااال ط اابه يف  ةااأ

ر اااال عاف اط اا ،"وال نااحر طءناه سا أ ااس بن ماا يؤخاا عا  اانااظر

 ؟"ما ل فل ق  قرص"ط ت  طلةهأ  ،ااي

ط تبااانا طلةاااه طي أمااا  اااااؤمنن  اناااا عاااف يؤخاااا عااا  اانااااظر 

ماااا عاااندوا طىل " :ط تااا  طلاااةهأ ،ر اااااالاط اااالك قاااا ،وال نااااحر

ي ااني أوالد  وال  اا  أي ."طنااه ساا أ" :زاااا  باا  قنلااه "انااتأ ع ةااه

 ص اجلباال و ااا ن مااب أزاال ال اا  Qمااب قتاال مااب أتاا اب عاا 

وقااا  قاااال رسااانل  .وماااال اااااا  ع وماااب أزااال الاااا قع والساااهاا

 أ وأردزاااا يف ئقااا  أمااار  أي اخاااازا ماااب أغنةاااا"يف الاااا قع  Nا 

يف أماااناهلأ  ضاااب  ماااب وجباااأ ع اااةهأ ، ال ااااف واااااةأ "ط ااارائ أ

أي اثااا ا  Qوماااب وجباااأ هلاااأ الاااا قع طعااااف احلساااب  ،الاااا قع

ماانهأ ال ياار  لن سااه أخااا الااا قع مااب اثاا  ماانهأ وال أااال تاا قع 

يف ماااال  Qو  ي اااب ل  ساااب  ،طر ااناااأ غساااالع رنااانهبأ ،اثااا  مااانهأ

 .الا قع سهأ
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عااب  ،رو  هباارز  ااب ح ااةأ  ااب مباويااع  ااب حةاا ة ال  اا ي عااب أ ةااه

يف ااال أر باان مااب اإل اال ا نااع لبااني وال  :قااال N أي رساانل ا  (1)جاا ه

مااب أتانااا هبااا مااؤيرا ط ااه أجرزااا ومااب منبنازااا  ،ت اارن ط اال عااب حساااهبا

ر ناا ولاة  ا با  وال محبا  أخانازا مناه وبط ط  اه عرزماع ماب عرزماا  

ويف ااال غنةبااع مخاا  أزاال اخباا    تاااب ا  عاارز وجاال وطي  ،صطةهااا يش

اي عناا ه أعااا وأناااا مااب مااال مااا لب ااه ااا Qطعااا احلسااب  .منباانا

أردشاا  خااره و  ااا حاانرص  ساابع ساانن حتاا  ا ااا اا ااارصوي هلااا يف 

                                                           

 يف سننه عب، وق  رو  احل ير أ ن داود 207زاا زن الا ةو اف يف ااا ر   ((1

يف ال سائبع ط ل يف  :قال Nاي رسنل ا   :عب ج ه ول اه ،عب أ ةه ،هبرز  ب ح ةأ

ومب منبها  ،مب أعطازا مؤيرا هبا ط ه أجرزا ،أر بن  نأ لبني ال ي رن ط ل عب حساهبا

 .يشصلة  فل محب  منها  ،طانا اخاوزا وشطر ما له عرزمع مب عرزما  ر نا عرز وجل

 طهن "ح ةأ عب مباويع  ب جن ة ال   ي رو  هبايب": طبنععطف يف النسخ اا

 راجع التاريخ ال ب  ل بعاري ،والرجل مبنني  نسبته ونسبه يف رجال البامع .تا ةا

وعنننه  385  4، أس  الغا ع ج430  1ن 1، اجلرح والتب يل ج290  2ن 1ج

 .ت ون مب السادسع :وقال 57يف الت ري   
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 اأ مةرزوزاا ماب م اع ماا طت نزاا  ،وعافرا  (1)م ة حاارزأ طيازاا مااانع

 نانع مااب احل ااأ و اان االتاطعر ا ول واالتااطعر الثاااى زنااا  ع بهااا 

 ا  روي عاب ط .طاختاار هلاأ أنااا ماا عارف Qالر اى الااي زان احلساب 

لا  َ ﴿ :أنه قاال يف ت سا  قنلاه عارز وجال Nالنب   ُا ا اان  َمس  ن  ِلهو ا ها فا
 (2)﴾َو قل

طاةف أ ا ه وعباره  (3)عاب  ةا اه :أنه ال  اوز ق ما عب  حتا  يسا ل عاب أر اع

 وعاب حبناا أزال البةاأ ،وطاةف أن  اه ،وعاب مالاه ماب أياب مباه ،طةف أطنااه

اويااع ا ماانال طاا  ين  اااي مااب ي خااااي مااب مب Lوااااي احلسااب واحلساان 

 .رلك ع  أن سهف وال ع  عةاهلف ما حتب ه الا ا ع   ةها

                                                           

 ومانبع: ما يانع ااحلنض  بع طةه ماص ااطر.اااانع: مع مانع  ((1

 Q . واحل ير رواه ال ةخ يف ا مايل عب أم  رزة عب أم جب ر24الااطا :  ((2
ارزم  يف قال: قال رسنل ا : ال يرزال ق ما عب  الخ. وز اا أخرجه منطي  ب أ   اخن

يف ت س  سنرة  4ة ول اه: ال يرزول الخ اف يف الرزاي جدااناق  مب ح ير أم  ر

مب الطببع احل يثع عب اتاب  79  36يف جع ةه الااطا . وأخرجه ااؤلا رضناي ا  

 من بع ااطهريب ل  اطظ أم نبةأ  ءسناده عب ناطع  ب احلارجم عب أم  ردة طراجع.

 شبا ه، خ. ((3



 يف   ار ا ننار Qإلماا احلسب ا .................................................................. 50

 

ين اال ط ااف مااا   Lااااي عاا   ااب احلساان  :قااال شااةبع  ااب نبامااع

ناااروا طااءرا زاان يباانل يف اا ينااع أر بفئااع  ةااأ مااب حةاار   ي ااا الناااا 

 :قاالطااي زااا محبا   اب طسا ان  اب خرزيباع النةساا نري  :طاي قاال .ع ةه

 اايع  :عاب عاامر قاال ،حا  نا خالا   اب داود :ح  نا أ ن  رش الناسط  قاال

و   ،احلسااب  ااب عاا  مباويااع عاا  أي يسااا  مااب سااا  ورااارب مااب حااارب

وأناه    ،زااا حا ير يان ض اخاره أولاه :ق ناا .يبايبه ع  أنه أما  اااؤمنن

روينااا مااب غاا  وقاا   ،وطرا   يااؤمره   ي رزمااه االيااتفر لااه طرا أمااره ،يااؤمره

طا  نب اأ  "وراارب ماب حاارب ،يساا  ماب ساا " :وجه ماا يان ض قنلاه

وخارج عا  مباوياع  ال نطاع  طرقع مب ا مع أش  عا  مباوياع ماب اخانارج

جنيرياااع  اااب رراع أو ا اااب وداع أو غااا ه ماااب اخااانارج ط اااال مباوياااع 

 ؟ط ااأ :قااال ،ياا    ا  يل رلااك :ط ااال ،اخاارج طلااةهأ وقااات هأ :ل  سااب

ول اب لاة  ماب ح ا   ،نباأ ياا مباوياع :قاال ؟لة  زأ أع ااذ وأع ائ أ

ولان اااي ماا  .ط سا أ مباوياع ،اباب ح ا  الباحال طنجا ه احلي ط خط ه

مباوياع  ل ااي ،وراارب ماب حاارب ،رواه أنه  اايع عا  أي يساا  ماب ساا 

قا   اايبتن  عا  أي  :و ناه ي انل لاه Qال يس أ ع  ما حجاه  اه احلساب 

وطرا  ،وتساا  ماب ساااأ اائناا ماب اااي ،ر أ اائنا ماب ااايحتارب مب حا

قاا  ناااقض  ي  "  يبايبااه عاا  أنااه أماا  ااااؤمننو" :قااال عااامر يف ح يثااه
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رف اطاا    تااا ،واااا منر زاان ااااؤ ر واانرزجاار ،ا ماا  زاان افماار والرزاجاار

ط ا  خارج ماب  ،يف منادعتاه مباوياع االياتفر لاه Qط   أزال احلساب  ،افمر

ولان انتباه مباوياع   ة اع  .ماره حان بط أي ال يسابةه أما  اااؤمننحتأ أ

طاءرا  ،ياا  اا محبا  أناأ ماؤمب وأناا أما  :ل ال لاه ، ف احتال ع ةه Qاحلسب 

  أاب أما ذ   أااب ل باؤمنن أي اا أما ا وزااه حة اع مناك ترزيال أماري 

 "راارب ماب حاارب"ط ان اااي قنلاه  ،وت طع ح با  لاك وع ةاك ،عنك

وطي قات ااك  ،طي قات ااك مااب زاان ب منااك قات تااه "و  ي ااب بحااه مط  ااا 

و ي بط ا   "ر وأنااأ أقاارب منااه طلةااه   أقات ااه امااب زاان مث ااك يف ال اا

وتارذ التبااوي  ، ع  احلسب وعا  مةاع عبااده التبااوي عا  الار والت ان

ماع ماب ح ا   ،ماب ح ا  احلاي ط خطا ه (1)وطي قتاال ،ع  اال أ والبا واي

زااا حا ير ا اب  :طااي قاال.(2)تبااوي عا  اال اأ والبا واي ،ج هالباحل طن

 ،حاا  نا ا ااب أم عاا ي :ساا يب يرويااه محباا   ااب طساا ان  ااب خرزيبااع قااال

حا  نا احلساب  اب عا  يانا ا اأ  :عب أنا   اب سا يب قاال ،عب ا ب عني

مااا  اان جااا را وجااا  ي رجاال جاا ه نباا  غاا ي وغاا  أخاا  وطى  :ط ااال

                                                           

 ."ع  اال أ تباوي"واي تو طة ني جنا ه  "قاتل واي"يف ا تل ااطبنع:  ((1

  ب ه: واابايع غ  اابايع، وااؤازر غ  ااؤازر. 208زاد يف ااا ر   ((2
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طاناا  ايبناا مباوياع  ،واناأ أح هاأ  االك ،رأيأ أي أت و  ان أماع محبا 

 :أال تار  طىل قانل أنا  اةاا ي انل :ق ناا .ولب ه طتنع ل أ ومتااع طىل حان

 ،طر   ي ااب عناا ه  ةبااع ح ة ااع "ياانا  ااايع" :و  ي اال "ياانا ا ااأ احلسااب"

ال مبايباع ت اني  ان  ،وطنف اانأ مهادنع ااف ي اني  ان أولةااص ا  وأع ائاه

رطااع السااةا مااع البجاارز  ةنااه و اان  Qرأ  احلسااب أولةائااه وأولةائااه طاا

رطاع الساةا  ةناه و ان أم سا ةاي وساهةل  Nااف رأ  رسانل ا   ،مباويع

ولان   ي اب رسانل ا  م اطرا طىل ت اك اااااحلع واانادعاع ااا  ، ب عبارو

 ةنااه و اان سااهةل وأم ساا ةاي  Nقاا  رضب رساانل ا   :طاااي قااال .طباال

 Q ال رضب احلساب  :ق ناا ،و ان مباوياع ما ةو   بال احلساب  ةناه  ،م ة
وزا  ارت ااع ال تناع  ،أي ا  ةناه و ان مباوياع ما ة وطي جه نازاا و  نب بهاا

طااي احلساب قاال جلبا   اب  :طاءي قاال .وزان متااع طىل حان ،وانتهاص ما هتا

قا  اااي  :طي النااا ي نلاني طناك تريا  اخ طاع ط اال :حان قاال لاه (1)ن  

 ،ويسااااني مااب سااااأ ،رااار ني مااب حار ااأماااجأ الباارب يف ياا ي 

                                                           

وعنننه يف اإلتا ع يف ال سأ الثاى  209زاا زن الا ةو اف يف ااا ر   ((1

 اي م هنر جب   ب ن    النني وال اص ا ب مالك  ب عامر احلرضم  أ ن عب  الر وقال:

 .عنننه يف االستةباب وز اا ، ةه ت بعمب ابار التا بن و 
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وح ااب دماااص أمااع محباا   ااأ أ  زااا يااا تةاااا أزاال  ،تراتهااا ا تغاااص وجااه ا 

دسااه مباويااع طلةااه  Qطي جباا ا ااااي دسةسااا طىل احلسااب  :ق نااا .؟احلجاااز

 وادعوااااي جباا  يب ااأ أي اانادعااع التاا   ؟لةعتااره زاال يف ن سااه اإل ااارة

ماع  Qولان    ارز ل  ساب  ،التا  اهتباه هباا مباويع غ  مانباع ماب اإل اارة

 ،طا  يسا له ،ااهادنع الت  زاادي أي يط ا  اخ طاع ل ااي جبا  يب اأ رلاك

ط اف اهتباه  ط ا  ماا  ،ال يط ا  ماا لاة  لاه ح باه Q نه يب أ أي احلساب 

زاااا لةسااترأ  رأيااه وع ااأ أنااه الاااادن وا ااب  هدا طلةااه دسةساا ،لااه ح بااه

انه أنااه ال يث زااا  باا  تساا ةنه طيازااا طءنااه ويف الاااادن وأنااه طرا أعطاااه   ساا

 .تادن يف عه ه ، نع ه

والتةااا  ةااع  ،ياا تةااا أزال احلجااز :ط ف م تاه قانل جبا  قاال لاه

ط ا   " ةا ي مااجأ البارب  "وأماا قنلاه  ،عس  ال  ال الااي زان حاراا

ريب اول ااب ااااي مااب ت ااك اجلفجااأ ا شاابر  ااب قااة  يف ع اا Qتاا ن 

ووقااع ت ااك  :قااال ا شاابر ياانا رطااع ااااااحا .(1)أل ااا ويرززاا و أ

 ،طي   ياا  طىل مااا دعةااأ طلةااه   ياارا مبااك غاا ا يفنةاااي  سااهأ " :اا ةاا ة

                                                           

 يف  بض نسخ ااا ر؟ يرزي و أ. ((1
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طىل  (1)وأوماا   ةاا ه "رب يفنةاااي  سااةااوال ي اا ،و  يطبااب يفنةاااي  اارمو

ر  ااب ر باا  تااا ع ااال بأتاا ا ه أ ناااص الطبااع وااااي يف ت ااك اجلفجااأ شاا

و اايع  Q اب حريار الااي ظهار عا  عا  وعبارو  ،مث  اال طتناع  ،ناعي

 .ضاابع احتنشااها مااع ا شاابر واانااار  ااب اجلااارود الطاااغ  الباااغ 

رااار ني مااب حااارب  ،أنااه ااااي  ةاا ه زاااه اجلفجااأ Qوتاا ن احلسااب 

واااي ماب حاارب  ،ويساااني ماب ساا  لاالك ،ول ب محار ع مانهأ ل طباع

ة  طااةهأ عاا د ولاا ،وا تغاا  ال ر ااع طلةااه واحلااانة منااه ق ااة  ،  جاال وعاارز

واسااتب اد ااال ماا د وااال  ،والناارزاع  ولةاااص ا  ،احلاارب   يت اااىف أزاال

 .وال ش ة ع  حج  ا  عرز وجل ،ع د

أي سااناص قامااا  ا مر اإلمامااع أا قباا ا  "قامااا أو قبا ا" Nقنلااه  : ةااي 

 "تب بااه"و  ،أي نساابه طىل الساا ه "ساا هه"وي ااال  ،عنااه ل بااا  ع والت ةااع

 "واابايبااع عاا  مااا ي عةااه اااا عني" :قنلااه .أي أخاااه  ااان  ااااي منااه

اابايباع مبتاا أ و  ي اارزا خااره أي لاان اانااأ مبايبااع عاا  ساابةل التناارزل طهاا  

ورتباال  ،روط ط ااأ ت ااع اابايبااعااانااأ عاا  بوط و  تت  ااي ت ااك ال اا

أي ي ني نتةجع ااا سابي أي طبا  ماا رارناا   ت اع اابايباع عا  زااا النجاه 

                                                           

   نله خ ل. ((1
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 ببنا   "عا "السا اط  ا ي ي اني لب اه متب اي  ا "ساهع  ن "قنله  .أي ا

 :قنله "عب"

وعا  ت ا يره  "ما منر"الااازر زياادة ل اظ  "زن الااي اماره ما منر"

طة ااني ااال مااب  Nياااو أي ااا طر يف الباارف ال يط ااي ا ماا  عاا  النباا  

 "أي  "لباال خاار  "يرياا  أي مااب ح بااه"قنلااه  .نااا  أماا ا ماا منرا

اااب  "قنلااه  .سااباف اإلعانااع وق اااص احلاجااعواال   رينااع اا اااا (1)محاااوف

واابنا  ااف أي  ،أي عا  زانازي أو عا  أزال م اع "أمره رسنل ا  ع اةهأ

عاا  زاانازي  Nزاانازي ال ي ننااني أمااراص عاا  الااايب أماارزأ رساانل ا  

اااالك قااري  وأزاال م ااع  النساابع طىل مااب أماارزأ ا  ع ااةهأ و بااثهأ 

أي  "قنلااه  ،مط  ااا أو تاا م  مباويااعأي التاا م   "طهاان  "قنلااه  .ل تاااهلأ

 Qأي اااا خ ااا  "طاارغ  "وزاان متب ااي   نلااه  ،أي عااب أي يتعااا "يتعااا 
 ي  ،طاارغ عااب أي يتعااا  ةبااع ال اا   عاا  ااااؤمنن ،ن سااه عااب البةبااع

وطلةاه أشاار  ،و  يباايبنا أن ساهأ  ةباع عا  حا ة ، ةبتهأ اااي تا باا لبةبتاه

دلةاال اخاار عاا  عاا ا  " ي احلسااب و " :وقنلااه " ي زاااه الطب ااع  "  نلااه 

                                                           

خر  "مب ح به  "طة ني   صرجع طىل ال ي "ح به  " ل ق  عرطأ أي ال ب  يف  ((1

 ."ح أ زنازي  "واسبه  "أي  "
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 :رط يف قنلااهاجاارزاص ل  اا "ط اا  اعت اا   "وقنلااه  Qتاا م ه عاا  احلسااب 

ويف حاا ير أم زرياارة طرا   ااش  ناان أم  :وقااال اجلاارزري ."ولاان   ي اانط"

 الت ريااك أي خاا ما وعباا ا يبناا   ،البااا     اان ا اااوا عباااد ا  خاانال

الغااا   ، الت رياااك الااا خل :أ اااأ يساااتع من أ ويساااتبب و أ وقاااال

أم الباا     ان اااي دياب  ومناه احلا ير طرا   اش  نان ،والبة  وال سااد

 .وح ة ته أي ي خ نا يف ال يب أمنرا   ير  ه السنع انته  ،ا  دخ 

والاا ول   ااأ الاا ال وطااتو الااناو مااع دولااع  ال ااأ وزاان مااا 

أي ا اار  "ماب ا ااه  "قنلاه  ،يت اولننه  ةانهأ ي اني مارة هلااا ومارة هلااا

ع اأ  "مبتا أ وقنلاه  "ماب اعتبا   "وقنلاه  "جااز"وزان طاعال  ،مب ا ااه

طي "قنلااه  ،سااامه ساانص البااااب أي   ااه ع ةااه :وي ااال .خااره "وساا أ 

ويب ااب أي  ،ا نااه اسااتةناف أو الاا ا طةااه م اا ر أي  ي الاار م هاانر "الاار

 .ي ني ات   تا ةا أت ب أو أي ب

 ،  ااا ة قااارب ال نطاااع " ة واحلااا "قرياااع  ال نطاااع  " ان ةاااا  "و

أي  "أي  "زاا  خاار  "ال اعةااع  "قنلااه  .وال ناسااع  ال ااأ منضااع  ال نطااع

أمثااال ت ااك ااباونااا  عاا  الا ااأ تااار  أساابا ا لتغةاا  أح اااا ا  التاا  

 ا صب اد  ال اااالساات "ا  اارة  "و .مااب م تهااا ن اال تاا قع  ان ةااا طىل احلاا ة

 .و الاا ال ااهب ااع الاابط ي "اياياهلاا " الت ريااك  "اهلااار  "و ،والت اارد  ااه



 57 ......................................................................... الباب الثاى عرش: الا و

حاتا ه أي عبا  ا  اااي ماب اانزبان ااتببا يب  "وماب أنارزل رازباا"قنله 

 ،ط اااي قت ااه أشاانع ،وااااي أقاال رضرا  النساابع طلااةهأ مااب حجاار وأتاا ا ه

أي  "زنااا  وزنااا   " :قنلااه .واالخبااا  اخ اانع والتناضااع ط اااا ق مااه

 ،واهلااة  ،ال تنااع "اهلنشااع  "وقااال ال  وزا ااادي  .بور وطساااد وظ ااأ

واالخاات ط واهلناشااا   ال ااأ اجلفعااا  مااب الناااا  ،واالضااطراب

اهلااة   :وقااال ،وااهاااوع مااا غااا  ورسن ،واإل اال وا ماانال احلااراا

 "مااؤيرا  "قنلااه  .واحل اا  الروياا  واجلبااع ،والت ريااك واهلااة  ،االطساااد

أنااا  "ة وقااال اجلاارزري يف حاا ير مااانع الرزاااا ،أي حالبااا لإجاار والثااناب

أي حااي مااب ح اانن ا   "اخااازا وشااطر مالااه عرزمااع مااب عرزمااا  ا  

 .وواج  مب واجباته

 "شااطر مالااه  "طنااف زاان غ اار الااراوي يف ل ااظ الروايااع  :قااال احلاارم

لااه شااطريب ويتعاا  ع ةااه ااااا ن طة خااا الااا قع مااب خاا  أي  باال ما

 طاام يف قانلوقاال اخ ،ع ن ع انباه الرزاااة ط ماا ماا ال ي رزماه طا  ،النا ن

ال أعاارف زاااا النجااه وقةاال مبناااه أي احلااي مسااتنىف منااه غاا   :احلاارم

وطي تارذ شاطر مالاه ارجال اااي لاه ألاا شااة ماث  طت  اأ  ،منوذ ع ةه

وزان  ،ر شاةاة لاا قع ا لاااروي طءناه يؤخاا مناه ع ااحت    يبي طال ع 
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ه و  أناا اخاازا وشاطر مالا :وزااا أي اا  بةا   ناه قاال ،شطر ماله البااق 

طناه اااي يف تا ر االسا ا ي اع  باض  :وقةال .أنا اخاا وأشاطر مالاه :ي ل

  اا صماب خارج   :الب ن ا  يف ا مانال  اأ نساخ ا نلاه يف الثبار ااب اي

يف ضااالع اإل اال اا تنمااع غرامتهااا  :وا نلااه ،والب ن ااع ،ط ااه غرامااع مث ةااه

بال ماب زااا وع ا صوقا  أخاا أ ا    ا ،وااي عبر ر أ  اه ،ومث ها مبها

ماب مناع زاااة مالاه اخاا  مناه واخاا شاطر  :وقال ال اطب  يف ال ا يأ . ه

ال يؤخااا  :واساات ل هباااا احلاا ير وقااال يف اجل ياا  ،مالااه ع ن ااع عاا  منبااه

 .منه طال الرزااة ال غ  وجبل زاا احل ير منسنخا انته 

ماب الن  اع  ببنا  البطةاع أو الن انل  ببنا  اهلارزال  "ين ال  "قنله 

اابنا  أي زاؤالص اخانارج  "لاة  ماب ح ا  احلاي" :Qنلاه والثاى  بةا  ق

 ي ل عاانارج شاابهع وااااي  ،مااع غايااع ا اارزأ خاا  مااب مباويااع وأتاا ا ه

طااء أ ح باانا  ، عاا ف مباويااع وأتاا ا ه غرضااهأ ح اا  احلااي ط خطاا وا

أي طىل  "طلةااه  " :قنلااه .لبنااع ا  ع ااةهأ أمباان ،الباحاال مباناا يب ط تااا نه

جلبجباع مجباع الارأا وي نا  هباا عاب الساادا  واجلفجأ ماع ا ،راال 

التااة  رااار  :وقااال ال  وزا ااادي .وال بائاال التاا  تنساا  طلةهااا البطااني
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 ،الاباااص وااباارز والتةاااا  ساا ه والبساا  رضاب ال  اال أو مااااه أو نساا ه

 .(1)واحتنع ال نا ع  ط ي جب نه يف وسطهأ

 ،ةأعااب أ ةااه ساا ير  ااب ح اا ،: عااب حناااي  ااب ساا ير(2)اإلحتجاااج* 

اااا تااالو احلسااب  ااب عاا   ااب أم  :أم ساابة  ع ةاااا قااال عااب ،عااب أ ةااه

دخاال ع ةااه الناااا ط مااه  ب ااهأ عاا   مباويااع  ااب أم ساا ةاي Lحالاا  

وا  الااي عب اأ  ،عب اأ ور اأ ماا تا روي ماا :Q ةبتاه ط اال احلساب 

أى طماام أ  أال تب باني ،خ  ل اةبت   اا ح باأ ع ةاه ال اب  أو غر اأ

  اانا مااب ،وأحاا  سااة ي شااباب أزاال اجلنااع ،عااع ع ااة أوم اانض الطا

ر اااا خاارن اأمااا ع بااتأ أي اخ اا :قااال ، اا  :قااالنا ؟عاا  Nرساانل ا  

رلااك سااعطا انساا   ااب ااااي  ،وقتاال الغاا ا ،وأقاااا اجلاا ار الساا ةنع

واااي رلاك عنا  ا  تبااىل  ،ع ةاه وجاه احل باع يف رلاك طر خ   Qعبراي

ا منااا أحاا  طال وي ااع يف عن ااه  ةبااع أنااه ماا راااره ح بااع وتاانا ا أمااا ع بااتأ

 ؟Qروح ا  عةسا   اب ماريأ  لطاغةاع زماناه طال ال اائأ الااي ياا  خ  اه
ي ااني  حاا  يف  ويغةاا  شعاااه لاا   ،والدتااه  طااءي ا  عاارز وجاال ع اا
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اإلمااص  راذ التاساع ماب ولا  أخا  احلسان ا اب ساة ة ،عن ه  ةباع طرا خارج

تااه يف تاانرة شاااب ا ااب دوي  ااأ ياهااره    ر ،يطةاال ا  عبااره يف غةبتااه

 .ق ير يشصسنع رلك لةب أ أي ا  ع  ال  ا ر بن

عااب  ،عااب أ ةااه ،عااب ا ااب البةااايش ،ااا اار الب ااني :طااافل الاا يب

عاب احلساب  اب محبا   ،عاب منسا   اب جب ار البغا ادي جرئةل  ب أ ا 

 .(2)(1)س ير مث ه عب حناي  ب ،الا يف

اااا حبااب احلسااب  :  قااال: عااب زياا   ااب وزاا  اجلهناا(3)اإلحتجاااج* 

ماا تار  ياا ا اب رسانل ا   : ااا ائب أتةتاه وزان متنجاع ط  اأ L ب ع  

 ،أر  وا  مباويااع خاا ا يل مااب زااؤالص :ط ااال ؟طاااي الناااا مت اا وي

وا   ي  ،وأخااوا مااايل ،وانتهبانا   اا  يرزعباني أ اأ يل شااةبع ا تغانا قاات 

أزاا  خاا  مااب أي  اخااا مااب مباويااع عهاا ا أح ااب  ااه دماا  وامااب  ااه يف

وا  لان قات اأ مباوياع  خااوا  بن ا   ،وأزا  ،ي ت نى طت ةع أزال  ةتا 

طانا   ي أساااه وأناا عرزيارز خا  ماب أي ي ت نا   .حت  يا طبنى طلةاه سا ف
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 ،وأنااا أساا ه أو يبااب عاا  طت ااني ساابع عاا   ناا  زاشااأ طىل اخاار الاا زر

 .ةأومباويع ال يرزال يبب هبا وع به ع  احل  منا واا

 ؟تانذ ياا ا اب رسانل ا  شاةبتك ااالغنأ لاة  هلاأ راع :ق اأ :قال

ومااا أتاانع يااا أخااا جهةنااع طى وا  أع ااأ  اا مر قاا  أدي  ااه طيل عااب  :قااال

يااا حسااب  :قااال يل را  ياانا وقاا  راى طرحااا Qطي أماا  ااااؤمنن  :  اتااه

أا اةااا  ااك طرا ويل زاااا ا ماار  ؟اةااا  ااك طرا رأيااأ أ اااذ قتااة  ؟أت اارح

 ،ي ااال وال ي اابع ،أمةااع وأم زااا الرحاا  الب باانا الناسااع ا ع اااج  ناان

 ااأ يسااتنيل عاا   ،وال يف ا رض عااارر ،يباان  ولااة  لااه يف الساافص نااارص

يسااتب  ساانب الباا ع  ،تاا يب لااه البباااد ويطاانل م  ااه ،غرهبااا وبقهااا

ي سااأ ااااال يف أزاال  .Nويبةااأ احلااي وساانع رساانل ا   ،وال اا ل

وي اان  يف  ويااال يف م  ااه ااااؤمب ،حااي  ااهويبنبااه مااب زاان أ ،واليتااه

و باال ااااال  اان أنااااره دوال ويتعااا عباااد ا  خاانال  ،ساا طانه ال اسااي

وي تال ماب  ،وي باب الاااحلني ،وياهار الباحال ،وي را يف سا طانه احلاي

ط ااالك حتاا  يبباار ا   .وياا يب مااب وااله عاا  الباحاال ،ناااواه عاا  احلااي

وجهاال مااب الناااا يؤياا ه ا   ،رجاا  يف اخاار الرزماااي وا اا  مااب الاا زر

حتاا   ،وياهااره عاا  ا رض ،ره  آياتااهاوينااا ،ويباااأ أنااااره ، ب ئ تااه

يباإ ا رض عا ال وقساطا ونانرا و رزاناا يا يب لاه  :ي يننا حنعاا وارزاا
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 ،وال حااالو طال تاا و ،حتاا  ال يب اا  ااااطر طال امااب ،عاارض الااب د وحنهلااا

 ،وتناارزل الساافص  راتهااا ،و اارج ا رض نبتهااا ،وتاااط و يف م  ااه السااباع

وتاهار لااه ال نانز يب ااك ماا  اان اخااط ن أر باان عاماا ططاان   اااب أدرذ 

 .أيامه وسبع ا مه

وت اا ي   ،  ااأ الساان ،تااار زاااا ا ماار ساابع ع ةااه :ي ااال :اي اااح

لبال ال اب  راجاع طىل ا مار  "عاب   اتاه  "قنلاه  ،الباص أي عارا يسا   اه

الرحاا   :مااب ت  ااا وقااال اجلاانزريوااال ماانهف ال ع اان  ،أو طىل ا 

والرحا   اال تو الناساع  ،طا ي رحا  الاا ر :ت انل مناه ، ال أ السبع

والب بنا  ال أ  ار  الطبااا يف احل اي وزان ااارأ وا ع ااج ماب النااا 

وزاان مثاال  ،ومااب احلاااطر والسااباع ا هااا مااا يااا  الطباااا طلةااه  باا  ااباا ة

 .ااااريب لاوا  اخا والا ا

ودينااأ الرجاال  ،وداي لااه أي أحاعااه ،ه واسااتبب هودانااه أي أرلاا

والطااالو خاا ف الاااالو  ،وال  اا   الت ريااك ال اا ة ،وا تااه طىل دينااه

 .(1)واخاط اي أط ا اارشن وااغرب
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 باا   :Lخطاا  احلسااب  ااب عاا   :قااال :(1)اعاا ا الاا يب ل اا ي ب * 

أزال أماا وا  ماا  ناناا عاب قتاال  :وطاة أ ةه ط با  ا  وأ نا  ع ةاه  اأ قاال

ط اة  السا مع  ،ال اا رلاع وال ق اع ول اب اناا ن اات هأ  السا مع والاار

 ،والااار  اااجلرزع وانااتأ تتنجهااني مبنااا ودياان أ أماااا دنةااااأ ، الباا اوة

وقاا   ،وقاا  أتااب تأ افي ودنةااااأ أماااا دياان أ وانااا ل ااأ وانااتأ لنااا

 .رصتأ الةنا ع ةنا

وقتااة   ،قتااة   ااا ن تب ااني ع ااةهأ : ااأ أتااب تأ تااا وي قتة اان

وطي  .وأماا الطالا  طثاائر ،ط ماا البااا  طعاارل ، النهرواي تط باني  ثا رزأ

طااي أردتاأ احلةااة قب نااه  ،مباويع قا  دعاا طىل أمار لاة  طةاه عارز وال ناا ع

 ، اااالناه يف را  ا  ،وطي أردتاااأ ااااان  ،وأغ  ااانا عااا  ال اااا  ،مناااه

 .(2)ةاةالب ةع واحلطناد  ال نا   مبهأ  ل  .وحاابناه طىل ا 
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قااا احلساب  اب  :: عاب سا ةأ  اب قاة  قاال(2)، البا د(1)اإلحتجاج* 

ط باا  ا   ،عاا  ااناار حاان اجتبااع مااع مباويااع Lعاا   ااب أم حالاا  

 ،أ اا النااا طي مباوياع زعاأ أى رأيتاه ل ع طاع أزا  : أ قاال ،وأ ن  ع ةه

اتاااب  يف ،وااااب مباويااع أنااا أوىل الناااا  الناااا ،  هلااا أزاا او  أر ن ساا

طاقسااأ  ااا  لاان أي الناااا  ااايبنى وأحاااعنى  ،وعاا  لساااي نباا  ا  ،ا 

واااا حببااأ طةهااا  ،وا رض  راتهااا ،روى  عطااتهأ الساافص قطرزااااونااا

ماا ولاأ أماع أمرزاا رجا  قار وطاةهأ  :Nوقا  قاال رسانل ا   ،يا مباويع

م اع حتا  يرجبانا طىل  ،مب زان أع اأ مناه طال   يارزل أمارزأ يااز  سا اال

 ،واعت  اانا عاا  البجاال ،وقاا  تاارذ  ناان طرسائةاال زاااروي .عباا ة البجاال

وقاا   Qوقاا  تراااأ ا مااع ع ةااا  ،وزااأ يب بااني أي زاااروي خ ة ااع منساا 

مااب أنااأ مناا   بنرزلااع زاااروي " :Qي اانل لباا   Nسااببنا رساانل ا  

 ،مااب قنمااه Nزاارب رساانل ا   وقاا  "منسا  غاا  النباانة طاا  نباا   با ي

ولاان وجاا  ع ااةهأ أعنانااا مااا  ،حتاا  طاار طىل الغااار ،وزاان ياا عنزأ طىل ا 
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وقا  جبال ا   .ولن وجا   أناا أعناناا ماا  ايبتاك ياا مباوياع ،زرب منهأ

 ،أعنانااا و   اا  ع ااةهأ ،زاااروي يف ساابع حاان است ااب نه واااادوا ي ت ننااه

اااا    اا  أعنانااا  ،يف ساابع حاان طاار مااب قنمااه Nوقاا  جباال ا  النباا  

حاان تراتنااا ا مااع و ايبااأ  ، ساابع مااب ا واااالك أنااا وأم يف ،ع ااةهأ

أ اا  ،وطناف زا  السانب وا مثاال يتباع  ب اها  ب اا .غ نا و  نج  أعناناا

رن وااغاارب   ياا وا رجاا  مااب االناااا طن ااأ لاان التبسااتأ طااةف  اان اا اا

 .(1)ول  نب  غ ي وغ  أخ 

عاب عا   اب  ،: روي عاب عا   اب احلساب الطنيال(2)رجال ال يش* 

 :قااال Qعاب أم جب اار  ،عاب أم  اارزة ،عباا  ا   اب مساا اي عااب ،فيالانب

وزان عا   (3)سا ةاي  اب لاة  :ي اال لاه Qاحلساب  جاص رجل ماب أتا اب
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  ب لة ، وس ةاي  ب أم لة ، وس ةاي  ب يالةل وع اخت ا يف اسبه  ن س ةاي  ((3

و ب هأ نار يف رلك اا ب  ،أي ع ه  بض الرجالةن يف حناري اإلماا احلسب السبر

 :وقال عنننه ال يش Qلة  اهلب اى مب أت اب احلسب  [أم]س ةاي  ب  :داود قال
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  وح مب أت ا ه  Q،    عتار له   نه قال وا "يا مال ااؤمنن"نله عات  احلسب

 وطةه نار. ،رلك محبع

يف ح ير ضبةا عب  ،73وال يش   61: رو  اا ة  يف اإلختاا   أقنل 

 ؟أيب حناري احلسب  ب ع  يااناد ي أ يناد :أنه قال Lأم احلسب منس   ب جب ر 

ول ب قال يف تاارة  .طة نا س ةاي  ب أم لة  اهلب اى وحاي ع  ب أسة  الغ اري

لةل وقةل ا ب  اتاب االستةباب اي س ةاي  ب ياويف روايع ا ب عب  الر ااال   يف :اخنا 

ط ال  ،ومسند وجنه ااؤمنن ،وىف روايع ز اا ،ناداه يا مال ااؤمنن ،لة  وانةته أ ن عامر

وحبن أ  ،قت  أ أم :طاي الاي أحنجن  طىل ما طب أ ، نورك أ ا اخارج  ال تبن  :له

وق  أتب تأ  ،وان أ اا رستأ طىل ت ن ااي دين أ أماا دنةااأ :  أ متاع وانتها ،طياي

 ،ان  رأيأ أزل ال نطع قنما ال ين ي هبأ !ورك أ ا اخارج  .الةنا ودنةااأ أماا دين أ

ول   ل   أم منهأ  ،أح  منهأ يناطي رأ  االخر [يرأ]لة   ،وما اغن هبأ اال مب رل

وأز ها زأ الايب طرقنا دينهأ وااننا  ،أرسع الب د خرا ا وز  ،مرة أمنرا تببع وش ائ 

ول ب ارزأ  ،ما أرل تهأ :قال !يا مال ااؤمنن :اي اخارج  اا قال له :وىف روايع.شةبا

والاازر أي الرجل ااي مع محبته  زل البةأ  .أي أطنةهأ واست تل ش طتهأ  جل ال نةا

 ،لك عن ه وعا ه  بااحلته مع مباويعولا ،اخنارج يع  رأ ،خانتا احلسب السبر

 .طت رر
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السا ا  :يف طنااص داره ط اال لاه (1)محتا  طا خل عا  احلساب وزان ،راح ع له

طناارزل طب اال  ،وال تبجاال اناارزل :ع ةااك يااا مااال ااااؤمنن ط ااال لااه احلسااب

ماا  :لاه احلساب   حتا  انتها  طلةاه قاال ط االاوأقبل يب ا ،ل ارراح ته يف ا

قااال ومااا ع بااك  ،الساا ا ع ةااك يااا مااال ااااؤمنن :ق ااأ :قااال ؟ق ااأ

وق  تااه زاااا  ،طع بتااه مااب عن ااك ،عباا   طىل أماار ا مااع :قااال ؟ ااالك

ساا خرذ    :Qط ااال لااه احلسااب  :قااال ،مااا أناارزل ا  ر ااأ  غاا  ،الطاغةااع

 .طب أ رلك

 لااب تاااز  ا ياااا :Nقااال رساانل ا   :ي اانل Qم سااببأ أ :قااال

 (2)رحاا  الااا ر ،وال ةااايل حتاا  ياا  أماار زاااه ا مااع رجاال واسااع الب باانا

 ،حباك :قاال ؟ماا جااص  اك .ط االك طب اأ ،وال ي ابع وزان مباوياع ي ال

                                                           

 زاره.ءأي ااي محتبةا: مع  ن ظهره وساقةه  ة يه أو   ((1

 رح  الا ر: اي واسع الا ر، وطنف يري   ه مبناه ال غني، ال ال نائ  الاي زن( (2

رح  "وطةه   ل  ،ال رج ا ب أم احل ي  ن   عب م اتل أمال اع عب   ص، وسةجم ح

 ةأ وزن ااناس  زن خمرج الث ل وزن حرف ااب  ااست :والرسا "واسع الرسا" :"الا ر

 ."واسع الب بنا"اا ا ل ل نله 
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ال ربنااا عباا  أ اا ا ولاان ااااي  وا  :Qط ااال احلسااب  ،ا  :قااال ؟ا  :قااال

الاااننب مااب  ناا  ادا  وطي حبنااا لةساااقر ،حبنااا أساا ا يف الاا ي أ طال ن بااه

 .اف يساقر الريو النرن مب ال جر

جب اار  اب احلساان اااؤمب وماعااع م ااعنا عااب محباا   :االختااا 

عاب عا   اب الانبفي  ،عاب ا اب عةسا  ،عاب الاا ار ،أ ا   ب احلسن  اب

 .(2)(1)مث ه

ب عاا ،: رو  الاا والم مرطنعااا طىل جباا   ااب ن اا (3)ا ااا الغبااع* 

ااناأ مااجأ البارب  :Lط اال احلساب  اب عا   (4)ق مأ اا يناع :أ ةه قال

                                                           

 .73، ال يش  82راجع االختاا    ((1

 .7ح -24 -23 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .ا ا الغبع يف مبرطع االئبع( (3

 141  2ل نه رو  يف ال  ا ج، 99  2ااا يف ا تل وز اا ااا ر ج ((4

 :عب أ ةه قال وعب عب  الر ب  ب جب   ب ن   :عب ح ةع ا ولةاص ل  اطظ أم نبةأ قال

ق  اانأ ماجأ  :ط ال ؟اي الناا ي نلني انك تري  اخ طع :Lق أ ل  سب  ب ع  

  ب  Qوق  مر مع طضاطع قنله  ،وزاا زن الا ةو الاازر متنا وسن ا ،البرب احل ير

 .مب زاا ااج   15راجع   "؟أ  زا يا تةاا أزل احلجاز  أ"رلك 
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طناتهاا ا تغااص وجاه  ،وراار ني ماب حار اأ ،يساااني ماب ساااأ ، ةا ي

ر احلسااب  ااب اأ ااا Nوروي أي رساانل ا   .وح ااب دماااص ااساا بن ،ا 

 .(1)ال هأ س به وس أ منه :م ب  ط ال Lع  

عااب محباا   ااب  ،عااب أ اا   ااب محباا  ،: محباا   ااب رةاا (2)ال ااايف* 

عااب أم  ،عااب محباا   ااب مساا أ ،عااب أم الاااباح  ااب عباا  احلبةاا  ،سااناي

ااااي خاا ا هلاااه  Lوا  الاااي تاانبه احلسااب  ااب عاا   :قااال Qجب اار 

َأ ََل  َتااَر ِلَ  ﴿ووا  ل اا  نرزلااأ زاااه افيااع  ،ا مااع  ااا ح بااأ ع ةااه ال ااب 

اا ل  اا ا َأي  في اان  كا َْا يااَل 
يَن قل ََ الوااذل كااا ََ َواتااا ا ال و ااو اا ا الالو يما

ن  َوَأقل طنااف زاا  :﴾َيكا

تااالا ﴿ح باانا ال تااال  [ل اانهأ]و ،حاعااع اإلماااا َل نا ال  ََ ََلَلااي هل اا
تل مااع  ﴾َفَلااامو كا

َتنااا ِل  َأَجااٍل ﴿ Qناحلساا ر  تاااَل َلاا   ال َأخو
َل َ َكَتب ااَت ََلَلي نَااا ال 

نااا َلل قااالا ا َربو

 ٍَ ي  .Qأرادوا ت خ  رلك طىل ال ائأ (3)ونتبع الرسل ،نج  دعنتك ﴾َقرل
أي اا اااند يف افيااع  "طنااف زاا  حاعااع اإلماااا" :Qقنلااه  :تنضااةو

وياا مر  ،لباا ا اننااه ماا منرا  ااه ،حاعااع اإلماااا الاااي ينهاا  عااب ال تااال

                                                           

 .8ح -25 :44 ،ااج يس الب مع - ا ننار   ار (1)

 .506ح ،330:8 ال  ةن ، ال ايف،( (2

 .330. واحل ير يف روضع ال ايف   44، وط رازةأ: 77: م  ي مب ايتن: النساص ((3
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 Qواحلاتاال أي أتاا اب احلسااب  ،وسااائر أ ااناب الاار ، الااا ة والرزااااة
 ،ط اأ يرضانا  اه ، تاالااننا هبااه افياع ما منريب  طاعاع طماامهأ يف تارذ ال

ر نااا    :قااالنا Qط ااف اتاا  ع ااةهأ ال تااال مااع احلساان  ،وح باانا ال تااال

 .Qاتبأ ع ةنا ال تال لنال أخرتنا طىل أجل قري  أي قةاا ال ائأ 
لةساأ يف ال اراي ط ا  سانرة  ، أ اع أ أي زاه افيع ااف ورد يف اخار

ن  ﴿النساص  َْا يَل 
يَن قل ََ َفَلاامو  َأ ََل  َتَر ِلَ  الوذل كا ََ َواتا ا ال و و يما ا الالو

ن  َوَأقل َيكا
في ا َأي  ل كا

ن  ََي َشا ن ها
يٌق مل تالا ِلذا َفرل َل نا ال  ََ ََلَلي هل

تل اَيةل اَّللكا ش  ََ ََ َك َ  النواا اَيًة     َأو  َأَشا و َخش 

َتنا ِل   ر  تاَل َل   ال َأخو
َل َ َكَتب َت ََلَلي نَا ال 

نا َلل يا َوقالا ا َربو و  ال  َمتاالا الا ي ٍَ قا يا َأَجاٍل َقرل

ٍَ ﴿ويف سنرة ط رازةأ  ،﴾َقلليٌل  يا واا ِل  َأَجاٍل َقرل ر  ناا َأخت يَن َظَلما ا َربو
َا لا الوذل َفَي

َل  سا َ َتَك َوَوتوبلعل الري َ  َدَل 
وتل اخر افيع  افيع السا  ع ل ان ف  Qط ب ه  ﴾واجل

 ت ك افيع ع  وجاه  "ج  دعنتكن"أو أضاف قنله  ،لبةاي حال زاه الطائ ع

 [ونتبع]أي ااي غرضهأ أنه طي أخرتنا طىل رلك نج  دعنتاك ،الت س  والبةاي

 .ز اا Kورتبل أي ي ني يف ما  هأ 

 .Q(1) ناسبع هلاا الباب يف  اب شهادتهسة يت  بض ا خبار اا :أقنل

                                                           

 .9ح -26 -25 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)
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  :تذييل

 :قال السة  اارتىض يف اتاب تنرزيه ا نبةاص

 ،يف خ ااع ن سااه مااب اإلمامااع Qمااا البااار لااه  :ئاالطاااي قااال قا

 ،و باا ه عااب أسااباب اإلمامااع ،مااع ظهاانر طجاانره ،وتساا ةبها طىل مباويااع

 اأ يف  ةبتاه وأخاا عطائاه وتا ته وطظهاار  ،وتبريه مب تا ا  مسات  ها

زااا ماع تانطر أناااره واجاتفع أتا ا ه ومبايباع  ،مناالته وال انل  ءمامتاه

حتاا  ساابنه مااال ااااؤمنن وعااا نه يف  ،مااب ااااي يبااال عنااه دمااه ومالااه

 .Qوجهه 
اإلماااا اابااانا ااؤياا  اانطااي  Qقاا   بااأ أنااه  :ق نااا :اجلااناب

 ،طاا   اا  مااب التساا ةأ جلبةااع أطبالااه ،وا دلااع ال ااازرة ، اااحلج  الاااازرة

أو  ،و  هااا عاا  الااا ع وطي ااااي طةهااا مااا ال يباارف وجهااه عاا  الت اااةل

  ت عاةا زااه اجلب اع اقا  م او ااي لاه ظاازر ر اف ن ار  الان   عناه

اااي  Qو با  طااي الااي جار  مناه  .وت ريرزا يف مناضاع ماب اتا ناا زااا

 ي ااجتبباان لااه مااب  ،واحلاماال ع ةااه  ةنااا ج ةااا ،السااب  طةااه ظااازرا

ط ا  ااناأ ق انب أاثارزأ نغ اع غا   ،ا ت اب وطي اااننا اثا ي البا د

 ،اقبااع وال مساااترةمااب غاا  مر ،وقاا  ااااننا تاابنا طىل دنةااا مباويااع ،تاااطةع
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و  اانه عاا  اا ار ااع واالسااتب اد هلااا حببااا يف  ،رةاالنااا Qطاا ظهروا لااه 

طااتع   ،طاا ح  هباااا ماانهأ قباال التاانل  والت ااب  ،أي ينرحاانه ويساا بنه

 .وحترز مب اا ة ة الت  ااد  تتأ ع ةه يف سبع مب النقأ ،مب ا مر

 ،ةو  ثاا  مااب ت اااة ها يف مناقااا اثاا  ،وقاا  رصح هباااه اجلب ااع

وطشا اقا  ،وضانا هباا ،طناف زادناأ ح ناا ل ا ماص :Qوقاال  ،و  ل اظ خمت  اع

ط ةااا ال عاااف أتاا ا ه  ،وااع ااان مااب أتاا ام ،  وأزاا اعاا  ن ساا

 .ويتهبهأ ع  ن سه وأز ه

 بااه أي الناااا قاا   ااايبنه  باا  يب ،اااا اتاا  طىل مباويااع Qوزاان 

روف اات اابب وياا عنه طىل حاعتااه ط جا ااه مباويااع  اااجلناب ااباا Qأ ةااه

 ،لاان انااأ أع ااأ أنااك أقاانا  ااا مر :ع وقااال لااه طةااه اال بغالطااع منااه واانار

 ،لبايبتااك ،وأقاان  عاا  مةااع ا ماانر مناا  وأاةاا  ل باا و ،وأضاابر ل ناااا

طي أمااري وأماارذ شاابةه  اا مر  :وقااال يف اتا ااه ، نناا  أراذ ل اال خاا  أزاا 

خطاا  طاا عاه رلااك طىل أي  .Nأم   اار وأمااراأ  باا  وطاااة رساانل ا  

وماا يف الاار ع ةاه  أت ا ه  ال نطع ر اهأ عا  اجلهااد ويبارطهأ ط ا ه

ط اال هلاأ  ،طاف أجا اه أحا  ،وأمارزأ أي عرجانا طىل مبسا رزأ ،مب ا جر

ط اااا  راسااب اي ا  أال يةبااني طمااام أ أيااب خطباااص ااااا :عاا ي  ااب حاااتأ
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قة   ب ساب  وطا ي وطا ي طباالنا اجلهااد وأحساننا ال انل ون اب نب اأ 

أو لااة  أحاا زأ ج اا  لااه يف  .أي مااب ي ااب    مااه أوىل أي ي ااب   بالااه

وحبناه  بغانل اااي مباه أتااب طعااه وشا ه حتا  وتال  ،ما أ سا اط

وع ةهااا سااب   ااب  ،طىل اااا ائب Qو اال  ،وانتاارزع مااب ياا ه ،طىل الباااأ

واله طيازااا طادخاال منرزلااه  Qوااااي أماا  ااااؤمنن  ،مساابند عااأ ااعتااار

بااه أي ين  ااه ويساا   ااه طىل مباويااع عاا  أي يطببااه ط شااار ااعتااار عاا  ع

أناا عامال  ،قابو ا  رأياك :وقاال ل بعتاار ،خراج جنح  سانع طا    ع ةاه

وال  Nأأنساا  رساانل ا   (1)وزبناا   اا ص أ ةااه ،وقاا  ائتبنناا  وبطناا  ،أ ةااه

                                                           

الب ص: االختبار، وي ني  اخ  والرش، ي ال: أ  ه ا    ص حسنا، وا ت ةته  ((1

  :قال زز  مبروطا،

 جاارز  ا   االحساااي مااا طباا    ااأ

 

 وأ  مهااا خاا  الااب ص الاااي يب اانة 

طىل   يس   Qأم  ااؤمنن  اهومراده زبن  أي أ  .أي خ  الانةع الاي عتر  ه عباده 

ااي  :أقنل سب   ب مسبند الث    .أنس  رسنل ا  الخأنببع حةر والى ع  اا ائب 

أما  ب  طءنك ق  أديأ " Qعام  ع  اا ائب مب قبل أم  ااؤمنن وق  ات  طلةه ع  

 ،طغ ر ا  رنبك ،النجة   : طبل الر الت وأرضةأ امامك ،وأحبأ ر ك ،خراجك

 (.راجع تاريخ الةب نم) ."وحسب مآ ك ،وت بل سبةك
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 طبةا  وقااا  Q اأ طي ساب   اب مسابند أتااه  .أح اه يف ا ب ا نته وحبةبتاه

طبااب الاااي يرجاان الساا مع  (1)لااه طىل  ااةض اااا ائبه حتاا   اارأ وحنع ةاا

وقاا   ،رة واابننااعاط اا  عاا  النااا ، اا اااا  اان أظهاار زااؤالص ال اانا

سااند  وجاانه ااااؤمنن  :حجاار  ااب عاا ي ال ناا ي اااا قااال لااه Qأجاااب

وطنااف طب ااأ مااا  ،مااا ااال أحاا  راا  مااا حتاا  وال رأيااه ارأيااك :Qط ااال 
                                                           

: قال ال بب : طبةنا احلسب يف رسادقه 112قال ا ب اجلنزي يف التاارة   ((1

اال اي قة   ب سب  ق  قتل  :طر ناد  مناد يف البس ر ،وق  ت  ا قة   ب سب   اا ائب

وحبنه رجل  ،طان روا طن روا طىل رسادن احلسب طنازعنه حت  أخاوا  ساحا ااي حتته

ورعر منهأ ط خل اا انرة الت   ،طازداد  رغبته يف ال خنل يف اجلفعع ،دماه ب  ا ط 

وااي ا م  ع  اا ائب سب   ب مسبند الث    عأ ااعتار واله ع ةها  ،يف اا ائب  البة اص

 :قال ؟وما رلك :قال ؟زل لك يف الغناص والرشف :وااي شا ا ،ط ال له ااعتار .Qع  

أ   ع  ا ب رسنل ا   ،قات ك ا  :ط ال له سب  ،به طىل مباويعتستن ي مب احلسب وتس 

اي  :ورار ا ب سب  يف الطب ا  .    الرجل أنا اي طب ته ؟وأو  ه وأس به طىل ا ب زن 

دعن  أرضب  :قال ؟وما زن :قال ؟زل لك يف أمر تسند  ه البرب :ااعتار قال لببه سب 

قب ك ا  ما زاا   ازأ عن نا  :ط ال له .ويعوأرز   ه طىل مبا -احلسب   عني زاا يبن

 .أزل البةأ
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 ،عااب أم خمنااا ،عااب أ ةااه ،ورو  عباااا  ااب ز اااا .طب ااأ ط  اااص ع ااة أ

مباويااع  Qاااا  ااايع احلسااب  : ااب عبةاا  قااال عااب أم ال نااند عباا  الر اااي

 ،رة عاا  تاارذ ال تااالاأقب ااأ ال ااةبع تت قاا   اظهااار ا سااا واحلساا

طعرجنا طلةاه  با  سانتن ماب يانا  اايع مباوياع ط اال لاه سا ةفي  اب رصد 

ألااا   باانيومبااك أر ،  تبجبنااا مااب  ةبتااك مباويااعامااا ين  اا :اخرزاعاا 

 ،وزاأ عا  أ اناب مناازهلأ ،ا هاأ ي خاا البطااص ،م اتل ماب أزال ال نطاع

رة اساان  شااةبتك مااب أزاال البااا ،وأتباااعهأ ،ومبهااأ مااث هأ مااب أ نااائهأ

ط اان  ،وال حاااا مااب البطةااع ، ااأ   ت خااا لن سااك   ااع يف الب اا  .واحلجاااز

رن اانااأ طر طب ااأ مااا طب ااأ أشااه   عاا  مباويااع وجاانه أزاال اا اا

ااااي ا ماار ع ةنااا  ،واتبااأ ع ةااه اتا ااا  اا ي ا ماار لااك  باا ه ،وااغاارب

 اأ   ي بار أي قاال عا   ،  ياا  اه ،ول نه أعطاذ شة ا  ةناك و ةناه ،راأيس

طرادة   طى اناااأ بحاااأ بوحاااا ووعااا   عااا ا" :ا ا شاااهادورا

ال  ااأ  ط ااف أي مااع ا  لنااا ،وماا اراة ل طااع ال تنااع ،الح اااص نااار احلاارب

ومااا أراد طال  ،وا  مااا عناا   ااالك غاا ذ "قاا م  وا ل ااع طاااي رلااك حتااأ

وائااي  ،طاءرا شا أ ط عا  احلارب خ عاع .وقا  ن اض ،ما ااي  ةناك و ةناه

وتنبااا طلةااه  ،طاااخرج عنهااا عام ااه وأظهاار خ بااه ،يل يف ت اا مك طىل ال نطااع
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 .وت  ااأ الباااقني  بثاال ااا ا ساا ةفي ،طي ا  ال راا  اخااائنن ،عاا  سااناص

تنا وأزال مندتناا ط ان اناأ  ااحلرزا يف أمار الا نةا أناتأ شاةب :Qط ال احلسب

 ،مااا ااااي مباويااع    اا ا مناا    سااا ،ولساا طا ا أراااض وأنااا  ،أعباال

ومااا  ،ول ناا  أر  غاا  مااا رأيااتأ (1)  عرزيبااعاوال أم اا وال أشاا  شاا ةبع

 ،وساا بنا  مااره ،أرد   ااف طب ااأ طال ح ااب الاا ماص طارضاانا    اااص ا 

ا اانا أياا ي أ حتاا  يساانيو  اار أو  :أو قااال .والرزماانا  ةاانت أ وأمساا نا

وياااز    اال  ،ي اا   الااا ور Qوزاااا ااا ا منااه  ،يسااناح مااب طاااجر

اااا حالبااه مباويااع  اا ي ياات  أ عاا   Qوقاا  روي أنااه  .شاابهع يف زاااا الباااب

قاااا ط باا  ا  تباااىل وأ ناا   ،ويب بهااأ مااا عناا ه يف زاااا الباااب ،الناااا

أ ااا  ،بااي ال جاانروأ ااي احل ،طي أاااة  ال ااة  الت اا  : ااأ قااال ،ع ةااه

ماا  Nالناا طن أ لن ح باتأ  ان جاا  ي وجاا را رجا  جا ه رسانل ا  

  ولةااااص زااا ااأ  وطي ا  قااا  ،وغااا  أخااا  احلسااان ،وجااا  نه غااا ي

                                                           

ن ع واالنتاار مب الا أ ي ال: ط ي ش ي  ال  ةبع: أي أننف أ   ال  ةبع: ا  ((1

 ال ين اد.
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طناتااه لااا ح ا مااع وح ااب  ،وطي مباويااع نااازعن  ح ااا زاان يل N(1)محباا 

أسااااه ط اا  رأيااأ أي  ،وقاا   ااايبتبنى عاا  أي تساااانا مااب سااااأ ،دمائهااا

وأي  ،وأرد  تاا ح أ ،ورأيااأ أي مااا ح ااب الاا ماص خاا   ااا ساا  ها

وطي أدري لب اه  ،ي ني ماا تانبأ حجاع عا  ماب اااي يتبنا  زااا ا مار

رح يف ايف زاااا الباااب الاااي يااا Qوا مااه  .طتنااع ل ااأ ومتاااع طىل حاان

رر اوداطااع  ااسااااع ال اا ،مةبااه   نااه مغ اانب م هاانر م جاا  طىل التساا ةأ

 ،أشااهر مااب ال ااب  وأجاا  مااب الااابو ،الاا يب وااساا بنالباااةأ عااب 

ا   ي اإلمامااع  طببااار "طنااه خ ااع ن سااه مااب اإلمامااع"ط مااا قاانل السااائل 

وعناا  أاثاار خمال ةنااا أي ااا يف  ،ماااا ال عاارج عنااه   نلااه باا  حااانهلا لإ

وطنااف  ،اإلمامااع أي خ ااع االماااا ن سااه ال يااؤ ر يف خروجااه مااب اإلمامااع

ولان اااي خ باه يف ن ساه  ،نا زأ  ا حا اجم وال باائرينع ع ماب اإلماماع ع

مؤ را ل اي طناف ياؤ ر طرا وقاع اختةاارا ط ماا ماع االجلااص واالااراه طا  تا    

و  يساا أ أي ااا ا ماار طىل  .ولاان ااااي مااؤ را يف منضااع مااب ااناضااع ،لااه

                                                           

[ Nمب اخطبع أنه قال: طاي ا  ز ااأ   ولنا ]محب   يااا يف النسخ، واارو( (1
 ها اارويع يف الباب افيت.اخطبع   ل اظ صوح ب دماصاأ  آخرنا. سةج 
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 ،ل  اا  ا عااناي وعاانز ا ناااار ، اال اااا عااب اا ار ااع وااغالبااع ،مباويااع

ماع  ،طةغ ا  ع ةاه مباوياع  اال هر والسا طاي ،ع  ماا رارنااه وت ق  ال تنع

لاه التسا ةأ قانال ااا اااي طةاه  Qولان أظهار  ،ما أنه ااي متغ باا عا  أاثاره

ط مااا البةبااع طاااي أرياا  هبااا الااا  ع  .طرا ااااي عااب طاااراه واضااطهاد صيش

ل ناا قا   ةناا جهاع  ،ط ا  اااي رلاك ،وطظهار الرضاا وال اا عاب اانازعاع

ااف   ي ااب  Qع ةااه  وال حجااع يف رلاك ،ساباب اا نجااع طلةاهوا  ،وقنعاه

 ،واااا عااب ناارزاعهأ ،اااا  ااايع اات اا من ع ةااه Lيف مث ااه حجااع عاا  أ ةااه 

طاحلااال  ،وطي أرياا   البةبااع الرضااا وحةاا  الاان   .وأمسااك عااب غ هبااأ

 ،وا ماه اا اهنر ا اه يا ل عا  أناه أحانج وأحارج ،شاز   ع ف رلاك

لناااا  ااه وطنااف اااا عااب اانازعااع طةااه ل غ بااع وأي ا ماار لااه وزاان أحااي ا

 .وال هر واخنف ع  ال يب وااس بن

ط مااا أخااا البطاااص ط اا   ةنااا يف زاااا ال تاااب عناا  ال اا ا طااةف طب ااه 

 ،ر الاااا  ااتغ اا  جااائرزئمااب رلااك أي أخاااه مااب ياا  اجلااا Qأماا  ااااؤمنن 

 اال  وأمااا أخااا الااا   طسااائش ،وأنااه ال لاانا طةااه عاا  ا خااا وال حاارج

 ا   ،ر ااتغ ا  عا  أمار ا ماعئ ي اال ماال يف يا  الغالا  اجلاا ،واج 

 االطنع  ،ع  االماا وع  مةاع ااسا بن انترزاعاه ماب يا ه اةاا ماا أم اب
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مااب انتارزاع مةااع مااا يف  Qطااءرا   ياتب ب  .ووضاابه يف مناضابه ،أو االااراه

ساابةل  ياا  مباويااع مااب أماانال ا  تباااىل وأخاارج زاان شااة ا منهااا طلةااه عاا 

وي خاا مناه ح اه وي سابه عا   ،طناجا  ع ةاه أي يتناولاه ماب يا ه ،الا ع

رف يف رلاك اااال   اي النالياع ع ةاه   ي اب يف ت ااك ا ي التاا ،مسات  ه

طي الااا   التاا  ااااي ي ب هااا  :ولااة   حاا  أي ي اانل .Qاحلااال طال لااه 

 ،وال عرجهااا طىل غاا ه ،مااب مباويااع أنااه ااااي ين  هااا عاا  ن سااه وعةالااه

وال شااك  ،ورلااك أي زاااا  ااا ال يب ااب أي ياا ع  الب ااأ  ااه وال طااع ع ةااه

وال  اا  مااب أي  ،ااااي ين ااي منهااا  ي طةهااا ح ااه وحااي عةالااه وأز ااه Qأنااه 

ياهاار رلااك  واةااا ،ي ااني قاا  أخاارج منهااا طىل ااساات  ن ح اانقهأ

طىل  Qواا اانج لااه  ،ااااي قاتاا ا طىل طخ ائااه وساانه ا اااي الت ةااع Qوزاان

زان اا انج لاه طىل سان اخراجهاا  ،ل عا  سابةل الاا عقبنل ت اك ا مانا

يتااا ن  Qوقاا  ااااي  ،أو اخااراج  ب ااها طىل مساات  ةها مااب ااساا بن

ولباال يف م ااع  ،ويااال اا تاااجن ،وياانايس ال  ااراص ،  ثاا  مااب أمنالااه

ماب رلاك شاة ا ااف    Qط ماا طظهاار مناالتاه طاف أظهار  .رلك زاه احل نن

ولاان طباال  ،مباويااع ومغةبااه مبااروف ظااازر طةااه  ب ااه  Qوا مااه  ،يبطنااه

ط اا  طباال  ،ل اااي واجبااا ،ر الباااةأارلاك خنطااا واستااا حا وت طةااا ل  اا
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وأعجاا  مااب زاااا ا ااه دعاان  ال اانل  .مااع اات اا من ع ةااه ،مث ااه Qأ اانه 

رح اطءناه اااي يبت ا  وياا ،خا ف رلاك Qومب انا رضورة مناه  ، ءمامته

ط اا  عااب  ،اا وأتباعااه اا ي مباويااع ال يااا و أي ي ااني  بااض والة االماا

ولاة  يااب مثال زااه ا مانر طال عاام  ح اني قا  قبا   .اإلمامع ن ساها

ومااا ساابي طىل اعت اااده مااب تاااني  ال اانا ا هااأ عااب الت ماال  ، ااه الت  ةاا 

وطرا  ،طهاان ال يساابع طال مااا يناط ااه ،وساافع ا خبااار اااا  نرة يف زاااا الباااب

 .ه  ا مه رطع ا  م امهانت ،سبع   يا ن طال  ف أعجبه وا  ااستباي

 بااا  ماااا أسساااناه يف اتااااب اإلماماااع  الااا الئل الب  ةاااع  :وأقااانل 

و با   ،ال ي ب اني شاة ا طال  اف وتال طلاةهأ ماب ا  تبااىل Kوالن  ةع أ أ 

ما قرع ساببك يف ت اك ا  اناب ماب ا خباار ال الاع عا  وجاه احل باع يف 

وا   ،يف رلااكال أظنااك حتتاااج طىل  ساار ال اانل  ،Qخااان  مااا طب ااه 

 .  ي مب ي اص طىل رصاط مست ةأ
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ه اللعنة وما جرع بينهام معاوية َللي Lكيفية مالاحلة احلسن بن َليل 

 :قبل ذلك

 شاابر : دا مباويااع طىل عباارو  ااب حرياار وا(1)رائعاع اال ال اا* 

وشاابر  ااب ر باا  دسةسااا أطاارد ااال  (2) ااب قااة  وطىل حجاار  ااب احلااارجم

قت ااأ احلسااب  ااب عاا  ط ااك مائتااا  أنااك طي ،واحاا  ماانهأ  باان مااب عةننااه

 Qطب ااش احلسااب ،و نااأ مااب  نااايت ،وجناا  مااب أجناااد ال اااا ،ألااا درزااأ
وااااي راانز وال يت اا ا ل ااا ة هبااأ طال  ،طاسااتإا ولااب  درعااا وا رزااا

 االك.

