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 اإلمام جعفر الصادق             

 ثسى اهلل انشمحٍ انشحيى
 املمذيخ

ئْ جضتّى هلل، ؿتّىٖ ْركحٔٗ ؤٓطؼُت ذٗ ؤٓطهىَٗ، ؤٓطغفٍٖ 
ؤطىخ ئٌُٗ، ؤؼىي ذحهلل ِٓ ٍٖوٌ أٔفٕٓح وِٓ ُْثحش أػّحٌٕح، ِٓ 
َهى جهلل فهى جظتهطىٌ، وِٓ ًٍَٟ فٗ ٘حوٌ ٌٗ. وأٖهى أْ ٖ ئٌٗ 

 ئٖ جهلل وأٖهى أْ ػتّّىج ػرىٖ وٌْىٌٗ.
 :أِح ذؼى

 –فاْ جٌٕظٍ ُب َْت جٌؼٍّحء جٌٍذحُُٔت وأتّس جٌٍٓف جٌٛحضتُت 
عتى ِٓ  –ونحٚس ُب ً٘ج جٌؼٍٛ جًٌٌ جٔطٍٗش فُٗ جٌفنت وجٌٗرهحش 

أٔفغ جٌىْحتً ظتؼٍفس ٢ٍَك جضتك وجٌَٓت ػٍُٗ؛ ْهنُ جٌمىوز جٌؼٍُّس 
ًٌُْ ٌخ جٌؼحظتُت، وٚكحذس ُْى  جٌيت َٕظٍ ئٌُهح وَمطىي هبح ذؼى 

 ش جهلل ػٍُٗ وػًٍ آٌٗ وٚكرٗ أرتؼُت.جظتٍٍُْت ٍٚىج
وُب ًٖ٘ جٌىٌلحش ْىف ٔطكىظ ػٓ ئِحَ ِٓ أتّس جٌٍٓف، 
ذً ِٓ أوحذٍ أتّس جٌٍٓف ػٍُهُ ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل، و٘ى جِٔحَ 

 ؾؼفٍ جٌٛحوق ػٍُٗ ٌزتس جهلل ضؼحذل وٌٞىجٔٗ.
فهى ئِحَ جؾطّؼص فُٗ ٚفحش لً أْ جتطّغ ُب ٖهٙ؛ فمى 

جٌؼٍُ وجٌؼرحوز وِىحٌَ جْنٗق..  جؾطّغ فُٗ جٌٍٗف جًٌجٌب:
 وجٌٍٗف جٔٞحُب ذىٍمي جٌٕٓد وجٌمٍجذس جعتحمشُس، وجٌؼطٍز جحملّىَس.

وًٌه جؾطّؼص ُب ػٍٖٛ أْرحخ وػَتز، جتؼً وٌجْطٕح ٌَٓتضٗ 
جٌىٍديس ُب غحَس جْمهُس، وْىف أَٖت ُب ًٖ٘ جٌؼؿحٌس ئذل ٍٖء ِٕهح 

 ذحنطٛحٌ ٖىَى:
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 أسجبة اخزيبس ْزا انجحث:
 صيزّ انفزح:شخ -1

فمى جؾطّغ فُٗ وٍمي ٔٓرٗ ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل، ووجفٍ ػٍّٗ، 
ووػٍز ػرحوضٗ ووَٕٗ، وِح جضٛف ذٗ ِٓ ٚفحش ضٓطكك أْ ٔمف 

 ػٕى٘ح وأْ ٣ًُٔ جضتىَع ػٕهح ٌْٗطفحوز ِٕهح.
 هتبفذ انطىائف عهً االَزسبة إنيّ: -2

 فهًج جٌؼٍَُ َطؿحيذٗ جٌٕحِ، ووّح لًُ:
 ًٗ ًٌ َىػٍ وٚ  ذًٍٍُوو

ًٌ َىػٍ جٖٔطٓحخ ئٌُٗ: فايج ٔظٍٔح ئذل أً٘ جٌٕٓس ؾتى أهنُ  فى
ٍَوْ أْ ً٘ج جِٔحَ ٘ى ئِحِهُ، وأهنُ ئٌُٗ َٕطٓرىْ، فهًج جِٔحَ 
ِحٌه ػٍُٗ ٌزتس جهلل ضؼحذل َفطهٍ وَٕطٓد ئذل جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق 

أٔٗ حيّى جهلل  –أٌ جِٔحَ ِحٌه  –ٌٞىجْ جهلل ػٍُٗ، ذً وًَوٍ 
 َػٍت ػٍُٗ. –ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل  –ِٔحَ ؾؼفٍ ػًٍ أْ ج

ََّٕطُت  ووًٌه ؾتى أْ جِٔحَ أذح قُٕفس ٌزتٗ جهلل َمىي ػٓ جٌ
ََّٕطحْ عتٍه »جٌٍطُت ضطًٍّ فُهّح ػًٍ َى جِٔحَ جٌٛحوق:  ٌىٖ جٌ

فهى ًَوٍ أٔٗ جْطفحو ِٓ جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق ػٍُٗ  (1)«جٌٕؼّحْ
ظتىز جٌيت ضطًٍّ فُهح ػٍُٗ وَِٖٗ ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل، وأٔٗ ٌىٖ ضٍه ج

 فُهح عتٍه.
وئيج ٔظٍٔح ئذل جٌُٗؼس جٔغٍت ػٍَٗس ؾتى أهنُ َفطهٍوْ 
ذحٖٔطٓحخ ئٌُٗ وحيرىْ يٌه، أٌ أْ َمحي ػٕهُ: جصتؼفٍَس، وٍَوْ 

                                                 

 (.1/11(، ؾحِغ جظتمحٚى ٌٍىٍوٍ )1/99جطتٗف ٣ٌٍىٍْ ) (1)
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 أٔٗ أٍٖف ٌمد ٣ٍَُك ػٍُهُ.
وئيج ٔظٍٔح ئذل جٌَُىَس ؾتى أهنُ ٍَؤٗ ِٓ أتّس جعتىي، ذً ئْ جذٓ 

ٌزتٗ جهلل َؼطّّ ِٓ أوْغ ِٓ وطد ػٕٗ، ورتغ  ػمىز جٌَُىٌ
 جٌىٌجْحش وجٌٍوجَحش ػٕٗ.

وئيج ٔظٍٔح ئرل جٔشتحػٍُُس جٌرح٢ُٕس ػًٍ ػّىَ فٍلهُ، فإٔح 
ؾتىُ٘ َٕطٓرىْ ئٌُٗ؛ فاْ جٔشتحػٍُُس ٔٓرس ئذل ئشتحػًُ ذٓ ؾؼفٍ 

وُ٘ َؼطٍفىْ ذحْتّس ِٓ ئشتحػًُ  –و٘ى أوّّ أوٖوٖ  –جٌٛحوق 
َطفك جٔغٕح ػٍَٗس وجٔشتحػٍُُس ُب ضًٍٓٓ جْتّس ئذل فّح فىق، أٌ: 

ؾؼفٍ، وخيطٍفىْ فُّٓ ذؼىٖ، قُع ئْ جٔغٍت ػٍَٗس ؾؼٍىج جٌىٚحَس 
ُب جذٕٗ ِىًْ جٌىحظُ، وجٔشتحػٍُُس ؾؼٍىج جٌىٚحَس ُب جذٕٗ ئشتحػًُ، 
ذٕحء ػًٍ جػطمحوُ٘ أْ ئشتحػًُ ي٘د وجٌضفغ وأٔٗ ُْؼىو، لحتٍُت 

، وُ٘ ٍَوْ أْ ئِحِهُ ئشتحػًُ أنً ػٍّٗ ذؼمُىز جٌؼىوز وجٌٍؾؼس
 ِٓ أذُٗ ؾؼفٍ، فهُ َٕطٓرىْ ئذل ؾؼفٍ ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل.

وِٓ أػؿد جٌؼؿد أين ولفُص ػًٍ وَٗ ٌرؼٝ جظتٗقىز ِٓ 
جٌفْٗفس َٕطٓرىْ فُٗ ئذل ؾؼفٍ جٌٛحوق ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل، 

 وٍَوْ أٔٗ ئِحِهُ! ْركحٔه ً٘ج هبطحْ ػظُُ!!.
ِ ، وٌٗ ٔظٍ ٔؼُ وحْ ٌٕ فٍٓفس، وألىجي قفظص ػٕٗ ٌجء ُب ٌج حَ ؾؼفٍ آ

ىجػُت ئذل  ىَٓ جظتىقىَٓ، ٌج فْٗفس وجضتىّحء، ٌىٕٗ ِٓ أتّس ٌج ُب وطد ٌج
ِٕحَع. ُِت ٗذ  ٌٕيب ْج ؼحظتُت ػًٍ ٘ىٌ ج  ضىقُى ٌخ ٌج

وًٌه جٔطكٍٗ آنٍوْ ِٓ أٚكحخ جٌٕظٍ ُب جٌىُُّحء وجٌؼٍىَ 
زتٗ جهلل ذحع ُب جٌؼٍىَ ج٣ٌرُؼُس وؾؼٍىٖ ئِحِهُ، ولى وحْ ٌٗ ٌ
 .ج٣ٌرُؼُس، ٌىٕٗ وّح أٍْفٕح ِٓ أتّس جعتىي 
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 إيبيزّ ورزهًز األئًخ عهً يذِ: -3
جٍِْ جٌػحٌع َطؼٍك ذططًٍّ ورحٌ جٌؼٍّحء ػٍُٗ؛ فاْ جٌٕحظٍ ُب َْت 
جٌؼٍّحء، جيى أْ أتّس جٌٕٓس ػحٖىج ذُت جٌؼٍجق وجضتؿحَ، وئِحِٕح 

س ُب َِحٔٗ ذٗ ِٕحَع، ووحْ جًٌٌ ٔطكىظ ػٕٗ ٘ى ئِحَ أً٘ جظتىَٕ
ٌٗ ََحٌجش ِطىٌٍز ظتىس، وَجٌ جٌؼٍجق أوػٍ ِٓ ٍِز، وجٌطمً ذٗ 
جٌؼٍّحء و٢ٍرس جٌؼٍُ، وِٓ أنٛهُ أذى قُٕفس وغَتٖ ِٓ أتّس جعتىي، 

 فأنًوج ػٕٗ.
وِغ َِِٗس أتّس جٌٕٓس ٌٗ وأنًُ٘ ػٕٗ، ئٖ أٔٗ جوػً ٢ىجتف 

ًٌَٓ أنًوج ػٕٗ ووْ ِٓ جٌٕحِ أهنُ ُ٘ جًٌَٓ َِٖىٖ، وأهنُ ُ٘ ج
 غَتُ٘.

