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الرِس ـالة احلُسـ ـ ـ ـَينِّيَة
الذوذ هلل سةِّ العبلو٘ي ّالصالح ّالغالم علٔ عِّ٘ذًب ًّجٌِّ٘ب هذوَّذٍ ّعلٔ آلَ الؽ٘ج٘ي الؽبُشٗي .
الغالم علٔ الذغ٘ي ّعلٔ علٖ ثي الذغ٘ي ّعلٔ أّالد الذُغ٘ي ّعلٔ أصذبة الذُغ٘ي ّعلٔ أخَ٘ أثٖ الفعل العجابط ّعلأ
أخزَ صٌٗت الذْساء ّسدوخ اهلل ّثشكبرَ .
إىَّ الذذٗث عي سعبلخ الذُغ٘ي ( )فٖ كشثالء ٌٗجغٖ أى ال ُٗخشجِب فٖ هجبدئِب ّأدكبهِاب ّرؽج٘ابرِاب عاي عٌاْاى

كًِْااب شااع٘شح اعاااله٘خ لزعااوٌِب أثعاابداً ّشُااعجبً هزعااذدح سعاومذ لاًغاابً٘خ ثااذهِب ا عااالم ا صاا٘ل ثزفبصاا٘لَ ّسعَّااخذ فااٖ
أرُابًِن ظاشّسح هشاعاابح دااْن ا ًغابى ّشااشَّعذ لِان هابّهاخ الؽغاابح ّالوٌابفا٘ي ثلل٘ابد ا هااش ثابلوعشّن ّالٌِاٖ عااي
ّسد العذّاى ثوشارجِب الوخزلفخ دزٔ اًزجذ رؽ ج٘ابرِن الكشثالئ٘اخ رجشثاخ صابدبخ ثعباذ ثشعابلخ خبلاذح إلأ الج اشٗخ
الوٌكش ِّ
جوعبء ثوب لِب هي ّابع٘خ ّإٗوبى ساعخ ثبلْظ٘فخ ال شع٘خ ّالوْابف ا ًغبً٘خ ّال عْس ثبلوغؤّل٘خ ّا بذام علٔ ال اِبدح
فأثشمد ُزٍ الزجشثخ الوُذسِكمخ لٌز٘جزِب ّالْاع٘خ لواذهبرِب ّالشاشذح ثصشخزِب فاٖ الٌفاْط
ّاالعزج بس ثاذسُب ّهب ّساءٍ َّ ،
ّأٗاظذ ال اعْة ّأهبراذ الخاْن فاٖ بلاْة ا داشاس ّاعازخفَّذ ثؽغ٘ابى الوغازكجشٗي الججابثشح ّهٌذاذ ا ًغابً٘خ أعبعابً
ششعً٘ب ُٗعزوذ علَ٘ فٖ هْاجِخ الوخبؼش ّالزذذٗبد ّالعاذّاى  ،فكبًاذ ّهاب صالاذ رُوبال ثذاو الااذّح ّا عاْح فاٖ هغا٘شح
الشعبل٘٘ي ّأدشاس العبلن ّ ،لزا صبس الؽغبح ٗشُجْى الشعبلخ الذُغاٌ٘٘خ ّالصاشخخ الكًْ٘اخ ًِاب ؼشٗاو ُٗضلاضه عشّشاِن
ُّٗاِّْض ثٌُ٘بًِن ّٗفعخ ع٘شرِن العبلَّخ هوب جعلِن ٗوٌعْى هاي ركشُاب ّراذاّلِب ّٗغاعْى ثجِاذ ُهكمبَّاف لز اَْٗ صاْسرِب
ّهذبسثخ عبلكِ٘ب ثوخزلف الْع بئل إلٔ دسجخ أًَِّان هٌعاْا هجاشد صٗابسح هشباذ ا هابم الذُغا٘ي ( )رذاذ رسائام هُخزملااخ
ّّاُ٘خ كبل شك ّالجذعخ ّإثبسح الٌعشح الؽبئف٘خ ّالذعْح لألخز ثبلبأس ّالزجوعبد الوُشٗجخ ّالخشّج علٔ الغلؽبى ففشظْا
علٔ الضائشٗي جل هٌعِن العشائت الوبل٘خ ثل بؽعْا ا ٗذٕ ّا سجل ثل هبسعْا ثذاِن الذجظ ّالازال ثأث ام ا عابل٘ت
دزأ ّصاال الذابه ثِاان فاٖ عصااشًب الاشاُي إلاأ إسعاابه االًزذابسٗ٘ي ثغاا٘بساد هُفخخاخ ّأدضهااخ ًبعافخ ّعجااْاد الصاااخ
ّصااْاسٗخ هُااذهِّشح رازاال الجوااْة الج ااشٗخ هااي الشجاابه ّالٌغاابء ّا ؼفاابه ظلوابً ّعااذّاًب ثااذافم الذاااذ ّالعصااج٘خ ّالااْالء
للؽبغْد خْفبً هي هغ٘شرِن الشعبل٘خ الزٖ رؤهي ثوٌِج الذُغ٘ي (ّ )رُعلي الاْالء لاَ ّاالبزاذاء ثغا٘شرَ ّالك اف عاي
