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 .صٌراً  7ظىٍف ذم شٚحٜ اإلمٚم ظع  إػ مـ وضًْل بٔدَي 

 .إػ مـ ظِّْل أبجديٚت حٛ افقيص

اخلّس إوػ صّقع افوقٓ،  ؾٖضوٚ،ت  إػ مـ أصًؾ ذم شْقايت

 .شْلَّ ظّري بٚفرضٚ وإمؾ

 

 أيب..

 ق ظذ حروف ) ظع ( مْذ ترـتْل  وحتك آخر خىقةٓ زفٝ أحب

 إفٔؽ يٚ أيب..

 .أهدي ثقاب هذه اخلىقات

 .مل يتبؼ يل إٓ افقؾٚ،و  ؾِؿ تُـ متِؽ إٓ افًىٚ،

 ..ؾتَبِف مْل
 

 ابْؽ  
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افرمحـ افرحٔؿ  وافهالة وافسالم ظذ مـ ٓ ٕبل بًده حمّد  بسؿ اهلل

 وآفف افىٔبغ افىٚهريـ.

ُٝ ـٕٚٝ ؾ ًٚ مٚ ذم إحدى  ُرة افبحٞ جمرد مقضقع ؿهر صٚرـ بف يقم

 جِسٚت مْتدى افسِٜٓ إديب  رشّٝ مـ خالفف بًض افًْوٚويـ افًٚموٜ

تٍهٔؾ  حتوك إذا موٚ صودع إظوالن إؾٚضٜ ودون 7فسٔٚشٜ اإلمٚم ظع 

تورددت ذم   افدئْٜ هلذا ادقضقع ـّسوٚبَٜ بحئوٜضرح جلْٜ آحتٍٚٓت 

ًٚ  خقيض هلذا ادقضقع  ؾٍُرت بٚدبٚدرة إػ إظٚدة صٔٚؽٜ موٚ ـتبتوف شوٚبَ

ًٚ فًِْٚويـ افًٚمٜ حتوك تسوتَٔؿ ـبحوٞ مسوتَؾ يُّوـ   وتْئّف صٚرح

تَديّف فِجْٜ  دون أن أتهقر أن ميؾ هذا ادقضوقع ٓ يُّوـ أن زتوز  

 :ٓٚمْ ٕشبٚب  ووؿٝ موٚظػ بقريَٚت ؿِِٜٔ  وإٕام حيتٚج إػ جٓدٍ 

ظِٔف مـ ادٗفٍٚت  اإلضالعسٛ مٚ حٚوفٝ أوًٓ: إن هذا افبحٞ بحو 

ؾٕ٘وف مقضوقع مسوتجد  وإن مل يُوـ 7 ظوعافتل ـتبوٝ حوق  اإلموٚم 

ًٚ مستجدًا ؾٓق صبف مستجد  ومل يىرح ـّٗفػ مستَؾ  وإن وجد  مقضقظ

ؾ٘هنٚ ؿِِٜٔ جدًا  وؽٚفبٔتٓٚ مل تتْٚو  ادرحِٜ افسٔٚشٜٔ افًٍِٜٔ  وإٕام إصٚرات 

ؾٔٓٚ ظذ ادْٟٓ افتَِٔدي افسـٔز إـير قن   وي7ُ ظٚبرة فسٔٚشٜ اإلمٚم

وفتْٚو  حٔٚة اإلمٚم  مـ ذـر افقٓدة  وافٌزوات  والِ افورسدي  ل توؿ افَُ
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وبًدهٚ ر، ؿِٔوؾ موـ شورتف افسٔٚشؤٜ   وأدظٔتف اخلٚصٜ   صدرت مْف

 ودراشٜ مقضقظٜٔ. دون حتِٔؾ

ًٚ: بًض إؾُٚر ادتْٚوفٜ ذم هذا افبحٞ ؿِوام دمود هلوٚ و  ًٚ ثٕٚٔ ٕهقصو

توٚب  وإٕوام توذـر  ُُ تقثَٜٔٔ  ٕهنٚ ٓ ُتتْٚو  ظٚدًة ـَْىٜ أشٚشؤٜ فودى اف

 واإلضوالعـنقاهد ظٚبرة وهٚمنٜٔ  فذا ؾٕ٘ف ظذ افبٚحٞ اجلدَّ ذم افبحوٞ 

 حتك جيد مبتٌٚه.

ًٚ:و   إػتوٚج حتفُتٚبٜ ذم ميؾ هذا ادقضقع بنوُؾ واٍف وُمنوبع ا ثٚفي

ر وافنٓران ـل يوتؿ بحيوف ظوذ افنٓ افبٚحٞ ٓ يسًػوؿٝ ضقيؾ  ؾَد 

ًٓ  وبًوٓٚ أخر ؿد أـّؾ وجف  فذا ؾ٘ن بًض إؾُٚر ؿد اختزفتٓٚ اختزا

 ظذ إهؿ مْٓٚ  ظذ أن أظقد هلٚ ذم وؿٝ ٓحؼ إن صٚ، اهلل. اؿتكت ؾٔف

إشوٚد  هذا افُتٚب افذي بغ يديؽ مٚ هق إٓ اختزا  فِبحوٞ و

 اختزافوف وآؿتهوٚر ظوذ افنوقاهد خقان ادَربغؾَد اؿسح ظعَّ أحد اإل

افُير يٍْر مـ ؿرا،ة افُتٛ ادىقفٜ  ؾُٚن هذا  إذ إنافرئٔسٜٔ دون إؾٚضٜ  

افذي بغ يديؽ اختزآً فبحٞ بٌِٝ صٍحٚتف أربًامئٜ صٍحٜ  إذ افُتٚب 

ًٚ افٍُورة أهوظوذ ؾٔف حٚوفٝ أن اؿتك  ؿ افنوقاهد وافْهوقص  ظٚرضو

 بنُؾ خمتز .

اظتّدت ظذ أن أظرض الرـٜ افتٚرزٜٔ َد   ؾأمٚ ظـ تبقيٛ افٍهق

افسٔٚشٜٔ فإلمٚم ذم افٍهق  إوػ  ـل يتًرف افَٚرئ ظوذ أدوار اإلموٚم 

افسٔٚشؤٜ وموـ ثوؿ أدرجوٝ افٍهوق  إخورى وافتول حتتوقي 7ظع 

افًقامؾ ادقضقظٜٔ فسٔٚشتف  بٚإلضٚؾٜ إػ ظرض جمّؾ ٔرا، افبٚحيغ ذم 

بٜٔ  بٚإلضوٚؾٜ إػ افٍهوؾ فسِبٜٔ مْٓٚ أو اإلجيٚاأرا، شٔٚشٜ اإلمٚم شقاً، 
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 7افٍوقار  افسٔٚشؤٜ بوغ اإلموٚم ظوع فبٔوٚن خههوتف افوذي إخر 

 .ومًٚويٜ

ذم هوذا افبحوٞ موـ ؾٚئودة  ـوٚنوٓ أمِؽ ذم اخلتٚم إٓ أن أؿق : مٚ 

ؾبتقؾٔؼ مـ اهلل وفىػ مْف  ومٚ ظجزت ظرضتٓٚ  أو ؾُرة حتهِٝ ظِٔٓٚ 

 . يلإافتَهر  ظْف ؾّردّ 

 ًٚ مـ اهلل أن يتَبؾ هذا افًّؾ افبسٔط بَبوق  حسوـ  وأن يُوقن داظٔ

ظع بـ أيب ضٚفٛ  خىقة مؤئٜ ذم ضريؼ مًرؾٜ اإلمٚم إـز أمر ادٗمْغ

   وأن يتَبِف مْل بَبق  حسـ.7

 ڄ ڄ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ چ ؿٚئاًل فوف: 

 .چچ چ چ ڃ  ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 .ظقإٚ أن الّد اهلل رب افًٚدغوآخر د

 حمّد افؼيدة بـ ظبداهلل

 هو1429/  11/  4
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 الػصل األول:

 

 

 
 

أثٚر اخلٍِٜٔ افيٚفٞ ظيامن بـ ظٍٚن ؽوٛ افْٚس جورا، ؾسوٚده ادوٚيل 

ذا تْهٔٛ أؿٚربوف واإلداري وتوكؾف ؽر افؼظل ذم أمقا  ادسِّغ  وـ

َوّدرات ٗهِغ و ذم مْٚصٛ ظٚفٜٔ  وتسِٔىٓؿ ظوذ مادؽر مـ بْل أمٜٔ و 

تْحٔوٜ افنخهؤٚت اجلوديرة وادٗهِوٜ موـ افتل أدت بٚفتوٚيل إػ إمٜ  و

ادسِّغ  ادٓٚجريـ وإٕهٚر  وحٔٞ إٔف مل يستجٛ ٓظساضٚت ومىٚفٛ

ادتُررة وادوؼوظٜ ؾٔام يتًِؼ بتْحٜٔ ظاّمفوف ووٓتوف افٍٚشوديـ إىَِوٝ 

 ذارة افيقرة ظذ حُقمتف وافتل إتٓٝ بَتِف.

ذم هذه اددة و مٚ بًد ؿتؾ اخلٍِٜٔ ظيامن و ئًنقن حٚفٜ مـ ـٚن افْٚس 

أـير مـ مورة ؽور إٔوف ـوٚن  7افٍقىض وافؤٚع  يراجًقن اإلمٚم ظع 

ـيرًا مٚ يتقارى ظـ إٕيٚر إٓ أهنؿ ـٕٚقا يىٚفبقٕف بَبق  بًٔتٓؿ  وهوق ٓ 

 .( )يزا  يرى أن افيروف ؽر مْٚشبٜ فَبق  تِؽ اخلالؾٜ والُؿ

                                                 

َّٕوٚ مسوتَبِقن أمورًا فوف وجوقٌه  : )7يَق  اإلمٚم ظع    (1) دظقع وافتّسوقا ؽوري ؾ٘

ُٝ ظِٔوف افًَوق   وإن أؾوٚ  ؿود أؽٚموٝ  وأفقاٌن وٓ تَقم فف افَِقب وٓ تيبو

رت َُّ ٜ ؿد تْ  .92هنٟ افبالؽٜ  اخلىبٜ رؿؿ  ( ..وادحجَّ
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يرة افتقاؾد ظذ اإلمٚم وازدحٚمٓؿ ظِٔف وإسارهؿ ظذ ؿبقفف وبًد ـ

َؿبِِٓٚ ظذ ذط ـٚن أؾّٓٓوؿ إيوٚه جٔودًا ذم  ( )اخلالؾٜ بنُؾ مٍِٝ فِْير

 خىبتف: 

صوغ إػ ؿوق  أواظِّقا أع إن أجبتُؿ رـبٝ بُؿ مٚ أظِوُؿ ومل ..  )

ؿ  ُُ ِٛ  وإن ترـتّوقع ؾٕٚوٚ ـٖحودـؿ وفًوعك أشوًّ افَٚئؾ وظتوٛ افًٚتو

ٔتّقه أمرـؿ وإٔٚ فُؿ وزيرًا خٌر فُؿ مْل أمراً   .( )(  .. وأضقظُؿ دـ وفَّ

ـوٚن مْوذ افِحيوٚت إوػ ٕٓودؾٚع افْوٚس ٕحوقه 7اإلمٚم ظع 

ـ رؽبتف ذم تٌٔر وضع افدوفٜ اإلشالمٜٔ بنُؾ ظوٚم  ظأظِـ  ؿد فِّبٚيًٜ

ؿود ابتًود بٚدسوِّغ ظوـ ادْبوع  6ذفؽ أن زمـ اخلالؾٜ بًود افْبول 

ّٕوف موـ  7مـ جقإبف  وافوذي أيَوـ اإلموٚم  صٔؾ فإلشالم ذم ـيرٍ إ بٖ

افهًٛ جدًا ممٚرشتف فِحُؿ واخلالؾٜ بوٚدْىؼ افرشوٚيل ادحّودي بًودمٚ 

ـير مـ تِؽ افتٌٔرات  واشتٍٚد مْٓٚ ظدد ؽر ؿِٔؾ مـ ـبٚر  أتِػ افَْٚس 

 افَقم ومٗيدهيؿ.

اهلل  ؾٜ إػ مٚ يريدهإلظٚدة اخلال 7ؾٕٚىَِٝ الرـٜ افتٌٔريٜ فإلمٚم 

كو فذي مٚرشف اإلمٚم ظذ افرؽؿ مـ ؿلُؿ اإلشالمل اورشقفف  ؾهٚر ا

ًٚ ـٚماًل فِحُقمٜ اإلشالمٜٔ.  ظّره ّٕقذج

 :أيتضّـ  افسٔٚش7ٜٔويُّْْٚ أن ٕىِع ظذ أدوار اإلمٚم ظع 

                                                 

وبسىُتؿ يدي ؾٍٍُتٓٚ ومددمتقهٚ ؾَبوتٓٚ ثؿ تداـُتؿ ظعَّ : )7 يَق  اإلمٚم ظع   (1)

داُ،  وؾ وشوَط افورك تداَك اإلبؾ اهِلِٔؿ ظذ ِحٔٚضٓٚ يقم ِوردهٚ حتَّك إَىًوٝ افًَّْ

ًٔػ  .229(. هنٟ افبالؽٜ  اخلىبٜ  .. وُوضئ افوَّ

 .92هنٟ افبالؽٜ  اخلىبٜ رؿؿ    (2)



13 

 

  إصالح الْضع االقتصادٖ للدّل٘:

قص ؿرابتوف موـ بْول ًٓ ضٚئِٜ خلهوامْح اخلٍِٜٔ ظيامن بـ ظٍٚن أمق

 أمٜٔ بٚفذات  بًد أن ـٚن أؽِبٔتٓؿ مـ افٍَرا، اُدًدمغ.

مٚئٜ  ( )بـ افًٚص وهٛ اخلٍِٜٔ ظيامن الُؿوؿد يُقن أـيرهٚ صٓرًة 

 . ( ) إػ ادديْٜ ادْقرة أفػ درهؿ بًد إرجٚظف

أظىك ظبد أن اخلٍِٜٔ ظيامن  ( )ويذـر ابـ أيب الديد ذم ذحف فِْٟٓ

رسح مجٔع مٚ أؾٚ، اهلل ظِٔف مـ ؾتح إؾرئَٜ بوٚدٌرب  وهول موـ  اهلل بـ أيب

 ؼـف ؾٔف أحد مـ ادسِّغ. وضرابِس افٌرب إػ ضْجٜ مـ ؽر أن ي

وأظىك أبٚ شٍٔٚن بـ حرب مٚئتل أفػ مـ بٔٝ ادٚ   ذم افٔقم افذي 

  .أمر ؾٔف دروان بامئٜ أفػ مـ بٔٝ ادٚ   وؿد ـٚن زوجف ابْتف أم أبٚن

د بـ أرؿؿ صٚحٛ بٔٝ ادٚ  بٚدٍوٚتٔح  ؾقضوًٓٚ بوغ يودي ؾجٚ، زي

ظيامن وبُك  ؾَٚ  ظيامن: أتبُل أن وصِٝ رمحل ! ؿٚ : ٓ  وفُـ أبُوك 

ٕع أطْؽ إٔؽ أخذت هذا ادٚ  ظقضٚ ظام ـْوٝ إٍَٔتوف ذم شوبٔؾ اهلل ذم 

                                                 
ظيامن  وـوٚن أصود افْوٚس اخلٍِٜٔ بد صّس وهق ظؿ الُؿ بـ أيب افًٚص بـ أمٜٔ بـ ظ   (1)

ذات يقم وهق ذم بًض حجر ٕسٚئف  6ضِع ظذ رشق  اهلل   ا6فرشق  اهلل  أذى

 ؾًرؾف وخرج إفٔف وؿٚ : مـ ظذيري مـ هذا افقزغ افًِغ ؟ ثؿ ؿوٚ : واهلل ٓ يسوٚـْْل

ؾٔٓؿ  ن أبٚ بُرـِؿ ظيام  6 افىٚئػ  ؾِام تقذم رشق  اهلل وٓ وفده  ؾٌرهبؿ مجًٔٚ إػ

اشتخِػ ظّر  ؾٖبك أن ئًدهؿ إػ ادديْٜ  وؿٚ : مٚ ـْٝ ٔوي ضردا، رشق  اهلل  ثؿ دٚ

 ادديْٜ. ـِّف ظيامن ؾٔٓؿ  ؾَٚ  ميؾ ؿق  أيب بُر  ؾِام اشتخِػ ظيامن أدخِٓؿ

 .85ص   ِسٔد افَزويْلف :رجٚ  ترـقا بهامت ظذ ؿسامت افتٚريخ

 .198ص  1يب الديد  ج ذح هنٟ افبالؽٜ: ٓبـ أ   (2)

 .199ص  1ادهدر افسٚبؼ  ج    (3)
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 .واهلل فق أظىٔٝ مروان مٚئوٜ درهوؿ فُوٚن ـيورا  6حٔٚة رشق  اهلل 

 تٔح يٚ بـ أرؿؿ  ؾٕ٘ٚ شْجد ؽرك.ؾَٚ : أفؼ ادٍٚ

ؾَسّٓٚ ـِٓٚ ذم بْك أمٜٔ.   وأتٚه أبق مقشك بٖمقا  مـ افًرا  جِِٜٔ

وإُٔح الٚرث ابـ الُؿ ابْتف ظٚئنٜ  ؾٖظىٚه مٚئٜ أفوػ موـ بٔوٝ ادوٚ  

 أيوٚ بًد سؾف زيد بـ أرؿؿ ظـ خزٕف.

هؿ وإذاف موـ ذوي افٍْوقذ ،ووجٓٚ وفُل يستَىٛ ـبٚر افَقم

أظىوك ؾَود  .ضٚئِٜ  وأؿىًٓوؿ أراٍض واشوًٜ فٜ ؾَد مْحٓؿ أمقآً بٚفدو

ًٚ ؾٖحو ضِحٜ بـ ظبٔد اهلل مٚئتل أفػ ديْٚر  رضهٚ ووـٕٚٝ ظِٔف مخسقن أفٍ

 . ( )ضِحٜ  ؾقهبٓٚ فف  وؿٚ : هل فؽ ظذ مرؤتؽ

 .( )حتٚر ذم سؾٓٚ ٚـام مْح افزبر بـ افًقام شتامئٜ أفػ  ؾ

ٍوٚحش  هٚئِٜ  حتك بِغ مـ ثرائف افأمقآً ؾَد مْحف ثٚبٝ أمٚ زيد بـ 

ِّػ مـ افذهٛ وافٍوٜ مٚ يُأ رّس بٚفٍٗوس  ٕٚهٔؽ ظام ترك وٕف دٚ تقذم خ

 .( )مـ إمقا  وافؤٚع مٚ ؿّٔتف مٚئٜ أفػ

آخر ٕذـر بًوض إشوام، افتول أؿىًٓوٚ اخلٍِٔوٜ ظويامن ظذ صًٔد و

ًٚ ُشّٔٝبًض إرايض ؾٔام بًد    مْٓؿ: ضِحٜ بـ ظبٔداهلل وؿد أؿىًف أرض

 بو ) دار افىِحٔغ (  وـٕٚٝ ذم افُْٚشٜ. 

ًٚ بٚفُقؾٜ  أضِؼ ظِٔٓٚ ) ـقؾّٜٔ ابـ ظّر  (.  وأؿىع ظبٔداهلل بـ ظّر أرض

                                                 
 .139ص  5تٚريخ افىزي: ج    (1)

 .79ص  3افىبَٚت افُزى: ٓبـ شًد  ج    (2)

   بتكف.334ص  1ج ادسًقدي  مروج افذهٛ:    (3)
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ًٚ تسّك ) افزدجوٚ، (  وموْح إصوًٞ  ـام مْح ظدي بـ حٚتؿ أرض

ًٚ تسّك ) طٔزٕٚبٚد (  وأؿىع جرير بـ ظبداهلل افوبجع أرضوًٚ   افُْدي أرض

 .( ) ات تسّك ) اجلراؾغ (ظذ صٚضئ افٍر

أن اخلٍِٜٔ ظويامن بْوك حٔٞ يذـر  ( )وٕختؿ حدييْٚ بُالم ادسًقدي

وافُِس  وجًؾ أبقاهبٚ مـ افسوٚج وافًرظور  بٚلجر دارًا بٚدديْٜ ادْقرة 

ًٚ بٚدديْٜ  وـٚن يْود أشْٕٚف ًٚ وظٔقٕ بٚفذهٛ  ويتِّبس  وأؿتْك أمقآً وجْٕٚ

 . مـ بٔٝ ادٚ  ذم ظامرة ضٔٚظف ودورهبٖثقاب ادِقك  وإٍٔؼ افُير

دتبوع ذم مٚ ذـرٕٚه يًىْٔٚ دحٜ مقجزة ظـ افقضع آؿتهٚدي اوفًؾ 

ٕجد أن ادزر فتٌٔره مـ ؿبوؾ اإلموٚم  طؾ خالؾٜ ظيامن بـ ظٍٚن  ومـ ثؿَّ 

7  ًٚ ًٚ  ؾٓق وضع ؾٚشد ٓ يّٝ أصبح واضح افديـ اإلشوالمل  إػوجِٔ

 تبوٚعِ ٚبافسوًل إػ تٌٔوره   7مٚم ظع بٖي صِٜ  ومـ ثؿ وجٛ ظذ اإل

 خىقتغ:

 اليت ميخَا عجناٌ إىل بٔت املال: زد اهلبات ّاإلقطاعات

أظِـ ظوـ ٕٔتوف إػ اخلالؾٜ والُؿ حتك  7ن وصؾ اإلمٚم ظع إمٚ 

إػ افتل مْحٓٚ اخلٍِٜٔ ظيامن بوـ ظٍوٚن  اإلؿىٚظٚتإرجٚع مجٔع إمقا  و

وإع حوٚمُِؿ ظوذ ّقع ادحتندة: ) .. إوػ أمٚم اجل ذم خىبتفبٔٝ ادٚ  

ظويامن  وـوؾ  ٚ أمره  أٓ وإن ـؾ ؿىًٜٔ أؿىًٓٚمْٟٓ ٕبُٔؿ ومٍْذ ؾُٔؿ م

 .، (مٚ  أظىٚه مـ مٚ  اهلل ؾٓق مردود ذم بٔٝ ادٚ   ؾ٘ن الؼ ٓ يبىِف ر

                                                 
 .248و   246ص  2إير مقشقظٜ اإلمٚم أمر ادٗمْغ: فِنٔخ افَرر  ج    (1)

 .87ص  2  وافسرة الِبٜٔ ج 334ص  1ج   مروج افذهٕٛير ا   (2)
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 واهلل فق وجدتف ؿد تزوج بف افْسٚ،  ومِؽ بف اإلمُٚ، فرددتف: إػ أن ؿٚ : )

. ومـ ضٚ  ظِٔف افًدُ   ؾٚجلقر ظِٔف أضُٔؼ ؾ٘ن ذم افًد ًٜ  .( ) ( !   شً

يْقي أن يتخذه جرا،  اإلجرا، افذي 7اإلمٚم ظع  حوهبذا ؾَد وّض 

تِؽ إمقا  وإرايض افتل وهبٓٚ اخلٍِٜٔ ظيامن بـ ظٍٚن فَرابتف مـ بْل 

 أمٜٔ وفقجٓٚ، وأذاف افَقم ممـ يرتويض شٔٚشتف.

الؾتف بٖن ُيسِؿ أي شالح خليقمف افيٚع  مـبد،ًا  7وأمر اإلمٚم ظع 

وجد فًيامن ذم داره  ممٚ تَقى بوف ظوذ ادسوِّغ  ؾَوبض  وأمور بَوبض 

بوٝ  وأمر بَبض شٍٔف َُ  .( )ودرظف ٕجٚئٛ ـٕٚٝ ذم داره مـ إبؾ افهدؿٜ  ؾ

وؿد صٚرك هذا افَورار بهوقرة ـبورة ذم إحوداث افسٔٚشؤٜ افتول 

بًوض إشبٚب افتل أدت إػ هروب ظٚصٓٚ اإلمٚم  حٔٞ ـٕٚٝ مـ أبرز 

افوبًض شوًك   بْٔام ( )إػ ظدوه مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن هِغْافًٍْٔغ وادت

 إشَٚط حُقمتف وخالؾتف.إػ أخر 

  

                                                 
 .15هنٟ افبالؽٜ  اخلىبٜ رؿؿ    (1)

 .27ص  1ذح هنٟ افبالؽٜ: ابـ ايب الديد  ج    (2)

  أن ظّرو بـ افًٚص دٚ بٌِف ـوالم 221ص  1يذـر ابـ أيب الديد ذم ذحف فِْٟٓ: ج    (3)

أموٚ  بـ أيب شٍٔٚن ذم افنٚم جٚ، ؾٔٓوٚ: )أرشؾ رشٚفٜ ظٚجِٜ إػ مًٚويٜ  7اإلمٚم ظع 

ًٚ ؾٚصْع  إذا ؿوؼك ابـ أيب ضٚفٛ مـ ـؾ مٚ  متُِف  ـام تَؼ  بًد  مٚ ـْٝ صًٕٚ

 (. ظـ افًهٚ لٚهٚ.. 
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 العطاٛ بني مجٔع املطلنني:املطاّاٗ يف 

إفٌٚ، افتاميوز بٚفًىوٚ، بُوؾك أشوبٚبف وأشوٚفٔبف  7 اإلمٚم ظعأظِـ  

فْٚس ذم افًىٚ،  ؾٚفْوٚس ظْوده شقاشؤٜ ـٖشوْٚن وظٓد إػ افتسقيٜ بغ ا

  ادنط: وإَىًٝ آمٚ  افىبَٜ افٌْٜٔ افتل مل تْير فِدٕٔٚ إٓ بٚدْيٚر ادٚدكي.

َـّ رجوٚ  موُْؿ ؽودًا ؿود ؽّورنؿ افودٕٔٚ   ): 7يَق   أٓ ٓ يَوقف

ذوا افقصٚئػ  روا إهنٚر ورـبقا اخلٔق  افٍٚرهٜ  واَّتَّ ذوا افًَٚر وؾجَّ ؾَّٚتَّ

وؿٜ  ؾهٚر ذفؽ ظِٔٓؿ ظٚرًا وصْٚرًا  إذا مٚ مًْتٓؿ مٚ ـوٕٚقا زقضوقن افر

سنؿ إػ حَقؿٓؿ افتل يًِّوقن  ؾَّْٔوقن ذفوؽ ويسوتُْرون  أؾٔف  و

 .( )( !  ويَقفقن: حرمْٚ ابـ أيب ضٚفٛ حَقؿْٚ

ظبٔداهلل فُٚتبف  7فَبض الَق   ؿٚ   7ودَّٚ ٕٚدى أمر ادٗمْغ  

رض ثالثوٜ وٓٚجريـ ؾْٚدهؿ  وأظِط ـؾَّ رجٍؾ ممَـّ حوابدأ بٚد )بـ أيب راؾع: 

ـك بٕٕٚهٚر ؾٚؾًؾ مًٓؿ ميؾ ذفؽ  وموـ  رض موـ افْوٚس وحيودٕٕٚر  ُثؿَّ ث

ِّٓؿ إمحر وإشقد ؾٚصْع بف ميؾ ذفؽ   . (ـ

َِّػ يقم ذاك رجٚ  مْٓؿ: ضِحٜ  وافوزبر  وظبوداهلل بوـ ظّور   وَّت

ظِٔٓؿ أن يُقٕقا ـٌرهؿ  وشًٔد بـ افًٚص  ومروان بـ الُؿ  وؿد ظزَّ 

 مـ ادقايل وافًبٔد !.

ًة ُأخرى 7هْٚفؽ خىٛ اإلمٚم   : ( ) ؿٚ  ؾٔٓٚخىبٜ مرَّ

هذا ـتٚب اهلل بغ أطٓرٕٚ  وظٓد رشق  اهلل وشرتف ؾْٔوٚ  ٓ جيٓوؾ  )

                                                 
 .37ص  7ذح افْٟٓ ٓبـ أيب الديد: ج    (1)

 .41ص  7: ج ادهدر افسٚبؼ   (2)
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ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ٹ ٹ چ ذفؽ إٓ جٚهؾ ظٕٚد ظـ الؼ  مُْور  

ڎ  ڈ   چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڃ  چ  چ  

 .چ  ڈ  ژ  

  .چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    چ  :ثؿ صٚح بٖظذ صقتف

ؼ ادٓوٚجريـ وإٕهوٚر: أمتْوقن ظوذ اهلل ورشوقفف وثؿ ؿٚ : يٚ مًو

  .چی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    خب  چ           ؟! ب٘شالمُؿ

 ثؿ ؿٚ :  .و وـٚن يَقهلٚ إذا ؽوٛ و ثؿ ؿٚ : إٔٚ أبق السـ

فدٕٔٚ افتل أصبحتؿ متْقهنوٚ وترؽبوقن ؾٔٓوٚ  وأصوبحٝ أٓ إن هذه ا

تٌوبُؿ وترضُٔؿ  فٔسٝ بدارـؿ وٓ مْوزفُؿ افوذي خَِوتؿ فوف  ؾوال 

تٌرُٕؿ ؾَد حذرمتقهٚ  واشتتّقا ًٕؿ اهلل ظُِٔؿ بٚفهوز ٍٕٕسوُؿ ظوذ 

ضٚظٜ اهلل  وافذ  لُّف  جؾ ثْٚؤه  ؾٖمٚ هذا افٍئ ؾِٔس ٕحد ظوذ أحود 

 مـ ؿسّتف  ؾٓق مٚ  اهلل  وإٔتؿ ظبوٚد اهلل ادسوِّقن  وؿد ؾرغ اهلل  ؾٔف أثرة

وهذا ـتٚب اهلل بف أؿررٕٚ وفف أشِّْٚ  وظٓد ٕبْٔٚ بغ أطٓرٕٚ ؾّـ مل يورض 

بف ؾِٔتق  ـٔػ صٚ، ؾ٘ن افًٚمؾ بىٚظٜ اهلل والوٚـؿ بحُوؿ اهلل ٓ وحنوٜ 

 . ( ظِٔف

وتتجذ مسٚواتف وظدفف ذم افًىٚ، حتك مع أهوؾ بٔتوف وخٚصوتف موـ 

ًٚ ظذ مًٚمِٜ ذويف ذم مسٖفٜ الَق  ـام  7ابتف  ؾَد ـٚن اإلمٚم ؿر حريه

ٔكزهؿ بحوؼ  وشوِؽ  ِٓؿ بًىٚ،  وٓ يّ فق ـٕٚقا مـ ظّٚمٜ افْٚس  ؾال يٍوك

 .مًٓؿ أشِقب افتدريٛ واإلظداد فًِّؾ بّْٓٚجف مًٓؿ

بؾ ـٚن ـام يبدو صديدًا مع بًوٓؿ مـ أجؾ أن يْتٓجقا اخلط اّفوذي 
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 . ( )أهؾ ؿرابتفرشّف فرظٔتف و

 عصلُ لْالٗ ارتلٔف٘ عجناٌ:

إن مْهٛ افقٓيوٜ ظوذ إؿوٚفٔؿ اإلشوالمٜٔ مْهوٛ ـبور ومٓوؿ  

ًٚ فِحٚـؿ واخلٍِٜٔ  ومـ هْٚ ـٚن هذا ادْهٛ ذا أمهٜٔ  ؾٚفقٓة يًتزون ٕقاب

شؤجًؾ مْوف ه هوذا ادْهوٛ ،اظوتال إذ إنـبرة فدى افُير موـ افْوٚس 

ًٚ ـوٚن هوذا ذم مهٚئر افْٚس وأم متحُامً  ًٚ ورظو ًٚ تَٔو قاهلؿ  ؾ٘ن ـٚن صوٚل

ؾ ٍٕوقذه ٌادْهٛ جمرد مسئقفٜٔ توٚف ظذ ظٚتَف  وإن ـٚن ؽر ذفؽ اشت

يًٍْف هق ومـ يىبؾ ويزمر فسٔٚشتف  وشىقتف ظذ أمقاهلؿ ومَدرانؿ ؾٔام 

أضػ إػ ذفؽ بٖن افقايل يًُس صقرة ظـ اخلٍِٜٔ افوذي يْوقب ظْوف ذم 

 أظغ افْٚس.

شتحرصوقن ظوذ اإلموٚرة ثوؿ تُوقن ) : 6إظيؿ  يَق  افْبل

ُٜ (وح ُٜ وبئسٝ افٍٚضّ ِٝ ادرضً ًٜ يقم افَٔٚمٜ  ؾًّْ  .( ) رسًة وٕدام

                                                 
مًقٕٜ مـ بٔوٝ موٚ  ادسوِّغ  7ظع  مـ اإلمٚمظبد اهلل بـ جًٍر بـ أيب ضٚفٛ ضِٛ    (1)

 .يٚ أمر ادٗمْغ  فق أمرت يل بًّقٕٜ أو ٍَٕٜ  ؾقاهلل مٚيل ٍَٕٜ إٓ أن أبٔع دابتل وؿٚ  فف:

 : ٓ واهلل مٚ أجد فؽ صٔئٚ  إٓ أن تٖمر ظّؽ أن يرس  ؾًٔىٔؽ. 7ؾَٚ  اإلمٚم 

مٚ  ادسِّغ:  وؿد جٚ،ه ظَٔؾ أخقه وـٚن ضيرا يقمٚ يىِٛ صٚظٚ مـ افَّح مـ بٔٝ

  ؾام ـٚن مـ اإلمٚم إٓ وأمحك فوف حديودة 7زيٚدة ظذ حَف  وطؾ يُرر ضِبف ظذ ظع 

 .ظذ افْٚر وأدٕٚهٚ مْف  ؾٍزع مْٓٚ ظَٔؾ

ثؿ وظيف: يٚ ظَٔؾ أتئـ مـ حديدة أمحٚهٚ إٕسٚهنٚ ددظبٜ  ودمرع إػ ٕٚر شجرهٚ جبٚرهٚ 

 .  مـ ؽوبف  أتئـ مـ إذى وٓ أئـ مـ فيك ؟

 .84إير ـتٚب: رجٚ  ترـقا بهامت ظذ ؿسامت افتٚريخ: فِسٔد فىٔػ افَزويْل  ص 

 .225ص  8. وشْـ افْسٚئل: ج 116ص  8صحٔح افبخٚري: ـتٚب إحُٚم  ج    (2)
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وـٚن ـبٚر افهحٚبٜ وخٔٚرهؿ يتحرجقن مـ ؿبق  اإلمٚرة  ٕهنٚ ؿود 

اإلٕسٚن ظـ افىٚظٜ وتِبسف فبٚس ادتًٚيل  ودمًؾ افدٕٔٚ ٕهٛ ظْٔوف   تهد

 وتْسٔف أخرة.

  ؾِام رجًٝ ؿٚ  يل: اشتًِّْل رشق  اهلل ظذ ظّؾٍ : ( ) َداديَق  اد

ـِٓؿ ؾَِٝ: يٚ رشق  اهلل  مٚ طْْٝ إّٓ أن افْٚس  ـٔػ وجدت اإلمٚرة ؟

ًٚ.أواهلل ٓ  حقيل   يل ظذ ظّؾ مٚ دمٝ حٔ

ؾٖجٚبف  : بئس افق، اإلمٚرة !6ويَق  أحد مـ حرض ظْد افْبل 

َِّٓٚ ًٕؿ افق، اإلمٚرة دـ أخ) : 6افْبل  ٓٚ وِح ََّ  .( ) (ذهٚ بح

 ؾو٘ن ذفوؽ وظدم مسٚومتف ذم الؼ 7 ظعوبٚفْير إػ ظد  اإلمٚم 

يُقٕوقا   وفوـاخلٍِٜٔ افيٚفٞ ظيامن بـ ظٍوٚن مليًىْٔٚ مٗذًا أن ميؾ وٓة 

بٚفقٓة افذيـ يرتؤٓؿ مْٓجف  وهؿ بٚفقؿٝ ٍٕسوف فوـ يٌوروا موْٓجٓؿ 

اشتٍٚدوا مْف أمقآً ووجٚهٚت   وضقا  اظتٚدوا ظِٔٓٚ فسْغ افذيافٍٚشد 

فذا ـٕٚٝ افىريَٜ إؾوؾ هل ظزهلؿ واشتبداهلؿ بٖٕٚس   وؿهقرًا وأراضٍ 

يٗمتـ جٕٚبٓؿ  يُقن اهلل ظز وجؾ ٕهٛ أظْٔٓؿ  وٓ تُوقن افودٕٔٚ أـوز 

 مهٓؿ.

  

                                                 
 .169ص  61تٚريخ مديْٜ دمنؼ: ٓبـ ظسٚـر  ج    (1)

 .1ص  1بـ ؿتٔبٜ: ج ٓظٔقن إخبٚر:    (2)
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 مناذج مً ّالٗ ارتلٔف٘ عجناٌ:

اشتٌْك اخلٍِٜٔ ظيامن بـ ظٍٚن ظـ آشوتًٕٜٚ بُبوٚر افهوحٚبٜ موـ 

ك ب٘ظىٚ، أهؿ مْٚصٛ افدوفٜ فَرابتف مـ ُٚن ادديْٜ ادْقرة إٓذاك  واـتٍش

يُِّوقن مَقموٚت افقٓيوٜ وٓ بْل أمٜٔ وحٚصٔتف اخلٚصٜ بٚفرؽؿ أهنؿ ٓ 

ًٚ  وإٕام ـٚن  يسوّل أظىٔٚتوف هلوؿ موـ بٔوٝ موٚ  يستحَقهنٚ ظّاًل وٓ ديْ

َِ ادسِّغ وإؿىٚ  .( )ٜ رحؿ (ظٓؿ إرايض افنٚشًٜ بٖهنٚ ) ِص

o :ِٔط  الْلٔد بً ُعكب٘ بً أبٕ ُمَع

بوٜ أصوّد افْوٚس أذًى فرشوق  اهلل  َْ ف  ـٚن أبقه ُظ وهق أخق ظيامن ُٓمك

وظداوة فِّسِّغ  إػ درجٜ ؾٚؿٝ أخريـ موـ شوٚدة ؿوريش ذم  6

هوق إٔوف ؿود أمور ب٘ظداموف  6دة ظدائوف فرشوق  اهلل صمُٜ  وـٚن مـ 

 .( )وبوًٜ أصخٚص مـ بغ أرسى ؿريش يقم بدر

ذ افُقؾٜ بًد أن ظز  شًد بـ أيب وؿٚص ظافقفٔد غ اخلٍِٜٔ ظيامن ظ

 . فِٓجرة 24شْٜ 

ًٚ  ظيامن مـ اخلٍِٜٔ َرار هذا افوأثٚر  ًٚ ف ـوٚن مًإذ إٕواشتًٔٚ، ظٚمو روؾو

 بًد أن صذ هبؿ افهبح شُرإٚ. بٍسَف وؾجقره وذبف فِخّقر

ظْوف داؾع يوو بًد أن حٚو  أن  أؿٚم اخلٍِٜٔ ظيامن بـ ظٍٚن ظِٔف الد

                                                 
ًٚ ٕؿٚربف مـ بْل أمٜٔ  ـٚن اخلٍِٜٔ ظيامن   (1) ّب اهلل  فق أّن مٍتٚح اجلّْٜ وُأثر ظْف ؿقفف: ) و وؿد حُمِ

  بٔدي  ٕدخِٝ بْل أمٜٔ إفٔٓٚ (.

 .171ص  7وافْٓٚيٜ: ٓبـ ـير  ج إير افبدايٜ    

 .477ص  8ادهْػ: ٓبـ أيب صٔبٜ افُقذم  ج    (2)
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 .( )و دٚ ذب اخلّر ذم حوقر ُشاّمره وصٓد ظِٔف افنٓقد وجيٚد 

وؿد بِغ بف افتٓتؽ إٔف صذ بٚدسوِّغ افهوبَح أربوَع رـًوٚت وهوق 

خٚمتف  ْزعبًوٓؿ ف ٚضىرؾؿٚ : هؾ أزيدـؿ ؟  اشتُْروا ظِٔفؾِام ر. قخمّ

 ظويامن ظوذإػ ؼب  ـدفٔؾ حيِّقٕوف ومـ يده  وهق ٓ يدري مـ ـيرة اف

 .ُشُره

o :ضعٔد بً العاص 

بًد افٍؤحٜ افتل لَٝ بٚفقفٔد بـ ظَبٜ  وإؿٚمٜ الد ظِٔف رؽاًم ظـ 

ًٚ ظِٔٓوٚ  ؾٚشوتبدفف  إٔػ اخلٍِٜٔ ٍٕسف  مل يستىع أن ُيرجًف إػ افُقؾٜ وافٔو

ًٚ متٓقرًا تربك ظوذ افوسف  بسًٔد بـ افًٚص بـ أمٜٔ  وـٚن شًٌٔد هذا صٚب

 ذم حجر اخلٍِٜٔ ظيامن.

ذم مًرـوٜ بودر  ؾَوٚم بسبٔتوف  7ظع بقه ؿد ُؿتؾ بٔد اإلمٚم وـٚن أ

ِام َؿِدَم افُقؾٜ أبك أن زىٛ ظذ مْز افُقؾٜ افًوٚم حتوك   ؾاخلٍِٜٔ ظيامن

سؾ  ؾهًد ادْز وتُِؿ بُالم صوديد   ٌُ ُيٌسؾ مـ جديد وُيىٓر بزظّف  ؾ

  .تقظدهؿ ؾٔف  وٕسبٓؿ إػ افنَٚ  واخلالف

 ٕؽِّٔوٜ موـ ؿوريش  هذا افسقاد بستٚنر خىبتف: وإٕاموؿٚ  ذم آخ

                                                 
خّور  إذ أن صوٓقدًا ؿود أؿسوّقا أهنوؿ حٚو  اخلٍِٜٔ ظيامن ـيرًا إن يًىؾ حد ذبوف فِ   (1)

صٚهدوه ثّاًل ٓ يٍَف مٚ يَق  ؾْزظقا خٚمتوف موـ يوده وهوق ٓ ينوًر بقو،. ؾُوذهبؿ 

ًٚ ٓؾسائٓؿ ظذ أخٔوف  ؾنوُقا إمور إػ اإلموٚم ظوع  :   ؾَوٚ  فوف7وضهبؿ أشقاض

ًٚ صٓدوا ظذ أخٔؽ ؾَِبٝ الُؿ  7  ؾوام فبوٞ اإلموٚم  ظىِٝ الدود وضبٝ ؿقم

 ِده بسقط فف صًبتٚن أربًغ جِده.  حتك ج

 .35 و 34ص  5ِبالذري  ج فإير إٔسٚب إذاف: 
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 .( )أمٜٔ  وبْل

o :عبداهلل بً أبٕ َضسح 

ًٚ ظبداهلل بـ أيب رَسح  ابـ خٚفٜ ظيامن وأخقه مـ افّرضٚظٜ  وـٚن ـٚتب

  6ؾيٓرت خٕٔٚتوف ذم افُتٚبوٜ ؾىورده رشوق  اهلل  6اهلل فرشق  

وداً  ّّ وٜ وأخوزهؿ: إّع ـْوٝ أسف حم ُّ  ؾٚرتّد ظـ اإلشالم ولؼ بٖهؾ م

  ؾوٖٕز  ( ظِٔؿ حُؤؿ) ؾٖؿق   ( ظزيز حُٔؿ) حٔٞ أريد  ـٚن يّع ظّع 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  چ  : اهلل ؾٔوووف

 .( )دمف 6 ؾٖهدر افّرشق  چ..ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ

 وٓه اخلٍِٜٔ ظيامن ظذ مك بًد أن ظوز  ظّورو بوـ افًوٚص ظْٓوٚ 

 .ةفِٓجر 25شْٜ 

أؾرئَٚ بٚدٌرب  وهل ضورابِس افٌورب إػ ضْجوٜ وهبوف وبًد ؾتح 

                                                 
 17  وذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد: ج 32ص  5إير افىبَٚت افُزى: ٓبـ شًد  ج    (1)

 .242ص 

إٔف دٚ ـٚن يوقم افٍوتح أمور رشوق  اهلل  :918ص  3يروي ابـ ظبدافز ذم آشتًٔٚب ج    (2)

 .ف وؿتؾ ظبداهلل بـ خىؾ ومَٔس بـ صبٚبٜ  وفق وجدوا حتٝ أشتٚر افًُبٜبَتِ 6

ّٔبف  حتك إذا أتك افْبول             واشوتٖمْف  ؾِوؿ  6ؾٍر ظبداهلل بـ شًد إػ ظيامن بـ ظٍٚن ؾٌ

 إٓ بٚفهّٝ  ؾِام مل يز  ظويامن ُيِوح ظوذ افْبول بٚٓشوتئامن فوف  ؿوٚ   6جيبف افْبل 

  فف: ًٕؿ.

ُّٝ إَّٓ فَٔوقم إفٔوف بًووُؿ  6ؾِام إكف ظيامن  ؿٚ  رشق  اهلل              َّ دـ حقفف: مٚ َص

 ؾٔرضب ظَْف.  

ؾَٚ  رجؾ مـ إٕهٚر: ؾٓاّل أومٖت إيّل يٚ رشوق  اهلل ؟  ؾَوٚ : إن افْبوّل ٓ يْبٌول أن 

 يُقن فف خٚئْٜ إظغ.
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 .( )مجٔع مٚ أؾٚ، اهلل ظذ ادسِّغ مـ هذا افٍتح ٓ ُينٚرـف ؾٔف أحد

o :ْٖعبداهلل بً عامس بً ُكَسٓص األم 

وّٓه    وو بْل ظبدصّس و أرستفيامن ومـ ؤٍٜ ظوٚفٜ اخلِووهق ابـ خ

وـٚن ظّره إٓذاك   فِٓجرة 29شْٜ افبكة بًد ظز  أيب مقشك إصًري 

ًٚ وظؼيـ شْٜ.   مخس

 ًٚ ـام وٓه بالد ؾٚرس بًد أن ظز  ظيامن بـ أيب افًٚص  ؾٖصبح وافٔو

ًٚ مـ مَقمٚت الٚـّٜٔ  ظذ إؿِّٔغ ـبريـ وهق حدث افسـ  وٓ يِّؽ أي

  .افْسٛ إمقيإٓ امتالـف 

 ًٚوز  أبويأن  وافٌريٛ ذم إمر أن اخلٍِٜٔ ظويامن بوـ ظٍوٚن دوٚ أراد

مقشك إصًري وأن يقيل مُٕٚف ظبداهلل بـ ظٚمر بوـ ـريوز  وهوق يقمئوذ 

صٌر افسـ: ظِؾ ذفؽ إٔف أراد أن يهؾ ؿرابٜ ظبوداهلل بوـ ظوٚمر  ٓ موـ 

 خٕٜٔٚ صدرت مـ وافٔف أيب مقشك إصًري.ظجز أو أجؾ 

جّؾ اخلىقط افتل ينوسك ؾٔٓوٚ هوٗٓ، ٕوظذ ـؾ حٚ  ٕستىٔع أن 

 هؿ ممـ وٓهؿ اخلٍِٜٔ ظيامن بٚٔيت:افقٓة وؽر

 ّٝ هلؿ بهِٜ.يواحدة هل آ  أمٜٔ ومـ  أرسةمجًٔٓؿ مـ  .1

 مجٔع هٗٓ، افقٓة ؿد إتًٍقا مـ حُؿ اخلٍِٜٔ ظيامن. .2

ًٚ ـٕٚقا موـ أظودا، رشوق  اهلل  .3 ًٚ آبًٚ، أو أخقة أو أظامم إّن هلؿ مجًٔ

 .ـذفؽهؿ إٍٔسٓؿ وادستٓزئغ بْبّقتف أو أهّنؿ  6

                                                 
هلل بـ أيب رسح مخس افٌزوة : أن ظيامن أظىك ظبدا35ص  3يذـر ابـ إثر ذم تٚرزف ج    (1)

 إوػ  وأظىك مروان بـ الُؿ مخس افٌزوة افيٕٜٚٔ.
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 ملعازض٘:ادتبَ٘ ا

أدت شٔٚشٜ ظيامن إػ تهدي ظدد مـ ـبٚر افهحٚبٜ دوٚ محِتوف هوذه 

  افسٔٚشٜ مـ هنٛ فِيروات وتقفٔتف ُؾسٚ  إمٜ وجِٓتٓٚ ظذ ادسِّغ.

ويُّْْٚ أن َٕسؿ هذه اجلبٜٓ افتل تًٚرض شٔٚشٜ اخلٍِٔوٜ ظويامن إػ 

 ؿسّغ:

رؾٔوع اف اجلبٜٓ ادًٚرضوٜ موـ ذوي افْسوٛ افَورر الؼسم األول:ـ 

  وـٕٚٝ ردود ؾًؾ اخلٍِٔوٜ دموٚهٓؿ بٚٓشوتجٚبٜ اجلزئٔوٜ وـبٚر افهحٚبٜ

فبًض مىٚفبٓؿ وإتَٚدانؿ  ويتجٚهؾ ذم ـير مـ إحٔٚن مقاؿٍٓؿ افتول 

 يْتٓجقهنٚ ضده.

  ؾَد ـٕٚوٝ ظالؿتوف موع 7ظع وـٚن ظذ رأس هذه اجلبٜٓ اإلمٚم 

فسٔٚشوتف بًّقمٓوٚ اخلٍِٜٔ ظيامن متقترة مًيؿ إوؿٚت  وـٚن يْير فوف و

 .( )أهنٚ ؾٚشدة  وحتتٚج إػ افُير مـ اإلصالح

وبٚفرؽؿ مـ امتًٚض اخلٍِٜٔ ظويامن وؽووبف افنوديد موـ مقاؿوػ 

َّٕف دمٚهف 7ظع اإلمٚم  ًٚ ضده ؽر  إٓ أ تّٓؤش افمل يستىع أن يتخذ مقؿٍ

 .ؾَط تجٚهؾافو

ـ اجلبٜٓ ادًٚرضٜ موـ ذوي إصوق  ادتقاضوًٜ  مو الؼسم الثوين:ـ 

ًٚ  ؾ٘ن اخلٍِٜٔ ظيامن بـ ظٍٚن أطٓر  ادقايل وافًقام مـ افَبٚئؾ ادتقاضًٜ ٕسب

                                                 
 7ظوع ظوؿ اإلموٚم افًبوٚس أن : 264ص  39تٚريخ دمنؼ: ج ذم ابـ ظسٚـر يروي    (1)

. واهلل فق أمورع . ):   ؾرده بَقففوبغ اخلٍِٜٔ ظيامن اإلمٚم حٚو  أن يِىػ إجقا، بغ

ـُ أن ٓ ُيَٚم بُتٚب اهلل  ؾِؿ أــ ٕؾًؾ أن أخرج مـ داري خلرجٝ   .( ؾّٖمٚ أداه
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أن يٍورض إػ   بؾ وصؾ بف الد ذم حَٓؿ مَدارًا ـبرًا مـ افبىش وافَقة

 .ظَقبٚت تْتٓل بٖصحٚهبٚ فِّقت

ظيامن وبىنف  هل بىنوف أطٓرت ظْجٜٓٔ مـ أصٓر القادث افتل و

  وظبوداهلل بوـ ( )  وظوامر بوـ يوٚرس( ) فربوذةؤٍٕوف إػ ا ٖيب ذر افٌٍوٚريب

                                                 
شالم  وـٚن مـ ادتٖهِغ أبق ذر جْدب بـ جْٚدة افٌٍٚري  ـٚن رابع أربًٜ شبَقا إػ اإل   (1)

ذم اجلٚهِٜٔ وافذيـ ظبدوا اهلل وترـقا إصْٚم. ودٚ أشِؿ أجٓر ب٘شالمف ذم افبٔٝ الرام 

ضجقه بدمف وأؽّل ظِٔف ؾسـقه طْٚ مْٓؿ إٔف ؿد رضبف رجٚ  مـ ؿريش حتك وبُّٜ ؾ

 (  رجع إػ أهِؽ حتك يٖتٔؽ خوزيا ) ثؿ رجع إػ بالده بًد أن ؿٚ  فف افرشق :  مٚت. 

 ادديْٜ  ثؿ شر إػ افنوٚم بًود ذم 6وأؿٚم هبٚ حتك موٝ بدر وأحد ؾَدم إػ افْبل 

ن بـ ظٍٚن  ؾٚشتَدمف ومُٞ هْٚك حتك صُٚه مًٚويٜ إػ اخلٍِٜٔ ظيام 6وؾٚة افْبل 

 .  و ه 32وتقذم هبٚ شْٜ  و بغ مُٜ وادديْٜو   اخلٍِٜٔ وظٍْف وٍٕٚه إػ افربذة

رضا، ومٚ أطِوٝ اخلو : )6وؿد ورد ظـ افرشق  أحٚديٞ ـيرة ذم مدحف مْٓٚ ؿقفف 

 (. وٓ أؿِٝ افٌزا، ظذ ذي هلجٜ أصد  مـ أيب ذر 

 .37 ـ 36ص  1ج   يِسٔد افًسُرٖ: فظبد اهلل بـ شبإير ـتٚب 

هق أبق افَٔيٚن ظامر بـ يٚرس  مقػ أو حِٔػ بْل خموزوم  ـوٚن هوق وأبوقه وأموف شؤّٜ    (2)

 وأخقه مـ افسٚبَغ إػ اإلشالم  وؿد احتِّوقا افهودمٜ إوػ  وظوذبقا ظوذابٚ  أفؤامً 

يّور ظوذ آ  يوٚرس بوٕٚبىح  وهوؿ  6بٖيدي افسٍٓٚ، مـ ؿريش  وـٚن رشق  اهلل 

   مقظدـؿ اجلْٜ. (آ  يٚرس  ) رموٚ، مُٜ  ؾَٔق  صزا يًذبقن ذم

هبٚفٜ مـ إحٚديٞ افْبقيٜ افؼيٍٜ افتل ترؾع مـ صٖٕف  وتًقضوف  هذا وـٚن ظامر حمٚضًٚ 

 .ظـ افًذاب افذي فَٔف ذم شبٔؾ اهلل  ودمًِف مـ ظيام، ادسِّغ

يب اجلِٔوؾ يَْؾ افتٚريخ بًض مـ تِؽ ادهٚدمٚت وادقاؿػ وادقاجٓوٚت بوغ افهوحٚ

بًض ٕسٚئف اخلٍِٜٔ ظيامن وهٛ ف حغ مقؿٍف مْ ٚبـ يٚرس واخلٍِٜٔ ظيامن  وإحداهظامر 

ؾٖوظز ظويامن إػ ذضتوف ؾٖخوذوه  ؾُٕٚٝ ادقاجٜٓ بْٔٓام  مـ مٚ  ادسِّغ مٚ تتزيـ بف

 .  وضبقه حتك ؽق ظِٔف

: وافسٔٚشوٜ ػافسٔ. و288ص  1ج  حمّد بٔقمل مٓران.د فواإلمٚمٜ وأهؾ افبٔٝ: إير: 

 .91ِقرداع ص ف
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   وفق مل تُـ إٓ هل فٍُٝ.وٕذـر هْٚ حٚدثٜ واحدة  مسًقد

 و  ٓ فوضّـ مـ ظٚؿبٓؿ اخلٍِٔوٜ ظويامنظبداهلل بـ مسًقد ـٚن 
ٍ
ق،

ثر هنبوف فبٔوٝ إشقى إٔف اظسض ظذ وايل افُقؾٜ إمقي افقفٔد بـ ظَبٜ 

ٖمر ٚ  ؾٚظتز  إمر  ؾوحِّْٔٓغ مٚ  ادسِّغ  وـٚن خٚزن بٔٝ مٚ  ادس

اخلٍِٜٔ ظيامن بٖن يٗتك بف إػ ادديْٜ  ؾِام أن وصؾ تًرض ٕٕقاع افًَوٚب 

ـُ  رس فوف ضوًِٚن  واشوتّر واجلسدي  مْٓٚ إٔف ُجر برجِف ذم افسق  حتك 

 . صٚرف ابـ مسًقد ظذ ادقت ؾسـفافًَٚب إػ أن 

ًٚ بٖن حرمف ظىوٚ، ثوالث شوْغ  حتوك إذا موٚ أحوس  ـام ظٚؿبف ٍٕسٔ

إفٔف  ؾِؿ  اخلٍِٜٔ ظيامن أن ابـ مسًقد صٚرف ظذ ادقت أتك بًىٚئف وأفَٚهُ 

وإٔٚ حمتٚج إفٔوف ؟ وتًىْٔٔوف وإٔوٚ ؽْول ظْوف ٓ يَبِف مْف  وؿٚ  فف: مًْتْٔف 

 .( ) حٚجٜ يل بف. ؾٕٚكف

 :اضتبدال ّالٗ عجناٌ بْالٗ صاذتني

افيِؿ وآشتبداد  تًتز منُِٜ اشتبدا  افقٓة ادسبًغ ظذ ظروش

  ذم طووؾ خالؾتووف 7وافْٓووٛ هوول أـووز منووُِٜ جٚهبووٝ اإلمووٚم ظووع 

ؾَد حٚو  افبًض ممـ حوق  اإلموٚم ظوع  وفهًقبٜ ظزهلؿ بنُؾ شِّل

ّٔتِوِف مٍٚوضتف ب٘ 7 بَٚئٓؿ ذم مْٚصبٓؿ وامتٔوٚزانؿ  ؾورؾَض ذفوؽ بِّبَدِئ

  .ادًٓقدة اّفتل ٓ تِغ

إػ مْوز  و ادٌورة بوـ صوًبٜ و ؾٜ وصؾ أحد أؾراد تِؽ افىبَٜ اُدوْسَ 

اد بف  وتَّدم إفٔف بْهٔحٜ أن ُيبَل وٓة ظيامن روضِٛ ا7ٍٕٓاإلمٚم ظّع 

                                                 
 .241ص  63  وتٚريخ دمنؼ: ٓبـ ظسٚـر: ج 171ص  2إير تٚريخ افًَٔقيب: ج    (1)
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ّٛ فوف إمور افذي هوؿ ؾٔوفًٚم ظذ مْٚصبٓؿ وفق فِ   ؾو٘ذا بوٚيًقه واشوتت

ّٕوف ٓ  ؾب٘مُٕٚف أن يَقم بًزهلؿ ِمـ أظامهلؿ إن أراد ذفؽ  ؾّرد ظِٔوف اإلموٚم ا

ـُ ذم ديْ   ِف وٓ ُيسِٚوم.ُيداِه

ًٚ آخر أن يسك مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن حٚـاًم ذم بالد  :ؾًرَض ظِٔف ظرض

ًٚويٜ ُجرأة  وهق ذم أهؾ افنٚم ُيسوُّع د.. )  :إن رّس ذفؽ بَقففوافنٚم  وؾ

( ؾّرد    وفؽ حجٜ ذم إثبٚتف ـٚن ظّر بـ اخلىٚب ؿد وٓه افنٚم ـِٓٚ ..مْف

   .( ) ( ًّؾ مًٚويٜ يقمغ أبداً ٓ واهلل  ٓ أشت : )7ظع  اإلمٚم

 :ّالٗ عجناٌالتعامل مع  7علٕ أضباب زفض اإلماو 

إبَوٚ، وٓة ظويامن ظوذ  7يُّْْٚ أن ٕجّؾ أشبٚب رؾوض اإلموٚم 

 ذم إشبٚب افتٚفٜٔ:وفق إػ حغ مْٚصبٓؿ 

افقٓة طِّٜ يّنقن بٚجلقر وافيِؿ بغ افْٚس  ممٚ شبٛ  أؽِٛ أوفئؽ .1

 غ ظذ اخلٍِٜٔ ظيامن وؿتِف ذم هنٚيٜ إمر.إثٚرة َّٕٜ ادسِّذفؽ 

ظوذ ظْوٚس  هتامدظويض اويَتواإلصوالحل  7اإلمٚم ظع  ّن مْٟٓإ .2

ْٜ ذم تْوٚز  وٓ يرضوخ ٕيوٜ مسوٚومٜ مٗمْٜ بّْٓجف اّفذي ٓ ي  متديك

 الؼ.

إّن إؿراره أوفئؽ افقٓة ذم أظامهلؿ وفق إػ حغ  شوقف ٓ يسوّح فوف  .3

إموٜ تتسوٚ، : إذا ـوٕٚقا ؽور ٓئَوغ  بًزهلؿ ؾٔام بًود  إذ شؤجًؾ

الَم أؿّرهؿ مـ ؿبؾ؟و ًَ ٔوقم وإن ـٕٚقا ٓئَغ ؾِامذا يًزهلؿ اف مٗهِغ ؾ

 مـ مْٚصبٓؿ ؟!

                                                 
 .461ص  3تٚريخ افىزي: ج إير    (1)
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ِْوؿ واظتودا، 7اإلمٚم إذا أؿّر  .4  أوفئؽ افقٓة ذم مْٚصبٓؿ ؾوّ٘ن أّي ُط

ؾ مسٗوفٔتف هق ّّ ّٔام ٓ أو ارتُٚب حمّرم يهدر مْٓؿ شٔتح إٔف هق مـ ش

 وارتوٚهؿ وٓة ظذ افْٚس. أؿر ظِّٓؿ

ٕي موـ هوٗٓ، افوقٓة افٍٚشوَغ شؤًىل  7ّن إؿرار اإلمٚم ظّع إ .5

ٜ ََ َس ٍَ ز تًٔغ افقٓة اف غ ودمقك  .شٚبَٜ تٚرزٜٔ وذظٜٔ تسقك

 :7مناذج مً ّالٗ اإلماو علٕ 

ًٚ ـؾ الرص ظذ تًٔغ افقٓة ادخِهغ  7ـٚن اإلمٚم ظع  حريه

ًٚ ذم ذفوؽ موـ ٚبف وأتبوادٗهِغ مـ أصح ٚظف بٕٚؿٚفٔؿ اإلشوالمٜٔ مْىَِو

ويل إمور موـ واٍ   اميوأ) إذ يَوق :  6حديٞ شًّف مـ رشوق  اهلل 

بًدي أؿٔؿ ظذ حد افكاط  وٕؼت ادالئُٜ صحٍٔتف  ؾو٘ن ـوٚن ظوٚدًٓ 

إٔجٚه اهلل بًدفف  وإن ـٚن جٚئرًا إتٍض بف افكاط حتك تتزايوؾ مٍٚصوِف  

 .( )( أو  مٚ يتََّٔٓٚ إٍُٔف وحرُّ وجِٓف    ؾُٔقنرثؿ هيقي إػ افْٚ

 وفًؾ أبرز تِؽ افْامذج ادؼؿٜ:

o :ٖضَل بً حئف األىصاز 

ؾوام بًودهٚ  بودراً  6صٓد مع افْبل  ذا ظِؿ وظَؾ وريٚشٜ وؾوؾ

ظوـ  وـٚن يذب  ظذ ادقتو يقمئذ  و مـ ادنٚهد  وثبٝ مًف يقم أحد وبٚيًف

ّٕف شٓؾ  ): 6بٚفْبؾ  ؾَٔق  افْبل  6رشق  اهلل    .( ) (ّٕبِقا شٓاًل ؾ٘

                                                 
 .37 - 36ص   7ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد  ج    (1)

 .17ادْتخٛ مـ ذيؾ ادذيؾ: فِىزي  ص    (2)
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وفزمقا  7 اإلمٚم ظعوهق مـ إصٍٔٚ، افسٚبَغ افذيـ رجًقا إػ 

  أيب بُوراخلٍِٔوٜ إو  ؼ افوذيـ إُٔوروا ظوذ وثْوك ظومْٓٚجف ومـ آ

ظذ ادديْٜ حغ خرج إػ افًرا  واشتًِّف ظوذ  7ظع اإلمٚم اشتخٍِف 

  .وٓه افبكةـام  ؾٚرسبالد 

وـٚن مـ ذضٜ اخلّٔس  وهؿ  7ظع صٍغ مع  واؿًٜصٓد شٓؾ 

اجلْوٜ توقذم  7ظوع افذيـ اصسضقا ظذ إٍٔسوٓؿ افَتوٚ   وضوّـ هلوؿ 

 . وه 38هؾ افنٚم شْٜ أبٚفُقؾٜ بًد إٓكاف مـ ؿتٚ  

ؼيـ وذم برد أمحر وحزة وـز ظِٔف مخسوٚ وظو 7ظع اإلمٚم ـٍْف 

ٗمْغ مل ٕدرك افهالة ظذ شوٓؾ تُبرة  ـِام أدرـف افْٚس ؿٚفقا: يٚ أمر اد

ذفؽ مخس مرات يُز ذم ـؾ   وؿد صْع ؾٔوًف ويُز حتك إتٓك إػ ؿزه

فق ـزت ظِٔف شبًغ فُٚن أهوال  :ؿٚ 7 مرة مخس تُبرات  وروي إٔف

 .( ) وٕٚهٔؽ بذفؽ ؾؤِٜ وٕبال

o :عبداهلل بً عّباع 

وـوٚن   أخذ ظـ اإلمٚم افتٍسور وافٍَوف  7 أبرز تالمٔذ اإلمٚم مـ

ًٚ ظذ أخذ افًِوقم موـ اإلموٚم  ًٚ مقاطب ًٚ ذـٔ اَّتوذه اإلموٚم   7ظوع حٚؾي

مستنٚرًا ووزيرًا فف أيٚم خالؾتف  وـٚن يستنره ذم صٗون افدوفٜ افسٔٚشٜٔ 

 مْٓٚ وآجتامظٜٔ.