ااا ع ةاه ماب ال ماع  ،طرماه أحا زأ يف الاا ة  ساهأ ط اأ يثباأ طةاه

ساابنا طبباال طةااه ط ااف تااار يف ما ااأ سااا اط رض ااه أحاا زأ  عنجاار م

وع ةهاا عاأ ااعتاار  اب أم  (3)أي يبا ل  اه طىل  طاب جررا  Qاخنجر ط مر 

                                                           

 .220:1 الا ون، ع ل الرشائع،( (1

 ويف "حجر  ب احلجر" ب ها  اازر ااطا ي لببض نسخ ال تاب ويفزاا زن ال ((2

 ."حجر  ب اجلر"ويف  ب ها  "حجريب احلر" ب ها 

 .ط ةت رر ((3
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تبااال حتاا  ن خااا احلسااب  :عبةاا   ااب مساابند  ااب قة ااع ط ااال ااعتااار لببااه

طةجباال لنااا البااران طنااار  ااالك ال ااةبع مااب قاانل  ،ونساا به طىل مباويااع

ع  االب ن عاب ااعتار لببه طهبانا   تال ااعتاار طت طاا عباه اسا لع ال اةب

 .ط ب نا ،ااعتار

وي  ااأ وا  طي مباويااع ال ي اا   حاا  ماان أ  ااف  :Qط ااال احلسااب 

وطى أظااب أى طي وضاابأ ياا ي يف ياا ه ط سااااه يناناا   ،ضاابنه يف قاات 

ول ناا   ،عباا  ا  عاارز وجاال وحاا يوطى أقاا ر أي أ Nأديااب لاا يب جاا ي 

سااا ن أ يست ، أ واق ااان عااا  أ اااناب أ ناااائهأئاااا ى أناااار طىل أ ناااا

طبباا ا  ، ااف جب ااه ا  هلااأ طاا  يساا ني وال يطببااني ،ويسااتطببن أ

 .وسااةب أ الااايب ظ باانا أي من  اا  ين  بااني ،وساا  ا اااا اساابته أياا  أ

حلسااب مااب طاانره رلااك طىل ط تاا  ا ،طجب اانا يبتاااروي  ااف ال عااار هلااأ طةااه

أمااا  باا  طاااي خطباا  انتهاا  طىل الةاا ا مااب حااي أحةةااه و احاال  :عمباوياا

 ،وطنناا  أعتاارزل زاااا ا ماار ،خطبااك خطاا  مااب انتهاا  طىل ماارادهو ،أمةتااه

ويل بوط  ،وطي اااااي   ةتااا  طيااااه با لاااك يف مباااادذ ،وأخ ةاااه لاااك

 ر  ااااا طي غااااا  وال  اال تبهانااك طي وطةااأ يل هبااا  بهاا ،أشاانحها

 -وتاارذ الغاا ر  ،روط يف اتاااب اخاار طةااه يبنةااه  النطاااصاواتاا  ال اا -
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أو قبا  عاب احلاي  ،ذ  اب  اض يف الباحالوستن ا يا مباويع ااف نا ا غا 

 .والس ا ،حن   ين ع الن ا

زااا  :ق ناا ؟والناادا ال اعا  ؟ماب زان الناادا الناازض :طاي قال قائال

 .و احاال مااا ق اااه ،مااا أتاااه  مااا أي ااب  عطاا :Qالاارز   راااره أماا  ااااؤمنن 

 ولاان وىف  ااف ااااي يف  ةبتااه ا ااا ، طرجااع عنااه ال ه اار ،و ت وياال مااا عاارزاه

 .ول نه أ اي ظازرا الن ا والرسيرة طىل عااها ،ن ثه

رو  أتاا اب ا  اار يف  ،وزاااا عباا  ا   ااب عباار  ااب اخطاااب

أسا    يشصعا    طااى ال اسا يشصع ةاه ماب   مهاف اسا :ط ائ ه أناه قاال

وزااه عائ اع  .نا ا ال اعا  اطهاا .(1) ع  أى   أقاتال ال  اع الباغةاع ماع عا 

  ال  ااص وج اأ اق ا :قالاأ ،نبهاا مؤنا  طاةف أتتاهرو  الرواة أ اا ااا أ

روي رااارا ا هااأ مثاال اع اا Nوا  لاان ااااي يل مااب رساانل ا   ،ا قاا ا

ر عا  ااااي أيسا ،عب  الر ب  ب احلارجم  اب ز ااا طث  اتهأ  بان  وقتال

                                                           

 ل اظ ،  337   2تراه يف اإلستةباب ال ب عب  الر ااال    ايل اإلتا ع ج  ((1

 خمت  ع وىف  ب ها أنه قال رلك حن حرضته النطاة.
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طااءىل ا  شاا ناي ال طىل  ،ومسااباي التاا  ساابةأ ،مااب خروجاا  عاا  عاا 

 .(1)غ ه

قتاال را الث يااع  Qطلةااه أي ع ةااا    ااأاااا وزاااا سااب   ااب أم وقااا  

وا  لاان ع بااأ أي رلااك  :وقااال ،وق ااي وناارزن ،أخاااه مااا قاا ا ومااا أخاار

 :وااا قا ا مباوياع دخال طلةاه ساب  ط اال لاه .االك ا ةأ طلةه ولان حبانا

 ؟يا أ ا طس ان ما الااي منباك أي تبةننا  عا  الط ا   ا ا اإلمااا ااا انا

أنااأ  :ي اانل Nسااببأ رساانل ا   وقاا  ؟انااأ أقاتاال مبااك ع ةااا :ط ااال

أنااأ سااببأ زاااا مااب رساانل  :قااال ؟مناا   بنرزلااع زاااروي مااب منساا 

أنااأ افي أقاال عااارا يف ال بااند عااب  :قااال ،وطال تاابتا ،نبااأ :قااال ؟Nا 

 .(2)ما قات ته Nطنا  لن سببأ زاا مب رسنل ا   ،رةاالنا

أاثار ماب رلاك  Qي انل لبا   Nط ا  سابع رسانل ا   ،وق  أحاال

وياار  أي م  ااه و بااا   ، ات ااه وزاان  باا  م ارقتااه ل اا نةا ي بنااه وي ااتبهط

                                                           

رو  مث ه أ ن ال رج ا تبهاى يف اتاب مرج الب ريب ع  ما ن  ه يف تاارة ( (1

 .61اخنا    

 .121و  120   7تر  مث ه يف ت ةو مس أ ج ( (2
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ره وا  اق رتااه  ااالك طال أنااه أراد أي ي طااع عااار سااب  يف ال بااند عااب نااا

 .ااستباي

طاااي ع ةااا ناا ا  ااا ااااي منااه مااب  :طاااي قااال قائاال حلب ااه وخرقااه

وطراقاع ت اك الا ماص ااف نا منا زاأ يف النهانض  ،النهنض يف ت اك ا مانر

طى ق بااأ أمااري  :اااا أ وأح ااأ  نااه يف غاا  م اااا قااال :قةاال .ل بااندوا

 Nطااف وجاا   طال قتاااهلأ أو ال  اار  ااف جاااص محباا   ،وأماارزأ ظهاارا لاابطب
وروي زاااا  ،أماار    تااال النااااثن وال اسااطن وااااارقن :وقاا  روي عنااه

أنااك ت اتاال النااااثن  Nر وجهااا عااب النباا  ااحلاا ير مااب  فنةااع ع اا

رة ماب ساببنا مناه زااا وزان ارقن ولان أظهار نا ما    اوال اسطن وااا

واااي طاةهأ ااهااجروي ابافر  ،ل ااي م اا ا طةاه ن ساه Nيرويه عب النبا  

وا ناااار ااا م اهلةااثأ وأم أياانب ودو ااف طااءي   يت اارج و  يتاانرع عااب 

اسات ة  ماب زاؤالص  ،ال اب عا  ماب اااب ع ةاه تبانأ م با ه ماب الناار

عافر  :Nوعافر الااي ي انل طةاه النبا   .وا نااارا عةاي ماب ااهااجريب 

وا   :ر اا جها  أيفناه ،يا ور مباه حةار دار ،مع احلاي واحلاي ماع عافر

 (1)أ أنااا عاا  احلااي وأ ااأ عاا  الباحااللاان   غاانا  نااا قااابا  زجاار لب باا
                                                           

 ترمع عفر. 46   4راجع أس  الغا ع ج  ((1
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رزا يانا ارزا تا ن وزا  التا  أح ااور ا أناه قاتال رايتاه التا  أح ا

ا  مااا و ،ت ااأ زاااه الرايااع اخاار أر ااع ماارا وا  ل اا  قا ،أحاا  وا حاارزاب

ط ااأ أظهااروا االساا ا  :وااااي ي اانل (1)زاا  عناا ي   زاا   مااب ا وىل

عناا  قنلااه  Qولاان ناا ا عاا   .وأرسوا ال  اار حتاا  وجاا وا ع ةااه أعنانااا

أماار  أي أقاتاال النااااثن وال اسااطن وااااارقن ل اااي مااب مااع عاا  ي اانل 

 :ك عاا  ن سااه واانااأ ا مااعوطقااراره  ااال ،Nاااا أ عاا  رساانل ا   :لااه

وعاا  وأ اان أياانب وخرزيبااع  ااب  ا ااأ وعاافر  ،الاارز   وعائ ااع وحاارزهبف

طااءرا اجتبباانا مةبااا عاا   (2) ااب عباار وأتاا ا ه [وا]وأتاا ا ه وسااب  

طب انه ودوا أ اأ    صماب أي ي اني اجتببانا عا  نا ا ماب يشالن ا ط   ا  

وزااأ  ، الباحاالوأي ال باال الاااي طب اانه  احاال ط اا  اجتبباانا عاا  ،ي ب اانه

                                                           

برو  ب البا  و ة ه رايع طناداه: ورك يا ا ب وقال ا ب سب : نار عفر طىل ع ((1

   جم مرا  وزاه الرا بع. Nالبا  زاه رايع ق  قات أ هبا مع رسنل ا  

وعائ ع وحرزهبف النااثني يف  الرز   يري  أي ا مع  ن   جم حنائا: حائ ع: ((2

رب وي عب احلوااهاجروي وا ناار ي ات ن أ، وحائ ع قاع  Qاجلبل، وحائ ع ع  

ا هأ  سب   ب أم وقا ، طءرا ااي زؤالص الطنائا وزأ أمع محب و وزأ عب  ا   ب عبر

 قال: ال يتبع أمت  ع  اخط . Nن منا ع  ما ت عني، ط   اجتببنا ع  اخط ، والنب  
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   صل أو اجتبباانا عاا  الناا ا مااب تاارذ يشا مااع التاا  ال يتبااع عاا  الباحاا

 ،عا  الباحال  اناهأ مةباا احلاي اط ا  اجتببان ،ي ب نه ودوا أ اأ طب انه

طنااك ت اتاال النااااثن  Qحاان قااال لباا   Nوال  اا  مااب أي ي ااني النباا  

 اانز أي ال وال  ،خاارا Nااااي رلااك مااب النباا   ،وال اسااطن وااااارقن

وتراااه  (1) اااب ااعاار أو ي ااني أمااره   تاااهلأي ااني مااا أخاار طال  اا ي ي

 .طنه ا ر :Qاف قال ع   ،ل ئتفر  ف أمر  ه عن ه

طاءي احلساب أخار   ناه ح اب دمااص أناأ تا ع  أي  :[قائال]طاي قاال 

واحل ااب اااا أماار ا  ورساانله  ءراقتااه مااب  ،ااااي ماا منرا  ءراقتهااا Qع ةااا 

أمتاااي وطرقتاااي  Qطي ا مااع التاا  رااار احلسااب  :ق نااا ،ةاياحلاااقب عااا

طاءرا   ي اب ح اب دمااص  ،و اغةاع ومبغا  ع ةهاا ،زال اع وناجةاع :وحائ تاي

  ااف طرا اقتاات  ولااة  ل ببغاا   ،اابغاا  ع ةهااا طال    ااب دماااص الباغةااع

وطراقااع دا الباغةااع مااع  ،ع ةهااا قااناا  ءزالااع الباغةااع ح ااب دا اابغاا  ع ةهااا

 .عب رلك طراقع ل ا اابغ  ع ةها ال غ  طهاا زااالبجرز 

                                                           

 Qأمر ع ةا   تاهلأ وتراه االك و  عر افخريب  ا مر  نه  Nأي ي ني النب   ((1
طنا  ما وج   اال السةا أو ال  ر  ف انرزل ا  ع  "ر  ه عن ه، ولالك قال ي  ر  ف أم

 مب أس  الغا ع. 31  4ع  ما راره ا ب ا    ج  Nمحب  
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 ،أمااؤمب أو ااااطر أوال مااؤمب وال ااااطر ؟طااف الباااغ  عناا ذ :طاااي قااال

وساافزأ أزاال االرجاااص  ،طي الباااغ  زاان الباااغ   اماااع أزاال الااا ة :ق نااا

وساافزأ أزاال النعةاا  ا ااارا  ،مااؤمنن مااع تساابةتهأ طيااازأ  الباااغن

اا  اضااةع والرزي يااع وطساااقا خالاا يب يف ران اران وا ااارا غاا  م ااام اا

ومناااط ن خالاا يب يف الاا رذ ا ساا ل مااب النااار  ،النااار اناتاال وعباار

قباال البغاا   [طةااه]ط  هااأ قاا  أزال الباااغ  عااف ااااي  ،ااحلسااب وأتاا ا ه

وطىل  (1)رذ اجبةااع اخاانارج غاا  ا  اضااةعاط خرجااه قاانا طىل ال  اار وال اا

 [اناتاال]وطىل ال سااي والن ااان  ،رذ اا  اضااةع والرزي يااعاال  اار غاا  ال اا

وأقاال مااا ح ااأ ع ااةهأ أزاال االرجاااص اساا احهأ مااب الساانب والب الااع 

 .وال بنل

 :طاااي ا  عاارز وجاال سااب  الباااغ  مؤمنااا ط ااال عاارز وجاال :طاااي قااال

َتَتلااا اوَ ﴿ نلنَي اق  مل  ُ ااَن اْل ااا
ال  اا  مااب  :ق نااا ،طجب هااأ مااؤمنن (2)﴾ِل   طائلَفتااا ل مل

ااااي قباال اقتتاااهلف عااااا  ،نتااالطااائ تن اا تت  أي اااا منر  االتاا ح  اان

 ،طاءي اااي عاااا  الباغةاع مانهف ؟ الباغةع منهف أو  ي اب عاااا  الباغةاع مانهف

                                                           

 طرقع مب اخنارج انتسبنا طىل عب  ا   ب أ اض التبةب . ((1

 .9احلجرا :  ((2
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طىل أمار ا  وزان الرجانع   ص  تاهلاا ماع اابغا  ع ةهاا حتا  ت اااي ما منرا 

وطي ااااي اااا منر  االتاا ح جاااز   الباغةااع  ،طىل مااا خاارج منااه  ااالبغ 

طءنااه ااااي جاااز   ااااؤمب غاا  الباااغ  وااااؤمب الباااغ   ،ابغاا  ع ةهاااوا

وال اارن  ةنااه و اان الباااغ   ،وااااي ااااؤمب غاا  الباااغ  عاارف  باا  التبةاان

الخاات ف  ةاانهأ يف اساابه  ،ظ  ببااا مااب أزاال الااا ة عاا  طيفنااه [ااااي]

طاا  يسااب  مؤمنااا حتاا   بااع عاا   ،وااااؤمب الباااغ   رزعبااك خمت ااا طةااه

طا  يساب  البااغ  مؤمناا طال  امااع أزال  ،اف أمع عا  أناه  ااغ ،أنه مؤمب

 .الا ة ع  تسبةته مؤمنا اف أمبنا ع ةه وع  تسبةته  اغةا

طاءي ا  عارز وجال ساب  البااغ  ل باؤمنن أخاا وال ي اني  :طءي قاال

  عاارز وجاال سااب  طاااي ا ،أح ااأ و اعاا   :قةاال ،أخ ااااؤمنن طال مؤمنااا

اا داً ﴿ :عاااد وزااأ ا ااار ط ااال زااندا وزاان نباا  أخااا ن  ها  (1)﴾َو ِل  َلاااٍد َأخاااها

وي اال ل بساايا  ،وق  ي ال ل  ام  ياا أخاا ال ااا ول اةفى ياا أخاا الاةبب

أخ اااؤمب ال "ط اة  يف يا  ااتا ول  ،ال زا لاه اا اتال  اه طا ي أخ الساةا

وشااهادة ال غااع   نااه ي ااني  ،مااع شااهادة ال ااراي  ع طااه "ي ااني طال مؤمنااا

و ااا   ،ب أخااا اجلاافد الاااي زاان ال اااا والااةبب والسااةا والاارموااااؤم

                                                           

 .50زند:  ((1
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وطياااه نساا ل التنطةااي اااا  ،ودنةانااا واخرتنااا ،أسااتبن عاا  أمنرنااا يف أدياننااا

 .قرب منه وأزلا ل يه  بنه وارمه

وا اار   ،اسااتإا الرجاال طرا لااب  الإمااع وزاا  الاا رع : ةاااي

ر االباا و   سااونااار ال اانا   ،ر ا اارا أي ساانتهاأا ااره  ال ساا ا صال اا

وهباااه ا ماار ابنااع غ بااه  ،ا ماار وال اا ي :واخطاا  ،الاااال أي ع باانا

أي ال يرت ااع عنااك   اال طي  "وال  ااا طي غاا ر " :Qقنلااه  .و  اال ع ةااه

أي نسابه  "ماا عارزاه"قنلاه  ،  تا  البه  ااف أناه ال يث ال ع ةاك طي وطةاأ

ر ال سااوي اال أيس عا  مااةبع  ا ،ماب الباار يف زااا اخااروج Nطىل النبا  

أي أخااه زاأ مااا  "أخااه ماا قا ا ومااا أخار "قنلاه  ،ي سا  أسا  أي حارزي

أو ماب عاااب  ،رتهاوماا أخار ماب ناا Qق ا ماب سانص مبام تاه ماع عا  

 .افخرة أو انايع عب مهنا شت   منر اث ة خمت  ع

حاااع وخااا عناا   :وناارزن ا اارح ورضب ،وال  ااي محراااع االنرزعاااج

 "وأحااال"قنلااه  Qة عاا  راأي عااب نااا" رةاعااب النااا"الغ اا  قنلااه 

زاااا ااا ا الااا ون أي ااااب مباويااع وأتاا   اا ااال حتاا  ادعاا  عاا ا 

  زاا   مااب "قنلااه  ،أي رايااع مباويااع "أنااه قاتاال رايتااه"قنلااه  ،ساافع رلااك

أو  "قنلااه  ،أي زاا  مثاال ا وىل رايااع بذ يف أ ااا رايااع بذ وا اار "ا وىل

ار أو أماار يف طمااا طخباا Nحاتاا ه أي زاااا ال اا ا مااب النباا   "ي ااني أمااره
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وعاا  مااا رااار  مااب ااان أ عاا  احلااي ي اارزا عاا  ا ول  ،تاانرة اخاار

اااا أمااره  ااه  Qوعاا  الثاااى خمال ااع أماا  ااااؤمنن  Nااااب الرساانل 

 .Nالرسنل
قااال أ اان ال اارج  :قااال ا ااب أم احل ياا  يف بح  اا  الب غااع :أقاانل

 اااب عبااا  ا   (1)طىل مباوياااع ماااع جنااا ب Qا تااا هاى اتااا  احلساااب 

مب احلسب  اب عا  أما  اااؤمنن طىل مباوياع  اب أم سا ةاي سا ا  : زديا

جال و أماا  با  طااي ا  عارز ،ع ة أ طاى أ   طلةاك ا  الااي ال طلاه طال زان

ر وال اومنااع ل بااؤمنن تنطاااه ا  غاا  م ااا ،ر ااع ل باااان N باار محباا ا 

ع ا خاتااوخااا قري اا ،راومحااي  ااه ال اا ، باا  أي أظهاار ا   ااه احلااي ،واي

 ،ط اف تانيف تنازعاأ سا طانه البارب (2)"وطناه لااار لاك ول نماك"ط ال له 

وال راال ل ااأ أي تنازعننااا  ،ن ااب قبة تااه وأرستااه وأولةااااه :ط الااأ قااري 

وأي  ،طاارأ  الباارب أي ال اانل مااا قالااأ قااري  ،ساا طاي محباا  وح ااه

ط نبباأ هلاأ وسا بأ  ،Nاحلجع هلأ يف رلك عا  ماب ناازعهأ أمار محبا  

ط اأ تناا نا  ، أ حاججنا ن اب قري اا  بثال ماا حاجاأ  اه البارب .طلةهأ

                                                           

 .يف ا تل: حرب  ب عب  ا ، وزن تا ةا( (1

 .44الرزخرف:  ((2
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ط اااأ أخااااوا زااااا ا مااار دوي البااارب  ،قاااري  طناااااف البااارب هلاااا

بااا  وأولةاااااه طىل ط اااف رصناااا أزااال  ةاااأ مح ، االناااااف واالحتجااااج

 اعاا ونا واسااتنلنا  اااالجتفع عاا   ،وح اا  الناااا ماانهأ ،محاااجتهأ

 .انعاا  ا  وزاان الاانيل النااا طا ،ظ بنااا ومراغبتنااا والبنااأ ماانهأ لنااا

ول اا  تبجبنااا لتن اا  ااتاان بن ع ةنااا يف ح نااا وساا طاي نبةنااا وطي ااااننا 

وأمساا نا عااب منااازعتهأ خماطااع عاا   ،روي ط ااة ع وسااا  ع يف االساا ا

أو ي ااني  ،الاا يب أي  اا  ااناااط ني وا حاارزاب يف رلااك مغباارزا يث بننااه  ااه

طااالةنا ط ةتبجاا  ااتبجاا   ،هلااأ  ااالك سااب  طىل مااا أرادوا مااب ططساااده

ال    اال يف الاا يب  ،مااب تن بااك يااا مباويااع عاا  أماار لسااأ مااب أز ااه

 ،وأنااأ ا ااب حاارزب مااب ا حاارزاب ،وال أ اار يف االساا ا محبااند ،مبااروف

طسااند طااتب أ اااب  ،ول ااب ا  حسااةبك Nوا ااب أعاا   قااري  لرساانل ا  

يا اذ  و اا  لت  ان عاب ق ةال ر اك  اأ لةجرزيناك  اف قا مأ :ع ب  الا ار

 .وما ا   ا ا ل ببة 

وياانا مااب ا   ،  لساابة ه ر ااع ا  ع ةااه ياانا قاابضاطي ع ةااا اااا م اا

ط ساا ل  ،والى ااساا بني ا ماار  باا ه -ع ةااه  االساا ا وياانا يبباار حةااا 

ا  أي ال يؤتةنااا يف الاا نةا الرزائ ااع شااة ا ين ااانا  ااه يف افخاارة  ااا عناا ه مااب 

طلةااك اإلعاااار طااةف  ةناا  و اان ا  عاارز  وطنااف   ناا  عاا  ال تاااب ،ارامتااه
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ولاااك يف رلاااك طي طب تاااه احلاااظ اجلساااةأ والاااا ح  ،وجااال يف أمااارذ

وادخاال طااةف دخاال طةااه الناااا مااب  ،طاا ع الااتفدي يف الباحاال ،ل بساا بن

وعناا  ااال أواب  ، ةبتاا  طءنااك تب ااأ أى أحااي هباااا ا ماار منااك عناا  ا 

واح ااب دماااص  ،ودع البغاا  !واتااي ا  .ومااب لااه ق اا  منةاا  ،ح ااةظ

ا  ماب دماائهأ  ا اثر  اا أناأ طنا  مالاك ماب خا  يف أي ت  ا   ،ااس بن

وال تناازع ا مار أز اه وماب زان أحاي  ،وادخل يف السا أ والطاعاع ،قةه  هال

 ،ويااا و را  الباان ،و بااع ال  بااع ،منااك لةط اال ا  النااائرة  ااالك ، ااه

ط اابتااك  ،اساا بنرس  طلةااك  ا ،وطي أنااأ أ ةااأ طال الااتفدي يف غةااك

 حت  ر أ ا   ةننا وزن خ  احلاابن.

وماا أظهار طةاه ماب ال  ار واالحلااد  ، اأ راار جاناب مباوياع :أقنل

ط ان ع بااأ أنااك  ،وقاا  طهباأ الاااي دعاانتن  طلةاه مااب الااا و :طىل قنلاه

وأقاان   ،وأحسااب سةاسااع ،أضاابر مناا  ل رعةااع وأحاانط عاا  زاااه ا مااع

ورأيتااك  ، جبتااك طىل مااا دعاانتن  طلةااه ،وأاةاا  ل باا و ،عاا  مااع ا ماانال

وأقا ا مناك هلاااه  ،ول اب قا  ع باأ أى أحاانل مناك والياع ،لاالك أزا 

وأااار منااك ساانا ط نااأ أحااي أي يةبناا  طىل زاااه اانرزلااع التاا   ،ا ماع ير ااع

طادخال يف حااعت  ولاك ا مار ماب  با ي ولاك ماا يف  ةاأ ماال  ،س لتن 
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ولااك خااراج أي ااانر  ،حببااأحتب ااه طىل حةاار أ ،البااران  الغااا مااا   ااش

 ورب هااا طلةااك يف ، بةهااا أمةنااك ،مبننااع لااك عاا  ن  تااك ،البااران شاا أ

  دوناااك اوال ي  اا ،ولااك أي ال يساااتنىل ع ةااك  ا شااةاص ،ااال ساانع

  يف أماار أرد   ااه حاعااع ا  أعاننااا ا  وطياااذ عاا  اوال تبااا ،ا ماانر

تةااأ ط ااف أ :قااال جناا ب .حاعتااه طنااه ساابةع  ةاا  الاا عاص والساا ا

طي الرجاال سااائر طلةااك طا اا أه  ااساا   :  تاااب مباويااع ق ااأ لااه Qاحلسااب

طاا   ،ط مااا أي ت اا ر أنااه ين اااد لااك [وعب ااه]حتاا  ت ات ااه يف أرضااه و اا ده 

 ااأ قباا  عااب  ،أطباال :ط ااال ،وا  حتاا  ياار  منااا أعاااأ مااب ياانا تاا ن

 . (2)(1)قنيل  م نريت وتناس

 Lعاب أ ةاه  ،عب جب ر ،عب ا ب ع ناي ،: ا ب حريا(3)قرب اإلسناد* 
 .(4)وي ب ي جنائرزه ،وي نالي طةه ،اانا يغبرزاي مباويع Lأي احلسب واحلسن 

                                                           

 .40 - 37راجع م اتل الطالبةن   ( (1

 .1ح -41 -33 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .308ح ،92 احلب ي ال ب ، قرب االسناد،( (3

 .2ح -41 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (4)
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أرااار  : باا  الااا و Q: قااال مباويااع ل  سااب (1)حتااا الب اانل* 

ماب  :وتا  عا  محبا  النبا  والاه  اأ قاال ،ط ب  ا  وأ نا  ع ةاه ،ط  نا

أنااا ا ااب  ،نل ا ومااب   يبرطناا  ط نااا احلسااب  ااب رساا ،عرطناا  ط اا  عرطناا 

أنااا ا ااب مااب تاا أ ع ةااه  ،أنااا ا ااب اااااط    الرسااالع ،الب اا  الناااير

أناا ا اب ماب اااي جرئةال السا   ماب  ،أنا ا ب مب بطأ  ه ا ماع ،اا ئ ع

ط أ .[تا  ا  ع ةاه والاه أمبان]أنا ا ب ماب  بار ر اع ل بااان  ،ا  طلةه

حسااب ع ةااك  الرحاا   يااا :ي اا ر مباويااع ي ااتأ ع اوتااه وحساا ه ط ااال

وال بار  ،وال اب  تن عاه ،الاريو ت   اه ،نباأ ياا مباوياع :قاال ،طانبته لنا

أناا ا اب  : اأ أقبال عا  منط اه ط اال .وال ةال يارده ،واحلار ين اجه ،ي ننه

أنا ا ب مب اااي ماب ر اه ا ااب قنسان أو أدنا  أناا ا اب  ،ااستجاب ال عنة

ماب خ ابأ لاه قاري  رغاف أناا أناا ا اب  ،أنا ا ب م ع ومن  ،ال  ةع ااطاع

أناا ا اب ماب جب اأ ا رض لاه حهانرا  ،وشا   خارلاه ،ا ب مب سب  تا به

أناا ا اب ماب أرزا   ،ومسج ا أناا ا اب ماب ااناأ أخباار السافص طلةاه تان 

 .ا  عنهأ الرج  وحهرزأ تطه ا

                                                           

 .232 ا ب شببع احلراى، ،N حتا الب نل عب ال الرسنل( (1
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 :ط ااال ،أظااب ن سااك يااا حسااب تنازعااك طىل اخ طااع :ط ااال مباويااع

وعباال  طاعااع  ،خ ة ااع مااب سااار  ساا ة رساانل ا وي ااك يااا مباويااع طنااف ا

ول ناك ياا مباوياع  اب أ ااد  ،ولببري طنا  عا ا اهلا   ومناار الت ا  ،ا 

ط اا ي قاا   ،وديااب ا  لببااا ،وا ااا عباااد ا  خاانال ،وأحةااا الباا ع ،الساانب

يااا مباويااع وا   ،و  ةااأ ع ةااك تبباتااه ،طب ااأ يساا ا ،أمخاال مااا أنااأ طةااه

وا خاار   ااااغرب أساافامها  ،رنانتن طحاا امها  اا اال اا  خ ااي ا  ماا ي

 .Nما  بر ا  طلةهف أح ا غ  ج ي رسنل ا   ،جا   ا وجا  سا
عاب  ،نباأ :قاال ،ياا أ اا محبا  أخرناا عاب لة اع ال ا ر :ط ال مباوياع

واجلااب  ،مثاال زاااا طاساا ل طي ا  خ ااي الساافوا  سااببا وا رضاان سااببا

ريب طىل لة ااع ا  مااب لة ااع  اا جم وع ااواالناا  مااب ساابع طتط اا ،مااب ساابع

 .Qسبع وعرشيب  أ  ض 
ساا ل  :رو  أ اان احلسااب اااا ائن  قااال :قااال ا ااب أم احل ياا  :أقاانل

طناشا ه  ، با  الاا و أي عطا  النااا طاامتنع Lمباويع احلسب  اب عا  

احلبا    الااي تنحا   : اأ قاال ،أي ي بل طنضاع لاه ااريس طج ا  ع ةاه

 ،وينرزعااه عبااب ي اااص ،يااؤيت اا ااك مااب ي اااص :هوت اارد يف ر ن ةتاا ،يف م  ااه

وح اب  ،ل اأرذ أواوأخارج ماب ال ا ،واحلب    الااي أاارا  ناا ماؤمن أ
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طي شاا رتأ أو  ،طب انااا عنا اأ قا يف وحاا يثا أحساب الاب ص ،دمااص اخاراأ

ول اا   ،أ ااا الناااا طي رب عاا  ااااي أع ااأ  باا  حاان قب ااه طلةااه ،ا اارتأ

طهةهااا   .لااب ياا وا مثاال سااا  تهو ،اختاااه    اال لااب تبهاا وا  بث ااه

وزاان تاااحب أ  ،زةهااا  حااااا ق بااتأ لااه ا ماانر حتاا  أعاا ه ا  ع ااة أ

وأرل رقااا  أ  ،جاارع أ رن ااا وساا ااأ ع  ااا ،غاارزااأ يف  اا ر وأخناهتااا

وأيااأ ا  ال تاار  أمااع  ،ط سااتأ  ب اانمن عاا   غ ااه ،وبق ااأ  ااري  أ

 ا  وجاه ا  طلاة أ ول ،محب  خ  ا ما ااناأ ساادهتأ وقاادهتأ يف  نا  أمةاع

وان اانائ أ طىل  ،لطاااعت أ حااناغةت أ طتنااع لااب تااا وا عنهااا حتاا  هت  اانا

 ،ومااا ينتااار مااب ساانص رغباات أ ، اطبناا  ا  أحتساا  مااا م اا ،شااةاحةن أ

 .ب أ ح اوحة

 ،ياا أزال ال نطاع ل ا  طاارق أ  اا م  ساهأ ماب مراما  ا  : أ قال

رزل اخاااا   ناجرزااا   ياا ،ن ااال عاا  طجااار قااري  ،تااائ  عاا  أعاا اص ا 

وال  ،روقع اااال ا اوال  الساا ،جااا ف عاا  أن سااها لااة   اا نمااع يف أماار ا 

دعاااه  ،أعطاا  ال تاااب خناتةبااه وعرزائبااه ، ال روقااع يف حاارب أعاا اص ا 

طااا نا  ا  ع ةااه  ،ال ت خاااه يف ا  لنمااع الئااأ ،وقاااده طاتببااه ،ط جا ااه
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ماارا  (1)وأتااب متثباأ أو اااد ،أخطا  عجال أو اااد :ط ال مباوياع .ور ته

  .Qأرد  مب خطبع احلسب 
وجااثأ لاارزا  ،مااال :وان اان  طلةااه ،رنااي رن ااا  الت ريااك ااا ر : ةاااي

 .(2)م انه ط أ يرح أو وقع ع  ت ره أو ت ب   ا رض

 Qاااا مااا  عاا   :: روي عااب احلااارجم اهلباا اى قااال(3)اخاارائ * 
ون ااب  ،ووتااةه ،أنااأ خ ة ااع أ ةااك :وقااالنا ،جاااص الناااا طىل احلسااب

وا  مااا وطةااتأ  ،اااا تأ :Qالسااامبني ااطةبااني لااك طبرنااا  اا مرذ ط ااال 

 ؟واةاا أحبا ب طلاة أ وال أ اي   اأ ؟ط ةاا ت اني يل ،اب ااي خ ا منا 

طناطاانا طىل  ،طي انااتأ تااادقن طبنعاا  مااا  ةناا  و ةاان أ مبساا ر اااا ائب

وطانا طاف  ،و  اا عناه اثا  ،طراا  وراا  مباه ماب أراد اخاروج .زناذ

ط اال  ،ماب قب اه Qوغاروه ااف غاروا أما  اااؤمنن  ، ف قالنه و اف وعا وه

مااع أي طماااا  ،غرر اانى اااف غااررتأ مااب ااااي مااب قااب  :وقااال ،خطةبااا

                                                           

البجنل وزاده اخط ، وااتثبأ: زن الاي يت ن  يف  -ا تا وع  -ل البج ((1

 ا منر ويرو  طةاة  مرماه.

 .3ح -43 -41 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .4ح ،574:2 قط  ال يب الراون ي، اخرائ  واجلرائو،( (3
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 ،الاااي   يااؤمب  ااا  وال  رساانله قاار مااع ال اااطر الاااا  ،ت ااات ني  باا ي

لبنا  ولان   يباي  ؟وال أظهر االسا ا زان و نا  أمةاع طال طرقاا ماب الساةا

 .Nوز اا قال رسنل ا   ،لبغأ ديب ا  عنجا ،أمةع طال عجنز درداص
وااااي مااب اناا ة وأمااره أي  ، ااأ وجااه طلةااه قائاا ا يف أر بااع االف

ط ااف تنجااه طىل ا نبااار  ،يبساا ر  ا نبااار وال راا جم شااة ا حتاا  ي تةااه أمااره

  طلةاه مبهاأ أناك  بار طلةاه رسا  واتا ،وع اأ مباوياع  االك ،ونرزل هبا

 ،غاا  ماان   ع ةااك ،لااك  بااض ااانر ال اااا واجلرزياارةقب ااأ طيل أوطي أ

 ،ط اابض ال ناا ي عاا و ا  ااااال :وأرساال طلةااه  عبساافئع ألااا درزااأ

وتاار طىل مباوياع يف ماائت  رجال ماب خاتاته وأزال  ،وق   عا  احلساب

زاااا ال ناا ي تنجااه طىل  :ط اااا خطةبااا وقااال Qطب ااش رلااك احلسااب  . ةتااه

 ،خاارت أ ماارة  باا  ماارة أنااه ال وطاااص ل ااأوقاا  أ ،م و  ااأ مباويااع وغاا ر

وطى أع اأ أناه ساة بل م  ،وأناا منجاه رجا  اخار م اناه ،أنتأ عبة  الا نةا

طبباار طلةااه رجاا   ،وال يراقاا  ا  يف وال طااة أ ،و  ااأ مااا طباال تاااحبه

وتنااا  ع ةااه  ،وت اا ا طلةااه  ب ااه  مااب الناااا ،مااب مااراد يف أر بااع االف

ي ط  اا لاه  اا يفي التا  ال ت انا هلاا وأخره أنه ساةغ ر ااف غا ر ال نا 

 ،ط ااف تنجااه طىل ا نبااار .طنااه سااةغ ر :ط ااال احلسااب .اجلبااال أنااه ال ي باال
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و باار  ،أرساال مباويااع طلةااه رساا  واتاا  طلةااه  بثاال مااا اتاا  طىل تاااحبه

ومناااه أي واليااع أحاا  مااب ااانر ال اااا  ،طلةااه  عبسااع االف درزااأ

و  ر اظ ماا أخاا  ،مباوياع وأخاا حري اه طىل ،ط    عا  احلساب ،واجلرزيرة

قاا   :و  ااش احلسااب مااا طباال اااارادي ط اااا خطةبااا ط ااال ،ع ةااه مااب البهااند

وزاااا تاااحب أ  ،أخاارت أ ماارة  باا  أخاار  أن ااأ ال ت ااني    بهااند

ياا  : اأ اتا  مباوياع طىل احلساب .وتاار طىل مباوياع ،اارادي غ ر م و  اأ

ا قاا  غا روا  ااك ال ت طااع الارحأ الاااي  ةناك و ةنا  طاااي الناا ،ا اب عاأ

 .و   ةك مب قب ك

 ،طي خانااك الاارج ي وغاا روا  ااك طانااا مناتاا ني لااك :ط ااالنا

وطى  ع اأ أن اأ  ، عاندي زااه ااارة طاةف  ةنا  و ةان أ :ط ال هلأ احلساب

وا  ال  ،غااادروي مااا  ةناا  و ةاان أ طي مبساا ري  النعة ااع طناطاانى زناااذ

 .ولتن  ب ااةثان  ةن  و ةن أ ،ت ني يل  به ي

ط ااأ  ،رة أياااااطبساا ر ع اا ، ااأ طي احلسااب أخااا حريااي النعة ااع

يااا  :رف طىل ال نطااع طاااب  ااناار وقااالاطانااا ،ره طال أر بااع االفار اا

ولاان ساا بأ لااه ا ماار طاا يأ ا  ال  ،عجبااا مااب قاانا ال حةاااص هلااأ وال ديااب

وا  لةساانمنن أ ساانص البااااب حتاا   ،تااروي طرجااا أ اا ا مااع  ناا  أمةااع
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 نااه  ، ااا ولاان وجاا   أعنانااا مااا ساا بأ لااه ا ماارتتبناانا أي ع ااة أ جة

واتا  أاثار أزال ال نطاع  .محرا ع   ن  أمةاع طا ف وترحاا ياا عبةا  الا نةا

 ااأ  ،وطي شاا أ أخااانا احلسااب و بثناااه طلةااك ،طانااا مبااك :طىل مباويااع

 ااأ اتاا  جنا ااا  ،واخااا  روحااا ،ورض اانه   ر ااع ،أغاااروا عاا  طسااطاحه

ع ةااك  وط ااا ا رمااع ، طااع يل و زاال  ةتاا طنااف زاااا ا ماار يل واخ :اباويااع

وا  لاان وجاا   تااا ريب  Nسااببته مااب رساانل ا   ،وعاا  أزاال  ةتااك

عااارطن    اا  غاا  من ااريب مااا ساا بأ لااك وال أعطةتااك مااا ترياا  

 .وانرصف طىل ال نطع

لبغااأ ديااب " :Qقنلااه  ،أي لااة  يف طبهااا سااب :اماارأة درداص : ةاااي

وت ااب  عاا  الناااا أي طةااه  ،نجاجاااأي لط بااأ أي يثبااأ لااه اع "ا  عنجااا

َ ﴿ :م تااب  مااب قنلااه تباااىل ،عنجااا
ااَل ال كلتااابل َلل اال  يااا َأه  وَ  ََلاان   قا اا ي َتالا

َ جاااً  َساابليلل اَّلل وال اانر   ااأ ال اااف وطااتو الااناو  (1)﴾َماان  اَمااَن َتب ها َهااا َلل

أن ساان  طاا ي يف "وقااال اجلاانزري  ،وزاا  اا ينااع والااا ع ،مااع ال اانرة

ون اا   ااه  ،ول اا ي ماان   ون ااة  أي مااال اثاا  ،ةااهأي رغبناا  ط "ااااا

                                                           

 .99ال عبراي:  ((1
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  تااره  ن اسااع طرا ال ااا صن سااأ ع ةااه  :ي ااال ،ر أي ضااب  ااها ال ساا

 ،أي رصف البساا ر أو ا ماار طلةااه "وق اا  عاا  احلسااب"قنلااه  ،يساات ز ه

 .(1)والنح  الت ريك ض  ال رح واهل ذ

 Qن : اااا   ااش مباويااع  ااب أم ساا ةاي وطاااة أماا  ااااؤمن(2)اإلرشاااد* 
ورجا  ماب  ،دا رجا  ماب  ا  طىل ال نطاع Qو ةبع النااا ا ناه احلساب 

 ،وي سا ا عا  احلساب ا مانر ،رة لة تباا طلةاه  ا خباارا ن  ال ان طىل الباا

 (3)مر  اسااتعراج احلباا ي مااب عناا  حلااااطاا  Q طباارف رلااك احلسااب

رة  اسااتعراج اواتاا  طىل البااا ،رب عن ااهاطاااخرج وأماار   اا ، ال نطااع

طىل  Qواتاا  احلسااب  .ب  ناا  ساا ةأ طاااخرج ورض ااأ عن ااهال ةناا  ماا

واالغتةااال وأرتاا    أمااا  باا  طءنااك دسسااأ الرجااال ل حتةااال :مباويااع

 ،شاااص ا  ومااا أشااك يف رلااك طتنقبااه طي ،البةااني ا نااك حتاا  ال  اااص

وطنااف مث اك يف رلااك اااف  ،و  غنا  أنااك شابأ  ااف   ي اابأ  اه رو حجاا 

  :قال ا ول

                                                           

 .4ح -45 -43 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .9:2 اا ة ، االرشاد،( (2

 .حجاا، خ ل ((3
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  الاي م ط ل ل اي يبغ  خ ف ا

 

 
 تاارزود  خاار  مث هااا ط اا ي قاا 

 طانااا ومااب قاا  مااا  منااا ل الاااي 

 

 
   يف اابةاأ لةغتا يايروح طةبس

 
وااااي  اان  ،ط جا ااه مباويااع عااب اتا ااه  ااف ال حاجااع لنااا طىل راااره

واحتجاجاااا   ،و ةناااه  بااا  رلاااك م اتباااا  ومراسااا   Qاحلساااب 

وا تاارزاززأ  Qيف اساات  اقه ا ماار وتن اا  مااب ت اا ا عاا  أ ةااه  Qل  سااب

 .أشااةاص يطاانل رارزااا ،وحت  هااأ  ااه دونااه Nساا طاي ا ااب عااأ رساانل ا  

حتاارذ  (1)ر منااب اط ااف   ااش جساا ،وسااار مباويااع ن اان البااران لةغ اا  ع ةااه

واسااتن ر الناااا  ،و باار حجاار  ااب عاا ي ياا مر الباافل  ااساا  Qاحلسااب 

مباه أخا ط ماب النااا  ب اهأ شاةبع  [و] اأ خ انا  ،ل جهاد طتثاق نا عنه

و ب اهأ  ،ياؤ روي قتاال مباوياع   ال حة اع (2)و ب اهأ مح باع ،و  ةاه له

و ب ااهأ أتاا اب  ،أتاا اب طااتب وحبااع يف الغنااائأ و ب ااهأ شاا اذ

 .رجبني طىل ديبيعابةع اتببنا راساص قبائ هأ ال 

                                                           

    مب   د ال اا، وقةل: أول مب  نازا ارس  اا غ   ع   -ابج    -منب   ((1

 ال اا ومنه طىل ح   عرش طراسخ.

 أت اب الت  ةأ وزأ اخنارج.  يبن ((2
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طنارزل ساا اط  ، اأ أخاا عا  ديار ابا  ،طسار حتا  أتا   ااا عبار

 ،يبااات ب أتااا ا هأي  Qط اااف أتااابو أراد  .دوي ال نطااارة و اااا  زنااااذ

 ،ويسااترأ أحااناهلأ لااه يف الطاعااع لةتبةاارز  ااالك أولةااااه مااب أع ائااه

وي ني ع   ا ة ماب ل ااص مباوياع وأزال ال ااا طا مر أي يناادي يف النااا 

احلباا    ا ااف  :طاااجتببنا طاااب  ااناار طعطاابهأ ط ااال ، الااا ة جامبااع

وأشااه  أي وأشااه  أي ال طلااه طال ا  ا ااف شااه  لااه شاااز   ، اا ه حاماا 

 .وائتبنه ع  النح  [   ا]أرس ه  احلي  ،عب ه ورسنله Nمحب ا 

أمااا  باا  طاااى وا   رجاان أي أاااني قاا  أتااب أ   باا  ا  ومنااه 

وال  ،وماا أتاب أ محاتب  عا  مسا أ ضاغةنع ،وأنا أناو خ اي ا  خ  اه

أال وطي مااا ت رزااني يف اجلفعااع خاا  ل ااأ  ااا  ،مرياا ا لااه  ساانص وال غائ ااع

طاا   ،خاا ا مااب ناااراأ  ن ساا أ أال وطى ناااظر ل ااأ ،بااني يف ال رقااعحت

وأرشا ى وطياااأ  ،غ ار ا  يل ول اأ ،وال تاردوا عا  رأيا  ، ال نا أماري

 .اا طةه اا بع والرضا

مااا ترونااه يرياا   ااف  :وقااالنا ،طنااار الناااا  ب ااهأ طىل  بااض :قااال

 ، أ ا ماار طلةااهويساا ،نانااه وا  يرياا  أي ياااالو مباويااع :قااالنا ؟قااال

حتا  أخااوا  ،وانتهبانه ،ا ار وا  الرجال  اأ شا وا عا  طساطاحه :ط النا

 أ شا  ع ةاه عبا  الر ااي  اب عبا  ا   اب جباال ا زدي  ،ما ه مب حتته
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 اأ دعااا  ،طنارزع مطرطاع عاب عات اه طب ا  جالساا مت  ا ا  الساةا  غا  رداص

منااه مااب    رسااه ورابااه وأحاا ن  ااه حنائااا مااب خاتااته وشااةبته ومنباانا

ودطباانا  ،طاا عنا لااه ط حاااطنا  ااه ،طيل ر ةبااع ومهاا اي اادعاان :ط ااال ،أراده

 ،ط اف مار يف ما اأ ساا اط .وساار ومباه شانب ماب غا زأ Qالناا عناه 

وأخاا   جااا  غ تاه  ،  ر طلةه رجل مب  ن  أس  ي اال لاه اجلاراح  اب ساناي

 ،لا  أاار أبااأ ياا حساب ااف أبذ أ انذ ماب قبا :و ة ه مغانل وقاال

وخاارا  Q ااأ حبنااه يف طعاااه ط اا ه حتاا    ااش الباااأ  ااأ اعتن ااه احلسااب 

ع احلساب ي اال لاه عبا  ا   اب مةبا طىل ا رض طن   طلةاه رجال ماب شاةب

ط اا  ع ةاه  ،وخ اعض  اه جنطاه ،الطائ  طاانترزع ااغانل ماب يا ه خطل

وأخاا اخار  ،ظبةااي  اب عافرة ط طاع أن اه طه اك ماب رلاك :اخر ي اال لاه

طاا نرزل  ااه عاا   ،عاا  رسياار طىل اااا ائب Qو اال احلسااب  ،ااااي مبااه ط تاال

 Qهباا طا قره احلساب Qعامال أما  اااؤمنن  سب   ب مسبند الث  ا  واااي
 . ن سه يبال  جرحه Qواشتغل احلسب  ،ع  رلك

واتاا  ماعااع مااب راساااص ال بائاال طىل مباويااع  الساابع والطاعااع لااه 

 Qتساا ةأ احلسااب وضاابننا لااه  ،ر واساات ثنه عاا  الساا  ن اانزأايف الساا
رلااك وورد  Qو  ااش احلسااب  ،طلةااه عناا  دناانزأ مااب عساا ره أو ال تااك  ااه

ساب  واااي قا  أن ااه ماع عبةا  ا   اب الببااا عنا   ع ةه اتاب قاة   اب
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وجب اه أما ا عا   ،لة  ا  مباوياع ويارده عاب الباران ،مس ه ماب ال نطاع

 .طي أتبأ طا م  قة   ب سب  :وقال ،اجلفعع

ب ساب  عاره أ اأ ناازلنا مباوياع   رياع ي اال طنتل اتااب قاة   ا

وأي مباويااع أرساال طىل عبةاا  ا   ااب البباااا  (1) ااءزاص مساا ب ،احلبننةااع :هلااا

وضبب لاه ألاا ألاا درزاأ يبجال لاه منهاا النااا  ،يرغبه يف ااا  طلةه

ويبطةااه الناااا افخاار عناا  دخنلااه طىل ال نطااع طانساال عبةاا  ا  يف ال ةاال 

طااا   ، خاتااته وأتاابو الناااا قاا  ط اا وا أماا زأطىل مبساا ر مباويااع يف

 .هبأ قة   ب سب  ونار يف أمنرزأ

 عااااالي ال اانا لاااه وطسااااد نةاااا   Qطااازداد   اااا ة احلساااب 

 ،واساات  ل دمااه ،اا  بااع طةااه  ااف أظهااروه لااه مااب الساا  والت  اا  لااه

و  يبااي مبااه مااب ياا مب غنائ ااه طال خاتااع مااب شااةبع أ ةااه  ،و اا  أمنالااه

 .ماعع ال ي نا  جناد ال اا وزأ ،وشةبته

                                                           

عن  دير   منضع ع   ر دجةل قريبا مب أوان -  رس ال اف  -مس ب  - (1(

وىف زاا اا اي قتل عب  اا ك  ب مرواي ماب   ب  ،ا  ةي راره اخطة  يف تارعهاجل

 .وطةه قر ماب  وط رازةأ  ب ا شن النعب  الرز  
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ط تاا  طلةااه مباويااع يف اهل نااع والااا و وأن ااا طلةااه   تاا  أتاا ا ه 

واشانط لاه عا  ن ساه يف  ،الايب ضبننا لاه طةهاا ال تاك  اه وتسا ةبه طلةاه

طجا تااه طىل تاا  ه بوحااا اثاا ة وع اا  لااه ع ااندا ااااي يف النطاااص هبااا 

غا   ،الك واغتةالاه احتةالاه  ا ط اأ يثاي  اه احلساب وع اأ ،ماالو شاام ع

وطن ااار  ،أنااه    اا   اا ا مااب طجا تااه طىل مااا الااتب  منااه مااب تاارذ احلاارب

اااا ااااي ع ةااه أتاا ا ه  ااا وتاا ناه مااب ضاابا الباااائر يف ح ااه  ،اهل نااع

ومااا انطاان  ع ةااه اثاا  ماانهأ يف  ،وال ساااد ع ةااه واخ ااا ماانهأ لااه

 ،ومااا ااااي مااب خااالي ا ااب عبااه لااه ،اسات  ل دمااه وتساا ةبه طىل خاابه

ومةااال اجلبهااانر مااانهأ طىل الباج اااع وززااا زأ يف  ،وماااا ه طىل عااا وه

 .افج ع

واإلعاااار طااةف  ،لن سااه مااب مباويااع لتناةاا  احلجااع ع ةااه Qطتن ااي 

واشاانط ع ةااه تاارذ ساا   ، ةنااه و ةنااه عناا  ا  تباااىل وعناا  ااطااع ااساا بن

والباا ول عااب ال ناان  ع ةااه يف الااا نا  وأي يااؤمب  Qأماا  ااااؤمنن 

 ، يتباارض  حاا  ماانهأ  ساانص وينتاال طىل ااال ري حااي ح ااهشااةبته وال

ط ااف  .وعازاا  ع ةااه وح ااا لااه  النطاااص لااه ،وأجا ااه مباويااع طىل رلااك ا ااه

وااااي رلااك  ،اسااتتبأ اهل نااع عاا  رلااك سااار مباويااع حتاا  ناارزل  النعة ااع

 :الةنا ينا اجلبباع طاا   النااا ضا   النهاار طعطابهأ وقاال يف خطبتاه
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 نا وال لتااانمنا وال لت جاانا وال لترزااانا طن ااأ طى وا  مااا قااات ت أ لتااا

ول ناا  قااات ت أ  تاا مر ع ااة أ وقاا  أعطاااى ا  رلااك  ،لت ب ااني رلااك

ومةبهااا  ،أال وطى انااأ منةااأ احلسااب وأعطةتااه أشااةاص ،وأنااتأ لااه اااارزني

 .منها له صيشحتأ ق م  ال أيف  

  أ ساار حتا  دخال ال نطاع ط قااا هباا أياماا ط اف اساتتبأ البةباع لاه

 ،وناال مناه Qطعطا  النااا وراار أما  اااؤمنن  ،مب أز هاا تاب  اانار

ط ااا  ،حاارضيب Lواااي احلساب واحلسان  ،ماا ناال Qونال ماب احلساب 

أ اا  : اأ قااا ط اال ،ط ج ساه Qط خاا  ةا ه احلساب  ،ل د ع ةاه Qاحلسن 

وأماا   ،وأنااأ مباويااع وأ اانذ تااعر ،الااااار ع ةااا أنااا احلسااب وأم عاا 

وجاا يت  ،وجاا ذ حاارب Nوجاا ي رساانل ا   ،زناا  طاحبااع وأمااك

 ،وبناا قا ما ،ط باب ا  أمخ ناا راارا وأ مناا حسابا ،تة اعطخ  ع وج تك 

 .(1)امن امن :ط الأ حنائا مب أزل ااسج  ،وأق منا ا را ون اقا

                                                           

 . ورواه أ ن ال رج يف م اتل الطالبةن عب أم عبة  عب173 - 170االرشاد   ( (1

 .ا مب أزل ااسج  امنو ب  ما أت  ع  اخر اخر مب قنله ط ال حنائ ،رة   ب مبن

قال أ ن عبة  ون ب أي ا ن نل امن قال أ ن  ،قال ط ال رة   ب مبن ون ب ن نل امن

 .امن :ال رج وأنا أقنل امن ق أ وأنا أي ا أقنل
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وحااف  ،أي ط ا ي قا  نرزلاأ أو جااص  "ط ا ي قا "قنلاه  :تنضةو

 بااض النسااخ  ااالغن يف  "و ةاا ه مغاانل"قنلااه  ،ماا خنل قاا  شااائع

ااغاانل ابناار ح ياا ة يباال يف الساانط  :قااال ال  وزا ااادي ،اابجبااع

وناال حنياال  [وأحانل مناه] هلاا غا ف وشابه م اابل طال أناه أدن طة اني

أو سااةا دقةااي لااه ق ااا واسااأ ويف  ب ااها  ااهب ااع وزاا  ح ياا ة ين اار هبااا 

 أي ياا يت الرجاال تاااحبه "ال تااك"و  ،الت ريااك "اخ ع ااع"و  ،اجلبااال

 .وزن غار غاطل حت  ي   ع ةه طة ت ه

ااا ساار مباوياع قاتا ا طىل  :وقاال عبا  احلبةا   اب أم احل يا  :أقنل

ط اف اجتببانا خارج  ،ر مناب  نااد  ااناادي الاا ة جامباعاالبرا و  ش جس

أمااا  باا  طاااي ا   :طاااب  ااناار ط باا  ا  وأ ناا  ع ةااه  ااأ قااال Qاحلسااب 

 :زاا  اأ قاال  زال اجلهااد ماب اااؤمننات  اجلهااد عا  خ  اه وسافه ار

ينَ ﴿ ااابلرل وا ِل و اَّللوَ َماَع الالو ا
اال ط ساتأ أ ااا النااا نااائ ن ماا حتبااني طال  (1) ﴾اص 

طنااه   غناا  أي مباويااع   غااه أنااا انااا أزمبنااا عاا   ، الااار عاا  مااا ت رزااني

 ،طاااخرجنا ر  ااأ ا  طىل مبساا راأ  النعة ااع ،ااساا  طلةااه طت اارذ لااالك

ا مااه لةتعاانف  وطنااه يف :قااال ،وناار  وتااروي ،ننااار وتنااارويحتاا  

 .خاالي الناا له
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ط ااف رأ   ،وال أجا ااه   اارف ،طساا تنا طااف ت  ااأ ماانهأ أحاا  :قااال

ساب اي ا  ماا أقابو زااا  ،أناا ا اب حااتأ :رلك ع ي  اب حااتأ قااا ط اال

ر الااايب ااااااأيااب خطباااص  ؟اا اااا أال يةبااني طمااام أ وا ااب  نااأ نبااة أ

هأ اااعاااريي يف ال عااع طااءرا جاا  اجلاا  طرواغااني االثبالاا  أمااا ألساانت

 . اطني م أ ا  والعنتها وعارزا

 ،أتاااب ا   ااك ااراشاا  : نجهااه ط ااال Q ااأ اساات بل احلسااب 

 ،وقاا  سااببنا م التااك ،ووط ااك اااا رباا  ورده وتاا ره ،وجنبااك اا اااره

ا وجها  وزاا ،وانتهةنا طىل أمارذ وساببنا لاك وأحبنااذ طاةف ق اأ ورأياأ

 .ينايف ط ةناف طبب أح  أي ،طىل مبس رنا

طعاارج مااب ااسااج  ودا تااه  الباااب طرابهااا  ،  لنجهااها ااأ م اا

ط اااي عاا ي أول  ،  طىل النعة ااع وأماار غ مااه أي ي   اه  ااف يااا  هاوم ا

 .الناا عس را

 أ قاا قاة   اب عباادة ا ناااري ومب ال  اب قاة  الريااح  وزيااد 

وا بااانا  ،المااانزأ وحرضااانزأ اااب حاااا ع التةبااا  طااا نبنا النااااا و

ط ااال هلااأ  ، بثاال ااا ا عاا ي  ااب حاااتأ يف اإلجا ااع وال باانل Qاحلسااب

 ،أعاارط أ  ااا ن النةااع والنطاااص تاا قتأ ر  ااأ ا  مااا زلااأ :Qاحلسااب 

وخاارج الناااا  .طجاارزااأ ا  خاا ا  ااأ ناارزل ،وااااندة الااا ة ع ،وال باانل
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طىل اابساااا ر  Qوخاااارج احلسااااب  ،ون ااااطنا ل عااااروج ،وعساااا روا

 وأمااره  اساات ثاجم ،ع ا عاا  ال نطااع ااغاا ة  ااب ننطاال  ااب احلااارجمواساات

يف عساا ر عاااةأ حتاا  ناارزل  Qوسااار احلسااب  ،الناااا عاا  ال  اانن طلةااه

 .دير عب  الر اي ط قاا  ه    ا حت  اجتبع الناا

ياا ا اب عاأ طى  اعار مباك  : أ دعاا عبةا  ا   اب الببااا ط اال لاه

الرجاال ماانهأ يرزياا   ،راص اااااوقاارا ،ر أل ااا مااب طرساااي الباارباا ناا  ع اا

واطارع هلاأ  ،وا سار هلاأ وجهاك ،وألاب هلاأ جانباك ،ر هباأاطس ،ال تةبع

ورس  Qطااء أ   ةااع   ااا  أماا  ااااؤمنن  ،وأد ااأ مااب   سااك ،جناحااك

 اأ  ،هبأ عا  شار ال ارا  حتا  ت طاع هباأ ال ارا  حتا  تسا   بسا ب

اتةاك طااى  طااي أناأ ل ةتاه طاحتبساه حتا  ،امض حت  تست بل هبأ مباوياع

ولااة ب خاارذ عناا ي ااال ياانا وشاااور زااايب يبناا   ،عاا  أ اارذ وشااة ا

وطرا ل ةااأ مباويااع طاا  ت ات ااه حتاا   ،ساابة   ااب قااة  ،قااة   ااب سااب 

طاااي أتاابأ ط ااة   ااب سااب  عاا  الناااا طاااي  ،ي ات ااك طاااي طباال ط ات ااه

 .أتة  طسبة   ب قة  ع  الناا

 ااأ  ، شاااز حتاا  خاارج طىل ،طسااار عبةاا  ا  حتاا  انتهاا  طىل شااةننر

 ،وأخاا احلساب عا   ااا عبار ،لرزا ال ارا  وال  نجاع حتا  أتا  مسا ب

 اأ راار ماا  :أقانل .حت  أت  دير اب   اأ   ار طنارزل ساا اط دوي ال نطارة
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ط ماا مباوياع طءناه واىف حتا   :وقا  مار رااره  اأ قاال ،زنااذ Qجر  ع ةه 

نارزل  ءزائاه احلبننةاع وأقبال عبةا  ا   اب الببااا حتا   انرزل يف قريع ي ال هل

ط ااف ااااي مااب غاا  وجااه مباويااع طىل عبةاا  ا  أي احلسااب قاا  راساا ن  يف 

وزاان مساا أ ا ماار طيل طاااي دخ ااأ يف حاااعت  افي انااأ متبنعااا  ،الااا و

ولااك طي ج تناا  افي أي أعطةااك ألااا ألااا  ،وطال دخ ااأ وأنااأ تااا ع

أعجاال لااك يف زاااا النقااأ نااا ها وطرا دخ ااأ ال نطااع الناااا  ،درزااأ

 .افخر

 ،طاانىف لااه  ااف وعاا ه ،ل عبةاا  ا  لااة  طاا خل عساا ر مباويااعطانساا

وأتاابو الناااا ينتارونااه أي عاارج طةااا  هبااأ ط ااأ عاارج حتاا  أتااب نا 

 ااأ خطاابهأ  ،طااا  هبااأ قااة   ااب سااب   ااب عبااادة ،طط باانه ط ااأ  اا وه

 ،وراار عبةا  ا  طناال مناه  اأ أمارزأ  الاار والنهانض طىل البا و ،طثبتهأ

طاانهض  ،ا ااض  نااا طىل عاا ونا عاا  اسااأ ا  :لنا لااهوقااا ،ط جااا نه  الطاعااع

 .هبأ

ور ااأ  :ر  ااب أرحاااة طااااحنا طىل أزاال البااراناوخاارج طلااةهأ  ساا

طبا ا ت ت ااني  ،وطماام أ احلسااب قا  تااالو ،زااا أما اأ عناا نا قا   ااايع

اختااروا طحا   ا نان طماا ال تاال ماع  :ط ال هلاأ قاة   اب ساب  ؟أن س أ
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 ، اال ن اتاال  اا  طماااا :قااالنا ،ةبااع ضاا لوطمااا أي تبااايبنا   ،غاا  طماااا

 .طعرجنا طرض نا أزل ال اا حت  ردوزأ طىل مااطهأ

 :ط تا  طلةاه قاة  ،وات  مباوياع طىل قاة   اب ساب  يا عنه ويبنةاه

ط تا  طلةاه مباوياع ااا يا    ،ال وا  ال ت  اى أ ا ا طال  ةنا  و ةناك الارمو

ت هاا طااةف لااة  أمااا  با  طءنااك  اندي ا ااب  ااندي ت ا   ن سااك وت  :مناه

وطي ظهاار أ غ ااهف  ،طاااي ظهاار أحاا  ال ااري ن طلةااك نباااذ وعرزلااك ،لااك

ورماا  غاا   ،وقاا  ااااي أ اانذ أوتاار غاا  قنسااه ،طلةااك ن اال  ااك وقت ااك

طااف    اانراي حرياا ا غريبااا  ،وأدراااه ينمااه ،طعالااه قنمااه ،غرضااه

  والس ا.

دخ اأ  ،ط ت  طلةه قة   ب سب  أماا  با  طاءنف أناأ و اب ا اب و اب

و   باال ا   ،وخرجااأ منااه حنعااا ،وأقبااأ طةااه طرقااا ،ساا ا ارزااايف اال

و  تاارزل حر ااا    ،و  راا جم ن اقااك ،  ي اا ا طساا مك ،لااك طةااه ناااةبا

واااؤمنن ماب  ،وعا و ا  ونبةاه ،راناوحرز اا ماب أحارزاب اا ا ،ولرسنله

 ،وال رماا  طال غرضااه ،تاار طال قنسااهط ببااري مااا أوورااار  أم  ،عباااده

وال يب اش اببااه وزعباأ أى  اندي ا ااب  ،ب ال ي ااي غباارهط اغ  ع ةاه ما
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وقاا  ع بااأ وع ااأ الناااا أى وأم أعاا اص الاا يب الاااي خرجااأ  ، ااندي

 .والس ا ،وأناار ال يب الاي دخ أ طةه ورص  طلةه ،منه

مهاا   :ط ااال لااه عباارو ،ط ااف قاارأ مباويااع اتا ااه غاظااه وأراد طجا تااه

ي تراتااه دخاال طااةف دخاال طةااه وط ،طءنااك طي ااتبتااه أجا ااك   شاا  مااب زاااا

ط مسااك عنااه و باار مباويااع عباا  ا   ااب عااامر وعباا  الاار ب  ااب  ،الناااا

وأعطةاااه مااا  ،طلةااه وززاا اه يف ا ماار ل ااا و طاا عناه Qساابرة طىل احلسااب 

  وال ينااال أحاا  مااب شااةبع اوأي ال يتبااع أحاا   ااف م اا ،بط لااه مباويااع

ط جاااب  ،ها احلساابوال ياااار عاا  طال  عاا  وأشااةاص اشاانح ،عاا   ب ااروه

 .رف قة   ب سب  طةبب مبه طىل ال نطعاوانا ،طىل رلك

عاب سابة   اب ساني   ،عاب عبارو  اب مارة ،ورو  ا عب  : أ قال

طى وا  مااا  :طعطاا   ااأ قااال ،تاا   نااا مباويااع  النعة ااع اجلببااع :قااال

قااات ت أ لتااا نا وال لتااانمنا وال لت جاانا وال لترزااانا طن ااأ لت ب ااني 

 .وأنتأ اارزني ، ت أ  ت مر ع ة أ وق  أعطاى ا  رلكطنف قات ،رلك

زاااا  :ط اااي عباا  الاار ب  ااب بيااك طرا حاا جم  ااالك ي اانل :قااال

 .وا  زن التهتك
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ودخاال مباويااع ال نطااع  باا  طراغااه مااب خطبتااه  :قااال أ اان ال اارج

 ،ربال رايتاه ،ومباه حبةا   اب  اار ، ن ي يه خالا   اب عرططاع ، النعة ع

 .واجتبع الناا طلةه ،دخل ااسج  مب  اب ال ةل ط ف تار  ال نطع

وأ اا   ااب عبةاا   ،ط اا  ن  أ اان عباا  ا  الااا يف :قااال أ اان ال اارج

 ،عاب محبا   اب عبارو الارازي ، ب عفر عب محب   اب عا   اب خ اا [ا ]

عااب عطاااص  ااب  ،عااب محباا   ااب عباا  ا  ال ةثاا  (1)عااب مالااك  ااب ساابة 

عاا  مناار ال نطااع طر  Qأم حالاا    ةاانف عاا   ااب :عااب أ ةااه قااال ،السااائ 

ال وا   :ياا أما  اااؤمنن ماا  خالا   اب عرططاع ط اال :دخل رجال ط اال

ما ماا  وال يبان  حتا  يا خل ماب  ااب ااساج  وأشاار طىل  ااب ال ةال 

 :طن ا  طلةاه رجال ط اال :قاال ،ومبه رايع ضا لع رب هاا حبةا   اب  اار

طءناه ااف أقانل  :ط اال ،لاك شاةبعوأناا  ،يا أم  ااؤمنن أنا حبةا   اب  اار

ا  ل اا  قاا ا خالاا   ااب عرططااع عاا  م  مااع مباويااع رباال رايتااه  طاان :قااال

 .حبة   ب  ار

                                                           

 .46االن ال:( (1
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وحاا  ن  ا عباا  هباااا  :وقااال مالااك  ااب ساابة  :جقااال أ اان ال اار

طىل دار السااائ  أم حاا  ن  تاااح  زاااه الاا ار وأشااار  :احلاا ير ط ااال

 .ي نل زاا Qأنه سبع ع ةا  عطا

ط ااف تااأ الااا و  اان احلسااب ومباويااع أرساال طىل  :ل اارجقااال أ اان ا

قة   اب ساب  يا عنه طىل البةباع طجااص واااي رجا  حاناال يراا  ال ارا 

وااااي  ،ورجاا ه عطاااي يف ا رض ومااا يف وجهااه حاقااع شاابر ،رفااا اا

ح  ااأ أي ال  :قااال ،ط ااف أرادوا طدخالااه طلةااه ،  ا ناااارايسااب  خااا

طاا مر مباويااع  اارمو و سااةا  ،السااةاأل اااه طال و ةناا  و ةنااه الاارمو أو 

 .طنضبا  ةنه و ةنه لةر يبةنه

وقا  روي أي احلساب ااا تاالو مباوياع اعتارزل قاة   :قال أ ن ال ارج

ط ااف  ااايع احلسااب أدخاال قااة   ، ااب سااب  يف أر بااع االف وأ اا  أي يبااايع

طا ل    ،نباأ :قاال ؟أيف حال أناا ماب  ةبتاك :لةبايع ط قبل ع  احلساب ط اال

 :ط ااال لااه مباويااع ،مباويااع عاا  رسيااره واحلسااب مبااه لااه اااريس وج اا 

 ،ووضاع يا ه عا  طعااه و  يبا زا طىل مباوياع ،نباأ :قاال ،أتبايع ياا قاة 
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 ،وأاا  عا  قاة  حتا  مساو يا ه عا  يا ه (1)ط ن  مباوياع عا  رسياره

 .(2)وما رطع قة  طلةه ي ه

خطاا   Q: اااا مااا  أماا  ااااؤمنن (3)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 

واال ماا طةهاا  ،أ اا النااا طي الا نةا دار  ا ص وطتناع : نطاع ط االاحلسب  ال

وطى أ ااايب أ عاا  أي حتااار نا  :ط ااف   ااش طىل قنلااه ،طااءىل زوال واضااب  ل

نااا طبرنااا سااببنا وأحب :ط ااال الناااا ،وتساااانا مااب سااااأ ،مااب حار ااأ

 .ط قاا هبا شهريب (4)  مرذ يا أم  ااؤمنن

 ،ط اابر يف احلاارب :ا مااا طةااه قااال ا ااب عباااا :قااال أ اان خمنااا

واساتن ماب ال انن ديناه  اف ال يناث أ لاك  ،وجاز  عا وذ ودار أتا ا ك

وع بااأ أي أ اااذ  ،واحلاارب خ عااع ،رفاوول أزاال البةنتااا  وال اا ،ديااب

 . ةنهأ يف البطاص   نه اس ،وتاروا طىل مباويع ،طنف رغ  الناا عنه
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 ااا  مباويااع ن اان ط ،رةاوأن ااا عباا  ا  طىل البااا ،الباافل Qطرتاا  

أمااا  باا  طاااي ا  تباااىل  باار محباا ا ر ااع  :Qالبااران ط تاا  طلةااه احلسااب 

 ،وأعاارز  ااه الباارب عامااع ،رذاطاا ظهر  ااه احلااي وقبااع  ااه ال اا ،ل باااان

اَك وَ ﴿ :وبف  ه مب شاص منهاا خاتاع ط اال مل   ََ
ٌر َلاَك َولل ك  اها َلاذل ط اف  (1)﴾ِلوو

منااا  :ط الااأ ا ناااار ،باا هقب ااه ا  تباااىل تنازعااأ الباارب ا ماار مااب  

طاا  تنازعننااا  ،ن ااب أولةااااه وع اا ته :ط الااأ قااري  ،أماا  وماان أ أماا 

 اأ جاحا تنا قاري  ماا قا  عرطتاه  ،طبرطأ البارب رلاك ل اري  ،س طانه

 .ال تاب .وزةها  ما أنا تنا قري  ،البرب هلأ

يااا ي جنااا ب ا زدي منتااال اتااااب ط جا اااه مباوياااع عااا  

وزان أحاي ا ولان وافخاريب  Nمحبا ا  طهباأ ماا راار   اه :Qاحلسب

رحأ اطااا ،ورااار  تنااازع ااساا بن ا ماار مااب  باا ه ، ال  اال ا ااه

 ي  ،ط رزااأ رلااك لااك ،وأم عبةاا ة وغاا زأ ، نبةبااع طاا ي وطاا ي

وقاا  ع بااأ مااا جاار  مااب أماار  ،ا مااع قاا  ع بااأ أي قري ااا أحااي هبااا

ج أ انذ وقا  خار ،ط ةا تا عنى طىل أمار طناف تط باه   اي أ ةاك ،احل بن

                                                           

 .44الرزخرف:  ((1
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ال مب ا  حل باه  ، أ اتا  أماا  با  طااي ا  ي بال يف عبااده ماا ي ااص .منه

 (1)طاحااار أي ت ااني منةتااك عاا  ياا ي رعاااع الناااا ،وزاان رسيااع احلساااب

وطي أناأ أعرضاأ عاف أناأ طةاه و اايبتن   ،واي  ماب أي يا  طةناا غبةارزة

وأااني يف رلاك ااف قاال  ،وأجارز  لاك ماا بحاأ ،وطةأ لك  ف وع  

  : ن  قة أع   

 وطي أحاا  أساا   طلةااك ارامااع

 

 
 طاا وف  ااف تاا ع  طرا مااأ واطةااا

 طاا  حتساا  اااانىل طرا ااااي را غناا  

 

 
 وال ي اااه طي اااااي ل ااافل نائةاااا

 
ويف روايااع ولاان  ،وأنااأ أوىل الناااا هبااا ، ااأ اخ طااع لااك مااب  باا ي

وأقاان   ،وأابااأ ل باا و ،وأضاابر ل ناااا ،انااأ أع ااأ أنااك أقاان  لإماار

طي  :مناا  لبايبتااك  نناا  أراذ ل اال خاا  أزاا   ااأ قااال العاا  مااع ا ماان

 .N ب  رسنل ا   [وأ ةك]أمري وأمرذ شبةه   مر أم   ر 
أمااا  باا  ط اا  وتاال طيل اتا ااك تاااار طةااه مااا  :Qط جا ااه احلسااب 

و اا  أعانر ماب رلاك طااتبع احلاي  ،رار  وترااأ جنا اك خ اةع البغا 
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طاسااتن ر مباويااع  ."ابوعاا  ط ااأ أي أقاانل ط ااا"طءنااك تب ااأ مااب أز ااه 

حجاار  ااب عاا ي واسااتن ر  Qر منااب   باار احلسااب االناااا ط ااف   ااش جساا

 ااأ خااا مبااه أخاا ط مااب شااةبته ومح بااع  ،الناااا ل جهاااد طتثاااق نا

 .حت  أت   اا عبر ،وش اذ وأت اب عابةع وطتب

وأن ااا طىل مباويااع  :وسااان ال اا ا ن اانا  ااا ماار طىل أي قااال :أقاانل

نطاال  ااب احلااارجم  ااب عباا  ااط اا  طتن ااي منااه عباا  ا   ااب احلااارجم  ااب ن

وا ماار مااب  باا ه  ،لت اةاا  احلجااع أي يبباال طااةهأ   تاااب ا  وساانع نبةااه

وال يتباارض  حاا   ،وأي ياانذ ساا  عاا  وأي يااؤمب شااةبته ،شاانر 

اال سانع مخساني  ،اال ري حاي ح اه ويانطر ع ةاه ح اه وينتل طىل ،منهأ

وشاه   االك  ،ص  اهوح اا  النطاا ،طباز ه عا  رلاك مباوياع ،ألا درزأ

 ،وعبا  ا   اب عاامر  اب اريارز ،وعبارو  اب أم سا بع ،عب  ا   ب احلاارجم

 .وغ زأ ،وعب  الر ب  ب أم سبرة

  :ط ف سبع رلك قة   ب سب  قال

 أتاى   رض البال مب أرض مسا ب

 

  اا ي طماااا احلااي أضاا   مسااااا 

 طاااف زلاااأ ماااا  ةنتاااه مت ااا دا 

 

 اأراع  نجنما خاشع ال    واما 
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أ ااا الناااا طن ااأ لاان  :يف تاا و مباويااع Qوروي أنااه قااال احلسااب 

مااا وجاا  نه  Nوجا رسااا رجاا  جاا ه رساانل ا   جا   اااح بااتأ مااا  اان 

 ،غ ي وغا  أخا  وطي مباوياع ناازعن  ح اا زان يل طناتاه لاا ح ا ماع

وقا  رأياأ أي  ،وقا   اايبتبنى عا  أي تسااانا ماب ساااأ ،وح ب دمائهاا

وطي  ،ي ي اني ماا تانبأ حجاع عا  ماب اااي يتبنا  زااا ا ماروأ ،أسااه

 .أدري لب ه طتنع ل أ ومتاع طىل حن

  وأز  اوطش اقا ع  ن س ،طنف زادنأ ح نا ل  ماص وتةانتها :ويف روايع

 (1)يا أزل البران طنف ساع  ع اة أ :قال Qوااع ان مب أت ام وروي أنه 

  .وانتها  أ متاع  ،وحبن أ طياي ،قت  أ أم :    جما ن س

عاا  أخةااه  ااةااا  ااأ خاارج ضاااح ا ط ااال لااه  Qودخاال احلساان 

 ،البجاا  مااب دخاانيل عاا  طماااا أرياا  أي اع بااه :قااال ؟مااا زاااا :منالةااه

 ،الااي دعاا أ ااذ طاةف ت ا ا :ط اال ؟ماارا دعااذ طىل تسا ةأ اخ طاع :ط  أ

                                                           

نا ل ب وق أ قال اا   : ااا يف النسخ الت  عن  34  4يف ااا ر ااطبنع ج ((1

 وزن الاازر. "ع ة أ"   ل "عن أ"ع  الروايع يف غ  ال تاب وطةها: 

 .مبناه يف ا ا ااانا ر ه ا   صأقنل وسةج
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 يااا مباويااع ال :ط ااال احلسااب Qطط اا  مباويااع البةبااع مااب احلساان  :قااال

ولااب  ،ت رزااه طءنااه ال يبااايع أ اا ا أو ي تاال ولااب ي تاال حتاا  ي تاال أزاال  ةتااه

 .ي تل أزل  ةته حت  ي تل أزل ال اا

وقااال ااسااة   ااب نجبااع ال اارزاري وساا ةفي  ااب رصد اخرزاعاا  

 ايبااأ مباويااع ومبااك  ،  تبجبنااا منااكامااا ين  اا :Lل  سااب  ااب عاا  

ز ط ااال رة واحلجااااأر بااني ألااا م اتاال مااب ال نطااع ساان  أزاال البااا

 .طف تر  افي ،ق  ااي رلك :Qاحلسب 

يااا مسااة  طي  :ط ااال ،[البهاا ]وا  أر  أي ترجااع  نااه ن ااض  :ط ااال

أمااا وا   :الغاا ر ال خاا  طةااه ولاان أرد  اااا طب ااأ وقااال حجاار  ااب عاا ي

طاناا رجبناا  ،لندد  أنك مأ يف رلك الةانا ومتناا مباك و  نار زااا الةانا

 .وريب  ف أحبناورجبنا مرس ،راغبن  ف ارزنا

ياا حجار قا  ساببأ ا ماك يف   ا   :قاال Qط ف خ   اه احلساب 

وطى   أطباال  ،وال رأيااه ارأيااك ،مباويااع ولااة  ااال انساااي راا  مااا حتاا 

ااا  Q وأن ا  ،وا  تبااىل اال يانا زان يف شا ي ،ما طب اأ طال ط  ااص ع اة أ

 :اضطر طىل البةبع
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 ال أر أحاماال أقنامااا حةاااص و

 

 (1)عاا  مراضااهاق اانهبأ تغاا   

 :Qوله  
 ل ب ساصى دزر عرزماأ تاارا

 

 واااال  ااا ص ال يااا وا يسااا  

 رورهاوطي رسى   أ ااته   ساا 

 

 واااال رسور ال يااا وا ح ااا  

ال اانن البعةاال أي اساان  "اسااتن مااب ال اانن" Qقنلااه  :اي اااح 

أو ال يناط ااك يف  ، اا ي ال ياهاار لااك دينااه ،دينااك  ااب يبعاال   ينااه منااك

 :وي اال ،ر  ا ينك  ا ي ي اني عا  وجاه اا ازناعاال ي ا عا  وجاه ،ال يب

قنلااه  ،وأساا   وأوىل وأعطاا   ببناا  أي مطبااب "لااة  لااه طةااه غبةاارزة"

أي أوف جاارزاص ت ااك ال رامااع طي اااص تااا   ااه مبروطااا  باا   " ااف تاا ع "

 .  نك انأ واطةا ،منتك

                                                           

 مراضها حةاص، وال أر  * ق ورزأ تغ  ع ي  أظب الا ةو ز اا: أجامل أقناما ((1

ل  ر أس  ها طرا ، ومراض اجاشأ و ار    نة احلرارة :غ ةانا : غ أ ال  ر تغ ي ال

 ،ا أ يثنروي  نرة ظازريع اال  ر الت   ار  أع ه و  تغل أس  ها :ي نل ،مب اااص  غط

 .طهأ مناط ني ي نلني   طنازهأ ما لة  يف ق نهبأ
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أي  بةاا ا عااب ااااال ط اا ا وطاا ي يت اا د  "طي ااااي ل اافل نائةااا"قنلااه 

 ،وزاان شاا ي  اخااانمع ، ااأ يبةنااا وشاافال ورجاال ألاا   اان ال اا دأي ي ت

 .والناجأ الاي اشت  حرزنه وأمسك عب ال  ا

أي جب ناا  سااعةا يف تاارا أ قااال  "طنااف سااع  ع ااة أ" :Qقنلااه 

وال أر  " Qطرا تراتاااه قنلاااه  ا صساااعأ ن ساااه عاااب ال ااا :اجلااانزري

 ،اوةأي أجااام هأ وال أنااار طىل غ ةاااي ق اانهبأ ل   اا  والباا  "ق اانهبأ

 .(1) زائ ة "ال"ورتبل أي ت ني 

 باااا  ومساااان  : ت ساااا  الثب(2)  ا ااااب شهراشاااانبمناقاااا* 

ل  اااظ لاااه عاااب ينساااا  اااب ماااازي وا (3)اانتااا  وجاااامع النمااااي

                                                           