هظلْه٘زَ ّ ،لن ٗأرٖ رذموُّال ُازا الزكل٘اف ّال اذَّح عاي فاشا أّ عبؼفاخ هجاشدح أّ رجشثاخ ظاِّ٘اخ عابثشح ثال لكًِْاب سعابلخ
هزكبهلخ ّدعْح داَّخ فٖ عج٘ل اهلل رعبلٔ ّبذ أخجش ثِاب الشعاْه ا عظان هذواذ ( )ثبرفابن الوغالو٘ي هٌاز ّالدح الذغا٘ي
(ّ )جعلِب شع٘شح ّعموِلم ثِب ّصبس ٗغززكش فبجعخ كشثالء ّٗجكٖ لِب ٌّٗذمت دٌ٘وب ٗأخز الذُغا٘ي (ُّٗ )امجِّلُاَ هاي
ًذشٍ ّٗجلظ هم خْاصَ ٗجكٖ ُّٗزكِّشُن ثِزا الومصبة العظ٘ن ّ مٗعِذ الجبكٖ علَ٘ الجٌخ ثل صبس مٗ ان راشاة كاشثالء الازٕ
جبء ثَ ججشائ٘ل ّهي ثمانَّ أخجاش (أم الواؤهٌ٘ي) أم عالوخ ثصا٘شّسح ُازا الزاشاة أدواشا دا٘ي هازلاَ ّ ،كابى اُزوبهاَ ()
الكج٘ش ثِزٍ الفبجعخ ّهب آلذ إلَ٘ الٌُخجخ الوؤهٌخ فٖ ّبذ عبثو علٔ دذّثِب ّاببهخ الزعضٗخ ثزكشُب ٗك ف عي جعلَ رلا
شع٘شح اعاله٘خ ثوب عٌََّ ث أًِب هي الاْه ّالعول دزٔ ركش ا ئوخ ( )لِب آداثب ّهشاع٘وب ُّٖ فٖ غبٗخ ا ُو٘خ فعاالً
عي كْى سعبلخ الذُغ٘ي ثٌفغِب رُوبِّل شع٘شح اعاله٘خ لكًِْب اهزذادا لوغ٘شح جذٍِّ سعْه اهلل ( )فاٖ الاذفبة عاي د٘ابض
الذِّٗي ّدفظ هعبلوَ ًّ ش ا صالح فٖ أهزَ ُّكزا جشد ع٘شح أُل الج٘ذ ( )ثِزا ال أى دزٔ أخزد هجبالً أّعم ثعذ
اعز ِبدٍ ( )فجلظ ا ئوخ (ّ )ث كل دّسٕ فٖ كل عبم ٗغزاجلْى الٌبط ّال عشاء هُعضِّٗي لِن أٗبم شِش هذشم ثل
صبسّا ٗذبْى ثكل رأك٘ذ علٔ صٗبسح الذُغ٘ي ّإجاشاء هشاعا٘ن ّأدث٘ابد ّأركابس هعٌ٘اخ لِاب ّ ،لواب كابى ا هاش كازل فئًَِّاب
شؼَبئِسَ اللََِّ فَإًََِِّب ِهيْ رَقَْْٓ الْقُلُْةِ الذاجّ ، ٖٕ/صابسد ال ا٘عخ رازاذٕ
َظنْ َ
ركْى هي هصبدٗو بْلَ رعبلٔ :ذَِلكَ َّ َهيْ ُٗؼ ِّ
ثبلٌجٖ (ّ )أُل ث٘زَ ( )فٖ اد٘بء ّرعظ٘ن شع٘شح اعاله٘خ رذذ عٌاْاى فبجعاخ كاشثالء ثواب لِاب ّابام إًغابًٖ ثبثاذ
ّدمعمْٕ هؤثش ّهغلك٘خ سعبل٘خ ّسهضٗخ دا٘ا٘خ عُظؤ ل٘غذ هي بج٘ل الوالدن ّا عبؼ٘ش ثل ُٖ الْابع٘خ الذُغٌ٘٘خ الزٖ
أًبسد العاْه ّدذَّدد ثْصلخ الالاْة ّأسشاذد ا داشاس ّدَّ٘اشد ججابثشح الضهابى ّلا٘ظ ُازا إال لكًْاَ هاي اهلل ّإلأ اهلل
رجبسك ّرعبلٔ ّ ،كبى ا جذس ثب ًغبً٘خ جوعبء أى رزمخز الشعبلخ الذغٌ٘٘خ شعبساً عبلو٘بً ٗشهض لكل بْٓ الزذشس ّالوابّهخ
ّالششبد ّا صالح ف٘زن لزل ّظم هشاع٘ن سفم ُزا ال عبس هي كُلِّ عبم فٖ عبشْساء هذاشم الذاشام إد٘ابءً ّرعظ٘واب لِاب
رِ ْكشاً ّعموالً لزعلو رل ثصو٘ن داْن ا ًغبى ّرصذ٘خ الْالء ّالفكش ّالووبسعخ ّال أبل أى ٗزفو الوغلوْى جو٘عابً علأ
رل ّ ،ل٘ظ ٌُبك هب ٗوٌم هٌَ ّبذ بذَّم عِّ٘ذ شجبة أُل الجٌَّخ ّعجػ سعْه اهلل ( )ا هبم الوعصاْم الوُفزاشض الؽبعاخ
ّالٌبؼو الفعلٖ ثب عالم آًزاك ًفغَ ّأُل ث٘زَ ّأصذبثَ باشاث٘ي هلل رعابلٔ لزكاْى كلواخ اهلل ُاٖ العُل٘اب ّكلواخ أعاذاءٍ ُاٖ

