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 واإلمذذذامتذذذدعو إا    مسذذذتقوة وا الموسذذذوعةهذذذ    إن

جهذة سذوا   ألٌذة( فهً غٌر تابعذة وٌه السالم)ع المهدي
 نبأٌذة أوباطنٌذة  أوسذووكٌة  أومولوٌذة  كانت ه   الجهة

غٌرها ، أو جند السما  أو ( الٌمانً الدجال) صرٌةب أو
نذه ثمذم إه   الجهات الباطوة ف إلىومن ٌتهمنا باانتساب 

 (وٌه السالم)ع هللا وصاحب الزمان إاوما بٌننا وبٌنه 
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 تمهيد
لقػػدتب ػػكتيل منػػرتاػػفتيلاػػهتمنفتبيلاي اػػنفتاقمػػي تيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت
يل  كتبيألاتهثتبل نيـتلـتن طرقبيتولىتقمي تيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تافت
بهفػ توبينهيػهتبوصبصػػهت ػنفتيلاػهـتيلايػد تاػفتيألنهيػه تاهل ػبطتيلػذ تي طػػ ت

نهػرزت  ػؾتيل ػنفتبيتػهبؿتنفتيمػؾترابزىػهتتيلابمبعتيلرهي تيل هاطتبي ػ طي تنف
لاهتليهتاػفتنىايػ توهصػ تاقمػي تيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ لتب ػنتهبؿتىنػهت
ا دتيل ببطت  ىتهللاتيل   تيلقدنرتنفتنصطتافتو ؿتىذيتيلاتثتولىت هننفتىذهت

ظيهرتيلتقتل طتطهلكتليببفت  ىتهنن تافتناره. تيل نفتبي 
يل ػ ـ تىػ تيل ػ تبهنػاتبري ت تقػقتذلػؾتيلنػبـلتتوفت ظا تيلقهئدتيلايػد ت   يػو

بيلػػذ تر  ػػوتنػػدتيل ػػاه تبرب ػػوت وػػهركتيألنهيػػه تبيلر ػػطتيل ػػهاقنفلتوفتيلا ػػهبلي ت
يل  ت ن ظرتيلايد ت   يوتيل  ـ ت ظيا توديتا ظا تيلااػهد تيل ػ تيػ   تهيػهلت

تبا ظا تيلايا تيلو ن  تيل  تننيطاتاوتدبفتغنرهتافتيألنهيه تبيألبصيه .ت
بػػهفتيل ػػديدتيل ػػدر و تقػػدتهػػدنتاػػفتنهػػ تهللاتمدـت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػربريتاهألنهيػػه تف

ببصػب تولػىتنهننػهتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػ ياه تبي ػ ارتىػذيتيل ػديدتاػفتيألبصػيه تبيألئاػ ت
تلػوتاػفتقهػطتهللات ػزت يلطهىر فتب تت كتدبرهتف تقمي تيل دؿتيلليػ تيلار ػـب

لػىتيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تاه  اػهرهتبيرثتيألنهيػه تبوطلتت ىتمؿتيألارتو
تبيألئا تيلطهىر فتبلوت نفتافتيألنهيه .

فغػػػهكتيألاػػػهـتاػػػ ارتهللات ػػػاتهنوتب  ػػػهلىت ػػػفتيلنػػػهستل ػػػ تيبػػػبفتىػػػذيتيل ػػػديدتت
ا  اريتبف ت نفتهللاتبر هن وتلي بدتيلقهئدتيلاهىطتلقها تيل ػدؿتيلليػ تفػ تذلػؾت

تيلاب بد. تيلنـب
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غنا تيألاهـتل  تبؿتب  غنرتنتبيؿتيلنهستافتونطتولىتمورلتف ت اقىتتب   ارت
نا تافتيألاـتيلاهمي تو تبقدت هراتنا تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه ت  ىتنيويهتبي ا ػات

تطر ق يه.
بىبذيت  غنرتندبيرتيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ لتفارةتيببفتااػم تددـت   يػوتت

 يػػوتيل نػػػفتيل ػػ توػػرات  ػػىتمدـت   يػػوتيل ػػ ـ تباػػرةتنوػػر تيل ػػ ـ تف وػػر ت 
يبػػبفتااػػم تلنػػبحت   يػػوتيل ػػ ـ تبنوػػر تااػػم تلهػػريىيـت   يػػوتيل ػػ ـ تبىبػػذيت
 در ويهتولػىتنفتيصػطتيألاػرتولػىتيلارت ػ تيل ػ تنر ػدىهتهللاتلقهاػ تيل ػدؿتيلليػ ت

ل ػ ـ تي  هػرتف تيألرضتباهتذلؾتو تتبا تافتهللاتفإفتيلاهـتيلايػد ت   يػوتي
تهاطتلابير ثتيألنهيػه تبىػبتيلػذ ت ػبؼتيباػطتاػهتهػدنهتيألنهيػه ت   ػنيـتيل ػ ـ ت

تباهت ا بيتافتنو و.
يذفت هدتنفت ور ت  ىتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تواي تيل نػفتيل  توػراتت

) بردت ػفتيألاػهـتيلصػهدؽت   يػوتيل ػ ـ تتنػثتقػهؿ تتفقػدبارات  ػىتيألنهيػه لت
بياء بما وقع بهػـ مػف الغيبػات ثادثػة فػي المػائـ مػف أتػ  البيػت إف سنػف األن

 .(ٔ)ثذو النع  بالنع  والمذة بالمذة (
)إذا قاـ المػائـ أسػند ظهػرل إلػك الكعبػة ويمػوؿ  يػا ببذلؾتقبلوت   يوتيل  ـ  ت

معشر الخبلئق أال مف أراد أف ينظر إلك آدـ وشيت فها أنا ذا آدـ وشيت، أال 
ك نوح وولػدل سػاـ فهػا أنػا ذا نػوح وسػاـ، أال  مػف أراد أف مف أراد أف ينظر إل

سػػماأي ، أال مػػف أراد أف  سػػماأي  فهػػا أنػػا ذا إبػػراتيـ وال ينظػػر إلػػك إبػػراتيـ وال
ينظر إلك موسك ويوشع فها أنا ذا موسػك ويوشػع، أال مػف أراد أف ينظػر إلػك 
أيسػػك وشػػمعوف فهػػا أنػػا ذا أيسػػك وشػػمعوف، أال مػػف أراد أف ينظػػر إلػػك   

                                                 

ت تٖ٘ٗباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٔ
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ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( وأمير المؤمنيف )أميػ  السػبلـ( فهػا أنػا ذا   وأميػر المػؤمنيف، )
أال مف أراد أف ينظر إلك الثسف والثسيف فها أنػا ذا الثسػف والثسػيف )أميػ  
السػػبلـ( ، إال مػػف أراد أف ينظػػر إلػػك األئمػػة مػػف ولػػد الثسػػيف )أميػػ  السػػبلـ( 

 .(ٔ)فها أنا ذا األئمة(
نظػػػػريظتل ظػػػػـتناػػػػرتيألاػػػػهـتيلايػػػػد ت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ تاػػػػفتويػػػػ تب ظػػػػـتيلقمػػػػي تبتت

يلايدبي تباهتنبيوييهتافتنوطهرتباصه كتافتوي تنور لتفقػدتنتيطػاتهنػبعت
افتيلتذرتبيل  اهفتبيل ر  تلاهت ق ميوتيلاريتطتيل  ت ارتهيهلتفنوػدتنفتيل منػرت

وهفي تبيلىتتافت وصيهات صرتيلظيبرتيل ر فتلـت بمحتا هلياهتهػػػػطتاقنا
تاهلػد بةتولػىت ائهاتيل ننفتبوهص ت وصي تيلدي  تفػ تموػرتيلزاػهفتيلػذ تيقػـب

تىػػػػبتيلياػػػػهن تبىػػػػذيتيلػػػػدي  يلتػػػػقتبيلػػػػىتنصػػػػرةتيلاػػػػهـتيلايػػػػد ت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ ت
 ور ت  يوتيلا ضتافت نفتيلذ تبز رتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تتيلاب بدت

يلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبيل ػػػ تتيألنهيػػػه تبيل ػػػ ت تيابػػػفتنفت وػػػر ت  ػػػىتيلاػػػهـ
ت بؼتن نهبليهتف تطيهاتىذيتيلاتث.

ب ػػيببفتىػػػذيتيلاتػػػثتا ػػ نديظتفػػػ تابمػػػب ه يهتولػػىتاػػػهتوػػػه تفػػ تب ػػػهكتهللاتاػػػفت
ميػػػػهالتباػػػػهتبردتاػػػػفتنتهدنػػػػثتبربييػػػػهات ػػػػفتنىػػػػطتهنػػػػاتيل صػػػػا تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت

ت ص بياتهللات  نيـتنوا نف .

 األوؿ بابال

 (سبلـميهما المف آدـ )أ سنف المهدي
                                                 

تتٜصتٖ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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ت
 المياس   -ٔ
اػػػفتيلا تػػػبتنفتاهػػػدنتيلقيػػػهستظيػػػرتنب ت نػػػداهتو ػػػقتهللاتمدـت   يػػػوتيل ػػػ ـ تت

ْذ ُقْمَنػا   بنارتيلا ئب تاهل وبدتلوت نمنذيتألارهت  هلىتتنثتقهؿت زتافتقهئػط }َواِل
ـَ َفَسػػَوُدوْا ِإالل ِإْبِمػػيَس َأَبػػك َواْسػػَتْكَبَر َوَكػػا َف ِمػػَف اْلَكػػاِفِريَف ِلْمَمبَلِئَكػػِة اْسػػُوُدوْا ََد

تنػػػثتي  اػػػدتوه ػػػيست  يػػػوتيل  نػػػ ت  ػػػىتاهػػػدنتيلقيػػػهستبقػػػهؿتننػػػهتونػػػرتانػػػوت، (ٔ){
و ق ن تاػفتنػهرتبو ق ػوتاػفتطػنفتا مػهوريتهنم ػوتا ػدتاػهت ػرؼتنفتيلنػهرتنفمػطت
افتيلطنفلتبلبت  ـتوه يستاهتو طتهللاتف تو قتمدـتبذر  وتلـتيم ورت  يولتلذيت

يلػػذ تي ػػػ تقوتن نوػػ ت ا نه ػػوت ػػفت نمنػػذتناػػػرتهللاتوػػه تناػػرتهللاتهػػإنزيؿتيل قػػهكت
 اهل ػػوبدتددـت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػ فتو  ػػوتاػػفتيلصػػهغر فتباػػهتفػػ تقبلػػوت  ػػهلى 
ْنػُ  َخَمْمَتِنػي ِمػف نلػارق َوَخَمْمَتػُ   }َقاَؿ َما َمَنَعَؾ َأالل َتْسُوَد ِإْذ َأَمْرُتػَؾ َقػاَؿ َأَنػْا َخْيػرِّ مِّ

ْنَهػػا َفَمػػا َيُكػػوُف َلػػَؾ َأف َتَتَكبلػػَر ِفيَهػػا َفػػاْخُرْج ِإنلػػَؾ ِمػػَف َقػػاَؿ َفػػاْتِبْ  مِ * ِمػػف ِطػػيفق 
اِغِريَف{  .(ٕ)الصل

توفتيلاهـتيلايد تي   تهدنفتودندتبقمه تودندلتفقدتوه ت فتبتت باهتىبتا  ـب
) يمـو المائـ بأمر وديد  نه تاصنرتقهؿ تقهؿتيألاهـتنه تو مرت   يوتيل  ـ  

أمػػػك العػػػرب شػػػديد لػػػيس شػػػأن  إال السػػػي  وال وكتػػػاب وديػػػد وقيػػػاء وديػػػد 
 .(ٖ)يستتيب أثد وال تأخذل في هللا لومة الئـ(

                                                 

 تتٖٗيلاقرةتمي تت- ٔ
ت  ٖٔ-ٕٔيأل ريؼت-تٕ
تتتتتٜٖٕغنا تيلن اهن تصتت-تٔ
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افت  ؾتيلربيي تنر تنفتيألاػهـتيلايػد ت ػبؼتيػ   تولننػهتا تبػهـت ػر ي تغر اػ ت 
ف تنظرتفقيه تمورتيلزاهفتبى تيألتبهـتيل ػر ي تيلوهلصػ تبيلنها ػ تاػفتوػبىرت

بيل  ت   بفتودندةت  ىتا ها تيلنهستتيلقرمفتا ت تر فتنبتومهف تنبتنقصهف
ألنيـت ه بيتب رببيت  ىتو فيهتااػهت ػا بيتاػفتفقيػه ىـتبي  ػهدبيت  يػوتل ػنبيات
طب  ػػ تا يػػـتألنيػػـتيه  ػػػدبيت ػػفتيل ػػ ـتيلتقيقػػ تيلػػػملسو هلآو هيلع هللا ىلص تبلوئػػبيتولػػىتيألتبػػػهـت
يلظهىر ػػ تيلظنيػػ تيل ق يػػ لتبػػطتذلػػؾتن نوػػ تي ػػ  اهؿتاهػػدنتيلقيػػهستبيلتبػػـتيلظنػػ ت

تفقيه تمورتيلزاهفتف تي  ناهطتيألتبهـتيل ر ي .افتقهطت
ب تيمب نهتنفتنذبرتا نيـتف تظهىرتيألارتنرفمػبفتاهػدنتيلقيػهستبيقبلػبفتا ػدـتت

وبيزهتبل نيـتف تتقيق تيألارتي   ا بنوتف توط ؽتيألتبهـتيل ر ي تافتتنػثت
ي ػػ ربفتنبت تي ػػ ربفلتببنػػوتن نه ػػكتباصػػهلتيـتيلدننبيػػ تبيل وصػػي لتبننيػػـت

يقمػػبيت نػػدتىػػذيتيلتػػدتهػػطت ػػبؼتيصػػ بفتولػػىتنا ػػدتاػػفتذلػػؾتاه ػػ  اهليـتاهػػدنتتلػػف
يلقيهستا تيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبيقي بفتننم يـتاهألاهـتيلايد ت   يوت

لػػػذلؾتلتيل ػػػ ـ تبي  قػػػدبفتينيػػػـتنفمػػػطتانػػػوتبن مػػػرت  اػػػهتبت ػػػاهتبن  ػػػىتاقهاػػػه
ت يقمبفتهبويوتببووتد ب وتبيتهرببفتبطتافتيقفتا و.

تنودتيلا ضتوفتف تىذيتيل  ـتغريا تفنقػبؿتوفتيلاػهـتلػبتبػهفتا ربفػهظت نػدتبقد
يلربييهاتيل ػر م تاػ فتننصػهرهتق ػ تاوتلتلاهتصرتات بؼتنهافتيلنهستاوفقيهاوت

اػػفتيلا  مػػ منفتبيفتن مػػرتيلنػػهست ػػبؼتيقمػػبفتهبويػػوت   يػػوتيل ػػ ـ تن نوػػ ت
فتىػذيتيلروػطتام ػر تي اه يـتفقيه تيل ػب تيلامػ نفتفػ تموػرتيلزاػهفتبيقبلػبفتاػ 

ب وػػػكتق هلػػػوتبتربػػػوتفػػػ تيصػػػدقبفتب تي  قػػػدبفتاصػػػت تد ػػػبيهتبي  قػػػدبفتننيػػػـت
نفمػػطتانػػوتبيقي ػػبفتننم ػػيـتاػػوتبننيػػـتن مػػرتن اه ػػهظتبناػػبي تب ػػرفهظتبت ػػاهظتبن ػػاهظت
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انػػػػوتلتفيػػػػبتروػػػػطتا ػػػػيقتبلػػػػيستا ػػػػوتو تيلق ػػػػ تيلق ن ػػػػ تاػػػػفتيألنصػػػػهرتبيأل اػػػػهعت
تهتب ن م ت ندتذلؾتيل  غريكتبيل  وك.يلا  م منفتبليذيت بؼتيق تاهتذبرن

تت
 التسمية -ٕ

  ) لممػػائـ منػػا سػػنة مػػف  ػػفتيألاػػهـت  ػػ تز ػػفتيل ههػػدنفت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ
آدـ وسػػنة مػػف نػػوح وسػػنة مػػف إبػػراتيـ وسػػنة مػػف موسػػك وسػػنة مػػف أيسػػك 

 .(ٔ)وسنة مف أيوب وسنة مف   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما((
   يوتيل  ـ ت ن تافتنه تهللاتمدـت   يوتيل  ـ تافتتنثتتد إفتلألاهـتيلايف

يل  اي تببفتي ـتمدـتىػبتاػفتيأل ػاه تيلارباػ تاػفتناػر فتفػهأللفتاػفتمدـتنػدؿت
  ػػىتهللات ػػزتبوػػطتبػػبفتتػػرؼتيأللػػفتفيػػوتو ػػهرةتولػػىتيلػػذياتيلاقد ػػ لتباػػهتوػػه ت

ثػػرؼ إال  ) مػػا مػػففػ تيلربييػ تيلػػبيردةت ػفتنانػػرتيلاػهاننفت   يػػوتيل ػ ـ تقػهؿ ت
وتو اسـ مف أسماء هللا أز وو ، ثـ قاؿ أما األل ، فاهلل الذي ال ال  إال تو 

، والباء  الباقي بعد فناء خمم ، وأما التاء فالتواب ......(  .(ٕ)الثي الميـو
   يوتيل ػ ـ تقػهؿتت تمدـو قف تصطتيألبا نىت يلدـ تىبتيلربحتنبتيلتيهةتبىبت

ْيُتُ     ػهلى  ألفتمدـت، (ٖ)َوَنَفْخػُت ِفيػِ  ِمػف ِروِثػي َفَمُعػوْا َلػُ  َسػاِوِديَف {}َفِإَذا َسول
   يوتيل  ـ تو قتااه ػرةتاػفتيلاػبلىت ػاتهنوتب  ػهلىتألفتربتػوتاػفتربحتهللات
 زتبوطلتلذيتفػإفتا نػىتمدـتىػبتيلػذ تو ػقتاػفتربحتهللالتبيلػدـتىػبت اػهرةت ػفت

َوَوَعْمَنا ِمػَف اْلَمػاء ُكػ ل }يلاه تيلذ تانوتبطت   تت تباهتوه تف تقبلوت  هلى ت
                                                 

  تٖٗٔصتتب اهـتيلن ا تيلدنفتباهؿت-تٔ

ت  تٜٖٔصتتٕاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
ت  ٜٕيلتورت-تٕ
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لتهد لػػ تبيمػػت تنفتنصػػطتيلتيػػهةتىػػبتيلػػدـتيلػػذ تت(ٔ)َشػػْيءق َثػػيّق َأَفػػبَل ُيْؤِمُنػػوَف {
يلاػه تيلا ػبف تيت ػب ت  ػىتيل نهصػػرتلػدـت ي هػرت نػوتا نػوتيلاػه لتبا ػػهكتبػػبفتي

لػ تفتيلدـتيامطتيلتهل تيلظهىرةتل و قتبيلربحت امطتيلتهإفيل يايهئي تيلابوبدةتفيوت
ت.يلاهطني 

بيلػػػربحت امػػػطت ػػػهلـتيلا  ػػػباتلػػػذلؾتفيػػػ تتليلا ػػػؾتبيل ػػػيهدةتـلهيلػػػدـتيامػػػطت ػػػتوفت
ت ار اطػػػ تاػػػهلابلىت ػػػاتهنوتب  ػػػهلىتألفتيلا  ػػػباتهنػػػدتهللات ػػػزتبوػػػطتقػػػهؿت  ػػػهلى

َلْيِ  ُتْرَوُعوَف {  .(ٕ)}َفُسْبَثاَف اللِذي ِبَيِدِل َمَمُكوُت ُك ِّ َشْيءق َواِل
 
 
 الخبلفة  -ٖ 
هللات ػػػاتهنوتب  ػػػهلىتمدـت   يػػػوتيل ػػػ ـ تناػػػرتيلا ئبػػػ تاهل ػػػوبدتلػػػوتتلاػػػهتو ػػػقتت

ف ودتيلا ئب تب يـتنوا نفتو توه يستباهتف تقبلوت  هلى تهت نمنذيتبطه  تألارت
ػػي َواِأػػ ِّ ِفػػي اأَلْرِض َخِميَفػػَة َقػػاُلوْا َأَتْوَعػػُ  ِفيَهػػا َمػػف  ْذ َقػػاَؿ َرِكػػَؾ ِلْمَمبَلِئَكػػِة ِإنِّ }َواِل

ـُ َما اَل ُيْفِسُد ِفيهَ  ي َأْأَم ُس َلَؾ َقاَؿ ِإنِّ َماء َوَنْثُف ُنَسبُِّح ِبَثْمِدَؾ َوُنَمدِّ ا َوَيْسِفُؾ الدِّ
 .(ٖ)َتْعَمُموَف {

تنرمػػوو يمػػ تلػػوتفػػ تت   يػػوتيل ػػ ـ فقػػدتو ػػطتيلاػػبلىت اػػهرؾتب  ػػهلىتصػػميوتيدـت
فبػػػهفتتيلليػػػ ليصػػطمههتهللاتلػػػذلؾتيلانصػػكتتهللت ػػزتبوػػػطتفقػػػدتو يمػػػ تنبؿببػػهفت

                                                 

تتٖٓيألنهيه ت-تٖ
تت ٖٛيستٕ -
ت  ٖٓلاقرةيت-ٔ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم06

 

 

 

وػبيكتيلاػبلىتتفوػه ىـتيألاػر ػفتذلػؾتته ػ ميابي  غريكتاهئنػهظتاػفتيلا ئبػ تفي 
ـُ َمػا اَل َتْعَمُمػوَف { } اهرؾتب  ػهلىت ػي َأْأَمػ تبػهفت  ػـتيلا ئبػ تااػهتيقػ تباػهتبقػدِإنِّ

ت ي بدتألتدتيت اهلنفتيألرضدـتألويوتب مؾتيلداه تف تميببفتافتق طتيهفت
اػػفت  ايػػـتذلػػؾتهػػدلنطتقبلػػوتتيػػبوػػطتفبتتاػػفت  ػػـتهللات ػػزتذيؾفتيبػػبفت  ايػػـتنت

ـَ َلَنػا ِإالل َمػا َأملْمَتَنػا ِإنلػَؾ َأنػَت ت   هلىتتبهي ت فتيلا ئب  }َقاُلوْا ُسػْبَثاَنَؾ اَل ِأْمػ
ـُ {  ـُ اْلَثِكي اْلَعِمي
(ٔ). 

ه   ػيـتهللات ػزتبوػطتليػـتبىػذيتبيمػحتاػفتظػهىرتتو فهلا ئب ت تي  ابفت ػنئهظتت
تيدي .

يلن ػنهستتنف ػهؿاػهترنبهتاػفتتولػىيببفت  ػـتيلا ئبػ تي ػبدتتنفن تبي ت اهؿتيلمهت
 بقػػػ تيلا ئبػػػ تفتيألرضلبقػػػدتيف ػػػديتفػػػ تتيلن ػػػهفبيلوػػػفتيلػػػذنفتو قػػػهتقهػػػطتو ػػػقت

ب دـتيل  هيحتبيل قديستل اهر توطتذبره.تلذلؾتتيلف هدتصبؿتنمستيل   تافت
ت  ههؿ.انيـتاهتصدرتافتتصدر

تئا ػػتن قهئاػػ ت  ػػىتيل  ػػهيحتبيل قػػديستتبوػػطتهللات ػػزتنريدىػػهيلو فػػ تيل ػػ تتوفت
فبر هظتتبي  ديدىهيلنمستتوص حافتو ؿتتو ق طهظتب د ظتبذلؾت تيببفتتيألرض

اػػػػهمريظتفػػػػ توايػػػػ تيلن ػػػػهفتبػػػػبفتفيتلن ػػػػهئجتينوههيػػػػ تل طػػػػه ب قهئػػػػديهظتبربتيػػػػهظت
ي بػستن ػهئجت ػ هي تاػهمرةتفػ تتيل ػنئيل اػطتتوفباػهتتليلابوبدياتف تىذيتيل بفت

تاػػفتيلربييػػ تيلػػبيردةت ػػفتتلياتيل بنيػػ   ػػؾتيلابوػػبد بىػػذيتيلا نػػىتيظيػػرتبيمػػتهظرظ
)كانػت الوثػوش والطيػر والسػباع وكػ  شػيء تقػهؿ    يوتيل ػ ـ ت هدتهللاتتنه 

                                                 

ت تتٕٖيلاقرةت-تٕ
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نفػرت وفزأػت  أخػالقت  ابف ادـ  اوو  مختمطَا بعي  ببعض فمم خمق هللا أز
 . (ٔ)فذتب ك  شيء الك شكم  (

بهنػػػات  ػػػؾتتاهىههنػػػطتا ػػػدنوػػػههتقههنػػػطتفقػػػدتنمػػػراتوايػػػ تيلتنبينػػػهات نػػػداهتق ػػػطت
تنبتيدوػرنػهذ تيتػدىهتتنفافتدبفتيدورت يشتا ميهتا تيلا ضتييلتنبينهات

ان ػاتهرب يػهتبونرىػهتبلػـتي ػدتيتصػطتتيألرضتنفيم رستا مػيهتيلػا ضلتباػهت
 ػمباتيلػداه تببمػرتتنف  ىتاهتبهفتيتصطت  يوتافتونرتببرب تا ػدتتيلن هف

   يػوتيل ػ ـ تتيلايػد تيلاػهـتبػبفتفتلنػهتبيمػتهظتببيػذيتن هػنتيلن ػهفيلم هدتافت
يصػػ حتنمػػبستيلا ػػرتيل ػػ تتنفا ػػدتتو ق ػػطهظتب ػػد تتيألرضياػػألتتنف تي ػػ طي ت
تيلغنرتصهلت .تن اهليـف داتن نو ت

زيل وا نىتيل قديستىبتنم تيلاهططتتوفباهتت بيل ػرؾتاػفتيلػنمستتيألنديدبطردتتبي 
زيل ياػػػهيلظ ػػػـتبيلوػػػبرتتواه ػػػ بي ػػػاطتىػػػبتتندؽباا نػػػىت بذلػػػؾتىػػػبتتيألرضاػػػفتتبي 

تيلاػػهـ  ػػىتنػػدتتو لػػوتيلقػػريفتبىػػبت تيبػػبفتاباهلػػوتب اهاػػوتتن ػػهريل قػػديستيلػػذ ت
فتيلاػػبلىت ػػاتهنوتإلػػذيتفػػتلبفػػ تو ف ػػوتبدبل ػػوتيل هلايػػ    يػػوتيل ػػ ـ تيلايػػد ت

ه  ػػهيتوتتيلن ػػهفاهلو فػػ تدبفتيلا ئبػػ تبذلػػؾت فتتيلن ػػهفب  ػػهلىتقػػدتوػػصت
يلارمػ تتفهلن هفتلاقهاهات مبؽتيلا ئب تولىبوطتيصطتتب قدي وتل ابلىت ز

يل ػػ تتيللييػػ تيلو فػػ توفببيػػذيتن مػػحتت.اػػفتيلا ئبػػ تنفمػػطبوػػطتت نػػدتهللات ػػز
يلتقيق تهللت ػزتتيلو يم بىبت   يوتيل  ـ تيلايد تتيلاهـهللاتى تو فوتتنريدىه

صػػبرةتتبوػوتبيفيػػـتن ػػـفهو ف ػوتيبػػبفتيل  ػػهيحتبيل قػديست  ػػىتتيألرضبوػطتفػػ ت
   يػػوتيل ػػ ـ تدـتمتنهيػػوبرثت  ػػؾتيلو فػػ تاػػفتت   يػػوتيل ػػ ـ تيلايػػد تفهلاػػهـ

                                                 

ت تٖٕٙصتٔٔاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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باػػػفتىػػػذهتت   يػػػوتيل ػػػ ـ  ػػػن تاػػػفتيدـتوفتلػػػوتباػػػهتوػػػه تفػػػ تيلربييػػػهاتيل ػػػر م ت
دـتمفتيلابلىت زتبوػطتبػهفت هلاػهظتاػ فتو فػ تإفتيألرضيل نفتىبتيلو ف تف ت

يق ػطتتنفنر ػدىهتألفتفػ ت  اػوتتلي ػاتىػ تيلو فػ تيلتقيقيػ تيل ػ ت   يوتيل  ـ 
بل نػػوتفػػ تيلبقػػاتذي ػػوت هلاػػهظتاػػ فتيلو فػػ تتيألرضبيبػػبفتيلم ػػهدتفػػ تتنوػػههتيألخ

تنػثت تف ػهدتب تظ ػـتب ت   يػوتيل ػ ـ تيلايػد تتيلاهـيلتقيقي ت  بفت  ىتندت
ت ػػهفوػػبرتهػػطتىػػبت ػػدؿتبق ػػقت بيفتيلو يمػػ تيلتقيقػػ تيلػػذ تيبػػبفتبػػطتذلػػؾتتبي 
هللات ػػاتهنوتتنبد ػػوباػػفتن ػػ وتبقػػدتت   يػػوتيل ػػ ـ دـت  ػػىتنديػػوتىػػبتاػػفتذر ػػ تي
ـُ }بىػبتيلا ػ مهدتاػفتقبلػوت  ػهلىت   يػوتيل ػ ـ تب  هلىتف تص كتيدـت ػي َأْأَمػ ِإنِّ

نػوت اػهرؾتب  ػهلىتيصػ تيـتاظيػبرتيلايػد تيلػذ تيقػيـتو فػ تإفتَما اَل َتْعَمُموَف {
 ئبػ ت  ػىتيلاتبىػبتاػهتومػ    يوتيل  ـ تبيببفتافتذر  تيدـتتيألرضهللاتف ت
تمنذيؾ.

ت
ت
  اإلصبلح - ٗ

وفتبوبدتيلا ر  تبظيبرىهت  ىتبووتيلا يط تبهفتا تبوبدتمدـت   يوتيل  ـ ت
نهػػبتيلا ػػرتتنػػثتينتػػدراتانػػوتيل ػػ  اتيلا ػػر  لتفقػػدتو ػػقتهللات ػػزتبوػػطتمدـت
ت-ب  اوتافتنابرتيلتيهةتاػهتنبيوػوتاػوتصػ بب يهتألنػوتلػـتي ػهقتددـتن ت وربػ ت

ف تبهف توبينكتيلتيهةتتنثتلـتت-لون تقهطتنفتنياقتولىتيألرضببنوتبهفتف تي
  ػػػػفتنرضتازرب ػػػػ تبلػػػػـت  ػػػػفتىنػػػػهؾتن تصػػػػنه  تنبت وػػػػهرةلتفبػػػػهفتمدـت   يػػػػوت

ىػػػ تل ػػػ تي ػػػ ارتاهلتيػػػهةت  ػػػىتبوػػػوتيألرضلتيل يل ػػػ ـ تاتهوػػػ تولػػػىتيل   ػػػيـت
فنػػر تاػػفتوػػ ؿتربييػػهاتنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ توفتمدـت   يػػوتيل ػػ ـ تىػػبت
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ؿتاػػفتقػػهـتاه  صػػ حتيألرضتبزري  يػػهتبذلػػؾتتنناػػهت ػػئطتر ػػبؿتهللات صػػ ىتنبت
)إف هللا تبػارؾ وتعػالك هللات  يوتبملوتب  ـت   ياه تااهتو قتهللاتيل ػ نرت تقػهؿ ت

أمر آدـ )أمي  السبلـ( أف أزرع مما اختزنت لنفسؾ ثيث واء وبرائي  )أميػ  
أمػك قبيػة وقبيػت السبلـ( بمبية مػف الثنطػة فمػبض آدـ )أميػ  السػبلـ( 

ثػػواء أمػػك قبيػػة، فمػػاؿ آدـ )أميػػ  السػػبلـ( لثػػواء ال تزرأػػي أنػػت فمػػـ تمبػػ  
 .(ٔ)قوؿ آدـ، وكاف كمما زرع آدـ واء ثنطة وكمما زرأت ثواء واء شعيرا(

) إنػ  بف تربيي تنوػر ت ػفتيألاػهـتنهػ ت هػدتهللاتيلصػهدؽت   يػوتيل ػ ـ تقػهؿ تت
لػك األرض أمػرل هللا بػالثرث والزراأػة لما أتب  آدـ )أمي  السبلـ( مف الونة إ

لػػذلؾت،  (ٕ)وطػرح إليػ  غرسػا لتكػػوف لعمبػ  وذريتػ  فأكػ  تػػو مػف ثمارتػا.....(
ن   فتافتقبؿتر بؿتهللاتبيألاهـتيلصهدؽت  نياهتيلص ةتبيل ػ ـتنفتمدـتىػبت
نبؿتافتقهـتاه   ص حتبيلترثتبيلزري  تيل  تلـت  فتابوػبدةتقهػطتىهػبطتمدـت

يألرضلتبنبؿتاػػػػفت اػػػػطتاهلصػػػػنه  تبنبؿتاػػػػفتبمػػػػ تيلقبي ػػػػدتاػػػػفتيلونػػػػ تولػػػػىت
يأل ه ي تل   بـتبيلا هرؼتيل  ت طبراتبيزدىراتبين  ػراتببصػ اتولػىتزاهننػهت

تىذيتبيلىتنندننه.
تت بل فتااػربرتيلزاػهفتبيوػ  ؼتيلنمػبستبيلغهيػهاتنوػدتنفت  ػؾتيلا ػهرؼتبيل  ػـب

يل ػػػػرتألنيػػػػهتتقػػػػدت غنػػػػراتبيو  مػػػػاتاػػػػهو  ؼتنبييػػػػهتيلا ػػػػرتبنوػػػػذات  وػػػػذتا وػػػػذ
تي ػػ ودااتفػػ تاوػػه اتيلف ػػهدتبيل ػػدانرتيل ػػ ت ت صػػكتفػػ تاصػػ ت تيلا ػػر  

توػز تي ػنرتتنفتولىتلتومهف يل  تنريدىهتهللات اتهنوتب  هلى يلا ػربؼتانيػهتيلنػـب

                                                 

ت تتٖ٘ن ا تهللاتيلاب ب تيلوزيئر تتصتتت–قصػصتيألنهيه تت-تٔ
ت تت٘٘ن ا تهللاتيلاب ب تيلوزيئر تتصتت-قصػصتيألنهيه تت-تٔ
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يل  ػػـت ػػا  تب  ػػربفتتنفدلػػاتيلربييػػهاتت تيبػػهدتن وػػهبزتن ػػا ت  ػػرةتاهلائػػ تفقػػد
ب  ر فتوز تغنرتا ربؼت ػي   تاػوتوز يظتيلا ربؼتانيهتيلنبـتوزئنفتبوا  ت

هػفت غ ػكتتناهفباهتف تيلربيي تيل ر م تيلبيردةت فتت   يوتيل  ـ يلايد تتيلاهـ
)العمـ سبعة وأشروف ثرفَا فوميع ما واءت  ت   يوتيل  ـ  هدتهللاتتنه  فت

ب  الرس  ثرفاف فمـ يعرؼ الناس ثتك اليػـو غيػر الثػرفيف ، فػأذا قػاـ قائمنػا 
الثرفيف ثتك يبثها  إليهاوالعشريف ثرفَا فبثها في الناس ويـ  اخرج الخمسة

  .(ٔ)سبعة وأشريف ثرفَا (
فهألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تلوت ن تافتمدـت   يوتيل ػ ـ تبىػ تيلو فػ تباػهت
تاوتاه  اػهرهتمدـتموػرت ن ر كت  ىتيلو يم تافتيلدبرتيلص ت تيلايـتيلذ تيقـب

تيلزاػػػهفتبلػػػوت ػػػن تاػػػفتمدـتبىػػػ تي اهتقػػػهـتاػػػوتمدـتاػػػفتبيباػػػطتا ػػػدلصػػػ حتليقػػػـب
تولييػ تغنػرت  ا يهاتوص تي تايا تفػ تبهفػ توبينػكتيلتيػهةتااػهتلديػوتاػفت  ػـب

   ػيدتيل ػرةتيألرمػي تبتا ربف تا اقهتبلـت  فتف تا نهبؿتغنرهتافتهن تيلا رت
مبرةت  ايػ تلػـتي ػيدىهتيل ػبفت ػهاقهتبلػـتيبػفتيلن ػهفتليتصػطت  نيػهتاط قػهتو ت

تااوا يػػهتبيل ػػ ت ػػفتطر ػػقت يألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ لت  ػػىتنفتىػػذهتيل  ػػـب
   ػػهىـتفػػ ت ا يػػ تيلصػػ حتبيل طػػبرت ػػبؼتلػػفت  ػػبفتاق صػػرةت  ػػىتيألرضت
فقػػػقتهػػػطت   ػػػاطتيلممػػػه تيلوػػػهرو تباػػػهت ػػػنريفقتذلػػػؾتاػػػفت طػػػبرتفػػػ تاوػػػه ات

فػػػ ت صػػػرتيألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ لتب طػػػبرتفػػػ تتهيأل ػػػ ت تبيل  نبلبويػػػ
يلتيػػهةتبهفػػ تاػػفتوصػػ تهاتزري يػػ تبا ػػهر  تنربيئيػػ تاػػفتاػػهكتوتيػػه تاوػػه ات

تيألرضتيلغنرتا  غ  تب قتيألنيرتبيلوديبؿ.

                                                 

ت تتٖٖٙصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجتتت-تٕ
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بنفتيألاهـت يقبـتهإص تهاتبهنرةتببي   تفػ تيلاوػه اتيلزري يػ تبيلصػنه ي تت
بيل وػػهرةتبغنرىػػهتب تنر ػػدتيلطهلػػ تفػػػ تىػػذيتيلامػػاهرلتب  ػػؾتيلصػػ تهات قػػػفت

ضت ػػبؼت  هػػدؿتب وػػرجتونري يػػهتببرب يػػهتببنبزىػػهتفػػ تظػػطتدلػػي ظت  ػػىتنفتيألرت
تدبل تيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ .

ب تيمب نػػػػهتنفتنػػػػذبرتنفت ا يػػػػ تيلصػػػػ حتىػػػػذهتار اطػػػػ تير اػػػػهطتبمنػػػػقتبااه ػػػػرت
هإصػػ حتيلػػنمستيلا ػػر  تل  اػػهدتواي ػػهظتببػػذلؾت ػػبؼت  ػػبدتتهلػػ تيلػػبدتبي ئػػ  ؼت

تدبل تيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ .تبيل ريتـتهنفتنفريدتيلونستيلا ر تف تظطت
تتتت
ت
ت
 تعميـ األسماء  - ٘
ألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تاػفتمدـت هػدتاػفتل ػن تىذهتيلألوطتيل  رؼت  ىتت

ـْ َأَمػك }يل مبرتا يهتف تقبؿتهللات زتبوػط ت ـل َأَرَيػُه ـَ اأَلْسػَماء ُكملَهػا ُثػ ـَ آَد َوَأملػ
ـْ َصاِدِقيفَ  اْلَمبَلِئَكِة َفَماَؿ َأنِبُئوِني ـَ  *ِبَأْسَماء َتػُؤالء ِإف ُكنُت َقاُلوْا ُسْبَثاَنَؾ اَل ِأْمػ

ـُ اْلَثِكػيـُ  ـْ َفَمملػا  *َلَنا ِإالل َما َأملْمَتَنػا ِإنلػَؾ َأنػَت اْلَعِمػي ـُ َأنِبػْئُهـ ِبَأْسػَمِِئِه َقػاَؿ َيػا آَد
ـْ ِإنِّ  ـْ َأُق  للُك ـْ َقاَؿ َأَل ـْ ِبَأْسَمِِئِه ـُ َمػا َأنَبَأُت ػَماَواِت َواأَلْرِض َوَأْأَمػ ـُ َغْيَب السل ي َأْأَم

ـْ َتْكُتُموف{ ُتْبُدوَف َوَما ُكنُت
ت.(ٔ)

فاػػػهتىػػػبتيل ػػػ  تيلػػػذ ت  اػػػوتهللات ػػػزتبوػػػطتددـت   يػػػوتيل ػػػ ـ تباػػػهتىػػػ ت  ػػػؾتت
تمدـتدبفتيلا ئب تببنوتيلاصطمىتافتو قو.تافتهللاتا رف يهتتنريديأل اه تيل  ت

                                                 

ت تٖٖ-ٖٔيلاقرةتت-ٔت
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ر فتى تن اه تبطت   لتبقهؿتموربفتى تن اه تهللاتبقهؿتفقدتقهؿتن مرتيلام 
ا ميـتنفتيلابلىت اتهنوتب  هلىت  ـتمدـتيلتربؼتبذىكتيلا ضتيدورتولىت
يلقبؿتا فتهللات زتبوطت  ـتمدـتن اه تنىطتيلهنات   نيـتيل  ـ لتبل فتيلرن ت
بت تيلصتيحت ندنهتىبتنفتيلابلىت اهرؾتب  هلىت  ـتمدـتبطت  ؾتيألابرتيلاطرت

منمهتافتقهطتيلام ر فلتبقدتدلاتربييهاتبمنرةتا  هرةت فتذلؾلتومهف تولىتنفت
هللات زتبوطت  ـتمدـت   يوتيل  ـ تن اه تيلايد تبنصتهاوتيلايدننفت

تليلم ماهئ تبيلم م ت  رتيلذنفتنرمبفتيألرضتبيببنبفتو مه تهللات زتبوطتفنيه
من تن هنفتلنهتنفتيدي تيل ر ا تبليذيتيلقبؿت دةتاه دياتفافتو ؿتيل يهؽتيلقرت

ـَ اأَلْسَماء ُكملَها} ـَ آَد ِإْذ َقاَؿ }ََ {تا طبف ت  ىتاهتقه يهتافتقبلوت  هلى تَوَأمل
ل بفتيلاقصبدتاهلو يم تف ت (ٔ){َرِكَؾ ِلْمَمبَلِئَكِة ِإنِّي َواِأ ِّ ِفي اأَلْرِض َخِميَفةَ 

 يوتيل  ـ تألفت  ه ؿتيدي تىبتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبليستمدـت  
يلا ئب تبهفتصتيتهتألنيـتبهنبيتي  ابفتوفتيهفتمدـتيق طتنوههلتفقدتقهؿت  هلىت

َماء َوَنْثُف }تبهي ت فتيلا ئب ت َقاُلوْا َأَتْوَعُ  ِفيَها َمف ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُؾ الدِّ
ـُ َما  ي َأْأَم ُس َلَؾ َقاَؿ ِإنِّ ألنيـتنريدبيتهذلؾتقههنطتت{اَل َتْعَمُموفَ ُنَسبُِّح ِبَثْمِدَؾ َوُنَمدِّ

ـُ َما اَل } نداهتق طتنوههتىههنطلتبل فتهللات اتهنوتنوههيـتاقبلوت ي َأْأَم َقاَؿ ِإنِّ
بىبتنواهرت اهت نهبؿتوليوتيلتهؿتف تمورتيلزاهفتفقدتنوهرىـتهللات زتت{َتْعَمُموفَ 

يألرضتيلذ تتبوطتا نيـتف  تي  ابفتاهتيتصطتافتيلف هدتب مؾتيلداه تف 
يببفتافتقهطتهن تمدـتبل نيـت تي  ابفتا فتهللاتقدتو قتف تص كتمدـت   يوت
يل  ـ تيلو يم تيلار قكتبيلاصطمىتافتهللاتدبفتغنرهتافتيلا رتيلذ ت نرثت

يألرضتبافت  نيهتىبتبنصتهاوتبىـتيلذنفتي اتبفتهللاتبيقد بنوتبىـتيلذنفت ت
                                                 

تتتٖٓيلاقرةتت-تٔ
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ـَ َلَنا ِإالل َما َأملْمَتَنا ُسْبثَ }ي  ـتهيـتيلا ئب ت ندتقبليـت ن تلـتيبفتت{اَنَؾ اَل ِأْم
ل ا ئب ت  ـتاهلو يم تيلذ ت نرثتيألرضتب تا صتهاوتبىبتيألاهـتيلايد ت

   يوتيل  ـ تبنصتهاوتيلم ماهئ تبام  ت  رترو تتباهتن هراتيلربييهالت
تبىذيتيظيرتو يهتف تقبلوت  هلى ت

ـُ َأنِبْئُهـ}  ـُ  َقاَؿ َيا آَد ي َأْأَم ـْ ِإنِّ ـْ َأُق  للُك ـْ َقاَؿ َأَل ـْ ِبَأْسَمِِئِه ـْ َفَمملا َأنَبَأُت ِبَأْسَمِِئِه
ـْ َتْكُتُموف{ ـُ َما ُتْبُدوَف َوَما ُكنُت َماَواِت َواأَلْرِض َوَأْأَم  .َغْيَب السل

ـُ َغْيػػػبَ  }فقػػػبؿتهللات ػػػاتهنوتب  ػػػهلىتت ػػػي َأْأَمػػػ ـْ ِإنِّ ـْ َأُقػػػ  للُكػػػ ػػػَماَواِت  َقػػػاَؿ َأَلػػػ السل
ـُ } تاػفتيل ػبرةتٖٓفيوتن هرةتولىتقبلوتيألبؿتفػ تيديػ ت ت{َواأَلْرضِ  ػي َأْأَمػ َقػاَؿ ِإنِّ

بىػػبتو ػػهرةتولػػىتنفتيلا ئبػػ ت تي  اػػبفتهو فػػ تيألاػػهـتيلايػػد تت{َمػػا اَل َتْعَمُمػػوفَ 
بنصتهاوتلألرضتبىبتيلغنكتيلذ تنوا ات  يوتيلربييهالتفقػدتوػه تفػ ت م ػنرت

اللػػِذيَف ُيْؤِمُنػػوَف  *َذِلػػَؾ اْلِكَتػػاُب اَل َرْيػػَب ِفيػػِ  ُتػػَدَّ لِّْمُمتلِمػػيفَ  *الػػـ}تقبلػػوت  ػػهلى 
ـْ ُينِفُمػػوَف{ ػػا َرَزْقَنػػاُت ػػبلَة َوِممل ِباْلَغْيػػِب َوُيِميُمػػوَف الصل
تنػػثتبردت ػػفتيتنػػىتهػػفت (ٔ)

نهػػ تقه ػػـتقػػهؿ ت ػػ لاتيألاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ ت ػػفتقػػبؿتهللات ػػزتبوػػطت
اللِذيَف ُيْؤِمُنوَف ِباْلَغْيِب َوُيِميُمػوَف  *اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِ  ُتَدَّ لِّْمُمتلِميفَ  َذِلؾَ  *الـ}

ـْ ُينِفُمػػوَف{ ػػا َرَزْقَنػػاُت ػػبلَة َوِممل )اف المتمػػيف تػػـ أمػػػي وشػػيعت ، قػػهؿتيألاػػهـ تتالصل
لتب ػهىدت  ػىتذلػؾتقبلػوت  ػهلى تت(ٕ)والغيب تو الثوة الغائػب )أميػ  السػبلـ((

ػي َمَعُكػـ }وَ  ِ َفػاْنَتِظُروْا ِإنِّ ِّّ كِِّ  َفُمْ  ِإنلَما اْلَغْيػُب  َيُموُلوَف َلْواَل ُأنِزَؿ َأَمْيِ  آَيةِّ مِّف رل

                                                 

ت تٖ-ٔيلاقرةتت-تٔ
ت تتٗٚصتتٔزيـتيلنهصكتجولت-تٕ
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ػػَف اْلُمنَتِظػػِريَف { تنػػثتوػػه تفػػ ت م ػػنرىهتنفتيلغنػػكتيلاقصػػبدتاػػوتىػػبتيألاػػهـتت(ٔ)مِّ
ت.ت ٕ يلتو تيلغهئكت   يوتيل  ـ 
 ت  ايهتيلابلىت اهرؾتب  ػهلىتددـت   يػوتيل ػ ـ توذفتن هنفتلنهتنفتيأل اه تيل 

بيل ػػ تناػػرتيلا ئبػػ تنفتننهػػههتهيػػهتاقبلػػوت  ػػهلىتها  ػػاه تىػػه  {تىػػـتنىػػطتيلهنػػات
   ػػػنيـتيل ػػػ ـ تهنتػػػبتوػػػهصتبيلايػػػد تبنصػػػتهاوتا ػػػبطت ػػػهـتألنيػػػـتباػػػهتق نػػػهت
 تيلغنكتيلذ ت  اوتهللاتددـت   يوتيل  ـ تبااهتنه دتىذيتيلا نىتب هبدهتاهتوػه

فػػ تيلربييػػ تيلػػبيردةت ػػفتنانػػرتيلاػػهاننفت  ػػ ت   يػػوتيل ػػ ـ تبيل ػػ تيصػػفتفنيػػهت
)أال وأنػػػي أأػػػرؼ أسػػػمائهـ وأسػػػماء يلايػػػد تبنصػػػتهاوتاقبلػػػوت   يػػػوتيل ػػػ ـ  ت

أمهاتهـ، فماـ إلي  وماأة مف أصثاب  فمالوا  سألناؾ باهلل يابف أػـ الرسػوؿ 
وكنا مف كبلمؾ تذا فماؿ تسميهـ لنا، وأممنا بأسمائهـ وأمصارتـ فمد ذابت قم

 .(ٖ))أمي  السبلـ(  أال وأف أولهـ مف البصرة وآخرتـ مف األبداؿ.......(
تنثتيظيرتافتىذهتيلربيي تيل ر م تنفتيلايد تبنصتهاوتىـتيلاقصػبدبفتاػفتت

ىػػػذيتيل ػػػ ـلتفهألاػػػهـتنانػػػرتيلاػػػهاننفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبػػػهفتي  ػػػـتا  ػػػاهئيـتب  ػػػـت
اػػفت  ػػـتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تب  ػػـتر ػػبؿتهللاتنصػػتهاوتهيػػـتألفت  ػػـتيألاػػهـت

ىبت  ـتلدن تافتهللاتبىبت  ـتافتيلغنكتيلػذ ت  اػوتهللات ػزتبوػطتل اصػطمنفت
افتنبليهئوتافتيلر طتبيألنهيه تبيألئا تبذلؾلتببذلؾتن هنفتلنهتنفتيألاهـتيلايد ت

لػػذيتفػػػإفتهللاتباػػػهت  ػػػـتمدـتلػػوت ػػػن تاػػػفتمدـتاه  اػػهرهتاػػػفتذر  ػػػوتبىػػػبتبيرثتمدـلت

                                                 

ت تٕٓنبنست-تٖ
تتتتٕٖٓب اهـتيلن ا تتصتيلدنفتباهؿت-تٗ
ت ت٘ٛٔا هرةتيل  ـتصتت-تٔ
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   يػػوتيل ػػ ـ تيأل ػػاه تفػػ تيلظػػهىرتفقػػدت  ػػـتيلايػػد ت  ػػؾتيأل ػػاه تفػػ تيلاػػهطفت
تبىبتيل  ب ط.

ت
ت
ت
ت
ت

 الثاني بابال
 السبلـ( ماسنػف المهدي مف نوح )أميه

 
 التسمية - ٔ
ذبػػػراتلنػػػهتيلربييػػػهاتيلا صػػػباي تيل ػػػر م تبيألتهدنػػػثتيلاربيػػػ ت ػػػفتيلنهػػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتت

ت   ياه توفتل ايد ت   يوتيل ػ ـ ت نػػفتاػفتيألنهيػه ت   ػنيـتيل ػ ـ تباػفت س
هػػػريىيـتباب ػػػىت تبىػػػـت تنػػػبحتبي  ىػػػه  تيألنهيػػػه تبيلر ػػػطتيلوا ػػػ تاػػػفتنبلػػػ تيل ػػػـز

تب ي ىتبملسو هلآو هيلع هللا ىلصت  نيـتب  ىتنهننهتنفمطتيلص ةتبيل  ـت .
ممػػائـ منػػا )إف لفقػػدتوػػه ت ػػفت ػػدنرت ػػفتيألاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ ت

غيبة يطػوؿ أمػدتا فممػت لػ   يػابف رسػوؿ هللا ولػـ ذلػؾ، قػاؿ )أميػ  السػبلـ(  
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ألف هللا أز وو  أبك إال أف توري في  سنػف األنبياء في غيباتهـ، قػاؿ تعػالك 
 .(ٔ)أي مف كاف قبمكـ(}َلَتْرَكُبفل َطَبمَا َأف َطَبقق {

ي ـتنبحتلػـتيبػفتنبتػهتتبناهت ن وتافتنبحت   يوتيل  ـ تافتتنثتيل  اي لتفإف
كػػاف اسػػـ نػػوح أبػػد باػػهتوػػه ت ػػفتيلاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ  تننػػوتقػػهؿ ت 

نمػا سػمي نوثػا ألنػ  كػاف ينػوح أمػك نفسػ ، وكػاف اسػـ نػوح )أميػ   الغفار وال
نما سمي نوثا ألن  بكك خمسمائة سنة(  . (ٕ)السبلـ( أبد الممؾ وال

ح أبػػد األأمػػك )وورد فػػي إف اسػػـ نػػو ب ػػفتيألاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ  ت ت
األخبػار أػف الشػيل الصػدوؽ فػي اسػػـ نػوح )أميػ  السػبلـ( كمهػا متفمػة غيػػر 
مختمفة تثبت ل  التسمية بالعبودية وتو أبد الغفار وأبد األأمك وأبػد الممػؾ 

ت.(ٖ)(
بببفتيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تلوت ن تافتنبحت   يوتيل  ـ تفإفتاهتور ت

 ػبؼت وػر ت  ػىتيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ ت فت  يوتاػفتنواػهرتبتػبيدثت
نبتػػهتظػػطتفػػ تىػػذهتيلم ػػرةتاػػفت اػػرهتيل ػػر فتنابػػ تب نػػبحت  ػػىتقباػػوتبػػذلؾتفػػإفت
يألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تننػػػبحتب ابػػػ ت  ػػػىتوػػػدهتيألاػػػهـتيلت ػػػنفت   يػػػوت
يل ػ ـ تباػهتوػر ت  يػوتاػفتق ػطتباػهتوػر ت  ػىتنىػطتهن ػوت   ػنيـتيل ػ ـ تاػفت

تريئرتر بؿتهللات ست   ياه تافتقهطتطغهةتذلؾتيل صر. ه تبن رتلت
باهتوه تف تيلز هرةتيلبيردةت نػوت   يػوتيل ػ ـ تيلا ػاهةتهز ػهرةتيلنهتيػ تيلاقد ػ تت

باػفت)ألندبنؾ صباثا ومساءا وألبكيف أميؾ بػدؿ الػدموع دمػا( بيل  توه تفنيهت
                                                 

 تتٜٓصتٕ٘اتهرتيألنبيرتتجت-تٔ
تتتتٓٛقصػصتيألنهيه تل وزيئر تصت-تٕ
ت تتتٓٛقصػصتيألنهيه تل وزيئر تصتت-ٔ
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ننػػوتتنناػػهتنوػػرجتننػػهد تيهلمػػهرياتتيلا ػػربؼت ػػفتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ 
يلت ػػػنفتب و ػػػطتاػػػفتىػػػذهتيل  اػػػ ت ػػػ هريتلػػػوتبألنصػػػهرهلتبننػػػوت ػػػيق طتذرير تق  ػػػ ت
يلت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ لتباػػفتبػػطتىػػذيتنصػػاحتاػػفتيليقػػنفتبااػػهت  ػػؾتفيػػوتنفت
يألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تلػػػـتنن ػػػىت  ػػػؾتيلاصػػػنا تبيلمهو ػػػ تيأللياػػػ تيل ػػػ ت

تيل  ـ تفيبتتقهتنبحتبل نوتنبحتمورتيلزاهف.تبق اتألىطتهن وت   نيـت
 صنع السفينة  -ٕ

ا ػػػدتف ػػػرةتاػػػفتا مػػػ تنهػػػ تهللاتنػػػػبحت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبد ب ػػػوتلقباػػػوته ػػػرؾت اػػػػهدةت
يألصنهـتبيل بووتل اهدةتهللاتيلبيتدتيألتدتيلذ تو قيػـتبن طػهىـتبػطت ػ  لتبيوػوت

ذهتيلػد بةلتفػ ارهتنبحت   يوتيل  ـ تيلػرفضتبيل  ػذنكتبيل  ػذنكتب ػدـتيلقهػبؿتهيػ
}َواْصػػَنِع هللات ػػاتهنوتب  ػػهلىتاصػػن ت  ػػؾتيل ػػمنن تتنػػثتقػػهؿتفػػ تاتبػػـتب هاػػو ت
فها مػطتت(ٔ)اْلُفْمَؾ ِبَأْأُيِنَنا َوَوْثِيَنا َواَل ُتَخاِطْبِني ِفي اللػِذيَف َظَمُمػوْا ِإنلُهػـ ِمْغَرُقػوَف {

طت   يػػوتيل ػػ ـ تنػػبحتألاػػرتهللات  ػػهلىتبقػػهـتاصػػن تيل ػػمنن تا ػػدتنفت  اػػوتوهريئنػػ
بيمي تصػن يهتباػهتوػه تفػ تيلربييػ تيلػبيردةت ػفتنهػ ت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـ تننػوت

) أمػػرل هللا تعػػالك أف ينثػػت السػػفينة وأمػػر وبرائيػػ  )أميػػ  السػػبلـ( أف قػػهؿ ت
يعممػػ ، فمػػػدر طولهػػا فػػػي األرض ألفػػػا ومػػائتي ذراع وأريػػػها ثمانمائػػػة ذراع 

اؿ يػػا رب مػػف يعيننػػي أمػػك اتخاذتػػا، وطولهػػا فػػي السػػماء ثمػػانوف ذراأػػا، فمػػ
أوثك هللا إلي  ناد في قومػؾ، مػف أأػانني أميهػا ونوػر منهػا شػيئا وصػار مػا 

                                                 

ت تتٖٚىبدت-ٔ
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ينورل ذتبا وفية فنادَّ نوح فيهـ بذلؾ، فأأانول أمي  وكػانوا يسػخروف منػ  
 .(ٔ)ويمولوف يتخذ سفينة في البر (

ن تباػهتوػه تفػ تةتاهئ  ت بقدتن  ارتنبحت   يوتيل  ـ تف تصن تيل منن تاد  
) أػػاش نػػوح هإ ػػنهدهتولػػىتيألاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تتنػػثتقػػهؿ تيألاػػهل ت

)أمي  السبلـ( الفيف وخمسػمائة سػنة منهػا ثمانمائػة وخمسػوف سػنة قبػ  أف 
يبعث وأل  سنة إال خمسيف أاما وتو في قوم  يدأوتـ ومئتا سنة في أم  

 .(ٕ)السفينة.....(
طتبيلطػرؽتفػ تد ب ػوتلقباػوتولػىت اػهدةتهللاتب ػرؾتبا دتنفتي  نمذتنػبحتبػطتيل ػهت

 اػػهدةتيألصػػنهـتباػػهت  ػػرضتلػػوتاػػفتيل  ػػذنكتبيلػػرفضتبت ػػىتيلمػػركت  ػػىتنػػدت
قباػػوتلدروػػ تبهنػػات  ػػنطتا ػػها وتداػػهتب تي قػػطت ػػنئهتااػػهتصػػن تاػػوتفنراػػىتاػػوت

ِمػف }َوُأوِثَي ِإَلك ُنوحق َأنلػُ  َلػف ُيػْؤِمَف اغ يهت  ىتاهكتديرهتلذلؾتنبتىتهللاتوليو ت
 نػدىهتوػه تد ػه تنهػ تت(ٖ)َقْوِمَؾ ِإالل َمف َقْد آَمَف َفبَل َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوْا َيْفَعُمػوَف {

بِّ اَل َتَذْر َأَمػك اأْلَْرِض ِمػَف اْلَكػاِفِريَف َديلػارَا {هللاتنبحت  ىتقباػوت ت(ٗ)}َوَقاَؿ ُنوحِّ رل
ا تلػػػػد ه تنهيػػػػوتف نػػػػدىهتنػػػػزؿتيل ػػػػذيكت  ػػػػىتقػػػػبـتنػػػػبحتبنغػػػػرقيـتاهلطبفػػػػهفتي ػػػػ وه

تبي  تقهقهتليـتل دـتقهبليـتد ب و.

                                                 

تتتٔٓٔقصػصتيألنهيه تل وزيئر تصتت-ٕ
ت تتٜٗ تل وزيئر تصقصصتيألنهيهت-تٔ
ت تٖٙىبدت-تٕ
تتٕٙنبحت-تٖ
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ىػػػذيتيألاػػػرت ػػػبؼتيقػػػ تاػػػ تيألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تتباػػػ تد ب ػػػوتقهػػػطتبت
ظيبرهت   يوتيل  ـ تاه  اهرتنفتيألاهـتيلايد تلوت ن تافتنه تهللاتنػبحت   يػوت

 يل  ـ ت
تيألاػػػهـتيلايػػػد تاصػػػن يهتىػػػ تاهل   نػػػدتلي ػػػافػػػت ب  ػػػؾتتإفتيل ػػػمنن تيل ػػػ ت ػػػيقـب

ناػػهتىػػ ت ػػمنن تيلػػد بةت يل ػػمنن تيل ػػ تصػػن يهتنػػبحت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػفتيلو ػػكتبي 
بيليديي تبيلنوهةتبيألاهفتألىطتيألرضتيلاهاننفتاهألاهـت   يػوتيل ػ ـ تببد ب ػوت
قهطتظيبرهتبقيهاوتيلاقدستبيل  ت  طمبيت  ىتطبفهفتيلم فتبي ه   ياتبيلاتفت

هػػطت ػػبؼتننوػػبتب تيقػػ تفػػ تطبفػػهفتفػػ تيابػػفتنفتننتػػرؼتاػػفتربهيػػهتب تيمػػطت
يلم فلتفقدتبردت فتيألاهـت   تهفتيلت نفت   يوتيل  ـ تنفتر ػبؿتهللات صػ ىت

)المهػػـ صػػمي هللات  يػػوتبملػػوتب ػػ ـت  ػػ ياه تبػػهفتنػػد بيت نػػدتيلػػزبيؿتهيػػذيتيلػػد ه ت
أمك   وآؿ   الفمؾ الوارية في الموج الغامرة يأمف مف ركبها ويغرؽ مػف 

ت.ت(ٔ)ـ لهـ مارؽ والمتأخر أنهـ زاتق والبلـز بهـ الثق (تركها المتمد
بوػػػه تفػػػ تيلتػػػدنثتنفتيلت ػػػفتيلاصػػػر تب ػػػكتولػػػىتنهػػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيلت ػػػفتهػػػفت  ػػػ ت
   نياػػهتيل ػػػ ـ ت ناػػػهتا ػػػدتفػػإنبـتا ه ػػػرتهنػػػ تىه ػػػـتيلم ػػؾتيلوهر ػػػ تفػػػ تيل وػػػجت

   . ٕ يلغهارةت...... 
يلنوػػهةتبيليدييػػ تفػػ تتفنػػر تاػػفتوػػ ؿتيألتهدنػػثتبيلربييػػهاتاػػ فتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتىػػـت ػػمف

ننوبتو تافت ا ؾتهيـتبربكت منن يـتلي افتافتطبفهفتيلم فتيل  ت تػدثتفػ ت
بطتزاهفتبابهفلتفهلاهـتيلايد تىبتافتيامطت منن تيلنوهةتف ت صرتيلظيبرت

                                                 

ت ت٘ٗاصاهحتيلا يودتصت-تٔ
تتتٖٙٓن  ـتيلدنفتصت-تٕ
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يل ػر فتيلػػذ ت  ي ػػوتيلا ػػر  تيدفلتفقػػدتوػه تفػػ تيلتػػدنثتيل ػػر فت ػػفتيلر ػػبؿت
) اأممػػوا أف الػػدنيا بثػػر أميػػق قػػد غػػرؽ فيهػػا ت  ػػ ياه تقػػهؿ تيل ػػر ـتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت س

 .(ٔ)خمق كثير وأف سفينة نواتها آؿ   أمي تذا وولدل(
) سػػمعت رسػػوؿ هللا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( يمػػوؿ  مػػف ب ػػفتنهػػ تذرتيلغمػػهر تقػػهؿ ت

أمػػك التأويػػ  قػػاتمني فػػي األولػػك أمػػك )التنزيػػ ( وقاتػػ  أتػػ  بيتػػي فػػي الثانيػػة 
ثشرل هللا تعالك في الثالثة مع الدواؿ، إنما مث  أت  بيتي فػيكـ كسػفينة نػوح 
مف ركبها نوا ومف تخم  أنها غرؽ، ومث  باب ثطة مف دخم  نوا ومف لـ 

 . (ٕ)يدخم  تمؾ(
ب ػػفتيألاػػهـتيلرمػػهت ػػفتماهئػػوت   ػػنيـتيل ػػ ـ تقػػهؿ تقػػهؿتر ػػبؿتهللات صػػ ىتهللاتت

)مث  أت  بيتي فيكـ مث  سفينة نوح مف ركبها نوػا  ت ت  يوتبملوتب  ـت  ػ ياه
تت.(ٖ)ومف تخم  أنها زج في النار(

ن هػػػنفتلنػػػهتاػػػفتىػػػذيتب ػػػوتينػػػوت هػػػدتنفت  ػػػبفتل ايػػػد ت ػػػمنن تب ػػػمنن تنػػػبحتبل نيػػػهت
 ػػػ  بفت ػػػمنن تىػػػد تبىدييػػػ تبىػػػ تد ب ػػػوت   يػػػوتيل ػػػ ـ تب هػػػدتنفت صػػػن ت  ػػػؾت

تمنن تنبحتف تيل بف .يل منن ت يلد بة تف تيل بف تباهتبهفتصن ت 
) كنػت مػع أبػي أبػد هللا )أميػ  السػبلـ( بالكوفػة ف فتيلاممػطتهػفت اػرتقػهؿ ت

أياـ قدـ أمك أبي العباس، فمما انتهينا إلك الكناسة فنظػر أػف يسػارل ثػـ قػاؿ 
قػاؿ فػأوثك هللا  –إلػك أف قػاؿ  –يا مفي  تا تنا صمب أمي زيػد رثمػ  هللا 

                                                 

 تٕٗصتٚٔاتهرتيألنبيرتجت-تٖ
ت تٕٓٔصتٖٕاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
ت تٖٓصتٔ نبفتنواهرتيلرمهتجت-تٕ
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وأوػ  بعممهػػا بأأيننػا ووثينػػا فعمػ  نػػوح إليػ  يػػا نػوح اصػػنع الفمػؾ وأوسػػعها 
 .(ٔ)السفينة في مسود الكوفة بيدل يأتي بالخشب مف بعد ثتك فرغ منها(

لػػػذيتنصػػػاحتاػػػفتيلبيمػػػحتبااػػػهت  ػػػؾتفيػػػوتوفتد ػػػبةتيلايػػػد ت هػػػدتنفت هػػػدنتاػػػفت
يل بفػػ تبانيػػهت ػػ نط قتولػػىتيل ػػهلـتنواػػ تبىػػ تب ػػمنن تنػػبحتاػػفتربهيػػهتنوػػهتباػػفت

تم فتبي نتريفهاتبيلم ل . و فت نيهتغرؽتف تاترتيل
 الطوفاف  -ٖ

ا دتنفتنر طتهللات اتهنوتب  هلىتنهيوتنبحت   يوتيل  ـ تولىتقباوتبناػرهتهللاتنفت
َوَلَمػْد َأْرَسػْمَنا }ننذرىـتب د بىـتولىتيل بتندتيلوهلصلتباػهتوػه تفػ تقبلػوت  ػهلى ت

ـْ َنػِذيرِّ ِمِبػػيفِّ  ػػي َلُكػػ ـْ  َأف الل  *ُنوثػَا ِإَلػػك َقْوِمػِ  ِإنِّ ػَي َأَخػػاُؼ َأَمػػْيُك َ ِإنِّ َّ َتْعُبػػُدوْا ِإالل 
ـق  ـق َأِلي }ِإنلػا َأْرَسػْمَنا ُنوثػَا ِإَلػك َقْوِمػِ  َأْف َأنػِذْر َقْوَمػَؾ لتبقبلػوت  ػهلى ت(ٕ){َأَذاَب َيْو

ـْ َأَذابِّ َأِليِـّ { ِمف َقْبِ  َأف َيْأِتَيُه
(ٖ). 

بيلمػريرتانػوتباػفتد ب ػولتف صد تقبـتنبحتلد ب ػوتبوػههيبهتاػهلرفضتبيل  ػذنكتت
ػػي َدَأػػْوُت َقػػْوِمي َلػػْيبَل َوَنَهػػاراَ }قػػقػػهؿت  ػػهلى ت ـْ ُدَأػػاِئي ِإالل  *اَؿ َربِّ ِإنِّ ـْ َيػػِزْدُت َفَمػػ

ببػػػذلؾتوببيػػػاتد ب ػػػوتاػػػهل  هرتبي  ػػػ  اهرتبيلصػػػريرتبيل نػػػهدتب ػػػدـت (ٗ){ِفػػػَرارا
نيـتلػػـتيل  ػػ يـتلػػوتبلد ب ػػوتبي ػػ ارتفػػ تد ب ػػوتاػػدةت  ػػ اهئ تبوا ػػبفت ػػن تبل ػػ

ت.نهانبيتاو

                                                 

ت تٖ٘ٛصتٜٚاتهرتيألنبيرتجت-ت ٖ
ت تتتٕٙ-تٕ٘ىبدتت-ٔ
ت تٔنبحت-ٕ
ت تتت٘-تٗنبحتت-ٖ
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بِّ اَل َتػػَذْر َأَمػػك اأْلَْرِض ِمػػَف اْلَكػػاِفِريَف َديلػػارَا {فقػػهؿتنػػبحت   يػػوتيل ػػ ـ ت لت(ٔ)} رل
 ندئذتوػه تناػرتهللات  ػهلىتببقػ تيل ػذيكت  ػىتقػبـتنػبحتن نوػ تل  ػذنهيـتفػ ى  يـت
اطبفػػهفتيلاػػه تا ػػدتنفتصػػ دتنػػبحتبيلاػػهاننفتهد ب ػػوتولػػىتيل ػػمنن تيل ػػ تناػػرهتهللات

}َثتلك ِإَذا َواء َأْمُرَنا َوَفاَر التلِنوُر ُقْمَنا اْثِمْ  ِفيَها   هلىتنفتيصن يهتقهؿت  هلى ت
ِمف ُك ّق َزْوَوْيِف اْثَنْيِف َوَأْتَمَؾ ِإالل َمف َسَبَق َأَمْيِ  اْلَمْوُؿ َوَمْف آَمَف َوَما آَمَف َمَعُ  

 .(ٕ)ِإالل َقِمي ِّ {
 يػوتيل ػ ـ تلػوت ػن تاػفتنػبحتف هػدتنفتيقػ تيلطبفػهفتبلاهتبهفتيألاهـتيلايد ت  

يلذ تيبػبفتاػوتىػ ؾتبػطتن ػدي تيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تفػ تموػرتيلزاػهفت
ببػػػطتيلػػػريدنفت  يػػػوتب  ػػػىتد ب ػػػوتيل ػػػر م لتبل ػػػفتطبفػػػهفتيألاػػػهـتيلايػػػد تىػػػبت

تطبفهفتافتيلم فتبي ه   ياتيل  تفنيهتى ؾتيل هفر فتبيلانهفقنف.
  )ثػػـ يسػػير هػػ ت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تفػػ تبػػ ـتطب ػػطتلػػوتقػػهؿ ػػفتيألاػػهـتنت

المهدي )أمي  السبلـ( إلك الكوفة وينزؿ مابيف الكوفػة والنوػ  إلػك أف قػاؿ  
ولينزلف بها مف العذاب ما ال أيف رأت وال أذف سمعت بمثم  وال يكوف طوفاف 

هػطتيل ػؾتا نػوتلتبف تىػذهتيلربييػ تدلنػطتبيمػحت تيق(ٖ)أتمها اال بالسي .......(
تىنهؾتطبفهفتافتيلم فتبي ه   ياتف تزاهفتيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ .

)أنػ  أنػػد انمطػاع مػف الزمػاف وظهػػور ب ػفتر ػبؿتهللات ست  ػ ياه تننػوتقػهؿ تت
لتف صػاحتبيمػتهظتبا ربفػهتت(ٗ)الفتف رو  يماؿ ل  المهدي يكوف أطائ  تنيئػا(

                                                 

ت تٕٙنبحت-ٗ
ت ٓٗىبدت-تٔ
ت تٖٕٓصتٕولزيـتيلنهصكتف تيماهاتيلتو تيلغهئكتجت-ٕ
تتٕٔٚصتٖب فتيلغا تجت-تٖ
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هقتقيهـتيألاػهـتيلايػد ت ػبؼت  ػبفتبمنػرةتبقبيػ تفػ تبػطتاقػهعتنفتيلم فتيل  ت  
يل ػػهلـتبوصبصػػهتيل ػػهلـتيل ػػ ا تفػػ تانطقػػ تيلظيػػبرتيلاقػػدستلألاػػهـتيلايػػد ت

بصػػػدؽتيل ػػػه رت   يػػوتيل ػػػ ـ تيل ػػػ ت   ػػػيدتيل منػػػرتاػػفتيلاتػػػفتبي هػػػ   يالت
ت ت نداهتقهؿ

ت
 في األرض غرؽ وهمها    د               ػػطوفاف آؿ مثم  
 ها ػػوسفينتهـ ثم  الذي                 طمب النواة وأتم  
تتهاػال تخشك منها فصم روة                ػفأقبض لكفؾ أ  
ت
فتإفػنهبدتنفتا نىتطبفهفتيلم فتبهفتا ربفهتت ىت ندت هاػ تيلنػهسلتوذفتتذيبى

ي ؾتيل ػهفر فتبيلانػهفقنفتاػفتنب ت   يوتيل  ـ يلطبفهفت ن توهر  تف تيلايد ت
ب بؼتلفتننوبتانوتو تافتت   يوتيل  ـ يلايد تيلان ظرتتبن دي يلتقتتدي ن 

تلإلاػػػهـ  ػػبفتتنففػػ تهػػدتلتببنػػه ت  ػػىتىػػذيت   يػػوتيل ػػ ـ صػػدؽتهػػد بةتيلاػػهـت
 ػمنن تيلنوػهةتل تاػطتيلاػهاننفت  ػىتظيرىػهتف ونػهيـتاػفتت   يوتيل ػ ـ يلايد ت

نوػ يـتاػفتطبفػهفتنننفتبت ػمنن تتا ػاتيلاػهات   يػوتيل ػ ـ يلم فتباهتبهفتلنػبحت
ت.تيلاه 
تت

توراثة األرض  - ٗ
ا ػػدتنفتن اػػطتنػػبحت   يػػوتيل ػػ ـ تصػػن تيل ػػمنن تيل ػػ تناػػرهتهللات  ػػهلىتاصػػن يهت
بدوبؿتيلق  تيلق ن  تافتيلا  م منفتافتقباوتف تد ب وتبربببيـتيل منن تل  ت
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 فتننوػػػبيتاػػػفتطبفػػػهفتيلاػػػه لتبػػػهفت هػػػدتلريدةتهللات ػػػاتهنوتب  ػػػهلىتنفت  تقػػػقتاػػػ
رثتيألرضتباػػفت  نيػػهتليػػه  تيلق ػػ تيلق ن ػػ تاػػفتيلاػػهاننفتهػػد بةتنػػبحت   يػػوتبتنػػ

}َوُنِريػُد َأف نلُمػفل َأَمػك اللػِذيَف اْسُتْيػِعُفوا ِفػي يل  ـ تباػهتوػه تفػ تقبلػوت  ػهلى ت
ـُ اْلَواِرِثيَف { ـْ َأِئملَة َوَنْوَعَمُه ت.(ٔ)اأْلَْرِض َوَنْوَعَمُه

ْكِر َأفل اأْلَْرَض ه تببذلؾتبردتف تب هكتهللاتتت ُكػوِر ِمػف َبْعػِد الػذِّ َوَلَمْد َكَتْبَنا ِفي الزل
اِلُثوَف {  .(ٕ)َيِرُثَها ِأَباِدَي الصل

ىه هفتيدن ػهفت  ػنريفتولػىتنفتاػهتنر ػدهتهللات ػاتهنوتب  ػهلىتىػبتبػهئفت تاتػهؿتت
طتهػػدلنطتقبلػػوتهب هنػػهتفػػ تيلزبػػبر{تن تنفتيألاػػرت هػػدتنفتن تقػػقتبيبػػبفلتفػػ ت ػػهن

بريمػػػ تيألرضتليػػػه  تيلا  مػػػ منفتيلاػػػهاننفتهػػػد بةتيلنهػػػ تنػػػبحت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت
ياػػػهنيـتباػػػهت تا ػػػبهتفػػػ ت ػػػهنطتهللاتل تقنػػػقتيل ديلػػػ ت ابهفػػػ ةتليػػػـت  ػػػىتصػػػهرىـتبي 
يلليي تهبريم تيألرضلتلذيتفقػدتنبرثتهللات اػهرؾتب  ػهلىتنهيػوتنػبحت   يػوتيل ػ ـ ت

ريؽتيلظػهلانفتبيلانػهفقنفتبيلابػذهنفتبيلاهاننفتاوتببر هل وتيألرضتا ػدتنفت ػـتوغػ
هد ب وتاهلطبفهفلتف ـتننوبيتانيـتو تافتمافتهنبحتبربكتيل منن لتتنثتنبرميـت
هللاتيألرضتا ػػػػدتنفتبػػػػهنبيتا  مػػػػ منفتبيلػػػػذنفتي ػػػػانيـتقػػػػبـتنػػػػبحتاػػػػهألريذؿتاػػػػفت

تيلنهس.
ِ  َمػػا َنػػَراَؾ ِإالل }َفَمػػاَؿ اْلَمػػؤُل اللػػِذيَف َكَفػػُروْا ِمػػف ِقْوِمػػقػهؿتهللات  ػػهلىتتبهيػػ ت ػػنيـ تت

ـْ َأَمْيَنػا ـْ َأَراِذُلَنا َباِدَي الرلْأِي َوَمػا َنػَرَّ َلُكػ ْثَمَنا َوَما َنَراَؾ اتلَبَعَؾ ِإالل اللِذيَف ُت  َبَشرَا مِّ
ـْ َكػػػاِذِبيَف { ِمػػػف َفْيػػػ ق َبػػػْ  َنُظػػػِنُك
فتي ػػػ يزئبفتهنػػػبحتبتلتفا ػػػدتنفتبػػػهفتيل ػػػهفرت(ٖ)
                                                 

تت٘يلقصصت-تٔ
ت ت٘ٓٔيألنهيه ت-تٕ
ت تٕٚىبدت-تٖ



 

 

 

 35القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

ياػػهنيـتب قنػػد يـتبا ػػدتنفتبػػهنبيتي  مػػ مبنيـتبنصػػتهاوتبيتػػهبلبفتمنػػنيـت ػػفتن
بي ذهبنيـلتوهزيىـتهللات زتبوطت ػفتذلػؾتاػ فتو  يػـتو ئػفتيألرضتبتبهايػهت
بذلػػؾتن نوػػ تلياػػهنيـتبصػػهرىـتفػػ ت ػػهنطتهللاتبيلتػػقتبيلااػػهد تيلصػػتيت تيل ػػ ت

تمانبيتهيهتب هربيت  ىتنيويهتبي وذبىهتانيوهتي نربفت  يوتف تتيه يـ.
ألاتيألرضتاهلاه توري تيلطبفهفتيلذ تغطىتبطت   تب ببفتلذيتا دتنفتيا ت

 ػػمنن تنػػبحت   يػػوتيل ػػ ـ تفػػ تيل بفػػ تبىػػبتيلابػػهفتيلػػذ تينط قػػاتانػػوتا ػػدتنفت
تو  يهتهللات طبؼتااب تيلابرا تل   ارتف ترت  يهت هئدةتاه وههتيل بف .

يألتديثت تب تلنهتهبمػبحتقصػ تظيػبرتد ػبةتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تتفإفتىذه
يل بفػػ تا ػػدتنفتننط ػػقتطبفػػهفتيلمػػ فتفنيػػهلت فتاػػهتوػػر ت  ػػىتنهػػ تهللاتنػػبحتفػػ ت

ت   يوتيل  ـ تبنصتهاوتبد ب وتنور ت  ىتيألاهـتيلايد تبد ب وتبنصتهاو.
لػػذيتفػػإفتد ػػبةتيلايػػد ت ػػيببفتنبؿتظيبرىػػهتفػػ تيل بفػػ تب تن ا يػػهتب   تػػقتهيػػهتت

ننفتبيلا  مػػػػ منفتب ربػػػػكتفػػػػ تيل ػػػػمنن ت يلػػػػد بة تو تيلق ػػػػ تيلق ن ػػػػ تاػػػػفتيلاػػػػها
بيلصػػههر فتبيلاوهىػػدنفتفػػ ت ػػهنطتهللاتتنػػثت  ػػنرتهيػػـت  ػػؾتيل ػػمنن ت  يلػػد بة  ت
انط ق تافتيل بف تولىتاب تيلابرا تباهت هرات منن تنػبحت   يػوتيل ػ ـ تقه يػهت
تنثتيببفتىنهؾتقيهـتيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تف تابػ تهػنفتيلػربفتبيلاقػهـت

يلهي  لتتنثتنهد تنصتهكتيألاهـتيلايد تيلهي  تت هنديتظيرهتولىتيل  ا تألوط
لوتب  نرتهيـت منن يـتريو  تارةتنور تولىتيل بف تل  ت ر بتفنيهت  ػؾتيل ػمنن ت
يل ظياػػ تن تبىػػ تد ػػبةتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تل ػػ تن وػػذتيألاػػهـتيلايػػد تاػػفت
ـتيل بفػ تاقػػرتلػػوتب هصػا تلدبل ػػوتيل ظياػػ تب و  يػػهتانط قػهتلمػػ حتاقيػػ تدبؿتيل ػػهل

تيألرضتق طهتب د تا دتنفتا ئاتظ اهتبوبريت.ت ل تقنقتيل دؿتيللي تباط
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ناػػهتيلاػػهاننفتيلػػذنفتربهػػبيت ػػمنن تيلايػػد ت دو ػػبيتفػػ تد ب ػػوتبوهىػػدبيتا ػػو تفيػػـت
يلػػػػذنفت ػػػػبؼتنػػػػرزقيـتهللات ػػػػزتبوػػػػطتبريمػػػػ تيألرضتبو ف يػػػػهتب و  يػػػػـتيألاػػػػهـت

نبرثتهللات ػػػاتهنوتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تتبهاػػػهتفػػػ تبهفػػػ تاقػػػهعتيألرضلتباػػػهت
ب  هلىتنبحتبنصتهاوتافتيلاهاننفتاوتببد ب ػوتيألرضتا ػدتنفتننوػهىـتهللاتاػفت

تنبح. تطبفهفتيلاه تيلذ تى ؾتاوتيل هفر فتبيلانهفقنفتافتقـب
فتيلصهلتنفتيلا  م منفتنلذيتيظيرتلنهتبيمتهتنفتافتنرثتيألرضتىـتيلاهان
نيـتاػػفتيألريذؿتب تقياػػ تليػػـتيلػػذنفت تي اػػوتليػػـتيلنػػهستب تي رفػػبنيـتهػػطتي  هػػربت

تفنو طتهللاتليـتيل هقا تب و  يـتنئا تبتبهاهتباهتوه تف تيألواهرتبيألتهدنث.تت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 الثالث بابال
 (ميهما السبلـإبراتيـ )أمف سنػة المهدي 

ت
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 التسمية  -ٔ 
وفت هكت  ػاي تنهػ تهللاتوهػريىيـت   يػوتيل ػ ـ تهيػذيتي  ػـتوػه اتألنػوتىػـتفهػريت

تينوتىـتاهدورةتفهر تافتيلدنيه.تبقنطت
وفتوهػػػريىيـتلػػػـتيبػػػفتلػػػوتىػػػـتو تيدوػػػرةتبيأل ػػػريضت ػػػفتيلػػػدنيهتباػػػهتفنيػػػهتاػػػفتن ت

فػػ تيل هد ػػ ت  ػػرتاػػفت اػػرهلتتـا ػػذياتبرغاػػهاتبقػػدتبػػهفت نػػداهتتطػػـتيألصػػنه
ببهفتننمقتبطتاهلوتافتنوطتوط هـتيلمػنبؼتبي  ػريايـتب ػرؾتا ػذياتيلػدنيهتباػهت

 ػػهنطتهللاتولػػىتيلوز ػػرةتيل ربيػػ تتنػػثتابػػ تيلابراػػ تفنيػػهتاػػفترغاػػهاتبىػػهورتفػػ ت
ابطفتماهئوتبنوديدهتبيل  تلـت  فتاهني تا دتب رؾتزبو وتببلدهتىنهؾتف تيرضت

ت تزرعتفنيهتب تاه .ت
بن تػػبتوفتىػػذيتاػػهتوػػر تا ننػػوت  ػػىتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تألنػػوتفػػ ت

فتنوطترمهتهللات اتهنوتيل ن تيلوها  تافت ارهتيل ر فت رؾتيلدنيهتباهتفنيهتا
ب  هلىتبط كتيدورةلتببهناتيلغناػ تيلصػغر تتنػثتلػـتيبػفتنػريهتو تيل مػػري تنبت

تا ضتيلاو صنفتافتيل ي  تيلابيلنف.
 ػػػهشتيألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تا نػػػديت ػػػفتيلنػػػهستبيلاػػػدفت هربػػػهتبػػػطتاػػػهت 

لغناػ تيل هػر تن  ػ قتاهلدنيهتبا ذي يهتباهتفنيهتف ت هنطتهللاتبرمههتت ىتوػه اتي
بىهتقدتامىت  ىتغيهاوت  ـتهللات  يوتن مرتافتنلفتباهئ تب ا بفت ن لتلقدت
 هشتيألاهـت   يوتيل  ـ تطػبيؿتىػذهتيلاػدةتفػ تيلواػهؿتبيلصػتهر تبفػ تيلقػر ت
بيألر ػػػهؼلتا ػػػنق تاػػػفتابػػػهفتولػػػىتموػػػرتبتقػػػوتاغصػػػبكتبىػػػبتصػػػههرتات  ػػػكت

  .با رضت فتيلدنيهتبزورفيه
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بينػا أنػا فػي الطػواؼ قػد طفػت ) يلمدب تقهؿ تقػهؿتيألزد   فت   تهفتوهريىيـتف
، فػػإذا أنػػا بثممػػة أػػف يمػػيف الكعبػػة، وشػػاب سػػتة، وأريػػد أف أطػػوؼ السػػابعة 

ي أال قػاؿ  إف أبػي أهػد إلػ -إلك أف قاؿ ، طيب الرائثة، تيوب  ثسف الوو 
، وأمرنػػي أال أسػػكف مػػف الوبػػاؿ إال وأرتػػا، وال أوػػاور قومػػا غيػػب هللا أمػػيهـ

 .(ٔ)(ببلد إال قفرتامف ال
لقػػدت ػػهشتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبىاػػوتيدوػػرةتبلػػـتيبػػفتىاػػوتو تهللات  

لػػػوتبرمػػػههتفهػػػرنهتهللاتاػػػفتيلػػػدنيهتبنا ػػػدهت نيػػػهتولػػػىتنفتيػػػ ذفتهللات ػػػاتهنوتب  ػػػهلىت
نقهذتيألرضتبيلا ر  توا ه تافتيلظ ـتبيلوبرت اهلظيبرتب تقنقتيل دؿتيللي تبي 

تبق طه.بيلم هدتبا ئيهت د ت
ىذيتىبتبووتيل اوتيل هنرتهنفتنه تهللاتوهريىيـتيلو نطت   يوتيل  ـ تببنفتيألاهـت
يلايد ت   يوتيل  ـ تباهتى تو ت ن تورات  ػىتنهػ تهللاتوهػريىيـتبىػ ت وػر ت

تيلنبـت  ىتيلايد ت   يوتيل  ـ ت
 ديػف إبراتيـ وديػف المهدي )أميهما السبلـ(  -ٕ

ل  ـ تىبتنبؿتافتد هتولىتيلتنمي تنبتدنفتيل  ـتباهتلقدتبهفتوهريىيـت   يوتي
ـُ َيُهوِدّيػَا َواَل َنْصػَراِنّيَا َوَلِكػف َكػاَف َثِنيفػَا ِمْسػِممَا ف تقبلوت  ػهلى ت }َما َكػاَف ِإْبػَراِتي

لتن  دؿتافتيدي تيل ر ا توفتوهريىيـتلػـتيبػفتنػد بيت(ٕ)َوَما َكاَف ِمَف اْلُمْشِرِكيَف {
تنميػػ تنبتدنػػفتيل ػػ ـتبلػػـتي ػػرؾتاػػههللتقػػقلتبلػػـتيبػػفتغنػػرهتاػػفتو تولػػىتدنػػفتيل

لتفهل  ـتنبتدنفتيلتنمي تيلػذ تهػدنتنب تاػ تف تيلد بةتلإل  ـيألنهيه تقدت اقوت

                                                 

تٜٛٚت-تٗٛٚصتت-تٕجتت-قطكتيلدنفتيلريبند تت-يلوريئجتبيلوريئحتت-تٔ
تتٚٙمؿت اريفت-تٕ
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نه تهللاتوهريىيـتيلو نطت   يوتيل  ـ لتفيبتدننهتودنديتاهلن ا تألفريدتقباوتيلػذنفت
يل منػػرت نيػػهلتبل ػػفتا ػػدتبػػهنبيتي رفػػبفتصػػتفتمدـتب ػػناتبدنػػفتنػػبحتبي  اػػبفت

توهريىيـتألنوتبػهفتاو  مػهت او  توهريىيـتبد ب وتيلودندةتبدننوتيلودندت مهوئتقـب
 فتيألنهيػه تيل ػهاقنفتلػوتاػفتتنػثتيألتبػهـلتبىػبتفػ تيلبقػاتنم ػوتبػهفتاو  مػهت
ف تبطت ػ  ت ػفت اػهدةتقباػوتلػذيتفػإنيـتبػهنبيتيقبلػبفتلػـتن ػا تهيػذيتيلػدنفتاػفت

تغر ك.قهطتوفتىذيتدنفتودندتبت
بىذيتاهت يتصطتا تيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تألنػوتبيرثتيألنهيػه تبيلر ػطتت

بيألئا تبلوت ن تافتيألنهيه لتب بؼتيػ   تهػدنفتودنػدتيبػبفتاو  مػهتفػ تيل منػرت
اػػفتنتبهاػػوت ػػفتيلا ػػهئطتيلمقييػػ تبيل ػػر ي تيلا   يػػ ت ػػفتطر ػػقتيل قػػطتبيلقيػػهست

ست فتيلدنفتيلتقيقػ تيلػذ توػه تاػوتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبيلرن تبيألتبهـتيلظني تيل  تيا داتيلنه
ت ست   ياه .

ته صػػتيحتيلا ػػهرتيلوػػهطئتيلػػذ ت ػػهرت  يػػوتيألهنػػه تبيداػػه تطن ػػ تت ب ػػبؼتيقػػـب
تىذهتيلم رةتافتيلزاف.

)  ػػفتنهػػ تاصػػنرت ػػفتنهػػ ت هػػدتهللاتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ تفقػػدتبردت
كما بدأ فطوكك لمغركاء، فممت أشػرح لػي تػذا  اإلسبلـ بدأ غريبا وسيعود غريبا

 .(ٔ)(ا دأاء وديدا كما دأا رسوؿ هللاأصمثؾ هللا، فماؿ  يستأن  الداأي من
) إذا قػػاـ المػػائـ دأػػا النػػاس إلػػك اإلسػػبلـ وديػػدا ب نػػوت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ تت

نمػا سػمي المػائـ مهػديا ألنػ   وتداتـ إلك أمر قد دثر فيػ  أنػ  الومهػور، وال
تت.(ٔ)أمر ميموؿ أن  وسمي المائـ لميام  بالثق ( يهدي إلك

                                                 

ت تٖٖٚغنا تيلن اهن تصت-ٔت
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باهل هل تنر تنفتىه  تيلنهستيلذنفتنوذبيتنتبهايـتيل ر ي تافتروهؿتيلدنفتف ت
مورتيلزاهفتب   قبيتهيـتبو  ػبيتليػـتقد ػي لتننبػربفتاػهتيػ   تاػوتيلاػهـتيلايػد ت

بػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ تبيقباػػبفتااتهرب ػػولتفػػإفتيل منػػرتاػػنيـت ػػبؼتنرفمػػبفتيألت
يل ػػ تيػػػ   تهيػػهتيلقػػػهئـتبي  هربنيػػهتغنػػػرتصػػػتيت ت و  فيػػهت ػػػفتاػػهتنوػػػذبهتاػػػفت

ييػػع )...... روػػهؿتيلػػدنفتبي  هربىػػهتغر اػػ ت ػػنيـتباػػهتبردتفػػ تولػػزيـتيلنهصػػك ت
الوزية أمػك الكفػار ويػدأو إلػك هللا بالسػي  ويرفػع المػذاتب أػف األرض فػبل 

االوتهػػاد، لمػػا يرونػػ  يبمػػك إال الػػديف الخػػالص، أأػػداؤل مممػػدة العممػػاء، أتػػ  
يثكـ بخبلؼ ما ذتب إلي  أئمتهـ فيدخموف كرتا تثت ثكم  خوفػا مػف سػيف  
إلػػك أف يمػػوؿ   ولػػوال أف السػػي  بيػػدل ألفتػػك الفمهػػاء بمتمػػ  ولكػػف هللا يظهػػرل 

  (ٕ).....(بالسي  والكـر 

) بينمػػا صػػاثب تػػذا األمػػر قػػد ثكػػـ ب ػػفتيلاػػهـتيلاػػهقرت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ ت
ثكػػاـ وتكمػػـ بػػبعض السػػنف إذ خروػػت خاروػػة مػػف المسػػود يريػػدوف ببعػػػض األ

الخروج أمي  فيموؿ ألصثاب  انطمموا فيمثمونهـ بالتماريف فيأتوف بهـ اسارَّ 
ت،(ٖ)فيػػأمر بمػػتمهـ وتػػي آخػػر خاروػػة تخػػرج أمػػك قػػائـ آؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(

فت  ىتيلقػهئـت   يػوتيل ػ ـ تفهل اهر فتى تات  تاهل بف تبىه  تىـتافتيلوهرون
اػػػفتيل ػػػي  تبذلػػػؾتألفتيلانطقػػػ ت  صػػػػفتاهل  ػػػي تباػػػهتي تػػػبتبىػػػـتاػػػفتيلػػػذنفت

تنرفمبفتا ضتيألتبهـتيل  تيتبـتهيهتيلقهئـت   يوتيل  ـ .ت

                                                                                                                  

تجت-تٕ تتٜ٘صتٔابيهؿتيلابهـر
ت تٜٔصتتتٕجتتت-ولزيـتيلنهصكتف توماهاتيلتو تيلغهئكتت-تٔ
ت تٔٙصتٕ م نرتيل يه  تجت-تٕ
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فقػدتت ػوب هدتلنهتنفتنهنفتاهتقػهـتاػوتنهػ تهللاتوهػريىيـت   يػوتيل ػ ـ تفػ تنمنػه تد بت
ألىايػػ تن تبىػػبت تطػػيـتيألصػػنهـتيلتور ػػ تبػػهفت  يػػوتنفتيقػػبـتاػػ ارتغهيػػ تفػػ تي

يل  تبهفتقباوتي هدبنيهتتنثتبردت فتقص ت تطيـت  ؾتيألصػنهـ ت نػداهتوػرجت
توهػػريىيـتبوايػ تنىػػطتاا   ػوتولػػىت نػدتليػػـلتببػػرهتنفت ناػربدتيلػػذ تبػهفتيتبػػـتقػـب
نورجتوهريىيـت   يوتيل  ـ تا يـتفبب ػوتهنػاتيألصػنهـلتف اػهتذىهػبيت اػدتوهػريىيـت

  ـ تولػىتط ػهـتف دو ػوتهنػاتنصػنهايـتفبػهفتنػدنبتاػفتصػنـتولػىتموػرت   يوتيل
ت تيلمػػ ست تفب ػػرتنػػدهتبرو ػػوتت ػػىت فيقػػبؿتبػػطتب   ػػـلتفػػإذيتلػػـتنواػػوتي وػػذتيلقػػدـب
تفػ ت نػقتيل هنػرتاػنيـتيلػذ تبػهفتفػ ت ف ػطتذلػؾتهوايػ تيألصػنهـتمػـت  ػقتيلقػدـب
نهـتصػػػدرتيألصػػػنهـلتبلاػػػهتروػػػ تيلا ػػػؾتباػػػفتا ػػػوتاػػػفتيل نػػػدتنظػػػربيتولػػػىتيألصػػػ

اب رةلتفقهلبيتافتف طتىذيتاآلي نهلتونوتافتيلظهلانفلتفقهلبيتف ىتنذبرىـتيقهؿتلػوت
توهريىيـ ت.ت ٔ وهريىيـتبىبتيهفتمزرلتوبياهت فتقـب

ته تطػيـتيألصػنهـت بىذيتاهت بؼتيم  وتيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تيلػذ تيقػـب
توهػػريىيـتيلابوػػبدةتفػػ تموػػرتيلزاػػهفتبيل ػػ ت  ػػبفتنصػػنهاهتاو  مػػ ت ػػفتنصػػنهـت قػػـب

بىػػ تنصػػنهـتا ػػر  تبلي ػػاتتور ػػ تبيل ػػ تيبػػبفتليػػهتيلػػدبرتيل هنػػرتبيألمػػرتيلاػػهل ت
ف تيلبقبؼتهبووتيلدي  تلإلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبمدتد ب وتيل  تند بيت
يلنهستافتو ليهتولىت طهنقتيلدنفتيل  ا تيلتننفتب  هلياوتيلتق تيل  توه ت

ت  ػػ ياه لتب ندئػػذتنػػزبؿتيل ػػرؾتبيل مػػرتبيللتػػهدتب اػػهدةتهيػػهتر ػػبؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت س
غنرتهللاتيلبيتدتيلقيهرتبيقبـتدنفتوهريىيـت   يوتيل  ـ تافتودندتيلذ تىػبتدنػفت

تيلايد ت   يوتيل  ـ .

                                                 

تت ٘ٔٔقصػصتيألنهيه تلن ا تهللاتيلاب ب تيلوزيئر تص ت-تٔ
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ت
 الدأوة الك التوثيد  -ٖ

بيلػىتتفتوهريىيـتيلو نطت   يوتيل  ـ تد هتولػىتيل بتنػدولقدتهنناتيديهاتيلقرمني ت
ـُ َيُهوِدّيػَا }يلتنمي تبيلدنفتيل  ا تيلتننفتباهتف تقبلوت  هلى ت َمػا َكػاَف ِإْبػَراِتي

َواَل َنْصَراِنّيَا َوَلِكف َكػاَف َثِنيفػَا ِمْسػِممَا َوَمػا َكػاَف ِمػَف اْلُمْشػِرِكيَف ِإفل َأْوَلػك النلػاِس 
ـَ َلملػِذيَف اتلَبُعػػوُل َوَتػػَذا النلِبػػيِ  ُ َوِلػػِي اْلُمػْؤِمِنيفَ  ِبػِإْبَراِتي َّ بىػػذهتت(ٔ){َواللػِذيَف آَمُنػوْا َو

يلػػد بةتولػػىتيل بتنػػدتقػػدتمه ػػاتاهلػػدلنطتيل  اػػ تبيل ا ػػ تلػػذيتفػػإفتاتهووػػ توهػػريىيـت
   يوتيل  ـ تا تقباوتبناربدتفػ توماػهاتيلبتدينيػ تهللت ػاتهنوتب  ػهلىتبينػوت ت

 تيلػدقنقلتتنػثتنمهػاتوهػريىيـت ر ؾتلوتبه ػم تلػوت ػفتىػذهتيلػد بةتاهلػدلنطتيل  اػ
ليـتوط تا  قدي يـتبصت تاهتيقبؿتاوتافتوفتيللػوتبيتػدتبىػبتربػوتيلػذ تنػد بت

ـَ ِفػي ِركِّػِ  َأْف آَتػاُل وليولتباهتوه تف تقبلوت  هلىت ـْ َتَر ِإَلك اللِذي َثػِجل ِإْبػَراِتي }َأَل
ـُ َركِّػَي اللػِذي ُيثْ  ُ اْلُمْمَؾ ِإْذ َقػاَؿ ِإْبػَراِتي ِيػػي َوُيِميػُت َقػاَؿ َأَنػا ُأْثِيػػي َوُأِميػُت َقػاَؿ َّ

ْمِس ِمَف اْلَمْشِرِؽ َفْأِت ِبَها ِمػَف اْلَمْغػِرِب َفُبِهػَت اللػِذي  َ َيْأِتي ِبالشل َّ ـُ َفِإفل  ِإْبَراِتي
ُ اَل َيْهِدي اْلَمْوـَ الظلاِلِميَف { َّ َكَفَر َو
ت.(ٕ)

ريد ػػوتبا ػػنئ وتن هػػرتبن ظػػـتاػػفتفتقػػدرتوتنػػثتن ػػ دؿتاػػفتيديػػ تيل ر اػػ تت ةتهللاتبي 
قػػػدرةتولػػػوتناػػػربدتيلػػػذ تي هػػػدهتىػػػبتبنفػػػريدتقباػػػوتتنػػػثتنلقػػػىتوهػػػريىيـتيلتوػػػ ت  ػػػىت

ناربدتا فتهللاتي   تاهل استافتيلا رؽتف اتهيهتنناتافتيلاغركتف وػزتبلػـتيل
تي  طي تيلقيهـتهذلؾت.

                                                 

تت تٛٙت–تٚٙمؿت اريفت تت-ٔ
تت تتٕٛ٘يلاقرةت تت-تٔ
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وطتوهريىيـت   يوتناهتيلماهاتيل ا  تلد بةتوهريىيـتولىتيل بتندتفقدتوه ت نداهتد
يل ػػ ـ تولػػىتيلا هػػدتيلػػذ تفيػػوتيألصػػنهـتيل ػػ ت  هػػدتاػػفتقهػػطتناػػربدتبقباػػوتتنػػثت
بػػػهنبيتان ػػػغ نفتفػػػ ت نػػػدتليػػػـتفقػػػهـتوهػػػريىيـتبتطػػػـت  ػػػؾتيألصػػػنهـلتف نػػػدت ػػػبد يـت
بوػػػدبيتاػػػهتصػػػن توهػػػريىيـتاػػػآلي يـتف هػػػنفتليػػػـتنفتنصػػػنهايـت ت مػػػرتب ت نمػػػ تب ت

لػػػؾت نػػػهديتبي ػػػ  اهريتب  ػػػبيلتبلقػػػدتنمهػػػات نطػػػقتل ػػػنيـتاػػػ تذلػػػؾتنصػػػربيتبزيدىػػػـتذ
وهػػريىيـتاهلػػدلنطتيل ا ػػ تليػػـتذلػػؾت نػػداهتقػػهؿتليػػـتن ػػ لبىـتاػػفتف ػػطتىػػذيتهيػػـلتوفت
بػػهنبيتننطقػػبفلتبلاػػهذيتلػػـتنػػردبيتب ػػدف بيت ػػفتننم ػػيـتيألذ توفتبػػهنبيتمليػػ تاتػػقت

تباهت ز ابف.
زاػػهفلتبىػذيتاػهت ػيقبـتاػػوتيلاػهـتيلايػد ت   يػػوتيل ػ ـ تفػ تد ب ػػوتفػ تموػرتيلت

تاػػػػفتنوػػػػطتيلقمػػػػه ت  ػػػػىتيل ػػػػرؾتبيلظ ػػػػـتيلػػػػذ ت م ػػػػىتبين  ػػػػرتفػػػػ ت فيػػػػبت ػػػػيقـب
ت.يلاو ا هاتيل  اي تبغنرتيل  اي 

بباهتق نهتوفتيلربييهاتيلا صباي تيل ر م تيلبيردةت فتنىطتيلهنات   يوتيل  ـ ت
ُ تػػدمنهتب هبػػدت  ػػىتنفتيلػػا ضتاػػفت نػػػفتيألنهيػػه ت   ػػنيـتيل ػػ ـ ت نطهػػقت  ػػىت

يألاػػػهـتيلايػػػد تببز ػػػرهتيلياػػػهن لتيلػػػذ ت ػػػيقبـتهػػػد بةتيلا ػػػ انفتتصػػػهتكتد ػػػبة
ب  اهئيـتولىت بتندتهللاتباهتف طتوهريىيـت   يوتيل  ـ لتب بؼتنمهاتليـتبنػفت
تننيـتقدتينترفبيتبيه  دبيت فتيلصريطتيلا  قيـتيلذ تيامطتطر قتيليديي تيلتق .

 تفطػػرتهللاتيلنػػهستبىػػبتاػػفت ػػند بىـتولػػىتدنػػفتيلايػػد تيلقػػهئـت  ػػىتيلمطػػرةتيل ػػت
  نيػهتبيل بتنػدتيلتقيقػ تهللتيلوػػهل تاػفتيل ػرؾتابػطتننبي ػػوتبىػذيتيظيػرتلنػهتو يػػهت
افتو ؿتيلربيي تيلبيردةت فتيألاهـتنه تو مرتيلاهقرت   يوتيل  ـ تتنػثتقػهؿ ت
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لػك  )..... وليس في الرايات أتدَّ مػف رايػة اليمػاني ألنػ  يػدأوا إلػك الثػق وال
 . (ٔ)طريق مستميـ (

يلياػهن تباػهتيظيػرتاػػفتيلربييػ تيل ػر م تنػد بيتولػػىتيلتػقتن تننػوتفػ تزاػػفتفػإفتت
ظيبرتيلياهن تيبمرتيلاهططلتلذيتفإفتد بةتيلياهن تبز رتيألاهـتنريىهتقدتننصػهات
  ػػىتيلػػد بةتل تػػػقتبىػػبتهللات ػػػاتهنوتب  ػػهلىتبباػػهتنوػػػدتاػػفتوػػػ ؿتيلنظػػرتولػػػىت

 تنريىػهتقػدتينترفػات ػفتيلربيي تنفتيلياهن تند بيتولىتطر ػقتا ػ قيـتن تنفتيألاػ
تيلطر قتيلا  قيـتب فتيل طهيقهاتيلصتيت ت.ت

تاوتيلقهئـت اػفتت   يوتيل  ـ ناهتهوصبصتيلد بةتاهلدلنطتيل ا  تبىبتاهت يقـب
 تطػػيـتيألصػػنهـتباػػهتف ػػطتوػػدهتوهػػريىيـت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػفتقهػػطتبل ػػفتىػػذهتيلاػػرةت

هؿ تقػهؿتيألاػهـت  بفتنصنهاهتا ػر  تبلي ػاتتور ػ لتفقػدتبردت ػفتنهػ تاصػنرتقػ
)لينصرف هللا تذا األمر بمف ال خبلؽ لهـ ولػو قػد نهبت هدتهللات   يوتيل  ـ  ت

 .(ٕ)واء أمرنا، لمد خرج من  مف تو اليـو مميـ أمك أبادة األوثاف(
بباػػهتىػػػبتبيمػػحتل  يػػػهفتاػػفتيلربييػػػ تيل ػػػر م تننػػوتنذيتوػػػه تناػػرتيلقػػػهئـتن و ػػػفتت

ن تونػػػوتبػػػهفتاػػػفتيلاػػػهاننفتت-تمػػػهفب وػػػرجتاػػػفتناػػػرهتاػػػفتىػػػبتاقػػػيـتب ههػػػدتلألبت
بن تنبمػػهفتىػػذهتيلاػػرةتفػػ تزاػػفتيألاػػهـتت-تاهلايػػد تبل نػػوتوػػرجتاػػفتىػػذيتيلياػػهف

}اتلَخػػػػُذوْا غنػػػرتيألصػػػنهـتيلا ػػػػر  تيل ػػػ تبردتذبرىػػػهتفػػػػ تيلقػػػرمفتفػػػ تقبلػػػػوت  ػػػهلىت
ِ َواْلَمِسيَح اْبَف َمْرَيـَ  َّ ـْ َأْرَكابَا مِّف ُدوِف  ـْ َوُرْتَباَنُه َوَمػا ُأِمػُروْا ِإالل ِلَيْعُبػُدوْا  َأْثَباَرُت

 .(ٖ)ِإَلػهَا َواِثدَا الل ِإَلػَ  ِإالل ُتَو ُسْبَثاَنُ  َأملا ُيْشِرُكوَف {
                                                 

ت تتٕٗٙغنا تيلن اهن تصت-تٔ
ت تٓ٘ٗغنا تيلن اهن تصت-تٕ
ت تٖٔيل با ت-تٔ
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لقػػدت  ػػقتيل ػػندتيلطاهطاػػهئ تفػػ ت م ػػنرهت  ػػىتيديػػ ت بي وػػهذىـتيألتاػػهرتبيلرىاػػهفت
هعتنربهاهتافتدبفتهللاتىػبتوصػغهئيـتليػـتبطػه  يـتاػفتغنػرتقنػدتنبت ػرطتب تيطػ

ت. ٔ بذلؾتو تهللا 
) بفػػ تيل ػػهف تهإ ػػنهدهت ػػفتنهػػ تاصػػنرت ػػفتنهػػ ت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ ت

قمػػت لػػ ، }اتخػػذوا أثبػػارتـ ورتبػػانهـ أركابػػا مػػف دوف هللا{ فمػػاؿ  أمػػا وهللا مػػا 
دأوتـ إلك أبادة أنفسهـ ولو دأػوتـ إلػك أبػادة أنفسػهـ لمػا أوػابوتـ ولكػف 

 .(ٕ)ال فعبدوتـ مف ثيث ال يشعروف(أثموا ثراما وثرموا أميهـ ثبل
مقيه تمورتيلزاػهفتاػفتدبفتلفإفتيلنهستف تمورتيلزاهفت  بفتطه  يـت ايه تتت

تهللاتنبتيتراػػبفتاػػهتنتػػطتهللات قنػػدتنبت ػػرطلتنبتطػػه  يـتليػػـتبىػػـتيت ػػبفتاػػهتتػػـر
بىػػذهت اػػهدةتليػػـتاػػفتدبفتهللاتبىػػـتهػػذلؾتيببنػػبفتبهألصػػنهـتيل ػػ ت  هػػدتاػػفتدبفت

يألقػػػبيـتيل ػػػهاق تبهنػػػات   ػػػـتهبوػػػبدتهللاتبننػػػوتوػػػهلقيـتبل ػػػنيـتبػػػهنبيتهللالتلػػػذيتفػػػإفت
ي ػػرببفتا اهد ػػوتيألصػػنهـتبيقبلػػبفتونيػػهت قربنػػهتولػػىتهللاتزلمػػىتبنفتىػػذيتاػػهت ػػبؼت

تبرتيلقهئـت   يوتيل  ـ تفهلنهست ه م ت  ىتطه  تفقيػه تيل ػب يتصطت ندتظي
تيلام  نفتظنهتانيـتننيـتيقرببىـتولىتهللاتزلمه.

) بدتىذيتيلا نىتاهتوه ت فتيألاهـتيلصػهدؽت   يػوتيل ػ ـ تتنػثتقػهؿ تباهتنهتت
إف قائمنا إذا قاـ استمب  مف وه  الناس أشػد ممػا أسػتمب  رسػوؿ هللا )صػمك 
هللا أمي  وآل  وسمـ تسميما( مف الواتميػة، قمػت وكيػ  ذلػؾ، قػاؿ  إف رسػوؿ 

ف الثوارة والصخور والعيداف والخشب هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( أتك الناس وتـ يعبدو

                                                 

تتتٕ٘ٗصتتٜجتيلانزيفتت-تٕ
 تٕ٘٘ت–تٕٗ٘صتتتٜ م نرتيلانزيفتجت-تٖ
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ف قائمنا إذا قاـ أتك الناس وكمهـ يتأوؿ كتاب هللا يثتج بػ  أميػ   المنثوتة وال
 .(ٔ)أما وهللا ليدخمف أدل  ووؼ بيوتهـ كما يدخ  الثر والمر( -ثـ قاؿ  -

يلصػػهدرت ػػفتاربػػزتهػػػه تل دري ػػهاتفػػ تت ٕ بقػػدتذبػػرتفػػ تب ػػهكتيألا تػػهفتيألونػػر
تي .ت رحتىذهتيلربي

 وذفتفاػػفتيل ػػدؿتبيلنصػػهؼتبيلبوػػديفتبيل وػػهركتيلاهمػػي تبيلتهمػػرةتاػػفت ػػنرةت
يلنػػهستاػػ تيألئاػػ ت   يػػوتيل ػػ ـ تيتباػػهفتاػػ فتيلػػذ تيا ػػؾتيلقػػدرةت  ػػىتيل  ب ػػطت

ناػػهتىػػـتاػػفتيا  ػػؾتتظػػهتتنػػرهؿتنبتيلتاغػػب نػػدهت  ػػـتيل  ب ػػطتلػػيستىػػـتاػػفتيلا بي 
ي تبػهفتتقػهتنـتاػهط لتلػذيتبي  هتافتيل  ـتب تر كتننوتاػفت  ػـتيلػدنفتنيمػهت ػبت

فقػػػدتو ػػػطتيألاػػػهـتيلصػػػػهدؽتيل  اػػػه تيلػػػذنفتن ػػػ بلبفتيل  ػػػػهكت  ػػػىتيلقػػػهئـت   يػػػػوت
يل ػػػ ـ ت نػػػدتوربوػػػوتفػػػ تقاػػػهؿتيألصػػػنهـتيلتور ػػػ تيل ػػػ ت قػػػىتيلنػػػهستا اهد يػػػهت
ر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تفاػػهتيبػػبفتاػػفتيلقػػهئـت   يػػوتيل ػػ ـ تو تنفتي ػػ فتا ػػن ت

يىيـت   يوتيل  ـ تف تد ب وتولىتيل بتندتاهلدلنطتيل  ا تبيل ا  تبيم طتباهتوهرت
تف طتوهريىيـتا صنهـتيلقبـ.ت

ته تطػػيـتيألصػػنهـتيلا ػػر  تبق ئػػذتيلا  ػػ ط ت  ػػىت قػػبؿتبنفبػػهرت فيػػبتاػػفت ػػيقـب
با  قدياتيلنهستبذلؾتا فتيم تيل نفتفنيـتبيق  يـتب ني تهذلؾت اهدةتيلنػهست

ت.ت-مقيه تيل ب تيلام نفتل نهسلطه  يـتتي ن تننوتنني ت–ليـت
ت
 اإلمامة     -ٗ

                                                 

ت تٕٖٙصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
  ٜٗيلصمت ت  - 2
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لقدتبردتف ت م نرتيل يه  ت ػفتيلاػهـتيلصػهدؽت   يػوتيل ػ ـ تفػ ت م ػنرتقبلػوت
ـْ َيػُؾ ِمػَف اْلُمْشػِرِكيَف {  هلى ت ِ َثِنيفػَا َوَلػ ِّّ ـَ َكاَف ُأملَة َقاِنتػَا  }ِإفل ِإْبَراِتي

تنػثتت(ٔ)
اػػهتبػػهفتفنيػػهتو تبيتػػدتي هػػدتهللاتبلػػبتبػػهفتا ػػوتغنػػرهت  ػػنرتيديػػ تولػػىتنفتيلػػدنيهت

ألمػػهفوتوليػػولتفصػػهرتهػػذلؾتاػػهت ػػه تهللاتبنفتهللات اػػهرؾتب  ػػهلىتمن ػػوتهإ ػػاه نطت
ت. ٕ بي  تهؽتفصهربيتم م 

إبػػراتيـ  )إف هللا تبػػارؾ وتعػػالك أتخػػذب ػػفتيلاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ ت
بيػا قبػ  أف يتخػذل رسػوال وأتخػذل أبدا قب  أف يتخػذل نبيػا وأنػ  تعػالك أتخػذل ن

رسػػوال قبػػ  أف يتخػػذل خمػػيبل وأف هللا أتخػػذل خمػػيبل قبػػ  أف يوعمػػ  إمامػػا، فممػػا 
ي َواِأُمَؾ ِلمنلاِس ِإَماماَ  ومعت ل  األشياء قاؿ }قاؿ   .(ٖ){ِإنِّ

فنػػر تاػػفتوػػ ؿتذلػػؾتبنػػفتو ػػطتهللاتوهػػريىيـت   يػػوتيل ػػ ـ تواهاػػهتل نػػهسلتقػػهؿت
ِذ اْبتَ   هلىت ي َواِأُمَؾ ِلمنلاِس ِإَمامَا َقاَؿ }َواِل ـَ َرِكُ  ِبَكِمَماتق َفَأَتملُهفل َقاَؿ ِإنِّ َمك ِإْبَراِتي

يلِتي َقاَؿ اَل َيَناُؿ َأْهِدي الظلػاِلِميَف { فػإهريىيـتىػبتنبؿتاػفتوصػوتهللاتت،(ٗ)َوِمف ُذرِّ
يفتيلاهاػ ت  هلىتاهلاها تفقدتو  وتهللاتواهاهتل نهستف تنبيورت ارهتيل ر فلتبت
ت   هرتانصكت ظيـتتنثت تيابفتيلتصبؿت  يوتا يبل تبي ر.

بلاػػهت  ػػـتهللات ػػاتهنوتب  ػػهلىتاػػفتوهػػريىيـت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػد تي ػػ  ديدهتبِوػػّدهتت
بيو يػػػهدهتفػػػ ت ػػػهنطتهللاتبنصػػػرةتيلػػػدنفتببذلػػػوتبػػػطت ػػػ  تاػػػفتنوػػػطتوتيػػػه تيلػػػدنفت

                                                 

تتٕٓٔيلنتطت-ت1
تٖٕٗصتٕيل هف تجت-تٕ
ت٘ٚٔصتٔيل هف تجت-تٖ
ت تٕٗٔيلاقرةت-تٔ
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بألوػطتذلػؾتب ػوتنو ػهرهتبي    ت  نوتب بتندتهللاتبنهذتيل رؾتبويػهدهتباوهىد ػولت
تهللاتلذلؾتيلانصكتيللي تيل ظيـلتبنر تذلؾتبيمتهتافتو ؿتيدي تيل ر ا .

وفتوهريىيـت   يوتيل  ـ تبهفتقدتط كتذلؾتافتهللات زتبوطتلذر  وتا فتنو طتت
فقدتو طتهللاتت،اَل َيَناُؿ َأْهِدي الظلاِلِميَف { }يلاها تليـلتفوه توبياوت زتبوط ت

اهاػػ تفػػ تذر  ػػوتن تبىػػـتنىػطتهنػػاتيلنهػػبةتاػػملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت   ػػنيـتيل ػػ ـ ت  ػهلىتيل
تبىـتيلذنفتنذىكتهللات نيـتيلروستبطيرىـت طينري.

لذيتفإفتيلاها تبهناتف تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبىـتذر  توهريىيـت   يوتيل  ـ تبااهتنفتت
ناتفػ توه ـتيألئاػ تىػبتيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تفػإفتيلاهاػ تبهنػاتقػدتهػد

وهػػػريىيـتاػػػربريتهر ػػػبؿتهللات ست  ػػػ ياه تباػػػ انرتيلاػػػهاننفت  ػػػ ت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت
با ػػػدهتيألئاػػػ تبيتػػػديت  ػػػبتيدوػػػرلتفيػػػ تيه ػػػدناتهػػػإهريىيـت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبو اػػػات
اهلايد ت   يوتيل  ـ تبيلا تبتافتذلؾتنفتيلاها ت   ػهرتافتيل نػػفتيللييػ ت

تفتيل نطتبيلنيهر.تيل  توراتبور ه
وفتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تىػػبتوػػه ـتوايػػ ت  ػػؾتيلػػد بياتبىػػبتيلاطهػػقت

فت صرهت بؼتيببفت اهرةت ػفت صػهرةتويػبدتاهئػ توبيلانقذتيلتقيق تليهتتنثت
بنرب  تب  ػربفتنلفتنه لتبىبت بؼتيقيـتص بياتهللات  يوتاهتلـتي ػ ط تنتػدت

يألبصػيه ت   ػنيـتيل ػ ـ تب ػبؼتيبػبفتقه وتنفتيقياوتاافت اقوتاػفتيألنهيػه تبت
تواهـتبطتيلو ئقتافتدبفتي  ػمػنه تبا تانػهزع.

ت
 الهداية إلك الصراط المستميـ -٘

اػهتقػدتبنفتا  ل تيليديي تولىتيلصريطتيلا  قيـتلي اتاهلا هل تيل ي  تبيلا يط ت
ن صػػبرهتيلػػا ضتن نوػػ تلاػػهت ر ػػ تاػػفتنفبػػهرتبا  قػػدياتبااػػهد تبػػهفتقػػدتي  ػػهدت
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ربؼتبيلا هاهاتيل  ت  بناتمهتيلمردتبيلاواب  تب ه بيتب رببيتف تظطتيل  ني
ام  يػهت  ػؾتيألفبػػهرتبي   قػهدياتا ام ػ تاهل اػػهدةتنبتو اػهعتناػرتا ػػنفتفػ تيلتيػػهةت
هطتى تافتيألابرتيل ظيا لتوهص توذيتبهناتف تزافتم ل تبينتريؼتبيه  هدت

يل ػػػ يا تيل ػػػ تفطػػػرتهللاتيلنػػػهست ػػػفتيل  ػػػهليـتيلدننيػػػ تيل ػػػاهبي تبيلمطػػػرةتيلن ػػػهني ت
ت  نيه.

لػػذلؾتفمػػطتهللاتيلنهنػػنفتا مػػيـت  ػػىتا ػػضلتف  ػػىت ظػػـتيلا ػػهبلي تبيلاياػػ تت
يلا قػػػهةت  ػػػىت ػػػه قتيلنهػػػ تنبتيلر ػػػبؿتيبػػػبفتيل ممػػػنطتبيلامهمػػػ  تيلػػػذ تيبػػػبفت
ا نه ػػاهظتبتوػػـتيلا ػػهبلي تيلا قػػهةت  ػػىت ػػه قتاػػفتيقػػبـتاهلصػػ حتبيليدييػػ تولػػىت

تيلطر قتيلصتيح.
)مػا بردتف تيلتدنثتيلنهب تيل ر فت ػفتر ػبؿتهللات ست  ػ ياه تننػوتقػهؿ تتبقدت

تضلتلذيتفقدتبهفتر بؿتهللات ست   ياه تنف ٔ أوذي نبي مث  ما أوذيت (
تؿتيألنهيه تبيلار  نفت  ىتيلط ؽتاه  اهرهتوه ـتيلار  نفتبن رؼتيلو قت.