ولى ػىَّ ذؼٝ أً٘ جٌؼٍُ ِٓ ضٍمً جٌؼٍُ ػٓ ؾؼفٍ وأوٍٚىُ٘ 
ئذل أٌذؼس آٖف ٢حٌد، وَجو ذؼٟهُ ػًٍ أوػٍ ِٓ أٌذؼس آٖف 
٢حٌد أنًوج ػٕٗ جٌؼٍُ ٌزتٗ جهلل، ويٌه ٖٔم٣حػٗ ػٓ جطتىٜ ُب 

 جِْىٌ جٌُٓحُْس وجٔٗغحٌٗ ذحٌؼٍُ وجٌطؼٍُُ وّح ُْأٌب ذُحٔٗ.
 جيئخ انسيبسيخ يف عصشِ:ان -4

جٔم٣غ ؾؼفٍ جٌٛحوق ٌزتٗ جهلل ضؼحذل وٌٍٞ ػٕٗ ػٓ جطتىٜ 
ُب جٌُٓحْس، وػٓ وػَت ِٓ جٌفنت وج٣ٍٖٞجذحش جٌيت قٍٛص ُب 
ػٍٖٛ، وً٘ج ٘ى جٌٓرد جٌٍجذغ ِٓ أْرحخ جٖنطُحٌ، ويٌه إٔٔح 

ػحٔ  –ٌزتٗ جهلل ٌزتس وجْؼس  –ٔؼُٕ ُب ػٍٛ فنت، وجِٔحَ ؾؼفٍ 
وػحٍٚ٘ح، فمى وحٔص ِأْحز ؾىٖ جضتُٓت ُْى ٖرحخ ُب ػٍٛ فنت 

أً٘ جصتٕس ِحغٍس ذُت ػُُٕٗ، قُع ػحٔ ٍِقٍس ٢فىٌطٗ ُب وٕف ؾىٖ 
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ػٍٍ ََٓ جٌؼحذىَٓ، جًٌٌ ٖهى وٍذٗء ُب ٚغٍٖ، فىحْ َرع ضتفُىٖ 
ّّح وػَّتج  جٌٕؿُد ذؼٝ أنرحٌ٘ح، وًٌه أنً ػٕٗ قفُىٖ ػٍ

جَ: ػٍٍ جطتٍُفس ، وػٓ آذحتٗ جٌىٍوأقحوَع رتس ػٓ ٌْىي جهلل 
جٌٍجٖى، وجضتٓٓ وجضتُٓت ُْىٌ ٖرحخ أً٘ جصتٕس، ػٍُهُ ٌٞىجْ 

 جهلل ضؼحذل.
وظتح ٖد ووّّ وحٔص جٌفنت دتىؼ، ووحْ يٌه ُب ػهى ٘ٗحَ 
ذٓ ػرى جظتٍه ذؼى وفحز جطتٍُفس ػٍّ ذٓ ػرى جٌؼَُُ ٌزتٗ جهلل؛ قُع 

َُ ذٓ ػرى جظتٍه فحنطٍفص جٌُٓح ْس، ؾحء ذؼى جِٔحَ جٌؼحوي ػٍّ ٘ٗح
وِٓ ٍبَّ أٚركص جٌىػىز لىَس ٌىي جٌؼٍىَُت، ٍب قىظ ِح ػٍف 
مبأْحز جٌىىفس، وٍ٘ جظتأْحز جٌىّّي جٌيت قَّص ُب جٌرُص جٌؼٍىٌ 

ػًٍ ٘ٗحَ جذٓ ػرى جظتٍه، وِح قًٛ ِٓ  ذمُحَ ََى ذٓ ػٍٍ 
 فنت وِٗقُ.

وِٓ جظتؼٍىَ أْ جِٔحَ ََى ذٓ ػٍٍ ٘ى ػُ جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق 
ٛرح و٢ٍد جٌؼٍُ، ولٍَٕٗ؛ ًٌج وحْ ظتح قًٛ ٌِٕحَ وٚحقرٗ ُب جٌ

ٍْ ػًٍ جِٔحَ ؾؼفٍ وػحِس ذٍت ٘حُٖ.  ََى أغ
وألىي:  –فمى قًٛ ذؼى يٌه جؾطّحػحش ٌٍرُص جعتحمشٍ 

ٌٍرُص جعتحمشٍ؛ ْْ جٖؾطّحػحش رتؼص ذُت جٌؼرحُُْت وذُت يٌَس 
وٚحٌ جٌرُص جعتحمشٍ  –جِٔحَ ػٍٍ ويٌَس ؾؼفٍ ج٣ٌُحٌ وغَتُ٘ 

ظتٕحٟ٘س جٌىوٌس جِْىَس، ودل َىٓ جِٔحَ ؾؼفٍ ُب ِؼُي ػٓ  خي١٣
ً٘ج، فمى قٍٟ ذؼٝ ًٖ٘ جٖؾطّحػحش، وٌىٕٗ أىب ِرحَؼس ػتّى ذٓ 
ػرى جهلل جظتؼٍوف ذحٌٕفّ جٌُوُس، وئذٍجُُ٘ أنُٗ ُب لٛس ٣َىي 

 .(1)يوٍ٘ح 
                                                 

 (.94-99جٔظٍ: جِٔحَ جٌٛحوق ْيب ٍَ٘ز )٘:  (1)
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ٍب وحْ لُحَ جٌىوٌس جٌؼرحُْس وِح قًٛ ِٓ قٍوخ وفنت، وِح 
ِحء، ٍب لحِص جٌػىٌجش ِٓ ذٍت جضتٓٓ قًٛ ِٓ لطً وْفه ٌٍى

ٞى ذٍت جٌؼرحِ، فىحْ نٍوؼ ػتّى ذٓ ػرى جهلل جٌٕفّ جٌُوُس ِغ 
ئذٍجُُ٘ أنُٗ، وِح قًٛ ِٓ ِٗقُ.. وً ً٘ج ػحٍٖٚ جِٔحَ 
ؾؼفٍ ذٓ ػتّى ػٍُٗ ٌزتس جهلل ضؼحذل، ووحْ َٕهً ػٓ ًٖ٘ جِْىٌ 

 وَٕم٣غ ئذل جٌؼٍُ وجٌؼرحوز.
ىؼ فُٗ جٌفنت ُب قحؾس ِحْس ئذل وؿتٓ ُب ً٘ج جٌؼٍٛ جًٌٌ دت

ِؼٍفس قُحز جْػَٗ جًٌَٓ ػحٖىج ُب ػٛىٌ جٌفنت، قُع ضمىَ ووٌس 
وضٓم١ أنٍي، وضٓطرحـ وِحء؛ ٌٕؼٍف ِىلف ٘إٖء جْػَٗ ِٓ 

 ًٖ٘ جٌفنت.
فّح ٘ى ِىلف جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل؟ وِح ٘ى 

ُْس وجٌمٟحء ػًٍ ِىلف ورحٌ ٢ٗذٗ جًٌَٓ ػحٍٚوج لُحَ جٌىوٌس جٌؼرح
جٌىوٌس جِْىَس، وِح قًٛ ِٓ غىٌجش وِٓ أِىٌ وػَتز ُب أوجتً 

 ػهى جٌىوٌس جٌؼرحُْس.
 انزحىل انفكشٌ يف عصشِ: -5

جٍِْ جطتحِّ جًٌٌ جيؼً وٌجْس َْتز ً٘ج جِٔحَ ُب غحَس 
جْمهُس، أْ ً٘ج جٌؼٍٛ دتكىٌش فُٗ جْفىحٌ، وذىأش فُٗ جٌطٗؼرحش 

ٌٌّجء جٌُٓحُْس مب٣ٍٕمحش ٍٖػُس، قُع وجٌِجء، وذىأ جٌطمؼُى 
وحٔص حتىظ ِىجلف ُْحُْس ٍب ٌَّّٕ ٌطٍه جظتىجلف وجٌطمؼُى عتح 
٢ىجتف ِٓ أً٘ جٌؼٍُ، ولى َىىْ جٌؼىّ أقُحّٔح، فُىىْ جٌطأًُٚ 

ًٖ ٍب َٕرٍت ػٍُٗ جظتىلف جٌُٓحٍْ.  جٌؼٍٍّ أو
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فرىأ ُب ضٍه جٌفطٍز جٌطأًُٚ جٌؼٍٍّ ٌىػَت ِٓ جٌمٟحَح جٌُٓحُْس 
جٌفىٍَس، وذىأ ِؼٗ جٖفطٍجق جٌفىٌٍ وجٖفطٍجق جٌُٓحٍْ جًٌٌ أوَّي و

ئذل جفطٍجق جِْس، فّؼٍفس أٚىي جٖفطٍجق وجٖنطٗف ُب جِْس ػٓ 
 ٢ٍَك وٌجْس ٌؾحي ضٍه جظتىجٌِ جٌيت ضٕٓد ئٌُهح ضٍه جْلىجي.

 كثشح انشوايخ عُّ: -6
ٍوجَس ِٓ جِْىٌ جٌيت ضىػى ئذل وٌجْس َْتز ً٘ج جٌَؼٍَُ وػٍز جٌ

ػٕٗ؛ فمى يوٍ ذؼٝ ِٓ وطد ػٓ جِٔحَ ؾؼفٍ ٌزتٗ جهلل أْ أقى 
٢ٗذٗ أنً ػٕٗ أوػٍ ِٓ غٗغُت أٌف ٌوجَس، وًَوٍ آنٍ أوػٍ ِٓ 
ستٓس ػٍٗ أٌف قىَع، وآنٍ وًج ووًج أٌف قىَع، وئيج 
ٔظٍش ُب ذؼٝ جظتٛحوٌ جٌيت رتؼص جْلىجي جظتٕٓىذس ئذل جِٔحَ، 

 ٓىذس ئٌُٗ ٌزتٗ جهلل.ٌىؾىش فُهح آٖف جْقحوَع جظتٕ
ذً ئْ جٌٍوجَحش جظتٕٓىذس ئٌُٗ أوػٍ ِٓ جٌٍوجَحش جظتٕٓىذس ئذل 

 رتُغ جْتّس ٌزتهُ جهلل.
ئًيج: وػٍز جٌٍوجَحش جظتٕٓىذس ئذل جِٔحَ ؾؼفٍ ٌزتٗ جهلل ضىػىٔح 

 ئذل جٌىلىف ِؼهح وجٌطأًِ فُهح.
وػًٍ وً قحي فحْْرحخ جٌيت ضىػى ٌٍكىَع ػٓ جِٔحَ ؾؼفٍ 

وطفٍ مبح يوٍ، وْىف أذ١ٓ جٌمىي ُب ذؼٟهح؛ ْْ جضتىَع وػَتز أ
 ٖ َٕفه ذؼٟٗ ػٓ ذؼٝ.

