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  (ع) علي بن األعظم سيد نبذة عن اإلمام

 :ىسبه

 ىدُوور ؤيب زووٖ ػِوو  زووٖ خحلغوون زووٖ ػِوو  زووٖ صيووذ :ٛوو 

ّ "خحلغوون ؤزوو "وً٘معووٚ  خُغوو.ّ  ػِووم ْ  خُووز    وٛوو  خآوود

ٖ  زلٔوذ : أمه قِبَل من األعىل جده  يوص خُضيذ بُمٚ ظ٘غر  زو

ٖ  خألػِو   وـوذٙ   خُ٘سمن وخدًب خ سع ٍ ،خ ػسذ َ  ٓو  هٔسَو

 ٚ ّ : ؤزموو ٖ  ػِوو   خآوود ّ  كوودسط  ىدُوور  ؤيب زوو  وزووودذ ،خاعوو.

 خ فوِ   كمٚ هدٍ خُز  ،خ سع ٍ ػْ وخزٖ ،خُؼِْ ٓذي٘ص

ٚ  ػِمٚ ْ  وآُو ٕ  دبزنُوص  ٓو   ؤٗوط : "وعوِ ٖ  ٛودسو  بال ،ٓ عو   ٓو

 ٚ ٖ  خحلغوون :وجددده األ ى " زؼوذ   ٗو   ال ؤٗو  ؤلووذ ،ػِو   زو

   ًشز.ء وؽ مذ ،خجل٘ص ؤَٛ ؽسدذ عمذ 

 فِ  كمٚ هدٍ خُز  خحلغن زٖ صيٖ خُؼدزذيٖ ػِ : أبىه

 ُموْ: ٓ٘ددٕ ٗددى خُومدٓص ي ّ ًدٕ برخ: "وعِْ وآُٚ ػِمٚ خ

   "خحلغن زٖ ػِ  كمو ّ ،خُؼدزذيٖ عمذ

                                                        
 ٓددش ٛزٙ خُ٘سزش ٖٓ خدلٌعسص خُضيذيص خاٌُعشوٗمص، ٓغ زبشيؿ وظقممك وبمدكص  (1)

ؾفش  )ض (2) ؼدسكن، ه434خدل كن زد، ُخ ْ )1ٛو(، خالػعسدس وعِ ش ُخ  ( 512، لذيػ سه
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 ربَِّوط  ،"ـموذخ "  ود )زدًغوعدٗمص( خ   عو٘ذيص  ـدسيوص  :أمه

 ؤيب زووٖ خدلخعوودس خؽووعشخٛد  وخحلموودء وخألدذ وخخلُِوون زدُووذيٖ

 زووٖ ػِوو  ٓووٖ زووئ ؤلوونٖ ؤلووذخ ؤسى ٓوود: وهوودٍ خُؽولوو  ػسمووذ

 ،خُ٘غور  ؽشف يف صيٖ خُؼدزذيٖ ٖٓ دلد ورُي خحلغن)ع(؛

ٖ  يف وخُلوٚ ،وخُ سع ،خُؼِْ وعؼص ٖ   خُوذي صيوٖ خُؼدزوذيٖ    وػو

ٖ  ػِ  ٚ ( ع)خحلغون  زو ّ  ضرخ ؤفوسك  ؤٗو ٍ  يو  ٚ  كوود : ألفومدز

ٍ  سؤيوط  "بين ٚ  خ فووِ  خ سعو  ْ  وآُووٚ ػِمو  ُوومِي يف وعوِ

 ك خهؼعُ د ل سخء كضوـ  ،خجل٘ص كإدخِ  زمذ  كإخز ،ٛزٙ

: وعووِْ وآُووٚ ػِمووٚ خ فووِ  خ سعوو ٍ يب كقوودق ،كؼِٔوَووطِ

ّ  لوَ   بٕ كٔود   صيذّخ( ٓ٘ د خدل ُ د عْٓ ،ػِ  )يد  خُعود   خُمو 

ٚ  صيوذ  ؤُُوذ  كِٔود   صيوذ"  ّزإ خدلخعدس ؤسعَ لىت  ػِو   ؤخشـو

َعَلَهـا ﴿ :يو ٍ وٛ  خحلغن زٖ ََ ـْج  ََ ْبـُل  ََ َهـَذا َتْيِويُل ُرْؤَياَي ِمـن 

ا   ﴾َرِّبي َحقًّ

                                                        
ّ، 2448، 1ٛووووو(، خألٓوووود  خاؼ٘م٘مووووص، ه479، خُؾووووفش  )ضخدلشؽووووذ زوووود (1)

خُ سديووص يف ٓ٘دهوور   ٛووو(، خحلووذخجن 652؛ وخِوو ، ضبمووذ خُوو خدػ  )ض 569ؿ

  255، ؿ1ّ، ؾ2442، 1ؤجٔص خُضيذيص، ٌٓعسص زذس، ه

  144ي عق:  (2)
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 أوالده:

ّ صيذ )ع( ؤسزؼص ؤوالد زٖ صيذ  حيىي وْٛ خآدّ ،خِق خآد

 ،وػمغو   ،- خحل٘لمص زٖ زلٔذ زٖ ػسذخ ٛدؽْ ؤز  وـذٙ -

 ػِووم ْ وُووذٙ ٓوٖو خُؽ.ؼووص ٛوواالء وؤػووور ،غوونوخحل ،وزلٔووذ

 بال حيىي كوذ ٓدض ؤوالدٙ فـدسخ  ،خُغ.ّ

 :ودراسته مىلده

 خُسؾوشى  صكَّوط  ولن ،ٛو75 ع٘ص يف خدل٘ سش زددلذي٘ص( ع) وُذ

شخ سًؼوووعن كقووِو  هووودّ خُؼدزوووذيٖ صيووٖو بىل  ؤخوووز ٍب ، ؽووٌو

 خُغيش ؤوٍ يف كخشؾ ،ٓ ُ دٔٙ خعِْ الخعمدس ٓغعلعٔمّد خدلقمق

ـَل ﴿: ظؼووودىل خُِ وووٚ هووو ٍُ ــ ـــِجينَ  الّلُ  َوَفضَّ ـــَذ  اْدَُجاِه ـــِجينَ  َع ـــ اً  اْلَقاِع َْ  َأ

ــو ً   كووعك ٍب ،سًؼوودض وفوِو   هوودّ ٍب ،خدلقوومق كووإىسن ،﴾َعظِ

ْ  الَِّذينَ  ََتَْسبَنَّ  َوَٓ ﴿: خُغيش ؤوٍ يف كخشؾ ،خدلقمق  َسبِولِ  ِف  َُتِلُوا

 
ِ
تاً  الّل ِ  ِعنجَ  َأْحوَاء َبْل  َأْمَوا ـو َ  مْ َرّبي َُ  ؤخوز  ٍب ،وسًوغ  هدّ ٍب ،﴾ُيْ َز

ِمنِيَ  ِمنَ  اْشََتَى الّلَ  إِ َّ ﴿: عيش ؤوٍ يف كخشؾ وكعمٚ خدلقمق ًْ ُ  اْد

                                                        
  95خُ٘غدء:  (1)

  169آٍ ػٔشخٕ:  (2)
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  َسبِولِ  ِف  ُيَقاتُِلو َ  اجلَنَّةَ  ََلُمُ  بَِي َّ  َوَأْمَواََلُم َأنُفَسُهمْ 
ِ
 َوُيْقَتُلو َ  َفوَْقُتُلو َ  الّل

  ِمنَ  بَِعْهِجهِ  َأْوَف  َوَمنْ  َواْلُقْ آ ِ  َواإِلىِجولِ  التَّْوَراةِ  ِف  َحّقاً  َعَلوْهِ  َوْعجاً 
ِ
 الّل

واْ   ػ٘ذٛد  ﴾اْلَعظِومُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َوَذلَِك  بِهِ  َبايَْعتُم الَِّذي بَِبوِْعُكمُ  َفاْستَبِِْشُ

ٚ  وبٗد  بٗد: "وهدٍ خدلقمق خُؼدزذيٖ صيٖ ؤىسن ٕ  بُمو  ،سخـؼو 

  "صيذ بٗٚ ،خدل ُ د ٛزخ يف ػضٓيط

 ،خُؼدزذيٖ صيٖ خآدّ ؤزمٚ ظَ يف ع.ّ خ ػِمٚ ظشػشع

 ًدٗوط  لون  ،خدل٘و سش  زددلذي٘وص  ػقشٙ ػِ ّ دسخعص ػِ  كإًرٓ

 ًدٕ بر وخعؼص؛ ػِٔمص وحلشًص خُوشإٓ ُعلغري ٓشًضّخ آٗزخى

ٕ  ؤلٌدّ ػِ  يعؼشٖك ٕ وخُعدزؼ ٕ خُقمدزص ٕ  ،خُووشآ  ويعل ٔو 

ْ  ٓووود حبغووور ٓؼدٗموووٚ  خادالء ٓوووغ ،خُؼِوووْ ٓوووٖ وفوووَ بُوووم 

ٖ  خُ٘س يوص  خدلؼدسف خًعغر وٌٛزخ  خخلدفص زدعع٘سدىدهتْ  ٓو

 ،سكمؼوص  ظشز يص ٓو ٓدض ززُي ُٚ كع كشض ،خُ٘ومص ٓقددسٛد

 ػِمووٚ خ كلووعك ،خُو ديووص وخُعشزمووص خُلنوومِص ٓؼووى وػووشف

 ؤخوو  ؤوٌب ُوووذ(: "ع)خُسوودهش زلٔووذ ؤخوو ٙ هوودٍ لووىت زوودُؼِْ

ْ  ال ٓود  ْيؼِو  كةٗٚ كدعإُ ٙ ،ُذُٗٓمّد ػِّٔد ٍ "  ٗؼِو ٖ  وهود ٚ  دلو  عوإُ

                                                        
  111خُع زص:  (1)

  568ؼ٘م٘مص، ؿخدلشؽذ زد، خألٓد  خا (2)
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 ؤىووشخف ٓووٖ وػِّٔوود بديدّٗوود ِٓوو ء سـووَ ػووٖ عووإُع : "ػ٘ووٚ

ٚ  بىل ؽووؼشٙ  َ  عوومذ  وٛوو   ،هذٓموو ٚ  ؤٛوو  كموووٚ وػُشكووط   "زمعوو

َ  ؽودٓص  فدس لىت ،ػظمٔص خُُِومص فلدض ٚ  ؤٛو ّ  ،صٓدٗو  وبٓود

والٗؾووذخدٙ بىل  ،خُغوو.ّ ػِووم ْ وهعووٚ يف خُ٘سوو ش زمووط ؤٛووَ

كوٚ خُي يوَ ػِو  ٓؼدسكوٚ     وػٌ  ،خُوشإٓ خٌُشمي زؾوٌَ خودؿ  

  خُوشإٓ( زِو)لِمق وهعٚ يف ػُشِف -خُؼٔموص 

 :صفته

 ٓوووشوَٕ ،(خُؼوون وخعووغ) ؤػوومَٖ ،خُِوو ٕ ؤزووملَ( ع) ًوودٕ

َ  ،خخلِون  ظدّٓ ،خحلدـسن  ػوشيلَ  ،خُِمموص  ًوػ   ،خُودٓوص  ى يو

ٚ  بال ،وخُِمموص  خُوشؤط  ؤع دَ ،خألٗق ؤهى ،خُقذس ٚ  ؤٗو  خدُيو

 زإٓري يُؾسٖٚ وؤديسّد صبم. ،وعمّٔد وًدٕ  ػدسممٚ يف خُؾمر

 خٗعو ط  لوىت  وخُّّخػوص  وخُس.ؿوص  خُلقودلص  يف( ع) خدلوآ٘ن 

 زووٖ صيووذ بىل ٛدؽووْ زوو  ٓووٖ وخُؼسووددش وخُضٛووددش خُلقوودلص

 ٓوود خألخوو.م وزلدعووٖ وخٌُووشّ خُضٛووذ يف وُووٚ  (ع)ػِوو 
                                                        

ٛووو(، خُووشوك خُ٘نووري ؽووشق رلٔوو ع  1221خُغوومدؿ ، خحلغوون زووٖ ؤضبووذ )ض  (1)

  55، ؿ1خُلوٚ خٌُسري، دخس خجلمَ، زريوض، ؾ

ٓد  زد، خدلشؽذ (2) ٘مص، ؿ خأل ٘م   243، ؿ1؛ وخِ ، خحلذخجن ُخ سديص، ؾ643خاؼ

 =، 1ن، ؾ؛ وخِووو ، خدلقوووذس خُغووودز571خدلشؽوووذ زووود، خدلقوووذس خُغووودزن، ؿ (3)
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  صٓدٗٚ ؤَٛ ٖٓ ُـريٙ ُمظ

 يف خالخعقوودؿ ؤٛووَ والفصددا ت بالبالغددت لدده وشدد د

 كموو ٍ ٓووٖ وٛوو  - خألعووذ  صيووذ زووٖ خٌُٔمووط كووودٍ ،ػقووشٙ

 زووٖ صيووذ ٓووٖ ؤزِووؾ هووو  سؤيووط ٓوود: " - وخُلقوومدء خُؾووؼشخء

 ،خُلقوووودلص "خٗعوووو ط: فوووول خٕ زووووٖ خدُووووذ وهوووودٍ  "ػِوووو 

ٖ  وخُؼسددش ،وخُضٛددش ،وخخليدزص ْ  زو   ٓو ٖ  صيوذ  بىل ٛدؽو  زو

خدلِووي وخُمووٚ ػِوو  خُؼووشخم ؤٕ  ػسووذ زووٖ ٛؾوودّ وؤٓووش  ػِوو "

ٚ  "بٕ: هدج. ،ٔدع ُٚدي٘غ ؤَٛ خٌُ كص ٖٓ خُغ  ؤهيوغ  ُغودٗد  ُو

 خُغمش ٖٓ وؤزِؾ ،خألع٘ص ؽسد ٖٓ وؤلقذ ،خُغمق ظسص ٖٓ

زإؽووؼدسٙ عوو.ّ  حيووعؿ ًوودٕ عوومس يٚ ؤٕ ويووشوى  "وخٌُ دٗووص

  خ ػِمٚ

                                                        
  243 -242ؿ

  643خدلشؽذ زد، خدلقذس خُغدزن، ؿ (1)

ٛو(، خاكددش يف ظودسي  خألجٔوص   424خذلدسوين، حيىي زٖ خحلغن، ؤز  ىدُر )ض (2)