الغُاافلٔ ثزصااذ٘خ الوغاابس ا عااالهٖ ّسفااط الوفاابُ٘ن الوغلْؼااخ ّالوْابااف الزل٘لااخ إظاابفخ إلاأ هابّهااخ الجبُل٘ااخ الببً٘ااخ
ّهابسعخ الؽغبح الوغزجذٗي ّ .هاي ٌُاب صابس لغابى دابه شا٘عزَ الوُخلصا٘ي الصابدب٘ي باْلِن إرا كابى الااذس باذ عببٌاب عاي
ًُصشرَ فٖ كشثالء ّرأخش ّجْدًب الضهبًٖ عٌَ هي دّى اخز٘بسًب لزل فِازا ال ٗوٌام هاي أى ًعااذ لاَ الاْالء ًٌّصاشٍ فاٖ
سعبلزَ ّدعْرَ ّ ًغززكشٍ فٖ عبشْسائ٘زَ ّأسثعٌ٘٘زاَ ّهخزلاف الوٌبعاجبد ّثؽاشن رزٌبعات هام هابهاَ ال ُواماذّط ّشاع٘شرَ
ا عاله٘خ ّأى ًغزف٘ذ هي ّدِ٘ب ثوب لِب هي أثش ثبلغ ٗجعث الشّح فٖ جغذ ا هاخ ّٗخلاو الاْعٖ فِ٘اب ٌُّٗاازُب هاي الجِال
ّالعاللخ ّٗشعن لِب الخؽْغ الْاظذخ لزعجئخ الجوبُ٘ش إعذاداً ّروِ٘ذاً لٌُصاشح دف٘اذ الذُغا٘ي ( )إهابم ا هاخ الوِاذٕ
الوٌزظش ( )الزٕ ُٗوبل الا٘بدح الوشكضٗخ الْابع٘خ صبدت الْ٘م الوْعْد ثخالص العبلن هي الظلن ّالجْس ّإببهخ العذه
ُّْ الزٕ ٗزذول هغؤّل٘خ الؽلت ثبأس جذٍِّ الذُغ٘ي ىَّ دم الوعصْم ال ٗزذولَ ّابعبً ّثبل اكل الذا٘ااٖ الزابم إال هعصاْم
هبلَ ّال ٗكْى ؼلت البأس لوجشد الذافم ال خصٖ ّالعبؼفٖ ثل ثذافم سعبلٖ هي جِخ الاصبص ال شعٖ الشثَّبًٖ فٖ عبلن
الذًُ٘بّ ،رٌك ف عٌذ ظِْسٍ ( )دا٘اخ اًزوبءاد الٌبط ثوب ال هجبه للكزة ّالزِشة رذذ إِّٔ رسٗعخ ّخذٗعخ .
ّاٙى ُٗوكي أى ًزكش جولخ هي الٌصْص ّالضٗبساد الزٖ رذول هعبه٘ي عبل٘خ ّدالالد عاذٗخ ّشاشع٘خ ّرشثْٗاخ رششاذ
الوُغلن الذُش إلٔ أدث٘بد الْالء ّالزوِ٘ذ ّالٌُصشح  ،هٌِب هب ّسد عي أثٖ عجذ اهلل الصابدن بْلاَ  :لج٘كك ااػكٖ اإ ى نكبى لكن
ٗججك ثدًٖ فقد أجبثك قلجٖ ّشؼسٕ ّثشسٕ ّزأٖٗ ُّكْإ ػلكٔ الزيكل٘ن ل لكن الٌجكٖ الوسلكب ّاليكجج الوٌزجكتي ّ الكدل٘ب
الؼبلني ّاأله٘ي الويز صىي ّالْصٖ الوُجَلِّغي ّالوظلْم الوِزضني جئكذ اًقابػكب إ ل٘كك ّ لكٔ ّلكدد ّّلكد ّلكدد ال لكن هكي
ثؼدد ػلٔ ثسنخ الحك،ي فقلجكٖ لكك هيكلني ّأهكسٕ لكك هزجكغي ًّ كسرٖ لكك هؼكدحي هللزكٔ ٗحيكن اإ ُّكْ ل٘كس الحكبنو٘ي لدٌٗكَ
ّٗجؼثيني فوؼين هؼين ال هغ ػدّنن . ثذبس االًْاس  .ج . 89ص. ٔ7ٓ-ٔٙ9
ّفٖ صٗبسح الٌبد٘خ الواذعخ لاهبم الذجخ (ٗ )ااْه  :فلكئي ألَّ َس ْرٌِكٖ الكدُْزي ّػَكبقٌَٖ ػكي ً كسد الوقكدّزي ّلكن أنكي
لوي هللبزثك هحبزثبي ّلوي ً ت لك الؼداّح هٌبصجبي فألًدثٌك صجبهللب ّهيبءي ّألثي٘ي ػل٘ك ثدل الدهْع اهبي هلليسح ػل٘ككي
ّرؤلكاب ػلككٔ هكب اُككبد ّرلِاكبي هللزككٔ اهكْد ثلْػككخ الو ككبة ّش كخ االنز٘ككبةت اشكِد اًككك قكد اقوككذ ال ك حي ّ ر٘ككذ الصنككبحي
ّاهسد ثبلوؼسّفي ًِّ٘ذ ػي الوٌيس ّالؼدّاىي ّاطؼذ اإ ّ هبػ ٘زَي ّروييذ ثَ ّثحجلَ فؤزض٘زَ ّلشك٘زَي ّزاقجزكَ
ّالزججزَت ّلٌٌذ اليٌيي ّاطاؤد الازيي ّاػْد الٔ السشباي ّاّضحذ لجب اليدااي ّجبُدد فٖ اإ هلل ،الجِبات ّنٌكذ