 ركش ثعض يٍ كزت عٍ اإليبو جعفش:
أفٍو جِٔحَ ػتّى أذى ٍَ٘ز ٌزتٗ جهلل ًٖ٘ جٌٗهُٛس جٌؼظُّس 
ذىٌجْس ِغ جْتّس جٌْذؼس، وٌمى أؾحو وأفحو قُت ؾؼٍٗ ِغ ػّٗ ََى 
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فأٌف ٌْحٌس نحٚس ػٓ َْتز  ػٍُٗ ٌزتس جهلل ِٓ جْتّس جظتطرىػُت،
جِٔحَ ََى ذٓ ػٍٍ ٌزتٗ جهلل، وأٌف أنٍي ٌىٌجْس َْتز جِٔحَ 

 ؾؼفٍ جٌٛحوق ػٍُٗ ٌزتس جهلل ضؼحذل آٌجتٗ وػٍٖٛ جًٌٌ ػحٔ فُٗ.
ّٟح ذىطحذحش وػَتز وػَت ِٓ جٌُٗؼس، ووطد ػٕٗ  ولى أفٍو أَ

ؾؼفٍ ذٓ ػتّى »أوػٍ ِٓ ٖهٙ وطحذحش ِٓطمٍس، ِٕهح: وطحخ 
 ٌؼرى جٌؼَُُ ُْى جًْ٘.« جٌٛحوق

أِح ػٍّحء أً٘ جٌٕٓس ؽتٓ ضٍرتىج ْتّس جظتٍُّٓت وػٍّحتهُ 
وػتىغُهُ فٗ َىحو خيٍى ِٕٛف ِٓ ِٕٛفحهتُ ِٓ ضٍرتس ً٘ج جِٔحَ 

 .(1)جٌؼظُُ 
ِٕحظٍز ٌِٕحَ جضتؿس ؾؼفٍ ذٓ »وًٌه ضٍؾُ ٌٗ ػتمك وطحخ 

َت ضٍرتس ٞحفُس، جٖطٍّص ػًٍ وػ« ػتّى جٌٛحوق ٌٍٞ جهلل ػٕهّح
 .(1)ِٓ جظترحقع جظتفُىز 

                                                 

 جٔظٍ ػًٍ ْرًُ جظتػحي ٖ جضتٍٛ: (1)
-1/917(، وفُحش جْػُحْ ٖذٓ نٍىحْ )174-6/122َْت أػَٗ جٌٕرٗء ًٌٍ٘يب )

(، جٌىحًِ ُب جٌطحٌَم ٖذٓ جْغَت 117(، ِٗحَ٘ت ػٍّحء جِْٛحٌ ٖذٓ قرحْ )٘: 918
(، ٚفس جٌٛفىز 1/14٘ـ(، ًٌٖجش جًٌ٘د ٖذٓ جٌؼّحو جضتٕرٍٍ )192قىجوظ ْٕس )

َس جٌرىج –(، ضحٌَم جذٓ وػَت 6/92(، ضحٌَم جَْٔٗ ًٌٍ٘يب )1/99ٖذٓ جصتىٌَ )
 ٘ـ(.192(، ضحٌَم جذٓ ؾٍٍَ ج٣ٌٌّّ ُب قىجوظ ْٕس )14/148وجٌٕهحَس )

 (.96-12ِٕحظٍز ٌِٕحَ ؾؼفٍ ذٓ ػتّى جٌٛحوق )٘:  (1)



 
01 
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 انزعشيف ثبإليبو جعفش انصبدق 
٘ى وّح ٖ خيفً ػًٍ جصتُّغ: جِٔحَ جظترؿً ئِحَ َِحٔٗ: ؾؼفٍ 
ذٓ ػتّى جظتمٍد ذحٌٛحوق، أِح وجٌىٖ فهى ئِحَ َِحٔٗ ُب جٌؼٍُ 
وجْوخ وجٌىَٓ: جِٔحَ ػتّى جظتمٍد ذحٌرحلٍ، و٘ى جذٓ ئِحَ جٌطحذؼُت 

 ذىَٓ ػٍٍ ذٓ جضتُٓت ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل.ُب َِحٔٗ ََٓ جٌؼح
أِح وجٌى ػٍٍ ذٓ جضتُٓت ٌزتٗ جهلل فهى جضتُٓت ْر١ ٌْىي جهلل 

  ٍُِّٗح ػ وُْى ٖرحخ أً٘ جصتٕس، وٖهُى وٍذٗء جًٌٌ ُلطً ِظٍى
، ووجٌىٖ جذٓ ػُ ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل، أِٗ فح٢ّس ذٕص ٌْىي جهلل 

ذٓ أيب ٢حٌد ػٍُٗ  ٌجذغ جطتٍفحء جٌٍجٖىَٓ: ػٍٍ ٌْىي جهلل 
 ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل.

ولى َػىَّ جِٔحَ جًٌ٘يب ُب َْت أػَٗ جٌٕرٗء جِٔحَ ؾؼفٍ 
ػًٍ ٌأِ ج٣ٌرمس جطتحِٓس ِٓ جٌطحذؼُت، قُع لٌٍ أْ  (1)جٌٛحوق 

جِٔحَ ؾؼفٍ وٌى ْٕس ذتحُٔت ٌٍهؿٍز ػًٍ ألًٛ قى، وهبًج َىىْ 
وؾَُ ذؼٝ أً٘ ؾؼفٍ لى أوٌن جٌٛكحذس جًٌَٓ ِحضىج ذؼى جٌػّحُٔت، 

ِغ ٚغٍ ْٕٗ، فؼىوٖ ِٓ  جٌؼٍُ ذأٔٗ ٌأي أّٔ ذٓ ِحٌه 
 جٌطحذؼُت.

 َست جعفش يٍ جهخ أيّ:
أِٗ ٍ٘ أَ فٍوز ذٕص جٌمحُْ ذٓ ػتّى ذٓ أيب ذىٍ جٌٛىَك، 
فأذى٘ح ٘ى جٌمحُْ ذٓ ػتّى ِٓ ورحٌ ػٍّحء جظتىَٕس ُب َِحٔٗ، وِٓ 

ذىٍ جًٌٌ وحْ فمهحء جظتىَٕس جٌٓرؼس، وأِح ؾى٘ح فهى ػتّى ذٓ أيب 
                                                 

 (.174-6/122جٔظٍ ضٍرتطٗ ُب جٌَٓت ) (1)
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ضُوؾص  ؛ فأٗ ذؼى وفحز جٌٛىَك ٌذُّرح ٌؼٍٍ ذٓ أيب ٢حٌد 
أٌٍِطٗ أشتحء ذٕص ػُّّ ِٓ ػٍٍ ذٓ أيب ٢حٌد، ووحْ جذٕهح ػتّى 

 .ذٓ أيب ذىٍ جٌٛىَك ُب قؿٍ٘ح، فٍذحٖ ػٍٍ 
أِح أَ أَ فٍوز فهٍ أشتحء ذٕص ػرى جٌٍزتٓ ذٓ أيب ذىٍ جٌٛىَك، 

ػّحِهح ذىٍَىْ، وًٌٌه ظتح ْثً وً٘ج َؼٍت أْ أنىجي أَ فٍوز وأ
أَٓد جٌٍؾً ؾىٖ؟! »ؾؼفٍ ٌزتٗ جهلل ػٓ أيب ذىٍ لحي ٌٍٓحتً: 

 (1)«وٌىين أذى ذىٍ جٌٛىَك ٍِضُت»، ولحي: (1)«أذى ذىٍ ؾىٌ!
ولى ضىجضٍ ً٘ج جٌىَٗ ػٕٗ ُب غتحٌّ وػَتز ِٗهىٌز ٣ٍْ٘ح أً٘ 

 جٌؼٍُ ػٕٗ ٌزتٗ جهلل.
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 (.6/128َْت أػَٗ جٌٕرٗء ) (1)
 (.6/122جٌَٓت ) (1)
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 اإلمام جعفر الصادق             

 حيبرّ انعهًيخ
ؼفٍ ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل ُب ذُص أوخ وػٍُ، وذُص ٔٗأ ؾ

ٔٓد وٌفؼس، قُع ٔٗأ ُب ذُص أنىجٌٗ ػٕى ؾىٖ جٌمحُْ وّح لٌٍ 
ً٘ج ٢حتفس ِٓ أً٘ جٌؼٍُ، ولحٌص ٢حتفس: ٔٗأ ُب ذُص وجٌىٖ ػتّى 
جٌرحلٍ، وُب وٗ جضتحٌُت ٔٗأ ُب ذُص ػٍُ وأوخ وٌفؼس وًِتٌس، 

يت وحٔص ضؼؽ ذحٌؼٍّحء ِٓ ، جٌوضٍىب ووٌؼ ُب ِىَٕس ٌْىي جهلل 
جٌٛكحذس وورحٌ جٌطحذؼُت، فأنً جٌؼٍُ ػٓ أذُٗ وػٓ ؾىٖ ََٓ 
ٍُ ؾؼفٍ آًٔجن  ِّ جٌؼحذىَٓ جًٌٌ ضىُب ْٕس أٌذؼس وضٓؼُت، ووحْ ُػ

 أٌذغ ػٍٗز ْٕس.
وًٌه أنً جٌؼٍُ ػٓ ؾىٖ جٌمحُْ ذٓ ػتّى؛ ْٔٗ ِٓ ورحٌ 

وأنً ػٓ رتغ ػٍّحء جظتىَٕس وفمهحتهح، وأوػٍ ػٓ أذُٗ ػتّى جٌرحلٍ، 
ِٓ أً٘ جٌؼٍُ وّح يوٍ جًٌ٘يب ُب َْت أػَٗ جٌٕرٗء. َمىي جًٌ٘يب 

، أقٓرٗ ٌأي وٌى ْٕس ذتحُٔت، وٌأي ذؼٝ جٌٛكحذس »ٌزتٗ جهلل: 
أّٔ ذٓ ِحٌه، وْهً ذٓ ْؼى، وقىظ ػٓ أذُٗ أيب ؾؼفٍ جٌرحلٍ، 

 –وػرُى جهلل ذٓ أيب ٌجفغ، وػٍوز ذٓ جٌُذَت، وػ٣حء ذٓ أيب ٌذحـ 
وؾىٖ جٌمحُْ ذٓ ػتّى، ؤحفغ جٌؼٌٍّ،  –ػٕٗ ُب ٍُِٓ  وٌوجَطٗ

وػتّى ذٓ جظتٕىىٌ، وجٌٌٍُ٘، وٍُِٓ ذٓ أيب ٍِمي وغَتُ٘، وٌُّ 
 .(1)«٘ى ذحظتىػٍ ئٖ ػٓ أذُٗ، ووحْ ِٓ ِؾٍَّس ػٍّحء جظتىَٕس

ولى قىظ ػٕٗ نٍك وػَت يوٍ ػىّوج ِٕهُ جًٌ٘يب ُب َْت 
جذٕٗ ِىًْ جٌىحظُ، قىظ ػٕٗ »أػَٗ جٌٕرٗء، فمحي ٌزتٗ جهلل: 

                                                 

 (.6/122جٌَٓت ) (1)
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أوّّ ومهح  –وحيِت ذٓ ْؼُى جْٔٛحٌٌ وََُى ذٓ ػرى جهلل ذٓ جعتحو 
وأذى قُٕفس، وأذحْ ذٓ ضغٍد، وجذٓ ؾٍَؽ، وِؼحوَس ذٓ ػّحٌ  –ِٕٗ 

جٌىٍ٘ت، وجذٓ ئْكحق.. ُب ٢حتفس ِٓ ألٍجٔٗ، وْفُحْ، وٖؼرس، 
وِحٌه، وئشتحػًُ ذٓ ؾؼفٍ، وو٘د ذٓ نحٌى، وقحًب ذٓ ئشتحػًُ، 

، (1)«ُّحْ ذٓ ذٗي، وْفُحْ ذٓ ػُُٕس، وجضتٓٓ ذٓ ٚححل...وٍْ
 ويوٍ رتٍس ِٓ ورحٌ جٌؼٍّحء جًٌَٓ قىغىج ػٕٗ ٌزتٗ جهلل.