  49ّ، ؿ2414، 4خُغددش، ه

ٛو(، صٛش خآلدخذ وشبش خألُسودذ، ه دخس  453خُوريوخين، بزشخٛمْ خحلقش  )ض (3)

  118، ؿ1خجلمَ، زريوض، ؾ

ٛو(، ٗ س خألزقدس يف ٓ٘دهور آٍ زموط خُو٘     13سِ٘ف ، ٓآٖ زٖ لغٖ )م خُؾ (4)

  217ّ، ؿ1948خدلخعدس، ٌٓعسص وٓيسؼص خُسدذ خحلِ ، 
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ًوودٕ دل٘ فمعووٚ خُ٘س يووص خُؼِ يووص يف خُعؼدٓووَ   ومددا الآددس  

وزغسر كؾ  خٌُزذ ػِ  ـذٙ  ،خُغِمْ ٓغ ٗق ؿ خُؾشيؼص

يف ػٌ كوٚ عو.ّ    ؤؼوشْ  ، فِ  خ ػِمٚ وآُٚ وعِْسع ٍ خ

هودٍ )ع(: "خِو ض    ،خ ػِمٚ ػِ  خُوشإٓ ؼو.غ ػؾوشش عو٘ص   

زٌعوودذ خ ػووض وـووَ ؤهووشئٙ وؤظووذزٖشُٙ ؼوو.غ ػؾووشش عوو٘ص"    
1
، 

وٓ٘و د ًعودذ    ،كإؿ٘دٙ خُوشإٓ خٌُشمي ػٖ ًوؽري ٓوٖ خدلوإؼ سخض   

شع كِْ يغ ،ؤزمٚ خُز  ىِسٚ ٖٓ ؤخمٚ خُسدهش ع.ّ خ ػِمٚ

ودلد ؤلر خُسودهش ؤٕ خيعوّّٙ يف ٛوزخ خٌُعودذ      ،بىل بـدزعٚ زٚ

كغوإُٚ   ،وـذٙ ال خيوشّ ٓ٘وٚ لشكود    ،خُز  ؤؿ٘دٙ خُوشإٓ ػ٘ٚ

  كووودٍ: "خعووعـ٘مط زٌعوودذ خ" ،ػوٖ ٓقووذس ٛووزٙ خدلؼشكووص 

سٌووش رُووي خُ هووط خدل خألٓووص يف رًَّووش وخآوودّ صيووذ ٛوو  خُووز    

ًٔود ؤٗوٚ    ،ز ـ ذ ػشك خدلشويودض خحلذيؽموص ػِو  ًعودذ خ    

 ٚ وػِوو  خدلؼِوو ّ ٓووٖ عوو٘ص خُشعوو ٍ    ،ػووشك ًووؽريخ ٓ٘وو د ػِموو

 وػمٚ صبمغ رُي ػِ    كدٗؼٌظفِ  خ ػِمٚ وآُٚ وعِْ

 يف خُعقوووممم  ودوسٙ ،خجل ووودد  ز خـسوووٚ خُلدػوووَ زؾوووؼ سٙ

                                                        
  595خدلشؽذ زد، خألٓد  خاؼ٘م٘مص، ؿ (1)

  645خدلقذس خُغدزن، ؿ 2))

  641خدلشؽذ زد، خألٓد  خاؼ٘م٘مص، ؿ (3)
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ويف ومؼٚ خدل٘ فمص خُقومممص ُِعؼدٓوَ ٓوغ     ،ـذٙ ٓغدس ؤٓص

 خُوشإٓ خٌُشمي وخُغ٘ص خُ٘س يص 

ٖ  ٘موص كـ (ع) عبا جده أما ٖ  كم ود  دلود  خُعؼشيوق  ػو   و ٓ  ٓو

 ًووَ ٓ٘ووٚ ؤخووزض حبمووػ خدلؼشكووص لوون خ ػووشف كوووذ ؛وسهوو ٓ

ٚ   كمُـَٔو  ،خ رًوش  ٖٓ خُؾ ء يغٔغ ك   ٓإخز؛  لوىت  ،ػِمو

 خ آيدض بىل ويغعٔغ ،خُذٗمد بىل زؼدجذ ٛ  ٓد: خُودجَ يو ٍ

 يف خُؾووفشش ًٔمووَ كمٔمووَ ،وظشٛموور ظشؿموور ٓووٖ كم وود دبوود

 صيوذ  ؤخو   ًدٕ: "ػِ  زٖ خُِ ٚ ػسذ خ ٙؤ خُؼدفق؛ هدٍ خُم ّ

  "عمٔ ض ٗظ٘ٚ لىت زٌ  خُوشإٓ هشؤ برخ

ٚ  ُؼسوددش  صيذ زٖ حيىي خآدّ وفق ويٌل   بر خُم ٓموص؛  ؤزمو

 فوودجْ ُمِووٚ هوودجْ ،خدلعؼسووذيٖ ؤلووذ ًوودٕ ؤيب خُِ ووٚ سلوْو: "يووو ٍ

ٚ  ؽدء ٓد هندسٙ يف يقِ  ًدٕ ،هندسٙ ٖ  كوةرخ  ،خُِ و َ  ـو ٚ  خُِمو  ػِمو

ٚ  ؽودء  ٓد خُِمَ ـ ف يف كمقِ  يو ّ ٍب ،خلملص ٗ ٓص ٗدّ  ،خُِ و

 ،ُٚ ويعنشع وظؼدىل ظسدسى خُِٚ  يذػ  هذٓمٚ ػِ  هدجٔد يو ّ ٍب

 عوفذ  خُلفوش  ىِغ كةرخ ،خُلفش ييِغ لىت ـدسيص زذٓ ع ويسٌ 

 ُِووووذػدء  ُِعؼوموووور  جيِووووظ  ٍب ،خُلفووووش  يقوووِو   ٍب ،عووووفذش 

                                                        
  643ؿزد، خدلقذس خُغدزن،  خدلشؽذ (1)
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 ٍب ،خُ٘و دس  يشظلوغ  لوىت  خُقو.ش  زؼذ خجلِ ط لدٍ وخالععـلدس

ٍ  هشير ًدٕ كةرخ ،ل خجفٚ ُوندء ٛريز  يف وـِوظ  ؤظو   خُوضوخ

َ  ٓق.ٙ  فودس  كوةرخ  ،خجملموذ  ُِوشذ  وخُعمٔموذ  زدُعغوسمك  وخؽوعـ

 يؾوووعـَ ٍب ،خُؼقوووش يقووِو  ٍب ،وـِوووظ خُظ وووش فووِو  خُوووضوخٍ

ظ  ؿشزوط  كةرخ ،عفذش يغفذ ٍب ،عدػص زدُعؼومر  فِو   خُؾٔو

  "وخُؼؾدء خدلـشذ

ٍ  (ع) شدااعحه عدن وأما...  ٖ  عوؼمذ  ٓؼٔوش  ؤزو   كموو   زو

 لوو خكش وهووغ كغوؤؼ٘د ؿشهووذ زووٖ ؽووسمر دخس يف ً٘وود: "خؽوومْ

ٚ  وظ٘٘ود  ،وخسظؼذ ؤُسِػٔر بال ؤلذ ٖٓ ٓ٘د كٔد ،خمَ  ي عوق  ؤٗو

 ٗلغّود  ؤؽوذ  وال ـإؽّود  ؤسزوو  سـو.  سؤيوط  ٓد ووخُِ ٚ ،ػٔش زٖ

ٚ  ظـمٖش وال ،لذيؽٚ هيغ ٓد ووخُِ ٚ ،ػِ  زٖ صيذ ٖٓ  وال ،وـ و

 ٓود ً٘ود   ػ٘ود  وخٗلشؾ ،صظ٘دوـد خخلمَ ٓنط كِٔد  لَسِ َظٚ لَ

 خيدفُ خُؾ ءُ ؤلذًَْ يُشػٔر: وهدٍ ،ز ـ ٚ ػِم٘د ؤهسَ ،كمٚ

 ،ٓودٍ   جلٔوغِ  وال ،خُذٗمد ُـشكِ خشـِطُ ٓد وخ ،زٚ حيََّ ؤٕ

ٚ  وخُعوشذ خُِ ٚ وـٚ خزعـدء خشـط وٌُٖ ٖ  ،بُمو ٕ  كٔو ٚ  ًود  خُِ و

  "زٚ ٗضٍ برخ ؽ ء يشوػٚ كٔد ،ىِسعٚ خُِ ٚ وٖٓ ٖٛٔٔعَٚ
                                                        

  241، ؿ46ّ، ؾ1983، 2ٛو(، حبدس خألٗ خس، ه1111خجملِغ ، زلٔذ زدهش )ض (1)

  596 -595خدلشؽذ زد، خألٓد  خاؼ٘م٘مص، ؿ (2)
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 خُؾووفدػص ٛووزٙ دُمووَ بال خألٓوو ين ىـموودٕ ؤٓوودّ  كووٚوه وٓوود

خُظوددلن   ولدؾٖ ،ػدُمّد خحلن زؾؼدس ٗددى كوذ ،دؼوعٚ زودُمَ 

َ  زدٌُِٔووص ؤوال ْ  ؤٕ هسوو َ  لووىت  زدُغوو.ق  حيوودـِفَ   ؽوو مذّخ  هعٔوو

ٚ  يف ٓ٘وددين زدحلشيوص   ُمؾعؼ. زدٌُِٔص خُذّ ٓدصـّد ْ  وـو  خُظِو

ّ  ٛ  وٛد  وخالععسذخد ٖ  خ ػسوذ  زود  خدل٘قو س  خآود  ضبوضش  زو

ّ  يقوق  َ  دلود (: "ع) صيوذ  بهوذخ ٚ  ؤهسو َ  ـ٘و د  ػِمو ّ  ؤٛو ٖ  خُؾود  ٓو

 ؤًؽش ٓ٘ ْكوُعَٔ  ،خدلُـِنَر خُِمػ ًإٗٚ ػِم ْ ضبَ خحلريش ظِودء

  وخٌُ كص" خحلريش زن سـَ ؤُل  ٖٓ

 ظُِو  خُي خُشعدُص حيلظ ك   ،عايبت  افظت ذا كا ... 

 ٚ ٖ  يؼموووذٛد ٍب ،ػِموو  ٓوووٖ كم ووود وسد ػٔوود  وجيمووور ،ؤوذلووود ٓوو

 ؤٓووش ػِوو  ي فووْ ؤٕ وخوودف بٗغوودٕ ًِٔووٚ برخ وًوودٕ  خُغوودجَ

 ًوقٓ  ،ؤٓغي ؤٓغي ،خ ػسذ يد: "ُٚ هدٍ ٓإشبد ٓ٘ٚ خيدف

  "ُ٘لغي زدُ٘ظش ػِمي ،بُمي بُمي ،ًقٓ

َ  ،يىًمدا ويفطس يىًما يصىم كا ...  ٚ : وهمو  ظ عٓوذ  ٓود  بٗو
                                                        

، 2ٛووو(، خُؾووديف، ٌٓعسووص ؤٛووَ خُسمووط، ه   614خآوودّ ػسووذخ زووٖ ضبووضش )ض   (1)

  591، ؿ1ّ، ؾ2449

  51ؿ ،1ؾ خُ٘نري، خُشوك خُغمدؿ ، (2)
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 ٕ ْ  ٓ٘وز  خُووشآ َ  لوىت  خلوعِ ٖ  ً٘ديوص  وٛوزخ  ،هُعٔو ّ  ػو  َخُِمو  همود

  ـسم٘ٚ ػِ  خُغف د ؤؼ ش لىت خُع فذ ف.شو

: يو ٍ لمػ خُ٘ؼٔدٕ  نيفت أيب اإلمام ش ا ة وجكفي... 

 صٓ٘ٚ يف سؤيط كٔد ،ؤِٛٚ ؽدٛذض ًٔد ػِ  زٖ صيذ ؽدٛذض"

 ًدٕ ُوذ ،ه ال ؤزن وال ،ـ خزّد ؤعشع وال ،ؤػِْ وال ،ٓ٘ٚ ؤكوٚ

  "خُوشيٖ ٓ٘ويغ

  (ظ٘ؿُ ؤفذم ، ظاـش خفّّ) :خامته نآش كا و ... 