إ طبئؼبي ّلجدد هحود ( )ربثؼبي ّلقْل اث٘ك لبهؼبي ّالٔ ّص٘خ ال٘ك هيبزػبي ّلؼوكبا الكدٗي زافؼكبي ّللان٘كبى قبهؼكبي
ّللانبح هقبزػبي ّل هخ ًبصحب .الوضاس  .لوذوذ ثي الو ِذٕ  .ص ٔٓ٘ .
ّعي جعفش ثي هذوذ ( )ببه ً :ظش الٌجٖ ( )إلٔ الذغ٘ي ثي علٖ (ُّ )اْ هاجال ،فأجلغاَ فاٖ دجاشٍ ّبابه  :ى
لقزب الحي٘ي هللسازح فٖ قلْة الوؤهٌ٘ي ال رجسا أثدا  . هغزذسك الْعبئل  .الٌْسٕ الؽجشعٖ  .جٓٔ  .ص. ٖٔ9
عي اثي خبسجخ ،عي أثٖ عجذ اهلل ( )ببه :نٌب ػٌدٍ فكرنسًب الحيك٘ي ثكي ػلكٖ (ّ )ػلكٔ قبرلكَ لؼٌكخ اإ فجيكٔ
أثْ ػجد اإ (ّ )ثيٌ٘ب قبل :ثكن زفكغ زألكَ فقكبل :قكبل الحيك٘ي ثكي ػلكٖ ( : )أًكب قز٘كب الؼجكسح ال ٗكرنسًٖ هكؤهي ال
ثئ .ثذبس االًْاس  .جٗٗ  .ص. ٕ78
ّعي الشث٘م ثي هٌزس عي أثَ٘ ببه كبى دغ٘ي ثي علٖ ٗااْه   :هكي اهؼزكب ػٌ٘كبٍ فٌ٘كب اهؼكخ أّ قاكسد ػٌ٘كبٍ فٌ٘كب قاكسح
اثْاٍ اإ ػص ّجب الجٌخ . فعبئل الصذبثخ  .ادوذ ثي دٌجل  .جٕ  .هي فعبئل علٖ ( .)دذٗثٗ٘ٔٔ .
ّبابه ا هابم الشظاب ( : )ى ٗكْم الحيك٘ي أقكسف جاًٌْكبي ّألككجب اهْػٌكبي ّأذل ػصٗصًكب ثكؤزء نكسة ّثك ءي أّزثزٌككب
اليسة ّالج ء لٔ ْٗم االًقضبءي فؼلٔ هثب الحيك٘ي فل٘جكك الجكبنْى فكبى الجيكبء ػل٘كَ ٗحكج الكرًْة الؼظكبمت ثكن قكبل (: )
نبى أثٖ ذا الب شِس الوحسم ال ٗسٓ ضبهلليب ّنبًذ اليآثخ رنلت ػلَ٘ هللزٔ ٗوضكٖ هٌكَ ػشكسح أٗكبمي فكإذا نكبى ٗكْم الؼبشكس
نبى ذلك الْ٘م ْٗم ه ٘جزَ ّهللصًَ ّثيبئَ ّٗقْل ُْ :الْ٘م الرٕ قزب فَ٘ الحي٘ي صلٔ اإ ػلَ٘ ثذبس االًْاس  .جٗٗ صٖ.ٕ9
ّعي ا عوش عي أثٖ ّائل شا٘و ثي علوخ عي أم علوخ ( )ببلذ  :نبى الحيي ّالحي٘ي )ٗ (لؼجبى ث٘ي ٗدٕ
الٌجٖ ( )فٖ ث٘زٖ فٌصل ججسٗب ( )فقبل ٗكب هحوكد ى أهزكك رقزكب اثٌكك ُكرا هكي ثؼكدد فؤّهكؤ ث٘كدٍ لكٔ الحيك٘ي فجيكٔ
زلْل اإ (ّ )ضوَ لٔ صدزٍ ثن قبل زلْل اإ (ّ )اٗؼخ ػٌددِ ُرٍ الزسثخ فشكوِب زلكْل اإ (ّ )قكبل ّٗك
نسة ّث ء ي قبلذ ّ :قبل زلْل اإ (ٗ )ب أم للوخ ذا رحْلذ ُرٍ الزسثخ اهب فبػلوٖ أًَ قد قزب قكبل فجؼلزِكب أم لكلوخ
فٖ قبزّزح ثن جؼلذ رٌظس لِ٘ب نب ْٗم ّرقْل ى ْٗهب رحْل٘ي اهب لْ٘م ػظ٘نالوعجن الكج٘ش للؽجشاًٖ  .جٖ  .ص -ٔٓ9صّ ٔٓ8أٗعبً
قاهت أَ سوٌ :ٞمسعت ُشٚج زس٘ي اهلل (ٙ )بل ٛفاطوعت فإذا حشني يف حجسٖ ٗاهِيب ( )ميشذ جبٙ ٘ٓٗ ِٕٚبل.ٛ
ّعي اثي عجبط ) (ببه  :زأٗذ الٌجٖ ( )ف٘وب ٗسٓ الٌبئن ً ن الٌِبز أشؼث أشجس هؼَ قبزّزح فِ٘ب ام فقلذ
ٗب ًجٖ اإ هب ُرا قبل ُرا ام الحي٘ي ّاصحبثَ لن اشل الزقاَ هٌر الْ٘م قبل فؤهلل ٔ ذلك الْ٘م فْجدٍّ قزب قجب ذلك ثْ٘م. 
الوغزذسك علٔ الصذ٘ذ٘ي  .للذبكن الٌ٘غبثْسٕ  .جٗ  .صّ . ٖ89ببه ُ :زا دذٗث صذ٘خ علٔ ششغ هغلن ّلن ٗخشجبٍ ّّ .سد فاٖ هغاٌذ
ادوذ  .جٔ  .صٕٕٗ ّّ .سد فٖ هٌزخت هغٌذ عجذ ثي دو٘ذ  .صٖٕ٘ .

