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 تَديؿ:

 افرحٔؿ افرْحـ اهلل بسؿ

د وشٔدٕٚ ٕبْٔٚ ظذ اهلل وصذَّ  افًٚدغ، ربِّ  هلل احلّد َّّ  حم

 .أمجًغ أظدائٓؿ ظذ اهلل وفًْٜ افىٚهريـ، افىٔبغ وآفف

 بٚإلمٚم االظتَٚد هق افًَٔدة مٍٚصؾ ُمٓامت مـ أنَّ  صؽَّ  ال

ٜ ادٓدي  مـ يّثِف دٚ ظِٔف، اهلل صِقات احلسـ بـ احلجَّ

 ظـ ادسٗول ادًهقم اإلمٚم بقجقد اإلٕسٚن ظَٔدة ذم تُٚمؾ

ـِ   .ادٗمْغ ورظٚيٜ افدي

ضٝ وؿد  افنبف، مـ افُثر كـإف افًَٔدة هذه تًرَّ

 ؾُٚن واخلٚرج، افداخؾ مـ وافتسٚؤالت، واالظساضٚت،
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ى أنْ  ِامء تهدَّ ًُ  ظـ وافدؾٚع ظْٓٚ، فإلجٚبٜ وافبٚحثقن اف

 ويدحض إيامٕف، ظذ ادٗمـ ُيثبِّٝ بام حََٔتٓٚ بٔٚن أو افًَٔدة،

ٜ  . ادخٚفػ ُحجَّ

 بٚفبٔٚن افًَٔدة ذم افبحٞ هق ،افبحٞ ُمٓامت ومـ

 مـ ؾُؿ اإلصُٚل، أصؾ فٔزول افدفٔؾ، وؾؼ افقاضح

 .افٍُرة أصؾ وضقح ظدم شببف ـٚن إصُٚلٍ 

ى ُهْٚ ومـ  مٜ شامحٜ تهدَّ  ُُنٚد افنٔخ افٍٚضؾ افًَّلَّ

َّٔٚض ه افٍ  مٍٚصؾ مـ ُمٓؿ مٍهؾٍ  بٔٚن إػ تًٚػ اهلل أظزَّ

ٜ، افًَٔدة  افَٚرئ ُيْٚشٛ إجيٚزٍ  مع وأجٚد ؾٖحسـ ادٓدويَّ

 .تىقيؾ بَّل افسبٔؾ ُيرس مع احلؼ ظـ افبٚحٞ
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 ظذ ُخىٚه وشدد ادزيد، إػ ادٗفِّػ صٔخْٚ تًٚػ اهلل وؾَّؼ 

 .احلؼ ٕكة ضريؼ

 

                                                                      األذف افْجػ     

 

 

 

 

 

                                     حٔدر افقـٔؾ                                                                     

ال 19  ه1443ٟصقَّ
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ِّ
 املقد
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 افرحٔؿ افرْحـ هلل بسؿ

 أذف ظذ وافسَّلم وافهَّلة افًٚدغ، ربِّ  هلل احلّد

د، افَٚشؿ أيب وادرشِغ األٕبٔٚء َّّ َّٔام افىَّٚهريـ، آفف وظذ حُم  ش

 أمجًغ أظدائٓؿ ظذ افدائؿ وافًِـ األرضغ، ذم اهلل خٍِٜٔ

 .افديـ يقم ؿٔٚم إػ

 : وبًد

 افبحقث أهؿِّ  مـ ادٓدوي افنٖن ذم افبحٞ أنَّ  خيٍك ال

ًٚ  افسَّلم ظِٔف وب٘مٚمتف بف االظتَٚد ُيًد   حٔٞ افًَديٜ،  ضامٕ

 ظْٓؿ افؼيػ اخلز فتيٚؾر وذفؽ اجلٚهِٜٔ، ظذ ادقِت  مـ

ٌٜ  ؾّٔتتف إمٚم ظِٔف وفٔس مٚت مـ بٖنَّ  افسَّلم ظِٔٓؿ  مٔت

 .جٚهِٜٔ
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َّٔ  افُِْٔل األؿدم صٔخْٚ رواه مٚ: ذفؽ مـ  ثراه اهلل ٛض

 ظِٔف اهلل ظبد أبق ابتدإٔٚ: ؿٚل يسٚر بـ افٍؤؾ ظـ بسْده

ًٚ  افسَّلم  مـ: وآفف ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل رشقل ؿٚل: وؿٚل يقم

ٌٜ  ؾّٔتتف إمٚم ظِٔف وفٔس مٚت ُٝ . جٚهِٜٔ مٔت  ذفؽ ؿٚل: ؾَِ

ُٝ . ؿٚل ؿد واهلل إي: ؾَٚل وآفف؟ ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل رشقل : ؿِ

ٌٜ  ؾّٔتتف إمٚم فف وفٔس مٚت مـ ؾُؾ   : ؿٚل! جٚهِٜٔ؟ مٔت

 .(1)ًٕؿ

  ظْٓٚ افسٗال يُثر افتل ادٓدويٜ ادسٚئؾ مجِٜ مـ إنَّ  ُثؿَّ 

 افْٚس، ظـ واشتتٚره ؽٔبتف حٚل ذم وافٍٚئدة افٍْع وجف هل

ُٝ  وفذفؽ  ـجقاٍب  ادتقاضًٜ افهٍحٚت هذه بُتٚبٜ ذظ

                                                           
 .األضقاء دار ،438ص1ج افُٚذم أصقل ـ1
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 إيهٚل ذم شٚهؿ ممـ ُٕقن أنْ  ظسك ادثٚر، افتسٚؤل هذا ظذ

ٜ ادٓدويٜ افثَٚؾٜ ََّ  .أهِٓٚ إػ احل

 افهٍحٚت هذه ذم اددار أنَّ اإلصٚرة إػ و افتْقيف وجيدر بْٚ

     ظَّلؿٜ وال ؾَط، مٚملاإل افساث ذم ورد مٚ خهقص هق

ْٛ يُ  مل قه إذ بٌرهؿ، فف  مـ اخلهؿ ثرهيُ  مٚ ظذ ـجقاٍب  ُت

ٍٜ  فبٔٚن تٛـُ  بؾ افنبِٓٚت،و افتنُُٔٚت  ادسٚئؾ مـ مسٖف

َِّؼ افتل ادًرؾٜٔ  ظِٔف. اهلل صِقات افزمٚن ب٘مٚم تتً

 والدة ذم افَُّلم ظِْٔٚ ُُتتِّؿ افبحٞ هذا ذم ْٓجٜٔاد إنَّ  ثؿَّ 

الً، اإلمٚم ًٚ، ؽٔبتف وذم أوَّ  وجف ظـ افسٗال يتَّجف وبذفؽ ثٕٚٔ

 . ، ـام ال خيٍكافٌٔبٜ زمـ ذم إفٔف احلٚجٜ



- 08 - 
 

 ؾهقلٍ  ذـرِ  ذم افبحٞ يْتيؿ شقف األشٚس، هذا وظذ

ٍٜ  ٕتِقهٚ ثَّلثٜ، دقالٕٚ  ش ادبٚرك افٍرج » دظٚء حقل بخٚمت

 هلل واحلّد ،ظِٔف افسَّلم إْن صٚء اهلل تًٚػ افزمٚن صٚحٛ

الً   .وآخراً  أوَّ

 

 

 

 

 

 

 

َّٔٚض  افنٔخ ُُنٚد افٍ

 ه1443ٟافْجػ األذف 
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ل
َّ
 الفصل األو

 ×والدة اإلمام املهدي    
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  :ٓٔدمت

  ادٓدي:ٚإلمٚم افبنٚرة بذم 

 األظيؿ افْبل أنَّ  افؼيٍٜ األخبٚر الحظ دـ افقاضح مـ

وا ؿد افسَّلم ظِٔٓؿ بٔتف أهؾ وـذفؽ وآفف، ظِٔف اهلل صذَّ   بؼَّ

 ادبٚرـٜ، والدتف ؿبؾ افسَّلم ظِٔف ادٓدي بٚإلمٚم وأخزوا

 طِامً  مُتأل أنْ  بًد وظدالً  ؿسىًٚ  األرض يّأل افذي هق وإٔف

 مْٓٚ:، وجقراً 

 مقالٕٚ ظـ بسْده ثراه ضٚب افهدوق صٔخْٚ مٚ رواه ـ1

 صذَّ  اهلل رشقل ظـ افسَّلم، ظِٔٓؿ آبٚئف ظـ افرضٚ، اإلمٚم

 فِحؼ ؿٚئؿٌ  يَقم حتَّك افسٚظٜ تَقم ال: ؿٚل إٔف وآفف ظِٔف اهلل

 ومـ ٕجٚ تبًف ومـ فف، وجؾَّ  ظزَّ  اهلل يٖذن حغ وذفؽ مْٚ،
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َِّػ  ؾٕ٘ف افثِٟ، ظذ وفق ؾٖتقه اهلل، ظبٚد اهلل اهلل هِؽ، ظْف خت

 . (1)وخٍِٔتل وجؾَّ  ظزَّ  اهلل خٍِٜٔ

 افْبل ؿٚل: ؿٚل إٔف افسَّلم ظِٔف ظعي  ظـ أيوًٚ  مٚ رواهو ـ2

 وفد مـ رجٌؾ  يَقم حتَّك افدٕٔٚ تذهٛ ال: وآفف ظِٔف اهلل صذَّ 

 . (2)وجقراً  طِامً  ُمِئٝ ـام ظدالً  يّألهٚ احلسغ

 بـ جٚبر ظـ ادتَّهؾ بسْده ثراه ضٚب أيوًٚ  مٚ رواهو ـ3

: وآفف ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل األٕهٚري اهلل ظبد

  افْٚس أصبف ـْٔتل، وـْٔتف اشّل اشّف وفدي، مـ ادٓدي

ًٚ، َخًَِٚ  يب        األمؿ، ؾٔٓٚ توؾ   وحرة ؽٔبٜ بف تُقن وُخَِ

                                                           
 .افريض افؼيػ ،65ص 2ج افرضٚ أخبٚر ظٔقن ـ1

 .افريض افؼيػ ،71ص2ج افرضٚ أخبٚر ظٔقن ـ2
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ًٚ، ظدالً  يّألهٚ افثٚؿٛ، ـٚفنٓٚب يَبؾ ثؿَّ   مِئٝ ـام وؿسى

 .(1)وطِامً  جقراً 

 افسَّلم ظِٔف جًٍر أيب مقالٕٚ ظـ بسْده أيوًٚ  رواهمٚ و ـ4

 أدرك دـ قبكضُ : وآفف ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل إٔف

 ويتقػَّ  ،ؿٔٚمف ؿبؾ ؽٔبتف ذم بف يٖتؿ   وهق بٔتل أهؾ ؿٚئؿ

 ،مقدَّيت وذوي رؾَٚئل مـ ذفؽ أظداَءه، يًٚديو أوفَٔٚءه،

 .(2)افَٔٚمٜ يقم ظعَّ  تلأمَّ  وأـرم

 أيب ظـ بسْده ثراه ضٚب افىقد صٔخ افىٚئٍٜ وروى ـ5

 وآفف ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل رشقل مرض: ؿٚل األٕهٚري أيقب

                                                           
سٜ ،271ص1ج افديـ  ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ

سٜ ،271ص1ج  افديـ ـامل ـ2  .األظِّل مٗشَّ
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 ًٜ  صذَّ  ؿٚل أنْ  إػ...  تًقده افسَّلم ظِٔٓٚ ؾٚضّٜ ؾٖتتف ،مرض