، ُب ُب ِىَٕس ٌْىي جهلل  ئًيج: ٔٗأ جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق 
يٌه جصتى جٔديحين جٌؼٍٍّ جًٌٌ ضٗغ أٔىجٌ جٌؼٍُ وأٔىجٌ جٌطمىي ُب 

 .جهلل  ٌذىػٗ، ذُت ذُطٗ وذُت ِٓؿى ٌْىي
ولى يوٍ جِٔحَ جًٌ٘يب ٌزتٗ جهلل و٘ى َطكىظ ػٓ ػٍّٗ لٛس 
ذىَؼس رتٍُس، وٍ٘ ِٕحظٍز قٍٛص ذُت جِٔحَ أيب قُٕفس وذُت ُٖهٗ 

، ووحْ جطتٍُفس جظتٕٛىٌ لى ٢ٍد ِٓ أيب قُٕفس أْ َؼى ؾؼفٍ 
ِٓحتً ٚؼحّذح صتؼفٍ جٌٛحوق َٓأٌٗ ػٕهح ئيج لىَ جٌؼٍجق؛ ْْ جٌٕحِ 

 فطٕص ذٗ.
جطتٍُفس أذى ؾؼفٍ أٌ  –ذؼع ئرل »أذى قُٕفس ٌزتٗ جهلل: َمىي 

فمحي: َح أذح قُٕفس! ئْ جٌٕحِ لى فطٕىج ّتؼفٍ ذٓ ػتّى،  –جظتٕٛىٌ 
فهُة ٌٗ ِٓ ِٓحتٍه جٌٛؼحخ، َمىي: فهُأش ٌٗ أٌذؼُت ِٓأٌس، ٍب 
أضُص أذح ؾؼفٍ، وؾؼفٍ ؾحٌّ ػٓ ديُٕٗ، فٍّح ذٍٛش هبّح ونٍٍت 

ٍت ْيب ؾؼفٍ، فٍّٓص وأيْ رل صتؼفٍ ِٓ جعتُرس ِح ٖ َىنٍ
فؿٍٓص، ٍب جٌطفص ئذل ؾؼفٍ فمحي: َح أذح ػرى جهلل! ضؼٍف ً٘ج؟ 

                                                 

 (.6/126جٌَٓت ) (1)
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ْٔٗ ِىع ػٕىٖ ُب جظتىَٕس؛  –لحي: ٔؼُ. ً٘ج أذى قُٕفس.. لى أضحٔح 
َّ ِٓ جٌؼٍجق وجنطرأ ُب جظتىَٕس وٌَُ  فأٗ ظتح ٢ٍُِد ٌٍٍُ جٌمٟحء ف

ٍّج جٌٛحوق ػٍُٗ ٌزتس جهلل ووٌِ ػٍُٗ   لحي جطتٍُفس: َح أذح ٍب –ؾؼف
قُٕفس! ٘حش ِٓ ِٓحتٍه ٔٓأي أذح ػرى جهلل! لحي: فحذطىأش أْأٌٗ، 

ضمىٌىْ فُهح  –َؼٍت: أً٘ جٌؼٍجق  –فىحْ َمىي ُب جظتٓأٌس: أٔطُ 
وًج ووًج، وأً٘ جظتىَٕس َمىٌىْ وًج ووًج، وؿتٓ ٔمىي وًج ووًج 

ً٘ جظتىَٕس، َمىي أذى قُٕفس: فٍمبح ضحذؼٕح وٌمبح ضحذغ أ –ًَوٍ ٌأَٗ  -
وٌمبح نحٌفٕح رتُّؼح )أٌ: وحْ جنطُحٌٖ ٖ َطفك ٖ ِغ ِح يوٍٖ أً٘ 
جٌؼٍجق وٖ ِغ ِح يوٍٖ ُٖىل أً٘ جظتىَٕس( قىت أضُص ػًٍ أٌذؼُت 
ِٓأٌس، ِح أنٍَ ِٕهح ِٓأٌس! ٍب لحي أذى قُٕفس: أٌُّ لى ٌوَٕح أْ 

 «.أػٍُ جٌٕحِ أػٍّهُ ذحنطٗف جٌٕحِ؟
ٌمٛس ػٕىِح ْثً: )ِٓ أفمٗ ِٓ ولى أوٌو أذى قُٕفس ًٖ٘ ج

فٍٍٞ جهلل  (1)ٌأَص؟ لحي: ِح ٌأَص أقّىج أفمٗ ِٓ ؾؼفٍ ذٓ ػتّى(
 ػٕٗ وأٌٞحٖ.

 
 

*     *     * 

                                                 

 (.6/128جٌَٓت ) (1)
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 عجبدرّ وصْذِ ووسعّ 
ُب جٌؼرحوز وِح َطؼٍك هبح، فهى ٚحقرهح، وئِحَ  أِح قحٌٗ 

ُِمىََّ ٌورهُ، وئيج أقٛ ٍ ػٍٖٛ فُهح؛ وئيج ُػىَّ جٌؼرحو جٌُ٘حو فهى 
 جًٌجوٍوْ جظتهرطىْ فهى قحًِ ٌجَطهُ.

ولى ٌوٌ ػٓ ػرحوضٗ وئنرحضٗ لٛٙ وػَتز، وٌوجَحش ػىَىز، 
ٔمٍهح جْتّس وجٌػمحش ػٕٗ، فحِطٓش هبح جٌىطد وجٌٛكحتف، وٌىٖ 
نُٗس ج٢ٔحٌس وُٞك جظتمحَ ٌٍٓوش ِٕهح جٌٍٗء جٌىػَت، وٌىٓ 

 أوطفٍ ٕ٘ح ذحٖٔحٌز:
وٕص أونً ػًٍ »ضؼحذل: َمىي ِحٌه ذٓ أّٔ ػٍُٗ ٌزتس جهلل 

ٌّج،  جٌٛحوق ؾؼفٍ ذٓ ػتّى  فُمىَ رل ؼتىز وَؼٍف رل لى
ُّ ذًٌه وأزَتى جهلل ػٍُٗ. َْ  وَمىي: َح ِحٌه! ئين أقره، فىٕص ُأ

ّّح وئِح  ووحْ  ٖ خيٍى ِٓ ئقىي غٗظ نٛحي: ئِح ٚحت
ٍّج، ووحْ ِٓ ػظّحء جٌؼرحو وأوحذٍ جٌُ٘حو جًٌَٓ  ّّح وئِح يجو لحت

ػُ وؾً، ووحْ وػَت جضتىَع، ٢ُد ججملحٌٓس، وػَت  خيٗىْ جهلل
ٍَّ  جٌفىجتى، فايج لحي: لحي ٌْىي جهلل  وآٌٗ جنٍٟ ٍِز وجٚف

أنٍي، قىت َٕىٍٖ ِٓ ٖ َؼٍفٗ! وٌمى قؿؿص ِؼٗ ْٕس، فٍّح 
جْطىش ذٗ ٌجقٍطٗ ػٕى جٔقٍجَ، وحْ وٍّح ُ٘ ذحٌطٍرُس جٔم٣غ 

ً ٌٗ: لً َح جذٓ جٌٛىش ُب قٍمٗ. َمىي: ووحو خيٍ ِٓ ٌجقٍطٗ. فمط
ٌْىي جهلل! فٗذى ٌه ِٓ أْ ضمىي، فمحي رل: َح جذٓ أيب ػحٍِ وُف 
أؾٍٓ أْ ألىي: ٌرُه جٌَّهُ ٌرُه؟ وأنًٗ أْ َمىي: ٖ ٌرُه وٖ 

 .(1)«ْؼىَه
                                                 

 (.1/77جطتٛحي ) (1)
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ّٟح:  ِح ٌأَص ػُت، وٖ شتؼص أيْ، وٖ ن٣ٍ »ولحي ِحٌه أَ
ًٗ ّّح  ػًٍ لٍد ذٍٗ أفًٟ ِٓ ؾؼفٍ ذٓ ػتّى جٌٛحوق: فٟ وػٍ

 .(1)«ػرحوز ووٌّػحو
ّٟح:  ئذل وػٍز ِح ََٗت  –جنطٍفُص ئٌُٗ َِحّٔح »وَمىي ٌزتٗ جهلل أَ

ًٍ وئِح  –وحْ َأضُٗ  فّح وٕص أٌجٖ ئٖ ػًٍ غٗظ نٛحي: ئِح ِٛ
 .(1)«ٚحتُ وئِح َمٍأ جٌمٍآْ، وِح ٌأَطٗ َُكىِّظ ئٖ ػًٍ ٢هحٌز

ونٍص ػًٍ ؾؼفٍ ذٓ »وَمىي جِٔحَ ْفُحْ جٌػىٌٌ ٌزتٗ جهلل: 
أَىؾحين، فؿؼٍص أٔظٍ ئٌُٗ  ُّى وػٍُٗ ؾرس نُ ووٕحء، ووٓحء نػت

ٌُّ ً٘ج ضؼؿّرح فمحي: ِح ٌه َح غىٌٌ؟ لٍص: َح جذٓ ٌْىي جهلل! 
ٍّج، ووحٔىج  ِٓ ٌرحْه وٖ ٌرحِ آذحته! فمحي: وحْ يجن َِحّٔح ِمط
َؼٍّىْ ػًٍ لىٌ ئلطحٌٖ وئفمحٌٖ، وً٘ج َِحْ لى أْرً وً ٍٖء 

ْ ؾرطٗ، فايج فُهح ؾرس ٚىف ذُٟحء فُٗ.. لحي: ٍب قٍٓ ػٓ ٌو
َمٍٛ جًًٌَ ػٓ جًًٌَ، ولحي: ٌرٕٓح ً٘ج هلل وً٘ج ٌىُ، فّح وحْ 

. أٌ: إٔٔح ٔمحذً جٌٕحِ فٕظهٍ (9)«هلل أنفُٕحٖ وِح وحْ ٌىُ أذىَٕحٖ
ٔؼّس جهلل ػٍُٕح، وئيج وٕح ُب ذُىضٕح ووٕح ِغ جهلل ػُ وؾً ُب نٍىجضٕح 

ً٘ج جضتىَع ِٓ ذحخ ٌفغ جٌىٍفس ضُ٘ىٔح، و –ٖ ٣ٍَغ ػٍُٕح ئٖ جهلل 
 ذُٕٗ وذُت ْفُحْ؛ ٌمىز جٌٍٛس ذُٕهّح.

