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ق( و  224ؾمربربـي  یؾمربربالم )اعمتربربقوم و اسمربربـ ق( 367. اًمطربربؼما) )اعمتربربقرم ؾمربربـي 7

 13 ....................................................... ق( 317ؾمـي  یاًمطؼمي )اعمتقوم

 14 .............................................. ق( 548. اًمشفرؾمتو) )اعمتقرم ؾمـي 8

 14 ........................................ ق( 728ؾمـي  یشمقؿقي احلّرا) )اعمتقوم . اسمـ9

 15 ..................................................  ق( 748. اًمذهبل )اعمتقرم ؾمـي 17

 



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    6 

 15 .................................... ق( 764. اًمصػدي اًمشوومعل )اعمتقرم ؾمـي 11

 16 ..................................................... اًمشبفوت اًمقاردة واجلقاب قمـفو

ًمؾدوموع قمـ داره ذم ىمضقي اهلجقم قمغم  یتصدَّ اإلموم قمكمّ  اًمشبفي إومم: ملَ ملْ 
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 مقدمة ادًلف

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

آًمربربف إظمقربربور  و اًمصربربالة قمربربغم اًمـبربربّل  احلؿربربدهلل ويمػربربك و

 .ام مفدي آل حمؿدإـمفور ؾمقّ 

تؼبول أسمـربوء إیربران سمربؾ اًمعربومل اؾمرب ذم فمّؾ  ذم اًمسـقات إظمػمة و

اًمصربربدیؼي وموـمؿربربي  شربربفوداؾمتوم اإلؾمربربالمل همربربػم اعمسربرببقق ّٕیربرب

ي، آطمؽمام اعمـؼطع اًمـظػم ًمألیربوم اًمػوـمؿّقرب سموًمتبجقؾ و اًمزهراء

مربر إهذا  أنّ  وؾمقام قمؼم اًمػضوئقوت  شمؾؼل ؿمبفوت فمفرت جمؿققميٌ 

 و طمربداث؟شمؾربؽ إ أمػماعمربممـلمیقاضمف ملعموذا  ًمق يمون ًمف واىمعٌ 

 و عموذا؟ و عموذا؟ یتطرق هلو ذم ظُمطبف؟عموذا مل یؼتّص ومقام سمعد؟ و عموذا مل
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ي ًمؾجربقاب قمـفربو ضمقاسمربًو هربذه اًمشرببفوت اًمتصربدّ  ىمد أًمزمتـربو و

 ،یسربػم ؾمربفؾ وسملؾمؾقب اًمقىمً  كػسذم  مـطؼقًو مستـدًا إمم أدًمي، و

اهلدف مـ كنم هذا اًمُؽتّقى إفمفور رء  ضح احلؼوئؼ ًمؾجؿقع. وًمتتّ 

 ریخ ولمربـ سمربلم صمـویربو يمتربى اًمترب اًمقاىمع اخلػّل  ي وبقّ غؼوئؼ اعممـ احل

 مروقًو ًمدى أهؾ سمقً اًمعصؿي و یؽقن مؼبقًٓ و قمسك أن احلدیٌ

و ذم اخلتربوم أؿمربؽر وًمربدي اًمعزیربز  إن ؿمربوء اهلل شمعربومم اًمطفورة

آسمودي اًمسرببزواري اًمربذي أشمعربى كػسربف إلقمربودة اًمشقخ طمسـ سمؾؼون

ؾمعقف اجلؿقؾ يمربام أىمربدم ؿمربؽري  اًمـظر و ختریٍ اعمصودر، ومشؽر اهلل

اجلزیؾ إًمی ؾمامطمي اًمعالمي اًمشقخ قمبقدان طمقٌ ىموم سمؽممجي اًمؽتوب 

 ومجزاه اهلل ظمػم اجلزاء.

 

 الطبيسادرّوجي الدین ىجم

 اهلجري القمري 5342شوال  52قم ادقّدسة 

 مًسسة والء الصّدیقة الكربى
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 حلدیث: قصة اديساة يف ثنایا كتب التاریخ و امتهود

 سمربوب دارهربو، وطمربرق  و ي اهلجقم قمغم سمقً وموـمؿربيإّن ىمّص 

 ظموًمربد سمربـ اًمقًمقربد و اعمغػمة سمربـ ؿمربعبي و و اخلؾقػي اًمثو)قد سم ورضهب

، سمربوًمرهمؿ مربـ إظمػربوء أقمربداء أهربؾ إؾمربؼوـمفو اعمحسربـ ىمـػذ، و

و يمام ّسح اًمذهبل سمؾربزوم إظمػربوء يمثربػم مربـ احلؼربوئؼ هل اًمبقً

قمـ يمثػم ممو ؿمربجر  ر اًمؽّػ  شمؼرّ يمام»اًمتلرخیقي و إقمدامفو طمقٌ ىمول: 

سمربلم قمؾامئـربو، ومقـبغربل  هذا ومقام سملیربدیـو و و... ىمتوهلؿ سملم اًمصحوسمي و

 ر قمربغم طمربّى شمتربقومّ  إظمػوؤه، سمربؾ إقمدامربف ًمتصربػق اًمؼؾربقب و ف وـمقّ 

آطمربود  ي وقمربـ اًمعوّمرب يمتامن ذًمؽ متعلمٌ   قمـفؿ واًمؽمّض  اًمصحوسمي و

شاًمعؾامء
1
 ي ورخیّقربلـ اعمصودر اًمتػم مثویً ذم يمرُ  و ىمد ُكؼؾً وأّن  إٓ 

 ًمالـمالع قمؾقفو ؾمـذيمر سمعض هذه اعمصودر. ي ٕهؾ اًمسـي، واًمروائقّ 

                                                           
 .1رىمؿ  ،اًمشوومعلحمؿد سمـ إدریس  شمرمجي ،92ص  ،17ج  ؾمػم أقمالم اًمـبالء:. 1
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 ق( 047اجلویني الشافعي )ادتوفی سنة . 5

ذم روایربربي ًمؾجربربقیـل قمربربـ قمبربربداهلل سمربربـ قمبربربوس قمربربـ 

وم طمقوشمربف قمرباّم يربري مربربـ ف أظمربؼم أّیربأّكرب اهلل رؾمربقل

 و طمقادث سمعد ووموشمف مـ همصربى طمربؼ أمػماعمربممـلم

 هتربؽ طمرمتفربو و و قمغم سمقً وموـمؿي اًمزهراء اهلجقم

يمن وؾعفو  مـعفو مـ اإلرث و فو مـ ومدك وهمصى طمؼّ 

رأیتفربو إ) عمو  و» :اهللرؾمقل ىمول إؾمؼوط ضمـقـفو. و

سمقتفو  ىمد دظمؾ اًمذّل  ذيمرُت مو ُیصـع هبو سمعدي، يمل) هبو و

يُمنرب  ُمـعً إرصمفو و و هُمصى طمّؼفو اكُتفؽً طمرمتفو و و

ش.وـقـفأؾمؼطً ضم و ضمـبفو
1

 

 ق( 364عبدالرب )ادتوفی ق( و ابن 542شوبة )ادتوفی سنة ابن أيب. 5

قمبربداًمؼم يمربذًمؽ اسمربـ ؿمقبي وروى قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ أيب

 قمـ زیربد سمربـ أؾمربؾؿ قمربـ  ق( 463اعمتقرم ؾمـي )اًمـؿػمي 

 يمون قمكمي  اهللسمؽر سمعد رؾمقلف طملم سمقیع ٕيبأسمقف: أكّ 

 ،اهللرؾمربربقل اًمربربزسمػم یربربدظمالن قمربربغم وموـمؿربربي سمـربربً و

                                                           
اًمبربوب  ،26 - 25ص  ،2ج  :ومضوئؾ اعمرشمضی و اًمبتربقل و اًمسرببطلم . ومرائد اًمسؿطلم ذم1

 .366ح  ،اًمسوسمع
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یردمعقن ذم أمرهؿ، ومؾام سمؾغ ذًمؽ قمؿر سمربـ  ومقشوورونو و

ومؼربول: یربو سمـربً  ،اخلطوب ظمرج طمتك دظمؾ قمربغم وموـمؿربي

مو مـ  إًمقـو مـ أسمقؽ، و أطمّى   ! واهلل مو مـ أطمدٍ اهلل رؾمقل

ؽ سمامكعربل ًمأیؿ اهلل مو ذ إًمقـو سمعد أسمقؽ مـؽ، و أطمّى  أطمدٍ 

حيرق قمؾربقفؿ  ن أمرهتؿ أنأإن اضمتؿع همٓء اًمـػر قمـدك 

 1.اًمبقً

  ق( 502ادتوىف سنة )البالذري . 4

أسمربوسمؽر أرؾمربؾ إمم  إنّ  ىمربول:ن قمقروى اًمبالذري قمـ اسمـ

ومتؾؼتف ىمبس، معف  ومجوء قمؿر و ،یبویعومؾؿ ،یرید اًمبقعي قمكمّ 

اخلطربوب ! َأشمربراك وموـمؿي قمغم اًمبوب ومؼوًمً وموـمؿي: یو اسمـ

 2.أسمقكسمف  ذًمؽ أىمقى ومقام ضموء سمويب؟ ىمول: كعؿ و قمكمَّ  حمرىموً 

 أیضًو روى اًمبالذري روایي أظمرى قمـ قمبداهلل سمـ قمبوس:

سمعٌ أسمقسمؽر قمؿر سمـ اخلطوب إمم قمكّم طملم ىمعد قمـ سمقعتف 

ه ضمربرى سمقربـفام وىمول: ائتـل سمف سمربلقمـػ اًمُعـربػ، ومؾربام أشمرب و

                                                           
يمتربوب اعمغربوزي، مربو ضمربوء ذم ظمالومربي  ،572ص  ،8: ج ذم إطمودیٌ و أصمربور اعمصـّػ. 1

 ،177ص  ،3: ج ذم معرومربي إحربحوب آؾمربتقعوبو  4ح سمؽر و ؾمػمشمف ذم اًمردة،  أيب

 .1651، رىمؿ سمؽر شمرمجي أيب

 أمر اًمسؼقػي. ،268ص  ،2أكسوب إذاف: ج . 2
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: اطمؾربربى طمؾبربربًو ًمربربؽ ؿمربربطره، واهلل مربربو قمربربكمي  ومؼربربول ،يمربربالمٌ 

 1.رك همداً ممورشمف اًمققم إٓ ًمقمإطمرحؽ قمغم 

  ق( 506ادتوىف سنة )قتوبة الدىووري ناب. 3

ػقا قمـ ختؾّ  شمػؼد ىمقموً  أسموسمؽر إنّ  و ىمتقبي اًمدكققري:ىمول اسمـ

هؿ ذم  سمقعتف قمـد قمكم، ومبعٌ إًمقفؿ قمؿر، ومجوء ومـوداهؿ و

ىمول: واًمربذي  ومدقمو سموحلطى و ،، وملسمقا أن خیرضمقادار قمكمّ 

ـّ أو ٕطمرىمـّ   !كػس قمؿر سمقده  .فربو قمربغم مربـ ومقفربوًمتخرضم

 2.إن و :ومؼول  !: یو أسموطمػص ! إّن ومقفو وموـمؿيومؼقؾ ًمف

 ق( 457ادتوىف سنة )جریر الطربي ابن. 2

أشمربك  ضمریر اًمطؼمي قمـ زیربود سمربـ يمؾقربى، ىمربول:روى اسمـ

 رضموٌل  اًمزسمػم و ومقف ـمؾحي و و قمؿر سمـ اخلطوب مـزل قمكمّ 

ـّ واهلل : مـ اعمفوضمریـ ومؼول ـّ  ٕطمرىم  قمؾربقؽؿ أو ًمتخربرضم

ومعثربر  ،سموًمسربقػ  مصربؾتوً ومخربرج قمؾقربف اًمربزسمػم .اًمبقعي إمم

 3.ومسؼط اًمسقػ مـ یده، ومقصمبقا قمؾقف وملظمذوه

                                                           
 أمر اًمسؼقػي. ،269ص  ،2أكسوب إذاف: ج . 1

 .ـموًمىيمقػ يموكً سمقعي قمكم سمـ أيب ،12ص  ،1: ج اإلمومي و اًمسقوؾمي. 2

ذيمر إظمبربور اًمربقاردة سمربوًمققم  ،11، طمقادث ؾمـي 233، ص 2: ج كمؿ و اعمؾقشموریخ إ. 3

 و مبؾغ ؾمـّف یقم ووموشمف. اهللاًمذي شمقذم ومقف رؾمقل
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  ق( 453ادتوىف سنة )عبدرّبه األىدليس ابن. 6

سمؽربر ػقا قمـ سمقعي أيباًمذیـ ختؾّ  :إكدًمزقمبدرسّمف ىمول اسمـ

 و و قمربكمٌ ؾمربعد سمربـ قمبربودة، وملّمرب اًمزسمػم و اًمعبوس و و قمكمٌ 

أسمربقسمؽر  اًمعبوس ومؼعدوا ذم سمقً وموـمؿي، طمتك سمعٌ إًمقفؿ

ىمربول ًمربف:  و ،مـ سمقً وموـمؿربي فؿقمؿر سمـ اخلطوب ًمقخرضم

مربـ كربور قمربغم أن  سمؼرببسٍ  [قمؿربر]وملىمبربؾ  .إن أسمقا ومؼوشمؾفؿ

  !اخلطربوبومؾؼقتف وموـمؿي ومؼوًمً: یوسمـ ،یرضم قمؾقفؿ اًمدار

أضمئً ًمتحرق داركو؟ ىمول: كعؿ، أو شمدظمؾقا ومربقام دظمؾربً 

 1.ومقف إمي

 553م )ادتوفی سنة سالو ابن  ق( 467ادتوىف سنة )الطرباين . 0

 ق( 457ق( و الطربي )ادتوفی سنة 

قمربربـ و اًمطربربؼمي  و اًمؼوؾمربربؿ سمربربـ ؾمربربالمروى اًمطربربؼما) 

سمؽربر أقمربقده ذم دظمؾربً قمربغم أيب قمبداًمرمحـ سمـ قمقف ىمول:

ًُ  ،ومقربف مروف اًمذي شمربقذم ومؼربول: أمربو إ)  ...قمؾقربف ومسربؾؿ

ـّ  آؾمربربك قمربربغم رء إٓقمربربغم صمربربالٍث ٓ  أّ)  وددُت  ومعؾربربتف

                                                           
، يمتربربوب اًمعسربربجدة اًمثوكقربربي ذم اخلؾػربربوء و شمربربقارخیفؿ و 267، ص 4اًمعؼربربد اًمػریربربد: ج . 1