َّٕٚ: وآفف ظِٔف اهلل  ؿبِْٚ أحدٌ  يًىٓٚ مل شبًًٚ  أظىْٔٚ بٔٝ أهؾ إ

 أبقك، وهق األٕبٔٚء أؾوؾ ٕبْٔٚ بًدٕٚ، أحدٌ  يًىٚهٚ وال

 أؾوؾ وصٓٔدٕٚ بًِؽ، وهق األوصٔٚء أؾوؾ ووصْٔٚ

ؽ، وهق افنٓداء  ّ ـْ  وِمْٚ ظ  هبام يىر جْٚحغ فف اهلل جًؾ َم

ؽ، ابـ وهق ادَّلئُٜ مع ِّّ ٜ هذه شبىٚ وِمْٚ ظ . ابْٚك ومهٚ األمَّ

ٜ هلذه البدَّ  بٔده ٍٕز وافذي  مـ ـ واهلل ـ وهق مٓدي مـ األمَّ

 . (1)وفدك

 رشقل ظـ ،اخلدري شًٔد أيب ظـ بسْده أيوًٚ  روىو ـ6

 ظزَّ  اهلل يبًٞ ثؿَّ : حديٞ ذم ؿٚل إٔف وآفف ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل

                                                           
 .افَربك  ذوي  مْنقرات ،113ص  األمٚيل ـ1
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 مألهٚ ـام ظدالً  األرض ؾّٔأل ظسيت، ومـ مْل رجَّلً  وجؾَّ 

 وحيثق ـبدهٚ، أؾَّلذ األرض فف وخترج جقرًا، ؿبِف ـٚن مـ

 .(1)اً ظدَّ  هيًد   وال حثقاً  ادٚل

 ادٓدي اإلمٚم ذم افبنٚرة ذم افقاردة ؾٚألخبٚر ـٚن، وـٔػ

 تذـر أنْ  مـ أـثر وهل افتقاتر، دَّ ـح دمٚوزت ؿد افسَّلم ظِٔف

 .ادختك هذا ذم

 والدة اإلمٚم ادٓدي:

ظِٔف  افزمٚن صٚحٛ إمٚمْٚ بقالدة ضرؿْٚ مـ افْص   تقاتر

 فِٓجرة ش 255 »افسَّلم ذم افْهػ مـ صٓر صًبٚن مـ ظٚم 

                                                           
 .افَربك ذوي مْنقرات ،393ص األمٚيل ـ1
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شٜ، ك ادبٚرـٜ، ذم مديْٜ شٚمراء ادَدَّ   بذـر ٕتزَّ
ٍ
تِؽ  مـ رء

 األخبٚر:

 أيب ظـ مًتز بسْدٍ  ثراه ضٚب افُِْٔل صٔخْٚ روى ـ1

ُٝ : ؿٚل اجلًٍري هٚصؿ د أليب ؿِ َّّ  جَّلفتؽ: افسَّلم ظِٔف حم

ُٝ . شؾ: ؾَٚل أشٖفؽ؟ أنْ  يل ؾتٖذن مسٖفتؽ، مـ متًْْل : ؿِ

ُٝ  ًٕؿ،: ؾَٚل وفد؟ فؽ هؾ شٔدي يٚ  بؽ حدث ؾ٘نْ : ؾَِ

 . (1)بٚدديْٜ: ؾَٚل ظْف؟ أشٖل ؾٖيـ حدث

 أْحد ظـ مًتز بسْدٍ  ثراه ضٚب افهدوق صٔخْٚ وروى ـ2

ُٝ : ؿٚل األصًري شًد بـ إشحٚق بـ د أيب ظذ دخِ َّّ  حم

 اخلِػ ظـ أشٖفف أنْ  ُأريد وإٔٚ افسَّلم ظِٔٓام ظع بـ احلسـ

                                                           
 .األضقاء دار ،389ص1ج افُٚذم أصقل ـ1
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ًٚ  يل ؾَٚل بًده،[ مـ]  تبٚرك اهلل إنَّ  إشحٚق بـ أْحد يٚ: مبتدئ

 ٔٓٚخيِ وال افسَّلم ظِٔف آدم خِؼ مْذ األرض خيؾ مل وتًٚػ

 ظـ افبَّلء يدؾع بف خَِف، ظذ هلل ُحجٜ مـ افسٚظٜ تَقم أنْ  إػ

 األرض، برـٚت خيرج وبف افٌٔٞ، ُيْزل وبف األرض، أهؾ

ُٝ : ؿٚل  بًدك؟ واخلٍِٜٔ اإلمٚم ؾّـ اهلل رشقل ابـ يٚ: فف ؾَِ

 وظذ خرج ثؿَّ  افبٔٝ، ؾدخؾ مرسظًٚ  افسَّلم ظِٔف ؾْٓض

 افثَّلث أبْٚء مـ افبدر فِٜٔ افَّر وجٓف ـٖنَّ  ُؽَّلمٌ  ظٚتَف

         اهلل ظذ ـرامتؽ فقال إشحٚق بـ أْحد يٚ: ؾَٚل شْغ،

ُٝ  مٚ ُحججف وظذ وجؾَّ  ظزَّ     إٕف هذا، ابْل ظِٔؽ ظرض

 بـ أْحد ؾَٚل...  وـْٔف وآفف ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل رشقل شّل

ُٝ : إشحٚق  إفٔٓٚ يىّئـ ظَّلمٜ مـ ؾٓؾ مقالي يٚ: فف ؾَِ
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ٌَُّلم ؾْىؼ ؿِبل؟ : ؾَٚل ؾهٔح ظريب بِسٚنٍ  (1)افسَّلم ظِٔف اف

 بًد أثراً  تىِٛ ؾَّل أظدائف، مـ وادْتَؿ أرضف، ذم اهلل بَٜٔ إٔٚ

ُٝ : إشحٚق بـ أْحد ؾَٚل. إشحٚق بـ أْحد يٚ  ظغ  ؾخرج

 . (2)ؾرحًٚ  مرسوراً 

از صٔخْٚ وروى ـ3 ل اخلزَّ ِّّ  أْحد ظـ بسْده ثراه ضٚب افَ

ُٝ : ؿٚل شًد بـ إشحٚق بـ د أبٚ شًّ َّّ  ظع بـ احلسـ حم

 مـ خيرجْل مل افذي هلل احلّد: يَقل افسَّلم ظِٔٓام افًسُري

 اهلل برشقل افْٚس أصبف بًدي، مـ اخلِػ أراين حتَّك افدٕٔٚ

َِّؿ وآفف ظِٔف اهلل صذَّ  ًٚ، َخًَِٚ  وش  تبٚرك اهلل حيٍيف وُخَِ

                                                           
ظٔسك بـ مريؿ ظِٔٓام افسَّلم  ٕبٔف إٔىؼ اهلل تًٚػ ؾَدال ؽرابٜ ذم ذفؽ، أؿقل:  ـ1

.ًٚ  وهق ذم ادٓد صبٔ

سٜ ،357ص1ج افديـ ـامل ـ2  .األظِّل  مٗشَّ
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 ـام وظدالً  ؿسىًٚ  األرض ؾّٔأل وييٓره ؽٔبتف، ذم وتًٚػ

 . (1)وطِامً  جقراً  ُمِئٝ

 بـ أْحد ظـ بسْده ثراه ضٚب ادٍٔد صٔخْٚ وروى ـ4

 بًد افسَّلم ظِٔف رأيتف: ؿٚل إٔف أبٔف ظـ إدريس، بـ إبراهٔؿ

د أيب ميض َّّ ُٝ  أيٍع، حغ حم  . (2)ورأشف يده وؿبَِّ

 اهلل ظبد ظـ بسْده ثراه ضٚب افىقد صٔخْٚ وروى ـ5

ُٝ : ؿٚل إٔف احِلّري، جًٍر بـ د شٖف َّّ  اهلل ريض ظثامن بـ حم

ُٝ  ظْف َٝ : فف ؾَِ  وآخر ًٕؿ،: ؾَٚل األمر؟ هذا صٚحٛ رأي

 مٚ يل إجز افِٓؿ: يَقل وهق احلرام اهلل بٔٝ ظْد بف ظٓدي

                                                           
 .مٚ دفٔؾ  مْنقرات ،413ص األثر  ـٍٚيٜ ـ1

سٜ ،353ص2ج  اإلرصٚد ـ2  .افبٔٝ آل  مٗشَّ



- 31 - 
 

د ؿٚل. وظدتْل َّّ  صِقات ورأيتف: ظْف اهلل ريض ظثامن بـ حم

ِِّ  ظِٔف اهلل  افِٓؿ: يَقل وهق ادستجٚر لـؾ افًُبٜ بٖشتٚر ًَٚ متً

 . (1)أظدائؽ مـ يل إتَؿ

َّٔٛ اهلل ثراه أيوًٚ  وروى ـ6  افٍوؾ أيب ظـ بسْده ض

ُٝ : ؿٚل افًِقي احلسـ بـ احلسغ د أيب ظذ دخِ َّّ  ظِٔف حم

 ظِٔف افزمٚن صٚحٛ بسٔدٕٚ ؾْٖٓتف رأى، مـ برس افسَّلم

 .(2)وفد دٚ افسَّلم

 ؿٚل: ٚباخلنَّ  ابـ ـ وروى صٔخْٚ اإلربع ضٚب ثراه ظـ7

 ِٔف افسَّلمظ افرضٚ ظـ أيب ثْٚحدَّ  ،مقشك بـ صدؿٜ ثْٚحدَّ 

                                                           
 .افٍجر مْنقرات ،155ص فِىقد افٌٔبٜ ـ1

 .افٍجر مْنقرات ،143ص فِىقد افٌٔبٜ ـ2
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َّّ  أيب وفد مـ افهٚفح اخلِػ :ؿٚل  وهق ظع بـ احلسـ دحم

 .(1)ادٓدي وهق افزمٚن صٚحٛ

ر اهلل مرؿده صٔخْٚ افْقريـ وروى 8 َّّ  ظـ ٕقَّ     بـ دحم

ُٝ : ؿٚل ٚراجلبَّ  ظبد    : افسَّلم ظِٔف ظع بـ احلسـ فسٔدي ؿِ

ٛ   ؾداك اهلل جًِْل اهلل رشقل بـا يٚ  مٚماإل َمـ ظِؿأ أنْ  ُاح

 مٚماإل نَّ إ: افسَّلم ظِٔف ؿٚل بًدك؟ مـ ظبٚده ظذ اهلل ٜجَّ وُح 

    اهلل صذَّ  فوـْٔ اهلل رشقل شّل ،ابْل بًدي مـ ٜواحلجَّ 

َِّ  وآفف ظِٔف . خٍِٚئف وآخر اهلل، جُٟح  خٚتؿ هق افذي ؿ،وش

ُٝ : ؿٚل  ابـ ابْٜ مـ: ؿٚل اهلل؟ رشقل بـ يٚ هق ديتقفَّ  ـمم: ؾَِ

                                                           
 ، ُتَٔؼ: ظع افٍٚضع.199ص 4ـنػ افٌّٜ ج ـ1



- 32 - 
 

 ؽٔبٜ افْٚس ظـ ؾٌٔٔٛ شٔقفد فإٔ الَّ إ افروم، مِؽ ؿٔك

 .(1)ضقيِٜ

ٜ افُثرة األخبٚر مـ ؽرهٚ إػ  ادبٚرـٜ، والدتف ظذ افدافَّ

 .ادتتبع ظذ خيٍك ال ـام

 

 

 

 

                                                           
 .، مْنقرات افرض387ٚص افْجؿ افثٚؿٛ ـ1
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 الفصل الثاني

 ×غيبت اإلمام املهدي   

 



- 34 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 
 

يًتَد هبٚ أتبٚع أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ  افتل ادسٚئؾ مجِٜ مـ

 مسٖفٜظِٔف افسَّلم ـ هل  دة اإلمٚم ادٓديـ بًد والافسَّلم 

ٜ أهؾ  ؽٔبتف َّّ ًٚ فألخبٚر افُثرة افقاردة ظـ أئ ظِٔف افسَّلم، تبً

 :ٓٚمْ ،افبٔٝ ظِٔٓؿ افسَّلم

َّٔٛ اهلل ثراه افُِْٔل صٔخْٚ رواه مٚ ـ1 َّّ  ظـ بسْده  ض  دحم

ُٝ : ؿٚل سِؿمُ  بـ  إنْ : يَقل افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أبٚ شًّ