د بةتوهػريىيـت   يػوتيل ػ ـ تاهلػد بةتولػىتيلصػريطتيلا ػ قيـتبىػبتنبؿتلقدتيق رنات
اػػفتد ػػهتولػػىتذلػػؾتيألاػػرتلػػذيتنػػريهتقػػدتنت ػػطتار اػػ تبدروػػ تباقهاػػهترفي ػػهتاػػفتقهػػطت
يلابلىت اهرؾتب  هلىتفيبتو نطتهللاتبىبتافتو  وتواهاهتبو طتافتذر  ػوتنئاػ لت

ي َواِأُمَؾ ِلمباهتوه تف تقبلوت  هلى ت يلِتػي َقػاَؿ } َقاَؿ ِإنِّ نلاِس ِإَمامَا َقػاَؿ َوِمػف ُذرِّ
 .(ٕ)اَل َيَناُؿ َأْهِدي الظلاِلِميَف {

                                                 

تٙ٘صتٜٖاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
ت ٕٗٔيلاقرةت-ٕت
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وذفتفا  ل تيليدييػ تولػىتيلصػريطتيلا ػ قيـتلي ػاتاهل ػي  تبيلي ػنرةتهػطتىػ تاػفتت
ن قػػدتيألاػػبرلتباػػهت تيابػػفتنفت  ػػبفت  ػػىتن ػػـتبوػػوتو تاهلػػد بةتولػػىتيل ػػ ـلت

 ـ تىػػبتنبؿتاػػفتد ػػهتولػػىتذلػػؾتألفتدننػػوتىػػبتلػػذلؾتنػػر توفتوهػػريىيـت   يػػوتيل ػػ
}ُقػػْ  ِإنلِنػػي َتػػَداِني َركِّػػي ِإَلػػك ِصػػَراطق يلتنميػػ تيلانهمقػػ تاػػفتيل ػػ ـتقػػهؿت  ػػهلى ت

ـَ َثِنيفَا َوَما َكاَف ِمَف اْلُمْشِرِكيَف { ملَة ِإْبَراِتي ـق ِدينَا ِقَيمَا مِّ ِمْسَتِمي
ت.(ٔ)

فتقػػهـتاهليدييػػ تولػػىتيلصػػريطتيلا ػػ قيـلتببػػهفتوهػػريىيـت   يػػوتيل ػػ ـ تىػػبتنبؿتاػػت
تفإفتيلدنفتيل  ا تىبتيلدنفتيلذ ت  مطتاهليديي تولىتيلصريطتيلا  قيـ.

فهديي تيل  ـتبهناتاػفتوهػريىيـتفيػبتايػد تألنػوتنيػد تولػىتيلصػريطتيلا ػ قيـلت
ببػػذلؾتفػػإفتيلقػػهئـتن قػػكتاهلايػػد تألنػػوتنيػػد تولػػىتيلصػػريطتيلا ػػ قيـتيلػػذ تظ ػػات

إنما سمي المهدي مهديا ألن  يهدي إلك أمر دتبردتف تيلربييػ  ت يلنهست نوتفق
ت.(ٕ)ميموؿ أن (

 بؼت نطهقتبتلذيتفإفتافتيقبـتاهليديي تولىتيلصريطتيلا  قيـتي اىتاهلايد لتت
ىػػذهتيل ػػن ت  ػػىتصػػهتكتد ػػبةتيلاػػهـتيلايػػد تبىػػبتبز ػػرهتيل ػػندتيلياػػهن تيلػػذ ت

هتوه تف تيلربيي تيلبيردةت فتنهػ تيقبـتاهلد بةتولىتيليديي تبيلصريطتيلا  قيـتبا
)وليس في الرايات أتدَّ مف راية اليماني و مرتيلاهقرت   يوتيل  ـ تننوتقهؿ ت

تػػي رايػػة تػػدَّ ألنػػ  يػػدأو إلػػػك صػػاثبكـ ........ ألنػػ  يػػدأوا الػػك طريػػػق 
تت.(ٖ)مستميـ (

                                                 

تٙٔيألن هـت-ٖت
ت تٕٗٙربم تيلبي منفتصت-ٔ

تتتٕٗٙصتتغنا تيلن اهن   ت2 -
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بز ػػرتيألاػػهـتي ػػاىتاهلايػػد تنيمػػهتألنػػوتيقػػبـتاهليدييػػ تولػػىتيلصػػريطتتوذفتفػػإفت
فتلوت ن تاػفتيلنهػ توهػريىيـت   يػوتيل ػ ـ تبىػ تيلا  ق يـتبيلىتيلتقت يألاهـ تبي 

يليدييػػ تولػػىتيلصػػريطتيلا ػػ قيـتلػػذلؾت ػػا تاهلايػػد تألفتاػػفتيل نػػػفتاػػهتننطهػػقت
  ػػػىتنصػػػتهكتيألاػػػهـتيلقػػػهئـتيلايػػػد ت ت  يػػػوتيل ػػػ ـ تبانيػػػهتاػػػهتننطهػػػقت  ػػػىت

ت.نطهقتو ت  يوت ص بياتهللات  يو صهتكتد ب وتبانيهتاهت تن
ت
ت
ت
ت

 الرابع بابال
 سػنف األماـ المهدي مف يوس  )ع(

 
 السوف والتمية  -ٔ

بيلربييػػهاتيلا صػػباي تيل ػػر م تيل ػػ ت تبػػ تلنػػهت ػػفتتيألواػػهربرداتيل منػػرتاػػفت
تنهػ فقػدتبردت ػفتت   ػنيـتيل ػ ـ تيألنهيه لوت نفتافتتنفببنفتتيألارصهتكت
 األمػري صاثب تػذا ف)تيقبؿ تو مرتيلاهقر   يوتيل  ـ تناه ا اتقهؿتتاصنر

  سنة مف موسك، وسنة مف أيسك، وسنة مف يوس ، أنبياء أركعةسنة مف 
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 قمػػت فمػػا سػػنة يوسػػ   قػػاؿ  -قػػاؿ  إف إلػػك -)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما(  وسػػنة مػػف  
 .(ٔ)السوف والغيبة ...(

)فػػػي صػػػاثب تو مر   يػػػوتيل ػػ ـ تيقػػػبؿ تناػػػهاصػػػنرتقػػهؿ ت ػػػا اتتنهػػػ ب ػػفتت
 مػػف موسػػك وسػػنة مػػف أيسػػك وسػػنة مػػف يوسػػ  وسػػنة مػػف   سػػنة األمػػر

قي   مف أيسك فيماؿ في  ما وأمامف موسك فخائ  يترقب  وأما)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( 
 .(ٕ)(....مف يوس  فالسوف والتمية  وأمافي أيسك 

 ػػػن تاػػػفتنب ػػػفت   يػػػػوتتيألاػػػرلصػػػػهتكتتوفباػػػفتىػػػه نفتيلػػػربين نفتن هػػػنفتلنػػػهت
ىػػػذهتيلربييػػػهاتتوفيل ػػػوفتبيل قيػػػ تبل ػػػفتيلتػػػقتبتيل ػػػوفتبيلغناػػػ تتيل ػػػ ـ تبىػػػ 

اػفتغنػرتيلاابػفتتألنػوبذلػؾتت   يػوتيل ػ ـ تيلايػد تيلاهـيص كتتا يهت  ىت
يظيػػرتت   يػػوتيل ػػ ـ ت تيلايػػد تيلاػػهـفتإفػػتل   يػػوتيل ػػ ـ يلاػػهـتي ػػوفتتنف

 ـ ت   يػػوتيل ػػتبقه ػػدةتا ػدةتقهػػطتظيػػبرهتيل ػػر فتبننصػػهريت ػىتيبػػبفتلػػوتوي ػػهت
ت.باهتوه تف تيلربييها

قػػوة ومػػا يكػػوف  أولػػيفػػي  إاليخػػرج  )مػػات   يػػوتيل ػػ ـ  تيلصػػهدؽتيلاػػهـف ػػفتت
 .(ٖ)(آالؼق  مف أشرة أالموة  أولي
الثممػػة قػػاؿ  ةتكممػػيكػػوف يخػػرج المػػائـ ثتػػك  )الت   يػػوتيل ػػ ـ  نيمػػهتب نػػوتت

تت.(ٗ)(آالؼ)أمي  السبلـ( أشرة  الراوي وكـ الثممة فماؿ

                                                 

تتٛٙٔغنا تيلن اهن تصت-تٔ
تتٕٛٔصتٔ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
ت تٗ٘ٙباهؿتيلدنفتب ا ـتيلن ا تصت-تٔ
ت تٕٖٓغنا تيلن اهن تصت-تٕ
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يل  ػ تاػفتتوفباهتينوتقدتوػه تفػ تيلربييػهاتتليت هجتل   د ؿت  يوت تبىذيتااه
   يػػوتيل ػػ ـ تتيلاػػهـتنفف ػػبتتألتػػدهي ػػ تتيلاػػهـ  ػػبفتفػػ ت نػػقتت تت ػػىيلغناػػ ت

تنبيلتبػػهـتبيلطغػػهةتتألتػػدفػػ ت نقػػوتهي ػػ ت ػػبي تبػػهفت   ػػبفتتنفي ػػوفتبػػهفت هػػدت
هػػفت اػػرتيلياػػهن تتـوهػػريىيف ػػفتتلي هىػػدهتنبىنػػهؾتاػػفتناهي ػػوتتنفتنبيلػػدبؿتتوتػد 

فػػي أنمػػ   وألثػػديمػػـو المػػائـ  )التو مر   يػػوتيل ػػ ـ تيقػػبؿ تناػػهقػػهؿت ػػا ات
ت.(ٔ)بيعة(

)أميػ   يمػـو المػائـ ت   يوتيل  ـ تقػهؿ ت هدتهللاتنه ب فتى هـتهفت هلـت فتت
ت.(ٕ)بيعة( أهد وال في أنم  أمد وال ألثدالسبلـ( وليس 

نهتيػػ تيلاقد ػػ ت  ػػىتنػػدتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفتهػػفتي قػػبكتينػػوتبردت  يػػوتاػػفتيلتو ػػتهؽب ػػفتت
}َيػا َأِيَهػا اللػِذيَف  وو  يمػوؿ  ف هللا أزإأمة ما وقع مف الغيبة ف وأما)ت ماػهف 

ـْ  ـْ َتُسْؤُك  إال آبػائيان  لـ يكف اثد مػف  {آَمُنوْا اَل َتْسَأُلوْا َأْف َأْشَياء ِإف ُتْبَد َلُك
مػف  ألثػد ةبيعػ وال وقعت في أنم  بيعة لطاغية زمان  واني اخرج ثيف اخرج

 . (ٖ)الطواغيت في أنمي...(
يل ن تيلطب  تف تب هكتيلغنا تتنثتقهؿت   يقهت  ىتيلربييػ تتوليواهتذىكتتبناه

 نوتافتنب ػفتبىػ تيل ػوفتبيلغناػ ت ىػذيتيلوهػرتتيألارلصهتكتتوفيل  ت ذبرت
صػػهتابـتلػػـتي ػػوفتفػػػ تت-فتقنػػطإفػػت-اػػفتيلوصػػهؿتب يػػهتتهصػػ  تفػػ تصػػهتهنه

                                                 

تتٙٚٔغنا تيلن اهن تصت-تٖ
تتٖٕٗصتٔيل هف تجت-تٗ
ت تٕٜصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔت
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تاتنػػثت تألنػػوي ػػوفتفػػ تيلتػػاستبىػػبتفػػ تا نػػىتيلا ػػوبفتتلػػـت-ق نػػه-يلتػػاست
تت. ٔ ا وبف تفب نوي رؼت وصوت  ىتيل  ننفتتب توليونبصطت

لػػػبتبػػػهفتيلاػػريدتاػػػفتيل ػػػوفتفػػػ تيلربييػػػ تىػػبتيلغناػػػ تباػػػهتقػػػهؿتيل ػػػن تتبىنػػهتنقػػػبؿ
فػػ تيلربييػػ تيل ػػوفتبيلغناػػ تت   يػػوتيل ػػ ـ يلاػػهـتيقػػبؿتتنفيلطب ػػ تلاػػهتصػػحت

يقػبؿتيلغناػ تتنفتيألصػحيلنػهستبيه غيػـتببػهفتتنفصػحـ تاػفتيل ػ     يػوفهلاهـت
ذبػػرتيل ػػوفتلػػبتبػػهفتيلاقصػػبدتاػػفتيل ػػوفتىػػبتيلغناػػ تباػػهتتولػػىيت ػػهجتتفقػػقتب 
ت.ذبر
بيتػػد.تبىػػذيتتناػػر تتناػػريفيل ػػوفتغنػػرتيلغناػػ تبىاػػهتتوفاػػفتيلبيمػػحتتوباػػهتينػػت

 ػفت ػن تاػفتنبتتيألاػرلصػهتكتتوفنور ت  ىتيلربيي تيلمهنيػ تيل ػ ت قػبؿتتنيمهظت
يل قيػ ت  ػبفتتنف ػدؿت  ػىتتفإنيػهدلات  ىت ػ  تتوفيل وفتبيل قي تبىذهتيلربيي ت

لػػبتبػػهفتيلاقصػػبدتاػػفتيل ػوفتىػػبتيلغناػػ تبيفتيل قيػػ تىػػ تيلغناػػ تتبي  فػ تيل ػػوفت
   يػوتتنوػبزتفػ تبػ ـتيلا صػبـتل هفتف تيل  ـتو طتبيمحتبىبتااػهت تنيمه

بيل قيػػ تا نهىػػهتيلغناػػ ت فتيل ػػوفتا نػػههتيلغناػػ تتوفيقػػهؿتتنفيل ػػ ـ تفػػ تيصػػحت
تيلاػهـتولػىيصػحتن ػه وتتيلن نو ت بؼت  بفتىبذيت يلغنا تبيلغناػ  تبىػذيتااػهت 

ت.افتيل غبتف تيل  ـتألنو   يوتيل  ـ تباهتق نهت
يلاقصبدتاػفتيل قيػ تتنفيلاقصبدتافتيل وفتغنرتيلغنا تباهتتنفف هدتافتتوذفت

 وػػػػر ت  ػػػػىتتا نيػػػػهل ػػػػ تبردتيل منػػػػرتاػػػػفتيل ػػػػنفتيتوف.تبيلتػػػػقتنيمػػػػهغنػػػػرتذلػػػػؾت
   يػػػوتيل ػػػػ ـ تيلاػػػػهـتنوػػػر تانيػػػػهت  ػػػىتصػػػػهتكتد ػػػبةتتوناػػػػهتيألاػػػرصػػػهتكت

تيألصػنطفتيلذ تنور ت  ىتيلببنطتنور ت  ىتإبيلاايدتلوتبىبتبز رهتيلياهن تف
لػرئيستتيل ػه ة  نػ تتوناػهلبز رتيتػدتره ػه تيلػدبؿتتاهل ه ةف بتقهـت وصتاهت

                                                 

ت تٓٙغنا تيلطب  تصت-ٕ
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   يوتيل  ـ تىبتف تيلبيق ت ػوفتيلاهـترتف وفتبز توذفاتهل تت  ؾتيلدبل ت 
تلإلاػػهـبردتد ب ػػوتىػػبت  ػػذنكتتيلاػػهـ   يػػوتيل ػػ ـ تب  ػػذنكتقػػبؿتبز ػػرتلإلاػػهـت

ت.تنارهب دـتقهبؿت
   يػػػػوتتنب ػػػػفتنفباػػػػهل بدةتلقصػػػػ تنب ػػػػفت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ تبيل  اػػػػطتفنيػػػػهتنوػػػػدت

لتفهنػػوتلػػـتيغنػػكتفقػػقتت ػػىتنيمػػهباػػهتينػػوتقػػدت ػػوفتتنى ػػويل ػػ ـ تقػػدتغػػهكت ػػفت
فقػدت ػهشتبطػريتاػفتتيه ػوتفػ تتاػهألار في هرت فتغنه وتاهل وفتهطتينوتقدتارت

ت ػػبىدت  يػػوتينػػوتمػػـتا ػػدتذلػػؾت  ػػرضتل  ػػوفتا ػػهكتاػػهتنى ػػواصػػرتغهئاػػهت ػػفت
ت.   يوتيل  ـ ت  ىتغنرتدنفتيلا ؾ

   يػوتيل ػ ـ تبهنػاتفػ تيل ػوفتتيل قي تيل  تاهر يهتنب فتوفببيذيتن هنفتلنهتت
يلاػػهـتيلايػػد تبلػػيستتيلاػػهـيلػػذ تي ػػوفتىػػبتبز ػػرتتوفن نوػػ تتولػػىبىنػػهتنصػػطت

ياػػهرستيل قيػػ تفػػ تيل ػػوفتتنػػثتينػػوتي ػػوفتن نوػػ تد ب ػػوتتو   يػػوتيل ػػ ـ تبينػػ
ت ػػىتيػػ انبيتتيألاػػر   يػػوتيل ػػ ـ تبفػػ تيل ػػوفتيظيػػرتليػػـتينػػوت ػػرؾتذلػػؾتلإلاػػهـت

بيفتيل ػوفتتلانوتب مقػبيتاػوتفنوػرجتاػفتيل ػوفتباػهتوػرجتنب ػفت   يػوتيل ػ ـ 
تنصػػاحبذلػػؾت فتنب ػػفتقػػدت ػػوفتفػػ تنمػػستيله ػػدتيلػػذ تتونػػريففػػ ت ػػبؼتيبػػبفت

يلايػد تتيلاػهـبز ػرتتوفاػفتيلمههػاتلػدننهتتوته اهتلوتا دتوربووتافتيل وفتبين
ت   يوتيل  ـ ت.تيلاهـقهطتقيهـتتونريف   يوتيل  ـ ت بؼتيتبـت

لرايػات السػود خروػت مػف ا رأيػتـ إذا)ت ست   ياه تقهؿ ت فتر بؿتهللافقدتوه ت
 .(ٔ)ف فيها خميفة هللا المهدي(إقب  خراساف فاتوتا ولو ثبوا أمك الثمج ف

                                                 

تتٜٔٔيلا تـتبيلم فتألهفتطهببستصت-ٔ
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 فتيلرييػهاتيل ػػبدت تٔ    يػػوتيل ػ ـ يلاػهـتو يمػ تهللاتيلايػػد تلػيستهبيلاقصػبدتت
   يػوتيل ػ ـ تنوػرجتاػفتابػ تيلاػهـتيفتبت   يػوتيل ػ ـ تيلاػهـت ورجتقهػطتقيػهـت

يػػػػبتيلو يمػػػػ تيلػػػػذ تفتلىػػػػبتيل ػػػػندتيلياػػػػهن ىنػػػػهتلاقصػػػػبدت تاػػػػفتوري ػػػػهفتبل ػػػػفتي
   يوتيل  ـ تف توري هفتبيقبدتيلرييػهاتيل ػبدتاه وػههتيلاهـتي  و فتقهطتقيهـت

يل بف تلم تيهتبطردتوػيشتيل ػميهن تانيػهتبقػدتوػه تاػفتمػافت  ػايهاتيلياػهن ت
ا )يخرج المهدي مف قرية يماؿ لهتباهتوه تف تيلربيي تنيمهينوتن قكتاهلايد ت

ت. ٕ)كرأة(
   يػوتيل ػ ـ تيلػذ تتيلايد تيلاهـيلايد تيلاقصبدتف تيلربيي تىبتبز رتتوذفت

الغيػب  أميػر)ت ند ىتيلياهن تباهتوه تف تب هكتيلا تـتبيلم فت هفتطػهببس
وػاف بػايعوا  قالػ  انػس وال ليس مػف ذي وال ذا تػو لكػنهـ يسػمعوف صػوتا مػا

 (.ٖ)(يفة يمانيفبلنا باسم  ليس مف ذي والذا تو ولكن  خم
يلربييػػ تيل ػػ تقه يػػهتتولػػىو يمػػ تباػػهلنظرتتيألونػػرةيلربييػػ تتولػػىفتيلياػػهن تاػػهلنظرتإفػػ

تنهػػػػ بقػػػػدتبردت ػػػػفتتلىػػػػبتايػػػػد تف  يػػػػوت  ػػػػبفتيلن نوػػػػ تينػػػػوتو يمػػػػ تهللاتيلايػػػػد 
في  شب  مػف يوسػ  بػف امػة  األمرصاثب تذا  إف)تو مر   يوتيل  ـ تقهؿ 
بػػهفت ػػوننهتفػػ ت  ػػؾتتنفينػػوتا ػػدتتن  (ٗ)فػػي ليمػػة( أمػػرلسػػوداء، يصػػمح هللا لػػ  

   يػػوتتيلدبلػػ تنوػػرجتفيبػػبفتته اػػهت  نيػػهتباػػهتتصػػطتذلػػؾتاػػ تنهػػ تهللاتنب ػػف
تيل  ـ .

                                                 

تت  تيلوز تيلمهن تافتىذهتيلاب ب  تااتثتيلقهكتبن باتيلياهن تريوت- ٔ 
تٖٕٔغنا تيلن اهن تصت-تٕ
ت  ٚٚيلا تـتبيلم نصت-تٔ
تتٙٙٔغنا تيلن اهن تصت-تٕ
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ت   يػوتيل ػ ـ تتنػثتقػهؿ تيلاػهاننفتنانػريو ـتىذيتيلاتثتااػهتوػه ت ػفتتبنونري
ويخرج قبمػ  روػ  مػف  -قاؿ أف إلك -)يسير المهدي ثتك ينزؿ بيت الممدس

يمتػ  ويمثػ   أشػهرلمشرؽ يثم  السي  أمك أاتمػ  ثمانيػة ا بأت بيت   أت 
 .(ٔ)بيت الممدس( إلكويتوو  

   يػػوتتيلايػػد تيلاػػهـىنػػهؾت وصػػهتنوػػرجتقهػػطتتنففاػػفتىػػذهتيلربييػػ تن هػػنفتلنػػهتت
تن ػيرينوت نديت  بيهتيتاطتيل نفت  ىت ه قوتماهني تتن هن وتتنىطيل  ـ تافت
اصػنرت ػفتتنهػ  ػفتتيلػبيردةييػ تيلاتػثتيلربيي تيل  تذبرنهىهتف تهدتولىباهل بدةت

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما(  مػػػف   وأمػػػا)تمورىػػػه   يػػػوتيل ػػػ ـ تيل ػػػ تبردتفػػػ تتو مػػػرتنهػػػ 
يػزاؿ  وال أشػهرثـ ييع سيف  أمك أاتم  ثمانيػة  آثارلفالمياـ بسيرت  وتبييف 

 .(ٕ)هللا ثتك يريك هللا( أأداءيمت  
تيلايػػد تيلاػهـن نفت وصػهتبيتػػديتنوػرجتقهػػطتفػ تيلػػربيتيلاقصػػبدتنفن مػحتلنػهتت

هللاتب وػػر تتن ػػدي يق ػػطتتن ػػير   يػػوتيل ػػ ـ تيتاػػطتيل ػػنفت  ػػىت ه قػػوتماهنيػػ ت
يلاػػهـتانيػػهت ػػن تنب ػػفتيل ػػوفتبيلغناػػ تبيل قيػػ تبىػػبتبز ػػرتبتتيألنهيػػه   يػػوت ػػنفت

تت   يوتيل  ـ .
ت
 يرونػ  وال يػعرفونػ   -ٕ
 هػػػدتهللات   يػػػػوتتنهػػػبصػػػنرتقػػػهؿ تقػػػػهؿتاتنهػػػػ وػػػه تفػػػ تيلربييػػػػ تيلػػػبيردةت ػػػفتتلقػػػد

 وأمػا -إلػك اف قػاؿ– األنبيػاءسػننَا مػف  األمػرفػي صػاثب تػذا  إف) تيل  ـ  
                                                 

تتٜٖٔيلا تـتبيلم فتألهفتتاهدتصت-تٖ
ت تٕٖٛباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٔ
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سنت  مف يوس  فالستر، وع  هللا بين  وكف الخمق ثوابػَا يرونػ  وال يعرفونػ  
 .(ٔ)مف نبينا   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( فيهتدي بهدال ويسير بسيرت (  وأما
  يػػوت   ػػههؿت  ػػىتىػػذهتيلربييػػ تيل ػػر م تفياػػهتنوػػصتقبلػػوتتنبتؿي ػػبهتىنػػهتنػػردبتت

 بتبهناتىذهتفتوال يعرفون (  ) وع  هللا بين  وكيف الخمق ثوابَا يرونت  يل  ـ
يلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تل ػهفتىنػهؾت نهقمػهظتفػ تبػ ـتتيلاػهـيلربيي ت  تدثت فت

يلايػػد تتيلاػػهـتوففتيلربييػػهاتتنػػثتذبػػراتلنػػهتيل منػػرتاػػت   ػػنيـتيل ػػ ـ تيألئاػػ 
   يػوتيل ػ ـ ت تنػر ت وصػوتبهلربييػ تيل ػػ تربيىػهتيل ػندت هػدتيل ظػيـتيلت ػػن ت

قػػػريره ػػػفت  ػػػ تهػػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت   يػػػوتيل ػػػ ـ تفػػػ تتػػػدنثتينػػػوت ػػػرضتي  قػػػهدهت  يػػػوت تبي 
يػػا مػػوالي فمػػاؿ )أميػػ  السػػبلـ(   أنػػتثػػـ )قػػهؿ تتنفتولػػى   يػػوتيل ػػ ـ تتاهألئاػ 

كيػ  لمنػاس بػالخم  مػف بعػدل قػاؿ فممػت   وكيػ  ومف بعدي ابنػي الثسػف ف
ت.(ٕ)ذلؾ يا موالي   قاؿ ألن  ال يرَّ شخص  (

يلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت تنػػر تتيلاػػهـتوففاػػفتىػػذهتيلربييػػ تيظيػػرتلنػػهتبيمػػتهظتت
ت تنرتتيألارصهتكتىذيتتوفتانيهيظيرتيل  تتيألبلىاهلن ا تل ربيي تتبناه وصوت

ا ػػاتب  ػػهتيلػػربين نفت  ػػىت ػػبتتُتفتليألاػػربل ػػفتيلنػػهست ت  ػػرؼتينػػوتصػػهتكتىػػذيت
بيلبيقػ تينػوت تنبوػػدتتليلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تل ػهفتىنػػهؾت نهقمػهظتبيمػتهظتتيلاػهـ

تيلاػهـغنػرتتموػر  تػدثت ػفت ػوصتتيألبلػى نػهقضتفػ تيلربييػهاتألفتيلربييػ ت
تيلاػػهـيلايػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تهنناػػهت  تػػدثتيلربييػػ تيلمهنيػ تباػػهتىػػبتبيمػػحت ػػفت

تيوتيل  ـ ت.يلايد ت   

                                                 

تتتٗٚٗصتٖيليديةتجتوماهات-ٕ
ت تٜٚٗصتٖيماهاتيليديةتجت-ٔ 
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يلايد ت   يوتيل ػ ـ ت تنػر تتيلاهـتنفبىنهؾتيل منرتافتيلربييهاتيل  ت هبدتت
تناػه وصوتفقدتوه تف تيلربيي تيل ر م تيلبيردةت فت هندتهػفتزريرةتقػهؿ ت ػا ات

فيشػهد الموسػـ فيػراتـ وال  إمػامهـ)تفمػد النػاس يقػبؿ تت   يوتيل ػ ـ  هدتهللات
ت.(ٔ)يرون (

نفتهػفت  ػ تهػفتفمػهؿت ػفتيلر ػهفتهػفتيلصػ اتقػهؿت ػا  وت فت   تهػفتيلت ػبت
ال يػػػرَّ )فقػػػهؿ ت ت  يػػػوتيل ػػػ ـ  ػػػفتيلقػػػهئـتت   يػػػوتيل ػػػ ـ هتمػػػيقػػػبؿ ت ػػػئطتيلرت

ت.(ٕ)وسم  وال يسمك اسم  (
 أثػػداتما)لممػػائـ غيبتػػاف، يشػػهد فػػي  هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ تتنهػػ ب ػػفتت

 . (ٖ)المواسـ، يرَّ الناس وال يرون (
ت تيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ ت تنػرتتيلاػهـتنفيهاتيظيػرتلنػهتبيمػتهظتيبتفافتىذهتيلرتت

يلربييػػػ تيل ػػػ ت قػػػدـتذبرىػػػهتتوفبااػػػهت تيقهػػػطتيل ػػػؾتتو ػػػاوتببيػػػذيتن هػػػنفتلنػػػهتو يػػػهظت
فػػي صػػاثب  إف)  هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ ت تتنهػػ اصػػنرت ػػفتتنهػػ بيلاربيػػ ت ػػفت

كػػيف الخمػػق وعػػ  هللا بينػػ  و  -قػػاؿ  أف إلػػك - األنبيػػاءسػػننَا مػػف  األمػػرتػػذا 
تيألاػرصػهتكتىػذيتتوفبيل  تيظيرتانيهتت- (ٗ)ثوابَا يرون  وال يعرفون  .....(

ت.ريهتيلنهستبل نيـت تي رفبنون

                                                 

ت ت٘ٛٗصتٖيليديةتجتوماهات-ٕ
ت  تٚٚٗصتٖيماهاتيليديةتجت-ٖ
ت  تٜٖٖصتٜيل هف تجت-تٔ
ت  تٗٚٗصتٖيماهةتيليديةتجت-تٕ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم61

 

 

 

تيلاػػهـ  تػػدثت ػػفتتننيػػهىنػػهؾتا ػػضتيلربييػػهاتيل ػػ تي  قػػدتيلػػا ضتتوفبيلبيقػػ تت
  تدثتتننيهتاهألتر تيلايد ت   يوتيل  ـ تبل نيهت  تدثت فتيلاايدنفتلوتهطت

اػػفتت   ػػنيـتيل ػػ ـ يلهنػػاتتنىػػطبل ػػفتق ػػ تيل ػػدهرتفػػ تبػػ ـتتكتناػػرهلصػػهت ػػفت
يلايػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبيلربييػهاتيلوهصػػ تاػػوتتيلاػػهـويػ تب ػػدـتي ى اػهـتاػػ ارت

فتب ايـتباهتإ دـتيل  ـتاب ايـتص بياتهللاتب  اوت  نيـتفبتتنور تافتوي ت
 ػ تبان ػبختفػ توه تف تيلربييهاتبهلقريفتلوتظهىرتباهطفتباتبـتبا  هاوتبنه

فتإفػػتبي  ت   ػػنيـتيل ػػ ـ تنئا نػػهتػػيقتا رفػػ تا تهدنػػثتبربييػػهاتنتنفتوذفهػػدتلنػػهت
يل منرتافت  بايـتيل  تلـتيميايهتيلنػهستف ػـتتاب ايـت بؼتيمي تباهتمه 
تف صاتبيتيبذهبفتا ميهتب نبربفتيلا ضتيدور.تي  طي بيتتا يهتلوي يـتهيه

 الخامس بابال
 (ميهما السبلـموسك )أسنػف اإلماـ المهدي مف 

ت
لقػدتوػه تفػ تيلربييػ تيل ػر م تيلػبيردةت ػػفتواهانػهت  ػ تهػفتيلت ػنفتز ػفتيل ههدنػػػفت

)في المائػـ منا سنة مف آدـ وسنة مف نوح وسنة مف    يوتيل  ـ تننوتقػهؿ ت
إبراتيـ وسػنة مػف موسػك وسػنة مػف أيسػك وسػنة مػف أيػوب وسػنة مػف   

تت.(ٔ)( )صموات هللا وسبلم  أميهـ أومعيف
بف تربيي تنوػر ت ػفت هػدتهللاتهػفت نػػهفت ػفتنهػ ت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـ تقػهؿ ت

) في المائـ )أميػ  السػبلـ( سػنة مػف موسػك بػػف أمػراف )أميػ   ا  وتيقبؿ ت
السبلـ( فممت ما تي سنت  مف موسك بف أمػراف  قػاؿ  خفػاء مولػدل وغيبتػ  

                                                 

ت ٓٙغنا تيلطب  تصت-تٔ
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قاؿ ثمانية وأشػريف أف قوم ، فممت  كـ غاب موسك بف أمراف أف أتم    
تت.(ٔ)سنة(

)في صاثب تذا األمػر ببذلؾتبردت فتنه تاصنرتقهؿت ا اتناهتو مرتيقبؿ ت
أركػػع سنػػػف مػػف أركػػع أنبيػػاء  سػػنة مػػف موسػػك وسػػنة مػػف أيسػػك وسػػنة مػػف 
يوسػػ  وسػػنة مػػف   صػػموات هللا أمػػيهـ أومعػػيف، فأمػػا سػػنت  مػػف موسػػك 

  مػا قيػ  فػي أيسػك بػف فخائ  يترقب، وأما سنت  مف أيسػك فيمػاؿ فيػ  مثػ
مريـ )أمي  السبلـ( ثيث يمولوف أن  مات ولـ يمػت، وأمػا سػنت  مػف يوسػ  

أي الميػػػاـ  -فالسػػػوف والغيبػػػة، وأمػػػا سػػػنت  مػػػف   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما( فالسػػػي  
 .(ٕ)(-بالسي  

فافت  ؾتيلربييهاتن محتلنهتنفتىنػهؾت  ق تبميقػ تببيمػت تب ػاوتهػنفتاب ػىت
فتل ايػػػد ت   يػػػوتي ت اػػػريفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تببػػػنفتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تلتبتهػػػفت

يل  ـ ت نػفتافتاب ىتتنثتوفتيل منػرتاػفتيألتػديثتبيلبقهئػػ تيل ػ توػراتاػ ت
نهػػ تهللاتاب ػػىتهػػفت اػػريفت   يػػوتيل ػػ ـ تباػػرات  يػػوتب  ػػىتقباػػوتبنصػػتهاوت

طتاهلن ػػطتفإنيػػهت ػػبؼت وػػر ت  ػػىتيلقهئػػػـتاػػفتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتب  ػػىتنصػػتهاوتتػػذبتيلن ػػ
تبيلقذةتاهلقذة.ت

 
 خفاء النسب والوالدة  -ٔ

                                                 

ت ٛ٘صتٕن يهفتيل ي  تج-تٕ
تجت-ٔ ت تٚٚصتٔابيهؿتيلابهـر
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لقػػػدتبػػػهفتهنػػػبتو ػػػريئنطتاب بدنػػػػفتاابلػػػبدتنبلػػػدتهنػػػنيـتاػػػفتذر ػػػػ تنهػػػ تهللاتي قػػػبكت
   يوتيل  ـ تتنػثتو صػيـتبفػرويـتبنوػه يـتاػفتفر ػبفتبا ئػوت  ػىتنديػولت
لػػذلؾتفقػػدتنن  ػػرتىػػذيتيلوهػػرتب ػػهعتفػػ تهنػػ تو ػػريئنطتتنػػثتطػػهؿتين ظػػهرىـتوػػي ت

دتونطتب هاهتا دت هـتببهناتليـت  اهاتبد  ات  ىتيل هـتيلذ تنبلدتفيوتا 
ذلػػؾتيلابلػػػبدتيلان ظػػرلتبا ػػػداهت تقػقػػػػات  ػػؾتيل  اػػػهاتب   ػػدىـتاػػػفتنفتب د ػػػوت
اه اتقر ا توديتريتبيتن اه ػربفتفياػهتهنػنيـتت ػىتبصػطتيلوهػرتولػىتفر ػبفتفقػهـت

ؾتا ػػػقتاطػػػبفتيلن ػػػه تفر ػػػبفتاق ػػػطتبػػػػطتابلػػػبدتنبلػػػدتفػػػ تذلػػػؾتيل ػػػهـتبناػػػرتبػػػذل
يلتبياػػطتاػػفتهنػػ تو ػػريئنطتباػػهتننػػوتنببػػطتهن ػػه تهنػػ تو ػػريئنطتن ػػه تاػػفتيألقاػػهطت
يتمظػػنيفلتبذلػػؾتلاػػهتبػػهفتقػػدته ػػ تفر ػػػبفت ػػفتهنػػ تو ػػريئنطتننػػوتنبلػػدتفننػػهتروػػطت

تيقهؿتلوتاب ىتهفت اريفتيببفت هاهتف تى ؾتفر بفتبنصتهاو.
تيبػػػػبفتاػػػػهتنر ػػػػدبفتفقػػػػهـتفقػػػػهؿتفر ػػػػبفتمنػػػػذيؾ تألقػػػػ  فتذبػػػػبرتنب دىػػػػـتت ػػػػىت ت

اػػػهل مر قتهػػػنفتيلروػػػهؿتبيلن ػػػه لتبلاػػػهتتا ػػػاتنـتاب ػػػىتلػػػـتيظيػػػرتتا يػػػهتبرياػػػ ت
لاب ىت   يوتيل  ـ تبتمظهتلوتافتفر بفتألوطتيلقمي تيلاب بدتهيهتو تتنفت
بمػػ  ولتف اػػهتبمػػ  وتنظػػراتوليػػوتبيغ اػػاتبقهلػػا تنػػذاحتيل ػػه  لتف طػػفتهللات

اب ىتاهلؾتقػدتنصػمرتلبنػؾت تفقهلػا تنوػهؼتاق كتيلابب  تهيهت  يوتفقهلاتألـت
تنفتنذاحتبلد تفقهلات ت وهف .

باهلرغـتبطتاهتقهـتاوتفر بفتافتذاحتلألطمهؿتب مر قتهنفتيلن ه تبيلروهؿتنهىتت
هللاتو تنفتن ـتنبرهتب بلدتب يـتهللاتاب ىتهفت اريفتبقدتنوهرتفر بفتهػذلؾتبقػهـت

طتولػػىتنـتاب ػػىتنفت مػػ وتفػػ تااديىاػػ تيلهنػػباتب م ي ػػيهلتفػػ بتىتهللات ػػزتبوػػ
 ههباتب رايوتف تيلاترتباهتنوهرنهتيلابلىت اهرؾتب  هلىتف تب هاػوتقػهؿت  ػهلى ت
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ـِّ َواَل } و ََ  ـِّ ُموَسػػك َأْف َأْرِيػػِعيِ  َفػػِإَذا ِخْفػػِت َأَمْيػػِ  َفَأْلِميػػِ  ِفػػي اْلػػَي َأْوَثْيَنػػا ِإَلػػك ُأ
 .(ٔ){َوَواِأُموُل ِمَف اْلُمْرَسِميفَ َتَخاِفي َواَل َتْثَزِني ِإنلا َراِدوُل ِإَلْيِؾ 

بف  تفقدتقهااتنـتاب ىتهذلؾتب ه تهللات اهرؾتب  هلىتنفت  وػذهتيألاػبيجتولػىتت
قصػػرت ػػدبهتفر ػػبفتتنػػثتبهنػػات و ػػستياػػرنةتفر ػػبفت  ػػىتمػػمهؼتيلنيػػرتتنناػػهت
و هاتيألابيجتذلؾتيل ههباتيلذ تفيوتاب ػىتبيلػذ تيتاػطتيلا ػهرةتلهنػ تو ػريئنطت

با ئولتببذلؾتفقدت ه اتيلريدةتيلليي تنفتي ػيشتاب ػىت   يػوتهي ؾتفر بفت
يل ػػ ـ تفػػ تقصػػرتفر ػػبفت  ػػدبه تليبػػبفتيهنػػهتلػػوتاػػهل هن لتبىبػػذيت ػػهشتاب ػػىت

تبىبتي رؼتهنفتقباوتاههفتفر بف.
بىبذيتنودتنفتىذهتيل ن تيل ر م تقدتننطاقػاتينطاهقػهت هاػػهت  ػىتيألاػهـتيلايػد تت

لػػػ تيلػػػب دةتلألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تاػػػ ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبذلػػػؾتل  ػػػهاوتته
يلطر ق تنم يهتلب دةتب يـتهللاتاب ىتهفت اريفلتتنثتبػهفتفر ػبفتهنػ تيل اػهست
قػػدت ػػا تب  ػػـتنفتيل ػػي  تنن ظػػربفتابلػػبدتاػػفتيألاػػهـتيلت ػػفتيل  ػػبر ت   يػػوت
يل ػػ ـ تيبػػبفتو صػػيـتبنوػػه يـتبفػػرويـت  ػػىتنديػػوتيل ػػر م نفلتفقػػهـتيلمر ػػبفت

امػػطتاػػهتقػػهـتاػػوتفر ػػبفتذلػػؾتيلزاػػهفتتنػػثتنر ػػطتن ػػه تقصػػرهتبوبير ػػوتيل اه ػػ تا
لاريقاػػ تديرتيألاػػهـتيلت ػػفتيل  ػػبر ت   يػػوتيل ػػ ـ لتو تنفتهللات ػػزتبوػػطتتمػػبت
بليػػوتاػػ فتنومػػىتتاػػطتناػػوتيل ػػندةتنػػروستباػػهتنومػػىتتاػػطتنـتاب ػػىت ػػهاقهتف ػػـت

و ن ػ تيظيرت  نيهت ػ  تاػفتممػهرتيلتاػطتو تتنناػهتبمػ  ولتت ػىتنفتيل ػندةتيل
تبيا ت ا تيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ ت مهوػػ ات نػداهتنوهرىػهتيألاػهـت   يػوت
يل  ـ تا فتيل ندةتنروست   دتيلايد تيلذ تياألتيألرضتق طهتب د تا ػدتنفت

                                                 

  ت ٚيلقػصػصت ت-تٔ
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هت  ػىت األتظ اهتبوػبريلتبػطتذلػؾتوبفػهت  ػىتيلقهئػدتيل ظػيـتيلػذ تنريدهتهللاتبوبفػ
يلنػػػهست ن ظػػػرهتب ن ظػػػرتبقػػػبعتيلمػػػرجتتيلػػػذ تظ ػػػابتتيلقمػػػي تيللييػػػ تيلانبطػػػ تاػػػو

بيلوػػػ صتاػػػفتيلظػػػهلانفتبيلواػػػههرةتبيلا  هػػػر فت  ػػػىتنديػػػوتيل ػػػر م نفلتف ػػػاتهفت
يلػػذ تنوػػر تيل نػػػفتبيلقػػبيننفتبنوػػر تىػػذهتيل ػػن تبيل ػػاوتيل هنػػرتهػػنفتنهيػػوتبب ياػػوت

تاب ىتهفت اريفتببنفتبليوتببصيوتيلايد تيلان ظرت   يوتيل  ـ .
ت
ت
ت
 تت      صفاتػ  الوسمانية  -ٕ

لقػػدت ػػرؼتهنػػ تو ػػريئنطتاموهاػػػ تنو ػػهايـلتفقػػدتبػػهنبيتن انػػزبفتاطػػبؿتيلقهاػػػ ت
بِ َظػـتيلهنيػ تف وػدتنتػدىـت ػر ضتيلانبهػػنفتمػوـتيليهاػ لتبقػدتبػهفتاب ػىتهػػفت
 اػػريفت   يػػوتيل ػػ ـ تن ا ػػ تابػػطت  ػػؾتيلصػػمهاتيلو ػػاهني تتنػػثتبػػهفتاب ػػىت

ت ػىتُ ػرؼتاب ػىت   يػوتت   يوتيل  ـ تن ارتيل ػبفتطب ػطتيلقهاػ تبقػب تيلهنيػ 
يل ػػ ـ تا ػػدةتا  ػػوتبقب ػػوتباػػهتوػػه تفػػ تقبلػػوت  ػػهلىتفػػ تب هاػػوتيل ز ػػزتبيصػػمهت

}َقاَلػْت اب ىت   يوتيل  ـ ته  ؾتيلصمهاتتبهي ت فتهنػات ػ نكتقػهؿت  ػهلى ت
 ( .ٔ){ْأَوْرَت اْلَمِوِي اأْلَِميفُ ِإْثَداُتَما َيا َأَبِت اْسَتْأِوْرُل ِإفل َخْيَر َمِف اْستَ 

)ثـ صعدنا إلػك ببذلؾتبردت فتر بؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تف تتدنثتيلا ريجتت
ذا بها رو  آدـ طوي ( بمدـت  نػ تن ػارتيل ػبفتباػهتىػبتت.(ٕ)السماء السادسة وال

                                                 

تتٕٙيلقصصت-تٔ
تت٘صتٖٔاتهرتيألنبيرتجت-ٕت



 

 

 

 65القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

ا ػػربؼلتبىػػذهتاػػفتصػػمهاتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تيلو ػػاهني تتنػػثتننػػوتي ػػهاوت
رةتبمػػػوها تيلو ػػػـتفيػػػبتهػػػذلؾتلػػػوت ػػػن تاػػػفتهنػػػ تو ػػػريئنطتاػػػفتنهتيػػػ تلػػػبفتيلا ػػػ

).... اب ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تفقػػدتبردت ػػفتيألاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ ت
 .(ٔ)أسمر يعترول مع سمرت  صفرة مف سهر المي (

بااهتنهبدتببفتيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تقب تف تهدنوتفقدتوه تفػ تيلربييػ ت
)ما كػاف قػوؿ هدؽت   يوتيل  ـ تننوتقهؿ تيل ر م تيلبيردةت فتنه ت هدتهللاتيلص

لػػوط لمومػػ  لػػو أف لػػي بكػػـ قػػوة أو آوي إلػػك ركػػف شػػديد إال تمنيػػا لمػػوة المػػائـ 
التي يمتمكها )أميػ  السػبلـ( وال ذكػر ركػف إال شػدة أصػثاب  وأف الروػ  مػنهـ 
يعطػػك قػػوة أركعػػيف روػػبل وأف قمبػػ  ألشػػد مػػف زكػػر الثديػػد ولػػو مػػػروا بالوبػػاؿ 

 . (ٕ)وتا ال يكفوف سيوفهـ ثتك يريك هللا أز ووػ (الثديد لمطع
)قمت لؤلماـ الريػا )أميػ  السػبلـ(  أنػت صػاثب ب فتيلر هفتهفتيلص اتقهؿ ت

تذا األمر  فمػاؿ أنػا صػاثب تػذا األمػر ولكنػي لسػت بالػذي أمؤلتػا أػدال كمػا 
ممئت وورا، وكي  أكوف كذلؾ أمك مػا تػرَّ مػف يػع  بػدني وأف المػائـ تػو 

ج كاف في سف الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدن  ثتك لػو مػد الذي إذا خر 
يػػػدل إلػػػك أأظػػػـ شػػػورة أمػػػك ووػػػ  األرض لممعهػػػا، ولػػػو صػػػاح بػػػيف الوبػػػاؿ 
لتدكػػدكت صػػخورتا، يكػػوف معػػ  أصػػا موسػػك وخػػاتـ سػػميماف ذاؾ الرابػػع مػػف 

                                                 

ت تٔٛصتٖٛاتهرتيألنبيرتجت-ٖت
ت
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أػدال وقسػطا ولدي يغيب  هللا في سترل ما شاء هللا ثـ يظهرل فيمؤل بػ  األرض 
 . (ٔ)(مما وووراكما ممئت ظ

باػػفتذلػػؾتن هػػنفتنفتيألاػػهـتيلقػػهئـتقػػدت ػػرؼتاطػػبؿتقها ػػوتبمػػوها تهدنػػوتببػػهفتت
ن ػارتيلبوػػوتباػهت قػػدـتبىػ تنمػػستيلصػمهاتيل ػػ تبهنػات نػػدتنهػ تهللاتاب ػػىتهػػفت
 اػػػريفت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت فتيألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تلػػػوت ػػػن تب ػػػاوتاػػػفت

ر فت ػػفت اػػريفتهػػفتيلتصػػنفتاب ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تفقػػدتوػػه تفػػ تيلتػػدنثتيل ػػ
)صػ  لنػا يػا رسػوؿ هللا تػذا الروػ  ومػا  فتر ػبؿتهللات ست  ػ ياه تننػوتقػهؿ ت

ثال  )أي المهدي (   والكبلـ لعمراف بػف الثصػيف،  فأوابػ  رسػوؿ هللا  كأنػ  
 .(ٕ)مف رواؿ بني إسرائي (

 بؿتهللات ص ىتهللات  يوتبف تربيي تنور تبردت فتتذيم تهفتيلياهفتقهؿ تقهؿترت
)المهػدي روػ  مػف ولػدي لونػ  لػوف أركػي ووسػم  وسػـ بملوتب  ـت  ػ ياه  ت

إسرائيمي أمك خدل األيمف خاؿ كأن  كوكب دري يمػؤل األرض أػدال كمػا ممئػت 
ت.(ٖ)وورا(

وذفتاػػفتبػػطت  ػػؾتيألتهدنػػثتبيلربييػػهاتيل ػػر م تن هػػنفتنفتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتت
ىتبلوت اوتانوت   يوتيل  ـ تبىبتيتاطتبطتيلصمهاتيل  ـ تلوت ن تافتاب 

يلو اهني تيل  تيتا يهتنه تهللاتاب ىتهفت اريفت   يوتيل  ـ لتباهتنفتيلاهـت
يلايد ت   يوتيل  ـ تلوتيل منرتافتيل نػفتافتب يـتهللاتاب ىتهفت اريف   يوت

تيل  ـ .
                                                 

تت تتٖٙٚباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-ٔ
تتٕٔٛيلا تـتبيلم فتألهفتطهببستصت-ٔ
تتٓٛصتٔ٘اتهرتيألنبيرتجت-ٕ
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ت
 ثػمػبَل فػي لسػانػ      -ٖ

  تبهيػ ت ػفتاب ػىتهػفت اػريفت   يػوتيل ػ ـ تقػهؿتقهؿت  ػهلىتفػ تب هاػوتيل ز ػز
َوَأِخػي َتػاُروُف ُتػَو َأْفَصػُح بقػهؿ تهت(ٔ){َيْفَمُهػوا َقػْوِلي *َواْثُمْ  ُأْمَدَة مِّف لَِّسػاِني}

ُبوِف { ػي َأَخػاُؼ َأف ُيَكػذِّ ُقِني ِإنِّ ي ِلَسانَا َفَأْرِسْمُ  َمِعػَي ِرْدءَا ُيَصػدِّ ن هػنفتاػفتت(ٕ)ِمنِّ
 تهللاتاب ىتهفت اريفت   يوتيل  ـ تبػهفتن انػزتهػمق ظتفػ تل ػهنوتيدن نفتنفتنه

لػػػذيتبػػػهفتي ػػػػ  نفتا ويػػػوتببصػػػػيوتىػػػهربفتفػػػػ تنمنػػػه تد ب ػػػػوتلػػػدنفتهللاتنبتنمنػػػػه ت
ت.يلاتهوو تنبتيلانهظرةتا تفر بفتبا ئوتباهتىبتظهىرتافت يهؽتيدي 

يػػوتبااػػهتنفتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تلػػوت ػػن تاػػفتاب ػػىتب ػػاوتانػػوت   ت
يل  ـ تلذيتنر تنفتىذهتيل ن تانطاق ت  ىتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تبيلػذ تنهبػدت
اػػهتنقبلػػػوتاػػػهتوػػػه تفػػ تيلربييػػػ تيلػػػبيردةت ػػػفتر ػػبؿتهللات ست  ػػػ ياه تفػػػ تبصػػػفت

)) ... ثمػبل فػي لسػان  ويػرب بفخػذل اليسػرَّ يلايد ت   يػوتيل ػ ـ تننػوتقػهؿت
 .(ٖ)الكبلـ أسم  أسمي...( بيدل اليمنك اذا أبطأ أمي 

ت
 الخػػوؼ  -ٗ

                                                 

تت تٕٛ-تٕٚطػوت تت-تٖ
تتٖٗيلقصصت-ٗ
تتٕٕٙيلا تـتبيلم فتألهفتتاهدتصت-تٔ
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}َفَأْصػَبَح ِفػي اْلَمِديَنػِة َخاِئفػَا َيَتَرقلػُب َفػِإَذا اللػِذي اْسَتنَصػَرُل قهؿت  ػهلىتفػ تب هاػو ت
ببػذلؾتقػػهؿت  ػػهلى تت،(ٔ)ِبػاأْلَْمِس َيْسَتْصػػِرُخُ  َقػػاَؿ َلػػُ  ُموَسػػك ِإنلػػَؾ َلَغػػِوي  ِمِبػػيفِّ {

ـِ الظلاِلِميَف {}َفَخَرَج ِمْنَها َخائِ  ِني ِمَف اْلَمْو ت. ٕ)فَا َيَتَرقلُب َقاَؿ َربِّ َنوِّ
لقػػػدت تػػػدماتيديػػػ تيألبلػػػىت ػػػفتتهدمػػػ تبق ػػػاتلنهػػػ تهللاتاب ػػػىت   يػػػوتيل ػػػ ـ تت

 نداهتارتف تنبـتافتيأليهـتاهلادنن تفبودترو نفتن قه  فتنتدىاهتو ريئن  تافت
فط ػػكتت{ِتِ  َوَتػػَذا ِمػػْف َأػػُدوِّلِ ِمػػف ِشػػيعَ  }تػػذاقػػبـتاب ػػىتبيدوػػرتاػػفتقػػبـتفر ػػبفت

يل ريئن  تيلا بن ت تيأل  غهم ت تاػفتاب ػىت   يػوتيل ػ ـ تل نصػرةت  ػىت ػدبهت
لتب نػػداهت ػػا تفر ػػبفته  ػػؾتيلػػذ تاػػفتقػػبـتفر ػػبفتتفق ػػطتاب ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ 

يلتهدمػ تغمػػكتبا ػػثتفػػ تط ػػكتاب ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تااػػهتنمػػطرتاب ػػىتنفت
بؼتب رقػػػكتلػػػئ تيقػػ تهنػػػدت ػػػدبهتفر ػػػبفتباػػػهتن ػػرؾتاصػػػريتب وػػػرجتانيػػػهت  ػػىتوػػػ

تنوهرنهتيلابلىت اهرؾتب  هلىتف تيلقرمف.
بلاػػهتبػػهفتلألاػػهـتيلايػػد ت ػػن تاػػفتاب ػػىلتف ػػبؼت وػػر ت  يػػوتىػػذهتيلُ ػػن تن تت

وربووتوهئمهظلتفقدتوه تف تيلربيي تيل ر م تيلبيردةت ػفتيألاػهـتنهػ تو مػرتيلاػهقرت
المدينػػة ) يعنػػي السػػفياني ( تػػو ) ويبعػػث بعثػػا إلػػك    يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ ت

الػػذي يرسػػ  فػػي طمػػب المهػػدي، فيمتػػ  بهػػا روػػبل ويهػػرب المهػػدي والمنصػػور 
منهػػا ويؤخػػذ آؿ   صػػغيرتـ وكبيػػرتـ، ال يتػػرؾ مػػنهـ أثػػد إال ثػػبس، ويخػػرج 
الويش في طمب الروميف، يخرج المهدي منها أمك سنة موسك خائػفا يترقػب 

                                                 

تت تٛٔيلقصػصت ت-تٕ
تت تٕٔيلقصػصت ت-تٖ
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نزلػػوا البيػػداء وتػػو وػػيش الهمػػبلت  ثتػػك يمػػدـ مكػػة، ويمبػػ  الوػػيش ثتػػك إذا
 . (ٔ)خس  بهـ فبل يفمت منهـ إال مخبر (

اػػػفتىػػػذهتيلربييػػػ تن هػػػنفتلنػػػهتنفتيألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تببز ػػػرهتيلياػػػهن ت
يلانصػػبرتتنناػػهتنػػدوطتوػػيشتيل ػػميهن تيلادننػػ تنوروػػهفتانيػػهتولػػىتابػػ تىػػهربنفت

وهئػػػمهتن رقػػكلتفػػإفتب وػػرجتيألاػػهـتوهئػػػمهتباػػهتوػػرجتاب ػػىتاػػفتقهػػطتولػػىتاػػدنفت
يلا تػػبتاػػفتىػػذهتيلربييػػ تبوػػبدتيل ػػاوتيل هنػػرتهػػنفتد ػػبةتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوت
يل ػػ ـ تببػػنفتد ػػبةتيلنهػػ تاب ػػىتهػػفت اػػريفت   يػػوتيل ػػ ـ تبي تػػبتبػػذلؾتنفت
يلػػد بةتيلايديػػ ت اػػرتااريتػػطت  ػػاوتولػػىتتػػدتبهنػػرت  ػػؾتيلاريتػػطتيل ػػ تاػػراتهيػػهت

تد بةتيلنه تاب ىت   يوتيل  ـ .
ا ػػػ ل تيلوػػػبؼتيلػػػذ تمهػػػاتفػػػ ت ػػػوصتاب ػػػىتتيل ػػػهرةتولػػػىهػػػدتلنػػػهتىنػػػهتاػػػفتب 

 تيابػػفت م ػنرهتاػػفتيلنهتيػػ تيل ػػ هي تهػػطتنوػػكتبيلػػذ تبيلايػد ت   نياػػهتيل ػػ ـ ت
نفتيم رتىػذيتيلوػبؼتينوههيػهتبيلػذ تفيػوترف ػ تب  ػبتدروػهاتليػذنفتيل وصػنفلت

يألاػػرتف ػػـتيبػػفتذلػػؾتيلوػػبؼت  ػػىتتيػػه يـتهػػطتوفتذلػػؾتيلوػػبؼتنػػها تاػػفت ظاػػ ت
يللي تبيألاهن تيل  تيتا بنيهت  ىت بي قيـتب ػديف بفت نيػهتب هانػبفتاااهدئيػهلت
تانػوت بلاهتبهفتنارتيألا تف تزافتاب ىت   يوتيل ػ ـ تبػهفتا بقػفت  يػولتلػـز
يلتمػػػهلت  ػػػىتنم ػػػولتبػػػذلؾتيألاػػػرتاهلن ػػػا تلألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تفػػػإفت

 ػػػهفتو تا وصػػػوتيل ػػػر ـتبنفتيل ػػػدؿتيلظ ػػػـتبيلوػػػبرتبي  ػػػ هديدت تيابػػػفتنفتنر م
تانوتيلتمػهلت  ػىتنم ػوتألوػطتذلػؾت بيلا هبيةتبيلق قت تيقباهفتو تاولتلذلؾتلـز
باػػػفتنوػػػطتنتيػػػه تدنػػػفتهللاتيلوػػػهلصتبي ػػػ نقهذتيلنػػػهستاػػػفتبػػػطتن ػػػبهؿتيلمػػػ ل ت

                                                 

تتٕٕٕصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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وػريويـت بي نتريؼلتبيلروبعتهيـتولىتوهدةتيلصبيكتبيلتقتبيلصػريطتيلا ػ قيـتبي 
ت.ي بنوتبياربفتاوافتيل يوتيلذ تي 

بألوػػطتىػػػذيتيل ػػهكتبهنػػػاتيلغناػػػ تبيو مػػه تيألاػػػهـتبيه  ػػػهدهت ػػفتاتهيػػػوتب ػػػي  وتت
اصبرةتوهص تب فتيلا  انفتاصبرةت ها لتت ىتنو ا تلوتنصتهاوتيلم ماهئػ ت
بيلم م ت  رترو تبننصهرهتيل  رةتم ؼتويشتيلغمكتباػهتصػرتاتهػذلؾتلنػهت

تبػػػػػـتهللاتفػػػػػ تيألرضتب ن صػػػػػرتتربييػػػػػهاتنىػػػػػطتيلهنػػػػػات   ػػػػػنيـتيل ػػػػػ ـ تفيقػػػػػيـ
ل اظ ػػبانفتبيلا  مػػ منفتاػػفتيلطغػػهةتبيلظ اػػ تبيلا وهػػر فلتلػػذيتفقػػدتنصػػاحتاػػفت
يلمػػربر ت  ننػػهتبا ػػ انفتنفتنبػػبفتيلػػدرعتيلػػبيق تبيلاتػػها ت نػػوتبيل ػػرستيلػػذ ت
يتمظػػػػوتاػػػػفتبنػػػػدتيلوػػػػهئننفتبيل هئػػػػدنفتباغػػػػ تيلاػػػػهغنفتفنبػػػػبفتاػػػػفتيلان ظػػػػر فت

ت.تبيلنهصر فتيلتقيقننفتقب تبف ػ 
 يبػة الغَ  -٘

افتيلتبيدثتيل  توراتببق ات  ػىتبمنػرتاػفتيألنهيػه تبيلر ػطتباػنيـتب ػيـتهللات
اب ىتهفت اريفت   يوتيل  ـ تى تيلغناػ لتبىػ تاػفتيل نػػفتيل ػ ت وػر تب قػ ت
  ػػػىتيألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تألفتلػػػوتاػػػفتاب ػػػىت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت ػػػن ت

  ىتيل ي  تا هػػكتتبفتبيلانهبئنفتبي ن يلغنا لتيل  تريحتيل منرتافتيلاغرمنفت
ي  قػػهدىـتبنياػػهنيـتاغناػػ تيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبريحتن ػػديئيـتن ياػػبنيـت
ا  ىتننبيعتي  يهاهاتبيألاهطنطتاػفتدبفتريدعتنبتوػبؼتاػفتهللات اػهرؾتب  ػهلىت
ا وػػهى نفتاػػهتوػػه تفػػػ تب ػػهكتهللات اػػهرؾتب  ػػهلىتاػػػفتيديػػهاتيلديلػػ ت  ػػىتغناػػػ ت

نهيه تبيلر طت   نيـتيل ػ ـ لتباػهتوػه تفػ تيل ػن تيلنهبيػ تيل ػر م تاػفتا ضتيأل
نتهدنػػػثتبربييػػػهاتنمه ػػػػات  ػػػؾتيلغناػػػهاتل ر ػػػطتبيألنهيػػػه ت   ػػػنيـتيل ػػػ ـ لتباػػػفت
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يألنهيه تيلذنفتبهناتليـتغنا ت فتنقبيايـتىبتب يـتهللاتاب ىتهفت اػريفت   يػوت
تيل  ـ .

وت ػػػفتغناػػػ تاب ػػػىتب ربػػػوتألى ػػػوتفقػػػدتنوهرنػػػهتيلاػػػبلىت اػػػهرؾتب  ػػػهلىتفػػػ تب هاػػػت
ببطنوتبذىهاوتولػىتاػدنفتباقهئػوتىنػهؾتل ػدةت ػنبياتولػىتنفت ييػ اتلػوتيلظػربؼت
بيأل ػػػػاهكتبيلا ػػػػهاهاتيلاقػػػػدرةتاػػػػفتهللات اػػػػهرؾتب  ػػػػهلىتب ػػػػهدتا ػػػػدىهتولػػػػىتقباػػػػوت

}ِإْذ َتْمِشػػػي ُأْخُتػػػَؾ ت بو ػػػصتهنػػػ تو ػػػريئنطتاػػػفتظ ػػػـتفر ػػػبفتبا ئػػػوتقػػػهؿت  ػػػهلى
ػَؾ َكػْي َتَمػرل َأْيُنَهػا َواَل َتْثػَزَف َفَتُموُؿ َتْ  َأُدلِ  ـْ َأَمك َمف َيْكُفُمُ  َفَرَوْعَنػاَؾ ِإَلػك ُأمِّ ُك

ـل  ـِّ َوَفَتنلػاَؾ ُفُتونػَا َفَمِبْثػَت ِسػِنيَف ِفػي َأْتػِ  َمػْدَيَف ُثػ ْيَنػاَؾ ِمػَف اْلَغػ َوَقَتْمَت َنْفسػَا َفَنول
ت. ٔ ِوْئَت َأَمك َقَدرق َيا ُموَسك {

اب ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػدتغػػهكت ػػفتقباػػوتبننيػػـتبػػهنبيتنن ظػػربفتتن مػػحتلنػػهتنفت
يلمرجت  ىتنديوتبىذيتا ننوتتهصطتا تناهانهتيلايد ت   يوتيل ػ ـ تفيػبتيلقػهئـت

 فت   تهفتن اهطلت فت   تهػفتنهػ تيلان ظرتيلذ تغهكت فتقباولتفقدتوه ت
بؿتفػ تقػت   نياػهتيل ػ ـ تازةلت فتنه تاصنرلت ػفتنهػ تو مػرتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػفت  ػ ت

ـْ َغػْورَا َفَمػف َيػهللات  ػهلى ت ـْ ِإْف َأْصَبَح َمػاُؤُك   ْأِتيُكـ ِبَمػاء ملِعػيفق { قػاؿ)}ُقْ  َأَرَأْيُت
، فمػػاؿ ) إف ( أصػػبح إمػػامكـ غائبػػا أػػنكـ فمػػف يػػأتيكـ بإمػػاـ اإلمػػاـنزلػػت فػػي 

ظاتر يأتيكـ بأخبار السماء واألرض وبثبلؿ هللا تعػالك وثرامػ . ثػـ قػاؿ  أمػا 
ت.(ٕ)تذل اَية والبد أف يوئ تأويمها اء تأوي وهللا ما و

                                                 

ت ٗطػوت تت-تٔ
تٛ٘ٔصتت-يلطب  تتيل ن ت-يلغنا تت-ٔت
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ببػػػذلؾتي  هػػػرتىػػػبتيلقػػػهئـتيلان ظػػػرتيلػػػذ تغػػػهكت ػػػفتقباػػػوتب ػػػنورجتوفت ػػػه تهللات
تفياألتيألرضتق طهتب د تا دتنفتاألاتظ اهتبوبري.

فهألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تلػوت ػػن تاػفتاب ػىت   يػوتيل ػ ـ تبىػ تيلغناػػ تت
ا تدبل تيل دؿتيللي تف تيألرضلتبنر تذلػؾتهللات زتبوطتألوطتوقهتافلتبا ت

بيمػػػتهتاػػػفتوػػػ ؿتاػػػهتوػػػه ت ػػػفت هػػػدتهللاتهػػػفت ػػػنهفت ػػػفتنهػػػ ت هػػػدتهللات   يػػػوت
) فػػي المػػائـ سػػنة مػػف موسػػك بػػف أمػػراف )أميػػ  يل ػػ ـ تقػػهؿت ػػا  وتيقػػبؿ ت

السػبلـ( فممػت ومػػا سػنت  مػػف موسػك  قػاؿ  خفػػاء مولػدل وغيبتػػ  أػف قومػػ ، 
 .(ٔ)وأتم    قاؿ  ثمانية وأشريف سنة(فممت  وكـ غاب موسك أف قوم  

 
 
 يصمح أمرل في ليمة  -ٙ

ا ػػدتتهدمػػ تيلغناػػ تيل ػػ تبق ػػاتلاب ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تفػػ تاػػدنفتبروب ػػوتانيػػهت
با ػػوتنى ػػوتببهنػػاتلن ػػ تاػػفتليػػهل تيل ػػ ه تيلاػػهردةتبيلااطػػرةتبقػػدتنصػػهكتزبو ػػوت

يهتف ـتي ػ ط تيلط قتألنيهتبهناتتها تبنريدتاب ىتنفتيصن تنهريتل  تن دفئبيته
قػبلػػوت اػهرؾتب  ػهلىترن تف تتننيهتنهريتا ندةتباػهتفػ تألفتبطت   تبهفتاه  تف

ػػا َقَيػػك ُموَسػػكتبهيػػ ت ػػفتاب ػػى ت اأْلََوػػَ  َوَسػػاَر ِبَأْتِمػػِ  آَنػػَس ِمػػف َواِنػػِب  }َفَممل
ػي آَنْسػُت َنػارَا للَعمِّػي آِتػيُكـ مِّ  ْنَهػا ِبَخَبػرق َأْو َوػْذَوةق الِطوِر َنارَا َقاَؿ أِلَْتِمِ  اْمُكُثوا ِإنِّ

ـْ َتْصَطُموَف { ِمَف النلاِر َلَعملُك
تت(ٕ)

                                                 

ت تٕٙٔصتٔ٘اتهرتيألنبيرجت-تٕ
تت ٜٕيلقصػصت ت-تٔ
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}َفَمملا َأَتاَتا ُنوِدي ِمف َشػاِطِئ اْلػَواِدي اأْلَْيَمػِف ِفػي اْلُبْمَعػِة اْلُمَباَرَكػِة بقهؿت  ػهلى ت
ُ َرِب اْلَعاَلِميَف { َل ي َأَنا  َوَرِة َأف َيا ُموَسك ِإنِّ ِمَف الشل
ت.(ٔ)

فافتىذهتيديهاتيلااهربػ تن هػنفتلنػهتقصػ تا ػثتاب ػىت   يػوتيل ػ ـ تبيو يػهرهتت
نهيػػهتبا مػػػوتولػػػىتفر ػػبفتبا ئػػػوتل ػػػ تننػػػذرىـتبيتػػذرىـتب ػػػد بىـتولػػػىت اػػػهدةتهللات

تب رؾت اهدةتيألصنهـتبفر بفتيلذ تند ىتيلربببي .
يػػهاتفقػػدتنصػػ حتهللاتناػػرهتفػػ تلن ػػ تبيو اػػههتبنو ػػهرهتبو  ػػوتنهيػػهتار ػػ تبننػػدهتاهد

بيلهننهاتبو  وتتو ت  ىتفر بفتبا ئولتبىذيتاهت يتصطتا تيألاهـتيلايػد ت
   يوتيل  ـ تألفتلوت ن تافتاب ىت   يوتيل  ـ تب هدتنفت وػر تىػذهتيل ػن ت

تتذبتيلن ػطتاهلن طتبيلقذةتاهلقذة.
فقدتوه تف تيلربيي تيلبيردةت فتيألاهـتنه ت هدتهللاتيلصهدؽت   يػوتيل ػ ـ تننػوتت

) كف لمػا ال تروو أروك منؾ لمػا تروػو، فإف موسك بػف لا ضتنصتهاو تتقهؿ
أمراف خرج يمتبس ألتم  نارا فروع إليهـ وتو رسوؿ ونبي، فأصمح هللا تبارؾ 
وتعػػالك أمػػر أبػػدل ونبيػػ  موسػػك بػػف أمػػراف فػػي ليمػػة، وتكػػذا يفعػػ  هللا تبػػارؾ 

بػػف أمػػراف  وتعػػالك بالمػػائـ فيصػػمح أمػػرل فػػي ليمػػة كمػػا أصػػمث  لنبيػػ  موسػػك
 . (ٕ)ويخرو  مف الثيرة والغيبة إلك نور الفرج والظهور(

                                                 

ت ت ٖٓيلقصػصت ت-تٕ
ت تٕ٘ٔباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-ت ٔ
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ببردت ػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػػفتيلتنميػػػ ت ػػفتنهيػػػوتنانػػػرتيلاػػػهاننفت   يػػوتيل ػػػ ـ تقػػػهؿ تقػػػهؿتت
،  (ٔ))المهدي منا أت  البيت يصمح هللا أمرل في ليمػة(ر بؿتهللات ست  ػ ياه  ت

تت.(ٕ)ي ليمة(وفي رواية أخرَّ )يصمث  هللا ف
وذفتافت  ؾتيألتهدنثتبيلربييهاتن هنفتلنهتنفتيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تلػوت
 ػػن تاػػفتب ػػيـتهللاتاب ػػىتهػػفت اػػريفت   يػػوتيل ػػ ـ تفباػػهتنصػػ حتهللاتناػػرتبليػػوت
ببصػػػيوتاب ػػػىت   يػػػوتيل ػػػ ـ تفػػػ تلن ػػػ تفبػػػذلؾتيصػػػ حتهللاتناػػػرتتو ػػػوتيلقػػػهئـت

ن ػػ تيبػػبفتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تفػػ تلن ػػ لتفمػػ تل
وهئمػػهتا  ػػػ ريتبغهئاػػهلتفيػػ ذفتهللاتلػػوتاػػهلمرجتا ػػدتي  اػػهؿتنصػػتهاوتبننصػػهرهتتنػػثت
نو ا ػػبفتوليػػوت  ػػػىتغنػػرتاي ػػهدتقػػػزعتبقػػزعتيلور ػػفتفػػػي  فتفػػ تصػػهيت يهت ػػػفت
قيهاػػوتيلاقػػدستفػػ تابػػ تيلابراػػ تهػػنفتيلػػربفتبيلاقػػهـتب ػػد بيتيلنػػهستولػػىتنصػػر وت

زىػػهؽتيلاهطػػطتبا ػػ  تيألرضتق ػػطهتب ػػد تا ػػدتاػػهتا ئػػاتألوػػطتوتقػػهؽتيلتػػ قتبي 
تظ اهتبوبري.

 
 النػػمػباء  -ٚ

لقدتا ػثتهللات اػهرؾتب  ػهلىتاب ػىت   يػوتيل ػ ـ تولػىتهنػ تو ػريئنطتنهيػهتبر ػب ت
بىهديهتبار ديتل  تننقذىـتافتيلظ ـتبيلوبرتبيلطغيهفتيلػذ تلتػقتهيػـتوػري تاػهت

 ػػػػب تيل ػػػػذيكتتابنيـي ػػػػبتتبيليػػػػـلتفبػػػػهنتـف  ػػػػوتهيػػػػـتفر ػػػػبفتبا ئػػػػوتبي  مػػػػ هفي
ػْف ن ه ىـتباهتوه تف تقبلوت  هلى تتبفتنهنهئيـتبي  تنتبفتبيقّ   ْذ َأنَوْيَنػاُكـ مِّ }َواِل

                                                 

ت تٕٛٔصتٔ٘اتهرتيألنبيرتجت-ٕ
ت تٙٙٙصتٕيلغهرياتجت-تٖ
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ـْ َوِفػي  ـْ َوَيْسػَتْثُيوَف ِنَسػاءُك ـْ ُسَوَء اْلَعػَذاِب ُيَمتُِّمػوَف َأْبَنػاءُك آِؿ ِفْرَأوَف َيُسوُموَنُك
ـْ َأظِ  كُِّك {َذِلُكـ َببلء مِّف رل يِـّ

ت.(ٔ)
لػػػذلؾتفقػػػدتا ػػػرتيلاػػػبلىت اػػػهرؾتب  ػػػهلىتهنػػػ تو ػػػريئنطتاػػػهلو صتببقػػػبعتيلمػػػرجتت

بي ن صهرت  ىتفر بفتيلظػهلـتبذلػؾت  ػىتنػدتنهػ تهللاتاب ػىتهػفت اػريفت   يػوت
}َوُنِريػُد َأف نلُمػفل َأَمػك اللػِذيَف   يل  ـ تبىذيتاهتن دت  يوتهللات اهرؾتب  هلىتاقبلو

ـُ اْلَواِرِثيَف {اْسُتْيِعُفوا ِفي اأْلَ  ـْ َأِئملَة َوَنْوَعَمُه ت.ت(ٕ)ْرِض َوَنْوَعَمُه
ابهفئ تافتيلابلىت زتبوطتليـتن نو تلاهت تا بهتافتفر بفتبقباوتا فتفبهنات

و  يـتبرم تبنئا تف تيألرضلتب تيمب نهتنفتنذبرتنفتاب ىت   يوتيل  ـ تقػهـت
 ػػهزبفتاهلصػػمهاتيلونػػدةتاهو يػػهرتيمنػػهت  ػػرتروػػ تاػػفتهنػػ تو ػػريئنطتاػػفتيلػػذنفتيا

بيلوهصػػ تاػػ فتو  يػػـتنقاػػه تلػػوتن تو  يػػـتوهصػػ وتب  اػػذةتي   ػػنرىـتفػػ تتػػهؿت
يلمبرةتب ببطتولنيـتا ضتيألابرتيلايا تب ا ميـتر  ت نوتنبتنو  يـتنبياوتف ت
 مرهتنبتاػهت ػهاوتذلػؾلتبقػدتبرداتفػ تذلػؾتيل منػرتاػفتيلربييػهاتبيألتهدنػثتفػ ت

ت .ذبرتنقاه تاب ىت   يوتيل  ـ
فقدتبردت فتيهفتا ربؽتننوتقهؿ تبنهت نػدتيهػفتا ػ بدتفقػهؿتلػوتروػط تنتػدم ـتت

نهيبـتبـتيببفتا دهتو مه ت تفقهؿتن ـلتباهت  لن ت نيهتنتدتقه ؾتفػإنؾتألتدثت
يكػوف بعػدي أػػدة نمبػاء موسػك )أميػ  )لت ا  وت ست   ياه تيقبؿ تيلقبـت نهظت
 .(ٖ)السبلـ((

                                                 

ت ٔٗٔيأل ريؼت-ٔت
ت ت تت٘يلقػصػصت ت-تٕت
ت تٙٓٔغنا تيلن اهن تصت-تٔ
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 تدثتر بؿتهللات ست   ياه تهذلؾتيلتدنثتفيبتنوهرنهتا فتيلو مػه تنبتب نداهتن
يألئاػػ تا ػػدهتنمنػػهت  ػػرتو يمػػ ت نقناػػه تببػػذلؾتفػػإفتيلربييػػ ت هبػػدتلنػػهتبوػػبدتنقاػػه ت
لاب ػػػىت   يػػػوتيل ػػػ ـ لتبااػػػهتنفتيألاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تلػػػوت ػػػن تاػػػفت

 ػػيقبـتاػػهل منرتاػػفتيأل اػػهؿتيل ػػ ت  ػػاطتبػػطتاب ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تفػػإفتيلاػػهـت
اقهعتيل هلـتب هدتبيلتهؿتىذهتنفتيببفتلوتنقاه تاقدرتنقاه تاب ىت   يوتيل  ـ ت
ل  تيقبابيتاهأل اهؿتيلابب  تولنيـتبىه  تىـتافتوهصػ وتباػفتيلػذنفتن  ػرفبفت
ه قهئػػوت   يػػوتيل ػػ ـت تقهػػطتقيهاػػوتيلاقػػدستاػػفتابػػ تبىػػـتيلػػذنفتن تا ػػبفتيل منػػرت
اػػػفتيلاصػػػه كتبي هػػػ   ياتبيلاتػػػفتفػػػ تنمنػػػه تد ػػػبةتيلايػػػد تهػػػطتونيػػػـت ػػػبؼت
ي ػػ رببفتفػػػ تيل اينػػػدتيلوػػػهصتل ايػػػد تيلان ظػػرت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبل ػػػنيـت ػػػبؼت
يقهه بفتاهلردتبيل  ذنكتافتقهطتيلنهستا دتنفتنوهربيتيلنهستا رؼتلقهئيـتاهلقهئـت

ت   يوتيل  ـ .
) فتنه ت هدتهللات   يوتيل ػ ـ تننػوتقػهؿ تفقدتوه تف تيلربيي تيل ر م تيلبيردةت ت

ال يمـو المائـ ثتك يمـو اثنا أشػر روػبل كمهػـ يومػع أمػك قػوؿ أنهػـ قػد رأول 
 .(ٔ)فيكذبونهـ(

وفتىػػه  تيأل ػػوهصتيلػػذنفتنو  يػػػـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تنقاػػػه تلػػوتىػػـتفػػػ تت
قهـتيلبيق تافتنفمطتيألصتهكت  ىتيلط ؽتبىـتافتيلذنفتبص بيتولىتىذيتيلا

يل ػػػر فت ػػػفتطر ػػػقتيل اتػػػيصتبيلغرب ػػػ تباػػػهألوصتفػػػ تيلبصػػػبؿتولػػػىتاريتػػػطت
 هليػػ تاػػفتي   قػػهدتيلػػذ ت تي ػػباوت ػػؾتقنػػدتُننا ػػ لتفنػػر تنفتيلم ماهئػػ تبم مػػ ت
  ػػرتروػػ تنصػػتهكتيلايػػد ترغػػـتيلاػػدحتيل منػػرتيلػػذ تبردتاتقيػػـتفػػ تيلربييػػهات

 ـ تفػ تابقػفتا ػنفتو تننيـتف تارت ػ تا ننػ تنػريىـتن ربػبفتيألاػهـت   يػوتيل ػ
                                                 

ت تٕ٘ٛغنا تيلن اهن تتصت-تٔ
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ب  و بفت نوتمـتنرو بفتا دتذلؾت هئهنفلتبل فتفػ تنمػستيلبقػاتنػر تنفتيلػذنفت
ناقػػػبفتصػػػهادنفت تيػػػ هيبفتأل ت ػػػ  تب تيصػػػدرتن تردتف ػػػطتاػػػنيـتىػػػـتيلمنػػػهت
  رتنقناهتيلبز رتبنتدت  رتنقناػهتبىػذيتاػهتنػريهتبيمػتهتفػ تيلربييػ تيلػبيردةت ػفت

) كػػأني بالمػػائـ )أميػػ  السػػبلـ( ـ تننػػوتقػػهؿ تنهػػ ت هػػدتهللاتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ 
أمك منبر الكوفة أمي  قباء، فيخرج مف ورياف قباءل كتابا مختوما مػف ذتػب 
فيفكػػ  فيمػػرأل أمػػك النػػاس فيوفمػػوف أنػػ  إوفػػاؿ الغػػنـ فمػػـ يبػػق إال النمبػػاء، 
فيتكمـ بكبلـ فبل يمثموف مموئ ثتػك يروعػوف إليػ  وأنػي ألأػرؼ الكػبلـ الػذي 

 . (ٔ)يتكمـ ب (
ت
 مواوهتػ  لفػرأػوف  -ٛ

لقػػدتنر ػػطتهللاتننهيػػه هتولػػىتبهفػػ تاقػػهعتيألرضتألوػػطتوقهاػػ تيليػػدؼتيلان ػػبدتبىػػبت
 تقنػػقتيلريدةتيللييػػ ت ػػفتطر ػػقتىػػه  تيلر ػػطتبيألنهيػػه لتب تيابػػفت تقنػػقت  ػػؾت
يلغهي تو تاابيوي تيلطغهةتبيلا وهر فتباتهرب يـتا  ىتيلب هئطتبيلطرؽتيلا هت ت

 نػداهتا ػثتهللاتنهيػوتبب ياػوتاب ػىتتتػدثيلريدةتيللييػ تبىػذيتاػهتألوطت تقنػقت
هػػفت اػػريفت   يػػوتيل ػػ ـ تولػػىتهنػػ تو ػػريئنطتنهيػػهتبر ػػب تألوػػطتابيويػػ تفر ػػبفت

 ػػىتيلربببيػػ لتلػػذيتفقػػدتناػػرتهللاتنهيػػوتاب ػػػىتيلػػذ تطغػػىتب وهػػرتفػػ تيألرضتبيدّت
َتَبػػا ِإَلػػك }اذْ اابيويػػ تفر ػػبفتا   اػػهرهتطهغيػػ تزاهنػػولتتنػػثتقػػهؿت ػػزتاػػفتقهئػػط ت

 .(ٕ)ِفْرَأْوَف ِإنلُ  َطَغك {
                                                 

ت تٚٙٔصتٛل هف تجيت-تٕ
ت ت تتٖٗطػػوت تت-تٔ
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بف ػ تقػػهـتاب ػػىتاا ػػم تألاػػرتاػػب هت اػػهرؾتب  ػػهلىتنريفقػػوتفػػ تذلػػؾتيألاػػرتنويػػوت
ببز ػرهتىػهربفت   يػوتيل ػ ـ تفػدو تهنػاتفر ػبفتبىػبتفػ تاصػرتببػنفتته ػػن وت
بد ههتولىت اهدةتهللات زتبوطتبيل صدنقتهنهب وتب رؾتاهتبػهفتي هػدتىػبتبقباػولت

تفر بفتنهىتبيا ن تببهفتي  يزنتااب ىتبىهربفت   نياهتيل  ـ .تبل ف
بقدتيقػبؿتقهئػطتبػهفتهإابػهفتاب ػىت   يػوتيل ػ ـ تنفتنػد بيتيلنػهستولػىت اػهدةتت

هللات ػػزتبوػػطتألوػػطتيل صػػدنقتهنهب ػػوتب تتهوػػ تولػػىتد ػػبةتفر ػػبفتبا ئػػوتبفػػ حت
  نيػػهتب  ػػىتيلاوػػهؿتليػػـتل  صػػد تولػػىت  ػػؾتيلػػد بةتباهل ػػهل تاتػػهبل يـتيلقمػػه ت

تن اه يه.ت
وفتاػػػفتنر ػػػدتيلصػػػ حتبيل غننػػػرت هػػػدتاػػػفتنفتنهػػػدنتاابيويػػػ تيلظػػػهلانفتبيلطغػػػهةت
بيلا وهػػر فتبيلام ػػدنفتبيلقمػػه ت  ػػىتيلظ ػػـتبيلوػػبرتبيلم ػػهدلتألفتاػػفتيلهػػدني ت
بيلانطق تنفت تن ـتيلص حتاهتديـتىنهؾتف هديتا   ر تف تيلا دتببنفتنفريدت

تبوهص ت ندتيلره ه  تبيلا   طنف.تيلقـب
فػػإفتر ػػهل تاب ػػىتبد ب ػػوتولػػىتهنػػ تو ػػريئنطتاػػهتبهنػػاتل ػػ ـتلػػب تيلقمػػه ت  ػػىتت

فر ػػػػبفتبيلقمػػػػػه ت  ػػػػػىتيلظ ػػػػػـتبيلوهػػػػرباتبيلطغيػػػػػهفت ت فتيلنػػػػػهست  ػػػػػىتدنػػػػػفت
تا ببيـ تباهتيقهؿ.

بلاػهتبػػهفتلألاػهـتيلايػػد ت   يػوتيل ػػ ـ ت ػن تاػػفتاب ػىت   يػػوتيل ػ ـ تف هػػدتت
فػػػ تقيهاػػػوتيلاقػػػدستفر ػػػبفتزاهنػػػوتيلا امػػػطتاػػػ  هرتنفتنبيوػػػوتفػػػ تنمنػػػه تد ب ػػػوتبت

تطهغي تف تزاهفتيلظيبرتيل ر فتبىبتيل ميهن .
ت
 التيػػػػػػػ    -ٜ
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لقدتنصاحتافتيلبيمحتبيلا ربؼتوفتبطتاػهتوػر ت  ػىتهنػ تو ػريئنطتاػفتناػبرت
بتػػػبيدثت وػػػر ت  ػػػىتناػػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػػ ياه تباػػػهتوػػػه تفػػػ ت م ػػػنرتقبلػػػوت  ػػػهلىت

ببػػذلؾتاػػهتوػػه تتفػػ تيلربييػػ تيلػػبيردةت ػػفت ػػ اهفتت(ٔ)َتػػْرَكُبفل َطَبمػػَا َأػػف َطَبػػقق {}لَ 
يلػػملسو هلآو هيلع هللا ىلص تنفتنانػػرتيلاػػهاننفت  ػػ ت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ ت ػػا اتر ػػبؿتهللات صػػ ىت

) لتركبف أمتي سنة بني إسرائي  ثذو النعػ  هللات  يوتبملوتب  ـت   ياه تيقبؿ ت
وذراأػػا بػػذراع وباأػػا ببػػاع ولػػو دخمػػوا  بالنعػػ  وثػػذو المػػذة بالمػػذة وشػػبرا بشػػبر

ت.ت(ٕ)ثور يب لدخموا في  معهـ (
بافتىذهتيل نػفتيل  تورات  ىتهن تو ريئنطتى ت ن تيل يػوتبذلػؾت نػداهت ػهىبيت
ف تيلصتري تنرب نفت ن تن واطبفلتبىػ تاػفتيل ػنفتيل ػ ت وػر ت  ػىتناػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت

هاق ت تػػػذبتيلن ػػػطتاهلن ػػػط تبقهػػػطتا رفػػػ ت ست  ػػػ ياه تت ػػػكت  هنػػػرتيلربييػػػ تيل ػػػ
 مهصػػػػنطت يػػػػوتناػػػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػػػ ياه ت هػػػػدتلنػػػػهتاػػػػفتبقمػػػػ تقصػػػػنرةتل طػػػػه تنهػػػػذةت

تاو صرةت فتا نىتببيمي تيل يوتيلذ تور ت  ىتهن تو ريئنط.
وفتا نػػىتيل يػػوتىػػبتيل تنػػرتبيل وػػاقتفػػ تا رفػػ تيلطر ػػقتيلصػػتيحتب ػػدـتا رفػػ تت

ر ػػػقتيليدييػػػ تبيلصػػبيكلتبيألرضتيل نيػػػه تىػػػ تيل ػػػ ت تني ػػػد تاػػفتنػػػدؿت  ػػػىتط
ولنيهتنتدلتبناهت يوتهن تو ريئنطتفبهفتقدتتصطت نداهت صىتهن تو ريئنطتناػرت
هللات  ػػهلىتبناػػرتنهيػػوتاب ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تفو  يػػـتهللاترتن نيػػبفتفػػ تيألرضت

ننػفتنن يػ تهيػـتف تتنرةتافتنارىـت تي رفبفتيلطر قتيلصتيحتب تي  اػبفتولػىت

                                                 

ت تتٜٔي ن قهؽت-تٔ
ت تٛٔصتٕٛاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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ـْ َأْرَكِعيَف َسَنَة َيِتيُهػوَف يألارتباهتوه تف تقبلوت  هلى ت َمةِّ َأَمْيِه }َقاَؿ َفِإنلَها ُمَثرل
ـِ اْلَفاِسِميَف{ ت.ت(ٔ)ِفي اأَلْرِض َفبَل َتْأَس َأَمك اْلَمْو

وفتيل يوتيلذ ت ه وتهن تو ػريئنطتىػبتاػفتنػبعتيل يػوتيلاػهد تفػ تيألرضلتفبػهنبيت
لبفتنفتنوػػػدبيتاصنػػػػصتناػػػطتفػػػ تا رفػػػ تيلطر ػػػقتنمػػػه وتهللات  ػػػنيـتب اػػػهتيتػػػهبت

تن نو تلاهتيق رفبهتافت صيهفتألارهت  هلىتبألارتنهيوتاب ىت   يوتيل  ـ .
وفتىذهتيل ن تيلوهر  تبيلتهدم تف تنا تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه توناػهت  ػبفتهنػب نفتاػفت

تؼتنهنفتىذيفتيلنب هف تيل يو تيل يوتيل هـتبيل يوتيلوهصتب بت
يل يػػوتيل ػػهـ تىػػبتيل يػػوتيلػػذ تبػػهفتا ػػدتبفػػهةتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تبذلػػؾتل ػػبفت
يلا ػػ انفتقػػدتيو  مػػبيتفياػػهتهنػػنيـتبمػػ بيتيل ػػهنطت نػػداهتوػػهلمبيتقبلػػوت صػػ ىتهللات
  يػػػوتبملػػػوتب ػػػ ـت  ػػػ ياه تا ػػػدـت نصػػػنكتنانػػػرتيلاػػػهاننفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تو يمػػػ ت

ر ػػبؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػ ياه تتنػػثتنػػر تنفتىػػذيتيل يػػوتيلػػذ ت ه ػػ وتناػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتا ػػدتل
بفه وت ست   ياه تقدتهننوتنانرتيلاػهاننفت   يػوتيل ػ ـ تاقبلػوتفػ تنتػدتوطاػو ت
)فػدع أنػؾ قريػشا وتركػهـ في اليػبلؿ وتوػػوالهـ فػي الشػػماؽ ووماثػػهـ فػي 
التيػ  فإنهـ قد أومعوا أمك ثركي كإوماأهـ أمك ثرب رسوؿ هللا )صػمك هللا 
أمي  وآل  وسمـ تسميما( قبمػي فوزت قريش أنػي الوػوازي فمػد قطعػوا رثمػي 

 .(ٕ)وسمبوني سمطػاف أبف أمػي(
بىػػػـتهيػػػذيتقػػػدت صػػػبيتهللات ػػػزتبوػػػطتبو  يػػػـتن نيػػػبفتيل يػػػوتيل ػػػهـتألفتيل هصػػػ تت

تبت هص تباوهلفتألارتهللات  هلى بيلاوهلفتألارتر بؿتهللاتى

                                                 

تت تٕٙيلاهئدة ت-ٕ
ت تٕٗصتٖٗاتهرتيألنبيرتجت-ٔ
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ناػػهتيل نػػػوتيلوػػهص تفػػإفتيل ػػي  تىػػـتيلاقصػػبدبفتاػػوتبىػػذيتقػػدتتصػػطتف ػػ تا ػػدت
غيػػػػػهكتيألاػػػػػهـتيلايػػػػػد ت   يػػػػػوتيل ػػػػػ ـ تفػػػػػ تغنه ػػػػػوتيل هػػػػػر تبينقطػػػػػهعتيل ػػػػػمهرةت

يلػػذنفتتليلغناػػ بي  صػػهؿتاهألاػػهـتباػػهتقػػدتربجتلػػوتفقيػػه تبروػػهؿتيلػػدنفتفػػ تزاػػفت
تليد تاه اه يـ.هد بيتنبىابفتيلنهستا فتي

بااػػهتنفتىػػذهتيل ػػن ت ػػبؼت وػػر ت  ػػىتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تتألفتلػػوتت
 ن تافتاب ىتفإفتيل ي  ت بؼتندو بفتف تيل يوتباػهتدوػطتهنػ تو ػريئنطتبنفت
يل يوتيلذ تدو بهتىبت يوتفبر ت قهئد لتبىذيتاهتلـتنقبلوتنتفتهػطتىػبتاصػديؽت

)إذا غيػػب هللا تبػػارؾ وتعػػالك أمػػك  تنهػػبتو مػػر ت  يػػوتيل ػػ ـت تتيلاػػهـلقػػبؿت
ت   يوتيل  ـ ت.تف يوتيل ي  تىبتفقدينيـتلاهايـ(ٔ)خمم  نثانا أف ووارتـ (

بىػػذيتاػػهت ننب ػػفتل وايػػ تبيظيػػرتو يػػهت نػػدتظيػػبرتناػػرتيألاػػهـتيلايػػد تتنػػثتت
تاب ػػىت   يػػوت  ن يػ تف ػػرةتيل يػػوتيلػػذ تب اػػوتهللات  ػػهلىتباػهتين يػػاتف ػػرةتيل يػػوتلقػػـب

تيل  ـت .
نر تيألا ت  ػيشتفػ تتهلػ تيل يػوتا ػقيوتيل ػهـتبيلوػهصتبفػ تقا ػوتتنػثت ا ػؾتف

يلنػػػػهستفػػػػ تىػػػػذيتيل صػػػػرتاقػػػػبةتامػػػػ ل يـتب ػػػػنييـتب تنػػػػدربفتننػػػػفتىػػػػبتيلطر ػػػػقت
تيلصتيحتل و صتافتيلبيق تيلمه دتبيلاظ ـتف تتيه يـ.ت

نوكت  ىتىذهتيألا تنفت درؾتب ميػـت ػن يهتاػفتهنػ تو ػريئنطتيلا ام ػ ت تاتػذبتف
اهلن ػػطت تب ناغػػ تلنػػهتنفتناتػػثت ػػفتناػػرتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تتيلن ػػط

وصبصهتبنتػفتن ػيشت صػرتيلظيػبرتيل ػر فتبيلاقػدسلت  ػىتنفتنػدو نهتهللات
تف تبي  ترتا وتبيافت  ننهتامم وتب نقذنهتافتىذيتيل ػيوتيلذ تن نػ و.ت

                                                 

تٙٓ٘صٔلتيل هف تل   نن تجتٖٔٗصٖاب ب  تيلاهـتيلوبيدتجت-ٔ
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ت
 التمكػػيػػف -ٓٔ

ت  ػػ ياه تب  ػػػىتيألاػػػهـتيلايػػػد توفتن مػػرتيل نػػػػفتيل ػػػ ت وػػر ت  ػػػىتناػػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت س
   يوتيل  ـ تى ت ن تهن تو ػريئنطتب ػن وتاػفتاب ػىت   يػوتيل ػ ـ توهصػ لت
فتاػفتهػنفتىػذهتيل نػػفتىػ ت نػػػ تيل ابنػػفتبا نػىتيل ابػنفتىػبت ينئػ تيأل ػػاهكت بي 

يلن ػػػهئجتيلصػػػتيت تلغػػػرضت تقنػػػقتتؿبيلا ػػػهاهاتبيلاػػػهى اتيل ها ػػػ تأل  تصػػػه
ن ػػبدةلتفهلن ػػهفتاياػػهته ػػ تاػػفتيلدريؾتبيلميػػـتبيلدرييػػ تلألاػػبرت تيألىػػديؼتيلا

  ػػىتيليػػدؼتان ػػبدتاػػهتلػػـتن اػػ تيأل ػػاهكتيلاهديػػ تولػػىتذلػػؾتنبتتيلتصػػبؿتويابنػػ
تنبودتيلاقهاهاتيل  ت قبدتوليو.

بىذيتيلتهؿتنػريهتننطهػقت  ػىتبػطتيلقمػهيهت ػبي تبهنػاتناػبرتدننبيػ تنبتنوربيػ لت
ناػهت ػهربيتفهل ابنفتيللي تأل تافتيألن هيه تبيألبصيه تلـتيبفتهدبفتاقػداهاتبي 

تب ا بيتبفقتيأل اهكتبيلا هاهاتيلطهي ي تل تقنقتذلؾتيليدؼتيلان بد.
وفتيلا  اػػػ تلقصػػػػصتيألقػػػػبيـتفػػػ تيلقػػػػرمفتنوػػػدتنفتن مػػػرتيلطغػػػػهةتبيلواػػػههرةتبػػػػهنبيت
ي  هيتبفتيلاتراهاتبيق  بفتيلنهستبىذيتاهتنودهتبيمتهتافتوػ ؿتقصػ تنهػ ت

ا تفر بفتبىهاهفتتنثتلـتيببنبيتنري بيتنا قتقبي دتيلن هني تفبهنبيتتهللاتاب ى
ي ػػها بفتهنػػ تو ػػريئنطتا ها ػػ ت ػػنئ تب   ػػمي تبوػػهئرةتباػػهتوػػه تفػػ تقبلػػوت  ػػهلى ت

ـْ } ـْ ُسػػػػَوَء اْلَعػػػػَذاِب ُيػػػػَذبُِّثوَف َأْبَنػػػػاءُك ػػػػْف آِؿ ِفْرَأػػػػْوَف َيُسػػػػوُموَنُك ْيَنػػػػاُكـ مِّ ْذ َنول َواِل
ـْ َأِظيِـّ {َوَيْسَتْثُيوَف نِ  كُِّك ـْ َوِفي َذِلُكـ َببلءِّ مِّف رل َساءُك

ت.(ٔ)

                                                 

ت تتٜٗيلاقرةتمي تت-ٔت
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با دتاهتنتستفر بفت فتطر قتا ضتيلانوانفتبيل ػهرفنفتينػوتفػ تىػذهتيلم ػرةتت
اػػفتيلػػزافت ػػبؼتنبلػػدتابلػػبدتاػػفتهنػػ تو ػػريئنطتنػػدارتيلصػػرحتيلػػذ تهنػػههتفر ػػبفت

يمػرؽتهػنفتطبيؿت ننفتتيه ولتريحتيق طتبطتذبرتنبلدتف تىذهتيلم رةتاػفتيلػزافتبت
يلروهؿتبيلن ه تبػ ت تنبلػدتىػذيتيلابلػبدتظنػهتانػوتنفتاه ػ طه  وت غننػرتناػرتهللات
ب غننػػػرتنريد ػػػوتبا ػػػنئ وتبل ػػػفتىنيػػػهاتاػػػفتذلػػػؾتيل اػػػطتيلا ػػػنفتب ػػػه اتيلقػػػدرةت
تيلليي تنفتنبلدتىذيتيلابلبدتب  ربىتف تهناتفر ػبفتبيصاحتافتيلاقربنفتلػو.

هدياتيل ػػ تلتقػػاتههنػػ تو ػػريئنطتابػػفتهللاتبا ػػدتىػػذهتيلاظػػهلـتبي نق ػػهاهاتبيلف ػػ
لاب ىت   يوتيل  ـ تبنصػتهاوتفه ػ  ابيتاقهلنػدتيألاػبرتفػ تنرضتهنػ تو ػريئنطت
بي ػػػ طه بيتنفتنه  ػػػبيتدبلػػػ تاقهاػػػ ت  ػػػىتن ػػػهستيل ػػػدؿتيلليػػػ تاقيػػػهدةتنهػػػ تهللات
اب ػىت   يػوتيل ػ ـ تا ػػدتنفتنصػههيـتيلمػ فتبيلػبىفتيلػػذ ت ه ػبهتطن ػ ت  ػػؾت

ـْ ِفػػػي اأْلَْرِض َوُنػػػِري ر ػػػبفتتنػػػثتقػػػهؿت ػػػزتبوػػػطتيلاػػػدةتفػػػ ت يػػػدتف ػػػَف َلُهػػػ }َوُنَمكِّ
ت.ت(ٔ)ِفْرَأْوَف َوَتاَماَف َوُوُنوَدُتَما ِمْنُهـ ملا َكاُنوا َيْثَذُروَف {

با تي  اهرتنفتيألاهـتيلايد تلػوت ػن تاػفتنهػ تهللاتاب ػىت   يػوتيل ػ ـ تفإنػوتت
تاػػػػهتلػػػػـت  ػػػػبفرتيأل ػػػػاهكتبيلا ػػػػهاهاتيلاهديػػػػ  ولػػػػىتذلػػػػؾتباػػػػهتلػػػػـت بوػػػػدتتلػػػػفتيقػػػػـب

يلاقػػداهاتيلصػػتيت تيل ػػ تننػػ جت نيػػهتقيػػهـتدبلػػ تيل ػػدؿتيلليػػ تيلان ظػػرةتلقهاػػ ت
يل دؿتبيلا هبيةتهنفتيلنهست  ىتن ػهسترفػ تيلظ ػـتبيلوػبرتبيلم ػهدتيلبيقػ ت  ػنيـت
اػػفتقهػػطتيلتبػػهـتبيل ػػ طنفتيلػػذنفتلػػـتنر ػػبيتهللتتػػدبدتب تتراػػهاتبيلػػذنفتف  ػػبيت

تىهاهفتههن تو ريئنط.تطتفر بفتبتف ن مرتااهت

                                                 

ت ت تٙيلقػصػصت ت-تٔ
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بافتيلا ربؼتبيلبيمحتنفتيأل ػـتيألغ ػكتاػفتننصػهرتيألاػهـتيلايػد تىػـتاػفتت
}َوُنِريُد َأف نلُمفل َأَمػك يلمقري تبيلا  م منفتافتيلذنفتننطهقت  نيـتقبلوت  هلى ت

ـُ اْلػػػَوارِ  ػػػَة َوَنْوَعَمُهػػػ ـْ َأِئمل لتباػػػفت(ٔ)ِثيَف {اللػػػِذيَف اْسُتْيػػػِعُفوا ِفػػػي اأْلَْرِض َوَنْوَعَمُهػػػ
يلبيمػػحتنفتيلظػػهلانفت نػػداهتيتػػنفتبقػػاتظيػػبرتيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت
فإنيـتلفتيقمبيتاب بف تيألند تهػطت ػيقبابفته بظنػفتبػطتيلطهقػهاتبيلابهنيػهات
يلاهديػػػ تبيلا ػػػر  تببػػػذلؾتيلمبر ػػػ تبيلا نبيػػػ تفػػػ ت ػػػهنطتاتهربػػػ تيلاػػػهـتيلايػػػد ت

اهتف طتفر بفتبىهاهفتبونبدىاهتا تنه تهللات   يوتيل  ـ تبد ب وتيلااهرب تام 
ا ػػػهدت اب ػػػىت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبد ب ػػػولتتنػػػثت ػػػيقبابفتهػػػردتد ب ػػػوتب  ػػػذنهيهتبي 
مػػ ليـتاػػفتوػػ ؿتهػػثتيل ػػه هاتيلاغرمػػ تبيلانهىمػػ ت يلنػػهست ػػفتيلػػد بةتبي 

ت.لتبافتمـتيقبابفتااتهرب تيلاهـتبنصتهاومدتد بةتيلاهـ
ت

 االختيار -ٔٔ
يي تف تي و يهرتنفت تنو هرتهللات  هلىتافتىبتنغنىتل  تلقدتوراتيلتبا تيلل

 تن ا ػػػػوتيلنػػػػهستطا ػػػػهتلاػػػػهت نػػػػدهتاػػػػفتاػػػػهؿتبنفت تنو ػػػػهرتاػػػػفتىػػػػبتذيتبوهىػػػػ ت
ناػػػػهتبقػػػػ ت يو اه يػػػػ تبػػػػ ت ت  ا ػػػػوتيلنػػػػهستلبوهى ػػػػوتبنمػػػػبذهتيلػػػػذ تن ا ػػػػ تاػػػػولتبي 
ي و يػػػهرتاػػػفتقهػػػطتهللات ػػػاتهنوتب  ػػػهلىتاػػػفت هاػػػ تيلنػػػهستاػػػفتيلطاقػػػ تيل هدتػػػ ت

قنػػرةتبيل ػػ ت  ػػبفتنقػػركتولػػىتهللات اػػهرؾتب  ػػهلىلتلػػذلؾتنػػر تنفتنغ ػػكتيلنػػهستبيلم
ي  رمبفت  ىتىذيتي و يهرلتفإفتهللات اػهرؾتب  ػهلىتنو ػهرتبفػقتا ػنئ وتبلػيست

                                                 

تت ت٘يلقػصػصت تت-ٔ
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ُ َيْصَطِفي ِمَف اْلَمبَلِئَكِة ُرُسبَل َوِمػَف هافتتقتن تنتدتنفتي  رضتقهؿت  هلى ت َل
َ َسِميعِّ بَ  َل  .(ٔ)ِصيرِّ {النلاِس ِإفل 

بىبػػػذيتىػػػبتيلتػػػهؿت نػػػداهتيو ػػػهرتيلاػػػهر ت ػػػزتبوػػػطتاب ػػػىتهػػػفت اػػػريفت   يػػػوتتت
يل  ـ تنهيهتبر ب تولىتهن تو ريئنطتدبنهظت فتفر بفتبىهاهفتبقهربفتافتيلذنفت
تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت يا  ػػػبفتيلاػػػهؿتبيلوػػػههلتببػػػذلؾتيلتػػػهؿتفػػػ تيو يػػػهرتهللات  ػػػهلىتلنهيػػػوتيأل ػػػـر

ت ست  ػ ياه ست   ياه تت (  ) نثتبردتف تيلتػدنثتيل ػر فت ػفتر ػبلوتيأل ػـر
نظػػر هللا إلػػك أتػػ  األرض نظػػر نظػػرة  فأختػػارني مػػنهـ ، ثػػـ نظػػر نظػػرة أخػػرَّ 

 .(ٕ)فأختار أميا )أمي  السبلـ( (
ت ػاتهنوتبافتيلا تبتنفتر بؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه ت ا تاهلاصطمىت فتهللا

ب  هلىتقدتيصطمههتافتهنفتيلنػهستب ػا تبػذلؾتاهلاو ػهرت فتهللات ػزتبوػطتقػدت
يو هرهتافتهنفتيلا رلتبااهتينوتنصاحتافتيلا  ـتاوتنفتل طتنهػ تبصػ تببز ػرت
نو موتف تتػهؿتغنه ػوتبينقطه ػوت ػفتيلنػهستفنوػدتنفتىػهربفتقػدتيو ػهرهتهللاتل ػ ت

ل ػ ـ تببػهفتيألاػهـتنانػرتيلاػػهاننفتيبػبفتبز ػرتبو يمػ تلنهػ تهللاتاب ػىت   يػػوتي
  ػػػ ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبصػػػ تببز ػػػػرتلر ػػػبؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػػ ياه تببػػػذلؾتاقيػػػػ ت
يألئاػػ ت   ػػنيـتيل ػػ ـ تألفتيلنهػػبةتبيلاهاػػ تاو ػػهرةتاػػفتهللات اػػهرؾتب  ػػهلىتتنػػثت

   تابيفقػهتبهفتي   ريضتافتقهطتقر شت  ىتهللات  هلىتألفتي و يهرتلـتيبفتيػ
يلقرمفت  ػىتروػطتاػفتيلقػر  نفت ظػيـتبذبتىذيتلرغاه يـتبنىبيئيـتبقهلبيتلب تننزؿت

تاهؿتبوهه.

                                                 

ت ت ت٘ٚيلتجت ت-تٔ
ت تٖٖٕصتٜا وـتروهؿتيلتدنثتجت-ٕ
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فياػػهتتبصػػهتكتد ب ػػوببػػذلؾتيبػػبفتيلتػػهؿتاػػ تيألاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تت
او ػػهريفتاػػفتهللات ػػاتهنوتب  ػػهلىتبىػػذيتي و يػػهرتباػػهتن ػػ منهت تيابػػفتألتػػدتنفت

ذلػػػؾتف ػػػبؼتيقػػػ تي   ػػػريضت  ػػػىتيألاػػػهـتببز ػػػرهتي  ػػػرضت  يػػػولتباػػػهلرغـتاػػػفت
تيلياهن تافتقهطتقر شتف ت صرتيلظيبرتيل ر ف.

بااػػػػػهتنفتيألاػػػػػهـتيلايػػػػػد ت   يػػػػػوتيل ػػػػػ ـ تابلػػػػػبدتبناػػػػػرهتبيقػػػػػ ت تاتهلػػػػػ تفػػػػػإفتت
ي   ػػريضت  يػػوتىنػػهت ػػبؼتيبػػبفت  ػػىتبز ػػرهتيلياػػهن تيلاب ػػبدتألنػػوتاػػفت هاػػ ت

بنفتتلهللاتب  ػهلىيو ػهرهتنػداهتيلنهستبلػيستصػهتكتنيػ ت ػ ط تنبتوػههتنبتاػػهؿت 
ي   ريضت  يوتيببفتافتقهطتيلنهستا فتيقبلبيتلاهذيت تيببفتيل هلـتيلم ن تنبت

افتيلبوبهتيلا ربف تبذب تيلابهنػ تبيل ػرؼتباػهتيل ن تيلم ن تىبتيلياهن تألنوت
ت.ف طتن  فيـتا ت مري تيلاهـ

يلتػػػػهؿتلديػػػػوتن اػػػػهعتتبلػػػػبت ػػػػ انهتنفتيلياػػػػهن تىػػػػبتيل ػػػػهلـتيلم نػػػػ تيلػػػػذ تاطهي ػػػػ 
اهلا ننفتفاهلن نو ت  بفتيألنصهرتاهأللبؼتوفتلـت  فتاهلا ننفلتهنناػهتنوػدتنفت
يألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تنن ظرتيلم ماهئ تبيلم م ت  رترو تل قيػهـتاػهلمبرةت

 اني.يل هلاي تببيذيتيببفتيل نهقضتبيمتهتبو يهتاهلن ا تل قهص تبيلد
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}َوَلَمْد آَتْيَنا ُموَسك اْلِكَتاَب َوَوَعْمَنا َمَعُ  َأَخػاُل َتػاُروَف َوِزيػرَا   هلىتف تب هاوتقهؿت
لقدتهننهت هاقهتيل منرتافت ػنفتب ػيـتهللاتاب ػىتهػفت اػريفت   يػوتيل ػ ـ تت، (ٔ){

يل  ت ور ت  ىتاب نهتبناهانهتباق دينهتيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تبىػهتنتػفت
تهيهفت ن تيلبزيرة.يدفتاصددت 

تنناهتا ثتهللات اتهنوتب  هلىتنهيوتاب ىتهفت اػريفت   يػوتيل ػ ـ تولػىتهنػ تت
و ريئنطتط كتافتهللاتوطتب  تنفتنو طتلوتبز ريتنو موتف تقباوتألنوتندرؾتنفت
يلر ػػػهل ت ت  ػػػبفتو تاػػػهلبزيرةتبىػػػذيتيل ػػػ  تامػػػربغتانػػػوتببػػػهفتىػػػذيتيلط ػػػكتباػػػهت

ػػْف َأْتِمػػي {}وَ  هػػرات نػػوتيديػػ تيل ر اػػ ت لتتنػػثتوفتيو يػػهرت(ٕ)اْوَعػػ  لِّػػي َوِزيػػرَا مِّ
اب ىتليهربفت   نياهتيل  ـت تليببفتبز ريظتبو يم  تلوتألنوتلـتنودتافتيص حت
ليذهتيلايا تنفمطتانولت فتيلبزيرةتبانصكتيلر هل تبيلنهبةتبذلؾتألفتيلصمهات

لػػبز رتل ػػ ت تيلابوػػبدةتفػػ تيلر ػػبؿتبفػػ تيلنهػػ تنوػػكتنفت  ػػبفت نػػدتيلاػػهـتنبتي
رتهػػنفتيلنهػػ تبيلو يمػػ تاػػفتا ػػدهتبغهلاػػهتاػػهتيبػػبفتدبرتهنػػيبػػبفتىنػػهؾتيوػػ  ؼتب

تااػهت يلبز رتنبتيلو يم تنمنه تغيهكتصهتكتيألارتن تيلنه تنبتيلر بؿتل  تيقـب
تاػػوتصػػهتكتيألاػػرت  ػػىتن اػػطتبوػػولتب هػػدتىنػػهتاػػفتيل ػػهرةتولػػىتنفت بػػهفتيقػػـب

 ػػ ـ تبيل ػػ تن ػػهرتولنيػػهتفػػ تقبلػػوتيألوػػبةتيل ػػ تهػػنفتاب ػػىتبىػػهربفت   نياػػهتيل
ْف َأْتِمي {  هلىت ى تنوبةتتقيقي تف تهللاتومػهف تولػىتببنيػهتت}َواْوَع  لِّي َوِزيرَا مِّ

نوبةتن هي لتببذلؾتيلتهؿتاهلن ػا تلألوػبةتيل ػ تهػنفتيألاػهـت  ػ ت   يػوتيل ػ ـ ت
   ت   يوتيل ػ ـ تنوػهتببز ػريتتببنفتر بؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تفقدتبهفتيألاهـ

                                                 

ت ت تٖ٘يلمرقهفت ت-تٔ
ت ت ٜٕطػوت ت-ٕت
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لر بؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تتنثتبهفت   ت   يوتيل  ـ تنقركتيلنهستوليوتبقدت
 ػػهشتا ػػوتفػػ تهنػػاتبيتػػدتفبػػهفت ػػاوتيألختلػػوتألفتيلر ػػبؿتقػػدتنوػػذت  يػػهت   يػػوت
يل ػػ ـ تاػػفتنهػػ تطهلػػكتلنربيػػوت نػػداهتتػػطتيلقتػػقتفػػ تقػػر شتبوػػه ت ػػفتيلر ػػبؿت

 .(ٔ))لمد اخترت مف اختارل هللا لي أميكـ( ست   ياه تننوتقهؿ ت
ف ربىت   ت   يوتيل  ـ تف تتورتر ػبؿتهللاتبن اػطتتيه ػوتا ػوتببػهفتي ػيشتت

ا وتووبةت تامنطتليهتتنثتيصميهتيألاهـتنانرتيلاػهاننفت   يػوتيل ػ ـ تاقبلػو ت
 تسػػميما( بالمرابػػة المريبػػة والمنزلػػة ) لمػػد أممػػتـ مويػػعي مػػف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

الخصيصة ويعني في ثورل وأنا ولد ييمني إلك صدرل ويكنفني إلػك فراشػ  
ويمسني وسدل وشمني أرفػ  وكػاف يميػل الطعػاـ ثػـ يمممنيػ  ومػا ووػد لػي 
كذبػػة فػػي قػػوؿ وال خطمػػة فػػي فعػػ  ولمػػد قػػرف هللا بػػ  مػػف لػػدف أف كػػاف فطيمػػا 

مف مبلئكت  يسػمؾ بػ  طريػق المكػاـر ومثاسػف أخػبلؽ العػالـ ليمػ   أأظـ ممؾ
ونهارل ولمد كنت أتبع  أتباع الفصي  أثر أم  يرفع لي في ك  يـو مف أخبلق  
أمما ويأمرني باإلقتداء ب ، ولمد كاف يواور في ك  سنة بثراء فػأرال وال يػرال 

)صػمك هللا أميػ  غيري ولـ يومع بيت واثد يومئذ في اإلسبلـ غير رسوؿ هللا 
وآل  وسمـ تسميما( وخديوة وأنا ثالثهما أرَّ نور الػوثي والرسػالة وأشػـ ريػح 
النبوة ولمد سمعت رنة الشيطاف ثيث نزؿ الوثي فممت يا رسػوؿ هللا مػا تػذل 
الرنة فماؿ تذا الشيطاف آيس مف أبادت  أنػؾ تسػمع مػا أسػمع وتػرَّ مػا أرَّ 

نؾ لعمك   .(ٕ)خير (إال أنؾ لست نبي ولكنؾ وزير وال

                                                 

ت تٕٗ٘صتٖٛاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
ت تتٚ٘ٔصتتٕنيجتيلا غػ تجت-تٔ
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بلػػـتيب مػػ تر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه ت ػػفت هيػػهفتنوب ػػوتاػػفت  ػػ ت   يػػوتيل ػػ ـ ت
تيلابموػػهةتتػػنفتموػػىتهػػنفتيلايػػهور فتبيألنصػػهرتاػػفتنصػػتهاوتفػػ ت ف ػػريهتفػػ تنػػـب
 ػػػهنطتز ػػػهدةتنبيصػػػرتيلاتاػػػ تهنػػػنيـتبناه ػػػ تيل صػػػهي تيلقه يػػػ ت نػػػدىـتفقػػػدتبردتنفت

) يػػػا رسػػػوؿ هللا هاوتفوػػػه ت  ػػػ ت ػػػدا ت ننػػػههتفقػػػهؿ تر ػػػبؿتهللاتموػػػىتهػػػنفتنصػػػت
آخيػػت بػػيف أصػػثابؾ ولػػـ تػػؤاخ بينػػي وكػػيف أثػػد، فمػػاؿ النبػػي  أنػػت أخػػي فػػي 

ت.(ٔ)الدنيا واَخرة(
وذفتفينػػهؾتير اػػهطتبمنػػقتاػػهتهػػنفتيألاػػهـت  ػػ تبىػػهربفت ت  نياػػهتيل ػػ ـت تهػػدلنطت

)والػػذي بعثنػػي بػػالثق مػػا يلابموػػهة تتقػػبؿتيلر ػػبؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػ ياه تل  ػػ تنػػبـ
اخترتؾ إال لنفسي، أنت مني بمنزلة تاروف مػف موسػك إال أنػ  ال نبػي بعػدي 

 .(ٕ)وأنت أخي ووارثي(
ب هدتلنهتىنهتافت هيهفتبووتيل ػاوتهػنفتبزيرةتبو فػ تنانػرتيلاػهاننفت  ػ ت   يػوت

 صػػػػرتيلظيػػػػػبرتيل ػػػػر فتلألاػػػػػهـتتيل ػػػػ ـ تلر ػػػػػبؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػػػ ياه تببػػػػػنف
يلايد ت   يوتيل  ـ تاه  اهرتنفتيألاهـتلوت ن تافتاب ػىت   يػوتيل ػ ـ تفػ ت
قمػي تيلػػبزيرةلتب ػبؼتنو ػػهرتيلاػهـتيل ػػندتيلياػهن تيلاب ػػبدتبز ػريتبقهئػػديتلوي ػػوت
باػػهتنصػػات  نيػػهتيل دنػػدتاػػفتيلربييػػهات ػػفتنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ تبيل ػػ ت

تت تا فتيلياهن تىبتبز رتيألاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ .  نرتمانهظتبليستصري
) تنػػػثتوػػػه ت ػػػفتوػػػههرتيلو مػػػ ت ػػػفتيألاػػػهـتيلاػػػهقرت   يػػػوتيل ػػػ ـ تننػػػوتقػػػهؿتت

ال آؿ   وشػػيعتهـ ... إويظهػػر السػػفياني ومػػف معػػ  ثتػػك ال يكػػوف لػػ  تػػـ 

                                                 

ت تٖٖصتٕانهقكتمؿتنه تطهلكتجت-تٕ
ت تٕٖٗصتٖٛاتهرتيألنبيرتجت-تٖ
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ويبعث بعثا إلك المدينة فيمت  بها روبل ويهرب المهدي والمنصور منػا ويؤخػذ 
ال ثبس ويخرج الويش في طمب إ صغيرتـ وكبيرتـ ال يترؾ منهـ أثدا آؿ  

الروميف ويخرج المهدي منها أمك سػنة موسػك خائفػا يترقػب ثتػك يمػدـ مكػة 
ويمب  الويش ثتك إذا نزلوا البيداء وتو ويش الهمبلت خس  بهـ فبل يفمػت 

معػػ  ال المخبػػر فيمػػـو المػػائـ بػػيف الػػركف والممػػاـ فيصػػمي وينصػػرؼ و إمػػنهـ 
 .(ٔ)وزيرل(

بفػ تربييػػ تنوػػر تنيمػهتبردت ػػفتيلاممػػطتهػفت اػػرت ػػفتيألاػهـتيلصػػهدؽت   يػػوت
) كػأني أنظػر إلػك المػائـ أمػك منبػر الكوفػة وثولػ  أصػثاب  يل  ـ تننػوتقػهؿ ت

الثبلثمائة والثبلثة أشر روبل أدة أتػ  بػدر وتػـ أصػثاب األلويػة وتػـ ثكػاـ 
  كتابػػا مختومػػا بخػػاتـ مػػف هللا فػػي أريػػ  أمػػك خممػػ  ثتػػك يسػػتخرج مػػف قبائػػ

ذتب أهد معهود مف رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( فيوفموف أنػ  إوفػاؿ الغػنـ فػبل 
 .(ٕ)ال الوزير وأثد أشر نميبا(إيبمك منهـ 

بلبتوئنهتولىتىه نفتيلربين نفتلبودنهتنفتبطتانياهت  نرتهد لػ تمػاني تولػىتنفت
يلػذ تنيػركتاػ تيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تبىػبتتيلبز رتىػبتيلياػهن تألنػوتيلانصػبر

نم ػػوتيلياػػهن تيلػػذ تيبػػبفتابوػػبديتا ػػوت نػػدتقيهاػػوتفػػ تابػػ تهػػنفتيلػػربفتبيلاقػػهـت
بىبتيلذ تي   تا دهتباػهتفػ تيلربييػ تيلػبيردةت ػفتوػههرتيلصػدف ت ػفتر ػبؿتهللات

وأػدال كمػا )سيكوف مف أت  بيتي روػبل يمػؤل األرض قسػطا  ست   ياه تقهؿ ت

                                                 

ت تتٕٕٕصتتٕ٘اتهرتيألنبيرتجتت-ٔت
تتتٕٖٙصتتٕ٘اتهرتيألنبيرتجتت-تٕ
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ممئت ظمما ووورا ثـ مف بعدل المثػػطاني والػذي بعثنػي بػالثق مػا تػو دونػػ ( 
(ٔ). 
ناهتاهلن ا تلألوبةتهػنفتيألاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تببز ػرهتيلياػهن تفباػهتىػبتت

ا ربؼتنفتيألاهـتيلايد ت   يػوتيل ػ ـ تىػبتاػفتذر ػ تيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ ت
هـتيلت فت   يوتيل  ـ تااهتندؿتد ل تبيمت تبنفتيلياهن تيببفتافتذر  تيألا

  ػػػىتينػػػوتيهػػػفت اػػػوتبيل ػػػهئ تنفتنهػػػفتيل ػػػـتىػػػبتنختن ػػػه لتبناػػػهتاهلن ػػػا تلألوػػػبةت
) يكػوف يلتقيقي تغنرتيلن هي تفإفتيلياهن تىبتنوبتيلايد تفػ تدننػوتباػهتوػه  ت

بعد المهدي خميفػة مػف أتػ  الػيمف مػف قثطػاف أخػو المهػدي فػي دينػ  يعمػ  
 .(ٕ)الذي يفتح الرـو ويصب غنائمها ....(بعمم ، وتو 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب السادس

                                                 

تت تٖٔٓص ت٘ فتجتيلا تـتبيلمت-ٔ  
ت تٕٗٗيلم فتألهفتتاهدتصت-تٕ
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 سنة اإلماـ المهدي )ع( مف   )ص(
 الدأوة  -ٔ

افتودهتر بؿتهللات ص ىتهللاتت  ت ن يوتيل  ـلقدتبردتنفتلإلاهـتيلايد ت  
   يوتبملوتب  ـت   ياه تبى تيلد بةت

اإلسػبلـ ) ـت تننػوتقػهؿت تلت فتنه ت هدتهللات ت  يػوتيل ػ فتنه تاصنرفقدتبردت
، اشػػرح لػػي تػػذا  فممػػت. بػػدأ غريبػػا، وسػػيعود غريبػػا كمػػا بػػدأ، فطػػوكك لمغركػػاء

  مما يسػتأن  الػداأي منػا دأػاء وديػدا كمػا دأػا رسػوؿ هللا فماؿأصمثؾ هللا 
 .(ٔ)( تسميما)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ليهتولىتيلتقتنفتيببفتلإلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تد بةتند بيتافتو تف تهد

َمػا ُكنلػا }بيقيـتيلتو ت  ىتيلو قتبذلؾتافتاق ميهاتيل دؿتيلليػ تقػهؿت  ػهلىت
ِبيَف َثتلػػك َنْبَعػػَث َرُسػػواَل { ت ٕ ُمَعػػذِّ بلاػػهتبػػهفتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تيقػػـب

اب ػػبريتب تي ػػ  نكتنتػػدتهػػطتيبػػبفتانيوػػوتيلق ػػطتباػػهتصػػرتاتهػػذلؾتيل منػػرتاػػفت
تنفتي   قها تيلتو ت  ىتيلربييهاتلـز  تقه وتافتند بيتلوتب  بلىتايا تيلد بةتبي 

ت.ت ٖ يلنهستبىذيتيلدي  تىبتبز رهتيل ندتيلياهن 
ت
ت
 المياـ بالسي  -ٕ

                                                 

تٖٖٚت-تٖٖٙصتت-ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفتوهريىيـتيلن اهن تت-ب هكتيلغنا تت-تٔ
ت٘ٔيل ري ت-تٕ
تارت مصنطتىذيتيلابمبعتف تيلوز تيألبؿتب هكتيلدي  تت-تٖ
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بااهتنفتلإلاهـتصهتاهتلد ب وتيتثتيلنػهست  ػىتنصػر وتبيايػدتيلطر ػقتلػوتاػفت
طتنفت ػػ   تارت ػػ تيلق ػػهؿتبيل اػػتيلتوػػ توػػ ؿت  ػػؾتيلػػد بةتبػػهفتلزياػػهظتا ػػدتو اػػهـ

يل  ػػبر تبىػػذهتيل ػػن تيل ػػ توػػرات  ػػىتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياهت ت ػػ ور ت  ػػىت
بلدهتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تفإفتلإلاهـت ن تافتودهتبىػ تيلقيػهـتاهل ػنفت
ليقرعتربهستيلظهلانفتا يموتبيقمػ ت  ػىتيلظ ػـتبي ػـتيل ػدؿتفػ تيألرضتبىػذيت

لصػهدؽتو مػرتهػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيتـتيل ػ ـ تتنػثتبردت ػفاهتبردتفػ تنقػبيؿتيألئاػ ت   ػني
فػػي المػائـ سػػنة مػػف موسػك، و سػػنة مػػف يوسػػ ، )ننػػوتقػهؿ تت   نياػهتيل ػ ـ 

وسػػنة مػػف أيسػػك، وسػػنة مػػف   صػػمك هللا أميػػ  وآلػػ   فأمػػا سػػنة موسػػك 
فخػػائ  يترقػػب، وأمػػا سػػنة يوسػػ  فػػاف إخوتػػ  كػػانوا يبايعونػػ  ويخاطبونػػ  وال 

السػػياثة، وأمػػا سػػنة   صػػمك هللا أميػػ  وآلػػ  يعرفونػػ ، وأمػػا سػػنة أيسػػك ف
 .(ٔ)(فالسي  

ت
 
 
 
 
 

                                                 
لتارت مصنطتىذيتيلابمبعت ٕٛصتت-يل ن تيلصدبؽتت-باهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تت-تٔ

ت هكتيلدي  تف تيلوز تيألبؿتب
ت
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 )أمي  السبلـ(المهدي  معسكر اإلماـأواَل  
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 تيل اينديػ تلإلاػهـتبىبتيل وصػي تيلرئي ػي تفػ توػيشتيلاػهـتهػطتىػبتقهئػدتيلتربػ
هصػنطتىػذهتيل وصػي تبقػدت ػـتيألتهطػ ته متب ػدهتيلمػهرب تيلايد ت   يوتيل  ـ 

تف تيلوز تيألبؿتب هكتيلدي  .
ت

 النفس الزكية -ٕ
   الزكاة لغةَ 

لتىػت تف تب هاوت او هرتيلصتهح تٙٙٙيقبؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيهفتنه تابرتيلريز ت يلا بفىت
ػػى تاهلػػوت  زبيػػ ظ تند ت نػػوتزب ت َزبػػهُة تيلتػػهؿتا ربفػػ تؾتيت اػػهكت تزت ه ػػوتب زبَّ

ت.ب زبَّى تنم وتنيمهظتَاَدتيه
تلتقهلبي تُ طيرىـتهيهتب َزبهة تنيمهظتنوذتزبه و.وتزكيهـ بها {ت}بقبلوت  هلى ت

بت  زّبػػى ت صػػػدقو.تبت زبػػه تيلػػػزرعتنزبػػػبت زبػػه ظ تاػػػهلم حتبيلاػػدتن تناػػػه.تبغػػػ ـ ت
ت.ه ظ تنيمهظت زبّ  تن ت زيٍؾ تبقدت زبه تافتاهكت اهتبت زب

 ت تنوكتنفتنتاطتيلار مىت رتاوتهللا تيل ر فيقبؿتتبف ت بنزتوها تيلمبيئد 
لت تهدتافتيلطيػهرةتيلزبه  تيلذ تىبتيلز هدةتبيلناه قبلوت يلزبي  ت  ىتونيهتافت 

ت. ٔ  تَزَبْاتيألرضتوذيتزيدتنن يهت تف تيلدنفتافتقبليـ
.توروػػػػاتنم ػػػػوتلػػػػربحتيقػػػػهؿبفػػػػ تاػػػػهكت تَفتَؼتَست تيقػػػػبؿتيلػػػػريز ت تيلػػػػنمست تي

ت.تلتيقهؿت هلاتنم وبيلنمس تيلدـ

                                                 

تٕٕٔ نز وتيألنهيه تصت-ٔ
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نػ  ال يػنوس المػاء إذا سػالت فيػ  ما ليس لػ  نفػس سػائمة فإ )بف تيلتدنث ت
تبيلنمستيلو دت.ت،(
تيت تيقػػػبؿتيلػػػريز  ت تبيل ػػػاب تي ر مػػػهعتبيل  ػػػبلتيقػػػهؿتانػػػوت تت بفػػػ تاػػػهكت تَستـَ

ت َ َاْبَات تبت تَ َاْنات تافت  باتب  نات ت.
 بلصة  والخ

تي  تصطتافتذلؾت دةتا هٍفتلغبي تهوا  ت يلنمستيلزبي  تفقدتنريدتانوت 
ت"يلربحتيل هلي ت" 
ت"تيلربحتيل هاي ت"ت
ت"تيلربحتيلطهىرةت"تت
ت"تيلو دتيلطهىرةت"ت

تنبتيل ها تنبتيل هل ت...تيل ت.