 .6ح -58 -54 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .197:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (2

قال: أخرنا ط رازةأ  ب محب   ب مهراي ال  ةه وغ   14  2 ع جيف أس  الغا ((3

واح  قالنا  اسنادزأ طىل أم عةس  النماي قال: ح  نا محبند  ب غة ي أخرنا أ ن داود 

الطةاليس أخرنا ال اسأ  ب ال  ل احلراى، عب ينسا  ب سب  قال: قاا رجل طىل احلسب 

   وجنه ااؤمنن أو يا مسند وجنه ااؤمنن ب ع   ب  ما  ايع مباويع ط ال: سند
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يااا  :عااال وقةاال لااه Qأنااه اااا تااالو احلسااب  ااب عاا   (1)الراسااب 

ال تباااالنى طااااي طةهاااا  :Qط اااال  ،ماااال اااااؤمنن ومساااند النجااانه

عطااا   نااان أمةاااع واحااا   :يف مناماااه Nالنبااا  ماااا  ع ول ااا  رأ  

َني ناااااَ  ﴿ط اااارزي ط تاااااه جرئةاااال   نلااااه  (2) باااا  واحاااا  ِلووااااا َأَل 

َدرَ  رل ﴾﴿ال َكااا   ااا   ََ  ال 
 َلي َلاااةل

َ ل نااااها يفل  Qويف خااار عاااب أم عبااا  ا  ﴾ِلوواااا َأو 
اااااانلنيَ ﴿ :طناااااارزل ن  سل ناااااااها ااااااَت ِل   َمتوع   -طىل قنلااااااه  - ﴾َأ َفَرَأي 

ااا  َ ﴿ َمتوعا يبنااا  جبااال ا  لة اااع ال ااا ر  :طناااا أنرزلنااااه : اااأ انااارزل (3)﴾يا

 ،وعااب ساابة   ااب يسااار .لنبةااه خاا ا مااب ألااا شااهر م ااك  ناا  أمةااع

                                                                                                                                               

  ط ال: ال تؤنبن  ر ك ا  طاي النبN أمةع ع  منره طساصه رلك طنرزلأ   أر   ن

رل ﴿   ََ َ ل ناها يفل َلي َلةل ال  ا َأو  رل * ِلوو   ََ رٍ * َو ما َأد راَ  ما َلي َلةا ال   َشه 
ن  َأل فل

ٌ مل  َخْي 
رل   ََ  ﴾َلي َلةا ال 

 ا  ب ي  نن أمةع.   ه

 خ ل. الرايش (1)

 .205ال براص:  ((2

 يف منامه وزن عط   ن  أمةع واح ا  ب  واح . Nيف ا تل ااطبنع: رأ  النب  ( (3

 .36   4راجع ااا ر ج  .وزن تا ةا ظازر
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رأ  يف مناماااه أي قااارودا تااااب  يف  Nوساااهل  اااب ساااهل أي النبااا  

و  ياار  باا  رلااك ضااااح ا  ،طساااصه رلااك واغاااتأ  ااه ،منااره وتناارزل

 .Lحت  ما  وزن ااروي عب جب ر  ب محب  
 .أنااه رأ  يف منامااه خنااازير تاااب  يف منااره اخاار : مساان  اانتاا

 .ع دنا م ك  ن  أمةع ط اي ألا شهر :وقال ال اسأ  ب ال  ل احلراى

 :قاال أ ان ال ارج ا تا هاى :قاال عبا  احلبةا   اب أم احل يا  :أقنل

عاب  ،رياعاب ال  ال  اب احلساب الباا ،أ ان عبةا  :ح  ن  محب   ب أ ا 

عااب  ،ري  ااب طساافعةلاعااب الساا ، اارازةأعااب م اا   ااب ط ،أم عبرويااه

ن  أي اا محبا   اب وحا   :عاب سا ةاي  اب ال ةال قاال أ ان ال ارج ،ال بب 

عاب عبارو  ،عاب عبااد  اب يب انب ،وعا   اب الببااا (1)احلسن ا شاناى

 :عاب عا ي  اب  ا اأ عاب سا ةاي قاال ،عاب احلساب  اب احل اأ ، ب  ا أ

وعناا ه   ناااص داره  ااايع مباويااع طنج تااه  حاان Lأتةااأ احلسااب  ااب عاا  

وع ةااك الساا ا يااا  :قااال ،الساا ا ع ةااك يااا مااال ااااؤمنن :ط  ااأ ،رزاار

اةاا  :طنرزلأ طب  اأ راح تا   اأ أتةتاه طج ساأ طلةاه ط اال [انرزل]س ةاي
                                                           

 ، م اتل114يف ا تل ااطبنع زهنا تا ة ا  متب دة راجع ط ابباى    ((1

 .47الطالبةن   
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ماا جار  :السا ا ع ةاك ياا ماال اااؤمنن ط اال :ق اأ :قال ؟ق أ يا س ةاي

 نااا حاان وا   اا م أنااأ وأماا  أرل ااأ رقا أنااأ :ط  ااأ ؟زاااا منااك طلةنااا

 ،وسا بأ ا مار طىل ال بان ا اب اا اع ا ابااد ،أعطةأ زااا الطاغةاع البةباع

 .وق  مع ا  ع ةك أمر الناا ،ومبك مائع ألا ا هأ يبن  دونك

وطى  ،يااا ساا ةاي طنااا أزاال  ةااأ طرا ع بنااا احلااي  ساا نا  ااه :ط ااال

ال تاااز  ا ياااا  :ي اانل Nسااببأ رساانل ا   :ي اانل Qسااببأ ع ةااا 

ضااعأ  ،رااحتاا   تبااع أماار زاااه ا مااع عاا  رجاال واسااع الساا وال ةااايل

وال يباان  حتاا  ال ي ااني لااه  ،ال ينااار ا  طلةااه ،ي ااال وال ي اابع ،الب باانا

وطنااه اباويااع وطى عرطااأ أي ا   ،وال يف ا رض نااارص ،يف الساافص عااارر

 . الش أمره

رب ا ااأ أري ااااؤري ط بنااا طىل حالاا  ر اا  ناقتااه طتناااول االناااص ط اا

مااا جاااص  ااك يااا  :  طىل ااسااج  ط ااال يلائف  ااأ ساا اى وخرجنااا نب ااقااا

 :قااال ،حااب أ والاااي  باار محباا ا  اهلاا   وديااب احلااي :ق ااأ ؟ساا ةاي

 Nسااببأ رساانل ا   :ي اانل Qر يااا ساا ةاي طاااى سااببأ ع ةااا اط   اا
يارد عا  احلانض أزال  ةتا  وماب أحابهأ ماب أمتا  اهااتن يبنا   :ي نل

لسااابا ع والنسااط  طحااا امها ت  ااال عااا  الساابا تن أو اهااااتن يبنااا  ا
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حتا  يببار ا   ،ر ياا سا ةاي طااي الا نةا تساع الار وال ااجراأ   ،ا خر 

 .Nطماا احلي مب ال محب  
أي نااارص ديناا   "وال يف ا رض نااارص" :قااال ا ااب أم احل ياا  قنلااه

ر لااه  ت وياال ديناا  يت  ااا  ااه عااارا  طبالااه اأي ال يب ااب أحاا  أي ينتااا

 .(1)ال بة ع

: راااار ال  ااال  اااب شااااراي يف  باااض اتباااه (2) ارجاااال ال  ااا* 

ماااب ال نطاااع  ،خااارج يف شااانال Qااااا قتااال أ ااانه  Qطي احلساااب  :قاااال

واااااي  ،وحار اااه ساااتع أشاااهر ،طىل قتاااال مباوياااع طاااالت نا   سااا ر

جبااال ا اااب عباااه عبةااا  ا   اااب الببااااا عااا  م  متاااه  Qاحلساااب 

 ، بباويااعوحلااي  ،طباار  الرايااع ،طبباار طلةااه مباويااع  فئااع ألااا درزااأ

 .و    البس ر    قائ  وال رئة 

                                                           

 .7ح -60 -58 :44 ،الب مع ااج يس -ار ا ننار    (1)

 .330:1 الطنيس، اختةار مبرطع الرجال،( (2
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ال  أ اا النااا :ط اا قاة   اب ساب   اب عباادة طعطا  النااا وقاال

وقااا  ،طااي زااا وأ ااه   ي تةاا قار  عا  (1) نلن أ رزاب زااا ال ااا واااا

 ، احلساب يف شاهر ر ةاع ا ول Qوو ا  أزال عسا ر احلساب  ،ي مر النااا

ر ا سااا ي يف احبناااه ا اااب   اااو ،متاعاااه وأخااااوا ،طاااانتهبنا طساااطاحه

طردوه جرراا طىل ااا ائب حتا  حتااب طةهاا عنا  عاأ ااعتاار  اب  ،خارصته

 .(2)أم عبة 

                                                           

 يبن  زاا الاي طبل ااا وااا، ادخل الا التبريا ع  ااا، وزن مب شةبع( (1

وال يبابب  ،أ ا الناا ال  نلن أ :ز اا 44ال رج يف اا اتل   اانل يب ول ظ أم

اي زاا وأ اه وأخاه   ي تنا  ةنا خ   -أي اجلباي  -النله النرع  ع ة أ ما تنع زاا الرجل

خرج ي ات ه  ب ر ط رس أ ن الةرس اب   ب عبرو ا نااري  Nاي أ اه عأ رسنل ا   ،قر

البرصة طرسن  ع  ط ت   ه رسنل ا  ط خا ط اصه ط سبه  ن ااس بن واي أخاه واله ع 

وزعأ أي رلك له ح ل واي زاا واله أي ا  ،ه اجلناريمال ا  ومال ااس بن طاشن   

 .ع  الةبب طهرب مب  رس  ب أرحاة وترذ ول ه حت  قت نا وتنع افي زاا الاي تنع

احلب    الاي أخرجه مب  ةننا امض  نا طىل ع ونا طنهض هبأ  :قال طتناد  الناا

 .احل ير

 .8ح -61 -60 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)
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 ،: جرئةاال  ااب أ اا  وأ اان طساا ان   ويااه(1) ارجااال ال  اا* 

عاب يانن   ،عاب محبا   اب عبا  احلبةا  البطاار ال انيف وط رازةأ  ب نا 

 Qساببأ أ اا عبا  ا  :عب ط ةل غا ا محبا   اب راشا  قاال ، ب يب نب
قاا ا أنااأ واحلساان ا أي Lطي مباويااع اتاا  طىل احلسااب  ااب عاا   :ي اانل

وأت اب ع  طعرج مبهاأ قاة   اب ساب   اب عباادة ا ناااري ط ا منا 

باايع ط ااا طياا حساب قاأ  :وأع  هلاأ اخطبااص ط اال ،ط ري هلأ مباويع ،ال اا

ياا قاة  قاأ  : اأ قاال ،ط ااا طباايع ،قاأ طباايع :Q أ قاال ل  سان  ،و ايع

يااا قااة  طنااه طمااام   :ط ااال ،ينااار مااا ياا مره Qطبااايع طالت ااأ طىل احلساان 

 .Q(2)يبن  احلسب 
 ،عااب ا ااب أم اخطاااب ،: جب اار  ااب مبااروف(3) ارجااال ال  اا* 

دخال  :ي انل Qساببأ أ اا عبا  ا   :عاب ررياو قاال ،عب جب ر  ب   ا 

قااة   ااب سااب   ااب عبااادة ا نااااري تاااح  بحااع اخبااة  عاا  

يااا  ااا  :ط ااال Qطنااار قااة  طىل احلسااب  ، ااايع :ط ااال لااه مباويااع ،اويااعمب
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ماا  :ط اال لاه قاة  ،أماا وا  طى ؟ط ال لاه مباوياع أماا تنتها  ؟محب   ايبأ

وااااي مثاال البباا  جسااف  :شاا أ أمااا وا  لاا ب شاا أ لتناق ااب  ااه ط ااال

 ، اايع ياا قاة  :وقاال لاه Qط ااا طلةاه احلساب  :وااي خ ةاا ال  ةاع قاال

 .عطباي

اات اا   ااببض ال اا ا تبااني  عاا  قرينااع  "أمااا وا  طى"قنلااه  : ةاااي

قنلاه  ،أي اتانع ماا شا أ "ماا شا أ"قنلاه  ،اا اا أي طى أقت اك أو ن انه

 :عاا  تااةغع اااات  أ أي طي شاا أ ن  ااأ  ةبتااك ط نلااه "لاا ب شاا أ"

 .(1)لتناق ب ع   ناص ااجهنل

 Lب عاا شااه   احلسااب  اا :: عااب ال اابب  قااال(2)ا ااا الغبااع* 
قااأ طاا خر الناااا أنااك  :ط ااال لااه مباويااع ،حاان تااالو مباويااع  النعة ااع

 ،ط اااا احلسااب ط باا  ا  وأ ناا  ع ةااه [طيل] وساا بته ،تراااأ زاااا ا ماار

وطي زااا  ،وأ اي احلباي ال جانر أما  با  طااي أااة  ال اة  الت ا  :وقال

طهان أحاي  أأناا ومباوياع طماا أي ي اني حاي امار طةاه أا مر الاي اخت  ا
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وح اب  ،وطما أي ي اني ح اا زان يل ط ا  تراتاه طرادة لاا ح ا ماع ،ه من  

 .(2)ل أ ومتاع طىل حن علب ه طتن يوطي أدر (1)دمائها

عااب عباا  الاار ب  ااب  ،عااب أم اا  اال ،: ماعااع(3)أمااايل الطاانيس* 

عاب أم عبار  ،عاب عافر أم الة اااي ،محب   ب عبةا  ا  البرزما  عاب أ ةاه

 ،تااب  مباويااع ااناار ،مباويااع Lادع احلسااب  ااب عاا  اااا و :زاراي قااال

و   ،طي احلسااب  ااب عاا  راى ل ع طااع أزاا  :ومااع الناااا طعطاابهأ وقااال

 .أس ل منه  برقاة Qوااي احلسب  ،ير ن سه هلا أز 

 اأ  ،ط با  ا  تبااىل  اف زان أز اه Qط ف طرغ مب ا مه قااا احلساب 

ومااب ا  ناااص  ،مااب ا ن اا   اا م Nطجاااص رساانل ا   :ط ااال ،رااار ااباز ااع

 .وزان مناا ون اب مناه ،م و  خ  ومب النسااص  ا م  واناا أز اه ون اب الاه

ا ساا بع را ا  يف اساااص   Nواااا نرزلااأ ايااع التطهاا  مبنااا رساانل ا  

ط رزاا  عاانهأ  ،ال هااأ زااؤالص أزاال  ةتاا  وعاانيت" :عنهااا خةااري  ااأ قااال
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ساااص غاا ي وأخاا  وأم ط ااأ ي ااب أحاا  يف ال  "الاارج  وحهاارزأ تطهاا ا

 Nجنا ااع يف ااسااج  وينلاا  طةااه طال النباا   و  ي ااب أحاا  تاااةبه ،وأماا 
وقاا  رأيااتأ م اااي منرزلنااا مااب  ،وأم ت رمااع مااب ا  لنااا وت  ااة  منااه لنااا

ط ةاال لااه يف رلااك  ،وأماار  ساا  ا  ااناب طساا زا وتاارذ  ا نااا .Nرساانل ا  

وجال أمارى أي أسا زا  ول اب ا  عارز ،أماا طى   أسا زا وأطاتو  ا اه :ط ال

  او  أر ن سا ،وطي مباوياع زعاأ ل اأ أى رأيتاه ل ع طاع أزا  .وأطتو  ا اه

ن اب أوىل  النااا يف اتااب ا  عارز وجال وعا   ،هلا أزا  ط ااب مباوياع

طااا   Nمنااا قاابض ا  نبةااه  ،و  ناارزل أزاال البةااأ ما اانمن Nلساااي نبةااه 

 ،و اال الناااا ع ةنااا ،ناااوتن اا  عاا  رقا  ، ةننااا و اان مااب ظ بنااا ح نااا

وأقسااأ  .Nومنااع امنااا مااا جباال هلااا رساانل ا    صبنا مااب ال ااومنبنااا سااه

 عطااتهأ الساافص  N ااا  لاان أي الناااا  ااايبنا أم حاان طااارقهأ رساانل ا  

ط اف خرجاأ مااب  ،وماا حبباأ طةهاا ياا مباوياع ،وا رض  راتهاا ،قطرزاا

 :وأ ناااص الط  اااص ،صططببااأ طةهااا الط  ااا ،مباا  ا تنازعتهااا قااري   ةنهااا

مااا ولااأ أمااع أمرزااا رجاا   :Nوقاا  قااال رساانل ا   ،أنااأ وأتاا ا ك

وطةهأ مب زن أع اأ مناه طال   يارزل أمارزأ يااز  سا اال حتا  يرجبانا طىل 

ط اا  تراااأ  ناان طرسائةاال زاااروي وزااأ يب بااني أنااه خ ة ااع  ،مااا ترااانا

 ، هوقا  ترااأ زااه ا ماع أم و اايبنا غا ،منس  طاةهأ واتببانا الساامري
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أنااأ منا   بنرزلااع زاااروي مااب منساا  " :ي اانل Nوقا  سااببنا رساانل ا  

نااا  أم ياانا غاا ير خااأ وأماارزأ  Nوقاا  رأوا رساانل ا   ،"طال النباانة

وزان  ،ماب قنماه Nوقا  زارب رسانل ا   .أي يب ش ال ااز  مانهأ الغائا 

وقا   ،ولان وجا  أعناناا ماا زارب ،ي عنزأ طىل ا  تباىل حتا  دخال الغاار

طجباال ا  زاااروي يف  ،واسااتغاجم ط ااأ يغاار ،ياا ه حاان ناشاا زأاااا أم 

يف سابع حان  Nوجبال ا  النبا   ،سبع حان است اب نه وااادوا ي ت نناه

وااالك أم وأناا يف سابع ماب ا  حان خاالتنا  ،دخل الغاار و   ا  أعناناا

يتباع  ب اها  ،وطناف زا  السانب وا مثاال ،و اايبنذ ياا مباوياع ،زاه ا ماع

 . ب ا

رن وااغاارب أي ياا وا اا الناااا طن ااأ لاان التبسااتأ طااةف  اان اا ااأ اا

وطي أدري  ،وطى قاا   ايبااأ زاااا ،رجاا  ولاا ه نباا  غاا ي وأخاا    ياا وا

 .لب ه طتنع ل أ ومتاع طىل حن

  يف اتاااب االحتجاااج  نجااه أ ساار مرويااا عااب اقاا  م اا :أقاانل

 . (2)(1)وزاا خمترص منه Qالاادن 
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اتاااب اتبااه طىل مباويااع  باا  وطاااة  Q : ومااب ا مااه(1)ا ااا الغبااع* 

 .وق   ايبه الناا Qأم  ااؤمنن 

 سااأ ا  الاار ب الاارحةأ مااب عباا  ا  احلسااب  ااب أماا  ااااؤمنن طىل 

طا ظهر  ،ر اع ل بااان Nمباويع  اب تاعر أماا  با  طااي ا   بار محبا ا 

 ،وأعارز  اه البارب عاماع ،رذاوأرل  اه أزال ال ا ،ودطع  اه الباحال ، ه احلي

ٌر َلااَك ﴿ :ط ااال تباااىل ،وبف  ااه مااب شاااص ماانهأ خاتااع ك  َو ِلووااها َلااذل

َك  مل   ََ
 .(2)﴾َولل

 :ط الااأ ا ناااار ،ط اف قب ااه ا  تباااىل تنازعاأ الباارب ا ماار  با ه

طاا   ،ن ااب أولةااااه وع اا ته :وقالااأ قااري  ،منااا أماا  وماان أ أماا 

اه ون ااب افي أولةااا ،طبرطااأ الباارب رلااك ل ااري  ،تنااازعنا ساا طانه

 غاا  حااي يف الاا يب  ،طيانااا طي منازعتااك -وال غاارو  - ر اا  منااه وروو ال

 ،واانعاا  ا  تباااىل  ةننااا و ةنااك ،وال أ اار يف االساا ا محبااند ،مبااروف

ون ااب نساا له تبااارذ وتباااىل أي ال يؤتةنااا يف زاااه الاا نةا شااة ا ين ااانا  ااه يف 

 اه ااان   ااا نارزل Qو با  طااي أما  اااؤمنن عا   اب أم حالا   .افخرة
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ماا  Nواناار الماع محبا   ،طااتي ا  ياا مباوياع ،والى زاا ا مار ماب  با ه

مااا اتبااه يف  Qومااب ا مااه  .حت ااب  ااه دماااصزأ وتااا و أماانرزأ والساا ا

اتاااب الااا و الاااي اساات ر  ةنااه و اان مباويااع حةاار رأ  ح ااب الاا ماص 

زاااا مااا تااالو ع ةااه  ، سااأ ا  الاار ب الاارحةأ :وزاان ،وطح اااص ال تنااع

تااحله عا  أي يسا أ  :احلسب  ب ع   اب أم حالا  مباوياع  اب أم سا ةاي

 Nعا  أي يببال طاةهأ   تااب ا  وسانع رسانله  ،طلةه واليع أمار ااسا بن
ولاة  اباوياع  اب أم سا ةاي أي يبها  طىل أحا   (1)وس ة اخ  ااص الاااحلن

أي مب  با ه عها ا  ال ي اني ا مار ماب  با ه شانر   ان ااسا بن وعا  

وعاااراقهأ  ،النااااا امناااني حةااار اااااننا ماااب أرض ا  يف شاااامهأ

وعا  أي أتا اب عا  وشاةبته امناني عا  أن ساهأ  ،وحجاززأ ويبانهأ

 .وأمناهلأ ونسائهأ وأوالدزأ

وعاا  مباويااع  ااب أم ساا ةاي  ااالك عهاا  ا  ومةثاقااه ومااا أخااا ا  

ال يبغا   وعا  أي ،و اف أعطا  ا  ماب ن ساه ،ع  أحا  ماب خ  اه  النطااص

 وال  حاا  مااب أزاال  ةااأ رساانل ل  سااب  ااب عاا  وال  خةااه احلساان

 .وال عةااا أحاا ا ماانهأ يف أطااي مااب افطااان ،غائ ااع رسا وال جهاارا Nا 
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وااا تاأ  .طا ي وطا ي والسا ا -وا ا   اا  شاهة ا  -شه  ع ةاه  االك 

أي ياات  أ  بجبااع  Qالااتب  مباويااع مااب احلسااب  ،الااا و واناارا ا ماار

ا ويب بهأ أنه قا   اايع مباوياع وسا أ ا مار طلةاه ط جا اه طىل رلاك مب النا

 ،طةهاا Nطعط  وقا  ح ا  النااا خطباع  ا  ا  تبااىل وتا  عا  نبةاه 

أ ااا الناااا طي أاااة  ال ااة   :وقااال Qوزاا  مااب ا مااه اان اانل عنااه 

وطن ااأ لاان ح بااتأ  اان جااا  ي وجااا را  (1)وأ ااي احلبااي ال جاانر ،الت اا 

وقاا   ،مااا وجاا  نه غاا ي وغاا  أخاا  احلساان N رجاا  جاا ه رساانل ا 

ط ن اااأ  اه ماب ال ا لع ورطب اأ  اه  ،ع بتأ أي ا  زا ااأ  جا ي محبا 

وطي مباوياع ناازعن   ،واثاراأ  با  ال  اع ،وأعارزاأ  با  الالاع ،مب اجلهالع

وقاا  انااتأ  ،وقطااع ال تنااع ،طنااار  لااا ح ا مااع ،ح ااا زاان يل دونااه

طرأيااأ أي  ،وحتااار نا مااب حار ااأ ،سااااأ ااايبتبنى عاا  أي تساااانا مااب 

ورأيااأ أي ح ااب  ،وقاا   ايبتااه ،وأضااع احلاارب  ةناا  و ةنااه أسااا  مباويااع

وطي  ،الااا ماص خااا  ماااب سااا  ها و  أرد  اااالك طال تااا ح أ و  ااااصاأ

  .أدري لب ه طتنع ل أ ومتاع طىل حن
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اجلب ااع  "وال أ اار" أي لااة   بجاا  قنلااه "ال غاارو"ي ااال  : ةاااي

  .وطبل   وح يف االس ا ،ل أنه لة  لك أ ر محبندحالةع أي واحلا

سااة يت يف اتاااب الغةبااع يف اخاار الطنياال الاااي رواه اا  اال  :أقاانل

يااا م  اال وي اانا  :قااال Qأنااه  (1)يف الرجبااع Q ااب عباار عااب الاااادن 

يف دار  Qياا جا اه اناأ ماع أما  اااؤمنن  :طة انل Nطىل جا ه  Qاحلساب 

ر ع عباا  الاار ب  ااب م جااأ لبنااه ا  ازجرتااه  ال نطااع حتاا  است ااه    اا

طنتاااى  ااف وتااةته يااا جاا اه و  ااش ال باان مباويااع قتاال أم ط ن ااا الاا ع  

طا مر  اال بض  ،ال بن زياادا طىل ال نطاع يف مائاع ألاا ومخسان ألاا م اتال

 ،وسااائر طخااناى وأزاال  ةتاا  وشااةبتنا ومنالةنااا ،عاا  وعاا  أخاا  احلساان

 وسا  ،طباب أ ا  مناا رضب عن اه ،بناه ا وأي ي خا ع ةناا البةباع اباوياع ل

 .(2)طىل مباويع رأسه
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خرجااأ مااب داري طاا خ أ  ،ط ااف ع بااأ رلااك مااب طباال مباويااع

جااامع ال نطاااع ل اااا ة ورقااا   ااناار واجتباااع النااااا ط بااا   ا  

وقاال  ،ومحةااأ اف ااار ،ر الناااا ع ااأ الاا يارامب اا :وأ نةااأ ع ةااه وق ااأ

الساااعع  ،اخااائنن ن وح ااأطاا  قاارار عاا  مهاارزا  ال ااةاح ،االتااطبار

ول اا  انااا  ،و انااأ اا اا    ،وطااا أ افيااا  ،وا  تاا أ الرازاان

اا ٌل ﴿ :نتنقااع  اااا زاااه افيااع ت وي هااا قااال ا  عاارز وجاال ااٌ  ِلالو َرسا َمو َا َومااا 

ن   َاابلكا َلب اتان  ََلال َأَل  ََ اَل او 
تل الا َأ َفا ل   مااَو َأو  قا سا  الري

ان  َقب للاهل
َوَمان  َق   َخَلت  مل

ينَ  اكلرل ي اَّللوا الشو و اَّللوَ َشي ئًا َوَسَيج  ل  َفَلن  َيُضا
َبي هل
َل َ  ََلل ََل

لل ََ  .(1)﴾َين 

وتااااح  Qوقتااال أم  Nط  ااا  ماااا  وا  جااا ي رسااانل ا  

 ،وخاال تأ السانع ،ونباي نااعي ال تناع ،النسناا اخنااا يف ق انب النااا

وال  ،وال  اااب مناد ااا ،ال يساابع لاا اعةها ،طةاهلااا مااب طتنااع تاافص عبةاااص

 ،وساا   رايااا  أزاال ال اا ان ،ظهاار  ا بااع الن ااان ،عااالا والةهااا

ز بانا ر  اأ ا  طىل  ،ماب ال ااا والباران ،وت البأ جةانع أزال اااران

                                                                                                                                               

 طجاصه   م ي وس أ ع ةه  ءمرة ااؤمنن  أ است   ه سنع أر ع  ،مب مباويع لن سه

 .216   2راجع أس  الغا ع ج  ،وأر بن واستبب ه ع  البرصة

 .144ال عبراي:  ((1
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والناانر الاااي ال يط اا   ،والب ااأ اجل جاااح ،والناانر النضاااح ،االطتتاااح

وماب ت اا ا  ،عأ اا النااا تة اانا ماب رقا ة الغ  ا .واحلي الاي ال ع ا 

لاا ب قاااا طيل  ،وتاارد   البابااع ،طنالاااي ط ااي احلبااع و اارأ النساابع ،الا بااع

 ،ال ي اني طةهاا شانب ن اان ،ونةاا  خم ااع ،من أ عاابع    انب تااطةع

وال نةااع اطاانان  جازاا ي  السااةا قاا ما قاا ما و ضااة ب مااب السااةنف 

ومااب اخةاال ساانا  ها طت  باانا ر  ااأ  ،ومااب الرماااح أحراطهااا ،جنانبهااا

 .ا 

روي اط اا نف أجلباانا   جاااا الااابأ عااب طجا ااع الاا عنة طال ع اا

يااا ا ااب رساانل ا  مااا نب ااك طال أن ساانا  :رجاا  طااء أ قااامنا طيل ط ااالنا

 ،وعااب رأيااك تااادروي ،طهااا ن ااب  اان ياا يك  ماارذ حااائبني ،وسااةنطنا

 .ط أ أر أح ا غ زأ ،طنار  يبنع ويرسة ،طبرنا  ف ش أ

وزاان  ،حاان عباا  ا  رسا Nا   يل أساانة  جاا ي رساانل :ط  ااأ

ط ااف أاباال ا  لااه ا ر باان تااار يف عاا ة  ،ينم ااا يف تساابع و   اان رجاا 

 ااأ  .وأظهاار أماار ا  ط اان ااااي مباا  عاا هتأ جازاا   يف ا  حااي جهاااده

وأمار   ،ال هاأ طى قا  دعان  وأناار  :رطبأ رأيس ن ان السافص ط  اأ

ويف  ،رته قاعاا يبانااا وعااب ،وااااننا عااب طجا ااع الاا اع  غاااط ن ،و ةااأ

ال هاااأ طااا نرزل ع اااةهأ رجااارزذ  ،و ع ائاااه ناااارصيب ريباحاعتاااه م اااا
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 اأ خرجاأ  .ونرزلاأ ،وعاا ك الااي ال يارد عاب ال انا الاااان ،و  سك

طي مباوياااع أرس   :طجاااااوى ي نلاااني ،ماااب ال نطاااع داخااا  طىل اا يناااع

 وقتاال مااب   ،وشااب غاراتااه عاا  ااساا بن ،رساياااه طىل ا نبااار وال نطااع

ط ن اا  مبهاأ  ،طا ع بتهأ أناه ال وطااص هلاأ ،ي ات ه وقتل النسااص وا ح اال

وين  ااني عهاا ي  ،رجاااال وجةنشااا وعاارطتهأ أ ااأ يسااتجةبني اباويااع

 .ط أ ي ب طال ما ق أ هلأ وأخرهتأ ،و ةبت 

 .أورد  اخر  تفمه وبحه يف اتاب الغةبع :أقنل

روي أي أ ااا  :لب غااعوقااال عباا  احلبةاا   ااب أم احل ياا  يف بح  اا  ا

ياا طا ي ماا ل ةناا ماب  :قاال لاببض أتا ا ه Lجب ر محب   ب ع  البااقر 

 ،وماا ل ا  شاةبتنا ومحبنناا ماب النااا ،ظ أ قاري  طياناا وتااازرزأ ع ةناا

قاابض وقاا  أخاار أنااا أوىل الناااا  الناااا طااتف   ع ةنااا  Nطي رساانل ا  

ار    نااا قااري  حتاا  أخرجااأ ا ماار عااب مب نااه واحتجااأ عاا  ا نااا

تاا اولتها قااري  واحاا   باا  واحاا  حتاا  رجبااأ طلةنااا طن ثااأ  ،وحجتنااا

د حتا  وو  يارزل تااح  ا مار يف تابند ااؤ ،ونابأ احلارب لناا ، ةبتنا

وو ا  ع ةاه أزال  ،وأسا أ ، اأ غا ر  اه ،طبنيع احلساب ا ناه وعنزا  .قتل

وعنجلاااأ  ،الباااران حتااا  حباااب  عنجااار يف جنباااه وانتهااا  عسااا ره
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وزاأ  ،ه طانادع مباوياع وح اب دماه ودمااص أزال  ةتاهخ خةل أمها  أوالد

 .ق ةل حي ق ةل

 ،روي أل اا  اأ غا روا  اهاماب أزال الباران ع ا Q أ  اايع احلسان 

 .و ةبته يف أعناقهأ ط ت نه ،وخرجنا ع ةه

 ،ونبااتهب ا ون ااا ، ااأ   ناارزل أزاال البةااأ نسااتال ونست اااا

ووجاا   ،ون اارا ون تاال ونعاااف وال ناا مب عاا  دمائنااا ودماااص أولةاصنااا

ال اااار ني اجلاحااا وي ل ااااهبأ وج اااندزأ منضااابا يت ر اااني  اااه طىل 

ط ااا  نزأ  ،وق ااااة السااانص وعااافل السااانص يف اااال   ااا ة ،أولةاااائهأ

اا او ااع ورووا عنااا مااا   ن  ااه و  ن ب ااه لةبغ ااننا  نعع ا حادياار اانضاا

 Q باا  ماان  احلساان  ،وااااي عاااأ رلااك واااره زماب مباويااع ،طىل النااا
وااااي  ،وقطبااأ ا ياا ي وا رجاال عاا  الانااع ،ل   اا ةط ت ااأ شااةبتنا   اا

 اأ    .أو زا مأ داره ،  بناا واالن طااع طلةناا ساجب أو  ا  مالاه مب رار

 اأ  Qيرزل الاب ص ي ات  ويارزداد طىل زمااي عبةا  ا   اب زيااد قاتال احلسان 

حتاا  أي  ،وأخااازأ   اال ظنااع وهتبااع ،جاااص احلجاااج ط اات هأ ااال قت ااع

وحتا   ،و اااطر أحا  طلةاه ماب أي ي اال شاةبع عا الرجل لة ال له زن يي أ

تااار الرجاال الاااي ياااار  اااخ  ولب ااه ي ااني ورعااا تاا وقا راا جم 

و  ع اي  ،ماب ت  اةل ماب قا  سا ا ماب الانالة ،  حادير عاةبع عجةباع
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ا  تباىل شة ا منها وال ااناأ وال وقباأ وزان رسا  أ اا حاي ل ثارة ماب 

 .(1)ورعق  روازا  ب   يبرف   اب وال    ع 

 :لعنه اَّلل وأصحابه وبني معاوية Qسائر ما جرع بينه 

ويرزيااا   اااب أم  ،: روي عاااب ال ااابب  وأم خمناااا(2)اإلحتجااااج* 

  ي ااب يف االساا ا ياانا يف م اااجرة قاانا  :ري أ ااأ قااالنااحبةاا  ااااا

 ،ا ماا وال أشا  مبالغاع يف قانل يف مح ال أاثار ضاجةجا وال أعا  اجتببنا

 ،  مباوياع  اب أم سا ةاي عبارو  اب عاثفي  اب ع اايمب ينا اجتبع طةه عنا

والنلةاا   ااب عتبااع  ااب أم  ،وعتبااع  ااب أم ساا ةاي ،وعباارو  ااب البااا 

 .وق  تناحؤوا ع  أمر واح  ،وااغ ة  ب شببع ،مبةر

أال تبباار طىل احلسااب  ااب عاا   :ط ااال عباارو  ااب البااا  اباويااع

 ،أماار طاا حةع طي :ره ط اا  أحةاا  ساا ة أ ةااه وخ  ااأ النبااال خ  ااهاطت  اا

ط اان  بثااأ  ،وزااااي يرطباااي  ااه طىل مااا زاان أعاااأ ماانهف ،وطي قااال طااا ن

                                                           

 .13ح -69 -64 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .402:1 الطريس، االحتجاج،( (2
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 ،وتابرنا   ا ره وقا ر أ ةاه ،وساببناه وساببنا أ ااه ،و   ةاه (1)رنا  هاطلةه ط ا

 .وقب نا لالك حت  ت ن لك طةه

طى أخااف أي ي  ا اأ ق ئا  يب ا  ع اة أ عارزاا  :ط ال هلاأ مباوياع

وزبااأ  ،مااا رأيتااه قاار طال ارزااأ جنا ااه وا  ،حتاا  تاا خ  أ قباانراأ

أ ااف  :قاال عبارو  اب الباا  ،ه مان أن  وطى طي  بثأ طلةاه  ناا  ،عتا ه

طا بار  :قاال ،ال :قاال ؟أي يتسام   اح اه عا  ح ناا ومرضاه عا  تا تنا

 .طرا طلةه

وا  مااا تسااتطةبني أي ت  اانه  اا اثر  ،زاااا رأي ال أعرطااه :ط ااال عتبااع

وال ي  ااااأ طال  اا عاأ  ااا يف ن سااه  ،ع ةااهوال أعاااأ  ااا يف أن ساا أ 

 .(2)وطنه اب أزل  ةأ خاأ ج ل ،ع ة أ

 ،ياا عنذ مباويااع :ط ااف أتاااه الرساانل قااال لااه Qطببثاانا طىل احلسااب 

عناا ه طاا ي وطاا ي وسااب  ااا  ماانهأ  :قااال الرساانل ؟ومااب عناا ه :قااال

وأتااازأ  ماااهلأ خاار ع ااةهأ الساا ا مااب طاانقهأ :Q اساابه ط ااال احلسااب 

 : اأ قاال ،ياا جارياع أ  غةنا   ةاام : اأ قاال حةار ال ي ابروي البااب مب

                                                           

 لبل اابن : أي نت اغل  ن اه، مب قنهلأ ت رصنا  ه أي تب  نا وت اغ نا  ه. ((1

 ااعاتأ ااجادل، ومث ه ج ل. -ا تا وتب   أاخا (2)
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وأساتبن  اك  ،وأعانر  اك ماب بورزاأ ،ال هأ طى أدرأ  اك يف ن انرزأ

مااب حنلااك وقنتااك يااا أرحااأ  ،نهأ  ااف شاا أ وأناا  شاا أطاااا  ،ع ااةهأ

ط ااف أتاا  مباويااع رحاا   ااه  .زاااا ااا ا ال اارج :وقااال ل رساانل ،الاارا ن

 ،طي الااااي حةةاااأ  اااه سااا مع :Q ط اااال احلساااب ،وحةااااه وتااااط ه

وعااانى أجاال طي زااؤالص  بثاانا طلةااك  :ط ااال مباويااع ،وااااااط ع أمنااع

طاساابع ماانهأ  ااأ أجاابهأ  ،أي عااثفي قتاال ما نمااا وأي أ اااذ قت ااه لة اارروذ

  .وال يبنبك م اى مب جناهبأ ، بثل ما ي  بننك

وا   ،واالري طةااه طلةااك ،سااب اي ا  البةااأ  ةتااك :Qط ااال احلسااب 

ولاا ب ااااننا  ،طى  ساات ة  لااك مااب ال  اا  ، ب أجبااتهأ طىل مااا أرادوالاا

 ؟ومااب أ ااف تبتااار ؟طباا  ف ت اار ،غ باانذ طى  ساات ة  لااك مااب ال اابا

 ،جل ااأ  باا هتأ مااب  ناا  زاشااأ ،أمااا طى لاان ع بااأ  ب ااا أ واجااتفعهأ

طاءي ا  عارز وجال لانلة  الةانا  ،ومع وح يت زأ أوحا  منا  ماع مبهاأ

وال حاانل وال قاانة طال  ااا  الباا   ،ط ة نلاانا ط ساابع ،اوطااةف  باا  الةاان

 .الباةأ

أي   ا   ،ماا ساببأ ااالةنا :طت  أ عبرو  ب عاثفي  اب ع ااي ط اال

مب  ن  عبا  ااط ا  عا  وجاه ا رض ماب أحا   با  قتال اخ ة اع عاثفي 

 ،وال اضاال يف االساا ا منرزلااع ،ا ااب أخااتهأ [مااب]وااااي  ، ااب ع اااي
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ة طباا   ارامااع ا  حتاا  ساا  نا دمااه اعتاا اص أ اار Nواخااا   رساانل ا  

مااع  ،وح اا  مااا لةساانا  ااآز ن لااالك ،وحساا ا ون اسااع ،وح بااا ل  تنااع

ساانا  ه ومنرزلتااه مااب ا  ومااب رساانله ومااب االساا ا طةااا راله أي ي ااني 

مناااا   حسااب وسااائر  ناا  عباا  ااط اا  قت ااع عااثفي أحةاااص يب ااني عاا 

ر دماا   ات   نا  اتسابع ع اماع أي لناا طاة أ  ،ا رض وعثفي مرضج   مه

 .أمةع  ب ر

طي ياا  :ط با  ا  وأ نا  ع ةاه  اأ قاال ، أ ت  أ عبارو  اب الباا 

 ، بثنااا طلةااك لن ااررذ أي أ اااذ سااأ أ ااا   اار الااا يي !ا ااب أم تااراب

طااادع   ،وقتاال عااثفي را الناانريب ما نمااا ،واشاانذ يف قتاال عباار ال ااارون

طن اأ ياا  :  ا  ا  اأ قاال وراار ال تناع وعا ه ووقاع طةاه ،ما لة  له   اي

راال    ي ااب ا  لةبطااة أ اا ااك طنت بااني طةااه ماااال ! ناا  عباا  ااط اا 

ولاة   ، اأ أناأ ياا حساب حتا جم ن ساك   ناك ااائب أما  اااؤمنن ،ل أ

وتراااأ أ ااي يف قااري   ،ط ةااا وقاا  ساا بته ،عناا ذ ع اال رلااك وال رأيااه

أ ال  ااأ أناا ،وطنااف دعنناااذ لنساابك وأ اااذ ،ورلااك لساانص عباال أ ةااك

طاااي انااأ تاار  أنااا  ، ااه صوال أي ت ااا نا يف يش ،تسااتطةع أي تبتاا  ع ةنااا

 ،وادعةنااا خاا ف احلااي طاات  أ ،وت نلنااا ع ةااك  الباحاال صاااا ناذ يف يش

 .وطال طاع أ أنك وأ اذ مب ب خ ي ا 
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وأمااا أنااأ طءنااك يف أياا ينا  ،أمااا أ اانذ ط اا  ا انااا ا  قت ااه وت اارد  ااه

وال عةاا   ،ماا اااي يف قت اك ط اأ عنا  ا  ،اذوا  أي لان قت نا ،نتعا  طةاك

 .عن  الناا

يااا  :ط اااي أول مااا ا تاا أ  ااه أي قااال ، ااأ ت  ااأ عتبااع  ااب أم ساا ةاي

وأساا  ه  ،أقطبااه  رحامهااا :حسااب طي أ اااذ ااااي ب قااري  ل ااري 

ع ةااك  وطي ،وطي يف احلااي أي ن ت ااك  ااه ،وطنااك اااب قت ااع عااثفي ،لاا مائها

ط مااا أ اانذ ط اا  ت اارد ا   ،طنااا قااات نذ  ااهو ال ااند يف اتاااب ا  عاارز وجاال

وال  ،وأماا رجاااذ ل ع طاع ط ساأ منهاا ال يف ق حاع زنا ذ ،  ت ه ط   نااه

 .يف رج ع مةرزانك

 ، ااأ ت  ااأ النلةاا   ااب ع بااع  ااب أم مبااةر  ن اان مااب ااا ا أتاا ا ه

وماع النااا  ،يا مباب  نا  زاشاأ اناتأ أول ماب دب  بةا  عاثفي :وقال

واسااته ذ  ،وقطةبااع ل اارحأ ،حرتااا عاا  اا ااكحتاا  قت تباانه  ،ع ةااه

وح بااا ل اا نةا اخسةسااع  ،حرتااا عاا  اا ااك ،وساا ك دمائهااا (1)ا مااع

واااي تاهراأ ط ااي  ،وااي عثفي خاال أ طانبأ اخاال اااي ل اأ ،وحباهلا

                                                           

 :اطبنع ز ااوق  ت  ه يف ا تل ا ،138ا ر  يف النسخ واا ااا (1) 

 .ص. ولة   يش"واستب ذ ا مع"
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 ،قا  اناتأ أول ماب حسا ه وحباب ع ةاه  اأ ولةاتأ قت اه ،نبأ الااهر ل اأ

 .ط ةا رأيتأ تنع ا    أ

 Qغ ة  اب شاببع واااي ا ماه وقنلاه ا اه وقنعاا يف عا  أ ت  أ اا
نماا ط اأ ي اب   ةاك يف رلاك عاار ياا حساب طي عاثفي قتال ما  : أ قاال

غاا  أنااا يااا حسااب قاا  ظننااا   ةااك يف ضاابه  ،مااان  وال اعتاااار ،يص اار

واااي وا  حنيال الساةا  ،وطينائاه هلاأ ور اه عانهأ أناه   ت اه راض ،قت ته

  ااةاأ و نان أمةاع خا  لبنا  زاشاأ ماب  نا  ي تال احلا  ويبةا :وال ساي

وقاا  ااااي  .ومباويااع خاا  لااك يااا حسااب منااك اباويااع ،زاشااأ لبناا  أمةااع

وأراد  وأج اا  ع ةااه قباال منتااه ،يف حةاتااه Nأ اانذ ناتاا  رساانل ا  

 اأ ااره أي يباايع أ اا   ار حتا  ايت  Nطب أ رلك مب أماره رسانل ا   ،قت ه

 ااأ نااازع عباار حتاا  زااأ أي  ، ااه ااأ دا طلةااه طساا اه سااف ط ت ، ااه قااندا

اال زاؤالص  ، اأ حباب عا  عاثفي حتا  قت اه ،طببل يف قت ه ،رب رقبتهاي 

وقا  جبال ا  السا طاي  ،دمهأ ط ي منرزلاع لاه ماب ا  ياا حساب ق  بذ يف

ط اااي مااب  ،طبباويااع ويل اا تاانل  غاا  حااي ،لاانيل اا تاانل يف اتا ااه ااناارزل

وماا ااااي  ،خطر ماب دا عاثفي    اوا  ماا دا عا ،احلاي لان قت نااذ وأخااذ

 .ا  لةجبع طة أ يا  ن  عب  ااط   اا ك والنبنة  أ س أ
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احلباا    الاااي زاا    :ط ااال Lطاات  أ أ اان محباا  احلسااب  ااب عاا  

سااة نا محباا  النباا  والااه   وتاا  ا  عاا ،واخااراأ  آخرنااا ،أول ااأ   ولنااا

ك أ اا أ يااا و اا ،وأعاا وى طهب ااأ ،اسااببنا مناا  م ااالت  :وساا أ  ااأ قااال

 .مباويع

وماا زاؤالص  ،طناه لببار ا  ياا أزرن ماا شاتبن  غا ذ : أ قال اباويع

 ،ول ااب شااتبتن  وسااببتن  ،شااتبنى وال ساابن  غاا ذ ومااا زااؤالص ساابنى

وعااا اوة  ،و غةاااا وعااا وانا وحسااا ا ع ةناااا ،وسااانص رأي ،ط  اااا مناااك

 .ق يف وح يثا Nا ب 

وريب يف مساج  رسانل مثاا !وطنه وا  لان اناأ أناا وزاؤالص ياا أزرن

مااا قاا روا أي يت  باانا  بثاال مااا  ،وحنلنااا ااهاااجروي وا ناااار Nا  

طاسااببنا مناا  أ ااا اااا   ،وال اساات ب نى  ااف اساات ب نى  ااه ،ت  باانا  ااه

وال تاااا قنا  ،وال ت تبااانا ح اااا ع بتبااانه اابااااونني عااا  (1)ااعةباااني

 .ال دوي ماا طةاكوسا   أ  اك ياا مباوياع طا  أقانل طةاك ط ، باحل نط أ  ه

زاال تب بااني أي الرجاال الاااي شااتبتبنه تاا  ال ب تاان  !أن اا اأ  ااا 

و اايع البةبتان  ؟تببا  الا   والبارز  ،ا تةهف وأناأ ترامهاا مةباا ضا لع

                                                           

 يف الا  . 139ااجتببني، خ ل وجب ها يف ااا ر    ((1
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 ،وأنااأ يااا مباويااع  ااا وىل ااااطر ،ا تااةهف  ةبااع الرضااناي و ةبااع ال ااتو

 .و ا خر  ناار

أقانل ح اا طناه ل اة أ ماع زال تب باني أناف  !أن ا اأ  اا  : أ قاال

ومبااك يااا مباويااع رايااع  Nياانا  اا ر ومبااه رايااع النباا   Nرساانل ا  

وااااؤمنن  Nوتاار  حاارب رساانل ا   ،تبباا  الاا   والباارز  ،رانااا اا

ومبااك يااا مباويااع  Nول ااة أ ياانا أحاا  ومبااه رايااع النباا   ،طرضااا واجبااا

بااك يااا وم Nا حاارزاب ومبااه رايااع النباا   ول ااة أ ياانا ،رانارايااع اا اا

 ،ورااي دعنتااه ،ااال رلااك ي  اا  ا  حجتااه ،رانامباويااع رايااع اا اا

ياار  عنااه  Nوااال رلااك رساانل ا   ،ر رايتااهاوينااا ،ويااا ن أح و تااه

 Nزاال تب بااني أي رساانل ا   ! ااأ أن ا اأ  ااا  .راضاةا يف ااااناحب ا هااا
حااارص  ناا  قرياااع و ناا  الن اا   ااأ  باار عباار  ااب اخطاااب ومبااه رايااع 

سااب   ااب مبااار ومبااه رايااع ا ناااار ط مااا سااب   ااب مبااار و ،ااهاااجريب

و بنااه  وأمااا عباار طرجااع وزاان  اابب أتاا ا ه ،طجاارح و اال جررااا

 عطاان الرايااع غاا ا رجاا  راا  ا   :Nط ااال رساانل ا   ،أتاا ا ه

 اأ ال يرجاع حتا  ي اتو ا   ،ورباه ا  ورسانله اارار غا  طارار ،ورسنله

وعا   ،مهاا ماب ااهااجريب وا نااارع ةه طتبرض هلا أ ان   ار وعبار وغ 

طت اال يف عةنةااه طاارأ مااب  Nطاا عاه رساانل ا   ،شاا ي  الرماا  ينم ااا أرماا 
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 بناااه  [ع ةاااه]  و  ياااثب حتااا  طاااتو ا  االرمااا  ط عطااااه الراياااع طب ااا

وأنااأ ينم ااا  ب ااع عاا و   ورساانله طهاال يساان   اان رجاال  ،(1)وحنلااه

 .Nورجل عاد  ا  ورسنله  ،ناو   ولرسنله
طهاان  ،ول ااب ال ساااي خااائا ،أ أقسااأ  ااا  مااا أساا أ ق بااك  باا  اا

 .يت  أ  ف لة  يف ال   

اسااتع  ه عاا   Nأتب بااني أي رساانل ا   !أن اا اأ  ااا  [ ااأ]

 ،وت  ااأ طةااه ااناااط ني ،اا ينااع يف غاارزوة تباانذ وال سااعطه رلااك وال ارزااه

 ااال ط .ال    ناا  يااا رساانل ا  طاااى   أ  ااا عنااك يف غاارزوة قاار :ط ااال

أناااأ وتاااة  وخ ة تااا  يف أزااا   بنرزلاااع زااااروي ماااب  :Nرسااانل ا  

ماب تانالى ط ا  تانىل "أ اا النااا  : اأ قاال Q أ أخاا  ةا  عا   ،منس 

وماب أحااع  ،وماب أحااعن  ط ا  أحااع ا  ،ومب تنىل ع ةاا ط ا  تانالى ،ا 

ومااب أحاا  ع ةااا ط اا   ،ومااب أحبناا  ط اا  أحاا  ا  ،ع ةااا ط اا  أحاااعن 

 ."أحبن 

                                                           

يف  ةاي ااانا   صعةر ال يف حاار  ن  قرياع، وسةجال اع طنف جر    هزا (1) 

 تنجةه رلك.
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أتب بااني أي رساانل ا  قااال يف حجااع  !أن اا اأ  ااا  [:قااال  ااأ]

أ ااا الناااا طى قاا  تراااأ طااة أ مااا   ت اا نا  باا ه اتاااب ا   :الاانداع

 ،وامناانا  بت اااهبه ،واعب اانا  ب  بااه وحرماانا حرامااه ،طاا ح نا ح لااه

ووالاانا  ،وقنلانا امنااا  ااف أناارزل ا  مااب ال تااب وأحباانا أزاال  ةتاا  وعاانيت

روزأ عا  ماب عاادازأ وط اف   يارزاال طاة أ حتا  ياردا اناوا ،مب واالزأ

 .ع  احلنض ينا ال ةامع

ال هااأ وال  :ع ةااا طاجتا ااه  ةاا ه ط ااال -وزاان عاا  ااناار  - ااأ دعااا 

ال هاأ ماب عااد  ع ةاا طا  يبال لاه يف ا رض  ،مب وااله وعاد ماب عااداه

 اا اأ أن .م باا ا وال يف الساافص ماااب ا واجب ااه يف أساا ل درذ مااب النااار

أنااأ الاائاا  عااب حاانا ياانا  :قااال لااه Nأتب بااني أي رساانل ا   ! ااا 

 .تاود عنه اف ياود أح اأ الغريبع مب وسر ط  ه :ال ةامع

يف مرضااه  Nأتب بااني أنااه دخاال عاا  رساانل ا   !أن اا اأ  ااا 

 ؟ماا يب ةاك ياا رسانل ا  :ط اال عا  Nطب ا  رسانل ا   ،الاي تنيف طةاه

أع ااأ أي لااك يف ق اانب رجااال مااب أمتاا  ضااغائب ال يب ةناا  أى  :ط ااال

 .يب و ا حت  أتنىل عنك

 ،رته النطاااةاحاان ح اا Nأتب بااني أي رساانل ا   !أن اا اأ  ااا 

ال هااأ وال مااب  ،ال هااأ زااؤالص أزاا  وعاانيت :واجتبااع أزاال  ةتااه قااال
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طنااف مثاال أزاال  ةتاا  طااة أ  :وقااال ،رزأ عاا  مااب عااادازأاوانااا ،واالزااأ

 .خل طةها نجا ومب   ا عنها غرنمب د ،اس ةنع ننح

أتب بااني أي أتاا اب رساانل ا  قاا  ساا بنا ع ةااه  !أن اا اأ  ااا 

 .N الناليع يف عه  رسنل ا  وحةاته 
أتب بااني أي ع ةاا أول ماب حاارا ال اهنا  ا هاا عاا   !أن ا اأ  اا 

يَن ﴿طاا نرزل ا  عاارز وجاال  Nن سااه مااب أتاا اب رساانل ا   َااا الوااذل َي يااا َأ

َي اَمنااا ا ال اا
ل وا ِل و اَّللوَ ال  ا َتاا ا اان  َوال َتع   مااا َأََّلاالو اَّللوا َلكا

اا ا َطيتباااول ما رت َ ُا  

يَن  َتاا ل ي َأو ااتان  بلااهل * اْل اع 
اا ا اَّللوَ الوااذل َا اانا اَّللوا ََّلااوالً َطيتبااًا َواتو وااا َرَزَقكا

لااا ا َّل َو كا

نا  َ 
مل  ُ  .(1)﴾ما

ورسانخ  ،وطاال اخطااب ،وع اأ ال  اايا ،واااي عنا ه ع اأ ااناياا

رة نباا زأ اوااااي يف رزاار ال نب بهااأ يتبااني ع اا ،ومناارزل ال ااراي ،الب ااأ

وأنااتأ يف رزاار قرياا  مااب عاا ة أول ااك لبناانا عاا   ،ا  أ ااأ  ااه مؤمنااني

ط شااه  ل ااأ وأشااه  ع ااة أ أن ااأ لبناااص ا  عاا   Nلساااي رساانل ا  

 .ا  أ Nلساي نبةه 

                                                           

 .87: ااائ ة( (1
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 باار طلةااك لت تاا   N زاال تب بااني أي رساانل ا  !وأن اا اأ  ااا 

 :رف طلةاه الرسانل ط االالبن  خرزيبع حن أتااهبأ خالا   اب النلةا  طاناا

رف الرسانل ااال رلاك يناا ،زن ي ال ط عاد الرسانل طلةاك  ا جم مارا 

طهاا  وا   ،ال هااأ ال ت اابع  طنااه :Nرساانل ا   ط ااال ،زاان ي ااال :وي اانل

 .(1)يف  بتك وأا ك طىل ينا ال ةامع

                                                           

 ال ح  نا ز ةأ وأ نورو  أ ن داود الطةاليس ق :ا ب عب  الر يف االستةباب لقا (1) 

انه  : بر طىل مباويع ي ت  له ط ةل Nعنانع عب ا ب  رزة عب ا ب عباا أي رسنل ا  

 ."أشبع ا   طنه ال": Nانه ي ال ط ال رسنل ا   : أ  بر طلةه ط ةل ،ي ال

أخرنا رة   ب محبند وغ ه  اسنادمها عب مس أ قال  :وقال ا ب ا    يف أس  الغا ع

ح  نا أمةع  ب خال  ح  نا شببع  ،وال  ظ ال ب مثن  ،محب   ب مثن  ومحب   ب   ارأخرنا 

 Nانأ ألب  مع الابةاي طجاص رسنل ا   :عب أم  رزة ال ااب عب ا ب عباا قال
طج أ  :ة وقال ارز  طادع يل مباويع قال ى حط طتناريأ خ ا  اب قال طجاص ط ط

ال " :ط ال .زن ي ال :طج أ ط  أ :ويع قال أ قال ارز  طادع مبا ،زن ي ال :ط  أ

 . أ رار له عارا ،أخرج مس أ زاا احل ير  بةنه اباويع "أشبع ا   طنه
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زال تب باني أناف أقانل ح اا طناك ياا مباوياع  !أن ا اأ  اا  : أ قال

وزااا يانا  ،وي انده أخانذ زااا ال اعا  ،انأ تسنن    ةك عا  مال أ ار

ط اااي أ اانذ  ،الراااا  وال ائاا  والسااائي Nط بااب رساانل ا   ،ا حاارزاب

 ؟وأخنذ زاا ال اع  ال ائ  وأنأ يا أزرن السائي ،الراا 

لبااب أ ااا ساا ةاي يف  N ااأ أن اا اأ  ااا  زاال تب بااني أي رساانل ا  

أوهلب حان خارج ماب م اع طىل اا يناع وأ ان سا ةاي جااص ماب  :سببع مناحب

 اأ رصطاه  ،طنقع طةاه أ ان سا ةاي طسابه وأوعا ه وزاأ أي يابط   اه ،ال اا

 .ا  عرز وجل عنه

حةاار حردزااا أ اان ساا ةاي لة رززااا مااب رساانل  ،والثاااى ياانا الباا 

ا  منالنااا وال ماانىل  N والثالاار ياانا أحاا  ياانا قااال رساانل ا  .Nا  

ط بنااه ا  وم ئ تااه  ،لنااا الباارز  وال ل ااأ الباارز  :وقااال أ اان ساا ةاي ،ل ااأ

 .ورسنله وااؤمنني أمبني

والرا ااع ياانا حناان ياانا جاااص أ اان ساا ةاي  جبااع قااري  وزاانازي 

غااةاهأ   ينااالنا   عاارز وجاال وجاااص عةةنااع  غط اااي والةهااند طااردزأ ا 
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لاه يف سانرتن يف ا تاةهف يساب  أ اا سا ةاي  زاا قانل ا  عارز وجال (1)خ ا

 ،أ ةااك  ب ااع يرذ عاا  رأاوأنااأ يااا مباويااع ينم ااا م اا ،وأتاا ا ه ا ااارا

 .وع  رأيه ودينه Nوع  ينم ا مع رسنل ا  

لوااها ﴿واخااام  قاانل ا  عاارز وجاال 
ل
ََ ااَل  َي َمع كا فااًا َأ   َيب لا اا   َ ْ  (2)﴾َوا

ط بنااه ا  لبنااع  N ران قااري  رساانل ا اوتاا د  أنااأ وأ اانذ وم اا

 .شب ته ورريته طىل ينا ال ةامع

                                                           

ن  ََل  َينالا ا  َردو اَّلل وَ : ﴿26تباىل يف ا حرزاب:  هطشارة طىل قنل( (1
وا بلَهي ظلهل يَن َكَفرا

الوذل

تاَل  َل نلنَي ال  مل  ُ ًا َوَكَفى اَّللوا اْل ا وزاا يف غرزوة ا حرزاب وأما الثانةع مب السنرتن ط  نه  ﴾َخْي 

ةَ ﴿ :24ال تو  :نله تباىلااأراد ق ن  بلَبن نل َمكو ن  ََلن ها َيكا
ن  َوَأي  ل ان  ََلن كا ََ

ي َكفو َأي  ل َ  الوذل ﴾ َو ها

رامل ﴿ -ِ  ق له تعا  - جل ل احل َ ن  ََلنل اْل َس  وكا وا َوَص ي يَن َكَفرا
نا الوذل فيع وزاا يف ا ﴾ها

حةر طي أ ا س ةاي وعةةنع  ب حاب  ،ط ةا ااي يف احل ير اضطراب واضو .احل يبةع

ت لة ا  صاانا يف حنن مس بن وق  أعط  رسنل ا  ال واح  منها مائع  ب  مب ال  

 ب حاب يف أخا عجنز مب عجائرز زنازي سهف مب الغنةبع شاي  ل  نهبأ وق  ااي لبةةنع

 .493- 490   2 ة ا ب ز اا ج مب ال  ي راجع س

 .25: ال تو( (2
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والسادا يانا ا حارزاب يانا جااص أ ان سا ةاي  جباع قاري  وجااص 

ال ااادة وا تباااع  Nعةةنااع  ااب حاااب  ااب  اا ر  غط اااي ط بااب رساانل ا  

 :ط اال ؟ياا رسانل ا  أماا يف ا تبااع ماؤمب :والساقع طىل يانا ال ةاماع ط ةال

وأمااا ال ااادة ط ااة  طااةهأ مااؤمب وال  ب ا تباااعال تاااة  ال بنااع مؤمنااا ماا

 . ة  وال ناج

ر رجا  ساببع اوالسا ع ينا الثنةاع يانا شا  عا  رسانل ا  ا ناا ع ا

ماانهأ مااب  ناا  أمةااع ومخسااع مااب سااائر قااري  ط بااب ا  تبااارذ وتباااىل 

 .مب حل الثنةع غ  النب  وسائ ه وقائ ه Nورسنله 

ةاي دخال عا  عاثفي حان  أ أن ا اأ  اا  زال تب باني أي أ اا سا 

 ؟يااا ا ااب أخاا  زاال ع ةنااا مااب عاان :ط ااال N نيااع يف مسااج  رساانل ا  

ط ال أ ان سا ةاي تا اولنا اخ طاع طتةااي  نا  أمةاع طنالااي ن ا   ،ال :ط ال

 .(1)أم س ةاي  ة ه ما مب جنع وال نار

وأن ا اأ  اا  أتب باني أي أ اا سا ةاي أخاا  ةا  احلسان حان  نيااع 

يااا ا ااب أخاا  اخاارج مباا  طىل   ةااع الغرقاا  طعاارج حتاا  طرا  :عااثفي وقااال

الاااي انااتأ  !يااا أزاال ال باانر :تنساار ال باانر اجاانه طااااح  اا ع  تاانته

                                                           

 .87   4راره ا ب عب  الر يف االستةباب  ايل اإلتا ع ج ( (1



 يف   ار ا ننار Qإلماا احلسب ا ................................................................. 158

 

قابو ا   :ط اال احلسان  اب عا  ،تاار   يا ينا وأناتأ رماةأ ،ت ات ننا ع ةاه

 اأ نان يا ه وترااه ط انال الانبفي  اب   ا  أخاا  ،وقابو وجهاك ،شةبتك

طهاال تسااتطةع أي تاارد  ،طهاااا لااك يااا مباويااع (1)ينااع هل ااك ةاا ه ورده طىل اا 

وماب لبنتاك ياا مباوياع أي أ ااذ أ اا سا ةاي اااي  اأ أي يسا أ  .ع ةنا شاة ا

 ،مبااروف مااروي يف قااري  عناا زأ تنهاااه عااب االساا ا طببثااأ طلةااه   اابر

ووالذ  ،ومنهااا أي عباار  ااب اخطاااب والذ ال اااا طعنااأ  ااه .وتااا ه

 ،Q اأ أعااأ ماب رلاك أناك قات اأ ع ةاا  ،عثفي طن اأ  ه ريا  ااناني
ومااب  ،عاا  أماار زاان أوىل  ااه منااك ،ط اا ه وع بااهووقاا  عرطااأ ساانا  ه 

وأرقااأ  ،غاا ذ عناا  ا  وعناا  الناااا وال دنةااع  اال أوحاا   الناااا ع اانة

طباال مااب ال يااؤمب  ،دماااص خ ااي مااب خ ااي ا   عاا عك واةاا ذ و ن ااك

 ،رص  طىل ب مثاان  ط ااف   ااش ال تاااب أج ااه ،وال ع اا  الب اااب ، ااباااد

 .وع  طىل خ  من    وا  لك  اارتاد

ومااا أمساا أ عنااه مااب مساااويك  ،طهاااا لااك يااا مباويااع خاتااع

وأمااا أنااأ يااا عباارو  ااب عااثفي ط ااأ  .ط اا  ارزااأ  ااه التطنياال ،وعةن ااك

                                                           

عثفي اخ طع أاثر مب عرشيب سنع،  حن ويل Qطةه غرا ع حةر طنه ااي ل  سن  ((1

   ك لنال النبفي  ب    ؟ دأ ن س ةاي واةا نن ي ه واةا اا ط ةا اجنه
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طااءنف مث ااك مثاال الببنضااع طر  ت ااب ح ة ااا حلب ااك أي تتبااع زاااه ا ماانر

ماا  :ي أنارزل عناك ط الاأ هلاا النع اعاستبسا   طااى أريا  أ :قالأ ل نع ع

وطى وا  مااا شاابر  أنااك  ؟ط ةااا ي ااي عاا  نرزولااك ،شاابر   نقنعااك

طي  .حتسااب أي تبااادي يل طة ااي عاا  رلااك وطى اجةبااك يف الاااي ق ااأ

أو  ساانص  ؟Nأو تباعاا ه مااب رساانل ا   ؟ساابك ع ةااا أ اان ا يف حساابه

طاااي ق ااأ  ؟أو رغبااع يف الاا نةا ،أو  جاانر يف ح ااأ ؟ اا ص يف االساا ا

ر دماا   ات  اوأماا قنلاك طي ل اأ طةناا تسابع ع ا ،واح ة منها ط ا  ااا أ

طااي ا  ورسانله قات هأ ولبباري لة ات ب ماب  نا   ،مرشا   ن  أمةاع  با ر

ر  اأ ي تال ماب  نا  أمةاع تسابع ار و   اع  با  تسابع ع اازاشأ تسبع ع 

ر يف ماانحب واحاا  ساان  مااا قتاال مااب  ناا  أمةااع ال ار وتساابع ع اااع اا

طرا   اااش ولااا  الااانزغ  :قاااال Nطي رسااانل ا   .عااا دزأ طال ا   اراااا

واتا ااه دغاا   ،وعباااده خاانال ،   اان رجاا  أخاااوا مااال ا   ةاانهأ دوال

طاءرا   غانا أر بفئاع  ،را ح اأ ع اةهأ ال بناع وهلاأاطءرا   غنا    فئع وع ا

ط قباال احل ااأ  ااب أم  ،ومخسااع وسااببن ااااي ز اهااأ أرسع مااب لاانذ  اارة

اخ  اانا  Nط ااال رساانل ا   ،وزااأ يف رلااك الاااار وال اا االبااا  



 يف   ار ا ننار Qإلماا احلسب ا ................................................................. 160

 

ومااب  Nورلااك حاان رازااأ رساانل ا   ،طاااي الاانزغ يساابع (1)أتاانات أ

يب ك  با ه مانهأ أمار زااه ا ماع يبنا  يف اانااا طسااصه رلاك وشاي ع ةاه 

رٍ ﴿طاا نرزل ا  عاارز وجاال يف اتا ااه   َشااه 
اان  َأل اافل

ٌ مل  َخااْي 
رل اا   ََ ط شااه   ﴾َلي َلااةا ال 

شه  ع ة أ ما سا طان أ  با  قتال عا  طال ألاا شاهر التا  أج هاا ل أ وأ

وأمااا أنااأ يااا عباارو  ااب البااا  ال ااانل ال باان  .ا  عاارز وجاال يف اتا ااه

وطناك ولا   عا  طاراع  ،أول أمارذ أماك لبغةاع ،طءنف أناأ ا ا  ،ا  ن

 ،طت اابااأ طةااك رجااال قااري  ماانهأ أ اان ساا ةاي  ااب حاارب ،م اانذ

 ،ر  اب احلاارجم ا اب ا ا ةاوالن ا ،ي  اب احلاارجموعاثف ،والنلة   ب ااغا ة

طغ ابهأ ع ةاك ماب  ان قاري   ،والبا   اب وائال ا هاأ يارزعأ أناك ا ناه

 ااأ قبااأ خطةبااا  .وأعابهااأ  غةااع ،وأخبااثهأ منااابا ،أ مهااأ حساابا

طي محبا ا رجال أ ان ال  :وقاال الباا   اب وائال ،أناا شاانل محبا  :وق أ

ِل و شااولَئَك ﴿  تباارذ وتبااىل طا نرزل ا ،ط ان قا  ماا  ان طاع رااره ،ول  لاه

ب ااَ ا 
ااَ  األ  تاا تةهأ يف  ،  طىل عباا  قااة  لط اا  البغةااعاط انااأ أمااك   اا ﴾ها

 اأ اناأ يف اال م اه  ي اه  رسانل  ،دورزأ ورحااهلأ و طاني أودياتهأ

 ااأ انااأ يف أتاا اب  .ا  عاا وه أشاا زأ لااه عاا اوة وأشاا زأ لااه ت ااايبا

                                                           

 طراجع. 6نا أقنال أ، خ ل. وق  مر ت ر اخر   اح ا ((1
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ارج طىل احلب ااع يف اإلشاااحع وااهاارج اخاا ،الساا ةنع الااايب أتاانا النجااايش

ط ااان اا اار  ، اا ا جب اار  ااب أم حالاا  وسااائر ااهاااجريب طىل النجااايش

 ،وخةاا  ساابةك ،وجباال جاا ذ ا ساا ل وأ طاال أمنةتااك ، ااك ص االساا

وا بااع ا  زاا   ،وأااااب أحاا و تك وجباال ا بااع الااايب ا ااروا الساا  

أ ع ةااه ط نااأ يااا ق ةاال احلةاااص والاا يب أهلباا ،وأمااا قنلااك يف عااثفي .الب ةااا

قت ااه  [خاار]ط ااف أتتااك  ،نااارا  ااأ زر ااأ طىل ط سااطن تاان ا  ااه الاا وائر

ولساانا  ،حبسااأ ن سااك عاا  مباويااع طببتااه دينااك يااا خبةاار  اا نةا غاا ذ

زاشااأ يف   ال نباتبااك عاا  حبنااا وأنااأ عاا و لبنااو ،ن نمااك عاا   غ اانا

 سااببن  ةتااا مااب شاابر  Nوقاا  زجاان  رساانل ا   ،اجلاز ةااع واإلساا ا

 ،ال هااأ طى ال أحسااب ال اابر وال ينبغاا  يل أي أقنلااه :Nا  ط ااال رساانل 

 اأ أناأ ياا عبارو اااؤ ر  .لبناع [ألاا]طالبب عبرو  ب البا    ال  ةاأ 

ورح اأ طلةاه رح تاك  ،دنةا غا ذ عا  ديناك أزا يأ طىل النجاايش اهلا ايا

و  تنهاك ا وىل عاب الثانةاع اال رلاك ترجاع مغ انال حسا ا تريا   ،الثانةع

ط ااف أخطاا ذ مااا رجاان  وأم ااأ أح ااأ  ،جب اار وأتاا ا ه ااالك زاا ذ 

ا  مااا  طاان ،وأمااا أنااأ يااا ولةاا   ااب ع بااع .عا  تاااحبك عاافرة  ااب النلةاا 

وقتاال أ اااذ تاارا  ،ألنمااك أي تاابغض ع ةااا وقاا  ج اا ذ يف اخباار  فناان

ر ايااا  مااب اأا اةااا تساابه ط اا  ساافه ا  مؤمنااا يف ع اا ، ةاا ه ياانا  اا ر
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ناًا َكَمان  ﴿نل ا  عارز وجال وزان قا ،وسفذ طاسا ا ،ال راي
مل  ُ َأ َفَمان  كااَ  ما

و َ  ااَت ا ااًَا ال َيس 
ااٌق بلنََباا ٍ َفَتَبيونااا ا َأ   ﴿وقنلااه  (1)﴾كاااَ  فاسل

ن  فاسل ِل   جاااَءكا

نيَ  اتان  واادلمل ابلحا ا ََلال ماا َفَعل  ماًا بلَجهاَلاٍة َفتاال  يبا ا َق  
وماا أناأ وراار  (2)﴾تاالل

 .(3)راناي :ت نريع ي ال لهوطنف أنأ ا ب ع ة  مب أزل  ،قري 

ا  مااا اسااتطاع ح  ااع والاارز    طاان ،وأمااا زعبااك أنااا قت نااا عااثفي

ولاان  ؟ط ةااا ت نلااه أنااأ ،وعائ ااع أي ي نلاانا رلااك لباا   ااب أم حالاا 

                                                           

 .18: السج ة( (1

 .6: احلجرا ( (2

يف رار ال اع: انه اا ااي النلة   ب ع بع  118قال ا ب اجلنزي يف التاارة    ((3

 ت  ينما هبأ وزن س راي ال جر أر با، طجاص الناا طىل عثفي 26والةا ع  ال نطع سنع 

لنل ه  ، ط ال ع طرم  عثفي السنط طىل ع  وقال له ح ه ،خبروشه وا عن ه أنه بب ا

ط ال لبب  ا   ب  ،طامتنع احلسب وقال لةتنىل حارزا مب تنىل قارزا ،احلسب قأ ط  ه

ن سه ودنا مب النلة  طج  ه  Qط خا السنط ع   ،جب ر قأ طاج  ه طامتنع تنقةا لبثفي

ط ف سبه النلة  قال له ع ةل  ب أم (.ار  فننأقنل لب ه ااي السنط را رنبن طا)أر بن 

ألسأ ع جا مب أزل ت نريع قريع  ن ؟:يا طاسي ما تب أ مب أنأ :حال  وااي حارضا

 .ع ا وال جني مب أعفل ا ردي ااي أ نذ  نديا منها
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 ،ساا لأ أمااك مااب أ اانذ طر تراااأ راااناي ط لااا تك  ب بااع  ااب أم مبااةر