ئْ جٌٍؾً جٌٛحوق ٖ َُٛرٗ »ولى لحي جِٔحَ ِحٌه ٌزتٗ جهلل: 
ِٓ َىىْ »و «. نٍف جٌُٗهىنس، وٖ َفمى وػُٗ ػٕى جضتٍٗؾس

                                                 

 (.9/198جظتٕحلد ٖذٓ ٖهٍ آٖىخ ) (1)
 (.1/88هتًَد جٌطهًَد ٖذٓ قؿٍ ) (1)
 (.9/161جٌَٓت ًٌٍ٘يب ) (9)
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ًٖ وّح « ؽتٓ ٌمرٗ جطتٛىَ وجْوٌُحء وجٌطحٌَم وٍٗ ذحٌٛحوق أٚىق لى
ً ػرحٌز جِٔحَ ِحٌه ًٖ٘ ػتّى أذى ٍَ٘ز ُب يوٍ يٌه ضؼًٍُمح ػٍ

 .(1)«جِٔحَ جٌٛحوق»وطحذٗ 

                                                 

 (.21جٔظٍ: جِٔحَ جٌٛحوق )٘:  (1)
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 أخاللّ وكشيّ 
أِح وٍمي أنٗلٗ ووٍِٗ وضىجٞؼٗ وقٍّٗ وٚىلٗ وُ٘رطٗ وغٕحء 
جٌؼٍّحء ػٍُٗ فاْ ٌٗ جٌمىـ جظتؼًٍ فُهح، وجٌُٕٛد جْوَب ِٕهح، وِح 
ٍَوي ػٕٗ فُهح أوػٍ ِٓ أْ ًَوٍ، وأٖهٍ ِٓ أْ ٍَٕٗ، وٌى 

ْطمًٛ جظتٓطمٍٛ ُب ً٘ج ٣ٌحي ػٍُٗ جظتمحي وجٔطٍٗ، فكٓرٕح ٕ٘ح مبح ج
 َىطفٍ ذٗ جٌٍرُد:

ٌوي أزتى ذٓ أيب »َمىي جِٔحَ جًٌ٘يب ُب َْت أػَٗ جٌٕرٗء: 
ذىَت ػٓ ُ٘حؼ ذٓ ذ٣ٓحَ َمىي: وحْ ؾؼفٍ ذٓ ػتّى ٣َُؼُ جٌٕحِ 

 .(1)«قىت ٖ َرمً ٌؼُحٌٗ ٍٖء
ٌه ضأُّْح ِٕٗ ّتىٖ وً٘ج ػ٣حء ِٓ ٖ خيًٗ جٌفمٍ؛ َفؼً ي

 .ٌْىي جهلل 
ٕرٗء  ػٓ ذؼٝ أٚكحخ ؾؼفٍ ذٓ  (1)وٌوي جًٌ٘يب ُب َْت أػَٗ ٌج

دل قٍَ جهلل جٌٍذح؟ فمحي: ٌثٗ َطّحٔغ »ػتّى أْ جٌٛحوق ٌزتٗ جهلل ْثً: 
ٕحِ جظتؼٍوف  ، وً٘ج َىي ػًٍ وٍِٗ وْهحء ٔفٓٗ.«ٌج

 ذً وأػظُ ِٓ يٌه أٔٗ يوٍ ػٕٗ أٔٗ وحْ ديٕغ جطتٛىِس ذُت
 جٌٕحِ ذطكٍّٗ جطتٓحتٍ ػًٍ ٔفٓٗ وئَػحٌ جٌٍٛف ذُٕهُ.

وٖ غٍو أْ ضىىْ ًٖ٘ أنٗق جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق ػٍُٗ 
ٌٞىجْ جهلل ضؼحذل؛ فهى ًٍُْ ٖؿٍز ِرحٌوس جٌطمً فُهح أذٕحء ُْى 
جٌرٍٗ ٍٚىجش جهلل وِْٗٗ ػٍُٗ، ِغ أذٕحء نٍُفطٗ وٚحقرٗ جٌٛىَك 

ِقٍُت ِذِا ًَّ ٌَذَِّهحُضِإِضٍ ُأُوٍََهح ُو  ِْ  [.12]ئذٍجُُ٘:  ْي
                                                 

 (.6/161جٌَٓت ًٌٍ٘يب ) (1)
 (.6/161جٌَٓت ) (1)
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 يٍ ألىانّ ووصبيبِ 
جٌفمهحء إِٔحء جًٌٍْ، فايج ٌأَطُ جٌفمهحء »ِٓ ألىجٌٗ ٌزتٗ جهلل: 

 .(1)«لى ٌوٕىج ئذل ج٢ٌُٗٓت فحهتّىُ٘
ِّح ػٕى جظتٕٛىٌ  فىحْ  –و٘ى ِؼٍوف ذر٣ٗٗ  –ووحْ َى

 جًٌذحخ َمغ ػًٍ أٔف جظتٕٛىٌ ف٣ٍُوٖ فُؼىوٖ، فحٌطفص جطتٍُفس ئذل
. (1)«دل  نٍك جهلل جًٌذحخ؟ فمحي: ًٌُي ذٗ جصترحذٍز»ؾؼفٍ فمحي: 

 .(9)ََٗت ئذل جطتٍُفس 
ِٓ لٕغ مبح ُلُٓ ٌٗ َح ذٍت! »وَمىي ُب وُٚس ٖذٕٗ ِىًْ: 

َٜ  جْطغٌت، وِٓ ِىَّ ػُُٕٗ ئذل ِح ُب َى غَتٖ ِحش فمَّتج، وِٓ دل ٍَ
مبح ُلُٓ ٌٗ جهتُ جهلَل ُب لٟحتٗ، وِٓ جْطٛغٍ ٌَس غَتٖ جْطؼظُ ٌَس 
َّ ُْف  ٔفٓٗ، وِٓ وٗف قؿحخ غَتٖ جٔىٗفص ػىٌضٗ، وِٓ ْ
ٍّج ْنُٗ أولؼٗ جهلل فُٗ، وِٓ وجنً  جٌرغٍ ُلطً ذٗ، وِٓ جقطفٍ ذث
جٌٓفهحء ُقمٍِّ، وِٓ نح١ٌ جٌؼٍّحء ُوّلٍ، وِٓ ونً ِىجنً جٌٓىء 

 جضُّهُ.
! ئَحن أْ ضٌٌُ ذحٌٍؾحي فٌٌُُ ذه، وئَحن وجٌىنىي َح ذٍت

 فُّح ٖ َؼُٕه فطًي ًٌٌه.
 ْْ َِٗأ َِٓط ًِ جضتك ٌه وػٍُه ُض ِٓ ذُت ألٍذحته. وٓ  (9)َح ذٍت! ل

ٍّج، وػٓ جظتٕىٍ ٔحُّ٘ح،  ٌٍمٍآْ ضحٌُّح، وٌَْٕٗ فحُّٖح، وٌٍّؼٍوف آِ
                                                 

 (.6/161جٌَٓت ) (1)
 (.6/169جٌَٓت ) (1)
 .ُٗ جٌُٗؼس ِٓ جٌطمُس ُب قك ؾؼفٍ جٌٛحوق وً٘ج َٕفٍ ِح ضىػ (9)
ْْ: أٌ َىٓ ٌه ٖأْ. (9) َِٗأ َِٓط  ُض
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ًٗ، وِٓ ْىص ػٕه ِرطىًتح، وظتٓ ْأٌه ِؼ٣ُّ  ح.وظتٓ ل٣ؼه وجٚ
َح ذٍت! وئَحن وجٌُّّٕس؛ فاهنح ضٌُع جٌٗكٕحء ُب جٌمٍىخ، وئَحن 
وجٌطؼٍٜ ٌؼُىخ جٌٕحِ، فًّتٌس جظتطؼٍٜ ٌؼُىخ جٌٕحِ وًّتٌس 

 جعتىف.
ئيج ٢ٍرص جصتىو فؼٍُه مبؼحؤٗ، فاْ ٌٍؿىو ِؼحوْ، وٌٍّؼحوْ 
ٍّج، وٖ ٣َُد ذتٍ ئٖ ذفٍع،  ًٖ، وٌٓٚىي فٍوّػح، وٌٍفٍوع ذت أٚى

ٌِ وٖ فٍع ئٖ ذ ٌِ جْنُحٌ وٖ ضُ َُ أًٚ، وٖ أًٚ ئٖ مبؼىْ ٢ُد. 
جٌفؿحٌ؛ فاهنُ ٚهٍز ٖ َطفؿٍ ِحؤ٘ح، وٖؿٍز ٖ خيٍٟ وٌلهح، 

 .(1)«وأٌٜ ٖ َظهٍ ػٗرهح
ئَحوُ وجطتٛىِس ُب جٌىَٓ؛ فاهنح ضىٌظ »لىٌٗ:  وِٓ قىّٗ 
 «.جٌٗكٕحء وجٌرغٟحء

ّٟح ٌٗ:   «.ئَحن وجصتىي ُب جٌىَٓ؛ فأٗ َىٌظ جٌٕفحق»وأَ
 
 
 

*     *     * 

                                                 

 (.6/169جٌَٓت ) (1)
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 وفبرّ 
جْطٍّ جِٔحَ جٌٛحوق ػٍُٗ ٌزتس جهلل وٌٞىجٔٗ ُب َِٓتز جٌرًي 

، وجٌؼ٣حء ِطًّٓىح ذحٌىقُُت: وطحخ جهلل وْٕس ؾىٖ جظت٣ٛفً 
ّّح ُب ْرًُ ٍٔٗمهح.  ووجػُّح وِؼٍ

ولى ٔحًٞ ُب ً٘ج ج٣ٌٍَك وجْطٍّ ػٍُٗ ٢ىجي قُحضٗ؛ فىحْ 
ٍّج ًْ٘ جٌٕٓس وجصتّحػس.ّٖؿً ُب قٍىق أً٘ جٌرىع، وّْٕىج و  ٔحٚ

وذؼى ًٖ٘ جضتُحز ججملُىز وجظتَٓتز جظتٍٗلس أضحٖ أٍِ جهلل ْركحٔٗ 
 ٘ـ(.198وضؼحذل جًٌٌ وطرٗ ػًٍ ػرحوٖ، فطىُب ُب ٖىجي ِٓ ْٕس )

ووفٓ ئذل ؾىجٌ لّّ أذُٗ جٌرحلٍ ٌزتٗ جهلل ُب جٌرمُغ، ذؼى أْ ًٍٚ 
 .ػٍُٗ جظتٍّٓىْ ُب ِٓؿى ؾىٖ ٌْىي جهلل 

 ُب وفحضٗ جٌؼىَى ِٓ جظتٍجغٍ ِٕهح: ولى لًُ
 ألووىل ولووذ ساحووىا ثووّ  ًهىَووّ 

 
  

 عهووً كبْووم يووٍ حبيهيووّ وعووبرك   
 أرووذسوٌ يووبرا نًهووىٌ إى انثووشي  

 
  

 ثووجا ا ثووىي يووٍ سأء عهيووب  شووبْك  
 وليم أيض ب: 

