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 مخريات أبي حمجن الثقفي بني الشك واليقني
 (*)د. عبداهلل فتحي الظاهر

إْ األِةةخ اٌبيث١ةةخ ااألةة  األِةةُ لبًجةةخ مةة ٔبا ٚ، وّٙةةب ِىبٔةةخ  ِٚةةب رةة اي 

وذٌه ِٕذ ،ْ اخزبا٘ب هللا رببٌٝ ٌؾًّ اسبٌزٗ اٌبوّٝ إٌٝ إٌبس وبألخ  غ١ي اْ 

ٗ ٚدخةً أل١ةٗ ِةٓ اٌبية ،ضب ٛا  صج١زُٙ ثبد ،ْ أزشي االسالَ ٚارسبذ دٌٚز

ٔبس وض١يْٚ  ٌٚمةد ٚلة  اٌؾ١ةل  ٍةٝ اٌبةية ِٕةذ اٌمةد٠ُ  ِٕةذ ،ْ ،غ١ي اٌبية 

اعزيؤٚا  ٍٝ ،١ِي اٌّؤ١ِٕٓ  ّي ثةٓ اٌطاةبة اضةٟ هللا  ٕةٗ ٌٍةذٞ وةبْ ِةٓ 

رسةةبِؼ اسةةزاٍٗ ا ةةداب اٌبةةية ٚاٌّسةة١ٍّٓ ٌزّ ٠ةةك مةةٍُّٙ نٌةةه ،ْ اٌّسةة١ٍّٓ 

عب٘ئةب ثبٌؾم١مةخ ٌمٍٕةب إْ رّسىٛا ثغبِبةخ اٌةد٠ٓ ٚٔسةٛا اٌغبِبةخ اٌبيث١ةخ  ٌٚةٛ 

إٌفٛن غ١ةي اٌبيثةٟ ثةد، ٠زاٍاةً ألةٟ األِةخ اٌبيث١ةخ ِٕةذ ٚألةبح اٌيسةٛي  ةٍٝ هللا 

 ١ٍٗ ٚسٍُ ٌُٚ ٔىٓ ِاب١ٌٓ إنا ،وةدٔب ،ْ وض١ةي٠ٓ ِّةٓ دخٍةٛا ألةٟ االسةالَ وةبٔٛا 

٠اّؾْٛ إٌٝ ِؾٛ ،ِخ اٌبية ِٓ اٌٛعٛد ِؾةب١ٌٚٓ ثىةً ٚسة١ٍخ ٔفةش اٌسةُ ألةٟ 

ي اٌٙيِ اْ ٚعفٕخ ٚسٛاّ٘ب زِةٓ  ّةي ثةٓ اٌطاةبة و١بٔٙب  وبٌذٞ وبْ ِٓ ،ِ

اضةةٟ هللا  ٕةةٗر غ١ةةي ،ْ األِةةخ اٌبيث١ةةخ ثّةةب رؾٍّةةٗ ِةةٓ  ٕب ةةي لٛرٙةةب ٚصجبرٙةةب 

ثم١ذ ثيغُ اٌدسبئس ِؾبألوخ  ٍٝ و١بٔٙب ٚسزجمٝ وذٌه ؽزٝ ٠ةيس هللا األا  

ِٚٓ  ١ٍٙب ِب اٌز ِذ ثيسبٌزٙب اٌبو١ّخ  ألٍمد وبْ ٌٍميآْ اٌىي٠ُ اٌفضةً األٚي 

برٙب  ،ِب اٌطيق اٌةذٞ اسةزاٍٗ ا ةداب األِةخ ألىةبْ ألسةجبة  د٠ةدح ٌبةً ألةٟ ألٟ صج

                                              
(* 

 و١ٍخ ا٢داة / عبِبخ اٌّٛ ًر -( لسُ اٌٍاخ اٌبيث١خ 

 



 خمريات أبي محجن الثقفي بين الشك واليقين                                            د. عبدهللا فتحي الظاهر

 931 

١ًٍبزٙب ر خي رد٠ٚٓ اٌزبا٠خ اٌبيثةٟ اسسةالِٟ إٌةٝ ،٠ةبَ ثٕةٟ ،١ِةخ  اٌةذٞ ،رةبػ 

اٌفي خ ٌٍاب ١ٕٓ  ٍٝ ٘ذا اٌد٠ٓ ٚ٘ةذٖ األِةخ ٚعبةً ثةبة اٌةدس ِٕفيعةب  وّةب 

ثبة  ِالِةؼ رٍةه ،ربػ ثبد اٌ ِٓ  ٓ األؽداس ؽة١ٓ اٌزةد٠ٚٓ اٌفي ةخ ٌزا١١ةي 

األؽداس ٚالخزالق ،ؽداس ،خيٜ ِّب ٠ٕسغُ ٚاغجةبد اٌشةبٛث١١ٓ ٚاٌصة١ٍج١١ٓ 

ٚ، داب األِةخ اٌبيث١ةخ ٚاسسةال١ِخ ٌٍابةٓ  ١ٍٙةب ألةٟ اٌصة١ُّ  ٚوبٔةذ  ١ٍّةبد 

بد عّب ةبد ِةٓ  وّةبب اٌيعةبي ١ةاٌزش٠ٛخ ٚاخزالق اٌّٛالل ٚاألؽداس ألةٟ ؽ

ِةةةٓ اٌصةةةؾبثخ اٌىةةةياَ إؽةةةدٜ لٕةةةٛاد اٌةةةدس ٚاٌابةةةٓ  ألٍمةةةد ًةةةبي نٌةةةه ، ةةةداد 

ٚاٌزبثب١ٓ ٚاٌمبدح ٚاٌّفىي٠ٓ ٚوض١ي٠ٓ ِةٓ نٚٞ اٌشة ْ ألةٟ ٘ةذٖ األِةخ ٚألةٟ وةً 

١ِةةداْ  ثةةً ٌمةةد ًبٌةةذ ،ٌسةةٕزُٙ ٚ،لالِٙةةُ اٌؾ١ةةبح إٌج٠ٛةةخ اٌشةةي٠فخ ٚوض١ةةياا ِةةٓ 

 األٔج١بب  ١ٍُٙ اٌسالَر

ٌمةةد ،ألةةبد ٘ةةؤالب اٌاةةب ْٕٛ ِةةٓ ،ِةةٛا  د٠ةةدح وبٔةةذ صاةةياد اخزيلٛ٘ةةب 

،ّ٘ٙةةب خٍةةٛ ِي٠ٚبرٕةةب ِةةٓ سالسةةً اسسةةٕبد ألةةٟ ،ٚي ،ِي٘ةةب ٌزؾم١ةةك ِةةماثُٙ ٌبةةً 

 ٌزٕدس ِٛضةٛ برٙب ألةٟ ؽٍمةبد ربا٠طٕةب ثٛ ةفٙب ؽمةبئك  ِّةب ؽةدا ثةبٌا١ٛا٠ٓ 

ِٓ اٌبٍّبب ٌٍّسبا خ إٌٝ ٚضة  لةبْٔٛ ، ةٛي اٌؾةد٠ش ،ٚ اسسةٕبد ٌٍزضج ةذ ِةٓ 

ْ  غ١ةةي ،ْ ثبةة  اٌّفزةةي٠ٓ اسةةزاٍٛا سالسةةً اسسةةٕبد   ٚ  ةةؾخ وةةً اٚا٠ةةخ رةةد

٠صةةبي ثبةة  اٌمصةةض اٌّٛضةةٛ خ ٚاألوبن٠ةةت ٚألةةٟ االألزةةياب اٌصةةؾ١ؾخ ألةةٟ إ

  ٍٝ اٌزبا٠خر

ٚأل١ّب ٠ة رٟ نوةي ٌيعةبي ِّةٓ ًةبٌزُٙ ٠ةد االألزةياب ألةذويرُٙ ثبة  وزةت 

اٌجاةً ،ثةٛ ِؾغةٓ اٌضمفةٟ اٌزبا٠خ ٚربا٠خ األدة ثزُٙ ُ٘ ِٕٙب ثياب  ِٓ ٘ؤالب 

ةته  ٍة١ُٙ عةبَ اٌؾمةد ٚاٌاضةت ألالو زةٗ اضٟ هللا  ٕٗ ألمةد وةبْ ٚاؽةداا ِّةٓ  ع
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األٌسٓ ثزّٙخ اسزّيااٖ  ٍٝ مية اٌطّةيح ثبةد إسةالِٗ ٚاٌّغةب٘يح ألةٟ مةبيٖ 

ثةةذوي٘ب ٚٚ ةةل ِغبٌسةةٙب ِةة  ا زياألةةٗ ثؾيِزٙةةب ٚاالسةةزٙبٔخ ثبةةذاة إٌةةبا ألةةٟ 

 سج١ٍٙب إ٠ابال ألٟ اٌّبص١خ ألغبؤٚا ثشٛا٘د ِٓ اٌشبي ِؤود٠ٓ ِب ن٘جٛا إ١ٌٗ ثٙبر

ِٓ  ّيٚ ثٓ  ١ّي ألّٓ ٘ٛ ،ثٛ ِؾغٓ ٘ذا؟ررر أٗ  جدهللا ثٓ ؽج١ت ثٓ  

ثٕٟ صم١ل ِٓ اٌابئل  وبْ ألباسبا ِبدٚداا ألٟ ،ٌٟٚ اٌج س ٚإٌغدح ألٟ اٌغب١ٍ٘خ 

ٚاسسالَ  ،سٍُ ؽ١ٓ ،سٍّذ صم١ةل سةٕخ رسة  ِةٓ اٌٙغةيح  ٚ،ثةٛ ِؾغةٓ مةب ي 

ِطضيَ ؽسٓ اٌشبي ٌٚٗ ألٟ اٌّدػ ٚاٌفطي لصبئد رسزغبد
ٚاغٍةت اٌوةٓ اْ  (1)

سةٕخ سةةزّبئخ   ِةب ثمةةٟ ِةٓ مةةبيٖ وض١ةيا ِةٓ مةةبيٖ ٌةُ ٠صةةً إ١ٌٕةب ٌةةذٌه ألمةد عّةة