 ؾموقمدة.أظمبورهؿ، ؾمؼقػي سمـل
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ـّ  مل ـّ  مل صمالٍث  ، وأومعؾف ـّ  وددُت  أومعؾف  صمربالٍث  ، وأّ) ومعؾربتف

ًُ  وددُت  ـّ  اهللرؾمربقل أّ) ؾملًم ، وموّمربو اًمربثالث قمربـف

ـّ مل أ) اًمتل وددُت  ًُ شربأيمربـ يممل أ) ومقددُت  أومعؾف سمقربً  ػ

 1.احلرب یؾؼ قمؾهمن أإ شمريمتف و وموـمؿي و

 ق( 233ادتوىف سنة )الشهرستاين . 3

قمؿربر رضب إّن  وم اعمعتززم ىمول:كؼؾ اًمشفرؾمتو) قمـ اًمـظّ 

يمون  سمطـ وموـمؿي یقم اًمبقعي طمتك أًمؼً اجلـلم مـ سمطـفو و

مو يمربون ذم اًمربدار همربػم  و .یصقح: أطمرىمقا دارهو سمؿـ ومقفو

 2.احلسلم احلسـ و و وموـمؿي و قمكمّ 

 ق( 053)ادتوفی سنة  اينتوموة احلرّ ابن. 2

 مربربع وضمربربقد إدًمربربي و ؾخؾقػربربيا) ًمشمقؿقربربي احلربربرّ اقمتربربذر اسمربربـ

یؿؽربـ إكؽورهربو ذم أمربر اهلجربقم ل ٓاعمستـدات اًمؽثػمة اًمت

ذم مؼوم اًمتؼمیربر عمربو ىمربوم سمربف قمؿربر سمربـ  قمغم سمقً وموـمؿي

اًمعـربػ و اًمؼسربقة و مـ معف مـ اعمفربومجلم مربـ  اخلطوب و

                                                           
: إمربقال: اهلل، و ممو أؾمـد أسمقسمؽر قمـربف قمربـ رؾمربقل62، ص 1اعمعجؿ اًمؽبػم: ج . 1

، ذيمربر 13، طمقادث ؾمربـي 353، ص 2: ج كو شموریخ إمؿ و اعمؾق 353، ح 174ص 

 أؾمامء ىمضوشمف و يمّتوسمف و قماّمًمف قمؾی اًمصدىموت.

 اًمـظومقي. 3، اجلزء إول: اعمسؾؿقن، اًمبوب إول: اعمعتزًمي،59ص  ،1اًمـحؾ: ج  اعمؾؾ و. 2
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 و ـموًمربى سمربـ أيبقمربكم ، ومؼد اهّتؿ أمػماعمممـلماًمؼبقحػعؾ اًم

آظمتالس مربـ سمقربً مربول  سموًمنىمي و وموـمؿي اًمزهراء

همویي مربو  و ح مـ ومعؾ، طمقٌ ىمول:أىمب إّكف ًمعذرٌ  اعمسؾؿلم ! و

مـ مول اهلل اًمذي  ف يمبس اًمبقً ًمقـظر هؾ ومقف رءٌ ُیؼول: إكّ 

 1 ! ! !أن یعطقف عمستحؼف یؼّسؿف و

  ق( 033ادتوىف سنة )الذهبي . 57

رضمربؾ  طمرضشمف و مّحود:سمـااًمذهبل قمـ اًمدیـ ؿمؿسروى 

 2.یؼرأ قمؾقف: إّن قمؿر رومس وموـمؿي طمتك أؾمؼطً سمؿحسـ

 ق( 063ادتوىف سنة )شافعي الصفدي ال. 55

إّن  ىمربول:قمـ اسمراهقؿ سمـ ؾمقور أّكف ذيمر اًمصػدي اًمشوومعل 

قمؿر رضب سمطـ وموـمؿي یقم اًمبقعي طمتك أًمؼربً اعمحسربـ 

 3.مـ سمطـفو

احلقادث  جؿققمي مـ اًمقىموئع واعم تغوومؾ قمـ هذهشم هـوك مجوقميٌ  و

ي، ومفربل يموًمـعومربي روائّقرب ي ورخیّقربلي اعملظمقذة مـ مستـدات شماًمؼطعقّ 

                                                           

 .548ص  ،4: ج مـفوج اًمسـي اًمـبقیي ذم كؼض يمالم اًمشقعي اًمؼدریي. 1

 .349دارم، رىمؿ ، شمرمجي اسمـ أيب578ص  ،15: ج ؾمػم أقمالم اًمـبالء .2

 .2444، شمرمجي اسمراهقؿ سمـ ؾمقور، رىمؿ 17ص  ،6: ج اًمقاذم سموًمقومقوت. 3
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 یؾؼقن قمغم اًمعقام أؾمربئؾي و ذًمؽمع  تل شمدومـ رأؾمفو ذم اًمرمول، واًم

هربذا اًمربذي سمربلم یربدي  و ػفو.یحتر ي وؿمبفوت ذم إكؽور أمقر طمؼقؼقّ 

بعض سملم قمقام اًمـربوس اًم واًمؼورئ جمؿققمي أضمقسمي قمغم ؿمبفوت أًمؼوه

 إيود اًمشؽقك ذم كػقؾمفؿ. ذهونؿ وأیریدون مـ ذًمؽ شمشقیش 

 هااجلواب عن الشبهات الواردة و

صمؿ سمعد هذه اعمؼدمي كجقى قمؾی سمعض اًمتسربوؤٓت و اًمشرببفوت 

اًمتل أصمربػمت قمؾربی اًمػضربوئقوت و مربـ ىمبربؾ أقمربداء أهربؾ اًمبقربً و 

مـ ىمضربقي اهلجربقم قمؾربی  اًمـقاحى طمقل مقاىمػ أمػماعمممـلم

 .سمقً اًمقطمل و دار وموـمؿي اًمزهراء
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 ه يف قضنوةدارللدفاع عنن  یتصدَّ اإلمام علّ ملَ ملم : الشبهة األوىل

 ؟عذ الدار ماهلجو

ریخ وي یؽػربل اًمرضمربقع إمم أىمربدم مصربودر شمربفًمإلضموسمي قمـ هذه اًمشب و

 اإلؾمالم:

  ق( 297اعمتربقرم ؾمربـي )طمد اعممّرظملم اعمعربرووملم أاًمقعؼقيب  .أ

 مربـ اعمفربوضمریـ و قمؿربر أّن مجوقمربيً  سمؾربغ أسمربوسمؽر و و» ىمول:

ـموًمى ذم مـزل وموـمؿربي سمـ أيب إكصور ىمد اضمتؿعقا مع قمكمّ 

ظمرج  ، وملشمقا ذم مجوقمي طمتك هجؿقا اًمدار، واهللسمـً رؾمقل

 و قػ، ومؾؼقف قمؿر، ومصربورقمف قمؿربر ومٍمربقمفمعف اًمس و قمكمٌ 

ومخرضمً وموـمؿربي ومؼوًمربً: واهلل  ،دظمؾقا اًمدار و يمن ؾمقػف

ـّ ؿمعري و ـّ أو ٕيمشػ ـّ إمم اهلل ! ومخرضمقا وٕ ًمتخرضم  قمّج

ش.ظمرج مـ يمون ذم اًمدار
1

 

  ق( 1277اعمتربقرم ؾمربـي )اًمدیـ أًمقد اًمشربوومعل ؿمفوب .ب

أرضم اًمـور  همضى قمؿر و» یـؼؾ قمـ يمتوب ؾمؾقؿ سمـ ىمقس:

یو  :حوطمً وموؾمتؼبؾتف وموـمؿي و ،دظمؾ أطمرىمف و و سمبوب قمكمّ 

 ،هربق ذم همؿربده ومرومع قمؿر اًمسربقػ و  !اهللیو رؾمقل و  !أسمتوه

                                                           
 .سمؽرسمقعي أيب ؾموقمدة وظمؼم ؾمؼقػي سمـل،  126ص  ،2: ج شموریخ اًمقعؼقيب. 1
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 ،رومع اًمسقط ومرضب سمربف رضقمفربو ومقضمل سمف ضمـبفو اعمبورك و

ضمربل و ه وهربزّ  سمتالسمقى قمؿر و وملظمذ قمكمٌ   !یو أسمتوه :ومصوطمً

ش.رىمبتف أكػف و
1
 .ؽو إن كوىمش ذم ذًم 

و هذه اًمـصقص شمدّل قمؾی طمصربقل مصربودموت و ردة 

یؽـ إمر يمام یرّوج ًمف مربـ قمربدم اًمػعؾ دموه اعمفومجلم، ومؾؿ

 .ـموًمىاعمقاضمفي و اًمدوموع مـ قمكّم سمـ أيب

                                                           
ذیؾ أیي ،  166  - 165ص  ،3: ج روح اعمعو) ذم شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ و اًمسبع اعمثو). 1

 .قمؿرانمـ ؾمقرة آل 28



 19 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

بعند  من قاتن  الزهنراء ینتقم اإلمام عل ملم : ملَ الشبهة الثاىوة

 وفاهتا؟

 :اجلقاب قمـفوؼوم ومـؼقل ذم م

إّن اًمؼصوص مـ احلؼقق اًمتل أقمطوهو اهلل شمعومم ًمقزم اًمربدم،  .أ

 ن یعػربق وأف، ومقؿؽـربف طمّؼرب طوًمربىٓيى قمغم اًمربقزم أن ی و

و أسمـربوؤهؿ أـ ىُمتؾ آسموؤهؿ ف. ومفـوك اًمؽثػم ممّ یتـوزل قمـ طمؼّ 

 أو أىمرسموؤهؿ قمغم أیربدي أؿمربخوص معّقـربلم معربرووملم، إٓ

ًمرببعض اعمصربوًمح إهربؿ  مراقمربوةً  ـربي وًمظروف معقّ  ؿ وأّن 

 ؿرسّمام شمـوزًمقا قمربـ طمّؼفرب اإلهمامض، و خیتورون اًمسؽقت و

 ذم آىمتصوص.

مربـ اخلُؾربؼ  مع مالطمظي مو يمون قمؾقف اإلموم قمربكم و

معرومتربف  و اهللاًمرومقع طمقربٌ شمرسّمربك ذم طمجربر رؾمربقل

ذم شمؾربؽ اًمظربروف احلسوؾمربي اًمتربل مربّر هبربو  اًمعؿقؼي سموًمـبّل 

 قمربداوات اًمربداظمؾ و ّؾ قمویشفو اعمسؾؿقن ذم فمرب اإلؾمالم و

أّن اًمسربؽقت هربق اًمطریربؼ  اخلورج، ومؼربد رأى اإلمربوم

مـ سموب احلػوظ قمغم  سمف، و اًمقطمقد خلالص اإلؾمالم ممو یؿرّ 

ىمد أؿمربور إمم هربذا  ُیطوًمى سمليمؼم طمؼ ًمف، وؿ ملهاعمصؾحي إ

ومصؼمت و ذم اًمعلم ىمذی » ىموئاًل: يإمر ذم ظمطبتف اًمشؼشؼقّ 
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ؼ اًمربربربذي اظمتربربربوره هربربربذا اًمطریربربرب . وشو ذم احلؾربربربؼ ؿمربربربجو

قمغم  ذم ؾمبقؾ طمػظ اإلؾمالم هلق أيمؼم دًمقؾٍ  أمػماعمممـلم

 ألمر.ًمتف أهؾقّ  تف وأطمّؼقّ 

قمربدم وىمربقف  قمدم وضمقد كربوس ًمربف و و وطمدة اإلموم .ب

 اًمـوس یقمفو معف، هذه أیضًو واطمربدة مربـ قمؾربؾ ؾمربؽقشمف و

ىمربد أؿمربور إمم هربذا أیضربًو ذم  اكتؼومربف، و ف وسمحؼّ  هقمدم أظمذ

 ي.اخلطبي اًمشؼشؼقّ 

یرید اًمؼصوص ومنمم أي حمؽؿي يمربون  ق يمون اإلموم قمكمّ ًم .ج

 اًمسربؾطوت و ف یشربفد أّن يمربّؾ يى أن یرضمع؟ وموًمتوریخ يمؾّ 

ؾمربفقًمي  اإلمؽوكوت يموكربً حتربً شمٍمربف اخلؾػربوء، ومبؽربّؾ 

ي زكو اعمغػمة سمـ ؿمعبي ؾمقف شمـتفل إمقر ًمصوحلفؿ. ومؼضقّ 

ضمؾده إّیوهؿ قمدم ىمبقل قمؿر ًمشفودة اًمشفقد و و
1
ىمضربقي  و 

قمربغم  اقمتدائربف ىمتؾربف موًمربَؽ سمربـ كربقیرة و و داًمقًمقربظموًمد سمـ 

شمؼمیره عمربو ىمربوم سمربف مربـ أومعربول  سمؽر قمـف ودوموع أيب زوضمتف و

يؿمـقع
2
ىمصي ىمتؾ اهلرمزان قمغم ید قمبقداهلل سمربـ قمؿربر سمربـ و  

                                                           

 .أظمبور اعمغػمة سمـ ؿمعبي و كسبف ،179ص  ،16: ج ٕهمو)ا. 1

، ذيمر اًمبطربوح و ظمربؼمه و ؾمربػم 11طمقادث ؾمـي  ،273ص  ،2: ج كمؿ و اعمؾقشموریخ إ. 2

 .78، شمرمجي ظموًمد سمـ اًمقًمقد، رىمؿ 377، ص 1أقمالم اًمـبالء: ج 



 21 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

اخلطوب
1
احلؽربوم  أىمضربقي هذه جمرد كامذج مـ أطمؽربوم و و 

 اًمعدل. قمدم إىمومتفؿ ًمؾحدود و آكذاك و

 و ؾؾ ؾمؽقت اإلمربوم قمربكمرسمام شمؽقن أیضًو مـ قم و

ىمتؾربقا  قمدم إىمدامف قمغم آىمتصوص ممـ هجؿقا قمغم سمقتربف و

ىمربدم أف طمتربك ًمربق يمون یعؾؿ أكّ ف: ٕكّ زوضمتف وموـمؿي

اًمؼوض  یصؾ إمم كتقجي: ٕنّ قمغم اًمتحويمؿ إًمقفؿ ومسقف ًمـ

اعمربتفؿ إحربكم  مؾربػ ىمضربقتف هربق اعمجربرم وع مـ ؾمقتوسم و

 كػسف.