 :عصره حالة

ٚ  آُوط  وٓد خألٓ يص خُذوُص لدٍ ؤلذ ػِ  خيل  ال ٖ  بُمو  ٓو

ُٓ  ،خُعووو ى ػووٖ وزُؼووذ وموومدع وهتعووي كغوودد ٌِ وود كِووْ يٌووٖ 

خُؼنوو ك ـووذيشخ حبٔووَ خعووْ خ.كووص خُشعوو ٍ فووِ  خ     

   ػِمٚ وآُٚ وعِْ

وٓشض كعشخض  ،ًدٕ خألٓ ي ٕ هذ ؤكشؿ خ خاع.ّ ٖٓ زلع خٙ

زؼل خِلدج ْ وؤٓشخج ْ لىت ػٖ خُعظدٛش خيريش زبِ  كم د 

                                                        
ٛووو(، خدلوو خػظ وخالػعسوودس زووزًش خخليووو  845ظووو  خُووذيٖ ؤضبووذ )ض  خدلوشيووض ، (1)

  626، ؿ3ّ، ؾ1998وخآلؼدس، ٌٓعسص ٓذز  ، 

لشؾ )ض (2) ُسمن، ه356خألفل دين، ؤز  ُخ يد ودَظ ُخ   129ّ، ؿ1998، 3ٛو(،ٓ 
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وىِسد ُِٔدٍ سكَلَ والظُ ْ هسو ٍ زؼول سػموص خُذوُوص      ،زداع.ّ

ززسيؼوص خخلو ف    ،وىِس خ ٓ٘ ْ ؤٕ يسو خ ًلودسخ  ،بػ.ٕ خاع.ّ

كٌدٗط ًِٔص ػٔش  ،ٖٓ ٗوـ خخلضي٘ص خُؼدٓص ٖٓ ٓ خسد خجلضيص

ُوٚ  زٖ ػسذخُؼضيض خُؾ ريش: "بمند زؼػ زلٔذ فِ  خ ػِمٚ وآ

 ومل يسؼػ ـدزمد"  ،وعِْ ٛدديد

َ خيوري     وخفوي٘غ   ،وعدءض خألومدع خُذي٘موص وخُلٌشيوص زؾٌو

خألٓ يوو ٕ ٓووزخٛر وظموودسخض كٌشيووص ظ٘وودهل خاعوو.ّ خٔووذ    

خُوووذخػ  بىل خالععغووو.ّ  ،كإعغووو خ ٓوووزٛر خجلوووّّ  ،خألفووومَ

خُزيٖ حيشفو ٕ ػِو  ظيسموغ خألٓوص      ،ودػٔ خ خدلشـحص ،وخخل٘ ع

وؤؽوودػ خ خدلشويوودض  ،دع خحلٌوودّ خُغوومحصٓووغ ؤومووؼودكموود وكٌشيوود 

ًوَ رُوي لشفود     ،خخليريش خدل٘غو زص بىل خُشعو ٍ ًوززد وصيلود    

ٔص  وبٓدظووص خدلسووددت  ،وظذـم٘وو د ،ٓ٘وو ْ ػِوو  زبووذيش خألٓووص خدلغوِو

 وبلمدء خدلأؼش خجلدِٛمص خُؼقس يص  ،خاع.ٓمص

يص   ،يف خجلدٗوووور خالـعٔوووودػ    ،وخُؽووووشوش  ،خعووووعإؼشوخ زدُغوووِو

ٍ خُؼدٓ  ،ص ُقدحل ْ خألعش  وخُلح   خخلدؿوخععقل خ خألٓ خ

كٌِٔوود هشزووط ىسوووص ٓوٖو     ،وكووشصوخ خجملعٔووغ ؤكوموود بىل ىسووودض   

  ٍ ط ػِوو  هغوْو  ؤًووَّّ ٓوٖو خدلوود يص ًِٔوود لقوِو ًٔوود هغؤو خ  ،خُغِو
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ظ     ،خجملعٔووغ ػٔ ديوود  بىل ػووشذ وٓوو خ  )وٛوْو ٓوٖو ػووذخ خجلو٘و

ًٔود   ،ٛاالء خدلو خ  ًودٗ خ ٓو خى٘ن ٌُٖو زـوري لوو م       ،خُؼشيب(

 ،  زمووط خدلوودٍ يف خُووس.د خدللع لووص وؿريٛوود خعووع ُ خ ػِوو  ؤسخموو

دديو ْ خخلدفووص  ولشٓوو خ خدلؼدسموون  ،وـسوو خ ؤٓ خذلوود بىل فو٘و

زوَ وٓدسعو خ ؤزؾوغ خجلوشخجْ      ،ذلْ عمدعمد وكٌشيد ٖٓ ًوَ لون  

ًٔوود  ،وؤكظؼ وود حبوون خآلٓووشيٖ زووددلؼشوف وخُ٘وودٛن ػوٖو خدلٌ٘ووش    

وخُعؾدلٖ خجلدِٛ   ،وخُع٘دلش خُوسِ  ،ؤؽدػ خ ؤـ خء خُؼقسمدض

ْ؛ خألٓووش خُووز  خموويش ًووؽريخ ٓوٖو     زوون ٌٓ ٗوودض خجملعٔووغ خدلغوِو

 خدلقِمن بىل بػ.ٕ خُؽ سخض خدلغِمص ػِم ْ 

 خحلٌوووْ ٓوووٖ خألخوووريَ خُ٘قوووقَ( ع) صيوووذ خآووودُّ ػدفوووش

 (:ٛو132-44) خألٓ  

ّ  خحلٌْ ظ ىل -1 ٖ  خُ ُموذُ ( ع) خآودّ صيوذ   فوسد  ؤيود  ػسوذ  زو

 ُموذ خُ  ودلد ًدٕ  خُذٓدء وعلي زدُعشف ػُشف خُز  خدلِي

ٚ خحلفدؾ ،زدُؾدّ  لمدٕ زٖ وػؽٔدٕ ،خُؽول  زدُؼشخم ووالظ

هووودٍ ػٔوووش زووٖو    ،دبقوووش ؽوووشيي  زووٖو وهوووشش ،زدحلفووودص

  ـ سخ" وخ خألسك "خٓعألض ػسذخُؼضيض:

                                                        
، 1ٛووو(، ظوودسي  خخلِلوودء، دخس خزووٖ لووضّ، ه 911خُغووم ى ، ـوو.ٍ خُووذيٖ )ض (1)

  178ّ، ؿ2443
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ٕ  ؤخو ٙ  خِلٚ -2 ٔد م ٖ  عِو ودٕ   ( ٛوو 99-96) خدلِوي  ػسوذ  زو خُوز ً 

ٚ  ،ٛؤ ٕ ٖٓ عدزوٚ ٚ  وػوشف  ،زبٔوص  ٓودض  وٌُ٘و ص  ػ٘و  خُؾوشٛخ

ٚ لىت خُيؼدّ يف   خألً ٍ زدخلِملص يؼشف ًدٕ ٗؤ

 خُووز ( ٛووو141-99)خُؼضيووض ػسووذ زوٖو ػٔووش خُؼووددٍ خِلووٚ -3

ٖ  وٓ٘وغ  ،ؤٓموص  زو   ٓظودمل  وسدٓ ،وخُع لموذ  زدُؼذٍ دخٕ  ُؼو

ْ  وًدٕ  خدل٘دزش ػِ ( ع) ػِ خآدّ  خآودّ   ٗقودجك  يغوعِ

 بـوو.ٍ زٌووَ ػ٘ووٚ هوودٍ لووىت خُشعوودجَ ىشيوون ػوٖو صيووذ

ٖ  صيوذّخ  بٕ: "وظوذيش ن  دلو ٚ  يف خُلدمِو ٚ  هَمِو ؿوري    "ودي٘و

مووذٙ  خسظووذخديد زوخ خٗو.زوودؤٕ خألٓوو ين عووشػدٕ ٓوود ٗل وو   

 ُمؼ دوخ بىل عدزن ػ ذْٛ  ،زدؿعمدُٚ زدُغْ

ٖ  يضيووذ زؼووذٙ خحلٌوْو ظو ىل  -4 ( ٛووو145-141) خدلِووي ػسووذ زو

 ،وخُيووشَذ ٌْشوخُغٗوو ُِ  وو  ٓشظؼّوود خخل.كووص دخس ـؼووَ خُووز 

ل  هوذ " لُسَدزوص " خ  ود  ـدسيص ُٚ وًدٗط  سٓدٛود  ،لسّود  عٚؽـو

 كٔودض  ،وٓدظوط  هبود  كؾشِهَطِ لِو د يف ك هؼط ػ٘ر حبسص

                                                        
ه  ٛوو(، ٓوشوؾ خُوزٛر وٓؼوددٕ خجلو ٛش،     346ػِ  زٖ خحلغون )ض  خدلغؼ د ، (1)

  184؛ وخُغم ى ، خدلقذس خُغدزن، ؿ186 -184، ؿ3دخس خُلٌش، ؾ

  586خدلشؽذ زد، خألٓد  خاؼ٘م٘مص، ؿ (2)

  195خُغم ى ، ظدسي  خخلِلدء، ؿ (3)
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 يذك٘و د  ومل خُذكٖ زؼذ وٗسؾ د ،ػِم د ؤعَلد زمغري زؼذٛد

 خُوسِوو  خُقووشخعُ زِووؾ ػ ووذٙ   ويفسحي وود ظـمٖووشض لووىت

ٕ  صػوضع  خُوز   خألٓش ؤوِـَٚ؛  ،وٓضٓه ود  خألٓ يوص  خُذوُوص  ؤسًود

مص  ُؽو سخض خ خعوعزنكط  كووذ   خُؼسدعومن  ُؽ سش وٓ ٓذ  خدلغِو

 ؿوري  ػوذد  ػِ  وهنط ،ىدجِص ؤٓ خال مذْٛ هدٓط خُي

  سـدذلْ ًّّخء ٖٓ هِمَ

 صيووذ وخآوودّ ،خدلِووي ػسووذ زوٖو ٛؾوودّ زؼووذٙ خحلٌوْو ظوو ىل -5

 زغو ء  ػقوشٙ  سبمٓوض  وهوذ   ػٔوشٙ  ٖٓ خُؽ.ؼن يف لم٘زخى

 ،لغو دخ  ،خبوم.  "وًدٕ ،وخٌ ٓن خحلٌدّ زن خُؼ.هص

 ى يَ ،خُشضبص زؼمذ ،خُوغ ش ؽذيذ ،ظِ ٓد ،ؿِمظد ،كظد

 ،خُ٘دط ػدٓص ِٛي لىت ؤيدٓٚ يف خُيدػ ٕ وكؾد ،خُِغدٕ

 ؤٕ خُؾدّ ؤَٛ سبى ُوذ لىت  "وخُسوش خُذوخذ ورٛسط

 خادخسش ٓؼدجلعووٚ وعوو ء ظِٔووٚ ٓوٖو يووشضب ْ ٓوٖو خيِلووٚ

  ػدّٓد ػؾشيٖ ػِ  يضيذ ٓد دخٓط خُي

                                                        
  211 -247، ؿ3خدلغؼ د ، ٓشوؾ خُزٛر، ؾ (1)

ٛووو(، ظوودسي  خُمؼووو يب، ه دخس  292ووو ذ )ض زؼووذ خُمؼووو يب، ؤضبووذ زووٖ ؤيب يؼ  (2)

  328، ؿ2فددس، ؾ
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 :الثىرة إىل( ع) اإلماو زيد دعىة

خُ٘ظووودّ خألٓووو    ػِووو  خُؽوو سش  بىل( ع) صيوووذ خآووودّ دػوود 

  ّ  ػ٘ووذ خجلوو س ٓووٖ زووٚ خؽووع ش ُٔٔوود خحلوودًْ شلووؽ. يف ٛؾوود

َ  ؿدُسموووص  ٕ  ،ػقوووشٙ  ؤٛووو ٖ  زُوووذٖ  ال كٌووود  خألوموووودع ظـووومري  ٓووو

 وعووو٘ص ظؼووودىل خ ًعووودذ وكووون خُؾوووشيؼص وبلمووودء ،خُلدعوووذش

وزؼذ ؤٕ زوزٍ خآودّ صيوذ      وعِْ وآُٚ ػِمٚ خ فِ  سع ُٚ

ؤوـور   ،افو.ق ؤومودع خألٓوص    ـ  دخ عِٔمص ودػ يوص ًوؽريش  

  ٕ  خاعو.ٓمص  ُِذوُوص  يؼموذ  ػِمٚ خُعؼ٘ط وخالعوعسذخد خألٓو   ؤ

 يف خُغوو.ق هوو ش بىل زوودُِف ء وبٕ خُووذي  خألفوومَ؛  ىدزؼ وود

 وٗؾوووش ،بػوووددش خاعووو.ّ خٔوووذ  بىل وخهوووغ خألٓوووص    عوووسمَ

 ػووٖ وخُ٘وو   زووددلؼشوف خألٓووش زوودذ ٓووٖ خالـعٔدػمووص خُؼذخُووص

ٕ  ٓود  ؤزؼوذ  ًدٗط خألٓ ين ػ ذ يف خألل خٍ ؤٕ بر خدلٌ٘ش؛  ظٌو 

ٕ  ،ٓعشكووص لموودهتْ ًدٗووط كوووذ خاديوودٕ؛ ػووٖ  ىدزؼ وود خجملوو 

 وؽوووشذ ،خحلوووذود وظؼيموووَ ،خُوووذٗمد ِٓوووزخض يف وخالٗـٔووودط

َ  ،خألخو.م  وع ء ،خخلٔ س ْ  ،خألزشيودء  وهعو  ،خُغول دء  وظؼظوم

 ػوودى لووىت وخُؾوو  خض؛ خدلِووزخض يف خدلغوؤِن ؤٓوو خٍ وبٗلوودم
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 خاعو.ٓ   خجملعٔغ ػِ  ػددض ديصخهعقد ؤصٓص ٖٓ خدلدٍ زمط

   ػمؼ وؽظقٔ ممن  زٌَ

 وبعوووووده خدلغوووؤِن ٓوذعوووودض بىل خاعوووودءشوخٗعؾووووشض 

ْ  خُسمط ؤَٛ بىل خاعدءش وًزخ ،ٛمسع د ّ  ػِوم   لوىت  ،خُغو.

ٖ  ػِو   خدلوآ٘ن  ؤٓري ُِغسدذ ظؼشٓك  وكدىٔوص  ،ىدُور  ؤيب زو

 ٓ٘ووودزش ػِووو  خُغووو.ّ ػِوووم ْ وخحلغووو٘دٕ ،خ سعووو ٍ ز٘وووط

ٍ  خدلغمر زٖ عؼمذ ٗشى ُزخ خجلٔؼص؛  ٓود : "ؤٓموص  زو   يف يوو 

   "ػِم ْ خ دػ ض بال ف.ش ؤفِ 

 ؤٛ خء ٓغ يع٘دعر دبد خأللدديػ ومغ ورخى ٛزخ ٖٓ وؤخيش

 صبوووغ زوووإٕ خآووودّ صيووذ  رُوووي ػوود   وهوووذ خحلٌوودّ وٗوووضوخهتْ؛ 

 ،وىسون ٓ٘ فموص خُؼوشك ػِو  خُووشإٓ خٌُوشمي       ،وٗووذٙ  خحلذيػ

 ( خحلذيؽ  وخُلو   خجملٔ ع)  وٛ خحلذيػ يف ًعدذ ؤوٍ وؤُ ق

ْ  ظؼضيض عسمَ يف - خألٓ ي ٕ ًدٕ ،رُي ٓودزَ يف  ٓو هل 

زووَ  ،يسؽوو ٕ ؼودكووص ظوووذيظ خحلٌوودّ خألٓوو ين     – وٓشًووضْٛ

وٓ٘ووو ْ خُشعووو ٍ  ،وظلنووومِ ْ لوووىت ػِووو  خُشعوووَ وخألٗسمووودء

                                                        
خُيسوووودض خٌُوووّّى، دخس : ٛوووو(234عوووؼذ، زلٔوووذ زوووٖ عوووؼذ خُضٛوووش  )ض  خزوووٖ (1)

  128، ؿ5ّ، ؾ1968، 1فددس، ه
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   ْ وًوودٕ خدُووذ   ،خٌُووشمي زلٔووذ فووِ  خ ػِمووٚ وآُووٚ وعووِ

     ٍ : "بٕ خِملوص خُشـووَ  خُوغوش  وخ  ٛؾودّ ػِو  خُؼوشخم يوو 

يؼوو  ؤٕ خخلِملووص   ،يف ؤِٛووٚ ؤكنووَ ٓووٖ سعوو ُٚ يف لدـعووٚ"  

