:ممم٤مل اهلل شمٕم٤ىم

    (المهدي

(الحجة



         
) (يوسف  

u

اًمتٛمٝمٞمد

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمسالم قمغم حمٛمد وآخف اًمٓم٤مهريـ
أُم٤م سمٕمد ٓ خيٗمك أن ُمذه٥م احلؼ فم٤مهر و واضح ًمٙمؾ أطمد وهق اًمذي أرؾمٚمف
اهلل شمٕم٤ممم سمٛمحٛمد اسمـ قمبد اهلل (ص) وأُمره سمتبٚمٞمٖمف ذم يقم اًمٖمدير وهق اإلؾمالم
اًمٙم٤مُمؾ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف :

      

 )1(             ومام
هق إُمر اعمٝمؿ اًمذي إن مل يبٚمٖمف ومٚمؿ يبٚمغ أصؾ رؾم٤مًمتف أص ً
ال وىمقًمف شمٕم٤ممم:



         



()2

ومب٠مي رء أيمٛمؾ اإلؾمالم واًمرؾم٤مًم٦م وًمٞمس ذًمؽ إ ّٓ وٓي٦م أُمػم

اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أبٞمٓم٤مًم٥م (ع) وإئٛم٦م اإلصمٜمل قمنم ُمـ وًمده (ع) وىمد ورد ذم
إطم٤مدي٨م أيمثر ُمـ ُم٠مة ُمقرد ىم٤مل رؾمقل اهلل (ص) ":أهي٤م اًمٜم٤مس ُمـ أومم اًمٜم٤مس
سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أنٗمسٝمؿ ىم٤مًمقا اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل :إن اهلل ُمقٓي وأن٤م ُمقمم
اعم١مُمٜملم وأن٤م أومم هبؿ ُمـ أنٗمسٝمؿ ومٛمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه" ي٘مقهل٤م صمالصم٦م ...

 1ـ ؾمقرة ُم٤مئدة ،آي٦م .67
2ـ ـ ؾمقرة ُم٤مئدة ،آي٦م .3
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وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (ص) :أخٚمف أيمؼم قمغم إيمامل اًمديـ وإمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل
(ص)ُ :مـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه أخ ّٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه.

1

وُمـ اعم١مؾمػ ضمد ًا أن إقمداء اجلٝمٚم٦م سمؾ اعمتٕمّم٥م يٚم٘مقن اًمِمبٝم٤مت
ًمتِمقيش أذه٤من اعمستْمٕمٗملم وؿمب٤مب اعم١مُمٜملم     

 

()2

أهي٤م اعمسٚمٛمقن أنّمحقا جلٛمٞمع ومرىمٙمؿ ٟمّمٞمح٦م ىمرآٟمٞم٦م ٓ همػم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:


             

 )3(           وشم٠مُمٚمقا دىمٞم٘م ً٤م ذم
هذه أي٦م وؾم٤مئر أي٤مت وذم إؾمئٚم٦م وإضمقسم٦م اعمقضمقدة ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم           :

()4

وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم      :

 1ـ اًمٖمدير ج  .1ص 12و19
2ـ ـ ؾمقرة صػ ،آي٦م .8
3ـ ـ ؾمقرة أقمراف ،آي٦م .28
4ـ ـ ؾمقرة ارساء ،آي٦م .7
5ـ ـ ؾمقرة ومجر ،آي٦م .22
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(    )5

م٤مؿ أهيٙمقُمتٟ ) (ىمقُمقا ُمـ1( 

      

:ممم٤مل اهلل شمٕم٤ ىم،ملم) أٓ ىمرأت اًم٘مرآنٛمٚاعمس
          
 


 :م٦) هؾ ىمرأت هذه أي2( 

 :ممم٤مل اهلل شمٕم٤وىم

)3(





    

     

           
     
  :ممم٤مل اهلل شمٕم٤) وىم6(

 :ممم٤مل اهلل شمٕم٤وىم

)4(



  

        )5(   

              

مؾٝ) وم8(        :ممم٤مل اهلل شمٕم٤) وىم7(    
.مء اهلل٤مِمٟمروا اٙمقا وشمٗمٚمُم٠مر ذًمؽ ومتٙمٜملم يٛمٚأطمد ُمـ اعمس
.23 م٦ آي،ـ ـ ؾمقرة ومجر1
.93 م٦ آي،مء٤مسٟ ـ ـ ؾمقرة2
.91 م٦ آي،مئدة٤ ـ ـ ؾمقرة ُم3
.228 م٦ آي، ـ ـ ؾمقرة سم٘مرة4
.85 م٦ آي،مرانٛ ـ ـ ؾمقرة آل قم5
.34 م٦ آي،م٩ ــ ـ ؾمقرة طم6
.42 م٦ آي، ــ ـ ؾمقرة اطمزاب7
.31 م٦ آي، ــ ـ ؾمقرة رقمد8
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وسم٤مٕظمػم أىمقل ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم :

    

 )1(   إمم همػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمنميٗم٦م اًمداًم٦م قمغم اًمٕمٛمقم وظمٓم٤مهب٤م
ًمٕمٛمقم اًمٜم٤مس وٓ خيتص سمٗمرىم٦م دون ومرىم٦م وهذه رؾم٤مًم٦م ذيٗم٦م ذم إؾمئٚم٦م
وإضمقسم٦م ذم ؿم٠من اًمّمدي٘م٦م اًمِمٝمٞمدة (س) وسمام أن ؾم١مال اًمس٤مئؾ ُمتٙمئ ذم
ؾم١ماًمف قمغم ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م واجلقاب أجْم ً٤م قمغم ـمبؼ ُمذهبٜم٤م هم٤مًمب ً٤م إٟمِم٤مء اهلل ُمع
اعمستٜمد اعمختٍم.
اعم١مًمػ

 1ــ ـ ؾمقرة حمٛمد ،آي٦م .24
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(اًمس١مال ُ :)1م٤م رأجٙمؿ ذم ُمـ خيرج طم٤مذم اًم٘مدُملم ذم قمزاء ؾمٞمدة ٟمس٤مء اًمٕم٤معملم
وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س)؟
اجلقاب:
سمسؿ اهلل اًمر نـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمسالم قمغم أوًمٞم٤مئف اعمٓمٝمريـ اعمٕمّمقُملم
حمٛمد وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلسـ واحلسلم ؾمٞمدي ؿمب٤مب اهؾ اجلٜم٦م وقمكم سمـ
احلسلم وحمٛمد سمـ قمكم وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد وُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر وقمكم سمـ ُمقؾمك
وحمٛمد سمـ قمكم وقمكم سمـ حمٛمد واحلسـ سمـ قمكم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أعمٕملم
وسم٤مٕظمص اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم طمج٦م سمـ احلسـ اعمٝمدي (قم٩م) اًمذي يٛمأل
إرض ىمسٓم ً٤م وقمدًٓ سمٕمد ُم٤م ُمٚمئ٧م فمٚمامً وضمقر ًا ـ ـ أُم٤م سمٕمد ٓ خيٗمك قمغم اًمٜم٤مىمد
اًمبّمػم أن ٟمٗمس اعمٌم ُمب٤مح ذقم ً٤م ٕص٤مًم٦م اجلقاز سمؾ طمسـ قم٘م ً
ال وظمِمقع
وظمْمقع قمروم ً٤م وىمد أُمْم٤مه اًمِم٤مرع ومل يردع قمٜمف سمؾ ُمٗمٞمد ًمٚمجسؿ وداومع ًمبٕمض
إُمراض قمغم ُم٤م يذيمره إـمب٤مء ىم٤مل اهلل شمب٤مرك و شمٕم٤ممم:

 

( )1أي همػم اعمحرُم٤مت
()2

   

       

ي٤م أهي٤م اًمٜمَبل مل حترم ُم٤م أطمؾ اهلل ًمؽ ( )3سمؾ ُمٜمدوب ذقم ً٤م إن

اىمؽمن سم٘مّمد اًمت٘مرب إمم اهلل وامم رؾمقًمف (ص) وامم اعمٕمّمقُملم (ع) وم٢من
 1ــ ـ ؾمقرة ٟمس٤مء ،آي٦م .24
 2ــ ـ ؾمقرة ُم٤مئده ،آي٦م .87
 3ــ ـ ؾمقرة حتريؿ ،آي٦م .1
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إظمػميـ أجْم ً٤م يرضمٕم٤من إمم اًمت٘مرب إمم اهلل وم٢مٟمف ُمـ أقمٔمؿ ؿمٕم٤مئر اًمديـ ىم٤مل اهلل
شمٕم٤ممم:

        

( )1وىمد ورد

احل٨م قمٚمٞمف ذم اسمقاب خمتٚمٗم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م اعمٕمّمقُملم (ع) ُمٜمٝم٤م أومْمٚمٞم٦م اعمٌم ذم
يمؾ رء وُمٜمٝم٤م ذم إُمٙمٜم٦م اعم٘مدؾم٦م واًمزي٤مرات ـ وُمٜمٝم٤م اعمٌم ًمٚمح٩م وُمٜمٝم٤م اعمٌم
إمم اعمس٤مضمد وُمٜمٝم٤م اعمٌم إمم اجلامقم٦م وُمٜمٝم٤م اًمسٕمل إمم اجلٛمٕم٦م ـ ـ ورسمام يّمؾ إمم
طمد ٓ يٛمٙمـ أن يراه أقمداء اهلل ـ ـ سمؾ رسمام ي٠مُمر اًمٔم٤ممل ٕضمؾ اإله٤مٟم٦م سمذًمؽ
وهٞمٝم٤مت ذًمؽ ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:
    

     

( )2وم٢من اعمٌم طمسـ قم٘م ً
ال وُمٜمدوب ذقم ً٤م ؾمٞمام

اًم٘مرسمك ُمٜمف وم٠مفمٝمر ُمّمداىمف ذم اًمِمٕم٤مئر اهلل إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء ًمٚمٛمٕمّمقُملم (ع) واًمٞمؽ
شمٗمّمٞمؾ اًمبٞم٤من ذم شمٚمؽ اعمقارد ُمٜمٝم٤م أومْمٚمٞم٦م اعمٌم ُمٓمٚم٘م ً٤م ٟمحق صحٞمح قمبد اهلل
سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤ملُ :م٤م قمبد اهلل سمٌمء أؿمد ُمـ اعمٌم وٓ أومْمؾ.
احلدي٨م( )3وُمـ اعمٕمٚمقم أن اعمراد ُمٜمف اعمٌم إمم أُمر اخلػم ٓ احلرام.
و (سمسٜمده) قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤ملُ :م٤م قمبد اهلل سمٌم أومْمؾ ُمـ اعمٌم.
احلدي٨م) 4(.

 1ــ ـ ؾمقرة طم٩م ،آي٦م .32
 2ـ صػ ،آي٦م .8
 3ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،12ص .477,478
 4ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،12ص .477,478
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ُمٜمٝم٤م ذم إُمٙمٜم٦م اعم٘مدؾم٦م واًمزي٤مرات
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

      

( )1شمٗمسػم

()2

أىمقل أي٦م آومم شم١مُمل إمم إيمرام اًمروض٤مت اعم٘مدؾم٦م وظمٚمع اًمٜمٕمٚملم ومٞمٝم٤م سمؾ
قمٜمد اًم٘مرب ُمٜمٝم٤م ٓؾم ّٞمام ذم اًمٓمػ واًمٖمري ح٤م روي أن اًمِمجرة يم٤مٟم٧م ذم يمرسمال
وأن اًمٖمري ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٓمقر وسطم٧م سم٤معمٌم طم٤مومٞم ً٤م.
و سم٤مٓؾمٜم٤مد  ...قمـ ايب قمبد اهلل (ع) ىم٤ملُ :مـ زار أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ُم٤مؿمٞم ً٤م
يمت٥م اهلل ًمف سمٙمؾ ظمٓمقة طمج٦م وقمٛمرة وم٢من رضمع ُم٤مؿمٞم ً٤م يمت٥م ًمف سمٙمؾ ظمٓمقة
طمجت٤من وقمٛمرشم٤من .احلدي٨م ()3

و (سمسٜمد آظمر ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد اًمّم٤مدق (ع) وىمد ذيمر أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ...ي٤م
شمٖمؼمت ذم زي٤مرة أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ُم٤مؿمٞم ً٤م
اسمـ ُم٤مرد واهلل ُم٤م يٓمٕمؿ اهلل ٟم٤مر ىمدُم ً٤م ّ
يم٤من أو رايمب ً٤م .احلدي٨م ()4

و (سمسٜمده ُمرومققم ً٤م) قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل ي٤م قمكم زر احلسلم (ع) وٓ
شمدقمف ىم٤مل ىمٚم٧م ُم٤م عمـ أت٤مه ُمـ اًمثقاب ىم٤مل ُمـ أت٤مه ُم٤مؿمٞم ً٤م يمت٥م اهلل ًمف سمٙمؾ
ظمٓمقة طمسٜم٦م .احلدي٨م()5

 1ـ ـمف ،آي٦م .12
2ـ سمح٤مر ،ج  ،122ص .262
3ـ سمح٤مر ،ج  ،122ص .262
4ـ سمح٤مر ،ج  ،122ص .262
5ـ سمح٤مر ،ج  ،121ص 24و27و.36
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و (سمسٜمد آظمر) ىم٤مل ىم٤مل أبق قمبد اهلل (ع) ي٤م طمسلم إٟمف ُمـ ظمرج ُمـ ُمٜمزًمف
يريد زي٤مرة ىمؼم احلسلم سمـ قمكم (ع) إن يم٤من ُم٤مؿمٞم ً٤م يمتب٧م ًمف سمٙمؾ ظمٓمقة طمسٜم٦م
وحم٤م قمٜمف ؾمٞمئ٦م .احلدي٨م()1

و (سمسٜمد آظمر) ىم٤مل دظمٚم٧م قمغم أيب قمبد اهلل (ع) ذم همريٗم٦م ًمف وقمٜمده ُمرازم
ومسٛمٕم٧م أب٤م قمبد اهلل (ع) ي٘مقل ُمـ أتك ىمؼم احلسلم (ع) ُم٤مؿمٞم ً٤م يمت٥م اهلل ًمف سمٙمؾ
ىمدم يرومٕمٝم٤م ويّمٜمٕمٝم٤م قمتؼ رىمب٦م ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ (ع) .احلدي٨م()2

و (سمسٜمده) ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أب٤م قمبد اهلل (ع) وهق ي٘مقل ُمـ أتك ىمؼم احلسلم (ع)
ُم٤مؿمٞم ً٤م يمت٥م اهلل ًمف سمٙمؾ ظمٓمقة أخػ طمسٜم٦م وحم٤م قمٜمف أخػ ؾمٞمئ٦م ورومع ًمف أخػ
درضم٦م وم٤مذا أتٞم٧م اًمٗمرات وم٢مهمتسؾ وقم ّٚمؼ ٟمٕمٚمٞمؽ وإُمش طم٤مومٞم ً٤م وإُمش ُمٌم اًمٕمبد
اًمذًمٞمؾ .احلدي٨م)3( .

و (سمسٜمده) قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل ُمـ أتك ىمؼم احلسلم سمـ قمكم (ع) ومتقض٠م
وإهمتسؾ ذم اًمٗمرات مل يرومع ىمدُم ً٤م ومل يْمع ىمدُم ً٤م إ ّٓ يمت٥م اهلل ًمف طمج٦م وقمٛمرة.
احلدي٨م()4

و (سمسٜمده) قمـ أيب قمبد اهلل (ع)  ...وم٤مذا ُمِمك امم احلػم مل يرومع ىمدُم ً٤م ومل
يْمع أظمرى إ ّٓ يمت٥م اهلل قمنم طمسٜم٤مت وحم٤م قمٜمف قمنم ؾمٞمئ٤مت .احلدي٨م()5

1ـ سمح٤مر ،ج  ،121ص 24و27و.36
2ـ سمح٤مر ،ج  ،121ص 24و27و.36
3ـ سمح٤مر ج  ،121ص 142و146و147و163و.173
4ـ سمح٤مر ج  ،121ص 142و146و147و163و.173
5ـ سمح٤مر ج  ،121ص 142و146و147و163و.173
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و (سمسٜمده) قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد (ع)  ...وم٘م٤مل ُمـ إهمتسؾ ذم اًمٗمرات صمؿ ُمِمك
امم ىمؼم احلسلم (ع) يم٤من ًمف سمٙمؾ ىمدم يرومٕمٝم٤م ويْمٕمٝم٤م طمج٦م ُمت٘مبٚم٦م سمٛمٜم٤مؾمٙمٝم٤م.
احلدي٨م()1

و سمسٜمده ىم٤مل ىم٤مل أبق قمبد اهلل (ع) ًمٚمٛمٗمْمؾ  ...وم٘م٤مل زم إن اًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ
ًمٞم٠مظمذ ذم ضمٝم٤مزه ويتٝمٞم٠م ًمزي٤مرشمف ومٞمتب٤مذ سمف أهؾ اًمسامء وم٤مذا ظمرج ُمـ سم٤مب ُمٜمزًمف
رايمب ً٤م أو ُم٤مؿمٞم ً٤م و ّيمؾ اهلل سمف أرسمٕم٦م آٓف ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م يّمٚمقن قمٚمٞمف طمتك
يقاذم احلسلم (ع))2( .

و (سمسٜمده) قمـ اًمثامزم ىم٤مل ىم٤مل :اًمّم٤مدق (ع)  ...واذا يمٜم٧م رايمب ً٤م أو ُم٤مؿمٞم ً٤م
وم٘مؾ  ...صمؿ إُمش طم٤مومٞم ً٤م وقمٚمٞمؽ اًمسٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر  ...صمؿ متٌم ىمٚمٞم ً
وىمٍم
ال ّ
ظمٓم٠مك  ...صمؿ إُمش قمنم ظمٓمقات  ...وىمؾ وأن٧م متٌم  ...صمؿ إُمش ىمٚمٞمالً
وقمٚمٞمؽ اًمسٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر  ...وىمٍم ظمٓم٠مك  ...صمؿ إُمش ىمٚمٞم ً
ال وىمؾ  ...صمؿ إُمش
وىمٍم ظمٓم٠مك طمتك شمست٘مبؾ اًم٘مؼم  ...صمؿ شمدٟمق ىمٚمٞم ً
ال صمؿ إؾمت٘مبؾ اًم٘مؼم وىمؾ  ...صمؿ
ّ
ضع ظمدّ ك إجٛمـ قمغم اًم٘مؼم وىمؾ  ...صمؿ ضع ظمدّ ك إجرس قمغم اًم٘مؼم وشم٘مقل...
صمؿ حتقل قمٜمد رضمٚمٞمف وضع يدك قمغم اًم٘مؼم  ...صمؿ شمْمع ظمدّ ك قمٚمٞمف وشم٘مقل ...
احلدي٨م()3

1ـ سمح٤مر ج  ،121ص 142و146و147و163و.173
2ـ سمح٤مر ج  ،121ص 142و146و147و163و.173
3ـ سمح٤مر ج  ،121ص 142و146و147و163و.173
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و سمسٜمده ىم٤مل قمٓم٤م يمٜم٧م ُمع ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل يقم اًمٕمنميـ ُمـ صٗمر  ...صمؿ
ُمِمك طم٤مومٞم ً٤م طمتك وىمػ قمٜمد رأس احلسلم (ع))1( .

و (سمسٜمده) قمـ اسمـ ُمٝمزي٤مر ىم٤مل ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر (ع) ضمٕمٚم٧م ومداك زي٤مرة
اًمرض٤م (ع) أومْمؾ أم زي٤مرة أيب قمبد اهلل احلسلم (ع) وم٘م٤مل زي٤مرة أيب (ع) أومْمؾ
وذًمؽ أن أب٤م قمبد اهلل (ع) يزوره يمؾ اًمٜم٤مس وأيب (ع) ٓ يزوره إ ّٓ اخلقاص ُمـ
اًمِمٞمٕم٦م احلدي٨م ( )2وإـمالق اًمرواي٦م شمِمٛمؾ طمتك إومْمٚمٞم٦م طمتك سم٤معمٌم.
و قمـ اًمرض٤م (ع) أنف ىم٤مل ُمـ ؿمدّ رطمٚمف إمم زي٤مريت أؾمتجٞم٥م دقم٤مؤه وهمٗمرت
سمف ذٟمقسمف احلدي٨م( )3وؿمد اًمرطمؾ أقمؿ ُمـ اًمريمقب واعمٌم ويمذا اعمروي سمٕمده.
و (سمسٜمده) ىم٤مل اًمرض٤م (ع) ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إمم رء ُمـ اًم٘مبقر ّإٓ إمم ىمبقرٟم٤م
 ...ومٛمـ ؿمد رطمٚمف إمم زي٤مريت أؾمتجٞم٥م دقم٤مؤه وهمٗمر ًمف ذٟمبف .احلدي٨م()4

و سمسٜمده ىم٤مل ؾم٠مخ٧م أب٤م ضمٕمٗمر (ع) ُم٤م عمـ زار واًمدك سمخراؾم٤من ىم٤مل اجلٜم٦م
واهلل اجلٜم٦م واهلل .احلدي٨م وسمٛمثؾ ذًمؽ ورد ذم ُمزار ىمؿ اعمنموم٦م)5( .