بفي ىموحربدیـ سمربذًمؽ ـ ـمرطمربقا هربذه اًمشربممسمال اًمیـبغل  .د

: عمربربوذا قمػربربك هجربربقم اًمؼربربقم قمربربغم سمقربربً وموـمؿربربي رإكؽربربو

ؾ قمّؿف محزة ؾمقد اًمشربفداء شمقمـ وطمٌم ىمو اهللرؾمقل

 یـتؼؿ مـف؟مل و

قمربـ أوًمئربؽ اًمصربحوسمي اًمؽربرام ! عموذا قمػك اًمـبربّل 

 اًمذیـ ىمصدوا اهمتقوًمف أصمـوء قمقدشمف مـ همربزوة شمبربقك، سمربؾ و

.یقسّمخفؿ قمغم ومعؾفربؿ مل
2
یربوت اًمتربل ًمالـمربالع قمربغم اًمروا و 

                                                           

و ىمربومقس اًمرضمربول: ج  شموریخ قمبقداهلل سمـ قمؿر و قمربكمذيمر  ،186: ص وىمعي حػلم. 1

 ، شمرمجي قمبقداهلل سمـ قمؿر.84، ص 7

 .: أيمره أن یتحّدث اًمـوس أّن حمؿدًا یؼتؾ أححوسمفاهللرؾمقل. ىمول 2
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اًمتؼمیربرات اًمتربل ُذيمربرت طمربقل هربذا  رواهو أهؾ اًمسربـي و

رب  453ص  ،5إمر، ٓطمظ: اعمسـد، ٕمحد سمـ طمـبربؾ: ج 

شمػسربػم اًمؼربرآن  :اًمطػقؾ قمومر سمربـ واصمؾربيطمدیٌ أيب ،454

شمػسربربػم  :387رب  386ص  ،2يمثربربػم: ج اًمعظربربقؿ، ٓسمربربـ

 شمػسػم اًمدر اعمـثقر: 282ص  ،2اًمؽّشوف، ًمؾزخمنمي: ج 

یي ذیؾ أ ،259ص  ،3، ًمؾسققـمل: ج  سموعملصمقرذم اًمتػسػم

 مـ ؾمقرة اًمتقسمي. 74

قمربربـ معوویربربي سمربربـ اعمغربربػمة سمربربـ  ی اًمـبربربّل وذا قمػربربعمربرب

مّثؾ سمف ذم  اًمعوص اًمذي ضمدع أكػ محزة ؾمقد اًمشفداء و أيب

سمعربد  أمفؾف صمالصمي أیوم ًمقخرج مـ اعمدیـربي، و معريمي أطمد، و

ىمتؾف؟و قمدم ظمروضمف اكؼضوء اعمفؾي 
1

 

 معوویربي و ؾمربػقون وقمربـ أيب اهللقلرؾم وذا قمػكعم

ؽ اًمؽّػربربور اًمربربذیـ آذوا ئربربأوًم يمربربّؾ  قمؿربربرو سمربربـ اًمعربربوص و

 قمربّذسمقهؿ و اعمسؾؿلم قمغم مربدى ؾمربـقات و و اًمـبّل 

ذم  مربـ اعمسربؾؿلم ذم سمدایربي ؾمربـقات اًمربدقمقة و اً ىمتؾقا قمدد

                                                           
 .، مؼتؾ اًمذي مثؾ سمجثي محزةهمزوات اًمرؾمقل، همزوة أطمد ،417ص  ،1. أكسوب إذاف: ج 1



 23 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

یـربتؼؿ مل همػمهو، و ظمقؼم... و اخلـدق و أطمد و معريمي سمدر و

 مـفؿ؟

مـ قمثامن سمـ قمػون اًمربذي ىمتربؾ یـتؼؿ اًمـبّل وذا ملعم

إطمدى سمـوشمف؟
1

 

قمربغم قمربدم وىمربقع هربذه  دًمقربٌؾ  اهللومفؾ قمػق رؾمقل

 ؟رائؿاجل

                                                           
ص  ،3: ج اًمؽربوذمش. موشمربً ذم اًمقربقم اًمراسمربع ... واهللومرضب قمثامن سمـً رؾمقل». 1

 .8سموب اًمـقادر، ح ، يمتوب اجلـوئز ،253  - 252



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    24 

بقناتل فاصمنة  دناذا كاىنت عالقنة اإلمنام عنل: الشبهة الثالثة

 ؟و حسنة دةجوّ  الزهراء

 :اجلقاب قمـفوكؼقل ذم مؼوم 

قمالىمتربف اًمػربوشمرة  قمؿر و سمؽر وٕيب مسلًمي يمراهقي اإلموم قمكم

أمربو آؾمربتامشمي إلصمبربوت  وضمٍف، و واىمعل ٓیؿؽـ إكؽوره سملّي  هبام أمرٌ 

اًمثو) ومفل مـ ىمبقربؾ  سملم اخلؾقػي إول و وضمقد قمالىمي محقؿي سمقـف و

ًمقّطؾع اًمؼورئ اًمعزیز قمغم هربذه اًمقىمربوئع  و ـمحـ اعموء ذم اًمطوطمقكي.

 اًمروائقي ذم اعمؼوم: اًمتورخیقي، كذيمر سمعض اًمشقاهد اًمتورخیقي و

قمؿربر ىمربول خموـمبربًو  اًمـقسوسمقري أنّ سمـ احلجوج ؿ روى مسؾ . أ

قمبد  يمون قمثامن سمـ قمػون و اًمعبوس سمـ قمبداعمطؾى و قمؾقًو و

وىمربوص ؾمعد سمربـ أيب اًمزسمػم سمـ اًمعقام و اًمرمحـ سمـ قمقف و

ىمول أسمقسمؽر: أكربو وزم   اهللرؾمقل ومؾام شمقذم»طمورضیـ: 

 ومجئتام شمطؾى مػماصمؽ مـ اسمربـ أظمقربؽ و ،اهللرؾمقل

اث امرأشمف مربـ أسمقفربو... ومربرأیتامه يموذسمربًو آصمرباًم یطؾى هذا مػم

 و اهللأكربو وزم  رؾمربقل أسمربقسمؽر و همودرًا ظموئـًو... شمقذم

ش.همودرًا ظموئـوً  ومرأیتام) يموذسمًو آصمامً  ،سمؽروزم  أيب
1

 

                                                           
 .4552، ح سموب طمؽؿ اًمػلءيمتوب اجلفود و اًمسػم،  ،832: ص ححقح مسؾؿ. 1



 25 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

اًمبخربوري قمربـ قموئشربي أّن اإلمربوم حمؿد سمـ اؾمربامقمقؾ روى  . ب

رومض طمضربقر  فیرى أّن أسموسمؽر مستبّد، يمام أكّ  وً قمؾق

ًي يمراهّقرب ؽٓیلشمـربو أطمربٌد معرب» :طمقربٌ ىمربول ؾؼربوء اًمقمؿر ذم

ش.اؾمتبددت قمؾقـو سموٕمر ؽ... ًمؽـعمحرض قمؿر
1

 

اؿمتؽك قمؿر سمـ اخلطوب ًمعبداهلل سمربـ قمبربوس ذًمربؽ، ىمربول:  . ج

« ًُ مع قمؿر إمم اًمشربوم ذم إطمربدى ظمرضموشمربف، ومربوكػرد  ظمرضم

أؿمربؽق   !قمبربوسیقمًو یسػم قمغم سمعػمه وموشمبعتف، ومؼول زم: یوسمـ

أَزل أراه مل یػعؾ وأن خیرج معل ومؾؿ قمّؿؽ، ؾملًمتف إًمقؽ اسمـ

ـّ  ش.مقضمدشمف؟ واضمدًا، ومقؿ شمظ
2

 

و ذم روایي حمؿد سمـ اؾمامقمقؾ اًمبخوري و مسؾؿ سمـ احلجوج  . د

، ؽسمؽربربر ذم ذًمربربوموـمؿربربُي قمؾربربی أيب ومقضمربربدْت »اًمـقسربربوسمقري: 

شمؽّؾؿربف طمتربی شمقوّمقربً... ومؾربام شمقوّمقربً دومـفربو ومفجرشمف، ومؾؿ

ش.حّؾی قمؾقفو قمكمٌ یمذن هبو أسموسمؽر و زوضُمفو قمكٌم ًمقاًل و مل
3

 

و هذه اعمقارد اًمتل ذيمركوهو هل همربقض مربـ ومربقض مربـ أدًمربي  و

مسربربتـدات مقضمربربقدة ذم مصربربودر أهربربؾ اًمسربربـي ممربربو یشربربػم إمم اسمتعربربود 

                                                           
 .4241و  4247، ح يمتوب اعمغوزي، سموب همزوة ظمقؼم ،843: ص ححقح اًمبخوري. 1

 الم قمؿر و ؾمػمشمف و أظمالىمف.، كؽً مـ يم78، ص 12ج : ذح نٍ اًمبالهمي. 2

و  4241و  4247، يمتوب اعمغوزي، سمربوب همربزوة ظمقربؼم، ح 843ححقح اًمبخوري: ص . 3

 .4555: ٓكقرث مو شمريمـو حدىمي، ح ، سموب ىمقل اًمـبّل 833ححقح مسؾؿ: ص 



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    26 

 أن و سمقـفام.و اًمعالىمي سمقـف و ومتقر و ،قمؿر سمؽر وقمـ أيب اإلموم

 یسربتؿرروائقربي، هربؾ  مع مالطمظي مو ذيمركوه مـ ؿمربقاهد شمورخیقربي و

 وّدیربي و قمالىمربوتیربّدقمقن وضمربقد  وأوردوا اًمشبفوت اًمذیـ اًمؼقم 

؟ ومؾـسربلل هربمٓء اعمربّدقملم سملم اخلؾػربوء و محقؿي سملم اإلموم قمكم

 سمقـفام: وضمقد هؽذا قمالىمي سملم اإلموم و

ظمربوِئـلَم، یؼربقؿ  يموذسَملم، خُمربودقَملم، ُمربذكَبلم و امهؾ َمـ یعتؼد أّن 

 محقؿي معفام؟ قمالىمي ُوّدیي و

يمربره  قمـ مؼوسمؾي قمؿربر سمربـ اخلطربوب و عموذا امتـع اإلموم قمكم

 ؟ؾؼوءطمضقره ذم اًم

یشربؽمك معربف ذم مل قمـ ُمراومؼي قمؿربر و یؿتـع اإلموم قمكم عموذا

 طمروسمف؟

ؿربف طمتربك شُمؽؾّ مل سمؽر وقمغم أيبهمضبً وموـمؿيو عموذا َوضَمدت 

 هذه اًمدكقو؟ ًومورىم

 دومـفربو و ًمربقاًل و ضمـربوزة وموـمؿربي عموذا أظمرج اإلموم قمربكم

 ؟قػياخلؾُیعؾؿ سمذًمؽ  مل

 متجقربدٌ  و ظمربوِئـ شمعریربٌػ  يمؾؿي ُمذكى، خُمودع، يمربوذب و هؾ أنّ 

 قمؿر؟ سمؽر وٕيب



 27 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

ظموًمػقا ومقفربو  قمظقؿيٍ  ًمؼد قمؿؾ اًمقٓة ىمبكم سملمقرٍ »: هؾ ىمقًمف

شیـ ًمربذًمؽدمتعّؿرب اهللرؾمقل
1
 سمؽربر وٕيب متجقربدٌ  و شمعریربٌػ  

 قمؿر؟

 سمؽربر وٕيب متجقدٌ  و ي شمعریٌػ ذم اخلطبي اًمشؼشؼقّ  هؾ مو ىموًمف

 قمؿر؟

ىمربد اكتؼربد  همػم ٓئؼربلم ًمؾخالومربي، و اخلؾػوءًمؼد اقمتؼم اإلموم

و فصربًمؼربد شمؼؿّ هلل أمربو وا»: ًمذا ىمول و ،شمٍموموهتؿ ومؽمة ظمالومتفؿ

ؾ اًمؼطربِى مربـ  مـفربو حمربكّم إِكَّف ًمربقعؾؿ أّن حمرب و ي(ىمحوومأيباسمـومالٌن )

طم ًُ دون ،ٓیرىمك إزِّم اًمطػم ل اًمّسقؾ وـّ یـحدُر قم ،كاًمرَّ و صمقسمو ومسدًم

ًُ  و ًُ أرشمئل سملم حو وشقمـفو يم ـمقی  قربد ضمربّذاء أون أحربقل سمأ ـمػؼ

 یشربقُى ومقفربو اًمّصربغػم و ومقفو اًمؽبػُِم و هيرم ،حؼم قمغم ـمخقي قمؿقوءأ

ًُ أ ،مربممـ طمّتربك یؾؼربك رسّمربف ویؽدح ومقف اًمّصربؼم قمربغم هوشمربو  نّ ومرأیرب

أرى شمراصمل نبو  ،وذم احلؾؼ ؿمج ىمذى و ذم اًمعلم ومصؼمت و ،كأطمج

 و هربقـومقو قمجبو سمق ،سمعده ومالن و إمممم هبوملد ،طمّتك مه إّول ًمسبقؾف

                                                           
، اضمتجوضمف قمؾی مـ ىمول سموًمرأي ذم اًمنمربع و آظمربتالف ذم 392، ص 1آطمتجوج: ج . 1

سملهؾ و ذيمر اًمقضمربف ٓظمربتالف  ؽؿ سملم اًمـوس مـ ًمقس ًمذًماًمػتقی و أن یتعرض ًمؾحؽ