ك ظوذ أن وذا ـٚن ُيوثَٜ ـبرة  وف 7اإلمٚم ظع  هبؿـٚن ممـ ييؼ 

                                                 
 .36ص  3ِسٔد بحر افًِقم: ج افٍقائد افرجٚفٜٔ: ف   (1)
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رديـ ظذ حُقمتفيبًيف ذم مقاضـ افَْٚصٚت ومْٚطرة ادت وو ـوام ؾًوؾ ذم  ّّ

  .حرب افْٓروان و

ظذ افبكة بًدمٚ صٚظٝ ؾٔٓٚ افٍتـ  7ظع ُفَٛ بحز إمٜ  وٓه 

وـ  ُُ بًد واؿًٜ اجلّؾ  وذفؽ فُيرة مـ ُؿتؾ ؾٔٓٚ  ؾُٕٚوٝ تِوؽ افقٓيوٜ ت

أؾوؾ موـ  7 ظعفذا مل جيد اإلمٚم   7افًدا، وافبٌض والَد فإلمٚم 

م وٓيٜ ؿد َّترج مـ ضٚظتف فُيورة افٍوتـ ؾٔٓوٚ  ؾٓوق ابـ ظبٚس فٔتقػ زمٚ

ادْٚطر افذي ٓ ينؼ فف ؽبٚر  وهق افٍىـ افذي دربوف شوْغ ضقيِوٜ حتوٝ 

 جْٚحف  وظِّف مٚ يُّْف أن ُيهِح حٚ  أهٚيل افبكة.

o :٘عنس بً أبٕ ضلن 

  أمف أم ادٗمْغ أم شوِّٜ  وفود 6ظّر بـ أيب شِّٜ ربٔٛ افْبل 

اهلجرة بٖرض البنٜ  ـوٚن موـ افهوحٚبٜ ادخِهوغ ذم افسْٜ افيٕٜٚٔ مـ 

فإلمٚم  أرشِتف أمف دْٚسة اإلمٚم ذم حربف اجلّؾ  وؿد بًيٝ مًوف رشوٚفٜ 

وفقٓ أن اجلٓٚد مقضقع ظـ افْسٚ، جلئٝ  ) :تَق  ؾٔٓٚ 7ظع  إػ اإلمٚم

ؾجٚهدت بغ يديؽ  هذا ابْل ظديؾ افٍْس ؾٚشوتقِص بوف خورًا يوٚ أمور 

 (.ادٗمْغ ! 

افبحريـ  وـٚن ظّر بـ أيب شوِّٜ مموـ حُيسوـ  7ظع ٓه اإلمٚم و

ِام َظِزمَ  اإلمٚم ُمالؿٚة مًٚويٜ بـ أيب شؤٍٚن ذم صوٍغ ؾاإلدارة وادنقرة  

ًُٕامن بـ ظجالن.   وظغ بدٓ( )أرشؾ ذم ضِبف   مْف ظذ افبحريـ 

                                                 
ُٝ افوًْامن بوـ )  :بـ أيب شِّٜ ذم ـتٚبف فًّر 7ظع يَق  اإلمٚم    (1) أمٚ بًد ؾو٘ع ؿود وفٔو

ٍٛ ظِٔوؽ  ؾَِودوذ افبحوالن افزرؿك ظوظج ُٝ يدك بال ذمٍّ فؽ وٓ تيريو   ريـ وٕزظ
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وـٕٚٝ رشٚفٜ اإلمٚم أمر ادٗمْغ إفٔف صوٚهدًة ظوذ مودى إخوالص 

وصدؿف وأمٕٚتف  وأن اإلمٚم ـٚن يستٖٕس بقجقده  ويستًغ بآرائف  افرجؾ

 ذم حمٚربٜ ظدوه مًٚويٜ.

o ضعد بً عبادٗ األىصازٖ: ًقٔظ ب 

وموـ 7ظوع خرة مـ ـٚن يًتّد ظِٔٓؿ اإلموٚم  س بـ شًد مـٔؿ

  ظٚمل جِٔؾ وجمٚهد ظئؿ  متٔز بقؾرة ظَِف  وحسـ تدبره خرجيل مدرشتف

  فِْير. ًٚ ُمٍِت ًٚ ؾٚرظ ن فف ضقًٓ إجلسؿ  وؿٔؾ فألمقر  أويت بسىٜ ذم ا

ظوع يسوتديـ ويىًوؿ افٍَورا،  وٓه اإلموٚم  إذ ـوٚن اصتٓر بُرموف

 .هو 37وٓيٜ مك شْٜ 7

ٚن مًٚويٜ بـ أيب شؤٍٚن يتّْوك أن يُوقن إػ جٕٚبوف  ؾٖخوذ يودبر ـ

إلمٚم  ؾُتوٛ فوف ظودة وزرج ظذ اادٗامرات تِق إخرى ـل يُقن مًف 

س أصٚع بوغ افْوٚس بٚفنوٚم أن ئقه هبٚ إػ إٓوامم إفٔف  ؾِام يرشٚئؾ يدظ

ًٚ ؿد بٚيًف وأخِص   ذفؽ. ذفؽ صؼ ظِٔف 7ظع   ؾِام بِغ اإلمٚم ( )فف ؿٔس

                                                                                                    
  َّؾٖؿبؾ ؽر طْوٍغ وٓ مِوقٍم وٓ ُموت  َٜ َٜ وأديٝ إمٕٚ َٝ افقٓي ٓؿ وٓ موٖثقم. أحسْ

ُر بوف  ِٓ َّٕؽ ممَّوـ أشوتي ِٜ أهؾ افنٚم وأحببٝ أن تنَٓد مًل  ؾ٘ ؾَِد أردُت ادسر إػ طِّ

يـ إن صٚ، اهلل ِٜ ظّقِد افدك  .42هنٟ افبالؽٜ: افُتٚب (  ظذ جِٓٚد افًُدوك وإؿٚم

 7 ـتٛ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن إػ ؿٔس بـ شًد يدظقه إفٔف واخلروج ظوذ اإلموٚم ظوع   (1)

ؾٖجٚبف: ) موـ ؿؤس بوـ شوًد إػ مًٚويوٜ بوـ أيب شؤٍٚن. أموٚ بًود   ؾٚفًجوٛ موـ 

اشتسَٚضؽ رأيل  وافىّع ذم أن تووسقمْل و ٓ أبوٚ فٌورك و اخلوروج موـ ضٚظوٜ أوػ 

افْٚس بٕٚمر  وأؿقهلؿ بٚلؼ وأهداهؿ شبٔال  وأؿرهبؿ مـ رشق  اهلل وشؤِٜ  وتوٖمرع 

   س مـ هذا إمر  وأؿقهلؿ بوٚفزور  وأضوِٓؿبٚفدخق  ذم ضٚظتؽ وضٚظٜ أبًد افْٚ



33 

 

 اإلصالح االدتناعٕ ّإلػاٛ الطبكٔ٘:

افتول شوًك افَورآن افُوريؿ وافسوْٜ افْبقيوٜ ادٍٚهٔؿ ـٚن مـ أوائؾ 

ڇ     ..چ تًوٚػ: ؼ. يَوق  اهلل و أبْٚ، افبفتٌٔرهٚ ادٍٓقم افسٚئد فٍُِٚ،ة بغ

 . چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    

ٓ ؾور  بوغ ظوريب أو أظجّول إٓ  ): 6إظيوؿ ويَق  افْبول 

 .( )( بٚفتَقى

والديٞ افْبقي ٕستىٔع أن ٕستخِص  ظْدمٚ َٕرأ هذه أيٜ افؼيٍٜ

 مريـ:مْٓٚ أ

اؾسؿوٝ موذاهبٓؿ ن افْوٚس شقاشؤٜ وـِٓوؿ وإن أ األمـر األول:ـ 

 ش. حقا، »وٍٕس إم ش  آدم »ْتّقن إػ ٍٕس إب يوأفقاهنؿ وؿبٚئِٓؿ ؾٓؿ 

ظْود الٔٚة أن ادًٔٚر إشٚد فِتٍؤؾ ذم مجٔع صئقن  :ويناألمر الثـ 

  أخر. ،هق مًٔٚر افتَقى  ٓ ر6 اهلل ظز وجؾ وافْبل

 ٓ يٍوؾ أي أحد مـ أصحٚبف وموـ جِسوٚئف 6وفذا ـٚن افْبل 

ًٚ  أشوق  أـٚن ٓ ظذ أشٚس افتَقىإ ًٚ أو أظجّٔو ًٚ ؾهٔح أم أبؤض   دظربٔ

                                                                                                    
  شبٔال  وأدٕٚهؿ مـ رشق  اهلل وشِٜٔ  وفديؽ ؿقم ضٚفقن موِقن  ضقاؽٔوٝ موـ

 ضقاؽٔٝ إبِٔس.. (. 

ؾِام أتك مًٚويٜ ـتٚب ؿٔس أيس وثَؾ مُٕٚف ظِٔف  وـٚن أن يُقن مُٕٚوف ؽوره أحوٛ 

ظذ مًٚويٜ  ؾٖطٓر فِْٚس أن ؿٔسوٚ إفٔف  دٚ يًِؿ مـ ؿقتف وتٖبٔف وٕجدتف  واصتداد أمره 

ًٚ اختَِف وٕسبف إػ ؿٔس.   ؿد بٚيًُؿ ؾٚدظقا اهلل فف  وؿرأ ظِٔٓؿ ـتٚب

   بتكف.61ص  6ذح هنٟ افبالؽٜ: ابـ أيب الديد  ج  إير

 . 98ص  12مقشقظٜ ادهىٍك وافًسة: فِحٚج حسغ افنٚـري  ج    (1)



34 

 

ًٚ أم ظبدًا مقػ. ًٚ ؾٚحش افيرا، أم ؾَرًا مدؿع افٍَر  أـٚن حرًا ذيٍ  أـٚن ؽْٔ

وزمـ اخلٍِٜٔ إو   6 وـٚن هذا افْٟٓ هق ادًٓقد ذم زمـ افْبل

شوـ ؿوقإغ حتك إذا ـٚن زمـ اخلٍِٜٔ افيٚع ظّور بوـ اخلىوٚب أيب بُر  

حمدثٜ ضّسٝ بًض مًٚمل ذفؽ افْٟٓ افَرآع ذم ادسٚواة  وأصبح اإلٕسٚن 

ادسِؿ فٔس ـٌره مـ ادسِّغ  وإٕام يًٚمؾ بحسٛ موٚ يْتّول إفٔوف موـ 

  وٕسٛ وؽره.ؿقمٜٔ 

 ظّر:افيٚع ومـ أهؿ مالمح افًْكيٜ ذم ظٓد اخلٍِٜٔ 

o :تفطٔلُ العسب علٙ ضْاٍه 

ؾ افًرب ؾ٘هنٚ منٓقرة  وتَْؾ ظْف ـير مـ بٚفْسبٜ فسٔٚشتف ذم تٍؤ

( فٔس ظذ ظريب مِؽ  )افُِامت افتل ترشؿ فْٚ هذا اخلط بقضقح  ـَقفف: 
ًٚ  وؿد  ) ؿٚ  ذم مقضع أخر:  و( ) إٕف فَبٔح بٚفًرب أن يِّؽ بًوٓؿ بًو

  .( )(  وشع اهلل ظّز وجؾ  وؾتح إظٚجؿ

ويودظق إػ  وـٖٕف يٖشك أن يُوقن ظوذ ظوريب مِوؽ  بٔوْام يسوتحؾ

وفف وصٜٔ يٖمر ؾٔٓٚ بًتوؼ ـوؾ  اشتّالك إظٚجؿ ممـ ٓ يْىَقن افًربٜٔ.

ظريب مـ أموقا  بٔوٝ موٚ  ادسوِّغ  بٔوْام ٓ يُّوـ فألظجّول أو ذي 

 .( ) إصق  افٌريبٜ ظذ افِسٚن افًريب أن يستٍٔد مـ هذه ادٔزة

 

                                                 
 .549ص  2تٚريخ إمؿ وادِقك: ج    (1)

 .383ص  2افُٚمؾ ذم افتٚريخ: ٓبـ إثر ج    (2)

 .381ص  8إير ادهْػ: فِهًْٚع  ج    (3)
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o :حتسٓه دخْل املدٓي٘ علٙ غري العسب 

مـ افًجؿ يدخؾ ادديْوٜ  وحوغ ـِّوف ابوـ ـٚن ظّر ٓ يسك أحدًا 

ظبٚس ذم ذفؽ ظٍْف  وؿٚ  ؾٔام ؿوٚ  ٓبوـ ظبوٚس: إن صوئٝ ؾًِوٝ و أي 

و  ؾَٚ  فف ابـ ظبٚس: ـذبٝ  بًدمٚ تُِّقا بِسُٕٚؿ  وصِقا إػ  ؿتِْٚهؿ

 .( )ؿبِتُؿ  وحجق حجُؿ

o :ٕاألعذنٕ ال جيب أٌ ٓكٌْ كصٖ العسب ّٖ  ش

إيوٚـؿ وافتوًْؿ و. ) .ًض ظاّمفف: ـتٛ اخلٍِٜٔ ظّر بـ اخلىٚب إػ ب

  .( )( ..  وزّي افًجؿ

ًٚ ؿبوؾ ظٓود ظّور بوـ  وـٚن هوذا افتاميوز ذم افِبوٚس مل يُوـ متًٚرؾو

حسٛ مٚ اظتٚدوه ذم بِداهنؿ وظوٚدانؿ  يِبسقن ـؾ إٍٔٚس  اخلىٚب  ؾُٚن

 حتك إذا جٚ، ظٓده أمرهؿ بٖن يتجْبقا فبٚس إظٚجؿ.

o :ٛتفطٔلُ بالعطا 

ٜ ظّر بوـ اخلىوٚب ؾور  ذم افًىوٚ،  وبوّد  ؾٔوف  مْذ بدايٚت خالؾ

ضووّـ ضبَووٚت ؾُٕٚوٝ بدايووٜ افىبَٔووٜ ذم ادجتّووع اإلشوالمل  ؾجًِٓووٚ 

متًّددة  إـيريٜ مْٓؿ أظىٔٚنؿ ضئِٜٔ  وإؿِٜٔ موْٓؿ أظىٔوٚنؿ ـيورة. 

ؾ افسٚبَغ ظذ افالحَغ.  ؾٍّوؾ مٓٚجري بدر ظذ ؽرهؿ وؾوَّ

زمـ خالؾٜ ظّور رأى أن ٓ جيًوؾ  ويذـر بًض ادٗرخغ إٔف دٚ جٚ،

                                                 
 .417ص  44إير تٚريخ دمنؼ: ٓبـ ظسٚـر  ج    (1)

 .14ص  11افسْـ افُزى: فِبَٔٓل  ج    (2)
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ـّـ ؿٚتؾ مًوف  ؾجًوؾ آمتٔوٚز بحسوٛ  6مـ ؿٚتؾ بًد رشق  اهلل 

افسٚبَٜ  ؾٚفذي ؿٚتؾ يقم بدر يٍوؾ ظّـ شقاه ممـ ؿٚتؾ ذم ؾتقح افًورا  

وافنٚم. ومـ هْوٚ حودث افتٍوٚوت ادِّوقس ذم إظىٔوٚت وتنوُؾ ذم 

ًٚ  ضبَٚت ومراتٛ  ؾىٚئٍوٜ تٖخوذ ظىوًٚ، ـبورًا  وأخورى  ظىوًٚ، متقشوى

 وإـيريٜ يٖخذون ظىًٚ، ضئٔاًل.

ًٚ ـبرًا  وأؿٚم ادجتّع افًريب ظذ ؿٚظدة  هذا افتْئؿ أوجد متٚيزًا ضبَٔ

  .( )ذات ضبَٚت متًددة  بًد أن ـٕٚقا شقاشٜٔ ذم ٕير اإلشالم

o ّٕاملْالٕ ال كفاٛٗ يف الصّاج بني العسبٕ ّاألعذن: 

مـ وادقايل ظـ تزويٟ إظجّل  ظّر بـ اخلىٚبهنك اخلٍِٜٔ افيٚع 

 . ( ) ( ٍٚ،ـْ  َمـ إٓـ إٓجورـ ؾًْمَٕ  )افًربٜٔ  وؿٚ : ادرأة 

  ؾْورى أن بنوُؾ واضوح ْٟٓ ظذ افٍَف افسوْلهذا افإًُس وؿد 

 ان ذمقبوف أٚن فوـ ـوموض  وًٚ، فِوبٍوؿ َأـٓووًش بيُؿر )إحْٚف يرون 

  .( )(  ٚ،ٍـؿ أايِل  َؾٓقَ ا ِمـ اددظم َؾَهٚالشاإل

                                                 
ف ووٓتف ظذ افًقاصؿ اإلشالمٜٔ يذـرهؿ بّْٓج اخلٍِٜٔ ظّر بـ اخلىٚب إػ ظامففـتٛ    (1)

 .  ذم افًىٚ، وأن افْٚس ظذ ؿدر إٔسٚهبؿ: ؾِام إَوٝ افًرب ذـر افًجؿ

 .159ٓبـ تّٜٔٔ ص  :اؿتوٚ، افكاط ادستَٔؿإير 

مَقفٜ فِخٍِٜٔ ظّر: ) ٕموًْـ  259ص . 5ويروي افبَٔٓل ذم مًرؾٜ افسْـ وأثٚر: ج    (2)

 فذوات إحسٚب ؾروجٓـ إٓ مـ إـٍٚ، (. 

: ) افًرب بًوٓٚ أـٍٚ، فبًض ؿبِٜٔ بَبِٜٔ  ورجؾ برجؾ  وادقايل ويروي ظـ ابْف ؿقفف

 أـٍٚ، فبًض  ؿبِٜٔ بَِبِٜٔ  ورجؾ برجؾ  إٓ حٚئؽ أو حجٚم (.

 67صفًبدالّٔد افًبٚدي  اإلشالم وادنُِٜ افًْكيٜ:    (3)
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 .( افًجؿ فُٔسق أـٍٚ، فًِرب  )وؿد أؾتك بًض افنٚؾًٜٔ وإحْٚف بٖن 

ٓ ) وؿٚ  ابـ رصد ذم ـتٚبف بدايٜ ادجتٓد: ؿٚ  شٍٔٚن افيقري وأمحد: 

  (. تزوج افًربٜٔ مـ مقػ

ٓ ظربٜٔ ٓ تزوج ؿرصٜٔ إٓ مـ ؿرر  و) وؿٚ  أبق حٍْٜٔ وأصحٚبف: 

 .( )( آ مـ ظريب 

ًٚ يَق  ٔخور: أتورى هوذه افًجوؿ  شّعإٔف  وزظؿ إصًّل أظرابٔ

و بٕٚظام  افهوٚلٜ و  ؿوٚ :   ؿٚ : أرى ذفؽ واهلل ؟! تُْح ٕسٚ،ٕٚ ذم اجلْٜ

 .( )تقضٖ و واهلل و رؿٚبْٚ ؿبؾ ذفؽ

 :ّإلػاٛ الطبكٔ٘ 7اإلماو علٕ 

ْكيٜ بوغ وتٍرؿوٜ افًومل يَػ هنٟ اخلٍِٔوٜ ظّور بوـ اخلىوٚب ذم اف

ًٚ فَِقإغ افتل شْٓٚ ذم طؾ خالؾتوف وإٕوام امتودت إػ خالؾوٜ  ادسِّغ تبً

بًد أن آفٝ إفٔوف اخلالؾوٜ  7ظذ اإلمٚم ظع  ًٚ ظيامن بـ ظٍٚن  ؾُٚن فزام

أن يَقم بّحٚوفٜ افقؿقف ذم وجف هذا آمتداد افذي يىّس مًٚمل افوْٟٓ 

 افَرآع.

ؽ افَقإغ افتل شْٓٚ اخلٍِٜٔ افيٚع ظّر مجٔع تِ 7أفٌك اإلمٚم ظع 

ًٚ مـ خال  شرتف   بـ اخلىٚب وظّؾ هبٚ اخلٍِٜٔ ظيامن  ويتوح ذفؽ جِٔ

ؾِؿ يُـ اإلمٚم ئّز أحدًا ظذ أخور  ٓ ذم افًىوٚ، وٓ ذم ؽوره  بوؾ ٓ 

 اظتبٚرات فديف ٕي إٕسٚن ؽر تَقى اهلل وؿربف مْف.

                                                 
 .351ص  2ج   ٓبـ راصد افَرضبل  :وهنٚيٜ ادَتهد بدايٜ ادجتٓد   (1)

 .187ص  6  وافٌدير ج 61ص  3دٚفؽ بـ إٔس  ج  ادقضٖ:   (2)
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هبذا افَوق :  7يذم اإلمٚم ظع  يذـر ادٌرة بـ صًبٜ وـٚن ييـ إٔفُ 

ًٚ أمٔؾ إػ ادقايل وأفىػ هبؿ  وـٚن ظّر أصّد تبٚظدًا مْٓؿ   . ( )أن ظِٔ

وشئؾ ذم مقضع آخر ظـ جوقاز توزويح ادوقايل بٚفًربٔوٚت ؟ ؾَوٚ  

 .( )(  تتُٚؾٖ دمٚؤـؿ وٓ تتُٚؾٖ ؾروجُؿ !! ) :اإلمٚم

هٗٓ، افًرب: إّن ؾَٚفقا: ٕنُق إفٔؽ  7اإلمٚم ظع وؿد أتك ادقايل 

وبوالًٓ  ـٚن يًىْٔٚ مًٓؿ افًىٚيٚ بٚفسقيٜ  وزّوج شِامن 6 هلل رشق  ا

  وأبقا ظِْٔٚ هٗٓ،  وؿٚفقا: ٓ ًٍٕؾ.

ؾُِّٓؿ  ؾهٚح آظٚريوٛ: أبْٔوٚ ذفوؽ يوٚ أبوٚ  اإلمٚمؾذهٛ إفٔٓؿ 

ؼ ويٚ مً) ؾخرج وهق مٌوٛ  جير ردا،ه  وهق يَق :  السـ  أبْٔٚ ذفؽ.

ٗٓ، ؿد صروـؿ بّْزفٜ افٔٓقد وافْهٚرى  يتزوجوقن موُْؿ ادقايل  إن ه

 .( )( هلل فُؿ وٓ يزوجقُٕؿ وٓ يًىقُٕؿ ميؾ مٚ يٖخذون: ؾٚدمروا بٚرك ا

 إقامتُ للخدّد املعطل٘:

ـٕٚٝ هْٚفؽ بًض الدود  7ظع ذم ظك اخلٍِٚ، افسٚبَغ فإلمٚم 

تِوؽ  ادًىِٜ  وَّتتِػ طروف وأشوبٚب تًىِٔٓوٚ  فُوـ يبَوك أن مجٔوع

إشبٚب وادزرات مل تُـ بٕٚشبٚب افُٚؾٜٔ فتًىٔؾ حود موـ حودود اهلل 

حُوؿ  فِ ؿبقفوفأشوبٚب الم فف يبوغ ذم ـ 7 ظعيَق  اإلمٚم  .ظز وجؾ

افِٓوؿ    ومْٓٚ تًىٔؾ حدود اهلل: ) ..يرتئٔٓٚوؾٔٓٚ يذـر بًض أشبٚبف افتل 

                                                 
 .499ص  2افٌٚرات: إبراهٔؿ افيٍَل  ج    (1)

 .141ص 2إير إٔسٚب إذاف: فِبالذري  حتَٔؼ ادحّقدي  ج    (2)

 .176 - 175إمٚيل: فِنٔخ ادٍٔد ص    (3)



39 

 

ـِ افذي ـٚن ِمَّْٚ مْٚؾ  موـ ًٜ ذم ُشِىٚسإٕؽ تًُِؿ إُٔف مل يُ
ٍ
ٍن وٓ افتاِمس ر،

ُٕيٓوَر اإلصوالح ذم بوالدَك   ؾوق  الُىِٚم  وفُـ فْرد ادًٚمل مـ ديْوَؽ و

ـَ  ٚم اد ؾٖٔم ََ  .( ) . (.ًىِٜ مـ حدودكَ اديِقمقن مـ ظبٚدك وُت

 ظذ تِؽ الدود ادًىِٜ: وٕذـر ميًٚٓ 

o  قاتل مالك بً ىْٓسٗ: عًتعطٔل اذتد 

جٔقصوف خٚفود بوـ افقفٔود دَٚتِوٜ أرشؾ اخلٍِٜٔ إو  أبق بُر ؿٚئد 

 .مٚفؽ وؿقمف دٚ امتًْقا ظـ دؾع افزـٚة إفٔف بذريًٜ افردة ظـ ديـ اإلشالم

ودٚ ظِؿ مٚفؽ بَدوم خٚفد أخذ فف افوديٚر وأمور أصوحٚبف بوٚفتٍر  

ًٚ فالؿتتٚ . وفُـ خٚفدًا أرشؾ ذم إثرهؿ حتك جئ إفٔف بامفؽ وٍٕر موـ  دمْب

ًٚ بّـ ؾؤٓؿ مٚفوؽ ؿقمف ؾحبسٓؿ ظْده  ودٚ ـٚن  وؿٝ افهالة صِقا مجًٔ

 بـ افقفٔد.  ومـ مًف  ثؿ شٔؼ مٚفؽ ومًف زوجتف وأصحٚبف إػ خٚفد

بوٚفرؽؿ  وبًد حمٚورات بغ افٍريَغ  أس خٚفد ظذ ؿتؾ مٚفؽ ومجٚظتف

ًٚ ضِٛ موـ خٚفود  مـ صالنؿ وـؾ تٖـٔدانؿ فف ب٘شالمٓؿ  حتك أن مٚفُ

وفُـ دون جدوى  حٔٞ تؿ خلٚفود   هؿأن يرشِف إػ أيب بُر فٔحُؿ بٖمر

  ؾِام ؾرغ مـ ؿتؾ مٚ أراد مـ ؿتِٓؿ  وؿد أوظز بٚدّٜٓ إػ ضار بـ إزور

 .( )و وـٕٚٝ مـ أمجؾ ٕسٚ، افًرب و مٚفؽ دخؾ ظذ زوجتف بٌر ظَد

                                                 
 .131هنٟ افبالؽٜ  افُِّٜ    (1)

ٕٕف ًٚ مل يرتد ظـ اإلشالم وإٕام رؾض دؾع افزـٚة ٕيب بُر الََٜٔ ذم هذه الٚدثٜ أن مٚفُ   (2)

  أو أن افرأي ـام ؿٚفف 7وإٕام اخلٍِٜٔ هق اإلمٚم ظع  6فٔس اخلٍِٜٔ افؼظل فِْبل 

  ض دؾع مٚفؽ ومجٚظتف مل يُـ بسبٛ ردة ظـ ديوـ  وإٕواموقزيٜ: إن رؾوؿ اجلٔابـ ؿ



41 

 

وـٚن ظبد اهلل بوـ ظّور وأبوق ؿتوٚدة إٕهوٚري موـ صوٚهدي تِوؽ 

 بؾ ؿتِف  وفُْف ـره ـالمٓام.افقاؿًٜ  وؿد ـِام خٚفدًا ذم أمر مٚفؽ ؿ

ًٚ إػ ظئؿ مٚ اؿسؾتف يدا خٚفد  أن أبٚ ؿتٚدة أؿسؿ أن ٓ  وممٚ ينر أيو

ظّر بـ اخلىٚب ؾَد ثٚرت  وأمٚ  ينٚرك بًد تِؽ الٚدثٜ بجٔش ؾٔف خٚفد

  ثٚئرتف فًٍؾ خٚفد وضٚفٛ اخلٍِٜٔ أبٚ بُر ب٘ؿٚمٜ حدي افَتؾ وافزٕوٚ ظِٔوف

رؾض بحجٜ أن مٚ ؾًِف خٚفد يًود موـ افتوٖو  وـٚن جقاب اخلٍِٜٔ فف بٚف

ًٚ شوِف اهلل  وآجتٓٚد وإن أخىٖ ؾٔف ؟! ثؿ ؿٚ : يٚ ظّر مٚ ـٕٚٝ ٕؽّد شٍٔ

 .( )ظِٔٓؿ

بهٍح أيب حتك وٓ  ظّر مل يَتْع بٚجتٓٚد خٚفد وتٖويِف وٕن اخلٍِٜٔ

ظوـ  اً خٚفود ظوز ٝ أوػ ؿراراتف ظْدمٚ تسِؿ اخلالؾٜ والُؿ ـٕٚ بُر ظْف

ٔش ادسِّغ وافذي ـٚن حْٔٓٚ ذم ؽّرة إنوٌٚفف بَتوٚ  افوروم ذم ؿٔٚدة ج

 . ( )افنٚم

 

 

                                                                                                    
 ٜٓاهلل شبحٕٚف وتًٚػ بٚٔيوٜ:خٚضبف  بًد أن 6ذظٜٔ َّتِٔقا هبٚ أن افرشق   فنب 

وحده ادخق  بجّوع افزـوٚة موْٓؿ   هق چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ 

   .ودٚ تقؾٚه اهلل  أصبحقا ذم حؾ مـ دؾًٓٚ

. وأزمٜ اخلالؾٜ واإلمٚمٜ وآثٚرهٚ ادًٚسة: 281 - 276ص  3إير تٚريخ افىزي: ج 

 ٕشًد وحٔد.

 .14ص  6ج : ابـ خُِٚن  وؾٔٚت إظٔٚن  158ص  1ج  تٚريخ أيب افٍدا،:   (1)

مـ افًجٔٛ أن اخلٍِٜٔ افيٚع ظّر مل يَؿ الد ظذ خٚفد وهق يرى اؿساؾف جريّوٜ افزٕوٚ     (2)

 وإٕام اـتٍك بًزفف. 
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o :٘تعطٔل اذتد عً املػريٗ بً غعب 

: أنَّ ادٌرة جًؾ زتِػ إػ امرأة مـ بْك ( )يروي افبالذرّي ذم ؾتقحف

وؿد ـٚن هلٚ زوج مـ ثَٔوػ   هال  ُيَٚ  هلٚ أّم مجٔؾ بْٝ حمجـ بـ إؾَؿ

ـ ظتٔؽ  ؾبِغ ذفؽ أبٚ بُرة بـ مرسوح  وصبؾ بـ مًبد يَٚ  فف الّجٚج ب

حتوك إذا   افبجّع  وٕٚؾع بـ الٚرث افيٍَّل  وزيوٚد بوـ ظبٔود  ؾرصودوه

دخؾ ظِٔٓٚ هجّقا ظِٔف  ؾ٘ذا مُهٚ ُظريٕٚٚن وهق متبّىُْٓٚ ! ؾخرجوقا حّتوك 

 أتقا ُظّر بـ اخلىٚب ؾنٓدوا ظْده بام رأوا. 

يتوقػ أمور افبكوة  وُينوخص  ؾٖمر ظّر أبٚ مقشك إصوًرّي بوٖن

ادٌرة  ودٚ وصؾ أبق مقشك أصخهُف إػ ادديْٜ  ؾِاّم صوٚر إػ ظّور مجوع 

ؾَٚ  ٕٚؾع بـ الٚرث: رأيتف ظذ بىـ ادرأة حيتٍز ظِٔٓٚ    بْٔف وبغ افّنٓقد

 ورأيتف يدخؾ مٚ مًف وزرجف ـٚدٔؾ ذم ادُحِٜ. 

ًٚ. ثّؿ صٓد صبؾ بـ مًبد ظذ صٓٚدتف  ثّؿ أبق ب ُرة  ثؿ أؿبؾ زيٚد رابً

ؾِاّم ٕير إفٔف ظّر ؿٚ : أمٚ إّع أرى وجف رجؾ أرجق أن ٓ ُيرجؿ رجؾ مـ 

  ظذ يده وٓ َززى بنٓٚدتف. 6أصحٚب رشق  اهلل 

ؾٖمر ظّر بٚفّيالثٜ ؾُجِدوا. ؾَٚ  صوبؾ: أدمِود صوٓقد الوّؼ وتبىوؾ 

َوٚ  ظّور: حوّدوه. الّد؟ ؾِام جِد أبق بُرة ؿٚ : أصٓد أّن ادٌورة زاٍن. ؾ

: إن جًِتٓٚ صٓٚدة ؾٚرجْؿ صٚحَبؽ. ؾحِػ أبق بُرة 7 ظعاإلمٚم ؾَٚ  

 .ّٜٔ ِّؿ زيٚدًا أبدًا  وـٚن أخٚه ّٕمف شّ  أن ٓ يُ

 كهؿ بًد اجلِد. وثؿ إّن ظّر رّدهؿ إػ م

                                                 
 بتكف. 423ص  2ؾتقح افبِدان: فِبالذري  ج    (1)
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وبًد هذه الٚدثٜ ظغ اخلٍِٜٔ افيٚع ظّر بـ اخلىٚب ادٌرة بـ صًبٜ 

ًٚ ظذ افُقؾٜ بد ًٓ مـ جِده  وبًدمٚ صٓد ظِٔوف ثالثوٜ موـ افّهوحٚبٜ وافٔ

 بٚفّزٕٚ.

o :تعطٔل اذتد عً عبٔداهلل بً عنس 

دٚ ؿتؾ اخلٍِٜٔ افيٚع ظّر أخزهؿ ظبد افرمحـ بوـ أيب بُور بٖٕوف رأى 

اهلرمزان وجٍْٜٔ وأبٚ فٗفٗة يتْٚجقن  ؾٍْروا مْف ؾسَط مـ بْٔٓؿ خْجور  

ؾخورج   فذي ُؿتؾ بف اخلٍِٔوٜ ظّورؾِام رأو اخلْجر طْقه إٔف ٍٕس اخلْجر ا

ظذ افسٔػ حتك أتوك اهلرموزان وضِوٛ مْوف أن  ظبٔد اهلل بـ ظّر منتّالً 

ًٚ فف  وـٚن اهلرمزان ق وؾخورج يّو  بهرًا بٚخلٔوؾ يهحبف حتك يريف ؾرش

ًٜ ؿتِف ظذ أثرهٚ ظبٔد اهلل بٚفسؤػ  ؾِوام وجود حور  مًف  وحٕٚٝ مْف ؽٍِ

 (.إفف إٓ اهلل  ٓ ) :افسٔػ صٚح

ًٚ ؾَتِف  ثوؿ أتوك بْوٝ أيب فٗفوٗة وـٕٚوٝ  ثؿ أتك جٍْٜٔ وـٚن ٕكإٔ

بض ظِٔف و أي ظبٔداهلل بـ ظّر و وشجـ  جٚريٜ صٌرة َُ ومل يَوؿ ؾَتِٓٚ  ؾ

  .ظِٔف حد افَتؾ

 إػ أن تقػ ظيامن بـ ظٍٚن اخلالؾٜ ؾٚشتنٚر افهحٚبٜ ذم أمره  ؾٖؾتك

 .( )فديٜ وأضَِفبًوٓؿ بَتِف  وافبًض أخر بٚفديٜ  ؾٖدى ظيامن ا

اخلالؾٜ أراد أن يَتص مْوف بَتِوف افورجِغ  7اإلمٚم ظع  ودٚ تقػ

 إػ افنوٚم وإووؿ إػ واجلٚريٜ دون بْٜٔ حَٜ  ؾٓرب ظبٔود اهلل بوـ ظّور

                                                 
ظّور ويل شوِىٚن  فق ؿدرت ظوذ ظبٔوداهلل بوـ مـ مرة: ) يَق  أـير 7ظع ـٚن اإلمٚم   (1)

 .16ص 5إير افىبَٚت افُزى: دحّد بـ شًد  ج   (.  ٓؿتههٝ مْف
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توؾ ؾٔٓوٚ وؿ 7مًٚويٜ  وصٚرك ذم مقؿًٜ صٍغ ضد اإلمٚم أمر ادٗمْغ 

 .هو 37شْٜ 

o :ٙمعآّ٘ ّدٓ٘ الكتل 

أن ديوٜ ادًٚهود  6 وٝ افسْٜ مْذ زمـ افْبول: م( )ؿٚ  ابـ ـير

 كهٚ إػ افْهوػ وأخوذ افْهوػو  مـ ؿوـديٜ ادسِؿ  وـٚن مًٚويٜ أو

 فٍْسف.

ظـ وجقد نٚون بنوُؾ وآخور ذم  هذه افنقاهد وأخرى ـيرة تْبئ

ظوذ 6تىبٔؼ حدود اهلل ذم طؾ أوائؾ موـ اشوتِؿ خالؾوٜ رشوق  اهلل 

ًٚ مْ  دوفتف ًٚ إحوٚزوا إفٔوف يبَوك أن شقاً، أـٚن اجتٓٚدًا صخهٔ ٓؿ  أم رأيو

مل يٍْوذ ظوذ افهٚدر مـ اهلل ذم حؼ مـ ارتُٛ اجلريّٜ وافَهٚص الُؿ 

ًٚ مًىاًل ؾسًة مـ افزمـ.  صًٔد افقاؿع  وطؾ مًَِ

 ّحدّد اهلل: 7اإلماو علٕ 

مل يُـ مستًدًا أن تُقن حدود اهلل مًىِٜ وفوق ـوٚن  7اإلمٚم ظع 

رس مْهوٛ الُوؿ وٚرؾف  وفق ـٍِف أن زوافَهٚص مـ أحد أؿٚربف أو مً

 واخلالؾٜ.

وحتذيره بٚفًَقبوٜ فوق إٔوف  ذم مًٚتبٜ أحد وٓتف 7 ظع يَق  اإلمٚم

ًٚ مـ بٔٝ مٚ  ادسِّغ واهلل فوق أن السوـ والسوغ و : )ارتُٛ اختالش

ؾًال ميؾ افذي ؾًِٝ  مٚ ـٕٚٝ هلام ظْدي هقادٌة  وٓ طٍرا ِمْكول بو٘رادة  

                                                 
 .148ص  8: ج افبدايٜ وافْٓٚيٜ   (1)



44 

 

 .( ) ( مْٓام  وأزيح افبٚضؾ ظـ ميِّتٓام حتك آُخَذ الؼَّ 

إذ يَق :  6مْىؼ افْبل إظيؿ  ذاتوٕالحظ أن هذا ادْىؼ هق 

ـوٚن ؿوبُِؿ أهنوؿ ـوٕٚقا إذا رس  افؼويػ  يٚ أهيٚ افْٚس  إٕام ضؾ موـ )

 فق أن ؾٚضّوٜ يؿ اهللاو الد  ترـقه  وإذا رس  افؤًػ ؾٔٓؿ أؿٚمقا ظِٔف

  .( ) ( هٚفَىع حمّد يد بْٝ حمّد رسؿٝ

اديؾ بٖؿرب ادَربغ هلوام  نـٕٚٚ يرضبٚ 7واإلمٚم ظع  6ؾٚفْبل 

ًٚ ظوـ ارتُوٚب و فُٔقن هوذا اديوٚ   وهق أبِغ ذم افتحذير وافْهحو  رادظو

وإٓ  ادسِؿ فِّحٚرم وظدم ؿبق  صٍٚظٜ افنٚؾًغ ذم تًىٔؾ تِؽ الدود 

 ه.ؤؾ٘ن افَهٚص افذي أؿره اهلل ذم ـتٚبف هق جزا

o د علٙ ٓصٓد بً حّذٔ٘:إقام٘ اذت 

وايل افوري  ( ) مـ اهلٚربغ فرسؿتف بٔٝ مٚ  ادسِّغ يزيد بـ حّجٔوٜ

اشتحقذ ظذ ثالثغ أفػ درهؿ مـ بٔٝ ادٚ   وظْودمٚ ضٚفبوف   ( )ودشتبك

ثر حمٚشبتف إُٔر ذفؽ  ؾجِده وشوجْف  ؾٍورَّ موـ افسوجـ إِ اإلمٚم بٚفَْص 

 وافتحؼ بًّٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن.

                                                 
 .41هنٟ افبالؽٜ  افُتٚب رؿؿ    (1)

 .326ص  11ادحذ: ٓبـ حزم: ج    (2)

 .262ص  2ذح هنٟ افبالؽٜ: ٓبـ أيب الديد: ج    (3)

إػ افٌرب مـ مديْٜ ضٓران  وـٕٚوٝ واشوًٜ بحٔوٞ تنوّؾ موٚ بوغ  َدشْتَبك: بِدة تَع   (4)

 ؿزويـ ومهدان الٚفٔتغ.

  َٕواًل ظوـ 45ص  7مقشقظٜ اإلمٚم ظع ذم افُتٚب وافسْٜ وافتٚريخ: فِرينوٓري  ج  

 مًجؿ افبِدان.
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o  علٙ مكٔظ بً عنسّ ) غاعس الكْف٘ (:إقام٘ اذتد 

 7ـٚن مـ افدظٚة جلٔش اإلموٚم ظوع افْجٚر  بَّٔس ـٚن يَِٛ 

بٖصًٚره  ؾُٚن حيّس افْٚس فَِتٚ  مـ جٜٓ ويٍووح مًٚويوٜ وأصوحٚبف 

 ويبدي خمٚزهيؿ مـ جٜٓ أخرى.

ؾِام ـٚن مْف مٚ ـٚن مـ إؾىٚره ذم صٓر رموٚن وذبف فِخّور حوده 

ظـ إؿٚمٜ حود  7ـ افًهٚة  ومل يّْع اإلمٚم ظع ـٌره م 7اإلمٚم ظع 

اهلل تًٚػ مٚ ؿدمف مـ خدمٚت  وبرؽؿ إتسٚبف إػ ؿبِٜٔ ـبورة ) افٔامٕٔوٜ (  

 .( ) وافتجٖ إػ مًٚويٜ 7ظع ظتز  اإلمٚم ومٚ ـٚن مْف إٓ أن ا

 إىػاؤِ لدْٓاٌ املظامل:

ًٚ ديٚمل اف 7ـٚن اإلمٚم أمر ادٗمْغ  ٕف إْٚس  إذ أو  مـ أشس ديقإ

 ًٚ أراد مـ إٕنٚئف هلذا افديقان أن يًىل ادستووًٍغ حَوقؿٓؿ  وخهقصو

افوًٍٚ، افذيـ ٓ يستىًٔقن افقصق  إػ اخلٍِٜٔ وبٞ صُقاهؿ مـ طِوؿ 

ًٚ ـٚن مْهبف بٚفدوفٜافقٓة أ   حٔٞ ـٚن مقطٍوق هوذا افَىوٚع و افَوٚة أي

خلٍِٔوٜ يتّتًقن بٚشتَالفٜٔ وحهٕٜٚ فًدم خوقظٓؿ ٕي شوِىٜ شوقى ا

 مبٚذة.

وٕن أي دوفٜ مٓام ـٕٚٝ ظدافٜ رئٔسٓٚ ٓبد أن يتخِِٓٚ بًض افيِؿ 

ًٚ أن أضراف افدوفٜ اإلشالمٜٔ ذم اتسوٚع دائوؿ   مـ هْٚ أو هْٚك  وخهقص

مـ إؾرئَٚ إػ افنٚم  إػ أضراف افّٔـ  وادودن افُوزى اإلشوالمٜٔ: فوذا 

ًٚ فِّيٚمل  حٔٞ ـٚن اهلدف مـ إٕنٚئف أن حيد  أتٝ ؾُرة إٕنٚ، اإلمٚم ديقإ

                                                 
 بتكف. و  37ص  7مقشقظٜ اإلمٚم ظع ذم افُتٚب وافسْٜ وافتٚريخ: فِرينٓري  ج    (1)
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مـ افتجٚوزات افُيورة افتول ظٚينوٓٚ ذم زموـ اخلٍِوٚ، موـ ؿبِوف  وأموٚ 

 افقطٚئػ افتل أشسٓٚ هلٚ:

وٚم ىافْير ذم افنُٚو .1 ُّ وظوام   افتل يرؾًٓٚ افرظٔوٜ ضوّد افوقٓة وال

إذا إحرؾقا ظـ ضريوؼ الوؼ وجوٚروا ظوذ افرظٔوٜ  وشوِبقا  اجلبٚيٜ

 حَقؿٓؿ ادٚديٜ وادًْقيٜ.

حمٚشبٜ ـّتٚب افدواويـ ٕهّنؿ إمْٚ، ظذ بٔقت إمقا  ؾٔام يستقؾقٕف  .2

 ومٚ يٍَْقٕف.

مراظٚة إؿٚمٜ افنًٚئر افدئْوٜ وافًبوٚدات ـٚفهوالة وإظٔوٚد والوٟ  .3

 واجلٓٚد.

   وإدارة إوؿٚف افًٚمٜ واخلٚصٜ.افْير ذم ميٚمل مقطٍل افدوفٜ .4

 غ.رد مٚ ؽهبف افيٚدقن إػ اديِقمغ وادستوًٍ .5

تٍْٔذ إحُٚم افهٚدرة مـ افَوٚة وادحتسبغ: ٕن وايل اديٚمل أؿقى  .6

 يدًا وإٍٔذ أمرًا مـ ؽره مـ افقٓة وافَوٚ،.

حمٚشبٜ افًاّم  وؽرهؿ مـ ـبٚر ادوقطٍغ إذا صوّذوا ذم شوِقـٓؿ  ومل  .7

 .( )بٚفنُؾ ادىِقب يّٗدوا واجبٚنؿ

  

                                                 
ـ افْيؿ اإلشالمٜٔ 9ص  6رة اإلمٚم ظع: ٕجٚح افىٚئل  ج ش   (1)   .بتكف 325ص  :َٕاًل ظ
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 تػٔريِ لعاصن٘ الدّل٘ اإلضالمٔ٘:

إػ افرؾٔوؼ إظوذ بَٔوٝ ادديْوٜ  6افرشق  إظيؿ ؾ ٔظْد رح

ادْقرة هل ادرـز إهؿ وافًٚصّٜ إوػ فألمٜ اإلشالمٜٔ  وـٕٚوٝ أموقر 

شْٜ ابتًدت ظـ وذفؽ ٕهنٚ هذا ادرـز و ادديْٜ ادْقرة و ذم هبقط مستّر  

 بًدًا ظـ مْٓجف.وازدادت  6 رشق  اهلل

   واظْل بف ظٓد أيب بُر فقجودٕٚ ؾِق تتبًْٚ وضع ادديْٜ بٚفًٓد إو

ًٚ مـ ادخٚفٍٚت اإلشالمٜٔ  حتك إذا جٚ، ظٓد ظّر بـ اخلىوٚب  زداد ابًو

آتسٚع  ؾُسْٝ شْـ وظّؾ هبٚ مل تُـ مـ افسْٜ افْبقيوٜ ذم ر،  وحورم 

ـتٚبٜ الديٞ افْبقي بحجٜ ظدم اختالضف بٚفَرآن افُريؿ  بٚفرؽؿ مـ إٔوف 

 ذه افدوفٜ مـ اديض ظذ هداه.ادْٟٓ وافدشتقر افذي ٓبد هل

وحغ جٚ، افًٓد افيٚفٞ ظٓد اخلٍِٜٔ ظيامن بـ ظٍوٚن  جًوؾ ظٓوده 

ظٓد امتٔٚزات وأضامع  ؾىّع ـؾ مـ ـٚن بٚدديْٜ وبحسٛ ؿربوف ومُٕٚتوف 

ًٚ بَِٛ اخلٍِٜٔ بٚمتٔٚزات وأضامع مٚفٜٔ وأخرى دٕٔقيٜ أـسبٝ  هٔبوٜ بًوو

ًٜ و ًٚ ذم افًٓد افْبقي مل يُـ ووجٚه  مذـقرًا.صٔئ

ـؾ هذه افيروف أـسبٝ افبًض بًض ادٔزات افتل جًِتُف يْٚهض 

ؿٔٚم دوفٜ إشالمٜٔ تًقد بف إػ ٕبًف إصٔؾ  ؾٔخرس تِوؽ ادٔوزات وتِوؽ 

افيروف افتل تسٚظده ظذ افَٔٚم بام يريد  ذم مَٚبؾ وضٍع ئًوده إػ ظٓوٍد 

ىٚئف إموقا  ـٚن يراه جٚثاًم ظذ صدره  مـ مًْف مـ ادُْرات إػ ظدم إظ

 وجًِف ذم مهٚف إثريٚ، وبًد أن ـٚن ؾَرًا مًدمٚ.

ـؾ هذه إشبٚب جًِٝ مـ هٗٓ، افَقم يٍَقن مقؿوػ ادًٚرضوٜ 
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 وافًهٔٚن  وافتّرد ظذ اخلالؾٜ اجلديدة.

ـوٚن زمٚم اخلالؾٜ واجف منوٚـؾ ـيورة  7ظع اإلمٚم ظْدمٚ تسِؿ 

ي  وأحد تِوؽ ادنوٚـؾ مْٓٚ منُِٜ افقٓة ومنُِٜ إٓحراف آؿتهٚد

هل اختٔٚره مرـزًا يستىٔع أن يستقظٛ حجؿ ادنٚـؾ افتل شٔقاجٓٓٚ مع 

د هبوٚ أن تْزفوؼ ذم الٔوػ خهقمف ومـ يريد أن يْٚهض دوفتف افتل ٓ يري

ادديْٜ ادْقرة هل ادرـز افسٔٚد فألمٜ اإلشالمٜٔ إٓذاك  ًٕؿ..  .ظـ الؼ

ِّٜ إٕهٚر وادٓٚجريـ  و مـ صٍقة وخرة افهحٚبٜ  ـوام أهنوٚ وـٚن هبٚ ج

تًتز مرـز افَداشٜ افْبقيٜ  وهبٚ تقافٝ اخلالؾٜ أـيور موـ مخوس وثالثوغ 

ظـ ادديْٜ فٔختٚر مديْٜ افُقؾٜ مَورًا لُقمتوف  7ظد  اإلمٚم  ؾِِؿَ   شْٜ

ًٚ فتحرـٚتف  ؟ ومْىَِ

ًٚ  ذا أبًٚد واظتبٚرات جًِتف  ًٚ  أم ـٚن أمرًا مدروش هؾ ـٚن أمرًا ظٍقي

  ؟ يسٚرع فَْؾ مرـز ؿٔٚدتف فُِقؾٜ

ًٚ  ٓظتَٚدٕوٚ إبٚفىبع ٓ ٕستىٔع أن َٕق   ن هذا إمر ـٚن أمرًا ظٍقيو

ـٕٚٝ هلٚ أهداف وؾؼ افووقابط  7ادسبؼ إٔف مًهقم  وأن ـؾ حترـٚتف 

اإلشالمٜٔ  وافتل تسٚظده ظذ اختٔٚر أؾوؾ اخلٔوٚرات مَٚرٕوٜ بوٚفيروف 

 افتل ئًنٓٚ.

ًٚ مـ مهِحٜ دٕٔقيوٜ   7 وفذا ٕجد أن اإلمٚم مل يَدم ظذ أمر مْىَِ

ك  بوؾ موـ ضوقابط وأو مُر شٔٚد وإن اختٍِٝ مسّٔٚتف ذم هوذا افًو

ًٚ مْٓوٚ موـ خوال  مقاؿٍوف  رشٚفٜٔ ؿد تٌٔٛ ظْٚ أشبٚهبٚ وؿد ٕتِّس بًوو

   أو مـ خال  دراشتْٚ فِتٚريخ افذي ظٚينف.7
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 7 ًٚ ظِٔو ٕستىٔع أن ٕحدد بًض ادالمح افتول جًِوٝ اإلموٚم ذاهل

بٚشتًراضوْٚ زتٚر افُقؾٜ مرـزًا فًٚصّٜ خالؾتف بدًٓ مـ ادديْوٜ ادْوقرة  

أوًٓ  ومـ ثؿ اشتًراض افَّٜٔ افتل ظـ ادديْٜ ادْقرة  7ف ظزوؾ أشبٚب

 جًِٝ مـ مديْٜ افُقؾٜ ظٚصّٜ فِدوفٜ اإلشالمٜٔ.

 أضباب عصّف اإلماو عً املدٓي٘ امليْزٗ:

ادْقرة مل تُوـ تتوقؾر ؾٔٓوٚ ـيٚؾوٜ شوُٕٜٚٔ أن ادديْٜ  السبى األول:ـ 

إػ  7تستىٔع أن تتحّؾ أظبوٚ، ادقاجٓوٜ افًسوُريٜ إن اضوىر اإلموٚم 

  .ادقاجٜٓ

ويُّْْٚ أن ٕتِّس ظّؼ هذا افسبٛ بٖن ٕتذـر أن أحد افًقامؾ افتل 

أوجبٝ ؾنؾ ثقرة حمّد بـ ظبداهلل بـ السـ ظذ ادْهقر  رؽؿ إٔوف ـوٚن 

ظقاصؿ افبِدان اإلشالمٜٔ هق ابتدا، حترـٚتف مـ ؿِٛ ؿد بقيع فف ذم أؽِٛ 

 ادديْٜ ادْقرة.

د و ): ( )يِخص ادسًقدي مٚ جرى ذم مروجف ّّ بـ ظبداهلل دٚ طٓر حم

ذا رأي ودمربٜ   إشحَٚ  بـ مسِؿ افًَٔع  وـٚن صٔخًٚ  بٚدديْٜ دظٚ ادْهقر

 . ؟ ؾَٚ  فف: أِذْ ظَعّ ذم خٚرجل خرج ظَعّ 

                                                 
  . 295ص 3مروج افذهٛ: فِّسًقدي  ج    (1)

ادْهقر ؿقفف دسِؿ بوـ ؿتٔبوٜ  ظـ: 114ص  3افبالذري ذم إٔسٚب إذاف ج ويَْؾ 

ق،  وفؤس بو )ٚ : ظْدمٚ ؿٔؾ فف ؿد خرج حمّد بـ ظبداهلل بـ حسـ بٚدديْٜ و ثٚئرًا و  ؿ

 .(خرج بٖرض فٔس هبٚ حَِٜ وٓ ـراع 

ٜ يبٚيًوف )وؿٔؾ فف خرج إبراهٔؿ بٚفبكة  ؾَٚ :  ٚ شوْ ـوؾ  ؿد خرج بٖرض فق صٚ، أن ئَؿ هبو

 (.يقم أفػ رجؾ  ويرضب فف ؾٔٓٚ ـؾ يقم بٖفػ شٔػ  ٓ يًِؿ بف أحد يُّْف ذفؽ 
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 رجؾ موـ وفود ؾٚضّوٜ بْوٝ رشوق  اهلل فرجؾ. ؿٚ :ؿٚ : ِصػ يل ا

ـ تبًف6 َّ ظّع  ووفد جًٍر  ؟. ؿٚ : ُوْفد   ذو ظِؿ وزهد وورع. ؿٚ  ؾ

 وظَٔؾ  ووفد ظّر بـ اخلىٚب  ووفد افزبر بـ افًوقام  وشوٚئر ؿوريش 

فٔس بف زرع بِد وأوٓد إٕهٚر. ؿٚ  فف: صػ يل افبِد افذي ؿٚم بف  ؿٚ : 

 واشًٜ.  وٓ ضع  وٓ دمٚرة

ـْ يٚ أمر ادٗمْغ افب  ؾَٚ  كة بٚفرجٚ .وؾٍُر شٚظٜ  ثّؿ ؿٚ : اصَح

افرجؾ  أشٖفُف ظـ خٚرجل خرج بٚدديْٜ  يَق    ادْهقر ذم ٍٕسف: ؿد َخر

  افبكة بٚفرجٚ . ؾَٚ : إكف يٚ صٔخ !. يل: اصحـ

. كةوأّن إبراهٔؿ ؿود طٓور بٚفبو ثّؿ مل يُـ إّٓ يسرًا حّتك ورد اخلز:

ؿود ـْوٝ ثوّؿ ؿوٚ : إّع  ؾَٚ  ادْهقر: ظَعّ بٚفًَٔع. ؾِاّم دخؾ ظِٔف أدٕٚه 

 كةوصٚورتؽ ذم أمِر خٚرجل خرج بٚدديْٜ  ؾٖذت ظَعّ أن أصوحـ افبو

ؿوٚ : ٓ  وفُوـ ذـورت يل  كة ظِوؿ؟!وبٚفرجٚ   أَو ـٚن ظْدك مـ افبو

ِّػ ظْف أحد  ثّؿ ذـرت يل افبِود  افوذي خروج رجؾ إذا خرج ميِف مل يتخ

ّٔؼ ٓ حيتّؾ ّٕف رجوؾ شؤىِٛ ؽور  هق ؾٔف  ؾ٘ذا هق ض اجلٔقش  ؾَِٝ: إ

 .(مقضًف.. 

  وٓ 7 ظوعفإلمٚم ن ادديْٜ مل تُـ صديدة افقٓ، إ السبى الثوين:ـ 

بؾ ٕجد أن ادديْٜ ادْقرة مِٔئٜ بٕٚمقيغ وحمبٔٓؿ    مْنّدة إػ تىبٔؼ مبٚدئف

 ف مـ ذوي إضامع.ومـ اشتٍٚد مـ اخلالؾٜ افسٚبَٜ خلالؾت

بٚإلضٚؾٜ أن إػ وجقد ُإٔٚس ـير ممـ ـٕٚٝ هلؿ َّٕٜ ظذ اإلمٚم ظوع 

ذا ٕجود هلووؽزواتف   6افْبل بٚن حروب إأؿٚرهبؿ  هخٚصٜ  فقتر 7

: ) موٚ بُّوٜ وادديْوٜ يكح ذم بًض أؿقافوف 7أن اإلمٚم زيـ افًٚبديـ 
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 .( ) ظؼون رجاًل حيبْٚ (

ٚصّٜ فِخالؾٜ وهل بٚفقؿوٝ ٍٕسوف ؽور ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادديْٜ مرـزًا وظ

ًٜ إػ افتّز  موـ افوداخؾ  وموـ  مقافٜٔ فف ؾ٘هنٚ وبُؾ تٖـٔد شتُقن ظرض

افسٓؾ ظذ مـ يريد أن يستٓدف اخلالؾوٜ أن جيْود اخلقٕوٜ فهوٚفح افَٔوٚم 

 6وهذا هق ظْٔف مٚ واجٓف افْبول   فيقرة واإلضٚحٜ بٚلُقمٜ افَٚئّٜبٚ

هيقد ادديْٜ  وافذيـ ـٕٚقا ئًنقن هبوٚ ذم حربف ضد ادؼـغ مـ دشٚئس 

 .فف ومل يُـ وٓؤهؿ

ًٚ  حٔٞ أن افٔٓقد  7بٚإلضٚؾٜ إػ أن اإلمٚم  ـٚن بّقؿػ أـير حرج

هؿ ظودٌو طوٚهر  وهوؿ ئًنوقن ذم ادديْوٜ بًّوز  ظوـ الٔوٚة ادًٔنؤٜ 

مراؿبٜ حترـٚنؿ  بْٔام هٗٓ، افذيـ  6فِّسِّغ  وفذا شَٓؾ ظذ افْبل 

ديْٜ هؿ هيددون أمـ افدوفٜ مـ افداخؾ  ؾٓؿ ُمّىًِقن ظذ أد  يَىْقن اد

  ـام يهًٛ متٔٔوزهؿ ومًرؾوٜ 7افتٍٚصٔؾ افٔقمٜٔ فتحرـٚت اإلمٚم ظع

افًدو ؾٔٓؿ مـ افهديؼ  ـام يسٓؾ بٞ اجلقاشٔس بٚدديْٜ مموٚ يسوٚظدهؿ 

 ظذ إشَٚضٓٚ مـ افداخؾ ؿبؾ ادقاجٓٚت افًسُريٜ مـ اخلٚرج.

ٓ تتقؾر ذم ادديْوٜ ادوقارد آؿتهوٚديٜ افووخّٜ   السبى الثولٌ:ـ 

وافتل تسٚظد ظذ تٖمغ احتٔٚجوٚت اجلٔوقش والٚمٔوٜ افًسوُريٜ درـوز 

ًٚ أهنٚ أرض صحراويٜ  فؤس هبوٚ أراٍض زراظٔوٜ توٗمـ  افدوفٜ  وخهقص

 ادٕٜٗ افالزمٜ  وٓ الرـٜ افتجٚريٜ افقاشًٜ وافتل يُّـ آظتامد ظِٔٓٚ.

مٚ َِْٕٚه مـ وصػ افنٔخ فِّْهوقر  حٔوٞ  هذاوأـز صٚهد ظذ  

                                                 
 .114ص  4ذح هنٟ افبالؽٜ: ابـ أيب الديد ادًتزيل  ج    (1)
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بوف زرع  وٓ  ؿٚ  فف دٚ أراد أن يهػ ادُٚن افذي خرج مْوف  ؿوٚ : فؤس

أي أن ادُوٚن افوذي خورج مْوف ٓ يسوتىٔع أن . دمٚرة واشوًٜ ٓضع  و

يتحّؾ مٕٜٗ اجلٔش  بٚإلضٚؾٜ إػ ظدم اشوتىٚظتف احتوقا، ـوؿ ـبور موـ 

 افرجٚ .

جلٔؾ اجلديد بٚدديْٜ ادْقرة مل يُـ ؿد اظتٚد الٔٚة أن ا السبى الرابع:ـ 

  بوؾ 7ظوع موٚم ٓٚ الروب افىٚحْٜ افتل خٚضٓٚ اإلافهًبٜ افتل تتىِب

اظتٚد ظذ حٔوٚة إموـ وافرخوٚ،  واظتّودوا ذم حٔوٚنؿ ظوذ إظىٔوٚت 

  حتوك 7ظع واهلبٚت افتل يٌد  هبٚ ظِٔٓؿ اخلٍِٚ، افذيـ شبَقا اإلمٚم 

ظِٔٓؿ افتخِص مـ أجقا، افدظٜ وافًؤش اهلْول،  إػ  أصبح مـ افهًٛ

أجقا، تتىِٛ افتوحٜٔ بٍٖٕسوٓؿ وافتًورض فِّهوٚظٛ وادنوٚ  افتول 

 تتىِبٓٚ الروب بٚفًٚدة.

ـٚن اإلشالم جديدًا ظذ افًرا   وـٕٚٝ افًٚدات  السبى اخلومس:ـ 

ٜ اجلٚهع ٓ تزا  تتحُؿ ذم روابىف وظالؿٚتف آجتامظٔوافتًهٛ افَبِٜٔ و

ًٚ ٓ   ذم داخِف وخٚرجف وـٕٚٝ الروب ؾٔف حمُقمٜ فزظام، افَبٚئؾ ظّقمو

 .فإليامن وافًَٔدة

وـٕٚٝ ادديْٜ أبًد ظـ ذفؽ وفق بنُؾ حمدود ؾُٚن مـ افسٓؾ ظوذ 

أظدا، اخلالؾٜ أن يستِّٔقا أهؾ افًرا  بٕٚمقا  وؽرهٚ  ظِاًم بوٖن افيَوؾ 

بٚفًرا   ؾ٘ن أصوبحٝ بٔود إـز فِحٚمٜٔ افًسُريٜ وآؿتهٚديٜ ـٕٚٝ 

ًٚ جدًا. ًٚ حرج  أظدائف ـًّٚويٜ وؽره ٕصبح مقؿػ افدوفٜ مقؿٍ

فذا ـٚن ٓبد مـ تدارك هذا إمور وادحٚؾيوٜ ظوذ هوذا ادرـوز بٔود 

ودوفتف  ثؿ اشتٌال  موقارده آؿتهوٚديٜ وـيٚؾوٜ ؿدراتوف  7اإلمٚم ظع 
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تقطٍٔٓوٚ فهوٚفح افًسُريٜ ذم افَوٚ، ظذ افٍتـ  وافًهٚة مـ افوقٓة  و

 إؿٚمٜ دوفٜ الؼ.

 الكْف٘ عاصن٘ لدّلتُ:اإلماو  اختٔازأضباب 

هذا مـ جٜٓ ظدم مالئّٜ ادديْٜ ادْقرة درـز اخلالؾٜ افًِقيٜ  أمٚ مـ 

 :أيت جٜٓ مالئّٜ افُقؾٜ فذفؽ ؾْذـر

ن افُقؾوٜ تًتوز أـوز حٚمٔوٜ ظسوُريٜ ذم ذفوؽ إ السـبى األول: ـ

ًٚ فُٚؾوٜ افٍتقحوٚت ( )ْودافقؿٝ  حتك شّٔٝ بُقؾٜ اجل   ؾُٕٚوٝ مْىَِو

 اإلشالمٜٔ بًدمٚ تؿ ؾتحٓٚ مـ ؿبؾ ابـ افًٚص.

ؾٚفُقؾٜ موـ أـيور اُدودن ظوددًا فِسوُٚن  حٔوٞ يوذـر الّوقي ذم 

أفوػ دار فًِورب موـ ربًٔوٜ  مخسوقنأن ظدد شُٚن افُقؾوٜ:  ( )مًجّف

ن أفووػ دار فسووٚئر افًوورب  وشووتٜ آٓف دار وؼورض  وأربًووٜ وظووووموو

 .( )فِّٔـ

إذن هذا افًدد ادٓق  مـ افسُٚن مَٚرٕٜ مع أي مديْٜ أخرى يًىول 

ًٚ فَْؾ ظٚصّٜ اخلالؾٜ هلٚ  حٔٞ بٚإلمُٚن تٖمغ افُّٜٔ افُٚؾٜٔ  ًٚ وجٔٓ شبب

 ًٚ مـ اجلٔقش دقاجٜٓ أي حتٍد مٓام ـٚن ـبرًا أو صٌرًا  شقاً، أـوٚن داخِٔو

                                                 
 .492ص  4ج فِحّقي  إير مًجؿ افبِدان:    (1)

 و ٕسخٜ إفُسؤٕٜ و. 1515ص  6ج  فِحّقي مًجؿ افبِدان:    (2)

دار موـ ربًٔوٜ    51.111فق مجًْٚ ظدد ُدور مديْٜ افُقؾوٜ بحسوٛ روايوٜ الّوقي     (3)

  ار.د 81.111دار فِّْٔٔغ  ؾٚفْتٔجٜ تُقن:  6111دار فسٚئر افًرب    24.111

أصخٚص  ؾٚفْتٔجٜ تُقن:  5   فُؾ بٔٝإرسة وإذا اؾسضْٚ أن مًد  ادتقشط ٕؾراد 

 صخص. 411.111أصخٚص    5×55.111
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ًٚ مـ افقٓة ادًزوفغ ـًّٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن  أم ـٚن ذ فوؽ اخلىور خٚرجٔو

ـسبص افروم افٍرصٜ فِْٔؾ مـ اإلشالم بًدمٚ طٓرت ظالمٚت إٓنَٚ  

 ؾٔام بْٔٓؿ.

ادديْٜ افَٚدرة ظذ متقيؾ افدوفٜ هل مديْٜ افُقؾٜ إن  السبى الثوين:ـ 

ًٚ  حٔٞ ُإٔنٖ هبٚ داٌر فِرز   وـٚن جيّع ذم هذه افدار متٚع ادَٚتِوٜ  اؿتهٚدي

ٚربٜ اؿتهٚديٜ  وؿد فًبٝ هذه افودار دورًا مٓواًم أوًٓ  ثؿ أصبحٝ دار مو

.ًٚ  ذم إًٕٚش افُقؾٜ اؿتهٚدي

وؿد أتَْٝ افُقؾٜ ظّؾ افهرؾٜ وٕيّتف ظوذ صوبف افبْوقك بٚفًٓود 

 .( ) افقاشىٜ افقحٔدة بغ ؾوٜ افٍرس وذهٛ افرومٚن . وـٕٚٝ هلالديٞ

ٜ افًرا  موـ افنوٚم بٚفْسوبٜ إفٔٓوٚ موـ َؿرب مْى السبى الثولٌ:ـ 

ًٚ أن مًٚويوٜ  ٜ شٚـْٔٓٚ وبُؾ شٓقفٜ ؽقايلجٚز  ؾبٚٓشتىٚظٜ ا خهقصو

 .مْٓؿ  وبٔده إمقا  افىٚئِٜجدًا  بـ أيب شٍٔٚن ؿريٛ

 :   يَوق ( ) ظْودمٚ شوٖففبٍْسوف جئوٛ أبوٚ أيوقب  7ظوع اإلموٚم 

أيقب  وفُـ افرجٚ  وإمقا  بٚفًرا   وأهوؾ افنوٚم  صدؿٝ يٚ أبٚ ) ..

