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 احلسينية العتبة مكتبة يف النشر قبل الفهرسة متت

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 خراج الفني: علي جبارواإلالتصميم 

 IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda  هصــذر الفـهـرسـت

 LC  : BP54.45 .K43 2142 رلـن تصـٌٍـف

 ، ًبجً، هؤلف.الخبلبًً : الشخـصًالوؤلـف 

الوشروع السٍبسً لالهبم الوهذي ػجل هللا فرجه : لراءة فً دػبء الٌذبت : تمرٌرا البحبث الوحمك آٌت هللا  الـــؼــــٌـــــــــــىاى: 

 الشٍخ دمحم السٌذ.

 تألٍف الشٍخ ًبجً الخبلبًً. :بـٍــبى الوسـؤولٍـت

 الطبؼت االولى. بـٍــبًــبث الطــبـــغ: 

/  2142كربالء، الؼراق : الؼتبت الحسٌٍٍت الومذست، لسن الشؤوى الذٌٌٍت، شؼبت البحىث والذراسبث،  بــٍــبًــبث الـٌـشــر: 

 للهجرة. 4431

 سن. 24صفحت ؛  274 الـىصـف الــوــبدي: 

 (.421)الؼتبت الحسٌٍٍت الومذست ؛  ســلـسـلـت الـٌـشــر  

 (. 66الشؤوى الذٌٌٍت، شؼبت البحىث والذراسبث؛)لسن  ســلـسـلـت الـٌـشــر:

 (.262-267ٌتضوي هىاهش، الئحت الوصبدر الصفحبث ) تبصرة ببلٍىجرافٍت:

 ابحبث. - -4162السٌذ، دمحم حوٍذ،  : هىضــىع شخصً

 الوشروع السٍبسً. – للهجرة -256دمحم بي الحسي )ػجل هللا فرجه(، االهبم الثبًً ػشر،  : هىضــىع شخصً

 ًمذ وتفسٍر. –دػبء الٌذبت  طلح هىضىػً: هص

 االًتظبر. –الوهذوٌت  طلح هىضىػً: هص

 الؼتبت الحسٌٍٍت الومذست )كربالء، الؼراق(. لسن الشؤوى الذٌٌٍت. شؼبت البحىث والذراسبث. جهت هصذرة. اسن هـٍـئت اضـبفً :



 

 

 

 

 

 
 

 اػ ـؾ ادًتوًٍغ واديِقمغ ...

 واػ ـؾ مـ ٓ جيد فف ٕاسًا ؽر اهلل.

 اػ ـؾ احلادغ بٍجر جديد... فٔس ؾٔف طِؿ أو خقف أو جقع.

 واػ روح وافدي...

شٔدهؿ ومَْذهؿ احلجة بـ احلًـ ادٓدي أرواحْا فساب مَدمف وؿٌؾ ذفؽ اػ 

 افٍداء..

. ْق ْزَجاٍة َفَلْوِف َلـَا اْلَؽْقَل َوَتَصدَّ ه َوِجْئـَا بِبَِضاَظٍة مه ـَا َوَأْهَؾـَا الُّضه ا اْلَعِزيُز َمسَّ َ  ..َيا َأُّيه

ِقيَ   .88 -يقشػ َظَؾْقـَا إِنَّ اَّللََّ ََيِْزي ادَُْتَصدِّ
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احلّدددد هلل ًددددًا ـئدددرا داالدددًاس وافهددددة وافًددددل ظدددذ شدددٔد ا ِدددؼ ا  افَاشدددؿ 

 ادهددددىٍغأدفددددة افتقحٔدددددس و يميٓددددرحمّددددد وظددددذ بفددددف افىٌٔددددغ افىدددداهريـ 

بتددددداء افقجددددقد اػ يددددقل افَٔددددال افًَددددط    وادًٌددددق غ سمِقـددددًا حلٍددددظ افْيددددال

 افديـ.

 افندددددًقب بدددددغ ادندددددس  افَاشدددددؿ تُدددددقن تُددددداد ادقظدددددقد ادْتيدددددر ظَٔددددددة إن

 افٍُددددرةس هددددذ  مددددـ إمددددؿ مددددـ أمددددة ختِددددق تُدددداد وٓ ادختٍِددددة واحلوددددارات

 وآودددددىٓاد افيِدددددؿ مدددددـ خيِهدددددٓا افدددددذي ادَْدددددذ تْتيدددددر ـِٓدددددا ؾافندددددًقب

 .وادًاواة افًدل حٔث افُريّة احلرة احلٔاة هلا وحيَؼ

 ادريوددددة افٍْددددقس مددددـ افُئددددر اشددددتٌِ  ؼوع:داددددد هبددددذا افنددددٌػ وبًددددٌ 

 متُْددد  مدددا ومتدددك افًدددِىة اػ افقصدددقل اجدددؾ مدددـ افًَٔددددة هدددذ  افتددداري  ظدددز

 فتِدددددؽ وآودددددىٓاد وافدددددٌىش افيِدددددؿ إٔدددددقاع فدددددتارس ظدددددادت ذفدددددؽ مدددددـ

 .أباء ظـ آبْاء يتقار ف ظوقواً  مُِاً  حُّٓا وأصٌح افنًقب

 

 مجٔدددددع بدددددف تدددددٗمـ إًٕدددددإٔة ضورة هدددددق.. وادخِدددددص ادهدددددِح ؼوعدمددددد إذاً 

 تدددددٗمـ تِدددددؽ آمدددددؿ وٓزافددددد  أخدددددر س دون إمدددددة بدددددف ختدددددتص وٓ إمدددددؿ

 ـدددؾ ويزيدددؾ فقاالدددف حتددد  ريةدافٌنددد يقحدددد فُدددل شدددٔيٓر ظدددادل مهدددِح بقجدددقد

 .افٌؼية إخقة افتل تَػ بقجف احلقاجز
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( هددددددق ادهدددددددا  وفُددددددـ يٌَددددددك ادْتيددددددر ا شدددددددمل  آمددددددال ادٓدددددددي 

احلََٔددددل وافقحٔددددد دٍٓددددقل ادهددددِح افًددددادلس ؾٓددددق بنددددارة إٌٕٔدددداء ظِدددددٔٓؿ 

ؿامدددددة إمددددد  وافًدددددقج وإصددددددح مدددددا س وهدددددق ادْتيدددددر   افهددددددة وافًددددددل

أؾًددددد  افىٌددددداة س وهدددددق افدددددذي شدددددّٔظها ؿًدددددىًا وظددددددًٓ ـدددددا مِ ددددد  طِدددددًا 

رـؿ بادٓددددديس يًٌددددث دأبندددد: رشددددقل اهلل ؾٓددددق افددددذي ؿددددال ؾٔددددف وجددددقرًاس 

خددددتدف مددددـ افْدددداس وزفددددزال ؾّٔظهددددا ؿًددددىًا وظدددددًٓ ـددددا ا  امتددددل ظددددذ 

 .( 1مِ   جقرًا وطِاً 

أن يتًددددرف ظِٔددددف  :روع ا هلددددل وادْتيِددددر فددددفدن ادددددٗمـ هبددددذا ادنددددؾدددد٘وظِٔددددف  

زافدددة افًٌَددددات ظدددـ ضريَددددف   شدددٌٔؾ تًجٔددددؾ  ويًددددًك  سروعدظدددذ هددددذا ادنددد

ؿامددددة احلُقمددددة ا هلٔددددة افًادفددددةس وهددددذا يددددتؿ وافتّٓٔددددد   سافيٓددددقر ادَدددددس

 -افئَِددددغس  ارؤيددددؼوع ادٓدددددوي مددددـ خدددددل دؾددددٔا فددددق دؿَْددددا افْيددددر   اددددد

افددددددقاردة ظدددددْٓا شددددددقاء  -  افٌٔددددد  أهددددددؾ وٕهدددددقص افُددددددريؿ افَدددددربن

روع ؿددددراءة واظٔددددةس ٓ ؿددددراءة دوؿددددراءة بْددددقد هددددذا ادندددد سرحياً دتِّٔحددددًا أو تهدددد

شددددددىحٔة شدددددداذجة بًٔدددددددة ظددددددـ افقاؿددددددع حتقفْددددددا اػ مْتيددددددريـ متٍددددددرجغ 

 شاـْغ.

                                                           
 .37ص 3مًْد أًد بـ حٌْؾ : ج /178ـتاب افٌٌٔة س فِنٔ  افىقد: ص(  (1
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ؾّددددا ٓ صددددؽ ؾٔددددف أن هْددددا  ٕددددقظغ مددددـ إٓتيددددار أحددددد ا هددددق إٓتيددددار 

 يًْل افًَقد وتر  افًّؾ فِيروف وحقادث إيال.افًٌِلس وهق 

وافئددددا  هددددق إٓتيددددار ا جيددددا  افددددذي يَددددسن بافًّددددؾ وا ٓددددد وإظددددداد افًدددددة 

س وهدددددٗٓء ادْتيدددددرون هدددددؿ افدددددذي شدددددتًداد فيٓدددددقر إمدددددال ادٓددددددي وآ

ٕتٔجددددة ظدددددل تددددقؾر افيددددروف ادقوددددقظٔة  خٍدددداءً  مددددال ؽددددابا يًتَدددددون أن 

افٌاالدددد   (شددددسجاعا ٓدددددويس وهددددذا يًْددددل افًّددددؾ مددددـ أجددددؾ روع اددفِّندددد

ؼف دٕدددددف فدددددإمدددددـ ؽٌٔتدددددف ومتٓٔدددددد إرض فَٔدددددال دوفتدددددف ادٌارـدددددةس وادًدددددتقر 

 روع ا هلل ادَدس.دظئؿ أن يُقن ادرء ؾاظًد   حتَٔؼ هذا ادن

ك دمدددددـ ادٗـدددددد إدددددف ٓ يُّدددددـ فظمدددددقر ان تًدددددتَٔؿ ظٍدددددقًا فهددددداح  افًددددد

بنددددٓادة صدددداد  بل حمّددددد ظِٔددددف افهدددددة وافًدددددل   رد  ظددددذ  سوافزمددددان 

شددددتَام  ظٍددددقًا از بٔددددد  فددددق دـددددد وافددددذي ٍٕددددمددددـ ؿددددال بددددذفؽس ؿددددال: 

حددددغ أدمٔدددد  رباظٔتددددفس وصدددد    وجٓددددفس ـددددد  شددددتَام  فرشددددقل اهلل ٓ

ز بٔددددد  حتددددك ًّٕددددح ٕحددددـ وإددددتؿ افًددددر  وافًِددددؼس  ددددؿ مًددددح دوافددددذي ٍٕدددد

 .( 1جٌٓتف

روع ا هلددددل ٓ يتحَددددؼ دفتِخددددٔص ادىِددددقب وأن ادنددددوهددددذ  افروايددددة تٍُددددل 

 آ بافًّؾ افدؤوب وادنس .

                                                           
 .177س ص53( ادجِزس بحار إٕقارس ج (1
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ؼوع ادٓددددددويس وافدددددذي وردت دهدددددذا افددددددور حيتددددداج اػ وظدددددل   ؿدددددراءة ادددددد

ظدماتددددف وذوضددددف وبفٔاتددددف ظددددـ ضريددددؼ افئَِددددغ شددددقاء   افْهددددقص افَربٕٔددددة 

فؽ أو إحاديددددث افددددقاردة ظددددـ افٌْددددل وبفددددف ظِددددٔٓؿ افهدددددة وافًدددددلس وـددددذ

س وهدددددذ  افَدددددراءة افقاظٔدددددة  ادٓددددددي  با مدددددالآدظٔدددددة وافزيدددددارات ا اصدددددة 

تُددددقن مددددـ خدددددل افتًدددداضل ادْيددددقمل ادجّددددقظل مددددع افٌْددددقد ادٓدويددددة ٓ 

 ؾَرة دون أخر .