، 21، ح 59، ص 8و اًمؽربوذم: ج  اهللاًمروایي قمـ رؾمربقل مـ اظمتؾػ ذم اًمدیـ و

 .ظمطبي ٕمػماعمممـلم



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    28 

شربد مربو شمشربّطرا ًم ؼربدهو ٔظمربر سمعربد ووموشمربفقم ستؼقؾفو ذم طمقوشمربف إذی

 خیشربـ مّسربفو و يمؾؿفربو و ذم طمقزة ظمشـوء یغؾظ وومصػّمه ،ورضقمقف

ومصربوطمبفو يمرايمربى اًمّصربعبي إن  ،وآقمتربذار مـفرب و ویؽثر اًمعثور ومقف

سمِخرببط هلل ا ًمعؿر ومؿـل اًمـّوس ،إِن أؾمؾس هلو شمؼّحؿ و أؿمـؼ هلو ظمرم

 يـؿمّدة اعمح ومصؼمُت قمغم ـمقل اعمّدة و ،اضٍ اقمؽم شمؾّقن و ؿمامٍس و و

 و ومقربو هلل ،سبِقؾف ضمعؾفو ذم مجوقمٍي زقمربؿ أّ) أطمربدهؿطمّتك إِذا مه ًم

ىمرن أ اًمّریى ذمَّ مع إول مـفؿ طمّتك ست ضمتك اقمؽم  !ىًمؾّشقر

ومصربغو  ،وارـمرت إِذ ـمو ذ أؾمّػقا وإِ  ًمؽـل أؾمػػً ؟رِ إمِم هذه اًمـظوئ

ـٍ وا مول رضمؾ مـفؿ ًمضغـف و إمِم أن ىمربوم  .ـٍ هرب ٔظمر ًمصفِره مع ه

قربف سمق أىمربوم معربف سمـرب معتؾػربف و  كثقؾف ولماًمؼقِم كوومجًو طمضـقف سم صموًمٌ

ف ومتؾربف قإمِم أن اكتؽٌ قمؾ اإلسمؾ كبتي اًمرسمقعظمضؿي  خیضؿقن مول اهلل

ش.طـتفيمبً سمف سم ؿؾف وقم أضمفز قمؾقف و
1
 

                                                           
 ، اخلطبي اًمثوًمثي و هل اعمعروومي سموًمشؼشؼقي.37 - 28نٍ اًمبالهمي: ص . 1



 29 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

أیام حكومته إىل مقتن   یتطرق اإلمام علاذا مل: دالشبهة الرابعة

 زوجته عذ ید عمر؟

 :اجلقاب قمـفوكؼقل ذم مؼوم 

 ؟هؾ وحؾ إًمقـو شمػوحقؾ طمقوة اإلموم قمكم .أ 

ًممًمربمة ٕسمربقفؿ ـمربقال ة ذيمر أسمـوء قمؿر ىمضربقي ىمتربؾ أيبيمؿ مرّ  .ب 

 طمقوهتؿ؟

طمقـام دومـ وموـمؿربي  اهللرؾمقل ًمؼد ظموـمى اإلموم . ج

و طُمْزِ) »يمؿده: ُیعؾؿف سمحزكف و اًمزهراء و   َأمَّ َمٌد َو َأمَّ وَمَنْ

د ش.ًَمْقكِم وَمُؿَسفَّ
1

 

هلو قمالىمربي سملیربوم  مو رواه ؾمؾقؿ سمـ ىمقس قمـ اإلموم قمكم . د

ومسلًمتف قماّم حربـع قمؿربر، ومؼربول:  ًمؼقً قمؾقوً »طمؽقمتف، ىمول:

ىمول:  .: ٓیغِرمف ؿمقئًو؟ ىمؾًمل هؾ شمدري مل يمّػ قمـ ىمـػذ و

ل قءت ًمتحربسموًمّسقط طملم ضمو ّٕكف هق اًمذي رضب وموـمؿي

ًمػربل قمضربدهو مثربؾ  إّن أصمربر اًمّسربقط و سمقـفؿ ومامشمً سمقـل و

ش.ٍاًمّدمؾ
2

 

                                                           

ص نربٍ اًمبالهمربي: و  3اء، ح يمتوب احلّجي، سموب مقًمربد اًمزهربر ،459ص  ،1. اًمؽوذم: ج 1

 .272 ، اخلطبي372

 ، احلدیٌ اًمثوًمٌ قمنم.674يمتوب ؾمؾقؿ سمـ ىمقس: ص  .2



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    37 

ىمور، سمذي ًمؼد دظمؾً قمغم قمكم» ىمول قمبداهلل سمـ قمبوس: . ه

ٌي قػهربذه حربح  !بوسٍ قمـاسم وی :ىمول زم ححقػي و وملظمرج إزمّ 

ومؼؾربً: یربو  .ل سمقربديو ظمّطرب اهللرؾمربقل كَمّ و قمأماله

، ومؼرأهو، ومنذ  !أمػماعمممـلم رء يمربون  ا ومقفو يمربّؾ اىمرأهو قمكمَّ

ويمقربػ  إمم مؼتربؾ احلسربلم اهلل مـذ ىمبض رؾمقل

ـ ُیستشربفد معربف. ومبؽربك م ـٍمه ومـ ی ؼتؾف ومـ ی ُیؼتؾ و

 : يمقػ یصـع سمف وومؽون ومقام ىمرأه قمكم .أسمؽو) سمؽوء ؿمدیدًا و

يمقربػ  تشفد احلسـ اسمـف وسيمقػ ی ستشفد وموـمؿي وشم يمقػ

 مربـ یؼتؾربف لم وشمغدر سمف إّمي، ومؾاّم أن ىمرأ يمقػ یؼتؾ احلسرب

ؽربقن إمم یربقم و یىمد سمؼل م أيمثر اًمبؽوء صمّؿ أدرج اًمّصحقػي و

ش.اًمؼقومي
1

 

 أن ُیذيّمر سمليمثر مـ هذا؟ ومفؾ قمغم اإلموم قمكم

إطمقوؤهو سموًمـداء قمؾقفو  اًمضامئر اعمقتي یؿؽـ إیؼوفمفو و إنّ 

اعمربقت ومؾربق  مّرة واطمدة، أمو اًمضامئر اًمتل شمتظوهر سموًمغػؾي و

شمسربتقؼظ مربـ ة ًمربـوحلودصمي موئربي مربرّ ذيّمرهو سم اإلموم أنّ 

 شمغوومؾفو.

                                                           
 ، احلدیٌ اًمسودس و اًمستقن.915يمتوب ؾمؾقؿ سمـ ىمقس: ص  .1



 31 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

و شمبعًو مـف ًمسقوؾموت اًمرؾمقل إيمرم اإلموم قمكم . و

اًمظربروف احلسوؾمربي  وضمقد سمعض اًمسقوؾموت آضمتامقمقي و

 یؽـ یّتبربع ؾمقوؾمربي اًمتربذيمػم اًمٍمربیح وًمؾؿجتؿع آكذاك، مل

شمؽرار مربو مهرب مربـ ذيمریربوت مریربرة حربعبي ـمبعربًو اشّمبربوع 

رائؿ اجلربؾ اإلموم یـسك شمؾؽ دمعذه اًمسقوؾمي ملهلاإلموم

شمعربّدیوت اًمربرببعض سمصربربقرة شموّمربي ومالیربربذيمرهو أسمربربدًا ذم أي  و

قمؿر  سمؽر وٕيب اًمشدید مـف وىمً، وموٓكتؼود اًمٍمیح و

قمثامن ذم اخلطبي اًمشؼشؼقي یشػم إمم أّكف متك مو ؾمـحً ًمف  و

اكتؼربربود احلّؽربربوم ؾمقوؾمربربي خذ تّ اًمػرحربربي اعمـوؾمربرببي ومنكربربف ؾمربربق

 اًمسوسمؼلم.



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    32 

مخسنة منن أبنا نه باسنم  ى اإلمام علة:داذا سمّ الشبهة اخلامس

 عثامن؟ عمر و بكر وأيب

 :اجلقاب قمـفوكؼقل ذم مؼوم 

 يمربون واطمربدًا مربـ إؾمربامء اعمعروومربي اًمرائجربي و شقمؿر»أمو  .أ 

یؽربـ مـحٍمربًا مل اعمتداوًمي سملم اًمعرب ذم حدر اإلؾمربالم و

اًمربؽماضمؿ  سمعؿر سمـ اخلطوب، ومؿـ ُیراضمربع يمتربى اًمرضمربول و

طمجربر اًمعسربؼال) ا إمربر، ومؼربد أورد اسمربـؾمقؼػ قمغم هذ

يموكربً أؾمربامؤهؿ  اهللمـ أححوب رؾمقل 22ؾمامء أ

هربق رسمقربى  و ؾؿي اعمخزومربلؾمرب، مـفؿ قمؿر سمـ أيبشقمؿر»

 .و يمون مـ أححوب آموم قمكم اهللرؾمقل

یؽربربـ مسربربتـدات، مل سمـربربوء قمربربغم مربربو سملیربربدیـو مربربـ مصربربودر و .ب 

سمربؾ إّن أسمدًا ذم شمسؿقي اسمـربف هبربذا آؾمربؿ،  دظمٌؾ  ًمإلموم

 سمـوًء قمغم مو ًمف مـ مؽوكي و قمؿر سمـ اخلطوب هق َمـ ؾماّمه، و

حتّؽؿ سمحقٌ ضمعؾ ًمـػسف آظمتقربور ذم شمسربؿقي اسمربـ  مؼوم و

 قمغم اؾمؿف هق. شقمؿر»هذا، ًمذا ؾماّمه  اإلموم

 و» :  ق( 279اعمتقرم ؾمـي )ىمول أمحد سمـ حيقك اًمبالذري 

ش.يمون قمؿر سمـ اخلطوب ؾمّؿك قمؿر سمـ قمكم سموؾمؿف
1

 

                                                           
 ، وًمده و شمعدادهؿ و أؾمامئفؿ.192، ص 2أكسوب إذاف:  ج  .1



 33 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

ُذيمر ذم يمتى اًمتوریخ اًمؽثػم مربـ هربذا اًمؼبقربؾ مربـ ىمد  و

 .اًمتدظمالت مـ ىِمَبؾ اخلؾقػي اًمثو) و تٍموموتاًم

ىمول أمحد سمـ حيقك اًمبالذري قمـ قمبربداهلل سمربـ ىمربقس سمربـ 

يمربون  ى: قمبداهلل سمـ ىمقس سمربـ كؼربى، وكؼمـ سمـل و اًمـؼى:

ش.قمبداهلل»ومساّمه قمؿر سمـ اخلطوب  شظمّقوط»اؾمؿف 
1

 

 637اعمتربقرم ؾمربـي )اًمشربوومعل إصمػم اجلزري ذيمر اسمـ و

ذم شمرمجي قمبد اًمرمحـ سمـ احلورث اعمخزومل مقردًا آظمر   ق(

كشل قمبربداًمرمحـ  و دظمؾ مـ اخلؾقػي اًمثو)، ىمول:اًمتمـ هذا 

 ومغربػّم  شإسمربراهقؿ»يمربون اؾمربؿف  وسمـ اخلطربوب ذم طمجر قمؿر 

ؾمربامه  قمؿر اؾمربؿف عمربو همربػم أؾمربامء مربـ شمسربؿك سموٕكبقربوء و

ش.قمبداًمرمحـ»
2

 

إمم   ق( 237اعمتربقرم ؾمربـي )ي قاىمربدد اًمؾمربعأؿمور اسمـ و

اعمجربول،  اواطمدة أظمرى مـ شمدظمالت اخلؾقػي اًمثو) ذم هربذ

ومسربرباّمه قمؿربربر  شإضمربربدع»منربربوق يمربربون اؾمربربؿ أيب ىمربربول:

ش.قمبداًمرمحـ»
3

 

                                                           

 ، كسى سمـل قمؿرو سمـ شمقؿ.33، ص 13أكسوب إذاف:  ج  .1

 ، شمرمجي قمبداًمرمحـ سمـ احلورث.284، ص 3اًمغوسمي ذم معرومي اًمصحوسمي:  ج أؾمد .2

 ، شمرمجي منوق سمـ إضمدع.76، ص 6اًمطبؼوت اًمؽؼمی:  ج  .3



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    34 

عمربو أؾمربؾؿ  و ىمتقبي اًمدیـقري ذم شمرمجي اهلرمربزان:ىمول اسمـ

.شقمرومطي»اهلرمزان ؾمامه قمؿر سمـ اخلطوب 
1

 

ظمربربرى مربربـ شمربربدظمالت أطمربربدة ذيمربربر اعمتؼربربل اهلـربربدي وا و

ىمدم قمؿر سمـ اخلطربوب  اخلؾقػي اًمثو) اًمتل ٓ معـك هلو، ىمول:

 یومذهى یقمًو إمم طموضمتربف، ومؾؼرب، ومؽون یتقول سملضمقود ،مؽي

ومؼربول: مربـ  ،سمـ رسموح أظمو سمالل سمـ رسمربوح شـمحبؾ»ـمحقؾ 

سمـ رسموح. ىمول: ٓ، سمؾ أكً  شـمحبؾ»أكً؟ ىمول: أكو ـمحقؾ 

.ظموًمد سمـ رسموح
2

 

طمجر اًمعسؼال) إمم مربقرد آظمربر اسمـ ؾمعد وأؿمور اسمـ و

يمون اؾمؿ  مـ شمغقػم إؾمامء اًمتل ىموم هبو اخلؾقػي اًمثو)، ىمول:

ش.يمثػماً »ومساّمه قمؿر  شىمؾقالً »يمثػم سمـ اًمصؾً 
3
 

 سمؿالطمظربربي أنّ  سمؿالطمظربربي هربربذه اعمربربقارد اعمربربذيمقرة و أن و و

هذا آؾمربؿ  أنّ  و شقمؿر»یؽـ ًمف ید ذم شمسؿقي اسمـف سموؾمؿ  مل اإلموم

  ًمف مـ ىمبؾ اخلؾقػي آكذاك، ومفؾ هذه اًمتسربؿقي أیضربًو دًمقربٌؾ ىمد اظمتػم

                                                           
 ، كقادر ذم اعمعورف.421اعمعورف: ص  .1

 .27479، ح 573، ص 9يمـز اًمعامل ذم ؾمــ إىمقال و إومعول: ج  .2

، شمرمجي يمثػم سمـ اًمصؾً و اًمطبؼوت اًمؽربؼمی: 472، ص 5اإلحوسمي ذم متققز اًمصحوسمي: ج  .3