1ـ سمح٤مر ج  ،121ص .329
2ـ سمح٤مر ج  ، 99ـمبع ًمبٜم٤من ،ص 571و 574و.569
3ـ سمح٤مر ج  ، 99ـمبع ًمبٜم٤من ،ص 571و 574و.569
4ـ سمح٤مر ج  ، 99ـمبع ًمبٜم٤من ،ص 571و 574و.569
5ـ سمح٤مر ج  .99ـمبع ًمبٜم٤من ،ص .572
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و (سمسٜمده) ىم٤مل ؾم٠مخ٧م أب٤م احلسـ اًمرض٤م (ع) قمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ُمقؾمك سمـ
ضمٕمٗمر (ع) وم٘م٤مل (ع)ُ :مـ زاره٤م ومٚمف اجلٜم٦م احلدي٨م( )1إـمالق اًمتٜمزيؾ واًمتِمبٞمف
يٜمزهل٤م طمتك سم٤مًمٜمسب٦م إمم اعمٌم إمم زي٤مرهت٤مواًمقصقل إمم اجلٜم٦م.
واإلظمتالف ذم اًمثقاب حمٛمقل قمغم ُمراشم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م سمحس٥م اًمين٤مت
وإؿمخ٤مص وصٕم٥م اًمٕمٛمؾ وؾمٝمٚمف واخلقف واعمِم٘م٦م.
ُمٜمٝم٤م اعمٌم ًمٚمح٩م
روي أنف ُم٤م شم٘مرب اًمٕمبد إمم اهلل قمز وضمؾ سمٌمء أطم٥م اًمٞمف ُمـ اعمٌم إمم سمٞمتف
احلرام قمغم اًم٘مدُملم .وأن احلج٦م اًمقاطمدة شمٕمدل ؾمبٕملم طمج٦م وُمـ ُمٌم قمـ
عمٚمف يمت٥م اهلل ًمف صمقاب ُم٤م سملم ُمِمٞمف وريمقسمف واحل٩م إذا إٟم٘مٓمع ؿمسع ٟمٕمٚمف يمت٥م
اهلل ًمف صمقاب ُم٤م سملم ُمِمٞمف طم٤مومٞم ً٤م إمم ُمتٜمٕمؾ)2( .

و(سمسٜمد صحٞمح) قمـ قمكم (ع) ُم٤م قمبد اهلل سمٌمء أؿمد ُمـ اعمٌم(( )3إمم سمٞمتف)
(وسمٛمْمٛمقٟمف رواي٤مت ُمتٕمددة ٟمٗمس اًمب٤مب)
وقمقازم اًمٚمئ٤مزم قمـ اًمٜمبل (ص) أنف ىم٤مل ُم٤م شم٘مرب إمم اهلل سمٌمء أومْمؾ ُمـ
اعمٌم إمم سمٞم٧م اهلل قمغم اًم٘مدُملم)4( .

1ـ سمح٤مر ج  .99ـمبع ًمبٜم٤من ،ص 572و.711
2ـ ضم٤مُمع اطمداي٨م اًمِمٞمٕم٦م ج  ،12ص .478
3ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،12ص .478
4ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،12ص .478
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و(قمٜمف) (ص) أنف ىم٤مل ًمٚمح٤مج اًمرايم٥م سمٙمؾ ظمٓمقة خيٓمقه٤م راطمٚمتف ؾمبٕمقن
طمسٜم٦م وًمٚمح٤مج اح٤مر سمٙمؾ ظمٓمقة خيٓمقه٤م ؾمبٕمٛم٠مة طمسٜم٦م ُمـ طمسٜم٤مت طمرم
ىمٞمؾ ُم٤م طمسٜم٤مت احلرم ىم٤مل (ص) احلسٜم٦م سمٛم٠مة أخػ)1( .

وقمـ اًمٜمبل (ص) أنف ىم٤مل إن اعمالئٙم٦م ي٘مٗمقن قمغم ـمريؼ ُمٙم٦م يتٚم٘مقن احل٤مج
 ...ويٕمتٜم٘مقن اعمِم٤مة إقمتٜم٤مىم ً٤م .احلدي٨م()2

سمسٜمد صحٞمح ىم٤مل ؾم٠مخ٧م أب٤م قمبد اهلل (ع) قمـ ومْمؾ اعمٌم وم٘م٤مل احلسلم سمـ
قمكم (ع)  ....وطم٩م قمنميـ طمج٦م ُم٤مؿمٞم ً٤م قمغم ىمدُمٞمف)3( .

وذم ُمقصم٘م٦م  ...يم٤من احلسـ سمـ قمكم (ع) حي٩م ُم٤مؿمٞم ً٤م وشمس٤مق ُمٕمف اعمح٤مُمؾ
واًمرطم٤مل احلدي٨م( )4ىمد يمثر اًمرواي٤مت سمٛمثؾ ذًمؽ.
و سم٤مؾمٜم٤مده امم ايب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل :ظمرج احلسلم سمـ قمكم (ع) امم ُمٙم٦م ؾمٜم٦م
ُم٤مؿمٞم ً٤م ومقرُم٧م ىمدُم٤مه .احلدي٨م()5

وسمسٜمده  ...ىم٤مل طم٩م قمكم سمـ احلسلم (ع) ُم٤مؿمٞم ً٤م ومس٤مر قمنميـ يقُم ً٤م ُمـ
اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م)6( .

1ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،12ص .478
2ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،12ص 479وص .482
3ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،12ص 479وص .482
4ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،12ص 479وص .482
5ـ ُمّمدر ،ص .482
6ـ ُمّمدر ،ص .482
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وسمسٜمده  ...اًمس٤مدس ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم وُم٠متلم ُمـ اهلجرة
اذ ظمرج قمٚمٞمٜم٤م ؿم٤مب ُمـ اًمٓمقاف قمٚمٞمف إزاران شم٤مضح حمرم هبام وذم يده ٟمٕمالن
ومٚمام رأجٜم٤مه ىمٛمٜم٤م عمٞمٕم ً٤م هٞمب٦م ًمف ومٚمؿ يبؼ ُمٜم٤م أطمد إ ّٓ ىم٤مم وؾم ّٚمؿ قمٚمٞمف ـ ومس٠مخ٧م اًم٘مقم
اًمذيـ يم٤مٟمقا طمقًمف أتٕمرومقن هذا اًمٕمٚمقي وم٘م٤مًمقا ٟمٕمؿ حي٩م ُمٕمٜم٤م يمؾ ؾمٜم٦م ُم٤مؿمٞم ً٤م ـ
وم٘م٤مل اًمذي رأج٧م ذم قمِمٞمتؽ ومٝمق ص٤مطم٥م زُم٤مٟمٙمؿ (ع) .احلدي٨م()1

و ...ىمقًمف (ع) أتك آدم هذا اًمبٞم٧م أخػ آشمٞمف قمغم ىمدُمٞمف ُمٜمٝم٤م ؾمبٕمٛم٠مة طمج٦م
وصمالصمٛم٠مة قمٛمرة .احلدي٨م()2

وسمسٜمده اعمٕمتؼم ىم٤مل ؾم٠مخ٧م أب٤م قمبد اهلل (ع) قمـ رضمؾ ٟمذر أن يٛمٌم إمم سمٞم٧م
اهلل طم٤مومٞم ً٤م ىم٤مل ومٚمٞمٛمش وم٤مذا شمٕم٥م ومٚمػميم٥م .احلدي٨م()3

وسمٛمْمٛمقٟمف رواي٤مت يمثػمة ـ إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اعمٌم ذم
احل٩م ـ اًمدال قمغم ُمنموقمٞم٦م اعمٌم إمم ؿمٕم٤مئر اًمديـ واخلػمات.
وأن احلسـ (ع) ظمرج ُمـ ُمٙم٦م ُم٤مؿمٞم ً٤م إمم اعمديٜم٦م ومتقرُم٧م ىمدُم٤مه)4( .

ّ

ويم٤من اًمٜم٤مس ُمع رؾمقل اهلل (ص) ذم طمج٦م اًمقداع ريمب٤مٟم ً٤م وُمِم٤مة .احلدي٨م
ـ( )5سمٙم٤مء رؾمقل اهلل (ص) مم٤م رأى سم٘مدُمل أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ُمـ اًمقرم وأهنام

1ـ ُمّمدر ،ص .483
2ـ ُمّمدر ،ص .486
3ـ ُمّمدر ،ص .486
4ـ ؾمٗمٞمٜم٦م اًمبح٤مر ،ج  2ص .541
5ـ ؾمٗمٞمٜم٦م اًمبح٤مر ،ج  2ص .541
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ي٘مٓمران دُم ً٤م ح٤م ضم٤مء ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ُم٤مؿمٞم ً٤م قمغم ىمدُمٞمف ومدقمك ًمف
سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م)1(.

ُمسٜمد ًا ىم٤مل يمٜم٧م ُمع أيب قمبد اهلل (ع) ُمزاُمٚم٦م ومٞمام سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ومٚمام إٟمتٝمك
امم احلرم ٟمزل وإهمتسؾ وأظمذ ٟمٕمٚمٞمف سمٞمديف صمؿ دظمؾ احلرم طم٤مومٞم ً٤م احلدي٨م() 2

هٙمذا شم٘متيض إدب قمٜمد اًمتقضمف واًم٘مّمد إمم زي٤مرة ؿمٕم٤مئر اهلل اعم٘متيض
ًمٚمتقاضع واخلِمقع ذم أي ؿمٕم٤مر ديٜمل ُمذهبل يم٤من إلقمالء يمٚمٛم٦م اإلؾمالم وسمٞم٤من
قمٚمقهؿ وىمدرهؿ وُمٔمٚمقُمٞمتٝمؿ (ع).
ّ
وُمٜمٝم٤م اعمٌم إمم اعمس٤مضمد
سمسٜمده قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل ُمـ ُمِمك امم ُمسجد مل يْمع رضم ً
ال قمغم
رـم٥م وٓ ي٤مسمس إ ّٓ ؾمبح٧م ًمف إرض إمم إرضلم اًمس٤مسمٕم٦م)3( .

ّ

وذم طمدي٨م اعمٜم٤مهل ىمقًمف (ص) أٓ وُمـ ُمِمك امم ُمسجد يٓمٚم٥م ومٞمف اجلامقم٦م
يم٤من ًمف سمٙمؾ ظمٓمقة ؾمبٕمقن أخػ طمسٜم٦م)4( .

ذم رواي٦م زيد اًمٜمرد ذم سم٤مب ومْمؾ اجلامقم٦م ىمقًمف (ع) ُمـ أؾمبغ وضقئف ذم
سمٞمتف ومتِمط وشمٓمٞمّ٥م ،صمؿ ُمِمك ُمـ سمٞمتف همػم ُمستٕمجؾ وقمٚمٞمف اًمسٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر إمم

1ـ ؾمٗمٞمٜم٦م اًمبح٤مر ،ج  1ص .96
 2ـ ؾمٗمٞمٜم٦م اًمبح٤مر ،ج  1ص .96
3ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  2يمب٤مر ،ص 149وص.152
4ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  2يمب٤مر ،ص 149وص.152

22

ُمّماله رهمب٦م ذم عم٤مقم٦م اعمسٚمٛملم مل يرومع ىمدُم ً٤م ومل يْمع أظمرى إ ّٓ يمت٥م ًمف طمسٜم٦م
وحمٞم٧م قمٜمف ؾمٞمئ٦م ورومٕم٧م ًمف درضم٦م)1( .

ُمٜمٝم٤م اًمسٕمل امم صالة اجلٛمٕم٦م
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
  

﴿        

)2(﴾

سمسٜمده قمـ احلٚمبل قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل ىم٤مل :اذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة إٟمِم٤مء
اهلل وم٢مهت٤م ؾمٕمٞم ً٤م وًمٞمٙمـ قمٚمٞمؽ اًمسٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر  ...وم٢من اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل :ي٤م
أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا

)3( ..

اعمٌم طم٤مومٞم ً٤م ذم اًمٕمزاء
يٕمزي ذا ىمراسم٦م
سمسٜمده اعمٕمتؼم ىم٤مل يمٜم٤م ٟمٛمٌم ُمع أيب قمبد اهلل (ع) وهق يريد ان ّ
ًمف سمٛمقًمقد ًمف وم٢مٟم٘مٓمع ؿمسع ٟمٕمؾ ايب قمبد اهلل (ع) ومتٜم٤مول ٟمٕمٚمف ُمـ رضمٚمف صمؿ ُمٌم
طم٤مومٞم ً٤م ومٜمٔمر اًمٞمف إسمـ أيب يٕمٗمقر ومخٚمع ٟمٕمؾ ٟمٗمسف ُمـ رضمٚمف وظمٚمع اًمِمسع ُمٜمٝم٤م
وٟم٤موهل٤م أب٤م قمبد اهلل (ع) وم٠مقمرض قمٜمف يمٝمٞمئ٦م اعمٖمْم٥م صمؿ أبك أن ي٘مبٚمف وم٘م٤مل ٓ إن
ص٤مطم٥م اعمّمٞمب٦م أومم سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م ومٛمِمك طم٤مومٞم ً٤م طمتك دظمؾ قمغم اًمرضمؾ اًمذي
ًمٞمٕمزيف اًمخ)4( .
أت٤مه ّ

1ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،6ص 423و.422
 2ـ ؾمقرة اجلٛمٕم٦م ،آي٦م .9
3ـ ضم٤مُمع اطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،ج  ،6ص 423و.422
4ـ سمح٤مر ،ج  ،7ص .46
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وقمزاء وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) ٓ أىمؾ أطمد ُمّم٤مئ٥م اًمٜم٤مس ًمٚمتٕمزي٦م سمؾ هل
أقمٔمؿ وأقمٔمؿ.
وسمسٜمده ىم٤مل ح٤م ُم٤مت إؾمامقمٞمؾ ظمرج اًمٞمٜم٤م أبق قمبد اهلل (ع) ي٘مدم اًمرسير سمال
طمذاء وٓ رداء)1( .

ُمٜمٝم٤م ُمٌم واه٤مٟم٦م
 ...إن اخلٚمٞمٗم٦م اح٠مُمقن وضمد ذم يقم قمٞمد إٟمحراف ُمزاج  ...وم٘م٤مل ٕيب احلسـ
ّ
وصؾ سم٤مًمٜم٤مس ومخرج اًمرض٤م (ع) وقمٚمٞمف ىمٛمٞمص
قمكم اًمرض٤م (ع) ي٤م أب٤م احلسـ ىمؿ
ىمّمػم أبٞمض وقمامُم٦م سمٞمْم٤مء ٟمٔمٞمٗم٦م ومه٤م ُمـ ىمٓمـ وذم يده ىمْمٞم٥م وم٠مىمبؾ ُم٤مؿمٞم ً٤م
ي١م ّم اعمّمغم وهق ي٘مقل  ...ومٚمام رآه اًمٜم٤مس إهرقمقا إًمٞمف وأنث٤مًمقا قمٚمٞمف ًمت٘مبٞمؾ يديف ـ
وم٠مرسع سمٕمض احل٤مؿمٞم٦م إمم اخلٚمٞمٗم٦م اح٠مُمقن وم٘م٤مل  ...شمدارك اًمٜم٤مس وإظمرج ّ
صؾ
هبؿ ّ
وإٓ ظمرضم٧م اخلالوم٦م ُمٜمؽ أن  ...ظمرج سمٜمٗمسف وضم٤مء ُمرسقم ً٤م واًمرض٤م (ع)
وصغم سم٤مًمٜم٤مس)2( .
ّ
سمٕمد ُمـ يمثرة اًمزطم٤مم مل خيٚمص إمم اعمّمغم ومت٘مدم اح٠مُمقن

روي  ...ىم٤مل أراد اعمتقيمؾ أن يٛمٌم قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمرض٤م (ع) يقم اًمسالم
وم٘م٤مل ًمف وزيره أن ذم هذا ؿمٜم٤مقم٦م قمٚمٞمؽ وؾمقء ىم٤مًمف ومال شمٗمٕمؾ ىم٤مل ٓسمد ُمـ هذا
ًم٘مقاد وإذاف يمٚمٝمؿ طمتك ٓ
ىم٤مل وم٢من مل يٙمـ سمدّ ُمـ هذا ومت٘مدّ م سم٠من يٛمٌم ا ّ
ئمـ اًمٜم٤مس أنؽ ىمّمدشمف هبذا دون همػمه ومٗمٕمؾ وُمِمك (ع) ويم٤من اًمّمٞمػ ومقارم
اًمدهٚمٞمز وىمد قمرق ىم٤مل ومٚم٘مٞمتف وم٠مضمٚمستف ذم اًمدهٚمٞمز وُمسح٧م وضمٝمف سمٛمٜمديؾ

 1ـ سمح٤مر ،ج  ،7ص .46
 2ـ سمح٤مر ،ج  .49ص .171
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وىمٚم٧م إسمـ قمٛمؽ مل ي٘مّمدك هبذا دون همػمك ومال دمد قمٚمٞمف ذم ىمٚمبؽ وم٘م٤مل إهي ً٤م
قمٜمؽ

         

()1

 ...ىم٤مل إن يم٤من قمكم سمـ حمٛمد ىم٤مل سمام ىمٚم٧م  ...وم٢من اعمتقيمؾ يٛمقت أو ي٘متؾ
سمٕمد صمالصم٦م أج٤مم  ...ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م ىمتؾ اعمتقيمؾ .اًمخ()2

هذا ُم٤م ورد ذم رضمح٤من اعمٌم ؾمٞمام اًم٘مرسمك واعمتتبع حيّمؾ ًمف أيمثر ُمـ ذًمؽ
ومٛمستح٥م ذقم ً٤م سم٤مإلؾمت٘مراء واًمٗمحقى سمؾ اًمٍماطم٦م.
(اًمس١مال ُ :)2م٤م رأجٙمؿ سم٢مطمٞم٤مء قمنمة وم٤مـمٛمٞم٦م ختتص سم٤مًمزهراء (س)؟
ضمقاب  :2ضم٤ميز ذقم ً٤م ٕص٤مًم٦م اجلقاز سمؾ ٟم٘مقل إن اًمبٙم٤مء وإىم٤مُم٦م اًمٕمزاء
ًمس٤مدات اخلٚمؼ ؾمٞمام وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) ُمـ أقمٔمؿ ؿمٕم٤مئر اًمديـ وسمٛمثؾ ذًمؽ
شمٕمرف وشمٕمٚمـ ُمٔمٚمقُمٞمتٝم٤م وُمٔمٚمقُمٞم٦م أوٓده٤م اعمٕمّمقُملم (ع) وورد احل٨م قمٚمٞمف
وإُمر سم٢مىم٤مُمتف واًمٞمؽ سمجٛمٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م.
ـ ـ ُمٜمٝم٤م قمـ اًمِمٞمخ إيمؼم اعمٗمٞمد سمسٜمده قمـ أب٤من سمـ شمٖمٚم٥م قمـ أيب قمبد اهلل
رسٟم٤م ضمٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ
(ع) ىم٤مل ٟمٗمس اعمٝمٛمقم ًمٔمٚمٛمٜم٤م شمسبٞمح و ّ
مهف ًمٜم٤م قمب٤مدة ويمتامن ّ
اهلل احلدي٨م ويٕمؿ عمٞمع اعمٕمّمقُملم (ع))3(.