 .(1)ُْروهٚتُ  ؾَّل ؽٔبٜ مراأل هذا صٚحٛ ظـ بٌُِؿ

 أظغ بـ ادِؽ ظبد ظـ بسْده افًْامين صٔخْٚ رواه ومٚ ـ2

ُٝ : ؿٚل  ظِٔف فَِٚئؿ إنَّ : يَقل افسَّلم ظِٔف جًٍر أبٚ شًّ

                                                           
 .األضقاء دار ،399ص1ج افُٚذم أصقل ـ1
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ًٜ  افسَّلم ُٝ  يَقم، أنْ  ؿبؾ ؽٔب  بٔده وأومٖ ـ خيٚف: ؿٚل ومل؟: ؿِ

 .(1)افَتؾ :يًْل ـ بىْف إػ

ُٝ : ؿٚل زرارة، ظـ بسْده أيوًٚ  رواه ومٚ ـ3  ظبد أبٚ شًّ

ًٜ  افسَّلم ظِٔف فَِٚئؿ إنَّ : يَقل افسَّلم ظِٔف جًٍراً  اهلل  ؽٔب

ُٝ  يَقم، أنْ  ؿبؾ  إػ بٔده وأومٖ ـ خيٚف إٕف: ؿٚل ذفؽ؟ ومل: ؿِ

 .(2)افَتؾ :يًْل ـ بىْف

اخلقف ادنٚر إفٔف ذم هذه األخبٚر هق اخلقف  أؿقل: إنَّ 

ـام ذم خقف ٕبل اهلل مقشك ظِٔف افسَّلم  ،ظذ ادؼوع اإلهلل

َْٖصَبَح ﴿ف: ادحُل ذم ـتٚب اهلل تًٚػ، وٕه   ِٜ ادْ  ذِم  َؾ  ًٚ َخِٚئٍ ِديَْ

                                                           
 ، ٕؼ آشٕٔٚٚ.182( ص11افٌٔبٜ ) افبٚب  ـ1

 ، ٕؼ آشٕٔٚٚ.183( ص 11افبٚب  ـ افٌٔبٜ )2
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 ُٛ ؿَّ هُ  افَِّذي َؾَِ٘ذا َيَسَ ُخفُ  بِٚأْلَْمسِ  اْشَتَْْكَ  ُمقَشك َففُ  َؿَٚل  َيْسَتْكِ

ََّٕؽ  ِقي   إِ ٌَ َِامَّ  . ُمبِغٌ  َف  هَلاَُم  َظُدو   ُهقَ  بِٚفَِّذي َيْبِىَش  َأنْ  َأَرادَ  َأنْ  َؾ

ِْل َأنْ  َأُتِريدُ  ُمقَشك َيٚ َؿَٚل  َِ ُت َْ اَم  َت َٝ  ـَ ِْ س َؿَت ٍْ  ُتِريدُ  إِنْ  بِٚأْلَْمسِ  ًٚ َٕ

قنَ  َأنْ  إاِلَّ  ُُ قنَ  َأنْ  ُتِريدُ  َوَمٚ اأْلَْرضِ  ذِم  اً َجبَّٚر َت ُُ ـَ  َت  ِم

ـْ  َرُجٌؾ  َوَجٚءَ  . ْهِِِحغَ ادْ  ِٜ ادْ  َأْؿَل  ِم ك ِديَْ ًَ  ُمقَشك َيٚ َؿَٚل  َيْس

ْٖمَتُِرونَ  أَلَ ادْ  إِنَّ  ُِقكَ  بَِؽ  َي ُت َْ َٔ
ـَ  َفَؽ  إِينِّ  َؾْٚخُرْج  فِ ِصِحغَ  ِم  . افَّْٚ

ٚ َؾَخَرَج  َٓ ُٛ  ًٚ َخِٚئٍ ِمْْ ؿَّ ِْل َربِّ  َؿَٚل  َيَسَ ـَ  َٕجِّ ْقمِ  ِم ََ  اْف

  .(1)﴾افيَّٚدِِغَ 

َِّ  ال ؿٚل صٔخْٚ افىقد ضٚب ثراه:  إالَّ  طٓقره مـ متْع ٜظ

 فف شٚغ دٚ ذفؽ ؽر ـٚن فق ألٕف افَتؾ، مـ ٍٕسف ظذ خقؾف

                                                           
 .21ـ  18ـ افَرآن افُريؿ، شقرة افَهص: 1
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َّّ  وـٚن االشتتٚر، َّّ األ مْٚزل ؾ٘نَّ  ذى،واأل ادنٚق ؾيتح  ٜئ

ّ   تًيؿ إٕام افسَّلم ظِٔٓؿ ٕبٔٚءاأل وـذفؽ  ادنٚق ِٓؿفتح

 .(1)تًٚػ اهلل ذات ذم افًئّٜ

َّٔ  ثؿَّ   ظِٔٓؿ آبٚؤه أفٔس: ؿٔؾ إنْ ٛ اهلل ثراه بًد ذفؽ: ؿٚل ض

 يهؾ ال بحٔٞ صٚروا وال خيٚؾقا ومل طٚهريـ ـٕٚقا افسَّلم

 أحد؟ إفٔٓؿ

 ـٚن ألٕف حٚفف، بخَّلف حٚهلؿ افسَّلم ظِٔٓؿ آبٚؤه: ؿِْٚ

 يرون ال أُنؿ ،وؽرهؿ افقؿٝ فسَّلضغ آبٚئف حٚلِ  مـ ادًِقم

 ويزيِقن بٚفسٔػ يَقمقن أُنؿ يًتَدون وال ظِٔٓؿ، اخلروج

ًٚ  يْتيرون أُنؿ حٚهلؿ مـ ادًِقم ـٚن بؾ افدول،  هلؿ، مٓدي

                                                           
 ، دار  افُتٛ  اإلشَّلمٜٔ.222افٌٔبٜ  ص ـ1
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 مْقهؿآ إذا إمٚمتٓؿ يًتَد مـ اظتَٚد افسِىٚن ض  يَ  وفٔس

 صٚحٛ ـذفؽ وفٔس ،(1)خبِتٓؿ خيٚؾقا ومل ممُِتٓؿ ظذ

 ويزيؾ ،بٚفسٔػ يَقم إٔف مْف ادًِقم نَّ أل افسَّلم، ظِٔف افزمٚن

 اجلقر، وئّٝ ،افًدل ويبسط ،شِىٚن ـؾَّ  ويَٓر ،ادامفؽ

 رصد،ويُ  تتبعؾُٔ  ؾقرتف، َكتَّ ويُ  ،خبِتف ٚفخُي  صٍتف هذه ؾّـ

ًٚ  ،بف ًْكويُ  ظِٔف، افًٔقن قضعويُ   مـ ورهبتفِ  وثبتفِ  مـ خقؾ

 بٖنْ  واالشتيٓٚر، زافتحر   إػ وحيقج حْٔئذٍ  ؾٔخُٚف  ،متُْف

 وؿٝ إػ وظدو ويلي  مـ يٖمْف ال مـ ـؾِّ  ظـ صخهف ٍلخُي 

 ـٚن ألٕف ،طٓروا إٕام افسَّلم ظِٔٓؿ ؾٖبآؤه وأيوًٚ  .خروجف

 ،مَٚمف يَقم مـ هْٚك فُٚن حٚدٌث  هبؿ حدث فق إٔف ادًِقم

 ظِٔف افزمٚن صٚحٛ ـذفؽ وفٔس أوالدهؿ، مـ همسدَّ  ويسد  

                                                           
 اخلبؾ: افٍتْٜ، وادًْك: ومل خيٚؾقا  ؾتْتٓؿ. ـ1



- 41 - 
 

 ؿبؾ مَٚمف يَقم مـ بًده فٔس إٔف ادًِقم نَّ أل افسَّلم،

 وؽٔبتف، اشتتٚره وجٛ ؾِذفؽ بٚفسٔػ، ؿٔٚمف وؿٝ حوقر

 بحّد واضح وهذا افسَّلم، ظِٔٓؿ آبٚئف حٚل حٚفف وؾٚرق

 .(1)اهلل

 فَِٚئؿ ؽٔبتٚن:

َّٔٛ اهلل ثراه افُِْٔل ثَٜ اإلشَّلم روىـ 4    بسْده ض

: ؿٚل افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أيب ظـ زرارة، بـ ظبٔد ظـ ادتَّهؾ

 وال افْٚس يرى ادقاشؿ، إحدامهٚ ذم ينٓد ؽٔبتٚن، فَِٚئؿ

 .(2)يروٕف

                                                           
 .اإلشَّلمٜٔ  افُتٛ  دار ،223ص  افٌٔبٜ ـ1

 .األضقاء دار ،411ص1ج افُٚذم أصقل ـ2
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 رظامَّ  بـ إشحٚق ظـ بسْده ضٚب ثراه أيوًٚ  وروى ـ5

 إحدامهٚ: ؽٔبتٚن فَِٚئؿ :افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أبق ؿٚل: ؿٚل

  ؾٔٓٚ بُّٕٚف يًِؿ ال وػاأل افٌٔبٜ ضقيِٜ، خرىواألُ  ؿهرة

 ٜخٚصَّ  إالَّ  ؾٔٓٚ بُّٕٚف يًِؿ ال خرىواألُ  صًٔتف، ٜخٚصَّ  إالَّ 

 .(1)مقافٔف

 ظـ افثاميل، ثٚبٝ ظـ اهلل رْحف افهدوق صٔخْٚ ـ وروى6

: ؿٚل إٔف افسَّلم ظِٔٓؿ ضٚفٛ أيب بـ ظع بـ احلسغ بـ ظع

ٚ:﴿اآليٜ هذه ٕزفٝ ؾْٔٚ َٓ َِ ًَ ًٜ  َوَج َّ
ِِ ًٜ  ـَ َٔ بِفِ  ذِم  َبِٚؿ َِ  ،(2)﴾َظ

 افسَّلم ظِٔٓام ضٚفٛ أيب بـ ظع بـ احلسغ ظَٛ ذم واإلمٚمٜ

                                                           
 .األضقاء  دار ،411ص 1ج  افُٚذم أصقلـ 1

 .28 افَرآن افُريؿ، شقرة افزخرف، اآليٜ: ـ2
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 مـ أضقل إحدامهٚ ؽٔبتغ، مْٚ فَِٚئؿ نَّ أو. افَٔٚمٜ يقم إػ

  .(1)األُخرى

َّٔٛ اهلل ثراه افًْامين صٔخْٚ وروى ـ7  بـ إبراهٔؿ ظـ ض

ُٝ : ؿٚل افٔامين ّرظُ   إنَّ : يَقل افسَّلم ظِٔف جًٍر أبٚ شًّ

 افَٚئؿ يَقم ال: يَقل وشًّتف ؽٔبتغ. مراأل هذا فهٚحٛ

 .(2)بًٜٔ ظَْف ذم وألحدٍ 

 .إػ ؽر ذفؽ مـ األخبٚر افُثرة

َّٔٛ اهللؿٚل   افتل األحٚديٞ هذه ثراه: صٔخْٚ افًْامين ض

ٝ ؿد أحٚديٞ ؽٔبتغ افسَّلم ظِٔف فَِٚئؿ أنَّ  ؾٔٓٚ ذـريُ   صحَّ

                                                           
سٜ األظِّل.313ص1ـامل افديـ جـ 1  ، مٗشَّ

 .آشٕٔٚٚ  ٕؼ ،175ص (  11 افبٚب) افٌٔبٜ   ـ2
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ٜ ؿقل اهلل وأوضح اهلل، بحّد ظْدٕٚ َّّ  وأطٓر افسَّلم ظِٔف األئ