فئًّب هلل ّإًّب إلَ٘ ساجعْى ّ ،ع٘علن الزٗي ظلوْا إّٔ هٌُالتٍ ٌٗالجْى ّالعببجخ للوُزا٘ي .
الؼٌْاى  /الٌجن األشسف  /شبزع السلْل  /هحلخ الحْٗش  /هجبّز الاضْح ت
ُبرن  95392534965 / 445333ـــ 95394739253
http://www.almoqdsalghorayfi.com

حدٙث اهقازٗز ٝاَ سوٌ: ٞ
عّ عبد املطوب بّ عبد اهلل بّ حِطبب عبّ أَ ضبوٌ ٞقبلي  :رك#اْ زس٘#ي اهلل ( )جاهش#ا ذا
بٚيت فقاي ال ٙدخى عو َّٛأحد فاُتظس

 َ٘#ٙيف

فدخى اذتش#ني زي ٛ#اهلل عِ ٕ#فشٌ#عت ُشٚ#ج زس٘#ي اهلل (ٙ )بلٛ#

فاطوعت فإذا حشني يف حجسٖ ٗاهِيب ( )ميشذ جبٙ ٘ٓٗ ِٕٚبل ٛفقوت ٗاهلل ً#ا عوٌ#ت ح#ني خ#ى فق#اي ْ
جربٙى ( )كاْ ًعِا يف اهبٚت فقاي حتبٕ قوت أًا ًّ اهدُٚا فِعٍ قاي ْ أًتم س#تقتى ٓ#را ب #زق ٙق#اي #ا
كسبال فتِاٗي جربٙى ( ًّ )تسبتٔا ف زآا اهِيب ( )فوٌا أحٚط حبشني حني قتى قاي ًا اسٍ ٓ#رٖ ارزق
قاه٘ا كسبال ١قاي صدق اهلل ٗزس٘هٕ أزق كسب ٗبال١د .
املعجٍ اهلبري  .ج . 3ص. 801 – 801
عّ عتب ٞبّ عببد اهلل ببّ شًعب ٞعبّ أَ ضبوٌ : ٞرأْ زس٘#ي اهلل ص#و ٟاهلل عوٗ ٕ#ٚس#وٍ اي#اج ذا

َ٘#ٙ

فاستٚقظ ٗٓ٘ خاثس اهِفص ٗيف ٙدٖ تسب ٞمحساٙ ١قوبٔا فقوت ًا ٓرٖ اهرتبٙ ٞا زس٘ي اهلل فقاي أخربُ ٛجربٙى عوٕٚ
اهشالَ أْ ٓرا ٙقتى ب زق اهعساق هوخشني فقوت دتربٙى عو ٕٚاهش#الَ أزُ ٛ#تسب ٞ#ارزق اه#يت ٙقت#ى بٔ#ا فٔ#رٖ
تسبتٔاد .
املعجٍ اهلبري  .ج . 3ص. 880-801

فضى اهبلا ١عو ٟاذتشني (ع) :