   ْ  ،ٛؾدٓد ؤكنَ ٖٓ سع ٍ خ فِ  خ ػِموٚ وآُوٚ وعوِ

وًدٕ ٛ٘دى خذبدٙ ه   ُذى لٌدّ خألٓ ين ووالهتوْ زعو  يٖ   

   ْ وظوووذيظ  ،ٓووودّ خُوو٘  زلٔووذ فووِ  خ ػِمووٚ وآُووٚ وعووِ

 ٓودّ خِلدج ْ 

 خخلوشوؾ  ػِو   ؤصٓغ لن ُضيذ ٍهد ؤٗٚ خجلؼل  ـدزش وػٖ

ٚ  رًشٙ زٌ.ّ  ٖ  خُسودهش  زلٔوذ  ُو ّ  خوشوؾ  فولص  ٓو  صيوذ  خآود

ٖ : "صيوذ  خآدّ كودٍ ،ٓوع ٍ وؤٗٚ ػِ  زٖ  خ ُٔوق  وهوذ  ؤؤعوٌ

 ورُووي وخُيوودؿ ض   خجلسووط بىل وربوو ًْٔ ،ظؼوودىل خ ًعوودذُ

ٍ  يغورٓ  ػ٘وذٙ  وسـَ ٛؾدّٓد ؽ ذض ؤين  خ فوِ   خ سعو 

                                                        
، ه  (1) وو٘و  خألػظووْو ٖ عوووريش ُخ ووو قوووممكٓ  ؼلوووش، ُخ شظنووو ـ   ٓ، ِٓ ؼووود ، 1ّ، ؾ1995، 4ُخ

ٖ )    18 -16ؿ ٖ خحلغو ش، ػِو  زو ظش: خٖز ػغوًد وص دٓؾون، دخس     571  و٘ي ذ٘ي ٛوو(، ظودسي ٓ 

لٌوووش، ه ٖ ػٔوووش )ض  158، ؿ12ّ، ؾ1998، 1ُخ َ زووو وووؽري، ب دػمووو  ًٖ ٛوووو(، 774؛ وخزووو

ٌعسص خدلؼدسف، ؾ ُ٘ ديص، هٓ  ُسذخيص وخ   131، ؿ9خ

 ٛووو(، خٌُدٓووَ يف خُعوودسي ، دخس 634خزووٖ خألؼووري، ػِوو  زووٖ زلٔووذ خُؾوومسدين )ض   (2)

    478، ؿ4ؾ ّ،1987 ،1ه خُؼِٔمص، خٌُعر
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ٕ  خُغودذٓ  خُشـَ بٕ يص:سوخ ويف - وعِْ وآُٚ ػِمٚ  ي  ديّود  ًود

 ٓ٘وي  سبٌ٘وط  ُو   بين ؤٓود   ًودكش  يد ويِي: ُٚ ُِغدذٓ كوِط -

ّ  كودٍ  خُ٘دس" بىل وػفِٓعي سولي الخعيلط ٖ  َٚٓو : ٛؾود  ػو

َ  ػِ ( ع) صيذ خآدّ كؽدس ،صيذ يد ـِمغ٘د َ  ٛوزٙ  ًو  خألهدويو

 مل ُو   ك خ(: "ع) وهدٍ ،يعق سٛد وال ٓآٖ يوسِ د ال خُي

 ٖ ٚ  ػِموووٚ خلشـووط  خزوو   وحيوووىي ؤٗوود  بال يٌوو  لوووىت وـدٛذظوو

   ٛؾدّ ػِ  ؤ  - "ؤكى

خُؾوو ء خٌُووؽري ٓووٖ    ٛؾوودّ ٓووٖ خآوودّ صيووذ  ربٔٓووَ وهووذ

خُ٘وودط ػووٖ  طُُِوولَوعوودءٙ ًووؽريخ ظَ ،وخحلووشؾ وخُؼ٘ووط خُع.ػوور

( ع) زعؾوفمغ خُذوُووص خألٓ يوص؛ وٛوو    ،خُوذيٖ وخُوومْ خألفوومِص  

 زٛسطؤكوو ،رٛوور هووذ خُووذيٖ ٛووزخ هووشيؼ ٓؼؾووش يوود" :خُودجووَ

 ظوووزٛر وٓووود خُوووو ّ ديوووٖ ُموووزٛر بٗوووٚ كووو خ ،خأللغووودذ

  "ؤلغدهبْ

                                                        
وور )ض  خذلوودسو (1) ٖ خحلغوون، ؤزوو  ىُد وود  ؤيب   424ين، حيووىي زوو وور يف ٓؤ ٛووو(، ظمغووري خدليُد

ر، ه غمدؿ ،165ّ، ؿ2442، 1ىُد شوك ؛ وُخ ُ٘نري، ؾ ُخ     72، ؿ1خ

 =ٛوووو(: ظوودسي  خألٓوووْ وخدلِوو ى، دخس خٌُعووور   314خُيووّّ ، زلٔووذ زوووٖ ـشيووش )ض    (2)
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ألٛوووَ خألٓووو    وخحلغوووذ وخُـيشعوووص خُؼ٘وووط ؤٓؽووودٍ وٓوووٖ

 ػسووذ زووٖ ٛؾوودّ ػِوو ( ع) ػِوو  زووٖ صيووذ دخووَ ؤٗووٚ خُلنووَ؛

َ  كِٔود  ،خُؾودٓمن  ٛؾدّ ُٚ صبغ وهذ خدلِي ّ  دخو  صيوذ  خآود

: هووودج. كووودّّٗى ،رلِغوووٚ يف ِٖوَٓووو ٛؾووودّ كعفدِٛوووٚ ،عَوووَِّْ

 ّ   خالعوووْ هبووزخ  جلوووذيش وبٗووي  ،خأللووو ٍ ؤي وود  ػِموووي خُغوو.

 ٓود  ،ُِخ.كوص  خدلآَِّ صيذ ؤٗط: وهدٍ ؿنسد ٛؾدّ كدععؾده

   ؤََٓص  خزٖ وؤٗط وخخل.كص ؤٗط

ٍ  يوؼُذَِٕ ال خألٓ دض بٕ: كودٍ ٖ  زدُشـود ْ  ػو  ،خُـديودض  لوع

ٚ  ٗ  ٖٓ خُِ ٚ ػ٘ذ ؤلرٖ ؤلذخ ؤػشف وال ٖ  وٛو   زؼؽو  ،ؤَٓوص  خزو

 ٓووٖ خُِ ووٚ ػ٘ووذ ؤػظووْ وخُ٘سوو ش ،بزووشخٛمْ ٖزوو ب دػمووَ وٛوو 

ٚ  ؤٕ رُوي  دي٘غ مل ٍب ،خخل.كص ٚ  ـؼِو  ،ُِؼوشذ  ؤزود  ظؼودىل  خُِ و

ٚ  فووِ  زلٔوذ  خُ٘سوومن خلوري  وؤزود  ٚ  خُِ و ْ  وآُووٚ ػِمو  كِوو  ،وعوِ

ٖ  ظوقش خألٓ دض ًدٗط ْ  ػو ٚ  مل خُـديودض  لوع ٚ  يسؼؽو  ،ٗسمود  خُِ و

َ  ظوقريى وٓد ٍ  ـوذٙ  زشـو ٚ  سعو  ٚ  فوِ   خُِ و ٚ  خُِ و ٚ  ػِمو  وآُو

    ىدُر ؤيب زٖ ػِ  وؤز ٙ وعِْ

                                                        
  195، ؿ4ٛو، ؾ1447، 1خُؼِٔمص، ه
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 ٛؾوودّ يعٔدُووي كِووْ  ٛؾوودّ يوود خُِ ووٚ خظوون: هوودج. ؤسدف ٍب

  خُِ ٚ  زعو ى ٓؽِ  يإٓش ؤو ٓؽِي: ؿِظص يف وهدٍ ،ٗلغٚ

 ومل ،خُِٚ  زعو ى يُآَِش ؤٕ ك م ؤلذخ يشكغ مل خُِٚ  بٕ: صيذ هدٍ

ّ  كودٍ  خُِٚ  زعو ى يَإُٓش ؤٕ دوٕ ؤلذخ ينغ  ربومون  ٛوزخ : ٛؾود

 ٓ مؼ د ؿري يف ٗلغي ظنغ ؤٕ ؤَٓشَى وٖٓ ،ػ٘ي ب َّ غسُكٔ دلد

 وال ،هووذسى وخػوشف  ،ٗلغووي ػِو   كعشكوغ  ٌٓدهنوود  كو م  وظشخٛود 

  بٓدٓي ػِ  زبدُق وال ،عِيدٗي ظؾدوس

 ؿووري يف ٗلغووٚ وَمَووغَ َٓووِٖ: ربووذٍّ زٌووَ صيووذ خآوودّ كووودٍ

ٚ  خغوش  ٌٓدهند ػٖ ٗلغٚ سكغ وٖٓ ،زشزٚ ؤٍب ٓ مؼ د  ،ٗلغو

ٚ  ؽدوس وٖٓ ،سزٚ عسمَ ػٖ َم هذسٙ يؼشف مل وٖٓ  عوِيدٗ

ٖ  رُوي  رُوي   َٓوِٖ  ٛؾدّ يد ؤكعذس  ،ِٛي بٓدٓٚ وخدُق  ٓو

ٚ  ُومظ  زدعْ  وظغٖٔ  ،خدُوٚ ػِ  وظٌسٖش ،سزٚ ػق   وؤٓود  ،ُو

ٚ  زعو ى ؤٓشى خُز  ٚ  بىل ؤدٖى كووذ  خُِ و  ،كموي  خُ٘قوممص  خُِ و

  سُؽِذٔى ػِ  ودََُّي

ٖ  ٛؾووودّ ك ؼوور  ّ  ،رلِغوووٚ ٓوو  ٓوووٖ ؤخشـوو ٙ : هووودج. وهوود

  ػغٌش  يف يسمنتٖ وال ،ِغ رل
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   ظٌشٙ لمػ بال ذبذين ال: صيذ ُٚ كودٍ

 ٓوود وخ: "خُؾوو ريش ًِٔعووٚ يووو ٍ وٛوو  صيووذ خآوودّ وخووشؾ

 ٓوووٖ: "سوخيوووص ويف ،" رُووو خ بال خُغوووم ف لَوووشٖ هوووو هووو ّ ًوووشٙ

َّ خعِعَذِؼَشَ خُسودء لُرٓ خعِعَؾِؼَشَ  " خُل٘دء بىل خُزٍُّ

: ٓ٘وو د زووذ ال خُووي خحلوموووص ٓاًووذّخ ألػ خٗووٚ ٛؾوودّ كووودٍ

 ْ ٕ  ؤُغوع َ  ؤٕ ظضػٔو   ٓوود ٛم ودض  زوددوخ    هوذ  خُسموط  ٛوزخ  ؤٛو

   خََِلُ ْ ٛزخ ه ّ رٛر

 :املعركة سري خط

ٚ  خزبزض  دل٘مو   ٓـوديشّخ  عوشيّد  ػِموٚ خُغو.ّ ٓ٘مو ّ    دػ ظو

 ذبؼَ هذ خُذػ ش بػ.ٕ ؤٕ ػشف كوذ ،(ع) خآدّ خحلغن

ٚ  يعشفٓذوٕ ؤٓمص ز  ٕ  ُو ٚ  ػِو   ؤٗقودسٙ  كممِٔو   ًٔود  خزالٗو

 (  ع) خحلغن ـذٙ ٓغ كؼِ خ

ٖ  وًدٕ َ  ٓو ٚ  عوسم َ  يسؼوػ  ؤٕ دػ ظو ٖ  خُشعو ْ  دلو  يف يشيوذٛ

                                                        
، 3؛ وخدلغووووؼ د ، ٓوووشوؾ خُووووزٛر، ؾ 162 -161خذلووودسوين، ظمغووووري خدليدُووور، ؿ   (1)

، 1ٛوو(، خُسمودٕ وخُعسومن، ه   255؛ وخجلدلظ، ؤز  ػؽٔدٕ ػٔشو زٖ حبوش )ض 218ؿ

  634، ؿ3؛ وخدلوشيض ، خدل خػظ وخالػعسدس، ؾ164ّ، ؿ1968
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ٚ  ؤو دل خـ عو ْ،  يزٛر ٍب فلٚ ٕ  ؤٗو َ  ًود ٚ  يشعو بُوم ْ   سعوِ

ْ  ؤٕ دوٕ ٕ  ،ؽخقوومد  يِعوووم  ٕ  كٌوود ٖ  خؼ٘وود خآوودّ   دػوودش  ٓوو

 يؼشكوو ٕ ال ،زشخهووغ وػِووم ْ ػِمووٚ خُ٘وودط يُووذخ.ٕ( ع)صيووذ

 لووىت ؽوومحُد يسقووشوٕ ال ٌٓوودٕ ٓووٖ هبووْ كمإظموودٕ ،ٓ مووؼٚ

 ؽ شّخ   ػؾش ؼ.ؼص زدٌُ كص كإهدّ ،كمسديؼ ٗٚ كمٚ يذخِ خ

ٚ  وعو٘ص  ،خ ًعودذ  بىل ؤدػ ًْ: هدٍ ز يغ برخ "وًدٕ  ،ٗسمو

ٖ  وخُووووذكغ  ،خُظووووددلن  وـ وووودد   وبػيووووودء ،خدلغعنووووؼلن  ػوووو

 ،خدلظووودمل وسد ،ؤِٛوووٚ ػِووو  خُلووو ء ٛوووزخ وهغوووْ ،خوووشوٓن

َ  وٗقشٗد ،خجملٔٓشش وبهلدٍ ٖ  ِو  ػ خُسموط  ؤٛو  ُ٘ود  ٗقور  ٓو

ٚ  ٛوزخ   ػِو   ؤظسديؼ ٕ ،خحلشذ  يوذ  ػِو   يوذٙ  وينوغ  كمسديؼ ٗو

 ،ُ٘ووود ُوووعلنٖ وٓمؽدهوووٚ خ ػ وووذ ػِموووي: يوووو ٍ ٍب ،خُشـوووَ

 وخُؼغووشش ،وخُؾووذش وخُشخوودء ،وخُؼ.ٗمووص خُغووش يف وُع٘قوومٖ٘د

  وخُمغشش"