ٚإؽدٜ ٚصّب١ٔٓ  ٌٚذٌه ،٠ضةب دخةً أل١ةٗ ِةب ٌةُ رزؾمةك ٔسةجزٗ إٌةٝ اٌشةب ي ٌجبةد 

اٌ ِٓ ث١ٓ اٌشب ي ٚث١ٓ عّ  اٌد٠ٛاْ سٜٛ ٔزل ِٚماٛ بد ٚادد ألٟ ثب  

 وزت اٌزياعُ ٚاٌزبا٠خ ٚألٟ ثبضٙب مٟب ِٓ االخزالفر

مةةد اصجةةذ اٜٚ ،ثةةٛ ِؾغةةٓ ؽةةد٠ضب  ةةٓ اٌيسةةٛي  ةةٍٝ هللا  ١ٍةةٗ ٚسةةٍُ أل

ْ  ٌٗ  ؾجٗ ٚ،ٔٗ اٜٚ ؽد٠ضب مةي٠فبا ٔمٍةٗ اٌسة١ًٟٛ ٚ،ٚادٖ اثةٓ األص١ةي  اٌؾبوُ ،

لبي: اٜٚ  ٓ إٌجٟ  ٍٝ هللا  ١ٍٗ ٚسٍُ أٗ لبي:)،خٛف ِب ،خبف  ٍةٝ ،ِزةٟ 

صالس  إ٠ّبْ ثبٌٕغَٛ ٚرىةذ٠ت ثبٌمةدا ٚعةٛا األئّةخ(
ٚألةٟ اٚا٠ةخ اٌبسةمالٟٔ  (2)

ٚاد ثٍفظرر ٚؽ١ل األئّخ
غٓ اٌضمفٟ ألٟ ِببان اٌغٙةبد ٚوةبْ ر مبان ،ثٛ ِؾ(3)

                                              
 ر9/294ٚربا٠خ األدة اٌبيثٟ ٌبّي أليٚ ألٟ  6/276( ٠ٕوي ،سد اٌابثخ  1)

 ر6/276ثخ  ( ٠ٕوي ،سد اٌاب2)

 ر971/ 7( اس بثخ  3)



 خمريات أبي محجن الثقفي بين الشك واليقين                                            د. عبدهللا فتحي الظاهر

 932 

ٌٗ ألٟ اٌمبدس١خ دٚا ألب ً ٚثالب  و١ُ ٌٚمد ،ٚاد اغٍت ،٘ةً اٌزةياعُ ٚاٌزةبا٠خ 

 لصخ ِشباوزٗ رٍه  ٚأل١ّب ٠ رٟ ثب  ِب ،ٚادرٗ رٍه اٌىزتر

اٜٚ اثةةٓ األص١ةةي أل١ّةةب اٚاٖ  ةةٓ ،ؽةةداس اٌمبدسةة١خ لةةبي )ٌّةةب امةةزد اٌمزةةبي 

لةبي ٌسةٍّٝ زٚط سةبد: ٘ةً ٌةه  ٚوبْ ،ثٛ ِؾغٓ لد ؽجس ٚل١د ألٟ لصي سبد 

اْ رطٍٝ  ٍٝ ٚرب١ي٠ٕٕٟ اٌجٍمبب  ألٍٍةٗ  ٍةٟ إْ سةٍّٕٟ هللا ،ْ ااعة  إ١ٌةه ؽزةٝ 

 ،ض  اعٍٟ ألٟ اٌم١د؟! أل ثذ! ألمبي:

ٟ  ٚصبل١ــــــــب ًع ثبٌمٕب       ٚارين ِشدٚدا  ٍ  وفٝ ؽ ٔبا اْ رابٓ اٌط١

ُُّ إٌّبد٠بإنا لّذع  ٕـ بٟٔ اٌؾد٠دع ٚاعغٍمــذ       ِصباعع ِٓ دٟٚٔ   رص

 ٚلد وٕذ نا ِبي وض١ي ٚاخــــــٍٛح       أل  جؾذع ُِٕٙ ٚاؽد إال ،خب١ٌـــب

أليلذ ٌٗ سٍّٝ ٚ،ًٍمزٗ ٚ، ازٗ اٌجٍمبب أليس سبد أليوجٙب ؽزةٝ إنا وةبْ 

ثؾ١بي ا١ٌّّٕخ وجي صُ ؽًّ  ٍٝ ا١ٌّسيحرررر ٚوبْ ٠مصل إٌبس لصةفب ِٕىةيا  

بضةُٙ ٘ةٛ اٌطضةي  ٚلةبي آخةيْٚ ٚربغت إٌبس ِٕٗ ُٚ٘ ال ٠بيألٛٔةٗ  ألمةبي ث

ٌٛال ،ْ اٌّالئىخ ال رجبمي اٌؾية ٌمٍٕب إٔٗ ٍِه  ٚوبْ سةبد ٠مةٛي: ٌةٛال ِؾةجس 

،ثةةٟ ِؾغةةٓ ٌمٍةةذ ٘ةةذا ،ثةةٛ ِؾغةةٓ ٚ٘ةةذٖ اٌجٍمةةبب  ألٍّةةب أزصةةل ا١ٌٍةةً ٚرياعةة  

ٗ  ااٌّسٍّْٛ ٚاٌفيس  ٓ اٌمزبي  الجً ،ثٛ ِؾغٓ ألدخً اٌمصةي ٚ، ةبد  ألةٟ  ع١ٍة

 اٌم١د ٚلبي:

ٓع اهعٛدع٘ب س١ٛألـــــــــــب ٌمد  ٍّذ صم١ل    غ١يه ألطـٍي       ث ٔب ٔؾ

٘ب داٚ با ضبأل١ــبٍد       ٚ، جي٘ب إنا وي٘ٛا اٌٛلٛألـــــب  ٚ،وضيع

ً  ٠ـــــــَٛ ًْ اعالا  ي٠فب ٚ،ٔب األدُ٘ ألٟ و جٛا ألـهسه  ٍٍ     ألئْ غـهض 

 ألس ٌزٗ سٍّٝ: ألٟ ،ٞ مٟب ؽجسه سبد؟ لبي: 
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يثزٗ  ٌٚىٕٕٟ وٕذ  بؽت مياة ألٟ ٚهللا ِب ؽجسٕٟ ثؾياَ ،وٍزٗ ٚال م

 اٌغب١ٍ٘خ  ٚ،ٔب اِيؤ مب ي ٠دة اٌشبي  ٍٝ ٌسبٟٔ  ألمٍذ:

ب ٞ  وبِٟ ثبد ِٛرٟ  يٚلـٙع  ٚ  إنا ِذُّ ألبدألٕٟ إٌٝ ا ً وـهيٍِخ       ري

ـــٙب ـــذُّ إال ،نٚلــه  ِ ـٟ ثبٌفـــالح ألئٕٔـــــــٟ      ،خــبفع إنا ِــب   ٚال ردألٕٕــ 

 

 

ّب ، جؾْذ ،رةذ سةبداا ألصةبٌؾزٗ ٚوبٔةذ ٌةٗ ِابضةجخ ألٍذٌه ؽجسٕٟ  ألٍ  

ٚ،خجيرةةٗ ثطجةةي ،ثةةٟ ِؾغةةٓ  أل ًٍمةةٗ ٚلةةبي ٌةةٗ: ان٘ةةت ألّةةب ،ٔةةب ثّؤاخةةذن ثشةةٟب 

رمٌٛٗ ؽزٝ رفبٍةٗ  لةبي: ال عةيَ ٚهللا ال ،عجةذ ٌسةبٟٔ إٌةٝ  ةٕبخ لجة١ؼ ،ثةدا(
(4) 

ٕٚ٘بن اٚا٠بد ،خيٜ رذوي خجي امزياوٗ ألٟ لزبي اٌفيس إال ،ٔٙةب رةدس ِسة ٌخ 

طّيح أل١ٙب ٚأٗ ؽجس ثسججٙب ألٟ اٌمبدس١خ  ِٕٚٙب ِب ٠يٜٚ اْ  ّةي ثةٓ ميثٗ اٌ

اٌطابة اضٟ هللا  ٕٗ ،ِي ثؾجسٗ ثبد ،ْ  ٍُ ثفيااٖ ِٓ اٌجؾةي٠ٓ ؽ١ةش وةبْ 

ِٕف١ب ٕ٘بن ٌشيثٗ اٌطّيح ٚاٚا٠خ ،خيٜ رمٛي: إٔٗ ٔفٟ ال زدائٗ  ٍةٝ ؽيِةبد 

  ،ِةب اٌيٚا٠ةبد اٌّس١ٍّٓ ٚرشج١جٗ ثٕسبئُٙ  ٚ٘ذا ِب سٕذويٖ ألٟ اٌسةاٛا ا٢ر١ةخ

األخيٜ اٌزٟ ٔمٍذ خجي امزياوٗ ألٟ اٌمبدس١خ ألبد٠دح ٔذوي ثبضٙب  رمٛي اٚا٠خ 

  ٘ةـ(: وةبْ ،ثةٛ ِؾغةٓ اعةال مةب يا مةي٠فب  ٚوةب231ْاثٓ سالَ اٌغّؾٟ )د 

لد غٍت  ١ٍٗ اٌشياة  ألضية أل١ٗ ِيااا صُ ؽجسةٗ سةبد ثبٌمبدسة١خ ألةٟ اٌمصةي 

ٛ ٠ٕوةةي ألمةةبي: وفةةٝ ؽ ٔةةبررر ِبةةٗ ٚإٌةةبس ٠مززٍةةْٛ  ألغةةبي اٌّسةةٍّْٛ عٌٛةةخ ٚ٘ةة

األث١بد  ٚوبْ ِف١دا ٠ِٛئذ  ٕد زثياب ،َ ٌٚةد ٌسةبد ثةٓ ،ثةٟ ٚلةبا  ألمةبي ٌٙةب: 

،ًٍم١ٕٟ  ألٍه هللا ٌئٓ ألزؼ هللا  ٍٝ اٌّس١ٍّٓ ٚسٍّذ ألاعبٓ ؽزٝ ،ض  اعٍٟ 

                                              
 ر2/4751ٚاٌىبًِ ألٟ اٌزبا٠خ  548/ 3(  ٠ٕوي اٌاجيٞ 4)
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ألٟ اٌم١د أل ًٍمزٗررر ألٍّب ألزؼ هللا  ٍٝ اٌّس١ٍّٓ اع  إٌةٝ ِؾجسةٗ ألمةبي ٌةٗ سةبد: 

ي ،ثدا  ألمبي ،ثٛ ِؾغٓ: ٚ،ٔةب ٚهللا ال امةيثٙب ،ثةداال ضيثزه ألٟ اٌطّ
ٚرمةٛي  (5)