ك وأماك ااتسأ  الك عن  ن سها ساناص ورطباع ماع ماا أعا  ا  لاك و  ةا

 اأ أناأ ياا  .وماا ا   اا ا ل ببةا  ،مب الباار واخارزي يف الا نةا وافخارة

 ؟ط ةاا تسا  ع ةاا ،أاار يف اااة د  اب تا ع  لاه النسا  -وا   -ولة  

ول اا   ،لااه  ولاان اشااتغ أ  ن سااك لبةنااأ نساابك طىل أ ةااك ال طىل مااب تاا ع

 .يا  ن  أ نذ وا  أ ا وأخبر مب ع بع :قالأ لك أمك

ا  مااا أنااأ   اااةا  طاان ،أنااأ يااا عتبااع  ااب أم ساا ةاي وأمااا

 ،وال ب ع اا  ،ومااا عناا ذ خاا  يرجاا  ،وال عاقاال ط عاتبااك ،ط جاو ااك

 نااك عناا ي لسااأ    اان  ،ومااا انااأ ولاان سااببأ ع ةااا  غااار  ااه ع ةااك

ول اب ا  عارز وجال  ،طا رد ع ةاك أعاتباك Qلبب  عب  ع   اب أم حالا  

 نااأ رريااع ا ائااك الااايب رااارزأ لااك و  ةااك وأمااك وأخةااك  اارتاااد ط

اَبٌة ﴿ :ا  يف ال راي ط ال َلاٌة واصل َياًة * َلامل ال واارًا َّلامل ٍ * َتال  ان  ََلاني 
اَى مل تاس 

ن  جا لٍ ﴿ -طىل قنله  -﴾ اولَيةٍ 
 .(1)﴾مل

طهاا  قت ااأ الاااي وج تااه عاا  طراشااك  ،وأمااا وعةاا ذ طياااي   اات 

ااي  اك  ولا زا حتا  ألوبااك يف ،مع ح ة تك وق  غ باك عا  طرجهاا

                                                           

 .3: الغاشةع( (1
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وياا  لااك لاان شااغ أ ن سااك  ط اا   اا رذ منااه انااأ  (1)ولاا ا لااة  لااك

 .طر تسنمن  ال تل وتنع ى  ه ،و الك حريا ،ج يرا

واشاانذ زاان  ،وال ألنمااك أي تساا  ع ةااا وقاا  قتاال أخاااذ مبااارزة

عا  أيا  ف ناار  [ا ]و رزة  ب عبا  ااط ا  يف قتال جا ذ حتا  أتا مها 

وأمااا ( 2)[Nن اا  عبااك  اا مر رساانل ا  و]جهاانأ وأراقهااف البااااب ا لااةأ 

ط بباار ا  لاا ب رجنهتااا طاااي يل طةهااا ا تبسااا ومااا أنااأ  ،رجااائ  اخ طااع

وأشا  ح بااا  ، اردا عا  ا   ناا  أخةاك وال خ ة اع أ ةاك  ي أخااذ أاثار

                                                           

رص عن ما ياار زاا ال  ا: حت  قال ن 115وزاد ا ب اجلنزي يف التاارة    (1) 

  احلجاج يف رلك:

 نب ااااأ عتبااااع زة تااااه عرسااااه

 

 لااااا اقه اهلااااايل مااااب حلةاااااي 

 أل اااه مبهااا يف ال ااراع ط ااأ ي ااب 

 

 ط ااا  وأمساااك خ اااةع النساااناي 

 ال تبتاابب يااا عتاا  ن سااك حبهااا 

 

 اي النسااااااص حبائااااال ال اااااةطاي 

 
 

 ف نيه وطن ب أم س ةاي وزن أخن مباويع ال ما  ن الب متن ال يناس  عتبع(  (2

واحل أ  ب أم البا   ،يناس  النلة   ب ع بع أخا عثفي  ب ع اي المه أرو   نأ اريرز

 .وعأ النلة   ب ع بع هباا السب  ،حري  رسنل ا  ولبةنه عأ عثفي ح ة ع
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عاادع النااا ويب ارزأ  ،وح ا  ماا لاة  لاه   زال ،إلراقع دماص ااسا بن

طي ع ةااا ااااي ب قااري   :وأمااا قنلااك .بويب اار ا  وا  خاا  ااااااري

وأمااا أنااأ يااا مغاا ة  .وال قتاال ما نمااا ،ا  مااا ح اار مرحنمااا طاان ،ل ااري 

وأناأ الارزاى وقا   ولنبةاه م ااب ،ول تا اه نا اا ، ب شاببع طءناك   عا و

وشااه  ع ةااك الباا ول الااررة ا ت ةاااص طاااخر  ،وجاا  ع ةااك الاارجأ

ورلاك ااا أعا  ا  لاك  ،روالاا ن  ا غاالة ،ودطع احلاي  الباحال ،رمك

 (1)ولبااااب افخاارة أخاارز  ،مااب البااااب ا لااةأ واخاارزي يف احلةاااة الاا نةا

حتاا  أدمةتهااا وأل ااأ مااا يف  Nوأنااأ رض ااأ طاحبااع  نااأ رساانل ا  

وانتهااااا  ،وخمال ااع منااك  مااره ،N طنهااا اسااتاالال منااك لرساانل ا  

وا   ،اجلنااعأنااأ سااة ة نساااص أزاال  :Nوقاا  قااال هلااا رساانل ا   ،حلرمتااه

                                                           

 طجاص أر بع 17طشارة طىل زنا مغ ة  ب شببع   ا مةل وااي والةا ع  ال نطع سنع ( (1

وناطع  ب احلارجم وشبل  ب مبب  وزياد  ب عبة  طىل عبر ط ه  أ ن   رة  :مب ال هند وزأ

عنه  أرغبته يف أي ال عرز  ااغ ة ط رالث  ع ا ول رصرا وت    االخر  ب  ما أطهبه عبر 

احلااأ يف ترمع ااغ ة يف  اوال اع م هنرة أخرجه .احل  وح  الث  ع ا ول ح  ال اف

 .448   3ااست رذ ج 
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 (1)طباا ي الث  ااع .وجاعاال و ااال مااا نط ااأ  ااه ع ةااك ،مااا ذ طىل النااار

أا سانص  ا ص يف  Nأا  با ا ماب رسانل ا   ،سببأ ع ةاا أن ااا ماب حسابه

طي ق ااأ هبااا ط اا  اااا أ  ،أا رغبااع يف الاا نةا ،أا جاانرا يف ح ااأ ،االساا ا

 .واا ك الناا

أت اا  وأن اا  مااب  طباا  وا  ؟أتاارزعأ أي ع ةااا قتاال عااثفي ما نمااا

ا  ماا أناأ  طان ،قتال عاثفي ما نماا ولبباري طي اااي عا  ،الئبه يف رلك

ومااا زالااأ  ،رته حةااا وال تبااابأ لااه مةتااااطااف نااا يشصمااب رلااك يف 

و ةااأ االساا ا حتاا   ،تتبااع البغايااا وحتةاا  أماار اجلاز ةااع ،الطااائا دارذ

طهاان  وأمااا اعناضااك يف  ناا  زاشااأ و ناا  أمةااع .[مااا ااااي]ااااي يف أماا  

وقاانل أتاا ا ك يف  ،شاا ي اإلمااارة وأمااا قنلااك يف ،ادعااااذ طىل مباويااع

ر أر بفئااع ساانع ومنساا  اط اا  م ااك طرعااني مااا ،اا ااك الاااي م  تباانه

وزاان م اك ا  يبطةااه الاار  ،نبةاااي مرسا ي ي  ةاااي مااا ي  ةااي Lوزااروي 

اان  ﴿ :وقااال ا  عاارز وجاال ،وال اااجر ت نَااٌة َلكا
ي َلَعلوااها فل رل َوَمتاااٌل ِل   َو ِل   َأد 

                                                           

ا ا يف   صوسةج "طب ي الث  ع"ح ا حت  ياو ل الث  ع ا خ ة واالاازر جب( (1

 رلك مب ااانا ر ه ا .
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اانيٍ  َا ا فليهااا وَ ﴿ :وقااال (1)﴾َّلل فليهااا َفَفَساا َ وااا ما   َيااًة َأَمر  ااَك َقر 
وااا َأ   ها لل ِلذا َأَرد 

ْياً  مل واها َت   ر  لا َفَ مو   ََ  .(2(﴾َفَحقو ََلَلي َها ال 

بليثلاانَي ﴿ :وزاان ي اانل ،طاان ض  ةا ااه Q ااأ قاااا احلسااب  ََ ل 
بليثاااوا لل اْل َ

بل  ََ ل 
بليثااا َ  لل أنااأ وأتاا ا ك زااؤالص  :زااأ وا  يااا مباويااع ﴾يثاااول َواْل َ

وااا ﴿وشااةبتك 
َ  َّل ؤا ااَاو ااَك ما

لنويتباااول أاولئل
لنويتبلاانَي َوالنويتبااا َ  لل

َوالنويتباااوا لل

ينٌ  ٌِ َكاارل ز  ٌَ َورل ااَر
فل اان  َمه  َْا َا لااا َ   زااأ عاا   ااب أم حالاا  وأتاا ا ه  (3)﴾َي

 ،وماا جنةاأ ،اسابأ يا اذرن و اال ماا " : اأ خارج وزان ي انل .وشةبته

لاك وهلاأ ماب اخارزي يف احلةااة الا نةا والباااب ا لاةأ يف  وما قا  أعا  ا 

 ،وأنااتأ طاااوقنا و ااال مااا قاا  جنةااتأ :ط ااال مباويااع  تاا ا ه ."افخاارة

 ،وال اجانأ طال ع ةاك ،وا  ماا رقناا طال ااف رقاأ :ط ال له النلة   اب ع باع

( 4)طهاال ؟تااا نا مااب الرجاالأ  أقاال ل ااأ طن ااأ لااب تن :ط ااال مباويااع

وا  مااا قاااا  ،رتأ مااب الرجاال طر ط اا  أاأحبتباانى أول ماارة أو انتااا

                                                           

 .111: االنبةاص( (1

 .16: االرساص( (2

  .26: الننر (3)

 طه  ظ. ((4
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ط اة  طاة أ خا  الةانا وال  ،ومهباأ أي أساطن  اه ،حت  أظ أ ع  البةاأ

 . ب  الةنا

وسااابع مااارواي  اااب احل اااأ  اااف ل ااا  مباوياااع وأتااا ا ه  :قاااال

ع يف ط تااازأ طنجاا زأ عناا  مباوياا Lاااااانروي مااب احلسااب  ااب عاا  

 ،قاالنا قا  اااي رلاك ؟البةأ طسا هلأ ماا الااي   غنا  عاب احلساب وزع اه

 ، ساابنه و ساابب أ اااه ا  ر نى رلااك طااناطهاا  أح اا :ط ااال هلااأ ماارواي

  ي تاك  :وال انا ط اال مباوياع ، اه اإلمااص والببةا   وأزل البةأ سابا تغنا

ط رسال  :ط اال مارواي ،وزأ يب بني ماب مارواي  اار لسااي وط ا  ،صيش

ط اف جااصه الرسانل  Lط رسال مباوياع طىل احلساب  اب عا   ،لةه يا مباوياعط

وا  لاا ب أعاااد ال اا ا  ؟مااا يرياا  زاااا الطاغةااع مناا  :Qقااال لااه احلسااب 

  . وقري مسامبه ما يب   ع ةه عاره وشناره طىل ينا ال ةامع

عاا  حااالتهأ  ،ط ااف أي جاااصزأ وجاا زأ  ااااج   Qط قباال احلسااب 

طب ا   .ر مبهاأ يف زااا النقاأا  أي مارواي قا  ح اغا ،الت  تراهأ طةها

 اأ  ،رير ماع مباوياع وعبارو  اب الباا احت  ج ا  عا  السا Qاحلسب 

لساأ أناا أرسا أ طلةاك ول اب  :قاال ؟  أرسا أ طيل :قال احلساب اباوياع

 .مرواي الاي أرسل طلةك
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ومااا  :ط ااال ؟أنااأ يااا حسااب السااباب رجااال قااري  :ط ااال ماارواي

 اه اإلمااص    سابنك وأ ااذ وأزال  ةتاك سابا تغنا وا  :ط ال ؟الاي أرد 

ط ساأ أناا ساببتك  ،أماا أناأ ياا مارواي :Lط ال احلسب  ب عا   ،والببة 

ول ااب ا  عاارز وجاال لبنااك ولبااب أ اااذ وأزاال  ةتااك  ،وال سااببأ أ اااذ

ياانا ال ةامااع عاا  لساااي نبةااه  ومااا خاارج مااب تاا   أ ةااك طىل ،ورريتااك

 .N(1)محب 
ر زااه ال بناع ماب اأناأ وال أحا   اب ح ا ماا تن ار !وا  يا مارواي

وماا زادذ ا  ياا مارواي  اف خنطاك  ،لاك و  ةاك ماب قب اك Nرسنل ا  

ََ اْل َل عا َوااَة ﴿ :ي اانل ،تاا ن ا  وتاا ن رساانله ،طال حغةانااا اباا ا ااَجَر َوالشو

                                                           

اإلتا ع  جر يفحلبا  ومرواي يف ت به، رو  ا ب لبب رسنل ا  احل أ  ب أم ا ((1

يا رسنل ا   :وزن ي بب احل أ  ب أم البا  ط النا دخل ع ةه أت اب رسنل ا  :قال

ورو  يف  .ط  و يف وجه  ،دخل ع  شي اجل ار وأنا مع زوجت  ط نع :قال ؟ماله

أما أنأ يا مرواي ط شه  أي رسنل ا  لبب أ اذ وأنأ يف  :ح ير لبائ ع أ ا قالأ ارواي

حب ا  ا ب سب  وغ  رلك وتر  مثل رلك يف االستةباب وأس  الغا ع و :أقنل ،ت به

 .مب ات  الناجأ
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ياوااًا َكبلااْياً  ه  ن  ِلالو طا ها ياا ا ن  َفااام َي ل ها فا اا ت ََ  َووا
ا ل اار  َا  ال 

يااا ماارواي  وأنااأ (1)﴾يفل

طن اا  مباويااع  ،Nورريتااك ال ااجرة اا بننااع يف ال ااراي عااب رساانل ا  

طاان ض  ،يااا  ااا محباا  مااا انااأ ط اشااا :طنضااع ياا ه عاا  طااأ احلسااب وقااال

طت اارن ال اانا عااب ااج اا   غااةظ وحاارزي  ، ن ااه وقاااا وخاارج Qاحلسااب 

 .(2)وسناد النجنه

ظهرناا أناه عا   نااص ااجارد والبااص ل تب ياع أي أ "رنا  اهاط اا" : ةاي

عا   نااص  "حتا  تا ن لاك طةاه"قنلاه  ،راقارص عب   نغ ال افل أو م اا

 .ورتبل ااب نا ،ااجهنل

و ال ااأ  ،ال ناااص والرحاال والناحةااع :"اجلناااب"وقااال ال  وزا ااادي 

ولاا  يف  ،ر طاارا حاانع اجلناااب ساا   ال ةاااداو ال ساا ،را  اجلناا 

 .أي  انبع أز ه [ ال رس]جناب قبةو 

                                                           

 .60: االرساص( (1

 . أقنل وق  رار ال اع  ن ن اخر يف143 -طىل  - 137راجع االحتجاج   ( (2

 أ  ،وأسن زا طىل أزل الس  116- 114تاارة خنا  ا مع لسبر ا ب اجلنزي   

ااثال   زؤالص عب اتاب ون ل اث ا مب مثال  119- 116بح غري  أل اظها مب 

 .محب  ال  ب  طراجع هل اا  ب
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طباا   ارامااع "قنلااه  ،مااب الساابن  ببناا  الرطبااع "يتسااام "قنلااه 

ر اال  حااع  ال ساا "ال يف ق حااع زناا ذ" :قنلااه ،أي طباا   مااا رعنزااا "ا 

وزاا  انايااع عااب التاا    يف اا ااك  ،اسااأ مااب اقتاا اح النااار و ااال تو ل باارة

اناياع عاب انناه أط ال ماب  "رج اع ااةارزاي"واستعراج ا مانر  االنار و 

أي م اا   ااه انايااع عااب  "مااب دب  بةاا  عااثفي"قنلااه  ،غاا ه يف ال اافال 

 "وااثاااورة" ، الت ريااك الباانض وااثاال "واخطاار" ،السااب  يف طظهاااره

 .وي ال خةبنا  اا اي أي أقامنا ،اانا بع واانازعع

زاااا طشااارة طىل غاارزوة خةاار وطةااه  "قرياااع و ناا  الن اا " :Qقنلااه 

ينااع طال أي ي ااال أحاا مها أي قرياااع والن اا  اانااا مااب  ااند اا  :طشاا االي

والثااى أي ساب   اب مباار جارح يانا ا حارزاب  ،لبل  ب هأ حل انا خةارا

والاااازر أنااه  ،و  يبااي طىل غاارزوة خةاار ،ومااا   باا  احل ااأ يف  ناا  قرياااع

يف ت اك النقاائع مةباا طاشاتبه  Qع ةه السا ا اااي أشاار طىل ماا ظهار مناه 

 .و  يردزاأي   يبطا الرايع  "و  يثب" :Qقنله  ،ع  الراوي

شااجر عااااا أو زاا  البنساا  طرا  :الغرقاا  :وقااال ال  وزا ااادي

 ، ة اا ينااع  نااه ااااي منبتهااا انتهاا  ةااع الغرقاا  م اار [و]عاااأ وهبااا ساابنا 

 ،ورياا  اانااني حاانادجم الاا زر أو اااان  ،والناان جاااب طةااه قاانة وج اانة
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ي ااال أوحاا تن   ،(1)لب اانة أي ترااا  أماارا عاا  غاا   ةااايا :وقااال اجلاانزري

 .أي أمرا م تبسا انته  [وع نة] نة وع نة ع

 .أو م ش ت   ،وال نذ أزني اا ش

زاارج الناااا  رجااني  :قااال ال  وزا ااادي ،"وااهاارج" :Qقنلااه 

ويف  ،وال اارا جاار  وطنااه اهاارج ابناار ،وقباانا يف طتنااع واخاات ط وقتاال

 بااض النسااخ وااهجاار طة ااني عط ااا عاا  النجااايش  اا ي ي ااني مااا را 

أشااط   ماه وأشااط دماه أي عرضاه ل  تال  :هلجارة وي االمةبةا أي أزال ا

أو  ااال تو  ،ر أي اجتهااادذ وساابةكا ال ساا "وجباال جاا ذ" Qقنلااه 

 :ر ال ااص وطاتو الا ااط ساطن   سا :وقاال اجلارزري .وزن احلاظ والبعاأ

 ،وأا   دزااا  ةااأ اا اا ا ،راال اانرة اابروطااع مااا  اان ا ردي وديااار مااا

والبناقاا  ااامنمااع رارزااا  ،لاا زروالاا وائر رصوف الرزماااي وحاانادجم ا

أااار يف " Qقنلااه  ،ل تبناا  "لاان" "ولاان ساا لأ" Qقنلااه  ،يف  بااع البةاااي

                                                           

وزن ا ظهر، طاي  "ع  غ   ةا " 2427وىف الا اح الطببع ا خ ة   (1) 

ومنه قنله تباىل  ،عب ه أو د ره لة  : ةأ االمر :ي ال ،اال  ا اسأ مب  ةأ  البةا

َبيتتا َ  ما ال َير ىض﴿ ن  ِلذ  يا َ  َمَعها ، وز اا يف النسخ ول ب ،أي ي  روي وي  روي ﴾َوها

 .وهلا وجه ،اف يف الا   "ع  غ   ةاي"ال امنا  نسعع
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ط ةاا ت اني ا ناه أو أناأ أاار ماب  ،أي انأ أاار سانا ماب ع باع "ااة د

واحلاااةا  ،أي ت ااني ا نااه طءنااه يف وقااأ مااة دذ   ي ااب يف سااب الرجااال

 ،اانااا مهااا الباعثاااي عاا  رلااكأي  "عاا  أياا  ف" Qقنلااه  .اا  ااأ الب اال

 "طباا ي الث  ااع"قنلااه  ،وا نااه ااااي ي يااه طااا ا ،حةاار اختااارا اا ات ااع

الاااازر طباا ي اخبسااع ويب ااب أي ي ااال عاا  الث  ااع ا خاا ة واحاا ا 

 باا  رااار  Qأو ي ااال طنااه  ،لت ارهبااا أو ا ولاان واحاا ا وااااا افخااريب

 .الث  ع رار أمريب اخريب

أي انأ دائف يف الطائا تتبع الارزواى  "ئا دارذطف زالأ الطا" Qقنله 

واااراد  اا م  الرزمااي  (1)حت  ج أ منه أم  ،عن  ت ك احلروب والغرزوا 

 ماع" ببن   "طىل"رتبل أي ي ني  ،ال ري   ازا قنله طهن ادعااذ طىل مباويع

ورتبل أي ي ني ع  الت بن أي داعةاا  ،أي ال ي ع  زاا طال أنأ ومباويع "

وال يببا  أي ي اني أتا ه دعاااذ طرزيا   اهلبارزة ماب  ،نتبةا طىل مباوياعأو م

 .(2)النساخ والرزعل  الت ريك الن اط

                                                           

 أي ااي يف "حت  ااي يف أم  ما ااي"ق  عرطأ أي الا ةو ما يف  بض النسخ  ((1

 .عنك احل  ماانبع أأم  شهادة زؤالص ال هند  رزناذ ل نه در

 .1ح -88 -70 :44 ،ااج يس الب مع - ا ننار   ار (2)
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طي احلسااب  :: روي أي عباارو  ااب البااا  قااال اباويااع(1)اخاارائ * 

وطنااه طرا تااب  ااناار ورم اانه    اااارزأ خجاال  (2) ااب عاا  رجاال عةاا 

لاان تااب   ااناار يااا أ ااا محباا   :ط ااال مباويااع ،لاان أرنااأ لااه ،وان طااع

ماب عرطنا  ط ا  عرطنا   : اأ قاال ،ط ااا ط با  ا  وأ نا  ع ةاه !ووعاتنا

ومب   يبرطن  ط نا احلسب  اب عا  وا اب ساة ة النسااص طاحباع  ناأ رسانل 

أناا ا اب  ،راج اانا اأناا ا اب السا ،أناا ا اب نبا  ا  ،أنا ا ب رسنل ا  ،Nا  

أناا ا اب ماب  بار طىل اجلاب  ،بااانأنا ا اب ماب  بار ر اع ل  ،الب   الناير

 اائل أناا ا اب تااح  ال  ،أنا ا ب خا  خ اي ا   با  رسانل ا  ،واإلن 

أنااا اااا طنع  ،أنااا ا ااب أما  ااااؤمنن ،الئلأناا ا ااب تاااح  اابجارزا  والاا 

أناا  ،أناا ا اب الاراب واا ااا ،شاباب أزال اجلناع اساة  أخا عب ح   أناا و

                                                           

 .1ح ،236:1 قط  ال يب الراون ي، ائ  واجلرائو،اخر( (1

: طرا ااي  ه عةا يف اانطي وزن احلرص والبجرز، قال أ ن ال رج  رجل ع  وعة ((2

: انه ااي يف لساي احلسب  ب ع    ل اال  ط ة 33  ا تبهاى يف م اتل الطالبةن

، عب م  ل  ب ح  ن   الك محب   ب احلسن ا شناى، عب محب   ب طسفعةل ا  يس

 " عة"  ل  " حة"وىف  بض النسخ  رتع. Qعب جا ر قال: ااي يف لساي احلسب  تالو

 .وله وجه
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خاا يف  :طاغتااظ مباوياع وقاال .وعرطاا  أناا ا اب اا ابر ،ومنا  ا ب م اع

و اارد ال ةاال  ،الااريو تن عااه واحلاار ين ااجه :ط ااال ،نبااأ الرحاا  ودع را

أنااا ا ااب مااب قاتاال مبااه  ،أنااا ا ااب ال اا ةع ااطاااع : ااأ عاااد ط ااال ،يطةبااه

أناا ا اب طمااا اخ اي وا اب محبا   ،أنا ا اب ماب خ ابأ لاه قاري  ،اا ئ ع

ياا أ اا محبا  انارزل  :ط اال ، اه الناااطعيش مباويع أي ي تاتب  .Nرسنل ا  

 .ط   ا   ما جر 

 ،ومااا أنااأ وراذ ،ظننااأ أي ساات ني خ ة ااع :طناارزل ط ااال لااه مباويااع

 ،وساانع رساانل ا  ،طنااف اخ ة ااع مااب سااار   تاااب ا  :Qط ااال احلسااب 

م اك  ،وا اا الا نةا أ اا واماا ،لة  اخ ة ع ماب ساار  ااجلنر وعطال السانع

ر اا  ال رجال اوح ا .وتب ا  تببتاه ،لاتاه  طاعتن اأ  ،م  ا متع  ه ق اة 

احلا  يف الساا   وياااوز ،ماب  نا  أمةااع واااي شااا ا طا غ ظ ل  سااب ا ماه

ال هاأ غا  ماا  اه ماب النبباع واجب اه  :Qط اال احلساب  ،وال تأ له و  ةه

طنااار ا مااني يف ن سااه وقاا  تااار اماارأة قاا   اا ل ا  لااه  ،أنثاا  لةبتاار  ااه

مااا لااك  !اعاارزم :Qط ااال احلسااب  ،ةتااهطرجااه   اارج النساااص وساا طأ حل

 .طءنك امرأة ؟ومح ل الرجال

 ،و ااض لةعاارج ،ساا أ ساااعع  ااأ ن ااض  ن ااه Q ااأ طي احلسااب 

ساال عااف  اا ا  :Qقااال  ،اج اا  طاااى أساا لك مسااائل :ط ااال ا ااب البااا 
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أمااا  :Qط ااال  ،أخاارى عااب ال اارا والنجاا ة وااااروصة :قااال عباارو ،لااك

وأمااا النجاا ة طالاااب  ،باال السااؤالواالعطاااص ق ال اارا طااالترع  اااابروف

وأماا اااروصة ط  اظ الرجال  ،والاار يف اااناحب عنا  اا ااره ،عب اا ارا

 .وطحاارازه ن سااه مااب الاا ن  وقةامااه  اا داص احل اانن وطط اااص الساا ا ،دينااه

 :ط ااال عباارو ،أطساا   أزاال ال اااا :طبااال مباويااع عباارا ط ااال .طعاارج

طنااف أحباانذ ل اا نةا  ،ي ودياابطلةااك عناا  طي أزاال ال اااا   رباانذ محبااع طيااف

 اأ شااع  .طاف يغنا  عاب احلساب ا ماه ،ينالن ا منك والسةا وااال  ةا ذ

طجب اااأ تب ااا   Qأمااار ال ااااب ا ماااني وأتاااأ زوجتاااه طىل احلساااب 

 .(1)ودعا طجب ه ا  اف ااي ،رع طرقا لهاوتت 

: طسافعةل  اب أ ااي  ءساناده عاب احلساب (2)مناق  ا اب شهراشانب* 

 ،مار يف مساج  رسانل ا      اع طةهاا قانا ماب  نا  أمةاع أناه L ب عا  

ورلااك عناا ما تغ اا  مباويااع عاا  ظااازر أمااره طاارازأ  ،طتغااامرزوا  ااه

قاا  رأيااأ تغااامرزاأ أمااا وا  ال  :طااا  رابتاان  ااأ قااال ،وتغااامرززأ  ااه

                                                           

 .2ح -90 -88 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .175:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (2
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وال شااهرا طال م  نااا شااهريب وال ساانع طال  ،   ااني ينمااا طال م  نااا ياانمن

رب ون اااب  ونااان و اون ااا ،ل يف سااا طان أوطناااا لن اااا ،م  ناااا سااانتن

 .وأنتأ ال ت ا ني يف س طاننا وال ترش ني وال تن  ني ،ونرا 

وأناتأ أجاند النااا  ؟ط ةا ي اني رلاك ياا أ اا محبا  :ط ال له رجل

 ؟وال ياا منني يف ساا طان أ ،تاا منني يف ساا طاي ال اانا ،وأرأطهااأ وأر هااأ

وعادينااازأ  ،ضاابةاواةاا  ال اةطاي  ،  ااأ عادوناا   ةاا  ال اةطاي :ط اال

 .(1)  ة  ا  واة  ا  ش ي 

: رو  ال اابب  أي مباويااع قاا ا اا ينااع ط اااا خطةبااا (2)اإلحتجاااج* 

طعطا  ط با   Lط ااا احلساب  اب عا   ،Qطنال مب عا   اب أم حالا  

طناه   يببار نبا  طال جبال لاه وأ ماب أزال  :ا  وأ ن  ع ةاه  اأ قاال لاه

ااااي وأ  Qوطي ع ةااا  ،مااب ااجاارمنعاا و  و  ي ااب نباا  طال ولااه ، ةتااه

وجا ذ حارب  ،وأناأ ا اب تاعر ،وأناا ا اب عا  ،مب  با ه Nرسنل ا  

وجااا يت خ  اااع  ،وأماااك زنااا  وأمااا  طاحباااع Nوجااا ي رسااانل ا  

                                                           

 .3ح -90 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .420:1 طريس،ال االحتجاج،( (2
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ط باب ا  أ مناا حسابا وأقا منا ا ارا وأمخ ناا راارا وأشا نا  ،وج تك نثة ع

 .(1) طع خطبتهطنرزل مباويع ط ،امن :ط ال عامع أزل ااسج  ،ن اقا

: روي أنااه اااا قاا ا مباويااع ال نطااع قةاال لااه طي احلسااب (2)جااجاإلحت* 

ط ان أمرتاه أي ي انا دوي م اماك عا   ،مرت اع يف أن ا  النااا L ب ع  

طا    ع اةهأ وأ انا  ،اانر طت راه احل ا ع والبا  طةسا ر ماب أن ا  النااا

 ط باا  ا  ط اااا دوي م امااه يف ااناار طاا مره ،ع ةااه طال أي ياا مره  ااالك

أماا  با  طاءن أ لان ح باتأ ماا  ان اااا واااا لتجا وا  :وأ ن  ع ةه  اأ قاال

اا ا تاا  تنا زاانااوطنااا أعطة ،رجاا  جاا ه نباا    ياا وه غاا ي وغاا  أخاا 

وزاان يف م اااا رساانل  -ااناار طىل مباويااع  وأشااار  ةاا ه طىل أعاا  -الطاغةااع 

وطي  ،زراقهاااورأينااا ح ااب دماااص ااساا بن أط اال مااب ط ،مااب ااناار Nا  

ط اال لاه  -وأشاار  ةا ه طىل مباوياع  -أدري لب ه طتناع ل اأ ومتااع طىل حان 

 .أرد   ه ما أراد ا  عرز وجل :ط ال ؟ما أرد    نلك زاا :مباويع

طث اا  طةهااا أمااا   ،ط اااا مباويااع طعطاا  خطبااع عةةاااع طاح ااع

يااا ا ااب اا ااع  :ط ااال وزاان عاا  ااناار Lط اااا احلسااب  ااب عاا   Qااااؤمنن
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 .420:1 الطريس، االحتجاج،( (2
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مااب ساا   :Nوقاا  قااال رساانل ا   ،أو أنااأ تساا  أماا  ااااؤمنن ،ابااادا 

وماب سا  ا  أدخ اه ا  ناار  ،وماب سابن  ط ا  سا  ا  ،ع ةا ط ا  سابن 

عاب اانار  Qولاه عاااب م اةأ  اأ ان ا ر احلساب  ،جهنأ خال ا طةها خم ا ا

 .(1)[زناذ  ب  رلك]ط خل داره و  يال 

عاا  طبةاال مااب الباا   ،الثانةااع ت اا ي  الةاااص  "عةةااع"قنلااه  - ةاااي 

خ ف البةاي ي اال عا  يف منط اه طهان عةا  ورتبال أي ي اني عتةاع  التااص 

أو  االغن اابجباع والبااص اانحا ة ماب  ،ااثناة ال نقانةاع ماب البتان وال سااد

 :وي اال ،وعا  الت اادير تنتاةا اخطباع هباا  ااز ،خ ف ال طناع ،الغباوة

 .(2) اه  به   با طرا رصح  البة  وتن

عااب  ،عااب اجلاانزري ،: ال طاااي عااب الساا ري(3)أمااايل الااا ون* 

وأخارى  :عاب أ ةاه قاال ز ااا ،عب  ا   ب ال ا اذ عاب ز ااا  اب محبا 

 بب ه أ ن خمنا لنط  اب رةا  وغا  واحا  ماب الب افص يف اا ا اااي  ان 

                                                           

 .145الرزيادة مب ااا ر    ((1

 .5ح -91 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .7ح ،579 الا ون، االمايل،( (3
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ال ألنماك  :Qو ان النلةا   اب ع باع ط اال لاه احلساب  Lاحلسب  اب عا  

ةاا وقا  ج ا ذ يف اخبار  فناان سانحا وقتال أ ااذ تارا  اا مر أي تسا  ع 

وقاا  ساافه ا  عاارز وجاال يف غاا  ايااع مؤمنااا  ،يف ياانا  اا ر Nرساانل ا  

 :Q(1)وق  قال ال اعر طةك ويف ع   ،وسفذ طاس ا
 أنااارزل ا  يف ال تااااب ع ةناااا

 

 يف عاااا  ويف النلةاااا  قرانااااا 

 طتبااانأ النلةااا  منااارزل ا ااار 

 

 اوعاااااا  تباااااانأ االيفناااااا 

 لة  مب اااي مؤمناا يببا  ا  

 

 اباااب اااااي طاسااا ا خناناااا 

 سنف ي ع  النلة   با  ق ةال 

 

 وعااااا  طىل اجلااااارزاص عةاناااااا 

 طبااا   ااارز  زنااااذ جناناااا 

 

 (2)وزناااذ النلةاا   اارز  زنانااا 

ح اا   :: قااال أ اان احلسااب اااا ائن (3)قااال ا ااب أم احل ياا  :أقاانل*  

ط تاا  طلةااه  ،ب ا مااايزياااد رجاا  مااب أتاا اب احلسااب  ااب ااااي يف اتااا

مب احلسب  ب ع  طىل زياد أماا  با  ط ا  ع باأ ماا اناا أخاانا ماب  :احلسب
                                                           

ساي  ب  ا أ يف ل ظ طىل ح 115نس  االشبار يف التاارة لسبر ا ب اجلنزي   ((1

 احل ير طراجع.

 .6ح -92 -91 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .18:16 ا ب ام احل ي ، بح    الب غع،( (3
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ا ماااي  تاا ا نا وقاا  رااار يل طاا ي أنااك تبرضااأ لااه ط حاا  أي ال 

 .تتبرض له طال  ع  والس ا

غ ااا   ،ط اااف أتااااه ال تااااب ورلاااك  بااا  أي ادعااااه مباوياااع

زياااد  ااب أم ساا ةاي مااب  :حةاار   ينساابه طىل أم ساا ةاي ط تاا  طلةااه

طىل احلسااب أمااا  باا  طءنااه أتاااى اتا ااك يف طاسااي يؤويااه ال سااان مااب 

وأياااأ ا   ح بناااه  ااان ج ااا ذ وحلباااك وطي  ،شاااةبتك وشاااةبع أ ةاااك

ط ااف قاارأ  .والساا ا ،أحاا  الناااا طيل حلااف أنااا اا ااه ل  ااأ أنااأ منااه

 مااب :ط ااف قاارأه غ اا  واتاا  ،احلسااب ال تاااب  باار  ااه طىل مباويااع

رأيااا مااب  :أم ساا ةاي طىل زياااد أمااا  باا  طاااي لااك رأياان مباويااع  ااب

أم سااا ةاي ورأياااا ماااب سااابةع ط ماااا رأياااك ماااب أم سااا ةاي ط  اااأ 

طي احلسااب  ااب  ؟وأمااا رأيااك مااب ساابةع طااف ي ااني مااب مث هااا ،وحاارزا

طااا  تبااارض لاااه طااااى    ،عااا  اتااا  طيل أناااك عرضاااأ لاااااحبه

 .(1)أجبل لك ع ةه سبة 
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مباوياااع  [عااا ] Q اااب عااا   : م ااااخرة احلساااب(1)اإلحتجااااج* 

وماارواي  ااب احل ااأ وااغاا ة  ااب شااببع والنلةاا   ااب ع بااع وعتبااع  ااب أم 

 .س ةاي لبنهأ ا  أمبن

ر   ساه وطرا عنا ه اعا  مباوياع ط  ا Lوط  احلسب  اب عا   :قةل

ورااروا  ،ط عر ال رجل منهأ ع   نا  زاشاأ طنضابنا مانهأ ،زؤالص ال نا

أنا شببع مب خا   :Lنه ط ال احلسب  ب ع م و  غأ Qأشةاص ساص  احلسب 

ماب  ،والسافحع عنا  احلسا  ،لنا ال عر والنس  ،ال ب  ا ائ  أارا البرب

طةهاا أتال  ،وأ ا انا قائباع ،وأ افرا زااةاع ،خ  شجرة أنبتاأ طروعاا نامةاع

واساتط نا حان امتناع مناا  ،وع أ النبنة طب ننا حن شبخ  نا ال عر ،االس ا

 .ة ال تنرزف وجبال شاخمع ال ت هر  نر زاخر ،البرز

زةهااا  يااا  ،وشاابعأ   ن ااك ،ماا حأ ن سااك :ط ااال ماارواي

ط اة  لاك  (2)ال نن جارز ،وا عارزة ال اادة ،ن اب وا  اا انذ الساادة ،حسب

 :وال طعر ا عرنا  أ أن   ي نل ،مثل عرزنا
                                                           

 .416:1 الطريس، االحتجاج،( (1

نبطاف واالعنجاج ومبن  االن جاي: اال "ال نن جب": 144يف ااا ر   ((2

ردا ع   Qيف ا مه   صحةر   -رضناي ا  ع ةه-ااانا ول ب ا ظهر ما اختاره 

 ."وان جرز  ماعنرا"مرواي: 
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 شاا ةنا أن سااا حا ااأ وقاانرا

 

 طنالاااأ عرززاااا طاااةبب ي ةناااا 

 وا ناااا  الغنةباااع حةااار ا ناااا 

 

 (1)وا ناااااا  ااااااا نذ م رنةناااااا 

ناا أ   ةاك ط اأ ي بال النااو  : أ ت  أ ااغا ة  اب شاببع ط اال 

ط ااي يب اأ أ انذ أى  ،لنال ارازةع قطع ال را اع ل ناأ يف م اع أزال ال ااا

هبااا لإماانر وح ااأ   ةااا ويار ،أتاا ر الاانراد عااب مناز هااا  رزعااارة قااة 

 .ع  ال بائل

 ؟وعجاارزا   وضااب ا   وخاانرا   نااا  يااا ماارواي أجب :ط ااال Qطاات  أ احلسااب 

وشابعأ  ا ن   وأناا  ؟N  وأناا ا اب رسانل ا  اأترزعأ أى ما حأ ن سا

مااب يرياا  رطااع  -وي ااك  -سااة  شااباب أزاال اجلنااع وطنااف يباااخ ويت اار 

ومبا ي  ،ويتبجو مب يريا  االساتطالع ط ماا ن اب ط زال  ةاأ الر اع ،ن سه

 ،وسااةا الاا يب ،واناارز االياافي ورمااو االساا ا ،ومنضااع اخاا ة ،ال رامااع

أال تااابأ    تااك أمااك قباال أي أرمةااك  اهلنائاال وأساابك  بةسااأ 

ط مااا طيا ااك  النهاااب واا اانذ أيف الةاانا الاااي  .تسااتغن   ااه عااب اساابك

 ،ولةااأ طةااه مهرزومااا وان جاارز  ماااعنرا ط انااأ غنةبتااك زرزيبتااك

                                                           

 اب.يمب اال "ا نا  "قنله:  ((1
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مااا أغ ااظ ج اا ة  ،قب ااا لااك (1)ط ت تااه ،وغاا رذ  ط  ااع حاان غاا ر   ااه

 .أسه و    ااغ ة مبهنتاطن   مرواي ر (2)وجهك

ماا أناأ ماب قاري   !أعانر   ةاا [ياا] :ط اال Qطالت أ طلةه احلسب 

غااانا  ،وساة ة النسااص ،ياا وراك وأناا ا اب خا ة اإلمااص ط طاخرذ أجه تن 

طب بنااا ت وياال ال ااراي وم اا     ، ب ااأ ا  تبااارذ وتباااىل Nرساانل ا  

وأناأ ماب  ،وال عار والساناص ،لنا البارزة الغ بااص وال  باع الب ةااص ،ا ح اا

عبا  ا ااي  ،قانا   يثباأ هلاأ يف اجلاز ةاع نسا  وال هلاأ يف االسا ا نااة 

ن اااب  ،و اح اااع ا قااراي ،عناا  مااااادمع ال ةاانجم ؟مالااه واالطتعاااار

 ،ونن ا  عاب سااحتنا الباار ،ن با  الاامار ،ون ب ااااويا  ال اادة ،السادة

 .وأنا ا ب نجةبا  ا   ار

                                                           

 ب احل أ رماه  قال ا ب ا    يف أس  الغا ع: وااي سب  قتل ح  ع أي مرواي ((1

اع طجب نا طرا أمس نا طأ اجلرح انت عأ رج ه  زن واقا يف اابر ر سهأ يف رابته حة

ال  وطرا ترانه جر  ال ا ط ال: دعنه طءنف زن سهأ أرس ه ا  طف  منه، وقال مرواي:

 اح    ث ري  ب  الةنا والت أ طىل أ اي  ب عثفي ط ال: ق  ا ةأ  بض قت ع أ ةك.

 انايع عب ق ع احلةاص. ((2
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اااااي زااان  ؟ وأ خااا  ا نبةااااص عااا  -زعباااأ  - اااأ أب  

وانااأ ل اارد ع ةااك منااه أزاا  لاان  ،و عاانرذ أع ااأ ،را بجاارزذ أ ااا

زةهاااا    ي اااب لةتعاااا  ،و ااا و الغااا ر يف عةناااك ،غااارذ يف تااا رذ

 اااا ن  رزعاااارة قاااة  وزعباااأ لااان أناااك اناااأ  (1)اا ااا ن ع ااا ا

وطااارارذ  ،را    تاااك أماااك أ بجااارز عنااا  اا اماااا فبوح اااأ   ةاااا طااا

ا  لااان الت اااأ ع ةاااك ماااب أمااا  اااااؤمنن أماااا و ،عنااا  ااجاح اااا 

ول اماااأ ع ةاااك  ،ا شااااجع لب باااأ أناااه ال يبنباااه مناااك ااناناااع

 .اارنا  اهلنالع

                                                           

 ا دخل ااغ ة  ب شببع ط ال: يا أم  ااؤمنن اي لكاا قتل عثفي و ايع الناا ع ة ((1

طي أرد  أي يست ةأ لك االمر طاستببل ح  ع  ب  :قال ؟وما ز  :قال ،عن ي ناة ع

عبة  ا  ع  ال نطع والرز    ب البناا ع  البرصة وا بر مباويع  ب ه ع  ال اا حت  

ط أ ي بل عنه رلك  ، رأيك طءرا است ر لك اخ طع ط دراها اةا ش أ ،ت رزمه حاعتك

. راجع االستةباب  ايل انأ متعا اا  ن ع  ا ،وقال طي أقرر  مباويع ع  ما يف ي ه

 .371  3اإلتا ع ج
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 (1)طناف أناأ عبا  ا اي طتساب    ة اا ؟وأما زعارة قة  طف أناأ وقةساا

 (2)رذاأنااأ  بباجلااع ال اا ،ط سااأ مااب رجاهلااا ،طاحتاال لن سااك مااب غ زااا

 .ط ي احل أ عن  الببة  ال ةني ،وفومنال  الرزرائ  أعرف منك  احلر

 ،أسا   اسال ،طاااذ ماب قا  عرطاأ Q أ  نةاأ ل ااص أما  اااؤمنن 

ط ةااا ترومااه  ،عناا  الطبااب وااعالسااع ،ال ت اومااه ا  السااع ،وسااأ قاتاال

 (3)وأمااا وتاا تك طبن نلااع ، ال اابباي وتناولااه اجلباا ي  ب ااةتها ال ه اار

 ،ااااص مااب خ اا اي الابااار ااك منااه طال ابنااا  ا ومااا ،وقرا تااك طبجهنلااع

 . ل أنأ أ ب  منه نسبا

عااارنا مااب  ناا  أمةااع أي ياورنااا  :ي اانل Qواحلسااب  ،طن اا  ااغاا ة

ارجااع يااا مغاا ة  :وم اااخرة الببةاا  ط ااال مباويااع ، باا  مناح ااع ال ةااني

 ااأ  ،وال ت اااخرزأ ااااوياا  ،زااؤالص  ناان عباا  مناااف ال ت اااومهأ الااانادي 

 .طس أ  الس ن  Qأقسأ ع  احلسب 

                                                           

 وا مها  ببن . "عب  ا ي طث ا"يف ااا ر:  ((1

اما   بتن مع الرشاذ: وزن س  النبل ع  ظهر ال  ا، أو   ت تن: وزن  ((2

 حبائل الاة .

 ."وأما وت تك طبن نرة": 144 ااا ر  يف ((3
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ي ااال  ،زخاار الاانادي طرا امتاا  جاا ا وارت ااع :قااال اجلاانزري :اي اااح

نرزطااأ ماااص الب اار نرزطااا أي نرزحتااه ا ااه يتباا   وال  :وقااال ،اخاارز   اار

وشاابخ الرجاال   ن ااه  ،اجلبااال ال اانامخ زاا  ال اانازي :وقااال ،يتباا  

 .انته  ،ت ر

واانهاال عاان ماااص  ،االرجاااع :واإلتاا ار ،االمتناااع :واالن جاااز

 .أي أتاارزعأ أى أقاانل زاااا جبنااا "أجبنااا  " Qقنلااه  ، ااراعاا تاارده اإل اال يف

ر وتبااخ اوقا   ااخ  ال سا ،ال ار :والبااخ ،ال ابا :واخنر  الت رياك

 ت اا يأ اجلااةأ عاا  احلاااص ال اارح و ج تااه أنااا  والاابجو ،أي ت اار وعاا 

 :واإليااااب ،واهلنائااال اا رزعاااا  ،تبجة اااا طتااابجو أي أطرحتاااه ط ااارح

طشااارة طىل قنلااه  ،راع واجلبااع النهاااب  ال سااالغنةباا :والنهاا  ،الرجاانع

 ."وا نا  الغنةبع"

واااااواد مبالغااع طةااه  ،والاائاا  احلااام  الاا اطع ،وااجاح ااع اا اطبااع

وطاا ي  ،وقااال اجلاانزري طاا ي حااام  الااامار أي طرا رماار وغ اا   اا 

الااامار مااا وراص الرجاال  ااا رااي ع ةااه أي  :أمنااع رمااارا مااب طاا ي وي ااال

 .اف قالنا حام  احل ة ع انته  نا حام  الامارربةه   أ قال

 ،و اا و الغاا ر ظهاانره ،والاانغر  ااال تو و الت ريااك ال ااغب واحل اا 

والت اااف  ،وا شاااجع أتاانل ا تااا ع التاا  تتااال  بااا  ظااازر ال ااا



 يف   ار ا ننار Qإلماا احلسب ا ................................................................. 188

 

واارناااا  الباااناا   ،اناياااع عاااب الاااتب ب واالقتااا ار مناااه :ا شااااجع

 ،لرزرائاا  مااع الرزريبااعواهل ااع أط اا  اجلاارزع وا ،الاااائ ا  عناا  اااااةبع

ويف  بااض النسااخ  ،وزاا  الطن سااع وحااا ة الغاانأ وا مهااا مناسااباي

 ،الرزران  وزان ماع الرزرنا  طارج ااارأة وال ةاني ماع ال ان  ببنا  الببا 

وأاثار ماا  باع  ااابن  ا ول عا  قةااي ل ناه أنسا   ،أو احل اد والااانع

و نااا  اااااص  ،لأي  طاا وقاا   ساال طهاان  اساال ،والبسااالع ال ااجاعع ، اا اااا

ااااص ماب الطا   و ناا  :وقاال ااطارزي ،أو حةانره ،احلةنانا  ااتنلا ة طةاه

عاا   ناااص اا باانل أي رصنااا مباااوريب طي  "عااارنا" Qقنلااه  ،اسااتبارة

قااال  ،اااا طب اانا  نااا مااب مناح ااع ال ةااني ،ارينااازأ وااطةنااازأ  باا  ااجاااورة

أي مااب  "اا وااااى ماب رجال قا    غناا  عناه ااماب يبااار" :اجلارزري طةاه

ورتبال أي ي اني  ،طا  ي انمن  ،ي نا  باري طي ااط تاه عا  سانص تانةبه

حتاورنا  احلااص ااهب اع ماب اا ااورة أي طي ت  بناا ماع  نا  أمةاع ماع عا ا 

 .(1)قا  ةتهأ لالك طن ب مباوروي  ب  محاورة ال ةني

                                                           

 .8ح -96 -93 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)
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سااببأ عباا  ا   ااب  :: رو  ساا ةأ  ااب قااة  قااال(1)اإلحتجاااج* 

مااا أشاا  تباةبااك ل  سااب  :قااال يل مباويااع :م حالاا  قااالجب اار  ااب أ

لانال أي طاحباع  ،وال أ نمهاا  عا  ماب أ ةاك ،ما مهاا  عا  مناك ،واحلسن

 :قااال ،ل  ااأ مااا أمااك أساافص  نااأ عبااة   اا و ا N نااأ رساانل ا  

طناك ل  ةال اابرطاع هباف  :ط  اأ ،وأخااى مااال أم اك ،طغ بأ مب م التاه

وأمهاف خا   ،وأ نمهاا خا  ماب أم ، مهاا خا  منا و   ةهف وأمهف  ا  وا 

ي اانل طااةهف ويف أ ااةهف وأنااا غاا ا  Nول اا  سااببأ رساانل ا   ،مااب أماا 

 .ط  اته منه ووعةته

وا ااب  Lولااة  يف ااج اا  غاا  احلسااب واحلساان  -ط ااال مباويااع 

طانا  ماا  ،زاا  ماا ساببأ -جب ر ر ه ا  وا اب عبااا وأخةاه ال  ال 

وطي ااااي أعاااأ مااب  :قااال ،طنااه أعاااأ  ااا يف ن سااك : ااالط ،أنااأ   ااااب

أماا طرا قتال ا   ،طءنه ماا   ي اب أحا  ماب أزال ال ااا ال أ اايل ،أح  وحر 

طاا  نبااايل مااا  ،وطاارن مب ااأ وتااار ا ماار يف أز ااه ومب نااه ،حاااغةت أ

 .وال يرضنا ما ادعةتأ ،ق تأ

                                                           

 .3:2 الطريس، االحتجاج،( (1
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 ، سااهأأنااا أوىل  ااااؤمنن مااب أن :ي اانل Nسااببأ رساانل ا   :قااال

وعاا   اان مااب انااأ أوىل  ااه مااب ن سااه ط نااأ يااا أخاا  أوىل  ااه مااب ن سااه 

يف البةااأ واحلسااب واحلساان وعباار  ااب أا ساا بع وأسااامع  ااب ] Lي يااه

وأا أيبااب وأ اان رر واا اا اد والاارز    ااب  Pويف البةااأ طاحبااع  (1)[زياا 

وأعاااد مااا قااال طةااه    ااا  ااأ  عاا  ع اا ه Nورضب رساانل ا   ،البااناا

والمتا  ا ناا  :Q اأ قاال  .Kر اع عا  ا ئباع  ااا اال نا  ع انا  اإلمام

رة ماب  نا  أمةاع ورجا ي ماب ار طماا ضا لع ا هاأ ضاال م ال ع ااع 

 ااأ ساافمها  يف أعناااقهف ،ر ومااا أضاا نااوزر مةااع اال ناا  ع اا ،قااري 

طاا ي  :قااال ،طساابهأ لنااا :قااال .رة مبهاافاوسااب  الب اا Nرساانل ا  

وا نااه مااب ال أم ساا ةاي وسااببع مااب وطاا ي وطاا ي وتاااح  الس ساا ع 

لا ب اااي ماا ق اأ  :قاال مباوياع .ول  احل أ  اب أم الباا  أوهلاأ مارواي

ومةااع مااب تاانالزأ مااب زاااه  ،ح ااا ل اا  ز  ااأ وز  ااأ الث  ااع قااب 

مااب ااهاااجريب وا ناااار  Nول اا  ز ااك أتاا اب رساانل ا   ،ا مااع

                                                           

 ما  ن الب متن ساقر عب نسعع ابباى، منجند يف نسعع ااانا وااا ر ((1

 146. 
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اي الااي ق اأ طا :قاال ا اب جب ار ،والتا بن غ اأ أزال البةاأ وشاةبت أ

 .Nوا  حي سببته مب رسنل ا  
 ؟مااا ي اانل ا ااب جب اار :قااال مباويااع ل  سااب واحلساان وا ااب عباااا

قااال ا ااب عباااا ومباويااع  اا ينااع أول ساانع اجتبااع ع ةااه الناااا  باا  قتاال 

ط رساال طىل عباار  ااب أا ساا بع وأسااامع  ،أرساال طىل الااايب سااب  Qعاا  

 N  ساببنا ماب رسانل ا  ط ه وا مةبا أي الاي قاال ا اب جب ار حاي قا
 ااأ أقباال مباويااع طىل احلسااب واحلساان وا ااب عباااا وال  اال .(1)اااف سااببه

 ،نباأ :قاالنا ؟ا  اأ عا  ماا قاال ا اب جب ار :وا ب أا س بع وأسامع ط اال

طااءن أ يااا  ناا  عباا  ااط اا  لتاا عني أماارا عاااةف وحتتجااني  :قااال مباويااع

 ،ر وتساانونهروي عاا  أماااطاااي اانااأ ح ااا طااءن أ لتبااا ،  جااع قنيااع

 ،ز  ااأ ا مااع ولا ب ااااي مااا ت نلااني ح اا ل اا  ،والنااا يف غ  ااع وعباا 

وا اار   رهبااا وج اا   نبةهااا طال أنااتأ أزاال البةااأ  ،ورجبااأ عااب دينهااا

 .ط ول ك ق ةل يف الناا ،ومب قال   نل أ

                                                           

 طىل س ةأ  بمع تغة  ما،  اسناده  529  1طىل زنا ي  احل ير يف ال ايف ج ((1

 .طراجع ،قة 
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باادلَي ﴿ :قاال ا  :ط قبل ا اب عبااا عا  مباوياع ط اال ان  َلل
َوَقللياٌل مل

ااكا را  اان  ﴿ :وقااال (1)﴾الشو يااٌل مااا ها
ومااا تبجاا  مناا  يااا مباويااع  (2)﴾َوَقلل

َفاااق  ل مااا َأو ااَت ﴿أعجاا  مااب  ناا  طرسائةاال طي الساا رة قااالنا ل رعااني 

هبااأ ومااب اتااببهأ مااب  ناا   طااآمننا  بنساا  وتاا قنه  ااأ سااار (3)﴾قااا ٍ 

وزااأ مااا قني  بنساا   ،وأرازااأ البجائاا  ،طرسائةاال طاا قطبهأ الب اار

اًا ﴿ط االنا  ،  تاناا تببا   اأ ماروا ،و التنراة ي روي له   يناه َعال  َلناا ِْل اج 

َهلاا  َ  ٌم َ   ان  َقاا   اٌة قاااَل ِلووكا َ
ْل اان  ا َْا وع  اانا عا  البجاال مةباا غاا   (4)﴾َكاام 

ان  َوِللاها ما ساى﴿ :ط النا زاروي كا ْا ك وقاال هلاأ منسا   با  رلا (5)﴾هاذا ِل

َسااةَ ﴿ ََ و َ  اْل ا لااا ا األ ر  خا ا  عاارز وجاال ط اااي مااب جااناهبأ مااا قااا  (6)﴾اد 

                                                           

 .13 سب : ((1

2) ):  24. 

 .72 حه: ((3

 .138 االعراف: ( (4

 .88 حه:( (5

 .21 ااائ ة:( (6
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ساا﴿: Qع ااةهأ ط ااال منساا   للااكا ِلالو َوف  ِ  الَربت ِلِّنت ال َأم  را ااي َفاااف 
ي َوَأخل

َلنيَ  مل ال فاسل   ََ َ ال   .(1)﴾َبي نَنا َوَبني 

هلاأ سانا ي ماع  ،زااه ا ماع رجااال ساندوزأ وأحااعنزأ (2)طف اتبااع

 ،وأتااهار م ااريب  اا يب محباا  و ااال راي ،رساانل ا  ومنااازل قريبااع منااه

  عجاا  مااب قاانا  ،  هااأ ال اار واحلساا  أي خااال نا طمااامهأ وولااةهأ

 ،يبب ونااه ويسااج وي لااه تاااغنا مااب ح ااةهأ عجاا   ااأ ع  اانا ع ةااه

ويرزعبااني أنااه رب الباااان واجتبباانا عاا  رلااك ا هااأ غاا  زاااروي 

وقاا    اا  مااع تاااحبنا الاااي زاان مااب نبةنااا  بنرزلااع زاااروي مااب  .وحاا ه

 ااأ رجااع  ،ن رر واا اا اد والاارز  ساا في وأ اا :منساا  مااب أزاال  ةتااه ناااا

وتتبجاا  يااا  .طمااامهأ حتاا  ل اانا ا  الاارز   و بااأ زااؤالص الث  ااع مااع

قاا  نااا ع ااةهأ  ،مباويااع أي سااب  ا  مااب ا ئبااع واحاا ا  باا  واحاا 

 غاا ير خااأ ويف غاا  ماانحب واحاات  هبااأ ع ااةهأ وأماارزأ  Nرساانل ا  

ب ومؤمنااع ويل ااال مااؤم Q طاااعتهأ وأخاار أي أوهلااأ عاا   ااب أم حالاا  

جة اا يانا  Nوقا   بار رسانل ا   ،وأنه خ ة تاه طاةهأ ووتاةه ،مب  ب ه

                                                           

  .25 ااائ ة:( (1

 وزن تا ةا. "ط ما اتباع"وىف ااا ر  "  عج "مبت أ خره  ب  سطريب  ((2
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طاااي ز ااك طبباا  ا   ااب  ،طاااي ز ااك طرزياا  ع ااة أ جب اار :ط ااال ؤتااعم

 ،ط ت اانا مبةااا أطااناه ياانذ ا مااع و  يباان هلااأ مااب اخ ة ااع  باا ه ،رواحااع

  ااا ي رأ ااأ  ن سااهأ أزاا   هلااأ وأرشاا ،لةعتاااروا زااأ  ن سااهأ اخ ة ااع

وماا تاراهأ  ،وما راا  ال انا ماا رابانا طال  با  ماا  ةناه ،مب رأيه واختةاره

ط مااا مااا قااال الاارزر ا ر بااع الااايب  .يف عباا  وال شاابهع Nرساانل ا  

طي ا   :وزعبانا أناه قاال Nوااا نا عا  رسانل ا   Qتاازروا عا  عا  

اا   ي ااب لةجبااع لنااا أزاال البةااأ النباانة واخ طااع ط اا  شاابهنا عاا  الناا

يااا  :قااال ؟مااا ت اانل يااا حسااب :قااال مباويااع .  ااهادهتأ وااااهبأ وم اارزأ

البجا  مناك ياا مباوياع  ،مباويع ق  سببأ ما ق اأ وماا قاال ا اب عبااا

قا  قتال ا  حااغةت أ  :ومب ق ع حةائاك وماب جرأتاك عا  ا  حان ق اأ

ويال لاك ياا  ؟ط ناأ ياا مباوياع مبا ي اخ طاع دونناا ،ورد ا مر طىل مب ناه

وسااننا لااك زاااه  ،ع ول ث  ااع قب ااك الااايب أج ساانذ زاااا ااج اا مباوياا

الساانع  قاانلب ا مااا مااا أنااأ أز ااه ول ناا  أقاانل لتسااببه  ناان أم زااؤالص 

لاة   ةانهأ اخات ف طةهاا  ،طي الناا قا  اجتببانا عا  أمانر اثا ة .حنيل

وأي محباا ا رساانل ا   ،عاا  شااهادة أي ال طلااه طال ا  :وال تنااازع وال طرقااع

 ،وتاانا شااهر رم اااي ،والااا نا  اخباا  والرزااااة اا روضااع ،وعباا ه

  وال يباا زا ا ااأ أشااةاص اثاا ة مااب حاعااع ا  التاا  ال حتااا ،وحاا  البةااأ
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 ،وال اااب وال طةبااع ،رقعاوالساا ،واجتبباانا عاا  حتااريأ الرزنااا ،طال ا 

 .  وال يباا زا طال ا اوأشااةاص اثاا ة مااب مباااأ ا  ال حتااا ،واخةانااع

وتاااروا طرقااا ي بااب  ب ااهأ  ب ااا وزاا   ،نب اقتت اانا طةهاااواخت  اانا يف ساا

أحااي  (1)وي تاال  ب ااهأ  ب ااا أ ااأ ،الناليااع وياارأ  ب ااهأ مااب  بااض

طباب أخاا  اف ع ةاه أزال  N هوسانع نبةا ،وأوىل هبا طال طرقاع تتباع اتااب ا 

ساا أ  ،ال ب ااع الاااي لااة  طةااه اخاات ف ورد ع ااأ مااا اخت  اانا طةااه طىل ا 

وماب وط اه ا  وماب ع ةاه واحات  ع ةاه  ،ودخال اجلناع ،ونجا  ه ماب الناار

طهان  ؟ومبا ي الب اأ أياب زان ،  ي ننر ق به  ببرطع والة ا مار ماب أئباتهأ

رحااأ ا  اماارصا ع ااأ  :Nوقاا  قااال رساانل ا   ،و  ويل ،عناا  ا  ساابة 

 .أو س أ طس أ ،ح ا ط ال طغنأ

ااا و طال وطي اخ طااع ال ت ،طي ا ئبااع منااا :ن ااب ن اانل أزاال البةااأ

وطي الب ااأ طةنااا ون ااب  Nطةنااا وطي ا  جب نااا أز هااا يف اتا ااه وساانع نبةااه 

طىل ياانا  يشصوطنااه ال راا جم  ،  ااااط ه ،عناا نا  باانع ا ااه وزاان ،أز ااه

 Nال ةامااع حتاا  أرع اخاا ع طال وزاان عناا نا م تاانب  ااام ص رساانل ا  
 . ة ه Qوخر ع  

                                                           

 أ أ خ. ((1
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ب زناا  تاا ع  حتاا  أنااأ يااا ا اا ،وزعااأ قاانا أ ااأ أوىل  ااالك منااا

أى أريااا  أي أاتااا  ال اااراي يف  :وتااارزعأ أي عبااار أرسااال طىل أم ،رلاااك

رب وا  ات اا :ط تاااه ط ااال ،مااا ا طا باار طيل  ااف اتبااأ مااب ال ااراي

 : ي ا  تبااااىل قاااال :قاااال ؟و  :قاااال ،عن ااا  قبااال أي ياااال طلةاااك

َا َ  يفل ال علل اانل ﴿ اا
اسل وال أتاا ا ك  ،طياااي عناا  و  يبنااك :قااال (1)﴾َوالرو

 .طغ   عبر

 ،طي ا ااب أم حالاا  رساا  أي أحاا ا لااة  عناا ه ع ااأ غاا ه : اأ قااال

ا جااص رجال ط ارأ شاة ا مباه طةاه طاءر ،مب ااي ي رأ مب ال اراي شاة ا ط ةا تن 

 اال اااا نا  ،قاا  ضاااع منااه قااراي اثاا  : ااأ قااالنا ،اتبااه وطال   ي تبااه (2)اخاار

 . ل زن  بنع مح نظ عن  أز ه ،وا 

أجها وا اراصااأ واق انا  اف تاروي أناه  :تاه أ أمر عبار ق ااته ووال

 بااض والتااه قاا  وقباانا يف عاةبااع طةعاارجهأ منهااا واحلااي طاا  ياارزال زاان 

أم لة اات  ع ااةهأ هبااا طتجتبااع ال  اااة عناا  خ ة ااتهأ وقاا  ح باانا يف 

                                                           

 .7 ال عبراي:( (1

 اخر. ط رأ شة ا مبه يناط ه طةه  يبن ((2
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  يؤتااه احل بااع وطااال  واحاا     ااايا خمت  ااع ط جاززااا هلااأ  ي ا  يشص

أزاال زاااه ال ب ااع أي مباا ي وزعااأ ااال تاانا مااب خمال ةنااا مااب  ،اخطاااب

وج اا نا ح نااا  ،طنسااتبن  ااا  عاا  مااب ظ بنااا ،اخ طااع والب ااأ دوننااا

وحسابنا ا  ونباأ  ،وساب ل نااا ع ةناا ماا رات   اه مث اك ،ورا  رقا ناا

 .الناةل

طاالك  ،ويا تأ  ناا ،ويسا أ لناا ،ماؤمب يبارف ح ناا :طنف الناا    ع

أ منااا وي بنناا ويسات ل دماصنااا وناتا  لنااا البا اوة يتار ،نااج محا    ويل

وطناف ا ار  ،رذ طاساياطهااا اااطر م ا ،و    ح نا وي يب ا   االراصة مناا

اااالك  (1)مااب حةاار ال يب ااأ اااف ساابنا ا  )عاا وا(  غاا  ع ااأ وأبذ

عت ااا طةااه ورد ع ااأ مااا  [ال]ورجاال اخااا  ااف  ،رذ  ااا   غاا  ع ااأاي اا

 ، ناا وال يباديناا وال يبارف ح نااوال يا تأ  ،ماع واليتنااا  أش ل ع ةاه طىل 

 .طهاا مس أ ضبةا ،طن ب نرجن أي يغ ر ا  له وي خ ه اجلنع

                                                           

ل وَ ﴿م خنر مب قنله تباىل: ( (1 وًا بلَهْي  بي ا اَّللوَ ََل   ن  داو ل اَّللول َفَيسا
َلا َ  مل يَن َي  

بي ا الوذل ال َتسا

ل نٍ  يرشذ زؤالص  ا  مب  ،ط ف س  اارشاني ا  ع وا  غ  ع أ  يبن ،108 :االنباا ﴾َلل

 .غ  ع أ
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أمار ل ال واحا  مانهأ  فئاع ألاا درزاأ غا   ،ط ف سبع رلك مباويع

احلسااب واحلساان وا ااب جب اار طءنااه أماار ل اال واحاا  ماانهأ  اا لا ألااا 

 .درزأ

 تغةاا  مااا وج تااه يف اتاااب ساا ةأ  روايااع ا اب أم عةاااع عنااه  :أقانل

وقاا  ماار  بااض اخاار   سااانة  يف  اااب نااا  ،وقاا  أوردتااه يف اتاااب ال ااتب

 .K(1)ع  اال ن  عرش  Nالنب  
ل اا  عباارو  ااب البااا   :رو  اااا ائن  قااال :وقااال ا ااب أم احل ياا 

يااا حسااب زعبااأ أي الاا يب ال ي اانا طال  :يف الطااناف ط ااال لااه Qاحلسااب 

و ةنااا  ،ب ااه راسااةا  باا  مة ااهط اا  رأيااأ ا  أقاااا مباويااع طج ، ااك و   ةااك

 ؟أط ىض ا    تل عثفي ، ب  خ ائه

ل  ااالط ن ع ةااك أومااب احلااي أي تطاانف  البةااأ اااف ياا ور اجلباا

وأساهل  ،وا  طناه    ل  ابر ؟وأناأ قاتال عاثفي (2) ةاب اغرقال الباةض

 .أي ينردذ مباويع حةاض أ ةك ،ل نعر

                                                           

 .148 - 147االحتجاج    ((1

 )الطببع احل يثع( عب افل ال يب، واخاال وعةني 231  36أخرجه يف ج ((2

 .ا خبار ل ا ون وز اا عب غةبع ال ةخ النبفى
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 :اطي  زااال الناااار ع ماااا  يبرطاااني هبااا :Qط اااال احلساااب 

وا  طناااك لاااتب أ أي ع ةاااا    ،طحلااااد  ولةااااص ا  وماااناالة  عااا اص ا 

 ،ساااااعع وال حرطااااع عاااان قاااار و  ي ااااك يف ا  ،يرتاااا  يف الاااا يب

 نناطااااا  (1)أو  ن اااااي ح اااانةك ،ووا  لتنتهااان يااااا ا ااااب أا عبااارو

لااة   ،أشاا  مااب ا ق اابع طءياااذ واهلجااأ عاا  طاااى مااب قاا  عرطااأ

وطى ماااب  ،اا ا اااع يصوال مااار ، اشاااع  ااابةا الغبااارزة وال زااا  اا

وأناااأ  ،قاااري  اناساااطع ال ااا دة يبااارف حساااب  وال ادعااا  لغااا  أم

حتااباااأ طةاااك رجاااال قاااري  طغ ااا   ،ماااب تب اااأ ويب اااأ النااااا

طءيااااذ عنااا   (2)وأعابهاااأ لنماااا ،أ مهاااأ حسااابا :ع ةاااك جرزارزاااا

طءناااك رجااا  ون اااب أزااال  ةاااأ الطهاااارة أرزااا  ا  عناااا الااارج  

 .(3)وانرصف ا ةبا ،عبرووحهرنا تطه ا ط ط أ 

                                                           

 ل طاطته و ةاضه. ص الغرق  Qالغرقل: ال رشة اا ترزقع  بةاض البةض، شبه رداصه ( (1

احل ب ما دوي اإل ر طىل ال  و، وا نه جبل ا ق بع مع ال  ة  وزن السةا  ((2

 الاي لة   ا ة ع طهن أن ا. ال قةي

 .9ح -103 -97 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)
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 L: ت اااخر  قااري  واحلسااب  ااب عاا (1)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 
طانا  ماا أناأ  ؟ياا أ اا محبا  ماا لاك ال تنطاي :حارض ال ينطي ط ال مباويع

مااا راااروا ط ااة ع  :Qوال    ةاال ال ساااي قااال احلسااب  ، ب اانب احلساا 

  :طال ويل مح ها ولباهبا  أ قال

 زاأ ال اا ا وقاا  سااب أ ماارطااة

 

 
 (2)سبي اجلناد ماب ااا   ااتان  

 
الببةاا  مااب قاانهلأ أنااأ يف ن اا  مااب أماارذ أي  "ااتاان  " : ةاااي

 .(3)سبع

                                                           

 .138:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (1

 قال: اانأ النا غع أا عبرو 117رار ال  ب  يف ااثال  ع  ما ن  ه يف التاارة   ((2

لبا   ب وائل يف ع ة مب  ب البا  مب البغايا أت اب الرايا   ب ع طنقع ع ةها: ا

قري  منهأ أ ن هل  وأمةع  ب خ ا وز اا  ب ااغ ة وأ ن س ةاي  ب حرب يف حهر 

  أ النا غع  ببرو ت  بنا طةه ط ف وضبته اختاأ طةه اخبسع الايب  واح ، ط ف

رارنازأ ال واح  يرزعأ أنه ول ه وأل  ع ةه البا   ب وائل وأ ن س ةاي  ب حرب 

طاختار  البا . ون  ه الرزخمرشي يف ر ةع ا  رار وزاد: قالنا: ااي أشبه  ط  ف النا غع

   م س ةاي.

