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 ٗځـــيٍ حٔٓـــض )٩( يف ٛـــپ حٿزُــن وأهـــحٿُڄ

 

 يف صدر اإلسالو ( ع)البيت  وأٍلالينً 

 ضبىى ٫زيح حْهنىڃٍ 

 ملخص

 أكــي مث يف، حٿٔــض ٫ڀـًـ ؿبخٳ٨ــش ٛــ٬يس حٿُڄنُــش يف حغبــَود

ڄن      ـُـ ـًـ حٿ ـٍـ حٿٸــخثڂ ٫ڀ ح حٿ٬ــيوحڅ حٿٔــ٬ىىٌ حْڃََټ ، ڃ٨ــخهَ هـٌـ

رَُص وطربُ ؿبخوٖصٌ كؼُؼش ٿٔڀن حٿُڄن ڃن هُىََِّظه حؼبىحٿُـش ْهـپ   

ح حٿ٬ـيوحڅ       ، حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔـٗځ  كُـغ ضبڀـض طڀـٺ حغبـَود وهٌـ

هزُخ  ٣َوكخطــه أڅ ٧هــىٍ حٔڃــخځ أٻخنــض اكــيي ، و٣خثٴُــخ ر٬ُـيح ڃـٌـ

ــ     ــن حغبٔــ ــني رــ ــخىٌ وبــ ــ/ 898)صحؽبــ ڄن 911هـــ ـُـ ځ( يف حٿــ

وطؤُٓٔــه ىوٿــش حٓــظڄََّص ْٻؼــَ  ڃــن أٿــٲ ٓــنش ؿــخ  نظُـــش حٿٰڀزــش  

هذ يف حٖذبــخ  حؼب٬ــخٻْ      ، وحٿٴــَٝ رــخٿٸىس  ڄن ٻخنــض طـٌـ وأڅ حٿـُـ

 ٿىٖ ًٿٺ حٿٴَٝ وطڀٺ حٿٰڀزش.، ْهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ

                                                           
ڄن           (1) ځ أهـپ حٿُـ ، هٌ  حؼبٸخٿش هٍ يف أٛـڀهخ وٍٷـش ٫ڄـپ ٷـيَّڃهخ حٿزخكـغ يف نـيوس دبنخٓـزش آٗـ

َُي رن ٫ٍڀ حٿؼٸخٳُش ڃخځ  ؿذ ٓنش ، أٷخڃظهخ ڃئٓٔش ٔح  ځ.8114هـ / 1141يفٍ 



 

-6- 

 ٗځـــيٍ حٔٓـــض )٩( يف ٛـــپ حٿزُــن وأهـــحٿُڄ

ــيٍ     ــټتپة حٿظـــخٍىبٍ يف ٳظـــَس ٛـ ـ ح حؼبخ٘ي ـٌـ ـٌـ  حؼبٸخٿـــش هـ طزلـــغ هـ

كــىٽ وؿــىى حٿــىٖ  ْهــپ   ، ٿٸــَوڅ حٿؼٗػــش حْو  ٳظــَس ح، حٔٓــٗځ

وحٿ٬ٗٷش حػبخٛش ر  أهپ حٿزُـض  ، حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ يف حٿُڄن

ڃـن كُـغ   ، وأهپِ حٿُڄن ڃـن ؿهـش أهـَي   ، ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ ڃن ؿهش

ــخيف     ــٌَ وحٿؼٸـ ــخ٩ حٿٴټـ ــخ١ وحٖطزـ ــش وحٍٖطزـ ــىىس وحزـ ــڀ٢ ، حؼبـ وطٔـ

ُـ حٿ٠ى  ٫ڀً ىوٍ أرَُ  هڂ حٿٔـٗځ   حٿَؿخٽ حؼبىحٿ  ْهپ حٿز ض ٫ڀُـ

ڄن يف طڀـــٺ حٿٴظـــَس  ــخٍهڂ يف  ، يف حٿــُـ وط٘ـــىل ا  ؿهـــىىهڂ وأهزـ

 .هتُجش حٿُڄن ٿڀٸزىٽ حبټڂ أثڄش أهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ ٖكٸخ

ٍ  ٟـجُپ يف         طؤيت أنبُش هٌـ  حؼبٸخٿـش يف أ ـخ ٓـخنبض وٿـى رٸـي

ڄن     ـُـ ــخٍَن حٿــ ــش يف طــ ــَس حؼبخي٬خظتڄــ ـٌـ  حٿٴظــ ــٲ هــ پ ، ٻ٘ــ ـُـ ويف حٿظؤٛــ

هڂ حٿظــخٍىبٍ ٿٍٗطزــخ١ ح ڄن وأهــپ حٿزُــض ٫ڀـُـ ٿــيحثڂ رــ  أهــپ حٿـُـ

ُِ  كخٿـش حٿُـؤّ وحٔكزـخ١ ٿـيي حٿىهخرُـش         ٌ ٬َـ حٿٔٗځ؛ حْڃَ حٿٌـ

وڃــىؿ هُهڂ حْڃََټــخڅ وحٿٜــهخَنش يف أٌ أڃــپ رخٿٴٜــپ رــ  ٳټــَ   

 أهپ حٿزُض وحٿُڄنُ .

 ٓڀټةضخ حؼبٸخٿش ڃنهؾ حٿزلغ حٿظخٍىبٍ يف ڃ٬خعبش أكيحػهخ.
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 املقدمة 

ود   ـَـ ــضَّ ٍحٳٸـــض حغبـ ــخص    حٿٔـ ــ٬يس وحخٳ٨ـ ــش ٛـ ـًـ ؿبخٳ٨ـ ٫ڀـ

أٍحىص حٿٴٜـپ حٿىؿـيح    ، كؼُؼش وهخرُشٌ حٿ٘ڄخٿُش حٿُڄنُش ؿبخوٖصٌ

ځ وحٿُڄنـُـ   هڂ حٿٔـٗـ ٌ رــ  أهــپ حٿزُــض ٫ڀـُـ ڃــن ، وحٿؼٸــخيف وحٿٴټـَـ

ش   ض ش حٿُڄنُـ  ٧ڀ ـ  َ ـ ىِهٗٽ حٿ٫ِڂ حٿظخٍىبٍ رـؤڅ هُ  أڃىَـش أو ٫زخُٓـ

ٿٮ ر٠٬ـهڂ يف انټـخٍ   ورـخ ، حٖذبخ  يف حٿٸَوڅ حٿؼٗػش حؽبـََش حْو 

ــخځ حؽبــخىٌ ا  حغبــٶ        ــت حٔڃ ــپ ؾبُ ڄن ٷز ـُـ ٪ يف حٿ وؿــىى أٌ ط٘ـُـ

ــٺ   ، ځ(911هـــ/ 898وبــني رــن حغبٔــ  )ص   ــپ ڃــن ٗــؤڅ ًٿ أو ٷڀ

ڄن ٻخنــض ڃٰڀٸــش ٫ڀـًـ حٖذبــخ  حٿٔــ   ، حٿىؿــىى  رخ٫ٖظٸــخى رټــىڅ حٿـُـ

ن     ، حٿَظبـٍـ وحٓــظٰپ حٿــز٬ٞ حغبَٻــش حٿن٘ــ٤ش ٿڀلــيَغ يف حٿٸـَـ

 يف ا٣ـخٍ حغبَٻـش حٿٴټََـش حٿٔـنُش    ٠ُـ٬هخ  ٿحْوٽ وحٿؼخ  حؽبـََ  

 . حؼبنخه٠ش ٿٴټَ أهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ

ٯىل أڅ هنخٹ ڃئَٗحص ٻؼىلس طيٽ ٫ڀً أڅ حٿُڄن ٻخنض طٌهذ 

  َ وأڅ حٔڃـخځ  ، رـپ ڃـن أوٽ حٔٓـٗځ   ، رخذبخ  حٿظُ٘٪ ڃنٌ وٷـض  ڃزټـ

حؽبخىٌ حٓظ٤خ٩ ٳٸ٢ ا٧هخٍ حٿىِؿهش حٿُڄنُش دبخ أويت ڃن ٷـيٍحص  
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ــ ــش حٿ٬خىٿـــش حٿـــ    ، ش وٳټََـــشٷُخىَـــش وكَٻُـ ــخ  حٿيوٿـ ــظ٤خ٩ رنـ وحٓـ

هڂ        طظَؿڂ أٳټخٍ وٷُڂ وڃزـخىة حٖنظڄـخ  حؼبنـهـٍ ْهـپ حٿزُـض ٫ڀُـ

ويف هــٌـ  حؼبٸخٿـــش ٫ـــَٝ وحٓـــ٪ ٔػزـــخص ىوٍ أثڄـــش أهـــپ ، حٿٔـــٗځ

هتڂ يف  هڂ حٿٔـــٗځ وطٗڃــٌـ ن حنظ٘ـــخٍ حٿزُـــض ٫ڀــُـ وطؼزُـــض وطَٓــُـ

هڂ حٿٔــٗځ   ڄن يف ٛــيٍ حٔحٿــىٖ  ْهــپ حٿزُــض ٫ڀـُـ ، ٓــٗځيف حٿـُـ

وٍ  ڃنٌـ أوٽ حٔٓـٗځ       ومبًـ ا  كـي    ، وأنه هبـڂ ٻـخڅ ٟـخٍرخ رٌـ

 ٧هىٍ  ٻن٨خځ  كخٻڂ يف حٿُڄن.

هـى ٻُـٲ ٷـخوځ حٿُڄنُـىڅ حـخوٖص      ، وحٿٔئحٽ حٿٌٌ نََي حبؼه

هڂ  وڃـن هـڂ أرـَُ          ٪ ٳُـ ش يف ٣ڄْـ هىَـش حٿظُ٘ـ حْڃىَش وحٿ٬زخُٓـ

ٻُـٲ  ٍؿخٽ حٿىٖ  ٿٴټَ أهپ حٿزُض يف حٿُڄن هٗٽ طڀـٺ حٿٴظـَس  و  

ٻخنض ڃٔىلس ًٿـٺ حٿـىٖ   وٛـىٖ ا  حٔڃـخځ حؽبـخىٌ وبـني رـن        

 حغبٔ  وٳظَس طؤُْٓ حٿيوٿش حٿ٬ڀىَش حٿ٬خىٿش يف حٿُڄن 

ٚ ڃـن حٿنـىٍ     وطؤيت أنبُش هٌ  حؼبٸخٿش يف ٻى خ طٔخهڂ رزُٜـ

ڄن   حٿــ  حكبٔــَ ٫نــهخ  ، ٫ــن طڀــٺ حغبٸزــش حؼب٬ظڄــش ڃــن طــخٍَن حٿـُـ

هخ حٿٸىٌ ٫ن حؼبٜـخىٍ  وط٠خ ٽ ك٠ىٍ، حٿظَٻُِ حٿظخٍىبٍ حؼب٬َيف

ــخٖص   ، حٿَثُٔـــش ــظق حِٳـــخٵ ٿزلـــىع وڃٸـ ــخ طٔـــخهڂ يف ٳـ ويف ٻى ـ

ويف أ خ ٓظٸيځ ىٍٓخ رـؤڅ حٿـىٖ    ، أهَي أٻؼَ ٫ڄٸخ وٷىس وأٛخٿش
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وأڅ حٿُڄنُـ   ، ْهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ يف حٿُڄن ٍحٓنٌ ٖ َـِوٽ 

ؿُزِڀىح ٫ڀً ؿبزش أهپ حٿزُض وحٖطزخ٩ ؽبـڂ. ٻڄـخ ٓـظزُ ن ٿڀىهـخرُ      

ڀش     وأُٓخىهڂ أڅ ؿبخوٖهتڂ يف ٣ڄْ هٌ  حؽبخيىَـش حٿُڄخنُـش حُْٛـ

 وطزى  رخٿٴ٘پ.، ٓظٌهذ أىٍحؽ حٿََخف

ٓڀٺ حٿزخكغ يف ڃٸخٿظه هٌ  حؼبنهؾ حٿظخٍىبٍ حٿىٛـٴٍ حٿٸـخثڂ   

٫ڀــًـ صبـــ٪ حؼب٬ڀىڃـــخص وطٴټُټهـــخ وطٜـــنُٴهخ وڃٸخٍنظـــهخ وربڀُڀـــهخ  

 ڃ٪ ربٌَ حٿٜيٵ وحؼبىٟى٫ُش.، وٻ٘ٲ حٿ٬ٗٷش رُنهخ

ــ)حٿظُ٘٪( أٷـپ  ڃٔـظىَخطه   َٸٜي حٿز وهٍـ ؿبزـش حٔڃـخځ    ، خكغخي ر

وحٿــ  ط٬ــ  حٖهظڄــخځ  رــه    ، ٫ڀـٍـ ٫ڀُــه حٿٔــٗځ حزــش حػبخٛــش    

 .وطٴ٠ُڀةه ٫ڀً ٯىل  ڃن حٿٜلخرش، ورٴ٠خثڀه أٻؼَ ڃن ٓىح 
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 متَيد

ريحَش يبټن حٿٸىٽ رؤڅ ٫ٗٷش طخٍىبُش ٷىَش وڃظؤٛ ـڀش وٟـخٍرش   

   ُ ــخ ڄن رخغبــ ـُـ ــض حٿـ ــخٍَن ٍر٤ـ ــڂ ح، يف حٿظـ ــىحٍحبټـ وحٿٸـــَد ، عبـ

هٌح ٓىي ٫ٗٷش حٿٴ٩َ رخْٛپ؛ كُغ طَؿ قُ ٻؼىل ڃـن  ، حعبَٰحيف

ڄن ط٬ـىى أٛـىٽ حٿ٘ـ٬ىد      حٿزلىع حٿظخٍىبُش حؼب٬خَٛس أنه ا  حٿُـ

 يف حغبـخُ ور٬ٞ حٿزڀيحڅ حْهَي. 

ــخٿُٶ    ــش وُؿِـــي حٿ٬ڄـ ــش حؼبټَڃـ هڂ ؿـــَهڂ   مث  ،يف ڃټـ ـُـ طٰڀ زـــض ٫ڀـ

طـِو ؽ ٳُهـخ نـهلل ح     ؿَُخهڂ حٿـ  ، حٿٸل٤خنُش حٿُڄنُش ر٬ي ك  

وٗـــټ ڀض طڀـــٺ ، وأقبـــذ أوٖىح ٻـــؼىلَن، اظبخ٫ُـــپ ٫ڀُـــه حٿٔـــٗځ

ضبُڄـٍـ رــ  حعبــَنبُ  حٿُڄــخنُ  ورــ  أوٖى  ٿٸــخ ٍ ٽةحػبئوٿــش أوَّ

ټىڅ ؽبــــخ أػـــَ يف طــــي٫ُڂ   ، اظبخ٫ُـــپ ٫ڀُــــه حٿٔـــٗځ   وحٿــــ  ٓــُـ

ربطزخ٫هــخ دبَِــي ڃــن  ، خص حٿظخٍىبُــش رــ  حٿٴــََٸ  ٖكٸــخ ٷــحٿ٬ٗ

 آَٛ حٖؿظڄخ٫ٍ.حٿظٸخٍد وحٿظ

ــض       ــش ڃټــش رىٟــ٪ِ أوٽ رُ ــض ڃن٤ٸ ــخٳُهــخ ربى ٿ وهــيي  ڃزخٍٻ

                                                           
 . 441ٙ، 8ؽ، طخٍَن حرن هڀيوڅ، حرن هڀيوڅ (1)
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وٻـخڅ ٿڀُڄنُـ  كـ٦ ٻـزىل يف     ، ٿڀ٬خؼب  ا  ڃٜيٍ ؿخًرُش ٿڀلــخؽ 

١ ٫تٸدـيُ حٿيوٿـش حٿٔـزجُش هـخؿَ حغبُـخڅ حْوّ       ، هٌح حغبؾ وؼبخ حنٴَـ

وٓـخىص  ، وحػبٍِؽ حٿُڄخنُىڅ ا  َؼَد )حؼبيَنـش حؼبنـىٍس( وٷ٤نىهـخ   

ش رــ  حٿ٬ــينخنُ  أوٖى اظبخ٫ُــپ ورــ  حٿُڄــخنُ  أهــپ   ٫ٗٷــش ٣ُزــ

دُ رـنُ        ، َؼَد ي ر٤لـخ  ڃټـش ٻٗـ و ؽ ُٓـ ونظُـش ٿٌٿٺ ور٬ي ُڃـن طِـ

مث طِوَّؽ هخٗڂُ رنُ ٫زـيت  ، ڃَس ٳخ٣ڄشة رنض  ٫ىٱت رنِ ٬ٓيت حُْىَش

و  ڃــن ، ڃــن رــ  حٿنـــخٍ، ڃنــخٱ رخٿ٬ٸُڀــش حٿُڄخنُــش ٓــڀڄً رنــض ٫ڄـَـ

ي      ،ڃـن أهـپ حؼبيَنـش   ، حػبٍِؽ و ؽ ٫زـيحؼب٤ڀذ رنـخٍَـش أهَـ مث طِـ

        ٍ ــ  حٿنـــخ و رــن ٫ــخڃَ ڃــن ر ـَـ وٿةــي ص ٿــه  ، وهـٍـ ٳخ٣ڄــش رنــض ٫ڄ

 .٫زي ح وحٿي حٿنهلل ٛڀً ح ٫ڀُه وآٿه وٓڀڂ

هٌ  حْوحَٛ حٖؿظڄخ٫ُش ٖكٸخ أشبَص أوٟخ٫خ اهبخرُش ْهـپ  

َ        ، ڃټش ڄن رـ  حغبـ  وحِهـ وٍ حٿُـ واًح ، ٳٸـي ٻـخڅ ٫زـيحؼب٤ڀذ َِـ

ڄن  ، ڀً ٨٫ُڂ ڃن ٨٫ڄخ  ضبىلوٍىهخ نِٽ ٫ وأهٌ ڃن ڃڀىٹ حٿُـ

ڄن ٓـنىَخ   ح وٳةـي ٖكٸـخ ا     ٿٸىڃه اَٗٳخ رخٖذبخٍ ڃ٪ حٿُـ ؛ وؽبٌـ

                                                           
 .89ٙ، 8ؽ، حْنٔخد، حٿٔڄ٬خ  (1)

 .117ٙ، 1ؽ، ظب٢ حٿنـىځ حٿ٬ىحيل، حٿ٬ٜخڃٍ (8)

 .198ٙ، 1ؽ، ٿزخد حْنٔخد وحْٿٸخد وح٫ْٸخد، حٿزُهٸٍ (4)

 .77ٙ، 7ؽ، حؼبٴٜپ يف طخٍَن حٿ٬َد ٷزپ حٔٓٗځ، ؿىحى ٫ڀٍ (1)
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ــخٍ     ــزش حنظٜـ ٲ رـــن ًٌ َـــِڅ يف ڃنخٓـ ــش حٿٸخثـــي ٓــُـ ڄن ٿظهنجـ حٿــُـ

ٲ يف  ، حٿُڄنــُـ  و٣ـــَى حْكزـــخٕ حـــظڀ   وٷـــي رـــخٿٮ حؼبڀـــٺ ٓــُـ

أهظـهڂ   ٖ ُٓڄخ ك  ٫ـَٱ أنـه حرـن   ، حكظَحځ ٫زيحؼب٤ڀذ وٛلزه

 .  ٓڀڄً حٿنـخٍَش

ــش رــــ  حٿزُــــض حؽبــــخ ٍ     ــش حٿ٤ُ زــ ــق أڅ حٿ٬ٗٷــ ح َظ٠ــ ـٌـ وهټــ

ٓــخىص يف ٫ٜــَ ڃــخ ٷزــپ حٔٓــٗځ حٿ٬ــينخ  وحٿُڄنـُـ  هـٍـ حٿــ  

و٧هَص دبلُـخ  ،  ْ حٔٓٗځوهٍ حٿ  حٓظڄَص ك  أَٗٷض 

ي حْوٿــ  وحِهــََن ؿبڄـي رــن ٫زــيح ٛـڀً ح ٫ڀُــه وآٿــه     ُٓـ

ٟـڄن ؿيحطـه   ، ُـخص ننليٍ ڃـن ؿـيحص يب  حٿٌٌ ٻڄخ ٓڀٲ َ، وٓڀڂ

 يف ٓڀٔڀش نٔزه حٿََ٘ٲ.

 إسالو أٍل الينً 

ٌ ٳټ َـ حٿـنهلل ٛـڀً ح ٫ڀُـه        ٻخنض حٿُڄن هٍ حٿزڀي حٿىكُـي حٿٌـ

ځ      س أهڀـهخ ٿٕٓٗـ وهنـخٹ  ، وآٿه وٓڀڂ رخٖنظٸخٽ اٿُهـخ أڃٗـ يف نَٜـ

أٌ ڃن ٷزـپ  ، كخٖص ٻؼىلس أٓڀڂ ٳُهخ أٳَحىٌ يبنُىڅ ڃنٌ وٷض ڃزټَ

                                                           
پ يف طـــخٍَن حؼبٴٜـــ، ؛ وؿـــىحى ٫ڀـــ115ٍ، 111ٙ، 4طـــخٍَن ىڃ٘ـــٶ ؽ، حرـــن ٫ٔـــخٻَ (1)

 .99ٙ، 7ؽ، حٿ٬َد ٷزپ حٔٓٗځ
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ؿَّق أڅ رــخًحڅ حٿٴخٍٓـٍـ كــخٻڂ ٛــن٬خ  أٓــڀڂ يف   ، ٳــظق ڃټــش وَظـَـ

ٛڀً ح ٫ڀُه وآٿـه  حٿَٓىٽ حٿٔنش حٿٔخر٬ش ڃن حؽبـَس اػَ آٍخٽ 

حٹ     ، وٓڀڂ ٍٓخثپ ا  ڃڀىٹ حٿ٬خمل ڄن وٷظٌـ وٱ أڅ حٿُـ وڃـن حؼب٬َـ

وٻــخڅ ٿټــپ ٷزُڀــش ، ٖ ذبڄ٬هــخ كټىڃــش وحكــيس، ٻخنــض ڃنٴ٣َِــشة حٿ٬تٸــي

خڀخيهــخ ــيخ٫ً  يف ٻــؼىل   ،ٷُة َُ ٌ ـٌـ ــ)حؼبڀٺ(  حٿ ــخڅ رـ ــٺ  ،  ڃــن حْكُ وكــت طڀ

ــيحڅ  ــربي ٻهڄــ ــپ حٿټــ كتؾ حٿٸزخثــ ـٌـ ــيس، وڃــ ، وضبــــىل، وٻنــ

حس، وحْٗـــخ٫َس ٍ؛   وٷ٠ـــخ٫ش، وٷزخثـــپ حٿٔــَـ ـٌـ ٍ ڃـ ٻخنـــض ٗــٌـ

وٳـي ٫ڀًـ ٍٓـىٽ ح ٛـڀً     ٷـي  ڃن حٿٸزُڀش حٿىحكيس  هوؽبٌح قبي أن

 ح ٫ڀُه وآٿه وٓڀڂ وٳىىٌ ـبظڀٴش يف ٫خځ حٿىٳىى.
                                                           

 .411ٙ، 1ؽ، حٿ٤زٸخص حٿټربي، حرن ٬ٓي (1)

 .186ٙ، حٿُڄن يف ٛيٍ حٔٓٗځ، حٿ٘ـخ٩ (8)
وڃـخ ٻـخڅ   ، وڃن٤ٸظهخ حعبَٰحٳُش ڃخ رـ  ٛـن٬خ  وٛـ٬يس؛ ٳڄـخ ٻـخڅ ٗـَٷخ ٳهـى رټُـپ         (4)

 ظزخىٿش.رٔزذ حؽبـَحص حؼب، مث كيع ٖكٸخ طيحهپ يف حؼبن٤ٸظ ، ٯَرخ ٳهى كخٗي
و ضبــىل   (1) كؾ ڃــن ىػُنــش أرــ  ؿنىرــخ ـبظڀ٤ــخ رٔـَـ و ڃـٌـ ويبـَـ  ــخٖ ڃٜــخٷزخ ، ويبظـي ٓـَـ

 وَيوٍ ٯَرخ ا  هتخڃش.، وٷزخثپ ٬ٓي حٿ٬٘ىلس، ٳظؼڀُغ، ؽبڄيحڅ ڃن َٗٷهخ ا  قبَحڅ

 وطظيحهپ ڃ٪ ضبىل يف ر٬ٞ ڃنخ٣ٸهخ َٗٵ حعبني.، وطٸ٪ يف  خٽ ك٠َڃىص وٗزىس (5)

څ وحؼب٬ــخٳَ )حغبـََــش( ووبٜــذ و٫ٍــ  ور٬ــٞ ًڃــخٍ وا     وڃن٤ٸظــهخ أرــ  و٫ــي  (6)

 ا  ڃٰخٍد ضبىل رخٿٸَد ڃن ڃٔىٍ.، ؿنىد ٛن٬خ  ور٬ٞ ڃٰخٍهبخ

 يف هتخڃش. (7)

 دبخ ٳُهخ ٷزخثپ ٫ٔىل.، ؿنىد حٿ٤خثٲ كت ٷ٠خ٫ش هىٖڅ (8)

 وط٠ڂ ٻؼىلح ڃن ٷزخثپ ٬ٛيس.، ( ڃنهڂ ٷزخثپ هىٖڅ رن ٫خڃ9َ)
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ثـ٪ حٿٸزخثـپ حٿُڄنُـش    طىحٳيص ٣ٗٿٔنش حٿظخ٬ٓش ٿڀهـَس ويف ح

ور٬ؼـىح رَٓـخٿش   ، وٷي أٓڀڂ ٻؼىل ڃن ٫ُڄخ  ضبـىل ، ٫ڀً حؼبيَنش

  ٌ ــخو ــَحٍس حٿَهـ ــن ڃـ ــ٪ ڃخٿـــٺ رـ ــىٽ ح  ، ڃـ ــُهڂ ٍٓـ ــخد ٫ڀـ وأؿـ

وڃنهڂ أرى ٫ٍُـش رـن ٓـُٲ رـن ًٌ َـِڅ      ، ووٖهڂ ٫ڀً رڀيح ڂ

 مث أٍٓــپ ا  ڃڀــىٹ ضبــىل وٖس وڃ٬ڀڄــ  ربــض ٷُــخىس   ، وٯــىل 

وؿ٬ڀــه ڃ٬ڀاڄــخ ، ڃ٬ــخً رــن ؿزــپ وٻــخڅ ًٿــٺ ر٬ــي حٿٔــنش حٿظخٓــ٬ش 

حٿـ  طظزـ٪ )ضبــىل( و٫ڀـً سبـخّ  حبـيوى ٻنــيس      ، ٿىَٖـش حعبنـي  

 .حٿ  طظيحهپ ڃ٪ ضبىل، َٗٷخ

 مبعوث الزسول اخلاص إىل أٍل الينً

ڄن دبز٬ـىع        هٚ حٿَٓىٽ ٛڀً ح ٫ڀُـه وآٿـه وٓـڀڂ أهـپ حٿُـ

ً  ٻـخڅ أٷـَد حٿنـخّ ا     ، هخٙ ح ٫ڀُـه وآٿـه وٓـڀڂ     حٿـنهلل ٛـڀ

انـه حٔڃـخځ ٫ڀٍـ    ، دبهخڃـه  وحٟـ٫ٗ٤خ ، وأٻؼَهڂ ڃ٬َٳـش رخٔٓـٗځ  

 رن أيب ٣خٿذ ٫ڀُه حٿٔٗځ.