 .ؾٔٓٚ صدؿٓؿ برهٚن

 ٚ   ؾٔٓٚ افسٍراء ـٕٚٝ افتل افٌٔبٜ ؾٓل :األوػ افٌٔبٜ ؾٖمَّ

 طٚهريـ مْهقبغ ؿٔٚمًٚ  اخلِؼ، وبغ افسَّلم ظِٔف اإلمٚم بغ

 ؽقامض أيدهيؿ ظذ خيرج واألظٔٚن، األصخٚص مقجقدي

    سٖليُ  ـٚن مٚ ـؾِّ  ظـ واألجقبٜ احلُؿ، وظقيص افًِؿ،

 افتل افَهرة افٌٔبٜ وهل وادنَُّلت، ادًوَّلت مـ ظْف

مٝ أيٚمٓٚ إَوٝ هتٚ وتكَّ  .مدَّ

 افسٍراء أصخٚص ٔٓٚـؾ ارتٍع افتل هل :افثٕٜٚٔ وافٌٔبٜ 

 افذي وافتدبر تًٚػ، اهلل ريدهيُ  افذي رـفألم وافقشٚئط،

 وافبِبِٜ واالمتحٚن افتّحٔص وفقؿقع اخلِؼ، لـؾ ّؤفيُ 
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ظ مـ ظذ وافتهٍٜٔ وافٌربِٜ  مًْك ؾٓذا ... األمر هذا ليدَّ

 ؾرج بيَرِّ  أنْ  اهلل ٕسٖل خرةاأل ذم وٕحـ .ش ؽٔبتٚن فف » ؿقفْٚ

ِّٔ  ذم وجيًِْٚ ،مْٓٚ أوفٔٚئف  فهٍقتف، افتٚبًغ ومجِٜ ،خرتف زح

 ويل ؾٕ٘ف ،وخٍِٔتف وفٔف فْكة وإتجبف ارتوٚه مـ خٔٚر ومـ

 .(1)ٚنمَّْ  جقاد حسٚن،اإل

 مًْك افٌٔبٜ:

مًْٚ ببدٕف  ثؿَّ إنَّ مًْك افٌٔبٜ أنَّ اإلمٚم ظِٔف افسَّلم حٌٚض 

ًٚ ظْٚ بقصٍف وظْقإف، وهق مٚ ُتنر  إفٔف افؼيػ وإْن ـٚن ؽٚئب

 مْٓٚ:، مجِٜ مـ األخبٚر

                                                           
 .آشٕٔٚٚ ٕؼ ،178ص(  11 افبٚب)  افٌٔبٜ ـ1
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 شدير ظـ بسْده ضٚب ثراه افُِْٔل صٔخْٚ رواه مٚـ 1

ُٝ : ؿٚل افهرذم        إنَّ : يَقل افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أبٚ شًّ

إػ  ... افسَّلم ظِٔف يقشػ مـ صبًٓٚ  مراأل هذا صٚحٛ ذم

 أشبٚضًٚ  ـٕٚقا افسَّلم ظِٔف يقشػ إخقة إنَّ  ؿقفف ظِٔف افسَّلم:

 وهؿ وخٚضبقه، وبٚيًقه يقشػ، تٚجروا ٕبٔٚءاأل أوالد

   يقشػ إٔٚ: ؿٚل كحتَّ  يًرؾقه ؾِؿ أخقهؿ، وهق إخقتف،

 أنْ  ٜمَّ األ هذه تُْر ؾام :افسَّلم ظِٔف ؿقفف إػ ... أخل وهذا

 ذم يّق أنْ  بٔقشػ، ؾًؾ ـام جتفبحُ  وظزَّ  جؾَّ  اهلل يًٍؾ

 أذن ـام ،فف ذفؽ ذم اهلل يٖذن كحتَّ  بسىٓؿ ويىٖ أشقاؿٓؿ

 .(1)فٔقشػ

                                                           
 .األضقاء  دار ،397ص 1ج  افُٚذم أصقل ـ1
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ًٚ بسْده ـ 2  ّرياحلِ  جًٍر بـ اهلل ظبد ظـومٚ رواه أيو

ُٝ : ؿٚل  بـ أْحد ظْد اهلل رْحف ظّرو أبق وافنٔخ إٔٚ اجتًّ

 ،اخلِػ ظـ أشٖفف أنْ  إشحٚق بـ أْحد ؾٌّزين ،إشحٚق

 ُٝ   ظـ أشٖفؽ أنْ  ريدأُ  إين ظّرو أبٚ يٚ: فف ؾَِ
ٍ
         ومٚ رء

َٝ .. . ظْف أشٖفؽ أنْ  ريدأُ  ؾٔام بنٚكٍ  إٔٚ َٝ  إٔ  مـ اخلِػ رأي

َّّ  أيب بًد  ؿٚل أنْ  إػ ... واهلل إي: ؾَٚل افسَّلم؟ ظِٔف دحم

َّّ  أبٚ أنَّ  افسِىٚن ظْد مراأل إنَّ : ظّرو أبق افسٍر  مٙ دحم

ِِّ  ومل  وهق ،ؾٔف فف حؼَّ  ال مـ وأخذه ،مراثف ؿوؿسِّ  ،وفداً  ػخي

 ئِْٓؿ أو إفٔٓؿ فيتًرَّ  أنْ  جيرس أحدٌ  فٔس جيقفقن ظٔٚفف ذا

 ًٚ  ظـ وأمسُقا اهلل َقاؾٚتَّ  افىِٛ، وؿع االشؿ وؿع وإذا ،صٔئ

 .(1)ذفؽ

                                                           
 ، دار  األضقاء.391ص 1ـ أصقل افُٚذم  ج1
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َّٔٛ افهدوق صٔخْٚ رواه ومٚـ 3 بسْده ظـ  ثراه اهلل ض

 َّّ ًَ  ظثامن بـ دحم  إنَّ  واهلل: ؿٚل إٔف ظْف اهلل ريض ّرياف

ٍٜ  ـؾَّ  ادقشؿ فٔحض مراأل هذا صٚحٛ  افْٚس رىؾ ،شْ

 .(1)يًرؾقٕف وال ويروٕف ،ويًرؾٓؿ

إػ ؽر ذفؽ مـ األخبٚر افقاردة ذم هذا ادًْك، ـام ال 

 خيٍك ظذ ادىٚفع.

 شٗال وجقاب:

خٍٚء إْن ؿٚل ؿٚئٌؾ: هْٚك بًض األخبٚر افتل ييٓر مْٓٚ 

 ، ؾام هق افتقجٔف هلٚ؟ادبٚرك افبدن

                                                           
سٜ األظِّل.414ص2ـ ـامل افديـ ج1  ، مٗشَّ
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 بـ ظبٔد ظـ بسْده اهلل رْحف افُِْٔل صٔخْٚ ؾَد روىـ 1

 ؽٔبتٚن، فَِٚئؿ: ؿٚل افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أيب ظـ زرارة،

 .(1)يروٕف وال افْٚس يرى ادقاشؿ، إحدامهٚ ذم ينٓد

 بـ افريٚن ظـ بسْده اهلل رْحف افهدوق صٔخْٚ وروىـ 2

 ظِٔف افرضٚ احلسـ أبق ئؾُش : يَقل شًّتف: ؿٚل افهِٝ

 وال جسّف رىيُ  ال: ؾَٚل افسَّلم ظِٔف افَٚئؿ ظـ افسَّلم

َّّ يُ   .(2)بٚشّف كس

ّؾ ظذ ظدم ادًرؾٜ واجلقاب: إنَّ هذه األخبٚر ادبٚرـٜ ُُت 

ًٚ بْٔٓٚ وبغ مٚ  بف، وفٔس ظذ ظدم إمُٚن افرؤيٜ أصًَّل، مجً

                                                           
 .األضقاء  دار ،411ص 1ج  افُٚذم أصقل ـ1

سٜ ،345ص2ج افديـ ـامل ـ2  .األظِّل مٗشَّ
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م مـ األخبٚر افدافَّٜ ظذ وجقده ادبٚرك، وأنَّ  ظْٚ  ادخٍلَّ  تَدَّ

 هق ظْقإف وهقيتف ؾَط.

م، هق أنَّ  ؾ ممٚ تَدَّ دقالٕٚ افهٚحٛ ظِٔف افسَّلم وادتحهَّ

بٚفٌٔبٜ  ٚىِح ظِٔٓهوهل مٚ يُ  ،دامهٚ ؿهرةـ، إحؽٔبتغ

بٚفٌٔبٜ  ٚهىِح ظِٔٓوهل مٚ يُ  ،خرى ضقيِٜواألُ  .ٌرىافه  

 ُُ  زى.اف

ًٚ بٖنَّ ؽٔٚبف ؾٔٓٚ فٔس ؽٔٚب افبدن ادبٚرك، بؾ  واتَّوح أيو

 هق ؽٌٔٚب فِٓقيٜ وافًْقان.

ع افسٗال   :أجِفَد هذا افبحٞ مـ افذي ظُ وظذ هذا، يتٍرَّ

 إلمٚم افٌٚئٛ؟مٚ هق وجف احلٚجٜ إػ ا
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مـ بحثْٚ  ش افٍهؾ افثٚفٞ » ذم ظِٔف ُٕجٔٛهذا مٚ شقف 

 .ؼ وادِٓؿ فِهقابواهلل ادقؾِّ  ،هذا
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ثٚر ذم افنٖن ادٓدوي هق افتسٚؤل افتل تُ  شئِٜمـ مجِٜ األ

افٍٚئدة مـ وجقد اإلمٚم ظِٔف افسَّلم ذم حٚل ؽٔبتف  ظـ وجفِ 

 واشتتٚره ظـ افْٚس؟ 

 ظذ هذا افسٗال تٚرًة يُقن بٚإلمجٚل، وُأخرىجلقاب وا

 بٚفتٍهٔؾ. يُقن

 اجلقاب اإلمجٚيل:

 ،تًٚػ اهلل مـ ُنٚأو ِٔف افسَّلمظ مٚماإل بٌٔبٜ يامناإل بًد

ٍٜ  خٚضًٜ تُقن أنْ و ؾَّلبدَّ   ٕجٓؾ ٚـَّْ  نْ إو ُؿمـ احلِ  حلُّ

وظِٔف تُقن افٍٚئدة مـ وجقده ظِٔف افسَّلم  ُّٜ،احلِ  تِؽ

 ًٜ  بْحق اإلمجٚل.  وفق مًِقم
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ٍٜ  ذم ورد مٚ وفًؾَّ   االٕتٍٚع أنَّ  مـ ـ افؼيٍٜ األخبٚر مـ مجِ

َِِّٓٚ إذا بٚفنّس ـٚالٕتٍٚع افسَّلم ظِٔف بف  ٕٚطرٌ  ـ افسحٚب ج

 .ذفؽ إػ

ر اهلل مرؿده بسْده روىـ 1  ظـ ادتَّهؾ صٔخْٚ افهدوق ٕقَّ

َّّ  بـ جًٍر افهٚدق ظـ ،ظّشاأل مٓران بـ ِٔامنُش    د،حم

َّّ  أبٔف ظـ  افسَّلم ظِٔٓؿ احلسغ بـ ظع أبٔف ظـ ظع، بـ  دحم

َّّ  ٕحـ: ؿٚل  وشٚدة افًٚدغ، ظذ اهلل جٟوُح  ادسِّغ، ٜأئ

ُٝ  :ِٔامنُش  ؿٚل إػ أنْ  ... ادٗمْغ : افسَّلم ظِٔف فِهٚدق ؾَِ

 يْتًٍقن ـام: ادستقر؟ؿٚل افٌٚئٛ ٜبٚحلجَّ  افْٚس يْتٍع ؾُٔػ

 .(1)افسحٚب شسهٚ إذا بٚفنّس

                                                           
سٜ ،199ص 1ج افديـ ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ
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ًٚ بسْده2 ُٝ :ؿٚل يًَقب بـ إشحٚق ظـ ـ وروى أيو  شٖف