 النفس الزكية في األثاديث والسنة
 اتنانػرتيلاػهاننفت   يػوتبردت فتو تقتنرف وتولىتيألصا تهفتناه ػوتقػهؿ ت ػا

وقت  سريع وموت   -إلك أف قاؿ  –سموني قب  أف تفمدوني )يل  ـ تيقبؿت ت
، والمػػذبوح بػػيف الػػركف  ذريػػع وقتػػ  الػػنفس الزكيػػة بظهػػر الكوفػػة فػػي سػػبعيف

ت. ٔ والمماـ (
) لػػيس بػػيف قيػػاـ المػػائـ )أميػػ  السػػبلـ(  تقػػهؿب ػػفتنهػػ تو مػػرت   يػػوتيل ػػ ـ ت

ت.(ٕ)أكثر مف خمسة أشر ليمة (وقت  النفس الزكية 

                                                 

تٙٚصتٕن يهفتيل ي  تجت-تٔ
تٖٓٙيلر هدتل امندتصت-تٕ
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) ... وخس  بالبيداء وقت  غػبلـ مػف آؿ   تبوه ت نوت   يوتيل  ـ تنيمهظ 
بف الثسػف الػنفس الزكيػة ... الػل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( بيف الركف والمماـ اسم    ا

)(ٔ). 
عبػػاس مػػف ..... واخػػتبلؼ ولػػد ال)فتناػػهتو مػػرت   يػػوتيل ػػ ـ تبػػهفتيقػػبؿت تنبت

 .(ٕ)المثتـو وقت  النفس الزكية مف المثتـو (
إذا قتػػ    تتن ػػيـت...ت ػػفت اػػهرتهػػفتيه ػػرتقػػهؿب ػػفتيلتػػهفبت ػػفتنهػػ ت هػػدتهللا

 . ٖ النفس الزكية ناد مناد مف السماء أال أف أميركـ فبلف .... (
 . ٗ ) تستباح المدينة وتمت  النفس الزكية ( تبوه تف تيلتدنث

  يػػا قػػـو إف أتػػ  ) يمػػوؿ المػػائـ ألصػػثاب       يػػوتيل ػػ ـ قػػهؿتيلاػػهـتيلاػػهقرت 
مكة ال يريدونني ولكني ُمرس  إليهـ ألثتج أمػيهـ بمػا يميػق لمثمػي أف يثػتج 

  امض إلك أت  مكة فم   يا أت  فيموؿ ل  أميهـ ، فيدأو روبل مف أصثاب 
ف مكة ..... أنا رسوؿ فبلف إليكـ وتو يموؿ لكـ  إنػا أتػ  بيػت الرثمػة ومعػد

نػػا قػػد ظممنػػا وايػػطهدنا  الرسػػالة والخبلفػػة ونثػػف ذريػػة   وسػػبللة النبيػػيف وال
وقهرنػػا وابتػػز منػػا ثمنػػا منػػذ قػػبض نبينػػا إلػػك يومنػػا تػػذا، فػػنثف نسػػتنمذكـ 

ا إليػ  فػذبثول بػيف الػركف والممػاـ، فانصرونا، فإذا تكمػـ الفتػك بهػذا الكػبلـ أتػو 
 .(٘)وتي النفس الزكية (

                                                 

تٖٖٙصت-باهؿتيلدنفتت-تٔ
تٓٛٙصت-باهؿتيلدنفتت-تٕ
تٗٙٗغنا تيلن اهن تصت-تٖ
تٜٕٕتقيق تيأل  قهدتاهلاهـتيلايد تيلان ظرتصت-تٗ
تٖٛٙيلاهـتيلايد تافتيلايدتولىتيلظيبرتل  ندتيلقزب ن تصت-ت٘
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  ) وليس بيف قياـ قائـ آؿ   وكيف ؽت   يوتيل ػ ـ قهؿتيلاهـتيلصهدتببذلؾ
 .(ٔ)لنفس الزكية إال خمس أشرة ليمة (قت  ا

 تق ػػػاتألهػػػ ت هػػػدتهللات   يػػػوتيل ػػػ ـ تا ػػػىتفػػػرجت ػػػفتنتاػػػدتهػػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت....تقػػػهؿو
 -إلػػك أف قػػاؿ  –إذا اختمػػ  ولػػد العبػػاس ووتػػك سػػمطانهـ ) ػػي   ـت تقػػهؿت ت

ذلؾ بعض موالي  فيػأتي الثسػني فيخبػرل ويستأذف هللا في ظهورل فيطمع أمك 
الخبػػر فيبتػػدر الثسػػني إلػػك الخػػروج فيثػػب أميػػ  أتػػ  مكػػة فيمتمونػػ  ويبعثػػوف 
برأس  إلك الشامي فيظهر أند ذلؾ صاثب تذا األمر فيبايع  الناس ويتبعون  

 .(ٕ)ويبعث الشامي أند ذلؾ ويشَا إلك المدينة .... الل ( 
  ) قت  نفس ثراـ في يـو ثراـ فػي ننوتقهؿت فتنانرتيلاهاننفت   يوتيل  ـ بت

هـ ممؾ بعدل بمد ثراـ أف قـو مف قريش والذي خمق الثبة وكرئ النسمة ما ل
 .(ٖ)غير خمسة أشر ليمة (

، ) خمػػس أبلمػػات قبػػ  قيػػاـ المػػائـ   ػػفتنهػػ ت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تيقػػبؿت
ت.(ٗ)الصيثة والسفياني والخس  وقت  النفس الزكية واليماني (

) النفس الزكية غػبلـ مػف    فت ميهفتيهفتوهريىيـتيلتر ر تننوت ا تناههتيقبؿت
، فػإذا قتمػول لػـ يبػق لهػـ  بف الثسف يمت  ببل وـر وال ذنػب، أسم   آؿ  

                                                 

تنمستيلاصدرت-تٔ
تٕٕٗصتٛيل هف تجت-تٕ
تٖٕٗصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٖ
تٚصتٛيل هف تجت-تٗ
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، فعنػد ذلػؾ يبعػث هللا قػائـ آؿ   ... ي السماء أاذر وال فػي األرض ناصػرف
ت .(ٔ)الل (

ت.يهتل و صهربييهاتنور تن رمنهت نومهف تولىترت
 

 النفس الزكية تاريخياَ 
ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفت هػػدتهللاتهػػفتيلت ػػفتهػػفتيلت ػػفتهػػفت  ػػ تهػػفتنهػػ تطهلػػكت   يػػوتيل ػػ ـ ت
بيبنىتناهت هدتهللالتبناوتىنػدتهنػاتنهػ ت هنػدةتهػفت هػدتهللاتهػفتزا ػ تهػفتيأل ػبدت
هفتيلاط كتهفتن دتهفت هدتيل ز تهفتقصػ تبيقػهؿتلػوت تصػر حتقػر شتألنػوتلػـت

تدتف تواي تواهئوتبنايه وتبودي وت.تيقـت نوتنـتبل
بلدتف تيلادنن تيلانبرةتب هشتتيه وتنيهي تيلدبل تيألابي تببديي تيلدبلػ تيل اه ػي ت
ببػػهفتاػػفتنفمػػطتنىػػطتهن ػػوتبي هػػرتنىػػطتزاهنػػوتفػػ ت  اػػوتاب ػػهكتهللاتبتمظػػوتلػػوت
بفقيوتفػ تيلػدنفتب ػوه  وتبوػبدهتبا  ػوتت ػىتلػـتي ػؾتيتػدتينػوتيلايػد تب ػهعت

 هاػػ تباهي ػػوتروػػهؿتاػػفتهنػػ تىه ػػـتواي ػػهتاػػفتمؿتنهػػ تطهلػػكتبمؿتذلػػؾتلػػوتفػػ تيل
يل اهستب هنرتهن تىه ـتلتمـتظيرتافتيلاهـتو مرتهػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيلصػهدؽتقػبؿتفػ ت

تينوت تيا ؾتبيفتيلا ؾتيببفتف تهن تيل اهست.ت
بورواتد هةتهن تىه ـتولىتيلنػبيت ت نػدتاق ػطتيلو يمػ تيألاػب تيلبلنػدتهػفتنز ػدت

بيفتفبػػهفتنبؿتاػػهتيظيربنػػوتفمػػطت  ػػ تهػػفتنهػػ تطهلػػكتبيوػػ  ؼتب اػػ تهنػػ تاػػرت
   يػػوتيل ػػ ـ تببلػػدهتباػػهتلتقيػػـتاػػفتيلق ػػطتبيلوػػبؼتبيل  ػػر دتفػػإذيتي ػػ  كتليػػـت
يألارتيد ػىتبػطتفر ػقتاػنيـتيلبصػي تلاػفتنػد بتوليػولتف اػهتظيػراتيلػد بةتلهنػ ت

                                                 

تٓٛصتٕن يهفتيل ي  تجت-تٔ
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هػػػريىيـتلاػػػهتفػػػ ت يل اػػػهستبا  ػػػبيتتػػػرصتيل ػػػمهحتبيلانصػػػبرت  ػػػىتيلظمػػػرتاػػػملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبي 
افتيلهي  تلملسو هلآو هيلع هللا ىلصتب بير ػهتف ػـتنػزي تننػ ق فتفػ تي  ػ  هرتبيلط ػكتنز وياػهتن نهقيـت

تافتنهتي تولىتنور تت ىتظيريتفق  ت.

 ما ذكر في تسميت  بالمهدي
وفتفهطاػ تهنػاتيلت ػنفتبهنػات قهػػطتن ػه تهننيػهتبنىػطتهن يػػهتت ػىتقػهؿتليػهتهنبىػػهت

هتل ربػػاتاػػهتو ػػننهتنفتن ػػا تهنػػ تيلقهه ػػ لتفقهلػػا ت توفتلػػ تط اػػ تلػػبتظمػػراتهيػػ
 ربفتف اهتبهناتيل ن ػ تيل ػ تبلػدتفنيػهتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػفت هػدتهللاتقهلػا تيػهتهنػ تونػ تيط ػكت
ناريتبظمراتاوتف  اتا هئدةتا دتيلنػبـتون ػه تهللات  ػهلىتفيػ تيل ػ تنبق ػاتذبػرهت

ت ت.ت
بلػػدتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتببػػنفتب ميػػوتوػػػهؿتي ػػبدتبينئػػ تيلهيمػػ ت ظياػػػهتفبػػهفتيقػػهؿتلػػوتيلايػػػد ت

تىبتيلايد لتبقدتقهؿتفيوتيل ه رتيلوين ت ببهفتيقهؿتلوتصر حتقر شتبت
ت

توفتيلذ تنرب تيلربيةتلهنفتتتتتتتتتتتتوذيتاهتيهفت هدتهللات وػػػرديت
تلوتوه ـتلـتي طػوتهللاتغنرهتتتتتتتتتتبفيوت  اهاتافتيلهرتبيليػد ت
تونهتلنروبيتنفتيبػبفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتتتتتتتتتتتواهاهتاوتيتيهتيل  ػػهكتيلانزؿت

تف هدهتتتتتتتتتتتبيتيهتن يـتاهئستبا ػػػػبؿتاوتيص حتيل  ـتا د
ت

بلاػػهتبلػػدتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفت هػػدتهللات ػػرتاػػوتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتببػػهنبيتنػػرببفت ػػفتيلنهػػ ت صػػ ىتهللات
  يوتبملوتب  ـت   ياه توفتي ـتيلايد تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت هدتهللاتف ا بهتب ربتاوتببق ات
ؾت  يػػوتيلاتاػػ تبو  ػػبيتن ذي ربنػػوتفػػ تيلاوػػػهلستب اه ػػراتاػػوتيل ػػي  .تبفػػ تذلػػػ

تيقبؿتيل ه رت 
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 ليهنكـ المولود آؿ               
 إماـ تدَّ تادي الطريمة مهتدي                  

 يسـو أمك الذؿ مف بعد أزتا       
 وآؿ بني العاص الطريد المشرد                 

 فيمتمهـ قتبل ذريعا وتذل             
 بشارة ودي  أمي واثمد                   

 أنبأنا أف ذلؾ كائف              تما
 برغـ أنوؼ مف أداة وثسد                      

 أمي  صبرا طاؿ ما اطرت لكـ        
 بنو تاشـ آؿ النبي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 
بػػػهفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػػفت هػػػدتهللاتيقػػػبؿ تونػػػ تبنػػػاتألط ػػػكتيل  ػػػـتفػػػ تدبرتيألنصػػػهرتت ػػػىت

هفتفيقبؿ توفت ندؾتقدتورجتولىتيلص ةتاهتأل ب دت  ا تيتدىـتفنبقظن تيلن 
تيت هن تو ت هده.ت

 فت انرتهفتيلممطتيلوم ا تقهؿ ت ترنناتناهتو مرتيلانصبرتنباػهتبقػدتوػرجت
ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت هدتهللاتهفتيلت فتافتديرتيهنوتبلوتفرستبيقفت  ىتيلاػهكتاػ ت هػدتلػوت

بػػكتمػػـتي ػػبدتبنهػػبتو مػػرتنن ظػػرهتبلاػػهتوػػرجتبمػػكتناػػهتو مػػرتفهوػػذتهرديئػػوتت ػػىترت
ت ب تميهاوت  ىتيل رجتبامىتملسو هلآو هيلع هللا ىلص.

فق ا تببنػاتتننئػذتي رفػوتب تي ػرؼتملسو هلآو هيلع هللا ىلصيلتاػفتىػذيتيلػذ تن ظا ػوتىػذيتيل ظػهـت
تت ىتنوذاتهربهاوتب ب ات  يوتميهاوت 
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قػػهؿ تنبتاػػهت  رفػػوتق ػػا ت .تقػػهؿ تىػػذيتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفت هػػدتهللاتهػػفتيلت ػػفتهػػفتيلت ػػفت
ت.ت ٔ ايدننهتنىطتيلهنا 

هفتاب ىتقهؿ تتدمن تنه  توفتواه ػ تاػفت  اػه تنىػطت فتيتادتهفت هدتهللاتت
تيلادنن تن بيت   تهفتيلت فتفذبربيتلوتىذيتيألارتفقهؿ ت

 تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػػفت هػػػدتهللاتنبلػػػىتهيػػػذيتانػػػ تفػػػذبرتتػػػدنمهتطػػػبي تقػػػهؿ تمػػػـتنبقمنػػػ ت  ػػػىت
نتوػػهرتيلز ػػاتفقػػهؿ تىػػهتىنػػهت ق ػػطتيلػػنمستيلزبيػػ لتقػػهؿتفرنننػػههتفػػ تذلػػؾتيلابمػػ ت

ت.ت ٕ ب  يلذ تن هرتوليوتاق 
تفقهؿتل  ت ت فتا  ـتهفتا هرتقهؿ تبناتا تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت هدتهللات ندتغنهئـتو ـر

ت . ٖ  تىهتىنهت ق طتيلنمستيلزبي تقهؿ تفق طتىنهؾ 
 ػػػفتيلاػػػديئن ت ػػػفت ػػػتيـتهػػػفتتمػػػصتقػػػهؿ ت توفتنمػػػريتاػػػفتهنػػػ تىه ػػػـتيو ا ػػػبيت

بصػهلحتاه هبي تافتطر قتاب تفنيـتوهريىيـتيلاهـتيل اه  تبيل ػمهحتبيلانصػبرت
هػريىيـتبملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػفت هػدتهللاتهػفت اػرتهػفت هفت   تب هػدتهللاتهػفتيلت ػفتبيهنػههتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبي 
تيلذنفت ا دتن ػنفتيلنػهستولػنيـتفقػدت  ماهفتفقهؿتليـتصهلحتهفت    ت تونبـتيلقـب
وا بػػػـتهللاتفػػػ تىػػػذيتيلابمػػػ تفػػػهو ا بيت  ػػػىتهي ػػػ تنتػػػدبـتف مرقػػػبيتفػػػ تيدفػػػهؽت

ب نصػػػػربـلتفقػػػػهؿتنهػػػػبتو مػػػػرت يلانصػػػػبر تبيد ػػػػبيتهللاتل ػػػػطتهللاتنفتيمػػػػ حت  ػػػػيبـت
يل اه ػػ  تأل ت ػػ  ت وػػد بفتننم ػػبـتبهللاتلقػػدت  اػػ ـتاػػهتيلنػػهستولػػىتيتػػدتنانػػطت
ن نهقهتب تن رعتووها تاػنيـتولػىتىػذيتيلم ػىتي نػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػفت هػدتهللالتقػهلبيتقػدتبهللات
هحتصدقاتبننهتلن  ـتىذيتفاهي بيتواي هتملسو هلآو هيلع هللا ىلصيتباهي وتوهريىيـتيلاهـتيل اه ػ تبيل ػم

                                                 

تٔٙٔاقه طتيلطهلهننفتصت-تٔ
تٚٙٔاقه طتيلطهلهننفتصت-تٕ
تٛٙٔاقه طتيلطهلهننفتصت-تٖ
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بيلانصبرتب هئرتافتتمرتفذلؾتيلذ تنغر تيلقبـتلملسو هلآو هيلع هللا ىلصتاهلهي  تيل  تبهنػاتفػ ت
ن نػػهقيـ.تف اػػهتي ػػ  ـتنهػػبتو مػػرتيلانصػػبرتيلو فػػ تق ػػطتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت يلػػنمستيلزبيػػ  تفػػ ت

ت.ت ٔ يلادنن تا دتنفتن  فتنفتو ف تهن تيل اهستاهط  تب تنوبزتطه  يـت 
 ت ػن تواػستبنرب ػنفتباهئػ تب  يػوتورجتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت هدتهللاتل ن  نفتاقن هتاػفتواػهد

ق ن بةتصمري تب اها تقدت دتهيهتتقبيوتا ب تهت يمهتبىبتيقبؿتألصػتهاوت ت ت
 ق  ػػػبيت ت ق  ػػػبيتب   ػػػقتبيلػػػ تيلادننػػػ ت ر ػػػهح تفػػػ تا ػػػربوتفػػػ تديرتاػػػربيفتبناػػػرت
اهلدرو تفيدااتفص دبيتوليوتبينزلبهتبتا ػبيتا ػوتنوػههتيل اػهستهػفت ماػهفتبيهػفت

تديرتاربيفت.تتا  ـتهفت قا تف 
دوػػطتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيلا ػػودتقهػػطتيلموػػرتفوطػػكتيلنػػهستمػػـتتمػػر وتيلصػػ ةتفنػػزؿتفصػػ ىت

تباهي وتيلنهستطب هتو تننهست تنر طتولنيـت ت.ت
لاهتظيػرتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػفت هػدتهللاتد ػهتنهػبتو مػرتيلانصػبرت ي ػىتهػفتاب ػىتيل اه ػ ت

تفقهؿتلوت ت
دننػػ تبا ػػوت تقػػدتظيػػرتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتف ػػرتوليػػوتف ػػهرت ي ػػىتهػػفتاب ػػىتيل اه ػػ تولػػىتيلا

نرب ػػ تم ؼتبب ػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتا ػػنرهتفونػػدؽت  ػػىتيلادننػػ تونػػدؽتر ػػبؿتهللات صػػ ىتهللات
ت  يوتبملوتب  ـت   ياه تبوندؽت  ىتنفبيهتيل بؾت ت.ت

قهؿتيلاديئن ت تبيقهطت ي ىتهفتاب ىتولػىتيلادننػ تفبػهفتنبؿتاػفتلقػنيـتوهػريىيـت
 ؾت ي ػىتاطػفتهفتو مرتيلزبنر ت  ىتهنيػ تبنقػـتف مػرتفر ػوتف ػققتبق ػطتلتب ػ

فػػريةتت ػػىتظيػػرت  ػػىتيلوػػرؼتفنػػزؿتقصػػرت ػػ ياهفتهػػفت هػػدتيلا ػػؾتصػػهيت تيمنػػهت
  رتلن  تافت يرترامهفت ن تواػستبنرب ػنفتباهئػ تف ػهو يـت ي ػىتاهلق ػهؿت

                                                 

تٛٙٔصتٓٔاب ب  تيلاصطمىتبيل  رةتجت-تٔ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم016

 

 

 

تي منػػنفتل نصػػفتاػػفت ػػيرترامػػهفتو تاهلونػػطتقػػدت ف ػػـتي ػػ رتنىػػطتيلادننػػ تنػػـب
 ػ تيتػدتقػبيدهتبىػبتنتهطاتاوتتػنفتن ػمربيتفػ ارت ي ػىتهػفتاب ػىتيلقهئػدتيل اه

ت  ػػىتيلادننػػ تفقه ػػطتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ذبتيلػػنمستيلزبيػػ  تىػػبت  ي ػػىتهػػفتز ػػدتاهلق ػػهؿتبيليوػػـب
تبنصتهاوتق ه ت دنديت.

ببهفتوزي تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتتاندتهػفتقتطاػ تيتػدتقػبيدت ي ػىتهػفتاب ػىتيل اه ػ تببػهفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت
هفت هدتهللاتهفتيلت ػفتطػبي تبمػواهتببػهفتنمنػه تق هلػوتنػرفستوصػاوتقهػطتنفت

ؿتقها ػػوتف ػػا ت اهلػػدفهستنبتيلرفػػهس تفق  ػػبيتولػػىتيلظيػػرتبراػػهىـتنىػػطتيق  ػػوتلطػػبت
وري ػهفتاهلن ػهكتبن مػػربيتفػنيـتيلوػػريحتب مرقػبيت ػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتفػػ  ىتديرتاػربيفتفصػػ ىت
يلظيرتفنيهتبيغ  طتب تنقتفقهؿت هدتهللاتهفتو مرتهفتيلا برتهفتاورا ت تينوت

 تلق  ػػػبيتنىػػػطت تطهقػػػ تلػػػؾتفػػػهلتقتاابػػػ تقػػػهؿت تلػػػبتوروػػػاتاػػػفتيلادننػػػ تبفقػػػدبن
تيلادنن تبق طتنىطتيلترةتبنناتان تف تتطتيهتناهتو مرتفهذىكتتنثت ئا.ت

قهؿت ي ىتهفتاب ىتلتاندتهفتقتطا ت ندتيل صر تنريؾتقدتناط اتيلق هؿتف ت
ناػػرتىػػذيتيلروػػطتفػػبل تتربػػوتتاػػزةتهػػفتاهلػػؾتقػػهؿ تبهللاتلػػبتراػػاتننػػاتذلػػؾتاػػهت

فػػ تيلق ػػهؿتبىػػـتنبيويػػبفت رب ػػؾتتػػنفتق  ػػاتيلروػػهؿتببوػػداتر ػػحتيلمػػ حتمػػـتوػػدت
اقهباػػ ت ػػدندةتاػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبنصػػتهاوترغػػـتق ػػ تيل ػػدةتبيل ػػددتت ػػىتهػػديتنصػػتهكتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت
ن  هقطبفتيلبيتػدت  ػبيتيدوػرتبملسو هلآو هيلع هللا ىلصتا يػـتيقه ػطتق ػهؿت ػدندتب ػدنرتيلا ربػ تت ػىت
ي  بت بىـتبمركتروطتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتا نفتدبفت تا توذنوتيليانىتب هؿتيلدـتبنويدهت

ه يوتب  ػهدبيت  يػوتبصػهحتتانػدتهػفتقتطاػ ت ت ق  ػبهتيلق هؿتبن يههتذلؾتفهرؾتلرب
تفبمبيت نوتت ىتوه تتاندتفهت زترن و.تل فتهللاتتانديتبغمكت  يو.ت

با دتاق طتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت هدتهللات يلدفهس تنقطتو دهتبرن وتولػىتنهػبتو مػرتيلانصػبرت
 لػػ  تبا ػػدتاقهئػػوت ػػدةتنيػػهـتيلقػػ تو ػػدهتفػػ تنيػػرتدو ػػ تبنوػػذهتوػػهر تيلاػػه تت ػػىت
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 ػػػريؽتتنػػػثتادننػػػ تيل اػػػهرةتبدفػػػفتىنػػػهؾترمػػػبيفتهللات  يػػػوتبظيػػػراتلػػػوتونػػػبكتيل
تبرياهات دندةتبل ن تهللات  ىتن دي تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت.

ت
ت*تتتت*تتتت*

ا دتي  ػ  ريضتيل ػهر و تاػفتوػ ؿتيلاصػهدرتل وصػي تىػذيتيل ػيندتيلاطػطتتتت
بؿتذياتيلن كتيلرفي تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت هدتهللات يلدفهس تنقبؿتوناػهتذبػرتاػفتيل ػهيهاتتػ

ىذيتيل يندتاػفتينػوتيد ػىتيلاػهـتيلايػد تفيػ تغنػرتصػتيت تفيػبتلػـتنػّدعتذلػؾت
ناػػهتقػػهلبيتفيػػوتيلايػػد تن تينػػوتيلػػذ تنيػػد تيلنػػهستولػػىتنتقيػػ تمؿتيلهنػػات   ػػنيـت بي 

تيل  ـ تىذيتنب ت.ت
بمهنيهتوفتبز رتيلاهـتيلايد تيلذ تند بتيلنهستولىتيلاهـتبي ػاقوتفػ تيلظيػبرت

فتذر ػػ تيلػػدفهستملسو هلآو هيلع هللا ىلصتذبتيلػػنمستيلزبيػػ تلػػذلؾتي   ػػكتىػػبتت ػػن تيلن ػػكتبيبػػبفتاػػ
تصم تيلايد تلبوبدتنطم تيلايد تيلت ن تف تص اوت.

ببذلؾتيببفتيلنمستيلزبي تيلذ تيق طتف تظيرتيل بف تافتص اوتببػذلؾتي   ػكت
صم تيلنمستيلزبي تاهلمهف تولىتصم تيلايد تبيلتادتهللتيلذ ت ػرفنهتاػملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبمؿت

ت.تتتتتتتباغضتن ديئيـتبو  نهتافتننصهرىـتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبااته يـتبابي  يـ
 

 النفس الزكية في المرآف
 ( سورة الكه   ٔ
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  } قػهؿت  ػهلىفػ ت ػبرةتيل يػفتيلزبي تف تيلقرمفتارةتبيتدةتفققتبردتلمبتيلنمست
للَمػْد ِوْئػَت َفانَطَمَما َثتلك ِإَذا َلِمَيا ُغبَلمَا َفَمَتَمُ  َقاَؿ َأَقَتْمَت َنْفسػَا َزِكيلػَة ِبَغْيػِر َنْفػسق 

 .(ٔ)َشْيئَا ِنْكرَا {
ت بقدتبردتف ت م نرىه

) قيػػ  فتػػ  أنمػػ  وقيػػ  يػػرب برأسػػ  الثػػائ  وقيػػ  أيػػوع  فذبثػػ  والفػػاء  
لمداللة أمك أنهما لما لميال قتمػ  مػف غيػر تػروق واستكشػاؼ ثػاؿ ولػذلؾ قػاؿ  

 .(ٕ)أقتمت نفسَا زكية بغير نفس أي طاترة مف الذنوب (
يليقمػػػػهفت ػػػػفتيل  ػػػػبر ت....ت ػػػػفتو مػػػػرتهػػػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت   يػػػػوتتلطتيل ػػػػريئ بفػػػػ ت  ػػػػ

  ) قاؿ ل  الخير إف العموؿ ال تثكـ أمك أمر هللا تعالك ذكرل ب  يل  ـ تقػهؿ
ت.(ٖ)أمر هللا يثكـ أميها فسّمـ لما ترَّ مني واصبر أمي  (

) .... وخروػػا أمػػك   نهػػ ت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿتب ػػفت هػػدتيلػػرتافت ػػف
  ماف أمي  قميص ثريري أخير في أذنيا غبلـ يمعب مع غمساث  البثر فإذ

 .(ٗ)درتاف فتورك  العالـ فذبث  قاؿ ل  موسك ...... (

)  تت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿت ػػا نههتيقػػبؿب ػػفتي ػػتقتيهػػفت اػػهرت ػػفتنهػػ ت هػػدتهللا
بينما العالـ يمشي مع موسك إذ تـ بغبلـ يمعب قػاؿ فػوكزل العػالـ فمتمػ  فمػاؿ 

                                                 

ت ت.ٗٚيل يفت ت-ٔ
تٓٔلتاهكتتٖٕٛلتصتٖٔاتهرتيألنبيرتلتجتت-تٕ
تٓٙصتٔ  طتيل ريئ تجت-تٖ
تٖٛٓصتٖٔاتهرتيألنبيرتجت-تٗ
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سبلـ( ....... قاؿ فادخ  العالـ يدل فاقتمع كتف  فػإذا أميػ  ل  موسك )أمي  ال
 . (ٔ)مكتوب كافر مطبوع (

 

 تأوي  أفعاؿ الخير مع موسك )أميهما السبلـ(
وفت ػػػبرةتيل يػػػفتليػػػهت  قػػػ تبميقػػػ تاهلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبا  اػػػهات
اػػ تظيػػبرهلت ت ػػياهتيفتيلومػػرت   يػػوتيل ػػ ـ تىػػبتبز ػػرتيلاػػهـتفػػ ت صػػرتيلغن

تيل هر تب هنستهللاتاوتبت  وت.
تبنهدنتا بفتهللات  هلىت  ب طتنف هؿتيلومرتا تاب ىت   نياهتيل  ـ ت 

ِفيَنِة َخَرَقَها َقاَؿ َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَؽ َأْتَمَها َلَمْد ِوْئَت  } َفانَطَمَما َثتلك ِإَذا َرِكَبا ِفي السل
 . (ٕ)َشْيئَا ِإْمرَا {

 رييػ تيليػد  تن تد ػبةتيلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ لتفقػدتوفتىذهتيل منن تىػ ت
  ) إف مثػ  أتػ  بيتػي فػيكـ  قػهؿ بردت فتنهػ تذرت ػفتر ػبؿتهللات ست  ػ ياه 

ت. ٖ كسفينة نوح مف ركبها نوا ومف تخم  أنها غرؽ وتوَّ (
ؾ الواريػة فػي   ) المهػـ صػ ِّ أمػك   وآلػ  الفمػبقدتبردتف تيلص ةتيل  اهني 

الموج الغامرة يأمف مف ركبها ويغرؽ مف تركها ، المتمدـ لهـ مارؽ والمتأخر 
 أنهـ زاتق والبلـز لهـ الثق (.

                                                 

تٖٛلتصتٕ م نرتيلقا تلتجت-تٔ
ت ت.ٔٚيل يفت ت-ٕ
تٓٚٔصتٗٔيلتديئقتيلنهظرةتجت-تٖ
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فتىػػذهتيل ػػمنن تىػػـتفػػإفتيألئاػػ ت   ػػنيـتيل ػػ ـ ت يل ػػمفتيل ػػ تاػػفتربهيػػهتنوػػهلتبي 
 يلد بة تف تهديي تربػبكتا ػضتيلنػهستفنيػهتبيل تػهقيـتهيػهت وػركتب  ػهكتبذلػؾت

و ػػهرةتولػػىتنفتد ػػبةتيلاػػهـتفػػ تهػػدين يهت ػػ يـتب ػػرفضتبي ػػهرتولنيػػهتاهل ػػذكتفيػػوت
ل ػػريؽتبيل ػػ ت  ػػفتيل ػػدي تلإلاػػهـتيفػػ تتيلتبباػػهاتيلظهلاػػ بذلػػؾت زيانػػهظتاػػ تبوػػبدت

تيلايد تبد ب وتيلااهرب تب  ندتاهلدي  تبافت ا وتافتيلنهس.
ي نهيهتتبل فتيلابلىت اتهنوتب  هلىتبألوطتتمبتيلقمي تبتمبتيلد بةتيتدثتاه

فػػ تنظػػرتيلويػػهاتيألوػػر تل ػػ ت  ػػبفتفػػ تنظػػرىـتد ػػبةتاهط ػػ تغنػػرتصػػتيت لت
تفيغمبفتيلنظرت نيهتب فتن اه يه.

ب هدتنفتيتدثتيل اتػيصتبي هػ   تيلػذ تيصػنكتننصػهرتيلاػهـت   يػوتيل ػ ـ ت
باػػهتصػػرتاتهػػذلؾتيلربييػػهات ػػفتيألئاػػ ت   ػػنيـتيل ػػ ـ لتتنػػثتوفتىػػذهتيلم نػػ ت

بةتفي ػببفتفنيػػهتن نوػ تلاػػهت ػبؼتيتػػدثتفي نهػبيتىػػذيت ػبؼت مػػهوئتننصػهرتيلػػد 
يلم ػػطتبي  رمػػبفت  يػػوتفػػ تي  قػػهدىـتنفتذلػػؾتيلم ػػطتنػػهد تولػػىت ظ نػػطتيلنػػهست
ب ػػدـتىػػدين يـتن تغػػرقيـتبىػػبتا نػػىتقبلػػوتهتل غػػرؽتنى يػػهت{تب ػػبؼتيقبلػػبفتوفت

 تا ػػوتيابػػفتقهبلػػوتبط اػػوتُاػػّرتيلاػػذيؽتب تيابػػفت ىػػذيتيألاػػرت ػػدندتبصػػ كتب 
ت.تن تص اهظتاريظتت} لمد وئت شيئَا إمرا { تاوتبىبتا نىتقبلوبيل   يـت

لػوتلتاػهتوػه تفػ ت م ػنرتقبتن تى تد بةتيلاهـت   يوتيل ػ ـ بااهتنهبدتنفتيل من
ػػَة  ت  ػػهلى ـْ َأِئمل } َوُنِريػػُد َأف نلُمػػفل َأَمػػك اللػػِذيَف اْسُتْيػػِعُفوا ِفػػي اأْلَْرِض َوَنْوَعَمُهػػ

ـُ اْلَواِرِثي تت. (ٔ)َف {َوَنْوَعَمُه

                                                 

ت ت.٘يلقصصت ت-ٔ
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هكتلتبىػػـتنصػػتفػػ تموػػرتيلزاػػهفتىػػـتيلايػػد تبنصػػتهاوتنػػثتنفتيلا  مػػ منفت
ػػِفيَنُة َفَكاَنػػْت ِلَمَسػػاِكيَف َيْعَمُمػػوَف ِفػػي  تيل ػػمنن تبىػػبت  ب ػػطتقبلػػوت  ػػهلى ػػا السل }َأمل

 { اْلَبْثِر َفَأَردِت َأْف َأِأيَبَها َوَكاَف َوَراءُتـ ملِمؾِّ َيْأُخُذ ُك ل َسِفيَنةق َغْصباَ 
ـْ َأُقْ  ِإنلَؾ َلف َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبرَا {بقبلوت  هلىت ت  .}َقاَؿ َأَل

فإفتنصتهكتيلاهـتافتصػمه يـتنفتن ت ػبيتاهلصػهرتفػ تي هػ   ياتبيل اتػيصت
يصػػػ بيتولػػػىت ػػػهت تيلمػػػيضتيلليػػػ تتنػػػثتيلظيػػػبرتيلاقػػػدستلإلاػػػهـت   يػػػوت ت ػػػى

تيل  ـ ت.
بَلمَا َفَمَتَمُ  َقاَؿ َأَقَتْمَت َنْفسَا َزِكيلَة ِبَغْيِر َنْفػسق للَمػْد ِوْئػَت }َفانَطَمَما َثتلك ِإَذا َلِمَيا غُ 

بىػذهتيديػ تىػ تاتػطتاتمنػهتفػ تيألصػطتبىػ ت  اػ تاػفت  اػهاتت{تَشػْيئَا ِنْكػراَ 
ت.ت  ـ تبيل  تى تق طتيلنمستيلزبي ظيبرتيلاهـت   يوتيل

)  تنرتيلاػهاننفت   يػوتيل ػ ـ  فتناتبيلنمستيلزبي تيمنهفتباهتبردتف تيلربييها
 .(ٔ)(والمذبوح بيف الركف والمماـ وقت  النفس الزكية بظهر الكوفة في سبعيف

يلػػػنمستيلزبيػػػ تيل ػػػ ت ق ػػػطتاظيػػػرتيل بفػػػ تا ػػػا نفتاػػػفتيلصػػػهلتنفتل ػػػندتت ػػػن ت
فتيل ػػػهكتفػػػ تق ػػػطتىػػػذيتيل ػػػندتيلت ػػػن تىػػػبت يلن ػػػكلتبىػػػ تلتػػػدتيدفتلػػػـت ق ػػػطتبي 

   يوتيل  ـ تفإفتىذيتيل ندت بؼتَنْنظـتيلايد تتيلاهـهد بةتو  نوتب صديقوت
ولىت  ؾتيلد بةتبي  فتذلؾتااهتن  هكتف تق  وتافتِقهطتا ضتيلويهاتيلته ا ت

تيلظهلا تيلا هدي تألنصهرتيلايد ت   يوتيل  ـ ت.
لتبىنػػهتنػػىتيلػػنمستيلزبيػػ بناػػهتا نػػىتيلزبيػػ تفينػػهت ػػدةتا ػػهفلتبقػػدتن ػػرنهتولػػىتا 

تا نىت يلزبهة تف تقمي تيل ندتيلت ن ت.ن   ت  ىتاتهبل تا رف ت

                                                 

ت.تٕٚٔلتصتٕ٘اتهرتيألنبيرتلتجت-ٔ
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ف اػػهتا نهىػػهتيلػػنمستيلا   ػػيدةتفػػ ت ػػهنطتيلتػػقتبيل ػػيهدةتباػػهتبردتفػػ تيألواػػهرت
زبهةتلألنمستنبتونيهتزبي تألفتوربجتصهتهيهتيببفتا ارتيلاهـتيلايػد ت   يػوت
ظيػػػهرهلت  اػػػهظتنفتن نوػػػ ت ا ػػػوت ػػػبؼت  ػػػبفت يل ػػػ ـ تنبتبز ػػػرهتل ػػػ فتيلتػػػقتبي 

تهلػػ تبىػػبتهإقدياػػوت  ػػىت نمنػػذتناػػرتيلاػػهـتب مػػتن وتهنم ػػوتيبػػبفتيل ػػيهدةت تا
تصهتكتنمستزبي ت.

نبتنفتيلاػػريدتاػػفتيلزبيػػ تيل ػػ ت تذنػػكتليػػهتنبتيل هئاػػ تيل ػػ تلػػـتنهػػقتليػػهتذنػػكتا ػػدت
يل باػػ تفػػإفتىػػذيتيل ػػندت ػػبؼتن ػػ ورت ػػفتيل صػػدنقتهػػد بةتيلاػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ ت

هػبؿتيلػد بةتبتصػبؿتيلنػدـتبيل باػ تانػوتب  رددتاػريريظتت ػىتنبفقػوتهللات  ػهلىتولػىتق
ت  ىت  ورهلتبا دىهتنورجتلي  فت  نندهتل نهستفيق طتب تذنكت  يوت.

} َوَنْفػػسق َوَمػػا نبتنفتيلزبيػػ تيلطػػهىرةتبيلزبيػػ تنيمػػهظتىػػ ت يلا قيػػ  تقػػهؿت  ػػهلى تت
 .(ٔ)َسولاَتا * َفَأْلَهَمَها ُفُووَرَتا َوَتْمَواَتا {

وفتيلنػهست ت ػر تننػوتف ػطتف ػ ظتتد وئػت شػيئَا نكػرَا {} لمبناهتيلذ تننبرتنارىػهت
ي  تقتألو وتيلق طتفيبتوناهتند بتلنصرةتيلاهـت   يوتيل  ـ تبىذيتيلق طت نئهظت
انبػػريظتفيػػبتلػػـتيق ػػطتنتػػديظتبػػ تُيق ػػطتنبتنفتىنػػهؾتاػػفتننبػػرتوربوػػوتنصػػ ظلتبىػػبت

تي  ـتنفتن نو تذلؾتيلوربجتيلق طت.
   نياػػهتيل ػػ ـ تفميػػوتد لػػ ت  ػػىتنفتيلاػػهـتناػػهت  ب ػػطتوػػبيكتيلومػػرتلاب ػػىت

يلايد ت   يوتيل  ـ تببز رهتىاهتنهب تصهتكتيلنمستيلزبي تتنثتيببفتبيواهظت
ـُ َفَكاَف َأَبَواُل ُمْؤِمَنْيِف َفَخِشيَنا َأف ت   يوتطه  ياهتاهلب ي لتقهؿت  هلى }َوَأملا اْلُغبَل

 .ُيْرِتَمُهَما ُطْغَيانَا َوُكْفرَا {

                                                 

ت ت.ٜت-ٚيل است ت-ٔ
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ا موتف تىذهتيلايا تفإفتذلؾترتا تلػوتبػ ت تيم ػطتفػ تي ا تهنػهاتبيقػ تبناهت
ت.رهتف تيلا  قهطتلبتقدرتباق تتيهظتف تيل اتيصتبتن  هكتهإرىهؽتيلاهـتببز 

ْنػػُ  َزَكػػاَة َوَأْقػػَرَب ُرْثمػػَا {بقبلػػوت  ػػهلىت ت ت،(ٔ)} َفَأَرْدَنػػا َأف ُيْبػػِدَلُهَما َرِكُهَمػػا َخْيػػرَا مِّ
يل  اػػػهاتيلت ايػػػ تيلديلػػػ ت  ػػػىتقػػػركتيلقيػػػهـتيلاقػػػدستلإلاػػػهـتو ػػػهرةتولػػػىتوتػػػد ت

يلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبىػػ تق ػػطتيلػػنمستيلزبيػػ تهػػنفتيلػػربفتبيلاقػػهـتبىػػذهتىػػ ت ت
يلػػػنمستيلزبيػػػ تيلمهنيػػػ ت تيل ػػػ توػػػه تذبرىػػػهتفػػػ تيألواػػػهرتيلػػػبيردةت ػػػفتنىػػػطتهنػػػات

ت. نيـتيل  ـ تبيببفتق  يهتف تاب يل صا ت  
بػػهةت{توفتىػػذهتيلػػنمستنه ػػ ت اػػرتصػػهتهيهتباػػهتوػػه تفػػ تبناػػهتببنػػوتهتونػػريظتانػػوتزت

يلربييهات    ت  رت ن  تفيبتليست  يوتذنكتفقدتدوػطتل ػبهتفػ تيل ػن تيألبلػىت
ت نفت.  ل 

بقبلػػػوتهتنقػػػركترتاػػػهظت{تبذلػػػؾتاهلن ػػػا تلإلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تتنػػػثتنفت
 تصػػهتكتيلػػنمستيلزبيػػ تيألبلػػىتبيلػػذ تيق ػػطتفػػ تظيػػرتيل بفػػ تىػػبت  ػػندتت ػػن 

ت. ق طتف تاب تفصهتهيهت  ندتت نن  بناهتيلمهني تبيل  ت
لػـز األرض وال إ)  تقبلػوفقدتبردت فتنه تو مرت   يوتيل  ـ تف تربيي تطب   ت

اسػػم  اسػػـ نبػػي مػػا أشػػك  أمػػيكـ فػػبل يشػػك   –إلػػك أف قػػاؿ  –تػػركض برومػػؾ 
لػػنفس الزكيػػة مػػف ولػػد أمػػيكـ أهػػد نبػػي هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( ورايتػػ  وسػػبلث  وا

 .(ٕ)الثسيف فإف أشك  أميكـ ذلؾ فبل يشك  أميكـ الصوت (

                                                 

ت ت.ٔٛيل يفت ت-ٔ
تٖٕٕصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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بلاهتبهفتيلايد ت   يوتيل ػ ـ تاػفتبلػدتيلت ػنفتفػإفتيلػنمستيلزبيػ تيلػذ تيق ػطت
فػػ تابػػ تيبػػبفتنقػػركترتاػػهظتلػػوتاػػفتيلػػنمستيلزبيػػ تيل ػػ ت ق ػػطتاظيػػرتيل بفػػ تبىػػ ت

تل ندتت ن ت.
فتاقيػػ تيل  ب ػػطتل  ػػبرةتابوػػبد بل ننػػهتن رمػػنهت ػػفتذبػػرهتبذبرنػػهتاػػهتنوػػصتت ٔ بي 

تابمب نهت تيلنمستيلزبي ت تبذلؾتاري هةتل و صهرت.
 

 سورة ) يس (مف تأوي  
ـُ  ػػَثبَل َأْصػػَثاَب اْلَمْرَيػػِة ِإْذ َواءَتػػا اْلُمْرَسػػُموَف * ِإْذ َأْرَسػػْمَنا ِإَلػػْيِه } َواْيػػِرْب َلُهػػـ مل

ْزَنا ِبثَ  ـْ ِإالل َبَشػرِّ اْثَنْيِف َفَكذلُبوُتَما َفَعزل اِلثق َفَماُلوا ِإنلا ِإَلْيُكـ ِمْرَسُموَف * َقاُلوا َما َأنػُت
ـُ ِإنلػػا  ـْ ِإالل َتْكػِذُبوَف * َقػػاُلوا َرِكَنػا َيْعَمػ ْثمف ِمػف َشػػْيءق ِإْف َأنػُت ْثُمَنػا َوَمػا َأنػػَزَؿ الػرل مِّ

ـْ َلُمْرَسُموَف * َوَما َأَمْيَنا ِإالل اْلَببَلُغ  ـْ ِإَلْيُك ـْ َلػِئف للػ اْلُمِبػيُف * َقػاُلوا ِإنلػا َتَطيلْرَنػا ِبُكػ
ػْرُتـ َبػْ   ـْ َأِئػف ُذكِّ ـْ َمَعُكػ نلػا َأػَذابِّ َأِلػيِـّ َقػاُلوا َطػاِئُرُك ػنلُكـ مِّ ـْ َوَلَيَمسل َتنَتُهوا َلَنػْرُوَمنلُك

ـْ َقْوِـّ ِمْسِرُفوَف * َوَواء ِمْف َأْقَصك اْلَمِديَنػِة َرُوػ ِّ َيْسػعَ  ـِ اتلِبُعػوا َأنُت ك َقػاَؿ َيػا َقػْو
ـْ َأْورَا َوُتـ ِمْهَتُدوَف { اْلُمْرَسِميَف * اتلِبُعوا َمف الل َيْسَأُلُك
(ٕ). 

 
 رس  المسيح تـ رس  المهدي )أمي  السبلـ(

                                                 

تيلقرمني تل  ندتيلقتطهن تيلوز تيلمهن تيل  ب طتريو تيلاب ب  ت-تٔ
ت ت.ٕٔت-ٖٔيست تت-ٕ
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َثبَل َأْصَثاَب اْلَمْرَيِة { لقدتدنكتيلام ربفت  ىتذبرتيلقر  تاقر  تت} َواْيِرْب َلُهـ مل
 ػػ بفتنر ػػ يـتنهػػ تهللات ي ػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تولػػىت  ػػؾتيلقر ػػ تىػػذيتونطه يػػ تبيلارت
تف تيل م نرت.

ت.تيل بف تيل  تى تاب تيلايد ناهتيل  ب طتفإفتيلقر  تى ت
ْزَنػػا ِبَثاِلػػثق َفَمػػاُلوا ِإنلػػا ِإَلػػْيُكـ ِمْرَسػػُموَف {  ـُ اْثَنػػْيِف َفَكػػذلُبوُتَما َفَعزل } ِإْذ َأْرَسػػْمَنا ِإَلػػْيِه

بفػ تبيل ػهلـتنواػ تيألبلنفتيلذنفتنر  ياهتيلاػهـت   يػوتيل ػ ـ تولػىتيل يلر بلنفت
لتبيألبؿتىبتيلياهن تيلػذ تذبر ػوتيلربييػهاتننػوت صػهتكتنىػد تافتو ؿتيل بف 

تريي تبيلا  ب ت  يوتافتنىطتيلنهر ت.
با ػػػوتر ػػػبؿتموػػػرتفن  رمػػػبفتل   ػػػذنكتبيلط ػػػفتتنػػػثتوفتيلنػػػهست تيصػػػدقبفت

تيلايد ت   يوتيل  ـ ت.تهد ب يـتبي صهليـتاهلاهـ
ناػػػهتيلر ػػػبؿتيلمهلػػػثتفيػػػبتغنػػػرترئي ػػػ تبل نػػػوتا ػػػززتل ر ػػػبلنفتيألبلػػػنفتب ػػػهىديظت
باصػػػػدقهظتلياػػػػهلتببػػػػذلؾتفيػػػػبت تيلػػػػنمستيلزبيػػػػ ت تيلػػػػذ تيق ػػػػطتاػػػػ ت ػػػػا نفتاػػػػفت

تيلصهلتنفتباهتذبر وتيل دندتافتيلربييها.
ْثُمَنا َوَما َأنَزَؿ ال ـْ ِإالل َبَشرِّ مِّ ْثمف ِمف َشػْيءق }َقاُلوا َما َأنُت ـْ ِإالل َتْكػِذُبوفَ رل ت{ِإْف َأنػُت

وفتنىػػػطتيل بفػػػ تيبػػػذهبفتيلر ػػػطتبيقبلػػػبفتاػػػهتيانػػػزبـت نػػػهتت ػػػىتنو هػػػيبـتيلاػػػهـت
ت   يوتيل  ـ .

بيلػػرتافتي ػػـتاػػفتن ػػاه تهللاتيلت ػػنىتبقػػدتبردت ػػفتصػػهدؽتنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـت
تافتننطهػػقت  ػػىتببػػذلؾتفػػإفتيلػرتت ٔ ) نثػػف وهللا األسػػماء الثسػػنك (يل ػ ـ ت ت

تيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ .

                                                 

تٗٔٔصتٔيل هف تجت-تٔ
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ْثَمُف َأَمػػك اْلَعػػْرِش اْسػػَتَوَّ { هد لػػ تقبلػػوت  ػػهلىت  }َيْوَمِئػػذق بقبلػػوت  ػػهلىتت(ٔ)}الػػرل
ْثَمفِ  اِأَي اَل ِأَوَج َلُ  َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت ِلمرل تت(ٕ){َفبَل َتْسَمُع ِإالل َتْمساَ  َيتلِبُعوَف الدل

يلادننػ تىػ تونػريفتت} َوَوػاء ِمػْف َأْقَصػك اْلَمِديَنػِة َرُوػ ِّ َيْسػَعك { أما قول  تعػالك 
ت وري هف تبوري هفتى تيل  تفنيهتبنبزتيلطهلقهفت.ت

بنقصػػػىتيلادننػػػ تي نػػػ تنقصػػػىتوري ػػػهفتبيلروػػػطتيلػػػذ تن انػػػزتفنيػػػهتىػػػبت يل ػػػندت
ت ست  ػػ ياه  ت ) يخػػرج روػػ  مػػف يلقزب نػػ  لتىػػذيتاػػهتنوهػػرت نػػوتيلر ػػبؿتيأل ػػـر

قزويف اسم  اسـ نبي يسرع الناس إلك طاأت  المشرؾ والمؤمف يمػؤل الوبػاؿ 
 . (ٖ)خوفَا (

بىػػػبتيػػػ   ت ت ػػػ يهظت تلتهتي ػػػ ىت{تن تيػػػ   تا ػػػ  تبيقػػػدـت ػػػ يوتب ػػػذىكتولػػػىت
يل  اه تبيلنهستلند بىـتولىتو اهعتيلر ػطتبيلػذنفت ػي   تا ػدىـتيل ػذيكتب تيقهػطت

تانيـتيل ذرتبيل با ت.
ت

 رة الثاقةسو 
} اْلَثاقلُة * َما اْلَثاقلُة * َوَما َأْدَراَؾ َما اْلَثاقلُة * َكذلَبْت َثُمػوُد َوَأػادِّ ِباْلَماِرَأػِة * 
ػػػا َأػػادِّ َفػػػُأْتِمُكوا ِبػػِريحق َصْرَصػػػرق َأاِتَيػػػةق *  ػػا َثُمػػػوُد َفػػُأْتِمُكوا ِبالطلاِغَيػػػِة * َوَأمل َفَأمل

ـْ َسْبَع لَ  َرَتا َأَمْيِه ـْ َسخل ـق ُثُسػومَا َفَتػَرَّ اْلَمػْوـَ ِفيَهػا َصػْرَأك َكػَأنلُه َياؿق َوَثَماِنَيَة َأيلا
ت.ت ٗ ِرَيٍ ت{َأْأَواُز َنْخ ق َخاو

                                                 

ت٘طوت-تٔ
تٛٓٔطوت-تٕ
ت.تٕٓٚغنا تيلطب  تلتصت-ٖ
ت ت.ٚت-ٔيلتهق ت ت-ٗ
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 النفس الزكية بيف أاد وثمود
  ) نزلػػػت سػػػورة الثاقػػػة فػػػي أميػػػر   ػػػفتنهػػػ تو مػػػرت   يػػػوتيل ػػػ ـ تننػػػوتقػػػهؿ

 .(ٔ)المؤمنيف )أمي  السبلـ( ومعاوية (
) ثـ ثكك هللا أز وو  خبر تود )أمي  السػبلـ( وتػبلؾ  توهريىيـقهؿت   تيهفت

لك أاد أخاتـ تػودَا {  إلػك قولػ  إف أػادَا كانػت ببلدتػـ فػي  –قوم  فماؿ } وال
البادية مف الشميق إلك األوفر أركعة منازؿ وكاف لهـ زرع ونخيػ  كثيػر ولهػـ 

تػودَا يػدأوتـ أأمار طويمة وأوسامهـ طويمة فعبدوا األصػناـ فبعػث هللا إلػيهـ 
إلػك اإلسػبلـ وخمػع األنػداد فػأبوا ولػػـ يؤمنػوا بهػود وآذول فكفػت السػماء أػػنهـ 

زرع فوػاءوا قػـو إلػك سبع سنيف ثتك قثطوا وكاف تود زراأَا وكػاف يسػمي الػ
، فخروت أميهـ امرأة شمطاء أوراء فمالت مف أنػتـ فمػالوا نثػف باب  يريدون 

يػدأو هللا ثتػك تمطػر ك تػود نسػأل  ت ببلدنػا فوئنػا إلػبمف ببلد كذا وكذا أود
لنفسػ  فمػد اثتػرؽ زرأػ  لممػة ، فمالت لو استويب لهود لػدأا وتخصب ببلدنا

، قالوا فأيف تو قالت تو في مويع كذا وكذا فواءوا إلي  فمالوا يػا نبػي الماء
هللا قػػد أوػػديت ببلدنػػا ولػػـ تمطػػر فاسػػأؿ هللا أف يخصػػب ببلدنػػا وتمطػػر فتهيػػأ 

اؿ لهـ اروعوا فمد أمطرتـ وأخصبت ببلدكـ، فمالوا رأينا لمصبلة وصمك ودأا فم
في منزلؾ امرأة شمطاء أوراء، قالت لنا مف أنػتـ ومػا تريػدوف قمنػا وئنػا إلػك 
تود ليدأوا هللا فنمطر فمالت لػو كػاف تػودَا داأيػَا لػدأا لنفسػ  فػإف زرأػ  قػد 

وكيػ  ذلػؾ  اثترؽ فماؿ تود تمؾ أتمي وأنا أدأوا هللا لها بطوؿ البمػاء فمػالوا
قػػاؿ ألنػػ  مػػا خمػػق هللا مؤمنػػَا إال ولػػ  أػػدو يؤذيػػ  وتػػي أػػدوتي فػػؤلف يكػػوف 

                                                 

 .تٜٗٙ  ب طتيديهاتلتصت-ٔ
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، فبمي تود في قوم  خير مف أف يكوف أدوي ممف يممكني أدوي ممف أممؾ
إلػك قولػ   –يدأوتـ إلك هللا وينهاتـ أف أبادة األصناـ ثتك تخصب ببلدتـ 

بػاردة وتػػو قولػػ  فػػي فممػا لػػـ يؤمنػػوا أرسػػ  أمػيهـ الػػريح الصرصػػرة يعنػػي ال –
ـْ  سػػورة اقتركػػت   }  َكػػذلَبْت َأػػادِّ َفَكْيػػَ  َكػػاَف َأػػَذاِبي َوُنػػُذِر * ِإنلػػا َأْرَسػػْمَنا َأَمػػْيِه

ـِ َنْثػسق ِمْسػَتِمرّق {   } . وثكػك فػي سػورة الثاقػة فمػاؿ (ٔ)ِريثَا َصْرَصرَا ِفي َيػْو
ـق َوَأملا َأادِّ َفُأْتِمُكوا ِبِريحق َصْرَصرق َأاِتَيةق *  ـْ َسْبَع َلَياؿق َوَثَماِنَيَة َأيلػا َرَتا َأَمْيِه َسخل

 . (ٕ)ُثُسومَا { قاؿ كاف الممر منثوسَا بزث  سبع لياؿق وثمانية أياـ (
َوَثػػاَؽ ِبػػِِؿ ِفْرَأػػْوَف }  يلتػػذرتلنػػزبؿتيل ػػذيكتبيلػػدلنطت  ػىتذلػػؾتقبلػػو} الثاقػػة { 

(ٖ)ُسوُء اْلَعَذاِب {
 

 .{تقهؿتقر يـتاهل ذيك } كذبت ثمودَا وأاد بالمارأةب
 ن تاػهردة}فأما ثمود فأتمكوا بالطاغية وأما أػاد فػأتمكوا بػريح صرصػر{  قبلوت

}سػخرتا أمػػيهـ سػبع ليػػاؿ بقبلػوتت{تقػهؿتنوروػاتن مػػرتااػهتناػراتاػػو.} أاتيػة 
قػػهؿتيلقاػػرتانتب ػػهظتهزتػػطت ػػا تليػػهؿتبماهنيػػ تنيػػهـتت ػػىتتوثمانيػػة أيػػاـ ثسػػوما{

 . ٗ ى  بي

  المعاصر التأوي 

                                                 

ت ت.ٜٔت-ٛٔيلقارت ت-ٔ
ت.تٖٖٛلتصتٕ م نرتيلقا تلتجت-ٕ
ت٘ٗغهفرت-تٖ
ت.تٖٖٛلتصتٕ م نرتيلقا تلتجت-ٗ
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بمابدتىـتت} كذبت ثمود {   ت  ىتهيهفت  ب طتيديهاتف تىذهتيل برةتيلااهرب تن
فػ تذلػؾتت ػنذبربتباهتبردت ػفتنهػ ت هػدتهللات   ػنيـتيل ػ ـ تتافتنّد بفتيل  ي 

ت  ب طت برةتيل است.
فػهلبيدتت} وثمود الذيف وابوا الصخر بالواد {بقدتذبرتهللات  هلىتف ت برةتيلموػرت

يل ػب تفػ تموػرتيلزاػهفتىػـتاػفتتفقيػه يلنوػفتيأل ػرؼتبتىبتيلبيد تيلاقػدستفػ ت
ت.هنب يـتاهلصورتب ز نبىهتاهلارارتنهنبفت

) ثمػود رتػ  مػف الشػيعة فػإف  تهللات   يػوتيل ػ ـ ت ػفتماػبدتقػهؿت فتنه ت هػد
ـْ َفاْسَتَثِبوا اْلَعَمك َأَمك اْلُهَدَّ َفَأَخػَذْتهُ  ـْ هللا تعالك يموؿ   } َوَأملا َثُموُد َفَهَدْيَناُت

 . (ٔ)َصاِأَمُة اْلَعَذاِب اْلُهوِف { فهو السي  إذا قاـ المائـ (
ب ػػهدتىػػـتنىػػطتابػػ تت ػػكتيل  ب ػػطتفقػػدتبردتفػػ تيل م ػػنرت ػػفتتػػدنثت  ػػ تيهػػفت

بىػذيتىػبتت،(ٕ)).... إف أاد كانت ببلدتـ في البادية (وهريىيـتيلذ تنبردنههت  مهظت
تبووتيل اوتهنفتاب تب هدت.

يلا تػـتيلطهغيػ تىػب تيل ػميهن ت تفقػدتبردتفػ تتِمُكوا ِبالطلاِغَيِة {} َفَأملا َثُموُد َفُأتْ 
يػدخ  السػفياني الكوفػة فيسػبيها ثبلثػة أيػاـ، )وريحت فتنرط ةتلتقػهؿت تتبيلم ف

ويمت  مػف أتمهػا سػتيف ألفػا، ويمكػث فيهػا ثمػاني أشػرة ليمػة يمسػـ أموالهػا، 
الرايات السود بالبيعة ودخول  الكوفة ثـ ذكر تماـ الثديث . . . إلك أف تبعث 

 .(ٖ)(إلك المهدي

                                                 

ت.ٕٛصتٔولزيـتيلنهصكتلتجت-ٔ
ت.ٜٕٖصتٕ م نرتيلقا تلتجت-ٕ
تٚٔٔصتت-يل ندتيهفتطهببستت-يلا تـتبيلم فتت-تٖ
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فهلبيمػػحتنفتيل ػػميهن ت ػػبؼتني ػػؾت ػػي  تهنػػ تيل اػػهستفيػػبتيلطهغيػػ تفػػ تموػػرت
تيلزاهفت.

فت بناهت هدتمورتيلزاهفتبىـت تنىطتاب ت تف ني  يـتهللاتهر حتصمري تبتاري .تبي 
بووتيل طههقتهنفتيدي تهت ا تليهؿتبماهنيػ تنيػهـت{توفتاواػبعت ت ػا تاتماػهفت ت

) ليس بيف قياـ المػائـ يببفت تواست  رةت تبىبتيل ددتيلاذببرتف تيلربيي ت ت
ت .(ٔ)وقت  النفس الزكية أكثر مف خمس أشرة ليمة (

تب اتهفتهللاتبنفتنفتيلقرمفتيطههقتربييهاتنىطتيلهنات   نيـتيل  ـ ت.
َرَتا أَ  ـْ َسػْبَع لَ } َوَأملا َأادِّ َفُأْتِمُكوا ِبِريحق َصْرَصػرق َأاِتَيػةق * َسػخل َيػاؿق َوَثَماِنَيػَة َمػْيِه

ـق {  .َأيلا
) تويػػئكـ ريػػح صػػفراء مػػف قبػػ  المبمػػة فتػػدـو ثبلثػػة أيػػاـ  تبقػػدتبردتفػػ تيلربييػػ 

وليمتها ثتك يصير المي  مف شدة الصفرة مثػ  النهػار الميػيء وبعػدل يكػوف 
، ات مف السػماء منظومػات كػنظـ الخػرزغرؽ البصرة ، ثـ توقعوا آيات متوالي

 . (ٕ)ؿ اَيات الصواأق ثـ الريح الصفراء ثـ ريح دائـ .... (وأو
وقد ورد   ) إذا استغنك النساء بالنساء والرواؿ بالرواؿ فبشرتـ بريح ثمػراء 

 . (ٖ)تخرج مف قب  المشرؽ فيمسل بعيهـ ويخس  ببعض (
 
 
 

                                                 

تٖٗٚصتٕيلر هدتجت-تٔ
ت.تٔٗلتذنطتاهكتلتتٕٙٔيلا تـتلتصت-ٕ
ت.تٕٕٙلتصتٗٔبنزتيل اهؿتلتجت-ٖ
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 سورة الشمس
ػػْمِس َوُيػػَثاَتا * َواْلَمَمػػِر ِإَذا َتبَلَتػػا  َتػػا * َوالملْيػػِ  ِإَذا } َوالشل * َوالنلَهػػاِر ِإَذا َوبلل

َماء َوَما َبَناَتا * َواأْلَْرِض َوَمػا َطَثاَتػا * َوَنْفػسق َوَمػا َسػولاَتا *  َيْغَشاَتا * َوالسل
اَتا * َكذلَبْت  اَتا * َوَقْد َخاَب َمف َدسل  َفَأْلَهَمَها ُفُووَرَتا َوَتْمَواَتا * َقْد َأْفَمَح َمف َزكل
ِ َوُسػْمَياَتا *  َل ِ َناَقػَة  َل ـْ َرُسوُؿ  َثُموُد ِبَطْغَواَتا * ِإِذ انَبَعَث َأْشَماَتا * َفَماَؿ َلُه

ـْ َفَسولاَتا * َواَل َيَخاُؼ ُأْمَباَتا { ـْ َرِكُهـ ِبَذنِبِه ـَ َأَمْيِه َفَكذلُبوُل َفَعَمُروَتا َفَدْمَد
(ٔ). 

 ناقة صالح والنفس الزكية
يل ػاستنانػرتيلاػهاننفت   يػوتت}والشػمس ويػثاتا{ ف ت م نرتىذهتيل برةوه ت

غ ػ ت  يػوتت}المي  إذا يغشاتا{قيهـتيلقهئـت   يوتيل  ـ تبتت}ويثاتا{يل  ـ ت

                                                 

ت ت.٘ٔت-ٔيل است ت-ٔ
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قػػهؿتىػػبتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػ ياه تىػػبتيل ػػاه تت{} والسػػماء ومػػا بناتػػايلتػػقتبناػػهتقبلػػوت
قػػهؿتيألرضتت}واألرض ومػػا طثاتػػا {بقبلػػوتيلػػذ تي ػػابتوليػػوتيلو ػػقتفػػ تيل  ػػـت

قػهؿتىػبتيلاػهافتيلا ػ برتبىػبت  ػىتيلتػقتبقبلػوتت} ونفسق وما سواتا {يل ي  ت
ت}قد أفمح مف زكاتػا {قهؿتا رف تيلتقتافتيلاهطػطتت}فألهمها فوورتا وتمواتا {

تزبهىه }كذبت ثمود بقبلػوت} وقد خاب مف دساتا{ بوطت هللات ز قدتنف تاتنمس 
} وأمػػػا ثمػػػود ماػػػبدترىػػػقتاػػػفتيل ػػػي  تفػػػإفتهللات ػػػزتبوػػػطتيقػػػبؿتتقػػػهؿ{ بطغواتػػػا

فيػبتتفهديناتـ فاستثبوا العمك أمك الهدَّ فأخذتهـ صاأمة العػذاب الهػوف {
بن ػػقهىهتت} إذ انبعػػث أشػػماتا{يل ػنفتوذيتقػػهـتيلقػهئـت   يػػوتيل ػػ ـ تبقبلػوت  ػػهلىت

ص ىتهللاتىبتيلنه ت } فماؿ لهـ رسوؿ هللا {  ىبتيل يصاهن تته ـتهن تيل اهس
} قػهؿتيلنهقػ تيلاػهـتيلػذ تيميايػـت ػفتهللاتت} ناقػة هللا {  يوتبملوتب  ـت  ػ ياه ت

} فكذبول فعمروتا فدمدـ أميهـ ركهـ بػذنبهـ ن ت ندهتا  قىتيل  ـتوسمياتا { 
قػػهؿت تنوػػهؼتاػػفتام يػػهتوذيت} وال يخػػاؼ أمباتػػا { قػػهؿتفػػ تيلرو ػػ تفسػػواتا { 

  .ت ٔ رو ت
 

  التأوي  المعاصر
ليذهتيل برةتير اهطتبمنقتاهلاهـت   يوتيل  ـ تباهتبهفتل   ب طتيل ههقت  ىتتوف

ت   يوتيل  ـ ت.ت تل هفتيلاهـتيلا صـب
فهلنهق تف تيل  ب طتى تيلنمستيلزبي لت  ياهتيفتناهت هدتهللات   يوتيل  ـ تذبػرت

لزبيػ تمنمهظتنفتمابدتىـترىقتافتيل ي  تفيببفتينطاهؽت قرتيلنهق تااق طتيلنمستي

                                                 

ت.تٕٚلتصتٕٗاتهرتيألنبيرتلتجت-ٔ
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ماػػبدتموػػرتتبىػػبتيلا قػػبرتاػػفتِقهػػطفػػ ت ػػا نفتاػػفتيلصػػهلتنفتفػػ تموػػرتيلزاػػهفت
ت.يلزاهف

فػػهلا ربؼتنفتيلنهقػػ تفػػ تناػػ تصػػهلحتبػػهفتا يػػهتفصػػن يهلتبيفتيل ػػذيكتلػػـتننػػزؿت
موػرتيلزاػهفتتنػثتنفتيل ػذيكتاقيػهـت ػهدتت ىتذاتػبيتيلمصػنطتببػذلؾتيلتػهؿتفػ ت

ت تيل  تى تنصغرت نهظتافتيألبلى.يلاهـتلفتيق تت ىتيق  بيتيلنمستيلزبي تيلمهني
فهلنهق تيل هر تى تيلنمستيلزبي تيألبلىتبيلمصنطتىبتيلنمستيلزبي تيلمهنيػ تبيل ػ ت

تااق  يهتيتطتيل ذيكت.
) الػنفس الزكيػة غػبلـ مػف ف فت ميهفتهفتوهريىيـتيلتر ر تننوت ا تناػههتيقػبؿ ت

مػول لػـ يبػق لهػـ آؿ  ، اسم    بف الثسف يمت  ببل وـر وال ذنػب، فػإذا قت
 (ٔ)في السماء أاذر وال في األرض ناصر، فعنػد ذلػؾ يبعػث هللا قػائـ آؿ   (

. 
ن تيفتيلقػهئـت   يػوتيل ػ ـ تىػبتاػفت تت} وال يخاؼ أمباتا {بناهتقبلوت  هلى ت

يلغناػػ تبىػػبتطتيػػ ذفتهللاتلػوتاهلقيػػهـتبير مػهعتنوػهؼت قػػكتاق ػطتذلػػؾتيلغػ ـتنتػػديظتهػ
} السػػػبلـ أميػػػؾ أيهػػػا المهػػػذب لبصػػػفتفػػػ تيلز ػػػهرة تيلوػػػهئفتيلاػػػذببرتهيػػػذيتي

فنوػػرجتيلاػهـت   يػػوتيل ػ ـ تب ػػن تاب ػىت  ػػىتقباػوتغمػػاهفتن ػػمهظتتالخػائ  {
ت.ا هصرتل برةتيل استف ت صرتيلظيبر..تبىذيتىبتبووتيل  ب طتيل

ت

 النفس الزكية في اإلنوي 

                                                 

ت.تٜٕٚيلغنا تصت-ٔ
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ل  ػػهكتوفت وصػػي تيلػػنمستيلزبيػػ تقػػدت ػػـتيل ػػهرةتولنيػػهتفػػ تيلنونػػطتبن نػػ تاػػوتي
تيلاقدست ندتيلا يتننفتباهتيصط حت  يوت تيل يدتيلودندت .

بذلؾتنهنفتاد تير اهطتنه تهللات ي ىتهػفتاػر ـت   يػوتيل ػ ـ تاقمػي تيلايػد ت
تف تمورتيلزاهفتبص  وتيلبميق تاترب تيلظيبرتيل ر ف.

) بقػػػدتبردتذبػػػرتىػػػذهتيل وصػػػي ت تػػػات نػػػبيفت تامػػػطتيل ػػػّريانفت تبىػػػذيتنصػػػوت ت
شػعب تػذا المثػ   غػرس روػ ِّ كْرمػَا وسػّمم  إلػك بعػض الكػّراميف وأخذ يموؿ لم

وسافر مدة طويمة، فمما واء يػـو المطػاؼ أرسػ  إلػيهـ خادمػَا ليعطػول ثصػت  
، فيركول وأروعول فارغ اليديف. فأرسػ  خادمػَا آخػر، وتػذا أييػَا  مف ثمر الكـر

يػَا ورثػول يركول وشتمول وأروعول فارغ اليديف. فأرسػ  خادمػَا ثالثػَا. وتػذا أي
. فمػػاؿ صػػاثب الكػػـر  مػػا العمػػ    سأرسػػ  لهػػـ ابنػػي  ورمػػول فػػي خػػارج الكػػـر

رأول. ولكػػنهـ لمػػا رأول، قػػالوا فيمػػا بيػػنهـ  تػػا تػػو تالثبيػػب لعمهػػـ يهابونػػ  إذا
وارث الكـر ! تعالوا نمتم  ليعود الميراث إلينا ! فرمول فػي خػارج الكػـر وقتمػول. 

ويمتػ  تػؤالء الكػّراميف ويسػمـ الكػـر فماذا يفع  بهـ صاثب الكػـر   سػيويء 
 .( ٔ)إلك غيرتـ(

لقدتي مقتيلا  ابفتف ت قند يـتا فتافتصمهاتهللات اػهرؾتب  ػهلىتيل ػدؿتهػطتوفت
نىػػطتيألديػػهفتي مقػػبيت  ػػىتذلػػؾتنيمػػهظتباػػفتاق مػػيهاتيل ػػدؿتيلليػػ تنفتيقػػيـتهللات

  ػىت زتبوطت دلػوتفػ تاو بقه ػوتتنػثت تظ ػـتب توػبرتب تي  ػدي تب ت وػهبزت
ت.ر فتهطتق قتب دؿتبونرتقبؽتيدو

و تنفتىذيتيلتهؿتلـتي  ارتانذتهدنتيلف هدتيألبؿت  ػىتيألرضتبيلػىتنبانػهتىػذيت
تيقػػهـتفيػػوتيل ػػدؿتلي ػػاطتبػػطتابػػهفتن  اػػهظت فتيلو ػػقتب ػػدبيتاػػفتقهػػطتوػػهلقيـتهنػػـب

                                                 

 .تٜٔت-ٜ تتٕٓلتلبقهتتٕٔت-ٔ تتٕٔلتارقستتٙٗت-ٖٖ تتٕٔا  تت-ٔ
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 زتبوطتهو ف يهتافتبي ـتيلونرتب ن  رت  ىترببعتىذهتيألرضتيل  تب دتهللات
ت.تنفقهطتيلصهل

تيلو ص تبيلػذ تتبقدت ا تذلؾتيلنبـتهػت يلنبـتيلاب بد  ب اههتا ميـتهػت تنـب
يق ماتيلتبا تيلليي تباهتدلات  ىتذلؾتيألواهرتبيلربييهاتنفتيببفت  ىتندت
تيلػػذ تياػػألتيألرضت يلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تذلػػؾتيلقهئػػدتيل ػػهلا تيلا صػػـب

تق طهظتب د ظتا داهتا ئاتظ اهظتبوبري.
يلا  اػػػ تل   ػػػػكتيل ػػػاهبي تبيألتهدنػػػػثتبيلربييػػػهاتيلا صػػػػباي تيل ػػػر م تنوػػػػدتنفتبت

واي تيألنهيه ت   نيـتيل  ـ تقدتب دبيتااوػ  تيلاو ػصتنبتيلانقػذتيلػذ تيبػبفت
  ػػىتنديػػوتيليدييػػ تفػػ تموػػرتيلزاػػهفتباػػفتىػػذهتيل  ػػكتيلنونػػطتتنػػثتمػػركتلنػػهت

ـتهللاتام ظتن هرتفيوتيلنه ت ي ىتهفتار ـت  يوتب  ىتناوتيلصديق تيلطهىرةت  
ولىتاونئوتباهتيم  وتمنذيؾتا تيلظ ا تبيلا وهر فتيلذنفتنم بيتيلنهستبود بىـت
ت ػػػىت  ػػػههبيتفػػػ تينتػػػريفيـتبيه  ػػػهدىـت ػػػفت  ػػػهليـتيل ػػػاه تبيوػػػذبيتاػػػهتلػػػيستليػػػـت

تفو  بيت  ىتبري نيـت.ت
وفتيلامػػػطتيلػػػذ تن نهبلػػػوتفػػػ تىػػػذيتيلابمػػػبعتن تػػػدثتهبمػػػبحت ػػػفتغناػػػ تيلاػػػهـت

ر ػػهلوتلاايديػػوتباػػهتيبػػبفتاػػفتنبلئػػؾتيلظ اػػ تيلغهصػػهنفتيلايد     يػػوتيل ػػ ـ تبي 
تتقوتبيلان ت نفتصم وتبيل هلهنفتاقهاوت.ت

} وأخذ يمػوؿ لمشػعب تػذا المثػ   ) غػرس روػ  بيدفتن   ت  ىت  ب طتيلامػط ت
 كرمَا وسمم  إلك بعض الكراميف وسافر مدة طويمة (.
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تنىػطتيلهنػات   ػنيـتن هرتهػذلؾتولػىتيلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ  ت  ػـب ـ لتفػهل ـر
يل  ـ تبربييه يـتبنواهرىـتبت ليـتبتػريايـتب ػمرهتيلطب ػطت   يػوتيل ػ ـ تىػبت

تاهتبق تافتغنه وتلادةتطب   تباهتىبتا  بـت.
) فممػػا وػػاء يػػـو المطػػاؼ أرسػػ  إلػػيهـ خادمػػَا ليعطػػول ثصػػت  مػػف ثمػػر الكػػراـ، 

 فيركول وأروعول فارغ اليديف (.
لػػػىتنفتيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت نػػػداهتيق ػػػركتبقػػػاتقيهاػػػوتي ػػػنرتهػػػذلؾتو

نر طتيتدتاايديوتو تنفتيل ريانفت فقيه تزاهنو ت بؼتنرفمبهتب تيقه بيتاوتهطت
تننيـتيبذهبنوتب ردبنوتفهرغتيلندنفتبي نئبفتلوت.ت

 ، وتذا يركول وشتمول وأروعول فارغ اليديف ( .) فأرس  خادمَا آخر
وتيل  ـ ت بؼتنر طتاايديظتمورتبل فتيل ريانفت تن  مبفتمـتوفتيلاهـت   ي

هػػػطتنػػػزديدبفتظ اػػػهظتب   ػػػمهظتبوػػػبريظتفػػػإنيـتيم  ػػػبفتنمػػػستف  يػػػـتاػػػ تيلاايػػػدتيألبؿت
لتفقدتقهؿتف تيلارةتيألبلىت فتيلوهدـتيألبؿتمرببهتبنرو بهتهنناػهت ز دبفت  يوبت

ـت بؼتنز دبفتقهؿت فتيلوهدـتيلمهن تمرببهتب  ابهتبنرو بهتااهتندؿت  ىتنني
فػػ ترفمػػيـتبيصػػربفت  ػػىت ا يػػـتب ػػردبفتيلاايػػدتيلمػػهن تبل ػػفتا ػػبطتنق ػػىت

تبن مرتنذي تااهتبق تا تيلاايدتيألبؿ.
 ) فأرس  خادمَا ثالثَا، وتذا أييا ورثول ورمول في خارج الكـر (.

بىذيتىبتيلاايدتيلمهلثتيلذ تنر  وتيلاهـت   يػوتيل ػ ـ تبل ػنيـتنػزديدبفتظ اػهظت
ـتب تنرو ػػبفت ػفتغػنيـتب ػػبؼتي قػ تىػذيتيلاايػػدتنذيػ تبظ ػـتن مػػرتفػبؽتظ ايػ

اػفتيلاايػػدنفتيلػػذنفت ػػاقبهتبذلػؾتيظيػػرتاػػفتقػػبؿت ي ػىت   يػػوتيل ػػ ـ تورتػػبهت
. تبرابهتف توهرجتيل ـر
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الثبيػب لعمهػـ يهابونػ  ) فماؿ صاثب الكـر  ما العمػ    سأرسػ  إلػيهـ ابنػي 
 (.إذا رأول

رةتبا دتنفتنر طتم م تاايدنفت يقبـتهإر هؿتفإفتيلاهـت   يوتيل  ـ تىذهتيلا
اايػػدترياػػ تيقػػركتااػػفت ػػاقوتاػػفتيلاايػػدنفتولػػىتيلاػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ تبيبػػبفت

تاامها تي هفتلإلاهـت   يوتيل  ـ تبليستىبتبذلؾ.ت
) ولكػنهـ لمػػا رأول، قػالوا فيمػػا بيػػنهـ   تػا تػػو وارث الكػػـر تعػالوا نمتمػػ  ليعػػود 

تنفت بؼتنوا بفت  ىتىذيتيلاايدتب  آاربفت  يو.وفتيل رياتالميراث إلينا(
ت  ت. تبق  به.تفاهذيتيم طتهيـتصهتكتيل ـر ت تفرابهتف توهرجتيل ـر

وفتيل ػػريانفتيقباػػػبفتىػػػذهتيلاػػػرةته  ػػػذنكتىػػػذيتيلاايػػػدتب نمػػػبفتببنػػػوتىػػػبتيلاايػػػدت
تيلرئي  تلإلاهـت   يوتيل  ـ تفيـتهذلؾتيق  بنوتق  ظتا نبيهظ.ت

لكراميف ويسمـ الكـر إلػك غيػرتـ، فمػاؿ لػ  السػامعوف )سيويء ويمت  تؤالء ا
 ال سمح هللا (. 

ف تىذهتيلمقرةتو هرةتولىتقيهـتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تفإنػوت ػبؼتيق ػطتبػطت
ىه  تيلظ ا تبي ندتيلتقتولىتنى ػوتبي طػ تذلػؾتيل  ػـتولػىتتا  ػوتيلػذنفتنويػدبيت

تننم يـتافتيو و.ت
عنك تذل اَية  الثوػر الػذي رفيػ  البنػاءوف ) إذف ما م) فنظر إليهـ وقاؿ  

 صار رأس الزاوية   ( . 
نريدتهػػػذلؾتيل ػػػهرةتولػػػىتننيػػػـت ػػػبؼتنرفمػػػبفتطر ػػػقتيلتػػػقتبيليدييػػػ تبيلصػػػريطت

يلػػػذ تيام ػػػوتيلا ػػػ قيـتبي ػػػ  بفتطر ػػػقتيلمػػػ ل تبي نتػػػريؼتفػػػإفتطر ػػػقتيلتػػػقت
ت  يػػوت اػػطتيل اػػهديلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت بىػػبتتىػػبتيأل ػػهستيلػػذ تيقػػـب
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يلذ تي وذتاافت   وتولىتيلون تبيلن يـتبرمهتيلابلىت اهرؾتب  هلىتفيبتبتورت
يلزيبيػػ تيلػػذ تبػػهفتيلهنػػه بفتنو  ػػبفتيلهنػػه تقهئاػػهظت  يػػوتفػػإفتنز ػػطتاػػفتابهنػػوتوػػرت

ت  يػػػوتيلهنػػػالتفرفمػػػبي لئػػػؾتىػػػذيتبتن يلهنػػػه تب ػػػققتب ػػػوتفيػػػبتبهأل ػػػهستيلػػػذ تيقػػػـب
ألنيػػـتنػػربفتينػػوتلػػيستنىػػ ظتنفتـ ت   يػػوتيل ػػ ت يلػػذ تىػػبتيلاػػهـتيلايػػد يلتوػرت

يبػػػبفتتوػػػرتيلزيبيػػػ تبل ػػػفتهللات  ػػػهلىتونػػػكتماػػػهليـتبوػػػهكت ػػػ نيـتف صػػػاحتىػػػذيت
تيلتورتيلذ ترفمبهتىبتتورتيلزيبي تت.

 ) مف وقع أمك تذا الثور تهشـ ومف وقع الثور أمي  سثم  ( . 
 ) فػػأراد معممػػوا الشػػريعة ورؤسػػاء الكهنػػة أف يمتمػػول فػػي تمػػؾ السػػاأة، ألنهػػـ 

 أرفوا ان  قاؿ تذا المث  أميهـ، لكنهـ خافوا مف الشعب ( .
يل ب تيلام نفتف تمورتيلزاػهفتيلػذنفتي رفػبفتونػديظتتفقيه ن هرتهيذيتيلقبؿتولىت

تفإنػػػوت ػػػبؼتيقػػػ  يـتلػػػذلؾتفػػػإنيـت يفتيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تتنناػػػهتيقػػػـب
تيتهرببفتاايديوتبننصهرهتيلذنفتنهانبفتاوتب نصربنو.ت

هرتيلنه ت ي ىت   يوتيل  ـ تولىتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبنتفتىبذيتن 
اه  قهدنهتوفت يلوهدـتيألبؿ تن تيلاايدتيألبؿتيلذ تنر  وتيلاهـت   يوتيل  ـ ت
لنهتىبت اهت تيل ندتيل يندتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتاهقرتيلصدرت قدست ره تيلذ تد هتولىتيلتقت

تودندةتبقهـته  لن فتب كتف تاوه اتا ندةت فتبنهد تهذلؾتبوه تا  يه تب  ـب
يلاوهؿتيلذ تبهفتياهر وتروهؿتيلدنفتفقدتب كتف تي ق صهدتبيلم  م ت

بقدترفضتيل ندتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتاهقرتيلصدرتيل منرتافتيأل هلنكتيلا ا  تف تتبي و اهع
بقهـتا  اهؿتلـتي هقتلروهؿتيلدنفتف تزاهننهتتذلؾتيلبقاتبغّنرتيل منرتانيهت

وتُبّذكتبي يـتبلـتيقه وتيدوربفتبلـتي طبهتيلتقت.ليهتوّ تننتبييلا هصرتنفتد   
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 تىػػبت ػػاهت تيل ػػندتيل ػػيندتوننػػهتن  قػػدتنفتيلاايػػدتيلمػػهن تن ت يلوػػهدـتيلمػػهن باػػهت
يلصدرت قدست ره تفقدتودـتيلاػهـتيلايػد تبمنػريظتبد ػهتلػوتبايػدتلػوتتصهدؽتملسو هلآو هيلع هللا ىلص

هـتهيػهلتباػهتبقهـتا  اهؿتبمنرةتبودندةتلـتي هقتلغنرهتافتيل  اه تنفتد ػهتليػهتبقػ
تصطتا تيلاايدتيألبؿتتصطتا وتفقدتبذكتبي يـتنيمهتبلػـتي ػقتيلتػقتيلػذ ت

تد هتلوتبُرفماتد ب و.ت
 تفيػػبتاه  قهدنػػهتيلػػنمستيلزبيػػ تناػػهتاهلن ػػا تل ايػػدتيلمهلػػثتن ت يلوػػهدـتيلمهلػػثتتتتت

يل  ت ق طتف ت ا نفتافتيلصهلتنفتاظيرتيل بف تيلذ ت ند بتنيمهتولىتنصرةت
   يوتيل  ـ تبي  اهعتيلتقتبل نوتيبػذكتنيمػهتب ػ يـتهػطتنز ػدبفتتيلاهـتيلايد 

فػ ترفمػػوتن مػػرتاػػفتي منػنفتيلػػذنفت ػػاقبهتب ػػ يـتاػػ  مرتااػهتي ياػػبيتاػػوتباػػهت هػػرت
ت نوتا نيـتنورتبهتبنهي ت فتيلق ط.

با ػػدتنفتنن يػػ تدبرتيلاايػػدنفت ػػي   تتننيػػهتدبرتيلياػػهن تيلاب ػػبدتيلػػذ ت هػػرت
نونػػػػطتيلػػػػذ ت قػػػػدـتذبػػػػرهت   ر ػػػػطتولػػػػنيـتيهنػػػػ ت نػػػػوتفػػػػ تيلامػػػػطتيلاػػػػذببرتفػػػػ تيل

يلتهنػػػػك تفيػػػػبتيقػػػػركتيلاايػػػػدنفتلإلاػػػػهـتبموػػػػرىـتبيلػػػػذ تيبػػػػبفتي صػػػػهلوتاهلاػػػػهـت
تي صه ظتااه ريظتبي وذت بونيه وتانوت   يوتيل  ـ .

تنػػثتنر ػػ وتيلاػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ تليايػػدتلػػوتب ػػد بتيلنػػهستولػػىتنصػػر وتبي  ػػهدةت
و تينوت نبيووتنمستاصنرتيلاايدنفتيلذنفتت-يلاهـتيلايد تت-يلتقتولىتنى وت

ىت هػػرت نػػوتفػػ تيلامػػطت ػػاقبهتبنز ػػدتاػػفتتنػػثتيل  ػػذنكتبي  يػػهـتبردتيلػػد بةتت ػػ
تا نيـتيق  بهلتبلرباهتيببفتىذيتيلق طتق  ظتا نبيهظ.
يل ػػػب تبن اػػػه يـتيلػػػذنفتىػػػـتفقيػػػه توفتىػػػذيتيلا نػػػىتيظيػػػرتبيمػػػتهظتفػػػإفتيل ػػػريانفت

يػػػوتيل ػػػ ـ تل تػػػقتب تيقه ػػػبفتنبتيصػػػدقبفتنرفمػػػبفتد ػػػبةتيلاػػػهـتيلايػػػد ت   
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يتهرببنيـتبيبذهبنيـتب تي طبنيـتاهتنريدهتيلاهـت   يوتتونيـد ه وتباايديوتهطت
ت.يل  ـ تانيـتن تيل صدنقتهيـتبي  اه يـتبنصر يـت

تاتهربػػ ت ب ػػيتهبلبفتاػػفتيوػػطتيلتمػػهلت  ػػىتيلماػػهرتيل ػػ تونبىػػهتاػػفتذلػػؾتيل ػػـر
هػػػذلؾتيلماػػػرتهػػػطتينيػػػـت ػػػبؼتيتػػػهبلبفتق ػػػطتب  ػػػذنكتبردتبػػػطتاػػػفتيػػػ   تاطهلاػػػهظت

تنم وتلبت ابنبيتافتذلؾت. تصهتكتيل ـر
ت
ت
ت
 

 النفس الزكية األولك الثسني
لػػـت ػػذبرتيلربييػػهات ػػنئهظت ػػفتىػػذهتيل وصػػي ت ػػب تذبػػرتاق  ػػوتاػػ ت ػػا نفتاػػفت

ت.اهـتام رةتق ن  تل نيهتغنرتاتددةيلصهلتنفتبيفتاق  وتي هقتقيهـتيل
 ػػطتىػػذهتيل وصػػي تلػػوتصػػ  تاػػفتقر ػػكتنبتا نػػدتب  يػػوتفػػ تهػػدتاػػفتنفتيبػػبفتاق

اقمي تيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبيت اػطتنفت  ػبفتذياتندبيرتا  ػددةتيقػبـت
ت صػػػهتهيهتهيػػػهتاػػػفتنهتيػػػ تببنيػػػهتديو ػػػ تمػػػافتاريتػػػطتيل وطػػػيقتيلليػػػ تل نػػػـب

ت-.تبىذهتيألدبيرتى ت لاب بدي
وػػهصتىػػػبتامهػػػاتلتفهللإلاػػػهـتيلايػػػد ت توفتىنهلػػؾت اينػػػديظتوهصػػهظتالتمهيػػػد العػػػاـ

لتبيل اينػدتيل ػهـتىػبتنقػطتندت تيلياػهن ت ل وصتيلدي  تيلرئي  تلإلاهـتبىػبتيل ػ
ت.تاطهي  تيلتهؿافتيلوهصت

وذتنفتيلػػػنمستيلزبيػػػ ت تيلت ػػػن ت ت تيتظػػػىتاه  صػػػهؿتيلااه ػػػرتاهلاػػػهـتبنوػػػذت
 يل بونيهاتانوت   يوتيل  ـ تباهتىبتتهؿتيلياهن ت.ت
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قيهـتاترب ت ايندي تصغر تيابفتيل  هنػرت نيػهتهطتوفتيلدبيف تيل  ت تموت  ىتيل
ا نيػػػهت  ػػػدندتوزئػػػ تاػػػفتقهػػػطتيلاػػػهـتبذلػػػؾتات ػػػكتي ػػػ  ديدت وصػػػي ت تيل ػػػندت
يلت ػػن ت تيلنم ػػي تبيلربتيػػ تبيلا ػػ ب تيلػػذ تبصػػ اتوليػػوتاػػفتتنػػثتيلقػػركتاػػفت

تنىطتيلهنات   نيـتيل  ـ تبي    ديدتل  ق تيل اه اتبيلمنبمهات.
وػػ ؿتيلػػدبيف تيل ػػ تذبرنهىػػهتيقػػبـتهإصػػديرتيلاتػػبثتتب  يػػوتفػػإفتذلػػؾتيلروػػطتاػػف

تبيل  كتيل  ت  بفت  ىتقدرتطهق وتافتيل  ـتيلذ تبصطتوليوت.
ب ػػ ظيرتقهػػطتت.ذيتتربػػ ت ػػيببفتليػػهتن اػػهعتباه ػػدبفتباػػفتيلطهي ػػ توفتامػػطتىبػػ

قيػػهـتيلاػػهـتاق نػػطتنمنػػه ت صػػه دتيلظ ػػـتبيلوػػبرتفػػ تيألرضتبوهصػػ تفػػ تاربػػزت
لتبلػيستانفتليػه بف ت تااهتنهد تولىت زيندت ددتيلان يلصري هاتمنذيؾتبى ت تيل

ُيق  بفتا وتهطتوفتاق مىتيلميـتتا نيـتصريظتىبت ددتيل ا نفترو ظتيلاذببر فت
ل  ػيهؽتيل ػهـتل ربييػ تنػروحتبػبفتن اػهعتذلػؾتيلروػطتىػـتن مػرتاػفتذلػؾتابمنػرتو ت

تنفتافتيق طتا وت ا بفتفققت تن مرت.
  ػػ رتنفتفػػ تديو يػػهتاه ػػثتنم ػػ تموػػرتت توفتىػػذهتيل وصػػي ت ػػبؼتاإلصػػبلح

هريزتفبرتيصتحتا هرتيلاو ا تيلا ػ ـت هاػ تبيل ػي  توهصػ تفػ ت لإلص حتبي 
يل بفػػ تباػػهتتبليػػهتاػػفتيلانػػهطقلتبيلػػدلنطت  ػػىتذلػػؾتبصػػفتن اه ػػوتيل ػػا نفت ت
اهلصهلتنفت تب تا نىتلن  يـتهػذلؾتوذيتلػـت  ػفتيلتربػ تيل ػ تنن اػبفتليػهتتربػ ت

تت-ي ت  ػبفتاقهربػ تفػ تامػابنيهتيل ػهـتوص تي ت رببي ت قهئد ن تيل اينػدتل نػـب
تلترب تيل ندتيلياهن ت.ت–يلاب بدت
ن تت– ت ت  ػػبفتفه  يػػ ت  ػػؾتيل وصػػي تبيقمػػ ت نػػدتتػػدتيلمبػػرتيلنظػػر تاإلأػػداد 

مػػػػػ تأل مػػػػػرتيل يػػػػػهرياتن ػػػػػرتيل  ػػػػػكتبيلاتػػػػػبثتبيلقيػػػػػهـتاتربػػػػػ توصػػػػػ تي تانهى
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فتقهنػطتبوػبدتننصػهرهتب  ػىتقػدرتهطتن  ديهتولػىتيل ػديدتيل  اػ تاػيلا هصرةتليهت
افتيلاته هةتتن ه تافتي    ديدتيلهدن تباتهبل ت  ب فتنبيةتويشتصغنرتبنبع

  تيلاذببرتف تيلربييهات.لا احت ويشتيلغمك

تنفتنانرتويشتيلغمكتىبتيل ندتيلياهن تبليستيلنمستيلزبي ت.ت  بيلا  ـب

 تيلػػذنفتيقمػػبفتهبوػػوتوننػػهت تنتػػهبؿتفػػ تىػػذهتيلنقطػػ توماػػهاتبوػػبدتفئػػ تاػػفتيل  اػػه
د ػػبةتيلاػػهـتقهػػطتقيهاػػوتفيػػذيتامهػػاتببيمػػحتلػػد تبػػطتاػػفتقػػرنتيلربييػػهاتيلته يػػ ت

  فتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ ت.

فتاق  ػػوتفػػ ت تظيػػرتيل بفػػ ت تيب ػػفت ػػفتنولػػىتتيلنظػػربل ننػػهتنتػػهبؿتنفتن مػػات
تقيقػػ تيألبمػػهعتفػػ تىػػذهتيلادننػػ تيلاقد ػػ تبا ػػ ب تي نتػػريؼتيلػػذ تبصػػطتوليػػوت

 اه ىهتببويههىهت.ت  

فنتفتن  ـتيفتاق طت تيلنمستيلزبي تيلت ن ت تيببفت  ىتندتروهؿتتبباػ تهنػ ت
يل اػػهستلػػذيتنوػػدتفػػ تننم ػػنهت ػػهيؿت ػػفتتقيقػػ تابقػػفتيل  اػػه تفػػ تيل بفػػ تتػػبؿت

تاق  ولتىطتىبتاه دتنبتا هرضت 
ب  ؾتنفتابقميـتاه دت اهاهظلتألفتيلتببا تلبت  اػاتنفتيلػنمستيلزبيػ تيتظػىت

ن تاهتنبتترا تهنفت  اه تيل بف تلاهت ورناتبنقداات  ىتىذهتيلور ا تفػ تاابه
تنقدستناه فتيل هلـ.

وذفتنميـتافتبطتىذيتوفتترب تيلنمستيلزبيػ تيألبلػىت  وػذتطػها تيل يػهرتيلُامػهدت
بيلا ػػه ستل يػػهرت  اػػه تيل بفػػ تفػػ تموػػرتيلزاػػهفلتب  ػػبفتترب ػػوتاصػػدرتوز ػػهجت

تديئا تاهلن ا تولنيـت.ت
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 ت ت ؾتنفتاق  وتا ت ا نفتاػفتيلصػهلتنفتنهػنفتلنػهتيلابقػفتلظالميفُممارأة ا
ىذهتيل وصي تيلمذةتل ػطتو ػبهؿتيلظ ػـتبيلظػهلانفتبيلػدلنطتوقػديـتِقهطتيلريفضتافت
 .ن تيل اهست  ىتق  وتهدبفتن ت رددتببا ته

 توفتاق  وتا تن اه وت بؼتيببفتاهل   ندتاػهمريظتبىػذيت ػبؼتنبلػدتتباأث التوبة
ندـتبيلتزفتيل انقت اهاهظتباػهتتػدثتا ػدتاق ػطتيلاػهـتيلُت ػنفت   يػوتتهل تافتيل
 يل  ـ ت.

ف ندىهتيل م اتيألاػ تا ػدتاصػرعت ػندتيل ػيدي ت   يػوتيل ػ ـ تاػ تنى ػوتبصػتاوت
ولػػػىتذنهيػػػهتبيل مػػػاتتػػػبؿتيلاػػػهـتيل ػػػوهدت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبىػػػذيتبوػػػوت ػػػاوتا مػػػات

بتيل مػػػهؼتيلنػػػهستتػػػبؿتل نظػػػرلتوذتيبػػػبفتن نوػػػ تاق ػػػطتيلػػػنمستيلزبيػػػ تيلت ػػػن تىػػػ
يلياهن تيلاب بدتوذتبهفتمافتو  فتيلد بةتاهىظهظتوديظتبىبتاق طتىبذيت وصي ت

 اهرزةت.

ب اتهفتهللاتبنفتنفت نفتيألئا ت   نيـتيل  ـ ت ور تنيمهظت  ىت ي  يـتفػ ت
تمورتيلزاهفتاهلمهف تولىت نفتيألنهيه ت.

بيق ػػ تيلطػػفتببيق ػػ تت–تباػػ تىػػذيتيلبوػػوتاػػفتيل ػػاوتيلػػذ تذبرنػػههتهػػنفتيلػػبيق  نف
نبوػػدتبوػػوتموػػرتاػػفتيل اهمػػطتن تبىػػبتيل ػػددتيلاق ػػبؿتفػػ تت–اق ػػطتيلػػنمستيلزبيػػ ت

يلػػبيق  نفتبىػػبت تيل ػػا نفت تتنػػثتبػػػهفت ػػددتنصػػتهكتيلت ػػنفت   يػػوتيل ػػػ ـ ت
تيلذنفتُق  بيتا وتف تبرب  تم ثتب ا نفترو ظ.

لػػنمستيلزبيػػ ت تبىػػذيتىػػبتن ظػػـتدبرتبن هػػرت طػػه تيقداػػوتيتإأػػبلف دأػػوة اإلمػػاـ
 .اهـتبيببفتمانوتتيه وت تيلزبي ت يلت ن تقهطتقيهـتيل
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بىػػبتيل ػػ فتيألهػػرزتلػػد بةتيلاػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ تيلا ام ػػ تهػػد بةتيلياػػهن تيل ػػ ت
  ػػػبفتاريت يػػػهتيل  نيػػػ تقػػػدتهػػػدناتل  ػػػبتاػػػهلظيبرتفػػػ تيل ػػػريؽتا ػػػبطت ػػػهـتبيل بفػػػ ت

ن اه ػػوتىػػبتاامهاػػ تنػػدي تا ػػبطتوػػهصلتبيفتو ػػ فت  ننػػدتيلػػد بةتبين اهئػػوتليػػهتاػػ ت
 .هديي تيل دتيل ب  تل ظيبرتيل ر ف اهب تيببفتانهيهظتل طتافت ا وتولىت

 تتتتت

ت
ت
ت
ت
 

 الشيصباني والنفس الزكية
بري تاق ػػطتيلػػنمستيلزبيػػ تيلت ػػن تفػػ تتيقػػفت تَاػػفتىػػبتيلػػذ قػػدتنػػردت ػػهيؿتيقػػبؿ

لػؾتيل بف ت تنبافتىبتيل وصتيلذ تيا ؾتزاهـتيألابرتفػ تيل ػريؽتتػنفتيق ػطتذ
تيل وصت .ت

بلقدتذبرنهت  مهظتنفتيلنمستيلزبي تيلت ن تُيق ػطتاػفتقهػطتتبباػ تهنػ تيل اػهستتتت
يل  ت  بفتهندىهتاقهلندتيلتبـتف تيل ريؽلتبافتيلا  بـتنفتن تتبباػ تليػهترنست

نبتلػػوتاقهلنػػدتيلتبػػـتاانصػػكتموػػرتتيقبدىػػهتااػػهتيصػػط حت  يػػوت ترئػػيستيلدبلػػ ت 
ت.تغنرتيلرئيس

ذيتاػػػهترو نػػػهتولػػػىت يلربييػػػهاتنوػػػدتينػػػوت تي ػػػـتا ػػػربؼتُنػػػذبرتألتػػػدتروػػػهؿتهنػػػ تبي 
يل اهست ب تي ـت تيل يصػاهن ت تيلػذ تبردتذبػرهتفػ تيلربييػ ت ػفتيلاػهـتيلاػهقرت

) وأنػك لكػـ بالسػفياني ثتػك يخػرج قبمػ  الشيصػباني،    يوتيل ػ ـ تننػوتقػهؿ ت



 

 

 

 035القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

يخػػرج بػػأرض كوفػػاف ينبػػع كمػػا ينبػػع المػػاء فيمتػػ  وفػػدكـ، فتوقعػػوا بعػػد ذلػػؾ 
 . (ٔ)لسفياني وخروج المائـ )أمي  السبلـ( (ا

تلتف ت برةتيل اس.ن تلوتو هرةتف تب هكتهللاتيلقرمفبقدتذبرنهتنفتيل يصاه
تت} َكذلَبْت َثُموُد ِبَطْغَواَتا ِإِذ انَبَعَث َأْشَماَتا { .قهؿت  هلى ت

فمابدتباهتذبرنهتف ت  ب  يهتىـتانترفبيتيل ي  تنبتتببا تهن تيل اهستف تمورت
تيلزاهفلتبن قهىهت تيل يصاهن ت .ت

باهلروبعتولىتنصتيلربيي تن  هتنودتنفتيلاهـتيلاهقرت   يوتيل  ـ تيقبؿت نو ت
با نػىتذلػؾتننػوتنهػدنت تربػوتاه  ػ ي  ت  ػىتيلتبػـتفػ تت(ينبع كما ينبع المػاء)

يلنوػػفلتنبتنفتلػػوتنصػػ تفػػ تيلنوػػفتمػػـتي ػػ بل ت ػػنئهظتف ػػنئهظت  ػػىتاغػػديدتبيتبػػـت
تبتا نىتباهتننا تيلاه ت.يل ريؽتبى
لتفهلاػه تلػوت اناػ  تبت اصػك توذفتفػ توتىنػهتاهلاػه تلػوتغهيػ ي توفت  هنبيلتقيق

ذيتاػػهت هػػدتنفتنن يػػ ت تػػرؾتيل يصػػاهن تفػػ تابػػهفتاػػهتا ػػدتنفتنناػػ تاػػفتيلنوػػفتبي 
رو نهتولىتقبلوت   يوتيل  ـ  ت يق طتبفدبـ تنودتفيوتو هرةتولىتنفتذلؾتيلته ـت

ت يق طتبفدتُار ط.ت
بيلبفػػدتفػػ تيل غػػ تباػػهتذبػػرتلنػػهتصػػهتكتب ػػهكتيلصػػتهحتنهػػبتابػػرتيلػػريز  ت تبفػػدت
ف فت  ىتيألانرتن تبردتر ب ظتفيبتبيفدت تب اتهفتهللاتبنػفتنفتيلبصػفتبػهفت

تدقيقهظتبا طهاقهظتا تيلبيق تف تيلربيي .

                                                 

 .تٕٓ٘صتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-ٔ
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تيفتيلػػػنمستيلزبيػػػ تيلت ػػػن تىػػػبت يلػػذ تي ػػػنرتولػػػىتد ػػػبةتيلاػػػهـتيلايػػػد تفػػهلا  ـب
يظيرتافتيلربيي تينوتلفتيببفتلبتدهتبتل  فتيلد بةتف تيل بف تت    يوتيل  ـ

تهطت يببفتا تن اه وتبننصهرهتبيلدلنطتاق طت ا نفتانيـ.تف تبقاتيل  فت
يلياػػهن تتيامػػطتد ػػبةتبيلن نوػػ تيلنيهئيػػ تنفتيلػػنمستيلزبيػػ تبي اه ػػوتىػػـتبفػػدتُار ػػطت

تف تظيرتيل بف تبيق  يـتيل يصاهن ت تل نوتهللات .
ت

 الثسني .... وتثرؾ الثسنيممت  
  اػهاتيلظيػبرتوفتيلا  ا تلألتهدنثتيلوهص تاهلاهـتيلايد ت   يوتيل ػ ـ تبت

ت.ودتنفت اق طتيلت ن  تبيتدةتافت  ؾتيل  اهالتنيلقر ا 
نهػػػ تاتهػػػبكت ػػػفتتبقػػػدتبردتذبرىػػػهتفػػػ تربمػػػ تيل ػػػهف ت ػػػفتنتاػػػدتيهػػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ػػػف

ت   ـ تا ىتفرجت ي   ـت تتقهؿوتيلق اتأله ت هدتهللات   يتي قبكتيل ّريجتقهؿ 
فماؿ إذا اختم  ولد العباس ووتك سمطانهـ وطمع فيهـ مف لػـ يكػف يطمػع  )

فيهـ، وخمعت العرب أأنتها ورفػع كػ  ذي صيصػية صيصػيت  وظهػر الشػامي 
وأقب  اليماني وتثرؾ الثسني وخرج صاثب تذا األمػر مػف المدينػة إلػك مكػة 

 تسػػميما( قػػاؿ  بسػػي  رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( ودرأػػ  بتػػراث رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
وأمامت  وكردل وقييب  ورايت  والمت  وسرو  ثتك ينزؿ مكػة فيخػرج السػي  
مف غمدل ويمبس الدرع وينشر الراية والبػردة والعمامػة ويتنػاوؿ الميػيب بيػدل 

فيػأتي الثسػني فيخبػرل  ويستأذف هللا في ظهورل فيطمع أمك ذلؾ بعض موالي 
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الخبر فيبتدر الثسني إلك الخروج، فيشب أت  مكػة فيمتمونػ  ويبعثػوف برأسػ  
 . (ٔ)إلك الشامي فيظهر أند ذلؾ صاثب تذا األمر (

ب هاػػػوت يلر ػػػهد  ت تقػػػدتوػػػه اتيدمػػػهرتهػػػذبرتفػػػ تبقػػػدتذبػػػرتنيمػػػهظتيل ػػػن تيلامنػػػدت
لتدثت  ػػبفتناػػهـتقيهاػػويػػهـتيلقػػهئـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ لتبتػػبي  اػػهاتلزاػػهفتق

 تفانيهتوربجتيل ميهن لتق طتيلت ن لتبيو  ؼتهن تيل اهستف ت ابميهاتبد 
ت.ت ٕ ؾتيلدننب ت  يلا

 ت تب تػرؾتيلت ػن تقري  وتل ربييػ تيألبلػىتيل ػ ت قػبؿبي تبتيلقهر تيل ر ـت ندت
 ػػػ ت ت تفيق  بنػػػوت تبيلتقيقػػػ توفتيلقػػػهر تل بىـت  قهيػػػهتفػػػ ت  اػػػ تيلربييػػػ تاػػػهلقبؿ تمػػػ

يألبلػػػػىتي  قػػػػدتنفتيلت ػػػػن تصػػػػهتكتيلتربػػػػ تيل ػػػػ اي تيل ػػػػ ت ػػػػاقاتيلظيػػػػبرت
يلاقػػدستىػػبتذي ػػوتيلاق ػػبؿتفػػ تظيػػرتيل بفػػ تنبتاػػفتقهػػطتنىػػطتابػػ تباػػهتنصػػات

تيلربيي تيألبلىتن  ه.
 ػػذبرتلقػػه تيلت ػػن تاهلاػػهـتتيل ػػ تربييػػهايلبل ػػفتاػػ ت ػػ  تاػػفتي ل مػػهاتولػػىتت

!!تبيلتقيقػ ت تي ػ قيـتيلا نػىتاػ فتتيلايد ت   يوتيل  ـ تا توي وتا ػدتظيػبره
اق ػػػػطتيل ػػػػندتيلت ػػػػن تيبػػػػبفتدي ظت  ػػػػىتقػػػػركتيلظيػػػػبرتيلاقػػػػدستب  اػػػػ تاياػػػػ ت

لتفيػذيتىػبتيو اػهعتولنيػهتبوػبدهت تيػهظ تا ػدتيلظيػبرتبرئي ي تافت  اه وتامهفهظت
تيلنقيمنفت.

) ف فتيلاممطتهفت ارت فتيلاهـتيلصهدؽت   يوتيل  ـ تف تتدنثتطب ػطت ت
ني في أمر أظيـ بيف يديػ  أركعػوف ألفػَا فػي أأنػاقهـ المصػاث  فيخرج الثس

                                                 

ت.تٕ٘ٛلتحتٕٕٗربم تيل هف تلتصت-ٔ
ت.تٕٕٔت-ٜٕٔلتصتٕ٘يلاتهرتلتجت-ٕ
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إلػك أف  –ثتك ينػزؿ بػالمرب مػف المهػدي )أميػ  السػبلـ( ثػـ يمػوؿ ألصػثاب  
ويخػػرج المهػػدي )أميػػ  السػػبلـ( ويمفػػاف بػػيف العسػػكريف فيمػػوؿ لػػ    -قػػاؿ 

يما( وخاتمػػػ  الثسػػني   إف كنػػت مهػػدي آؿ   فػػأيف تػػراوة وػػدي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم
 . (ٔ)وكردت  ... (

ب  ػىتىػػذيتيبػػبفتيلت ػػن تيلاق ػػبؿتىػػبتغنػػرتيلت ػػن تيلػػذ تن  قػػ تاهلاػػهـت   يػػوت
ت.تذلؾتوفت ه تهللايل  ـ تب ن   ت  ىتهيهفت

ت

 الثسني يثور لممت  الثسني
قػػدتي ػػ ؿت ػػهئطت ػػفتا نػػىتقبلنػػهتنفتىنهلػػؾتربػػقتهػػنفتاق ػػطتيل ػػندتيلت ػػن تفػػ ت

ت.تةتيلت ن تيلصهيحتنبت تيلياهن ت رتظيرتيل بف تببنفتقيهـتبمبت
يلوبيرجتولىتنر طتتنفت   ت   يوتيل  ـ بووتيلربقتىبتاهتبردتتوفبيلتقيق ت

كونوا ثيث شئتـ بيننا وكينكـ أال تسفكوا دما ثراما وال )ب هاهتيقبؿتفيو ت
تمطعوا سبيبل وال تظمموا أثدا فإف فعمتـ نذر الثرب ال نبدأ بمتاؿ ما لـ تثدثوا 

 .(ٕ)(فسادا
تفإفتنىطتيلهنات   نيـتيل  ـ ت تنهد بفتاهلق هؿتاهلـتيتدثتيلوصـتيلم هد
بيلظهىرتنفتيلت ن تيلنمستيلزبي ت بؼتن رددتف تيلهديي تاهل صدنقتهد بةت
يلياهن تبل نوت ي ارتن اه وتفياهتا دتا فتن  تقبيتهد بةتيلاهـلتبل فتا ضت

وتف تناقىتافتن اه وتو تن اه وت بؼتلفتي  ونهبيتلنديئوتب بؼتن و بفت ن
                                                 

ت.تٖٓٗيليديي تيل هر تصت-ٔ
 ٛٚ٘صتت-تٕٖجتت-يل ندتيلار   تت- رحتوتقهؽتيلتقتت-تٕ
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يلق  تبانيـتافت يق طتا وتف تظيرتيل بف تافتقهطتتببا تهن تيل اهستف ت
تمورتيلزاهف.