ـٍـ رــن أيب ٣خٿــذ      ٻَ ر٬ــٞ حٿَوحَــخص أڅ أڃــىل حؼبــئڃن  ٫ڀ طـٌـ

                                                           
، 5ؽ، حٿٔــــىلس، ؛ وحرــــن ه٘ــــخځ541-541ٙ، 5ؽ، حٿ٤زٸــــخص حٿټــــربي، حرـــن ٓــــ٬ي  (1)

 .1185ٍٷڂ ، 511ٙ، 8ؽ، حٿٜلُق، ؛ وحٿزوخ886ٌٍٙ
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ووحكـيس  ، وٛپ ا  حٿُڄن أٍر٪ ڃَحص؛ ػٗعٌ ٫ڀً ٫هي ٍٓـىٽ ح 

هَوؿـه يف هٌـ    ٿټنه ٬َُٜذُ حٳظَحُٝ طـخٍَن  ، يف ٫هي أيب رټَ

ــه ٓــََظ    واڅ وٍى يف ٣زٸــخص حرــن ٓــ٬ي ، حٿــؼٗع حؼبــَحص  أڅ ٿ

ڄن  واكـــيحهخ يف ٗـــهَ ٍڃ٠ـــخڅ ڃـــن حٿٔـــنش حٿ٬خٗــــَس      ، ا  حٿــُـ

وڃ٪ ًٿٺ ٖ يبټـن  ، رُنڄخ رٸُض حْهََخص ڃن ىوڅ طخٍَن، ٿڀهـَس

 حْڃَ ٫ڀً ٫ٗطه.هٌح أهٌ 

ٿٸي ػزض رٜىٍس ٷخ٬٣ـش أڅ ٫ڀُـخ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ ٻـخڅ ڃـ٪ ٍٓـىٽ        

ڃـــن ٗـــهَ   ، مث يف كـــن  يف حٿٔـــنش حٿؼخڃنـــش  ،  يف ٳـــظق ڃټـــش ح

ويف حٿٔنش حٿظخ٬ٓش يف ٗـهَ ٍرُـ٪ حْوٽ   ، ٍڃ٠خڅ كت آهَ حٿٔنش

ــنڂ     ـٍـ  ؽبــــيځ ٛــ ــڀڂ ا  ٣ــ ــه وٓــ ــه وآٿــ ــڀً ح ٫ڀُــ ــڀه ٛــ أٍٓــ

ويف ٍؿذ ڃـن نٴْـ حٿٔـنش طَٻـه ٛـڀً ح ٫ڀُـه وآٿـه        ، )حٿٴڀْ(

يف حغبـؾ   ويف آهَ حٿٔـنش ، وٓڀڂ ٫ڀً حؼبيَنش ك  هَؽ ا  طزىٹ

أٌ أڅ هنخٹ ٳخٍٷخ ڃن حٿىٷض ، ر٬ؼه ٫ٔٗڅ حٿربح س ڃن حؼبَ٘ٻ 

ويف ، وهى ڃخ ر  ٗهَ ٍؿـذ وآهـَ ًٌ حٿٸ٬ـيس وٗـهَ ًٌ حغبــش     

ــه    ٍڃ٠ــخڅ ڃــن حٿٔــنش حٿ٬خٗــَس    ٻَ حرــن ٓــ٬ي يف حٿ٤زٸــخص أن َـٌـ

                                                           
 . 81 -71ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (1)

 .169ٙ، 8ؽ (8)
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ڄن       ، هَؽ ا  حٿُڄن مث َُـخڄتـ٪ حؼبئٍهـىڅ وحٿٴٸهـخ  أنـه رٸٍـ يف حٿُـ

  ٛڀً ح ٫ڀُه وآٿه وٓڀڂ دبىحٳخطـه  كت أَخځ ڃىٓڂ حغبؾ ٳؤڃَ

وحبٔذ حرن ٬ٓي ٳبنـه ٫ڀُـه حٿٔـٗځ اًح ٻـخڅ ٷـي هـَؽ       ، يف ڃټش

َىڃـخ ٿڀىٛـىٽ ا     41يف ٍڃ٠خڅ ٳبنه ُٓلظخؽ ٿڀ٤ََٶ أٻؼَ ڃـن  

وٿن يبټنـه أڅ َـىحيف ٍٓـىٽ ح    ، أٌ ٿن َٜپ اٖ يف ٗىحٽ، حٿُڄن

 81ٷزــپ َــىځ ٫َٳــش حبــىحيل أٻؼــَ ڃــن    اًح ربــَ ٹ يف حؼبىٓــڂ اٖ 

، طٸََزـخ  ًٌ حٿٸ٬يس 81أٌ أنه ٷي طَٹ حٿُڄن يف ، َىڃخ ٫ڀً حْٷپ

ڄن ٷڀُڀــش ؿــيح  ح طټــىڅ ڃــيس رٸخثــه يف حٿـُـ ٖ طظنخٓــذ وحٿــيوٍ ، وهبـٌـ

 حٿظخٍىبٍ حٿٌٌ أوٻپ اٿُه ٫ڀُه حٿٔٗځ.

ڄن و٣ڀزـىح أڅ        ٿٸي ؿـخ  يف حٿَوحَـش     أنـه ؿـخ  نٴـَ ڃـن أهـپ حٿُـ

ــڂ يف حٿــيَن    ــڂ ، حٿٔــنن و٬َڀاڄهــڂ، ََٓــپ ڃ٬هــڂ ڃــن َٴٸاهُه ووبټخي

هڂ رخٿټظــخد خو ،ٳز٬ؼــه ڃ٬هــڂ، ٳـُـ ، وأڃــىلح، أنــه ر٬ُتــغ  ٷخٟـُـ

ــىځ وحكــي      ــه ى٫ــخ نبــيحڅ ا  حٔٓــٗځ وأٓــڀڄض يف َ ــه  ،وأن وأن
                                                           

 .46469كيَغ ٍٷڂ ، ٻزن حٿ٬ڄخٽ، حؼبظٸٍ حؽبنيٌ (1)

٬خد، حرن ٫زيحٿرب (8) ُٓظ  .447ٙ، 8ؽ، حٿ٤زٸخص حٿټربي، ؛ وحرن ٬ٓي1111ٙ، 4ؽ، ٖح

، 5ؽ، حجملــظم ڃــن حٿٔــنن ، ؛ وحٿنٔــخث1797ٍٍٷــڂ ، 558ٙ، 1ؽ، حٿٔــنن، أرــى ىحوى (4)

 .8715ٍٷڂ  157ٙ
؛ وٷي 197ٙ، 8ؽ، حٿظخٍَن، ؛ وَن٨َ حٿ٤رب415ٌٙ، 1ؽ، حٿٔنن حٿټربي، حٿزُهٸٍ (1)

 .1198ٍٷڂ ، 1581ٙ، 1ؽ، حٿٜلُق، أهَؽ ٤َٗ هٌح حػبرب حٿزوخٌٍ
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ــه     ــ٬ُي رنـــضت رُـــٍُِخؽ ُوؿـــش ىحًوَـ ـًـ أځ  ٓـ ىهـــپ ٛـــن٬خ  ونـــِٽ ٫ڀـ

، وٳٜ ـپة يف ڃٔـخثپة ٷ٠ـخثُش    ، حٿٴخٍٍٓ وڃټغ أٍر٬  َىڃـخ ٳُهـخ  

ــخ ٯنڄـــه وأٍٓـــپ ا  ــخ  ،  ٍٓـــىٽ ح ر٠٬ـــخ فبـ وأٍٓـــپ اٿُـــه أ٠َـ

ــي   ــىځ وحكـ ــيحڅ يف َـ ــن آـــٗځ نبـ ــَ  ٫ـ ــذ يف  ، طٸََـ ــخڅ ىبد٤ـ وٻـ

كت أنه ٻڄخ ُٓؤيت أٷنـ٪ َهىىَـخ   ، وَٜتٲُ ؽبڂ ٍٓىٽ ح، حٿنخّ

ٍ ، رخٔٓــــٗځ ... ا  آهــــَ ، ٳڄټــــغ ٿيَــــه ٬َڀڄــــه حٿټظــــخد وحِػــــخ

 َٝ   ؽبخ.حْكيحع حٿؼخرظش حٿ  ٖ يبټن أڅ َٴٍ هٌح حٿِڃن حؼبٴظ

هبذ اًڅ أڅ نَط ذ حْكـيحع حٿظخٍىبُـش ٯـىل حؼبئٍَّهـش حبٔـذ      

ـٍـ       هذ حٔڃــخځ ٫ڀ ــىٖ أڅ َـٌـ ْ ڃ٬ٸ ـُـ خٷهخ حؼبىٟــى٫ٍ؛ ٳڄــؼٗ ٿ ٓـُـ

 َ خ رـــ  حٿنـــخّ وهـــڂ ٖ َِحٿـــىڅ يف حٿټٴـــ أڅ  َُٝ ظ ـــٴدرـــپ َُ، ٷخٟــُـ

 .مث طؤيت ڃٔؤٿش حٿٸ٠خ  ػخنُخ ،يف حٔٓٗځ َيهڀىح أوٖ

ــه حٿٔـــٗځ   ــه ٫ڀُـ ح َظـــَؿق أنـ ـٌـ ــخ   وؽبـ ڄن هَوؿـ ـُـ ــَؽ ا  حٿـ هـ

وٻـخڅ وبڄـپ ڃهڄـش ڃِىوؿـش ٫ٔـټََش وى٫ىَـش واٍٗـخىَش        ، ڃظ٬يىح

ڄن     ، وٷ٠خثُش ، وطٌٻَ ٍوحَش حعبنـيٌ أڅ ٿـه أٍرـ٪ هَؿـخص ا  حٿُـ

وٿټن ڃـخ يبټـن حٿظلٸـٶ ڃنـه أنـه ڃـن       ، اكيحهخ يف أَخځ أيب رټَ
                                                           

 .81 -79ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (1)

 .81 -71ٙ، 1ؽ، ڀىٹحٿٔ (8)
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ڄن اٖ ر٬ـي ٳـظق ڃټـش؛         حٿ٤ز٬ٍُ أڅ ٖ َټىڅ ٿـه أٌ ربـَٹ كبـى حٿُـ

ــخ ؿنى ڄن     ٿىٷى٫ه ـُـ ــٶ حٿ ـًـ ٣ََ ــش ٫ڀ ــخ ڃــن حؼبيَن ــض  ، ر وڃــن مث ٻخن

ڄن   وٍدبـخ ٻخنـض   ، ط٘ټاپ ٓىٍح ڃخن٬خ ٿڀڄٔڀڄ  ڃن حٿظٸيُّځ كبـى  حٿُـ

ٍوحَــش ٣زٸــخص حرــن ٓــ٬ي هـٍـ حْٷــَد ڃــن ٻىنــه ٿــه ٓــََظخڅ ا     

 يف ٍڃ٠خڅ. خواڅ أه٤ؤ يف طىٷُض حْهىلس رؤ ، حٿُڄن

رــ  َزــيو اًڅ أڅ حٿٔــََش حْو  ٻخنــض يف حٿٔــنش حٿظخٓــ٬ش ڃــخ   

وآهـَ ٗـهَ ًٌ حٿٸ٬ـيس    ، ٗهَ ٍؿذ ڃنٸڀذ ٍٓىٽ ح ڃـن طزـىٹ  

ــَ  ٳُــه ٫ڀُــخ رظزڀُــٮ )رــَح س(  وٻخنــض ڃىؿَّهــش ٟــي ر٬ــٞ  ، حٿــ  أڃ 

خـــي(  كتؾ( وحٿـــ  ڃنـــهخ ٷزُڀـــش )ُُرُ  ٷزُڀـــش حٿٴـــخٍّ  ٷزخثـــپ )ڃــٌـ

وٍحٳٸـه ٷخثـي آهـَ وهـى هخٿـي رـن       ، حؼب٘هىٍ ٫ڄَو رن ڃ٬ـيٌ ٻـَد  

ڃظىؿِِّهــش أ٠َــخ ا    ٓــ٬ُي رــن حٿ٬ــخٙ ٫ڀـًـ ٍأِّ ٓــََش أهــَي     

و هـى حْڃـىل     ، )ٷزُڀش( ڃٌكؾ ، وأڃَت هخٿي أنه اًح حٿظٸًـ ٫ڀُـخ ٳ٬ڀٍـ

ـي( حٿظ٬ـَٝ ؽبڄـخ      ٳڀڄـخ ىنـخ ڃنـهڄخ    ، وكيع أڅ كـخوٽ ٳـخٍّ )ُُرُ 

ٍ )نخىحنبــخ   ــذ أڅ ، (أنــخ ٫ڄــَو رــن ڃ٬ــي َټــَد  ، أنــخ أرــى ػــى ِ وكٔ 

                                                           
وَٸــخٽ  ا ــخ يف ، ورــ٩ٗ، هخٛــش يف طؼڀُــغ، وٻخنــض طٔــټن ٓــَو ڃــٌكتؾ يف حٿ٘ــڄخٽ   (1)

 حؼبن٤ٸش حٿ  ط٘ڄپ ڃخ َٔڄً حٿُىځ ڃنز ه وهىٖڅ رن ٫خڃَ يف ٬ٛيس.
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ٿټنهڄخ حرظيٍح  وٻپٌّ ڃنهڄخ َُٴةيٌ  ٛـخكزه رؤڃـه   ، ٗهَطه ٓظهُزُهڄخ

ٳخنٔــــلذ ٫ڄــــَو ر٬ــــي أڅ ٍأي ، (هڀ ــــ  واَــــخ )وَٸــــىٽ  ، وأرُــــه

 .  طٔخرٸهڄخ اٿُه

ُــش طٸــ٪ يف ڃــخ َٔــڄً حِڅ     ــي حؼبٌكـت واًح ٫َٳنــخ أڅ ڃٔــخٻن ُُرُ 

ٳـبڅ ر٬ٞـ حؼبٜـخىٍ أوٍىص حٓـڂ حؼبټـخڅ      ، هـىٖڅ رـن ٫ـخڃَ رٜـ٬يس    

( ، حٿٌٌ حٿظٸىح ٳُه وحٿـ  طٸـ٪ ٟـڄن     ،حؼب٬َوٳـش حٿُـىځ   وهى )ٻَ٘ـ

وَئٻ ي هٌح أڅ ٍٓىٽ ح وٿً  هخٿـي رـن   ،  حٿٸََذح٢ُ حعبَٰحيف

حڅ وٍڃــ٪    وهـٍـ ط٘ــڄپ حؼبن٤ٸــش  ، ٓــ٬ُي رــن حٿ٬ــخٙ ڃــخ رــ  قبـَـ

ڀتڂ         ، حؼبٌٻىٍس ـٔخ َُ د مل  و رـن ڃ٬ـيٌ ٻَـ وهنـخٹ ٍوحَـش طٸـىٽ  اڅ ٫ڄَـ

س  وڃــ٪ ًٿــٺ ٳٸــي أٓــڀڂ ٫ــيىٌ ڃــن ٫ُڄــخ      ، اٖ يف حٿٔــنش حٿ٬خٗـَـ

 ڃٌكتؾ ڃ٪ ٫ڀٍ ٫ڀُه حٿٔٗځ يف طڀٺ حٿََٔش.

، ؼبــخ أٻڄــپ ڃُهڄظــه ٫ڀُــه حٿٔــٗځ يف حٿٔــنش حٿظخٓــ٬ش يف حغبــؾ    و

                                                           
٬خد، حرن ٫زي حٿرب (1) ُٓظ ْػَ، ؛ وحرن ُٓي حٿنخ1811ّٙ، 4ؽ، ٖح  .898ٙ، 8ؽ، ٫ُىڅ ح

ش حٔڃــخځ ٫ڀــٍ رــن أيب ٣خٿــذ ٫ڀُــه حٿٔــٗځ يف حٿټظــخد    ڃىٓــى٫، ٍَ٘ــهٌَ وآهــَوڅ  (8)

 .141ٙ، 8ؽ، وحٿٔنش وحْىد

 .817ٙ، 8ؽ، طخٍَن حْڃڂ وحؼبڀىٹ، حٿ٤ربٌ (4)

 .197ٙ، 8ؽ، طخٍَن حْڃڂ وحؼبڀىٹ، حٿ٤ربٌ (1)



 

-81- 
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رخٿظىؿُّـه ر٬ـيهخ ا     -ٻڄـخ َظـَؿ ِّق يل    -أخيڃتـَ  ، رظزڀُٮ ٓىٍس رـَح س 

ڄن يف ريحَــش حٿٔــنش حٿ٬خٗــَس ٿڀــهـَس  خ  ، حٿـُـ ٷخثــيح وأڃــىلح وٷخٟـُـ

ڃـــن نبـــيحڅ )كخٗـــي ورټُـــپ(  هنـــخٹ وٳـــىىح٫ڀــًـ أڅ ، وڃَٗـــيح

وهنــخٹ حٓـــظـخرش  ، ڀــهـَس يف حٿٔــنش حٿظخٓـــ٬ش ٿ أ٫ڀنــض آــٗڃهخ   

س ڃن ٷزـپ ر٬ـٞ أٳـَحى ٷزُڀـش نبـيحڅ ٿڀـيهىٽ يف حٔٓـٗځ        ، ڃزټَا

رـپ  ، اٖ أڅ حْٯڀذ أو حٿٸزخثپ حْٷـىي مل ط٘ـؤ حٿـيهىٽ يف حٔٓـٗځ    

      َ ــه ــظش أٗـ ــه ٓـ ــي وڃخن٬ظـ ــن حٿىٿُـ ــي رـ ــي  هخٿـ ــيص حٿٸخثـ ــڂ ، و٫خنـ ٳڀـ

كت اًح ؿـخ  ٫ڀٍـ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ صب٬هـڂ يف ڃټـخڅ       ، َٔظـُزىح ٿه

٫ڀُهڂ ٻظخد ٍٓىٽ ح ٳؤٓـڀڄض نبـيحڅ صب٬ُُهـخ يف    وٷَأ ، وحكي

تـپ طٸََـَ   ا      َىځ وحكي؛ حْڃَ حٿٌٌ ؿ٬پ ٫ڀُخ ٫ڀُه حٿٔـٗځ ََُٓخ

ٳڄخ ٻـخڅ  ، حٿنهلل ٛڀً ح ٫ڀُه وآٿه وٓڀڂ ربٓٗځ نبيحڅ ٬ََٓخ

ــه وٓــڀڂ اٖ أڅ َٔـــي       ــه وآٿ ــنهلل حؼبٜــ٤ٴً ٛــڀً ح ٫ڀُ ڃــن حٿ

 .  ػٗػخ (حٿٔٗځ ٫ڀً نبيحڅ)وَٸىٽ  ، ٓـىى  حٿ٘ټَ

وهـٍـ كخٿــش ٳــَف ـبٜىٛــش مل ط٬ُخه ــي ومل ط٬ــَٱ يف كــخٖص       
                                                           

ــىٹ  ، ؛ وحٿ٤ـــرب415ٌٙ، 1ؽ، حٿٔـــنن حٿټـــربي ، حٿزُهٸـــٍ (1) ، 8ؽ، طـــخٍَن حْڃـــڂ وحؼبڀـ

 .1198ٍٷڂ ، 1581ٙ ،1ؽ، حٿٜلُق، ؛ وحٿزوخ197ٌٍٙ
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ٌ هب٬ـــپ حغبـــيع ًح أنبُـــش رخٿٰـــش يف طـــخٍَن   أهـــَي؛ حْڃـــَ حٿــٌـ

وَز  أڅ هنخٹ ٫ٗٷش ڃَّـخ  ، هخٛش وطخٍَن حٿُڄنُ ٫خڃش حٔٓٗځ 

ٿٸـىس ٫ٗٷـش حٔڃـخځ    ط٬ـىى  ، ٻخنض ٓززخ يف هٌ  حٖٓظـخرش حٿ٬ـُزـش 

وؿ٬ـپ حٿٸڀـىد طٔـظـُذ    ، ل٨ٍ رظىٳُٸـه ٳ، ٫ڀٍ ٫ڀُه حٿٔٗځ رخ

ــه ، ٿـــه ــه حٿزـــخهَس يف حٿـــي٫ىس وْهڀُظـ ــخىس ، وٷيٍطـ ــه يف حٿٸُـ وكنټظـ

وٖنظڄخثه ا  ، وٷَره ڃن ٍٓىٽ ح، وظب٬ظه يف حْهٗٵ وحٿٸظخٽ

 رُض ٫زيحؼب٤ڀذ حَْٓس حؼب٬َوٳش وحزىرش يف حٿُڄن.