ّكبى هوب رعوٌزَ ال ع٘شح االعاله٘خ ُْ عي الجكبء علٔ الذغ٘ي (ة) ّّعذ الجبك٘ي علَ٘ ثبلجٌخ ثل ّشن رشثزَ أٗعًب
كوب كبى ٗ وِب سعْه اهلل (ص) ثل ّّظم الخذ االٗوي ّاالٗغش كوب سّٕ عي االهبم الصبدن (ة) ّالجلْط للعاضاء فاٖ
شِش هذشم
عّ أب ٛعبد اهلل عو ٕٚاهطالَ قلي :قلي احلطني ببّ عوب ٛعؤٌٚبل اهطبالَ :رأُ#ا قت#ٚى اهع#ربٝت قتو#ت ًلسٗب#ا
ٗحقٚق عو ٟاهلل أْ ال  ٙتٚين ًلسٗب ال ز ٖ اهلل ٗقوبٕ ىل أٓوٕ ًشسٗزادٗ .ضلئى اهػٚع . ٞاحلس اهعلًو . ٛج81
 .ص. 144
عّ إبسآ ٍٚبّ أب ٛحمٌ٘د قلي :قلي اهسضل عو ٕٚاهطالَ  :ر ْ احمل#سَ هٔ#س ك#اْ أٓ#ى ادتآو ٞ#ٚسً ْ٘#فٕ#ٚ
اهقتاي فاستخوت فً ٕٚاؤُات ٗٓتلت ف ٕٚحسًتِات ٗسيب ف ٕ#ٚذزاز#ِٙا ُٗش#اؤُات ٗاي#سًت اهِ#يفاْ يف ًض#ازبِات
ٗاُتٔب ًا فٔٚا ًّ ثقوِات ٗمل تسع هسس٘ي اهلل حسً ٞيف أًسُا .اهسجاي :جعفس بّ عفاْ اهااٟ٢ت ثٍ بع#د ً#ا زٗ٠
ٓرا اذتدٙث عّ اهلش ٟقايٗ :زٗ ٠االغاُ ٟعّ حمٌ#د ب ٟ#ٚ ّ#ب ّ#أب#ً ٟ#س ٝاه#تػويب ق#اي#ً :سز

عف#س بّ#

عثٌاْ اهااً٘ٙ ٟ٢ا ٗٓ٘ عو ٟباب ًِزهٕت فشوٌت عو ٕٚفقاي ىلً :سحبا ٙا أخا تػوب اجوص ! فجوشت فقاي ىل:
أًا تعجب ًّ ابّ اب ٟحفص - ٞهعِٕ اهلل  -حٚث ٙق٘ي :أُٙ ٟلْ٘ ٗهٚص ذان بلا ّ٢هبِ ٟاهبِا

ٗزاث ٞاالعٌ#اَ

فقوت :بوٗ ٟاهلل اُ ٟال تعجب ًِٕ ٗأكثس اهوعّ عو ٕٚفٔى قوت يف ذهم ه٣ٚ#ا فق#ايُ :ع ٍ#قو#ت :مل ال ٙلٗ ْ٘#اْ
ذان هلا ّ٢هبِ ٟاهبِا

ٗزاث ٞاالعٌاَ هوبِت ُصف كاًى ًّ ًاهٕ ٗاهعٍ ًرتٗن بػ#يف سٔ#اَ ً#ا هواو#ٚق ٗهو#رتا

ٗامنا صو ٟاهاوٚق خماف ٞاهصٌصاَ ْ  َ٘#ٙاذتش#ني أق#سف جفُِ٘#ات ٗأس#بى ً٘عِ#ات ٗأذي عزٙزُ#ا ب #زق ك#سب

ٗبال١ت أٗزثتِا اهلسب ٗاهبال ١ىل  َ٘ٙاالُقضا١ت فعوً ٟثى اذتشني فوٚبم اهباكْ٘ فاْ اهبلا ١عو# ٕٚط اه#رُ٘ب
اهعظاَ .ثٍ قاي عو ٕٚاهشالَ :كاْ أب ٛذا خى هٔس احملسَ ال ٙس ٠ياحلا ٗكاُت اهلآب ٞتػوب عو ٕٚحت ٟميضٛ
ًِٕ عشس ٝأٙاَت فإذا كاْ  َ٘ٙاهعاهس كاْ ذهم اهً َ٘ٙ َ٘ٚصٚبتٕ ٗحزُٕ ٗبلاٙٗ ٕ٢ق٘ي ٘ٓ :اه َ٘ٚاه#ر ٜقت#ى فٕ#ٚ
اذتشني صو ٟاهلل عوٕٚد  .حبلز االُ٘از  .ج . 11ص. 411 – 413

مناذج ممّ بل ٟيف عصس اهسساه: ٞ
اننبي يحًد (ص) يبكي عند قبر أيه
بكاء اننبي (ص) عهى إبنه إبراهيى ( ع)
بكاء اننبي (ص) عهى قبر بناحه(
قىل اننبي (ص) ونكٍ حًسة ال بىاكي نه(
بكاء اننبي (ص) عهى عثًاٌ بٍ يظعىٌ
بكاء اننبي (ص) عهى سعد بٍ عبادة
بكاء اننبي (ص) عهى زيد بٍ حارثت
بكاء اننبي (ص) وأبابكر وعًر عهى سعد بٍ يعاذ
اننبي (ص) ينعي جعفرا وزيدا وهى يبكي ( )71
اننبي (ص) يجيس انبكاء وعًر يعخرض
فاطًت (ع) حبكي اننبي يحًد( ص))
فاطًت (ع) حبكي عًها حًسة (ع))
فضم انبكاء عهى انحسيٍ( ع)(
عائشت حبكي وحهطى بعد وفاة اننبي (ص))
أو فروة حبكي أخاها أبابكر)
بكاء اننسىة عهى خاند بٍ انىنيد)
يخفرقاث في انبكاء عهى انًيج (