بليػػذيتفػػإفتاق ػػطتيلػػنمستيلزبيػػ تيلت ػػن ت ػػيببفت ػػهاهظتفػػ تمػػبرةتيلت ػػن تيلياػػهن ت
تا مهظت.تهب هدنتاريتطتيلظيبرتيلاقدستاهل  ها تبنظهـتيلورزتن ا تا مي

ؿتباهتن  قدتت كتيلربييهاتن هرت نهظتافتيلنمستيلزبي تيلغ ـتبىذيتيل ندتيلاق بت
تلتألفتلمبتغ ـتندؿت  ىتننوتصغنرتيل ف.لاقهـيلذ تيق طتهنفتيلربفتبي

ت
ت
ت

 النفس الزكية الثانية الُثسيني
تهيػهت ػوصت تيل ػندتيلت ػنن ت  يلػنمستيلزبيػ تيلمهنيػ تىػػ تتوفتيألدبيرتيل ػ تيقػـب

ت- اهتن  
 توفتامػػػابفتيلر ػػهل تيل ػػػ تيقرنىػػهتيبػػػبفتاامهاػػػ تظيػػبريل ػػ فتيلر ػػػا تل ت-ٔ

يل  فتيلر ا تيل هلا تلقيهـتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ توهص ظتوذيتاػهتقرننػهت
نصتيلربيي تتنثتبردت فتيلاهـتيلاهقرت   يػوتيل ػ ـ توفتيلػنمستيلزبيػ تيقػبؿ ت

دف الرسػالة ) .. يا أت  مكة .. أنا رسوؿ فبلف إليكـ إنا أت  بيت الرثمة ومع
نا قد ظممنػا وايػطهدنا وقهرنػا ...  والخبلفة ونثف ذرية   وسبللة النبييف وال

 .(ٔ)الل (

                                                 

تٖٚٓصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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تننػوت ػػننهد تاه ػـتيلاػػهـتاقبلػوت تفػػ فت تنبتاػهل نبيفتيلا  ػػفتلػوت   يػػوت بيلا  ػـب
يل ػػػ ـ تمنػػػذيؾتب تنبوػػػدتنتػػػدتقػػػدت ػػػاقوتهيػػػذيتيل ػػػ فتوط قػػػهظتفيػػػبتتهاػػػطتنبؿت

تاهـتولىتيلنهست.ر هل تا  ن تافتيل
وقهاػػػ تيلتوػػػ ت تصػػػتيحتوفتيلر ػػػهل ت ػػػ  بفتهػػػإ  فت ػػػهـتل ػػػفتوصػػػبصتت-ٕ

ألىػػطتابػػ لتباهل ػػهل تفػػإفتقيهاػػوتهيػػذيتيلػػدبرتفػػ ت  ػػؾتيلم ػػرةتيبػػبفتت يلر ػػهل تىػػ
اامهاػػ توقهاػػ تيلتوػػػ تب  مػػحتىػػذيتيلا نػػػىتاػػفتزاػػفتيلربييػػػ ت  ػػىتل ػػهفتيلاػػػهـت

يػػػا قػػػـو إف أتػػػ  مكػػػة ال  يمػػػوؿ المػػػائـ ألصػػػثاب   )يلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ  ت
ـ بمػػػا ينبغػػػي لمثمػػػي أف يثػػػتج يريػػػدونني ولكنػػػي ُمرسػػػ  إلػػػيهـ ألثػػػتج أمػػػيه

 .(ٔ)(أميهـ
زرعتيل وه  ت توفتقيهـتىذيتيل هكتيلصغنرتيل فتف تذلؾتيلابهفتبوطه وتت-ٖ

هنفتيلم بؿتيلا هدي تلإلاهـت   يوتيل  ـ تبد ب وتيلااهرب تبافتمـت يهد وت  ىت
نػػوت ػػيببفتُامنػػريظتل غمػػكتيلليػػ تب ػػهكتفػػ تتصػػبؿتيلذفتننػػدنيـتفمػػ ظت ػػفتي

اهلقيهـتبير مهعتيلغنا تنيهئيهظتب   قتيلاهـت   يوتيل  ـ ت يمهظت  ىتن دي تهللاتهطت
 ػػيببفتاػػفتي ػػدتيل بياػػطتيلاه مػػ تل  ػػوه  تبيلاتمػػزةتل مػػبرةتفػػ تنمػػبستيلاػػهاننفت

ن وػػهبزت ػػفتت هاػػ تبننصػػهرتيلاػػهـتوهصػػ تلتببنػػفت تبىػػبتنصػػغرىـت ػػنهظتوذت 
تيل   نفتو تا ن تبيتدةت.ت

 

 ممت  الثسيني وقياـ اإلماـ

                                                 

تٕٙ٘صتٕجتيلزيـتيلنهصكت-تٔ
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بقػػػدت   انػػػهت ػػػهاقهظت  ػػػىتنفتيل  اػػػ تيألقػػػركتىػػػ تق ػػػطتيلغػػػ ـتيلت ػػػنن تيلن ػػػكت
لاهـت   يوتيل  ـ تولػىتنىػطتبيلذ تيببفت هكتاق  وتىبتننوتيتاطتر هل تافتي

ت.اب 
ـ تىػ تل ت ػنن تيلػذ تيبػبفتبلذلؾتفإفتمبرةتنبتقيهـتيلاهـتيلايد ت   يػوتيل ػ 
نهقػ تصػهلحتفػ تناػ تفصػنطتاق  وتافتن ظـتيألابرت نػدتهللات  ػهلىتبيلاػهـتبىػبت

تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تيل  تلـتننزؿتيل ذيكت  نيهتت ىتق  بيتفصن يهتيلصغنرت.
فتقيهـتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تىبتيلقيها تيلصػغر تباػهتىػبتا  ػبـتفيػبت بي 

في ػػػ طوت ػػػيمهظتت  ػػػ ـتهللات  يػػػو تيامػػػطتيل و ػػػ تيلليػػػ تيأل هػػػرتفػػػ تموػػػرتيلزاػػػهف
ت.قه يهظت  ىتن ديئو

تألوػطترتاػوببذلؾتن محتا نػىتقيػهـتيلياػهن تبقيػهـتيل تلاػهـت   يػوتيل ػ ـ تبػط 
}َواللػِذيَف آَمُنػوْا ِمػف َبْعػُد َوَتػاَوُروْا َوَواَتػُدوْا بىبتاصديؽتيدي تف تقبلوت  ػهلىت ت

َ َمَعُكػ َّ ِ ِإفل  َّ ـْ َأْوَلػك ِبػػَبْعضق ِفػي ِكَتػػاِب  ـِ َبْعُيػُه ـْ َوُأْوُلػوْا اأَلْرَثػػا ـْ َفُأْوَلػػِئَؾ ِمػػنُك
ِبُك ِّ َشْيءق َأِميِـّ {
(ٔ) . 

تن توفتذلؾتيببفتهدي يتلنط ؽتيل ريرةتيألبلىتلنط ؽتدبل تيل دؿتيللي .
ت

 رسوؿ اإلماـ
نمستيلزبيػ تيلُت ػنن تن مػرتاػفتببنػوتيتاػطتلـت ذبرتيلربيي تيل  ت  تػدثت ػفتيلػ

ر ػػػهل تاػػػفتيلاػػػهـتولػػػىتنىػػػطتابػػػ لتفيػػػبت تن  ػػػديىهتولػػػىتي  اػػػهرهتصػػػهتكتتربػػػ ت
تاولتبىذيتطا هظتاتبـت ارهتيلصغنرت.ه ايندي تنبتاهت 

                                                 

ت ت.٘ٚيألنمهؿت ت-ٔ
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ب تر ػكتينػوتاػفتن ظػـتيلااتصػنفتفػػ ت صػرتيلغناػ تيل هػر تببنػفت تبىػبتقػػدت
تنفتنذفتهللاتلوتاهلقيهـتبير مهعتيلغنا ت.تتتظ تاهلاام ي ت فتيلاهـتبألبؿتارةتا د

قدتي  ؿت هئطت ػفتف  ػم تيو يػهرتيلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تلر ػهؿتر ػبلوت
يلػػػنمستيلزبيػػػ تولػػػىتذلػػػؾتيلابػػػهفتبن نػػػ تاػػػوتابػػػ تبيل  اػػػ تببػػػنفتيلػػػربفتبيلاقػػػهـت

اتيطػػ تاػػ وبي ت صػػػرت ب ػػنتهبؿت  ػػىتمػػب تيلميػػػـتيل ػػهـتل ربييػػ تبيلظػػػربؼتيل
ت- ط تيت اه ات دةت و يهرتذلؾتيلابهفت لتنفتنيلظيبر

ت
تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػ ياه تفػػ تت وفتابػػ تبهنػػاتىػػ تنقطػػ تينطػػ ؽتد ػػبةتيلر ػػبؿتيأل ػػـر

فوػػػرتيل ػػػ ـتفاق مػػػىتيل ػػػاوتيل هنػػػرتهػػػنفتد ػػػبةتيلر ػػػبؿت ست  ػػػ ياه تبد ػػػبةت
يل  ـ تن امطتا نرةتوػدهت صػ ىتتيلاهـتي ط تيت اهؿتوفتيلاهـتيلايد ت   يو

تهللات  يوتبملوتب  ـت   ياه تب نط قتافتىنهؾت.ت
فاب ت يداتينط ؽتيل ريرةتيألبلىتلدنفتهللاتب  يوتيببفتينط ؽتيل ريرةتيلمهني ت

 افتنمستيلابهفتنبلىتبنقركتل بيق ت.

وفت  ؾتيلاق  ت امػطتقه ػ تيلا ػ انفتواي ػهظتب تمػىتاابهنػ توهصػ ت نػدىـتفػ تت
ت–ن تق ػػطتامػطتذلػػؾتيلغػػ ـت - لتب ت ػػؾتوفتامػػطتىبػذيتتػػدثيل ػهلـىتننتػػه ت ػ 

تا  انفت ها ت.يلف تذلؾتيلابهفت بؼتن ماتننظهرتيلا  انفتوهص تبغنرت
لماتين اههتا  انفتيل ػهلـتولػىتبت ػي تيلاو اػ تيلابػ تا ػدتوقدياػوت  ػىتور اػ تت

  هػػرتصػػهيهظتنبػػري تيق ػػ رتليػػهتيلهػػدفلت ػػهكتفػػ تيل هد ػػ ت  ػػرتاػػفت اػػرهتيبػػهدتي
صغنريظلتيق طتهيذهتيلطر ق تبف تنقدستيألاه فت نػدتيلا ػ انفتبيل ػ تي  ػـتيل ػهلـت
ا  ػػرهتينػػوتاػػفتن مػػرتيألاػػه فتنانػػهظت  ػػىتيلطػػ ؽتنػػر تيلروػػطتفيػػوتقه ػػطتنهيػػوتفػػ ت
ن  رضتلوتف  تترا ت اقىتليذيتيلابهفتا ػدت  ػؾتيلبيق ػ تبن تيت ػريـتناقػىتل  ػؾت
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ل  اي ت رضتيلتهئقلتننيهتتقػهظتا  ػهةت يق ػ رتيلمئ لتا دتنفتمرباتاهلقيـتي
ليهتهدفتيل هر  تب اقىتبصا ت هرتفػ توهػنفتنبلئػؾتيلػذنفت ػن  نيـتيلنػهست  ػىت

تاد تيل صبرتيلقهدا تون ه تهللات.
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 شعيب بف صالح -ٖ
 

  نكتهفتصهلحت وصي ت  بر  تبردتذبرىهتف تيلربييهاتيل ر م تيلػبيردةت ػفت
يليػػد ت صػػ بياتهللاتب ػػ اوت  ػػنيـتنوا ػػنف تتنػػثتير ػػاقتذبرىػػهتاهلق ػػهؿتتنئاػػ 

تبقيهدةتيلونبشتفيبتافتيلقهدةتيلذنفتياهر بفتدبريظتاياهظتف تيلقمي تيلايدبي ت.
بي  قػػدتيلػػا ضتاػػفتيلاػػهتمنفتنفت ػػ نكتىػػبتاػػفتمػػافتيل وصػػيهاتيلوري ػػهني ت

ىتذلػؾتانيػهتو تنفتىػذيتيألاػرتغنػرتصػتيحتف ػ نكت ربػ تبىنػهؾت ػدةتندلػ ت  ػ
تلتااهت  نيوتىذهتيل  ا تافتا هن ت. ٔ ببنوتابلىتلهن ت ايـ

  نكتليستلوت ترؾتف توري هفلتفيػبتاػفتيل وصػيهاتيل ػ تتنفبىذيت تي ن ت
هػػرزتدبرىػػهتيلقيػػهد تا ػػدت   ػػيستيلياػػهن تلوي ػػوتتنػػثتنو  ػػوتيلقهئػػدتيل ػػهـتلقبي ػػوت

بفت ػ نكتقهئػدتقػبياتبي  ارتبذلؾتت ىتيقبـتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تفيب
تيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ ت.

                                                 

 هنبت ايـت توتد تن هرتيلقاهئطتيل ربي تيلا ربف ت.ت-ٔ
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) يخػرج شػاب فقدتوػه تفػ تيلربييػ تيلػبيردةت ػفتنهػ تو مػرت   يػوتيل ػ ـ تقػهؿ ت
مف بنػي تاشػـ بكفػ  اليمنػك خػاؿ ويػأتي مػف خراسػاف برايػات سػود بػيف يديػ  

ت. (ٔ)شعيب بف صالح يمات  أصثاب السفياني فيهزمهـ (
لتفيبتافتيقه طتيل ميهن تفػ ته ـتىبتيلياهن  تىبيلاقصبدتاهل هكتيلذ تافتهن

يل بف تب يزاوتباهتىبتا  بـلتبىبتافتبصم وتيلربييهاتاببنوت هكتابفقتيهػفت
تم منفت ن .

راتيـ الخميػ  إبػ أمػر ف ولي هللا يعمػرإ)  فتنه ت هدتهللات   يوتيل  ـ تقهؿ تف
 .  (ٕ)أشريف ومائة سنة ويظهر في صورة فتك موفق ابف ثبلثيف سنة (

فتبتيبػػبلػػيستل ػػ نكتدبريظتفػػ تيلػػد بةتبيل اينػػدتفيػػبتلػػيستلػػوتاه ػػهظتفػػ تذلػػؾتوناػػهت
دبرهت  بر هظتليستو لتبلـتيبػفتلنبفػقتلػذلؾتيلانصػكتيلليػ تيلايػـتلػب تصػدقوت
و صوتبتاوتبب ئوتألىطتيلهنات   نيـتيل  ـ تبا هرم وتبرفموتلاػهت قػبـت بي 

ت.تهلوافتيلظ ـتابهف تن باوتيلتبباهاتيل  اي ت
فتبهفتباهتن  قدتليستقهئديظت  بر هظتا ربفهظتألتدتيلونبشتيل ها  تلتد ت فيبتبي 

قدتاهرستيلقيػهدةتلم ػرةتطب  ػ تبلديػوتاػفتيلوهػرةتتقدتيببفتتيلدبؿتيل  اي تو تينو
بيل وه  تبيلص ا تبيلو صتاهتنهى وتل قيهـتهيػذهتيلا ػهبلي تيلمػوا تب هػدبت

تهاتانترف تباهط  تبتبباهاتوهئرةت.ننوتاهرستيلتركتبيلق هؿتمدتوي
تبقدتذبرتىذيتيلروطتف تاواب  تافتيلربييهاتيلا صباي تيل ر م ت 

                                                 

ت.تٖ٘يلا تـتبيلم فتصت-ٔ
ت.تٕٚٛصتٕ٘جتاتهرتيألنبيرت-ٕ
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كوسج يماؿ ل  شػعيب بػف  (ٔ)) يخرج بالري رو  ركعة أسمر مولك لبني تميـت
صػػالح فػػي أركعػػة آالؼ ثيػػابهـ بػػيض ورايػػاتهـ سػػود يكػػوف ممدمػػة المهػػدي ال 

 . (ٕ)يممال أثد إال قتم  (
) إذا خروػت خيػػ  السػػفياني  تنهػ تطهلػكت   يػػوتيل ػ ـ تننػوتقػػهؿتهػػفت ػفت  ػ 

إلك الكوفة بعث في طمب أت  خراساف ويخرج أت  خراساف فػي طمػب المهػدي 
فيمتمي تو والهاشمي برايات سود أمك ممدمت  شػعيب بػف صػالح فيمتمػي تػو 
والسفياني بباب أصطخر فتكوف ممثمة أظيمة فتظهر الرايػات السػود وتهػرب 

 . (ٖ)السفياني فعند ذلؾ يتمنك الناس المهدي ويطمبون ( خي 

) يمبػػ  الروػػ  التميمػػي شػػعيب بػػف صػػالح سػػمك هللا بػػبلد شػػعيب ببػذلؾتبرد تت
بالرايػػة السػػوداء المهديػػة بنصػػر هللا وكممتػػ  ثتػػك يبػػايع المهػػدي بػػيف الػػركف 

 .(ٗ)والمماـ(

ت

 السبلـ أمك شعيب الذي نصرل هللا أمك أمت 
  ػػنيـت تيألنهيػػه  ػػفتتػػهؿتاػػهق تت   يػػوتيل ػػ ـ هللات ػػ نكتتلػػـتنو  ػػفتتػػهؿتنهػػ 

ي  ػػ قها تبيلصػػ حتتولػػىُبػػذكتبيُ يػػـتاػػفتقهػػطتقباػػوتفبػػهفتنػػد بىـتتفقػػدت يل ػػ ـ
يقه ػبفتقبلػوتتبل نيـتبهنبيتنردبفتد ب وتبيصدبنيهتب تيألرضف تتيلف هدب دـت

ينػػدهتهللاتتبمنػػريظتبل نػػوتلػػـتننمنػػ تفػػ تد ب ػػوتليػػـتبلاػػهتييػػستاػػنيـتهبقػػدتي  مػػ مبت
                                                 

ت.ت-ٔ  ف تيلهرىهفت تافتهن ت ايـتاوزـب

تتٖ٘يلا تـتألهفتتاهدتصت-تٕ
تٛٛ٘صتٗٔبنزتيل اهلجت-تٖ
تٖٚٔيلا تـتألهفتتاهدتصت-تٗ



 

 

 

 047القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

ْيَنػػا ُشػػَعْيبَا ت هنصػػرهتتنػػثتبق ػػاتهيػػـتيلصػػيت تقػػهؿت  ػػهلى ػػا َوػػاء َأْمُرَنػػا َنول }َوَلمل
ـْ  ْيَثُة َفَأْصَبُثوْا ِفي ِدَياِرِت َواللِذيَف آَمُنوْا َمَعُ  ِبَرْثَمةق ملنلا َوَأَخَذِت اللِذيَف َظَمُموْا الصل

 .(ٔ)َواِثِميَف {
بوػػػطتقػػهؿت  ػػػهلىتتبهيػػ ت ػػػفتتهظتهاقيػػػ تهللات ػػزببػػهفت ػػػ نكتنبصػػ تقباػػػوتديئاػػت

ـْ ِإف ُكنُتـ ِمْؤِمِنيَف َوَما َأَنْا َأَمْيُكـ ِبَثِفيظق {  نكت ِ َخْيرِّ للُك َّ }َبِميلُة 
ت. (ٕ)

تيديػ فػ ت م ػنرتىػذهتت يل ػ ـتـ  ػني يلهنػاتتنىػطوه تف تيل مه نرتيلبيردةت ػفتبت
ظيػرتتوذيت اهرؾتب  هلىتبىػبتيلػذ تىبتاقي تهللات   يوتيل  ـ تيلايد تيلاهـتوف

ي ػنرتت   يػوتيل ػ ـ تؿتىنػهتىػطتبػهفت ػ نكههتيلااهربػ تبل ػفتيل  ػتيدي قرنتىذهت
تاهذيت تنـيهت ر تت   يوتيل  ـ تيلايد تيلاهـتولى
تبلػػػػيستتولػػػػىبػػػػهفتي ػػػػنرتت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ  ػػػػ نكتتوففػػػػ تيلبيقػػػػ تت تولػػػػىيلاميػػػػـب

تيليدييػػ تبيتولػػىبػهفتي ػػنرتتيلاصػديؽتفقػػد لصػػريطتيلا ػ قيـتبيلصػػ حتيلػػذ تاميػـب
فت ػ نكتإفػتليلزاػهفتمورف تت   يوتيل  ـ تيلايد تيلاهـ  ىتندتتو يببفتت 

   يػػوتيل ػػ ـ تبػػهفتنر ػػدتاػػفتقباػػوتيل اػػطتاهليدييػػ تبي ه  ػػهدت ػػفتطر ػػقتتيلنهػػ 
تت.يلغبيي تبيلم ؿتبيل اطتبفقتطر قتيلتقتيلا  قيـ

ت   يػوتيل ػػ ـ يلت ػنفتتيلاػهـنفتفػهفتىنػهؾت  قػ تهػنفتىػذيتيلنهػ تيلانصػبرتببػ
ت.وذل وتيل  تنا وق طتافتقهطتيلذ ت

ت ػا ت   يوتيل  ـ تيلت نفتيلاهـوفتبوه تف تيلربييهاتيلا صباي تيل ر م تت
ت   يػوتيل ػ ـ تتنػثتين صػرتدـتيلت ػنفتنا وهللاتقدتنصرهت  ىتتألفاهلانصبرت

                                                 

تٜٗىبدت-تٔ
تٙٛىبدت-تٕ
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اػفتهيػهتبقه ػػطتمتيل ػػ ت   يػوتيل ػ ـ   ػىت ػنفتنز ػػدتبين صػراتااػهد تيلت ػػنفت
بينتريفيهتبىذيتاهتنػريهتيلنػبـتبيمػتهظتتنػثتيفتذبػرتتيألا افتيو يهت  ىتم ؿت

وػي ظتا ػدتونػطتتيألويػهؿمطتوهلديظت هرتيل هر  تب نهق  وتت   يوتيل  ـ تيلت نف
ت.ت فت  نيـيلا  بننفتف ـتي بدبيتنذبربفتي تاهل تنبلئؾبينطاستذبرت

يلت ػػػػنفتببيرثتتنهيػػػػوبيرثتت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ تيلايػػػػد تاهلاػػػػهـبيب اػػػػطتي ر اػػػػهطت
ىػػػػبتيلاصػػػػديؽتت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ تيلايػػػػد تيلاػػػػهـفتإ   ػػػػنيـتيل ػػػػ ـ تفػػػػتيألنهيػػػػه 

ت .  يوتيل  ـ   نكتتوليوتن هريلتقيق تيلذ ت
  فػػػ تتػػػدنثتلػػػوتقػػػهؿت   يػػػوتيل ػػػ ـ فقػػػدتوػػػه تفػػػ تيلربييػػػ تيلػػػبيردةت ػػػفتيلاػػػهقرت
شػيعت  فعنػد ذلػؾ خػروج وواءت صيثة مف السماء باف الثق فيػ  وفػي ....)

ئػة وثػبلث أشػر االكعبػة واوتمػع أميػ  ثبلثم إلػكخرج اسػند ظهػرل  فإذاقائمنا 
) بمية هللا خيػر لكػـ اف كنػتـ مؤمنػوف ( ثػـ  اَيةما ينطق ب  تذل  وأوؿروبَل 
 إالوخميفت  وثوتػ  أمػيكـ فػبل يسػمـ أميػ  مسػمـ  أري بمية هللا في  أنايموؿ 

العمػػد وتػػو أشػػرة  إليػػ اوتمػػع  فػػإذا أريػػ  فػػي قػػاؿ السػػبلـ أميػػؾ يػػا بميػػة هللا
وو  مػف صػنـ وغيػرل  هللا أز إالمعبودَا  األرضرو  خرج فبل يبمك في  آالؼ
وقعت في  نار فاثترؽ وذلؾ بعد غيبة طويمة ليعمـ هللا مػف يطيعػ  ويػؤمف  إال

 (ٔ)ب  (
 بػػإمرةروػػ  أػػف المػػائـ يسػػمـ أميػػ   سػػأل )     يػػوتيل ػػ ـ ب ػػفتيهػػ ت هػػدتهللات 

لػـ   (أمي  السػبلـ) المؤمنيف أميرالمؤمنيف   فماؿ  ال ذلؾ اسـ سمك هللا ب  
كافر. قمت  وعمت فداؾ كي  يسمـ أميػ   إالقبم  وال سمي ب  بعدل  أثدايسـ 

                                                 

تٖٖٓصتٕيلدنفتجتو اهؿت-تٔ
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  يمولوف السبلـ أميػؾ يػا بميػة هللا ثػـ قػرأ بميػة هللا خيػر (أمي  السبلـ)   قاؿ
 .(ٔ)لكـ اف كنتـ مؤمنيف (

) وأميػػ     تفػػ تتػػدنثتلػػوتقػػهؿ يػػوتيل ػػ ـ  تهػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيليػػهد   ػػ تتيلاػػهـب ػػفت
كنػتـ  إفتوتمع تذل االمػة ثػـ قػرأ )  ميحرلا نمحرلا هللاػبقي بميػة هللا خيػر لكػـ 

 .(ٕ)مؤمنيف( ثـ قاؿ نثف بمية هللا (

ببفػػقتاػػهتطرتنػػهتفػػ تابمػػبعتيلرو ػػ تيلربتيػػ تفػػإفت ػػ نكتهػػفتصػػهلحت ػػبؼت 
 يػوتيل ػ ـ تا ػهاوتلػدبرتتاػزةتهػفت هػدتيببفتدبرهتف تقمػي تيلاػهـتيلايػد ت  

يلاط كترمبيفتهللات  يوتب  صفتاصمه ولتفباهتبهفتتازةتروطتق هؿتبلـتيبػفت
ي  ن تا ابرتيلدنفتب نوذكتوليهتف يببفتيل وصتيلذ تيامطت  نكتهفتصهلحت
بػػػػذلؾلتفيصػػػػدؽتيلػػػػد بةتيلااهربػػػػ تبيبػػػػبفتقهئػػػػديظتلوػػػػيشتيلاػػػػهـتيلايػػػػد ت   يػػػػوت

تفيببفت  نكتهفتصهلحتىبتتازةتف ت صرتيلظيبر.تيل  ـ تباهتبهفتتازةت
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

تٔٔٗصٔيل هف تجت-تٔ
تٕٖٛصٕيلدنفتجتو اهؿت-تٕ
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سمماف ال ي في أصر الظهور  -ٗ
 الشري 

ت
ا بؾتفهرستببهفتبيلدهتاي اهظتاوتتألتدرمبيفتهللات  يوتيهفتتملسو هلآو هيلع هللا ىلص بهفت  اهفتيل

بمنريظتبقدتقهـته   ياوت  باهظتاو  م تتنثت ػنفتلػوتا  اػنفتيقباػبفت  ػىت   ياػوت
 رؼتتنفبديهنه يهتبن نو تل طتذلؾتبا دتتيألاـىتتمهرياتب ربن وتبيط  وت  

تنريدتيأليػػهـ ػػ اهفتيل منػػرلتي ػػرضت ػػفتيلػػدنيهتبين ػػغطتاػػهل  ـتبيل اػػهدةتبفػػ تيتػػدت
نزبووتببهفت  اهفتريفمػهتل ػزبيجتان ػغ ظت نػوتاهلا رفػ تبيلػ   ـتبل ػفتتنفبيلدهت
نػػػهؾتاػػػ دتيل ػػػهـتبىتولػػػى  ػػػىتذلػػػؾتفهمػػػطرت ػػػ اهفتل يػػػركتبي وػػػوتتنصػػػربيلػػػدهت

تيألاػر  رؼت  ىتا ضتيلنصػهر تب   ػـتاػنيـتيلػدنفتيلا ػيت تت ػىتبصػطتاػوت
ت.ي هرت  اهئيـتألتدتيألبؿيببفتيل  انذتتنف
تيلػػدنفتتموػػراه ل تػػهؽتهروػػطتتناػػرهبلاػػهتاػػهاتىػػذيتيل ػػهلـتت لي وػػذتانػػوتاػػهق ت  ػػـب

تبناػػرهىػػذيتيل ػػهلـتيلنصػػرين ت ػػبف تا ػػدتف ػػرةتتوفيلا ػػيت تبيبػػبفتفػػ تودا ػػوتمػػـت
نبوػػدتغنػػرهتاػػفتيتاػػطت  ػػبـتيلػػدنفتيلا ػػيت تبف ػػ ظتتؽتا ػػوصتمهلػػثت اه ل تػػه

تبوهداهظتلذلؾتيل هلـتيلنصرين  ت.تصطتذلؾتبيل تقتاوت  اهفتببهفت  انذَيرظ
ا ػػدتتيػػ   لقػػدتبػػهفتىػػه  تيلرىاػػهفتيلم مػػ تروػػهؿتصػػهلتنفتبي رفػػبفتيلنهػػ تيلػػذ تت

ببصػمبهتتهبصػموتبصػم وتبقػدتيوهػربيت ػ اهفت نػوت  يوتيل ػ ـ  ت ي ىتيلا يح
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لػػوتاصػػم تهننػػ تبا ػػدتامػػ ت ػػنبياتقمػػهىهت ػػ اهفتفػػ توداػػ تيلريىػػكتيلنصػػرين ت
افتي ارهتاهل بوػوتتولىدناتيلبفهةتافتذلؾتيلريىكت ندتذلؾت  لوت  اهفتتليلمهلث

تيػػػ ارهنبوػػػدتا ػػػدهتيتػػػدتت تا نػػػولي وػػػذتانػػػوتيل  ػػػـتبيلا رفػػػ تفػػػهوهرهتذلػػػؾتيلريىػػػكت
بتزاػفتظيػبرتيلنهػ تيل ربػ تيلاػذببرتل نوتيوهرهتاهفتىذيتيلزاػهفتىػتوليواهلذىهكت
تبيلنونط.ف تيل بريةت

نػوتابوػبدتفػ تتب ػهيـتينػوتنوػرجتاػفتألتل يها تل اتثت نػوتولىاهفتن ووتتبنارهت
فػػهرؽتتنفن ت ػػىتهيػػهتذلػػؾتيلنهػػ تبا ػػدتتبنبصػػهؼبذبػػرتلػػوت  اػػهاتتيألرض  ػػؾت

ذلػػػؾتيلريىػػػكتيلتيػػػهةتي وػػػوت ػػػ اهفتاػػػ تقهف ػػػ تنر ػػػدتابػػػ تببػػػهفتفػػػ تيلقهف ػػػ تروػػػهؿت
ا ػػربنفتي ا ػػبفتيلانبػػرتفنيػػهىـت ػػ اهفت ػػفتذلػػؾتبل ػػنيـتقػػهابيتامػػربوتبي وػػذبهت

ا ضتيلنيبدتف تيلادنن تبلاهتبصطت  اهفتوهرتتولى هديظتباه بهت نداهتبص بيت
ب  ػػرؼت  يػػوتتولػػىتيلنهػػ ت توػػه ت  ػػ ياهبظيػػبرتيلنهػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلص ستيل ػػ اي يلػػد بةت

و ـتتبرن يل  اهاتيل  تذبرىهتلوتيلرىاهفتتفرن فتنر وتظيرهتنتبط كتافتيلنه 
ت.افتيلصتها تنتديظتيلنهبةتف تب موتفه  ـتبنافتبب  تاه غهظتلـتنه غوت

  .(ٔ)سمماف منا ات  البيت()ت  ت   ياه ستت ىتقهؿت نوتر بؿتهللات
ت .(ٕ)تمولوا سمماف الفارسي ب  قولوا سمماف ال ي( )ال بقهؿت
بوهصػ وتاػفتت  يػوتيل ػ ـ  تيلاػهاننفتنانػرتيلاػهـدتبػهفت ػ اهفتاػفتتػبير تبق

)االيمػػاف أشػػر تنوا ػػنفيليػػد تصػػ بياتهللات  ػػنيـتتنئاػػ بقػػدتقػػهؿت نػػوتتنصػػتهاو
  .(ٔ)دروات وسمماف في الدروة العاشرة من (

                                                 

تٓٚصتٔ نبفتنواهرتيلرمهجت-تٔ
تٙٛ رحتيلقصندةتيلريئي تصت-تٕ
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 ػػبؼتنوػػرجتاػػفتاػػ دتوري ػػهفتب ػػبؼتفػػ ت صػػرتيلظيػػبرت ػػ اهفتيلػػملسو هلآو هيلع هللا ىلص تتإففػػ
ن  ػرؼت  يػوتب ػر تتنفا ػدت   يػوتيل ػ ـ  تيلايػد تـيلاػهنهافتاصػهتكتد ػبةت

يل  اهاتيلابوبدةتفيوتبيلديل ت  يػوتب هػدبتينػوت ػنديظت  بيػهظتباه ػديظتهػربحت ػ اهفت
ت.  يوتيل  ـ  تتنثتوه تف تيلربييهاتيفت  اهفتاافتنرو تا تيلايد 

)يخػرج مػع تقػهؿ ت  يػوتيل ػ ـ  ت هػدتهللاتنهػ فقػدترب تيلاممػطتهػفت اػرت ػفتت
، خمسػة أشػر مػف مف ظهر الكوفػة سػبع وأشػريف روػبلَ  (مي  السبلـائـ)أالم

الذيف كانوا يهدوف بالثق وب  يعدلوف وسػبعة مػف  (مي  السبلـ)أ قـو موسك
والممػداد ومالػؾ  األنصػاري دوانػة  وأبػوالكوفػة ويوشػع بػف نػوف وسػمماف  أت 

ت.ت ٕ وثكامَا( أنصاراَ االشتر يكونوف بيف يدي  
 يػػػػوت  تيلايػػػػد تيلاػػػػهـتنصػػػػتهكيلرو ػػػػ تربتيػػػػ تنه ػػػػدتهيػػػػهتت  ػػػػؾتوفتنمه نػػػػهبقػػػػدت
فػػربحت ػػػ اهفت ػػبؼت روػػػ تل ه ػػدتذلػػؾتيل ػػػندتيلػػذ تنوػػػرجتاػػفتوري ػػػهفتت يل ػػ ـ
ت.يل ندتيلقزب ن تيلذ تيظيرتف تقزب فىبتبيلذ ت

)يخػػػرج  تينػػػوتقػػػهؿ تت  ػػػ ياه ستفقػػػدتوػػػه تفػػػ تيلربييػػػ تيل ػػػر م ترب ت ػػػفتيلنهػػػ ت
  اسـ نبي يسرع الناس الك طاأت  المشرؾ والمؤمف يمؤل الوباؿ بمزويف اسم

ت. ٖ خوفَا(
توفن  قػدتباػهتق نػهتتفإننػه ت  ؾتيل  ا تت   ياهيلر بؿتيل ر ـت ستنط قفافتذلؾتت

 ىتهللات صػت  اهفتف ت صرتيلظيبرتيببفت نديظت  بيهظتافتن طتيلر ػبؿتيل ػر ـ
ذيت   يوتبملوتب  ـت   ياه يل  رؼت  ىت  اهفتف ت صرتيلظيبرتف هػدتتنردنهتبي 

                                                                                                                  

ت٘ٙ٘ نز وتيل ي  تيلمن ت  ر  ت فتيل هيهاتيلبيىي تصت-تٔ
تٖٙٛصتٕيلر هدتجت-تٕ
تٖٕٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٖ
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فقػػػدتبػػػهفتتيل ػػػ اي  وصػػػي ت ػػػ اهفتفػػػ ت صػػػرتيلر ػػػهل تتولػػػىلنػػػهتاػػػفتيلروػػػبعت
يلر ػػػطتبوػػػه ـتتموػػػررمػػػبيفتهللات  يػػػوتا   اػػػهظتباهتمػػػهظت ػػػفتيلر ػػػبؿتيلػػػذ تيبػػػبفت

ببػػذلؾتيبػػبفتيل ػػندتيلقزب نػػ ت ػػ اهفتفػػ ت صػػرتيلظيػػبرتتنػػثتينػػوتاػػفتتيألنهيػػه 
يلػػػد بياتتموػػػريبػػػبفت وصػػػهظتا   اػػػهظتباهتمػػػهظت ػػػفتيلػػػد بةتيلايدبيػػػ تتنفيلا بقػػػ ت
ت.صهتهيهب فتتيلليي 

بيفتىذيتيل ندتيلذ تنورجتافتوري هفت  ؾتيلا دتيل ػ توػرجتانيػهت ػ اهفتيبػبفت
ردةتييلػػبتتبيألواػػهر هرفػػهظتهبصػػفتيلياػػهن تبصػػم وتيل ػػ توػػه تذبرىػػهتفػػ تيلربييػػهات

تنهػػباصػػنرتقػػهؿتتنهػػ ف ػػفتتنوا ػػنفتيليػػد تصػػ بياتهللاتب ػػ اوت  ػػنيـتنئاػػ  ػػفت
وداء  رأسػػ   بالمػػائـ أبلمتػػاف شػػامة فػػي  أبػػا) يػػا ت   يػػوتيل ػػ ـ هػػدتهللات  
 األيسػر، تثػت كتفػ   األيسػر، وشامة بيف كتفيػ  مػف وانبػ   رأس الثزاز في 

 .(ٔ)ورقة مث  ورقة االس(
وتيبػػبفتيل ػػندتيلػػذ تيبػػبفتا ػػدديظتباه ػػديظتهػػربحت ػػ اهفترمػػبيفتهللات  يػػتوفباػػهتت

يلايػػد تتاهلاػػهـ نػػدهتي صػػهؿتبيفتبػػهفتهن ػػا تق ن ػػ تتوف ػػهلـت رفػػهن تبيلظػػهىرت
باػهتبػهفتت  يػوتيل ػ ـ  تيلاػهـيبػبفتصػهدقهظتفػ تاتمػوت ػفتتألنوت  يوتيل  ـ  

تولػػػىل ػػ اهفتذلػػػؾتي  صػػػهؿتاػػهلا  باتفقػػػدتبػػػهفتنػػر تا ػػػضتيلػػػره تيل ػػ ت قػػػبدهت
ت.تبنى ويلتقتتو اهع
لاػػهـيبػػبفتلديػػوتيطػػ عتبا رفػػ تتباػػهتيفتذلػػؾتيل ػػندتيلقز نػػ ت اهل  ػػكتيلقدياػػ تتبي 

ب  تػػػػدثت نيػػػػهتت  يػػػػوتيل ػػػػ ـ  تيلايػػػػد تيلاػػػػهـبيلتدنمػػػػ تيل ػػػػ ت صػػػػفتقمػػػػي ت
باهتبػهفت ػ اهفتاط  ػهظت  ػىتيل  ػكتيلقدياػ تتبننصهرهباايديوتتنصتهاوب صفت

                                                 

تٕٕٗغنا تيلن اهن تصت-تٔ
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 ىتهللات  يػػوت صػػتيل ػػ ت صػػفتب  تػػدثت ػػفتيلنهػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبيلنونػػطبوهصػػ تيل ػػبريةت
يبػػبفتذلػػؾتيل ػػندتو نػػطتتنفب هػػدتتبننصػػهرهتبنصػػتهاوتبن اه ػػو ت ياه  ػػتبملػػوتب ػػ ـ

ت.تا بؾتا دتفهرستألتديلقدرتاطهعتف تقباوتباهتبهفت  اهفتف تقباوتيهنهظت
ببيػػذيتن هػػنفتلنػػهتبوػػوتيل  قػػ تهػػنفت ػػ اهفتذلػػؾتيلروػػطتيلػػذ ت ػػرؾتيلػػدنيهتبيلا ػػؾت

يلرىاهفتبطتذلػؾتبيلذ تصهرتوهداهظت ندتتيلليي ب بووتف تط كتيل  ـتبيلا رف ت
تولػىنػد بتبيلػذ تهللاتتاػ ارذلػؾتيلػدي  تيلػذ تيقػبـتفػ تابػ تتولػىيلبصبؿتتألوط

يلػػذ تتيألاػػ  اتػػثت ػػفتذلػػؾتيلنهػػ تبتتيل ػػاهبي تلألديػػهفدنػػفتودنػػدتيبػػبفتوه اػػهظت
يل ػػ توػػرجتتيألرضببػػنفتذلػػؾتيل ػػندتيلػػذ تنوػػرجتاػػفتنمػػستتلألنهيػػه يبػػبفتوه اػػهظت

ب وػػرجتاهتمػػهظت ػػفتصػػهتكتد ػػبةتتىػػطبيألانيػػهت ػػ اهفتبيلػػذ ت ػػبؼتن ػػرؾتيلػػدنيهت
تلايػػد يتيلاػػهـاػػوتتيػػ   ب ػػفتذلػػؾتيلػػدنفتيلودنػػدتيلػػذ تت  يػػوتيل ػػ ـ  تيلايػػد 

ت.  يوتيل  ـ  
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
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ودنو تهنػاتوب  ػدت  ػؾتيل ػندةتيلو ن ػ تيلقػدرتفػ تقبايػهتبيل ػ تن ػ اتب ر ر ػات

نػات  اػطتاهل وػهرةتفقػدتبهنػاتصػهتا تف تهناتافتي ػرؼتهنب ػهاتابػ تبيل ػ تبه
 ىتهللات  يػوت.تببهنات ػر م تفػ تقبايػهت زبوػاتاػفتر ػبؿتهللات صػب وهرةتنابيؿ

تبمزر ػػواػػوتبصػػدق وتتمانػػاا مػػوتهللات اػػهرؾتب  ػػهلىتتنف تبا ػػدتبملػػوتب ػػ ـت  ػػ ياه
ودنوػ تتاػ ابيؿتيل ػ ـلتلقػدتقػهـتمنػذيؾت ىتقهط  يهتن ه تاب تبلـت  دت زبرىػهت

 .(ٔ)خديوة ( وأمواؿبسي  أمي  إال اإلسبلـيمـ  ) لـتت ىتقنط
فػػ ت ػػهنطتهللاتتنابيليػػهفقػػدتهػػذلاتيل ػػندةتودنوػػ تيل هػػر ترمػػبيفتهللات  نيػػهتبػػطتت

 تب ه ػػات ػػ نيهتت  ػػ ياههنػػدتيلر ػػبؿتيل ػػر ـت ستيألاػػبيؿبيلػػدنفتفقػػدتو  ػػات  ػػؾت
ت.يلا  انفت تيا ؾتافتيلاهؿت نئهظت وصتافتتن  هفت

يل ظيا تيل ػيشتاتيػهةتيلمقػرتهػد ظتاػفتتيػهةتيلغنػىتبيلاػهؿتتيلارنةقدتفم ات  ؾتلت
يل ػػاهبي تيل ػػ توػػه تهيػػهتر ػػبؿتتيللييػػ انيػػهته  ػػؾتيلقمػػي تتوياهنػػهتو  تل ػػ  ت
م ػىتذلػؾتيلت ت  ػ ياه ستلزبويػهتنابيليػهفي تلـت  قتت ت   ياهملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ستيلن هني 

بقػدا يهتتنابيليػهتن طػاتونيػههػطتتبناهن ػوبصػدقوتتا و قوتن وهايليه ا تيلذ ت
 ىتهللاتبهناتا زبوػ تاػفتيلنهػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت صػتننيهف ت هنطتهللاتبيلدنفتهدلنطتتبننمق يه

بلػـتتلنابيليهقهطتوا  ت  رت هاهظتافتيلا م تبلـت نمقتت   يوتبملوتب  ـت   ياه
تيألاػػبيؿ تي ػػيشتاػػ ابيؿتزبو ػوتفقػػدتبػػهفتي اػػطته  ػػؾتت  ػػ ياهيبػفتر ػػبؿتهللات س

ت.انيهتنور وبي وذت

                                                 

تٖقكتودنو تيل هر تلملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت  ب تيلاهل  تصانهت-تٔ
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بل ػػفتتنناػػهتا ػػثتر ػػب ظتنهيػػهتبوػػه تاهلر ػػهل تبقمػػات  ػػؾتيل ػػندةتيلو ن ػػ تبقم يػػهت
تيل ظيا تيل  ترف  يهتدروهات هاي ت ندتيلابلىت زتبوط.

وتاػػفتد ػػبةتيلنهػػ ت ت ػػا يػػوتيل ػػ ـلػػد بةتيلايػػد ت  توفتاهألدلػػ تنمه نػػهتنفبا ػػدتت
بيفتىنػػهؾت وصػػيهاتفػػ ت صػػرتيلظيػػبرتيل ػػر فت  ػػبفتا ػػههي تت ت  ػػ ياه س
اػػػفتبوػػػبدتودنوػػػ تفػػػ تتوذففػػػ تهػػػدتتيل ػػػ اي ل وصػػػيهاتيلػػػد بةتتيألف ػػػهؿفػػػ ت

ت. صرتيلظيبرتيل ر ف
يلهنب ػػهاتيلا ربفػػ تبىػػ ت ػػندةتو ن ػػ تيلقػػدرتاػػفتتنػثت ظيػػرتىػػذهتيلاػػرنةتب  ػػبفتت

تت   يوتيل  ـ يهتبهنرةتيل ارتفي تصهتا توههتباهؿت  زبجتافتيلايد تف تقبا
تاػهظتاػوتتنبفػ ت ػهنطتهللاتبيلػد بةتيلايديػ ت تفػ ت ػهنطتيلػدي  تتنابيليػهف قدـتبػطت

تت اهرؾتب  هلىت.ل بتندتهللااوهلفتتألفتذلؾتيببفتل  ق يهتاوتبزبو تتنب
يل وهر ػ تيل ػ ت اػرتهيػهتتابػ تي ي ػبفت  ػىتيل وػهرةتبتربػ تيلقبيفػطتنىطبهفتلقدتت

بيل ػػ ت ػػ   تل تػػجتبقػػدتبهنػػاتلودنوػػ تاػػهعتفنيػػهتفيػػ تصػػهتا تاػػهؿتب وػػهرةتباػػهت
ا رفػ تتن ذبرنهتببذلؾتاهلن ا تلودنو تف ت صرتيلظيػبرتفيػ تصػهتا ت وػهرةت

يلا رفػ تفهل وػهرةتتنبب  ـتبىذيتيلقبؿتات كتيل  ب طت فت  ب طتيل وهرةتىبتيل  ـت
 تيلنوػفتي  ػرؼتبيل بفػ تيل ػ تىػ تابػ تات ػكتيلزاػهفتفػتنوػريل  ت  بفتفػ ت

فتيلنػهست قصػدتيلنوػفتل ز ػهرةتإ وهرةتيل ػ ـتفػبتيل  ب طتى ت وهرةتيل  ـتبيلا رف ت
باهتبهناتيلنهست قصدتاب تل تجتب  ىتىه  تيلزيئػر فت  ػبفتيل وػهرةتاػفتتنػثت

ت قهاػػ طػػرحتيل  ػػـب ياػػهنيـيلوطػػكتبيل ػػرب جتل   اػػه تب ػػرضتب ػػهيـتتبي  تولػػىباػػهتتبي 
ت.ذلؾ
فهفتودنو تف ت صرتيلظيبرتيببفت ندىهت ػ  تاػفتيل  ػـتبيلا رفػ تبىػ تتوذف

ب تاػطتتيلارنةب بؼت  بفتافتهناتا ربؼتف ظيرتىذهتتليل وهرةتيل هئدةتنبايه
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ونػػػكتيلػػػدي  تااػػػهتلػػػدنيهتاػػػفتاػػػهؿتبوػػػههتتولػػػى  ػػػىت ه قيػػػهتاياػػػ تن ػػػرتيلػػػد بةت
بيل اينػػػدتت  ـ يػػػوتيل ػػػب تاػػػطترييػػػ تيلػػػد بةتااػػػهت قداػػػوتهللتفػػػ تنصػػػرةتيلايػػػد ت  

يلايػػػد تتيلاػػػهـفػػػ ت ػػػهنطتهللاتبنصػػػرةتتيلاػػػرنةليػػػهتب ػػػبؼت  تاػػػطتىػػػذهتتبيل ػػػديد
تنثتنور ت  نيهتاهتور ت  ىتيل ندةتودنو تتيألذ يل منرتافتت  يوتيل  ـ  

انزل تباقهـترفي ت نػدتتيلارنةيببفتليذهتتنفب هدتتهناتوب  دت رمبيفتهللات  نيه 
ابهن يػػػهتت  ػػػندةتودنوػػػ ت رمػػػبيفتهللات  نيػػػه يلاػػػبلىت اػػػهرؾتب  ػػػهلىتباػػػهتبػػػهفتل

 تتت.    ياهتباقهايهت ندتهللاتبر بلوت ص ىتهللات  يوتبيلوتب  ـ

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 معسكر أأداء اإلماـثانيا  
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 متهيد
طيػػهرت صػػ بياتهللاتوفتيلا  اػػ تألتهدنػػثتيلنهػػ ت ست  ػػ ياه تبربييػػهاتيألئاػػ تيأل

ب  اوت  نيـتنوا نف تيلبيردةتف تقمي تيلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تلتنوػدت
وفت  ؾتيألتهدنثتبيلربييهاتيلا صباي تيل ر م ت  تدثتف تيل منرتافت اهري يهت
ت فت وصيهاتا  ددةتليهتنمرتبيمحتف تنارتيلاهـت   يوتيل  ـ تبقمن وت.
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اهلن ػػا تل  وصػػيهاتيل ػ تيبػػبفتدبرىػػهتفتلونوههيػهظت ػبي تبػػهفتذلػؾتيألمػػرت ػػ هيهظتنبت
 ػػ هيهتفػػ تقمػػن وت   يػػوتيل ػػ ـ تفإننػػهتنوػػدتنفتا ػػضت  ػػؾتيل وصػػيهاتوهفيػػ ت
فتبػػػهفتذلػػػؾتل بى ػػػ تيألبلػػػىتو توفتيلاهتػػػثت بغهامػػػ تبغنػػػرتبيمػػػت تيلا ػػػهلـتبي 
بيلا  اػػطتفػػ ت  ػػؾتيلربييػػهاتوذيتاػػهتنا ػػفتيلنظػػرتفإنػػوت ن بصػػطتولػػىتيلتقيقػػ ت ت

تاتهل ت.
تهبؿتف تىذيتيلاتثتيل  فت ػفت وصػيهاتنبق ػاتاػفتتػهبؿتفػؾترابزىػهتب ن

افتيل  اػه تبيلاػهتمنفتنبتيلاتققػنفتفػ تا ػضتيل ػهيهالتبصػدراتاػنيـتنوطػه ت
ت.انيـتصدر نيهتي صبرتايلافتيبفتتـل

تبىذهتيألوطه توراتاور تيلا  اهاتب اطتهيهتيلنهس.
لتبربييػػهاتنىػػطتيلهنػػاتت  ػػ ياه سبي  اػػهديت  ػػىتنتهدنػػثتيلر ػػبؿتيل ػػر ـتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ت

   نيـتيل ػ ـ ت ػبؼتنتػهبؿتيل  ر ػفتهيػذهتيل وصػيهالتبب ػفتيلنقػهكت نيػهت
تببيهفتدبرىهتيل  ه تمدتقمي تيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبننصهرهت.

فتهللاتنهىتو تنفتنو طتنبنفتتهاب بؼتنبمحتقهطتيلتدنثت فتىذهتيل وصي
وفتنف ػػهؿتيلنػػهستتفببنػػتلبلػػنفت وػػر ت  ػػىتيدوػػر فرات  ػػىتيأل ػػننوتيل ػػ توػػ

ت. ىتارتيل هر     ررت 
نباػهظتاػفتيأليػهـتيل ػهر  تن اه تطغهةتواههرةتلـتي ػيدتاػم يـتتيل هلـفا دتنفت رؼت

ن بقػ تنتػدتاػفتيلنػهستنفتي ػيدتيل ػهلـتتـلتلػمهؿتفر ػبفتبيلناػربدتب ز ػدتبغنػرىـنا
تارةتنور تفر بفتودندتبناربدتمورتب ز دتمهن ت.
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ر تبق ػػػطت بقػػػ تنتػػػدتنفتن  ػػػررتا ػػػيدت ػػػقتاطػػػبفتيلن ػػػه تبيف مػػػهضتيل ػػػذينتب 
}ُسػنلَة   لتقػهؿت  ػهلىبل فتىذهتى تُ ػن تهللاتفػ تيألرضتليألطمهؿتبترؽتيلروهؿ

ِ َتْبِديبَل { َل ِ ِفي اللِذيَف َخَمْوا ِمف َقْبُ  َوَلف َتِوَد ِلُسنلِة   . (ٔ)َل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

ت.ٕٙيألتزيكت- ٔ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم062

 

 

 

 
 اغية بني العبػاسالشيصباني ط -ٔ

دري  ت مصن ي ت   فتيلنقهكت فتيل وصي تيل  ت تبـتيل ريؽتقهطتقيهـتدري  ت مصن ي ت   فتيلنقهكت فتيل وصي تيل  ت تبـتيل ريؽتقهطتقيهـت
تتيلايد ت   يوتيل  ـ يلايد ت   يوتيل  ـ 
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 متهيد
ت ست  ػػ ياه تقػػهؿ ت ػػنَة مػػف كػػاف قػػبمكـ ثػػذو بردت ػفتيلر ػػبؿتيأل ػػـر )لتػػركبف سِّ
ريمتهـ شػػبرَا بشػػبر وذراأػػَا بػػذراع النعػػِ  بالنعػػ  والمػػذِة بالمػػذة وال تخطئػػوف طػػ

 . (ٔ)وباأَا بباع ثتك أف لو كاف مف قبمكـ دَخَ  وثر يب لدخمتمول(

                                                 

 . 413ص 2تفسري القمي ج - 1
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فػ تيألاػـتيل ػهاق تنوػر تت تبيظيرتبيمتهظتافتىذيتيلتػدنثتيل ػر فتوفتاػهتنوػرت
تا دؽتيل مه صنطتف تنا تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تيه دي ظتافتنىـتيألابرتبنوطرىهتبين يه ظ

اهتقهااتاوتيألاـتافت  ػذنكتننهيػهئيـتبق  يػهتويػهىـت ػبؼتنوػر تتطبنصغرىهتبب
تف تىذهتيألا تافتدبفتيو  ؼت.

بااهتوفتيل هر  تي ندتنم وتن توفتبطتاهتبق تاػفتيألاػ تفػ تصػدرتيل ػ ـتيقػ ت
تف تمورتيلزاهفت.

د تولػػىتيغ صػػهكتيلتػػقتا ػػدتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تاػػفتين ػػقهؽتنتثوفتاػػهتتػػد
يل ر  تب تب طتو فػ تيلر ػبؿتولػىتا  يػ تببريمػ تب مهصػنطتذلػؾتن ػيرتاػفتنفت

تُنذبر.
يستنوف  )يكوف بعدي أئمة ال يهتدوف بهداي، وال فتيلنه ت ست   ياه تقهؿ ت

 .( ٔ)فيهـ رواؿ، قموكهـ قموب الشياطيف، في وثماف أنس( ـبسنتي، وسيمو 
تل  قميػػهتهنػػبتنايػػ ت  قػػفتيل ػػرةتدفقػػت  ػػ ياه لتهتنوهػػرتاػػوتر ػػبؿتهللات سبتػػدثتاػػ
يلا دتبيل اهدتبوهربيتبظ ابيتبق  بيتنىػطتيلهنػاتبن اػه يـتبنىػطتيلتػقتاػفتتيفتبابت

 يـتبقهاػاتا ػػدىـتدبلػػ تهنػػ ت تولػىتنفتديلػػاتدبلػػ  ػػ ياهتنصػتهكتر ػػبؿتهللات س
ت.يل اهس

تيفقػػدتي وػػذبتلتبب نػػهتي ػػرؼتاػػهتف ػػطتهنػػبتيل اػػهستا ىػػطتيلهنػػاتب ػػي  يـتباػػبيلنيـ
يلو فػػ تبريمػػ تليػػـتبوػػر ت  ػػىتيلػػا دتبيل اػػهدتاػػهتوػػر ت  ػػىتننػػدنيـتبن مػػرتاػػفت

نيه تيلدبل تيل اه ي تيلوهئرةت.تتـمتلذلؾ تزيلاتدبل يـته   قتىب  بتبيل  هرتبي 
يل ػػػهر  تاػػػهتتػػػدثتفػػػ تزاػػػهفتتبديراتيأليػػػهـتبيل ػػػننفت  ػػػىتناػػػ تيل ػػػ ـتب ػػػوط

ىه نفتيلدبل نفتبُا ئاتيل  كتااهت ا بيتبنتدمبيتبغنػربيتب مننػبيتفػ تيلق ػطتبيلظ ػـت
                                                 

 . 22ص  6صحيح مسلم ج - 1
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فػػػ توايػػػ تيلػػػدبؿتبيلا ػػػطتتدبي  ػػػ ئمهرتااػػػهؿتهللاتبتػػػقتيل اػػػهدتبىػػػذيتيألاػػػرتابوػػػبت
تب  ىتارتيل هر  ت.ت

  تىبتاهتديرتب دبرتف تدبل تيل  ـتبيلا  انفتباػهتنوػصت ػيتهاهتنيانتفبل 
ت.   ت   يوتيل  ـ تولىتنبانهتىذيافتا دتيلاهـتت وهصلتنىطتيلهنا

َرتهللاتنارت  ريرتىه نفتيلدبل نفتيلظهلـتنى يهتف ت صرتيلظيبرتيل ر فلت بقدتَقدَّ
فيببفتف طتيلدبل تيألابي تيلمهني تبيل اه ي تيلمهني تبم طتيلدبل نفتيألبلن نفتتػذبت

ي ن يهؽتبري ت يه هاتىه نفتتفبرةتب تذنرت يلن طتاهلن طتبيلقذةتاهلقذةتبىذهت ذ
تيلدبل نفتبيل اطته رؾتيلنصرةتلياهتبي  اهعتطر قتيلتقتبيليديي ت.

ت

 لة بني أمية األولكدو 
َبػَة َكَشػَورةق }أَ ت قهؿتهللات زتبوطتف تب هاػو ُ َمػَثبَل َكِمَمػَة َطيِّ َّ ـْ َتػَر َكْيػَ  َيػَرَب  َل
َبػػةق َأْصػػُمَها َثاِبػػتِّ َوَفْرأُ  ػػَماءَطيِّ ُتػػْؤِتي ُأُكَمَهػػا ُكػػ ل ِثػػيفق ِبػػِإْذِف َركَِّهػػا  * َهػػا ِفػػي السل

ُروَف  ـْ َيَتَذكل ُ اأَلْمَثاَؿ ِلمنلاِس َلَعملُه َّ َخِبيَثةق َكَشَوَرةق َخِبيَثةق تَوَمثُ  َكِمَمةق * َوَيْيِرُب 
 .( ٔ){اْوُتثلْت ِمف َفْوِؽ اأَلْرِض َما َلَها ِمف َقَرارق 

ـْ ِإالل ُطْغَيانػػَا }  بقػػهؿت  ػػهلى ـْ َفَمػػا َيِزيػػُدُت ُفُه ػػَوَرَة اْلَمْمُعوَنػػَة ِفػػي الُمػػْرآِف َوُنَخػػوِّ َوالشل
ت.(ٕ)َكِبيرَا{

 تنومػػػىتوفتيل ػػػورةتيلطناػػػ تىػػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبنىػػػطتهن ػػػوت صػػػ بياتهللاتب ػػػ اوت  ػػػنيـت
ت.ـناي تبنب دىيل ورةتيلا  بن تىـتهنبتنوا نف تبت

                                                 

 .تٕٗ برةتوهريىيـتت-تٔ
  .ٓٙ برةتيل ري ت يدي  ت-تٕ
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توفتيل ػػورةتيلردنئػػ ت ت م بىػػذهتيل ػػورةتيلا  بنػػ تهنػػبتتلاػػرتو تماػػرةتردنئػػ با  ػػـب
تلناي تاقههطتيل ورةتيلطنا تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبنىطتهن وت ص بياتهللاتب ػ اوت  ػنيـتنوا ػنف 

يـت  ػىتيئفر ػبفلتفيػهتهللاتاػفتظ ػـتىػه  تبيو ػرتبتظ ا تبل ػطتاب ػىتبتبل طتنبرت
ا هبيػ ت ياهتيل  ػنفتنز ػدتهػفتتب تلهللالتفبهنبيت رتيلو ئقتافتيألبلنفتبيدور ف

ت تيلػذ تنر  ػػكتور ا ػػوتيلنبػػري تاق  ػػوتيلاػهـتيلت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ تب ػػهّيوتلػػذريرت
تيل  رةتيلطهىرةتافتمؿتيلهنات.

ت نوتقهؿتألىطتيل بف ن يوتيل  ـ ت فتنانرتيلاهاننفت  
)أما إن  سيظهر أميكـ رو  رثب البمعـو مندثق البطف يأك  ما يود ويطمػب 

ػػبي والبػػراءة منػػي فأمػػا  أال ،مػػولولػػف يمت لمػػا قتمػػو  ،مػػا ال يوػػد إنػػ  سػػيأمركـ بسل
ػػب فّسػػبوني فػػإني ِولػػدت أمػػك الفطػػرة  ،البػػراءة منػػي فػػبل تتلبػػروا منػػي اوأمػػ ،السل

 .(ٔ)وسبمت إلك اإلسبلـ والهورة(
لقدتنصت ريحتنيجتيلا غ توفتىذيتيلقبؿتبهفتف تا هبيػ تهػفتنهػ ت ػميهفتيلػذ ت

ت.  ىتيلانههر  ت   يوتيل  ـ تافتنارتا ّكتيلاهـت 
يػبدتبانهداػ تلقدتبهفتو مه تهن تنايػ تنصػتهكتطػركتبوػبيرحتببػ كتبقػربدتبف

ت.  ىتيل ريكتبيلاغننف
ظيػػػرتيلغنػػػه تاابػػػ تبيلادننػػػ تبي ػػػ  ا اتيلا ىػػػ تت-  ػػػياهتنز ػػػدت-بفػػػ تنيػػػهايـت

نػػىتاػػ ه تقػػيستُيتمػػرهتاو ػػستبنظيػػرتيلنػػهست ػػركتيل ػػريكتببػػهفتلنز ػػدتقػػردتُيب
ت.انهدا و

يػػ تيل  ػهكتبوػهلمبيتيلتػقتب ط ػػبيتيلُ ػنفتب هنػدبيتيل  ػرةتيلطػػهىرةتلقػدتمػي تهنػبتنا
ت.نيهتبتاهظتانيـتل ر ه  تبيل  طن بمذبىـتب مببيتداه ىـتبطتذلؾتترصهظت  ىتيلد

                                                 

 .ٚٓٔصتتٕلتانهقكتمؿتنه تطهلكتجتٗ٘صتٗ رحتنيجتيلا غ تجت-ٔ
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تبل فتننفتا هبي تبننفتقهرهت ت
تبننفتنز دتيهنوتبوربهت ت

 بيتبننفتاربيفتبن اهىيـتافتيلو مه تيألاب نفتيلذنفتصن بيتا  ػرةتنهػنيـتاػهتصػن
افتيلق طتبيلترؽتبيلص كتبيل  ػر دتفػ تيله ػديفتاػهتليػـتفاػهتي  ػذيرىـتاػفتر ػبؿت

تتوليو.هللات ست   ياه تبا ي ت نفتننظربفت
ن تهنػػ تت-بن ػ ارتظ ػػـتهنػػبتنايػػ تل  اػػهدتت ػػىتوػه اتنيػػهن يـت  ػػىتنػػدتيلا ػػبدةت

تب ابيتاهلا بدةتألنيـتبهنبيتن ا بفتيل بيدت.ت-يل اهس
يلػػذ تنيػػضتاقيػػهدةتنهػػبتا ػػ ـتيلوري ػػهن تتفوػػه اتيلرييػػهاتيل ػػبدتاػػفتوري ػػهتدفقػػ

َرضتتببا تهن تناي  ت.ىور  تٕٖٔببا تيل اه ننفتف ت ن تتتسبن تلبقبَّ
ت ييهاتهيذيتيلصددتبمنرةتنذبرتانيهبيلربت

ت ت ا ات  يهظت   يوتيل  ـ تيقبؿ فتنهفت  ندتهفت هلـتيلوي هن تقهؿ ت
فإذا كػاف  ،ك يمتموا قتيمهـ ويتنافسوا بينهـثت -ي أميةيعني بن -) األمر لهـ 

 وهللا ،أػدداَ  ـويثصوت ،قوامَا مف المشرؽ فيمتموتـ بدداَ ذلؾ بعث هللا أميهـ أ
 .(ٔ)سنتيف إال ممكنا أركعَا( ف يممكو وال ،ال يممكوف سنة إال ممكنا سنتيف

ت

 دولة بني أمية الثانية )ثكـ البعث(
تبػـتهنػ تنايػ تاػرةتمهنيػ تقهػطتقيػهـتيلاػهـتيلايػد تلقدتدلاتيألواهرت  ىتظيػبرت

نهػ ت هػدتهللاتتوه تف تيلربييػ تيلػبيردةت ػفتنهػ تاصػنرت ػفتثتن   يوتيل  ـ لت
) لمػػا دخػػ  سػػمماف )ريػػي هللا أنػػ ( الكوفػػة ونظػػر إليهػػا ت    يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ

                                                 

 .تٚ٘ٔصتٕنمستيلاصدرتيل ههقتجت-تٔ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم068

 

 

 

  قػاؿ ـثػ ،َر ممؾ بني أمية والذيف مف بعػدتـَذَكَر ما يكوف مف ببلئها ثتك ذك
فإذا كاف ذلؾ فألزموا أثبلس بيػوتكـ ثتػك يظهػر الطػاتر بػف الطػاتر المطهػر 

ت.(ٔ)ذو الغيبة الشريد الطريد(
اػػهظتفهلػذ تيظيػػرتاػػفتيلربييػ تيل ػػر م توفتظيػػبرتيلايػػد ت   يػوتيل ػػ ـ تيبػػبفتقر 

فيوتد ل تبيمت ت  ىت وددتتبـتهنػ تتيبىذتلافتتبـتهن تناي تباهتىبتبيمح
ت.هنب يـذ ت تهدت  ىتيلنهستفيوتنفتن  زابيتنت ستناي تف تمورتيلزاهفتبيل

ت.بقدت ام اتدبل تهن تناي تاتبـتيلطهغي تصديـ
وفتوط ؽت  اي تهن تناي ت  ىتتببا تيلطهغي تصػديـتلػيستيلاػريدتاػوتين  ػهكت

فتبنهت ت ت.ن  ا دتنفتيببفتصديـتافتنصطتناب تىذيتيلتبـتولىتهن تناي تبي 
هلـتتبػػـتهنػػ تنايػػ تفػػ تيمػػطيهدىـتل  ػػي  تيلايػػـتفيػػوتونػػوتن ػػهدتنمػػستا ػػتفبل ػػ

بيلبقػػػبؼتفػػػ تبوػػػوتيلت ػػػنفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبق  ػػػوتبق ػػػطتار ديػػػوتبىػػػذيتاػػػهتطاقػػػوت
ت.تـ تبا هدي وتيل هفرةتلوتبلزبيرهصديـتف تان تز هرةتيلت نفت   يوتيل  

لقدت هرتنظهـتيلطهغي تصديـتفػ تتباػوتاطهاقػهظتلاػهتتبػـتاػوتهنػبتنايػ تاػفتظ ػـت
ب غننػػرتيلامػػهىيـتتبق ػػطتب  ػػر دتباتهربػ تيلػػدنفت ػػريظتب  نػهظتاػهاتبف ػهدتبى ػػؾتل ترت

يل ػػ اي تولػػىتاػػهتي ئػػـتنىػػبيئيـتب وػػدـتاصػػهلتيـتباصػػهلحتن ػػيهدىـتيلدننبيػػ ت
اه  تيل نفت. ظيهرتيلهدعتبي  تبي 

ت

 سموط الطاغية صداـ مف أبلمات الظهور

                                                 

 ٕٙٔلتصٕ٘نبيرلتجاتهرتيألت-ٔ
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قػػػهئـتلقػػػدتذبػػػرتنئاػػػ تيليػػػد ت   ػػػنيـتيل ػػػ ـ تد ئػػػطتب  اػػػهاتقهػػػطتقيػػػهـتيلتتتتتت
بليبػبفتتلهاننفتيلان ظر فتب تن  است  ػنيـ   يوتيل  ـ تب تي  هنفتيألارتل ا

هاتيلايا ت قبطتتبـتيلطهغي تبافتىذهتيل  اتلذلؾتتو ت  ىتيلنهستنوا نف
ت.صديـ

ف ػػفتتلانفتن مػػرتاػػفتربييػػ تفػػ تىػػذيتيلوصػػبصفقػػدتبردات ػػفتيألئاػػ تيلا صػػبت
نػػوتنيلاػػهاننفت   يػػوتيل ػػ ـ تتيألاػػهـتيلرمػػهت   يػػوتيل ػػ ـ ت ػػفتماهئػػوت ػػفتنانػػر

) كأني بالمصور قد ُشّيدت ثوؿ قبر الثسيف وكأني بالمثام  تخرج مف  تقهؿ
الكوفة إلك قبر الثسيف وال تذتب الميالي واأليػاـ ثتػك ُيسػار إليػ  مػف اَفػاؽ 

 .(ٔ)وذلؾ أند انمطاع ُممؾ بني مرواف (
تثتنػتل تاػربيفت ديـت تن تينقطػهعتا ػؾتهنػبقدت تققتىذيتيألارتا ػدت ػقبطتصػ

لز ػهرةتيلاػهـتيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ تابمهفػ تباػفتبػطتيلاقػهعتتاهلػذىهكتهدنتيلنهس
ت.بِصمْاتوتد تز هري وتاهلا نبني تت ى

ناػػهتوػػربجتيلاتهاػػطتفيػػبتي نػػ توػػربجتيلابي ػػكتيل ػػ تُ نَصػػكت  ػػ قاهؿتيلزيئػػر فت
ت.برب  تنبتف تادنن تبرب  تنم يه بي تف تيلطرؽتيلاهدي تولىت

ينقطػػهعتتبػػـتيلطهغيػػ تصػػديـتتنػػرتذلػػؾتن تقػػقتهدقػػ تباػػهتفػػ تيلربييػػ تو ت نػػدتبلػػـ
بىػػذيتدلنػػطتبيمػػحت  ػػىتوفتتبػػـتصػػديـتيامػػطتتبػػـتهنػػ تنايػػ ت نطاػػهؽتتلبزبيلػػو

باػػهتنمهػػاتتلن تتقاػػ تزانيػػ تبهنػػاتىػػذهتيلربييػػ ت  يػػوتدبفتن تتػػه ـت ػػههقتبفػػ 
ت.قصبدتاتبـتهن تاربيفتىبتتبـتصديـفتيلانافتىذهتيلربيي تنيمهظت

ت بوه ت فتنرط ةتهفتيلانذرتقهؿ تتدمن ت هي تهفتيارنةتب كتقهؿ

                                                 

 .تٜحٕٚٛصتٔٗلتاتهرتيألنبيرجتٜٓٔحٖ٘صٔ نبفتنواهرتيلرمهتجت-ٔ
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 يذتب ال ،مرواف مف ذلؾ ني  وستوف أاماَ  يلبن ،) ممؾ بني أمية مائة أاـ
ا شػػّدول مػػف كممػػ ،شػػدل فػػبل يسػػتطيعون يريػػدوف  ،ممكهػػـ ثتػػك ينزأػػول بأيػػديهـ

كهػػـ وال يػػذتب مم ،ويختمػػوف بمػػيـ ،ُيفتتثػػوف بمػػيـ ،ناثيػػة أنهػػدـ مػػف ناثيػػة
 .(ٔ)وُيمت  ثمبلل ... ( ،ثتك ُيخمع خميفة منهـ فُيمت 

 تيلػػذ تنهػػدنتي ػػاوتاتػػرؼت تفػػ تُنومػػىت  ػػىتنتػػدتوفتتبػػـتهنػػ تنايػػ تهػػدنتاا هبيػػ
ـتتنثتنن ي تي اوتاترؼت تناهتيلاقصبدتهػ تنو ابفتاايـت تن تاصديتليلايـت 
ت.يلايـت 

 تاػنيـتبُيق ػطتتاػ هتباهت هنفتيلربيي توفتا  يـت تننقط تت ػىتُنو ػ تنوػرتو يمػ
ت.هغي تصديـتبتق طتنهنيوتيلاقهبر فبىذيتاهتتصطتاهلم طتتنثت ـتو قهطتيلط

ت

 دولة بني العباس األولك
توفتل  اهست ـتيلنه تافتيألب دت    تذببرتبم ثتونهث.

ببنبتيل اهستنن يبفتولىتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت   تهفت هدتهللاتهفتيل اهستنبليـتنهػبتيل اػهست
 ا  تبم مبفتتـب ددىتلملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبنورىـتيلا   صـتهفتيلان صرتيل مهحت هدتهللاتهف

ت. ٕ و يم تبادةتو ف يـتوا اهئ تبنرب تب  ربفت ن ت
ل توفتيلربييهاتيلصهدرةت فتيلنه ت ست   ياه تبيألئا ت   نيـتيل  ـ تا  فتدبت

فػػػنيـتت نػػػددتههنػػػ تيل اػػػهستب ط ػػػفتافبهنػػػتلهنػػػ تيل اػػػهستيألبلػػػىتبهنػػػاتبيمػػػت 
ت.يـتبف هدىـتبوربويـت فتوهدةتيلتقا هكتينتريف

                                                 

ت.ٛ٘ٔب هكتيلم فتصت-ٔ
 .تٓ٘ٔ ورةتطببىتصت-تٕ
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ت يل ماتولىتيل اهستفقهؿتوننتلف فتيلنه ت ست   ياه 
 أال ُأخبرؾ بما خبرني ب  وبرائي     ـ) يا أ

 رسوؿ هللا .  اي ،فماؿ  بمك
 قاؿ  قاؿ لي  وي  لذريتؾ مف ولد العباس. 

 أوتنب النساء    أفبل ،هللا ؿفماؿ  يا رسو
 .(ٔ)فماؿ  قد فرغ هللا ما تو كائف (

 اوسػفكو  ،) ما لي ولبني العباس شيعوا أمتي تننوتقهؿ ت   ياهتب فتيلنه ت س
 .(ٕ)هللا ثياب النار( ـألبسه ،ثياب السواد ـوألبسوت ،دمائهـ

... يػػػابف )  ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تب ػػػفتنهػػػفت اػػػهستفػػػ تتػػػدنثت ػػػفتنانػػػرتيلاػػػهاننف
أباس إف ُممؾ بني أمية إذا زاؿ أّوؿ مف يممؾ ولدؾ مف بنػي تاشػـ فيفعمػوف 

 .(ٖ)األفاأي  (

ته تا ػىتدبل نػهتيػل  ػ تهػفتنهػ تطهلػكت   يػوتيل ػ ـ ت تق ػاب فتيهفت اػهستقػهؿ
 ناهتيلت فت ت

 .(ٗ)(صبتـ انتـ إثمها وأصبنا نثف برتاإذا رأيت فتياف أت  خراساف أ)قهؿت ت

  ) تخرج راية سوداء مػف قبػ  خراسػاف يلت فتبيهفت نر فتقه تب فتق هدةت ف
 .(٘)فبل تزاؿ ظاترة ثتك يكوف تبلكهـ مف ثيث بدأ مف خراساف (

                                                 

 .تٖٔٔغنا تيلن اهن تصت-تٔ
 .تٚٙٔصتٖب هكتيلم فتلن يـتهفتتّاهدتجت-تٕ
 .تٕٖحتٖٚصتٕٛاتهرتيألنبيرتجت-تٖ
 .تٖٙٔصٖب هكتيلم فتلن يـتنهفتتّاهدتجت-تٗ
ت.تٖٚٔصٖستيلاصدرتجنمت-ت٘



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم072

 

 

 

باػهتبقػ تهنػنيـتببػنفتنب دت  ػ تتلبدبل تهن تيل اػهستبيمػت تيل يػهفتفػ تيل ػهر  
باػهتذيقػبهتاػػفتهنػ تيل اػهستاػفتيل  ػػر دتتلفهطاػ ت   نياػهتيل ػ ـ تاػػفتيلوػ ؼبت
فقػػػدتو  ػػبيت  ػػىت ػػر رتيلُا ػػؾتبىػػػـتتلاطػػهردةتبيل   ػػفتنبمػػحتاػػفتنفتُنػػذبرلبي

 هنػػػػدتألب دت  ػػػػ تبفهطاػػػػ ت   نياػػػػهتيل ػػػػ ـ تبنو  ػػػػبىـتفػػػػ تق ػػػػرتهنػػػػب يـتبىػػػػـت
تهطتل هاتاهلا ؾتن ههىـتبودايـت.تل هدياتبابيل 

تباهتقهؿتنهبتفريست 
 بنػػو أػمي رأػايا في ديارتـ                

 واألمػر تممك  النػسواف والخدـ                             
 ما خػمُت إف الػدتر مف أػادات               

 تروي الكبلب من  ويظمك الييغـ                              
ف ُأبػميت             َلبئس ما لميت مػنهـ وال

ـَ الرمـ                                تبوانب الط  تػمؾ األأُظ
ت

طتيألارتاهل اه ننفتنفتيط هبيتيل  ب نفتط اهظت دنديظتب و  بفتَافتَظمربيتبقدتبص
يت  ػىت ػ نفت  بيػهظتهنػبتتثتنػتلبيدوػرتصاوتانيـتف تيأل ػطبينهاتيلاهنيػ تاػهلو

ت. فتقط تيأليهد تب اطتيأل نفتؾنهىيتلف تلن  تبيتدة
تب  امطتيل ه رتف تقبلوت 

 مػاذا يمػولوف إذ قػاؿ النبي لػهـ          
 مػاذا صنػعتـ بػنا في سال  الزمف                           

 يػا ويثهـ كيػ  لـ يرأوا ل  ثػرماَ          
 وقد رأك الفي  ثق البيت ذي الركف                            
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ـل ُنػػ ُ ِإالل َأف ُيػػِت َّ ـْ َوَيػػْأَبك  ِ ِبػػَأْفَواِتِه َّ وَرُل َوَلػػْو َكػػرَِل }ُيِريػػُدوَف َأف ُيْطِفػػُؤوْا ُنػػوَر 
 .            ( ٔ)اْلَكاِفُروَف{

ين زلػػبيت اهاػػهظت ػػفتتـلتمػػفبؿت نػػدت ػػيطرةتيأل ػػريؾت  ػػىتيلتبػػـبقػػدتهػػديتنوايػػـتاػػهأل
لتت ىتلـتنهقتيلهب يننفتب صرتيل  وق تيلا هرب تيلم  ي تف تيلتبـتف ت صر
هدةتىب  ػبتهاتيل  ػهرتاقيػلقاػ ت ػهئغ تليواػتيل و ف تن تىنا تنبتقيػهدةلتبنصػاتبت

ت.ىور  تٙ٘ٙو مهئيـتيلا   صـت هـتت ققتنورتثتنتيلاغبل ل
تتتت

 في آخر الزمافدولة بني العباس 
هػدتنفت  ػبفتتفػ تلنػوتقهاػاتلهنػ تنايػ تدبل ػهفنااق مىتيل    طتيل هر و تبااهت

لهن تيل اهستدبل ػنفتفػإفتيل ػهر  تي نػدتنم ػوتبيبػبفتف ػطتيلدبلػ تيل اه ػي تيلمهنيػ ت
ت.باهتقهؿتر بؿتهللايل اه ي تيألبلىتتذبتيلن طتاهلن طتبيلقذةتاهلقذةتبم طتيلدبل ت

ت اهلدلنطتيلقرمن تبيلدلنطتيلربيئ ب بؼتنهنفتوفت ه تهللاتذلؾت
  تالدلي  المرآني

ت  هلىتف تب هاوتتنثتوفتدبل تهن تيل اهستيل  ت ورجتف تمورتيلزاهفتذايهتهللا
ـْ َقػاِدُروَف  َثتلَك ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض }ت قهؿت  هلى يلَنػْت َوَظػفل َأْتُمَهػا َأنلُهػ ُزْخُرَفَها َوازل

ـْ َتْغػَف ِبػاأَلْمِس َكػَذِلَؾ  َأَمْيَها َأَتاَتػا َأْمُرَنػا َلػْيبَل َأْو َنَهػارَا َفَوَعْمَناَتػا َثِصػيدَا َكػَأف للػ
ُروَف{ ـق َيَتَفكل ُ  اََياِت ِلَمْو  .(ٕ)ُنَفصِّ

                                                 

ت ت.ٖٖ برةتيل با ت يدي  ت-تٔ
ت ٕٗ برةتنبنس يدي  ت-تٕ
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  قولػ  أػز )نزلت في بني فػبلف ثػبلث آيػات تؿ فتيلصهدؽت   يوتيل  ـ تقهت
ـْ َقػاِدُروَف َأَمْيَهػا } وو  يلَنْت َوَظفل َأْتُمَهػا َأنلُهػ َثتلَك ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض ُزْخُرَفَها َوازل

ـْ   }{  يعنػػي المػػائـ بالسػػي َأَتاَتػػا َأْمُرَنػػا َلػػْيبَل َأْو َنَهػػاراَ  َفَوَعْمَناَتػػا َثِصػػيدَا َكػػَأف للػػ
ـْ َأْبػَواَب ُكػ ِّ   وقول  تعالك {َف ِباأَلْمسِ َتغْ  }َفَمملا َنُسػوْا َمػا ُذكِّػُروْا ِبػِ  َفَتْثَنػا َأَمػْيِه

َفُمِطػَع َداِبػُر  *َشْيءق َثتلك ِإَذا َفِرُثوْا ِبَما ُأوُتوْا َأَخْذَناُتـ َبْغَتَة َفػِإَذا ُتػـ ِمْبِمُسػوَف 
ـِ اللِذيَف َظَمُموْا َواْلَثْمُد  ِ َربِّ اْلَعاَلِميَف{اْلَمْو قاؿ أبو أبد هللا )أمي  السبلـ(   ، ِّّ

  بالسي ، وقول  تعالك
ْنَها َيْرُكُيوفَ }   اَل َتْرُكُيوا َواْرِوُعوا ِإَلك َما ُأْتػِرْفُتـْ  * َفَمملا َأَثِسوا َبْأَسَنا ِإَذا ُتـ مِّ

نػوز بنػي في  ومساكنكـ لعّمكـ تسػئموف{  يعنػي المػائـ يسػأؿ بنػي فػبلف أػف ك
 .(ٔ)أمية(

ـْ ِلَتػُزوَؿ ِمْنػُ  ت قهؿتهللات  ػهلى ف َكاَف َمْكُرُت ـْ َواِل ِ َمْكُرُت َّ ـْ َوِأنَد  }َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُت
 ت تيقػبؿ ت ػا اتناػهت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـقػهؿتلت فتوانطتهػفتدريج(ٕ)اْلِوَباُؿ{

ف كاف مكر بني برتػاف )العبػاس( بالمػائـ  )إف كاف مكرتـ لتزوؿ من  الوباؿ وال
 . (ٖ)لتزوؿ من  قموب الرواؿ(

لت فتنه تيلاغنرةت فتنرطػ ةتهػفتيلانػذرت اػفتتدمػوت(ٗ)أسق{}ثـ* تقهؿت  هلى
 ت تيػػهتهػػفت اػػهستقبلػػوت  ػػهلىؿفقػػهتلفت اػػهستونػػوتن ػػههتروػػطتب نػػدهتتذيمػػ  ػػفتنهػػ
تؿفقػهتلبررىػهتف ػـتنوػكتا ػ  تـمػتل نػوتضبن ػرتتلفػ طرؽت ػه  تأسق{}ثـ * 

                                                 

ت/طا  تاه   تيلا م .ٜٙٗد ئطتيلاها .صت-تٔ
  ٙٗ برةتوهريىيـ يدي  ت-تٕ
 ٖٕ٘صٕ م نرتيل يه  تجت-تٖ

  ٕبٔ برةتيل بر  يدي  ت-تٗ
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تبرىيهتدقتلئؾتذيم  تننهتننه ـَ نزلاتف تروطتافتنىطتهن وتيقهؿتلوتتهوناتل رفاتِل
تل  يػوتاػدنن هفت نهنػتل  ػىتنيػرتاػفتينيػهرتيلا ػرؽتتؿننػزتتل هدتهللات هدتيللوتنب

 فنيهتبطتواهرت نندت.ت واتليلنيرتهننياهت قهظتتقي 

تلـصػػ ػػهطئتيلمػػرياتمػػـتن ػػ  ـتيلمبيصػػطتبيلقبي توذيتهننػػاتادننػػ ت  ػػىتقػػهؿتنرطػػ ة
تل ت ا ن ػبيت ػفتذؿتننػزؿتابػـتىت ػتلـت ػفتدنػنبـتباػهت نمػرجتيلاػرنةتقه يػهبننمرو 
ذ هننػػػػػػاتادننػػػػػػػ تهػػػػػػنفتيلنيػػػػػػػر فتاػػػػػػ رضتانقط ػػػػػػػ تاػػػػػػفتنرضتيل ػػػػػػػريؽتن ػػػػػػػ  ـتتيبي 

 .ت ٔ يلُدىياه  
َف اأَلَمَواِؿ َواألنُفػِس ت قهؿت  هلى َف اْلَخوْؼ َواْلُووِع َوَنْمصق مِّ ـْ ِبَشْيءق مِّ }َوَلَنْبُمَونلُك

اِبِريَف{َوالثلمَ  ِر الصل  . (ٕ)َراِت َوَبشِّ

 ت   يػوتيل ػ ـ تيقػبؿت ت ا اتناهت هػدتهللا فتنه تننبكت فتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفتا  ـتقهؿ
 . أز وو  لممؤمنيفإف لمياـ المائـ أبلمات تكوف مف هللا 

   وما تي وعمني هللا فداؾ  قمت

وج المػائـ )أميػ  { يعني المؤمنيف قب  خػر َوَلَنْبُمَونلُكـْ   قوؿ هللا أز وو    }قاؿ
ػػَف اأَلَمػػَواِؿ َواألنُفػػِس َوالثلَمػػَراِت السػػبلـ( } ػػَف اْلَخػػوْؼ َواْلُوػػوِع َوَنْمػػصق مِّ ِبَشػػْيءق مِّ

اِبِريَف{ ِر الصل  . َوَبشِّ
خر سمطانهـ والوػوع   نبموتـ بشيء مف الخوؼ مف مموؾ بني فبلف في أقاؿ

 .بغبلء أسعارتـ
 .وقمة الفي  قاؿ  كساد التوارات )ونمص مف األمواؿ(

                                                 

 ٜٙٔ ب نوتب هكتيلم فلتصٖٚٔ/ٔيلطهر تف ت م نره ت-تٔ

ت ٘٘ٔ   يدييلاقرةت-تٕ
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 .)ونمص مف األنفس( قاؿ  موت ذريع
ر الصػابريف أنػد ذلػؾ بتعويػ  وبشػ ،  قمة ريػع مػا ُيػزرعرات()ونمص مف الثم

 .الفرج
ـُ َتْأِويَمػُ  ِإالل   }هللا أػز ووػ  يمػوؿ فوال  ،ثـ قاؿ لي  يا   تذا تأويمػ  َوَمػا َيْعَمػ

ـِ ُ َوالرلاِسُخوَف ِفي اْلِعْم َّ}(ٔ))(ٕ) . 

ـْ َكْيػَ  َفَعْمَنػا  ت  ػهلىتقهؿ ـْ َوَتَبػيلَف َلُكػ ـْ ِفي َمَسػاِكِف اللػِذيَف َظَمُمػوْا َأنُفَسػُه }َوَسَكنُت
ـُ اأَلْمَثاَؿ{ ـْ َوَيَرْكَنا َلُك ِبِه
غنرتبيتدتاافتتمػرتناػهتتف.ت فت  دتهفت ارت (ٖ)
 ي ػىتهػفت  ػ تت ت قػدتمهػاتديرتصػهلحتبديربروطتيقػبؿ هدتهللات   يوتيل  ـ ت

 .رتدبرتيل اه ننفبذب
ت.ىهتهللاتورياهظتنبتوربيهتا ندننه تنرينهفقهؿ

سػػاكف المػػائـ بػػ  يكػػوف م ،)ال تمػػ  تكػػذافقػهؿتلػػوتنهػػبت هػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ ت ت
ـْ ِفػػػػي َمَسػػػػػاِكِف اللػػػػِذيَف َظَمُمػػػػوْا ، أمػػػػا سػػػػمعت هللا يمػػػػوؿ   }وأصػػػػثاب  َوَسػػػػَكنُت
 . (ٗ){(َأنُفَسُهـْ 

نيـتيل ػ ـ تبػهنبيتيط قػبفت  ػىتهنػ تيل اػهستن ػاه تبنبدتيل ػهرةتوفتيألئاػ ت   ػ
 تبت هنػػ تهرىػػهف تألوػػطتسراز ػػ تامػػطت مؿتفػػ ف تبت هنػػ تفػػ ف تبت مؿتاػػرتدي

تيل قي تيل  تبهنبيتياربفتهيهتافتقهطتتبهـتهن تيل اهس.
 الدلي  الروائي  

                                                 

  ٚ برةتمؿت اريف يدي  ت-تٔ
 .ٛٛ٘باهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٕ
ت ٘ٗ برةتوهريىيـ يدي  ت-تٖ
 .تٖٕ٘صتٕ م نرتيل يه  تجت-تٗ



 

 

 

 077القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

  أوال   ما نممت  السنة 
هنػ تيل اػػهستتبردات ػدةتربييػهات ػفتنىػطتيل ػن تهوصػبصت وػددتبقيػهـتتبباػ 

ت افتىذهتيلربييهاتاري هةتل و صهرف تنورتيلزاهفتب بؼتنبردتا ضت
   تقهؿ فت هدتهللاتهفتنه تيأل  ثتيل نم

ينصرونها ال  ال ،ف أثداتما أولهما نصر وأخرتا وزر)تخرج لبني العباس رايتا
تت.(ٔ)ينصرونها ال نصرتا هللا( ال ،أولها وزر وأخرتا كفر َّ واألخر  ،نصرتا هللا

يل اه ػننفتيل ػ تقمػىت  نيػهتبافتىذهتيلربيي تن هػنفتنفتيلرييػ تيألبلػىتىػ تدبلػ ت
تللإلاػػهـتيلت ػػنفتفػػ تاػػهد تيألاػػرلتفقػػدتيد ػػاتيلػػب  تألىػػطتيلهنػػاتبيلمػػ رتىب  ػػب

ت.اهـت   يوتيل  ـ تف تقيهتيلبزربلاهتين صراتي  بلات  ىتانصكتيل
اػػهـت   يػػوت  ػػىتابػػهفتيلناػػهتيلرييػػ تيلمهنيػػ تف ػػ   تفػػ تاػػهد تيألاػػرتاه  ػػ تبيذت

بفػ تمورىػهت تػهركتوػيشتيلاػهـت   يػوتيل ػ ـ تف  ػبفتتليل  ـ تفن تقيػهتيلػبزر
تبهفرةتانترف تمهل .

  ةتهفتيلانذرت افتتدموت فتب كتقهؿتدمنهت هدتهللاتهفتاربيفت فتنرط 
)إذا خمع مف بني العبػاس روػبلف وتمػا الفرأػاف وقػع بينهمػا االخػتبلؼ األوؿ 

السػفياني أنػد اخػتبلفهـ  جوخػرو  تبلؼ األخػر الػذي فيػ  الفنػاء،االخػ ثـ يتبع 
 .(ٕ)الثاني(

تهف وػهزتتلتهمػرهتهبننػتلا هبيػ ت فتيهفتنه تا ػيقت ػفتنهػفت اػهستونػوتقػدـت  ػى
 )يا أبا العباس ت  تكوف لكـ دولة  ت قهؿتـملتبنت فتوهئز و

                                                 

 ٓٚٔب هكتيلم فتألهفتتّاهدتصت-تٔ

 ٙٚٔيلم فت هفتتاهدتصت-تٕ
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 .فمف تذا يا أمير المؤمني أأفني  قاؿ
 .  َلتخبرنيقاؿ
 .في أخر الزماف  نعـ وذلؾ قاؿ
   فمف أنصاركـ  قاؿ

 .قاؿ  أت  خراساف
 ،ـ مػف بنػي أميػة نطثػات  ولبني أمية مف بني تاشـ نطثات ولبني تاشػؿقا
 .(ٔ)يخرج السفياني( ـث

   ت ا اتر بؿتهللات ست   ياه تيقبؿ فتنه تىر رةتقهؿ

 .(ٕ)كفر( اوأخرت ،يبللة وأوسطها ،إف أولها فتنة)إذا خروت الرايات السود ف
   فتوههرت فتنه تو مرتهفت   تقهؿتتدمن ت ن تقهؿتيلبلندتهفتا  ـ 

مػف آؿ   وروػ ،)ُيمت  أركعة نفر بالشاـ كمهـ ولد خميفة  رو  مف بني مػرواف
 .أبي سفياف

يتبع بني مرواف فيمتمهـ ثـ يمب   ـث ،فيمتمهـ ف  فيمهُر السفياني المروانييؿقا
 .(ٖ)وكني العباس ثتك يدخ  الكوفة(أمك أت  المشرؽ 

ت  ما نممت  الشيعةثانياَ 
  مرت   يوتيل  ـ تقهؿ فتنه تاصنرت فتنه تو 

)يمـو المائـ )أمي  السبلـ( في وتر مف السنيف تسع واثػد ثػبلث خمػس وقػاؿ 
إذا اختمفت بنو أمية ذتب ممكهـ ثـ يممؾ بنو العباس فبل يزالوف فػي أنفػواف 

                                                 

 ٗٙٔيلم فتألهفتتّاهدتصت-تٔ

 .ٗٙٔب هكتيلم فتألهفتتّاهدتصت-ٕ
 ّٕٚٔاهد.صب هكتيلم فتألهفتتت-ٖ
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العػػيش ثتػػك يختمفػػوا فيمػػا بيػػنهـ فػػإذا اختمفػػوا ذتػػب مػػف الممػػؾ وغيػػارة مػػف 
 .(ٔ)ممكهـ(

  ت فتيلاطهئن تقهؿ

ف مكة إلك المدينة فماؿ ) زاممُت أبا الثسف موسك بف وعفر )أمي  السبلـ( م
  لػػو إف أتػػ  السػػماوات واألرض خروػػوا أمػػك بنػػي العبػػاس لُسػػميت لػػي يومػػا

 األرض بدمائهـ ثتك يخرج السفياني .

   أمرل مف المثتوـ  قمت ل  يا سيدي
 ،  ُممؾ بني العباس مكُر وخداُع أطرؽ تنيئة ثـ رفع رأس  وقاؿ ـث ،قاؿ  نعـ

ت(ٕ)يتودد ثتك ُيماؿ مػا مػر بػ  شػيء( ـث ،ثتك ُيماؿ لـ يبق من  شيء بيذت
ت.

بف تىذهتيلربيي تدلنػطتبيمػحت  ػىت وػددتتبباػ تهنػ تيل اػهستألفتاػفتيلبيمػحت
ت. تيل اهستبيقم ت  ىتتببا يـ ىتهنوفتيل ميهن تىبتافتنورجت 

تاػػفتيل  اػػهاتيلت ايػػ تيل ػػ ت  تقػػقتب ظيػػرتقهػػطتقيػػهـت بيل ػػميهن تباػػهتىػػبتا  ػػـب
ت.بىذيتندؿت  ىتاهتق نههتليلاهـت   يوتيل  ـ تام رةتق ن  
 تق ػػاتل رمػػهت   يػػوتيل ػػ ـ تنصػػ تؾتهللاتونيػػـت ػػفتيلت ػػفتهػػفتنهػػ توهػػريىيـتقػػهؿ

تبقدتذىكتن تدمبفتوفتيل ميهن  .ت  طهفتهن تيل اهس تيقـب

ف سمطانهـ َلمائـ(  إن ،كذبوا)ت فقهؿ ت.(ٖ)َليمـو وال

                                                 

 .ٕٓٚغنا تيلن اهن تصت-ٔ
 ٕٓ٘صٕ٘لتاتهرتيألنبيرتجٕٖٓغنا تيلن اهن تصت-تٕ

 .ٖ٘ٔغنا تيلن اهن .صت-تٖ
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منيف )أميػػ  السػػبلـ( )أتيػػُت أميػػر المػػؤ ت هؿت ػػ اهفتيلػػملسو هلآو هيلع هللا ىلص ت رمػػ تهللات نػػو قػػ
 المائـ مف ولدؾ   كمت ،  يا أمير المؤمنيفخاليَا فممتُ 

 عوييػػي ،هػػر المػػائـ ثتػػك يكػػوف أمػػور الصػػبياف  ال يظفتػػنفس الصػػعداء وقػػاؿ
قتمػػت ممػػوؾ بنػػي العبػػاس أولػػي العمػػك  افػػإذ ،وُيتغنػػك بػػالمرآف ،وؽ الػػرثمفثمػػ

 ؾتنػا، البصرة توُخرك ،الرمي أف األقواس بووول كالتراس وااللتباس أصثابَ 
 .(ٔ)يمـو المائـ مف ولد الثسيف )أمي  السبلـ(

  تنه ت هدتهللات   يوتيل  ـ تقهؿتف فتنه تاصنرت 

 .رض ببل إماـ أدؿـ مف أف يترؾ األ )هللا أوُ  وأكر 
 .ما أستريح إلي   ُوعمت فداؾ فاخبرني بقاؿ  قمت ل 

د بنػي لػيس يػرَّ أمػة   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( فروػَا أبػدَا مػا داـ لولػ ،قاؿ  يا أبػا  
فػإذا انمػرض ممكهػـ أتػاح هللا ألمػة   روػبَل  ،فبلف ُممؾ ثتػك ينمػرض ممكهػـ

وهللا  ،وال يأخػذ فػي ثكمػ  الرشػا ،تمك ويعمػ  بالهػدَّالبيت ُيشير بالمنا أت  
ذو الخػاؿ والشػامتيف  ،المصػرةإني ألأرف  باسم  وأسػـ أبيػ  ثػـ يأتينػا الغمػيظ 

الثافظ لما أستودَع يممؤتا قسطَا وأداَل كما مؤلتا الفوػار وػورَا  ،المائـ العادؿ
 .(ٕ)وظممَا(
واػػبعتاػػهت قػػدـتاػػفت تقػػدت  ّوػػصتاػػفتاا ػػدتيل ببػػطت  ػػىتيلاػػبلىت ػػزتبوػػطنقػػبؿت

ربييػػهاتوفتوواػػهرياتيلنهػػ تبنىػػطتهن ػػوتصػػ بياتهللاتب ػػ اوت  ػػنيـتنوا ػػنفت هبػػدت
يوػػػػ  فيـتىػػػػبت  اػػػػ تتفبي تتلوفتلهنػػػػ تيل اػػػػهستدبلػػػػ تمهنيػػػػ تيبػػػػبفتاقرىػػػػهتيل ػػػػريؽ

ت.ت   يوتيل  ـ  ندىهتيقبـتقهئـتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبت نقطهعتا  يـتبتصبؿتيلم فت
                                                 

ت.تٛٙٔحتٕٚٗصتٕ٘لتاتهرتيألنبيرتجتٕٙٔحتٚ٘يل ددتيلقبي تل   ا تيلت  تصت-تٔ
 .تٙٔٔصتٖوقاهؿتيأل اهؿتألهفتطهببستجت-ٕ
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ت

 بني العباس ممؾبدية ال 
يل اػػػهستيلمهنيػػ ت قػػبـتفػػػ تنوػػرتيلزاػػهفتبيبػػػبفتقيهايػػهت  اػػ تاػػػفتوفتدبلػػ تهنػػ ت

يل  اهاتيل هدي تيلبقبعتيلديل ت  ىتقركتقيهـتيلاهـت   يوتيل  ـ تبيل  ت  بفت
وفتىنػهؾتربييػهات هبػدتت ايػ تغنػرتترغنػتل ػهن تبيل ػميهن يهن يهت  ىتندتيلورتني

 ػػػيرترامػػػهفتيل  اػػػهاتيلوا ػػػ تيل ػػػ تىػػػ تيلياػػػهن تبيل ػػػميهن تبيلصػػػيت تفػػػ ت
ت.يلزبي تبيلو فتف تيلهندي تبق طتيلنمس

ت ف فتنه تتازةتيلماهل تقهؿ تق اتأله تو مرت   يوتيل  ـ 
وطموع الشمس مػف المثتػـو  -إلك أف قاؿ -)خروج السفياني مف المثتـو   

) ...  .(ٔ)واختبلؼ بني العباس في الدولة مف المثتـو
يل  اػػػهاتيل هديػػ تيلبقػػػبعتتبل بمػػيحتذلػػؾتنقػػػبؿتوفتتبػػـتهنػػػ تيل اػػهستىػػػبتاػػف

لتن تبلي اتافتيل  اهاتيلت اي لتفإفتا نىتيل هدّي ت بوػدتيلبوػبكتنبتيللػزيـ
يل تقػػقتيبػػبفتير اهطيػػهتاقمػػي تيلاػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ تلػػيستت هديػػونيػػهت  اػػ ت 

تلقمػي تيلاػهـتل ػ ت  ػبفتاػفتيلات ػبـ  ىتنتبتيل طرت يلوز  تنبتيل رطتفػ ت
توهروي تباظربؼتوهروي ت.وناهت  ق يهتهوبينكت

فاهلن ػا تولػىتتبباػ تهنػػ تيل اػهستيبػبفتير اهطيػهتاقمػػي تيلاػهـت   يػوتيل ػػ ـ ت
{افتاهكت افتاهكتُ نفتاهتقه  ـت ور ت  ػيبـتباػهتتبنت،}َلَتْرَكُبفل َطَبمَا َأف َطَبقق

ت ست   ياه وه تف تيلتدنثتيل ر فت فتيلر بؿتيل ر ـت 

                                                 

تٜٖٚيألنبيرتيلهيي تصت-تٔ
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ُسػػنة مػػف كػػاف قػػبمكـ ثػػذو النعػػ  بالنعػػ  والمػػذة بالمػػذة وال تخطئػػوف )لتػػركبف 
مف قػبمكـ دخػَ   طريمتهـ شبراَ بشبر وذراأَا بذراع وباأَا بباع ثتك أف لو كاف

 .وثر يب لدخمتمول(
لتفاػفتاػهستاػفتتنػثتوفتهنػ تنايػ تقػدتتباػبيافتاهكت هدتوفتيتبـتهنػ تيل تبن

ت.ههدن ي تهفيذتل اهكتيل    طتيل هر و ت تافتتنثتونيهتوزت
تفيػػػػ ت ناػػػهتاهلن ػػػػا تل ربييػػػػ تيل ػػػػ تهننػػػػاتنفتيوػػػ  ؼتهنػػػػ تيل اػػػػهستاػػػػفتيلات ػػػػـب

 ػدتتبيمت تف تنفتيلات بـتىبتيو  فيـتفػ تيلدبلػ تبلػيستقيػهـتتبػبا يـتيلػذ 
لتا اهرةتنور تننوتا ىتاهتقهاػاتدبلػ تهنػ تيل اػهستافتيل  اهاتيل هدي تيلبقبع

ت. با افتيألابرتيلاتتيلمهني تفإفتيو  ؼتنصتههيهتيببفت
ت
ت

 معالـ ثكومة بني العباس الثانية
تقهػطتقيػهـتيلاػهـتيلايػد ت   يػوت قدتن  ه ؿتيلا ضتلاهذيت  اىتيلدبل تيل  ت قػـب
يل ػػػ ـ تهدبلػػػ تهنػػػ تيل اػػػهست  اػػػهظتونيػػػهتدبلػػػ ت ػػػي ي تباػػػهتن هػػػنفتاػػػفتيألتهدنػػػثت

ت ىذيتيل  ههؿت  بفت  ىتم م تنبووبيلربييهات تبيلوها ت  ىت
تلن  ػػهبفتولػػىتيل اػػهستهػػفت هػػدتيلاط ػػكهتوفتتبػػهـتدبلػػ تهنػػ تيل اػػهستيلمهنيػػ تنواػػ
اط ػػكتبىػػذيتي نػػ تونيػػـتاػػفتهنػػ تونيػػـتنرو ػػبفتن ػػاهظتولػػىتيل اػػهستهػػفت هػػدتيلت ن

 .ىه ـ
ُيت اػطتوفتيلاػريدته  ػان يـتهنػ تيل اػػهستألفتنف ػهليـتبن اػهليـتب ػنر يـتُا ػػههي ت

 يئطت.ألف هؿتبن اهؿتب نرةتا بؾتهن تيل اهستيألبت
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نبتنفت  بفتىذهتيل  اي توها  تل بوينفتيألبؿتبيلمهن تن تاا نىتونيػـتنن اػبفت
ن اهظتولػىتيل اػهستهػفت هػدتيلاط ػكتبنيمػهظتي ػنربفتا ػنرةتتبػهـتيلدبلػ تيل اه ػي ت

تمنذيؾ.
نمفتولىتذلؾتوفتقيهـتدبل تهن تيل اهستيلمهني تيببفتا هاوتولىتتدتبهنرتقيهـت

لإلطهتػػ تتوفتيل اه ػػننفتيألبيئػػطتهػػدنت تػػربيـتثتنػػتليلدبلػػ تيألبلػػىتلهنػػ تيل اػػهس
ت.اهألاب نفتافتوري هف

روػهعتيلتػقتولػىت ت يلرمهتافتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلص تبيلم رتلإلاهـتيلت نفتبتفقدترف بيتيل  هر ي 
لتفه  طه بيتهذلؾتوديعت بيـتيل ي  تبن ريؼت هدةتيلقبـت تػاتنى وت ن تيألئا  

اػػفتتثتهػدنت تػربيـتنػػتلاػب نفىػذيتيل ػ هرتفقػػهدبيتيل ػي  تل ػ فتيلمػػبرةتمػدتيأل
ت.ف تو قهطتيلتبـتيألاب تتيبنوتبتتلوري هفتولىتيل ريؽتبيل هـ

ببػػذلؾتيػػ   تهنػػ تيل اػػهستفػػ تنوػػرتيلزاػػهفتب رف ػػبفت ػػ هرياتون ػػهني تاػػفتقهنػػطت
تفتبيػ  بتتلو هدةتيلتقت  ىتنى وتبنصرةتيل ي  تيلاظ بانفتافتقهطتيلتبـتيألاب ت

ت.نيمهظتافتوهرجتيل ريؽتلُيقيابيتدبل يـت
)إذا أقبمػػت   فقػػدتوػػه تفػػ تيلربييػػ تيل ػػر م ت ػػفتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تننػػوتقػػهؿ

بنعػي اإلسػبلـ فمػف سػار تثػت  اوػاؤو  ،رايات ولد العباس مف أمبػات خراسػاف
ت.(ٔ)لوائهـ لـ تنمهـ شفاأتي يـو الميامة(

خروػػت الرايػػات السػػود فػػإف أولهػػا فتنػػة  )إذا تقػػهؿب ػفتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه ت
 . (ٕ)وأوسطها يبللة وآخرتا كفر(

                                                 

 ٕٖهفتط ببستصيلا تـتبيلم فتألت-تٔ

ت.تٚٛيلا تـتبيلم فت هفتطهببستصت-ٕ
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بيلرييهاتيل بدتيلاقصبدةتىنهتباهتىبتبيمحتى تنم ػيهتيلرييػ تيلمهنيػ تيل ػ توػه ت
بصػميهتفػػ تيلربييػػ تيلػػبيردةت ػػفت هػػدتهللاتهػفتنهػػ تيأل ػػ ثتبيل ػػ ت ػػذبرتوفتيلرييػػ ت

 .  (ٔ)نصرتا هللا(ال  ا)أولها وزر وأخرتا كفر ال تنصروتيألور ت ت
ببيذيتن هنفتلنهتوفتا بؾتدبل تهن تيل اهستيلمهني تي  بفتافتوهرجتيل ريؽتلُيقيابيت

باهتونيـتنّد بفتيل  ي تبيلب  تألىػطتيلهنػات   ػنيـتيل ػ ـ تبىػـتتلتببا يـتفيو
هػػػري تاػػػفتذلػػػؾلتفمػػػ تيلربييػػػ تيلػػػبيردةت ػػػفتنانػػػرتيلاػػػهاننفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تقػػػهؿ ت

ال خػػبلؽ لهػػـ يػػدأوف لولػػدي وتػػـ بػػراء مػػف ولػػدي، تمػػؾ  )...ثتػػك يظهػػر قػػوـُ 
 . (ٕ)أصابة رديئة ال خبلؽ لهـ(

لتو تل تػػقتفبيقػػ ت ػػنر يـتيل ػػيطرةت  ػػىتيلتبػػـتبيلاصػػهلحتبط ػػكتيلػػدنيهتونبػػهريظرظت
 رفػبفتوفتيل نػطتلنػطتبيلنيػهرتبهللاتونيـتلَي رفبفتيلتقتباهتي رفبفتننم يـتبباهتي

ط هبيتيلتقتتببلتليهت  ىتيلوتبدتبيلنبهربط كتيلدنيتا يـتيلت دتتفبل تلنيهر
تليـت. تاهلتقتَل هفتونريتظ

ناػػػهتابيصػػػمهات  ػػػؾتيلتبباػػػ تفإنيػػػهتتبباػػػ ت  ػػػرت تي ػػػرتفنيػػػهلتفقػػػدتوػػػه تفػػػ ت
ت وت فتنه تو مرت   يوتيل  ـ تقػهؿيلربيي تيلبيردةت فتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفتيلممنطت فتنهي

ؿ العبػػاس ابمغنػػ ،ُوعمػػت فػػداؾت)قمػػت لػػ     فهػػ ،رايتػػيف إف َؿ وعفػػر رايػػة َو
 أنتهك إليؾ مف أمـ ذلؾ بشيء  

                                                 

تٜٛيلا تـتف فتألهفتطهببستصت-تٔ
تٜٗٔغنا تيلن اهن تصت-تٕ
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عبػػاس فػػإفل لهػػـ آؿ ال اوأمػػ ،  أّمػػا آؿ وعفػػر فمػػيس بشػػيء وال إلػػك شػػيءقػػاؿ
يمركوف في  البعيػد وُيبعػدوف فيػ  المريػب وسػمطانهـ أسػير لػيس ُممكاَ  ُمبطئَا 
 .(ٔ)في  يسير...(

 تيػػػوفتتبايػػػـتنريفقػػػوتُ  ػػػرتلػػػيستفيػػػوتُي ػػػرتن ت  ػػػبفتىنػػػهؾتصػػػ با تاػػػفتنهت
ت.ذلؾيلا ي  تنبتغ  تيأل  هرتنبتاهت هاوت

فت  ؾتيلتببا تلي اتفػ ت ػ  ت باهتونوت  هقتقيهـتدبل يـتتببا تدؿتو مرتبي 
موػػرتونػػوتلػػيستليػػهتنمػػرتتىباا نػػتل ت نمػػ تب ت مػػرتننيػػهت نتلبلي ػػاتولػػىت ػػ  

مػـتينػوتقػدتوػه تفػ تيلربييػ تيل ػر م تيلػبيردةت ػفتتلف ت غننرتيألتػبيؿتمنػذيؾت ف  
)إذا رأيتـ الرايػات السػود فػألزموا األرض وال ت يلاهاننفت   يوتيل  ـ تقػهؿنانرت

كُزكػػر  ـقمػػوكه ،لهػػـ  يظهػػر قػػـو صػػغار ال يؤبػػ ـثػػ ،تثركػػوا أيػػديكـ وال أرومكػػـ
 ،إلػػك الثػػق ف يػػدأو ،يفػػوف بعهػػد وال ميثػػاؽ َ ال ،أصػػثاب الدولػػة ـتػػ ،الثديػػد
ـ ُمرخػاة كشػعور وشػعورت ،الكنػك ونسػبهـ الغػري  ـأسػماءت ،مػف أتمػ  اوليسو 

 .(ٕ)ثـ يؤتي هللا الثق مف يشاء( ،النساء ثتك يختمفوا فيما بينهـ
فاػػػفتىػػػذهتيلربييػػػػ تن هػػػنفتلنػػػػهتوفتىػػػه  تيلتبػػػػهـتىػػػـتنصػػػػتهكتيلدبلػػػ تبصػػػػمه يـت

فتىػػه  تيلتبػػهـت  ػػبفتن ػػاهئيـت اػػهرةت ػػفتتفبيمػػت تفػػ تيلربييػػ تباػػهتىػػبتاهػػنّت بي 
ت.فتن اهئيـيل نىتفياهتهننيـتب ومبتننيـتي  ودابفتت نتلبنى

                                                 

 .ٜحٗٛٔصٕ٘لتاتهرتيألنبيرتجتٖٔصتٔ م نرتيلقا تجتت-تٔ
ي نرتتؼاهو  تٔٚٔلتب هكتيلم فتألهفتتّاهدتصتٖ٘يلا تـتبيلم فت هفتطهببستصت-ٕ
. 
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ننيػػػـتت نتلناػػػهتاهلن ػػػا تلن ػػػهيـتيلغػػػر تفيػػػبتو ػػػهرةتولػػػىتادننػػػ تيلنوػػػفتيأل ػػػرؼ
وفتيلربييػػ تبردتفنيػػهت صػػتنفتتنػػثتبرداتتو تلنن  ػػهبفتل  ػػؾتيلادننػػ تيلا ػػرف 

ب ا ت يلغر  تهػ يلقر  تبهللاتيل هلـتفيبػبفتيلاقصػبدتوفتن مػرتن اػه يـتبننصػهرىـت
تبفتهيه.يببنبفتافتيلقر تبيألر هؼتيل  تن قه

بنونريظتوفتىذهتيلتبباػ ت ػبؼت قػفتهبوػوتيلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تب ظ ػـت
ونيػػػهت تػػػهربيـتب تػػػهبؿتيلقمػػػه ت  ػػػنيـتل ػػػفتهللاتتطهػػػتلب مػػػطيدتننصػػػهرهتبابيليػػػو

ت بؼتي  قت  ىتىذهتيلدبل تيلظهلا تيل ميهن تتنثتيببفتى  يـت  ىتنديو.
 ػػػبؼتيظ اػػػبفتيل ػػػي  تتفػػػنتفتيدفتن  ػػػه ؿتاػػػفتىػػػـتهنػػػبتيل اػػػهستببنػػػفتونيػػػـ

نيػػـت ػػيام بفتيل قاػػ تيل ػػ ت  ػػبفتهػػنفتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت يلتقيقنػػنفتبي 
بيلنهست تبىطت  رو تيلاقبلػ تيل ػهاق تيل ػ ترددىػهتيلنػهستفػ تدبلػ تهنػ تيل اػهست

تيألبلىتاقبليـت ظ ـتهن تناي تب ت دؿتهن تيل اهس ت 
ت
ت

 اختبلؼ بني العباس وخروج السفياني أميهـ
دتنفتي   رمػػنهتيلربييػػهاتيلا صػػباي تيل ػػر م تبيل ػػ ت هبػػدتهبمػػبحت  ػػىتنفتا ػػ

تفػػ تموػػرتيلزاػػهفت  ػػهقتوػػربجتيل ػػميهن تبقيهاػػو تللهنػػ تيل اػػهستدبلػػ تمهنيػػ ت قػػـب
ن ػػهرات  ػػؾتيلربييػػهات  ػػىتوفتنيهيػػ تتبػػـتهنػػ تيل اػػهستفػػ تموػػرتيلزاػػهفتتؾفبػػذل
ت.يببفت  ىتندتيلوري هن تبيل ميهن  

فتنيهي تىذهتيلتببا  بيلدبل تيببفتا هكتيو  ؼتيقػ تهػنفتن مػهئيهتبقهد يػهتتبي 
ت.ذلؾتف تم ميهتفيطا تفنيهتيدوربفتب   هكت
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) إذا  تهـتيلاػػػهقرت   يػػػوتيل ػػػ ـ تونػػػوتقػػػهؿفقػػػدتوػػػه تفػػػ تيلربييػػػ تيلػػػبيردةت ػػػفتيلاػػػ
فػروكـ إال فػي  سولػي ،ذلؾ فػانتظروا الفػرج دفعن ،أختم  بنو فبلف فيما بينهـ
ج المػػائـ وال تػػروف مػػا تثبػػوف ثتػػك يختمػػ  بنػػو اخػػتبلؼ بنػػي فػػبلف ولػػف يخػػر 

كػػاف ذلػػؾ طمػػع النػػاس فػػيهـ واختمفػػت الكممػػة وخػػرج  افػػإذ ،فػػبلف فيمػػا بيػػنهـ
 .(ٔ)السفياني(

ت  ت فتنه تو مرت   يوتيل  ـ تقهؿب فتنه تابرتيلتمرا
واختمفػػوا وتشػتت أمػػرتـ خػرج أمػػيهـ  اممكػو  افػػإذ ،)البػد أف يممػؾ بنػػي العبػاس

ني تذا مف المشرؽ وتذا مف المغرب يسػتبماف إلػك الكوفػة الخراساني والسفيا
مػػف تاتنػػا وتػػذا مػػف تاتنػػا ثتػػك يكػػوف تبلكهػػـ أمػػك  اتػػذ ،كفرسػػي رتػػاف

 .(ٕ)أنهما ال يبموف منهـ أثدَا أبداَ ( اأم ،أيديهما
تبوه ت فتنه تاصنرت فتنه تو مرت   يوتيل  ـ تقهؿ 
يػػارة مػػف العػػيش ثتػػك )يممػػؾ بنػػو العبػػاس فػػبل يزالػػوف فػػي أنفػػواف الُممػػؾ وغ

يختمفػػوا فيمػػا بيػػنهـ فػػإذا اختمفػػوا ذتػػَب ُممكهػػـ واختمػػ  أتػػ  المشػػرؽ وأتػػ  
الناس وهدَا شديدَا مما يمػر بهػـ مػف الخػوؼ فػبل  كويمم ،المغرب وأت  المبمة

 ،نػادَّ فػالنفير النفيػر افػإذ ،يزالوف بتمؾ الثاؿ ثتك ينادي منادي مف السماء
كف والمماـ يبايع الناس بأمر وديد وكتاب وديد هللا لكأني أنظر إلي  بيف الر وف

 .(ٖ)إن  ال ترد راية ل  ثتك يموت( اأم ،وسمطاف وديد مف السماء

                                                 

 ٚٚٔربم تيل هف .صت-ٔ

 ٜٕ٘ تيلن اهن .صغنات-تٕ

 .ٕٓٚغنا تيلن اهن تصت-تٖ
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ق ػػاتألهػػ ت هػػػدتهللات   يػػوتيل ػػػ ـ ت تا ػػىتفػػػرجتت ب ػػفتي قػػبكتهػػػفتيل ػػّريجتقػػػهؿ
ت ي   ـت 

 ،)إذا اختم  ولد العباس ووتك سمطانهـ وطمع فيهـ َمْف لػـ يكػف يطمػع تقهؿ
 .(ٔ)ك  ذي صيصية صيصيت ...( عورف ،لعرب أأّنتهاا توخمع

 يػوتب فتيلصهدؽتهفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت   يوتيل  ـ تونوتُ ئَطت فتظيبرتقهئـتنىػطتيلهنػات  
ت يل  ـ تف نّيَدتبابىتمـتقهؿ

 ،لدولػػػة الخصػػػياف والنسػػػواف والسػػػودافثكمػػػت فػػي ا اإذ ،)يػػا لهػػػا مػػػف طامػػػة
 دوانعمػػ ،فػػِة مػػف العمػػرافوػػامع الكو  بوُخػػر  ،األمػػارة الشػػباف والصػػبياف ثوأثػػد

قائمنػػا أتػػ  البيػػت  روظهػػو  ،الوقػػت زواؿ ُممػػؾ بنػػي العبػػاس ؾفػػذل ،الوسػػراف
 .(ٕ))أمي  السبلـ((

ت نه ت هدتهللات   يوتيل  ـ تقهؿتب فتو تهؽتهفت اهرت ف
 عطمػ ،اختمفػوا افػإذ ،ف ثتػك يختمػ  بنػو فػبلف فيمػا بيػنهـ)ال تَروف ما تثّبػو

 .(ٖ)لسفياني(الناس وتفّرقت الكممة وخرج ا
ت نه ت هدتهللات   يوتيل  ـ تقهؿتبوه ت فتنه تاصنرت فتابرتهفتتركت ف

اختمفػوا كػاف  افإذ ،)ال يكوف فساد ُممؾ بني فبلف ثتك يختم  سيفا بني فبلف
 .(ٗ)أند ذلؾ فساد ُممكهـ(

                                                 

 .ٕٓٚغنا تيلن اهن .ص-تٔ
ا تـتنهفتطهببستتفلت تٖٛٗصتٖا وـتنتهدنثتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تجت-تٕ
 .تٜٛٔص
 .تٕٗٙصتٕ٘لتاتهرتيألنبيرتجتٜٕٓصتٛيل هف تجت-تٖ
 .تٙٗٗحتٚٗٗغنا تيلطب  تصت-ٗ
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وفتهنػػػػ تيل اػػػػهستصػػػػباي تيل ػػػػر م تن هػػػػنفتلنػػػػهتبيمػػػػتهظتفاػػػػفتىػػػػذهتيلربييػػػػهاتيلا 
ينػػػوت هػػػدتنفتيقػػػ تهنػػػنيـتيوػػػ  ؼتنػػػهد تولػػػىتمػػػ ميـتت نتليـنو  مػػػبفتفياػػػهتهنػػػن

ذلػػؾتي وػ  ؼتبيلمػػ فتتطفي ػ غتلفي ػيطت ندئػذتيلطهتػػ تهيػـتبيلقمػػه ت  ػنيـ
  ػػنيـتبُ ػػز  تدبلػػ يـتبيبػػبفتهػػذلؾتفػػرجتدؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتتهفيقمػػيتليل ػػميهن تبيلوري ػػهن 

يظيػرتت   نيـتيل  ـ تبفرجتلإلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تألفتىػذهتيلدبلػ تباػه
ر ػقتيل اينػدتبيل ػديدتبيلػد بةتافتيألواهرت  بفت قاػ تفػ تطر ػقتيلاػهـتبفػ تط

ت.لو
بيلظهىرتبهللاتيل هلـتوفتيلنمستيلزبي تيلذ تُيق طتف تظيرتيل بفِ تا ت ا نفتافت

ت.ـتتببا يـتهطتا ندنيـتل نيـتهللايلصهلتنفت يببفتاق  وتف تنيه
ديرت هػدتهللاتهػفتا ػ بدت ػيببفت ػ تنباهتوفتىدـتا ودتيل بفػِ تاػفتاػهورهتااػهت
ت.يلا ودتنبتن نو تق هؿتيببفتىنهؾتافتقه يـتبيببفتذلؾتيليدـتاتو تن اهر
ت نوتقهؿ   يوتيل  ـ تنتفقدتوه تف تيلربيي تيلبيردةت فتيلصهدؽ

ـَ ثػػائ  مسػػود الكوفػػِة مػػف مػػؤخرل ممػػا يمػػي دار أبػػد هللا بػػف مسػػعود  )إذا ُتػػِد
 .(ٔ)إف تادم  ال يبني ( اأم ،فعند ذلؾ زواؿ ُممؾ بني فبلف

بافتنىـتابيردتي وػ  ؼتهػنفتهنػ تيل اػهستىػبتذلػؾتي وػ  ؼتيلػذ تيبػبفتفػ ت
يل بفػػ تتنػػثتنو  مػػبيتفياػػهتهنػػنيـتب تػػدثتا ربػػ تقػػركتيل بفػػ تنػػذىكتهيػػهتنرب ػػ ت
ليؾتاهتوه تفػ تيلربييػ تيل ػر م تيلػبيردةت م ؼتنمسلتيلقه طتبيلاق بؿتف تيلنهرلتبي 

ت يل  ـ تننوتقهؿؽت   يوت فتنه تاصنرت فتيلصهد

                                                 

 .تٕٔٚغنا تيلطب  تص-تٔ
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)إف لبني فبلف أند مسودكـ يعني مسود الكوفة لوقعػة فػي يػـو أروبػة )أي 
، مػػف بػػاب الفيػػ  إلػػك أصػػثاب الصػػابوف  يػػـو ومعػػة( يمتػػ  فيهػػا أركعػػة آالؼ

 .(ٔ)فإياكـ وتذا الطريق فاوتنبول وأثسنهـ ثااَل مف أخذ في درب األنصار(

 مف تو الشيصباني 
فتتبباػػ تهنػػ تيل اػػهست  ػػيطرت  ػػىتاقهلنػػدتيلتبػػـتفػػ تيل ػػريؽ.تلقػػدتذبرنػػهت ػػ مهظتو

باػػفتيلا  ػػبـتوفتن تتبباػػ تنوػػكتنفتيبػػبفتليػػهترنستيقبدىػػهتبىػػبتاػػهتيصػػط حت
ت  يوت رئيستيلدبل  ت.