 فيوووب نيوووز  ي يوووب نيوووز   
 

  
 شوووهذد وإٌ كُوووذ   أشوووهذ   

 فآسوووويذ يف ثثووووّ جعفووووش ا 
 

  
  نطوووف انعوووىد وسوووبفذ يف  

 ويووٍ لجووم َفسووا لهووذ انفووذا   
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 وكووووف املُيووووخ ثبملشصووووذ   
 عشووويخ ينوووذفٍ فيوووّ انُوووذي  

 
  

ْبوووش ثووو  أمحوووذ      وغوووشزح صر
  

 
 
 

*     *     * 
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 ملبرا  شص كثا يٍ انفشق عهً
 االَزسبة إى جعفش انصبدق؟

ُب ً٘ج جظتركع أَٖت ئٖحٌز ٍَْؼس ئذل لُٟس ِٓ أوّّ جٌمٟحَح 
جٌىلىف ِؼهح؛ فاْ جٌىَٗ ػٓ قُحضٗ وػٓ ػرحوضٗ وػٓ  جٌيت َٕرغٍ

َ٘ىٖ ووٌػٗ، وػٓ ٚىػٗ ذحضتك وجْطؿحذس وػحتٗ وصتىتٗ ئذل جهلل 
وػَت، ٌىٓ جٌمُٟس جُْ٘ ُب وٌجْطٕح عتًٖ جٌٗهُٛس، ٍ٘ لُٟس 

 جٔطٓحخ جٌفٍق ئٌُٗ..
ظتح وحٔص ٖهُٛس جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق ٌزتٗ جهلل ورَتز، وعتح 

وِىحٔطهح ُب ٔٓرهح، وِىحٔطهح ُب ػٍّهح وُب  ِىحٔطهح ُب يجهتح،
َ٘ى٘ح، وُب وً ِح َطؼٍك هبح.. قٍ٘ جٌٕحِ ػًٍ أْ َٕطٓرىج ئذل 
ضٍه جٌٗهُٛس، وٖ غٍو أْ َٕطٓد جٌٕحِ ئٌُهح، ٌىٓ َرمً جٍِْ 

 جٌىرَت و٘ى: ِٓ جٌٛحوق ُب ً٘ج جٖٔطٓحخ؟!
يؤٍح ُب ِركع ْحذك ػٓ ئِحَ أً٘ جٌؼٍجق وأً٘ جٌٍأٌ أيب 

ََّٕطحْ عتٍه جٌٕؼّحْ»لىٌٗ:  قُٕفس و٘ى ََٗت ذمىٌٗ ً٘ج ػًٍ « ٌىٖ جٌ
 أنًٖ ػٓ ؾؼفٍ ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل.

وًٌه ٢ٗذٗ جًٌَٓ وىٔىج ِىٌْس جٌفمٗ جضتٕفٍ وّكّى ذٓ 
جيى  (1)جضتٓٓ وَفٍ وجٌمحٍٞ أيب َىْف؛ فاْ جظت٣حٌغ ُب وطرهُ 

أهنُ ًَوٍوْ ِمىٖش وػَتز ػٓ أيب قُٕفس ػٓ ؾؼفٍ، ذً 
 .ْ ِمىٖش وػَتز ػٓ ؾؼفٍ وًَوٍو

                                                 

وجٔظٍ ػًٍ ْرًُ جظتػحي: وطحخ جِغحٌ ٌٍمحٍٞ أيب َىْف ووطحخ جِغحٌ حملّى ذٓ  (1)
 جضتٓٓ.



 
24 

 

 اإلمام جعفر الصادق             

أِح ذحٌٕٓرس ِٔحَ وجٌ جعتؿٍز، فاْ جٍِْ ُب غحَس جٌىٞىـ؛ فمى 
، (1)ٍِ ذٕح وَٗ جِٔحَ ِحٌه ػٓ ؾؼفٍ ػٍُهّح ٌزتس جهلل ضؼحذل 

 وجًٌٌ َرُت ِىي جٌٍٛس جٌىغُمس ذُٕٗ وذُت ؾؼفٍ.
وجٔظٍ ئذل ػٗلطٗ ذحِٔحَ ْفُحْ جٌػىٌٌ ػٍُٗ ٌزتس جهلل ضؼحذل، 

وحْ َُوٌٖ وػَّتج، قىت جٌضفؼص جٌىٍفس ذُٕٗ وذُت جِٔحَ جًٌٌ 
جٌٛحوق ػٍُهّح ٌزتس جهلل؛ فطؿى جِٔحَ جٌٛحوق ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل 

ُّ ئٌُٗ مبح خيفُٗ ػًٍ وػَتَٓ. َُٓ 
فٍٛس ٘إٖء جْتّس ذحِٔحَ ؾؼفٍ ُب غحَس جٌىٞىـ، وًٖ٘ جٌٍٛس 

جِٔحَ ٖ َٕىٍ٘ح أقى، فهٍ ظحٍ٘ز ِٗطهٍز ذُت جٌٕحِ، فمى ػحٔ 
ػٍُٗ ٌٞىجْ جهلل ُب جظتىَٕس، وجٌيت وحٔص ضؼؽ هبإٖء جْػَٗ 
وأِػحعتُ، ِؼٍُّت وِطؼٍُّت، فأنً ػٕهُ جٌٛحوق ٌزتٗ جهلل وأنًوج 
ػٕٗ، ذً وحٔص عتُ ؾٍٓحش نحٚس ِغ جِٔحَ ؾؼفٍ ٌزتٗ جهلل، فمى 
ٍّج ذُٕهُ، ولى أًٌْ جِٔحَ ؾؼفٍ ئذل أيب  وحْ جِٔحَ ؾؼفٍ قحٞ

ظتح ذٍغٗ أُٖحء ػٕٗ، فىػحٖ  –لغ ُب ذؼٝ جٌٍوجَحش وّح و –قُٕفس 
ًٌّٖ ِٓ جٌطىْغ  وأنً َٓأٌٗ ػّح أفىت ذٗ وػٓ ِمحَٓطٗ ٌِٓىٌ، وق
ُب جٌمُحِ ُب ِٕحظٍز ٢ىٍَس ذُت جِٔحَ أيب قُٕفس ِغ ُٖهٗ ؾؼفٍ، 

 «.جِٔحَ جٌٛحوق»أٖحٌ ئٌُهح ػتّى أذى ٍَ٘ز ٌزتٗ جهلل ُب وطحذٗ 
حْرس جٌيت ؾٍش ذُت جِٔحَ ؾؼفٍ وئِح ئيج ٔظٍٔح ئذل ًٖ٘ جحمل

جٌٛحوق وذُت أيب قُٕفس؛ فأٗ َظهٍ ٌٕح ؾٍُّح أْ جِٔحَ ؾؼفٍ ِح وحْ 
َطٍوو ُب جٔٔىحٌ ػًٍ جٌؼٍّحء وػًٍ ٢ٍرس جٌؼٍُ، وِح وحْ َطٍوو ُب 

                                                 

 ِٓ ً٘ج جٌىطحخ. جٔظٍ: ِركع ػرحوضٗ وَ٘ىٖ ووٌػٗ  (1)
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ذُحْ ِح أن٣ثىج فُٗ، ذً وٍَو ػٍُهُ، وحيحْرهُ وَٕحلٗهُ ُب 
 جٌمٟحَح جظتهطٍفس.

ٌى نٍؾص ػٓ جعتىٌ جٌٕرىٌ جًٌٌ  وً٘ج َؼٍت أْ ضٍه جظتىجٌِ
ِىلف ٚحٌَ  –ػٍُٗ ٌزتس جهلل ضؼحذل  –ٍَضُٟٗ ؾؼفٍ، ٌىحْ ٌٗ 

ِٕهح، وٌٗىو ُب جٔٔىحٌ ػٍُهح، وٌرَُّٓ نٍٍهح وأهنح ؼتحٌفس عتىٌ جٌٕيب 
. 

ٍّج ٌأي أْ ِىٌْس جٌىىفس نٍؾص ػٓ  وٌى أْ جِٔحَ ؾؼف
ّٟح قُت جْطىػً ذؼ ٝ جٌفمهحء جعتىٌ جٌٕرىٌ ٌٗىَّو ُب جٔٔىحٌ أَ

ِٓ جٌؼٍجق، وُب ِمىِطهُ جِٔحَ أذى قُٕفس، وأنً َٕحلٗٗ ُب 
جٌمُحِ: ئذل أٌ ِمىجٌ َأنً ذٗ.. فٍى وحْ ٍَي أْ أذح قُٕفس جٖطى 
ُب جٌمُحِ ونٍؼ ػٓ جٌٍٗع، ْٔىٍ ػٍُٗ، وُف و٘ى جًٌٌ ٚىع 
ذحضتك ُب وؾىٖ جطتٍفحء ِٓ ذٍت أُِس وذٍت جٌؼرحِ، ونحٌف ذٍت ػّٗ 

ضٍن جطتىٜ ُب جٌُٓحْس ٌٛىْ جٌىَٓ، فىُف َف٠ٍ فٍُ َرحَغ، ذً 
 فُٗ؟!

ئًيج دل َىٓ ؾؼفٍ جٌٛحوق ٌزتٗ جهلل ٌُٓىص ػٓ ِحٌه وأيب 
ّّح خيحٌف ْٕس جٌٕيب  قُٕفس وغَتُ٘ ِٓ جٌؼٍّحء ئيج وحٔىج ٍَٕٗوْ ػٍ

 ُذً وحْ ُْٕىٍ ػٍُهُ، وظتح دل َمغ جٔٔىحٌ ػٍّٕح أٔٗ ِىجفك عت ،
، وهبًج ٔؼٍُ وًخ ِٓ جيؼً ػًٍ ػٍّهُ ً٘ج وػٍّهُ ُب ٍٖٔٗ

 جٌطمُس وَٓ ؾؼفٍ وَٕٓرهح ئٌُٗ.
ٍّج جٌٛحوق  فهًٖ ذؼٝ جْوٌس جٌؼمٍُس وجٌٕمٍُس ػًٍ أْ جِٔحَ ؾؼف

 ئِحَ ِٓ أتّس أً٘ جٌٕٓس وجصتّحػس جظتمطىي هبُ.
 



 
26 

 

 اإلمام جعفر الصادق             

ًٗ ػًٍ ٚىق  أِح غَتُ٘: فأه ئيج ْأٌص جٔشتحػٍُُس وٌُ
 جٔطٓحهبُ ئذل ؾؼفٍ، فٍٓ جتى ؾىجّذح ٖحفُّح.