٘ـ(: وبْ ،ثٛ ِؾغٓ ٌِٛبب ثبٌشياة ِشزٙيا ثٗ ٚوبْ 276اٚا٠خ اثٓ لز١جخ )د 

سبد ثٓ ،ثٟ ٚلبا ؽجسٗ أل١ٗ  ألٍّب وبْ ٠َٛ اٌمبدس١خ ٚثٍاخ ِب ٠فبً اٌّشيوْٛ 

ألمبٌةذ ٌةٗ ،َ ٌٚةد ثبٌّس١ٍّٓ ٚ٘ٛ  ٕد ،َ ٌٚد ٌسبد  لبي: وفٝ ؽ ٔبرررر األث١ةبد  

سبد: ،رغبً ٌةٟ إْ ،ٔةب ،ًٍمزةه ،ْ ريعة  ؽزةٝ ، ١ةدن ألةٟ اٌٛصةبق؟ لةبي: ٔبةُ  

أل ًٍمزٗ ٚاوةت أليسةب ٌسةبد ثٍمةبب ٚؽّةً  ٍةٝ اٌّشةيو١ٓررر صةُ رمةٛي اٌيٚا٠ةخ: 

أل اسً سبد إٌٝ ،ثٟ ِؾغٓ أل ًٍمٗ ٚلبي: ال ؽجسزه أل١ٙب ،ثدا  لبي ،ثةٛ ِؾغةٓ: 

ٚ،ٔةةب ٚهللا ال امةةيثٙب ثبةةد ا١ٌةةَٛ ،ثةةدا
ٚرمةةٛي اٚا٠ةةخ ،ثةةٟ اٌفةةيط األ ةةفٙبٟٔ  (6)

٘ـ(ر ٟٚ٘ اٚا٠خ ِسٕدح اٚا٘ب  ٓ اثةٓ األ ياثةٟ  ةٓ اٌّفضةً رمةٛي: 356)د

ٌّب وضي مية ،ثٟ ِؾغٓ ٌٍطّي ٚ،لبَ  ّي ثةٓ اٌطاةبة اضةٟ هللا  ٕةٗ  ١ٍةٗ 

اٌؾةد ِةةيااا ٚ٘ةةٛ ال ٠ٕزٙةةٟ  ٔفةةبٖ إٌةةٝ ع ٠ةةيح ألةةٟ اٌجؾةةي ٠مةةبي ٌٙةةب ؽضٛضةةٝ  

عٙياب  ألٙية ِٕٗ ،ثٛ ِؾغٓ إٌٝ سبؽً اٌجؾةي  ٚثبش ِبٗ ؽيس١با ٠مبي ٌٗ اثٓ

ٌٚؾك ثسبد ثٓ ،ثٟ ٚلبا
ٌٚأل فٙبٟٔ اٚا٠خ ،خةيٜ ألةٟ سةجت ٔف١ةٗ ٠زفةيد  (7)

ِةٓ األٔصةبا ٠مةبي  ثئ٠ياد٘ب ٟٚ٘ ِسٕدح وذٌه رمٛي: إْ ،ثب ِؾغٓ ٜ٘ٛ اِي،ح 

ٌٙةب اٌشةّٛس  ألؾةبٚي إٌوةي إ١ٌٙةةب ثىةً ؽ١ٍةخ ألٍةُ ٠مةةدا  ١ٍٙةب  ألة عي ٔفسةٗ ِةةٓ 

                                              
 ر9/268( ًجمبد ألؾٛي اٌشبياب 5)

 ر423/ 9( اٌشبي ٚاٌشبياب 6)

 ر29/937  ًٚ سبسٟ 94/289( األغبٟٔ 7)
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بئط إٌةٝ عبٔةت ِٕ ٌٙةب  ألبمةيف ِةٓ وةٛح ألةٟ اٌجسةزبْ أليآ٘ةب  بًِ ٠بًّ ألٟ ؽ

 أل ٔش  ٠مٛي:

ررر ٌٚمد ٔويدع إٌٝ اٌشّٛس  ً ط ِٓ اٌيؽّٓ غ١يع ل١ٍ ب      ؽيه  ٍ  ٚدٚٔـٙه

ده اٌّد٠ٕخه  ٓ زاا خ  ألٛي اه ٚه ٟ و غٕٝ ٚاؽــــــــٍد         ٍ   لد وٕذع ،ؽسجٕع

ٕةةٗ ألبسةةزبدٜ زٚعٙةةب  ّةةي ثةةٓ اٌطاةةبة ألٕفةةبٖ إٌةةٝ ؽضٛضةةٝررر ألفةةي ِ

ٖ ألىزت إٌةٝ سةبد  ٚالجً إٌٝ سبد ٚ٘ٛ ٠مبرً اٌبغُ ٠َٛ اٌمبدس١خ  ٚثٍغ  ّي خجيع

ثؾجسةةةٗ ألؾجسةةةٗررر ٠ٚىّةةةً اٌمصةةةخ وّةةةب ِةةةي
٠ٚبزّةةةد اثةةةٓ ؽغةةةي اٌبسةةةمالٟٔ  (8)

٘ـ( اٚا٠خ األ فٙبٟٔ ٘ذٖ ٠ٕٚمً  ٕةٗ اٌج١ةذ األٚي852)د
،ِةب اثةٓ  جةداٌجي  (9)

سةبد وةب٢رٟ: لةبي: ٘ـ( أل١ٕمً خجي اٌؾٛاا اٌةذٞ داا ثة١ٓ ،ثةٟ ِؾغةٓ 463ٚ)د

ألد بٖ سبد ٚؽً ل١ٛدٖ لبي: ال ٔغٍدن  ٍٝ اٌطّةي ،ثةدا!! لةبي ،ثةٛ ِؾغةٓ: ٚ،ٔةب 

ٚهللا ال اميثٙب ،ثدا  وٕذ آٔل ،ْ ،د ٙب ِةٓ اعةً عٍةدوُ! لةبي ألٍةُ ٠شةيثٙب ثبةد 

نٌه
(10)

ٚرزٛاٌٝ اٌيٚا٠بد ثبد ،ثٟ اٌفيط ٠ٚ خذ اٌالؽك  ٓ سبثمٗ ،ٚ ٠بزّدٚٔةٗ  

  شةةّٛس ِؤوةةد٠ٓ ِسةة ٌخ ربةةبًٟ ،ثةةٟ ِؾغةةٓٔةةبل١ٍٓ لصةةخ ،ثةةٟ ِؾغةةٓ ِةة  اٌ

اٌطّيح ٚثطب خ ألٟ سبؽخ اٌّبيوخ ألٟ اٌمبدس١خ ِطزٍفة١ٓ ألةٟ ٔمةً اٌؾةٛاا ثة١ٓ 

،ثةةٟ ِؾغةةٓ ٚسةةبد ثّةةب ٠باةةٟ إمةةباح ٚاضةةؾخ رؤوةةد اٌصةةٕبخ اٌّمصةةٛدح أل١ٙةةب  

   ٌٕٕٚوـعْي ألٟ وزةت اٌزةياعُ ٚاٌزةبا٠خ ٚٔؾمةك ألةٟ ِسة ٌخ خّي٠برةٗ ِٚةدٜ  ةدق

اٌطّةةيح ألةة ِي  ِماةةٛع أل١ةةٗ ٌٚىةةٓ لجةةً إسةةالِٗ  ِةةب ٔسةةت إ١ٌةةٗ  ،ِةةب ِسةة ٌخ مةةيثٗ

                                              
 ( َر ْر8)

 ر974/ 4( اس بثخ 9)

 ر683/ 4( االسز١ببة 10)
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ثؾست ا زياألٗ ٘ٛ ٌة ٚط سةبد صةُ إْ  مٛثةخ مةباة اٌطّةيح ١ٌسةذ وّةب رةٛاد 

ثبةة  اٌّصةةبدا اٌزةةٟ ريعّةةذ ٌةةٗ اٌؾةةجس ،ٚ إٌفةةٟ ،ٚ سةةٜٛ نٌةةهر إٔةةٗ ؽةةد 

ِبةةيٚف  ٌٚبٍٕةةب أزجٕٙةةب إٌةةٝ ًي٠مةةخ  ةةي  ،ثةةٟ اٌفةةيط األ ةةفٙبٟٔ ٌٍؾةةٛاا 

ٙةٟ  ةٓ مةيثٗ اٌطّةيح ٚ٘ةٛ اٌّزفةيد ثٙةذا ٚٚ ل ،ثٟ ِؾغٓ ث ٔٗ ٌُ ٠ىةٓ ١ٌٕز

اٌٛ ل  ألٙٛ ٠ٛاد لصبئد ِٚماٛ بد ٠زفيد ثٕمٍٙب رغبٍٗ غبالبا أل١ٙةب ِغةب٘ياا 

 ثٙةةب ،ِةةبَ اٌّةةأل ِٚزؾةةد٠ب لبئةةدٖ سةةبدا ث ٔةةٗ ال ٠زيوٙةةب ِةةب ،ِةةيٖٚ ،ٚ ؽةةد ٖٚ أل١ٙةةب!! 

ؽزةةٝ ٌمةةد  ةةدٖ ثبةة  اٌجةةبؽض١ٓ اٌّؾةةدص١ٓ ،ٚي اائةةد ألةةٟ اٌشةةبي اسسةةالِٟ ألةةٟ 

ٚ ةةل اٌطّةةيح
(11)

ِبزّةةد٠ٓ ،خجةةبا خّي٠برةةٗ ِٚجبنٌةةخ ِةةٓ األغةةبٟٔ اٌزةةٟ رفةةيد  

ْْ ٠زبث  ثب ع اٌجبؽض١ٓ اٌّؾةدص١ٓ ِةب عةبب ثةٗ  األ فٙبٟٔ ثذوي٘ب ِٚٓ اٌاي٠ت ،

ثب ع اٌمدِبب ألٟ م ْ اٌطّيح ٚاٌّجبنير ٚ،ِب ِب ٚاد ألٟ ثب  ِصةبدا مةبيٖ 

 ةالػ ٚد٠ٛأٗ ِٓ إمببي خّي٠خ ألمد ٔوئب أل١ٗ ِجزدئ١ٓ ثد٠ٛأٗ اٌذٞ ٔشةيٖ در 

َ ِبزّداا ٔسةطخ خا١ةخ عّة  ،مةببا٘ب ،ثةٛ ٘ةالي اٌبسةىيٞ 9971اٌد٠ٓ إٌّغد 

  ٘ةةـ( ،ٞ أٙةةب وزجةةذ689٘ةةـ( ِىزٛثةةخ ثطةةط ٠ةةبلٛد اٌّسزبصةةّٟ سةةٕخ )395)د

سٕخ  ٚ،ِب ِب عةبب ألةٟ د٠ٛأةٗ ِةٓ نوةي ٌٍطّةيح  651ثبد ،ثٟ ِؾغٓ ث وضي ِٓ 

 مباثبا ،ٚ ِبدؽبا ،ٚ ناِبا ألىب٢رٟ:

ٚادد ألةٟ اٌشةبي ٚاٌشةبياب ٚرةبا٠خ اٌاجةيٞ ٚاألغةبٟٔ ٚ  (2إٌزفخ ناد اٌزسٍسً ) ر9

اٌفبئك ٌٍ ِطشيٞ ٚاالسز١ببة ٚخ أخ اٌجادادٞ ٌُٚ ٠عشي ،ٞ ُِٕٙ إٌٝ زِٕٙب ثً ٌةُ 

٠دَّع اؽد  ،ٔٗ لبٌٙب ٚ٘ٛ ِسٍُ ثٛ فٗ ِببلياا ٌٙب ٚلد ،ٚادٚ٘ب  ٍةٝ ،ْ  جةداٌٍّه ثةٓ 

                                              
 ر6ر  الػ اٌد٠ٓ إٌّغد ا( ٠ٕوي ِمدِخ د٠ٛأٗ ٠ٕشي د11)
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ا ِذ ألبدألٕٟ إٌةٝ عٕةت ِيٚاْ خبًت  ج١د ثٓ ،ثٟ ِؾغٓ لبئال ،ثٛن اٌذٞ ٠مٛي: إن

 ويِخررر اٌج١زبْ لبي: ٠ب ،١ِي اٌّؤ١ِٕٓ ،ثٟ اٌذٞ ٠مٛي:

 ال رس ٌٟ إٌبس  ٓ ِبٌٟ ٚوضيرٗررر ٚ،ٔشد الث١بد أل ِي ٌٗ ثبشيح آالف داُ٘ر

إْ ٘ذ٠ٓ اٌج١ز١ٓ ٌُ ٠ٕىي ٔسجزّٙب إ١ٌٗ ،ؽد ٌٚةُ ٠سةزا  إصجةبد إسةال١ِزّٙب ،ؽةد 

 ٍةٝ مةيثٗ اٌطّةيح ثةً وبٔةب ِةٓ ،ِب١ٔةٗ  ٚٔؾٓ ال ٕٔىي لٌٛٗ إ٠بّ٘ب ِبداِةب ال ٠ٕصةبْ

 ٚٔفضبد مب ي٠زٗ ٚؽستر

َ ٌٙةةب عةةبِ  ،مةةبباٖ ثمٌٛةةٗ: ٚوةةبْ ،ثةةٛ 8) اٌّماٛ ةةخ ر2 د اٌةةد٠ٛاْ ثئ٠ياد٘ةةب ٚلةةد  (  رفةةي 

ِؾغةةٓ ِةة  سةةبد ثبٌمبدسةة١خ ٚوةةبْ سةةبد ال ٠ةة اي ٠ةةياٖ مةةباثبا!! ألمةةبي ٌةةٗ: ٌزٕزٙةة١ٓ  ،ٚ  

 ٗ ،ٔٗ لبي:ألٚعبٕـهه ضيثبا؟ ألمبي: ٌسذ رباوٙب ٌمٌٛه ،ثدا  ٚثٍا

ُع  ّٓ ألٟ اٌطّي  بٌـ ٟ ٠ب  بػ خّيا أل ٕٔــٟ        ثّب ،ٔ ي اٌؾ   االسمـٕ 

ُع   ٚعد ٌٟ ثٙب  يألبا الزداد ِ صّبا        ألفٟ ميثٙب  يألبا رزُ اٌّمصـــــــ

ُع   ٟ٘ إٌبا إال إٕٟٔ ٍٔذع ٌـــــــذحا        ٚلضـ ١ذع ،ٚ ًباٞ ٚإْ الَ الئ

 أل ِي سبد ألؾجسر

ي ألةةٟ ٘ةةذٖ اٌّماٛ ةةخ  ٍّٕةةب ،ٔٙةةب ِصةةٕٛ خ ٌيوةةخ ،سةةٍٛثٙب ألةةئنا ،ِبٕةةب إٌوةة

ٚر خيٖ  ٓ زِٓ ،ثٟ ِؾغٓ ٌٚطيٚعٙب  ّب  يف ثٗ ،ثٛ ِؾغٓ ِٓ مٙبِخ ٚٔغةدح 

ٚاؽزياَ  ألى١ل ٠غب٘ي ثبٌطّيح ٠ٚزؾدٜ لبئدٖ ألٟ اسزٙزباٖ ثٙةب ٠ٚزإةٝ ثزّةبَ ا٢صةبَ 

ا٘ب؟ ،ٌُ ٔمي، ،ٔٗ ؽجس ألِي اٌط١ٍفخ ثذٌه ؽ١ٓ  ٍُ ثفيااٖ؟ أل ٔو  ي!عي 

( رفةةيد اٌةةد٠ٛاْ ثئ٠ياد٘ةةب ٚ٘ةةٟ  ةةٕٛ سةةبثمزٙب ألةةٟ االسةةزٙزبا ثةةذوي 92اٌّماٛ ةةخ ) ر3

 اٌطّيح ٚثزؾدٞ اٌؾدٚدرررر رمٛي األث١بد:

 إنا وبٔذ اٌطّي لد   د ٚلد ِٕبذ       ٚؽبي ِٓ دٚٔٙب االسالَ ٚاٌؾيط

ـــب ٚ،ميثٙـــــب        يألبا ٚاًية ،ؽ١بٔب ٚاِزــــ ط  ألمـــد اثبوي٘ـــــب ا٠ـ 

 ٚلد رمــــَٛ  ٍـٝ ا،ســــٟ ِا١ٕـــــخ       أل١ٙب إنا األبذ ِٓ  ٛرٙب غٕــظ



 خمريات أبي محجن الثقفي بين الشك واليقين                                            د. عبدهللا فتحي الظاهر

 938 

ٓ  نثبة اٌيٚضخ اٌٙــيط ـ  اٌصــٛد ،ؽ١بٔب ٚرطفضــــٗ        وّب ٠ا  ريألــ 

٘ذٖ وزٍه ١ٌسذ ألٟ ،سب١ٌت  صي  دا اسسالَ ٚ ٍٝ اٌيغُ ِٓ نٌه ألٙٛ أل١ٙةب 

سةذ دٌة١الا  ٍةٝ مةيثٙب ثةً د١ٌةً  ٍةٝ أل١ٙةب ثةـ)لد( ٚ٘ةٟ ١ٌ ،ألببٌٗ،ٚ اٌشب ي أل١ٙب ٠جد، 

 االسزٙزبا ثٙبر

ٚ٘ةةٟ ألةةٟ نَ اٌطّةةيح ٠ٚؤوةةد اٌشةةب ي أل١ٙةةب  ثئ٠ياد٘ةةب( رفةةيد اٌةةد٠ٛاْ 99اٌّماٛ ةةخ )  ر4

 صةي اٌشةب ي  إٌةٝ ث سةٍٛثٙبالْ اٌط١ٍفخ دا،  ٕٗ ؽدَّ٘ب!! إٔٙةب ال ريلةٝ  إ٠ب٘بريوخ 

د ال ِجةيا ٌةٗ ِٓ مبيٖ وّب ،ْ ربا١ً اٌؾةدٚ إ١ٌٗأل١ّب  ؾذ ٔسجزٗ  ،سٍٛثٗ إٌٝٚال 

 ثبًٍخر إ١ٌٗزٙب جٔس ،اِٜيدٚد ٌٚذٌه أل ٟٔ  ،ِيٌٍط١ٍفخ ٚ٘ٛ 

 إ١ٌةٗ( ٚ ةؾذ ٔسةجزّٙب 2( رجد، ثبٌج١ز١ٓ اٌٍذ٠ٓ عةببٚا ألةٟ اٌزسٍسةً )97اٌّماٛ خ ) ر5

رصةل ِبةبليح  ،ث١ةبدسزخ  األ فٙبٟٔ  ٠ٚض١ل األٚيِٓ غ١ي رؾد٠د ٌ ِٓ لٌّٛٙب 

اٌج١زة١ٓ  إٌةٝاٌّ  ِٛةخ ٘ةذٖ  األث١ةبدثئٌؾةبق  ٚاأل ةفٙبٟٔاٌشب ي ٌٍطّةيح ِٚجبنٌةٗ  

ثبٌّزبثبخرررر  إ١ٌٗاٌش١ٙي٠ٓ اوسجّٙب ٌدٜ ثب  اٌمياب ٚاٌجبؽض١ٓ ثب   دق إٌسجخ 

ألِةةي ألةةٟ ٔفسةةٗ  ٌٚةة١س ٘ةةذا ٚؽسةةت ألمةةد  ةةٕ  اٌصةة١ٕ  ٔفسةةٗ ؽةة١ٓ  إالٌٚةة١س نٌةةه 

ألغبٍةٗ ضةّٓ ِماٛ ةخ  ةبدلخ إٌسةجخ  إسالِٗث١زبا ال ١ٍ٠ك ثبٌشب ي ألٟ ألزيح  بفه ض،

  األث١ةبدألٟ وزت اٌّابزٞ ٚاٌس١ي ٟ٘ اٌّجةدٚبح ثمٌٛةٗ: وفةٝ ؽ ٔةباررر ِشٙٛاح  إ١ٌٗ

 ،ِب اٌج١ذ اٌزبس  اٌٍص١ك ألٙٛ:

 ١ٌيٜٚ ثطّي اٌؾض  ٌؾّٟ ألئٕٟٔ          ،س١يع ٌٙب ِٓ ثبد ِب لد ،سٛلٙب 

 

 

ٗ  إصجبدع رببًٟ اٌشب ي اٌطّيح  ؽة١ٓ  اسلؾبَألبٌج١ذ ٚاضؼع  ٗع ٚغب٠خع ٚاضب ث١ٕ 

  ٕٙبررر ٠صفٗ ِؾبٚالا اسلالع

 ثمٌٛٗ: األٌٚٝ( ٠ذَ ثّٙب اٌطّيح رجد، 7 6ثبٌيل١ّٓ ) ِماٛ زبْ ٕ٘بن ر6

 اٌمَٛ ٔبٌٛ٘ب ، بثٛا اٌإبئّب إنا٠مٛي ،ٔبس  امية  اٌطّيه إٔٙب        
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 ألمٍذ ٌُٙ عٙالا وذثزُ ،ٌُ رـيٚا        ،خب٘ب سف١ٙب ثبدِب وبْ ؽبٌّـــب