ـ ـ ُمٜمٝم٤م أجْم ً٤م اعمٗمٞمد سمسٜمده ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد (ع) ي٘مقل ُمـ دُمٕم٧م
قمٞمٜمف ومٞمٜم٤م دُمٕم٦م ًمدم ؾمٗمؽ ًمٜم٤م أو طمؼ ًمٜم٤م ٟم٘مّمٜم٤مه أو قمرض إٟمتٝمؽ ًمٜم٤م أو ٕطمد ُمـ

 1ـ هقد ،آي٦م .65
 2ـ سمح٤مر ،ج  ،52ص  ،147يقم اًمسالُم٦م وص  229يقم اًمٗمٓمر.
 3ـ سمح٤مر ،ج  ،44ص  ،626ـمبع ًمبٜم٤من ص .628
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ؿمٞمٕمتٜم٤م سمقأ ه اهلل شمٕم٤ممم هب٤م ذم اجلٜم٦م طم ُ٘مب ً٤م (دائامً))1(.

ّ

ـ ـ ُمٜمٝم٤م سمسٜمده قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل :ىم٤مل ًمٗمْمٞمؾ دمٚمسقن وحتدّ صمقن ىم٤مل
ٟمٕمؿ ضمٕمٚم٧م ومداك ىم٤مل :إن شمٚمؽ اعمج٤مًمس أطم ّبٝم٤م وم٠مطمٞمقا أُمرٟم٤م ي٤م ومْمٞمؾ ومرطمؿ
اهلل ُمـ أطمٞم٤م أُمرٟم٤م ي٤م ومْمٞمؾ ُمـ َذيمرٟم٤م أو ُذيمرٟم٤م قمٜمده ومخرج ُمـ قمٞمٜمف دُمٕم ً٦م ُمثؾ
ضمٜم٤مح اًمذسم٤مب همٗمر اهلل ًمف ذٟمقسمف وًمق يم٤مٟم٧م أيمثر ُمـ زسمد اًمبحر)2(.

إمم همػم ذًمؽ مم٤م ورد ذم اعمٕمّمقُملم (ع) ُمـ اًمتٕمزي٦م عمٓمٚمؼ اعمٕمّمقُملم
واإلُم٤مم احلسلم (ع).
وسمسٜمده ىم٤مل :ىم٤مل اًمرض٤م (ع) إن يقم احلسلم (ع) أىمرح ضمٗمقٟمٜم٤م وأؾمبؾ
دُمققمٜم٤م ...سم٠مرض يمرب وسمال أورصمتٜم٤م اًمٙمرب واًمبالء امم يقم اإلٟم٘مْم٤مء ومٕمغم ُمثؾ
احلسلم (ع) ومٚمٞمبؽ اًمب٤ميمقن وم٢من اًمبٙم٤مء قمٚمٞمف حيط اًمذٟمقب اًمٕمٔم٤مم)3(.

وسمسٜمده ىم٤مل دظمٚم٧م قمغم أيب قمبد اهلل (ع) وم٠منِمدشمف ُمرصمٞم٦م احلسلم سمـ قمكم (ع)
 ...ىم٤مل ومبٙمك وهت٤مي٩م اًمٜمس٤مء ىم٤مل ومٚمام أن ؾمٙمتـ ىم٤مل زم  ..إمم آظمر احلدي٨م)4(.

ـ إرسمٕمامة (ُمٕمتؼمة) ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) :إن اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم إ ّـمٚمع امم
إرض وم٢مظمت٤مرٟم٤م وإظمت٤مر ًمٜم٤م ؿمٞمٕم٦م يٜمٍموٟمٜم٤م ويٗمرطمقن ًمٗمرطمٜم٤م وحيزٟمقن حلزٟمٜم٤م
ويبذًمقن أُمقاهلؿ وأنٗمسٝمؿ ومٞمٜم٤م أ وئلؽ ُمٜمّ٤م واًمٞمٜم٤م)5(.

 1ـ سمح٤مر ،ج  ،44ص  ،626ـمبع ًمبٜم٤من ص .628
 2ـ سمح٤مر ،ج  ،44ص  ،626ـمبع ًمبٜم٤من ص .628
 3ـ سمح٤مر ،ج  ،44ص  ،629ـمبع ًمبٜم٤من ص 611و .612
 4ـ سمح٤مر ،ج  ،44ص  ،629ـمبع ًمبٜم٤من ص 611و .612
 5ـ سمح٤مر ،ج  ،44ص  ،629ـمبع ًمبٜم٤من ص 611و .612
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(ومْمؾ اًمبٙم٤مء قمغم احلسـ سمـ قمكم (ع) سمؾ ُمٓمٚمؼ اعمٕمّمقُملم (ع)) ...ومٛمـ
سمٙم٤مه مل شمٕمؿ قمٞمٜمٞمف يقم شمٕمٛمك اًمٕمٞمقن وُمـ طمزن قمٚمٞمف مل حيزن يقم حيزن
اًم٘مٚمقب)1(.

ـ ـ وسمسٜمده اعمٕمتؼم ىم٤مل أوىص اسمق ضمٕمٗمر (ع) سمثامٟمٛم٠مة درهؿ ح٠ممتف ويم٤من يرى
ذًمؽ ُمـ اًمسٜم٦م ٕن رؾمقل اهلل (ص) ىم٤مل إختذوا ٔل ضمٕمٗمر ـمٕم٤مُم ً٤م وم٘مد
ؿمٖمٚمقا)2(.

ـ ـ وسمسٜمده اعمٕمتؼم قمـ ايب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل :ىم٤مل زم أيب ـ ـ ي٤م ضمٕمٗمر أوىمػ زم ُمـ
ُم٤مزم يمذا ويمذا اًمٜمقادب شمٜمدسمٜمل قمنم ؾمٜملم سمٛمٜمك أج٤مم ُمٜمك)3(.

إمم همػم ذًمؽ اًمدال قمغم إؾمتحب٤مب اإلـمٕم٤مم وأن قمدد اًمٕمنمة ومٞمٝم٤م ومْمؾ ىم٤مل
اهلل شمٕم٤ممم :شمٚمؽ قمنمة يم٤مُمٚم٦م ( ...)4وم٢من أمتٛم٧م قمنما ً ومٛمـ قمٜمدك
واًمٗمجر وًمٞم٤مل قمنم

()6

وأمتٛمٜم٤مه٤م سمٕمنم ( )7امم همػم ذًمؽ.

 1ـ ؾمٗمٞمٜم٦م اًمبح٤مر ،ج  ,1ص .97
 2ـ سمح٤مر ،ج  ،46ص 215و .222
 3ـ سمح٤مر ،ج  ،46ص 215و .222
4ـ ـ سم٘مرة ،آي٦م .196
 5ـ ىمّمص ،آي٦م .27
 6ـ ومجر ،آي٦م .2
 7ـ اقمراف ،آي٦م .142
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()5

ـ ـ ُمـ ضم٤مء سم٤محلسٜم٦م ومٚمف قمنم أُمث٤مهل٤م ( )1وم٠مُمر راضمح قم٘م ً
ال وطمسـ ذقم ً٤م
ًمبٞم٤من ُمٔمٚمقُمٞمتٝم٤م وُم٤م ضمرى قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٔم٤معملم حل٘مٝم٤م وسمٞم٤من طم٘م٤مئؼ اًمديـ ويمٗمر
اًمٔم٤معملم وُمٔمٚمقُمٞم٦م أئٛم٦م اًمديـ (ع) شم٠مؾمٞم ً٤م هبؿ (ع) وشم٘مدم سمٕمْمٝم٤م وؾمٞم٠ميت سمٕمض
آظمر.
(سمٕمد سمٞم٤من ُمٗمّمؾ) ىم٤مل ومٚمام أصبح إؾمتدقمك سمحرم رؾمقل اهلل (ص) وم٘م٤مل
اًمٞمٙمـ اعم٘م٤مم قمٜمدي أو اًمرضمقع امم اعمديٜم٦م وًمٙمؿ اجل٤مئزة اًمسٜمٞم٦م
طم٥م
ّ
هلـ أجّام أ ّ
ٟمح٥م أوًٓ أن ٟمٜمقح قمغم احلسلم (ع) ىم٤مًمقا إومٕمٚمقا ُم٤م سمدا ًمٙمؿ صمؿ أظمٚمٞم٧م
ىم٤مًمقا
ّ
هلـ احلجر واًمبٞمقت ذم دُمِمؼ ومل شمبؼ ه٤مؿمٛمٞم٦م وٓ ىمرؿمٞم٦م ّإٓ وًمبس٧م اًمسقاد
قمغم احلسلم (ع) وٟمدسمقه قمغم ُم٤م ٟم٘مؾ ؾمبٕم٦م أج٤مم ومٚمام يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مُمـ دقم٤مه ّـ
يزيد وأقمرض قمٚمٞمٝمـ اعم٘م٤مم وم٠مبلم وأرادوا اًمرضمقع إمم اعمديٜم٦م)2(.

صمؿ ىم٤مل اًمسٞمد روي قمـ اًمّم٤مدق (ع) أنف ىم٤مل إن زيـ اًمٕم٤مسمديـ (ع) سمٙمك قمغم
أبٞمف أرسمٕملم ؾمٜم٦م ص٤مئامً هن٤مره ىم٤مئامً ًمٞمٚمف وم٢مذا طمرض اإلومٓم٤مر ضم٤مءه همالُمف سمٓمٕم٤مُمف
وذاسمف ومٞمْمٕمف سملم يديف ومٞم٘مقل يمؾ ي٤م ُمقٓي ومٞم٘مقل ىمتؾ اسمـ رؾمقل اهلل (ص)
ضم٤مئٕم ً٤م ىمتؾ اسمـ رؾمقل اهلل (ص) ضم٤مئٕم ً٤م ىمتؾ اسمـ رؾمقل اهلل (ص) قمٓمِم٤مٟم ً٤م ومال
يزال يٙمرر ذًمؽ ويبٙمل طمتك ّ
يبؾ ـمٕم٤مُمف ُمـ دُمققمف صمؿ يٛمزج ذاسمف سمدُمققمف
ومٚمؿ يزل يمذًمؽ طمتك حلؼ سم٤مهلل قمز وضمؾ)3(.

 1ـ اٟمٕم٤مم ،آي٦م .16
2ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،45ص .197
3ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،45ص 145و143و.115
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وىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٜم٤مىم٥م وذيمر أبق خمٜمػ وهمػمه أن يزيد ًمٕمٜمف اهلل أُمر سم٠من
يّمٚم٥م اًمرأس قمغم سم٤مب داره وأُمر سم٠مهؾ سمٞم٧م احلسلم (ع) أن يدظمٚمقا داره ومٚمام
دظمٚم٧م اًمٜمسقة دار يزيد مل يبؼ ُمـ آل ُمٕم٤موي٦م وآل أيب ؾمٗمٞم٤من أطمد ّإٓ إؾمت٘مبٚمٝمـ
سم٤مًمبٙم٤مء واًمٍماخ واًمين٤مطم٦م قمغم احلسلم (ع) وأخ٘ملم ُم٤م قمٚمٞمٝمـ ُمـ اًمثٞم٤مب واحلكم
وأىمٛمـ اح٠متؿ قمٚمٞمف صمالصم٦م أج٤مم)1(.

ـ ـ وم٢مًمتٗم٧م زيٜم٥م (س) ومرأت رأس أظمٞمٝم٤م ومٜمٓمح٧م ضمبٞمٜمٝم٤م سمٛم٘مدم اعمحٛمؾ
طمتك رأجٜم٤م اًمدم خيرج ُمـ حت٧م ىمٜم٤مقمٝم٤م وأوُم٠مت إًمٞمف سمخرىم٦م وضمٕمٚم٧م شم٘مقل ي٤م
هالًٓ )2(...

سمٙم٤مء ٟمٗمس اًمٜمبل (ص) ًمٗم٤مـمٛم٦م (س)
ُمٜمٝم٤م شم٘مدم ُم٤م رواه اعمٗمٞمد  ...قمـ إسمـ أيب قمٛمػم سمسٜمده قمـ قمبد اهلل سمـ
اًمٕمب٤مس ىم٤مل ح٤م طمرضت رؾمقل اهلل (ص) اًمقوم٤مة سمٙمك طمتك سم ّٚم٧م دُمققمف حلٞمتف
وم٘مٞمؾ ًمف ي٤م رؾمقل اهلل (ص) ُم٤م يبٙمٞمؽ وم٘م٤مل أبٙمل ًمذريتل وُم٤م شمّمٜمع هبؿ ذار
أُمتل ُمـ سمٕمدي يم٠مين سمٗم٤مـمٛم٦م سمٜمتل وىمد فمٚمٛم٧م سمٕمدي وهل شمٜم٤مدي ي٤م أبت٤مه ومال
يٕمٞمٜمٝم٤م أطمد ُمـ أُمتل)3(.

ـ ـ ىم٤مل ُمرض٧م وم٤مـمٛم٦م (س) ُمرض ً٤م ؿمديد ًا  ...صمؿ شمقومٞم٧م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝم٤م
وقمغم أبٞمٝم٤م وسمٕمٚمٝم٤م وسمٜمٞمٝم٤م ـ ـ ومّم٤مطم٧م أهؾ اعمديٜم٦م صٞمح٦م واطمدة وإضمتٛمٕم٧م ٟمس٤مء

1ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،45ص 145و143و.115
2ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،45ص 145و143و.115
3ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،43ص  ،199ـمبع ًمبٜم٤من ،ص 323
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سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم داره٤م ومٍمظمقا سظم٦م واطمدة يم٤مدت اعمديٜم٦م أن شمتزقمزع ُمـ
وهـ ي٘مٚمـ ي٤م ؾمٞمدشم٤مه ي٤م سمٜم٧م رؾمقل اهلل (ص) وأىمبؾ اًمٜم٤مس ُمثؾ
ساظمٝمـ
ّ
قمرف اًمٗمرس إمم قمكم (ع) وهق ضم٤مًمس واحلسـ واحلسلم (ع) سملم يديف يبٙمٞم٤من
ومبٙمك اًمٜم٤مس ًمبٙم٤مئٝمام إمم آظمر احلدي٨م)1(.

(اًمس١مال  :)3هؾ حترض ؾمٞمدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م (س) ذم جم٤مًمس اًمٕمزاء؟
ضمقاب  :3سمح٤مر سمسٜمده قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل إن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد (ص)
حترض زوار ىمؼم إسمٜمٝم٤م احلسلم (ع) ومتستٖمٗمر هلؿ)2( .

سمسٜمده قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل :إن هلل ُمالئٙم٦م ُمقيمٚملم سم٘مؼم احلسلم (ع)
هؿ اًمرضمؾ سمزي٤مرشمف وم٢مهمتسؾ ٟم٤مداه حمٛمد (ص) ي٤م وومد اهلل إسمنموا سمٛمراوم٘متل
وم٢مذا ّ
ذم اجلٜم٦م وٟم٤مداه أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) أن٤م ض٤مُمـ ًم٘مْم٤مء طمقائجٙمؿ ودومع اًمبالء
قمٜمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة صمؿ إيمتٜمٗمٝمؿ اًمٜمبل (ص) وقمكم (ع) قمـ أجامهنؿ وقمـ
ؿمامئٝمٚمؿ طمتك يٜمٍمومقا

إمم أه٤مًمٞمٝمؿ)3(.

(صمٛمرات إقمقاد ،ص  ،31ج  )1روي ان ومْمٞمؾ صٜمع ُم٠ممت ً٤م ًمٚمحسلم (ع)
ومل خيؼم سمف إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق (ع) ومٚمام يم٤من ذم اًمٞمقم اًمث٤مين أىمبؾ إمم اإلُم٤مم روطمل
ومداه وم٘م٤مل ًمف ي٤م ومْمٞمؾ أجـ يمٜم٧م اًمب٤مرطم٦م ىم٤مل ؾمٞمدي ؿمٖمؾ قم٤مىمٜمل وم٘م٤مل ي٤م ومْمٞمؾ
قمكم أُم٤م صٜمٕم٧م ُم٠ممت ً٤م وأىمٛم٧م سمدارك قمزاء ذم ُمّم٤مب ضمدّ ي احلسلم (ع)
ٓ ختٗمل ّ

وم٘م٤مل سمكم ي٤م ؾمٞمدي وم٘م٤مل (ع) وأن٤م يمٜم٧م طم٤مرضا ً ىم٤مل ؾمٞمدي اذ ًا ُم٤م رأجتؽ ايـ

1ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،43ص  ،199ـمبع ًمبٜم٤من ،ص 323
2ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،121ص .55
 3ـ سمح٤مر ،ج  ،121ص .146
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يمٜم٧م ضم٤مًمس وم٘م٤مل (ع) ح٤م أردت اخلروج ُمـ اًمبٞم٧م أُم٤م قمثرت سمثقب أبٞمض ىم٤مل
سمغم ؾمٞمدي ىم٤مل (ع) أن٤م يمٜم٧م ضم٤مًمس ً٤م هٜم٤مك وم٘م٤مل ًمف ؾمٞمدي مل ضمٚمس٧م سمب٤مب اًمبٞم٧م
ومل ُم٤م شمّمدرت ذم اعمجٚمس وم٘م٤مل اًمّم٤مدق (ع) يم٤مٟم٧م ضمدّ يت وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء
(س) سمّمدر اعمجٚمس ضم٤مًمس٦م ًمذا ُم٤م شمّمدرت إضمالًٓ هل٤م.
وذم رواي٦م رأج٧م ذم صدر اعمجٚمس ضمدّ ي حمٛمد (ص) وقمكم (ع) ووم٤مـمٛم٦م
(س) يبٙمقن قمغم أيب قمبد اهلل احلسلم (ع) ويٜمقطمقن ًمف)1(.