وأِح جصتؼفٍَس جٔغٕح ػٍَٗس، فمى أٞفىج ػٍُٗ جٌؼّٛس غٍّىج، 
ووؤىج ػٍٗجش جِٖف ِٓ جٌٍوجَحش ؤٓرى٘ح ئٌُٗ، ٍب ؾؼٍى٘ح 
ًٗ ػٓ أْ ديُُوج ٚكُكهح ِٓ ْمُّهح،  مبًتٌس جٌٕٙ جظتؼٛىَ، فٟ
ولىَهح ِٓ ٞؼُفهح، وُب ً٘ج َطىؾٗ ئٌُهُ ْإجي ٖ ػتُٙ عتُ ِٓ 

 أ، و٘ى أْ َمحي:جصتىجخ ػٕٗ أو جٌطٍُُٓ ذحطت٣
لى ُوًخ ػٍُٗ وػَتًُّج، فّٓ ذحخ  ؿتٓ ٔؼٍُ أْ ٌْىي جهلل 

، فأَٓ أوذل أْ َىًخ ػًٍ غَتٖ، نحٚس جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق 
ؾهىو جٔغٌت ػٍَٗس ُب ذُحْ ِح ٚف ػٕٗ وِح وًخ ػٍُٗ، وّح فؼً 

 ؟! فّح ؾىجهبُ ػٕٗ؟أً٘ جضتىَع فُّح وٌو ػٓ جٌٕيب 
 أيهب انمبسئ انكشمي:

 ٌٍوجَحش جٌيت ٌوَص ػٓ ؾؼفٍ جٌٛحوق عتح غٗظ قحٖش:ئْ ج
 ٌوجَحش وجفمص جٌىطحخ وجٌٕٓس، فهًٖ ٖ ؾىجي ُب لرىعتح. -1
ٌوجَحش ٖ ضؼحٌٜ جٌىطحخ وجٌٕٓس ْىجء وجفمص ِح ٌوجٖ  -1

أو جٔفٍو هبح  –جٌؼحِس وّح ضُّٓهُ جٌُٗؼس  –ػٕٗ ػٍّحء جٌٕٓس 
ّٟح ِمرىٌس، فهٍ دتػً جؾطهحوٖ  ٌؼىَ ِؼحٌٞطهح  غَتُ٘ فهًٖ أَ

 ٌٍىطحخ وجٌٕٓس.
ٌوجَحش فُهح ِؼحٌٞس ٌٍٕٛى٘ جٌٍٗػُس وٖ َمٍ٘ح ػمً،  -9

فهًٖ ٌوجَحش ِىًوذس ػًٍ جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق، ووًهبح ذُت 
 وجٞف ظتهحٌفطهح ٌٍؼمً وجٌٕمً وؿتى يٌه.. فهٍ ٍِوووز.
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وًٖ٘ جٌٍوجَحش جظتىًوذس ػًٍ جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق وغَتٖ ِٓ 
َ ٍ٘ ػتىٌ جٖفطٍجق ذُت جٌفٍق، وحتٍٍَ ًٖ٘ جظتٓأٌس جْتّس جْػٗ

ُْإوٌ ئذل ضمحٌخ جٌفٍق وذُحْ جٌىؾٗ جضتمُمٍ جٌٛكُف ُب ً٘ج 
جظتّٟحٌ، فُرمً جصتهى جٌىرَت جًٌٌ وػىٔح ؤىػى ٌٗ ٘ى لُٟس جٌٕظٍ 
ُب جٌٍوجَحش ػٓ جْتّس وضٛكُكهح؛ ٌىٍ ٕٔظٍ ذؼى يٌه فُّح ٚفَّ 

 جضتىجٌ.ِٓ ًٖ٘ جٌٍوجَحش، وٌُىىْ فُهح 
أِح أْ ٔأٌب ٌىطحخ جيّغ ْطس ػٍٗز أٌف ٌوجَس أو ئذل وطحخ 
جيّغ آٖف جٌٍوجَحش أو ئذل وطحخ َرٍغ أوػٍ ِٓ ِحتس غتٍى، ُؾٍُّهح 
ٌوجَحش ػٓ ؾؼفٍ جٌٛحوق، وٖ دتُُُ ذُت ٚكُف وٞؼُف ِٕهح، 

 فىُف ٔىٌْٗ أو ٕٔحلٗٗ؟
وئيج وحْ ذؼٝ ِؼحٌٍٚ جٌُٗؼس لى ٖٕىج زتٍس ٖىَىز ػًٍ 

ْٔٗ ٌوي آٖف جْقحوَع فمحٌىج:  يب جصتًٍُ أيب ٍٍَ٘ز جٌٛكح
ووُف ديىٓ ْيب ٍٍَ٘ز أْ ٍَوٌ ًٖ٘ جْقحوَع؟! فٕمىي: وُف 
مبٓ ٌوي غٗغُت أٌف قىَع، ومبٓ ٌوي ستٓس ػٍٗ أٌف 

 ؟!قىَع... وٍهح ػٓ جٌٛحوق 
فحٌمُٟس حتطحؼ ئذل ضأًِ ٢ىًَ، وؿتٓ ٔمىي: ئٕٔح ؿتطٍَ 

ٍّج ووجٌىٖ ووٌىٖ جٖٔطٓحخ ئذل جِٔحَ ؾؼف ٍ، ؤمىي: أْ جِٔحَ ؾؼف
وآذحءٖ ِٓ أتّطٕح، ؤؼطمى جػطمحّوج ٖ ؽتحٌجز فُٗ وٖ غتحوٌس ذاِحِس 
جِٔحَ ػٍٍ، وأٔٗ ٌجذغ جطتٍفحء جٌٍجٖىَٓ، وجضتٓٓ نحِٓهُ، و٘ى 
وجضتُٓت ُْىج ٖرحخ جصتٕس، ؤمىٌ ئِحِس وفًٟ ََٓ جٌؼحذىَٓ، 

وذاِحِس وفًٟ جِٔحَ ؾؼفٍ  ووًٌه فًٟ جذٕٗ ػتّى جٌرحلٍ وئِحِطٗ،
جٌٛحوق، وجذٕٗ ِىًْ جٌىحظُ، وغَتُ٘.. ففًٟ جْتّس وًِتٌطهُ ٖ 
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ئٖىحي فُهح، ٌىٓ ضرمً ًٖ٘ جٌٍوجَحش جٌىػَتز ػٕهُ، فٕمىي: ُُِوج 
ٌٕح ذُت ٚكُكهح وْمُّهح، ِح جًٌٌ َُمرً وِح جًٌٌ ٖ َمرً؛ قىت 

 ٔٓط٣ُغ أْ ٔطكحوٌ ؤطٕحلٕ ُب ًٖ٘ جِْىٌ.
د وجٌؼطد ِىؾٗ ٌٍؿُّغ، مبح ُب يٌه ػٍّحء أً٘ وً٘ج ج٣ٌٍ

جٌٕٓس، وجٌٍٛوـ جٌؼٍُّس؛ فأٗ َٕرغٍ أْ ضىٌِ ضٍه جٌٍوجَحش وأْ 
 .(1)ضؼٍٜ ػًٍ جظتُُجْ جٌٕمىٌ جٌؼٍٍّ قىت دتكٙ 

 
 
 

*     *     * 

                                                 

ٝ جظتإٌفحش وجٌٍْحتً جصتحِؼُس جٌيت ج٘طّص ذمُٟس ٔمى ظهٍ ُب جِؤس جْنَتز ذؼ (1)
جٌٍوجَحش ودتكُٛهح، ِٓ أمههح: حتمُك ِىجلف جٌٛكحذس ِٓ جٌفطٕس ِٓ ٌوجَحش ج٣ٌّّي 

 وجحملىغُت، حملّى أػتُوْ؛ فٕٓأي جهلل ْركحٔٗ أْ ضىىْ ًٖ٘ جٌرحوٌز ٔىجًز ظتٍٗوع أوّّ.
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 يُبظشح عهًيخ
 أَهح جٌمحٌب جٌىٍمي:

أنطُ ًٖ٘ جٌٍْحٌس ْتىجٌ ٣ٌُف ؾٍي ِغ أقى ٢ٍرس جٌؼٍُ قىي 
 جظتٓأٌس. ًٖ٘

لحي رل: أذى ٍٍَ٘ز أٍُْ ذؼى ورحٌ جٌٛكحذس، وٌوي أوػٍ ِٕهُ، 
 وضمرٍىْ ٍِوَحضٗ... جخل.

فمٍص ٌٗ: وُ ػىو جْقحوَع جٌيت ٌوج٘ح؟ وِح ِىلف ػٍّحء 
 جٌُٗؼس جٌمىِحء ِٕهح؟

لحي رل: ٖ َهٍّت ِؼٍفس ػىو٘ح، وٖ َهٍّت ِىلف ٘إٖء 
 َح ْركحْ جهلل!! –جٌؼٍّحء... 

أٌ وً ِح فُٗ  –أقحوَع جٌرهحٌٌ غَت جظتىٌٍز لٍص ٌٗ: ػىو 
 ٖ ضًٛ ستٓس آٖف قىَع. –ِٓ أقحوَع ػٓ أيب ٍٍَ٘ز وغَتٖ 

 فٍُ َٛىق، ولحي: ػؿُد... فم١ ستٓس آٖف!.
فؼٍفص ذأْ جٌٍؾً ٖ َؼٍف وُف جنطحٌ جٌرهحٌٌ أقحوَع 

 جٌٛكُف، وِح ٍ٘ ٍٖو٢ٗ؟؟
 ووُ ِىع ُب رتؼٗ وحتٍٍَٖ؟ وِح ٍ٘ ِىج٘د ِإٌفٗ؟؟

ٍص ٌٗ: َىفٍ أْ جِٔحَ جٌرهحٌٌ ؾحِغ جٌٛكُف ؾٍّ أوػٍ فم
ِٓ ْص ػٍٗز ْٕس ُب رتؼٗ، ولى جٖط٠ٍ ٌزتٗ جهلل ُب وً ٌجوٌ 
ُب أْحُٔى جْقحوَع أْ َىىْ ِٓ جضتفح٤، وأْ ٖ َؼٍف ػٕٗ 
جٌىًخ، وأْ َٕٓى جضتىَع ظتٓ شتؼٗ ِٕٗ، وجٖط٠ٍ وًٌه ُب وً 

ىىْ جضتىَع نحٌُّح ٌجوٌ غرىش جٌطمحتٗ ذُٗهٗ وشتحػٗ ِٕٗ، وأْ َ
 ِٓ جًٌٗوي وجٌؼًٍ جٌمحوقس.
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فمحي ذٍٛجقس: أٔح أٔطمى وؾىو ذؼٝ جْقحوَع فُٗ، ويوٍ 
 جضتىَع جظتٗهىٌ ُب غّّ جًٌذحخ.

 فٓأٌطٗ: ً٘ ٌٗ ج٢ٗع ػًٍ جٌٛكُف ولٍجءز فُٗ؟
 فأؾحخ ذحٌٕفٍ، وٌىٓ ِٓ نٗي شتحػٗ ػٓ جٌٛكُف.

ً جٌٕٓس، ؤمٍأ ولحي: ذإٔٔح ِؼٍٗ جٌُٗؼس هنطُ ذىطد ئنىجٕٔح أ٘
 فُهح، نحٚس جظتٗحَم وعتُ ػٍُهح ٌووو... جخل.