هددددذا افُتدددداب هددددق اّقظددددة مددددـ ادحدددداضات افتددددل افَاهددددا شدددداحة بيددددة اهلل و

  مًدددددجد ظّدددددران بددددددـ صددددداهغ   افًتٌددددددة  ( افندددددٔ  حمّدددددد افًددددددْد 

ؼوع ادٓدددددوي مددددـ خدددددل بْددددقد دحتدددددث ؾٔٓددددا ظددددـ اددددد سافًِقيددددة ادَدشددددة

ر ددظدددددداء افْدبددددددة وبَٔددددددة إدظٔددددددة وافزيددددددارات ا اصددددددة بهدددددداح  افًهدددددد

ؼوع ادٓددددددوي دس وهدددددل ؿدددددراءة مْيقمٔدددددة اّقظٔدددددة فٌْدددددقد اددددددوافزمدددددان 

ٔحة وافقاظٔددددة رية ووددددح ؾٔٓددددا شدددداحتف بفٔددددات افَددددراءة افهددددحدبٌِددددة ظهدددد

روع ا هلدددددل ادَددددددس فْتحدددددقل ظْددددددها مدددددـ إٓتيدددددار دوافٌهدددددرة هلدددددذا ادنددددد

ؼوعس ممٓددددديـ فيٓددددقر  دس وُٕددددقن ؾدددداظِغ   هددددذا اددددد ا جيددددا افًددددٌِل اػ 

 هلل.ا ادٌار س ومنارـغ   إؿامة دوفة افًدل 

وٕ ٔدددددة تِدددددؽ ادحددددداضات ؿّْدددددا بتَريرهدددددا وصدددددٔاؽتٓا   هدددددذا افُتددددداب 

 .ٌؼية ومَْذها دا ادٗمْغ ادْتيريـ فًىقع أمؾ اففتًؿ ؾاالدهت

ًٕدددددٖل اهلل شدددددٌحإف ان ُٕدددددقن ؿدددددد وؾَْدددددا   هدددددذا افًّدددددؾس وأن يتٌَدددددؾ مْدددددا 

 بُرمف.وظـ وافِِديْا بّّْفس ويًٍق ظْا 
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 إٔ  افًّٔع افًِٔؿ. إٕؽربْا افٔؽ إٌْٔا ؾتٌَؾ مْا  
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 ددارة افٌِددط ظددـ شددْد دظدداء افْدبددة ؿددد يهددؾ اػ إ هْددا  مددـ يئددر بًددض افتًدداؤٓت

ريػس وآجابدددة ظدددذ هدددذا افتًددداؤل أو رد افتندددُٔؽ دهبدددذا افددددظاء افندددوافتندددُٔؽ 

وان ـددان افًّدددة   احلجٔددة ظْدددٕا  سؼيػ مددـ خدددل ظدددة وجددق دبًددْد افدددظاء افدد

وهدددذا مدددا دأب ظِٔدددف مندددٓقر افٍَٓددداء ـافندددٔ  ادٍٔدددد وافًدددٔد  س فدددٔس افًدددْد ؾَدددط

افنددٔ  إٓهدداري    ظددْٓؿ ك وبددـ زهددرة واـئددر افَدددماء ايوددًاس ـددا َٕددؾدادرتودد

احلددديث  موددّقن افرشدداالؾ ان افددرــ إهددؿ   حجٔددة ا ددز هددق مددتـ ا ددز وٍٕددس

ادحَددؼ احلددع   ـتدداب مًددارج إصددقلس بددؾ ان افنددٔ  ادٍٔددد وـددذفؽ ريػ س دافندد

وبًددض افَدددماء ظدددوا مددـ جيًددؾ افىريددؼ هددق افددرــ إهددؿ مددـ احلنددقيةس وهددذا ٓ 

  مقوددقع  جددزءأو ر بددؾ فددف دور وفُْددف ذط يًْددل ان افىريددؼ وافًددْد فددٔس فددف دو

 إهؿ   احلجٔة ؾٓق ادتـ. افرــ س امااحلجٔة

وجيددد  آفتٍدددات اػ ان ا دددز ٓ تًدددتتؿ حجٔتدددف آ بًددددة جٓدددات مْٓدددا حجٔدددة 

صدددحة افُتددداب  جٔدددة جٓدددة افهددددورس وحجٔدددة افدٓفدددةس موددداؾا اػ أنافىريدددؼس وح

 ير صحة افىريؼ.اٌت

 مًرؾة صحتف مـ ظدة وجق :أما شْد افدظاء ؾُّٔـ 

 الْدُ األّل:

س حٔدددث دأب افًِددداء إواالدددؾ مْدددذ ظدددذ اظدددتاد  افًِددداء واددددٗمْغ أجٔدددال شدددرة 

وأيددال  افَددرن افرابددع تَريٌددًا ظددذ تربٔددة آمددة و  أوؿددات مّٓددة وحًاشددة   إظٔدداد
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يإٔدددة وحتقيِٓدددا اػ صدددًرة وهدددل آشدددتّرار   دظددداء ا ّدددع تربٔدددة ظَاالديدددة وإ

ر افٌٌٔدددة دمْدددذ بدايدددة ظهددد ر وافزمدددان دافْدبدددةس وافددددظاء بدددف فهددداح  افًهددد

تؼة ومدددـ ضَدددقس ومًددداو آيدددانس وشدددرة دس واصدددٌح طددداهرة ظٌاديدددة مْدددافُدددز 

 سبٔة ادٗمْغ ظذ تًٓد  وآشتّرار   افتًّؽ بف.بظِاء آمامٔة ؾٔف 

ل ظدددذ بحدددث شدددتاذ افٍَٓددداءس يًدددتداافندددٔ  إٓهددداري رًدددف اهلل حمَدددؼ وبدددؾ ان 

روطس وهدددق بحدددث مٍهدددع   ـدددؾ دحًددداس ومًَدددد   ا ٔدددارات   بحدددث افنددد

رط آبتددداالل او ؽددر درط وهددؾ إٔددف ينددّؾ افندددافًَددقد وآيَاظددات   مًْددك افندد

وذضدد  ظِددٔٓؿ افزهددد   درجددات هددذ   :افْدبددةآبتددداالل بَّىددع مددـ مددتـ دظدداء 

 ويرشِف هُذا إرشال ادًِات. افدٕٔا افدٕٔة..

 شدددرة  و ظِدددٔٓا اهلل رًدددة وهُدددذا ادرحدددقل آصدددٍٓا  وـدددذفؽ افًدددٔد ا دددقالل

فددٔس شددرة ظِّٔددة وس دٓل بدددظاء افْدبددة رء مرـددقز فددد ؿآشددت ظِدداء آمامٔددة

روط وافتددل دبددؾ ؾتقاالٔددة أيوددًا ـددا   جًددؾ مَىًددًا مْددف مًددتْدًا فَاظدددة افنددؾَددطس 

ر مٍددروغ مْددف مْددذ افَددرن افرابددع هددل ؿاظدددة خىددرة كددري   ـددؾ افًَددقدس وهددذا آمدد

 وهق طاهرة مقجقدة وصاالًة.

 الْدُ الجاىٕ: 

ًض مْٓدداس وهددذا آمددر شددتٌرب افددٌاوإن  متددقاتر فٍيددًاذ وهددذ  حََٔددة متحََددة ٕددفا

س حٔددث وجدددت بًدددد إحددد  ادٗشًدددات افًِّٔددة احلقزويددةبافتدددفٔؾ ظِٔددف  ؿامدد 

افتحَٔددؼ أن دظدداء افْدبددة مقجددقد بٖفٍاطددف وبْددقد    مجددؾ وافٍدداظ وحٔإٔددة متددقاترة 
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س بددؾ ان افددًٌض مجِتددغ مًددًا يقجددد هلددا ٕددص وحٔددا  فٍيددًاس أي أن ـددؾ مجِددة ؾٔددف أو

 مْٓا هلا وجقد وحٔا  ؿرب .

بدددؾ  سدًْقيدددةشتٍاودددة ادًْقيدددةس أو افتدددقاتر ادًْدددقيس أو افٍِئدددة اؾٓدددؿ و يُتٍدددقا بآ

ا ٌتددقا افتددقاتر افٍِيددل   ـددؾ بْددقد  ومجِددفس وهددذ  افىريَددة هددل مددـ خدددل آتٔددان 

بٖفٍددداظ افددددظاء مجِدددة مجِدددةس او مجِتدددغ بًّْدددك واحدددد  دددؿ يٌحئدددقن   ضقاالدددػ 

افروايددددات افددددقاردة   مددددقارد ظديدددددة ؾٔجدددددون ٍٕددددس افٍِددددظ وٍٕددددس افسـٔدددد  

هددق تددقفٍٔل وٍيددل اشددتٌْاضل فيًددّك تددقاتر افٍِيددل وافًددٔا س فُددـ هددذا افتددقاتر 

مددـ اّقظددة ضقاالددػ مددـ افروايددات ـددؾ مْٓددا تنددُؾ  مٗفددػهددق  تددقاتر حََٔددلس أي

ورودًا هلددذ  افٍِيددة ادًْٔددة ومددـ ادجّددقع يهددٌح ظْدددٕا تددقاتر فٍيددل حًدد  هددذ  

 افوابىة. 

تدددقاتر افٍِيدددلس وافتدددقاتر ادًْدددقيس افتدددقاتر فدددف أؿًدددال ظديددددة مْٓدددا افٓ خيٍدددك أن و

س وتدددقاتر االرة ومتقشدددىةس وافٌدددد لس وأيودددا تدددقاتر وشدددٔع افددددْيدددريمجددداوس وافوا 

 .ٕخٌقي واحُامٓا ختتِػ ظـ بًوٓا افًٌض وجي  آفتٍات اػ ذفؽ

هندددا بدددتال مقادهدددا وخهقصدددٔاهتا وؿقاظددددها ػ افٌِدددة افًربٔدددة ؾّ٘دددئًد اذا ٕيرٕدددا اؾ

هْددا  مددـ افٌِددة افًربٔددةس بددؾ بمتددقاترةس وفُددـ هددذا افتددقاتر فددٔس ظْددد ـددؾ مددـ يددتُِؿ 

ؾَددط ظْددد  ةمتددقاتر ٓددليددتُِؿ افٌِددة افًربٔددة أبددًا ظددـ جددد فُْددف ٓ حيددٔط بدددؿاالَٓاس ؾ

اّقظددة مددـ افْخدد  وهددذا مددا يًددّقٕف تددقاتر وددّـ داالددرة حمدددودة وهددق ؿًددؿ مددـ 

أؿًدددال افتدددقاترس وافدددًٌض ؽٍِدددًة يٍْدددل افتدددقاتر   حدددال ظددددل وجدددقد  ظْدددد داالدددرة 

أصددحاب  ِددق ؾروددْا ان بًددضؾ ضدددع ظددذ أؿًددامفسبًددٌ  ظدددل آوشددًٔة وهددذا 
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مددال افهدداد  أو افُدداطؿ أو افروددا ظِددٔٓؿ افًدددل و يُددـ مىًِددًا ظددذ ـددؾ إالّددة آ

ؾٓددذا ٓ يٍْددل افتددقاتر س ٕٕددف ظٌددارة ظددـ دواالددر وؿددد ٓ يُددقن هددذا افنددخص منددّقًٓ 

 بداالرة افتقاتر.

 ابمددـ هددذا افٌددو ستٌْددف اػ أؿًددال افتددقاتراف فًدددل ئددارهددذ  افنددٌٓات وادٌافىددات تو

رواد افًِدداء ضدع ظِٔددف تص بددآؿددال ـٌددار افًِدداء بددافتقاتر افْيددريس وهددق مددا خيدد

يُِّددقن تتٌددع ظِّددل صددْاظل  اؿدد  يًِّددقن مددـ خدفددف ان هددذا  ؿوـٌددارهؿ ٕهندد

إمدددر متدددقاتر   روايدددات أهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل وهدددذا مدددا يًدددّك بدددافتقاتر 

بدددف ؾدددد يهدددح ٓ يًِّدددقن افًِددداء  وإن ـدددان ظّدددقل افًدددقال أو مجِدددة مدددـ افْيدددريس

 افْخٌددقيجددقد افقشددٔع مْددف بًددد وجددقد ظدددل وّجددرد تددقاتر بُٕددار افآشددتًجال ب٘

 .مْف

ة فددد  ظّددقل افٌؼددس تددقاترم أصددؾ افُددرة إروددٔة اهندداهددذا إمددر ينددٌف جٌراؾٔددا و

قاترة فُددؾ افٌؼدد بددؾ هددل متددقاترة ظْددد تددفًٔدد  مؾ٘هنددا جٌراؾٔددة بِددد مًددغ  بخدددف

فًّدددقل افٌؼددد ٓ يٍْدددل  افتدددقاتر تدددقؾر جددداوريـ فدددفس وظددددلأبْددداء ذفدددؽ افٌِدددد أو اد

 دا تَدل إٔف ظذ أؿًال متًددة. أؤؼس ةفد  داالر افتقاتر

ـ ٓ ًددداالؾ احلًاشدددة بحجدددة ظددددل افتدددقاتر ظْدددد مدددافتندددُٔؽ   اد وظِٔدددف ٓ يهدددح

يِّدددؽ افَابِٔدددة وافتخهدددص   ظِدددؿ افرجدددال وافدرايدددة واحلدددديث وظِدددقل أخدددر  

 تَع   هذا افًٔا .
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هبددذ  افىريَددةس ؾٓددق  فٔددُددؿ ظِبددا ان تددراث افددديـ مٓددؿ جدددًا ؾٔجدد  احلددذر مددـ احلو 

ا أ ٔددةس حتافٔددة أو جزمٔددةس وافًْددٌة آحتافٔددة هلددامًْددقب اػ افًدداء شددقاء بًْددٌة 

 ٍٕدت مـ هذا افىرف او ذا .إًؿ فٔس هْا  تًامح او 

  روايدددات  فن دظددداء افْدبدددة بْددددًا بْددددًا وردت افٍاطدددؾددد٘وظدددذ ودددقء هدددذا اددددْٓ  

بتٍِٔددؼ ضقاالددػ افروايدداتس أمددا أن يُددقن  افٍئدد اتددقاتر ظديدددة مددـ اّقظٓددا يهددر

 مددـ فددٔس ضوريدداس وٓبدددتددقاترًا مددـ أول افدددظاء اػ بخددر  ؾددإمر هبددذ  افىريَددة 

ٓدددل ؾس آفتٍدددات اػ أن إدظٔدددة مهدددادر مًرؾٔدددة مّٓدددة ددرشدددة اهدددؾ افٌٔددد  

افتدددؿٔؼ ؾٔٓددا فُددـ ضٌددؼ مددقازيـ  وٓبددد مددـفًٔدد  أمددرًا هْٔددا بُّإددة مددـ إ ٔددة و

 ظِّٔة دؿَٔة. 