 ٚرجد، اٌضب١ٔخ ثمٌٛٗ:

ـــــــٗ    غفٛا  ٌذٔت  اٌّيب ِب ٌُ ٠ببٚد  ،رٛة إٌٝ هللا اٌيؽ١ـــــ  ُ ألئٔــ 

ٗ  اٌّببٔــد    ٌٚسذع إٌٝ اٌصٙجبب  ِب  شذع  بئداا     ٚال ربثببا لٛيه اٌسف١

 ٠ٕفةةٟ ،سةةٍٛثٙب٘برةةبْ اٌّماٛ زةةبْ ألةةٟ نَ اٌطّةةي وّةةب رةةيٜ ٌٚىةةٓ ٌسةةبْ ؽةةبي 

١ٌم  ضبل ٚاوخ ٚألٟ اٌضبٟٔ ِببضٍخ ٌُ ٠ىٓ  األٚياٌشب ي ألفٟ إٌض  إٌٝٔسجزّٙب 

 هللاررر ِةب ٌةُ ٠بةبٚد   ٌة١س ٌىٍّةخ   إٌةٝأل١ٙب مب ي و ثٟ ِؾغٓ ألفٟ لٌٛةٗ اٌج١ةذ: ،رةٛة 

ٚرةةبةه غفةةي هللا ٌةةٗ  ٚاٌّبةةبٚدح ألةةٟ نٌةةه   ةةبدٚا)ِةةب ٌةةُ ٠بةةبٚد( ِبٕةةٝ ٠صةةؼ ألٔةةٗ إْ 

وبالثزداب
(12)

 ر

ٚ،ؽست ،ْ ِٕصفبا ،ااد ،ْ ٠ّؾٛ  ٓ اٌشةب ي ثبة  ِةب ٌؾةك ثةٗ ِةٓ رشة٠ٛٗ 

ا ، ةداب  اس٠مةبع٠يِٚةْٛ ٚسطبئُ ثطب خ ِٓ ٌدْ ،ٔةبس  ثةجب  اِٛزٔةب اٌةذ٠ٓ ،نٌةـٛ 

ِٓ ِشيو١ٓ ِٚغٛس ٚوبٔٛا لد لبدٚا ٌىض١ي ِٓ ٘ؤالب ثبٌّي ةبد ٌٚبةً ،ثةب  اسسالَ

  ٚاؽةةد ِةةٓ ٘ةةؤالب اٌّزيثصةة١ٓ ألٛضةة  ٘ةةذا إٌّصةةل نٌةةه اٌشةةبي األ ةةفٙبٟٔاٌفةةيط 

  ٍٝ ٌسبٔٗ!

ؾسةت ٚاٚد إٌبمي ز٠بداد ألٟ اٌفطي ٚاٌّد٠ؼ  ٓ  دد ِٓ اٌىزةت ٚ٘ةٟ ث ٠ض١ل   ر7

األمببا أل١ٙب خ أخ األدٞ ٚاٌّؤرٍل ٚاٌّطزٍل ٚاٌج١بْ ٚاٌزج١ة١ٓ ٚاٌشةبي ٚاٌشةبياب 

ألٕصةٛا رمزصةي  ٍةٝ ِٛضةٛع اٌطّةيح ٚؽسةت ٚ٘ةٟ  األغبٟٔ،ِب ِب ،ضبألٗ  ٓ 

 ( ٠جدؤٖ ثمٌٛٗ: عٍدٖ  ّي ثٓ اٌطابة ألمبي4ألبٌٕض ) (7 6 5 4نٚاد اٌزسٍسً )

 ٌصٙجبب ٠ِٛبا ثصبثيٚإٟٔ ٌذٚ  جي ٚلد ِبد اخٛرٟ     ٌٚسذ  ٓ ا

ب ٠جىْٛ ؽٛي اٌّبب ـي ـٙع  اِب٘ب ،١ِي اٌّؤ١ِٕٓ ثؾزفٙــــــب      ألطـعالٔ 

                                              
 ر35( ٠ٕوي اٌد٠ٛاْ  12)
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 ( صالصخ ،ث١بد ،ؽد٘ب:5ٚإٌض )

 إٟٔ ثبويد ِزي خ                ِ ح ااٚٚلٙب خضً   

ٚإٔٙةب سةجت  األٔصةبا( ٔزفخ رؤوةدا اسةزٙزبا اٌشةب ي ثئؽةدٜ ٔسةبب 6ٚإٌض )

 اٌجؾي٠ٓ ٟٚ٘: إٌٝٔف١ٗ 

ّٓ غ١ي ل١ٍــــً   ٌٚمد ٔويد إٌٝ اٌشّٛس ٚدٚٔٙب          ؽيط ِٓ اٌؾ 

ده اٌّد٠ٕخ  ٓ زاا خ  ألٛي؟!!  لد وٕذ اؽسجٕٟ و غٕٝ ٚاؽــــــٍد          ٚاه

٠ٚ خذ٘ب  ٕٗ االسز١ببة ٚ٘ةٟ ألةٟ نَ  األغبٟٔ( ٔزفخ وذٌه ٠ي٠ٚٙب 7ٚإٌض )

ألةٟ اٌ ٠ةبداد  ٚثبةد اْ   ٚ٘ةٟ ثئ٠ياد٘ةب األغبٟٔاٌطّيحر ٚ٘ذٖ إٌصٛا اٌزٟ رفيد 

اٌشةب ي ألٕمٍةذ  ةٓ اٌةد٠ٛاْ  لبٌٙةب اٌيعةًوؾم١مٍخ  ٚ، جؾذ باد ألٟ ِزٓ اٌد٠ٛاْ 

سةٛا٘ب  ّةال ِشة١ٕب ٚال مةه ،ْ  ٚاألخجةبا األمةبباِةٓ  ١ٌةٗإٚ ٍّذ ٘ةٟ ِٚةب ٔسةت 

اعً  يف ثبٌابٓ  ٍٝ اٌبية اٌّس١ٍّٓ  ٍٝ اٌيغُ ِٓ ٔسةجخ اٌبيثةٟ  األ فٙبٟٔ

ألةٟ  ٙةدٖ اصةي ٚاضةؼ ألةٟ ألىةيح  ،ِي٘ةببْ لةد اسةزفؾً   وبْ ٌٍشبٛث١خ اٌزٟ واألِٛٞ

ألةٟ  األ ةياقرٍه  إٌٝ ثبٔزّببارُٙألد برٙب وبٔٛا ٠زإْٛ ث ِغبد آي سبسبْ ٠ٚفبخيْٚ 

ؽضةةياد ،ٔةةبس  ةةية ،لؾةةبػ وبٌةةذٞ وةةبْ زِةةٓ ٘شةةبَ ثةةٓ  جةةداٌٍّه اٌةةذٞ  بلةةت 

ثٓ ٠سبا اٌذٞ وبْ ٠فةبخي ثةجب  ٍِةٛن اٌفةيس ألةٟ ؽضةيرٗ  ٌمةد  إسّب ١ًاٌشب ي 

نا رصةةب١ٔل وض١ةةيح ِٕٙةةب وزبثةةٗ نائةة   األ ةةفٙبٟٔثةةٛ اٌفةةيط  ٍةةٟ ثةةٓ اٌؾسةة١ٓ وةةبْ ،

  ِٚؤاخةْٛ لةدِبب ِٚؾةدصْٛ ٚ،دثةبب  اٌىزةبة اٌةذٞ ا زّةدٖ ثةبؽضْٛ األغبٟٔاٌص١ذ 

ٚربا٠طةةٗ ٚثبةة  اٌزةةياعُررر ٌٚىٕٕةةب  ٕةةد اٌزضجةةذ ِةةٓ  األدةألةةٟ ١ِةةبد٠ٓ وض١ةةيح ِٕٙةةب 

١٘با ٌّب أل١ٗ ِةٓ غياثةخ ٚاألزةياب ٚعدٔب اغٍجٙب ٚا األغبِٟٔي٠ٚبرُٙ اٌزٟ ا زّدٚ٘ب ِٓ 

 ٚاضؼ ٠طبٌل ِبا١بد اٌؾم١مخر

إر١بٔةةٗ ثبٌاةةش  ٍةةٝ اٌةةيغُ ِةةٓ ا زّةةبدٖ سالسةةً  األ ةةفٙبٟٔٚلةةد  ةةيف  ةةٓ 

ِي٠ٚبرةٗ  س٠صةبيألٟ وض١ي ِٓ ِي٠ٚبرٗ ثً اْ سالسٍٗ رٍه وبٔذ خ١ي ٚس١ٍخ  اسسٕبد
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  ٠مةٛي در ِؾّةد إ١ٌةٗنٌه  دد غ١ي ل١ًٍ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ألٕجٙٛا  إٌٝاٌّزٍمٝ ٚلد رٕجٗ  إٌٝ

  ٚأّةب األغةبِٟٔسةٕدح ألةٟ وزةبة  األخجةبا إ٠ةياداؽّد خٍل هللا )٠غت اْ ال ٠طةد ٕب 

٠غت  ١ٍٕب ،ْ ٔمل  ٕد وً خجي ٌٕسجي غٛاٖ ٚٔم١سٗ ثّم١بس اٌؾمبئك اٌزبا٠ط١خ(
(13)

  

 ٠ٚمٛي:

  ٚاضةؼررر ٚ٘ةٛ ؽةيا ال ٠ةزالبَ ٚرسةبٍ٘ٗ اسسةٕبد)ؽياع ،ثٟ اٌفةيط  ٍةٝ 

  ِةةب ٚعةةد إال اسسةةٕبداٌىذثةةخ ٚرد٠ٕٚةةٗ ٌٍّصةةٕٛ بدر ألْ  ألةةٟ اٌّي٠ٚةةبد ٚ،خةةذٖ  ةةٓ

 األخجةةبا،ٚ اٌّٛضةةٛع ِةةٓ  األوبن٠ةةت١ٌؾةةٛي ثةة١ٓ اٌةةيٚاح ٚثةة١ٓ ،ْ ٠طةةد ٛا أل١ةةيٚٚا 

ٚاأللب ١ض(
(14)