 ، شمرمجي يمثػم سمـ اًمصؾً.14، ص 5ج 



 35 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

سملم قمؿربر سمربـ  و دة وّدیي سملم اإلموم قمكمضمقّ  قمالىموتقمغم وضمقد 

 اخلطوب؟

عمربوذا  :سمعض اًمؼّراء إقمزاء هق ىمؾى ملاًمسمال اًمذي رسمام یم و

ذم مؼربوم  و هذا اًمتٍمف مـ ىِمَبربؾ اخلؾقػربي؟ یقاضمف اإلموممل

 قطملمالطمظي شمٍموموت اخلؾقػي اًمثو) شم نّ سملاجلقاب یـبغل اًمؼقل 

ظمشربـ  ّدء اخلُؾربؼ و حربؾٌػ  إمم أّن قمؿر سمـ اخلطوب ؿمربخٌص 

اًمطبوع
1
خموًمػي أقمامًمف مقاضمفتف و اًمصحوسمي متتـع قمـ  ًًمذا يموك و 

 شمٍموموشمف. و

وقمف قمـ ـة سمسبى امتدإحداره إوامر سمؼتؾ ؾمعد سمـ قمبو إنّ 

ؿقمي ظموًمد رضسمف أسمـوء قم و حفره ظمتف وأرضسمف  و سمؽرسمقعي أيب

 رئقس ىمبقؾي رسمقعي اًمعومري يمبػم و درضسمف اجلورو و سمـ اًمقًمقد

طمرىمف ىمٍمرب ؾمربعد سمربـ  و رضسمف أيب سمـ يمعى يمبػم إكصور و

هربذه كربامذج  سمزقمؿفؿ،وىموص أطمد اًمعنمة اعمبنمیـ سموجلـي  يبأ

مربع حربحوسمي  قمـػربف ي وؼوؾمقمـ شمٍموموت قمؿر سمـ اخلطوب اًم

.اهلل رؾمقل
2

 

                                                           
.  ذح شو يمون ذم أظمالق قمؿر و أًمػوفمربف ضمػربوء و قمـجفقربي فمربوهرة»احلدید: ىمول اسمـ أيب .1

 ـمرف مـ أظمبور قمؿر سمـ اخلطوب. ،183، ص 1نٍ اًمبالهمي: ج 

، ص 4ًمعؼربد اًمػریربد: ج ، أمر اًمسؼقؼي: ا272و ص  263، ص 2أكسوب إذاف: ج  .2

، 557، ص 3: اعمصـػ: ج 62، ص 5و ج  267، ص 3: اًمطبؼوت اًمؽؼمی: ج 267



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    36 

قمؿقم اعمسؾؿلم  احلوّدة مع اًمصحوسمي وشمٍموموت قمؿر سمـ اخلطوب  إنّ 

معروومي طمتك ًمؼد قُمرف ًمدى أهؾ اًمتوریخ أّن دّرة قمؿربر سمربـ  مشفقرة و

.أهقى مـ ؾمقػ احلّجوج سمـ یقؾمػ اًمثؼػل اخلطوب أظمطر و
1

 

و أظمالىمربف أومعوًمربف  و اًمؼوؾمربقيقمالوة قمغم شمٍموموت قمؿر سمـ اخلطوب 

وة اإلمربوم مراقمرب رسمام يموكً هـوك مصوًمح أظمرى أیضًو يمربون همػم اجلؿؾقي

ف رسمام أّكرب هلو دقمتف ًمعدم اعمخوًمػي عمو یؼقم سمف هذا اخلؾقػي اًمثو)، و قمكم

، إذ كعؾربؿ قمربـ ذًمربؽ ؿمربقئوً یذيمر ذًمربؽ أو أكـربو ٓظموًمػف إّٓ أّن اًمتوریخ مل

هربق  حيتؿؾ أیضًو أن یؽربقن اؾمربؿ اسمربـ اإلمربوم و ؽ.یصؾ إًمقـو ذًم مل

 ش.قمؿر»ًمقس  و شقمؿرو»

يمون اؾمؿف یشبف اؾمؿ أطمد اخلؾػوء  آظمر مـ أسمـوء اإلمومو أمو 

 قمغم اؾمؿ اخلؾقػي اًمثوًمٌ قمربثامن سمربـ قمػربون، و شقمثامن سمـ قمكم»هق  و

 یـبغل ذم مؼوم اإلضموسمي أن ُیؼول:

                                                                                                                  
: اعمصـػ 697، ص 2: شموریخ اعمدیـي: ج 6681يمتوب اجلـوئز، سموب اًمصؼم و اًمبؽوء، ح 

 .3، ح 153، يمتوب إدب، سموب 213، ص 6ذم إطمودیٌ و أصمور: ج 

، ص 17اؾمتخالف قمؿر: أكسوب إذاف: ج ، ذيمر 282، ص 3اًمطبؼوت اًمؽؼمی: ج  .1

، سموب اًمعربز و 13، ص 3: ج و كصقص إظمبور ، آدارة زمـ قمؿر: رسمقع إسمرار322

، 12، ـمرف مـ أظمبور قمؿربر سمربـ اخلطربوب و ج 181،ص 1اًمنمف و نٍ اًمبالهمي: ج 

 ، كؽً مـ يمالم قمؿر و ؾمػمشمف و أظمالىمف.75ص 



 37 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

إكسربوب ؾمربـرى أّن  اًمرضمربول و سمؿراضمعي يمتى اًمؽماضمؿ و .أ 

اعمشربفقرة سمربلم  يمون مربـ إؾمربامء اًمرائجربي و شقمثامن»اؾمؿ 

ل ىمربد ذيمربر ذم طمجربر اًمعسربؼال) اًمشربوومعاسمـ اًمعرب، ومفذا

ؿمخصربربًو مربربـ  26 شاإلحربربوسمي ذم متققربربز اًمصربربحوسمي»يمتوسمربربف 

 .شقمثامن»سموؾمؿ  أححوب اًمـبّل 

 اعمستـدات اًمتورخیقي اعمعتؼمة شمشػم إمم أّن اإلموم إدًمي و .ب 

اًمصربحويب  شعربقنظقمربثامن سمربـ م»ىمد ؾمّؿك اسمـف قمربغم اؾمربؿ 

ٓیقضمد أي قمالىمي سملم شمسربؿقي اسمربـ  اعمشفقر، و اعمعروف و

قمربثامن »سملم اخلؾقػي اًمثوًمٌ  و شقمثامن»ؿ سموؾم اإلموم قمكم

 ش.سمـ قمػون

ف أكّ  ىمد روى أسمقاًمَػَرج إحػفو) قمـ اإلموم قمكم و

ش.قتف سموؾمؿ أظمل قمثامن سمـ مظعقنإكام ؾمؿّ » ىمول:
1

 

طمدیثربف  ذمضمعػر اًمُعبقربدزم ذيمر أسمقاحلسـ حمؿد سمـ أيب و

عربقن اًمربذي ؾمربّؿك ظمـفؿ قمثامن سمربـ م» قمـ جموهدي سمدر:

ش.ـموًمى اسمـف سموؾمؿفسمـ أيب أمػماعمممـلم قمكم
2

 

أسمق سمؽربر »هق  ذيمر اعممّرظمقن واطمدًا آظمر مـ أسمـوء اإلموم قمكم و

                                                           
 ، قمثامن سمـ قمكم.55مؼوشمؾ اًمطوًمبقلم: ص  .1

 .27هتذیى إكسوب: ص  .2



ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و    38 

ىمد اظمتؾربػ اعممرظمربقن ذم اؾمربؿف،  ومبعضربفؿ  هذه يُمـقي ًمف و و شسمـ قمكم

ذم سمعربض اعمصربودر  و شحمؿربد»سمعضربفؿ ىمربول  و شقمبداهلل»ذيمر أّن اؾمؿف 

م معرومتربف اًمػَرج إحربػفو) أسمربدى قمربدسمعضفؿ يمليب . وشقمبداًمرمحـ»

.سموؾمؿف ومؾؿ یذيمر ًمف اؾمامً 
1

 

 ٓسمد أن ُیؼول أیضًو قمـ هذا اًمتشوسمف ذم إؾمامء مو یكم: و

سمؾ هق يمـقتف، ومبـوء  یؽـ اؾماًم ٓسمـ اإلموم قمكمأسمقسمؽر مل .أ 

قمربغم مربو شمعربربورف قمؾقربف اًمعربربرب مربـ اظمتقربربور يمـقربي ًمألسمـربربوء 

 سمقاؾمطي أؿمخوص آظمریـ همربػم إب و وؾمبوت خمتؾػي وـسمؿ

 إم ذم سمعض إطمقون.

سمربلم  ةاعمشربفقر سمؽر أیضًو مـ اًمُؽـك اعمعروومربي واًمتؽـقي سمليب .ب 

اًمعرب، ومػل حدر اإلؾمالم أیضربًو أؿمربخوص شمؽـرّبقا هبربذه 

ىمربد اظمتربور هربذه  وً اًمؽـقي، ومال دًمقؾ قمغم أّن اإلموم قمؾقرب

 اًمؽـقي ٓسمـف سمـوء قمغم أّنو يمـقي ًمؾخؾقػي إول.

 ىمربربربد ؾمربربرباّمه أسمربربربقسمؽر هربربربل يمـقربربربي اخلؾقػربربربي إول، و .ج 

ومؾربق يمربون  ،شقمتقؼ»سمعد أن يمون اؾمؿف  شقمبداهلل»اًمـبّل 

 یریربربد أن ُیثبربربً ًممظمربربریـ قمالىمتربربف اًمقّدیربربي و اإلمربربوم
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 39 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

 شقمبداهلل»احلؿقؿي سموخلؾقػي إول يمون یـبغل أن ُیسؿل اسمـف 

 .شأسموسمؽر»قف ٓ أن یسؿّ 

اعمستـدات احلويمقي  ك مع قمدم إظمذ سمعلم آقمتبور سموٕدًمي وتّ ومح

 وضمقد ومتقر ذم اًمعالىمي سملم اإلموم قمكمقد قمالىمي أو قمدم وضمقمـ 

هذا اًمتشوسمف ذم إؾمامء أیضًو ًمقس دًمقاًل قمربغم وضمربقد  سمؽر، ومننّ أيب و

 سمؽر.أيب و رواسمط محقؿي سملم اإلموم قمكم قمالىمي وّدیي و

سملؾمربامء اخلؾػربوء داًمربي قمربغم وضمربقد  ًمق يموكً شمسؿقي أسمـوء اإلموم

قـفؿ، ومؾامذا هذه اًمعالىمي مـ ـمرف واطمد؟ سم اًمعالىمي اًمقّدیي اجلّقدة سمقـف و

 شاحلسـ»أو  شقمكم»مـ اخلؾػوء أطمدًا مـ أسمـوئفؿ سموؾمؿ  یسّؿ أطمدٌ عموذا مل و

 ؟شاحلسلم»أو 

 مربـ اؾمربؿف یزیربد وو أححوب إئؿربيسملم اًمصحوسمي  يمام أنّ 

قمؿرو و... اًمخ، ومفؾ أؾمامء همٓء مـ أضمؾ طمّبفؿ ًمقزیربد  معوویي و

 ؟اعمرواكقلم مقیلم وؾموئر اخلؾػوء إ وقمؿرو سمـ اًمعوص  معوویي و و

ي إظمرى اًمتل یـبغل قمدم اًمغػؾي قمـفو ذم اجلقاب قمـ عمالطمظا و

شمني قمغم  قمودةً  ؿمخصٍ  اًمتـّػر مـ أّي  اًمعداء و هذه اًمشبفي هل أنّ 

اًمؽراهقي اًمتل ذم ىمؾربقب وًمـػقر و وم مرور اًمزمـ إمم اًمتسؿقي سموؾمؿف.

اًمغوحرببلم حلؼربقق أهربؾ  ؾظوعملم وًم أشمبوع أهؾ اًمبقً اًمشقعي و
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أشمبربوع  إمم أقمغم مراطمؾفو، وموًمشربقعي وؿمقئًو ومشقئًو ازدادت  اًمبقً

 یؽرهربقن أؾمربامءهؿؿ اًمققم قمالوة قمغم اًمؽراهقي هل أهؾ اًمبقً

 أیضًو و هذا أمر ـمبقعل.



 41 ضمقسمي طمقل اًمؼضقي اًمػوـمؿقيأؿمبفوت و 

 كلثوم لعمر؟ابنته أم زّوج اإلمام عل داذاالشبهة السادسة:

 :اجلقاب قمـفوكؼقل ذم مؼوم 

 واطمدة مـ أيموذیى اًمتوریخ اًمعظؿربك: و ميمؾثقر سملمإّن زواج قمؿ

 اًمقّدیربي و عالىموتإيود اًم ، وؾخؾقػيإكام اظمؽمقمقهو إلسمراز اًمقضموهي ًم

ًمإلضموسمي قمـ هذه اًمشبفي ٓسمد  و .سملم أهؾ اًمبقًسمقـف و احلؿقؿي 

 مـ اًمؼقل:

یٍّمح سمربف أو ملُیذيمر ًمق يمون مثؾ هذا إمر ححقحًو، عموذا مل .أ 

 مسؾؿ؟ و ذم ححقحل اًمبخوري

اعمسربوئؾ »مهو  ًمؼد أكؽر اًمشقخ اعمػقد ذم رؾموًمتلم مـػردشملم و .ب 

همربػمه وىمربقع مثربؾ هربذا  و شاعمسوئؾ اًمنربویي»و  شاًمعؽؼمیي

 إمر.