ًٚ مْٓؿ.. هلؿ وثبٜ أحٛ أن أـقن ؿر   .(يب

ظْدمٚ اشتْهحف ظبداهلل بـ ظبٚس أن يقيل ضِحوٜ  7ويَق  اإلمٚم 

وحيوؽ  إن افًوراؿغ هبوام افرجوٚ   )كة  ؿوٚ  فوف: ووافزبر افُقؾٜ وافبو

رضبٚ ووإمقا   ومتك متُِٚ رؿٚب افْٚس يسوتّٔال افسؤٍف بوٚفىّع  ويو

                                                 
 .148  و147ص  راجع ـتٚب: تٚريخ افُقؾٜ  فِسٔد حسغ افزاؿل   (1)

 .143  وإخبٚر افىقا : فِديْقري  ص 268ص  2: ٓبـ أظيؿ  ج ذم افتٚريخ فٍتقحا   (2)
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 .( ) ( افؤًػ بٚفبال،  ويَقيٚ ظذ افَقي بٚفسِىٚن

أن مًٚويٜ ظْدمٚ ظِوؿ ابـ أيب الديد ادًتزيل ذم ذحف فِْٟٓ  يَْؾو

ـتٛ إػ افوزبر يىًّوف بٚخلالؾوٜ  ويرؽبوف 7بّبٚيًٜ ادديْٜ فإلمٚم ظع 

موـ مًٚويوٜ بوـ أيب افوزبر:  فًبداهلل أمر ادٗمْغكة: ) .. وبٚفُقؾٜ وافب

 ؾٖجوٚبقاشٍٔٚن. شالم ظِٔؽ أمٚ بًد  ؾو٘ع ؿود بٚيًوٝ فوؽ أهوؾ افنوٚم 

ٚ ٕؽ افُقؾٜ وافبكة ٓ يسبَؽ إفِٔٓٛ  ؾدوواشتقشَقا ـام يستقشؼ اجل

 .( ).. ( ابـ أيب ضٚفٛ  ؾٕ٘ف ٓ ر، بًد هذيـ ادكيـ 

مل يتخوذ مديْوٜ افُقؾوٜ ظٚصوّٜ 7وهُذا يتوح أن اإلموٚم ظوع 

ًٚ موردماًل   خلالؾتف إٓ ٓظتبٚرات إشساتٔجٜٔ وظسُريٜ ومل يُـ أمرًا ظٍقي

ديْٜ افُقؾوٜ هول أؾووؾ ادودن فتُوقن ظٚصوّٜ فِخالؾوٜ بؾ فرؤيتف أن م

 .اإلشالمٜٔ

  

                                                 
 .177ص  1  وحٔٚة اإلمٚم السـ: فَِرر  ج 52ص  2اإلمٚمٜ وافسٔٚشٜٔ: ج    (1)

 .231ص  1ذح هنٟ افبالؽٜ: ٓبـ أيب الديد  ج    (2)
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 الػصل الثوين:

 

 

 
 

ذم حمٚوفتووف إلظووٚدة افدوفووٜ  7إدوار افتوول خٚضووٓٚ اإلمووٚم ظووع 

ًٚ بوغ ٚ ردة ـٚن هل 6اإلشالمٜٔ إػ هنٟ افْبل  ؾًوؾ واشوًٜ  خهقصو

حوق  اإلموٚم مموـ    بْٔام متسؽ بًوٌض ؿٓٚئادْتًٍغ مـ ـبٚر افَقم ووجٓ

 بّْٓجف افذي ؿٚم بف إليامهنؿ إٔف هق الؼ وٓ ر، شقاه.

أن يٌور افقاؿوع موـ  7حيوٚو  اإلموٚم ظوع مل يُـ مـ افسٓؾ أن 

شٔام أن ـيرًا مـ إمقر ؿد أفٍٓٚ افُبٚر وتربك ظِٔٓٚ افهوٌٚر  ٓجذوره  

 ضقا  ؾسة اخلالؾٜ افتل تْٚوب ظِٔٓٚ أبوق بُور وظّور وظويامنـٚن ٕف إبؾ 

ًٚ ظـ افسٚحٜ افسٔٚشٜ  ؾٖضٚؾٝ إػ صًقبٜ تٌٔوره فِقاؿوع حجورًا ذم  مٌٔب

 ضريَف ٓ يَؾ ظـ مقاجٓتف خلهقمف وأظدائف.

هق افًْقان واشتبدافف بّٕٕٚقذج إميؾ فَِٔٚدة تٌٔره فِقاؿع افٍٚشد 

  وفُـ هذا افتٌٔر ـٍِوف افُيور 7إصِح دجّؾ مٚ ؿٚم بف اإلمٚم ظع 

  إفٔف ٕتٚئٟ ـٕٚٝ هل ادتقؿًٜ ديؾ هذا افتهٚدم  بغ موـ مـ ادًٕٚٚة  وشٚ

 يىِٛ الؼ وبغ مـ يىِٛ افدٕٔٚ ومِذانٚ بٌوٛ اهلل ومًهٔتف.

 



58 

 

ظْٓوٚ بًوض  ٟوٓ صُؾ بٖن ميؾ هذه افسٔٚشٜ الٚزمٜ وإصِٜٔ ٕوت

 ردود إؾًٚ  وافْتٚئٟ ادتبٚيْٜ وشط ادجتّع اإلشالمل إٓذاك  مْٓٚ:

 ص مً دّلتُ:ٍسّب ارتْى٘ ّاللصْ

ًٚ فُؾ مـ مل يتحّؾ مرارة الؼ ظذ  أوجد مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن حهْ

  وـٖٕف يستَقي ببٚضِف هبؿ ظذ اإلموٚم  بٔوْام ـٕٚوٝ 7يدي اإلمٚم ظع 

ؿ مل هيربوقا موـ إذ إهنوظودم ادبوٚٓة   إزا،هؿ هل 7ردة ؾًؾ اإلمٚم ظع 

 بٚضؾ ومل يرـْقا إػ ظد .

مْف إػ وافٔف شٓؾ بوـ حْٔوػ  وؿود  ذم رشٚفٜ 7يَق  اإلمٚم ظع 

 بٌِف أن أظدادًا مـ أهؾ ادديْٜ هربقا إػ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن بٚفنٚم: 

تٖشػ  ؾال  أمٚ بًد ؾَد بٌِْل أن رجٚٓ ممـ ؿبِؽ يتسِِقن إػ مًٚويٜ )

ؾٍُك هلؿ ؽٔٚ وفوؽ   ظذ مٚ يٍقتؽ مـ ظددهؿ ويذهٛ ظْؽ مـ مددهؿ

وإٕوام   الؼ وإيوٚظٓؿ إػ افًّك واجلٓؾمْٓؿ صٚؾٔٚ ؾرارهؿ مـ اهلدى و

وشوًّقه  هؿ أهؾ دٕٔٚ مَبِقن ظِٔٓٚ ومٓىًقن إفٔٓٚ ؿد ظرؾقا افًود  ورأوه

ووظقه وظِّقا أن افْٚس ظْدٕٚ ذم الؼ أشقة ؾٓربقا إػ إثرة ؾبًودا هلوؿ 

ٕٚ فْىّوع ذم هوذا إوشحَٚ إهنؿ واهلل مل يٍْروا مـ جقر ومل يِحَقا بًد  و

 .( )(  صٚ، اهلل وافسالم اهلل فْٚ صًبف ويسٓؾ فْٚ حزٕف  إنأن يذفؾ  إمر

 

 

                                                 
 .71هنٟ افبالؽٜ: افُتٚب رؿؿ    (1)
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o :ٍٗسّب مصكل٘ بً ٍبري 

و وهق ممـ َٕؿ ظذ اإلمٚم مـ بْل ٕٚجٜٔ ظْد خروج اخلريٝ بـ راصد 

إثر افتحُٔؿ بهٍغ يٍسد ذم إرض  وأخذوا ينًٔقن افرظوٛ  7 ظع

اخلريوٝ  ؾبًٞ إفٔٓؿ اإلمٚم ؾرؿوٜ موـ جٔنوف فَتوٚ   وافٍسٚد بغ افْٚس

وظهٚبتف ؾٖدرـتٓؿ ذم شٔػ افبحر بٍٚرس ؾَتؾ اخلريٝ وؿتؾ موـ مًوف  

ٕسٚ، وصبٔٚن  وـٕٚقا مخسامئٜ أشر  ؾٚرتًٍٝ  قا مْٓؿ مـوشبقا مـ أدرـ

أصقانؿ بٚفبُٚ، واشتٌٚثقا بّهَِٜ ؾر َّ هلؿ  ؾٚصساهؿ موـ مًَوؾ ؿٚئود 

ؿ  بخّسامئٜ أفػ درهؿ ثؿ أظوتَٓؿ  وأدى ثِوٞ ثّوْٓ 7جٔش اإلمٚم 

واصٓد ظذ ٍٕسف بٚفبٚؿل  ثؿ امتْع ظـ أدائف  ودٚ ثَِٝ ظِٔف ادىٚفبٜ هرب 

 .( ) إػ مًٚويٜ

o :ٍسّب الكعكاع بً غْز 

مـ افِهقص اهلٚربغ افًََٚع وايل مٔسوٚن  ؿوبض ظوذ بٔوٝ ادوٚ  

أضِوع ظوذ ذفوؽ  أخوذ  7فسؾف ومِّذاتف  وحغ ظِوؿ أن اإلموٚم ظوع 

فوص أصوبح موـ أهداؾوف رسؿوٜ أموقا  إمقا  وذهٛ إػ مًٚويٜ  ؾُؾ 

 .( ) افْٚس واهلروب إػ مًٚويٜ

 

                                                 
 .186ص  1ج  ٓبـ ـير  افبدايٜ وافْٓٚيٜ:إير    (1)

ُر  سوشوتًِّٝ افًََوٚع بوـ صوقر ظوذ ـ: تسٖفقع ادٚ  ؟! وؿد ا7 ؿٚ  اإلمٚم ظع   (2)

.  إيور افٌوٚرات: ؾٖصد  امرأة بامئٜ أفػ درهؿ  وايؿ اهلل فق ـٚن ـٍقًا مٚ أصدؿٓٚ ذفؽ

 .533ص  2فِيٍَل: ج 
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o :ٌٍسّب اليعناٌ بً العذال 

ًٚ ب بٔٝ ادسِّغ رس  افًْامن بـ افًجالن مٚ  ٚفبحريـ  وـوٚن وافٔو

  ( )هيَرظف وهيددـتٛ إفٔف  7ؾِام ظِؿ اإلمٚم ظع   مـ ؿبؾ اإلمٚم ظِٔٓٚ

ّٕف ؿد ظَ افؾِاّم جٚ،ه  ِام  لوؼ بًّٚويوٜ بوـ أيب فرسؿتف ب ؿَ ِِ ُتٚب  وظرف أ

 .شٍٔٚن

وافتحوؼ  7ومـ ادالحظ أن ـؾ مـ هرب مـ دوفوٜ اإلموٚم ظوع 

 أمقر: ذمبًّٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ينسك مع ؽره 

مـ أخذ موٚ فؤس حوؼ فوف  7مًْف اإلمٚم ظع  ادٚ   ؾ٘ذا ضِٛ .1

ًٚ ؾٔف.  هرب إػ ظدوه ضًّ

هورب  7ظوع ـنوٍف اإلموٚم  ٘ذاؾو  بٔٝ موٚ  ادسوِّغ رس  .2

 دًٚويٜ.

 7خوٚف أن يَؤؿ اإلموٚم ٘ذا ظذ حد مـ حودود اهلل  ؾو اجلرأة .3

 .دًٚويٜ افَهٚص افًٚد  هرب

إمٚ ٕهنٚ ٓ تِتَل ومهٚلف ومُٚشبف  7ـره خالؾٜ اإلمٚم ظع  .4

ًٜ ظذ اإلمٚم ظع  افدٕٔقيٜ  أو ٕٕف حيّؾ ذم ضٔٚت ؿِبف ـرهٚ وَّٕ

 .6ة افْبل ثر وتره أحد أؿٚربف ذم حروبف أيٚم حٔٚإ 7

                                                 
ّٕف مـ اشتٓٚن بٕٚمٕٜٚ ورؽٛ ذم اخلٕٜٔٚ   ;أّمٚ بًد ) :ذم ـتٚبف إفٔف 7 اإلمٚم ظع يَق    (1) ؾ٘

ظِٔوف بًوُد أمور وأبَوك وأصوَك  ف ذم افدٕٔٚ  وموٚ ُينوٍلومل يّْزه ٍٕسف وديْف  أخّؾ بٍْس

ـّ بؽ  وراجع   وأضق .  ؾِخػ اهلل ّٕؽ مـ ظنرة ذات صالح  ؾُـ ظْد صٚفح افي ! إ

ـّ رأيل ؾٔؽ  واشتْيػ خراجوؽ  ثوّؿ اـتوٛ إيّل  ًٚ مٚ بٌِْل ظْؽ  وٓ تَِب َّ إن ـٚن ح

 .153ص  4ٚع  ج (. مهبٚح افبالؽٜ: فِّرجٓفٖٔتٔؽ رأيل وأمري  إن صٚ، اهلل 
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 املْادَات العطكسٓ٘:

 ـٕٚٝ ممٚ أخوز بوف 7ظع ادقاجٓٚت وادًٚرك افتل خٚضٓٚ اإلمٚم 

ًٜ س 6افْبوول  ذم مْووز  ُأّم ـووٚن  6رشووق  اهلل أن   ؾَوود روي احوو

 واهلل  : يوٚ ُأّم شوِّٜ  هوذا6  ؾَوٚ  رشوق  اهلل 7 شِّٜ  ؾجٚ، ظع

 . ( )غ بًديؿٚتؾ افَٚشىغ وافْٚـيغ وادٚرؿ و وينر إػ ظع و

ادًٚرك افيالث ) اجلّؾ / صٍغ / افْٓروان ( تًتز مـ أـز ادًٚرك 

 آٓف مْٓؿ وجرح آٓفخالهلٚ ؿتؾ افتل خٚضٓٚ ادسِّقن ضد بًوٓؿ  

  .7حُقمٜ اإلمٚم ظع اشتَرار إثر افُبر ظذ  فف   ممٚ ـٚننوآخر

ٚ الديٞ ظـ هذه ادًوٚرك بتٍٚصؤِٓٚ حيتوٚج إػ مٗفوػ خوٚص  دو

شوٖحٚو  ذا ف  يوّفحتتقيف مـ تٍٚصٔؾ ٓ يُّـ هلذا افبحٞ ادختك أن 

ًٚ وبنُؾ خمتك  ومـ أراد آضوالع  أن أمر ظذ تِؽ ادًٚرك مرورًا رسيً

 .ادختهٜراجع افُتٛ افتٚرزٜٔ ؾِ تٍهٔالً 

o ) معسك٘ الياكجني ) ادتنل( ): 

  ( )زبر بـ افًقامديِٞ: افأضالع اأبىٚ  افروايٜ ذم هذه ادًرـٜ ثالثٜ 

                                                 
وؿود  . 263ص  2  ومٔوزان آظتودا : فِوذهبل  ج 154ص  6إير ـْوز افًواّم : ج    (1)

 ادًْك.هذا وردت روايٚت ـيرة بٍْس 

تؿ َٕؾ أحداث هذه ادًرـٜ وبٚؿل ادًٚرك بًد اختهٚرهٚ مـ ـتٚب: اإلموٚم ظوع شورة    (2)

 وتٚريخ  مـ إصدارات مرـز افرشٚفٜ.

  مـ إوائؾ افذيـ دخِوقا اإلشوالم  وـوٚن 6بـ افًقام ابـ صٍٜٔ ظّٜ افْبل افزبر    (3)

بْوًٚ، ظوذ  7مـ افهحٚبٜ ادنٚرـغ ؽزوات افْبل  وذم افسٍَٜٔ وؿػ مع اإلمٚم ظوع 

  ىك مٚفف وروحف ذم هذا افىريوؼ  ؾٖبٌووف رجوٚٓت ووأظ 6وصٜٔ رشق  اهلل 
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 .6بْٝ أيب بُر زوج افْبل  ( )   وافسٔدة ظٚئنٜ( )وضِحٜ بـ ظبٔداهلل

مًرـٜ اجلّؾ مـ ادًٚرك افتل صوُِٝ افِبْوٜ إوػ ٕٓنوَٚ  تًتز 

بًض مـ ـٕٚٝ هلؿ آشتٍٚدة ادبٚذة ذم ظٓد اخلٍِٔوٜ افيٚفوٞ ظويامن بوـ 

طْوقه  7ظع اإلمٚم مر إ  ؾِام ويل مـ إمقا  واؿتىٚع إرايض ظٍٚن

شُٔقن ـًيامن ذم تٍؤِف هلؿ وإظىٚئف إمقا  حسوبام تنوتٓل إٍٔسوٓؿ  

ؾِام وجدوا إمر ظذ ؽر مٚ ينتٓقن أطٓروا افقٓ، وأبىْقا افٌودر حتوك 

 حٕٚٝ شٚظٜ ادًرـٜ.

                                                                                                    
  ٚب دجِس افنقرى افسداد.افسٍَٜٔ ادنٓقريـ إٓذاك  رصحف ظّر بـ اخلى 

إٔجٛ ابْف ظبداهلل افذي ٕنٖ ذم حوـ خٚفتف ظٚئنٜ ؾربتف ظذ مٚ ـٕٚٝ ظِٔف موـ بٌوض 

. أصوبح 7  ؾزاد تٖثره ظذ أبٔف افزبر وبدأ تراجًف ظـ ٕكوة اإلموٚم 7اإلمٚم ظع 

ًٚ بًدمٚ أؽد  ظِٔف اخلٍِٚ، افيالثٜ أمقآً ضٚئِٜ ـل يْكوف ظوـ ٕ كوة مـ ادسؾغ مٚفٔ

 .7اإلمٚم ظع 

ؼيـ وؼة ادبووضِحٜ بغ ظبٔد اهلل مـ ادٓٚجريـ إوائؾ  وَيًده أبْوٚ، افسوْٜ أحود افًو   (1)

ًٚ  ظده بًض ادٗرخغ ضوّـ موـ ؾور ذم مًرـوٜ بودر وأحود  بٚجلْٜ  ـٚن تٚجرًا مًروؾ

ّور وخٔز وحْغ  ؾُٚن ذم زمرة افٍٚريـ ادتَٚظسغ. وـٚن اخلٍِٚ، افيالثٜ أبوق بُور وظ

ّٜٔ  ؾٚمتودت ظَْوف  وظيامن حيسمقٕف ـيرًا  اختٚره ظّر بـ اخلىٚب ذم افنقرى افسداشو

 ـيرًا فِتىِع إػ اخلالؾٜ مع افزبر بـ افًقام.

ظٚئنٜ بْٝ أيب بُر بـ أيب ؿحٚؾٜ  وأمٓٚ أم رومٚن بْٝ ظّر ابـ ظٚمر  تزوجٓٚ رشوق     (2)

  ودخؾ هبٚ بٚدديْٜ  وتوقذم ظْٓوٚ بُّٜ ؿبؾ اهلجرة بسْتغ وؿٔؾ بيالث شْغ 6اهلل 

  وهل ابْٜ ثامع ظؼة شْٜ.

بٚخلهقص  ودٚ بٌِٓٚ اشتنٓٚده متيِٝ  7ظرف ظْٓٚ مقؿٍٓٚ افًدائل ضد اإلمٚم ظع 

ِّلببٔٝ افهحٚيب  ًٚ:        راصد بـ ظبداهلل افسُّ  ؾرح

ًٚ بٚإليوٚب ادس ؾٖفَٝ ظهٚهٚ واشتَر هبٚ افْقى                وٚؾرـام ؿر ظٔوْ

فِٓجرة. ودؾْٝ موـ فِٔتٓوٚ بوٚفبَٔع وصوذ  58وؿٔؾ  57تقؾٔٝ افسٔدة ظٚئنٜ ذم شْٜ 

 ظِٔٓٚ أبق هريرة.
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   :أضباب خسّج طلخ٘ ّالصبري ّالطٔدٗ عاٜػ٘

افسؤدة  ػ واحودة  وَّتتِوتُٚد تُقن أشبٚب خروج ضِحٜ وافزبر

ًٚ ظْٓام  وإن اصسك ظٚئنٜ ًٚ بسٔى   ويُّْْٚ ضد اإلمٚم ذم الِّٜافيالثٜ  صٔئ

 أن ٕجّؾ أشبٚب خروج ضِحٜ وافزبر بٚٔيت:

o :ٛمطاّاتَنا بالعطا 

ذم أو  أيوٚم أموقا  بٔوٝ ادوٚ  بٚفسوقيٜ  7حغ ؿسؿ اإلمٚم ظوع 

ىِحوٜ وافوزبر ـ خالؾتف وحُّف امتْوع يقمئوذ بًوض رجوٚٓت ؿوريش

وؽورهؿ ظوـ داهلل بـ ظّر وشًٔد بوـ افًوٚص وموروان بوـ الُوؿ وظب

ًٚ ظذ مبدأ ادسٚواة افتل إتٓجٓٚ اإلمٚم.  اشتالم أمقاهلؿ احتجٚج

ـٕٚٝ الجٜ افتل يستْد إفٔٓٚ هٗٓ، أن اخلٍِٜٔ ظّر وظيامن مل يُقٕوٚ 

يًىقهنؿ بٚفسقيٜ مع بٚؿل ادسِّغ  بؾ ـوٕٚقا يٍووِقهنؿ ظّوـ شوقاهؿ 

 .( )ِٓؿ هق ـذفؽ  ؾٖبك اإلمٚم ذفؽوٓبد أن يٍو

o مً بٔت مال املطلنني: ميعَنا عً أخر املال 

شقاهؿ  ـفىِحٜ وافزبر ذم ضِٛ متٔزهؿ ظّ 7بًد رد اإلمٚم ظع 

دظٔوٚ افنودة  امـ ادسِّغ بًىٚ، ـبر وـام هل شْٜ اخلٍِٜٔ ظّر وظيامن  

                                                 
جٚ، ضِحٜ وافزبر إػ اإلمٚم وـٚن ذم أرض يًّؾ هبٚ  ؾَٚٓ فف: فْوٚ ؿرابوٜ موـ ٕبول اهلل     (1)

  ـوٕٚقا وشٚبَٜ جٓٚد  وإٕؽ أظىٔتْٚ بٚفسقيٜ ومل يُـ ظّر وٓ ظيامن يًىقْٕوٚ بٚفسوقيٜ

يٍوِقْٕٚ ظذ ؽرٕٚ. ؾَٚ  اإلمٚم: ؾٓذا ؿسؿ أيب بُر  وإٓ تدظقا أبٚ بُر وؽوره  وهوذا 

ـتٚب اهلل ؾٕٚيروا مٚ فُؿ مـ حؼ ؾخذوه. ؾق اهلل مٚ إٔٚ ذم هذا ادٚ  وأجوري إٓ مْزفوٜ 

 بتكف. 187ص  1شقا،. إير ـتٚب افروإدي: اخلرائٟ واجلرائح  ج 
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ؾَوٚٓ: يوٚ غ  مـ بٔٝ مٚ  ادسوِّوجٚ،ا اإلمٚم يىِبٕٚف أن يًىٔٓؿ أمقآً 

أمر ادٗمْغ  ؿد ظرؾٝ حٚ  هذه إزمْٜ ومٚ ٕحـ ؾٔف موـ افنودة  وؿود 

 ًٚ ًٚ ظِْٔٚبف تهِح جئْٚك فتدؾع إفْٔٚ صٔئ  . أحقافْٚ  وَٕيض بف حَقؿ

شبحٚن ؾٖبك اإلمٚم إٓ أن يًىٔٓام مـ مٚفف اخلٚص ؾرؾوٚ  ؾَٚ  هلام: 

ؾو٘ن صوئتام   وأموغ هلوؿاهلل وأي يد يل ذم بٔٝ مٚ  ادسِّغ وإٔٚ خوٚزهنؿ 

وؿود يئسوٚ موـ  ٕكؾٚ ظْوفٚؾ .رؿٔتام ادْز وشٖفتام ذفؽ مـ افْٚس مٚ صئتام

 . ( )بٔٝ ادٚ 

o ميصب ّالٓ٘ إحدٚ األقالٔه اإلضالمٔ٘: طنعَنا يف 

بًد افبًٜٔ بّٖيٚم  ؾَوٚٓ فوف: يوٚ أمور  7جٚ، افزبر وضِحٜ إػ ظع  

ِّٓٚ  وظِّٝ رأي ادٗمْغ  ؿد رأيٝ مٚ ـّْٚ ؾٔف مـ اجلٍقة  ذم وٓيٜ ظيامن ـ

ّٜٔ  وؿد وّٓك اهلل اخلالؾٜ مـ بًده  ؾقّفْٚ بًض أظامفؽ !  ظيامن ذم بْل ُأم

واظِام أّع ٓ ُأذك   ؾَٚ  هلام: أرضٔٚ بَسؿ اهلل فُام  حّتك أرى رأيل

 ذم أمٕٚتل إّٓ مـ أرىض بديْف وأمٕٚتف مـ أصحٚيب  ومـ ؿد ظرؾٝ دخِٔتف.

ران ذم ـٍٜٔٔ اخلروجمْف د دخِٓام افٖٔسؾٕٚكؾٚ ظْف وؿ ُّ  . ( )ظِٔف   ؾجًال يٍ

 

 

 

                                                 
 .88ٍٔد: ص اجلّؾ: افنٔخ اد   (1)

 .138ص  8و ج   231ص  1ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد  ج    (2)
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 :7ظٚئنٜ ظذ اإلمٚم ظع  ةأمٚ أشبٚب خروج افسٔد

o  ٕ7بػطَا الكدٓه لإلماو عل: 

شوٖفف  افسبٛ ذم إجٚبتف ٕحد أصحٚبف ظْدمٚ هذا 7خلص اإلمٚم ظع 

: وافنَٚ   ؾَوٚ  ظـ شبٛ بٌض افسٔدة ظٚئنٜ فف  حتك بِغ حد اخلالف

هبوٚ  إفٔٓوٚ وفُّْٓوٚ دمّرموٝ شٖذـر أصٔٚ، حَدنٚ ظعَّ فٔس ذم واحد مْٓٚ ذٕٛ

أحدهٚ تٍؤؾ رشق  اهلل يل ظذ أبٔٓٚ  وتَديّف إّيٚي ذم مقاضـ اخلر   ظعَّ 

 .ظِٔف  ؾُٕٚٝ توىٌـ ذفؽ ويهًٛ ظِٔٓٚ وتًرؾف مْف ؾتتبع رأيف ؾٔف

 أبٔٓٚ وبغ ظّور بوـ اخلىوٚب  وثٕٚٔٓٚ ّدٚ آخك بغ أصحٚبف آخك بغ

صِقات اهلل ظِٔف بسّد  وثٚفيٓٚ أوص  واختّهْل بٚخّقتف ؾٌِظ ذفؽ ظِٔٓٚ

أبقاب ـٕٚٝ ذم ادسوجد جلّٔوع أصوحٚبف إّٓ بوٚيب  ؾِواّم شوّد بوٚب أبٔٓوٚ 

ِّؿ ذم ذفوؽ بًوض أهِوف  ؾَوٚ  ًٚ ذم ادسجد تُ  وصٚحبف وترك بٚيب مٍتقح

بُؿ وؾتحٝ بٚب ظع بؾ اهلل ظّز وجّؾ مٚ إٔٚ شددت أبقا :صِقات اهلل ظِٔف

ِّؿ ذم أهِوف  شّد أبقابُؿ وؾتح بٚبف. ؾٌوٛ فذفؽ أبق بُر وظيؿ ظِٔف وتُ

 .بق، شًّتف مْف ابْتف ؾٚضىٌْتف ظعَّ 

وـٚن رشق  اهلل أظىك أبٚهٚ افرايٜ يقم خٔز وأمره أن ٓ يرجع حّتوك 

ر بـ اخلّىوٚب يٍتح أو يَتؾ  ؾِؿ يِبٞ فذفؽ واهنزم ؾٖظىٚهٚ  ذم افٌد ظّ

وأمره بّيؾ مٚ أمر صٚحبف ؾٚهنزم ومل يِبٞ  ؾسٚ، رشق  اهلل ذفؽ وؿٚ  هلؿ 

ّٛ اهلل ورشقفف وحيّبف اهلل ورشقفف  ًٚ: ٕظىّغ افرايٜ ؽدًا رجال حي طٚهرًا مًِْ

ـّرار ؽر ؾّرار ٓ يرجع حّتك يٍتح اهلل ظوذ يوده ؾٖظىوٚع افرايوٜ ؾهوزت 

أبٚهٚ وأحزٕوف ؾٚضوٌْتف ظوعَّ وموٚيل إفٔوف  حّتك ؾتح اهلل ظذ يدي ؾٌّؿ ذفؽ

  ذٕٛ ذم ذفؽ ؾحَدت لَد أبٔٓٚ.
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افًٓد  يْبذأبٚهٚ فّٔٗدي شقرة برا،ة وأمره أن  6 وبًٞ رشق  اهلل

ّٔف أن يرّده ويٖخذ أيٚت  فِّؼـغ ؾّٙ حّتك إحرف  ؾٖوحك اهلل إػ ٕب

ِّّٓٚ إيّل  ؾًرف أبٚهٚ ب٘ذن اهلل ظزّ  حك اهلل ظّزوجوّؾ وجّؾ وـٚن ؾٔام أو ؾٔس

إفٔف ٓ يوّٗدي ظْوؽ إّٓ رجوؾ مْوؽ وـْوٝ موـ رشوق  اهلل وـوٚن مّْول 

ًٚ و ؾٚضٌىـ  تبًتف ظٚئنٜ ذم رأيف.افذفؽ ظعَّ أيو

صوْآن افرضوائر   وتنوْٖهٚوـٕٚٝ ظٚئنٜ متَٝ خدجيٜ بْٝ خقيِد  

ؾٔيَوؾ ذفوؽ ظِٔٓوٚ  وتًوّدى  6وـٕٚٝ تًرف مُٚهنٚ مـ رشق  اهلل 

ٜ  ؾتَّتْل ومتَٝ ؾٚضّٜ وخدجيٜ  وهذا مًوروف ذم مَتٓٚ إػ ابْتٓٚ ؾٚضّ

 .( )افرضائر

o ٛ6مع غريٍا مً شّدات الييب  مطاّاتَا بالعطا: 

بـ اخلىوٚب ثوالث ٕسوقة موـ زوجوٚت افْبول فَد مٔز اخلٍِٜٔ ظّر 

ثْك ظوؼ أفػ درهوؿ  وهوـ: ظٚئنوٜ بْوٝ أيب بُور ٚظـ بَٔتٓـ ب6

ىك بٚؿل افزوجٚت ظؼوة وحٍهٜ ابْتف وأم حبٔبٜ بْٝ أيب شٍٔٚن  بْٔام أظ

 ريٜ وصٍٜٔ إذ ؾرض هلام شتٜ آٓف درهؿ ؾَط.يآٓف درهؿ ؽر جق

  بنوُؾ دؿٔوؼاخلٍِٜٔ ظويامن ظذ ؽوبٓٚ هذه ادٔزة هل افسبٛ ورا، 

  :حٔٞ ـٕٚٝ ظذ وئٚم مًف حتك مًْٓٚ مـ أمريـ

  وأخور إساره ظوذ ( ) 6إو  مًْٓٚ مـ مراث افْبل إمر 

                                                 
 .425وص  419  وص 219  - 218اجلّؾ: فِنٔخ ادٍٔد  ص    (1)

أن افسٔدة ظٚئنٜ ) جٚ،ت إػ اخلٍِٜٔ  : 121 - 121يَْؾ ادرٕدي ذم جمّع افْقريـ: ص    (2)

ًٚ ذم افُتوٚب  ظيامن ؾَٚفٝ: أظىْل مٚ ـٚن يًىْٔل أيب وظّر. ؿٚ   ٓ أجد فف مقضوً
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  .( )ي ظْٔف هلٚ ظّر بـ اخلىٚبَّتٍٔض ظىٚئٓٚ افذ

إلموٚم فظويامن وِخٍِٜٔ ظٚئنٜ ف ةبًض افسٔدؾٔف اصسك  افسبٛهذا 

 .ذم ذات افقؿ7ٝظع 

 أحداخ املعسك٘:

 ٝٔ ّك افسؤدة ظٚئنوٜ  ( ؿٚئدة اجلٔش) بذفؽ ٕنَّ ) مًرـٜ اجلّؾ ( ُش

ِٝ رـقب اجلّؾ ظذ افبٌٚ  والّر  وـٕٚٝ افقؿًٜ خٚرج افبكوة   ؾوَّ

ًٚ  وظسُر وظسُر اإلمٚم ظوـٚن   .ظٚئنٜ ثالثغ أفًٍٚ افسٔدة ؼيـ أفٍ

ؾحّوؾ  7أمره اإلمٚم ظع إذ أوَّ  ؿتٔؾ يقمئٍذ مسِؿ اجلُْٓل  وـٚن 

توؾ َُ ًٚ ؾىٚف بف ظذ افَقم يدظقهؿ إػ ـتوٚب اهلل ؾ ظسوُر  ٚهؾرمو  مهحٍ

ظوع ثؿَّ أخذ أصحٚب اجلّؾ يرمقن ظسوُر اإلموٚم اجلّؾ بسٍٓٚم ؾَتِقه  

بٚ  حتك ُؿتؾ مْٓؿ مجٚظٜ  ؾَٚ  أصحٚب اإلمٚم: ظَرتْٚ شٓٚمٓؿ  بٚفْ 7

 وهذه افَتذ بغ يديؽ.

ٍَّغ ووتَٚبؾ افٍريَٚن فَِتٚ   ؾخرج افزبر  خورج وضِحٜ بوغ افهو

                                                                                                    
  ٓذم افسْٜ  وفُـ ـٚن أبقك وظّر يًىٕٔٚؽ ظوـ ضٔبوٜ إٍٔسوٓام وإٔوٚ ٓ أؾًوؾ.   و

ؿٚفٝ ؾٖظىْل مراثل مـ رشق  اهلل. ؿٚ : أومل دمئ ؾٚضّٜ تىِٛ مراثٓٚ مـ رشق  اهلل 

ؾنٓدت إٔٝ ومٚفؽ بـ أوس افبكي أن افْبل ٓ يقرث وأبىِٝ حؼ ؾٚضّٜ  وجئٝ 

 بْٔف ٓ أؾًؾ (. تىِ

ؾُٕٚٝ افسٔدة ظٚئنٜ إذا خرج اخلٍِٜٔ ظيامن إػ افهوالة أخرجوٝ ؿّؤص رشوق  اهلل 

 وتْٚدي: هذا ؿّٔص رشق  اهلل مل يبؾ وؿد ؽر ظيامن شْتف  اؿتِقا ًٕياًل ؿتؾ اهلل ًٕيال.

ّٕف    إٔف: ) ـٚن بغ ظيامن وظٚئنٜ مْٚؾرة  وذفؽ132ص  2يذـر افًَٔقيب ذم تٚرزف: ج    (1) أ

 َّٕهٓٚ ممّٚ ـٚن يًىٔٓٚ ظّر بـ اخلىٚب  وصّرهٚ أشقة ؽرهٚ مـ ٕسٚ، رشق  اهلل (.
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وؿ  7 إفٔٓام اإلمٚم ظع ؾوذـرمهٚ بوٚٔخرة   حتك اختٍِوٝ أظْوٚ  دواهبك

ظْوف وؿود ظوزم  ٕوكؾٚٚوظئؿ مٚ يَسؾقٕف بحَف وبحؼ دمٚ، ادسِّغ  ؾ

مجًٝ بغ هذيـ افٌوٚريـ  حتوك  افزبر ظذ افرجقع  ؾَٚ  فف ابْف ظبداهلل:

د بًووٓؿ فوبًض أردت أن توسـٓؿ وتوذهٛ ؟! فَُّْوؽ خنؤٝ  إذا حدَّ

ٌٜ إٔجوٚد  وأنَّ حتتٓوٚ ادوقت  ٚ حتِّٓٚ ؾتٔو رايٚت ابـ أيب ضٚفٛ  وظِّٝ أهنَّ

ُٝ أ ؾجبْٝ ! إمحر  ر ظـ ؾٖؽوبف ذفؽ  وؿٚ : إعك حٍِ ٍك ٓ ُأؿٚتِف. ؿٚ : ـ

 ئّْؽ  وؿٚتِف.

واحتدمٝ ادًرـٜ بغ افٍريَغ  وتَٚتِقا ؿتًٚٓ مل ينٓد تٚريخ افبكة 

  مل يوَر شوقى افٌوزة وتْوٚثر افورؤوس ظوذ هوذاأصدَّ مْف  واشتّرَّ الٚ  

  وإيدي  ؾتتٓٚوى أجسٚد ادسِّغ ظذ إرض.

مـ ـال افىرؾغ  وظِوؿ أنَّ  هذا ادقؿػ افرهٔٛ 7ودَّٚ رأى اإلمٚم 

ًٚ ظذ ؿقائّف  ارصَقا )  :صٚح بجٔنفادًرـٜ ٓ تْتٓل أبدًا مٚدام اجلّؾ واؿٍ

وٓ يوزا  افسؤػ ؿوٚئاًم حتوك   اجلّؾ بٚفْبؾ  واظَروه وإٓ ؾْٔٝ افًرب

  .( هيقي هذا افبًر إػ إرض

ؾَىًقا ؿقائّف  ُثؿَّ ضبقا ظجز اجلّؾ بٚفسٔػ  ؾٓوقى إػ إرض 

ًٚ مل ُيسّع بٖصدك مْفظو ؾتٍرَّ  مـ ـٚن حقفوف ـوٚجلراد ادبيوقث    َّٟ ظجٔج

وإتٓوٝ ادًرـوٜ هبزيّوٜ  وبَٔٝ ؿٚئدة ادًرـٜ فقحدهٚ ذم مٔدان الرب !

ديـ مـ أصحٚب اجلّؾ.  ادتّرك

ٚ اإلمٚم  ؾَد هٚفف مقؿوػ ادسوِّغ مْوف  حتوك شوٚؿٓؿ هوذا  7أمَّ

د ظذ الؼك إػ مي ؾ هذا ادهر  ؾقؿوػ بوغ ؿوتاله وؿوتذ افًهٔٚن وافتّرُّ

ديـ  حتٔط بف هٚفٜ افَِؼ وافتّزُّ  ؾَٚ : ُٝ إٍٔول  ادتّرك هذه ؿريٌش  َجوَدْظ



69 

 

 ًٚ رـؿ ظضَّ افسٔقف  وـْتؿ أحوداث مٝ إفُٔؿ ُأحذك ُٝ ٍٕز  فَد تَدَّ وصٍٔ

ٓ ظِؿ فُؿ بام ترون  وفَُّْف الَغ  وشق، ادكع  ؾٖظقذ بوٚهلل موـ شوق، 

 ادكع ؟

ٍٕرًا أن حيِّقا هقدج ظٚئنٜ مـ بوغ افَوتذ   7أمر اإلمٚم ظع  ثؿَّ 

ًٜ  وؿٚ : د بـ أيب بُر أن يرضب ظِٔٓٚ ُؿبَّ َّّ إير هؾ وصوؾ  وأمر أخٚهٚ حم

ؿٚ :  هقدجٓٚ  ؾَٚفٝ: مـ إٔٝ ؟ ؾٖدخؾ رأشف ذم إفٔٓٚ ر، مـ جراحٜ ؟

ّود هلل ال :ؿٚفٝ ؿٚ : ًٕؿ. .( ) ؿٚفٝ: ابـ اخلئًّٜ ؟ أبٌض أهِؽ إفٔؽ.

  .افذي ظٚؾٚك

د بـ أيب بُر افبكة  ذم دار صؤٍٜ  َّّ ؾِامَّ ـٚن افِٔؾ أدخِٓٚ أخقهٚ حم

 رايوٚنؿ حتوك افبكة ؾبٚيًف أهِٓٚ ظذ 7بْٝ الٚرث  ثؿَّ دخؾ اإلمٚم 

ز اإلمٚم ظع   اجلرحك وادستٖمْٜ َّٓ ظٚئنٜ بُؾك مٚ يْبٌول افسٔدة  7ثؿَّ ج

ٍٛ وزاٍد ومتٍٚع وؽر ذفؽ  وبًٞ مًٓٚ ـؾَّ مـ ٕجٚ  ممَـّ خورج  هلٚ مـ مرـ

َّٛ ادَوٚم  واختوٚر هلوٚ أربًوغ امورأًة موـ ٕسوٚ، افبكوة  مًٓٚ  إٓ مـ أح

د بـ أيب بُر. َّّ  ادًروؾٚت  وشرَّ مًٓٚ أخٚهٚ حم

 

                                                 
زوجوٜ جًٍور هول امرأة مٗمْٜ صوٚلٜ  و  أشام، بْٝ ظّٔس اخليًّل تَهد بٚخلئًّٜ   (1)

دًا  ودّٚ مٚت ظْٓٚ  ّّ ّٔٚر  ودّٚ اشتنٓد ذم مًرـٜ مٗتٜ تزّوجٓٚ أبق بُر  وأوفدت مْف حم افى

ـّ  ؾسّبوك ذم ـْوػ   7اإلمٚم ظع ر  تزّوجٓٚ أبق بُ د بـ أيب بُر صٌر افس ّّ وـٚن حم

د ابْل وفُّْف  7ظع اإلمٚم  ؾُٚن ربٔبف ومـ أخِص أصحٚبف  وـٚن اإلمٚم  ّّ يَق : حم

    مـ صِٛ أيب بُر.

 .54ص  6إير ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد  ج 
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o :) معسك٘ الكاضطني ) صفني 

فَِوٚ، مًٚويوٜ بوـ أيب  7ظوع ٚ إتٓٝ ؾتْٜ اجلّؾ اشوتًدَّ اإلموٚم دّ 

ًٚ مـ أهؾ افُقؾٜ  ؾَد ـٚن ؿسؿ ـبر مْٓؿ ؿود ؾقجد محشٍٔٚن   ًٚ ودمٚوب ٚش

 واشتبؼوا بٚفْك.اصسـقا مًف ذم مًرـٜ اجلّؾ  

ٍكغ ؿود أرشوؾ إػ مًٚويوٜ  7ثؿَّ إنَّ اإلمٚم ظوع  وؿبوؾ حورب صو

افسٍرا، وافُتٛ يدظقه إػ افىٚظٜ وافدخق  ؾٔام دخؾ ؾٔف ادسوِّقن موـ 

ه ظذ رشوٚئؾ ؿبِف  فَُّْف مل يستجٛ فىِبف  بؾ  ة وافهالؾٜ ذم ردك أطٓر افندَّ

 اإلمٚم  واختٚر افَتٚ  ظذ افهِح وادسٚدٜ.

ف بف صقب افًرا   ودَّٚ  ز مًٚويٜ بجٍٔش ضخٍؿ وادمَّ َّٓ ذم هذه إثْٚ، دم

ف ٕحقخزه  7اإلمٚم ظع بِغ  ز جٔنف وادمَّ َّٓ   فَٔىع ظِٔٓؿ افودخق  هج

ٛ وؾسٚد ـبر: ؾُوٚن موـ ذفوؽ إػ أرض افًرا   دٚ ذم ذفؽ مـ ؿتؾ وهن

ٍكغ  وبٚفنًٚر افسٚبؼ ٍٕسف:    .! ( دم ُظيامن) حرب ص

وظسُر اإلمٚم بٚفُْخِٜٔ  وظَد فقا،ه فٌالمف ؿْز  بْٔام ٕوز  مًٚويوٜ 

ٔكزه  وبًوٞ  ٍكغ  وأخذ ذيًٜ افٍرات  وجًِٓٚ ذم ح بّـ مًف ذم وادي ص

ِّل حئّٓٚ ويًّْٓٚ.  ظِٔٓٚ أبٚ إظقر افسُّ

ٖفف أن زوعك أمر ادٗمْغ صًهًٜ بـ صقحٚن إػ مًٚويٜ  يس وبًٞ

ؾٖرشوؾ . ؿٚتِقهؿ ظذ ادٚ،: 7ؾرؾض  ؾَٚ  اإلمٚم ظع  بغ افْٚس وادٚ،

ـتٚئٛ مـ ظسُره  ؾتَٚتِقا واصتدَّ افَتٚ   واشتبسؾ أصحٚب اإلمٚم أصدَّ 

َِّقا بْٔٓؿ وبغ ادٚ،  وصوٚر ذم أيودي أصوحٚب اإلموٚ م اشتبسٍٚ   حتك خ

  .واهلل ٓ ٕسَٔف أهؾ افنٚم !ؾَٚفقا: 
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ُِّوقا  7ظع ؾٖرشؾ اإلمٚم  إػ أصحٚبف: خذوا مـ ادٚ، حٚجتُؿ وخ

ٔكٓؿ وطِّٓؿ.   ظْٓؿ  ؾ٘نَّ اهلل ٕكـؿ بٌ

مجٚظٜ مـ ؿٚدة جْده  ؾَوٚ  هلوؿ: ائتوقا هوذا  7ثّؿ دظٚ اإلمٚم ظع 

َـّ ؾًٍِقا موٚ أمو افرجؾ وادظقه إػ اهلل واػ افىٚظٜ واجلامظٜ. رهؿ بوف  فُو

مًٚويٜ ؿٚ  هلؿ بًد أن شّع ـالمٓؿ: إكؾقا موـ ظْودي  ؾِؤس بْٔول 

 ًٚ َّٔو ؾوٖخزوه  7وبُْٔؿ آ افسٔػ  وؽوٛ افَقم  وخرجوقا  ؾوٖتقا ظِ

 بذفؽ.

َِّف ؿتًٚٓ صديدًا مل ينٓد  واحتدم افَتٚ  بغ افىرؾغ  ؾٚؿتتِقا يقمٓؿ ـ

م اإلمٚم ر  7ظع  فف تٚريخ الروب مئاًل  ُثؿَّ تَدَّ مٓؿ ظوامَّ بّـ مًف يتَودَّ

ر: فَود ؿٚتِوٝ صوٚحٛ هوذه  ًّرو بـ افًٚصبـ يٚرس  ودَّٚ برز ف ؿٚ  ظامَّ

 ثالث مّرات  وهذه افرابًٜ مٚ هل بٖبرَّ وإَٔك. 6افرايٜ مع رشق  اهلل 

َّٕٚ ٕخٚف  ثْٚ ؾ٘ ُٝ لذيٍٜ بـ افٔامن: حدك َرع: ؿِ ًُ وؿٚ  حبَّٜ بـ ُجَقيـ اف

َّٜٔ  ؾو٘نَّ رشوق  اهلل ؾَٚ : ظُِٔ افٍتـ.   6ؿ بٚفٍئٜ افتل ؾٔٓٚ ابوـ ُشوّ

تَتِف افٍئٜ افبٚؽٜٔ افْٚـبٜ  افْٚـيٜ ظـ افىريؼ  وإنَّ آخر رزؿف َضٔٚح  )ؿٚ : 

ؿٚ  حبَّٜ: ؾنٓدتف يقم ُؿتؾ وهق يَق : ائتوقع بوآخر رزٍ  يل ذم  .( مـ فبـ

ُٖيت بؤٍٚح مـ فبـ ذم ؿدح أروح فف حَِٜ محرا،   :ؾَٚ   افدٕٔٚ  ؾ

 افٔووقم أفَووك إحبَّووٜ
 

ووووودًا وحزبوووووف َّّ  حم
  

َّْٕٚ ظذ الوؼك  واهلل فق ضبقٕٚ حتك يبٌِقا بْٚ شًٍٚت هجر: فًِّٝ أ

ؿ ظذ افبٚضؾ  ثؿ ُؿتؾ رضقان اهلل ظِٔف.  وأهنَّ

ر  ؿٚ  اإلمٚم ظوع  إٔوتؿ درظول ) فربًٔوٜ ومهودان:  7ودَّٚ ُؿتؾ ظامَّ

مٓ ( ورحمل ظوذ بٌِوٜ  7ظوع ؿ اإلموٚم ؾٕٚتدب فف ٕحق اثْل ظؼ وتَدَّ
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ؾحِّقا مًف محِٜ رجٍؾ واحٍد  ؾِؿ يبوَؼ ٕهوؾ افنوٚم صوػ  إٓ إوتَض  

  وؿتِقا ـؾَّ مـ إتٓقا إفٔف  حتك رأوا افيٍر.

وٍٝ  ًٜ ـٚمِٜ حتوك افهوبٚح  ؾتىوٚظْقا حتوك تَهَّ واشتّرَّ افَتٚ  فِٔ

ٚس ذم افرمٚح  وترامقا حتك ٍٕد افْبؾ  وـٚن إصوس ذم ادّْٔوٜ وابوـ ظبَّو

ٍٛ  حتوك  7 ظعادٔرسة واإلمٚم  ذم افَِٛ  وافْٚس يَتتِقن مـ ـؾك جٕٚ

 أصبحقا وادًرـٜ خِػ أطٓرهؿ.

ُٓساد بَا باطل) زفع املصاحف   :  ( كلن٘ حلٍّ 

أنَّ أمور أهوؾ افًورا  ؿود اصوتدَّ وخوٚف  بـ افًوٚص دَّٚ رأى ظّروو

ًٚ  اهلالك  ؿٚ  دًٚويٜ: هؾ فؽ ذم أمٍر أظرضف ظِٔؽ  ٓ يز يودٕٚ إٓ اجتامظو

ًٜ ؟ ؿٚ : ٕرؾع ادهوٚحػ  ُثوؿَّ َٕوق : هوذا  ؿٚ : ًٕؿ. وٓ يزيدهؿ إٓ ؾرؿ

 حُؿ بْْٔٚ وبُْٔؿ.

افرمٚح وؿٚفقا: هذا ـتٚب اهلل ظوزَّ وجوؾَّ بْْٔوٚ ظذ ؾرؾًقا ادهٚحػ 

ـْ فيٌقر افنٚم بًد أهِف ـْ فيٌقر افًرا  بًد أهِف وبُْٔؿ  َم   ؟ ؟ َم

  فقا: ٕجٔٛ إػ ـتٚب اهلل.ؾِامَّ رآهٚ افْٚس ؿٚ

ُوؿ وصودؿُؿ 7 ؾَٚ  هلؿ اإلمٚم ظع َك : ظبوٚد اهلل امووقا ظوذ ح

ًٚ وابوـ أيب رسح  ـؿ  ؾ٘نَّ مًٚويٜ وظّرو وابـ أيب مًٔط وحبٔبو وؿتٚ  ظدوك

ٚك فٔسقا بٖصحٚب ديوـ وٓ ؿورآن  إٔوٚ أظوَرف هبوؿ موُْؿ  ؿود  وافوحَّ

ٚ  وذَّ رجٚ   وحيُؿ واهلل موٚ صحبتٓؿ أضًٍٚٓ ُثؿَّ رجًٚٓ  ؾُٕٚقا ذَّ أضٍ

ًٚ ومُٔدة. ًٜ ووهْ  رؾًقهٚ إٓ خديً
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ُٕدظك إػ ـتٚب اهلل ؾْٖبك أن َٕبِف ! ؾَوٚ  هلوؿ  ؾَٚفقا فف: ٓ يسًْٚ أن 

ؿ ؿود ظهوق7ظع اإلمٚم  َّٕام ُأؿٚتِٓؿ فٔديْقا لُؿ افُتٚب  ؾ٘هنَّ  ا: ؾ٘عك إ

  اهلل ؾٔام أمره وٕسقا ظٓده وٕبذوا ـتٚبف.

يٚ ظعُّ  أجٛ إػ ـتوٚب اهلل  و اخلقارج و: مجٚظٜ مـ ادسِّغؾَٚ  فف 

تؽ إػ افَوقم  أو ًٍٕوؾ بوؽ موٚ  ظزَّ وجؾَّ إذا ُدظٔٝ إفٔف  وإٓ دؾًْٚك برمَّ

ٚن ! ٍَّ ٚـؿ  و حٍيقاٚؾؿٚ :  ؾًِْٚ بٚبـ ظ حٍيوقا مَوٚفتُؿ يل  اظْكل هنٔل إيَّ

 ؾ٘ن تىًٔقا ؾَٚتِقا  وإن تًهقع ؾٚصًْقا مٚ بدا فُؿ.

ذم تِؽ افِحيٚت مل تُـ بْٔٓؿ وبغ مًٚويٜ إٓ بوًٜ أمتٚر  ؾِوقٓ و

أن يسؤىر ظوذ  وؿقع هٗٓ، ذم افٍخ افذي ٕهبف مًٚويٜ ٓشتىٚع اإلموٚم

ت جمرى إُمقر  َـّ مسٖفٜ افتحُٔؿ ؽرَّ ادقؿػ ويستٖصؾ رأس افٍتـ  وفُ

ر هلوذه ادوٗا مرة أن إػ أشقأ حٚ   ؾحٚفٝ دون حتَٔؼ اهلدف ادْنقد  وُؿدك

 تْجح وأن دمرَّ ورا،هٚ ادهٚئٛ وافقيالت !

ًٚ 7ثؿَّ ؿٚفقا فإلمٚم  : ابًٞ إػ إصس ؾِٖٔتَؽ  ؾرجع إصس مٌوب

يوٚ  يوٚ أهوؾ افًورا  ! بًدمٚ أوصؽ ظذ افْك  ؾٖؿبؾ إفٔٓؿ إصس وؿٚ :

َُّٕؿ هلوؿ ؿوٚهرون  رؾًوقا  أهؾ افذ ك وافقهـ ! أحغ ظِقتؿ افَقَم وطُّْقا أ

ػ يدظقُٕؿ إػ مٚ ؾٔٓٚ  وهؿ واهلل ؿد ترـقا مٚ أمر اهلل بف ؾٔٓٚ وُشَّْٜ ادهٚح

ُٝ افٍتح. ًٚ  ؾ٘عك ؿد أحسس ـْ ُإٔزفٝ ظِٔف ؟ ؾٖمِٓقع ؾقاؿ ؿ أبوقا إٓ  َم فَُّْٓ

 افتحُٔؿ !

ظوع وجًؾ أهؾ افنٚم ظّرو بـ افًٚص ظذ افتحُٔؿ  وأراد اإلمٚم 

ؿ أبق 7 ا إٓ أبٚ مقشك إصوًري  ودَّوٚ أن جيًؾ ظبداهلل بـ ظبَّٚس  فَُّْٓ

ّف ظذ موض !  َُّ ٜ ح  رأى إٔف ٓ تٍْع مًٓؿ حجَّ
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ومتّٝ ـتٚبٜ افُتٚب بجًؾ ـتٚب اهلل الوٚـؿ ذم ـوؾك إُموقر  وموٚ مل 

وؾ افَووٚ، إػ  ؿوٜ  وُاجك يقجد ذم ـتٚب اهلل ؾٚفُسَّْٜ افًٚدفٜ اجلٚمًٜ ؽر ادٍرك

 رموٚن.صٓر 

 ) ال حكه إال هلل (:

بخدع ابـ افًٚص ٕيب مقشك إصًري   إتٓٝ مسٖفٜ افتحُٔؿ ودَّٚ

ّوقن بخىئٓؿ وتهوٚحيقا:  7أؿر بًض أصحٚب اإلمٚم ظع  ُك ـٔوػ حُت

إػ افتقبٜ ٕٕف ـٍر  7ودظقا اإلمٚم  !! ٓ حُؿ آ هلل  افرجٚ  ذم ديـ اهلل

 . بزظّٓؿ

يًسضوقن اإلموٚم  رؾض هذا افُالم  ؾُوٕٚقا 7إٓ أن اإلمٚم ظع 

قا ( ٓ حُؿ آ هلل) ذم خىبتف بنًٚرهؿ  7 ظع ُّّ ّٜ.  فذفؽ ُش ُك  بٚدح

ٕزفقا ذم ٕٚحٜٔ ؾخرجقا مـ افُقؾٜ و ؼ أفًٍٚ ووـٕٚقا مٚ يَٚرب اثْل ظ

قا بٚلروريٜ ( حرورا،) ُيَٚ  هلٚ:  ُّّ  7ظع ؾحٚججٓؿ اإلمٚم   ٕجِٓٚ ُش

ُٝ ظذ  الُّغ أن حُئٔٚ بَقفف إوَّ  ؿبؾ افتحُٔؿ  ُثؿَّ ؿٚ  هلؿ: ؿد اصسض

مٚ أحٔٚ افَرآن  وُئّتٚ مٚ أمٚت افَرآن  ؾ٘ن حُام بحُؿ افَرآن ؾِٔس فْوٚ 

  أن ٕخٚفػ  وإن أبٔٚ ؾْحـ ظـ حُّٓام برا،.

ّْوٚ  ؿٚفقا: أتراه ظدًٓ حتُٔؿ افرجٚ  ذم افدمٚ، ؟ َُّ َّٕوٚ فسوْٚ ح ؿوٚ : إ

َّٕام هق خط  م ّْٚ افَرآن  وهذا افَرآن إ َُّ َّٕام ح سىقر بغ دؾَّتغ ٓ افرجٚ   إ

َِّؿ بف افرجٚ  َّٕام يتُ  .7ظع  ثؿَّ رجًقا مع اإلمٚم  يْىؼ  إ

ؾِامَّ افتَك الُامن: أبق مقشك إصًري وظّرو بـ افًٚص  وُخوِدع 

 6أبق مقشك: إذ مُر بف ظّورو  ؿوٚ  فوف: إٔوٝ صوٚحٛ رشوق  اهلل 



75 

 

َِّؿ  وأراد ظّو ُـّ مْكول ؾوتُ موف ذم خوأش ِكوف أن يَدك اإلموٚم  ِوعرو بوذفؽ ـ

ًٚ  وٕجًؾ إمر صوقرى  ؾٔختوٚر  .7ظع ًٚ ومًٚويٜ مً َّٔ ؿٚ  فف: ٕخِع ظِ

م أبق مقشك ؾٖظِـ ظذ ادأل الٚضيـ  ادسِّقن ٍٕٕسٓؿ مـ أحبُّقا. ؾتَدَّ

ك.  ًٚ مـ اخلالؾٜ ُثؿَّ تْحَّ َّٔ َّٕف ؿد خِع ظِ  أ

وأؿبؾ ظّرو ؾَٚم  وؿٚ : إنَّ هذا ؿد ؿٚ  مٚ شًّتّقه وخِع صٚحبف  

ؾُدهش أبوق مقشوك  وإٔٚ أخِع صٚحبف ـام خًِف  وُأثبٝ صٚحبل مًٚويٜ !

وافوتّس  وصتؿ ظّروًا وصتّف ظّرو  وإٍضَّ افتحُٔؿ ظـ هذه افْتٔجٜ !

ٜ  ُثؿَّ إ َُّ كف ظّورو وأهوؾ افنوٚم إػ وادسِّقن أبٚ مقشك ؾٓرب إػ م

َِّّقا ظِٔف بٚخلالؾٜ.  مًٚويٜ ؾس

 معسك٘ املازقني ) اليَسّاٌ (:

 7ظوع ظوٚد اإلموٚم افتل آفٝ إفٔٓٚ مًرـٜ صوٍغ هذه افْتٔجٜ  مع

يًّؾ ظذ إظٚدة ٕيؿ جٔنف  اشتًدادًا درحِٜ جديدة مـ الروب مع أهؾ 

ًٚ جديدة ٕجّٝ بغ أصحٚبف شتّْع مـ إىالؿتف صوقب  افٌدر  وفُـ ؾتْ

ّوٜ) ؿتؾ  7بِغ اإلمٚم ظع   إذ أهداؾف ُك فًبوداهلل بوـ خبوٚب بوـ  ( ادح

واظساضٓؿ افْٚس  وؿوتِٓؿ مبًوقث اإلموٚم إفؤٓؿ   ٕسٚ، مًف و إرت

: يٚ أمر ادٗمْغ ظالَم ٕدع هٗٓ، ورا،ٕٚ زٍِقْٕوٚ ذم أصحٚب اإلمٚمَٚ  ؾ

ٕٚ مـ أهؾ  ظٔٚفْٚ وأمقافْٚ ؟ رس بْٚ إػ افَقم  ؾ٘ذا ؾرؽْٚ مْٓؿ رسٕٚ إػ ظدوك

  افنٚم.

موـ خىور بجْده افذيـ ذظوروا ظوذ أهِؤٓؿ  7ؾرجع اإلمٚم ظع 

اخلقارج  وافتَك اجلٔنٚن ذم مْىَٜ يَٚ  هلٚ افْٓروان  ؾِؿ يبدأهؿ اإلموٚم 
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ٜ وافزهٚن  ؾبًٞ إفٔٓؿ ابـ ظبَّوٚس أمٚموف   بحرب  حتك دظٚهؿ إػ الجَّ

وا ظذ افًّك وافىٌٔٚن !  ؿ أسُّ ٜ وادْىؼ افسِٔؿ  فَُّْٓ  ؾْٚطرهؿ بٚلجَّ

م اإلمٚم ظع  رهؿ 7ُثؿَّ تَدَّ َـّ هنٔوف ظوـ ؿبوق  افتحُؤؿ  بٍْسف  وذ

ٜ  وحتك رجوع أـيورهؿ وتوٚب   وإسارهؿ ظِٔف  حتك مل يبَؼ فدهيؿ حجَّ

ا أمر افهوالة ؾؤٓؿ. وأبوك  وممَـّ رجع يقمذاك إػ رصده: ظبداهلل بـ افُقَّ

  بًوٓؿ إٓ افَتٚ  !!

وتًبٖ افٍريَٚن  ثؿَّ جٚ،ت إٕبٚ، أنَّ اخلقارج ؿد ظزوا اجلرس  ؾَوٚ  

ُثوؿَّ  زوا  وٓ يَىًقٕوف  وإنَّ مهوٚرظٓؿ فودون اجلرسو.: واهلل مٚ ظو7

َّٕوف  7ترادؾٝ إخبٚر بًبقرهؿ وهق  ؿ فـ يًوزوه وأ واهلل ٓ ) حيِػ أهنَّ

ُٝ مْٓؿ ظؼة  وٓ هيِؽ مُْؿ ظ ؾُٚن ـؾُّ ذفؽ ـام أخز بوف (  ؼة !ويٍِ

وا  ؾَوٚ  اإلموٚم 7 اإلمٚم واهلل موٚ ) : 7  ؾٖدرـقهؿ دون افْٓر  ؾُزَّ

ذبٝـذب ـُ  .( ُٝ وٓ 

وقا ظوْٓؿ حتوك  7وـٚن اإلمٚم أمر ادٗمْغ  ٍُّ ـُ ؿد ؿٚ  ٕصحٚبف: 

  ؾتْٚدوا اخلقارج: افرواح إػ اجلَّْٜ ! ومحِقا ظذ افْٚس. يبدأوـؿ.

اشتبسًٚٓ فٔس فف  7واشتًرت الرب  واشتبسؾ أصحٚب اإلمٚم 

وا هْٚ وهْٚك  ومل ُٟ مـ اخلقارج إٓ ثامٕٜٔ ؾرُّ أصوحٚب  ُيَتؾ موـ ٕير  ؾِؿ يْ

 ؽر تسًٜ  وؿٔؾ: شبًٜ. 7اإلمٚم 

ًٚ فُؿ! فَد 7اإلمٚم ظع وؿٚ   ـؿ  حغ مرَّ هبؿ وهؿ سظك: بٗش ضَّ

ـؿ ! هؿ ؟ مـ ؽرَّ ـْ ؽرَّ وٚرة  ؿٚ : افنؤىٚن ؿٚفقا: يٚ أمر ادٗمْغ َم وإٍٔوٌس أمَّ

نؿ بٕٚمٚع  وزيَّْٝ هلؿ بٚفسق،  ؿ طٚهر ؽرَّ نؿ أهنَّ  ون.ادًٚيص  وٕبَّٖ
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 : ىػْٛ تٔازات فكسٓ٘ متطسف٘

 7ظع مـ افْتٚئٟ افتل خرجٝ ظذ صًٔد افقاؿع إثر تىبٔؼ اإلمٚم 

ق، تٔوٚرات ؾُريوٜ متىرؾوٜ شٔٚشتف وافتل حتدثْٚ ظْٓٚ بٚفٍهؾ إو   ٕنو

تُـ طٚهرة بٚفنُؾ افقاضح  أو فَْؾ مل تُـ واضحٜ ادًٚمل موـ  جديدة مل

 ؿبؾ تسِؿ اإلمٚم الُؿ.

ظع ظذ اختالؾٓٚ ـٕٚٝ ضد تقجٓٚت ومبٚدئ اإلمٚم  وهذه افتٔٚرات

ًٚ فذا حورص اإلموٚم   7 ًٚ وظسوُري ظِواًم أن هوذه   ظوذ حمٚربتٓوٚ ؾُريو

كٕٚ هوذا  بوؾ ووحتوك ظو ك اإلموٚموافتٔٚرات امتدت مْذ ٕنقئٓٚ ذم ظ

أخذت بٚٓتسٚع  ؾٖصبح فبًض تِوؽ افتٔوٚرات ؾور  خمتٍِوٜ وموذاهٛ 

ـ هوذا الوديٞ ضٚبًوف افًوٚم  وذـور صتك  وفُـ بٚفًّقم ٕحـ ئًْْٚ مو

 7ظقامووؾ ٕنووق، هووذه افٍوور  وظالؿووٜ ٕنووقئٓٚ بسٔٚشووٜ اإلمووٚم ظووع 

 اإلصالحٜٔ.