 ر 

ِٛصمةخ  ،خجباٌُ٘ٚمد ا زّد اٌيعً  دداا ِٓ اٌيٚاح اٌىذاث١ٓ ٚاٌٛضب ١ٓ ٚ د  

ً  ربا٠طٕب اٌبو١ُ ثبٌسط س  فؾبد ث١ضبا ألٟ سغ  ٛ  بئُ ٚاٌزي٘بدرِّب ٌ

ؽةة١ٓ ٠بةةي  ٌٍىزةةبة ٚاٌشةةبياب ٠ٙةةزُ ثسةةيد اٌغٛأةةت  األ ةةفٙبٌٟٔمةةد وةةبْ 

ِب  يف  ُٕٙ ِٓ لجً ٌُٚ ربد ٌُٙ ثٙب  اللخ و ْ ٠ىْٛ ألٟ  ،ٚ ،خاللُٙاٌضب١فخ ِٓ 

 إّ٘ةةبال  ضةةبالا ألب٘زةةدٜر ٠ّٚٙةةً اٌغٛأةةت اٌغةةبدح اسسةةالَ إٌةةٝؽ١ةةبح عب١ٍ٘ةةخ ٚأزمةةً 

،خجةبا اٌغةد ٚاٌيزأةخ ٚاٌزغّةً ٚاال زةداي  ٚلةد  ظب٘ياا ٠دي  ٍٝ لٍخ  ٕب٠زةٗ ثزةد٠ٚٓ

داأل  ثب  اٌجبؽض١ٓ إٌّصف١ٓ  ٓ ثب  ِٓ ٔبٌزٗ ،٠دٞ اٌدس ٚاٌابةٓر ٠مةٛي اٌسة١د 

: ٌٚمةد أصةفٕب اٌيعةً ؽة١ٓ أزشةٍٕبٖ األ ةفٙبٟٔؽبِد اٌب ٞ ِداألببا  ٓ ،ؽد ضةؾب٠ب 

،٘ةةً  ِةةٓ ثةةياصٓ اٌزجةةذيرررر ألةةئْ وةةبْ ،ثةةٛ اٌفةةيط ٠جاةةٟ ِةةٓ نٌةةه ؽىب٠ةةخ ِبعٕةةخ رةةيٚق

                                              
 ر9/ اٌيٚا٠خ ٔمالا  ٓ: اٌس١ل ا١ٌّبٟٔررر ١ٌٚد اال وّٟ/ األ فٙبٟٔاٌفيط  ،ثٛ( 13)

 ر212( َ ر ْر 14)
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اٌفةيط ثشة ْ اٌيعةً  ،ثةٛ ، ةدا٘باٌزةٟ  األؽىةبَ صيٖ ٚزِبٔٗ ألمد زٚا ٚ،صُررر ،ِب 

ألمد وبٔذ ِغب١ٔخ ا زجب١ًخ
(15)

 ر

ثب  إٌصٛا اٌزٟ عةببد ثٙةب وزةت اٌزةبا٠خ ٚاٌزةياعُ  إٌٝ دٔب  إناٌٚبٍٕب 

ِؾغٓ ألٟ اٌّبيوخ ٚ،ٔةٗ ثةذي  ثٟ،ٌٕمل  ٕد ٔصٛا ارفمذ وٍٙب ألٟ ِس ٌخ ِشباوخ 

سةجت  ،ٌّٚٙةبألةٟ عٙةبد اٌفةيس غ١ةي ،ٔٙةب رطزٍةل ألةٟ ِسة ٌز١ٓ ِّٙزة١ٓ عٙداا  و١ّةبا 

ؽجسةةٗ ٚاٌضب١ٔةةخ اٌؾةةٛاا اٌةةذٞ داا ث١ٕةةٗ ٚثةة١ٓ زٚط سةةبد ٚث١ٕةةٗ ٚثةة١ٓ سةةبد ٔفسةةٗر ،ِةةب 

ِس ٌخ ؽجسٗ ألٟ لصي سبد ألال مه ألٟ ،ٔٙب ؽم١مخ ٚ،ؽست اْ اٌسجت ٌُ ٠ىٓ اٌطّيح 

ٌمبئً ثشيثٗ اٌطّيح ٚ٘ذا ،ِي لبً  ألٕصٛا ارٙبِٗ ثشية اٌطّيح ِزضباثخ ِٕٙب ا

اٌزٟ  ٛلت  ١ٍٙب ٚٔفٟ ٚ٘ية ٚاٌزؾك ثسبد ألسغٕٗ سبد ثئ٠ببز ِٓ اٌط١ٍفخ  ّيرررر 

اضٟ هللا  ٕٗ ِٕٚٙب ٔصٛا رمٛي ميةه اٌطّيح ألٟ سةبؽخ اٌّبيوةخ ألمةبي ٌةٗ سةبد 

!! ،٠صؼ ،ْ ٠مل ِغب٘د ِٓ ،ثداٌزٕز١ٙٓ ،ٚ ألٚعبٕه ضيثبا ألمبي ٌسذ رباوٙب ٌمٌٛه 

 ( ثؾ١ش ٠طبًجٗ ثمٌٛٗ:36ٌّشبوس؟! )أوي ألث١بد د٠ٛأٗ لبئدٖ ٘ذا اٌّٛلل ا

ٟ ٠ب  بػ خّياا ألئٕٔــــٟ      ثّب أ ي اٌيؽّٓ ألٟ اٌطّي  بٌُرراألث١بد     إال سمـٕ 

 ،ثةةٟ ،سةةٍٛة إٌةةٝ٘ةةذا ألضةةالا  ةةٓ ،ْ  ةة١بغخ اٌمصةة١دح وّةةب نوئةةب ال ٠يلةةٝ 

ِٕٚٙب  إسالِٗجً ر ِٕٚٙب اٌمبئً ثشيثٗ اٌطّيح لثئ٠ياد٘برفيد  األ فٙبِٟٔؾغٓ ٚاْ 

ِؾغةٓ ٚثة١ٓ  ،ثةٟٚؽست ،ِةب اٌؾةٛاا اٌةذٞ داا ثة١ٓ  ،مبباااٌمبئً ثمٌٛٗ ألٟ اٌطّيح 

 سبد ألمد عبب ثصٛار١ٓ:

  ٟٚ٘ ثؾست ٚاٚد٘ب ألٟ ِصةبدا٘ب اسسالَاٌزٟ رصّٗ ثبٌطّيح ألٟ  األٌٚٝ

ْثزةـعهه ألةٟ اٌطّةي    ،ثةداوب٢رٟ: رمٛي اٚا٠خ ًجمبد ألؾٛي اٌشبياب: لبي سبد: ال ضـهيه

                                              
ؽبِةد اؽّةد اٌبة ٞ ٠ٕٚوةي إٌضةةي اٌفٕةٟ ألةٟ اٌمةيْ اٌياثة  اٌٙغةةيٞ          222/55اٌفةةيط  ،ثةٟ ،غةبٟٔ( لةيابح ألةٟ 15)

 در زوٟ ِجبانر
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،ثةداٚهللا ال امةيثٙب  ٚ،ٔةبِؾغةٓ:  ،ثةٛي ألمب
(16)

ٚرمةٛي اٚا٠ةخ اٌشةبي ٚاٌشةبياب: لةبي  

جسزـعه أل١ٙب    ٚوذٌه ،ثداٚهللا ال اميثٙب ثبد ا١ٌَٛ  ٚ،ٔبِؾغٓ:  ،ثٛ  لبي ،ثداسبد: ال ؽه

  ٚ،صيع ٔمً اٌالؽك  ٓ اٌسبثك ٚاضؼ  ٚلةد ٚاس بثخاٌابثخ  ٚ،سداالسز١ببة  ،ٚاد٘ب

 ر٠ىْٛ ِصدا٘ب ٚاؽدا ٚؽست

سةّذ ٌسةبد ثةٓ ،ثةٟ ٚلةبا ال رباةٟ  إْ ٘ذٖ اٌصٛاح ، ٕٝ اٌصٛاح اٌزةٟ اع

ٚألةٟ اٌؾ١ةبح إٌج٠ٛةخ   اسسةالَؽم١مخ اعً  ؾبثٟ ِغب٘د ٌٗ ِىبٔٗ اٌيأل١  ألٟ رةبا٠خ 

ةده مةباة اٌطّةيح ثبٌسةغٓ  ،ٔةٗ ٠بفةٛ  ةٓ مةباة  ،ٚنٌه ،ٔٗ ١ٌس ِةٓ اٌّبمةٛي ،ْ ٠هؾع

دا!! إال ٠هبةدَّ نٌةه رباة١الا خّيح ِغب٘ي ثٙب ِسزٙزي ثبٌؾيِبد ثؾست ثبة  اٌّصةب

اٌط١ٍفةةخ  ّةةي ثةةٓ اٌطاةةبة اضةةٟ هللا  ٕةةٗ ثؾجسةةٗ  ،ِةةيرال جةةبا ثٙةةب؟! ،ِةةب  ،ٌٍٚؾةةدٚد 

ال ألئْ وبْ ؽب ةالا  ،َلد ؽصً  األِيأل١ٍس ٌٗ ِوبْ رؤ٠دٖ ثً ال ٔبيف ،ْ وبْ ٘ذا 

ِؾغةٓ ألةٟ  ،ث١ًٍٛمبا ؽزٝ  ٍُ ثفيااٖ ِٓ اٌجؾي٠ٓ؛ ٚ،٠ٓ وبْ  ،ِضبٖألّب األِد اٌذٞ 

وةبْ  ،َثؾجسةٗ؟! ،وةبْ ٠مبرةً ألةٟ اٌمبدسة١خ؟  األِةييح ثة١ٓ ألةيااٖ ِةٓ ِٕفةبٖ ٚثة١ٓ اٌفز

 ٍّٕةب ،ْ اٚا٠ةخ إٌفةٟ وبٔةذ غ١ةي دل١مةخ  ألةئناو١ةل؟  ،َثؾجسٗ؟  األِي٠ٕزوي  دٚا 

ٚ٘ةٛ رشةج١جٗ ثةجب  ٔسةبب اٌصةؾبثخ ٚلٌٛةٗ  ا٢خيٚوبٔذ ِمزئخ ثسجت ِصٕٛع ٘ٛ 

 ٍّٕب نٌه سماذ اٌيٚا٠زةبْ  إنا –فيط وّب ٠د ٟ ،ثٛ اٌ –اٌشبي أل١ٙب ِٚالؽمزٗ إ٠ب٘ب 

 ر،ااٖثؾست ِب 

ا٘ةب  مٛثةخ إٌفةٟ   إٌةٝٚصجزذ اٚا٠خ ِغب٘يرٗ ثمٛي اٌشبي اٌطّيٞ ٌزصؼ عي 

  ُ ْه ٌٗ أل١ٙب م ْ  ،ِب ،ِي ؽجسةٗ ألألِةي  إٌٝاٌجؾي٠ٓ ١ٌفي ِٓ ص سبد لٟ اٌمبدس١خ ٠ٚىٛ