حباز االُ٘از  .ج . 98ص : 871-868هبٚم اع ٛاهلل ْ كاْ مل جيبم بدُ ٛفقد أجابم قويب ٗهعسٗ ٜبش#سٜ
ٗزأ٘ٓٗ ٟٙا ٜعو ٟاهتشو ٍٚرتوف اهِيب املسسى ٗاهشبط املِتج#بت ٗ اه#دهٚى اهع#املت ٗاالً#ني املش#توزْت ٗامل٘صٛ#
اهبوٚؼت ٗاملظوَ٘ املٔتضٍت ج٣ت اُقااعا " هٚم ٗ ىل ٗهدن ٗٗهد ٗهدن ارتوف ًّ بعدن عو ٟبسك ٞاذتقت فقويب هم
ًطوٍٗ ،أًس ٜهم ًتبعُٗ ،صست ٛهم ًعد ،ٝحت ٟحيلٍ اهلل ٗٓ٘ خري احللكٌني هدٙٗ ِٕٙبعجلٍ ،فٌعلٍ ًعلٍ ال ً
عدٗكٍ
ً - 0ى :احلطني بّ حمٌد ،عّ أمحد بّ إضخلق ،عّ ضعداْ بّ ًطوٍ ،عّ بعض أصخلبِل ،عّ أب ٛعبد اهلل
عو ٕٚاهطالَ قلي :إذا أتٚت اهقرب بدأت فأثِٚت عو ٟاهلل عصٗجى ٗصوٚت عو ٟاهِيب صو ٟاهلل عوٗ ٕٚاهبٕ ٗاجتٔبدت
يف ذهم إُػلء اهلل ثٍ تق٘ي :ضالَ اهلل ٗضالَ ًالئلتٕ فٌٚل تسٗح ٗتغدٗٗ ،اهصاكٚلت اهطبلٓسات هبمٗ ،عوٚبم ضبالَ
املالئل ٞاملقسبني ٗاملطوٌني هم بقو٘بٍٔٗ ،اهِلطقني بفطومٗ ،اهػٔداء عو ٟأُم صلدق ٗصدٙق ،صدقت ُٗصخت
ف ٌٚل أتٚت بٕٗ ،أُم ثلز اهلل يف األزض ٗاهدَ اهر ٜال ٙدزن تستٕ أحد ًّ أٓى األزضٗ ،ال ٙدزكبٕ إال اهلل ٗحبدٖ،
جئتم ٙل ابّ زض٘ي اهلل ٗافدا " إهٚم ،أت٘ضى إىل اهلل بم يف مجٚع ح٘ائج ًّ ،ٛأًس آخستٗ ٛدُٚلٗ ،ٜبم ٙت٘ضى
املت٘ضوْ٘ إىل اهلل يف ح٘اجئٍٗ ،بم ٙدزن أٓى اهرتات ًّ عبلد اهلل طوبتٍٔ .ثٍ اًؼ قوٚال " ثبٍ قبٍ ًطبتقبى اهقبرب
فقى :احلٌد هلل اه٘احد املت٘حد بلالً٘ز كؤل ،خلهق اخلوق فوٍ ٙعصب عِٕ غئ ًّ أًسٍٓٗ ،علمل كى غئ بغري تعوٍٚ