ثؿ ـٚن مـ أمر ظع مٚ ـٚن  ؾْجّٝ  : )( )يَق  ابـ حجر افًسَالع

ؾهٚر افْٚس ذم حوؼ ظوع ثالثوٜ:  يَق : ) ..إػ  (.. ضٚئٍٜ أخرى حٚربقه

 .( وادحٚربغ فف مـ بْل أمٜٔ وأتبٚظٓؿأهؾ افسْٜ  وادبتدظٜ مـ اخلقارج  

o  ْٛالتٔاز التكفريٖ ) ارتْازج (:ىػ 

  بًد خدظٜ مبٚذة حرب صٍغبًد طٓرت ؾرؿٜ اخلقارج افتٍُريٜ 

ذم  أثرهوٚرؾع ادهٚحػ مـ ؿبؾ جٔش مًٚويٜ  وؿد أحدثٝ هذه اخلدظوٜ 

  حٔووٞ أدت إػ إجٚبووٜ أـيوور ذفووؽ اجلوؤش إػ 7 جوؤش اإلمووٚم ظووع

                                                 
 .71ص  7ؾتح افبٚري ذم ذح صحٔح افبخٚري: ج    (1)
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مع أهؾ بٔتف ذم ظدة يسرة يقاجٓقن نديدات  7بَل اإلمٚم تحُٔؿ  واف

أوفئؽ إٍٓهٚفٔغ بٍْس ادستقى أو أصد مـ افتٓديد افذي ـٚن يقاجٓٓؿ 

 .بف جٔش أهؾ افنٚم

ظوذ روجٓؿ خلو ( اخلوقارج) فَد ـٕٚٝ تزيرات افٍرؿوٜ افتٍُريوٜ 

ؿ افْٚس ذم ديـ اهلل  وأن ذفؽ ؿد أوجٛ فبٖٕ 7اإلمٚم ظع  ُّ ـٍره  ؿد ح

ًٚ ؿد ـٍروا مًف حغ   وخروجف مـ افديـ بؾ زادوا ظذ ذفؽ: أهنؿ هؿ أيو

أجزوه ظذ ؿبقفف  ؾالبد فف وهلؿ مـ افتقبٜ  وهؿ ؿد تٚبقا وبَل ظِٔوف هوق 

 أن يتقب مـ هذا افًٍؾ.

ابوـ ظبوٚس أهنوؿ ا حوز إموٜ وـذ 7اإلمٚم ظع وؿد أوضح هلؿ 

مل حُيُؿ افرجٚ  ذم ديوـ اهلل  7اإلمٚم ظع  خمىئقن ذم تهقرهؿ هذا  وأن

وظذ ؾرض إٔف ؿد حُؿ افرجٚ   ؾ٘ن ذفؽ فٔس بٕٚمر   وإٕام حُؿ افَرآن

ؿ اهلل شبحٕٚف افرجٚ  ذم أـيور موـ موقرد أصوٚر  ُّ ادقجٛ فٍُِر  إذ ؿد ح

 افَرآن إفٔف.

بام جرى مـ أمر افتحُؤؿ بوغ أيب مقشوك  7وبًد أن َظَِِؿ اإلمٚم 

مور أرـوٚن جٔنوف وموـ مًٓوؿ بٚدسور إػ إصًري وظّرو بـ افًٚص أ

مًٚويٜ دَٚتِتف  ؾُتٛ إػ ابـ افُقا، وافراشبل وزيود بوـ الهوغ وموـ 

مًٓؿ مـ افْٚس يىِٛ مْٓؿ آفتحوٚ  بوف لورب مًٚويوٜ  وـوٕٚقا موـ 

رؤوس اخلقارج وزظامئٓؿ ؾرؾوقا ذفؽ  وؿٚفقا فف: إٕام ؽوبٝ فٍْسوؽ  

 .ثؿ يْيرون ؾٔام بْٔٓؿ وبْٔف وضِبقا مْف أن ينٓد ظذ ٍٕسف بٚفٍُر 

  رـٓؿ وجد ادسر بجٔنف ٕحق افنوٚممْٓؿ وت 7اإلمٚم ظع ؾٖيس 

  و صٚحٛ رشق  اهلل و ؾُٚن مٚ ـٚن مـ ؿتِٓؿ فًبداهلل بـ خبٚب بـ إرت
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ؾوًٕٚىػ إفؤٓؿ   وبَر بىـ امرأتف الٚمؾ  وؿتِٓؿ ثالث ٕسقة مـ ضول،

 .وؿٚتِٓؿبّـ مًف  7اإلمٚم 

 او:ارتْازج ّاإلم

مجٔع مـ خٚفٍف مـ اخلوقارج أن ٓ مع  7 ظعـٕٚٝ شٔٚشٜٔ اإلمٚم 

حيرمٓؿ حَقؿٓؿ ـّقاضْغ بٚفدوفٜ  وٓ يّْع ظْٓؿ أظىٔوٚنؿ موـ بٔوٝ 

رضوا ادسٚجد  وهلوؿ موٚ فِّسوِّغ وهلوؿ موٚ ومٚ  ادسِّغ  وهلؿ أن حي

 ظِٔٓؿ إن أمـ افْٚس مـ يدهؿ وأفسْتٓؿ.

شٚفٔٛ افسٔٚشؤٜ ذم افتًٚموؾ موع إأروع وهذا إشِقب يًتز مـ 

ادخٚفٍغ فَِٚئد والٚـؿ افسٔٚد فِدوفٜ  ؾِؿ يسوبؼ ٓ ذم ظٓود اخلٍِوٚ، 

افيالثٜ افذيـ ؿبِف وٓ ؽرهؿ أن ـٕٚقا بّيؾ هذا اخلِؼ افسٔٚد افرؾٔوع ذم 

 افتًٚمؾ مع مـ جيٚهر ظالٕٜٔ بًّٚرضٜ الٚـؿ وشبف.

ًٚ أحود أصوحٚبف دوٚ 7يَق  اإلمٚم ظع  شوبف أحود اخلوقارج  خمٚضب

ًٜ وبّرا، ومسّع موـ أصوحٚب اإلموٚم: )  هلوؿ ظِْٔوٚ ثوالث: أن ٓ ظالٕٔ

ًّْٕٓؿ ادسٚجد أن يذـروا اهلل ؾٔٓٚ  وأن ٓ ًّْٕٓؿ افٍل، مٚدامٝ أيدهيؿ 

 .(ذم أيديْٚ. وأن ٓ َٕٚتِٓؿ حتك يَٚتِقٕٚ 

 تكفريٍه اإلماو ّأذٓتَه لُ:

خريـ مـ دون أي مزر حغ يقاجف اإلٕسٚن افتحدي وإذى مـ أ 

مَبق  ويُقن ذم ذات افقؿٝ ؽر ؿوٚدر ظوذ رد افتحودي وإذى وافيوٖر 

أمٚ حوغ يُوقن ؿوٚدرًا   فٍْسف ؾِٔس فف أن يدظل أن مٚ يًٍِف صٍح وظٍق

ظذ ردع ادًتدي  ؾ٘ن افسُقت وـيؿ افٌٔظ يُقن مـ اخلهٚ  الّٔدة  
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يتًودى ذفوؽ إػ إٓ إن يُقن هذا آظتدا، فٔس ظذ صخهوف ؾَوط  بوؾ 

ًٚ ظذ افًدوان وظوذ  افْٚس وادسِّغ ظٚمٜ: ؾحْٔئذ يُقن شُقتف تنجًٔ

 افوًٍٚ،.

مع هذا افتٔٚر  ؾَد روي إٔف وفُيرة مٚ  7ظع وهذا هق صٖن اإلمٚم 

ظوع : ـٚؾر  وـٍرت  وأصبٚهٓٚ مـ افُِامت  ؾَد اظتٚد اإلمٚم ٓؿشّع مْ

ٚدة  حتوك افهٍح مْف ظظذ شامع ميؾ هذه افُِامت مْٓؿ  حتك ـٚن  7

 .مًٓؿظذ حدود اهلل بٚفَتؾ وافسِٛ ـٚن فإلمٚم مقؿٌػ آخر وا تًد إذا مٚ

 صفاتَه ّمساتَه:

ًٚ ذم  شىر افُير مـ ادٗرخغ حوق  صوٍٚنؿ وشوامنؿ  وخهقصو

 :( ) افدراشٚت افتل ُتًْك بدراشٜ ظَٚئدهؿ وأدهبؿ  ٕختٚر هْٚ أبرزهٚ

ِوٜ  ومل يُوـ يسوبَٓٚ َّتىؤط مقاؿػ هذا افتٔٚر ـٕٚٝ ظٍقيوٜ ومردم .1

دؿٔؼ  ٕهنٚ ـٕٚٝ ذم إـير اشوتجٚبٜ لوٚٓت موـ الَود وافٌووٛ 

 افذي أظّك بهٚئرهؿ.

ًٚ ذم ظَوق  مًتَْول هوذا افتٔوٚر  وفوذا ٕجود أن  .2 ـٚن اجلٓؾ مًنًنو

افنًٚرات افزاؿوٜ تسوتٓقهيؿ  وتودؾع هبوؿ إػ مزيود موـ افتهوِٛ 

 واجلرأة.

واإلؿدام  فُْٓوٚ أصوبف بْزظوٚت يتّٔز أصحٚب هذا افتٔٚر بٚفنجٚظٜ  .3

 افْخقة فدى ؿبٚئؾ اجلٚهِٜٔ.

هوذا افتٔوٚر بتّسوُٓؿ بيوقاهر إفٍوٚظ  وحرؾٔوٜ  أصوحُٚب  ظرَف  .4
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 افْهقص  وظدم تًَّٓؿ ذم مدفقٓنٚ  ومجقدهؿ ظذ طقاهرهٚ.

أصحٚب هذا افتٔٚر بٚفتيوٚهر بٚفًبوٚدة وافْسوؽ وافزهود  ظـ ظرف  .5

 وتالوة افَرآن.

ر صدة وؿسوقة ظوذ ادسوِّغ افوذيـ ٓ يورون فدى مًتَْل هذا افتٔٚ .6

ترسظقن ذم إضال  أحُٚم افٍُر واخلروج ظوـ افوديـ  وآرا،هؿ  بؾ ي

 وجئزون شٍؽ دمف.

يًتز أصحٚب هذا افتٔٚر ـؾ مٚ يّٝ بهِٜ مـ بًٔد أو ؿريٛ فإلموٚم  .7

ًٚ ظـ افديـ  ؾِذا ـٕٚو 7 ظع حورهبؿ ٔ   ٝجريّٜ وـٍرًا وخروج

ًٚ صًقا، ٓ يس  ـقن ورا،هؿ إٓ افدمٚر.افبٔٝ حرب

 قْال اإلماو فَٔه:َأ عٌضَب

إّع ؾَٖت ظغ افٍتْٜ  ومل يُـ فٔجسئ ظِٔٓٚ ) : 7 اإلمٚم ظع يَق 

 . ( )(  أحد ؽري

ٚفْٓروان: هؿ بورٚبًد إتهو 7 ظع وّدٚ ؿٚ  بًض أصحٚب اإلمٚم

ـاّل واهلل إهّنوؿ ٕىوػ ذم أصوالب ) : 7اإلمٚم  ؿٚ  مجًٓؿ.أهِؽ افَقم 

ِّام ٕجؿ مْٓؿ ؿرن ؿىوع  حّتوك يُوقن آخورهؿ افرج ٚ  وؿرارات افْسٚ، ـ

ًٚ شاّلبغ  .( )(  فهقص

ًٚ بَقفف: 7وخٚضبٓؿ اإلمٚم  ثّؿ إٔتؿ ذار افْٚس ومـ رمك ) .. يقم

ّٛ مٍورط  بف افنٔىٚن مرامٔف  وضب بف تٔٓف  وشؤِٓؽ ذمَّ صوٍْٚن  حمو
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ّٛ إػ ؽر الّؼ  ومبٌض مٍرط يذهٛ بوف افوبٌ ض إػ ؽور يذهٛ بف ال

 .( )(  فزمقهٚافّْط إوشط ؾ الّؼ  وخر افْٚس ذمَّ حًٚٓ 

o  ْٛالتٔاز الياصيب ) بين أمٔ٘ (:ىػ 

مْوذ  7ظوع بدأت ٕقاة هذا افتٔٚر ادًٚدي وادْٚصٛ افًدا، فإلمٚم 

إو . وفُْف بٚفرؽؿ مـ ذفؽ ـٚن ضٚمرًا ذم افٍْقس  ؾجر إدٓع اإلشالم

ًٚ ومل يُـ طٚهرًا ظذ افسىح ج  .والُؿ فِخالؾٜف تسِّ ـام ـٚن ذم أيٚمِٔ

بنوُؾ واضوح ؾٚضوح ر هذا افتٔوٚر ظوذ أرض افقاؿوع قطٓويًقد 

يتٍٚخر ادتّسُقن بف وأموٚم مورا، ومسوّع موـ افْوٚس إػ متُوـ صوقـٜ 

 إمقيغ مـ جسد إمٜ اإلشالمٜٔ.

وٓة اخلٍِٔوٜ ظويامن بًود تسوِّف إػ  7ظوع أرشؾ اإلموٚم ظْدمٚ 

ًٚ ؾٚشودًا  وًز  مجٔع ٜ والُؿ  ؾمْهٛ اخلالؾ ًٚ شوٚرؿ ظوذ مـ ـوٚن طٚدو

مل يستجٛ مًٚويوٜ هلوذا افىِوٛ ٓشؤام أن  :رأشٓؿ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن

بًد خروج ضِحٜ وافزبر وافسؤدة  7إمٜ بدأت تْنؼ ظذ اإلمٚم ظع 

 اخلٍِٜٔ ظيامن. ٜظٚئنٜ وضِبٓؿ ظزفف وتسِٔؿ ؿتِ

حٚربٜ هذا افرجوؾ هوق بوٞ روح وجد مًٚويٜ أن افىريؼ إؾوؾ د

يدخؾ ذم ضٚظتف  وشٚظده ظذ ذفؽ ظدم افًدا، وافُراهٜٔ ذم ؿِٛ ـؾ مـ 

ظـ ؿورب  بًود إؿهوٚئف ظوـ  7تًرف إؿِٔؿ افنٚمل ظذ اإلمٚم ظع 

خر يقم مـ ؿتوؾ اخلٍِٔوٜ آوحتك  6إدوار افسٔٚشٜٔ مْذ رحٔؾ افْبل 

  ظيامن بـ ظٍٚن.
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 ؾْستىٔع أن ٕجِّٓٚ ذم أيت:تف وشامأمٚ أبرز مًٚمل هذا افتٔٚر 

 عداؤِ الػدٓد رتط اإلماو ّأٍل بٔتُ:

ؾَربوف  ؾٖرشوؾ فوف  ًٚ ـؾ مـ ـٚن ـٚرهوبـ أيب شٍٔٚن اشتٌؾ مًٚويٜ 

 ًٚ ؿودومٓؿ ظِٔوف بٚفنوٚم ؤٕوؾ اليوقة فديوف. افرشٚئؾ تِق إخرى ضٚفبو

 7ظوع وبٚفًٍؾ ٕجح مًٚويوٜ ذم آشوتٍٚدة موـ رابوط ـراهٔوٜ اإلموٚم 

ـوٕٚقا موـ  ٔوٜ هوٗٓ،ف ظـ مْهوٛ اخلالؾوٜ ظْوف  وؽٚفبذم إزاحت وافرؽبٜ

 ادستٍٔديـ زمـ خالؾٜ اخلٍِٚ، افيالثٜ.

ادُر ذم اشوتَىٚب افٍئوٚت افُٚرهوٜ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن أطٓر ـام 

  ؾخٚضٛ ـؾ ؾئٜ بٚفٌِٜ افتول يتْٚشوٛ ؿ إػ صٍفوضّٓ 7فإلمٚم ظع 

خىٚبوف فِهوحٚبٜ وـوٚن   مًٓٚ وادْىؼ افذي يىٚبؼ مهوٚلٓٚ وأهقا،هوٚ

افُبٚر مـ أميٚ  شًد بـ أيب وؿوٚص زتِوػ ـيورًا ظوـ خمٚضبتوف فوزظام، 

ًٚ ظوـ ـالموف موع بْول  افَبٚئؾ افًربٜٔ  وـتبف ٕم ادٗمْغ ظٚئنٜ بًٔدًا متٚم

 .( )ؿقمف مـ بْل أمٜٔ وافَبٚئؾ افَرصٜٔ إخرى

 إخفاٛ أٖ فطٔل٘ ختص اإلماو ّّضع املصّز قباهلا:

ٍٜ فإلمٚم حرص مًٚويٜ  ٍٜ وؾؤِ ظع بـ أيب شٍٔٚن ظذ إخٍٚ، ـؾ مَْب

 6 ظوذ فسوٚن افْبول أحٚديوٞاخوتال  وأهؾ بٔتف  بؾ ظّود إػ  7

ًٚ  آخريـ بٖصخٚص أو مسٚواتف 7 َْص مـ ؿدر اإلمٚم ظعتُ  هؿ أؿؾ صٖٕ

 مـ اإلمٚم.
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أن برئوٝ ) وـٚن ممٚ ـتبف مًٚويٜ إػ ظاّمفف ٕسخٜ واحودة ٓ َّتتِوػ: 

ًٚ ذم ؾوؾ أيب تراب وأهؾ بٔتفافذمٜ ممّـ ر ؾَٚمٝ اخلىبٚ، ذم ـوؾ (  وى صٔئ

 ًٚ   .مْف ويًَقن ؾٔف وذم أهؾ بٔتف ويزؤون ـقرة وظذ ـؾ مْز يًِْقن ظِٔ

أن الديٞ ذم ظيامن ؿد ـير وؾنٚ ذم ـوؾ  )ؾُتٛ إفٔٓؿ مًٚويٜ ثٕٜٚٔ: 

ؾو٘ذا جوٚ،ـؿ ـتوٚيب هوذا ؾوٚدظقا افْوٚس إػ   ك وذم ـؾ وجف وٕٚحٜٔوم

وٓ تسـقا خزا يرويف أحود   ايٜ ذم ؾوٚئؾ افهحٚبٜ واخلٍِٚ، إوفغافرو

ؾوٚن هوذا   ٓ وتٖتقع بّْٚؿض فف ذم افهوحٚبٜإمـ ادسِّغ ذم أبك تراب 

وأصد ظِؤٓؿ موـ دحض لجٜ أبك تراب وصًٔتف أوأؿر فًْٔل و أحٛ إيل

 (. مْٚؿٛ ظيامن وؾوِف

ٚؿوٛ افهوحٚبٜ خبوٚر ـيورة ذم مْأؾَرئٝ ـتبف ظذ افْوٚس ؾرويوٝ 

وؽِامهنوؿ موـ  ؾًِّقا صوبٔٚهنؿ ذم ذفؽوجد افْٚس   مٍتًِٜ ٓ حََٜٔ هلٚ

وحتوك   حتك رووه وتًِّوقه ـوام يتًِّوقن افَورآن  ذفؽ افُير افقاشع

 .( )صٚ، اهلل  ظِّقه بْٚنؿ وٕسٚ،هؿ وخدمٓؿ وحنّٓؿ ؾِبيقا بذفؽ مٚ

 علٙ املياطل املْالٔ٘ لإلماو: الػازات الدمْٓ٘غً 

موّقهنٚ ظـ أفػ  تُِؿٜ خر مـ أفػ مَٚ   ورب رشٚفٜ رب ـِّ

ـتٚب  وهُذا ـٚن مـ رشٚفٜ مًٚويٜ  رشٚفٜ ضّْٓٚ وصٜٔ جلزاره شؤٍٚن 

 7بـ ظقف افٌٚمدي  وهل ّٕقذج هلذا افٍُر افْٚصبل دمٚه اإلمٚم ظوع 

 وأهؾ بٔتف وحمبٔٓؿ.

ذم  هلذا اجلزار: ) .. إع بٚظيؽ يَق  مًٚويٜ ذم وصٔتف افتل أوص هبٚ
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  .جٔش ـئػ  ذي أداة وجالدة  ؾٚفزم إػ جٕٚٛ افٍرات.. (

إػ أن يَق : ) إن هذه افٌٚرات يٚ شٍٔٚن ظوذ أهوؾ افًورا  ترظوٛ 

ؿِقهبؿ  وتٍرح ـؾ مـ فف ؾْٔٚ هقى موْٓؿ  وتودظق إفْٔوٚ ـوؾ موـ خوٚف 

خورب ـوؾ موٚ أافدوائر  ؾٚؿتؾ مـ فَٔتف ممـ فٔس هق ظوذ ميوؾ رأيوؽ  و

حرب إمقا   ؾ٘ن حرب إمقا  صوبٔف بٚفَتوؾ  او مررَت بف مـ افَرى 

 .( ) وهق أوجع فَِِٛ.. (

ًٚ ُيدظك برس بـ ُأرضٚة إػ مُوٜ ادُرموٜ وأرشؾ  مًٚويٜ رجاًل متقحن

 : ( )بًد أن زوده بقصٔتف افدمقيٜ وـام هل ظٚدتفوادديْٜ ادْقرة وافّٔـ 

ٕٚؽ  بسوىٝ ظِؤٓؿ فسو ٓ تْز  ظذ بِد أهِف ظذ ضٚظٜ ظوع إّٓ  )

ـٍوػ ظوْٓؿ وادظٓوؿ إػ اهلؿ وإٔؽ حمٔط هبؿ  ثوؿ  ،ٓ ٕجٚ حتك يروا أن

  .( .. واؿتؾ صًٜٔ ظّع حٔٞ ـٕٚقا  افبًٜٔ يل  ؾّـ أبك ؾٚؿتِف

وارهٛ افْٚس ظْؽ ؾٔام بوغ ادديْوٜ ومُوٜ  وجًِٓوٚ ) إػ أن ؿٚ : 

داً   .( ..ُذُ

موٚ  بٔوقتافـير موـ  وهدم برس بـ أرضٚة بحر  افًِغُ  ٚمَ بٚفًٍؾ ؿَ و

رس ذم ووؿد بِغ ظدد مـ ؿوتِٓؿ بو  وافّٔـ بغ مُٜ ادُرمٜ وادديْٜ ادْقرة

ًٚ مـ صًٜٔ اإلمٚم ظع   .7تِؽ الِّٜ ثالثقن أفٍ

أرشؾ مًٚويٜ افوّحٚك بـ ؿٔس افٍٓري بيالثٜ آٓف ؾٚرس وأفزمف و

افوّحٚك يٖخذ إمقا   ويَتؾ مـ فَل مـ ادقافغ  َؾ بَ ؿَ ٖوصٚيٚه افسٚبَٜ  ؾ
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ٓؿك ذم ضريَف ابـ أخل افهحٚيب ظبداهلل بـ مسًقد  حّتك 7ظع  مٚمفإل

ًٚ مـ أصحٚبف.  واشّف مسًقد افذهع ؾَتِف وؿتؾ مًف إٔٚش

ـٕٚٝ هذه افٌٚرات افتل ينْٓٚ مًٚويوٜ بوـ أيب شؤٍٚن ظوذ ٕوقاحل 

ْتٓؽ يَتؾ إبريٚ، ؤؾ 7ظع ضٚظٜ اإلمٚم ذم متٍرؿٜ مـ افبالد افتل هل 

ًٚ صوديدًا ذم ؿِوٛ اإلموٚم ظوع   افدمٚ،سٍؽ يادحرمٚت و   7ؾسبٛ أدو

ؾِق أن امرًأ ُمسوِاًم ..) حتك ؿٚ  حغ أخز بٌٚرة برس ابـ أرضٚة ظذ افّٔـ:

ًٚ  بؾ ـَٚن بف ظْدي َجديراً  ًٚ مٚ ـٚن بِف مِقم  .( )( .. مَٚت مـ بًِد هذا أشٍ

 اخلالؾوٜمَٚفٔود واشتٔال، مًٚويٜ ظذ  7 ظعوبًد اشتنٓٚد اإلمٚم 

ـٕٚٝ افُقؾٜ توؿ ؽٚفبٜٔ افنًٜٔ  اشتًّؾ ظِٔٓؿ زيوٚد بوـ و  ًد افهِحب

ّٜٔ وضؿ إفٔف افبكة  ؾُٚن يتتّبع افنًٜٔ وهق هبؿ ظٚرف: ؾَتِٓؿ حتٝ  شّ

ـّؾ حجور ومودر  وأخوٚؾٓؿ  وؿىوع إيودي وإرجوؾ موْٓؿ  وشوّؾ 

ؿ افًٔقن  وصِبٓؿ ظذ جذوع افْخؾ  وضردهؿ  وذدهؿ ظـ افًرا   ؾِ

وهذه افَْىٜ بٚفذات ـٚن هلوٚ افتوٖثر   مقاٍ  مًروف بنخهف يبؼ بٚفًرا 

ًٚ مـ افَتؾ وافتؼيد وافتًذيٛ.   افبٚفغ ظذ إخٍٚ، هقيٜ ادقايل خقؾ

 ّإعالٌ الرباٛٗ ميُ:7 ضب اإلماو علٕ 

ظوذ ادْوٚبر  وأوص  7أمر مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن بسٛ اإلمٚم ظع 

صتؿ ظع وذّموف  وافوسحؿ ظوذ مجٔع ظامفف افذيـ اشتًِّٓؿ بٖن ٓ يسـقا 

واإلؿهٚ، هلؿ   7ظيامن بـ ظٍٚن وآشتٌٍٚر فف  وافًٔٛ ٕصحٚب ظع 
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 .( )واإلضرا، بنًٜٔ ظيامن واإلدٕٚ، هلؿ

قا   ومًٚويوٜ حيوٞ بسوْقات ضِو 7وبًد اشتنوٓٚد اإلموٚم ظوع 

أصحٚبف ووٓتف ظذ شٛ اإلمٚم وافْٔؾ مْف  تذاـر ؿقم مـ بْل أمٔف ظْده  

مر ادٗمْغ إٕؽ ؿد بٌِٝ مٚ أمِوٝ  ؾِوق ـٍٍوٝ ظوـ فًوـ هوذا أن: يٚ أ

افهٌر  وهيرم ظِٔٓوٚ افُبور  وٓ ظِٔٓٚ ؾَٚ : ٓ واهلل حتك يربق  افرجؾ.

 . ( )يذـر فف ذاـر ؾوال 

o :ٗىػْٛ تٔاز الػال 

مل تْنٖ حرـٜ افٌالة ذم افتٚريخ هبذا افتٔٚر افذي ـٚن يرؾوع موـ مَوٚم 

رتبٜ اإلفقهٜٔ  وإٕام هْٚفؽ تٔٚرات أخورى حتك يوًف ذم م 7اإلمٚم ظع 

وظزيوز وؽورهؿ مموٚ رواهوٚ فْوٚ افَورآن  7ـٕٚٝ تٌٚيل بْبل اهلل ظٔسوك 

 افُريؿ وافتٚريخ.

ذم ـٍْوف   ْنق، هذا افتٔٚر مْذ أن ـٚن ظوعٌ بتْبٖ  6افْبل إظيؿ 

ؾَٚ  فف: ) يٚ ظع إن ؾٔؽ مـ ظٔسك ابـ مريؿ  أبٌوتف افٔٓقد ؾبٓتٝ أموف  

 .( )فْهٚرى ؾرؾًتف ؾق  ؿدره ( وأحبتف ا

أن ؽور  بنوُؾ واضوح  اً ذم افًٓد افْبقي مل يُـ هذا افتٔٚر متقاجد

كح بقجقده ذم أـير مـ موقضـ  وفوق تتبًْوٚ توٚريخ ويـٚن  6افْبل 

ؽر طوٚهرة  هٗٓ،  حرـٜأن  فقجدٕٚبُر وظّر وظيامن  اخلٍِٚ، افيالثٜ أيب

                                                 
 .253ص  5  وتٚريخ افىزي: ج 488ص  2إير افُٚمؾ ذم افتٚريخ: ج    (1)

 .499ديـ  ص افْص وآجتٓٚد: ذف اف   (2)

 .119ص  8إير ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد  ج    (3)
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 .ةافروايٚت ؾٓل ؿِِٜٔ وٕٚدربًض وفق وجدٕٚ 

 ٚ أظداؤهوإنٌٚفف بٚلروب افتل اضىره إفٔٓ 7وبًد خالؾٜ اإلمٚم 

وبًض الٚؿديـ ظِٔف بدأ هذا افتٔٚر بٚفيٓقر ظالٕٔوٜ  وظوذ صوُؾ أؾوراد 

 ومجٚظٚت ؿِِٜٔ متٍرؿٜ.

ؿد ـٍروا ظير ؿقم  7أن اإلمٚم ظع  ( )يَْؾ ابـ أيب الديد ذم ذحف

هوق رهبوؿ  7مٚم ظع   وأدظق أن اإل6 برهبؿ  وجحدوا بْبق ة افْبل

ورازؿٓؿ ومدبر أمقرهؿ أمجع  ؾٚشتتٚهبؿ وتقظدهؿ ؾِؿ يستجٔبقا  ؾحٍور 

ًٚ ذم أن يساجًقا  هلؿ حٍرًا أصًؾ افْٚر ظذ جقإبٓؿ ؾٌّرهؿ افدخٚن  ضًّ

 إن أحسقا بٚلر   ؾٖبق ؾٚحرؿٓؿ أمجع.

أن  ( )افًبٚس أمحد بـ ظبٔد اهلل افيٍَول أيبيروي ابـ أيب الديد ظـ و

ر أم ٍْ هنٚرًا  ؾَٚ : أَش مر بَقم وهؿ يٖـِقن ذم صٓر رموٚن  7 ظعمٚم اإل

إٔوتؿ   ؿوٚ : ؾّوـ أهوؾ افُتوٚب. ؿوٚفقا: ٓ و ٓ واحودة موْٓام مرىض !!

ام بٚ  إـؾ ذم هنٚر رمووٚن ؿٚ : ؾ ؿٚفقا: ٓ. ؾتًهُّؿ افذمٜ و اجلزيٜ؟!

 . و ينرون إػ ربقبٔتف و ؾَٚمقا إفٔف ؾَٚفقا: إٔٝ.. إٔٝ. ؟!

ظـ ؾرشف  ؾٖفهؼ خده بٕٚرض  وؿٚ : ويُِؿ إٕام  7اإلمٚم ؾْز  

  إٔٚ ظبد مـ ظبٔد اهلل ؾٚتَقا اهلل وارجًقا إػ اإلشالم ؾٖبقا.

ًٚ دُّ ؾدظٚهؿ مرارا ؾٖؿٚمقا ظذ ـٍرهؿ  ؾْٓض إفٔٓؿ وؿٚ  ُص  وهؿ وثٚؿ

 .وظع بٚفًٍِٜ و افْٚر والىٛ

                                                 
 .119ص  8إير ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد   ج    (1)

 ادهدر افسٚبؼ.   (2)
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وإخوورى  إحوودامهٚ رسبووٚ ؾجًووؾ ثووؿ أموور بحٍوور بئووريـ ؾحٍرتووٚ:

وؾتح بٔوْٓام ؾتحوٚ وأفَوك افْوٚر ذم   مُنقؾٜ  وأفَك الىٛ ذم ادُنقؾٜ

الىٛ ؾدخـ ظِٔٓؿ وجًؾ هيتػ هبؿ ويْٚصدهؿ فرجًوقا إػ اإلشوالم 

 يَق  أحد افنًرا،: ؾٖمر بٚلىٛ وافْٚر ؾٖفَك ظِٔٓؿ ؾٖحرؿقا.  ؾٖبقا

 فسم يب ادْٜٔ حٔوٞ صوٚ،ت

  
 إذا مل ترمْووول ذم الٍووورتغ

   
 ا مووٚ حنووتٚ حىبووٚ بْووٚرإذ

  
 ؾذاك ادقت َٕودا ؽور ديوـ

   
طٓرت ؾر  أخرى يّدظقن أن اإلمٚم  7ظع وبًد اشتنٓٚد اإلمٚم 

موـ  ام،  وأن افرظد صقتف وافوز  صؤٌئ ِسرؾع فمل يّٝ وإٕف ذم  7ظع 

ًٚ موـ ومؤض افوز  ؿوٚفقا:  ٕقره  ؾ٘ذا شًّقا صقت افرظود أو رأوا صؤئ

 مْغ. افسالم ظِٔؽ يٚ أمر ادٗ

أؽِظ ؿق   واؾوسوا ظِٔوف أظيوؿ ؾريوٜ   6 وؿٚفقا ذم رشق  اهلل

  ؾَٚفقا: ـتؿ تسًٜ أظنٚر افقحل.

ادٌرة بوـ شؤًد وهوق ثؿ طٓرت ؾرؿٜ أخرى مـ هذا افتٔٚر بزظٚمٜ 

فق صٚ، ٕحٔٚ ظٚدًا وثّقد وؿروٕٚ بغ ذفؽ  7ظع أن اإلمٚم  كمقػ  ؾّدظ

 ـيرا. 

ٚشتٖذن ظذ اإلموٚم افبوٚؿر هذا افتٔٚر ؾ وحٚو  أن يتسع ذم افدظقة إػ

وؿٚ  فف أخز افْٚس أع أظِؿ افٌٔٛ وإٔوٚ أضًّوؽ افًورا   ؾزجوره  7

كف ظْف ؾٖتك ظبود اهلل بوـ وؾٕٚ  زجرًا صديدًا وأشًّف مٚ ـره7اإلمٚم 

حمّد بـ الٍْٜٔ ؾَٚ  فف ميؾ ذفؽ  وـوٚن ابوـ الٍْٔوٜ صوديد افَوقى  ذا 

 ًٚ  ظذ ادقت.  صٚرفصديدًا حتك بٖس  ؾقثٛ ظِٔف ؾرضبف ضب
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ؾِام ُصٍل مـ ضب ابـ الٍْٜٔ أتك حمّود بوـ ظبود اهلل بوـ السوـ 

ًٚ  ؾَٚ  فف ـام ؿٚ     وٓبـ الٍْٜٔ 7فإلمٚم افبٚؿر اديْك  وـٚن حمّد شُٔت

ؾسُٝ حمّد ؾِؿ جيبف  ؾخرج و ؿد ضّع ؾٔف بسُقتف  وؿٚ  أصٓد أن هوذا 

وإٔف ؿٚئؿ أهؾ افبٔٝ وادظوك أن  6هق ادٓدي افذي بؼ بف رشق  اهلل 

 إػ حمّد بـ ظبد اهلل بـ السـ. أوص 7ظع ظع بـ السغ 

ثؿ ؿدم ادٌرة افُقؾٜ ودظٚ افْٚس إػ ؿقفف واشتٓقاهؿ واشوتٌقاهؿ  

ؾٚتبًف خِؼ ـير  وادظك ظذ حمّد بـ ظبد اهلل إٔف أذن فوف ذم خْوؼ افْوٚس 

يًٍِقن ذفؽ بٚفْٚس  ؾَوٚ  وإشَٚئٓؿ افسّقم  وبٞ أصحٚبف ذم إشٍٚر 

فف بًض أصحٚبف: إٕٚ ٕخْؼ موـ ٓ ًٕورف ؾَوٚ : ٓ ظِؤُؿ إن ـوٚن موـ 

 .افْٚر أصحٚبُؿ ظجِتّقه إػ اجلْٜ  وإن ـٚن مـ ظدوـؿ ظجِتّقه إػ

ثؿ تٍٚؿؿ أمر افٌالة بًد ادٌرة و أمًْقا ذم افٌِق ؾٚدظقا حِق  افذات 

وؿٚفقا بٚفتْٚشخ وجحدوا  7 اإلمٚم ظعاإلهلٜٔ ادَدشٜ ذم ؿقم مـ شالفٜ 

افبًٞ و افْنقر وأشَىقا افيقاب وافًَٚب وؿوٚ  ؿوقم موْٓؿ إن افيوقاب 

 وافًَٚب إٕام هق مالذ هذه افدٕٔٚ ومنٚؿٓٚ. 

وتقفدت مـ هذه ادوذاهٛ افَديّوٜ موذاهٛ متنوددة ومتقؽِوٜ ذم 

تًرف بٚفْهريٜ ٕسبٜ إػ حمّد  ٜافٌِق واإللٚد مـ شٚبَٔٓٚ  ؾخرجٝ ؾرؿ

هر افّْري  وأخرى تدظك بٚإلشحٚؿٜٔ ٕسبٜ إػ إشحٚ  بـ زيد بوـ بـ ٕ

الٚرث  وـٕٚٝ تدظل هذه افٍرؿٜ أن ظبداهلل بـ جًٍر بـ أيب ضٚفٛ ـوٚن 

يَق  بٚإلبٚحٜ وشَقط افتُوٚفٔػ  ؾٖبوٚحقا ادحوٚرم أمجوع  ويودظقن أن 

ًٚ بٚفْبقة مع رشق  اهلل  7 ًٚ ظِٔاإلمٚم    ـام أدظقا تْٚشخ 6ـٚن ذيُ
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 .( )رواحإ

 أضباب تْلد ٍرا التٔاز:

  7تقفد هذا افتٔٚر ٕتٔجٜ أشبٚب ظدة تتًِؼ بنخص اإلموٚم ظوع 

 وأمهٓٚ:

 إخباز اإلماو أصخابُ باملػٔبات:

أصحٚبف بٚدٌٔبٚت مـ إمقر افتول حوٚر ؾٔٓوٚ  7إخبٚر اإلمٚم ظع 

وإمٚمتوف  ؾّوْٓؿ موـ صوؽ ذم  7افُير ممـ ٓ يرى ؾوؾ اإلموٚم ظوع 

ْسقب إفٔف ذم هذا اخلهقص وٍٕك أن اإلمٚم أخز بف  ومْٓؿ مـ افُالم اد

ًٚ فالظتَٚد ب٘فقهٔتف وربقبٔتوف  وـوال آدموٚهغ  جًؾ إخبٚره بٚدٌٔبٚت شبب

  وذم 6إخبٚره بٚدٌٔبٚت مل تُـ إٓ تًِٔاًم مـ ؿبوؾ افْبول  إذ إن  خمىئ

ٝ أن واهلل فوق صوئهذا يَق  اإلمٚم ظع صِقات اهلل وشوالمف ظِٔوف: ) .. 

ُٝ  وفُـ أخوُٚف  ؾ رُجٍؾ مُْؿ بّخرجف ومقجلف ومجٔع صٖٕف فًٍِ ـُ أخز 

( بًدهٚ يًِؾ ـٍٜٔٔ ظِّف هبذه ادٌٔبٚت  .. 6 أن تٍُروا ذمَّ برشق  اهلل

ِوِف وبِّٓوِؽ موـ هَيِوؽ  : )6ظـ ضريؼ افْبل  ـُ َد إيلَّ بوذفؽ  ِٓ وؿد َظ

رُّ  ُّ ًٚ ي ذ رأد إَّٓ أؾرؽوُف ظ ومْجك مـ يُْجق ومآِ  هذا إمر ومٚ أبَك صٔئ

 . ( )(  وأؾٙ بف إيلَّ  ِعْ ذم أُ 

ٕبٚئف فٌِٔٛ ظذ شبٔؾ اديٚ  مٚ حدث بف ابـ ظبٚس حوز إِ وٕذـر مـ 

ذم افتجٓٔز خلقض مًرـٜ اجلّؾ   7إمٜ  ظْدمٚ ـٚن يراؾؼ اإلمٚم ظع 

                                                 
 ومٚ بًدهٚ بتكف. 122ص  8إير ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد: ج    (1)

 .175هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (2)
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يَق : ) وافذي ٓ إفف ؽره فٔيٓرّن ظوذ  7ؾسّع ابـ ظبٚس اإلمٚم ظع 

ـّ إفؤُؿ موـ افُقؾوٜ شوتٜ أهؾ افبكة ـّ ضِحٜ وافزبر  وفٔخرج   وفَٔتِ

ٍٕز  ذفؽ ذم يَق  ابـ ظبٚس: ؾقؿع  آٓف ومخسامئٜ ومخسقن رجاًل.. (.

هؾ افُقؾٜ خرجٝ  ؾَِٝ: ٕٕيرّن  ؾ٘ن ـٚن ـام تَق  ؾٓق أمور أ ؾِام أتك

شًّف وإٓ ؾٓل خديًٜ الرب  ؾَِٔٝ رجاًل مـ اجلٔش ؾسٖفتف  ؾق اهلل مٚ 

 6 ؿٚ  ابـ ظبٚس: وهوق ممّوٚ ـوٚن رشوق  اهلل .أن ؿٚ  مٚ ؿٚ  ظع ظّتؿ

 .( )ززه

 صفاتُ ادتطدٓ٘ ارتازق٘:

مـ ضبًٜٔ اإلٕسٚن أن يبدأ مـ ضًػ ويْتٓل بوًػ ذم هنٚيٜ ظّره  

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چيَق  اهلل تًوٚػ: 

 .چ   ..  ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ

ؼ  وه افسْٜ افتل أودظٓٚ اهلل ذم خَِف مـ بْول افبوأيٜ تٗـد ظذ هذ

خال  مسرة حٔٚتف إٔف امتٚز ظوـ  7إٓ أن ادالحظ مـ شرة اإلمٚم ظع 

. ؽره بجسد خٚر  وصجٚظٜ ؿؾ ٕيرهٚ  ممٚ أذهِٝ افُير ممـ هؿ حقفوف

ؾّْووذ افٔووقم إو  ذم مًرـتووف ببوودر وـووٚن ظّووره افوووؼيػ ذم بدايووٜ 

ادَتقفغ ظتف افتل أذهِٝ مـ حقفف  ؾَتؾ ٕهػ افًؼئْٚت وـٕٚٝ صجٚ

بْٔام ادسِّقن أمجع وتسٚظدهؿ ادالئُوٜ ؿتِوقا افْهوػ  ادؼـغؿتذ مـ 

 أخر.

 

                                                 
 .315ص  11فِىزاع: ج ادًجؿ افُبر:    (1)
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ببدر ادَتقفغ ًٓقدة ذم ؿتؾ ٕهػ ظدد ادإػ هْٚ ورؽؿ صجٚظتف ؽر 

إٓ إٔف ـٚن ذم ريًٚن صبٚبف  فُوـ بًود أن ٕسوتًرض صوجٚظتف وهوق ابوـ 

ذم مقؿًٜ اجلّؾ وصٍغ وافْٓروان  وـٔػ يَتوؾ بوٍْس الٚدي وافستغ 

افنجٚظٜ وافَقة افتل ـٚن يّتُِٓٚ ذم ريًٚن صبٚبف  ؾٔرضب ضبٚتف افقتر  

ًٚ ؾٓوذا مخسامئٜ وثالثٜ وظؼويـ و اهلرير و فِٜٔ  يقمف وفِٔتفيَتؾ ذم و ؾٚرشو

 .( ) أمر خٚر  فًِٚدة

ف إٔسك افْٚس ؾٔٓوٚ : وأمٚ افنجٚظٜ ؾٕ٘( )يَق  ابـ أيب الديد ادًتزيل

ذـر مـ ـٚن ؿبِف  وحمٚ اشؿ مـ يٖيت بًده  ومَٚمٚتوف ذم الورب منوٓقرة 

 رضب هبٚ إميٚ  إػ يقم افَٔٚمٜ. يُ 

وهق افنجٚع افذي مٚ ؾّر ؿط  وٓ ارتٚع مـ ـتٔبٜ  وٓ بٚرز أحودًا إٓ 

 ؿتِف  وٓ ضب ضبٜ ؿط ؾٚحتٚجٝ إوػ إػ افيٕٜٚٔ.

ذم تٍتخور بقؿقؾٓوٚ ذم الورب فًورب ـٕٚوٝ وافٌريٛ ذم إمر أن ا

ؾٓوذا منوٓقر  ؿتِٓؿاإلمٚم هق مـ  أمٚ ؿتاله ؾٚؾتخٚر رهىٓؿ بٖنوف  مَٚبِ

ًٚ أن ُيَتؾ أحد بٔده.و  بْٔٓؿ  ٓ يرون ظٔب

 ؿٚفٝ ُأخٝ ظّر بـ ظبد وّد ترثٔف:

 فق ـٚن ؿٚتؾ ظٍّر ؽر ؿٚتِوفِ 

  
 بُُٔتُف أبدًا مٚ دموٝ ذم إبود

   
َـّ ؿٚتِوُف موـ   ٓ ٕيوَر فوفُ فُ

  
َِدِ  َٜ افب  وـٚن ُيدظك أبقُه بٔو

   
 

                                                 
 .389ص  2إير مروج افذهٛ: فِّسًقدي  ج    (1)

 بتكف. 21ص  1ذح هنٟ افبالؽٜ: ٓبـ أيب الديد: ج    (2)
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 ادتناع األضداد يف غدصٔ٘ اإلماو:

هول  7مـ افيقاهر افتل تدظق فًِجوٛ ذم صخهؤٜ اإلموٚم ظوع 

ق، وٓ دمتّع ذم صخهؤٚنؿ افوبىبًٔتٓؿ بؼ و  ؾٚفؾٔٓٚ اجتامع إضداد

خهؤٜ رجوؾ ضده  ومـ افًسر إن مل يُـ مـ ادستحٔؾ أن جيتًّٚ ذم صو

واحد  ؾٚفًٚبد افزهٚد ادْوزوي ذم رـوـ مسوجده دمود أن افهوٍٚت افتول 

  وٕجود فجتًّوظدم خمٚفىتوف ديتخِؼ هبٚ افًزفٜ وافُآبٜ وظدم افبنٚصٜ و

وف هذا مـ صخص اجتامظل  ؾٓق دائاًم بنقش افقجف متٍٚئاًل ضوٚحؽ َٕٔ

 جمتًّتوغ افيٌر ٓ حيٛ افًزفٜ  ويْدر أن دمد هٚتغ اخلهِتغ ادتْٚؿووتغ

 .ذم صخص واحد

  إذ ٕجده ذم ادحراب ـام 7وهذا مٚ ٓ ٕجده ذم صخص اإلمٚم ظع 

ؾ افسِٔؿ  ويبُل بُٚ، الزيـ ( حتوك يتُوقم ّيهٍف ضار: ) يتِّّؾ متِ

ظذ افرمؾ جسدًا ٓ حراك ؾٔف  يٌّك ظِٔف ؾال ئٍؼ إٓ بًد ؾوسة ضقيِوٜ  

 .ف وتًٚػووجٓف يْوح مـ افًر  واخلقف مـ اهلل شبحٕٚ

إذا أصبح افهبٚح ؾٕ٘ؽ دمده ذم افسوق  يتٍَود أحوقا  افرظٔوٜ  أو و

ٜ افَوٚ، يَ ـّ وؿوٝ دمده ذم ويض بغ افْٚس  ودمده ذم مسجد افُقؾٜ ظذ د

ًٚ مـ افتّر ويٖوي إػ افبٔٝ.آخر يسًك ذم   حٚجٜ أهِف حيّؾ بردائف صٔئ

ًٚ فق تٖمِْٚ  ذم حروبوف  وافَسقة افتل يتحذ هبوٚافهالبٜ وافكامٜ أيو

ضد أظدا، اهلل ورشقفف  ؾرى افدمٚ، دمري أمٚمف وبغ يديف  وأصال، افَقم 

متٍرؿٜ ذم إرض  وشٍٔف يَىر مـ دمٚئٓؿ  وهق ظذ ذفؽ افرجؾ افرؿٔؼ 

 افذي يبُٔف ؾَر جٚئع  رؿٔؼ مع ادسٚـغ حتك ييـ أحد ادٚرة أهنؿ مْٓؿ.
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 مجًٝ ذم صٍٚتؽ إضوداد

  
 دُ ؾِٓووذا ظووزت فووؽ إٕوودا

   
ِّوى  وخِؼ َُّتجُؾ افْسٔؿ مـ اف

  
( ) وػ وبٌٖس َيذوب مْف اجلاَمدُ 

 

   
ٕجدهٚ تدهش مـ صحبف  7هذه افهٍٚت ادتوٚدة ذم حٔٚة اإلمٚم 

ٔيـ أن ميوؾ ؾو  مـ افًجٛ وتًرف ظِٔف  حتك ؽٚػ ؾٔف افُير دٚ يراه مْف

يُوقن  أن ذم رجؾ واحد إَّٓ مـ آشتحٚفٜ بُّٚن اجتامظٓٚ هذه افهٍٚت 

ًٚ أو ؽر بؼي ظذ أؿؾ تَدير.  إهل

: ) ـٚن أمر ادوٗمْغ ( ) يَق  ابـ أيب الديد ادًتزيل ذم ذحف فِْٟٓ

ذا أخالٍ  متوٚدة: ؾّْٓٚ موٚ ذـوره افوريض رمحوف اهلل  وهوق مقضوع  7

افتًجٛ  ٕن افٌٚفٛ ظذ أهؾ افنجٚظٜ واإلؿودام وادٌوٚمرة واجلورأة أن 

ؾتٍؽ ومترد وجزيٜ  وافٌٚفٛ ظذ أهؾ افزهد يُقٕقا ذوي ؿِقب ؿٚشٜٔ  و

ورؾض افدٕٔٚ وهجراِن مالذهٚ وآصتٌٚ  بّقاظظ افْٚس وَّتقيٍٓؿ ادًَٚد 

وتذـرهؿ ادقَت  أن يُقن ذوي رّؿٜ وفغ  وضًػ ؿِٛ  وخوقِر َضْبوع  

 .7وهٚتٚن حٚفتٚن متوٚدتٚن  وؿد اجتًّتٚ فف 

ٚ، أن يُقٕوقا ذوي ومْٓٚ أن افٌٚفٛ ظذ ذوي افنجٚظٜ وإراؿٜ افودم

َّٜٔ  وـذفؽ افٌٚفٛ ظذ أهؾ  بٚع حقصٜٔ  وؽرائز وحن
ّٜٔ  وضِ أخال  ِشْبً

افزهٚدة وأربٚب افقظظ وافتذـر ورؾض افودٕٔٚ أن يُقٕوقا ذوي إَبوٚض 

 .ذم إخال   وظبقس ذم افقجقه  وٍِٕٚر مـ افْٚس واشتٔحٚش

د افْٚس وأمر ادٗمْغ ـٚن أصجع افْٚس وأظيّٓؿ إراؿٜ فِدم  وأزه

ًٚ وتوذـرًا بٖيوٚم اهلل ومُيالتوف   وأبًدهؿ ظذ مالذ افودٕٔٚ  وأـيورهؿ وظيو

                                                 
 .88ديقان صٍل افديـ الع: ص    (1)

 بتكف.  53/  51ص 1ذح هنٟ افبالؽٜ: ٓبـ أيب الديد ادًتزيل  ج    (2)
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ًٚ فٍْسف ذم ادًٚمِٜ. وـٚن مع ذفؽ أفىػ  وأصدهؿ اجتٓٚدًا ذم افًبٚدة وآداب

ًٚ بِؼًا  وأوؾٚهؿ هنٚصٜ  وأبًدهؿ  ًٚ  وأـيره ًٚ  واشٍرهؿ وجٓ افًٚمل أخالؿ

ُِؼ ٕٚؾر  أو دم ر ظـ إَبٚض مقِحش  أو ُخ ٍِ ؿ مبِٚظد  أو ِؽِيٜ وؿيٚطٜ تْ ّٓ

 مًٓام ٍٕس  أو يتُّدر مًٓام ؿِٛ  حتك ظٔٛ بٚفدظٚبٜ ..

ومْٓٚ أن افٌٚفٛ ظذ ذؾٚ، افْٚس ومـ هق مـ أهوؾ بٔوٝ افسؤٚدة 

ًٚ إذا أضٔػ إػ  وافريٚشٜ أن يُقن ذا ـِز وتٍٔف وتًيؿ وتٌُىُرس  خهقص

ذم 7ر ادٗمْغ ذؾِف مـ جٜٓ افْسٛ ذؾف مـ جٓٚت أخرى  وـٚن أم

ظودّو وٓ صوديؼ إٔوف أذف  مهٚص افؼف ومًدٕف ومًٕٚٔف  ٓ ينوّؽ 

ًٚ بًد ابـ ظّف صِقات اهلل ظِٔف  وؿد َحَهؾ فوف موـ افؼوف  خِؼ اهلل ٕسب

ؽر ذف افْسٛ جٌٓٚت ـيرة متًددة  ؿد ذـرٕٚ بًوٓٚ  ومع ذفؽ ؾُٚن 

ًٚ فهٌر وـبور  وأفٔوْٓؿ ظريُوٜ  واشوّح ًٚ  أصدَّ افْٚس تقاضً ٓؿ ُخَِو

 وأبًَدهؿ ظـ افُِز..

ومْٓٚ أن افٌٚفٛ ظذ ذوي افنجٚظٜ وؿتؾ إٍٕس وإراؿٜ افودمٚ، أن 

يُقٕقا ؿِٔع افهٍح  بًٔدي افًٍق ٕن أـبٚدهؿ واؽرة  وؿِقهبؿ مِتٓبوٜ  

َٝ حوٚ  أمور ادوٗمْغ  ذم  7وافَقة افٌوبٜٔ ظْدهؿ صديدة  وؿد ظِّو

افهٍح  ومٌٚفبٜ هقى افوٍْس  وؿود ـيرة إراؿٜ افدم ومٚ ظْده مـ الِؿ و

َٝ ؾًِف يقم اجلّؾ..  رأي

 ًٚ ًٚ جقادًا ؿط  ـٚن ظبداهلل بوـ افوزبر صوجٚظ ومْٓٚ إٔٚ مٚ رأيْٚ صجٚظ

ًٚ...  وؿود  ًٚ وـوٚن صوحٔح وـٚن أبخَؾ افْٚس  وـوٚن افوزبر أبوقه صوجٚظ

ذم افنجٚظٜ وافسخٚ، ـٔػ هل  وهذا موـ  7ظِّٝ حَٚ  أمر ادٗمْغ 

 ًٚ  (. 7أظٚجٔبف أيو
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 يف حمسابُ: 7اغتٔال اإلماو علٕ 

واشتنٓٚده هل أـز ٕتٔجٜ فتِؽ إدوار افتل  7اؽتٔٚ  اإلمٚم ظع 

مٚرشٓٚ  وهذه ٕتٔجٜ أراهٚ ضبًٜٔٔ ذم صخص أراد تٌٔر واؿع ـٚموؾ موع، 

  وؿوٚم بحرموٚن ظٚئِوٜ ؿٓئوإٓتٓٚزيٜ مـ ؿبؾ ـبٚر افَقم ووجٓٚ بٚفٍسٚد

ذم طوؾ  ومل يُـ هلوؿ إٓ افتٌْول بٚدوٚيض ـٕٚٝ َّتقض ذم مٚ  اهلل خقضًٚ 

 حُقمتف وخالؾتف.

ِقضع آؿتهٚدي وظزفوف فِوقٓة ف فإدوار افتل ؿٚم هبٚ مـ إصالح

وإؿٚمتف فِحدود ادًىِٜ وؽرهٚ مل تُـ فسيض ذحيٜ ـبرة مـ ادجتّوع  

مـ ادْٚؾَغ وادْتٓزيـ ومـ ـٕٚٝ هلوؿ ادٔوزات ذم طوؾ حُقموٜ اخلٍِٔوٜ 

 فتٚيل يتّْقن اخلالص مْف وبٖي وشِٜٔ وثّـ.ظيامن  وبٚ

ظذ  7الؼ افذي مٚرشف اإلمٚم ظع  رَّ إضٚؾٜ هلٗٓ، افؼحيٜ ـٚن مُ 

  ؾًٔٚؿٛ ادخىئ ٓ يٍر  بغ أحدهؿ وأخر وـٖهنؿ أشْٚن ادنط  رظٔتف

موٚ وإذا ٕيرٕٚ إػ   ـٕٚٝ هقيتف ومُٕٚتف آجتامظٜٔ ًٚ وّيأِّحرم فوادرتُٛ 

 7ظوذ حُقموٜ اإلموٚم  ومتوآمريـيوٜ موـ جقاشؤس ـٚن يدشف مًٚو

  حيٚوفقن افْٔؾ مْف وإشَٚط حُقمتف.

 7ؿتؾ اإلمٚم  هلـؾ هٗٓ، ٕجد أن افٌٚيٜ إوػ وإمْٜٔ افرئٔسٜٔ 

وإتٓٚ، ؾسة خالؾتف  وفذا ـٕٚٝ افْتٔجٜ متقؿًوٜ موـ افقضوع افوذي ـوٚن 

 ئًش ؾٔف.

 فٓػ إػ فَٚ، أصوحٚبذم ُأخريٚت حٔٚتف ـير افتِ 7ـٚن اإلمٚم ظع 
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 ( )افنوٓٚدتغ يوذ ( ) ر بوـ يوٚرس وابوـ افتٔٓوٚنادخِهغ  مـ أميٚ  ظام

وؽرهؿ ممـ ظرؾقه حؼ ادًرؾٜ  وـٕٚقا فف خر شْد حغ خذفوف أصوحٚبف 

 ًٕغ إػ أجقا، افراحٜ وافدظٜ واخلذٓن.اخلٚ

ـَ إخوقاع افوذيـ رـبوقا افىريوؼ أ.. : ) ( ) 7يَق  اإلموٚم ظوع  يو

وٓٚدتغ  ووموقا  ٔكٓٚن وأيوـ ذو افنَّ يوـ أظذ الؼك  أيـ ظامُر وأيـ ابـ افتَّ

َّٔوٜ وأبوِرَد بُر،ُ  ؿ إػ وُٕيراؤهؿ موـ إخوقاهنؿ افوذيـ تًٚؿودوا ظوذ ادْ ِٓ ِشو

 ... ( ثؿ ضب بٔده ظذ لٔتف افؼيٍٜ ؾٖضٚ  افبُٚ،افٍجرة

واشتنٓٚده ظذ يد ظبدافرمحـ بـ مِجوؿ   7تؿ اؽتٔٚ  اإلمٚم ظع 

اختِػ بًض ادٗرخغ ذم حتديد موـ فوف افًالؿوٜ ادبوٚذة ذم ظِّٔوٜ  دؿو

 ن ذم هذا افنٖن:ٚآؽتٔٚ   وبغ أيديْٚ ٕيريت

 

 

                                                 
ٚفؽ بـ افتٔٓٚن إٕهٚري إود  وهق منٓقر بُْٔتف  صٓد بًٜٔ أبق اهلٔيؿ بـ افتٔٓٚن م   (1)

افًَبٜ إوػ وافيٕٜٚٔ  وـٚن أحد افستٜ افذيـ فَقا ؿبؾ ذفؽ رشوق  اهلل صوذ اهلل ظِٔوف 

وصٓد أبق اهلٔيؿ بدرا واحودا  وآفف بٚفًَبٜ ؿبؾ بًٜٔ افًَبٜ إوػ وهق أو  مـ بٚيع ؾٔٓٚ.

ظّر بٚدديْٜ شْٜ ظؼيـ  وؿٔؾ ؿتؾ بهٍغ مع اإلموٚم وادنٚهد ـِٓٚ  وتقذم ذم خالؾٜ 

 .125ص  9إير إظالم مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ: فِنٚـري  ج  .7 ظع

صوٓٚدتف ـنوٓٚدة رجِوغ  6خزيّٜ بـ ثٚبٝ إود إٕهٚري  جًوؾ رشوق  اهلل    (2)

ْوك فَهٜ منٓقرة  يُْك أبٚ ظامرة  صٓد بدرا ومٚ بًدهٚ موـ ادنوٚهد  وـٕٚوٝ رايوٜ ب

ذم واؿًٜ اجلّؾ وؿتؾ ذم صٍغ بًد ؿتوؾ  7 خىّٜ بٔده يقم افٍتح  ـٚن مع اإلمٚم ظع

 .43ص  8ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد: ج   ظامر بـ يٚرس.

 .182هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (3)
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 اليظسٓ٘ األّىل:

ٜ ُتِوزم اخلوقارج دم اإلموٚم  وحتُول افروايوٜ موٗامرة يووهذه افْير

اخلقارج مْذ ـٕٚقا بُّٜ ادُرمٜ ٕدا، ؾريوٜ الوٟ  ؾِوام إتٓوك مقشوّف 

ٗمترًا ظرضقا ؾٔف إحداث اجلسٚم افتل ُمْل هبٚ افًٚمل اإلشوالمل  ظَدوا م

وافتل أّدت إػ شٍؽ افدمٚ، واختالف ـِّٜ ادسِّغ  وظزوهوٚ إػ ثالثوٜ 

 .وظّرو بـ افًٚص ومًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن 7هؿ: اإلمٚم ظع  أصخٚص

وأمجع رأهيؿ ظذ اؽتٔٚ  هٗٓ، إصخٚص  وإزى إػ تٍْٔذ ظِّٔوٜ 

  7ظوع تًٓود بَتوؾ اإلموٚم  إذ ؿ ـٌؾ مـ ظبدافرمحـ بوـ مِجوؿاؽتٔٚهل

د بَتؾ مًٚويٜ  وظّرو بـ بُر افتّّٔل ّٓ  والّجٚج بـ ظبداهلل افكيّل تً

ًٚ ٓؽتٔوٚهلؿ  وهوق فِٔوٜ   تًٓد بَتؾ ظّرو بـ افًٚص ًٚ خٚصو ّْٔوقا وؿتو وظ

 مـ صٓر رموٚن شٚظٜ خروجٓؿ إػ صالة افهبح.  افيٚمـ ظؼ

ٗمتر أؿٚمقا بُّٜ ادُرموٜ أصوٓرًا  ثوؿ اظتّوروا ذم وبًد إٍوٚض اد

صٓر رجٛ  واؾسؿقا وؿهد ـؾ واحد مْٓؿ افبِد افذي تًٚهد ظذ افَٔوٚم 

رده  7  ودٚ أتك ابـ مِجؿ افُقؾوٜ فٔبوٚيع اإلموٚم ظوع بًِّٜٔ آؽتٔٚ 

 .مرتغ وذم افيٚفيٜ بٚيًف  ؾٖخذ ظِٔف ادقاثٔؼ أن ٓ يُْٞ بًٔتف

 7ك إٔزى اخلبٔٞ برضبٜ ظذ رأس اإلمٚم ظع ؾام موٝ إيٚم حت

ؾَدَّ جبٓتف  وإتٓٝ افرضبٜ افٌٚدرة إػ دمٚؽوف  ؾِوام أحوس اإلموٚم بِوذع 

افسٔػ إٍرجٝ صٍتٚه ظوـ ابتسوٚمٜ ورضوٚ بَووٚ، اهلل  وإىِوؼ صوقتف 

 يدوي ذم رحٚب ادسجد ) ؾزت ورب افًُبٜ (.
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 اليظسٓ٘ الجاىٔ٘:

ابـ مِجؿ ـٚن بتخىٔط مـ مًٚويٜ  ظذ يد 7ن اؽتٔٚ  اإلمٚم ظع إِ 

 بـ أيب شٍٔٚن وبّسٚظدة مبٚذة مـ ظِّٔف ذم افُقؾٜ إصًٞ بـ ؿٔس.

 :( ) ويدظؿ هذه افْيريٜ أيت

مراؾَٜ إصًٞ بـ ؿٔس ظبدافرمحـ بـ مِجؿ وؿٝ اؿساؾوف اجلريّوٜ  .1

 7ظْودمٚ ؿتوؾ اإلموٚم ظوع   وهق افذي ٕبٓوف 7بَتؾ اإلمٚم ظع 

  ودوٚ ( ) .. ؾَد ؾوحؽ افهوبح (بحٚجتؽ ،ْجٚاف ، صٚح: ) افْجٚو

 شًّف حجر بـ ظدي صٚح بف: ؿتِتُف يٚ أظقر ؟.

رس وؿود أحٔىوٝ بُيور موـ افو 7إن مٗامرة اؽتٔوٚ  اإلموٚم ظوع 

وافُتامن: ؾام افذي أوجٛ إضالع إصًٞ بـ ؿٔس ظِٔٓٚ ودظّف هلٚ  

 وـٔػ ظرف افتقؿٔٝ افذي ؿرره ابـ مِجؿ فَتؾ اإلمٚم.

فِٔوٜ اؽتٔوٚ  اإلموٚم ظْود م تِوؽ ٕوٚأن ابـ مِجؿ  ( )ذريافبالوروى 

ؿؿ ؾَود ؾووحؽ ) إصًٞ بـ ؿٔس يْٚجٔف  حتك ؿٚ  فف إصًٞ: 

افهبح (  وذم هذه إصٚرة إػ منٚرـٜ إصًٞ بـ ؿؤس فًبودافرمحـ 

 بـ مِجؿ ذم ؿتِف فإلمٚم.

 

 

                                                 
 : لوٚتؿ افىوٚئل  7فالضالع ظذ افْيريٜ بنُؾ مقشع راجع ـتٚب: شرة اإلمٚم ظع    (1)

 .236ص  11: فَِرر  ج 7ومٚ بًدهٚ. وـتٚب: مقشقظٜ اإلمٚم ظع  71ص  7ج 

 .117ص  6إير ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد ادًتزيل: ج    (2)

 . بتكف.493إير إٔسٚب إذاف: فِبالذري ص    (3)
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ن بسؤىٜ أصود قحٔٚة افًِغ ابـ مِجؿ ادرادي وـوام يروهيوٚ ادٗرخو .2

ضٜ  ـٚن مًِاًم فَِرآن افُريؿ  ومل يًرف ظْف إٔف مـ أهؾ افٌْوك افبسٚ

وافيروات  بؾ يُسػ ؿقت يقمف مـ بٔٝ مٚ  ادسِّغ جرا، تًِّٔف 

فػ درهؿ وشّف بٖفػ أوالٚ  أن افسٔػ افذي اصساه بَّٜٔ   فَِرآن

ُأخرى !!  بٚإلضٚؾٜ إػ إمقا  افتل أمٓر هبٚ خىٔبتف افًِْٔوٜ ؿىوٚم  

؟ ؾًوذ  ؾّـ أيـ فف تِؽ إمقا  فػ درهؿ  وظبد وؿْٜٔ !!وافبٚفٌٜ أ

ثالثٜ آٓف درهؿ  وهذا ادبِغ  أؿؾ تَدير جمّقع إمقا  افتل بغ يديف

 ٓ يُِّف إٓ ذوي افدخؾ افًٚيل بذفؽ افًك.
 