جملء اعمٕمّمقُملم (ع)
(ذيمر ذم رُمز اعمّم٤مئ٥م ًمٕمكم طمسـ اًمٜم٤مسي ُمـ ُمت٠مظمر اعمٕم٤مسيـ ص
 )444قمـ ُمال أ ند ُم٘مدس أردسمٞمكم رأج٧م ذم ُمٙمتب٦م سمٕمض اعمٚمقك يمت٤مسم ً٤م (ذم زي٤مرة
اإلُم٤مم احلسلم (ع) ذم يمرسمالء ذم إرسمٕملم) (واًمرواي٦م ُمٗمّمٚم٦م ذم اًمٜمقم سم٤مًمٗم٤مرد
وي٘مقل) (ظمؼم ُمٕمتؼم) وقمغم أي ُمٚمخّمف رأج٧م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) ذم صمٞم٤مب
أؾمقد حمزون وُمٖمٛمقم وؿمٕمره٤م ُمٜمتنمة وردت يمرسمال ًمٞمٚم٦م إرسمٕملم ُمع أرسمٕم٦م
آٓف ُمالئٙم٦م ومٚمام ٟمٔمرت إمم ىمؼم إسمٜمٝم٤م (ع) ؿمٝم٘م٧م ؿمٝم٘م٦م وٟم٤مدت وا وًمداه
وىم٤مًم٧م ُم٤م ىم٤مًم٧م صمؿ سمٕمث٧م طمقري٦م إمم أبٞمٝم٤م حمٛمد سمـ قمبد اهلل (ص) وقمكم (ع)
واحلسـ (ع) وضم٤مؤوهؿ ُمٚمبقؾملم سم٤مًمثقب إظمرض وأخ٘مقا أنٗمسٝمؿ قمغم اًم٘مؼم
اًمنميػ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أعمٕملم.
وٟمٗمس اعمّمدر ص  457يٜم٘مؾ قمـ سمحر اعمّم٤مئ٥م أن زيٜم٥م (س) ضم٤مئ٧م إمم
اًمسج٤مد (ع) ومسئؾ قمٜمٝم٤م ُم٤م رأج٧م أُمس ذم اعمٜم٤مم وأي رء ؾمٛمٕمتل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م
 1ـ ُمٜم٤مسمع اًمٜمقر ص  ،17ديقان ُمّم٤مريع اًمٕمؼمة ج  1ص .17
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رأجتٝم٤م وىمد ًمبس٧م اًمسقاد وؿمٕمره٤م يمح٤مًم٦م اًمٕمزاء وشم٘مقل هؾ ٟمسٞم٧م ًمٞمٚم٦م
قم٤مؿمقراء وأن٤مدي وا طمسٜم٤مه وا طمسٞمٜم٤مه واٟم٧م شم٘مقًملم ٟمسٛمع صقت أ ُّمٜم٤م اًمزهراء
(س) وقمٜمد ُم٤م ي٘مٓمع ؿمٛمر رأس إسمٜمل (ع) رأس وًمدي ذم طمجري ـ ورأج٧م طملم
هجؿ اًمٕمدو قمكم اخلٞمؿ وأطمرىمقه (وعمٞمع ُم٤م وىمع) يمٜم٧م أنٔمر اًمٞمٙمؿ وأبٙمل
ويمٜم٧م ُمٕمٙمؿ ذم اًمِم٤مم وجمٚمس يزيد وُم٤م ضمرى ـ
زيٜم٥م (س) شم٘مقل ي٤م اُم٤مه ح٤مذا اًمدم ٓ شمرومٕمل قمـ وضمٝمؽ وقمـ ؿمٕمرك ىم٤مًم٧م
وم٤مـمٛمف (س) هذا اًمدم ُمقضمقد ذم ؿمٕمري إمم أن أؿمتٙمل إمم اهلل ذم ىم٤مشمؾ وًمدي
وأؿمٗمع عمـ يتؿ اًمٕمزاء وأهؾ اعمٕم٤ميص ُمـ أُم٦م أيب (ص) وي٤م زيٜم٥م سمٚمٖمل ؾمالُمل
إمم وًمدي اًمسج٤مد وىمقزم ًمف يبٚمغ ؿمٞمٕمتل سم٠من ٓ ي٘مٍموا ذم قمزاء وًمدي احلسلم
(ع) وزي٤مرشمف وم٢من ُمـ ؾمٝمؾ ذًمؽ ومٜم٤مدم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمخ.
وذيمر ذم اعمّمدر اعمزسمقر ُمقارد آظمر ُمـ قمزاء اًمزهراء (س) واإلُم٤مم احلسلم
(ع) ُمٜمٝم٤م قمـ إسمـ ؿمٝمر آؿمقب قمـ أُم٤مزم ُمٗمٞمد ٟمٞمِم٤مسمقري وم٢مٟمف ٟم٘مؾ قمـ ذر اعمداح
اًمرادود رأى ذم اعمٜم٤مم وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) ضم٤مًمس٦م قمٜمد ىمؼم احلسلم (ع) وأُمر سمف
(ذر) إىمرء اعمرصمٞم٦م ـ
أهي٤م اًمٕمٞمٜم٤من ومٞمْم٤م واؾمتٝمال ٓ شمٗمٞمْم٤م ـ ـ ـ واسمٙمٞم٤م سم٤مًمٓمػ ُمٞمت٤م شمرك اًمّمدر
رضٞمْم٤م ـ ـ مل أُمر ىمتٞمال ـ ـ ـ ـ ٓ وٓ يم٤من ُمريْم٤م اًمخ
ُم٘متؾ احلسلم ُمـ ُم٘مرم ص  323رأت رؾمقل اهلل (ص) أم ؾمٚمٛم٦م ذم اعمٜم٤مم
أؿمٕمث ً٤م ُمٖمؼما ً وقمغم رأؾمف اًمؽماب وم٘م٤مًم٧م ًمف ي٤م رؾمقل اهلل (ص) ُم٤م زم أراك أؿمٕمث ً٤م
ُمٖمؼما ً ىم٤مل ىمتؾ وًمدي احلسلم (ع) وُم٤مزًم٧م أطمٗمر اًم٘مبقر ًمف وٕصح٤مسمف وم٢مٟمتبٝم٧م
ومزأ ً وٟمٔمرت إمم اًم٘م٤مرورة اًمتل ومٞمٝم٤م شمراب أرض يمرسمال وم٢مذا سمف يٗمقر دُم ً٤م وهق
اًمذي دومٕمف اًمٜمبل (ص) إًمٞمٝم٤م وأُمره٤م أن حتتٗمظ .احلدي٨م
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(اعمّمدر ص  )325وذم يقم قم٤مؿمقراء رأى اسمـ قمب٤مس رؾمقل اهلل (ص)
أؿمٕم٨م ُمٖمؼم وسمٞمده ىم٤مرورة ومٞمٝم٤م دم وم٘م٤مل ًمف سم٠ميب أن٧م وأُمل ُم٤م هذا ىم٤مل هذا دم
احلسلم وأصح٤مسمف مل أزل أخت٘مٓمف ُمٜمذ اًمٞمقم اًمخ.
ُمٜمتٝمك أُم٤مل ،يٜم٘مؾ قمـ ُمػمزا حيٞمك أهبري رأى ذم اعمٜم٤مم أن قمالُم٦م اعمجٚمز
ىمد صٕمد قمغم اعمٜمؼم ذم صحـ ؾمٞمد اًمِمٝمداء (ع) إُم٤مم طمسلم (ع) ويدرس
ويققمظ وأراد اًمنموع ذم اًمتٕمزي٦م ضم٤مء أطمد وىم٤مل إن اًمّمدي٘م٦م اًمٓم٤مهرة (س)
شم٘مقل أذيمر اعمّم٤مئ٥م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم وداع وًمدي اًمِمٝمٞمد ـ وىمرء اعمجٚمز شمٕمزي٦م
اًمقداع ويم٤من اجلٛمع اًمٙمثػم جمتٛمٕم ً٤م وسمٙمك سمٙم٤مء ؿمديد ًا مل أر ذم قمٛمري ُمثؾ
ذًمؽ)1(.

وي٘مقل أجْم ً٤م حمدث اًم٘مٛمل اًمبِم٤مرة اًمٜمقُمٞم٦م أن إُم٤مم احلسلم (ع) ىم٤مل ىمقًمقا
ٕوًمٞم٤مئٜم٤م وأُمٜم٤مئٜم٤م هيتٛمقن ذم إىم٤مُم٦م ُمّم٤مئبٜم٤م.
(اعمّمدر ص  )396يٜم٘مؾ قمـ اسمـ ىمقًمقيف ىمٛمل قمـ اًمّم٤مدق (ع) قمٜمد ُم٤م ىمتؾ
اإلُم٤مم احلسلم (ع) رأى اجلٞمش أن رضم ً
ال يبٙمل ويّمٞمح ىم٤مًمقا ًمف يم٤مف ح٤مذا شمٜمقح
ىم٤مل إن رؾمقل اهلل (ص) أرى واىمػ يٜمٔمر إمم اًمسامء شم٤مرة وامم اًم٘متٞمؾ أظمرى
وأظم٤مف أن يدقمقا قمغم اًم٘مقم ومٞمٝمٚمٙمٝمؿ اًمخ.
(اًمس١مال  :)4هؾ يٛمٙمـ أن ٟمستّمح٥م اجلزع إمم جم٤مًمس اًمزهراء (س) سمام أن
أصؾ اجلزع قمغم اإلُم٤مم احلسلم (ع) ُمـ يقم اًمس٘مٞمٗم٦م؟
ضمقاب ٟ :4م٘مقل إن اجلزع واًمبٙم٤مء ُمستح٥م جلٛمٞمع اعمٕمّمقُملم (ع)
ًمٚمرواي٤مت اعمٓمٚم٘م٦م اعمٍمطم٦م واًمٞمؽ ُمٜمٝم٤م سمح٤مر سمسٜمده ىم٤مل ىم٤مل اًمرض٤م (ع)ُ :مـ
1ـ ـ ُمٜمتٝمك أُم٤مل ،ج  ،1ص .287
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شمذيمر ُمّم٤مسمٜم٤م وسمٙمك ح٤م ارشمٙم٥م ُمٜم٤م يم٤من ُمٕمٜم٤م ذم درضمتٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُمـ ذ ّيمر
سمٛمّم٤مسمٜم٤م ومبٙمك وأبٙمك مل شمبؽ قمٞمٜمف يقم شمبٙمل اًمٕمٞمقن وُمـ ضمٚمس جمٚمس ً٤م حيٞمك ومٞمف
أُمرٟم٤م مل يٛم٧م ىمٚمبف يقم متقت اًم٘مٚمقب احلدي٨م( )1وم٢مـمالىمف وقمٛمقُمف يِمٛمؾ عمٞمع
اعمٕمّمقُملم (ع) ويمٚمٛم٦م ُحيٞمك يٕمؿ اجلزع ايْم ً٤م.
(وُمٜمِم٠مه اًمس٘مٞمٗم٦م ذم حمٚمف) سمح٤مر ٟم٘مؾ قمـ ُمروج اًمذه٥م ًمٚمٛمسٕمقدي يم٤مٟم٧م
ووم٤مة أيب احلسـ قمغم سمـ حمٛمد (ع) ذم ظمالوم٦م اعمٕمتز سم٤مهلل وذًمؽ يقم اإلصمٜملم  ...و
ؾمٛمٕم٧م ذم ضمٜم٤مزشمف ضم٤مري٦م ؾمقداء وهل شم٘مقل ُم٤مذا أخ٘مٞمٜم٤م ُمـ يقم اإلصمٜملم
احلدي٨م( )2وذم اعمٜمتٝمك ٟم٘مؾ قمـ اعمسٕمقدي ذم ُمروج اًمذه٥م (يمام شم٘مدم) وضم٤مري٦م
شم٘مقل ُم٤مذا ًم٘مٞمٜم٤م ذم يقم اإلصمٜملم ىمديامً وطمديث ً٤م إمم آظمره وىم٤مل ذم أنقار اًمبٝمٞم٦م
عمحدث اًم٘مٛمل أجْم ً٤م ص 152قمـ ُمروج اًمذه٥م اعمسٕمقدي اًمزي٤مدة ىمديامً
وطمديث ً٤م أىمقل (أي اًم٘مٛمل) أؿم٤مرت اجل٤مري٦م هبذه اًمٙمٚمٛم٦م إمم يقم ووم٤مة اًمٜمبل (ص)
وظمالوم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمٓمٖم٤مت واًمبٞمٕم٦م اًمتل قمؿ ؿم١مُمٝم٤م اإلؾمالم وأظمذت هذه
اجل٤مري٦م قمـ قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم زيٜم٥م سمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ذم ٟمدسمتٝم٤م قمغم احلسلم
(ع) سم٠ميب ُمـ أضحك قمسٙمره يقم اإلصمٜملم هنب ً٤م ُمع يمقن اًمٕم٤مؿمقرا يقم اجلٛمٕم٦م
واًمس٘مٞمٗم٦م يقم اإلصمٜملم.
ي٘مقل حمدث اًم٘مٛمل وٓ يبٕمد أن شمٙمقن هذه اجل٤مري٦م هل اًمتل ؾمٛمع اإلُم٤مم
احلسـ اًمٕمسٙمري (ع) ٟمدسمتٝم٤م وهذه اًمٙمٚمامت وسمام أن ذًمؽ ظمالف اًمت٘مٞم٦م مل حيسٜمف
(وأُمر سمرده٤م إمم اًمبٞم٧م)

1ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،44ص  ،625ـمبع ًمبٜم٤من.
2ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،5ص  ،227وُمٜمتٝمك أُم٤مل ،ج  ،2ص .386
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زيٜم٥م (س)  ...سم٠ميب ُمـ قمسٙمره ذم يقم اإلصمٜملم هنب ً٤م إمم آظمره1

سمسٜمده ىم٤مل ؾم٠مخ٧م اًمرض٤م (ع) قمـ صقم قم٤مؿمقراء وُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس ومٞمف وم٘م٤مل
قمـ صقم اسمـ ُمرضم٤مٟم٦م شمس٠مخٜمل ذًمؽ يقم ص٤مُمف إدقمٞم٤مء ُمـ آل زي٤مد ًم٘متؾ
احلسلم (ع) وهق يقم يتِم٤مءم سمف آل حمٛمد (ص) ويتِم٤مءم سمف أهؾ اإلؾمالم واًمٞمقم
اًمذي يتِم٤مءم سمف أهؾ اإلؾمالم ٓ يّم٤مم وٓ يتؼمك سمف ويقم إصمٜملم يقم ٟمحس ىمبض
اهلل قمز وضمؾ ومٞمف ٟمبٞمف (ص) وُم٤م أصٞم٥م آل حمٛمد (ص) إ ّٓ ذم يقم اإلصمٜملم
ومتِم٤مءُمٜم٤م سمف وشمتؼمك سمف قمدوٟم٤م .احلدي٨م ()2

ّ

(اًمس١مال ُ :)5م٤م هق أضمر اخلٓمب٤مء وصمقاهبؿ ذم إطمٞم٤مء ُمراؾمؿ ذيمرى ؿمٝم٤مدة
اًمّمدي٘م٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س)؟
ضمقاب :5سمٞمٜم٤م ذم ضمقاب  4واعمّمدر سمسٜمده قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل ُمـ
َذيمرٟم٤م أو ُذيمرٟم٤م قمٜمده ومخرج ُمـ قمٞمٜمف دُمع ُمثؾ ضمٜم٤مح سمٕمقض٦م همٗمر اهلل ًمف ذٟمقسمف
وًمق يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمبحر احلدي٨م( )3إمم همػم ذًمؽ.
(اًمس١مال ُ :)6م٤م اًمثقاب اًمذي يٕمقد قمغم ُمـ حيرض ويِم٤مرك ذم جم٤مًمس
اعمختّم٦م سم٤مًمزهراء (س)؟
ضمقاب  :6اعمٖمٗمرة واًمر ن٦م واجلٜم٦م يمام ذم اًمرواي٤مت اعمت٘مدُم٦م وهمػمه٤م.
(اًمس١مال  :)7هؾ يٕمتؼم اًمٕمزاء اًمٗم٤مـمٛمل (س) سمٙم٤موم٦م أنقاقمف ُمـ اًمقاضمب٤مت؟

 1ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،45ص .59
 2ـ سمح٤مر ،ج  ،45ص .94
3ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،44ـمبع ًمبٜم٤من ،ص .625
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ضمقابٟ :7مٕمؿ إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء ٕهؾ اًمبٞم٧م (ع) وسم٤مخلّمقص ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراء
(س) شمٙمقن ُمـ اًمقاضمب٤مت ذم اجلٛمٚم٦م إلفمٝم٤مر ُمٔمٚمقُمٞمتٝمؿ (ع) وسمٞم٤من رذائؾ
اعمٜم٤موم٘ملم وسمٓمالن ؾمػمهتؿ وطم٘م٤مٟمٞم٦م اعمٕمّمقُملم (ع) وأن اًمٖم٤مصبلم مل ير نقا
طمتك ًمٚمحٛمؾ واًمٓمٗمؾ اًمرضٞمع وهمػممه٤م وهلل قم٤مىمب٦م إُمقر.
(اًمس١مال  :)8هؾ اًمٚمٓمؿ طمد اإل نرار وضمرح اًمّمدور أُمر ضم٤مئز؟
ضمقاب ٟ :8مٕمؿ ضم٤ميز ذقم ً٤م ٕص٤مًم٦م اجلقاز ُم٤م مل يرض سم٤مجلسؿ أو ٓ يقضم٥م
ٟم٘مص ذم اًمٕمْمق وقمٜمد قمدم إؾمتٚمزام ذًمؽ ضم٤ميز سمؾ ُمستح٥م ذقم ً٤م شم٠مؾمٞم ً٤م سمزيٜم٥م
(س) وىمد شم٘مدم ٟمٓمح٧م رأؾمٝم٤م سمٛم٘مدم اعمحٛمؾ ُمْم٤موم ً٤م إمم أن ذًمؽ شم٠مؾمٞم ً٤م سم٤مًمٕمؽمة
اًمٓم٤مهرة (س) وؾمب٤مي٤م يمرسمالء واًمِمٝمداء اًمٕمٚم٘مٛمل وحلٞم٦م ُمب٤مريم٦م اإلُم٤مم ؾمٞمد
اًمِمٝمداء (ع) وٟمحق ذًمؽ وم٢من يمؾ ذًمؽ ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمديـ وشمروي٩م اعمذه٥م
وُمٔمٚمقُمٞم٦م أهؾ اًمبٞم٧م (ع).
(اًمس١مال  :)9هؾ اًمٚمٓمؿ ورضب اًمزٟم٤مضمٞمؾ واخلروج ذم ُمقايم٥م اًمٕمزاء
اًمزهراء (س) شمِمقه اعمذه٥م واًمديـ واًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م؟
ضمقاب  :9أُم٤م اًمٚمٓمؿ ورضب اًمزٟم٤مضمٞمؾ ٓ سم٠مس سمف وضم٤ميز ذقم ً٤م يمام ُمر
وًمٙمـ شمِمقيف اعمذه٥م وشمْمٕمٞمٗمف شمقهؿ حمض وًمٞمس ُمـ ظمالف اًمقطمدة ضمزُم ً٤م
وم٢من اًمقطمدة ًمٞمس ُم٘متْم٤مه٤م رومع يد اجلٕمٗمري قمـ إقمت٘م٤مداشمف ُمـ اًمتقزم واًمتؼمي
ضمزُم ً٤م وم٢من اًمسٜمل ٓ يرومع اًمٞمد قمـ إقمت٘م٤مداشمف ًمٙمـ اعمسٙملم اًمِمٞمٕمل هق اًمذي
ٓسمد أن يرومع اًمٞمد قمـ إقمت٘م٤مداشمف احل٘م٦م وهق ٓ يٙمقن يمذًمؽ وم٤مًمقطمدة ُمٕمٜم٤مه
اإلحت٤مد ذم ىمب٤مل اعمستٙمؼميـ واًمٙمٗم٤مر واًمٖمرب واًمنمق ٓ رومع اًمٞمد قمـ
اإلقمت٘م٤مدات وم٤معمسٚمٛملم يّمٚمقن واًمٙمٗم٤مر يستٝمزؤن سم٤معمّمٚملم وٟمحق ذًمؽ ومٚمٞمس
ُمـ اًمتِمقيف سمٌمء ومٞمج٥م قمغم اعمسٚمٛملم ذم طملم أن ذم ومروقم٤مهتؿ خمتٚمػ
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وإقمت٘م٤مداهتؿ ُمتٗم٤موت أن يتخذوا ذم ىمب٤مل اإلرسائٞمؾ اًمٖم٤مص٥م اعمح٤مرب وهمػمه
اعمتحديـ ُمٕمف ُمنمسم ً٤م واطمد ًا ذم دومع اًمٕمدو وهذه إُمقر إفمٝم٤مر عمٔمٚمقُمٞم٦م
اعمٕمّمقُملم (ع) ُمـ دون شمِمقيف أصالً.
(اًمس١مال  :)12هؾ جيقز اًمبذل واإلـمٕم٤مم سم٢مؾمؿ اًمزهراء (س)؟
ضمقاب  :12أُم٤م اإلـمٕم٤مم ٕهؾ اعمّمٞمب٦م ُمستحب٦م ذقم ً٤م سمسٜمد ُمٕمتؼم قمـ أيب
قمبد اهلل (ع) ىم٤مل ح٤م ىمتؾ ضمٕمٗمر سمـ أبٞمٓم٤مًم٥م (ع) أُمر رؾمقل اهلل (ص) وم٤مـمٛم٦م
(س) أن شمتخذ ـمٕم٤مُم ً٤م ٕؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس صمالصم٦م أج٤مم وشم٠متٞمٝم٤م وٟمس٤مئٝم٤م وشم٘مٞمؿ
قمٜمده٤م صمالصم٦م أج٤مم ومجرت سمذًمؽ اًمسٜم٦م أن يّمٜمع ٕهؾ اعمّمٞمب٦م ـمٕم٤مُم ً٤م صمالصم ً٤م.
احلدي٨م وهمػمه( )1وٟمحـ ذم ُمّمٞمب٦م اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة ؾمٞمام وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) إمم
شمٕمجٞمؾ اًمٗمرج ومٞمٚمٞمؼ اإلـمٕم٤مم ًمٚمٛم١مُمٜملم هبذه اعمٜم٤مؾمب٦م وأجْم ً٤م سمسٜمده .ىم٤مل ح٤م ىمتؾ
احلسلم سمـ قمكم (ع) ًمبس ٟمس٤مء سمٜمل ه٤مؿمؿ اًمسقاد واعمسقح ويمـ ٓ يِمتٙملم ُمـ
هلـ اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٛم٠متؿ( )2احلدي٨م
طمر وٓ سمرد ويم٤من قمكم سمـ احلسلم (ع) يٕمٛمؾ ّ
سمْمٛمٞمٛم٦م اًمتس٤مُمح ذم أدًم٦م اًمسٜمـ سمؾ جيقز ذم يمؾ ُم٤مشمؿ ٕهؾ اًمبٞم٧م (ع)
وؿمٞمٕمتٝمؿ وأنف ظمػمات وصدىم٤مت ُم٠مُمقر سم٢مطمس٤مٟمف.
وسمسٜمده اعمٕمتؼم شم٘مدم ىم٤مل أوىص أبق ضمٕمٗمر (ع) سمثامن ُم٠مة درهؿ ح٠ممتف ويم٤من
يرى ذًمؽ ُمـ اًمسٜم٦م ٕن رؾمقل اهلل (ص) ىم٤مل إختذوا ٔل ضمٕمٗمر ـمٕم٤مُم ً٤م وىمد
ؿمٖمٚمقا

احلدي٨م()3

ُمْم٤موم ً٤م إمم ُمٓمٚم٘م٤مت اًمقاردة ذم إؾمتحب٤مب إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم

1ـ ـ وؾم٤مئؾ ،سم٤مب ُ ،67مـ اسمقاب اًمدومـ.
2ـ ـ وؾم٤مئؾ ،سم٤مب ُ ،67مـ اسمقاب اًمدومـ.
 3ـ وؾم٤مئؾ ،ج  ،2سم٤مب  ،68دومـ.
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ًمٚمٛم١مُمٜملم أي٦م اعمب٤مريم٦م:


     

( )1وىمد شم٘مدم أجْم ً٤م سمٕمض اًمرواي٤مت ذم اًمبذل واإلـمٕم٤مم.