ڄن ٗـهىٍح ٻـؼىلس ڃټ نظـه ْڅ َٸـىځ       ٿٸي ڃټغ ٫ڀُه حٿٔٗځ يف حٿُـ

ڂ حٿنـخّ أكټـخځ ح    ، رخٿيوٍ حؼبٴظَٝ  رـه وحؼب٤ڀـىد ڃنـه    ، وهـى ط٬ڀُـ

حثٞ وحٿٔــنن ، واٍٗــخىهڂ ا  ىَــن ح  ڄهڂ حٿٴـَـ ـُـ وحٿٸ٠ــخ  ، وط٬ڀ

وهى حْڃَ حٿٌٌ ٻخڅ ٷي هخٱ ٫ڀٍ ٫ڀُه حٿٔٗځ أڅ ٖ َُى ٳ ـٶ  ، رُنهڂ

ؤيت ا  ٷـىځ       هـڂ  )  –٫ڀًـ كـي ٷىٿـه     –اٿُه ٫نـي آٍـخٿه؛ ْنـه ُٓـ

ڄ    ، ٬ٞ حٿَوحَخصٻڄخ يف ر (أٓن ڃ  وٳُه اٗخٍس ا  حٿظٴـىٵ حٿُـ

يف ؾبــخٽ حٿٸ٠ــخ ؛ ػبڀٴُظــهڂ حغب٠ــخٍَش كــت أڅ أڃــىل حؼبــئڃن     

ــهڂ   ــه    ، هــخد أڅ َٸ٠ـٍـ رُن ــض ٷڀز ــه ٍٓــىٽ ح رظؼزُ ح ى٫ــخ ٿ ، وؽبـٌـ

 . ونٜله أڅ ٖ َ لټخيڂ ٿڀوٜڂ كت َٔڄ٪ ڃن حػبٜڂ حِهَ

                                                           
 .819ٙ، 1ؽ، حؼبٔني، حرن كنزپ (1)
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ــش حْٓــي    ش ُُرُخ ڄن ٷ٠ُـ ، وڃـن ٷ٠ــخَخ  حٿــ  كټـڂ هبــخ يف حٿـُـ

خٷهخ حٿظــخٍىبٍ أنــه ٷ٠ــخهخ يف هـٌـ     وحٿــ  َظ٠ــق ڃــن هــٗٽ ٓـُـ

أٌ يف حٿٔنش حٿ٬خٗـَس؛ ْ ـڂ حٓـظؤنٴىح حغبټـڂ ٿـيي ٍٓـىٽ        ،حؼبَس

ٳڀٸـى  يف ڃټـش يف   ، كُـغ أؿـخُ ؽبـڂ ٫ڀٍـ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ ًٿـٺ       ، ح

ٿټنــه ٛـڀً ح ٫ڀُــه وآٿـه وٓـڀڂ أََّــي كټـڂ  ڃز٬ىػتــه     ، كــش حٿـىىح٩  

 .٫ڀٍ ٫ڀُه حٿٔٗځ

ڄن ٫ــن   ٷــي ٍوي ٫ڀُــه حٿٔــٗځ أڅ َهىىَــخ  وأ٠َــخ ٓــؤٿه يف حٿـُـ

ٳىؿـيهخ حٿُهـىىٌ   ، ٛخٱ ٍٓىٽ ح ٳزَُّنهخ ٿه وهـى ٫ڀًـ حؼبنـرب   وأ

ٳڄــخ ٻــخڅ ڃنــه اٖ أڅ ، ڃ٤خرٸــش ؼبــخ ڃ٬ــه ڃــن حٿټظــذ حٿــ  طز٘ ــَ رــه
                                                           

ش  كٴَس كٴَهخ ٷىځٌ ٿَٕٸخ٩ رخْٓـي ( 1) ٿټنـهڂ رُنڄـخ ٻـخنىح َظ٤ڀ٬ـىڅ ا  أٓـي  وٷـ٪       ، حٿُِِّرُخ

ــخڅ      ــٶ رؼ ــهڂ ٳظ٬ڀ  ــخ اً ٓــٸ٢ ٍؿــپٌ ڃن ــغ  ، ٳُه ــٶ رؼخٿ ــخ  ط٬ڀ  ــ٪  ، وحٿؼ ــٶ رَحر ــغ ط٬ڀ  ، وحٿؼخٿ

ٳلټــڂ حٔڃــخځ ٫ڀـٍـ ٫ڀُــه ، يف ىَــخهتڂٳــخهظڀٴىح ، ٳـــَكهڂ حْٓــي صب٬ُــخ ٳڄــخطىح ٻڀــهڂ

حٿٔٗځ رؤڅ هبڄ٪ ڃن حٿٸزخثپ حٿٌَن كٴَوح حٿزجَ ٍر٪ ىَش وػڀغ ىَش ونٜـٲ ىَـش وىَـش    

وٿڀؼخ  ػڀـغ حٿيَـش؛ ْنـه هڀـٺ     ، ٳؤ٤٫ً حْوٽ ٍر٪ ىَش؛ ْنه هڀٺ ڃن ٳىٷه ػٗػش، ٻخڃڀش

حٿټخڃڀـش؛   وٿڀَحرـ٪ حٿيَـش  ، وٿڀؼخٿغ نٜٲ ىَش؛ ْنه هڀٺ ڃن ٳىٷـه وحكـي  ، ڃن ٳىٷه حػنخڅ

 ٳؤؿخُ ٍٓىٽ ح ٛڀً ح ٫ڀُه وآٿه وٓڀڂ ڃخ ٷ٠ً ره ٫ڀٍ ٫ڀُه حٿٔٗځ.

 .485 -481ٙ، 8ؽ، حْكټخځ، َن٨َ حؽبخىٌ وبني رن حغبٔ 

، 1ؽ، حؼبٔني، ؛ وحرن كنزپ485 -481ٙ، 8ؽ، حْكټخځ، حؽبخىٌ وبني رن حغبٔ  (8)

آٿـه وٓـڀڂ ٫نـي ڃٸـخځ     حٿظٸىح ره ٛڀً ح ٫ڀُـه و أ ڂ وٍى كُغ ، 574ٍٷڂ ، 877ٙ

 ويف كـش حٿىىح٩ حٿٔنش حٿ٬خَٗس.، وًٿٺ ٖ َظؤطً اٖ يف ڃټش، ارَحهُڂ



 

-84- 

 ٗځـــيٍ حٔٓـــض )٩( يف ٛـــپ حٿزُــن وأهـــحٿُڄ

 
، مث ٻــخڅ َــؤيت ٫ڀُــخ ٫ڀُــه حٿٔــٗځ ٳ٬ُڀاڄــه حٿٸــَآڅ ، أ٫ڀــن آــٗڃه

 .وىبرب  رَ٘حث٪ حٔٓٗځ

ح   كَرــخ ، حٿـيوٍ حٍٔٗـخىٌ وحٿٸ٠ــخثٍ حؼبظڄُ ـِ وحْىح  حعبُـي    هٌـ

رخٟٔـخٳش ا  حْهـٗٵ حٿ٨٬ُڄـش حٿـ  ٻـخڅ ٫ڀُهـخ       ، وى٫ىس وٷ٠خ ً

ٖ ڃــن  ، ٫نـي حغبــَد ڃــ٪ أ٫يحثـه   كُــغ ٻــخڅ َــَُىُّ ڃـخ َؤهـٌـ  حعبـُـ

ــٶ ڃ٬هــڂ  ، ووبٴــ٦ كَڃظــهڂ ، أڃــىحٽ أنــخّ  ڃٔــخؼب   وٻــخڅ ٤َز 

   ٌ ــخ يف أهــ ــه حٿ٬ڀُ ــخىة حٔٓــٗځ وڃُؼخيڀ ، حٿٜــيٷخص وحٿَٳــٶ هبــڂ   ڃز

هڂ  رخٟٔـــخٳش ا  ڃـــخ ٻخنـــض طـــَر٤هڂ رؤٓـــَطه     ، وحٔكٔـــخڅ اٿــُـ

أىَّي ٻپ ًٿـٺ ا  ٗـٰٲ حٿُڄنُـ      ؛حؽبخ ُش ڃن ٫ٗٷخص ٷييبش

 ره. -حٿٌَن ٫َٳى -

ح حٻَس حٿ٘ــ٬زُش حٿُڄنُــش ك٠ــىٍح ٷىَــخ و٣خٯُــخ    ؽبـٌـ ٓـــ ڀض حٿـٌـ

ڄن      وٖ ُحٽ حٿنــــخّ ، ٿٕڃـــخځ ٫ڀــٍـ يف ڃنـــخ٣ٶ ـبظڀٴــــش ڃـــن حٿــُـ

٫ـــ   ٳڄنـــهخ ڃـــؼٗ، ڃنـــخ٣ٶ و٫ُىنـــخ وآرـــخٍح وآػـــخٍح اٿُـــه  َنٔـــزىڅ

                                                           
 .114 -118ٙ، 1ؽ، حٿ٤زٸخص حٿټربي، حرن ٬ٓي (1)

 .811ٙ، 1ؽ، حٿ٤زٸخص حٿټربي، حرن ٬ٓي (8)
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ح   وضبخځ ٫ڀٍ، وَٟرش ٫ڀٍ، ٫ڀٍ وصبُ٪ ڃخ أ٣ڀٶ ٫ڀُهخ هٌـ

ٍ  )أٌ ، حٖٓــڂ  ِـــڂ رــخػبىل حٿــىٳىل   (٫ــ  ٫ڀــ َ ، طظَّٔ ، وحؼبــخ  حٿَِٰـــ

ٍ ، وحٿظَرـــش حػبٜـــزش ، وهــٍـ ط٬ټــْـ طـــربُّٹ  حٿُڄنــُـ  رخٔڃـــخځ ٫ڀـــ

 ٗ ـُـ ــخٍ   ىٿ ــخ وح٫ظز ــخ  ٿڀوــىل وح و٫نىحن ــش وحٿنڄ ٻڄــخ ، وحٿٜــلش ٿربٻ

ــخ٣ٶ ٻــؼىلس      ( يف ڃن ـْـ طٔــڄُش )ٟــَرش ٫ڀـٍـ ٿٺ و، ط٬ټ ؽ ٻـٌـ )ىٍت

هىحٍٵ حٿ٘ـخ٫ش وحٿز٤ىٿـش حٿـ  ٻـخڅ ٫ڀُهـخ حٔڃـخځ ٫ڀٍـ       ، (٫ڀٍ

 ٫ڀُه حٿٔٗځ يف و٫ٍ حٿُڄنُ .

، يف هتخڃش كُغ ح٫ظَٟه أهڀهخ و٫ٸَوح رٰڀظـه ( حؼب٬ٸَ)وهنخٹ 

ــ، ٬ٸــَ(ٳٔــڄٍ حؼبىٟــ٪ )حؼب، ٍٯزــش يف رٸخثــه ٿــيَهڂ ي أنــه و َخٻڄــخ َُ

                                                           
وٷـي  ، وٻٌٿٺ يف أ٫ڀً وحىٌ حػبخٍى يف أٍكذ، ربض ڃيَنش كـش ٫ڀً حٿ٤ََٶ حٿ٬خځ( 1)

وٷي ٻخنض دبُخههخ ، ڃنهخ ٷُپ انه ڃظ٬ڄ ي يف طٰىََ ڃخثهخ وؿٴخٳهخ طٔزذ كٴٌَ ٷََذٌ

 حغبخٍس حٿ٤ز٬ُُش ڃٸٜيح ٿٗٓظ٘ٴخ . 

وٻــٌٿٺ هنــخٹ ، ٻڄــخ هــى حغبــخٽ يف ًٿــٺ حٿٴڀــٶ حٿ٬ـُــذ يف وحىٌ ٟــهَ يف نبــيحڅ   (8)

 َٟرش ٫ڀٍ يف ريحَش كيوى حؼبهَس ڃن ؿهش ٫ُڄخڅ.

 .1147ٙ، 8ڃؾ، ڃ٬ـڂ حٿزڀيحڅ وحٿٸزخثپ حٿُڄنُش، حؼبٸلٴٍ

ٖ ، ًڃــخٍ، يف آنــْ( 4) ، ويف حعبزَِــش ڃــن حغبـََــش ، اد، ويف رــ  ٓــخمل ڃيَََــش كزــُ

 وٯىلهخ.، ٫ڄَحڅ، ويف رڀيس ٯ٘ڂ يف كخٗي، حٿ٠خٿ٪، ويف ؿنىد ڃيَنش ؿنُب، ط٬ِ

 .519-518ٙ، 1ڃؾ، ڃ٬ـڂ حٿزڀيحڅ وحٿٸزخثپ حٿُڄنُش، حؼبٸلٴٍ

 .ؿبخٳ٨ش كـش، ڃيَََش حؼبَٰرشيف  ؿزڀ ر  ( نٴٶ 1)
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وهـٍـ ، وٛــپ ٫ــيڅ أرــ  وأنــه ه٤ــذ ٫ڀـًـ ڃنربهــخ ه٤زــش رڀُٰــش

ش   صب٬ُخ ط٬ټْ حغبخٿش حٿىؿيحنُش ْهپ حٿُڄن ذبخ  هٌ  حٿ٘وُٜـ

وٛــخٍص حْمبــىًؽ حجملٔ ــي ، حٿــ  وٿــ٪ حٿنــخّ هبــخ ٷــييبخ وكــيَؼخ

 ٿڀ٘ـخ٫ش وحٿٸ٠خ  حٿ٬خىٽ وحؼبٔخوحس.

څ حٿٸَآڅ حٿټَمي أػـ   أ حؼب٬َوٱ أ٠َخؿخنذ آهَ ٳبڅ ڃن ڃن 

يف ٻڄـخ  ، ٫ڀً أهپ حٿُڄن ٻڄخ طٴٔـَ ًٿـٺ ٍوحَـخص كيَؼُـش ڃىحٻزـش     

ــه ط٬ــخ      ووةُّ َ ووَ  ﴿طٴٔــىل ٷىٿ ََُىل  ٍق  وو َِ ُبُيف ُق َب َو ووبُيحق
ُ ُق ِق وَُمووَفمُّ  َفَسووَفَ  َأووَ هلُل ا

وووو  َو َ َ َ
ُ
واَل ُي َ ووووبُ ُ  اِ َُُلوووو ق َق أَي  َُ

فُ اُّ َ ووووَ  اَلَجوووُو ََُ ووووى   ََ
قووووَننُي ُ ُفقفاَل َلَفنَيووووَة اَْل

هڂ     وٍىص أكخىَغ ٻڄخ، [44املُئو ا ]﴾آلئُبُّ  ٻؼىلس وڃ٘ـظهَس طـؼ  ٫ڀُـ

ووٍىص ڃنخٓــزخص أػــ  ٳُهــخ ٍٓــىٽ ح ٫ڀـًـ ، رخٔيبــخڅ وحغبټڄــش

هڂ     ڄن ڃؼــپ )نبــيحڅ( كُــغ ٷــخٽ ٳـُـ ٷزخثــپ هخٛــش ڃــن أهــپ حٿـُـ

ــڂ حغبـٍـ نبــيحڅ   َ  ، )ن٬ ــخ أٓــ٫َهخ ا  حٿنٜــ ـًـ  ، ڃ وأٛــربهخ ٫ڀ

وهـٍـ ، نــخ  هخٛــخ ٫ڀـًـ ٷزُڀــش )حٿنوــ٪( ٻڄــخ أػــ  ػ، حعبهــي(

ُش ٬َىى اٿُهخ ڃخٿـٺ حْٗـظَ أكـي أ٨٫ـڂ ٷـخىس حٔڃـخځ        ٷزُڀش ڃٌكـت

                                                           
 .46ٙ، ڃزلغ  حٿُڄن يف ٫هي حٿىٖس، حٿټٴخَش وح٫ٔٗځ، حػبٍِؿٍ (1)

 .411ٙ، 1ؽ، حٿ٤زٸخص حٿټربي، حرن ٬ٓي (8)

 ڃٔخٻنهخ يف حٿز٠ُخ  كخٿُخ. (4)
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وٿ٨٬ُڂ ًٿـٺ حٿؼنـخ  سبـ  حٿٜـلخيب ٫زـيح      ، ٫ڀٍ ٫ڀُه حٿٔٗځ

 .رن ڃ٬ٔىى ٍحوٌ ًٿٺ حٿؼنخ  أنه ٍؿپ لب٬ٍ

َزيو أڅ ظب٬ش ٫ڀٍ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ وأهٗٷـه وٷُڄـه حنظ٘ـَص يف      

ڄن؛ و  ح ٻـخڅ أكـي أٓـزخد سبـَى أهـپ ك٠ـَڃىص ٫ڀًـ         أهپ حٿُـ ؽبٌـ

طىيل أيب رټَ ٿٓڃَ هـى ح٫ٖظـَحٝ رټـىڅ ٫ڀٍـ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ هـى        

 .وحٿظٔخإٽ ٫ن ٓزذ اٷٜخثه ڃن حغبټڂ، حْكٶ رخػبٗٳش

ُ السالو بعد وفاة  الينييوٌ ُ وسله رسول اهلل   واإلماو علي علي ُ وآل  صلى اهلل علي

ه وآٿــه وٓــڀڂ رــخٿَٳُٶ   ٫نــي غبــخٵ ٍٓــىٽ ح ٛــڀً ح ٫ڀُــ    

ح٫ْڀً ػزظض ٷزُڀش نبيحڅ حٿ  ىهپ ٻؼىل ڃنـهخ يف حٔٓـٗځ ٫ڀًـ    

َن      ، َي حٔڃخځ ٫ڀٍـ رـن أيب ٣خٿـذ    ٿٺ ٳ٬ڀـض ٷزُڀـش ضبـىل حٿٌـ وٻٌـ

ڂ ٫ڀــًـ َـــي ڃ٬ـــخً رـــن ؿزـــپ  وٗـــخ  حن أڅ َظلـــََّٹ  ، طڀٸ ـــىح حٿظ٬ڀــُـ

   ّ ، حٿُڄــخنُىڅ رؤهــخٿُهڂ طڀزُــش ٿــيح٫ٍ حعبهــخى ٟــي حٿــَوځ وحٿٴــَ

ٻظخثذُ حٿٴظىكخص رظَطُذ  ٷةز ڀٍ ٫ٔټٌَ يف ڃيڅ  ٷييبـش   وٷي نِٿةضخ

 وؿيَيس يف حٿ٬َحٵ وحٿ٘خځ وڃَٜ.

                                                           
 .111ٙ، 8ؽ، ٳظق حٿزخٌٍ، حرن كـَ (1)

 .18ٙ، 1ؽ، ٻظخد حٿٴظىف، حرن أ٫ؼڂ حٿټىيف (8)
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كتؾ وٻنـيس     يف حٿټىٳش نِٿض أ٫يحىٌ ٻزىلس ڃن ٷزخثپ نبـيحڅ وڃٌـ

وٿټــن أ٠َــخ رخنــذ ، حٿــ  ؽبــخ ٫ٗٷــش أٻؼـَـ حٿظٜــخٷخ رخٔڃــخځ ٫ڀـٍـ

وٷي طٴ٘ ـض يف هٌـ  حؼبـيڅ    ، ٷزخثپ ط٬ىى ا  أٛىٽ قبيَش وكـخَُش

ڃَُّ ڃــن ر٬ـٞـ حؼبوخٿٴــخص حؼبخٿُــش وحٔىحٍَــش حٿــ   حعب يَــيس ٍوفُ حٿظـٌـ

وحٿـ  ٍأوح ٳُهـخ   ، ٓخىص يف ٫هـي حػبڀُٴـش حٿؼخٿـغ ٫ؼڄـخڅ رـن ٫ٴـخڅ      

ٳلـيع ڃـخ كـيع مث رـخَ٪ حٿنـخّ      ، ـبخٿٴش ٿڀڄزخىة حٿ  آڃنـىح هبـخ  

 حٔڃخځ ٫ڀُخ ٫ڀُه حٿٔٗځ.

ــپ يف أكــي أوؿههــخ ٛــَح٫خ       ووٷ٬ــض ڃ٬َٻــش حعبڄــپ وحٿــ  سبؼ 

ورُ نخ ر  أوٿجٺ حٿٌَن طَ٘ رىح كذ حؼبزخىة حٔٓـٗڃُش يف   لخوحٟ

ٳض هبـڂ     ، حؼبٔخوحس وحٿ٬يحٿش حٖؿظڄخ٫ُش َن ٷٌـ وٻٌٿٺ حٿٴٸـَح  حٿٌـ

ــ  ٓــڀټهخ       ــش يف حٔٓــٗځ وحٿ ــ٪ حؼبــخٽ كٔــذ حْٷيڃُ ُٓخٓــشخي طىَُ

حػبڀُٴــش حٿؼــخ  ٫ڄـــَ رــن حػب٤ــخد وأٷََّهـــخ حٿؼخٿــغ ٫ؼڄــخڅ رـــن       

، ٺ حٿُٔخٓش حؼبخٿُـش وحٖؿظڄخ٫ُـش  وأوٿجٺ حؼبٔظٴُيَن ڃن طڀ، ٫ٴخڅ

َن ر٬ــٞ ويبؼڀــهخ ، وهــڂ حٿ٤زٸــش حٿربؿىحَُــش ٻزــخٍ حٿٜــلخرش وحٿـٌـ

َظهــيَّى ڃٜــخغبةهڂ ووٟــ٬ هڂ   ٍأوح يف كټىڃــش حٔڃــخځ ٫ڀـٍـ ه٤ــَح  

ح نخٛـزى  حٿ٬ـيح      وأ٫ڀنـىح حٿظڄـَى   ، حٖؿظڄخ٫ٍ وحؼبخيل حؼبظڄُـِ؛ ؽبٌـ

 .أ٠َخ ٛٴ مث  ،ٳټخنض ڃ٬َٻش حعبڄپ، ٫ڀُه
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َّص حٔڃــخځ ٫ڀُــخحعبڄــپ ڃ٬َٻــش  ٫ڀُــه حٿٔــٗځ ا  طــَٹ  حٟــ٤خَي

حؼبيَنش ا  حٿټىٳش دبخ ٳُهخ ڃـن ٷزخثـپ يبنُـش ورؤ٫ـيحى ٻـؼىلس ڃـن       

كتؾ ڀ  نبــيحڅ وڃـٌـ ونبــخ ڃن٤ٸظــخڅ يبنُظــخڅ وٛــڀهڄخ ٫ڀـٍـ  ، ٷزـُـ

وٳُهڄـخ  ، ٫ڀُه حٿٔٗځ يف كُخس حٿَٓىٽ ٛڀً ح ٫ڀُه وآٿه وٓـڀڂ 

 .ٻؼىل ڃن أنٜخٍ 

ٍس حْو  أڅ حٿُڄنـُـ  ٻــ٨َهــَ ٿڀڄ٤ڀــ٪ و خنىح كخٟــََن يف حٿزـٌـ

ـٍـ يف حٿٜــلخرش    ــخځ ٫ڀ ٬ش حٔڃ ــه يف  ، ٿ٘ـُـ ــخطڀ  ڃ٬ ــخٍٹ ويف حؼبٸ ڃ٬

 وحٿنهَوحڅ. ،وٛٴ  ،حعبڄپ

ڃنـهڂ  ، نٴـَح  41رپ ورڀٮ ٫يى ٫ڄخٿه ٫ڀُه حٿٔٗځ ڃن حٿُڄنُـ   

، نٴـَح  81رُنڄخ ٳٸ٢ رڀٮ ٫ـيى حٿزنحٍَـ    ، نٴَح ڃن حْنٜخٍ 18

حٔىحٍَــش وحغب٠ــخٍَش ٿٕنٔــخڅ وهــى أڃــَ ٿــه ىٖٿظــه ٫ڀـًـ حػبڀٴُــش  

ڄ   وڃظخنــش حٿــَوحر٢ ، ٻڄــخ َــيٽ ٫ڀـًـ ػٸظــه ٫ڀُـه حٿٔــٗځ هبــڂ ، حٿُـ

 حٖؿظڄخ٫ُش حٿ  ذبڄ٬ه واَخهڂ.حٿٴټََش و

َن أرڀـىح ڃ٬ـه          وڃن حؼب٬َوٱ أنـه ٫ڀُـه حٿٔـٗځ طـى ؽ نبـيحڅ حٿٌـ

ــٗ  كٔـــنخ يف حعبهـــخى وحٿنٜـــَس يف ٛـــٴ  ٳڄـــيكهڂ رظڀـــٺ        رـ

                                                           
 .65ٙ، ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ ىوٍ حٿٸزخثپ حٿُڄنُش يف نَٜس أهپ حٿزُض، ؾبهىٽ (1)
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ِحٽ طخؿخ ٫ڀً ٍإوٓـهڂ؛ كُـغ   حٿٸُٜيس حٿ٬ٜڄخ  حٿ  ٧ڀض وٖ ط

ــي ىح أكُــخ   نبــيحڅ وڃآػَ هــخ     ــىٽ ڃ٬ ــخٹ ٷظــخٽ    ، َٸ ــىځ ٷخطڀــض هن َ

    وڃئٻيح أ ڂ وبزىڅ حٿنهللَّ وٍه٤ه ، حْر٤خٽ

٩ رخٿٸنــــــــخ   ـَـ ــپ طٸــــــ ــض حػبُــــــ ــــــ ٍَأ  وؼبــــــــخ 

 

 

  ٍ ــ ٍ ىوحڃــــــــ َ حٿنلــــــــــى ٓــــــــــهخ ضبــــــــــ  ٳىٍح

ــذ     ٩ ووبٜــ ـٗـ ــي يف حٿټــ ــن هنــ  ونــــخىي حرــ

 

 