اًمربدیـ مـفؿ ضمربالل اًمسـي و یرى يمثػم مـ اعمحؼؼلم اًمشقعي و .ج 

 و اًمػضربربؾ سمربربـ روزهبربربون اًمربربدیـ احلربربكم ورض اًمسربربققـمل و

اًمعاّلمربي اًمسربقد  ققيب واًمدیـ اًمؼؾؿمفوب اًمصوحلل اًمشومل و

اًمعالمي اًمشقخ سموىمر ذیربػ  اخلرضي و داًمشقخ حمؿ اعمؼّرم و

یؽـ هلام سمـً ملوموـمؿي اًمزهراء و وً اًمؼرر أّن اإلموم قمؾقّ 

يمؾثقم وموعمراد هبربو اًمسربقدة أیـام ُذيمرت أم و ،شيمؾثقمأم»اؾمؿفو 

 .زیـى
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مهربو مربـ يمبربور  اًمسقد اعمرقمٌم و اًمدیـ اًمـقوي ویرى حمقل .د 

ج مربـ وّ اًمشربقعي أّن قمؿربر سمربـ اخلطربوب شمربز ء اًمسربـي وقمؾام

 .ًمقس سمـً اإلموم قمكم سمؽر ويمؾثقم سمـً أيب أم

ذم   ق( 676اعمتربربقرم ؾمربربـي )اًمربربدیـ اًمـربربقوي ىمربربول حمقربربل

أظمتربو قموئشربي اًمؾتربون أرادمهربو » اًمؾغربوت:إؾمامء و هتذیى 

أظمتربوك، ىموًمربً:  أسمقسمؽر سمؼقًمف ًمعوئشي: إكربام مهربو أظمربقاك و

؟ ومؼول: ذو سمطـ سمـً ظمورضمربي، ي، ومؿـ أظمتويهذان أظمقا

هوشمربون إظمتربون مهربو أؾمربامء سمـربً  فو ضموریربي... وومن) أفمـّ 

م هـوك ىمد شمؼدّ  يموكً محاًل، و لاًمت له يمؾثقم، وأم سمؽر و أيب

ضمفربربو قمؿربربر سمربربـ يمؾثربربقم هربربذه شمزوّ أم إیضربربوح اًمؼصربربي، و

ش.اخلطوب
1

 

أؾمربامء »: اًمدیـ اعمرقمٌمرب اًمـجػربلىمول اًمسقد ؿمفوب

ورث اخلثعؿقربي اًمصربحوسمقي سمـً قمؿقس سمربـ معبربد سمربـ احلرب

هربوضمرت مربع  ...اًمشفػمة اجلؾقؾربي مربـ اعمفربوضمرات إول

ضمفربو سمعربد زوضمفو إمم احلبشربي، صمربؿ إمم اعمدیـربي اعمـربقرة، شمزوّ 

 يمؾثقم وة أوٓد مـفؿ أمضمعػر أسمقسمؽر، ومتقًمدت ًمف مـفو قمدّ 
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اًمثربو)، ومؽوكربً  ضمفوشمزوّ  و هل اًمتل رسموهو أمػماعمممـلم

 اً خیوـمى حمؿد يمون شمف، وسمؿـزًمي إطمدى سمـو و تفبرسمق

ة هى اًمربقهؿ إمم قمربدّ  يمؾثقم هذه سمـتل، ومؿـ صمؿّ أم سموسمـل و

 ومؽؿ هلربذه اًمشرببفي مربـ كظربػم، و ،اعممرظملم مـ اعمحدصملم و

سمعد مقت  مـشل إيمثر آؿمؽماك ذم آؾمؿ أو اًمقحػ، صمؿّ 

ش.ضمفو مقٓكو قمكمسمؽر شمزوّ أيب
1

 

 اًمؼصربي و اعمتعددة اعمقضمربقدة ذم هربذه اًمتـوىمضوت اًمؽثػمة و .ه 

احلدیٌ سمـػسربف  و: اًمتل أؿمور امم سمعضفو اًمشقخ اعمػقد، ىمول

 اًمعؼد ًمف قمغم شمقمّم  أمػماعمممـلم ومتورة یروى أنّ ، خمتؾػ

 شمورة یربروى و.  ذًمؽ قمـفاًمعبوس شمقمّم  شمورة یروى أنّ  و اسمـتف

 و هوؿمؿهتدید ًمبـل یؼع اًمعؼد إٓ سمعد وقمقٍد مـ قمؿر وف ملأكّ 

سمعض اًمربرواة  إنّ  صمؿّ  إیثور. ظمتقور وف يمون قمـ اشمورة یروى أكّ 

ف سمعضفؿ یؼقل: إّكرب و أؾمامه زیداً  قمؿر أوًمدهو وًمداً  یذيمر أنّ 

ًمزیربد سمربـ قمؿربر  سمعضربفؿ یؼربقل: إنّ  و ىمتؾ ىمبؾ دظمقًمف هبو.

مربـفؿ مربـ  ٓ قمؼربى ًمربف. ف ىمتؾ ومـفؿ مـ یؼقل: إكّ  و قمؼبوً 

                                                           

ؿملن  كمدار ،315ص  ،3ج  اطمؼوق احلؼ و ازهوق اًمبوـمؾ )مع شمعؾقؼوت  اعمرقمٌم اًمـجػل(:. 1

 كزول ىمقًمف شمعوًمی:                    ذم

 .4(، أیي 66ؾمقرة اًمتحریؿ ) .3هومش  قمكّم، 
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 ف سمؼقً سمعده.مـفؿ مـ یؼقل: إّن أمّ  و ف ىُمتالأمّ  یؼقل: إّكف و

يمؾثربقم أرسمعربلم أًمربػ فؿ مـ یؼربقل: إّن قمؿربر أمفربر أممـ و

مربـفؿ  و مـفؿ مـ یؼقل: مفرهو أرسمعي آٓف درهؿ و درهؿ

سمربربدو هربربذا  و مربربـ یؼربربقل: يمربربون مفرهربربو مخسربربامئي درهربربؿ.

.آظمتالف ومقف ُیبطؾ احلدیٌ، ومالیؽقن ًمف شملصمػم قمغم طمول
1

 

 قمنمة آٓف دیـربور، ويمون يمؾثقم ذيمر اًمقعؼقيب أّن مفر أم

مفرهو يمون أرسمعلم أًمػ دیـور،  بداحلل ومؼول: إنّ أمو اًمشقخ قم

و یؼقل:  هذا ذم طملم أّن قمؿر كػسف يمون یؿـع مـ همالء اعمفقر

.شٓشمغوًمقا حداق اًمـسوء...، مو إيمثوريمؿ ذم حداق اًمـسوء»
2
 

ىمربول: إّن طمربزم اسمربـ واًمرببالذري  ؾمربعد وسمعضفؿ يموسمـ و

  17ضمً مـ قمؿربر سمربـ اخلطربوب ؾمربـي شمزوّ ىمد يمؾثقم يموكً  أم

ضمربً مربـ قمربقن سمربـ سمعد أن هؾربؽ شمزوّ  و هلجرة اًمـبقیيمـ ا

ضمربً مربـ حمؿربد سمربـ سمعربد مؼتؾربف شمزوّ  ـموًمى، و ضمعػر سمـ أيب

ضمربً مربـ قمبربداهلل سمربـ شمزوّ  ؿدسمعد حم ـموًمى، و ضمعػر سمـ أيب

.ـموًمى ضمعػر سمـ أيب
3
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ج قمبربربداهلل سمربربـ ضمعػربربر شمربربزوّ  نّ هربربذا همربربػم حربربحقح: ٕ و

سمؼقربً  و قمربكم ذم طمقوة أمػماعمممـلم سموًمسقدة زیـى

زوضمربي قمبربداهلل سمربـ ق  63یعـل إمم ؾمربـي  ظمر طمقوهتوطمتك آ

 ن يؿع سملم إظمتلم.أٓیؿؽـف  ضمعػر، و

 واسمـرب اً حمؿربد و وً مـ ضمفي أظمرى یرى اعممرظمقن أّن قمقك و

أو  16ضمعػر ىمد ىُمتال ذم أّیوم قمؿر سمـ اخلطربوب كػسربف ؾمربـي 

.ؽمشمسذم معريمي   17
1
سمربـ سمعربد مؼتربؾ قمؿربر  ورضمعرب ومؽقربػ 

 يمؾثقم؟مسمل وضمشمزوّ  ق  23ؾمـي اخلطوب 

يمؾثربقم سمعربد ج سملمقمبداهلل سمـ ضمعػر شمزوّ  یرى سمعضفؿ أنّ 

مربـ  هذا أیضًو همػم ححقح: ٕنّ  ، وووموة اًمسقدة زیـى

يمؾثربقم أم نّ لسم ليمؾثقم یؼقزواج قمؿر سمـ اخلطوب سملم قملیدّ 

مخسربلم مربـ  ىمبربؾ ؾمربـي و شمقومقً أیوم اإلمربوم احلسربـ

ذم اًمصربالة قمؾقفربو، ذم  ؿمورك اإلموم احلسـ ، واهلجرة

 و 61ؾمربـي مربو سمعربد قموؿمً إمم  زیـى ةلم أّن اًمسقدطم

يمؾثقم ىمربد رضمعربً إمم احلقربوة أم ؿمفدت يمرسمالء، ومالسمد أنّ 

  ! ! !ضمً مـ قمبداهلل سمـ ضمعػرشمزوّ  صموكقي و

                                                           
 .2773، شمرمجي قمقن سمـ ضمعػر، رىمؿ 315، ص 3آؾمتقعوب ذم معرومي إححوب: ج . 1
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 قمؾقفربو قربً حربغّم يمؾثقم قمـدمو شمقومّ أم سمعضفؿ یرى أنّ  و

سمعضفؿ یرى أّن ؾمعقد سمـ اًمعوص اًمذي  قمبداهلل سمـ قمؿر، و

  قمؾقفو.هق مـ حغّم يمون أمػم اعمدیـي یقمفو 

اًمتٍّموموت همربػم اًماّلئؼربي اعمقضمربقدة ذم أحربؾ  ىمؾي إدب و .و 

 آظمر قمغم يمذهبو. احلودصمي دًمقٌؾ 

ظمطبفو قمؿر » اجلقزي:اسمـ ل وؼرـمبقمبداًمؼم اًمیؼقل اسمـ

ومؼول ًمف: إنو حغػمة.  ـموًمىسمـ اخلطوب إمم قمكم سمـ أيب

ومؼول ًمف قمؿر: زّوضمـقفو یو أسمواحلسـ ومن) أرحد مـ يمرامتفو 

: أكو أسمعثفربو إًمقربؽ ومربنن و ٓیرحده أطمد. ومؼول ًمف قمكمّ م

ىمول هلو: ىمقزم ًمف:  د وروقتفو ومؼد زّوضمتؽفو. ومبعثفو إًمقف سمؼُم 

د اًمذي ىمؾً ًمؽ. ومؼوًمً ذًمؽ ًمعؿر، ومؼربول: ىمربقزم اًمؼُم  اهذ

 .ووع یربده قمربغم ؾمربوىمفو ًمف: ىمد روقً رض اهلل قمـؽ، و

ػؽ. ومؼوًمً: أشمػعؾ هذا ! ًمقٓ أّكؽ أمػماعمممـلم ًمؽنت أك

ىموًمربً:  وملظمؼمشمربف اخلربؼم و ،ظمرضمً طمتك ضموءت أسموهربو صمؿّ 

سمعثتـل إمم ؿمقِخ ؾمقء. ومؼول: یو سُمـّقربي، إّكربف زوضمربؽ ! ومجربوء 

يمربون يؾربس ومقفربو  قمؿر إمم جمؾس اعمفوضمریـ ذم اًمرووربي و

 .ومجؾربس إًمربقفؿ ومؼربول هلربؿ: روّمئربق) ،اعمفوضمرون إّوًمقن
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سمـربً يمؾثربقم ضمً أمومؼوًمقا: سمامذا یو أمػماعمممـلم؟ ىمول: شمزوّ 

ش.ـموًمىقمكم سمـ أيب
1

 

اجلقزي قمغم هذه احلودصمي، مؼمئًو حوطمبف ط اسمـبقمّؾؼ ؾم و

  ! واهلل ًمق يموكً أمًي عمو ومعؾ هبو هذا، صمربؿّ هذا ىمبقٌح  و» سمؼقًمف:

ومؽقػ ُیـسربى قمؿربر  ،يقّ سمنمجوع اعمسؾؿلم ٓيقز عمس إضمـب

ش.إمم هذا
2

 

ـموًمربى أكؽربح أّن قمكّم سمربـ أيب: »قمبداًمرزاق اًمصـعو)یؼقل  .ز 

ش.قمؿربر سمربـ اخلطربوب ضموریي شمؾعى مربع اجلربقاريف إسمـت
3
 و 

ش.شمبؾغمل هل ضموریيٌ  و»ؾمعد: یؼقل اسمـ
4

 

يمؾثربقم ىمربد وملمؾمعد، و اسمـ قمبداًمرزاققمغم مو یؼقًمف  سمـوءً 

ـّ شمزوّ  زواج ومتربوة ذم و  اًمرؿمربد ضمً مـ قمؿر ىمبؾ أن شمبؾغ ؾم

هذا اًمسـ مـ قمؿر سمـ اخلطوب اًمذي يمربون ًمربف مربـ اًمعؿربر 

                                                           
و  3638يمؾثربقم سمـربً قمربكّم، رىمربؿ ، شمرمجربي أم579، ص 4آؾمتقعوب ذم معرومربي إحربحوب: ج . 1

 .17، طمقادث ؾمـي 148، ص 3و إمؿ: ج  كاعمـتظؿ ذم شمقاریخ اعمؾق

قمنمرب، ، اًمبربوب احلربودي377، ص 2: ج يمر ظمصربوئص إئؿربيشمذيمرة اخلقاص مـ إمي سمربذ. 2

 شمرمجي ظمديي اًمؽؼمی و وموـمؿي اًمزهراء، ذيمر أوٓدهو.