 .10ح -103 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)
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: أخبااار أم حاااتأ طي مباويااع طعاار ينمااا (1)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 

أناا  ،وأارمهاا جا ودا ،م اع أناا ا اب أغرزرزاا جاندا[و]أنا ا ب  ط اا  :ط ال

أعا   :L اال احلساب  اب عا  ا ب ماب سااد قري اا ط ا  ناشا ا واها  ط

أناا ا اب ماب  ،أناا ا اب ما و  الت ا  ،أنا ا ب عارون الثار  ؟ت تعر يا مباويع

واحلساا   ، ال  اال السااا ي ،أنااا ا ااب مااب ساااد أزاال الاا نةا ،جاااص  اهلاا  

طهال لاك أب  ،ومبااةته مبااةع ا  ،أناا ا اب ماب حاعتاه حاعاع ا  ،ال ائي

قااال  ،قاال نبااأ أو ال ،ن   ااهوقاا يأ ا اا يب  تسااامة ، ااه ،ااا م تبااازةن 

  :ط ال احلسب ،وز  لك تا يي ،ال : ل أقنل :مباويع

 احلاااي أ  ااا  ماااا رةااال سااابة ه

 

 
 واحلااااي يبرطااااه روو ا لباااااب

 
 .عب ال بب  مث ه :ا ا الغبع

ل ثاارة  Qرأيااأ يف  بااض ال تاا  أي عاارون الثاار  ط اارازةأ  : ةاااي

ة  مااب ولاا  عاارض   ااني مباويااع ولاا  زنااا لاا Qولب ااه  ،ولاا ه يف الباديااع

حااال  :أي مااا يتغاا  قااال ال  وزا ااادي "مااا رةاال ساابة ه" :ط اارازةأ قنلااه

                                                           

 .186:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (1
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رةاال حةاانال تغاا  ويف ا ااا الغبااع  ةاال  اخاااص اابجبااع عاا  تااةغع 

 . (1) اخطاب ونا  السبةل أي ال يب نك أي تنقع يف اخةال غ ه

 :L: وقااال مباويااع ل  سااب  ااب عاا (2)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 
 ي النااا  :قاال ؟واةاا راذ ياا ا اب زنا  :قاال ،ياا حساب أنا أخا  مناك

ياا  ،ر ماا ع ان اق  أمبنا ع  و   ببنا ع ةاك قاال زةهاا  زةهاا  ل ا

طالطاائع  ، ان مطةاع وم اره :ااجتبباني ع ةاك رجا ي ، ب اا اع ا ابااد

أنااا خاا   :أقاانل وحاااع   أي ،واا ااره مباااور   تاااب ا  ،لااك عااا   

  .ول ب ا   رأى مب الررائل اف  رأذ مب ال  ائل ،منك ط  خ  طةك

 ،عااب احلسااب ،عااب واتاال ،رو  ساا ةاي الثاانري :اتاااب ال اا ازي

أنااه ج اا   (3)"وشاااراهأ يف ا ماانال وا والد" :عااب ا ااب عباااا يف قنلااه

احلسااب  ااب عاا  ويرزياا   ااب مباويااع  ااب أم ساا ةاي ياا ا ي الرحاا  ط ااال 

اع ااأ يااا يرزياا  أي  :ال احلساابقاا ،يااا حسااب طى مااا انااأ أ غ ااك :يرزياا 

                                                           

 .11ح -104 -103 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .186:3 شهر اشنب، ا ب مناق  ال ام حال ،( (2

 .64: االرساص ((3
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 ي  ،ط  ااة  شااارذ أ اااذ يف ماعااه طاااخت ر اااااصاي ط ور ااك رلااك عاا اويت

اا الل ﴿ :ا  تباااىل ي اانل  األ م 
ن  يفل ها ك  الدل  َوشااارل وشااارذ ال ااةطاي ﴾ َواأل و 

ط ااالك ااااي ياابغض جاا ي رساانل  ،حر ااا عناا  ماعااه طنلاا  لااه تااعر

 .Nا 
ط تاا   L ااب عاا   وزاارب ساابة   ااب رسح مااب زياااد طىل احلسااب

ماب زيااد  اب أم سا ةاي طىل احلساب  اب  :ط تا  زيااد ،احلسب طلةه ي  ع طةه

طاحبااع أمااا  باا  ط اا  أتاااى اتا ااك تباا أ طةااه  ن سااك قااب  وأنااأ حالاا  

ط اف قارأ احلساب  ،ن انا ماب رلاك وراار ،وأنا س طاي وأناأ سانقع ،حاجع

زياااد يؤنبااه ط تاا  مباويااع طىل  ،ال تاااب تبسااأ وأن ااا  ال تاااب طىل مباويااع

وياا مره أي عاا  عااب أخاا  ساابة  وولاا ه وامرأتااه ورد مالااه و ناااص مااا قاا  

ال  ، ااأ قااال وأمااا اتا ااك طىل احلسااب  اساابه واسااأ أمااه ،ز مااه مااب داره

 .وأمه  نأ رسنل ا  ورلك أطعر له طي انأ تب ل ،تنسبه طىل أ ةه

دخال عا  مباوياع ينماا طج ا  عنا   Lوراروا أي احلسب  اب عا  

ياا أ اا محبا  أال أعجباك ماب عائ اع تارزعأ  :ن م اطجع ط اال لاهرج ه وز

وأعجاا  مااب زاااا ج اانيس  :Qط ااال احلسااب  ؟أى لسااأ ل ع طااع أزاا 

 .طاست ةا مباويع واستن  قاع ا واستباره ،وأنأ نائأ ،عن  رج ك
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  يبجا  ماب قانل  Qواحلساب  :ق اأ :مث اه  اأ قاال :ا ا الغباع

ل نااه  ،رلااك عناا ه رضوري طاااي ،عائ ااع طي مباويااع ال يااا و ل ع طااع

  .وأعج  مب تنلةك اخ طع قبندي :قال

وطي  ،رتباال أي ي ااني التبجاا  مااب تاا ور زاااا ال اانل منهااا : ةاااي

 ،ااااي ح ااا ل ن ااا م اارة  ع طااع أ ةهااا مااع اشاانااهف يف عاا ا االساات  ان

 .Q(1)وداعةع اباويع طىل م ات ع أم  ااؤمنن 
أي ماارواي  ااب احل ااأ قااال  : ويف الب اا (2)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 

أرسع ال ااة  طىل شااار ك يااا  : اان ياا ي مباويااع Lل  سااب  ااب عاا  

ول نااا  ،لااة  اااف   غااك :Qوي ااال طي رلااك مااب اخاارن ط ااال  !حسااب

عا ااع شاا ازنا طنساااانا ي ااب ب ع ةنااا  ،ر  ناا  زاشااأ حةبااع أطنازناااامب اا

رطب اطنسااااأ ياا ،ر  نا  أمةاع طاة أ  عار شا ي اوأناتأ مب ا ،  ن اسهب

طاءنف ي اة  مان أ منضاع البااار ماب  ،طنازهب وأن اساهب طىل أتا اغ أأ

 .أجل رلك

                                                           

 .12ح – 105-104 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)
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وماا  :قاال (1)[سانص]أماا طي طاة أ ياا  نا  زاشاأ خاا ع  :قال مارواي

 ،أجاال نرزعااأ مااب نسااائنا ووضاابأ يف رجالنااا :قااال ،الغ بااع :قااال ؟زاا 

منيااع طال طااف قاااا   ،ونرزعااأ الغ بااع مااب رجااال أ ووضاابأ يف نسااائ أ

 :ي نل زاشب   أ خرج

 ومارسأ زاا ال زر مخسان حجاع

 

 ومخسااا أرجاا  قااا    باا  قا اال 

 طااف أنااا يف الاا نةا   غااأ جسااةبها 

 

 وال يف الاي أزن  ا حأ  طائال 

 (2)ط اا  أبعتناا  يف اانايااا أا هااا 

 

 (3)وأي نأ أى رزب مان  مباجال 

: وقااال احلسااب  ااب (5)، مناقاا  ا ااب شهراشاانب(4)ا ااا الغبااع*  

أماا  :رب مسا  لاك يف غا  حاعاع قاال :مسا بع ال هاريحلبة   ب  Lع 

 ، اا  ول نااك أحبااأ مباويااع عاا  دنةااا ق ة ااع :قااال ،مساا ي طىل أ ةااك طاا 

ط ان اناأ طرا طب اأ  ،ط  ب ااي قاا  اك يف دنةااذ ل ا  قبا   اك يف اخرتاك

                                                           

 .23   4الرزيادة مب ااا ر ج  ((1

 ط   أبعأ يف اانايا أا ها. ظ. وما يف الا   مطا ي لإتل وااا ر. ((2

 .13ح -106 -105 :44 ،ب مع ااج يسال -  ار ا ننار  (3)

 .197:2 ع   ب ام ال تو االر  ، ا ا الغبع يف مبرطع االئبع،( (4

 . 188:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (5
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ًا َواَخاَر ﴿با ق أ خ ا اناأ ااف قاال ا  عارز وجال  َخَلناا ا ََلَماًو صااحلل

با  َ ﴿ول نك اف قال  (1)﴾َسيتئاً 
سل لن  ما كاوا ا َيك  لا ِبل  .(3)(2)﴾َبل  راَ  ََلل قا

 ،: ااا خارج حان رة ا سا ي عا  مباوياع(5)، ا اا الغباع(4)الب د* 

وا   :ط ااال ،يسا له أي ي اني زان ااتانيل ل تالاه Qوجاه مباوياع طىل احلساب 

ومااا أحساا  رلااك يساابن  أي  ،ل اا  ا  ااأ عنااك حل ااب دماااص ااساا بن

 .اتل عنك قنما أنأ وا  أوىل   تايل منهأأق

 َّلللوَ ﴿ ال يف عارزة قاال ا  تباااىل  ،ال :قااال ،طةاك عاباع :Qوقةال لاه 

نلنيَ  مل  ُ ل ما
َرسا للهل َولل

َا َولل  و
 .(6)﴾ال عل

وطرا    ،طرا   ي ااب اهلاشااب  جاانادا   ي اابه قنمااه :وقااال مباويااع

ا مااني ح ااةف   ي اابه وطرا   ي ااب  ،ي ااب الاارز  ي شااجاعا   ي اابه قنمااه

                                                           

 .102:  راصة( (1

 .24  4، وااناق : ج151  2، وتر  احل ير يف ال  ا ج14 ن: ااط  ((2

 .14ح -106 :44 ، يسالب مع ااج -  ار ا ننار  (3)

 .51ح ،39 ع   ب ينسا ااطهر احل ، الب د ال نيع ل طع ااعاوف الةنمةع،( (4

 .  196:2 ع   ب ام ال تو االر  ، ا ا الغبع يف مبرطع االئبع،( (5

 .151و  150   2راجع ا ا الغبع ج  8ااناط ني:  ((6



 207 ........................................................................ الباب الثاى عرش: الا و

 Qطب ااش رلااك احلسااب  ،وطرا   ي ااب ااعرزوماا  تةازااا   ي اابه قنمااه ،قنمااه
أراد أي  ااند  ناان زاشااأ  اا مناهلأ  :مااا أحسااب مااا نااار ل نمااه :ط ااال

 ،ويرززا   نان خمارزوا طتابغض وت ان  وحتاارب  نان الارز   طةت ااننا ،طة ت روا

 .(1)مةع طت  ا وحت أ  نن

عاب محباا   ،عاب عاا   اب مالاك الن اني ، ةا : اا(2)أماايل الطانيس* 

عاب  ،عاب عبا  الااب   اب محبا  اهلاشاب  ، ب ال اسأ ا نبااري عاب أ ةاه

عاب  ،عاب بقا  ال طاام  ،عاب ا اب ال  با  ،ال  ل  اب سا ةفي النها ي

خاتأ عبرو  ب عاثفي  اب ع ااي أساامع  اب زيا  طىل مباوياع  اب  :قال ،أ ةه

حةطاااي اا ينااع طااارت ع ال اا ا أم ساا ةاي م  مااه اا ينااع يف حااائر مااب 

 :ط اال أساامع ؟تا  حةنا  وأناأ مانالي :ط اال عبارو ، ةنهف حت  ت حةاا

 Nماانالي رساانل ا   ،رى أى يف نساابكاوال يساا ،وا  مااا أنااا  باانالذ
 و ااأ الت ااأ طلةااه عباار .؟أال تسااببني مااا يساات ب ن   ااه زاااا البباا  :ط ااال

أناأ أحغا  منا  و  تبا ى  :ط اال ؟ياا ا اب السانداص ماا أحغااذ :ط اال لاه

 Nوزاا  أا أيبااب ماانالة رساانل ا   ،وأماا  وا  خاا  مااب أمااك ؟ اا م 
                                                           

 .15ح -107 -106 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .20ح ،213 الطنيس، االمايل،( (2
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خاا  مااب أ ةااك زياا   ااب  وأم .رزا رساانل ا  يف غاا  ماانحب  اجلنااعا  اا

قتاال شااهة ا  بنتااه عاا   ،وحبااه ومااناله Nحار ااع تاااح  رساانل ا  

زان خاا   وعا  مااب ،وأناا أما  عاا  أ ةاك Nحاعاع ا  وحاعاع رساانل ا  

عاا  أم عبةاا ة ورسوا  ااهاااجريب و مااب أ ةااك عاا  أم   اار وعباار

ياا قانا أماا تساببني  :ط اال عبارو ؟ط ن  ت اخرى يا ا اب عاثفي ،وا ناار

ط ااا مارواي  اب احل اأ طج ا  طىل جنا  عبارو  ؟ما  ةبن   اه زااا الببا 

ط ااا سابة   ،جنا  أساامع طج ا  طىل Lط ااا احلساب  اب عا   ، ب عثفي

طج اا  طىل  ط ااا عبا  ا   اب جب ار ،الباا  طج ا  طىل جنا  عبارو اب 

ط اف رازاأ مباوياع قا  تااروا طاري ن ماب  نا  زاشاأ و نا   ،جن  أسامع

 ،طي عناا ي مااب زاااا احلااائر لب ااف :ط ااال ،  أي يبابااب الااب صاأمةااع خ اا

 Nأشااه  أي رساانل ا   :ط ااال مباويااع ،ط اا  رضااةنا ،ط اال  ب بااك :قااالنا
ط اااا  ،زياا  قااأ يااا أسااامع طاااقبض حائطااك زنة ااا مري اااجب ااه  سااامع  ااب 

ط قباال عباارو  ااب عااثفي عاا   .أسااامع واهلاشاابةني طجاارزوا مباويااع خاا ا

أي اااا أ  ال جاارزاذ ا  عااب الاارحأ خاا ا مااا زد  عاا  :مباويااع ط ااال

ورااك يااا  :ط ااال مباويااع ،وأشاابأ  نااا عاا ونا ،وطسااعأ حجتنااا ،قنلنااا

رااار   ،ب  ناا  زاشااأ قاا  اعترزلااناطى اااا رأيااأ زااؤالص ال تةااع ماا !عباارو

ومااا  ،وااااد عاات ر عاا  ع اا  ،أعةاانهأ تاا ور طيل مااب حتااأ ااغاااطر  ااا ن
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وناازعنى مهجاع  ،يؤمن  يا ا اب عاثفي مانهأ وقا  أح انا    ةاك ماا أح انا

رف اطانااا ،وخطاا  جسااةأ ،  حتاا  نجاان  ماانهأ  باا  نباا  عاااةأان ساا

 .(1)شاص ا  طن ب خم  ني لك خ ا مب حائطك طي

 ،ر اا باانباواحلاا   ال ساا ،التعاتااأ والتنااازع :الت حاا  :ي ةااا

ومااع  ،ريااال اا ،رياوالساا ،روا  مااع رساة وزاا  مااع رسياوالساا

 .ع  رساة عرزيرز يالرس

رو  أ اان جب اار محباا   ااب حبةاا  يف  :قااال ا ااب أم احل ياا  :أقاانل

عاا  مباويااع  باا   Lدخاال احلسااب  ااب عاا   :أمالةااه عااب ا ااب عباااا قااال

طت ا جم  ،طج ا  عنا  رج ةاه ،زان جاال  يف   ا  ضاةيو ،عاا اجلفعاع

 : أ قال ،مباويع  ف شاص أي يت  جم

وأي الاااي أتااب أ  ،تاارزعأ أى يف غاا  مااا انااا أز ااه :عجبااا لبائ ااع

طنااف ااااي ينااازعن  يف زاااا  ،يغ اار ا  هلااا ؟طةااه لااة  يف احلااي مااا هلااا وهلاااا

 .وق  است  ر ا   ه ،ا مر أ ن زاا اجلال 

 :قااال ،طي وا  :قااال ؟أو عجاا  رلااك يااا مباويااع :Qط ااال احلسااب 

ج نسااك يف  :قااال ؟مااا زاان :قااال ؟أطاا  أخاارذ  ااف زاان أعجاا  مااب زاااا

                                                           

 .16ح -109 -107 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)
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يااا ا ااب أخاا   :ط اا ك مباويااع وقااال ،تاا ر ااج اا  وأنااا عناا  رج ةااك

 ،مائاع ألاا :قاال ؟ااأ زان :قاال ،طي عا  ديناا :قاال ،  غن  أي ع ةك ديناا

ومائاع ت سابها  ،مائاع منهاا لا ينك :قا  أمرناا لاك  اث جم مائاع ألاا :ط ال

 .ط أ م رما طاقبض ت تك ،ومائع خاتع ن سك ،يف أزل  ةتك

 ؟تااا  مااا رأيااأ :قااال يرزياا   ااب مباويااع   ةااه Qط ااف خاارج احلسااب 

ياا  نا  طي  :قاال ؟است ب ك  ف است ب ك  اه  اأ أمار  لاه  اث جم مائاع ألاا

 .(1)منهأ طاحر لهطبب أتاذ  ،احلي ح هأ

                                                           

 و ا يناس  الباب ما راره سبر ا ب اجلنزي يف التاارة ن   عب ز اا  ب محب  ((1

 بر مرواي  ب احل أ وااي والةا ع  اا ينع رسنال  :عب محب   ب طس ان قال ،ال  ب 

ااؤمنن  أ نذ الاي طرن اجلفعع وقتل أم  :ي نل لك مرواي :ط ال قل له Q طىل احلسب

طءرا قةل لك مب  :وأنأ ت عر  غ ذ -اخنارج   يبن -وأ اد الب فص والرززاد  ،عثفي

ما أج  لك مث  اال البغ ع  :خايل ال را وىف روايع ا ب سب  يف الطب ا  :ت نل ؟أ نذ

 !يا أ ا محب  :ط ال له Qطجاص الرسنل طىل احلسب  .ال راأخ   :ي ال هلا مب أ نذ طت نل

طاي ارزأ   أ  غك طيازا ووقةتك  ،ورار سة ه ،ان  أتةتك  رسالع  ب عاف سطنته

اي  :ت نل ارواي :ط دازا ط ال له .ونستبن ع ةه  ا  ،ال  ل تؤد ا :ط ال احلسب ، ن يس

 طعرج الرسنل مب .طا  أش  ن بع وطي انأ اار ا ،انأ تادقا طا   رزيك  ا قك
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 وما  :ط ال ،مب عن  أخةك احلسب :ط ال ؟مب أيب أقب أ :ط  ةه احلسن ط ال ،عن ه

طامتنع الرسنل مب  ؟ز  : وماط ال ،أتةأ  رسالع مب عن  مرواي :قال ؟انأ تانع

خل عب  :طعرج وقال  خةه Qطسبع احلسب  !!لتعرى أو  قت نك :ط ال ،أدائها

قل ي نل لك احلسن  ب  :ط عادزا الرسنل ط ال له ،ال وا  حت  أسببها :ط ال ،لالرج

تاحبع الرايع  سنن  ،يا ا ب الرزرقاص ال اعةع طىل ن سها  سنن ري ااجاز :ع  ا ب طاحبع

طجاص  ؟ومب أ نذ ؟ومب أمك ؟اعرف مب أنأ ،يا ا ب حري  رسنل ا  ولبةنه ،ع اظ

أشه  أنك ا ب  :ارجع طىل احلسب وقل له :ط ال له ،ه ما قاالالرسنل طىل مرواي ط عاد ع ة

 .ع   ب أم حال ا ب أشه  أنك  :وقل ل  سن ،رسنل ا 

طاار ا ب طس ان اي  "يا ا ب ال اعةع طىل ن سها"أما قنل احلسن  :قال ا تبب  :قال

ايع البةطار تبرف وااي هلا رايع مثل ر ،أا مرواي اسبها أمةع واانأ مب البغايا يف اجلاز ةع

احل أ  نس  طىلي، وطنف وااي مرواي ال يبرف له أب ،واانأ تسب  أا حبتل الرزرقاص ،هبا

 . ب أم البا 

 ناحةع  ،سنن اانأ هلأ ع  طرسخ مب عرطع :قال ال  وزا ادي رو ااجاز :أقنل

اب   وع اظ سنن  ا راص  ن نع ع والطائا اانأ ت نا ز ل ري ال ب ة وتستبر 

 .يب ينما يتبع قبائل البرب طةتباااني أي يت اخروي ويتناش ويعرش
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 :K وذريتهن N ل النبيَّلسا  آلاع Q مام احلسنوصايا اع

طي  :Lوقااال احلساااب  ااب عااا  ت ساا  اإلماااا البسااا ري.... * 

ط سا  درمهاا طاشان   اه رج  جاع عةالاه طعارج يبغا  هلاأ ماا يا ا ني 

طنجاا مها  Lطباار  رجاال واماارأة مااب قرا ااا  محباا  وعاا   (1)خباارزا وأدمااا

 ط عطامهاا طيامهاا و  يا ر  افرا رات  زؤالص أحاي ماب قرا اايت :جائبن ط ال

 ااه عناا زأ وي اانل  (2)  روياا ا يت  اار طااةف يتباااراطجباال يب اا ،يف منرزلااه

طبةاانف زاان مت اا  يف حري ااه طرا  ا صمااا طباال  الاا رزأ طر    اا هأ   اا :هلااأ

ر ومخساافئع دينااار يف ا  ااة  يط بااه طاا ل ع ةااه ط وتاال طلةااه اتا ااا مااب مااا

 ،رالةااك مااب مااال ا ااب عبااك مااا   بااازاااه   ةااع   تااه ط :وقااال ،رصة

وخ ااا مائااع ألااا دينااار عاا  يااار م ااع واا ينااع وع ااارا اثاا ا وماااال 

ونااا  ،(3)اخبسافئع ديناار ووضاع عا  عةالاه ط خاا ،ر   ضباف رلاكا با

اةااا تاار  طغناصنااا لااك اااا  :ط اااال لااه Qوع ةااا  Nلة تااه طاارأ  رساانل ا  

                                                           

 يف ااا ر: وأداما. ((1

 يف ااا ر: يبتل. ((2

 يف ااا ر: ووسع ع  عةاله. ((3
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ماب  صناع وال  ب اع  اب ع ةاه يش ي اأ   يباي  اا ؟ا ر  قرا تنا ع  قرا تاك

طماا   ار   الغا اة  :ااائع ألا دينار طال أتااه محبا  وعا  يف مناماه وقااال لاه

عاا  طاا ي    ااه مااب ماا اجم ا ااب عبااه وطال   اار ع ةااك هب اااك 

ط تااب نا ا هااأ  ،واتااط مك وطزالااع نببااك وط انتااك مااب ح اابك

وماا تارذ  ،ناارو  نا طىل الرجل ما ع اةهأ حتا  حاال عنا ه مائاع ألاا دي

يف مناماه وأماراه  Lر  اب لاه عنا ه ماال طال وأتااه محبا  وعا  اأح   باا

وأتا  محبا  وعا  زااا  ،أمر هت د  تبجةل مال الرجال أرسع ماا ي ا ر ع ةاه

اةااا رأيااأ تاانع ا   :يف منامااه ط اااال لااه Nااااؤ ر ل را ااع رساانل ا  

اابهاا  ا ي أطنا مر ح ،ر أي يبجال طلةاك مالاكاقا  أمرناا ماب  باا ؟(1)لك

 ؟يبةااع ع ااارذ وأم اااك ويساا ت  طلةااك    ف ااا لت ااني  اا هلا مااب اا ينااع

ر يف منامااه طاا مراه أي يبةااع احااااأ مااا Lطاا ت  محباا  وعاا   ، اا  :قااال

ط بال طلةاه ماب ت اك ا  افي    فئاع ألاا  ،والسا تجع  ثبناه طلةاه ،ع اره

يااا عباا  ا   :ط ااال N  ااأ أتاااه رساانل ا  .طاااار أغناا  مااب  اا ينااع ،دينااار

و عطةنااك يف  ،زاااا جاارزااذ يف الاا نةا عاا  طيثااار قرا تاا  عاا  قرا تااك

                                                           

 .يف ااا ر: تنع ا   ك ((1
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ر أتاغرزا أاار اماب زااا اااال يف اجلناع ألاا قاا (1)رة   ل اال حباعافخ

 .(2)مغرز ال ط رة منها خ  مب ال نةا وما طةها :مب ال نةا

ع ةااك  :Lوقااال احلسااب  ااب عاا  ت ساا  اإلماااا البساا ري .... * 

وطي أضاابأ قرا ااا   ،ي طىل قرا ااا  أ ااني دينااك محباا  وعاا  االحسااا

أ اني  (3)قرا اا  أ اني ديناك  ات يف قرا اا  وطيااذ وطضااعع ،أ ني نسابك

محبا  وعا  أ بار لاك ماب شا ر  :طءي ش ر زاؤالص طىل أ اني ديناك ،نسبك

 روذ عناا مها طي قرا ااا  أ ااني دينااك طرا شاا ،زااؤالص طىل أ ااني نساابك

 ان الثار  طىل  ص مااولان ااناأ مال ،ر رنن اكرا (4)  قل ق ةل نارمهاا لاك

وطي قرا ااا  أ ااني نساابك طي شاا روذ عناا مها وقاا  ضااةبأ  ،الباارع

 .(6)(5)قرا ا  أ ني دينك   يغنةا عنك طتة 

                                                           

 يف نسعع:   ل حبع. ((1

 .8، ح265 – 263   - 23ج  -الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 ، طءنه يت ىف قرا ا  أ ني نسبك.ا ر: قرا ا  أ ني دينك محب  وع يف اا ((3

 يف ااا ر: طنارمها لك. ((4

 .204ح ،344 ماا البس ري،اانسنب لإ ت س  االماا البس ري،( (5

 .8، ح262   - 23ج  -الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (6)
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 :وصيته يف اليتين

:  اإلساااناد طىل أم (2)، اإلحتجااااجQ(1)ت سااا  اإلمااااا البسااا ري * 

اطاال يتااةأ ال ط اال ا :Lقااال احلسااب  ااب عاا   :قااال Qمحباا  البساا ري 

 ،محباا  اان طااع عااب منالةااه الناشاا  يف رتبااع اجلهاال عرجااه مااب جه ااه

بباه ويسا ةه ا  ال ينضو لاه ماا اشاتبه ع ةاه عا  ط ال ااطال يتاةأ يطو

 .(4)(3)ال ب  ع  السه 

ر ن اان ا أي ا ال ساا ا صيف ال اا ا صن اا  ال اا :قااال اجلاانزري : ةاااي

 .ع ي طةه

                                                           

 .217ح :341 ماا البس ري،اانسنب لإ ت س  االماا البس ري،( (1

 .7:1 الطريس، االحتجاج،( (2

 .يف  نا  النب  وزن عن  الثانةع مب البنا   انا  خ ( (3

 .4ح -3 :2 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (4)
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 :وصيته يف طلَ العلن

:  اإلسااناد عااب أم (2)اإلحتجاااج ،Q(1)بساا ري ت ساا  اإلماااا ال* 

وقاا   اال طلةااه  - Qقااال احلسااب  ااب عاا   ااب أم حالاا   :قااال Qمحباا  

ريب اأي أرد ع ةااك  اا هلا ع اا ؟أيااف أحاا  طلةااك :ط ااال لااه -رجاال ز يااع 

ريب ألااا درزااأ أو أطااتو لااك  ا ااا مااب الب ااأ ت هاار طاا ي اضااب ا ع اا

طي أحساانأ االختةااار  ؟تن ااا  ااه ضااب اص أزاال قريتااك ،الناتااب  يف قريتااك

 ،وطي أساا   االختةااار خ تااك لت خااا أ ااف شاا أ ،مبااأ لااك ا مااريب

سااتن اري يااا ا ااب رساانل ا  طثاانام يف قهااري رلااك الناتاا  وا :ط ااال

قاال  ال أاثار ماب  ؟روي ألاا درزاأاره ع ا  ول ك ال ب اص ماب يا ه قا

 يااا ا ااب رساانل ا  ط ةااا أختااار :ط ااال !ريب ألااا ألااا ماارةاالاا نةا ع اا

عااب  (1) ال  باع التا  أقهار هباا عا و ا  وأروده  :ا دوي  ال أختاار ا ط ال

قاا  أحساانأ االختةااار وع بااه  :Qط ااال احلسااب  ااب عاا   .أولةاااص ا 

                                                           

 .230ح ،347 ماا البس ري،اانسنب لإ ت س  االماا البس ري،( (1

 .11:1 الطريس، االحتجاج،( (2
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طاااز  طاا ط أ الرجاال طاتااال  ،ريب ألااا درزااأاال  بااع وأعطاااه ع اا

وال  ،ياا عبا  ا  ماا ر او أحا  مثال ر  اك :رهاط اال لاه طر ح ا ،خره  ه

ومااندة  ،ااتساابأ مااندة ا  أوال ،مااب ا وداص مااا ااتساابأااتساا  أحاا  

ومااندة م ئ ااع ا   ،ومااندة الطةباان مااب اهلااف  الثااا ،وعاا   انةااا Nمحباا  

طااتساابأ  باا د ااال مااؤمب  ،ومااندة طخنانااك ااااؤمنن خامسااا ،را بااا

 .(1)وااطر ما زن أط ل مب ال نةا ألا مرة طهنة ا لك زنة ا

طن ااأ  :عااا  نةااه و ناا  أخةااه ط ااالأنااه د Lوعااب احلسااب  ااب عاا  * 

طبااب  ،طتب باانا الب ااأ ،تااغار قاانا وينشااك أي ت نناانا ابااار قاانا اخااريب

 .(3)(2)ي ر اه ط ة تبه ولة به يف  ةتهيستطع من أ أ

                                                           

 .16ح -9 – 8 :2 ،ااج يسالب مع  -  ار ا ننار  (1)

 .340 ال هة  الثاى، منةع ااري ،( (2

 .37ح -152 :2 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)
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 :َلن  وفاته Q احلسني ألخيه Q مام احلسناع وصية

عااب ا ااب  ،عااب   اار  ااب تااالو والباا ة ،عاا  عااب أ ةااه :(1)ال ااايف* 

عاب محبا   ،عاب زااروي  اب اجلهاأ ،ب سا ةفي الا ي ب عاب محبا   ا ،زياد

 Qر احلساب  اب عا  اااا ح ا :ي انل Qسببأ أ اا جب ار  : ب مس أ قال
مااأ  طرا أنااا ،يااا أخاا  طى أوتااةك طاح اهااا :Qالنطاااة قااال ل  ساان 

 حاا جم  ااه عهاا ا  ااأ ارصطناا  طىل  Nطهة ناا  ووجهناا  طىل رساانل ا  

 . (2) أ ردى طادطن   الب ةع Pأم  

 ،عاب ساهل  اب زيااد ،وعا   اب محبا  ،محب   اب احلساب :(3)ال ايف* 

 :عاب محبا   اب مسا أ قاال ،عاب زااروي  اب اجلهاأ ،عب محب   اب سا ةفي

قااال  Lر احلسااب  ااب عاا  ااااا احت اا :ي اانل Qسااببأ أ ااا جب اار 

طاءرا أناا ماأ طهة نا   ،ياا أخا  طى أوتاةك  نتاةع طاح اهاا :Qل  سن 

 جم  ااه عهاا ا  ااأ ارصطناا  طىل أماا   حاا N ااأ وجهناا  طىل رساانل ا  
                                                           

 .3ح ،302:1و1ح ،300:1 ال  ةن ، ال ايف،( (1

 .1ح -264 :99 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .3ح ،302:1 ال  ةن ، ال ايف،( (3
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واع اأ أناه سةااةبن  ماب احلبا اص ماا  . اأ ردى طاادطن   االب ةع Pطاحبع 

وعاا اوهتا لنااا أزاال  Nيب ااأ الناااا مااب تاانةبها وعاا اوهتا   ولرساانله 

وانط ااي  ااه طىل مااا   ،وضااع عاا  رسيااره Qط ااف قاابض احلسااب  .البةااأ

ط اف أي  Q  عا  احلساب طاا ،رسنل ا  الاي ااي ياا  طةاه عا  اجلناائرز

ط ااف أوقااا عاا  قاار رساانل ا    ااش  ،تاا  ع ةااه  اال طادخاال ااسااج 

لةاا طب مااع  Lط ااأ قاا  أقب اانا  احلسااب  ااب عاا   :عائ ااع اخاار وقةاال هلااا

ط انااأ أول اماارأة  ،رجاطعرجااأ مبااادرة عاا   غاال  ساا ،Nرساانل ا  

طءناه ال  ،ن انا ا ان أ عاب  ةتا  :طنق اأ ط الاأ ،رابأ يف االس ا رسجاا

ط ااال هلااا احلساان  .حجا ااه Nوال  تااك عاا  رساانل ا   ،صياا طب طةااه يش

وأدخ ااأ  Nقاا يف زت ااأ أنااأ وأ اانذ حجاااب رساانل ا   :L ااب عاا  

 ،وطي ا  ساائ ك عاب رلاك ياا عائ اع ،قر اه N ةته مب ال را  رسانل ا  

 .لة اا جم  ااه عهاا ا Nطي أخاا  أماارى أي أقر ااه مااب أ ةااه رساانل ا  

وأع اأ  ت ويال اتا اه ماب أي  ،أخا  أع اأ النااا  اا  ورسانله واع ب  أي

َااا ﴿ :ساانه  ي ا  تبااارذ وتباااىل ي اانل N تااك عاا  رساانل ا   َي يااا َأ
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اان   َذَ  َلكا  ُ اا يااا َو النوبلاايت ِلالو َأ   يا لا ا با خا يَن اَمنااا ا ال َتاا  
وقاا  أدخ ااأ  (1)﴾الوااذل

ياا ﴿ :قاال ا  عارز وجال وقا  ،الرجاال  غا  طرناه Nأنأ  ةاأ رسانل ا  

 النوبلايت 
ول َِ َصا   ن  َفا   ا اَتكا ا ا َأص  َفعا يَن اَمناا ا ال َتر 

َا الوذل َي ولبباري ل ا   (2)﴾َأ

وقااال ا   ،ااباااول Nرض ااأ أنااأ   ةااك وطاروقااه عناا  اري رساانل ا  

اا لل اَّللول أاولئلاا﴿ :عاارز وجاال ن ااَ  َرسا
اا اَعان  َلل اا َ  َأص  يَن َيهاوي

يَن ِل و الوااذل َك الوااذل

َ اا ع لتو
لااا َِبان  لل ااَتَحَن اَّللوا قا ولببااري ل اا  أدخاال أ اانذ وطاروقااه عاا   .(3)﴾ام 

وماا رعةاا ماب ح اه ماا أمرمهاا ا   اه عا   ،  رهبف مناه ا ر  Nرسنل ا  

 .طي ا  حارا عا  اااؤمنن أمناتاا ماا حارا مانهأ أحةااص Nلساي رسنل ا  

 Lه ماب دطاب احلساب عنا  أ ةاه الااي ارزتا يا عائ اع لان اااي زااا وتا 
 :قااال .لب بااأ أنااه سااة طب وطي رغااأ مبطسااك ،جااائرزا طااةف  ةننااا و اان ا 

وينماا عا  مال  ،ينماا عا   غال : أ ت  أ محب   ب احلن ةع وقال ياا عائ اع

ط قب ااأ  :قااال ،طااف    اان ن سااك وال    اان ا رض عاا اوة لبناا  زاشااأ

                                                           

 .53ا حرزاب:  ((1

 .3و  2جرا : احل ((2

 .3و  2احلجرا :  ((3
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ط اال  ؟ؤالص ال اناحأ يت  باني طاف ا ماكياا ا اب احلن ةاع زا :ع ةه ط الأ

ا  ل اا  ول تااه  اا جم  طاان ،وأناا  تبباا يب محباا ا مااب ال ااناحأ :هلااا احلساان

وطاحباع  ناأ  ،طاحبع  نأ عباراي  اب عائاا  اب عبارو  اب خمارزوا :طناحأ

وطاحباع  ناأ زائا ة  اب ا تاأ  اب رواحاع  اب حجار  اب  ،أس   ب زاشأ

ن اانا ا اان أ  :Qل  ساان  ط الااأ عائ ااع :قااال ،مبااةا  ااب عااامر [عباا ]

طىل قاار أمااه  Q  احلساان اطب اا :قااال ،وارزباانا  ااه طااءن أ قاانا خااابني

 .(1) أ أخرجه ط طنه  الب ةع

 :بَاتن االمامة Q احلسني ألخيه Q مام احلسنوصية اع

عااب ا ااب أم  ،عااب محباا  البطااار ،: ا ااب النلةاا (2)أمااايل الااا ون* 

 :محباا   ااب مساا أ قااال عااب ،عااب ااثناا  ،عااب ا ااب أم نجااراي ،اخطاااب

طىل  Lعااب خاااتأ احلساان  ااب عاا   Lساا لأ الاااادن جب اار  ااب محباا  

 :Qورار  لاه أى ساببأ أناه أخاا ماب أتاببه طاةف أخاا قاال  ؟مب تار

                                                           

 .9ح -144 – 142 :44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .13ح ،208 الا ون، االمايل،( (2
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وجباال  Qأوىص طىل ا نااه عاا   ااب احلساان  Qطي احلساان  :لااة  اااف قااالنا

 اا م   Nوطاانض طلةااه أمااره اااف طب ااه رساانل ا   ،خا ااه يف أتااببه

 ااأ  Kوطب ااه احلسااب  احلساان  ،وطب ااه أماا  ااااؤمنن  احلسااب ،Qؤمنناااا

ومنااه تااار طيل طهاان عناا ي وطى  ، باا  أ ةااه Qتااار رلااك اخاااتأ طىل أم 

 .(1) لبسه ال مبع وأت  طةه

 :خيه َم  بن احلنفيةأل Q مام احلسنوصية اع

عاب أم  ،عاب اا  ال  اب عبار ،: ال  ةنا   ءساناده(2)طع ا الانر * 

ياا قنار اناار زال تار   :ر  احلساب النطااة قاالاااا ح ا :قال Qب  ا  ع

ا  ورساانله وا ااب رساانله  :ط ااال ،وراص  ا ااك مؤمنااا مااب غاا  ال محباا 

ط تةتاه ط اف دخ اأ ع ةاه  :قاال ،(3)اماض طاادع يل محبا   اب عا  :قال ،أع أ

طبجال عاب شساع نب اه  ،أجا  أ اا محبا  :ق اأ ؟زل ح جم طال خا  :قال

                                                           

 .23ح -248 – 247 :43 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .422:1 الطريس، اع ا النر   اع ا اهل  ،( (2

 .محب  ا ب احلن ةع( (3
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 :ط اف قااا  ان ي ياه سا أ ط اال لاه احلساب .طعارج مبا  يبا و ،ط أ يسنه

ويباان   ،اج اا  ط ااة  يغةاا  مث ااك عااب ساافع ااا ا رةاا   ااه ا ماانا 

ومااا ةو الا ج  طااي ضانص النهاار  ب اه  ، ه ا حةاص انننا أوعةاع الب اأ

أضاانص مااب  بااض أمااا ع بااأ أي ا  عاارز وجاال جباال ولاا  ط اارازةأ أئبااع 

وقا  ع باأ  اف اسات  ر ا   ،اود ز انراواتا  د ،وط ل  ب هأ عا   باض

وطناف وتاا ا   ،ياا محبا   اب عا  طى ال أخااف ع ةاك احلسا  .Nمحب ا 

َ ﴿ :تباىل  ه ال اطريب ط ال  ماا َتَبانيو
ا ل ان  َبع 

ن  مل اهل
سل ن ا ل َأو فا

ان  َلل
ارًا ََّلَسا ًا مل فو كا

ااقي  اانا احل َ ب عاا  أال يااا محباا   اا ،و   باال ا  ل  ااةطاي ع ةااك ساا طانا (1)﴾َْا

سااببأ أ اااذ  :قااال ، اا  :قااال ؟طةااك Qأخاارذ  ااف سااببأ مااب أ ةااك 

ياا  ،ماب أحا  أي يارى يف الا نةا وافخارة ط ةار محبا ا :رةاي نل ينا البا

محب   ب ع  لان شا أ أي أخارذ وأناأ نط اع يف ظهار أ ةاك  خرتاك ياا 

  وم ارقاع امحب   اب عا  أماا ع باأ أي احلسان  اب عا   با  وطااة ن سا

وحا  جساب  طمااا ماب  با ي وعنا  ا  يف ال تااب ااااا ورا اع النباا  ر

طاتااط   ماان أ  ،أتاااهبا يف ورا ااع أ ةااه وأمااه ع ااأ ا  أن ااأ خاا  خ  ااه

                                                           

 .109الب رة:  ((1
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 .محباا ا واختااار محباا  ع ةااا واختااارى عاا  لإمامااع واخاان  أنااا احلساان

وأناأ وساة ت  طىل محبا   (1)[وساة ي]أناأ طماام   :ط ال له محبا   اب عا 

  رزبااأ قباال أي أساابع منااك زاااا ال اا ا أال وطي اندد  أي ن سااوا  لاا

اال تااااب  (2)وال تغااا ه  بااا  الريااااح ،يف رأيس ا ماااا ال تنرزطاااه الااا الص

أزااأ  ا  ائااه ط جاا ى سااب أ طلةااه ساابي ال تاااب  ،يف الاارن اانباانأ ،اابجااأ

وياا   ،ومااا جاااص   ااه الرساال وطنااه ل اا ا ي اال  ااه لساااي الناااحي ،ااناارزل

واااالك  اارزي ا  اا ساانن وال قاانة طال  ،يب ااش ط اا ك وال (3) اتاا ال

 ،وأقر نااا مااب رساانل ا  ر ااا ،وأ   نااا ح ااف ،احلساان أع بنااا ع ااف . ااا 

ولاان ع ااأ ا  أي  ،وقاارأ الاانح  قباال أي ينطااي ،ااااي طمامااا قباال أي ع ااي

ط اف اختاار محبا ا واختاار محبا  ع ةاا  Nما اتاط   محبا ا  (4)أح ا خ  منا

                                                           

 وىف ال ايف وأنأ اماا وأنأ وسة ت . - Hنسعع ااانا  -ااا يف نسعع ا تل  ((1

 يف ااا ر: نغبع الرياح. ((2

 زاد يف ااا ر: حت  ال    ق ف ويؤتنا  ال رحاا  ف. ((3

يف زام  نسعع ااانا ن   عب ال ايف: ولن ع أ ا  يف أح  غ  محب  خ ا اا  ((4

 اتط  .
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سا بنا ورضاةنا  باب  ،ختاارذ عا   با ه واخان  احلسان  با ذوا ،طماما

 .(1)و بب نس أ  ه مب اا     ،زن الرضا

 :Q ل ل ه احلسن Q مْي اْلُمنني َليلأما اوىص به 

وقاا  وقااع يف  :(2)اقااال السااة   ااب حاااووا يف اتاااب النتاااي* 

الااي عنا ه  Qخاحري أي أخاتأ زااا ال تااب  نتاةع أ ةاك أما  اااؤمنن 

ل تاااب طىل ولاا ه البرزياارز ع ةااه ورسااالته طىل ال ااةبع ورااار اات اا من ع ااأ ا

ورأيااأ أي ي ااني روايااع الرسااالع  ،ع ةاه ورسااالته يف رااار ا ئبااع مااب ولاا ه

طهاان أمااع عاا  مااا ت اابنه مااب  ،طىل ولاا ه  طريااي ااعااال ن وااااناط ن

ساابادة الاا نةا والاا يب ط ااال أ اان أ اا  احلسااب  ااب عباا  ا   ااب ساابة  

 اتاااب الرزواجاار وااااناعظ يف اجلاارزص ا ول منااه مااب نسااعع البساا ري يف

وتااةع  :ت رعهااا رو ال باا ة ساانع  اا جم وسااببن وأر بفئااع مااا زاااا ل اااه

                                                           

 .2ح -176 – 174 :44 ،الب مع ااج يس -ر ا ننار   ا (1)

 "ط". 157ا ا اا جع لثبرة ااهجع ال ال الرا ع واخبسني وااائع    ((2

 النجا ا بف.
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لنلا ه ولان اااي ماب احل باع ماا  ا   Qأم  ااؤمنن عا   اب أم حالا  

ط اا  ن  عاا   ااب  ،وحاا  ن  هبااا ماعااع ،أي ي تاا   الاااز  ل انااأ زاااه

أخرناا  :حا  نا احلساب  اب أم عاثفي االدما  قاالاحلسن  ب طسفعةل قاال 

حاا  ن  ينسااا  ااب  :أ اان حاااتأ اا تاا  رةاا   ااب حاااتأ  ااب ع رمااع قااال

رف ااااا انااا :حاا  ن   بااض أزاال الب ااأ قااال :يب اانب   نطااةااع قااال

مااب  Lريب اتاا   ااه طىل ا نااه احلسااب  ااب عاا  امااب تاا ن طىل قنساا Qعاا 

حاا  نا  : اا   اب عبا  البرزيارز قاالوحا  نا أ .اه .النالا  ال ااى اا ار ل رزمااي

 :حاا  نا اااادح  ااب ر ااع الرزازاا ي قااال :ساا ةفي  ااب الر ةااع النهاا ي قااال

وحا  نا عا   اب عبا  البرزيارز ال انيف ال اتا   .ح  نا تباح  ب رة  ااارزى

حاا  نا محباا   ااب عاا   ااب  :حاا  نا جب اار  ااب زاااروي  ااب زياااد قااال :قااال

 Kعاب جا ه ،عاب أ ةاه ،عاب جا ه جب ار الااادن ،عب أ ةه ،منس  الرضا
وحاا  نا عاا   ااب محباا   ااب  .Lاتاا  طىل احلسااب  ااب عاا   Qأي ع ةااا 

حا  نا عبااد  اب زيااد  :حا  نا جب ار  اب عنبساع قاال :ط رازةأ التسني قال

 :قاال Lعاب أم جب ار محبا   اب عا   ،ح  نا عبارو  اب أم اا ا اا :قال

  ااب وحاا  نا محباا   ااب عاا  .Lاتاا  أماا  ااااؤمنن طىل احلسااب  ااب عاا  

 ،حا  نا عبا  ا   اب دازار :ح  نا محبا   اب الببااا قاال :زازر الرازي قال
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 Qاتا  عا   :قاال Kعاب عا   ،عاب ا ائاه ،عب جب ر  اب محبا  ،عب أ ةه
اتاا  هباااه  Qااال زااؤالص حاا  ننا أي أماا  ااااؤمنن  .Qطىل ا نااه احلسااب 

 وأخارى أ ا   اب عبا  الار ب  اب ط اال ال ااا .Qالرسالع طىل احلساب 

وأ ا   اب جب ار  اب محبا   اب زيا   ،ح  نا احلسب  ب محب   اب أ ا  :قال

حا  نا جب ار  اب محبا   :قاال K ب ع   ب احلسن  ب عا   اب أم حالا  

حا  نا احلساب  اب ظرياا  اب  :ح  نا احلساب  اب عبا ل قاال :احلسن  قال

عاب ا تابش  اب  ،عاب ساب   اب حرياا ،عاب احلسان  اب ع اناي ،ناتو

واع اأ ياا  .طىل ا ناه محبا  اااا Qاتا  أما  اااؤمنن  :قاالنباتع ااجاشاب  

ول ي محب  ضااعا ا  جال ج لاه عنايتاه  اك ورعايتاه لاك أي قا  رو  

  جال ال ةخ اات اي عا    تاه وأمانتاه محبا   اب يب انب ال  ةنا  تغبا ه ا

 .Lطىل جا ذ احلساب ولا ه  Qأما  اااؤمنن  نااج له  ر تاه رساالع منال
طىل ولاا ه محباا   ااب  Qعاا   نااارة عااب منالار  خمتاااورو  رسااالع أخاا

 ،احلن ةع رضاناي ا  جال ج لاه ع ةاه وراار الرساالتن يف اتااب الرساائل

ووجاا نا نسااعع عتة ااع ينشااك أي ي ااني اتا تهااا يف زمااب حةاااة محباا   ااب 

ااااي حةاتااه يف زمااب وااا ص  Hوزاااا ال ااةخ محباا   ااب يب اانب  Hيب اانب 

الببااري وولاا ه أم جب اار محباا  وأم عااثفي  ااب ساابة   Qااهاا ي  نااامنال
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ال اسااأ احلساان  ااب روح وعاا   ااب محباا  الساابري وتاانيف محباا   ااب 

يب اانب قباال وطاااة محباا   ااب عاا  الساابري الي عاا   ااب محباا  الساابري 

وزاااا محباا   ااب يب اانب  ريب و   فئااعاتاانيف يف شاابباي ساانع تسااع وع اا

ا زااا ال اةخ ااانةريب و   فئاع طتا بغا اد سانع  افي وع ا ال  ةن  تانيف

رواياتااه يف زمااب الاانا ص اااااانريب  اا  حري ااا طىل محباا   ااب يب اانب و

حت ةي من نالته وتاا يي ماان اته ورأياأ ياا ولا ي  ان رواياع حساب  اب 

عباا  ا  البساا ري مااانا اتاااب الرزواجاار وااااناعظ الاااي قاا مناه و اان 

طىل ولاا ه  Qال ااةخ محباا   ااب يب اانب يف رسااالع أ ةااك أماا  ااااؤمنن 

 اوتا طن ب ننردزا  رواياع محبا   اب يب انب ال  ةنا  طهان أمال وأط ال ت

طااار محبا   اب يب انب ال  ةنا  يف اتااب الرساائل  اساناده  ،طةف قاا ناه

طىل جب اار  ااب عنبسااع عااب عباااد  ااب زياااد ا ساا ي عااب عباارو  ااب أم 

ماب تا ن اتا   Qااا أقبال أما  اااؤمنن  :قاال Qعب أم جب ار  ،اا  اا

 .الساا ا [وعاا  جاا ه وأ ةااه وأمااه وأخةااه الااا ة و]احلسااب ع ةااه طىل ا نااه 

اااا  ر البباار  (1)اا اار ل رزماااي ، سااأ ا  الاار ب الاارحةأ مااب النالاا  ال اااي

                                                           

 أي اا ر "اا ر ل رزماي"حاطأ الةاص زهنا ل زدواج  ن ال اي والرزماي. وقنله  ((1
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الااااعب عنهااا  ،السااااب مسااااب اااانت  ،الااااا ل اا نةا (1)ل اا زرااستساا أ 

غارض  ،الساالك سابةل ماب قا  ز اك (3)طىل النل  ااؤمال ماا ال يا رذ (2)غ ا

 ،وتاااجر الغاارور ،وعباا  الاا نةا (4)ورمةااع اااااائ  ،ورزةنااع ا ياااا ، ساا ااا

                                                                                                                                               

 وقنله اته ا نه ق ره خاف را   ااابنف  البجرز يف ي  ترصط ، الغ بع وال هر له .

 Qحن راذ مىض مب عبره أزي  مب ستن سنع و  يبي مب عبره  Q نه  "الببر اا  ر"
 .اال أقل ق ةل

وزن اا  منه.  نه ق  ي ر االنساي خابه  "اا ر ل رزماي"عبارة أخر  عب قنله  ((1

 وال يستس أ.

 قرب الرحةل، والااعب: الراحل. Qيري   ((2

أي يؤمل الب اص يف ال نةا وزن  ا ال ي راه أح  مب أ ناص ادا وغ ه مب منجندا   ((3

 زاا البا .

الرزةنع: اارزننع أي أنه يف قب تها وح بها: والرمةع يف ا تل اسأ ل اة   ((4

اص االا ة ع واالنساي و نز أي ي ني اسف اا يرم  وما أتا ه السهأ. وهلاا احلي  ه اهل

 ا  ال نةا وال محالع ي راه اان .طااهل ف ف
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ورتااة   ،وقااريب ا حاارزاي ،وأساا  اااان  وح ةااا اهلباانا (1)وغااريأ اانايااا

أماا  با  طااي طاةف تبةناأ  .وخ ة اع ا مانا  (2)ورصياع ال اهنا  ،افطا 

خارة طيل ماا يرزعنا  عاب مب طد ار ال نةا عنا  ومانح الا زر عا  وطقباال اف

واالزااتفا  ااف ورائاا  غاا  أى حةاار ت اارد م دوي زااأ  (3)رااار مااب سااناي

ورصح يل  ،طااا طن  رأياا  ورصطناا  عااب زااناي ، االناااا زااأ ن ساا

وتاا ن ال ي اان ه  ،  م طىل جاا  ال ياار  مبااه لباا امحااض أمااري ط ط اا

                                                           

الي االنساي  "عب  ال نةا وتاجر الغرور وغريأ اانايا"قال ا ب أم احل ي  قنله  ((1

 حنع شهناته طهن عب  ال نةا، وحرااته طةها مبنةع ع  غرور ال أتل له، طهن تاجر الغرور

عب زاه ال ار اانأ غريف له  ال محالع، واا اانأ اانايا )أي اان  واهل ذ( تطالبه  الرحةل

 ي ت ةه ما ال    له مب أدائه. انته .

: ااباق ة وااباز ة ع  التباض  - ال رس و ال تو  -احل ةا اا الا، واحل ا  ((2

 والتساع . والرتة : الرقة  والاي يرت . والرصيع: الطريو.

  ويا ى. ع ال را طرا غ   ع  تاحبه ط أ يب  ه. ويرزعن  أي يبنبننم ((3

 ."تبةنأ"م بنل  "ما"ول اع 
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ي شاة ا لان أتاا ك  حتا  اا (2)   ال وجا تك اا اوجا تك  ب ا (1)ااب

طبنااى ماب أمارذ ماا يبنةنا  عاب  ،ي اان  لن أتااذ أتااى حت  او ،أتا ن 

زاااا مسااتاهرا  ااه طي أنااا   ةااأ لااك أو  ،ط تبااأ طلةااك اتااام (3) اأماار ن ساا

 ،وعافرة ق باك  اااره ،ولارزوا أماره ،ط وتاةك  ت ان  ا  ياا  نا  .(4)طنةأ

وأي سااب  أو ااي مااب سااب   ةنااك و اان ا  جاال  ،واالعتااااا   ب ااه

 ، االة ن هوقان ،وأمتاه  الرززا  ، اه طا ح  ق باك  اانعااعج له طي أخا  

 ،وأساا نه  اخ ااةع (5)وقاارره  ال ناااص ، اااار اااان  رلااا هو ،وناانره  احل بااع

                                                           

ت طه: رصطه وال ب  ل رأي، واا ض: اخالا، وأطىض أي انته . وال نب  ((1

 اارزج واخ ر.

 طر ااي زن اخ ة ع له وال ائأ م امه ووارجم ع به وط ائ ه. ((2

 عناى أي أمهن  مب أمرذ ما أمهن  مب أمر ن يس. ((3

ني له ظهرا ومستن ا يرجع طىل الببل هبا يف حالت  طلةه زاه النتةع لة  Qات   ((4

   ائه وطنائه عنه.

 أي اح   منه االقرار  ال ناص. ((5
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وط اا   ،وحاااره تانلع الا زر (1)ره طجاائع الا نةااو ااا ،وأشابره  الاار

ورااره  اف  ،عارض ع ةاه أخباار اااضاناو (2)وت  ا  ال ةاايل وا يااا ،ت  به

 ،واعتاار ا ااارزأ ،ورس يف ديااارزأ ،اي قب ااك مااب ا ولاانأتاااب مااب ااا

طءنااك ياا زأ قاا   ،وعبااب انت  اانا ،وانااار مااا طب اانا وأيااب ح اانا ونرزلاانا

وح اانا دار الغر ااع وا نااك عااب ق ةاال قاا  رص   ،انت  اانا عااب ا حبااع

ودع ال اانل طااةف ال  ،وال تبااع اخرتااك  اا نةاذ ،ط تاا و مثااناذ ،ا حاا زأ

وأمساك عاب حرياي طرا خ اأ ضا لته طااي  ،والنار طاةف ال ت  اا ،تبرف

وأماار  اااابروف  ،ال ااا عناا  حاا ة ال اا لع خاا  مااب رااانب ا زاانال

و ااايب مااب طب ااه  جهاا ذ  ،و أن اار اان اار   سااانك وياا ذ ،ت ااب مااب أز ااه

وخاااض  ،وجازااا  يف ا  حاااي جهااااده وال ت خااااذ يف ا  لنماااع الئاااأ

ك التااار وعااند ن ساا ،وت  ااه يف الاا يب ،الغباارا  طىل احلااي حةاار ااااي

 اهلاك واجلال ن ساك يف ا مانر ا هاا طىل ،طانبأ اخ اي الاار (3)ع  اا روه

                                                           

 ال جائع مع ال جةبع وز  اااةبع ت رزع    نهلا. ((1

 الانلع: السطنة وال  رة. وال     ببن  الرزيادة وال ثرة. ((2

 التار: ت  ا الار. ((3
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 ،وأخ ااا يف ااساا لع لر ااك ،ومااانع عرزياارز (1)طءنااك ت ج هااا طىل اهااا حرياارز

وت هااأ وتااةت  وال  (2)وأاثاار االسااتعارة ،طاااي  ةاا ه البطاااص واحلرماااي

 يف ع اأ واع اأ أناه ال خا  (3)طااي خا  ال انل ماا ن اع ،تازبب عنك ت  ا

يااا  ناا  طى اااا رأيتااك قاا    غااأ  .وال ينت ااع  ب ااأ ال رااي تب بااه ،ال ين ااع

منهااا أي يبجاال  ،ورأيتناا  ازداد وزنااا  ااادر   نتااةت  طلةااك خاااال ،ساانا

  أو أن ااا يف رأياا  اااف اطلةااك  ااف يف ن ساا ا م أجاا  دوي أي أط اا

أو أي يسااب ن  طلةااك  بااض غ بااا  اهلاان  وطااتب  ،ن اااأ يف جسااب 

ا رض اخالةاع ماا وطناف ق ا  احلا جم اا (4)وت اني االااب  الن انر ال نةا

                                                           

 : احلان.ال ها: اا ج . واحلريرز ((1

أو  ااراد  االستعارة زنا: اجالع الرأي يف االمر قبل طب ه الختةار أط ل النجنه. ((2

ح   اخ  مب ا  تباىل. ال ما زن اا هنر الةنا وي ب ه أاثر اا  سن  السب ع 

 وااا ا.

 الا و: االعراض. ((3

ض قناه اطاوعع وترطشارة طىل أي الاب  طرا   يؤدب افداب يف ح ا ع سنه و   ((4

 الب ل ومناط ته ر ف  ةل  ه ال ن  احلةنانةع طىل م تهةاهتا وترصطه عب وجه الاناب

 



 237 ...................................................................... الباب الثالر عرش: وتاياه

طباادر  اا دب قبال أي ي سان ق باك وي اتغل  ،طال قب تاه صال   طةهاا ماب يش

ا ااذ أزال التجاارب  غةتاه  وتسات بل  جا  رأياك ماب االمار ماا قا  ،لبك

 ،وعنطةاأ ماب عا ج التجر اع ،طت ني قا  ا ةاأ مؤوناع الط ا  (1)وير ته

 .(2)لاك منهاا ماا ر اف أظ اأ ع ةناا طةاه واساتباي ،ك ما اناا ن تةاهط تاذ مب رل

ط اا  نااار  يف  ،يااا  ناا  طى وطي   أاااب قاا  عباار  عباار مااب ااااي قااب 

ورس  يف ا اااارزأ حتااا  عااا    ،ط ااار  يف أخباااارزأو ،أعفرزاااأ

 اال ااا ى  ااف انتهاا  طيل مااب أماانرزأ قاا  عباار  مااع أوهلااأ طىل  ،ا حاا زأ

واستع اااأ  ،ون بااه ماب رضره ،هطبرطاأ تاا ن رلاك مااب اا ر ،اخارزأ

                                                                                                                                               

  وما ينبغ  له، طة ني حةن ا االاب  الن نر مب اإل ل، ووجه الت بةه أنه يبرس   ه

ا ب "ع  احلي وجا ه طلةه اف يبرس قند اجلبل الاب  الن نر وترصي ه   س  اان بع. 

 ."مةثأ

ورلك لة ني ج  رأيك أي مح  ه و ا ته مستب ا ل بنل احل ايي الت  وقا ع ةها  ((1

 : الط  .- ال رس  -أزل التجارب وا نذ ح بها. والبغةع 

ستباي أي ظهر ووضو ورلك الي الب ل ح ظ التجارب وطرا ضأ رأيه طىل ا ((2

 ارائهأ ر ف ياهر له ما   ي ب ظهر هلأ.
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 ،ورصطااأ عنااك  هنلااه (1)وتنخةااأ لااك مة ااه ،لااك مااب ااال أماار نعة ااه

 (2)وأمباأ ع ةاه ،ورأيأ حةار عنااى ماب أمارذ ماا يبنا  النالا  ال ا ةي

 ،رو نةاع سا ةبع ،مب أد ك أي ي ني رلاك وأناأ م بال الببار م بال الا زر

وت وي ااه وبايااع و أي ا تاا أذ  تب ااةأ اتاااب ا  عاارز وجاال  ،ون اا  تاااطةع

 ااأ  ،االساا ا وأح امااه وح لااه وحرامااه ال أجاااوز  ااك رلااك طىل غاا ه

أشاا  أ أي ي تااب  مااا اخت ااا الناااا طةااه مااب أزاانائهأ و ارائهااأ مثاال 

عا  ماا ارزاأ ماب تنبةهاك لاه الاي التب  ع ةهأ وااي طح اا رلاك لاك 

ورجاان  أي  (3)طىل أماار ال امااب ع ةااك طةااه اهل  ااع مااب طساا مك أحاا  طيل

طبهاا   طلةااك وتااةت   ، ااك ا  طةااه لرشاا ذ وأي  اا يك ل ااا ذينط

واع أ مع رلك يا  نا  أي أحا  ماا أناأ اخاا  اه ماب وتاةت  طلةاك  .هباه

                                                           

 . وتنخةأ أي حتريأ."ج ة ه"تار ااا   وىف  بض النسخ النعةل: ااع ((1

يف محل النا  ع  أنه  "أي ي ني"و  " يبن"أمبأ أي عرزمأ، وزن عطا ع   ((2

 ل  ال. "وأنأ"م بنل أول لرأيأ وي ني زنا تامع. والناو يف قنله 

  أع  ات اي التنبةه ع ره أي ينبهك أح  اا رار  لك طاىي انأ ت طأي أنك و ((3

 مب اس مك أي ال ائك طىل أمر     ع ةك طةه اهل  ع. ارازتك له أح  طيل
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  ع ةااه اواالخااا  ااف م اا ،ت اان  ا  واالقتاااار عاا  مااا طرضااه ا  ع ةااك

الااااحلني مااب أزاال  ةتااك طااء أ لااب ياا عنا أي ا ولااني مااب ا ائااك و

 اأ ردزاأ اخار  ،وط اروا ااف أناأ م  ار ،نااظر يناروا  ن سهأ ااف أناأ

واالمسااذ عاف   ي   انا طااي أ اأ ن ساك عاب  ،رلك طىل االخا  اف عرطانا

تب اأ  ع بانا ط اة ب ح باك لاالك  ات هأ وأي ت بل رلك دوي أي تب اأ ااف

وا ااا أ قبااال ناااارذ يف رلاااك  ،ال  تااانرط ال ااابها  وع ااان اخاااانما 

يف تنطة اك ونباا اال شاائبع أدخ اأ  االستبانع  ءهلك ع ةاه والرغباع طلةاه و

أو أساا بتك طىل ضاا لع طاااي أي نااأ أي قاا  تاا ا لااك  ،ع ةااك ااال شاابهع

طاانار  ،واااي مهاك يف رلاك مهاا واحا ا ،قب ك طع ع وتأ رأياك طااجتبع

وطي    تباع لاك رأياك عا  ماا حتا  ماب ن ساك وطاراغ  ،طةف طرس  لك

تتااانرط و] (1)طاااع أ أناااك طنااف  ااابر خاابر الب اااناص ،نااارذ وط ااارذ

                                                           

الب ناص: ضبة ع البرص أي  بر خبر الناقع الب ناص ال ت مب أي تس ر طةف ال  ((1

خ   منه، واشبار ل ظ اخبر له  اعتبار أنه حال  ل ب أ مب غ  است فل بائر 

 ع  غ  حريي ااط نب االناقع الب ناص. الط   وع  غ  وجهه طهن متبسا، سالك
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واالمسااذ عنا  رلاك  ،ولة  حالا  الا يب ماب خابر وال خ ار (1)[الا فص

وطي أول مااا أ اا اذ  ااه يف رلااك واخااره أى أ اا  طلةااك ا  طهلاا   .(2)أمثاال

 ،وافخااريب ورب مااب يف الساافوا  وا رضاان  ااف زاان أز ااه وطلااه ا ولاان

عا  و ،Nونسا له أي ياا  عا  ساة نا محبا  النبا   ،واف    وينبغا  لاه

وأي ياتأ نببتاه ع ةناا  اف  ،أنبةاص ا   جبةع ت ة ماب تا  ع ةاه ماب خ  اه

ياا  نا  قا   .وط نا له مب مس لته  االستجا ع لناا طااي  نببتاه تاتأ الاااحلا 

وأنب تااك عااب افخاارة  ،أنب تااك عااب الاا نةا وحاهلااا وانت اهلااا وزواهلااا   ز هااا

 وحتاااو ع ةهااا ورض ااأ لااك أمثاااال لتبتاار ،ومااا أعاا  ا  طةهااا  ز هااا

ر الا نةا ابثال قانا سا ر نباا هباأ منارزل جا ب اا مثال طنف مثال ماب أ اا

وخ اننع  ،وطاران الاا يي (3)رزال خااةبا طااحتب نا وعثااص الطريايط منا منا

                                                           

 أي ت خل يف النرحع وز  اهل  ع. ((1

 ي اا الن   عب اخبر واخ ر يف أمر ال يب أقرب طىل اخ  وأط ل.  ((2

:  ب  وت خر. واجل ب ض  اخا . وج ب اا اي أي ان طع عنه صنبا اليش ((3

 :ووعثاص الس ر .اث  اخ اثرة الب   ورجل خاة   :- ال رس  -  اواخ ااطر.

 ."ج ي "وىف  بض النسخ  .م  ته
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ارزاأ ومنارزل قارارزأ ط اة   ا وي الس ر يف الطبااا واانااا لةا تنا سابع د

  طلااةهأ  ااا أحاا صيشمااب رلااك أاااا وال يااروي لن  تااه مبرزمااا وال   صال اا

ة  طنباا ومثال ماب اغان هباا ا انا اااننا يف منارزل خاا ،هبأ مب منارزهلأي ر

وال أزانل لا  أ ماب م ارقاع  ،أااره طلاةهأ صهبأ طىل منرزل جا ب ط اة  يش

 ااأ طرزعتااك  اا نناع  ،ويااا وي طلةااه ،مااا زااأ طةااه طىل مااا  جبااني ع ةااه

طاةف ال  اجلهاال  لا   تبا  ن ساك عاااا طااي الباا  ماب عارف أي ماا يب اأ

د  ااف عاارف مااب رلااك يف ح اا  أ ق ةاال طباا  ن سااه  ااالك جاااز  وازديب اا

و ز ااه  ،ولااه مساات ة ا ،الب ااأ اجتهااادا طااف ياارزال ل ب ااأ حالبااا وطةااه راغبااا

ومناه مسات ةةا  ،ول عطا  جاحا ا ،ول اابأ الزماا ،ولرأياه ماتهف ،خاشبا

 ،هالاعوطي ورد ع ةه ما ال يبرف ال ين ار رلاك ااا قا  قا ر  اه ن ساه ماب اجل

وأي اجلازل مب عا  ن ساه  اف جهال ماب مبرطاع الب اأ عاااا و رأياه م ت ةاا 

واااا    ،واااب خال ااه خمطةااا ،وع ااةهأ زاريااا ،طااف ياارزال مااب الب اافص مباعاا ا

وطرا ورد ع ةااه مااب االماار مااا ال يبرطااه أن ااره  ،يباارف مااب ا ماانر م اا  

أظااب أي ومااا  ،ومااا أراه ااااي ،وقااال  جهالتااه مااا أعاارف زاااا ،وااااب  ااه

وق اع مبرطتاه  جهالتاه طاف  ،وال أعارف رلاك لث تاه  رأياه ،ي ني وأنا  اااي

 ،و ااا ال يباارف ل جهاال مساات ة ا ،ين ااك  ااا ياار  طااةف ي تااب  ع ةااه رأيااه
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يااا  .وعااب ح اا  الب ااأ مساات را ،ويف ال جاجااع متجريااا ،ول  ااي من اارا

 ناا  ت هااأ وتااةت  واجباال ن سااك مةرزانااا طااةف  ةنااك و اان غاا ذ وأحاا  

ال تا ااأ ااف ال حتاا  أي  ،اااره لاه ماا ت ااره هلاااو ،ذ ماا حتاا  لن ساكلغا 

واسات بو لن ساك ماا تسات ب ه  ،وأحساب ااف حتا  أي رساب طلةاك ،تا أ

 ،وال ت ال ماا ال تب اأ ،وارض ماب النااا ماا تارىض هلاأ مناك ،مب غا ذ

واع ااأ أي االعجاااب  ، اال ال ت اال ا ااف ع بااأ  ااا ال حتاا  أي ي ااال لااك

وطرا زاا يأ ل ااا ذ ط ااب أخ ااع مااا  ،ا لباااب واطااع (1)ضاا  الاااناب

واع ااأ يااا  .[وال ت ااب خازنااا لغاا ذ ،وأسااب  يف ااا حك]ت ااني لر ااك 

 اك   غنا وطناه ال ،وأزانال شا ي ة ، ن  طي أماماك حري اا را مسااطع  بةا ة

طا  حتب اب  ،ماع خ اع الاهار (2)وق ر   غاك ماب الارزاد ،عب حسب االرتةاد

وطرا وجا   ماب  ،و ااال ع ةاكطة اني   اة  و ،ع  ظهارذ طانن   غاك

 [غاا ا]طةناطةااك  ااه  [طىل ياانا ال ةامااع]أزاال احلاجااع مااب رباال لااك زادذ 

                                                           

 االعجاب: است ساي ما يا ر عب الن  . ((1

مب راد يرود، وحسب االرتةاد: اتةانه مب وجهه  ياالرتةاد: الط   أت ه واو ((2

 ال  ايع أي ما ي    مب البة  وال ي  ل. - ال تو  -والب غ 
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واغتانأ ماب است رضاك يف حاال غنااذ وجبال  ،حةر حتتااج طلةاه طاغتنباه

وأاثار ماب ترزويا ه وأناأ قاادر  ،و  اه طيااه]رتك اق اصه لاك يف يانا عسا

ال محالاع أي  (1)ؤوداواع اأ أي أماماك ع باع اا [ع ةه ط ب ك تط باه طا  يا ه

ع اأ أي الااي او .طارتا  لن ساك قبال نرزولاك ،مهبطها  ك ع  جناع أو ناار

وت  ااال  ، ةااا ه خااارزائب م  ااان  الااا نةا وافخااارة قااا  أري لااا عائك

   باال  ةنااك  ،وأماارذ أي تساا له لةبطةااك وزاان رحااةأ اااريأ ،إلجا تااك

طي و  يبنباك  ،و  ي ج اك طىل ماب ي ا ع لاك طلةاه ،و ةنه مب رجباك عناه

و  ي  اا ك  ،و  يباج ااك  الن بااع ،أساا   مااب التن ااع و  يباا ذ  اإلنا ااع

 ،و  يؤيسااك مااب الر ااع ،حةاار تبرضااأ ل   ااة ع و  يناق ااك  اجلريبااع

وحساا   ،طجباال تن تااك التاانرع عااب الااان  ،و  ي اا د ع ةااك يف التن ااع

 ،وطااتو لااك  اااب ااتاااب واالسااتبتاب ،رااسااة تك واحاا ة وحساانتك ع اا

  ناا اصذ ونجااناذ ط ط ااةأ طلةااه   اجتااك وأ ثثتااه راطبتاا  شاا أ ساابع 

 اأ جبال يف يا ذ  ،واساتبنته عا  أمانرذ ،وش ن  طلةاه مهنماك (2)ن سك

                                                           

 ال ؤود: تببع شاقع اااب . ((1

 أط ةأ: أل ةأ وأ  غأ طلةه. وأ ر ط نا اخ : اح به ع ةه. ((2
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طبتاا  شاا أ اساات ت أ  الاا عاص  ،م اااتةو خرزائنااه  ااف أري طةااه مااب مساا لته

ال  ،طاا حلو ع ةااه يف ااساا لع ي ااتو لااك أ ااناب الر ااع ،أ ااناب خرزائنااه

ور ااف  ،ءي البطةااع عاا  قاا ر ااساا لعي نطااك طي أ طاا   ع ةااك اإلجا ااع طاا

ر اف سا لأ  ،أخر  عنك اإلجا اع لة اني أحانل ل بسا لع وأجارزل ل بطةاع

ه وأوتةاأ خا ا مناه عااج  أو اجا  أو رص  طىل ماا زان ط اأ تؤتا ا صال 

 ،ط اارب أماار قاا  ح بتااه وطةااه زاا ذ دينااك ودنةاااذ لاان أوتةتااه ،خاا  لااك

واااال  ،وين ا  عناك و الاه ولت ب مس لتك طةف يبنةاك  اا يب ا  لاك مالاه

طءناه ينشاك أي تار  عاقباع أمارذ حسانا أو ساة ا  ،ال يب   لك وال تب ا  لاه

 ،واع اأ ياا  نا  طناك طناف خ  اأ ل خارة ال ل ا نةا .أو يب ن الب ن ال اريأ

 (1)ودار   غااع ،وأنااك يف مناارزل ق بااع ،ول باان  ال ل  ةاااة ،ول  ناااص ال ل ب اااص

وال ا  أنااه  ،ن  الااي ال ينجان زار اهوأناك حريا  ااا ،وحرياي طىل افخارة

ط اب مناه عا  حاار أي يا راك عا  حاال ساة ع قا  اناأ  ،م راك ينماا

                                                           

أي ال يا و ل ستةطاي واإلقامع، ي ال منرزل ق بع  - ال أ طالس ني  -ال  بع  ((1

أي ال يب ك لنازله، وي  ع عنه وال ي ر  مت  ينت ل عنه. والب غع: ما يب ش  ه مب البة  

 .وااراد أ ا دار تؤخا طةها ال  ايع ل خرة
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طااءرا أنااأ قاا   ،حتاا جم ن سااك منهااا  التن ااع طة اانل  ةنااك و اان رلااك

يااا  ناا  أاثاار مااب رااار اااان  ورااار مااا هتجااأ ع ةااه  .أز  ااأ ن سااك

ك وقا  ي تةا [تاراه حتا ]   با  ااان  طلةاه واجب اه أماماك حةار اوت  

وال  (1)تةااك  غتااع طةبهاارذو ال ي  ،أخااا  منااه حااارذ وشاا د  لااه أزرذ

وأاثاار رااار افخاارة ومااا طةهااا مااب النبااةأ والبااااب  ،ي خاااذ عاا  غرتااك

وطياااذ أي تغاان  ااف  .طااءي رلااك يرززاا ذ يف الاا نةا وياااغرزا عناا ذ ،ا لااةأ

وقا  نبا ذ ا  جال ج لاه عنهاا  (2)  ماب طخا د أز هاا وت االبهأ ع ةهااتر

طااءنف أز هااا ااا ب  ،بااأ طلةااك ن سااها وت  اا أ لااك عااب مساااو اون

وي هاار ]وي ااال عرزيرززااا رلة هااا  (3)وسااباع ضاااريع  اار  ب ااها  ب اااعاويااع 

ب  اع وأخار  مهب اع قا  أضا أ نباأ م ،واث زاا ق ة هاا [اب زا تاغ زا

                                                           

 أي يغ بك. ((1

 الت ال : التنا   أي ش ة حرتهأ ع ةها. ((2

 ضاريع أي منلبع  االطناا: و ر أي ي ره أي ينار  ب ها  ب ا ويب أ. ((3
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لاااة  هلاااا راع  (2)وعااار اباااأ  هنهلاااا رسوح عازاااع يف دارور (1)ع نهلاااا

حتا  يساا ر  رويا ا ،ونسانا ماا وراصزاا ،نةا ط ببانا هبااألبباتهأ الا  ،ي ةبهاا

ااال  واع ااأ أي .ااااي ورب ال ببااع ينشااك مااب أرسع أي ي  ااي (3)الااا ا

أ ا  ا   ،طءناه يساار  اه وطي اااي ال يسا  (4)مب ااناأ مطةتاه ال ةال والنهاار

طااةف ززاا تك طةااه  يااا  ناا  طااءي ترززاا  .طال خااراب الاا نةا وعاافرة افخاارة

                                                           

: اإل ل أي أز ها ع  قسبن، قسأ اا ل منبها عب الرش ع اهلا -محراع  -النبأ  ((1

مب الب ال  "ع  مب"قنياص، و سنص ما ت اص وزأ ا وزأ ال ب اص وأخر  مهب ع ت ت  مب ال

أي أضاعأ ع نهلا ورابأ  "أض أ ع نهلا"وع ل البب  ش  وظة ه طىل رراعه. وقنله 

 حري ها ااجهنل هلا.