فمٍص ٌٗ: ِثحش جظتَُٗت ِٓ أً٘ جٌٕٓس ًِٕ لُحَ جظتٕٛف ّتّغ 
جْقحوَع وضُٕٛفهح ُب وطحذٗ، َىػىْ ٌٗ ػًٍ ِح ذًي ِٓ ؾهى ُب 

ػًٍ ٍِ جٌمٍوْ، ولى ؾؼً جهلل ٌىطحذٗ  نىِس قىَع ٌْىي جهلل 
 س ػًٍ ٚكطٗ، وً٘ج ِٓ ٔؼُ جهلل ػٍُٕح.ً٘ج جٌمرىي، وجضفك أً٘ جٌٕٓ

وٌىٓ ْإجرل: ِح ٘ى جصتهى جًٌٌ ذًٌطّىٖ ْؾً ئنٍجؼ 
 وضٕمُطهح ِٓ جْقحوَع جظتىًوذس ػٍُٗ؟! أقحوَع جٌٍْىي 

وًٌه ػٕىوُ ًِتٌس جْتّس ٖ ختفً، فهُ ِؼٛىِىْ، 
 ووِٗهُ ػٕىوُ قؿس، فأَٓ ؾهىووُ ٌطٕمُس جٌٍوجَحش ػٕهُ؟؟

ٗ: ٖ ضؼؿً ػٍٍ... وجّّٚ.. فأٔح وأٔص وأٌجو جصتىجخ فمٍص ٌ
وغَتٔح ِٓ جظتػمفُت غمحفس ٍٖػُس، أو غَتٔح ِٓ زتٍس جٌٗهحوجش وْحتٍ 

و٘ى وطحخ  –جظتػمفُت ئيج لٍأ ُب أُ٘ وطحخ ػٕىوُ ُب جٌٍوجَحش 
جٌٍوجَحش  –وأٔص قؿس جَْٔٗ  –وُف ضؼٍف أٔص  –جٌىحُب 

 جٌٛكُكس ِٓ جٌٟؼُف؟؟
 ٕمُد ووٌجْس أْحُٔى.ٖ ٖه أٔٗ حتطحؼ ئذل ْتع وض

فمحي: ٔؼُ، ٔمىَ ذىٌجْطهح، فأٔح أٚىرل، وديىٓ أْ أٌو جضتىَع 
جًٌٌ ٖ َمرٍٗ جٌؼمً؛ ْٔٗ ٖ َىؾى ٌىَٕح وطحخ ٚكُف، ذً وً 

 وطرٕح نحٞؼس ٌٍٕظٍ وجٌؼمً.
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ًٗ.. ً٘ وً ٌوجَس ضٍجؾؼهح ُب جضتحي أو  َّ لٍُ لٍص: جّّٚ ػٍ
ػٍ ٍب ضٍجؾغ؟؟ ِحيج ضمٍأ ػٍٗجش جٌٛفكحش أو ستّ ٌوجَحش أو أو

 ضٕٛغ؟
لحي: قٓد جضتحي، وػٕىٔح ِٕهؽ ُب جٌطٛكُف وجٌطٟؼُف، 
وفُٗ وطحخ ِإٌفٗ ِؼحٍٚ ُب ذُحْ ٚكُف جٌىحُب ٌٍرهرىوٌ، وػٕىٔح 
جؾطهحو، وجٌؼٍّحء عتُ يٌه، ووً ػحدل َٕظٍ٘ح وجيطهى وحيىُ مبح 

 ٍَجٖ.
فمٍص: ػًٍ ِهٍه.. وُ حتطحؼ ِٓ جٌىلص؟ وً٘ وً ٢حٌد 

 غ يٌه، ذً قىت ورحٌ جٌؼٍّحء ً٘ َٓط٣ُؼىْ يٌه؟قىَز َٓط٣ُ
وذمُص ِٓأٌس وّّي: ئيج ٚكص جٌٍوجَس ٌىَه فىُف ضؼٍف 

 أْ جِٔحَ لحعتح ػًٍ ْرًُ جٌطمُس، أو لحعتح ػًٍ ْرًُ جضتمُمس؟؟
أٌ: ِح ٍ٘ جٌٟىجذ١ ُب جٌطفٍَك ذُت ِح لًُ ضمُس ولًُ ػًٍ 

 جضتمُمس؟
أو وً ػحدل  ً٘ َؼٍفهح وً ػحدل؟ وً٘ ٍ٘ ِىؾىوز ِىؤس؟

 جيطهى فُهح؟؟
ف٣ٍد جٍٖٔٛجف ودل َىًّ ِؼٍ جضتىجٌ، فمٍص ٌٗ: ٖ ضؼؿً! 
فمرً جٍٖٔٛجف ألىي ٌه: ِح ِىلف جٌؼٍّحء وجظتٍجؾغ ٌىَىُ ِٓ 

 فؼً جٌرهرىوٌ؟؟
ًٗ ػٕىٖ ػًٓ وجنط١ٍ ذؼٟٗ  وجشتف رل هبًج جظتػحي: ٌى أْ ٌؾ

 ذحٌُٓ جٌمحضً.. ِحيج َٕٛغ؟
ًٌٌ جنط١ٍ ذٗ جٌُٓ أو َٓؼً ً٘ ديىٓ أْ َٓطؼًّ جٌؼًٓ ج

 لرً يٌه ظتؼٍفس جٌؼًٓ جٌٛححل ِٓ جٌؼًٓ جظتّٓىَ؟؟
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 وجضتٍ ضىفُٗ جٖٔحٌز.
ٍب ٢ٍرص ِٕٗ لرً جٍٖٔٛجف أْ َطأًِ ُب ْؼحوز جظتػمف جٌُٗؼٍ 
و٘ى َمٍأ ُب وطحخ فُٗ ألىجي جْتّس جًٌَٓ َؼطمى ذؼٟهُ أْ ألىجعتُ 

، ُ٘ جيطّؼىْ قؿس، و٘ى َؼطمى ٚكس ضٍه جْلىجي و٣َّثٓ ًٌٌه
وَمٍءوْ ٌْحٌس وًُّ وً ٌٍُس رتؼس؛ ْؾً جػطمحوُ٘ ٚكطهح، 

 وٍ٘ ٌْحٌس ٣ٌُفس، وج٢ٍؼص ػٍُهح.
ٔؼُ ٖذى ِٓ جٌٕظٍ ُب ًٖ٘ جٌمُٟس ذؼُت جٌؼمً، وٖ وجػٍ أْ 
ؾتؼً ذُٕٕح وذُت جٌمٍآْ جٌؼظُُ، ووًٌه وَٗ ُْى جظتٍٍُْت، ووَٗ 

 حٍٖز، وِٕٗ ٔٓطفُى.جْتّس وْحت١، ذً ػٍُٕح أْ ٔمٍأ وِٗهُ ِر
فمح٢ؼٍت ولحي: ُب جظتإْٓحش جٌُٗؼُس جٌٟهّس ِٗحٌَغ ػٍُّس 

، ولى ضمغ وّّي وْطٍي جٌٕىٌ، ِٕهح ِىْىػس جِٔحَ جضتُٓت 
 ُب أوػٍ ِٓ ستّٓحتس غتٍى.

وئْ ٖحء جهلل ْىف َىىْ فُهح حتمُك ْلىجٌٗ وأفؼحٌٗ، وئنٍجؼ 
 جٌٛكُف ِٕهح، وْىف ضطرؼهح ن٣ىجش ؽتحغٍس.

 ْ ٖحء جهلل َطكمك جظت٣ٍىخ.فمٍص: ئ
 
 
 

*     *     * 
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 ثششي
أنطُ وٍِٗ هبًٖ جٌرٗحٌز، فرفًٟ ِٓ جهلل ضؼحذل ضمىَ رتغ ِٓ 
جٌٗرحخ وجٌٗحذحش ئذل ذؼٝ جصتحِؼحش جُِْٔٗس ٌىٌجْس ٖهُٛس 

 وقُحضٗ وجظتٍوَحش جظتٕٓىذس ئٌُٗ. جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق 
ئذل ٢رحػطهح أو  أْ َىفك ِٓ أًب ٔؾتحَ ٌْحٌطٗ –فأْأي جهلل 

 ٢رحػس ٍِهٛهح ٌُؼُ جٌٕفغ هبح.
 وئٌُه أنٍ جٌمحٌب جٌىٍمي ذؼٝ جٌٍْحتً جٌيت دتص وهلل جضتّى:

جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق وآٌجؤٖ ُب جِٔحِس: وٌجْس »وطحخ  -
، حملّى ػتفى٤ أذى ػىحَ، «ٔمىَس ظتح ٔٓرٗ ئٌُٗ جٌُٗؼس ِٓ جْذح٢ًُ

 حِؼس أَ جٌمٍي مبىس.ٌْحٌس ِحؾٓطَت ُب جٌٍَٗؼس وأٚىي جٌىَٓ ّت
، «جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق وِٕهؿٗ ُب جٌىػىز ئذل جهلل»وطحخ -

ٌؼُش ػتّى جٌٍٓوؾٍ، ٌْحٌس ووطىٌجٖ ُب أٚىي جٌىَٓ ّتحِؼس 
 جٍَْ٘.
، «جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق وِٕهؿٗ وِىٌْطٗ وأغٍٖ»وطحخ  -

ٌؼرى جٌمحوٌ ػتّىو جٌىْىلٍ، ٌْحٌس ِحؾٓطَت ُب جِوجخ ّتحِؼس 
 جْٔىٕىٌَس.

ٍِوَحش جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق ُب جٌٕٓس جٌٕرىَس »وطحخ  -
، ٣ٌٍُفس ئذٍجُُ٘ جعتحوٌ، «وأقىجي جٌٍوجز ػٕٗ ومنحيؼ ؽتح ٔٓد ئٌُٗ

 ٌْحٌس ووطىٌجٖ ُب جٌٍَٗؼس وأٚىي جٌىَٓ ّتحِؼس أَ جٌمٍي.
، «ٍِوَحش جِٔحَ ؾؼفٍ جٌٛحوق ُب جٌىطد جٌطٓؼس»وطحخ  -

 ؼس آي جٌرُص.ظتإَى أْؼى ؤحوٌ، ٌْحٌس ِحؾٓطَت ّتحِ
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وٖ َفىضٍت أْ أٔرٗ ئذل أٔٗ َٕرغٍ ػًٍ ٢ٗخ جٌىٌجْحش جٌؼٍُح 
جٖ٘طّحَ ذطٍجظ ٍْفٕح جٌٛححل ذطكمُمٗ ؤٍٖٗ، وُب ِمىِطهُ أتّس 
آي جٌرُص ٌٞىجْ جهلل ػٍُهُ، وؿؼفٍ جٌٛحوق، وػّٗ ََى، وأذُٗ 

 ػتّى جٌرحلٍ، وغَتُ٘ ؽتٓ عتُ ضٍجظ ػٍٍّ.
 ٚكرٗ وٍُْ.وًٍٚ جهلل ػًٍ ػتّى وػًٍ آٌٗ و

 
 
 

*     *     * 
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