ن ابـ مِجؿ ـٚن ظذ ظالؿٜ وثَٜٔ واتهٚ  بًّرو بـ افًٚص  وـوٚن إ .3

أن  ( )ويوروي افهوٍدي بَربوف.  ِ وك  وأمره بٚفْزومًف حْٔام ؾتح م

اخلٍِٜٔ ظّر بـ اخلىٚب أوص ظّرو بـ افًٚص ذم أثْٚ، وٓيتف ظوذ 

 . ( ) مك برظٚيٜ ظبدافرمحـ بـ مِجؿ  وإظىٚئف دار ُشُْك ؾٔٓٚ
 

4.   ًٚ إذ مل يُـ ظْده بٔٝ ذم مل يُـ ابـ مِجؿ مـ شُٚن أهؾ افُقؾٜ ؿىً

  د فِوؤٚؾٜ ظْودهؿمورا اضىّر فِجق، إػ ؿبِٜٔ بْلوفذا هذه ادديْٜ  

وهذا مٚ يٗيد أن اخلٍِٜٔ ظّر بـ اخلىٚب أؿىًف أرض ُشُْك بّك  

ذم أصود افكواع ُِقؾوٜ أيوٚم ؿدوموف ف إذ إنوهذا مٚ يودظق فِنوؽ  

 افًِقي إمقي.
 

 

                                                 
 .653ص  3إير تٚريخ اإلشالم: فِذهبل  ج    (1)

 مَْقفٜ ظوـ ـتوٚب إٕسوٚب: فِسوًّٚع  ؾٔٓٚ (  ) وإظىٚئف دار ُشُْك :افًبٚرة إخرة   (2)

 .451ص  1ج  
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تًٚرض مٚ يَِْف بًض ادٗرخغ مـ ـقٕف مـ ُظبٚد اخلقارج مع ذبوف  .5

ٜ أفػ درهؿ ؾوٜ ذم فِٔوٜ وإٍٕٚؿف مٚئ 7فِخّر فِٜٔ ؿتِف اإلمٚم ظع 

محرا،  وفبسف الرير وؽرهٚ مـ إمقر افتل تدظق فِنؽ ذم أن افَٚتؾ 

 ذا هنٟ ووٓ، خٚرجل.
 

و  المٔذهوومـ ت 7ظع وهق مـ خقاص اإلمٚم  و إشقد افدؤيل قأب .6

ظذ بْل أمٜٔ  وذفؽ ذم مَىقظتف افتول رثوٚ  7أفَك تبًٜ ؿتؾ اإلمٚم 

 :7ظع  هبٚ اإلمٚم
 

 غ مًٚويوٜ بوـ حوربأٓ أبِ

  
ت ظٔوقن افنوٚمتْٔٚ  ؾال ؿورَّ

   
 أذم صٓر افهؤٚم ؾجًتّقٕوٚ

  
 بخر افْٚس ُضوّرًا أمجًْٔوٚ ؟

   
 ؿتِتؿ خر مـ رـوٛ ادىٚيوٚ

  
 ورحِٓٚ ومـ رـٛ افّسؤٍْٚ

   
 

ابوـ مِجوؿ مل يَتوؾ  نَّ ظذ أَ  هذا إمجٚ  مٚ يَْؾ مـ صقاهد وأدفٜ تد ُّ 

فْٓروان  وإٕام ـوٚن ظّؤاًل  اخلقارج بقاؿًٜ اثٖرًا مْف فَتذ 7 ًٚ ظِٔاإلمٚم 

 ًٚ دّشف ظّرو بـ افًٚص بٚفُقؾٜ  وصٚرـف ظذ إمتٚم مّٓتف إصًٞ بـ رسي

 بـ أيب شٍٔٚن ٍٕسف. مًٚويٜمـ  ؿٔس بٖمر وَّتىٔطٍ 
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 الػصل الثولٌ:

 

 

 
 

مْذ أن تسِؿ زمٚم الُؿ بًد اهنٔوٚر  7ظع مـ افقاضح أن اإلمٚم 

خور يوقم موـ حٔٚتوف افؼويٍٜ مل يَبوؾ آؾٜ ظيامن ظذ يد افيقار وحتك خال

ومل   إٔهٚف حِق   ؾِؿ يرتض دْٓجف افسٔٚد أن يداهـ ذم شوبٔؾ الوؼ

 يرض أن يستيْل أحدًا ذم مًٚمِٜ ظذ حسٚب مؼوظف اإلصالحل.

إلموٚم فٓبد وؿٚفقا:  افبٚحيغبًض ظِٔف  هأخذهذا ادقضقع بٚفذات 

  .رحٝ بغ يديفادروٕٜ ذم ميؾ تِؽ ادسٚومٚت افتل ضُ  أن يتبع 7ظع 

فف ؿٚظدة مجٚهريٜ واشًٜ افْىٚ  ذم  ٝـٕٚمياًل ؾًّٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن 

ذم حغ فق ترـف فٍسة زمْٜٔ ظوذ   بًزفف 7ظع افنٚم  ؾِامذا يَقم اإلمٚم 

 ظزففإؿٚفٔؿ ومـ ثؿَّ ـرد افقٓيٜ ومـ ثؿ ثبٝ أرـٚن خالؾتف ذم خمتِػ 

حسوـ افتودبر أن ٚفُو ضٚحْٜ ن يريؼ أي دمٚ، فِّسِّغ ذم حروبدون أ

ًٚ أضق  مع وجقد اشتَرار أـير ممٚ  ًٚ  وفدامٝ حُقمتف وخالؾتف وؿت شٔٚشٔ

 هل ظِٔف.

موٚ  :ضِحوٜ وافوزبرظْدمٚ ٕتحودث ظوـ افهوحٚبٔغ  وـذفؽ إمر

ًٚ حغ يًىٔٓام اإلماإلشالمٜٔ ادنُِٜ افُبرة افتل ؿد تقاجٓٓٚ إمٜ  ٚم صٔئ
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وٕتٔجوٜ   افُقؾٜ وافبكة تلوٓيظذ ئًْٓام حغ مـ ادٚ  حغ شٖٓه  أو 

دمٚئٓوٚ  ـوام  وحيَـ ذا افْقع مـ افتْٚز  ؾٕ٘ف يُسٛ تقحٔد إمٜتىبَٔف هل

 يوزج هبوٚ ذمبود  أن مـ افوداخؾ واخلوٚرج يُّْف أن يِتٍٝ إػ بْٚ، إمٜ 

 حروب دامٜٔ.

بّؼووظف اإلصوالحل بودأ ظْودمٚ  7اإلموٚم ويَق  افبًض بٖن 

 مّٓوٜ ؿٚظودة ؾَٓٔوٜبوذفؽ دون أن يَبؾ مبدأ ادسٚومٜ ؾٕ٘ف يسك بٚفدوفٜ 

ٍٜ مـ وذفؽ حغ يتقؿػ ) َٚظدة افتزاحؿ  ُتًرف ب ٌر  افإَٕٚذ ٍٍٕس حمسم

ٍٜ ٓ يرىض صٚحبٓٚ بٚجتٔٚزهٚ حٔٞ تسوَط هْوٚ  ظذ اجتٔٚز أرٍض مٌهقب

موـ هوذه ادَدموٜ  ـوام ؾًوؾ  حرمٜ هذا ادٚفؽ ورضٚه: ّٕن افْتٔجٜ أهوؿّ 

ًٚ هلذا اديٚ :  6رشق  اهلل   ذم بًض ؽزواتف ميًٚٓ منٚهب

ىّرًا إػ اخلوروج موـ ادديْوٜ ظوـ ضريوٍؼ ووـٚن اجلٔش اإلشالمل م

مًّغ  وـٚن ذم هذا افىريؼ مزرظٜ ٕحد افهحٚبٜ  وـٚن مـ ضبًٜٔ مرور 

ّٜٔ  .هذا اجلٔش ذم ادزرظٜ إتالف حمٚصِٔٓٚ افزراظ

حٚصؤؾ افتول مل يورّض أن يَوّدمٓٚ مٚفوؽ ادزرظوٜ ذم شوبٔؾ هذه اد

ّٟ وسخ وَؿوِدم إػ  اإلشالم ويسّح بّرور اجلٔش ظِٔٓوٚ  وفوذفؽ احوت

مل جيبوف بحورٍف  6وؿٚ  فف: مزرظتل ومٚيل  وفُـ افْبول  6افْبل 

واحد  وفُْف وّجف إمر إػ اجلٔقش بٚدرور  وـوٚن ٕتٔجوٜ ذفوؽ إتوالف 

 ادحٚصٔؾ.

إَّٓ ٕن افْتٔجوٜ ـٕٚوٝ أهوّؿ موـ  6ظوـ افْبول  ومٚ صدر هوذا

ٍٜ وـوٚن  ٍٜ حمرم ادَدمٜ: وفذفؽ يَٚ  ذم افٍَف: إذا تقؿػ افقاجٛ ظذ مَدم

 مالك افقجقب أؿقى مـ الرمٜ يَّدم افقاجٛ ظذ الرام.
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وظذ هذا افوق، حْٔئٍذ يُّـ أن تيٚر افيٚهرة افتول اشتًرضوْٚهٚ ذم 

ل: إٔف دوٚذا مل يىبوؼ هوذه افَٚظودة ذم ـحٚـؿ  وه 7حٔٚة أمر ادٗمْغ 

 شبٔؾ اشتبٚحٜ ـيٍر مـ ادَدمٚت ادحرمٜ ؟

؟ أفؤس متُِوف فزموٚم افَٔوٚدة ذم ادجتّوع  أفٔس إمجٚع افورأي ظِٔوف

ٍٛ إشالملٍّ ـبر ؟ ٕٕف شقف يٍوتح و إذا  ًٚ دُس ًٚ حمََ اإلشالمل أمرًا واجب

ويَؤؿ حُقموٜ اهلل ذم  و أبقاب اخلورات وافزـوٚت ٚدةوتٔرّس فف زمٚم افَٔ

أرضف  وذم شبٔؾ حتَٔؼ هذا اهلدف افذي يتقؿػ ظذ مَدموٜ حمرموٜ  موـ 

ؿبٔؾ إموٚ، وٓيٜ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن مّدًة مـ افزمـ  أو إموٚ، إمقا  

ّٜٔ مـ ظيامن بـ ظٍٚن.   ادحرمٜ افتل وصِٝ ٕيدي أم

فقاجوٛ ظوذ ارتُوٚب ادحورم ذم شوبٔؾ ا 7مِل مَل ُيَدم اإلمٚم ظع 

 .( ) إهؿ افذي ؿّدم ذم بٚب افٍَف (

ـٕٚٝ فديف ظقامؾ مقضقظٜٔ اضوىرتف إػ  7ظع افقاؿع أن اإلمٚم 

ٕٚوٝ موـ بوٚب ؿوٕٚقن ظدم ؿبقفف هلذه ادسٚومٚت وإٔهٚف الِق  وفق ـ

ًٚ:افتزاحؿ افٍَٓل    وب٘مُْٕٚٚ أن ٕسِط افوق، ظذ هذه افًقامؾ تبٚظ

 العامل الجْزٖ:

مل يُوـ ظوذ افدوفوٜ اإلشوالمٜٔ اخلالؾوٜ  7ظع اإلمٚم تسِؿ  ظْد

ًٚ أو موـ مبودأ إيٚهٚ بيرف ضبًٔل  بتسِّف  ًٚ ضبًٔٔو ّقت أحد اخلٍِٚ، مقت

والُوؿ اخلالؾوٜ ـرد إػ  وصؾظيامن  وإٕام بُر و أيبافنقرى ـٚخلٍِٜٔ 

                                                 
ودورهؿ ذم حتهغ افرشٚفٜ ادحّديٜ اإلشالمٜٔ  حمٚضات فِسؤد  7أئّٜ أهؾ افبٔٝ     (1)

 .119 ـ  118حمّد بٚؿر افهدر  ص  



118 

 

ؿبِف  ؾُٚن هذا افًٚمؾ إـوز ـٚن بًد ثقرة ظٚرمٜ ُؿتؾ ؾٔٓٚ اخلٍِٜٔ افذي 

 ظتالئف ـرد اخلالؾٜ.تف واذم بًٔ

يَوقم  أن 7 ٚإلموٚم ظوعدوا بٚشتبداهلؿ اخلٍِٜٔ افسٚبؼ بافيقار أراو

ًٚ ٓ مسٚومٜ ؾٔف ذفؽ اخلٍِٜٔ ب٘صالح مٚ أؾسده ويبٚدر ذم    وأن يْتٟٓ هنج

 تٌٔر افقضع افٍٚشد افذي ـٚن يْتٓجف اخلٍِٜٔ افذي ؿبِف.

هريٜ ظٚرموٜ ٓ الُؿ ذم طؾ ثقرة مجٚمْهٜ يٖيت إػ  أي ؿٚئد شٔٚد

الٚـؿ افذي شبَف  وافتول هول بٕٚشوٚس يُّـ فف أن يْتٟٓ ٍٕس مْٟٓ 

شبٛ افيقرة ظِٔف واإلضٚحوٜ بوف  وإٕوام ٓبود أن يْوتٟٓ افوْٟٓ افًَالئول 

 ًٚ إذا ـٕٚوٝ بسِقـف ٍٕس آدمٚه افذي ـوٚن يىٚفوٛ بوف افيوقار  خهقصو

 ذظٜٔ وٓ ؽبٚر ظِٔٓٚ. مىٚفبٓؿ 

تٚب ممـ إتَد شٔٚشـامافتل ٜٔ ٍرضـٕٚٝ افوفق  ُُ   ؾوسك تف أرادهٚ اف

امذا شؤُقن رأي افيوقار افقٓة ـام هؿ  وأظىك ضِحٜ و افزبر مٚ أرادا  ؾو

 افذيـ بٚيًقه مْذ أيٚم ؿالئؾ ؟

ـٚن هلؿ إمؾ ذم تٌٔر افقاؿع افٍٚشد ؾ٘ذا بف يَر افقٓة ظوذ طِّٓوؿ 

زبر وهنووبٓؿ دَوودرات إمووٜ  وهووق ذم ذات افقؿووٝ يًىوول ضِحووٜ وافوو

 مـ بٔٝ مٚ  ادسِّغ !! فوأضاهبؿ مٚ ـٕٚقا يتٖمِقٕ

ؾال يُقن أمٚم افيقار إٓ  بّسّك ) ظع ( ؾَط ظٚد اخلٍِٜٔ ظيامن  نإذ

شوٚرظقا فَتِوف أن يىٚفبقا مـ جديد بًزفف وتْحٔف ظـ مْهٛ اخلالؾوٜ أو 

 هذا أوًٓ.  خر مُٚنآواشتخالف 

 ًٚ ٜ ٍٕسف ؾَتِتف وأزافتوف ظوـ ن ثقرة إىَِٝ ذارنٚ ظذ اخلٍِٔإ :ثٕٚٔ
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لرٌي فٍسٚده وطِّف وهنبف خلرات إمٜ ومَدرانٚ ـرد الُؿ وافتسِط 

أي صخص وإن ظِٝ مُٕٚتف آجتامظٔوٜ بوٖن  توـ  ـل ٓ يتجرأهبٚ أن حتُ 

شؤُقن مهره ن ٕييِؿ ويبىش ويتًدى ظذ حدود اهلل وٓ يٍُر شٚظٜ 

هذا اهلوٚجس يووع َٕىوٜ هٛ  افَتؾ ـام ؿتؾ مـ هق أظذ مْف مُٕٜٚ ومْ

دمٚوز  وخٍِٜٔ وحيسٛ أفػ حسٚب فٌوٛ افْٚس إن وا ٍ محرا، ذم ؿِٛ ـؾ 

 حدوده افتل رشّٓٚ اهلل فف

اؿْوع افيوقار بوٖن يِتزموقا  7ظع هذا افوّر افيقري فق أن اإلمٚم 

ًٚويٜ بوـ أيب دافهّٝ حٔٚ  إظىٚئف إمقا  دـ ٓ يستحؼ  وحٔٚ  تيبٔتف 

ع افيِّٜ وافٍٚشوَغ ظوذ آمتوداد بّسورنؿ دون أن شٍٔٚن  ؾٕ٘ف ينج

 ظوعيوًقا ذم إٍٔسٓؿ اخلقف مـ ثقرة افْٚس وؽوبٓؿ  ؾُٔوقن اإلموٚم 

 د  أن يُقن هق افوّر افذي حيركالهـ هلٗٓ، افيِّٜ وافٍسَٜ ب 7

 رؾض افيِؿ وافًدوان وهنٛ ثروات إمٜ اإلشالمٜٔ.افيقار ذم 

 :السضالٕالعامل 

افسٔٚشؤٜ أن  7أردٕٚ أن ٕستًرض أدوار اإلموٚم ظوع  مـ ادٓؿ إذا

تُقن فٌتْٚ فٌٜ إشوالمٜٔ رشوٚفٜٔ حمّديوٜ  ٓ أن تُوقن فٌتْوٚ جموردة موـ 

اإلشالم وافديـ  وِٕٟٓ ورا، افنًٚرات افسٔٚشٜٔ افزاؿٜ اخلٚفٜٔ مـ هوذا 

 ادوّقن.

ظْدمٚ وصؾ إػ مْهٛ اخلالؾٜ والُؿ ـٚن يًِؿ أن  7اإلمٚم ظع 

جدًا مَٚرٕٜ بٚفقاجٛ ادْٚط إفٔف مـ  ؾسة ؿهرةفزمْٜٔ افتل ُتتٚح فف افٍسة ا

  إػ مْبًٓٚ إصٔؾ. إظٚدة إمٜ
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ؼ وشوْٜ الوٚدي ظو 6ّْذ إيٚم إوػ فرحٔؾ افْبل إظيؿ ؾ

ًٚ بًد يقم حٚفٜ مـ افتٌٔٔوٛ فسٔٚشوٜ  فِٓجرة وإمٜ اإلشالمٜٔ تًٔش يقم

 تُـ مـ افسٔٚشؤٜ افْبقيوٜ   وؾرضٝ ُشْـ مـ ؿبؾ اخلٍِٚ، مل6 افْبل

 .( )وٓ مـ افْٟٓ افَرآع

هذه الٚٓت وؽرهٚ تَقد إمٜ اإلشوالمٜٔ إػ إٓحودار ذم تىبٔوؼ 

تٍرض ظِٔٓؿ تًٚفٔؿ جديدة حيسبٓٚ اجلٔؾ افذي ئِٓؿ أهنٚ وتًٚفٔؿ افسام،  

 مـ اإلشالم  وهل فٔسٝ مـ اإلشالم ذم ر،.

رشوٚفٜ ادحّديوٜ حتورف شوْتف ؾ٘ذا ـٚن هذا افًٓد إو  مـ بًود اف

رض هذا اهلؿ افرشٚيل ؾ ؟ ؿرٕغ أو ُٔقن حٚهلٚ بًد ؿرن مـ افزمـشؾُٔػ 

ًٚ وأن ٓ يَبوؾ بٖٕهوٚف  7ظوع ظذ اإلموٚم  ًٚ وصوٚرم أن يُوقن حٚزمو

ًٚ   اإلشالملافرشٚيل هٚالِق   ؾُتٌٔٛ إمٜ اإلشالمٜٔ ظـ ظٓد ًٚ ؾنؤئ صٔئ

                                                 
ٓ يُّْْٚ افتقشع ذم هذا ادقضقع وضرح آجتٓٚدات اخلٚصٜ فِخٍِٚ، افيالثٜ ذم مَٚبوؾ    (1)

فْص افْبقي افؼيػ  وبٚإلمُٚن افرجقع إػ افُتٛ ادختهوٜ هبوذا ادقضوقع ومْٓوٚ ا

ظبد السغ ذف افديـ ادقشقي ؿودس اهلل  اإلمٚمتٖفٔػ (  افْص وآجتٓٚدـتٚب: ) 

فسٔٚشوٜ ذم إخٍوٚ، أثور افسٔٚشوٜ افْبقيوٜ   فُـ يُّْْٚ أن ٕنر أن مـ ضّـ هوذه ارسه

افرشٚفٜٔ إخٍٚ، أحٚدييف ومْع تدويـ افسوْٜ  وظودم افسوامح بتوداوهلٚ ذم افقؿوٝ افوذي 

 يىٚفٛ ؾٔف اخلٍِٜٔ مـ افْٚس أن يستْقا بسْْف افذي يٍرضٓٚ هق ظِٔٓؿ ؿرسًا. 

جًِٝ موـ شوْتف  6هذا الير ظذ افهحٚبٜ مـ ؿبؾ اخلٍِٚ، ذم ٕؼ أحٚديٞ افْبل 

ورشٚفتف اإلشالمٜٔ ؽر متداوفٜ إٓ بغ الٍيٜ مْٓؿ. يَق  اخلٍِٜٔ ظّر: ) أؿِقا افروايٜ 

: ) إن 141ص  5ظـ رشق  اهلل إٓ ذم مٚ يًّؾ بف (  وؿد روى ابـ شًد ذم افىبَٚت ج 

إحٚديٞ ـيرت ظذ ظٓد ظّر بـ اخلىٚب ؾٖٕند افْٚس أن يٖتقه هبٚ  ؾِام أتقه هبٚ أمور 

: أن ظيامن ؿٚ  وهق ظذ 181ص  39وى ابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنؼ ج بتحريَٓٚ (. ور

ًٚ مل ُيسّع بف ذم ظٓد أيب بُر وٓ ظٓد ظّر (.  ادْز: ) ٓ حيؾ ٕحد يروي حديي

http://www.shiaweb.org/books/nas_ejtehad/index.html
http://www.shiaweb.org/books/nas_ejtehad/index.html
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ًٚ  وتُقن اجل  ف.ِٜٔ هل ادسٔىرة ظذ إمر ـِٚهحتك يُقن اإلشالم ؽريب

يَوق : ـٔوػ  6إع شًّٝ رشق  اهلل  ): 7ظع يَق  اإلمٚم 

افْوٚس  هٌر وهيورم ؾٔٓوٚ افُبور  جيوريإٔتؿ إذا فبستُؿ ؾتْٜ يربق ؾٔٓٚ اف

ويتخذوهنٚ شْٜ  ؾ٘ذا ؽر مْٓٚ ر، ؿٔؾ: ؿد ُؽرت افسْٜ  وؿد أتوك ظِٔٓٚ 

 رريٜ وتدؿٓؿ افٍتْوٜ ـوام تود  افْوٚذافْٚس مُْرًا ثؿ تنتد افبِٜٔ وتسبك اف

 .( ) (.. فٌر اهللوـام تد  افرحٚ بيَٚهلٚ ويتٍَٓقن   الىٛ

وإٕام بد، وؿقع افٍتـ مـ أهقا، تتبع وأحُوٚم تبتودع   ): 7ويَق  

ٓ إن الؼ فوق خِوص مل أزٚفػ ؾٔٓٚ حُؿ اهلل  ويتقػ ؾٔٓٚ رجٚ  رجًٚٓ  

ظذ ذي حجك  فُْوف يٗخوذ يُـ اختالف  وفق أن افبٚضؾ خِص مل زَػ 

 .( )( .. مـ هذا ضٌٞ ومـ هذا ضٌٞ ؾّٔزجٚن ؾٔجِالن مًًٚ 

ؿد ظِّٝ افقٓة ؿبع أظامًٓ خوٚفٍقا ؾٔٓوٚ رشوق  اهلل  ): 7ويَق  

  .(ٕٚؿوغ فًٓده  مٌّريـ فسْتف..  متًّديـ خلالؾف  6

واهلل فَد أمرت افْٚس أن ٓ جيتًّقا ذم صٓر رمووٚن  )إػ أن يَق : 

ؾريوٜ  وأظِّتٓؿ أن اجتامظٓؿ ذم افْقاؾؾ بدظٜ  ؾتْٚدى بًض أهؾ إٓ ذم 

ظسُري ممـ يَٚتؾ مًل: يٚ أهؾ اإلشالم ؽوّرت شوْٜ ظّور  يْٕٓٚوٚ ظوـ 

 .( ) ( افهالة ذم صٓر رموٚن تىقظًٚ 

 

                                                 
 . 353ص  2مًٚمل اددرشتغ: فًِسُري  ج    (1)

 .58ص  8افُٚذم: فُِِْٔل  ج    (2)

 . 61ص  2فِّرجٓٚع  ج  مهبٚح افبالؽٜ ) مستدرك هنٟ افبالؽٜ (:   (3)
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 العامل الرتبْٖ:

ـام افسِقك وإؿقا    متْٚؿضيْهح ظِام، افسبٜٔ أن ٓ يُقن ادريب 

ٔجوٛ أن ؾكؾٚت افًٍْٔوٜ وؾ مياًل ظـ افُوذب وافتوافىٍفق مْع إبقان 

ًٚ  إػ جٕٚٛ ضورة وجوقد ؿودر مًوغ موـ افتًِؤؿ ظْٓٚ يّتًْٚ مهٚ  أيو

 .( ) ٜيقافسب افذي يسٓؾ ـيرًا مـ ظِّٔتٓامافًّع و

اخلالؾوٜ ـٕٚوٝ ذم وضوع  7إمٜ اإلشالمٜٔ ظْد تسِؿ اإلمٚم ظع 

 ـير مـ جقإبٓٚ  وؽور خوٍٚف ٜٔ ذم متدهقر  ومهر إمٜ ـٚن بٔد بْل أم

يتحُّوقن ذم  ٜ وكيوؿٔظذ ـؾ مـ ؿرأ افتٚريخ أن ٕزظتٓؿ ٕزظٜ متسِىٜ 

مهٚئرهؿ ويْٓبقن ثروات إمٜ ومَدرانٚ  ويتجٓقن بوٕٚمر إػ ادُِٔوٜ 

 .( )مـ بًٍٔد وٓ مـ ؿريٛ إلشالماك افتل ٓ ترظ

ٚئديوٜ بحٚجٜ إػ أن يبْل ؿٚظودة رشوٚفٜٔ ظَ 7فذا ـٚن اإلمٚم ظع 

  خىوريتًرض فِإشالمٜٔ واظٜٔ تُقن بّيٚبٜ اخلط افهٚمد فإلشالم حْٔام 

 هق ادريب هلؿ وافَدوة افتل يَتدون هبٚ.ويُقن 

هذه افهٍقة ادختوٚرة ذات افوقظل افًوٚيل ـوٖيب ذر وظوامر وشوِامن 

وادَداد ومٚفؽ إصس وؽرهؿ هؿ افْقاة إوػ افتل ـٚن يْنوئٓٚ اإلموٚم 

                                                 
 ومٚ بًدهٚ.  1إير ـتٚب افُذب وافرسؿٜ: ٕيقب صحٔحل  ص    (1)

و ذم خىبٜ فف: ) إع واهلل مٚ  7يَق  مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن و ظْدمٚ صٚلف اإلمٚم السـ    (2)

ؿٚتِتُؿ فتهِقا وٓ فتهقمقا وٓ فتحجقا وٓ فتزـوقا  إُٕوؿ فتًٍِوقن ذفوؽ  وفُْول 

تٖمر ظُِٔؿ  وؿد أظىٚع اهلل ذفؽ وإٔتؿ ـٚرهقن  أٓ وإع ـْٝ مْٔٝ السـ ؿٚتِتُؿ ٕ

 وأظىٔتف أصٔٚ،  ومجًٔٓٚ حتٝ ؿدمل ٓ أذم بق، مْف (. 

  وؽره موـ ادوٗرخغ بوٚختالف بًوض إفٍوٚظ 131ص  8إير تٚريخ ابـ ـير: ج 

 واحتٚد ادًْك.
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 اأن يْيوروٜٓ افقاؿع افٍٚشد وإٓحراف افًَٚئدي ٓبد ذم مقاج 7ظع 

بٚفتوٚيل حيوٚؾظ إفٔف ذم أؾًٚفف وأؿقافف ـٚفَدوة افًِّٜٔ افتل يَتدون هبٚ  ؾٓق 

ذم تقزيًف فألمقا   وٓ يوع  ظذ صٍٚ، وضٓر ظِّٔتف افسبقيٜ  ؾال يسٚوم

يرضوخ  يستحؾ حموٚرم اهلل ـًّٚويوٜ بوـ أيب شؤٍٚن  وٓ اً جٚئر ًٚ طٚد وافًٔٚ 

ًٚ ٓ تزظزظف افووٌقضٚت  ًٚ صِب  فِّسٚومٚت افتل متٚرس ضده  بؾ يبَك إٕسٕٚ

ؾُٔوقن بوذفؽ بؾ يسؾع ظْٓٚ وإن ـٚن هلٚ مدخؾ ذظل يٍسضف افبًض  

ًٚ فتالمذتف ؿد بْك ًٚ حٔ   يوحقن بٍٖٕسٓؿ وأرواحٓوؿ ذم وأصحٚبف إّٔقذج

 وٓ يوداهْقن  وافًدوان  ٓ يسٚومقن ظذ مبٚدئٓؿ شبٔؾ افقؿقف أمٚم افيِؿ

وتبٔٚن الؼ افذي إٔزفوف اهلل وافيِؿ ذم الؼ بؾ يسٚرظقن ذم رؾض افٍسٚد 

 شبحٕٚف وتًٚػ.

 لعامل التْعْٖ:ا

ادًرـوٜ  ظذ أن يدرك ادجتّع اإلشوالمل أن7حرص اإلمٚم ظع 

ًٚ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ـٕٚوٝ مًرـوٜ إشوالم  بْٔف وبْل خهقمف وخهقص

حٚـؿ متوٝ مبٚيًتوف وحيوٚو  أن يٍورض وجٚهِٜٔ  وفٔس مًرـٜ خٍِٜٔ و

 ٍٕسف ظذ إمٜ  ؾال يسّع إٓ صقتف وٓ يَبؾ منقرة أحد.

ًٚ ظذ اإلؿِٔؿ افنٚمل  7فق أؿر اإلمٚم ظع  مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن وافٔ

فرشخ ظْد ادسِّغ أن أؾًٚ  مًٚويٜ وأظامفف وتكؾٚتف مـ طِؿ واشتبداد 

ٜٔ اإلشوالمٜٔ  وهوذا موٚ ٓ ؼظووؿتؾ وهنٛ فِيروات مٚ هل إٓ ضّـ اف

 .7 يُقن مـ إمٍٚم ـًع بـ أيب ضٚفٛ

 7 وٕالحظ ظْدمٚ ٕستًرض افرشٚئؾ ادتبٚدفوٜ بوغ اإلموٚم ظوع 
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أن مًٚويٜ ـوٚن مـ ومًٚويٜ هذا إمر بنُؾ واضح وجع  ؾٓق وبٚفرؽؿ 

مـ ؿبؾ اخلٍِٜٔ افيٚع ظّور وافيٚفوٞ ظويامن إٓ أن مًوٚمل ادامرشوٚت  ًٚ وافٔ

 .ذم مَٚبؾ اإلشالم واضحٜ وجِٜٔ اجلٚهِٜٔ

 ًٚ بـ ضٍِٔؼ  فًْٔ: ) وإٕام إٔٝ ضُِٔؼ ( )فذا ـٚن زٚضبف ذم إحدى رشٚئِف

فوؽ هجورة وٓ شوٚبَٜ وٓ مَْبوٜ وٓ  ٝ  فٔسوٌل بوـ وثْول  وثْـ فًغب

ؾؤِٜ  وـٚن أبقك مـ إحزاب افوذيـ حوٚربقا اهلل ورشوقفف  ؾْكو اهلل 

 حده (.وهزم إحزاب ووصد  مقظده ظبدُه 

: ) أموٚ بًود  ؾىٚدوٚ دظوقت إٔوٝ 7ويَق  ذم رشوٚفٜ أخورى فوف 

أشٚضر إوفغ وٕبذمتقه ورا، طٓوقرـؿ   الؼ وأوفٔٚؤك افنٔىٚن افرجٔؿ

وجٓدتؿ ب٘ضٍٚ، ٕقر اهلل بٖيوديُؿ وأؾوقاهُؿ  واهلل موتؿ ٕوقره وفوق ـوره 

ـّ افْقر ظذ ـرهؽ  وفٍْٔوذّن افًِوؿ بَهوٌٚرك   ّّ افُٚؾرون  وفًّري فٔت

ْٞ ذم دٕٔٚك ادَْىًٜ ظْؽ موٚ ضوٚب فوؽ  ؾُٖٕوؽ و ـّ بًِّؽ  ؾً فتجٚزي

ٙ  وبًِّؽ وؿد هقى  ثّؿ تهر إػ فيك  ومل ييِّوؽ وببٚضِؽ وؿد إَ

ًٚ  ومٚ ربُّؽ بيالٍم فًِبٔد !  .( )(  اهلل صٔئ

أٓ  وبوغ مًٚويوٜ: ) 7ويَق  ذم وصػ هذه الرب افودائرة بْٔوف 

ٛ خُِٔف وَرِجِوُف  وإن مًول فبهوريت وإن افنٔىٚن ؿد مجع حزبُف واشتجِ

ُٝ ظذ ٍٕز وٓ ُفبكَس َظَعَّ   .( ).. (  مٚفبَّس

ويَق  ذم رشٚفٜ إػ ظيامن بـ حْٔػ وافٔف ظذ افبكة ذم وصوػ موٚ 

                                                 
 .351ص  2مْٚؿٛ آ  أيب ضٚفٛ: ٓبـ صٓرآصقب  ج    (1)

 .135ص  16ذح افْٟٓ: ابـ أيب الديد ج    (2)

 .11هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (3)
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وَر إرض موـ هوذا وشوٖجُٓد ذم أن أيْقي ظِٔف مـ ؿتٚ  مًٚويٜ: ) ..  ٓك َض

ٛك  افنخص ادًُقس واجلسؿ ادرـقس حتوك َّتوُرج ادودرةُ  موـ بوغ َحو

ؿ ُيىٔوُع اهلل وإٔوتؿ ..  : )7ويَق  ذم خىبٜ فوف  .( )( . .الهٔد ُُ صوٚحب

قٕفُ  ًُ ُٛ أهؾ افنٚم َيًِِص اهلل وهؿ ٌيىٔ  .( ) .. (تًهقُٕف وصٚح

هذا إمر ذم رشٚئِف وـتبف وخىبوف ؾٕ٘وف  7ظْدمٚ يقثؼ اإلمٚم ظع 

َد مـ يًوٚسه حيرص ظذ أن يبغ ويقظل إمٜ ظذ هذا اجلٕٚٛ  ؾال يًت

ظهوٚه ومل يسوتجٛ  أن ؿتٚفف دًٚويٜ ؿتوٚ  ظوز  فوقا ٍ  ومـ يٖيت مـ بًده

 فِبٚضؾ اجلٚهع ذم مَٚبؾ اإلشالم ادحّدي. ه  وإٕام ـٚن ظزًٓ وامرٕ

 عامل اإلقتداٛ بالطريٗ اليبْٓ٘:

حتٚو  أن تئْف ظوـ افودظقة اإلشوالمٜٔ   6فْبل إػ اأتٝ ؿريش 

ؾ أن يوسك افودظقة إػ اهلل ؾورؾض  ؾًرضوقا ؾًرضٝ ظِٔف اُدِؽ ذم مَٚب

ض  ؾًرضوقا ظِٔوف أن ؾظِٔف ادٚ  حتك يُقن أثرى أهؾ ؿريش أمجوع ؾور

 .يزوجقه أمجؾ ٕسٚ، افًرب ؾرؾض

  6ض أي أذن صوٚؽٜٔ موـ افْبول إظيوؿ وومل تَِؼ هذه افًور

شوْٜ  6 ؾٚدمٓٝ ؿريش ذم مٍٚوضٚت أخرى  وأن يًبودوا إفوف افْبول

 .افسْٜ افتل ئِٓٚ ؾرؾضبد آهلتؿ مَٚبؾ أن يً

 : فًّف أيب ضٚفوٛ ادنٓقرة 6وؿد خلص مقؿٍف افهِٛ بَّقفتف 

فق وضًقا افنّس ذم ئّْل وافَّر ذم يسٚري ظذ أن أترك هوذا  ه) يٚ ظام

                                                 
 .45هنٟ افبالؽٜ: افُتٚب رؿؿ    (1)

 .97: اخلىبٜ رؿؿ ادهدر افسٚبؼ   (2)
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  .( ) إمر حتك ييٓرُه اهلل أو أهِؽ ؾٔف مٚ ترـتف (

وـٕٚوٝ ؿوريش هول   ظٓودهٚ ٚتبودايذم افدظقة اإلشالمٜٔ ؾّع أن 

ًٚ  ؾِِووَؿ مل يوور اجلٕٚووٛ ًٚ ومًْقيوو ًٚ ومٚديوو  6افْبوول  ضتافَووقي ظسووُري

 ؟ بٖٕهٚف الِق  افتل ظرضقهٚ ظِٔف

  وإٕام هوق ضبًٜٔٔشٔٚشٜٔ افَؤٜ مل تُـ حُتسٛ ظذ أشٚس افيروف 

ًٚ فِحِق  و  ٍٚوضٚت ظوذ أشوٚس ادافديـ اإلشالمل افذي ٓ يَبؾ إٔهٚؾ

 اهلل تًٚػ أو تٖجِٔف.ديـ إؿٚمٜ 

 ظووـ تْبوئٕهوٚف الِووق  ٕإتٓٚجٓوٚ ِقيوٜ ذم ظوودم افسٔٚشوٜ افًو

مل يُـ فَٔبؾ بٚدسٚومٜ  6ؾُام أن افْبل   فِسٔٚشٜ افْبقيٜمْٓٚ إًُٚس 

  وإٕوام ـوٚن بوذفؽ أن يسوٚوم ذم مقاؿٍوف أمجوع 7اإلمٚم ظع ـ يَبؾ ؾِ

 .( ) 6يَتدي بسرة افْبل 

                                                 
 .67ص  2تٚريخ افىزي: ج    (1)

ٚص ظّرو بـ افًو ظْده افتحُٔؿ ذم مًرـٜ صٍغ حرض ظذ 7ظع اإلمٚم أجز ظْدمٚ    (2)

  ؾُتبقا: بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ  هذا موٚ افُتٚب ٕٔٚبٜ ظـ أهؾ افنٚم فُٔتٛ بحوقره

وٚ أمرٕوٚ  تَٚىض ظِٔف أمر ادٗمْغ  ؾَٚ  ظّرو: اـتٛ اشّف واشؿ أبٔف  هق أمرـؿ وأمَّ

ؾَٚ  إحْػ: ٓ متُح اشؿ إمٚرة أمر ادٗمْغ  ؾ٘عك أخٚف إن حمقنوٚ أن ٓ ترجوع  ؾال.

ًٚ.  ؾَٚ  إصًٞ بـ ؿٔس: امُح هوذا أبد ؽإفٔ ًا  ؾال متُحٓٚ وإن ؿتؾ افْٚس بًوٓؿ بًو

حل.  ؾَٚ  اإلمٚم  ُّ اهلل أـز! ُشَّْٜ بُسَّْٜ  واهلل إعك فُٚتٛ رشق  اهلل  ): 7ظع آشؿ  ؾ

َٝ برشوق  اهلل  وفُوـ اـتوٛ  6 د رشق  اهلل  وؿٚفقا: فس َّّ : حم ُٝ يقم الديبٜٔ ؾُتب

: ٓ أشتىٔع  ؾَوٚ : أرٕٔوف بّحقه  6 ٖمرع رشق  اهللؾ .اشّؽ واشؿ أبٔؽ ُٝ  .ؾَِ

َّٕؽ شُتدظك إػ ميِٓٚ ؾتجٔٛ   (. ؾٖريتف  ؾّحٚه بٔده  وؿٚ : إ

 بتكف. 32ص 3افُٚمؾ ذم افتٚريخ: ٓبـ إثر  ج إير 
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ىٚ، ؾٓذا جمرد مقؿػ مسٚواة بٚفً :ن ادقؿػ زتِػإ :وؿد يَق  ؿٚئؾ

مقؿػ إثبوٚت  6بْٔام مقؿػ افْبل  طٚمل فٍسة مـ افزمـ وَّتؾٍّ ظـ وا ٍ 

 وٕجٔٛ: فإلشالم وافديـ بٖـِّف 

ن تقزيع افيروة ادٚفٜٔ مل يُـ أمرًا مستجدًا ظذ افسوٚحٜ حتوك إأوًٓ: 

ًٚ مـ افهحٚبٜ ذم تقزيًف  يُقن  حُوؿ اهلل ورشوقفف ؾٔوف وإٕام اجتٓٚدًا ورأي

قن تىبٔؼ حُؿ ادسٚواة وظدم ادسٚومٜ ؾٔف هق تىبٔؼ ؾُٔ ادسٚواة بٚفًىٚ، 

را، اخلٍِٚ، افوذيـ آذم مَٚبؾ  7فؼع اهلل وحُّف  وفٔس تىبٔؼ رأي فف 

 ؿبِف. 

ويتبوع شورة  6مٚ أن يَبؾ إٔهٚف الِق  وحئد ظـ شْٜ افْبل إ

. وهذا مٚ 6 مٚ أن يبَك ظذ شْٜ اهلل وشْٜ رشقففإاخلٍِٜٔ افيٚع ظّر و

 ادسٚومٜ ؾٔف أبدًا. 7مٚم ٓ يَبؾ اإل

 :ًٚ ادٚ  هق ادهدر إو  فُؾ مٚ يُّـ تهقره مـ إحراؾٚت تَع ثٕٚٔ

ظذ إمٜ أو ظذ افٍرد  ؾىِحٜ وافزبر وافسؤدة ظٚئنوٜ ومًٚويوٜ بوـ أيب 

ظوع شٍٔٚن وؽرهؿ مل يُقٕقا فٔتحِّقا ظْٚ، هذه ادًٚرك وإؿهٚ، اإلموٚم 

 هبوٚ إٓ موـ أجوؾ ادوٚ  وافزظٚموٜظـ حَف وهؿ مًسؾقن ؾٔام بْٔٓؿ  7

 .وافتحُؿ ذم مهٚئر افًبٚد

خرجوٚ ؾٔوف ومل يستجٛ هلوام مـ أجؾ ادٚ  افذي ضِبف ضِحٜ وافزبر 

ظِٔف وؿٚتاله  ومـ أجِف خرجٝ افسٔدة ظٚئنوٜ فًِّٓوٚ إٔوف فوـ يًىٔٓوٚ 

ًٚ ـام ـٚن يٌد  ظِٔٓٚ بف أبقهٚ أبق بُر واخلٍِٜٔ افيوٚع ظّور بوـ  ظىًٚ، مٚفٔ

ومـ أجِف وأجؾ افسوِىٜ افتول بوغ يديوف خورج ظِٔوف مًٚويوٜ  اخلىٚب 

 7ٚم ظوع مـ افقٓة افذيـ اشتٖمْٓؿ اإلموؿٚتِف  ومـ أجِف خٕٚف افُير 
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مـ أجؾ ادٚ  ٍٕسف مٚفٝ إٍٔس ـيرة إػ اجلٕٚٛ   وظذ مَدرات ادسِّغ

اديِؿ مًٚويٜ بـ أيب شؤٍٚن وُتورك ظوع بوـ أيب ضٚفوٛ اجلٕٚوٛ ادؼو  

 .فإلشالم

ٓ يُّْْٚ أن ٌٍٕؾ أن ٕتٚج تقزيع ثروات إمٜ ادجحٍٜ موـ ؿبوؾ  امـ

تٖخذ افْهٔٛ إوؾر مـ  تنُِٝ افىبَٚت  ضبَٜ مسؾٜ ؽْٜٔاخلٍِٜٔ ظيامن 

ًٚ افىبَٜ افقشىك تٖخذ بْٔام خزيْٜ افدوفٜ     ؾؤام تًؤش افىبَوٜ ؾأؿوٕهٔب

 .( ) مـ افٍَر وافًقز متدنٍ  رة مستقًى افٍَ

 :عامل املطْٝلٔ٘

تْتٓل ظْدمٚ يٌض ٕيوره  7ن مسئقفٜٔ اإلمٚم ظع يتهقر افبًض أ

مـ طِوؿ وهنوٛ ٓٚ ظذ افًبٚد مٚ جيري ؾٔووايل افنٚم مًٚويٜ افؼيػ ظـ 

فِيروات واظتدا، ظذ افٍْس ادحرمٜ  ويُتٍول بٕٚتيوٚر افقؿوٝ ادْٚشوٛ 

 ف.بفًزفف وإبدافف بقاٍ  آخر ييؼ 

بـ صًبٜ ؾٖجٚبوف: ) ٓ ُأداهوـ  وؿد أصٚر ظِٔف بّيؾ هذا افرأي ادٌرة

ّٜٔ ذم أمري ( ذم ديْل  وٓ ُأظىل افدٕ
 ( ). 

ـوام ضٚفوٝ ظويامن ظْودمٚ تورك  7إن ادسئقفٜٔ شتىٚ  اإلمٚم ظع 

مَدرات إمٜ بٔد وٓنٚ افيِّٜ ادستبديـ افسوٚرؿغ فيروانوٚ  وشؤُقن 

ًٚ فَق  رشق  اهلل  ًٚ ذيُ ًٚ : ) مـ رأى مُْؿ ُشوِى6ٚذم افيِؿ مهداؿ ٕ

                                                 
ؿ ظو) : 7اإلمٚم ظع  يَق    (1) ُٓ (. ـ ذفوؽ ؾام جَٚع ؾٌَر إّٓ بام ُمتََّع بف ؽْل  واهلل تًٚػ شٚئِ

 .328هنٟ افبالؽٜ: مـ ـِامتف افَهٚر  افُِّٜ رؿؿ 

 .197ص  3إير افُٚمؾ ذم افتٚريخ: ٓبـ إثر  ج    (2)
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ًٚ فسْٜ رشق  اهلل  يًّؾ ذم ظبٚدِه  ًٚ بًٓده خُمٚفٍ جٚئرًا مستحاًل لرم اهلل ٕٚـي

ًٚ ظذ اهلل أن ُيدخِف  ََّ بٚإلثؿ وافًدوان  ؾِؿ يٌر ظِٔف بَقٍ  وٓ بًٍٍؾ ـٚن َح

 .( ) مدخِف (

ابـ  ًٚ هق يراه مـ ادوِغ وثْ ٝ وافًٔٚ وهق ييبك  7ؾُٔػ بٚإلمٚم ظع 

ٓ شٚبَٜ  وهق ظوغ افنؤىٚن وحزبوف  يَوقم بٚفْوٚس وثـ  ٓ هجرة فف و

   ؾال يٌر ظِٔف وهق اخلٍِٜٔ افذي يستىٔع ظزفف !!( )بٚفبٚضؾ

ُف ذم افيِؿ ويتحّؾ تبًوٚت يفق ؾًؾ ذفؽ فُٚن ذ 7اإلمٚم ظع 

ـًّٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن وظبداهلل بـ أيب رسح وشًٔد بـ افًٚص تيبٔتف فقٓة 

زهلؿ ؾقر تسِّف فِحُؿ واخلالؾٜ  ؾُٔوقن وأضاهبؿ  بؾ جيٛ ظِٔف أن يً

سوِّغ موـ جٓوٜ  ومل يتحّوؾ بذفؽ ؿد أزا  هذا افيِؿ وافًدوان ظـ اد

 تبًٚت أظامهلؿ افنٔىٕٜٚٔ مـ جٜٓ أخرى.

 

  

                                                 
حْٔام خىٛ بٖصحٚبف ذم ضريَٜ إػ  6ظـ رشق  اهلل  7حديٞ رواه اإلمٚم السغ    (1)

 .254ـربال،  إير ـتٚب: ـربال،  افيقرة وادٖشٚة: ٕمحد حسغ يًَقب  ص 

 ذم حؼ مًٚويٜ. 7إصٚرة إػ ـِامت اإلمٚم ظع    (2)
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 الػصل الرابع:

 

 

  
 

الُؿ واخلالؾٜ ضّـ أجقا، صٚئُٜ جدًا  ؾٓق  7اشتِؿ اإلمٚم ظع 

ضقابط افَرآن افُريؿ وافسوْٜ ادحّديوٜ يريد أن ئَؿ دوفٜ إشالمٜٔ وؾؼ 

ؾسوٚد إداري ـبورة:  ـٕٚٝإصِٜٔ  فُـ افسـٜ افتل ترـٓٚ اخلٍِٜٔ ظيامن 

ووٓة يًِّقن بٚجلقر وافيِؿ وهنوٛ افيوروات وؽرهوٚ  ودمٚوزات مٚفٜٔ 

تٚب وادحِِغ فِتٚريخ صبف  ُُ جًؾ مـ مّٓتف صٚؿٜ جدًا  بؾ يراهٚ بًض اف

 مستحِٜٔ.

ٚحيغ وافدارشغ تِوؽ افٍوسة افزمْٔوٜ مْوذ أن ؿتوؾ تْٚو  بًض افب

 بًوٌض اخلٍِٜٔ ظيامن وحتك اشتنٓٚده صِقات اهلل وشالمف ظِٔوف  ؾٕٚتَود 

مْٓؿ شٔٚشتف بْٔام بًض آخر وجد أهنٚ افسٔٚشٜ اديذ فذفؽ افزمٚن وفُوؾ 

 زمٚن.

وشقف ّٕور هبوذا افٍهوؾ ظوذ ـوال افورأيغ وٕجٔوٛ ظوذ بًوض 

ًٚ إمجًٚٓ.  الً تٍهٔ اإلصُٚٓت ادىروحٜ  بْٔام ٕجٔٛ ظذ مٚ مررٕٚ بف شٚبَ
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 بٔ٘ حنْ ضٔاض٘ اإلماو:آـذّدَات ىظس إ

ذهٛ بًض افبٚحيغ وافدارشغ إػ أن افسٔٚشٜ افتل إتٓجٓٚ اإلمٚم 

ـٕٚٝ مـ أؾوؾ افسٔٚشٚت وأـيرهٚ مالئّٜ فذفؽ افًك افوذي  7ظع 

.ًٚ  ظٚش ؾٔف وفًِهقر افسٚبَٜ وافالحَٜ مً

هوذا أمور ضبًٔول بٚفْسوبٜ  :( )يب الديد ذم ذحف فِوْٟٓيَق  ابـ أ

ًٚ إػ )فرجٍؾ ـًعك بـ أيب ضٚفٛ ؾَد ـٚن  تبٚظٓٚ  إ مَٔدًا بَٔقد افؼيًٜ  مدؾقظ

يُوـ فِؼوع  ورؾض مٚ يهِح اظتامده مـ آرا، الرب وافُٔد وافتودبر إذا مل

ًٚ  ؾِؿ تُـ ؿٚظدتف ذم خالؾتف ؿٚظدة ؽره ممّـ مل يِتزم ب   .( ذفؽمقاؾَ

إن أمر ادٗمْغ دؾوع موـ اخوتالف أصوحٚبف  وشوق، و.. ) ويَق : 

ضٚظتٓؿ فف  وفزومف شْـ افؼيًٜ  ومْٟٓ افًد   وخروج مًٚويٜ وظّرو 

إػ  بٜوؼع ذم اشتامفٜ افْٚس إفٔٓؿ بٚفرؽبٜ وافرهووبـ افًٚص ظـ ؿٚظدة اف

 مٚ مل ُيدؾع إفٔف ؽره. 

ًٚ بظِٔف افسالم ؾِقٓ إٔف  قجقه افسٔٚشٜ وتدبر أمر افسِىٚن ـٚن ظٚرؾ

ًٚ ذم ذفؽ  مل جيتّع ظِٔف إٓ افَِٔؾ موـ افْوٚس وهوؿ أهوؾ  واخلالؾٜ  حٚذؿ

ٓ مٔؾ هلؿ إػ افدٕٔٚ  ؾِاّم وجودٕٚه دّبور إمور حوغ  ـأخرة خٚصٜ  افذي

وفُٔف  واجتّع ظِٔف مـ افًسٚـر وإتبٚع مٚ يتجٚوز افًّد والك  وؿٚتوؾ 

ٚهُلؿ حٚهلؿ  ؾيٍر ذم أـير حروبف  ووؿوػ إمور بْٔوف هبؿ أظدا،ه افذيـ ح

ظِّْٚ إٔوف   وبغ مًٚويٜ ظذ شقا، وـٚن هق إطٓر وإؿرب إػ إٓتهٚر

 .( )( مـ مًرؾٜ تدبر افدو  وافسِىٚن بٍُّٚن مُغ 

                                                 
 بتكف. 212ص  11ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد  ج    (1)

 .231ص  11: ج ادهدر افسٚبؼ   (2)
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: ( ) ( افًْٚس افٍْسٜٔ ذم شٔٚشٜ افًربذم ـتٚبف )  ويَق  صٍٔؼ جزي

ًٜ إٕام )صحٔح  ًٚ أن افْٚس ظٚم  مهٓؿ حىٚم هوذه افودٕٔٚ  إٓ أن اإلموٚم ظِٔو

ـٚن يًز ظِٔف أن يًتَود أن افْوٚس يودورون ـٔوػ دارت مهوٚلٓؿ  7

ومْٚؾًٓؿ  ؾِؿ يًٚمِٓؿ ـام جيٛ أن يًٚمِٓؿ رجؾ افسٔٚشٜ  وإٕام ظٚمِٓؿ 

 .(ـام يًٚمِٓؿ رجؾ إخال  

ظوـ  ؾًّع ـٚن بوٚفقرع مِجوامً  ) ..: ( )ؾَد ؿٚ  ذم رشٚئِف اجلٚحظأمٚ 

مجٔع افَق  إٓ موٚ هوق هلل ؾٔوف رىض  وٓ يورى افورىض إٓ ؾؤام د  ظِٔوف 

افُتٚب وافسْٜ  وممْقع افٔد مـ افبىش إٓ مٚ هق هلل رىض دون موٚ يًوق  

 كت افًوقام و  ؾِوام أبووأرا،ظِٔف أصحٚب افدهٚ، وافُْورى وادُٚيود 

دع وـيورة موٚ و حٍيؽ اهلل و بقادر مًٚويٜ ذم ادُٚيد وميٚبرة ؽقايتف ذم اخل

اتٍؼ فف ونٖٔ ظذ يده  ومل يروا ميؾ ذفؽ مـ ظع  طّْقا بَهقر رأهيؿ وؿِٜ 

ظَقهلؿ أن ذفؽ رجحٚن ظْد مًٚويٜ وَٕهٚن ظْد ظع  ؾٕٚيروا بًد ذفؽ 

هؾ بَل فف إٓ رؾع ادهٚحػ وهل مـ خدظٜ  ثؿ إير هؾ خودع هبوٚ إٓ 

ًٚ ومٚ  ظـ رأيف وخٚفػ إذٕف ومـ ظ   .(ِص ظِٔ

ًٚ ( )خرآذم مقضع ويَق   ٓ يستًّؾ ذم حربف  ) 7: ؾَد أـد أن ظِٔ

إٓ مٚ واؾؼ افُتٚب وافسْٜ  وـٚن مًٚويٜ يستًّؾ خالف افُتٚب وافسْٜ  

حالهلوٚ وحرامٓوٚ   يودـام يستًّؾ افُتٚب وافسوْٜ ويسوتًّؾ مجٔوع ادُٚ

رسى  وخٚؿوٚن إذا ٓؿوك وويسر ذم الرب بسرة مِؽ اهلْد إذا ٓؿوك ـو

                                                 
 بتكف. 25افًْٚس افٍْسٜٔ ذم شٔٚشٜ افًرب: ص    (1)

 .366رشٚئؾ اجلٚحظ افسٔٚشٜٔ: ص    (2)

 .228ص  11ْٟٓ: ج   وذح اف365: ص ادهدر افسٚبؼ   (3)



124 

 

  وـؿؤيبودبٚفَتٚ  حتك  وهؿؤتبد  وظع يَق : ٓ شحٛ افسكصٚ» ُرتبٔؾ

ًٚ. هوذه  ًٚ مٌَِو وٓ تتبًقا مدبرًا  وٓ دمٓزوا ظوذ جوريح  وٓ تٍتحوقا بٚبو

شرتف ذم ذي افُالع  وذم أيب إظقر افسوِّل  وذم ظّورو بوـ افًوٚص  

 وإتبٚعوحبٔٛ بـ مسِّٜ  وذم مجٔع افرؤشٚ، ـسرتف ذم الٚصٜٔ والنِق 

ٍِٜواف  (. سَّ

إن  ): 7ظوع  ذم شورتف ظوـ اإلموٚم ( )ويَق  أبق السـ افْودوي

ويَق   )ثؿ يستنٓد بُالم افًَٚد:  (شٔٚشٜ ظع هل افالئَٜ بف  وٓ بديؾ هلٚ 

ٍٜ تٚرزٜٔ:  واّتبوع ظوّع موـ افٔوقم » افًَٚد ذم إٕهٍٚف ودؿٜ وذم ؿرا،ة خٍِٔ

ّتبًٓوٚ  ؾوال ًٕورف إو  ذم خالؾتف أحسـ افسٔٚشٚت افتول ـوٚن فوف أن ي

ًٜ أخرى أصٚر هبٚ ٕٚؿدوه أو مٗرخقه ثؿ أؿٚمقا افدفٔؾ ظوذ أهنوٚ خور  شٔٚش

ًٜ بٚجتْوٚب  مـ شٔٚشتف ذم صد  افرأي وأمٚن افًٚؾٜٔ  أو أهنٚ ـٕٚوٝ ـٚؾِو

 .( ش ادآز  افتل شٚؿتف القادث إفٔٓٚ

 : إن افسٔٚشوٜ فودى ظوع ( )ويَق  افنٔخ حمّد مٓدي صّس افوديـ

ِّٛ ظذ شِبٔٚت ادٚيض والٚض مـ أجؾ افتقصؾ إػ أوضوٚع أداة فِتّ  ) ٌ

  حٔٚتٜٔ أؾوؾ ذم ادستَبؾ ٕـز ؿدر مـ افْٚس.

وافسٔٚشٜٔ  ذم افقؿٝ ٍٕسف  أداة فِّحٚؾيوٜ ظوذ إجيٚبٔوٚت ادوٚيض 

والٚض أمٚم ظقاصػ افتٌٔر وافتَِبٚت ادٍٚجئٜ افتل ؿد حتّؾ فِّجتّع 

 افسٔٚد ذم ثْٚيٚهٚ ٕذر ـٚرثٜ.

.ًٚ   افسٔٚشٜ إذن فٔسٝ ؾـ افتٌٔر ؾَط  إهنٚ ؾـ افيبٚت أيو

                                                 
 .186شرة أمر ادٗمْغ شٔدٕٚ ظع بـ أيب ضٚفٛ: فِْدوي  ص   ادرتٙ   (1)

 .138  و 137: صّس افديـ  ص 7 حرـٜ افتٚريخ ظْد اإلمٚم ظع   (2)
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 إن افسٔٚد إمغ ظذ ؿؤٜ جمتًّف  يًؤش ذم أبًوٚد افزموٚن ـِٓوٚ 

و ويتًٚمؾ مع حَٚئؼ ادٚيض  وواؿع الٚض   و مٚضٔف وحٚضه ومستَبِف

مٌوٚمرة و  وآمٚ  وخمٚوف ومىٚمح ادستَبؾ  يَقد  بحذر ٓ يبِغ اجلّقد

افتٓقر  جمتًّف ٕحق آؾٚ  جديدة دون أن يبس اشتّراريتف وبًده ذم ٓ تبِغ 

 .(ادٚيض 

.. ٓ تستّد مَقمٚنٚ و أي شٔٚشٜ اإلموٚم و موـ ) ثؿ يؤػ افنٔخ: 

الٍٚظ ظذ افذات وظذ مهٚفح الُؿ وُأرستوف  ؾَِود ـٕٚوٝ أرسة أمور 

ًٚ مـ خرات حُّف  وـو ر أـيو 7ٚن هوق ادٗمْغ ظع أـير افْٚس حرمٕٚ

ًٚ مـ أرستف  . حرمٕٚ

فٔؿ اهلل  وتٍِْوؼ ٚوـٕٚٝ شٔٚشتف تستيض، بْقر افٍُر  وتستٓدي تًو

مـ ؿٔؿ إخال  وادْٚؿٛ افتل تؼف اإلٕسٚن  وفذا ؾَود ـٕٚوٝ شٔٚشوٜ 

 اإلمٚم إٕسٕٜٚٔ بُؾ مٚ هلذه افُِّٜ مـ حمتقى. 

مل تُـ أبودًا شٔٚشوٜ إؾًوٚ  وردود إؾًوٚ   وحسوٚبٚت إربوٚح 

 فِحٚـؿ وآفف وبىٕٚتف. واخلسٚئر 

ّٔش وافٌريزة  وتقّجف بًَِٜٔ مزيٟ  هذه افسٔٚشٜ افتل حتّؾ روح افى

 مـ روح افٌٚيٜ وروح افتجٚرة.

ًٚ فو ًٚ فًَٔدتف  أمْٔو ؼيًتف  ووؿد ـٚن أمر ادٗمْغ ظع ذم شٔٚشتف أمْٔ

ك ظوْٓام و ذم أمور موـ وؾال يْحرف ظْٓٚ أبدًا  وٓ يتجٚوزمهٚ و ـام ٓ يَو

ًٚ ٕخوأمٔ  أو ذم حٚفٜ مـ الٚٓت إمقر و افْبقيٜ  وفوذا  الؿٔٚتف افَرإٜٓٔوْ

ًٚ دجتًّوف   ؾَد جًؾ مـ افًّوؾ افسؤٚد ممٚرشوٜ رؾًٔوٜ ادْٚؿوٛ  أمْٔو
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 .( ؾٔؼـف ذم اَّتٚذ افَرارات بًد أن يبّكه بًقاؿٛ شق، آختٔٚر

ًٚ ـٚن يريد إؿٚمٜ  :( )ويَق  ظزيز افسٔد جٚشؿ ٍٜ ) .إن ظِٔ ٍٜ ميٚفٔ . شِى

ّٔق أورّبوٚ  افوذيـ ش  افٔق تقبٔٚ »هل أؿرب إػ  افتل حِؿ هبٚ ؾٔام بًد اصوساـ

افٍُرة افتول ش اجلّٓقريٜ افٍٚضِٜ  »ـٕٚٝ ؾُرة إَٕٚذ اإلٕسٕٜٚٔ ظـ ضريؼ 

 ٕذروا إٍٔسٓؿ هلٚ  ومـ ثؿ اصتٓروا هبٚ.

ًٚ ظـ وحل افسٚظٜ بًد اخت ًٚ ٕٚمج ًٚ شٔٚشٔ ٔٚره ومل تُـ شِىٜ ظع تُقيْ

ظـ افسِىٜ  ودورهوٚ ذم  هخٍِٜٔ فِّسِّغ  بؾ هل حمهِٜ مٗـدة ٕؾُٚر

 دمسٔد مهٚفح ادسِّغ  وجمتًّٚت افدوفٜ اإلشالمٜٔ. 

وإن تُٚمؾ رؤيٜ ظع بـ أيب ضٚفٛ فٔس جمرد تُٚمٍؾ ٕيريٍّ ُمسىر ذم 

ب بىرائوؼ قمبٚدئ إشالمٜٔ ـٚن منتٓرًا هبٚ  بؾ هق تُٚمؾ ٕيوري مهوح

شٚت ٓ تٍْهؾ ظوـ تهوقراتف ذم ضبًٔوٜ افسوِىٜ وٕوقع شٔٚشٜٔ  وبّامر

 .(مٓامنٚ 

ـوٚن رجوؾ  ): ( ) صبحل افهٚفح ذم حتََٔف فْٟٓ افبالؽوٜ د.ويَق  

ٍٜ وشٔٚشٜ وؿٚئدًا فِؼظٜٔ اإلهلٜٔ ذم  ًٚ اشِى ًٚ ذم ؿٔٚدتف  صوٚدؿ ٕرض  بٚرظ

مع ذاتف  مل يُـ ـٌره ممّوـ ظود  ٍٕسوف بوف  و وهوق مًٚويوٜ و ذم شوِقـف 

ف  وافتل ـٚن يتبّجح هبٚ أخرون  ويسٕؿ هبٚ ظنوٚ  ادُٔٚؾِٔٔوٜ ذم وشرت

تؼؿقن وظِوام، افٌورب وشٚحٜ افٍُر افًريب واإلشالمل  ويسٕح هلٚ ادس

ًٚ فقاؿوع  ـافذي ّٔو ًٚ ح يّجدون شٔٚشٜ مًٚويٜ ذم حُّف ويًتزوٕف إّٔقذجو

 .افسٔٚشٜ الٚيل

                                                 
 .167ظع بـ أيب ضٚفٛ شِىٜ الؼ: فًزيز افسٔد جٚشؿ  ص   (1)

 .211ىبٜ رؿؿ   اخل318هنٟ افبالؽٜ: حتَٔؼ د. صبحل افهٚفح  ص    (2)
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وفُْف يٌدر  ويٍجر   واهلل مٚ مًٚويٜ بٖدهك مْل  )مٍْدًا:  يَق  ظعٌ 

 .(وفقٓ ـراهٜٔ افٌدر فُْٝ مـ أدهك افْٚس ! 

 ّدَات ىظس ضلبٔ٘ حنْ ضٔاض٘ اإلماو:

 7شٔٚشووٜ اإلمووٚم ظووع  وادووٗرخغاشووتًرض بًووض افبووٚحيغ 

وإتَدوهٚ  وذـروا بًض ادٗاخذات افتل أخوذوهٚ ظِٔوف  وبجقفوٜ ظوذ 

ٕمقيٜ ؿد أمجؾ بًض ـِامنؿ وجدت أن د.يقشػ افًش ذم ـتٚبف افدوفٜ ا

مجٔع تِؽ افَْقد  وـٖٕام ـٚن ادحرر افرشّل فِدوفوٜ إمقيوٜ ذم افبحوٞ 

ؾوٖورده  فوذا وجودت موـ  7ظـ ـؾ مٚ يْتَص مـ شٔٚشٜ اإلمٚم ظع 

 إجدى أن اؿتك ظذ مٚ ذـره افًش وأذـر جمّؾ افرد بنُؾ خمتك.

 وؿبؾ أن ٕستًرض مٚ ؿٚفف افًش أحببٝ أن إٔقه ظذ أمريـ:

 س األّل:األم

ًٚ بٚإلمووٚم ظووع  ًٚ خٚصوو وضووًف  7إن هووذه افسٔٚشووٜ مل تُووـ هنجوو

َّتدم مهِحتف افنخهؤٜ وادَوربغ موـ و فِّحٚؾيٜ ظذ حُّف وخالؾتف

حقفف  وإٕام هل بٕٚشٚس هنٟ ؿرآع وضريَٜ حمّديٜ ذم افتًٚمؾ مع شٔٚشٜ 

 افدوفٜ.