افْدداذة فِىًٌددة ادٗشًددة افًِّٔددة مددـ  -افتخددري  دهددادر بْددقد ومجددؾ افدددظاء  هددذاو

ؼيػ هددل دفددقاردة   هددذا افدددظاء افددأ ٌتدد  ان مجِددة مددـ افٌْددقد ا -احلديئددة فِدددظاء 

   إصؾ بْقد ؿربٕٔة.

ن هددذ  افَقافدد   إدظٔددة( مددـ ووددع ـددل ٓ يتددقهؿ أحددد بددٖ وهددذ  ُٕتددة فىٍٔددةس 

ظدداو مددـ افًِدداء ـددا فظشددػ يددتٍِظ بددف افددًٌض مددـ دون درايددةس ؾُددؾ إًٕددان حيدددد 

ََ َلففَ  مقؿٍددًا ظِّٔددًا مددـ دون مًددتْد ٍٕٔددًا وإ ٌاتددًا حياشدد  ظِٔددف س  َٓ َتْؼففُ  َمففا َلففْق َو

ْؿَع َواْلَبََصَ َواْلُػَماَد ُكله ُأوَلَٰئَِ   ًٓ  بِِه ِظْؾٌم  إِنَّ السَّ  .( 1َكاَن َظـُْه َمْسُئو

                                                           
 .36( آهاءس 1 



 

21 

 

واهنددا افٍدداظ وحٔإٔددة أمددا افددْيؿ  سفددق ُأصددُؾ وؿٔددؾ شددِّْا ان بْددقد افدددظاء متددقاترةو

ري ٓ خُيددؾ بحجٔددة دجقابددف أن افددربط افٌنددؾ سؼيدافددربط بددغ تِددؽ افٌْددقد ؾٓددق بددو

  ادىافددد س ؾُدددؾ ـتددد   قحٔإٔدددةس حتدددك فدددق ـدددان هْدددا  تَدددديؿ وتدددٖخرافٌْدددقد اف

حجٔدددة تِدددؽ ب ؼيس وٓ خيدددؾدتٌقيٌٓدددا هدددل ٕيدددؿ بدددإحاديدددث ادقجدددقدة ظْددددٕا 

ٍن واددددتُِؿ وؽدددرهؿ   افًِدددقل افدئْدددة دبدددؾ إن افٍَٔدددف وادددد افئابتدددةسإحاديدددث 

يَتىًددقن مددـ افددْص افَددرب  أو افرواالددل مقوددع افندداهد ادددرتٌط ادتهددؾ بادًددٖفة 

افَددربن افُددريؿ    ـددا هددق احلددالو بحجٔددة افددْصسيٌحئٓددا مددـ أن خيددؾ ذفددؽ  افتددل

ادهددحػ افؼدديػ ؾددْحـ ًِٕددؿ أن افًٓددد ادُددل أشددٌؼ مددـ ادددد س فُْددؽ كددد   

تًًِدددؾ افًدددقر افَربٕٔدددة ادقجدددقدة بدددغ افددددؾتغ ظددددل مراظددداة فدددذفؽ ادجّدددقع ب

س وهددذا وهددذا ٓ خيددؾ بحجٔددة افَددربن افُددريؿمدٕٔددة ؿٌددؾ ادُٔددة  اوتددر  شددقر سآمددر

 ْىٌؼ أيوًا ظذ دظاء افْدبة افؼيػ.آمر ي
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 الْدُ الجالح: 

ان ٍٕددس ـتدد  احلددديث هددل مهدددر مددـ    ظِددؿ افرجددال ا ٌددإن أحددد اددددارس واد

ظِدددؿ كريدددد مدددْٓ  ظِدددؿ افىٌَدددات ومدددْٓ  مهدددادر ظِدددؿ افرجدددالس مدددـ خددددل 

أظيددؿ مهدددر دة   ـتدد  احلددديث وضٌَاهتددا تًتددز آشددْادس يًْددل آشددإٔد ادقجددق

افقحٔدددد متدددقاتر ومتهدددؾ فًِدددؿ افرجدددالس وؿدددد مارشدددف افُئدددر مدددـ افًِددداء مدددْٓؿ 

س ومددـ خدددل ظِددؿ   ظددع افددْازي وؽددرهؿريًة وـددذفؽ افنددٔدصددٔ  افنددافٌٌٓددا  و

 افتِّٔذ واشتاذ  ومؼبف افًِّل وـٍاالتف.افراوي آشإٔد يًرف 

ظدداء افْدبددةس ؾٖؿدددل ومددـ خدددل هددذا ادٌْددك افرجدداو ًٕددتىٔع مًرؾددة و اؿددة شددْد د

مهددددر هلدددذا افددددظاء هدددق ـتددداب اددددزار فِندددٔ  أ  ظٌدددد اهلل حمّدددد بدددـ جًٍدددر بدددـ 
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س وافددذي بدددور  َِٕددف ظددـ (2 وهددق يرويددف ظددـ حمّددد بددـ ظددع بددـ ا  ؿددرة (1 ادنددٓدي

 .(3 ـتاب حمّد بـ احلًـ بـ شٍٔان افٌزوؾري

افدددذي يدددروي افددددظاء هدددق أحدددد وجدددق  احلجٔدددة ؾٔدددفس ؾٓدددق يدددروي ظدددـ  وافٌزوؾدددري

مٌددداذة  مدددال ادٓددددي افندددٔ  حًدددغ بدددـ روح افْدددقبختل افًدددٍر افئافدددث فإ

ريٍة افهددددادرة مددددـ افْاحٔددددة دهددددق يددددروي افتقؿًٔددددات افنددددوواحٔإددددًا بافقاشددددىةس 

ـدددا يدددروي افًدددٍراء ادحّدددقديـ  ًدددة احلدددال يدددروي افتقؿًٔددداتادَدشدددةس وهدددق بىٌٔ

اشددىةس وـددؾ ظِدداء آمامٔددة يتًددامِقن مددع مددا يهدددر مددـ افًددٍراء ادحّددقديـ بافق

مًامِدددة تقؿٔدددع صدددادر مدددـ افْاحٔدددة ادَدشدددةس وهدددذا افتًامدددؾ هدددق ًٍٕدددف مدددع دظددداء 

افْدبدددة افدددذي يرويدددف افٌزوؾدددريس أي يتًدددامِقن مًدددف مًامِدددة افتقؿٔدددع افهدددادر مدددـ 

 افْاحٔة ادَدشة وهذا هق ديدن ظِاء آمامٔة. 

                                                           
وـذفؽ وّ َف افنٔ  افىقد وافنٔ   ـان ؾاوًد حمّد ًا صدوؿاً (  افنٔ  أبق ظٌد اهلل حمّد بـ جًٍر بـ ادنٓدي 1 

افنٔ  ا مال افًًٔد ظٌدد اهلل حمّدد بدـ جًٍدر ادندٓدي "حًـ بـ ٕا بذات افًٌارة افتل ظّز هبا افنٓٔد إذ ؿال ظْف: 

 (.252س و ص 253س ص2مؾ أمؾ   ظِاء جٌؾ ظامؾس ج احلّر افًامعس حمّد بـ احلًـ: أ"رًف اهلل

حمّد بـ ظع بـ يًَقب بـ اشحا  بدـ أ  ؿدرةس أبدق افٍدرجس افَْدا س افُاتد س  َدة. وـدذفؽ ؿدال افًدمدة   "( 2 

 (.398ا دصة.  رجال افْجارس ص

اتس إذ ؿدال ؾٔدف افندٔ  افْجدار: ( رو  ظْف افنٔ  ادٍٔد واحلًغ بـ ظٌٔد اهلل وأًد بـ ظٌدون. ووافد  مـ افئ3َ 

و  (احلًغ بـ ظع بـ شٍٔان بـ خافد بـ شٍٔان أو ظٌدد اهلل افٌزوؾدريس صدٔ   َدةس جِٔدؾس مدـ أصدحابْاس فدف ـتد  

  افْجارس أبق افًٌاس أًد بـ ظدع: أشداء مهدٍْل افندًٔة  افنٔ  ادٍٔد مُئٌر مـ افرواية ظْف وهق صٔخف وأشتاذ .

 (.5هدس ط1416ؿؿس مٗشًة افْؼ ا شدمل افتابًة  اظة اددرشغ بَؿ ادؼؾةس  س69 رجال افْجار(س ص
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 مددال افهدداد  ف اهلل يًددْد دظدداء افْدبددة اػ ا رًدد (1 لدوهددق أن ادجًِدد بَددل أمددر

هدددق  افئدددا   شدددْاداحٔدددة ادَدشدددةس ومْندددٖ آمدددع ان أؽِددد  افٍَٓددداء يًدددْدوٕف اػ افْ

 رواية ظـ شدير افهر .

ؿٌددال وهددذا س وـددذفؽ روا    آوأيوددًا روا  افًددٔد بددـ ضدداووس   مهددٌاح افزاالددر

ا  أـددد ان افًددٔد ا ددقالل تًٌددًا دًدداس  بؽددا بددزر  افىٓددر ادهدددر مٓددؿ جدددًاس ؾافًددٔد

مٔدددة ماراث احلدددديث وتدددراث افرجدددال وـتددد  آتدددُدددؿ ـٌدددر مدددـ ببدددـ ضددداووس أَوّ 

 جاء مـ بًد .ؾود ظّـ يٍق  مًاسيف  إداماً 

 الْدُ الزابع:

 ـددا وؾٔددف مَدددس وظيددٔؿ وهددق دشددتقر خافدددس  ٓ صددؽ ان افَددربن افُددريؿ ـددؾ مددا 

ظِددٔٓؿ افًدددل ان ٕيددؿ ادًِقمددات وادًددادٓت افًِّٔددة ادقدظددة ؾٔددف  بددغ اهددؾ افٌٔدد 

افَددربن افُددريؿ   شددقرة  س ـددا سح بددذفؽفًٔدد  ظددذ درجددة واحدددة مددـ إ ٔددة

ٌِ بل ظّدددران: ٌُّ ُهفففنَّ ُأمه اْلؽَِتفففا َِ َْؽففف ٌَ ِمـْفففُه َُيفففاٌُّ له ُهفففَو الَّفففِني َأكفففَزَل َظَؾْقفففَ  اْلؽَِتفففا

ُِ ُقُؾففوِتِْم َزْيففٌَّ َفَقتَّبُِعففوَن َمففا َتَاففاَبَه ِمـْففُه اْبتَِغففاَ  اْلِػْتـَففِة َوُأَخففُ  ُمَتَاففاِتَاٌُّ فَ  ففا الَّففِنيَن  َلمَّ

َّٓ اَّللَُواْبتَِغففاَ  َتْلِويؾِففِه َوَمففا يَ  ُِ اْلِعْؾففِم َيُؼوُلففوَن َُمـَّففا بِففِه ُكففل  ْعَؾففُم َتْلِويَؾففُه إِ اِشففُخوَن    َوال َّ

                                                           
دة ( هُذا ورد   ـتداب  زاد ادًداد( فًِدمدة ادجِزد ؿددس ه : 1  َّ وأّمدا دظداء افْدبدة ادندتّؾ ظدذ افًَاالدد احل

ا مال جًٍر افهاد  ظِٔف افًدلس وافتّٖشػ ظذ ؽٌٔة افَاالؿ ظجؾ اهلل تًاػ ؾرجف افؼيػس ؾَد َٕؾ بًْد مًتز ظـ 

ويًددتحّ  أن يَددرأ دظدداء افْدبددة هددذا   إظٔدداد إربًددةس أي: ا ًّددةس وظٔددد افٍىددرس وظٔددد إوددحكس وظٔددد 

 (.1لس ط2002س بروتس مٗشًة إظِّل فِّىٌقظاتس 488 افًدمة ادجِزس حمّد باؿر: زاد ادًادس صافٌدير
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ـَففففا  َوَمففففا َيففففنَّ  ففففْن ِظـففففِد َربِّ ٌِ مِّ َْلَبففففا ْٕ َّٓ ُأوُلففففو ا ُ  إِ  س وـددددذفؽ   شددددقرة اداالدددددة :( 1كَّ

 َوُمَفْقِؿـًفففا َظَؾْقفففِه ٌِ ًقا دَِّفففا َبفففْيَ َيَدْيفففِه ِمفففَن اْلؽَِتفففا ٌَ بِفففاْقَ ِّ ُمَصفففدِّ َوَأكَزْلـَفففا إَِلْقفففَ  اْلؽَِتفففا

َِ َأكَزَل اَّللَُفاْح 
َٓ َتتَّبِْع َأْهَواَ ُهْم ُؽم َبْقـَُفم بِ ... َو َِّ َجاَ َك ِمَن اْقَ ِّ َظ

)2). 