ذيتاػػهترو نػػهتولػػىت ب  يػػوتَاػػْفت ػػيببفت ػػندتىػػذهتيلدبلػػ تبته ايػػهتبيهػػرزتقهد يػػهلتبي 
هنػػػ تيل اػػػهست ػػػب تي ػػػـتيلربييػػػهاتنوػػػدتونػػػوت تي ػػػـتا ػػػربؼتُنػػػذبرتألتػػػدتروػػػهؿت

ت يل يصاهن  تيلذ تبردتذبرهتف تربييهاتنىطتيلهنات   نيـتيل  ـ ت.
ب بؼتنتهبؿتف تابمب نهتىذيتيل  فت فتىذهتيل وصي تباتهبل تا رف يهلت

تبقهطتيلوبضتف تذلؾت هدتلنهتنفتن رؼتا نىتب ا ت  يصاهف ت.
تفقػػػػػدتذبػػػػػرتصػػػػػهتكتب ػػػػػهكت ػػػػػرحتيلقػػػػػهابستبصػػػػػهتكتب ػػػػػهكتل ػػػػػهفتيل ػػػػػركتوف

نبتيط ػػقت  ػػىتبػػطتَاػػْفتيم ػػطتتطبي ػػ  اتلن ػػاه تيل ػػيطهفتد  يصػػاهف تىػػبتيتػػ
هت  ىتذلؾتافتف   تب ف هؿتيل يطهفتافتتنثتيلابرتبيلوهثتبيلدىه تبيل رتبا

تت.  ؾتيلصمهاتيلذايا 
 

 مث  خروو 
                                                 

ت.ٖٖٚصتٕيلر هدتجت-ٔ
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يظيػػػرتاػػػفتيلربييػػػهاتيفتيل يصػػػاهن تيظيػػػرتفػػػ تيل ػػػريؽتباهل تدنػػػدتاػػػفتيل بفػػػ ت
لوػػػربجتيل ػػػميهن لتباػػػهتوفتيلػػػذ تُي   ػػػفتاػػػفتتوربوػػػوت ػػػهاقهظتتفتبيبػػػبتتلبيلنوػػػف

يلربييػػهاتوفتناػػرتيل يصػػاهن تنهػػدنتاهل ػػدرجت ػػنئهظتف ػػنئهظتولػػىتنفتي وػػذتاه ن  ػػهرت
ت.لي اطتا هت تن مرتبي هرتعبيأل  ه

 ت ػ لاتناػهتيردةت ػفتوػههرتهػفتنز ػدتيلو مػ تقػهؿفقدتوه تفػ تيلربييػ تيل ػر م تيلػبت
ت فقهؿ و مرت   يوتيل  ـ ت فتيل ميهن 

 عينبػ ،بػأرض كوفػاف جيخر  ،)وأنك لكـ بالسفياني ثتك يخرج قبم  الشيصباني
بعد ذلؾ السػفياني وخػروج المػائـ )أميػ   افتوقعو  ،كما ينبع الماء فيمت  وفدكـ

 .(ٔ)السبلـ( (
ن هنفتلنهتاػفتىػذهتيلربييػ تومػهف تولػىتاػهتذبرنػههتوفتيل يصػاهن تروػطت ػي  تنبت

تفل ػػتللػػب  تألىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ اػػهألتر تبيألصػػحتونػػوتُا  ػػّي تنػػد  تي
نف هلػػػوتفػػػ تيلبيقػػػ تاوهلمػػػ تألف ػػػهليـتبا ػػػههي تألف ػػػهؿتوه ػػػيست   يػػػوتيل  نػػػ  تألفت

ت. تبليستفنيهتغنرتيل ي  تيألاهاي يل بف تباهتىبتا ربؼتادنن ت ي ي
تليل اه ػػ تيلػػذ تيتبػػـتيل ػػريؽتفػػ تموػػرتيلزاػػهفتـوفتيل يصػػاهن تىػػذيتىػػبتيلتػػه 

يلمهني تلهن تيل اهستقهػطتقيػهـتيل ػميهن تبوربوػوتام ػرةتاػفتتتنثت  قبـتيلتببا 
   ػنيـتيل ػ ـ لتف ػفتيلت ػفتهػفتتيلزافتباػهتوػه تفػ تيلربييػهات ػفتنىػطتيلهنػا

ت وهريىيـتقهؿ
)قمُت لمريا )أمي  السبلـ( أصمثؾ هللا إنهـ يتثدثوف أف السفياني يمـو وقد 

ف س  . (ٔ)مطانهـ َلمائـ(ذتب سمطاف بني العباس  فماؿ  كذبوا إن  ليمـو وال
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تفػ ت وفتف تىذهتيلربيي تاهتندؿتبببمػبحت  ػىتوفتلهنػ تيل اػهستدبلػ تمهنيػ ت قػـب
لتبااهتنهبدتببفتيل يصاهن تىػذيتىػبتلزاهفت  هقتوربجتيل ميهن تبقيهاومورتي

يلتػػػه ـتيل اه ػػػ تباػػػفتيلدبلػػػ تيلمهنيػػػ تلهنػػػ تيل اػػػهستاػػػهتوػػػه تفػػػ توطاػػػ تيل هلػػػهةت
ت تيل  ـ تتنثتقهؿيلاهاننفت   يوتتلاب نهتنانر

لفتنػة األمويػة والمممكػة )أال وأني ياأفِّ أف قريب ومنطمُق لممغيب فارتمبوا ا
مممكػػة بنػػي العبػػاس بػػالروع  مػػف مبلثػػـ وبػػبلء متػػراكـ تمبػػ  ـفكػػ ،الكسػػروية
   اء بيف دومة ودوي  الفرات ثـ قاؿلهـ مدينة ُيماؿ لها الزور  كُوتبن ،والبأس

 . (ٕ)أركعة وأشروف َممكَا...( فتوالت فيها مموؾ بني شيصباف
تفم تىذيتيل  ـتوفتيل اه  تىبتيل يصاهن تباهتيظير.

 توفتيل يصػاهن ت هػدتنفتيتبػـتيل ػريؽتب ػن وذتبا دتنفت هػنفتلنػهتبػطتذلػؾتنقػبؿ
فتلػػوتنصػػ ظتفػػ تيلنوػػفتيل ػػ تىػػ تنتو تللتببا ػػوتبي ػػبفتفنيػػهتاػػفتاغػػديدتاقػػريظت

تيـتيل  ـ تف تربييه يـت.يل بف تت كتاهتُي هرت نيهتنىطتيلهنات   ن
نهدنت تربوتاه   ي  ت  ىتتثتنتلبافتذلؾتنميـتا نىتونوتننا تباهتننا تيلاه 

ديدتيلتبـتف تيلنوفتنبتوفتلوتنص ظتف تيلنوفتمـت نئهظتف ػنئهظتي ػ بل ت  ػىتاغػ
ت.انا  تبلوتاصاهظتوفتل اه تنص ظت تثتنتلبيتبـتيل ريؽتباهتننا تيلاه 
هنػ تيل اػهستفػ تموػرتيلزاػهفتبطػهغن يـتببهنػرىـتيلػذ توفتيل يصاهن تىػبت ػندت

وليػوتنرو ػبفتبيلػذ ت ػنبيووتد ػبةتيلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تبننصػهرهتا ػػدةت
بردىػػهتتبيتػػهبؿتابػػطتاػػهتلديػػوتاػػفتقػػبةتويقػػهؼتتػػرب يـتب  طنػػطتد ػػب يـتب  ػػذنهيه

ت.ا  ىتيلب هئط
                                                                                                                  

 ٕٔ٘صتٕ٘اتهرتيألنبير.جت-تٔ

 ٜٕٗصٙانهقكتمؿتنه تطهلكتجت-تٕ
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بتيل ػػنف تبقػػدتبيلظػػهىرتوفتىػػذيتيل ػػوصتىػػبتيلا ػػاىتفػػ تيلربييػػهاتهػػػ  هدتهللاتذ
ت ل  اي تي بدتألتدتم م تيت اه اذبرتا ضتيلاهتمنفتوفتيل هكتف تىذهتي

 يألبؿت تنفتيببفتيلته ـتيل اه  تيلا اىت  هدتهللاتذبتيل نف تبي  تيل نفت.

 يلمهن ت تنفتيببفتف ت ننيوت   تافتيلَتَبؿت.

نبتبهنػػػاتطهيػػػ تت  ػػػبيتليلمهلػػػثت توفتىػػػذيتيلتػػػه ـتيمػػػ ت  ػػػىت ننيػػػوتيل ب نػػػها
ت ا ي تبهللاتيل هلـت.

 ت
 الزوراء أاصمة الشيصباني

 رفاتادنن تاغديدتاه ـتيلزبري تب ه اتىذهتيل  اي تليهتب رفاتاغديدتهيػهتبلػـت
ت.ربييهاتيل ر م تن داتىذهتيل  اي وفتيل منرتافتيلتطهتلي اتذلؾتافتفريغ

)أميػ   )لمػا روػع أميػر المػؤمنيفتفقدتوه تف تيلربيي تيلبيردةتف ت منن تيلاتهر 
  إنهػا الػزوراء فسػيروا لخػوارج اوتػاز الػزوراء فمػاؿ لمنػاسالسبلـ( مػف وقعػة ا

 .(ٔ)الة(خوونبوا أنها فإف الخس  أسرع إليها مف الوتر في الن
ت.تىبيلاريدتاهلزبري تىنهتاغديدتألفتا رب تيلوبيرجتبق اتف تيل ريؽتباهت تنوم

بػف أبػي طالػب )أميػ  )خطبنا أميػر المػؤمنيف أمػي  تفتقيستقػهؿب فت  قا ته
وتبنػك  -إلػك أف قػاؿ-السبلـ( أمك منبر الكوفة خطبة الؤلػؤة فمػاؿ فيمػا قػاؿ 

                                                 

تٚٙ٘صتٔ منن تيلاتهرتجت-تٔ
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مدينة يماؿ لها الزوراء بيف دومة ودوي  والفرات فمو رأيتموتا مشيدة بػالوص 
 . (ٔ)ومزخرفة بالذتب والفية...( واَور

ء وما أدراؾ )الزورات رتيلاهاننفت   يوتيل  ـ تقبلوبقدتوه تف تيتدتوطكتنان
ويكػػوف  ،ويكثػػر فيهػػا السػػكاف ،يشػػيد فيهػػا البنيػػاف ،بػػالزوراء، أرض ذات أثػػ 

تكػوف لهػـ  ،يتخػذتا ولػد العبػاس موطنػَا ولزخػرفهـ مسػكناَ  ،فيها مهاـر وُخزاف
ويكػػوف بهػػا الوػػور الوػػائر والثيػػ  المثيػػ  تخػػدمهـ أبنػػاء  ،لهػػو ولعػػبتدار

) ت.(ٕ)فارس والرـو
وفتاغػػػديدتىػػػ تيلػػػزبري تت ػػػىتوفت  ػػػؾتيل  ػػػاي تتبىنػػػهؾتربييػػػهاتبمنػػػرةت ػػػدؿت  ػػػى
يلبقػػػاتذي ػػػوتىنػػػهؾتربييػػػهاتا صػػػباي ت ػػػر م تت نصػػػاتات ػػػهئ  تبا  هرفػػػ لتبفػػػ

 ػػذبرتلنػػهتوفتيلػػزبري تىػػ تيلػػر ت ن تطيػػريف تبىػػذيتيألاػػرتا ربفػػهت نػػدتيلا  ا ػػنفت
تلربييهاتن ئا تيألطيهرت   يوتيل  ـ ت.

ت ت ف فتيلاممطتقهؿتل تو مرتهفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت   يوتيل  ـ
 أتدري أيف وقعت دار الزوراء     )يا مفي

 قمت   هللا وثوت  أأمـ . 
إف في ثوالي الري وببَل أسود تبنك في ذيم  بمدة تسمك   قاؿ   اأمـ يا مفي

طهراف وتي دار الزوراء التي تكوف قصورتا كمصور الونة ونسوانها كػالثور 
 .(ٖ)العيف...(

                                                 

 .تٖٗ٘صتٖٙاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٖٕصتٔير هدتيألذىهفتل   ا تيلت  تجت-تٕ
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هتوفتُا ػػػػؾتهنػػػػ تيل اػػػػهستنهػػػػدنتاػػػػفتوفتيلػػػػذ تيظيػػػػرتاػػػػفتيلربييػػػػهاتيلاػػػػذببرةتننمػػػػ
ي ن توفتوري هفت  بفتوهم  تلهن تيل اهستمـت  ػبفت ػيطر يـتتيوري هفلتبىذ

فػهفتدبلػ تهنػ تيل اػهستفػ تموػرتيلزاػهفت  ػاطتتيا دتذلؾت  ىتيل ريؽتباغديدلتلذ
نميـتيل هكتف ت  ػاي تاغػديدتبطيػريفتيلػزبري تبذلػؾتألفتتيوري هفتباغديدلتببيذ
تيلزاهفتبطتانياهت هصا تلهن تيل اهست.تطيريفتباغديدتف تمور

ب اقىتيل اننزتهنفتي مننفتا  اػديظت  ػىتقػريئفتنوػر تي ػرؼتاػفتو ليػهتيلقػهر  ت
تاغديدتنبتطيريفت.تتتتتىطتى تتهاربييتف يلاقصبدتتاف
تتتتت

  خبلصة البثث
  ستخمص مف تذا الطرح أمور وأبلماتن

األمويػػة الثانيػػة والعباسػػية فعػػ  الدولػػة  ف فيكػػو ،  إف التػػاريل ُيعيػػد نفسػػ أوال
الثانية كفع  الدولتيف األوليتيف، وتذل تذكرة وتثذير وايح لمناس بأف يعتبروا 

ر بعػودة الثكمػيف أمك ثذر لما سيوري مػف خػبلؿ التػذكي ف ويكونو ،بما ورَّ 
 .األموي والعباسي

دغ مػف وثػر مػّرتيف(، ثانيَا  كما قػاؿ رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما(  )المػؤمف ال ُيمػ
فعمك المؤمف أف يكوف أمك معرفة تامة بما ورَّ خبلؿ ثكػـ تػاتيف الػدولتيف 

 .ال يكوف ظهيرَا لهما الثماَ  فوأ ،سابماَ 

ثالثَا  إنها مف العبلمات الثتمية البلبدية مف خبلؿ تكرار ثكـ الدولػة األمويػة 
سػػبلـ( وثتػػك والعباسػػية والدالػػة أمػػك قػػرب الظهػػور الممػػدس لئلمػػاـ )أميػػ  ال

 .رس اإلنذاريكوف المؤمنيف متهيئيف لنصرت  وتذا بمثابة و
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  يسػػػتخمص النػػػاس وخصوصػػػَا المعاصػػػريف إف مصػػػير تػػػاتيف الػػػدولتيف رابعػػاَ 
 .وؿ إلك ما آؿ إلي  ثاؿ سابماتهماسيئ

  ليعػػرؼ ويسػػتيمف المؤمنػػوف إف العاقبػػة لمثكومػػة اإللهيػػة المتمثمػػة خامسػػاَ 
 .وليس لهاتيف الدولتيف دم  الفداء( وأنصارل)أرواثنا لممباإلماـ الثوة 
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 السفياني -ٕ
 

يل ػيطهفتاصػب وتقاهليهتد بياتاهط  تي  مزىهتف تد بةتتقت ظيرتتاب اهتظيرت
ت.تل قفتمدتد بةتيلتق

لإلن ػػهفتبىػػبتاػػفتبىػػذيتلػػيستاهل ػػ  تيلا ػػ غركتألفتيل ػػيطهفتىػػبت ػػدبتاهػػنفت
لتاا نػػػػىتونػػػػوتا ػػػػ ارتفػػػػ تبنػػػػدتي ت   نياػػػػهتيل ػػػػ ـ تاػػػػفتيلونػػػػ بتػػػػبتتنوػػػػرجتمدـ
لتبىذيتي ن توفتوػقتيل ػيطهفتىػبتوػقتفتبي غبي هتباهتف طتا هبيوتافتقهطيلن ه

ألرضتبيلذ تيقػ تقاهلػوتوػقتيلتػقتيلا امػطتاػههللتيابوبدتانذتبوبدتيلو يق ت  ىت
صػػػيه تبيلر ػػػطتبيألبتفػػػ تيألرضتبر هن يػػػهتبىػػػـتيألنهيػػػه ت  ػػػهلىتباػػػفتنو ػػػهرهتلو 

تبيألئا تبيلذنفتوه ايـتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ .
بلاػػػهتبهنػػػاتد ػػػبةتيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تىػػػ تاػػػفت ػػػن ت  ػػػؾتيلػػػد بيات
فتليػػػهت ػػػاوتهيػػػهتب ت ػػػياهتد ػػػبةتوػػػدهت يللييػػػ لتهػػػطتىػػػ تا ااػػػ تبوه اػػػوتليػػػهلتبي 

ىػػذيتيل ػػاوتهننياػػهتاػػفتيلاصػػطمىت ست  ػػ ياه تبيل ػػ تبردات ػػدةتربييػػهات مهػػات
) يػا ذلؾتاهتوه ت فتنهػ تاصػنرت ػفتيلاػهـتيلصػهدؽت   يػوتيل ػ ـ تننػوتقػهؿ ت

 . (ٔ)أبا   يستأن  الداأي منا دأاءَا وديدَا كما دأا إلي  رسوؿ هللا ...(
وذفت تهػػػدتبيلتػػػهؿتىػػػذهتنفت قػػػبـتد ػػػبةتامػػػهدةتلد ب ػػػوتام اػػػهتتػػػدثتاػػػ توػػػدهت

ت  ػػػ ياه لتبباػػػهتي  ػػػـتيلوايػػػ توفتيلػػػذ تبقػػػفتهبوػػػوتد ػػػبةتيلر ػػػبؿتيلر ػػػبؿت س

                                                 

تتٕٔصتٛيلاتهرتجت-تٔ
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 ست  ػػ ياه تىػػبتز ػػيـتقػػر شتببهنرىػػهتنهػػبت ػػميهفتهػػفتتػػركتبيلػػذ تبػػهفتيا  ػػؾت
يل  ط تبيلقبةتبيلاهؿتبيلوههتبقهـته  ونرتذلؾتب وتافتنوطتيلقمه ت  ىتيلد بةت

لػػذ تنن  ػػكتولػػىتنهػػبت ػػميهفتبيلػػذ تيلملسو هلآو هيلع هللا ىلصيػػ تمنػػذيؾلتبقػػدتي ػػ ارتيلوػػقتيألاػػب تي
لتب  ػػىتاػػرتيل ػػننفتبانػػذتيلصػػدرتيألبؿتلإل ػػ ـتيامػػطتوهنػػكتيلاهطػػطتبيل ػػيطهف

قػػػهابيتااتهربػػػ توهنػػػكتيلتػػػقتيلا امػػػطتاهلر ػػػبؿت ست  ػػػ ياه تبيألئاػػػ تيألطيػػػهرت
   ػػػػنيـتيل ػػػػ ـ تاػػػػفتا ػػػػدهتبيلػػػػذ تيامػػػػطتيلوػػػػقتيلليػػػػ تفػػػػ تيألرضتبيل ػػػػبيىدت

ىتهللات  يػػوتهتبقػفتنهػبت ػميهفتا هديػػهظتلر ػبؿتهللات صػ اػػيل هر ويػ ت مهػاتذلػؾلتفب
بملػػػوتب ػػػ ـت  ػػػ ياه تبقػػػفتا هبيػػػ تيهػػػفتنهػػػ ت ػػػميهفتا هديػػػهظتلإلاػػػهـت  ػػػ ت   يػػػوت

تيل  ـ تبافتمـتيلاهـتيلت فت   يوتيل  ـ .ت
لنهتوفتيلتقدتيألاػب تيل ػميهن تتل هنفبلبتوئنهتولىتيلاهـتيلت نفت   يوتيل  ـ ت

هفت   ػػنيـتهػػفتنهػػ ت ػػميتبقػػفتنز ػػدتهػػفتا هبيػػ تناػػه و ػػىتفػػ تنقػػاحتصػػبرهتتنقػػدت
 تفػػ تبوػػوتيلاػػهـتيلت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ تبنىػػطتهن ػػوتبننصػػهرهتبرتػػـتهللاتل نػػ تهللا

تيل ه رتتنناهتقهؿت ت
 أبد شمس قد أيمرت لبني تاشـ 
 ثركَا يشيب منها الولد                                    

 فابف ثرب لممصطفك وابف 
 ي ولمثسيف يزيد تند لعم                                    

 
بافتىذيتيلانط ػقتباػفتوهنػكتيل ػاوتهػنفتيلػد ب نفتيلملسو هلآو هيلع هللا ىلصيػ تبيلايدبيػ تبي ػ اريريظت

ل دي تيألاب ت تهػدتنفتيبػبفتفػ ت صػرتيلظيػبرتيل ػر فتلإلاػهـتيلايػد تيلذلؾت
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   يوتيل  ـ تنهبت ميهفتمورتيقههطتنهبت ميهفتف ت صرتيلر هل تيلملسو هلآو هيلع هللا ىلصي لتبىبت
وتن ػػػاهظتبفبػػػريظتبيلػػػذ تيقػػػفتقهنػػػطتبنمنػػػه تقيػػػهـتيلاػػػهـتيا ػػػديدتل وػػػقتيل ػػػميهن تذي ػػػ

لتبيبػبفت ػهئريظت  ػىتنيػجتهبوػوتد ب ػوتيلايابنػ تيلااهربػ تيلايد ت   يوتيل  ـ 
نوػػػػديدهتاػػػػفتمؿتنهػػػػ ت ػػػػميهفتفػػػػ تاتهربػػػػ تنىػػػػطتيلهنػػػػات   ػػػػنيـتيل ػػػػ ـ لتبىػػػػذيت
يل وصتاطهي  تيلتهؿتىبتيل ميهن تيلذ ت  بفتلوتترب تقهنطتقيهـتد بةتيلاهـت

ت.ت  تيقبدىهتبز رهتيلياهن تيلاب بديلايد تبيل
فقػػػدتبرداتيل منػػػرتاػػػفتيلربييػػػهاتيلػػػبيردةت ػػػفتنىػػػطتتلبىػػػذيتلػػػيستاهل ػػػ  تيلغر ػػػك

يلهنات   نيـتيل  ـ تبيل ػ ت  تػدثت ػفتيل ػميهن تبترب ػوتببقبفػوتهبوػوتيلاػهـت
يلايد ت   يوتيل  ـ تبببووتصهتكتد ب وتا هػريظتهػذلؾت ػفتيلتقػدتيلػذ تبرمػوت

ت.توي ظتا دتونطتديدهتبماه هتب ديئيـتألىطتيلهنات   نيـتيل  ـ افتنو
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 األوؿ بابال
 السفياني في المرآف والسنة
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تتأوال   السفياني في المرآف
وفتيلقػػرمفتفيػػوت هيػػػهفتبػػطت ػػ  تبقػػػدتفصػػطتهللات  ػػهلىتفيػػػوتيديػػهاتل نػػهستل ػػػ تت

هتذبػرتوهنػػكتيلونػػرتي  هػربيتب ي ػػدبيتولػىتطر ػػقتيلتػػقتبيلصػريطتيلا ػػ قيـلتبام اػػ
بطر قتيلتقتيلاامطتهوقتيلر طتبيألنهيه تبيألبليه تبيلصهلتنفتفإنوتذبرتوهنكت
يل ػػػػرتبطر ػػػػقتيلاهطػػػػطتااػػػػم ظتهوػػػػقتيل ػػػػيطهفتبن بينػػػػوتاػػػػفتطبيغنػػػػاتيل صػػػػرت

تبواههر وتبناربدتبفر بفتبىهاهفتبغنرىـ.ت
بااهتيفتيلقرمفتىبتته  ت فتبطتزاػهفتفػ تهػدتنفتيبػبفتتػه  تاصػبرةتوهصػ ت

بقيهاوتيلاقدستيلذ تيامطتماػرةتت   يوتيل  ـ قمي تبترب تيلاهـتيلايد تت ف
قهاػػ تدبلػػ ت ا مػػ تيألنهيػػه تبيألئاػػ تبيألبصػػيه ت  ػػىتطر ػػقت بتنػػدتهللات ػػزتبوػػطتبي 
يلتقتبيل دؿتيللي تف تىػذهتيألرضتهػطتفػ تيل ػبفتب ػولتفاػفتيلطهي ػ تبيلتػهؿت

ن ػػػػيـتيل ػػػػدبتيأل هػػػػرتب  ػػػػىترتت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ ىػػػػذهتذبػػػػرتن ػػػػدي تيلاػػػػهـتيلايػػػػد ت
تيل ميهن تيل  نفتيلذ تيامطتنهبت ميهفتف ت صرتيلظيبرتيل ر فت.ت

صػػتيحتوفتيديػػهاتيلقرمنيػػ ت ت صػػرحتاه ػػاوتا ػػبطتصػػر حتو توفتذلػػؾتن   ػػموت
اػػػفت ػػػيهؽت م ػػػنرتيديػػػهاتيلقرمنيػػػ ت  ػػػؾتبيل ػػػ تنبردىػػػهتنئاػػػ تنىػػػطتيلهنػػػات   ػػػنيـت

ليؾتا ضت  ؾتيديهاتبيل بيىدتيلقرم تني .تيل  ـ تبي 
ت

ـْ َواَل ُيِثيُطػوَف ِبػػِ  قبلػوت  ػهلى تتاَيػة األولػك  ـْ َوَمػا َخْمَفُهػ ـُ َمػا َبػػْيَف َأْيػِديِه }َيْعَمػ
) ما يثدث مف أمر المائـ والسػفياني فقدتبردتف ت م نرتىذهتيدي ت تت(ٔ)ِأْممَا {

تت.(ٔ)(
                                                 

تٓٔٔطوت-تٔ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم212

 

 

 

ـْ  تقبلوت  هلى تاَية الثانية َفَوْيػ ِّ لِّملػِذيَف َكَفػُروا ِمػف }َفاْخَتَمَ  اأْلَْثزَاُب ِمف َبْيػِنِه
ـق { ـق َأِظي  . (ٕ)ملْشَهِد َيْو

بىػػ تنتػػدتيديػػهاتيل ػػ تنزلػػاتفػػ تيل ػػميهن تنيمػػهظلتفقػػدترب ت ػػفتوػػههرتيلو مػػ ت
) إلػػزاـ األرض وال تثػػركف يػػدؾ وال  ػػفتيلاػػهـتيلاػػهقرت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ ت

ف أتػ  الشػا ـ يختمفػوف أنػد ذلػؾ رومؾ أبدَا ثتك ترَّ أبلمات أذكرتا لؾ... وال
أمك ثبلثة رايات األصهب واألبمع والسفياني مع بني ذنب الثمار مير ثتػك 
يمتتموا قتبل لـ يمتم  شيء ق  ويثير روبَل مف دمشق فيمتػ  تػو ومػف معػ  
قتبَل لـ يمتم  شيء ق  وتو مف بنػي ذنػب الثمػار وتػي اَيػة التػي يمػوؿ هللا 

ـْ َفَوْيػ ِّ لِّملػِذيَف َكَفػُروا ِمػف ملْشػَهِد َفػاْخَتَمَ  اأْلَْثػ تبارؾ وتعالك فيها زَاُب ِمػف َبْيػِنِه
ـق  ـق َأِظي ويظهر السػفياني ومػف معػ  ثتػك ال يكػوف تمػ  إال آؿ   )صػمك  َيْو

 . (ٖ)هللا أمي  وآل  وسمـ تسميما( وشيعتهـ...(
ببذلؾتيببفتيل ميهن تقدت هاوتودهتناهت ميهفتهفتتركتفػ توا ػوتيألتػزيكتاػفت

ا ضتقاهئطتيل ركتافتبنهن تبغطمهفتب  يـتبغنرىهتبت ىتيلنيبدتب نرهتقر شتبت
هيػـتلق ػػهؿتيلر ػػبؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػ ياه لتباصػػنرتنتػػزيكتيل ػميهن تاػػفتيل  ػػ اتىػػبت
ذي ػػوتاصػػنرتيألتػػزيكتاقيػػهدةتنهػػ ت ػػميهفتهػػفتتػػركتيلػػذنفت  ػػ  بيتب مرقػػبيتلبقػػبعت

فتهللات زتبوط  ننصرتبليوتيلاهـتيلقػهئـت   يػوتيل ػ ـ تتيلو ؼتفياهتهننيـلتبي 
هنصرتافت ندهتبيلا امطتاهلو فتيلذ تنو ػفتهوي ػوتفػ تيلهنػدي لتباػهتنصػرت
هللات  هلىتر بلوت ست   ياه تفػ تبيق ػ تيألتػزيكتن تا ربػ تيلونػدؽتاػ فتنر ػطت
                                                                                                                  

ت٘ٙصتٕ م نرتيلقا تجت-ٔ
تٖٚار ـت-تٕ
تتٗٙصتٔلت م نرتيل يه  تجٕٕٕصتٕ٘يلاتهرتجت-تٖ
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هللات هػدهتبن ػزتت  نيـتر تهظت   يـتبفػرق يـتبردبيتاغيمػيـتلػـتننػهلبيتونػريظتبنصػر
ت .ٔ وندهت

تبباهتقهؿتنانرتيلاهاننفت   يوتيل  ـ تفياهتنن كتوليوت
ت

 ال تثسبف هللا خاذال دين                 ونبي  يا معشر األثزاب
 

}َوَلْو َتَرَّ ِإْذ َفِزُأوا َفبَل َفْوَت َوُأِخُذوا ِمف ملَكػافق َقِريػبق ت  تقبلوت  ػهلىاَية الثالثة
)فػػػإذا وػػػاء إلػػػك البيػػػداء يخػػػرج إليػػػ  وػػػيش نرتىػػػذهتيديػػػ  تبوػػػه تفػػػ ت م ػػػت{

ت .(ٕ)السفياني فيأمر هللا األرض فتأخذ أقدامهـ ...(
بى تتبهي ت فتويشتيلو فتيلذ تنر  وتيل ميهن تلق هؿتيلاهـتيلايد ت   يوت
يل  ـ تبل  وتنبودتف تيلقرمفتن مػرتاػفتميػ ت قهه يػهتوذت تبػ تاػهتبػهفت  يػوتنهػبت

دهتبن يه وتنيهـتا م تيلنه ت ست   ياه تب ديئوتليػـتباػفتذلػؾت ميهفتبتهؿتونبت
بقػػدتبردتفػػ ت م ػػنرىهت ػػفتيلاػػهـتيلصػػهدؽتت} والركػػب أسػػف  مػػنكـ {قبلػػوت  ػػهلىت

تت.(ٖ)) أبو سفياف وأصثاب  (   يوتيل  ـ ت ت
قَا }َيا َأِيَها اللِذيَف ُأوُتوْا اْلكِ ت  تقبلوت  ػهلىتاَية الرابعة َتاَب آِمُنوْا ِبَما َنزلْلَنػا ُمَصػدِّ

ـْ َكَمػا َلَعنلػا  َتػا َأَمػك َأْدَباِرَتػا َأْو َنْمَعػَنُه ف َقْبِ  َأف نلْطِمػَس ُوُووتػَا َفَنُردل لَِّما َمَعُكـ مِّ

                                                 

تٕلت م نرتيلقا تجٜٖٗلت  ب طتيديهاتصٜٓلتن  ـتيلبر تصٜٔٔصتٕيلاتهرتجت-تٔ
تٙٚٔص
تٖٙٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
 ٘ٔصتٕ م نرتيل يه  تجت-تٖ
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ِ َمْفُعػواَل { َّ ْبِت َوَكاَف َأْمػُر  بىػ تفػ توػيشتيل ػميهن تنيمػهظتباػهت (ٔ)َأْصَثاَب السل
) ال يفمت مف يلاهقرت   يوتيل  ـ تتنثتقهؿتف ت م نرتىذهتيديػ  تتذبرتيلاهـ

وػػػيش السػػػفياني الهػػػالكيف فػػػي خسػػػ  البيػػػداء سػػػوَّ ثبلثػػػة نفػػػر يثػػػوؿ هللا 
 . (ٕ)وووتهـ في أقفيتهـ وذلؾ أند قياـ المائـ المهدي (

بىذهتيديهاتهوا  يهت دؿت  ىتبوبدتذبرتيل ميهن تف تيلقرمفتب تػذرتاػفتاغاػ ت
فتيلان  هنفتي نوريرت بري تترب وتب  نندىهتألفتف تذلؾتتركتهللت  هلىتذبرهلتبي 

ولنيػػهت ػػنربفتباػػهؿت ا يػػـتىػػذيلتباػػهتوفتفنيػػهتويتػػه تولػػىتيل ػػاوتهػػنفتنهػػبت ػػميهفت
بتمنػدهتيل ػػميهن تاػػفتتنػػثتيل ػػدي تألىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ تبتػػركتيل ػػ ـت

 تبنيػػػهتيديػػػهاتيلػػػملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيلايػػػدب ت ػػػفتطر ػػػقت  ػػػهاوتيلابيقػػػفتبيألتػػػديثتيل ػػػ ت
تيلقرمني تيل  تذبرنهىهتمنمهظت.ت

ت
ت

 ثانيَا   السفياني في الروايات 
وفتربييهاتب تيلمر قنفتذبراتترب تيل ميهن تب مهصػن يهتبذايػهتب تػذنرتيلنػهست
انيػػػػهلتومػػػػهف تولػػػػىت نػػػػهبؿتصػػػػمهاتيل ػػػػميهن تبي ػػػػاوتبن ػػػػاولتب ػػػػنتهبؿتذبػػػػرت

ب ػػاه يهتب ػػاهاتقهئػػدىهتتيلربييػػهاتاػػفتبػػ تيلمػػر قنفتتػػبؿتيلتربػػ تاصػػبرةت هاػػ 
تباط نوت  ىت دةتاتهبر.

 المثور األوؿ  

                                                 

تٚٗيلن ه ت-تٔ
تٕٗٗصتٔلت م نرتيل يه  تجتٕٓٔلتا هرةتيل  ـتصتٜٕٚغنا تيلن اهن تص-تٕ
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افتتنثتوربجتيل ميهن ت فتربق تيلدنفتيل ػ ا تببمػرهتصػريت تبىػذيتيل ػ  ت
لػػػيستاهلا ػػػ غركتفيػػػبتي ػػػهاوتفيػػػوتوػػػدهتنهػػػبت ػػػميهفتتنػػػثتبردت ػػػفت هػػػدتهللاتهػػػفت

ذا أبػػر السػػفياني الفػػرات بمػػل ) إا ػػ بدت ػػفتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تننػػوتقػػهؿ ت
تت.(ٔ)موقع يماؿ ل  أاقر قوفا مثا هللا تعالك اإليماف مف قمب  ...(

بػػػر السػػػفياني الفػػػرات إال وتػػػػو ) ال يعبوػػػه تفػػػ تربييػػػ ت ػػػفتب ػػػكتننػػػوتقػػػػهؿ ت
 . (ٕ)(كافر

ناهتافتربييهاتيل ي  تيل  ت هبدت  ىتبمرتيل ميهن تبوربوػوتاػفتيل ػ ـتولػىت
) إذا ثػػاد السػػفياني  ػػفتيلنهػػ ت ست  ػػ ياه تننػػوتقػػهؿ تتدنػػفتيلنصػػريني تاػػهتوػػه 

أف الثق وثاد أف وادة الديف تمـو ل  قيس مف مصر فينتصر أمك ويشها 
 . (ٖ)الذي ترسم  لمتال  ...(

) تػػو مػػف بوػػه تفػػ تربييػػ تمهنيػػ ت ػػفتيلاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ ت
تت.(ٗ) ق  ولـ يدخ  مكة ق  وال المدينة ق  ...(أخبث الناس ألن  لـ يعبد هللا

ببػػذلؾتبرداتربييػػهات  ػػػنرتولػػىتبمػػرتنصػػػتهكتتربػػ تيل ػػميهن تفقػػػدتوػػه ت ػػػفت
) إذا بمػل السػفياني إف وههرتهفتنز دت فتيلاهـتيلاهقرت   يوتيل  ـ تننوتقهؿ ت

المػػائـ قػػد تووػػ  إليػػ  مػػف ناثيػػة الكوفػػة يتوػػرد بخيمػػ  ثتػػك يممػػك المػػائـ ..ثػػـ 
ثوف لممائـ )أمي  السبلـ( بالثرب فيمتتموف يومهـ ذلػؾ ثػـ إف هللا تعػالك يصب

                                                 

تٖٗٓصتٔم فتألهفتتاهدتجيلت-تٔ
تٖٕٔصت٘يل نفتيلبيردةتف تيلم فتجت-تٕ
تيلو صتصت٘ٙٗان وكتيألمرتصت-تٖ تت٘ٛ٘لتنـب
تيلو صتصت-تٗ تتٙٓٙنـب
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يمنح المائـ وأصثاب  أكتػافهـ فيمتمػونهـ ثتػك يفنػوتـ ثتػك إف الروػ  يختفػي 
فػػي الشػػورة والثوػػرة فتمػػوؿ الشػػورة والثوػػرة يػػا مػػؤمف تػػذا روػػ  كػػافر فمتمػػ  

 . (ٔ)فيمتم ، قاؿ فتشبع السباع والطير مف لثومهـ ...(
) فيمػػدـ الشػػاـ فيػػذبح ه ت ػػفتتذيمػػ ت ػػفتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تننػػوتقػػهؿ تبوػػ

السػػفياني تثػػت شػػورة التػػي أغصػػانها إلػػك بثيػػرة طبريػػة ويمتػػ  كمبػػَا ... قػػاؿ 
ثذيفة يا رسوؿ هللا وكي  يث  قتالهـ وتـ موثدوف   فماؿ رسوؿ هللا )صمك 

يفػػة تػػو يومئػػذ أمػػك ردة يزأمػػوف أف هللا أميػػ  وآلػػ  وسػػمـ تسػػميما(  يػػا ثذ
 .(ٕ)الخمر ثبلؿ وال يصموف ...(

بىػػذيتااػػهتنهبػػػدتا ػػبطتو ػػػ تير ػػديدتنصػػتهكتيل ػػػميهن تام ػػوت اهاػػػهظت ػػفتيلػػػدنفتت
نيـتنبائذت يل  ا تا  اهليـت  ؾتبباهتىبتبيمحتاقبؿتيلر بؿت ست   ياه تبي 

ت  ىتيلردةت.
ةتيل ميهن ت فتيل  ـتبىذيتىبتا ننوتتػهؿتنهػبت ػميهفتبىذيتاهل هل تنمهاتلنهترد

هفتتركتو تننوتفػ تيلومػه تبيلاػهطفلتاػفتتنػثتينػوتدوػطتيل ػ ـتابرىػهظتبذلػؾت
ا ػػدتنفترن تقػػبةتيلر ػػبؿت ست  ػػػ ياه تببمػػرةتوي ػػولتفنصػػػتوتيل اػػهستهػػفت هػػػدت

يػػػ لتفوػػػه تولػػػىتيلاط ػػػكتنفتي ػػػ ـتبي  تمػػػربات نقػػػوتببػػػهفتصػػػديقوتفػػػ تيلوهى 
يلر بؿت ست   ياه تا  ونريظتاولتبقدتبردات دةتربييهات  ػنرتولػىتوظيػهرتنهػبت

اطهنوتيل مرت.ت ت ميهفتيل  ـتبي 
فقدتبردتينوتلاهتهبي تأله تابرتوػه تنهػبت ػميهفتولػىتيلاػهـت  ػ ت   يػوتيل ػ ـ ت

نهػا خػيبَل أمػا وهللا ألمؤل  ) أغمبكـ أمك تذا األمر أق  بيت في قريشبقهؿتلو ت
                                                 

تتٖٛٛصتٕ٘يلاتهرتجت-تٔ
تٜٔٓٔصت٘يل نفتيلبيردةتف تيلم فتجت-تٕ
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. فماؿ أمي )أمي  السبلـ(   ما زلت أػدوَا لئلسػبلـ وأتمػ  فمػا وروبَل إف شئت
تت.(ٔ)ير ذلؾ اإلسبلـ وأتم  شيئَا ...(

بن تػػػبتوفتيلاػػػهـت  ػػػ ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تي ػػػنرتهبمػػػبحتولػػػىت ػػػدي تنهػػػبت ػػػميهفت
طتينػػوتبػػهفتلإل ػػ ـتبنى ػػوتااػػهتنػػدؿت  ػػىتينػػوتغنػػرتا ػػ ـتاػػفتتنػػثتيلاػػهطفتهػػدلن

ت.تت ٕ يتهبؿتومهرةتيلن رياتبيلصري هاتيلديو ي تهنفتيلا  انف
بقدتصرحتنهبت ميهفته  هفتصر حتا نوتانبرتل ون تبيلنهرتبىػذيتي نػ تينػوتغنػرت
اهافتااهتوه تاوتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تافت  هليـتيل  ـتبيل  تافتهننيهتي   ريؼت

ينػػوتفػػ تنمػػستيلبقػػات تي  ػػرؼتهو فػػ تيلا ػػ انفتوناػػهتتهبوػػبدتيلونػػ تبيلنػػهرتباػػه
) إف أبػػا سػػفياف دخػػ  ي ػػدتذلػػؾتا ػػؾتتػػهزهتيلر ػػبؿت ست  ػػ ياه لتتنػػثترب  ت

أمك أثماف ثينما صارت الخبلفة إلي  فماؿ  قػد صػارت إليػؾ بعػد تػيـ وأػدي 
ري مػا ونػة وال نػار فأدرتا كالكرة واوع  أوتادتا بني أمية فإنما تو ممؾ وال أد

تت.(ٖ)فصاح ب  أثماف ..ما يدؿ أمك إن  لـ يكف إسبلم  سالمَا ...(
ت

 المثور الثاني   
بىنػػػهت ػػػنهنفتمػػػ ؿتيل ػػػميهن تبل نػػػولتألفتيل  ػػػفت تيبػػػبفتلن ػػػهفتو توذيتبػػػهفت

}ِإفل اللػِذيَف َكَفػُروا َوَمػاُتوا  ت  ـتبذلؾتباهتبردتف تقبلػوت  ػهلىاهط ظتبا هديهظتلإل

                                                 

تٛٙٔصتٗي   ي هكتجت-تٔ
تٛٚٙٔصتٗلتيل  ي هكتجتٗٔٗصتتٖيهفتتورتيلصها تجت-تٕ
تتٓٛٙٔصتٗي هكتجي   ت-تٖ
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ِ َواْلَمآلِئَكِة َوالنلاِس َأْوَمِعيَف {وَ  َّ ـْ َلْعَنُة  ـْ ُكفلارِّ ُأوَلِئَؾ َأَمْيِه ُت
بقبلوت ػزتبوػطت(ٔ)

ِ ِفػي اللػِذيَف َخَمػْوا ِمػف َقْبػُ  *}َمْمُعوِنيَف َأْيَنَما ُثِمُفػوا ُأِخػُذوا َوُقتُِّمػوا َتْمِتػيبَل  َل ُسػنلَة 
ِ تَ  َل  . (ٕ){ْبِديبَل َوَلف َتِوَد ِلُسنلِة 

)إف تػػؤالء الممعػػونيف تػػـ بنػػي أميػػة بقػدتبردت ػػفتيلاػػهـت  ػػ ت   يػػوتيل ػػ ـ  ت
الذيف يمـو اإلماـ المهدي )أميػ  السػبلـ( فيغريػ  بهػـ فيمػتمهـ ممعػونيف أينمػا 

 . (ٖ)ثمفوا فيأخذتـ ويمتمهـ(
تناهتاهتبردتف تل فتيل ميهن تاهتوه ت فتوػههرت ػفتيلاػهـتيلاهقر   يػوتيل ػ ـ 

) يظهر األبمع بمصر يمتموف الناس ثتك يبمغوا إـر ثـ يثور المشػول ننوتقهؿ ت
أمي  فتكوف بينهما ممثمة أظيمة ثػـ يظهػر السػفياني الممعػوف فيظفػر بهمػا 

 . (ٗ)وميعَا ...(
) باهترب تتذلـتهفتا نرت فتيلاهـت   تهفتيلت نفت   يوتيل  ـ تننػوتقػهؿ ت

 . (٘)ادي اليابس (ثـ يخرج السفياني الممعوف مف الو 
بىبػػذيتنوػػدتيل   نػػدت  ػػىتل ػػفتيل ػػميهن تبترب ػػوتفػػ تموػػرتيلزاػػهفلتباػػهتبردتفػػ ت

تل فتنهبت ميهفتافتقهطتااهتندؿت  ىتيل اوتهننياهتافتىذهتيلنهتي تنيمهظ.

                                                 

تٔٙٔيلاقرةت-تٔ
تٕٙ-ٔٙيألتزيكت-تٕ
لتتٛ٘صتٚلت رحتنيجتيلا غ تجت٘ٔٚلتب هكت  يـتصتٛٔٔصتٖٗيلاتهرتج-تٖ

تتتٓٔصتٔيلغهرياتج
تٕٙٛصتٔيلم فتألهفتتاهدتجت-تٗ
تٖٕٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-ت٘
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بقػػدتبردتفػػ تل ػػفتنهػػبت ػػميهفت  ػػىتل ػػهفتنئاػػ تنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ تانيػػهت
) يلاهقرت   يوتيل  ـ تف تز ػهرةت ه ػبري  ت  ىت هنطتيلامهؿتاهتبردت فتيلاهـت

السبلـ أميػؾ يػا أبػا أبػد هللا السػبلـ أميػؾ يػا ابػف رسػوؿ هللا ... المهػـ أوعػ  
مثياي مثيا   وآؿ   ومماتي ممات   وآؿ   ألمهـ إف تذا يـو تبركت 
ب  بنػو أميػة وابػف آكمػة األكبػاد المعػيف ابػف المعػيف أمػك لسػانؾ ولسػاف نبيػؾ 
صػمك هللا أميػػ  وآلػ  فػػي كػ  مػػوطف وموقػػ  وقػ  فيػػ  نبيػؾ صػػمك هللا أميػػ  
وآل  ألمهـ العف أبا سفياف ومعاويػة ويزيػد بػف معاويػة أمػيهـ منػؾ المعػف أبػد 

 .  (ٔ)اَبديف ...(
تيلمهلػثتاػفت ػيرت باهتبردت فتنئا تنىطتيلهنػات   ػنيـتيل ػ ـ تفػ تن اػهؿتيلنػـب

ينػػوتفػػ ت ػػيرتصػػمرتبقنػػطتفػػ تذلػػؾتصػػمرتل ػػفتمؿتنهػػ ت ػػميهفتاهئػػ تاػػرةلتتنػػثت
تندو بيت اهيهتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تولىتدا ق.ت تيلنـب

بنػػر تينػػوتيميػػـتاػػفتفتػػب تيلز ػػهرةتيلػػبيردةت ػػفتيلاػػهـتيلاػػهقرت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػ فت
ن  ػػػػفتنهػػػػبت ػػػػميهفتب ػػػػد بتولػػػػىتيلهػػػػري ةتانػػػػوتباػػػػفتمؿتنهػػػػ ت ػػػػميهفتببنػػػػ تنايػػػػ لت

تبمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت تص بياتهللات  نيـتنوا نفت .بيل ا ؾتهب ي تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت
ت

 المثور الثالث 
بفيػػوتو ػػهرةتولػػىتوف ػػهدتيل ػػميهن تل ػػا دتبيل اػػهدت نػػدتوربوػػوتبيلق ػػطتدبفترتاػػ لت
بذلؾتباهتف طتواههرةتيألرضتبهلناربدتبفر بفلتب مبوتيلػداه تاغنػرتتػقلتبقػدت

ْذ َقػػاَؿ َرِكػػ}ن ػػهرتيلقػػرمفتولػػىتف ػػهدتيلنػػهستفػػ تيألرضتاقبلػػوت ػػي َواِل َؾ ِلْمَمبَلِئَكػػِة ِإنِّ
                                                 

ت٘ٚٚاصاهحتيلا يودتصت-تٔ
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َماء  َواِأػػ ِّ ِفػػي اأَلْرِض َخِميَفػػَة َقػػاُلوْا َأَتْوَعػػُ  ِفيَهػػا َمػػف ُيْفِسػػُد ِفيَهػػا َوَيْسػػِفُؾ الػػدِّ
ـُ َما اَل َتْعَمُموَف { ي َأْأَم ُس َلَؾ َقاَؿ ِإنِّ  .(ٔ)َوَنْثُف ُنَسبُِّح ِبَثْمِدَؾ َوُنَمدِّ

ْبَنػا َأَمػك َبِنػي ِإْسػَراِئيَ  َأنلػُ  َمػف َقَتػَ  َنْفسػَا ِبَغْيػِر }ِمػْف َأْوػِ  َذِلػَؾ َكتَ بقبلوت  هلىت
َنْفسق َأْو َفَسادق ِفي اأَلْرِض َفَكَأنلَما َقَتػَ  النلػاَس َوِميعػَا َوَمػْف َأْثَياَتػا َفَكَأنلَمػا َأْثَيػا 

ـل ِإفل َكثِ  َنػػاِت ُثػػ ـْ ُرُسػػُمَنا ِبالَبيِّ ػػْنُهـ َبْعػػَد َذِلػػَؾ ِفػػي النلػػاَس َوِميعػػَا َوَلَمػػْد َوػػاءْتُه يػػرَا مِّ
تت.(ٕ)اأَلْرِض َلُمْسِرُفوَف {

بقػػدتوػػه تفػػ تربييػػهاتنىػػطتيل ػػن تتػػبؿتنف ػػهؿتيل ػػميهن تيل ػػ تانيػػهتق ػػطتيألطمػػهؿت
) يخػػػرج باقػػػرتاطػػػبفتيلن ػػػه تانيػػػهتاػػػهتبردت ػػػفت هػػػدتهللاتهػػػفت اػػػهستننػػػوتقػػػهؿ ت
 . (ٖ)  (السفياني فيمات  ثتك يبمر بطوف النساء ويغمي األطفاؿ في المراو

) يمت  السفياني ك  مف أصال وينشرتـ ببردتف تربيي تنور ت فتنرط ةتقػهؿ ت
تت.(ٗ)بالمناشير ويطبخهـ في المدور ستة أشهر (

) السػفياني شػر مػف ممػؾ يمتػ  العممػاء وأتػ  بقدتوه ت فتنه تقهنطتننوتقػهؿ ت
تت.(٘)الفي  ويفنيهـ ويستعيف بهـ فمف أبك أمي  قتم  (

ييػػهاتيلاربيػػ ت ػػفتنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ تتػػبؿتاػػهتيم  ػػوتناػػهتاهلن ػػا تل ربت
اهلنهستب ت ياهت ػي  تنىػطتيلهنػاتبيل ػ ت   ػفت ػفت وصػي ت دياػ تيلن ػهني ت
بيلرتاػػ لتتنػػثتبردت ػػفت اػػرتهػػفتنز ػػدت ػػفتيلاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوت

                                                 

تٖٓيلاقرةت-تٔ
تٕٖيلاهئدةت-تٕ
تتٖٙٓصتٔيلم فتألهفتتاهدتجت-تٖ
تتٜٗصتٔيلم فتألهفتتاهدتجت-تٗ
تتٖٕٛصتٔيلم فتألهفتتاهدتج-ت٘



 

 

 

 200القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

) إنػػؾ لػػو رأيػػت السػػفياني رأيػػت أخبػػث النػػاس أشػػمر أثمػػر أزرؽ يمػػوؿ قػػهؿ ت
يارب يارب ثـ النار ولمػد بمػل مػف خبثػ  انػ  يػدفف أـ ولػد لػ  وتػي ثيػة  يارب

تت.(ٔ)مخافة أف تدؿ أمي  ...(
بوه تنيمهظت ػفتيلاػهـت  ػ ت   يػوتيل ػ ـ تفػ تب ػهكتبوػوتاػوتا هبيػ تهػفتنهػ ت

ف روػػبَل مػػف ولػػدؾ مشػػئـو ممعػػوف ومػػ  وػػاؼ منكػػوس  ػػميهفتقػػهؿتفيػػو ت ) وال
تت.(ٕ)لرأفة والرثمة أخوال  مف كمب ...(الممب فظ غميظ قد نزع هللا مف قمب  ا

بلبت دنهتولىت صرتصدرتيلر هل تبيل صبرتيل  ت   وتنودتوفتبطت  ؾتيألف هؿت
و دىهتافتقهطتنهبت ميهفتبافتا دهتا هبي تبافتمـتنز دتهفتا هبيػ تلتبغنػرىـت

تافتهن تناي .ت
وتبف ػهؿتفاهلن ا تأله ت ميهفتفُب كتيل هر  تبيل نرت  طننػهتونػرتدلنػطت  ػىتف هلػ

قػػػر شتمنػػػذيؾتاػػػفت  ػػػذنكتيلا ػػػ انفتيألبيئػػػطتا ػػػ ىتننػػػبيعتيألذ تاػػػفتو ػػػدتببػػػ ت
اهلنػػهرتفػػ تتػػريرةتصػػتري تيلتوػػهزتيلا  ياػػ لتااػػهتند تاق ػػـتاػػفتيلا ػػ انفتولػػىت

تيليورةتولىتيلتا  .ت
ناهتاهلن ا تلا هبي تهفتنه ت ميهفتفافتيلا ربؼتا فت يه  وتبهناتقهئا ت  ىت

 تنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ تنػػهلبيتاػػفتب  ػػوتن ػػدتيلاػػهؿتبيل ػػنفلتتنػػثتوفت ػػي 
يل ذيكتبيل نبنطتب ت ياهتف ت يدتز هدتيلػذ تبػهفتيقطػ تيألنػد تبيألروػطتبيق ػطت
ت ػػػىتيلن ػػػه تبي ػػػر يفتت ػػػىتيببنػػػبيت هػػػرةتلاػػػفتنر ػػػدتيلوػػػربجت  يػػػولتناػػػهتقػػػ  يـت

                                                 

تٕ٘ٓصتتتٕ٘اتهرتيألنبيرتجتت-تٔ
تٚ٘ٔصتٖٖاتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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يلصػػهلتنفتفونػػرتامػػهؿتاػػهتف  ػػوتا هبيػػ تاػػ تيلصػػتهه تيلو نػػطتتوػػرتهػػفت ػػد ت
تق  وتألنوتيقرتلإلاهـت   ت   يوتيل  ـ تاهلب ي .يل ند تبت

ناػػػػهتاهلن ػػػػا تلنز ػػػػدتل نػػػػوتهللاتفقػػػػدتفمػػػػتاتبيق ػػػػ تبػػػػرب  ت ػػػػفتتقيق ػػػػوتيل ػػػػا ي ت
يلتنبيني تيل هفرةتتنثتقهـتاق طتيلت نفتبقط ترن وتبرهبستنىطتهن ػوتبنصػتهاوت

َذِلػَؾ }ِمػْف َأْوػِ  ب ه تيلن ػه تبغنرىػهتاػفتيأل اػهؿتبىػـتونػرتامػهؿتلقبلػوت  ػهلىت
َكَتْبَنػػا َأَمػػك َبِنػػي ِإْسػػَراِئيَ  َأنلػػُ  َمػػف َقَتػػَ  َنْفسػػَا ِبَغْيػػِر َنْفػػسق َأْو َفَسػػادق ِفػػي اأَلْرِض 

 .(ٔ)َفَكَأنلَما َقَتَ  النلاَس َوِميعَا {
ولىتوهنكتاهتف  وتيلاربينننفتب ت ياهتنيهـتيلتوهجتهفتنب فتيلمقم تبغنرهتافت

ىت ػ  تفإنػوتنػدؿت  ػىت طػههقتيلػنيجتيل ػميهن تق طتب نبنػطتبىػذيتب ػوتوفتدؿت  ػ
ت.ت ٕ ف تمورتيلزاهفتبيلا امطتاهل ميهن تبترب و

ت
 المثور الرابع   

تػبؿتيل ػػذيكتيلليػ تيلػػذ ت ي ػػ طوتهللات  ػهلىت  ػػىتوػػيشتيل ػميهن لتبذلػػؾتفػػ ت
قصػػػ تيلو ػػػفتهوػػػيشتيل ػػػميهن تاهلهنػػػدي تباػػػهتف ػػػطتهللات  ػػػهلىتاطبيغنػػػاتيألاػػػـت

فر ػػػبفتبوي ػػوتفػػ تيلاتػػػرلتتنػػثتبردات ػػدةتربييػػػهاتتيل ػػهاق تبونب ػػيهتبغػػرؽت
 ػػذبرتف نػػ تيل ػػميهن تبىػػ ؾتوػػيشتيلو ػػفتيلػػذ ت ػػنا موتولػػىتيلادننػػ تلاتهبلػػ ت
يلقػػاضت  ػػىتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبل ػػفتوهريئنػػطت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػ ارت

تافتهللات  هلىت نو فتهيـتيلهندي تبىـتف تطر قيـتافتيلادنن تولىتاب .ت

                                                 

تتتٕٖيلاهئدةت-تٔ
تتٕٕ-ٖٔصتٖلتاربجتيلذىكتجتٜٔٔ-ٔٙٔ-ٓٙٔ-ٕٓ-ٙٔصتٕ هر  تيلي قبب تجت-تٕ
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)فبينما تـ كػذلؾ إذ خػرج  فتر بؿتهللاتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تننوتقهؿت ت فتتذيم ت
أميهـ السػفياني ... ثػـ يخروػوف متػووهيف إلػك مكػة ثتػك إذا كػانوا بالبيػداء 
بعث هللا وبرائي  فيموؿ يا وبرائي  اذتب فبػدأتـ فييػركها برومػ  فيخسػ  هللا 

 . (ٔ)بهـ ...(
) رتيل ي  تاهتوه ت ػفتيلنهػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػ ياه تننػوتقػهؿ تناهتاهتبردتف تاصهدت

يعػػوذ أائػػذ بالبيػػت فيبعػػث إليػػ  وػػيش ثتػػك إذا كػػانوا بالبيػػداء بيػػداء المدينػػة 
تت.(ٕ)خس  بهـ (

) فػإذا كػاف ذلػؾ خػرج السػفياني ببردت فتيلاهـت   ت   يوتيل ػ ـ تننػوتقػهؿ ت
ي المدينػػة بوػػيش وػػرار ثتػػك إذا انتهػػك إلػػك فيممػػؾ قػػدر ثمػػ  امػػرأة ... ويػػأت
 . (ٖ)بيداء المدينة خس  هللا ب  (

تبغنرىهتافتيلربييهاتيل  ت ذبرتىذيتيلا نى.ت
بنودتوفتذلؾتيل ذيكتيللي تقدتطهؿتنهبت ميهفتبوي وتافتقهطتبذلؾتباػهتبقػ ت
تف تبيق  تيألتزيكلتبيل  تنر طتهللات زتبوطتفنيهتر حت هصم تفدتراتوي وت.

 هنفتلنهتافتبطتاهت قدـتبوػبدتيل ػاوتهػنفتيل ػميهن تبنهػبت ػميهفتاػفتنهتيػ توذفتن
ا ػػهنيـتفػػ تيلم ػػهدتبيلف ػػهدتبيلق ػػطتفػػ ت يل مػػرتب ػػدـتيلياػػهفتىاػػهتبن اه ياػػهلتبي 
يألرضتدبفتن ترتاػػ تبيل ػػ ت طػػهؿتيلصػػغنرتبيل هنػػرلتبيلػػذ ت تهػػدتنفتنػػردتهللات

ؾتاظيػػػبرتيلاػػػهـت ػػػزتبوػػػطت  يػػػوتن ػػػهئجتظ اػػػ تاهلقصػػػهصتانػػػوتفػػػ تيلػػػدنيهتبذلػػػ

                                                 

 تٚٓٔصتٕٕيلطهر تجت-تٔ
تتٙٛٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
تٖٙٔاهن تصغنا تيلن ت-تٖ
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يلايد ت   يوتيل  ـ تب يموتيلذ ت يق صتاوتافتيل ميهن تب م رتلاهتف  وتىػبت
تبنوديدهتافتمؿتنه ت ميهفتافتقهط.ت

ت
ت

 الثانيباب ال
 أواَل  سفياني الفتوَّ  
 تيألبلىلتبقدتنمنرتف تنمستيلقهر تى  تغر اهظتل بت  ميهن تيلم ب تقدتنهدبتاميبـتت

يهن تىبت ميهن تبيتدتبىبتيلذ تنورجتقنهػطتقيػهـتيلاػهـت هي ظتاتنريظلتنليستيل م
تيلايد ت   يوتيل  ـ تفاهتيلاقصبدتا ميهن تيلم ب تيهت ر ت ت

ت لإلوها ت  ىتىذيتيل هيؿتنقبؿ
تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت صػػ ىتهللاتت لػػىتزاػػهفتا مػػ تيلنهػػ تيأل ػػـر وذيتاػػهت ػػدنهتاهل ػػهر  تولػػىتيلػػبري تبي 

تف.  يوتبملوتب  ـت   ياه تتنثتن بيودتنهبت ميه
وػػػدتوفتنهػػػ ت ػػػميهفتهػػػفتتػػػركتبػػػهفتلػػػوتدبرتف ػػػهؿتبرئي ػػػ تفػػػ تيل ػػػدي تل ػػػد بةتن

يلملسو هلآو هيلع هللا ىلصي تبيلبقبؼتهبووتيل  ـتبيلدي  توليوتيلا امطتهر بؿتهللات صػ ىتهللات  يػوت
بملػػوتب ػػ ـت  ػػ ياه تبىػػذيتيلػػدبرتننق ػػـتولػػىتدبر ػػفترئي ػػننفلتيلػػدبرتيألبؿتىػػبتاػػهت

تنهػػػبت ػػػميهفلطػػػها تيلمبػػر لتن توفتبػػهفتقهػػػطتيليوػػرةلتبيلػػػذ تي  ػػػـتفيػػوتيل ػػػدي تاه
ل ديئ تيلانهىضتيبيووتيلد بةتيل  اي تيل  توه تهيهتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تاهلمبرت

ل  ؾتيلد بةتبيلذ تبصطتذرب وتااتهبل تيغ يهؿتيلر بؿت ست   ياه تبيل  توه ت
ي ػايهتفياػهتت   ياه تاهليورةتولىتنمركتبيل  تنصاحتفنيهتيلذفتولىتيلر بؿت س

لىتىا دتاهلادنن تيلانبرة ت.تنهتنن ي تيلدبرتيألبؿتأله ت ميهفلتبي 
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ناهتيلػدبرتيلمػهن تفيػبتاػهتا ػدتيليوػرةتبيلػذ تي  ػـتيل ػدي تفيػوتاهلطػها تيل  ػبر لت
ـتيلا ػػ حتن تيفتناػػهت ػػميهفتبيوػػوتيلػػد بةتيلملسو هلآو هيلع هللا ىلصيػػ تاهل اػػطتيل  ػػبر تبقػػهدتيلِصػػدي

يلػػذ تي ػػ ارتانػػذتهدييػػ تيليوػػرةتولػػىت ػػػهـتيلمػػ حت تفػػ حتابػػ ت تبيلػػذ تننيػػىتفيػػػوت
يلن ػػهطتيل  ػػبر تألهػػ ت ػػميهفتبىزاػػوت  ػػبر هظتفمػػ ظت يلر ػػبؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػ ياه 

 ػػػػفتىز ا ػػػػوتفبر ػػػػهظتبيلػػػػذ ت امػػػػطتفػػػػ تف ػػػػ وتفػػػػ تيلاقهباػػػػ تل ػػػػد بةتيل ػػػػ اي لت
تاب تباهتوهبرىهتافتيلادفتبيله ديفتيألور .تتبين  هرىهترغـتننموتف 

بااػػػهتوفتد ػػػبةتيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تليػػػهت ػػػاوتهػػػد بةتوػػػدهتر ػػػبؿتهللات
 ست  ػ ياه تف  ػىتىػػذيتيأل ػهست تهػدتاػػفتبوػبدتنهػ ت ػػميهفتفػ تيلتقيقػ لتبىػػذيت

ت صػػ ىتهللات  يػػوتيلنهػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصد ػػبةتتفيل ػػميهن تاػػفتاػػهكتيل ػػاوتهننػػوتببػػنفتيلػػد ب ن
بملػػػوتب ػػػ ـت  ػػػ ياه تبد ػػػبةتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبوػػػكت  يػػػوتنفتيقػػػبـتهػػػذيات
يلػػدبرتيلػػذ تقػػهـتاػػوتنهػػبت ػػميهفتفػػ تصػػدرتيل ػػ ـتبيلا امػػطتهوػػهنهنفتنبتدبر ػػفلت

تدبرتيل دي تيلمبر تلإلاهـت   يوتيل  ـ تبدبرتيل دي تيل  بر تيلا  حت.ت
ذيتاهت  انهتوفت ميهن تيل نفتىب ولىتهن تتن او ميهن تيلن كتن تنرو تف تتبي 

لػػىتوػػدهتنهػػ ت ػػميهفتهػػفتتػػركتفإنػػوتاػػفتيل ػػيبل تاابػػهفتنفتيقػػهبـتد ػػبةت نايػػ تبي 
يلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تاهل نفتبيتػهبؿتيلقمػه ت  نيػهت ػفتطر ػقتيل اػطت
يل  ػبر لتبل ػفتبنػفتي ػ طي تنفتيقػػبـتاهلػدبرتيلمػهن تن تيل ػدي تيلمبػر تلػػد بةت

ت ت ت   يوتيل  ـ لاهـتيلايدي
ذيتقػػػػهؿتقهئػػػػطتوفتىػػػػذيتاػػػػفتيل ػػػػيطتتصػػػػبلوتفػػػػنتفتن ػػػػا تبنػػػػر تىػػػػذهتيأليػػػػهـت بي 
يلااغمنفتألىطتيلهنات   نيـتيل  ـ تبيلنهصهنفتيل دي تليـتيتيبػبفتيلد ػهئست
بيبن ػػبفتيلػػ يـتألىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ تب   رمػػبفتلاتهػػنيـتبيلاػػبيلنفتليػػـت
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بػػػرتيلا ػػػهد تليػػػـتيلاتػػػرضت  ػػػىتو اػػػهعتبي ػػػبابنيـتذاتػػػهظتبقػػػ  ظتب ن ػػػربفتيلم
يل نػػػفتمػػػدتىػػػذيتيلاػػػذىكتبيلان  ػػػهنفتوليػػػولتبىػػػذيتاػػػهتقػػػهـتاػػػوتنهػػػبت ػػػميهفت ػػػهاقهظت

تب يقبـتاوتنهبت ميهفتف ت صرتيلظيبرتبىبتيل ميهن .
   ػػنيـتيل ػػ ـ تبمػػرتتبنتػػفتنػػردت  يػػوتاػػهلقبؿتصػػتيحتوفتيلا ػػهدنفتألىػػطتيلهنػػا

ت.تبلافتبي ىـتليـبقدت مننبيتف تيل  هنرت فتتقدىـتب ديئيـت
بااهتوفتيل ميهن تف تنبؿتيلزاهفتبهفتابهفت بيودهتاب تيلابراػ تفيػذيتي نػ توفت
ناهت ميهفتف تمورتيلزاهفت تيل ميهن ت تيببفتابهفت بيودهتابػ تبيل ػ تق نػهتونيػهت

لتببنه يظت  ىتىػذيتبوػكتنفتيبػبفتابػهفت بيوػدتيل ػميهن ت ٔ يل بف تت كتيل  ب ط
هه  تهنفتيل ميهن تيألبؿتبيل ػميهن تيلمػهن لتبىػذيتيلمػرضتف تيل بف تافتاهكتيلاق

اهت تيابفتنفتيببفتاط قهظتألفتيل ميهن تبباهتن هراتيلربييهاتيل ػر م تيلػبيردةت
 ػػفتنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ تيبػػبفتابػػهفتوربوػػوتباربػػزت بيوػػدهتفػػ تاػػ دت

يببفتافتتيل هـتباهت نهنفتذلؾت تقهظلتمـت تيابفتنفتن صبرتقهبؿتيل ي  تا ف
تاا ػػػهدياتد ػػػبةتيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت هػػػنفتظيػػػريننيـتيل ػػػميهن تبيقػػػـب
بصدتيلنهست نيهتبىـتي رفبفتونوتىبتيل ميهن تذي ولتو تنفتيببفتيلاقصػبدتاػوت
 ميهن تمورت تنن اػ تولػىتنهػبت ػميهفتن ػاهظتبنصػ ظتهػطتنن اػ توليػوتفبػريظتبن ػ باهظت

ت ـ .تف تيل دي تألىطتيلهنات   نيـتيل 
بىػذيتفػػ تيلبيقػػ تاػػهت ػػيببفلتفيػػذيتيل ػميهن ت تنن اػػ تولػػىتنهػػبت ػػميهفتاػػفتنهتيػػ ت
يلدـتبص  تيلقربىتهطتنن ا توليوتافتنهتي تا ههي تف  وتلم طتنه ت ميهفلتبىذيت

تاهتيط قت  يوت ميهن تيلم ب تيلذ تن رنهتوليو.
                                                 

ريو تيلوز تيلمهلثتافتىذهتيلاب ب  تبيلذ تن ـتفيوتوماهاتوفتىنهؾتاب تبادنن تت-تٔ
تل ايد ت   يوتيل  ـ ت  ىتت كتيل  ب ط
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 هطوتف توفتنهىت ميهفتبهفتن هطوتف تاب تب  يوتف ميهن تيلم ب تيببفتنتباه
نهػبت ػميهفتاػفتتباػهتنفتلاب تيلايد ت   يوتيل  ـ تبى تيل بفػ تت ػكتيل  ب ػط

نػ تىه ػـتهنػ تنايػ تبىػـتنهنػه ت اباػ تهيلذنفتنن  ػكتولػنيـتنىطتاب تبىـتقر شت
لتبىذيتي ن توفتلوتص  تقريا تاهلهناتيلػذ تنن اػ توليػوتف هدت استبىه ـتنوبيف

نوتنتدت هدياتقر شتببهريئيهتاه ر بؿتهللات ست   ي لتناػهت ػميهن تيلم ػب تفػ تبي 
موػػػرتيلزاػػػهفتيلػػػذنفتي ػػػبنبفتيل بف  ابػػػ تتهػػػدتبيلتػػػهؿتىػػػذهتنفتيبػػػبفتاػػػفتقػػػر ش

لتبيلا ػػربؼتوفتنىػػطتيل بفػػ ت ابػػ تت ػػكتيل  ب ػػط تبىػػـتيلايػػد تت ػػكتيل  ب ػػط 
قػػر شتيل بفػػ تىػػـتهنػػبتىه ػػـتيلػػذنفتي ػػبدبفتفػػ تيألصػػطتولػػىتقػػر شتبىػػـتنهنػػه ت

ب  يػػػوتتل تيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبنهنػػػه ت اباػػػ تيلػػػدي  تيلياػػػهن  اباػػػ
ف ػػػميهن تيلم ػػػب تيبػػػبفتاػػػفتنبلئػػػؾتيلمقيػػػه تيلػػػذنفت ػػػبؼتيبػػػذهبفتد ػػػبةتيلاػػػهـت
يلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تب رفمػػػبنيهتهػػػطتونيػػػـتيقبلػػػبفتل ايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ  ت

 . (ٔ)(ث وئت فبل ثاوة لنا في بني فاطمةإروع مف ثي)
يتهرببفتد ػػبةتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تفيقػػبـتيلاػػهـتاهلقمػػه تبىػػـتاػػفت ػػ

  نيـلتفقدتبردت فتاهلؾتهفتمارةت فتنانرتيلاهاننفت   ت   يوتيل  ـ تننوت
)......أند ذلؾ يا مالؾ يمـو قائمنا فيمدـ سبعيف روبَل يكذبوف أمك هللا قػهؿ ت

 . (ٕ)ورسول  فيمتمهـ ثـ يومعهـ هللا أمك أمر واثد(
ىه  تيل ا نفتىـت  اه تيل ب تيلام نفلتباػفتىنػهؾتيظيػرتنبتننهمػقت ػميهن تبت

تيلم ب .ت

                                                 

تتٔٙٗلتن  ـتيلبر تصتٖٗٛصتٕلتيلر هدتجتٖٖٛصتٕ٘يلاتهرتجت-تٔ
ت٘ٔٔصتٕ٘يلاتهرتجت-تٕ
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ناػهتاصػهدنقتينطاػهؽت ػميهن تيلم ػػب ت  ػىتنهػ ت ػميهفتن مػػحتلنػهتاػفتوػ ؿتاػػهت
يقبـتاوت ميهن تيلم ب تافت دي تفبر تنبتا نب تل د بةتيلايدبي تباهتقهـتهذلؾت

تيلزاهف.تنهبت ميهفتا تيلد بةتيلملسو هلآو هيلع هللا ىلصي تفياهتامىتاف
فإفت ميهن تيلم ب ت يقبـتاصدتيلنهست ػفتي ل تػهؽتاهلػد بةتيلايدبيػ تيلودنػدةتت

بيل ػػ ت  ػػبفتت ٔ بيل ػػ ت ػػد بتولػػىتيل بتنػػدتيلوػػهلصتبنهػػذت اػػهدةتيألصػػنهـتيلا ػػر  
ت بمهظت فتيألصنهـتيلتور  تف ت صرتيلظيبرتيل ر ف.ت

ىػػػذهتتب ػػيتهبؿتيلمػػػغقت  ػػىتمػػػ مه تيلنػػػهستبتا يػػـت  ػػػىت ػػػدـتي نوػػريطتفػػػ 
يلد بةتنبت ربيهتوذيتاهتبهنبيتديو نفتفنيػهلتبىػذيتاػهت ا ػوتنهػبت ػميهفتنيػهـتيلا مػ ت
يلنهبيػػ تيل ػػر م تاػػفتتاػػطتمػػ مه تيلنػػهست  ػػىت ػػدـتيلػػدوبؿتفػػ تيلػػدنفتيلودنػػدت

ت. ٕ ب ربوتوذيتاهتدوطتفيوتنتدىـ
باهت ن ا ت ػميهن تيلم ػب تن ػ بكتيلق ػطتيلا نػب تلصػهتكتد ػبةتيلاػهـتيلايػد ت

  ـ تبي يهاوتاهل ذكتبغنرىهتافتيل يـتيل  تيتهبؿتافتو ليهتو قهطوت   يوتيل
تفتل  ت تيقدابفت  ىتو اه و.تظف تن نفتيلنهستباهتي

بىذيتا ننوتاهتف  وتنهبت ميهفتبافت هرتف تربهاوتافتز اه تقر شتبباهرىهتافت
مػػيقيـتيأل هذنػػكت  يػػوتبىػػبت  ػػذنهيـتل ر ػػبؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػ ياه تبيف ػػري ىـت  يػػوتب  

تافتبهفتي رؼت ندىـتاهلصهدؽتيألانف.
باػػهتوفت ػػميهن تيلم ػػب ت يصػػدرتف ػػب تامػػ  تاهط ػػ تمػػدتد ػػبةتيلاػػهـتيلايػػد ت
   يوتيل  ـ تبننصهرهتبيتثتيلنهست  ىت دـتي ل تهؽتهيهتب ربيهتااهتن  هكت
تفػػػ تومػػػػ ؿتيل منػػػػرتاػػػػفتيلنػػػػهسلتببيػػػػذهتيلم ػػػػب ت  مػػػػنقتيلت قػػػػ ت  ػػػػىتيلػػػػد بة

                                                 

تمهلثريو تااتثتيألصنهـتيلا ر  تافتىذهتيلاب ب  تيلوز تيلت-تٔ
تٜٔصتٔ هر  تيلي قبب تجت-تٕ
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ببفتفػػػػ تد ػػػػب يـتبقػػػػدت نقطػػػػ ت  ػػػػنيـتتػػػػهرَتط هبفتبيُتبيلقػػػػهئانفت  نيػػػػهتألنيػػػػـت ػػػػيُت
تاصهدرترزقيـتب يددتناه فت بنهىـتاهل ور ك.ت

بىػػذهتو ػػهرةتلي ػػاتاهلا ػػ غرب توذيتاػػهت  انػػهتوفتناػػهت ػػميهفتيهػػفتتػػركتنصػػدرتاػػهت
ي ػػػهاوتيلم ػػػب تيلامػػػ  تبىػػػبتاػػػهت امػػػطتاصػػػتيم تقػػػر شتيل ػػػ تبقػػػ ت  نيػػػهتز اػػػه ت

ب  ىترن يـتنهػبت ػميهفتبن  نػبيتهيػهتيلبقػبؼتهبوػوتد ػبةتيلنهػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتتقر شتيل اهر
 ست   ياه تباهتن  نبيتاقهط  يـتلهن تىه ـتب ت ػياهتنهػ تطهلػكتيلػذنفت ػهندبيت
ر بؿتهللات ست   ياه تبنفت تنهي بفتب تي  ربفتانيـتب تن زيبوبفتفياهتهننيـت

تن  ها بفتهننيـتا  تنبعتافتننبيعتيل  هاط.تتب 
ن تو  فتتركتيق صهدي تفبر  ت  ػىتد ػبةتيلنهػ ت ست  ػ ياه تبننصػهرهتبت ػىت

ت.ت ٔ   ىتافتنه دهتب ديف ت نو
بىذيتاهت يببفتف تمورتيلزاهفتف ت صرتظيبرتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ ت

 تيلم ػػب تبباػػهرت  اػػه تبفقيػػه تيل ػػب تيل ػػ ت  ػػاوتاهلم ػهب تيل ػػ ت يصػػدرىهت ػػميهن
تولىتتدتبهنرتاهتابوبدتف تصتيم تقر شت.ت

باػهتونيػـت ػػي هقهبفتب   قهػبفتت ػىتاػػفتنه ػدتيلػد بةتنبتيتػػهبؿتيلاتهاػهات نيػػهت
نبت فتصهتهيهتبىذيتاهت يببفت  يػوتتػهؿتصػهتكتيلػنمستيلزبيػ تيلػذ ت ػيق طت

 تألنػػوتي  ػػفت  ننػػدهتلصػػهتكتفػػ تيل بفػػ تفػػ ت ػػا نفتاػػفتيلصػػهلتنفت تل ػػ  تو
د بةتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبي   نوتوفتىذهتيلد بةتى تيلػد بةتيلايدبيػ ت

تيلتق تيل  تنن ظرىهتيل هلـ.تتت

                                                 

تتٕٓصتٕ هر  تيلي قبب تجت-تٔ
ت
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 تي ػ ابفتاػفت ػرت ػميهن تتد بةتيلاهـتيلايد ت   يػوتيل ػ ـ باهتوفتننصهرت
ر فت  ىتاقهلندتيل ب تيلام نفتبز اه تيلم ل تيلا يطفقيه تيلم ب تبغنرهتافت

تىػه  ت يلتبـتف تيل ريؽتت ىتا دتايهور يـتافتيل ػريؽتولػىتوري ػهفتتنػثتيقػـب
  ػػػىت  ػػػؾتيلػػػد بةتتىػػػهبفقيه توري ػػػهفاامػػػهيق تب  لنػػػكتاػػػفتابوػػػبدتاػػػفتتبػػػهـت
تباتهبل تمننيـت فتيت مهفتيلايهور ف.ت

يتػهبلبفت صػمي تصػػهتكتيلػد بةتبق  ػوتااػهتيمػػطرتا يػهتولػىتي و مػػه تب ػبؼت
 ػػهفتادننػػ تيلايػػد لتبىػػذيتاػػهتتػػدثتيلبقػػاتنيػػهورتنصػػتهاوتولػػىتورتبفػػ تنمػػستي

نيػػهـتا مػػ تيلر ػػبؿت ست  ػػ ياه تيلػػذ تنواػػ تا ػػرببيتقػػر شت  ػػىتنوػػذتاػػفتبػػطت
قهن  ت هاهظتفيمرببنوتمرب تروطتبيتدتفن مرؽتداػوتهػنفتيلقاهئػطتب تي ػ طي تهنػبت

ت هدتانهؼتيلاطهلا تهداوت.ت
يلدلنطت  ىت  هبفتفقيه تيل ػب تاػ تتبباػ تهنػ تيل اػهستيل ػ تتبقدتيقبؿتقهئطتاه

ت تبـتيل ريؽتنمنه تقيهـتيلد بةتيلايدبي ت ت
فتموػػػرتيألاػػػ تيامػػػ ت  ػػػىتاػػػهت بيلوػػػبيكت  ػػػىتذلػػػؾ توفتيل ػػػهر  تي نػػػدتنم ػػػوتبي 

ه تيل ػػػب تفػػػ تيل صػػػبرتيل ػػػ اي تيألبلػػػىتيػػػامػػػىت  ػػػىتنبليػػػهلتتنػػػثتبػػػهفتفق
هفتيلتبػػهـتيلظ اػػ تي ػػ  ننبفتاهلمقيػػه تي ػػنربفتفػػ تربػػهكتيل ػػ ط تيلته اػػ لتببػػ

يلام نفتب  اه تيل ب تبيلقمهةتف تد ـتاوططه يـتبي وػهذىـت ػ هريظتنبتغطػه يظت
فتن ػػػػننهتفػػػػ تنن ػػػػىتابقػػػػفت ػػػػر حتيلقهمػػػػ ت دننيػػػػهظتل ار ػػػػرت  ػػػػؾتيلاوططػػػػهالتبي 
يل بف تيلذ تبقفتولىتوهنكت هندتهللاتهفتز هدت  يوتيل  ن تبترضتيلنهست  ػىت

فت   يوتيل  ـ تبنيهىـت فتيلبقػبؼتولػىتصػمولتهػطتوفتيهػفتتركتيلاهـتيلت ن
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ز هدتو  تصطتف ب تانوت وبزتفنيهتق هلوتل ت نفت   يػوتيل ػ ـ تلوربوػوت  ػىت
ت.تت ٔ نز دتهفتا هبي تل نوتهللا

ب  يػػػوتفاػػػفتيل ػػػيبل تاابػػػهفتنفت قػػػبـتيلتبباػػػ تيل اه ػػػي تهإ  تصػػػهؿتف ػػػب تاػػػفت
 ػػبةتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تيلمقيػػه تب  ػػىترن ػػيـت ػػميهن تيلم ػػب لتمػػدتد

لتاطتيلنهست  ىتيلبقبؼتمدتىذهتيلد بةلتبىذيتيل   تلػيستاهلا ػ غركت  ػىت
هنػػ تيل اػػهستفػػ تموػػرتيلزاػػهفتيلػػذنفتنرو ػػبفتن ػػاهظتب اػػ ظتلهنػػ تيل اػػهستيألبيئػػطت
يلػػذنفتبػػهنبيتيتباػػبفتيلا ػػ انفتا ػػ هرتدننػػ تببنظر ػػ تيلتػػقتيلليػػ تفػػ تيلتبػػـت

نبلػػػىتاػػػهلتبـتا ػػػدتيلر ػػػبؿت ست  ػػػ ياه تبنتػػػهطبيتننم ػػػيـتتبنبىاػػػبيتيلنػػػهستاػػػ نيـ
اطاقػػ تاػػػفتيلمقيػػػه تيلامػػػ نفتب  اػػػه تيل ػػب تيلػػػذنفتبػػػهنبيتيت ػػػنبفتن اػػػهليـتفػػػ ت

ت.ت نفتيلنهستب ز نبنيهت  ىتونيهتتقنت
ت.تت ٕ بيل هر  تيل اه  تا   تاهل منرتافتيل بيىدتيل هر وي ت  ىتذلؾ

نػػػهتيلػػػدبرتيلػػػذ ت يمػػػط  تاػػػوت ػػػميهن تيلم ػػػب ت تنهػػػبت ػػػميهفتبااػػػهت قػػػدـتن مػػػحتل
 صرتيلظيبرت تبيلذ تي هاوتولىتتدتبهنرتاهتقهـتاػوتنهػبت ػميهفتهػفتتػركتفػ ت
 دي هتلر بؿتهللات ست  ػ ياه تبيل مػننقت  يػوتب  ػىتننصػهرهتباػن يـتاػفتن ػرت

تد ب و.
ةت ػفت ػميهن تيل ػنفلتهػػطتوفت  ػـتوفتوطػرت ػميهن تيلم ػب تىػذيت تيقػطتوطػبرتنتبت

 ػميهن تيلم ػػب تن ػػدتوطػبرةتاػػفت ػػميهن تيل ػػنفتألفتتربػ ت ػػميهن تيل ػػنفتىػػ ت

                                                 

تصت-تٔ تٕٜصتٗلتيلانهقكتجتٚ٘ٔاق طتيلاقـر
تت٘٘ٔلتارمةتيلزاهفتصتٙٛ-ٚٔصتٕٔلتيلهديي تبيلنيهي تجتٓٚقبيننفتيلبزيرةتصت-تٕ
ت
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تربػػ تاػػفتوػػهرجتيلاػػذىكتيل ػػي  تبىػػ تتربػػ ت  ػػبر  تا  نػػ تبظػػهىرةتب ن يػػ ت
اهلردتيل  بر ت  نيػهتبااوههي يػهتاهل ػ حتباػفتمػـتيلقمػه ت  نيػهلتبل ػفتتربػ ت

ذىكتيل ػػي  تبيل ػػ ت   ػػهكتفػػ ت ػػقت ػػميهن تيلم ػػب تىػػ تتربػػ تاػػفتديوػػطتيلاػػ
 ت   يػػػػوتبتػػػثتيلنػػػهست  ػػػػىت ػػػدـتنصػػػرةتيلاػػػػهـتيلايػػػدبتػػػدةتيلصػػػفتيل ػػػػي  ت

رىـتل مػهب تيلامػهدةتيل ػ ت و ػطتيلنػهستننظػػربفتيديل ػ ـ تبذلػؾتاػفتوػ ؿتوصػ
ت.ليذهتيلد بةتيلااهرب ت  ىتننيهتافتيلد بياتيلمهل ت

ب ت ت .....يل  ـت تنه تاصنرلتقهؿ تتقهؿتنهبت هدتهللات ت  يوفمد ورد أف 
نورجتيلقهئـت   يوتيل  ـ تت ىتيقرنتب هاهفتلتب هكتاهلاصرةتلتبب هكتاهل بف تلت

ت. ٔ اهلهري ةتافت   ت   يوتيل  ـ 
ت

 ثانيا   سفياني السي 
بىبتيل ميهن تيلذ ت  تدثت نوتيلربييهاتيل ر م تيلبيردةت فتنىطتيلهنات   نيـت

ظيػرتبيلػذ تي  تلإلاهـتيلايد ت   يػوتيل ػ ـ تيل  ـ تبىبتيل دبتيأل هرتبيلرئي
ت.تارقهنطتقيهاوتبىذيتيل ميهن تي بدتن اوتولىتهن تناي تباهت

ب ػػميهن تيل ػػنفتىػػذيتىػػبتيلػػذ تيامػػطتنهػػبت ػػميهفتفػػ ت صػػرتيلظيػػبرتيل ػػر فت
ب يمػط  تاهلػدبرتيلمػهن تيلػذ تقػهـتاػوتنهػبت ػميهفتهػفتتػركتفػ ت ػدي هتل ر ػبؿت

ياه تبد ب ػػػوتيلملسو هلآو هيلع هللا ىلصيػػػ تبيلا امػػػطتاهلػػػدبرتيل  ػػػبر لتتنػػػثت ػػػيقبـتهػػػذيات ست  ػػػ 
يلػػدبرتيلػػذ تقػػهـتاػػوتوػػدهتنهػػبت ػػميهفتاػػفتاػػهكتاقهبا ػػوتيلػػد بةتيلايدبيػػ تب ػػدي هت
لصػػػهتهيهتيل ػػػندتيلياػػػهن تبىػػػبتفػػػ تيلبيقػػػ ت ػػػدي تلإلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت

ف تيلقمه ت  نيهتتب ي اطت  ىتاقهبا تيلد بةتيلايدبي ت  بر هظتباهديهظتب و يد
                                                 

0
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ب  ػػىتنصػػتههيهتاهل اػػطتيل  ػػبر تباقػػبةتيل ػػ حلتهػػطتونػػوت يصػػكتوػػهـتغمػػاوت
  ػػػػىت ػػػػي  تنىػػػػطتيلهنػػػػات   ػػػػنيـتيل ػػػػ ـ تب ت ػػػػياهتاػػػػفتنىػػػػطتيل ػػػػريؽتبىػػػػذيتاػػػػهت

ت.تف تيلصمتهاتيل تق تافتىذيتيلاتث ن نهبلوت
تيلػػذ ت تهػػدتانػػوت ػػ نوظيػػبرتباػػهتنناغػػ تا رف ػػوتوفت تيل ػػميهن تي ػػدتاػػفتيلات ػػـب

لتبىػبتناػرتطهي ػ تفػهلتقت تيلات ػبـتنيمػهظتت هفتيلػدي  تيلياػهن تيلػذ تي ػدتاػف
لتبىػذيتيل ػ  تبي ػػكتهطػطتيتػهبؿتمنيػوت ػفتا ػنر وتب قداػوهػدتنفتيظيػرتناهاػوتا

تا نرةتيلن هفتافتلدفتمدـت   يوتيل  ـ .ت
بقػػػدت  ػػػدداتيلربييػػػهاتيل ػػػ ت  ػػػنرتولػػػىتيل ػػػميهن تبترب ػػػوتببنػػػوتنتػػػدتيل  اػػػهات

هـتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تانيهتقبؿتيلاهـتز فتيل ههدنفت   يػوتيلت اي تلقي
 وال يكػوف ) إف أمر المػائـ ثػتـ مػف هللا وأمػر السػفياني ثػتـ مػف هللايل ػ ـ  ت

 . (ٔ)(المائـ إال بسفياني
  نعػـ ) ت  السفياني مف المثتوـ   قػاؿبلاهت ئطتيلاهـتيلاهقر   يوتيل  ـ  ت

طمػوع الشػمس مػف مغركهػا مػف المثتػـو واخػتبلؼ بنػي والنداء مػف المثتػـو و 
العباس في الدولة مف المثتـو وقت  النفس الزكية مف المثتـو وخروج المائـ 

تت.(ٕ)مف آؿ   مثتـو (
) إف بف تربيي ت ػفتيلا  ػىتهػفتونػيست ػفتنهػ ت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـ تقػهؿت ت

 . (ٖ)أمر السفياني مف المثتـو وخروو  في روب (
 ت

                                                 

تيلو صتصلتتٕٛٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ تٜ٘نـب
تيلو صتصتت-تٕ تتٜٚ٘نـب
تٕٗٓصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٖ
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 اسم  ونسب  تت
ناهتاهلن ا تل  ميهن تبن اوتفباهتىبتبيمحتاػفتيل قػكتونػوتنن اػ تولػىتن ػطتنهػبت
 ػػػػػميهفتب تدنػػػػػديظتاػػػػػفتن ػػػػػطتا هبيػػػػػ تباػػػػػفتبلػػػػػدتنز ػػػػػدتهػػػػػفتا هبيػػػػػ ت  ػػػػػىتبوػػػػػوت

اهظتبف ػ ظتن توفتن ػاوتي ػػبدتيلوصػبصلتتنػثتوفتيل ػميهن تيامػػطتنهػبت ػميهفتن ػػ
   يػوتيل ػ ـ تب ػي  وتبنىػطتد تلتفم ظت فتوفتنف هلوتيلا هدي تلإلاهـتيلايػوليو

يلهنات   نيـتيل  ـ ت  اوتن اػهؿتوػدهتنهػبت ػميهفتباػهق تنوػديدهتاػفتهنػ تنايػ ت
يلا هدي تل ر بؿت ست   ياه لتبيلذ تنهدبتوفت ػيرةتن ػاوتقػدتغطػىت  ػىتي ػاوت

ت.توفتن مرىهتن اه تراز  تباهت ي   يل  تنهدبيتبتيلذ ت  دداتن اه هت
 ػػنرتولػػىتدتبردات ػػدةتربييػػهات ػػفتنىػػطتيلهنػػات   يػػوتيل ػػ ـ تب ػػفتغنػػرىـت بقػػ

ت.تي ـتيل ميهن تبن اوتا هظت
) يخػرج ابػف  تنػوتقػهؿ   يوتيل ػ ـ تن تبردات فتنانرتيلاهاننفتيلربيي تيألبلى

أنبسػة وتػو مػف ولػد  لو آكمة األكباد مف الػوادي اليػابس .. اسػم  أثمػاف وأبػ
تت.(ٔ)(أبو سفياف ..

   يوتيل  ـ تتنثت  لوتواه  تافتف تربيي تنور ت فتيلاهـت   تباهتوه ت
) اسم  ثرب بف أنبسة بف مرة بف كميب نىطتيل بف ت فتي ـتيل ميهن تفقهؿ ت

بف ساتمة بف زيد بف أثماف بف خالد وتو مف نس  يزيد بف معاوية بف أبي 
تتت.(ٕ)سفياف ...(

                                                 

تتتٕ٘ٓصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٜٙٔصٕولزيـتيلنهصكتجت-تٕ
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رت ػػفتيلاػػهـت  ػػ تبوػػه تنيمػػهظت ػػفتيهػػفت اػػهست اػػفتتدمػػوت ػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفتو مػػ
يزيد بػف معاويػة بػف أبػي  ) السفياني مف ولد خالد بف   يوتيل  ـ تننوتقهؿ ت

تت.(ٔ)(سفياف
لتفن هػنفتلنػهتوفتيل ػميهن تذلػؾتيلا نػىبغنرىهتافتيلربييهاتيل  ت  ػنرتولػىتنمػست

ت.ميهفتهفتتركتبافتذلؾتقدتنوذتلقاوي بدتن اوتولىتنه ت 
 ػػوتيلػػربين نفتيدنم ػػ تيلػػذبرتفقػػدتبردات ػػدةتناػػهتاهلن ػػا تأل ػػاهئوتفمػػ ظت اػػهتذبرت

) يممػؾ ثمػ   تننػوتقػهؿربييهات ذبرتي اوتفققتدبفتن اولتفقػدتوػه ت ػفتب ػكت
زتػػري بػػف الكميبػػة امػػرأة اسػػم  أبػػد هللا بػػف يزيػػد وتػػو األزتػػر بػػف الكمبيػػة أو ال

 . (ٕ)(المشول السفياني
نػػوتهظتنبوػػه تفػػ تربييػػ تنوػػر ت ػػفتنرطػػ ةتهػػفتيلانػػذرت اػػفتتدمػػوت ػػفتب ػػكتنيمػػ

 . (ٖ))اسـ السفياني أبد هللا ( تقهؿ
) أما السفياني فاسم  أروة واسـ أبي    وكنيت  أبػو بوه تف تربيي تنور  ت

 . (ٗ)أنبسة (
لتبل ػطتي ػـت  ددتن اه تيل ميهن تهنفت ماهفتبتركتب ربةتب هدتهللاببذلؾتنودت

ننػػهد تت ماػػهفتي ػػدتن ػػيرىهتتنػػثتبردتفػػ تيلربييػػهات نػػدتتػػدبثتيلصػػيت تبيل ػػ 
   يػػػوتيل ػػػ ـ تفػػػ تفوػػػرتلن ػػػ تيلمهلػػػثتبيل  ػػػربفتاػػػفت ػػػيرتفنيػػػهتاه ػػػـتيلايػػػد ت

                                                 

تتٜٕٚصٔيلم فتألهفتتاهدجت-تٔ
تتٜٕٚصتٔيلم فتألهفتتاهدتجت-تٕ
تٕٔٛصتٔيلم فتألهفتتاهدتجت-تٖ
تتٜٖٖىهاشتصتٜٕ رحتوتقهؽتيلتقتل ار   تجت-تٗ
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فت رامػػهفتاػػفتيل ػػاه لتبيقهه ػػوتنػػدي تنرمػػ ت صػػرتذلػػؾتيلنػػبـتاه ػػـت ماػػهفتبي 
يلتػػقتفػػ ت ػػي  وتبفػػ تذلػػؾتو ػػهرةتولػػىتيل ػػميهن تتنػػثتبردت ػػفتيلاػػهـتيلصػػهدؽت

ؿ وينػادي منػاد آخػر ...والنػداء مػف المثتػـو ... قػا)ننػوتقػهؿت تت   يوتيل ػ ـ 
 . (ٔ)أال إف أثماف وشيعت  تـ الفائزوف (النهار 

بلػبت ا نػهتفػ تىػذهتيأل ػاه تف رباػهت  ػبفتن ػاه تراز ػ ت ػفت وصػي تيل ػميهن لت
ت.تقديا تبغنرتا ديبل تب نا  تبتركتهدلنطتوفتىذهتيأل اه تنصاتا

 رفػػ تنهبػػدت  ػػىت ػدـتنىايػػ تات   يػػوتيل ػ ـ هػدلنطتاػػهتبردت ػػفتيلاػهـتيلصػػهدؽت
لتااػػهتنػػدؿت  اػػهاتذلػػؾتىػػ تيألىػػـتي ػػـتيل ػػميهن تفػػ تا ػػ ل توربوػػولتب  ػػبفت

  ػػىتوفت  ػػؾتيأل ػػاه ت ت  ػػه دتبمنػػريظتفػػ تيل  ػػرؼت  ػػىت وصػػن ولتف ػػبتبهنػػات
  ػػؾتيأل ػػاه تىػػ تن ػػاهئوتل ػػيطتيل  ػػرؼت  يػػوتاػػفتو ليػػهت نػػدتوربوػػوتبل ػػفت

ـتيل ػػ ـ تنبتنهػػدبتونيػػهتن ػػاه تراز ػػ ت تي ػػرؼتتقيق يػػهتو تيلا صػػبابفت   ػػني
ألنػوتىػبتافتيميمبفت  يوتبهلدي  تيلياهن تبيلذ ت تهدتنفتي رفوتتقتيلا رفػ ت

تاابيوي و. تافت يقـب
 تنػوتقػهؿنت   يػوتيل ػ ـ وه ت فت هدتهللاتهفتنه تانصبرت ػفتيلاػهـتيلصػهدؽت

  ومػػا تصػػنع أػػف اسػػـ السػػفياني فمػػاؿ )أميػػ  السػػبلـ() سػػألت أبػػا أبػػد هللا 
لشػػػػاـ الخمػػػػس دمشػػػػق وثمػػػػص وفمسػػػػطيف واألردف باسػػػػم  إذا ممػػػػؾ كػػػػور ا

 . (ٕ)وقنسريف فتوقعوا أند ذلؾ الفرج ..(

                                                 

تٖ٘ٓصتٕ٘رتجاتهرتيألنبيت-تٔ
 ٔ٘ٙباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٕ
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ناهت فتناوتفي تيارنةتب هي تافتهن تب كلتبى تنتػدتيلقاهئػطتيل ػ تبهنػات   نػقت
يلنصػػريني تفػػ تنيػػهـتا هبيػػ تهػػفتنهػػ ت ػػميهفلتب ػػزبجتانيػػهتا هبيػػ تبىػػ تاي ػػبفت

ت.تيل  هي تبى تنـتنز دتهفتا هبي تهفتنه ت ميهف
بقػػػدتبردات ػػػدةتربييػػػهات  ػػػنرتولػػػىتوفتيل ػػػميهن تناػػػوتب هيػػػ تانيػػػهتاػػػهتبردت ػػػفت

) فيغػػزوتـ روػػ  مػػف قػػريش أخوالػػ  مػػف كمػػب  تؿيلر ػػبؿت ست  ػػ ياه تننػػوتقػػه
تت.(ٔ)فيمتموف فيهزمهـ هللا فالخائب مف خاب مف غنيمة كمب (

 كتناػوتيلػذ تي ػبدتلهنػ تبىبذيتنودتوفتيل ميهن تي اوتن  فوتت ىتافتتنثتن
ت.كتباهتىبتتهؿتودهتنز دتهفتا هبي ب 
ت
ت
ت
ت
ت

 صفات 
ناهتاػفتتنػثتيلصػمهاتفنوػدتوفتيل ػميهن تي ػاوتصػمهاتوػدهتنهػبت ػميهفت تدنػديظت

ت.تت ٕ ببن تناي ت اباهظتافتتنثتيا يهزىـتاموها تيليها تب  بهتيلو ق 
روػطتن ػقرترب ػ تتف بت  ا نػهتيلربييػهاتا ػبطت ػهـتنوػدىهت  ػنرتولػىتوفتيل ػميهن 

 ظػػيـتيليهاػػ تبفػػ تبويػػوتنمػػرتيلوػػدر تن ػػبرتيل ػػنفتبفػػ تربييػػ توذيتنظػػراتوليػػوت
                                                 

تٖٗٔصتٚاوا تيلزبيئدتجت-تٔ
تتٛٔٔصتٛيلديا تبيلنيهي تجت-تٕ
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ت ػػػه وتن ػػػبرلتبوػػػه تفػػػ ت ننػػػوتنيمػػػهظتونػػػوتنوػػػبصتبفػػػ تنوػػػر توفتفنيػػػهتنبػػػات
تهيمه ت ظيرتوفتناهلات ننوتا بهتيلو ق .ت

تبقدتوه تذبرتصمه وتف ت دةتربييها.
  ) يخػػرج ابػػف آكمػػة األكبػػاد قػػهؿتننػػوت   يػػوتيل ػػ ـ يلربييػػ تيألبلػػى ت ػػفت  ػػ تت

مػػف الػػوادي اليػػابس وتػػو روػػ  ركعػػة وثػػش الووػػ  يػػخـ الهامػػة بووػػ  أثػػر 
أنبسػة وتػو مػف ولػد أبػي  لالودري إذا رأيت  ثسبت  أأور اسم  أثمػاف وأبػو 

 .  (ٔ)سفياف...(
) السفياني مف ولد خالػد بػف يزيػد بػف أبػي سػفياف روػ  يػخـ يلربيي تيلمهني  ت

تت.(ٕ)ر الودري وبعين  نكتة بياض....(الهامة بووه  آثا
) يتثرؾ بإيميا رو  أأور العيف فيكثر يلربيي تيلمهلم  ت فتيهفتا  بدتننوتقهؿ ت

تت.(ٖ)الهرج ويث  السبا وتو الذي يبعث ويشَا إلك المدينة (
تبافتيلا  بـتوفتيلذ تنا ثتوي هظتولىتيلادنن تىبتيل ميهن .

ت
يخرج رو  مف ولد أبي ) ست   ياه تننوتقهؿ ت فتيلر بؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتتيلربيي تيلريا   

سػػفياف فػػي الػػوادي اليػػابس فػػي رايػػات ثمػػر دقيػػق السػػاأديف والسػػاقيف طويػػ  
 . (ٗ)العنق شديد الصفرة ...(

                                                 

تٕ٘ٓصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تتٕٓٛيلم فتألهفتتاهدتصت-تٕ
تٖٕٛيلم فتألهفتتاهدتصت-تٖ
 تٙٙٔيلم فت هفتتاهدتصت-تٗ
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) ثػػـ يخػػرج روػػ  آخػػر مػػنهـ ... مشػػول يلربييػػ تيلوها ػػ  ت ػػفتنرطػػ ةتننػػوتقػػهؿ ت
 . (ٔ)(ر العينيف في زمان  تكوف تدةغاي الخممة مصفح الرأس ثمش الساأديف

بنوػدتوفتصػمهاتيل ػميهن تىػذهت  طػههقتب يػػهظتاػ تابيصػمهاتوػدهتنهػبت ػميهفتهػػفت
تركتو تا ضتيلمربقهالتتنثتبردتف تصمهاتنهبت ميهفلتونوتروػطترب ػ تذيت
تيلطػػهئفتباقػػىتبػػذلؾتولػػىتنفت ىهاػػ ت ظياػػ تن ػػبرتيل ػػنفتتنػػثتفقػػ ات ننػػوتنػػـب

) وشهد أبو سػفياف ثنينػَا وفمػأت لتتنثتبرد تبؾيألور تنبـتيلنرافق ات ننوت
أين  يـو الطائ  فمـ يزؿ أأور العيف ثتك فمأت أين  يـو اليرمػوؾ أصػابها 

 . (ٕ)ثور فشدخها .. وكاف ركعة دثداثَا ذا تامة أظيمة ...(
بنوػػدتوفتيلربييػػ تتنناػػهت ػػذبرتونػػوت ػػيدتا ربػػ تتنػػنفتا ػػ اهظتفيػػذيتىػػبتيل ػػ ـت

يلتقيقػػ تبابيقمػػوتبب اػػوتيلا ػػهد تلإل ػػ ـتبيلا ػػ انفتتيلظػػهىر تبلػػيستيل ػػ ـ
ت.ت ٖ ت  ىتذلؾتي يد
) كاف معاوية طػويبَل أبػيض ... إذا يػثؾ بردت فتنه تابنرتننوتقػهؿ تتببذلؾ

 .  (ٗ)إنممبت شفت  العميا ...(
  ) نظػر أبػو سػفياف يومػَا بوه ت فتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػفت ػ ندت ػفتيهػفتنهػ ت ػنفتننػوتقػهؿ

ن  لخميق أف يسود قوم  إلك معاوية وتو غبلـ فما ؿ لهند تذا أظيـ الرأس وال
تتت.(ٔ)...(

                                                 

تٙٙٔيلم فت هفتتاهدتصت-تٔ
تٓٛٙٔصتٗيل  ي هكتجت-تٕ
لت يذنكتيأل اه تتٖٔٗصتٚلتيهفتتورتيلصها تجٓٛٙٔصتٗيل  ي هكتجتتذلؾت-تٖ
تتٜٕٔصتٖلت هطتيل  ـتجٕٕٔصتٕج
تٛٔٔصتٛيلهديي تبيلنيهي تجت-تٗ
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وذفتن هنفتلنهتااهت قدـتوفتيل ميهن تيلذ تي بدتن اوتولػىتنهػبت ػميهفتي ػهيوتاػفت
فتيل ػػػميهن تىػػػبتنهػػػبتنتاػػػفتيلوبينػػػكتيل ػػػ ت ه ػػػدتنػػػثتيلصػػػمهاتيلو ػػػاي لتبىػػػذيت

ت.ت   يوتيل  ـ  ميهفتف ت صرتيلظيبرتيلاقدستلإلاهـتيلايد ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 ثالثال بابال
توأنصارتا السفياني قياـ ثركة

تخروج المكاف أواَل   
  ػػػدتاػػػ دتيل ػػػهـتابػػػهفتوػػػربجتيل ػػػميهن تبينطػػػ ؽتترب ػػػوتبيل ػػػ ت  ػػػاطت ػػػبر هت
بيألردفتبف  ػػطنفتبلهنػػهفلتبذلػػؾتباػػهتبهنػػاتاػػفتقهػػطتابهنػػهظتلتبػػـتن ػػ فيـتاػػفت
                                                                                                                  

تٛٔٔصتٛيلهديي تبيلنيهي تجت-تٔ
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 ػبي تبػهنبيتاػفتتيألاب نفتامػطتا هبيػ تهػفتنهػ ت ػميهفتب ز ػدتهػفتا هبيػ تبغنػرىـ
يلمرعتيل ميهن تنبتيلمرعتيلاربين لتفهل هر  تي ندتنم وتتنثتيصاحتيل ريؽتاقههطت
يل ػػهـتفػػ تيلصػػريعتبيلابيويػػ تيل  ػػبر  تاػػرةتنوػػر لتتنػػثت ػػيببفتيل ػػريؽتااػػم ظت
ل وػقتيل  ػػب تبوػػقتنىػػطتيلهنػػات   ػنيـتيل ػػ ـ تبيلا امػػطتاهلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوت

هتيل ػػػػهـتف امػػػػطتل وػػػػقتيألاػػػػب تيلا ػػػػهد تلإلاػػػػهـتيل ػػػػ ـ تبد ب ػػػػوتبننصػػػػهرهلتناػػػػ
تيلايد تبنىطتيلهنات   نيـتيل  ـ تب ي  يـتبننصهرىـت.ت

بلبت  ا نهتيلربييهاتنودتوفتنغ هيهتي نرتولىتوربووتاػفتيلػبيد تيليػهاست تدنػديظت
بىػػػ تانطقػػػ ت قػػػ تفػػػ تغربػػػ تيألردفتب ػػػرؽتف  ػػػطنفتبونػػػبكت ػػػبر هتباهل تدنػػػدت

يػػػهؿتانيػػػهلتفوػػػه ت ػػػفتيلاػػػهـت  ػػػ ت   يػػػوتونػػػبكتغػػػركتدا ػػػقتب  ػػػىتا ػػػدتنا
) يخرج ابف آكمة األكباد مف الوادي اليػابس وتػو روػ  ركعػة يل  ـ تننوتقػهؿ ت

وثػػػش الووػػػ ... وتػػػو مػػػف ولػػػد أبػػػي سػػػفياف ثتػػػك يػػػأتي أرض قػػػرار ومعػػػيف 
 . (ٔ)فيستوي أمك منبرتا (

خالػد ) السػفياني مػف ولػد بف تربيي ت فتيلاػهـتيلاهقر   يػوتيل ػ ـ تننػوتقػهؿ ت
بػػف يزيػػد بػػف أبػػي سػػفياف... يخػػرج مػػف ناثيػػة دمشػػق فػػي واد يمػػاؿ لػػ  وادي 
اليابس يخرج في سبعة نفر مع ك  رو  منهـ لواء معمود يعػرفف فػي أأػداءل 

)  . (ٕ)النصر يسير بيف يدي  ثبلثيف ميبَل فبل يرَّ ذلؾ العمـ أثد يريدل إال انهـز

                                                 

تتٕ٘ٓصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٜٕٚصتٔيلم فتألهفتتاهدتجت-تٕ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم232

 

 

 

هاستىػػ تنهتيػػ ت ها ػػ تولػػىتب هػػدبتاػػفتظػػهىرتىػػذهتيلربييػػ توفتانطقػػ تيلػػبيد تيليػػ
دا قتودير هظتف تيلاهم لتألنوتافتيلا  بـتوفتانطق تيلبيد تيليػهاستتهليػهظت قػ ت

تمافتتدبدتدبل تيألردفت.ت
ذلػؾتفػ تارت ػ تب  بفتنبيةتترب وتاببن تافت ا  تن وهصتيببنبفتبقػهدةتلػوتبت

لتبيل ػػػ ت  وػػػذتاه   ػػػهعتبيلقػػػبةتت ػػػىتنػػػ ـت ػػػيطر وت  ػػػىتظيػػػبرتيلتربػػػ تيألبلػػػى
 قتب و  يهت هصا تلولتبذلؾتباهتبهناتدا قت هصا تو ػ اي تلألاػب نفتدا

يلػذنفتتباػػبيتيل ػهـتاػػفتقهػطلتفمػػ ظت ػفت ػػيطر وت  ػىتاقيػػ تانػهطقتاػػ دتيل ػػهـت
يل  ت  رؼتاهل برتيلواستبيل  ت  ن تقػدياهظتدا ػقتبيألردفتبف  ػطنفتبتاػصت

نيهتينػداواتاػ تا ػضتيلانػهطقتب غبقن ر فلتبيل  ت تهدت ايه يهتفػ تا ػتانػرتبي 
تيلبقاتيلتهمر.ت

) إف النبػي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( ذكػر فتنػة تكػوف بػيف  تف فتتذيم تهفتيلياهفتننوتقهؿ
أتػػ  المشػػرؽ والمغػػرب، قػػاؿ   فبينمػػا تػػـ كػػذلؾ يخػػرج أمػػيهـ السػػفياني مػػف 

تت.(ٔ)الوادي اليابس في فور ذلؾ ثتك ينزؿ دمشق ..(
رتننوت  ؿتيلاهـتيلصهدؽت   يػوتيل ػ ـ ت ػفتبوه ت فت هدتهللاتهفتنه تانصبت

) ومػػا تصػنع باسػػم  إذا ممػػؾ كػػور ي ػـتيل ػميهن تف وهاػػوت   يػوتيل ػػ ـ تقػهئ ظ ت
الشاـ الخمس دمشق وثمػص وفمسػطيف واألردف وقنسػريف فتوقعػوا أنػد ذلػؾ 

 . (ٕ)الفرج ...(

                                                 

تتٙٛٔصتٕ٘اتهرتتيألنبيرتجت-تٔ
تتٕٙٓصتٕ٘اتهرتيألنبيرتتجت-تٕ
ت
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تفن هػػنفتلنػػهتاػػفتذلػػؾتوفت ػػيطرةتيل ػػميهن ت  ػػىتدا ػػقتباقيػػ تيل ػػبرتيلوا ػػ تىػػ 
  ا ت  ىتقركتيلمرجتلإلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تبقيهاػولتتنػثتوفت ػيطرةت
يل ميهن ت  نيهتبوربووتانيهتاا نػىتيل ػيطرةتيل  ػبر  ت  نيػهلتبيلػذ ت تهػدتنفت
  اقوتقه يهتارت  تيأل ديدتبيل نظيـتل ترب تباهت ػي   لتألنػوتاػفتغنػرتيلا قػبؿت

ا  اػػػػهؿت  ػػػػبر  تدبفتو ػػػػديدتتتربػػػػ تهيػػػػذهتيلوطػػػػبرةتببيػػػػذيتي   ػػػػهعتاػػػػ فت قػػػػبـ
ب وطيقتا هقلتتهليهتتهؿتن تترب تىػدفيهتيلبصػبؿتولػىتيل ػ ط تفػ ته ػدتاػهلت
هػػػطتونيػػػهت  ػػػدتن ػػػـتاػػػفتذلػػػؾتألنيػػػهت  ػػػاطتيل ػػػيطرةت  ػػػىت ػػػدةتانػػػهطقتبػػػهألردفت

تبف  طنفتبيل ريؽتبغنرىهتافتيلانهطق.ت
ب  يػػػوت  ػػػبفتتربػػػ تيل ػػػميهن تىػػػ تيألوػػػر تانق ػػػا تولػػػىتاػػػرت  نفتيألبلػػػىتىػػػ ت

ت  تظيبرتيلترب تبيلد بةتليهتبيل ػ تىػ تارت ػ تواػ تيل ػددتبيل ػدةلتباػهتىػبتارت
د بةتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ لتبلبتقهرنهتهنفتترب تيل ميهن تف تا تتهؿتيل

دياهظتنوػدهتننط ػقتاػفتيل ػهـتمورتيلزاهفتببنفتتبـتن  فوتافتمؿتهنػ ت ػميهفتقػ
ت.تنيمهظت

 تاػػ دتيل ػػهـتىػػبتا هبيػػ تهػػفتنهػػ تتنػػثتنوػػدتوفتنبؿتاػػفت ػػندتيلتبػػـتيألاػػب تفػػ
ت ميهفت نداهتبهفتبيليهظت  ىتيل هـت.

ت
 أنصار الثركة ثانيَا  
نمه نػهتوفتقهئػدىـتاػفتاػ دتيل ػهـتوذفت تهػدتنفتيبػبفتننصػهرتترب ػوتاػفتتا دتنف

ا دتيل هـتنيمهظلتب ت ياهتوفتىنهؾت  ق تقبي تهنفتنىطتيل هـتببنفتنهبت ميهفت
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لنصػػرةتيل ػػميهن تفػػ تموػػرتيلزاػػهفت  ػػىتي  اػػهرتونػػوتىػػبتلتااػػهتنػػدف يـتقػػدـانػػذتيل
تيل ميهن تيلاب بد.ت

لتفقػدتهـت ػ اهي تيل ػميهن تب نهصػرتترب ػوبقدتن داتيلربييهاتوفتن مرتقاهئػطتيل ػ
) فػػإذا كػػاف ذلػػؾ خػػرج السػػفياني بردت ػفتيلاػػهـت  ػػ ت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ ت

ف المميمػيف أمػك الثػق ... يخرج في الشاـ فينماد ل  أت  الشاـ إال طوائ  م
 . (ٔ)يعصمهـ هللا مف الخروج مع  ...(

) ثػيف يمتػرب السػفياني مػف بوه ت فتيلاهـتيلصهدؽت   يوتيل  ـ تننوتقهؿ ت
دمشق يهرب ثاكمها، وتوتمػع إليػ  قبائػ  العػرب، ويخػرج الركيعػي والورتمػي 
 واألصهب وغيرتـ مف أت  الفتف والشغب، فيغمب السػفياني مػف يثاركػ  مػنهـ

 .  (ٕ)ويستولي أمك الشاـ ...(
بيظيرتلنهتافتىذهتيلربيي توفتىنهؾتفئهات ورجت  ىتيل ميهن تب قه  وتافتنوػطت
يل يطرةت  ػىتيلتبػـتبذلػؾتفػ تبقػات  ػبفتفيػوتيل ػ ط تقػدتننمػرطت قػدىهتبننم ػات
نانيػػهتبزاهايػػهلتهػػدلنطتىػػركتتػػه ـتدا ػػقلتتنػػثتوفتبػػطتىػػذهتيألاػػبرتيلاو ا ػػ ت

رةتيل ػػميهن ت  ػػػىتاقهلنػػدتيل ػػ ط تفػػػ تدا ػػقتبيل ػػػهـت و ػػطتيألاػػبرتاييػػػ ةتل ػػيط
تاصبرةت ها .

بقدت بيلاتيألواهرتبيلربييهات  ىتذبرتا ضتيلقاهئطتبا ػضتيل وصػيهاتيل ػ ت
تاقيػػػهدةتونب ػػػولتباطهي ػػػ تيلتػػػهؿتوفتنىػػػـتيلقاهئػػػطت   ػػػهندتتربػػػ تيل ػػػميهن تب قػػػـب

نهػػدبتاػػفتبن مرىػػهتدبريظتفػػ تترب ػػوتىػػ تقهن ػػ تب ػػكتبىػػـتنوبيلػػوتباػػهتن ػػ منهلتوذفت
ظػػػهىرتيلنصػػػبصتيل هر ويػػػ توفت اػػػهدتترب ػػػوتبقيهايػػػهتي  اػػػدت  ػػػنيـت ػػػبي تاػػػفت

                                                 

تيلو صتصتٖٙٔغنا تيلن اهن تصت-تٔ تتٛٓٙلتنـب
تيلو صتصت-تٕ تٚٓٙنـب
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تنػػػثتيل ػػػددتنبتيلقيػػػهدةتنبتاػػػفتنهتيػػػ ت ػػػ منرىـت  ػػػىتيلقػػػريرتيل يه ػػػ تبيل  ػػػبر ت
تل  ميهن تمنذيؾتباهت ي   .

فػي ) يخرج رو  يماؿ ل  السفياني وه ت فتيلر بؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تننوتقهؿ ت
 . (ٔ)أمق دمشق وأامة مف يتبع  مف كمب ...(

) إذا خروػت السػوداف ب فتتذيم تهفتيلياهفت فتيلنه ت ست   ياه تننوتقػهؿت ت
طمبػػػت العػػػرب ... فبينمػػػا تػػػـ كػػػذلؾ إذ خػػػرج أمػػػيهـ السػػػفياني فػػػي سػػػتيف 

كمػب وثبلثمائة راكب ثتك يأتي دمشق فبل يػأتي أميػ  شػهر ثتػك يبايعػ  مػف 
 .  (ٕ)ثبلثوف ألفَا فيبعث ويشَا إلك العراؽ ...(

) باػػػهتبردت ػػػفتيألصػػػا تهػػػفتناه ػػػ ت ػػػفتيلاػػػهـت  ػػػ ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تننػػػوتقػػػهؿ ت
وخروج السفياني براية ثمراء أميرتـ رو  مف بني كمب واثنا أشر أل  أناف 

 . (ٖ)مف ويش السفياني تتوو  إلك المدينة ...(
 تل ونػػػبشتيل ػػػ ت ػػػنبوييهتيل ػػػميهن تولػػػىتابػػػ تلػػػذلؾت  ػػػبفتب ػػػكتيلاػػػهدةتيلرئي ػػػي

بيلادننػػ تفمػػ ظت ػػفتيل ػػريؽتاػػفتنوػػطتيل ػػيطرةت  نيػػهتنبتل  قػػكتيلاػػهـتيلايػػد ت
ت   يوتيل  ـ تبننصهره.ت

ناػػهتيلقهن ػػ تيلمهنيػػ تيل ػػ تليػػهتدبرتفػػ تتربػػ تيل ػػميهن تفيػػ تقهن ػػ تغطمػػهفلتبذلػػؾت
 تىػػذهتيلقهن ػػ لتيلػػدبرتيابػػفت  ا ػػوتاػػفتوػػ ؿتهػػربزتا ػػضتقػػهدةتونب ػػوتاػػفتنهنػػه

تااهتي ن تا هرب تنهنه تقهن  تغطمهفتا بطت هـتف تويشتيل ميهن .