ضٌّ األزض ًّٗ عؤٚل دًم ٗثلزن ٙل ابّ زض٘ي اهلل ،أغٔد أْ هم ًبّ اهلل ًبل ٗعبدن ًبّ اهِصبس ٗاهفبت ٗ ،أْ
هم ً ّ اهلل اه٘عد احلق يف ٓالن عدٗن ٗمتلَ ً٘عدٖ إٙلن أغٔد إُٔ قلتى ًعم زب ْ٘ٚكجري كٌل قلي اهللٗ " :كأًّ ّٙ
ُيب قلتى ًعٕ زب ْ٘ٚكجري فٌل ِٗٓ٘ا ملل أصلبٍٔ " .ثٍ كرب ضبع تلبريات ثٍ اًؼ قوٚال ٗاضتقبى اهقرب ثٍ قى :احلٌد هلل
اهر ٜمل ٙتدر صلحبٗ ٞال ٗهدا "ٗ ،مل ٙلّ هٕ غسٙم يف املومٗ ،خوق كى غئ فقدزٖ تقدٙسا " ،أغٔد أُم قد بوغت
عّ اهلل ًل اًست بٕ ٗٗفٚت بعٔد اهللٗ ،متت بم كوٌلتٕ ٗجلٓدت يف ضبٚوٕ حت ٟأتلن اهٚقنيٗ ،هعّ اهلل اً ٞقتوتم،
ٗهعّ اهلل اً ٞظوٌتم ٗهعّ اهلل اً ٞخبرهت عِبم ،اهوبٍٔ إُب ٛأغبٔد بله٘الٙب ٞملبّ ٗاهٚبت ٗٗاهبت زضبوم ٗ ،أغبٔد
بلهرباء ٝممّ تربأت ًِٕ ٗبسئت ًِٕ زضبوم ،اهوبٍٔ اهعبّ اهبر ّٙكبرب٘ا زضب٘همٓٗ ،بدً٘ا كعبتبمٗ ،حسفب٘ا كتلببم،
ٗضفل٘ا دَ أٓى بٚت ُبٚم ٗ ،أفطدٗا عبلدن ٗاضترهٍ٘ٓ اهؤٍ ضلعف هلٍ اهوعِ ٞفٌٚل جبست ببٕ ضبِتم يف ببسن ٗ
حبسن ،اهؤٍ اهعٍِٔ يف مسلئم ٗأزضبم اهوبٍٔ ٗاجعبى هب ٛهطبلْ صبدق يف أٗهٚلئبم ٗحببب إهبً ٛػبلٓدٍٓ حتبٟ
توخقين بٍٔٗ ،جتعؤٍ ه ٛفسطل " ٗجتعوين هلٍ تبعل " يف اهدُٚل ٗاآلخس .ٝثٍ اًؼ قوٚال " فلرب ضبعل "ٓٗ ،وى ضببعل "،
ٗامحد اهلل ضبعل "ٗ ،ضب اهلل ضبعل " ٗأجبٕ ضبعل " تق٘ي :هبٚم اع ٛاهلل ْ كاْ مل جيبم بدُ ٛفقد أجاب#م قو#يب
ٗه##عسٗ ٜبش##سٗ ٜزأ٘##ٓٗ ٟ##ٙا ٜعو ٟ##اهتش##و ٍٚرتو##ف اهِ##يب املسس##ى ٗاهش##بط املِتج##بت ٗ اه##دهٚى اهع##املت ٗاالً##ني
املشتوزْت ٗامل٘ص ٛاهبوٚؼت ٗاملظوَ٘ املٔتضٍت ج٣ت اُقااعا " هٚم ٗ ىل ٗهدن ٗٗهد ٗهدن ارتوف ً ّ#بع#دن عوٟ#
بسك ٞاذتقت فقويب هبم ًطبوٍٗ ،أًبس ٜهبم ًتببعُٗ ،صبست ٛهبم ًعبد ،ٝحتب ٟحيلبٍ اهلل ٗٓب٘ خبري احلبلكٌني هدِٙبٕ
ٗٙبعجلٍ ،فٌعلٍ ًعلٍ ال ً عدٗكٍ ُ ًّ ٛاملؤًِني بسجعتلٍ اُلس هلل قدزٝت ٗال اكرب هٕ ًػٗ ،ٞٚال أشعٍ أْ ًل
غلء ال ٙلْ٘ .
ثٍ اًؼ حت ٟتِتٔ ٛإىل اهقرب فقى ٗأُت قلئٍ :ضبخلْ اهلل ٙطب هلل ذ ٜاملوم ٗاملول٘ت ٗٙقدع بأمسلئٕ مجٚع
خوقٕ ،ضبخلْ اهلل املوم اهقدٗع زب املالئلٗ ٞاهسٗح ،اهؤٍ اجعوين يف ٗفدن إىل خري بقلعم ٗخري خوقم ،اهؤٍ
اهعّ اجلبت ٗاهطلغ٘ت .ثٍ ازفع ٙدٙم حت ٟتطعٌٔل ممددتني عو ٟاهقرب ثٍ تق٘ي :أغٔد أُبم طٔبس طبلٓس ًبّ طٔبس
طلٓس قد طٔست بم اهبالد ٗطٔست أزض أُت فٔٚلٗ ،أُم ثلز اهلل يف األزض حتٙ ٟطتجري هم ًّ مجٚع خوقٕ،
ثٍ ضع ٙدٙم ٗخدٙم مجٚعل " عو ٟاهقرب .ثٍ اجوظ عِد زأضٕ فلذكس اهلل مببل أحبببت ٗت٘جبٕ إهٚبٕ ٗاضبئى اهلل
ح٘ائجم ثٍ ضع ٙدٙم ٗخبدٙم عِبد زجوٚبٕ ٗقبى :صبو ٟاهلل عوب ٟزٗحبم ٗببدُم فوقبد صبربت ٗأُبت اهصبلدق
املصدق ،قتى اهلل ًّ قتوم بلألٙدٗ ٜاألهطّ ثٍ قٍ إىل قرب ٗهدٖ فتجين عو ٍٔٚمبل أحببت ٗتطئى زبم ح٘ائجم ًٗبل
بدا هم ثٍ تطتقبى قب٘ز اهػٔداء قلئٌل " فتق٘ي :اهطالَ عوٚلٍ أٔٙل اهسببلُ ْ٘ٚأُبتٍ هِبل فبس ٗحنبّ هلبٍ تببع ٗأُصبلز
أبػسٗا مب٘عد اهلل اهر ٜال خوف هٕ ٗأْ اهلل ًدزن بلٍ ثلزكٍ ٗأُتٍ ضلد ٝاهػٔداء يف اهدُٚل ٗاآلخس .ٝثٍ اجعى اهقرب
بني ٙدٙم ٗصى ًل بدا همٗ ،كوٌا خوت اذتيف فشوٍ ثٍ اًش حت ٟتض ٙدٙم ٗخدٙم مجٚعا " عو ٟاهق#ربت ف#إذا
أز

أْ ختسج فاصِ ًثى ذهمت ٗال تقصس عِدٖ ًّ اهص#و٘ا

ً#ا أقٌ#تت ف#إذا اُص#سفت ً ّ#عِ#دٖ ف٘ عٗ ٕ#ق#ى:

سالَ اهلل ٗسال َ ًال٢لتٕ املقسبني ٗأُبٚا ٕ٢املسسوني ٗعبا ٖ اهصاذتني عوٚم ٙا ابّ زس٘ي اهلل ٗعو ٟزٗح#م ٗب#دُم
ٗذزٙتم ًّٗ حضسن ًّ أٗهٚا٢م .