آع وافسْٜ ؾٔف إٕام َٕدح وْٕتَد ادْٟٓ افَر فذا ؾ٘ن أي مدٍح فف أو ؿدٍح 

ؾَْرر مـ حٔٞ ٓ ٕنًر أهنٚ مْٓٚج ادحّديٜ ذم افتًٚمؾ مع شٔٚشٜ افدوفٜ  

م ظذ إرض  وجيوٛ دظَٔؿ ٓ يهِح ٕن يُقن دشتقرًا دؼوع دوفٜ تَ

  ! تَتؤف مهٚفح الُؿ واخلالؾٜأن َٕقم بتٌٔره بحسٛ مٚ 
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 األمس الجاىٕ:

 7شٜ إموٚم ظوع شٔٚافذيـ تْٚوفقا افبٚحيغ وافدارشغ ن جمّؾ أ

 ٕام هؿ ظذ ؿسّغ: إبٚددح أو افَدح 

 افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ:  مـرا، مٗفٍغآ الؼسم األول:ـ 

هول  7افبٚحيقن أؽِبٓؿ اتٍَقا ظذ أن شٔٚشٜ اإلمٚم ظوع وهٗٓ، 

افسٔٚشٜ اُديذ ذم افتًٚمؾ مع افدوفٜ  ومـ يرى مْٓؿ افسوِبٜٔ وهوؿ افَِوٜ 

اإلشوالمٜٔ إخورى أو ن مـ ادودارس قفبٚحيافَِِٜٔ ٕجد تٖثره بام يُتبف ا

 آجتامظٜٔ وافٍِسٍٜٔ ادًٚسة.

 7افٌريٛ ذم إمر أن مـ يرى ظدم جودوى شٔٚشوٜ اإلموٚم ظوع 

أن  ظوذ يٗـد بنُؾ ؿٚضعذاتف وهق ضّـ ادذهٛ اإلمٚمل ٕجده ذم وؿٝ 

إٕسٚن مًهقم مٍسض افىٚظٜ وٓ يوٖيت بوٖمر إٓ بوام هوق  7اإلمٚم ظع 

يامرس إٓ افٍؤِٜ وٓ يْٓك إٓ ظـ ـوؾ مًهؤٜ  وهوق ذم ذات  حؼ  ؾال

 افقؿٝ يرى أن بًض افتحرـٚت افسٔٚشٜ افتل ؿوٚم هبوٚ مل تُوـ مقؾَوٜ إػ 

 حد مٚ !!

مـ يتهقر ادٍٓقم إو  يرى َٕٔوف مـ اإليوامن بٍّٓوقم افًهوّٜ 

حيتامن ظِٔف بُوؾ تٖـٔود أن ٓ  تفوأمٕٚ 7صد  اإلمٚم ظع  إذ إنفإلمٚم  

رىض بٚفتجوٚوزات ادٚفٔوٜ موـ هنوٛ ورسؿوٜ وظودم إٕهوٚف ذم تقزيوع ي

 ًٚ فوف ٕٚهبو ًٚ افيروات  ـذا ٓ يُّـ فِهٚد  إمغ ادًهقم أن يوسك وافٔو

 فٍِْس ادحرمٜ يّق بغ افْٚس بام ُيٌوٛ اهلل ويسخىف. فِيروات ؿٚتالً 

ضّـ ادهِحٜ وادُور وـوام يًٍوؾ  7إن ضِبٓؿ بتِقن اإلمٚم ظع 
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ٍِٚ، إٕام يىِٛ مْف أن يْسوِخ موـ ظهوّتف افتول ظهوّف اهلل هبوٚ بٚؿل اخل

ًٚ آخر  بَّٔص ُيسّك ) ظع (  وفُـ يوٖبك ظوع  إٓ أن يُوقن ويُقن ظيامٕ

.ًٚ  ظِٔ

 اددارس إخرى:مٗفٍل بًض را، آ :الثوينالؼسم ـ 

بوالط ن ـوٕٚقا متوٖثريـ بوام خورج موـ قوافدارش يقنافبٚحوهٗٓ، 

ؾٌر مستٌرب أن شٔٚشٜ إمقي وافًبٚد.  بالطاف افسالضغ  ـّٗرخل

مل تُووـ مرضوؤٜ ظْوودهؿ  ؾٓوول أوًٓ وأخوورًا ٓ َّتوودم  7ظووع اإلمووٚم 

ًٚ ذات رؤى إشوالمٜٔ ٓ توٗهِٓؿ ( )مهٚلٓؿ ومبتٌٔٚنؿ   وإٕام تنـ حربو

 تسِؿ ـرد الُؿ واخلالؾٜ وافذي ـٚن يًٚد  حٔٚنؿ. ف

تسِٔط أؿسوك افَودح وفذا ـٕٚٝ وطٍٜٔ هذا ادٗرخ وذفؽ افْٚؿد هق 

 . وأن هلٚ إثر افُبر ذم تدمر إمٜ ومتزيَٓٚ 7ظع ذم شٔٚشٜ اإلمٚم 

ًٚ ؿد مْول ب٘خٍوٚ  ذم شٔٚشوتف افًش: ) يقشػ يَق  د.  رأيْٚ أن ظِٔ

وخالؾتف  ؾٍل صٍغ وؿع ذم براثـ ظّرو بـ افًٚص  وذم افًرا  اختِػ 

يورى بًوقث  مع اخلقارج وحٚرهبؿ  ؾنِٝ ؿقتف حتوك صوٚر آخور أيٚموف

مًٚويٜ تٖيت إػ ظَر داره  ثؿ يرى مك َّترج مـ ؿبوٜ يده  يتبًٓٚ الجٚز 

                                                 
ًٚ شْٜ    (1) هو زمـ خالؾٜ أبٔف ظبدادِؽ بـ مروان   82ؿدم شِٔامن بـ ظبدادِؽ إػ مُٜ حٚج

ومٌٚزيف  ؾَٚ  أبٚن: هل ظْدي   6ؾىِٛ مـ أبٚن بـ ظيامن أن يُتٛ فف شرة افْبل 

 ؿد أخذنٚ مهححٜ ممـ أثؼ بف  ؾٖمر شِٔامن ظؼة مـ افُّتٚب ؾْسخقهٚ فف. 

٘ذا ؾٔٓٚ ذـر إٕهٚر ذم بًٜٔ افًَبٜ إوػ وافًَبٜ افيٕٚٔوٜ وذم بودر  ؾودهش ؾْير ؾٔٓٚ ؾ

فذفؽ. ثؿ َٕؾ اخلز إػ أبٔف ذم افنٚم  ؾَٚ  فف أبقه: مٚ حٚجتؽ أن تَدم بُتٚب فٔس فْٚ 

ؾٔف ؾوؾ  ُتًّرف أهؾ افنٚم أمقرًا ٓ ٕريد أن يًرؾقهٚ ؟! ؾَٚ  شِٔامن: ؾِوذفؽ أمورت 

 .222ـتٚب ادقؾَٔٚت: افزبر بـ بُٚر  ص  إير بتّزيؼ مٚ ٕسختف.
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 .( ) (؟  ثؿ افّٔـ. وذم ـؾ ذفؽ إخٍٚ  مروع ؾام شببف

وبًد هذا آشتٍٓٚم حيٚو  أن يْتَوؾ إػ حمٚوفوٜ مًرؾوٜ افًِوٜ افتول 

 يُٚد ادٗرخقن يتٍَقن ظوذإػ هذا الٚ  ؾَٔق : )  7ؿٚدت اإلمٚم ظع 

أن افسبٛ هق إٔف مل يُـ حيسـ افسٔٚشٜ  ويٖخوذون ظِٔوف مآخوذ  ؾورون 

مياًل إٔف أخىٖ بًزفف افقٓة حغ ويل اخلالؾٜ  وأخىٖ خٚصٜ بًز  مًٚويوٜ  

ويَقفقن: إن حسـ افسٔٚشٜ ـٚن يَتؤف أن يدظٓؿ  ثؿ يتحغ افٍرص ـام 

 ٌرة بـ صًبٜ وظبد اهلل بـ ظبٚس.أصٚر ظِٔف اد

ادٗرخغ إٔف ـٚن رجؾ حرب ٓ يرى حؾ إمقر ويٖخذ ظِٔف بًض 

إٓ ظـ ضريؼ الرب  وافسٔٚد ٓ يستًّؾ السٚم إٓ بًد أن يٍؾ افرأي 

ًٚ مع ؿقموف زووع هلوؿ  ويَْىع  ويٖخذ ظِٔف بًوٓؿ أخر إٔف ـٚن ضًٍٔ

 .( )( وٓ يسقد ظِٔٓؿ 

بًد أن حيٚو  أن ُيًِؾ شبٛ حورص اإلموٚم ويقاصؾ ـالمف افسٚبؼ 

طـ ظع أن واجبف يَيض بٖٓ يبَك ظذ  )َٔق : ظذ ظز  افقٓة ؾ 7ظع 

افقٓة  وهؿ افذيـ ـٕٚقا ذم مجِٜ إشبٚب افداظٜٔ إػ افٍتْٜ  وٕحوـ ًِٕوؿ 

ؾَد أضِؼ هلؿ ظويامن . امن وأؿٚربف  ومًٚويٜ ظذ رأشٓؿمٚ ـٚن يَٚ  ظـ ظي

ن ئًود افٔد افىقػ ذم ظِّٓؿ  ؾَٔؾ إهنؿ اشتٌِقه. وؿد بقيوع ظوع ظوذ أ

الَق  إػ أربٚهبٚ  ؾيـ أن مـ واجبف ظز  افقٓة وظوز  مًٚويوٜ  وإٓ مل 

ًٚ بٚلؼ وافَسط  ًٚ ؿقام  .( )( يُـ راصدي

                                                 
 .121افدوفٜ إمقيٜ: فًِش  ص    (1)

 .121ص  ادهدر افسٚبؼ:   (2)

 .122ص  ادهدر افسٚبؼ:   (3)
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ًٚ بُؾ مٚ فُِِّٜ موـ  افًش: ) يتسٚ، ثؿ  ـٚن ظع هبذا خٍِٜٔ راصدي

مًْك  وادقؿػ افقحٔد افذي يبدو ؾٔف ؽر راصدي هوق مقؿٍوف موـ ؿتِوٜ 

؟ إن تزير مقؿٍف  ًٚؿبٓؿ بام إٔز  اهلل  ودٚذا ترـٓؿ يرتًقنظيامن. ؾِامذا مل ي

 . ( ) (مْٓؿ صًٛ بًض افهًقبٜ 

وخىٖ ظع إٔف مل يتِقن بِقن ذفؽ اجلٔؾ   )ويؤػ إػ مٚ شبؼ ؿقفف: 

ًٚ بجبِتوف إوػ افراصوديٜ   وإٔف مل يٍٓؿ هذا افتىقر الٚدث  بؾ ـٚن منبً

ظذ ؽر مٚ ـٕٚٝ تسر ظِٔف. وـٚن ؾٚفًك ؾٚتف  وروح افزمٚن ـٕٚٝ تسر 

ًٚ ظِٔف ـؾ افهًقبٜ تىقيوع ٍٕسوف هلوذا إَٓوالب اجلديود  بوؾ آثور  صًب

 اإلخٍٚ  ذم ـؾ ر، بؾ اإلخٍٚ  ذم راصديتف وظدفف. 

مل يُـ رجؾ ذفؽ افًك  إٕام ـوٚن مًٚويوٜ ذفوؽ افرجوؾ  وهُوذا 

 .( )( أخٍؼ ظع مـ حٔٞ أؾِح مًٚويٜ 

 7ظوع ح ؾٔٓوٚ رأيوف بسٔٚشوٜ اإلموٚم وبًد هذه افُِامت افتل ضور

مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن  7ظع يتًرض افُٚتٛ افًش إػ رأيف بًدو اإلمٚم 

و مجٚظٚت خمتٍِٜ ومذاهٛ  و يًْل بذفؽ مًٚويٜ ب٘مرتف )وشٔٚشتف  يَق : 

متًددة وأؿىٚر متوٚربٜ ومهٚفح متْٚزظٜ  ؾٓؾ أخٍؼ مًٚويٜ حٔٞ أخٍؼ 

وهول تتىِوٛ الوؾ  وإٓ وؿوع حتوٝ ظع  وهق يتًرض دنٚـِف ٍٕسٓٚ  

 ؟  رزئٓٚ

  ًٚ إْٕٚ ًِٕؿ إٔف مل زٍؼ ذم حُّف وؿد اشتّر ظذ اخلالؾٜ ظؼيـ ظٚمو

وادنٚـؾ وافًَد حتؾ أمٚمف بسٓقفٜ مع اجلٓد افذي تَتؤٜ  ؾُٔػ تٔرسو 

                                                 
 .123ص افدوفٜ إمقيٜ:    (1)

 .125ص  ادهدر افسٚبؼ:   (2)
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 . ( ) ( ؟ فف أن يْجح ؾٔام أخٍؼ ؾٔف ظع

إن  )ٜٓ ٕيره: ثؿ ٕراه بًد ذفؽ يَق  مًِاًل ٕجٚح مًٚويٜ ـام هل وج

ضبع مًٚويٜ وصٍٚتف افٍْسٜٔ وظَِٔتف ـٕٚٝ ذم ادستقى افذي يقذم مسوٚئؾ 

 .كوتِؽ افسٚظٜ حَٓٚ  ؾٓق رجؾ ذفؽ افً

ًٚ ؿبوؾ أن يهوبح خٍِٔوٜ  وـٚن ـًٍٗا بٚإلدارة  إذ ظٕٚٚهٚ ظ ؼيـ ظٚمو

ثوؿ ـوٚن ـٍوًٗا بوٚلرب  ؾَود حوٚرب افوروم  ؾٖحسْٓٚ وظرؾٓٚ وظجْٓٚ.

ًٚ وـسٛ ذم ادرحِوٜ إخورة موـ ؾٌِبٓؿ ذم مقاؿع ـير ة  وؿد حٚرب ظِٔ

 .( )( حربف مًف 

ًٚ مًٚويووٜ ذم ذائووف فِووذمؿ واشووتامفتف افْووٚس  ًٚ مٚدحوو ويَووق  أيووو

وافسٔٚشٜ ظْده ضقيِٜ افبٚع  بًٔدة إؽقار  تتْوٚو   )وإؽرائٓؿ بٕٚمقا : 

    ؾُٖٕف يقد أن يىِع ظذ ـؾ ر،.ـؾ تٍهٔؾ  وتْير إػ ـؾ خز

 مٚ تَدم ـرمف  ؾَد ـٚن ـرياًم ٓ يدإك ذم ـرمف  ؾٕٚمقا  وٕؤػ إػ

تٌد  مـ بغ يديف دون حسٚب  وهق ٓ يًدهٚ حغ يًىٔٓٚ  فُْوف حيسوـ 

افتكف ؾٔٓٚ  ؾال يًىٔٓٚ إٓ إذا ظٚدت ظِٔف بٚفٍٚئدة  وٓ يتكف ؾٔٓٚ إٓ 

 .( )( ذم حمِٓٚ  ؾٓل خٚدمٜ فف تٗدي أوامره وتًىٔف ؽٚيٚتف 

إّن  ؾُٚن رأيوف يقاؾوؼ رأي د. افًوش  يَوق : ) ( ) ـرومأمٚ حسْغو

                                                 
 .136افدوفٜ إمقيٜ  ص    (1)

 .136ص  ادهدر افسٚبؼ:   (2)

 . 137ص  ر افسٚبؼ:ادهد   (3)

َٕواًل ظوـ: ظوع بوـ أيب ضٚفوٛ  131اإلمٚم ظع ومنُِٜ ٕيٚم الُؿ: حمّد ضول  ص    (4)

 .81وآخرون  دحّد ظامرة ص 
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ًٚ ـٚن جيٛ أن  ًٚ  ش ينسي »ظِٔ افسِىٜ افتول مـ يستىٔع ذا،هؿ مستخدم

 ًٚ ًٚ وفؤس حتٝ يديف. وـٚن افقاجوٛ أن يسوتخدم ادوٚ  اشوتخدام شٔٚشؤ

ًٚ  أي أن يُقن رجؾ دوفوٜ  ؿوؤتف إشٚشؤٜ ادِحوٜ هول  ًٚ دئْ اشتخدام

 .( ائف وآحتٍٚظ هبٚ..افسِىٜ وؿٓر أظد

وأثْٚ، افًّؾ فتيبٔٝ افسِىٜ آحتٍٚظ هبوٚ  ؾو٘ن ـوؾَّ  )إػ أن يَق : 

خىقٍة وـؾَّ ظّؾ جيٛ أن يّتجف خلدمٜ هودٍف واحود  وهوق افسوِىٜ أوًٓ 

 .(وؿبؾ ـؾ ر، 

 ويُّْْٚ أن ٕجّؾ مٚ ؿٚفقه بٚٔيت:

مـ  إذ إن  ؾٚدحًٚ  ـٚن خىًٖ  ظوزفف فقٓة اخلٍِٜٔ افسٚبؼ ظيامن بـ ظٍٚن .1

ثوؿ يتحوغ افٍورص ذم  ظذ مْهبٓؿ  حسـ افسٔٚشٜ وافتدبر ترـٓؿ

 ظزهلؿ  ـام أصٚر ظِٔف ادٌرة بـ صًبٜ  وابـ ظبٚس.

رجوؾ حورب  7ظع ذم اإلمٚم  افدارشغ وافبٚحيغ يرونن بًض إ .2

 دبر أمقر دوفٜ بٖـِّٓٚ.بٚشتىٚظتف توؿتٚ   ٓ رجؾ شٔٚشٜ 

حيوٚو  أمٚ افسٔٚد ؾٕ٘ف ظذ رأيف  رجؾ الرب حيٚو  أن يَدم شٍٔف ؾ

 ظجوزمٚ حتك إذا ذم ـؾ ادمٚهٚتف  وينٚور ادَربغ فف  َِٛ إمر أن يُ 

 جلٖ إػ افسٔػ.حؾ إػ ظـ افقصق  

أن بًٔتف مؼوضٜ بورد الَوق   وظوز  افوقٓة   7ظع طـ اإلمٚم  .3

ًٚ مْف ذم وفذا ـٚن يستّٔٝ واجبوف دموٚه افيوقار  أن ذفؽ حتَٔؼ ذفؽ طْ

 ٚيًف.ومـ ب

ـٚن مـ حسـ افسٔٚشٜ وتدبرهٚ أن يتِقن بِقن ذفؽ اجلٔوؾ  ويىوقر  .4

ًٚ جديدة تسر بف  مٍٚهّٔف إوػ مْذ ظٓد افْبقة  ؾٚفًك يتىِٛ روح
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ـٍ  بوٕٚمقا   وذا، افٍْقس وافووامئر ظِٔف ضٚبع ادٚدة يٌِٕٛحق زم

 وادُر واخلديًٜ.

واحود ٓ  ن يتجف ٕحق تيبٔٝ حُّف وآحتٍٚظ بف إػ خدموٜ هودٍف أ .5

 ؽر  أٓ وهق افسِىٜ أوًٓ وأخرًا وؿبؾ ـؾ ر،.

  ظعهل جمّؾ افُالم ادٖخقذ ظذ شٔٚشٜ اإلمٚم ّسٜ هذه إمقر اخل

 ْٕٚؿنٓٚ بّقضقظٜٔ وبنُؾ ظِّل:هذا افٍهؾ أن  ذموشْحٚو  

 األّل: املأخر

حسـن مـن  إذ إن ،فودحـوً  لً كون خطعـزله لوالة اخلؾقػي السوبق عثامن 

ثم يتحني الػـر    عـز،م، كـام  عذ مـصبفم، وشي والتدبر تركفمالسق

 أصور عؾقه ادغرة بن صعبي، وابن عبوس.

 هذا إمر ؿد أجبْٚ ظِٔف ذم افٍهؾ افسٚبؼ  وٕجِّف بٚٔيت:

فِخٍِٔوٜ افيقار  ٜمىٚفبذم أن وٓة اخلٍِٜٔ ظيامن ـٕٚقا افسبٛ افرئٔز  .1

فيِّٓووؿ مووٜ  وذفووؽ ًووزهلؿ وتْحٔووتٓؿ ظووـ مَوودرات إبظوويامن 

إٓ أن حَوؼ تِوؽ  7ظوع ٚهنؿ  ؾوام ـوٚن فإلموٚم ٔوجزونؿ وضٌ

 ادىٚفٛ افؼظٜٔ افتل ـٚن يْٚدي هبٚ افيقار.

مْٚصبٓؿ مدظٚة إػ ظقدة افيقار فِّىٚفبٜ بًوز  اإلموٚم افقٓة ذم  ركت .2

بٚخلٍِٔوٜ ظويامن   قاـوام ؾًِو  وٍٕسف أو ؿتِف فق اؿتٙ إمر 7ظع 

خٍِٜٔ يِبل متىِبٚنؿ  وإٕام يِبول متىِبوٚت افسٔٚشوٜ ٕهنؿ ٓ يروٕف 

 افذيـ شًقا فَِوٚ، ظذ رأشٓٚ اخلٍِٜٔ ظيامن.إمقيٜ 

إن إبَٚ،ه ظذ هٗٓ، افقٓة افيِّٜ ذم مْٚصبٓؿ مدظٚة إػ آحتجوٚج  .3
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و شقف حيتجقن ظِٔف بًدم ظزفف  ظذ مْٓجف  ؾٓؿ إٍٔسٓؿ و أي افقٓة

يًوزهلؿ  افبد،  ؾ٘ن ـٕٚقا صوٚلغ ؾِوؿَ مْذ إيٚهؿ إن ـٕٚقا ؽر ٓئَغ 

ًٚ  بٚفرؽؿ أهنؿ مل يٌروا مـ شورنؿ مْوذ تسوِّقا مْٚصوبٓؿ ذم  ٓحَ

 زمـ اخلٍِٚ، افسٚبَغ.

اإلشوالمٜٔ ادتَودة ضوريوٜ جودًا  وذفوؽ صًِٜ افيقرة احتوٚن إن  .4

لُٚم وافقٓة  وأهنؿ فـ يُقٕقا بًزفٜ ظـ َٕؿ افْوٚس ايَٚظ ضّر إل

وفوق روا ذم طِّٓؿ وؽؤٓؿ وتًىؤِٓؿ لودود اهلل  وثقرنؿ إن اشتّ

زرات افتل تسقغ فِوقٓة اد وأظىٚهؿافْٚس  7أشُٝ اإلمٚم ظع 

 .هنجٓؿ افٍٚشدافبَٚ، ظذ ـرشٔٓؿ دوقا ذم افيِّٜ 

إن إبَٚ، افقٓة يًىل ذظٜٔ إشالمٜٔ هلؿ وفتكؾٚنؿ  حٔٞ إن ـيرًا  .5

ٚ ـٕٚوٝ حدييوٜ ظٓود مـ ادْٚضؼ وافقٓيٚت ـٚفنٚم وافًرا  وؽرهو

بٚإلشالم  ويرى شُٚهنٚ أن اإلشالم يتّيؾ بوام يًٍِوف افوقايل ويئوٛ 

  ويًٚؿٛ ظِٔف.

وفذا ؾ٘ن ذفؽ افقايل افيٚمل ادْحرف ٓ يُّْوف أن يّيوؾ اإلشوالم بوام 

 قا أمجوعجيٛ أن يسوتبدفيًٍِف مـ طِؿ وظدوان ظذ افْٚس بقٓيتف  و

تَل مْٓوٚ افْوٚس افوديـ قٓة جدد هلؿ ادٗهالت افؼظٜٔ افتول يسوب

 اإلشالمل إصٔؾ. 

افقٓة افذيـ ـٕٚقا ذم شدة الُؿ ظذ مْٚضؼ افدوفٜ اإلشوالمٜٔ ـوٕٚقا  .6

وٓ  شًّٜ طٚدٜ مستٓسة بحرمٚت اهلل  ٓ ترظك فِؤًػ حَوف ذوي

رضب ظذ افيٚمل بٔد  وإٕام ـٕٚٝ مهٚلٓؿ ومىٚمًٓؿ هل ادَدموٜ وت

أن يًزهلؿ  7ظع اجٛ اإلمٚم اإلشالم  وفذا ؾ٘ن مـ ومهِحٜ ظذ 

ؾقر تسِّف الُؿ  ٓ أن يٗجؾ ذفؽ إػ وؿٝ أخر  حتوك وفوق ـوٚن 
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ذفؽ افقؿٝ وافزمـ ؿهرًا  حٔٞ إٔوف شوقف ينوٚرـٓؿ ذم طِّٓوؿ 

ظـ ـؾ طِؿ يَوع ذم و وهق اخلٍِٜٔ و فِرظٜٔ  وشُٔقن ادسئق  إو  

 اً جوٚئر ًٚ طٚد ًٔٚ ٔحٚشٛ أمٚم اهلل إلبَٚئف وافذ  افدوفٜ أو ؽرهبٚ  بؾ ش

 ظذ افًبٚد.

 ادىروح. إو  ادٖخذهذه إجٚبٜ إمجٚفٜٔ ظـ 

 الجاىٕ: املأخر

وحـوكاًم  بلكه رجل حرب وقتول ال قوئدًا شقوشقوً  7اهتوم اإلموم عيل 

 لؾدولي !!

حيـوول أمو السقود فنكه رجل احلرب حيوول أن يؼدم شقػه عذ رأيه، ف

عـن  عجـزمو حتى إذا ور ادؼربني له،   كل اجتوهوته، ويشوؼؾى األمر أن ي  

 جلل إىل السقف.حل الوصول 

ًٚ مـ ؿبؾ افبٚحيغ وإٕام هق انٚم ؿوديؿ  ًٚ حديي هذا آنٚم مل يُـ انٚم

إفٔف اإلمٚم ذم بًض خىبف  ؾَٚ   رَ ٚ  وؿد أصٍٕسف 7اإلمٚم ظع ذم حٔٚة و

حقفوف موـ ذم إحداهٚ بًد أن أخرج مٚ بَِبف مـ هؿ شببف أظقإف وادِتٍوغ 

يٚ أصبٚه افرجٚ  وٓ رجوٚ   ُحِوقم إضٍوٚ   وظَوق  أهؾ افُقؾٜ: ) .. 

ًٚ  و واهلل و  ترَّ جَربَّٚت اِلجٚ   فقددُت أع مل أرـؿ ومل أظرؾُؿ مًرؾٜ  ٕدم

ًٚ  َوأظ ًٚ  وصحْتؿ صدري ؽٔي ًٚ  ؿٚتُِؿ اهلل فَد مألتؿ ؿِبل ؿٔح بٝ صدم

ْظُتّقع ُٕ  دتؿ َظَعّ رأيل بٚفًهٔٚن واخلوذٓن  ٓٚم إٍٔٚشٚ  وأؾسٌٛ افتَّ وَجرَّ

حتك فَد ؿٚفٝ ؿريش: إن ابـ أيب ضٚفٛ رجؾ صجٚع  وفُوـ ٓ ظِوؿ فوف 
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 .( )(  بٚلرب  وفُـ ٓ رأي دـ ٓ ُيىٚع

شٔٚشٜ  رجؾ  ورجؾ حرب أفٔسٝ جئٛ أن افَؤٜ  7اإلمٚم ظع 

اتوف مَدرإٓتهٚر واهلزيّٜ بْٔف وبغ مًٚويٜ مل تُـ حتُّٓٚ وإٕام مًدٓت 

يُّوـ أن  َدرات مًٚويٜ  بؾ ـٕٚٝ حتُّٓٚ طروف أخورى افسٔٚشٜٔ وم

 افتٚفٔوٜ:  7ٕىِع ظِٔٓٚ بنُؾ واضح وجع بَرا،تْٚ خلىبوٜ اإلموٚم ظوع 

مٚ وافذي ٍٕز بٔده فٔيٓرن هٗٓ، افَقم ظِؤُؿ  فؤس ٕهنوؿ أوػ أ) .. 

بٚلؼ مُْؿ  وفُـ إلرساظٓؿ إػ بٚضؾ صٚحبٓؿ وإبىوٚئُؿ ظوـ حَول. 

وأصبحٝ أخوٚف طِوؿ رظٔتول.   أصبحٝ إمؿ َّتٚف طِؿ رظٚنٚ وفَد

وأشًّتُؿ ؾِؿ تسوًّقا  ودظوقتُؿ رسا   اشتٍْرتُؿ فِجٓٚد ؾِؿ تٍْروا

 وجٓرا ؾِؿ تستجٔبقا  وٕهحٝ فُؿ ؾِؿ تَبِقا. 

  أصٓقد ـٌٔٚب وظبٔد ـٖربٚب ؟ أتِق ظُِٔؿ الُوؿ ؾتٍْورون مْٓوٚ

أحيُؿ ظذ جٓٚد أهوؾ افبٌول و  وأظيُؿ بٚدقظيٜ افبٚفٌٜ ؾتتٍرؿقن ظْٓٚ

ترجًوقن إػ   ٖؾام آيت ظذ آخر افَوق  حتوك أراـوؿ متٍورؿغ أيوٚدي شوب

جمٚفسُؿ وتتخٚدظقن ظـ مقاظيُؿ. أؿقمُؿ ؽدوة وترجًقن إيل ظنؤٜ 

  .ـيٓر الٜٔ  ظجز ادَقم وأظوؾ ادَقم

ادبوتذ هبوؿ   ادختٍِٜ أهقاؤهؿ  افٌٚئبٜ ظَقهلؿ  أهيٚ افنٚهدة أبداهنؿ

ِص ووصٚحٛ أهؾ افنٚم يً  صٚحبُؿ يىٔع اهلل وإٔتؿ تًهقٕف  ؤهؿأمرا

اهلل وهؿ يىًٔقٕف. فقددت واهلل أن مًٚويوٜ صوٚرؾْل بُوؿ سف افوديْٚر 

بٚفدرهؿ ؾٖخذ مْل ظؼة مُْؿ وأظىٚع رجال مْٓؿ. يٚ أهؾ افُقؾٜ مْٔٝ 

بُؿ بيالث واثْتغ: صؿ ذوو أشامع  وبُؿ ذوو ـالم  وظّل ذوو أبهٚر. 
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يوٚ  وٓ إخقان ثَٜ ظْد افبال،. تربوٝ أيوديُؿ. ر صد  ظْد افَِٚ،ٓ أحرا

أصبٚه اإلبؾ ؽٚب ظْٓٚ رظٚنٚ ـِام مجًٝ مـ جٕٚوٛ تٍرؿوٝ موـ جٕٚوٛ 

آخر. واهلل فُٖع بُؿ ؾٔام إخٚ  أن فق محس افوقؽك ومحول افرضواب وؿود 

إٍرجتؿ ظـ ابـ أيب ضٚفٛ إٍراج ادرأة ظـ ؿبِٓٚ. وإع فًذ بْٜٔ موـ ريب  

 .( ) ( .. ٓٚج مـ ٕبٔل. وإع فًذ افىريؼ افقاضح أفَىف فَىٚومْ

ن إٔوف قٓحظ أن اإلمٚم وضع افٍٚر  افذي ظذ أشٚشوف مٔوز افبوٚحي

و   إخٍٚؿف ذم جقإٛ و بحسٛ ٕيرنؿ هؿوهق رجؾ حرب ٓ رجؾ شٔٚشٜ 

حدهٚ أن إمقر َّترج ظـ شٔىرتف  وهذا إمر راجع بقجٜٓ ٕير اإلموٚم أ

يًتّود ظِؤٓؿ  ـخٚص افذيـ يًتّد ظِؤٓؿ هوق وافوذيإػ إص 7ظع 

  .مًٚويٜ

أن افًٚمؾ إشٚد فِْك واإلخٍٚ  و وـام هق ادتًٚرف و ؾَد يُقن 

 ًٚ يُّـ ذم متيوؾ افَٔوٚدة بٚفَودرة والُّوٜ ذم إدارة صوئقن إموٜ شٔٚشؤ

 ًٚ توتحذ حوٚٓت أخورى  بوٖن وؿد تُقن افَؤٜ مًُقشوٜ ذم   واؿتهٚدي

وآؿتدار والُّٜ افبٚفٌٜ وارتٍٚع ادًْقيٜ واإلحٚضٜ بٍْوقن افَٔٚدة بٚفَقة 

اإلدارة وافسٔٚشٜٔ وافتًٚمؾ مع إحداث  وفُوـ ذم افقؿوٝ ٍٕسوف يبوتذ 

و ضًٍٚ، ٓ يتحِقن بٚإلرادة إػ جٕٚٛ ـبور  و وـام سح هق بٍْسف بٖٕٚس

ؿ مـ افسذاجٜ وؿِٜ افتجربٜ ممٚ جيًؾ مـ ادتًذر ظذ افَٚئد مقاـبوٜ ؿٔوٚدن

وهْٚ تتالصك ؿدرة افَٚئود   إػ إدراك اهلدف ادْنقد وهق افْك ظذ افًدو

ذم طؾ خقف وتَٚظس هٗٓ، إتبٚع  ممٚ يٗر  ؾُر افَٚئد ويَض  افُػ،

 موجًف.
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وأصوحٚبف  ؾٓوق ذاك افَٚئود  7وهذا مٚ ـٚن مـ أمور اإلموٚم ظوع 

ًٚ وفُْف أ   بوتع بٖصوحٚب متَٚظسوغ ظوـ ٕكوتفاافُػ، ادحْؽ شٔٚشٔ

  يًهقن اإلمٚم وتقجٔٓٚنؿ افسٔٚشٜٔ وافدئْٜ خمتٍِٜ أهقاؤهؿ ومبتٌٔٚنؿ

  حتك أخرج مٚ ذم ؿِبف مـ أمل مٚ يًٕٚٔف مْٓؿ ؾتّْك موٚ ظْود بفؾٔام يٖمرهؿ 

فقددُت  ): 7 َق مًٚويٜ مـ أصحٚب يىًٔقٕف ظذ بٚضِف ضٚظٜ ظّٔٚ،  ي

ر يْٚر بٚفودك َٜ صٚرؾْل بُؿ سَف افدك هؿ ؾٖخوذ مْكول ظؼوَة واهلل أّن مًٚوي

ؿ وأظىٚع رُجاًل مْٓؿ ُُ  .( ) ( مْ

ـوٚن ٓبود أن يَودم  ادٖخذ وهل ؿقهلؿ بٖٕوفتبَك َٕىٜ أخرة ذم هذا 

افرأي وادنقرة وافتدبر ظذ افسٔػ وافَتٚ  والرب  ؾُٔقن افَتوٚ  هوق 

 آخر مٚ بجًبتف دًٚجلٜ ادنُِٜ افتل يًٚع مْٓٚ.

ًٚ  وهذا اإلصُٚ  مـ ؽرائٛ مٚ شًّ تف ممٚ ُيىرح حق  شٔٚشتف شوِبٔ

يبوٚدر ٓشوتخدام افسؤػ ظوذ افورأي وادنوقرة  7ؾّتك ـٚن اإلموٚم 

 وحمٚوفٜ دمْٛ افَتٚ  ؟! 

ؾٓذا بغ أيديْٚ يْىؼ افتوٚريخ بجوع ادقاؿوػ افتول توسجؿ حمٚوفتوف 

الئيٜ ظذ دمْٛ افَتوٚ  واشوتخدام افسؤػ  ؾحٔوْام صوتّف اخلوقارج ذم 

أصحٚبف وأهؾ بٔتف ٕجده يًٚفٟ هذا  مـ مسّع ومرأىادسجد وفًْقه ظذ 

إمر بَق  فغ ٓ يَسب مـ حدة افسٔػ مـ بًٔد أو ؿريٛ: ) هلوؿ ظِْٔوٚ 

ادسٚجد أن يذـروا اهلل ؾٔٓٚ  وأن ٓ ًّْٕٓؿ افٍل، مٚ  ثالث: أن ٓ ًّْٕٓؿ

 .( )دامٝ أيدهيؿ ذم أيديْٚ  وأن ٓ َٕٚتِٓؿ حتك يَٚتِقٕٚ ( 
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وافزبر وافسٔدة ظٚئنٜ ظذ ؿتٚفف ذم مًرـٜ اجلّؾ  وحْٔام أس ضِحٜ

مـ هق مل يبدأ افَتٚ   بؾ ـٚن ظسُر وجٔش ضِحٜ وافزبر وافسٔدة ظٚئنٜ 

بٚبـ ظبٚس وذم يده ادهحػ افؼويػ ـول  7 بْٔام دؾع اإلمٚم ظعبدأ  

يرجًٓؿ إػ الؼ  ؾام ـٚن جقاهبؿ إٓ بهٔحٜ ضِحٜ: ٕٚجزوا افَقم  ؾُٕ٘ؿ 

حتك إذا مٚ ـٕٚٝ شٓٚم افَقم تسى ظوذ جٟ ابـ أيب ضٚفٛ  ٓ تَقمقن ل

اإلمٚم وأصحٚبف ـٚدىر صٚح افْٚس: حتك متك يٚ أمر ادٗمْغ ٕديل فَِقم 

  يَتِقٕٚ رجاًل رجاًل  واهلل ؿد أظذرت إن ـْٝ تريد اإلظذار.

يهؤح بٖصوحٚبف: ٓ تَوٚتِقا افَوقم حتوك  7ٓ زا  اإلمٚم ظع و

 اهلل ظذ حجٜ  وـٍُؿ ظْٓؿ حجٜ أخرى. ديبدأوـؿ  ؾُٕ٘ؿ بحّ

هل مع اخلقارج وافٌالة وؽرهؿ  إخرى هذا ادقؿػ ومجٔع مقاؿٍف

مل يُـ ُيًّوؾ  7يبٝ فْٚ بام ٓ جمٚ  فِنؽ أن اإلمٚم ظع ٕسخٜ واحدة ت

 ادُّْٜ.شٍٔف ؿبؾ أن تَْىع بف مجٔع افسبؾ 

 الجالح: املأخر

رشوضي بـرد ـن  أن بقعته مـظي   7عيل ن اإلموم البوحثني أاهتوم بعض 

، ولذا كون يستؿقً عذ فعل ذلك، تؾبقًي اخلؾقػي عثامن لوالة هاحلؼوق وعزل

 لقس إال.الشعبقي ،ذه ادطولى 

إذا أردٕٚ أن ًٕرف صد  هوذا ادودظك موـ ظدموف ٕرجوع إػ ـِامتوف 

وخىبف ومَقٓتف افتل يقضح مـ خالهلوٚ هدؾوف موـ رد الَوق  وظزفوف 

 إدوار افسٔٚشٜٔ افتل ؿٚم هبٚ. فِقٓة وؽرهٚ مـ

فٌِّرة بـ صًبٜ دٚ حٚو  ثْٔف ظـ ظز  مًٚويٜ  7يَق  اإلمٚم ظع 
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ّٕٜٔ ذم أمري  بـ أيب شٍٔٚن: )   .( ) (ٓ ُأداهـ ذم ديْل وٓ ُأظىل افد

وظْدمٚ أفح ظِٔف افبًض موـ أصوحٚبف ذم رد الَوق  وادسوٚواة ذم 

ٖمروع أن أضِوٛ افْكو بوٚجلقر .. أتوافًىٚ، وظز  افقٓة صٚح ؾٔٓؿ: ) 

ؾّٔـ وفٔٝ ظِٔف  واهلل مٚ أضقر بف مٚ شّر شٌّر  وموٚ أمَّ ٕجوٌؿ ذم افسوام، 

 .( ) ( ٕجاًم..

مْٓٚ أن موٚ ويٍٓؿ يستنػ  7ظع فـ دمد أي ـِّٜ ٕىؼ هبٚ اإلمٚم 

أمٔوٜ موـ  قهنبٓوٚ بْوفالؿىٚظٔوٚت افتول  هـٚن يًٍِف مـ ظز  فِقٓة أو رد

ِّغ  أو مسوٚواة ذم افًىوٚ، أو ؽرهوٚ موـ إدوار خزإٜ بٔٝ موٚ  ادسو

 ـٚن اهلدف مْٓٚ إرضٚ، أحد ؽر اهلل شبحٕٚف وتًٚػ.  افسٔٚشٜٔ

 السابع: املأخر

إن من حسن السقوشي وتدبرهو أن يتؾون بؾون ذلـك اجلقـل، ويطـور 

، فولعرص يتطؾى روحًو جديدة تسر به كحو ةمػوهقؿه األوىل مـذ عفد الـبو

 عؾقه ضوبع ادودة وذاء الـػوس والضامئر.زمٍن يغؾى 

  افبٚحٞ افذي يرى ميؾ هذا افرأيأن فق متًْٚ ذم هذا اإلصُٚ  ٕجد 

 ٔف ؾصٔتغ ٚيرى أن افسٔٚد افَدير اجلدير افبٚرز ٓبد مـ تقؾر مٔزتغ وخ

 مهٚ:

أن يتِقن بِقن افًك افذي يتًٚيش مًف  وحتك وفق ؽِٛ ظِٔف ذا،  .1

 ؼظٜٔ.افذمؿ بٕٚمقا  والٔؾ ؽر وافافٍْقس وافوامئر 
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 سٚير روح افًك وادجتّع افذي ئًش ؾٔف.يأن يىقر مٍٚهّٔف بام  .2

ًٚ وفُـ بًود أن  ٍٞ مٚ يراه ٕيري وٕحـ ؿد ٓ ًٕٚرض أن يىرح أي بٚح

ًٚ هلٚ يسر  ًٕرضف ظذ افَرآن افُريؿ وافسْٜ افْبقيٜ افؼيٍٜ  ؾ٘ن ـٚن مقاؾَ

ٛ هبوٚ وَٕؤس ظِٔٓوٚ ظّوؾ افرجوٚ   ظذ ُخىك اإلشالم وتًٚفّٔف ٕرحو

 ًٚ ؾٚفديـ ٓ ُيَٚس بٚفرجوٚ   وفُوـ افرجوٚ  ُتَوٚس بٚفوديـ  وـوذا أيوو

 افْيريٚت ادىروحٜ.

تغ يىٚفٛ هبٚ ِإن ٕيرة بسٔىٜ ورسيًٜ ظذ ـال افؼضغ وادٔزتغ اف

ٕجودهٚ تتجوف بٚٓدموٚه ادًوٚـس دبوٚدئ  7ظوع مْتَدو شٔٚشٜ اإلموٚم 

تْٚؿض افهد  وإمٕٜٚ وتدظق إػ افُذب وافٍْٚ   اإلشالم وتًٚفّٔف  بؾ

وأن يبٔع اإلٕسٚن ديْف بدٕٔٚه ؾُٔقن بذفؽ هق افسٔٚد إميوؾ  وهوذا موٚ 

رًا وذم أـيور موـ مقؿوػ ظوـ اكح موروُيو   ظِاًم بٖٕف7يٖبٚه اإلمٚم ظع 

مًرؾتف بتِؽ إشٚفٔٛ ادِتقيٜ وافٌٚدرة ذم مجع مٚ يتٍر  مـ أصحٚبف بًد 

ًٚ: ) ترون أع ٓ أظِوؿ موٚ ُيهوِحُؿ ؟!أن ذاؿقا   مر الؼ  ؾساه يَق  حْٔ

 .( ) بذ.. وفُـ أـره أن ُأصِحُؿ بٍسٚد ٍٕز (

ًٜ أوؿوك  ويَق  ذم مقضع آخر: ) إن افقؾٚ، تقأم افهد  وٓ أظِؿ ُجْ

ـيوُر أيٌدر مـ ظِؿ ـٔػ ادرجُع  وفَد أصبحْٚ ذم زمٍٚن ؿود أَّتوَذ  ٓمْف و

ًٚ وٕ ِٜ  موٚ هلوؿ ؿوٚتِٓؿ أهِِف افٌدر ـٔس ـِ الِٔ سبٓؿ أهؾ اجلٓؾ ؾٔف إػ ُحس

ِٜ ودوهنٚ مٌٕٚع مـ أمِر اهلل وهنِٔف ؾٔدُظٓٚ  ُٛ وجف الِٔ ِّ َُ ُ  اف اهلل  ؿد يرى الُقَّ

يـ َٜ فُف ذم افدَّ  .( )(  رأَي ظٍغ بًد افَدرِة ظِٔٓٚ ويْتُٓز ُؾرصتٓٚ مـ ٓ حِرجي

                                                 
 .217إمٚيل: فِنٔخ ادٍٔد  ص    (1)

 .41هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (2)



143 

 

وافتل أوضح ؾٔٓٚ بحسٛ  شأمٚ ادَٚرٕٚت افىقيِٜ افتل شٚؿٓٚ د. افً

ذم ـؾ ادٔٚديـ افسٔٚشٜٔ ؾَد  7وجٜٓ ٕيره تٍق  مًٚويٜ ظذ اإلمٚم ظع 

  ٍٜٕسوف ذم شوىقر ٓ تتًودى افيالثو 7خلص اإلجٚبٜ ظْٓٚ اإلمٚم ظوع 

ُٜ  ؾَٚ : ) ُٜ  ويٍجورُ  ل  وفُْوف يٌودرُ بٖدهك مْك  واهلل مٚ مًٚوي  وفوقٓ ـراهٔو

ـُ رٍة ؾُ د  وفُـ ؽُ افٌدر فُْٝ مـ أدهك افْٚس ٍرٌة  وفُؾ جرٌة  وـؾ ؾجرٍة 

شوتٌُّز ؽٚدٍر فقاٌ، ُيًرف بف يوقم افَٔٚموٜ  واهلل مٚأشوتٌٍُؾ بٚدُٔودة  وٓ أُ 

 .( ) (بٚفنديدة 

 ارتامظ: املأخر

ن من حسن السقوشي وتدبرهو أن يتجه إىل تثبقً حؽؿه واالحتػوظ إ

 .اً هدف واحٍد ال غر؛ أال وهو السؾطي أوالً وأخر دمي  خلبه إىل 

تًىْٔوٚ صوقرة 7إن ٕيرة ؾٚحهٜ ظذ مجٔع مقاؿوػ اإلموٚم ظوع 

مل يُـ يْير إػ افسِىٜ ظذ أهنٚ مقضـ ؿقة وتسِط 7واضحٜ بٖن اإلمٚم 

  وإٕوام ـٕٚوٝ وشؤِٜ اهلل ـام هق دأب افيِّٜ موـ الُوٚم وحتُؿ ذم ظبٚد

 وتٖشٔس دوفٜ أشٚشٓٚ افًد  وتًٚفّٔٓٚ تًٚفٔؿ اإلشالم ؾ٘ن ملإلؿٚمٜ الؼ 

ظوذ افتًوٚفٔؿ ؿٚئّوٜ إن مل تُوـ  ئًٚ ـذفؽ ؾٓل ٓ تسوٚوي ظْوده صؤتُـ 

 اإلشالمٜٔ.

ٍٜ ذم ؾوِؿ  : )7يَق  اإلمٚم ظع  ؿ ظْدي ٕهقن موـ ورؿو ـُ وإن ُدٕٔٚ

ِعٍّ وفًٍْٔؿ يٍَْك وفذٍة ٓ تبَك ًَ
ٓٚ. مٚ فِ ُّ  .( ) ( جرادٍة تَو

                                                 
 .211هنٟ افبالؽٜ: افُِّٜ رؿؿ    (1)

 .224هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (2)
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هوػ وهق ز ( )ودخؾ ظبداهلل بـ افًبٚس ظذ اإلمٚم ظع ذم ذي ؿٚر

: ٓ ؿّٜٔ ؾٖجٚبف ابـ ظبٚس : مٚ ؿّٜٔ هذا افًْؾ ؟7ظع ًٕاًل فف  ؾَٚ  فف 

ًٚ 7اإلمٚم هلٚ. ؾَٚ   أو : واهلل هلل أحٛ إيلَّ موـ إمورتُؿ إٓ أن ؿؤؿ حَو

 .( ) أدؾع بٚضالً 

  

                                                 
 وافٍرس. كة  وـٕٚٝ ؾٔف الرب بغ افًربقؾٜ  وهق ؿريٛ مـ افبمقؿع بغ واشط وافُ   (1)

 .81هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (2)
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 الػصل اخلومس:

 

 

  
 

 7ظوع ظْدمٚ ٕستًرض آرا، مـ يرون افسوِبٜٔ ذم شٔٚشوٜ اإلموٚم 

ـيرًا مٚ يَٚرٕقن بْٔٓٚ وبغ شٔٚشٜ مًٚويٜ بـ أيب شؤٍٚن  وـوٖن  ٕجد أهنؿ

 .مـ خال  افْير إػ شٔٚشٜ مًٚويٜ وٕتٚئج7ٚٓالُؿ ظذ شٔٚشٜ اإلمٚم 

ًٚ بوف ذا ادقضقع هلؾرد أأن  تفذا آثر ـول ْٕيور إػ تِوؽ ؾهاًل خٚص

ًٚ وأهيام مْ افٍقار  بغ افسٔٚشتغ  وأي ـٚن ٓام ـٚن ادتٍق  وافْٚجح شٔٚشٔ

 ( ) ادخٍؼ !!

تبٔٚن افٍقار  مٚ بغ افسٔٚشتغ ٕذـر أموريـ مّٓوغ وؿبؾ أن ٕبدأ ذم 

 ذم هذا افنٖن:

 معٔاز التكٔٔه:

وأظْل بف ادًٔٚر افذي ظذ أشٚشف ٕستىٔع أن َٕٔؿ أي افسٔٚشٚت هل 

  إٕجح  وأهيٚ هل إخٍؼ.

                                                 
إير ادَٚرٕٚت افتل شٚؿٓٚ د. افًش ذم ـتٚبف افدوفٜ إمقيٜ وافتول أوردٕٚهوٚ ذم افٍهوؾ    (1)

 افسٚبؼ.
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افبوٚحيغ وهذه هل ادنُِٜ ذم وجٜٓ ٕيوري افتول وؿوع ؾٔٓوٚ أـيور 

ذاك افبٚحوٞ   حٔٞ أن فُؾ إٕسٚن مًٔٚر يتبًف  وفذا ؿد زىئ وافدارشغ

  بْٔام يوٖيت آخور ويَودم افودفٔؾ ظوذ شِبٌل  أمٍر ظذ إٔف أمرٌ  ظْدمٚ يْير إػ

يتبًف واحد وافتَٔٔؿ اختِػ  ويرجع ذفؽ إػ ادًٔٚر افذي   وإمر إجيٚبٔتف

 .( )ؽر مٚ اظتّده أخرإو  

ٓ يَبوؾ بّبودأ ادسوٚومٚت ذم ظٓود حُّوف ظْودمٚ 7ظوع إلمٚم ا

وخالؾتف  ؾًٔز  افقٓة  ويَسؿ إمقا  بٚدسوٚواة بوغ افْوٚس  ويورؾض 

ْكي ادتبع ذم ظٓد مـ ؿبِف  وئًد صٔٚؽٜ مًٚمل دوفتف وشٔٚشٜ افتّٔٔز افً

بحسٛ رؤيتف اإلشالمٜٔ يوع أمٚم اجلّٔع ادًٔٚر افذي ظوذ أشٚشوف اتبوع 

 اهلل وشْٜ ٕبٔف  ٓ ر، آخر.  أٓ وهق ـتٚب ـؾ هذا

ؾًع ـٚن بٚفقرع مِجاًم ظـ مجٔع افَق  إٓ مٚ هق هلل  )يَق  اجلٚحظ: 

ؾٔف رىًض  وٓ يرى افرىض إٓ ؾٔام د  ظِٔف افُتٚب وافسوْٜ  وممْوقع افٔود 

 .( )( مـ افبىش إٓ مٚ هق هلل رىًض 

 بْٔام ٕجود أن ادًٔوٚر ظْود مًٚويوٜ هوق افقصوق  إػ ـورد الُوؿ

  شقا، أواؾَوٝ افىور  افتول يسوُِٓٚ أمور اهلل جٚحف ذم ادحٚؾيٜ ظِٔفوٕ

ًٜ هلل ورشقفف.  وهنٔف  أم ـٕٚٝ تِؽ ادسٚفؽ وافىر  حمٚرب

                                                 
ًر بف أحود  بٔوْام دون أن ينأخريـ افِص يرى أن مـ ـام  ٕجٚحف أن يهؾ إػ أمقا     (1)

ًٚ افبتٜ  وإٕام هق جمورم وجيوٛ  يراه رجؾ افَٕٚقن إٔف إٕسٚن د، وأن مٚ ؿٚم بف فٔس ٕجٚح

 . ؾٚفْجٚح ذم هذا ادًْك هق أمر ٕسبل بْٔٓام  والُؿ ذم هذا مٚ يَره اإلشالم.أن يًٚؿٛ

 .366رشٚئؾ اجلٚحظ افسٔٚشٜٔ: ص    (2)
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ًٚ ٕهنوام  ) :( ) يَق  شٔد ؿىٛ إن مًٚويٜ وزمِٔوف ظّورًا مل يٌِبوٚ ظِٔو

ادْٚشوٛ   كف افْٚؾع ذم افيرفوأظرف مْف بدخٚئؾ افٍْقس وأخز مْف بٚفت

ام ضَِٔٚن ذم اشتخدام ـؾ شالح  وهق مَٔد بٖخالؿف ذم اختٔوٚر وفُـ ٕهن

وشٚئؾ افكاع: وحغ يرــ مًٚويٜ وزمِٔف إػ افُذب وافٌش واخلديًوٜ 

وافٍْٚ  وافرصقة وذا، افوذمؿ ٓ يِّوؽ ظوع أن يتودػ إػ هوذا افودرك 

 . (إشٍؾ: ؾال ظجٛ يْجحٚن ويٍنؾ  وإٕف فٍنؾ أذف مـ ـؾ ٕجٚح 

ظوع ن اإلموٚم إًٔٚر ظْد آثْغ  ؾْٕ٘ٚ بُؾ ضّْٖٕٜٔ َٕق  إذا ظِّْٚ اد

ًٚ أصد افْجٚح إ7 بًف مْٟٓ افسوام،  ٕٕوف يتـٚن ادًٔٚر افذي  نـٚن ٕٚجح

ًٚ ذم ـؾ حترـٚتف  بْٔام أخٍؼ مًٚويٜ أيوام إخٍوٚ  ظْودمٚ ـٕٚوٝ  ـٚن إشالمٔ

إشٚفٔٛ افرخٔهٜ هل وشٚئِف  والُؿ هق ؽٚيتف  وافًُس إن ـوٚن موٚ 

ًٚ تُقن ادًٍْٜ رأشف ؤَٕ  شٚشف.أس ظِٔف مًٔٚرًا دٕٔقي

 ىظسٓ٘ الػآ٘ تربز الْضٔل٘:

ٜ أنَّ افٌٚيوٚت إذا ـٕٚوٝ حسوْٜ ؾوال موٕٚع موـ أن يُوقن  تًْل ٕيريَّ

ُِوٌؼ  هٚ ذٌع وٓ ُخ ًٜ ٓ يَرُّ ٍٜ ممُْٜ وإن ـٕٚٝ وشِٔ ٜ وشِٔ افقصق  إفٔٓٚ بٖيَّ

 وٓ ديـ.

ن مًٚويوٜ ٕجد إد ظك افْبقة ظذ تٚريخ مٚ بً اإلضالعوٕستىٔع بًد 

افيالثوٜ وإن َّتِوؾ ؾٚخلٍِوٚ،   هق أو  مـ ضبؼ هوذه افْيريوٜ ذم اإلشوالم

إٓ أن افَٚظودة ٓ تُوٚد تْىبوؼ ٕحراؾوٚت حُّٓؿ وخالؾوتٓؿ بًوض آ

 ظِٔٓؿ.

                                                 
 .243 - 235ـتٛ وصخهٔٚت: فسٔد ؿىٛ  ص    (1)
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  هلوذه افْيريوٜ  ؾَود اشوتًٚن ٚمًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ـٚن أصد  ميو

   .وظٜ فِقصق  إػ مبتٌٚهؼواد ؼوظٜ مْٓٚ وؽربجّٔع افقشٚئؾ وافىر  اد

ؿتؾ خٔٚر افهحٚبٜ ـًّرو بـ الّؼ وحجر بـ ظدي وحمّد بوـ أيب 

  ( )  وظبودافرمحـ بوـ ظوديس افبِوقي( )وشًد بـ أيب وؿٚص  ( ) حذيٍٜ

  وؽرهٚ موـ ( )  وأحر  دار أيب أيقب إٕهٚري( ) ودؾـ بًوٓؿ أحٔٚ،اً 

  إػ افٌٚيٜ. ق، إٓ فِقصق واجلرائؿ افتل ارتُبٓٚ ٓ ف

                                                 
ومحِف إػ مًٚويٜ   حمّد بـ أيب حذيٍٜ أخذ أشرًا ظْدمٚ زحػ ظّرو بـ افًٚص إػ مك   (1)

ؾحبسف ذم شجـ فف بٍِسىغ  ؾُّٞ ؾسة ؽر ضقيِٜ ثؿ هرب  ؾتبًف ظبٔداهلل بـ ظّرو 

  بـ طالم ذم خٍٔؾ بحقران ؾَتِف بٚفسٔػ.

 .98ص  4إير ـتٚب: َٕد افرجٚ : فِتٍرر  ج 

ق إشحٚ  شًد مـ أيب وؿٚص  أحد افستٜ افذيـ ظْٔٓؿ ظّر بـ اخلىٚب فِنقرى  هق أب   (2)

 شّف مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن دٚ خٚؾف ظذ اشتخالف ابْف يزيد.

ظبد افرمحـ بـ ظديس فف صحبٜ  وصٓد بًٜٔ افرضقان  وبٚيع ؾٔٓوٚ وـوٚن أمور اجلؤش    (3)

ه. روى ظْف مجٚظوٜ موـ افتوٚبًغ ظيامن دٚ ؿتِقاخلٍِٜٔ افيٚفٞ ك لك وافَٚدمغ مـ م

ؾِام ـٕٚٝ افٍتْٜ ـٚن ابـ ظديس ممـ أخذه مًٚويٜ ذم افرهـ ؾسجْٓؿ بٍِسىغ    بّك

ؾٓربقا مـ افسجـ  ؾٚتبًقا حتك ُأدرـقا  ؾٖدرك ؾٚرس مْٓؿ ابـ ظديس  ؾَٚ  فوف ابوـ 

 ! ؾَوٚ  : افنوجر بٚخلِٔوؾ ظديس : وحيؽ ! اتؼ اهلل ذم دمل  ؾ٘ع مـ أصحٚب افنجرة

 .319ص  3هو.   إير أشد افٌٚبٜ: ٓبـ إثر  ج  36ـير. ؾَتِف شْٜ 

ًٚ  وـٚن أحد افسبًٜ افذيـ ؿتِقا مع حجر بوـ ظودي  ـوام    (4) دؾـ ظبد افرمحـ بـ حسٚن حٔ

ًٚ دٚ أبد ًٜ ظذ اشتخالف ابْف يزيد.  ىدؾـ ظبدافرمحـ بـ أيب بُر حٔ  مًٚرض

 .284 ص 14خمتك تٚريخ دمنؼ: ٓبـ ظسٚـر  ج 

أبق أيقب إٕهٚري  صٓد افًَبٜ وبدرًا وأحدًا واخلْد  وشٚئر ادنوٚهد موع رشوق  اهلل    (5)

احر  مًٚويوٜ داره  وـٕٚوٝ موـ أـيور   ومـ خٚصتف 7 ظع  وـٚن مع اإلمٚم 6

  وـقهنٚ افودار افتول 6دور إٕهٚر حرمٜ ٕهنٚ دار أحد إٕهٚر ادَربغ مـ افْبل 

 .وؾٔٓٚ أيٚمف إوػ ؽداة اهلجرة 6 لبرـٝ ظْدهٚ ٕٚؿٜ افْب
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افوذي 7 ظعف مًٚويٜ بٚمتٔٚز  بًُس اإلمٚم بهذا ادْٟٓ ـٚن يٍْرد 

 .ـٚن افديـ ٕهٛ ظْٔف ذم ـؾ خىقة زىقهٚ

ويُّْْٚ أن ٕستًرض افٍقار  ادقضقظٜٔ بغ شٔٚشؤٜ اإلموٚم أمور 

 وخهّف مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ذم أيت:7ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛ 

 :السصٔد الػعيب

ًٚ ظذ إؿِٔؿ ـبر  مًٚويٜ   وؿود دخوؾ ( افنٚم )بـ أيب شٍٔٚن ـٚن وافٔ

ثؿ خِػ مًٚويٜ هذا اإلؿِٔؿ إػ اإلشالم بقاشىٜ أخٔف يزيد بـ أيب شٍٔٚن  

ؿ مل ئًنقا إذ إهن  ؾُٚن تٍٚظِف مع افديـ اإلشالمل مـ خال  وٓتف  أخٚه

ر  ومل تُـ هلؿ ؼيٍٜ  ومل يتًرؾقا ظذ رمقز افهحٚبٜ افُبٚوافٍسة افْبقيٜ اف

  وأخٔف مًٚويٜ فِتًورف ظوذ اإلشوالمٕٚؾذة ؽر ٕٚؾذة يزيد بـ أيب شٍٔٚن 

 وبًبٚرة أخرى إٕام تربك أهؾ افنٚم وٕنٖوا ظذ ديـ يزيد وأخٔف مًٚويٜ.

ؾِذا ـٚن رصٔده افنًبل ـبرًا ذم أوشٚط ادجتّع افنٚمل  بؾ ـوٕٚقا 

المٜٔ افنٚمٜٔ مـ خال  ثَٜ يرون ؾٔف افقايل إمغ ظذ مَدرات إمٜ اإلش

 اخلٍِٚ، بف.