                                                        
خُعفٔري: لسظ خدلودظِن يف خُؽـ س ًإلذ ؤٗ خع خُؼو زص خُي خععخذٓع د خُغِيص  (1)

 خألٓ يص حبن خُؾؼر خدلغِْ 

، 1ٛووو(، ؤٗغوودذ خألؽووشخف، دخس خُلٌووش، ه   279خُووس.رس ، ؤضبووذ زوٖو حيووىي )ض    (2)

  199، ؿ4  ويودسٕ زدُيّّ ، ظدسي  خألْٓ وخدلِ ى، ؾ434، ؿ3ّ، ؾ1996
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 :كالحايل  عىجه عنارص فكانخ

ٚ  وعو٘ص  خ خُذػ ش بىل ًعدذ" -1 ٍ  ٛورٓ  ُوزُي  ؛"ٗسمو  سـود

 ْ ٚ  وخُلو وودء  خُؼِوو ْ  ويف ،ُ٘قووشظ  ل٘ملووص  ؤزوو   ٓوذٓعوو 

 ؤُوق  يف بلذى خدلشخض ؼ.ؼن ؤسعَ بُمٚ خُز  خُ٘ؼٔدٕ

؛ واللعلدء وٓؾودسًص خُؼِٔودء يف ؼ سظوٚ  موط     دسْٛ

  )ؼ سش خُؼِٔدء(

 وبػيوووودء ،خدلغعنووووؼلن ػوووٖو وخُووووذكغ ،خُظووووددلن وـ وووودد" -2

وغ   سلعِق كحودض  ٖٓ خُؼذيذ دكغ ٓد وٛزخ ؛"خشوٓن خجملٔع

وٛزخ ٓود يؾوري    ،(ع) ُضيذ ُسمؼصبىل خ خُنشس ؤفدهبْ شلٖ

ُؽ سش خُغمدعمص ذخف خ ٔدػمص  ،بىل ٛؤ ـع  وخال

ٚ  زون  خُل ء وهغْ" -3 ك ٘ودى خعوعحؽدس    ؛"خدلظودمل  وسدٓ ؤِٛو

     ْ وظووشى  ،ـودجش ُِٔودٍ ٓووٖ هسوَ خحلوضذ خألٓوو   خحلودً

 ٕ ًٔوود ًدٗووط ٛ٘وودى   ،خدلغوؤِن يؼوودٗ ٕ خُلوووش وخحلشٓوود

وذلوزخ   ،دُوط ًوؽريخ ٓوٖ ؤز٘ودء خجملعٔوغ     ٓظدمل ؽودجؼص ى 

                                                        
، 1؛ وخِو ، خحلوذخجن خُ سديوص، ؾ   141 -144ؿ خُيدُسمن، ٓودظَ خألفل دين، 1

  255 -254ؿ
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صلوذٛد ظوو٘ؼٌظ ػِو  زشٗوودٓؿ ؼوو سش خآودّ صيووذ وؿووريٙ    

  ٖٓ زشخٓؿ ؼ سخض رُي خُؼقش

 وٛزخ ؛"خحلشذ ُ٘د ٗقر ٖٓ ػِ  خُسمط ؤَٛ وٗقشٗد" -4

 ،دل٘دفووووشظٚ زلوووو  ؤٛووووَ زمووووط سعوووو ٍ خ دػوووود ٓوووود

 زدػعسدسْٛ ؤػ.ّ خألٓص وهددهتد بىل خ ظؼدىل 

ُؽووو سش دوخكوووغ ظ مووومك وزؼوووذ ُعووود  خُغووواٍخ يغوووإذلْ ًووودٕ خ : خ

٘د" ْ : هدُ خ كةرخ" ٛزخ  ػِ  ؤظسديؼ ٗ َ  يوذ  وموغ  ،ٗؼو  يوذٙ  ػِو   خُشـو

 ٍ ٚ  خ ػ وووذ ػِمووي : "كمووو  ٚ  وٓمؽدهوو ٓعوو ٚ  ورٓوووص ور  ُوووعلٔنٖ ،سعوو ُ

ٓ ،زسمؼي ُعُودظِٖ ٗد ٓؼ  و قومٖٓ  ،ػذو ُ٘ع ود  و "  وخُؼ.ٗموص  خُغوشٓ  يف ُ٘

ُِ ْ: "هٍد ٍب يذٙ ػِ  ٓغك ،ٗؼْ: هٍد كةرخ  " خؽ ذ خ

ٖ  (ع) الصدا  لإلمام جعفدس  وقيل ْ  خُشخكنوص  ػو  بهنو

 ٓووٖ زووشت شلووٖ خ زووشت: "كووودٍ ،صيووذ ػٔووي ٓووٖ وٕؤيووّّ

 ،خ ديووٖ يف وؤكو ٘وود خ ٌُعوودذ ؤهشؤٗوود وخ ًوودٕ ،ػٔوو 

 آلخووووشش وال ُووووذٗمد كم٘وووود ظوووشى  ٓوووود وخ ،ُِووووشلْ وؤوفوووِ٘د 

 صيذّخ سزيط خُي خُؼ.هص ه ش ٓذى يظ ش ٛ٘د وٖٓ  "ٓؽِٚ

ّ  عسر ؤٕ خُسؼل خدٓػدٙ ٓد زؼٌظ ،جبؼلش  ـؼلوش  خظٓسودع  ػوذ
                                                        

    54، ؿ1ؾ خُ٘نري، خُشوك خُغمدؿ ، (1)
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 خُؾوومؼص خععلغووشض وهووذ  عوو خٙ ال خحلغووذ ًوودٕ بمنوود صيووذّخ

ْ : "كووودٍ ،ُضيووذ  ٓسديؼعوو د يف ـؼلووشّخ  وخ ك وو   ،زووديؼ ٙ ٗؼوو

    "وخريٗد وعمذٗد ؤكنِ٘د

 خدلوشش  خوشؾ  َُٖٔد( ع) صيذ ٓغ خخلشوؾ( ع) ـؼلش ؤسخد وهذ

ْ  يود  ٓؼي ؤٗد: "ُٚ وهدٍ ،خٌُ كص بىل خدلذي٘ص ٖٓ خألخريش   "ػو

 هدجٔ٘وود ؤٕ ؤخوو  خزووٖ يوود ػِٔووط ؤٓوود: "صيووذ خآوودّ ُووٚ كووودٍ

ٖ  وؤٗوط  ؤٗود  خشـوطُ  كوةرخ  ،ُودجٔ٘ود  هدػذٗد وؤٕ ،ُودػذٗد  كٔو

ٚ  زإٓش ـؼلش كعخِق  "لشٓ٘د  يف خيِل٘د  ودكوغ  ،صيوذ  ػٔو

 صيوذ  ػٔو   ٓوغ  هُعَٔ ٖٓ: "وهدٍ  ٓؼٚ وزلٔذ خُِ ٚ ػسذ ز ُذيٚ

ٖ  ،خحلغن ٓغ هعَ ًَِٖٔ َ  وٓو ٖ  خحلغون  ٓوغ  هعو َ  ًٔو  ٓوغ  هعو

ٖ  ،ىدُر ؤيب زٖ ػِ  َ  وٓو ٖ  ػِو   ٓوغ  هعو َ  ًٔو  خُو٘   ٓوغ  هعو

  "وعِْ وآُٚ ػِمٚ خُِ ٚ فِ 

                                                        
  244، ؿ4يّّ ، ظدسي  خألْٓ وخدلِ ى، ؾخُ (1)

ٛووو(، رلٔوو ع سعوودجَ خآوودّ   298خذلوودد  بىل خحلوون، حيووىي زووٖ خحلغوون )ض    (2)

خذلوودد  بىل خحلوون، )ًعوودذ كمووٚ ٓؼشكووص خ(، ٓاعغووص خآوودّ صيووذ زووٖ ػِوو       

  61، ؿ2441، 1خُؽودكمص، ه

خألجٔووص ٛووو(، خُؼووذ خُوؽٔن يف ظسومن ؤلٌودّ     614خآودّ ػسوذخ زوٖ ضبوضش )ض     (3)

    269ّ، ؿ2441، 1خذلدديٖ، ٓاعغص خآدّ صيذ زٖ ػِ  خُؽودكمص، ه
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ٚ  يف شيد لبيعت انضم وهكرا ٖ  خآلالف دي خٗو َ  ٓو  خٌُ كوص  ؤٛو

ٖ  ُمِوص  ؤوٍ خألسزؼدء ي ّ ولذد ،ع خٛد كوو دوٕ ص  فولش  ٓو  ع٘و

 ػؾووش ؤسزؼووص خٌُ كووص يف ؤهوودّ ؤٕ زؼووذ ورُووي ذلوود زذخيووص ٛووو122

 وخ  ػِْ دوٕ ُِذػ ش يشظٓر - خُسقشش يف ؽ شخٕ ٓ٘ د - ؽ شّخ

 ؤٕ خعوعيدع  خألٓو ين  ؤلذ ؤٕ بال  ززُي ػٔش زٖ ي عق خٌُ كص

 زٖ ٛؾدّ كإخّّ ،خٌُ كص يف وٛ  ُِؽ سش خُعٔ مذ ػٖ ؽمحد يغٔغ

 ،ُضيوذ  ٓ خٍ  ؤٗٚ ػِ  ـدع عّد ي عقكإسعَ  ،ززُي خدلِي ػسذ

ٚ  صبموغ  ءضزد وٓغ رُي  ألٕ زدُلؾوَ؛  صيوذ  ػِو   ُِؼؽو س  زلدوالظو

  وخالخعلدء خُع٘وَ عشيغ ًدٕ( ع) صيذّخ

ٕ  ؤْٛ ٖٓ خضديص زٖ ٗقش وًدٕ ّ  ؤػو خ ْ  صيوذ  خآود  وؤؽوذٛ

 ػِ  خآدّ ؤفمدذ يف خألؽعش ًٔدُي سبدّٓد ،وبخ.فد ضبدعد

 ،خحلٔوودط كووم ْ وزووػ صيووذ ٓووغ خوودسزن خجل٘وو د كإػووذٖ ،(ع)

يؾووري  خُوز   خألٓووش سووديؼن آالف خدلوودظِن؛ كسِـوط بلقودءخض خدل  

  بىل وـ د لدُص ؼ سيص ػدسٓص يف خألٓص

 ٖٓ وخلذش دكؼص خذلف ّ بىل هتذف اإلمام شيد خطت كانخ

 ؿووري ؤٕ ٛؾوودٓد ًوودٕ  خألٓقوودس صبمووغ يف خألٗقوودس صبمووغ هٔسَووَ

خٌٗؾولط   ودلود   ُوزُي  خُؼوذش  ويؼوذٓ ( ع) صيوذ  ؼو سش  ٓ ػوذ  يعشهور 
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ٓوودّ صيووذ بىل خُعؼفمووَ زةػ.هنوود يف خموويش خا ،ٓ خػمووذ خُؽوو سش

ٖ   ،خٌُ كص هسَ خُ ػذ خدلنشوذ ُألٓقدس  ؤوٍ كعـري ٓ ػوذٛد ٓو

  ٛو122 زلشّ 22 بىل ٛو122 فلش ٖٓ ُمِص

 يف ٗؾش ي عق زٖ ػٔش خُؾشىص بأ  األمىيى  له اسحعد

َ  وصبوغ  ،ؤؼوش خآودّ صيوذ    يععسوغ  ٖٓ وؤسعَ ،خٌُ كص ؤصهص  ؤٛو

 وخدلوو خ  خُؼووشذ ٓووٖ سـووَ ؤديوود: "وؤػِووٖ خدلغووفذ يف خٌُ كووص

 خجعووو خ ،خُزٓووص  ٓ٘وووٚ زشجووط  كووووذ خدلغووفذ  سلسوووص يف ؤدسً٘وودٙ 

  "خألػظْ خدلغفذ

 ؤفومدذ  ؤوهوذ  - خُوّّد  ؽذيذش وًدٗط - خدل ػ دش خُِمِص ويف

ْ  وػِوط  ،ُِؽو سش  بػ.ّٗد خُ٘ريخٕ( ع) صيذ  يود : "زدُ٘وذخء  فوممدهت

َ  ى خٍ كسو خ  خذلف ّ زسذء بيزخّٗد" ؤٓط ٓ٘ق س ٕ  خُِمو  حيودوُ 

  زدُلؾَ  زدءض زلدوالهتْ ؤٕ بال خألٗقدس صبغ

 خُِمِووص ظِووي وخكوودٙ ٓوٖو وصبمووغ ػِوو  زوٖو خآوودّ صيووذ كإفووسك

ٍ  ،خُشـدُص ٖٓ( 218) ػؾش وشبدٗمص كوو ٓدجعدٕ ٖ  صيوذ  كوود  زو

ٕ (: "ع) ػِو   ٖ   خ عوسمد َ " خُ٘وودط  كوإي ْ : همو  زلقوو سوٕ ٛو

                                                        
  132خألفل دين، ٓودظَ خُيدُسمن، ؿ (1)
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  "زؼزس زديؼ٘د دلٖ ٛزخ ٓد ،وخ ال:" كودٍ  خدلغفذ يف

ٖ  خحلقودس  ُشكوغ  بأنصدازه شيدد بعث وقد َ  ػو  خدلغوفذ  ؤٛو

ٚ  ،خُوعدٍ ػِ  خدلغفذ ؤَٛ وُممشٓك خٌُ كص ؤَٛ وىٔإٗص  وظ ـو

 بىل ىوووشيو ْ ويف  خحلقووودس ُلوووي خدلغوووفذ بىل ؤٗقووودسٙ ٓوووغ

 بىل ظوووذٓ خ ٍب ،ػِووم ْ وخٗعقووش ٓووغ خألٓوو ين خؽووعسي خدلغووفذ

 ٓوٖو خُشخيوودض وؤدخِوو خ ،زؾووؼدسٙ ؤفوومدزٚ ك٘ووددى خدلغووفذ ـوو خس

 ؤخشـ خ  خٌُ كص ؤَٛ يد: "خضديص زٖ ٗقش وٗددى ،خدلغفذ ٗ خكز

 خري بىل ؤخشـ خ ،خذلذى بىل خُن.ٍ وٖٓ ،خُؼض بىل خُزٍ ٖٓ

 مل ؤهنوْو بال ،"ٓ٘وو د وخلووذ ػِوو  ُغووعْ كووةٌْٗ وخآلخووشش خُووذٗمد

  خحلقدس حبفص خدلغفذ يف وٌٓؽ خ ،عدًّ٘د حيشً خ

 ْٛؤٓش ؤٕ زؼذ وؤفمدزٚ ٛ  خجلغش زدذ ػِ ( ع) صيذ وهق

ٖ : ي٘ددوخ ؤٕ صيذ خآدّ ٖ  ك و   عو.لٚ  ؤُوو   ٓو َ  وـودء  ،آٓو  ؤٛو

ٍ  ،ؽوذيذّخ  هعودال  خٌُ كوص  ؤَٛ ٓغ وخهععِ خ خُؾدّ ّ  كوود  صيوذ  خآود

َ  ي٘قشين ال ك خ ،خُؾدّ ؤَٛ ػِ  خٗقشوين" :ألفمدزٚ  سـو

 "  خجل٘ص ؤدخِٚ لىت زمذٙ ؤخزض بال خُم ّ ػِم ْ

                                                        
    134ؿ خدلقذس خُغدزن، (1)