                                                 

تٖٚ قدتيلدررتصت-تٔ
تٜٓٔصت٘يل نفتيلبيردةتف تيلم فتجتت-تٕ
تتٖٕٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٖ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم236

 

 

 

تنثتبردت فتيلاهـت  ػ ت   يػوتيل ػ ـ تفػ تب ػهكتا مػوتولػىتا هبيػ تهػفتنهػ تت
) وخروج السفياني براية ثمراء... ثـ يعػود  ميهفتقهنطتبق  تصمنفتوه تفيػو ت

تت.(ٔ)إلك مكة في ويش أميرل مف غطفاف...(
 فتا ضتيلقاهئطتيألور تافتوينن تبفمه  تيلػذنفتليػـتدبرتفػ تتربػ تتفم 

ت.ت ٕ ةتيلونبشتنبتا هرب تنهنه ىهتفنيهيل ميهن ت بي تافتنهتي تقيهد
يوطتيلاقهرن تهنفتيل ميهن تببنفتافتبلبت دنهتا و  تيل هر  تولىتصدرتيل  ـت

هت  قػػػ تنوػػػدتوفتىػػػذهتيلقاهئػػػطتبهنػػػاتليػػػتلنهػػػبت ػػػميهفتهػػػفتتػػػركتبمؿتنهػػػ ت ػػػميهف
اػػػهألاب نفتباػػػآؿتنهػػػ ت ػػػميهفت  ػػػىتبوػػػوتيلوصػػػبصتب ػػػهرباتولػػػىتوػػػهنهيـتفػػػ ت
ترببيـتمدتيلا  انفلتفاهلن ا تلقهن  تب كتبباهتذبرنهتمنمهت  ق يػهتههنػ تنايػ ت
ب زب جتا هبي تافتاي بفتنـتنز دتهػفتا هبيػ لتناػهتاهلن ػا تلقهن ػ تغطمػهفتفيػ ت

 صػػػرتصػػػدرتيل ػػػ ـلتتنػػػثتتاػػػفتيلقاهئػػػطتيلا ػػػيبرةتفػػػ تب  ىػػػهتلألاػػػب نفتانػػػذ
ت ػػهرؾتنفريدىػػهتولػػىتوهنػػكتنهػػبت ػػميهفتهػػفتتػػركتبقػػر شتمػػدتيلا ػػ انفت فػػ تنػػـب

ت.تيألتزيكت تا رب تيلوندؽت 
تنػػثتبردتوفتواه ػػ تاػػفتيلنيػػبدتقػػدابيتابػػ تل  مػػهؽتاػػ تقػػر شتبا ػػضتيلقاهئػػطت

 ت تمػـتبهنػاتيػهطمػهفتوػه تفن  ىتتركتيلر بؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست   ياه تبانيهتقهن ػ تغ
غزبةتيلوندؽتبى تيألتزيكت...تفوروبيتولػىتغطمػهفتبد ػبىـتولػىتتػركتر ػبؿت
هللات ست   ياه تبنوهربىـتهإ اهعتقر شتفهو ا بيتا يـلتبورواتقر شتبقهئػدىهت

ت.ت ٖ نهبت ميهفتبورواتغطمهفتبقهئدىهت ننن تهفتتصفت... 
                                                 

تتٕٕٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تيلو صتصتٙٛٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ تٗٓٙلتنـب
تٜٓن  ـتيلبر تصت-تٖ
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اتواػػرةتبقيػػهدةتنهػػبت ػػميهفتنػػبـتيلونػػدؽتفػػن تبتىنػػهتبنػػفتوفتغطمػػهفتبهنػػات تػػ
بمػػهن تن هػػرتقهن ػػ ت ػػهرباتفػػ ت  ػػؾتيلبيق ػػ تولػػىتوهنػػكت  ػػنرةتهنػػ ت ػػ يـتبفػػزيرةت

ت.ت ٔ فم ظت فتنيبدتقر شتاهلدرو تيألبلى
ي نػػػدتنم ػػػوتفيػػػذهتيلقاهئػػػطتيل ػػػ ت ػػػهنداتنهػػػبت ػػػميهفت ػػػدبتت فنػػػر تىنػػػهتوفتيل ػػػهر 

تربػوتمػدتيلايػد ت   يػوتتيلر بؿتيألبؿت  نهصرتيل ميهن تف تمورتيلزاهفتفػ 
يل ػػػ ـ تبد ب ػػػوتبننصػػػهرهتلتبىػػػذيتااػػػهتنػػػدؿت  ػػػىتتقيقػػػ توفتيل ػػػميهن تىػػػبتنهػػػبت

يلاػػهـتيلايػػد ت ػػميهفتفػػ ت صػػرتيلظيػػبرتبيلػػذ ت يقمػػ ت  يػػوتب  ػػىتترب ػػوت
باهتف طتودهتر بؿتهللات ست   ياه تافتقهطت نػداهتقمػىت  ػىت   يوتيل  ـ ت

تهبت ميهفتهبووتوهصتبقر شتا بطت هـت ندتف حتاب ت.ت نويي تب غطرستن
ت

   مدة ممك  لثاَ ثا
ي مقاتوايػ تيلاصػهدرتباػفتبػ تيلمػر قنفتاػ فتاػدةتا ػؾتيل ػميهن تبتباػوتيبػبفت
  ػػ  تن ػػيرت تغنػػرلت ػػديتبربدتا ػػضتيلربييػػهاتيل ػػ ت  ػػنرتولػػىتيفت  ػػؾتيلاػػدةت

 ػيرتىػذهتيل ػ تيا ػؾتنقطتنبتن مرتافتذلؾتاق نطلتبف تيلتقيق توفتف ػرةتيل  ػ  تن
فنيػػهتيل ػػميهن توناػػهتىػػ تاػػدةتتباػػوتلػػا دتيل ػػهـتيلم  يػػ لتنهىيػػؾت ػػفتيلم ػػرةتيل ػػ ت
  اقيهتبيلا ام  تاترب وتيل  بر  تل  يطرةت  نيهتبيل  تتػدد يهتا ػضتيلربييػهات

لتهنػػدتوفتنمػػستىػػذهتيلوا ػػ ت  ػػرتوا ػػ ت  ػػرت ػػيريظتباػػهت ػػي   ت تقػهظتوواػه ظته
رةتزاني تلي اتاهلقصنرةتألوطتيل ديدتلامػطتىػذيتيل اػطت يريظت هدتبنفت  اقيهتف 

                                                 

لتٜٓلتن  ـتيلبر تص٘ٗٔصتٛلتيلهديي تبيلنيهي تجٖٖٔصتٕ تج هر  تيلي قببت-ٔ
تٙٚٔصتٕ م نرتيلقا تج
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يل  بر تيلبي  تيلذ ت ي اطتيل يطرةت  ىتا دتيل ػهـتببػطتمػـتيل ػيطرةتا ػدىهت
ت  ىتيل ريؽتبيلتوهزت.ت

لق ػكتنظػهـتتوػه افإننهتلبتوئنهتولىتن تترب تنبتمبرةتف تيل هلـتقدياهظتنبتتدنمهظت
ت هجتولػػىتن مػػرتاػػفتوا ػػ ت  ػػرت ػػيريظتيلتبػػـتفػػ تدبلػػ تبيتػػدةتفإنيػػهتاهل   نػػدت ػػ 

افتنوطتيل ديدتيلاهد تبيل  بر تبيلا نب تبيلمقهف لتامػهفهظتولػىتيلبقػاتيلػذ ت
تبقاتن مرتابمنػرتاػفت  يت هووتذلؾتيل اطتيل  بر تافت وطيقتبدري  ت    ـز
ذلػػؾتيلبقػػاتىػػذيتفػػ تتهلػػ تق ػػكتنظػػهـتتبػػـتفػػ تدبلػػ تبيتػػدةتفبنػػفتاتربػػ تبهنػػرةت

ت  اطتيل يطرةت  ىتنرب  تدبؿتنبتن مر.تتبترب تيل ميهن تيل  
ةتتربػػػ تيل ػػميهن تبنىان يػػهتب ػػػ  يهت  ػػىتذلػػؾتفقػػػقتهػػطتوفت ػػػرترتب ت قػػفتوطػػبت

وطبر يػػػهتيباػػػفتفػػػ تونيػػػهتابويػػػ تمػػػدتقمػػػي تيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت
ويهمػػتىهتبئػػدتباتهبلػػ  لتتنػػثت  ػػدتاػػفتن ػػدتيلمػػ فتيل ػػ تتػػذرتيلر ػػبؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيهبي 

تبيل   يـ تيلا  انفتانيه.بيألئا ت ت  نيـتيلص ةت
وذفت هػػدتبنفت ت ػػهجتىػػذهتيلتربػػ تاػػفتهدييػػ تظيبرىػػهتولػػىتنفت ػػ ـتليػػهتيل ػػيطرةتت

قنػػه يـتهيػػهتباقهئػػدىهتيل ػػميهن تبامبػػرهت بقػػاتطب ػػطتلػػد بةتيألنصػػهرتبيلاه ػػدنفتبي 
يلاترؾتليهلتمـتا دتنفتن ـتلوتذلػؾتيقػبـتاارت ػ تيل اػطتيل  ػبر تلي ػيطرت  ػىت

نر ػػػدتنفتي ػػػيطرت  نيػػػهتباطهي ػػػ تيلتػػػهؿتفيػػػذهتيلاريتػػػطتتيلانػػػهطقتيلا ننػػػ تيل ػػػ 
ت ت هجتولىتبقاتطب طتن هيهظتل قيهـتهيه.ت

 نق ػػـتولػػىتم مػ تي وهىػػهات نصػػكتفػػ ت تدنػػدتننيػػهتت ػػدنهتولػػىتيلربييػػهاتنوػدبلػبت
تيلم رةتيلزاني تلا ؾتيل ميهن .

 تيقػػػررتوفتاػػػدةتتباػػػوتىػػػ ت  ػػػ  تن ػػػيرتفقػػػقلتتنػػػثتبردت ػػػفتاالتوػػػال األوؿ 
) وكفك بالسػفياني نممػة لكػـ مػف أػدوكـ لاهقرت   يوتيل  ـ تننوتقػهؿ تيلاهـتي
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نما فتنت  ثم  امػرأة تسػعة أشػهر وال يووزتػا إف  وتو مف العبلمات لكـ ... وال
تتت.(ٔ)شاء هللا تعالك (

)إذا اسػتولك السػفياني بوه تنيمهظت فتيلاهـتيلصهدؽت   يوتيل  ـ تننوتقػهؿ ت
 . (ٕ)ة اشهر (أمك الكور الخمس فعدوا ل  تسع

ببػػذلؾتبردت ػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفتا ػػ ـت ػػفتيلاػػهـتنهػػ تو مػػرتيلاػػهقرت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوت
)اتمػػوا هللا واسػػتعينوا أمػػك مػػا أنػػتـ أميػػ  بػػالورع واالوتهػػاد فػػي طاأػػة قػػهؿ ت

نما فتنت  ثم  امرأة تسعة أشهر وال يووزتا إنشاء هللا...(  . (ٖ)هللا... وال
 رةتى تف رةتا  وتب يطر وت  ىتا دتيل هـتفن محتافتىذهتيلربييهاتوفتىذهتيلم

بتبايهتفققتا  منهةتانيهتادةتيل اطتيل  بر تيلػذ تي ػ غرقوتذلػؾتيألاػرتهػدلنطت
و هرةتيلربييهاتصريت ته مبتيا ػؾتيل ػميهن تنبتوذيتي ػ بلىت  ػىتيل ػبرتيلوا ػ ت
ف دبيتلوت    تن يرتبىبذيلتبذلػؾتاػفتتنػثتوفتاػدةتي ػ ي  هت  ػىتاػ دتيل ػهـت

تادةتيل يطرةتبيلتبـتيلتقيق ت   تمورت.ت   تبت
ناػػهتي  وػػههتيلمػػهن تاػػفتيلربييػػهاتوػػػه تليتػػددتاػػدةتا ػػؾتيل ػػميهن ته  ػػ  تن ػػػيرت
اهلمػػهف تولػػىت تدنػػدتف ػػرةتيل اػػطتيل  ػػبر تيل ػػ ت  ػػاقيهتبيل ػػ تيبػػبفتاواب يػػهت

تا هظتوا  ت  رت يريظ.
السػفياني ) ف فت ي ىتهػفتن ػنفت ػفتيلاػهـتيلصػهدؽت   يػوتيل ػ ـ تننػوتقػهؿ ت

مف المثتـو وخروو  في روب ومف أوؿ خروو  إلك آخرل خمسة أشر شهرَا 

                                                 

تتٔٗٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تتٕٕ٘صتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
تٖٓٓغنا تيلن اهن تصت-تٖ
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سػػتة أشػػهر يماتػػ  فيهػػا فػػإذا ممػػؾ الكػػور الخمػػس ممػػؾ تسػػعة أشػػهر ولػػـ يػػزد 
 . (ٔ)أميها يومَا واثدَا (

) مػف أوؿ خرووػ  إلػك آخػرل بوه تنيمهظت فتيلاهـتيلصهدؽت   يػوتيل ػ ـ ت ت
ـ يممؾ تسعة أشهر ال يزيد يومَا، إذا كاف ذلؾ خمسة أشر شهرَا يمات  فيها ث

ت.  (ٕ)فإلينا ...(
بنونريظتن هنفتلنهتافتو ؿتاهت قدـتوفتادةتا ؾتيل ػميهن ت  ػىتاػ دتيل ػهـت  ػبفت
    تن يرت  اقيهتف رةتيأل اهؿتيل  بر  تيل  تيقبـتهيهتل  يطرةت  ػىتيلانطقػ ت

ف ػرةتلظيػبرتيلتربػ تببػطتتبيل  ت  بفتاد يهت   تن ػيرلتبيل ػ ت تهػدتنفت  ػاقيه
لتهنػدتينػوتاػفتيلاابػفتوػديظتنفتل اطتيل  بر تبي  ديدىهتاصبرةت ها تقهطتيلقيهـتاه

  ػػبفتىػػذهتيلم ػػرةتيلزانيػػ توهمػػ  تلقػػهنبفتيلهػػدي تاػػفتتنػػثتونيػػهت ز ػػدتنبت ػػنقصت
تات كتيلظربؼتيل  ت بي هيهت.

 

ت)أمي  السبلـ(السفياني وأداءل ألت  البيت 
بليػػػه تيل ػػػيطهفتبتزبػػػوتيلػػػذنفتي ػػػهدبفتيلاػػػهـتيلايػػػد تنتـوفتيل ػػػميهن تبتزبػػػوتىػػػ

   يوتيل  ـ تبتزبػوتبىػـتنبليػه تيلػرتافت ػزتبوػطلتبىػذيفتىاػهتطرفػهتيلا هدلػ ت
يلاػػهقننفتاػػهتديـتوه ػػيستقهئاػػهظتبنهصػػاهظتنم ػػوتدي يػػهظتل مػػ ؿتبيللتػػهدتبيل مػػرتاػػههللت

ت  هلى.

                                                 

تٜٜٕغنا تيلن اهن تصت-تٔ
تيلو صتصتٜٜٕلتغنا تيلن اهن تصتٕٛٗتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ تٚٔٙلتنـب
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   يػػوتيل ػػ ـ تتبااػػهت تيقهػػطتيل ػػؾتنفتيقػػفتيل ػػميهن تفػػ تبوػػوتيلاػػهـتيلايػػد 
بصهتكتد ب وتيل ندتيلياهن تبيبّفتليـتيل ػدي تيلػذ تىػبتيا ػديدتل  ػدي تيألاػب ت
يلقػػديـتيلػػذ تبػػهفتنوػػديدتيل ػػميهن تيبنبنػػوتل ر ػػبؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ست  ػػ ياه لتبااػػهتنػػرب ت
فػػ تذلػػؾتاػػهتوػػه ت ػػفتيلتبػػـتهػػفت ػػهلـت اػػفتتدمػػوت ػػفتيلاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوت

ا وآؿ أبي سفياف بيتيف تعادينا في هللا قمنا صػدؽ هللا وقػالوا كػذب إن)يل  ـ  ت
هللا، قاتػػ  أبػػو سػػفياف رسػػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما( وقاتػػ  معاويػػة أمػػي بػػف أبػػي 
طالب )أمي  السبلـ( وقات  يزيد بف معاوية الثسيف بػف أمػي )أميػ  السػبلـ( 

تت.(ٔ)(والسفياني يمات  المائـ )أمي  السبلـ( 
بيلصريعتهنفتىذنفتيلهن نفتيامطتيلصريعتهنفتيلونرتبيل رتبيلذ تيا دتولىتزاػهفت
قيهـتيلقهئـت   يوتيل  ـ تيلذ ت بؼتنو ثتيلظ ـتبيلظهلانفتافتنصبليـتبي   ت

ت.تهنيـتافتيلقبي دتا بفتهللات  هلى  ىتهني
ت  ػ ياه تب  لنػكتيلنػهست  يػوتبل طتفػ تابيقػفتنهػبت ػميهفتيلا هديػ تل ر ػبؿت س

بواػػ تيلواػػبعتلتربػػوتبيلقمػػه ت  ػػىتد ب ػػوتونػػرت ػػهىدت  ػػىتذلػػؾتيل ػػدي تنيػػهـت
و فػػ تنانػػرتيلاػػهاننفت   يػػوتيل ػػ ـ تبيلا امػػطتاابيقػػفتا هبيػػ تهػػفتنهػػ ت ػػميهفت
يلػػذ توػػيشتيلونػػبشتبقػػهدتتػػركتمػػربستمػػدت  ػػ ت   يػػوتيل ػػ ـ تفػػ تتػػركت

فت   يػوتيل ػ ـ تف  ػيرتاػفتنػهرت  ػىتصمنفلتناهتابقفتنز دتافتيلاهـتيلت ن
ب  ػػد تيألاػػرتاػػفتيل ػػدي تألىػػطتيلهنػػاتولػػىتن اػػه يـتب ػػي  يـتتنػػثتبػػهفتتل  ػػـ

تيألاب بفتي بابنيـت ب تيل ذيكتبيل  ر دتبيلتراهفتبيلق طت.ت

                                                 

تيلو صتصٖٙٗلتا هن تيألواهرتصٜٓٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ تٙٓٙلتتنـب
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ىػذهتيلتقػهئقتيل هر ويػػ تيلبيمػت تل  يػهفت ػػ   ررتاػرةتنوػر تفػػ ت صػرنهت صػػرت
يل  ـ تب تدنديظتقهنطتقيهـتيلقػهئـتباػهتا ػدتيلظيبرتيل ر فتلإلاهـتيلايد ت   يوت

قيهاوتيل ر فتبيلا  يدؼتيألبؿتفنيهتواهـتيلزاهفت   يوتيل  ـ تبااهتونوتغهئكت
فػػإفتصػػهتكتد ب ػػوتيل ػػندتيلياػػهن ت ػػيببفتىػػبتيلا ػػ يدؼتاػػفتقهػػطتيل ػػميهن ت ت
نهػػػبت ػػػميهفتيل صػػػرت تباهل ػػػهل ت ػػػ تاطتن اػػػهعتيلايػػػد تبننصػػػهرهتوػػػز يظتاػػػفتىػػػذيت

اهت تّاطتن  فيـتافت دي تهنبتناي لتفهل دي تىبتىبتبل ػفتيأل ػوهصتيل دي تب
 غنػػربيته غنػػرتيلزاػػهفتبيلابػػهفلتفػػإذيتبػػهفتنهػػبت ػػميهفتتػػهركتنىػػطتيلهنػػاتاهل ػػنفت
بيلراحتبيلقبستفقدتنصاتاتيأل  ت تيلنبـتيلهنهدؽتبيلا مورياتبيلامووهاتبىػبت

)  تبىػػػبتقػػػبليـت تناػػػرتذبر ػػػوتيلربييػػػهاتيلػػػبيردةت ػػػفتنىػػػطتيلهنػػػات   ػػػنيـتيل ػػػ ـ
ب تيابػفتت(1)يخرج السفياني وكيدل ثبلثة قصبات ال يمرع بهػف أثػدَا إال مػات (

بػفتق ػطتون ػهفتااوػردتقر ػوتاقصػا لتاتاطتىػذهتيلربييػ ت  ػىتظهىرىػهتألنػوت تي
يلػذ ت تدمػوتيلقصػاهاتيلم مػ تيل ػ ت   ػبفتتي نموػهرهطتوفتيلاقصبدتاػهلقرعتىػبت

فتفػػ ت مونػػرتيلنػػهستفهلقصػػاهاتيلم مػػ تبتن تػػهر انيػػهتيلقنههػػطتيل ػػ تي ػػ ودايهتيل
بيل ػػ ت تيقػػرعتهيػػهتنتػػدتىػػ ت اػػهرةت ػػفتاػػهدةتيل مونػػرتبويػػهزتيل مونػػرتبيلصػػه قت

تو تاهاتن نو تينموهرىه.  
بابيقػػفتيل ػػميهن ت  ػػؾتيابػػفتيل  ػػرؼت  نيػػهت ػػفتطر ػػقتيل  ػػرؼت  ػػىت تربه ػػوت

تا دت يطر وت  ىتيلتبـتف تا دتيل هـتب تدنديظتف تدا ق.ت
ىنػػػػػهؾتطبيئػػػػػفتناقػػػػػبفتاقياػػػػػنفت  ػػػػػىتيلتػػػػػقتب تننصػػػػػربفتيل ػػػػػميهن تنبتتنفت و

ندو بفتفياهتدوطتفيوتنىطتيل هـتافتتركتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبىه  ت
فتىػذيتيلصػنفتنت اهظتاافتي ػرؼت ػنيـتيلػب  تألىػطتيلهنػات   ػنيـتيل ػ ـ تو ت

                                                 

تٕٚ قدتيلدررتصت-تٔ



 

 

 

 243القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

 ػىتي ػ دريويـتباػفتافتيلنهست تننوبفتافتيل ميهن تب يموتوذتي اطتيألونرت 
مػػػـتيلقمػػػه ت  ػػػػنيـتهػػػطتبرداتربييػػػػ ت هبػػػدتوفتيلا ػػػػ يدفنفتىػػػـتنب دتر ػػػػبؿتهللات
 ست  ػػ ياه تيلػػذنفتن بيوػػدبفتفػػ تاػػ دتيل ػػهـلتفقػػدتبردت ػػفتيلاػػهـتيلاػػهقرت   يػػوت

)... وبعػػد دخولػػ  دمشػػق يل ػػ ـ تفػػ تا ػػرضتتدنمػػوت ػػفتيل ػػميهن تبترب ػػو ت
د رسوؿ هللا إلك قسػطنطينية فيطمػبهـ ويػردتـ ممػؾ الػرـو إليػ  يهرب منها أوال

فييرب أأناقهـ أمك الدرج الشرقي في وامع دمشق فبل ينكر أمي  ذلؾ أثد 
)(ٔ) . 

ن هنفتافتىذهتيلربيي توفتىه  تيليهربنفتىـتافتنب دتر بؿتهللات ص ىتهللات  يوت
لوػػػبئيـتولػػػىتا ػػػؾتبملػػػوتب ػػػ ـت  ػػػ ياه تن تاػػػفتيل ػػػهدةتيلا بيوػػػدبفتفػػػ تدا ػػػقتبت

روػػه يـتاػػفتقهػػطتيلػػربـتنراػػزتولػػىتبوػػبدت  قػػ تتاياػػ تهػػنفتيل ػػميهن ت يلػػربـتبي 
تنبتبوبدتاصهلحتا  رب تهننيـ.ت تبيلرـب

مـتوفتوربجت  ؾتيلواه  تاػفتنب دتر ػبؿتهللات ست  ػ ياه ت ت و ػبيتاػفتناػر فت
تبىػذيتاػهت تناهتنفت  بفتن ديدىـتبهنرةتولىتتدتيليورةتيلواه  ي تولىتا دتيلػرـب

تاػفتلوػب تا ػضتيلنػهستولػىتيلػػدبؿت  رمػههتا ػضتيلػدبؿتبىػبتناػرتن ػهىدهتيلنػػـب
تيألبربي تف قه يـت  ؾتيلدبؿت هرةتب رفميـت هرةتنور تت كتيلظرؼتيلاتيط .

ت تب نػػػػدتا رفػػػػ تيل ػػػػميهن تهػػػػذلؾتيقػػػػـب بط ػػػػهيـتيل وػػػػب تيل يه ػػػػ تاػػػػفتا ػػػػؾتيلػػػػرـب
فت ا وتننا تافتتقدهت  ىتنىطتيلهنات   نيـتتاهلاطهلا تهيـتبي  وهكتط اول بي 

ا تدا ػقتيل  ـ تبىذيتاهتن ا وتافتطر ق تق  وتويهىـتبمربوتن نػهقيـت نػدتوػه

                                                 

تيلو صتصتٓٙٔصتٕيلتهب تل م هب تجت-تٔ تتٕٓٙلتنـب
ت
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   يػوتيل ػ ـ تتلتف يستغهئاهظت نهتنصكترنستيلت ػنفيلذ تهن ت  ىتىذيتيل دي 
ت.تىذيتيلا ودتب يهلوتبن ه هت اهيهت  ىتيلراحتف 

ذيتيل ػػػدي تاػػفتذلػػػؾتيل ػػػدي تبيلتقػػػدتألىػػػطتيلهنػػػاتفيػػذيتيلمػػػرعتاػػػفتذيؾتيألصػػػطتبىػػػ
ت   نيـتيل  ـ ت

بقدتتذرتنىطتيلهناتافتيل هـتبيلاقه تفنيػهت نػدتظيػبرتيلمػ فتبيلق ػطلتفمػ تربييػ ت
) إذا سػػمعتـ بػػاختبلؼ أتػػ  الشػػاـ    يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ تت ػػفتيلاػػهـتيلاػػهقر

 . (ٔ)( فيما بينهـ فالهرب الهرب مف الشاـ فإف المت  فيها والفتنة
بلبت دنهتولىتربيي تق طتنب دتيلر بؿت ست   ياه ت ندتوها تدا ػقتلبوػدنهتوفت
يلبيق تبري تاهتقهـتاوتيل ميهن تىبتديفػ تدننػ تبلػيست يه ػ تهػدلنطتوفتيل ػميهن ت
قػهـتاقػ  يـتناػهـتيلنػهستاػ تاػهتاػوتاػفتورىػهكتاػفت تدمػوتنم ػوتفػ تيلوػربجت  ػىت

تونوتاهلابهفتق  يـتبل فتليستهيذيتيلويرتبيل  ف.ت  طهنوتبيلتهؿت
بافتيلودنرتاهلذبرتوفتترب تيل ميهن ت بؼت ت ورجت فتنطػهؽت يه ػ تي وػهذت
يلػػدنفت ػػ هريظتليػػهتبدلنػػطتذلػػؾتىػػبتي ػػ  هن تيل ػػميهن تاهل  اػػه تبروػػهؿتيلػػدنفتباػػفت

) يمتػػػ  العممػػػاء وأتػػػ  الفيػػػ  وهلمػػػوتاػػػنيـتق  ػػػوتفقػػػدتبردت ػػػفتنيػػػجتيل ػػػميهن  ت
 . (ٕ)ويفنيهـ ويستعيف بهـ فمف أبك أمي  قتم  (

) شػديد الصػفرة مػف  تييهاتااظيرتيلا  هدتفوه تفػ تبصػموبنظير وتا ضتيلربت
بىػػذيتدلنػػػطت  ػػىت  ػػ رهتاهلػػػدنفتلوػػديعتننصػػػهرهتباه ديػػوتباػػػفتت.(ٖ)أثػػر العبػػػادة (

تتبلو.ت
                                                 

تيلو صتصتٜٓٔلتا هرةتيل  ـتتصتٕٔٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ تٜٚ٘لتنـب
تتٙٚيلم فتألهفتتاهدتصت-تٕ
تت٘ٚيلم فتألهفتتاهدتصت-تٖ



 

 

 

 245القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

بيمػحتتناهتيلربيي تيل  تن هراتولىتق طتيل  اه تبي   هن وتاآور فتانيـتفهلا نى
انيهلتبىػبتوفتاػفتيقػ  يـتاػفتيل  اػه تىػـتااػفتنوػهلمبهتفػ تيلػرن تنبت  ػىتغنػرت
اذىاوتبقدتيببنبيت  ىتاذىكتنىطتيلهنات   نيـتيل  ـ تافتيلاقيانفتفػ تاػ دت

تيل هـتبوهص تدا ق.
ب ندت صمي تيألبمهعتيلديو ي تف تا دتيل هـتب يطر وت  ىتاقهلندتيلتبػـتفنيػهت

ولػػىته ػػديفتنوػػر تفػػ تاقػػدا يهتيل ػػريؽتلغػػرضتيل ػػيطرةتاقامػػ تاػػفتتدنػػدتن بوػػوت
  يوتألنوت  ىت  ـتوفتيل ريؽتىبت هصا تيلاهـتيلايد ت   يػوتيل ػ ـ تباقػرت

تباربزتد ب وتيلااهرب .
لتبيمػػ تيل ػيطرةت  يػوت  ػػىتيل ػميهن تغهيػػ تىػـتوتيبػبفتبفياػهتنوػصتيل ػػريؽتفإنػ

   يػوتيل ػػ ـ تتيلاػػهـرنستنبلبيه ػوتألفتيل ػريؽتباػػهتن ػ منهتيبػػبفت هصػا تدبلػ ت
باربػػزتترب ػػوتمػػـتوفتغهلهيػػ تنىػػطتيل ػػريؽتىػػـتاػػفتيلاػػبيلنفتألىػػطتيلهنػػات   ػػنيـت
يل  ـ تيلذنفتناغميـتلاغموتألىطتيلهنػات   يػوتيل ػ ـ تلػذيتفإنػوتنوػدتا نم ػهظت
لظيهرتىذيتيلتقدت نػدتيت  لػوتيل ػريؽتفي ػبايـتقػ  ظتبصػ اهظتب ػهيهظتبيبػبفتىػذيت

) فيظهػػر طلتف ػػفتيلاػهـتيلاػهقرت   يػوتيل ػػ ـ تننػوتقػهؿ تيألاػرتىػبت ػغ وتيل ػهغ
السفياني ومف مع  ثتك ال يكػوف لػ  تمػة إال آؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( وشػيعتهـ 

تت.(ٔ)(
بيلا مػاتل نظػرتوفتيلربييػػهاتيل ػر م ت  تػدثتنيمػػهظت ػفت ػوصتموػػرتي ػاىتهػػػ ت

فتدوبت  ريؽتي هقتدوبؿتيل ميهن تلوتيلصهتكتيل ميهن ت تنبتيل ميهن تيلمهن تبي 
لتبصػػػهتكتيل ػػػميهن تىػػػذيت ػػػبؼتنن يػػػ تاػػػوتيلاطػػػهؼتولػػػىتيلاػػػباتفػػػ تيلرئي ػػػ 

                                                 

تٖٕٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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انطق تاهتهػنفتيل ػريؽتبيل ػهـلتفقػدتبردت ػفت اػرتهػفتناػهفتيل  هػ ت ػفتنهػ ت هػدت
) كػأني بالسػفياني أو بصػاثب السػػفياني هللاتيلصػهدؽت   يػوتيل ػ ـ تننػوتقػهؿ ت

 . (ٔ)فة ...(قد طرح رثم  في رثبتكـ بالكو 
بصهتكتيل ميهن تيببفتاتبرتن هطوتنيمػهظتاػ دتيل ػهـتبيل ػريؽتب تي ػ ا دتنفت
يببفت  ىتط ي  تويشتيل ميهن تيلرئي  تبيلقهئدتيأل  ىتلقبي وتنبتا اهرةتنوػر ت

تىبتيلا هبؿت فتترب تيل ميهن تبظيبرىهتبوا تيل دةتبيل ددتبيل نظيـ.
تكوف الغمبة لمياأة وأميهـ رو  مف ) تفترؽ الناس والعرب... ففم تربيي  ت

ولد أبو سفياف... ثـ يستمب  السفياني فيمات  بني تاشـ وكػ  مػف نازأػ  مػف 
الرايات الثبلثة وغيرتا فيظهر أميهـ وميعَا، ثـ يسير إلك الكوفػة ويخػرج بنػي 
تاشـ إلك العراؽ ثـ يروع مف الكوفة فيموت في أدنك الشاـ ويسػتخم  روػبَل 

سفياف فتكوف الغمبة ل  ويظهر أمػك النػاس وتػو السػفياني آخر مف ولد أبي 
تت.(ٕ)(

ي ػػ مهدتاػػفتىػػذهتيلربييػػ توفتصػػهتكتيل ػػميهن ت ػػميهن تيلن ػػكتنيمػػهظتن تنروػػػ ت
صػػهتكتيل ػػميهن ت تي هػػرتتنفن ػػاوتولػػىتنهػػ ت ػػميهفتبفتػػب تيلػػنصتي ػػنرتولػػىت

هرت نوتاهل ميهن تهطتنرازتلوته مبتاغهنرتنو  فت فتيل ميهن تيلرئي  تيلذ ت 
ت نوتف تيلربيي تاهل ميهن .

بىنهؾتربيي تنور تنبردىهتيهفتتاهدت  نرتولىتبوبدت ميهنننفتيمنػنفتوػه تفنيػه ت
) إذا غمبت قياأة وظهرت أمك المغرب فػأتك صػاثبهـ بنػي العبػاس فيػدخ  
ابف أختهـ الكوفة مع مف مع  فيخركها ثـ تصيب  بها قرثة ويخرج منها يريػد 

                                                 

تٕ٘ٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تتٖٚٔيلم فتألهفتتاهدتصت-تٕ
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والشاـ ثـ يولوف أميهـ روبَل مف أت  بيت  فهو الذي الشاـ فيهمؾ بيف العراؽ 
 . (ٔ)يفع  بالناس األفاأي  ويظهر أمرل وتو السفياني...(

بيلظػػػػهىرتاػػػػفتيلربييػػػػ تونػػػػوتنبوػػػػدتصػػػػ  تقرياػػػػ تهػػػػنفتيل ػػػػميهن تيألبؿتنبتصػػػػهتكت
نيػػهتاػػفتنهتيػػ تيألـتهػػدلنطتن  ػػوتهػػػ تيهػػفتنوػػ يـ تبىػػذيتاػػهت ت يل ػػميهن تبقمػػه  تبي 

هن تيلرئي  تيلػذ ت ػهقتيلقػبؿتاػ فتلػوتصػ  تقرياػ تاقهن ػ تب ػكتننطهقت  ىتيل مي
نيـتنوبيلوتااهتي ن تبوبدت ميهنننف ت.بي 

مػػـتوفتيل ػػميهن ت تياػػػباتو تا ػػدتقيػػػهـتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػػوتيل ػػ ـ تب  ػػػبفتت
نيهن وتبق  وت  ىتندهتهنناهتيلربييػ تيل ػهاق ت  تػدثت ػفتاػباتروػطتاػفتمؿتنهػ ت

 ت تاهتهنفتيل بف تبيل هـتلقرت ت صناوتاـتي ن توفت ميهفتنبت تصهتكتيل ميهن
يلاقصبدتاوتىبت وصتمورتغنرتيل ميهن تيلرئي  تيلذ تيببفتن مرتقبةتب نمهظت
نػػػوتيم ػػػطتهيػػػـتيألفه نػػػطت ت بدابيػػػ تاػػػفتيألبؿتألنػػػوتىػػػبتاػػػفتب ػػػدتيلنػػػهستاػػػوتبي 
 ػوصتموػػرتيلػػذ تي ػػنرت  ػىتنمػػستانيوػػوتيلػػداب تيل ننػفتبل ػػفتا ػػبطتنوػػفت

ت.تيلتهؿتاهلن ا تل  ميهن تااهت  يوبط ةت
) في زماف السفياني الثاني تكوف الهدة ثتك يظف ببذلؾتبردت فتيرط ةتقهؿ ت

تت.(ٕ)ك  قـو إن  قد خرب ما يميهـ..(
ت

                                                 

تتٙٚٔيلم فتألهفتتاهدتصت-تٔ
تتٗٗٔيلم فتألهفتتاهدتصت-تٕ
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ااهتيقفتدلػي ظتموػرت  ػ تبوػبدت ػميهنننفلتبوػه تفػ تربييػ ت ػفتيلاػهـتيلصػهدؽت
هللا ق  ولـ يػرَّ  ) السفياني أثمر أشمر أزرؽ لـ يعبد   يوتيل  ـ تننوتقهؿ ت

تت.(ٔ)مكة وال المدينة ق  يموؿ يارب ثأري والنار يارب ثأري والنار (
بل ػػطتيل ػػميهن تيلمػػهن تننػػهد تهمػػ رتصػػهتاوت تصػػهتكتيل ػػميهن ت تيلػػذ تياػػبات
باػػهتن ػػ منهتااػػهتنو  ػػوتاغ همػػهظتلق  ػػوتفيطهلػػكتهمػػ رهلتبىػػذيتناػػرت ػػرؼت ػػفتوػػدهت

ا ػػػربنفتبوػػػيشتيلونػػػبشتلق ػػػهؿتنهػػػ ت ػػػميهفتيلػػػذ تنػػػهد تهمػػػ رتق  ػػػىتهػػػدرتاػػػفتيل
يلا  انفتفبهناتبيق ػ تنتػدتيل ػ توهمػيهتنهػبت ػميهفتمػ ريظتلاػهتتػطتهيػـتنػبـتهػدرت
بنقهػػػػػطت نػػػػػدتنيهيػػػػػ تيلا ربػػػػػ تريف ػػػػػهظتصػػػػػب وتاا ػػػػػا تاػػػػػفتيلر ػػػػػبؿت ست  ػػػػػ ياه ت

ف الثرب سواؿ (تبنصتهاوتانهديهظت  . (ٕ)) يومَا بيـو إف األياـ دوؿ وال
نفتيببفتف ترف تيل ميهن ت  هرتيلم رتبانهدي وتاػوتاػفتاػهكتيلاقهه ػ تتب تي  ا د

ل  ػػ هرتيلػػذ تننػػهد تاػػوتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبنصػػتهاوتل اطهلاػػ تهمػػ رت
تيلاهـتيلت نفت   يوتيل  ـ تبىبت  هرت تيهلمهرياتيلت نفت .

بييػهاتوفتناهتاهتن   قتاهت  ؿتويشتيل ميهن تل  ريؽتفهلذ تنهدبتافت ػيهؽتيلرت
ىػػذيتيلوػػيشت نػػدتدوبلػػوتولػػىتيل ػػريؽتن بوػػوتولػػىتيلػػزبري ت تاغػػديد تاغيػػ تيل ػػيطرةت
  نيػػهتباػػفتىنػػهؾتن وػػوتولػػىتيل بفػػ تباػػفتمػػـتولػػىتغنرىػػهتاػػفتيلانػػهطقتيألوػػر لت
بىذيتيألارتطهي ػ تألفتاغػديدتىػ ت هصػا تيل ػريؽتل بيوػدتاربػزتيلتبػـتبيلقيػهدةت

يل ريؽلتبف ت يطرةتويشتيل ػميهن تتفنيهتفإفتيل يطرةت  نيهتي ن تيل يطرةت  ى
  نيهتيقبضتيلتبـتيلا امطتاتببا تهن تيل اػهسلتبيلقمػه ت  ػىتىػذهتيلتبباػ ت

ت.ريؽتر ايهظتل  ميهن تا دتيت  لوي ن تومبعتيل 
                                                 

تتٖٙٓلتغنا تيلن اهن تصٖٕ٘صتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٕٔصتٕٓاتهرتيألنبيرتجت-ٕ
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) فبينمػا تػـ كػذلؾ فػي فم تربيي ت فتتذيمػ ت ػفتيلنهػ ت ست  ػ ياه تننػوتقػهؿ ت
مػف تثتك يأتي دمشق فبل يأتي أمي  شهر ثتك يبايعػ ستيف وثبلثمائة راكب 

كمب ثبلثوف ألفَا فيبعػث ويشػَا إلػك العػراؽ فيمتػ  بػالزوراء مائػة ألػ  وينثػدر 
 . (ٔ)إلك الكوفة فينهبونها..(

بيلظهىرتوفت ر  تيت  ؿتويشتيل ميهن تلاغديدتب يبل ت بويوتولنيهت  بدتولػىت
فياػػػهتهنػػػنيـتااػػػهتنو  يػػػهتتؼيألوػػػ  مػػػ فتتبباػػػ تهنػػػ تيل اػػػهستمنػػػذيؾتن نوػػػ ت

 هوزةت فتابيوي تويشتيل ػميهن تباػهتيصػهتكتذلػؾتاػفتفبمػىتبينمػ اتفػ ت
يلبمػػ تيألانػػ تااػػهتن ػػيحتل  ػػميهن ت ػػر  تي نقمػػهضت  ػػىتيل ػػريؽتبيت  لػػولت

   يوتيل  ـ ت نداهت  لوتي قبكتهفتيل ريج تتبىذيتاهتصرحتاوتيلاهـتيلصهدؽ
ولد العباس ووتػي سػمطانهـ وطمػع فػيهـ ) متك فرج شيعتكـ قاؿ  إذا اختم  

 . (ٕ)مف لـ يكف يطمع...(
مػػـت تنن ػػىتوفتوػػيشتيل ػػميهن تيبػػبفتدوبلػػوتاػػفتيألريمػػ تيل ػػبر  تيلاتهذيػػ ت
ألرضتيل ػػػريؽتفػػػ تيلانطقػػػ تيلغربيػػػ تيل ػػػ ت تي ػػػ ا دت  ػػػهبفتقهد يػػػهتاػػػ توػػػيشت

بؼت ػواػي يـتن يـتلايا تيلبصبؿتولىتاغديدلتبىذيت تي نػ توفتييل ميهن تب  
يقمبفتا تيل ميهن تهطتق ـتانيـتناهتيلق ـتيدورتفيببنبفتبيق نفت تػاتمػغقت
ىػه  تبلػػيستلػػدنيـتتػػبؿتب تقػػبةتب تي ػػ طي بفتلوػػيشتيل ػػميهن ترد ػػهظتب تألاػػرهت

تدف هظ.ت

                                                 

تٜٓٓٔصت٘يل نفتيلبيردةتف تيلم فتجت-تٔ
تتٕٛ٘صتٕلتيلصريطتيلا  قيـتجتٕٕٗصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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ب نػػدتدوػػػبؿتوػػػيشتيل ػػميهن تولػػػىتاغػػػديدتفإنػػوت ػػػبؼتنوربيػػػهتبي ػػبـتنى يػػػهتقػػػ  ظت
يلصػػػهدؽت   يػػػوتيل ػػػ ـ تا تػػػدمهظت اػػػهتتبي ػػػ هيحتيلادننػػػ تم مػػػ تنيػػػهـتف ػػػفتيلاػػػهـ

) ويعـ العػراؽ خػوؼ شػديد ال يكػوف معػ  قػرار نور تف ت  ؾتيألمنه تننوتقػهؿ ت
ويمع الموت الذريع بعد أف يدخ  ويش  إلك بغػداد فيبيثهػا ثبلثػة أيػاـ ويمتػ  
مف أتمها ستيف ألفػَا ويمتػ  سػبعيف ويخػرب دورتػا ثػـ يمػيـ بهػا ثمػاني أشػرة 

 . (ٔ)ها ويكوف اسمـ مكاف فيها الكرخ (ليمة فيمسـ أموال
بىػػػذيتدلنػػػطت  ػػػىتق ػػػبةتيل ػػػميهن تب ػػػد وتاػػػ تيلاػػػبيلنفتألىػػػطتيلهنػػػالتبىػػػبتهػػػذلؾت
ي ػػهاوتنوػػديدهتاػػفتمؿتنهػػ ت ػػميهفتف ػػيستا نػػدت ػػفتيألذىػػهفتاػػهتف   ػػوتىنػػدتزبوػػ ت

تنه ت ميهفتا تتازةتهفت هدتيلاط كتب امن يهتهوماهنوتيلطهىرتيل ر فت.
هنات   نيـتيل  ـ ت  ػىتداػهرتاغػديدتباػهت  قيػوتاػفتىػبيفتبقدتن دتنئا تنىطتيل

ا دتغمهرةتيل يشتب   تيلتهؿتبتذربيتافتاغا تيلاقػه تفنيػهتلاػهت يصػنهيهتاػفت
) تكػػوف الػػزوراء مثػػ  أػػذاب هللا وغيػػب  وتخركهػػا اػػ  تفقػػدتوػػه تفػػ تذبرىػػه ت

يػات الفتف وتتركها وماء فالوي  لها ولمف بها ك  الوي  مف الرايات الصفر ورا
المغرب ومف يومب في الوزيرة ومف الرايات التي تسػير إليهػا مػف قريػب ومػف 
بعيد وهللا لينزلف بها مف صنوؼ العذاب ما ال أيف رأت وال أذف سمعت بمثم  
وال يكوف طوفاف أتمها إال بالسي  فالويػ  لمػف اتخػذتا سػكنَا فػإف الممػيـ بهػا 

إف بغػػداد لتعمػػر فػػي بعػػض يبمػػك لشػػمائ  والخػػارج منهػػا برثمػػة هللا، فػػوهللا 
ف دورتػا وقصػورتا تػي الونػة  األوقات ثتك إف الرائي يموؿ تذل تي الػدنيا وال
ف ولدانها تػـ الولػداف وليظػنف إف هللا لػـ يمسػـ  ف بناتها تف الثور العيف وال وال

                                                 

تٕٗٔلتٚ٘لتا هرةتيل  ـتصٖٕٚلتغنا تيلطب  تصٕ٘ٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تيلو صتص ت٘ٔٙنـب
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الرزؽ إال بها وليظهرف بها مف االفتراء أمك هللا ورسول  والثكػـ بغيػر كتابػ  
تيػػاف الفوػػور وأكػػ  السػػثت وسػػفؾ ومػػف شػػهادات الػػزور وشػػرب  الخمػػور وال

الدماء مػا ال يكػوف فػي الػدنيا كمهػا إال دونػ  ثػـ يخركهػا هللا بتمػؾ الفػتف وتمػؾ 
 . (ٔ)الرايات ثتك يمر المار فيموؿ تا تنا كانت الزوراء (

بن ػػهراتيلربييػػ تولػػىتتهلػػ تيلوػػبؼتيل ػػ ت  ػػاطتيل ػػريؽت اباػػهظتباغػػديدتوصبصػػهظت
ابيمػػػ تفنيػػػهتيل ػػػرختب تغرياػػػ تفػػػ تذلػػػؾتألفتيل ػػػرخت تبيل   نػػػدت  ػػػىتوفتن ػػػ ـتيل

ن بيودتفنيهتيل منرتافتيل ي  ت  ىت بستيلرصػهف تيل ػ تي ػبنيهتغهلهيػ تيل ػي  ت
تبيل  ت  بفتىدفهظتل  ميهن تبوي و.ت

فػػذبرتنتاػػدتهػػفتزبر ػػهت ػػفتيلرمػػهت   يػػوتيل ػػ ـ تيلػػذ ت ػػ ؿتيهػػفتزبر ػػهتقػػهئ ظ ت
إن  أسمـ مويع وال بد مف فتنػة صػماء  أيف منزلؾ ببغداد قمت الكرخ قاؿ أما)

  .(ٕ)(صيمـ يسم  فيها ك  وليوة وبطانة...
) يػػدخ  مدينػػة  توفػػي روايػػة أخػػرَّ ثػػوؿ دخػػوؿ وػػيش السػػفياني إلػػك بغػػداد

الزوراء فكـ مف قتي  وقتيمة وماؿ منتهب رثـ هللا مػف آوَّ نسػاء بنػي تاشػـ 
 . (ٖ)يومئذ وتف ثرمتي...(

ن يػهؾتيلتراػهالتناػهتيل بفػ تفيبػبفتىػـتيل ػميهن تااهتندؿت  ىتيلق طتيلبت  تبي
يلبصػػػبؿتولنيػػػهتبيصػػػاحت ػػػغ وتيل ػػػهغطتىػػػبتيت  ليػػػهتفنا ػػػثتوي ػػػهظتولػػػىتيل بفػػػ ت
ب د يـت ا بفتنلمهتفيصنهبفتنىطتيل بف تق  ظتب هيهظتبفػ تربييػ توفت ػددىـتائػ ت

                                                 

تيلو صتصت-تٔ تٖٔٙنـب
ت٘٘ٔصتٔ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
تٕٔٔيلا تـتبيلم فتصت-تٖ
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بم مػػبفتنلػػفتاقه ػػطتب نػػ يجتىػػذيتيلوػػيشتيلوػػريرت يه ػػ تيألرضتيلاتربقػػ تفػػ ت
  تو تداػػرهتب ي ػػؾتيلتػػرثتبيلن ػػطتب تناقػػىتهنػػاتو تدو ػػوتاػػفتظ ايػػـتياػػرتا ػػ

) وهللا ال يزالػػوف  ػػ  تفقػػدتوػػه ت ػػفتنانػػرتيلاػػهاننفت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ ت
ثتك ال يدأوا مثرمػَا إال اسػتثمول وال أمػدَا إال أثمػول ثتػك ال يبمػك بيػت مػدر 

ؾ يبكػي لدينػ  اياف بوال وكر إال دخم  ظممهـ ويناب  سوء رأيهـ ثتك يمـو باك
 . (ٔ)وباؾ يبكي لدنيال (

ااهتي ن توفتف ن تيل ػميهن تىػ تاػفتيلمػ فتيل هاػ تيل ػ تي ػـتا ئيػهتبي ػاطتيلهػرت
بيلمػػهورتبذلػػؾتألفتيلونػػبشتيلات  ػػ ت ػػهدةتاػػهتنريفػػقتدوبليػػهتولػػىتيله ػػدتيلات ػػطت
يمطريكتيألبمػهعتبفقػديفتيألاػفتبز ز ػ تيلنظػهـتااػهتي ػو ت  ػىتيلقيػهـتاامػطت

تيأل اهؿتافتقهطتم هؼتيلنمبس.  ؾت
) يبعػػث مئػػة رب ت ػػفتنانػػرتيلاػػهاننفت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿت ػػفتيل ػػميهن ت ت

وثبلثػػوف ألفػػَا إلػػك الكوفػػة وينػػزؿ الروثػػاء والفػػاروؽ فيسػػير منهػػا سػػتوف ألفػػا 
ثتك ينزلوا الكوفة مويع قبر تود بالنخيمة فيهوموف إليهـ يـو الزينة وأميػر 

لػ  الكػػاتف السػاثر فيخػرج مػف مدينػة الػزوراء إلػػيهـ  النػاس وبػار أنيػد يمػاؿ
أميػػر فػػي خمسػػة أالؼ مػػف الكهنػػة ويمتػػ  أمػػك وسػػرتا سػػبعيف ألفػػَا يتثػػامك 

 . (ٕ)الناس مف الفرات ثبلثة أياـ مف الدماء ونتف األوساد ...(

                                                 

تيلو صتصت-تٔ تٜٔ٘نـب
تتٕٕٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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) ... ويبعػػث السػػفياني يلربييػػ تيلمهنيػػ ت ػػفتيلاػػهـتيلاػػهقرت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ ت
وفة وأدتهـ سبعوف ألفَا فيصيبوف مػف أتػ  الكوفػة قػتبَل وصػمبَا ويشَا إلك الك
تت.(ٔ)وسبيَا ...(

ب هدبتوفتويشتيل ميهن تىذيتن درجتف تيتػ  ؿتيلانػهطقتيلبيق ػ تاػهتهػنفتيل بفػ ت
باغػػديدت تيلػػزبري  تاتػػهب ظتيل ػػيطرةت  ػػىتيلطر ػػقتيلبيصػػطتهػػنفتيلاػػدنن نفتل ػػ انفت

تااهغػاتاػفتيلو ػفتاػ ت ػ ببوتىذيتيلطر قتبل تمهلت  ػىتوي ػوتاػفتن تىوػ ـب
طر ػػقتن  اػػ تفيػػوتاوػػهر تيألنيػػهرتباػػهتن ػػبفرت  ػػىتوبينهيػػهتاػػفتنريمػػ تازرب ػػ ت

تيل  ت بفرتلوي وتيلائبن ت.
بىػػػػذيتيل مػػػػهباتهػػػػنفتن ػػػػديدتيلوػػػػيشتيلا بوػػػػوتولػػػػىتيل بفػػػػ تاػػػػردهتولػػػػىتنفتيلوػػػػيشت

تفتقط هاتافتىذيتيلوػيشتبفػ نيألص  تيلار طتولنيهتىبتائ تبم مبفتنلمهظتو ت
 ا ػػيقتيلانػػهطقتيلاتػػهددةتل  بفػػ تب  اننيػػهت نمػػردت ػػفتىػػذيتيلوػػيشتفيبػػبفتتوطػػهر

 ػػددتيلوػػيشتيلا اقػػ تانيػػهت ػػا بفتنلػػفتاقه ػػطتبىػػ تنبؿتيلقط ػػهاتيلديو ػػ تولػػىت
تيل بف تلغرضتيت  ليهت.ت

ب ندتدوبؿتويشتيل ميهن تولىتيل بف تي هنيهتم م تنيهـتبيق طتافتنى يػهت ػ بفت
بثتفنيهتماهني ت  رتلن ػ تنػذنقتنى يػهتفنيػهتيألاػر فلتب تنلمهظت  ىتنقطت قدنرتبيا

تت   ياه تب ي  يـ.يببفتلوتىـتو تمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت س
) كػأني بػ  بقدتبصفتنانرتيلاهاننفت   يػوتيل ػ ـ تاػهتيم  ػوتيل ػميهن تاقبلػو ت

قػػػد نعػػػق بالشػػػاـ وفثػػػص برايتػػػ  فػػػي يػػػواثي كوفػػػاف فعطػػػ  أميهػػػا أطػػػ  
األرض بػػػالرؤوس وقػػػد فغػػػرت فاغرتػػػ  وثممػػػت فػػػي األرض  اليػػػروس وفػػػرش

                                                 

تٖٕٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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وطئت  بعيد الوولػة أظػيـ الصػولة وهللا ليشػردنكـ فػي أطػراؼ األرض ثتػك ال 
 . (ٔ)يبمك منكـ إال الممي  كالكث  في العيف (

بىػػذهت ػػن تاػػفتبػػهفتقه ػػوتاػػفتماهئػػوتبنوػػديدهتفػػ ت  ػػها يـتاػػ تنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـت
يلاػهاننفت   يػوتيل ػ ـ تولػىتىػذيتيلا نػىتفػ تتيل  ـ تب ي  يـلتبقدتن هرتنانر

) وأيـ هللا لتوولف بني أمية أركا سوء لكـ بعػدي كالنػاب اليػروس تغػ  قبلػو ت
بغيها وتخب  بيدتا وتيرب برومها وتمنع درتا وال يزالػوف بكػـ ثتػك ال يتركػوا 
فػػي مصػػركـ إال تابعػػَا لهػػـ وال يػػزاؿ ببلءتػػـ بكػػـ ثتػػك ال يكػػوف انتصػػار أثػػدكـ 

ذا تػػوارَّ أنػػ  شػػتم   مػػنهـ إال مثػػ  انتصػػار العبػػد مػػف ركػػ  إذا رآل أطاأػػ  وال
)...(ٕ)  . 
يلاقصػػػبدتاهن صػػػهرتيل هػػػدتاػػػفتربػػػوتلػػػيستيلاقصػػػبدتاػػػفتربػػػوتىػػػبتهللاتهػػػطت ػػػندهتبت

ن تاهل يػػػهلتبىػػػبتبيقػػػ تيلتػػػهؿتفػػػ تتيلهػػػطركتتنبباهل ػػػوتبػػػ فتيقػػػهؿتركتيأل ػػػرةت
نػػدتدوػػبؿتوػػيشت  ػػوت   هاػػطتيل ػػريقننفتاػػ تهنػػ تنايػػ تقػػدياهظتبىػػذيتاػػهت ػػن  ررتف

ت.يل ميهن تولىتيل ريؽ
 غنػػكتيلروػػهؿتبوبىيػػهتفػػ تنفتبقػػدتتػػثتنئاػػ تنىػػطتيلهنػػات   ػػنيـتيل ػػ ـ ت  ػػىت

ظطتىذهتيلظربؼتتمهظهظت  ىتتيػه يـتبتقنػهظتلػداهئيـتفمػ تربييػ تيلتمػرا تننػوت
) قمت ألبي أبد هللا )أمي  السػبلـ( كيػ  نصػنع إذا خػرج السػفياني قػاؿ قػهؿ ت

 . (ٖ)وتها من  ...(تغيب الرواؿ وو

                                                 

تيلو صتتٕٙٗصتٜلت رحتنيجتيلا غ تجتٜٗ٘صتٖٔاتهرتيألنبيرتجت-تٔ لتنـب
تتٜٔ٘ص
تٖصتٔلتيلغهرياتجتٗٗصتٚلت رحتنيجتيلا غ تجٖٙٙصتٖٖاتهرتتيألنبيرتجت-تٕ
تتٕٕٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٖ
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تا ػػه تيلن ػػه تفقػػدت ب تيب مػػ تيل ػػميهن تاق ػػطتيلروػػهؿتا ػػدتدوبلػػوتيل بفػػ تهػػطتيقػػـب
ال يكش  أنها ) يسبي مف الكوفة أل  بكر وه ت فت   ت   يوتيل  ـ تقبلػو ت

 . (ٔ)قناع ثتك يويعف في المثام  ويذتب بهف إلك الثوية وتي الغرية ...(
ي تيليد ت تويشتيلياهن ت تلي  نقذبىفتافتويشتولىتنفتن يحتهللات  هلىتليفتري

ت.ت ٕ يل ميهن ت
ب ذبرتيلاصهدرتيت  ؿتنوزي تنور تافتيل ريؽتفم ظت ػفتيل بفػ تباغػديدتانيػهت
بي ػػقتبيلاصػػرةتب قرقػػبؼتباههػػطتبغنرىػػهتاػػفتيلانػػهطقتااػػهتي نػػ ت ػػيطر وت  ػػىت

ت.ي توفتلـتنقطتب يهتبىيان وت  نيها ظـتيألريم تيل ريق
) يركػػب إلاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تن تػػدثتفنيػػهت ػػفتيل ػػميهن  تفمػػ تربييػػ تل

األرض تسعة أشهر يسـو الناس فيها سوء العذاب فوي  لمصر ووي  لمزوراء 
 . (ٖ)ووي  لمكوفة وواس  (

بل طتذلؾتا    تافتبوبدت ي  تبابيلنفتبمرتألىػطتيلهنػات   ػنيـتيل ػ ـ تفػ ت
ل اقهباػ تفػ تب  ػهتيلاػدنن نفت قػفتتيلادفلتباهتينوتاػفتيلاابػفتبوػبدتونػبكتذهى

ف تبووتويشتيل ػميهن تب تػهبؿتصػدتىوباػوت  نيػهتفننػزؿتهيػهت نػدتذلػؾتنقا ػوت
تب ره.

                                                 

تٖٛصتٖ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تتٖٚٔصٔيلم فتألهفتتاهدتجت-تٕ
تيلو صتصتٖٕٚلٖٗٔا هرةتيل  ـتصت-تٖ تتٙٔٙلتنـب
ت
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ناػػػهتن ػػػهلنكتبب ػػػهئطتيل ػػػميهن تيل ػػػ تي ػػػ ودايهتفػػػ تصػػػكتغمػػػاوت  ػػػىتيلنػػػهست
فبمنػػرةتتنػػثتيقػػبـتاهلق ػػطت  ػػىتي  ػػـتبيليبيػػ تفاػػفت ػػهاوتي ػػاوتيتػػدتن ػػاه تنىػػطت

) لـ يزؿ ق  وتفقدتبردت فت   ت   يوتيل  ـ تننوتقػهؿت تيلهنات   نيـتيل  ـ ت
السػػػفياني يمتػػػ  مػػػف اسػػػم    وأمػػػي والثسػػػف والثسػػػيف ووعفػػػر وموسػػػك 

أمػيهـ وفاطمة وزينب ومػريـ وخديوػة وسػكينة ورقيػة ثنمػَا وغييػَا َؿ   )
 . (ٔ)( (السبلـ

وػدهتيلا  ػبفتب تيب م تاهلق ػطتفقػقتهػطتنّ اػ تن ػ بكتيلام ػىتا ػدتيلق ػطتباػهتف ػطت
) نز ػػدتا ػػيدي تبػػرب  تفقػػدتوػػه ت ػػفتيلاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ تننػػوتقػػهؿ ت

ليؤخذ الرو  فتمطع يدال وروبلل ويصمب أمػك وػذوع النخػ  وينشػر بالمنشػار 
َثػُ  اللػِذيَف َخَمػْوْا ثـ ال يعدو ذنب نفس   ـْ َأف َتْدُخُموْا اْلَونلَة َوَلملا َيػْأِتُكـ مل ـْ َثِسْبُت َأ

ُسػوُؿ َواللػِذيَف آَمُنػوْا  ػرلاء َوُزْلِزُلػوْا َثتلػك َيُمػوَؿ الرل ـُ اْلَبْأَسػاء َواليل ػْتُه ِمف َقػْبِمُكـ ملسل
ِ َقِريبِّ  َّ ِ َأال ِإفل َنْصَر  َّ  . (ٕ)(َمَعُ  َمَتك َنْصُر 

يػػق بغيػػر ذنػػب فيسػػم  ويبمػػر بطػػف امػػرأة ثبمػػك فػػي الطر ) تبفػػ تربييػػ تنوػػر ت
 . (ٖ)(ونينها

بغنرىهتبمنرتافتىذهتيلربييهاتيل  ت ربنهىهتاري هةتل و صهرلتبلبتوفتنتديظتقػرنت
لاػهتي ػ طهعتنفتن صػبرتىػذيتيلانظػرتو توننػهتفػ تتيلبقػاىذهتيألتهدنثتقهطتىػذيت

ىذيتيلزاهفتب تدنديظتف تيل ريؽت يدتواي تافتبهفتىنهؾتامطتىذهتيألف هؿتاريريظت

                                                 

تتٜٕٔـتصا هرةتيل  ت-تٔ
تٕٙٚغنا تيلطب  تصت-تٕ
تيلو صتصتت-تٖ تٜ٘٘نـب
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تيل ػػميهن تاهلاػػهق ت نػػدتدوبلػػوتب  ػريريظتبيل ػػبيىدتبمنػػرةلتفػػ تي ػػ غريكت اػفتنفتيقػػـب
تيل ريؽتبيو يهحتوي وتلو.ت

تيل ػػميهن تهإ طػػه تيلاػػهؿتفػػ ت ػػهنطتق ػػطتن  فقػػدتبردت ػػفتتاػػهعتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصببػػذلؾتيقػػـب
) كػأني بالسػفياني أو بصػػاثب السػفياني قػػد  تنػوتقػػهؿيلصػهدؽت   يػوتيل ػ ـ تن

عة أمػي فمػ  طرح رثم  في رثبتكـ بالكوفة فينادي منادي  مف وػاء بػرأس شػي
أل  درتـ فيثب الوار أمك وارل ويموؿ تذا مػنهـ فييػرب أنمػ  ويأخػذ ألػ  
درتـ أما إف إمارتكـ يومئذ ال تكوف إال ألوالد البغايا وكػأني أنظػر إلػك صػاثب 
البرقػػع قمػػت ومػػف صػػاثب البرقػػع فمػػاؿ روػػ  مػػنكـ يمػػوؿ بمػػولكـ يمػػبس البرقػػع 

روبَل أما إن  ال يكوف إال ابف بغي فيثوشكـ فيعرفكـ وال تعرفون  فيغمزكـ روبَل 
)(ٔ) . 

بىػػذيتناػػرتطهي ػػ تتنػػثتصػػرنهتن ػػيدتىػػذيتيألاػػرتفػػ تنيهانػػهتفن ػػهورتهػػدـتيلنػػهست
اقههطتتمن تافتيلدنهننرلتب بودتو هرةتف تيلربيي تولىتنفتيلاقصػبدتا ػي  ت  ػ ت
ىػػػـتن اػػػهعتد ػػػبةتيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبيل ػػػندتيلياػػػهن تب تيقصػػػدتهيػػػـت

اصبرةت ها تألننهتباهتن  ـتوفتيل بف تنغ كت بهنيهتوذيتلـتنقطتب يـتافتيل ي  ت
يل ػػي  تفبنػػفتي ػػ قيـتذلػػؾتو تنفتيبػػبفتيلاقصػػبدتننصػػهرتيلاػػهـتيلػػذنفتيط ػػهيـت
يل ميهن تاصبرةتوهص تبي  تفإفتاهق تيل ي  تف تا نهبؿتندهتب تاتنهظر  تف ت

تبطتيل بف ت.ت
ريؽتاافتبيفقتىػبيىـتىػبيهتهػطتبت ػىتبىذيتندؿت  ىتنفتلوتاه دنفتافتديوطتيل 

اػػػفتديوػػػطتيلب ػػػقتيل ػػػي  تباػػػفتيت ػػػكت  ػػػىتاػػػذىكتيل  ػػػي تبىػػػبتاػػػنيـتهػػػري ت

                                                 

تٕ٘ٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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بىػػذيتيلروػػطتتروػػ  مػػنكـ يمػػوؿ بمػػولكـ()ه تػػهلتقػػبؿتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ  ت
 بؼتنهي تدننوتبمانرهتبنى وتألوطتتمن تافتيلاهؿت فتطر قتب ميـتلأل دي ت

 تيغط تبويػوتت ػىت تن  ػرؼتيلنػهست  يػوتب  ر ميـتاولتبىبتن تصهتكتيلهرق
تي رفبنوتبل نوتيم تيلهرق تلنوم ت وصن و.ىـتألنوتافتهننيـتبت

ناهتيلتوهزتفإفتيل ميهن تنبوػوتق ػاهظتاػفتوي ػوتوليػوتب تدنػديظتولػىتيلادننػ تاغيػ ت
يت  ليػػػهلتا ػػػدتنفتيقػػػبـتاػػػهت  ؿتيل ػػػػريؽتفقػػػدتبردت ػػػفتيلاػػػهـتيلصػػػهدؽت   يػػػػوت

ج السفياني يبعث ويشَا إلينا وويشَا إليكـ فإذا كاف ذلػؾ ) إذا خر يل  ـ تقهؿ ت
تت.(ٔ)فأتونا أمك ك  صعب وذلوؿ (

بيم طتف تيلادنن تيلانبرةتاهتف طتف تيل بف لتتنػثتيب ػكتولػىتقهئػدتوي ػوتيلػذ ت
يت ػػػطتيل بفػػػ تاػػػهل ترؾتولػػػىتيلتوػػػهزتفنػػػ ـت  ػػػننرتيلوػػػيشتولػػػىتيلادننػػػ لتفيمػػػ ت

فتب اقػرتيلاطػبفتبيق ػطتفػ تىػذهتيلاوػزرةتيل نفتف تقر شتبيق ػطتيلروػهؿتبيلبلػدي
ت وصنفتافتقر شتروطتبنو وتبيص اهفت  ىتاهكتا ودتيلادنن .

)يكتب السفياني إلك الذي دخ  الكوفػة بخيمػ  وبعػد أف يعركهػا أػرؾ فقدتبرد ت
األديـ يأمرل بالسير إلك الثواز فيسير إلك المدينػة فييػع السػي  فػي قػريش 

ئة رو  ويبمػر البطػوف ويمتػ  الولػداف ويمتػ  فيمت  منهـ ومف األنصار أركعما
أخػػويف مػػف قػػريش روػػ  وأختػػ  يمػػاؿ لهمػػا فاطمػػة و  ويصػػمبهما أمػػك بػػاب 

ت. (ٕ)مسود المدينة (
بىذيتندؿت  ىتم فت يطرةتيلتببا ت  يوتب   اتنارىـتب مرؽتب ا يـتن نو ت

تيلانهف  ت  ىتيلتبـتااهتي يطت  ىتويشتيل ميهن تدوبؿتيلتوهزت.
                                                 

تتٖٙٓلتغنا تيلن اهن تصتٖٕ٘صتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تتٕٓٔصتٔيلم فتألهفتتاهدتجت-تٕ
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ناي تب نزؿتديريظتألتػدتهنػ تتف تيمنهت  رتنلفتروطت  نيـتروطتافتهن تفندو يه
لتااػػهتي نػػ تبوػػبدتن ػػرتنابيػػ تفػػ تيلادننػػ تبقػػدتيبػػبفتىنػػهؾت  ػػهبفتا ػػ رؾتنايػػ 

ب ػي  يـتبيلقػاضتتفنفتااهتي يطت ا ي ت  ا تمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصبلبتا بطتاتدبدتهنفتيلطرت
مػػف كمػػب واثنػػا ) وخػػروج السػػفياني برايػػة ثمػػراء أميرتػػا روػػ    ػػنيـتفقػػدتبرد ت

أشر أل  أناف مف خي  السفياني متووهَا إلك مكة والمدينة أميرتا أثد مػف 
بني أمية يماؿ ل  خزيمة أطمس العيف الشماؿ أمك أينػ  طرفػة يميػ  بالػدنيا 
فبل ترد ل  راية ثتك ينزؿ المدينة فيومع روػااَل ونسػاء مػف آؿ   فيثبسػهـ 

تت.(ٔ)لثسف األموي ..(في دار في المدينة يماؿ لها دار أبي ا
باػػػهتف  ػػػبيتفناػػػهتاػػػهتيقػػػبـتاػػػوتوػػػيشتيل ػػػميهن تاػػػفتن اػػػهؿت ور ػػػكتبق ػػػطتبنيػػػكت

اهل بف لتت ىتوفتنمريظتافتهن تىه ـتاافتي بفتيلادنن تيمنقتهيـتيلتهؿتت ىت
يمػرتا مػيـتولػىتيلهػرير تبيلواػهؿتط اػهظتل نوػهةتاػفت ػنفتيل ػميهن تباػهتبردت ػفت

) يبعػث السػفياني ويشػَا إلػك المدينػة  تقبلػوفػ تتيلاهـتيلصهدؽت   يػوتيل ػ ـ 
فيػأمر بمتػ  كػ  مػػف كػاف فيهػا مػػف بنػي تاشػـ فيمتمػػوف ويفػروف تػاركيف إلػػك 

 . (ٕ)البراري والوباؿ ثتك يظهر المهدي (
 . (ٖ)(تـ وكبيرتـ وال يترؾ أثد إال ثبس) يؤخذ آؿ   صغير  تبف تربيي تنور ت

فتلػػوتهيػػهتبق ػػ تلي ػػاتبق ػػ تب صػػفتيلربييػػهاتف ػػؾتوػػيشتيل ػػميهن تاهلادننػػ ت بي 
يكػوف قبمػ  ىػػت نػدىهتا ػ  تفقػدتوػه ت ػفتيلنهػ ت ست  ػ ياه  ت تٕٙيلترةت هـت

                                                 

تٕٕٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تيلو صتصتٙٗيلا تـتبيلم فتصت-تٕ تٖٗٔصتٕلتيلتهب تل م هب تجتٕٔٙلتنـب
تٓٓٔصتٕيلنهصكتتجولزيـتت-تٖ
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بأيػػاـ وقعػػة بالمدينػػة تغػػرؽ فيهػػا أثوػػار الزيػػت بػػالومر مػػا الثػػرة أنػػدتا إال 
 . (ٔ)كيركة سوط فينتثي الويش أف المدينة قدر بريديف ثـ يبايع المهدي (

فتيل ػهر  تي نػدتنم ػوتفػ ريدتنفتي نػدتولػىتاون ػ تنىػهل تيلادننػ ت  ػؾتيلصػبرتبب تت
يلقهيت تلاوزرةتيل ي  تيل  تنلتقيهتيلويشتيألاب تنيهـتنز دتهفتا هبيػ تاهلادننػ ت

ت.تت ٕ يلانبرةتف تبيق  تيلترة
ب   يدؼتىذهتيلبيق  تنىطتيلادنن ت اباهظتبافتيقػيـتفنيػهتاػفتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت  ػىتبوػوت

ريـتيلف اتافتقام تويشتيل ميهن تو تننوتندربيـتب ػذاتيـتيلوصبصتاافت
) أما مف يهػرب مػف آؿ ىنهؾتفم تتدنثتلإلاهـتيلاهقرت   يوتيل  ـ تننوتقهؿ ت

تت.(ٖ)(ويدركهـ ويذبثهـ أند أثوار الزيت  فيمثق بهـ الويش 
ب   دت  ؾتيلتركتهنفتيلمنن تبيألور تب طمبيت  ىتيل طحتب    توذيتاهتبوػدات
ذيتاػػهتىنئػػػاتليػػػهتيلقػػبةتيل هفيػػػ لتل طػػػهؿتبػػطتاػػػهتىػػػبت ا نم ػػهظتنبتنرمػػػهظتوصػػػا لتبي 
اقػػدستلػػد تيلا ػػ انفتبىػػبتقهػػرتيلر ػػبؿت ست  ػػ ياه تبقػػدتن ػػهرتولػػىتذلػػؾتقػػبؿت

                                                 

تيلو صتتٖٗٔصتٕلتيلتهب تل م هب تجتٗٛٔت–تٖٓا هرةتيل  ـتصت-تٔ لتنـب
تتتٙٛ٘ص
يلترةتنرضتذياتتوهرةت بدتنورةتب نيهتنترقاتاهلنهرتبيلوا تترياتبيألتربفتت-تٕ

بيلتربفتبيلتريرتف تا دتيل ركتبمنرةتبيلترةتيلا هرتولنيهتىنهتى تترةتبنىـتنتدتتر  ت
ل رقي تبيل  تدو يهتيلويشتيألاب تيلاهل ت  ديدهتوا  تم ؼتاقه طتاقيهدةتيلادنن تبى تي

ا  ـتهفت قا لتف بق تا ىطتيلادنن تىذهتيلبق  تبق طتافتنى يهتو قتبمنرتت ىتبص ات
يلونطتولىتقهرتيلر بؿت ست   ياه تبي  دبيت  ىتترا وتبنهيتاتيلادنن تنيهاهظتلذلؾتيلويشت

يأل ريضتبنوهرتيلنهست  ىتنفتناهي بيت  ىتونيـت هندتلنز دتهفتا هبي تل نوتهللات تبى  ات
تتٖٕٛصتٕلتا وـتيله ديفتجتٖٕٙصت٘لت هر  تيلطهر تجت٘ٚٔصتٕ هر  تيلي قبب تج

تيلو صتصتٙٔٔا هرةتيل  ـتصت-تٖ تٚٛ٘لتنـب
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) ويبعػػػث السػػػفياني أسػػػكرَا إلػػػك المدينػػػة فيخركهػػػا يلصػػػهدؽت   يػػػوتيل ػػػ ـ  ت
 . (ٔ)في مسود رسوؿ هللا ...( ويهدموف المبر الشري  وتروث بغالهـ

ب ت ق صرت  ؾتيل ا يهات  ىتيلادنن تفت كتهطت ا دتولػىتابػ تألفتىػدؼتىػذهت
يلقبياتىبتيلاهـتيلايد ت   يوتيل ػ ـ تيلػذ تنوػرجتاػفتابػ توهئمػهظتن رقػكتىػبت
ببز رهتيل ندتيلياػهن لتب هػدبتوفتيل ػميهن ت صػ وتا  باػهاتهوػربجتيلاػهـت   يػوت

نػػ تولػػىتابػػ تفنر ػػطتوي ػػهظتاػػ مرهتفن تقػػقتيلب ػػدتيلليػػ تهو ػػفتيل ػػ ـ تاػػفتيلادن
) سػيكوف أائػذ يألرضتهيـتبي ى  يـتبوه تف تذلؾت فتيلاهقرت   يوتيل  ـ  ت

بمكة يبعث إلي  سبعوف ألفَا أميهـ رو  مف قيس ثتػك إذا بمغػوا الثنيػة دخػ  
ارقها أخرتـ ولـ يخرج منها أولهـ نادَّ وبرائي  يػا بيػداء يػا بيػداء يسػمع مشػ

ومغاركها خذيهـ فبل خير فيهـ فبل يظهر أمك تبلكهـ أثػد إال راأػي غػنـ فػي 
 . (ٕ)الوب  ينظر إليهـ ثيف ساخوا فيخبرتـ فإذا سمع العائذ بهـ خرج (

) وال يفمت مػنهـ أثػد إال بشػير ونػذير فأمػا بشػير  تبف تربيي تنور توه تفنيػه
ويكػػوف شػػاتد ذلػػؾ فػػي فيػأتي المهػػدي وأصػػثاب  فيخبػػرتـ باألمػػاف مػف أمػػرتـ 

ووهػػ  قػػد ثػػوؿ هللا ووهػػ  إلػػك قفػػال فيصػػدقوف لمػػا يػػروف مػػف تثويػػ  ووهػػ  
ويعممػوف إف المػـو قػد خسػ  بهػـ والثػاني مثػ  ذلػؾ قػد ثػوؿ هللا ووهػ  إلػػك 
قفال فيػأتي السػفياني فيخبػرل بمػا نػزؿ بأصػثاب  فيصػدق  ويعمػـ إنػ  ثػق لمػا 

  .(ٖ)يرَّ في  مف العبلمة وتما روبلف مف وهينة (

                                                 

تٜٓٔصتٕولزيـتيلنهصكتجت-تٔ
تتٗٓٔ صرتيلظيبرتصتٜٓيلم فتألهفتتاهدتصت-تٕ
تٙٛٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٖ
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تيألتزيكتبتدهتهو موتهيـتفػ تيلهنػدي تفػني  يـت ػفتابػرةتفننصرت هللات هدهتب يـز
فتن ػػػهطتوػػػيشتيل ػػػميهن ت نهػػػنيـتو تيمنػػػهفتاػػػنيـتيبػػػبفتاقهئياػػػهتميػػػ تل  ػػػهلانفلتبي 
بنمػػػبذهتناقػػػىتقبيػػػهظتفػػػ تيلتوػػػهزت  ػػػىتيلػػػرغـتاػػػفتيلو ػػػفتهوي ػػػوتبقيػػػهـتيلاػػػهـت

تيلايد ت   يوتيل  ـ تف تاب .
نىػػطتيلادننػػ تيػػ ارىـتفنيػػهتاق ػػطت هاػػطتيلاػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ تفيبه ػػكتيل ػػميهن تت

) يخػػرج إلػػك المدينػػة فيمػػيـ بهػػا مػػا شػػاء هللا ثػػـ   نيػػهتفننمػػذبفتناػػرهتفقػػدتبرد ت
يخرج إلك الكوفة ويستعم  أميها روبَل مف أصثاب  فػإذا نػزؿ الشػفرة وػاءتـ 

مبمػوف أمػك كتاب السػفياني إف لػـ تمتمػول ألقػتمف ممػاتميكـ وألسػبيف ذراريكػـ في
الخبر فيروع إلػيهـ فيمػتمهـ ويمتػ  قريشػَا  –أي اإلماـ  –أامم  فيمتم  فيأتي  

 . (ٔ)ثتك ال يبمي منهـ أكمة كبش ...(
ت

 موق  اإلماـ المهدي )ع ( مف السفياني
ته طينرىػػهتب ت ػػياهت  نػػدتدوػػبؿتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تولػػىتنرضتيل ػػريؽتيقػػـب

 ػػميهن تب نيػػ تناػػرهتولػػىتغنػػرترو ػػ لتبفػػ تيل بفػػ تاػػفتيلونػػبكتيلاهقيػػ تلوػػيشتيل
) إذا صعد النو  قاؿ ألصػثاب  تعبػدوا ليمػتكـ تػذل فيبيتػوف بػيف راكػع ربييػ  ت

وساود يتيرأوف إلك هللا ثتك إذا أصبح قػاؿ خػذوا بنػا طريػق النخيمػة وأمػك 
الكوفة خنػدؽ مخنػدؽ قمػت خنػدؽ مخنػدؽ   قػاؿ   أي وهللا ثتػك ينتهػي إلػك 

السػبلـ( بالنخيمػة فيصػػمي فيػ  ركعتػيف فيخػػرج إليػ  مػػف مسػود إبػراتيـ )أميػػ  
كػػػاف بالكوفػػػة مػػػف مروئهػػػا وغيػػػرتـ مػػػف وػػػيش السػػػفياني فيمػػػوؿ ألصػػػثاب  

                                                 

تٖٛٓصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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  وال يوػوز مػيهـ قػاؿ أبػو وعفػر )أميػ  السػبلـ(استطردوا لهـ ثـ يموؿ كروا أ
وهللا الخنػػدؽ مػػنهـ مخبػػر ثػػـ يػػدخ  الكوفػػة فػػبل يبمػػك مػػؤمف إال كػػاف فيهػػا 

)...(ٔ)  . 
) يمدـ المائـ ثتك يػأتي النوػ  بيي تنور ت فتيلصهدؽت   يوتيل ػ ـ  تبف ترت

فيخػػرج إليػػ  مػػف الكوفػػة وػػيش السػػفياني وأصػػثاب  والنػػاس معػػ  وذلػػؾ يػػـو 
األركعػػاء فيػػدأوتـ ويناشػػدتـ ثمػػ  ويخبػػرتـ انػػ  مظمػػـو ممهػػور ويمػػوؿ مػػف 
ثػػاوني فػػي هللا فأنػػا أولػػك النػػاس بػػاهلل ....فيمولػػوف أروػػع مػػف ثيػػث وئػػت ال 
ثاوة لنا فيؾ قػد خبرنػاكـ واختبرنػاكـ فيتفرقػوف مػف غيػر قتػاؿ فػإذا كػاف يػـو 
الومعة يعاود فيويء سهـ فيصيب روبَل مف المسمميف فيمتم  فيماؿ إف فػبلف 
قػػد قتػػ  فعنػػد ذلػػؾ ينشػػر أمػػيهـ تػػو وأصػػثاب  فيمػػنثهـ هللا أكتػػافهـ ويولػػوف 

 . (ٕ)فيمتمهـ ...(
تيألهػػػديؿتبىػػػبتيلنػػػبت ـتيلػػػذ تن  قػػػ تفيػػػوتوػػػيشتيلاػػػهـت   يػػػوتب ػػػذبرتيلربييػػػهاتنػػػـب

يل  ـ تا تويشتيل ميهن تفنورجتننهستبهنبيتانمب فت تاتلبي تيل ميهن تولىت
يلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تب  تقبيتاوتبيل  ت هرات نيـتيلاصهدرتا ي  تمؿت
ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلتباهلاقههطتنورجتننهستبهنبيتا تيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تولىتيل ػميهن ت

تقبيتاوتبىه  تبهنبيت ميهنننفتيليب .تب  ت
) ثـ يأتي الكوفة فيطي  بها المكػث مػا شػاء ف فتيلاهـتيلاهقرت   يوتيل ػ ـ  ت

هللا أف يمكث ثتك يظهر أميها ثـ يأتي مرج العذراء تو ومف مع  وقد التثق 

                                                 

تٖٖٗصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٖٚٛصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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ب  ناس كثير والسفياني يومئذ بوادي الرممة ثتػك إذا التمػوا وتػو يػـو األبػداؿ 
أناس كانوا مع السفياني مػف شػيعة آؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( ويخػرج أنػاس يخرج 

كانوا مع آؿ   إلػك السػفياني فهػـ مػف شػيعت  ثتػك يمثمػوا بهػـ ويخػرج كػ  
 . (ٔ)ناس أمك رايتهـ وتو يـو األبداؿ (

بي تػػػػبتاػػػػفت ػػػػنرتيألتػػػػديثتوفتفنيػػػػهت ػػػػهيهظتاػػػػفتتهدمػػػػ تي   ػػػػ ـتنهػػػػ ت ػػػػميهفت
نػػػوتيل ػػػ ـتبلػػػـتيبػػػفتذلػػػؾتو ت قيػػػ تا ػػػدتنفترن تيلمػػػ فتقػػػدتاػػػهفتفػػػ تنم ػػػوتبي   

بن اه وتب  تصباتيلتقتبقب ت  طهنوتبىذيتىبتاهتندف تيل ميهن تولىتن طػه ت
يلهي  ت  اهظتل ايد ت   يوتيل ػ ـ تا ػدتنفترن ت وػزتوي ػوت ػفتاقهباػ توػيشت

ةتبت ايػ تهػنفتيلايد تبصهرتناهـتيألارتيلبيق تا دتنفتنصاتاتيلابيوي تااه رت
) إف المهدي يسير بويشػ  لمبلقػاة يلوهنهنفتف فتيلاهـتيلاهقرت   يوتيل ػ ـ  ت

السفياني ويموؿ ألصثاب  سيروا إلك تذا الطاغية فيدأوا إلك كتاب هللا وسنة 
 . (ٕ)نبي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( فيعطي  السفياني مف البيعة سممَا (

بعػػػث السػػػفياني إلػػػك المهػػػدي ويشػػػَا خسػػػ  بهػػػـ فػػػي ) إذا بنبردتيهػػفتتاػػػهد ت
البيػػداء وكمػػل أتػػ  الشػػاـ قػػالوا لخميفػػتهـ قػػد خػػرج المهػػدي فبايعػػ  واخػػ  فػػي 
ال قتمنػػػاؾ فيرسػػػ  إليػػػ  بالبيعػػػة ويسػػػير المهػػػدي ثتػػػك ينػػػزؿ بيػػػت  طاأتػػػ  وال

تت.(ٖ)الممدس (
  تػقتبل طتىذهتيلمئ تيلاطهلا تاهلهي  تلإلاهـت   يوتيل  ـ تىػـتاػفتيلمئػ تيل ػ ت 

دتدوبلػػوتيل ػػهـتألفتىػػبيىـتاػػ تيلايػػد تباػػفتيلات اػػطتنفتيببنػػبيتاػػفت ػػاهلاػػهـتا
                                                 

تتٕٕٗصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٖٖٗصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
تتٜٙيلم فتألهفتتاهدتصت-تٖ
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ذب تيلنمبذتنبتافتقيهدياتيلويشتلذيتنيددبفتاق  ولتب تننبرتاهتل  ا تيلو فت
تف تنمبستىه  تألنيـت  ىت  ـتا هقتهيهتافتو ؿتيلربييها.ت

هاوتاػفتب ػكتب ندابنػوتبا دتااهي  تيل ميهن تلإلاهـت   يوتيل  ـ تي  منرهتنصت
  ىتف   وتىذهتبيطهلهبنوتهنقضتىذهتيلهي ػ تباهلاقههػطتنوػددبفتيلهي ػ تل  ػميهن ت
تبيلصػػػريرتفػػػنيـت  ػػػىت يلػػػذ ت تن اه ػػػدت ػػػفتوامػػػه ترغهػػػ يـتا ػػػدتنفتبوػػػدتيل ػػػـز
اقه  ػػ تيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبي  تفإنػػوتلػػـتنرمػػ تألاػػرتيلهي ػػ تو تبرىػػهظت

يلاػهـتب   قػىتيلمئ ػهفتب ػدبرتيلػديئرةت  ػىتيل ػميهن تتبي هئتوي وتلا قهةتويش
بوي ػػوتب نيزاػػبفت ػػرتىز اػػ تب اػػهدتب ػػكت ػػفتابػػرةتنهنيػػهلتناػػهتيل ػػميهن تف  ػػبفت

تنيهن وتذاتهظت.
) ثػـ ينصػرؼ إلػك أصػثاب  بيصفتلنهتيلاهـتيلاهقرت   يوتيل  ـ تذلؾتاقبلو ت

هللا رأيػؾ بينمػا  فيمولوف ل  ما صنعت فيموؿ أسممت وبايعت فيمولوف ل  قػبح
أنػػت خميفػػة متبػػوع فصػػرت تابعػػَا فيسػػتمبم  فيماتمػػ  ثػػـ يمسػػوف تمػػؾ الميمػػة ثػػـ 
يصبثوف لممائـ )أمي  السبلـ( بالثرب فيمتتموف يومهـ ذلػؾ ثػـ إف هللا تعػالك 
يمنح المائـ وأصثاب  أكتػافهـ فيمتمػونهـ ثتػك يفنػوتـ ثتػك إف الروػ  يختفػي 

الثوػرة يػا مػؤمف تػذا روػ  كػافر فاقتمػػ  فػي الشػورة والثوػرة فتمػوؿ الشػورة و 
لثػػومهـ فيمػػيـ بهػػا المػػائـ )أميػػ  تفيمتمػػ  قػػاؿ فتشػػبع السػػباع والطيػػور مػػف

السػػػبلـ( مػػػا شػػػاء هللا ثػػػـ يعمػػػد بهػػػا )أميػػػ  السػػػبلـ( ثػػػبلث رايػػػات لػػػواء إلػػػك 
قسطنطينية يفتح هللا لػ  ولػواء إلػك الصػيف فيفػتح لػ  ولػواء إلػك وبػاؿ الػديمـ 

 . (ٔ)فيفتح ل  (
                                                 

تتٖٛٛتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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نػػوتصػػهرت ها ػػهظتا ػػدتنفتبػػهفتا هب ػػهظتصػػهرتبيت  وػػهجتنصػػتهكتيل ػػميهن ت  يػػوتبي 
 فت قبؿتبق بكت ا تبطا ت  نيهتبريفت  نيهتاهتصػن تنصػتههيهتباػهتوروػبيت
اػػػوت ػػػفتا ػػػ تيل ػػػ ـتولػػػىتيل مػػػرتيلصػػػر حتألنيػػػـتفػػػ تقػػػريرتننم ػػػيـت تي  رفػػػبفت

اها وتبنى ن وتليذهتيلاها ت. تاهلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبي 
) يسػير بهػـ فػي ف تربيي تنور ت فتنانرتيلاهاننفت   يوتيل  ـ تننوتقػهؿت تبت

اثنا أشػر ألفػَا إف قمػوا وخمسػة أشػر ألفػَا إف كثػروا شػعارتـ أمػت أمػت ثتػك 
يممال السفياني فيموؿ أخرووا إلػي ابػف أمػي ثتػك أكممػ  فيخػرج إليػ  فيكممػ  

ندمػ  كمػب فيروػػع فيسػمـ لػ  األمػر ويبايعػػ  فػإذا روػع السػفياني إلػػك أصػثاب  
 . (ٔ)ليستميم  فيميم  فيمتت  تو وويش السفياني ... فيهزمهـ المهدي ....(

)... فيمنث  هللا أكتػافهـ ويأخػذ السػفياني أسػيرَا فينطمػق بػ  بف تربيي تنوػر ت
 . (ٕ)ويذبث  بيدل (

ناهتف بؿتنصتهكتيل ميهن تب ت ػياهتاػفتهنػ تنايػ تيلػذنفتبػهنبيتفػ تيل ػهـتفػإنيـت
دهرتا ػػدتنفتننب ػػرتوػػيشتيل ػػميهن تب يربػػبفتولػػىتيلػػربـتط اػػهظتلألاػػهفتنبلػػبفتيلػػ

بىربهظتاػفت ػنفتيلاػهـت   يػوتيل ػ ـ تلتمػـتي ػ رو يـتنصػتهكتيلاػهـتيلايػد ت
   يػػوتيل ػػ ـ تا ػػدتااهن ػػ تاػػفتوهنػػكتيلػػربـتنبؿتيألاػػرتمػػـتي ػػّ ابفتولػػنيـتفياػػهت

يمػوؿ فػي قولػ   ) سمعت أبػا وعفػرا دتفيق  بنيـلتف فتيهفتو نطتيألزد تقػهؿ ت
ْنَهػػا َيْرُكُيػػوفَ تعػػالك فَ  ػػا َأَثِسػػوا َبْأَسػػَنا ِإَذا ُتػػـ مِّ اَل َتْرُكُيػػوا َواْرِوُعػػوا ِإَلػػك َمػػا  َممل

ـْ ُتْسػَأُلوفَ  ـْ َلَعملُكػ ـْ ِفيػِ  َوَمَسػاِكِنُك قػاؿ إذا قػاـ المػائـ وبعػث إلػك بنػي أميػة  ُأْتِرْفُت
دخمكـ ثتك تنّصروا فيعممػوف فػي بالشاـ تركوا إلك الروـ فيموؿ لهـ الروـ ال ن

                                                 

تتٕ٘ٔيلم فتألهفتتاهدتصت-تٔ
تٖٖٗصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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أأنػػػاقهـ الصػػػمباف ويػػػدخمونهـ فػػػإذا ثيػػػرتهـ أصػػػثاب المػػػائـ طمبػػػوا األمػػػاف 
والصػػمح فيمػػوؿ أصػػثاب المػػائـ ال نفعػػ  ثتػػك تػػدفعوا إلينػػا مػػف قػػبمكـ منػػا قػػاؿ 

 . (ٔ)فيدفعونهـ إليهـ ...(
بىذيتيألارتاهلذياتبىبترفضت   يـتيلربـتلألاب نفتنػدؿت  ػىتبوػبدت تػهلفتنبت

اػفتوػ ؿتيلػ ا فتفػ تت  نندتل  ميهن تبترب ػوتبا ػهدياتلإلاػهـتيلايػد تبننصػهره
تولػػىتصػػفتيل ػػميهن ت ت ) ثػػـ إف ا ػػضتيلربييػػهاتيل ػػ ت  ػػنرتولػػىتينتيػػهزتيلػػرـب

روااَل مف رواؿ قريش يهركوف إلك المسػطنطينية فيبعػث السػفياني إلػك أظػيـ 
ييػرب أأنػاقهـ الرـو أف ابعث إلػي بهػـ فػي الموػامع قػاؿ فيبعػث بهػـ إليػ  ف

 . (ٕ)أمك باب مدينة دمشق (
بي تبتافتوطهكتيل ميهن تل ظيـتيلربـتيل  ق تيلبميق تهنفتيلوهنهنفتت ىتونوت
لن قػػ تيلقػػاضت  ػػىتىػػه  تيلروػػهؿتب ا ػػثتهيػػـتولػػىتيل ػػميهن تاقنػػدنفلتباهلاقههػػطت
فػػإفتيلػػػربـتيا ن ػػبفتفياػػػهتا ػػدت ػػػفت  ػػػ يـتيألاػػب نفتيل وئػػػنفتولػػنيـتولػػػىتيلاػػػهـت

يػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت  اػػهظتوفت غننػػرترننيػػـتب  ػػ يايـتوليػػوتفياػػهتا ػػدتلدري يػػـتيلا
فتا دىػػـتنصػػاتات  ػػىت اػ نيـت تقهػػطتليػػـتاهلايػػد ت   يػػوتيل ػ ـ تبنصػػتهاوتبي 
اراػػػػىتن ػػػػ ت يـلتمػػػػـتونيػػػػـتفػػػػ تننػػػػ يـتي  تصػػػػهؿتناػػػػهفتاػػػػنيـتبلػػػػذلؾتيغ هػػػػبفت

تاصهلتيـت  ىتن تي  اهرتمور.ت
 نوين ػػػوتيألابيػػػ تهػػػطت طػػػب تصػػػمتهاتذلػػػؾتببيػػػذيت نطػػػب تصػػػمت تيل ػػػميهن تبت

يل ػػػوهؿتيلار ػػػرتفػػػ تذياتهللاتبفػػػ ت ػػػهن وتهػػػنفتتػػػزكتهللات تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلص تببػػػنفت

                                                 

تتٖٚٚصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٜٔٓٔصت٘يل نفتيلبيردةتف تيلم فتجت-تٕ
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تزكتيل يطهفت تهنبيتناي تبنوػرىـتيل ػميهن ت ت  ػنيـتل ػهئفتهللاتولػىتغنػرترو ػ ت
ب  ػرؽتيألرضتهنػػبرتيل ػػ ـتيلػػملسو هلآو هيلع هللا ىلص تيألصػػنطت  ػػىتنػػدتيلايػػد تمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتب ػػذىكت

فتلفتلميـتافتيل اه ننفتب  اه تيل ب تبيلانهفقنفتولىتوينـتببئستيألاب نفتبا
يلاصػػػػنرلتب اقػػػػىتيلػػػػدنفتوهلصػػػػهظتلبوػػػػوتهللاتبيظيػػػػرهت  ػػػػىتيلػػػػدنفتب ػػػػوتبلػػػػبتبػػػػرهت

تيل هفربفت.ت
ت

 أبلقت  مع الروـ
ت تهؿتن  فوتافتمؿتنهبت ميهفتبذر  ػوتبىػذيتبوفتل  ميهن ت  ق تقبي تا تيلرـب

تبمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتفػػػ تهػػػدتاػػػفتبوػػػبدت  ػػػهبفتهػػػنفتطهي ػػػ تبػػػبفت ػػػدبىـتا ػػػ رؾتبىػػػبتملسو هلآو هيلع هللا ىلص
يلطػػرفنفتاػػفتنوػػطتابيويػػ تيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبد ب ػػوتبننصػػهرهتب ت
ي ػػ ا دتذلػػؾتيل  ػػهبفتوذيتاػػهت  انػػهتوفتيل ػػميهن تيبػػبفتا  نقػػهظتل ديهنػػ تيلا ػػيتي ت
باػػهت صػػرحتيلربييػػهالتببػػذلؾت   قػػ تاصػػهلحتبػػ تيلطػػرفنفتفػػ تمػػركتيلقمػػي ت

ـتي  اػػبفتوفتىػػذيتيل ػػوصت يقمػػ ت  ػػىتدبلػػ يـتب و ػػطتيلػػدنفتيلايدبيػػ تألنيػػ
تبيتدتبىبتيلدنفتيل  ا .تت

تاػفت ػدةتربييػهات  ػنرتصػريت تولػىتذلػؾلت بيابفت  است  ق تيل ػميهن تاػهلرـب
فيذهتيلربييهات ذبرتوفتيل ميهن ت نداهتيقدـتولىتا دتيل ػهـتفإنػوتيػ   تاػفتاػ دت

تبىػػػبتا نصػػػرتبفػػػػ ت نقػػػوتيلصػػػ نكلتبىػػػذ يتاطهي ػػػػ تيلتػػػهؿتيميػػػـتانػػػػوتوفتيلػػػرـب
يل ميهن تنر ػدت ػفتيل ػ ـتيلظػهىر تباػهتف ػطتن ػ فوتاػفتمؿتنهػ ت ػميهفتببنػبت

تناي تلندو بيتف تيلدنفتيلا يت .ت
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) يمب  السػفياني مػف بػبلد الػرـو متنصػرَا فقدتبردت فتا رتهفتغهلكتننوتقػهؿ ت
 . (ٔ)في أنم  صميب وتو صاثب المـو (

) خروج السفياني براية هـت   ت   يوتيل  ـ تقبلو تبوه تنيمهظتف توطا تلإلا
 . (ٕ)خيراء وصميب مف ذتب أميرتا رو  مف كمب ..(

بيمػػت تولػػىتي  نػػهؽتيل ػػميهن تيلا ػػيتي تهػػدلنطتب اػػ تا نصػػريظتتيل ػػهرةبىنػػهتنػػر ت
ف تيلربيي تيألبلػىتفمػ ظت نػوتينػوتي  ػقتيلصػ نكتفػ ت نقػولتبيلصػ اهفتباػهتىػبت

تفتنبتنو  بنيهتف تهنب يـتببنهئ يـ.تا  بـتن ا يهتيلا يتنبت
ت بلػػبت ا نػػهتفػػ تيلػػربين نفتيدنم ػػ تيلػػذبرتلبوػػدنهىهت صػػرحتا اهلػػ تيل ػػميهن تل ػػرـب
بىػػػـتيلا ام ػػػبفتيلنػػػبـتاهلػػػدبؿتيلغربيػػػ لتبىػػػذيتاػػػهتنػػػدف نهتولػػػىتيلقػػػبؿتاػػػ فتتربػػػ ت
يل ػػميهن ت تهػػدتنفت  ػػبفتليػػهتوػػذبرتفػػ تيلػػدبؿتيلغربيػػ ت ػػبي تبهنػػاتاػػفتنهتيػػ ت

تتا ػػػه د وتفػػػ  ن ػػػديدتيلتربػػػ تنبتفػػػ ت اب  يػػػهتب ينئػػػ تيلظػػػربؼتيل يه ػػػي تلقػػػدـب
تيل ميهن تولىتا دتيل هـتبافتمـتا قت يطر وت  نيه.

بنػػر توفتبوػػبدت  ػػؾتيل  قػػ تهػػنفتيل ػػميهن تبيلػػربـت  ػػاوت  قػػ توػػدهتنهػػبت ػػميهفت
تاقههػػطتاه ػػ تاػػفتيلاػػهؿتندف ػػوتولػػنيـتبذلػػؾتاػػفتنوػػطت فيػػبتنبؿتاػػفتصػػهلحتيلػػرـب

ه ت  ػػىتن اػػهعتنىػػطترتتباػػوتفػ تيلػػديوطتبيل ػػ تفػػ تاقػدا يهتيلقمػػيل مػرغتولػػىتناػػبت
تػػػ وكمغػػ  إف طاغيػػة ٔٗ) وروػػع معاويػػة إلػػك الشػػاـ سػػنة  تيلهنػػالتتنػػثتبرد

، فخػاؼ أف يشػغم  أمػا يثتػاج قد زثػ  فػي ومػوع كثيػرة وخمػق أظػيـ الرـو

                                                 

تٕٙٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تتٔٛصتٖ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم271

 

 

 

إلك تدبيرل وأثكامػ  فووػ  إليػ  فصػالث  أمػك مائػة ألػ  دينػار وكػاف معاويػة 
 . (ٔ)تػ ...(ٕٗالح الرـو وكاف صمث  إياتـ في أوؿ سنة أوؿ مف ص

ببػػذلؾتاػػهتنمهػػاتيل  قػػ تيلتاياػػ تهننػػوتببػػنفتيلنصػػهر تي وػػهذىـتب اػػهؿتلػػوتفػػ ت
ويهزتيلدبل تيلته ـلتف  ىت هنطتيلامهؿتي وهذهت ػروبفتهػفتانصػبرتيلرباػ تنبت
يلنصػػػرين تباػػػهتي ػػػرؼتا   ػػػهرتلػػػوتفػػػ تناػػػبرتيلتبػػػـتب  ػػػىتىػػػذيتيأل ػػػهستي ػػػدت

ىذيت ننهظتب ديظتل ربـتديوطتا طتا هبي لتبي  ارت روبفتت ىتف تزافتت روبفت
تتبـتنز دتفإنوت اطتبه اهظتبا   هريظتلوت.

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

                                                 

تٔ٘ٔصتٕ هر  تيلي قبب تجت-تٔ



 

 

 

 270القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

 الدواؿ -ٖ
ت

   يػوتيل ػ ـ تىػ تتربػ تيلػدوهؿتتيلايػد تيلاػهـوطرتيلتربػهاتفػ تدبلػ تنافت
ربيتانيػهتبمنػريتيل  ـ ت  نيهتبتذتـ   نيتيلهناتبنىطيل  توه تيل نهيوتافتيلنه ت

بقػدت مػهرباتت ىت ػبي راتيلربييػهاتهػذبرهتبظيػبرهتتليلدوهؿتيأل بربى تترب ت
تمري تيل  اه تبيلاهتمنفتف تىذيتيلابمبع.

يػهت نتنقهكيليلدوهؿتباتهبل تيل  فتتيأل بر ن  قتيلمب ت  ىتترب تبىنهتتت
ـ ت   يػوتيل ػ تيلايػد تيلاػهـ  ػىتار ػد تتيألاػبرل ػ ت  مػحتتن ريرىهبا رف ت
ت.باتهيو

تنف   يػػوتيل ػػ ـ تتيلايػػد تيلاػػهـلقػػدتذبػػرتا ػػضتيل  اػػه تبيلاػػهتمنفتفػػ تقمػػي ت
يلايػػد ت   يػػوتيل ػػػ ـ تتيلاػػػهـىػػػبتتربػػ تا ننػػ ت  ػػهد تتنبتنار بػػهيلػػدوهؿتىػػبت

ن نو تلغابضتيلربييػهاتيل ػ تتولنيهات ا  تاهلبيتتنطربت ببهفتىذيتيلقبؿتانيـت
ت  تدثت فتيلدوهؿ.ت

ت.دوطتىػبتيل غننػرتبيل غنػرتبيل ابيػوتبيلطػ  تبا نػههتيل ػذيكيلػتنببا نىتيلدوهؿت
تيػ  ـيل ػر ي تااػهتتبيألتبػهـتيل ػ اي اػفتيل قهئػدتتفهلدوهؿتيقػبـته غننػرتيل منػر

بيلػػدوهؿتباػػهتتلا  قدي ػػوتبىػػبيهتبااػػهتنن ػػوـتبطابته ػػوتبرغاه ػػوتبنز ه ػػوتيلنم ػػي 
  ػىتذلػؾتتيألدلػ ؾت   يوتيل  ـ تبيلييلاهـتن  قدتىبت  وص تنورجتا دتقيهـت

ت 
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 أميػر) فمػاؿ يػا ت    يػوتيل ػ ـ تيلاػهاننفتنانر فتي صا تهفتناه  ت  ؿتت-ٔ
ت.(ٔ)(الدواؿ صائد ابف صائد  إفال أالمؤمنيف مف الدواؿ  فماؿ  

افتصم تيلدوهؿتينوتصهئدتبيهفتصهئدتبى تباهتتوفبافتىذهتيلربيي تن هنفتلنهتت
تلدبل .تنب تنومىتصم ت وصتبليستلترب ت

ثبلثػوف أامػا ال  وأمػ الدواؿ  أبويمكث ) ت ست   ياه تقهؿت فتر بؿتهللات-ٕ
ت . ٕ يولد لهما ولد ثـ يولد لهما غبلـ اأور(

بتينوتبلدتا دتف رةتطب  ػ تتنهب فل دوهؿتتنفبىذهتيبمحتافت هاق يهتتنثتنودتت
تافتزبيوياه.

قػػد ثػػدثتكـ أػػف الػػدواؿ ثتػػك  إنػػي) ت  ػػ ياه تقػػهؿ تب ػػفتر ػػبؿتهللات ست-ٖ
فثػػػج وعػػػد اأػػػور أالمسػػػيح  الػػػدواؿ روػػػ  قصػػػير  إفال تعممػػػول  أفخشػػػيت 

ت .(ٖ)مطموس العيف(
تفػػػ ريدذري ػػػهتبغنػػػرتذلػػػؾتتنرب ػػػبفتتنذنيػػػويلػػػذ تتيبػػػبفتهػػػنفتتباػػػهتوػػػه تفػػػ تيلتاػػػهر
ال  أف) ...خشػػيت  نرفػػ ت ػػنيـتىػػذيتيل ػػاستفقػػهؿتليػػـتنفيلر ػػبؿت   يػػوتيل ػػ ـ ت

فػػػهفتتيألاػػػرفقػػػدتهػػػنفتليػػػـتينػػػوت تن  ػػػاست  ػػػيبـتتالمسػػػيح روػػػ ...( إفتعممػػػوا، 
تنفيلا ػػػيحتيلػػػدوهؿتروػػػطتبابيصػػػمه وتبػػػذيتببػػػذيتببػػػذلؾتن هػػػنفتلنػػػهتو يػػػهتبيمػػػتهت

تيلدوهؿتروطتبليستترب ت.
أػػور العػػيف اليسػػرَّ وفػػاؿ أ) الػػدواؿ ب ػػفتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تقػػهؿ تت-ٗ

ت. ٔ .(الشعر ..
                                                 

تجت-تٔ تٗٗٔصتٔابيهؿتيلابهـر
تٖٗٓصتٗٔبنزتيل اهؿتت-تٕ
تٕٜصتتٛٛاتهرتيألنبيرتجت-تٖ
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تنببىػػذيتي نػػ تينػػوت ػػوصتبينػػوتي ػػبرتبيفتلػػوت ػػ رتبىػػذيت تننطهػػقت  ػػىتتربػػ ت
تليهت  ر.تتنفتنبي برتتا نيه ت بصفتتفإنيهدبل ت
أػػيف  كأنهػػاانػػ  مطمػػوس العػػيف  أال) ت ب ػػفتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تقػػهؿت-٘

تتت.(ٕ)أبد العزَّ بف قطف الخزاأي ....(
فتيلنهػ تقػدتيلػدوهؿت وصػهتألتيأل ػبرتنفيػهتد لػ تبيمػت ت  ػىتبىذهتيلربييػ تفن
ت.تفتقطفتيلوزي  تباهتبردتف تيلتدنثبىبت هدتيل ز تهتمور هيوتا وصت

) يخرج مف قب  المشػرؽ يتبعػ  ثشػارة ت  ست   ياه تقػهؿتب فتر بؿتهللات-ٙ
 ػػػيببفتاػػػفتتوػػػربجتيلػػػدوهؿتنففباػػػهتىػػػبتبيمػػػحتتالعػػػرب وسػػػفمة المػػػوالي ..(

تافتيلاغركتباهت تنومىت.تنار بهيلا رؽتبيفت
) يػا خراسػاني ت بقنطتينوتدوطت  ىتيلاهقرت   يوتيل  ـ توري هن تفقهؿتلػوت-ٚ

وادي كذا  قاؿ نعـ قاؿ  تعرؼ صدأا في الوادي صفت  كذا وكػذا قػاؿ   أتعرؼ
ت.(ٖ)نعـ قاؿ  مف ذاؾ يخرج الدواؿ(

يلدوهؿتنورجتافتيلا رؽتافتا دتتنفهنفتلنهت   يوتيل  ـ تن تيلاهـبافتب ـت
تهدنتظيبرىهتبوربويهتافتا دتيلغرك.تنار بهوري هفتبيفت تباهتىبتا  ـب

 كأيػػاـ أيامػػ ) ....وسػػائر ت  ػػفتر ػػبؿتهللات ست  ػػ ياه تفػػ تتػػدنثتطب ػػطت-ٛ
تت.(ٗ)الناس ويمتم  أيسك بف مريـ بباب لد (

                                                                                                                  

تٕٖٖيلم فت هفتتاهدتصت-تٔ
تٖٗٔصتٗٔهؿتجبنزتيل ات-تٕ
تٔٙٔاصهئرتيلدوهاتصت-تٖ
تٖٖٙٔصتٖي   ي هكتجت-تٗ
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دبلػ تفقػدتبردتتنبيوتيل  ـ تيق طترو تبليستترب ت ي ىت   تنفبافتيلبيمحت
تينوتيط نوتاترب .ت

   يػػوتيل ػػ ـ تبيفتتيلاػػهـيلػػدوهؿتيظيػػرتا ػػدتتنفمػػـتينػػوتاػػفتيلمههػػات نػػدنهتت-ٜ
   يػوتتيلاػهـ   يػوتيل ػ ـ تب ي ػىتننػزؿتا ػدتقيػهـتتيلذ تيق  وت ي ػىتهػفتاػر ـ

توليػػوهػػنفتلنػػهتاػػهتذىػػكتيل ػػ ـ تبدوبلػػوتيل بفػػ تبف تػػوتلهنػػاتيلاقػػدستباػػفتىػػذيتن 
لػػـتن بصػػ بيتلتقيقػػ تيلػػدوهؿتفػػ تيألاػػرت تفػػ تىػػذيتتب طربتػػ  تتا ػػضتيلاػػهتمنف

   يػوتيل ػ ـ تتيلاػهـابوبدةتقهػطتقيػهـتتنار بهى تيلدوهؿت فتتنار بهتوفقبليـت
تبىذيتاهتننم تببنيهتى تيلدوهؿت.ت

ت
 االأور الدواؿ والمسيح الدواؿ والدواؿ

بيفتيلػػدوهؿتينػػوتبردتفػػ تا ػػضتيلربييػػهاتهػػذبرتفقػػدتبردتفػػ تيلربييػػهات تػػات نػػ
ه مبتيلا يحتيلدوهؿتبفػ تمهلمػ ته مػبتيلػدوهؿتتنور تيلدوهؿتبف تربييهاتتيأل بر

يلا ػيحتتبيدوػردوػهلنفتيتػدىـتي ػبرتتن ػوهصم مػ تتونيػـفققلتفيطتي نػ تىػذيت
لتل وصػػػنفتنب  ػػػبدتل ػػػوصتبيتػػػدتتيأللمػػػهلىػػػذهتتوفتنـتلدوػػػهؿتبيدوػػػريلػػػدوهؿت

يلػػػدوهؿتبيلا ػػػيحتيلػػػدوهؿتىاػػػهتلمظػػػهفتتيأل ػػػبرتوفننػػػاتيلربييػػػهاتبيلتقيقػػ تباػػػهته
لتقيق تبيتػدةتب ػوصتبيتػدلتياػهتيلػدوهؿتفيػبت نػبيفتل ػوصتبػذيكتغنػرتذلػؾت

ت  ىتذلؾ تتيألدل يلدوهؿتبيليؾتتيأل بر



 

 

 

 275القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

 أمتػ وقد انػذر الػدواؿ  إال) ان  لـ يكف نبي ت فتر بؿتهللات ست   ياه تقهؿ ت
النػاس  أيهػايػا  -قػاؿ  أف إلػك -واثظػة  ثدقػة، ان  اأػور ذو لذركمو انواني 
تت.(ٔ)… (تذا المسيح الدواؿ  إف

يلػدوهؿتىػبتنم ػوتيلا ػيحتيلػدوهؿتبقػدتتيأل ػبرتنفبيمحتافتيلربييػهاتىبتفباهت
نػػد  تينػػوتتألنػػوي ػػبرتيل ػػنفتيلي ػػر تب ػػا تيلا ػػيحتيلػػدوهؿتتألنػػوتيأل ػػبر ػػا ت

تيأل اػوـتاهل ابيػوتبيل ػذكت  ػىتينػوتتي ػم تىبتيلا يحت ي ىتهفتار ـتبينوتيقػبت
تاوتافت ترتب  بذةتفقدتبردت فتتبيألهرص بيتن تيلاب ىتبذلؾتن نو تاهتيقـب

ويثيػي المػوتك  واألبػرص األكمػ ) وان  يبػرئ  تر بؿتهللات ست   ياه تينوتقهؿ
  .(ٕ)… (رككـ  أناويموؿ لمناس 
تموػػر ي ػػىتهػػفتاػػر ـتيلػػذ تننػػزؿتفػػ تتونػػو تنػػد ت ػػبؼتيأل ػػتهربن نوػػ تليػػذهت

 تتقبلػوتولػىن طػرؽتتنفيد هئػوتيلا ػيحتفػ تاػهستتولػىيلزاهفلتباهتدانهتقػدتي ػرنهت
باػهتتيللبىيػ  تفقدتيد ػىتذلػؾتاػفتقهػطتفر ػبفلتبيلربببيػ تغنػرتتيأل  ىرببـتتننه

ذبرتف تيلربييهاتبباهتيمهاتذلؾت  اه تيل  ـتف تب هيـتفهفتفر بفتلـتيػ ارىـت
ن ا ػبهتبيطي ػبهتتنفاا نػىتتلاطه  ػوتيلاط قػ تناػرىـد وتهد ت فتيلوهلقتهػطتا اه

  ب ن يػػبفتهنييػػوتباػػهتبردتفػػ ت م ػػنرتقبلػػوت  ػػهلىتاػػ ارهتفيػػ  اربفتفػػ تبػػطت ػػ  ت
} ِ َّ ػف ُدوِف  ـْ َأْرَكابػَا مِّ ـْ َوُرْتَبػاَنُه تنهػ  ػفتتهإ ػنهدهفمػ تيل ػهف تت}اتلَخػُذوْا َأْثَبػاَرُت

أبػادة  إلػكوهللا مػا دأػوتـ  أمػا)   يػوتيل ػ ـ تفقػهؿ تت هػدتهللاتنه اصنرت فت

                                                 

تٖٖٙصتٚاوا تيلزبيئدتجت-تٔ
تٕٕٔصتٚيلا وـتيل هنرتل طهرين تجت-تٕ



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم276

 

 

 

ولكػػف اثمػػوا لهػػـ ثرامػػا  أوػػابوتـمػػا  أنفسػػهـأبػػادة  إلػػكولػػو دأػػوتـ  أنفسػػهـ
ت. ٔ  توثرموا أميهـ ثبلال فعبدوتـ مف ثيث ال يشعروف 

 ػػند  تينػػوتتألنػػو تتيأل  ػػىرببػػـتتننػػهباػػفتىنػػهتن هػػنفتلنػػهتا نػػىتيد هئػػوتبقبلػػوت ت
يلزاػػػهفتبيلػػػذ تنوػػػكت  ػػػىتيلا ػػػ انفتطه  ػػػوتببي  ػػػوتتوػػػرميلايػػػد تيلػػػذ تنوػػػرجت

}َوَأْشػػَرَقِت اأْلَْرُض ِبُنػػوِر فقػػدتبردتفػػ ت م ػػنرتقبلػػوت  ػػهلىتتيألرضبيلػػذ تىػػبتركت
 إف) ت  هدتهللات   يوتيل ػ ـ تيقػبؿتناه فتيلاممطتهفت ارتقهؿت ا اتت{َركَِّها

تيألرضركتفتيلايػػد تىػػبتإفػػت ٕ بنػػور ركهػػا...( األرض أشػػرقتقػػاـ  إذاقائمنػػا 
تننيػـيتدتيلد هةتيل ػهذهنفتيلػذنفتنػد بفتىبتلدوهؿتاهفهلاقصبدتتلببيرميهتباهل يه

تيلايػػػد تاهلاػػػهـاقهاػػػهات هليػػػ تبىػػػذهتيلاقهاػػػهاتفػػػ تيلتقيقػػػ توهصػػػ تتنصػػػتهك
يلهنػات   يػػوتيل ػػ ـ تتألىػػط   يػوتيل ػػ ـ تبىػذيتيلػػدوهؿتيل ػػذيكتاػفتيلا  ػػي نفت

) ايػػاكـ والػػدواليف      يػػوتيل ػ ـ ت تيلاػهـ  ػػىتذلػؾتفقػػدتبردت ػفتتيألدلػ تناػه
الػػػدواليف يظهػػػر مػػػف  وأوؿمػػػف ولػػػد فاطمػػػة فػػػاف مػػػف ولػػػد فاطمػػػة دوػػػاليف 

  .(ٖ)البصرة(
 يظهر قائمنا أت  البيت ووالة األمر)ت قهؿت  يوتيل  ـيلصهدؽت  تيلاهـب فتت

ت . ٗ (ويظفرل هللا بالدواؿ فيصمب  أمك كناسة
فتوربووتيبػبفتاػفتيلاصػرةتبىػ تإ ي  تفىذيتيلدوهؿتافتيلتنفهتن هنفتنبافتى 

يلاػدفتيل ػي ي تتنـبد ب وت ػ  بفتفػ تيل بفػ تيل ػ ت   هػرتتنارهادنن ت ي ي تبيفت

                                                 

تٜٖٛصتٕيل هف تجت-تٔ
تٛٙٗغنا تيلطب  تصت-تٕ
تٜٕٗا تـتبيلم فت هفتطهببستصت-تٖ
تٖٚٔصتٛب هئطتيل ي  تجت-تٗ
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   يوتيل  ـ تبذلؾت فتيلدوهؿتتيلايد تيلاهـاهلن ا تلق  وتافتقهطتتبناهت.ب يه
تيق  وتهنػدهتيلاهـفتإ   يوتيل  ـ تف تيل ي  تلذيتفيلاهـتند  تاقهاهاتبابهفت

   يػوتيل ػ ـ تل ا ػيحتيلػدوهؿتتبذا تببذلؾتاهلن ا تلق طت ي ػىتلماهايل ر م ت
يلا ػػػيحتلػػػذيتفػػػهفتهللات ػػػاتهنوتتيلػػػدوهؿت ػػػبؼتنػػػد  تينػػػوتىػػػبتيأل ػػػبرفػػػذلؾت فت

هنػػػدهتب مهػػػاتتوب  ػػػهلىتننػػػزؿتيلا ػػػيحت ي ػػػىتهػػػفتاػػػر ـت   يػػػوتيل ػػػ ـ تل ػػػ تيق  ػػػ
تاط نوتببذكتد ب و.