ادًِقمددة وادًادفددة افًِّٔددة ٕاحٔددة ؾًيّددة ادحُددؿ ٓ مددـ حٔددث افدٓفددةس وإٕددا مددـ 

مقجدددقد   ـدددؾ افْيدددال ادقجدددقدة   أيدددة ؾٓدددل مًِقمدددة ومًادفدددة مّْٓٔدددةس وهدددذا 

ل تتٍدددرع مْٓدددا بَٔدددة ْٓدددا  بًدددض ادًدددادٓت افٍقؿٔدددة ادّْٓٔدددة وافتدددؾافًِدددقل أيودددًا 

ان وهّْٔددة افَددربن افُددريؿ ظددذ بَٔددة افُتدد  هددق مددـ هددذا افٌددابس ب افًِددؿس وأبددقا

راة وإٓجٔدددؾ وبَٔدددة افُتددد  افًددداوية مدددـ مقجدددقد   افتدددقهدددق ظِقمدددف حتدددٔط بدددا 

 افًًة وآحاضة.افًِق و حٔث

ادٓددّٔـ ادحُددؿ وحٔددث ؾٔددف  وهددذا إمددر بًْٔددف جيددري   تددراث اهددؾ افٌٔدد  

دظددداء افْدبدددةس وتٌٔدددان ذفدددؽ يدددتؿ وإهدددؿ وادٓدددؿ ومدددـ هدددذا افدددساث ادٓدددّٔـ هدددق 

 .بَْاط

  

                                                           
 .7( بل ظّرانس 1 

 .48( اداالدة س 2 
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 مَن٘ تيبَٔات

 :أّاًل

دظدداء افْدبددة ـّوددّقن متًددؼ مددع مْيقمددة افددديـ بنددُؾ بْٔددقي متْاشددؼس حافددف   

 .  ذفؽ حال بَٔة إدظٔة وافزيارات ادنٓقرة افقاردة ظـ أهؾ افٌٔ  

شدددؿ مًدددغ ٓ اتًدددّٔة افددددظاء او افزيدددارة بمامٔدددةس ول آؽ تًددداو أظددددظدددذ ذفدددو

يقجدد  أو يددقحل اػ افددذهـ بددٖن هددذا افدددظاء أو تِددؽ افزيددارة  هقصددة ؾَددط هبددذا 

لء دن ـددؾ دظدداء أو زيددارة ؾٔٓددا مددـ افددقه  افْددقري وافًْدداويـ افنددإافًْددقانس بددؾ 

 افُئر.

اووس وؽددر  ضدد ـددا ذـددر افًددٔد بددـ -ظددذ شددٌٔؾ ادئددال دظدداء افْدبددة هددق   حََٔتددف 

س با وددداؾة اػ ذفدددؽ ر وافزمدددان دزيدددارة فهددداح  افًهددد - مامٔدددةمدددـ أظددددل آ

وافتقاصددؾ مًٓددؿس  نددق  وافتددقدد ٕهددؾ افٌٔدد  تؾٔددف ماهٔددات أخددر  مئددؾ اف

وأيوددًا ؾٔددف افددتًِؿ وادًرؾددةس با ودداؾة اػ أمددقر أخددر  مقجددقدة وهددذا أمددر جيدد  

اء او افزيددارة ماهٔددة واحدددةس بددؾ هددل آفتٍددات افٔددفس بددؾ إددف مددـ ا ىددٖ اظتٌددار افدددظ

زيدددارة ودظددداء وتندددٓد وكديدددد فًِٓدددد واػ مدددا صددداء اهلل مدددـ افًٌدددادات إخدددر  

 ادْىقية حت  ظْقان ظٌادي واحد.

 ثاىًٔا:

افهددددة او ان افًٌددادات   افندددارع ادَددددس ؽدددر حمهدددقرة بدددٖبقاب مًٓدددقدة ـٌددداب 

تقؿٔتٔدددة ٕن افًٌدددادات   تقؿٍٔٔدددة  افهدددقل او احلددد  وؽرهددداس مدددع ان ـدددؾ افًٌدددادات
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س شددٌٔؾ ادئددال افتنددٓد بًٍْددف ظٌددادة متًددددةس ؾٍددل افهدددة ظددذـئددرة حََٔددة إمددر 

ؾ مٍددردة   ًٍٕددٓا وا وددقع بًٍْددف ظٌددادة أيوددًاس وافرـددقع وافًددجقد وافدددظاء ـدد

   حََٔتٓا اّقظة مـ افًٌادات مجً    افهدة. ظٌادةس ؾافهدة

بَودداء اهلل وؿدددر س وافتقـددؾ  ظٌددادة ـافرودداهددل  ًٕددانفإًددٔة وحتددك احلددآت افٍْ

 مـ ان حتل. وأـئر أـزؾًْاويـ افًٌادة  ..ظِٔف وهُذا

 ثالجًا:

هْدددا  ظٌدددادات ؿٌِٔدددة وأخدددر  بدٕٔدددةس يًدددز ظدددـ إوػ بٍَدددف افَِدددقب أو افٍَدددف 

 ؾَددف افٍددروع(س أمددا افًَاالددد  إوشددطس وظددـ افئإٔددة ؾَددف إبدددان او افٍَددف إصددٌر

بافٍَددف إـددز وهددذا افتًَددٔؿ جيدد  آفتٍددات افٔددف وووددًف   احلًددٌانس ؾًٔددز ظْٓددا 

ؼب ومددا صددابفس هْددا  أيوددًا تددرو  دؾُددا فِهددقل تددرو  وواجٌددات   آـددؾ وافدد

مددال ًهددّة وافىٓددارةس واػ هددذا أصددار آوواجٌددات ؿٌِٔددة ـددا ورد ظددـ اهددؾ بٔدد  اف

بهددقمؽ ـددػ افهددقل جْددةس ؾدد٘ذا صددّ  ؾددإق : ؿددالس  ؿددال افٌْددل  افهدداد  

افددٍْس ظددـ افنددٓقاتس وؿىددع اهلّددة ظددـ خىددرات افنددٔاضغس وإددزل ًٍٕددؽ مْزفددة 

اددددرىس وٓ تندددتٓل ضًامدددا وٓ ذابددداس وتقؿدددع   ـدددؾ حليدددة صدددٍاء  مدددـ مدددرض 

افدددذٕقبس وضٓدددر باضْدددؽ مدددـ ـدددؾ ـددددر وؽٍِدددة وطِّدددة يَىًدددؽ ظدددـ مًْدددك 

 .( 1ا خدص فقجف اهلل

                                                           
 .317ص 7فِّرزا حًغ افْقري:  جس مًتدر  افقشاالؾ (1 
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 افًٌُددة أمددا ـًٌددة افَِددقب ؾقددء وإمددر ـددذفؽ   افىددقاف ؾإبدددان تىددقف حددقل

ـَفففارّ  بخدددر: تِفففي ِمفففن َأْشفففَؽـُ   إِّنِّ   َبَّ يَّ مِ  َبْقتِفففَ   ِظـفففَد  َزْرعٍ  ِذي َغفففْرِ  بِفففَوادٍ  ُذرِّ ـَفففا ادَُْحففف َّ  َربَّ

فففَ ةَ  لُِقِؼقُؿفففوا فففنَ  َأْفئِفففَدةً  َفاْجَعفففْل  الصَّ فففِوي الـَّفففاسِ  مِّ فففنَ  َواْرُزْقُففففم إَِلفففْقِفمْ  ََتْ  الثََّؿفففَ اُِّ  مِّ

ُففففمْ  احلجدددرذس بدددؾ هتدددق  ذريدددة إبدددراهٔؿ  اػ س وإؾ ددددة ٓ هتدددقي( 1َيْافففُؽُ ونَ  َلَعؾَّ

 ظددـ زرارة ظددـ جدداء ؾَدددادهددىٍاة حمّددد وبفددف افىدداهريـ ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددل س 

  دددؿّ  هبدددا ؾٔىقؾدددقا إحجدددار هدددذ  يدددٖتقا أنْ  افْددداُس  ُأمدددر إٕدددا :ؿدددال(   جًٍدددر أ 

 .( 2َٕكهؿ ظِْٔا ويًروقا بقٓيتٓؿ ؾٔخزوٕا يٖتقٕا

َّٓ  َظَؾْقَفففا ُكـففَ   الَّتِففي اْلِؼْبَؾففةَ  َجَعْؾـَففا َوَمففا.. ـددذفؽ ؿقفددف تًدداػ :  َيتَّبِففعُ  َمففن لِففـَْعَؾمَ  إِ

ُشففوَل  َّففن ال َّ َّٓ  َلَؽبِففَرةً  َكاَكففْ   َوإِن َظِؼَبْقففهِ  َظففَذَٰ  َيـَؼؾِففُ   ِِم س ( 3...اَّللُ َهففَدى الَّففِنينَ  َظففَذ  إِ

ؿٌِددة افَِددقب   ؿٌِددة إبدددانذس ؿٌِددة افَِددقب هددل وٓيددة افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وافددفس 

مددـ بًددد . هددذا هددق إهددؿ وإن ـإدد  ظٌددادة إبدددان هددل  ووٓيددة اهددؾ بٔتددف 

هددق  ا ًٕددا افًٌددادة افٌَِٔددةس وفُددـ يٌَددك افتُامددؾ وافسؿددل  تددٖيادَدمددة وؾددٔا بًددد 

 ابِددغ بددافَِقب اهلل اػ افَهددد: مددال ا ددقاد افًٌددادة افٌَِٔددةس وؿددد ورد ظددـ آ  

   .( 4بإظال ا قارح اتًاب مـ

                                                           
 .37( إبراهٔؿس 1 

 .1553س ح334س ص2( افهدو س مـ ٓ حيي  افٍَٔفس ج2 

 .143( افٌَرةس 3 

 .364س ص75( ادجِزس بحار إٓقارس ج4 
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مدددال بددددان وؾَدددف افَِدددقب ؾَدددد ورد ظدددـ آويٌَدددك افٌدددقن صاشدددًًا بدددغ ؾَدددف آ

ّٓ  رء مددـ مددا إٔددف ؿددال : افهدداد  ّٓ  س إفٔددف يْتٓددل حدددّ  وفددف إ  فددف ؾِددٔس افددذـر إ

ـّ  ؾّددـ س افٍددراالض وجددّؾ  ظددزّ  اهلل ؾددرض س إفٔددف يْتٓددل حدددّ  ـّ  ؾٓددق أّداهدد ّٓ  س حددّده  إ

  ددؿّ  إفٔددفس يْتٓددل حددّدب فددف جيًددؾ وو س بافَِٔددؾ مْددف يددرض و وجددّؾ  ظددزّ  اهلل ؾدد٘نّ  افددذـر

ا يا :أية هذ  تد  .( 1) 2كثراً  ِذْك ُ اَّللَ ُْذُك وا َُمـوا الَّنينَ  أُّيه

افتقجدددف بدددف اػ وهْدددا جيددد  آفتٍدددات اػ وطٍٔدددة افَِددد    دظددداء افْدبدددة وضورة 

ريػ بُددؾ أبًدداد  ؾٓددق ابِددغ مددـ در وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندددصدداح  افًهدد

مددال ادٓدددي ظِٔددف ئددر ؾْٔددا ؾريوددة افنددق  واحلْددغ فإاحلرـددة افٔددف بافٌدددنس ؾافدددظاء ي

 افًدل.