  135خدلقذس خُغدزن، ؿ (2)
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 حلٔوذ خ: "هودج.  ظ وش  لن أصحابه( ع) شيد خطب وقد

 ،ػدهِوووص هِ زّووود ُ٘ووود وـؼوووَ ،زدُسقوووريش ػِم٘ووود ٓوووٖٓ خُوووز  

ٖ  ؤكِوك  وهوذ  ،وخػمص وؤ دػّد َ  ٓو  وخحلون  ،ؽوؼدسٙ  خخلوري  ـؼو

ٚ  خوري  ػِ  خ وفِ  ،دؼدسٙ ٖ  زدُقوذم  ـودء  خُوز   خِوو  ٓو

ٚ  ػ٘وذ  ٚ  وفووذم ،سزو ٚ  خ فوِ   زلٔووذ خُقوددم  زو  وآُووٚ ػِمو

ٚ  ٖٓ خُيدٛشيٖ وػِ  ،وعِْ ٚ  ػعشظو ٖ  وخدل٘عخوسن  ،وؤعوشظ  ٓو

َ  خُؼفَ خُؼفَ  خُ٘دط ؤي د  واليعٚ وؤَٛ زمعٚ ؤَٛ ٍ  هسو  لِو 

ْ  ،خألَٓ وخٗويدع ،خألـَ ٚ  ال ىدُور  كو سخءً  بال ،ٛودسذ  يل ظو

ٚ  ٛشذ ٛدسذ ٚ  ٓ٘و ٚ  خ بىل كلوشوخ  ،بُمو  وخعوعفريوخ  ،زيدػعو

 بُمووٚ ودػوودًْ وزقٓووشًْ ؤ ؼٌووْ كوووذ ،ػودزووٚ ٓووٖ زؽ خزووٚ

ٖ  ػِو   لفص خُم ّ وؤٗعْ ،وؤٗزسًْ ْ  ٓو  ظؼودىل  خ بٕ  زؼوذً

ْ ﴿: يو ٍ ُهوا وَتََفقَّ ينِ  ِف  لي وُنِذُرواْ  الجي
ْوَمُهمْ  َولِ ْ  إَِذا ََ ُعوا ََ ُهمْ  إَِلوِْهمْ  َر  َلَعلَّ

ــَذُرو َ  ـ ـ ــ ــواْ  َوَٓ ﴿ ،﴾ََيْ ـ ـ ــ ــِذينَ  َتُكوُى ـ ـ ــ ــاُلوا  َكالَّ ـ ـ ــ ــِمْعنَا ََ ـ ـ ــمْ  َســ ـ ـ  َٓ  َوُهــ

ِذينَ  َتُكوُىواْ  َوَٓ ﴿ ، ﴾َيْسَمُعو َ  واْ  َكالَّ َُ  َما َبْعجِ  ِمن واْ َواْخَتَلفُ  َتَف َّ

اءُهمُ     ﴾َعظِومٌ  َعَذاٌب  ََلُمْ  َوُأْوَلـِئَك  اْلَبوينَاُت  ََ

                                                        
  122خُع زص:  (1)

  21خألٗلدٍ:  (2)

  145آٍ ػٔشخٕ:  (3)
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ء َكَلَمةٍ  إَِل ﴿ ٗذػ ًْ بٗد  خ ػسدد  َىْعُبجَ  َأَّٓ  َوَبوْنَُكمْ  َبوْنَنَا َسَوا

ـ َ  َوَٓ  الّلَ  إَِّٓ  ـهِ  ُىِْشِ ــن َأْرَبابـاً  َبْعضــاً  َبْعُضـنَا َيتَِّخـذَ  َوَٓ  َشــوْئاً  بِ  ُدو ِ  مي

 
ِ
 وسٛسووودهنْ ؤلسووودسْٛ خزبوووزوخ ه ّٓووود دٓٓوووش خ بٕ ،﴾الّل

   خ دوٕ ٖٓ ؤسزدزّد

ٖ  مل وخٗونٓووط خٗويؼووط برخ خُووذٗمد ًووإٕ  :خ ػسوودد  ،ظٌوو

َ  ٛ  ٓد وًإٕ ،ٗضٍ هذ ًدجٖ ٛ  ٓد وًإٕ َ  هوذ  ػ٘ود  صخجو  ،سلو

 خ ٓووٖ ظٌ ٗوو خ خدلؼووشوف وخًعغووس خ ،خخلووريخض يف كغوودسػ خ

ٚ  ،خدلٌ٘وش  وخًعغور  خُؾش يف عدسع ٖٓ كةٗٚ ،زغسمَ  ُومظ  كةٗو

   ؽ ء يف خ ٖٓ

ّ  ؤٗووود  ٕ  ؤظٌِووووْ خُمووو   زوووون وؿوووذّخ  ،ظسقووووشوٕ وال وظغووؤؼ 

 ،بُمٚ سدٓين برخ ي٘قشين خ وٌُٖ ،كع٘ذٓ ٕ ٛدٓص ؤظ شًْ

 دػ ظ٘وود  ووغ كٔووٖ ،زوودحلن ه ٓ٘وود وزوون زم٘٘وود خحلوودًْ وٛوو 

 ذكإـود  ،خجلودجشش  ؿوري  خُؼددُوص  ،خدللشهوص  ؿوري  ٛوزٙ خجلدٓؼوص  

ٚ  وـدٛووذ ،عوسمِ٘د  بىل وؤٗودذ  دػ ظ٘ود  ٚ  ز٘لغو ٖ  ٗلغو  يِمووٚ وٓو

 ،ػِم٘ود  ٓود  وػِمٚ ُ٘د ٓد كِٚ ،خُ٘لدم ودػدجْ خُسدىَ ؤَٛ ٖٓ

 خُضخجِوص  خُوذٗمد  وخخعودس  ،د٘و بـدزع وؤىب ،دػ ظ٘ود  ػِم٘د سدٓ وٖٓ

 وٛوو  ،زووش ء ؤوُحووي ٓووٖ كوود ،خُسدهمووص خآلخووشش ػِوو  خآلكِووص
                                                        

  64آٍ ػٔشخٕ:  (1)
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   وزم٘ ْ زم٘٘د حيٌْ

 يغووعفمر كِووحٖ ،ؤٓووشًْ بىل ددػ ْٛكوو خُووو ّ ُومووعْ برخ

 ٓووٖ خُؾوؤظ ػِمووٚ ىِؼووط شلوود ٌُووْ خووري وخلووذ سـووَ ٌُووْ

 خُؾووي ػِوو  ػووذوًْ ظووودظِ خ ال   خُِ ووٚ وكنووص    ػسوودد رٛوور

 ٍب خُسقوووريش    خُسقوووريش وٌُوووٖ ،خُِ وووٚ عوووسمَ ػوووٖ كعنوووِ خ

ٚ  جيوض   ـوضخء  ؤكنَ خُمون ػٖ جيدص  خُِ ٚ كةٕ ،خُوعدٍ  زو

 هعووَ ًٔووٖ موو.ُع د يف يؾووي ٗلغّوود هعووَ ٓووٖ بٗووٚ ،لوون ػِو  

  "خُسقريش    خُسقريش خُِ ٚ ػسدد  لن زـري ٗلغّد

 ؤٛووذخف ظ موومك صيووذ خآوودّ ٓودفووذ ؤٛووْ ٓووٖ وًوودٕ

ٖ  خٌُؽري ؤٕ يذسى ًدٕ ألٗٚ ،خُؽ سش  خشـو خ  بمنود  خألٗقودس  ٓو

خآدّ  دبشخكوص وخالععح٘دط خألٓ ين ٓغ لغدزدهتْ ُعقلمص

َ ( ع) صيوذ  ٖ  خجل ودد  حيون  ؤٓوش  وٛو   - خُسموط  وؤٛو ٚ  ٓو  ،ؤـِو

 ُزُي ذلْ؛ يشظنٔٚٔ مل شلد كزُي ٛذكد رُي يٌ ٕ ؤٕ وٌُٖ

 وزوون خُؽوو سش ٓووٖ خأل وو  خذلووذف زوون يلقووِ خ ألٕ دػوودْٛ

 ؿنووسد خشـ٘وود: ظو ُوو خ ال: "زوودُو ٍ خدلغعلمنووص ٓؾوودػشْٛ

ٚ   ؿنوسد  خشـ٘ود : ه ُ خ وٌُٖ ،ٌُْ ٕ  ،"ودي٘و  ودػودْٛ ؤ
                                                        

    248 -247ؿ ،1ؾخُ سديص، خحلذخجن خِ ، (1)

    435، ؿ3ؾ خألؽشخف،  خُس.رس ، ؤٗغدذ (2)
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ٚ  ػسودد " :هودج.  خُومون  ِٓاٛود  فوددهص  ز٘موص  جيدٛذوخ  ال   خُِ و

 وٌُووٖ ،خُِ ووٚ عووسمَ ػووٖ كعنووِ خ خُؾووي ػِوو  ػووذوًْ ظووودظِ خ

  "خُوعدٍ     ٍب خُسقريش    خُسقريش

ٚ  سكوغ  ،(ع) شيدد زاياث خفآخ وملا...   خُغؤدء  بىل يذيو

 ؤين يغشين ٓد وخ ،دي    ؤًَٔ خُز   خحلٔذ: "كودٍ

ٚ  ػِمووٚ خ فوِ   زلٔووذّخ ُوموط   ؤٓعووٚ يف آٓوش  ومل وعووِْ وآُو

ْ  ومل ،زددلؼشوف ٖ  ؤهن و  ؤهٔوط  برخ ؤزود   ٓود  وخ  خدلٌ٘وش  ػو

 ؤٕ وعووِْ وآُووٚ ػِمووٚ خ فووِ  خ سعوو ٍ وعوو٘ص خ ًعوودذ

 بىل رُووي زؼووذ فووشض ٍب ،كم وود هُووزٔكط ٍب ،ٗوودسْ   ؤُـِّفووط

ٕ  بال ؤلوذ  ي٘قوشين  ال وخ  ظؼدىل خ سضبص  خُشكمون  يف ًود

  وحيٌْ  حلغنوخ وخحلغٖ وكدىٔص وػِ  زلٔذ ٓغ ،خألػِ 

 خ فِ  زلٔذ زٚ ـدء ؤظ شًْ زن خُوشإٓ ٛزخ ظشوٕ ؤٓد

َ  ويود  ، خُلو ودء  ٓؼدؽوش  يود    ز٘ ٙ وضلٖ وعِْ وآُٚ ػِمٚ  ؤٛو

ْ  ٓوغ  يوذ   ٛزٙ ػِمٌْ؛ خ لفص ؤٗد ،خحلفد  ؤٕ ػِو   ؤيوذيٌ

 ،زدُغ يص كمحٌْ وٗوغْ ،خ زٌعدذ وٗؼَٔ ،خ لذود ٗومْ

ْ  ػٔود  ؤٗسحٌْ مل كةٕ ،ديٌْ٘ ٓؼدمل ػٖ كغِ ين  ك ُ و خ  عوإُع

                                                        
   248، ؿ1خِ ، خحلذخجن خُ سديص، ؾ (1)
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ْ  ػِٔوط  ُووذ  وخ  ٓ  ؤػِْ ؤٗٚ ػِٔعْ شلٖ ؽحعْ ٖٓ  ػِو

ٍ  وف ٓ ىدُر ؤيب زٖ ػِ  وػِْ ،خحلغن زٖ ػِ  ؤيب  سعو 

 وبين ،ػِٔٚ ٓغع دع وػَمسص ،وعِْ وآُٚ ػِمٚ خ فِ  خ

 ٖٓ ديم  ػشكط ٓ٘ز ًززص ًززط ٓد وخ  زمي ؤَٛ ألػِْ

  ياخخزين خ ؤٕ ػشكط ٓ٘ز  ّٓدشٓمَُٓ خٗع ٌط وال ،مشد 

   "كغِ ين ِٛٔ خ ٛدئّ

ٍ  ٍب  وسمووو خٗي ،ؤسدض وبيووودى ،خشـوووط ُوووي خُِووو ْ: "هوود

 وٌُعدزوي  وُوذي٘ي  ُ٘لغوي  كدٗعقوش  ،ٗقسط وُؼذوى ،ىِسط

 ٛوزخ  خُِ ْ ،خدلآ٘ن ٖٓ وألوُمدجي زمط ٗسمي وألَٛ وُ٘سمي

  "خدلغعؼدٕ وؤٗط ٓ  خجل ذ

 ُ  وخ: " ٗلغٚ ٗزس ؤٕ زؼذ يس ِّ ( ع) اإلمام شيد وكا 

َ  ػوض  خ سمد ؤٕ ػِٔط  برخ لوىت  زموذ   ٗودسّخ  ؤهوذق  ؤٕ يف وـو

ٌُٖ ٓد ؤػِْ ؽمحد ؤسم   ،ُلؼِط كم د ز٘لغ  سٓمط خميشٓط

" ػووض وـووَ ػوو  ٓوٖو ـ وودد زوو  ؤٓمووص 
3
 وخ: "يووو ٍ وًوودٕ  

                                                        
، وؤزو  خُؼسودط خحلغو ، خدلقودزمك     164 -159خذلدسوين، ظمغري خدليدُور، ؿ  (1)

  395يف خُغريش، ؿ 

   393ؤز  خُؼسدط خحلغ ، خدلقدزمك يف خُغريش، ؿ (2)