ٓ يِّوؽ أي ؿٚظودة 7 ًٚ ظِٔوبْٔام ذم افىرف إخر ٕجد أن اإلموٚم 

ظـ إجقا، افسٔٚشٜٔ بٚدديْوٜ  اً صًبٜٔ ذم ذفؽ اإلؿِٔؿ  حٔٞ إٔف ـٚن ُمبًد

ادْقرة  ؾِؿ يسبؼ أن شًّقا بف ـَٚئد إشالمل  أو ـ٘مٚم ـٚن افْبل إظيؿ 

شقاه مـ افهحٚبٜ  بوؾ هوق اخلٍِٔوٜ  مـ ظذوِف يًتّد ظِٔف أو يٍ 6

 افؼظل ادٍسض افىٚظٜ.
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فذا ؾ٘ن وايل افنٚم مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ظْدمٚ حترك بنوًٚر افىِوٛ 

ًٚ مـ افْٚحٜٔ افتًبقيٜ افًسُريٜ افنوٚمٜٔ  بدم اخلٍِٜٔ ظيامن ـٚن رصٔده ؿقي

 فسببغ:

o   :الطبب األّل 

مجع ـٚن يّتِوؽ زموٚم أمقرهوٚ ن مراـز افَٔٚدة ذم اإلؿِٔؿ افنٚمل أإ

افسِىٜ إمقيٜ بَٔٚدة مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن افقايل  واجلّٔع يًِؿ أن ادراـز 

 افَٔٚديٜ هل افتل حترك افنًٛ ـٍٔام تنٚ،.

o   :ٕالطبب الجاى 

ًٚ و صًٚر ادىٚفبٜ بدم اخلٍِٜٔ ظيامن و   ـوٚن افنًٚر افذي تؿ رؾًف ظٚفٔ

ًيامن بـ ظٍٚن ـٚن هق اخلٍِٜٔ وإمر ؾ فف إثر افُبر ذم ٍٕقس افنٚمٔغ 

ظذ ذفؽ ادجتّع وادجتًّٚت إخرى أمجع  فذا ؾ٘ن ؿتِوف يِوزم اجلّٔوع 

بٚدىٚفبٜ بدمف وآؿتهٚص مـ ؿتِتف  وهلوذا ـسوٛ هوذا افنوًٚر ذظٔوٜ 

يرؾوع صوًٚر 7ظوع اإلموٚم ـٚن مىَِٜ ظْد ادجتّع افنٚمل  ذم ادَٚبؾ 

افُير مـ ادجتًّٚت افتول مل يتوق  ظِٔٓوٚ اإلصالح افذي مل يُـ يتٍّٓف 

إخىبقط ـًّٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن وأضابف  ؾُٔػ بّجتّع ظجْف وصوُؾ 

مل يُوـ  أن هوذا افنوًٚر شٔٚشٔتف داهٜٔ ـًّٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن  ؾبٚفتٖـٔود

 يَِك أي إذن صٚؽٜٔ فف.
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 طبٔع٘ اذتنل٘ العطكسٓ٘:

فيٚفوٞ ظويامن بوـ ظْدمٚ ظزم ظذ ظز  وٓة اخلٍِٜٔ ا7ظع اإلمٚم 

ؼظل فِخالؾوٜ وظٍٚن وظذ رأشٓؿ مًٚويٜ ـٚن خروجف بقصٍف الٚـؿ اف

اإلشالمٜٔ  وفذا وجٛ ظِٔف أن يَيض ظذ إٓنوَٚ  افوذي بودأه ضِحوٜ 

وٕسوتىٔع   وافزبر وافسٔدة ظٚئنٜ ومـ ثؿ شٚر ظِٔف مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن

ًٚ ذا متٚشؽ هْٚ أن ٕذـر أمقرًا جًِٝ مـ وضع مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن و ضً

 .7ظع وتقازن ومتٚيز إذا مٚ ؿقرن بقضع اإلمٚم 

o :األمس األّل 

هذا افقضع ـٚن مستجدًا ظذ شٚحٜ إمٜ اإلشوالمٜٔ  ؾّْوذ تسوِؿ 

وحتك ؿتؾ اخلٍِٜٔ افيٚفوٞ مل تْنوٖ بُر  أيباخلالؾٜ مـ ؿبؾ اخلٍِٜٔ مْهٛ 

  فًوز 7ظوع حروب بغ إؿٚفٔؿ اإلشالمٜٔ  ممٚ شبٛ خوروج اإلموٚم 

  :مْٓٚ أمقرٌ مًٚويٜ 

 ـٚن يىِٛ مـ اإلؿِٔؿ افًراؿل و افُقؾٜ وافبكة و 7ظع أن اإلمٚم 

ومـ خرج مًف مـ ادديْٜ ادْقرة أن يودخِقا ذم حورب وؿتوٚ  موع إؿِؤؿ 

  فذا ؾ٘ن افُير مل يُـ يّتِؽ افقظل ( وهق اإلؿِٔؿ افنٚمل) إشالمل أخر 

ـٚن يتخذ مـ اإلشالم صًٚرًا فف  افُٚذم فٍٓؿ أن ذفؽ اإلؿِٔؿ وذفؽ افقايل 

 أـز مـ ذفؽ افنًٚر. ًٚ وإٓ ؾ٘ن فف أضامظ

ًٚ أصد افقضقح ظْدمٚ يًؤش بًوض مموـ ذم  وٕجد هذا إمر واضح

ؾٓوؿ يَوٚتِقن ذم حٚفٜ صؽ وريٛ مـ هذه الرب  7ظع جٔش اإلمٚم 

ًٚ مسِّغ ميِٓؿ  يهِقن إػ ٍٕس افَبِوٜ  ويورددون ٍٕوس افتُبورة  ُإٔٚش
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 ؟! افَتٚ  ؿَ   ؾِِ فَتٚ أثْٚ، ا

ـْٚ بهٍغ موع ظوع حتوٝ رايوٜ )  :( )يَق  أشام، بـ حُٔؿ افٌزاوي

ظامر بـ يٚرس إذ أؿبؾ رجؾ يستَري افهػ حتك إتٓك إفْٔٚ  ؾَٚ : أيُوؿ 

ؿوٚ : إع  .ؾَٚ  ظامر: إٔٚ ظوامر. ؿوٚ : إن يل إفٔوؽ حٚجوٜ ظامر بـ يٚرس ؟

ف ٓ أصوؽ ذم ضوالفٜ ظِٔوخرجٝ مـ أهع مستبكًا ذم الؼ افذي ٕحوـ 

تبكًا حتوك فِٔتول وهٗٓ، افَقم وأهنؿ ظذ افبٚضؾ  ؾِؿ أز  ظذ ذفؽ مس

ًٚ تَودم ؾوٖذن وصوٓد أن ٓ إفوف إٓ اهلل وأن  هذه  ؾ٘ع رأيٝ ذم مْٚمل مْٚدي

  وٕٚدى بٚفهالة  وٕٚدى مْٚدهيؿ ميوؾ ذفوؽ  ثوؿ 6 حمّدًا رشق  اهلل

ًٚ واحودًا  ودظقٕوٚ دظوقًة أؿّٔٝ افهالة ؾهِْٔٚ صالًة واحدة  وتِقٕٚ ـت ٚب

ٍٜ ٓ يًِّٓوٚ إٓ اهلل تًوٚػ   واحدة  ؾٖدرـْل افنؽ ذم فِٔتل هذه ؾبٝ بِِٔو

امر هؾ فَٔٝ ظ :ؾَٚ  .حتك أصبحٝ ؾٖتٔٝ أمر ادٗمْغ ؾذـرت ذفؽ فف

ؾٕٚير مٚذا يَق  فؽ ظامر ؾٚتبًف  ؾجئتوؽ  فَفُ ٚؿٚ : ؾ ؿِٝ: ٓ. بـ يٚرس ؟

  .فذفؽ

افرايٜ افسقدا، ادَٚبِٜ يل؟ ؾ٘هنٚ رايٜ ظّرو ؾَٚ  ظامر: تًرف صٚحٛ 

ثالث مرات وهوذه افرابًوٜ  ؾوام  6بـ افًٚص. ؿٚتِتٓٚ مع رشق  اهلل 

 هـ  بؾ هل ذهـ وأؾجرهـ !!.هل بخرهـ وٓ أبرّ 

ثؿ ؿٚ  فف ظامر: أصٓدت بدرًا وأحدًا ويقم حْغ  أو صٓدهٚ أٌب فؽ 

م ظذ مراـز رايوٚت رشوق  ؾٔخزك ظْٓٚ ؟ ؿٚ : ٓ  ؿٚ : ؾ٘ن مراـزٕٚ افٔق

يقم بدٍر ويوقم أحود ويوقم حْوغ  وأن مراـوز رايوٚت هوٗٓ،  6اهلل 

؟ زاب  ؾٓؾ ترى هذا افًسُر ومـ ؾٔفمراـز رايٚت ادؼـغ مـ إح ظذ

                                                 
 بتكف. 215و  214ظاّمر بـ يٚرس: حمّد جقاد افٍَٔف  ص    (1)
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ًٚ فِوذي  واهلل فقددت أن مجٔع مـ ؾٔف ممـ أؿبؾ مع مًٚويٜ يريد ؿتٚفْٚ مٍٚرؿو

ًٚ واحدًا ؾَىًتف وذبح ًٚ أحوؾُّ ٕحـ ظِٔف ـٕٚقا خَِ تف ! واهلل فدمٚؤهؿ مجًٔو

ًٚ ؟ ؿٚ : ٓ  بؾ حالٌ . ؿٚ  ؾ٘هنؿ  :مـ دم ظهٍقر: أؾسى دم ظهٍقر حرام

حال  ـذفؽ  أتراع بْٔٝ فؽ ؟ ؿٚ : ؿد بْٔٝ يل  ؿوٚ : ؾوٖخس أي ذفوؽ 

  أحببٝ ؟

بٖشؤٚؾٓؿ  رضبقُٕؿوؾٕٚكف افرجؾ  ؾدظٚه ظامر ثؿ ؿٚ : أمٚ إهنؿ شٔ 

  .ؾَٔقفقا  فق مل يُقٕقا ظذ حؼ مٚ أطٓروا ظِْٔٚ حتك يرتٚب ادبىِقن مُْؿ

واهلل مٚ هؿ مـ الوؼ ظوذ موٚ يَوذي ظوغ ذبوٚب واهلل فوق ضبقٕوٚ 

 بٖشٔٚؾٓؿ حتك يبٌِقٕٚ شًٍٚت هجٍر  فًرؾٝ إٔٚ ظذ حؼ وهؿ ظذ بٚضؾ 

ًٚ أبدًا حتك يبق، أحد افٍريَغ ظذ إٍٔسٓؿ بٖهنؿ  وأيؿ اهلل ٓ يُقن شِاًم شٚد

ظوذ الوؼ وأن  ؿـ  وحتك ينوٓدوا ظوذ افٍريوؼ أخور بوٖهنـٕٚقا ـٚؾري

م أيٚم افدٕٔٚ حتك ينٓدوا بٖن مقتٚهؿ يتوكؿتالهؿ ذم اجلْٜ ومقتٚهؿ  وٓ 

وؿتالهؿ ذم اجلْٜ  وأن مقتك أظدائٓؿ وؿتالهؿ ذم افْٚر  وـوٚن أحٔوٚؤهؿ 

 .( ظذ افبٚضؾ

 هذه الٚفٜ خَِٝ منُِٜ ـبرة  ظْدمٚ اشتىٚع ظّورو بوـ افًوٚص

إػ افَورآن افُوريؿ 7 ظوعودظٚ جٔش اإلموٚم   حتريُٓٚ فهٚفح مًٚويٜ

ؿِٜ مـ مع متٚبًٜ افَتٚ   وهؿ  ؿسؿٍ ؿسّغ  إػ ٔؿ  ؾَٕٚسؿ اجلٔش وافتحُ

ًٚ مـ ظرؾقا اإلمٚم ذم ؾوسة افًٓود افْبوقي  7أصحٚب اإلمٚم  وخهقص

بٚجلٕٚوٛ أخور أـيريوٜ مع افتحُٔؿ: وهؿ  وؿسؿٍ وظِّقا مـ هق اإلمٚم  

ظوع مل يُقٕقا ظذ مًرؾٜ ـٚؾٜٔ بٚإلمٚم وافذيـ ٔش مـ افُقؾٜ وافبكة اجل

  إٓ مـ خال  ضٚظٜ افقٓة وزظام، ؿبٚئِٓؿ.7
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 يُـ يًٚع مـ هوذا افذي ملذم افىرف ادَٚبؾ جٔش مًٚويٜ ٕجد بْٔام 

ًٕؿ ـٚن فدى مًٚويٜ ذم جٔنف مـ يّتِؽ هذا افنوؽ  آضىراب افُبر.

ظذ خىرًا ذا صٖن جدًا وافتل مل تُـ تنُؾ  ئِٜٔضخر وبْسبٜ آوفُـ بْقع 

 .( )مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن

o :ٕاألمس الجاى 

مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن بٚجلٔش افذي مًف مـ إؿِٔؿ افنوٚم ظْدمٚ يسر 

 ؾٕ٘ف ـٚن يْىِؼ مـ مْىَِغ:

أهنؿ يداؾًقن ظـ إٍٔسٓؿ وأهٚفٔٓؿ وإؿِّٔٓؿ افذي  ادـطؾق األول:ـ 

فًز  وافٔٓؿ افذي اظتٚدوا ظِٔوف  وافوذي يّيوؾ 7اإلمٚم ظع إفٔف يسر 

بٚإلضٚؾٜ إػ أهنؿ يوداؾًقن ظوـ إٍٔسوٓؿ ذم مَٚبوؾ افؼظٜٔ بٚفْسبٜ هلؿ  

 مًتٍد خٚرجل.

يتهوقرون بوٖهنؿ ؾو٘هنؿ 7هنؿ بَتٚهلؿ اإلمٚم ظع إ ادـطؾق الثوين:ـ 

وـوام أخوزهؿ 7افذيـ يوّٓؿ جٔش اإلمٚم ظوع يىِبقن افيٖر مـ ؿتِٜ 

 ٜ.بذفؽ مًٚوي

ـٚن زرج بجٔش ؽٚفبٔتف موـ 7 ًٚ ظِٔأمٚ بٚجلٕٚٛ أخر ؾ٘ن اإلمٚم 

                                                 
إذ إٕوف ـوٚن ذم جؤش افنوٚم   ُبرافَٚئد افافُالع (  ي) ذٕستنػ هذا إمر مـ وجقد    (1)

ًٚ ظذ مًرؾٜ وجقد ظامر بـ يٚرس ذم جٔش اإلمٚم ظوع  رؽوؿ زظوؿ ظّورو بوـ  7مِح

موٚ أدري شقف يًد  فهٚلٓؿ  ؾِام ُؿتؾ ) ذو افُالع ( ؿٚ  ظّرو دًٚويوٜ:  افًٚص إٔف

ر أو بَتؾ ذي افُالعبَتؾ أهيك  ًٚ  بَتؾ ظامَّ  !!    ام إٔٚ أصدُّ ؾرح

وافسبٛ يُّـ أن ميؾ هذه الٚفٜ فق وجودت ذم اجلؤش ؾ٘هنوٚ نُِوف وتبودد ظزيّتوف 

 .188ص  3افُٚمؾ ذم افتٚريخ: ج ومتٚشُف. إير 
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مسوِّغ مل  و ويىِٛ مْٓؿ أن يَٚتِقا إٔٚشًٚ  و افُقؾٜ وافبكة إؿٚفٔؿ افًراؿٜٔ

 .يِتَقا بًداوٍة شٚبَٜ مًٓؿ  وإٕام بٍُرة إحراف وافٔٓؿ ؾَط

 يىِٛ اهلجقم مـ ؿبؾ ُإٔٚس ٓ يُِّقن افقظل افُٚذم7ظع اإلمٚم 

 نَّ إافذي يٗهِٓؿ فٍٓؿ خىقرة توراخٔٓؿ ظوـ ؿّوع هوذا إٓحوراف  إذا 

بْٔٓؿ ؿهرة ٓ تٍُل فُل يُقٕقا ـًامر 7ظع افٍسة افتل ظٚصٓٚ اإلمٚم 

بـ يٚرس أو ـامفؽ إصس أو ؽرهؿ موـ أصوحٚبف افوذيـ ـوٕٚقا يورون أن 

 .ؼيٍٜفِسْٜ ادحّديٜ اف أوامره مٚ هل إٓ أوامر افَرآن افُريؿ وتىبًَٔٚ 

أن 7فذا ـٚن مـ افسٓؾ ظذ ادَٚتؾ افًراؿل افذي زرج مع اإلمٚم 

ئًش حٚفٜ مـ افتذمر أو رسيٚن افنؽ ذم ؿِبف  ٕٕف وببسٚضٜ ٓ يرى ذفؽ 

اخلىر افذي يُّـ ذم اشتّرار وٓيٜ مًٚويٜ بوـ أيب شؤٍٚن ظوذ اإلؿِؤؿ 

 ٓ.افنٚمل  وإٕام هل ضٚظٜ فألمرا، وافَٚدة افذيـ أخرجقه فٔس إ

ظوز  مًٚويوٜ بجؤش ؿقاموف ُإٔوٚس مل 7ظوع اإلموٚم ـٚن واجٛ 

يًرؾٓؿ ومل يتًرف ظذ أـيريتٓؿ ظذ أؿؾ تَدير  وٓ يِّؽ مـ الجوٜ إٓ 

 ن مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ؽر ـػإأن يَق  
ٍ
ًٚ بٚفقٓيٜ  ، وجيٛ ظزفف  إشالمٔ

حوؼ ادًرؾوٜ  ومًٚويوٜ 7ظوع ؾٓل حجٜ ؿقيٜ فدى مـ يًرؾقن اإلمٚم 

 ومًٚويٜ إ7ٓظع ظْد مـ مل يتًرف ظذ اإلمٚم بٚفَقة ذانٚ فٔسٝ  فُْٓٚ

ًٚ إلؿِٔؿ  ظزفوف  اجلديود يريد اخلٍِٔوٜظْٔف ظِٔف اخلٍِٜٔ افَديؿ وإٔف ـٚن وافٔ

 ٕٕف ٓ يِتَل مع مبٚدئف ؾَط.

هذه الٚفٜ وؽرهٚ تًىل ٕتٔجٜ ؽر متُٚؾئٜ  ؾجٔش مًٚويوٜ بوـ أيب 

ؿ مٚ حيِّف مـ افبٚضوؾ  وجؤش اإلموٚم شٍٔٚن مٗمـ بف إيامن مىِؼ بٚفرؽ

 . إٔف يّيؾ الؼ ٓ يِّؽ هذا افرصٔد مـ اإليامن بٚفرؽؿ مـ7ظع 
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ز بٔوده وأموٚ وافوذي ٍٕوبَقفوف: ) .. 7وهذا مٚ أصٚر إفٔف اإلموٚم 

فٔيٓورن هوٗٓ، افَووقم ظِؤُؿ  فوؤس ٕهنوؿ أوػ بووٚلؼ موُْؿ  وفُووـ 

َد أصبحٝ إموؿ إلرساظٓؿ إػ بٚضؾ صٚحبٓؿ وإبىٚئُؿ ظـ حَل. وف

 .( ). ( وأصبحٝ أخٚف طِؿ رظٔتل.  َّتٚف طِؿ رظٚنٚ

 الصساع:يف الصعامات الطٔاضٔ٘ ّأثسٍا 

بًد افكاع إو  افذي دار بغ ادٓٚجريـ وإٕهٚر ٓشوتالم أهوؿ 

واختهوٚص اجلٕٚوٛ  6رحٔوؾ افْبول مْهٛ بٚفدوفٜ اإلشالمٜٔ إثر 

ير مـ افهحٚبٜ ـٕٚٝ ظَْوف افُ إذ إنافَرر هبذا ادْهٛ دون إٕهٚر  

ًٚ بًد أن اشتِّٓٚ أـير موـ خٍِٔوٜ ومل  ممتدة فتسِؿ هذا ادْهٛ  وخهقص

 .7 ًٚ تُـ ذم بٚدئ إمر تًدو اإلمٚم ظِٔ

ظوع ًٕؿ  هْٚك ذحيٜ ٓ ُيستٓٚن هبٚ ترى أن اخلالؾٜ هل حؼ فإلمٚم 

هْٚك ذحيٜ أخرى ترى إٔف جمرد صوحٚيب فوف ذم ٍٕس افقؿٝ وفُـ   7

وشٚبَتف وجٓٚده وظِّف  فُْٓؿ يروٕوف ـٖحودهؿ  وافٍوٚر  بٔوْٓؿ ؾوِف 

 إٔف صحٚيب مٍوؾ مـ ٕٚحٜٔ شبَتف ذم اجلٓٚد وظِّف فٔس إٓ.وبْٔف 

فذا ـٚن افُير مْٓؿ يرى أن مـ حَف أن يسٚهؿ ذم افتخىٔط وصوْع 

بُور وظّور بوـ اخلىوٚب  إن بًووٓؿ ـٚخلٍِٔوٜ إو  أيبافَرارات  بوؾ 

ْٔٓؿ ظّر ذم افنقرى افسداشٜٔ يرون إٍٔسٓؿ ٕودًا وظيامن بـ ظٍٚن ومـ ظ

 إن مل يُـ يرون افٍوؾ هلؿ دوٕف. 7فإلمٚم 

ًٚ فِْير افتّٓٔش  افسٔٚد افذي ألؼ وافذي جيًؾ مـ هذا إمر مٍِت

                                                 
 .97هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (1)
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تهوؾ إػ مخوس ضِٔوٜ ؾوسة اخلٍِوٚ، افيالثوٜ وافتول 7دور اإلمٚم ظع ب

ِؽ ادٔزة افتل ـٚن يّتٚز ت  ِ ثر افُبر ذم توٚؤفف إ وظؼيـ شْٜ  ممٚ ـٚن

 ظذ بٚؿل افهحٚبٜ مـ وجٜٓ ـير مْٓؿ.7هبٚ اإلمٚم ظع 

ٕجود أن 7ظذ إحداث افتل مرت ظذ اإلمٚم ظوع رسيًٜ  وٕيرةٌ 

مـ بْٔٓٚ دؾٚع افزبر بـ افًقام ظـ حَف بٚخلالؾٜ والُؿ  وـوٚن يًوسض 

وبًود و اشٜٔ بقا هذا الؼ  إٓ إٔف ظْدمٚ ُظغ ذم افنقرى افسدهظذ مـ ؽ

وجد ٍٕسف ٕودًا فإلموٚم و مّٓش افدور 7ظٓديـ مـ اخلٍِٚ، ـٚن اإلمٚم 

 ـٚن يىِبٓام فإلمٚم.بًدمٚ يرى الؼ ذم تسِّف الُؿ واخلالؾٜ و  7ظع 

 :اً وفُل ٕقضح افٍُرة أـير ٕذـر أمقر

o   :األمس األّل 

واجلٓوٚد بوغ  6ـٚن افُير مـ افهحٚبٜ يرون أن صحبٜ افْبول 

اصسك ؾٔٓٚ اجلّٔع  وفذا ؾو٘ن تٍٚضوؾ بًووٓؿ ظوذ بًوض ٓ يديف مٔزة 

 يًىل الؼ ٕحد دون أخر ذم تسِؿ زمٚم افَٔٚدة افسٔٚشٜٔ. 

وهذا مٚ ـٚن ظْدمٚ ٕىٚفع إحداث وادْٚطرات افتل جرت ذم شٍَٜٔ 

بْل شٚظدة وإسار ادٓٚجريـ ظذ أحَٔتٓؿ هوؿ فقحودهؿ فَورابتٓؿ موـ 

إحَٜٔ هلؿ جلٓوٚدهؿ وؾووِٓؿ ودؾوٚظٓؿ بْٔام يرى إٕهٚر  6افْبل 

 وتَرهبؿ مْف. 6ظـ رشق  اهلل 

 األمر الثوين: 

ؼيـ شوْٜ تٌورت مٍوٚهٔؿ بًوض وميض أـيور موـ مخوس وظو بًد

ذم تسِؿ افزظٚمٜ افسٔٚشٜٔ وافدئْٜ 7افهحٚبٜ ظـ ـقن حؼ اإلمٚم ظع 
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 ًٚ ًٚ ؿِده اهلل ورشقفف يقم ؽدير خؿ  ؾٖصبح افُير يراه أخ ًٚ ذظٔ ـبورًا حَ

ل ذم يُـ فف آحسام وافقد ؾَط  وبٕٚخص أن افدور افسٔٚد افذي ُأظى

 مَٚرٕٜ بٕٚدوار افتل ُأشْدت إػ بْل أمٜٔ. ؾسة اخلٍِٚ، افيالثٜ ضئٌٔؾ 

يب شٍٔٚن ُيسِؿ مْهوٛ افَٚئود افٍوٚتح إظوذ فوبالد أؾٓذا يزيد بـ 

 بٔوْام ُيَِود وا ٍ ظّر بوـ اخلىوٚب   افنٚم ومٚ حقهلٚ ذم ظٓد اخلٍِٜٔ افيٚع

كة وافُقؾوٜ وواشع افيروات وادسٚحٜ ـ٘ؿِٔؿ افبو اً ـبر أمقي آخر إؿِٔامً 

 وبام يّتُِٕٚف مـ مقاؿع مّٜٓ ذم جسد افدوفٜ اإلشالمٜٔ.

هلٚ إثر ذم أؾق  ٕجؿ اإلمٚم  هذا افتّٓٔش ضقا  هذه افسْغ ـٚنـؾ 

موٚ ـوٚن ٕؿؾ ظْد بًض افهحٚبٜ ممـ ـٕٚقا حقفوف  وهوذا ظذ ا 7ظع 

 7اإلموٚم ظوع ٖ  ظـ حيٚو  مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن أن ينر إفٔف ظْدمٚ ُش 

  وـوٖٕام أراد أن ( )ؾَٚ : ) ـٚن ظّع ذم ظٓد رشق  اهلل ـٚفْجؿ ٓ يىٚو  ( 

أموٚ أن ؾٚفقضوع وافزموٚن وافَّٔوٜ  6يَق  هذا ذم زموـ افرشوق  

 اختٍِٝ.

 األمر الثولٌ: 

ـوٚن هلوٚ إثور ذم   ظّر ؿبوؾ مقتوفافنقرى افتل ظْٔٓٚ اخلٍِٜٔ افيٚع

ذم  ايورو أنٍٕقس بًض افهحٚبٜ ـٚفزبر وشًد بـ أيب وؿٚص وضِحٜ ذم 

اخلالؾٜ وافَٔٚدة افسٔٚشٜٔ مـ اإلمٚم  مإٍٔسٓؿ افْديٜ وإحَٜٔ ذم تسِؿ زمٚ

 ًٚ ظِٔو  وفذا ؾَد اظتز  شًد بـ أيب وؿٚص إمر ومل يبٚيع اإلموٚم 7ظع 

و ضِحٜ وافزبر و مَٚتِغ فف بزظؿ ادىٚفبٜ بدم ن وبْٔام خرج ظِٔف آخر 7

 ظيامن  وـٚن افسبٛ أبًد مـ ذفؽ بُير.

                                                 
 .156أئّٜ أهؾ افبٔٝ ودورهؿ ذم حتهغ افرشٚفٜ اإلشالمٜٔ: افسٔد افهدر  ص    (1)
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 األمر الرابع: 

وافسٔدة ظٚئنٜ زوج وضِحٜ أميٚ  افزبر شِٛ بًض ـبٚر افهحٚبٜ 

ٓؿ إيٚهٚ اخلٍِوٚ، افوذيـ وؽرهؿ ادٔزات آؿتهٚديٜ افتل مْح6افْبل 

افَٔٚدة بدًٓ مْف أمرًا مٓواًم بٚفْسوبٜ  جًؾ تىًِٓؿ إػ ظزفف وتسِؿ ٚؿبِف  مم

  هلؿ.

وهذا واضح ذم مقؿػ افسٔدة ظٚئنٜ وضِحوٜ وافوزبر  ؾٓوؿ ـوٕٚقا 

يىِبقن دم اخلٍِٔوٜ ظويامن بوـ ظٍوٚن طوٚهرًا  وـوٚن ضًّٓوؿ بٚدْٚصوٛ 

وافيروات آؿتهٚديٜ ٓ َّتٍك ظذ مـ يتتبع خىقانؿ وأضامظٓؿ ؿبؾ تسِؿ 

 .اإلمٚم وبًد تسِّف

افهحٚبٜ ممـ ـوٚن هلوؿ إثور ٕٚه هق افتهقر افًٚم فقضع ـؾ مٚ ذـر

وبٚفىبع ؾ٘ن ميؾ هذه إوضوٚع افُبر ذم تٌٔر جمريٚت إمقر افسٔٚشٜٔ  

ٕٕف وبُؾ ف  ذم وضٍع حرج ٓبد مـ الذر مْ 7 ظع دمًؾ خالؾٜ اإلمٚم

ىٔح بٚخلالؾٜ ؾتْٜ تُ إػ  بسٚضٜ ؿد يْخدع افبسىٚ، مـ ظقام افْٚس ؾَْٔٚدون

قن مـ يرأشٓٚ صحٚيب ـبر ـوٚفزبر وضِحوٜ أو ـٚفسؤدة ظٚئنوٜ زوج فُ

 .6افْبل 

بٚدَٚبووؾ ٕجوود أن إؿِوؤؿ افنووٚم ـووٚن مْووذ أن دخووؾ ذم جسوود إمووٜ 

اإلشالمٜٔ ظذ يد يزيد بـ أيب شٍٔٚن ـٚن ٓ يِّؽ ؿرارتف افسٔٚشؤٜ بٔوده  

قٕوقا ومل يُـ بذفؽ اإلؿِٔؿ مـ يتىِع إػ تسِؿ زمٚم افسِىٜ  ٕهنوؿ مل يُ

وٓ صوٚرـقا  6إٍٔسٓؿ أـٍٚ،  ؾال هؿ صحٚبٜ ؿد صحبقا افْبل  نيرو

 ؾوؾ ادٓٚجريـ وإٕهٚر.
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ًٚ ٓ يًؤش إذ ؿِٔؿ افنٚم مٔزًة توٚف إل مْحمٚ هذا و ًٚ آمْو ـٚن وضوً

آضىرابٚت ومل يُـ ؾٔف مـ يىّح إػ افسِىٚن والُوؿ واخلالؾوٜ  وٓ 

ام ؽٚيٜ ضّقحوف إٓكواف إػ مـ يٍُر ذم ادنٚرـٜ ذم إصدار افَرار  وإٕ

 تقؾر فَّٜ افًٔش فٔس إٓ.

 الصعامات الكبلٔ٘ ّأثسٍا يف الصساع:

ـ٘ؿِٔؿ  6 ظْدمٚ دخِٝ إؿٚفٔؿ الدييٜ بًد رحٔؾ افْبل إظيؿ

ك وؽرهٚ إػ افدوفٜ اإلشالمٜٔ ـٕٚٝ الٔٚة افسوٚئدة وافنٚم وافًرا  وم

مودن الجوٚز ذم ؾوسة افًٓود  وادتبًٜ ـحٚفٜ ادديْٜ ادْوقرة ومُوٜ وبوٚؿل

 اجلٚهع مـ إَٔٚد اجلّٔع إػ رؤشٚ، افَبٚئؾ ذم مجٔع صئقن حٔٚنؿ.

وحٔٞ أن ظك اخلٍِٜٔ افيٚع ظّر بـ اخلىوٚب هوق أـيور افًهوقر 

ًٚ فألؿٚفٔؿ و وـام أدحْوٚ  ريحووهق ذم ذات افقؿٝ ـٚن يدظق بنُؾ ص ؾتح

ًٚ و إػ  موٚ يّتُِوف هوذا افٍورد  تقزيع ثروات إمٜ ومَدرانٚ بحسٛشٚبَ

فوذا   فْيٚم أخذ بٚٓتسٚع وافتًّؼ أـيروذاك مـ مُٕٜٚ اجتامظٜٔ ؾ٘ن هذا ا

ًٚ إؿوٚفٔؿ افتول دخِوٝ ظٓود  ؾ٘ن ظٚمٜ افْٚس ذم تِؽ إؿٚفٔؿ وخهقص

ًٚ ـٕٚٝ ضٚظتٓٚ فرؤشٚ، ؿبٚئِٓوٚ أـيور موـ ضٚظتٓوٚ فِخٍِٔوٜ  اإلشالم حديي

 ٍٕسف.

ًٚ هلذا اجلٕٚٛ  حٔٞ ـٕٚٝ  وـٚن اخلٍِٜٔ افيٚع ظّر بـ اخلىٚب مِتٍت

ظْده هلذه افٍئٜ ممٔزانٚ اخلٚصٜ افتل متٔزهٚ ظوـ افىبَوٚت إخورى أمجوع  

 وهلٚ مًٚمِتٓٚ اخلٚصٜ افتل متٔزهٚ ظـ شٚئر افْٚس. ؾِٓٚ ظىٚؤهٚ اخلٚص
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ن منوُِٜ افتحُؤؿ إ ( ) ( ؿريش وظع) يذـر حسٚم صحٚدة ذم ـتٚبف 

بوٌط مـ افزظام، افَبِٔغ و وخٚصٜ  )ووؿػ افَتٚ  بًّرـٜ صٍغ ـٕٚٝ 

و افذيـ يتّتًقن بٍْوقذ ـبور فودى ادَوٚتِغ موـ أبْوٚ،  إصًٞ بـ ؿٔس

ًٚ فتٔوٚر  ظنٚئرهؿ ظذ اإلمٚم ظع  وربام ـٚن مقؿػ افزظام، افَبِٔغ إًُٚش

واشع بغ أؾراد ادًسُر افًراؿل  افذي يرى ضورة آشتجٚبٜ دهٚحػ 

  .(افَبق  بٚدقادظٜ أهؾ افنٚم ووؿػ ادَتِٜ و

وممٚ يدظؿ هذا افتحِٔؾ مٚ رواه افديْقري مـ  )َقفف: ويُّؾ تًَِٔف ب

بحّؾ ـتٚب افتحُٔؿ بغ افٍريَغ وافدوران بوف  ( )ؿٔٚم إصًٞ بـ ؿٔس

ظذ ـؾ افَبٚئؾ ادنٚرـٜ ذم اجلٔش افًراؿول فِتٖـود موـ افتزامٓوٚ بقؿوػ 

  .( ) (افَتٚ  

                                                 
 .ومٚ بًدهٚ 544إير ـتٚب ؿريش وظع: ص    (1)

  إػ أن ؿٚتِف زيٚد 6إصًٞ بـ ؿٔس ـٚن زظٔاًم ظذ ؿبِٜٔ ئّْٜ  ارتد بًد وؾٚة افْبل    (2)

ًٚ ظذ افّٔـ  ؾِجٖ ومجٚظتف إػ حهـ افْجر ذم افؤّـ  إػ بـ فبٔد افذي ـٚن ح ْٔٓٚ وافٔ

 أن اشتسِّقا بًد حهٚرهؿ. 

 .121ص  1إير ؾتقح افبِدان: فِبالذري  ج 

ًٚ هلذا إمور  ؾَود روي    (3) وٕن مٚفؽ إصس افْخًل مـ ُشُٚن اإلؿِٔؿ افًراؿل ـٚن مِتٍت

أهوؾ افُقؾوٜ كة ووٕٚ ؿٚتِْٚ أهؾ افبكة بٖهؾ افبيٚ أمر ادٗمْغ  إإٔف ؿٚ  فإلمٚم ظع: 

  افُقؾٜ  ورأي افْٚس واحد  وؿد اختٍِقا بًد  وتًٚدوا  وضوًٍٝ افْٔوٜ وؿوؾ افًودد

ؼيػ  ؾِؤس ووإٔٝ تٖخذهؿ بٚفًد   وتًّؾ ؾٔٓؿ بٚلؼ  وتْهػ افقضؤع موـ افو

ق ّّ ا بف  فِؼيػ ظْدك ؾوؾ مْزفٜ ظذ افقضٔع  ؾوجٝ ضٚئٍٜ ممـ مًؽ مـ الؼ إذ ظ

ؼف: ؾتٚؿٝ فورأوا صْٚئع مًٚويٜ ظْد أهؾ افٌْٚ، وا. واؽتّقا مـ افًد  إذ صٚروا ؾٔف

الوؼ وينوسي  قيإٍٔس افْٚس إػ افدٕٔٚ  وؿؾ مـ فٔس فِدٕٔٚ بهٚحٛ. وأـيرهؿ جيت

افرجوٚ   وتهوػ   ثر افدٕٔٚ. ؾ٘ن تبذ  ادٚ  يٚ أمر ادٗمْغ متؾ إفٔؽ أظْٚٗافبٚضؾ  وي

 .197ص  2ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد   ج . إير تخِص ودهؿٕهٔحتٓؿ فؽ  وتس
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 7ظوع ع افوذي ـوٚن حيُّوف اإلموٚم هذا اجلٕٚٛ ـٚن يْخر ادجتّ

  :وذفؽ ٕشبٚب  ( )وبًّؼ

 السبى األول: 

ن جمتّع افُقؾٜ يتُقن مـ جمّقظٜ مـ افًنوٚئر وافَبٚئوؾ ادتٍرؿوٜ  إ

 وافتل ترجع برأهيٚ وإَٔٚدهٚ بٚفدرجٜ إوػ إػ رئٔس افَبِٜٔ و افًنرة.

الم ويرجع افسبٛ إػ أن دخق  هٗٓ، افَبٚئوؾ وافًنوٚئر إػ اإلشو

افقٓة افوذيـ اشوتِّقا مْٚصوٛ افقٓيوٜ ظوذ افُقؾوٜ  متٖخرًا  وـٚنـٚن 

وافبكة ومـ حقهلٚ يرشخقن هذا ادٍٓوقم  وذم افقؿوٝ ٍٕسوف يّْحوقن 

ادٔزات وإمقا  فرؤشٚ، افَبٚئؾ وافًنٚئر  وبذفؽ ؾٓؿ يوّْقن وٓ،هؿ 

ًٚ ٕهنؿ أوًٓ وأخرًا مع مٚ يراه ويَرره زظٔؿ افَبِٜٔ وافً  نرة.مجًٔ

 السبى الثوين: 

إن زظام، افَبٚئؾ ورؤشٚ،هٚ ومـ ـٚن هلؿ افُِّٜ افىقػ َّتهص هلؿ 

افوذي يسوتِّف موـ  افُبر  ـٚفًىٚ، مـ ظٚمٜ افْٚس ممٔزات ظّـ شقاهؿ

بٔٝ مٚ  ادسِّغ  أو ٍٕٚذ رأيف حغ يبدي رأيوف ذم أمور موٚ  أو ؽوره موـ 

  إمقر افتل ـٚن متٔزهؿ ظّـ شقاهؿ.

ظْودمٚ تسوِؿ زموٚم اخلالؾوٜ تًٓود ب٘ظوٚدة افْيوٚم  7 ظوعاإلمٚم 

ادسوٚواة بٚفًىوٚ، وإزافوٜ افْيوٚم خوال  افسٔٚد اإلشالمل إصٔؾ موـ 

تًّْٝ ؾٔوف ضبَوٜ  افىبَل افبٌٔض افذي ؿسؿ إمٜ اإلشالمٜٔ إػ ضبَٚت

افزظام، ورؤشٚ، افَبٚئؾ وذوي افٍْقذ مـ ؿرابٜ اخلٍِٔوٜ بٔوْام حرموٝ مْوف 

                                                 
وفَد أصبحٝ إمؿ َّتٚف طِؿ رظٚنوٚ  وأصوبحٝ أخوٚف ..  ) :7ظع  يَق  اإلمٚم   (1)

 .97هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ   طِؿ رظٔتل .. (
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 ُٚدحغ.ضبَٜ افٍَرا، واف

حٔوٞ  بٚفىبع: هذا إمر مل يُـ فًٔجٛ زظام، ورؤشٚ، تِؽ افَبٚئؾ

إٓ موـ ـوٚن  ؿ ؾٔوفظىًٚ، ـبرًا ٓ ينوٚرـٓ ؿظذ أن يُقن ظىٚؤه واظتٚدا

ـٌورهؿ موـ  7ظوع ذم طؾ حُقمٜ اإلمٚم  ؿٍٕسٓأ ون  وجيدؿبّْزفتٓ

 .( )ٚفُٔٓؿ وظبٔدهؿىٚ، ممهؿ ظـ ظ،ظىٚٓ يُٚد يٍر   افًٚمٜ

 لثولٌ: السبى ا

بْٔٓٚ  ٝ اإلؿِّٔغ افنٚمل وافًراؿل ـٚنافَبٚئؾ افًربٜٔ افتل اشتقضْ

ًٚ ذم افقٓ، وافىٚظٜ دمٕقع مـ افتْٚؾس  وـٚن حتك ذفؽ افقؿٝ ٓ  د حرج

درـز اخلالؾٜ ادديْٜ ادْقرة بٚفرؽؿ مـ أن ـؾ افيروف مـ موٚ  وثوروات 

وبٍٚر  صٚشوع  وشالح ورجٚ  ؿد أصبحٝ ذم ؽر صٚفح ادديْٜ ادْقرة  

 إذا مٚ ؿٔسٝ بٚإلؿِّٔغ افنٚمل وافًراؿل.

ؼيٍٜ ووـِام مرت افسْقات وازداد افبًد افزمْل ظـ ؾوسة افْبوقة افو

                                                 
هوق ؿٔس و بٚخلالؾٜ ـٚن إصًٞ بـ 7ظع ٕف دٚ بقيع اإلمٚم : أيروي ٕك بـ مزاحؿ    (1)

زظٔؿ ـبر ظٚماًل فًيامن بـ ظٍٚن ظذ أذربٔجٚن  وإٔف ـٕٚٝ بْٔف وبغ اخلٍِٜٔ ظويامن بوـ 

حٔٞ ـٚن ظّرو بـ ظيامن ؿد تزوج ابْٜ إصًٞ بوـ ؿؤس ؿبوؾ  مهٚهرة ظٍٚن ظالؿٜ

أمٚ بًد  ؾِقٓ هْٚت ــ ؾٔوؽ  )حغ ؿدم افُقؾٜ:  7ظع اإلمٚم ؿد ـتٛ إفٔف ذفؽ  و

ًٚ إن اتَٔوٝ اهلل ـْٝ ادَدم ذم هذا إمر وأن   ؿبؾ افْٚس  وفًؾ أمرك حيّؾ بًوف بًو

ظِّؽ فٔس فؽ بىًّٜ وفُْف أمٕٜٚ  وذم يديؽ مٚ  اهلل وإٔٝ مـ خزان اهلل ظِٔف  حتك 

  .(وفًع أّٓ أـقن ذ وٓتؽ فؽ إن اشتَّٝ. وٓ ؿقة إٓ بٚهلل  تسِّف إيّل 

ْزفف دظٚ أصوحٚبف ؾَوٚ : إن ـتوٚب ؾِام أتك م )ك بـ مزاحؿ روايتف ؾَٔق : وثؿ يتٚبع ٕ

ؾَٚ  افَقم: ادقت خٌر  ظّع ؿد أوحنْل. وهق آخذ بام  أذربٔجٚن  وإٔٚ ٓحٌؼ بًّٚويٜ.

ًٚ ٕهؾ افنٚم   (.  !؟فؽ مـ ذفؽ  أتدع مكك ومجٚظٜ ؿقمؽ وتُقن ذٕب

 بتكف. 21وؿًٜ صٍغ  ص 
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 فوذا  أـز ممٚ هل ظِٔف مـ ؿبوؾـٕٚٝ ادنٚظر افذاتٜٔ بٕٚٓتام، فإلؿِٔؿ تُز 

مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن افداهٜٔ زٚضوٛ بًوض زظوام، افَبٚئوؾ بجؤش ٕجد 

رضب ظوذ هوذا وبهٍغ ـٕٚصًٞ بـ ؿٔس افؤامع  ويو 7ظع اإلمٚم 

  وإٔف بٚإلمُٚن إبدا، ظذرك فَبِٔتؽ  وإٔؽ ؿد أديٝ افَبع افقتر اإلؿِّٔل

ٖس أن موـ افهوِح وفوـ مٚ ظِٔؽ مـ خقض الرب موع ظوع  وٓ بو

أن يًروك بٚجلبـ أو بٚفتبًٜٔ ٕهوؾ افنوٚم بًود ـوؾ هوذه  ؽيستىٔع ؿقم

 .( )فتل خوتٓٚ حتك هذه افسٚظٜ مع ظعادًرـٜ افىٚحْٜ ا

ًٚ هذا إمر ظْدمٚ ٕىِع ظذ مٚ َِٕف ابوـ ؿتٔبوٜ إذ  ( ) وؿد ييٓر فْٚ جِٔ

ًٚ  إ )ؿٚ :  ن مًٚويٜ دظٚ ظتبٜ بـ أيب شٍٔٚن  وؿٚ  فف: أفِـ إػ إصًٞ ـالم

 .( ؾٕ٘ف إن ريض بٚفهِح رضٔٝ بف افًٚمٜ

ًٚ موع هوذه يًؤ 7 ًٚ ظِٔوبٚفىبع هذه الٚفٜ دمًؾ اإلموٚم  ش ساظو

وإٔف   افَبِٜٔ وتِؽ  وحيٚو  أن ئًدهؿ إػ حََٜٔ افكاع بْٔف وبغ مًٚويٜ

 ًٚ ًٚ بغ إؿِّٔغ و افنٚم وافًرا  و فٔس ساظ وإٕام هق ساع بوغ الوؼ ؿبِٔ

 وافبٚضؾ.

 السبى الرابع: 

اخلالؾٚت بغ زظام، افَبٚئؾ هلٚ أثر ـبر ذم إحداث إَسوٚم وإنوَٚ  

  .7ظع ذي ـٚن حيُّف اإلمٚم ادجتّع اف

هٚحػ اد رؾع افنٚمٔقنحْٔام ٕف أ ( ) يَْؾ افًَٔقيب وافىزي ذم تٚرزٓام

                                                 
 . 542مَْق  بتكف مـ ـتٚب ؿريش وظع: فنحٚدة  ص    (1)

 . 137ص  1اإلمٚمٜ وافسٔٚشٜ: ج    (2)

 . 24ص  4  وتٚريخ افىزي: ج 189ص   2إير تٚريخ افًَٔقيب: ج    (3)
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 : إهنوٚ مُٔودة !!7ظوع اهلل  ؾَٚ  اإلمٚم  وتْٚدوا فىِٛ افتحٚـؿ بُتٚب

ؾٚظسض ظِٔف إصًٞ بـ ؿؤس افُْودي  وؿود  وفٔسق بٖصحٚب ؿرآن.

ػ ٍٕسف  ؾَٚ : فَد دظوٚ، افَوقم إػ ـٚن مًٚويٜ اشتامفف وـتٛ إفٔف ودظٚه إ

ؾَوٚ   ؾَٚ  ظوع: إهنوؿ إٕوام ـوٚدوـؿ  وأرادوا سؾُوؿ ظوْٓؿ ! الؼ !!

ُٝ ظْؽ !  . إصًٞ: واهلل فئـ مل دمبٓؿ إكؾ

ومٚفٝ افٔامٕٜٔ و أي ؿبِٔتف مـ افّٔـ و مع إصًٞ  ؾَٚ  إصوًٞ: 

 . ! واهلل فتجبْٔٓؿ إػ مٚ َدظقا إفٔف أو فْدؾًْؽ إفٔٓؿ برمتؽ

ًٚ ظيؤاًم  حتوك ـوٚد أن يُوقن  ؾتْٚزع إصس وإصًٞ ذم هذا ـالم

الرب بْٔٓؿ  وحتك خٚف ظع أن يٍس  ظْف أصوحٚبف  ؾِوام رأى اإلموٚم 

 مٚ هؿ ؾٔف أجٚهبؿ إػ افتحُٔؿ. 7ظع 

مدى تٖثر زظام، هٗٓ، افَبٚئؾ مٗذًا ظـ هذا ادقؿػ وؽره يًىْٔٚ 

  وـٔػ أن أي اختالف 7ظع ٜٔ فإلمٚم وافًنٚئر ظذ افَرارات افسٔٚش

 بْٔٓؿ يسبٛ ـٚرثٜ بٚدجتّع افًراؿل.

 السبى اخلومس: 

َّٕوف ظدد افَبٚئؾ ادستقضْٜ ذم إؿٚفٔؿ افًراؿٜٔ ـيرة  ومـ افىبًٔول  أ

ـِام زاد ظدد افَبٚئؾ وافًنٚئر يزداد ظدد افزظام،  ؾتُير ؾرص آختالف 

فسٓؾ ظذ أي ؿٚئود شؤٚد  ًدداف ؾٔام بْٔٓؿ  بًُس فق ـٚن هْٚفؽ ؿِٜ ذم

 افسٔىرة ظِٔٓؿ.
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 السبى السودس: 

ن هٗٓ، افَبٚئؾ وافًنٚئر وزظام،هٚ ٓ يُِّقن افقظل افُٚذم فٍٓوؿ إ

وإٕام يتًٚمِقن مًٓٚ ـتًٚمِٓؿ موع أي 7ظع إوامر افهٚدرة مـ اإلمٚم 

فورد  وهوذا فَِبوق  وارأي مـ زظٔؿ ؿبِٜٔ أخرى أو ؿٚئد ظسوُري ؿٚبوؾ 

موـ أمور واضح وجع  وصقاهده ذم افتٚريخ ـيرة  ئٍُْٚ مٚ َِْٕوٚه  إمر

بّتٚبًٜ افَتٚ  ظْدمٚ رؾوع 7إصًٞ بـ ؿٔس وتهديف ٕمر اإلمٚم ظع 

 أهؾ افنٚم ادهٚحػ.

 السبى السوبع: 

افتقاجد افدائؿ فنبح خىور إحوراف أي زظؤؿ موـ زظوام، افَبٚئوؾ 

ٚ إػ جٕٚوٛ مًٚويوٜ بوـ أيب ًٓومجٖوافًنٚئر ممٚ يتسبٛ ذم إَالب افَبِٜٔ ب

افّٔـ إلؿٚمٜ الد ظوذ صوٚظر   وميٚفف واضح ذم إَالب أـير ؿبِٜٔ شٍٔٚن

 .7ظْد ذبف فِخّر مـ ؿبؾ اإلمٚم ظع  افُقؾٜ ؿٔس بـ ظّرو بـ مٚفؽ

شٚظدت ظذ تٍٚؿؿ إمر ذم جمتّع اإلموٚم  إشبٚب وؽرهٚـؾ هذه 

افنٚمٜٔ ـٕٚٝ ظوذ وؾوٚ  حٔٞ أن افَبٚئؾ   بًُس جمتّع افنٚم 7ظع 

 دائؿ مع مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن.

وييٓر أمهٜٔ تِؽ افَبٚئؾ وافًنٚئر وتٖثرهوٚ ذم افَورار افسؤٚد ذم 

ومًٚويوٜ بوـ أيب شؤٍٚن ذم ـٍٔٔوٜ  7ظوع الرب افودائرة بوغ اإلموٚم 

ًٚ   ؾَد ـٚن ( ) ًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن فَبٚئؾ افنٚماشتْٓٚض م مًٚويٜ حريهو

مٓوام بودا ذفوؽ افتزيور ظع فتّرده ظذ اإلمٚم  ( ذظل) ير ظذ تَديؿ تز

 ًٚ ًٚ أو ـٚذب  . شىحٔ

                                                 
  ومٚ بًدهٚ. 518إير ذم هذا اجلٕٚٛ مٚ ـتبف حسٚم صحٚدة ذم ـتٚبف: ؿريش وظع ص    (1)
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بٚدر مًٚويٜ إػ افتٓٔئٜ افنًبٜٔ افقاشوًٜ لربوف ادَبِوٜ ضود هلذا ؾَد 

  ؾتنٚور مًٚويٜ مع ظّرو بـ افًٚص حْٔام ؿدم جرير بوـ 7اإلمٚم ظع 

ًٚ مْف افبًٜٔ  ؾٖصٚر ظِ 7ظع ظبداهلل رشق  اإلمٚم  ٔف ظّرو بٖن يبذ  ضٚفب

  وأن يتجْوٛ ذم هوذه ( )جٓده فؼا، ذمٜ ذحبٔؾ بوـ افسوّط افُْودي

ٕن  7ظع ادرحِٜ ادبُرة افدظقة افًالٕٜٔ ٕهؾ افنٚم إػ رد بًٜٔ اإلمٚم 

  افقؿٝ فذفؽ مل حيـ بًد.

وـٕٚٝ ٕهٔحٜ ظّرو بـ افًٚص ذم ؽٚيوٜ افوذـٚ،  ؾؼوحبٔؾ صؤخ 

  وهق يًرف أن فف توٖثرًا ـبورًا ظوذ َدم ظِٔٓٚواد افَبٚئؾ افٔامٕٜٔ ذم افنٚم

 ظٚمٜ افْٚس  وٓبد مـ ـسبف بٖي وشِٜٔ.

افٍٚر  بغ دمّوع زظٚموٜ افَبٚئوؾ افنوٚمٜٔ حتوٝ رايوٜ  هْٚ وٕالحظ

ذحبٔؾ وَّتىٔط ودهٚ، مًٚويوٜ وظّورو بوـ افًوٚص بٔوْام ـِّوٜ ؿبٚئوؾ 

ظوع موٚم افًرا  منتتف  بغ منٍُؽ وبغ مًٚرٍض  وبغ مـ يَٚتؾ مع اإل

ٕجؾ افدؾٚع ظـ إؿِّٔوف وافيوٖر موـ اإلؿِؤؿ ادْوٚؾس فوف وؽرهوٚ   7

 .( ) بٚإلضٚؾٜ إػ افتْٚحر ؾٔام بْٔٓؿ ؾٔام زتٍِقن ؾٔف

 

                                                 
رشؾ ورأس افنٚم ذحبٔؾ بـ افسّط افُْدي  وهق ظدو جلرير ادؿق  ظّرو دًٚويٜ: )    (1)

ًٚ ؿتؾ ظيامن  وفُٔقٕقا أهوؾ  إفٔؽ ؾٖرشؾ إفٔف ووضـ فف ثَٚتؽ ؾٍِٔنقا ذم افْٚس أن ظِٔ

افرضٚ ظْد ذحبٔؾ  ؾ٘هنٚ ـِّٜ جٚمًٜ فؽ أهؾ افنٚم ظذ مٚ حتٛ  وإن تًَِٝ بَِوٛ 

 (.   ذحبٔؾ مل َّترج مْف بق، أبداً 

ٜ صٍغ: ٓإير   .71ص  2ج وذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد: . 44بـ مزاحؿ  ص وؿً

ِوام   صبٚه اإلبوِؾ ؽوَٚب ظْٓوٚ ُرظُٚنوٚأيٚ  أصحٚبف: ) 7ظع مٚ أروع مٚ وصػ اإلمٚم    (2) ـُ

ؿٝ مـ آخر ٍٛ تٍرَّ  .97(. هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ  مُجًٝ مـ جٕٚ
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 ّمعآّ٘: 7إلماو علٕ ىظسٗ اجملتنع اإلضالمٕ ل

مل يُوـ  7ادجتّع اإلشالمل ذم افًك افوذي ظٚصوف اإلموٚم ظوع 

ًٚ. وفُل تتوح افهوقرة بنوُؾ يًرؾف ـام ًٕرؾف أن وبًد أربًٜ  ظؼ ؿرٕ

فإلموٚم ذم ذفؽ افًك أؾوؾ ٕحٚو  أن ٕتدارس ٕيرة ادجتّع اإلشالمل 

 مـ جٜٓ  وٕحق مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن مـ جٜٓ أخرى. 7ظع 

 :7ىظسٗ اجملتنع اإلضالمٕ لإلماو علٕ 

ٕتٔجوٜ جٓوٚده  ( )ذم افًٓد افْبقيمْزفٜ ـبرة  7امتِؽ اإلمٚم ظع 

 فف ذم خمتِػ ادقاضـ. 6 وؿربف وتٍؤؾ رشق  اهلل ذم شبٔؾ اهلل

تٌرت تِؽ ادٍٚهٔؿ افتل ُظرؾوٝ ظْوف ؾَد مًْىػ افسٍَٜٔ أمٚ بًد 

فدى ـير مـ افهحٚبٜ  ٕجد هذا وبنُؾ واضح افتّٓٔش افوذي مٚرشوف 

                                                 
 زىٛ بٚدسِّغ  ثؿ يْٚدي: أيـ ظع بـ أيب ضٚفٛ ؟  6ـٚن افْبل    (1)

  اهلل.  ؾٔوّف إػ صدره ويَبؾ مٚ بغ ظْٔٔوف  وموـ : هٚ إٔٚ ذا يٚ رشق7ؾَٔق  اإلمٚم 

ثؿ يَق  بٖظذ صقتف: ) مًٚذ ادسِّغ  هذا أخل وابوـ ظّول وختْول  هوذا لّول 

 ودمل وصًري  هذا أبق افسبىغ السـ والسغ شٔدي صبٚب أهؾ اجلْٜ (.

ًٚ ظـ ُإٔٚس مـ بْل وفًٜٔ ارتودوا ظوـ اإلشوالم ؾٌٔووٛ  6وظْدمٚ أخز افْل  ـذب

ٍْز  يَتوؾ مَوٚتِٓؿ وهيددهؿ بَقفف: ) فْٔتٓغ بْق وفًٜٔ أو ٕبًويـ إفؤٓؿ رجواًل ـوو

 .  7ويسبل ذرارهيؿ  وهق هذا (. ثؿ يورضب ظذ ـتػ اإلمٚم ظع 

ؿقفف: يوٚ ظوع..  6وؿد روى افهحٚيب اجلِٔؾ جٚبر بـ ظبداهلل إٕهٚري ظـ افْبل 

 افْٚس مـ صجر صتك  وإٔٚ وإٔٝ مـ صجرة واحدة (. 

 اإلمٚم وشٚم ادْزفٜ بَقفف: ) إٔٝ مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك (. 6وؿد ؿِد افْبل 

  وشوْـ 111ص  7  وجمّع افزوائد: فِٓٔيّل ج 92ِىزي ص فإير ذخٚئر افًَبك: 

 .ادًتزة وافتل تروي ميؾ هذه إحٚديٞ   وؽرهٚ مـ ادهٚدر29ص  1أيب داود ج 
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اخلٍِٚ، افيالثٜ مْذ ظٓد أيب بُر وحتك ظٓد اخلٍِٔوٜ افيٚفوٞ ظويامن  ؾَود 

ًٚ مـ تِؽ ادْٚصوٛ بْوق مـ ادْٚصٛ ادُٓأؿِص هٚصوؿ أو  ّٜ  بؾ مل يتقَ  أي

 أحد مـ ادَربغ هلؿ.

) حورص ظوذ  ـام يالحوظ أن اخلٍِٔوٜ ظّور بوـ اخلىوٚب بٚفوذات

وظّوقم بْول هٚصوؿ موـ تَِود أي  6 افرشق آشتيْٚ، افُٚمؾ ٔ  

مْهٛ ذم دوفتف ظذ مدار شْقات حُّف افىقيِٜ  ظذ افورؽؿ موـ ؿٔٚموف 

 إمهٚر ادختٍِٜ.بتٌٔر وٓتف ظذ 

ظّور ـوٚن متَّهودًا ذم اخلٍِٔوٜ افيوٚع وممٚ يدظؿ افٍُرة افَٚئِٜ بوٖن 

حََٜٔ إٔف ـٕٚٝ هْوٚك  6افْبل  وأرسةشٔٚشٜ اإلؿهٚ، دمٚه بْل هٚصؿ 

ادئٚت مـ ادْٚصٛ افتل يُّـ أن يقفٔٓٚ ظّر فنخهٔٚت مـ بْل هٚصوؿ 

هوٚر بنوُؾ متُورر  ظّر ُيٌر وٓتف ظذ إماخلٍِٜٔ ـٚن   ؾَد ومل يًٍؾ

حتك بدون حهق  خمٚفٍٚت فسٔٚشتف أو حدوث منُالت ـبرة تستدظل 

 افتٌٔر.

ـٚن ظّر يبحٞ دائاًم ظـ افْقظٜٔ إؿقى وإؾوؾ مـ افقٓة  ؾُٚن 

ببسٚضٜ يًز  افًٚمؾ فف بّجرد أن جيد رجاًل ؽره ممـ يتقشؿ ؾٔوف صوٍٚت 

 ومٗهالت ادْهٛ.

ٝ هْوٚك افُيور موـ ادْٚصووٛ وبٚإلضوٚؾٜ إػ مْهوٛ افوقايل  ـٕٚو

  إخرى ادّٜٓ ذم افقٓيٚت افُيرة ذم دوفٜ ظّر.

ؾّياًل هْٚك مْٚصٛ افَوٚ، وؿٔٚدة اجلٔوقش والّوالت افًسوُريٜ 

 وؽرهٚ مـ ادْٚصٛ اإلداريٜ وافتْئّٜٔ ذم افدوفٜ افنٚشًٜ إضراف.
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وذم ذات افقؿووٝ ـووٚن هْووٚك افُيوور مووـ صخهوؤٚت بْوول هٚصووؿ 

فٍُٗة وافنٚبٜ وخٚصٜ موـ بْول افًبوٚس بوـ ظبودادىِٛ. ادىِٛ اظبدو

ًٚ ظـ أي مْهٛ فف أمهٔوٜ اخلٍِٜٔ وفُـ  ظّر ؿرر أن يستبًد بْل هٚصؿ ـِٔ

 . أو ؿّٜٔ بغ افْٚس

ظّوور أراد نّٔنووٓؿ اخلٍِٔووٜ وهووذا إموور يوودظق إػ آظتَووٚد بووٖن 

 وإبًٚدهؿ ظـ مراـز افٍْقذ وافَرار  بنُؾ مْٓجل مدروس. 

ؾساض بٖن افهدؾٜ وحدهٚ ـٕٚوٝ افسوبٛ ورا، ظودم وٓ يُّـ آ

تًٔغ أي صخص مـ بْل هٚصؿ أو أن ظّر ـوٚن ؽوٚؾاًل ظوـ هوذا إمور. 

ؾًّر ظّغ رجًٚٓ مـ مًيؿ بىقن ؿريش وؽرهٚ مـ افَبٚئوؾ افًربٔوٜ وٓ 

ًٚ فقجقد صخهٍٔٚت مـ بْل هٚصؿ ظْده ذم ادديْٜ.  يًَؾ أن يُقن ٕٚشٔ

ظّر وظاّمفف ـوٕٚقا موـ اخلٍِٜٔ ك مـ وٓة ويالحظ أن افٌٚفبٜٔ افًيّ

. بؾ وـٚن جز، 6افًْٚس افتل مل يًرف ظْٓٚ أي مقدٍة ٔ  بٔٝ افْبل 

  ذم مُٜ ! 6أذس أظدا، افْبل  مْٓؿ مـ أبْٚ،

اخلٍِٔوٜ وؿد أثبتٝ إيٚم أن تِؽ افًْٚس افَٔٚديٜ افتل اظتّد ظِٔٓٚ 

ؿ ذم افتُتوؾ افَورر ظّر ذم حُّف وؾتقحٚتف فًبٝ افدور إبورز وإهو

مميِغ بًوع بوـ أيب ضٚفوٛ بًود  6افذي صـ الرب ضد آ  افرشق  

 بوًٜ أظقام.

كاع ضد ظوّع بّراحِوف وؾٖهؿ صخهٔٚت آئتالف افذي خٚض اف

ًٚ  ـٚن ؿد شبؼ هلؿ افًّؾ فدى ظّر ذم  ًٚ وإظالمٔ ًٚ وظسُري ادختٍِٜ  شٔٚشٔ

دٌرة بـ صوًبٜ ويًوذ بوـ ؾسات مًْٜٔ  ابتداً، مـ مًٚويٜ وابـ افًٚص وا
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مْٜٔ  مرورًا بٚفقفٔد بـ ظَبٜ وحبٔٛ بـ مسِّٜ وبرس بوـ ارضوٚة  وإتٓوًٚ، 

 .( ) ( بٖيب هريرة وأيب مقشك إصًري !

إن هذا افتّٓٔش افذي مٚرشف اخلٍِٚ، افيالثٜ أبق بُر وظّور وظويامن 

ـٕٚٝ فف أهداؾف  وافتل يُّـ أن ٕسوتْتجٓٚ موـ خوال  الرـوٜ افتٚرزٔوٜ 

 فسرنؿ  وٕجِّٓٚ ذم أيت:

 ا،دف األول: ـ 

بَدر آشوتىٚظٜ ظوـ واجٓوٜ افًّوؾ  7ظع حمٚوفٜ إؿهٚ، اإلمٚم 

وحٚزوا ظوذ  6افسٔٚد  ؾُٔقن ـبٚؿل افهحٚبٜ افذيـ ظٚينقا افْبل 

ؿِٓوٚ ْٚتبًض افٍوٚئؾ ذم حٔٚتف  ؾتبَوك مْٚؿبوف وؾووٚئِف جمورد ذـورى  ي

 ر يذـر.ظِٔٓٚ أي أث ايرتبق دون أن افهحٚبٜ

أجقبتف ظذ  أحد يَق  ذمإٔف حمّد بـ شِٔامن  ظـ يَْؾ ابـ أيب الديد

 أشئِٜ جًٍر بـ مُل ظام دار بغ ظع وظيامن: 

ًٚ دحوف إّوٓن و يًْل أبٚ بُر وظّور و وأشوَىٚه  وـو رسا وإّن ظِٔ

ًٚ مْسًٔٚ    ومٚت إـير ممـ يًورف خهٚئهوف ٕٚمقشف بغ افْٚس ؾهٚر ٕسٔ

يٚم افْبقة وؾوِف  وٕنوٖن ؿوقم ٓ يًرؾقٕوف  وٓ يروٕوف إٓ افتل ـٕٚٝ ذم أ

رجاًل مـ ظرض ادسِّغ  ومل يبؼ فف ممٚ يّٝ بف إٓ إٔف ابـ ظوؿ افرشوق  

 .( ) وزوج ابْتف وأبق شبىٔف  وٕز مٚ ورا، ذفؽ ـِف

 ّنوًٚ مٓ 7ظوع ٚح  حٔٞ بَل اإلمٚم ووؿد ٕجح هذا افْٟٓ أيام ٕج

                                                 
   بتكف.291ؿريش وظع: ص    (1)

 .28ص  9إير ذح هنٟ افبالؽٜ: ج    (2)
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ًٚ  ٓ ُيًىك أي دور شًد أميٚ  افُبٚر  ـٚن افبًض مـ افهحٚبٜ بْٔام  شٔٚشٔ

مموـ يورون أحَٔوٜ اإلموٚم ظوع بٚخلالؾوٜ بـ أيب وؿٚص وافزبر وؽورهؿ 

ًٚ ؾنٔئًٚ والُؿ    بًٚمؾ افتٌرات افتل أحدثٓٚ اخلٍِوٚ، افيالثوٜ تتالصك صٔئ

ًٚ جِٔاًل فف خدمٚتف ذم حٔٚة افْبول  ًٚ وصحٚبٔ   ؾوال 6ؾال يرون بف إٓ أخ

روى فف مـ ؾوٚئؾ خهف هبوٚ إٓ شٚبَتف ذم اإلشالم ومٚ يُ ـ شقاه ّيٍرؿف ظ

 .( )دون ؽره  6افْبل 

 : ثوينا،دف الـ 

 7ظوع اإلموٚم  بًودم وصوق  إؿهٚ، بْل هٚصؿ أمجوع ومل يُتوػ

يوتُّـ   وإٕام حرم حتك أهؾ بٔتف وادَربغ مْف فُل ٓ ٚصٛ افَٔٚديٜفِّْ

 خر.آافقصق  إػ مبتٌٚه بنُؾ وب مـ

 : لٌثوا،دف الـ 

ـٕٚوٝ بُر وظّر بـ اخلىٚب  أيب تغ ظٓد اخلٍِٔذمافدوفٜ اإلشالمٜٔ 

تًٔش حٚفٜ مـ افتقشع وافٍتقحٚت  ؾُوّٝ أؿٚفٔؿ جديدة ومّٜٓ ـ٘ؿِٔؿ 

هلوٚ أمهٔتٓوٚ موـ افْٚحٔوٜ ؿوٚفٔؿ هوذه إوؽرهوٚ  و افنٚم وافًرا  ومك

 اجلٌراؾٜٔ وآؿتهٚديٜ.

قرة ظٚصّٜ افدوفٜ اإلشالمٜٔ ومل تُـ تِؽ إؿٚفٔؿ تتهؾ بٚدديْٜ ادْ

ًٚ   7ظع   فذا مل تُـ صخهٜٔ اإلمٚم 6ذم ظٓد افْبل  تًْل هلؿ صؤئ

ومل يًَط أي مْهوٛ  مـ ؿبؾ اخلٍِٚ، افيالثٜ دمٚهِف شْغ ضقا أضٍْٚ ؾ٘ذا 

ؾ٘ن افْتٔجٜ بُؾ تٖـٔد إٔف ُيًد ـٌره مـ بوٚؿل افهوحٚبٜ  ٓ ئّوزه ؿٔٚدي 

                                                 
يذـر هذا إمر افسٔد حمّد بٚؿر افهدر ذم إحدى حمٚضاتف افهقتٜٔ واددوٕٜ ذم ـتوٚب:    (1)

 .235أئّٜ أهؾ افبٔٝ ودورهؿ ذم حتهغ افرشٚفٜ ادحّديٜ  إير ص 
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تِوؽ إؿوٚفٔؿ  نَّ إوبوغ ؽوره  حٔوٞ    بؾ ؿد يٍٚضؾ بْٔوفظذ ؽره أحد

شتجد أن بًوض افهوحٚبٜ هلوؿ افودور افًٍوٚ  ذم ادحٚؾيوٜ ظوذ افدوفوٜ 

ظبٔودة بوـ  اإلشالمٜٔ وتّْٜٔ خرانٚ وثروانٚ ـسًد بـ أيب وؿوٚص  وأيب

هٚصؿ وظذ رأشٓؿ ق اجلراح  وظبدافرمحـ بـ ظقف وؾالن وؾالن  بْٔام بْ

وا إفؤٓؿ  بوؾ ؿود   ـرٓ يقجد فف رصٔد يذ 7ظع اإلمٚم  فذا فوـ يْنودَّ

تُقن شٚبَتٓؿ ذم اإلشالم وؾوِٓؿ وجٓٚدهؿ ذم ظداد افوساث افتوٚرزل 

 فٔس إٓ  وهذا مٚ حدث بٚفًٍؾ.

وفق صٌرًا بٖحد ؿد مٚرس دورًا  7ظع ق أن اإلمٚم بخالف فوهذا 

ٕندَّ إفٔف مـ حقفف ظذ أؿؾ تَودير  وفبودأت إحٚديوٞ تِؽ إؿٚفٔؿ  ٓ

ًٚ ؾتًقد افدائرة مرة أخرى ومـ جديد تنود بًووٓٚ بًووًٚ تيٓر  ًٚ ؾنٔئ  صٔئ

ًٜ ؿقيٜ هلٚ صًبٔتٓٚ ومجٓقرهٚ  ؾًٔقد اإلمٚم بٚدىٚفبٜ بحَوف  حتك تُقن حَِ

 افؼظل مع ؿقة ؿد تؿ شِبف إيٚهٚ مْذ زمـ ضقيؾ.