: ااال السائأ مب -  تو السن وس ني الراص  -مع رسح  - ال أ  -الرسوح  ((2

   الس  طةه.اإل ل ون نزا اااشةع. والبازع: افطع. والنعر: الطريي البرس ياب

روي ا ما ر أرود، ماغرا تاغ  النخةأ: مه . ويس ر أي ي  ا واابن  عب  ((3

 مب احل ة ع    نل اان .  قري  ي  ا ظ ا اجلهل عف خ 

 ااطةع: ال ا ع الت  ترا . ((4



 247 ...................................................................... الباب الثالر عرش: وتاياه

وطي انااأ غاا  قا اال ناااة ت   ،طهاا  أزاال رلااك (1)وتباارزف ن سااك عنهااا

ك طءنااك يف طياااذ طةهااا طاااع أ ي ةنااا أنااك لااب تب ااش أم ااك وال تباا و أج اا

 تساا  طءنااه رب وأماال يف اا ،يف الط اا  (2)ساابةل مااب ااااي قب ااك طع ااض

 ،واال  بال  ب تااج ،ولاة  اال حالا   نااج (3)ح   قا  جار طىل حارب

طءنااك لااب تبتاااض  ااف  (4) ك عااب دنةااع وطي ساااقتك طىل الرغائااوأااارا ن ساا

 أومااب خاا  حااظ اماار ،تبااال شااة ا مااب دينااك وعرضااك  ااثبب وطي جاال

 ،ر تابب عانهأاو اايب أزال ال ا ،ط اري أزل اخا  ت اب مانهأ ،قريب تالو

                                                           

 أي ترزز  ن سك عنها وال ت تهةها. ((1

 أي طسهل مب اخ ض  ببن  السهل. ((2

. صرب الرجل: س به ماله وتراه    يش: س   ااال، مب ح-محراع  -احلرب  ((3

 وأي ا  ببن  اهل ذ والنيل.

: الساقر ال بةا واخا ع ااامنمع والن ةاع. وااراد أي ال نةع مؤنر ال ى ((4

ط ن أتببأ و الأ ن سك لت اةل ااال ط   ضةبأ  اح   ااال لاةانع الن   وح اه

ا ضةع. والرغائ : مع الرغةبع وز  االمر اارغنب طةه، ما زن اا اند منه ط  عنض ا

 أي لب ي  عنضا عف تبال. "طءنك لب تبتاض"ال ث . وقنله  والبطاص



 يف   ار ا ننار Qإلماا احلسب ا ................................................................. 248

 

 ا    (1)طءناه ال يا ع  ةناك و ان تا يي تا  اال يغ بب ع ةك سانص الااب 

 ،وال اح ااع ااساابها ،وظ ااأ ال اابةا أط اا  الا ااأ ،الطباااا احلااراا

ااااي اخاارن  قااا  لرطااي خرا ااااي اوطر ،والتااار عاا  اا ااروه يباااأ ال  اا 

وغااا   ،ور اااف نااااو غااا  الناتاااو ،ور اااف اااااي الااا اص دواص (2)رط اااا

ومطال عاب  (4)ال عا  اانا  طء اا   اائع النانا وطيااذ واالت ا (3)ااستناو

                                                           

 الا و االعراض. ((1

 طرا  و الت ريك ض  الرطي، والبنا يبن -  أ اخاص وس ني الراص  -اخرن  ((2

عن ا  ص احل ود ي ني ا  اله  الرطيااي البنا يف م اا ي رزمه اا  ع اب اا الت دي  واجرا

 وي ني البنا يف زاا اا اا مب الرطي. ط   نز وضع ال منهف منضع االخر.

 ااستناو: ااط نب منه الناو. ((3

: ما يتبناه االنساي لن سه ويب ل ن سه  احتفل - ال أ طالس ني-اان  مع اانةع  ((4

 - اس ر -ااال ما أع  ل تجارة. والننا  النتنل طلةه. والب ائع مع   اعع وز  مب 

مع ا ننذ أي ا  ي وأي ا اا هنر وااغ نب وااراد زنا ال بةا الن   يف الرأي 

 والببل.
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وال ت ااب  ،زذ ق بااك  ااا دب اااف ياااا  النااار  احلطاا  (1)افخاارة والاا نةا

اجلازاال  عوتاا ب ،وا اار النببااع لااؤا .(2)ال ةاال وغثاااص السااةل ا احاا 

وماب ال ارا  ،وخا  ماا جر اأ ماا وعااك ،والب ل ح ظ التجاارب ،شؤا

وماب  ،وماب احلارزا البارزا ، اادر ال رتاع قبال أي ت اني غااع (3)لن ال اةأ

 (4)  اال حالا  يااة  وال اال رااا  ياؤوبلاة ،سب  احلرمااي التاناى

وال  (5) تاا رب ماا   اف ،عاقباع أ ال امارل ،ومب ال سااد طضااعع الارزاد

                                                           

وىف الت ا  "وتثبر يف افخرة وال نةا"ااا ر  ااطل: التسنيا والتبنيي ويف ((1

 التبنيي.ولب ه زن الاناب والتثبر: أي ا  "وتثبر عب افخرة وال نةا"

احلاح  الاي  بع احلط . وطرا ااي رلك يف ظ بع ال ةل خ ر احلا ل  النا ل  ((2

الرز   والبايل  -وزن مثل يرضب اب خ ر يف ا مه. والغثاص  الغن اابجبع والثاص ااث ثع 

 مب ورن ال جر ااعالر ز   السةل.

 اراد ا خ ن احلسنع.مع شةبع وز  اخ ي والطبةبع وا - ال رس طال تو-ال ةأ  ((3

 اب يؤوب مب الس ر: رجع. ((4

 ."رب يس  أنب  مب اث "يف الت ا  ((5
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مااب ح ااأ ساااد ومااب  (1)وال تبةااتب مااب أماار عاا  عااار ،خاا  يف مباان مهاان

سااازل الاا زر مااا رل لااك  ،ول اااص أزاال اخاا  عاافرة ال  اا  ،ت هااأ ازداد

وطي قارطااأ سااة ع طبجاال  (3)وطياااذ أي تطااةو  ااك مطةااع ال جاااج .(2)قباانده

وال تاااع رسه وطي أراع  ،طي خانااكمحنزااا  التن ااع وال  ااب مااب ائتبنااك و

واح اا  طءنااه ي تةااك مااا قسااأ  ،رجاااص أاثاار منااه ا صر   ااوال  اااح ،رسذ

 .وقال ل نااا حسانا ،وخاا  ال  ال وأحساب الباال ،والتااجر خمااحر ،لك

                                                           

والغرر  الت ريك  "وال تبةتب مب أمر ع  غرر"وااا يف النه ، وىف الت ا  ((1

 ااغرور  ه.

: مب اإل ل ما ي تب ه الراع  يف ال حاجع أي يتعا مرابا - ال تو  -ال بند  ((2

 ال اةل مب قةاده. وي ال لإ ل:

 أتغ ب . ي ال م أ ااطةع:"أي يبو  ك"الت ا  أحاحه: أز  ه وأرزبه، ويف ((3

ه ع  رانب ااهالك. وال جاج اه و  ااأ  اا ه وم أ  ه أي حرح أورزب اع  راابه

أحارذ مب أي تغ بك اخانما  ط    ك ن سك مب  : اخانمع. أي اى- ال تو-

 النقنع يف م ارزا.



 251 ...................................................................... الباب الثالر عرش: وتاياه

جامباع أي حتا  ل نااا ماا حتا  لن ساك وت اره هلاأ ماا  (1)وأي ا بع ح أ

 ،نا ا طرا ط ا أ ع ةاهأو ت ،رعأ طلةاهاف تسا أ  اب تساطناك ق ا ؟!ت ره هلا

واثارة الب اال  (2)والاا ود اياع اا ااأ ،واع اأ أي ماب ال اارا النطااص  الااامأ

 أخةااك مااع لطااا خاا  مااب  ااال مااع ولااببض طمسااااك عاا  ،ايااع البعاال

ومااب ال اارا تاا ع الاارحأ ومااب يثااي  ااك أو يرجاان تاا تك طرا  (3)جنااا

مااب أخةااك عناا  ا اال ن سااك  ،التجاارا وجااه ال طةبااع (4)؟قطبااأ قرا تااك

                                                           

 "وأحسب ا بع ح أ"وااا يف الت ا، وىف ااا ر  ((1

، : مع الامع: البه  وا ماي وال في-  رس ا ول وطتو الثاى  -الامأ  ((2

 . واا أ ش ة البغض.صوالا ود االعراض وااةل عب اليش

قال  اجلنا: اجلنر، ور ف ااي االمساذ مع حسب اخ ي خ  مب البال مع اجلنر ((3

ها َأذعً ﴿ 265يف سنرة الب رة: ا  تباىل  ن  َصَ َقٍة َيت بَعا
ٌ مل ٌَ َخْي  َر

فل وٌف َوَمه  را ٌل َمع   ﴾.َق  

 ه ب  طر أنأ قطبأ ر ك طبب را الاي يثي  ك أو يرجن ت تك؟. وقنل  نيب ((4

والتجرا وجه ال طةبع الي التجرا اتةاي اجلرا أو حانله مرة  ب  مرة ورلك منج  

 ل  طةبع.
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وعنا  مانده  ،وعنا  تا وره عا  لطاا ااسا لع ،(1)طياذ ع  الاا ع رصمه

وعناا   ،وعناا  شاا ته عاا  ال اان ،وعناا  تباعاا ه عاا  الاا نن (2)عاا  البااال

وطيااذ  ،ع  االعااار حتا  ا ناك لاه عبا  وا ناه رو النبباع ع ةاك (3)يرمه

وال تتعاااي عاا و  .أو ت ب ااه يف غاا  أز ااه ،أي تااانع رلااك يف غاا  منضاابه

 ،وال تبباال  اخ يبااع طءنااه خ ااي ل ااةأ ،ي ا طتبااادي تاا ي كتاا ي ك تاا 

وساااع ه عاا  ااال  ،حساانع اانااأ أو قبة ااع ،وامحااض أخاااذ الناااة ع

 ااازاة أخةااك وطي حثااا الااناب وال تط اابب  ،وزل مبااه حةاار زال ،حااال

وتسا أ ماب الا نةا  ،وجا  عا  عا وذ  ال  ال طءناه أحار  ل ا ار (4)  ةك

نااه عاقبااع وال ألااا أر جرعااع أحاا  م طاااى   ،  سااب اخ ااي وياارع الغااةظ

                                                           

متب ي  ا ل ن سك أي  "ع  الا ع"ال طةبع. وقنله  - ال أ أو ال تو  -الرصا  ((1

 ألرزا ن سك  ا ع ت ي ك طرا قطبك وز اا  ب ه.

 ااراد  اجلبند: البعل. ((2

 التجرا: ت بل مب  اب جرا  ببن  حانل اجلرا مرة  ب  مرة. ((3

 حثا الناب أي تبه. ((4
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 (2)  ارتةاااب وال ت طبااه دوي اسااتبتابرا أخاااذ عاااوال تااا (1)منهااا مغبااع

ماا أقابو ال طةباع  با  الاا ع  .ولب اب غالااك طءناه ينشاك أي ي ان لاك

والغا ر  ،واخةاناع ااب ائتبناك ،والبا اوة  با  اااندة ،واجل اص  با  اإلخااص

باع أخةاك طاساتبي لاه ماب ن ساك   ةاع   قطةدوطي أر ، بب اسات مب طلةاك

 (4)وماب ظاب لاك خا ا طاا ن ظناه (3)لاه ولاك ينماا ماا يرجع طلةها طي  ا ا

وال ت ةبب حي أخةك ات اال عا  ماا  ةناك و ةناه طءناه لاة  لاك  ا خ ماب 

وال تارغبب يف ماب ززا   ،وال ي اب أز اك أشا   النااا  اك ،أضبأ ح اه

                                                           

ي ل اأ الغةظ لاة ي زا الن   عن  : الباقبع. أ-    الباص اانح ة-ااغبع  ((1

اإلطاقع منه، وز  ألا وأح  مب لاة االنت اا وز  اخ   مب الرضر ااب   ل بل 

 الغ  .

 االرتةاب: االهتاا وال ك: واالستبتاب: ح   البتب  أي االسنضاص.( (2

أي ظهر له حسب  "له اي   ا"أي   ةع مب الا ع يسهل لك مبها الرجنع طلةه  ( (3

 بندة ينما ما.ال

 أي   رزوا اخ  الاي ظب  ك. ( (4
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وال  (1) تاا تهنذ أقاان  عاا  قطةبتااك منااك عاا وال ي ااننب أخاا ،طةااك

وال عاا  البعاال أقاان   ،ت ااننب عاا  اإلساااصة أقاان  منااك عاا  االحساااي

وال ي ااري  ،وال عاا  الت ااا  أقاان  منااك عاا  ال  اال ،منااك عاا  البااال

ولااة  جاارزاص  ،رته ون بااكاع ةااك ظ ااأ مااب ظ بااك وطنااف يسااب  يف م اا

طااءي    ،ورزن يط بااك ،والاارزن رزقاااي رزن تط بااه ،مااب رسذ أي تساانصه

طاا  ت ااب  ااب ي اات   (3)يااا  ناا  أي الاا زر رو رصوفواع ااأ  .(2)اذت تااه أتاا

واجل ااص  ،ماا أقابو اخ انع عنا  احلاجاع ،الئبته وي ال عنا  النااا عااره

                                                           

 طرا أت  أخنذ  ال طةبع ط ا  ها أنأ  الا ع    رزوا ح ظ الا اقع. يبن Qأمر  ( (1

وز اا  ،حت  تغ به وال ي ننب زن أق ر ع  ما ينج  ال طةبع منك ع  ما ينج  الا ع

 . ب ه

تاه واما ااط نب ما ااي مب اه الرزن الطال  ما زن اا  ر ل نساي طءي   ي ته أ ((2

 احلر .

أي ال زر    ة ته متغ  ومتب ل   رصف ال زر ورصوطه: ننائبه وح  انه يبن ((3

راقه وناد   تغ ه ونبأ ن سه  ومترزلرزل ال يثبأ   ال وال ي وا ع  وجه وق  اري  

 وأز ه ط   نز اي ت ت  رمه ولنمه. وال ئبع: ال نا والاا.
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طناف لاك ماب دنةااذ ماا أتا  أ  اه مثاناذ طا ن ي يف حاي وال  ،عن  الغنا 

 (1)أ جازعااا عاا  مااا ت  ااأ مااب  اان ياا يكوطي اناا ،ت ااب خازنااا لغاا ذ

ا   ياال طلةاك واسات لل عا  ماا   ي اب  اف اااي طاءنف م [ال]طاجرزع ع  

واقباال  ،ا ال  ار ار را نببااع طااي ا اار النبباع مااب أ وال ت  ،ا مانر أشااباه

ع طال  اف لرزماه طزالتاه طااي الباقال باار وال ت اننب  اب ال ينت اع ماب الالبا

اعاارف احلااي اااب عرطااه  ،رباتبظ طال  ال ااتااو البهااايأ ال  ،يااتبظ  ااا دب

اهلباانا  باارزائأ الااار واحاارح عنااك واردا   ،بااا ااااي أو وضااةبارطة ،لااك

وماب ب  ،ونباأ حاظ ااارص ال نانع ،ماب تارذ ال اا  جاار (2)وحسب الة ن

 ،وال ااو   اا  اا مااع ،ويف ال ناانط الت اارير ،مااا تاا   اااارص احلساا 

                                                           

و  ا مب الة  ط أ يب ب أي ر اه. وااراد ال يرزع ع  ما طاتك  أي ما   ا ((1

طاي اجلرزع ع  ما   تا ه، طالثاى ال  نز  نه ال ررص طةنال طاجلرزع ع ةه مامنا ط اا 

 ا ول.

 البرزائأ مع البرزيبع وز  ما جرزمأ هبا ولرزمتها مب اإلرادة ااؤا ة الراسعع. ((2
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واهلاان  بيااك  (2)والااا يي مااب تاا ن غةبااه (1)والااااح  مناساا 

 ،ونبااأ حااارد اهلباانا الة اان ،عناا  احلاا ةومااب التنطةااي النقاانف  (3)البباا 

ورب  بةاا  أقاارب مااب  ،ويف الااا ن الساا مع ،وعاقبااع ال اااب الناا ا

ال يباا مك مااب شاا ةي ساانص  ،والغرياا  مااب   ي ااب لااه حبةاا  ،قرياا 

ر اومااب اقتااا ،ومااب تباا   احلااي ضااان مازبااه (4)ومااب حااأ ظباال ،الاااب

البغاا  عناا   واالا ال ااؤا (5)نبااأ اخ ااي الت اارا ،عاا  قاا ره ااااي أ  اا  لااه

وأو ااي  ،وأو ااي الباار  الت اان  ،مةاال لواحلةاااص سااب  طىل ااا ،ال اا رة

                                                           

  اا  ي ويراع  يف ااااح  ما يراع  يف ةلنسينبغ  أي ي ني الااح  اا ((1

 قرا ع النس .

 أي مب ح ظ لك ح ك يف ظهر الغة . ((2

 يف ان ف منجبن ل ا ل وع ا االزت اص مبهف طىل ما ينبغ  مب ااا  ع.  يبن ((3

 والبناص ال  اص والتب . "واهلن  بيك البناص"وىف  بض نسخ احل ير 

مب    "ب  وظبل أي عط . وىف  بض نسخ احل ير حأ الرجل: أتا ته احل ((4

 مب منع ن سه عف يرضه نال الباطةع.  يبن "حن 

 الت را ت  ا ال را، وت را عنه: تنرزه. ((5
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واالطااراط يف  (1)سااب   ةنااك و اان ا  رسذ مااب أعتبااكسااب  أخااا   ااه 

 ،وتا ةو قا  زان  (2)ااأ ماب دناا قا  نجاا ،اا مع ي   ن اي ال جاجع

ولاة  اال عانرة تاهار  (3)لةا ا طدراااا طرا اااي الطباع ز اااوق  ي ني ا

ور ااف أخطاا  البااا  قااا ه وأتاااب ا عباا   ،ااال طري ااع تااااب وال

ر اأخاار ال اا ،  نجااقوال ااال ماب تاان ،رشا ه ولااة  اال مااب ح ا  وجاا 

واحتباال  ،طءنااك طرا شاا أ تبج تااه وأحسااب طي أحببااأ أي رسااب طلةااك

واساتبت  ماب  (4) ت ثار البتااب طءناه يانرجم ال اغةنعوال ،أخاذ ع  ماا طةاه

                                                           

اعتبه: أعطاه البتب  وأرضاه أي ترذ ما ااي يغ   ع ةه مب أج ه ورجع طىل ما  ((1

اهلبرزة طةه مهرزة الس   اف يف أرضاه عنه  ب  اسعاحه طياه ع ةه وح ة ته أزال عنه عتبه و

     النني. "منك"يف  بض نسخ احل ير  "بذ"أش اه واالسأ البتب . وقنله 

: اارض ال زا. وااريض الاي لرزمه اارض    ظ واح  يف -محراع  -ال نا  ((2

وزأ وزب دنا  -ماارا ومؤنثا  -اجلبةع. ي ال: رجل دنا وامرأة دنا ومها دنا 

 : مب الزمه اارض واجلبع ادناف.-ا تا  - نا ما ر وتا  ه. وال

 ادرااا ل نجاة. صليشز اا ااي الة ا مب رلك ا صيبن  طرا ااي الطبع يف اليش ((3

 ال غةنع: احل  . ((4
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ومااب ال اارا منااع  ، ل تاا ع الباقاالوقطةبااع اجلازاال تباا ،رجاان  عتباااه

مااا أقاارب  ،ومااب يناات أ ع ةااه غ اا  (1)ومااب اااا ر الرزماااي عطاا  ،احلاارزا

أشا   ق زلاع ااتان ،الن بع مب أزال البغا  وأخ اي  باب غا ر أي ال يانىف لاه

واالقتااااد ينباا   (2)وال ساااد يباا  ال ثاا  ،وع ااع ال اااب أقاابو ع ااع ،زلااع

 ،وااعاطاع ب عااف ،الطبااع و ار النالا يب ماب أاارا ،وال  اع رلاع ،الةس 

وال خاا  يف لاااة تب اا  ناا ما الباقاال مااب وعاتااه  ،والرزلاال مااع البجاال

ولااة  مااع  ،واهلاا     اان البباا  ،ورساانلك ترماااي ع  ااك ،التجااارب

لااب   ااك مااب اقتااا  ولااب  ،مااب خاا  خنانااا ط اا  خاااي ،اخاا ف ائاات ف

 ال (4)رب  احاار عااب حت ااه (3)دخة ااه أينباال عااب اماار ،ي ت اار مااب ززاا 

                                                           

 يبط  عطبا: ز ك. -ا رح  -عط  الرجل  ((1

 أ اره أز  ه. ((2

داخ ته ل خةل مب دخل يف قنا وانتس  طلةهأ ولة  منهأ. ودخةل الرجل ا ((3

 ودخة ع اارص:  احنه وضب ه.

 الباحر احلاطر. واحلتا: اان  أي اأ مب حاطر قره  ة ه. يرضب اب يط   ما ((4

 .أي ز اه ييؤد
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 ،ولارب زارزل قا  عااد جا ا ،راوماا اال ماا ع ا  ي ا (1)ي ن ب  ث ع رجاص

 ،وماب تارغأ ع ةاه أرغباه ،وماب تبااأ ع ةاه أزاناه ،مب أمب الرزمااي خاناه

وطرا تغاا  الساا طاي  ،ولااة  ااال مااب رماا  أتاااب ،ومااب جلاا  طلةااه أساا به

أعاار ماب  ،نرجم ال اغائبياااارزاح و ،خا  أز اك ماب ا ااذ ،تغ  الرزمااي

 ااااا  ،رأا الااا يب تااا ع الة ااان .(2)أاااا   احلاااريا ور اااف ،اجتهااا 

الساا مع مااع  ،خاا  اا ااال مااا تاا قه ال بااال ،االخاا   يناا  ااباااأ

ساال عااب الرطةااي قباال الطريااي وعااب  ،والاا عاص م تاااح الر ااع ،االساات امع

واقبال  (4)ا ال ماب أدل ع ةاك (3)واب عاب الا نةا عا  ق باع ،اجلار قبل ال ار

وال تب ااش مااب أحاا   ،الب اان مااب الناااا وخااا ،عااار مااب اعتااار طلةااك

وعااند ن سااك  ،وتاا ه وطي ج اااذ ،وأحااع أخاااذ وطي عااااذ (5)م روزااا

                                                           

 ."ال ت نيب  ث ع رجاص"يف  بض نسخ احل ير والت ا  ((1

 أا   الرجل أي   يا ر   اجته. ((2

 .أي ع  رح ع وع ا س ننك ل تنحب ((3

 ةه و ي  ب بته ط طرط ع ةه، واجنأ ع ةه وااراد زنا اابن  الثاى.أدل ع  ((4

 ."وال تب ش طىل أح  م روزه"يف الت ا  ((5
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وطيااذ أي ت ثار  .طااي اخا  عاادة ،و   هلا ماب اال خ اي أحسانه (1)السفح

مااب ال اا ا زااارا وأي ت ااني م اا  ا وطي ح ةااأ رلااك عااب غاا ذ 

 ،االطاابوطياااذ وم اااورة النساااص طاااي رأ ااب طىل  ،وأناااا مااب ن سااك

واا ااا ع ااةهب مااب أ اااارزب   جا ااك طيااازب  (2)وعاارزمهب طىل الاانزب

 شا  طاي شا ة احلجااب خا  لاك وهلاب ماب االرتةااب ولاة  خاروجهب  

وطي اساتطبأ أي ال يبارطب غا ذ ماب  (3)مب دخنل ماب ال ين اي  اه ع اةهب

وال   ك ااارأة ماب االمار ماا جااوز ن ساها طااي رلاك أنباأ  ،الرجال طاطبل

  هرمانااع وال رخا  لباهلااا وأدوا جلفهلاا طاااي ااارأة ررانااع ولةساأ حلاهلاا وأ

                                                           

 أي ت  ن سك مبتادة  السفحع واجلند. ((1

 : ضبا الرأي. والنزب: ال با.- الت ريك  -االطب  ((2

أو أش  وال ما  أي ادخال مب ال ين ي  ه ع ةهب اما مساو خروجهب يف اا س ة ( (3

 ااي االك ال  نز الرخاع طةه، وطنف ااي أش  يف  بض الانر الي دخنل مب ال ين ي

 . ه ع ةهب أم ب خ نته هبب واحل ير مبهب طةها يرزاد مب ال ساد
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وال تبطةهاا أي ت ا ع لغ زاا طةبةال ماب شا بأ لاه  (1)تب    رامتهاا ن ساها

واساتبي ماب  (2)خ انة ماع النسااص طةب  ناك و   هابع ةك مبهاا وال تطال ا

خاا  مااب أي  ن ساك   ةااع طاااي طمسااااك عاانهب وزااب تااريب أنااك رو اقتاا ار

طاااي  (4)ياااذ والتغاااير يف غاا  منضااع الغاا ةو ط (3)منااك عاا  ان ساااريبثااري 

رلااك ياا عن الااا ة ع ماانهب طىل الساا أ ول ااب أح ااأ أماارزب طاااي رأيااأ 

                                                           

ياوز  اارامها ن سها طت را غ زا  ال أي ال ت رمها   رامع تتب   ت حها أو ((1

    اعتها.

ب حال الايب يرصطني النساص يف ماالو ا مع ويب وي أن سهأ يب زاه النتةع مأ ((2

: ااا و ويرطبني ا تنا   انتاار اارأة ومطالبع ح ها يف -ع  ما ي هجني هبا  -

ال ؤوي االجتفعةع ويرزعبني أي الب اف ازت اا اارأة وتةانتها عب ال ساد ت ةةع ح ها 

 اي ال هنا  وأطس وا ا مع. وطرا قةل الباحل، ط وق وا ن اوي نلني ا بع حي أرادوا هب

هلأ ال ت س وا يف ا رض قالنا طنف ن ب ما  ني أال ا أ زأ اا س وي ول ب ال 

 ي بروي.

 عثر يبثر عثنرا ع  الرس وغ ه: اح ع ع ةه. ((3

 التغاير: اظهار الغ ة ع  اارأة  سنص الاب يف حاهلا مب غ  منج . ((4
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عةباا طبجال الن ا  عاا  ال با  والااغ  وطياااذ أي تباتا  طاةباأ الااان  

وماا خا   عا   ،و ني البتا  وال ت اب عبا  غا ذ وقا  جب اك ا  حارا

وطياااذ أي تنجااا  ااك  (1)رار ال ينااال طال  بساااويساا ،راال ينااال طال   اا

وطي اساااتطبأ أي ال ي اااني  ةناااك و ااان ا  رو نبباااع  (2)مطاياااا الطباااع

وطي الةساا  مااب ا  أااارا  ،طءنااك ماا رذ قساابك واخااا سااهبك ،طاطباال

ط  اه ااثال  -طااي ناار   ،وأعاأ مب ال ثا  ماب خ  اه وطي اااي اال مناه

ماب دو اأ ماب السا  ع لبرطاأ أي لااك طاةف تط ا  ماب اا انذ و -االعا  

وطي ع ةاك يف اثا  ماا تط ا  ماب  ،يف يس  ماا تااة  ماب اا انذ اطتعاارا

                                                           

 ينال اال  رش ال ي ني خ ا  ل ي ني با الي حري ه ب أي اي اخ  الاي ال ((1

ط ةا ي ني خ ا. وز اا ما ال ينال اال  برس ال ي ني يرسا. وقةل: طي البرس الاي 

ع اه االنساي زن ما ي طره لرريل ال بال طهن يسب  ال جه ه لةت ام  النقنع طةه طاي 

ل ا مر طةف  رب منه طف ال ائ ة جبل الررائل وسة ع ل س  الةرس أي السبع ط   وقع أو

 يف يرسه وزن ال ربةه مب الن ةاع.

 تنجا أي ترسع س ا رسيبا. وااطايا مع ااطةع وز  ال ا ع الت  ترا . ((2

 واانازل مع منهل: منضع الرشب ع  الطريي وما ترده ط ل ون نزا ل رشب.
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وااغبااني  ،طناك لاة   ايباا شااة ا ماب ديناك وعرضاك  اثبب (1)الا ناة عاارا

 ،وتانل عاف تانىل عناك ،طعاا ماب الا نةا ماا اتااذ ،مب غابب ن ساه ماب ا 

ذ وم ار اع ماب رزبتاه عا  ديناك وطياا ،طاي أنأ   ت بال ط مال يف الط ا 

متاا  أر  مااا  :و اعاا  الساا طاي لتاا مب خاا ع ال ااةطاي وت اانل ،وعرضااك

طي أزال ال ب اع قا  أي نانا  ،طءناه ز ااا ز اك ماب اااي قب اك ،أن ر نرزعاأ

وقا   (2)اخرتاه  الا نةا   تطا   االك ن ساا ط ن سبأ  ب اهأ  بةاع ، ااباد

ع  باارض مااب نرحااه يف ز  اايتعة ااه ال ااةطاي  ع عااه وم ااره حتاا  ي

حتاا  يؤيسااه مااب ر ااع ا   صيشطىل  صيساا  ح اا  وين  ااه مااب يش (3)الاا نةا

وي خ ااه يف ال ناانط طةجاا  الراحااع طىل مااا خااالا االساا ا وأح امااه طاااي 

                                                           

 وزن اخسة . ة: مع داي أو ال ىال نا ((1

ن عرضأ ل بةع مب ساا الس بع يسنا أي عرضها ورار  بنها. واابن  أنك أي ط  ((2

 لن عرضأ  بب هأ   ي يبةع اخرته  ال نةا   ترض  الك و  تط  ن سا هباه التجارة.

أي   طاا  " برض ال نةا"حت  ينرحه أي ي  ةه يف النرحع وينقبه يف ااه  ع.  ((3

ح   مب متاع ال نةا حت  ي   مب  صيسنل له  يشأي ال ةطاي ما زال   نال نةا ومتاعها. يب

 ر ع ا  وعرجه منها طةنجر االمر يف متا بته طىل ما خالا االس ا.
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ن سك أ اأ طال حا  الا نةا وقارب السا طاي طعال تاك طىل ماا  ةتاك عناه 

طا   ،م ك ع ةاه لساانك طءناه ال   اع ل ب انذ عنا  الغ ا ا ا طةه رش ذ ط

ويف  .تساا ل عااب أخبااارزأ وال تنطااي  اا رسارزأ وال تاا خل طااةف  ةاانهأ

ر ماب اوت طةاك ماا طارط ماب تابتك أيسا ،الابأ السا مع ماب الن اماع

 ،  اا  النااااص صوح ااظ مااا يف النعااا ،طدراذ طائاا ة مااا طااا  مااب منط ااك

وال حتاا جم  (1)ك أحاا  طلةااك مااب ح اا  مااا يف ياا  غاا ذوح ااظ مااا يف ياا ي

وحسااب التاا    مااع ال  اااف  ،ني ااااا ا وال اااب رلطت اا (2)  ااعطال عااب 

وحسااب الةاا ا خاا  مااب الط اا  طىل  ،أا اا  لااك مااب ال ثاا  مااع االرساف

ره اسالوااارص أح اظ  ،والب ع مع احلرطاع خا  ماب رسور ماع طجانر ،الناا

                                                           

الت يف الت ارذ الت ح ما طس  أو ااد. وال رط: ال رص وااراد أي سا ي ال  ا  ((1

ع     ال ي رذ طةسنجع  ع ف م رص الس ن  طسهل ت اراه، واااص ر ظ يف ال ر 

واائها أي ر احها ط الك ال ساي. وطةه تنبةه ع  وجنب ترجةو الابأ ع  اثرة 

 ال  ا ورلك الي ال  ا يسبع وين ل ط  يستطاع اعادته تبتا.

 ال حت جم اال عبب تثي  ه. أي ال ت ل اال عب ت ن و  ع، أو ((2
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وأحسااب  .راومااب ت  اار أ ااا (1)مااب أاثاار زجاار ،رهاورب ساااع طااةف ي اا

ر البتاا  يف غاا  رناا  طااءرا واق اال الغ اا  وال ت ثاا ،اافلةااك ا دب

رب ااب اااي ااست ي أح  منك رنباا طا ي الب ان ماع البا ل أشا  ماب ال ا

واجباال ل اال  ،وخااا ال اااا  ،وال  سااك مااب ال ع اال لااه ،لااه ع اال

وأاارا ع ا تك  (2)خاا مناه طءناه أحار  أي ال يتناا انامنهأ عبا  ي  أامر

  ك الاااي طلةااه تااا  وطنااك هبااأطااء أ جناحااك الاااي  ااه تطاا  وأتاا

وعااا   نل ال ااااة عنااا  ال ااا ة وأاااارا ااااريبهأاطااااأ تاوهبااا (3)تاااانل

ر عناا  مبساانرزأ واسااتبب  ااا  اوأباهااأ يف أماانرزأ وتةساا (4)ساا ةبهأ

                                                           

 اهلجر: اهلاياي. ((1

 ت خاه  ه، طءنه أحر  أي ال منهأ عب  أواجبل ل ل امر"الت ا  ااا ويف ((2

 ومث ه يف النه . والتناال أي يت ل  ب هأ ع   بض. "يتناا نا

ي ذ الت  "الانلع: السطنة وال  رة أي هبأ تسطن وتغ   ع  الغ . وىف النه   ((3

 ."هبا تانل

 مب عاد ااريض يبنده عةادة أي زاره. ((4
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ساا له خاا  اسااتندع ا  دينااك ودنةاااذ واو .عاا  أماانرذ طءنااه أا اا  مباان

  .ال  اص يف ال نةا وافخرة

يف  ااار زاااا اخاارطي ال ااةخ احلسااب  ااب عاا   ااب شااببع قاا  ر :أقاانل

ل اب  ااخت ف اثاا  طا رد  أي أورده هبااه الروايااع  (1)اتااب حتاا الب اانل

 .(2)أي ا  نه ااسك ا ف اررته يت نع

ااااا  :........وماااب مناقااا  اخااانارزم  قاااال.:(3)ا اااا الغباااع* 

 ،عاا   الرجاال :وقااال ،حتاماال وتاا   الناااا الغاا اة Qرضب عاا  

طااف  :قااال ، اا  :قااال ؟أي عاا و ا  أ  أحسااب طلةااك :ط ااال ،طادخاال ع ةااه

شاا اته أر باان تااباحا وساا لأ ا  أي ي تاال  ااه  :قااال ؟  ااك عاا  زاااا

ومااا أراذ طال مااب ب  ،طاا  أراذ طال م تاانال  ااه :Qقااال عاا   ،ب خ  ااه

أوتااة ف  :ودعااا عاا  حساانا وحسااةنا ط ااال :قااال .خ ااي ا  عاارز وجاال

 ،زوي عاان ف صوال تب ةااا عاا  يش ، ت اان  ا  وال تبغةااا الاا نةا وطي  غاات ف

                                                           

 .68الت ا،  ((1

 .1ح -202 – 196 :74 ،ج يسالب مع اا -  ار ا ننار  (2)

 .58:2 ع   ب ام ال تو االر  ، ا ا الغبع يف مبرطع االئبع،( (3
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واننااا  ،واتاانبا لإخاار  ،وأعةنااا ال ااائع ،وار ااا الةتااةأ ، اااحلي (1)قاانال

وال ت خااااف يف  (2)اعباا   ااف يف ال تاااب ،ل اااا  خاااف ول با اانا نااارصا

زاال ح اااأ مااا  : ااأ نااار طىل محباا   ااب احلن ةااع ط ااال .ا  لنمااع الئااأ

وتااةك وأ ،طااءى أوتااةك  بث ااه :قااال ،نبااأ :قااال ؟أوتااةأ  ااه أخنيااك

 : ااأ قااال ،ح هااف ع ةااك طاا  تن ااي أماارا دو ااف (3) تاانق  أخنيااك لباااةأ

 ،وقاا  ع بااتف أي أ ااااف ااااي ربااه ،أوتااة ف  ااه طءنااه شاا ة  ف وا ااب أ ااة ف

وطيتاااص  ،أوتااةك يااا  ناا   ت اان  ا  وطقاااا الااا ة لنقتهااا :وقااال ل  سااب

اا ة  اب منااع ال (4)وال ي بال ،طءناه ال تا ة طال  طهانر ،الرزاااة عنا  مح هاا

واحل اأ عاب  ،وأوتاةك  ب ان الاان  واااأ الغاةظ وتا ع الارحأ ،الرزااة

 ،والتبازااا  ل  اااراي (5)والتثباااأ يف االمااار ،والت  اااه يف الااا يب ،اجلازااال

                                                           

 يف ااا ر: وقنال. ((1

 يف ااا ر: يف اتاب ا . ((2

 يف ااا ر: لباأ. ((3

 يف ااا ر: وال ت بل. ((4

 يف ااا ر: ا منر خ ل. ((5
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واجتنااااب  ،واالمااار  ااااابروف والنهااا  عاااب اان ااار ،وحساااب اجلااانار

 سااأ ا  الاار ب  :رته النطاااة أوىص واانااأ وتااةتهاط ااف ح اا ،ال ااناح 

  .Q(1)ةأ زاا ما أوىص  ه ع   ب أم حال  الرح
اااا رض ااه ا ااب  L: مااب وتااةته ل  سااب واحلساان (2) اا  الب غااع* 

أوتااة ف  ت اان  ا  وأي ال تبغةااا الاا نةا وطي  :م جااأ لبنااه ا  و أخاارزاه

وقاانال  اااحلي واعباا   ،منهااا زوي عاان ف صوال ت ساا ا عاا  يش ، غاات ف

أوتااة ف ومةااع ولاا ي  .با اانا عنناااواننااا ل اااا  خاااف ول  (3)ل خاارة

 ،وأزاا  ومااب   غااه اتااام  ت اان  ا  وناااأ أمااراأ وتاا ح را   ةاان أ

تاا ح را  الباان أط اال مااب عامااع  :ي اانل Nطااءى سااببأ جاا اف 

ا  ا  يف ا يتااااا طااا  تغبااانا أطااانازهأ وال ي اااةبنا  ،الاااا ة والااااةاا

مااا زال ياانأ هبااأ  ،وا  ا  يف جاا ان أ طءنااه وتااةع نبااة أ ،رت أا   اا

حتااا  ظنناااا أناااه ساااةنر هأ وا  ا  يف ال اااراي ال يساااب  أ  الببااال  اااه 

                                                           

 .46ح -245 – 244 :42 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .47خ ،77:3 مب خط  االماا ع ،    الب غع،( (2

 يف ااا ر: لإجر. ((3
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وا  ا  يف الااا ة طء ااا عبااند دياان أ وا  ا  يف  ةااأ ر  ااأ ال  ،غاا اأ

وا  ا  يف اجلهاااد  اا منال أ  ،طءنااه طي تاارذ   تناااظروا ،  اانه مااا   ةااتأ

وطيااااأ  ، أ  التناتاال والتبااارلوع ااة ،وأن ساا أ وألساانت أ يف ساابةل ا 

ال تنااانا ا ماار  اااابروف والنهاا  عااب اان اار طةاانىل  ،والتاا ا ر والت اااحع

يااا  ناا  عباا   : ااأ قااال .ع ااة أ أباراااأ  ااأ تاا عني طاا  يسااتجاب ل ااأ

قتاال أماا   :ااط اا  ال أل ةاان أ  نضااني دماااص ااساا بن خنضااا ت نلااني

مااأ مااب رض تااه زاااه  ناااروا طرا أناااا ،م طال قااات  (1)أال ال ي اات ب ،ااااؤمنن

 Nوال يبثاال  الرجاال طااءى سااببأ رساانل ا   ،ر عاطااارض نه رض ااع   اا
 .(2)طيااأ وااث ع ولن  ال    الب نر :ي نل

ا ااه يف نسااعع عتة ااع ر يف اتا: رااار جب اار  ااب مب اا(3)طرحااع الغااري *

عناا ي مااا تاانرته: قااال: قااال اااا ائن : عااب أم زاريااا، عااب أم   اار 

تابش  اب ، عاب ا احلسان  اب ع اناي عاب ساب   اب حرياا ، عباهلب اى

                                                           

 يف ااا ر: ال ت ت ب. ((1

 .78ح -257 – 256 :42 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .10ح ،62 عب  ال ريأ  ب حاووا، طرحع الغري،( (3
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، عاب أم نباتع وعب  ا   ب محب ، عاب عا   اب الاةفى، عاب أم  ارزة الاثفيل

، وال اسااأ  ااب محباا  اا ااري، عااب عباا  ا   ااب زياا ، جب اار محباا   ااب عاا 

اساتن ر عا   اب  :(1)عب ااباطا  ب عب  السا ا، عاب أم عبا  ا  اجلا يل قاال

، ورااار احلاا ير مطاانال الناااا يف قتااال مباويااع يف الاااةا Qم حالاا  أ

أ احلسااب وزاان ياان Qره ا: وقاا  ح ااقااال يف اخااره أ اان عباا  ا  اجلاا يلو

وا ننا   (2)ط ال: ياا  نا  طى مةاأ ماب لة تا  زااه، طاءرا أناا ماأ طاغسا ن 

، وال ي اار ب أحاا  ماان أ وحنطناا    ناانط جاا ذ، وضاابن  عاا  رسيااري

طااءرا  اال اا اا ا طااا  نا ااااؤخر، ولةتبااع  ،أ ت  ننااهرير طااءن ام اا ا الساا

 ااأ ت اا ا  ،طاءرا وضااع اا ا ا ط اابنا اااؤخر (3)اااؤخر اا اا ا حةار رزاا 

ساببا طء اا لاب حتال الحا  ماب  با ي طال لرجال  (4)أي  ن  طال ع ، ط ر

يف اخار الرزمااي ي اةأ اعنجااج احلاي، طاءرا تا ةأ طعار  مب ولا ي عارج

،  اأ شاي را يف منضابه طىل منتها  اااا وااااقا ،  اأ اح ار يلحنل رسيري

                                                           

 ( يف ااا ر: قالنا.(1

 يف ااا ر: طغس ن . ((2

 يف ااا ر: طءرا اا  ا رز  طارزبنا حةر رز . ((3

 يف ااا ر: وار. ((4
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، وضاابن  يف يل أم ناانح (1)طءنااك ت ااع عاا  ساااجع من اانرة ادخرزاااحلاا ا 

،  اأ اناار طءناك اباار،  اأ أرقا  زنة اع (2)الساجع،  أ ضاع عا  سابع لابب

 .(3)لب تراى يف حل ي

عاب  ،: الاا ون، عاب احلساب  اب محبا   اب سابة (4)طرحع الغاري *

، عاب عا   اب حاما ، عاب طسافعةل  اب عا   اب ق اماع طرا   ب ط رازةأ،

 ب ناتاو عاب جب ار  اب محبا  ا رمنا ، عاب منسا   اب عب أ    ب ع  

 Q، عااب أ اا   ااب عاا  اا ااري عااب أا ا ثاانا  نااأ عاا  سااناي اجلرجاااى
ماأ طغسا ى  أناا (5)طرا: ياا  نا  أي قاال L: اخر عها  أم طىل أخاني قالأ

 اأ حنطااى  Pوطاحباع  Nأ هباا رسانل ا   أ ن ا اى  االردة التا  ن ا ت

رير احتاا  طرا ارت ااع ل ااف م اا ا الساا (6)وسااجةاى عاا  رسيااري،  ااأ انااارا

                                                           

 ( يف )ذ(: أرخرزا.(1

 ( يف ااا ر: لبنا .(2

 .16ح -215: 42 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار ( (3

 .11، ح63( طرحع الغري، عب  ال ريأ  ب حاووا، (4

 ( يف ااا ر: طي.(5

 ( يف ااا ر:  أ انتارا.(6
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طااا   مااؤخره، قااال: طعرجااأ أشااةع جنااازة أم، حتاا  طرا انااا  اهاار 

 ااالردة التاا   Q،  ااأ  اارز احلسااب  اا ا طنضاابنا ااااؤخراا (1)الغااري راااب

 ااأ أخااا ااباانل  Q(2)ؤمنن وطاحبااع وأماا  اااا Nن ااا هبااا رساانل ا  

م تاانب  (3)رب رض ااع طان ااي ال اار عااب رضيااو، طااءرا زاان  ساااجعاط اا

 (4)قاار قااره  سااأ ا  الاار ب الاارحةأ زاااا "ريانةع : اع ةهااا سااطراي  الساا

قالااأ أا  "ي  ساابع مائااع عاااا ناانح النباا  لباا  وأ محباا  قباال الطنطااا

رض أا أرسي  ااه سااة ي يف ا  (5)ا ثاانا: طان ااي ال اار، طاا  أدري أنااب 

: أحسااب ا  ل ااأ الباارزاص يف ساافص طر سااببأ ناح ااا لنااا  التبرزيااعطىل ال

 سة اأ وحجع ا  ع  خ  ه.

 .(6)  الردة أي مرت يا هبا Q أ  رز احلسب   ةاي:

                                                           

 ب طلةه: مال وس ب. وىف ااا ر: رارز.( را(1

 .Q( يف ااا ر: طن ا هبا أم  ااؤمنن (2
 الساجع: ال نح، واخ بع مب شجر الساج الت  ال ت اد تب ةها ا رض. ((3

 يف ااا ر: ادخره. ((4

 يف ااا ر: غار. ((5

 .17ح -216: 42 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار ( (6
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: قبةاال منتااه عاا  ساابةل النتااةع Q: مااب ااا ا لااه (1) اا  الب غااع *

ت ااةبنا ساانته،  طاا  N، ومحباا  رانا  ااا  شااة ااوتااةت  ل ااأ أي ال ت اا

، أنااا  ااا م  تاااحب أ والةاانا  اااأ را، وخأقةباانا زااايب البباانديب

، ويل دما  وطي أطاب طال نااص مةباادي عرة ل أ وغا ا م اارق أ طي أ اي ط ناا

ع نا أال حتباني أي يغ ار ا  ، طااأعا طاالب ن يل قر اع وزان ل اأ حسانعوطي 

، وماا اناأ  رتاهاان  وارد ارزتاه وال حاالع أن؟ وا  ماا طجا ى ماب ال أ

  ا. وقاا  م ااوجاا ، ومااا عناا  ا  خاا  لإ اارار طال ا ااارب ورد وحالاا 

أي طةاه زهناا زياادة أوجباأ  ، طالض زااا ال ا ا طاةف ت ا ا ماب اخطا  ب

رطه مااب ا ااف يبباال يف أمنالااه اتبهااا  باا  منااا Q. ومااب وتااةع لااه ت ااراره

 يف مالااه : زاااا مااا أماار  ااه عباا  ا  عاا   ااب أم حالاا  أماا  ااااؤمننتاا ن

، وطناه ي انا  االك ن   اه اجلناع ويبطةنا  افمناع منهاا، لةانجلا  ا تغاص وجه

، طاءي حاا جم ه  اااابروف وين اي مناه يف ااباروفاحلساب  اب عا  ي اال منا

سااب حاا جم وحساان حاا  قاااا  ااا مر  باا ه، وأتاا ر مااا ره، وطي   

، وطى طنااف جب ااأ مااب تاا قع عاا  مثاال الاااي لبناا  عاا  (2)ال ناا  طاحبااع

                                                           

 .23ح ،Q، 21:3 االماا ع خط      الب غع،( (1

 طاحبع.  يف ااا ر: لبن ((2
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 N ةاااا  ااالك طىل ا ناا  طاحبااع ا تغاااص وجااه ا  وقر ااع طىل رساانل ا  ال
، وي اانط عاا  الاااي  ب ااه طلةااه أي ري ا لنتاا تهاوت ااريف حلرمتااه وت اا

، وأي ال ين اي ماب  باره حةار امار  اه وزا ي لاهينذ اااال عا  أتانله و

، وماب ال ار  ودياع حتا  ت ا ل أرضاها غراساايبةع مب أوالد نعةال زااه 

زا  حامال طتبساك عا  ائ  الا يت أحانف ع اةهب هلاا ولا  أو ااي مب طما

طااءي مااا  ولاا زا وزاا  حةااع طهاا  عتة ااع، قاا  أطاارج ، ولاا زا وزاا  حاااه

وأي ال يبةاع ماب  " النتاةع:يف زااه  Q. قنلاه البتاي (1)عنها الارن وحررزاا

 .(2)ال سة ع ومبها ودي النديع: "نع ها وديع 

ل يف أمنالااه اتبهااا  باا   ااف يبباا Q: مااب وتااةته لااه (3) اا  الب غااع *

: زاااا مااا أماار  ااه عباا  ا  عاا   ااب أم حالاا  أماا  رطه مااب تاا نامنااا

، لةانجلن   اه اجلنااع ويبطةنا  االمناع: منهااااااؤمنن يف مالاه ا تغااص وجااه ا  

وأنااه ي اانا  ااالك احلسااب  ااب عاا  ي ااال منااه  اااابروف وين ااي منااه يف 

مر  باا ه حاا  قاااا  اااالاابااروف طاااي حاا جم   سااب حاا جم وحساان 

                                                           

 يف )ذ(: وحرضزا. ((1

 .57ح -255 – 254: 42 ،الب مع ااج سا  -  ار ا ننار ( (2

 .23خ ،Q، 22:3 خط  االماا ع     الب غع،( (3
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ع مااب تاا قع عاا  مثاال الاااي لبناا  ، وطي ال  ناا  طاحبااوأتاا ره مااا ره

ىل ا ناا  طاحبااع ا تغاااص وجااه ا  و)قر ااع( طىل ، وطى طنااف جب ااأ ال ةاااا طعاا 

 . (1)، وترشي ا لنت تهرسنل ا  وت ريف حلرمته

: قااال (2)ب أم احل ياا  يف بح  اا  الب غااعوقااال عباا  احلبةاا   اا* 

ر، ا، عاب احلسان  اب ناااى: حا  ن  أ ا   اب عةسا أ ن ال ارج ا تا ه

عب زي   ب اابا ل، عاب رةا   اب شابة ، عاب أم خمناا، عاب ط ال  اب 

وزان ا اب أر اع  Q: تانيف عا  د ال نا ي وا ج او قااال، عب ا سانجريو

ريب اوسااتن ساانع يف عاااا أر باان مااب اهلجاارة لة ااع ا حاا  الحاا   وع اا

وعباا  ا   ااب  Q نااه احلسااب غساا ه ا ، وويللة ااع م ااأ يف شااهر رم اااي

[ ا نااه  ااب يف    ااع أ ااناب لااة  طةهااا قبااةا، وتاا  ]ع ةااه، واالبباااا

ا يا  أ اناب انا ة ، ودطاب يف الرحباع  ا، ط ر ع ةاه مخا  ت با ا احلسب

: وحا  ن  أ ا  عن  ت ة الاابو، زااه رواياع أم خمناا. قاال أ ان ال ارج

يرزيا ، عاب ا اب   ب سبة  عاب رةا   اب احلساب الب اني، عاب يب انب  اب

: ق اأ ل  سان  اب أم عب ، عب احلسب  اب عا  احلا ل، عاب جا ه قاال

                                                           

 .12ح -184: 100 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار ( (1

 .121:6 حل ي ،ا ب ام ا بح    الب غع،( (2
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: خرجنااا  ااه لااة  مااب منرزلااه ؟ قااالQ: أيااب دطنااتأ أماا  ااااؤمنن Lعاا  

طىل الاهاار  جناا   (1) ااه عاا  مناارزل ا شاابر حتاا  خرجنااا  ااهحتاا  مررنااا 

 ، وقاا  ق نااا طااةفالغااري، ق ااأ: وزاااه الروايااع زاا  احلااي، وع ةهااا البباال

، وزااا زأ ماب ا جانا ت  ا أي أ ناص الناا أعارف   بانر ا اائهأ ماب غا 

  يرزورونااه قاا يف وحاا يثا ال اار الاااي  ااالغري زاان الاااي ااااي  ناان عاا

  يف رلااك مااب ال ااةبع وال مااب ، ال ي ااك أحااوي نلااني: زاااا قاار أ ةنااا

، أعناا   ناا  عاا  مااب ظهاار احلسااب واحلساان وغ مهااا مااب ساا لته غاا زأ

 .(2)أ واات خريب ما زاروا وال وق نا طال ع  زاا ال ر  بةنهاات  من منه

: قااال محباا   ااب مباا  اانسااني: رأيااأ يف  بااض (3)طرحااع الغااري *

  نا محباا   ااب محباا   ااب عباا  البرزياارز، عااب عباا  ا  ، حااال تاا  احل يثةااع

، عاب محبا   اب أ ا   اب احلساب ا نباري، عب محبا   اب أ ا   اب عةسا 

اتااب أم حا  تن  أما  عاب أمهاا أي جب ار  اب  : وجا   يفقاال اجلب ري

ر اار لااه أر ااع أماار ا نااه احلسااب أي  Qحاا  ها أي أماا  ااااؤمنن  Qمحباا  

                                                           

 .يف ااا ر: حت  مررنا ع  منرزل ا شبر  ب قة   أ خرجنا از( (1

 .339 – 338: 42 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار ( (2

 .51ح ،100و9ح ،61 عب  ال ريأ  ب حاووا، طرحع الغري،( (3
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ويف الغااري ويف دار جباا ة : يف ااسااج  ويف الرحبااع قباانر يف أر ااع مناضااع

 . (1)، وطنف أراد هباا أي ال يب أ أح  مب أع ائه منضع قره ب زب ة

ري، عاب محبا   اب عبا  اجلباار، ومحبا   اب ال ايف: أ ن ع  ا شاب *

طساافعةل، عااب ال  اال، عااب تاا ناي  ااب رةاا ، عااب عباا  الاار ب  ااب 

: وزاا  Q نتااةع أماا  ااااؤمنن  Q:  باار طيل أ اان احلسااب احلجاااج قااال

لاه عبا  ا  عا     اه يف ماا سأ ا  الر ب الرحةأ زااا ماا أوىص  اه وق ا

ار رف النااطن   اه عاب الناار وياارا، لةنجلن   اه اجلناع ويااا تغاص وجه ا 

مااال  (2)، طي مااا ااااي يل مااب ينبااععناا  ياانا تبااةض وجاانه وتسااند وجاانه

وجبا ا ، غا  أي ر احاا وأ اا نةارزر يل طةها وما حنهلاا تا قع ورقة هاا يبرف

، طهاأ مانايل يبب اني يف اااال مخا  حجا  عت اص لاة   حا  طاةهأ سابةل

مااا ااااي يل  اانادي  ، ومااع رلااكةااه ن  ااتهأ ورزقهااأ وأرزان أزااالةهأوط

ورقة هاا تا قع، وماا اااي يل   يباع وأز هاا  (3)ال  نا  طاحباعال ر  ماب ما

، ومااا ااااي يل   دينااه أي زري ااا لااه مثاال مااا اتبااأ  تاا ا ه، غاا  تاا قع

                                                           

 .44ح -250 :97 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار ( (1

 ع.يف ااا ر: مب مال ينب( (2

 يف ااا ر:  نادي ال ر  ا ه مب مال لبن  طاحبع.( (3
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، وطي الاااي اتبااأ اااف قاا  ع بااتأ تاا قع يف ساابةل ا  (1)وأز هااا والب اارتن

ن اي يف اال ن  اع يبتغا  ، يت قع واجبع  ت اع حةاا أناا أو مةتاامب أمنايل زاه 

اشااأ و ناا  هبااا وجااه ا  يف ساابةل ا  ووجهااه وروي الاارحأ مااب  ناا  ز

، ي اال مناه ساب  اب عا ، طءنه ي انا عا  رلاك احلااط   وال ري  والببة 

وجاال يف حاال مح اال ال حاارج ع ةااه   اااابروف وين  ااه حةاار يااراه ا  عاارز

يب ط ة بال طي شااص،    اه الا ا، طءي أراد أي يبةاع نااةبا ماب اااال طة  اطةه

الةهأ ، وطي ولاا  عاا  وماانال حاارج ع ةااه طةااه، وطي شاااص جب ااه رس  اا ااك

، وطي اانااأ دار احلسااب  ااب عاا  غاا  دار وأمااناهلأ طىل احلسااب  ااب عاا 

، وطي  ااع طءناه هاا ط ةباع طي شااص ال حارج ع ةاه طةاهالا قع طبا ا لاه أي يبةب

، و بال   ثاا يف  نا   يف سابةل ا (2)طةجبال   ثهاا ي سأ  بنها    اع أ ا جم

ط اا  و باال الث اار يف ال أم حالاا ، وطنااه ي اابه طااةهأ زاشااأ و ناا  اا

وحساان حاا  طءنااه طىل حساان  ، وطي حاا جم   سااب حاا جمحةاار يااراه ا 

                                                           

زا: قال 1وال   يب  ،ااا يف النسخ ويف ااا ر: وما ااي يل   رينع وأز ها ت قع( (1

وط  :  ،وزن را   بةنه ،(: ال    احل  ة ل نع ع ت را طةها1039 :3يف اارات  )

  التاغ  منضع قرب خةر.

 يف ااا ر:   ثا.( (2
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، لاه مثال الااي ي بال طةاه مثال الااي أمار   اه حسانا ، وطي حسةنا ب ع 

  ، وطي ] الاااي [ لبناا  ا ناابااأ ل  سااب وع ةااه مثاال الاااي عاا  حساابات

، وطى طنااف جب ااأ الاااي مااب تاا قع عاا  مثاال الاااي لبناا  عاا  (1)طاحبااع

 عاارز وجاال وت ااريأ حرمااع رساانل جب ااأ ال ناا  طاحبااع ا تغاااص وجااه ا 

، وطي حاا جم   سااب وحساان ورضااامها (2)ري هااوتباةبهااا وت اا Nا 

، طااءي وجاا  طااةهأ مااب ياارىض  ناا  عاا حاا جم طااءي افخاار ماانهف ينااار يف 

، طااءي   ياار طااةهأ  بااض ه طءنااه  باال طلةااه طي شاااصه وأمانتااوطساا م (3)هب يااه

 ، طاءي وجاا م حالا  ياارىض  اهالااي يريا ه طءناه  ب ااه طىل رجال ماب ال أ

 ب ااه طىل رجاال ارائهااأ طءنااه  وال أم حالاا  قاا  رزاا  اااراازأ ورو

، وطناه ي انط عا  الااي  ب اه طلةاه أي يانذ اااال يرضاه ماب  نا  زاشاأ

تااه  ااه مااب ساابةل ا  ووجهااه وروي عاا  أتاانله وين ااي  بااره حةاار أمر

 يشص، ال يبااع مناه اشاأ و نا  ااط ا  وال ريا  والببةا الرحأ ماب  نا  ز

 عاا  ناحةتااه وزاان طىل ا ناا  وال ينزاا  وال ياانرجم وطي مااال محباا   ااب عاا 

                                                           

 يف ااا ر: لبن  طاحبع.( (1

 يف ااا ر: وتباةبهف وترشي هف.( (2

 ويف ااا ر و)ا( و)خ( هب اه. ،اهل  : الطري ع والس ة( (3
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. زاااا تاا ة ع تااغ ة التاا  اتبااأ يل عت اااص ، وطي رقة اا  الااايب يفطاحبااع

ه الغا  ماب يانا قا ا مسا ب    ه عا   اب أم حالا  يف أمنالاه زاااما ق 

وال راال  حااال،ا تغاااص وجااه ا  والاا ار افخاارة وا  ااسااتباي عاا  ااال 

يغاا  شااة ا  ااا أوتااةأ  ااه يف  الماارأ مساا أ يااؤمب  ااا  والةاانا افخاار أي

 .(2)عالا طةه أمري مب قري  وال  بة وال  (1)مايل

 .(3)مث ه يف: ال ايف:.....وورد 

، عاب محبا   اب عبا  ا   اب  اب حااوا: عب  عا  (4)طرحع الغري *

زاارة، عااب محباا   ااب احلسااب الب ااني، عااب ال طاا  الراوناا ي، عااب ري ز

عباااد  ااب  (5)ال  ااار  ااب مبباا ، عااب اا ةاا  محباا   ااب الاانبفي، قااال: رواه

                                                           

ااا يف )ذ( ويف غ ه مب النسخ وااا ااا ر: اي ي نل يف يشص ق ةته مب مايل ( (1

 زا. 1وال عالا 

 .3ح -73 – 71 :42 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار ( (2

 .19ح ،42: 41 ،ااج يس ،  ار االننار 7ح 51: 7 ،ال  ةن  ،ال ايف( (3

 .11ح ،66 عب  ال ريأ  ب حاووا، طرحع الغري،( (4

 .ااا يف )ذ(. ويف غ ه مب النسخ وااا ااا ر: قال ما رواه از ((5
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: حا  نا ، قاال(1)ريا: حا  نا حسااي  اب عا  ال سايب نب الرواجنا ، قاال

النطاااة  Q ااااؤمنن ر  أماا ا: اااا ح ااقااال Qماانىل لباا   ااب أم حالاا  

ماأ طاا  ى عا  رسيار  اأ أخرجااى  : طرا أنااLقال ل  ساب واحلسان 

لغاارين طااءن ف ،  ااأ ائتةااا م ارير طااءن ف ت  ةاااي م  مااهاوا اا  مااؤخر الساا

را طةهااا طااءن ف سااتج اي طةهااا ساااجع، ، طاااحت ساانياي تااعرة  ة اااص

رير اؤخر الساا: ط ااف مااا  أخرجناااه وجب نااا ن باال مااطادطناااى طةهااا، قااال

ع دويااا وح ة ااا حتاا  أتةنااا الغاارين، طااءرا ، و جب نااا نساابون  اا  م  مااه

طاحت رنااا طااءرا ساااجع م تاانب ع ةهااا: مااا  ،تااعرة  ة اااص ت بااع ناانرا

رطنا ون ااب اطاا طناه طةهااا وانااا Qلباا   ااب أم حالاا   Qناانح  (2)ادخاار

 مااب ال ااةبع، ط   نااا قاانا Qروروي  ااءاراا ا  تباااىل  ماا  ااااؤمنن امساا

، ط خرنااازأ  ااف جاار  و ااءاراا ا  تباااىل أماا    ي ااه وا الااا ة ع ةااه

: طي ن اا  أي نبااايب مااب أمااره مااا عاااينتأ، ط  نااا هلااأ :، ط ااالناQااااؤمنن 

                                                           

 يف االرشاد: حةاي  ب ع  البنرزي.( (1

 )خ(: زاا ما ادخر.و يف ااا ر  ((2
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: ط ااأ ط ااالناطب اانا وعااادوا طلةنااا  Qاانضااع قاا  ع اا  أ ااره  نتااةع منااه 

 .(1)احت روا ط أ يروا شة ا

زن يبسو و N(3)رأيأ رسنل ا   :أنه قال Q: مب مبجرزاته (2)اخرائ  *

 : يا ع  ال ع ةك ال ع ةك ق  ق ةأ ما ع ةك طافالغبار عب وجه  وزن ي نل

ا  ى طىل : طرا مأ طL، وقال ل  سب واحلسن (4)م ر طال    ا حت  رضب

أمرمهاا رسيري، طاا ئ ع رب ني أوله، والغري مب نجا ال نطع، وا   اخر 

: سانياي اا يب به مب دولع  ن  أمةع  با ه، وقاال، ةا قرهأي ي طناه زناذ، ويب 

:  ا ادخرزا نانح طاحت را طنج ا ساجع م تن ا ع ةها، راتعرة  ة اص ت بع نن

 .(5)، ط طناه طةه وع ةا أ رهQلب   ب أم حال  

                                                           

 .19ح – 217: 42 ،الب مع ااج يس ، ار االننار ( (1

 .78ح ،1 ،233 قط  ال يب الراون ي، اخرائ  واجلرائو،( (2

 يف ااا ر: رأيأ رسنل ا  يف منام . ((3

يف ااا ر  ب  رلك:  أ قال: رأيأ رسنل ا  أي ا يف منام  ط  ن  طلةه: ما  ((4

ءرا رج ي ما  اي  ال: ال تبك: طالت أ طأمةع مب ا ود وال  د و  ةأ: ط  ل ةأ مب  ن

 .36. وسة يت عب االرشاد حتأ الرقأ  سهف اهوو هبا راضوطرا ج مة  تر

 .33ح -224 – 223 :42 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار ( (5
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 :يف الال اقة Q ل ل ه احلسن Q ما اوىص به االمام َليل

يااا  ناا  طياااذ وماااادقع  :ال نااه احلسااب Q: قااال (1) اا  الب غااع* 

وطياااذ وماااادقع البعةاال طءنااه  ،رذاطءنااه يرياا  أي ين بااك طة اا ،ا  ااي

ي باا  عنااك أحاانج مااا ت ااني طلةااه وطياااذ وماااادقع ال اااجر طءنااه يبةبااك 

 ،راب ي اارب ع ةااك الببةاا اوطياااذ وماااادقع ال ااااب طءنااه االساا ، التاطااه

 .(2)ويبب  ع ةك ال ري 

يف وتااااةته ال نااااه  Qوقااااال ………….: (3) اااا  الب غااااع* 

  وعناا ،ا اال ن سااك مااب أخةااك عناا  رصمااه عاا  الااا ع :Qاحلسااب

وعناا  تباعاا ه  ،وعناا  ماانده عاا  البااال ،تاا وده عاا  ال طااا واا ار ااع

وعنا  جرماه عا  الباار حتا  ا ناك لاه  ،ش ته ع  ال ان  وعن ،ع  ال نن

أو أي  ،وطياااذ أي ت ااع رلااك يف غاا  منضاابه ،عباا  وا نااه رو نببااع ع ةااك

 ،ال تتعاااي عاا و تاا ي ك تاا ي ا طتبااادي تاا ي ك .ه  غاا  أز ااهت ب اا
                                                           

 .38خ ،Q، 11:4 خط  االماا ع     الب غع،( (1

 .35ح -199 – 198 :71 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .30خ ،Q، 53:3 خط  االماا ع     الب غع،( (3
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وياارع الغااةظ طاااى   أر  ،وامحااض أخاااذ الناااة ع حساانع اانااأ أا قبة ااع

طءناه ينشاك أي  ،ولاب ااب غالااك .(1)عع أح  منها عاقباع وال ألاا مغباعجر

وطي أرد   ،(2) عاا وذ  ال  اال طءنااه أحاا  الا ااريبوخااا عاا  ،ي اان لااك

ي له ماب ن ساك   ةاع يرجاع طلةهاا طي  ا ا لاه رلاك ينماا قطةبع أخةك طاستب

وال ت اةبب حاي أخةاك ات ااال عا   ،ومب ظب  اك خا ا طاا ن ظناه ،ما

وال ي ااب أز ااك  .طءنااه لااة  لااك  اا خ مااب أضاابأ ح ااه ،مااا  ةنااك و ةنااه

وال ي اننب أخانذ أقان   ،وال تارغبب طاةبب ززا  طةاك ،أش   اخ اي  اك

  اإلسااصة أقان  مناك عا  عا وال ي اننب ،ع  قطةبتاك مناك عا  تا ته

رته اطءنااه يسااب  يف م اا ،وال ي ااري ع ةااك ظ ااأ مااب ظ بااك ;االحساااي

مااا أقاابو اخ اانع  :Qطىل قنلااه  .ويغ اال ولااة  جاارزاص مااب رسذ أي تساانصه

 .(3)واجل اص عن  الغناص ،عن  احلاجع

                                                           

 ، ي ال ل مر غ  ومغبع: أي عاقبع.صعاقبع اليش - ال تو  - ( ااغبع(1

 أح  الا ريب، خ ل. ((2

 .35ح -169 – 167 :71 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)
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 :يف وَّل اوية اَّلل تعا 

  واع ااأ يااا  ناا :Lيف وتااةته ل  سااب ااجتباا   :(1) اا  الب غااع* 

 ،ولرأيااأ ا ااار م  ااه وساا طانه ،أنااه لاان ااااي لر ااك بيااك  تتااك رساا ه

ال ي اااده  ،ول نااه طلااه واحاا  اااف وتااا ن سااه ،ولبرطااأ أطبالااه وتاا اته

 ،قباال ا شااةاص  اا  أولةااع الو  ياارزل أو ،وال ياارزول أ اا ا ،يف م  ااه أحاا 

عااأ عاب أي تثباأ ر ن ةتاه  ءحاحاع ق ا   ،(2) واخرا  ب  ا شاةاص  ا   اياع

  .(3)رصأو  

 :Qطااةف أوىص  ااه احلسااب  Q: قااال أماا  ااااؤمنن (4)أمااايل الطاانيس* 
 .(5)ال عبادة االت  ر يف تنبع ا  عرز وجل

                                                           

 .31خ ،Q، 44:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (1

 ع: أول قبل ا شةاص    أولةع، واخر  ب  ا شةاص     ايع.يف نسع ((2

 .41ح -317 :4 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)

 .53ح ،146 الطنيس، االمايل،( (4

 .11ح -324 :68 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (5)
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 :يف َاسبة النفس

 :Lا نااه احلسااب Qطااةف أوىص  ااه أماا  ااااؤمنن  :(1)أمااايل الطاانيس* 
وسااعع راسا   ،طةهاا ر اه  سااعع ينااج :يا  نا  ل باؤمب  ا جم سااعا 

ولاة   ،وسااعع ع ان طةهاا  ان ن ساه ولااهتا طاةف رال وربا  ،طةها ن ساه

أو خطاانة  ،مرمااع اباااع :ل بااؤمب  اا  مااب أي ي ااني شاخاااا يف  اا جم

 . (2)أو لاة يف غ  محرا ،اباد

رةاا   ااب احلساان  ااب زاااروي احلساان  يف   : رو(3)طاا ح السااائل* 

ال  :Nقااال رساانل ا   :اتاااب أمالةااه  اسااناده طىل احلسااب  ااب عاا  قااال
ريك اي ااني البباا  مؤمنااا حتاا  راساا  ن سااه أشاا  مااب محاساابع ال اا

  .(4)والسة  عب ه ،بي ه

                                                           

 .53ح ،147 الطنيس، االمايل،( (1

 .6ح -65 :67 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

ا ااب    ياااار يف اتاااب طاا ح السااائل وانااف رااار يف اتاااب محاساابع الاان  ،( (3

 .14حاووا،

 .22ح -72 :67 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (4)
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 :يف الت كل َلل اَّلل

ا ماانر احاارح عنااك واردا   :Lوقااال يف وتااةته ال نااه احلسااب 

 .(2)(1) برزائأ الار وحسب الة ن

 :يف العمل الالالح

يساات ل  طنااف :L(4): قااال يف وتااةته ال نااه احلسااب (3) اا  الب غااع* 

ط اة ب أحا  الااخائر  ،ع  الاااحلن  اف  اري ا  هلاأ عا  ألساب عبااده

 .(5)طلةك رخ ة الببل الاالو

                                                           

 .Q، 55:3 خط  االماا ع     الب غع،( (1

 .181 :67 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .53خ ،Q، 84:3 خط  االماا ع     الب غع،( (3

اف  Qاحلسب  لإماايف تنلةته مرص ولة   يف ااا ر النتةع اىل مالك االشن( (4

 .رار ااج يس

 .6ح -372 :68 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (5)
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يااا  ناا  ال  :Qال نااه احلسااب  Q:........وقااال (1) اا  الب غااع* 

طماا رجال عبال  :حا  رج اناصذ شة ا ماب الا نةا طءناك    اه     ب ور

رجاال عباال طةااه  بباااةع ا   وطمااا ،طةااه  طاعااع ا  طسااب   ااف شاا ةأ  ااه

ولااة  أحاا  زااايب ح ة ااا أي تااؤ ره عاا   ،ط نااأ عننااا لااه عاا  مباااةته

 .(2)ن سك

   :َلن  وفاته Qما أوىص به أمْي اْلُمنني 

عااب عباار  ااب محباا   ،: عااب اا ةاا (4)أمااايل الطاانيس ،(3) ااال  اا ةاا  

عاب جب ار  اب محبا   ،عب محبا   اب مهااا اإلسا ايف ،اابروف  ا ب الرزيا 

 ،عاب محبا   اب احلساب الباامري ،عاب أ ا   اب سا مع الغناني ، ب مالك

حا  ن   :عاب ال جةاع الب اة  قاال ،عاب أم   ار  اب عةااع ،عب أم مببر

                                                           

 .416ح ،Q، 97:4 خط  االماا ع     الب غع،( (1

 .28ح -144 :70 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .1ح ،220 اا ة ، ايل،االم( (3

 .7ح ،7 الطنيس، االمايل،( (4
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ر  والا ي النطااة أقبال اااا ح ا :قاال Lاحلسب  اب عا   اب أم حالا  

زااا مااا أوىص  اه عاا   اب أم حالاا  أخان محباا  رساانل ا   :يانأ ط ااال

به أول وتاااةت  أشاااه  أي ال طلاااه طال ا  وأي محبااا ا وا اااب عباااه وتااااح

وأي ا   اعاار مااب يف  ،وارت اااه خ تااه ،اختاااره  ب بااه ،رساانله وخ تااه

عاا   اف يف الاا ور  اأ طى أوتاةك ياا  ،وسائل الناا عاب أعفهلاأ ،ال بنر

طاءرا اااي رلاك ياا  ،Nحسب وا ا   اك وتاةا  اف أوتااى  اه رسانل ا  

 ،وال ت ااب الاا نةا أااار مهااك ،ك عاا  خطة تااكوا اا ،لاارزا  ةتااكا ناا  

 ،والرزااااة يف أز هااا عناا  مح هااا ،وأوتااةك يااا  ناا   الااا ة عناا  وقتهااا

 ،واالقتاااااد والبااا ل يف الرضاااا والغ ااا  ،والاااابأ عنااا  ال ااابهع

 ،ور ااع ااجهااند وأتاا اب الااب ص ،وطاااراا ال ااةا ،وحسااب اجلاانار

نااه مااب أط اال والتناضااع طء ،وحاا  ااساااان و السااتهأ ،وتاا ع الاارحأ

واززاا  يف الاا نةا طءنااك رزاان  ،وارااار اااان  ،ر االماالاوقااا ،الببااادة

وأوتااةك  ع ااةع ا  يف رس أماارذ  ،ورصيااع ساا أ ،وغاارض  اا ص ،ماان 

مااب  صعاارض يشوطرا  ،رع  ااال نل وال باالاوع نةتااك وأ اااذ عااب التساا

ماب أمار الا نةا طتا ي حتا  تااة   صوطرا عارض يش ، اه أأمر افخارة طا ا 

طااءي  ،وطياااذ ومااناحب التهبااع وااج اا  ااانااني  ااه الساانص ،رشاا ذ طةااه
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 (1) يااا  ناا  عااام  وعااب اخناا  زجاانراواااب   ،قااريب الساانص يغاا  ج ةسااه