  166يدُر، ؿخدل خذلدسوين، ظمغري (3)
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 ،ؤهوغ  لموػ  ؤو خألسك بىل كوإهغ  زدُؽشى ِٓقوص يذ  ؤٕ ُ ددض

  "زلٔذ ؤٓص يب ؤفِك خ وؤٕ هيؼص هيؼص ويغكإظ

َ  ،خحلوريش  ظِودء ٖٓ الشام جنى  وأقبلخ  ْ  كمٔو ( ع)ػِوم 

 خحلووريش ػووذدخ ًووسريخ زوون   ٓ٘وو ْ كوعووَ ،خدلُـِنَوور خُِمووػ ًإٗووٚ

 خُؾوودّ ـموو ػ ودخِووط ،وخٌُ كووص خحلووريش زوون وؤهوودّ ،وخٌُ كووص

 هصوكش ،خٌُ كص ؤَٛ زةصخء كشهص: كشهعن ؤفمدزٚ كلشٓم ،خٌُ كص

ٍ  ومل  خحلريش ؤَٛ زةصخء َ  يوض ْ  خُ خلوذ  خيوشؾ  خٌُ كوص  ؤٛو  ٓ٘و 

 بىل وخُقوذين  ،ؤزم د بىل وخُس٘ط ،صوـ د بىل وخدلشؤش ،ؤخمٚ بىل

 سمٓ وهوذ  خُغ.ّ ػِمٚ كإٓغ  ،يشدٙ لىت ػِمٚ كمسٌ  ،فذيوٚ

  ٓؼٚ  ًدٕ شلٖ ًؽري وخزُٚ ،ػغٌشٙ

 خآوودّ صيووذ خُوِمِوو ٕ ًوودٕ ـ٘وو د ؛وخددالأ أيددام املىاج ددت

ّ  كدُعلوط  ،يعٌدؼشوٕ خألٓ ين وـ٘ د ،ع٘دهق ٕي  بىل صيوذ  خآود

 ؤٕ خٌُ كووص ؤٛووَ ؤخوودف ٗقووش يوود»: ُووٚ وهوودٍ ،خضديووص زوٖو ٗقووش

ٚ  ـؼِ : ٗقش كودٍ  لغم٘مص كؼِ ٛد هذ يٌ ٗ خ  ؤٓود   كوذخى  خُِ و

    «ؤٓ ض لىت يذيي زن زغمل  ألمشزٖ ك خ ؤٗد

                                                        
    127 -126خُيدُسمن، ؿ خألفل دين، ٓودظَ (1)

    592 -591، ؿ1خُؾديف، ؾ: خآدّ ػسذخ زٖ ضبضش (2)
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 (:ع) استشهاده

ٚ  صيوذ  خآدّ لدسذ  لشزود مشوعود وؤزِو خ    ينخألٓو   وؤفومدزُ

ٕ  خِوق  وخخعسإ خُؼذو ـمؼ كخدف ،لغّ٘د ز.ء  ُمٔيوش  خجلوذسخ

َ ( ع) صيوذ  ـمؼ ٖ  ز خزو ْ  ٓو ٔغ  لوىت  ،خألعو  : ي٘ودد   فو ض  عُٔو

   سصه٘م د" خُز   خحلٔذ ،خُؾ ددش    "خُؾ ددش

من      صيذ ٛ  خآدّ رُي ًدٕ  ،يوزيغ ٗسوإ كو صٙ زةلوذى خحلغ٘و

ٚ ـوذٙ خٌُوشخس فِو خض خ    ًٔد ؤرخػ ود ٖٓو هسِو    ،وٛ  خُؾ ددش

 ٚ  لون هودٍ: )كووضض وسذ خٌُؼسوص(  ؤفومر خآودّ صيووذ يف      ،ػِمو

 ٖٓ ـدٗر يف زغ ْ خُم ّ خخلدٓظ وخُؼؾشيٖ ٖٓ ؽ ش خشّ

   خُذٓدؽ يف خُغ ْ كزنٍ ،خُمغشى ـس عٚ

ّ  ديغك وؤخز ،كإًر ػِمٚ ،ؤزمٚ بىل صيذ زٖ حيىي ـدء  خُوذ

ٍ  ػِ  ظشد ،ٙؤزعد يد "ؤزؾش: ألزمٚ هدٍ ٍب ؤزمٚ وـٚ ػٖ  خ سعو 

  سخم ٕ" ػ٘ي وْٛ وخحلغن وخحلغٖ وخذجيص وكدىٔص وػِ 

غ "  ؤٕ ظشيوذ  ؽو ء  كوإ   ،زو   يد "فذهط(: ع) كودٍ ٍ  ظق٘و  هود

ٍ   وُ  مل ؤـذ بال ٗلغو "  "ؤـدٛذْٛ: حيىي ْ : صيوذ  كوود  يود  "ٗؼو

 وبٕ ،خُسدىَ ُؼِ  وبهنْ ،خحلن ُؼِ  بٗي ك خ ،ـدٛذْٛ ز 

                                                        
  358ؤز  خُؼسدط خحلغ ، خدلقدزمك يف خُغريش، ؿ (1)
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ْ  خجل٘وص  يف هع.ى ق      خُ٘ودس"  يف وهوع.ٛ وٌٛوزخ ي فو  خُغِو

وٓغدس خُؾ ددش  ،خُغدزن خِلٚ خُ.لن زددلن  ػِ  خو خُؽ سش

 يف عسمَ خ ظؼدىل 

ٚ  بٕ بٗوي : ُٚ هدٍ خُغ ْ ُم٘عضع خُيسمر ـدء ولن  ٗضػعو

كدٗعضػٚ   كمٚ ؤٗد شلد ػِ  ؤيغش خدل ض: هدٍ  ٓٔطٖ سؤعي ٖٓ

  كٌدٗط كمٚ ٗلغٚ ع.ّ خ ػِمٚ

 خُؽدٗمووص يعفوودوص ال وٛوو  - (ع) مددام شيددداإل  ز ددل وهكددرا

 كدجضّخ - خُشوخيدض ؤؿِر ػِ  ٛو122 ػدّ ػٔشٙ ٖٓ وخألسزؼن

 ،ػدُمووص خجل وودد سخيوص  سكووغ لوون مؤريٙ  ؤسخق وهووذ زدُؾو ددش 

ٍ   ُمقوذم  خُؾو ذخء  دّ فوسـ د  ؤٕ زؼذ : ظؼودىل  خ ػِموٚ هو 

ِمنِيَ  ِمنَ  اْشََتَى الّلَ  إِ َّ ﴿ ًْ ُ ـيَ َّ  اََلُمَوأَْمـوَ  أَنُفَسُهمْ  اْد  ِف  ُيَقـاتُِلو َ  اجلَنَّـةَ  ََلُـمُ  بِ

  َسبِولِ 
ِ
 َواْلُقـْ آ ِ  َواإِلىِجولِ  التَّْوَراةِ  ِف  َحّقاً  َعَلوْهِ  َوْعجاً  َوُيْقَتُلو َ  َفوَْقُتُلو َ  الّل

  ِمنَ  بَِعْهِجهِ  أَْوَف  َوَمنْ 
ِ
واْ  الّل  اْلَفْوزُ  ُهوَ  لَِك َوذَ  بِهِ  َباَيْعتُم الَِّذي بَِبوِْعُكمُ  َفاْستَبِِْشُ

  ﴾اْلَعظِومُ 
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 عطاء واستنرار

ْٖ ُذٓدء ٛاالء خألػ.ّ يف للظ سولٚ ّ ٓذي  ،وهمٔٚ ،خاع.

وُو ال لشًوص خجل ودد خُوي ظؼودهس خ       ،وظيسمودظٚ ،وٓؽِٚ ،وٓسددجٚ

ػِم د ٌُدٕ خُيـدش وخُظددل ٕ وخٌُلدس خدلؼعذوٕ هوذ ؤـ وضوخ ػِو     

وخعوع ضخء.  ٌُٖو    ،ظٌوزيسد و ،وؤزددوٙ خضلشخكد وربشيلود  ،خاع.ّ

   ٕ وؤػووضٓٙ  ،خ للووظ ٛووزخ خُووذيٖ خُووز  ؽووشػٚ ُعٌووشمي خاٗغوود

ك فوَ بُم٘ود ؿنود ىشيود؛ وذلوزخ       ،هباالء خُوددش خُؽ خس خألػ.ّ

 ًدٗط ٓزنُع ْ ظِي خدلزنُص خُؼظمٔص ػ٘ذ خ ظؼدىل 

 بشرى مً رسىل اهلل

- دُٔور  ىَ ؤَزِ  زِٖ ػَِٔ ٓ زغ٘ذٙ ػَِٖ سوى خآدّ خدلشؽذ زد

: َُوُٚ  يُوَودٍُ  سَـُوَ   خٌُُْ ِكَوصٔ  زِظَ ِوشِ  ِّٓٔ٘  يَخِشُؾُ: هَدٍَ -خُغٖ.َُّ ػََِمِ ُِْ

 وََُِْ ،خألَوُُٖ َِٕ يَغِسِوُْٚ َُِْ -خُُِْْٔيُ :وَخألُزٖ َصُ - عُِْيَدٕٕ ؤُزٖ َصٔ كٔ ِ صَيِذْ

 خُْؤمَدَٓصٔ يَ َِّ يَخِشُؾُ ،هَعِملَ  َما ِِبِث لِ  َعِمَل  َمن   إاِلَّ ،خآلخٔشُوَِٕ يُذِسًُِْٚ

ُ وَؤَفِوومَدزُُٚ ُٛوو َ ٖ ،خُيَّوو َخٓٔمِشُ َٓؼَ ُوْو  خُْخَ.َجٔوونِ ؤَػَِ٘وودمَ ظَخَيُّوو خ ؼُوْو

 ،خُْمَونِّ  وَدُػَدشُ خُْخََِقٔ خََِقُ َٛااُلَءِ: كَمَوُ ُُِ َِٕ ،خَُْٔ.َجٌَٔصُ كَعَعََِوَّدُُْٛ
                                                        

  577خدلقذس خُغدزن، ؿ (1)
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 ِْ َّ   - خَُِّوٚٔ  سَعُو ٍُِ  وَيَغِوعَوْسُِِ ُ  )هَووذِ: وَيَوُو ٍُِ  - وَآَُوُٚ  ػََِمِوٚٔ  َُِّوُٚ خ فَِو

 ( لٔغَدذ  زِـَمِشِ خُْفَٖ٘صَ خدِخُُِ خ ؤُٓٔشِظُِْ زَِٔد ػَِْٔٔعُِْ

وبهنود   ،ك ٘محد ٌُْ ؤي ود خجملدٛوذوٕ ٛوزٙ خدل٘وسوص خُؼظمٔوص     

ربشى زلدػِمص ٓغ ؤػو.ّ   ،ُسؾشى ػظمٔص ٌَُ ؼدجش رلدٛذ

ٓودّ صيوذ زوٖ    وػَٔ دبؽوَ ٓود ػِٔوٚ بٓودّ خأللوشخس خا      ،خذلذى

 ػِ  ع.ّ خ ػِمٚ 

 (:ع) دفيه 

ٕ  ػٖ ظغدءٍ ؤفمدزٚ ٚ  ٌٓود ٚ  دك٘و ٚ  وخسظوإوخ  ،وٓ خسخظو  دك٘و

 عو٘ذ   ػسذ ٓؼ ْ ًدٕ وألٗٚ  ػِمٚ خدلدء وبـشخء خُؼسدعمص يف

ْ  ،خألٓو ين  بىل( ع) صيوذ  هوّّ  عش ؤكؾ   خدل موغ  ػِو   ودُ  و

 ػِوو  يووذٍ دلووٖ ٓـشيووص ـودجضش  ػووٖ خُؾوو خسع يف ؤُػِٔووٖ ؤٕ زؼوذ 

 هوذ  زؼري ػِ  خععخشـ ٙ ؤٕ بال ٓ٘ ْ ًدٕ كٔد ،ك٘ٚد ٓ مغ

ٖ  خُؾوشيق  ـغوذٙ  كوإُو   ،زدحلسدٍ ؽُذٓ  زودذ  ػِو   خُوسؼري  ٓو

َ  ًإٗٚ كخشٓ خُوقش ٚ  كوإٓش   ـسو  ٓضزِوص )زدٌُ٘دعوص   كقوِر  زو

 خم ى ود  ظ٘غوؿ  وخُؼٌ٘سو ض  -ػدسيّود  ٓقِ زّد وٌٓػ ،(خٌُ كص

 كوإٓش  ،يضيوذ  زٖ خُ ُمذ ؤيدّ بىل -ؤُصحيط ًِٔد ػ سظٚ ُعغعش

ٖ  قي عوو ٚ  ػٔووش  زوو َ  زةٗضخُوو ٚ  وكقوو ٚ  سؤعوو  يف وٙسٗورَ ،ولشهوو
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ْ  خٌُ كوص  ؤَٛ يد وخ: يو ٍ وٛ  ،خُلشخض ٚ  ألدػوٌ٘ٓ  ظإًِ ٗو

  ٓدجٌْ يف وظؾشز ٗٚ ،ىؼدٌْٓ يف

 تعاقبممه حتممى قتلممه يكػهممم مل

 

 وتغريم  وإحراق وصلب ىبش 

وٛووْ هبووزخ بمنوود يٌؾوول ٕ ؤفوو ٍ ٓوود ديدسعووٚ ؤؽووسدٛ ْ       

ٖٓ ٌٓ٘وشخض   ،هتْ خُذوخػؼ يف وخهؼ٘دويشظٌسٚ ظ.ٓز ،خُم ّ

 وكظدجغ حبن خق ٓ ْ 

ّ  ؤٓووش كووذ  سيفدالشد زأسدده أمدا  يف زووٚ ييودف  ؤٕ ٛؾود

ٚ  خٗع  خ لىت خُسِذخٕ ٍ  هوّّ  بىل زو ٚ  خ فوِ   خ سعو   ػِمو

 زوو  دوس ٓووٖ زدُسٌوودء خدلذي٘ووص مووفٓط وٛ٘وودى  وعووِْ وآُووٚ

ٖ  وصيوذ  ػِ  ٖٓ يعّّئوخ ؤٕ خدلذي٘ص ؤَٛ وؤُٓش ،ٛدؽْ  ػِو   زو

ْ  خجلدٓغ بىل خُشؤط ؤُخٔز وؤخريّخ  خُغ.ّ  ٔدػِم  يف خألػظو

ّ   ،ٛ٘دى ودكٖ عشّخ ؤخز وٓ٘ٚ ،ٓقش وُوٚ   ،يف خُوودٛشش خُمو 

  ٓودّ وٓغفذ يغٔ  خُم ّ ٓغفذ صيٖ خُؼدزذيٖ

                                                        
    143-142ؿ خُيدُسمن، ٓودظَ خألفل دين، (1)