 َّّ ًٚ  يل قصؾيُ  أنْ  ظْف اهلل ريض افًّري ظثامن بـ دحم  ؿد ـتٚب

 ُٝ  افتقؿٔع [ذم ت]ؾقرد ،ظعَّ  أصُِٝ مسٚئؾ ظـ ؾٔف شٖف

ِٔف ظ ؿقفف وؾٔٓٚ افسَّلم، ظِٔف افزمٚن صٚحٛ مقالٕٚ بخط

 بٚفنّس ؾُٚالٕتٍٚع ؽٔبتل ذم يب االٕتٍٚع وجف ٚوأمَّ : افسَّلم

َّٔ  إذا  .(1)افسحٚب بهٚراأل ظـ بتٓٚؽ

، ظـ اجلًٍل جٚبر ظـ سْدهضٚب ثراه ب أيوًٚ ى وـ ور3

ُٝ  :جٚبر ؿٚل األٕهٚري، وؾٔف: اهلل ظبد بـ جٚبر  يٚ فف: ؾَِ

 صذَّ  ؾَٚل ؽٔبتف؟ ذم بف فنًٔتف االٕتٍٚع َعي ؾٓؾ اهلل رشقل

ه بْقر نئقيستؤ إُنؿ ةبٚفْبقَّ  بًثْل وافذي إي: وآفف ظِٔف اهلل

                                                           
سٜ ،439ص 2ج افديـ ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ
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 وإنْ  بٚفنّس افْٚس ـٕٚتٍٚع ،ؽٔبتف ذم ويْتًٍقن بقاليتف

 َِّ  ،ظِّف وخمزون ،اهلل سِّ  مُْقن هذا جٚبر يٚ افسحٚب، ِٓٚج

 .(1)أهِف ظـ إالَّ  ؾٚـتّف

 وجف افنبف:

مٜ ادجِز ضٚب ثراه:  بٚفنّس افتنبٔف: بٔٚن ؿٚل افًَّلَّ

َِِّٜ  :ُأمقر إػ ئيقم بٚفسحٚب ادج

ل  اخلِـؼ إػ يهؾ واهلدايٜ، وافًِؿ افقجقد ٕقر أنَّ : األوَّ

ؿ ادستٍٔوٜ بٚألخبٚر ثـبٝ إذ افسَّلم، ظِٔف بتقشىفِ  ًِِؾ أُنَّ  اف

 إػ افقجقد قرٕ يهْؾ  مل ؾِقالهؿ اخلِؼ، إلجيٚد افٌٚئٜٔ

ؾ هبؿ، واالشتنٍٚع وبزـتٓؿ ؽرهؿ،  ييٓر إفٔٓؿ وافتقش 

                                                           
سٜ ،241ص 1ج افديـ ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ
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 ؾِقالهؿ ظْٓؿ، افبَّليٚ ويُنػ اخلِؼ، ظذ وادًٚرف افًِقم

: تًٚػ ؿٚل ـام افًذاب، إٔقاع أظامهلؿ بَبٚئح اخلِؼ الشتحؼَّ 

هَبُؿْ  اهلُل ـٚنَ  َومٚ﴿ ذِّ ًَ ُٔ
َٝ  فِ ْٕ ؿْ  َوَأ ِٓ بْٚ وفَد ،(1)﴾ؾِٔ  ال مراراً  جرَّ

 ظـ وافبًد ادسٚئؾ، وإظوٚل األمقر إٌَّلق ظْد أنَّ  ٕحهٔٓٚ

 اشتنًٍْٚ فـامَّ  افٍٔض، أبقاب وإسداد تًٚػ، احلؼِّ  جْٚب

ِْٚ هبؿ،  ادًْقي االرتبٚط حيهؾ مٚ ؾبَدر بٖٕقارهؿ، وتقشَّ

 وهذا افهًبٜ، األمقر تِؽ تُْنُػ  افقؿٝ، ذفؽ ذم هبؿ

 تقضٔح مٙ وؿد اإليامن، بْقر ؿِبف ظغ اهلل أـحؾ دـ ُمًٚيـ

 .(2)اإلمٚمٜ ـتٚب ذم ذفؽ

                                                           
 .33 افَرآن افُريؿ، شقرة األٍٕٚل، اآليٜ: ـ1

 يًْل رْحف اهلل: ـتٚب اإلمٚمٜ مـ افبحٚر. ـ2
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 إتٍٚع مع بٚفسحٚب ادحجقبٜ افنّس أنَّ  ـام: افثٚين

 ظْٓٚ افسحٚب إُنٚف آنٍ  ـؾِّ  ذم يْتيرون هبٚ، افْٚس

 ؽٔبتفِ  أيٚم ذم ؾُذفؽ أـثر، هبٚ إتٍٚظٓؿ فُٔقن وطٓقرهٚ،

 وطٓقره، خروجف صًٔتف مـ ادخِهقن يْتير افسَّلم، ظِٔف

ٍٝ  ـؾِّ  ذم  .مْف ئٖشقن وال زمٚن، و وؿ

 طٓقر وؾقر مع افسَّلم ظِٔف وجقدهِ  مُْر أنَّ : افثٚفٞ

َّٔبٓٚ إذا افنّس قدـوج ـُّْر ٚرهـآث  ظـ افسحٚب ؽ

 .األبهٚر

 أصِح افسحٚب ذم ؽٔبتٓٚ تُقن ؿد افنّس أنَّ : افرابع

 ظِٔف ؽٔبتف ؾُذفؽ حجٚب، بٌر هلؿ طٓقرهٚ مـ فًِبٚد

 .ظْٓؿ ؽٚب ؾِذا األزمٚن، تِؽ ذم هلؿ أصِح افسَّلم
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 بٚرزة إفٔٓٚ افْير ُيُّْف ال افنّس إػ رطافْٚ أنَّ : اخلٚمس

ل وربام افسحٚب، ظـ ِّ  ظـ افبٚسة فوًػ إفٔٓٚ، بٚفْير ُظ

شٜ، ذاتف صّس ؾُذفؽ هبٚ، اإلحٚضٜ  طٓقره يُقن ربام ادَدَّ

ًٚ  ويُقن فبهٚئرهؿ، أضَّ  ُؾ . احلؼ ظـ فًامهؿ شبب ِّ  وُتَت

 افنّس إػ اإلٕسٚن يْير ـام ؽٔبتف، ذم بف اإليامن بهٚئرهؿ

 .(1)بذفؽ يتضر وال افسحٚب ُتٝ مـ

 إفٔف ويْير افسحٚب مـ خيرج ؿد افنّس أنَّ : افسٚدس

 ذم افسَّلم ظِٔف ييٓر أنْ  ُيُّـ ؾُذفؽ واحد، دون واحد

 .بًض دون اخلِؼ فبًض ؽٔبتف أيٚم

                                                           
ؾ  ـ1  ّ ٜ ظِٔف زمـ احلوقر وافٌٔبٜ فإلمٚم احلجَّ  بغُينر رْحف اهلل إػ افٍرق ذم افتح

 افسَّلم.
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 افٍْع، ظّقم ذم ـٚفنّس افسَّلم ظِٔٓؿ أُنؿ: افسٚبع

 ؿقفف األخبٚر ذم بف ؾرسِّ  ـام أظّك، ـٚن مـ هبؿ يْتٍع ال وإٕام

ٚنَ  َمـ: ﴿تًٚػ ك َهِذهِ  ذِم  ـَ َّ قَ  َأْظ ُٓ ك آْلِخَرةِ ا ذِم  َؾ َّ  َوَأَضؾ   َأْظ

 .(1)﴾َشبَِّٔلً 

 مٚ بَدر افبٔقت، تدخؾ صًٚظٓٚ أنَّ  ـام افنّس أنَّ : افثٚمـ

 مـ ظْٓٚ يرتٍع مٚ وبَدر وافنبٚبٔؽ، افروازن مـ ؾٔٓٚ

 مٚ بَدر هدايتٓؿ بٖٕقار يْتًٍقن إٕام اخلِؼ ؾُذفؽ ادقإع،

ٓؿ ظـ ادقإع يرؾًقن  روازن هل افتل ومنٚظرهؿ حقاشِّ

 وبَدر اجلسامٕٜٔ، وافًَّلئؼ افٍْسٕٜٚٔ، افنٓقات مـ ؿِقهبؿ،

  أنْ  إػ اهلٔقالٕٜٔ افُثٍٜٔ افٌقار مـ ؿِقهبؿ ظـ يدؾًقن مٚ

                                                           
 .72 افَرآن افُريؿ، شقرة اإلساء، اآليٜ: ـ1
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 حئط افسامء  ُتٝ هق مـ بّْزفٜ يُقن حٔٞ إػ األمر يْتٓل

  .حجٚب بٌر جقإبف مجٔع مـ افنّس صًٚع بف

ُٝ  ؾَد  أبقاب، ثامٕٜٔ افروحٕٜٚٔ اجلْٜ هذه مـ فؽ ؾتح

 ظـ افًبٚرة تؤؼ ُأخرى ثامٕٜٔ بٍوِف ظعَّ  اهلل ؾتح وفَد

 أفػ مًرؾتٓؿ ذم وظِٔؽ ظِْٔٚ يٍتح أنْ  اهلل ظسك ذـرهٚ،

 .(1)بٚب أفػ بٍٚب  ـؾِّ  مـ ُيٍتح بٍٚب،

 اجلقاب افتٍهٔع:

ة وجقه وأمَّ  ٚ اجلقاب افتٍهٔع ظـ هذا افسٗال ؾَٔع ذم ظدَّ

 إْن صٚء اهلل تًٚػ.

                                                           
سٜ افقؾٚء.92ص 52بحٚر األٕقار  ج ـ 1  ، مٗشَّ
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ل: ظِٔف  ٚئدة مـ وجقد اإلمٚم افٌٚئٛافٍإنَّ  افقجف األوَّ

ٌٛ  أنَّ  هل افسَّلم ذم بَٚء األرض، إذ ورد  وجقده ادبٚرك شب

ٜ فق رؾع مـ األرض فسٚخٝ احلجَّ  ذم األخبٚر افُثرة أنَّ 

 مْٓٚ: ، ومٚجٝ بٖهِٓٚ

َّٔ اف األؿدم صٔخْٚمٚ رواه ـ 1     ثراه بسْده اهلل ٛهدوق ض

ُٝ : ؿٚل افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أيب ظـ افثاميل، ْحزة أيب ظـ  ؿِ

 إمٚم بٌر رضاأل بَٔٝ فق: ؿٚل إمٚم؟ بٌر رضاأل أتبَك: فف

 .(1)فسٚخٝ شٚظٜ

 .وافٍْٚء فِخِؼ َّلكاهلوادراد مـ ؿقفف: شٚخٝ، هق 

                                                           
سٜ ،194ص 1ج افديـ ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ
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ًٚ بسْده و ـ2  جًٍر أيب ظـ هراشٜ، أيب ظـمٚ رواه أيو

 دٚجٝ شٚظٜ رضاأل مـ رؾع مٚماإل أنَّ  فق: ؿٚل افسَّلم ظِٔف

 .(1)بٖهِف افبحر يّقج ـام بٖهِٓٚ

ُٝ ؿ: ؿٚل لاحلَّلَّ  أْحد ظـ بسْده أيوًٚ  رواه ومٚـ 3  يبأل ِ

 ظِٔف اهلل ظبد أيب ظـ رويْٚ إٕٚ: افسَّلم ظِٔف افرضٚ احلسـ

 وال تبَك أو إمٚم، بٌر تبَك ال رضاأل إنَّ : ؿٚل إٔف افسَّلم

 .(2)فسٚخٝ إذاً  شٚظٜ تبَك ال ،اهلل مًٚذ: ؾَٚل ؟ ؾٔٓٚ إمٚم

ؾ مـ هذا ـ وإْن ـٚن  ادبٚرك ههق أنَّ وجقد افقجف وادتحهَّ

ًٚ ـ ٌٛ ذم بَٚء األرض. ؽٚئب  شب

                                                           
سٜ ،194ص 1ج افديـ ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ

سٜ ،195ص 1ج افديـ ـامل ـ2  .األظِّل مٗشَّ
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ل ه افسَّلم ظِٔف اإلمٚم وجقد مـ افٍٚئدة إنَّ  :افثٚين افقجف

 َّٕ وـٍك بذفؽ حٚؾزًا ظذ  ٜ وافنٚهد ظذ أظامل اخلِؼ،ف احلجَّ أ

 االشتَٚمٜ ذم افديـ واالبتًٚد ظـ ادًٚيص.