(اًمس١مال  :)11ذه٥م سمٕمض ـمٚمب٦م اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م إمم ظمٚمع احلذاء طمٞمٜمام يدظمؾ
اًمزائر إمم ُم٘مؼمة اًمب٘مٞمع اًمتل ختتص إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ (ع) ومام رأجٙمؿ؟
ضمقاب :11ضم٤ميز وُمستح٥م ذقم ً٤م شم٘مدم ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُمـ ومٕمؾ اإلُم٤مم
(ع) وضم٤مسمر وهمػم ذًمؽ وهق يمامل إدب سمس٤مطم٦م ىمدؾمٝمؿ (ع) واخلْمقع
واخلِمقع ٕوًمٞم٤مء اهلل وأطمب٤مئف (ع) وم٢من ذًمؽ يقضم٥م اًمقصقل إمم اًمٙمامٓت
اًمٜمٗمس٤مٟمٞم٦م واًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م رزىمٜم٤م اهلل اًمتقومٞمؼ.
(اًمس١مال  :)12ح٤مذا مل يّمدر اإلُم٤مم قمكم (ع) ومٕم ً
ال ذم اًمّمحٜم٦م اًمتل
اؾمتِمٝمدت ومٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م (س)؟
ضمقاب  :12يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس "اعمٕمتؼم" رواي٦م اسمـ ايب قمب٤مس قمٜمف ُمقاوم٘م ً٤م
ح٤م رواه اًمٓمؼمد قمٜمف ذم اإلطمتج٤مج ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد
ىم٤مل  ..إمم أن ىم٤مل :ودقمك (اًمث٤مين) سم٤مًمٜم٤مر وم٠مرضُمٝم٤م ذم اًمب٤مب ومرومع اًمسقط
ومرضب سمف زراقمٝم٤م ومٜم٤مدت ي٤م رؾمقل اهلل (ص) ًمبئس ظمٚمٗمؽ (إول واًمث٤مين)
وهؿ سم٘متٚمف ومذيمر ىمقل رؾمقل
ومقصم٥م قمكم(وم٠مظمذ سمتالسمٞمف ومٍمقمف ووضم٠م أنٗمف ورىمبتف ّ
اهلل (ص) وُم٤م أوص٤مه سمف وم٘م٤مل واًمذي يمرم حمٛمد (ص) سم٤مًمٜمبقة ي٤مسمـ صح٤مك ًمقٓ
يمت٤مب ُمـ اهلل ؾمبؼ وقمٝمد امم رؾمقل اهلل (ص) ًمٕمٚمٛم٧م أنؽ ٓ شمدظمؾ سمٞمتل ـ إمم
أن ىم٤مل :وم٠مخ٘مقا ذم قمٜم٘مف طمب ً
ال (أي قمكم (ع)) وطم٤مًم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف (ع) وم٤مـمٛم٦م
(س) قمٜمد سم٤مب اًمبٞم٧م ومرضهب٤م ىمٜمٗمذ  ...سم٤مًمسقط ومامشم٧م طملم ُم٤مشم٧م وأن ذم
 1ـ ـ اٟمس٤من ،آي٦م .8
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قمْمده٤م ُمثؾ اًمدُمٚم٩م ُمـ رضسمتف ـ إمم أن ي٘مقل :وم٠منج٤مه٤م ىمٜمٗمذ إمم قمْم٤مدة سمٞمتٝم٤م
ودومٕمٝم٤م ومٙمرس ضٚمٕمٝم٤م ُمـ ضمٜمبٝم٤م وم٠مخ٘م٧م ضمٜمٞمٜم ً٤م ُمـ سمٓمٜمٝم٤م ومٚمؿ شمزل ص٤مطمب٦م ومراش
طمتك ُم٤مشم٧م (صغم اهلل قمٚمٞمٝم٤م) ُمـ ذًمؽ ؿمٝمٞمدة.)1( ...
وقمغم ومرض أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم اسمـ ايب ـم٤مًم٥م (ع) مل يّمدر ومٕم ً
ال
ومٚمجٝم٤مت:
1ـ ـ ًمقصٞم٦م اًمٜمبل (ص) يم٤من ُم٠مُمقر ًا سم٤مًمّمؼم.
2ـ ـ ًمق َؿم َٝمر ؾمٞمٗمف ح٤م سم٘مل اؾمؿ ُمـ اإلؾمالم .وىمٞمؾ اًمبٕمض ان اًمٜمبل (ص)
شمقرم وإظمتٚمػ ذم اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمده ،وم٤مًمٜمزاع إٟمام عمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م وٓ يرضمع ًمٚمٛمٕمٜمقي٦م،
عمحل اإلؾمالم ذم هذه اًمّمقرة سمسٜمده اعمٕمتؼم قمـ أيب ضمٕمٗمر (ع) إمم أن ي٘مقل:
ختقوم ً٤م (أي أُمػم اعم١مُمٜملم (ع)) قمٚمٞمٝمؿ (أي قمغم اًمٜم٤مس) أن يرشمدوا قمـ اإلؾمالم
ومٞمٕمبدوا إوصم٤من )2( ...

وذم رواي٤مت ُمٕمتؼمة قمديدة.
 3ـ اًمِم٤مهد اًمقاضح احلل أنف مل يبؼ ُمـ اإلؾمالم إؾمؿ وإلهمتٜمؿ اعمٜم٤موم٘مقن
اًمقىم٧م ومرص٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم وحمقه هلذا مل متر قمغم يقم اًمٖمدير ُم٠مة يقم
وٟمستف أيمثر اًمّمح٤مسم٦م إمم طمدّ أن ٟمسقا وصٞم٤مت اًمٜمبل اخل٤مشمؿ (ص) ذم اإلُم٤مم قمكم
(ع) ووم٤مـمٛم٦م (س) وٟمبذوه٤م وراء فمٝمقرهؿ وىمقهلؿ (سمخ سمخ ًمؽ) ًمٕمكم (ع)
وأىم٤مُمقا اًمس٘مٞمٗم٦م.

1ـ ـ اًمبح٤مر (ـمبٕم٦م اًمٙمٛمب٤مين) ج  ،13ص .52
2ـ ـ اًمبح٤مر (ـمبٕم٦م اًمٙمٛمب٤مين) ج  13ص .49
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اجلق احل٤ميمؿ سم٤محل٘مد واًمْمخ٤مئـ ذم صدور اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ طمرب سمدر
 4ـ ذم ذاك ّ
وطمٜملم وهمػمه٤م وأجْم ً٤م طم٥م اًمرئ٤مؾم٦م واًمسٚمٓم٦م وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اًمداظمٚمٞم٦م
واخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وسم٤مًمٜمٔمر إمم أن أيمثر اًمٜم٤مس يتبٕمقن اًمب٤مـمؾ
واحلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،مل يتٛمٙمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ًمٕمدم وضمقد اعمّمٚمح٦م أن
يِمٝمر ؾمٞمٗم ً٤م سمٓمٚم٥م دم وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) و حمسـ(ع) وًمق يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م ذم
ذًمؽ ًمٗمٕمؾ ذم سم٤مدئ إُمر وًمٓمٚم٥م اخلالوم٦م احل٘م٦م ًمٜمٗمسف.
سمسٜمده قمـ أيب احلسـ (ع) ؾم٠مخ٧م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) يمٞمػ ُم٤مل اًمٜم٤مس
قمٜمف إمم همػمه وىمد قمرومقا ومْمٚمف وؾم٤مسم٘متف وُمٙم٤مٟمف ُمـ رؾمقل اهلل (ص) وم٘م٤مل (ع):
إهن٤م ُم٤مًمقا قمٜمف إمم همػمه وىمد قمرومقا ومْمٚمف ٕنف يم٤من ىمتؾ ُمـ آسم٤مئٝمؿ وأضمدادهؿ
وإظمقاهنؿ وقمامُمٝمؿ وأظمقاهلؿ وأىمرسم٤مئٝمؿ اًمٕم٤مديـ هلل وًمرؾمقًمف (ص) قمدد ًا
يمثػما ً ويم٤من طم٘مدهؿ قمٚمٞمف ًمذًمؽ ذم ىمٚمقهبؿ ومٚمؿ حيبقا أن يتقزم قمٚمٞمٝمؿ ومل يٙمـ ذم
ىمٚمقهبؿ قمغم همػمه ُمثؾ ذًمؽ ٕنف مل يٙمـ ًمف ذم اجلٝم٤مد سملم يدي رؾمقل اهلل (ص)
ُمثؾ ُم٤م يم٤من ومٚمذًمؽ قمدًمقا قمٜمف وُم٤مًمقا إمم ؾمقاه همػمه.
5ـ ـ وًمق يم٤من قمدد اًمّمح٤مسم٦م أيمثر ُمـ صمالث ،ؾمٚمامن واعم٘مداد واسمقذر ًم٘م٤مم (ع)
ًمٓمٚم٥م احلؼ ذم رواي٦م اسمـ أيب اعم٘مداد ذم طمدي٨م ـمقيؾ وىم٤مل ًمف قمكم (ع) ...ىم٤مل
وؾمٛمٕمتف ي٘مقل ورومع رأؾمف إمم اًمسامء مهللا إٟمؽ شمٕمٚمؿ أن اًمٜمبل (ص) ىمد ىم٤مل زم
يتٛمقا قمنميـ
إن متقا قمنميـ ومج٤مهدهؿ ...وىم٤مل وؾمٛمٕمتف ي٘مقل :أ ّخٚمٝمؿ وإهنؿ مل ّ
طمتك ىم٤مهل٤م صمالصم ً٤م صمؿ اٟمٍمف)1(.

ّ

1ـ ـ سمح٤مر(ـمبع اًمٙمٛمب٤مين) ج  ،13ص 44و46و142و.96
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وذم رواي٤مت ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م سمسٜمده قمـ أيب سمٙمر احلرضُمل ىم٤مل ىم٤مل أبق ضمٕمٗمر
إٓ صمالصم٦م ٟمٗمر ،ؾمٚمامن وأبقذر واعم٘مداد)1(.
(ع) إرشمد اًمٜم٤مس ّ

قمـ اًمّم٤مدق (ع) ىم٤مل ظمٓم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم (ع)  ...وىم٤مل (اًمٜمبل (ص)) إن
وضمدت أقمقاٟم ً٤م ومب٤مدر إًمٞمٝمؿ وضم٤مهدهؿ وإن مل دمد أقمقاٟم ً٤م ومٙمػ يدك وأطم٘مـ
دُمؽ طمتك شمٚمحؼ يب ُمٔمٚمقُم ً٤م)2(.

6ـ ـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) يم٤مٟم٧م ًمف ىمدرة إهلٞم٦م (ظم٤مرىم٦م) ،يم٘مٚمع سم٤مب ظمٞمؼم
ًمٙمٜمف يم٤من ُم٠مُمقر ًا سمٛمداراة اًمّمح٤مسم٦م وإقمقان ذم اًمٔم٤مهر ذم طمدي٨م صمؿ يم٤من ظم٤مًمد
سمٕمد ذًمؽ يرصد اًمٗمرص٦م واًمٗمج٠مة ًمٕم ّٚمف ي٘متؾ قمٚمٞم ً٤م (ع) ـ ...ومرأى قمٚمٞم ً٤م (ع) جيلء
ومٚمام دٟم٤م ُمٜمف ويم٤من ذم يد ظم٤مًمد قمٛمد ُمـ طمديد
ُمـ ضٞمٕم٦م ًمف ُمٜمٗمرد ًا سمال ؾمالح ّ
ومرومٕمف ًمٞمرضسمف قمغم رأس قمكم (ع) وم٢مٟمتزقمف (ع) ُمـ يده وضمٕمٚمف ذم قمٜم٘مف وومتٚمف
(اول) وإطمت٤مل اًم٘مقم ذم يمرسه ومٚمؿ يتٝمٞم٠م هلؿ وم٠مطمرضوا
يم٤مًم٘مالدة ومرضمع ظم٤مًمد إمم ّ
عم٤مقم٦م ُمـ احلداديـ وم٘م٤مًمقا ٓ يٛمٙمـ إٟمتزاقمف ّإٓ سمٕمد طمٚمف ذم اًمٜم٤مر وذم ذًمؽ
هاليمف وح٤م قمٚمٛمقا سمٙمٞمٗمٞم٦م طم٤مًمف ىم٤مًمقا إ ّن قمٚمٞم ً٤م (ع) هق اًمذي خي ّٚمّمف ُمـ ذًمؽ يمام
ضمٕمٚمف ذم ضمٞمده...وم٠مظمذ اًمٕمٛمقد وومؽ سمٕمْمف ُمـ سمٕمض سم٢مصبٕمف )3(.

(اًمس١مال  :)13ح٤مذا مل يٜمت٘مؿ اإلُم٤مم قمكم (ع) أو مل يتٗمٙمر ًمإلٟمت٘م٤مم سمّمقرة
ظمٗم ّٞم٦م سمٕمد إؾمتِمٝم٤مد زوضمتف وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س)؟

1ـ ـ سمح٤مر(ـمبع اًمٙمٛمب٤مين) ج  ،13ص 44و46و142و.96
 2ـ سمح٤مر(ـمبع اًمٙمٛمب٤مين) ج  ،13ص 44و46و142و.96
 3ـ سمح٤مر(ـمبع اًمٙمٛمب٤مين) ج  ،13ص 44و46و142و.96
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ضمقاب  :13ىمد إشمْمح ُمـ اجلقاب إول أنف ٓ شم٘مٞمسقا اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم
(ع) يمس٤مئر اًمٜم٤مس اًمٕم٤مديلم ذم  نؾ روح اإلٟمت٘م٤مم ،أهنؿ يّمؼمون وحيٚمٛمقن حلٗمظ
اإلؾمالم واًمديـ واًم٘مرآن ًمٞمّمؾ اإلؾمالم إًمٞمٜم٤م وإًمٞمٙمؿ وًمتٛمٞمٞمز احلؼ ُمـ اًمب٤مـمؾ.
(اًمس١مال  :)14ح٤مذا يم٤من (ع) يٕم٤مُمؾ ُمع ىمتٚم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل (ص) سم٤مًمٚملم؟
راضمع هن٩م اًمبالهم٦م ومٞمض اإلؾمالم ،ص 42و415
ضمقاب  :14يم٤من ومٕمٚمف هذا إلقمالء يمٚمٛم٦م اإلؾمالم ًمذا مل ئمٝمر ظمالوم ً٤م ٟمسب٦م
إلىمؽماطم٤مهتؿ وُمِمقراهتؿ جلٝم٦م ُمّمٚمح٦م اعمسٚمٛملم وُمـ ضمٝم٦م أظمرى مل يٙمـ
اإلُم٤مم (ع) ؿمخّم ً٤م قم٤مدي ً٤م يمل ئمٝمر اًمتٕمّم٥م واًمٕمٜم٤مد واحلسد واًمتٙمؼم ،اًمٕمٞم٤مذ
سم٤مهلل.
ُمْم٤موم ً٤م قمغم ذًمؽ شم٘مقل ذم اخلٓمب٦م " :139قمسك أن شمروا هذا إُمر ُمـ سمٕمد
هذا اًمٞمقم (اًمٞمقم اًمذي طمقل ومٞمف اًمث٤مين اخلالوم٦م إمم اًمِمقرى) شمٜمت٣م ومٞمف اًمسٞمقف
وخت٤من ومٞمف اًمٕمٝمقد" وىمد يم٤من يمذًمؽ( .هذا ُمـ عمٚم٦م يمالم ىم٤مًمف (ع) ٕهؾ
اًمِمقرى سمٕمد ُمقت اًمث٤مين).
(اجلقاب ذم ظمٓمب٦م  )219أوًٓ :ظمٓمب٦م اًمِم٘مِم٘مٞم٦م اًمتل ُمـ اعمسٚمامت سملم عمٞمع
اعمسٚمٛملم دًٓمتٝم٤م أسح وأوضح (أو سحي٦م وواضح٦م) إطمتج٤مج أُمػم اعم١مُمٜملم
(ع) قمغم أهؾ اًمِمقرى أجْم ً٤م ُمس ّٚمؿ)1(.

صم٤مٟمٞم ً٤م :ظمٓمب٦م ُ 219مـ يمالم ًمف (ع)  ...مل يبلم ذم ُمقضقع اًمٙمالم ومل يسجؾ
ًمف اًمت٤مريخ ُمٜمٔمقر يمالُمف وًمٗمظ (ومالن) ُمـ أجـ قمٚمؿ أنف (اًمث٤مين).

1ـ ـ اًمبح٤مر (ـمبٕم٦م اًمٙمٛمب٤مين) ج  ،13ص .323
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صم٤مًمث ً٤م :إن هذه اًمٙمٚمامت اًمتقسمٞمخٞم٦م واإلؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م اإلٟمٙم٤مري٦م اًمتل شمبلم أنف ًمٞمس
ص٤مطم٥م هذه اجلٛمالت ،وهؾ يٙمقن هذا؟
وراسمٕم ً٤م :أن اًمِم٤مرح اعمؽمضمؿ ٓ شمّمح شمرعمتفٕ ،نف هق اعمتٍمف ومٞمٝم٤م.
(ظمٓمب٦م اإلُم٤مم (ع) هلل سمالد ومالن) اعمؽمضمؿ اي سم٤مرك سمالد ومالن (أي اًمث٤مين)
وطمٗمٔمٝم٤م ـ أىمقل يمٚمٛم٦م اًمؼميم٦م مل يذيمر ذم يمالم اإلُم٤مم (ع) واعمؽمضمؿ مل يبلم يمٚمٛم٦م
(هلل) ومل يٚمتٗم٧م إمم ٓم (هلل) اي إمم اهلل (سمالد ومالن) وًمٕمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م أن ُمرضمع
أُمره٤م إمم اهلل ذم ّ
أي ومرد ىم٤مم ُمٜمٝم٤م ( ...ذم شمْمٕمٞمػ اإلؾمالم ـ ـ سمٖمّم٥م اخلالوم٦م
أن ّ
ـ ـ وشمٗمريؼ اعمسٚمٛملم ـ قمـ احلؼ ـ ـ وإٟمدارس أطمٙم٤مم اًمديـ ـ ـ سمّمالة اًمؽماويح
وٟمحقه ــ)
يمام ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م هبذا اعمٜمقال ومل يستٗمد ُمٜمٝم٤م أطمد ُمٕمٜمك اًمؼميم٦م
يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

   

( )1وُمٕمٜم٤مه شم٘مريب ً٤م ىمؾ (ي٤م رؾمقل اهلل

(ص)) إن اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع هلل وطمده ومٛمٕمٜمك اًمؼميم٦م ٓ يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م.
ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم:

  