ٌحځ   ــ ٍ ؿـــــــــ ــ ــڂ وكـــــــــ  وٻنـــــــــــيس يف ػبـــــــــ

ــيح  ڄَّڄخـــــــضُ نبـــــ ــڂُ ُط ــڂُ هُـــــ ٌَن هُـــــ ــ  څة حٿـــــ

  

 

   ٍ ــهخڃ ــــــــ ٌَ ؿُــــــــــن  ٓو ــ ًح نــــــــــخد أڃــــــــ  ا

ــضُ ٳـــــــــُهڂ ى٫ـــــــــىس ٳؤؿـــــــــخر       ٳنخىَـــــــ

  

 

ُّ ڃــــــــن نبــــــــيحڅ ٯــــــــىل ٿجــــــــخځ    ٳــــــــىٍح

َود ر٬ـــــــِـ ٽ    ــــــــىح يف حغبـــــــ ُّ ٿُٔ ـىٍح  ٳــــــ

 

 

ــــــــزخځ  َ ٗو ــخٻ ــــــ ً ڃــــــــنٗ   ٯــــــــيحس حٿــــــــىٯ

ُـــــڂ  حؼب٤ـــــخ٫ ِ رـــــخٿٸ    كـــــذ  ح٘ٿ  وڃـــــن ٍأ

 

 

ــــــــــــخځ  ٪ َو ــــــــــــُز ُهــــــــــــڂ  وأكُــــــــــــخ  حٔٿ  ٍو
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 ً ــ ْر٤ـــــــخٽ ىب٘ـــــ ــش ح  ڃٜـــــــخؽبخ ووحى٫ـــــ

 

 

ــٲ كٔــــــــــخځ    ٻــــــــ ــٸُپ يف ْح ــــــــ ــپٛ   رټــــــــ

   ّ ـٍـ  ٷــــــي أطــــــظ  ٳــــــىٍح  وڃــــــن ٻــــــپ كــــ

 

 

َحځ     ــ ُّ ٻــــــــ ــــــــــخ ِ ٌأ ــيي حؽبـُ َحځٌ ٿــــــــ ــ  ٻــــــــ

ــش ڃخؿــــــــيٌ     ٍ حغبٸُٸــــــ ـخڃ  َٸــــــــىىُهڂُ كـــــــ

 

 

ميُ ؿبـــــــخڃٍ  ْ وحٿټــــــَـ ــُ يُ رـــــــنُ ٷـــــ  ٓـــــــ٬ُ

ــــــــــ   و٫ ٠ــــــــــذ   ُىَ   زبخٿــــــــــه رټــــــــــپٍ 

 

 

َحځ     ـــــــــُپ ٫ـــــــــ ـىحځٓ  ٷــــــــ ًح حهظڀـــــــــٲ ْح  ا

ـخ      هـــ َ نٍخ ــ٤ڀىح كــــ ــ ـخ وٛح ــــىح ٿ٨خهـــ  ٳوٟخ

 

 

ــيحځ   د ڃــــــــ ـــــــــَـ  ٻــــــــــؤ ڂُ يف حؽبــــــــــُؾٗ 

ي ح نبـــــــيحڅ حعبنـــــــخڅ ٳـــــــب ڂ    ؿــــــِـ

 

 

ـخځ      ـىځ ظبــــــ ــــــ ـخځ حٿ٬ـــــــيح يف ٻـــــــپَ   ظبــــــ

ٳهـــــخ    ــي حهٗظ ـــــخصُ ٫نـــ ََح ـَـ ٱُ حٿ ــڂ ط٬ُخـــ  ؽبـــ

 

 

ّ ٻـــــــــپ  غبـــــــــخځ    وهـــــــــڂ رـــــــــيأوح ٿڀنـــــــــخ

                                                            
 ڃن أظبخ  وأوٛخٱ حٿُٔىٱ حُْٛڀش.، وحٿ٠٬ذ، حٿَىَ  (1)
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ه٤ــــــــــه    ٍؿــــــــــخٽٌ وبزــــــــــىڅ حٿــــــــــنهلل ٍو

 

 

ـــــــخځ    َ ٯـــــــىل َأ ــيه ـــــــخٿٲٌ يف حٿـــــ ــڂٓ   ؽبـــــ

ُىٱُ ٻؤ ــــــــــخ  ــــــــــ َونخ وحٔٿ ــــــــــ  هــــــــــڂُ ٜن

 

 

  ً ــ ــٶٌ طڀ٨ ــــــــ ََــــــــ ـخځ  ك  يف ه٘ــــــــــُڂ ػخيڄـــــــــ

َنــــــــــهخ   ٵٌ وىَــــــــــنٌ َِ  ؽبڄـــــــــيحڅة أهـــــــــٗـ

 

 

ــيُّ هٜــــــــــخځ    ًح ٿىٷــــــــــىح وكــــــــ ٌّ ا  ورــــــــــؤ

ــيس    ــيَغ وقبـــــ ــيٵٌ يف حغبـــــ ـــــ ــيو ٛو  وؿـــــ

 

 

ځ   ًح ٷـــــــــــخٿىح و٣ُـــــــــــذُ ٻــــــــــٗـ  و٫ڀـــــــــــڂٌ ا

ً رـــــــخدِ ؿنـــــــش     ٳڀـــــــى ٻنـــــــضُ رىحرـــــــخ ٫ڀـــــــ

 

 

ځ    ـٗـ ــــــــ ــيحڅة حىهڀــــــــــىح ٔر ــضُ ؽبڄــــــــ  ٿٸڀــــــــ

 
ــخثٗ   هڂ ٷـ ـُـ ــ  ٫ڀـ ــخ أػـ ـٍـ    ٻڄـ ــظڂ ى٫ٍـ ــيحڅ أنـ ــَ نبـ ــخ ڃ٬٘ـ   )َـ

ٳٸــخٽ ، وڃــخ أؿزــظڂخ ٯــىل  (، وڃــخ نٜــَ  اٖ ح  وٍٓــىٿةه ،وٍؿبـٍـ

ْ وَُــخىُ رــن ٻ٬ــذ حٍْكــهلل  )أؿزنــخ ح وٍٓــىٿه  ، ٓــ٬ُيُ رــن ٷـُـ

ْ     ، ونَٜنخ ح  وٍٓـىٿةه مث اَـخٹ  ، وأؿزنخٹ وٷخطڀنـخ ڃ٬ـٺ ڃـن ٿُـ

ٌ أػـخٍ ٯـىلس ٫ـخڃَ رــن          ، ڃؼڀـٺ  ٳـخٍځ رنـخ كُـغ ٗـجض (؛ حْڃـَ حٿٌـ
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وٷخٽ  َخ أڃـىل حؼبـئڃن  اًح   ٳٸخځ ، وهى ٳخٍّ حٿٸىځ، ٷُْ حٿ٬زيٌ

ٳٸــخٽ ، ٳبنــخ َــيحٹ وؿنخكُــٺ، ٍُڃخــض  هبڄــيحڅ أڃــَح ٳخؿ٬ڀنــخ ڃ٬هــڂ

  ) ٴٍ وٷىٓـٍـ ْ ٓـُـ ٳَؿــ٪ هبــخ ، ٫ڀُــه حٿٔــٗځ  )وأنــظڂ ٫زــي  حٿٸـُـ

 .حٿ٬زيٌ ا  ٷىڃه

ورخٿ٬ىىس ا  حٿُڄن ٳبنه ڃن حؼبئٻ ي أڅ ٻؼىلح ڃن أهڀهخ ٻـخنىح ٷـي   

نـخ ٖ نټـخى قبـي اٖ حٿٸڀُـپ     وَـيٿنخ ٫ڀًـ ًٿـٺ أن   ، ًهزىح يف حٿٴخرب 

وڅ    ڃن أهپ حٿُڄن حْٛڀُ  فبن ٻخڅ ؽبڂ ىوٍ ٫ڀڄٍ ٍحثـي يف حٿٸَـ

ح حجملــخٽ حْرنــخ ، حْو  ٳٸــي صبــ٪ ، رُنڄــخ ًهــذ رخٿٴ٠ــپ يف هـٌـ

ُٗونخ حٿيٻظىٍ نِحٍ حغبـيَؼٍ ڃ٬ڀىڃـخص  ٫ـن أهـپ حٿ٬ڀـڂ يف ٛـن٬خ        

وڅ حْو      ـَـ ٽ حٿٸ ــش هـٗـ ــخ 81ٿُـــي رٜــىٍس طٸََزُ ــهڂ ، ٫خؼب  41ڃن

حى ، أرنخوَــخ َٖ، وهــىٖڅ، ووحكــي ٿټــپ ڃــن ڃـَـ ، وحُْى، وٻنخنــش، وٷـَـ

ورٸُـش حْظبـخ  مل َُنٔ ـزىح    ، وحػنـخڅ ڃـن ضبـىل   ، وطبٔش ڃن حؼبـىحيل 

 . وڃ٨٬ڄهڂ طىٳىح يف حٿٸَڅ حٿؼخ  حؽبـٌَ، ا  أٌ ؿهش أو ٷزُڀش

                                                           
 .41ٙ، حٿظلٲ َٗف حٿِٿٲ، ؛ وحؼبئَي147ٌٙ، وٷ٬ش ٛٴ ، حؼبنٸٌَ (1)

كُغ طى٣نىح حٿُڄن ڃنٌ هَوؿهڂ ڃـ٪ ٓـُٲ رـن    ، هڂ أرنخ  حٿُڄنُخص ڃن آرخ  ٳخيَّ (8)

 ًٌ َِڅ ٿ٤َى حْكزخٕ.

٬ڀــڂ يف ٛــن٬خ  وىوٍهــڂ يف حغبَٻــش حٿ٬ڀڄُــش يف حٿــُڄن يف   ڃٸخٿــش  أهــپ حٿ، حغبــيَؼٍ (4)

 .61- 61ٙ، 8ڃؾ، ٻظخد ٛن٬خ  حٿظخٍَن وحغب٠خٍس، حٿٸَوڅ حْو 
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ڄن      ڃؼــپ حٓــظجؼخٍ  ٻــخڅ ٫ڀـًـ أڅ حٓــظجؼخٍ حْرنــخ  رــخٿ٬ڀڂ يف حٿـُـ

 – حْڃٜــخٍ حْهــَي؛ ٿټــىڅ حٿ٬ــَيب حٿٜــََق      حؼبــىحيل رــخٿ٬ڀڂ يف 

رُنڄـخ  ، ٻـخڅ ڃُؼز ظـخ يف ىَـىحڅ حعبنـي     -حبٔذ حٔؿـَح حص حْڃىَـش   

، ٫ڀـًـ حؼبٔــڀڄ  ڃــن أٛــپ ٯــىل ٫ــَيب  ض حعبنيَــش ؿب٨ــىٍس ٻخنــ

ــش        ــخص ڃــن ٯــىل حٿ٬ــَد كَڃخ ــخ ڃــن حعبنيَ ــٺ حٿٴج ــض طڀ ٳ٬ىٟ 

وحٿـ  طظ٠ـڄن   ، رخٖذبخ  كبى حٿ٬ڀىځ حٿ٫َُ٘ش ٻخغبيَغ وحٿٔـىلس 

ؼبزيأ حٔٓٗڃٍ حٿ٬خىٽ حٿٌٌ ٖ َٴَ ٵ يف حغبٸىٵ وحٿىحؿزـخص رـ    ح

 حٿ٬َد وٯىل حٿ٬َد.

ش       -اًڅ هٌح حْڃَ ؿ٬پ حْرنخ   َن ڃـن أٛـىٽ  ٳخٍُٓـ وهـڂ حٿٌـ

وڅ ىوٍح ؿُـيح يف ىٍحٓـش حٿ٬ڀـڂ     –وأڃهخص يبنُش  وٷـي ضبـپ   ، َنٴاٌـ

وأٛـزلىح  ، ٻـؼىلٌ ڃـن ٫ڀڄـخثهڂ حٿـَوف حٿُڄنُـش ونـخٳلىح ڃـن أؿڀـهخ        

٪ طٰڀٰـپ      ، نٴٔهڂ يف حٿُڄخنُ ٬َيُّوڅ أ وڃـ٪ ًٿـٺ قبـي أڅ حٿظُ٘ـ

ٲ حٔڃــخځ ٫ڀُــ، يف أوٓــخ٣هڂ  خٳهـٌـ  أځ ٓــ٬ُي رنــضُ رُــٍُِخؽ طٔظ٠ـُـ

وك  َؤيت حٿ٤خٯُش رَُٔ رن أ٣ٍـؤس أَـخځ هٗٳـش أڃـىل     ، ٻڄخ طٸيځ

حؼبــئڃن  ا  ٛــن٬خ  َٔــظوَؽ وٿــيٌ ٫خڃڀــه ٫زُــيح رــن ٫زــخّ 

                                                           
 .156ٙ، طخٍَن ٛن٬خ ، حٿَحٌُ (1)
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حب هڄخ رٔـټ  حغبٸـي وؿنــى     څ حٿ٤ُٰـخڅ رـ  َــيٌ   ڃـن ٫نـيهخ ٿُـٌـ

ــش   ــيحڅ حغبخٍػُـ ــش ٫زيحؼبـ ــش حرنـ ــخ حٿُڄخنُـ ــهُ  ، أڃهڄـ ــخ حٿىٿةـ ــظزيَّ هبـ ٳخٓـ

ــن٬خ   ، وحعبنــــىڅخي ٫ڀُهڄــــخ ــِحٽ ڃَٷــــينبخ ڃ٬َوٳــــخ يف ٛــ وٖ َــ

 دبٔـي حٿ٘هُيَن حٿٌٌ ر  رخظبهڄخ.  

رق كـىحيل     ٻـخنىح  ، أرنخوَـخ  71ومل َټٲ رَٔح ًٿٺ كت ٷـخځ رٌـ

ڀً أ ڂ ٻـخنىح ڃـن أوٿُـخ     وٳُه ڃئَٗ ٫، ٷي كخوٿىح حٿظ٘ٴ٪ ؽبڂ

٫ڀٍ ٫ڀُه حٿٔٗځ؛ ْڅ ڃهڄش رَٔ حٿ  ٻخيڀاٲ  هبـخ ڃـن ٷزـپ ڃ٬خوَـش     

وٷي نٴ ٌـ ؾبـخٍُ  ٟـيهڂ ٳٸظـپ ڃنـهڂ      ، هى طظزُّ٪ ٬ُٗش ٫ڀٍ وٷظڀهڂ

ورـخ٫هن  ، رپ وأٯخٍ ٫ڀً ٷزخثـپ ڃـن نبـيحڅ وٓـم نٔـخ هڂ     ، أخيڃ ڄخ

 .  ٳټخينَّ أوٽة ٓهلل  ؼبٔڀڄخص يف حٔٓٗځ، يف حْٓىحٵ

                                                           
 ٸىٽ  ٳټخنض طن٘ينبخ يف حْٓىحٵ وحؼبىحٓڂ وطن٘ي حٿ٬َ٘ ٳظهُڂ ٫ڀً وؿههخ وط (1)

 رـبر   حٿڀـٌَن نبـخ    هخ ڃـن أكـَّْ  

 

 ٨ً ٫نـهڄخ حٿٜـيٱ  ٻخٿيٍط  ط٘ 

 رـبر   حٿڀـٌةَن نبـخ    هخ ڃـن أكـَّْ   

 

ــهلل حٿُـــــىځ      ظب٬ـــــٍ و٫ٸڀـــــٍ ٳٸڀـــ

 ڃِىهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٲ

 

ڃـــخ   ضُٷدَح وڃـــخ ٛـــيَّ  ٔخـــ رُ ضُػدي كُـــ

 ٫ُڄــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىح

 

ــن حٔمث حٿـــــٌٌ      ــن ٷزڀـــــهڂ وڃـــ ڃـــ

 حٷظَٳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىح 

 

ــش    ــ   ڃَُهٴ ــً وىؿــٍ ار  أكبــً ٫ڀ

 

 ڃ٘ــــلىًس وٻــــٌحٹ حٔمث َٸظــــَٱ 

 .178ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، ؛ وحعبني161ٌٙ، 1ؽ، حٖٓظ٬ُخد، حرن ٫زيحٿرب 

 .87 -86ٙ، ٷَس حٿ٬ُىڅ، حرن حٿيَز٪ (8)

 .178ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، ؛ وحعبني161ٌٙ، 1ؽ، حٖٓظ٬ُخد، حرن ٫زيحٿرب (4)
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ــش ٿزُ  ويف ٖ ڃ٬خوَ ڄن     ذبُـُـ ـُـ ـٍـ يف حٿ ٬ش ٫ڀ ــپ ٗـُـ ٔــَ وأڃــَ  رٸظ

ٿٕڃـخځ ٫ڀٍـ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ     وأطزخ٩  ڃـىحٿ   ىٖٿش ٫ڀً وؿىى ؿبز  

وا٬ٟخٱ ٷـىس أڃـىل   ، أٍحى ڃ٬خوَش حٖنظٸخځ ڃنه رٸظڀهڂ وڃٗكٸظهڂ

     ٌ وٳُــه ڃــخ  ، حؼبــئڃن  ٫ڀُــه حٿٔــٗځ حٿ٬ٔــټََش وـبِونــه حٿز٘ــَ

ڄن واڃـخڃهڂ   حٿ٠ى  ٫ڀً ڃظخنش حٿ٬ٗٷش ر ٢خيڀأ َُ   حٿُڄنُ  يف حٿُـ

وٿ٬ڀه أٍحى أڅ َنظٸڂ ڃـن ر٤ـىٖص نبـيحڅ حٿ٬ـَحٵ     ، ٫ڀٍ يف حٿ٬َحٵ

 يف نبيحڅ حٿُڄن.

ځ ؿبزُـه هـئٖ        رـپ أٍٓـپ   ، مل ىبٌخيٽ أڃـىلُ حؼبـئڃن  ٫ڀُـه حٿٔٗـ

ٌ ٳـَـ      ؿُ٘ــخ رٸُــخىس ؿخٍَــش رــن ٷيحڃــش حٿٔــ٬يٌ ؼب٤ــخٍىس رٔـَـ حٿـٌـ

ڄن أوٿجـٺ حؼبظڄـخٿج    وأى د ؿخٍَش يف حٿـُ ، كُنڄخ ظب٪ رٸيوځ ؿخٍَش

 .ڃن حٿٌَن َٔظلٸىڅ حٿٸٜخٙ دبخ حٍطټزىح ڃن ؿَحثڂ

ورخٿ٬ىىس ا  حْرنخ  ٳبڅ هنخٹ ٷىڃخ يف ٛن٬خ  ڃن ًٍَش أهٍـ  

ٍ   ، وهى ٫زـيحٿَضبن رـن رُـٍُِؽ   ، أځ ٬ُٓي ٬ ، ٬ََٳـىڅ رـز  حٿُ٘ـ

                                                           
ونـٚ رؤنـه ٷظـپ    ، 88ٙ، ٷـَس حٿ٬ُـىڅ  ، وحرن حٿيَز٪، 174ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (1)

 ڃن َٔظلٶ حٿٸظپ ڃنهڂ ٳٸ٢.

 .94 -98ٙ 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (8)
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ــه        ــن أيب ٣خٿــذ ٫ڀُ ـٍـ ر ــش حٔڃــخځ ٫ڀ وهـٍـ نٔــزش ٷخىڃــش ڃــن ؿبز

َُـخى رـن ٳـىلوُ أنـه ٓـؤٽ حرـن ٫ڄـَ         وََوٌ أكـيهڂ وهـى  ، حٿٔٗځ

هڂ وٖ  )٫ـن طٔــڀُڂ حٿِٻـخس ا  أكــي حْڃـَح  ٳٸــخٽ      ٖ طُـِ ٻُا ن  اٿـُـ

وهـٍـ ٫زــخٍس واڅ ٻخنــض ٖ طنٔـــڂ وڃىحٷــٲ  حرــنِ ، (طٜــپا ڃ٬هــڂ

ـڄض رخؼبهخىنـش   ، ٫ڄَ ڃـن كټـخځ ٫ٜـَ  حٿ٤ٰـخس ٻَُِـي      ، وحٿـ  حطَّٔ

ٔڃــخځ ٫ڀـٍـ وٿټنــهخ ط٘ــىل ا  ر٬ــٞ حٿظ٬ــخٿُڂ حٿؼىٍَــش حٿــ  رؼهــخ ح  

ــَ وِِّؽ ؽبــخ  ، ٫ڀُــه حٿٔــٗځ يف أطزخ٫ــه وحٿــ  قبــي ڃــن حْرنــخ  ڃــن َُ

 ٫ڀً هٌح حٿنلى يف حٿُڄن.

 تالمذة اإلماو علي وىشز التشيع

ٍ  ٫ڀُـه حٿٔـٗځ ٻـؼىلٌ ڃـن حٿُڄنـُ  يف         طظڀڄٌ ٫ڀً حٔڃـخځ ٫ڀـ

وڃـن هٗؽبـڂ حنظ٘ـَ صخ    ، رٗىت حٿ٬َحٵ وڃن ٷزپ ًٿٺ يف حؼبيَنـش 

ــ    ــخىةُ حٔٓــٗځ حٿ ــٌٍِّ    ڃز ــخځُ ٫ڀ ــخ حٔڃ ــخىي رظ٤زُٸه ــهخ ، ن وضبڀ

وًحٵ حٿنـخّ يف  ،  حْثڄش ڃن أهڀه وٳ٠ـٗ ن حٿٜـلخرش وحٿظـخر٬   

ــَس حٿٸٜــىلس    ــٺ حٿٴظ ــه      -طڀ ــٍ ٫ڀُ ــخ حٔڃــخځ ٫ڀ ــ  كټــڂ ٳُه حٿ

                                                           
 .161ٙ، طخٍَن ٛن٬خ ، َحٌُحٿ (1)
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، و٨٫ڄش حٔٓٗځ، وكٗوس حؼبٔخوحس، ر َخى  حٿ٬يٽ -حٿٔٗځ حْڃش 

ــ٬ََش      ــخ يف ٗـ ــخ وٷَأوهـ ــخ ضبڀىهـ ــ  ٣خؼبـ ــخهُڂ حٿـ ــىح حؼبٴـ و٫خٗـ

ٍٯـڂ ڃـخ ضبڀظـه طڀـٺ حٿٴظـَس ڃـن ؿبـن        ، حٔٓٗځ كٸُٸش وحٷ٬ش

ــي أٛــزق ٫ڀُــه     ، وكــَود ط٘ــُذ ؽبىؽبــخ حٿىٿــيحڅ    ــه ٻــخڅ ٷ ٿټن

و ـپ ڃـن   ، حٿٔٗځ ڃيٍٓـش ٳټََـش و٫ڀڄُـش وحؿظڄخ٫ُـش ڃظڄُـِس     

 وحُىحىوح ره رٜىلس وهيي.، ٫ڀىڃه أطزخ٫ُه وؿبزى 

ٌ ؿـي  هبـخ ر٬ـي ٍكُڀـه ور٬ـ         ڄن؛ ڃـخ حٿٌـ ي ٯىل أڅ  ڃخ َهڄنخ هى حٿُـ

ٟـڄ هخ ا  كټىڃـش ڃ٬خوَـش حٿـ  ٫ڄتڀــض ٫ڀًـ كټـڂ حٿنـخّ ر٤ََٸــش        

ــخ       ځ سبخڃ ــه حٿٔـٗـ ـٍـ ٫ڀُ ــخځ ٫ڀ ــش حٔڃ ــٲ ٫ــن ٣ََٸ وط٠ــخهٍ ، زبظڀ

، وٿُْ ٳُهخ ڃن حٔٓٗځ اٖ ٫نىحنـه ، كټىڃخص حْرخ٣َس حٿزُِن٤ُ 

كُغ ، ورخٿظؤٻُي ٳبڅ نُٜذ حٿُڄن هى ًحطه نُٜذ حٿ٬٘ىد حْهَي

حٿُڄنُ  ٫ـن أهـپ حٿزُـض و٫ـن كـذ       كخوٽ حْڃىَىڅ يف حٿُڄن ار٬خى

 حٔڃخځ ٫ڀٍ رن أيب ٣خٿذ ٻڄخ ٳ٬ڀىح يف ٯىل  ڃن حٿزڀيحڅ. 