 معيٙ اليذب٘

افْدبددة فٌددًة تددٖي بددئدث مًددا  مددرة بًّْددك افْددداءس وأخددر  بًّْددك افر دداءس و افئددة 

آشددتٌا ةس وـددؾ ادًددا  افئد ددة   احلََٔددة مددـ شددْـ ادًهددقمغ كددا  آمددال بًّْددك 

بهددداح  ريػس بدددؾ   افروايدددات ان آشدددتٌا ة در ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددددافئدددا  ظنددد

 . جرت   إٌٓٔاء افًابَغ افًك وافزمان ظِٔف افًدل

                                                           
 .41( إحزابس 1 

 147س احلديث  285س ص4( احلقيزيس تًٍر ٕقر افئَِغس ج2 
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ًدددل ظددذ شددٔد متامددًا ـددا احلددزن وافر دداء افددذي جددر  مددـ إٌٕٔدداء ظِددٔٓؿ افهدددة واف

ؿٌددددؾ وٓدتددددفس ـددددذفؽ آشددددتٌا ة با مددددال ادٓدددددي ظجددددؾ اهلل ؾرجددددف  افنددددٓداء

 .س وهذا ما تذـر  روايات اهؾ افٌٔ  افؼيػ
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 األرناٌ الزئٔض٘ يف الذعاء

آظجددداز   دظددداء افْدبدددة وافدددذي شدددْتىر  ؾٔدددف   افْهدددػ افئدددا  مدددـ افددددظاءس 

 وافْهػ إول شْنر افٔف إصارات خٍٍٔة.

أيدددـ بَٔدددة اهلل افتدددل ٓ ختِدددق مدددـ افًدددسة  ؿقفدددف: افْهدددػ افئدددا  تَريٌدددًا مدددـ يٌددددأ 

يتُددقن مددـ  د ددة أرـددانس وهددذ  ا ريىددة   افدددظاء مّٓددة  هْددا س وافدددظاءاهلاديددة

ـدددؾ رـدددـ ؾٔدددف  ةسؼيػ يُررهدددا مدددرتغ أو  د ددددجددددًا ٕٕدددف ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افددد

 فىريَة.بٍْس ا أخر اّقظة مـ افٍَرات وهُذا يًاود مرة 

بدددْيؿ ظيدددٔؿ جددددًاس وهدددق ظهدددارة ظِدددقل ومًدددارف جامًدددة مْيدددقل افددددظاء  ٓدددذاؾ

 ومذهِة ٓ يَق  ظِٔٓا آ ادًهقل.

 الزنً األّل: 

ؿدددد روع ادٓددددوي دؿاالّدددة ادوفدددة ٕهدددداف وؽايدددات جيددد  إٕجازهدددا   ادندددوؾٔدددف 

فُددـ هددل   ريػس دمددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف افنددبهددٌٔة اوصدداف فإجدداءت 

ؿاالّدددة ادوفدددة   -ا مدددال روع دبّنددد إخدددراضٓؿ  حدددال  -تٌدددغ فِّدددٗمْغ  احلََٔدددة

ريػ وظدددذ دمدددال ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افندددنددداريع وآهدددداف افتدددل جيددد  ظدددذ آباد

بٌٔددان  وهْددا ٕددذـرها س وظدددًٓ ظهددا ؿًددىًا ّيؾ افَٔددال هبددا وحتََٔٓددا مددـ ؿٌٔدد إٔهددار 

روع ادٓدددوي دأظّدددة ادنددوآ هددل   تٍاصددٔؾ افدددظاء مْيقمددة ـامِددة فُددؾ إمجدداو 

ادددذـقرة   افَددربن افُددريؿس و  بٔإددات افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿس وـددذفؽ 

س وهددذا هددق أحددد افًٍِددٍات افًئّددة  بٔإددات اهددؾ بٔدد  افًهددّة وافىٓددارة 
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فدددظاء افْدبددة افتددل ربددا ٓ ئًٓددا مجِددة مددـ افٌدداؾِغس هددق صددد ادددٗمـ فًِّددٗوفٔة 

 أن وفٔس بًد ؾقات إوان. ر وافزماندافًهك صاح  دافدزمة   ظ

 الزنً الجاىٕ: 

 إدوارروع ادٓدددوي هبقيددة افدددور افٌْددقي وافًِددقي وبَٔددة درتٌدداط هقيددة ادنددبٔددان ا

بدددـ افٌددددور  يدددا :ا ىدددابيدددسدد هدددذا  فدددذفؽافتدددل شدددٌَتف مدددـ بباالدددف افىددداهريـس 

 ..بـ افًِقل افُامِة.. افزاهرةس يا

   وافتٖمدددؾؼوع ادٓددددوي بددددون افقؿدددقف دوافتٍَدددف بادددديُّدددـ افدددقظل ٓ  ٕدددفٕ

 افربط اداهقي بغ مؼوظف ومؼوع بباالف افىاهريـ ظِٔٓؿ افهدة وافًدل.

هددذا افددرــ افئددا  وؽددر  فددٔس اظتٌاضٔددًاس وإددا هددق ؿاالّددة ادوفددة مقجددقدة   دظدداء و

 ًددٍارة مددـافوهددق هبددذا افتهددّٔؿ ؾوددٔحة دددـ يريددد أن يدددظل ادٓدويددة او  افْدبددةس

شدددتًاريةس بدددؾ هدددق رد حتدددك فٌِددداؾِغ ادددددظغ افدددذيـ جْددددهتؿ افددددواالر آهدددٗٓء 

خدداو مددـ  ـٖٕددفريػ يددٖي بددديـ جديدددذ أي دافددذيـ يدددظقن إددف ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

 اهلقية افٌْقية وافًٔاذ باهلل.

 

 الزنً الجالح: 

روع ددنددهددق ظٌددارة ظددـ افقطدداالػ وبفٔاهتددا بافًْددٌة فِّددٗمـس مددع مددا تَدددل مددـ او

هددؾ مددـ جددزوع ؾٖشدداظد جزظددف  .ز إٔدد  مددـ مٌٔدد  و خيِددق مْددا...دبٍْدد سادٓدددوي

يًْددل ـٔددػ يًددتىٔع إًٓددان   بددـ أًددد شددٌٔؾ ؾتَِددك... إذا خددد.... هددؾ إفٔددؽ يددا
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روع ادٓددددوي إذا أراد أن دتربٔدددة ًٍٕدددفي بدددٖن يددددخؾ ًٍٕدددف دورة تدرئٌدددة ظدددذ ادنددد

حََٓدددا إًٓدددان   ًٍٕدددف ؾإدددف  إذاهدددذ  افددددورة هلدددا بْدددقد  صدددادؿًاسيُدددقن مقافٔدددًا 

شددٔدخؾ تَِاالٔدددًاس بًّْدددك ان مدددا يارشدددف يقمٔددًا يهددد    إٕجددداز افيٓدددقر وادؼدددوع 

 ادٓدوي.

 

س وشددٌْغ ٓحَددًا افددربط فِّْىددؼ افقحٔددا    دظدداء افْدبددة افئد ددة إرـددانهددذ  هددل 

وإظجددازي مددذهؾس  بددغ افْهددػ إول وافْهددػ افئددا  افددذي هددق ربددط مْيددقمل

وزيددادة ظددذ هددذا آظجدداز ان شددجع افًٌددارات وؿاؾٔتٓددا افتددل هددل   احلََٔددة ؿٌددؾ 

ريػ مجِددة مْٓددا صددادرة مددـ افَددربن در وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندددصدداح  افًهدد

وبًودددٓا مدددـ  وشدددِؿسافُدددريؿس وبًودددٓا مدددـ افٌْدددل إظيدددؿ صدددذ اهلل ظِٔدددف وافدددف 

 ل.آالّة ادًهقمغ ظِٔٓؿ افهدة وافًد

   بهدددقرة هرمٔدددة   افددددظاءسمتْاشدددَة ومًدددا  متًًِدددِة ومًدددارف وهار أوهدددل 

بًْددؼ مًْددقي ومراتدد  مًْقيددة متوددّْة  هنايتددفدرجددات افقشددط ووافقشددط وٌدددء اف

هدددذا يددددل بافتٖـٔدددد ظدددذ ظيّدددة افدددْيؿ افدددذي هدددق دفٔدددؾ ظدددذ ؿددددرة وفدددظهارس 

 ادًهقل.

وآ ؾٓددق و يددٖي إددف ـدددل ادًهددقل برهددان ظددذ افدددظاء هددق مددتـ ن ومددـ هْددا يتٌددغ أ

دل مدددـ احلددددس أو افدددرجؿ بافٌٔددد  بدددؾ هدددق أرؿدددال ومًدددادٓت فدددق ٕيدددرت اػ ـددد

هنؿ و يهددِقا اػ هددذ  افدرجددة مددـ افددْيؿ مددـ افٌدددء افْقابددغ مددـ ظِدداء آمامٔددة ؾدد٘

 حتك ا امتة.
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 خالص٘ الرتاخ 

خدصدددة ُٕتدددة ٕددددظٔٓا وًِّٕدددٓا بزاهدددغ واودددحة وهدددل أن دظددداء افْدبدددة وهْدددا 

خىددد  افٌْدددل صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددف وشدددِؿس وخدصدددة خىددد  أمدددر اددددٗمْغ ظِٔدددف 

افًدددلس وخدصدددة خىددد  ؾاضّددة افزهدددراء ظِٔٓدددا افًدددلس وـدددذفؽ هدددق خدصدددة 

خىدد  احلًددْغ وإالّددة مددـ بًدددهؿ ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددل أمجًددغس مددا هددق ه 

افزيددارات إخددر  هددذ  ا دصددةي وددداذا جًددؾ دظدداء افْدبددة ؽددر زيددارة بل ياشددغ و

مددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل   ذفددؽ ان هقيددة آ ردفهدداح  افزمددان ظِٔددف افًدددلي افًدد

ريػ ؿددد ظجْدد  ؾٔددف هقيددات ادًهددقمغ ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددلس بددؾ دؾرجددف افندد

ظجْدد  ؾٔددف هقيددة مجٔددع إٌٕٔدداء وافرشددؾ وهددذا أمددر خىددر وـٌددر جدددًاس وهددق   

ٕدددتاء ادٓددددوي افهدددحٔح ن فدوهدددق مٔدددزا إٓحدددرافسمدددـ ٍٕدددس افقؿددد  ظاصدددؿ 

 وفٔس ادزيػ.

واّدددع فُدددؾ يًْدددل ا دصدددة افُدددريؿس   افَدددران هدددذا هدددق احدددد مًدددا  بَٔدددة اهلل 

يتهددقر باظتٌددار اهلقيددات ووارث بباالددف افىدداهريـ ومجٔددع إٌٕٔدداء وادرشددِغس وهددذا 

مددـ اصددحاب افًُدداء و طٓددر مددـ شددٔد إٌٓٔدداء صددذ اهلل ظِٔددف وافددف وشددِؿس ان مددا

فًددددل فدددٔس هدددق مدددا   ـْدددف احلَددداالؼ مدددـ ا دددر واهلدايدددةس بًدددٌ  وجدددقد ظِدددٔٓؿ ا

ريةس وفددذفؽ ظْددددٕا   افروايدددات ـدددا دافيددادغ افدددذيـ وؿٍدددقا   ضريددؼ هدايدددة افٌنددد

فٌِنددارة ورد ظددـ أمددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل إٔددف   افرجًددة شددًٌٔث شددٔد إٌٕٔدداء 

مرحِددة متٓٔديددة  سر صددٌ مددر مددـ بنددارة وٕددذارة هددل يًْددل مددا سوافْددذارة افُددز 

مدددا ؿدددال بدددف أالّدددة افوددددل هدددذا يِخدددص و سادرحِدددة افًيّدددك شدددتاي   افرجًدددةو
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هلٔددددة ِددددؽ افٍٔقوددددات وإمددددقر افسبقيددددة ا رية مددددـ وصددددقل تدوحرمددداهنؿ افٌندددد

افًئّدددة افتدددل ـإددد  شدددتيٓر ظدددذ يدددد أصدددحاب افًُددداء صدددِقات اهلل ظِدددٔٓؿ 

ر وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف دأمجًدددغس شدددتيٓر هدددذ  ـِٓدددا ظدددذ يدددد صددداح  افًهددد

 افؼيػ هبذا ادًْك هق ا دصة وهق ف  افٌِاب. 