( )2أي يمٚمام يٓمرطمقه ويٜم٘مِمقه هق ُمـ

قمٜمد اهلل (سم٢مقمٓم٤مء اًم٘مدرة) سم٤مًمقصؾ إمم اًمدرضم٤مت اًمٙمامًمٞم٦م وإومقل إمم اًمدرضم٤مت
اًمرذيٚم٦م .وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمؼميم٦م ـ وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت هبذا اًمسٞم٤مق مل شمدل قمغم
ُمٕمٜمك اًمؼميم٦مـ ـ
إلود( .اعمؽمضمؿ) أي إؾمت٘م٤مم اإلقمقضم٤مج أىمقل يمٚمٛم٦م
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َوم َ٘مد َىم َّق َم ا َ
وم٘مد مل يٗمرسه اعمؽمضمؿ ـ وىمد ًمٚمت٘مٚمٞمؾ وأؿم٤مر إمم اإلؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري أي قمغم
 1ـ ؾمقرة أنٕم٤مم ،آي٦م .149
2ـ ـ ؾمقرة رقمد ،آي٦م .42
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رء ىمٚمٞمؾ هؾ هذا اًمرضمؾ اؾمت٘م٤مم إقمقضم٤مجّ :
أس قمغم اإلقمقضم٤مج
يمال (سمؾ ّ
سمتحريؿ اعمتٕمت٤من وهمػمه) ويٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد أجْم ً٤م سمت٘مقي٦م اإلقمقضم٤مج وىم٤مم
سمسػمة اجل٤مهٚمٞم٦م.
داوي اًم َٕم َٛمد( .قمٓمػ قمغم اجلٛمٚم٦م إومم ُمـ اإلؾمتٗمٝم٤مم
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َ
اإلٟمٙم٤مري ويمذا ُم٤م سمٕمده ـ ـ وهؾ ُمريض ـ روطمل وُمٕمٜمقي ـ ـ داوي وقم٤مًم٩م ووصٚمف
يمٕمامر وحمٛمد سمـ أيب سمٙمر وأُمث٤مهلام ُمـ طمقار ّيلم أُمػم اعم١مُمٜملم
إمم درضم٦م اًمٙمامل ّ
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م (ع) ـ يمال سمؾ أقم٤من قمغم ُمثؾ ىمٜمٗمذ وظم٤مًمد وٟمحقمه٤م.
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) وأىم٤مم اًمسٜم٦م .هؾ ؾمٜم٦م احلسٜم٦م أىم٤مم اًمرضمؾ ،أم قمغم ظمالومٝم٤م أىم٤مم
قمغم ٟمحق اإلؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري (يمّمالة اًمؽماويح).
ػ ِ
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َ
اًمٗمتٜمَ٦م ـ (اعمؽمضمؿ) أي ضمٕمؾ اًمٗمتٜم٦م واخلالف وراء
وظم َّٚم َ
فمٝمره وشمريمف أىمقل ظم ّٚمػ ذم اًمٚمٖم٦م( )1ضمٕمؾ اًمِمخص ظمٚمٞمٗم٦م ًمٜمٗمسف وىم٤مئؿ ُم٘م٤مُمف.
ظم ّٚمػ اًمٌمء شمريمف ورائف (أي ذم همٞم٤مسمف) ّ
أظمره ـ ـ وقمٚمٞمف وم٤معمٕمٜمك ضمٕمؾ اًمٗمتٜم٦م ح٤م
سمٕمده (سم٤مًمِمقرى ذم اخلالوم٦م) ويِمٝمد ًمف اجلٛمٚم٦م اًمس٤مسم٘م٦م وأىم٤مم اًمسٜم٦م.
٥م ٟم َِ٘م ّل اًمثقب َو َىمٚمٞمؾ اًم َٕمٞمْ٥م ـ هؾ ظمرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م ـم٤مهر
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َذ َه َ
اًمذيؾ وىمٚمٞمؾ اًمٕمٞم٥م ّ
(يمال) أرؿمده إمم احلؼ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ذم اًمس٤مقم٦م إظمػمة ُمـ قمٛمره ومٚمؿ ي٘مبؾ.
ذه٤م (اعمؽمضمؿ) أدرك طمالوة اخلالوم٦م
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م)
َ
أص٤مب َظم ْ ُػمه٤م َو َؾم َب َؼ َ ُّ
ذه٤م ؾمب٘مٝم٤م أي مل يّمبف أىمقل ُمـ أجـ ضملء سمٚمٗمظ (ُمـ) سمؾ اعمٕمٜمك
وظمػمه٤م وُمـ ّ
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ذ اخلالوم٦م (وهمّمبٝم٤م
أنف أدرك طمالوة اخلالوم٦م (سمٜمّم٥م ّ
إول) َ
ذه٤م أي ّ
وؾم َب َؼ َ ّ
ُمـ أهٚمٝم٤م) هق اًمذي َؾم َب َؼ إمم ذًمؽ سمت٠مؾمٞمس اًمس٘مٞمٗم٦م.
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) أ ّدى إمم اهلل ـم٤مقمتف واشم٘م٤مه سمح ّ٘مف ـ اعمٕمٜمك هؾ أ ّدى وفمٞمٗمتف
سمٓم٤مقم٦م اهلل (سم٢مـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف (ص) وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم (ع) ذم ٟمص
ّ
وأُمره(.يمال)
اًمٖمدير) وهؾ شمرك اًمرئ٤مؾم٦م واخلالوم٦م سمسب٥م طمؼ اهلل
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َر َطم َؾ َوشم ََريم َُٝمؿ ذم ُـم ُر ٍق َُمت ََِم ِّٕم َّب ٍ٦م (اعمؽمضمؿ) رأى هذا اًمٙمالم ُمع
زود قمٚمٞمف
شمٕم٤مريػ اًمس٤مسم٘م٦م اًمذي شمقمهف ًمٞمس سمّمحٞمح ويٜم٤مومٞمف ومٙمٚمٛم٦م (ًمٙمـ) ّ
وىم٤مل ذه٥م وشمرك اًمٜم٤مس وأوىمٕمٝمؿ ذم ـمرق خمتٚمٗم٦م وهق اًمِمقرى اًمذي ىمد شمرشم٥م
قمٚمٞمف اعمٗم٤مؾمد واعمِم٤ميمؾ ًمإلؾمالم واعمسٚمٛملم سم٤مًمٕمٞم٤من ذم اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مًم٨م سم٤مًمٕمٞم٤من.
اًمْم٤مل (اعمؽمضمؿ) أنف قمغم ٟمحق ٓ يتّمقر ومٞمف
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) ٓ َهيتَدي ومٞمٝم٤م ّ
اًمتحػم ُمـ هق
اًمْمالًم٦م أىمقل ُمٕمٜم٤مه شمريمٝمؿ ذم ـمرق خمتٚمٗم٦م فمٚمامٟمٞم٦م ٓ خيرج قمـ
ّ
اًمٗم٤مطمص ًمٚمخالوم٦م واإلُم٤مُم٦م ذم هذه اًمٓمرق اعمختٚمٗم٦م وأ ّن اخلٚمٞمٗم٦م أي ُمٜمٝمؿ.
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َوٓ َي ْس َتٞمْ ِ٘م ُـ اعم ُ ْٝمتَدي (اعمؽمضمؿ) ٓ يب٘مل قمغم اًمٞم٘ملم واًمٕمٚمؿ
أىمقل سمؾ ُمٕمٜم٤مه ان اًمذي خت ّٞمؾ أنف اعمٝمتدي ي٘مع اًمِمبٝم٦م واًمِمؽ ذم ي٘مٞمٜمف سم٤مًمٜمسب٦م
إمم اخلٞمٚمٗم٦م ّ
(إٓ ُمـ هق ىمٚمبف ُمٓمٛمئـ سم٤مإليامن يمٕمامر وُم٘مداد)
هذا هق شمٗمسػم وشمقضٞمح اخلٓمب٦م اعمب٤مريم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٕمريػ ٕطمد سمؾ ؿمٙمقة
وشمٕمريض وُمـ يمالم ًمف (ع) ذم وىم٧م اًمِمقرى( )1مل يرسع أطمدٌ َىمبكم إمم د ْقمقةِ
َ َ
ُْ َ ْ َ ْ
َطمؼ .أي مل يسب٘مٜمل أطمد ذم دقمقة اإلؾمالم (أول ُمـ أؾمٚمؿ اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م (ع)).
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(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) ِص َٚم ِ٦م َر ِطمؿ أجْم ً٤م مل يسب٘مٜمل أطمد سم٤مضم٤مسم٦م دقمقة إسمـ قمٛمل وأظمل
رؾمقل اهلل (ص).

(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َوقم٤مئِدَ ِة يم ََرم أي مل يسب٘مٜمل سم٤مإلطمس٤من واًمٙمرم وشمٙمثره همػمي

ي١مشمقن اًمزيم٤مة وهؿ رايمٕمقن

ــ

ىمدُمقا سملم يدي ٟمجقايمؿ صدىم٦م

ــ

ويٓمٕمٛمقن اًمٓمٕم٤مم قمغم طمبف ُمسٙمٞمٜم ً٤م ويتٞمامً وأؾمػما ً .
وم٤مؾم َٛم ُٕمقا َىم ْقزم و ُقمقا َُمٜمْٓمِ٘مل يٙمقن ؾم٤مُمٕم ً٤م ًمٙمالُمل وحيٗمٔمقٟمف
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) ْ
ذم ذيمريمؿ وأنٔم٤مريمؿ.
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َقمسك َأ ْن شم ََروا هذا إَ ُْمر ُمـ َسم ْٕمد َ
هذا ا ًْمٞمَ ْقم ومؽموا قم٤مضم ً
ال أُمر
اخلالوم٦م سمٕمد هذا اًمٞمقم مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٗمتـ.

٤من ِ
قف ُ
وخت ُ
ومٞمف اًم ُٕم ُٝمقد أي جي ّر ذم اًمسٞمقف
اًمسٞمُ ُ
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َشمٜمْتَ٣م ومٞمف ُ

واخلٞم٤مٟم٦م ذم اًمٕمٝمقد وشمٕمٓمٞمؾ أطمٙم٤مم اًمديـ.

(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َطمتّك َشمٙم َ
اًمْمال ًَم ِ٦م َ ...وؿمٞمٕم ً٦م ِٕ ْه ِؾ
ئٛم ً٦م َِٕ ْه ِؾ َّ
ُقن َسم ْٕم ُْمٙمُؿ َأ ّ
اجلٝم٤م ًَم ِ٦م طمتك يقصؾ إمم زُم٤من يٙمقن سمٕمض أهؾ اًمِمقرى ظمٚمٞمٗم٦م ٕهؾ اًمْمالًم٦م
أي ًمٖمػم أهؾ اعمح٘م٦م ُمـ اًمديـ واعمحؼ هق ؿمٞمٕم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم (ع) وأوٓده
اعمٕمّمقُملم (ع) وأئٛم٦م اًمْمالل هؿ ُمٕم٤موي٦م ويزيد وأُمث٤مهلام ويٙمقن ؿمٞمٕم٦م ومالن
(اًمث٤مًم٨م) ي٘مقُمقن قمغم إُم٤مم زُم٤مهنؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ًمٓمٚم٥م دُمف وذم يمالم ًمف
(ع)()1
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ِ
ٍ
ّ
وشمقمم أُمرهؿ ؿمخص (أي ُمـ هذا
اؾمتَ٘م٤م َم ىم٤مل (ع)
َو َوًم َٞم ُٝم ْؿ وال وم َ٠مىم٤م َم َو ْ
اًمِمقرى) وم٠مىم٤مم سمزقمٛمف وزقمٛمٝمؿ اخلالوم٦م وًمبس ًمب٤مس اخلالوم٦م واؾمتحٙمؿ ذًمؽ
(سمٜمٗمسف وأوٓد قمٛمف ُمروان سمـ طمٙمؿ وهمػمه).
(سم٘مٞم٦م اخلٓمب٦م) َطمتّك َرض َب اًمدّ يـ سمِ ِ
جراٟمِف (اعمؽمضمؿ) طمتك أىم٤مم اًمديـ أىمقل
َ
خت ّٞمؾ أنف مل يست٘مؿ اًمديـ ذم زُمـ رؾمقل اهلل (ص) وسمسٞمػ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ
أيب ـم٤مًم٥م (ع) وإٟمام ىم٤مم هب١مٓء ـ ّ
يمال
سمؾ ُمٕمٜم٤مه أنف رضب اًمديـ سم٠مث٘م٤مًمف وعمٞمع إُمٙم٤مٟم٤مشمف وىمقائف طمتك ىم٤مم اًمٜم٤مس قمغم
اًمث٤مًم٨م ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف (أىمتٚمقا ٟمٕمث ً
ال ىمتٚمف اهلل ـ قم٤مئِم٦م)
ٟمتؿ اًمٙمالم ذم ذًمؽ هبذه اجلٛمٚم٦م ُمـ اخلٓمب٦م اعمب٤مريم٦م
ّ
ِ
ًمسامء َوم َِم َّح ْ٧م َقم َٚمٞمْٝم٤م ُٟم ُٗمقس ىمقم
َسمغم يم٤مٟمَ٧م ذم َأجديٜم٤م َومدَ ك ُمـ يم ُّؾ ُم٤م َأ َفم َّٚم ْت ُف ا َّ
َو َؾم َخ ْ٧م َقمٜمْٝم٤م ُٟم ُٗم ِ
قس َىم ْق ِم َ
آظمريـ َوٟمِ ْٕم َؿ احلَٙمَؿ اهلل ـ ومٗمل اخلٓمب٦م اًمِمٙمقة ُمـ
٧م
إول واًمث٤مين
وؾم َخ ْ
ّ
ومِمح٧م وسمخٚمقا وهمّمبقه٤م ُمـ وم٤مـمٛم٦م (س) (إول) َ
أي
وسمذًم٧م (اًمث٤مين) ًمسٞم٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م ًمف واعمِمتٙمك إمم اهلل وؾمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ فمٚمٛمقا ّ
ُمٜم٘مٚم٥م يٜم٘مٚمبقن.
ويٕمرف قمـ (اًمث٤مين)؟
(اًمس١مال  :)15ح٤مذا يٛمجد ّ
(راضمع هن٩م اًمبالهم٦م ومٞمض اإلؾمالم ظمٓمب٦م  219صٗمح٦م )721
اجلقابُ :م٤م رأجٜم٤م ُمـ متجٞمد وشمٙمريؿ اخلٚمٗم٤مء سمؾ ٟمٕمؿ ذم سمٕمض ظمٓمبف ُمثؾ
134و 146أؿم٤مر صٚمقات اهلل قمٚمٞمف أنف يم٤من ذم احلروب يِم٤مور اُمره وهق
عمّم٤مًمح اإلؾمالم وُمّم٤مًمح ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ي٘متيض أن يٙمقن اإلُم٤مم يرؿمده ذم أُمقره سمؾ
سم٠مُمره صٚمقات اهلل قمٚمٞمف أىم٤مم احلروب ـ ـ أُم٤م هذه اخلٓمب٦م  219مل يٙمـ ومٞمف متجٞمد
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سمؾ قمغم اًمٕمٙمس شمدل إن ٟمٔمرٟم٤م سمٕملم احل٘مٞم٘م٦م يمام ُمر ـ ـ وذم اخلٓمب٦م اًمِم٘مِم٘مٞم٦م ٓسمد
ُمـ دىم٦م اًمٜمٔمر طمتك يتْمح احلؼ.
(اًمس١مال  :)16ح٤مذا اإلُم٤مم قمكم (ع) طمتك ذم أج٤مم ظمالومتف وطمٙمقُمتف مل يذيمر
ؿمٝم٤مدت زوضمتف طمتك حلٔم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمث٤مين؟
اجلقاب :أوًٓ يم٤من اجلق واًمزُم٤من قمغم ٟمحق مل ي٘متض إفمٝم٤مره ـ ـ وصم٤مٟمٞم ً٤م حلٗمظ
اإلحت٤مد سملم اعمسٚمٛملم وقمدم إجي٤مد اًمٗمرص٦م اعمٖمتٜمؿ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم طمتك يرضمٕمقا
اعمسٚمٛملم إمم اجل٤مهٚمٞم٦م وُمقضمقد ُمثؾ هذا اًمٙمالم قمـ آُم٤مم (ع) وصم٤مًمث ً٤م إذا يم٤من
ي٘مقل اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) هبذا إُمر أي اًمِمٝم٤مدة ومال حم٤مًم٦م جيٕمٚمقٟمف (ع)
سمٕمٜمقان اعمٗمسد وإظمالل اًمٜمٔم٤مم سملم اعمسٚمٛملم واإلومؽماق سمٞمٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا ي٘متٚمقٟمف
هبذه اًمٕمٜم٤مويـ ُمثؾ ىمْمٞم٦م ظم٤مًمد سمـ وًمٞمد اًمذي يم٤من ذم صدد ىمتؾ أُمػم اعم١مُمٜملم
(ع).
ىم٤مل اسمـ قمب٤مس :صمؿ إ ّهنؿ شمقاُمروا وشمذايمروا وم٘م٤مل ٓ يست٘مٞمؿ ًمٜم٤م أُمر ُم٤م دام هذا
اًمرضمؾ طمٞم ً٤م وم٘م٤مل (إول) ُمـ ًمٜم٤م سم٘متٚمف وم٘م٤مل (اًمث٤مين) ظم٤مًمد سمـ وًمٞمد وم٠مرؾمال إًمٞمف
 ...إذا أىمٛمتٝم٤م ذم اًمّمالة صالة اًمٗمجر وم٘مؿ إمم ضم٤مٟمبف وُمٕمؽ اًمسٞمػ وم٤مذا ؾمٚمٛم٧م
وم٢مرضب قمٜم٘مف ىم٤ملٟ :مٕمؿ ـ ومٜمدم قمغم ُم٤م أُمر سمف ـ ـ وأىمبؾ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ُمت٘مٚمد ًا
سم٤مًمسٞمػ طمتك ىم٤مم إمم ضم٤مٟم٥م قمكم (ع) وىمد ومٓمـ قمكم (ع) سمبٕمض ذًمؽ ومٚمام ومرغ
(أول) ُمـ شمِمٝمده ص٤مح ىمبؾ أن يسٚمؿ ي٤م ظم٤مًمد ٓ شمٗمٕمؾ ُم٤م أُمرشمؽ وم٢من ومٕمٚم٧م
صمؿ ؾم ّٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف ومقصم٥م قمكم (ع) وم٠مظمذ سمتالسمٞم٥م ظم٤مًمد وإٟمتزع
ىمتٚمتؽ ّ
اًمسٞمػ ُمـ يده صمؿ سقمف وضمٚمس قمغم صدره وأظمذ ؾمٞمٗمف ًمٞم٘متٚمف )1(. ...

 1ـ سمح٤مر (ـمبع يمٛمب٤مين) ج  ،13ص 58و.56
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قمـ إسمـ قمب٤مس وظمرضم٧م ٟمسقة سمٜمل ه٤مؿمؿ سظمـ وىمٚمـ ي٤م أقمداء اهلل
...وم٘متٚمتؿ إسمٜمتف سم٤مُٕمس صمؿ شمريدون اًمٞمقم أن شم٘متٚمقا

أظم٤مه واسمـ قمٛمف ووصٞمف)1(.

وضمدت ذم يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس سمرواي٦م أيب قمٞم٤مش قمٜمف ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد قمبد
اهلل سمـ قمب٤مس  ...وم٠مظمرج قمكم (ع) وشمبٕمف اًمٜم٤مس  ...وم٘م٤مل (اًمث٤مين) ي٤م قمكم ومقاهلل
إن مل شمب٤ميع ًمٜم٘متٚمؽ وم٘م٤مل قمكم (ع) إذ ًا واهلل أيمقن قمبد اهلل وأظمق رؾمقًمف اعم٘متقل
وم٘م٤مل (اًمث٤مين) أُم٤م قمبد اهلل اعم٘متقل ومٜمٕمؿ وأُم٤م أظمق رؾمقل اهلل (ص) ومال)2(.

وراسمٕم ً٤م إن اإلُم٤مم قمكم (ع) يِمػم اًمٞمف ذم سمٕمض يمٚمامشمف (ع)  :روي قمٜمد دومـ
ؾمٞمدة اًمٜمس٤مء وم٤مـمٛم٦م (س) ومٚم٘مد إؾمؽمضمٕم٧م اًمقديٕم٦م وأظمذت اًمرهٞمٜم٦م ...
وؾمتُٜمبئؽ إسمٜمتؽ سمتْم٤مومر أُمتؽ قمغم هْمٛمٝم٤م (أي فمٚمٛمٝم٤م) وم٢مطمٗمٝم٤م (أي إؾمت٘مَم)
اًمس١مال وإؾمتخؼمه٤م احل٤مل إمم آظمر اخلٓمب٦م)3(. ...