أُنؿ ظِٔٓؿ افسَّلم احلجٟ وافنٓقد  :ورد ذم األخبٚر ؾَد 

  مْٓٚ:، ظذ اخلِؼ

َّٔ  افُِْٔل صٔخْٚ رواه مٚـ 1  ادتَّهؾ بسْده ثراه اهلل ٛض

     شًّتف: ؿٚل افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أيب ظـ امظٜ،ُش  ظـ

 ؾَٚل! وآفف؟ ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل رشقل تسقؤن مٚفُؿ: (1)يَقل

 ًرضتُ  أظامفُؿ أنَّ  تًِّقن أمٚ: ؾَٚل !ٕسقؤه؟ ـٔػ: رجٌؾ 

                                                           
 ظِٔف. اهلل   افهٚدق صِقات  اإلمٚم  أي: ـ 1
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 اهلل رشقل تسقؤا ؾَّل ذفؽ، شٚءه مًهٜٔ ؾٔٓٚ رأى ؾ٘ذا ظِٔف،

 .(1)وهوس  

ًٚ بسْده 2  صًٔٛ بـ يًَقب ظــ ومٚ رواه ضٚب ثراه أيو

ُٝ : ؿٚل  : وجؾَّ  ظزَّ  اهلل ؿقل ظـ افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أبٚ شٖف

ُِقا﴿ َّ ى اْظ ؿْ  اهلُل َؾَسَرَ ُُ َِ َّ ِمُْقنَ َوادْ  َوَرُشقُففُ  َظ  هؿ: ؿٚل (2)﴾ْٗ

َّّ األ ٜئ
(3). 

 أبٚن بـ اهلل ظبد ظـبسْده  ـ ومٚ رواه ضٚب ثراه أيوًٚ 3

ًٚ  وـٚن ـ ٚتافزيَّ  ُٝ : ؿٚل ـ افسَّلم ظِٔف افرضٚ ظْد مُْٔ  ؿِ

ُٝ : ؾَٚل .بٔتل وألهؾ يل اهلل ادعُ : افسَّلم ظِٔف فِرضٚ  أوفس

                                                           
 .األضقاء  دار ،277ص 1ج  افُٚذم أصقل ـ1

 .115 : ، اآليٜ ، شقرة افتقبٜ افَرآن افُريؿ ـ2

 .األضقاء  دار ،277ص 1ج  افُٚذم أصقل ـ3



- 66 - 
 

: ؿٚل .وفِٜٔ يقم ـؾِّ  ذم ظعَّ  فتًرض أظامفُؿ إنَّ  واهلل أؾًؾ؟

 ُٝ      : وجؾَّ  ظزَّ  اهلل ـتٚب أتَر أمٚ: يل ؾَٚل ذفؽ، ؾٚشتًيّ

ُِقا َوُؿؾِ ﴿ َّ ى اْظ ؿْ  اهلُل َؾَسَرَ ُُ َِ َّ ِمُْقنَ َوادْ  َوَرُشقُففُ  َظ  ؟﴾ْٗ

 .(1)افسَّلم ظِٔف ضٚفٛ أيب بـ ظع واهلل هق: ؿٚل

ؾ مـ هذا افقجف، هق أنَّ أظامفْٚ ُتًرض ظذ  وادتحهَّ

ًٚ ذم افُػِّ  ، ـام ظـ افذٕقب جْٚبف ادبٚرك، ممٚ جيًؾ ذفؽ شبب

ًٚ فًٍؾ افىٚظٚت، وـٍك   هبذا مًٍْٜ وؾٚئدة.ويُقن شبب

 ؾًؾ إػ وادٔؾ افذٕقب ظـ االرتداع إنَّ  :ؿِٝ إنْ 

، افسَّلم ظِٔف ادٓدي اإلمٚم بقجقد يتحَؼ ـام افىٚظٚت

 وآفف، ظِٔف اهلل صذَّ  األظيؿ افْبل بقجقد يتحَؼ ـذفؽ

                                                           
 .األضقاء  دار ،277ص 1ج  افُٚذم أصقل ـ1
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ٜ شٚئر وـذفؽ َّّ  وجف ؾَّل وفذفؽ ظِٔٓؿ، صِقات اهلل األئ

ؾ فتخهٔهف  ذفؽ؟ ذم ؾرجف اهلل ظجَّ

 ُٝ َـّ  ًٕؿ،: ؿِ  مـ أـثر ادحسقشٚت إػ افٍْقس مٔؾ وفُ

 يرإٚ مًْٚ ادقجقد اإلمٚم بٖنَّ  وافنًقر ؾٚفًِؿ وفذفؽ ؽرهٚ،

 ال ـام تٖثرًا، أـثر يُقن ـ افىٚحلٜ أو افهٚحلٜ ـ أظامفْٚ وينٓد

 .خيٍك

أنَّ  هل افسَّلم ظِٔف هوجقد مـ افٍٚئدة إنَّ  :فٞافثٚ افقجف

 ٌٛ ، ـام ورد ذم فْزول افزـٚت ظذ اخلِؼ وجقده ادبٚرك شب

 مْٓٚ:، مجِٜ مـ األخبٚر

َّٔٛ افهدوق األؿدم صٔخْٚ رواه مٚ ـ 1   بسْده ثراه اهلل ض

 ٕحـ: افسَّلم ظِٔف افرضٚ ؿٚل: ؿٚل حمّقد أيب بـ إبراهٔؿ ظـ
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 افٌٔٞ يْزل وبْٚ.. . ظبٚده ذم وخٍِٚؤه خَِف، ذم اهلل جُٟح 

 .(1)افرْحٜ ْؼيُ و

 ظـ اجلًٍل، خٔثّٜ ظـ بسْد متَّهؾ أيوًٚ  رواه ومٚـ 2

 اهلل، جْٛ ٕحـ: يَقل شًّتف: ؿٚل افسَّلم ظِٔف جًٍر أيب

 مقاريٞ مستقدع وٕحـ حقزتف، وٕحـ صٍقتف، وٕحـ

، وٕحـ اهلل جُٟح  وٕحـ ،وجؾَّ  ظزَّ  اهلل مْٚءأُ  وٕحـ ٕبٔٚء،األ

 إػ ؿقفف ظِٔف افسَّلم: ... ، وٕحـ دائؿ اإلشَّلمأرـٚن اإليامن

 سَقنيُ  وبْٚ افرْحٜ، وجؾَّ  ظزَّ  اهلل ليْزِّ  بْٚ افذيـ وٕحـ

 .(2)افٌٔٞ

                                                           
سٜ ،195ص 1ج افديـ ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ

سٜ ،198ص 1ج افديـ ـامل ـ2  .األظِّل مٗشَّ



- 69 - 
 

: ؿٚل افسَّلم ظِٔف جًٍر أيب ظـ بسْده أيوًٚ  رواه ومٚ ـ3

: افسَّلم ظِٔف ادٗمْغ ألمر وآفف ظِٔف اهلل صذَّ  اهلل رشقل ؿٚل

َّّ األ: ؿقفف وؾٔف  وهبؿ ،افٌٔٞ لمتأُ  سَكتُ  هبؿ وفدك، مـ ٜئ

 تْزل وهبؿ افبَّلء، ظْٓؿ اهلل يكف وهبؿ دظٚؤهؿ، ستجٚبيُ 

 .(1)افسامء مـ افرْحٜ

 مٓران بـ ِٔامنُش  ظـ بسْده أيوًٚ  ضٚب ثراه رواه ومٚـ 4

َّّ  بـ جًٍر افهٚدق ظـ ظّش،األ َّّ  أبٔف ظـ د،حم  بـ دحم

َّّ  ٕحـ: ؿٚل افسَّلم ظِٔٓؿ احلسغ بـ ظع أبٔف ظـ ظع،  ٜأئ

 افٌر وؿٚدة ادٗمْغ، وشٚدة افًٚدغ، ظذ اهلل جٟوُح  ادسِّغ

ِغ، ومقايل  رض ـام أنَّ ادٗمْغ، وٕحـ أمٚن ألهؾ األ ادحجَّ

                                                           
سٜ ،198ص 1ج افديـ ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ
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 افسامء اهلل ّسؽيُ  بْٚ افذيـ وٕحـ افسامء، ألهؾ أمٚن افْجقم

 متٔد أنْ  رضاأل ّسؽيُ  وبْٚ ب٘ذٕف، إالَّ  رضاأل ظذ تَع أنْ 

 برـٚت وخترج افرْحٜ، وتْؼ افٌٔٞ، يْزل وبْٚ، بٖهِٓٚ

 .(1)رضاأل

ؾ ٌٛ  ادبٚرك وجقده أنَّ  هق افقجف هذا مـ وادتحهَّ ذم  شب

ًٚ  ـٚن حتَّك وإنْ ٕزول افزـٚت   .ظْٚ ؽٚئب

ظِٔف  اإلمٚم افٌٚئٛ وجقد مـ افٍٚئدة إنَّ  :افرابع افقجف

ًٚ ومسدِّ هل ب افسَّلم  ، ـام جٚء ذم بًضدًا فِّٗمْغُقٕف هٚدي

 مْٓٚ:اآلثٚر، و األخبٚر

                                                           
سٜ ،199ص 1ج افديـ ـامل ـ1  .األظِّل مٗشَّ
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َّٔٛ افهدوق األؿدم صٔخْٚ رواه مٚـ 1  بسْده ثراه اهلل ض

 ظزَّ  اهلل إنَّ : افسَّلم ظِٔف اهلل ظبد أبق ؿٚل: ؿٚل بهر أيب ظـ

 احلؼ رفظُ  دٚ ذفؽ وفقال ،(1)ظٚمل بٌر رضاأل يدع مل وجؾَّ 

 .(2)افبٚضؾ مـ

 أيب ظـ أظغ، بـ ظذاأل ظبد ظـ بسْده أيوًٚ  رواه ومٚ ـ2

 رضاأل اهلل ترك مٚ: يَقل شًّتف: ؿٚل افسَّلم ظِٔف جًٍر

 ذفؽ وفقال َٕهقا، مٚ ويزيد. زادوا مٚ َْصيُ ، ظٚمل بٌر

 .(3)مقرهؿأ افْٚس ظذ الختِىٝ

                                                           
 أي: مًهقم. ـ1

سٜ ،196ص 1ج افديـ ـامل ـ2  .األظِّل مٗشَّ

سٜ ،197ص 1ج افديـ ـاملـ 3  .األظِّل مٗشَّ
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ذم تقؿٔع افهٚحٛ  ثراه ـ مٚ رواه صٔخْٚ افىزد ضٚب3

 وال بٖٕبٚئُؿ، ظِامً  حٔطُٕ  ؾٕ٘ٚوؾٔف: فِنٔخ ادٍٔد ضٚب ثراه، 

ؾ اهلل ؾرجف: إٕٚ  مـ ءر ظْٚ يًزب أخبٚرـؿ ... إػ ؿقفف ظجَّ

 ،ذفؽ وفقال فذـرـؿ، ٕٚشغ وال دراظٚتُؿ، ِّٓغمُ  ؽر

 .(1)األظداء اصىُِّؿ أو افألواء بُؿ فْزل

 حئك افنٔخ ظـ ُحُل: ثراه ضٚب افًِقم بحر افسٔد ؿٚل

 ذم ذـر  إٔف: وؽره افًّدة ـتٚب صٚحٛ احلعِّ  بىريؼ بـ

 ،ضريَغ  ظْف اهلل ريض ادٍٔد افنٔخ فتزـٜٔ افًِقم ُنٟ رشٚفٜ

. افثَٚت أصحٚبْٚ مـ ؽره وبغ بْٔف ينسك مٚ: أحدمهٚ

ََّ  افنًٜٔ ـٚؾٜ فيترو مٚ وهق بف، خيتص   مٚ: وثٕٚٔٓام  ٚهوتتِ

                                                           
 ، افؼيػ افريض.271ص 2ج ـ االحتجٚج1
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 وظذ ظِٔف اهلل صِقات األمر صٚحٛ مقالٕٚ أنَّ : بٚفَبقل