 ِب سٕبيألٗ إْ مبب هللا  ّب لي٠تر

                                              
 ر268/ 9( 16)
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ِؾغٓ ٚث١ٓ زٚط سةبد ٚث١ٕةٗ ٚثة١ٓ سةبد  ،ثٟ،ِب اٌصٛاح اٌضب١ٔخ ٌٍؾٛاا ث١ٓ 

ا ٍّٕةةب أل١ٙةةب إٌوةةي ٚاٌفىةةير ألمةةد اٜٚ اٌاجةةيٞ  إنااٌزصةةد٠ك  إٌةةٝٔفسةةٗ ألٙةةٟ الةةية 

ِؾجسةةٗ  إٌةةٝ ةةٛاحا خال ةةزٙب ،ْ ،ثةةب ِؾغةةٓ ؽةة١ٓ  ةةبد  األص١ةةيٚاٌّسةةبٛدٞ ٚاثةةٓ 

ْٟ ؽجسه سةبد؟ لةبي: ٚهللا ِةب ؽجسةٕٟ  ،ٞٚٚض  اع١ٍٗ ألٟ اٌم١د س ٌزٗ سٍّٝ: ألٟ  م

ٗ ٚال ميثزٗ ٌٚىٕٕٟ وٕذ  ةبؽت مةياة ألةٟ اٌغب١ٍ٘ةٗ ٚ،ٔةب اِةيؤ مةب ي ثؾياَ ،وٍز

  ألسةبب ٌةذٌه صٕةبئٟ  ٌٚةذٌه ؽجسةٕٟ ،ؽ١بٔةب٠دةه اٌشبي  ٍٝ ٌسبٟٔ أل١جبضٗ  ٍٝ مةفزٟ 

 ،صٕةٝعٕت ويِخرررراٌج١ز١ٓر ٚثبد ،ْ  ٍةُ سةبد ثمصةزٗ  إٌِٝذ أل دألٕٟ  إناؽ١ٓ لٍذ: 

بي ٌةٗ: ان٘ةت ألّةب ،ٔةب ِؤاخةذن  ١ٍٗ ٌجالئٗ ٚدألب ٗ اٌصبدق ٚد ب ثةٗ ٚؽةً ل١ةٛدٖ  ألمة

،ثةدا ةفخ لجة١ؼ  إٌةٌٝشٟب رمٌٛٗ ؽزةٝ رفبٍةٗ  ألمةبي ٚهللا ال ،ع١ةت ٌسةبٟٔ 
(17)

إْ ٘ةذٖ  

 سةةٍّٝ ٚسةةبد ٚ،ثةةٟ ِؾغةةٓ ٚاٌؾم١مةةخ ألسةةبد ٠باةةٟ  ٙةةداا  ،لةةٛاياٌيٚا٠ةةخ رٕسةةغُ أل١ٙةةب 

ِؾغةٓ ٠با١ةٗ ِٛصمةبا ثة ْ ال  ٚ،ثةٛألثٟ ِؾغٓ ث ْ ال ٠ببلجٗ ألٟ لٛي اٌشبي اٌطّيٞ 

  ٚوبْ لجً نٌه لد ،لي  ٌ ٚط سبد ث ٔٗ ؽجس ٌمٌٛةٗ مةبياا ،ثداطّيح مبياا ٠مٛي ألٟ اٌ

ِؾغةٓ  ةبدق ألةٟ نوةي ٌٚبةٗ ثةبٌطّيح ٌٚىةٓ ألةٟ  ،ثةبألٟ اٌطّيح ال ٌشيثٗ إ٠ب٘ةبر إْ 

ٚ٘ٛ  بدق وذٌه ألٟ ،ْ سةجت ؽجسةٗ  إسالِٗ ٕٙب ثبد  إلال ٗعب١ٍ٘زٗ  ٚ بدق  ألٟ 

ٓه  ةٓ سةجت   ٚآخيا ٍُ ثذٌه  ال ثسجت  ٗألٔوبْ لٌٛٗ اٌشبي  ٌىٓ سبداا ٌُ ٠ىةٓ ٌة١بٍ

اٌؾةةجس اٌؾم١مةةٟ ألةةبٌغٛ وةةبْ ِشةةؾٛٔبا ثشةةات وج١ةةي ٚاٌغةة١ر ٠طةةٛ  ِبيوةةخ وج١ةةيح 

ؽبسّخ ٚوبْ وض١ي ِٓ عٕد سبد لد ماجٛا  ١ٍٗ ٌمبٛدٖ  ٓ ل١ةبدح اٌّبيوةخ ِٚجبمةيرٗ 

ألغبٍةٗ ٠ٛعةٗ اٌّبيوةخ ِةٓ سةاؼ  ،لبةدٖاٌمزبي ٌُٚ ٠ىٓ ٌة١بٍُ وض١ةيْٚ ثّيضةٗ اٌةذٞ 

ت  ١ٍٗ ثب  عٕدٖ ٚثب  ٚعٖٛ لِٛٗ ٚوبٔذ زٚعٗ ألٟ ١ًٍبخ ِةٓ اٌمد٠س  ٌمد ما

                                              
 اسسال١ِخ٠ٕٚوي مبي اٌفزٛػ  475/ 2ٚاٌىبًِ ألٟ اٌزبا٠خ   323/ 2  ِٚيٚط اٌذ٘ت 548/ 3( اٌاجيٞ 17)

 ر991ٌٍٕبّبْ اٌمبضٟ 
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  اٌغةةجٓ ؽةة١ٓ اسزصةةيخذ اٌّضٕةةٝ زٚعٙةةب لجةةً سةةبد )ٚاِض١ٕةةبٖ ٚال ِٚضٕةةٝ إٌةةٝٔسةةجٗ 

  ٚلد ر إِذ ٘ذٖ اٌمصخ ٚلصخ مات ٘ؤالبرررر ٚ،غضجٙبٌٍط١ً ا١ٌَٛ( ألٍاّٙب سبد 

س اٌغٕةد ِةٓ ِؾغٓ ألمد ادد ِب لبٌٗ ثبة  اٌٛعةٖٛ ٌٚةُ ٠ىةٓ سةبد ١ٌة ِي ثؾةج ،ثٛ،ِب 

رّةةيد نٚٞ اٌصةةٛد اٌّد٠ةةد  وةة ْ  إزابنٚٞ اٌشةةات ٌىضةةيرُٙ ٌٚضةةبل اصةةي مةةاجُٙ 

ٚهللا ا ٍُ  عبً سبد ِسة ٌخ  –مب ياا رصً وٍّبرٗ ،ثبد اٌّد٠بد ٌذٌه  ،٠ٚىْٛ ٚعٙبا 

 لٛي اٌشبير

 ةةذا ٌؾغجةةٗ  ةةٓ اٌغٕةةد  ٌٚةةُ ٠صةةيػ ثبٌسةةجت  ،ٚألةةٟ اٌطّةةيح خ١ةةي نا٠بةةخ 

اٌاجةيٞ ألةٟ ربا٠طةٗ ،ْ  ،وةدإٌز١غخ اوجيرررر ٌٚمد اٌؾم١مٟ ؽزٝ ال رىْٛ ألزٕخ ٚرىْٛ 

ِؾغٓ ٚسٛاٖ ِٓ اٌٛعةٖٛ وةبْ مةاجُٙ ٚاخةزالألُٙ  ١ٍةٗ ،ثٟسجت ؽجس 
(18)

ٚال مةه  

 إ١ٌةٗأل١ٗ  ٍٝ نوي اٌطّةيح ِّٚةب ٔسةت  ، يإْ ِس ٌخ ؽد ح ألٟ اٌمبدس١خ ٚمبيٖ اٌذٞ 

ْ ِةةب وةة ْ ٠ىةةٛ ثةة ِياٌشةةبج١خ اٌزةةٟ وبٔةةذ رٍؾةةك ثىةةً ِةةٓ امةةزٙي  اٌزةة ص١يادوةةبْ ِةةٓ 

١ِةةبد٠ٓ اٌؾ١ةةبح وبٕزةةيح اٌبجسةةٟ ٚاٌّمةةداد ثةةٓ  ،ؽةةدِاةةبِياد ألةةٟ  ،ٚثاةةٛالد خبالةةخ 

ٔةةؤاس ٚسةةٛاُ٘ وض١ةةي  ٚ،ثةةٟغٕةةْٛ ثٕةةٟ  ةةبِي ِٚاٌمبمةةبع ٚ٘ةةباْٚ اٌيمةة١د ٚ األسةةٛد

ِؾغةةةٓ اٌضمفةةةٟ ألضةةةال  ّةةةب ٚ ةةةّٗ ثةةةٗ ثبةةة  نٚٞ اٌؾمةةةد  ،ثةةةٟ ،ِةةةيٚوةةةذٌه وةةةبْ 

وض١ةي٠ٓ  ث ؽمةبدُ٘ٚاٌّٛرٛاْٚ ِٓ ر ١٠ل ٚرش١ٙي  ٚاٚا٠بد ثبًٍةخ  ٚوةذٌه ًةبٌٛا 

ِٓ اِٛزٔب اٌيأل١بخ ِّٓ ،نٌٛا ، داب اٌبية ٚاٌّس١ٍّٓر ٌٚبً ِٓ اٌاي٠ت ،ْ ثب  

ألبخةذٚا  ةُٕٙ اٌّؾةدص١ٓ رةبثبٛا ثبة  اٌىزةبة اٌمةدِبب اٌبيث١خ ِٚؤاخ١ٙب  األِخ ،دثبب

ز  ٍةٝ ،ٔٙةب ؽمةبئك  ثئًبا األثب١ًًد رؾم١ك ألغبب ،ٚاٌجبًً ِٓ غ١ي رّؾ١ض  ِاةي 

ارٙةب ٚألةٟ سة١ي اٚ إ صةبا٘بألٟ  األؽداسِٓ ،ْ إِببْ إٌوي أل١ٙب ٚألٟ   ٍٝ اٌيغُ

ب ٠ؤوةةد  ئك  ألٙةةذا ثاالٔٙةةب ٠ٚهم١ٍٕةةبا  ٍةةٝ اٌؾمةةبٚاٌزؾمةةك ِةةٓ اعةةبي اٌسةةٕد ِٚةةٓ ِوبٔةةـٙ 