يلػػبيردةت ػػفتيلنهػػ تبيلػػوتصػػ بياتهللات  ػػنيـتتربيألواػػهتلألتهدنػػثيلا  اػػ تتنفباػػهت
تنفن صػػػبرتتنفيلػػػدوهؿتىػػػـتاػػػفتيلا ػػػ انفتباػػػفتيلصػػػ كتتن اػػػهعتن مػػػرتنفنوػػػدت

يا ػػ تتنبي ػػركتتنبتي  ػػطينػػوتتنبتيألرضتولػػىيلا ػػ انفتنهانػػبفتاػػهفتهللاتننػػزؿت
تت.اياهتبهفتينتريفيـتبم ل يـ

فقػدتبردت ػفتتوليػوهنػهتباهتيننهتلبت ا نهتف تيلربييػ تيل هليػ تن هػنفتلنػهتصػت تاػهتذى
)... تػذل ونػة لمػف تقبلػو ت ػفتيلػدوهؿتيلاهاننفت   يوتيل  ـ تفػ تربييػ تنانر

ت .(ٔ)النار( أدخمت  أبكسود لي، ومف 
وقد انذر قومػ   إالالناس ما بعث هللا نبيا  أيها) ب فتر بؿتهللات ست   ياه تت

فػػاف  أمػػرلتػػذا فمهمػػا تشػػاب  أمػػيكـ فػػي يػػومكـ  إلػػك أخػػرل، واف هللا قػػد الػػدواؿ
ت . ٕ ...( بأأوررككـ ليس 

هللات تنبصػػػفتاهلو ػػاي تبيفتلػػػوت ػػػنفت ػػاتهنوتب  ػػػهلىت ػػػفتتنفيلبيمػػػحتتفاػػفت
يل ػػػػ ـ تتـهن ػػػػوت   ػػػػنيتبنىػػػػطيلنهػػػػ تتنفن صػػػػبرتتنفذلػػػػؾت  ػػػػبيتبهنػػػػريتب تيابػػػػفت

                                                 

تٖٕٙصتٕولزيـتيلنهصكتجت-تٔ
تٜٕ٘ اهـتيلن ا تصباهؿتيلدنفتبتت-تٕ
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ناػػػهيقصػػػدبفتهػػػذلؾتيلاػػػبلىت ػػػاتهنوتب  ػػػهلىت تـيلاػػػػهاػػػفتب ايػػػـتذلػػػؾتتنريدبيتبي 
لػذيتفػهفتيلربييػهاتقػدتذبػراتاػهفترببػـتتلاػ  بر   يوتيل ػ ـ تفهنػوتلػيستتيلايد 

ت.تا  برليستتيألرض   يوتيل  ـ تركتتيلايد تيلاهـاربيبـتتن 
ت

 الدواؿ األأوروالروايات التي تص   األثاديثتأوي  
يخػػػرج أمػػػك )انػػػ  ت  ست  ػػػ ياه تفػػػ تبصػػػفتيلػػػدوهؿتفقػػػدتبردت ػػػفتر ػػػبؿتهللا 

 . ٔ (ذراأا أركعيف أذني ثمار أرض ما بيف 
ي  قطتيلطهئرةتف ت نق وتبذلػؾتاػفتوػ ؿتقػبؿتتنبلديوتطهئرةتن نقطتفنيهتتوفتن  

ت.يلنه 
ت.ذري هظتتنرب نفونهت تيلطهئرةتطرف تي ت رضتاهتهنفتت(أذني )أرض ما بيف ت
لبنيػهتقر اػهتتلػبفتيغ ػكتيلطػهئرياتيل ػ تيبػبفتتولػىتو هرةت ٕ (أقمر)ولوف ثمارل تت

طػبؿتتولػىتنيمػهظتتو ػهرةفميػوتت)طوؿ الثمػار سػبعوف ذراأػا (تناػهافتلبفتيلقار.ت
توف.يلطهئرةتباهت

ينط قيػػػهت  ػػػىتيلاػػػدرجتقهػػػطتير مه يػػػهتفػػػ تتنبؿتولػػػىتو ػػػهرة (ٖ))خطوتػػػ  مػػػيبل ( 
تبى ت تهبؿتي نط ؽتف تيليبي .تيليبي تفيىت قط تاهتيقهركتىذهتيلا هف 

 ػػر  تيلتربػػ تبىػػ تيلطنػػريفتتولػػىتو ػػهرة (ٗ)نهبل (مػػنهبل مػػ األرض)تطػػوَّ لػػ   
)انػ  يمشػي أمػك  طب تلو.تباػهتوػه تفػ تبصػفتتاػهرهتتيألرضتنفتنثت ر ت

                                                 

تٖٗٔٔصتٖيلوريئجتبيلوريئحتجت-تٔ
تٜٕ٘باهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-ٕ
تنمستيلاصدرتيل ههق-تٖ
تنمستيلاصدرتيل ههقت-تٗ
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طنرينيػهتتوففػ تيلطػهئرةتتنػثتتو ب تيبػبفتىػذيت تاألرضالماء كما يمشي أمػك 
رسوؿ هللا ومػا  )قمنا يابطنرينيهت  ىتيلاه تفقدتبردتف تيلا ػ درؾتتيألرضفبؽت
 ت. ٔ كالغيث استدبرت  الريح ( قاؿ    ألرضافي  أسرأ 

 ػر  تين قػػهؿتيلطػهئرةتفػػ تيلوػبتاا ػه دةتيلػػر حتباػهتن  ػػهرعتتولػىتو ػػهرةبفػ تىػذيت
تيلوػػػ صتبهاػػػطتتيلػػػرن بذبػػػرتىػػػذيتتيلغنػػػثتاا ػػػه دةتيلػػػر حل صػػػهتكتب ػػػهكتنػػػـب

توفتنػػثتقػػهؿ ت ب صػػب رتتاػػهرهتهيػػذيتيل ػػبطتيل ونػػكتتٕٙٙ ػػ ياهفتفػػ تصػػمت 
نمػ تنربهيػهلت ػر ضتاػهتهػنفتونهتنيػهتبهلطػهئرةتيبتارباػ ترازتلارباػ تتدتو ىبت

ت.يلزاهفتليهتىذيتيل بطتيل ونك تموريصن يهتا  بذتف ت
يلاػهؿتيلػذ تي طيػوتتولػىتو هرةفم تذلؾتت ٕ  بيف يدي  ونة ونار)إف ناهتاهتبردتت

لتفقدتبردتينوتيقبؿتىذهتون تلافت ودتل تأل ديئولتبيلاباتيلذ تي بقوتأل اه و
يلنػهرتبا نػىتذلػؾتتندو  ػوتنهػىباػفتتونصرني وتبعنػي( أطاأنيمف )الماؿ لن ت
ت.بيق طتبطتافتلـتنهافته تبيصدقن تب نصرن تتن ذكتونن 
نػار، مػف  مػفوبػ  و  ةخيػر مف وناف و وب  و ) ف تىذيتيلا نىتتنيمهبقدتبردتت

بىػذيتاػهتنهبػدتبػبفتتبسػي  نممتػي( أدبتػ ونتي ومف أصاني  أدخمت  أطاأني
ب طهيػػهتلاػػفتيطي ػػوتب نصػػرهتتناػػبيؿىاػػهتاػػهتي طيػػوتاػػفتتيألومػػريلونػػ تبيلوهػػطت

اػػفت تننصػػرهتبيطي ػػوتفهنػػوتتولػػىتو ػػهرةفميػػوتتيأل ػػبدبيلوهػػطتتاهلن ػػا تل نػػهرتبناػػه
توفبا نىتىذيتت)فونت  نار ونارل ونة(تنيمهظتيق  يـتبي ذهيـتبقدتبردتف تبصموت

تبناػهف تطه  وتبنصر وتبابي  ػوتيل ػذيكتيلايػنفتاػفتقهػطتهللات ػاتهنوتب  ػهلىلت

                                                 

تٕٕٗصت٘ٔ يذنكتيل اهؿتجت-تٔ
تٖٙٓصتٕيلدرتيلانمبرتجت-تٕ
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نػهرهتونػػ تفػهفتاػػفتيتهربػوتبيقػػفتهبويػوتنػػذبؽتيل ػذيكتبيلق ػػطت  ػىتنديػػوتيتظػػىت
تهرمىتهللاتبون و.

 
  وأنصارل أتباأ 

توفيلزنهتباهتذبرتتبنب ديلدوهؿتيلنيبدتتيأل برتن اهعتوفذبراتيلربييهات
 أكثر  تلتفقدتبردتف تب هكتباهؿتيلدنفنيمهظتتن اه وبيلن ه تافتتيأل ريك
مكة والبيتها  إالكمها  األرض أفاؽيدخ   واألأرابالنساء اليهود و  أتباأ 

. 1 والمدينة والبيتها (  
بىنهؾتيل منرتافتالزنا ...(  أوالديومئذ  أشياأ  أكثرواف  أال)اتهرتيلبف تت

توفبيلظهىرتافتيلربييهاتتبننصهرهتن اه ويلربييهاتيل  ت ذبرتب  تدثت فت
يلزنهتبنب دبيلن ه تتبيأل ريكيلدوهؿتىـتيلنيبدتتيأل برتننصهر  

يلديهن تيلنيبدي تفيه  تتنصتهكف يستيلاقصبدتانيـتيلنيبدتتيلنيبد تف اهت
يصدقبفتت ىتاهلا يحت ي ىت   يوتيل  ـ تت تونيـ  اهتتون يهنن ظربفتيلنه ت

يلنيبدت دند تيل  صكتلديهن يـتبترب تتوفباهتصرتاتهذلؾتيلربيي تباهت
هر  تانيـتتيل  ـيلظهىرتبيفتبهفتتي و  انومىتتيلدوهؿتباهت تيأل بر

بن اه و.بافتترب يـت  
يلاريدتانيـتيلوبيرجتافتيلا  انفتتوففهفتيلاقصبدتغنرتىه  تبيلظهىرتتوذفت

يلذنفتننترفبفتبيم بفتم  تا نديتفيببنبفت اوتيلنيبدتهطتىـتنيبدت ت
  كتهللاتيلاو هرتتونيـؿتيلنيبدت ست   ياه تتبقدتقهتاتهل تبىـتنيبدتيا تملسو هلآو هيلع هللا ىلص

                                                 

تٜٕ٘باهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٔ
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يلدوطتتن اهعببذلؾتتيألاـ دنفتاوتبطتتنفبيفتيلنيبدي تىبتيلدنفتيلذ تنوكت
ىـتيلاهاننفتفققتبيفتاذىهيـتبدننيـتىبتيلدنفتيلصتيحتتونيـي  قدبفتتفإنيـ

بيفتاهت ديىـتبهفر فتبلي بيتا  انفتبا هكت  منرىـتل ا  انفتب صهن يـت
بيببنبفتنيبدي.تيل  ـنوروبفت فتا  ت  

 

 الوتابية يهود األمة أتباع الدواؿ
 تاػػ ستهيػػـتبقػػدتتننصػػهريواػػ تتنفد ب ػػوتا ػػدتتهػػإ  فقػػهـتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفت هػػدتيلبىػػهكت
قهاػػاتهر طهنيػهته زب ػػدىـتاهلاػػهؿتبيل ػػ حتتتنػػثىػػػتٖٗٔٔيظيػرتيلػػد بةتفػػ ت ػن 
نػػػػػرفضتتنباػػػػػفتيقػػػػهبايـتتبناػػػػهل ػػػػػ تن ا ػػػػبىـتتاػػػػهألابيؿفهوػػػػذبيتيغػػػػربفتيلنػػػػػهست

تيأل ػريضفتاصػنرهتيلق ػطتفهوػذبيته ػدانرتيلػا دتبق ػطتيلنػهستبى ػؾتإ يـتفػا  قػدي
بقػػدتقػػهبا يـتتلب ػػه تيلن ػػه تب ػػقتاطػػبفتيلن ػػه تبغنػػرتذلػػؾتاػػفتيلظ ػػـتبيلوػػبر

فتىػػذهتيلتربػػ تبهنػػاتاد باػػ تاػػفتهر طهنيػػهتيل  ػػهئرتيل ربيػػ تبل ػػفتلػػـتيم تػػبيتأل
نتػػريؼت قنػػد يـتبغنػػرتذلػػؾتبىػػذيتدلنػػطتبػػهف ت  ػػىتيتبيأل ػػ ت تاػػهألابيؿبيلنيػػبدت

ت.بترب يـتمريئيـببذكتد ب يـتباط فت
يلد بياتيلتق ت  بفتا  م م تبيفتقهد يهتيببنػبفتا  مػ منفتل ػ تتوفتنثتت
ت.وبفهتافتيلق طتنبندوطتيلنهستف تيلد بةتافتغنرتي  قهدتهطتط اهتل اهؿتت 
بقػػػدتين  ػػػراتىػػػذهتيلتربػػػ تا ػػػر  تبقهاػػػاتاه   ػػػهعتل  ػػػاطتيل منػػػرتاػػػفته ػػػديفتت

فهفتيلػد بياتيلتقػ تبي  تل بنيهتد بةتاهط  تانترف تتو باهتذلؾتتيألب قتيل رؽت
 } ق ن ػػنفتا  مػػػ منفتفقػػػدتقػػػهؿت  ػػػهلىتننصػػػهرىه  قػػػ تصػػػ با تبيبػػػبفتتنف هػػدت

يلاهطػػطتفػػ تبػػطتتبن اػػهعيلتػػقتدباػػهتق ن ػػنفتتو اػػهعفػػهفتتلمثػػق كػػارتوف { وأكثػػرتـ
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تنهنه بدتبىـتيلبىههي تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت هدتيلبىهكتبملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت  تن اهعتوففتهطتبتزافتبمنرت
هناتيل صا تص بياتتنىطزنهتباهتصرتاتهذلؾتيلربييهاتيل ر م تيلصهدرةت فت

تنانػػػػريليػػػػد تتواػػػػهـهللات  ػػػنيـتفقػػػػدتقهاػػػػاتىػػػػذهتيلتربػػػػ ته  منػػػػرتيل ػػػػي  تباغػػػػضت
فقػػػدتتلاػػفتبلػػػدهتبنصػػكتيل ػػدي تليػػػـتبل ػػي  يـتبيألئاػػ  ت يػػوتيل ػػػ ـيلاػػهاننفت  

اػػفتيل ػػي  تىنػػهؾتبنيػػكتب ػػرق تتيد ؼتقػػهابيتاايهواػػ تبػػرب  تبيلنوػػفتبق ػػط
يلاقد ػػ تباػػفتتيألمػػرت بيليػػدييهتبيل تػػفتيل ػػ تبهنػػاتابوػػبدةتفػػ ت  ػػؾتتيألاػػبيؿ
تنفتبي   نيـيلاقي تص بياتهللات  نيـتتنئا يلهناتىبتىدايـتلقهبرتتألىط ديئيـت

تيل ي  تبمرةتا ربنفت هدتافتتربيـتبق  يـ.
تيل ػ ـب صرفهاتا نن ت نػهف تت هؿا فىذهتيلترب ت يلبىههي  تي صماتتوفباهتت

يل ها تبافتيهرزتاهتي صمبيتاوتىبتقط يـتلرهبستتبيألو ؽتبيأل ريؼيلتقيق ت
ىذهتتبناهـيـتبوصبايـتهطتطه ت  ؾتيلرهبستببم يهتف تابيئدتيلط هـتئ ونه
تت.يلا نن تبيلوريئـتيلبت ي تيل  تصدرات فتىذيتيل تهلفتيلا  بفتتيألف هؿ

نيػـهي ت  ىتيل بتندتباهتنز ابفتقدتقهااتترب تيلبىهل  ا ػببيتاظػهىرتا ػضتتبي 
تونيػـبمرتب رؾتبطتاػفتلػـتننطهػقت ا ػوت  ػىتذلػؾتيلظػهىرتباػهتابقهلبيتتيديها

لنػهستب غػهف بيت ػفتيتنبلئػؾتن اػهؿهىرتظتبابيت  ىتيلنهستاهل مرتبيل رؾت  ىت
تنبفقػػدتبمػػربيتبػػطتاػػفتنػػزبرتيلقهػػبرتتلبيلاقصػػبدتاػػفتبريئيػػهتيألف ػػهؿتقيقػػ ت  ػػؾت

تبغنرتذلؾتيل منر.تبيألبليه تبيألئا تاهألنهيه ن ب طتب   م ت
واي تتوفب ي  وتببيذيتيل دي تمهاتت ست   ياه بطتذلؾتاغمهتبتنقهتدؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتت

يهػػفتزنػػهتبقػػدتصػػرتاتهػػذلؾتو تاػػفتياػػفتاهلبىههيػػ تبي  قػػدتاػػهلمبرتيل  منػػر تفيػػبت
 ػػػفتتصػػػ بياتهللات  ػػػنيـتفقػػػدتبردتألطيػػػهريتبيألئاػػػ يلربييػػػهاتيل منػػػرةت ػػػفتيلنهػػػ ت
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) يػا أمػي ال يثبػؾ إال يلنه ت ست   ياه تقػهؿتألانػرتيلاػهاننفت   يػوتيل ػ ـ  ت
     .(ٔ)مؤمف طاتر المولد وال يبغيؾ إال أبف زنا(

واي تيلبىههيػ تبا  نقػ تيلمبػرتيل  منػر تتوفيلا ضتىطتي ن تذلؾتتن  ه ؿبقدتت
تقدتاهر اتيلزنهت تتنايه يـ ر ننفتبيفتتغنرتنهنه 

فتبوػػداتىػػذهتيلتهلػػ تو توف يلزنػػهتتا هنػػه يقصػػدتاػػفتبصػػميـتتموػػرتناػػرىنػػهؾتتبي 
توفيلربييػػهاتيل منػػرةتتن ػػدابىػػبتبػػبفتيل ػػيطهفت  يػػوتيل  نػػ تلػػوت ػػرب تا يػػـتفقػػدت

يبػػبفتتوه ػػيسفتإيلانتػػرفنفت ػػفتيلتػػقتبد ػػهةتيلاهطػػطتتنناػػهتنبيق ػػبفتن ػػهئيـتفػػ
ونكتا تيلروطت نداهتنبيق تتولىنوتيببفتوناهتإ  ؾتيلابيق  تفا يـتا  رؾتف ت

تبنوػػذبىففػػ تهدييػػ تتػػرب يـتقػػدتي  ػػدبيت  ػػىتيلن ػػه تيلا ػػ اهاتتونيػػـزبو ػػوتباػػهت
نوػػبزتف ػػطتت ػػاهيهتب ا  ػػبىفتظ اػػهتبطغيهنػػهتاغنػػرتبوػػوت ػػر  تفيػػفتا ػػ اهات 

هؿتنومػػىتات ػػكتىػػذيتيلتػػتبىػػـتباػػهت تيألب داػػنيفتتننوهػػبيتنفذلػػؾتا يػػفتفبػػهفت
ت.زنهتنب د
يل ػػػميهن تتن اػػػهعاػػػفتذر  ػػػوتاػػػهفتتبيألئاػػػ ت ست  ػػػ ياه باػػػهتبػػػهفت صػػػر حتيلنهػػػ تت

تو زنػػهتتنب دىػػـتت ست  ػػ ياه نهصػػه تيل ػػدي تدؿتيلر ػػبؿتتاػػهألتر تبيلػػدوهؿتيبت
يل ػػػدي تت تػػػذنريتب رىناػػػهتل نػػػهستاػػػفتي نوػػػريطتفػػػ تىػػػذيتيلوػػػقتيلقػػػهئـت  ػػػىتنصػػػك

ت.تنوا نفافتبلدهت  ـتهللات  نيـتتبيألئا ت   يوتيل  ـ يلاهاننفتتألانر
يلػػدوهؿتتيأل ػػبرتن اػػهعتربػػ تطهلاػػهفتىػػـتتبن اػػهعىػػه  تيل  منر ػػبفتيلبىػػههنبفتتوف

ت.يلذنفتن ا بنوتب هانبفتامبرهتبترب و

                                                 

تٜٖصتٙ ر تجيلتهجتت نفتيل هت–يأل  ـتافتيلصتها تبيل ها نفتت-تٔ
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تنفتيل ػػػؾيل ػػػ ت ت قهػػػطتتاهألدلػػػ بمهػػػاتلنػػػهتتبيمػػػت يلصػػػبرةتتنصػػػاتاتنفبا ػػػدت
يلػػدوهؿت ػػوصتبلػػيستتربػػ تبيفتيلربييػػهاتيلغهامػػ تبيلغر اػػ تبيلاتنػػرةتتريأل ػػبت

تبنصػػاتاقػػدت رفػػاتصػػم يـتتن اه ػػواميباػػ تببيمػػت تيلاقصػػدلتبيفتتنصػػاتا
تنػثتتيلػدوهؿلتيأل ػبرتربػ تتن اػهعىػـتتتربػ ت تطهلاػهفت تن اهعتوفتنقبؿتظهىره
باػػػهتتيل ػػػ اي يبمػػػربفتوايػػػ تيلا ػػ انفتبيترفػػػبفتيل قهئػػدتتألنيػػـبػػػهلنيبدتتونيػػـ

باػػهتينػػوتقػػدتبصػػم يـتيلربييػػهاتبصػػمهتدقيقػػهتفقػػدتبردت ػػفتتبن اه ػػويم ػػطتيلػػدوهؿت
الدواؿ يخػرج مػف ارض بالمشػرؽ يمػاؿ لهػا  إف) ت ست   ياه تقهؿ تر بؿتهللا

  .(ٔ)ف وووتهـ المواف المطرقة(أك أقواـخراساف يتبع  
ب و ػ هفت قػ تفػ ت .(ٕ)) وظهور الدواؿ يخػرج مػف المشػرؽ مػف سوسػتاف (

يلاوػػػهفتيلاطرقػػػ تتنفيل ػػػ تيتبايػػػهتيلطهلاػػػهفتباػػػهتتنفغهن ػػػ هفتولػػػىاتهذيػػػ تتونػػػريف
تنػػػثت  ػػػبفتتفتلبوػػػبىيـتىػػػذهتيلصػػػم إلتفػػػنفغهن ػػػ هفتنىػػػهل ننطهػػػقت  ػػػىتبوػػػبهت

ت.بهلاوهفتا  بي 
يل ػػها نفتلتربػػ تيلطهلاػػهفتبنتػػفتتيألفغػػهفاػػفتتن مػػرىـيلػػدوهؿتيبػػبفتتف  اػػهعتوذفت

تهػذلؾتتوننػهيلػدوهؿت  اػهتتيأل ػبريلا ت اػرتىػبتتنفهتنت اطتيت اه تقبي  تنوػـز
يلػػدوهؿتانطاقػػ ت  يػػوتفيػػبتي ػػبرتيل ػػنفتيلي ػػر تبنتػػفتتيأل ػػبرفػػهفتابيصػػمهات

فػػ تت ونػػريف فػػ توري ػػهفتتيدفيلػػدوهؿت تاو مػػ تتيأل ػػبرن  قػػدتيفتيلا ػػ ت اػػرت ت
ـ ت   يػػوتيل ػػ يلاػػهـتيلواػػهؿتب هػػدنت تربػػوتبوربوػػوتاػػفتذلػػؾتيلابػػهفتا ػػدتقيػػهـت

و ػبةتبىػذهتتولػى ت ػهجتتيألاػبرفتىذهتإياهرست اطتيل  بذةتبيل ترتفتيدفبينوت
ىػ تيل ػ تي ػ  نفتتيألاػبرفػ تيلواػهؿلتبىػذهتتنصػتهاوا تا ضتيقبـتهيهتيلو بةت

                                                 

تٜٜٕصتٗٔبنزتيل اهؿتجت-تٔ
تٓٚصتٔ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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د ب ػػوتبىػػبتباػػهتنهػػدبتي ػػ ودـتاواب ػػ تاػػفتيلطريئػػقتيل ػػ تي ػػ ودايهت  ػػىتيػػهته
نوتباػهتيظيػرتي تبت يلدرب   تتيلا ربف تهػتلبنامهليهيلطريئقت بهل  نزيني  تتنصتهك

 صػ ىتهللاتتف تيلربييهاتيقط تيلروطتاهلان هرتمـتيتنيػوتفقػدتبردت ػفتر ػبؿتهللا
و روػبل ال يسػمط  هللا أميػ  ) .. يػدأ    يوتبملوتب ػ ـت  ػ ياه تقػهؿتفػ تتػدنث

الػػدواؿ الكػػذاب، فيػػدأو  وأنػػتأػػدو هللا  أنػػت  مػػا تمػػوؿ فػػي   فيمػػوؿ   فيمػػوؿ
 (ٔ)… (ثػـ يثيػ   األرض  فيشػم  ثتػك يمػع أمػك بالمنشار فييع  ثذو رأسػ

يلطر قػػػػ تيل ػػػػهئ ت نيػػػػهتتنصػػػػتهكتنف ػػػػهؿباػػػػهت تنومػػػػىتىػػػػ تاػػػػفتتيألف ػػػػهؿبىػػػػذهت
د ب ػوتفهنػوتنوػرجتفػ تزاػهفتتونوهحافتيوطتتاهألابيؿاهلدرب  تباهتينوتي   نفت

فاػػػفتياػػػفتاػػػوتتنيمػػػهقتػػػقتباػػػهتصػػػرتاتهػػػذلؾتيلربييػػػهاتبينػػػوتي ػػػ ودـتيل ػػػنفت
يلاهؿتبافتبمرتاوتببذاوتبتهربوت ذاوتبق  ػوتاهل ػنفتتافتن طههبصدقوتبي ا وت

 باهتذبرتذلؾتف تيلربييها.

 
 
 
 
تتتت

                                                 

تٖٓ٘صتٚ تاوا تيلزبيئدتجتٔ
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 متهيد
 

قدتننهيرتبمنريظت نداهتنر تنبتن ا ت فت مهصنطتيل قني تيل هلي تلأل  ت تيلغربيػ ت
فػػ ت ريوػػ تتيلػػذ تىػػبتتنناػػهتن ػػهنفتتهلنػػهتنتػػفتيلا ػػ ابفتتيلاو  مػػ لتبن ػػ لـتن مػػر

تا ػػػدتموػػػرت  هػػػرتيليػػػبةتهنننػػػهتببنػػػنيـتب  ػػػبيلىتيلصػػػنه هاتب  طػػػبرت ا ػػػ ارلتفنػػػـب
يأل ػػػػ ت تفهل ػػػػطتفػػػػ ت  ػػػػههقتا ػػػػ ارتل تصػػػػبؿت  ػػػػىتنقػػػػب تبن هػػػػرت ر ػػػػهن تاػػػػفت
يأل  ت تيلم ه  تيلقهدرةت  ىتىز ا تيلوصـ.تبقدتن  ه ؿتبمنريت ػفتيل يميػ تيل ػ ت

فيػػطتت ي ػػ ودايهلركتهيػػهتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تباػػهتىػػ تيأل ػػ ت تيل ػػ ت ػػيته
 ػػػيتهربيـتاامػػػطتن ػػػ ت يـتيلتهليػػػ ت تاػػػ تيوػػػ  ؼتيلمػػػهرؽتهػػػنفتقػػػبةتببمػػػه ةتىػػػذهت
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وفتن ػػ ت يـتيلا طػػبرةتىػػذهت ػػ  بقفت ػػفتيل اػػطت نػػدتيلقيػػهـتيل ػػر فتتيأل ػػ ت تنـ
تيلنػهس.فتا ػضتل ا ابؿتيلان ظرت   يػوتيل ػ ـ تبي ػبدتيلق ػهؿتاهل ػنفتباػهتيظػ

 نهنفتا بفتهللاتب بفيقوتافتو ؿتىذيتيلاتثتو هرياتايا ت فتتػركتيلايػد ت
يلان ظػػػرت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبنب يػػػ تبقػػػبةتيأل ػػػ ت تيل ػػػ ت ي ػػػ ودايهتمػػػدتن ػػػدي هت

تاهلقرمف.ب  ق تذلؾت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

تألمدنيةالثرب 
وفتيلتػػركتيل ػػ ت نوبمػػيهتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تىػػ تتػػركتهللاتمػػدت

ي هلتألفتن ػػػدتتػػػه اتيل و ػػػ تهللت  ػػػهلىت  ػػػبفتفػػػ تيلاػػػهـتيلايػػػد ت   يػػػوتن ػػػد
) مكتػػوب أمػػك رايتػػ  بػػايعول فػػإف البيعػػة هلل أػػز تفقػػدتبردتفػػ تهي  ػػو تيل ػػ ـ ل
تت ٔ وو  (

ت. ٕ ) راية المهدي مكتوب أميها البيعة هلل (  ببردت فتنبؼتيلابهل ت

                                                 

تٕٓ٘د ئطتيلاها تصت-تٔ
تٗٗٔيلا تـتبيلم فت هفتطهببستصتت-تٕ
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) كأني بالمػائـ تيل ػ ـ  بوه ت فت   تهفتايز هرتقهؿ تقهؿتنهبتو مرت   يوتت
)أمي  السبلـ( يـو أاشوراء يـو السػبت قائمػَا بػيف الػركف والممػاـ وكػيف يديػ  
وبرائي  )أميػ  السػبلـ( ينػادي البيعػة هلل فيممهػا أػداَل كمػا ممئػت ظممػَا ووػورَا 

)(ٔ).  
ندتىنػػهتىػػبتبيلاػػ ستيل ػػد-ت ٕ }َقيِّمػػَا لُِّينػػِذَر َبْأسػػَا َشػػِديدَا ِمػػف للُدْنػػُ  {ت قػػهؿت  ػػهلى

ـُ ت يلتركتيل دني تيل  تننذرتهيهتهللات  هلىلتبقبلوت  هلى ـْ َسَراِبيَ  َتِمػيُك }َوَوَعَ  َلُك
ـْ { اْلَثرل َوَسَراِبيَ  َتِميُكـ َبْأَسُك
ت.با  بـتى تيلتركت ٖ 

ا نػىتنوتقهؿتف تنبقدتبردتف ت م نرتيل يه  ت فتيلاهـتيلاهقرت   يوتيل  ـ تت
ـْ ِأَبػػػادَا للَنػػػا ُأْوِلػػػي َبػػػْأسق َشػػػِديدق {}َبَعثْ قبلػػػوت  ػػػهلىت )تػػػو المػػػائـ قػػػهؿ ت َنػػػا َأَمػػػْيُك

ت.ت ٗ ، أولي بأس شديد (وأصثاب 
بيلتػػركتيل دنيػػ ت ػػ نيهت ػػ فتيألاػػبرتيل دنيػػ تيألوػػر تبيل ػػ تىػػ تاػػفتهللاتااه ػػرةت

لنهػػ تتنل ػػدن بيلتنػػهفتت  يػػوتيل ػػ ـدبفتبي ػػط تبػػهل  ـتيل ػػدن تل ػػندنهتيلومػػرت  
 يوتيل  ـ تبيلرزؽتيل دن تلاب تيلابرا لتفإفت ندنهتيلومرت   يوتهللاتيتنىت  

يل  ـ تن ترؾتبي اطته صرؼتيلابلىت ػاتهنوتب  ػهلىتاػوتبىػبتنم ػوت تي ػرؼت
تقيق ت  ؾتيأل اهؿتب  ب  يهتو تا دت تققيهتبىذيتيل  ـت تيببفتو ت نػدتيلق ن ػنفت

                                                 

تٜٕٓصتٕ٘ف تاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٕيل يفت-تٕ
تٔٛيلنتطت-تٖ
تٖٙ صرتيلظيبرصت-تٗ
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ػْف ِأَباِدَنػا آَتْيَنػاُل َرْثَمػَة }َفَوَوػَدا َأْبػت اافتتاهىـتهللاتوػطتب ػ لتقػهؿت  ػهلى دَا مِّ
ت. ٔ ِمْف ِأنِدَنا َوَأملْمَناُل ِمف للُدنلا ِأْممَا {

قػػهؿتتلبقػػدتوػػصتهللات اػػهرؾتب  ػػهلىتنهيػػوتيتنػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تاهلتنػػهفتيل ػػدن ت
تت ٕ }َوَثَنانَا مِّف للُدنلا َوَزَكاَة َوَكاَف َتِمّيَا {ت   هلى

ـْ َثَرمػَا آِمنػَا ُيْوَبػك تبرزقػوتيل ػدن تليػه بقبلوت  ػهلىت ػفتابػ تت ـْ ُنَمكِّػف للُهػ } َأَوَلػ
تت ٖ ِإَلْيِ  َثَمَراُت ُك ِّ َشْيءق ِرْزقَا ِمف للُدنلا {

با دتىذيتب وتقدتيقبؿتقهئطتوناهتىذيتغ بتف تيلقرمف.تنقبؿ تنلـتنوهطكتيلابلىتت
َ َرَمك ت اقبلو زتبوطتر بلوتيل ر ـت ست   ياه ت َّ }َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلػِكفل 

بقبلوت  هلىت  ىتل هفتيلومرت   يػوتيل ػ ـ تفػ توبياػوتلاب ػىت   يػوتلتت ٗ {
ْنػُ  َزَكػاَة َوَأْقػَرَب يل  ـ ت فتق طتيلغ ـتاقبلو ت }َفَأَرْدَنا َأف ُيْبِدَلُهَما َرِكُهَما َخْيػرَا مِّ

) مػا زاؿ أبػدي يتمػرب إلػي بالنوافػ  دتفػ تيلتػدنثتيلقد ػ  تبقػدتبرت.ت ٘ ُرْثمَا {
فػإف أثببتػ  كنػت أينػ  التػي يبصػر بهػا ولسػان  الػذي ينطػق بػ   أثبػ ،ثتك 

ت. ٙ ويدل التي يبطش بها (
لتألفتيل و ػػػػ تفػػػػ تىػػػػ تيل ػػػػ ت  نػػػػ تتػػػػركتاػػػػ تهللاتااه ػػػػرةوفتيلتػػػػركتيل دنيػػػػ تت

بؿتيلومرت ندتق ػطتهدلنطتقتيلايد تيصطتولىتارت  تيببفت صرفوت صرؼتهللا
                                                 

ت٘ٙيل يفت-تٔ
تٖٔار ـت-تٕ
تٚ٘يلقصصت-تٖ
تٚٔنمهؿيألت-تٗ
تٔٛيل يفت-ت٘
تٛٓٗصتٔيلغدنرتجت-تٙ
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لػػـت تػػدثتبلػػفتتل دنيػػ يبىػػذهتيلتػػركتت-ت ٔ }َفَأَرْدَنػػا َأف ُيْبػػِدَلُهَما َرِكُهَمػػا { تيلغػػ ـ
 تػػدثتو تفػػ تقيػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تلػػذلؾت ػػا تقيهاػػوتيل ػػر فتاهلقيهاػػ ت
يلصغر تبيل ه  تيلصػغر لتب  يػوت ػا تتػزكتيلايػد تاتػزكتهللاتبونػدهتهونػدت

اتػػػػزكتيل ػػػػيطهفتببػػػػذلؾتونػػػػدىـتهونػػػػدتيل ػػػػيطهفتنبتونػػػػبدتهللاتب ػػػػا تن ػػػػدي هت
توه يسلتب  هنفتذلؾتف تميهاتقرمني ت دندةت.

ت

 )أمي  السبلـ(العمـو التي يأتي بها المهدي 
ي  هػػرتي   ػػهؼتيلته ػػبكتفػػ تيل صػػرتيلتػػدنثتنق ػػ تنب يػػ ت ربػػ تفنيػػهت  ػػىتقاػػ ت

وػػػػػر لتيل  ػػػػػبـتيلاب  ػػػػػم لتبيل ػػػػػ ت  ػػػػػبفتفنيػػػػػهتادو يػػػػػ تبي ػػػػػ  تل ػػػػػطتيل  ػػػػػبـتيأل
ت-بيلته ػاهاتيلاب  ػم تت ت  اػطتو تبفػقتنظػهـتيل غػ تيلرقايػ تيلا ربفػ ت صػػمرت

بيتد تن توفتنظهـتيلته اهاتي  ادتيلترفنفتيلاببننفتلنظهـتيل غ تيلرقاي تتنػثت
لتبىػػذيتن طػػههقت اهاػػهظتاػػ تيلربييػػ ت ٕ وفتيألرقػػهـتىػػ تنصػػ ظتا  بنػػ تاػػفتيلتػػربؼ

ـ تتنثتنذبرتفنيػهتيل  ػـتقهػطتيلقػهئـتا نػوتيلبيردةت فتيلاهـتيلصهدؽت   يوتيل  
لتفقػػدتبردت ػػفت ػػرؼتيلنػػهستقه ػػوتغنػػرتىػػذنفتيلتػػرفنفي  اػػدت  ػػىتيلتػػرفنفتب ت 

العمػػـ سػػبعة وأشػػروف )ناػػهفتهػػفت غ ػػكت ػػفتنهػػ ت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ ت
ثرفػَا فوميػػع مػػا وػػاءت بػػ  الرسػػ  ثرفػػاف فمػػـ يعػػرؼ النػػاس ثتػػك اليػػـو غيػػر 

                                                 

تٔٛيل يفت-تٔ
تريو تيلاب ب  تيلقرمني تل  ندتيلقتطهن تيلوز تيلمهلثتتب هكت  ـتيألهودتت-تٕ



 

 

 

 293القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

ئمنا أخرج الخمسة والعشريف ثرفَا فبثهػا فػي النػاس ويػـ الثرفيف فإذا قاـ قا
ت.(ٔ)إليها الثرفيف ثتك يبثها سبعة وأشريف ثرفَا (

تاػفت  ػـتب  نبلبويػهتبننػبيعتيأل ػ ت تلػد تيلػدبؿتيلغربيػ ت وفتبطتاػهتابوػبدتيلنػـب
ن تاػػفتوػػ ؿتاػػهت ن وػػوتتبي ػػنهيـتاػػفتن ػػهئجت  ػػيحتليػػـتتىػػ تاػػفتىػػذنفتيلتػػرفنف

تبيل قنيهاتبيأل  ت تيل  تبلبويهيل قدـتف ت  ـتيل  ن لتف صبرتنو تيلاهافتيل  ـب
يػػػػ   تهيػػػػهتيلقػػػػهئـتيلايػػػػد ت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ تاػػػػفتيلوا ػػػػ تبيل  ػػػػر فتترفػػػػهظتبيل ػػػػ ت

تلنهميهتف تيلنهست.تيدف يمنفتولنيهتيلترفنفتيلابوبدنفت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 ثروب التي يستخدمها المهدي )ع( في  الطاقات
لايد ت   يوتيل  ـ تى تافت  ـتيل  ػهك.تقػهؿتيل  بـتيل  تي   تهيهتيتنصطتوف

ـْ ت   ػهلى ِ َشػػِهيدَا َبْيِنػػي َوَكْيػػَنُك ّّ }َوَيُمػػوُؿ اللػػِذيَف َكَفػػُروْا َلْسػػَت ُمْرَسػػبَل ُقػػْ  َكَفػػك ِبػػا
ـُ اْلِكَتاِب { َوَمْف ِأنَدُل ِأْم
ت. ٔ 

                                                 

تٖٖٙصت-تٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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بقػػػػدتنواػػػػ تيلام ػػػػربفت  ػػػػىتوفتاػػػػفت نػػػػدهت  ػػػػـتيل  ػػػػهكتىػػػػـتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبنىػػػػطتهن ػػػػوتتت
توفتيلايػػد ت   يػػوتيلطػػهىرت  فت تصػػ بياتهللاتب ػػ اوت  ػػنيـتنوا ػػنفت تبيلا  ػػـب

لتبونػػرت ػػهىدتىنػػهتىػػبتنقػػطت ػػرشتيػػـتواي ػػهظتب نػػدهتاػػهت نػػدىـيل ػػ ـ تىػػبتبيرم
ه قػػيستببيميػػ تقطػػ تىػػذهتيلا ػػهف تيلا نػػدةتهيػػذهتيل ػػر  تاػػفتقهػػطتبصػػ تنهػػ تهللات

قػهؿتلت ػهك  ياهفت   يػوتيل ػ ـ تمصػفتهػفتهرويػهتبذلػؾتألفت نػدهت  ػـتاػفتيل 
َف اْلِكَتاِب َأَنا آِتيػَؾ ِبػِ  َقْبػَ  َأف َيْرَتػدل ِإَلْيػَؾ َطْرُفػَؾ هت   ػهلى ِـّ مِّ َقاَؿ اللِذي ِأنَدُل ِأْم

لتيل  هكتفبنفتاافت ندهت  ـتيل  هكافتافت ندهت  ـتتنف هؿىذيتف طتافتت ٕ {
   يػػوتيل ػػ ـ تتاػػفتاياػػ تيلايػػد تن ظػػـبلػػيستااياػػ ت ػػ ياهفت   يػػوتيل ػػ ـ ت

بيلار ػ نفتانػذتتيألنهيػه يل  تب دتهيهتهللات  هلىتتيللي يلاّببفتلدبل تيل دؿتتبىب
ن ػػػ ةتيل  ػػػب ف.تبيلمػػػرؽتهػػػنفت  ػػػـتيل  ػػػهكتب  ػػػـتاػػػفتيل  ػػػهكتبػػػهلمرؽتهػػػنفتيلقطػػػرةت

تبيلاتر.
تيلقرمنيػ تيديها   يوتيل  ـ تافتتبافتو ؿت  ـتيل  هكت بؼتي  مندتيلايد 

لػػـتي ػػيدىهتيل ػػهلـتبطهقػػ تىهئ ػػ ت تامنػػطتليػػهتتا طػػبرةتن ػػ ت اه ػػ وريجتبي ػػ ناهطت
لتباػػػفتذلػػػؾتب ػػػوتي ػػػ ودـتيلايػػػد ت   يػػػوتيلويػػػهؿتيل  اػػػ تنفػػػ ـفػػػ تا ػػػضتتو 

او  م تبف تبقاتبيتدتبقبةتقػهىرةتتناه فيل  ـ تىذيتيل  ـتمدتيلغركتف ت دةت
يلاطػػهؼ.تفي ػػ ورجتيلايػػد ت   يػػوتتنوػػرااػػهتنو  يػػـتنومػػ بفتاوهػػبر فتفػػ ت

باػفتىػذهتيلطهقػهاتيل ػ تتيلا طػبرةلتأل ػ ت وتن ه هدةت  بفتيل  ـ تطهقهات دن
تليه.تيل هرةيابننهت

ت
                                                                                                                  

تٖٗيلر دت-تٔ
تٓٗيلناطتت-تٕ
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   الطاقة النورانية أوال
ف تبق نهتيلتهمرتتيلا  هرؼافتطهق تيلمب تتبن رعتنقب تبىذهتيلطهق تى ت

لتفقدتبردت فتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتنصتهاوتبن  ت تن  ت وفي ورىهتيلايد ت   يوتيل  ـ تف ت
   يوتيلقهئـتتنصتهك   يوتيل  ـ تف تبصموتت هدتهللاتناههفتا  ـت فت

ثتك يكوف تو الذي  أبداقاموا أمي   بأمر اإلماـ أمرتـ فإذا... ).تيل  ـ  
ما بيف المشرؽ والمغرب مف الخمق ألفنوتـ  كوردوا أم إنهـبغيرل لو  يأمرتـ

ال يخت  فيهـ الثديد لهـ سيوؼ مف ثديد غير تذا الثديد  ةفي ساأة واثد
.(1)اثدتـ بسيف  وببل لمدل ثتك يفصم (لو يرب   

) ما كاف قوؿ لوط  )أمي  السبلـ(  هدتهللاتتنهباصنرتقهؿ تقهؿتتنه ببردت فت
ـْ ُقولَة َأْو آِوي ِإَلك ُرْكفق َشِديدق { إال تمنيَا لموة  )أمي  السبلـ( } َلْو َأفل ِلي ِبُك

منهـ يعطك قوة  ف الرو إالمائـ )أمي  السبلـ( وال ذكر إال شدة أصثاب  ف
مف زكر الثديد ولو مروا بوباؿ الثديد لمطعوتا ال  ألشدروبَل واف قمب   أركعيف

.(2)يكفوف سيوفهـ ثتك يريك هللا أز وو  (  
تى  تنابرن هنفتافتىه نفتيلربين نفت دةت

تنفتيلقهه يػ يل  تيتا بفت  اطت  ىتنظهـتىذهتيلطهق تيل ػ تليػهتتن  ت يـتوفت-ٔ
اػػػزبدةتتننيػػه  ػػىت قطيػػػ تواػػهؿتيلتدنػػػدتن تتيلابهنيػػػ بليػػهتت قػػدتيلوهػػطتف مصػػػ ول

تبػػطت ا  ػػ  تنبرينيػػ ت هليػػ تقػػهدرةت  ػػىتىػػذيتيلم ػػطتيل ظػػيـتيلػػذ ت  وػػزت نػػوتيلنػػـب
تيلابوبدةت.تيأل  ت 

                                                 

تٕٖٖص-ٗ٘اتهرتي نبيرجت-تٔ
تٕٖٚص-ٕ٘جيألنبيرتاتهرتت-تٕ
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 ػػفتيل ػػنبؼتيل ػػ تبهنػػاتفػػ تذلػػؾتيلزاػػهفتيلػػذ تنػػ   ـتفيػػوتتن ػػ ت يـ  انػػزتت-ٕ
ىػذيتيلتدنػدتن ت   ػبفتت تفي تاقبلػوتاػفتتدنػدتغنػر يوتيل  ـ  تيلصهدؽتيلاهـ

تيأل هونك.افت نهصرتاهمرةت و  يهتقهدرةت  ىتصن ت
 صػدتب انػ تيلرصػهصتتيلاػهـتنصػتهكيلنبريني تيل هليػ تيل ػ تن ا ػ تهيػهتتوفت-ٖ

قػػدتن ا ػػبفتدرب ػػهظتبيقيػػ تليػػهتيلقهه يػػ ت  ػػىتصػػدتتنبلتنو ػػهدىـبغنػػرهتاػػفتيو ػػريؽت
تيلاػػػهـمػػػحتفػػػ تقػػػبؿتبان يػػػهتاػػػفتيو ػػػريؽتيلو ػػػدتبذلػػػؾتبيتيأل ػػػ ت تننػػػبيعبهفػػػ ت

بيلقػبةتتيأل ػ ت نو ػطتفػنيـتيلتدنػد تبببي ػط تىػذهتت ت  ت  يػوتيل ػ ـ  تيلصهدؽ
روػػػطتبي ػػػ وهه يـتبطػػػه  يـتلاػػػهايـلتبػػػطتذلػػػؾتتنرب ػػػنفيل ػػػ تُي طػػػبفتهيػػػهتقػػػبةت

ت.يلا رؽتبيلاغركتف ت ه  تبيتدةتنىطتافتفنه يابّنيـت
ينيػػػػ تفػػػػ ت ػػػػر  يهتبي ػػػػ مندتيلايػػػػد ت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ تاػػػػفتاتصػػػػ  تيلطهقػػػػ تيلنبرتت

يلقصػػب تبيل ػػ تيبػػبفتفنيػػهتيل   ػػ تاتنػػثت ت ػػر لتبىػػذهتا  اػػدةتي  اػػهديظتب يػػهظت
يلنقطػػ تتولػػىفتطر ػػقتذلػػؾتيابػػفتيلروػػبعت ػػ  ػػىتا رفػػ تيلايػػد تل  ػػـتيل  ػػهكلتف

} َأَنػػا آِتيػػَؾ ِبػػِ  َقْبػػَ  َأف َيْرَتػػدل اتنػػثتيابػػفتيل نقػػطتيل ػػر  تبي و مػػه تهػػدلنطتقبلػػوت
.تبىػ تي ػ وديـتمصػػفتهػفتهرويػهتبصػ تنهػ تهللات ػ ياهفتلوػػز ت ٔ {ِإَلْيػَؾ َطْرُفػَؾ 

تق نطتافتيلطهق تيلنبريني .
 ثانيا  الطاقة الصوتية

اػػفتيلمههػػاتفػػ ت  ػػـتيليند ػػ تتفقػػدتنصػػاحلتيلطهقػػ تيلابويػػ تنيمػػهبيط ػػقت  نيػػهت
بت ػػػػىتيلادنيػػػػ تانيػػػػهتبوػػػػبدتيلذهػػػػذاهاتيلصػػػػب ي تتنػػػػثتيفتيلاو صػػػػنفتفػػػػ تىػػػػذيت

بيلو ػػػبرتيل ا قػػػ تفػػػ تتيلنمػػهؽينييػػػهرتا ػػػضتتن ػػاهكتيلاوػػهؿت تزيلػػػبيتندر ػػػبفت

                                                 

تٓٗيلناطتت-تٔ
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يلابوػػػهاتيلصػػػب ي تيلغنػػػرتتنبقتتزاػػػ تاػػػفتيلذهػػػذاهاتييل ػػػهلـتبذلػػػؾتا ػػػهكت  ػػػ 
ىه  تيلاو صنفت رمػبيتن ػهئويـت  ػىتغنػرىـتاػفتيل  اػه تتوفت ىتتلات ب  

ابهني تي  ػ مهدةتبتفو  بيتلذلؾت دةتاري زتوهص تل اتثتف تيلذهذاهاتيلصب ي ت ي 
ت.انيه
ذا المػرنيف قػد  إف) أمػا  تقػهؿ ت يػوتيل ػ ـو مر  تنهػ  ػفتتهقدتبردت فت برتبتت

ختار الذلوؿ وذخر لصاثبكـ الصعب قػاؿ  قمػت ومػا الصػعب االسثابيف ف خير
ت ٔ بػرؽ فصػاثبكـ يركبػ ...( أو  قاؿ   ما كاف مف سثاب في  رأد وصاأمة 

ت.
تيلايػػد توفتت ت  يػػوتيل ػػ ـ  تيلر ػػدتبيلصػػه ق تيتبيػػهفتيلصػػبالتب  يػػوت ػػيقـب

   يوتتوه صني تيأل  ت تيلصب ي تيل  ت   هكتف توى ؾتيلظهلانفتيلذنفتيقه  بن
ػػْيَثُة ت يل ػػ ـ تبىػػذهتيلطهقػػ تي ػػ ناطيهتاػػفتقبلػػوت  ػػهلى }َوَأَخػػَذ اللػػِذيَف َظَمُمػػوْا الصل

ـْ َواِثِميَف { َفَأْصَبُثوْا ِفي ِدَياِرِت
ْيَثُة ِبابقبلػوتت-ت ٕ  ـُ الصل ـْ }َفَأَخَذْتُه ْلَثقِّ َفَوَعْمَنػاُت
ـِ الظلاِلِميَف { لتبىنهؾتميهات دندةت دؿت  ػىتي ػ وديـتيلاػبلىت ٖ ُغَثاء َفُبْعدَا لِّْمَمْو

ت.تته زتبوطتل صيت تب ذيكت  ىتيألقبيـتيل  ت  ات فتنارت
بىنػػهؾت ػػاوتهػػنفتذ تيلقػػرننفتبيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبيلقػػرننفتىاػػهتقػػرفتيلغنػػكت

  ػػـتاػػفتيلغنػػكتب  ػػـتاػػفتيل ػػيهدةلتبىػػذيتلػػيستا نػػههتتبقػػرفتيل ػػيهدةلتفي ػػ ودـ
يل ػاوتهننياػهت تتوفهللات ػاتهنوت  ػهلىلتتو يلغنكتيل   تفهلغنػكتيل  ػ ت تي  اػوت

                                                 

تٙٙٔل وزيئر تصتقصصتيألنهيه ت-تٔ
تٚٙىبدت-تٕ
تٔٗيلاهانبفتت-تٖ
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بي هػرلتبقػدتوػه تتن ظػـ ت يػوتيل ػ ـ  تفتاياػ تيلايػد إي ن ت  هب تيلايا لتفػ
المػرنيف  هللا خيػر ذو إف)  هدتهللات   يوتيل  ـ  تتنهبيتنىتقهؿ تقهؿتتنه  فت

السػػثابيف الػػذلوؿ والصػػعب فاختػػار الػػذلوؿ وتػػو لػػيس فيػػ  بػػرؽ وال رأػػد ولػػو 
تت(ٔ)((مي  السبلـ)أ ف هللا ادخرل لممائـاختار الصعب لـ يكف ل  ذلؾ أل 

ـْ َأف َتنُفػػػُذوا ِمػػػْف َأْقَطػػػاِر نػػػس إِ }َيػػػا َمْعَشػػػَر اْلِوػػػفِّ َواإل ت قػػػهؿت  ػػػهلىت ِف اْسػػػَتَطْعُت
َماَواِت َواأْلَْرضِ   يػوتفي  ودـتيلايد ت  تت(ٕ)َفانُفُذوا اَل َتنُفُذوَف ِإالل ِبُسْمَطافق { السل

يلنمػهذةتامػطتتاهأل  ت تببذلؾتيتهركتركتيلنوبـتف تيلممه تيلوهرو تت يل  ـ
ليػػهتقهه يػػ ت  ػػىتيل   ػػ ت هػػرتاتصػػ  تتيأل ػػ ت يلصػػهربختيلنمػػهذتبغنػػرهلتبىػػذهت

تنومػػػ تيلطهقػػػ تيلنبرينيػػػ تيلا   يػػػ تاػػػفتيل ػػػر  تيلقصػػػب تل يػػػهتباػػػهتن ػػػ منه.تفبػػػط 
  ػػػ ت   يػػػوتتيلاػػػهـباػػػفتفػػػ تيل ػػػاه لتبقػػػدتبردت ػػػفتتيألرضل ايػػػد لتاػػػفتفػػػ ت
) يركػػب المهػػدي الهػػواء ال بسػػثر، وال بفتنػػة أػػيف، بػػ  بعمػػـ يل ػػ ـ تقبلػػو ت

ت. ٖ يعرف  مف سبمول ......(
 ثالثَا   الطاقة الظمية

هلانػهتوػوتولػىت هػطتوربتي ػيشتفػ ت ػبيلـتا  ػددةتقتيلن هفتوفلقدتنمهاتيل  اه تت
بمنػريظتاػهتن ػهىدتيلابوػبدياتبنػر تفلت ٗ ىذيتبافتمافتىذهتيل ػبيلـت ػهلـتي ظ ػ 

ظ ليػػهلتبيل  ػػـتيلتػػدنثتيقػػبؿتاػػ فتيلظػػطتىػػبت اػػهرةت ػػفتا ػػهت تاظ اػػ ت   ػػبفت
و ػػػفتبػػػطتو ػػػـتي ػػػققت  يػػػوتمػػػب تصػػػهدرتاػػػفتاصػػػدرتبيتػػػدتبقػػػدت  ػػػبفتىػػػذهت

                                                 

 ٕٖٔص-ٕ٘يلاتهرتج -تٔ

تٖٖيلرتافت-ٕ
تب هكتيلامهو ةتلملسو هلآو هيلع هللا ىلصت ي ىتديبدت-تٖ
تريو تيلاب ب  تيلقرمني تل  ندتيلقتطهن تيلوز تيلمهن ت-تٗ
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نئ تق ػػي ظت  ػػاىت ػػاوتيلظػػطتيلانطقػػ تاظ اػػ ت اهاػػهظتب   ػػبفتتبليػػهتا ػػهت تامػػ
تبىذيتىبتيل م نرتيلمنز هئ .

تيقطتافتيلق نطتف تب فتىذيتيل  ـتيلزيور.تتولىبيل  ـتيلتدنثتلـتيصطتت
ـل َوَعْمَنػا ت قهؿت  هلى ػ ل َوَلػْو َشػاء َلَوَعَمػُ  َسػاِكنَا ُثػ ـْ َتَر ِإَلك َركَِّؾ َكْيػَ  َمػدل الظِّ }َأَل

ْمَس َأَمْيِ  َدِليبَل { هللاتوطتب  تنهبدتا فتيلظطتليستباهتيم رهتيل  ـتتوف.ت ٔ الشل
نو ػطتيلظػطت ػه نهظتتنفتهإابهنػوهطتىبتيا ػدتاػفتذلػؾتألفتيلاػبلىت اػهرؾتب  ػهلىت

يل ػػ ـ تتـيليػػد ت   ػػنيتنئاػػ بل نػػوتو  ػػوتا تربػػهظتلتصػػبؿتيلانم ػػ لتبقػػدت طػػرؽت
تذبرت هلـتي ظ  تارياتبمنرة.تولىف تربييه يـت

نو  ػػػوت ػػػه نهظلتقػػػهؿتتنف ػػػاتهنوتتببإابهنػػػويلظػػػطتاػػػفتهللاتتيلقػػػرمفتنػػػذبرتاػػػ فتوفت
ِـّ هت   ػهلى ْنَهػػاُر ُأُكُمَهػا َدآِئػػ َثػُ  اْلَونلػِة اللِتػػي ُوِأػَد اْلُمتلُمػوَف َتْوػػِري ِمػف َتْثِتَهػا اأَل مل

ت.ت ٕ ِوِظِمَها ِتْمَؾ ُأْمَبك اللِذيَف اتلَموْا ولُأْمَبك اْلَكاِفِريَف النلاُر {
ـْ ِفي ِظبَلؿق َأَمك اأْلََراِئِؾ ُمتلِكُؤوَف {ت ىبقبلوت  هل ـْ َوَأْزَواُوُه }ُت

ت.ت ٖ 
ت.} وظ  ممدود{بقبلوت  هلىت

يلظػػطتلانم ػػ تبريتػػ تيلا قػػنفلتتيديػػهاهللات ػػاتهنوتب  ػػهلىتي ػػ ودـتفػػ تىػػذهتتوفت
ل ػػػػذيكتيل ػػػػهفر فتبيلوهتػػػػدنفت.تقػػػػهؿت ػػػػزتبوػػػػطتتنيمػػػػهظتي ػػػػ ودـتيلظػػػػطتتباػػػػهتونػػػػو

يل ر اػػػػ تي ػػػػ ناقتتيديػػػػ .تباػػػػفتىػػػذهت ٗ  ّق ِذي َثػػػػبَلِث ُشػػػػَعبق {}انَطِمُمػػػػوا ِإَلػػػػك ِظػػػػ

                                                 

ت٘ٗيلمرقهفت-تٔ
تٖ٘يلر دت-تٕ
تٙ٘يست-تٖ
تٖٓيلار  ات-تٗ
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يلظ يػ تيلاػدارةتمػدتيل ػهفر فتتيأل ػ ت في ػ ورجتيلطهقػ تيلظ يػ تيل ػ تيبػبفتانيػهت
ت.ن ديئوبيلوهتدنفتافت

ت
 الطاقة النووية والكيميائية رابعَا 

ريظتف تي   هؼتيلقنه  تيلنببي تيل يايهئي تف تيل صرتيلتدنثتبهفت طبريظتوطنتوفت
لت ديةتت ػػـتيلا ػػهرؾتهػػنفتيلا تػػهربنفلتفقػػدتي ػػ ودـتىػػذيتيل ػػ حتبػػيأل ػػ ت تون ػػهج

يليهاػػهفتاقنه  ػػنفتتنار بػػهبتػػدثتىػػذيتفػػ تيلتػػركتيل هلايػػ تيلمهنيػػ ت نػػداهتمػػربات
نػػػبب  نفلتفبػػػهفتب زيؿتىػػػذيتيل ػػػ حتاصػػػدرتقػػػبةتلاػػػفتيا   ػػػولتفيػػػبتاػػػفتيتػػػدثت

ب تزيؿتىػذيتيل ػ حتاتػقتفوػرتتيل  ـتيلتدنثلتولنيهيل  ت بصطتتيأل  ت تبنقب ت
تيلدبؿتيل  ت تبزه.ت

يلنبريننبـتىبتيلذ تنبلدتىػذهتيلطهقػ تاػفتوػ ؿتين ػطهرهلتبل ػفتتنفبافتيلا  بـت
اػفتيلنبريننػبـتي ػ ورويهتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تبىػذهتيلطهقػ تتنقػب تىنػهؾتطهقػ ت

لتبىػػذيتاػػهلطا ت تيتصػػطتيألرضليػػهتيلقهه يػػ ت  ػػىتصػػيرتيل ػػ  تب  ػػب  وتاػػ ت
تيلقنههطتيلنببي تبيل يايهئي ت.تنقب تدفت ندت مونرتي
}َوَيْسػػَأُلوَنَؾ َأػػِف اْلِوَبػػاِؿ َفُمػػْ  َينِسػػُفَها َركِّػػي َنْسػػفَا  َفَيػػَذُرَتا َقاأػػَا ت قػػهؿت  ػػهلىت

ت. ٔ َصْفَصفَا اَل َتَرَّ ِفيَها ِأَووَا َواَل َأْمتاَ {
تيلااهربػهالتيديػهاهتفي  ناقتيلايد ت   يوتيل  ـ تىذهتيلطهق تيليهئ  تافتىػذت

فيصػػن تاػػفتىػػذهتيلطهقػػ تصػػبير  تاطػػبؿتيلواػػهؿت  ػػبفتليػػهتنػػهريظت ظياػػ ت و ػػرؽت
يلاػػهاننفت   يػػوتتنانػػربيلػػدلنطت  ػػىتذلػػؾتاػػهتبردت ػػفتت ػػ  لب م ػػدتبػػطتتيألرض

                                                 

تٚٓٔ-٘ٓٔطوت-تٔ
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... وتهػيج ومػوع أصػثاب ).تفقػهؿ تيل ػبدليل  ـ تف تذبرهتألصتهكتيلرييػهات
هللا بمعػادف كثيػرة،  أأػداءويهػددوف  نارَا أظيمة اسػمها صػارخ، الرايات السود

كثيرة، سػهاـ طػوؿ الوبػاؿ فػي قمبهػا لهػب يختػرؽ  وأشكاؿأخبلطَا مث  الدائرة 
أكػػ ، كالثمثمػػة يتركػػ  يغػػدو  إالويفسػد المػػاء والهػػواء، وال يتػػرؾ ثيػػَا  األرض

 إاللـ تدفنول، وتطمػب نسػاء اليهػود الػزوج فػبل يودونػ   إفرمادَا تذرول الرياح 
ت.(ٔ)أشروف امرأة أماـ قيـ واثد ...( يهود، وال يكوف مف خارج ال

ت
 خامسَا   الطاقة البايمووية 
يلاهن بوي تف تىذيتيل صرتقدر يهتيلمهئقػ ت  ػىت غننػرتبمػ تيلنػزيعتتيأل  ت نمه اتت

تننبيعااه ريظت  ىتونبدتيلوصـتهبي ط تت  منريظتيلا قه   تبيل  ت همرتتيألطريؼهنفت
تنبيل  ػػػاـتتنبتيأل صػػػهكتػػػه اتاػػػفت يػػػنجتتولػػػى تيلغػػػهزياتيلاو  مػػػ تيل ػػػ ت ػػػهد

ت.يألور تتيلصهاهالتبغنرتذلؾتافتيأل مه   طنطت اطت
بيلايد ت   يوتيل ػ ـ ت ػبؼتي ػ ودـتىػذهتيلطهقػ تفػ تترباػوتبل ػفتامػهرؽت تت

يلتهلي لتفي  ناقتىػذهتيلطهقػ تاػفتقبلػوتتبيأل  ت نبصفتهنفتن  ت وتيلاهن بوي ت
ـِ َنْثػػسق ِمْسػػَتِمرّق }ِإنلػػا أَ   ػهلىت ػػفتقػبـت ػػهدت ـْ ِريثػػَا َصْرَصػػرَا ِفػػي َيػػْو ْرَسػػْمَنا َأَمػػْيِه

ـْ َأْأَواُز َنْخ ق ِمنَمِعرق { ت. ٕ َتنِزُع النلاَس َكَأنلُه

                                                 

تٛٗ٘صتاهذيتقهؿت   تف تمورتيلزاهفتت-تٔ
 ٕٓلٜٔيلقارت-تٕ
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}َوِلُسػػػَمْيَماَف ت هللات ػػزتبوػػػطتقػػػدت ػػػورتيلػػر حتل ػػػ ياهفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تاقبلػػوتوفت
يَح َأاِصػػَفَة َتْوػػِري ِبػػَأْمرِِل ِإَلػػك اأْلَ  ْرِض اللِتػػي َباَرْكَنػػا ِفيَهػػا َوُكنلػػا ِبُكػػ ِّ َشػػْيءق الػػرِّ

ت. ٔ َأاِلِميَف {
بىػػبت  ػػونرتوزئػػ لتناػػهتيل  ػػونرتيلػػذ ت ػػيببفتل ايػػد تيلان ظػػرتىػػبت  ػػونرتت

}َفَأْرَسػػػْمَنا ت ب ػػػ لتبقػػػدتي ػػػ ودـتهللات  ػػػهلىتيلػػػر حتلىػػػ ؾتيلظػػػهلانف.تقػػػهؿت  ػػػهلى
ـق نل  ـْ ِريثَا َصْرَصرَا ِفي َأيلا ـْ َأػَذاَب اْلِخػْزِي ِفػي اْلَثَيػاِة الػِدْنَيا َأَمْيِه ِثَسػاتق لُِّنػِذيَمُه

ـْ اَل ُينَصُروَف { ِخَرِة َأْخَزَّ َوُت َْ } َبػْ  ُتػَو َمػا اْسػَتْعَوْمُتـ ِبػِ  ت .تبقبلو ٕ َوَلَعَذاُب ا
ِريحِّ ِفيَها َأَذابِّ َأِليِـّ {
ت. ٖ 

تيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ته صػػنيديػػهابغنػػرتذلػػؾتاػػفتت تيأل ػػ ت ي تىػػذهتلتفيقػػـب
يلػػر حتيل ػػػ تتنصػػطيل ػػ ت   اػػدت  ػػىت  اػػوتفػػ تيل  ػػهكتلىػػ ؾتيلظػػهلانفتبىػػ ت

يل ػػهلم تيل ػػ تبمػػراتببػػّذهاتر ػػ يهلتبقػػدتوػػه تفػػ تتيألاػػـ ػػورىهتهللات  ػػهلىت  ػػىت
  ػػػ تتيلاػػهـقػػهؿتت ٗ   ل  ػػ ت ه ػػػبر موػػػرتيلزاػػهفتتفػػ ب ػػهكت تاػػهذيتقػػػهؿت  ػػ ت

مػػػوت فتػػػاؾ مثبػػػوس بمنينػػػة  ) وينػػػذر الػػػرـو بػػػإطبلؽ سػػػراح   يػػػوتيل ػػػ ـ  ت
، صػػوت كصػػوت الزلػػزاؿأويبػػة، فينػػذرتـ المهػػدي سػػبلثَا اسػػم  الصػػارخ لػػ  

، نػػارَا تائمػػة مػػف بػػاطف شػػر كمػػذؼ البركػػاف لمػػف رأَّ البركػػافويأكػػ  تػػاـ الب
، ثػػـ تهػػب  ، تخػػرج مػػف مكمػػف ومخبػػأ، وتطيػػر فػػي السػػماء أاليػػَا وػػداَ األرض

 .  نار ال تبمك وال تذر .....(، ولنخ  منمعر إأوازبموت ينزع الناس كأنهـ 

                                                 

تٔٛيألنهيه ت-تٔ
تٙٔفص ات-تٕ
تٕٗيألتقهؼت-تٖ
تٖٔٛب هكتاهذيتقهؿت   تف تمورتيلزاهفتصت-تٗ
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ـِ ت  تػػبتيل طػػههقتهػػنفتقبلػػوت  ػػهلىت ـْ ِريثػػَا َصْرَصػػرَا ِفػػي َيػػْو }ِإنلػػا َأْرَسػػْمَنا َأَمػػْيِه
ـْ َأْأَواُز َنْخ ق ِمنَمِعرق { ببنفتىذهتيلربيي تيلبيردةتتَنْثسق ِمْسَتِمرّق َتنِزُع النلاَس َكَأنلُه

يلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تتن ػػ ت ل ػػ ت ػػذبرتيلاػػهاننفت   يػػوتيل ػػ ـ تبيتنانػػر ػػفت
دلنػطتموػرتتو نوطتانق ر.تباهتذلػؾتتو وهزيل  ت ياقتااباتننزعتيلنهستب نيـت

ب ذياػػوت  ػػىتيل ػػهفر فتتيألرضيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت ػػيامطتهللاتفػػ تتنف  ػػىت
تبيلوهتدنفتىبت ذيكتهللات اتهنوتب  هلى.

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 ـ()أمي  السبلاإلماـ المهدي  ويوش وأسمثة
 تنومػػػىت  ػػػىتيتػػػدتاببنػػػهاتيلونػػػبشتيل  ػػػبر  تبلػػػبتيلوطػػػبطتيل هاػػػ تليػػػهتتتت

تبن  ت يهتبا دي يهتبلبيزايهتفيابفت ق يـتيأل  ت تنبتيلونبشتولى ت
 ػػػ حتيلهػػػرتنبتيلوػػػيشتيلهػػػر تبي ػػػاطتيلا ػػػهةتبيلػػػدربعتبيلادف يػػػ تا صػػػنهفيهتت-ٔ

ت   ياه تنبتيألئا ت   نيـتبريواهاتيلصبير  تبىذيتلبتقبرفتا تزافتيلنه ت س
يل ػػػ ـ تلبوػػػدنهتاػػػهتي ػػػههيوتاػػػ تيلمػػػهرؽلتفهلا ػػػهةتابوػػػبدبفتبيلمر ػػػهفتيقػػػهه بفت



 

 

 ..................................................................................موسوعة القائم314

 

 

 

يلػػػػدربعتن تصػػػػنفتيلػػػػدربعتوصبصػػػػهظتوذيتنمػػػػنفتليػػػػهتاببنػػػػهاتا ػػػػضتتهئق  ػػػػ
يلونبشتيلا طبرةتمنذيؾتبهلمن  تنبتيلواهؿتباهتنبم ت  نيهتافتدربعت قنيهتافت

تقتيقههطتيلادف ي تبىبذي.تن  ت تيل دبلتبيلانونن
يبػهدت تيل  حتيلاتر تبىذيتنيمهظتا بفرتمنذيؾتا تي و  ؼتيل هنرتيلػذ تت-ٕ

تي  ـتفيذهت مفتتربي تب  ؾت مفتتربي .تي دبت
تناهت  حتيلوبتف ـتيبفتن مرتافتيلهر دتيلذ تبهفتي  ودـتهبي ط تيلتاهـ.تت-ٖ
صػطتلػوتيل  ػـتفػ تزاهننػهتهػطتفبنفتيابفتلافتف تذلػؾتيلزاػهفتنفتيميػـتاػهت بتتتت

باهت نورجتاوتيلاهـتوذتوفتيلذ تنمياوتافتيلربييهاتوفتن  ت وت   يوتيل ػ ـ ت
ت.يل هلـتان مرت طبريظتااهت بص اتوليوتيتدثت  نبلبويه

تقبياتيلاهـتن ه هتولى تت نق ـ
 تبىػػػػـتيلقػػػػهدةتألنػػػػبيعتيلونػػػػبشتبيلقػػػػبيالتباػػػػنيـتٖٖٔيألصػػػػتهكتب ػػػػددىـت ت-ٔ

 تبيألصػػػتهكتىػػػـتيلا ننػػػبفتفػػػ تيلربييػػػهاتفػػػ ت ق ػػػدىـتيل ػػػنبؼتٕٔيلنقاػػػه تيلػػػػت 
بي ػػػ مهدتاػػػفتي ػػػ  اهليـتيل ػػػنبؼتاهلمػػػهف تولػػػىتنفتىػػػذهتيل ػػػنبؼتوهصػػػ تهػػػطت
باػػػػدورةتليػػػػـتاػػػػفتيلقػػػػدـلتب  ػػػػىتبػػػػطتبيتػػػػدتانيػػػػهتاب ػػػػبكتي ػػػػـتيل ػػػػوصتيلػػػػذ ت

ت فتيلقػػػهدةت تي ػػػ  ا بفتاػػػهتي ػػػ  ا وتاػػػهق تيلوػػػيشتاػػػفتوي ػػػ  ا ولتفاػػػفتيلا  ػػػـب
تػػهو يـتولنيػػهتبت ػػىتفػػ تيلونػػبشتيلا هصػػرةتفػػإفتيلقػػهدةتي ػػ  ا بفتن ػػ ت تل ػػدـت

تىذيتيل هكتيألبؿ.تت يلا دس تيل وص تيل  ح
يلمهن تفهفتيلاهـت   يوتيل  ـ تيقبـتاب بريظتبب نوتيدفتق طتيلت نفتيل هكتناهت

ب ػػػه ت يػػػهؿتيلر ػػػبؿتفػػػ تي ػػػمىتغ ن ػػػوتو تهػػػذاحتن ػػػدي تهللاتب تنظػػػفتنفتيلق ػػػطت
تيلغرضتل اب برتباهتنهديوتيل نف.تتاهلرصهصتنهد 
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يلوندتىه  تي  ودابفتاهق تننبيعتيأل  ت تبػطتات ػكتاقهاػ تباػهت ق مػيوتت-ٕ
تايهاوتبارت  و.ت

ب تنن ػػػىتيل ػػػهرةتولػػػىتينػػػوت   يػػػوتيل ػػػ ـ تنوػػػرجته قنيػػػ ت هليػػػ توػػػديظت صػػػطتولػػػىت
تدرو تتت

ذيتينػػوتي ػػيطرت  ػػىتنويػػزةتيلوصػػـتب ػػردتن ػػ ت يـت  ػػنيـتبااػػهتي ػػيدت  ػػىتىػػت
سػيأتي فػي يلربيي تيلبيردةت فتناهفتهفت غ كتقهؿتنهبت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـ  ت 

مسودكـ ثبلث مئة وثبلث أشر روبَل إلك قولػ  أمػيهـ السػيوؼ مكتػوب أمػك 
ت.(ٔ)ك  سي  كممة تفتح أل  كممة(

بقط هت تنريدتافتىػذهتيل ػنبؼتنفت  ػبفتيلصػنفتيل ػهد تبي  تلاػهتبهنػات مػ حتت
يل ػهرةتاػ لفتب اػ تومػهف تولػىتتوػـتيل ػمرياتيل  ػبر  تيل ػ تنلفتب اػ تبنيمػهت

يابفتنفت م تيهتىذهتيأل  ت تبليستيأللفتتصريظتهطتىبتل د ل ت  ىت ظػـتاػهت
يابنيػػهتيل ػػيطرةت  يػػوتبف تػػوتب تنومػػىتنفتيغ ػػكتيأل ػػ ت تيلا طػػبرةتيدفت بوػػوت

ودـتنتديميهات اهرةت ػفتومػرتبذهػذاهات  ػ ودايهتنويػز يـتببػذلؾت  ػ هبي ط ت
تهنفتنفريدتيلونبش.

  ػػىتتردىػػهطتن ػ ت يـتبتنػػ  ط ػبؼتنػػ ـتببنػه ت  ػػىتىػػذهتيلربييػ تباػػهت ػػههياهتتتت
نتػػبرىـتب تناقػػىتليػػـتو تيأل ػػ ت تيألقػػطت طػػبريظتبهل بويػػوتنتػػبتيلتػػريرةتيلصػػهدرةت

تربػهاتنبتيلطػ ؽتيلااه ػرتيلا  اػػدت  ػىتوتػديميهاتا ػاق تنري ػ تفنيػػهتااػفتيل
تتيل بياطتبيلظربؼتيلوبي .

                                                 

تٕٙٛصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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بىذيتيلنػبعت   مػطتاػوتننػبيعتنوػر تاػفتيلطهقػهاتيل ػ تي ػ ودايهتيلاػهـت   يػوتتتت
تفتيلمنز ه تبقب تاهتبري تيلطهي  .يل  ـ تبطهق تيلر هحتبقبينن

ب تنن ىتيلاو بقهاتيألوػر تيل ػ ت  ػبفتا ػورةتلإلاػهـتبهلا ئبػ تبيلوػفتفباػهتت
 تباػػم يـتاػػفت تاػػفتيلا ئبػػٖٖٔ تنصػػتهكتاػػفتيلنػػستفبػػذيتلػػوت ٖٖٔوفتلػػوت 

يلوفتبىه  تقهدةتب تاتوار يـتن اهعتبونبشتبونرتاهتن  مندتانػوتقصػ تيلنهػ ت
ت  ياهفت   يوتيل  ـ تب رشته قيس.ت

ىذيت صمحتا يقتليذيتيلصػنفتاػفتقبي ػوت   يػوتيل ػ ـ تناػهتاػهق تيألصػنهؼتتتت
في  مهدتافتا ضتيلربييهاتينوتي  ودـتننبيعتافتيلارباػهاتيألرمػي تبهلػداهاهات

ل  تليهتوريطيـتنبتاهتي اىت  ػاطهن تيلاػدف  تفاػم ظتاػهتوػه ت ػفتنهػبت هػدتهللاتي
كأني انظر إلك المائـ أمك ظهر نو  فإذا استوَّ أمك ظهػر )   يوتيل  ـ  ت

النو  ركب فرسَا ادتـ أبمق بيف أين  شمراخ ثـ ينتفض بػ  فرسػ  فػبل يبمػك 
تت ٔ أت  بمدة إال وتـ يظنوف ان  معهـ في ببلدتـ(

هتي  مهدتافتىذهتيلربيي توفتناهـتىذهتيلاربا تنبتف تاقدايهت   تاهرزت اههتبا
اهل اريختي  مهدتانيهت ر  ت تربيهتيلمهئق تاتنثتنفتبطته دتي  قدبفتينوتا يػـت
بذلؾت تيميـتو تابمػرةت بيوػدهتفػ ته ػدىـتببػذيتاػهق تيله ػديفتبىػذيتن ط ػكت ػر  ت

يل ػػ ـ تفػػ تىػػذهتيله ػػديفتيلا  ػػددةتفهئقػػ ت مػػبؽتيلويػػهؿتبػػ ت ػػبفرت بيوػػدهت   يػػوت
تبىنهؾتاز دتافتيلربييهاتيل  ت ه دتبوبدتارباهاتا طبرةتف تىذيتيلاوهؿ.ت

  ...أما سبلح الوو

                                                 

تٕٖ٘صتٕ٘ف تيلاتهرتجت-تٔ
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فقػػدتبرداتربييػػهات دنػػدةتاا ػػهن تا مػػيهتا مهب ػػ تبنوػػر تا قهربػػ تبانيػػهتاػػهتتت
وه تا فتل قهئـتونبؿتا وا تبا رو تذبياتنونت تفػ تيل ػاه تا ػىتاػهتوذفتهللات

تينط قا.ت
فقدياهظتبهفتيميـتيل  اه تانيهتونيهتونبؿتاونت تبىذيتتػدبدتفيايػـتبيلن ػهفتتتت

 تن  ػد تتػدبدتفياػػوتباػهتيقػػهؿلتبيل  ػههؿتىنػهتاػػهتاػد تانم ػػ تنتصػن تاونتػػ ت
ناهـتىذهتيأل ػ ت تيلا طػبرةتفهر ػق تبيتػدةتاػفتن ت ػ حتاقػهبـتل طػهئريات اػزؽت

ربييػػػ تاػػػ فتىػػػذهتيلونػػػبؿتىػػػ تارباػػػهاتىػػػ تبنونت يػػػهلتف هػػػدتاػػػفتيل  ب ػػػطتىػػػذهتيل
فمػػهئي تفػػ تيلممػػه تهػػدلنطتقبلػػوتا واػػ تبا ػػرو تببػػدلنطتقبلػػوتليػػهتنونتػػ تد لػػ ت
  ػػىتننيػػهتاػػفتطػػريزتاوػػنحلتبيابػػفتقهػػبؿتىبػػذيتريبيػػهاتاقهرنػػ تاػػهلطرحتيل ػػههقت

ت فتيأل  ت تيل  تيظيرىهتيلقهئـت   يوتيل  ـ .ت
ذهتيلاري ػكتىػ توهصػ تاهلاػهـتب تي  رطتافتنامهؿتىذهتيلربييػ تنفت  ػبفتىػتتت

   يػػوتيل ػػ ـ تهػػطتىنػػهؾتربييػػهاتن مػػرتغرياػػ ت ػػدؿت  ػػىت طػػبرتىػػذهتيلارباػػهات
)ينػػزؿ المهػػدي وأصػػثاب  فانيػهتاػػم ظتاػػهتبردت ػفتنهػػ ت هػػدتهللات   يػوتيل ػػ ـ  ت

ت.ت ٔ الكوفة في سبع قباب مف نور(
دت يلنػبر تبانيهتيميـتوفتىذهتيلقاهكتى تاري ػكتوهصػ تيانزىػهتيلمػب تيل ػدنتتت

اػفتقبلػػوت   يػوتيل ػػ ـ تقاػهكتاػػفتنػػبرتباػفتقبلػػوت نػزؿتاػػفتيل ػاه تد لػػ ت  ػػىت
ننيهت طنرتناهت صايايهت  ىت بطتقا تبلـتنػذبرتفيػوتيألونتػ تف ػـتنػ ابفتيل  ػـت
ولػػػىتيدفتاػػػفتصػػػن تطػػػهئرةتهػػػدبفتنونتػػػ تل ػػػ تبـتهيػػػهتبيل ػػػيطرةت  نيػػػهتبت ػػػىت

مطتىذهتيلارباهاتيلاصػاا ت وهربيـتديوطتقه هاتي و اهرتف  اتف تصنه  تا

                                                 

تٖٓٔصتٔ م نرتيل يه  تجت-تٔ
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نيػػػهتهػػػدنات  ػػػرنحتمػػػـتufoاػػػ تنونتػػػ تنبت يلصػػػتبفتيلطػػػهئرة ت   تباػػػهتي هػػػربفتبي 
ت يب تافتدبفت يطرةت  نيه.ت

ناػػػهتامػػػابفتيلربييػػػ تبيل بياػػػطتيلاو ا ػػػ تيلا ػػػهرتولنيػػػهتامػػػطتيلنػػػبرتبيلقاػػػهكتتتت
صػنه  تتايطههقتفققتاهتوه تف تيلويهؿتيل  ا تيلذ ت تنوػرجت ػفتي ػ بدنبىه

تف ـ.تبقط هظتىذيتليستاهألارتيلص كت  ىتافت ندهت  ـتيل  هك.تيأل
ت..تأما السبلح البثري 

تت فقػػدتوػػه اتيلربييػػهاتيل ػػ ت ػػنصت  ػػىتنفتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تيقػػـب
ن هئيهتل  تيغزبتهيهتيل هلـتف فتنانرتيلاهاننفت   يوتيل ػ ـ  ت ههنه تيلاري كتبي 

ـ( بإنشػاء مراكػب، فينشػك أركعمائػة سػفينة )... ثـ يأمر المهدي )أمي  السػبل
تتت.(ٔ)أمك ساث  أكا...(

فهيػػذهتيل ػػمفتيغػػزبتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػ دتيلغػػركت هػػرتيلاتػػرتتتتت
يلا ب قتا دتنفتيقم ت  ىتدبل تو ريئنطتبيمػ حتهنػاتيلاقػدستبت اػهظتفػهفتىػذهت

ي تبننيػهت  مػبؽتيل مفتبيلاري كت  ػبفتا طػبرةتوػديظتاهلن ػا تل ػمفتباري ػكتيأل ػد
  نيػػػػهتاػػػػفتيلنهتيػػػػ تيل  نبلبويػػػػ تبيل  ػػػػبر  تااػػػػهتي ػػػػيطت ا يػػػػ تيو ػػػػريؽتيل ػػػػدبت

تبيلتهط تاوتبيلبصبؿتولىتابينيو.تتتتت

 )أمي  السبلـ(المهدي استخبارات اإلماـ

تبيلدري ػػهاتيل  ػػبر  توفتقػػبةت نصػػاحتمهه ػػهتب ػػهئ هتلػػد تيلا وصصػػنفتفػػ تيل  ػػـب
برتن ػػ ت يهت ت   اػػطتو ته ػػبفنرتويػػهزتبػػطتدبلػػ تاياػػهته ػػ تتوػػـت  ػػ يتيهتب طػػ

                                                 

تٕٖٓاوا تيلنبر فتصت-تٔ
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ي  واهرياتا طبرتت ىتنصاتاتيلدبؿتيلا قدا ت رصدتااهل تطهئ  تب وصػصت
انزينيػػهاتىهئ ػػ تألوػػطتي ػػ واهري يهت ت قػػطتنىايػػ ت ػػفتيلااػػهل تيلارصػػبدةتل وينػػزت
قبي يهتااهتند تولىتيل نهفستيلتمنثتهػنفتىػذهتيألويػزةتبيلوػدنرتاهلػذبرتوفت اػطت

ي  اػػدت  ػػىتنظر ػػهات  ايػػ تبنوػػر ت ور هيػػ ت  مػػهباتاػػفتدبلػػ تولػػىتىػذهتيألويػػزةت
نوػػر تت ػػكت طػػبرتىػػذهتيلدبلػػ تنبت  ػػؾلتبنصػػاتات قػػهستيلقػػبةتيل  ػػبر  تل ػػدبؿت
اقبةتي  واهري يهتبذلؾتل دةتنابرتبااهر هات  ا يهتىذهتيألويزةتف هد تيلغػرضت

تيلاط بكتبافتىذهتيلااهر هات

طػػػبريظتنبتي ػػػ طهعتيلنمػػػبذتفػػػ تصػػػمبؼتب اػػػهتبػػػهفتويػػػهزتي  ػػػ واهرياتا ت-نب  
يلوصػػػـتب اػػػهت ابػػػفتاػػػفترصػػػدت تربػػػه يـتباوططػػػه يـتبنق يػػػهتولػػػىته ػػػدهتبي وػػػهذت

تيلوطقتيل ر   تلتاهطيه.

تىػػذهتيألويػػزةتا ػػرق تيل  نبلبويػػهتبنوػػرتاػػهت بصػػطتوليػػوتيلوصػػـتفػػ تت-مهنيػػهظ   قػػـب
اوػػػهؿتصػػػنه  تيأل ػػػ ت ت  ػػػىتيقػػػطتيل قػػػهدنرتل ػػػ تنػػػ ابفتيلاقههػػػطتاػػػفت صػػػني ت

تمهليهتنبت صني تامهدياتليهتل بقهي تانيهتبيلتدتافت  منرىه.نا

.ت-مهلمهظ  ت ري تيلماهئرتألوطتيل  منرت  ىتصنه  تيلقريرت ندتيلوصـب

هػػثتيل مرقػػ تبيل نػػهترتفػػ تصػػمبؼتيلوصػػـتل بصػػبؿتولػػىتيلن نوػػ تيألىػػـتت-ريا ػػهظ 
تبى توم هؼتيلوصـ.
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 ػيبرةتبااػهتنػذبرتهػنفتبغنرتذلؾتافتيلنقهطتيلايا تيل  تتققاتن ػهئجت هلايػ تا
يلا وصصػػنفتفػػ تىػػذيتيلاوػػهؿتنفتي  تػػهدتيل ػػبفن  تيل ػػههقتي ػػ طهعتنفتننػػ جت
يتدثتطػهئرةتفػ تيل ػهلـتمنػذيؾت  ػبوب  تا ػدت ػرق تيلا  باػهاتتػبؿت صػني هىهت

ت .تkgpافتيلدبؿتي بربي تهبي ط تويهزتي  واهري وتيلا طبرتمنذيؾت 

اتنمنػه تتػركتهر طهنيػهتبيألرون ػنفتتهدم تيلصبير  تيلامقبدةتيل ػ تي ػ يرتتبذلؾبت
تبؿتوزرت يلمبب ند تبا وصتيلتهدم توفتلهر طهنيهتن طب تاتر هتا طػبريظتن ػي ت
 نوتينوت تيابفتأل ت  حتيو ريقوتباهتدوطتا رب تو تبقدتربتيهلتبف تهديي ت
ن ػػبكتيلتػػركت  ػػىتيلوػػزرتيلاػػذببرةتن ػػ هت بوػػوتىػػذيتيأل ػػطبؿتلا ػػقتيل ػػيطرةت

كت  ىتيلقبياتيألرون نني ترد وتبف تىذهتيألمنه ت ابناتفرن هتف تيلانطق تفبو
تافتون هجتصبير  تقهدرةت  ىتورؽتنويزةتتاهي تىذيتيأل طبؿتباهل هل ت دانره.ت

و تننيػػػهتلػػػـت وربػػػوتفػػػ تيلبيقػػػ تبلػػػذيتاه  ػػػوتولػػػىتيألرون ػػػنفتا ػػػ رتزىنػػػدتبابايػػػ ت
حتىػػػػذهتاتػػػػدبدةتوػػػػديت ت   ػػػػد ت مػػػػ ثتصػػػػبير   تل ػػػػ ت    ػػػػدتفرن ػػػػهتاػػػػفتنوػػػػه

يلصػػػػبير  تنب تباػػػػفتمػػػػـت ػػػػ تبـتاهأل ػػػػ هرتفػػػػ تتػػػػهؿتنوهتيػػػػهتمنػػػػذيؾلتبا ػػػػدتنفت
ي   ا اتيلقبياتيألرون نني تىذهتيلصبير  تي  طه اتنفت تدثتصدا ت هلاي ت
منػػذيؾلتبىػػ تامهوػػ ةتل قػػبياتيلهر طهنيػػ لتبلػػبتقػػدرتبتصػػ اتيلقػػبياتيألرون ننيػػ ت

نيػهتو ػهئرتاهديػ تبا نبيػ ت  ػىتيلدف ػ تيلمهنيػ تاػفتىػذهتيلصػبير  تل  هػداتهر طه
بهنرةتلذيت هر اتيألرون ػنفتولػىت ػري تيلدف ػ تيلمهنيػ تاػفتيلصػبير  تبا ػددتبهنػرت

ؿتىػذهتيلتابلػ تبينط قيػهتاػفت ػفتيل ػ رتيألبؿتبا ػدتبصػبتتابمنػربا  رتي هرت
لتيو مػػاتيلاػػهورةتيلاتا ػػ تهيػػذهتيلصػػبير  تبلػػـتي ػػرؼتاصػػنرىهتولػػىتنبانػػهتقهػرص

ل ػػ تطرتػػاتمنػػذيؾتنصػػات  ػػىتنفتنويػػزةتي ػػ واهرياتىػػذيتبل ػػفتنقػػب تيل قػػهر رتي
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يلب يػػػػهاتيلا تػػػػدةت ػػػػدو اتب ػػػػيطرات  ػػػػىتيلاػػػػهورةتفػػػػ تيلاتػػػػرتبغنػػػػراتي ػػػػايهت
بىنئ يهتيلوهروي تبنوذ يهتولىتوي تاويبل تيألارتيلذ تيق مىتي ػ قهل تيلػرئيست

تيألرون نن تا دتو هر وتيلترك.

تدبؿتب  ىتنمستيلناقتبيأل  بكتافتي   اهدت  ػىتيألويػزةتي   ػ واهري ي ت قػـب
ي  ػػ  اهرتيل ػػهلا تب ار بػػهتبغنرىػػهتاصػػنه  تيلتػػربكتهػػنفتاػػهق تيلػػدبؿتي  اػػهديت
  ػػىت ا ئيػػهتاػػفتره ػػه تيلػػدبؿتباػػفتمػػـتهيػػ تيأل ػػ ت تيلان ييػػ تفبيئػػدىهت نػػدىـت

يليػػػهتل صػػػني تن ػػػ ت تودنػػػدةتبيل ػػػ تن ػػػطتيلػػػدىرت  نيػػػهتب ػػػركتل  ػػػ مهدةتاػػػفتنابت
تلتربكتهنفتدبؿتيل هلـتيلا و م تباهتي هربف.لتبىذيت تن تققتو تاهبا طبرة

باهل هل ت صاحتهديي تيلتركتبنيهن يهتا ندنيـتألنيـتيلاابلبفتلأل  ت تفا ىتاهتت
ي  مبيتافتهي يهتمغطبيت  ىتيألطريؼتيلا نهترةتفػ تانػ ت صػدنرتيأل ػ ت تليػـت
تلنيه تيلتػركتفػ تيلبقػاتيلػذ تنريدبهلتبامػطتىػذهتيلتػبيدثتبيل وػهركتبمنػرةتوػدي

تيل  بر  تبي   واهري ي . ت ندتنىطتي و صهصتف تيل  ـب

  ػػػػػػىتيلظػػػػػػبيىرتيلغر اػػػػػػ تتيأل  اػػػػػػهدبيلغر ػػػػػػكتوفتىػػػػػػذهتيألويػػػػػػزةتهػػػػػػدناتاػػػػػػهوريتت
يلا نهئػػػػبفتبيلا  ينػػػػبفتبيلا انػػػػزبفتفػػػػ ت  ػػػػـت يلاهري ػػػػهيببلبو ت تتبيأل ػػػػوهص

تب قهر رىـتولىتقيهدي يـت مهاتنىاي تىذيتيلوهنكتافتب هئطتي  ػ واهرياتيل ػ ت 
ت قطتنىاي ت فتيألقاهرتي صطنه ي .

با دتىذهتيلاقدا تنهرزت  ههؿتايػـتوػديتىػطتوفتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تيا  ػؾتت
ويهزيتي ػ واهر هتيمػبؽتىػذهتيألويػزةتبي ػ مارتب ػهئقتبندبياتن مػرت طػبريتبن  ػىت
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بمػػه ةتبقػػدرةتنـت ت تبطا ػػهتيلوػػبيكتيلابيفػػقتل قنػػد نهتىػػبت ن ػػـ تبل ػػفتاػػهتيألدلػػ ت
ـتىػػػذيتيلاقػػػهـتئػػػن ػػػبؽتاتمػػػهتاو صػػػريتفػػػ تىػػػذيتيلاقػػػهـتااػػػهتي ىنػػػهت ؾلتبت  ػػػىتذلػػػ

تاري يهتاقبل تل طتاقهـتاقهؿ.ت

يل ػػهرةتقهػػطتيلوػػبضتفػػ تويػػهزتيلاػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ تن  ػػ واهري  ت هػػدتاػػفتبت
ي  اػػػػدت  ػػػػىتيلا ػػػػرتفػػػػ تنقػػػػطتيلا  باػػػػهاتنبت    يػػػػوتيل ػػػػ ـ تيلاػػػػهـتنفتتولػػػػى

.تهػطت هديػوتنويػزةتيلاوػههرياتيل هلايػ تااػهوم هؼتا نبيهاتيل دبتنبتغنرتذلؾت
ي ػ وديـتيلقػب تيلوميػ تنبتاػهتبتتةهفهتنوػر تانيػهتيألويػزةتيلا طػبرتينوتي  ودـتنصن

تبري تيلطهي  تا نبي يهتيلا ربف تيدفتبيألور تيلغنرتا ربف .

بيلا ػػػػربؼتيدفتىػػػػبتيل وػػػػهطرتبنامهلػػػػوتفػػػػ ت  ػػػػـت تيلاهري ػػػػهيببلبو  تبنيمػػػػهتت
هبدتذلؾتيل دندتافتيلربييػهاتا ػدتيديػهاتيلام ػرةتبيلاهبلػ تيلا ئب تبيلوفتباهت 

فػ تىػذيتيلوصػػبصلتفقػدتن ػداتيل دنػػدتاػفتيلربييػهات ػػفتيلنهػ تبملػوت صػػ ىتهللات
  يػػػوتبملػػػوتب ػػػ ـت  ػػػ ياه توفتهللاتنه ػػػدتيلقػػػهئـتاهلا ئبػػػ تيلا ػػػبانفتبغنػػػرىـتباػػػهت

وتننصػهرتاػفت ي   تون ه تهللالتببذلؾتن داتيلربييهات  ىتينوت   يوتيل  ـ تل
تيلوفتباهتنفتلوتننصهرتافتيلنستبيلا ئب .ت

ايػػػػهايـت تباػػػػهتىػػػػ توابهنيػػػػه يـت تبيهػػػػدنتت تىػػػػه  بنػػػػفتنػػػػهدتبىنػػػػهتنمػػػػهرت  ػػػػهئط
تا م فتىذهتيألصنهؼتت كتي   اهرياتيل اهبي تبىـتيلوف.ت

 الوف
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فيػػػـتبيفتومػػػ ت  ػػػىتيغ ػػػكتيلنػػػهستوابهنػػػه يـتبنتػػػبيليـتو توننػػػهتبا ػػػ انفتنػػػهافت
ا ػػضتىػػذهتيلابهنػػهاتبهفيػػ تلتػػديثتتفي  اػػهتنهديتل قػػرمفتبيل ػػن تهبوػػبدىـتي ػػ 

 يلو طتف ت بيزفتيلقب تهنفتقبياتيلاهـت   يوتيل  ـ تبن ديئوتب مبقوت  نيـ.ت
باػػفتىػػذهتيلابهنػػهاتقػػهه ن يـت  ػػىتيو ػػريؽتيلاػػهدةتبيلنمػػبذتاػػفتيلوػػدريفتا نبي يػػهت

ابػػػنيـتاػػػفتيل نقػػػطتبا اػػػهرةتنوػػػر ت ػػػدـتومػػػب يـتلقػػػبيننفتيلاػػػهدةتيألاػػػرتيلػػػذ تي
ا ر  تىهئ  ت مبؽتبػطتوابهنػهاتيلا ػرتيل ػهد تبدوػبؿتن تاه  ػ تل  ػدبت ػبي ت
بهنات  بر  تنبت يه ي تبي  ريؽتيلا  باهاتنب تا بؿتبنق يهتهنمستيل تظ تهطت
با مػػيـتلػػوتيلقهه يػػ ت  ػػىتيلاديو ػػ تيلمبر ػػ تبا رفػػ تاػػهتنػػدبرتفػػ تفبػػرتيلن ػػهفت

ابهني تيل  منرت  يوت هإنوهدتنفبهرتنور تب قب  يهتب رويتيهتف تنم ػوتتننيهتهطتبي 
اػػفتتنػػثت تي ػػ رتهػػطتنو  ػػوتا  قػػديتننيػػهتاػػفتنم ػػوتت ػػىت ػػهد تاػػوتولػػىتي وػػهذت
قػػريرياتبوطػػبيات ب ػػي ت وػػدـتيلاػػهـت   يػػوتيل ػػ ـ تبوي ػػوتهػػطتبليػػـتيلقهه يػػ ت
  ىتوم هؼتيلا نبيهاتببثتيل مرق تهنفتصمبؼتيلوصـتهطتت ىتليػـتيلقهه يػ ت

ضتيلا ػػدياتيلاياػػ تاػػفتونػػبشتيأل ػػدي تبذلػػؾتابيفػػقتلاػػهتتصػػطت  ػػىتنقػػطتا ػػ
تا تيلنه ت  ياهفت   يوتيل  ـ .

بااهت ورهتهللات اتهنوتب  هلىتل  ياهفت   يوتيل  ـ تافتيل ػيهطنفتيلغبيصػنفت
بىه  تيابفتي   مهدةتاػنيـتمػدتيلغبيصػهاتفػ تن اػهؽتيلاتػرتفقػدتقػهؿت  ػهلى ت
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َياِطيِف َمف َيُغوُص  ـْ َثػاِفِظيَف }َوِمَف الشل وَف َلُ  َوَيْعَمُموَف َأَمبَل ُدوَف َذِلَؾ َوُكنلا َلُهػ
ت. ٔ {

 صػػبرتيلن ػػهئجتننفتتلنػػهباق نػػطتاػػفتيل  اػػطتفػػ تامػػطتىػػذهتيديػػهاتيل ػػر م تيابػػفتت
ت.تصطتافتو ؿتي   اهؿتىذهتيلقب ت  يل  ت 

 المبلئكة
 ػػ طي تنفتفػػإفتوابهنيػػه يـت مػػبؽتوابهنيػػهاتيلوػػفتابمنػػرتت ػػىتنفتيلبيتػػدتاػػنيـتي

يلوفتبيت وزىـتف تي  طي بفتتري ه.تباػفتوابهنيػهاتيلا ئبػ تىػ تتي طتترب 
ا ػرف يـتلاػػهتنيػػـتيلن ػػهفتام  ػوتا ػػ قا تن تن مػػرتااػػهت  رفػوتيلوػػفتببػػ تىػػذنفت
يلاو ػػػػبقنفتلػػػػوتيلقهه يػػػػ ت  ػػػػىتيل امػػػػطتبيل  ػػػػبطتاهلينئػػػػهاتبيل ػػػػبهؿتيألوػػػػر تن ت

 ػػػقتيأل ػػػدي تبندي تدبرهتااػػػهتنوػػػدـتيابػػػنيـتنفتن ام ػػػبيتهينئػػػ تون ػػػهفتنوػػػرتبىػػػـتبت
َأْرَسػْمَنا ِإَلْيَهػا  }يلاهـت   يوتيل  ـ تبااهتنػدؿت  ػىتىػذهتيلقهه يػ تقبلػوت  ػهلى ت ََ

ت.(ٕ) ُروَثَنا َفَتَمثلَ  َلَها َبَشرَا َسِوّيَا {

مػػػطت وهريئنػػػطتلتناػػػهتاػػػهتىػػػبتا ػػػيبرتاػػػفتنفتيلايػػػد تاه ػػػدتا ظاػػػه تيلا ئبػػػ تا
ف تنومىت  ىتيتػدتاػفتيلا ػ انفتبغنػرىـتاػفتنىػطتت تبغنرىـايبهئنطتلتي ريفنط

 يـتبقبيىـتيلوهرق تبونرت هىدتاػهتتصػطتهيألديهفتيل اهبي تيألور تاد توابهني

                                                 

تٕٛيألنهيه ت-تٔ
تٚٔار ـتت-تٕ
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تيألرضتيل ػها  ت تلبطت   يوتيل  ـ تف تيقػ   يـتل  ػؾتيلػا دتاػفت وػـب ا تقـب
تيل م ىتبي ر مهعتهيهتولىت نهفتيل اه تمـتق هيهت  ىتيألرض.

اػفتيلربييػهاتيل ػ ت هبػدتينػوت   يػوتيل ػ ـ تاه ػدتاا ئبػ تيلر ػكتتبىنهلؾتيل دند
ليػػػؾتا مػػػهتاػػػفت بيفتيلر ػػػكتيا ػػػ تقدياػػػوتا ػػػيرلتببػػػذيتاػػػفتويه ػػػوتيألربػػػ .تبي 
يلربييػػػػهاتيل ػػػػ ت هبػػػػدت  ػػػػونرتيلا ئبػػػػ تبيلوػػػػفتلوداػػػػ تيلاػػػػهـتيلايػػػػد ت   يػػػػوت

تيل  ـ .

  السبلـ( أمػك )كأني بالمائـ )أمي*ت فتنه تو مرتيلاهقرت   يوتيل  ـ تقهؿ ت
نو  الكوفػة قػد سػار إليهػا مػف مكػة فػي خمسػة آالؼ مػف المبلئكػة وبرائيػ  
أف يمين  وميكائي  أف شمال  والمؤمنػوف بػيف يديػ  وتػو يفػرؽ الونػود فػي 

ت.(ٔ)الببلد(

  )لػػو قػػد * ػػفتنهػػ تتاػػزةتيلماػػهل تقػػهؿ ت ػػا اتناػػهتو مر   يػػوتيل ػػ ـ تيقػػبؿ
ف والمػػردفيف ل هللا بالمبلئكػػة المسػػوميخػػرج قػػائـ آؿ   )أميػػ  السػػبلـ( لنصػػر 

، يكوف وبرائي  إمامهـ وميكائي  أمك يمين  واسرافي  أف والمنزليف والكروكيف
 .(ٕ)يسارل ...(

                                                 

تٕٔٔلصٕيلبيف تجت-تٔ
تٖٕٗن اهن تصغنا تيلت-تٕ
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)إذا قػػاـ المػػائـ )صػػموات هللا أميػػ  ( نزلػػت  تقػهؿتنهػػبت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ ت*
مبلئكػػة بػػدر وتػػـ خمسػػة آالؼ، ثػػبلث أمػػك خيػػوؿ شػػهب وثػػبلث أمػػك خيػػوؿ 

ت. (ٔ)بمق، وثبلث أمك خيوؿ ثو، قمت وما الثو   قاؿ  تي الثمر(

).... ثػـ يسػير * فتيلاممطتهفت ارتنقػ ت ػفتنهػ ت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـ  ت
المهػدي إلػػك الكوفػػة وينػػزؿ مػػا بػػيف الكوفػػة والنوػػ  وأنػػدل أصػػثاب  فػػي ذلػػؾ 
اليػػػـو سػػػتة وأركعػػػوف ألػػػ  مػػػف المبلئكػػػة وسػػػتة آالؼ مػػػف الوػػػف والنمبػػػاء 

ت. ٕ  ثمائة وثبلثة أشر نفساوثبل 

بامػػطتىػػذهتيلربييػػهاتبمنػػرلتب تيمب نػػػهتيل نهيػػوتولػػىتنفتنصػػتهاوت   يػػوتيل ػػػ ـ تت
 تاػػػفتيلا ػػػرتيمبقػػػبفتيلاػػػهقنفتفػػػ تبمػػػه ي يـتا ػػػدتنفتن  قػػػ تهيػػػـت   يػػػوتتٖٖٔيلػػػػ 

يل  ـ تفيصػاتبفتااػفت نػدىـتاػفت  ػـتيل  ػهكتب تنومػىتنفتصػهتكت ػ ياهفت
 ندهت  ـتافتيل  هكت ابفتافتوتمػهرت ػرشته قػيست   يوتيل  ـ تيلذ تبهفت

ا  ػػػرعتاػػػفت مر ػػػاتيلوػػػفتابمنػػػرتبااػػػهت تيقػػػهستا ػػػوتألنػػػوتيتمػػػرهتقهػػػطتير ػػػديدت
تيلاصر.ت

ب نػػدنهتاػػهتنمهػػاتنفتيلاػػهاننفتيل ػػهدننفتفػػ تزاهنػػوت وػػدايـتيلا ئبػػ تفمػػ ت ػػفت
 )إذا قػاـ المػائـ يػأمر هللايألصتهكتفام توه ت ػفتيلرمػهت   يػوتيل ػ ـ تقػهؿ ت

المبلئكة بالسبلـ أمك المؤمنيف والوموس معهػـ فػي موالسػهـ فػإذا أراد واثػد 
ثاوة أرسػ  المػائـ مػف بعػض المبلئكػة أف يثممػ ، فيثممػ  الممػؾ ثتػك يػأتي 

                                                 

تٕٗٗغنا تيلن اهن تصت-تٔ
تٕٕٙا هرةتيل  ـتصت-تٕ
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ومف المػؤمنيف مػف يسػير فػي السػثاب ومػنهـ تالمائـ فيميي ثاوت ، ثـ يردل
هـ مػػف مػػف يطيػػر مػػع المبلئكػػة، ومػػنهـ مػػف يمشػػي مػػع المبلئكػػة مشػػيا، ومػػن

يسبق المبلئكة، ومنهـ مف يتثاكـ المبلئكة إلي ، والمؤمف أكػـر أمػك هللا مػف 
ت.ت ٔ (.المبلئكة.

بطتىذيتبغنرهتافتيلاو بقهاتيلا  با تلدننهتناػهتاػهق تيلاو بقػهاتيلغنػرتا  باػ ت
لنهتبيلغنرتاذببرةتف تيلقرمفتو تننيهتبرداتف تيل ن تيل ر م تبانيهتاهتوه ت فت

   يوتيل  ـ تبانيهتاهتوه ت ػفتنانػرتيلاػهاننفت   يػوتيل ػ ـ تيلاهـتيلصهدؽت
نهبػدتوفتىنػهؾتاو بقػهاتلي ػبيتاػفتيلوػفتب تاػفتيلا ئبػ تب تاػفتيلنػستبل ػػفت

}يخمػق مػا تعممػوف ومػاال و قتنوػرتاػفتو ػقتهللاتا ػ د ت   يػوتيل ػ ـ تاقبلػوت
فتيلاػهـتببطتاهتنقبلوتف تنورتىذيتيلاتثتوفتاهتوم تبػهفتن ظػـتبيتتعمموف {

تت.   يوتيل  ـ ت تيب فت رهتل طتيلنهس

ت

ت

ت

ت

                                                 

تٕٔٗ تد ئطتيلاهـتصتٔ
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 السفارة بيف الفتح واالنغبلؽ
 تنهئاػهتوهصػهتلػوتفيبػبفت يػوتيل ػ ـيلايػد ت  تيلاػهـ تىػبتيلػذ تننصػاوتلسفيري

 بصطتلوتاػهتاهتيصدرهتل نهستبتتيلاهـيلبصطتهننوتببنفتيلنهستفننقطت فتت ق ت
يلاهلي تبغنرىه.تباهتيانزتيل منرت فتغنرهتينوتبتتيألابرتيل ر ي  نوتافتتبي هئ  

بي رفوت وصػيهتبي وػذتانػوتيل بقي ػهاتتاهلاهـتيلااه رتيتمىتا رؼتي  صهؿ
تبيلهيهنها.
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تاهألرب ػ يل ػمهرةتانتصػرةتتوفلتىطتيانزهتنطرحت هي ظتته رفنهتيل منرتباتنفبا دت
ىػػطتىنػػهؾت ػػمري تغنػػرىـتااػػهتنػػدؿت  ػػىت ػػدـتغ ػػقتاػػهكتت ن لتتنـيلا ػػيبر فت

ت ت تتنـيل مهرةتا دتيلغنا تيلصغر تباهتىبتاز بـت
اواب ػػػ تاػػػفتتولػػػىبقهػػػطتيلوػػػبيكت  ػػػىتىػػػذيتيل ػػػهيؿتيلوطنػػػرتبيلت ػػػهستنت ػػػهجت

تيلاقداهات ت
تنفتقيقػػ تامهدىػػهتتولػػىيصػػطتتنفبػػطتاهتػػثتانصػػفت هػػدتتوف تاألولػػكالممدمػػة 
يلدنني تبيل  تن  هرىهتتقهئقتمهه  تى تتيألابرنهتافتىبتا  هرؼت ندتيل منرتااه

تلػػذلؾت ػػبؼت  غنػػرتيل منػػرتاػػفتيلتقػػهئقت فػػ تتبيألتبػػهـوػػ ؼتاػػهت نػػدتيلا صػػـب
 تلػػػػذلؾت ػػػػبؼتيقػػػػفتيل دنػػػػدتاػػػػفتيلنػػػػهستيلا ػػػػدنننفت يػػػػوتيل ػػػػ ـ  يلاػػػػهـتزاػػػػفت

ت .ت يوتيل  ـ  يلاهـتبيلا  ر نفتمدتترب ت
يل ػػن تتنبيبػػبفتاصػػدرهتيل  ػػهكتتنفهػػدتتبػػطت ػػ  تدننػػ ت توفت الممدمػػة الثانيػػة

ْطَنػػا ِفػػي الِكَتػػاِب  تقبلػػوت  ػػهلىتنىايػػهبيل ػػ تتيألدلػػ يل دنػػدتاػػفتتولػػىي ػ نهديت ػػا َفرل }مل
بػهفتت ػبي بلوتبوػبدتفػ تيل  ػهكتتو فانيهتي  دؿتينوتاهتافت   تتِمف َشْيءق {

تغنرتذلؾت.تنبقهنبنهتا  قهتافتيل  هكتتنبقص تديل ت  ىتا نههتتنبتباهت
فيػػ تتبيلواػػهعاصػهدرتيل  ػػر  تبهل قػطتتولػػىت ػىتلػػبت ػ انهتااػػهتيدوػطت تقػػهتبتت

ف  ػرؾتب ياػطتفػ تتهلػ تت ب ـتيلا صـب تن ار ا تافتيلقريفتبيل ن تتبندنىيقطت
تبوبدتنصتنوهلميه.

  تبىػذيتااػهتييلاػذىكتيل ػتولػىمػـتيدوػطتتيألصػطام تبهفت ػنيهتفػ تتفهلواهعت
ت تفإواػػه يـاػػهتتناػػريتنبل تاػػهت  ػػىتا ػػت ػػىتلػػبتيواػػ تيل  اػػه ت بتنقػػهشتفيػػوتت 

تيلا صبـ.تتاطهاقهتلقبؿقيا تلوتاهتلـتيبفت
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تنبيغ ػػكتيلا ػهئطتيل ػ تن نهبليػػهتيلاو يػدبفتب  ػبفتار  ػػزةتتوف تالممدمػة الثالثػة
لي ػػاتتألنيػػهي و يػػهدتفيػػ تغنػػرتمهه ػػ تيلتبػػـتبقهه ػػ تل  غنػػرتتأل ػػهلنكوهمػػ  ت

باهتيصرحتهذلؾتتو يهدتيلظن لافتي انصبص تافتهللاتب تى تبيق ي تهطتى ت
هػنفت  هقػكتتنبتبمورهنفتاو يدتتاهتفإفتيألتبهـت  غنرهلن نو تابتتلي و يهدتنىط
ت.تمريئيـيلاو يدنفتبيو  ؼتتنويهؿ

تيألاػ انصكتيل مهرةتااهتيام وتافتيلربقتهنفتتنىاي نومىتت ت تالممدمة الرابعة
اهايػػػه هربييػػػهاتتيألاػػػرىػػػذيتنهػػػنفتتنفهػػػدتاػػػفتت تاهألرب ػػػ فمػػػ تتػػػهؿتتصػػػرىهتتبي 

تبابه اهاتا  هرة.
تت.صطتيلاتثتبىبتيل مهرةنبا دتىذهتيلاقداهاتندوطتف تت

ت ت تنـتاهألرب  يل مهرةتانتصرةتتنفبىبتىطتتيألبؿبن بدتل  هيؿت
تيألبلػىبا ػدتاريو ػ تيلاقداػ تتيألرب ػ لانتصرةتف تتونيهيلا  هرؼتهنفتيلمقيه تت

 ػر   تفػهل ق  تتنـىػطتىػبت ق ػ تتوػه تىػذيتيلتصػرتننػفاػفتت طهئنبووتليـت  ػ
بىػذيتت.بيانػ تبوػبدت ػمنرتوػهاستاهألرب ػ ىنهؾتدلنطت ق  تيتصرتيل مري تتن 
تيألرب ػػ يبػػبفتىنػػهؾت ػػمنريتغنػػرتتنفيانػػ تتفتيل قػػطت يابػػفتي  ػػ د ؿتاػػوتألت 

تيقبؿتاو.تتنتديبلذيتلـتنودت
اػػفتتنـبػػهدتنقطػػ تا ػػدـتبوػػبدتدلنػػطتبيتػػدت ػػبي تبػػهفتاػػفتيل  ػػهكتنيل ػػر  تفتناػػه

 تبيلػذ ت ػبؼتننهق ػوت يػوتيل ػ ـ  لإلاػهـتيلايػد تيل ن ت ديتيل بقي تيلان ػبكت
فاػم تتيألرب ػ ل دنػدةت  ػىتبوػبدت ػمري تغنػرتتندلػ هللا.تهطتىنػهؾتتون ه امص ت

ا ػػػربفنفتفػػػ تيلغناػػػ تتننيػػػـ  ػػػىتتبن ػػػد ػػػدتيهػػػفتطػػػهببستاواب ػػػ تاػػػفتيل ػػػمري ت
هػفت  ػ ت   نياػهتيل ػ ـ تتيلت ػفتهإاهاػ يلقػهئ بفتتيألاهاي يلصغر تب تنو  فت
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باػنيـتيلا لػ تبىػػبتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػفت  ػػ تهػفتاػػ ؿتبقػدت ػػدهتينػوتاػػفتيل ػمري تيلا ػػربفنفت
تهيـت.تيألاهاي نو  فتتف تيلغنا تيلصغر تبيلذنفت 

الثمة المػاموف  بأن )ت تف تا ضت بقي ه و  يوتيل  ـ  تبقدت هرت نوتيلايد ت
 .(ٔ)العارؼ بما يوب أمي (

 ػػػدهتهػػػفتطػػػهببس ره تاػػػفتيل ػػػمري تتنيمػػػههػػػفتايز ػػػهر تتريىيـوهػػػباػػػنيـت ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػػفت
ت.ت ٕ فنيـتيلاهاي نو  فتتيلا ربفنفتيلذنفت تبيألهبيك

هػػفتايز ػػهر تا ػػدتبفػػهةتتوهػػريىيـبصػػمهتلتػػهؿت ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفت ٖ بوػػه تفػػ تغناػػ تيلطب ػػ ت
تيهيوتنهبدتيلا نىتيلا قدـت.

ب هاوتباػهؿتتبىنهؾتيل منرتافتيل وصيهاتيل  توا يهتيل ن تيلصدبؽ ره تف ت
.تبيلػػذ تي  هػػرهتيل ػػندتيل ػػيندتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتصػػهدؽتيلصػػدر قده تاػػفتتب اػػهـتيلن اػػ تيلػػدنف
ينػػػوتلػػػـتتولػػػىىنػػػهتتيل ػػػهرةيلنصػػػبصتيلوها ػػػ تليػػػه  تيلروػػػهؿ.تب هػػػدتاػػػفتتنت ػػػف

 تىبتافتفصطتهنفتمقه وتببب ئوتهيذهتيل  ايهات يوتيل  ـ  يلاهـتتنف رؼتيُت
تنببػػػهفتيل  هنػػػرت ػػػفتيلروػػػطتهمقػػػ تتاػػػهتيصػػػدرت نػػػوتوفهػػػطتتليل ػػػ ت ػػػه اتاػػػهوري

يلديلػػ ت  ػػىتا نػػىتتيأللمػػهلذلػػؾتاػػفتتولػػىيل ػػهرؼتااػػهتنوػػكت  يػػوتباػػهتتنبتاػػ ابفت
تيلببهل .