وٿټن ڃ٪ ًٿٺ ٳٸي وٳَ  ر٬ُخيُ حٿُڄن ٫ن حٿ٬خٛڄش حْڃىَـش ٳَٛـش   

وٻخنـض هنـخٹ ٷنـىحص    ، أٻؼَ ٿڀظلَٹ كىٽ أهپ حٿزُض وحٿظ٬ڀڂ ٿيَهڂ

حطٜخٽ ٻؼىلس طَر٤هڂ رخٔڃخځ حغبٔن وحغبٔ ؛ كُـغ ٓـټن أهـپ    
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ــىٍس حٿ ــش حؼبنـ ــؾ   ، زُـــض حؼبيَنـ ــڂ حغبـ ــىح رخٿنـــخّ يف ڃىحٓـ ــخ حٿظٸـ و٣خؼبـ

ح قبـي حرـن ٫زـخّ      َ٘ـىل ٫ڀًـ    -ٍٍٟـ ح ٫نـه    -وحٿَِخٍس؛ وؽبٌـ

ڄن ٫نــي ٷُخڃــه       ځ رــخٿظلَُّٹ كبــى حٿـُـ ــه حٿٔـٗـ حٔڃــخځ حغبٔــ  ٫ڀُ

٬ش ْرُـه       وهٍـ اٗـخٍس رٸـيٍ ڃـخ     ، رخٿؼىٍس ٟـي ََِـي؛ ٿټـىڅ أهڀـهخ ُٗـ

ځ أڅ ٿيَـه ڃـن     ٬َ  ٍٳ٠ُـهخ ڃـن ٷزـپ حٔڃـخځ حغبٔـ        ٫ڀُـه حٿٔٗـ

حٵ     ٳـبڅ ٿـيي حرـن ٫زـخّ     ، حؼب٬ڀىڃخص ر٘ؤڅ هُـخٍ  حؼبٴ٠ـپ وهـى حٿ٬َـ

٬هڂ؛ ٿټىنــه ٷ٤ــن ڃټــش    ڄن طزـُـ ن ط٘ـُـ ڃ٬ڀىڃــخص ڃهڄــش ؿــيح ٫ــن حٿـُـ

  ْ ڄخ ڃـن   ، وٻؼَـ أطزخ٫ـه و٣ٗرـه ٳُهـخ    ، وحنظٜذ ٳُهـخ ٿڀظـيٍَ وٖ ُٓـ

ؿَّق  ، وحٿٌَن ٣خؼبخ ٍر٤ظهڂ ٫ٗٷخصٌ ٫ڀڄُـش رـه  ، أهپ حٿُڄن  وڃـن حؼبَـ

 حٿنخّ ٳُهخ. وڃُىٽة أڅ هئٖ  نٸڀىح ٿه طىؿُّهخصت

ڄن   ، ٫خى ر٬ٞ طٗڃٌس حٔڃخځ ٫ڀٍ حٿٌَن طظڀڄٌوح ٫ڀُـه ا  حٿُـ

هخد اٿُهـخ        وٿيَنخ ر٬ٞ حْظبخ  حٿ  طـيٽ ٫ڀًـ أ ـڂ ٳ٠ ـڀىح حٿٌـ

ٌ ٻــخڅ يبــخٍّ  ٫ڀـًـ حغبـــخُ     وحٖرظ٬ــخى ٫ــن حٿ٠ــ٢ٰ حْڃــىٌ حٿـٌـ

 وحٿ٬َحٵ وربيَيح ٫ڀً حٿټىٳش.

ٍوي ٫ـن  ، َحلج ى   ر ب ه ي  ا ََد ي       ومه هؤالء ِحج   

وٷـي ٛـلتزه   ، و٫ن حٔڃـخځ ٫ڀٍـ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ    ، صب٪ ڃن حٿٜلخرش

ڄن   ، أَخڃخ ٣ىَڀش وًٻـَ حعبن ـيٌ أنـه ڃـن     ، وٷي ضبـپ ٫ڀڄ ـه ا  حٿُـ
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وأنـه رڀـٮ يف حٿ٬ڀـڂ ىٍؿـش ؿ٬ڀـض أرـَُ       ، ڃيٍحص رخٿٸَد ڃن حعبةن ي

ٻـؼىلح   ََحؿ٬ـه ، وهى ٣خووّ رن ٻُٔـخڅ ، ٫ڀڄخ  حٿظخر٬  حٿُڄخنُ 

وٻــــخڅ ه٤ُزــــخ رؤكــــي ، يف حؼبٔــــخثپ حٿــــ  ٻخنــــض طُ٘خــــټتپ ٫ڀُــــه

حؼبوٗٳــ  ٛـــن٬خ  أو حعبنــي يف ٳظـــَس كټــڂ حْڃـــىل ؿبڄــي رـــن     

 هـ( ٫ڀً حٿُڄن.  91َىٓٲ حٿؼٸٴٍ )ص

وكيع يف اكيي حعبخيڄ ٪ أنه ؼبخ حنظهً ڃن حػب٤زش أڃَ  حٿؼٸٴٍـ  

ـَُ ڃـخ ٻـخڅ ٷـي       ٻَ  كـت أنزـؤ    أڅ َڀ٬ن حٔڃخځ ٫ڀُخ ٫ڀُه حٿٔـٗځ ٳظٌـ

ئڃَ  رڀ٬نــه يف َــىځ ڃــن       أڃــىل حؼبــئڃن  ٫ڀُــه حٿٔــٗځ ڃــن أنــه ٓـُـ

اڅ حْڃـىل ؿبڄـي رـن َىٓـٲ أڃـَ       )ٳَٳ٪ ٛـىط ه ٷـخثٗ    ، حَْخځ

وطٴـــَٵ أهـــپ حؼبٔــــي ٗـــَٰ  ، (ٿ٬نـــه ح، أڅ أٿ٬ـــن ٫ڀُـــخ ٳـــخٿ٬نى 

ــَ ــىٽ       ، رٰ  ـًـ كــي  ٷ ــه حٿٔــٗځ ٫ڀ ـٍـ ٫ڀُ ــش ٿڀ٬ــن حٔڃــخځ ٫ڀ ٻَحهُ

وٷـخٽ   ، ٻخڅ ڃن ُٗن  ٛـن٬خ  ٳبنـه ٳهڄهـخ   اٖ ڃخ ، حؼبئٍ م حعبنيٌ

ٍ   وٷٜـي ، ٿ٬نـه ح  ويف ًٿــٺ  ؛حْڃــىل ؿبڄـي رـن َىٓــٲ حٿؼٸٴـ

ڃخ َٴُي ٻَحهُشة أهپ ٛن٬خ  ٿڀ٬ن حٔڃخځ ٫ڀٍ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ كـت    
                                                           

 .111ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، ؛ وحعبني175ٌٙ، 5ؽ، هتٌَذ حٿټڄخٽ، حؼبٌِ (1)

 أٌ طٴَٷىح يف ٻپ وؿه. (8)

 .171ٙ، 6طخٍَن حٔٓٗځ ؽ، ؛ وحٿٌههلل111ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (4)
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    ٪ ٌ َ٘ـىل ا  أڅ حٿظُ٘ـ يف أٷىي أَخځ حْڃىَ  وأ٫ِ هخ؛ حْڃَ حٿٌـ

ــي أخي  ڄن مل ىبڄ  َح حص حْڃــىَ  ڃــن هــٗٽ اؿــ  ٍ حو حٿ٬ڀــىٌ يف حٿـُـ

 حٿظ٠ڀُڀُش وحٿ٬ٸخرُش.

ٌ ٻـخڅ حٔڃـخځ ٫ڀٍـ ٷـي      ، ومىهم سع ي به منرَن َلىاعطي حٿٌـ

ڄن ٫زُـيح رـن حٿ٬زـخّ ڃٔـخ٫تيح        وهـى  ، ٟڄ ه ا  وحٿُـه ٫ڀًـ حٿُـ

ٳټخڅ ٷـخد ٷىٓـ  أو أىم ڃـن    ، حٿٌٌ ٫خى ڃَس أهَي ا  حٿټىٳش

ــَ رــن    هخ ڃ٬خوَــش حبــٶ حٿٜــلخيب حعبڀُــپ كـت ـٌـ حؼبٌحبــش حٿــ  نٴ 

ٿٺ ٿــىٖ   ، يٌ حٿټنــيٌ وأٛــلخره٫ــ كُــغ ٻــخڅ أكــي حؼبَٗــل  ٿـٌـ

 .  ٗٴخ٫ش أكي أٷخٍره ٿه

ٌ ٍدبــخ مل طــَُٵ ٿــه حٿټىٳــش    خل ف  ا َلر  ا   أب  ىومى  هم  حٿـٌـ

وٻـخڅ  ، ٳؤٷَأ ٳُهخ حٿٸَآڅ، وآػَ حٖنٔلخد ا  حٿُڄن، وحٿ٬ُٖ هبخ

ــذ اٿُــه  هـــ ٫151ــَٱ حٿــَحٌُُّ ڃــئٍمُ ٛــن٬خ  )ص  ، ٿــه ڃٔـــي نُِٔ

وٷي طظڀڄٌ ٫ڀُه ٫زـيح رـن   ، ر٬ي أڅ ٛخٍ هَحرخطٸََزخ( ڃى٬ٟ ه 

 .وهى أكي ٫ڀڄخ  حٿُڄن وٍوحس حغبيَغ هبخ، وهذ رن ڃنزه

                                                           
 .851ٙ، 5ؽ، أنٔخد حَْٗحٱ، ؛ وحٿز81ًٌٍٗٙ، 6ؽ، حٿ٤زٸخص حٿټربي، حرن ٬ٓي (1)

 .166، 119، 441ٙ، طخٍَن ٛن٬خ ، حٌُحٿَ (8)
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وٷـي أهٌـ ٫ـن حٔڃـخځ     ، وهىاك حىش به عبيَهلل َلصىعاين

مث ٫ـخى ا   ، وأٷـخځ يف حٿټىٳـش  ، ٫ڀٍ ٫ڀُه حٿٔٗځ و٫ن حرن ٫زخّ

ًٿــٺ  وٍٯــڂ أنــه ًهــذ ر٬ــي، ٛــن٬خ  وحٿُــخ يف أَــخځ حرــن حٿــِرىل 

ٿټن ٫ىىطه ا  حٿُڄن ؽبـخ ىٖٿظـهخ   ، ٿڀـهخى يف أٳََٸُخ ويف حؼبَٰد

 ڃن كُغ أنه ٍدبخ نَ٘ ڃزخىة حٔڃخځ ٫ڀٍ ٳُهخ.

ــش حٿــ         إي حٿ٬ڀىَ ـَـ ــخىة وحٿ ــز  ؿٔــىٍ حْٳټــخٍ وحؼبز ح طظ ڃــن هـٌـ

وٓـنـي  ، طيٳُّٸض ٫ڀً حٿُڄن ڃن هٗٽ طٗڃٌس حٔڃخځ ٫ڀٍ ڃزخَٗس

هتڂ حٿٗكٸـ       ؽ يف ؾبڄڀــهخ  ٻـؼىلح ڃنـهخ ٫نــي طٗڃٌـ وحٿــ  ٖ زبَـ

 ٫ن ٣ََٸش أهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ وڃنهـهڂ حؼب٬َوٱ.

 ٍـ(601طاووس بً كيساٌ اليناىي )ت

ــش       ش ٫ڀڄُ ـًـ أ٨٫ــڂ ٗوٜـُـ ــِ يف حٿٸــَڅ حْوٽ ٫ڀ َټٴـٍـ أڅ نَٻ 

ڄن ٻــخڅ ڃىػــىٵ  حٿٴٸــه وحٿٴظُــخ وحغبــيَغ كــت ٫نــي  ، يبنُــش يف حٿـُـ

ىَــش ٳُــه وٿــى ٫ڀـًـ  ٿنٔــزَُ  ٯــىٍ هـٌـ  حؼبزــخىة حٿ٬ڀ ، حــيػ  ٖكٸــخ

 ٓزُپ حٖهظٜخٍ.

                                                           
 .114ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (1)
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هـــ( 116وطــىيف  -هـــ44انــه ٣ــخووّ رــن ٻُٔــخڅ حٿُڄــخ  )وٿــي 

ٌ أىٍٹ حٔڃـخځ ٫ڀٍـ    ، حػبىٖ  رخٿىٖ ، حؽبڄيح ، حْرنخوٌ حٿٌـ

ٻَ ٻــؼىلٌ ڃــن ٻظــذ حٿظــَحؿڂ أنــه ٍوي ٫ــن    ، رــن أيب ٣خٿــذ  وٖ طـٌـ

ڃــ٪ اصبــخ٫هڂ ٫ڀـًـ طظڀڄـٌـ  ٫ڀـًـ حرــن   ، حٔڃــخځ ٫ڀـٍـ ٫ڀُــه حٿٔــٗځ 

ٿټــن هنــخٹ ٍوحَــش طٜــَ ف دبــخ  ، هىحٛــهڃــن وأنــه ٻــخڅ ، ٫زــخّ

، َٴُي أنه ظب٪ ر٬ٞ حْكخىَـغ ڃـن حٔڃـخځ ٫ڀٍـ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ      

وَظَؿَّق حْهٌخي هبخ ٿظٜـَوبتهخ واڃټخنُـش كـيوع ًٿـٺ ڃـن نخكُـش       

ــ٫ُ ٍ    َِڄخ ــ ــش رخٔڃــخځ ٫ڀ ــه    ، ٣ــخووّ ڃٸخٍن ــَص ڃن ڄخ وٷــي ٧ه ٖ ٓـُـ

ځ ٫ڀـٍـ ٫ڀُــه حٿٔــٗځ حذبخهــخصٌ وڃُــىٽٌ ط٘ــخرِه ڃــخ ٻــخڅ ٫ڀُــه حٔڃــخ 

 وأهپ رُظه.

وٻــخڅ ٿــه ڃٔـــي يف ٛــن٬خ  َزنٿــه اًح  ، ٓــټن ٣ــخووّ حعبنــي

س ڃـن أهــپ حعبنـي ٻــخڅ ٿـه أ٠َــخ       ، ٷـيځ  رـپ وٻڄــخ ٻـخڅ ٿــه طٗڃٌـ

                                                           
 .465ٙ، 1ؽ، حٿظخٍَن حٿټزىل، حٿزوخٌٍ (1)

 .9ٙ، 5ؽ، هتٌَذ حٿظهٌَذ، حرن كـَ (8)

، 464 -468ٙ، طخٍَن ٛـن٬خ  ، ؛ وحٿَح511ٌُٙ، 8ؽ، وٳُخص ح٫ُْخڅ، حرن هڀټخڅ (4)

 .7ٙ، 4ؽ، ٬َحٷٍرظوََؾ حغبخٳ٦ حٿ، اكُخ  ٫ڀىځ حٿيَن، وحٿِٰحيل

 .91، 94ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (1)
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 .طٗڃٌس ڃن أهپ ٛن٬خ 

ٻخڅ ٣خووّ ٷََزخ ا  أهپ حٿزُـض؛ ٳهـخ كبـن قبـي  ڃـَس ڃـن       

حغبٔـن رـن     رـن ححؼبَحص يف ڃزنٽ ٻخڃپ أهپ حٿزُض حٔڃخځ ٫زـيت 

وؼبخ ىهپ رُـض حٿټخڃـپ وؿـي  ٷـي نُـِِّـي رٴـَحٕ        ، حغبٔن يف حؼبيَنش

وٻــخڅ ، ٳؤٿٸــخ  ٫ڀـًـ ًٿــٺ حٿٴــَحٕ، ٳىٟ ــ٪ ن٬٤ــخ ٻــخڅ ڃ٬ــه، ٳــخهَ

ــي       ــٰىلَن ؿبڄــ ــه حٿٜــ ــىٍ وٿيَــ ــپ وك٠ــ ــخد حٿټخڃــ ــٺ يف ٯُــ ًٿــ

ٳهڄــْـ أكـــينبخ ٿّهـــَ ٷـــخثٗ  ، ٳ٨نـــخ رـــه حعبنـــىڅ، وارـــَحهُڂ

ٳوـــَؽ ،   ؾبنـــىڅأٌ، (نـــىڅ)ٳؤٻڄڀـــهخ ٣ـــخووّ ٷـــخثٗ   ، (ڃـــؾ)

 .  حٿىٿيحڅ حٿنزُهخڅ ٬َيوحڅ ا  أرُهڄخ ونبخ ٠َلټخڅ

وؼبــخ ڃــخص ٣ــخووّ يف ڃټــش قبــي ٫زــي ح حٿټخڃــپ َظــؤػَ كِنــخ    

وَظڄــِ ٵ ، ووبڄــپ حٿٔــَََ ٫ڀـًـ ٻخهڀــه ٳظٔــٸ٢ ٷڀنٔــىطه  ، ؼبٜــخره

ح   ، ٍىحإ  ويف هٌح ڃخ َز  ڃيي ڃظخنش حٿ٬ٗٷش حغبڄُڄُش رـ  هٌـ

هڂ    ،   يف ٫ٜــَ  حٿُڄــخ  حٿٸــيوس ٿڀُڄــخنُ   ورــ  أهــپ حٿزُــض ٫ڀـُـ

                                                           
ڃٸخٿــش  أهــپ حٿ٬ڀــڂ يف ٛــن٬خ  وىوٍهــڂ يف حغبَٻــش حٿ٬ڀڄُــش يف حٿــُڄن يف   ، حغبــيَؼٍ (1)

 .68 -61ٙ، 8ڃؾ، ٻظخد ٛن٬خ  حٿظخٍَن وحغب٠خٍس، حٿٸَوڅ حْو 

 .481ٙ، طخٍَن ٛن٬خ ، حٿَحٌُ (8)

 .519ٙ، 8ؽ، وٳُخص ح٫ُْخڅ، حرن هڀټخڅ (4)
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 ويبؼڀهڂ حٿټخڃپ ٫زيح رن حغبٔن.، حٿٔٗځ

ــض      ــه حؼب٘ــزِهش ٿٔــڀىٹت أهــپ حٿزُ ــش ٫ڀـًـ  ، وڃــن حذبخهخط وحعبخٍَ

، أنه َُِٟد ره حؼبؼپ يف حرظ٬خى  ٫ن حْڃَح  وحٿٔـ٣ٗ  ، ٣ََٸظهڂ

هڂ ــَُّإ  ٫ڀــُـ ــخص   ، ويف ذبـ ــىس وػزـ ــٶ رٸـ ــش حغبـ ــڂ رټڀڄـ ــه ؽبـ وؾبخهبظـ

 ٬ٞ حغبىحىع حٿ  طټ٘ٲ ٫نه ٛىٍس أؿڀً.وهنخ ر، ٫ـُز 

هــــ( 115خػبٗٳـــش ٓـــنشرأخيطتــٍـ  ه٘ـــخځ رـــن ٫زـــيحؼبڀٺ )رىَـــ٪   -

ش   ، هـ( يف ڃټش116ر٤خووّ )ص ٳڀڄخ ىهپ ٫ڀُه هڀ٪ ن٬ڀُـه حبخُٗـ

وٿټن ٷخٽ  حٿٔـٗځ ٫ڀُـٺ   ، ومل َٔڀاڂ ٫ڀُه ربڃَس حؼبئڃن ، رٔخ٣ه

، َـخ ه٘ـخځ  وٷخٽ ٿه  ٻُـٲ أنـض   ، وؿڀْ ربُحثه، ومل َُټةن ه، َخ ه٘خځ

ٳٸُـپ ٿـه  أنـض يف    ، ٳ٠ٰذ ه٘ـخځ ٯ٠ـزخ ٗـيَيح كـت هـڂَّ رٸظڀـه      

ــَ ځ ح وكــَ ځ ٍٓــىٿه وٖ يبټــن ًٿــٺ    ــخ ٣ــخووّ ڃــخ   ، ك  ٳٸــخٽ  َ

ٌ ٛــن٬ضُ  ٳــخُىحى   ٌ ضبڀــٺ ٫ڀـًـ ڃــخ ٛــن٬ض   ٷــخٽ  وڃــخ حٿـٌـ حٿـٌـ

ٍ   ، وٯ٨ُــخ ٯ٠ــزخ ش رٔــخ٣ ــپ ، ٷــخٽ  هڀ٬ــض  ن٬ڀُــٺ حبخٗـُـ ومل طٸز 

َّ رـبڃَس حؼبـ   ، َيٌ وؿڀٔـض  رـبُحثٍ   ، ئڃن  ومل طټـن   ومل طٔڀاڂ ٫ڀٍـ

وٷڀض   ٻُٲ أنض َخ ه٘خځ. ٷخٽ  أڃخ ڃخ ٳ٬ڀضُ ڃن هڀد٪ِ ، رٰىل اً 

ن٬ڀٍ حبخُٗش رٔخ٣ٺ؛ ٳب  أهڀ٬هڄخ ر  َيٌ ٍد حٿ٬ِس ٻپ  َـىځ   

ٍ   ، طبْ ڃَحص وأڃـخ ٷىٿـٺ  مل طٸز ـپ    ، وٖ ٬َـخٷز  وٖ ٠َٰـذ ٫ڀـ
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ٍٍٟـ ح  ٳب  ظب٬ـض أڃـىل حؼبـئڃن  ٫ڀٍـ رـن أيب ٣خٿـذ       ، َيٌ

اٖ حڃَأط ــه ڃــن   ، ٫نــه َٸــىٽ  )ٖ وبــپ ٿَؿــپ أڅ َٸز ــپ َــي  أكــي       

ــي   ڃــن ٍضبــش(  ، ٗــهىس ــبڃَس    ، أو وٿ ـٍـ  ر وأڃــخ ٷىٿــٺ  مل طٔــڀاڂ ٫ڀ

تد  ْ ٻــپ حٿنــخّ ٍحٟــ  ربڃَطــٺ؛ ٳټَهــضُ أڅ أٻـٌـ ، حؼبــئڃن  ٳڀـُـ

ــخ ٷىٿــٺ  مل طټــن  ٳــبڅ ح ط٬ــخ  ظبـًـ أنزُــخ   وأوٿُــخ          ، وأڃ

ََُ  ﴿ٳٸــخٽ  ، وٻــ  أ٫ــيح  ، ًَــخ ٫ُٔــ، ٳٸــخٽ  َــخ وبــني  ووَ  َأووَ ا  َتب 

وأڃــخ ٷىٿــٺ  ؿڀٔــض رــبُحثٍ ٳــب  ظب٬ــضُ أڃــىل   ،  [1املسدد   ]﴾ََلَوو ُّ 

حؼبـــئڃن  ٫ڀُـــخ ٍٟــٍـ ح ٫نـــه َٸـــىٽ  )اًح أٍىص  أڅ طن٨ـــَ ا    

، ٍؿپ  ڃن أهـپ حٿنـخٍ ٳـخن٨َ ا  ٍؿـپ ؿـخٿْ وكىٿـه ٷـىځٌ ٷُـخځ(        

، ٿه حٿٸـىٽ  ؤٖڅٳ، ٫نيثٌ أىٍٹ ه٘خځ أنه ٗوٚ ٖ َٸزپ حٿظ٤ىَ٪

ٳٸــخٽ  ظب٬ـضُ ڃــن أڃــىل حؼبـئڃن  ٫ڀـٍـ ٍٟـًـ ح   ، وٷـخٽ  ٨٫ــ  

طڀـي٭  ، و٫ٸـخٍد ٻخٿزٰـخٽ  ، ٫نه َٸىٽ  )اڅ يف ؿهنڂ كُخص  ٻخٿٸٗٽ

 .مث ٷخځ وهَؽ(، ٻپ أڃىل ٖ ٬َيتٽ يف ٫ٍُظه

انه يف هٌح حؼبىٷٲ ٿٸ ن ه٘خڃخ ىٍٓخ ٻخٳُخ يف حٔٯخ٧ـش وحٿٸـىس   

ٖ ُٓڄخ ك  ط٬ڄ ي حٿَوحَش ٫ن أڃـىل حؼبـئڃن  ٫ڀُـه حٿٔـٗځ ٿ٬ـيى      

                                                           
 .464 -468ٙ، طخٍَن ٛن٬خ ، ؛ وحٿَح511ٌُٙ، 8ؽ، وٳُخص ح٫ُْخڅ، حرن هڀټخڅ (1)
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 ٿ٠ُڄن أڅ ٖ َٔظي٫ُ ه ڃَس أهَي ا  ؾبڀٔه.، ڃن حْكخىَغ

ىهــپ ٣ــخووّ ووهــذ رــن ڃنزــه ٫ڀـًـ ؿبڄــي رــن َىٓــٲ أهـٍـ      -

ٳٸ٬ــي ٣ــخووّ ، ىسحغبـــخؽ حٿؼٸٴـٍـ وحيل ٛــن٬خ  يف ٯــيحس  رــخٍ

 ٍ ـًـ حٿټَٓــ ــڂَّ ًحٹ حٿ٤ُڀٔــخڅ    ، ٫ڀ ــخ ٯــٗځ هڀخي ٳٸــخٽ ؿبڄــي  َ

، ٳـؤٿٸةى  ٫ڀُـه  ، [٬َـ  ٣خووٓـخ  ]ٳؤٿٸته ٫ڀً أيب ٫زـي حٿـَضبن   

ٳؤٯ٠ـذ ؿبڄـي   ، ٳڀڂ َِٽ وبَ ٹ ٻظٴُه كت أٿٸخ  ٫ن نٴٔه

ور٬ـي أڅ ٯـخىٍح   ، ٿټنه مل هبَإ ٫ڀًـ ٳ٬ـپِ ٍٗـ ٍ رـه    ، رن َىٓٲ

ــخثٗ    ــز ه   وح اڅ)حكـــظؾ ٿيَـــه وهـــذ ٷـ ــخ أڅ ط٠ُٰتـ ٻنـــض  ٿٰنُـ

ه وأ٤٫ُـض  شبنـه حؼبٔـخٻ        ، ٫ڀُنخ ص  حٿ٤ُڀٔـخڅ ٳز٬ظـ  ، (ٿـى أهٌـ

ــخٽ   ّ     )ٳٸ ــيٌ  أهـٌـ  ٣ــخوو ــخٽ ڃــن ر٬ ــىٖ أڅ َٸ ــڂ ٿ ــٗ ، ن٬ ٳ

ح ڃــخ َ٘ــىل ا  ، (اًح ٿٴ٬ڀــض، َُٜخــن ٪ ٳُــه ڃــخ أٛــن٪ ويف هـٌـ

، ڃنهـُش حٿَؿپ يف ڃىحؿهش حعبزـخرَس وحٿـظزن  ٫ـن أ٤٫ُـخهتڂ    

ٔـ  ـخڃه ڃـ٪ ڃىٷـٲ أهـپ حٿزُـض ڃـن أوٿجـٺ       وَ٘ىل أ٠َخ ا  حن

 حٿ٨ڀڄش.