 : رابعا،دف الـ 

ادْٚصٛ افَٔٚديوٜ وافَووٚئٜٔ حتتوٚج إػ إَٓٔوٚد افُٚموؾ إػ أوامور 

ًٚ ٕوامر اهلل وشْٜ ٕبٔفاخلٍِٜٔ ٍٕسف  حتك وإن ـٚن حُّ واخلٍِٔوٜ   ف خمٚفٍ

ًٚ ـًع بـ أيب ضٚفوٛ أو  ًٚ وإن ـٚن صحٚبٔ ظّر وصٚحبٚه ٓ حيبذون صخه

ظِٔٓؿ ذم ـير مـ افَرارات افسٔٚشٜٔ  أو  ف شًٔسضإذ إٕ  أحد بْل هٚصؿ

 افَوٚئٜٔ إن مل تُـ مىٚبَٜ فِحُؿ اإلشالمل إصٔؾ.

ظّؼ هذا افًٍؾ ؿد طٓر ظذ أرض افقاؿع حْٔام حٚوفقا إبًوٚد وٕجد 

أيب ) مـ مْهٛ اخلالؾٜ ب٘رؽٚمف بٖن يتبع شورة افنؤخغ  7ظع اإلمٚم 
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ًٚ ـٚإلمٚم ( ) ( بُر وظّر ًٚ أن صخه ٓ يُّوـ أن ظع   وهؿ يًِّقن مسبَ

يَْٚد ديؾ هذا افتَٔٔد  ؾُٔقن أشر أخىٚ، وزٓت آخريـ ظذ حسٚب ديـ 

 وشْٜ ٕبٔف. اهلل

 : اخلومسا،دف ـ 

 6زموـ افْبول ذم تيبٔٝ وتًٔغ افذيـ مل يُـ هلؿ الظ واليقة 

بٚدْٚصٛ افَٔٚديٜ وادراـز ادّٜٓ  بؾ أـير مـ ذفؽ اختٔٚر بًض مـ ـٕٚٝ 

اإلشالمٜٔ ـًبداهلل بـ أيب ربًٔوٜ  وافدظقة 6هلؿ إدوار ادًٚديٜ فِْبل 

إٓ فتٌٔور افهوقرة افتول ُرشوّٝ  ومروان بـ الُؿ وؽورهؿ  وموٚ ذاك

موٜ ظوْٓؿ وظوـ وإىبًٝ ذم أذهٚن ادسِّغ بٚدديْٜ ادْوقرة ومُوٜ ادُر

ؿ فبْل هٚصؿ مدظٚة فًدم ؿبقهلؿ حهق  بْل ونخىٓؿ  وفُل يُقن ظدا

 هٚصؿ ظذ أحد تِؽ ادْٚصٛ ادّٜٓ مـ جٜٓ أخرى.

 : السودسا،دف ـ 

واجٓوٜ افَورارات  ظوـ 7ظوع إن مـ ضّـ ضيبٜ ابتًٚد اإلموٚم 

إٓ افسٔٚشٜٔ ظدم إضالظوف ظوذ ادسوتجدات بٕٚؿوٚفٔؿ إخورى  افِٓوؿ 

 .ادتداوفٜ بغ ظّقم افهحٚبٜ إمقر افًٚمٜ

واشع بام حيدث ذم إؿٚفٔؿ  إضالعمل يُـ ظذ  7ظع فذا ؾ٘ن اإلمٚم 

                                                 
ؿود خوال :  أن ظبد افرمحـ بـ ظوقف و بتكف و162 ص 1: ج فيذـر افًَٔقيب ذم تٚرز   (1)

ؾَٚ : فْٚ اهلل ظِٔؽ إن وفٔٝ هذا إمر ) اخلالؾوٜ ( أن تسور ؾْٔوٚ بُتوٚب اهلل  7 بًع

 وشْٜ ٕبٔف وشرة أيب بُر وظّر!!  ؾَٚ  ظع أشر ؾُٔؿ بُتٚب اهلل وشْٜ ٕبٔف. 

أمٚ ظع ؾَد افتزم ؾَط بٚفًّؾ بُتوٚب مٚ ؿٚ  فإلمٚم ظع ؾٚفتزم   ثؿ خال بًيامن ؾَٚ  فف

ومل يِتزم بٚفًّؾ بسرة افنٔخغ أيب بُر وظّر فذفؽ سؾٝ ظْوف  اهلل شق اهلل وشْٜ ر

 اخلالؾٜ !!
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ًٚ بٚفًٓد اإلشالمل   ف بتِؽ ادرحِوٜ و ؾوسة اخلٍِوٚ، إذ إٕافتل دخِٝ حديي

 افسِىٜ افًِٔٚ.بٖوامر مـ  الثٜ و ـٚن ُمًَل افي

ًٚ هذا إمر ظْدمٚ أراد اإلمٚم  ظز  وٓة افُقؾوٜ  7ظع وييٓر جِٔ

ٚشتنٚر مٚفؽ إصس ذم ذفؽ  ؾٖصٚر ظِٔف بتيبٔوٝ أبوق مقشوك ؾوافبكة 

 .( )إصًري

ظوامر   ( )يًتّد ظذ ؿٚئديـ ظئّغ 7هلذا افسبٛ ـٚن اإلمٚم ظع 

بام حيِّقٕف مـ ظّؼ وًف مـ صٍقة ادٓٚجريـ وإٕهٚر  بـ يٚرس مع مـ م

 ف موـيِوبوام يّهق مٚفؽ إصوس   وافَٚئد افيٚع وشرتفإيامن بخط اإلمٚم 

 .ِٔؿ افًراؿٔغؿإافتًٚمؾ مع أوضٚع ذم  بٜودمر ٜظّؼ مًرؾ

بُوؾ أشوبٚبف ـوٚن فوف إثور  ،هذا اجلٕٚٛ مـ افتّٓٔش واإلؿهٚـؾ 

افسٔٚشؤٜ  7ظوع س ظوذ ـٍوٚ،ة اإلموٚم افُبر ظوذ ظودم إضوالع افْوٚ

 واإلشالمٜٔ بنُؾ ظٚم.

ادجتًّٚت وإؿٚفٔؿ افتل وهق أن  وهْٚك جٕٚٛ آخر ٕنُر إفٔف إمجًٚٓ 

دخِٝ ذم طؾ خالؾٜ إمٜ اإلشالمٜٔ ـٕٚوٝ أؿوٚفٔؿ ـوٚؾرة  وهبوٚ بًوض 

افديٕٚٚت إخورى  ـٚدسؤحٜٔ وافٔٓقديوٜ  وهبوٚ ذم ذات افقؿوٝ أظورا  

 ٔٚ،ُإٔٚس تًقدوا ظذ افْٟٓ افَبع وافًنٚئري مـ افىٚظٜ افًّ متًددة  وهبٚ

ًٚ والجوٚز فرؤشٚئٓؿ وزظامئٓؿ  وهل ذات الٚفٜ بٚجل زيرة افًربٜٔ ظّقمو

                                                 
 .295ص  6ج  :( اإلمٚم ظع افرينٓري ذم مقشقظتف )يذـر ذفؽ    (1)

ـٚن فًوّع بوـ أيب ضٚفوٛ  يَق  مًٚويٜ بًد اشتنٓٚد مٚفؽ إصس رضقان اهلل ظِٔف: ) ..   (2)

صٍغ وهق ظامر بـ يٚرس  وؿد ؿىًٝ إخرى افٔقم  يدان ئّْٚن  ؾَىًٝ إحدامهٚ يقم

 .76ص  6ج ٓبـ أيب الديد  : افبالؽٜ .  إير ذح هنٟ.. (وهق مٚفؽ إصس
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بٚفدظقة اإلشالمٜٔ  واشتىٚع بَدرتف  6إظيؿ بٚن ؿٔٚم افْبل إخٚصٜ 

افٍذة ظذ تذويٛ مجٔع تِؽ افًوٚدات اجلٚهِٔوٜ  وادُْورات افٍُريوٜ إػ 

ًٚ فف.ظٚ  دات إشالمٜٔ يرتؤٓٚ اهلل ذظ

تُـ بٚددة افَهرة ؾَود َّتِِتٓوٚ  ملهذه اددة و ثالث وظؼون شْٜ و 

ٓؿتالظٓٚ مـ جذورهٚ   6حروب ضٚحْٜ وأؾُٚر راشخٜ جٚهد افْبل 

ًٚ إػ ًٚ ؾنٔئ ؿِقب وصدور مـ دخِقا  ؾبدأت افتًٚفٔؿ اإلشالمٜٔ تْسٚب صٔئ

 . اإلشالم

افتول دخِوٝ إػ افدوفوٜ اإلشوالمٜٔ ذم ظٓود وبٚفىبع ؾ٘ن إؿوٚفٔؿ 

ـٕٚوٝ جٚهِوٜ اخلٍِٚ، افيالثٜ ـٕٚٝ أـز بُير مـ الجٚز ومٚ جٚورهٚ  و

وٓة ـوٕٚقا و  رأس افدوفٜ إو و ثبٝ اخلٍِٜٔ وظْدمٚ بٚفديـ اإلشالمل  

ًٚ افْٚس ذم ؽٔٓؿ  أصبف بّـ يرظك مهٚلف ومهٚفح مـ بٔدهؿ افَرار  تٚرـ

 ٕمقر افيٚهريٜ افنُِٜٔ.ٓ يرظك ؾٔٓؿ إٓ ا

يْيرون إػ اإلشوالم موـ خوال  خالفف ـٕٚقا  ضقيالً هذا افقضع دام 

  ؾرون يزيد بـ أيب شٍٔٚن وظّرو بـ افًوٚص وتًٚفّٔٓؿ وٓتفتكؾٚت 

يّيِقن اإلشوالم  ٕهنوؿ  هؿ مـو  هٗٓ، افيِّٜ افًٍْٔغو ويًذ بـ مْٜٔ 

مل يوروا ظِؤٓؿ مالحيوٚت  مـ جٜٓ أوػ  ومـ جٜٓ ثٕٜٚٔ ة افدوفٜهؿ وٓ

 ٍٕسف.الٚـؿ تنر إػ ظدم صدؿٓؿ وأمٕٚتٓؿ ظذ افديـ مـ ؿبؾ اخلٍِٜٔ 

ًٚ  و وفألشبٚب افتل ذـرٕٚه7ٚظع بْٔام حٚ  اإلمٚم  و مل يُـ مًروؾو

ن إؿبؾ خروجف إػ افبكة فَتٚ  افْٚـيغ فبًٔتوف  وٓ ُٕوٚد ٕبوٚفغ إن ؿِْوٚ 

اشّف ؾواًل ظذ تنخٔص مقؿٍوف د ّجرهْٚفؽ افُير ممـ مل يسّع حتك ب

 وبغ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن.ف مـ الرب افدائرة بْٔ
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 ىظسٗ اجملتنع اإلضالمٕ إىل معآّ٘ بً أبٕ ضفٔاٌ:

اجلّٔع حيُؿ ظذ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن مـ مْيٚر افتٚريخ بًد أن ؿتؾ 

خٔٚر افهحٚبٜ وافتٚبًغ  ـحجر بـ ظدي ومٚفوؽ إصوس وشوؿ اإلموٚم 

ٔؿ فٍٚشؼ ظربٔود بٚخلالؾٜ اإلشالمٜٔ ذاك افُٔٚن افًي هوظٓد  7 السـ

وأمقر  6ظذ رشق  اهلل   ؾبٓذا وفُقٕف حرف وـذب ٚبْف يزيدـ ؾٚجر

ظوـ صوخص واضحٜ ادًوٚمل صقرة ـٚمِٜ يستىٔع ادسِؿ أن يُقن أخرى 

ِٔف بٚفٍسق  وأن وجقب ظزفف موـ بٚفتٚيل ظحُؿ ٔمًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن  ؾ

ًٚ ٓ فبس ؾٔف. وٓيٜ افنٚم ـٚن  واجب

هٚ ظـ مًٚويٜ مـ خال  موٚ ذـرٕوٚه هول ٚإن هذه افهقرة افتل رشّْ

بًد تراـؿ ظَقد مـ افزمـ  ؿرأ ظِْٔٚ افتٚريخ ميٚفبف وخمٚزيف  ـام ؿرأ ظِْٔوٚ 

ؾُٚن الُؿ ظِٔٓام مـ خال  هذا  فُـ  7ظدافٜ وَٕٚ، إيامن اإلمٚم ظع 

ومًٚويٜ هؾ ـٕٚٝ افهقرة  7ذم ذفؽ افزمـ افذي ئًش ؾٔف اإلمٚم ظع 

 واضحٜ جِٜٔ ـام هل أن ؟

 :اً أمقر ٕجٔٛ ظـ هذا افتسٚؤ  ٕذـروفُل ٕستىٔع أن 

 : ـ األمر األول

إؿٚفٔؿ افنٚمٜٔ مـ شقريٚ ومحص وؾِسىغ دخِٝ ذم طوؾ افدوفوٜ 

  وطِٝ حتٝ وٓيتوف بًود أن بـ أيب شٍٔٚنمًٚويٜ  لأخٜ ظذ يد اإلشالمٔ

ًٚ فوف.ثبتف ظِٔٓٚ أبق بُر  و  مـ ثؿ بًد مقتف ثبٝ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن خٍِو

ؾُٕٚٝ ظّقم افَبٚئؾ افنٚمٜٔ تتبع أوامر افسِىٜ الٚـّوٜ و اخلٍِٔوٜ و موـ 

تًُس هلؿ افتل ة آدراهل مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن  ؾُٚن هق قاخال  أوامر وٕ

 . وهنٔف أوامر اخلٍِٜٔ
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ٕٝ وفقؿٝ ؿريوٛ ٚ ـٚإذ إهنوـٕٚٝ تًٚفّٔف متيؾ افتًٚفٔؿ اإلشالمٜٔ  

ؿبٚئؾ ـٚؾرة متٍرؿٜ ٓ حتُّٓٚ تًٚفٔؿ افوديـ اإلشوالمل  وبًود إوواممٓٚ 

 هق. فِديـ اإلشالمل أصبحٝ تتقاصؾ وتتًرف ظذ هذا افديـ مـ خالفف

ٚن مـ افسٓؾ ظِٔٓٚ تَبؾ أي ؾُرة يىرحٓٚ ظِٔٓؿ   ظْٓٚ أو يكؾٓؿ فذاـ 

 اجلديد افذي اظتَْقه. ذا افديـهبٓ فَقة الجٜ وهق افداهٜٔ وإٕام جلِٓٓؿ 

 ـ األمر الثوين:

افتول زنوٚهٚ  ( ) اخلٍِٜٔ ظّر بـ اخلىٚب صٚحٛ افنخهٜٔ افَقيوٜ

افُير  حتك زظام، افَبٚئؾ وافًنٚئر إٍٔسوٓؿ  ـوٚن يوقيل مًٚويوٜ بوـ أيب 

 .شٍٔٚن ثَٜ ـبرة  فدرجٜ أن خهف بّّٔزات مٔزتف ظـ بٚؿل وٓتف

يد افتودخؾ ذم ظّوؾ وٓتوف  ـٚن اخلٍِٜٔ افيٚع ظّر بـ اخلىٚب صد

يُوٚد   و( ) مْٓوٚ ةحتك يُٚد يتدخؾ ذم صٗون إدارتف فِقٓيٜ حتك افهٌر

                                                 
فَود بٌِوٝ ؿوقة ظّور بوـ  .. : )288 -287 يَق  صحٚدة ذم ـتٚبف ؿريش وظوع  ص    (1)

زيد ظذ موٚ ويُّـ بُؾ تٖـٔد افَق  بٚن ؿقة ظّر ـٕٚٝ ت اخلىٚب حدًا يٍق  افقصػ.

  رسى وهرؿؾ وؽرهؿ مـ ادِقك وإبٚضرة ذم أيٚم جمدهؿ .. (. ومتتع بف ـ

ثؿ يؤػ: ) وبِغ مـ ؿقة ظّر بـ اخلىٚب إٔف مل يُـ يتقرع وهق خٍِٜٔ ظوـ إهٕٚوٜ أي 

 صخص مـ افرظٜٔ وإلٚ  افًَٚب بف  وحتك ـبٚر افَقم .. (. 

ًٚ وهيوٚبقن : ) ؾُٚن ظّر صخهٜٔ خمٍٜٔ. وـٚن 289ويَق  ذم ص  ادسِّقن زنقٕف حَ

 فَٚ،ه  ويتَقن ؽوبف (.

صوديد  و بتكف و : أن اخلٍِٜٔ ظّور ـوٚن 291يذـر صحٚدة ذم ـتٚبف ؿريش وظع  ص    (2)

افتدخؾ ذم ظّؾ وٓئف  حتك ذم تٍٚصٔؾ إدارانؿ وضريَٜ صٌِٓؿ. وـٚن حيٚشٛ وٓتوف 

ظّرو بـ افًٚص ذم مك أمر حمّود بندة ظذ تكؾٚنؿ  ؾّياًل دٚ بٌِتف أخبُٚر ظـ ثرا، 

بـ مسِّٜ أن ينٚضره ٕهػ أمقافف  وـٚن ظّر بـ اخلىٚب يٌور وٓتوف ظوذ إؿوٚفٔؿ 

 بٚشتّرار  وـٚن حيرـٓؿ ـٖحجٚر افنىرٕٟ.
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موع افبٚحٞ يستٌرب مـ َٕٔض هذا افًّؾ بٚفْسبٜ فتًٚمؾ اخلٍِٔوٜ ظّور 

 هذا ـرسى افًرب.   إذ ـٚن يَق  حغ يْير إفٔف: ٜ بـ أيب شٍٔٚنمًٚوي

ؾِام دٕٚ مْف ؿٚ  فف: إٔٝ وؿد تَِٚه مًٚويٜ ذات يقم ذم مقـٛ ظئؿ  

موٚ يبٌِْول موع ؿوٚ :  ؿٚ : ًٕؿ يٚ أمر ادٗمْغ. صٚحٛ ادقـٛ افًئؿ؟

ؿٚ : ومل  ؿٚ : مٚ يبٌِؽ مـ ذفؽ. ؟ ظْؽ مـ وؿقف ذوي الٚجٚت ببٚبؽ

  ؾٔجٛ أن ٕيٓور ةؿٚ : ٕحـ بٖرض جقاشٔس افًدو هبٚ ـير ؟ تًٍؾ هذا

  .ِٝ وإن هنٔتْل إتٓٔٝمـ ظز افسِىٚن مٚ ٕرهبٓؿ بف. ؾ٘ن أمرتْل ؾً

إٓ ترـتْول ذم ميوؾ رواجوٛ  ،ؾَٚ  ظّر دًٚويٜ: مٚ أشٖفؽ ظـ ر

افرضس  إن ـٚن مٚ ؿِٝ حَٚ إٕف فرأي أريٛ  وإن ـٚن بٚضاًل إٕوف خلدظوٜ 

 .( ) ٚ : ؾّرع يٚ أمر ادٗمْغ. ؿٚ  ٓ آمرك وٓ أهنٚكؿأديٛ. 

شبف اخلٍِٜٔ ظويامن مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن هق افقايل افقحٔد افذي مل حيٚ

مل يىِوٛ مْوف خوراج بوؾ   ( )بًد أن مٓد فف اخلٍِٜٔ افيٚع ظّر ( )بـ ظٍٚن

                                                 
  َٕاًل ظـ آشتًٔٚب: ٓبـ ظبد افز  ومَدمٜ ابوـ 79ص   افسٔػ وافسٔٚشٜ: فِقرداع   (1)

 خِدون.

: 341ص  3وشرة أظالم افْبال، فِذهبل ج  33ص  3 ذم تٚرزف: ج ابـ إثروؿد َٕؾ    (2)

ن اخلٍِٜٔ ظّر بـ اخلىٚب اشتًّؾ وجقه إمقيغ وٓة ظذ إؿىٚر اإلشالمٜٔ  أميٚ  أ

يزيد بـ أيب شٍٔٚن  وشًٔد بـ افًٚص  ومًٚويٜ بـ أيب شؤٍٚن  ومل ينوٚضر أي واحود 

ًٚ بنئقن ٕسٚئٓؿ  ؾَد أؿرض هْد بْٝ ظتبٜ مْٓؿ أمقافف  ـام صٚضر بَٜٔ ظامفف  وـٚن مً ْٔ

ًٚ ؾرصوف  مـ بٔٝ ادٚ  تتجر ؾٔٓٚ. فآٓأم مًٚويٜ أربًٜ  ًٚ خٚصو وؿود أظود ذم بٔتوف مُٕٚو

بٖحسـ افٍرش  ومل يسّح ٕي أحد بٚفدخق  ؾٔف شقى أيب شٍٔٚن  وظقتٛ ظذ ذفؽ  

  ؾَٚ : هذا صٔخ ؿريش.

وفٔس مـ صؽ ذم أن ظيامن ) ..  :121ص  1ج افٍتْٜ افُزى: ذم ـتٚبف يَق  ضف حسغ    (3)

د دًٚويٜ مٚ ُأتٔح فف مـ َٕؾ اخلالؾٜ ذات يوقم إػ آ  أيب شؤٍٚن  وتيبٔتٓوٚ ّٓ   هق افذي م
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 .ن يستٖثر بف يتكف بف ـٍٔام ينٚ،وٓيتف  ؾُٚ

 ـ األمر الثولٌ:

أي إٕسٚن ـٚن يًؤش ذم أن  ئمْٓٚ إمجًٚٓ تْب ًٚ افسرة افتل ذـرٕٚ بًو

ة فٔجزم أن ثَوٜ ك افْبقتِؽ افٍسة ومل يتًرف ظذ اإلشالم إصٔؾ ذم ظ

ٍٔوٜ افيٚفوٞ بُر واخلٍِٜٔ افيٚع ظّر بـ اخلىوٚب وإتٓوًٚ، بٚخلِ اخلٍِٜٔ أيب

وجدوا ذم مًٚويوٜ بوـ ؾٓؿ بُؾ تٖـٔد ؿد مـ ؾراغ   ظيامن بـ ظٍٚن مل تِٖت 

ثَووٜ فتبِٔووغ وتٖديووٜ دور افووقايل ظووذ أهووؿ وٓيووٜ ذم إؿووٚفٔؿ أيب شوؤٍٚن 

ت افنٚئْٜ وافٌر شقيٜ دٚ حٚز ظذ هوذه وفق ـٚن بف مـ افهٍٚ اإلشالمٜٔ 

 افيَٜ مـ اخلٍِٚ، افيالثٜ.

 ـ األمر الرابع:

أن شرة مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ـٕٚٝ مقاؾَٜ دٚ اظتٚدت ظِٔوف افَبٚئوؾ 

اهلبٚت خمتِػ ٓٚ  ؾٓق يَقم بتَديؿ ئٓٚ وأمرائوافًنٚئر ذم تًٚمِٓٚ مع رؤشٚ

ؼا، وفَبٚئوؾ  ويَوقم بووآؿىٚظٔٚت وإمقا  ومٚ صٚبف ذفوؽ فوزظام، ا

وموـ  ضًٚف افٍْقس وأمقر أخرى ـيرة  ؿد جيدهٚ مـ ظٚش ذم ظك افْبقة

ذر وشِامن وادَداد أمقرًا خٚرجٜ ظـ ٕىٚ  افؼوع  ـ٘يامن أيب ًٚ متِؽ إيامٕا

وجيٛ مُٚؾحتٓٚ وافَوٚ، ظِٔٓٚ  بْٔام ٓ يراهٚ ذفؽ افنوٚمل افوذي اظتوٚد 

 .حٔٚتفؾسة  وافًنٚئري ضقا  ظذ ميؾ هذا افْقع مـ افتٍؤؾ افَبع

                                                                                                    
  بْل أمٜٔ  ؾًيامن هق افذي وّشع ظوذ مًٚويوٜ ذم افقٓيوٜ  ؾووّؿ إفٔوف ؾِسوىغ   ذم

دة إجْٚد إربًوٜ  ؾُٕٚوٝ ومحص  وإٔنٖ فف وحدة صٚمٜٔ بًٔدة إرجٚ،  ومجع فف ؿٔٚ

جٔقصف أؿقى جٔقش ادسِّغ ثؿ مّد فف ذم افقٓيٜ أثْٚ، خالؾتوف ـِٓوٚ ـوام ؾًوؾ ظّور  

وأضِؼ يده ذم أمقر افنٚم أـير ممّٚ أضَِٓٚ ظّر  ؾِاّم ـٕٚٝ افٍتْٜ ؾو٘ذا هوق أبًود إمورا، 

 .( بٚفقٓيٜ ظٓدًا وأؿقاهؿ جْدًا وأمُِٓؿ فَِٛ رظٔتف
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 ؾٓق ظْدمٚ دخؾ ذم اإلشوالم تٌورت ظِٔوف بًوض إموقر افًبٚديوٜ

  فُـ هذا افْقع مـ افتٍوؤؾ وافتودبر افسؤٚد افوذي ؾَط وادًٚمالتٜٔ

ُقن مستُْرًا يًتّد ظِٔف مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن مل يُـ بٕٚمر اجلديد حتك ي

ًٚ مـ صدوره  مْف. ومستٌرب

 مس:ـ األمر اخلو

حرص وايل افنٚم مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ظذ ظودم وجوقد أحود موـ 

  ؾَّٔٔف ظذ 6رشق  اهلل آؿتدا، بافًْٚس ادٗمْٜ افتل تْير إفٔف بًغ 

  .( )يٖمر بَتِف إن صًد ادْز 6إٔف ذفؽ افًِغ افذي ـٚن رشق  اهلل 

بـ أيب  صخص مًٚويٜينُِقن خىرًا ظذ ـٕٚقا افهحٚبٜ ميؾ هٗٓ، 

زظام، وإٔوٚس هلوؿ مُوٕٚتٓؿ افوموـ ف   ؾجّٔوع موـ يًؤش ذم ـٍْؤٚنشٍ

آجتامظٜٔ وأصحٚب افٍْقذ وافسٔىرة يرون ؾٔف ذفؽ افهوحٚيب ادوٗمتـ  

ارة إؿِؤؿ ـبور ومٓوؿ ـو٘ؿِٔؿ افذي ؾوِف اخلٍِٚ، افيالثٜ ظّـ شوقاه إلد

 .مافنٚ

ـ م ( )ذر افٌٍٚري سف ضرد مًٚويٜ افهحٚيب اجلِٔؾ أبٚوهلذا افسبٛ ٍٕ

                                                 
: ) إذا رأيوتؿ 6ؿوق  افْبول  155ص  59ٚـر ذم تٚريخ مديْٜ دمنؼ ج يَْؾ ابـ ظس   (1)

 مًٚويٜ ظذ مْزي ؾٚؿتِقه (.

بَغ ٚوادَوربغ مْوف  وهوق موـ افسو 6أبق ذر افٌٍٚري  مـ خورة أصوحٚب افْبول    (2)

فإلشالم  وـٚن مـ أزهد افْٚس ذم افدٕٔٚ وأؿِٓؿ احتًٍٚٓ بّْٚؾًٓوٚ  وـوٚن موـ أفهوؼ 

مـ افهحٚبٜ مموـ حقفوف   اً   حٔٞ ـٚن يٖمتْف حغ ٓ يٖمتـ أحد6 افْٚس برشق  اهلل

  .بٖن اجلْٜ تنتٚ  إفٔٓؿ  6وهق أحد افيالثٜ افذيـ بؼهؿ افْبل 

ِٝ اخلو: ) مٚ أط6وؿٚ  ؾٔف  ٍٜ أصووزا، مـ ذي هلورضاُ،  وٓ أؿِٝ افٌوِ د  موـ وج

 أيب ذر (.
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إن ـٚن فؽ بٚفنوٚم حٚجوٜ : ) ( )افنٚم وأوضح شبٛ ضرده فِخٍِٜٔ ظيامن

ّٕف وّؽَؾ صدور افْٚس.. ;أو بٖهِف  . ( ؾٚبًٞ إػ أيب ذّر ؾ٘

مل يقؽؾ صدور افْٚس بؾ أوضوح هلوؿ مودى اجلورم ذم الََٜٔ وهق 

  .وحَقؿفيرتُبف مًٚويٜ ذم حرمٚت اهلل ـٚن افذي 

تَول يًورف حوال  اهلل  مع خِق افسٚحٜ افنٚمٜٔ مـ موٗدب موٗمـ

 إخرى.  وحرامف حرص ـؾ الرص ظذ ظدم خمٚفىٜ أهؾ افنٚم بٕٚؿٚفٔؿ

 ؿٚ : : ( )مٚ يَِْف ابـ ظبد رّبف ذم افًَد افٍريد ومٚ يٗـد هذا ادًْك

افووحٚك بوـ ؿؤس  ًٚويٜ افقؾٚة و ويزيد ؽٚئوٛ و دظوٚدٚ حرضت م

يد وؿوقٓ فوف: إيور إػ افٍٓري ومسِؿ بـ ُظَبٜ اُدرّي ؾَٚ : أبٌِٚ ظْل يز

أهؾ الجٚز ؾٓؿ أصِؽ وظستؽ  ؾّـ أتٚك مْٓؿ ؾٖـرمف  ومـ ؿًد ظْؽ 

 ؾتًٚهده. 

ؾّ٘ن وإير إػ أهؾ افًرا  ؾ٘ن شٖفقك ظز  ظٚمٍؾ ذم ـؾك يقٍم ؾٚظزفف  

مٚئٜ أفػ شٔػ  وٓ تدري ظذ مـ تُقن  ظز  ظٚمٍؾ واحٍد أهقن مـ شؾ

                                                 
فندة مٚ ـٚن يًٚرضوف ذم بٚضِوف أرشوِف  ظْدمٚ ضٚ  اخلٍِٜٔ ظيامن بٖيب ذر افٌٍٚري ذرظًٚ    (1)

ًٚ إػ افنٚم  ؾُٚن أصد مٚ يُقن ظذ مًٚويٜ مْف ظوذ خٍِٔتوف ظويامن  ؾٍووحف وبوغ  ٍٕٔ

جرائّف ومٚ يَسؾف مـ ادحٚرم أمٚم ظٚمٜ افْٚس  وـوٚن يهؤح بٚفْوٚس: ) واهلل !! فَود 

إع    واهلل !!6ف وٓ ذم شْٜ ٕبٔوحدثٝ أظام  مٚ أظرؾٓٚ  واهلل !! مٚ هل ذم ـتٚب اهلل 

ًٚ يىٍٖ  وبٚضاًل حئ ٕرى ًٚ ٚحَ ًٚ   وصٚدؿ ًٚ مستٖثرًا ظِٔفمُذب (     وأثرة بٌر تًَك  وصٚل

ذر ذم إؿِّٔوف ؿود  ؾخٚؾف مًٚويٜ وأيَـ أن وجقد أيب  وأخذ يْتؼ بغ أهؾ افنٚم ـالمف

افتًجٔوؾ مـ مراشِٜ اخلٍِٜٔ ظيامن بوـ ظٍوٚن بنوٖٕف  و اً جير ظِٔف افقيالت  ؾِؿ جيد بد

 .55ص  3إير ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد: ج   بٍْٔف خٚرج اإلؿِٔؿ.

 .341ص   4ج افًَد افٍريد: ٓبـ ظبد ربف إٕدفز      (2)
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مـ  رابؽجًِٓؿ افِنًٚر دون افِدثٚر  ؾ٘ن افدائرة  ثؿ إٔير إػ أهؾ افنٚم ؾٚ

ثم أردد أهل الشوم إىل بؾدهم، وال يؼقؿوا   غـره ظدوك ريٛ ؾٚرمف هبؿ  

 .. (. فقتلّدبوا بغر أدهبم

 األتباع ّأثسٍا يف الصساع:

ن إتبٚع ـٚن إإمجًٚٓ  وؿِْٚ ٕنر تًرضْٚ ؾٔام شبؼ هلذه افَْىٜ وفُـ 

ومًٚويٜ بوـ أيب  7اع افَٚئؿ بغ اإلمٚم ظع هلؿ إثر افُبر ذم هذا افك

شٍٔٚن. ظِاًم بٖن هذا افسبٛ يًتز مـ أظّؼ إشبٚب افتل ترـوٝ أثورًا ذم 

 .ظقامؾ افْك واهلزيّٜ ذم ذاك افكاع

فذا ارتٖيٝ أن أؿقم بتٍهٔؾ بًض جزئٔٚتف فٔسوٓؾ ظِْٔوٚ مًرؾوٜ أي 

أؿسوٚم ٕوذـرهٚ  ِٜ ٔثامٕوهؿ ظذ   يًتّد ظِٔٓؿ 7إتبٚع ـٚن اإلمٚم ظع 

:ًٚ  بنُؾ و خمتك و تبٚظ

o مً أتباعُ:ْامُلدلص ٌ 

وهٗٓ، مـ ـٚن يًتّد ظِٔٓؿ ذم حُقمتف  ـامفؽ إصوس افْخًول  

مسوًقد  ف ظيامن  وأيبٔوظامر بـ يٚرس وحجر بـ ظدي وشٓؾ بـ حْٔػ وأخ

إٕهٚري وخزيّٜ بـ ثٚبٝ  وهنٚم بـ ظتبٜ بـ أيب افقؿٚص  وظّرو بـ 

 وخقاصف. 7ل وؽرهؿ ممـ ـٕٚقا ثَٚة اإلمٚم ظع الّؼ اخلزاظ

o اعُ الرًٓ اعتصلِْ:بتأ 

وموـ 7وهؿ إصحٚب افذيـ ـٕٚقا ذم بدايٜ إمر مع اإلمٚم ظوع 

كاع بْٔف وبغ مًٚويوٜ بوـ أيب شؤٍٚن  وموْٓؿ جريور بوـ وثؿَّ اظتزفقا اف
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ؿق  ـير خالؾتف   ،إػ مًٚويٜ ذم بد7رشق  اإلمٚم ظع  ( )ظبداهلل افبجع

 افْٚس ؾٔف وانٚمف بِّٔف إػ مًٚويٜ ؾٚظتز  افكاع حتك تقذم.

 7افذي اظتوز  اإلموٚم ظوع  ( )وـٚن مْٓؿ أبق ظبدافرمحـ افسِّل

مـ بٔٝ مٚ  ادسِّغ حوغ ؿسوّف موٚ يٖموؾ  وإٕوام جًِوف  ظْدمٚ مل يًىفِ 

 .سوأخريـ ذم افًىٚ، شقا

o ْأتباعُ املتربرب:ٌ 

بدافرمحـ بـ مسًقد  صٓد مع اإلموٚم وـٚن ظذ رأشٓؿ ظبداهلل بـ ظ

مًرـٜ صٍغ  وـٚن ذم بٚدئ أمره بهوػ مًٚويوٜ  ثوؿ خورج إػ 7ظع 

  ومٚ فبٞ أن رجوع بًود ذفوؽ إػ مًٚويوٜ  ؾسوامه 7جٕٚٛ اإلمٚم ظع 

 بٚهلجْع.7اإلمٚم ظع 

o :أتباعُ الرًٓ ٍسبْا خْفًا مً إقام٘ اذتد علَٔه 

ير  وظذ رأشٓؿ بًض وٓتف افذي ـُ بوقا أموقا  خزيْوٜ ٕٓتاـ وهٗٓ، 

افدوفٜ بٕٚؿٚفٔؿ  ـٚفًََٚع بـ صقر  ومهوَِٜ بوـ هبورة  وؽورهؿ موـ 

ًٚ مـ الد افؼظل ظِٔٓؿ.  اخلٚئْغ افذيـ هربقا خقؾ

o عً ىصستُ:ٌ ْاملتجاقلٌ ْأتباعُ املتداذل 

وهٗٓ، يًتوزون افُيورة موـ أصوحٚبف وأتبٚظوف  وـوٚن تَٚظسوٓؿ 

  وـوٚن ذم ىوٛظِٔٓؿ افًتٚب واخلـير ٖؾ 7ظع وَّتٚذهلؿ ُينٌؾ اإلمٚم 

                                                 
 .536 / 118ص  2  وشر أظالم افْبال،: ج 61إير  وؿًٜ صٍغ: ٓبـ مزاحؿ ص    (1)

 .278  و 277ص  21إير ذح افْٟٓ: ٓبـ أيب الديد  ج    (2)
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حتك إذا مٚ مؾَّ مـ اشتْٓٚضٓؿ خوٚضبٓؿ بٚدئ إمر يستحيٓؿ ظذ افَتٚ  

 .7ظع  بٖصد اخلُىٛ افتل ُظٓدت ظـ اإلمٚم

ِوام أضوؾَّ أ..  ): ( )ذم إحودى تِوؽ اخلىوٛ 7اإلمٚم ظوع يَق   ـُ

ؾ رُجوٍؾ موُْؿ بٚبوُف   ـُ وإجحوَر ظُِٔؿ مْرٌس مـ مْٚرس أهؾ افنٚم أؽَِؼ 

ِٜ ذم ُجحرهٚ  وافوبع ذم وجٚرهٚ افوذفُٔؾ واهلل موٚ ٕكومتقُه  بَّ إِجَحٚر افوَّ

ومـ رمل بُؿ ؾَد ُرمل بٖؾقَ  ٕٚصٍؾ إُٕؿ واهلل فُيٌر ذم افبٚحوٚت ؿِٔوٌؾ 

ايٚت  . ( .. حتٝ افرَّ

ذم أحود إيوٚم أهوؾ افُقؾوٜ ؾتيوٚؿِقا  7ظوع وؿد اشتٍْر اإلموٚم 

ؾِاّم تبّغ مْٓؿ اخلوذٓن  مجوع أذاف أهوؾ  وتبٚضٗوا  ؾًٚتبٓؿ ووّبخٓؿ 

 ؾٔام ؿٚ :  افُقؾٜ ودظٚ صًٔتف افذيـ ييؼ بّْٚصحتٓؿ وضٚظتٓؿ ؾَٚ 

(  ؾوٚظِقن أمٚ إّع ؿد شئّٝ مـ ظتٚبُؿ وخىٚبُؿ  ؾبّْٔقا يل مٚ إٔتؿ) .. 

كة وأأجالُف أهؾ افنوٚم وأظراهبوٚ أصوز ظوع ٕو: ) .. 7إػ أن يَق  

ُؿ؟ مٚ بٚفُؿ افوال   وأصّد اجتامظًٚ  َّ ؟  ظذ افبٚضؾ مُْؿ ظذ هداـؿ وح

  .( )(  مٚ دواؤـؿ ؟ إّن افَقم أميٚفُؿ ٓ ُيَْؼون إن ؿتِقا إيل يقم افَٔٚمٜ

ؾو٘ذا أمورُتُؿ بٚفسوِر . . : )( )ذم خمٚضبتٓؿ ذم مقرد آخور 7ويَق  

َـّ الو ُة افَؤظ أمِْٓوٚ ُيسوبَّخ ظو ٚم الرك ُؿُِتؿ هوذه مَحَوٚرَّ رُّ  وإذا إفٔٓؿ ذم أيَّ

َـّ  ُة افَرك  أمِْٓوٚ يْسوِخ ظو ر إفٔٓؿ ذم افنتٚ، ُؿُِتؿ هذِه صبٚرَّ ؿ بٚفسَّ ُُ أمرُت

ون ورُّ
ٍِ ورك ت َُ رك  ؾ٘ذا ـْتؿ مـ الرك واف َُ ّؾ هذا ؾِرارًا مـ الَرك واف ـُ  ؾو٘ذا افزُد  

                                                 
 .69هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (1)

 .235   ص3إٔسٚب إذاف: ج    (2)

 .27هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (3)
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 (. ..إٔتؿ واهلل مـ افسِٔػ أؾرُّ 

o لُ:ٌْ املكربْأتباعُ الػاك ٌ 

هؿ مـ حيِّقن افنؽ ذم ٍٕقشٓؿ وأن ساع اإلموٚم وهٗٓ، إتبٚع 

  أمٔوٜوؿبِٔوٜ بْول هٚصوؿ مٚ هق إٓ ساع ؿبِٔتغ مهٚ: ؿبِٜٔ بْل  7ظع 

ظذ أحد مـ افَبٚئؾ   ًٚ ُـ خٚؾٔيمل ؿبؾ اإلشالم وحٔٞ أن ساع افَبِٔتغ 

افكاع افذي يَقدهؿ إفٔف أؿورب إػ ساع افَبِٔتوغ أن ؾٓؿ بٚفتٚيل يرون 

ًٚ ف  وؿد ازداد افنوؽ ؼ ذم مَٚبؾ افبٚضؾاع المْف إػ س خور آٔقفود صوُ

حتك أصبح بًوٓؿ يتَق  ظذ اإلمٚم وُيُذبف  وٕجد   وأظّؼ بنُؾ أـز

ًٚ إذا اضًِْٚ ظذ أحد خىبف وفَد بٌِْل إُٔوؿ تَقفوقن:  : ) ..( )هذا واضح

م مـ بف. أآؾٖٕٚ أو  مـ   اهلل ـذب ؟ أظذأمـ  ظع يُذب. ؿٚتُِؿ اهلل ؾًذ

ؾٖٕٚ أو  مـ صدؿف. ـال واهلل. وفُْٓٚ هلجٜ ؽبتؿ ظْٓٚ ومل تُقٕقا   ظذ ٕبٔف

َد ِحغٍ  فق ـٚن فف وظٚ، ) ف ـٔال بٌر ثّـّويِ  مـ أهِٓٚ ًْ ُه َب َٖ َب َٕ َـّ  ُّ َِ ًْ  (. َوَفَت

o ْأتباعُ ارتاٜي:ٌ 

جقاشؤس   مًٚويٜوأظْل هبؿ أتبٚظف وأصحٚبف ممـ بٚظقا إٍٔسٓؿ إػ

 وآخريـ ـٕٚٝ مّٓتٓؿ تٖفٔٛ افْٚس ظذ اإلمٚم  7ع ظظذ دوفٜ اإلمٚم 

 .( )ظذ رأشٓؿ إصًٞ بـ ؿٔسو

                                                 
 .72هنٟ افبالؽٜ: اخلىبٜ رؿؿ    (1)

(2)    ًٚ ًٚ فَبِٜٔ ـْدة افّْٜٔٔ  ؾدخؾ اإلشوالم ٍٕٚؿو ثوؿ ارتود ظوـ اإلشوالم وافتحوؼ   ـٚن رئٔس

ٜ الرب وحٚس ادسِّقن حهْف خوٚن إصوًٞ بّسِّٜٔ افُذاب  ودٚ خرس مسِّٔ

                                  فِّسِّغ وأخذ أشرًا فِخٍِٜٔ أيب بُر.  ؿبِٔتف وؾتح بٚب حهْف 
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  حٔٞ إٔوف 7ظع أخىر مـ خٚن اإلمٚم  ( )وـٚن إصًٞ بـ ؿٔس

وإخال   يىّع بٚلُؿ وافسٔٚدة  ومل يُـ افديـ ( )ظّرو بـ افًٚصصبٔف 

ًٚ مٚ تنُؾ فف ذات أمهٜٔ إٓ  .ذي يىّح فففِ مٚ أوصِف ضريَٓٚ وافذمؿ يقم

وـووؾ  7يَووق  ابووـ أيب الديوود: ـووؾ ؾسووٚد ـووٚن ذم خالؾووٜ ظووع 

 . ( )اضىراب حدث ؾٖصِف إصًٞ

  غافبٚحيبًض يذـر و

حٚفٜ جٔش  ظذظامرة بـ ظَبٜ إػ افُقؾٜ يتجسس وؿد أرشؾ مًٚويٜ 

خرج ظذ ظّع أصحٚبف وّٕسٚـٓؿ ؾسٚر إفٔٓؿ ) ؾُتٛ إفٔف:  7ظع اإلمٚم 

ِٔف جْده وأهؾ مكه  ووؿًٝ بْٔٓؿ افًداوة وتٍرؿقا ؾَتِٓؿ  ؾَد ؾسد ظ

  .( )(  أصد افٍرؿٜ

 7ظوع متّرد جؤش اإلموٚم  نأ وهقافتىر  إفٔف  بْٚ ر، آخر جيدر

 ٜوثَٔو ٜرسيو تتهٚٓافذيـ ـٕٚٝ هلؿ اسُريغ مـ افَٚدة افًـٚن مًيّف 

                                                                                                    
 ظذ اخلٍِٜٔ افيٚفٞ  ظْٔف ًٚ  7ظوع ودوٚ وصوؾ اإلموٚم   ذربٔجوٚنأ إؿِٔؿظيامن وافٔ

َل إصوًٞ حٚؿودًا ظوذ اإلموٚم ظزفف ووضع أمقافف ذم بٔٝ ادٚ   ؾبواخلالؾٜ سِىٜ فِ

ًٚ فًيامن وبْل أمٜٔ   وـٚن أحد ادنٚرـغ ذم ؾتًٚون مع مًٚويٜ رسًا ذم حرب صٍغ  وحمب

 .7اؽتٔٚ  اإلمٚم ظع 

ًّٚويٜ وؿٔٚمف بودور اجلٚشوقس داخوؾ جؤش بن ـؾ إدفٜ تنر إػ ارتبٚط إصًٞ إ    (1)

 .51 و 51ص  7ٚئل  ج إير شرة اإلمٚم ظع: فْجٚح افى .7ظع  اإلمٚم

ـٚن ثّـ إىقا، ظّرو بـ افًٚص حتٝ فقا، مًٚويٜ بوـ أيب شؤٍٚن أن تُوقن فوف وٓيوٜ    (2)

 ومٚ بًدهٚ. 37. راجع وؿًٜ صٍغ فْك بـ مزاحؿ ص مك

 .279ص  2ذح هنٟ افبالؽٜ: ج    (3)

 .384إٔسٚب إذاف: فِبالذري  ص    (4)
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  ومل تُـ هْوٚك رؿٚبوٜ ذم بٚشتّرار بًّٚويٜ  وـٕٚٝ هبٚتف ومْحف تهِٓؿ

 ظِٔٓؿ. 7ٔش اإلمٚم ج

o :أتباعُ الطامعني بالػياٜه 

اظتووٚدت افًوورب مْووذ ظٓوود اجلٚهِٔووٜ وحتووك بًوود دخقهلووٚ افًٓوود 

اإلشالمل ظذ ثَٚؾٜ افٌْٚئؿ وشبل افْسٚ،  وفذا ـوٚن افُيور مموـ يْىوقي 

 حتٝ فقا، هذه الروب ـٚن ؽٚيتف إوػ مٚ يٌّْف مـ هذه ادًرـٜ أو تِؽ.

ّْٜٔ حْٔام ؽْؿ ادسِّقن ؽْٚئؿ ٍٕٔسٜ وزاد مـ ؽرس مٍٓقم حٛ افٌ

افتل ظٚدت ظِٔٓؿ بُْقز مل يُقٕوقا وجرا، ؿتٚهلؿ وؾتحٓؿ أرايض افٍرس 

بٚٓشتٔال، ظِٔٓٚ مـ ؿبؾ  وهُذا بَٜٔ افٍتقحٚت  إذ يزداد افٍورد  نحيِّق

ًٚ بًد   .يقم ذم ـؾ مًرـٜ يُسبٓٚ ادسِّقنمْٓؿ ِؽًْٚ، يقم

قا يَٚتِقن بجؤش اإلموٚم ظوع أهؾ افُقؾٜ وافبكة ممـ ـٕٚوتٍٚجٖ 

يْٓٚهؿ ظـ افٌّْٜٔ وشبل افْسٚ، اإلمٚم  فْٚـيغ أنضد ابقاؿًٜ اجلّؾ  7

  وإضٍٚ  وأخذ أمقاهلؿ بٚفبكة.

بىالن رؽبتٓؿ مـ افْٚحٜٔ افًِٜ ذم ذفؽ و 7ظع ودٚ بّغ هلؿ اإلمٚم 

 افؼظٜٔ أثر هذا ذم ٍٕقشٓؿ ـيرًا.

إذ مل حيهوؾ  ) صٍغ وافْٓروان ( افتٚفٜٔ بف وحر واتوح أثر ذفؽ ذم

أهٚيل افُقؾٜ ظذ افٌْٚئؿ مـ جٜٓ  ومل جيدوا افتًٚمؾ افَٚد افذي يدؾًٓؿ 

إػ إمتٚم ادًرـٜ مع مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن جًِٓؿ يًِْقن افتّرد وافتخوٚذ  

ؾبدأ أـير اجلٔش يٍُر ذم افًِّٜٔ افسِّٜٔ مع مًٚويٜ  إذ مل تُـ   اإلمٚم ـظ

جيوزهؿ  7ظوع ٚئؿ ـام هل ظٚدة الروب  ومل يُـ اإلمٚم تدر ظِٔف افٌْ
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 .( )وـام هق حٚ  بًض الُٚم افَسٚة  بٚفسٔػ ظذ متٚبًٜ افَتٚ 

  بْٔام بٚجلٕٚوٛ أخور  7 ظعهذه ـِف مـ جٕٚٛ أصحٚب اإلمٚم 

أتبٚع مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ؾْجدهؿ ـام وصٍٓؿ افُير مـ ادٗرخغ  إٔف مل 

ق، مـ افٍرؿوٜ وآخوتالف  ؾَود شوٚدت ؾٔوف روح ُيّـ جٔش مًٚويٜ ب

 افىٚظٜ وإَٓٔٚد افتٚم.

إٕؽ تَقى بدون مٚ يَقى بف ظّع: ) يَق  الجٚج بـ خزيّٜ دًٚويٜ: 

ًٚ ٓ يَقفقن إذا أمسُٝ  ويسُتقن إذا ٕىَٝ  وٓ يسوٖفقن  ٕن مًؽ ؿقم

 .( )(  إذا أمرت  ومع ظّع ؿقم يَقفقن إذا ؿٚ   ويسٖفقن إذا شُٝ

صتك  زقٕف  ًٚ وأصحٚب ًٚ هذا ؾٚر  مقضقظل ـبر  ؿٚئد يّتِؽ أتبٚظو

ًٚ دوٚ  ظودوه  ويُوقن وبًوٓؿ  ويٍر مْف آخر ن  بْٔام يسـف بًوٓؿ ضًّ

ٌِّْٔوٜ افتول ٓ ف ًٚ س مـ مقاصِٜ افَتٚ  تقاؿوئي حٚ  ادتبَل مًف متخٚذًٓ 

 ؾوال  وهق ظذ ذفؽ ٓ يًوٚمِٓؿ مًٚمِوٜ ادوٚـر  هق  ظِٔٓٚيُّـ فف ال

ق، وِّٓؿ ظذ مقاصِٜ افَتٚ  بحد افسٔػ  ٓ فوٓ حيافٍْقس  و يسني

  زٚفػ مبٚدئف اإلشالمٜٔ افتل تربك ظِٔٓٚ. ذفؽ إٓ ٕن

وٕقاهٔوف  ِص فف أمورًا  أواموره جمٚبوٜوٓ يً ًٚ وؿٚئد آخر  يّتِؽ جٔن

                                                 
 ذم بٔٚن مًرؾتف أن ضريؼ افسٔػ هوق موٚ يهوِح َّتوٚذهلؿ:  7يَق  اإلمٚم أمر ادٗمْغ    (1)

ًٚ صوالحُؿ بٍسوٚد  يو ؤػ  وموٚ ـْوٝ متحرك ) وفَد ظِّٝ أّن افذي ُيهِحُؿ هق افسَّ

) ٌٛ َِّط ظُِٔؿ مـ بًدى شِىٌٚن صً ُٔس  .   ٍٕز  وفُـ ش

 .311ص  1مهبٚح افبالؽٜ و مستدرك هنٟ افبالؽٜ و: فِّرجٓٚع  ج 

يهوِحٓؿ  إن مل) أهؾ افًرا  ٓ ُيهِحٓؿ إٓ افسٔػ !! ؾَوٚ :  : إن7ظع  وؿٔؾ فإلمٚم

 . 281ص  1ج فِنٔخ ادٍٔد  اإلرصٚد: إير .  ( إّٓ ؾسٚدي ؾال أصِحٓؿ اهلل

 .216 - 215ص  11مقشقظٜ اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع: فَِرر  ج    (2)
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ويَتوؾ  م أشٚفٔٛ مِتقيٜ  ؾٔنسي افوامئرمسوـف  وهق ظذ ذفؽ يستخد

ؾٚر  ـبٌر بغ  شٔس  ويًٍؾ ـؾ ظّؾ يَربف إػ ـرد حُّف.وجُيْد اجلقا

 مقؿػ آثْغ !!

 :الطأو ّامللل ّاليفْز مً اذتسب

ـؾ إٕسٚن ذم هذا افقجقد يٍْر ويسٖ  ويِّؾ مـ الروب إن ُبع هبٚ  

فِبٔقت وإزهٚ  فألٍٕس  ومٚ َّتٍِف مـ أراموؾ  ًٚ مٚر وخرابافد تسبٕٛهنٚ 

 وأيتٚم.

 هوذه افًٚصوّٜ افُبورة إٕنٚ، ٜ افتل جٚ،ت بًد افٍتقحٚت اإلشالمٔ

وع  ظِٔٓٚ ـٕٚٝ تًتّد  ( ) ( افُقؾٜ)  ـُ ؾجٔنوٓٚ يًتوز بنُؾ مبٚذ وصبف 

اُدحوورك إشووٚس هلووٚ  ويًتووز هووق افَِووٛ وادَدمووٜ وادووٗخرة فِجوؤش 

  افٌزو اخلٚرجل وصده. ،اإلشالمل ذم ظِّٜٔ افٍتقحٚت أو در

                                                 
ج صحرائٓؿ أبًودنؿ  ؾتقحٚنؿ إػ مْٚضؼ واشًٜ خٚرظْدمٚ تقؽؾ ادسِّقن افًرب ذم   (1)

ظـ ظٚصّٜ اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ ادديْٜ ادْقرة: وفذا بٚت اجلٔش ذم حٚجٜ إػ مرـز إمداد 

واهلدف مـ هذه افَٚظودة محٚيوٜ افوبالد   ثٚبٝ وؿٚظدة حربٜٔ تْىِؼ مْٓٚ جٔقش افٍتح

صوحٜ ـذا ظْدمٚ تٌرت  .ادٍتقحٜ  وـذفؽ إمداد أهؾ اددن بٚجلٔقش افالزمٜ لاميتٓٚ

ٚ اجل ًً ؾتٌرت أفقاهنؿ توٚريسٓٚ ومْٚخٓٚ   فتَِْٓؿ بغ خمتِػ ادْٚضؼ افتل مل يٖفٍقاْد تب

وذبِٝ أجسٚمٓؿ: فذا رأى افًرب أن تُوقن ؿقاظود جٔقصوٓؿ ذم مْوٚضؼ صوحراويٜ 

  وفوذا توؿ إٕنوٚ، مديْوٜ تتْٚشٛ وضبًٜٔ مٚ أفٍتف أجسٚمٓؿ مـ جٍٚف وحرارة وؽرهٚ

فٍِتقحوٚت  ًٚ فُِجْود ومْىَِو ٜحمىوخلىوٚب فتُوقن افُقؾٜ بٖمر مـ اخلٍِٜٔ ظّر بوـ ا

  أظرا  وأؿىٚر خمتٍِوٜاإلشالمٜٔ  فذا ؾ٘ن ؽٚفبٜٔ افَبٚئؾ افتل شُْٝ افُقؾٜ ـٕٚٝ مـ 

 غوافتل بٌِٝ بحسٛ بًض اإلحهٚئٔٚت مـ ؿبؾ بًوض ادوٗرخغ إػ ثالثامئوٜ وشوت

 ؿبِٜٔ  وأربًامئٜ رايٜ ُترؾع ذم الروب.



193 

 

اخلالؾوٜ  7اإلموٚم ظوع ِؿ ؾٔٓوٚ حتك إذا مٚ جٚ،ت افٍسة افتل اشت

 فُٚن جٔش افُقؾٜ هق افذي حتّؾ افيَؾ إـز ذم ظِّٜٔ حروبوؾوالُؿ 

 وصٍغ وافْٓروان.  اجلّؾ :افيالث

ؼيـ أفوػ وظدد افَتذ بَِغ مخسوٜ وظو بِغ إمجٚيلؾٍل مًرـٜ اجلّؾ 

  وظؼون أفػ ؿتٔوؾ موـ 7ظع  ؿتٔؾ  مخسٜ آٓف مـ أصحٚب اإلمٚم

ِص موـ ظودد ادهوٚبغ بَىوع وٜ وافزبر  ظدا مٚ ُأحأصحٚب جٔش ضِح

ؼ وإرجؾ وإيدي واإلصٚبٚت إخرى  وافتل بِوغ ظوددهٚ أربًوٜ ظو

 .( )أفػ ُمهٚب

موـ  ًٚ ؼون أفٍوو  مخسوٜ وظوًٚ وذم مًرـٜ صوٍغ ُؿتوؾ شوبًقن أفٍو

  ( )موـ أصوحٚب مًٚويوٜ ًٚ   ومخسٜ وأربًقن أف7ٍظع  أصحٚب اإلمٚم

 .( )َد ُؿتؾ ؾٔٓٚ ؿرابٜ أربًٜ آٓفوأمٚ مًرـٜ افْٓروان ؾ

ظذ اإلؿِٔؿ افًراؿل ذم افَتٚ   7ظع د اإلمٚم ؿد يَق  ؿٚئؾ إن اظتام

 . ُقؾٜ وافبكة  ٓ افُقؾٜ بٚفذاتأمجع  مـ اف

ًٕؿ افبكة وحدهٚ ؿٚدرة ظذ أن دمْد أـير موـ شوتغ أفوػ  َٕق :و

مهٚ  و كةوُقؾٜ وافبافو مَٚتؾ ظذ أؿؾ تَدير  فُـ افَتذ مـ ـال ادديْتغ 

                                                 
 إحهٚئٜٔ ظدد افَتذ ظْد ادٗرخغ  ؾبًوٓؿ ذـر أن ظدد افَتذ هْٚفؽ اختالف بسٔط ذم   (1)

 أؿؾ مـ مخسٜ وظؼيـ أفػ. آخر بًض ذـر ن أفػ  وقاإلمجٚيل ثالث

 .419  واجلّؾ: فٍِّٔد ص 261ص  2إير مروج افذهٛ ج 

 .52ص  1ج فًِٚمع   وظع واخلقارج: 394 - 393ص  2مروج افذهٛ: ج    (2)

ًٚ هْٚف   (3)   .نٓقر فدى ادٗرخغادؽ اختالف ذم إحهٚئٔٚت افَتذ  فُـ اظتّدٕٚ أيو

 ومٚ بًدهٚ. 195ص  1ج  فًِٚمع  إير ظع واخلقارج 
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ؾوال ؾوٚر  بوغ ؿتالهوٚ  ؾُالمهوٚ   7ظع ؿتذ مـ جٕٚٛ ظسُر اإلمٚم 

 .ذم حربف ضد مًٚويٜ 7ظع اإلمٚم  ظِٔٓٚافًود افتل ـٚن يًتّد 

هذا افًدد ادٓق  مـ افَوتذ واجلرحوك وافوذي صوٚرف ظوذ ثامٕٔوٜ 

  أفػ ؿتٔؾ وجريح ذم حروٍب ثالث ؾَط  ؾُٔػ بْوٚ فوق ظودٕٚ إػغوشت

افقرا، وأمتّْٚ ظد وإحهٚ، مٚ ُؿتؾ مْٓؿ أيٚم افٍتقحٚت اإلشوالمٜٔ مورورًا 

ٛ افبٚحووٞ بٚفووذهق  ُٔيهوو مٓووقًٓ  اً روب فقجوودٕٚ ظووددبَووتذ هووذه الوو

 وآشتٌراب مـ حتّؾ مديْتغ هلذا افًدد مـ افَتذ واجلرحك.

هذا إمر ُيًد مـ أهؿ إشبٚب افتل بيٝ ذم أهٚيل افُقؾٜ  بٚفتٖـٔد أن

أهيٚ افُْٚس إُٕف  ): 7ظع يَق  اإلمٚم  بكة افسٖم وادِؾ مـ الروب.واف

ُّٛ حتك هنُتُُؿ الرُب   .( )( .. مل يز  أمري مًُؿ ظذ مٚ أح

دٚ رجع مـ مًرـوٜ  7 ًٚ ظِٔن اإلمٚم أويذـر افىزي وابـ افهبٚغ: 

صٍغ مّر ببٔقت افيقريغ ؾسّع افبُٚ، ظذ ؿتالهؿ ذم تِؽ الرب  ثؿ مرَّ 

ًٚ   ٌرهؿ: ؾُذفؽب وأخوزوه:  ؾِام وصؾ إػ افنبٚمٔغ شّع ميؾ ذفؽ أيوو

 .( )إٔف ؿد ُؿتؾ مـ افنبٚمٔغ مٚئٜ وثامٕقن  ؾِٔس مـ دار إٓ وؾٔٓٚ بُٚ،

بٚفىبع هذا افًدد افُبر مـ افَتذ يقرث افُير موـ افسوِبٔٚت ظوذ 

يتوٚم خمتِػ افهًد  افسٔٚشؤٜ مْٓوٚ وادٚديوٜ وآجتامظٔوٜ  موـ ـيورة إ

وإرامؾ  وتالر بًض افبٔقتٚت افتل ُؿتؾ أهِٓٚ  ـام ُتسوبٛ حٚفوٜ موـ 

 افُره وافسٖم وادِؾ مـ الروب  ومٚ يْتٟ مْٓٚ مـ افدمٚر.

                                                 
 .218هنٟ افبالؽٜ: خىبٜ رؿؿ    (1)

 .83  وافٍهق  ادّٜٓ: ص 45ص  4ج  إير تٚريخ افىزي:   (2)
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هذه الٚفٜ مـ افسٖم وادِؾ وافٍْوقر موـ الوروب أصوٚبٝ جؤش 

افُقؾٜ وبٔقتٚنٚ بنُؾ رهٔٛ  حتك أصبح الؾ بٔد أـيريتٓٚ يًتّود ظوذ 

 أمريـ:

أن يًتزفقا الرب  ويرجًقا إػ شٚفػ مًٔنتٓؿ  ؾال  األمر األول:ـ 

ًٚ  وهذه افٍئٜ ـٕٚٝ  ًٚ وٓ شِب ٌٚفبٜٔ افًيّك افيدخِقا ذم هذا إمر  ٓ إجيٚب

  وهذا مٚ جًؾ اإلمٚم ُيُير مًوٚتبتٓؿ وتؤٖٕبٓؿ 7ظع  مـ جٔش اإلمٚم

 ظذ هذا افرـقن إػ اخلذٓن وظدم مْٚسنؿ فف.

 ( مًٚويٜ بوـ أيب شؤٍٚن)  خرأن يِجقا إػ افىرف أ وين:األمر الثـ 

افذي ـٚن يرمل بنبُٜ صؤده فُوؾ موـ أصوٚبف ادِوؾ وافسوٖم موـ هوذه 

 الرب  أو ضٚمع فألمقا .

ـ أيب بوبْٔام ذم اجلٕٚٛ إخر ٕجد أن افًدد افذي ُؿتوؾ موع مًٚويوٜ  

ُؿتوؾ ذم  شٍٔٚن بهٍغ ظدد ـبر ٓ صؽ ذم ذفؽ  فُـ يتبَك أن هذا افًدد

بًّٚرك  مـ اإلهنٚك وادِؾ  ومل ُيبتَؾ  نِ مًرـٜ واحدة  وأن هذا اجلٔش مل ُيًٚ

 ًٚ شٚبَٜ ـيرة  بؾ أؿل مٚ أصٚب هذا اجلٔش هق الزن ظذ ؿتاله  متّسُ

وٕستىٔع أن ًٕرف مدى اشتًداد جؤش افنوٚم فِحورب  فِيٖر مـ ظدوه.

 7ظوع أراد اإلمٚم حغ افُبر  ؿتالهؿ ظدد مـ رؽؿ ٚفبواشتًدادهؿ فف 

اشتئْٚف الرب مع مًٚويٜ ؿبٔؾ إدٓع ؾتْٜ اخلقارج خرج جؤش افنوٚم 

وظسوُروا ظوذ منوٚرف صوٍغ مْتيوريـ  7ظع  بٖمجًف دالؿٚة اإلمٚم

وصق  جٔش اإلمٚم  بٔوْام جؤش اإلموٚم أخوذ بٚفتسوِؾ واهلوروب موـ 

ًٚ إػ افُقؾٜ  ومل يتبؼ مًف إٓ رجٚ   ًٚ ؾنٔئ  خٚصتف.مـ ادقاجٜٓ صٔئ
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 .اجلزري إثر ابـ حمّد بـ افديـ ظز :التوريخ   الؽومل .64

 .ؿىٛ شٔد :وصخصقوت كتى .65

 .صحٔحل أيقب :والرسقي الؽذب .66

 .يًَقب غحس أمحد :وادلشوة الثورة كربالء، .67

 بوـ ادتَول ظع افديـ ظال، :واألفعول األقوال شـن   العامل كـزل .68

 .اهلْدي افديـ حسٚم

 بُور أيب بوـ ظوع افوديـ ٕوقر الٚؾظ :الػوائد ومـبع الزوائد جمؿع .69

 .اهلٔيّل

 .ادرٕدي السـ أبق افنٔخ :البحرين ومؾتؼى الـورين جمؿع .71

 .محز بـ شًٔد بـ أمحد بـ ظع حمّد ايب :ادحذ .71

 ظوع السـ أبق :ضولى أيب بن عيل احلسن أيب شقدكو شرة، ادرته .72

 .افْدوي السْل

 .ادسًقدي السـ أبق :اجلوهر ومعودن الذهى مروج .73

 حسوـ :الصـقوغي مشـؽوة   البالغي مصبوح البالغي، هنٍ مستدرك .74

 .افىبٚضبٚئل ادرجٓٚع

 .افهًْٚئل مهٚم بـ ظبدافرزا  بُر أيب الٚؾظ :ادصـف .75

 .افًسُري مرتٙ افسٔد :اددرشتني عوملم .76

 .افبٌدادي الّقي يٚؿقت افديـ صٓٚب افنٔخ :البؾدان معجم .77

 .افىزاع أمحد بـ شِٔامن افَٚشؿ أيب الٚؾظ :الؽبر ادعجم .78

 .افبَٔٓل افْٔسٚبقري السغ بـ أمحد :واآلثور السـن معرفي .79

 بوـ ّودحم ظبوداهلل أيب افوديـ منور اإلموٚم :ضولـى أيب آل مـوقى .81

 .ادٚزٕدراع صٓرآصقب



212 

 

 حمّود :والتوبعني الصحوبي توريخ من ادذيل ذيل كتوب من ادـتخى .81

 .افىزي جرير بـ
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