 .17351، يمتوب اًمـؽوح، سموب كؽوح اًمصغػمیـ، ح 163، ص 6اعمصـػ: ج . 3

 .463، ص 8اًمطبؼوت اًمؽؼمی: ج . 4
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كّقربربػ ؾمربربـي و 55آكربذاك ىُمراسمربربي 
1
همربربػم  همربربػم معؼربربقل و أمربربرٌ  

يمؾثربقم يمربون مأقمؼال)، ظمصقحًو أّن سمعضفؿ یذهى إمم أّن 

 وموـمؿربي و قمؿر صمالصمي أسمـوء مـ قمؿر هؿ زیربد و موتیقم  وهل

ـّ رىمقي. ومقو ًمؾعجى مـ ومتوة مل يموكربً سمعربد  اًمرؿمد و شمبؾغ ؾم

ج مـ قمؿر اًمربذي شمتزوّ  18أو  17ؾمـلم ذم ؾمـي  شمسعشمبؾغ مل

 و مـف صمالصمي أسمـوء !یؽقن هل و  23ؾمـي  موت

يموكربً  وموـمؿي اًمزهراء و وً طمتك ًمق ىمبؾـو أّن اإلموم قمؾق .ح 

ضمفو، أّن قمؿر سمـ اخلطوب ىمد شمزوّ  يمؾثقم وهلام سمـً اؾمؿفو أم

 محقؿربي: و ومالمالزمي ذم أن شمؽقن سمقربـفام قمالىمربوت وّدیربي و

 ذًمؽ ٕمقر:

سمـوء قمغم روایوت اًمؼربقم ىمربد اهللأّن رؾمقل األول:

ـّ  و مـ سمـوشمف يزّوج صمالصم  شرىمقربي»و  شيمؾثربقمأم»و  شزیـى»ه

قمتبي سمـ »و  شأسمقاًمعوص سمـ اًمرسمقع»ًمثالصمي مـ اعمنميملم هؿ 

ش.هلربربربىقُمتقبربربربي سمربربربـ أيب»و  شهلربربربىأيب
2
ومفربربربؾ  يموكربربربً  

 راسمطي وّدیي مع اعمنميملم؟ قمالىمي محقؿي و اهلل رؾمقلًم

                                                           

 ون قمؿره ىمراسمي ؾمتلم ؾمـي.سمـوء قمؾی أكف وًمد سمعد قموم اًمػقؾ سمثالصمي قمنم ؾمـي و أكف یقم موت يم. 1

و  3377اهلل، رىمربؿ ، شمرمجربي رىمقربي سمـربً رؾمربقل399، ص 4آؾمتقعوب ذم معرومي إححوب: ج . 2

 .3635اهلل، رىمؿ يمؾثقم سمـً رؾمقلشمرمجي أم
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اىمربؽمح قمربغم ىمقمربف اًمربذیـ يمربوكقا  ًمقط اًمـبّل  الثاين:

.ٓیرشمؽبقا ومعؾ اًمؾربقاط سمـوشمف ومثؾّقل اجلـس أن یتزّوضمقا 
1
 

راسمطربي وّدیربي مربع  قمالىمي محقؿربي و ًمقط ومفؾ يمون ًمؾـبّل 

 ؟اًمؾقـمقلم أوًمئؽ اعمنميملم

هربذا سمربلّن  سمـوء قمغم مو ذم سمعض اًمروایوت اعمذيمقرةالثالث:

هتدیربد قمؿربر سمربـ  اًمزواج قمغم ومربرض حربحتف يمربون سمربوًمؼّقة و

ن ؽربذا زواج أسمربدًا أهلٓیؿؽربـ  احلؽقمي آكذاك، و اخلطوب و

یؽقن دًمقاًل قمغم وضمقد قمالىمي وّدیربي ذم اًمبربلم، ومفربذا اإلمربوم 

: ىمول ًمف أمػماعمربممـلم ،یؼقل: عمو ظمطى إًمقف اًمصودق

أيب سمربلٌس؟  ؟زم ىمول: ومؾؼل اًمعبوس ومؼربول ًمربف: مربو .إّنو حبّقي

ًُ  ىمول: و إمم اسمـ أظمقؽ ومرّد)، أمربو واهلل  مو ذاك؟ ىمول: ظمطب

ـّ  هربدمتفو وٓأدع ًمؽربؿ مؽرمربي إّٓ  زمزم و ٕقمقرنّ  ٕىمربقؿ

ـّ یؿقـربف ف هق وقمؾقف ؿموهدیـ سملكّ   ،وملشمربوه اًمعبربوس .ٕىمطعرب

.ؾملًمف أن يعؾ إمر إًمقف، ومجعؾف إًمقف وملظمؼمه و
2
 

                                                           
1 .               ( أیي 11. ؾمقرة هقد ،)78. 

ىمد أضموب اًمشربقخ  و .2يمؾثقم، ح توب اًمـؽوح، سموب شمزویٍ أميم ،346ص  ،5اًمؽوذم: ج . 2

لضمقسمي يمثػمة، ومؿـ أراد آـمالع ومؾػماضمع سم اعمسوئؾ اًمنویيقمـ ذًمؽ ذم أضمقسمي  اعمػقد

 هـوك .

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9
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إدًمي اًمؼطعقي قمغم اهلجربقم قمربغم  سمؿالطمظي يمثرة اعمصودر و .ط 

شمؽربـ هربذه احلودصمربي رضهبو، ومؾربامذا مل سمقً وموـمؿي اًمزهراء و

ىمصي زواج قمؿر مـ اسمـي قمغم يمذب  أو دًمقالً  اً ؿموهد ىمریـي و

 ؟وموـمؿي اإلموم قمكم و
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إىل مسنيلة قتن  عمنر  سن احل ُیرش احلسن وداذا مل: الشبهة السابعة

 ألمهام؟

 :اجلقاب قمـفوكؼقل ذم مؼوم 

ذًمربؽ ذم مـوفمرشمربف ذم  ًمؼد ذيمربر اإلمربوم احلسربـ اعمجتبربك .أ

 ؾمػقون مع قمؿرو سمـ قمثامن سمربـ قمػربون وجمؾس معوویي سمـ أيب

 اًمقًمقربد سمربـ قمؼبربي و ؾمػقون وقمتبي سمـ أيب قمؿرو سمـ اًمعوص و

 ُهربرائفؿ و اعمغػمة سمـ ؿمعبي، ومبعد أن أضموهبؿ قمغم وىموطموهتؿ و

أمو أكً یو مغربػمة  و» ؿمجبف عمو ىموًمقه، ىمول ًمؾؿغػمة سمـ ؿمعبي:

أكربً  ب وف مؽذّ ًمـبقّ  ًمؽتوسمف كوسمذ و و سمـ ؿمعبي ! ومنكؽ هلل قمدوٌ 

ؿمربفد قمؾقربؽ اًمعربدول  ىمد وضمربى قمؾقربؽ اًمربرضمؿ و اًمزا) و

اًمصدق  دومع احلؼ سموٕسموـمقؾ و ًمؼمرة إشمؼقوء، وملظّمر رمجؽ وا

أىنننت النننذي طبنننت فاصمنننة بننننت  و ...سموٕهمربربربوًمقط

 الالً ذألقت ما يف بطنها، اسنت حتى أدموتها و اهللرسول

 اىتهاكنناً  خمالفننة منننل ألمننره و و اهللمنننل لرسننول

ش.حلرمته
1
 

                                                           
قمؾی مجوقمي مـ مـؽري ومضؾف  اطمتجوج احلسـ ،414 - 413ص  ،1: ج طمتجوجآ. 1

 .و ومضؾ أسمقف
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 ف وموـمؿربيذيمر أمر دومـ أّمرب يمذًمؽ اإلموم احلسلم و .ب

عمربو ىمبضربً »ىمؼمهربو، ىمربول:  إظمػوء أمػماعمربممـلم وًا ّه 

قمػربربو قمربربغم مقوربربع  دومـفربربو أمػماعمربربممـلم ّهًا و وموـمؿربربي

ش.ىمؼمهو
1
 

                                                           
 . 3سموب مقًمد اًمزهراء، ح  ،يمتوب احلجي ،458ص  ،1اًمؽوذم: ج . 1
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الشننبهة الثامنننة:داذا سننكت أهنن  اددینننة عننذ قتنن  عمننر لبنننت 

 ًا يف قبال ذلل؟ئیفعلوا شومل و اهللرسول

 :اجلقاب قمـفوكؼقل ذم مؼوم 

قمغم طمودصمي اًمسؼقػي  أوًمئؽ اًمذیـ اقمؽموقا يمّؾ  سمـقهوؿمؿ و .أ 

اًمربربذیـ اضمتؿعربربقا ذم سمقربربً  مربربو شمبعفربربو مربربـ طمربربقادث و و

سمؽر ُٓیعربّدون مربـ أهربؾ امتـعقا قمـ سمقعي أيب و وموـمؿي

 اعمدیـي؟

 اعمدیـي معقورًا عمعرومي احلؼ و أهَؾ  اهللهؾ ضمعؾ رؾمقل .ب 

 ؟وً اًمبوـمؾ أم اإلموم قمؾق

شمٍمربوموهتؿ هربل اعمعقربور ذم  ومنن يمون أومعول أهؾ اعمدیـربي و

شمعربّدهيؿ  فؿ اخلؾقػربي اًمثوًمربٌ واًمبوـمؾ ومنّن ىمتؾَ  احلؼ ومعرومي 

قمدم مشوريمتفؿ ذم شمشققع ضمـربوزة اخلؾقػربي  قمغم زوضمتف كوئؾي و

دومـف ذم مؼوسمر اًمقفربقد...  رومضفؿ دومـف ذم مؼوسمر اعمسؾؿلم و و

 قایؽقكربأّن ىمربوشمكم اخلؾقػربي مل ضموئزًا، و اًمخ، يمون أمرًا مبوطمًو و

إضمربر مربـ  ًمؾثقاب وخمطئلم و قموحلم، سمؾ إنؿ مستحؼقن 

یـبغل ؿمؽرهؿ أیضًو: ٕن أهؾ اعمدیـي طمقـام ىُمتؾ  اهلل شمعومم، و
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یسربؿحقا سمربدومـ ، سمربؾ ملردة ومعربؾ ُیبدوا أّي مل قمثامن ؾمؽتقا و

.ضمثتف ذم مؼوسمر اعمسؾؿلم
1
 

و ضموء ؾمقدان سمـ محران ًمقرضربسمف، »ومػل شموریخ اًمطؼمي: 

وموكؽبً قمؾقف كوئؾي اسمـربي اًمػراحربي و اشمؼربً اًمسربقػ سمقربدهو 

ـّ أحربوسمع یربدهو و وًّمربً،  ومتعؿدهو و كػح أحربوسمعفو، ومربلـم

ش.ومغؿز أورايمفو و ىمول: إنو ًمؽبػمة اًمعجقزة
2
 

ومعول أهؾ اعمدیـي هل اعمعقور أردود  ومنن يموكً شمٍموموت و

 اًمبوـمؾ، إذن ومقزید ذم هجقمف قمغم اعمدیـربي و ذم معرومي احلؼ و

أقمراوربفؿ همربػم  اؾمتبوطمتف دموء اعمسربؾؿلم و ىمتؾف اًمصحوسمي و

رّدة  یبربدوا أّي هؾ اعمدیـي ملأن ذكى: ٕ یرشمؽى أّي مل و خمطئ

، سمؾ سمربویعقا حيريمقا ؾمويمـوً مل ومعؾ معّقـي ذم مؼوسمؾ قمؿؾ یزید و

 قمؾی أّنؿ قمبقد ًمقزید.

أنى منف سمـ قمؼبربي اعمدیـربي »یؼقل مغػمة سمـ مؼسؿ: 

.شهبو أًمػ قمذراء و اومتّض  صمالصموً 
3
 

                                                           
 ،اًمـربوس سربؾؿلم ٕظمربؼمنّ واهلل ٓن دومـتؿقه مربع اعم :موزن ومؼوللومؼوم رضمؾ مـ سمـ ،صمؿ أرادوا دومـف». 1

 .179، ح 79، ص 1اعمعجؿ اًمؽبػم: ج  .شومحؿؾقه طمتی أشمقا سمف إًمی طمش يمقيمى

 .35، طمقادث ؾمـي 676، ص 2. شموریخ إمؿ و اعمؾقك: ج 2

 .49رىمؿ ، يقمبداهلل سمـ طمـظؾ شمرمجي، 323، ص 3. ؾمػم أقمالم اًمـبالء: ج 3
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 علم   ىل سنوات متيخرة أيّ یكن لدى الشوعة إالشبهة التاسعة:داذا مل

إىل  تنبهواإىام  ، واخللوفةعذ ید  اهللشهاد بنت رسولاستبيمر 

 ؟ذلل يف السنوات ادتيخرة فيخذوا یقومون العزاء لذلل

 :اجلقاب قمـفوكؼقل ذم مؼوم 

هـوك ظمتؿي .أ 
1
شُمؼربوم هربذه إیربوم ذم  شظمتؿي اًمبخربوري»سموؾمؿ  

 ، سمربؾ إنّ شمؽـ مـ ىمبربؾ معروومربيهذه مل سمعض مدن إیران، و

أهؾ اًمسـي ًمقس ًمربدهيؿ هؽربذا مراؾمربؿ، ومؾربامذا هربؿ اًمقربقم 

 یؼقمقن هبذا إمر؟

شمؽربـ فربو ملزواج اعمسربقور... يمؾّ  ضمفود اًمـؽربوح و مجوع اًمقداع و .ب 

إمربربقر و متعورومربربي سمربربلم اًمسربربؾػقلم، ومؾربربامذا أن شمربربذيّمروا هربربذه 

 إطمؽوم؟

ىمتربربؾ  ختریربربى سمربربالد اعمسربربؾؿلم و اًمؼتربربول سمربربلم اعمسربربؾؿلم و .ج 

 ؾدوموع قمـ اًمقفربقد وًم ید مـ یّدقمقن اإلؾمالم اعمسؾؿلم قمغم

یؽـ مقضمقدًا مربـ ف ملشململم ؾمالمي اًمقفقد مـ اخلطر هذا يمؾّ 

ف ُوضمد اًمققم قمغم أیدي سمعض اًمدول اًمتل فموهرهو ىمبؾ، ًمؽـّ 

 اًمتل شمدقمل أنو مسؾؿي ! اإلؾمالم و

                                                           
 ؽو یعـربقن سمربذًمش ظمتؿ حربؾقات»یؼول  یؼصدون سمف إىمومي مراؾمؿ ًمعؿٍؾ مو، ومؿثالً ش ظمتؿ»مصطؾح . 1

 .  إىمومي جمؾس يتؿع ومقف قمدد معلم ًمقصّؾقا ومقف قمؾی اًمـبّل 
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ي ؾمربقف یؼربػ ًمإلمومقاًمتورخیقي  ًمق شُمراضمع اًمؽتى اًمروائقي و .د 

 ذم أّي  أشمبوع أهربؾ اًمبقربً اًمشقعي و اًمؼورئ ضمقدًا قمغم أنّ 

همصربى  یـسقا طمربقادث اًمسربؼقػي وطمؼبي زمـقي مـ اًمتوریخ مل

قمربغم سمقربً  غوؿمربؿاهلجربقم اًم اعمسربّؾؿ و طمؼ اإلموم قمربكم

 رضب سمـً اًمـبربّل  إرضام اًمـور سمبوهبو و و وموـمؿي اًمزهراء

إىمومي جمربوًمس ذيمربرى  اًمعزاء و نّ أ... اًمخ، ومؾق آيمرم

ّمو مـ اًمتوریخ ومربذًمؽ راضمربع إمم مـربع  مصوهبو ىمد ىمّؾ ذم ومؽمة

و  اعمربروا). مربقي و ًمإلؾمربالم إلماعمربقاًم اعمؾقك و احلّؽوم و

 اًمسالم قمؾقؽؿ.