يًْددل مددا ـددان مَددررًا أن ييٓددر ظددذ يدددي أجددداد  شددٔيٓر  اهلل ظددذ يديددفس فددذفؽ هددق 

 ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ مِحّة ظئّة.

 ريػدظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد آمددال ادٓددديروع ديدددظل او يريددد آرتٌدداط بّنددّددـ ؾ

مدددال ادٓددددي تتُددددس روع آدٕحدددرافس ٕن هقيدددة ومندددَامة وظددددل آظِٔدددف آشدددت

ؾٔددف ـددؾ ٕيددؿ وهقيددات ادًهددقمغ ظِددٔٓؿ افًدددلس وهددذا هددق ه ادحددقر افئددا  او 

ـَ  َيدددا افئدددا    افددددظاء  افدددرــ ٌُدددُدورِ  ْبددد ـَ  َيدددا ادُْْدددَرِةس اْف ددد ْبددد  ً ـَ  َيدددا ادُْودددَٔ ِةس ُرِج داف  ْبددد

  ِ ُٓ دد ٌَددِةس افن  ـَ  َيددا افّئاِؿ ٓددذ  افًْدداويـ فًٔدد  مددداالح ؾَددطس هددذ  ؾ افّزاِهددَرِة  ُْٕجددؿِ آْ  ْبدد

روع دأ دددا ادجاهددددون تريددددون افتًدددرف ظدددذ ادنددد ادٗمْدددقن.. يدددامًْاهدددا يدددا أ دددا 

وظٔتّقهدددا  إذاهلدددل روع ا دادٓددددويي هدددذ  هدددل هقيدددات ادًهدددقمغ   هدددذا ادنددد

 خٍا .قؾٔؼ مـ ٕهٌُٔؿس وآ ؾافٍنؾ وا شُٔقن افت

ريػ ومددـ داخِددفس ؾددا هددق مددـ دمددـ خددارج افدددظاء افندد ؾ وافزهددان ظددذ ذفددؽوافدددفٔ

افتحَٔددؼ   مهددادر مجددؾ  ظدداء افْدبددة هددقدا ددارج مددر بْددا ان مددـ وجددق  صددحة شددْد 

س ووجدددت أن ـددؾ بْددد   بددف أحددد ادٗشًددات احلقزويددةامددوبْددقد افدددظاء وافددذي ؿ

اتر أمدددا مدددـ مجدددؾ دظددداء افْدبدددة مدددروي بروايدددات ـئدددرة ومًتٍٔودددة اّقظٓدددا متدددق
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ؿربٕٔددة أو رواالٔددةس وـددؾ ـِّددة ؾٔددف فًٔدد  مددـ تٖشددٔس دظدداء افْدبددةس وإددا هددل مددـ 

ًَُٕ    هذ  ادْيقمة افقاحدة.  تٖشٔس بٔإات وحٔإٔة شابَة 

قيددات أمددا افزهددان افئددا  وافددذي هددق مددـ داخددؾ دظدداء افْدبددة وهددق افسـٔددز ظددذ ه

 وـدددذفؽ  سبافدؿدددة روع افٌْدددقيدادنددد ادًهدددقمغ ظِدددٔٓؿ افًددددلس  ـٌٔدددان شدددّ 

الّدددة مدددـ بًددددهؿ روع افًِدددقي وافٍددداضّل واحلًدددْل واحلًدددْٔل وإدشدددّ  ادنددد

  جدددول افَاالّددة افئإٔددة أو افددرــ افئددا  بْددقد تٍهددِٔٔة هلقيددات و ظِددٔٓؿ افًدددلس

س دظدداء افْدبددة   إمددال مًهددقل مٌددغمددْٓ  ـددؾ ومندداريع إالّددة ظِددٔٓؿ افًدددلس 

ة بدددغ شدددْـ ادًهدددقمغ رتٌددداط وادقاؾَدددوآافتًْدددٔؼ  إٔدددف يٌدددغآظيدددؿ  لءدافندددو

بددغ هندد  احلًددـ واحلًددغ ظِددٔٓا افًدددل ظددذ شددٌٔؾ ادئددال فددٔس  وهنجٓددؿس وأن

 هْا  اختدف ظذ مًتق  ادْيقمة بؾ هْا  ترابط واوح.
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 ّتعذد املذارس األخالقٔ٘اليعه 

افْيدددال إخدؿدددل   ادجتًّدددات فدددف مددددارس متًدددددةس بدددغ افًٍِدددٍة اداديدددة إن 

منددارب ـئددرة و تٍِددة   هددذا ا إدد س ؾٔٓددا وافًٍِددٍة آحلاديددة وـددذفؽ افدئْددة 

 ؾددًٌض اددددارس ٓ تددٗمـ بافٍوددِٔة وافرذيِددة إخدؿٔددةس يًْددل سؾٓددل  تٍِددة بْٔقيدداً 

ودددِٔة هدددل افَدددقة حتدددك فدددق فدددٔس هْدددا  ؿدددٌح او حًدددـ أخدؿدددلس بدددؾ يًتدددزون افٍ

ـإدد  ؿددقة افٌدددر وادُددرس ؾٓددؿ يٗمْددقن أن ـددؾ ؿددقة تًدداوي افٍوددِٔة وـددؾ وددًػ 

 يًاوي افرذيِة.

هددق   تًٍددر ٕددقع  آخددتدفصددحٔح أن افَددقة ؾوددِٔة وافوددًػ رذيِددةس وفُددـ 

 افَقة وافوًػ. 

ر افٍوددِٔة وافتحددذير مددـ مًدداوئ افرذيِددة هددق ظٌددارة دتًتددز أن ٕندد أخددر ومدددارس 

صددؾ إ خددريـذس ـددؾ هددذا ٕهنددؿ ٓ يٗمْددقا  أ ٓشددتٌدلع وتوددِٔؾ ظددـ خدددا

 .إخدؿٔةبافٍواالؾ 

بٔتددف  افَددربن افُددريؿ وافٌْددل آـددرل وبلؾددر  افْيددال إخدؿددل   ا شدددل ـددا بْٔددف 

ر ؾَدددط ظدددذ احلٔددداة دظِدددٔٓؿ افهددددة وافًددددل ظدددـ ادددددارس إخدددر  إٔدددف ٓ يَتهددد

افدددٕٔاس مددْٓ  افٍُددر وادًرؾددة ومٔزإددف خيتِددػ بددغ ادْىددؼ افقحٔددا  وادْىددؼ افٔقٕددا  

 وبَٔة اددارس افٌؼية ادختٍِة.
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 املذرص٘ األخالقٔ٘ الْسٔاىٔ٘ 

هدددق مْيقمدددة متُامِدددة حل يدددربط افتَدددق  بدددافٍُر وضورة آيدددان بافٌٔددد س وافقؾددد

ريةس يًْددل هددق مًا ددة دجّددقع ؿددق  إًٓددانس دنددخيتِددػ ظددـ اددددارس ادْىَٔددة افٌ

ؾٓددق مددرتٌط أشاشددًا بافًَٔدددةس وفددذفؽ ٕددر  افُئددر مددـ  إخدؿددلوهُددذا ٕيامددف 

افروايدددات افدددقاردة ظدددـ اهدددؾ بٔددد  افًهدددّة وافىٓدددارة ظِدددٔٓؿ افًددددل ذـدددرت   

رتٌدداط ادئددال هلددذ  افُْتددة بافددذاتس وهددق اـتدد  آيددان وافٍُددر   افُددا  ظددذ شددٌٔؾ 

 بافًَٔدة وافرؤية افُقٕٔة افنامِة فًِّتَد. إخدؿٔةقمة ادْي

ورد ظدددـ افٌْدددل آـدددرل صدددذ اهلل  اػ ذفدددؽ:ريػ داحلدددديث افٌْدددقي افندددؿدددد أصدددار و

َّٕدداوبفددف وشددِؿ: ظِٔددف  ددؿُ  إ ِْ ًِ ددةٌ  بَيددةٌ : َ َدَ ددةٌ  اف َّ َُ ْ ددٌةس ُشددَّْةٌ  َأوْ  َظاِدَفددةٌ  َؾِريَوددةٌ  َأوْ  حُم َّ  َؿااِل

َـّ  َوَمدددا دددق َخدُهدددد ُٓ  أيددددةوحًددد  تًٍددددر افًِددداء ان افًَٔدددددة هدددل  س( )1َؾْوددددٌؾ  َؾ

ادحُّدددةس وافًدددْة افَاالّدددة إصدددارة اػ ا إددد  إخدؿدددلس وهدددذ  ادرحِدددة تٌددددأ 

ًٕددانس وهددذا افٌٔددان   احلََٔددة هددق بٔددان إظجددازي ي فإمٌدداذة بًددد افٌْدداء افًَاالددد

َٔدددددة بددددا ان احلًددددـ وافَددددٌح ذاتٔددددغس ؾحًدددد  افرشددددؿ افقحٔددددا  أذا ـإدددد  افً

صدددحٔحة ؾدددان ادْيقمدددة إخدؿٔدددة شدددتُقن صدددحٔحة أيودددًاس وبًٍددداد افًَٔددددة 

ـإدد  افرؤيددة افُقٕٔدددة صددحٔحة ؾدددا  ؾددد٘ذاشتًٍددد ادْيقمددة إخدؿٔدددة فِّجتّددع. 

يٌْددك ظِٔٓددا مددـ رشددؿ أخدؿددل هددق حًددـ ومجٔددؾس وآ شددُٔقن مددا يٌْددك هددق ؿددٌح 

 ورذيِة. 

                                                           
 .32ص 1فُِِْٔل: جافُا  (1 
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افدددقحلس ومدددا تقصدددِ  افٔدددف هدددذا ادٔدددزان بدددغ افٍوددداالؾ وافرذاالدددؾ إخدؿٔدددة بْٔدددف 

ًٕدددإٔة وآجتاظٔدددة   افقؿددد  افدددراهـ هدددق ان افْيدددال إخدؿدددل يتٌدددع افًِدددقل آ

س وبافتدداو ؾددان افددّْط إخدؿددل هددق مددـ تددداظٔات فإًٕددانافرؤيددة افُقٕٔددة افنددامِة 

هدددل  إخدؿٔدددةس وافدددْيؿ ؿدددلخدفِْيدددال إ إشددداسافًَٔددددةس ؾافًَٔددددة هدددل 

 إشاس فَقإغ ادًٔنة.

َْٔددُف افددقحلس وأيوددًا تقصددِ  افٔددف افْتدداال  افٌندد  ُثففمَّ رية :دهددذا افددسابط ـددا شددٌؼ بَّ

ففوَأىَٰ  َأَشففاُ وا الَّففِنينَ  َظاِقَبففةَ  َكففانَ  ُبوا َأن السه ففا َوَكففاُكوا اَّللِ بِآَيففاُِّ  َكففنَّ س (1(َيْسففَتْفِزُوونَ  ِتَ

 افزء يَقد اػ ظَٔدة باضِة وافًُس صحٔح.يًْل افًّؾ 

  

                                                           
 .10افرولس ( 1 
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 أدب التعامل مع اهلل

افًافٔددةس وأظيددؿ  افًَاالددد احلَددة هددل مددـ صددٗون افًَددؾ وافٍُددر ومراتدد  افَِدد إن 

  ـٍٔٔددة افتًامددؾ افروحددل وافٌَِددل وافٍُددري مددع اهلل شددٌحإف  درجددات آخددد 

 وتًاػ.

  ـٍٔٔددة افتًامددؾ مددع اهلل شددٌحإفس وأدب احلددقارس وّٕددط  تٌدددأادْيقمددة إخدؿٔددة ؾ

ا دددقاضر مًدددف جِددد  ؿدرتدددفس حًددد  بٔإدددات اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل   بفٔدددة 

 افتًامؾ بغ افًٌد وربف.

رف ديددا مددـ ٓ ختٍددك ظِٔددف خددقاضر إوهددال وتهددصددًٌان: دظدداء افْهددػ مددـ  ٍددلؾ

ذ  اددرشدددة إخدؿٔدددة   ندددر اػ افدؿدددة افٌُدددرة   هدددهدددذا ادَىدددع ي ا ىدددرات..