    256، 2خُمؼو يب، ؾ خُمؼو يب، ظدسي  (2)

   ػسٓدد زٖ ُِقدلر (3)

  625، ؿ3خدلوشيض ، خدل خػظ وخالػعسدس، ؾ (4)
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 مسنار يف ىعش ملكهه

 ؤٓموص  زو   ِٓوي  خٗعول( ع) ػِ  زٖ صيذخآدّ  هعَ زؼذ

: خُمؼووو يب هوودٍ  خُؼسوودط زووس  خ ؤصخذلووْ ؤٕ بىل وظ.ؽوو 

 خُؾوومؼص ربشًووط ،ًوودٕ ٓوود ؤٓووشٙ ٓووٖ وًوودٕ صيووذ هعووَ ودلوود"

 ،ٓؼ ووْ وديمووَ يووإظم ْ ٓووٖ وًؽووش ؤٓووشْٛ وظ ووش ،خبشخعوودٕ

ٍ  خُ٘ودط  يزًِّشوٕ وـؼِ خ ٖ  ٗودُ خ  وٓود  ،ؤٓموص  زو   زإكؼود  آٍ ٓو

  "خخلّّ ٛزخ كمٚ كؾد بال زِذ يسن كِْ خُِ ٚ سع ٍ

 آدّخ خشؾ (ع) شيداإلمام  اسحش ا  من سنىاث وبعد

َ  خشخعوودٕ يف صيووذ زووٖ حيوىي   زإٛووذخك د ؤزمووٚ ٓغووريش ي خفو

  :يو ٍ وٛ  خُغدٓمص

ُمظ صيذ خٖز يد  صيذ هٍد هذ ؤ

 

  ٖ  رُووم. ػودػ  خحلمودش  ؤلور  ٓو

ووط ًضيووذ ًوٖو   صيووذ ٓ فووص كٗإ

 

ٕ  يف وخزبوز    ظِوم.  ظو.  خجل٘ود

 
 

                                                        
    256، ؿ2ؾ خُمؼو يب، خُمؼو يب، ظدسي  (1)
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 :العلنًة( ع) زيد اإلماو آثار

ػِٔمص  كوذ خِق ؼشوش ،ٓؽِٔد كعك خآدّ صيذ زدذ خجل دد

 يف ًعوور ٓوود ؤوخجووَ ٓووٖ( ع) ٓقوو٘لدظٚ لمووػ ظؼعووّّ  ،سخجووذش

 :وخُشعدجَ خٌُعر ظِي وٖٓ ،خاع.ٓمص خُؽودكص ظدسي 

 ٓيسوو ع وٛوو  ،وخحلووذيؽ  خُلو وو  صيووذ خآوودّ رلٔوو ع - 1

 " صيذ خآدّ ٓغ٘ذ" زدعْ

ٕ  ؿشير ظلغري - 2  خُوذًع س  زعمومون  ٓواخشخ  ىسوغ  ،خُووشآ

  خحلٌمْ زلٔذ لغٖ

  زـذخد يف ىسغ ،وخُؼٔشش خحلؿ ٓ٘دعي - 3

 :وحيع   ،)ىسغ( ،صيذ خآدّ وًعر سعدجَ رلٔ ع - 4

 خاديوودٕ دلؼووى ؽووشق ػِوو  وظؾووعَٔ ،خاديوودٕ سعوودُص( 1)

  خُوسِص ؤَٛ ػقدش ػِ  وخٌُ.ّ

َ ،خُقل ش سعدُص( 2) ُِٚ  فل ش ظؼشيق ػِ  وظؾٔع ٖ  خ ٚ  ٓو  خِوو

َ ػٖ وخٌُ.ّ ُِٚ  وؤٕ خُسمط ٛؤ ْ خ ٘دط ذلذخيص خفيلٛد   خُ

ٌؽشش ورّ خُوِص ٓذق سعدُص( 3) َ ،خُ  ـوشض  ٓ٘ودظشش  ػِ  وظؾٔع

 ٚ َ  وزون  زم٘و و ّ  ٛؤ ٌؽوشش  خُوِوص  يف خُؾود  ًوؽريخ  كم ود  وصبوغ  ،وخُ

ٌؽشش ورّ خُوِص ٓذق ػِ  خُذخُص خُوشإٓ آيدض ٖٓ   خُ



 

 

 اإلمام األعظم زيد بن علي )ع(

 

36 

ٖ  ،خُ فومص  ظؽسموط  سعدُص( 4)  ؤٕ ػِو   خعوعذالالض  وظعنؤ

 ػِمووٚ ُؼِوو  ؤوفوو  وعووِْ وآُووٚ ػِمووٚ خُِ ووٚ فووِ  خُوو٘ 

  زؼذٙ ٖٓ زدخل.كص ّخُغ.

ٖ  ،خآدٓوص  ظؽسموط  سعدُص( 5)  ؤٕ ػِو   خعوعذالالض  وظعنؤ

ٚ  ػِموود  ّ  ػِموو ٕ  خُغوو.  زؼوووذ زدخل.كووص  خُ٘وودط  ؤوىل ًوود

  وعِْ وآُٚ ػِمٚ خُِ ٚ فِ  خُِ ٚ سع ٍ

 وـ  ود  خُوي  خُشعودُص  وٛو   ،خألٓوص  ػِٔودء  بىل سعدُص( 6)

 دبغوووح ُمدهتْ خُومووودّ بىل كم ووود يوووذػ ْٛ خُؼِٔووودء بىل

  ؼ سظٚ يف وظإيمذٙ

 زنووغ ػووٖ ػسوودسش وٛوو  ،خجملووّّش ػِوو  خُووشد سعوودُص( 7)

ٚ  كم ود  ؤومك فلمدض ٖ  ٓ هلو  سدّخ ومؤٖ٘ د  ،خُووذَس  ٓو

  خجملّّش ؿ.ش ػِ 

ْ  ٗقوودجك ػووٖ ػسوودسش وٛوو  ،خحلووو م سعوودُص( 8)  وظؼوودُم

  خدلغِٔن ٖٓ زِـعٚ وٖٓ ؤفمدزٚ بىل وـ  د خُُِؤمٖص

  وخٌُؽشش وِصوخُ ػؽٔدٕ ٓوعَ يف خُؾدّ ألَٛ ٓ٘دظشش( 9)

 ؤعووحِص ـ خزوودض ػووٖ ػسوودسش وٛوو  ،خدلذٗمووص خُشعوودُص( 14)

  خدلذي٘ص ٖٓ بُمٚ وسدض
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 وؤـ زعووووٚ ٓ٘دظشخظووووٚ زؼوووول ػِوووو  يؾووووعَٔ ُٓفَٖٔووووغ( 11)

  خُوقريش ؤًِدظٚ وسعدجِٚ وؤؽؼدسٙ وخيسٚ

 خععلغودسخض  ػِ  بـدزدض وظعنٖٔ ،خُؾدٓمص خُشعدُص( 12) 

  خُؾدّ ٖٓ هبد زؼػ صيذ خآدّ ؤفمدذ أللذ

  خآدٓص يف ػيدء زٖ وخفَ ػِ  ـ خذ( 13)

  بُمٚ خدل٘غ زص وخألدػمص خألؽؼدس ٖٓ رلٔ ػص( 14)

                                                        
   -ٓيس ع –سعدجَ خآدّ صيذ  رلٔ ع (1)
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 من غزر أقوال اإلمام سيد بن علي عليه السالم

 ٖٓ رُم. ػدػ خحلمدش ؤلر  

 ًْكةهنٔوود  خجلدِٛمووص،  وضبمووص  وخُؼقووسمص،  بيوود  ٕ  ديمووود

  خُ٘لدم وي سؼدٕ خُذيٖ،

 ال يُشِظَن خُذيٖ يف فذعْ خُذيدٗص ر  خُؼدمل رٛدذ  

 ٌّعووِي ودلووٖ خدلٌ٘ووش، جيع٘وور ؤٕ زووددلؼشوف ؤٓووش دلووٖ لوون 

  خحلن ٓشخسش ػِ  يقّّ ؤٕ خُؼذٍ عسمَ

 ًَُّ  خُو٘ ع، خُقدلر وٗؼْ ٓ٘دٛد، بىل ظغٔ  ٗلظ  َ  وويو

  زدى. خدػ  ؤو لود، ؿَقَر دلٖ

 بٕ ظؼووودىل خُِ وووٚ بىل يقوووَ ال خُوووز  خألٓوووش يف خُِ وووٚ خظوووو خ 

  ػقمعٔ ٙ بٕ ؽمحد ٌِٓٚ ٖٓ ٕظ٘وق  وال ؤىؼعٔ ٙ،

 عو٘ص و ػضوـَ خُِ ٚ ًعدذ ؤهٔط برخ ؤزد  ٓد وخ  ٚ  سعو ُ

ٚ  خُِ ووٚ فوِ   ْ  وآُووٚ ػِمو  هُووزٔكْطُ ٍب ٗودسْ    ؤـِّفَووط ؤٕ وعوِ

  ظؼدىل خُِ ٚ سضبص بىل رُي زؼذ فشِضُ ٍب كم د

 ديوم   ػشكْطُ ٓ٘ز ًززص ًززِطُ ٓد وخ  ٖ  وال مشود ،  ٓو
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  ياخخزين خُِ ٚ ؤٕ ػشكْطُ ٓ٘ز ُٓمَشٖٓد  خٗع ٌْطُ

 ٕكوووشم برخ خجلغوووذ يف ًووودُشوق خُقووودح وخُؼٔوووَ خاديووود 

  ػدؽد خـعٔؼد وبرخ ٌِٛد، زم٘ ٔد

 ٖظقووووذِّه ٙ كوووو. خُوووووشإٓ خبوووو.ف لووووذيؽد لووووذؼٌْ ٓوووو 

  ُوِ زٌْ ؤؽل  وـَ ػض خُِ ٚ ه ٍ وُمٌٖ وخهتٔ ٙ،

  برخ هبووْ وظلغوذ  خُؼِٔودء،  ؤيوذى  ػِو   خألٓو سُ  ظقوِك  بمنود 

  خُظددلن دبؼدوٗص وهنمٚ ظؼدىل ٚخُِ  ؤٓش زدػ خ

 ٚؤهوغ  لموػ  ٓ٘و د  ؤهغ ٍب ؽشيددُز ِٓقوص يذ  ؤٕ ُ ددض وخُِو 

  زلٔذ ؤٓص ؤٓش ززُي خُِوٚ ويقِك هيؼص هيؼص كإظويغ

 ٕومل خُِوووٚ، زعووو ى يُووآَِش ؤٕ كوو م ؤلووذخ يشكووغ مل خُِوووٚ ب 

  خُِوٚ زعو ى يَإُٓش ؤٕ دوٕ ؤلذخ ينَغِ

 رُ خ بال  فخُغم لَشٖ هو ه ّ ٓدًشٙ وخ  

  ٌُووْ،  ؿنووسد  خشـ٘وود :  ال ظو ُوو خ  ٖ  خشـ٘وود : ه ُوو خ  وٌُوو

  ودي٘ٚ  ؿنسد

 بمنوود  ٖ َ  ضلوو  خدلقوومر،  وٓ٘وود  خدلخيووث  ٓ٘وود خُ٘وودط،  ٓؽوو

 ٗسمحٚ وع٘ص خُِ ٚ ًعدذ وخكن ٓد بال ٓ٘د ظوسِ خ وال كغدجِ ٗد
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 وعِْ وآُٚ ػِمٚ خُِ ٚ فِ 

 عسمَ ػٖ كعنِ خ خُؾي ػِ  ػذوًْ ظودظِ خ ال خُِ ٚ ػسدد 

 ػووٖ جيوودص  خُِ ووٚ كووةٕ خُوعوودٍ، ٍب خُسقووريش وٌُووٖ ُِ ووٚ،خ

 هعووَ ٓووٖ بٗووٚ لوون، ػِوو  زووٚ جيووض  ـووضخء ؤكنووَ خُومون 

   لن زـري ٗلغد هعَ ًٖٔ م.ُع د يف يؾي ٗلغد

 ٕػووٖ خػِوو َؾٖ وخخل٘وودء وخٌُووزذ خُووضٗوس ؤُٔووقَ برخ خُِغوودٕ ب 

  مشسٙ وزو  ٓ٘ٚ خدل٘لؼص كزٛسط خحلن،

 هِسي بىل يَغُِِي ٓد ظَمِزَس ؤٕ كمفر خُوِر، ىشين خُغٖٔغ  

 نَِٔظُ ؤٕ: خجلِمظ يف خُِ ٚ لن  ٚ َ  وؤٕ ًََ٘لَوي،  ُو ٚ  ظُوْسِو  ػِمو

ٚ  ال وؤٕ رلِغي، يف ٚ  وؤٕ زلدوسظَوي،  ربشَٓو ٖ  ربذِّؼو  ٓو

  زدُ٘قك زبعقٖٚ وؤٕ ٓ٘يوي،

 ٖٓ َػٖ صَخؽ  ٕ ٖ  سَدٔ َ، خُسمود  ؿَو ِ َ،  خدلؼشكوص  زَؼِوذَ  ؤٌٗوش  وٓو

  ؽَؤ َ دٔيِِ٘ٚ يف خمِيَشَذَ وٖٓ
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 5 .............................. ىبذة عن اإلمام األعظم زيد بن عيل )ع( 

 5 ................................................................. ىسبه:

 7 ............................................................... أوالده:

 7 ...................................................... مولده ودراسته:

 9 ................................................................صػته:

 55 ....................................................... حالة عرصه:

 02 .................................... دعوة اإلمام زيد )ع( إىل الثورة:

 02 ................................................... خط سري ادعركة:

 02 ...................................... فكاىت عنارص دعوته كالتايل:

 02 ..................................................... استشهاده )ع(:

 00 .................................................... عطاء واستمرار

 00 ............................................... برشى من رسول اهلل

 04 .......................................................... دفنه )ع(:

 05 .............................................. مسامر يف ىعش ملكهم

 02 ........................................ آثار اإلمام زيد )ع( العلموة:

 09 ...................... من غرر أقوال اإلمام زيد بن عيل علوه السالم
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