 الدین ادرّوجي الطبيسىجم

 القمرياهلجري 5342شوال  52قم ادقّدسة 

 مًسسة والء الصّدیقة الكربى
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 مصادر الكتاب

 اًمؼرآن اًمؽریؿ٭

 نٍ اًمبالهمف٭

تربقرم طمربدود ؾمربـي اعم ،اًمطؼمد، أمحد سمـ قمربكم ،آطمتجوج .1

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت. ق، 527

 اًمـجػربربل، مربربع شمعؾقؼربربوت اطمؼربربوق احلربربؼ و إزهربربوق اًمبوـمربربؾ .2

ق،  1719اعمتربقومی ؾمربـي  اًمشفقد ىموض كقراهلل اًمتسربؽمي،

 ق، ىمؿ اعمؼدؾمي. 1417وًمی، اًمطبعي إ

 ،قمبربداًمؼم اعمربوًمؽلاسمربـ ،آؾمتقعوب ذم معرومي إحربحوب .3

دار اًمؽتربربى  ق، 463تربربقرم ؾمربربـي اعم ،ـ قمبربربداهللیقؾمربربػ سمربرب
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اًمشقخ قمربودل  اًمشقخ قمكم حمؿد معقض و :اًمعؾؿقي، اعمحؼؼ

 سمػموت.  ق، 1415 ،أمحد قمبداعمقدود، اًمطبعي إومم

إصمربربػم اجلربربزري اسمربربـ ،أؾمربربد اًمغوسمربربي ذم معرومربربي اًمصربربحوسمي .4

 637اعمتربقومی ؾمربـي  ،اًمؽرمأسمقاحلسـ قمكم سمـ أيب، اًمشوومعل

 ؾقي، ـمفران، إیران.اعمؽتبي اإلؾمامقمق ق،

 ،طمجر اًمعسؼال) اًمشربوومعلاسمـ ،اإلحوسمي ذم متققز اًمصحوسمي .5

، دار حربودر، اًمطبعربي ق 852، اعمتربقومی ؾمربـيأمحد سمـ قمربكم

 ، سمػموت.ق 1328 ،إومم

 ،قمكم سمـ احلسلم سمربـ حمؿربد ،أسمقاًمػرج إحػفو) ،إهمو) .6

 ، دار اًمػؽر، سمػموت.ق 356اعمتقومی ؾمـي 

 276، اعمتقومی ؾمربـي تقبي اًمدیـقريىماسمـ ،اًمسقوؾمي اإلمومي و .7

 .اعمؼدؾمي ، ىمؿق 1388، مـشقرات اًمنمیػ اًمرض، ق

 ،اًمبالذري، أمحربد سمربـ حيقربك اًمبغربدادي ،أكسوب إذاف .8

اًمربديمتقر ؾمربفقؾ  :، دار اًمػؽر، اعمحؼربؼق 279تقرم ؾمـي اعم

، ق 1417 ،وممكم، اًمطبعربي إاًمديمتقر ریوض زريم زيمور و

 سمػموت.
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، اعمتربقومی طؼمي، حمؿد سمربـ ضمریربراًم ،كمؿ و اعمؾقشموریخ إ .9

 1478 ،، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطبعربي اًمثوكقربيق 317ؾمـي 

 ، سمػموت.ق

 ،قمؿربر سمربـ ؿمربّبي اًمـُؿربػمي ،ؿمربّبياسمربـ ،اعمـقرة شموریخ اعمدیـي .17

ومفقؿ حمؿد ؿمربؾتقت،  :، دار اًمػؽر، اعمحؼؼق 262اعمتقومی ؾمـي 

 ، سمػموت.ق 1417

تربقرم ؾمربـي اعمأمحد سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػربر،  ،شموریخ اًمقعؼقيب .11

 ، دار حودر، سمػموت.ق 284

 ،شمذيمرة اخلقاص مـ إمربي سمربذيمر ظمصربوئص إئؿربي .12

، ق 654اعمتربقومی ؾمربـي یقؾمػ سمربـ ىمربزقمكم،  ،اجلقزيؾمبط اسمـ

عمل واًمـنم ًمؾؿجؿع اًمع زاده، مريمز اًمطبوقمي وطمسلم شمؼل :حتؼقؼ

 ، ىمؿ.ق 1426 ،، اًمطبعي إوممٕهؾ اًمبقً

، قربربك سمربربـ ذفحي ،اًمـربربقوي ،اًمؾغربربوت هتربربذیى إؾمربربامء و .13

 .، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموتق 676ؾمـي  یتقوماعم

حمؿربد سمربـ  ،اًمعبقربدزم ،نویربي إقمؼربوب هتذیى إكسوب و .14

، حتؼقربؼ اًمشربقخ حمؿربد يمربوفمؿ ق 435تربقرم ؾمربـي اعمضمعػر،  أيب
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اعمرقمٌم اًمـجػل، اًمطبعي اًمدیـ ؿمفوباعمحؿقدي، مؽتبي اًمسقد 

 ، ىمؿ.ق 1413 ،إومم

وضمربربردي، اًمسقدطمسربربلم اًمؼم ،ضمربربومع أطمودیربربٌ اًمشربربقعي .15

، ق 1399، اعمطبعي اًمعؾؿقي، ق 1387تقرم ؾمـي ،اعماًمطبوـمبوئل

 ىمؿ.

اعمتقومی ؾمـي  طمزم، قمؾی سمـ امحد،اسمـ مجفرة أكسوب اًمعرب، .16

ق، اعمحؼؼ: قمبداًمسالم حمؿد هورون، اًمطبعربي اًمسودؾمربي،  456

 دار اعمعورف، اًمؼوهرة.

اًمزخمنمربي، حمؿربقد سمربـ  ،كصقص إظمبربور رسمقع إسمرار و .17

قمبربدإمػم مفـربو، ممؾمسربي  :، اعمحؼربؼ538اعمتقومی ؾمـي ر، قمؿ

 ، سمػموت.ق1412 ،إقمؾؿل ًمؾؿطبققموت، اًمطبعي إومم

 ،اًمسربرببع اعمثربربو) روح اعمعربربو) ذم شمػسربربػم اًمؼربربرآن اًمعظربربقؿ و .18

، ق 1277اعمتربقومی ؾمربـي  ،أًمقد، اًمسقد حمؿقد سمربـ قمبربداهلل

قمؿربر قمبداًمسربالم اًمسربالمل، دار  حمؿد أمحربد أمربد و :اعمحؼؼ

 ، سمػموت.ق 1427 ،إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، اًمطبعي إومم

، ق 275اعمتقومی ؾمربـي  ،موضمي اًمؼزویـلاسمـ ،موضميؾمــ اسمـ .19

 حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل، دار اًمػؽر. :اعمحؼؼ
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اعمتربقومی ؾمربـي  ،اًمذهبل، حمؿد سمـ أمحربد ،ؾمػم أقمالم اًمـبالء .27

ط، ممؾمسي اًمرؾموًمي، اًمطبعربي وؿمعقى إركم :، اعمحؼؼق 748

 ، سمػموت.ق 1417 ،قمنماحلودیي 

قمبداحلؿقربد سمربـ  ،احلدید اعمعتززماسمـ أيب ،ذح نٍ اًمبالهمي .21

، دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي، اًمطبعي ق 656اعمتقومی ؾمـي  ،اهللهبي

 سمػموت. ،ق 1385 ،اًمثوكقي

 256اعمتربقومی ؾمربـي  ،حمؿد سمـ إؾمربامقمقؾ ،اًمبخوريححقح  .22

 .ق 1437 يمؾقي دار اًمعؾقم ضمومعي اًمؼوهرة، اًمطبعي اًمثوكقي،، ق

اعمتربقومی مسؾؿ سمربـ احلجربوج اًمـقشربوسمقري،  ،ححقح مسؾؿ .23

 .ق،  دار اعمعرومي، سمػموت 1377، ق 261ؾمـي 

، ؾمربعد اًمقاىمربدي، حمؿربد سمربـ ؾمربعداسمربـ ،اًمطبؼوت اًمؽؼمى .24

 ، دار حودر، سمػموت.ق 237اعمتقومی ؾمـي 

اعمتقومی  ،أمحد سمـ حمؿد ،قمبدرسمف إكدًمزاسمـ ،اًمعؼد اًمػرید .25

، ق 1384 ،اًمعربريب، اًمطبعربي اًمثوًمثربي، دار اًمؽتوب ق 328ؾمـي 

 سمػموت.

 اًمسرببطلم و اًمبتربقل و ومرائد اًمسؿطلم ذم ومضوئؾ اعمرشمه و .26

 ،إسمراهقؿ سمربـ حمؿربد ،اجلقیـل اًمشوومعل ،إئؿي مـ ذریتفؿ
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اًمسربربقد قمبداعمحسربربـ قمبربربداهلل  :، اعمحؼربربؼق 737اعمتربربقومی ؾمربربـي 

اًمشربقخ حمؿدحربودق شمربوج، دار اجلربقادیـ، اًمطبعربي  اًمناوي و

 ، ؾمقریو.ق 1429 ،إومم

 1416اعمتقومی ؾمـي حمؿدشمؼل،  ،اًمتسؽمي ،ىمومقس اًمرضمول .27

مـشقرات مؽتى اًمـنم اًمتربوسمع جلامقمربي اعمدرؾمربلم، اًمطبعربي ق، 

 ىمؿ.، ق 1417 ،اًمثوكقي

، ق 328تربقرم ؾمربـي ، اعمحمؿد سمـ یعؼقب ،اًمؽؾقـل ،اًمؽوذم .28

، ق 1391أيمؼم اًمغػوري، دار اًمؽتربى اإلؾمربالمقي، قمكم :حتؼقؼ

 ـمفران.

ؾمربؾقؿ سمربـ ىمربقس اهلربالزم اًمعربومري  ،ؿ سمـ ىمقسيمتوب ؾمؾق .29

حمؿربربدسموىمر إكصربربوري،  :، حتؼقربربؼق76تربربقرم ؾمربربـي ، اعماًمؽربربقذم

 ، ىمؿ.ق 1428 ،مـشقرات دًمقؾ مو، اًمطبعي اخلومسي

قمربكم  ،اعمتؼل اهلـدي ،إومعول يمـز اًمعامل ذم ؾمــ إىمقال و .37

اعمتربقومی ؾمربـي  ،ومربقرياًمدیـ اهلـدي اًمؼمهونسمـ اعمتؼل سمـ طمسوم

اًمشقخ حربػقة اًمسربّؼو،  اًمشقخ سمؽري احلقو) و :ؼقؼ، حتق 975

 ، ـمفران.ق 1479 ،ممؾمسي اًمرؾموًمي، اًمطبعي اخلومسي
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، حمؿد سمـ حمؿد سمـ اًمربـعامن ،اعمػقداًمشقخ  ،اعمسوئؾ اًمنویي .31

حربوئى قمبداحلؿقربد، دار اعمػقربد،  :، حتؼقربؼق 413تقرم ؾمـي اعم

 ، سمػموت.ق 1414 ،اًمطبعي اًمثوكقي

اعمتربقومی ؾمربـي  ،زاق سمربـ مّهربومقمبربداًمر ،اًمصـعو) ،اعمصـػ .32

اًمربربرمحـ إقمظؿربربل، ـمبربربع اعمجؾربربس طمبقربربى :، حتؼقربربؼق 211

 اًمعؾؿل.

قمبربربداهلل سمربربـ حمؿربربد سمربربـ  ،أصمربربور اعمصربربـػ ذم إطمودیربربٌ و .33

ؾمربعقد حمؿربد حلربوم، دار  :، حتؼقربؼق 235تقرم ؾمـي ، اعمؿمقبي أيب

 ، سمػموت.ق 1479 ،اًمػؽر، اًمطبعي إومم

اعمتربقومی  ، سمربـ مسربؾؿقمبداهلل ،اًمدیـقريىمتقبي اسمـ ،اعمعورف .34

، ق 1415 ،، مـشربقرات اًمربرض، اًمطبعربي إوممق 276ؾمـي 

 ىمؿ.

 ،أسمقاًمؼوؾمربؿ ؾمربؾقامن سمربـ أمحربد ،اًمطربؼما) ،اعمعجؿ اًمؽبربػم .35

محربدي قمبداعمجقربد اًمسربؾػل، دار  :، حتؼقؼق 367اعمتقومی ؾمـي 

 إطمقوء اًمؽماث، اًمطبعي اًمثوكقي.
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سمربـ  قمكم سمـ احلسلم ،أسمقاًمػرج إحػفو) ،مؼوشمؾ اًمطوًمبقلم .36

يموفمؿ اعمظػربر، مـشربقرات  :، حتؼقؼق 356اعمتقومی ؾمـي  ،حمؿد

 ، ىمؿ.ق 1475 ،اًمنمیػ اًمرض، اًمطبعي اًمثوكقي

اعمتربقومی  ،حمؿد سمـ قمبداًمؽریؿ ،اًمشفرؾمتو) ،اًمـحؾ اعمؾؾ و .37

اهلل سمربدران، مـشربربقرات حمؿربد سمربـ ومربتح :، حتؼقربؼق 548ؾمربـي 

 ، ىمؿ.ش 1364 ،اًمنمیػ اًمرض، اًمطبعي اًمثوًمثي

قمبداًمرمحـ ، اجلقزياسمـ ،إمؿ اریخ اعمؾقك وقشماعمـتظؿ ذم  .38

اًمديمتقر ؾمفقؾ زيمور، دار  :، حتؼقؼق 597تقرم ؾمـي ، اعمسمـ قمكم

 ، سمػموت.ق 1415 ،اًمػؽر

 ،ذم كؼربربض يمربربالم اًمشربربقعي اًمؼدریربربياًمـبقیربربي مـفربربوج اًمسربربـي  .39

 :، حتؼقربؼق 728تربقرم ؾمربـي ، اعمأمحد سمـ قمبربداحلؾقؿ ،شمقؿقي اسمـ

 ، سمػموت.ق 1424 ،حمؿد رؿمود ؾمومل، ممؾمسي اًمریون

 ،یبربربؽاظمؾقؾ سمربربـ ،اًمصربربػدي اًمشربربوومعل ،اًمربربقاذم سموًمقومقربربوت .47

 .ق 1411 ،، اًمطبعي اًمثوكقيق 746اعمتقومی ؾمـي 

 212تربقرم ؾمربـي اعم ،كٍم سمـ مزاطمؿ اعمـؼربري ،وىمعي حػلم .41

، اًمـجػربیحمؿد هربورون، مؽتبربي اًمسربقد  قمبداًمسالم :، حتؼقؼق

 ، ىمؿ.ق 1473 ،اًمطبعي اًمثوكقي