                                                           
 .511ٙ 5ؽ ، حٿ٤زٸخص حٿټربي، حرن ٬ٓي (1)
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ُؽ حٿنـخّ ٿڀٸظـخٽ         - َ وخَـ س أرـخ   مل ٖ  ٓؤٽ ٫زيح رـن ٣ـخووّ ڃَـ

هڂ      ـُـ ــيي ٫ڀ ــه ، ٟــي حٿٔــڀ٤خڅ اًح ح٫ظ ــڂ َُـِزخ ــخ يف  ، ٳڀ ــخ ٿٸُ وؼب

   ٍ وٻــخڅ ، ٣ََٸهڄــخ ٫ــخڃٗ ڃــن ٫ڄــخٽ ؿبڄــي رــن َىٓــٲ حٿؼٸٴــ

ح وٓـخ  ٿټن ٣خو، ؿخ  هٌح حٿ٬خڃپ ٳٸ٬ي ر  َيٌ ٣خووّ، ڃظـزَ 

ٱ وؿهــه ٫نــه  ٱ وؿهــه ٫نــه ، ٳڀلٸــه، ٛـَـ ٍَّ ًٿــٺ ، ٳٜـَـ وٻـَـ

س حٿؼخٿؼــش ٱ ، ٿڀڄـَـ حٍ  ٫ــن أرُــه رؤنــه ٖ ٬َـَـ وؼبــخ أٍحى حٿىٿــيُ ح٫ٖظـٌـ

وأٻ ــي حْڃــىل أنــه ڃــخ ، ٻ٘ــٲ ٣ــخووّ رؤنــه ٬ََٳــه ؿــيح ، حْڃــىل

. وٻــپ ًٿــٺ ٿټـٍـ َزـُـ ن ٿڀــىحيل  ٳ٬ــپ ڃ٬ــه ًٿــٺ اٖ ْنــه ٬ََٳــه 

 ن ٓڀىٻه.حٿ٨خمل أنه ٖ َظىٖ  وٖ ًََٟ ٫

هذ         - ـٌـ ــظنټَت ڃـ ــخڅ َٔـ ــي ٻـ ــخځ ٳٸـ ــن حغبخيټ ـ ــڀاذ ڃـ ــه حؼبظٜـ وؼبىٷٴـ

ــخٽ  ، حٍٔؿــخ  ــَحٵ َُٔ ــڄُّىڅ      )وٷ ــخ ڃــن أهــپ حٿ٬ ٫ـزــضُ ٔهىطن

وهٌح أڃٌَ يف ٯخَش حْنبُش كُـغ  ، (حغبـخؽ حٿؼٸٴٍ ڃئڃنخ  

ڄن ڃــن كــِد حؼبَؿجــش    ــىَّ ٛــن٬خ  وحٿـُـ وهــى حغبــِد  ، َٴُــي هڀ

ــىڅ   ــخ  وٗـــ ٬ه حْڃىَ ٌ طزن ـٌـ ـًـ نٴٔــهخ  ٿظن، حٿ ، ټٴـٍـ  حْڃــش ٫ڀ
                                                           

 .866ٙ، طخٍَن ٛن٬خ ، ؛  وحٿَح865ٌُ، 886، 95ٙ، 9ؽ، حٿزيحَش وحٿنهخَش، حرن ٻؼىل (1)

 .511ٙ، 5ؽ، حٿ٤زٸخص حٿټربي، حرن ٬ٓي (8)
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، وٿظ٤زُ٪ حٿ٬ٗٷش ر  حغبټخځ حٿ٨ـخؼب  وحټـىڃ  حؼب٨ڀـىڃ    

رخى٫خ  أڅ حٿٴٜپ يف ه٤خَـخهڂ أڃـٌَ هبـذُ أڅ ََُخؿ ـؤ ا  ح     

ــَ؛ ٿ٠ُــڄنىح رٸــخ  ٓــڀ٤ظهڂ ڃــن ىوڅ ح٫ظــَحٝ     يف حٿُــىځ حِهت

وهـــى طـــيَ نو ٗــــ٬َّه ، وٖ حكظــــخؽ  ٫ڀــًـ حكبـــَحٱ، ٫ڀــًـ ٧ڀـــڂ

ــه َ  ــىڅ ْن ــٲ      حْڃىَ ــي حؼبىحٷ ــش حٿُٔخٓـٍـ وهبڄ  ــذ و٫ـٍـ حْڃ  ُٰ

 حؼبنخه٠ش ا  َىځ حٿٸُخڃش.

وؼبــخ ويل ٫ڄــَ رــن ٫زــيحٿ٬َِِ حػبٗٳــش أٍٓــپ اٿُــه ٣ــخووّ         -

وٻخنض نُٜلظه رظىٿُش أهـپ حػبـىل اًح أٍحى أڅ َټـىڅ    ، َنٜله

، وهـى َ٘ـىل ا  ڃ٬ـخٍٝ  ڃـن ٣ـَحُ ٳََـي      ، ٫ڄڀه هىلح ٻڀـه 

ْ ڃــن ٣ــَحُ حػبــىحٍؽ   نــه ٻــخڅ ڃــن حٿؼــخثََن   رــپ َزـُـ ن أ ، وٿـُـ

َن ٳهڄــىح حٔٓــٗځ ٻڄـخ ٳهڄــه أهــپ رُـض ٍٓــىٽ ح ٛــڀً     حٿٌـ

ومل ، كُغ أهٌ حٿ٬ڀڂ  ڃن ڃنز٬ـه حٿٜـخيف  ، ح ٫ڀُه وآٿه وٓڀڂ

 وٖ ط٤َ رظه حْهىح .، طُڀهِه حٿينُخ

                                                           
 .519ٙ، 8ؽ، وٳُخص ح٫ُْخڅ، حرن هڀټخڅ (1)
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 )الصالة الصيعاىية(و طاووس

ــزْ ٳُهــخ      ، ٧ــپ ٣ــخووّ ڃ٬خٍِٟــخ ٿڀلټــڂ حْڃــىٌ رٜــىٍس ٖ ٿ

، وهـى حؼب٬ـخىحس ٫ْـيح  ح   ، ڃـن ڃزـيأ  ىَـ     وٻخڅ َن٤ڀـٶ يف ًٿـٺ   

ــڂ يف        ــَحثهڂ ووٖهتـ ــٲ أڃـ ــٗس هڀـ ــيُّ رخٿٜـ ــخڅ ٖ ٬َظـ ــه ٻـ ــت أنـ كـ

ٌ      ، واًح ٛڀً أ٫ـخى حٿٜـٗس  ، ٛن٬خ  خبـٗٱت وهـذِ رـنِ ڃنز ـه حٿٌـ

وؼبخ ُٓجپ ٣ـخووّ ٫ـن حٿٜـٗس ڃـَس أهـَي وٷـي       ، ٻخڅ ٫ڀً هٗٳه

ح ٿڀظـڄ  ، أٌ ك٠َ حعبڄ٬ش، صب ٪ ڃ٪ حٿنخّ ُـ٪ ڃـ٪   أؿـخد ڃٔـظنټَت

 .(أو ڃ٪ هئٖ  صب٬ش  )ٷخثٗ  ، حٿىٖس حٿ٨ڀڄش

رــپ ٿٸــي حٗــظهَص ٛــن٬خ  وأهڀخيهــخ ڃنـٌـ ًٿــٺ حٿىٷــض رــؤ ڂ ٖ      

ح حـي ع      َٜڀىڅ هڀٲ حٿ٨ڀڄش وٖ ٬َظيوڅ رخٿٜـٗس هڀٴهـڂ؛ ٳهٌـ

ٌ هـخؿَ ڃـن حٿزٜـَس      154ڃ٬ڄَ رـن ٍحٗـي حٿزٜـٌَ )ص    هــ( حٿٌـ

ڄن ــخد كــ ، وٷ٤نــهخ رٸُــش ٫ڄــَ  ، ا  حٿـُـ ــخ ، يَؼٍوٛــنَّٲ أوٽ ٻظ ؼب

زخ  وحيل     ٓؤٿه أكيهڂ اڅ ٻخڅ َٜڀٍ هڀٲ ڃ٬ن رـن ُحثـيس حٿُ٘ـ

، (ٛـن٬خ  )ٯ٠ـذ وحطَّهـڂ حٿٔـخثپ رؤنـه     ، حٿ٬زخُٓ  ٫ڀًـ ٛـن٬خ   

وٳٔ ــَ حؼبــئٍ م حعبنــيٌ ڃ٬ــ  )حٿٜــن٬خنُش( هنــخ رــؤڅ ٛــن٬خ  أوٽ  

                                                           
 .461 -461ٙ، طخٍَن ٛن٬خ ، حٿَحٌُ (1)
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ڄن أنټــَ أهڀخيهــخ حٿٜــٗسة هڀــٲ حٿ٨ڀڄــش  وأڅ ڃــن ٛــڀً ، رڀــي يف حٿـُـ

ؤَـظ٤َى حعبنـيٌ رـؤڅ    ، أ٫خى ػخنُش ڃنهڂ هڀٲ أكي ڃن حٿ٨خؼب 

ـًـ نــىحكٍ ٛــن٬خ  كــت ٫ٜــَ  يف       ًٿــٺ حٿٔــڀىٹ هــى حٿٰخٿــذ ٫ڀ

 . حٿٸَڅ حٿؼخڃن حؽبـٌَ

ــىَ  وٟـــي         ــىٌٍ ٟـــي حْڃـ ح حٿٴټـــَ حٿؼـ ـٌـ ح َظـــز  أڅ هـ ـٌـ وهبـ

ــش حْو  ٻــخڅ        ــش حؽبـََ ــيهڂ هــٗٽ حٿٸــَوڅ حٿؼٗػ حٿ٬زخٓـُـ  ر٬

ـَ ٫ــن نٴٔــه رٸــىس  يف ٛــن٬خ  ٫ڀـًـ حْٷــپ ڃــن هــٗٽ          طــَٹ  ٬َزـ 

وأٛزق ڃ٤ٜڀق )ٛن٬خ ( واڅ ٻخڅ ٧ـخهَح يف  ، حٿٜٗس هڀٴهڂ

   ُ خ رخڃظُـخ ْ  ، ر٬ُي  حٿ٬زخىٌ اٖ أنه ٻخڅ ڃ٤ٜڀلخ ػىٍَـخ ُٓخُٓـ وٿُـ

 ًٿٺ اٖ ٛيي ٿظ٬خٿُڂ أهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ.

ڄن و٫ــخؼبةهڂ وُحهــي هڂ ٻـــخڅ        ح َظ٠ــق أڅ ٷــيوسة أهـــپ حٿـُـ وهبـٌـ

ڄن ٻـخڅ    وأڅ ، )ٛن٬خ   حٿٜـٗس( ٍٯـڂ نِوٿـه يف حعبةن ـي     أهـپ حٿُـ

وهٌح ٬َ  أ ڂ اڃـخ َټىنـىڅ   ، ؽبڂ ڃىٷٲٌ ڃنخوةٌ غبټخځ ر  أڃُش

ح أكـيٌ ٫نـهڂ    ، ڃن حػبـىحٍؽ  ٻَ هٌـ أو ڃظـؤػََن رؼـىحٍ أهـپ    ، ومل ٌَـ

وهى حْٷـَد وطـيٽ ٫ڀُـه ٷـَحثن ٻـؼىلس ڃـن ٿٸخثـه        ، حٿزُض وٳټَهڂ

 وطظڀڄٌ  ٫ڀُهڂ.، واٯخ٧ظه ٫ْيحثهڂ، وربيَؼه ٫نهڂ، ؽبڂ
                                                           

 .181 -184ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (1)
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 ٍـ(611تعبداهلل بً طاووس )

ــه  ــن ٣ــخووّ )ص    ٣خووٓــخ ٲ ڀة ــيُح ر ــيُ  ٫ز ــ(144وٿ وهــى ، هـ

 ٌ ــه  ، كُــغ ٻــخڅ ڃــن ڃ٘ــخهىل حٿ٬ڀڄــخ   ، حٔڃــخځ حٿنلــى ــٲ رؤن ووُٛت

ــي  ڃــن      ، َظ٘ـُـ ٪ ــه ڃىحٷــٲ ڃظ٘ــي ىس ط٘ــزه ڃىحٷــٲ  وحٿ وٍوَــض ٿ

 .حغبټخځ حٿ٨خؼب 

څ         ٽ حٿٸَـ څ حْوٽ وهٗـ ڄن يف حٿنٜـٲ حٿؼـخ  ڃـن حٿٸَـ ٻخنض حٿُـ

 ٍ ڃُش ر٘ـټپ وحٟـق      حٿؼخ  ط٘ـخ ، ٹ يف حغبُـخس حٿ٬خڃـش ٿڀيوٿـش حٔٓٗـ

كُــغ ، وٻخنــض حْٟــىح  ح٫ٔٗڃُــش اڅ ٛــق حٿظ٬ــزىل ڃٔــڀ ٤ش ٫ڀُهــخ  

طز٢ٔ حػبٗٳش حٿَظبُش ٓڀ٤خ خ؛ وكُغ ٻظذ حؼبئٍهىڅ طـخٍىبهڂ  

ورُنڄــخ ٻــخڅ حــي ػىڅ هبىرــىڅ حِٳــخٵ   ، دبلىٍَــش حػبڀٴــخ  وحؼبڀــىٹ 

ــيَغ  ــخ ٫ـــن حغبـ ــڂ   ، حبؼـ ــي أهـ ــن٬خ  أكـ ــش  ٻخنـــض ٛـ ـِـ حٿ٬ڀڄُـ حؼبَحٻـ

وڃنـهڂ ڃ٬ڄَـ رـن    ، وحٿ  وُؿِي ٳُهخ ر٬ٞ ٻزخٍ حـيػ  ، حغبيَؼُش

ٌ ٻــخڅ أوٽ ڃــن أٿــٲ يف حغبــيَغ    ٌ حٿـٌـ ووهــذ رــن  ، ٍحٗــي حٿزٜـَـ

 وآهَوڅ. ، و٣خووّ ووٿي ، ووٿي ، واهىطه، ڃنزه

                                                           
 .74ٙ، 8ځ، ٛن٬خ  حٿظخٍَن وحغب٠خٍس، ڃٸخٿش أهپ حٿ٬ڀڂ يف ٛن٬خ ، حغبيَؼٍ (1)

 .511ٙ، 8ؽ، وٳُخص ح٫ُْخڅ، حرن هڀټخڅ (8)
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ڄن يف حٿٸـَڅ        ٯىل أنه ؼبخ حكبٔـَص حْٟـىح  حٿَظبُـش ٫ـن حٿُـ

ص حؼبُـىٽ حٿ  ، حٿؼخٿغ حؽبـٌَ ؼىٍَـش ا  ىٍؿـش حٿـظوڀٚ ڃـن     وط٬ـُِ 

ــَحٵ وحٿ٘ـــخځ        ــئٍه  يف حٿ٬ـ ــي كُنجــٌـ حؼبـ ــش قبـ ــش حؼبَٻَِـ حػبٗٳـ

ڄن  جخ ٫ـــن حغبـــيَغ يف حٿــُـ جخ ٳ٘ــُـ وطزـــيأ حٿټظخرـــخص ، َ زخ٬ُـــيوڅ ٗــُـ

حڀُش رخٿظ٬زىل ٫ڄخ َيوٍ ٳُهخ؛ ؽبٌح قبـي ڃ٬ڀىڃـخص ٻـؼىلس كـىٽ     

ٶ   ، كَٻش حٿ٬ڀڂ يف حٿٸَڅ حْوٽ وحٿؼـخ  وريحَـش حٿؼخٿـغ    ٿټنـهخ ط٠ُـ

 ًٿٺ ُٗجخ ٳُ٘جخ. ر٬ي

 احملدثوٌ الشيعة يف الينً

ڄن يف حٿٸــَوڅ حْو  ٧ــخهَس       ـُـ ــي يف حٿ ــه وُؿِ ٻَ أن ـٌـ ؿــيََ رخٿ

٬ش حــي ػىڅ(    ٬ش( أو )حٿ٘ـُـ ــخنىح أهــپ   ، )حــيػىڅ حٿ٘ـُـ هــئٖ  ٻ

وهبڄ٬هــڂ صب٬ُــخ كــذُّ حغبــيَغ وحغبــَٙ ٫ڀـًـ طٸُُــي    ، كــيَغ

ٌ ٳَٟــه     ، وحغبٴــ٦ ٿــه  وٿټــن ٍٯــڂ حٿظ٘ــيَي وحٿټــظڂ وحٿٸڄــ٪ حٿـٌـ

ىڅ  حْڃىَـــىڅ أوٖ ٟـــي ڃـــن َـــَوٌ أكخىَـــغ يف  ػخنُـــخ مث حٿ٬زخٓــُـ

ـٍـ رــن أيب ٣خٿــذ وڃؼخٿــذ أ٫يحثــه     ٳــبڅ ٷــيٍح  ، ٳ٠ــخثپ حٔڃــخځ ٫ڀ

ؿُ يح ڃن حْكخىَـغ رٔـزذ ٷىهتـخ وٗـهَهتخ حٿ٤خٯُـش طٔـَ د ا        

ٻخنــض ٍوحَــخهتڂ ٫ڄــيس يف حٿٴظــىي وحْكټــخځ حٿــ   ، ؿبــي ػ  ٻزــخٍ
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ص وٛــخٍص وحٷ٬ــخ   ــٍََّ ـًـ طــَٹ    وڃــن ػةــڂَّ مل  ، طٸ هبــَإ نٸــخىُهڂ ٫ڀ

وٷـي ربـخڃٶ ر٠٬ـهڂ ٻـخٿ٬ُٸُڀٍ ؿبڄـي رـن ٫ڄـَو        ، كيَؼهڂ صبڀـش 

وأٍحى طَٹ  كـيَغت ڃـن   ، هـ( ٛخكذ ٻظخد حٿ٬٠ٴخ 488حؼبټٍ )ص

٪َّ ههلل ٷــخثٗ   ، ٳــخنربي ٿــه آهــَوڅ ، َظ٘ـُـ ــض  )وڃنــهڂ حٿـٌـ وٿــى طَٻد

ـٍـ   ــيَغ ٫ڀـ ــيَ  ]كـ ــن حؼبـ ــيحٿَُحٵ  [حرـ ــن٬خ ]....و٫زـ  ... [حٿٜـ

، وحٓظىٿض حٿِنخىٷـش ، وؼبخطض حِػخٍ، نٸ٤٪ حػب٤خدوح، ٿٰڀ ٸنخ حٿزخد

 .(أٳڄخ ٿٺ ٫ٸپ َخ ٫ٸُڀٍ   ، وػبَؽ حٿيؿخٽ

رــپ َزــيو أڅ حٿزُجــش حٿُڄنُــش حؼب٤زى٫ــش ٫ڀـًـ ؿبزــش أهــپ حٿزُــض     

ــض         ــش رؤهــپ حٿزُ ــغ حؼبظ٬ڀٸ ــش هبـٌـ  حْكخىَ ـًـ حٿ٬نخَ ــض ط٬ڄــپ ٫ڀ ٻخن

ڄن ر٘ــټپ   ح قبــي ؿبــي ػٍ حٿـُـ هڂ حٿٔــٗځ وحٖهظڄــخځ هبــخ؛ وٿـٌـ ٫ڀـُـ

 ځ ٻخنىح ڃىٛىٳ  رخٿظُ٘٪.  ٫خ

ٌ ٻــخڅ يف ، وه  ب ب  ه م  اوىي أو م ى  اي َلع  يينڃنــهڂ  حٿـٌـ

هـــــ( ا  95حٿزٜــــَس ٳنٴــــخ  حغبـــــخؽ رــــن َىٓــــٲ حٿؼٸٴـــٍـ )ص  

واڅ ٻخڅ ٓزذ حٿنٴٍ ٯىل ڃ٬َوٱ اٖ أڅ ڃن حؼبئٻـي أڅ  ، ٛن٬خ 

                                                           
 .111ٙ، 4ؽ، ڃُِحڅ ح٫ٖظيحٽ، حٿٌههلل (1)

(8) ٌ ٍَن حٿ، حٿزوٍخ ٌَذ، ؛ وحرن كـ168َٙ، 8ؽ، ټزىلحٿظخ ٌَذ حٿظه  .117ٙ، 11ؽ، هت
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أو ا٫خىطـه  ، ٫ٗٷش ُٓجش ڃ٪ حٿيوٿش حْڃىَش ضبڀض وحٿُهخ ٫ڀً نٴُـه 

 ا  رڀي .

ػٸش ٫نـي   رَه م به عمر به ك سان َل ماين َلصىعاينإبوٻخڅ 

س    ، وحرن كزخڅ، وحٿنٔخثٍ، حرن ڃ٬  ، وٻخڅ ڃـن أكٔـن حٿنـخّ ٛٗـ

٬ُّه رــپ اڅ ، كُــغ ٷــخٿىح  ٻــخڅ يف ٍأَــه ٗـٍـ  ، اٖ أ ــڂ ٫ــخرى  رظ٘ـُـ

٬ٍ]ر٠٬ــــهڂ َظهڄــــه رؤنــــه ٻــــىيف   وأنــــه أوٽ ڃــــن ٷــــيتځ ، [أٌ  ٗـــُـ

ڄن  ــ)حٿَٳٞ( ا  حٿـُـ ڄن رُجــش  ؛ وطٴٔــىل حْڃـَـ أنــهر وُؿِــي يف حٿـُـ

حٵ ڃـن أكخىَـغ يف        ڃنخٓتزش ٧ٔهخٍ ڃخ ٻـخڅ ىبـخٱ ا٧هـخٍ  يف حٿ٬َـ

إ ٫ڀـًـ طٴ٬ُڀــهخ وحٿ٬ڄــپ هبــخ، ٳ٠ــپ أهــپ حٿزُــض ، وكُــغ ٻــخڅ ٖ هبـَـ

هڂ     وٿټنه حهظڀٲ ٫ڀُه حْڃَ يف ٛن٬خ  كُغ أهپ ٛـن٬خ  َٰڀـذ ٫ڀُـ

 حزش ْهپ حٿزُض ٳؤ٧هَ ڃخ ٻخڅ ىبخٳه ڃن ٷزپ. 

ْ     ٫ڀـًـ أڅ حٿٸــىٽ رؤنــه أ    ڄن ٿــُـ ٪ ا  حٿـُـ وٽ ڃــن أىهــپ حٿظ٘ـُـ

ــخځ حْڃــىَ         ٪ وٻَحهــش حغبټ ــخ؛ ْننــخ وؿــينخ حٿظ٘ـُـ ٌ  -ىٷُٸ حٿـٌـ

ڄن ڃــن ٷةزخــپ   -٫ـخىس ڃــخ َٸظــَڅ رـخٿىٖ  ْهــپ حٿزُــض    خ يف حٿـُـ ٳخُٗـ

                                                           
 .188ٙ، 1ؽ، هتٌَذ حٿظهٌَذ، حرن كـَ (1)

 .141ٙ، طخٍَن ٛن٬خ ، حٿَحٌُ (8)
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 وؿىى هٌح حٿَؿپ.