وواخ االخاااناي يف ا  وأحااا   ،وعاااب اان ااار نازةاااا ،و ااااابروف امااارا

وزاي ااه  ،وأ غ ااه    بااك .ودار ال اسااي عااب دينااك ،الاااالو لااا حه

ودع اااافراة  ،وطياااذ واجل اانا يف الطرقااا  ،  عفلااك اااة  ت ااني مث ااه

واقتاا  يف  ،واقاا  ياا  نا  يف مبة اتك ،و اراة ماب ال ع ال لاه وال ع اأ

 ،وألارزا الاابأ تسا أ ،وع ةك طةهاا  ااالمر الا ائأ الااي تطة اه ،عبادتك

 ،واااب   راااارا عاا  ااال حااال ،وتب ااأ اخاا  تب ااأ ،وقاا ا لن سااك تغاانأ

وال تاا ا ب حبامااا حتاا   ،هأ ال باا ووقاار ماان ،وارحااأ مااب أز ااك الاااغ 

 ،وع ةااك  الااانا طءنااه زااااة الباا ي وجنااع  ز ااه ،تااا ن منااه قباال أا ااه

وع ةااك  بجااال   ،واجتناا  عاا وذ ،واحااار ج ةسااك ،وجازاا  ن سااك

وزاااا طااران  ةناا   ،الاااار وأاثاار مااب الاا عاص طاااى   الااك يااا  ناا  نااا ا

قا  تب اأ وأوتةك   خةك محبا  خا ا طءناه شا ة ك وا اب أ ةاك و .و ةنك

 ،(2)هاان ا ااب أمااك وال أرياا  النتاااة  ااالكوأمااا أخاانذ احلساان ط .حباا  لااه

                                                           

 : ال   .-م انرا  -اخن   ((1

 ."وال أزي  النح ة  الك"يف أمايل الطنيس  ((2
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وطياااه أساا ل أي يااا   أ وأي ي ااا الطغاااة والبغاااة  ،وا  اخ ة ااع ع ااة أ

وال قاانة طال  ااا  الباا   ،والااار الااار حتاا  يناارزل ا  االماار ،عاان أ

 .(1)الباةأ

 :يف العَل

يااا  ناا   :طىل احلسااب Qمنن : يف وتااةع أماا  ااااؤ(2)أمااايل الطاانيس* 

والااار مااب خاا   ،والرطااي والاا ه ،الب اال خ ةاال اااارص واحل ااأ وزيااره

 . (3)جننده

 ،والب ااال ح اااظ التجاااارب :Qيف وتاااةته ل  ساااب  Qوقاااال * 

 . (5)(4)وخ  ما جر أ ما وعاك

                                                           

 .99 – 98   - 75ج  -الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 .53ح ،146 الطنيس، االمايل،( (2

 .50ح -419 :68 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)

 .31خ ،Q، 40:3 مب خط  االماا ع     الب غع، ( 4)
 

 .38ح -160 :1 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (5)
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 :يف العجَ

ال  :Qطىل احلسااب  Qيف وتااةع أماا  ااااؤمنن  :(1)أمااايل الطاانيس* 
 .(2)ح  مب البج وح ة وال وح ع أو

 :يف الع الة

 :Qيف وتااةته ال نااه احلسااب Q: قااال أماا  ااااؤمنن (3) اا  الب غااع* 
طءنااه أحاار  أي ال  ،واجباال ل اال طنساااي مااب خاا مك عباا  ت خاااه  ااه

 .(4)يتناا نا يف خ متك

يااا  :Q:.......... وقااال يف وتااةته ال نااه احلسااب (5) اا  الب غااع* 

ماا حتا   :و ان غا ذ ط حبا  لغا ذ  ن  اجبل ن ساك مةرزاناا طاةف  ةناك

وأحساب  ،وال تا اأ ااف ال حتا  أي تا اأ ،اره لاه ماا ت اره هلاااو ،لن سك
                                                           

 .53ح ،146 الطنيس، االمايل،( (1

 .18ح -315 :69 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .31خ ،Q، 57:3 خط  االماا ع     الب غع،( (3

 .18ح -143 :71 ،ااج يس الب مع -  ار ا ننار  (4)

 .31ح ،Q، 45:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (5
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 ،واساات بو مااب ن سااك مااا تساات بو مااب غاا ذ ،اااف حتاا  أي رسااب طلةااك

وال ت ال مااال تب اأ وقال ماا  ،وارض مب الناا  ف ترضااه هلاأ ماب ن ساك

 .(1)وال ت ل ماال حت  أي ي ال لك ،تب أ

 :لناليحةيف ا

 ،ر ااف ناااو غاا  الناتااو :L: قااال ال نااه احلسااب (2) اا  الب غااع* 

 .(3)وغ  ااستناو

 :يف الهيبة

طىل رجاال يغتاااب رجاا   Qنااار أماا  ااااؤمنن  :(4)االختاااا * 

ياا  نا  نارزه ساببك عاب مثال زااا طءناه ناار طىل  :ط اال Qعن  احلسب ا ناه 

ر ايااا مب اا :N  وقااال رساانل ا ،أخباار مااا يف وعائااه ط طرغااه يف وعائااك

                                                           

 .21ح -29 :72 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .31ح ،Q، 52:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (2

 .8ح -66 :72 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)

 .225 االختاا ، اا ة ،( (4
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وال  ،مااب أساا أ   سااانه و  ع ااا االياافي طىل ق بااه ال تااامنا ااساا بن

 . (1)طءنه مب تتبع عنراهتأ تتبع ا  عنرته ط   ه يف  ةته ،تتببنا عنراهتأ

 :يف الظلن

ظ اااأ  :L........يف وتاااةته ال ناااه احلساااب :(2) ااا  الب غاااع* 

 .(3)ال بةا أط   الا أ

 :يف احلكمة واحللن

اةااا  :Qلنلاا ه احلسااب  Qمااب وتااةع أماا  ااااؤمنن  (4)الباا د *

 ،وشاااهبأ طاتااك ،وأناا   ااك يااا  ناا  طرا رص  يف قاانا تاابةهأ غاااو

 (5)هأ خاا  مااناهوعاااا ،وشااةعهأ ال ياا مر  ببااروف وال ينهاا  عااب من اار

                                                           

 .54ح -259 :72 ،الب مع ااج يس - ننار   ار ا (1)

 .31ح ،Q، 52:3 خط  االماا ع  مب    الب غع،( (2

 .49ح -321 :72 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)

 .22ح ،358 ع   ب ينسا ااطهر احل ، الب د ال نيع ل طع ااعاوف الةنمةع،( (4

 الغب  ض  الاا . ((5
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متبسااك  باجاال دنةاااه أشاا زأ ع ةااك طقباااال  ،مساات نر ع ةااه زااناه

 ،ويط اا  الاا نةا  االجتهاااد ،ويط اا  احلة ااع  ااالتبن  ،يرتاا ذ  الغناياال

ال ]ال  ااا ني طال مااب عاااطني لسااانه و  ،ورجاااازأ عاجاال ،جاالاخاانطهأ 

 ،ااال حااي عناا زأ مهجاانر ،دياانهأ الر ااا ،يرجااني ننالااه [ي رمااني طال مااب

ال يسااببني  ،ق اانهبأ خاويااع ،ربااني مااب غ ااهأ ويب ااني مااب دازاانهأ

طي تااراتهأ  ،قاا  اسااتنلأ ع ااةهأ ساا رة الغ  ااع ،وال  ةبااني سااائ  ،دعاااص

 ،رائراطخااناي الاااازر و أعاا اص الساا ،وطي تااا بتهأ اغتااالنذ ،  ينااانذ

 اان  طااةهأ  ،طااءرا اطنقاانا را  ب ااهأ  ب ااا ،يتااااحبني عاا  غاا  ت اان 

رس  أو ،طاا  ي النااا ماب أساا عا  ط اا زأ ،وحتةا  طاةهأ البا ع ،السانب

 وال و اار ،ط ااب عناا  رلااك يااا  ناا  اااا ب ال بااني ال ظهاار ط ااا  ،  ثاارهتأ

وطي  ،طااف ح  ااك ل اانا طي انااأ عااااا عااا نذ ،وال رضع طة  اا  ،طةساا  

وطي  ،مت  ااا متببااي :وطي ح بااأ الب ااأ قااالنا ،انااأ جاااز    يرشاا وذ

 :وطي حت  ااأ لببااادة ر ااك قااالنا (1)عاااجرز غباا  :تراااأ ح اا  الب ااأ قااالنا

 :وطي نط ااأ قااالنا ،أل ااب :وطي لرزمااأ الااابأ قااالنا ،متااانع مااراص

وطي  ، عةاال :وطي اقتااا   قااالنا ،رفامساا :قااالنا وطي أن  ااأ ،مهاااار

                                                           

 ال طع.أي قاحبنذ. والرصا  ((1
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 ،وطي   تبتاا  هبااأ ا ااروذ ،ورماانذ (1)احتجااأ طىل مااا يف أياا  أ تااارمنذ

وأمااب مااب  ،مااب طاارغ عااب جاانرزأ (2)طهاااه تاا ع أزاال زمانااك طاتااغاذ

وماب تا ع الباا   .ما ار  زال زماناه ،طهان م بال عا  شا نه ،الطبع طةهأ

وال عاار  ااف  ،ناااو مبجبااا  رأيااهوال ي ،أي ال يبااظ طال مااب ي باال عاتااه

وال ت  اااظ طال  اااف  ،وال تاااندع رسذ طال عنااا  اااال   اااع .عااااف طراعتاااه

طاحاار اال احلاار وااب  ،وال  االطهأ طال  اف ي ب اني ،يتبارطني  ه النااا

 ،واع ااأ أي مااب نااار يف عةاا  ن سااه شااغل عااب عةاا  غاا ه .طااردا وحةاا ا

أعجا   رأياه  وماب ،ومب اا ا  ا مانر عطا  وماب اقات أ ال جا  غارن

ومااب ماارزح  .ومااب ت اار عاا  الناااا رل ،ومااب اسااتغن   ب  ااه زل ،ضاال

 ،هؤوماب اثار ا ماه اثار خطا ،عارف  اه صوماب اثار ماب يش ،استعا  اه

وماب قال ورعاه  ،قال ورعاه ،وماب قال حةاااه ،هاه قال حةااؤومب اثر خط

 :قةاال .ومااب مااا  ق بااه دخاال النااار ،ومااب قاال دينااه مااا  ق بااه ،قاال دينااه

يااا ا اب أماا  اااؤمنن  الاااي  :ط اال Lحلساب  ااب عا  وقاا رجال عاا  ا

 ال طنباماا مناه  ،أنبأ ع ةك هباه النببع الت  ماا ن تهاا مناه   ا ةع مناك طلةاه

                                                           

 ااا. ((1

 ااي زنا  ةاض م  ار ت  ع. ((2
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ال ياانقر ال ااةخ  ،ع ةااك طال مااا أنااا تن  مااب خاااب  طءنااه غ اانا ظ اانا

 :واااي مت  اا طاساتن  جالساا وقاال لاه .ال ب  وال يارحأ الط ال الااغ 

سااعع  Qطا حرن  ،ال  ار :ط اال لاه ؟لاك مناهمب خاابك حتا  أنتااا 

ر اط ح ا ،ر ماا عنا ذ ماب منجانداأح ا : أ رطع رأساه طىل خادماه وقاال

لاه   اي زااه ا قسااا التا   : اأ قاال ،ادطبها طلةاه :مخسع االف درزأ ط ال

  .(1)أقسبأ هبا ع  مت  أتاذ خابك جائرا طال ما أتةتن  منه متا ف

ال ت اال مااا ال تب ااأ وطي  :Qسااب : يف وتااةته ل  (2) اا  الب غااع* 

 .(3)قل ما تب أ

طياااذ أي  :Qيف وتااةته ل  سااب  Q:......وقااال (4) اا  الب غااع* 

 .(5)تاار مب ال  ا ما ااي م   ا وطي ح ةأ رلك مب غ ذ

                                                           

 .3ح -235 – 234 :74 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .31خ ،Q، 46:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (2

 .44ح -122 :2 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)

 .31خ ،Q، 56:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (4

 .17ح -61 – 60 :73 ،الب مع ااج يس -ا ننار   ار  (5)
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 :يف الفَر والهنى

عااب  ،عااب احلساان  ااب محباا  الااتفر ،عااب اا ةاا :(1)أمااايل الطاانيس* 

عاب عبا  الارحةأ  اب قاة   ، ا   اب عبةا عاب أ ،محب   ب ال اسأ ا نباري

أوىص أماا   :عااب أ ةااه قااال ،عااب أم  اارزة السااب ي ،عااب الببااري ،اهلاا يل

 :طاةف أوىص طلةاه :ط اال Lااؤمنن ع   اب أم حالا  طىل احلساب  اب عا  

وال وحا ة  ،وال عا ا أشا  ماب عا ا الب ال ،يا  ن  ال ط ر أشا  ماب اجلهال

وال ورع اااال ا عااب  ،اخ اايوال حساا  ا سااب  (2)أوحاا  مااب البجاا 

يااا  ناا  الب اال  ،وال عبااادة اااالت  ر يف تاانبع ا  عاارز وجاال ،محااارا ا 

ياا  .والاار ماب خا  جنانده ،والرطاي والا ه ،واحل اأ وزياره ،خ ةل ااارص

ولةبارف أزال  ،ط اة  ظ لساانه ، ن  طنه ال    ل باقال ماب أي يناار يف شا نه

وأشا   ،  ماب رلاك مارض البا يوأشا ،يا  نا  طي ماب الاب ص ال اقاع .زمانه

وأط اال مااب رلااك  ،وطي مااب الاانبأ ساابع ااااال ،مااب رلااك ماارض ال  اا 

                                                           

 .53ح ،146 الطنيس، االمايل،( (1

 ."وال وح ع أوح  مب البج "يف  بض النسخ  ((2
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يااا  ناا  ل بااؤمب  اا جم  .وأط اال مااب رلااك ت اان  ال  اانب ،ساابع الباا ي

وسااعع راسا  طةهاا ن ساه وسااعع ع ان  ،ساعع ينااج  طةهاا ر اه ،ساعا 

 اني ؤمب  ا  ماب أي يولاة  ل با ،طةها  ن ن ساه ولااهتا طاةف رال و بال

  .(2)أو لاة يف غ  محرا ،أو خطنة اباد ،مرمع اباع :(1)شاخاا يف   جم

ال  :Qل  سااب  Q........قااال أماا  ااااؤمنن :(3)رجااامع ا خبااا* 
ياا  نا  ال  ا  ح ا   ،طباب عا ا قنتاه اثار خطايااه ،ت أ طنسانا يط   قنته

 ،ار االان اااي ال  ا  تاادقا يسابننه ا ،وال يبارف م اماه ،ال يسبع ا ماه

 ااال  ر ا اات   اا ر ع  يااا  ناا  مااب ا اات  ،ولاان ااااي زازاا ا يساابننه جاااز 

وق ااع  ،والرقااع يف دينااه ،والن ااااي يف ع  ااه ، ال اابا يف ي ةنااه :خاااال

 .(4)طنبنر  ا  مب ال  ر ،احلةاص يف وجهه

                                                           

 شعنتا: خرج مب منضع طىل منضع. -  ت تن  -شعا  ((1

 .28ح -402 – 401 :74 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .128 الا ون، جامع االخبار،( (3

 .58ح -48 – 47 :69 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (4)
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 :يف تَ ع اَّلل تعا 

وطقاااا الااا ة  ،أوتااةك  ت اان  ا  :Lوقااال ال نااه احلسااب * 

وااااأ  ،وأوتااةك  بغ اارة الااان  ،اص الرزااااة عناا  مح هااالنقتهااا وطيتاا

والتثباأ يف  ،والت  اه يف الا يب ،وتا ع الارحأ واحل اأ عنا  اجلازال ،الغةظ

والنهاا  عااب  ،واالماار  اااابروف ،وحسااب اجلاانار ،والتبهاا  ل  ااراي ،االماار

 .(2)(1)ا  طةه ناح  ا ها يف ال ما عيصواجتناب ال  ،اان ر

 : يف ال َلاء ا  اَّلل تعا

واع ااأ  :L....وقااال يف وتااةته ال نااه احلسااب .:(3) اا  الب غااع* 

 ،قااا  أري لاااك يف الااا عاص ،أي الااااي  ةااا ه خااارزائب السااافوا  وا رض

و   ،وتساان ه ل  ااك ،وأماارذ أي تساا له لةبطةااك ،وت  اال لااك  اإلجا ااع

و   ، بل  ةنك و ةناه ماب رجباك عناه و  ي ج اك طىل ماب ي ا ع لاك طلةاه

                                                           

 .222 ا ب شببع احلراى، ،N حتا الب نل عب ال الرسنل( (1

 .142ح -62 :75 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .31خ ،Q، 47:3 خط  االماا ع     الب غع،( (3
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و  يباج ااك  الن بااع و  ي  اا ك حةاار  ،   مااب التن ااعيبنبااك طي أساا

و  يناق ااك  اجلريبااع و   ،ال  ااة ع و  ي اا د ع ةااك يف قباانل اإلنا ااع

وحساا   ، اال جباال نرزوعااك عااب الااان  حساانع ،يؤيسااك مااب الر ااع

و اااب  ،وطاتو لاك  ااب ااتااب ،رااساة تك واحا ة وحسا  حسانتك ع ا

ط ط اةأ  ،جةتاه ع اأ نجاناذوطرا نا ،طاءرا ناديتاه سابع نا اصذ .االستبتاب

واست  اا ته  ،وشاا ن  طلةااه مهنمااك ،طلةااه   اجتااك وأ ثثتااه را  ن سااك

ال ي ا ر عا   وسا لته ماب خارزائب ر تاه ماا ،واستبنته ع  أمانرذ ،ارو ك

 ااأ  .وساابع ا رزان ،مااب زيااادة االعاافر وتاا ع ا  اا اي ،طعطائااه غاا ه

طبتا  شا أ  ،جبل يف يا يك م ااتةو خرزائناه  اف أري لاك طةاه ماب مسا لته

واساتبطر  شاآ ة  ر تاه طا  ي نطناك  ،است ت أ  الا عاص أ اناب نبباه

 ،ور ااف أخاار  عنااك اإلجا ااع ،ط طاااص طجا تااه طاااي البطةااع عاا  قاا ر النةااع

ور ااف ساا لأ  ،وأجاارزل لبطاااص افماال ،لة ااني رلااك أعاااأ الجاار السااائل

أو رصف عنااك اااا  ،وأوتةااأ خاا ا منااه عاااج  واجاا  ،طاا  تؤتاااه ا صال ا

ط اات ب  ،ط اارب أماار قاا  ح بتااه طةااه زاا ذ دينااك لاان أوتةتااه ،خاا  لااك زاان
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واااال ال يب ا  لاك وال  ،وين ا  عناك و الاه ،مس لتك طةف يب ا  لاك مالاه

 .(1)تب   له

 :يف زاد االخرَ

 :Q........وقاااال يف وتاااةته ال ناااه احلساااب .:(2) ااا  الب غاااع* 
  أنااه ال غنااوم اا ع شاا ي ة و ،واع ااأ أي أمامااك حري ااا را مساااطع  بةاا ة

طا   ،لارزاد ماع خ اع الاهاراوقا ر   غاك ماب  ، ك طةه مب حساب االرتةااد

طة ااني   اال رلااك و اااال ع ةااك وطرا  ،حتب ااب عاا  ظهاارذ طاانن حاقتااك

وج   ماب أزال ال اقاع ماب ربال لاك زادذ طىل يانا ال ةاماع طةناطةاك  اه 

 وأاثار ماب ترزويا ه وأناأ قاادر ،و  اه طيااه ،غ ا حةر حتتاج طلةاه طاغتنباه

واغتاانأ مااب است رضااك يف حااال غناااذ  ،ط ب ااك تط بااه طاا  ياا ه ،ع ةااه

طناف لاك ماب دنةااذ ماا  :Qطىل قنلاه  .تكرالةجبل ق ااصه لاك يف يانا عسا

                                                           

 .38ح -302 – 301 :90 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .31خ ،Q، 46:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (2
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وطي اناأ جازعاا عا  ماا ت  اأ  اه ماب يا يك طااجرزع  ،أت  أ  ه مثناذ

  .(2)(1)يال طلةكع  ال ما   

 :يف التفَه يف ال ين

خااض الغباارا  طىل احلااي  :Qل  سااب  : يف وتااةته(3) اا  الب غااع* 

 (4)وال تااازبب ،وت هااأ وتااةت  :Qطىل قنلااه  .حةاار ااااي وت  ااه يف الاا يب

وال  ،واع اأ أناه ال خا  يف ع اأ ال ين اع ،طاءي خا  ال انل ماا ن اع ،ت  ا

ذ  تب ااةأ اتاااب ا  عاارز أوأي أ تاا  :Qطىل قنلااه  .ينت ااع  ب ااأ ال رااي تب بااه

ال أجاااوز  ،حرامااهوح لااه و ، امااهوبائااع االساا ا وأح ،وجاال وت وي ااه

  .(5)رلك  ك طىل غ ه

                                                           

 مب قسأ الرسائل وال ت . 31    الب غع، حتأ الرقأ ((1

 .66ح -133 – 132 :93 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .31خ -4: 3(    الب غع، خط  اإلماا ع ، 1)

 يف ااا ر: )عنها(.( (4

 .48ح -219 :1 ،اج يسالب مع ا -  ار ا ننار  (5)
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اااا رض  (1)طنااف ق اا  احلاا جم Qيف وتااةته ل  سااب  Qوقااال * 

طبادرتااك  ااا دب قباال أي ي ساان  ،قب تااه يشصاخالةااع مااا أل اا  طةهااا مااب 

واع ااأ يااا  ناا  أي أحاا  مااا أنااأ اخااا  :Qوي ااتغل لبااك طىل قنلااه  ،ق باك

واالخاا  ،عا  ماا اطنضاه ا  ع ةاك واالقتااار ، ه مب وتاةت  ت ان  ا 

طاء أ    ،والاااحلني ماب أزال  ةتاك ،  ع ةاه ا ولاني ماب ا ائاكا ف م 

 ااأ  ،وط ااروا اااف أنااأ م  اار ،ياا عنا أي ناااروا  ن سااهأ اااف أنااأ ناااظر

طاءي أ اأ  ،واالمسااذ عاف   ي   انا ،ردزأ اخر رلك طىل االخاا  اف عرطانا

 ،ع بانا ط اة ب ح باك رلاك  ات هأ ن سك أي ت بل رلاك دوي أي تب اأ ااف

وا اا أ قباال نااارذ يف  ،وع اان اخااانما  ،ال  تاانرط ال اابها  ،وتب ااأ

وتارذ اال شاائبع  ،والرغباع طلةاه يف تنطة اك ،رلك  االساتبانع ع ةاه  ءهلاك

أو أساا بتك طىل ضاا لع طااءرا أي نااأ أي تاا ا ق بااك  ،يف شاابهع (2)أوجلتااك

واحا ا طاانار طاةف  واااي مهاك يف رلاك مهاا ،وتاأ رأياك واجتباع ،طع ع

وطاراغ ناارذ  ،وطي أناأ    تباع لاك ماا حتا  ماب ن ساك ،ر  لاكاطس

                                                           

 أي ال اب.( (1

 ( أي ادخ تك.1)
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ولااة   ،(2)تتاانرط الا اافصأو  (1) اارذ طاااع أ أنااك طنااف  اابر الب ااناصطو

طىل  .واالمساااذ عااب رلااك أمثاال ،حالاا  الاا يب مااب خاابر وال خ اار

ماب رلاك طا  اه عا  جهالتاك  اه طءناك  صطاءي أشا ل ع ةاك يش :Qنلهق

 ،خ  اأ خ  اأ جااز   اأ ع باأ وماا أاثار ماا يهال ماب االمارأول ما 

طاعتاااأ  ،ره  باا  رلااكارذ  ااأ تبااااوي اال طةااه  ااا ،ويت اا  طةااه رأيااك

ومنااه  ،وطلةااه رغبتااك ،ولااة ب لااه تبباا ذ ، الاااي خ  ااك ورزقااك وسااناذ

طااءرا أنااأ زاا يأ ل ااا ذ ط ااب أخ ااع مااا ت ااني  :Qشاا  تك طىل قنلااه 

 .(3)لر ك

                                                           

 ، واابن :صالب ناص: الناقع ال ة ع البرص أو الت  ال تبرص يف ال ةل وتط  ال يش ((1

ول اي يرا  رأسه  ،صأنك تترصف يف ا منر ع  غ   ا ة وزن مثل ل بتهاطأ يف اليش

 .وال  تأ لباقبته

 ا منها. والنرحع   تو الناو وس ني الراص: أي ت ع يف ورحع ال يسهل التع ((2

 اهلنة الغام ع واهل  ع.

 .12ح -224 – 223 :1 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (3)
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 :َلن اْلنكريف االمر باْلعروف والنهي 

وأماار  اااابروف ت ااب مااب  :ل  سااب Q: يف وتااةته (1) اا  الب غااع* 

وجازا  يف  ،و اايب ماب طب اه  جها ذ ،و أن ار اان ار  ةا ذ ولساانك ،أز ه

 . (2)ا  حي جهاده وال ت خاذ يف ا  لنمع الئأ

 :يف اْل َلظة

 ،وأع ااأ ي ةنااا أنااك لااب تب ااش أم ااك :يف وتااةته ل  سااب Qوقااال * 

 ، ااك وأنااك يف ساابةل مااب ااااي قب ااك طع ااض يف الط اا ولااب تباا و أج

ط ااة  اال حالاا   ،وأمال يف اا تسا  طءنااه رب ح ا  قاا  جار طىل حارب

وأااارا ن سااك عااب ااال دنةااع وطي  .وال ااال  باال  ب ااروا ، باارزون

وال  ،طءناك لاب تبتااض  اف تباال ماب ن ساك عنضاا ،ساقتك طىل الرغائا 

ر اال ينجا  طال   ا ا  وماا خا  خا  ،ت ب عبا  غا ذ وقا  جب اك ا  حارا

وطياااذ أي تنجااا  ااك مطايااا الطبااع طتاانردذ  ،رار ال ينااال طال  بساااويساا

                                                           

 .31ح ،Q، 39:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (1

 .74ح -90 :97 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)
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وطي اساااتطبأ أي ال ي اااني  ةناااك و ااان ا  رو نبباااع  .منازااال اهل  اااع

وطي الةساا  مااب ا  سااب انه  ،طءنااك ماا رذ قساابك واخااا سااهبك ،طاطباال

طارط  وت طةاك ماا .وطي اااي اال مناه ،أارا وأعاأ ماب ال ثا  ماب خ  اه

وح ااظ مااا يف  ،ر مااب طدرااااك مااا طااا  مااب منط ااكامااب تاابتك أيساا

مااب ح اا  مااا يف ياا   وح ااظ مااا يف ياا يك أحاا  طيل ،النعاااص   اا  النااااص

واحلرطاع ماع الب اع  .ومرارة الة ا خا  ماب الط ا  طىل ل ااا النااا ،غ ذ

و اا   الطباااا  ،رهاورب ساااع طااةف ي اا ،خاا  مااب الغناا  مااع ال جاانر

واع اأ ياا  نا  أي الارزن  ،رب يسا  أنبا  ماب اثا  ،رالتاجر خمااح ،احلراا

 . (2)(1)طاي أنأ   ت ته أتاذ ،رزن تط به ورزن يط بك :رزقاي

قاااري أزاال اخاا   :Qيف وتااةته ل  سااب  Qقااال  :(3) اا  الب غااع* 

 . (4)ت ب منهأ و ايب أزل الرش تبب عنهأ

                                                           

 .31ح ،Q، 51:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (1

 .88ح -40 – 39 :100 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .31ح ،Q، 52:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (3

 .16ح -188 :71 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (4)
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 :Qيف وتاااةته ل  ساااب  Q..........وقاااال :(1) ااا  الب غاااع* 
وال ت اننب  اب ال  ،طااي ا مانر أشاباه ،ل ع  ماا   ي اب  اف قا  اااياست 

والبهااائأ  ،تن باه الباااع طال طرا  الغاأ يف طي مااه طااي الباقاال ياتبظ  ااا دب

 .(2)ال تتبظ طال  الرضب

 :يف اصوح ذاو البني

 :Lعناا  وطاتااه ل  سااب واحلساان Q: يف وتااةته (3) اا  الب غااع* 
 ،مااب   غاه اتاام  ت ان  ا  ونااأ أمااراأأوتاة ف ومةاع ولا ي وأزا  و

تاا ح  :ي اانل Nوتاا ح را   ةاان أ طاااى سااببأ جاا اف رساانل ا  

 .(4)را  البن أط ل مب عامع الا ة والاةاا

                                                           

 .31ح ،Q، 55:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (1

 .25ح -328 :68 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)

 .47خ ،Q، 76:3 مب خط  االماا ع     الب غع،( (3

 .3ح -24 :72 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (4)
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 :Q يف االخبار َلن الَائن

: محبااا   اااب مهااااا عاااب أ ااا   اااب ما نااا ار (1)الغةباااع ل ااانبفى* 

ا عااب أم  ااا  عااب أ اا   ااب ز ةاال عااب ا ااب أم عباا  عااب أم ااغاار

وأزااال  Qااااا الت ااا  أمااا  اااااؤمنن  Qقاااال أ ااان عبااا  ا   :قاااال

طترزلرزلاااأ أقااا امهأ طاااف  Nر الراياااع راياااع رسااانل ا  ارة ن ااااالباااا

امنااا يااا ا ااب أم حالاا  طبناا  رلااك  :اتاا ر  ال ااب  حتاا  قااالنا

ال ت ت ااانا االرساص وال يهااارزوا عااا  جاااريو وال تتببااانا منلةاااا  :قاااال

واااا ااااي  .ن امااب ومااب أغ ااي  ا ااه طهاان اماابومااب أل اا  ساا حه طهاا

ر الراياااع طااا    ع اااةهأ طت ب ااانا ع ةاااه ايااانا تااا ن سااا لنه ن ااا

يااا  ناا  طي ل  اانا  : احلسااب واحلساان وعاافر  ااب يااارس ط ااال ل  سااب

 .Q(2)م ة يب غن ا وطي زاه رايع ال ينرشزا  ب ي طال ال ائأ 

                                                           

 .1ح ،319 ا ب ام زين  النبفى، الغةبع،( (1

 .165ح -211 – 210 :32 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)
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 :يف الرفق بالنساء

ذ وم اااورة النساااص طاااي طيااا :Qوقااال يف وتااةته ال نااه احلسااب * 

طااااا ا ع اااةهب ماااب أ ااااارزب  ،وعااارزمهب طىل وزاااب ،رأ اااب طىل أطاااب

ولااة  خااروجهب  ،  جا ااك طيااازب طاااي شاا ة احلجاااب أ  اا  ع ااةهب

وطي اسااتطبأ أي ال يباارطب  ،  شاا  مااب طدخالااك مااب ال ين ااي  ااه ع ااةهب

طاااي اااارأة  ،وال   ااك اااارأة مااب أمرزااا مااا جاااوز ن سااها .غاا ذ طاطباال

هااا أي ببوال تط ،وال تباا    رامتهااا ن سااها ،ولةسااأ   هرمانااعررانااع 

طاااي رلااك ياا عن  ،وطياااذ والتغاااير يف غاا  منضااع غاا ة ،ت اا ع لغ زااا

 .(2)(1)الا ة ع طىل الس أ والري ع طىل الري 

 ...........:(4)(3)وورد مث ه اي ا: الغةبع ل نبفى* 

                                                           

 .31خ ،Q، 57:3 خط  االماا ع     الب غع،( (1

 .54ح -252 :100 ،الب مع ااج يس - ار ا ننار   (2)

 .1ح ،319 ا ب ام زين  النبفى، الغةبع،( (3

 .151ح -367 :52 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (4)



 311 ...................................................................... الباب الثالر عرش: وتاياه

 :يف سُال احلاجة من اهلها

يااا  ناا   :Qلنلاا ه احلسااب  Qأماا  ااااؤمنن : قااال (1)اعاا ا الاا يب* 

 ،طرا ناارزل  ااك ا اا  الرزماااي وق اار الاا زر طب ةااك  اااوي ا تاانل الثا تااع

  اطااء أ أق اا ،وااليثااار وال اا  ع ،مااب أزاال الر ااع ،وال ااروع النا تااع

وااتساااب  ،وطياااذ وح اا  ال  اال ،  لاا طع اا ااف اوأم اا ،ل  اجااا 

 ،والنجاانه البا سااع ،ا سااعمااب روي ا اااا الة .(2)وال اارارير ،الطساسااة 

  :وطي منبنا ا وا  أ أن   ي نل ،طء أ طي أعطنا مننا

 واساا ل الباارف طي ساا لأ اااريف

 

 
   يااارزل يبااارف الغناااا والةساااارا

 طساااؤال ال اااريأ يااانرجم عااارزا 

 

 
 وساااؤال ال  اااةأ يااانرجم عاااارا

 وطرا   ياااا  مااااب الااااال  اااا ا 

 

 
 طااالي  الااال طي ل ةااأ ال بااارا

 رلاااة  طج لاااك ال بااا   باااا 

 

 
 طناااف الباااار أي يااال الااااغارا

 

                                                           

 .274 احلسب  ب محب  ال ي ب ، اع ا ال يب يف ت ا  ااؤمنن،( (1

ر ع داني وزن  -  دة   تو الطاص والسن ااهب ع اا -ج حسنالطساسة  مع  ((2

 حبتاي وال رارير مع ق اط: ناا داني.
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اح باانا اابااروف وال  اال مااب ر اااص أمتاا  تبة اانا  :Nوقااال النباا  

 ،يف أاناااطهأ واخ ااي ا هااأ عةااال ا  وطي أحاابهأ طلةااه أن بهااأ خ  ااه

 .(1)وأحسنهأ تنةبا طىل عةاله وطي اخ  اث  وق ةل طاع ه

 :Q ول ها احلسن P به فاطمة تما اوص

أخاارج ساا طا أو ح ااا  Qروي أي أ ااا جب اار : (2)ا ااا الغبااع* 

 ، ساأ ا  الار ب الاارحةأ Pوأخارج مناه اتا اا ط ارأه وطةاه وتاةع طاحباع 

أوتااأ   نائطهااا السااببع طىل  Nزاااا مااا أوتااأ  ااه طاحبااع  نااأ محباا  

طاءي  ،  طاءىل احلسانا  طاءىل احلساب طاءي م ااطءي م ا ،ع   ب أم حال 

د  اب ا ساند والارز    اب الباناا مىض طءىل ا اا ر مب ولا ي ( شاه  اا ا ا

أوتااتن   :وعااب أساافص  نااأ عبااة  قالااأ .واتاا  عاا   ااب أم حالاا 

 .Qأي ال يغساا ها طرا ماتااأ طال أنااا وعاا  طغساا تها أنااا وعاا   Pطاحبااع 
 ساافص  نااأ عبااة  حاان تنضاا   وضاانصزا  Pقالااأ طاحبااع  :وقةاال

                                                           

 .38ح -161 – 159 :93 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .122:2 ع   ب ام ال تو االر  ، ا ا الغبع يف مبرطع االئبع،( (2
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 ،هاااوزااايت  ةااام التاا  أتاا  طة ،زااايت حةباا  الاااي أتطةاا   ااه :ل ااا ة

  عناا  رأيس طااءرا جاااص ااج ساا :طتنضاا    ااأ وضاابأ رأسااها ط الااأ هلااا

ط ااف جاااص وقااأ  .وقااأ الااا ة طاا قةبةن  طااءي قبااأ وطال ط رساا  طىل عاا 

طاءرا زا  قا  قب اأ طجااص عا   ،الا ة يا  ناأ رسانل ا  :الا ة قالأ

قالااأ حاان  ؟متاا  :قاا  قب ااأ ا نااع رساانل ا  قااال عاا  :ط الااأ لااه

 Lطاا مر أساافص طغساا تها وأماار احلسااب واحلساان  :أرساا أ طلةااك قااال
 :( ط ااالودطنهااا لااة  وساان  قرزااا طبنتاا  )عاا  رلااك ياا خ ي اااااص

 .(1) الك أمرتن 

عااب عاتااأ  ااب  ،عااب ا ااب أم نجااراي ،عااب أ ةااه ،: عاا (2)ال ااايف* 

 ؟أال أقرئااك وتااةع طاحبااع :Qقااال أ اان جب اار  :عااب أم  ااا  قااال ، ةاا 

)  ساأ ا   :أو سا طا طا خرج مناه اتا اا ط ارأ  ا  طا خرج ح اا :ق اأ :قال

 Nالاار ب الاارحةأ زاااا مااا أوتااأ  ااه طاحبااع  نااأ محباا  رساانل ا  
أوتااأ   نائطهااا السااببع البااناف والاا الل والرقااع واابةااأ واحلساان  

                                                           

 .18ح -186 – 185 :43 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .5ح ،48:7 ال  ةن ، ال ايف،( (2
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  عا  طاءىل اطاءي م ا Qوالااطةع وما  ا ط ارازةأ طىل عا   اب أم حالا  

طااءىل  ،  احلسااناطااءي م اا ،  احلسااب طااءىل احلسااناطااءي م اا ،احلسااب

ا ااار مااب ولاا ي شااه  ا  عاا  رلااك واا اا اد  ااب ا سااند والاارز    ااب 

 .Q(1)البناا وات  ع   ب أم حال  
عااب  ،عااب ا ااب أم عباا  ،عااب أ ةااه ،عاا  :وورد مث ااه يف: ال ااايف* 

  ........:Q(2)قال أ ن عب  ا   :عب أم  ا  قال ، اد  ب عثفي

* * 

 

 

  

                                                           

 .2ح -235 :43 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 .3ح -236 – 235 :43 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)
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 :تاريخ شهادته

ويؤياا  مااا رارنااا مااا رواه ال  ةناا  ره  اسااناده عااب محباا   ااب * 

 Lحنيال يااار طةاه وطااة احلساب  اب عا يف خار  Qعب أم جب ر  ،مس أ
ط ف أي تا  ع ةاه  ال ط دخال ااساج  ط اف أوقاا عا  قار رسانل  :قال

  ااش عاي ااع اخاار وقةاال هلااا ط ااأ قاا  اقب اانا  احلسااب لةاا طب مااع  Nا  

رج ط انااأ أول اماارأة اطعرجااأ مبااادرة عاا   غاال  ساا ،Nرساانل ا  

طءنااه ال  ،ن اان ا اان أ عااب  ةتاا  :رابااأ يف االساا ا رسجااا طنق ااأ ط الااأ

ط ااال هلااا احلساان  ااب  ،وال  تااك عاا  رساانل ا  حجا ااه صياا طب طةااه يش

وأدخ ااأ  ةتااه  Nقاا يف زت ااأ أنااأ وأ اانذ حجاااب رساانل ا   :Lعاا 

طي  ،ياا عاي اع ،وطي ا  ساائ ك عاب رلاك ،قر اه Nمب ال را  رسانل ا  

لة ا جم  اه عها ا واع با  أي  Nأخ  أمارى أي أقر اه ماب أ ةاه رسانل ا  

أخاا  أع ااأ الناااا  ااا  ورساانله وأع ااأ  ت وياال اتا ااه مااب أي  تااك عاا  

يَن اَمنااا ا ال ﴿ :ساانه الي ا  تبااارذ وتباااىل ي اانل Nرساانل ا  
َااا الوااذل َي يااا َأ

لا  خا اان  َتاا   َذَ  َلكا  ُ اا يااا َو النوبلاايت ِلالو َأ   يا وقاا  أدخ ااأ أنااأ  ةااأ رساانل  ﴾ا با

يَن اَمناا ا ال ﴿وقا  قاال ا  عارز وجال  ،الرجال  غا  طرناه Nا  
َاا الواذل َي ياا َأ
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 النوبلايت 
ول َِ َصا   ن  َفا   َفعا ا َأص  اَتكا و لبباري ل ا  رض اأ أناأ   ةاك  ﴾َتر 

يَن ﴿ :ااباااول وقااال ا  عاارز وجاال Nوطاروقااه عناا  أري رساانل ا   ِل و الوااذل

اا اا َ  َأص  اا لل اَّللَيهاوي ن ااَ  َرسا
لااا َِبان    اَعان  َلل ااَتَحَن اَّللوا قا يَن ام 

أاولئلااَك الوااذل

َ اا ع لتو
  اارهبف  Nولببااري ل اا  أدخاال أ اانذ وطاروقااه عاا  رساانل ا   ﴾لل

أي  Nساانله منااه ا ر  ومااا رعةااا مااب ح ااه مااا أمرمهااا ا   ااه عاا  لساااي ر

 ياا عاي اع لان اااي وتاا  ،ا  حرا مب ااؤمنن أمناتا ماا حارا مانهأ أحةااص

جاايرزا طاةف  ةنناا و ان ا   Qه ماب دطاب احلساب عنا  أ ةاه زاا الااي ارزتا

 . (2)(1)لب بأ أنه سة طب وطي رغأ مبطسك

زاا اخر يا ل عا  أناه ينبغا  أي يراعا  يف روضااهتأ ماا اااي  :أقنل

 .اع  يف حةاهتأ مب افداب والتباةأ واالارااينبغ  أي ير

 أ اع اأ اي ال اةخ را الا يب عا   اب ينساا  اب ااطهار احلا  * 

أخااا الب مااع اورد يف اتاااب الباا د ال نيااع لاا طع ااعاااوف الةنمةااع ساانانو 

ال ينا ينا ولة اع لة اع ماب ال اهنر البر ةاع حسا  ماا وقاا ع ةاه  اا لاه 

                                                           

 .3ح ،302:1 ال  ةن ، ال ايف،( (1

 .1ح-126 – 125 : 97 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (2)
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يف ساانانو الةاانا الثااامب  -ر ااه ا   -وقااال ظراطااع أو حراطااع أو باطااع...  

يف تااريخ اا ةا  ول ة تان   ةتاا ماب شاهر تا ر سانع  :ريب مب ال هراوالب 

ساابع وأر باان مااب اهلجاارة اانااأ وطاااة منالنااا السااة  اإلماااا الساابر أم 

ويف االرشااد واااااباح يف تاا ر  ،Lمحبا  احلسااب  اب عاا   اب أم حالاا  

تاااب ال ااايف روي يف تاا ر يف اخااره ساانع ويف ا ،ساانع مخساان مااب اهلجاارة

يانا اخباة  ماب ر ةاع ا ول  :وقةال ،واااا يف اتااب الا ر ،تسع وأر بن

ويف اتاااب االسااتةباب اخت ااا يف وقااأ وطاتااه  ،ساانع طحاا   ومخساان

وقةال يف ر ةاع ا ول سانع مخسان  با  ماا  ،ط ةل ماا  سانع تساع وأر بان

ا  ساانع طحاا    اال ماا :وقةاال ،ر سااننا  مااب خ طااع مباويااع ع ااام اا

 . (2)(1)ودطب   ار أ ةه  ب ةع الغرق  ،ومخسن

                                                           

، 350 ر احلا ،عا   اب ينساا ااطها الب د ال نيع لا طع ااعااوف السافويع،( (1

 .9،8،7،6ح

 .5، ح200 : 95 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)
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 (2)ر اجلنا ااايا: قااال عباا  البرزياارز  ااب ا خ اا(1)ا ااا الغبااع* 

وويل غساا ه احلساان ومحباا   ،وزاان ا ااب مخاا  وأر باان ساانع Qتاانيف

 .(3)وت  ع ةه سبة   ب البا  يف سنع تسع وأر بن ،والبباا طخنته

دخ اأ أناا  :بار  اب طسا ان قاالوقال احلاطظ يف احل ةاع روي عاب ع

ال وا   :ياا طا ي سا ن  قاال :نبانده ط اال Lورجل ع  احلساب  اب عا  

(  اأ خارج  اأ دخال )اخا ص :قاال ،ال أس لك حت  يباطةك ا   اأ نسا لك

 ، اال يباطةااك ا   ااأ لنساا لك :قااال ،ساا ن  قباال أي ال تساا لن  :طلةنااا ط ااال

الساأ مارار ط اأ اساي مثال أل ةأ حائ اع ماب ابا ي وطى قا  سا ةأ  :قال

 .زاه اارة

                                                           

 .171:2 ع   ب ام ال تو االر  ، ا ا الغبع يف مبرطع االئبع،( (1

مب سنع   جم  ز اا: ورو  أي ا أنه ول  يف رم اي 161   2يف ااا ر ج  ((2

 راجع.الخ. وىف نسبع ال نل طىل اجلنا اي تردي  ط Q وتنيف

ااي سبة   ب البا  حةنااذ والةا ع  اا ينع، وااي س ة ااس بن أي ي  منا  ((3

ع  جنائرززأ  لةا  -ىل  ااؤمنن  جل البةبع ع  زعبهأ   نه أو -اخ ة ع أو والةه 

 ع  أخةه، وقال: لنال أ ا السنع اا ق متك. ااا يف ات  الناجأ. لةا  Qط  مه احلسن 
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 ،واحلسان عنا  رأساه ،وزان  اند  ن ساه ، أ دخ أ ع ةاه ماب الغا 

طي ي اب الااي  :قاال ،نباأ :قاال ؟لت ت اه ؟  :قاال ؟يا أخ  ماب تاتهأ :ط ال

 ،يصوطال ي اب طاف أحا  أي ي تال م  ار ،أظب طءنه أشا    ساا وأشا  تن اة 

 .Q أ قىض 
( ر احلسااب  ااب عاا  )اااان اا ح ااااا :قااال ،ع  ااب مااا  عبااوعااب رق

يبنااا   ،أخرجااانى طىل الاااا راص لبااا  أناااار يف م  ااان  السااافص :قاااال

طء اا أعارز  ،  عنا ذاال هاأ طى أحتسا  ن سا :ط اف اخارج  اه قاال ،افيا 

 وااي له  ا تنع ا  له أنه احتس  ن سه. ،ا ن   ع 

  عنااا ذ أي أرىض اال هاااأ طى أحتسااا  ن سااا :Qقنلاااه  : ةااااي

وال أح اا  ال ااند حالبااا لرضاااذ أو أح اا   ،  وشااهاديتان ساا ااازاب 

 .(1)منك أي يب ها عن ذ يف محال ال  ا

عااب ط اارازةأ  ،وعباا  ا   ااب جب اار ،: سااب   ااب عباا  ا (2)ال ااايف* 

 ،عاب محبا   اب ساناي ،عاب احلساب  اب سابة  ،عاب أخةاه عا  ، ب مهرزيار

                                                           

 .5ح-138 – 137 : 44 ،الب مع ااج يس -ا ننار    ار (1)

 .2ح ،461:1 ال  ةن ، ال ايف،( (2
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بض احلسااب قاا :قااال Qعااب أم  ااا  عااب أم عباا  ا   ،عااب ا ااب مساا اي

عااع  باا  رساانل  ،مخساان  اب عاا  وزان ا ااب سابع وأر باان ساانع يف عااا

 .(1)أر بن سنع Nا 

ل ة تاان   ةتااا مااب تاا ر ساانع ساابع  :: يف تاااريخ اا ةاا (2)الباا د* 

 .وأر بن مب اهلجرة اانأ وطاة منالنا وسة نا أم محب  احلسب

 مااا  ساانع :اخت ااا يف وقااأ وطاتااه ط ةاال :ومااب اتاااب االسااتةباب

  ايف ر ةاع ا ول سانع مخسان  با  ماا م ا [ ال ماا ]تسع وأر بن وقةل 

 ، اال مااا  ساانع طحاا   ومخساان :وقةاال ،ر سااننامااب خ طااع مباويااع ع اا

ودطب  ا ار أ ةاه  ب ةاع الغرقا  وتا  ع ةاه سابة   اب الباا  أما  اا يناع 

ساابته امرأتااه  ،لاانال أ ااا ساانع مااا قاا متك :وقااال Qق مااه أخاانه احلساان 

واااي مباوياع  ،جاني  ناأ ا شابر :وقةال ،ا شبر  اب قاة جب ة ا نع 

                                                           

 .10ح-144 : 44 ،الب مع ااج يس -  ار ا ننار  (1)

 ،6ح ،351 ع   ب ينسا ااطهر احل ، الب د ال نيع ل طع ااعاوف الةنمةع،( (2

 .9ح
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 ااب أم ساا ةاي قاا  ضاابب هلااا مائااع ألااا درزااأ وأي يرزوجهااا ا نااه يرزياا  طرا 

 . )1)ط ف طب أ رلك   يا هلا  ف ضبب ،قت ته

 عتسابع وأر باني وأر با :وقةال ،عباره مخا  وأر باني سانع :يف ال ر

 ،ساابع ساانن Nه ااااي م امااه مااع جاا  :وقةاال ،ر ينمااااشااهنر وتساابع ع اا

ط ااي مةاع  ،ر سانناوعااع  با ه ع ا ،   اع و   ان سانع Qومع أ ةاه 

 .(2)عبره مخسن سنع

خباا   Qتاانيف  :: قااال ااافل الاا يب  ااب ح  ااع(3)ا ااا الغبااع* 

 ،مخساان :وقةاال ،خ ااني مااب ر ةااع ا ول يف ساانع تسااع وأر باان ل هجاارة

 .وااي عبره سببا وأر بن سنع

                                                           

بته امرأته  نأ ا شبر وطةه: س 376   1راجع االستةباب  ايل اإلتا ع ج  ((1

 ب قة  ال ن ي وقالأ حائ ع: ااي رلك منها  ت لة  مباويع طلةها وما  ال هلا يف رلك 

 وااي هلا رضائر، طت مل.

 .18ح-149 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 ، وق  ل ي ااانا ت ر ا مه205:2 ع   ب ام ال تو االر  ، ا ا الغبع،( (3

 .تل طراجعوحاف وأو
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الناااا مااب  [يف]Lلاا  احلسااب  ااب عاا  و :وقااال احلاااطظ اجلنا اااي

وااااي قاا   ،ومااا  ساانع تسااع وأر باان ،رم اااي ساانع  اا جم مااب اهلجاارة

 .س   السأ مرارا وااي مرضه أر بن ينما

تااارزوج عااا   :وقاااال الااا والم تااااح  اتااااب الارياااع الطاااازرة

وااااي  اان وقبااع أحاا   ،طنلاا   لااه حساانا  باا  أحاا   ساانتن Pطاحبااع

طنل تاه  ر اع سانن  ،وساتع أشاهر ونااا اا يناع سانتاي Nوم  ا النبا  

 .وستع أشهر مب التاريخ

وروي أي ااا أنااه ولاا  يف رم اااي مااب ساانع  اا جم وتاانيف وزاان ا ااب 

وويل غساا ه احلساان ومحباا  والبباااا طخنتااه وتاا   ،مخاا  وأر باان ساانع

 .ع ةه سبة   ب البا  واانأ وطاته سنع تسع وأر بن

يف شااهر  L ااب عاا  ولاا  احلسااب  :وقااال ال  ةناا  ر ااع ا  ع ةااه

 ،وروي أنااه ولاا  ساانع  اا جم ،رم اااي ساانع  اا ر ساانع ا نتاان  باا  اهلجاارة

  يف ت ر يف اخاره ماب سانع تساع وأر بان وزان ا اب سابع وأر بان اوم 

 .وأشهر

  ام اا :قاااال Lوقااال ا ااب اخ اااب روايااع عااب الاااادن والباااقر 

وااااي  ةنااه  ،وزاان ا ااب ساابع وأر باان ساانع Lأ اان محباا  احلسااب  ااب عاا  
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و   ، اان أخةااه احلساان ماا ة احلباال وااااي  اال أم عباا  ا  سااتع أشااهرو

 Qوعةساا   ااب مااريأ  Qينلاا  منلااند لسااتع أشااهر طباااع غاا  احلساان 
وأقاااا مااع أ ةااه  باا   ،ساابع ساانن Nط قاااا أ اان محباا  مااع جاا ه رساانل ا  

 ،ر ساانناع اا Qوأقاااا  باا  وطاااة أماا  ااااؤمنن  ،وطاااة جاا ه    اان ساانع

 .(1)طهاا اخت طهأ يف عبره ،وأر بن سنع ط اي عبره سببا

 :Q ال الة َلل شهادَ االمام احلسن اآلياو

عااب ا ااب أم  ،: محباا   ااب جب اار ال ااريش الاارزاز(2)ااماال الرزيااارة* 

عااب عباا  ا   ااب ال اسااأ  ،عااب منساا   ااب سااب اي احلناااط ،اخطاااب

يف قاانل ا  عاارز  Qعااب أم عباا  ا   ،عااب تااالو  ااب سااهل ،رم ااحل اا

 األ ر  ل وَ ﴿وجااال 
ااا ا و يفل

سل تاااابل َلتاف 
ائلياااَل يفل ال كل َقَواااي نا ِل  َبنلاااي ِلل 

ل  َتني  لانو ﴿ Lقتاال أماا  ااااؤمنن وحبااب احلسااب  ااب عاا   :قااال (3)﴾َماارو َوَلااَتع 

                                                           

 .31ح– 162- 161 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 .8ح ،136، 1ح ،133 جب ر  ب محب   ب قنلنيه، اامل الرزيارا ،( (2

 .5-4 االرساص:( (3
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ا َكبلْياً  لا ًّ اا﴿ Qقتل احلسان  اب عا   ﴾َلا ا ا أاوال ا طرا  :قاال ﴾َفا لذا جااَء َوَل 

يٍ  َبعَ ﴿ر احلساان  ااب عاا  اجاااص نااا ٍَ َشاا ل ٍل َبااد  بااادًا َلنااا أاو ن  َلل ث نااا ََلَلااي كا

يارل  اوَل الا ت
قنماا يبباثهأ ا  قبال قةااا ال اائأ ال يا عني وتارا  ﴾َفجاسا ا خل

 .(1)فل محب  طال أحرقنه وااي وع  ا  م بنال

 :Q بشهادَ االمام احلسن N اخبار النبي

ي عاارج مااب اجلنااع أ Q: اع ااأ أي ا  تباااىل اااف أماار ادا (2)اخاارائ * 

أي عاارج مااب م ااع طىل اا ينااع،  Nطىل ا رض وأي  اااجر طلةهااا أماار محباا ا 

  تاال ا نةااه احلسااب  N  تاال ا نااه زا ةاال ا اات  محباا ا  Qواااف ا اات  ادا 

اىل اخاار .…………وااااي يب بااه العاا ا ا  طياااه رلااك، Lواحلساان 

 .(3)احل ير

                                                           

 .5ح-297 : 45 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 .904:2 قط  ال يب الراون ي، اخرائ  واجلرائو،( (2

 .4ح-250 : 17 ،الب مع ااج يس  -ننار   ار ا  (3)
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حلسااب واحلساان عناا  :  ةنااا أنااا وطاحبااع وا(1)قااال Qأماا  ااااؤمنن * 

طر الت ااأ طيل طب اا  ط  ااأ: مااا يب ةااك يااا رساانل ا ؟ قااال:  Nرساانل ا  

أ  اا  مااب رض تااك عاا  ال ااري ولطااأ طاحبااع خاا زا وحبنااع احلسااب يف 

 .(3)(2)طعاه والسأ الاي يس اه وقتل احلسن

، عااب أ اا   ااب طدرياا  ومحباا  (5): ا ااب النلةاا (4)أمااايل الااا ون* 

، عاااب أم عبااا  ا  الااارازي، عاااب ا اااب (6)البطاااار مباااا، عاااب ا شااابري

                                                           

 يف االتل: ح  نا محب   ب احلسب  ب أ    ب النلة  )را ا  عنه(، قال: ح  نا( (1

أ    ب طدري  ومحب   ب رة  البطار مةبا، عب محب   ب أ    ب رة   ب عبراي 

عب سةا  ب   رزة، ا شبري، قال: ح  نا أ ن عب  ا  الرازي، عب احلسب  ب ع   ب أم

 .Qعب ة، عب محب   ب عتبع، عب محب   ب عب  الر ب، عب أ ةه، عب ع   ب أم حال  
 .2ح ،197 الا ون، االمايل،( (2

 .8ح-209 : 27 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (3)

 .2ح ،197 الا ون، االمايل،( (4

 .محب   ب ا    ب احلسب  ب النلة  يف االتل:( (5

 .محب   ب ا    ب رة   ب عبراي يف االتل:( (6
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، عااب محباا   ااب عتبااع، عااب محباا   ااب عباا  (2)، عااب ا ااب عباا ة(1)البطااائن 

قااال:  ةنااا أنااا وطاحبااع  Qالاار ب، عااب أ ةااه، عااب عاا   ااب أم حالاا  

طر الت ااأ طلةنااا طب اا ، ط  ااأ: مااا  Nواحلسااب واحلساان عناا  رساانل ا  

ع   ااأ  باا ي، ط  ااأ: ومااا  ااا يااان  يب ةااك يااا رساانل ا ؟ ط ااال: أ  اا

مااب رض تااك عاا  ال ااري، ولطااأ طاحبااع   راذ يااا رساانل ا ؟ قااال: أ  اا

خاا زا، وحبنااع احلسااب يف ال عااا، والسااأ الاااي يساا  ، وقتاال احلساان: 

قااال: طب اا  أزاال البةااأ مةبااا، ط  ااأ: يااا رساانل ا ! مااا خ  نااا ر نااا طال 

أناه ال رباك طال  ر ياا عا  طااي ا  عارز وجال قا  عها  طيلال ب ص؟ قال أ  ا

 .(3)مؤمب، وال يبغ ك طال مناطي

 :.......(4)وورد مث ه يف: أمايل الا ون* 

                                                           

 .احلسب  ب ع   ب ام  رزة يف االتل:( (1

 .سةا  ب عب ة يف االتل:( (2

 .20ح-51 : 28 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (3)

 .17ح -149 :44 ، االب مع ااج س -  ار ا ننار  (4)
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:  االسااناد يرطبااه طىل ساا ةأ  ااب قااة  أنااه (1)ال  ااائل ،الروضااع* 

  اا  ا ااب عباااا   اااص  Lقااال: اااا قتاال احلساان  ااب عاا   ااب أم حالاا  

شاه ذ أى لبا  ش ي ا  أ قال: ما ل ةاأ زااه ا ماع  با  نبةهاا، ال هاأ طى أ

، وطى يص ااب أم حالاا  ولنلاا ه ويل، ولباا وه عاا و، ومااب عاا و ولاا ه  اار

 ااي قاار طا خرج  Nس أ  مرزأ. ول   دخ اأ عا  ا اب عاأ رسانل ا  

 Nيل تاا ة ع وقااال يل يااا ا ااب عباااا زاااه تاا ة ع أم زااا رساانل ا  
وخطا   ةاا ي، قاال: طاا خرج يل الااا ة ع ط  اأ: يااا أما  ااااؤمنن اقرأزااا 

، واةااا ي تاال Nمنااا قاابض رساانل ا   يشص، ط رأزااا وطرا طةهااا ااال عاا 

ره وماب يست اه  مباه؟ و  ا    ااص شا ي ا ااحلسن ومب ي ت اه وماب يناا

 Pوأ  اااى، وااااي طااةف قاارأه اةااا يااانع  ااه واةااا تست ااه  طاحبااع 
واةااا تغاا ر  ااه ا مااع ط ااف قاارأ م تاال  Qواةااا يست ااه  احلسااب 

 اأ أدرج الاا ة ع وطةهاا ماا اااي وماا  وماب ي ت اه أاثار الب ااص Qاحلسن

 .(2)ي ني طىل ينا ال ةامع

                                                           

 .141 شاراي  ب جرئةل ال ب ، ال  ائل،( (1

 .32ح-73 : 28 ،الب مع ااج يس  - ار ا ننار   (2)
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: رو  جااا ر  ااب عباا  ا  ا نااااري قااال: دخ ااأ (1)ا ااا الغبااع* 

وزاان يف ساا را  اااان  طان بااأ ع ةااه  Nعاا  رساانل ا   Pطاحبااع 

، ط ااتو عةنااه وأطااان،  ااأ قااال يااا  نةااع أنااأ ااا نمااع  باا ي، وأنااأ  تب اا

ط اا  اراى، ومااب غاظااك ط اا  غاااظن ، ومااب  ، طبااب اراذيااست اب ع  باا 

رسذ ط اا  رسى، ومااب  اارذ ط اا   اارى، ومااب ج اااذ ط اا  ج اااى، ومااب 

وتاا ك ط اا  وتاا ن ، ومااب قطبااك ط اا  قطبناا ، ومااب أنااا ك ط اا  

أنا ن ، وماب ظ باك ط ا  ظ بنا ،  ناك منا  وأناا مناك، وأناأ   ابع 

ب : طىل ا  أشاا ن ظااةااك مااQمناا  وروحاا  التاا   اان جنباا ،  ااأ قااال 

ومهااا  N طان بااا عاا  رساانل ا  Lأمتاا .  ااأ دخاال احلسااب واحلساان 

 Q يب ةاااي وي اانالي: أن ساانا لن سااك ال اا اص يااا رساانل ا ، طاااز  عاا 
لةن ةهف عناه طرطاع رأساه طلةاه،  اأ قاال: دعهاف ياا أخا  ي افى وأشابهف، 

ويترزوداي منا  وأتارزود مانهف، طاء ف م تانالي  با ي ظ اف وعا وانا، ط بناع 

 ع  مب ي ت هف،  اأ قاال: ياا عا  أناأ ااا انا  با ي، وأناا خااأ ااب ا 

 .(2)أنأ خابه ينا ال ةامع

                                                           

 . 120:2 ع   ب ام ال تو االر  ، ا ا الغبع يف مبرطع االئبع،( (1

 .34ح-76 : 28 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)
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اقاانل: ورو  ال ااةخ جب اار  ااب نااف يف مثاا  االحاارزاي  اسااناده عااب * 

زوجااع البباااا  ااب عباا  ااط اا  وزاا  اا ال  اال لبا ااع  نااأ احلااارجم 

 ن ط ااف وعااب عباا  ا   ااب رةاا  قااال: دخ نااا مااع عاا  طىل تااقالااأ:... 

حااار  نةناان  ناااد  تاارا يااا عباا  ا ، ط ااال: دخ ااأ عاا  رساانل ا  

 ااأ رجااع النباا  مااب ساا ره مغبنمااا مهبنمااا ..………وعةناااه ت ة اااي 

ا ةبااا حرزينااا طاااب  ااناار وأتااب  مبااه احلسااب واحلساان وخطاا  ووعااظ 

الناااا ط ااف طاارغ مااب خطبتااه وضااع ياا ه الةبناا  عاا  رأا احلسااب وياا ه 

ساان، وقااال: ال هااأ طي محباا ا عباا ذ ورساانلك ر  عاا  رأا احلاالةساا

وزااااي أحائاا  عاانيت، وخةااار أرومتاا ، وأط اال رريتاا  ومااب أخ  هااف يف 

أمتاا  وقاا  أخاارى جرئةاال أي ولاا ي زاااا م تاانل  السااأ وافخاار شااهة  

رج  الاا ا ال هااأ طبااارذ لااه يف قت ااه، واجب ااه مااب سااادا  ال ااه اص ام اا

ره يف أساا ل احاار نااارذ، واح ااال هااأ وال تبااارذ يف قات ااه وخارلااه وأتاا ه 

 .(2()1)درذ اجل ةأ........اىل اخر الروايع

                                                           

 .9 ا ب نف احل ، مث  االحرزاي،( (1

 .46، ح248 – 247 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)
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ِلذ  وَ اااا نرزلااأ ﴿ N: قااال رساانل ا  (1)ت ساا  اإلماااا البساا ري* 

ن   ماااَءكا
كا َ  دل اافل ن  ال َتس  يثاااَقكا

وا مل يف الةهااند أي الااايب ن  اانا  (2)﴾ افيااعَأَخااذ 

طااا  أنبااا  أ  باااب عهااا  ا ، وااااا نا رسااال ا ، وقت ااانا أولةااااص ا : أ

ي ااازةهأ مااب  ااند زاااه ا مااع؟ قااالنا:  اا  يااا رساانل ا  قااال: قاانا مااب 

أمتاا  ينت  ااني أ ااأ مااب أزاال م تاا ، ي ت ااني أطاضاال رريتاا  وأحائاا  

أرومتاا ، ويباا لني بيبتاا  وساانت ، وي ت ااني ولاا ي احلسااب واحلساان 

 اااف قتاال أساا ف الةهااند زاريااا ورةاا . أال وطي ا  ي باانهأ اااف لباانهأ،

ويببر ع    اياا ررار اأ قبال يانا ال ةاماع زادياا مها يا ماب ولا  احلسان 

ااا ااانا رااارقهأ  ساااةنف أولةائاااه طىل ناااار جهااانأ، أال ولباااب ا  قت اااع 

ن عااب لباانهأ مااب غاا  ت ةااع تومحبااةهأ ونااارص أ، والساااا Qاحلساان

 .(3)يس تهأ........اىل اخر اخر

 خار مابببا  ن ا  أقنل: وج    عار ال اةخ محبا   اب عا  اجل* 

ال ااهة  رطااع ا  درجتااه ن اا  مااب ماااباح ال ااةخ أم منااانر حاااب  ااراه 

                                                           

 .258ح ،Q، 369 البس ري لإماااانسنب  ت س  االماا البس ري،( (1

 مع اخت ف يس . 148، واخر يف ااا ر   84الب رة  ((2

 .17ح-304 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (3)
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طهةاا   لااه حبامااا مااب  Pطىل طاحبااع "ينمااا  Nقااال: روي أنااه دخاال النباا  

 اار وقاار  وساابب طاااجتببنا عاا  ا ااال زاان وعاا  وطاحبااع واحلسااب 

وأحاال ساجنده  اأ   ا   اأ  Nط اف أا انا ساج  رسانل ا   Kواحلسن 

ط ااال: يااا رساانل ا   Qأ ج اا  وااااي أجاارأزأ يف ال اا ا عاا  ضاا ك  اا

: طى ااا أا اأ مب اأ طرحاأ Nرأينا منك الةنا ماا   ناره قبال رلاك ط اال 

. طهااابر "ورسر   سااا مت أ واجاااتفع أ طساااج     تبااااىل شااا را

ي اانل: سااج   شاا را ل رحااك   ز ااك؟ ط  ااأ: نبااأ ط ااال:  Qجرئةاال 

ط  اأ:  ا  ياا أخا  ياا جرئةال ط اال: أال أخرذ  ف  اري ع اةهأ  با ذ؟ 

أمااا ا نتااك طهاا  أول أز ااك حلاقااا  ااك  باا  أي تا ااأ ويؤخااا ح هااا و نااع 

ر ضا بها وأماا ا اب عباك طاةا أ ويبناع ح اه اطر ها ويا اأ  ب هاا وي سا

وي تل، وأماا احلساب طءناه يا اأ ويبناع ح اه وي تال  الساأ، وأماا احلسان 

خةانل وينها  رح اه وتساب  طءنه يا أ ويبنع ح اه وت تال عنتاه وتطاؤه ا

 . (2()1)نسااه ورراريه وي طب مرم    مه وي طنه الغر اص(

                                                           

 ما  ن ال نسن ساقر مب مطبنعع ال بباى ومنجند يف حببع تريرز وعنها أ بتناه. ((1

 .84ح-44 : 98 ،الب مع ااج يس  -ننار   ار ا  (2)
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: ا ااب منساا ، عااب ا ساا ي، عااب النعباا ، عااب (1)أمااايل الااا ون* 

الننط ، عب ا ب البطائن ، عاب أ ةاه، عاب ا اب جبا ، عاب ا اب عبااا قاال: 

 اا  ط ااف راه   Qااااي جالسااا را  ياانا طر أقباال احلسااب  Nطي رساانل ا  

طااف زال ي نةااه حتاا  أج سااه عاا  طعاااه الةبناا    ااأ قااال: طيل طيل يااا  ناا 

: وأمااا احلسااب طءنااه ا ناا ، Nقااال النباا   وسااان احلاا ير طىل أي قااال:

وولاا ي، ومناا ، وقاارة عةناا  وضااةاص ق باا ، و باارة طااؤادي، وزاان سااة  

شباب أزل اجلنع، وحجع ا  عا  ا ماع أماره أماري، وقنلاه قانيل ماب تبباه 

 ومب عااه ط ة  من . طءنه من ،

وطى اااا نااار  طلةااه تاااار  مااا  ااري ع ةااه مااب الااال  باا ي، طاا  

يرزال ا مر  اه حتا  ي تال  الساأ ظ اف وعا وانا طبنا  رلاك تب ا  اا ئ اع 

حتاا  الطاا  يف جاان الساافص،  يشصوالساابع ال اا اد انتااه، ويب ةااه ااال 

ني، ومااب واحلةتاااي يف جاانف اااااص طبااب   اااه   تبااأ عةنااه ياانا تبباا  البةاا

حاارزي ع ةااه   راارزي ق بااه ياانا حتاارزي ال  اانب، ومااب زاره يف   ةبااه  بتااأ 

 .(2)ق مه ع  الرصاط ينا ترزل طةه ا ق اا

                                                           

 .24ا ،176 الا ون، االمايل،( (1

 .16ح-149-148 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)
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 :Q بشهادَ االمام احلسن Q اخبار االمام َليل

طي رساانل ا  قاا  أخاارى أي أمتااه سةع اابني حلةتاا  ( 1)يااا مباويااع* 

أنااك ساات تل ا ناا  مااب دا رأيس وأى مست ااه  وساات  ا مااع مااب  باا ي و

احلسااب غاا را  السااأ وأي ا نااك يرزياا  لبنااه ا  سااة تل ا ناا  احلساان ياا  

 .(3()2)رلك منه ا ب زانةع

: ا اب مهااا، عاب جب ار  اب محبا   اب مالاك، عاب (4)الغةبع ل انبفى* 

طس ان  ب سناي، عب عبةا   اب خارجاع، عاب عا   اب عاثفي، عاب حاراب 

قااال: زاد  Kباا ، عااب ا ائااه  ااب أحنااا، عااب أم عباا  ا  جب اار  ااب مح

 Lال اارا  عاا  عهاا  أماا  ااااؤمنن طرااا  زاان وا ناااه احلسااب واحلساان
: أماا وا   قات ب Qطبر  ث ةا ط االنا: قا  جااص عا  يارد ااااص ط اال عا  

أنااا وا ناااي زااااي ولةببااثب ا  رجاا  مااب ولاا ي يف اخاار الرزماااي يطالاا  

                                                           

 يف محاججته اباويع. Q ااؤمنن  م وال  ا ( (1

 .6ح ،308 س ةأ  ب قة  اهل يل، اتاب س ةأ  ب قة ،( (2

 .157 : 33 ،ج يس الب مع اا -  ار ا ننار  (3)

 .1ح ،143 ا ب ام زين  النبفى، الغةبع،( (4
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  يف    ي انل اجلازال: ماا  مائنا ولةغةابب عانهأ  ةةارزا  زال ال ا لع حتا

 .(1)ال محب  مب حاجع

 :َلن  وفاته واَّل اث وفاته Q مام احلسناع وصية

: ال  ةناا ، عااب عاا ، عااب أ ةااه، عااب   اار  ااب (2)طعاا ا الاانر * 

تااالو، عااب محباا   ااب ساا ةفي الاا ي ب ، عااب زاااروي  ااب اجلهااأ قااال: 

قااال  Qر احلسااب اي اانل: اااا احت اا Lسااببأ أ ااا جب اار محباا   ااب عاا  

ل  ساان: يااا أخاا  طى أوتااةك  نتااةع طرا أنااا مااأ طهة ناا  ووجهناا  طىل 

 اأ ردى  P حا جم  اه عها ا،  اأ ارصطنا  طىل أما  طاحباع  Nرسنل ا  

 .(3)طادطن   الب ةع طىل اخر اخر

 :.......(5()4)وورد مث ه يف: ال ايف* 

                                                           

 .7ح-112 : 51 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 .421:1 الطريس، اع ا النر   اع ا اهل  ،( (2

 .1ح-174 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (3)

 .3ح ،302:1 ال  ةن ، ال ايف،( (4

 .9ح -142 :44 ، االب مع ااج س -  ار ا ننار  (5)
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: عااب عباا  ا   ااب ط اارازةأ، عااب زياااد ااعااارق  (1)ارشاااد اا ةاا * 

يااا  ط ااال لااه: Qالنطاااة اساات ع  احلساان  Qر  احلسااب ااااا ح ااقااال: 

حااي  اارم، طااءرا ق ااةأ ن باا  طغب اان  وغساا ن  أخاا  طى م ارقااك وال

 جاا د  ااه  Nوا ناا ، وا  ناا  عاا  رسيااري طىل قاار جاا ي رساانل ا  

 عه ا،  أ ردى طىل قر ج يت طاحبع طادطن  زناذ.

ت اا مأ يف  اااب  ةاااي: أقاانل: روي زاااا اا اابني يف أخبااار اثاا ة 

رايو اوياا ل عاا  اساات باب ت رياا  ااةااأ طىل ال اا Qشااهادة احلسااب 

اا  ساااع والرزياااارة هباااأ ااااف زااان ال اااايع يف اا ااااز  اا  ساااع، وعااا  

اساات باب الاا طب   اارب ا قااارب والااا  اص واا  ساان، وي ااه   ااالك 

ويف الاا اح الن ا  الناار وااا ة  Kدطب    اع ماب ا ئباع  با ه  جنباه 

 .(2)، ي ال: قىض ط ي ن به: طرا ما والنقأ

: اا ةا ، عاب عا   اب  ا ل، عاب مارزاحأ  اب عبا  (3)أمايل الطانيس* 

النارجم  ب عباد، عب محبا   اب زارياا الغا م، عاب الببااا  اب   اا، عاب 

                                                           

 .17:2 اا ة ، االرشاد،( (1

 .9ح-70 : 79 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 .19ح ،159 الطنيس، االمايل،( (3
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أم   ار اهلاا يل، عااب ع رمااع عااب ا ااب عباااا قااال الغاا م: وحاا  نا أ اا  

ل  با ، عاب أم تاالو، عاب  ب محب  الناسط ، عب عبار  اب يانن  عاب ا

ا ااب عباااا: قااال: وحاا  نا عبةاا  ا   ااب ال  اال الطااائ ، عااب احلساان  ااب 

   ااب احلساان  ااب عاا   ااب أم عاا   ااب احلساان  ااب عاا   ااب عباار  ااب عاا

، عب محب   ب سا ا ال انيف، عاب أ ا   اب محبا  الناساط  عاب Kحال 

لةفما ، محب   ب تالو، ومحب   اب الاا أ قااال: حا  نا عبار  اب يانن  ا

 عب ال  ب  عب أم تالو، عب ا ب عباا قال:

يف مرضاه  Lعا  أخةاه احلساب  اب عا   Lدخل احلسان  اب عا  

الاي تانيف طةاه ط اال لاه: اةاا يا ذ ياا أخا ؟ قاال: أجا ى يف أول يانا 

مااب أياااا افخاارة واخاار ياانا مااب أياااا الاا نةا، واع ااأ أى ال أساابي أجاا ، 

ره مناا  ل راقااك وطااران طخنتااك، عاا  ااا Lوأى وارد عاا  أم وجاا ي 

وطااران ا حبااع وأسااتغ ر ا  مااب م ااالت  زاااه وأتاانب طلةااه،  اال عاا  محبااع 

وأماا   Qوأماا  ااااؤمنن عاا   ااب أم حالاا   Nمناا  ل  اااص رساانل ا  

طاحبع، و ارزة، وجب ار: ويف ا  عارز وجال خ اا ماب اال زالاك، وعارزاص 

 مب ال ماةبع، ودرذ مب ال ما طا .