ادب افتًامددؾ مددع اهلل وصدددة ادراؿٌددة   افتقاصددؾس حتددك ا دداضرة   وهددؿ إًٓددان 

 افًئّةس ؾُٔػ بّـ ذح بافٍُر صدرًاذ. إخدؿٔةهلا أ ر   هذ  ادْيقمة 

تٌددددأ مدددـ إًٓدددانس مٓدددا ـإددد  تِدددؽ احلرـدددة  - رورةدبافوددد – ن ا ىدددقة إوػؾددد٘

ء ـإدد  خدداضرة شددقء او خدداضرة ٕددقر بَّدددار ا دداضرةس شددقاودد ِٔة حتددك فددق ـإدد  

َح  َأَفَؿففن :ن هلددا أ ددرًا واوددحًا ؾددٔا بًدددؾدد٘ ففن ُكففورٍ  َظففَذَٰ  َفُفففوَ  لِْْلِْشففَ مِ  َصففْدَرهُ  اَّللُ ََشَ  مِّ

ففهِ  بِّ ففن ُقُؾففوُتُم لِّْؾَؼاِشففَقةِ  َفَوْيففٌل   رَّ بِففيٍ  َضففَ لٍ  ُِ  ُأوَلَٰئِففَ   اَّللِ ِذْكفف ِ  مِّ مه
)1) ،اَّللُ ُيففِ دِ  َفَؿففن 

                                                           
 .22افزمرس ( 1 
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ِدَيففهُ  َأن هُ  َأن ُيففِ دْ  َوَمفففن لِْْلِْشفففَ مِ  َصففْدَرهُ  َ ْح فَيْاففف َُّيْ َعفففْل  ُيِضفففؾَّ  َحَ ًجفففا َضفففقًِّؼا َصففْدَرهُ  ََيْ

 َِ ُد  َكَلكَّ عَّ ِ . ُِ  َيصَّ َِ  .( 1 .السَّ

س ومددـ فإشدددلبددغ مددـ ذح اهلل صدددر   ارضددة فَِِددقبهددذ  أيددات خ فْددا تقوددح

ٕصددْاف هددل   احلََٔددة تٌدددء مددـ إًٓددان حرجددًاس وـددؾ هددذ  اجًددؾ صدددر  وددًَٔا 

ختٔاريددة مْددف أمددا بخدداضر ٕددقر أو خدداضر شددقءس وفددٔس هْددا  جددز ًٍٕددفس وهددل إرادة ا

ففن َبقِّـَففةٍ  َظففَذَٰ  ُكـففُ   إِن َأَرَأْيففُتمْ  َقففْومِ  َيففا َقففاَل   هددذ  اددرشددة إخدؿٔددة افًئّددة :  مِّ

ّبِّ  نْ  َرْْحَةً  َوَُتاِّن  رَّ َقْ   ِظـِدهِ  مِّ ا َوَأكُتمْ  َأُكْؾِزُمُؽُؿوَها َظَؾْقُؽمْ  َفُعؿِّ  .( 2َكاِرُهونَ  ََلَ

ًٕددان وفددق بِحدداظ ادَدددماتس ؾٓددق  تددار بددغ احلدد  ؾ٘ؿٌددال افَِدد  وإدبددار  بٔددد آ

وافُددر س وفددذفؽ مددـ أظيددؿ أبددقاب آخددد  هددق خِددؼ افتًامددؾ مددع اهلل شددٌحإف 

س خددد مدرشددة افددقحل وافتددل أرشدد  وتًدداػس وهددذا مددا ؽٍِدد  ظْددف مجٔددع اددددار

بنددُؾ ظجٔدد  ٕيددال افتًامددؾ مددع اهلل جددؾ جدفددفس وـددان افراالددد   هددذا ادوددار هددؿ 

افٌْدددل إـدددرل صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددف وشدددِؿ وبل بٔتدددف افُدددرال ظِدددٔٓؿ افًددددلس ؾٓدددؿ 

شدددٌَقا مجٔدددع إٌٕٔددداء وافهددداحلغ   ادب افتًامدددؾ مدددع اهلل شدددٌحإفس وفدددق أحهدددْٔا 

أشًدددقها   هدددذا ادجدددال فقجددددٕاها كددداوزت اد ددداتس واـئدددر هدددذ  افَقاظدددد افتدددل 

 افَقاظد أؾتك هبا ظِاء افنًٔة   باب جٓاد افٍْس ـٍراالض.

                                                           
 .125إًٓالس ( 1 

 .28هقدس ( 2 
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هددق افددذي جًِٓددؿ ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددل إؿددرب  هددذا إدب مددع اهلل شددٌحإف

 اػ اهللس وأظذ صًٖٕا مـ اوو افًزل وبَٔة إٌٕٔاء وافهاحلغ.
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 .األخالقٔ٘ذارس الفْارم بني امل

 األخالم اليفضاىٔ٘ هلا دذر عكائذٖ األّل:

يدددانس وؾًدددؾ مدددـ ِددد  باحلددد  وافندددق  هدددق أحدددد ؾدددراالض آصدددتًال افَاحلْدددغ وا

 أؾًال افَِ س ورــ مـ أرـان افْيال إخدؿل   مدرشة افقحل.

أوًٓ وبافدددذات   تًامدددؾ  ا شددددملوؿدددد مدددر ان إشددداس   افْيدددال إخدؿدددل 

هْددا ظدددـ بَٔددة اددددارس إخدؿٔدددة أن  وآخددتدفافًٌددد مددع اهلل شددٌحإف وتًددداػس 

 أشاس ـؾ خِؼ ًٍٕا  مٓا ٕزل فف أشاس وجذر ظَاالدي بحًٌف. 

ددٌؼ  َشددِخل   صدداب   :ؿددال افًدددل  ظِٔددف افّهدداد  ورد   احلددديث ظددـ ا مددال    ُمَرهَّ

ٕقِب   .( 1َبخٔؾٍ  ظابِدٍ  َصٍٔ   ِمـ وجؾ ظز اهللّ إػ أَح    افذ 

ظدددذ تقحٔدددد وإيدددان بًّدددقل رز  اهلل شدددٌحإف وؿدرتدددفس بٔدددْا  وٕن افًدددخاء يْىدددقي

افٌخددؾ يْىددقي ظددذ ظٌددادة صددقرية بدٕٔددةس فُْددف   ؿٌِددف وؾُددر  يْىددقي ظددذ افٍُددر 

ل اهلل بٌدٕدددف ؾٓدددل مٌٌقودددة ظْدددد اهللس فُدددـ دبًىايدددا اهلل وؿدرتدددفذس ؾّدددـ ـدددان يًهددد

شدددتخٍاؾًا  شدددٌحإف وتًددداػ. وهدددذا ٓ يًْدددل اافٌَِٔدددة أصدددد بٌودددًا ظْدددد اهلل ادًددداي

 اهلل اػ افَهددد مددال ا ددقاد ظِٔددف افًدددل :بًّدداي افٌدددن وفُددـ ـددا ورد ظددـ آ

                                                           
 .34س ح307س ص73ادجِزس بحار إٕقارس ج( 1 



 

46 

 

ـدددات افَِدددقب أبِدددغ مدددـ س ؾحر( 1بدددإظال ا دددقارح اتًددداب مدددـ ابِدددغ بدددافَِقب

 ـإ  حًْة أو شٔ ة. حرـات إبدان شقاء

افًْايدددة بدددافَِقب   مدرشدددة افدددقحل إخدؿٔدددة أوػ بافرظايدددة مدددـ وهدددذا يًْدددل أن 

 ظاو إبدانس مع إف ٓ يًْل افتٍريط بافًٌادة افٌدٕٔة.

 األخالم طبكات ّمزاتب. الجاىٕ:

وهْدددا  ؾدددر  بخدددر بدددغ مدرشدددة افدددقحل وادددددارس إخدؿٔدددة إخدددر  وهدددل أن 

ًٕددان   اخددد  آًددـ افىٌَددات افياهريددة إخددد  ضٌَددات ومراتدد س ومدددار ح

فًٔدد    ذاهتددا بددؾ ؿّٔتٓددا بددا يددٌىـ وراالٓدداس يًْددل ؿّٔتٓددا وحًددْٓا هددق   ؿّٔددة 

 افىٌَات افٌاضْٔة وحًْٓا.

ًٕدددان مًددادًا وإَٔٔدددًا وهدددق   داخِددف يريدددد أن يندددٔد ؾددد يٍُدددل ان يُددقن طددداهر آ

ٕيامدددًا فِيِدددؿ وا دددقر وافتًًدددػس ؾُٔدددقن مجدددال هدددذ  إخدددد  افياهريدددة ـّدددـ 

صدددٌٔف مددا ٕددرا  مدددـ وهدددق حيّددؾ   صدددر  ؿِددد  ذالدد  مٍددسسس  ِددد صدداةيِددٌس ج

حَددق  إًٕددان وـرامتددف ورظايددة افدج ددغس وفُددـ احلََٔددة إٔددف  باشددؿافٌددرب أن 

 شتٔدء ظذ  رواهتا.دف مـ وراالٓا اػ هتديؿ دول وآ 

ظددـ شددٔد إٌٕٔدداء    هددذا ا إدد  ؾَددد ورد ا شدددلوهْددا تُّددـ ظيّددة أخددد  

فْٔدددة س بدددؾ إددف ٍٕدددس ا( 2إٕدددا إظدددال بافْٔددات ظِٔدددف وبفددف وشدددِؿ ؿقفددف : صددذ اهلل

                                                           
 .364س ص75( ادجِزس بحار إٓقارس ج1 

 .62ـتاب اهلداية فِنٔ  افهدو : ص( 2 
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َففففف ْ  َوإِنْ ﴿ وراالٓددددا ٕٔددددة أخددددر  أخٍددددك وهُددددذاس ففففهُ  بِففففاْلَؼْولِ  ََتْ فففف َيْعَؾففففمُ  َفنِكَّ   َّ فالسِّ

س ؾَّٔددة ـددؾ ضٌَددة خَِٔددة شددقاء مددـ ادحاشددـ او افٌَدداالح فًٔدد  افْٓايددة (1 ﴾َوَأْخَػففى

 بؾ افًّدة با وراالٓا.

  

                                                           
 .7ضفس ( 1 
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 التطبٔل الجالح: االبَاو يف املفأٍه األخالقٔ٘ عيذ

حمددقر بخددر   افْيددال إخدؿددل يًددتٍاد مددـ بٔإددات افددقحل وهددق أن ادٍدداهٔؿ هْددا  

 .أظال افٌدن ٔؿ   ؾروعإخدؿٔة أظَد وأصد إهبامًا مـ ادٍاه

 بًّْدددك ان ماهٔدددة ومًدددا  إؾًدددال افٌَِٔدددة أـئدددر إهبامدددًا مدددـ أؾًدددال افٌددددنس ٕهندددا 

 باضْٔة خٍٔة بْٔا أؾًال افٌدن طاهرة وجِٔة.

يددا مددـ ٓ ختٍددك ظِٔددف خددقاضر فددذا   دظدداء افْهددػ مددـ صددًٌان ـددا ذـرٕددا شددابًَا 

مدددـ دون أن يِتٍددد  افٔٓدددا أحددددس  رفدٕهندددا تتهددد رف ا ىدددرات..دوتهددد إوهدددال

افًٌَددات افُددٗودة   افْيددال إخدؿددل  ٍاالٓددا وإهبامٓددا وفتنددابف  أـددزهددل مددـ و

افُئددر يقمددًا بًددد ادًددتّر يًددَط ؾٔددف  ا هلددلمتحددان ْيريددًا ؾٔٓدداس وهددذا آا  تادًدد

ًٕدددان ان خيتدددز ًٍٕدددف   ممارشدددة يقمٔدددة وهدددق افتقجدددف مدددـ اول يدددقلذس ويُّدددـ فإ

افهدددة اػ بخرهدداذس وهددذا أمددر ٓ يَدددر ظِٔدددف آ مددـ شددٔىر وهددّٔـ ظددذ أؾًدددال 

 افَِ  وخىراتف وهؿ ؿِة.

ؾددس   سا إدد  احددد أشددٌابف هددق إهبددال ادًددا  تْيريدداً ري   هددذا دافوددًػ افٌنددو

س بددغ شددقء افيددـ واحلددذر ظددذ شددٌٔؾ ادئددالبددغ  ظْددد أـئددر افْدداس تىٌَٔدداً  ا ِددط

وهدددذ   سافتقاودددع وافدددذلس بدددغ افندددجاظة وافتٓدددقرس بدددغ ا دددٌـ وافدددسوي وهُدددذا

ظددددل وهدددل  سظخدددد افتىٌَٔدددل فمندددُِة ـٌدددرة يًدددا  مْٓدددا إـئدددر   افْيدددال 

ػ أن هدددذ  ادندددُِة ا با وددداؾةس ا هلدددلرة   ادٍددداهٔؿ فدددقٓ تًدددديد افدددقحل افٌهددد

وفددذا مددـ يِتددزل بافقصددٔة يْجددق فَقفددف صددذ ًٕددان بافهددقرة ادددئذس متْددع تُامددؾ آ



 

41 

 

إ  تددار  ؾددُٔؿ افئَِددغ مددا ان متًددُتؿ هبددا فددـ توددِقا بًدددي اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ :

 .  ( 1أبدًا ـتاب اهلل وظسي اهؾ بٔتل..