 .ـتٛ ثَّلثٜ إفٔف ـتٛ آبٚئف

 ذم بقؿقظف افتقؿٔع هذا أمر نُؾي وؿد: ثراه ضٚب ؿٚل ثؿَّ 

ِِّ  حٚل جٓٚفٜ مع افُزى، افٌٔبٜ  ادٍْٜٔ ادنٚهدة ودظقاه غ،ادب

 . افُزى افٌٔبٜ بًد

 ،افَرائـ بَّتٙ افًِؿ حهقل بٚحتامل دؾًف وُيُّـ

 ال افذي افٌٔٛ ظـ واألخبٚر ادَّلحؿ ظذ افتقؿٔع واصتامل

 ادنٚهدة وأنَّ . هلؿ ب٘طٓٚره وأوفٔٚؤه، اهلل إالَّ  ظِٔف يىَِّع

ٜ إٔف ويًِؿ اإلمٚم نٚهديُ  أنْ  ادٍْٜٔ،  حٚل افسَّلم ظِٔف احلجَّ

 .(1)فف منٚهدتف

                                                           
 .افهٚدق مُتبٜ ،321ص 3ج افرجٚفٜٔ افٍقائد ـ1
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 .افروحل اإلرتبٚط :اخلٚمس افقجف

 ؿدوةٌ  بٖٕف َيًتَدُ  بّـ يتٖثَّر بىبًف اإلٕسٚن أنَّ  خيٍك ال

ًٚ، ارتبٚضًٚ  بف يرتبط وألجِف وأشقة،  تٖثر يُقن وبذفؽ روحٔ

ًٚ  أمراً  افبؼ حٔٚة ذم افَدوة  . مْف البدَّ  ضوري

د ؿد افُريؿ افَرآن أنَّ  ٕنٚهد ادْىِؼ هذا ومـ َـّ  ظذ أ

ٍِرد ف احلََٔٔقن واألشقة افَدوة هؿ ،واألوفٔٚء ،األٕبٔٚء ـقن

 .دٗمـا

دْ :﴿تًٚػ اهلل ؿٚل ََ ٚنَ  َف ؿْ  ـَ ُُ ٌٜ  ُأْشَقةٌ  اهلل َرُشقلِ  ذِم  َف ـْ  َحَسَْ  دَِ

ٚنَ  َْٔقمَ  اهلل َيْرُجق ـَ رَ  اآْلِخرَ  َواْف ـَ ثِراً  اهلل َوَذ  . (1)﴾ـَ

                                                           
 .21 األحزاب، اآليٜ: شقرة ، افُريؿ افَرآن ـ1



- 75 - 
 

ْٝ  َؿدْ :﴿جَّلفف جؾَّ  وؿٚل َٕ ٚ ؿْ  ـَ ُُ ٌٜ  ُأْشَقةٌ  َف  إِْبَراِهٔؿَ  ذِم  َحَسَْ

ـَ  ِذي فُ  َوافَّ ًَ ؿْ  َؿُٚفقا إِذْ  َم ِٓ ْقِم ََ َّٕٚ فِ ؿْ  ُبَرآءُ  إِ ُُ ُبُدونَ  َومِمَّٚ ِمْْ ًْ ـْ  َت  ِم

 .(1)﴾اهلل ُدونِ 

ٜ بٚإلمٚم اإلرتبٚط يُقن هذا وظذ  مـ افسَّلم ظِٔف احلجَّ

 ؽره، مـ أوضُح  يُقن بف رتبٚطاإل إنَّ  بؾ ذفؽ، مهٚديؼ

 ـام وزمْٕٚٚ، ظٚدْٚ ذم ئًش افذي احلل اإلمٚم إٔف بٚظتبٚر

 .افثٚين افقجف ذيؾ ذم ذفؽ إػ أذٕٚ

 بٚفراحٜ، ُينًر صِقات اهلل ظِٔف بف اإلرتبٚط أنَّ  ٚــّ 

 مـ ظٚصؿٍ  خر وذفؽ افسامء، بجٜٓ واإلتهٚل وافىّْٖٕٜٔ،

                                                           
 .4 ادّتحْٜ ، اآليٜ :  شقرة ، افُريؿ افَرآن ـ1
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 ادٓٚفؽ مـ ذفؽ وأمثٚل افٍْس، وؿتؾ اإلحلٚد، ٕحق اإلٕجرار

دهتٚ افتل َـّ  .افدراشٚت مـ افُثر أ

ؾ وجقده مـ افٍٚئدة وجقه مـ وجفٌ  يتَّوح هْٚ ومـ  ظجَّ

ًٚ  ـٚن وإنْ  ؾرجف، اهلل  .ظْٚ ؽٚئب

 ٌٜ افٍٚئدة مـ وجقد  حهقل ٜ ظذمـ افقجقه افدافَّ  هذه مجِ

ؾ ذم حٚل ؽٔبتف واشتتٚره،  افسَّلم افهٚحٛ ظِٔف ْٚ بٚفتٖم  َِّ وفً

 وافتتب ع ًٕثر ظذ ؽرهٚ.
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 افٍرج: ُدظٚء مع وؿٍٚت

 مـ مجِٜ ظذ ُيىِؼش  افٍرج ظٚءدُ »  ظْقان أنَّ  خيٍك ال

 افدظٚء هق ادَٚم هذا ذم مْف ادَهقد أنَّ  إالَّ  ادبٚرـٜ، األدظٜٔ

 ...ش.احلسـ بـ احلجٜ فقفٔؽ ــ افِٓؿ»  :بدظٚء ادًروف

 ظْده َُٕػ   ال، أو مًتزٌ  هق وهؾ ؾٔف احلٚل اتوٚح وألجؾ

 .تًٚػ اهلل صٚء إنْ  افقؿٍٚت بًض

 ادًهقم؟ ظـ افدظٚء ُروي هؾ :األوػ افقؿٍٜ

 افُِْٔل، فِنٔخ افُٚذم ـتٚب ذم افٍرج دظٚء ُروي فَد

د ظـ ،ظِٔٓام اهلل رْحٜ افىقد فِنٔخ وافتٓذيٛ َّّ  بـ حم

، افتًبر وهذا افسَّلم، ظِٔٓؿ افهٚحلغ ظـ ب٘شْٚده ظٔسك،

 أنَّ  ظذ بقضقح يدل  ش  افسَّلم ظِٔٓؿ افهٚحلغ ظـ»  أظْل:
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ٜ أحد ظـ ُروي ؿد ادبٚرك افدظٚء َّّ  مـ افسَّلم ظِٔٓؿ األئ

 .ُتديد دون

ٜ بًض خهقص ظـ مروي إٔف حُيتّؾ ًٕؿ، َّّ  افذيـ األئ

د افراوي ظٚسهؿ َّّ  ظـ مروي إٔف وحُيتّؾ ـام ظٔسك، بـ حم

 افدالش  افهٚحلغ»  :ؿقفف بَّّلحيٜ وذفؽ مًهقم، مـ أـثر

 . اجلّع ظذ

 بًد ريـمٗثِّ  ؽر ؾٓام أوال االحتامالن هذان صحَّ  وشقاء

، وظِٔف ظِٔٓؿ اهلل صِقات بٖمجًٓؿ ـَّلمٓؿ جُٜٔح  ثبقت

ٜ أحد ظـ مروي   ادبٚرك ؾٚفدظٚء َّّ  ظِٔٓؿ،صِقات اهلل  األئ

 .افْٚحٜٔ هذه مـ ؾٔف إصُٚل ال وفذفؽ
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 .افسْد ٕٚحٜٔ مـ افدظٚء ٜصحَّ  :افثٕٜٚٔ افقؿٍٜ

ؾَدان  وافتٓذيٛ افُٚذم ـتٚيب الحظ ـد مـ افقاضح

 ،ش ب٘شْٚده» : بَقهلؿ ظْٓٚ ادًزَّ  وهل افسْد، رواة مـ شِسِٜ

 مرشَّلً  افدظٚء ؾُٔقن افرواة مـ افسِسِٜ هذه ٕجٓؾ إْٔٚ وبام

 .افرجٚفٜٔ افْٚحٜٔ مـ

ٜ ظذ مقضقع إٔف يًْل ال مرشَّلً  افدظٚء ـقن ًٕؿ، َّّ  األئ

 افراوي بغ افسِسِٜ أنَّ  ،ذفؽ مًْك بؾ افسَّلم، ظِٔٓؿ

  ظذ حهِْٚ ؾِق وفذفؽ مًروؾٜ، ؽر واإلمٚم
ٍ
 أنْ  هِحيَ  رء

 .ادتَّبع هق فُٚن افسْد ظـ بديَّلً  يُقن

 افسْد ظـ افبديؾ إنَّ : ؾَْقل هق؟ مٚ افبديؾ ظـ تسٖل وؿد

 احلُؿ مْٓٚ ُيستٍٚد افتل األُخرى افَرائـ ظـ افٍحص هق
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 افقؿٍٜ ذم إفٔف ُٕنر شقف مٚ وهق ومَبقفٔتف، افدظٚء بٚظتبٚر

 .تًٚػ اهلل صٚء إنْ  افثٚفثٜ

 .افَرائـ ٕٚحٜٔ مـ افدظٚء ٜصحَّ  :افثٚفثٜ افقؿٍٜ

 ذم نأشٚشٔٚ نمبْٔٚ هْٚك أنَّ مـ ادًروف ذم ظِؿ احلديٞ 

ل افساث، مع افتًٚمؾ ك مٚ هق: األوَّ َّّ  .ش افقثٚؿٜ»  بّبْك يس

ك مٚ هق: واآلخر َّّ  احلٚل وفتٍهٔؾ ،ش افقثقق »بّبْك يس

 .ذفؽ ظذ األمثِٜ بًض ٕذـر أـثر ؾٔٓام

 رجٚفف ـؾ بسْدٍ  مثَّلً  افدظٚء ُيروى أنْ  هق: افقثٚؿٜ مثٚل

ك اإليامن ذط مع ٚإمَّ  َغ،مقثَّ  َّّ  مـ أو بٚفهحٔح حْٔئذٍ  ويس

ك اإليامن ذط دون َّّ  ممـ افسْد يُقن أو. بٚدقثَّؼ حْٔئذٍ  ويس
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 مٚ وهق افقثٚؿٜ، ذم افتكيح دون ؾَط رجٚفف مدح ظذ ُٕصَّ 

ك َّّ  .بٚحلَسـ يس

 افقثقق مثَّلً  افدظٚء مـ حيهؾ أنْ  ؾٓق :افقثقق مثٚل ٚوأمَّ   

 افداخِٜٔ افَرائـ مـ مجِٜ ظذ الصتامفف وذفؽ واالضّئْٚن،

 موّقٕف يُقن ـٖنْ  جٔتف،وُح  اظتبٚره ظذ ٜافدافَّ  اخلٚرجٜٔ أو

َِّ ف مقاؾًَٚ  أو افبدهيل افًَؾ مع متقاؾًَٚ  أو صحٔحًٚ   أو امتِّس

 وافقثقق االضّئْٚن ـ افًٚدة ذم ـ تقجٛ ُأمقر مـ ذفؽ ؽر

 . بٚفهدور

 منٓقر ظْد ادتَّبع ادْٟٓ هقش  افقثقق»  افثٚين ادْٟٓ وهذا 

 ـِامت مـ مجِٜ ظْف أؾهحٝ ـام ،صُٖنؿ اهلل أظذ اإلمٚمٜٔ

 .واألشٚضغ األظَّلم
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 اظتبٚر ظذ ٜافدافَّ  ادًتزة افَرائـ مـ مجِٜ هْٚك إنَّ  ثؿَّ 