ــخوٌ مث  وڃنــــهڂ حٿ٘ــــهُي  ــيحٿَضبن حْرنــ ــيحؼبڀٺ رــــن ٫زــ ٫زــ

ىم حغبـــيَغ، حٿـــٌڃخٌٍ وويل  ،طظڀڄــٌـ ٫ڀُـــه حرـــن كنزـــپ، أكـــي ٗــُـ

وؼبــخ ؿــخ  ، حٿٸ٠ــخ  ڃــن ٷزــپ حٔڃــخځ ارــَحهُڂ رــن ڃىٓـًـ حٿټــخ٧ڂ  

ٍ  رـــه اٿُـــه أنـــه ڃـــن أنٜـــخٍ          ــ ـٗت وحيل حٿ٬زخٓــُـ  حرـــن ڃخهـــخڅ ُو

 .هـ811ٳٸظڀه َىځ حعبڄ٬ش يف ٗهَ ٍڃ٠خڅ ٓنش، حٿ٤خٿزُ 

 ٍـ(166)ت يعاىي أبزس أئنة احملدثني الشيعةعبدالزساق الص

٫زــيحٿَُحٵ رــن نبــخځ  وٿ٬ــپ أرــَُ حــيػ  اػــخٍس هــى حٔڃــخځ    

ــ  )      ــخ رـ ــخٕ ڃـ ٌ ٫ـ ـٌـ ــخٿىٖ  حٿـ ــىلٌ رـ ــن٬خ  حغبڄـ ــ186حٿٜـ  -هــ

٬ُّه  ، هـــ(811 ــ٪ ٻظــذ حٿظــَحؿڂ ٫ڀـًـ ط٘ـُـ ٌ طُـخڄت وٖ ٗــٺ أنــه ، وحٿـٌـ

ٌ ؼبـخ ًخيٻتـَ      ، ٻخڅ ڃن ٍؿـخٽ حغبـيَغ حؼبخيټدؼـََن يف حٿَوحَـش     وهـى حٿٌـ

ٻَِ وٿـيت     )ٷـخٽ   ، ٫ني  ڃ٬خوَـش رـن أيب ٓـٴُخڅ    ٍا ؾبڀٔ ـنخ رٌـ ٖ طٸٌـ

ــض  ، (څأيب ٓــٴُخ ــذِ أ٫ــيحثهڂ؛  ، وكــي ع رٴ٠ــخثپ أهــپ حٿزُ ودبؼخٿ

ِٷىڅ ڃخ ٻظزىح ٫نـه  ، حْڃَ حٿٌٌ ؿ٬پ ٣خثٴش ڃن أهپ حغبيَغ َ لَخ
                                                           

 .148ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (1)
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جخ  َن ٖ ََووڅ ڃنهخ ُٗـ وؿ٬ـپ آهـََن َظڄٔـټىڅ ڃنـهخ     ، وؿ٬پ آهَ 

 وَظَٻىڅ ڃخ ٖ ٬َـزهڂ ڃنهخ.  ، دبخ وبظخؿىنه ڃن أكخىَغ

ح حغبـــخٳ٦ حٿټـــزىل ٗـــُ  ٰىح ٻـــىڅة هــٌـ وح ، ٬ُخوؼب ـــخ مل َٔظٔــُـ رـــٍََّ

٬ُّ ه رظربَــَ  رــخٍى كُــغ ٷــخٿىح  اڅ ؿ٬ٴــَ رــن ٓــڀُڄخڅ حٿ٠ــز٬ٍ    ط٘ـُـ

 –وهى رخؼبنخٓزش أكـيُ حـيػ     –هـ( 178حٿزٌَٜ حعبٍَٗ )ص

ورٸيٍ ڃـخ ط لخڄتـپخي هٌـ  حٿظهڄـش     ، كُغ ٻخڅ ڃظُ٘ ٬خ، هى حٿٌٌ أٳٔي 

ڃن ٓوخٳش وط٨ُدهِـَ أڅ ٫زـيحٿَُحٵ ڃـن حٿٔـهىٿش دبټـخڅ ْڅ َټـىڅ       

اٖ أ ـخ طزُـ ن أڅ ٫زـيحٿَُحٵ حٿٜـن٬خ  ؼبـخ      ، خى  وٍحثـق طخر٬خ ٿټپ ٯـ 

٫ـــخى ا  ٛـــن٬خ  طُٰ ـــَ ٫ڄـــخ ٻـــخڅ ٫ڀُـــه ٫نـــي ٍكٗطـــه يف ٣ڀـــذ   

ڄن  َن    ، حغبــيَغ هــخٍؽ حٿـُـ كُــغ نٸــپ ٫نــه ٻــؼىل ڃــن ٣ٗرــه حٿـٌـ

٬ُّه       رــپ ، ٷـيڃىح اٿُـه أنــه ٍوي أكخىَـغ وطټڀــڂ رټـٗځ َـيٽ ٫ڀـًـ طُ٘ـ

٬ه  ح ، زــپأ٠َــخ ٫ڀـًـ كــي ٷــىٽ حرــن كن   (حؼبٴــ١َِ)و٫ڀـًـ ط٘ـُـ وهـٌـ

٬َـ  أنـه ٻـخڅ َٔـټض ٫ـن حٿظلـيَغ دبؼـپ طڀـٺ حْكخىَـغ كُنڄـخ           

 ٻخڅ ٖ َِحٽ َظڀٸً  حغبيَغ هخٍؽ حٿُڄن.

وڃ٪ ًٿٺ ٳٸي ٷخٽ حرن كنزپ وحرن ڃ٬  ك  ٓجٗ  ڃخ حغبـخٽ  

  ٪ ٿـى حٍطـي ٫زـيحٿَُحٵ ڃـخ طَٻنـخ      )ٷـخٖ   ، ٳُه وهى ٫ڀً ًٿـٺ حٿظُ٘ـ
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٬خ     وك  ن٬َٱ أ ڂ طَٻىح أكخىَـغ ڃ ـنخ  ، (كيَؼه هـڂ أٷـپ طُ٘ـ

٪ قبــي أڅ ٫ــيځ طــَٻهڂ غبيَؼــه؛ ْ ــڂ ٻــخنىح     ڃنــه رٔــزذ حٿظ٘ـُـ

وٷي ٛخٍ ٫ڄيس يف أكټـخځ   ، ومل يبټنهڂ اٿٰخإ ، ؿبظخؿ  غبيَؼه

هزخ ؽبــڂ  ٻڄــخ َــىكٍ رــه ٻــٗځ  ، وىَنــخ َــيَنىڅ رــه، ٷــي ٛــخٍص ڃـٌـ

 حٿٌههلل ٓخرٸخ ٍىح ٫ڀً حٿ٬ٸُڀٍ.

ڃـن  وٛٲ حٔڃخځ حؽبخىٌ وبني رن حغبٔـ  ٫زـيحٿَُحٵ رؤنـه    

هذ حٿ٬خڃـش ڃـن حـيػ         ، حٿ٬خڃش وهى َٸٜي أنـه ٻـخڅ ٫ڀًـ ڃٌـ

ــغ وٷزىؽبــخ   ٗ   ، يف صبــ٪ حْكخىَ ــؼ ــخ ڃ هزخ ڃ٬ُن ــظنبَّ ڃـٌـ ــه مل َ ، وأن

ٗؤنه يف ًٿٺ ٗؤڅ ٻؼىل  ڃن حي ػ  وحٿٴٸهخ  وح٫ْـٗځ يف طڀـٺ   

هذ ڃ٬ـ      كُـغ مل طټـن ٷـي    ، حٿٴظَس؛ ٳب ڂ مل َن٠ـىوح ربـض ڃٌـ

ص حؼبٌحهذ ر٬ي ًٿٺ ٳـٗ يبټـن حٔنټـخٍ أڅ ٫زـيحٿَُحٵ     وڃ٪ ، طٸٍََّ

 .  ٻخڅ ڃظ٬ُ٘خ

                                                           
ٍ  ، حرن كزخڅ (1) ٌ  858ٙ، ڃ٘خهىل ٫ڀڄـخ  حْڃٜـخ  -411ٙ، 5ؽ، حٿټخڃـپ ، ؛ وحرـن ٫ـي

، 6ؽ، حٿــىحيف رخٿىٳُــخص، ؛ وحٿٜــٴي451ٌٙ، 5ؽ، حٿ٠ــ٬ٴخ  حٿټــزىل، ؛ وحٿ٬ٸُڀــ415ٍ

ٙ111- 851. 

 . 46ٙ، حؼبنظوذ (8)
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ڄن  َن ، ٿٸــي ٻــخڅ مبىًؿــخ ٿټــؼىل ڃــن ٍؿــخٖص حٿ٬ڀــڂ يف حٿـُـ حٿـٌـ

ٗـټڀىح كَٻــش ٟـخٯ٤ش ٿڀٸزــىٽ حبټــڂ أهـپ حٿزُــض ٖكٸـخ ٫ڀـًـ َــي     

حٔڃخځ حؽبخىٌ ا  حغبـٶ وبـني رـن حغبٔـ  رـآٍحثهڂ وأٳټـخٍهڂ       

ٌ َظ٠ــق أنــه ٻــخڅ أكــي أ٫ــٗځ ح، حؼبوظڀٴــش ، غبــيَغيف حٿىٷــض حٿـٌـ

ح حْڃـَ ٿـيي ٷـخىس           ، وأثڄش حٿٔنش وڃـ٪ ًٿـٺ ٻڀـه ٳڀـڂ َ٘ـٴ٪ ٿـه هٌـ

ٳبًح هبڂ يف َىځ حعبڄ٬ـش  ، حٿ٬يوحڅ حٿ٬ٔىىٌ حْڃََټٍ ٫ڀً حٿُڄن

ځ ََٓــڀىڅ ٣ــخثَحهتڂ حغبَرُــش حؼبظ٤ــىٍس ٿٸٜــٲ  8115ارََــپ  11

ىحٍ حغبُـي ؿنـىد   ، ڃٸخڃه وڃٔـي  رؤٍر٪ ٯخٍحص يف ضبَح  ٫ڀـذ 

 ٫ . ٿُلُڀى  أػَح ر٬ي، َٗٵ ٛن٬خ 

 التشيع يف العصز العباسي األول

هــ( ٓـخىص ٫ٗٷـخصٌ    848 -هــ  148يف حٿ٬َٜ حٿ٬زخٍٓ حْوٽ )

ٿٺ         ش؛ وٖ قبـي ٓـززخ ٿٌـ ُٓجش ؿيح رـ  حٿُڄنُـ  وحٿيوٿـش حٿ٬زخُٓـ

اٖ طىحٳــٶ حٿُڄنـُـ  ڃــ٪ أهــپ حٿزُــض يف حؼبىحٷــٲ وحٖذبخهــخص ڃــن     

وحٿـ   ، ځهٌ  حغبټىڃش حؼبٔظزِيس حؼب٬خىَش ْهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗ

ح  أهـپ      ڃؼڀض حڃظيحىح غبټڂ ر  أڃُش يف حٿ٨ڀـڂ وحٖٟـ٤هخى واٌَـ

 حٿزُض وطََ٘يهڂ وٷظڀهڂ.
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ــىٍ )ص  ــَ حؼبنٜـ ــي أيب ؿ٬ٴـ ڄن  158يف ٫هـ ـُـ ــپ ا  حٿـ هــــ( أٍٓـ

زخ  ٳــؤهَد ڃيَنــش حؼب٬ــخٳَ   سؿُ٘ــخ رٸُــخىس ڃ٬ــن رــن ُحثــي   حٿ٘ـُـ

ٻڄــخ ، ٍؿــپ 8111وٷظــپ ڃــن أهڀــهخ كبــىح ڃــن ، )حغبـََــش حٿُــىځ(

رن وبني حغب٠َڃٍ وٻؼىلَن ڃن أهـپ ك٠ـَڃىص؛   ٷظپ ٫زيح 

ڄن      ٲ يف أهـپ حٿُـ ٳنٴ ٌـ  ، ٿٸي ٣ڀذ ڃنه أرى ؿ٬ٴـَ أڅ َزُٔـ٢ حٿُٔـ

ڄن ٧ـپ       ، ڃخ أٍحى ڃنه وڃ٪ ًٿٺ ٳبڅ أكي حؼبىطـىٍَن ڃـن أهـخيل حٿُـ

ٳٸ٤٪ آٖٱ حٿټُڀىهخص ٿُظَٛ ـي ڃ٬ـن رـن ُحثـيس ر٬ـي      ، وبڄتپ ػؤٍ 

خڅ )ؿنـىد  ٫ِٿه ٫ن حٿُڄن وطىٿُظه ٫ڀً ضبڀش طؤىَزُـش يف ٓـٔـظ  

ــنش   ــىځ( ٓـ ــَحڅ حٿُـ ــَٵ اَـ ــؤٍح   ، هــــ151ٗـ ــخٹ ػـ ڄ  هنـ ـُـ ــه حٿـ ٳٸظڀـ

 .رؤٷخٍره

هــ(  194 -هـ171وًحص حْڃَ يف ٫هي هخٍوڅ حؼبڀٸذ رخٿَُٗي )

ڄن    وحٿُــخ؛ وهــى أڃــَ ٬َټـْـ حٿٸڀــٶ    14ٳٸــي ط٬خٷــذ ٫ڀـًـ كټــڂ حٿـُـ

ـٍـ       ــخٻڂ حٿ٬زخٓـ ــ  حغبـ ــش رـ ــى  حٿ٬ٗٷـ ــ٤َحد وٓـ ــىٱ وحٖٟـ وحػبـ

 وحټىڃ  حٿُڄنُ .  

                                                           
ٻظــخد ٛــن٬خ  ، ڃٸخٿــش  طــخٍَن حٿــُڄن حٿُٔخٓــٍ يف حٿ٬ٜــَ حٿ٬زخٓــٍ حْوٽ ، حٿ٬ڄخٍنــش (1)

 .115، 114ٙ، 8ڃؾ، حٿظخٍَن وحغب٠خٍس
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حٿُڄنُـىڅ رٸُـخىس حؽبُٜـڂ رـن ٫زيحجملُـي حؽبڄـيح  يف        مث ػخٍ

ڄن وؿزخؽبــخ )ڃٔــىٍ وكـــش وحؼبٰــَد( ٓــنش      ـُـ ــ179ڃٰــخٍدِ حٿ ، هـ

 -178ٳؤٍٓپ حٿَُٗي ؿُ٘خ رٸُخىس ضبخى حٿربرـٌَ )ويل ڃـخ رـ     

وهٍ ٫زـخٍس  ، (أٛىحص  أهپ حٿُڄن)هـ( و٣ڀذ ڃنه أڅ َُٔخڄت٬ ه 194

٫ڀً ٫ٗٷـش ٣ُزـش    طىكٍ ر٠ٰن هخٍوڅ ٫ڀً حٿُڄنُ ؛ ْ ڂ ٻخنىح

وٿټــن ، وٷــي حٓــظٸَص هـٌـ  حغبــَد، ڃــ٪ أرنــخ  ٫ڄىڃظــه حٿ٤ــخٿزُ 

 .  ڃ٨٬ڄهڂ ڃن حٿُڄنُ ، أٿٲ ڃٸخطپ 81ر٬ي ڃٸظپ أٻؼَ ڃن 

اڅ هَوؽ هٌ  حغبَٻخص حؼبٔڀ لش وحٿؼىٍَش وحٿـ  وُٛتـڂ ٷخىهتـخ    

ــَس ٌْ ٳټــَ   ، رټــى ڂ ڃــن حػبــىحٍؽ  ڄن حؼبزټا َ٘ــىل ا  أهڀُــش حٿـُـ

ؽ حؼبٔــڀ ق ٟــي حٿ٨ــخمل كــت ڃــن ٷزــپ ؾبـٍـ    ػــىٌٍ َــي٫ى ٿڀوــَو 

وهـى ؿـِ  ڃـن حٿظـؤػَحص     ، حٔڃخځ حؽبـخىٌ ا  حغبـٶ ٫ڀُـه حٿٔـٗځ    

 حٿ  نخىي هبخ ػىحٍ أهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ.

                                                           
 .116ٙ، 8ڃؾ، حؼبَؿ٪ حٿٔخرٶ (1)
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 اعتقال اإلماو الشافعي مً صيعاء بتَنة التشيع

ح وٻـــخڅ ، ٷـــيتځ حٔڃـــخځُ حٿ٘ـــخٳ٬ٍ يف وَٖـــش ضبَّـــخى حٿربرـــٌَ هــٌـ

وٍوي حٿ٘ــخٳ٬ٍ نٴُٔــه أنــه ، ڀــڂ حٿ٘ــيَيوبــخوٽ أڅ يبن٬ــه ڃــن حٿ٨

ٳنُڄٍت  ا  هـخٍوڅ أنـه   ، ٻخڅ رخٿُڄن ٓز٬ش ٫ڀىَىڅ ٫ني ىهىٿه اٿُهخ

هــ  176َي٫ى ٿٕڃخځِ وبني رن ٫زيح )ٷظتـپ ٓـنش   [أٌ حٿ٘خٳ٬ٍ]

ٳؤڃَ هخٍوڅ حبڄڀه وضبپ حٿ٬ڀىَ  حٿٔـز٬ش ڃ٬ـه   ، ٫ڀً َي هخٍوڅ(

ــىَ  ٳ٠ُـــَِرض أ٫نـــخٷه  ، ا  رٰـــيحى ــٶ ، ڂٳـــؤڃَ رؤوٿجـــٺ حٿ٬ڀـ وأ٣ڀةـ

 .  ٳهخؿَ ا  ڃَٜ، َٓحف حٿ٘خٳ٬ٍ

ح        ٬هڂ ْهـپ حٿزُـض؛ وؽبٌـ ٧پ حْرنخ  يف ٛـن٬خ  ڃ٬ـَوٳ  رظُ٘ـ

حهظٴـًـ ، ؼبــخ ٷــيځ حٔڃــخځ وبــني رــن ٫زــيح رــن حغبٔــن ٛــن٬خ   

ٍ       ، ٫ني ٍؿپ ڃنهڂ ، َٸخٽ ٿه  ُٻََـخ رـن وبـني رـن ٫ڄـَ رـن ٓـخرى

  َ ٻــخڅ و)، (ٳټظزــىح ٫نــه ٫ڀڄــخ ٻــؼىلح  )، ٳڄټــغ ٫نــي  شبخنُــش أٗــه

ح َـــز  أڅ ، (حٿ٘ــخٳ٬ٍ ؿبڄـــي رــن اىٍَــْـ ڃـــن أٛــلخره    وهــٌـ

ڄن ٻخنــض ڃټخنــخ هٜــزخ ٿڀــيٍوّ وحٿَوحَــخص حؼبَوَــش ٫ــن أهــپ    حٿـُـ
                                                           

 .158، 151ٙ، 1ؽ، ٔڀىٹحٿ، ؛ وحعبني884ٌٙ، 1ؽ، حٿىحيف رخٿىٳُخص، حٿٜٴيٌ (1)

 .71ٙ، أهزخٍ ٳن، حٿَحٌُ (8)
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 حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ.

ڄن     ـُـ ــي٫ىٌ يف حٿ ــىٌ حٿ ــش وحٟــلش ٿڀن٘ــخ١ حٿ٬ڀ ، ويف ًٿــٺ ىٖٿ

ىڅ   ، وحزبخًهـخ ڃټخنــخ آڃنــخ  ٌ ٻـخڅ َُټتنُّــه حٿ٬زخٓـُـ وٿٔـزذ حٿټــَ  حٿـٌـ

ٴهڂ وهـى         وأڅ ٿـه ، ٿڀُڄنُ  ٨خيهڂ وىبُـ ٫ٗٷـش رـؤ٨٫ڂ ڃـخ ٻـخڅ َُُٰـ

 حٿظُ٘٪ ٿڀ٬ڀىَ .

 مؤاسرة الينييني لجورات العلويني ضد العباسيني 

هــ  199حرـن ٣زخ٣زـخ ٓـنش    ، وؼبخ ػخٍ حٔڃـخځ ؿبڄـي رـن ارـَحهُڂ    

ٟــي حؼبــؤڃىڅ حٿ٬زخٓـٍـ أٍٓــپ ارــَحهُڂ رــن ڃىٓـًـ حٿټــخ٧ڂ ٫ڀُــه     

ڄن رٔــهى، هـــ811حٿٔــٗځ اٿُهــخ ٓــنش  وڃــخ ، ٿشوحٓــظى  ٫ڀـًـ حٿـُـ

ٻـــخڅ ٿـــه ًٿـــٺ اٖ ْڅ حٿزُجـــش حٿؼٸخٳُـــش حٿُڄنُـــش ٷخرڀـــش ؼبؼـــپ ًٿـــٺ   

 وأٻؼَ ڃٸخوڃش.، واٖ ٳخٿُڄنُىڅ أ٬ٛذ ڃَحٓخ، حٖٓظُٗ  حٿٔهپ

مث َؤيت ر٬ي  حٿىحيل حرن ڃخهخڅ حؼبَٓ پ ڃن ٷزپ حؼبؤڃىڅ حٿ٬زخٍٓ 

 وَٴ٬پ ڃخ طٸيځ رخٿٸخٍٟ ٫زيحؼبڀٺ رن ٫زيحٿَضبن حْرنخوٌ.

                                                           
ٻظــخد ٛــن٬خ  ، ڃٸخٿــش  طــخٍَن حٿــُڄن حٿُٔخٓــٍ يف حٿ٬ٜــَ حٿ٬زخٓــٍ حْوٽ ، حٿ٬ڄخٍنــش (1)

 .119 -118ٙ، 8ڃؾ، حٿظخٍَن وحغب٠خٍس
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كُــغ ٧هــَ ، ڃــى٣ن ٷزُڀــش ٫ــٺ وحْٗــخ٫َس وكــت هتخڃــش وهـٍـ

هبخ ٫زيحٿَضبن رـن أضبـي رـن ٫زـيح رـن ؿبڄـي رـن ٫ڄـَ رـن          

ؼبـخ أٓـخ    ، هـ ػخثَح يف وؿـه حٿ٬زخُٓـ   ٫817ڀٍ رن أيب ٣خٿذ ٓنش

 .  ٳزخ٬َه حٿنخّ ٿڀَٟخ ڃن آٽ ؿبڄي، ٫ڄخؽبڂ حٿٔىلس

ڃتن رـ  هڀٴـخ  رـ  حٿ٬زـخّ           ُ ن ٓـى  حٿ٬ٗٷـش حؼبِـ وهٌح ٻڀـه َزـ

٬ش     ، خ  وحٿُڄنُ حْٷىَ وٍؿخؽبـخ؛  ، ٻڄخ َـز  أػـَ ط٬ـخٿُڂ ى٫ـخس حٿُ٘ـ

ش فبـؼٗ     وهى ڃخ هَُّؤ حٿىٟ٪ ٿٗنٴٜخٽ  خثُخ ٫ن حٿيوٿـش حٿ٬زخُٓـ

ــش ــش حٿَِخىَـ ــي    يف حٿيوٿـ ـًـ َـ ٬ُش ٫ڀـ ـُـ ــش حٿ٘ـ ــش مث حٿَِيَـ مث حٿ٬ُٴََـ

 هـ(.898حٔڃخځ حؽبخىٌ وبني رن حغبٔ  )ص

 املذاٍب والتشيع الينين

ڄن   يف حٿٸَڅ حٿؼخٿغ حؽبـَ حهذ حٿٴٸهُـش ا  حٿُـ ، ٌ ىهڀض حؼبٌـ

  ٍ هذ حٿ٘ــــخٳ٬ ٍ ، وڃنــــهخ حؼبـــٌـ هذ    ، وحؼبــــخٿټ ٿٺ حؼبـــٌـ وىهــــپ ٻـــٌـ

ـٍـ ــَٹ كــت     ، حغبنزڀ ــش ْهــپ حٿزُــض مل طظ ڄن حؼبىحٿُ ـُـ ٯــىل أڅ حٿ

                                                           
ٻظــخد ٛــن٬خ  ، ڃٸخٿــش  طــخٍَن حٿــُڄن حٿُٔخٓــٍ يف حٿ٬ٜــَ حٿ٬زخٓــٍ حْوٽ ، حٿ٬ڄخٍنــش (1)

 .181ٙ ،8ڃؾ، حٿظخٍَن وحغب٠خٍس

 .158، 151، 117ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (8)
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ح      هڂ حٿٔـٗځ؛ وؽبٌـ حغبنخرڀش اٖ وأوٍػض ٳُهڂ كذَّ أهپ حٿزُـض ٫ڀُـ

ٞت ٫ڀُـخ ٫       ڄن ٻـخنىح َڀ٬نـىڅ ڃـن َُـزٰخ ڀُـه  قبي ڃظ٘ي ىٌ كنخرڀش حٿُـ

ويف هٌح اٗخٍس ا  طُ٘٪ حٿُڄنُـ  كـت كنخرڀظـهڂ يف    ، حٿٔٗځ

 حٿٸَوڅ حْو .