ؾمٛمك صمالصم٦م ُمـ أوٓده سم٢مؾمؿ قمٛمر
(اًمس١مال  :)17ح٤مذا أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ّ
وأب٤مسمٙمر وقمثامن؟
اجلقاب :هذه إؾمامء ُمثؾ سم٘مٞم٦م إؾمامء ًمٞمس سمف ىمبح وٓ يٙمقن شم٘مٞم٦م وًمٞمس
ًمٚمت٘مٞم٦م ُمقضقع وًمٕمؾ سمٕمض ذًمؽ ًمِمدة إؿمتٞم٤مىمف ًمبٕمض إصح٤مب يمٕمثامن سمـ
ُمٔمٕمقن.
زوج سمٜمتف أم يمٚمثقم سم٘م٤مشمؾ زوضمتف؟
(اًمس١مال  :)18ح٤مذا أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ّ

1ـ ـ سمح٤مر (ـمبع يمٛمب٤مين) ج  ،13ص 58و.56
 2ـ سمح٤مر (ـمبع يمٛمب٤مين) ج  ،13ص 58و.56
3ـ ـ هن٩م اًمبالهم٦م ،ومٞمض اإلؾمالم ،ظمٓمب٦م .222
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اجلقاب :هذا ًمٞمس سمث٤مسم٧م وسمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل ذم اًمقؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ٓ
يٙمقن ُمقرد اًمٕمٛمؾ ًمٚمٗم٘مٝم٤مء وهذا اًمزواج يٙمقن ُمـ اعمجٕمقٓت ُمـ اًم٘مرن
اًمث٤مًم٨م وذم اعمٜمتخ٥م اًمتقاريخ ُمال ه٤مؿمؿ اخلراؾم٤مين ص  113ي٘مقل ذم ُم٘م٤مشمؾ
اسمقا ًمٗمرج طمتك ي٘مقل وقمـ رطمٚم٦م اسمـ سمٓمقـم٦م ٟم٘مؾ اًمذي ذم ُمس٤موم٦م ومرؾمخ ُمـ
دُمِمؼ امم ُمِمٝمد أم يمٚمثقم سمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) وإؾمٛمٝم٤م زيٜم٥م واًمٜمبل (ص)
يمٜمّ٤مه٤م أم يمٚمثقم ًمٕمٚمف شمِم٤مهب ً٤م خل٤مًمتٝم٤م أم يمٚمثقم سمٜم٧م اًمٜمبل (ص) إٟمتٝمك وُمـ
اعمٕمٚمقم ذم زُم٤من اًمٜمبل (ص) ُم٤م يم٤من سمٜمت ً٤م اًمذي شمٙمقن إؾمٛمٝم٤م زيٜم٥م إ ّٓ قم٘مٞمٚم٦م سمٜمل
ه٤مؿمؿ اًمخ ًمذا ٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمسٞمد اعمرشم٣م واًمسٞمد ٟم٤مس طمسلم اسمـ
اعم١مًمػ اًمٙمت٤مب اًمٕمب٘م٤مت إنقار وهمػمه٤م اًمذي أنٙمروا هذا اًمزواج وإوٓن
يم٤من ىمبؾ أخػ ؾمٜم٦م يٕمرومقن اًمٗم٘مٝم٤مء أيمثر ُمـ همػمهؿ وُمْم٤موم ً٤م امم أن إُمرأة قمٛمره٤م
 18ؾمٜم٦م ٓ يٙمقن قم٤مدة أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أوٓد.
(اًمس١مال  :)19ح٤مذا اإلُم٤مُملم احلسـ واحلسلم (ع) ُم٤مدام اًمٕمٛمر مل يذيمرا ُمـ
ؿمٝم٤مدة أُمٝمام سمقاؾمٓم٦م اًمث٤مين؟
اجلقاب :اإلُم٤مم احلسـ (ع) ىم٤مل ذم جمٚمس ُمٕم٤موي٦م ًمٚمٛمٖمػمة ووسمخف وذُمف
سمذًمؽ وىم٤مل أن٧م اًمذي رضسم٧م أُمل وم٤مـمٛم٦م (س) طمتك أدُمٞمتٝم٤م سمؾ طمتك أُمػم
اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م(ع) أؿم٤مر إمم ذًمؽ سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًم٘مٜمٗمذ اًمذي أظمذ
ظمٚمٞمٗم٦م اًمقىم٧م ُمـ ٟمّمػ أُمقال اًمٕمامل إمم سمٞم٧م اح٤مل إ ّٓ ىمٜمٗمذ وىم٤مل(ع)
ٕصح٤مسمف ذم اعمسجد عمٙم٤من رضسمف وم٤مـمٛم٦م (س) أي إلؾمت٘مرار اخلالوم٦م اعمٖمّمقسم٦م
وسم٘مٞم٦م إئٛم٦م (ع) أجْم ً٤م ُمثؾ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق (ع) واجلقاد (ع) أؿم٤مروا إمم هذا
إُمر.
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(اًمس١مال  :)22ح٤مذا أهؾ اعمديٜم٦م ذم ىمب٤مل ىمتؾ سمٜم٧م رؾمقل اهلل ؾمٙمتقا ومل
ي٘مدُمقا ؿمٞمئ ً٤م؟
اجلقاب :يم٤مٟمقا اًمٜم٤مس قمغم ديـ ُمٚمقيمٝمؿ وىمد شمبٕمقا اخلٚمٞمٗم٦م اعمجٕمقًم٦م وقمدة
ىمٚمٞمٚم٦م يم٤مٟمقا يريدون احلؼ ًمٙمـ ظم٤مومقا ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م وأقمقاٟمف وًمٞمس ًمإلُم٤مم أُمػم
اعم١مُمٜملم (ع) أقمقان ي٘مقم سمذًمؽ وُمـ إضمقسم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ص٤مر ُمٕمٚمقُم ً٤م.
(اًمس١مال  :)21ح٤مذا ٟمسٞمتؿ ؿمٝم٤مدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) ُمدة أخػ ؾمٜم٦م
وشمٜمبٝمتؿ إمم ذًمؽ ذم إظمػم ُمدة ؾمٜمقات ىمالئؾ؟
اجلقاب :قمزاء اًمزهراء (س) أوًٓ ٟمٗمس اًمٜمبل (ص) ذم يمٚمامت ُمتٕمددة ّسملم
ؿمٝم٤مدهت٤م هل٤م (س) وًمٕمكم (ع) وذم هذا اعمقضقع راضمع امم اًمبح٤مر (ـمبع
اًمٙمٛمب٤مين ،ج  )13وصم٤مٟمٞم ً٤م هذا اعمقضقع مل يٙمـ ؿمٞمئ ً٤م طمديث ً٤م طمتك يٙمقن ذم حمؾ
ىمرروا
اإلقمؽماض وذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م اًم٘مديٛم٦م حمؾ اًمٕمزاء وإقمالم واعمقايم٥م ّ
طمتك يٙمقن ذم اًمت٘م٤مويؿ ُمٙمتقب ُمـ إول وًمق أن اًمت٘مقيؿ ًمٞمس سمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم
ًمٙمـ ؿم٤مهد قمغم اًمت٤مريخ ويٙمقن إؾمتِمٝم٤مد اًمزهراء (س) أُمرا ً واىمٕمٞم ً٤م همػم ىم٤مسمؾ
ًمإلٟمٙم٤مر( .إطمتج٤مج اًمٓمؼمد ىم٤مل ذم يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم قمـ ؾمٚمامن
وقمبد اهلل سمـ
ذًمؽ)"()2

اًمٕمب٤مس))1(.

"طمتك ُم٤مشم٧م ُمـ ذًمؽ ؿمٝمٞمدة ُمِم٤مر إًمٞمف (ُمـ

وهل رواي٦م أظمرى ًمٚمسٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس طمتك ي٘مقل" :ويم٤من ومٞمام ىمرأه

يمٞمػ يّمٜمع سمف ويمٞمػ شمستِمٝمد وم٤مـمٛم٦م (س) روي قمـ اًمِمٕمبل وأيب خمٜمػ")3(.

1ـ ـ سمح٤مر (ـمبع اًمٙمٛمب٤مين) ج  ،13ص .53
2ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،43ص .326
3ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،44ص .479
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"اضمتٛمع قمٜمد ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص عمٕم٤موي٦م أٓ شمبٕم٨م إمم احلسـ سمـ
قمكم ومتحرضه ـ ىم٤مل :اإلُم٤مم احلسـ سمـ قمكم (ع) أُم٤م أن٧م ي٤م ُمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م ـ ـ
وأن٧م رضسم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل (ص) طمتك أدُمٞمتٝم٤م وأخ٘م٧م ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م".
سمسٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم قمـ إسمـ قمب٤مس ىم٤مل إن رؾمقل اهلل (ص) يم٤من
ضم٤مًمس ً٤م  ...وأُم٤م اسمٜمتل وم٤مـمٛم٦م وم٢مهن٤م ؾمٞمدة ٟمس٤مء اًمٕم٤معملم  ...وإين ح٤م رأجتٝم٤م ذيمرت
قمكم حمزوٟم٦م
ُم٤م يّمٜمع هب٤م سمٕمدي  ...ومتٙمقن أول ُمـ يٚمحؼ ُمـ أهؾ سمٞمتل ومت٘مدّ م ّ
ُمٙمروسم٦م ُمٖمٛمقُم٦م ُمٖمّمقسم٦م ُم٘متقًم٦م )1(...

سمسٜمده قمـ أيب قمبد اهلل (اًمّم٤مدق) (ع) "طمدي٨م ىمدد" ىم٤مل ّح٤م أرسى اًمٜمبل
(ص) ىمٞمؾ ًمف  ...وأُم٤م اسمٜمتؽ وم٤مـمٛم٦م ومتٔمٚمؿ  ...وشمرضب وهل طم٤مُمؾ  ...وشمٓمرح
ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م ُمـ اًمرضب ومتقت ُمـ ذًمؽ اًمرضب)2(...

قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ذم اًمّمحٞمٗم٦م) يمٞمػ شمستِمٝمد وم٤مـمٛم٦م (س) 3سمسٜمده قمـ
أيب قمبد اهلل (ع) ىم٤مل ومدقم٤م (إول) سمٙمت٤مب ومٙمتبف (إول) هل٤م (ًمٗم٤مـمٛم٦م (س))
إزم وم٠مب٧م أن
سمر ّد ومدك ومخرضم٧م واًمٙمت٤مب ُمٕمٝم٤م ومٚم٘مٞمٝم٤م (اًمث٤مين)  ...وم٘م٤مل ّ
هٚمٛمٞمف ّ
شمدومٕمف إًمٞمف ومرومسٝم٤م (أي رضب ذم صدره٤م) سمرضمٚمف ويم٤مٟم٧م طم٤مُمٚم٦م سم٢مسمـ إؾمٛمف
صمؿ ًمٓمٛمٝم٤م (أي قمغم وضمٝمٝم٤م) ومٙم٠مين أنٔمر
اعمحسـ وم٠مؾم٘مٓم٧م اعمحسـ ُمـ سمٓمٜمٝم٤م ّ

1ـ ـ سمح٤مر ـمبع اًمٙمٛمب٤مين ،ج  ،13ص 9وص 14وص .16
 2ـ ـ سمح٤مر ـمبع اًمٙمٛمب٤مين ،ج  ،13ص 9وص 14وص .16
 3ـ ـ سمح٤مر ـمبع اًمٙمٛمب٤مين ،ج  ،13ص 9وص 14وص .16
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إمم ىمرط ذم أذهن٤م طملم شم٘مػ صمؿ أظمذ اًمٙمت٤مب ومخرىمف ومٛمْم٧م وُمٙمث٧م مخس٦م
وؾمبٕملم يقُم ً٤م ُمريْم٦م مم٤م رضهب٤م (اًمث٤مين) صمؿ ىمبْم٧م)1(.

ّ

وذم إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب ذم طمدي٨م ومرضسمٜمل سمٞمده طمتك إٟمتثر (أي رُم٤مه ُمتٗمرىم ً٤م)
ىمرـمل ُمـ أذين )2(...

وذم زي٤مرة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) (اًمسالم قمٚمٞمؽ أجتٝم٤م اًمّمدي٘م٦م

اًمِمٝمٞمدة)()3

وهمػمه٤م ُمـ اًمزي٤مرات.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :وعمـ اٟمتٍم سمٕمد فمٚمٛمف وم٠موئلؽ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ؾمبٞمؾ (ُ )4مـ
يم٤من سمٕمد اعمٔمٚمقُمٞم٦م يٜم٤مدي ًمٚمٜمٍمة ًمٞمس ومٞمف إؿمٙم٤مل وإيراد وهذا اًمٕمزاء يٙمقن
صقت ُمٔمٚمقُمٞم٦م أهؾ اًمبٞم٧م (ع) طمتك يّمٚمف إمم مت٤مم اًمٕم٤ممل ويمثػم ُمـ اًمتٕمج٥م
اًمذيـ شم٘مقًمقن إٟمف ٓ شم٘مٚمدوا سمدون أن شمٕمرومقا وىمٞمؾ حت٘م٘مقا أُمٞمٜم ً٤م وُمـ إؾمػ
ضمد ًا ُمـ اإلظمقة اًمذي أنٙمروا يقم اًمٖمدير سمآج٦م اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ
وطمدي٨م اعمٜمزًم٦م وقمنمات ُمـ أي٤مت وُمئ٤مت ُمـ اًمرواي٤مت وُم٤م شمقضمٝمتؿ إمم
يمتبٙمؿ وهذا اًمٙمالم اًمذي شم٘مقًمقن احلؼ واضح ويٙمقن واضح ً٤م أُم٤م احل٥م اًمدٟمٞم٤م
واًمري٤مؾم٦م يْمؾ اإلٟمس٤من ويٕمٛمل إبّم٤مر.
(اًمس١مال ُ :)22م٤م هق اعمٜمزًم٦م واعم٘م٤مم ًمٚمزهراء (س) قمٜمد أئٛم٦م اعمٕمّمقُملم
(ع)؟

1ـ ـ سمح٤مر ـمبع اًمٙمٛمب٤مين ،ج  ،13ص 121وص .231
 2ـ ـ سمح٤مر ـمبع اًمٙمٛمب٤مين ،ج  ،13ص 121وص .231
 3ـ ـ ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من
4ـ ـ ؾمقرة ؿمقرى ،آي٦م 41
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اجلقاب :اًمذي هق اعمس ّٚمؿ وئمٝمر ُمـ إدًم٦م أن اًمزهراء (س) هل٤م اًمقٓي٦م
اًمتٙمقيٜمٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م وًمذا إسمٜمٝم٤م اإلُم٤مم احلسلم (ع) ىم٤مل ذم ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مؿمقرا أُمل
ظمػم ُمٜمل أي قمغم ٟمحق اإلـمالق ويمذًمؽ شمدل قمغم قمٚمق ؿم٠مهن٤م ظمٓمبٝم٤م اعمب٤مريم٦م
ٌ
وأؾمئٚم٦م اًمٜمس٤مء ذم ُمقرد إطمٙم٤مم ُمـ طمرضهت٤م وهمػم هذه اعمقارد اًمذي ًمٞمس جم٤مل
ًمٚمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م ويمذًمؽ آي٦م اًمتٓمٝمػم واعمب٤مهٚم٦م ويمِمػ ُمـ رأؾمٝم٤م ًمٚمدقم٤مء قمغم
إقمداء اًمذي يدل قمغم صمبقت اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م هل٤م ويدل قمغم ـمٝم٤مرهت٤م
وقمّمٛمتٝم٤م وأُم٤م اإلُم٤مم اعمٕمّمقم (ع) ُمْم٤موم ً٤م إمم اًمقٓي٦م يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م وإُم٤مُم ً٤م.
(اًمس١مال  :)23ح٤مذا سمٕمد اًمٜمبل(ص) رضسمقا اًمزهراء وضمرى قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
إقمداء ُمّم٤مئ٥م ُمع أهنؿ يم٤مٟمقا يتٜم٤مزقمقن ُمع قمكم (ع) ذم اخلالوم٦م سمٞمٜمقا ذًمؽ؟
اجلقاب :أوًٓ ٕن أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) يم٤من ؿمج٤مقم ً٤م ويم٤مٟمقا خي٤مومقن ُمٜمف ويم٤مٟمقا
خي٤مومقن أن ي٘متٚمقا وجيري دُم٤مئٝمؿ سمٞمد أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ٕن ؿمج٤مقمتف (ع) ذم
احلروب يم٤من ذم إطمد واًمبدر وىمٚمٕم٦م ظمٞمؼم ُمِم٤مهدون طمْمقر ًا.
صم٤مٟمٞم ً٤م ٕن ومدك ُمٚمؽ ؿمخيص ًمٚمزهراء (س) ويم٤مٟمقا يريدون أن ي٠مظمذوه ُمٜمٝم٤م
طمتك ٓ يب٘مل ًمبٜمل ه٤مؿمؿ ؿمٞمئ ُمـ اح٤مل وٓ ي٘مدرون ي٘م٤مُمقا قمغم إقمداء
ويدسمرون اخلالوم٦م إمم اًمٓمريؼ اإلهلل.
وصم٤مًمث ً٤م اًمدوم٤مع قمـ اًمقٓي٦م واضم٥م قمغم اًمٙمؾ واًمزهراء (س) إؿمؽمت سمٜمٗمسٝم٤م
هذه إُمقر طمتك شمدومع قمـ اًمقٓي٦م وإُم٤مُم٦م قمكم (ع) ُمثؾ أصح٤مب وأوٓد
وأرطم٤مم اُم٤مم احلسلم (ع) اًمذيـ يم٤مٟمقا ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمقٓي٦م واإلُم٤مُم٦م يمٚمٝمؿ ومدوا
أنٗمسٝمؿ ًمٚمحسلم (ع).
راسمٕم ً٤م :إن رضب وم٤مـمٛم٦م (س) يم٤من قمٜمدهؿ طمٙمٛمتف ومقق يمؾ رء قمٜمدهؿ
ٕن هذه إُمقر اذا يم٤من ُمـ اًمرضب وُمثؾ ذًمؽ قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) يم٤مٟمقا
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يّمٜمٕمقا وم٘مط رضب اجلسؿ ومل ي١مصمره ذًمؽ سمف رء أُم٤م سم٤مًمرضب وشمٚمؽ احل٤مدصم٦م
اًمتل أوردوه٤م قمغم اًمزهراء (س) يم٤من رضسم ً٤م ضمسٛمٞم ً٤م وروطمٞم ً٤م ٕن زوضمتف ذم ىمب٤مل
قمٞمقن أوٓده٤م يرضسمقهن٤م ًمٕمؾ ٓ يت٠مثر أيمثر ُمـ ذًمؽ روح اإلٟمس٤من ٕن اًمزهراء
(س) يم٤من رضهب٤م وقمٍمه٤م سملم احل٤مئط واًمب٤مب وُمثؾ ذًمؽ إذى يم٤من ًمٕمداوة
ُمع أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م (ع).
(اًمس١مال  :)24سم٠مي وضمقه اًمزهراء (س) شمِمبف ُمع ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر؟
اجلقاب :أوًٓ ُمـ ضمٝم٦م ر نتف وسمريم٦م ٟمٗمس وضمقد اًمزهراء (س)سم٠مم إئٛم٦م
اًمٜمجب٤مء واعمٕمّمقُملم (ع) صم٤مٟمٞم ً٤م يس٤موي أخػ ؿمٝمر اًمذي يٙمقن اعمٕم٤موي٦م وإُمقي٦م
يم٤مٟم٧م طمٙمقُمتٝمؿ سم٘مدر ذًمؽ .صم٤مًمث ً٤م :يمذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ي٘مدر ومٞمف إرزاق وُمـ
سمريمتٝم٤م إئٛم٦م (ع) .راسمٕم ً٤م وشمٙمقن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م واطمدة واًمزهراء (س) سمٜمت ً٤م
واطمدة ًمٚمٜمبل إيمرم (ص).وظم٤مُمس ً٤م يمذًمؽ اًمذي ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يٙمقن جمٝمقًم٦م هل
ًمٞمٚم٦م 19أو 21أو  23يمذًمؽ ىمؼمه٤م وؿمٝم٤مدهت٤م وىمدره٤م شمٙمقن جمٝمقًم٦م .ؾم٤مدؾم ً٤م
يمذًمؽ اًمذي ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هل٤م إُمتٞم٤مز ،اًمزهراء (س) هل٤م إُمتٞم٤مز ُمـ عمٞمع اًمٜمسقة وهل
ؾمٞمدة ٟمس٤مء اًمٕم٤معملم وـم٤مهرة وُمٓمٝمرة ومل شمر قم٤مدة وٓ ٟمٗم٤مؾم ً٤م سمدًٓم٦م آي٦م اًمتٓمٝمػم.
(اًمس١مال  :)25هؾ اًمزهراء (س) حمرُم ً٤م قمغم اًمسٚمامن اًمٗم٤مرد ؟
اجلقاب :راضمع إمم اًمرواي٦م اًمٜمبقي٦م (ص) ؾمٚمامن ُمٜم٤م أهؾ اًمبٞم٧م ٓ يٙمقن
ُمقضمب ً٤م عمحرُمٞم٦م اًمزهراء (س) ُمع ؾمٚمامن ٕن اعمحرُمٞم٦م ًمٍميح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
شمٙمقن سم٤مًمٜمس٥م ُمثؾ اًمبٜم٧م وإم واًمٕمامت واخل٤مٓت وإظمقات وهمػم ذًمؽ أو
سم٤مًمسب٥م يٙمقن ُمثؾ أم اًمزوضم٦م وسمٜم٧م اًمزوضم٦م ُمع ذـمف وهق اًمدظمقل سم٤مٕم.
وهذيـ إُمريـ ؾمبب٤من ًمٚمٛمحرُمٞم٦م وُمـ همػم ذًمؽ إذا مل شمٙمـ طم٘مٞم٘مٞم ً٤م ويٙمقن
رض٤مقمٞم ً٤م إذا أرضٕم٧م احلٚمٞم٥م ُمع ذائٓمف اًمذي يٙمقن أُمرا ً طم٘مٞم٘مٞم ً٤م وشمٙمقيٜمٞم ً٤م ُمع
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ذًمؽ ذقم ً٤م شمؽمشم٥م أصم٤مر اعمحرُمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م أُم٤م اًمتٜمزيؾ(ؾمٚمامن ُمٜم٤م أهؾ اًمبٞم٧م)
ًمٞمس دًمٞمؾ قمغم شمرشم٥م آصم٤مر اعمحرُمٞم٦م قمغم هذا سمؾ ُمثؾ هذا اًمتٜمزيؾ دًمٞمؾ قمغم شمٗمقشمف
وُمٕمٜمقيتف ويمامًمف وومْمٚمف وقمٚمقه ًمذًمؽ اًمِمخص وشمؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مر فم٤مهري٦م أهؾ
اًمبٞم٧م (ع) واذا ضم٤مء ذم اًمت٤مريخ دظمؾ ؾمٚمامن قمغم اًمزهراء (س) وطمج٤مهب٤م ٟم٤مىمص
اذا يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م صحٞمح٦م ُمْم٤موم ً٤م إمم أن اًمزهراء (س) يم٤مٟم٧م طمج٤مهب٤م أيمثر ُم٤م
يٙمقن وحمجب٦م وُمستقرة وًمذا قمٜمدُم٤م ورد إسمـ أيب اعمٙمتقم إقمٛمك ىم٤مل اًمٜمبل
(ص) هق أقمٛمك ىم٤مًم٧م اًمزهراء (س) إ ّين أراه وقمغم أي طم٤مل ًمٕمؾ طمج٤مب
اًمٜم٤مىمص يم٤من ىمبؾ ٟمزول آي٦م احلج٤مب أو حيٛمؾ قمغم ذًمؽ وهمػمه.
(اًمس١مال  :)26هؾ أن وم٤مـمٛم٦م اًمزهرا ء (س) ؿمٝمٞمدة؟ وهؾ أهن٤م (س) يم٤مٟم٧م
صدي٘م٦م يمام ىم٤مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( )1ذم ُمريؿ إسمٜم٦م قمٛمران سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م (صدي٘م٦م)؟
ضمقابٟ :مٕمؿ أن وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) صدي٘م٦م ؿمٝمٞمدة يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ عمٚم٦م
ُمـ اًمرواي٤مت وٟمِمػم إمم ذًمؽ وشمٗمّمٞمٚمف ذم حمٚمف.
ذم"اًمقاذم :ج  1ص  "172قمـ اًمٙم٤مذم سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب احلسـ (ع) ىم٤مل" :إن
وم٤مـمٛم٦م صدي٘م٦م ؿمٝمٞمدة  ...إمم آظمر احلدي٨م" وشم٘مدم أجْم ً٤م سمٕمض اًمرواي٤مت ذم
هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
(اًمس١مال  :)27ىمد روي ذم سمٕمض اًمٙمت٥م سم٠من وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) يم٤مٟم٧م
ممـ ومرض اهلل ـم٤مقمتٝمؿ قمغم عمٞمع اخلالئؼ هؾ هذه اًمرواي٤مت سمٜمٔمريمؿ اًمٙمريؿ
ُمٕمتؼمة؟
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ضمقابٟ :مٕمؿ أن وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) يم٤مٟم٧م هل٤م اًمقٓي٦م واًمسٞم٤مدة واًمٓمٝم٤مرة
مم٤م ومرض اهلل ـم٤مقمتٝم٤م قمغم عمٞمع اخلالئؼ دون اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م وم٢مهن٤م ختتّم٦م
سم٤مٕئٛم٦م اعمٕمّمقُملم (ع) أجْم ً٤م دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمرواي٤مت.
ذم اًمرواي٦م قمـ أيب قمبد اهلل (ع) ي٘مقلً" :مقٓ أن اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ أُمػم
اعم١مُمٜملم (ع) ًمٗم٤مـمٛم٦م ُم٤م يم٤من هل٤م يمٗمق قمغم فمٝمر إرض ُمـ آدم وُمـ دوٟمف")1(.