 :مْٓٚ بًوًٚ  ٕذـر ومَبقفٔتف، دظٚءاف

م: األوػ افَريْٜ  ذم ُروي ؿد افدظٚء هذا أنَّ  شٚبًَٚ  تَدَّ

 افُتٛ أهؿِّ  مـ وهق ثراه، ضٚب افُِْٔل فِنٔخ افُٚذم ـتٚب

فٜٔ وادهٚدر د افتل افُتٛ مـ هق بؾ ظْدٕٚ، األوَّ ِٓ  ِٜ بهحَّ  َص

 .وحمََْٔٚ أظَّلمْٚ مـ مجِٜ أخبٚرهٚ

ث ؿٚل  بٚآلثٚر »افُِْٔل ؿقل بًد ثراه ضٚب افًٚمع ادحدِّ

مٜ ذم ادذـقرش  افهحٔحٜ ِؿ: فٕه   مٚ افُٚذم مَدِّ ًُ  مٚ ـؾَّ  أنَّ  ؾ

 ادًهقم ظـ افثٚبٝ :بًّْك افَدمٚء، بٚصىَّلح صحٔح ؾٔف

 .(1)افتقاتر أو  افَىًٜٔ بٚفَرائـ

                                                           
 ، آل افبٔٝ.197ص 31ج افنًٜٔ وشٚئؾ ـ1
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ُٝ : ضٚب ثراه اخلقئل دافسٔ وؿٚل  شتٚذاأل صٔخْٚ شًّ

د افنٔخ َّّ س افْٚئْٔل حسغ حم ه ؿدِّ : يَقل بحثف جمِس ذم  س 

 يدل   ممٚ. (1)افًٚجز حرؾٜ افُٚذم روايٚت إشْٚد ذم ادْٚؿنٜ إنَّ 

 هذا مْٓٚ وافتل ،هس   سؿدِّ  ٕيره ذم مرويٚتف اظتبٚر ظذ

 .ادبٚرك افدظٚء

 مـ هذا افدظٚء موّقن أنَّ  ذم الصؽَّ : افثٕٜٚٔ افَريْٜ

 مـ ؾٓق وفذفؽ افًٚم، افىٚئٍٜ خط مع ادْسجّٜ ادوٚمغ

 .وادًتزة ادَبقفٜ األدظٜٔ

 ومىِقب، راجح أمرٌ  ادٗمْغ فًٚمٜ افدظٚء نَّ إ: ذفؽ بٔٚن

ؾ وافزمٚن افًك صٚحٛ ومقالٕٚ دٕٚفسٔ ـٚن فق ؾُٔػ  ظجَّ

                                                           
سٜ اخلقئل اإلشَّلمٜٔ.69ص افرجٚل ظِؿ ـِٔٚت ذم رشٚفٜ ـ1  ، مٗشَّ
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ؾ ؾرجف تًٚػ اهلل َّٓ  األمقر مـ يُقن صؽ بَّل إٕف خمرجف، وش

 .وافضوريٜ بؾ ادىِقبٜ،

 افدظٚء ذـره بًد تًٚػ اهلل رْحف ضٚووس ابـ دافسٔ ؿٚل

ِ   هذا ـٚن إذا: فِّٗمْغ  ؾُٔػ إلخقإؽ، افدظٚء ؾوؾ فـ

 وإٔٝ! إمُٕٚؽ شبٛ ـٚن افذي فسِىٕٚؽ افدظٚء ؾوؾ

ٍَِّغ مـ أحداً  وال ٍٕسؽ اهلل خِؼ مٚ فقاله أنْ  تًتَد  ذم ادُ

ٌٛ  ظِٔف اهلل صِقات  بقجقده افِىَػ  وأنَّ  وزمِٕٚؽ، زمٕٚف  شب

ٌٛ  ؾٔف، وؽرك إٔٝ مٚ فُؾِّ   ؾ٘يٚك إفٔف، تبٌِقن خر فُؾِّ  وشب

م أنْ  إيٚك ثؿَّ   افقالء، ذم اخلَّلئؼ مـ أحداً  أو ٍٕسؽ تَدِّ

 .(1)اإلمُٚن بِغ مٚ فف وافدظٚء

                                                           
 .مُتٛ اإلظَّلم اإلشَّلمل ،112 ص افسٚئؾ ؾَّلح ـ1



- 87 - 
 

 .ادستحبٚت أدفَّٜ ذم افتسٚمح :افرابًٜ افقؿٍٜ

 ال افتل افؤًٍٜ األخبٚر َٕؾ ظذ األظَّلم شرة جرت فَد

 ادستحبَّٚت أبقاب ذم ـام ،اإلفزامٜٔ افؼظٜٔ بٚألحُٚم ترتبط

ح وؿد وؽرهٚ، ـٚألدظٜٔ  مْٚ األظَّلم بًض احلََٜٔ هبذه سَّ

 .ادخٚفٍغ ومـ

 ذم بٚفوًٚف افًّؾ صٚع ؿد: اهلل رْحف افبٓٚئل افنٔخ ؿٚل

 .(1)ضًٍٓٚ اصتٓر وإنْ  افسْـ

 األصقل مبحٞ ذم رْحف اهلل تًٚػ افسبزواري دافسٔ وؿٚل

 ادْدوبٚت ذم افتسٚمح ظذ افًِامء شرة جرت ؿد :افًِّٜٔ

 وادًٚجز، وافٍوٚئؾ، ادُروهٚت، ٜأدفَّ  وذم افتقصِٜٔ،

                                                           
 ، دار احلديٞ.541ص 1)ضّـ رشٚئؾ درايٜ احلديٞ( ج افقجٔزة ـ1
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 ورد ومٚ راض،واألم األوجٚع فدؾع ورد ٚوم واألخَّلؿٔٚت،

 .(1)وافدظقات افهِقات مـ احلقائٟ، فَوٚء

َِّّْٚ فق حتَّك: إذن م، مٚ ـؾِّ  ظـ وتْٚزفْٚ ش  ؾٚفدظٚء تَدَّ

 فْٚ ُيُّـ ومًف افسْـ، ٜأدفَّ  ذم افتسٚمح فَٚظدة منّقل

 .بف واألخذ ظِٔف افتًقيؾ

 ٕتٔجٜ افبحٞ:

 أنَّ  هل: ذفؽ ـؾِّ  مـ إفٔٓٚ ْٕتٓل افتل افْٓٚئٜٔ وافْتٔجٜ

 األشس وؾؼ وادَبقفٜ ادًتزة األدظٜٔ مـ ادبٚرك افٍرج دظٚء

 .افًِّٜٔ وافَقاظد

                                                           
 ، افدار اإلشَّلمٜٔ.172ص 2ج األصقل هتذيٛ ـ1
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ؾ أنْ  تًٚػ اهلل ٕسٖل  افًك، صٚحٛ مقالٕٚ ؾرج ذم ُيًجِّ

 فقائف، ُتٝ ادستنٓديـ ومـ وأظقإف، إٔهٚره مـ جيًِْٚ وأنْ 

الً  هلل واحلّد  .وآخراً  أوَّ

 

 

 

 

 

 

َّٔٚض  افنٔخ ُُنٚد افٍ

 ه1443ٟافْجػ األذف 
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 املصادر واملراجع
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 افُريؿ. افَرآن

 أيب بـ ظع بـ أْحد مْهقر أيب افنٔخ تٖفٔػ ،االحتجٚجـ 1

 .افىزد ضٚفٛ

 افنٔخ تٖفٔػ افًبٚد، ظذ اهلل جُٟح  مًرؾف ذم اإلرصٚد ـ2

  ادٍٔد.

د بـ يًَقب افُٚذم أصقلـ 3 َّّ ، تٖفٔػ ثَٜ اإلشَّلم افنٔخ حم

  افُِْٔل.

د بـ احلسـاألمٚيلـ 4 َّّ   ، تٖفٔػ صٔخ افىٚئٍٜ أيب جًٍر حم

 .ىقداف

َّّ األ أخبٚر فدرر اجلٚمًٜ األٕقار بحٚر ـ5  ، تٖفٔػ ضٓٚراأل ٜئ

مٜ ادجِز.    افًَّلَّ
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هتذيٛ األصقل، تٖفٔػ ادرجع افٍَٔف افسٔد ظبد األظذ ـ 6

 افسبزواري.

، تٖفٔػ ادرجع افسٔد أبق افرجٚل ظِؿ ـِٔٚت ذم رشٚفٜـ 7

  افَٚشؿ اخلقئل.

د افرضٚ أخبٚر ظٔقنـ 8 َّّ ث األؿدم افنٔخ حم ، تٖفٔػ ادحدِّ

  بـ بٚبقيف افهدوق.

ثافٌٔبٜـ 9 َّّ  زيْٛ أيب ابـ افنٔخ ، تٖفٔػ ادحدِّ  بـ دحم

 .افًْامين براهٔؿإ

د جًٍر أيب افىٚئٍٜ صٔخ تٖفٔػ ،افٌٔبٜـ 11 َّّ   احلسـ بـ حم

 .افىقد

 مقشك بـ ظع ، تٖفٔػ افسٔد أيب افَٚشؿافسٚئؾ ؾَّلحـ 11

 ضٚووس. بـ
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د مٓدي بحر افًِقم  افٍقائد افرجٚفٜٔ، تٖفٔػـ 12 َّّ افسٔد حم

 افىبٚضبٚئل.

َّّ  ـنػـ 13  ظٔسك بـ ظع احلسـ أيب مٜافًَّلَّ  تٖفٔػ ،ٜافٌ

  .اإلربع

ثاألثر  ـٍٚيٜـ 14  بـ ظع افَٚشؿ أيب األؿدم ، تٖفٔػ ادحدِّ

 َّّ ِّّ  ازاخلزَّ  دحم   .لافَ

ث تٖفٔػ ومتٚم افًّْٜ، افديـ ـاملـ 15  افنٔخ األؿدم ادحدِّ

د َّّ  .افهدوق بٚبقيف بـ حم

، تٖفٔػ افٌٚئٛ ٜاحلجَّ  اإلمٚم أحقال ذم افثٚؿٛ افْجؿـ 16

 افْقري. ادرزا

افٍَٔف افنٔخ هبٚء افديـ  ، تٖفٔػافدرايٜ ظِؿ ذم افقجٔزةـ 17

   افًٚمع.
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ث افنٔخافنًٜٔ وشٚئؾـ 18 د ، تٖفٔػ ادحدِّ َّّ  احلسـ بـ حم

 .افًٚمع احلر
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 7افتَديؿ) بَِؿ شامحٜ افنٔخ حٔدر افقـٔؾ(....... 

 13..........................................مٜ.ادَدِّ 

 19..............(والدة اإلمٚم ادٓديل )افٍهؾ األوَّ 

 33................(ادٓدي اإلمٚم ؽٔبٜافٍهؾ افثٚين )

 51.....(ادٓدي وجف االٕتٍٚع بٚإلمٚمافٍهؾ افثٚفٞ )

 53......................اجلقاب اإلمجٚيل............

 61.............................اجلقاب افتٍهٔع....

ل  62......................................افقجف األوَّ

 64......................................افقجف افثٚين

 61.....................................افقجف افثٚفٞ
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 67...................................افثٚفٞ افقجف

 71....................................افقجف افرابع

 74..................................افقجف اخلٚمس

 77.......(..........افٍرج دظٚء مع وؿٍٚت) اخلٚمتٜ

 91............................... وادراجع ادهٚدر

 97......................................ادحتقيٚت

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني
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