ڄن     ، ويف حٿٸَڅ حٿؼخٿغ حؽبــٌَ أ٠َـخ   حن٤ڀـٶ ر٬ـٞ ٫ُڄـخ  حٿُـ

ٖٓـظٸيحځ ٍؿـپ ڃـن أهـپ     ، ا  حٿَّ رـخٿٸَد ڃـن حؼبيَنـش حؼبنـىٍس    

وهٌح ىٿُپٌ ٫ڀًـ ٷـىس حٍٖطزـخ١ رؤهـپ     ، حٿزُض ٿُٸُڂ ٳُهڂ ٩َٗ ح

ه هزىح ا  حٿــَّ اٖ رنــخ ً ٫ڀـًـ   ، ڂ حٿٔــٗځحٿزُــض ٫ڀـُـ ٳهــڂ مل َـٌـ

 ڃ٬َٳظهڂ حؼبٔزٸش رؤهپ حٿزُض وأهزخٍهڂ.

ڄن      وطيٿنخ وػُٸش طخٍىبُش  ن٘ـَص ڃـئهَح يف ٻظُـذ ر٬نـىحڅ )حٿُـ

ڄن  وحْثڄــش( أنــه ٻــخڅ  هذ أهــپ ڃــن َظزــ٪ هنــخٹ ڃــن أهــپ حٿـُـ ڃـٌـ

رـپ وحٿنـىحس حٿٜـڀزش ْنٜـخٍ     ، حٿٸـىس حٿنخ٫ڄـش  ٗـټڀىح  حٿزُض حٿَِيَش 

يف ربَٻخطـه حؼب٠ـنُش يف ٓـزُپ    وبني رن حغبٔـ   ځ حؽبخىٌ حٔڃخ

 .رنخ  ىوٿظه حڄيَش حٿ٬ڀىَش حٿ٬خىٿش

                                                           
 .411ٙ، 1ؽ، حٿٔڀىٹ، حعبنيٌ (1)

 .14ٙ، حٿُڄن وحْثڄش، حٿ٘خڃٍ (8)
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هــَؽ ڃــَس مث ، مث ٫ــخى ا  حٿــَّ، هـــ881ٓــنش ٿٸــي هــَؽ أوٖ

ٍ  ، هـ وحٓظٸَ يف ٬ٛيس881ٓنشػخنُش  ، ووٛپ كټڄه ٛـن٬خ  وًڃـخ

ح اَــخهڂ دبــخ ٻــخڅ ٫ڀُــه     ٻَا وهخ٣ــذ حٿُڄنـُـ  رىؿــىد نٜــَطه ڃـٌـ

ڂ نبـيحڅ ڃــخ     ، ڀـهڂ أوحث ويف ٍى حٿـي٫خځ رــن ارـَحهُڂ حٍْكـهلل ٫ُـُـ

 .َٴُي ػٸخٳظه حٿ٬ُُ٘ش كُنڄخ حٓظيٽ  حبيَغت ٯيََِ هُڂ 

                                                           
 .117 -115، 48ٙ، حٿظلٲ َٗف حٿِٿٲ، حؼبئَيٌ (1)
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 اخلامتة

 وهبذَ َلعرض:  

ڄن كٴ٨ــض ٫ٗٷــخص حٿــىى وحٖكظــَحځ        -1 َظــز  رىٟــىف أڅ حٿـُـ

ٌ حٛـ٤ٴً ح ڃنـه حٿـنهلل حٿټـَمي ٛـڀً        ٿڀزُض حؽبخ ٍ حٿٌـ

ــخ ٷزـــپ حٔٓـــٗځ ح ٫ڀُـــه وآٿـــه وٓـــڀڂ ڃنــٌـ   ـٌـ   ضخڀ ـــو٧ة، ڃـ هـ

ــش وكٔــنش   ــخص ٣ُز ــٺ     ، حٿ٬ٗٷ ــض طڀ وكــ  ؿــخ  حٔٓــٗځ ربى ٿ

حٿ٬ٗٷش ا  ىَن  حن٤ىص ٫ڀُـه ٷڀـىد حٿُڄنُـ  وطٸَ رـىح رـه ا       

 .  ٫ِوؿپ ح

٧هَص ؿهىىُ أوٿجٺ حٿي٫خست وحٿ٬ڀڄخ  حـز  ْهـپ حٿزُـض يف     -8

ه   ڂ حغبٴــخ٥ ٫ڀـًـ طڀــٺ حٿ٬ٗٷــش حػبخٛــش رــ  أهــپ حٿزُــض ٫ڀـُـ

ڄن رڀــٮ ، ٍٯــڂ ڃــخ ٫ــخنى  ڃــن حًْي وحٿ٬نــض، حٿٔــٗځ وأهــپ حٿـُـ

 ا  كي ح٫ٖظٸخٖص وحٿٸظپ.

ٗټ ڀض طڀٺ حٿ٬ٗٷش حػبخٛش حٿٸىس حٿنخ٫ڄش حٿ  ڃنـهخ حن٤ڀـٶ    -4

أثڄش أهپ حٿزُض ٫ڀُهڂ حٿٔٗځ ٿظؤُْٓ ىوٿش حٔٓٗځ حٿ٬خىٿـش  
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ري ح ريوٿش حٔڃـخځ حؽبـخىٌ   ، وحٿ  حٓظڄَص أٻؼَ ڃن أٿٲ ٓنش

 غبٶ وبني رن حغبٔ .ا  ح

ڄن ٫ــن ٳټــَ أهــپ حٿزُــض َىڃــخ ڃــن حَْــخځ  -1 ٍٯــڂ ، مل طظوــپ  حٿـُـ

ؿبـــــخوٖص حِهـــــََن ٳـــــٺَّ حٍٖطزـــــخ١ت حٿىؿـــــيح  وحٿ٬ٸـــــيٌ  

وهـى ڃـخ هبـذ أڅ َٴهڄـه ڃـن َََـي طټـَحٍ        ، حٿظخٍىبُ   رُنهڄخ

 حخوٿش يف هٌح حٿِڃخڅ.
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 املصادر

يف )ص أرـى ؿبڄـي حٿټـى   ، أضبـي رـن أ٫ـؼڂ   ، حرن أ٫ؼڂ حٿټـىيف   -1

، ١1، طــــق/ ٫ڀـــٍـ ٗــــىلٌ، ٻظــــخد حٿٴظــــىف، هـــــ(411كبــــى 

 رىلوص.، ىحٍ حْٟىح ، ځ1991هـ/ 1111

أرـــى ٫زـــيح حعب٬ٴــٍـ   ، ؿبڄـــي رـــن اظبخ٫ُـــپ  ، حٿزوـــخٌٍ -8

٣ز٬ـش حعبڄ٬ُـش حٿ٬ڀڄُـش رـيحثَس     ، هـ( حٿظخٍَن حٿټـزىل 856)ص

 حؼب٬خٍٱ حٿ٬ؼڄخنُش.

ــخٌٍ -4 ــپ  ، حٿزوـ ــن اظبخ٫ُـ ــي رـ ـٍـ   ، ؿبڄـ ــي ح حعب٬ٴـ ــى ٫زـ أرـ

ــ( 856)ص ٌ  هـ ــخ  ، ٛــلُق حٿزوــخٍ ــذ حٿزٰ ، ص/ڃٜــ٤ٴً ىَ

 رىلوص. –حٿُڄخڃش ، ىحٍ حرن ٻؼىل، ځ1987هـ/ 1117، ١4

ـٍـ -1 ــن حغبٔــ  )ص  ، حٿزُهٸ ــ( حٿٔــنن حٿټــربي  158أضبــي ر ، هـ

، ځ1991هــ/ 1111، )ى.١(، ربٸُٶ/ ؿبڄي ٫زي حٿٸخىٍ ٤٫خ

 ڃټش حؼبټَڃش.–ڃټظزش حٿزخُ 

ـٍـ -5 ــن َُــــي  ، حٿزُهٸــ ــڂ رــ ـٍـ رــــن أيب حٿٸخٓــ ــيٵ ، ٫ڀــ ــن ٳنــ حرــ

طق/ ڃهـيٌ  ، ٿزخد حْنٔخد وحْٿٸخد وح٫ْٸخد، ـ(ه565)ص
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 ٷڂ. –ٓظخٍس ، ځ8117، ١8، حٿَؿخثٍ

حٿٔــڀىٹ ، هـــ(748ؿبڄــي رــن َىٓــٲ حٿټنــيٌ )ص، حعبنــيٌ -6

، ١1، طـق/ ؿبڄـي ٫ڀٍـ حْٻـى٩    ، يف ڃ٬َٳش حٿ٤زٸخص وحؼبڀىٹ

 ٛن٬خ . –ڃټظزش حٍٔٗخى ، هـ1111

7-  ٍ ــ ــخٍَن حٿ٬ــَد ٷزــپ حٔٓــٗځ   ، ؿــىحى ٫ڀ ، ١1، حؼبٴٜــپ يف ط

 رىلوص.، ىحٍ حٿٔخٷٍ، هـ1188

ڃ٘ــخهىل ، هـــ(451ؿبڄــي رــن كزــخڅ حٿزٔــ  )ص، حرــن كزــخڅ -8

ىحٍ حٿټظــــذ ، ځ١1959، طــــق/ ٳَٗ٘ــــهڄَ، ٫ڀڄــــخ  حْڃٜــــخٍ

 رىلوص. –حٿ٬ڀڄُش 

، هــ( 854أضبي رن ٫ڀٍ رن كـَ حٿ٬ٔـٸٗ  )ص ، حرن كـَ -9

 رىلوص. –ىحٍ حٿٴټَ ، هـ1111، ١1، هتٌَذ حٿظهٌَذ

11-  َ حٿ٬ٔـــــٸٗ   أضبـــــي رـــــن ٫ڀــــٍـ رـــــن كــــــَ، حرــــن كــــــ

 رىلوص –ىحٍ حؼب٬َٳش ، هـ١1479، ٳظق حٿزخٌٍ، هـ(854)ص

ڃٸخٿش )أهپ حٿ٬ڀڂ يف ٛن٬خ  ، نِحٍ ٫زيحٿڀ٤ُٲ، حغبيَؼٍ -11

ــَوڅ     ــُڄن يف حٿٸـــ ــش يف حٿـــ ــش حٿ٬ڀڄُـــ ــڂ يف حغبَٻـــ وىوٍهـــ
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حجملڀـي  ، ٟڄن ٻظخد ٛـن٬خ  حٿظـخٍَن وحغب٠ـخٍس   ، حْو (

 ٛن٬خ . –ځ ١8115، حٿؼخ 

ــپ  -18 ــن كنزــ ــن    ، حرــ ــي رــ ــي رــــن ؿبڄــ زخ   أضبــ ــپ حٿ٘ـــُـ كنزــ

 حٿٸخهَس. –١ ڃئٓٔش ٷ٣َزش ، هـ( حؼبٔني811)ص

، حٿټٴخَش وح٫ٔـٗځ ، هـ(٫818ڀٍ رن حغبٔن )ص، حػبٍِؿٍ -14

 طق/ ٍحٍٟ ىٯٴىّ.، ڃزلغ  حٿُڄن يف ٫هي حٿىٖس

٫زـــــيحٿَضبن رـــــن ؿبڄـــــي حغب٠ـــــَڃٍ  ، حرـــــن هڀـــــيوڅ -11

ـــ(818)ص ــيوڅ  ، هـ ــن هڀـ ــخٍَن حرـ ــَٷُڂ آيل ، طـ ــش ، طـ حؼبټظزـ

 .حٔٛيحٍ حٿؼخ ، حٿ٘خڃڀش

، هـــ(875حٿٔـٔــظخ  )ص، ٓــڀُڄخڅ رــن حْٗــ٬غ ، أرــى ىحوى -15

ـٍـ حٿــيَن ٫زــي حغبڄُــي   ، حٿٔــنن  ()ى.١، طــق/ ؿبڄــي ؿبُ

 ىڃ٘ٶ. -ىحٍ حٿٴټَ، )ى.ص(

زخ  )ص، حرــن حٿــيَز٪ -16 ، هـــ(٫911زــيحٿَضبن رــن ٫ڀـٍـ حٿ٘ـُـ

ڄن حؼبُڄــىڅ    ــخٍ حٿـُـ ـٍـ   ، ٷــَس حٿ٬ُــىڅ رؤهز طــق/ ؿبڄــي رــن ٫ڀ

 حٿٸخهَس.، ځ1988هـ/ 1119، ١8، حْٻى٩
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ه -17 ــخٍَن ، هـــ(718ؿبڄــي رــن أضبــي رــن ٫ؼڄــخڅ )ص   ، هللحٿـٌـ ط

ځ ـٗـ ٌ  ، حٔٓـ ــيڃَ ـَـ طـ ــق/ ٫ڄـ ــ1117، ١1، طـ ــخد ، هــ ىحٍ حٿټظـ

 رىلوص. –حٿ٬َيب 

ههلل  -18 ڃُــِحڅ ، هــ( 718ؿبڄـي رـن أضبـي رـن ٫ؼڄـخڅ )ص     ، حٿٌـ

١ ىحٍ ، طــــق/ ٫ڀـــٍـ حٿزـــــخوٌ، ح٫ٖظــــيحٽ يف نٸــــي حٿَؿــــخٽ

 رىلوص. –حؼب٬َٳش 

رب وبـني  أهزخٍ ٳن وه، هـ(1أضبي رن ٓهپ )ص ٵ، حٿَحٌُ -19

رن ٫زـيح ٫ڀُـه حٿٔـٗځ وأهُـه اىٍَْـ رـن ٫زـيح ٫ڀُـه         

، ځ8111هـــ/ 1181، ١1، طــق / ٫زــيحٿَٷُذ كـــَ، حٿٔـٗځ 

 ٬ٛيس . -ڃَٻِ أهپ حٿزُض )٩( ٿڀيٍحٓخص حٔٓٗڃُش 

طــخٍَن ، هـــ(161أضبــي رــن ٫زــيح حٿٜــن٬خ  )ص، حٿــَحٌُ -81

ــش ٛــــن٬خ   ٌ   ، ڃيَنــ ــيح حٿ٬ڄــــَ ــق / كٔــــ  ٫زــ ، ١4، طــ

ــ1119  –وىحٍ حٿٴټــــَ  ، رــــىلوص –حٿٴټــــَ حؼب٬خٛــــَ   ىحٍ، هـــ

 ىڃ٘ٶ.

ڃىٓــى٫ش حٔڃــخځ ٫ڀـٍـ رــن أيب   ، وآهــَوڅ ،ؿبڄــي، ٍَ٘ــهٌَ -81

، ١8، ٣خٿــــذ ٫ڀُــــه حٿٔــــٗځ يف حٿټظــــخد وحٿٔــــنش وحْىد     
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 رىلوص. –ىحٍ حغبيَغ ، هـ1185

أرـى ٫زـيح حٿِهـٌَ    ، ؿبڄي رن ٬ٓي رـن ڃنُـ٪   ، حرن ٬ٓي -88

، ١1، طــق/ اكٔــخڅ ٫زــخّ، حٿ٤زٸــخص حٿټــربي، هــ( 841)ص

 رىلوص. –ىحٍ ٛخىٍ ، ځ1968

، هــــ(٫568زـــيحٿټَمي رـــن ؿبڄـــي حٿظڄُڄــٍـ )ص، حٿٔـــڄ٬خ  -84

 رىلوص.، ىحٍ حعبنخڅ، هـ1118، ١1، حْنٔخد

81-  ّ ي حٿنــخ ي  ، حرـن ٓـُـ ؿبڄــي رــن ٫زـي ح رــن وبـٍـ حرــن ٓـُـ

حؼبٔـڄً ٫ُـىڅ حْػـَ يف    ، حٿٔىلس حٿنزىَش، هـ(741حٿنخّ )ص

، ځ1986هـــــ/ ١1116، ٳنــــىڅ حؼبٰــــخٌُ وحٿ٘ــــڄخثپ وحٿٔــــىل

 رىلوص.، ڃئٓٔش ٫ِ حٿيَن ٿڀ٤زخ٫ش وحٿنَ٘

ڄن وحْثڄــش حؽبــخىٌ وحؼبَط٠ـًـ وحٿنخٛـَـ  ، صبــخٽ، حٿ٘ــخڃٍ -85 حٿـُـ

، ڃن هٗٽ ٍٓخٿش حٔڃـخځ حٿنخَٛـ أضبـي ا  أهـپ ٣ربٓـظخڅ     

 ٛن٬خ .، حجملڀْ حٿَِيٌ حٔٓٗڃٍ، ځ8117هـ/ 1149، ١1

ـــخ٩ -86 ــي   ، حٿ٘ـ ــي حٿىحكـ ــَضبن ٫زـ ــي حٿـ ڄن يف ٛـــيٍ   ،٫زـ ـُـ حٿـ

، حڄيَــش كــت ٷُــخځ حٿيوٿــش حْڃىَــش   حٔٓــٗځ ڃــن حٿز٬ؼــش 
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 ىڃ٘ٶ. –ىحٍ حٿٴټَ ، 1987هـ/1118، ١1

حٿـىحيف  ، هــ( 761ٛٗف حٿيَن هڀُپ رن أَزٺ )ص، حٿٜٴيٌ -87

، ١1، وطَٻـٍـ ڃٜــ٤ٴً، طــق / أضبــي حٍْنــخإو١، رخٿىٳُــخص

 رىلوص. –ىحٍ اكُخ  حٿظَحع حٿ٬َيب ، هـ1181

ــ(411ؿبڄـــي رـــن ؿََـــَ )ص  ، حٿ٤ـــربٌ -88 طـــخٍَن حْڃـــڂ   ، هــ

 رىلوص.  –ىحٍ حٿټظذ حٿ٬ڀڄُش ، هـ1117، ١1، ىٹوحؼبڀ

َىٓــٲ رــن ؿبڄــي رــن ٫زــيح حْنيٿٔـٍـ      ، حرــن ٫زــيحٿرب  -89

ــ(164)ص ــش حْٛــلخد  ، هـ ــق/ ٫ڀـٍـ  ، حٖٓــظ٬ُخد يف ڃ٬َٳ ط

 رىلوص. –ىحٍ حعبُپ ، هـ1118، ١1، حٿزـخوٌ

41-  ٌ ــن ٫ــيٌ حعبَؿــخ  )ص  ، حرــن ٫ــي ، هـــ(٫465زــيح ر

، ١4، ٌطـــق/ وبـــني ٯـــِحو، حٿټخڃـــپ يف ٟـــ٬ٴخ  حٿَؿـــخٽ

 رىلوص. –ىحٍ حٿٴټَ ، هـ1119

41-  َ ــخٻ ــن ٫ٔـ ــخٳ٬ٍ     ، حرـ ــش ح حٿ٘ـ ــن هزـ ــن رـ ــن حغبٔـ ـٍـ رـ ٫ڀـ

، ١1، طــق/ ٫ڀـٍـ ٗــىلٌ، طــخٍَن ڃيَنــش ىڃ٘ــٶ، هـــ(571)ص

 رىلوص. –ىحٍ حٿٴټَ ، هـ1119
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ظبــــ٢ ، هـــــ(٫1111زــــيحؼبڀٺ رــــن كٔــــ  )ص، حٿ٬ٜــــخڃٍ -48

ــىحيل    ــپ وحٿظـ ــخ  حْوحثـ ــىحيل يف أنزـ ــىځ حٿ٬ـ ــَٷُڂ آيل، حٿنــ ، طـ

 حٔٛيحٍ حٿؼخ .، خڃڀشحؼبټظزش حٿ٘

ــ(488ؿبڄــي رــن ٫ڄــَو حؼبټـٍـ )ص   ، حٿ٬ٸُڀـٍـ  -44 حٿ٠ــ٬ٴخ   ، هـ

 .حٔٛيحٍ حٿؼخ ، حؼبټظزش حٿ٘خڃڀش، طَٷُڂ آيل، حٿټزىل

ــِحيل -41 ــي  ، حٿٰـــ ــن ؿبڄـــ ــي رـــ ـٍـ   ، ؿبڄـــ ــي حٿ٤ىٓـــ ــى كخڃـــ أرـــ

ٍ ، اكُخ  ٫ڀىځ حٿيَن، هـ(515)ص ، رظوََؾ حغبخٳ٦ حٿ٬َحٷـ

 حٔٛيحٍ حٿؼخ .، حؼبټظزش حٿ٘خڃڀش، طَٷُڂ آيل

أرــــى حٿٴــــيح  ، اظبخ٫ُــــپ رـــن ٫ڄــــَ رــــن ٻـــؼىل  ، رـــن ٻــــؼىل ح -45

ــ(771)ص ــش ، هــ ــش وحٿنهخَـ ٌ  ، حٿزيحَـ ــىل ـٍـ ٗـ ــق/ ٫ڀـ ، ١1، طـ

 رىلوص. –هـ ىحٍ اكُخ  حٿظَحع حٿ٬َيب 1118

ٍ   ، حؼبئَــيٌ -46 حٿظلــٲ ، ؾبــي حٿــيَن رــن ؿبڄــي رــن ڃنٜــى

ٍ  ، طـق/ ؿبڄـي ٫ـِحڅ   ، َٗف حٿِٿٲ ، ١1، و٫ڀـٍ حٿَحُكـ

ـــ/1111 ــش  ، ځ1991هــــ ــپ حٿزُــــــض ٿڀ٫َخَــــ ــش أهــــ ڃئٓٔــــ

 ٛن٬خ . –ٖؿظڄخ٫ُش ح
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47-  ٌ ٫ڀــٍـ رـــن ٫زـــيحؼبڀٺ رـــن كٔـــخځ حٿـــيَن      ، حؼبظٸــٍـ حؽبنـــي

ــخٽ   ، هـــــ(975)ص ــىحٽ وحْٳ٬ــ ــنن حْٷــ ــخٽ يف ٓــ ــزن حٿ٬ڄــ ، ٻــ

 .رىلوص –ڃئٓٔش حٿَٓخٿش ، ځ١1989

هڂ ، ؾبهــىٽ -48 ىوٍ حٿٸزخثــپ حٿُڄنُــش يف نٜــَس أهــپ حٿزُــض ٫ڀـُـ

 حؼبټظزش حٿَِيَش حٔٿټظَونُش.  ، طَٷُڂ آيل، حٿٔٗځ

أرــى حغبـــخؽ ، حرــن حٿِٻـٍـ، ٫زــيحٿَضبنَىٓــٲ رــن ، حؼبــٌِ -49

ــخٽ، هــــ(718)ص َذ حٿټڄـ ـٌـ ــَوٱ ، هتـ ــخٍ ڃ٬ـ ، ١1، طـــق/ ر٘ـ

 .رىلوص –ڃئٓٔش حٿَٓخٿش هــ 1111

طـق/  ، وٷ٬ـش ٛـٴ   ، هــ( 811نَٜ رـن ڃـِحكڂ )ص  ، حؼبنٸٌَ -11

حؼبئٓٔـــــش حٿ٬َرُـــــش ، هــــــ1488، ١8، ٫زيحٿٔـــــٗځ هـــــخٍوڅ

 رىلوص.   –ٿڀ٤زخ٫ش وحٿنَ٘ 

هــ( حجملـظم ڃـن    414أضبي رن ٫ڀٍ رن ٗـ٬ُذ )ص ، حٿنٔخثٍ -11

، ١8، طق / ٫زـي حٿٸـخىٍ أرـى ٯـيس    ، حٿٔنن )حٿٔنن حٿَٰٜي(

 كڀذ. -ڃټظذ حؼب٤زى٫خص حٔٓٗڃُش ، ځ1986هـ/1116

، هـــ(898وبــني رــن حغبٔــ  حٿَٓـٍـ )ص ، حؽبــخىٌ ا  حغبــٶ -18

 ٛن٬خ . ، ىحٍ حغبټڄش حٿُڄخنُش، ځ1994هـ/ 1111، ١1، حؼبنظوذ
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