وهذا يدل قمغم أومْمٚمٞم٦م اًمزهراء (س) قمغم مت٤مم إنبٞم٤مء طمتك أومم اًمٕمزم همػم
اًمٜمبل (ص) وهذا ًمٞمس٧م ّإٓ أن هل٤م وٓي٦م وإـم٤مقمتٝم٤م واضمب٦م.
"وذم اًمرواي٦م ي٤م وم٤مـمٛم٦م إن اهلل إصٓمٗمٞمؽ (يٙمقن ُمٓمٚم٘م ً٤م وهق ُمٕمٜمك إقمٓم٤مء
اًمقٓي٦م) وـمٝمرك وإصٓمٗمٞمؽ قمغم ٟمس٤مء اًمٕم٤معملمُ( ".مـ سم٤مب ذيمر اخل٤مص سمٕمد
اًمٕم٤مم)
"وإصٓمٗم٤مه أي إظمت٤مره وأظمذه صٗمقة وًمٞمس ذًمؽ ّإٓ ُم٤م إصٓمٗم٤مه ُمـ اًمقٓي٦م
اًمٕم٤مُم٦م يمام ذم أي٤مت اعمب٤مريم٦م ًمٙمـ مل جيٕمٚمٝم٤م ظمٚمٞمٗم٦م ذم إرض يم٤مٕئٛم٦م
اعمٕمّمقُملم (ع) ويٙمٗمٞمٜم٤م ذم ذًمؽ قمدم ورود اًمدًمٞمؾ قمغم اخلالوم٦م واإلُم٤مُم٦م ٕنف
أُمقر حيت٤مج إمم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمٜمّم٥م واخلالوم٦م")2(.

(ذم اًمرس اعمستقدع ومٞمٝم٤م)
(اًمس١مال ُ :)28م٤م اعمراد ُمـ اًمرس ذم اًمرس اعمستقدع ومٞمٝم٤م اًمقارد ذم صٚمقات
وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س)؟

1ـ ـ اصقل ،ج  ،2ص .362
 2ـ ـ سمح٤مر ،ج  ،9ص .9
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اجلقاب :يٛمٙمـ أطمد اًمقضمقه اًمتل ٟم٘مقل أو مت٤مم اًمقضمقه ُمراد ًا ،أوًُٓ :مراد
اًمرس إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم (ع) اًمذيـ هؿ ُمـ أوٓد اًمزهراء (س) وسمٕمٚمٝم٤م (ع)،
صم٤مٟمٞم ً٤مُ :مراد اًمرس ُمّمحػ اًمزهراء (س) اًمذي يم٤من قمٜمد إئٛم٦م (ع) ويمذًمؽ ذم
زُم٤مٟمٜم٤م قمٜمد اإلُم٤مم اعمٝمدي (قم٩م) يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت إؿم٤مرة إًمٞمف ،صم٤مًمث ً٤م :اعمراد
ُمـ اًمرس اعمستقدع ُمْم٤موم ً٤م إمم اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة وٓي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م وشمنميٕمٞم٦م ا ًّمتل
يم٤مٟم٧م هل٤م ُم٤م قمدا اخلالوم٦م واًمقص٤مي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ًمألئٛم٦م اعمٕمّمقُملم (ع) أوهل٤م
وأومْمٚمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) سم٠مقمغم درضم٦م يم٤مٟم٧م ومٞمف (ع) أُم٤م اًمتنميٕمل هل٤م ومٞمٙمٗمل
ُم٤م سمٞمٜمف ُمـ ظمٓمب٦م اًمنميٗم٦م وشمبٚمٞمغ طمٙمؿ اإلهلل ومتسؽ سم٤مٔي٤مت اعمب٤مريم٦م إلصمب٤مت
اإلرث وأُم٤م اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م قمٜمدُم٤م رأت اًمزهرا (س) أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) هبذه
احل٤مًم٦م اعمقضمٕم٦م ىم٤مًم٧م أن٤م أذه٥م وأدقمق قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٖمداة وىم٤مل ؾمٚمامن هزت أريم٤من
اعمسجد سمدقم٤مئٝم٤م وحتريم٧م وإٟم٘مٚمٕم٧م اًمذي يٙمقن ذم اًمت٤مريخ صم٤مسمت٦م ،راسمٕم ً٤م :اعمراد
ُمـ اًمرس اعمستقدع قم٘مؾ اًمٜم٤مىمص ًمٜم٤م مل ٟمدرك هذا وٓ يدرك وذًمؽ أُمر خمٗمل قمٜم٤م
واًمٜمبل (ص) هق اًمذي يٕمٚمؿ ذًمؽ وًمذا يم٤من ي٘مبٚمٝم٤م ويمٜم٤مه٤م سم٠مم أبٞمٝم٤م ويم٤من
زواضمٝم٤م ُمـ أُمر اهلل وأجْم ً٤م ؾمد مت٤مم إبقاب قمغم اعمسجد ّإٓ سم٤مب قمكم ووم٤مـمٛم٦م
سم٤مًمرس اعمستقدع ّإٓ اهلل واًمٜمبل وزوضمٝم٤م ،ظم٤مُمس ً٤م :واعمراد ُمـ
وًمٞمس أطمد يتقضمف
ّ
اًمرس اعمستقدع اًمٗمّمؾ سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ وإفمٝم٤مر اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ وٕن
ّ
يٗمتْمحقا اعمٜم٤موم٘ملم واًمٍماط اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ يم٤من اًمذي سم٘مٞم٤مُمٝم٤م حت٘مؼ احلؼ
وامم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مق سمؼميم٦م وضمقده٤م (س) ُمـ متٞمز احلؼ قمـ اًمب٤مـمؾ ،ؾم٤مدؾم ً٤م :واعمراد
اًمرس اعمستقدع يمٜم٤مي٦م ُمـ يمٗم٤مر اًم٘مريش يم٤من يسٛمقن اًمٜمبل (ص) سم٠مبؽم اًمذي
ُمـ ّ
اًمرس
سمرهمؿ أنٗمٝمؿ سمقضمقد اًمزهراء (س) وذريتٝم٤م شمؼميم٧م مت٤مم اًمٕم٤ممل ،ؾم٤مسمٕم ً٤مُ :مراد ّ
اعمستقدع إُمقال اخلدجي٦م (س) اًمذي أنٗم٘متٝم٤م ذم ـمريؼ إقمالء يمٚمٛم٦م اإلؾمالم
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اًمرس
اًمذي أقمٓم٤مه٤م اهلل ذم ُم٘م٤مسمٚمف وضمقد اًمزهراء (س) ،صم٤مُمٜم ً٤م :اعمراد ُمـ
ّ
اعمستقدع ُمع يمؾ اًمقص٤مي٤م اًمٜمبل (ص) اًمذي وىص ٕهؾ سمٞمتف وذم ىمب٤مًمف آذوه٤م
اًمرس اعمستقدع ويم٤من وديٕم ً٤م ُمـ رؾمقل اهلل (ص)
وؾم٘مٓمقا حمسٜمٝم٤م هق ذًمؽ ّ
اًمرس اعمستقدع أول ُمٔمٚمقم اًمٕم٤ممل قمكم
واحلٙمؿ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .شم٤مؾمٕم ً٤م :اعمراد ُمـ ّ
(ع) اًمذي هق زوضمٝم٤م طمتك ُم٤م يم٤من يمٗمق هل٤م (س) همػم اإلُم٤مم ُمـ أدم وُمـ
دوٟمف ،اًمٕم٤مذ :اعمراد ُمـ اًمرس اعمستقدع وضمقد اإلُم٤مم اعمٝمدي (قم٩م) اًمذي يٙمقن
ُمستقدقم ً٤م ذم طمْمـ اًمزهراء (س) وسمٔمٝمقره (قم٩م) ئمٝمر اًمٕمدل ذم اًمٕم٤ممل،
اًمرس اعمستقدع اإلُم٤مم احلسلم (ع) اًمذي أىم٤مم هنْم٦م
احل٤مدي قمنم :اعمراد ُمـ ّ
احلسٞمٜمٞم٦م ود ُّمر ىمّمقر اًمٔم٤معملم وسمدُمف ودم اًمِمٝمداء ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ؾم٘م٧م
اًمرس اعمستقدع اًمزيٜم٥م اًمٙمؼمى (س)
ؿمجرة اإلؾمالم .اًمث٤مين قمنم :اعمراد ُمـ ّ
اًمتل يمٛمٚم٧م اًمٜمٝمْم٦م احلسٞمٜمٞم٦م ذم اًمٙمرسمالء واًمٙمقوم٦م واًمِم٤مم سمخٓمبتٝم٤م .اًمث٤مًم٨م
اًمرس اعمستقدع طمٞم٤مهت٤م (س) ُمع اإلومتخ٤مر واعمٕمجزة اًمتل يم٤مٟم٧م
قمنم :اعمراد ُمـ ّ
ذم أج٤مم اًمتل شمٕمٞمش ذم اًمبٞم٧م ُمع سمٕمٚمٝم٤م (ع) وقمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م جمردة وذم طم٤مل
اًمرس اعمستقدع اًمدوم٤مع قمـ اًمقٓي٦م
ُمرضٝم٤م وإؾمتِمٝم٤مده٤م ،اًمراسمع قمنم :اعمراد ُمـ ّ
إمم آظمر طمٞم٤مهت٤م وقمـ إُم٤مم زُم٤مهن٤م أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) وسم٤مًمقٓي٦م واًمقص٤مي٦م
واخلالوم٦م يم٤مٟم٧م شمٗمتدي سمٜمٗمسٝم٤م يثب٧م قمٚمٜم ً٤م ُمـ دون شم٘مٞم٦م قمدم ًمٞم٤مىم٦م أظمريـ
اًمرس اعمستقدع يمقهن٤م قمٚم٦م هم٤مئٞم٦م خلٚمؼ
ًمٚمخالوم٦م  ،اخل٤مُمس قمنم :اعمراد ُمـ
ّ
اعمٛمٙمٜم٤مت اًمقارد ذم طمدي٨م ىمدد ًمقٓ وم٤مـمٛم٦م ح٤م ظمٚم٘متٙمام ،اًمس٤مدس قمنم:
اًمرس اعمستقدع اًمزهراء (س) ا ًّمتل هل أطمد اعمٕمّمقُملم (ع) ا ًّمتل
اعمراد ُمـ ّ
شمٙمٚمٛم٧م ُمـ دون شم٘مٞم٦م وؾمؽم وىم٤مُم٧م صمقرهت٤م قمغم اًمٔم٤معملم واًمٖم٤مصبلم ُمـ دون أن
خت٤مف ُمـ أطمد همػم اهلل شمٕم٤ممم ،اًمس٤مسمع قمنم :اًمرس هق همٞمب٦م وًمده٤م احلج٦م قمـ
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إنٔم٤مر مهللا قمجؾ ومرضمف ،اًمث٤مُمـ قمنم :اًمرس اعمستقدع ذم وم٤مـمٛم٦م (س) ٕهن٤م
ومٓمٛم٧م أوٓده٤م وؿمٞمٕمتٝم٤م وحمبقه٤م قمـ اًمٜم٤مر وقمنمات ُمـ أُمقر أظمرى حيتٛمؾ
أن يٙمقن ُمراد ًا ًمف.
(اًمس١مال  :)29هؾ جيقز أن ٟم٘مقل سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم أؿمٝمد أن ٓ اًمف إ ّٓ اهلل
وأؿمٝمد ّ
أن حمٛمد ًا رؾمقل اهلل ذم إذان واإلىم٤مُم٦م وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمبده ورؾمقًمف
ذم اًمتِمٝمد واًمِمٝم٤مدشملم ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م أن ٟم٘مقل أؿمٝمد أن قمٚمٞم ً٤م ووم٤مـمٛم٦م
وأوٓدمه٤م ؾمٞمام احلج٦م اسمـ احلسـ اًمٕمسٙمري طمج٩م اهلل ٓ سم٘مّمد اجلزئٞم٦م سمؾ
سم٘مّمد اًمرضم٤مء؟
اجلقاب:ومْم٤مئؾ اًمّمدي٘م٦م اًمِمٝمٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) أيمثر ُمـ أن حيَم
ُمٜمٝم٤م آي٦م اًمتٓمٝمػم واعمب٤مهٚم٦م وؾمقرة يمقصمر وىمدر وهمػم ذًمؽ مم٤م ورد ُمدطمٝم٤م وؿم٠من
ىمدره٤م ذم أم أبٞمٝم٤م (س) قمـ اًمٜمبل (ص) وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم (ع) وهق اعمٕمروف
ُمـ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م سم٠مخسٜم٦م خمتٚمٗم٦م وأهن٤م ؾمٞمدة ٟمس٤مء اًمٕم٤معملم وُمـ إدقمٞم٦م
واًمزي٤مرات وطمدي٨م يمس٤مء اعم٘مرون إؾمٛمٝم٤م ُمع إؾمؿ أبٞمٝم٤م وسمٕمٚمٝم٤م وسمٜمٞمٝم٤م واخلٓمب٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م ًمّمالة اجلٛمٕم٦م أجْم ً٤م يمذًمؽ اعمقضمقد ذم اًمٙمت٥م اعمٗمّم ّٚم٦م.
وأُم٤م اجلقاب قمـ اًمس١مال ومٜمٕمؿ جيقز إحل٤مق إؾمؿ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) وؾم٤مئر
إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم (ع) سم٤مًمِمٝم٤مدة ُمـ وًمدمه٤م ؾمٞمام احلج٦م سمـ احلسـ اعمٝمدي
(قم٩م) طمج٩م اهلل ـ أو ي٘مقل ـ ـ أوًمٞم٤مء اهلل وٓ يرض ٓ سم٤مٕذان وٓ سم٤مإلىم٤مُم٦م وٓ
سم٤مًمتِمٝمد ح٤م ورد أدقمٞم٦م يمثػمة ذم اًمتِمٝمد وهذا أجْم ً٤م دقم٤م وذيمر يمام أن صالة اعمٞم٧م
أجْم ً٤م دقم٤م وجيقز إحل٤مق اًمِمٝم٤مدة هبذا اًمتٗمّمٞمؾ إحل٤مىم ً٤م سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ورأج٧م
سمٕمض اًمٕمٚمامء ر ن٦م اهلل قمٚمٞمف ي٠ميت سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ذم صالة اعمٞم٧م ًمٕمٚمف سم٘مّمد
اًمرضم٤مء سمؾ هق راضمح ذقم ً٤م وُمـ ؿمٕم٤مئر اًمديـ
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( )1وُمـ هذه اجلٝم٦م أن أقمداء اًمديـ يم٤مٟمقا حيسدون وم٤مـمٛم٦م

(س) وأوٓده٤م (ع) إمم طمد ي٘مقل سمٕمض ظمٚمٗم٤مء اًمٕمب٤مد إلُم٤مم اعمٕمّمقم (ع)
شمٗمتخرون سمٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (س) ووم٤مـمٛم٦م (س) مل شمٙمـ ّإٓ إُمرأة.
وسم٤مجلٛمٚم٦م إحل٤مق ذًمؽ إمم اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ضم٤ميز وراضمح ذقم ً٤م وي٘مقل هٙمذا:
أؿمٝمد أن قمٚمٞم ً٤م ووم٤مـمٛم٦م وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم طمج٩م اهلل.

وأؾمئؾ اهلل شمٕم٤ممم اعمٕمروم٦م سم٠مهؾ اًمبٞم٧م (ع) واًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ور ن٦م اهلل
وسمريم٤مشمف
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