 ي يف الط ااأ، ول اا  عرطااأ مااب دزاا  م ومااب رأيااأ يااا أخاا  اباا

: أقت اه وا ، قاال: Qأيب أتةأ طاف أناأ تاانع  اه ياا أخا ؟ ط اال احلسان 
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زااا  ، ول اب ااتا  ياا أخا :Nط  أخرذ  اه أ ا ا حتا  ن  ا  رسانل ا  

مااا أوىص  ااه احلسااب  ااب عاا  طىل أخةااه احلساان  ااب عاا : أوىص أنااه ي ااه  

يااك لااه، وأنااه يبباا ه حااي عبادتااه، ال بيااك أي ال طلااه طال ا  وحاا ه ال ب

ط اا ره ت اا يرا،  يشصلااه يف اا ااك، وال ويل لااه مااب الااال، وطنااه خ ااي ااال 

وطنه أوىل مب عب ، وأحاي ماب  ا ، ماب أحاعاه رشا ، وماب عاااه غان ، 

 ومب تاب طلةه ازت  .

طاى أوتةك ياا حسان  باب خ  اأ ماب أزا  وولا ي وأزال  ةتاك 

مااب محساانهأ، وت ااني هلااأ خ  ااا ووالاا ا، أي تااا و عااب مسااة هأ، وت باال 

طاااى أحااي  اه و بةتااه،  ااب أدخال  ةتااه  غاا   Nوأي تا طنن  مااع رسانل ا  

يف  Nطرنااه، وال اتاااب جاااصزأ مااب  باا ه، قااال ا  طااةف أنرزلااه عاا  نبةااه 
َذَ  لَ اتا اه: ﴿  ُ ا يااا َو النوبلايت ِلالو َأ   يا لا ا با خا يَن اَمناا ا ال َتا  

َاا الوااذل َي اان  ياا َأ  (1)﴾كا

ا  ماا أري هلاأ يف الا خنل ع ةاه يف حةاتاه  غا  طرناه، وال جااصزأ اإلري  طن

رف طااةف ور ناااه مااب ايف رلااك مااب  باا  وطاتااه، ون ااب ماا روي لنااا يف التااا

  ب ه.

                                                           

 .53: االحرزاب( (1
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طاااي أ ااأ ع ةااك االماارأة ط ن اا ذ ا   ال را ااع التاا  قاارب ا  عاارز 

محجبااع مااب أي هتريااي يف  Nوجاال منااك والاارحأ اااسااع مااب رساانل ا  

طنعتاااأ طلةااه ونعااره  ااف ااااي مااب الناااا  Nدا، حتاا  ن  اا  رساانل ا  

 .Qطلةنا  ب ه،  أ قبض 
وعباا  ا   ااب جب اار  Lقااال ا ااب عباااا: طاا عاى احلساان  ااب عاا  

وعاا   ااب عباا  ا   ااب البباااا ط ااال: اغساا نا ا ااب عب ااأ طغساا ناه 

يف ااسااج ، وحنطناااه وألبسااناه أا انااه،  ااأ خرجنااا  ااه حتاا  تاا ةنا ع ةااه 

وطي احلسن أمار أي ي اتو البةاأ، ط اال دوي رلاك مارواي  اب احل اأ وال 

أم س ةاي، ومب حرض زنااذ ماب ولا  عاثفي  اب ع ااي وقاالنا: يا طب أما  

ر م اااي، وياا طب احلسااب مااع اااااؤمنن ال ااهة  ال تةاال ظ ااف  ااالب ةع   اا

 ر السااةنف  ةننااا، وتن ااااارساانل ا ؟ ال ي ااني رلااك أ اا ا حتاا  ت ساا

 الرماح وين   النبل.

: أماا وا  الااي حارا م اع، ل  ساب  اب عا  وا اب Qط ال احلسان 

و بةتااه  ااب ادخاال  ةتااه  غاا  طرنااه وزاان وا   Nطاحبااع أحااي  رساانل ا  

أحااي  ااه مااب  ااال اخطايااا مساا  أم رر ر ااه ا ، ال اعاال  باافر مااا طباال، 

ل اان أ  Nساانل ا  و بباا  ا  مااا تاانع، احلااام  احلباا ، ااااؤوي لطرياا  ر

 رصتأ  ب ه ا مراص، وتا ب أ ع  رلك ا ع اص، وأ ناص ا ع اص.
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طاا طناه طىل جنبهااا را  Pقااال: ط ب ناااه ط تةنااا  ااه قاار أمااه طاحبااع 

 ا  عنه وأرضاه.

 (1)ررف، طسااببأ ال غاااقااال ا ااب عباااا: وانااأ أول مااب انااا

وخ ااأ أي يبجاال احلساان عاا  مااب قاا  أقباال، ورأيااأ شعاااا ع بااأ 

لرش طةه، ط قب أ مباادرا طاءرا أناا  بائ اع يف أر بان رااباا عا   غال مرحال ا

ت اا مهأ وتاا مرزأ  ال تااال. ط ااف رأتناا  قالااأ: طيل طيل يااا ا ااب عباااا! ل اا  

اجنأتأ ع  يف الا نةا تاؤرونن  مارة  با  أخار ، تريا وي أي تا خ نا  ةتا  

 مااب ال أزاان  وال أحاا ، ط  ااأ: وا ساانأتاه ياانا عاا   غاال، وياانا عاا 

ماال، ترياا يب أي تط  اا  ناانر ا ، وت ااات  أولةاااص ا ، وحتاانيل  اان رساانل 

ا  و اان حبةبااه أي ياا طب مبااه، ارجباا  ط اا  ا اا  ا  عاارز وجاال ااؤنااع، 

طىل جناا  أمااه، ط ااأ ياارزدد مااب ا  تباااىل طال قر ااا، ومااا  Qودطااب احلسااب 

 ازددتأ منه وا  طال  ب ا، يا سنأتاه انرصيف ط   رأيأ ما رسذ.

                                                           

 ال غر: الان  واجل بع، وقةل: أتنا  مبهبع ال ت هأ، وقةل: ال  ا الاي ال ((1

 .وزن تا ةا "ظال  "وىف  بض النسخ  ،يبن
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مااا نسااةتأ  قااال: ط طبااأ يف وجهاا ، وناااد   اا ع  تاانهتا: أو

اجلبال، يااا ا ااب عبااا طن ااأ لاااوو أح اااد، ط  اأ: أا وا  مااا نسااةته أزاال 

 السفص، ط ةا تنساه أزل ا رض طانرصطأ وز  ت نل:

 ط ل أ عاازا واست ر  هبا النن 

 

 
 (1)اااف قاار عةنااا  اإلياااب ااساااطر

 
ل  اارا، ولباال ااااراد  اارحاال زنااا رج ا ةاااي: الرحاال ل بباا ، االساا

رج، والناان  ارج ورتباال أي ي ااني مااب الرحالااع ا تا ااع وزاا  الساااااساا

النجه الااي يننياه ااسااطر ماب قارب أو  با ، وي اال: اسات ر  نانازأ أي 

 .(2)أقامنا

ر  احلسااب  ااب اقااال: اااا ح اا Q: روي أي الاااادن (3)اخاارائ * 

أقا ا عا  أمار عااةأ وزانل    النطاة   ا    ااص شا ي ا وقاال: طى Qع  

أقاا ا عاا  مث ااه قاار  ااأ أوىص أي ياا طننه  ااالب ةع، ط ااال: يااا أخاا  ا  ناا  

                                                           

أي أقاا  "أل أ عاازا"رار افم ي أي البةأ اب ر  ب  ار البارق ، وقنله  ((1

 .2428وترذ االس ار، وزن مثل. راجع الا اح   

 .22ح-153 -151 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 .8ح ،242:1 قط  ال يب الراون ي، اخرائ  واجلرائو،( (3
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 جاا د  ااه عهاا ي:  ااأ ردى طىل  Nعاا  رسيااري طىل قاار جاا ي رساانل ا  

قاار جاا يت طاحبااع  نااأ أساا  طااادطن  طسااتب أ يااا ا ااب أا أي ال اانا يانااني 

ماانب أ، و ااا  أقسااأ  أن ااأ ترياا وي دطناا  عناا  رساانل ا ، طةج بااني يف

 ع ةك أي هترن يف أمري محجبع دا.

و  ااه عاا  رسيااره وتنجااه طىل قاار  Qط ااف غساا ه وا نااه احلساان 

لةج د  اه عها ا، أتا  مارواي  اب احل اأ وماب مباه ماب  Nج ه رسنل ا  

  اا يناع ويا طب احلساب ماع النبا ؟ ا ن  أمةع ط اال: أيا طب عاثفي يف أقاا

عائ ااع عاا   غاال وزاا  ت اانل: مااايل ول ااأ؟ ال ي ااني رلااك أ اا ا وحل ااأ 

 تري وي أي ت خ نا  ةت  مب ال أح .

ط ال ا ب عبااا اارواي  اب احل اأ، ال نريا  دطاب تااحبنا طءناه اااي 

أع ااأ   رمااع قاار رساانل ا  مااب أي يطاارن ع ةااه زجااف، اااف حاارن رلااك 

 غ ه، ودخل  ةته  غ  طرنه، انرصف طن ب ن طنه  الب ةع اف وىص.

ائ ااع: وا ساانأتاه ينمااا عاا   غاال وينمااا عاا  ماال ويف  ااأ قااال لب

روايااع ينمااا يب ااأ وينمااا تبغ ااأ، وطي ع ااأ ت ة ااأ، ط خاااه ا ااب 

 .احلجاج ال اعر البغ ادي

 ط ال:
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 يااااااااا  نااااااااأ أم   اااااااار

 

 ال ااااااااااااي وال انااااااااااأ 

 لااااك التسااااع مااااب الااااثبب 

 

 و ال اااااااااال    ااااااااااأ 

 يب اااااااااااأ تب غاااااااااااأ 

| 

 وطي ع اااااااااأ ت ة اااااااااأ 

لااثبب طنااف ااااي يف مناااظرة ط ااال  ااب  ةاااي: قنلااه لااك التسااع مااب ا 

ا  تبااىل:  ل قانلاحلسب  اب ط اال ال انيف ماع أم حنة اع ط اال لاه ال  اا

ان  ﴿ َذَ  َلكا  ُ ا ياا َو النوبلايت ِلالو َأ   يا لا ا با خا يَن اَمناا ا ال َتا  
َا الواذل َي منسانخ  (1)﴾يا َأ

خاا  أو غاا  منساانخ؟ قااال: زاااه افيااع غاا  منساانخع، قااال: مااا ت اانل يف 

؟ Qأ اان   اار وعباار؟ أا عاا   ااب أم حالاا   Nالناااا  باا  رساانل ا  
يف قاره طا ي حجاع تريا  يف  Nط ال: أماا ع باأ أ اف ضاجةبا رسانل ا  

ط  هف أط ل ماب زااه؟ ط اال لاه ال  اال: ل ا  ظ اف طر أوتاةا  ا طنهف يف 

 Nمنضااع لااة  هلااف طةااه حااي، وطي ااااي اانضااع هلااف طنزباااه لرساانل ا  
ا عها زا، وقا  أقارر  أي قنلاه تبااىل ثاأسااصا طرا رجباا يف زباتهف، ون   ل 

ن  ﴿ َذَ  َلكا  ُ يا َو النوبليت ِلالو َأ   يا لا ا با خا  ﴾ غ  منسنخع.ال َت  

                                                           

 .53: االحرزاب( (1
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ناارا  ط حرن أ ن حنة ع  اأ قاال:   ي اب لاه وال هلاف خاتاع، ول انهف

تااةهف ا الاا طب يف رلاك اانضااع حل انن ا نيف حاي عائ اع وح اااع، طاسات  

هلاب  يماا  عاب تساع ح اايا، وااا Nط ال له ط ال: أناأ تب اأ أي النبا  

الثبب ا ااي ولا ه طاحباع طاءرا ل ال واحا ة مانهب تساع الاثبب،  اأ نارناا 

يف تسااع الااثبب طااءرا زاان شاار واحلجاارة ااااا وااااا حاانال وعرضااا، ط ةااا 

 يست ي الرج ي أاثر مب رلك؟

وطاحباع  نتاه منباأ  و ب  طاف  اال عائ اع وح ااع ير ااي رسانل ا 

 اا اجم طااناق ع يف رلك ظازرة مب وجنه اث ة.

 ط ال أ ن حنة ع: ن نه عن  طءنه وا  راطيض خبةر.

 .(1) تنضةو: احل ايا: ال رع ان  هبا عب الرزوجا 

اااا أبف عاا   Q: وح اا  أي احلسااب (2)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 

 ، ط اال لاه احلساب: أريا  أي أع اأ حالاك ياا أخا اان ، قاال لاه احلسان:

ي اانل: ال ي ااارن الب اال منااا أزاال البةااأ مااا داا الااروح  Nسااببأ النباا  

                                                           

 .24ح-155 -154 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 . 204:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (2
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طةنااا ط ااع ياا ذ يف ياا ي حتاا  طرا عاينااأ م ااك اااان  أغباارز ياا ذ طنضااع 

ي ه يف ي ه ط ف اااي  با  سااعع غبارز يا ه غبارزا خ ة اا ط ارب احلسان ارناه 

وجاا ذ  ر طاااي ا  عنااك راضاطىل طبااه ط ااال: قااال يل م ااك اااان : أ  اا

 شاطع.

 :(1)اا وضع احلسب يف حل ه Qوقال احلسن 

                                                           

 : واا دطب قاا أخنه محب  ا ب احلن ةع122سبر ا ب اجلنزي يف التاارة   قال ((1

ح ل ب عرز  حةاتك ل   ز   وطاتك ولنبأ الرو !ر ك ا  أ ا محب  :ع  قره  ااةا وقال

 ،وأنأ س ةل اهل   ،واةا ال ،ولنبأ الب ي   ي ت بنه ا نك ،روح عبر  ه   نك

 .وخام  أت اب ال ساص ،وح ةا أزل الت  

والغايا   ،ولك السنا ي الباب  ،ورضبأ   ي االيفي ،ر ةأ يف حجر االس ا

طب ةك  ،و   ك شبر ال يب ،و ك أت و ا   ن ط تن عاةبتن مب ااس بن ،ال ان 

 :وأن   ،الس ا ط    حبأ حةا ومةتا

 أأدزااااب رأيس أا تطةاااا  محاساااان 

 

 وخااا ذ مب ااانر وأناااأ سااا ة  

 
 سااا   ةك ماااا ناحاااأ  اماااع أي اااع

 

 ر يف دوح الريااض ق اة اوما اخ ا 

 
 غريااا  وأانااااف احلجااااز حتنحاااه

 

 أال ااال مااب حتااأ الااناب غرياا  
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  اأأدزاااب رأيس أا تطةااا   السااا

 

 ورأسااك مب اانر وأنااأ ساا ة  

 أحباااه ا صأو اساااتبتع الااا نةا ل ااا 

 

 طىل ]أال[ ظ ال ما أدنا طلةك حبةا  

 طاا  زلااأ أ  اا  مااا تغنااأ  امااع 

 

 ع ةااك ومااا زبااأ تاابا وجناانب 

 وما مه اأ عةنا  ماب الا مع قطارة 

 

 ر يف دوح احلجاز ق اة اا اخ وم 

   اااائ  حنيااال والااا منع غرزيااارة 

 

 وأنااااأ  بةاااا  واااااارزار قرياااا  

 غرياا  وأحااراف البةاان  حتنحااه 

 

 مااب حتااأ الااناب غرياا  أال ااال   

  ام ا وال ي رح الباق  خ ف الاي 

 

 وااال طتاا  ل باان  طةااه ناااة  

 ط ااة  حرياا  مااب أتااة   فلااه 

 

 ول ااب مااب وار  أخاااه حرياا  

 أمساا  يناجةااك حة ااهنسااةبك مااب  

 

 (1)ولااة  اااب حتااأ الااناب نسااة  

ويب ااب أي ي ااني  (2)"أال"الاااازر  "طىل ااال مااا أدناا " ةاااي: قنلااه:  

أي  " اخاا ف الاااي م اا"رورة ال اابر، قنلااه ام اا دا طع  ااأ ل اا طيل

أي مناساابك وقرا تااك مااب يااراذ يف  "نسااةبك"Qخ  ااه و باا ه. قنلااه 

ا ساااباب وال را اااا   ماااب واحلاتااال أي  بااا  ااااان    يباااي الطةاااا.

                                                           

 .45و  44   4مناق  ال أم حال  ج  ((1

 اطبنع.اف يف ااا ر ا ((2
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أي مااب ال يااراذ  "حرطااه"الاااازرة طال الرايااع يف ااناااا ويف  بااض النسااخ 

 .(1)ط  نه لة  نسةبك

: عااب محباا   ااب ط اارازةأ  ااب طساا ان، عااب (3)ومااب البةااني(2)ومنااه* 

ا ااب ع اا ة، عااب عاا   ااب احلسااب  ااب ط ااال، عااب أ ةااه، عااب أم احلسااب 

 اب عا   اب أم حالا   ر  احلساباقاال: ااا ح ا K، عب ا ائاه Qالرضا 

النطاااة   اا ، ط ةاال لااه: يااا ا ااب رساانل ا ! أتب اا  وم انااك مااب رساانل 

مااا قااال طةااك؟ وقاا   Nالاااي أنااأ  ااه؟ وقااال طةااك رساانل ا   Nا 

ريب حجاع ماشاةا؟ وقا  قاسابأ ر اك مالاك  ا جم مارا  احججأ ع ا

: طنااف أ  ا  خاا تن: هلانل ااط اع وطااران Qحتا  النبال والنبال؟ ط اال 

 .(4) عا حب

 .:.....Q(5) أمايل الا ون، عةني أخبار الرضا وورد مث ه يف:* 

                                                           

 .29ح-159 -158 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 .9ح ،291 الا ون، االمايل،( (2

 .62ح ،271:1 الا ون، ،Q عةني اخبار الرضا( (3

 .11ح-175 : 79 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (4)

 .19ح -150 :44 ، االب مع ااج س -  ار ا ننار  (5)
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 :Q مام احلسنشهادَ اع
:......ورو  عةساا   ااب مهااراي قااال: حاا  ن  عااثفي (1)اإلرشاااد* 

 ااب عباار قااال: حاا  نا ا ااب عااني عااب عباار  ااب طساا ان قااال: انااأ مااع 

ااعاارج  ااأ خاارج ط ااال:  Qيف الاا ار طاا خل احلسااب  Lاحلسااب واحلساان 

 ا  سا ةأ السااأ مارارا مااا سا ةته مثاال زااه اااارة ل ا  ل اااأ قطباع مااب ل

: ومااب ساا ااه؟ Qاباا ي طجب ااأ أق بهااا  بااند مباا . ط ااال لااه احلساان 

قال: وما تري  منه؟ أتري  قت اه طي ي اب زان زان، طاا  أشا  ن باع مناك وطي 

. ورو  عباا  ا   اب ط اارازةأ عااب يص  ي اب زاان طاف أحاا  أي يؤخااا م  ار

 Qالنطاااة اساات ع  احلساان  Qر  احلسااب ارق  قااال: اااا ح اازياااد ااعااا
حااي  اارم وقاا  ساا ةأ السااأ ورمةااأ وقااال: يااا أخاا  طى م ارقااك، وال

  ب ي يف الطساأ وطى لباارف  باب سا اى الساأ وماب أياب دزةاأ، وأناا 

، ا ص: طب  اا  ع ةااك طي ت  بااأ يف رلااك   ااأخاتاابه طىل ا  عاارز وجاال

ءرا ق اةأ ن با  طغب ان  وغسا ن  وانتار ما را جم ا  عارز وجال يف. طا

 جاا د  ااه  Nوا ناا  وأدخ ناا  عاا  رسيااري طىل قاار جاا ي رساانل ا  

عهاا ا  ااأ ردى طىل قاار جاا يت طاحبااع ] نااأ أساا [ را ا  عنهااا طااادطن  

                                                           

 .16:2  ة ،اا االرشاد،( (1
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زناذ وستب أ ياا ا اب أا طي ال انا ياناني أن اأ تريا وي دطنا  عنا  رسانل 

قسااأ ع ةااك أي هتاارن يف طةج بااني يف رلااك، ويبنباانن أ منااه،  ااا  أ Nا  

أمااري محجبااع دا،  ااأ وىص طلةااه   ز ااه وولاا ه وترااتااه، ومااا ااااي وىص 

حاان اسااتع  ه وأز ااه  ب امااه، ودل شااةبته عاا   Qطلةااه أماا  ااااؤمنن 

  لساابة ه غساا ه ااسااتع طه، ونااابه هلااأ ع ااف مااب  باا ه. ط ااف م اا

 وا نه و  اه عا  رسياره، و  ي اك مارواي وماب مباه ماب  نا  Qاحلسن

طتجبباانا ولبساانا الساا ح، ط ااف  Nأمةااع أ ااأ سااة طنننه عناا  رساانل ا  

لةجاا د  ااه عهاا ا أقب اانا  Nطىل قاار جاا ه رساانل ا   Qتنجااه  ااه احلساان 

طلةااه يف مبهااأ وحل ااتهأ عائ ااع عاا   غاال وزاا  ت اانل: مااايل ول ااأ؟ 

يااا رب "ترياا وي أي تاا خ نا  ةتاا  مااب ال أحاا ، وجباال ماارواي ي اانل: 

  اا يناع ويا طب احلساب اأيا طب عاثفي يف أقاا "عاعزا  خا  ماب د زةجا

ال ي ااني رلااك أ اا ا وأنااا أ اال السااةا، وااااد  ال تنااع أي  ؟Nمااع النباا  

ت ع  ن  ن  زاشاأ، و ان  نا  أمةاع. طباادر ا اب عبااا ر اه ا  طىل مارواي 

ط ال له: ارجع يا مارواي ماب حةار ج اأ طاناا ماا نريا  دطاب تااحبنا عنا  

ياا  أي نجاا د  ااه عهاا ا  رزيارتااه  ااأ ناارده طىل ج تااه ل نااا نر Nرساانل ا  

 Nطاحبع، طن طنه عنا زا  نتاةته  االك، ولان اااي أوىص   طناه ماع النبا  
ر  اعااا مااب ردنااا عااب رلااك، ل نااه ااااي أع ااأ  ااا  الب بااأ أنااك أقااا
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و رساانله و  رمااع قااره مااب أي يطاارن ع ةااه زاا ما اااف حاارن رلااك غاا ه، 

عائ اع وقاال هلاا: وا سانأتاه ينماا عا  ودخل  ةته  غ  طرنه.  اأ أقبال عا  

 غاال وينمااا عاا  ماال؟ ترياا يب أي تط  اا  ناانر ا  وت ااات  أولةاااص ا ، 

ر  زاال اارجباا  ط اا  ا ةااأ الاااي  اااطن و  غااأ مااا حتباان، وا  منتااا

: وا  لاانال عهاا  احلسااب طيل Qزاااا البةااأ ولاان  باا  حاان. وقااال احلساان 

محجبااع دا، لب بااتأ اةااا ت خااا     ااب الاا ماص وأي ال أزريااي يف أمااره

ساةنف ا  مان أ مآخااازا، وقا  ن  ااتأ البها   ةنناا و ةاان أ، وأ ط اتأ مااا 

طاا طننه  ااالب ةع عناا  ج تااه  Qاشاانحنا ع ااة أ  ن ساانا. وم اانا  احلسااب 

 . (1)طاحبع  نأ أس   ب زاشأ  ب عب  مناف را ا  عنها

جاا ه  : محباا   ااب وزباااي، عااب داود  ااب اهلةااثأ، عااب(2)ال  ايااع* 

(  ااب حساااي، عااب ح  ااع  ااب زياا  عااب أ ةااه هب اانل) طساا ان  ااب هب اانل

 ، عاب جناادة  اب االرق ، عب الرز    ب عطااص، عاب عبا   اب مااى الببسا

يف مرضااه  Qأم أمةااع قااال: دخ ااأ عاا  احلسااب  ااب عاا   ااب أم حالاا  

الاااي تاانيف طةااه و اان ي يااه حسااأ ي اااف ع ةااه الاا ا وعاارج اباا ه قطبااع 

                                                           

 .25ح-157 – 156 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 . 226 اخرزاز ال ب ، ا ايع اال ر،( (2
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ط  اأ: ياا مانالي مالاك ال  (1)ي أسا اه مباوياع لبناه ا قطبع مب السأ الاا

تبااال  ن سااك؟ ط ااال: يااا عباا  ا   اافرا أعااال  اااان ؟ ق ااأ: طنااا   وطنااا 

 طلةه راجبني.

أي زاااا  N ااأ الت ااأ طيل ط ااال: وا  ل اا  عهاا  طلةنااا رساانل ا  

ر طماماا ماب ولا  عا  وطاحباع، ماا مناا طال مسابنا أو اا مر يب  ه ا نا ع ا

 .Qم تنل،  أ رطبأ الطسأ و    
قال: ط  أ له: عانا  ياا ا اب رسانل ا ، قاال: نباأ اساتب  لسا رذ، 

وحااال زادذ قباال ح اانل أج ااك، واع ااأ أنااك تط اا  الاا نةا واااان  

يط باك، وال حتباال زاأ ينمااك الااي   ياا   عا  ينمااك الااي أنااأ طةااه، 

زنااا واع ااأ أنااك ال ت ساا  مااب ااااال شااة ا طاانن قنتااك طال انااأ طةااه خا

 لغ ذ.

                                                           

 طةه غرا ع حةر طي ال ب  طرا را أ أ   أ طىل ا مباص وخرجأ اال ا، ولة  ((1

تاب  طىل ااب ة حت  ت اف هبا مب ال أ. والا ةو ما ق  سببأ يف سائر ا حادير أنه 

 " ضع اب ي اى"قال:  Qاي ينضع حتته حسأ وترطع أخر  ن ن أر بن ينما وأنه ا

وظازره خروج ال ب   اط ، وأظب ال اع أ ا ق  اخت طأ ع  اطهاا الرواة طن  نزا 

 االك مع ضبا سن زا.
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واع ااأ أي يف ح هلااا حساااب، ويف حرامهااا ع اااب، ويف ال اابها  

عتاااب، طاا نرزل الاا نةا  بنرزلااع ااةتااع، خااا منهااا مااا ي  ةااك، طااءي ااااي رلااك 

حاا ال انااأ قاا  ززاا   طةهااا، وطي ااااي حرامااا   ي ااب طةااه وزر، ط خااا  

 اف أخا  مب ااةتع، وطي ااي البتاب طاي البتاب يس .

نااك تبااة  أ اا ا، واعباال فخرتااك ا نااك  اان  واعباال لاا نةاذ ا 

غاا ا، وطرا أرد  عاارزا  اا  ع اا ة، وزةبااع  اا  ساا طاي، طاااخرج مااب رل 

مباااةع ا  طىل عاارز حاعااع ا  عاارز وجاال، وطرا نازعتااك طىل تاا بع الرجااال 

حاجااع طاتاا   مااب طرا تاا بته زانااك، وطرا خ متااه تااانك، وطرا أرد  

 (1) أ شاا  تاانلكمنااه مبننااع أعانااك، وطي ق ااأ تاا ن قنلااك وطي تاا

ساا زا، وطي رأ   وطي ماا د  ياا ذ    اال ماا زا، وطي  اا   عنااك   بااع

منااك حساانع عاا زا، وطي ساا لته أعطاااذ، وطي ساا أ عنااه ا تاا اذ وطي 

 نرزلأ طح   اا ف   ه ساصذ.

مااب ال ت تةااك منااه البنائااي، وال عت ااا ع ةااك منااه الطرائااي، وال 

 عالك عن  احل ائي، وطي تنازعتف من سف ا رذ.

                                                           

الانل: السطنة واالستطالع ي ال: تال ع  قرنه يانل: طرا سطا ع ةه وقهره  ((1

 حت  يال له.
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:  ااأ ان طااع ن سااه واتاا ر لننااه، حتاا  خ ااةأ ع ةااه، ودخاال قااال

وا سااند  ااب أم ا سااند طان اا  ع ةااه حتاا  قباال رأسااه و اان  Qاحلساان 

عةنةه،  أ قب  عنا ه طتساارا مةباا، ط اال أ ان ا ساند: طناا   طي احلساب قا  

 نبةأ طلةه ن سه.

وتاانيف ياانا اخبااة  يف اخاار تاا ر ساانع  Qوقاا  أوىص طىل احلساان 

 .(1)اهلجرة، وله سببع وأر بني سنع ودطب  الب ةع مخسن مب

: عاب جب ار  اب محبا ، عاب أ ةاه، عاب جا ه عا  (2)مروج الااز * 

قااال: دخاال احلساان عاا  عباا  احلسااب حاا  اي مااا ساا    K ااب احلساان 

السأ ط اا حلاجع االنسااي  اأ رجاع ط اال: سا ةأ الساأ عا ة مارا ، وماا 

أيتناا  أق بااه  بااند يف ساا ةأ مثاال زاااه، ل اا  ل اااأ حائ ااع مااب اباا ي ور

: ياا أخا  وماب سا اذ؟ قاال: وماا تريا   االك؟ Qي ي، ط ال لاه احلسان 

                                                           

 .6ح-140 – 138 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 .427 ااسبندي، مروج الاز ،( (2
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أي يؤخااا م طااف أحاا   طااءي ااااي الاااي أظنااه طااا  حسااةبه، وطي ااااي غاا ه

 .Q(1)(2)، ط أ ي بر  ب  رلك طال    ا حت  تنيف يص ر
: ساا ةأ Q: اتاااب ا ناانار أنااه قااال (3)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 

  وزاه الثالثع وقةل: طنه س    رادة الاز .السأ مرتن

قااال:  Qروضااع الااناعان: يف حاا ير عباا   ااب طساا ان طي احلسااب 

ل   س ةأ السأ مرارا ما سا ةته مثال زااه ااارة، ل ا  ت طباأ قطباع قطباع 

 مب اب ي أق بها  بند مب .

طنااه قااال: يااا أخاا  طى م ارقااك  (4)ويف روايااع عباا  ا  ]عااب[ ااعااارق 

م وقاا  ساا ةأ السااأ ورمةااأ   باا ي يف الطسااأ وطنناا  وال حااي  اار

                                                           

الري   بنته ع  مباويع ط ال: يا عجبا مب احلسب! بب ب ع مب عسل وتل  ((1

  فص رومع ط ىض ن به.

 .15ح-148 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 .202:3 ر اشنب،ا ب شه مناق  ال ام حال ،( (3

عب  ا  "عب  ا  البعاري والا ةو ما جب ناه يف الا  :  42يف ااا ر   ((4

عب  ،حةر قال ورو  عب  ا   ب ط رازةأ 25اف مر عب االرشاد الرقأ  "ااعارق  عب

 .زياد ااعارق 



 يف   ار ا ننار Qإلماا احلسب ا ................................................................. 356

 

لبااارف  بااب ساا اى ومااب أيااب دزةااأ وأنااا أخاتاابه طىل ا  عاارز وجاال، 

: وماب سا ااه؟ قاال: ماا تريا   اه؟ أتريا  أي ت ت اه؟ طي Qط ال له احلسان 

  ي اب زان طاف أحا  أي يؤخاا م ي ب زن زن، طا  أشا  ن باع مناك، وطي 

 .يص ر

وانتااار مااا    ااا صطي ت  بااأ يف رلااك  ويف خاار: طب  اا  ع ةااك

 ر جم ا  يف.

 ويف خر: و ا  أقسأ ع ةك أي هتريي يف أمري محجبع مب دا.

أنااه اااا  (1)ري، والب اا  عااب ا ااب عباا  ر ااهار ةااع ا  اارار، عااب الرزخم اا

سااج  وسااج  مااب حنلااه وااار  L  ااش مباويااع ماان  احلسااب  ااب عاا  

ياا ا اب عبااا أماا  أ ان واروا مباه، طا خل ع ةاه ا اب عبااا ط اال لاه: 

وسااجندذ، أمااا وا  مااا يساا   محباا ؟ قااال: نبااأ ر ااه ا  و  غناا  ت باا ذ

جثفنااه ح رتااك، وال يرزياا  ان  اااص أج ااه يف عباارذ قااال: حساابته تاارذ 

تاابةع تااغارا و  ياانذ ع ااةهأ اثاا  مباااع، ط ااال: طي الاااي وا هااأ طلةااه 
                                                           

 اث ا ما يبر ا ب شهراشنب عب ال تاب ومؤل ه ز اا: ر ةع ا  رار عب( (1

مع أي ر ةع ا  رار ل رزخمرشي ن سه والب    ،وز اا .والب   عب ا ب عب  ر ه ،يالرزخمرش

 .ط ةه تسامو ،ال ري  ال ب ر ه ا ن ليس
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   ال انا، قاال:غ ذ، ويف روايع انا تاغارا ط رناا، قاال: ط ناأ ت اني ساة

 .ط   ان Lأما أ ن عب  ا  احلسن  ب ع  

   ل  ب عباا:قال ال

 أتااابو الةااانا ا اااب زنااا  امناااا

 

 ظااازر النعاانة طر مااا  احلسااب 

 ر اااااااع ا  ع ةاااااااه طناااااااف 

 

 حاااااا أشاااج  ا اااب زنااا  وأري 

 اسااااناح الةاااانا منااااه  باااا ه 

 

 طر  اان  رزنااا  حاا اجم الاارزمب 

 طاااارتع الةااانا ا اااب زنااا  امناااا 

 

 (1)ف ي باااا  اااالب  الساااببطنااا 

 ةاااي: أشااجاه أحرزنااه، وا ري  الت ريااك الن اااط، ي ااال أري ا اارح  

وا نس  زناا ال اتو، وانناه  ت ا ي  الناني  ا ي ي اني ماب الارنن  ببنا  

  وا زاا  أي ااا االاااةاح وطاع ااه ا ااب زناا   بةاا ، والباا  احلاافر النح اا

يااه وي ااال قبااا ال اارا وغاا ه ي بااا وي بااا وزاان أي يرطااع ي 

ويطرحها مباا ويبجاب  رج ةاه، وقباا  اه أي و ا  وحرحاه، واحلاتال 

 .(2)أي السبب اطع ل ب  يرصعه وي ت ه

                                                           

 .43و  42ااا ر    ((1

 .28ح-159 -158 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)
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 :ودفنه يف البَيع Q مام احلسناَّل اث شهادَ اع

: محب   ب احلساب وعا   اب محبا ، عاب ساهل، عاب محبا  (1)ال ايف* 

 Qأ، عاب محبا   اب مسا أ، عاب أم جب ار ب س ةفي، عب زاروي  اب اجلها
قاال: ط اف أي تا  ع ةاه  Lيف ح ير حنيل يف رار وطااة احلساب  اب عا  

  اش عاي اع اخار،  N ل طادخل ااساج  ط اف أوقاا عا  قار رسانل ا  

، Nلةا طب ماع رسانل ا   Lوقةل هلاا: ط اأ قا  أقب انا  احلساب  اب عا  
رج، ط اناأ أول امارأة راباأ يف االساا ا اطعرجاأ مباادرة عا   غال  سا

، يشصنق ااأ ط الااأ: ن اانا ا اان أ عااب  ةتاا ، طءنااه ال ياا طب طةااه رسجااا، ط

: قا يف Qحجا اه، ط اال هلاا احلسان  اب عا   Nوال  تك عا  رسانل ا  

، وأدخ ااأ  ةتااه مااب ال راا  Nزت ااأ أنااأ وأ اانذ حجاااب رساانل ا  

قر ااه. وطي ا  سااائ ك عااب رلااك يااا عاي ااع، طي أخاا  أماارى  Nرساانل ا  

لة ا جم  اه عها ا، واع با  أي أخا  أع اأ  Nل ا  أي أقر ه مب أ ةاه رسان

 Nاتا اه ماب أي  تاك عا  رسانل ا  الناا  ا  ورسانله، وأع اأ  ت ويال
لا ا ساانه، الي ا  تبااارذ وتباااىل ي اانل: ﴿ خا يَن اَمنااا ا ال َتاا  

َااا الوااذل َي يااا َأ

                                                           

 .3ح ،302:1 ال  ةن ، ال ايف،( (1



 359 ....................................................................... الباب الرا ع عرش: شهادته

اان   َذَ  َلكا  ُ اا يااا َو النوبلاايت ِلالو َأ   يا  Nل ا  ﴾ وقاا  أدخ ااأ أنااأ  ةااأ رساانبا
ا ا الرجال  غ  طرنه، وق  قاال ا  عارز وجال: ﴿ َفعا يَن اَمناا ا ال َتر 

َاا الواذل َي ياا َأ

 النوبلاايت 
ول َِ َصاا   ن  َفاا   اا اَتكا ﴾ ولببااري ل اا  رض ااأ أنااأ   ةااك َأص 

ِل و ﴿اابااااول، وقاااال ا  عااارز وجااال:  Nوطاروقاااه عنااا  اري رسااانل ا  

اا اَعان  َلل  ا َ  َأص  يَن َيهاوي
لااا َِبان  الواذل اَتَحَن اَّللوا قا يَن ام 

اا لل اَّللول أاولئلاَك الوااذل ن اَ  َرسا

َ اا ع لتو
 Nولببااري ل اا  أدخاال أ اانذ وطاروقااه عاا  رساانل ا   (1)﴾لل

  رهبف منه ا ر ، وماا رعةاا ماب ح اه ماا أمرمهاا ا   اه عا  لسااي رسانل 

تااا  يااا ، طي ا  حاارا مااب ااااؤمنن أمناتااا مااا حاارا ماانهأ أحةاااص، وNا  

جاائرزا  Lعنا  أ ةاه  Qه ماب دطاب احلساب لن اااي زااا الااي ارزتاعاي ع 

 .(2)طةف  ةننا و ن ا  لب بأ أنه سة طب وطي رغأ مبطسك

: أ اا   ااب محباا  وأ اا   ااب طساا ان عااب (3) اااائر الاا رجا * 

قاال: ااا قابض  Qال اسأ  ب رةا ، عاب  باض أتا ا نا، عاب أم عبا  ا  

                                                           

  ر الباب.ت  ا رار منضع افيع وغ زا يف ت ((1

 .13ح-32 – 31 : 17 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 .17ح ،244 محب   ب احلسب  ب طروخ،  اائر ال رجا ،( (3
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ئةاال ومبااه اا ئ ااع والااروح الااايب ااااننا  بطااني زاابر جر Nرساانل ا  

ره طاارازأ يف منتهاا  ايف لة ااع ال اا ر، قااال: ط ااتو  ماا  ااااؤمنن  ااا

السااافوا  طىل ا رض، يغسااا ني النبااا  مباااه، وياااا ني مباااه ع ةاااه، 

ور ااروي لااه، وا  مااا ح اار لااه غاا زأ حتاا  طرا وضااع يف قااره، نرزلاانا مااع 

ااااؤمنن سااببه طسااببه ينتااةهأ  مااب ناارزل، طنضاابنه طاات  أ وطااتو  ماا 

 ه طب ا ، وساببهأ ي نلاني: ال نا لنه جها ا، وطناف زان تااحبنا  با ذ طال 

 Qره  با  مرتناا زااه، حتا  طرا ماا  أما  اااؤمنن اأنه لاة  يباينناا  باا
رأ  احلسااب واحلساان مثاال رلااك الاااي رأ ، ورأيااا النباا  أي ااا يباان 

ا  احلساب رأ  مناه احلسان اا ئ ع مثال الااي تانبنا  االنب  حتا  طرا ما

النباا  وع ةااا يبةناااي اا ئ ااع، حتاا  طرا مااا  احلساان   مثاال رلااك، ورأ

النبا  وع ةااا واحلساب يبةنااني   رأ  عا   اب احلساان مناه مثاال رلاك، ورأ

اا ئ ااع، حتاا  طرا مااا  عاا   ااب احلساان رأ  محباا   ااب عاا  مثاال رلااك، 

، حتاا  طرا مااا  ورأي النباا  وع ةااا واحلسااب واحلساان يبةنااني اا ئ ااع

النباا  وع ةااا واحلسااب   محباا   ااب عاا  رأ  جب اار مثاال رلااك، ورأ
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واحلساان وعاا   ااب احلساان يبةنااني اا ئ ااع، حتاا  طرا مااا  جب اار رأ  

 .(1)منس  منه مثل رلك، ز اا  ري طىل اخرنا

: ا ااب النلةاا ، عااب ا ااب أ اااي، عااب احلساان  ااب (2)رائعاع اال ال اا* 

ا ، عاب ساا ةفي  اب خالاا ، عااب أم ر عااب ز ااا  ااب ساااسابة ، عااب الن ا

 Lأراد أي يا طب احلساب  اب عا  Lقاال: طي احلسان  اب عا   Qعب  ا  
 L ومااع مبااا ط ااال رجاال ساابع احلسااب  ااب عاا  Nمااع رساانل ا  

يف دماااا لااانال رلاااك ماااا انتهااا  ]ي ااانل:[ قنلااانا ل  سااان أي ال  ااارن 

 .Nحت  ي طنه مع رسنل ا   Qاحلسن
عائ اع  N: أول امرأة رابأ البغل  با  رسانل ا  Qوقال أ ن عب  ا  

 . N(3)مع رسنل ا   Lجاص  طىل ااسج  طبنبأ أي ي طب احلسب  ب ع  
: أ اان حالاا  اا اا  يف قاان  ال  اانب: (4)مناقاا  ا ااب شهراشاانب* 

تاارزوج مااائتن ومخساان اماارأة وقاا  قةاال    فئااع وااااي عاا   Qطي احلسااب 

                                                           

 .13ح-513 : 22 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 .1ح ،225:1 الا ون، ع ل الرشائع،( (2

 .20ح-150 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (3)

 . 192:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (4
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: طي احلسااب مطاا ن، طاا  ي ااجر مااب رلااك ط اااي ي اانل يف خطبتااه

 تن  نه.

أ اان عباا  ا  اا اا جم يف راماا  أطاارزاي: طي زاااه النساااص ا هااب 

 .(2)(1)خرجب يف خ ا جنازته حاطةا 

 :Q مام احلسناسباب قتل اع

مااا  Q: مااب ا خبااار التاا  جاااص   سااب  وطاااة احلسااب (3)اإلرشاااد* 

 ة رواه عةس   اب مهاراي، عاب عبا  ا   اب الااباح، عاب حريارز، عاب مغا

قال: أرسال مباوياع طىل جبا ة  ناأ ا شابر أى مرزوجاك ا نا  يرزيا  عا  

أي تسب  احلساب و بار طلةهاا مائاع ألاا درزاأ، ط ب اأ وسابأ احلساب 

طساانغها ااااال، و  يرزوجهااا مااب يرزياا  طع ااا ع ةهااا رجاال مااب ال ح  ااع 

ط ول زا، وااي طرا وقاع  ةانهأ و ان  طاني قاري  اا ا عا وزأ، وقاالنا: 

 ا زواج. يا  ن  مسبع

                                                           

 .Q. وطةه ا ا ياب عب احلسب السبر 4يف الباب افيت حتأ الرقأ  صوسةج  ((1
 .27ح-158 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 .16:2 االرشاد، اا ة ،( (3
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ورو  عةسا   اب مهااراي قاال: حاا  ن  عاثفي  اب عباار قاال: حاا  نا 

يف  Lا ااب عااني عااب عباار  ااب طساا ان قااال: انااأ مااع احلسااب واحلساان 
ااعارج  اأ خارج ط اال: ل ا  سا ةأ الساأ مارارا  Qال ار طا خل احلساب 

ما س ةته مثل زاه اارة ل ا  ل ااأ قطباع ماب ابا ي طجب اأ أق بهاا  باند 

 مب .

: وماب سا ااه؟ قاال: وماا تريا  مناه؟ أتريا  قت اه Qسان ط ال له احل

  ي اب زان طاف أحا  أي يؤخاا طي ي ب زن زن، طاا  أشا  ن باع مناك وطي 

 .يصم  ر

ر  اورو  عباا  ا   ااب ط اارازةأ عااب زياااد ااعااارق  قااال: اااا ح اا

وقااال: يااا أخاا  طى م ارقااك،  Qالنطاااة اساات ع  احلساان  Qاحلسااب 

سااأ ورمةااأ   باا ي يف الطسااأ وطى لبااارف حااي  اارم وقاا  ساا ةأ الوال

:  بااب ساا اى السااأ ومااب أيااب دزةااأ، وأنااا أخاتاابه طىل ا  عاارز وجاال

، وانتااار مااا راا جم ا  عاارز ا صطب  اا  ع ةااك طي ت  بااأ يف رلااك   اا

 وجل يف.

طااءرا ق ااةأ ن باا  طغب اان  وغساا ن  وا ناا  وأدخ ناا  عاا  

طىل قاار   جاا د  ااه عهاا ا  ااأ ردى Nرسيااري طىل قاار جاا ي رساانل ا  

را ا  عنهاا طاادطن  زنااذ وساتب أ ياا ا اب أا [ ج يت طاحباع ] ناأ أسا 
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طةج بااني يف  Nطي ال اانا يانااني أن ااأ ترياا وي دطناا  عناا  رساانل ا  

رلااك، ويبنباانن أ منااه،  ااا  أقسااأ ع ةااك أي هتاارن يف أمااري محجبااع دا، 

 Q  أ وىص طلةاه   ز اه وولا ه وترااتاه، وماا اااي وىص طلةاه أما  اااؤمنن
حاان اسااتع  ه وأز ااه  ب امااه، ودل شااةبته عاا  اسااتع طه، ونااابه هلااأ 

 ع ف مب  ب ه.

وا ناه و  اه عا  رسياره، و   Q  لسابة ه غسا ه احلسان اط ف م ا

 Nي ااك ماارواي ومااب مبااه مااب  ناا  أمةااع أ ااأ سااة طنننه عناا  رساانل ا  
ل طىل قار جاا ه رساان Qطتجببانا ولبساانا السا ح، ط ااف تنجااه  اه احلساان 

لةجاا د  ااه عهاا ا أقب اانا طلةااه يف مبهااأ وحل ااتهأ عائ ااع عاا   غاال  Nا  

وز  ت انل: ماايل ول اأ؟ تريا وي أي تا خ نا  ةتا  ماب ال أحا ، وجبال 

  اأيا طب عاثفي يف أقاا "زا  خا  ماب دعاع ياا رب زةجاا"مرواي ي نل: 

ال ي ااني رلااك أ اا ا وأنااا أ اال  ؟Nاا ينااع وياا طب احلسااب مااع النباا  

ال تنع أي ت اع  ان  نا  زاشاأ، و ان  نا  أمةاع. طباادر ا اب  السةا، وااد 

عباا ر ه ا  طىل مرواي ط اال لاه: ارجاع ياا مارواي ماب حةار ج اأ طاناا 

ل نااا نرياا  أي نجاا د  ااه عهاا ا  Nمااا نرياا  دطااب تاااحبنا عناا  رساانل ا  

 رزيارته  أ نرده طىل ج تاه طاحباع، طن طناه عنا زا  نتاةته  االك، ولان اااي 

ر  اعاا ماب ردناا عاب رلاك، الب باأ أناك أقاا Nماع النبا  أوىص   طنه 
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ل نه ااي أع أ  اا  و رسانله و  رماع قاره ماب أي يطارن ع ةاه زا ما ااف 

 حرن رلك غ ه، ودخل  ةته  غ  طرنه.

 أ أقبل ع  عائ اع وقاال هلاا: وا سانأتاه ينماا عا   غال وينماا عا  

، ارجباا  ط اا  ا ةااأ ماال؟ ترياا يب أي تط  اا  ناانر ا  وت ااات  أولةاااص ا 

ر  زال زااا البةاأ ولان  با  االاي  ااطن و  غاأ ماا حتبان، وا  منتاا

 حن.

: وا  لاانال عهاا  احلسااب طيل    ااب الاا ماص وأي ال Qوقااال احلساان 

أزرياااي يف أماااره محجباااع دا، لب باااتأ اةاااا ت خاااا ساااةنف ا  مااان أ 

نا ع ااة أ مآخااازا، وقاا  ن  ااتأ البهاا   ةننااا و ةاان أ، وأ ط ااتأ مااا اشاانح

طا طننه  االب ةع عنا  ج تاه طاحباع  ناأ أسا   Q ن سنا. وم انا  احلساب 

  ب زاشأ  ب عب  مناف را ا  عنها.

مناق  ا اب شهراشانب: مث اه ماع اختااار وزاد طةاه: ورمانا  النباال 

جنازتاه حتا  سال منهاا ساببني نااب  ط اال ا اب عبااا  با  اا ا: م ااأ 

 .(2)(1)و غ أ ولن ع أ ل ة أ

                                                           

 .44 - 42و  29   4مناق  ال أم حال  ج  ((1

 .25ح-157 -155 : 44 ،ب مع ااج يس ال -  ار ا ننار  (2)
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ومباويااع خاارج  Q: اااا اساات ر الااا و  اان احلسااب (1)شاااداإلر* 

طىل اا ينااع، ط قاااا هبااا ااااظف غةاااه، الزمااا منرزلااه، منتااارا  ماار  Qاحلسااب 

ر سانن ماب طمارتاه، وعارزا عا  البةباع ار ه عرز وجل طىل أي تاأ اباوياع ع ا

ال نااه يرزياا ، طاا ا طىل جباا ة  نااأ ا شاابر  ااب قااة  واانااأ زوجااع 

ساابه، وضاابب هلااا أي يرزوجهااا  ا نااه يرزياا ،  مااب   هااا عاا  Qاحلسااب 

ط رساال طلةهااا مائااع ألااا درزااأ، طساا ته جباا ة السااأ طب اا  أر باان ينمااا 

مري ا، ومىض لسابة ه يف شاهر تا ر سانع مخسان ماب اهلجارة، ولاه ينم اا 

ر ساانن، وتاانىل أخاانه ووتااةه ا فنةااع وأر بااني ساانع، واانااأ خ طتااه ع اا

طاحباع  ناأ أسا   اب زاشاأ غسا ه وت  ةناه ودطناه عنا  ج تاه  Qاحلسن 

 .(2) ب عب  مناف را ا  عنها  الب ةع

: عااب ا عباا ، عااب سااا   ااب أم اجلباا ، قااال: (3)اإلحتجاااج* 

ط  اأ: ياا ا اب رسانل  Lح  ن  رجال مناا قاال: أتةاأ احلساب  اب عا  

ر ال ااةبع عبةاا ا مااا   اا  ]مبااك[ اأرل ااأ رقا نااا، وجب تنااا مب اا Nا  

                                                           

 .15:2 اا ة ، االرشاد،( (1

 .26ح-158 -157 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 . 12:2 الطريس، االحتجاج،( (3
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ا مار هلااا الطاغةاع، قاال:  ق اأ:  تسا ةبكرجل، ط اال: وماأ راذ؟ قاال: 

وا  مااا ساا بأ ا ماار طلةااه طال أى   أجاا  أناااارا، ولاان وجاا   أناااارا 

ل ات تااه لااة  و اااري حتاا  ر ااأ ا   ةناا  و ةنااه، ول ناا  عرطااأ أزاال 

ال نطااع و  اانهتأ، وال يااا و يل ماانهأ مااا ااااي طاساا ا، ط ااأ ال وطاااص هلااأ 

اعت  ااني وي نلااني لنااا: طي ق اانهبأ مبنااا، وال رمااع يف قاانل وال طباال، ط ااأ 

 وطي سةنطهأ ا هنرة ع ةنا.

قااال: وزاان ي  بناا  طرا تنعااع الاا ا طاا عا  طسااأ ط باال مااب  اان 

ي يه م ي  ا خرج مب جنطاه ماب الا ا، ط  اأ لاه: ماا زااا ياا ا اب رسانل 

ف ط اا  ا  طى  راذ وجبااا قااال: أجاال دا طيل زاااا الطاغةااع مااب ساا اى ساا

، طهن عرج قطباا ااف تار ، ق اأ: أطا  تتا او ؟ قاال: قا  اب ي وقع ع 

 س اى مرتن وزاه الثالثع ال أج  هلا دواص.

ول اا  رقاا  طيل أنااه اتاا  طىل م ااك الااروا يساا له أي ينجااه طلةااه مااب 

السأ ال تاال ب اع، ط تا  طلةاه م اك الاروا: أناه ال ياا و لناا يف دينناا أي 

طي زااا ا اب الرجال الااي خارج  نبن ع  قتال مب ال ي ات ناا، ط تا  طلةاه:

 اا رض هتامااع قاا  خاارج يط اا  م ااك أ ةااه، وأنااا أرياا  أي أدا طلةااه مااب 

يساا ةه رلااك، طاا ريو البباااد والااب د منااه، ووجااه طلةااه هباا ايا وألطاااف، 
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ر ع التاا  دا هبااا طساا ةتها. واشاانط اطنجااه طلةااه م ااك الااروا هباااه ال اا

 ع ةه يف رلك بوحا.

جباا ة  Lماارأة احلسااب  ااب عاا  وروي أي مباويااع دطااع السااأ طىل ا

 نأ ا شابر وقاال هلاا: اسا ةه، طاءرا ماا  زان زوجتاك ا نا  يرزيا ، ط اف 

، جاااص  اا بننااع طىل مباويااع اا بااني ط الااأ: Qساا ته السااأ ومااا  

ال  Lزوجنا  يرزيا ، ط اال: ارزباا  طااي امارأة ال تااا و ل  ساب  اب عاا  
 .(1)تا و ال ن  يرزي 

 :Q مام احلسنقتلة اع

: البا ة، عاب ساهل، عاب ا اب يرزيا  أو غا ه، عاب سا ةفي (2)ال ايف* 

قاال: طي ا شابر  Qاات  عا   اب ي طان، عباب رااره، عاب أم عبا  ا  

، Q، وا نتااه جباا ة ساابأ احلسااب Q ااب قااة  بذ يف دا أماا  ااااؤمنن 
 .Q(3)ومحب  ا نه بذ يف دا احلسن 

                                                           

 .14ح-148 -147 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)

 .187ح – 167: 8 ،ال  ةن  ،ال ايف( (2

 .40ح-228 : 42 ،الب مع ااج يس  -   ار ا ننار (3)
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 :.....(2)(1)وورد مث ه يف: ال ايف* 

 :.....(3)ل ايف* وورد أي ا  يف ا

..وااي ساااب  م ارقاااع أم .....عةاااني اابجااارزا  ل برت اااا * 

دار الاا نةا وانت الااه طىل دار ال رامااع عاا  مااا ورد   ااه  Qمحباا  احلسااب 

نااأ محباا   ااب ا شاابر زوجااع أم أي مباويااع  ااال جلباا ة   ا خبااار

اثاا ة مااب شااب  ساانرا،  (4)رة االف دينااار وطقطاعااا اع اا Qمحباا 

ل طلةهااا سااف طجب تااه يف حباااا ط ااف وضاابته  اان ي يااه وسااناد ال نطااع، و اا

ساة  اارسا ن،  قال: طنا   وطناا طلةاه راجباني، واحلبا    عا  ل ااص محبا 

يف  وأم سااة  النتااةن، وأماا  سااة ة نساااص الباااان، وعباا  جب اار الطةااار

 .K اجلنع، و رزة سة  ال ه اص

                                                           

 .8ح -142 :44 ، االب مع ااج س -  ار ا ننار  (1)

 .187ح – 167: 8 ،ال  ةن  ،ال ايف ((2

 .42ح – 96: 45 ،الب مع ااج يس ،  ار ا ننار( (3

  طع الح  ويبل غ تها رزقا له.تمع طقطاعع: حائ ع مب أرض اخراج  ((4
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: أنااا ط ااال: اةااا ياا  ن سااك؟ قااال Qودخاال ع ةااه أخاانه احلساان 

يف اخاار ياانا مااب الاا نةا وأول ياانا مااب افخاارة عاا  اااره مناا  ل راقااك 

 وطران طخنيت.

وأماا   N ااأ قااال: أسااتغ ر ا  عاا  محبااع مناا  ل  اااص رساانل ا  

 .Kااؤمنن وطاحبع وجب ر و رزة 
 K ااأ أوىص طلةااه وساا أ طلةااه االسااأ ا عاااأ، ومنارياار ا نبةاااص 

ه،  ااأ قااال: يااا أخاا  طرا ]أنااا[ مااأ ساا بها طلةاا Qالتاا  ااااي أماا  ااااؤمنن 

حتااا  ت  ااا ى طىل  Nطغسااا ن  وحنطنااا  و ا نااا  وا  نااا  طىل جااا ي 

جانبه، طاي منباأ ماب رلاك طب اي جا ذ رسانل ا  وأ ةاك أما  اااؤمنن 

أي ال  اتااأ أحاا ا، واردد جنااازيت مااب طاانرذ  Kوأمااك طاحبااع الرززااراص 

  اه لة طناه ماع ط اف طارغ ماب شا نه و .Pطىل الب ةع حتا  تا طن  ماع أما  

 غ ااع وأتاا   Nرااا  ماارواي  ااب احل ااأ حرياا  رساانل ا   Nرساانل ا  

عائ ع ط ال هلاا: ياا أا اااؤمنن طي احلسان يريا  أي يا طب أخااه احلساب ماع 

وا  طي دطااب مبااه لةااازبب طعاار أ ةااك وتاااحبه عباار طىل  Nرساانل ا  

بةاه مااب أي يانا ال ةاماع قالاأ: طااف أتانع ياا مارواي؟ قااال: احل ا   اه وامن

ي طب مبه قاال: واةاا أحل اه؟ قاال: ارابا   غ تا  زااه. طنارزل عاب  غ تاه 

وحترضااهأ عاا   Qورابتهااا واانااأ تااؤز الناااا و ناا  أمةااع عاا  احلساان 
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واااي قا  وتا أ جناازة  Nمنبه  ا زأ  ه ط اف قر اأ ماب قار رسانل ا  

 ا احلسب طرماأ  ن ساها عاب البغ اع وقالاأ: وا  ال يا طب احلساب زهناا أ ا

طا راد  نان زاشاأ ااجادلاع ط اال  -وأوماأ  ةا زا طىل شابرزا  -أو يرز زاه 

: ا  ا  ال ت ااةبنا وتااةع أخاا ، واعاا لنا  ااه طىل الب ةااع طءنااه Qاحلساان 

أي ال أخاتااأ طةااه أحاا ا  Nأقسااأ عاا  طي أنااا منبااأ مااب دطنااه مااع جاا ه 

 اااا . طPطباا لنا  ااه ودطناانه  ااالب ةع مبهااا  Lوأي أدطنااه  ااالب ةع مااع أمااه 

 ا ااب عباااا را ا  عنااه وقااال: يااا  اا اص لااة  ينمنااا منااك  ناحاا ، ياانا

حتا  ي اال  "يانا اجلبال"ع  اجلبل وينا عا  البغ اع، أماا ا ااذ أي ي اال 

ياانا عاا  زاااا وياانا عاا  زاااا،  ااارزة عااب حجاااب رساانل  "ياانا البغاال"

 راني طنااا  اترياا يب طح اااص ناانر ا  وا  مااتأ ناانره ولاان اااره اا اا Nا 

 وطنا طلةه راجبني ط الأ له: طلةك عن  واف لك ول نمك.

طااارن الاا نةا ولااه تسااع وأر بااني ساانع وشااهرا  Qوروي أي احلسااب 

ساابع ساانن وسااتع أشااهر، و اااق  عبااره مااع أماا   Nأقاااا مااع رساانل ا  

 .(1)ااؤمنن

 سة ة نساص الباان يف قر واح . Pروي أنه دطب مع أمه 

                                                           

 .2   ن و ب ه أياا مباويع عرش سنن اف مر حتأ الرقأ  ل عاع مع أ ةه  ((1
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أقاانل: وقااال ا ااب أم احل ياا :  اإلغااراص.: التهةااة  و"ا ز"تنضااةو: 

أي يا طب عنا  جا ه  Qرو  أ ن احلساب ااا ائن  أي مارواي ااا مناع احلساب 

ا وطااجتبع  ناان زاشااأ و ناان أمةااع وأعاااي زااؤالص قاانا وزااؤالص قاانا، وجاااا

 ساا ح ط ااال أ اان زرياارة ااارواي: أ نااع احلسااب أي ياا طب يف زاااا اانضااع، 

ب واحلساان سااة ا شااباب أزاال ي اانل: احلساا Nوقاا  سااببأ رساانل ا  

 . (2)(1)اجلنع

: عاا ة مااب أتاا ا نا، عااب أ اا   ااب محباا ، عااب عاا   ااب (3)ال ااايف* 

رم ، قااال: طي جباا ة االاانبفي، عااب سااةا  ااب عباا ة، عااب أم   اار احل اا

وساابأ  L نااأ ا شاابر  ااب قااة  ال ناا ي ساابأ احلسااب  ااب عاا  

  طناه  اأ منالة لاه، ط ماا منالتاه ط ااص  الساأ وأماا احلساب طاستبساك يف

 انت ر  ه طف .

                                                           

 . 52  ب عب  النزاب، حسن عةني اابجرزا ،( (1

 .7ح-142 – 140 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 .3ح ،462:1 ال  ةن ، ال ايف،( (3
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 ةاااي: ن طااأ ال ااا ا اارح قرحااأ عباا  أو   ااأ ويف  بااض 

 .(1)النسخ انت ض

قااال  Qأي احلسااب  Kاخاارائ : روي عااب الاااادن، عااب ا ائااه * 

قااالنا: ومااب ي باال  N زاال  ةتااه: طى أماان   السااأ اااف مااا  رساانل ا  

ا اماارأيت جباا ة  نااأ ا شاابر  ااب قااة ، طاااي مباويااع ياا  رلااك؟ قااال:

أخرجهاا ماب منرزلااك، و اعا زا ماب ن سااك،  طلةهاا وي مرزاا  االك، قااالنا:

قاال: اةاا أخرجهااا و  ت بال  با  شااة ا ولان أخرجتهاا مااا قت نا  غ زااا، 

طاف رزباأ ا يااا حتا   بار طلةهاا مباوياع مااال  وااي هلا عار عن  النااا.

جسااةف، وجباال يبنةهااا  اا ي يبطةهااا مائااع ألااا درزااأ أي ااا ويرزوجهااا مااب 

رف طىل منرزلاه وزان اطاناا Qو ال طلةهاا ب اع ساأ لتسا ةها احلساب يرزي  

تائأ ط خرجاأ وقاأ االططاار، واااي ينماا حاارا ب اع لابب وقا  أل اأ 

ناا  قت ااك ا  وا  ال رهبا وقااال: عاا وة ا ! قت تاطةهااا رلااك السااأ، ط اا

تاااةبن مناا  خ  ااا، ول اا  غاارذ وسااعر منااك، وا  عرزيااك وعرزيااه. 

 .(2)، طغ ر هبا مباويع و  يا هلا  ف عاز  ع ةهينماي  أ مىض Qطب ر 

                                                           

 .12ح-145-144 : 44 ،  االب مع ااج س -  ار ا ننار  (1)

 .23ح-154 -153 : 44 ،الب مع ااج يس  -ار   ار ا نن (2)
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واخاارى ا اان محباا  احلسااب  ااب محباا   ااب رةاا   ااب احلسااب  ااب * 

جب اار  ااب عباا  ا   ااب احلسااب  ااب عاا   ااب احلساان  ااب عاا   ااب ام 

يف مااا اجااازه يل  ااا تااو عناا ي مااب ح يثااه وتااو عناا ي زاااا  Kحالاا 

حلسااب  ااب اساا ي  ااب احلاا ير  روايااع ال اااريا ام عباا  ا  محباا   ااب ا

احلسن  ب اس ي  ب منسا   اب جب ار  اب محبا   اب عا   اب احلسان  اب 

ورااار أنااه اااا حاانرص عااثفي  ااب  عنااه انااه قااال:.... Kعاا   ااب ام حالاا  

ع اااي يف داره دعاااى طاا طع طيل اتا ااا ونجةبااا وأماارى  اااخروج طىل عاا   ااب 

تااااب واااااي غائباااا  ةنباااع يف مالاااه وضاااةاعه ط خاااا  ال  Qأم حالااا  

ورص  طىل منضااع ي ااال لااه جاا ار أم عبايااع. سااببأ قرانااا طااءرا عاا   ااب 

ن  يس  م اب  ماب ينباع وزان ي انل: ﴿ Qأم حال   نااكا  َ اب تان  َأوواام َخَل
َأ َفَحسل

اا  َ  َجعا ر  اان  ِلَلي نااا ال تا  نةا مااا وراذ؟ ﴾. ط ااف نااار طيل قااال: أ ااا الااََلَبثااًا َوَأووكا

  خاه ط رأه طءرا طةه:  ااؤمنن طق أ: زاا اتاب أم 

 طاي انأ ما انال ط اب أناأ ااا 

 

 
 وطال طاااا دران  واااااا أماااارزن

 
ط ااف قاارأه قااال: رس، طاا خل طىل اا ينااع ساااعع قتاال عااثفي  ااب ع اااي 

طفل طىل ح ي ع  نا  النجاار وع اأ النااا  ب اناه طجاااوا طلةاه را اا وقا  

ا طلةاه ارط انا ااننا عازمن عا  أي يباايبنا ح  اع  اب عبةا  ا  ط اف ناارو
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طلةااه ارط اااض الغاانأ شاا  ع ةهااا الساابع طبايبااه ح  ااع  ااأ الاارز    ااأ  ااايع 

ر  مبااه اجلباال اااهاااجروي وا ناااار. ط قبااأ مبااه أخ مااه ط  اا

وتاا ن وانااأ  اان الااا ن واق ااا عااب يبةنااه طر ساا ر ساانحه مااب ياا ه 

ط اببأ اخاه وأرطباه طلةاه واااي جلااا دا تاه ح يا ا مرزججاا طرطاع ال ارا 

جن  زاااه ال ااجع التاا  يف تاا غ  طاا عاى أماا  ااااؤمنن طت اال رأسااه ط اا

ا  مااا وجاا   هلااا أاااا وال  طةهااا وأخااا ح نااع مااب تااراب طناااه ع ةهااا طاان

حتاا   Qوتاا بأ احلسااب  ااب عاا   Qوجبااا  ااأ أقبااأ مبااه حتاا  قتاال 

 Qرضب  سااا اط اااا ائب  ااأ   ةااأ مبااه  اا ينااع أخ مااه وأخاا ا احلساان 
ه جباا ة  نااأ ا شاابر  ااب قااة  مساابنما ساابت Qحتاا  مااا  احلسااب 

 Qال ناا ي لبنهااا ا  دسااا مااب مباويااع  ااأ خرجااأ مااع احلساان  ااب عاا  
وخرجااأ زار ااا مااب  ناا  أمةااع وأنااا م ااةأ  Qر ااار  ص وقتاال احتاا  ح اا

 .L(1)(2) ااغرب أنتار خروج ااه ي وعةس   ب مريأ 

                                                           

 .546 الا ون، افل ال يب و اا النببع،( (1

 .2، ح233 – 232 :51 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)
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 :وتاريخ شهادته Q مام احلسنبشهادَ اع N اخبار النبي

اااا دنااأ  Q بااض ت لة ااا  أتاا ا نا أي احلسااب أقاانل: روي يف * 

ر، ط اال لاه اوطاته ون    أياماه، وجار  الساأ يف   ناه، تغا  لنناه واخ ا

 Q رة؟ طب ااا  احلسااابا: ماااا يل أر  لنناااك ماااائ  طىل اخ اااQاحلسااان 
وقال: يا أخ  ل   تاو حا ير جا ي يف وطةاك،  اأ اعتن اه حاني  و  ةاا 

 ي قااال: اااا دخ ااأ لة ااع عااب رلااك؟ ط ااال: أخاارى جاا Qاثاا ا. طساا ل 

اابااراج روضااا  اجلناااي، وماارر  عاا  منااازل أزاال االياافي، رأيااأ 

ريب عاااالةن متجااااوريب عااا  تااا ع واحااا ة طال أي أحااا مها ماااب اقاااا

ر، وافخار ماب الةااقن  ا  ار، ط  اأ: ياا جرئةال ااب االرز رج  ا خ ا

 .Lراي؟ ط ال: أح مها ل  سب، وافخر ل  سن ازااي ال ا
جرئةاال ط ااأ   ي ننااا عاا  لااني واحاا ؟ طساا أ و  ياارد ط  ااأ: يااا 

جنا ااا ط  ااأ:   ال تاات  أ؟ قااال: حةاااص منااك، ط  ااأ لااه: ساا لتك  ااا  طال 

ر احلسااب طءنااه يباان   السااأ، ارة قاااامااا أخرتناا  ط ااال: أمااا خ اا

ر احلساان، طءنااه ي تاال ورباار ار لننااه عناا  منتااه، وأمااا  اارة قااااوع اا

   احلارضوي  الب اص والن ة .وجهه  ال ا. طبن  رلك   ةا وض
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وقاااال ا اااب أم احل يااا : رو  أ ااان احلساااب ااااا ائن  قاااال: سااا   

السااأ أر ااع ماارا ، ط اال: ل اا  ساا ةته ماارارا طاف شااي عاا  مثاال  Qاحلساب

 م  ع زاه اارة.

 Qورو  اااا ائن  عااب جنيريااع  ااب أساافص قااال: اااا مااا  احلسااب 
: Qلااه احلساان  أخرجاانا جنازتااه ط باال ماارواي  ااب احل ااأ رسيااره، ط ااال

حتبل الةنا جنازته واناأ  اا م  يرعاه الغاةظ؟ قاال مارواي: نباأ اناأ 

 .(1)ح به اجلبال أطبل رلك  بب ينازي

وقااأ وطاتااه، ط ةاال: ا ااب  اافي  Q ااأ قااال: اخت ااا يف سااب احلسااب 

يف رواياع ز ااا  اب ساا ،  Lوأر بن وزان اااروي عاب جب ار  اب محبا  

يف رواياع أم  Lأي اا عاب جب ار  وقةل: ا اب ساأ وأر بان وزان اااروي

  ا ، انته .

وقاااال أ ااان ال ااارج يف م اتااال الطاااالبةن: اخت اااا يف مب اااش ساااب 

وقااأ وطاتااه، ط اا  ن  أ اا   ااب ساابة ، عااب رةاا   ااب احلسااب،  Qاحلسااب

                                                           

 122ن ، ون  ه يف تاارة خنا  ا مع  أي ا عب اا ائ 53ون  ه يف اا اتل   ((1

 .عب ا ب سب 
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عب ع   اب ط ارازةأ  اب حساب، عاب ا اب أم عبا ، عاب ز ااا  اب ساا ، 

ن ا ااب  اافي : أنااه تاانيف وزااLومةاال  ااب دراج، عااب جب اار  ااب محباا  

 وأر بن سنع.

وحاا  ن  أ اا   ااب ساابة ، عااب رةاا   ااب احلسااب، عااب حسااب  ااب  

حسن ال ؤلاؤي، عاب محبا   اب ساناي، عاب عبا  ا   اب مسا اي، عاب أم 

: أي احلساب تانيف وزان ا اب ساأ وأر بان L ا ، عب جب ار  اب محبا  

 سنع.

: أي احلساان Lقااال: ورو  ساا ةاي الثاانري، عااب جب اار  ااب محباا  

قتاال ولااه  اافي ومخسااني وأي احلسااب اااالك اانااأ سااننه ياانا   ااب عاا 

مااا ، وأماا  ااااؤمنن عاا   ااب أم حالاا  وعاا   ااب احلساان وأ اان جب اار 

، حا  ن   االك الببااا  اب عا ، عاب أم الساائ  سا أ Kمحب   ب عا  

 .L ب جنادة، عب واةع، عب س ةاي الثنري عب جب ر  ب محب  
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ولااا  يف سااانع  Qب قاااال أ ااان ال ااارج: وزااااا وزاااأ  ي احلسااا

 ااا جم ماااب اهلجااارة وتااانيف سااانع طحااا   ومخسااان، وال خااا ف يف 

 . (2)(1)رلك، وسننه ع  زاا  في وأر بني أو ن نزا

 :Q مام احلسنول زيارَ اعف

 :Q: وله (3)مناق  ا ب شهراشنب* 
                                                           

عب أم  51. أقنل: ون ل أ ن ال رج يف  55و  53راجع م اتل الطالبةن   ( (1

 يشصعبة   اسناده طىل طسفعةل  ب عب  الر ب انه أراد مباويع البةبع ال نه يرزي ، ط أ ي ب 

 وسب   ب أم وقا ، ط ا طلةهف سف طفتا منه. Qأ  ل ع ةه مب أمر احلسب  ب ع  

ال: أرسل مباويع طىل ا نع ورو  عب أ    ب عبة  ا   ب عفر  اسناده طىل مغ ة ق

احلسب  ب ع ، و بر طلةها  فئع ألا   ا شبر: ان  مرزوجك  ةرزي  ا ن  ع  أي تسب

درزأ طسنغها ااال و  يرزوجها منه طع ا ع ةها رجل مب ال ح  ع ط ول زا ط اي طرا 

 مسبع ا زواج.  ي قري  ا ا ع وزأ وقالنا يا  نوقع  ةنهأ و ن  طن

  ايل اإلتا ع. 374   1 ب عب  الر ااال   يف االستةباب راجع ج ورو  مثل رلك ا

 .13ح-146 -145 : 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (2)

 .205:3 ا ب شهر اشنب، مناق  ال ام حال ،( (3
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 طي   أماااأ أسااا ا ع ةاااك ط ااا 

 

 أتاااب أ م اااتاقا طىل ااااان  

 س ةفي  ب قبع: 

 حساانايااا ااااب ا  مااب نباا  

 

 لاااة  لت ااااي  نبةاااه حساااب 

 انااأ خ ااة  وانااأ خالااات  

 

 ل ااال حااا  ماااب أز اااه سااا ب 

 أجااااانل يف الااااا ار ال أراذ ويف 

 

 الااا ار أنااااا جااانارزأ غااابب 

  اااا لتهأ منااااك لةااااأ ط ااااأ 

 

 أضااا نا و ةنااا  و ةااانهأ عااا ي 

طر رطااع  Nينمااا يف حجاار رساانل ا   Q:  ةنااا احلسااب Qالاااادن  

ذ  با  منتاك؟ قاال: ياا  نا  ماب أتااى زائارا رأسه ط ال: يا أ ه! ماا ااب زار

 ب  منيت ط ه اجلنع، وماب أتا  أ ااذ زائارا  با  منتاه ط اه اجلناع، وماب أتااذ 

 .(1)ط ه اجلنع زائرا  ب  منتك

* * * 

                                                           

 .30ح-161: 44 ،الب مع ااج يس  -  ار ا ننار  (1)
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