                                              
 ر549/ 3( ٠ٕوي 18)
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ألٟ وض١ةي ِةٓ اٌغبِبةبد ِؾغٓ ألٟ وزبة ٠د اس  ،ثٟألٟ ٛا مٛلٟ ض١ل ٠مٛي اٌدوز

ٚلةبا ،ثةٟثةٓ  ٗ سةبدجسةبا ثةبٌطّي ألؾاٌبيث١خررر ٠مٛي: وةبْ ٌِٛبة
(19)

ٚ٘ةذا اٌةدوزٛا  

ألةةٟ مةةبيٖ ثةةذوي ِؾغةةٓ اٌضمفةةٟ ٠غةةب٘ي  ،ثةةٛنا ٘ٛ  ةةالػ اٌةةد٠ٓ اٌٙةةبدٞ ٠مةةٛي: )ٚ٘ةةب

ألةٟ ِغبٌسةٙب ِةٓ غٕةبب ِٚغةْٛ ِة   ٠ةدٚااٌطّيح ٚإدِبْ ميثٙب ٠ٚصةل ثبة  ِةب 

 ،ثةٟثشةب٘د ِةٓ لةٛي  ٠ة رٟ(ر صةُ اسسةالَصي٠ؼ ث ْ نٌه ؽياَ ِؾةيَ ألةٟ ا زياألـٗه اٌ

سةةبد: )وٕةةذ  ةةبؽت مةةياة ألةةٟ اٌغب١ٍ٘ةةخررر( ِؾغةةٓ ٚ٘ةةٛ ٠ؾةةبٚا سةةٍّٝ زٚط
(20)

 

ضمفٟ ثزبب١ًٗ اٌطّيح ٚمافٗ ثٙةب ِؾغٓ اٌ ،ث٠ٚٛمٛي اٌدوزٛا سبِٟ اٌببٟٔ: )ٚعب٘ي 

ٖع ٚدأل  صّٓ ٘ذٖ اٌّبص١خ  ألمةد عٕت ويِخرررر اٌج١ز١ٓ  إٌٝدألٕٟ بِذ أل إناأل ٔشد:  ٍةـهده عه

ِضٍٙةةب ثةة خيٜٚلةةبا  ،ثةةِٟةةٓ اٌّد٠ٕةةخ ثٙةةذا اٌشةةبي ٚؽجسةةٗ سةةبد ثةةٓ   ّةي ٚٔفةةبٖ
(21)

 

ٌٍفٕبب ألةٟ  ، ٍِٝؾغٓ ِضالا  ،ثٛي ٠ٚمٛي اٌدوزٛا ِصافٝ اٌشىبخ ِداألببا  ٕٗ: )٠بزج

ٌةياػ ٚوبسةبد اٌشةياة ألٟ دٔبْ ا ،نلبٔٗ إٌٝٚ٘ٛ ٔفسٗ وبْ ٠ِٛب غبالبا سج١ً اٌبم١دح 

 ٓر ِةةذررر اٌج١زةة١ إناسةةبوبا ثٙةةب ٚغٍةةٛا ألةةٟ ِببليرٙةةب: زّاٌؾةةد اٌةةذٞ عبٍةةٗ ٠مةةٛي اس إٌةةٝ

اٌجشةيٞ  اسٔسةبِْؾغةٓ  ٚ،ثب األ ًِؾغٓ اٌفباس اٌّغب٘د اٌّؾباة ٘ٛ  ،ثبٌٚىٓ 

  إ١ٌةٗ  يضةب ثبٌٕسةجخ٠اٍت  ي  اٌفةيع  ٚوةبْ اٌشةياة  األ ً٘ٛ اٌفيع ٚعٛ٘ي 

ٔفسٗ ٚالٍ   ٕٙةب إٌٝصُ ربة 
(22)

،ال رةيٜ ،ْ اٌةدوزٛا ضة١ل ٌةُ ٠جةي٘ٓ اٌطجةي اٌةذٞ  

دٞ أل١ةةذوي خجةةي ِغب٘يرةةٗ ٍةةٗ  ةةٓ اٌّصةةبدا اٌمد٠ّةةخ؟! ،ِةةب اٌةةدوزٛا  ةةالػ اٌٙةةبٔم

       ِؾغةةٓ ،ثةةٟ ةةفٗ ِغبٌسةةٙب ٚسةةٜٛ نٌةةه ِبزّةةداا لةةٛي ثةةبٌطّيح ٚإدِبٔةةٗ مةةيثٙب ٚٚ

٠بةد لابةبا ا زياألةبا  ٚال اسسةالَٞ ال ٠ٕض لاببا إال  ٍةٝ ثيابرةٗ ِةٓ اٌطّةيح ألةٟ اٌذ

                                              
 ر62/ اسسالِٟاٌبيثٟ  اٌبصي  األدةربا٠خ  (19)

 ر323ألٟ  صي إٌجٛح ٚاٌيامد٠ٓ  األدة٠ٕوي  (20)

 ر983 اسسالِٟ األدة٠ٕوي دااسبد ألٟ  (21)

 ر999/  9 اسسال١ِخألٟ ِٛوت اٌؾضباح  األدة (22)
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عب١ٍ٘زةةٗ ٘ةةٛ   ٍّةةبا ،ْ  ٠ةةبَ،ٌؾبٌةةٗ ألةةٟ ً ٘ةةٛ ٚ ةةل ثةة اسسةةالَثشةةيثٗ اٌطّةةيح ألةةٟ 

ٌيعةةً ِةةٓ وزةةبة زّةةد ألةةٟ ٔصةةٗ اٌةةذٞ عةةبب ثةةٗ مةةب٘داا  ٍةةٝ اٌابةةٓ  ٍةةٝ ااٌةةدوزٛا ا 

ببٟٔ أل١ؤوةد ربب١ًةٗ اٌطّةيح ٚمةافٗ ثٙةب ٠ٚةذوي ٚؽست ،ِب اٌدوزٛا سبِٟ اٌ األغبٟٔ

 رةيٜ  ،الاٌغٍةد ٚإٌفةٟرررر يٜ ،ٔةٗ دألة  صّةٓ اٌّبصة١خ ِذررر ٠ٚة إنااٌّشٙٛا:  إٌض

( وةةبْ  ةةدق اٌطجةةي إنامةةيثٗ اٌطّةةيح؟! ،ال رةةيٜ اْ إٌفةةٟ ) إٌةةٝاْ اٌةةٕض ال ٠شةة١ي 

ِضٍٙةب؟  ثة خيٜاٌطّةيح؟! صةُ أةٗ ٠مةٛي: ؽجسةٗ سةبد شيثٗ ٌعياب لٌٛٗ نٌه اٌشبي ال 

ي اٌطّةيح ،َ لةبي مةبأةٗ مةية اٌطّةيح ألببلجةٗ بنا ٠مصد اٌدوزٛا اٌببٟٔ؟ ً٘ ٠يٜ ِ

 أل١ةداأل   ةٓ اٌشةب ي ٚ٘ةٛ ثةذٌه ٠ضجةذ ِببليرةٗ اٌطّةيحألؾجسٗ؟! ،ِب اٌدوزٛا اٌشةىبخ 

مةيثٗ اٌطّةيح  يضةبا!! ٚٔؾةٓ ِذررر ٚعبةً  إناثبٌشب٘د:  ٠ رٟلٗ ألٟ دٔبٔٙب صُ ٚغي

  ٚإٔةٟ رٛثزٗ ألىبٔذ  ٓ لٌٛٗ اٌشبي ألةٟ اٌطّةي،ِب ر إسالِٗلجً ٔمٛي: ال  ،ٔٙب وبٔذ 

ِؾغةٓ نوةةي  ،ثةةٟنوةي  ألة ٚاد اسسةةالَُ ٌبصةةي  ةدا إْ اغٍةةت ِةٓ رةيع ،لةٛي،وةبد 

ٕجضـ خ  ألٟ اٌّصةبدا ّيح ِٚغب٘يرٗ ثٙبررر ِٚٓ خالي إٌصٛا اٌِّس ٌخ ِببليرٗ اٌط

د ٌٚةُ ٠زبةد  ؽيِةب اسسةالَؾغٓ ٌُ ٠ببلي اٌطّيح ألةٟ ِ ،ثب،ْ  إٌٝٚاٌّياع  خٍصذ 

له ثسجٍت ِٓ ٘ذا  ،ِةب ٌطّةيحر ٚلد ٠ىةْٛ إٌفةٟ لةد ؽصةً ٌمٌٛةٗ مةبياا ألةٟ اهللا ٌُٚ ٠ٕه

ٖ اٌاجيٞ ٘ٛ امزياوٗ أل سةبد ثةٓ ٟ اٌشات  ٍةٝ لبئةد اٌمبدسة١خ سغٕٗ ألىبْ ثسجٍت ،ود 

ًه  ٍّةـٗه  ألٔةٗ ٚلبا ٌٚةُ ٠بٍّةٗ ثبٌسةجت اٌؾم١مةٟ ،ثٟ  ّ ٌةٛ ا ٍّةٗ ثةذٌه الٔزشةي ٌٚةـهبه

اٌشةبي ٠صةل اٌمبئةد ْ ث١زةبا ِةٓ ٠سةّبٛ ُاٌس١ئ ألمد ٠ىةْٛ سةججبا ألةٟ رّةبدٞ اٌغٕةد ٚ٘ة

               ألزٕةةةخررررٚلّةةة  ِةةةب وةةةبْ ٠زٛلبةةةٗ ِةةةٓ وةةةزُ نٌةةةه د ئةةةٌىةةةٓ اٌمبثةةةبٌمبٛد  ةةةٓ اٌم١ةةةبدح ٚ

 ٚهللا رببٌٝ ا ٍُر
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Abstract 

Al. Khamriayat poetry                                     

of  

 Abu-Mihjen  Al Thaqafi 
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He was very well knight during Jahili and Islamic periods. He 

declared his belief of  Islam when his tribe did that. He was accused 

of drinking Wine which was forbidden by Islam, Most of the 

saurces depended on one narration which accused the man of being 

in prison during Qadisiya battle in which he was clearly hero atter 

he escaped from his prison in order to take part of the battle. 

Al-aghani book astonishingly a depended mostly on such 

narrations which diminish him. 

We find no sign of describing wine in his dewan during 

Islamic period Never the less, it seems that his imprisonment in 

Qadisiya battle was for security reasons to prevent ramours a gainst 

the leader of Islamic army Saad bin Abi Waqqas. We concluded that 

after the talks between the poet and Saad himself which is a clear 

proof that he did not drink wine in Islam 
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