اتقيػػـتتابب ئػوتهػػطتبصػدرتتونيػػـبىنػهؾتيل منػػرتاػفتيلروػػهؿتيلػذنفت ػػرؼت ػنيـتت
نوػػدتت تلبااقهرنػػ تىػػذيتيلا نػػىتاا نػػىتيل ػػمهرةتلقيـي بقي ػػهات ه ػػدت ا يػػـتب ػػبم

                                                 

ت٘ٛٗروهؿتيل   تصت-تٔ
تٗٗصٔوها تيلربيةتجت-تٕ
تٔٚٔصغنا تيلطب  تت-تٖ
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تيأللمػػػهللفتب هبلػػػبتقنػػبدتيلوػػػذبيتيصػػػدربفتيز اػػػوتيلمقيػػػه ت تقػػهتبتتو فػػهت ػػػديتاػػه
ت.افتيلغنا تيلصغر تت يلقر اتف تيلم رةتنط قلمبتيل مهرةتتوفت ىت

وت  ػػىتينػػوتببهلػػ تب هبلبنػػاػػفتيلمقيػػه تيتواػػبفتيلا نػػىتتيلا ػػ ورةتيألويػػهؿفتإفػػت
تنريدلمبتببنطت  ىتيتدتافتيل ػمري تقػهلبيتل  ػوتتوط ؽوه تتوذيتناهتمورلاا نىت

اػهل بيرثتبيل  ػ يـت  ػىتتهػد بيتألنيػـبىػ تيل ػمهرة.تتيأل ػـا نىتيلببهلػ تاػهلا نىت
اػػػفتتيل   ػػػدتولػػػى ت ػػػهجتتمػػػربرةت تونيػػػهت ػػػىتيد ػػػىتا مػػػيـتتنرب ػػػ يل ػػػمري تتنف

تبانا يهت.تنص يه
يلذ تد هتيلمقيه تتيألاربافتيلبب  تيلذنفتذبرىـتيلصدبؽتىاه يل ار تبيهنو تت

 ػػا تببػػي تتوناػػهااه ػػرةتاقػػبليـت ت  ب  يػػهتولػػىيلا نػػىتتبيلػػذنفت  ػػهلابيت  ػػىتذلػػؾ
ل ببهلػػ  تباػػنيـت تػػهوزتهػػفتنز ػػد تيلا قػػكتاهلب ػػه.تبيلػػذ تتيأل ػػـرتيلا نػػىتاه  اػػه

 ػفتيلت ػفتهػفت هػدتيلتانػدتقػهؿت ػبباتفػ تتهإ ػنهدهرب تفيوتيل ػن تيلامنػد ره ت
تولػػ وػػرجتت-ي نػػ ت ػػهاري -يل  ػػبرتتولػػىتػػهوزلتفوا ػػات ػػنئهتمػػـتصػػراتتناػػر
)ليس فينا شؾ وال فػي مػف يمػـو  ت  يوتيل  ـ  تيلايد تيلاهـبقي تافت ي ت 
تت.(ٔ)ثاوز بف يزيد( إلكامرنا. ترد ما معؾ بممامنا 
ف نريوػػ تا مػػهتاػػفتتبن ػػاهئيـيلػػبب  تتن ػػديديلاز ػػدتاػػفتيل مصػػنطتفػػ تتنريدباػػفت

ل  ن تيلامنػدتبان يػىتتبيلر هدباهؿتيلدنفتل  ن تيلصدبؽتب هكتيلاصهدرتامطت
تيألبؿ  يندتيلصػدر قده تيلاو ػدتلت  يوتيل  ـيلايد   تيلاهـقهؿتباب ب  تيلا

ت.بغنرتذلؾتافتيلاصهدرتيل منر
ت بيلذ توه تفيوتناهتيل بقي تيلصهدرت فتيل منرتيلريا 

                                                 

تٕٔ٘صتٔيل هف تجت-ٔ
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 ميحرلا نمحرلا هللابقي يا أمي بف   السمري أأظػـ هللا أوػر إخوانػؾ فيػؾ ، )
ومع أمػػرؾ وال تػوص إلػػك أثػػد فيمػػـو ، فػػافإنػؾ ميػػت مػػا بينػؾ وكػػيف سػػتة أيػاـ

هور إال بعد إذف هللا تعػالك ، فبل ظوفاتؾ ، فمد وقعت الغيبة التامة ممامؾ بعد
. وسػيأتي سوة المموب ، وامػتبلء األرض وػورا، وذلؾ بعد طوؿ األمد ، وقذكرل

 ، أال فمػػػف ادأػػػك المشػػػاتدة قبػػػ  خػػػروجف يػػػدأي المشػػػاتدةإلػػػك شػػػيعتي مػػػ
، وال ثػػػػوؿ وال قػػػػوة إال بػػػػاهلل العمػػػػي اب مفتػػػػرالسػػػػفياني والصػػػػيثة فهػػػػو كػػػػذ

 .(ٔ)(يـالعظ
  والنماش في التوقيع مف وهتيف  

تتولػىىػذهتيلربييػػ تصػتيت تيل ػػندتتيف تاػػفتتنػثتيل ػندتبىػػطتاألولػك تنـيلا صػػـب
ت .ت يوتيل  ـ  توفنيهتم فتب ؾتف تصت تصدبرىهت نوفت

تػهدتهػطتدرتيهواػافتنتبى تيل ندتم يم تننيهبيلتقيق تينوت هئ تبا ربؼت نيهت
تيألصتهكافتننق يهتلـتي اطتهيهتبيفتافتبهنبيتيط قت  نيـتتوفيلا ربؼت نيهت
زاهننهتتولىببص نهتتبيألصتهكتيألئا يه  دنهت فتزافتتنفا دتتناهلـتي ا بيتهيهت

يل قػػػطتي ػػػ  اطتفػػػ تبػػػطتوبينػػػكتيلػػػدنفتفيم ػػػرتيلقػػػريفت  ػػػىتقبي ػػػدتتبنصػػػاحىػػػذيت
تيلم  ػم تبيلانهطقػ تب ػ ىتيلطػرؽتيل ػ  تلػـتننصػحتهيػهتيل ػهرعتيلاقػدستهػطتبتػـر

يلا ػػهئطتيلدننيػػ تتبنصػػاتاف ػػـت اقػػىتتػػدبدتل  صػػرفهاتفػػ تبػػطت ػػ  تلتا مػػيه
ذيؾتب ػػرؾتيل اػػطتا  ػػـتتنبىػػذيتترن اهل ػػبطتيلػػذ تنبيفػػقتتؾقههػػطتل  غنػػرتبيل  ػػبي

ت اػػػهتينػػػزؿتهللاتهيػػػهتاػػػفت ػػػ طهفتفصػػػهرتتنوػػػر تيل ػػػرضت  ػػػىتيلقػػػريفتب اػػػطتا  ػػػـب

                                                 
 ٜٕٚصتت-تٕجتت-يل ن تيلطهر  تت-ي ت وهجتت-تٔ
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تنقػب تتنبام يػهتتاػ ور تب  ػرؾتيل اػطتتم تبي  دؿتهيػهاابفتيفتي اطتهربيي تم ي
ا مهب ػػػػػ تيابػػػػػفت غ يميػػػػػهتاهل دنػػػػػدتاػػػػػفتيلػػػػػذريئ تتبنىػػػػػديؼتلغػػػػػريضانيػػػػػهت ػػػػػنديت

تبهلاص ت تيل ها تبغنرىهت.
)اال فمف ادأك المشػاتدة تافتيلابه اػ  يلانطبؽتباتطتيل هىدتتالوهة الثانية 

ت.(ٔ)قب  خروج السفياني والصيثة فهو كذاب مفتر(
  وفي  

ناػػهينػػوتلػػـتيصػػرحتاانػػ تيل ػػمهرةت  تيلا ػػهىدةتيد ػػهنػػوتانػػ تإ  ػػىتصػػت تيلوهػػرتفتبي 
 ػػػػفتيلمقػػػػهةتتيألواػػػػهرلتبلاػػػػهتمهػػػػاتاطػػػػ فتىػػػػذيتيل صػػػػر حتتنػػػػثت ػػػػبي راتلإلاػػػػهـ

اػفتنقػطتوهػرتتوفهػطتتيألصػتهكبلـتننبرت  ػنيـتت  يوتيل  ـ  يلاهـتاا هىدةت
بػػطتزاػػهفلتف ػػـتت  يػػوتيل منػػرتاػػفتيل  اػػه تفػػ تبن ػػبطيل ػػار تلػػـتي اػػطتاػػوتهػػطت

ت  ىتينوتيقصدتيد ه تيل مهرة.تت  ب  و   فتتو اصت وتتنبي احتيلقهئ نفتاقهبلوت
توفااػهتيقنػ تااػد ههلتمػـتتيػ   بت ىتافتيد ىتبوبدتقر ن ت  ىتىذيتيلا نىتلػـت

يل قهئديػ تيل ػ ت   هػرتت قػ تبصػطتهػنفتتيألاػبرىذهتيلا هل تايا تبت ه  تباػفت
اهايـيلنهست ت  يوتيل ػ ـ  تفتيلا   ـتىبتي اهـإيلوهرتفلتب  ىتفرضتصت تبي 

يلا ػهل تفينػهتتألىايػ نهػنفتتنفنوتاقهـتيلهيهفتفػهلامربضتإبت كتقريئفتيلتبا تف
 اػػفتيد ػػىتيلا ػػهىدة تب زاػػوتبىػػبتفػػ تىػػذيتيلاقػػهـتيا نػػهعتيلا ػػهىدةتاط قػػهتتقػػهؿ

 تيل منرةتيلديل ت  ىتتصبؿتيل قهتيألواهردبنهت فتيد ه تيل مهرةلتبىذيت  هرموت
ت بيلا هىدةتب نذبرتا مهتانيه

لاهلمػػػػوتيل ػػػػندتاصػػػػطمىتمؿت ػػػػندتتنػػػػدرتتيل ػػػػ ـوػػػػه تفػػػػ تب ػػػػهكتا ػػػػهرةتتاػػػػهت
يل بقيػ توهػرتبيتػدتار ػطتفػ تي ػهرضتيلقمػهيهتيل منػرةتت وفيل هظا تتنثتقهؿ ت

                                                 

تٜٖ٘غنا تيلطب  تصت-تٔ
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بيلبقػػهي تيل ظياػػ تيل ػػ ت  قهىػػهتيل  اػػه تاػػهلقهبؿتبدبنيػػهتب ػػهيـتب صػػهنيميـتاػػ تينػػوت
 تبيلن اهن تبيل ن تيلطب  تاه هنندىـتيلا  هرةت فتيه تا هرضتلاهتربيهتيل  نن

مػف غيبػة والبػد لػ  فػي  األمػر) البد لصاثب تػذا تقهؿ ت  يوتيل  ـ  ت هدتهللا
بظػػهىرهتباػػهتصػػرحتاػػوت ػػريحتت(ٔ)بثبلثػػيف مػػف وثشػػة ( غيبتػػ  مػػف أزلػػة ومػػا

فػػػ تغنه ػػػوتبىػػػه  تتنبليهئػػػوهم مػػػنفتاػػػفتتي ػػػ  نست  يػػػوتيل ػػػ ـ  تينػػػوتيألتهدنػػػث
لـتيقدرتليـتاهتقدرتل ندىـتافتيل ارتباهتتألنوم منفت هدتيفتن هدلبيتبطتقرفتيل
ت.ت نومىت 

بىػػػػذيتيلوهػػػػرتاظػػػػهىرهتننػػػػهف تتباػػػػهتقػػػػهؿتيل  اػػػػ تيلاو  ػػػػ تفػػػػ تيلاتػػػػهرتقبلػػػػو ت 
ت.رتف تيلاتهرتبيلوبيكت نوتافتبوبهيلتبهيهاتيل هاق تبغنرىهتااهتىبتاذببت

هتفػػػػ تي ػػػػهرضت  ػػػػؾتيلبقػػػػهئ تينػػػػوتوهػػػػرتبيتػػػػدتار ػػػػطتغنػػػػرتابوػػػػكت  اػػػػتيألبؿت
بيلقصصتيل  تيتصطتيلقط ت فتاواب يهتهطتافتا ميهتيلا مػافتل رياػهات

 نيػهتتيل ػريضفبنفتنوبزتت  يوتيل  ـ  تيابفتصدبرىهتافتغنرهتبامهورت 
لبوػػبدتوهػػرتمػػ نفتلػػـتي اػػطتاػػوتنهق ػػوتبىػػبتيل ػػن تيلطب ػػ تفػػ تب هاػػوتيلغناػػ ت

لقهبؿتبذبربىػػػهتفػػ تزبػػػرىـتب صػػػهنيميـتاػػهت  قبىػػػهتيأل ػػػ ـفبنػػفتاغنػػػرهلتبيل  اػػه ت
تت. ٕ  ا بلنفت  نيهتا  ننفتهيه

تيلاػػػهـتاري ػػػ   ربييػػػ تيل ػػػار  تاػػػهتبردتفػػػ تتنيمػػػهبااػػػهتي ػػػهرضتىػػػذيتيلوهػػػرتت
لامندتييل ن تتولىافتنقطتيل  هكتتوفلامندتتنثتيل  ن تتت  يوتيل  ـ  تيلايد 

يل ػػػيندتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتباػػػهتذبػػػرتذلػػػؾتيل ػػػندتت  يػػػوتيل ػػ ـ  تيلاػػػهـ ػػوصتوػػػه تاػػػفتقهػػػطت

                                                 

تٖٓٗصتٔيل هف تج-تٔ
تٖٛٔصتٖ٘نبيرتجاتهرتيألت-تٕ
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 تفقدتقهؿتيل ندتيل يند قده ت ت اب ب  تي اهـتيلايد تصهدؽتيلصدرتف تب هاو
اػ تتوفبوقتغنػرهتبىػذيتي نػ تت  يوتيل  ـ  يلاهـتتهإا  يلر هل نفتبهن هتتوفت 

ت. ٔ تمور ف تن وهصتيلاهـ
هللاتاقهاػػػػػو تقػػػػػهؿتفػػػػػ تنمػػػػػستيلوػػػػػز تاػػػػػفتتن  ىيل ػػػػػندتيل ػػػػػيندتيلصػػػػػدر تنفباػػػػػهت

يلوهصػػ تيلديلػػ تتيألواػػهر فػػ تتىػػذيتنصػػو تهر  تيلغناػػ تيل هػػر  تاػػهيلاب ػػب  ت  ػػ
.تبى ت ددتموـت ف تغنه وتيل هر تت  يوتيل  ـ  تيلايد تيلاهـ  ىتا هىدةت

يمػػػبؽتتػػػدتيل ػػػبي رتابمنػػػرلتاتنػػػثتن  ػػػـتلػػػد تاريو  يػػػهتبي ػػػ قريئيهتا ػػػدـتيل ػػػذكت
تفنيهتف تيلوا  ت.تتبيلوط بيلبىفت

تدىهتل هنػاتقهه ػ تلػا ضتيلانهق ػهات  ػىتاػهبيفتبهناتبطتربيي تلبترب نػاتبتػ
 ت.ي    بؼت

يمبؽتيلائ لتنذبرتانيهتيل ن تيلاو   تف تيلاتهرتتبيلتهصطتانيهتف تيلندلتاهت
تنيمػه دديتب ذبرتانيهتيلاتدثتيلنبر تف تيلػنوـتيلمهقػكتائػ تبها ػ لتبقػدتب ػكت

ر ػػهل توهصػػ تفػػ تذلػػؾت ػػاهىهت ونػػ تيلاػػ ب  تيلتقػػاتاػػهلوز تيلمهلػػثت  ػػرتاػػفت
بيلاصػػػهدرتتيألل ػػػفلاتػػػهرلتنػػػذبرتفنيػػػهت  ػػػ هظتبتوا ػػػنفتتهدمػػػ .تبىنػػػهؾت  ػػػىتي

ذبرنػػهتفػػ ت ػػهر  تيلغناػػ تتنف ػػهقتتوننػػهنز ػػدت  ػػىتذلػػؾتابمنػػرلت  ػػىتتاػػهتيألوػػر ت
اػػهفتىنػػهؾتاقػػها اتغنػػرتت-نوػػـزتنبتيطاػػ فيفتلػػـتيبػػفت-يلصػػغر تينػػوتيت اػػطت

يل هلـتفػ تتن صطتا ددتافتيلاهاننفتف ت  يوتيل  ـبيفتيلايد   تن ه هاربي ت
ت.تتتتيألهدتولىبطتونطتا تترصيـت  ىت دـتيل مبهتهذلؾتبب اوت

ىنػػػػهؾتيمػػػػطرياهتفػػػػ تاػػػػ فتيلربييػػػػ تنػػػػدؿت  ػػػػىت ػػػػدـتصػػػػدبرىهت ػػػػفتتوفمػػػػـتت-ٕ
تبانػػػػػوتينػػػػػوتانػػػػػ تيلا ػػػػػهىدةتقهػػػػػطتيل ػػػػػميهن تبيلصػػػػػيت ل توفب تنومػػػػػىتتيلا صػػػػػـب

                                                 

تٗ٘ٔصتٕاب ب  تيلاهـتيلايد تل  ندتيلصدرتجت-تٔ
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ميهن تيل ميهن تا قدـتزاهنػهت  ػىتيلصػيت تلاػهتيقػهركتاػفتم مػ تي ػيرتفػذبرهتل  ػ
تدي  تلذبرتيلصيت ت.تيبم تب 

ظيػػػػبرتت  يػػػوتيل ػػػ ـ  تيلايػػػد تلإلاػػػهـتوفمهػػػاتلػػػد تيلامبػػػر فتبيلاػػػهتمنفتت-ٖ
ب ا ميـت مري تقهػطتظيػبرتيل ػميهن تتنبليهئويصغرتقهطتقيهاوتبفيوتن  ق تها ضت

ت.(ٔ)ظهر السفياني اختفك المهدي( إذا )هدلنطتيلربيي تيل  ت قبؿت
ابوبديتببهفتنا ثت مري تقهػطتيل ػميهن تبقط ػهتىػذيتتبهفتيلاهـتنفبىذيتي ن تت

بااهتنهبدتىذيتاػهتوػه تت  ب  ويلا نىتنيدـتيلا نىتيل ههقتف تان تيل مهرةت  ىت
يمـو المػائـ ثتػك يمػـو اثنػا أشػر  )ال  ينوتقهؿت  يوتيل  ـ  ت هدتهللاتنه  فت

ت.(ٕ)روبل كمهـ يومع أمك قوؿ انهـ قد رأول فيكذبونهـ (
تبيتػػدتمهػاتيفتيت-ٗ  ػػن تتفػػ  ػيرتبيتػػدتتفػػ لياػػهن تبيل ػػميهن تنوروػػهفتفػ تنػػـب

ف رةتتولىقيهـتاهل نفتبيفتقه وتظيبرتيت هجتفيوتيلبيتدةتبا نىتيلوربجتىذيتىبت
)قب  دلات  يوتيلربييهاتامطتزاني تلي اتاهلقصنرةتل  تي دتفنيهتوي وتبىذيتاه

تيلايػػد تاػػهـاهلبيلياػػهن تباػػهتىػػبتا  ػػبـتن  قػػ تت ٖ السػػفياني مصػػري ويمػػاني(
تبي هىدهتبيتظىتا رؼتيل بويوتيلااه رتانو.ت  يوتيل  ـ  

يلا هىدةتاهد ه تيل ػمهرةتفيػبتغنػرتصػتيحتبذلػؾتت  ب طي  دلبيتاوت  ىتتفبطتاه
اقػػدـت  ػػىتيلمػػرعتبيلتقيقػػ تتبيألصػػط فتيل م ػػنرتيلظػػهىر تاقػػدـت  ػػىتيلاػػهطن ت

تاقدا ت  ىتيلاوهزت.

                                                 

تٗٗٗغنا تيلطب  تصت-تٔ
تتٕ٘ٛغنا تيلن اهن تص-تٕ
تٚٗٗغنا تيلن اهن تت-تٖ
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 يػػػوت  يلاػػػهـتقت  ػػػىتاط ػػػقتا ػػػهىدةتبيلتقيقػػػ تىػػػ تاػػػفتلمػػػبتيلا ػػػهىدةت نطهػػػت
 نزلنػػهتب ػػ انهتاصػػت تصػػدبرتيلوهػػرتتفػػإذي توصػػبصتيد ػػه تيل ػػمهرةلتت يل ػػ ـ

تفهنػػػوتنػػدؿت  ػػػىتانػػ تيد ػػه تيلا ػػػهىدةتاط قػػهتبقػػػدتقػػدانهتاط نػػػوت  ػػفتيلا صػػـب
تيتدتا نننف.تو اهل منرتافتيلربييهاتب  يوتف تناقىت

تفيتاػػػطتلػػػبت ػػػ انهتوػػػد تاصػػػت تصػػػدبرتيلوهػػػرتيلاػػػذبت األوؿ برت ػػػفتيلا صػػػـب
  ىتان تيلا هىدةتف تزافتدبل تهن تيل اهستبذلؾتل ظربؼتيل  تبهفتيارتهيهت

ا ػػػضتتيلقػػػبؿتيىػػػذتولػػػىاػػػفتيلا تقػػػ تبيل مػػػننق.تباػػػهتذىػػػكتتبنصػػػتهاوتيلاػػػهـ
قػػهؿتذلػػؾتفػػ تزاػػهفتتوناػػه ت قبلػػوتيل ػػ ـوػػه تفػػ تب ػػهكتا ػػهرةتتيل  اػػه تامػػطتاػػه

ري نػ تهنػ تيل اػهستت ػىتيفتيل ػي  تيانػ تهن وتبغنرىـتاػفتفتنىطافتتن ديئوبمرةت
يػػػستانػػػوتما مػػػيـتا مػػػهتاػػػفتيل تػػػدثتهػػػذبرهتبفػػػ تزاهننػػػهتىػػػذيت طهبلػػػاتيلاػػػدةتبت

ت.تت ٔ .. تيأل دي 
تغنرهت.تنبيا ن تا هىد وتف تىذيتيلزاهفتتب  ىتىذيت 

باهل ػػػهل تنمهػػػاتوػػػبيزتت  يػػػوتيل ػػػ ـ  تصػػػبـ يلاتفن ػػػ ـتاصػػػدبرهت ػػػت ت الثػػػاني
ابهنيػػ لتيألزاػػهفزاػػفتاػػفتتن فػػ تت  يػػوتيل ػػ ـ  ـتيلاػػهتصػػبؿتيل ػػمهرةت ػػفت تبي 

ت.تألو واتمنهتت.تبىذيتاهنيمهيلا هىدةتلوت
ت

)ع( الثبلثمائػػػة  تػػػ  اكتمػػػ  اصػػػثاب االمػػػاـ المهػػػدي
 وثبلثة أشر  

ت
                                                 

تٔٚٔصتٕ٘اتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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بنتفتن يشت صرتيلظيبرتيلاقدستيلػذ تاه ػاتا اتػوتبط ػات ػبيىدهتيل منػرةت
 تيلق نػطتاػفتيل  اػهاتوقىتتنثت تققاتيغ كتيل  اهاتيل  ت هبدتذلؾلتف ـتنا

ىطتهنػاتنتلىتيل  اهاتيلت اي تيلوا  تيل  تذبرىهتويل  تلـت  تققلتىنهتيمهف ت
يل صا ت   نيـتيل  ـت تبىػ  ت توػربجتيلياػهن تبيل ػميهن تبق ػطتيلػنمستيلزبيػ ت
بيلصػػيت تبيلو ػػفتاهلهنػػدي ت تب  يػػوتفقػػدتبمػػرتيلتػػدنثت ػػفتقيػػهـتي اػػهـتيلايػػد ت

ارتيل ظيـلتبقدت ردداتيل  هه اتاد تيابهني ت تققتىذيتيأل تباهت يوتيل  ـ  
ب ػػدةتيصػػتهكتهػػدرتم ماهئػػ تت  ػػبفت ػػد يـاػػهـتيلايػػد تيلػػذنفتصػػتهكتيلن ػػفت

 تنمبذهتف تبطتابهفتفيـت يوتيل  ـبم م ت  رترو ظتيلذنفتهيـتنا قتيلقهئـت  
ننػػهتيلوػػبضتاػػرتير  ىايػػ تيلقصػػب تليػػذيتيأليلقػػهدةتبيلتبػػهـت  ػػىتاقػػهعتيلػػدنيهلتبلأل

صػػتهكتيلم ماهئػػ تبم مػػ ت  اػػطت ػػددتيألو تبىػػب تىػػطتنىػػـتىػػذهتيل  ػػهه اتنتفػػ ت
 ت  ػػػىتيلظ ػػػـتبيلظػػػهلانفت يػػػوتيل ػػػ ـاػػػهـتيلايػػػد ت    ػػػرتيلػػػذنفتنمػػػبرتهيػػػـتيل

تروه تيلا ابرةت تنب ا قتيل دؿتف ت
صػػتهكتقػػدتي  اػػطت ػػددىـلتباػػنيـتاػػفتقػػهؿت بػػستفتىػػه  تيألواػػنيـتاػػفتقػػهؿتف

ت.ا ندت فتيلبيق ارتفتيألي تذلؾتبت
 ػػنقبـتا ػػبفتهللاتبان ػػوتي وهاػػ تيل مصػػن ي تيلاق رنػػ تاهلػػد ئطتيلابمػػب ي ت  ػػىتت

ىػػػذيتيل ػػػهيؿلتبل ننػػػهتقهػػػطتيلػػػدوبؿتفػػػ ت مهصػػػنطتي وهاػػػ ت ن ػػػ قتيلمػػػب ت  ػػػىت
 تبي  اػػهؿت ػػددت يػػوتيل ػػ ـيل  قػػ تيلا رياطػػ تبيلبميقػػ تهػػنفتي ػػ فتمػػبرةتيلقػػهئـت  

 ػنيـتهاتيلصػهدرةت ػفتي ئاػ تيلا صػبانفت  صتهكلتبذلؾتافتوػ ؿتيلربييػيأل
 تاػػػػر اقتا   اػػػػهؿت د ػػػػوتاػػػػفت يػػػػوتيل ػػػػ ـ ت  ػػػػىتيفتظيػػػػبرتيلايػػػػد ت  يل ػػػػ ـ

ي صػػػتهكتيلػػػذنفت ػػػددىـتم ماهئػػػ تبم مػػػ ت  ػػػرتروػػػ ظتب ػػػرطاتىػػػذهتيلربييػػػهات
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  اػػػػهؿتىػػػػذيتيل ػػػػددتاػػػػفتهات  يػػػػوتيل ػػػػ ـاػػػػهـتيلايػػػػد ت  يلا صػػػػباي تظيػػػػبرتيل
ت هتيلربييهاليؾتا مهظتافتىذي تصتهكلتبتيأل
يػػا سػػيدي مػػا اكثػػر )فقػػهؿتلػػو تت  يػػوتيل ػػ ـدوػػطتروػػطت  ػػىتي اػػهـتيلصػػهدؽت  ت

كثػػر مػػف أشػػيعتكـ   فمػػاؿ  اذكػػرتـ، فمػػاؿ  كثيػػر، فمػػاؿ  تثصػػيهـ، فمػػاؿ  تػػـ 
ما لو كممت العدة الموصوفة ثبلثمائة أ(  مي  السبلـبو أبد هللا )أأذلؾ، فماؿ 

ا مف ال يعدو صػوت  سػمع ، وال وبيعة أشر كاف الذي تريدوف، ولكف شيعتن
ائبػَا أيَا ، وال يوػالس لنػا قالنا بَا وال يخاصـ معمنشثناءل بدن ، وال يمدح بنا 

ت. ٔ ، وال يثدث لنا ثالبَا، وال يثب لنا مبغيَا ، وال يبغض لنا مثبَا (
 يوتاهـتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيلوبيدت فتيلقهئـت  بقدتوه ت فت هدتيل ظيـتيلت ن تف ت هيؿتيلت

رض ويػذؿ لػ  كػ  طػوَّ لػ  األ ت) وتػو الػذي  وهكتفػ تربييػ تطب  ػ  ت تفيل  ـ
ت  بدر ثبلثمائة وثبلثة أشر روػبَل مػف أصثاب  أدد ألي  مف إصعب يوتمع 

ُ َوِميعػَا أَ  }رض وذلؾ قوؿ هللا أز وو   اقاصي األ  َّ ـُ  ْيػَف َمػا َتُكوُنػوْا َيػْأِت ِبُكػ
َ َأَمػػك ُكػػ ِّ َشػػْيءق َقػػِديرِّ { فػػ َّ رض تػػ  األ أا اوتمعػػت لػػ  تػػذل العػػدة مػػف ذإِإفل 

ت. ٕ مرل (أهر ظ
ذا )إ تت ت يػوتيل ػ ـ نهدهت فتيلاممطتهػفت اػرتقػهؿ ت تقػهؿتيهػبت هػدتهللات  إهت

سػػم  العبرانػػي فأتيثػػت لػػ  صػػثابت  الثبلثمائػػة وثبلثػػة امػػاـ دأػػا هللا بُاذف لئل
ت.(ٖ)صثاب االلوية ....(أأشر قزع كمزع الخري  فهـ 

                                                 

تٚٛٔصتٛٙاتهرتي نبيرتجت-تٔ
تٖٖٔببردتف تغنا تيلن اهن تصتلتٜٕٔصت٘ٔاتهرتي نبيرتجت-تٕ
تٕٖٙغنا تيلن اهن تصت-تٖ
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 تيلم ماهئػػ تبيلم مػػ ت يػػوتيل ػػ ـةتيلابصػػبف تل اػػهـتيلايػػد ت  يفتي  اػػهؿتيل ػػدت
ت  رت  ـت  ىت دةتاريتط 

 ممة (المرثمة االولك   ) اكتماؿ الخِ  -ٔ
ا دت تققتيغ كتيل  اهاتيلديل ت  ىتقركتيلظيبرتيلاقدستن  طي تيلقبؿتا فتت

 يـلتقػدت وػهبزبيتىػذهتيلارت ػ تب اػاتو قػت  يوتيل ػ ـيصتهكتي اهـتيلايد ت  
تبهللتيلتادتبيلان ت  ىتذلؾ.

 المرثمة الثانية  ) اكتماؿ بموغ سف التكمي  لكافة االصثاب ( -ٕ
فتيببنػػػبيتاػػػهلغنفت نػػػدتن هػػػدتاػػػفتت  يػػػوتيل ػػػ ـاػػػهـتيلايػػػد ت  صػػػتهكتيلوفتوت

اػػهـت  بقػػفتفتقمػػي تيلإ لتلػػذلؾتفػػ يػػوتيل ػػ ـقيػػهايـتاااهي ػػ تي اػػهـتيلايػػد ت  
ا يـلتبيلا ػػػربؼتيفتي اػػػهرىـتا مهب ػػػوتاػػػ تيفت  ػػػىته ػػػبغيـت ػػػفتيل   نػػػفتاػػػ و

غ ػػػهيـت ػػػاهكتبيفتيل يػػػطتفػػػنيـتبػػػهلا حتفػػػ تيلػػػزيدتيبتبهل تػػػطتفػػػ تيل ػػػنفتت ػػػكتنت
ربييػػػهاتيئاػػػ تيليػػػد ت   ػػػنيـتيل ػػػ ـت لتبيلظػػػهىرتبهللاتيل ػػػهلـتيفتي صػػػتهكتقػػػدت
ه غبيت ػفتيل   نػفتبىػـتا بقمػبفت  ػىته ػبغتصػهتكتيلػنمستيلزبيػ لتبىػذهتبرياػ ت

وػػػطتلػػػذبتيلػػػنمستيلزبيػػػ تيلػػػذ تيقػػػدـتنم ػػػوتقربهنػػػهظتألنطػػػ ؽتيل ػػػريرةتاػػػفتهللات ػػػزتبت
 لتبذبتيلػػػنمستيلزبيػػػ تف ػػػىتنه ػػػ تاػػػفت يػػػوتيل ػػػ ـي بلػػػىتلمػػػبرةتي اػػػهـتيلايد   

ىػطتابػ تر ػب ظتنتلىتو ت يوتيل  ـيل ارت   ت  رت هاهظتنر  وتي اهـتيلايد ت  
فتبيلاقػهـتتنػثتبردتىػطتابػ تهػنفتيلػربنتلػنيـتليتػ جت  ػنيـتفنػذاتبهتوباام ظت نوت

) فػ تتػدنثتطب ػطتيلػىتيفتقػهؿ تت  يوتيل  ـه تاصنرت فتيه تو مرت  ن فت
تػػ  مكػػة ال يريػػدونني ولكنػػي أف إألصػػثاب  يػػاقـو    يػػوتيل ػػ ـ  يمػػوؿ المػػائـ 

ف يثتج أميهـ فيػدأو روػبَل مػف أليهـ ألثتج أميهـ بما ينبغي لمثمي إمرس  
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لػيكـ إنا رسوؿ فبلف أت  مكة أيا  ت  مكة فم ألك إميي أصثاب  فيموؿ ل  أ
ت  بيت الرثمة ومعػدف الرسػالة والخبلفػة ونثػف ذريػة   أنا إوتو يموؿ لكـ 

نػػا قػػد ظممنػػا وايػػطهدنا وقهرنػػا وابتػػز منػػا ثمنػػا منػػذ قػػبض  وسػػبللة النبيػػيف وال
لػػك يومنػػا تػػذا فػػنثف نستنصػػركـ فأنصػػرونا فػػاذا تكمػػـ تػػذا الفتػػك بهػػذا إنبينػػا 

ت.ت (ٔ)ذبثول بيف الركف والمماـ وتي النفس الزكية ....(لي  فإالكبلـ أتوا 
ت- تف تب ـتطب ػطت يوتيل  ـانرتيلاهاننفت  نفت صا تهفتناه وتبقدتذبرتيأل

) وقت  النفس الزكية بظهػر الكوفػة فػي سػبعيف  تت-  يوتيل ػ ـقهؿت  نفتلىتو
ت.ت ٕ والمذبوح بيف الركف والمماـ(

تيلقػهئـت  تبا دتذاحتيلنمستيلزبيػ تهػنفتيلػربف  يػوتبيلاقػهـتهوا ػ ت  ػرتلن ػ تيقػـب
فقػػػػدتوػػػػه ت ػػػػفتصػػػػهلحتاػػػػبلىتهنػػػػ تيل ػػػػذري تقػػػػهؿ ت ػػػػا اتياػػػػهت هػػػػدتهللاتت يل ػػػػ ـ

ؿ   وكػيف قتػ  الػنفس آليس بػيف قيػاـ قػائـ ) تيقبؿت ت يوتيل  ـيلصهدؽت  
 .(ٖ)ال خمس أشر ليمة (إالزكية 

يلزبيػ تاػفتيل  اػهاتتىػطتهنػاتيل صػا ت   ػنيـتيل ػ ـ تاق ػطتيلػنمسنتبلقدت ػّدتت
 ػفتاياػبفتيلاػهفت ػفتبردتيلت اي تيل ػ ت هػدتاػفتبقب يػهتقهػطتقيػهـتيلقػهئـتتنػثت

ميػػ  ) خمػػس قبػػ  قيػػاـ المػػائـ )أ تقػػهؿت ت يػػوتيل ػػ ـهػػ ت هػػدتهللاتيلصػػهدؽت  ن
والمنادي ينادي مف السماء وخس  بالبيداء وقتػ  ت( اليماني والسفيانيالسبلـ

 . (ٗ)النفس الزكية (

                                                 

تٖٗٓصتٕ٘اتهرتي نبيرتجت-تٔ
تٜٜٔاو صرتاصهئرتيلدروهاتصت-تٕ
تٕٗٓصتٕ٘اتهرتي نبيرتجت-تٖ
تٖٕٓصتٕ٘اتهرتي نبيرتجت-تٗ
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 مة الثالثة   ) االكتماؿ الخممي واالخبلقي (المرث -ٖ
دريفتيل هلقػ تفنيػهت  اهؿتن ـتافتو ؿت يذنكتيلػنمستب و يصػيهتاػفتيألبىذيتيلت

اػػػهـت تفهل يػػػوتيل ػػػ ـاػػػهـتيلايػػػد ت  باػػػفتمػػػـت طينرىػػػهتت ػػػىت   ىػػػطتلصػػػتا تيل
ت.طيرتاطيرتطهىرتافتطيرتاطيرتطهىرلتبيلطهىرت تنوهبرتيلونف

تهيػهتيلػا ضتاغػضتيلنظػرت ػفتب يذنكتيلنمستليستت ا  هلنكتيل رفهفتيل  تيقػـب
 تقػػبـتابتػػدبفتاػػههللت  ػػهلىت يػػوتيل ػػ ـاػػهـتيلايػػد ت  صػػتهكتيلناػػبرتيلػػدنفلتبتن

بتيلا ػػر  لتبىػػـتنػػهمربفت  ػػىتينم ػػيـتنبلػػيست نػػدىـت ػػرؾتاه صػػنهـتيلتور ػػ ت
وػر تيل ػ ت ت  نه ػكتبا ندبفت فتيلغناػ تبيلت ػدتباػهق تيلصػمهاتيلاذاباػ تيأل

 تب ظا تيلايا تيلا قػهةت  ػىت ػه قيـلت يوتيل  ـاهـتيلايد ت  صتهكتيلنتا 
بىـتياربفتااريتطت دنػدةتاػفتي هػ   ياتبي و اػهرياتفياػربفتااريتػطتيل اننػزت

تبيلغرب  تبيل اتيصتليببنبيتوهىز فتل صتا تبيلنصرة.ت
 (   )االكتماؿ العمميالمرثمة الرابعة -ٗ

اػػهـتيلتقػػ تفػػ تيلا رفػػ تبيلا رفػػ تىػػ تا رفػػ تيلتبي   اػػهؿتيل  اػػ تىػػبتي   اػػهؿ
 تاػػفت رفػوتتػػقتا رف ػػولتو ت يػػوتيل ػ ـاػػهـتيلايػد ت  يبػبفتاػػهى ظتلصػتا تيل
( أارفػَا بثمػ  ووبػت ميػ  السػبلـمػف زار الثسػيف )ألذلؾتبردتف تيلربييها ت ت

اػػهـتيلايػػد ت تقهػػطت ػػه  تاػػفتهي ػػ تيلو  اػػهؿت تنػػ ـتلتبىػػذيتيل ٔ  تلػػ  الونػػة
 تيقػبؿتليػـ ت يػوتيل ػ ـاػهـتيلايػد ت  فتيلإ تبقهطتىذيتي   اهؿتفيوتيل  ـ   

 تل اتاصهتابـت تبلار نفتألنوتنريىـتغنرتاب ا نفتبف تيلارةتيلمهلمػ تنػريىـتقػدت
ت تت.ت يوتيل  ـي  ا بيتبي  طي بفتيلا نرتاصته وت  

                                                 

تٕٔ٘صتٓٔا  درؾتيلب هئطتجت-تٔ
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يل دنػدتاػفتتوها ت  ىتيل  ههؿتيلذ تيمهرتيل منرتاػفتيلوػدؿتهػنفب  يوتف  بفتيل
) اف اصػػثاب االمػػاـ يلنػػهستتػػبؿتي  اػػهؿت ػػددتي صػػتهكتاػػفت داػػوتبػػ    ت ت

( الثبلثمائػة وثبلثػة أشػر قػد اكتممػت والدتهػـ وبمػا اف ميػ  السػبلـالمهدي )أ
اأمػػػارتـ متباينػػػة فهػػػـ لػػػـ يصػػػموا كمهػػػـ لسػػػف البمػػػوغ الػػػذي يوػػػب اف يبمغػػػول 

ولـ يتخطوا اييػَا مرثمػة بأومعهـ كما انهـ ال زالوا في مرثمة تهذيب النفس، 
 االكتماؿ العممي والمعرفي(.

 تيلم ماهئػػ ت يػػوتيل ػػ ـناػػهتاػػهتبردت ػػفتيلػػا ضتاػػ فتيصػػتهكتي اػػهـتيلايػػد ت  
 تناػهـتفتفػ تىػذيتيلقػبؿت ونػ تبن ػه ةتبهنػرةت  ػىتيلإبم م ت  رتقػدتي  ا ػبيتفػ

فت ػػددتواػػهـتيلايػػد ت ته ػػهه تتنػػثتفتيل قصػػنرتفػػ تيلوفتا نػػىتب ايػػـتىػػذيتو
 ػػنيـتىػػطتهنػػاتيل صػػا ت  نتفتربييػػهاتإ تفػػي تصػػتهاوتاب اػػطتبىػػبت تنمػػبرتهيػػـتبتن

 تا   اػػػػػهؿت ػػػػػددت يػػػػػوتيل ػػػػػ ـ تقػػػػػدت ػػػػػرطاتظيػػػػػبرتي اػػػػػهـتيلايػػػػػد ت  يل ػػػػػ ـ
ت.ي صتهك

يلقػػهدةتتـ تيلم ماهئػػ تبيلم مػػ ت  ػػرتىػػ يػػوتيل ػػ ـاػػهـتيلايػػد ت  يفتيصػػتهكتيل
يل ددتير اهطهات دندةلتانيػهتلبي تبانيـتيلد هةتقهطتيلقيهـتبيفتليذيتصتهكتيألنبت
تت- 
ىػػطتهػػدرتيلم ماهئػػ تبم مػػ ت  ػػرتيلػػذنفت تقػػقتنتفتىػػذيتيل ػػددتاطػػههقتل ػػدةتوب ظت تن

ت ت.تت   ياههيـتيلنصرتف تا رب تهدرتيل هر تاقيهدةتر بؿتهللات س
لرين ػوتت تم ماهئػ تبم مػ ت  ػرتا  ػهلتا ػدتن ػره يػوتيل ػ ـمهنيهظ تنو اػ تل قػهئـت  

بىه  تيلا ئب تىـتيلذنفتبهنبيتا تنبحتف تيل منن تببهنبيتا تيهريىيـتتنثتيلق ت
ليػولتوف تيلنهرتببهنبيتا تاب ىتلاػهتف ػقتيلاتػرتببػهنبيتاػ ت ي ػىتلاػهترف ػوتهللات

 تفػ تبصػفتيلقػهئـت يػوتيل ػ ـهػ ت هػدتهللات  نفقدتوه ت فتياػهفتهػفت غ ػكت ػفت
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( تػب  لهػا تسػعة  تسػميمايػة رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاذا نشػر ر إ) فػ تقهؿ ت يوتيل  ـ  
الؼ ممؾ وثبلثمائة وثبلثة أشر ممكَا وتـ الذيف كػانوا مػع نػوح فػي السػفينة آ

والذيف كانوا مع ابراتيـ ثيث المي في ُالنػار وتػـ الػذيف كػانوا مػع موسػك لمػا 
 .(ٔ)فمق البثر والذيف كانوا مع أيسك لما رفع  هللا الي  (

مهلمػػهظت تلقػػدتا ػػثتهللات اػػهرؾتب  ػػهلىتاهئػػ تبيرب ػػ تب  ػػر فتيلػػفتنهػػ تفو ػػطتاػػنيـت
 ػػػزتبوػػػطتم ماهئػػػ تبم مػػػ ت  ػػػرتنهيػػػهظتار ػػػ ظلتتنػػػثتبردت ػػػفتيهػػػفت اػػػهستفػػػ ت

 لتف ػ لوتيهػفتت  ػ ياها هئطت هدتهللاتهفت ػ ـتفػ تتػدنثتطب ػطتلر ػبؿتهللات س
) يػػابف   تت  ػػ ياههللاتنهيػػهظتاػػفتهنػػ تيدـت تقػػهؿت س ػػ ـتقػػهئ ظ تيػػهتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبػػـتو ػػقت

سبلـ خمق هللا مائة ال  نبػي واركعػة وأشػريف الػ  نبػي قػاؿ  صػدقت يػا   
أخبرنػػي كػػـ المرسػػموف مػػنهـ   قػػاؿ   يػػابف سػػبلـ كػػاف المرسػػموف ثبلثمائػػة 

 . (ٕ)وثبلثة أشر ( 
 ػػػوتبقػػػه  بيتوػػػهلباتبونػػػبدهلتبلػػػـتريا ػػػهظت تيفتيصػػػتهكتطػػػهلباتيلػػػذنفتصػػػهربيتا

ي رببيتاػفتيلنيػرت ػددىـتم ماهئػ تبم مػ ت  ػرتروػ ظلتفقػدتبردت ػفتيهػ تاصػنرت
َ ُمْبَتِمػػيُكـ  }   تفػػ تقػػبؿتهللات ػػزتبوػػط يػػوتيل ػػ ـ ػػفتيهػػ تو مػػرت   َّ َقػػاَؿ ِإفل 

ـْ َيْطَعْمػُ  َفِإنلػُ   ي َوَمف للػ ػي { فشػركوا منػ  اال ِبَنَهرق َفَمف َشِرَب ِمْنُ  َفَمْيَس ِمنِّ ِمنِّ
ثبلثمائػة وثبلثػة أشػر روػبَل ، فمػنهـ مػف اغتػرؼ ومػنهـ مػف لػـ يشػرب فممػا 

                                                 

تٖٕٗبهاطتيلز هرياتصت-تٔ
تٕٔٗصتٚ٘اتهرتي نبيرتجت-تٕ
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وقػاؿ الػذيف لػـ  {اَل َطاَقَة َلَنا اْلَيػْوـَ ِبَوػاُلوَت َوُونػوِدلِ  }برزوا قاؿ الذيف اغترفوا 
َِّ  }يفترقوف  تت.(ٔ){ َكـ مِّف ِفَئةق َقِميَمةق َغَمَبْت ِفَئَة َكِثيَرَة ِبِإْذِف 

ت
ت
ت
ت
ت
ت

 الصيثة في مفهومها العممي
ت

   يػػػػوتيل ػػػػ ـ تا ػػػػ ا نفتتبمنػػػػريظتاػػػػهتيقػػػػفتيلاػػػػهتمنفتفػػػػ تقمػػػػي تي اػػػػهـتيلايػػػػد 
با مبر فتتنناهت بيوييـتي تهدنثتبيلربييهاتيلا صػباي تيل ػر م تيل ػ ت  تػدثت

لىتوبتيلصباتباهتف تا ضتي واهرتبذلؾتنرو تت اهظتنبتيلندي تن فتيلصيت ت
بتن نو تاهتندبرتف تيلذىفتنؾتي تهدنثتبيلربييهاتيلبيردةتفياهتهننيهتيو  ؼت  

تهدنػثتبيلربييػهاتيل ػ ت ػذبرتبتنوطرتف تيلق كتافت  ػههؿتتنناػهت ػبيوييـتيألن
ق ػػ تنصػػتهكتي اػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تبننصػػهرهتببمػػرةتن ديئػػوتتنػػثتيقمػػزت

ه تباػػفتوهريئنػػطتيل ػػهيؿت ػػر  هظتبيلػػذ تامػػهدهت تلػػبتنفتيلصػػيت تبهنػػاتاػػفتيل ػػا
ااه ػػػرةتبىػػػ ت  ػػػىتىػػػذيتيلتػػػهؿت  ػػػبفتهنتػػػبتي  وػػػهزتف اػػػهذيت تننصػػػرتيلنػػػهست
تيلايد ت   يوتيل  ـ ت تببنفتيق تيل ؾتف تنمب يـتبيبمرتن ديئوتيهت ر ت ت

                                                 

تٖٚٗصتٖٔاتهرتي نبيرتجت-تٔ
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بن نوػػػ تليػػػذهتيلتنػػػرةتبىػػػذهتيل  ػػػهه اتبهنػػػاتىػػػذهتي طربتػػػ تيلا هصػػػرةتتػػػبؿتت
 م ػرتلنػهتيلربييػهاتاطر قػ تقر اػ تتيلصيت تباميبايهتهدري  تربيئي ت  اي تودندة

اػفتيلبيقػ تيلػذ تن ي ػوتيلنػبـلتنذفتفيػ تنطربتػ تبلي ػاتناػرتن نػديظتامػربغتانػػوت
فتبهناتقهئا ت  ىتي دل تيل ر ي تبابيفقػ تلانطػقتيل قػطتبي ابػهفتفػ تاهػررتإف

دل يػهتنفتوبتنفتلػـت  ػفتاد اػ تاه دلػ تي تبتردىهتب اقىتات ا  تيلبقبعتبتنلرفميهت
ب ت بيفػػقتيل قػػطتبي ابػػهفتفيػػ تارفبمػػ تباػػردبدةلتبقػػدتن  ػػػه ؿتتغنػػرتنهىمػػ 

يلا ضتلاهذيتىذيتيل ػرددتيذفتاػفتقػه  ـت تفػ قبؿ تيننػهتيذتن ػرضتىػذهتي طربتػ ت
ف ننهت تنر دتفرضتريننهت  ىتي ور فتألفتي   قهدتا  تاهتنوكتيفتيببفتاػفت

تيل وصتذي وت ته  منرتوهرو ت.
اػػفتي تهدنػػثتبيلربييػػهاتيل ػػر م تبقػػدت هػػرتتلقػػدتوػػه تذبػػرتيلصػػيت تفػػ تيل منػػر

 نيػػهتفػػ تا ػػضتيلربييػػهاتاهلنػػدي تيبتيلصػػباتبىػػذهتي  ػػاه تفػػ تيلبيقػػ ت  تػػدثت
بتيلصػػباتيلػػذ تيبػػبفت نػػدتيل ػػترتنبتيلنػػدي تن ػػفتا نػػىتبيتػػدلتبىػػبتيلصػػيت ت

هـتيػػاػػفتلن ػػ تيلمهلػػثتبيل  ػػر فت تلن ػػ تيلقػػدرت تاػػفت ػػيرترامػػهفتيلػػذ تي ػػهقتق
ت.يل  ـ تي اهـتيلايد ت   يو

فتيلػػذ تيظيػػرتإبنفتاػهتد هنػػهتل ػػذىهكتيلػىتىػػذهتي طربتػػ تىػبت  ػػددتيلصػػيت تفػت
اهـتافتيلربييهاتيلا صباي تيل ر م تيفتىنهؾتي مرتافتصيت ت ق تقهطتقيهـتيل

يلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تفقػػدتيوا ػػاتيل منػػرتاػػفتيلربييػػهاتيل ػػر م تيفتيلصػػيت ت
ت.ف  بفت ندتيل ترتافتلن  تيلقدرتف ت يرترامه
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) نػػػوتقػػػهؿ تنهػػػ ت هػػػدتهللات   يػػػوتيل ػػػ ـ تنفقػػػدتوػػػه تفػػػ تيلربييػػػ تيل ػػػر م ت ػػػفتت
الصيثة التي في شهر رمياف تكوف ليمة ومعة لػثبلث وأشػريف ميػيف مػف 

ت. ٔ شهر رمياف (
  ) يكوف ب فتيه تاصنرت فتيه تو مرتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت   ت ت  يوتيل  ـ تينوتقهؿت

بلث وأشػريف فػبل تشػكوا فػي الصوت في شهر رمياف في ليمػة ومعػة ليمػة ثػ
ت. ٕ ذلؾ ، واسمعوا واطيعوا .....(

ي تيفتىنػػػهؾتنتهدنػػػثتبنواػػػهرتنوػػػر ت ػػػرب تلنػػػهتيفتيلصػػػيت ت  ػػػبفتفػػػ تن ػػػيرتت
صػ ىت يور تغنػرت ػيرترامػهفتفمػ تيلتػدنثتيل ػر فتيلاػرب ت ػفتر ػبؿتهللات

) تكوف تدة  في شهر رميػاف تػوقظ النػائـ  تقػهؿ تت   ياهتهللات  يوتبيلوتب  ـ
فزع اليمياف، ثـ تظهر أصابة في شواؿ، ثـ تكوف معمعة في ذي المعدة، وت

، ثػػـ يكػػوف  ثػػـ يسػػمب الثػػاج فػػي ذي الثوػػة، ثػػـ تنتهػػؾ المثػػاـر فػػي المثػػـر
صػػوت فػػي صػػفر، ثػػـ تتنػػازع المبائػػ  فػػي ركيػػع، ثػػـ العوػػب كػػ  العوػػب بػػيف 

ت. ٖ ومادي وروب (
غنػرتيلصػباتتفتيلذ تيظيرتافتىذيتيلتدنثتيل ر فتيفتىنػهؾتصػباتموػرإفت

ليػػوتفػػ تيلتػػدنثتيل ػػههقتويلػػذ تيبػػبفتفػػ ت ػػيرترامػػهفتبىػػذيتيلصػػباتيلا ػػهرت
تيببفتف ت يرتصمر.ت

) انػ  يػا ثسػف ب فتيلت فتهفتاتهبكتقهؿ تقهؿتل تيلرمهت ت  يػوتيل ػ ـت  ت
ني بهـ أيػس مػا كػانوا قػد نػودوا نػداَء أك -ف قاؿ ألك إ -سيكوف فتنة صماء 

                                                 

تٓ٘ٙباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٔ
تٖٕٙ تصغنا تيلن انت-ٕ
تٕ٘ٛل  حتبيلم فت هفتطهببستصت-تٖ
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بػالمرب، يكػف رثمػة أمػك المػؤمنيف وأػذابَا  يسمع  مف بالبِّعد كما يسمع  مف
أمك الكافريف، فممت بأبي وأمي انت وما ذلؾ النداء   قاؿ  ثبلثة اصوات فػي 
روػػب اولهػػا  اال لعنػػة هللا أمػػك الظػػالميف، والثػػاني  أزفػػت االزفػػة يػػا معشػػر 
المػػؤمنيف، والثالػػث  يػػروف يػػدأ بػػارزَا مػػع قػػرف الشػػمس ينػػادي  اال اف هللا قػػد 

أمك تبلؾ الظػالميف، فعنػد ذلػؾ يػأتي المػؤمنيف الفػرج ويشػفي هللا  بعث فبلناَ 
ت. ٔ تصدورتـ، ويذتب غيظ قموكهـ (

) فػػي المثػػـر نػػوتقػػهؿ تن ت  ػػ ياهتب ػػفتر ػػبؿتهللات صػػ ىتهللات  يػػوتبيلػػوتب ػػ ـت
ينػػادي منػػاد مػػف السػػماء اال اف صػػفوة هللا ) مػػف خممػػ  ( فػػبلف فاسػػمعوا لػػ  

ت. ٕ ة (وأطيعول، في سنة الصوت المعمع
فافتىذهتي تهدنثتبيلربييهاتيلا صػباي تيل ػر م تيظيػرتلنػهتبيمػتهظتيفتىنػهؾتت

ي مػرتاػػفتصػباتبصػػيت ت  ػبفتفػػ تيبقػػهاتا  ػددةتباو  مػػ تفصػيت ت  ػػبفتفػػ ت
 يرترامهفتبيور تف ت يرتصمرتيمفتيلػىتذلػؾتمػ ثتصػيتهاتفػ ت ػيرت

 ػػػػ ـت تروػػػػكتباػػػػهتفػػػػ تيلربييػػػػ تيل ػػػػر م تيلػػػػبيردةت ػػػػفتي اػػػػهـتيلرمػػػػهت ت  يػػػػوتيل
لتيذفتفػػػ تي قػػػطتيفت  ػػػبفتبػػػطتىػػػذهتي صػػػبيات ػػػفت بصػػػيت تفػػػ ت ػػػيرتيلاتػػػـر
طر ػػػػقتي  وػػػػهزتهػػػػطتيلا بقػػػػ تيفت  ػػػػبفت  ػػػػؾتيلصػػػػيتهات ػػػػفتطر ػػػػقتيلقنػػػػبيات
تبيل ػػطتيابنػػوت يلممػػهئي تيل ػػ تاه ػػاتان  ػػرةتفػػ تبػػطتاقػػهعتيل ػػهلـتباػػهتىػػبتا  ػػـب

 بةتيلػىتهللات اه يهتبى تف تيلبيق تافتيل اه تياهت نيهت امطتوهنكتيلتقتبيلػد
فتيلممػػػهئيهات  ػػػ  ـتهميػػػهتاػػػفتبتألن ػػػزتبوػػػطتفي هػػػرت نيػػػهتا نيػػػهتاػػػفتيل ػػػاه ت

                                                 

 ٙٛٔغنا تيلن اهن تصت-تٔ

تٔٔٔصتٔاواب  تيلر هئطتجت-تٕ
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اهتاهلن ا تل بنيهتاػفتنقاهرتيلصنه ي تيل  تى تف تيلبيق تان  رةتف تيل اه تيأل
لػىتهللاتبوهريئنػػطتىػبتيلبي ػػط تي تنيػػهتاػفتهللاتبتقهػطتوهريئنػطت   يػػوتيل ػ ـ تفػذلؾتأل
تببنفتو قوت.هنفتونهكتيلابلىت اهرؾتب  هلىت

بقػدتن  ػػهئطتيلػا ضتيذيتبػػهفتي اػػرتبػذلؾتف هػػدتيفت  ػػبفتيلصػيت تيلمهنيػػ ت نػػدتت
يلاغػػػركتاػػػفتنػػػبـتيلمهلػػػثتبيل  ػػػر فتاػػػفت ػػػيرترامػػػهفتىػػػ تييمػػػهظت ػػػفتطر ػػػقت
يلممػػهئيهاتبيذيتبػػهفتبػػذلؾتف ػػـت هػػرت نيػػهتفػػ تيلربييػػهاتا نيػػهتاػػفتي رضتبلػػـت

تنيهتافتيل اه تباهتف تيلصيت تي بلىت بؿتنيق
دتوه تف تيلربيي تيل ر م تيلبيردةت فتيه تتازةتيلماهل تقهؿ تق ػات هػ ت هػدتفقت
خػػروج السػػفياني )  تبػػهفتيقػػبؿ  يػػوتيل ػػ ـ  تيفتياػػهتو مػػرت   يػػوتيل ػػ ـ  تهللا

مػػف المثتػػـو والنػػداء مػػف المثتػػـو وطمػػوع الشػػمس مػػف المغػػرب مػػف المثتػػـو 
ميػػػ  السػػػبلـ(   واشػػػياء كػػػاف يمولهػػػا مػػػف المثتػػػـو ، فمػػػاؿ ابػػػو أبػػػد هللا )أ

وأختبلؼ بني فػبلف مػف المثتػـو ، وقتػ  الػنفس الزكيػة مػف المثتػـو وخػروج 
المائـ مف المثتـو ، قمت  وكي  يكوف النداء   قاؿ  ينادي مناد مف السػماء 
اوؿ النهار يسمع  ك  قـو بالسنتهـ اال اف الثق في أمي وشػيعت  ثػـ ينػادي 

ق في أثمػاف وشػيعت  فعنػد ذلػؾ أبميس في أخر النهار مف االرض اال اف الث
ت .(ٔ)(يرتاب المبطموف 

يلظهىرتيفتي ئا تيلطهىر فت ص بياتهللاتب  اوت  نيـتيوا نفت ت هػربيت ػفتت
يلصػػيت تيلمهنيػػ تينيػػهتاػػفتي رضتي ػػهرةتيلػػىتينيػػهتلي ػػاتاػػفتهللاتب ت ػػد بتيلػػىت

                                                 

تٖٔٚصتٕيلر هدتجت-تٔ
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يلتقتن ته  هنرتيورتليستليهتير اهطتاهل اه تيناهتىػ تاػفتنىػبي تنمػبستا ػضت
ت.رضنيهتافتيألنيلنبيصكتلذلؾت هرت نيهت

ليػوتألنيػهتاػفتمػ ل وتيل ػ تيمػطتونيهتافتيل ػيطهفتبن ػهاتن هرت نيهتتببذلؾ
يـتاه ػػػػػهلناوت هيػػػػػهتيلنػػػػػهستبي اه ػػػػػوتاػػػػػفتي نػػػػػستيلػػػػػذنفتغػػػػػرىـتبوػػػػػد يـتبن ػػػػػ اهل

يل يطهني تبي تلبتق نػهتاػ فتصػيت تيلتػقت  ػبفتاػفتقهػطتوهريئنػطت   يػوتيل ػ ـ ت
صػيت تيلاهطػطتاػفتتبذلؾـتذلؾتينيهت  بفت  ىتنتبتي  وهزتبتاهلااه رةتأل   زت

قهطتيه يستبي ا يهتبػطتيلنػهستل هنػات  ػىتنتػبتي  وػهزتييمػهظتبىػذيت تيابػفت
  يػػػوتيل  نػػػ  تب تيابػػػفتيفتنوػػػر تهللات  ػػػىتنديػػػوت يلقػػػبؿتاػػػوتفػػػ تبرياػػػ ت ه ػػػيست

ت.يلا وزيات  ت هكتبهف
ىػ تيلتباػ تبيلمهئػدةتيذفتاػػفتيفتبي تلاػهتيا ػهزتيىػطتيلتػقتاػفتيىػطتيلاهطػطتفاػهت

 ا ػهزتت  بفتصيت تيلتقتافتقهطتوهرئنطت   يوتيل  ـ تاهلااه ػرةتيذيتبهنػات 
 ػػػفتصػػػيت تيه ػػػيستببهنػػػاتيلصػػػيت هفت  ػػػىتنتػػػبتي  وػػػهزتيػػػه ر  ت!تتمػػػـتيفت

 تلألنهيه تبيلر طت   نيـتيل  ـ تبلرباهتن   ؿتيلا ضتيفتويلا وزيات ت  بفت
وهريئنػػػطت   يػػوتيل ػػػ ـ تب  ػػىتنتػػػبتيلا وػػزةتفبنػػػفتلػػـت  ػػػفتيلصػػيت تاػػػفتقهػػطت

ذبػػراتيلربييػػهاتيفتيلصػػيت تي ػػا يهتبػػطتقػػبـته غػػ يـت تبيلتقيقػػ تيفتىػػذيتي اػػرت
لػػيستاهلصػػ كتفباػػهتنػػر تفػػ تيلممػػهئيهاتبوػػبدتيل رواػػ تيلمبر ػػ تاتنػػثتيذيتنقػػطت
وطهكت تدتي  وهصته غ تاهت هرتيلممهئيهاتىنهؾتافتن روـتذلؾتيلوطهكت

تلنيه.و توطهكتذلؾتيل وصتبل دةتلغهاتت كتيلتهو تفبر هتبيمنه
بااهتنه دتاهتذىهنهتيليوتىبتاهتوه تف تيلربييهاتيلا صباي تيل ر م تافتبقبعتت

يل ػػػؾتبي ر يػػػهكتفػػػ تنمػػػبستيل ػػػها نفتل صػػػيت تيلمهنيػػػ تا ػػػداهتنانػػػبيتاهلصػػػيت ت
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بلػىت ا ػهزت ػفتيلصػيت تيلمهنيػ تبلىت  صيت تيلتق  تف ػبتبهنػاتيلصػيت تيأليأل
 وػهزتنهتي تيل يميػ ت  ػىتفػرضتينيػهتاػفتوهريئنػطتاهلااه ػرةتب ػفتطر ػقتيلتاف

ه ػيستوذيتق نهتينيهتاػفتوفتيلصيت تيلمهني توذفتبق تيل ؾتبي ر يهكت  اهظتوف اهذيت
تبافتي رضتف تيابفتيفت  بفتبصيت توهريئنطت   يوتيل  ـ تنط قهظ.

ذيتبق ػػػاتويت تيلمهنيػػ تفتيلػػذ تيظيػػرتاػػػفتيلربييػػ تيل ػػر م تيلا قداػػػ تيفتيلصػػإفػػت
 ػػنفتنتيمػػهظتفػػ تيلربييػػ تيل ػػر م تيلػػبيردةت ػػفتزريرةتهػػفتننر ػػهكتيلنػػهس.تبقػػدتوػػه ت

 وػكتاػفته ت هدتهللات   يوتيل  ـ ت ت وهاتنصػ تؾتهللاتبينػ تألق اتألتقهؿ 
يلقػهئـتبنػفتُيقه َػطتاػػ تاػهتنػربفتاػػفتيل وهئػكتاػفتو ػػفتيلهنػدي تاػهلويشلتباػػفت

ف الشػػػيطاف ال يػػػدأهـ ثتػػػك ينػػػادي كمػػػا نػػػادَّ )إيلنػػػدي تاػػػفتيل ػػػاه ت تفقػػػهؿ ت
تت.(ٔ)( يـو العمبة (تسميما برسوؿ هللا )صمك هللا أمي  وال  وسمـ

) ينػػادي منػػاد بأسػػـ المػػائـ هػػ ت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـت تقػػهؿ تنب ػفتزريرةت ػػفتت
ـ أػػاـ   قػػاؿ  أػػاـ يسػػمع كػػ  قػػـو بمسػػانهـ، أ)أميػػ  السػػبلـ(، قمػػت  خػػاص 

)أميػ  السػبلـ( وقػد نػودي بأسػم    قػاؿ  ال يػدأهـ  قمت  فمف يخػال  المػائـ
ت .(ٕ)خر المي  يشكؾ الناس (آبميس ثتك ينادي في إ
ذيتبهنػػاتوفت  ػػؾتيلنػػهستب ر ػػهكتنب تيابػػفتتلبيلربييػػهاتفػػ تىػػذيتيلصػػددتبمنػػرةت

يلصػػػيت تاػػػفتوهريئنػػػطتاهلااه ػػػرةتب  ػػػبفت  ػػػىتىػػػذيتيلمػػػرضتاو  مػػػ تاػػػفتنهتيػػػ ت
فتيلربييػػػهاتباػػػهتهننػػػهت هبػػػدتبقػػػبعتيل ػػػؾتن توه ػػػيستت اػػػهظلتويل يميػػػ ت ػػػفتصػػػيت ت

يلصيت هفتا اهم  هفتافتتنػثتيل يميػ تن تت  بفتفتن توبي ر يهكتبىذيت تيببفت
تينياهت  بنهفتافتيلممهئيها.

                                                 

تٖٕٚغنا تيلن اهن تصت-تٔ
تٜٕٔيلاها تبيل اصرةتصتت-ٕ
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فتيلذ تيظيرتافتيلربييهاتيل ر م تيلبيردةت نيـت   نيـتيل ػ ـ تيفتىػذهتوباهتت
 يميػػػ تبقػػػدت ػػػا تهيػػػهت  ػػػبفتا ربفػػػ تاػػػفتنهتيػػػ تيلتيلصػػػيت ت  صػػػيت تيلتػػػقت  
فت قػػػ تبىػػػه  تىػػػـتيلػػػذنفت ػػػبؼت تيقػػػ تاػػػنيـتيل ػػػؾتنيلػػػا ضتاػػػفتيلنػػػهستقهػػػطت

تانػػوتبي ر يػػهكتأل فت  ػػبفتىنػػهؾتننيػػـتقػػدت ػػا بيتهيػػهتب رفبىػػهتبىػػذيتنيمػػهظتن ػػـز
   يػػوتتاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت  ػػبفتابوػػبدةتقهػػطتقيهاػػوتيلاقػػدسد ػػبةتلإل

ت.يل  ـ تبى تيل  ت  هنهتىذهتيلصيت 
هػػػ ت هػػػدتهللات ت  يػػػوتقػػػدتوػػػه تفػػػ تيلربييػػػ تيل ػػػر م ت ػػػفتيلور ػػػر تقػػػهؿ تق ػػػاتألفت

ذا إيف ُيعرؼ المثػق مػف المبطػ  أف الناس يوكخونا ويمولوف  مف )إيل  ـ  ت
كانتا فماؿ  ما تػرّدوف أمػيهـ   قمػت  فمػا نػرد أمػيهـ شػيئَا، قػاؿ فمػاؿ  قولػوا 

ف هللا أػز إف تكػوف، أ  ذا كانت مف كاف مؤمنَا يؤمف بها قبػإلهـ يّصدؽ بها 
َي ِإالل َأف ُيْهػَدَّ   وو  يموؿ }َأَفَمف َيْهِدي ِإَلك اْلَثقِّ َأَثِق َأف ُيتلَبػَع َأملػف الل َيِهػدِّ

ـْ َكْيَ  َتْثُكُموَف { َفَما َلُك
ت. ٔ 

 دتيفتيلذ تنفهلذ تيظيرتافتىذهتيلربيي تيفتي اهـتيلصهدؽت   يوتيل  ـ تقدتت
يلاػػػػهافتبلػػػػيستبػػػػطتاػػػػهافتهػػػػطتيلاػػػػهافتاهلصػػػػيت تتيصػػػػدؽتاصػػػػيت تيلتػػػػقتىػػػػب

ليػػوتاػػفتيفتيلصػػيت ت ت  ػػبفتاػػفتوببيمن يػػهتباػػهتيفتىػػذهتيلربييػػ ت هبػػدتاػػهتذىهنػػهت
تلػبتبػهفتبػذلؾتي   وػهزتبتوهريئنطت   يوتيل  ـ تاهلااه ػرةتبلػيست ػفتطر ػقتيل

اػػػهـت   يػػػوتيل ػػػ ـ لتقػػػدتذبػػػرتل  ػػػهئطتيفتيل صػػػدنقتهيػػػهتب انزىػػػهت ػػػفتل ػػػهفتيل
مهني ت  صيت تيلاهطط  تا نيهت بؼتيببفتاصدرىهتاػفتيل ػاه تباػفتيلصيت تيل

فتيلصػػيت نفتن وػػهزتبلاػػهتلػػـتنػػذبرتذلػػؾلت هػػنفتوهريئنػػطتااه ػػرةتب  ػػىتنتػػبتيل

                                                 

تٕٗٚغنا تيلن اهن تصت-تٔ
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  بنػػػهفتا اهم  ػػػهفتاػػػفتنهتيػػػ تيل يميػػػ تاتنػػػثت ت  ػػػ طي تيلنػػػهستيل اننػػػزتهننياػػػهت
تبا رف تيلصيت تيلتق تافتيلاهط  .

يلصػػػيت تيناػػػهت   اػػػاتهراز ػػػ تبلػػػـت ػػػذبرتلنػػػهتتفتيلربييػػػهاتيلػػػبيردةتفػػػ تنػػػصوتمػػػـت
 هنػاتصػيت تنيلنصتيلتقيق تبىذيتن هنفتافتيو  فيػهتفػ تنػصتيلصػيت ت ػبي ت

) هػػ تو مػرت   يػوتيل ػػ ـ  تنـتصػيت تيلاهطػػطتفقػدتوػه تفػػ تيلربييػ ت ػفتنيلتػقت
قاؿ ينادي مناد مػف السػماء   أف فػبلف بػف فػبلف تػو االمػاـ. وينػادي بأسػم  

 ت.(ٔ)(
) ... قػػاؿ ينػػادي منػػاد مػػف السػػماء  ػػفتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ  تتبفػػ تربييػػ ت
بميس لعن  هللا في اخر إف الثق في أمي وشيعت ، ثـ ينادي أال أوؿ النهار  أ

تت.(ٕ)(وشيعت  فيرتاب أند ذلؾ المبطموف  ف الثق في السفيانيأال أالنهار  
مػف السػماء  ) ينػادي منػادنػوتقػهؿ تنيمػهظتنب فتي اهـتيلصهدؽت   يػوتيل ػ ـ ت

تت.(ٖ)بي  .. (أسـ المائـ واسـ اب
ف أال أذا سمعوا الصوت مف السماء ) إ) .... يمهظتقػهؿ تنب نوت   يوتيل  ـ ت

ذا كػاف مػف الغػد إالثق في أمي بف ابي طالب )أمي  السبلـ( وشيعت ( قاؿ  ف
ف أال أرض، ثػػـ ينػػادي ) تػػ  األ أبمػػيس فػػي الهػػواء ثتػػك يتػػوارَّ أػػف إصػػعد 

ت .(ٗ)ن  قت  مظمومَا فاطمبوا بدم (إماف بف أفاف وشيعت  فالثق في أث

                                                 

تٓ٘ٙباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٔ
تٕ٘ٙباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٕ
تٚٛٔيلن اهن تصتغنا ت-تٖ
تٕٛٙغنا تيلن اهن تصت-تٗ
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) ينػػادي منػػاد مػف السػػماء  اف فبلنػػَا تػػو نػػوتقػهؿ تنيمػهظتنب نػوت   يػوتيل ػػ ـ ت
اف أميػػَا وشػػيعت  تػػـ الفػػائزوف( قمػػت   فمػػف يماتػػ   )ميػػر( وينػػادي منػػاد األ

لفػائزوف المهدي بعد تذا   فماؿ  اف الشيطاف ينادي ) اف فبلنَا وشيعت  تػـ ا
تت.(ٔ)لرو  مف بني امية( -
ف المنادي ينادي اف المهػدي إ) نوتقػهؿ تنب فتي اهـتيلاهقرت   يوتيل  ـت تت-

بأسػػم  وأسػػـ ابيػػ  فينػػادي الشػػيطاف ) اف فبلنػػَا  )مػػف اؿ  ( فػػبلف بػػف فػػبلف
تت. ٕ يعني روبَل مف بني امية ( -وشيعت  أمك الثق 

مػػر نػػ  ينػػادي بأسػػـ صػػاثب تػػذا األإ) تنػػوتقػػهؿ نب ػػفتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ ت
ـَ المتاؿ  إال أمناد مف السماء )   ت.(ٖ)((ف االمر لفبلف بف فبلف ففي

  ) .... انػػ  بفػػ تيلتػػدنثتيلاػػرب تفػػ تيلا تػػـتبيلمػػ فت هػػفتطػػهبستوػػه تفيػػوت
صػػػثاب فػػػبلف أوليػػػاء هللا أيسػػػمع صػػػوت مػػػف السػػػماء ومنػػػاد ينػػػادي اال اف 

ت. ٗ ...(
أال قد واءكـ الغوث يػا أمػة  فيموؿ وبرائي  في صيثت  ) بف توطا تيلهيهف تت

  قد واءكـ الغوث يا أمة   قد وػاءكـ الفػرج وتػو المهدي)أميػ  السػبلـ( 
ت . (٘)خارج مف مكة فاويبول(

تيذفت تصطتلدننهتافتاوابعتىذهتيلربييهاتيفتنصتصيت تيلتقتيببفتياه 
                                                 

تٖٕٚغنا تيلن اهن تصت-تٔ
تٕٕٚغنا تيلن اهن تصت-تٕ
تٕ٘ٚغنا تيلن اهن تصت-تٖ
تٖٖٔيلا تـتبيلم فت هفتطهببستصت-تٗ
تٕٗٚاهقرت ر فتيلمر   تصت–تيهةتيلاهـتيلايد تت-ت٘
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ت.اه ـتي اهـتيلايد ت   يوتيل  ـ ت-ٔ
ت.لتقتف ت   تب ي  ويفتيت-ٕت
اهـتيلايد ت   يوتلىتنصرةتيلي تلىتيلتقتبتويلندي تيببفتاه ـت وصتند بتت-ٖ

ت.يل  ـ 
ت.يفت   تب ي  وتىـتيلمهئزبفتت-ٗت
ت.يفتيببفتيلندي تاه ـتيلقهئـتت-٘ت
ت.يفتيببفتا  ـتصهتكتىذيتي ارتت-ٙت
رهلتبىػذهتيفتيببفتيلندي تل   ر فتا صتهكتيلايد ت ت  يوتيل  ـ تبننصهت-ٚت

تى تاواطتيلنصبصتف تصيت تيلتقلتياهتنصتصيت تيلاهططتفيببف 
ت.يفتيلتقتف تيل ميهن تب ي  وت-ٔ
ت.نوتق طتاظ باهظتف ط هبيتهداوإفتيلتقتف ت ماهفتب ي  وتفن تنت-ٕت
ت.لروطتافتهن تياي تبىبيفتف فتب ي  وتىـتيلمهئزبفتت-ٖت
تهن تياي .ترو ظَرتافت ي نتليفتف نهظتب ي  وت  ىتيلتقت-ٗت
ت

بلػػػبت تظنػػػػهتنصػػػػبصتصػػػػيت تيلاهطػػػػطتأل ػػػػ ط نهتيفتنتصػػػػطت  ػػػػىتن نوػػػػ تيفت
يلصيت ت   بفتاه ـتيل ميهن تيلا  بفتيلذ تي اوتباهتي هراتيلربييهات ماهفت

تف مبر.ت-بىبتافتهن تياي ت
ياهتاهلن ا تلصػيت تيلتػقتفقػدتيو  مػاتي قػبيؿتفنيػهتباػهتىػبتبيمػحتف ػبتق نػهتيفت

فتيلتػػػقتفػػػ ت  ػػػ تب ػػػي  وت  تيبتاػػػهت ػػػهاوتذلػػػؾتاػػػفتوت نيلصػػػيت ت ػػػ  بف ت  ت
فتذلػؾتلػيستاهل ػ  تيلودنػدتيبتيلاويػبؿتفيػذيتيل ػ ـتاػهتزيؿتنػدبرتإيلنصبصتف

بيصرحتاوتيل منربفتانذتيلمورتي بؿتلأل  ـتبيلػىتنبانػهتىػذيتمػـتيفتي تهدنػثت
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تيل منرتافتيل ي  ت يبذهبفتد بةيفتبيلربييهاتيلا صباي تيل ر م تقدتهنناتلنهت
فتيلنػػػدي توفتق نػػػهتي تنيػػػـتيتػػػهرببفتي اػػػهـت   يػػػوتيل ػػػ ـ لتبتواػػػهـتب ردبنيػػػهتهػػػطتيل

اهـتيلايد ت   يوتيل  ـ لتف تيدر تاهتا نىتذلؾتفه ـتي اهـت يببفتاه ـتيل
ا ربؼتبقدتوه تذبرهتف تي تهدنثتبيلربييهاتبىبت تنومىت  ىتيتدتفاػهتىػ ت

ت !تيلتبا تيبتيلن نو تافتيلندي تا  اوتيهت ر ت
فتيبػػػبفتيلنػػػدي تل   ر ػػػفتاهصػػػتهكتيلايػػػد تبينصػػػهرهتفيػػػبتناػػػهتيلقػػػبؿتيلمهلػػػثتنت

يقركتي ت اه ات فتيلتبا تانوت  ر فتيلنهستهوي تيلتقتب اننزىهت فتوي ت
يلاهططتبت اهظتافتيببفتافتيصتهكتيلايد تيبتينصهرهتفيبتاػ تيلتػقلتنمػفت

يلػػد هةتلألاػػهـتيلايػػد ت تيلػىتذلػػؾتيفتيلنػػدي تل   ر ػفتهيػػه  تيبػػبفتاقربنػػهظتا تػدت
  يػػوتيل ػػ ـ تيلػػذ تيبػػبفتقهئػػديظتألصػػتهكتي اػػهـتبننصػػهرهتينػػذيؾتب ػػبؼتيبػػبفت
  ىتىػذيتي ت اػهؿتفػ تقاهلػوتيلصػيت تا  ػـتيل ػميهن تبنصػتهاوتبىػذيتىػبتيقػركت

تي ت اه اتبهللاتي  ـتاهلصبيك.
ت

 الثسيف يثيك أمة  
طهئمػ تا ننػ تنبتناػ تبيتػدةتتلـتيبفتب هكتهللات زتبوطتاتصبريظتهزافتاتددتنب

نط قػػهظتاػػفتىػػذهتيل ػػابلي ت هػػطتىػػبتل ػػطتيألاػػـتبيل ػػ بكتبيألزاػػهفتبيل صػػبرلتبي 
يل ػػ تن ا ػػ تهيػػهتيلقػػرمفلتن ػػ طي تيلقػػبؿتاػػ فتيلقػػرمفت نػػداهتن تػػدثت ػػفتفئػػ تاػػفت
يلنهستفيػبتاهل   نػدت تنوصػيهتفقػقتهػطتنوػصتغنرىػهتنيمػهظلتبقػدتبردتاػهتنبيفػقت
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ف ػػفتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػػفت  ػ ت ػػفتنهػػ ت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تتذلػؾتاػػفتيلربييػػهاتيل ػػر م ل
ت. ٔ )سألت  أف قوؿ }يا بني إسرائي  { قاؿ   تي خاصة بِؿ   (قهؿ ت

)سػيأتي أمػك أمتػي ب فت هدتهللاتهفت ارتقػهؿ تقػهؿتر ػبؿتهللات ست  ػ ياه  تت
ت. ٕ ما أتك أمك بني إسرائي  مث  بمث  ......(

ؾتنيمهظت  ىتيأل وهصتهطتت ىت  ىتيألنهيػه لتف نػداهتن تػدثت ػفتب نطهقتذل
 وصتافتيأل وهصتنبتنه تافتيألنهيه لتفإفتا نػىتذلػؾتوفتىنػهؾتدباػهظتاػفت
يقبـتهدبرتىذهتيلمئ تنبتيل وصتنبتيلنه تيلذ تذبرهتلنهتهللات  هلىلتب نمهاتف ت

ت  ػػ ياه تىػػذيتيلاتػػثتوفتيلاػػهـتيلت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ تىػػبتيتنػػىتناػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت س
بذلؾتافتو ؿتنقػهطتيل ػاوتيل منػرةتهننياػهت   نياػهتيل ػ ـ تبيل ػ ت ػنذبرتق ػاهظت

تانيهتف تىذهتيل وهل تلتبى تبهد   
نب ظت تف ػػرةتيلتاػػطت  ػػههياتف ػػرةتيلتاػػطتاهلت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ تاػػ تف ػػرةتتاػػطت

بردتفػػ تب ػػهكتيلت وػػهجتيتنػػىت   يػػوتيل ػػ ـ تفبهنػػات ػػ  تن ػػيرتل  نياػػهلتفقػػدت
 فت  دتهفت هدتهللاتقهؿ ت  لاتيلقهئـت   يػوتيل ػ ـ ت ػفت  ب ػطتبيػي صتقػهؿت

كػاف ثمػ   -الػك أف قػاؿ  -) تذل الثػروؼ مػف أنبػاء الغيػب    يوتيل ػ ـ  ت
 .(ٖ)يثيك ستة أشهر وثم  الثسيف )أمي  السبلـ( كذلؾ(

ـْ َنْوَعػ  للػُ  }َيا َزَكِريلا ِإنلا مهنيهظ تيل  اي تقهؿت  هلى ت ـق اْسػُمُ  َيْثَيػك َلػ ُرَؾ ِبُغبَل ُنَبشِّ
لـتي اىتنتدتقهطتنه تهللاتيتنىت   يوتيل  ـ تهيذيتيل ـلتتت ٗ {تِمف َقْبُ  َسِمّياَ 

                                                 

تٜٖٚصتٕٗاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٗصٕٛاتهرتيألنبيرجت-تٕ
تٕٙٗهـتيلن ا تصباهؿتيلدنفتب ات-تٖ
تٚار ـت-تٗ
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ببػػذلؾتيلت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ تفإنػػوتلػػـتيبػػفتلػػوتاػػفتقهػػطت ػػايهظلتتنػػثتوػػه ت ػػفت
ـْ يل ػػ ـ تيقػػبؿ تت هػدتيلوػػهلقتهػػفت هػػدتربػػوتقػػهؿ ت ػػا اتناػػهت هػدتهللات   يػػو ) }َلػػ

َنْوَع  للُ  ِمف َقْبُ  َسِمّيَا { الثسيف بف أمي لـ يكػف لػ  مػف قبػ  سػميا ويثيػك 
ت.(ٔ)بف زكريا لـ يكف ل  مف قب  سميا.....(

مهلمهظ تيلرمه  تلـتنرم تيتنىتهفتزبر هتب تيلت نفتهفت  ػ ت ت  نياػهتيل ػ ـت
ر لتتنػػثتبردت ػػفتنهػػ تتاػػزةت ػػفت تلهنػػهظتقػػقت تاػػفتناياػػهتب تاػػفتنيػػ تواػػرنةتنوػػ

) لما ولد يثيك )أمي  السبلـ( رفع الػك السػماء نه تو مر   يوتيل  ـ تقػهؿ ت
 .(ٕ)فغذي بأنهار الونة ثتك فطـ ثـ نزؿ الك أبي  وكاف البيت يييئ بنورل (

) لـ يريع الثسيف مف فاطمة )أميػ  ب فتنه ت هدتهللات   يوتيل  ـ تقهؿ تتت
ك كاف يؤتك ب  الك النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما( فييػع إبهامػ  فػي السبلـ( وال مف أنث

في  فيمص منها ما يكفي  اليوميف والثبلث فنبت لثمَا لمثسيف )أمي  السبلـ( 
ت.(ٖ)مف لثـ رسوؿ هللا ودم  (

بقػدتوػػه تفػػ توهػػرتموػرت ػػفت هػػدتيلػػرتافتهػػفتيلامنػىتيليه ػػا تقػػهؿ تق ػػاتألهػػ ت
ـ تو  اتفديؾتافتننفتوه تلبلدتيلت ػنفتيلممػطت  ػىتبلػدت هدتهللات   يوتيل  

) ..... كػاف رسػوؿ يلت فتبىاهتنور هفتفػ ت ػرعتبيتػدت تقػهؿت   يػوتيل ػ ـ  ت
هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما( يأتي  في ك  يـو فييع لسان  في فـ الثسػيف فيمصػ  ثتػك 

                                                 

تٕٔٔص-ت٘ٗاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تتتٓٛٔصتٗٔاتهرتيألنبيرتجت-تٕ
تٗٙٗصت-تٔيل هف تجت-تٖ
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 تسػميما( ولػـ يريػع يروي فأنبت هللا أز وو  لثمػ  مػف لثػـ رسػوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)مف فاطمة )أمي  السبلـ( وال مف غيرتا لبنَا ق .....(

ريا هظ تطر ق تيلق طتوفتيتنىت   يوتيل  ـ تُق طتذاتهتببم ترن ػوتفػ ت ط ػا ت
ببهفتذلؾتف تاو ستيلا ؾتيلطهغيػ لتببػذلؾتيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ تق ػطتذاتػهظت

 ػػىتنز ػػدتيلطهغيػػ ت ل نػػوتهللا تبيفتيلػػذ تق ػػطتببمػػ ترن ػػوتفػػ تط ػػاتبيدوػػطت 
يتنػػىتهػػفتزبر ػػهتيهػػفتزنػػهتبيلػػذ تق ػػطتيلت ػػنفتهػػفت  ػػ تىػػبتيهػػفتزنػػهتييمػػهتتنػػثتت

) كػػاف الػػذي قتػػ  بردت ػفتديبدتهػػفتفرقػدت ػػفتنهػػ ت هػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تقػهؿ ت
الثسػيف بػف أمػي )أميػػ  السػبلـ( ولػد زنػػا والػذي قتػ  يثيػػك بػف زكريػا )أميػػ  

ت. ٕ زنا (السبلـ( ولد 
بقدتذبرت   تهفتيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ ت نػداهت بوػوتيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ تت

) خرونػػا مػػع الثسػػيف )أميػػ  السػػبلـ( فمػػا نػػزؿ منػػزاَل وال يلػػىتيل ػػريؽلتفقػػهؿ ت
إرتثػػ  منػػ  إال وذكػػر يثيػػك بػػف زكريػػا )أميػػ  السػػبلـ( وقػػاؿ يومػػَا  مػػف تػػواف 

يا ُأتدي الك بغي مف بغايا بني الدنيا أمك هللا أز وو  إف رأس يثيك بف زكر 
ت.ت ٖ إسرائي  (

وها ػػهظ ت   ػػـتيلػػرنستفقػػػدت   ػػـترنستيتنػػىتهػػفتزبر ػػػهت   يػػوتيل ػػ ـ تا ػػدتاق  ػػػوت
تفوهطكتيلا ؾتيلواهرتيلذ تنارتاق  و.

)....... فقدتبردت فتىهبرفتهفتوهرو ت ػفتنهػ ت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـ تقػهؿ تت
زمانػ  ممػؾ وبػار يزنػي بنسػاء بنػي  يثيك بف زكريػا )أميػ  السػبلـ( وكػاف فػي

                                                 

تٕ٘ٗص-تٕ٘اتهرتيألنبيرتجتت-تٔ
تٖٛٔصت-تٗٔاتهرتيألنبيرتجت-تٕ
ت.٘ٚٔصت-تٗٔاتهرتيألنبيرتجت-تٖ
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إسرائي  وكاف يمر بيثيك بف زكريا )أميػ  السػبلـ( فمػاؿ لػ  يثيػك   إتمػي هللا 
أيها الممؾ ال يث  لؾ تذا، فمالػت لػ  إمػرأة مػف المػواتي كػاف يزنػي بهػف ثػيف 
سػػكر، أيهػػا الممػػؾ أقتػػ  يثيػػك بػػف زكريػػا، فػػأمر أف يػػؤتك برأسػػ ، فػػأتوا بػػرأس 

في الطست، وكاف الرأس يكممػ  ويمػوؿ لػ   يػا تػذا إتػق  يثيك )أمي  السبلـ(
هللا اليث  لؾ تذا ثـ أبل الدـ في الطست ثتك فاض الك األرض فخرج يغمػي 

ت.ت ٔ وال يسكف ....(
بقػدتبهنػاتىػذهتيلا وػزةتنيمػهظتلإلاػهـتيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ تا ػدتنفتق  ػبهتنب دت

 تونػوتلاػهتتاػطترنستيلت ػنفتيلاغهيهتف   ـتيلرنستيلامصبؿت فتيلو دلتفقػدتبردت
   يوتيل  ـ تيلىتيل هـتوفت  نيـتيل نطتفنزلبيت ندتروطتافتيلنيبدتف اهت ػرببيت
ب بربيتقهلبي ت ندنهترنستيلت نفت   يوتيل  ـ تفقهؿ تنربهتلػ لتفػ ربهتبىػبتفػ ت
يلصندبؽتي ط تانوتنػبرتنتػبتيل ػاه تف  وػكتانػوتيلنيػبد لتف  ػ بد وتاػنيـلت

ل ت ندتودؾلتف نطقتهللاتيلرنستفقهؿ توناهت مه   تل ملسو هلآو هيلع هللا ىلصننفتبقهؿتل رنس تو م ت
بل َاتاملسو هلآو هيلع هللا ىلص لتفوا تيلنيبد تنقربهئوتمـتنوذتيلرنستببم وتف تيلط اتبصػكت
  يوتاػه تيلػبردتبطػرحتفيػوتيل ػهفبرتبيلا ػؾتبيل نهػرتمػـتقػهؿتألب دهتبنقربهئػوتىػذيت

ودؾتملسو هلآو هيلع هللا ىلصيظت ص ىتترنستنهفتهناتملسو هلآو هيلع هللا ىلصت   يوتيل  ـ تمـتقهؿ تيهليمههتتنثتلـتنود
هللات  يوتبملػوتب ػ ـت  ػ ياه تفُ  ػ ـت  ػىتنديػوتيهليمػههتتنػثتلػـتنوػدؾتتيػهظتف  ػ ـت
تيلقيهاػ ت تفػػ نطقت   ػىتنػديؾتبنقه ػػطتهػنفتنػديؾلتف ػػبتن ػ ااتيدفتن  ػم تلػػ تنػـب
هللاتيلػػػرنستفقػػػهؿته  ػػػهفتفصػػػيحت توفتن ػػػ ااتف نػػػهتلػػػؾت ػػػمي تقهلػػػوتمػػػ ثتاػػػريات

بل طتىذيتيلنيبد تبػهفتريىػكتقن ػر فتألنػوتن ػ ـتب بالتف   ـتيلروطتبنقربهئولت

                                                 

تٖٙ٘ضت-ٗٔاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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ا ػػػػهكترنستيلت ػػػػنفت   يػػػػوتيل ػػػػ ـ تبوػػػػه تذبػػػػرهتفػػػػ تن ػػػػ هرتبنبردةتيلوػػػػبىر ت
ت. ٔ يلوروهن تف تارمي تيلت نفت   يوتيل  ـ ت 

بقدتوه تف تيلربييهاتييمهظتيفترنستيلت نفت   يوتيل ػ ـ تبػهفتاتاػب ظت  ػىتت
ـْ َثِسػػْبَت َأفل َأْصػػَثاَب قبلػػوت  ػػهلى تتيلػػراحتبىػػبتننطػػقتا يػػ تاػػفت ػػبرةتيل يػػف }َأ
ـِ َكاُنوا ِمْف آَياِتَنا َأَوبَا { ِقي ت. ٕ اْلَكْهِ  َوالرل

 هد ػػهظت تابػػه تيل ػػابياتبيألرضتلػػـت اػػؾتيل ػػابياتبيألرضتو ت  ػػىتيتنػػىتهػػفت
زبر هت   يوتيل  ـ تبيلت ػنفتهػفت  ػ ت   يػوتيل ػ ـ تبقػدتبرداتربييػهاتبمنػرةت

) إف الثسػيف بػف أمػي ف فتنه ت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـ تقػهؿ ت هبدت  ىتذلؾلت
)أمي  السبلـ( بكت لمتم  السماء واألرض وأثمرتا ولـ تبكيا أمػك أثػد قػ  إال 

 .(ٖ)أمك يثيك بف زكريا(
ب فتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهػفت  ػ تيلت هػ ت ػفتنهػ ت هػدتهللات   يػوتيل ػ ـ تفػ تقبلػوت  ػهلى تت 

َماء وَ  ـُ السل اأْلَْرُض َوَما َكػاُنوا ُمنَظػِريَف{ قػاؿ  ) لػـ تبػؾ السػماء }َفَما َبَكْت َأَمْيِه
أمك أثد قبػ  قتػ  يثيػك بػف زكريػا وبعػدل ثتػك قتػ  الثسػيف )أميػ  السػبلـ( 

 . ٗ فبكت أمي  (
ـْ َنْوَعػ  للػُ  ب فتوههرت فتنه تو مرت   يوتيل  ـ تقهؿتف تقبلوت  هلى تت  }َلػ

أميػ  السػبلـ( لػـ يكػف لػ  سػمي قبمػ  ِمف َقْبُ  َسػِمّيَا { قػاؿ  )يثيػك بػف زكريا)
والثسيف بف أمي )أمي  السبلـ( لـ يكف ل  سمي قبم  وبكت السماء أميهما 

                                                 

تٕٚٔصت-ت٘ٗاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٜيل يفت-تٕ
تٔٛٔبهاطتيلز هرياتصت-تٖ
تٙٗ٘صتٖ رحتيألواهرتجت-تٗ



 

 

 

 355القائم ................................................................................... حرب 

 

. 

 

 

 

أركعيف صباثَا ، وكذلؾ بكت الشمس أميهما وبكائها أف تطمػع ثمػراء وتغيػب 
ت. ٔ  ثمراء

بباهتقدانهتف تيلربيي تيل هلم تيلذبرتوفتدـتيتنىتهفتزبر هت   يوتيل  ـ ت ػ تت
لط ػػاتت ػػىتفػػهضتيلػػىتيألرضتفوػػرجتيغ ػػ تب تي ػػبفلتبقػػدتدلػػاتيألواػػهرتفػػ تي

يل منػػػرةت ػػػفتظيػػػبرتيلػػػدـتيل هػػػيقت تػػػاتنتوػػػهرتهنػػػاتيلاقػػػدستا ػػػدتق ػػػطتيلت ػػػنفت
اهلدـتبىػبتت-   يوتيل  ـ لتببذلؾتنا   تيلقهربر نفتيل  هفتفنياهت ريكتبرب  ت

ا ت نػػػػدتاق ػػػػطتيلاػػػػهـتيلت ػػػػنفت   يػػػػوتاػػػػهتقهلػػػػوتر ػػػػبؿتهللات ست  ػػػػ ياه تألـت ػػػػ 
ت ه ػػػػبري تنظػػػػراتيلػػػػىت يل ػػػػ ـ لتبقػػػػدتقهلػػػػاتنـت ػػػػ ا ت رض  ت تف اػػػػهتبػػػػهفتنػػػػـب
يلقهربر نفتا دتيلظيرتفإذيتىاهتقدتفهم هتداهظتفصهتالتبلـتيق كتف تذلؾتيلنػبـت
توػػرتب تاػػدرتو تبوػػدت ت ػػوتدـت هػػيقت تببردت ػػفت اػػرتهػػفت ػػ دتتػػدمن تنهػػبت

ق طتيلت نفتهفت   تلـتناقىتف تهناتيلاقدستتصهةتا  رتيلزىر تقهؿ ت تلاهت
ت. ٕ و تبودت ت يهتدـت هيقت 

ػف للػُدنلا َوَزَكػاَة َوَكػاَف َتِمّيػَا { ها هظ تيلتنهفتيل ػدن تقػهؿت  ػهلى ت باػهتت ٖ }َوَثَنانػَا مِّ
يظيػػػرتاػػػفتيديػػػ تيل ر اػػػ توفتهللات زبوػػػطتقػػػدتوػػػصتنهيػػػوتيتنػػػىتاصػػػم تيلتنػػػهفت

اطنفتاػػههللتوػػطتب ػػ تن ت ػػبفتاصػػمهاتيلييػػ لتن تونػػوتيل ػػدن لتفػػإفتيلو ػػقتيلاػػر 
ن ت بفتها ضتصمهاتيلوهلقلتبقدتوػصتيلاػبلىت ػاتهنوتب  ػهلىتيتنػىت   يػوت

                                                 

تٕٛٔصت-تٗٔاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٕ٘ٓصت-ت٘ٗيلاتهرتجت-تٕ
تٖٔار ـت-تٖ
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يل ػػ ـ تاهلتنػػهفتيل ػػدن تن تهػػدبفتبي ػػط تن تونػػوتتنػػهفتاػػفتيلاػػبلىتيلػػىتبليػػوت
تااه رةلتفإفتيلت نفت   يوتيل  ـ ت هيوتيتنىتباهتقدانه.

) زوروا الثسػػػيف )أميػػػ     يػػػوتيل ػػػ ـ تقػػػهؿ تتببردت ػػفتتّنػػػهفت ػػػفتيلصػػػهدؽت
السبلـ( وال توفول فإن  سيد الشهداء وسيد شباب أت  الونة وشبي  يثيك بف 
زكريػػػا )أميػػػ  السػػػبلـ( وأميهمػػػا بكػػػت السػػػماء واألرض ) وقػػػد تومػػػك هللا فػػػي 

َماَواِت َواأْلَْرِض{ ُ ُنوُر السل َل ت.(ٔ)السماوات واألرض قاؿ تعالك  }
ن هػػػنفتلنػػػهتبنػػػفتابػػػاتيل ػػػاه تبيألرضت  ػػػىتنهػػػ تهللاتيتنػػػىتبيلاػػػهـتتفاػػفتىػػػذيت

نػػوت يلت ػػنفت   نياػػهتيل ػػ ـ تلتفػػإفتهللاتقدوصػػياهتاهلتنػػهفتيل ػػدن تباػػهتذبرنػػهلتبي 
 اتهنوتب  هلىت و ىتف تيل ػاهبياتبيألرضلتلػذيتفإنػوتقػدتن ػ داتصػم تيلتنػهفت

اػهتيل ػ ـ لتافتقهطتيل ػاه تبيألرضتليتنػىتهػفتزبر ػهتبيلت ػنفتهػفت  ػ ت   ني
فتهللاتقػػدت بلاػػهتبػػهفتتنػػهفتيلاػػبلىت قد ػػاتندئػػوتتنهنػػهظتلػػدن تليتنػػىتبيلت ػػنفتبي 
 و ىتف تبليوتيلاهـتيلايد ت   يوتيل ػ ـ تفيػبتاقيػ تهللاتبنػبرتهللاتفػ تنرمػولت

قػػػهؿتيلاػػػهـتت}َوَأْشػػػَرَقِت اأْلَْرُض ِبُنػػػوِر َركَِّهػػػا{بباػػػهتبردتفػػػ ت م ػػػنرتقبلػػػوت  ػػػهلىتت
ـ  ت تن ػػػرقاتهنػػػبرتيلايػػػد  تلػػػذيتن هػػػنفتلنػػػهتيل ػػػهكتفػػػ توفتيلصػػهدؽ   يوتيل ػػػ 

  هرتمبرةتيلايد ت   يوتيل  ـ تىبت يهلمهرياتيلت نف   اهظتوفتنانرتيلاهاننفت
   يػػػوتيل ػػػ ـ تنفمػػػطتاػػػفتيلت ػػػنفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تببػػػذيتناػػػوتيلزىػػػري ت   نيػػػهت

فتيأل نػػوت   يػػوتيل ػػ ـ تنابػػ ت  ػػىتيلت ػػنفتبي  ئاػػ تيل ػػ ـ تفيػػ تنفمػػطتانػػولتبي 
ب يـتيقيابفتيل زي ت  ىتيلاهـتيلت نفت   يػوتيل ػ ـ تب ابػبفت  يػولتبيػ اربفت

ت ي  يـتاهلابه ت  يو.

                                                 

تٛٙٔصتٗٔاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
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بقدتبردت فتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تف تز هرةتيلنهتي تيلاقد  تيلبيردةت نوت
) ألنػػػػدبنؾ    يػػػوتيل ػػػ ـ تتنػػػػثتقػػػهؿتاوهطاػػػػهظتوػػػدهتيلت ػػػػنفت   يػػػوتيل ػػػػ ـ  ت

لتببػػطتذلػػؾتن نوػػ تيلتنػػهفتألبكػػيف أميػػؾ بػػدؿ الػػدموع دمػػَا (صػػباثَا ومسػػاءَا و 
يل دن تيلذ توصتهللات  ػهلىتاػوتيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ تبقػدت و ػىتهللاتفػ تبليػوت
يلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ لتبيلودنرتاهلػذبرتوفتزبر ػهت   يػوتيل ػ ـ تد ػهتهللات

هتيألتػػريرت اػػهرؾتب  ػػهلىتبط ػػكتنفتنرزقػػوتبلػػدتا ػػدتنفت ػػرؼتقصػػ تن   ػػيهدتناػػ
   يوتيل  ـ تبنريدتافتيلابلىتنفتيم نػوتهيػذيتيلبلػدتمػـتيمو ػوتاػوتباػهتيموػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصت
 ست  ػػػ ياه تهبلػػػدهتيلت ػػػنفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تبباػػػهتبهنػػػاتيلاصػػػنا ت  ػػػىت  ػػػ ت
بفهطا ت   نياهتيل  ـت تف  ؿتزبر هتنفتنور ت  ىتبلدهتيتنػىتاػهتوػر ت  ػىت

 ـ تابي هةتلملسو هلآو هيلع هللا ىلصتب   تبفهطا ت صػ بياتهللات  ػنيـتنوا ػنف تيلت نفت   يوتيل 
فقدت  ؿت  دتهفت هدتهللاتيلقهئـت   يوتيل  ـ ت فت  ب طتبيي صتفقهؿ ت   يػوت

)تذل الثروؼ مف أنباء الغيب أطمع أميها أبدل ثـ قصػها أمػك   يل ػ ـ  ت
( سػػػأؿ ركػػػ  أف يعممػػػ  أسػػػماء )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما( وذلػػػؾ إف زكريػػػا )أميػػػ  السػػػبلـ

الخمسػة فػػأتب  هللا وبرائيػػ  فعممػػ  إياتػا، فكػػاف زكريػػا إذا ذكػػر   )صػػمك هللا 
أمي  وآل  وسمـ تسميما( وأمي وفاطمة والثسف )أمي  السػبلـ( إنكشػ  أنػ  
ذا ذكػػر الثسػػيف )أميػػ  السػػبلـ( خنمتػػ  العبػػرة ووقعػػت أميػػ   نومػػك كركػػ  وال وال

، الهػػي مػػا البهػػرة يعنػػي الزفيػػر وتتػػابع  الػػنفس، فمػػاؿ )أميػػ  السػػبلـ( ذات يػػـو
ذا ذكػرت الثسػيف  بالي إذا ذكرت أركعة مػنهـ سػميت بأسػمائهـ مػف تمػومي وال
)أمي  السػبلـ( تػدمع أينػي وتثػور زفرتػي فأنبػأل هللا تعػالك أػف قصػت ، فمػاؿ 
 )كهػػيعص فالكػػاؼ إسػػـ كػػركبلء والهػػاء تػػبلؾ العتػػرة واليػػاء يزيػػد وتػػو ظػػالـ 
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لسبلـ( والعيف أطش  والصاد صبرل، فممػا سػمع زكريػا )أميػ  الثسيف )أمي  ا
السػػبلـ( لػػـ يفػػارؽ مسػػودل ثػػبلث أيػػاـ ومنػػع فػػيهف النػػاس مػػف الػػدخوؿ أميػػ  
وأقب  أمك البكاء والنثيب وكاف يرثي  ويموؿ، الهي أتفوػع خيػر خممػؾ بولػدل 
أتنزؿ بموَّ تذل الرزية بفنائ  الهي أتمبس أمي وفاطمػة ثيػاب تػذل المصػيبة 

هي أتث  كركة تذل المصيبة بساثتها، ثـ كاف يموؿ  الهي أرزقني ولدَا تمر ال
ب  أيني أمك الكبر فإذا رزقتني  فأفتني بثب  ثـ أفوعني بػ  كمػا فوعػت  َا 
ثبيبػػؾ بولػػدل، فرزقػػ  هللا يثيػػك )أميػػ  السػػبلـ( وفوعػػ  بػػ  وكػػاف ثمػػ  يثيػػك 

 .(ٔ)ستة أشهر وثم  الثسيف كذلؾ (
 رت ػ قتهللات  ػىتذرير تق  ػ تيتنػىت   يػوتيل ػ ـ تاػفتي ػبايـتمهانهظ تطر ق تيلم

 ب تيل ذيكتبيق  يـت رتق   تبىبتيلا ؾتيلاهه  تهوػاتنصػرلتببػذلؾتيألاػرتاػ ت
يلاػهـتيلت ػنفت   يػػوتيل ػ ـ تفيقػػبـتيلاػهـتيلايػػد ت   يػوتيل ػػ ـ تمػهئريظتا ػػ هرت

فػػػ تناقػػػ تاػػػنيـت يهلمػػػهرياتيلت ػػػنف تبيق ػػػطتذرير تق  ػػػ تيلت ػػػنفت   يػػػوتيل ػػػ ـ ت
تنتد.
بيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ ت ػػبؼتيق ػػطتمػػ ريظتل ت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ تقػػ  ظتت

ن ظػػـتاػػفتق ػػطتهوػػاتنصػػرتبقػػدتذبػػرتيلاػػهـتيلصػػهدؽت   يػػوتيل ػػ ـ ت ػػفتقصػػ ت
) إف ممكػػَا كػاف أمػػك زمػف يثيػك بػػف زكريػا )أميػػ  يتنػىت   يػوتيل ػ ـ تفقػهؿ ت

روقة ثتػك ينػاؿ أمػرأة بغيػَا فكانػت تأتيػ  السبلـ( لـ يكف  ما كاف أمي  مف الط
ثتك أسنت تيأت أبنتها ثـ قالت لها أنػي أريػد أف آتػي بػؾ الممػؾ فػإذا واقعػؾ 
فيسأؿ ثاوتؾ فمولي ثاوتي أف تمت  يثيك بف زكريا، فمما واقعها سألها أػف 
ثاوتها، فمالت  أقت  يثيك بف زكريا فبعث الك يثيػك )أميػ  السػبلـ( فوػاءوا 

                                                 

تٔٙٗباهؿتيلدنفتب اهـتيلن ا تصت-تٔ
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ت فذبثػ  فيهػا وصػبول أمػك األرض فيرتفػع الػدـ ويعمػو فأقبػ  ب ، فدأا بطسػ
الناس يطرثوف أمي  التراب فيعمو أمي  الدـ ثتك صار تػبَل أظيمػَا . وميػك 
ذلؾ المرف فمما كاف مف أمر بخت نصر ما كاف رأَّ ذلؾ الدـ فسػأؿ أنػ  فمػـ 
يود أثدَا يعرف  ثتك دؿ أمك شيل كبير فسأل  فماؿ  أخبرني أبػي أػف وػدي 

  كاف مف قصة يثيك بف زكريا )أمي  السبلـ( كذا وكذا وقص أمي  المصػة إن
والػػدـ دمػػ ، فمػػاؿ بخػػت نصػػر  ال وػػـر ألقػػتمف أميػػ  ثتػػك يسػػكف فمتػػ  أميػػ  

 .(ٔ)سبعيف الفَا فمما وافك أمي  سكف الدـ (
بدـتيلت نفت   يوتيل  ـ ت تي بفتنهديظتت ىتنا ػثتهللاتيلاػهـتيلايػد ت   يػوتت

طت  ػػىتداػػوتيلزبػػ تم ؼتيلانػػهفقنفلتتنػػثتهننػػاتيلربييػػهاتيل دنػػدةتيل ػػ ـ تفيق ػػ
ذلؾلتفقدتوه تف تتدنثتاقه طت فتز فتيل ههدنفت فتنهيوتفذبرتقص تيتنىتمـت

) وسم  هللا أمػيهـ بخػت نصػر فوعػ  يرمػي أمػيهـ بالموػانيق وال تعمػ  قهؿ ت
 شػػيئَا، فخروػػت أميػػ  أوػػوز مػػف المدينػػة فمالػػت  أيهػػا الممػػؾ إف تػػذل مدينػػة
األنبياء ال تنفتح إال بما أدلؾ أمي . قاؿ  لؾ ما سػألت. قالػت  أرمهػا بالخبػث 
والعػػذرة، ففعػػ  فتمطعػػت فػػدخمها فمػػاؿ  أمػػّي بػػالعووز، فمػػاؿ لهػػا  مػػا ثاوتػػؾ 
قالت  في المدينة دـ يغمي فمتػ  أميػ  ثتػك يسػكف . فمتػ  أميػ  سػبعيف الفػَا 

أمػي وهللا ال يسػكف  يػا ولػدي يػا -فماؿ الثسيف لولػدل السػواد  -ثتك سكف 
دمػػي ثتػػك يبعػػث هللا المهػػدي فيمتػػ  أمػػك دمػػي مػػف المنػػافميف الكفػػرة الفسػػمة 

ت. ٕ سبعيف الفَا(

                                                 

تٔٛٔصتٗٔاتهرتيألنبيرتجت-تٔ
تٜٜٕصت-٘ٗيلاتهرتجت-تٕ
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بيلاقصػػبدتا ػػا نفتيلمػػهظتىػػبتلػػيستيل ػػددتاهلمػػاقتهػػطتىػػبتل   منػػرتبقػػدتن ػػ ودـتت
تيل ركتف تلغ يـتذلؾتوذيتنريدبيتيل مرةتبيلز هدة.

) قاؿ لػي وبرائيػ  قػاؿ هللا ت   ياه تقػهؿ تببردت فتنهفت اهست فتيلنه ت ستت
نػي أقتػ  بػدـ أبنػؾ الثسػيف  أز وو  قتمت بدـ يثيك بف زكريػا سػبعيف الفػَا وال

ت. ٔ بف أمي سبعيف الفَا وسبعيف الفَا(
بقدتن  هئطتيلا ضتبنفتنن صرتهللاتلنهيوتيتنىتهفتزبر هتاا ؾتبهفرتامطتهوات

ـ تاهلاػػهـتيلايػد ت   يػػوتيل ػ ـ ت  .تقػػهؿتنصػرتب ن صػػرتل ت ػنفت   يػػوتيل ػ 
) إف هللا أػػػز ووػػػ  إذا أراد أف ينتصػػػر ألوليائػػػ  نهػػ ت هػػػدتهللات   يػػػوتيل ػػ ـ  ت

ذا أراد أف ينتصػػر لنفسػػ  أنتصػػر ألوليائػػ  ، ولمػػد  أنتصػػر لهػػـ بشػػرار خممػػ ، وال
ت. ٕ أنتصر ليثيك بف زكريا ببخت نصر (

فتبباهتقدانهتا فتهللاتوطتب  تن و ىتف تت بليوتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تبي 
تربػػوتىػػ تتػػركتلدنيػػ تلػػذلؾتنن صػػرتاهلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تفي وػػذتمػػ رهت
بيق طتذرير تق   ت ندتيل يدي ت   يػوتيل ػ ـ تبي ػم تصػدبرتقػبـتاػهاننفتاق ػطت
يلانػػهفقنفتبيلػػدوهلنفلت فتمػػ رتيلت ػػنفتىػػبتمػػهرتهللاتباػػهتوػػه تفػػ تيلز ػػهرةتيلػػبيردةت

ت)السبلـ أميؾ ياثار هللا(.ا تيليد ت   نيـتيل  ـ  ت فتنئ

 فمسفة بكاء السموات واألرض أمك الثسيف)ع(

                                                 

تٕٕٖصت-ت٘ٗيلاتهرتجت-تٔ
تٕٛٔصتٗٔاتهرتيألنبيرتجت-تٕ
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َماء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَظِريَف { ـُ السل  فتنه ت هػدتهللات   يػوتت}َفَما َبَكْت َأَمْيِه
)إف الثسيف بف أمي )أمي  السبلـ( بكت لمتم  السػماء واألرض يل  ـ تقهؿ ت

ت. ٔ واثمرتا ولـ تبكيا أمك اثد ق  اال أمك يثيك بف زكريا(

}َفَما ب فتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتهفت   تيلت ه ت فتنه ت هدتهللات   يوتيل  ـ تف تقبلوت  ػهلى ت
َماء َواأْلَْرُض  ـُ السل ) لـ تبؾ السماء أمك اثد قبػ  قتػ  يثيػك {تقػهؿ تَبَكْت َأَمْيِه

ت .(ٕ)فبكت أمي ( بف زكريا وبعدل ثتك قت  الثسيف)أمي  السبلـ(
)كػػاف قاِتػػ  الثسػػيف بػػف أمػػي )أميػػ  ب ػػفتنهػػ ت هػػدتهللات   يػػوتيل ػػ ـ تقػػهؿ تت

السبلـ( ولد زنػا وكػاف قاتػ  يثيػك بػف زكريػا )أميػ  السػبلـ( ولػد زنػا ولػـ تبػؾ 
ت. ٖ السماء واألرض إال لهما(

بقدتبرداتيألواهرتبيلربييهاتيل منرةتيل  تذبراتابه تيل اه تبيألرضت  ىتنه ت
هدتهللات   يوتيل ػ ـ تبابػه تيل منػرتاػفتيلاو بقػهاتبل ػفتلػـتىػذيتي و صػهصت 

تهيتنىتبيلت نف   نياهتيل  ـ  

ـَ َصػِبّياَ قهؿت  هلى تهت ػف للػُدنلا  *َيا َيْثَيك ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُمػولةق َوآَتْيَنػاُل اْلُثْكػ َوَثَنانػَا مِّ
توػصتنهيػوتيتنػىتاصػم تيلتنػهفتيل ػدن تفباػهتيظيػرتيفتهللات(ٗ){َوَزَكاَة َوَكاَف َتِمّياَ 

                                                 

تٔٛٔبهاطتيلز هرياتصت-تٔ
تٜٕٔصتٕ م نرتيلقا تجت-تٕ
تٜٔبهاطتيلز هرياتصت-تٖ
تٖٔ-ٕٔار ـت-تٗ
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فػإفتيلو ػقتبوهصػػ تيلاػر اطنفتاػههللتوػػطتب ػ ت وػدتفػػنيـتصػمهاتولييػ تن تونيػػـت
ن ت ػبفتهػا ضتصػمهاتيلوػػهلقتبقػدتوػصتيلاػبلىت ػػاتهنوتب  ػهلىتيتنػىت   يػػوت
يل ػػ ـ تاهلتنػػهفتيل ػػدن تن تهػػدبفتبي ػػط تهػػطتىػػبتتنػػهفتاػػفتيلاػػبلىتولػػىتبليػػوت

مرتام تاهل  ـتيل دن تباب تاهلرزؽتيل دن تبيلاػهـتااه رةتباهتينوتقدتوصتيلو
يلايػػد ت   يػػػوتيل ػػػ ـ تاػػػهلتركتيلدنيػػػ تفػػإفتهي  ػػػوتىػػػ تهي ػػػ تهللاتباػػػهتبردلتبيفت
يلتػػركتمػػدهت   يػػوتيل ػػ ـ تتػػركتمػػدتهللاتألفتهللاتقػػدت و ػػىتفػػ تبليػػوتيلاػػهـت

تيلايد ت   يوتيل  ـ .ت

صػػوتنيمػػهتاهلتنػػهفتيل ػػدن تفػػإفتناػػهتيلاػػهـتيلت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ تفػػإفتهللاتقػػدتو
يلت ػػنفت   يػػوتيل ػػ ـ تىػػبتيتنػػىتياػػ تملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبيل ػػاوتهننػػوتببػػنفتيتنػػىتهػػفتزبر ػػهت
   يػوتيل ػ ـ ت تننبػػرهتيتػدلتب تيت ػهجتولػػىتاز ػدتاػفتيلهيػػهفتبقػدت و ػىتهللاتفػػ ت

ػػػػَماَواِت َواأْلَْرضِ }يل ػػػابياتبيألرضتاقبلػػػػوت  ػػػهلى ت ُ ُنػػػػوُر السل فاػػػػفتىػػػػذيتت...{َل
لنػػهتبنػػفتابنػػاتيل ػػاه تبيألرضت  ػػىتيتنػػىتهػػفتزبر ػػهتبيلاػػهـتيلت ػػنفتتن هػػنف

   نياػػػهتيل ػػػ ـ تفػػػهفتهللاتقػػػدتوصػػػياهتباػػػهتق نػػػهتاهلتنػػػهفتيل ػػػدن تبينػػػوت ػػػاتهنوت
ب  ػػهلىت و ػػىتفػػ تيل ػػابياتبيألرضتلػػذيتفهنػػوتقػػدتي ػػ داتصػػم تيلتنػػهفتاػػفتقهػػطت

ت.يل اه تبيألرضتليتنىتهفتزبر هتبيلت نفتهفت   ت   نياهتيل  ـ 

بلاػػهتبػػهفتتنػػهفتيلاػػبلىت ػػاتهنوتب  ػػهلىتتنهنػػهتلػػدن تليتنػػىتبيلت ػػنفت   نياػػهت
يل ػػ ـ تبيفتهللاتقػػدت و ػػىتفػػ تبليػػوتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تفيػػبتاقيػػ تهللات

}َوَأْشػػػَرَقِت اأْلَْرُض بىػػػبتنػػػبرتهللاتفػػػ تنرمػػػوتبباػػػهتبردتفػػػ ت م ػػػنرتقبلػػػوت  ػػػهلى ت
تت(ٔ){ِبُنوِر َركَِّها

                                                 

تٜٙيلزارت-تٔ
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ت.ت ٔ    يوتيل  ـ تباهتبردت فتيلاهـتيلصهدؽ   يوتيل  ـ تن تهنبرتيلايد 

لذيتن هنفتلنهتلاهذيتيببفت  هرتمبرةتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تىبت يهتلمػهريات
يلت ػػػنف ت  اػػػهتنفتنانػػػرتيلاػػػهاننفت   يػػػوتيل ػػػ ـ تنفمػػػطتاػػػفتيلت ػػػنفت   يػػػوت

لت ػنفلتبيفتيألئاػ تيل  ـ تببذيتناوتيلزىري ت   يوتيل ػ ـ تفياػهتنابيػهفت  ػىتي
ب يـتيقيابفتيل زي ت  ىتيلاهـتيلت نفت   يوتيل  ـ تب اببفتبي اربفتيل ػي  ت
اهلابػػػه ت  يػػػػوتبقػػػدتبردت ػػػػفتيلاػػػهـتيلايػػػػد ت   يػػػوتيل ػػػػ ـ تفػػػ تز ػػػػهرةتيلنهتيػػػػ ت
يلاقد  تيلبيردةت نوت   يوتيل  ـ تتنثتوه ت نػوتاوهطاػهتوػدهتيلت ػنفت   يػوت

ببػطتتاثا ومساءا وألبكػيف أميػؾ بػدؿ الػدموع دمػا()ألندبنؾ صبيل  ـ تاقبلو ت
ذلؾتن نو تل تنهفتيل ػدن تيلػذ توػصتهللات  ػهلىتاػوتيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ تبقػدت
 و ػػىتهللاتفػػ تبليػػوتيلاػػهـتيلايػػد ت   يػػوتيل ػػ ـ تلػػذيتفقػػدتي ػػ داتصػػم تيلتنػػهفت
ذيتافتلػدفتيلاػهـتيلايػد ت   يػوتيل ػ ـ تي وػههتيلاػهـتيلت ػنفت   يػوتيل ػ ـ تلػ

فقدتوه تف تيلربييهاتنفتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ تيق طتذرير تق  ػ تيلت ػنفت
بيقبـتتنناهتيقبـتاطهلاهتهمهرتيلت نفت   يوتيل  ـ تب  هرهت يهلمهرياتيلت نف ت
يل يـتصطت  ىتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتبي م تصدرتيلت ػنفتاظيػبرتيلتوػ لتيل يػـتيرزقنػهت

لايػد ت   يػوتيل ػ ـ تاػفتمؿتملسو هلآو هيلع هللا ىلصتيػهتركتيلط كتهمػهرتيلت ػنفتاػ تبليػوتيلاػهـتي
تيل هلانفت.

 فهرس
                                                 

تٔٛصتٔولزيـتيلنهصكتجت-تٔ
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تٚ..................................سنػف المهدي مف األنبياء كتاب

تٜ ايندت...........................................................ت
 سنف المهدي مف آدـ )أميهما السبلـ( -الباب األوؿ 

تٕٔ............................تيلقيهس................ -ٔ
 ٗٔيل  اي ............................................ -ٕ

 ٙٔيلو ف ت..........................................ت -ٖ

 ٜٔيلص ح.......................................... -ٗ

 ٕٕ   يـتيأل اه ...................................... -٘

 ني سنػف المهدي مف نوح )أميهما السبلـ(الباب الثا
تٕٙيل  اي ..................................................ت–تٔ
تٕٛصن تيل منن ...............................................ت-ٕ
تٕٖيلطبفهفت.................................................ت-ٖ
تٖٗ..............................تبريم تيألرضت...........ت-تٗ

 سنػة المهدي مف إبراتيـ )أميهما السبلـ( -الباب الثالث 
تٖٛيل  اي ت........................................... -ٔ
تٜٖدنػفتوهريىيـتبدنػفتيلايد ت   نياهتيل  ـ ......ت -ٕ
 ٖٗيلد بةتيلىتيل بتند................................... -ٖ

 ٛٗ.............................................تيلاها  -ٗ

 ٓ٘يليديي تولىتيلصريطتيلا  قيـ.......................... -٘
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 سػنف األماـ المهدي مف يوس  )ع( -الباب الرابع
تٖ٘يل وفتبيل قي ت...................................... -ٔ
 ٜ٘نربنػوتب تنػ رفبنػو............................. -ٕ

تالباب الخامس
تٕٙ نػفتيلاهـتيلايد تافتاب ىت   نياهتيل  ـ ..................ت

تٖٙومه تيلن كتبيلب دةت...............................ت -ٔ
 ٙٙصمه ػوتيلو اهني ت.................................. -ٕ

 ٛٙمػقػ ظتفػ تل ػهنػوتتتت.......................... -ٖ

 ٜٙ................................يلوػػبؼ.......... -ٗ

تٕٚيلَغنهػ ت............................................. -٘
 ٗٚيص حتنارهتف تلن  .................................. -ٙ

 ٙٚيلنقاه ............................................... -ٚ

 ٜٚابيوي ػوتلمػر ػبف............................... -ٛ

 ٓٛ نػػػػػػػو....................................يل -ٜ

 ٗٛيل ابػػنػػف....................................... -ٓٔ

 ٙٛي و يهر.............................................. -ٔٔ

 ٜٛيلبزيرةت.............................................ت -ٕٔ

 

   )ص( سنة اإلماـ المهدي )ع( مف -الباب السادست
تٜٗيلد بةت............................................. -ٔ
 ٜ٘يلقيهـتاهل نف........................................ -ٕ
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 كتاب شخصيات أصر الظهور

تٜٚنب ظ تا  برتيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ .........................
تٜٜ ........يل ندتيلياهن تبز رتيلاهـتيلايد    يوتيل  ـ -ٔ
تٜٜيلنمستيلزبي ........................................ -ٕ

تٓٓٔيلنمستيلزبي تف تيألتهدنثتبيل ن ................................
تٖٓٔيلنمستيلزبي ت هر ويهظ............................................ت

تٗٓٔ..........اهتذبرتف ت  ان وتاهلايد ............................
تٓٔٔيلنمستيلزبي تف تيلقرمف........................................ت
تٔٔٔ  ب طتنف هؿتيلومرتا تاب ىت   نياهتيل  ـ ..................ت
تٙٔٔ  ب طتافت برةت تيست .......................................ت

تٚٔٔ............تر طتيلا يحتىـتر طتيلايد ت   يوتيل  ـ .........
تٜٔٔ برةتيلتهق .....................................................
تٜٔٔيلنمستيلزبي تهنفت هدتبمابد....................................
تٕٔٔيل  ب طتيلا هصر................................................

تٕٗٔ....................... برةتيل است...........................
تٕٗٔنهق تصهلحتبيلنمستيلزبي ........................................
تٕ٘ٔيل  ب طتيلا هصر.................................................
تٕٙٔيلنمستيلزبي تف تيلنونط........................................

تٖٖٔ...................................يلنمستيلزبي تيألبلىتيلت ن .
تٖٚٔيل يصاهن تبيلنمستيلزبي .......................................
تٖٛٔاق طتيلت ن ت....تب ترؾتيلت ن ..............................



 

 

 

 367القائم ................................................................................... حرب 
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تٓٗٔيلت ن تنمبرتلاق طتيلت ن .....................................
تُٕٗٔت نن ...................................تيلنمستيلزبي تيلمهني تيل

تٖٗٔاق طتيلت نن تبقيهـتيلاهـ......................................
تٗٗٔر بؿتيلاهـ..................................................

تٚٗٔ  نكتهفتصهلح.................................... -ٖ
تٜٗٔهللات  ىتنا و....................يل  ـت  ىت  نكتيلذ تنصرهت

تٖ٘ٔ  اهفتيلملسو هلآو هيلع هللا ىلص تف ت صرتيلظيبرتيل ر ف............ت-ٗتتتتت
تٛ٘ٔودنو تف ت صرتيلظيبرتيل ر ف.......................-٘

تٖٙٔمهنيه تا  برتن دي تيلاهـت..................................
تٖٙٔ.................. ايندت....................................

ت٘ٙٔيل يصاهن تطهغي تهن تيل هػهس.................... -ٔ
تٚٙٔ ايندت.....................................................ت

تٜٙٔل تهن تناي تيألبلى.......................................دبت
تٔٚٔ...................دبل تهن تناي تيلمهني ت تبـتيلا ث ............

تٕٚٔ.............. قبطتيلطهغي تصديـتافت  اهاتيلظيبرت........
تٗٚٔ...............دبل تهن تيل اهستيألبلى..........................

تٚٚٔ...................دبل تهن تيل اهستف تمورتيلزاهف.............
تٚٚٔ......................يلدلنطتيلقرمن ت..........................

تٔٛٔ.ت..يلدلنطتيلربيئ ت تنب ت تاهتنق  وتيل ن ت....................
ت٘ٛٔ..ت....................................هن تيل اهستهدي تا ؾ ت
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تٚٛٔ.ت..............ا هلـتتببا تهن تيل اهستيلمهني ...............
تٜٔٔ...ت............يو  ؼتهن تيل اهستبوربجتيل ميهن ت  نيـ...

تٜ٘ٔ.........................................افتىبتيل يصاهن  
تٜ٘ٔ...............................................اتطتوربوو

تٜٛٔ..................................يلزبري ت هصا تيل يصاهن 
تٕٓٓ........................و ص تيلاتث......................

تٖٕٓ.....................يل ميهن ..................... -ٕ
 السفياني في المرآف والسنة -الباب األوؿ

تٕٙٓ..............ت...................نب ت تيل ميهن تف تيلقرمفت
تٕٓٔ.............مهنيهظت تيل ميهن تف تيلربييهات..................

 الباب الثاني
تٕٕٓ..............................م ب ............نب ظ ت ميهن تيل

تٕٕٛ.....................مهنيهت ت ميهن تيل نف..................
تٖٕٓ..........................ي اوتبن او....................تت

تٖٕٗ............................صمه و...........................
 ـ ثركة السفياني وأنصارتاقيا -الباب الثالث

تٖٕٚ..............نب ظ تابهفتيلوربجت........................ت
تٕٓٗ...........................مهنيهظ تننصهرتيلترب ت.................

تٕٗٗ.....................................مهلمه تادةتا  و..............
تٕٚٗ.....................يوتيل  ـ ...يل ميهن تب دي هتألىطتيلهنات   

تٕٓٚ..ت..................ابقفتيلاهـتيلايد ت عت تافتيل ميهن ......
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تٕٙٚ....................................  ق وتا تيلربـت............
تٜٕٚ.................................يلدوهؿ............... -ٖ

تٕٕٛ............................هؿتبيلدوهؿي  برتيلدوهؿتبيلا يحتيلدو
تٕٙٛ..............يلدوهؿتيأل بربيلربييهاتيل  ت صفتتيألتهدنث  ب طت
تٕٛٛ..........................بننصهره........................تن اه و

ٜٕٛ.........................يلبىههي تنيبدتيألا تن اهعتيلدوهؿ..........  
 )أمي  السبلـ(مائـ لثرب اكتاب 

تٜٕٚ....................................ل. ايندت......................ت
تٜٕٛ.................................نل دني ....................يلتركت

تيل  تي   تهيهتيلايد ت تٖٓٓ................تت   يوتيل  ـ .......يل  ـب
تٕٖٓ..................ترباو..يد ت ع تف تيل  تي  ودايهتيلاتيلطهقها

تٖٖٓ........................................... تيلطهق تيلنبريني تنب 
تٖ٘ٓ............................................مهنيه تيلطهق تيلصب ي 
تٖٚٓ.............................................مهلمهظت تيلطهق تيلظ ي 

تٖٛٓ..................................يلطهق تيلنببي تبيل يايهئي ت ريا هظت
تٜٖٓ........................................وها هظت تيلطهق تيلاهن بوي 

تٕٖٔ.....................ونبشتبن  ت تيلاهـتيلايد ت   يوتيل  ـ ...

تٖٚٔ.....................ي  واهرياتيلاهـتيلايد    يوتيل  ـ ......

تٕٖٔ....................................يلوفت.......................
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تٕٕٖ....................................يلا ئب ت.....................

 أطروثات
تٜٕٖ............................يل مهرةتهنفتيلم حتبي نغ ؽ.........ت

ت ع ت يلايدتيلاهـتنصتهكىطتي  اطت
تٜٖٖ.......................................يلم ماهئ تبم م ت  رت ت

تٖٚٗ............................يلصيت تف تاميبايهتيل  ا ..........
تٖٛ٘............................يلت نفتيتنىتنا تملسو هلآو هيلع هللا ىلص...............

تٖٓٚ..ت..............ف  م تابه تيل ابياتبيألرضت  ىتيلت نف ع ..
ت
 

ت
ت
ت
 

ت