مسامددل إضددرافس وخيتِددػ هُِٔٔددًا ظددـ اددددارس  ا شدددل   إخدؿددلافْيددال ؾ

رتٌددداط بددداهلل غ ؾًدددؾ مدددـ أؾًدددال افَِدددقب ؾريودددة فدإخدددر س ؾٍٔدددف احلددد  واحلْددد

شددٌحإف وتًدداػ وبددافٌْل وبفددف ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددل وهددق حَِددة مّٓددة   هددذ  

 ادْيقمة افٌُرة.

ظِددٔٓؿ افًدددل وإٕددغ دددا جددر  هلددؿ وظِددٔٓؿ  ٕنددداد واحلْددغ ٕهددؾ افٌٔدد هددذا آ

هدددق ؾريودددة مرتٌىدددة بٍَدددف افَِدددقب وافدددذي هدددق رـدددـ مٓدددؿ   افْيدددال إخدؿدددلس 

 َتٌس مـ بٔإات افقحل. وهْا  افُئر مـ حماور افْيال إخدؿل يُّـ أن تُ 

ددَذ  مددال شدددل اهلل ظِٔددف :  دظدداء افْدبددة شددْـ يددٖمر هبددا آو ًَ ـْ  ضااِلددِ  آْ  َؾ  َاْهددؾِ  ِمدد

ْٔددددِ   دددددٍ  َب َّّ ا اهلُل َصددددذَّ  َوَظددددِعي  حُمَ ِٓ ْٔ دددد َِ ددددا َظ ٌْددددِؽ  َوبهِلِ َٔ ِْ قَنس َؾ ـُ َْْٔددددُدِب  َواِّيدددداُهؿْ  اْفٌددددا ِْ  َؾ

ؿْ  افّْددداِدُبقَنس ِٓ َتدددْذِرِف  َودِِدددْئِِ ِْ ُمقُعس َؾ َٔهددد افدددد  قَنس َوَيِوددد َّ  افّهددداِرُخقَنس ُرخِ دَْوْف  افّوددداج 

د َّ  ًِ َقن َوَي  .( 2اْفًاج 

وهدددل مًدددتحٌة   ًٍٕدددٓاس وؿدددد  سحدددرالتٌِٔدددة ا    مقجدددقدة هدددذ  ادراتددد ٍٕدددس و

مددر  احلدد : ظِٔددف وبفددف وشددِؿ   افٌْددل صددذ اهلل أخددزورد أن جزاالٔددؾ ظِٔددف افًدددل 

وهددذا بددافىٌع فددف تددٖ ر روحددل ـٌددر   أن يتحددقل افدددظاء  ؿقمددؽ بافودد  وافًدد 

                                                           
 .2748( آفٌا س صحٔح ا امعس رؿؿ احلديث  1 

 مَىع مـ دظاء افْدبة.( 2 
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فًدددلس جزاالٔددؾ ظِٔددف ا ظْددد ا ّٔددع اػ هددذ  افدرجددة مددـ افوددجٔ  وآ و خيددز بددف

ريػ بدددذفؽ آ فُدددل تَدددرع بدددف افَِدددقب دمدددال ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افندددوو يٖمرٕدددا آ

س وؿددد ورد ظددـ إالّددة ظِددٔٓؿ افًدددل هلٔددةاهددذ  شددْة ومددـ هْددا تددزز ظيّددة افَاشددٔةس 

 مال ادٓدي ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ. ظاصقا تِؽ افِحيات   ٕدبتٓؿ فد أهنؿ
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 ّمْقعٔ٘ األىبٔاء االصطفاء

رشدددؾ ؾًِدددٍة بًئدددة اف ندددسـة   افْهدددػ إول مدددـ افددددظاء تٌدددغهْدددا  َٕىدددة مإن 

افددذي خدداض ؾٔددف افًِدداء مددـ صددىٍاء ٌددغ حََٔددة آت وإٌٕٔدداء ظِددٔٓؿ افًدددلس  ددؿ

ًُ  سادتُِّددغ مددـ افٍددريَغ وـددذفؽ افٍدشددٍة  لءدَددد افنددوفُددـ بَٔدد  ؾٔددف مددـ اف

ة  هٌددة( خددص تٍددقيض ـًددٌلي أل هددق مْحددة اإٔدد صددىٍاء جددز الافُئددرس هددؾ آ

 ي.اهلل هبا بًض ظٌاد 

 :مّٓددة مددـ حََٔتددف َٕدداطادَدمددة مددـ هددذا افدددظاء فًِّددقا  وؾدداهتؿ أهنددؿ فددق تدددبروا

 َّؿ ُٓ دددد ِّ ددددُ  َفدددَؽ  َاف ّْ ـَ  َاْوفِٔااِلدددَؽ    َؿوددداؤ َ  بِدددفِ  َجدددر  مدددا َظدددذ احْلَ دددذي ؿْ  افَّ ُٓ َِْهدددَت  اْشَتْخ

ددَؽ  ًِ ٍْ َت  اِذِ  َوديِْددَؽس فَِْ ـَ  ِظْْددَد َ  مددا َجزيددَؾ  هَلُددؿْ  اْخددَسْ ددٔؿِ  ِمدد ددٔؿِ  افًَّْ ددذي ادَُْ  َزواَل  ٓ افَّ

ْحدَلس َوَٓ  َفددفُ  ِّ دددَ  اْودد ًْ ْضددَ   َانْ  َب ؿُ  َذَ ِٓ ْٔ دد َِ ْهدددَ  َظ َٔا هددِذ ِ  َدَرجدداِت    افز  ْٕ َّٔددةِ  افددد 
ِٕ  افدَّ

دددَ   ذفِدددَؽ  َفدددَؽ  َرُضقادَؾَنددد َوِزْبِرِجٓددداس َوُزْخُرؾِٓدددا ّْ
ؿُ  َوَظِِ ُٓ ؿْ  بِدددفِ  اْفَقؾددداءَ  ِمدددْْ ُٓ دددَت ِْ ٌِ ََ  َؾ

ْؿس ُٓ ْبَت ْمَ   َوَؿرَّ رَ  هَلُؿُ  َوَؿدَّ ـْ ِعَّ  افذِّ ًَ  .( 1...اْ َِذَّ  َوافئَّْاءَ  اْف

صددىٍاالل افًٍددؾ آةس وجدددارة   مددقاضـ ظديدددهددق وإددا  اآصددىٍاء فددٔس جددزؾ

ٔدددْا افهدددٍة س بظدددذ مراتددد  آختٔدددار وافَددددرة وافَدددقةاو افهدددٍة آصدددىٍاالٔة هدددل أ

 .متقشىة   آختٔارهل آـتًابٔة 

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة.1 
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إٌٕٔددداء مدددـ  وهدددل إصدددارة وذح دقؿًٔدددة أيوددداس هْدددا  َٕىدددة مندددسـة   افددددظاءو

أوو افًدددزلس وبًددددها يرـدددز ظدددذ مقؿًٔدددة رشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددف وشدددِؿ 

وهّْٔددة مَامدددف ظدددذ أخدددريـس  دددؿ يْتَدددؾ اػ أمدددر اددددٗمْغ ظِٔدددف افًددددل وهنجدددفس 

ومدددـ  دددؿ بَٔدددة احلجددد  صدددِقات اهلل ظِدددٔٓؿ أمجًدددغس هدددذا افْهدددػ إول هدددق ه 

حمدداور او أرـددانس وأحددد تِددؽ ادحدداور وؾًِددٍة افْهددػ افئددا  افددذي هددق ظددذ  دددث 

مددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف فًدددل هبقيددة آهددق دمدد  هلقيددة ادًهددقمغ ظِددٔٓؿ ا

ٔدددداء   افْهددددػ إول فُددددل شددددتًراض هلقيددددات إٌٕمددددـ اريػس إذن ٓبددددد دافندددد

ؾٓددؿ اهلقيددة ادٓدويددةس ؾددد تٍُٔددؽ ادًرؾددة حتددك تًددرف  ًٕددان اػ صددًقبةيِتٍدد  آ

 ء وإوصٔاء ٕٕف مجع ا ّع ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ.هقية مجٔع إٌٕٔا

 ظِٔٓؿ افًدل.ادؼوع ادٓدوي مؼوع جامع فُؾ مناريع االّة اهؾ افٌٔ  ؾ
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 الذرائع إننال احلذ٘ ّقطع

جٓددة منددسـة  وؾٔددف سرح ؾًِددٍة آصددىٍاءدافْهددػ إول مددـ دظدداء افْدبددة ينددإن 

هددل إـددال ومامددة وؽرهددا مددـ ادراتدد    ـددؾ ضٌَددات آصددىٍاء مددـ افٌْددقة وآ

ددؾ   :ا ٕددذاراحلجددة وشددد ضريددؼ افتددذرع بًدددل  ـُ ْظددَ   َو ددًةس َفددفُ  َذَ ًَ  َفددفُ  َوهَنَْجددَ   َذي

َت  ِمْْٓاجددًاس ْ ددرَّ ياً  َاْوِصددٔاَءس َفددفُ  َوخَتَ ٍِ ددَتْح ًْ دددَ  ُم ًْ ظ َب ٍِ ددَتْح ًْ ـْ  ُم ةٍ  ِمدد ٍةس اِػ ُمدددَّ  اِؿاَمددةً  ُمدددَّ

ددةً  فِددديَِْؽس ـْ  احْلَددؼ   َيددُزوَل  َوفِددَ ّد  ٌدداِدَ سظِ  َظددذ َوُحجَّ ددرِّ ِ  َظدد ََ ِِددَ   َم ٌْ  َظددذ اْفٌاضِددُؾ  َوَي

دددقَل  َوٓ َاْهِِدددِفس َُ َِْ   َفدددْقٓ َاَحددددٌ  َي ْْٔدددا َاْرَشددد دددَ   ُمْْدددِذراً  َرُشدددقًٓ  اَِف ّْ ددداً  َفْدددا َوَاَؿ َِ  هاِديددداً  َظ

ـْ  بياتِددَؽ  َؾَْتٌَِّدددعَ  ٌْددؾِ  ِمدد ددِذلَّ  َانْ  َؿ َْٕخددز  َٕ    اتٌدداع مددؿفظ افًٍِددٍة افًامددة س وهددذ ( 1َو

 بىريؼ ٕر واوح. َاالفشٌٔؾ اهلل وساضف ـل تٍد اػ ف

أمددا افْهددػ افئددا  مددـ افدددظاء ؾإددف يٌددغ مَامددات شددٔد إٌٕٔدداء صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف 

وشدددِؿ س ومَامدددات امدددر اددددٗمْغ وؾاضّدددة افزهدددراء وإالّدددة ادًهدددقمغ ظِدددٔٓؿ 

 افًدل أمجًغ.

 :رـان  د ةوهذا افْهػ ؾٔف أ

ريػ وجيدد  ان دمددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف افنددروع آديٌددغ ؽايددات مندد :األّل 

ٓ يتددقهؿ أحددد اهنددا خاصددة بددزمـ افيٓددقرس بددؾ هددل مًددٗوفٔات آمددال ادٓدددي ظِٔددف 

افًددددل مْدددذ بددددء افٌٌٔدددة افهدددٌر  اػ هنايتٓددداس ومدددـ بددددء افٌٌٔدددة افُدددز  حتدددك 

هنايتٓدددداس اػ بدددددء افيٓددددقر إصددددٌر حتددددك هنايتددددف اػ بدددددء افيٓددددقر إـددددز هددددذ  

                                                           
 مَىع مـ دظاء افْدبة. (1 
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فزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افؼدديػ ر وادادًددٗوفٔات تَددع ظددذ ظدداتؼ صدداح  افًهدد

جيدد  أن ٓ ييددـ ادددٗمـ ان هددذ  افٌايددات وادندداريع وظِٔددف افتدددرج   إٕجازهدداس و

هدددذ  جدفٔدددة و سهددل مدددا بًددد افيٓدددقر ؾَددط وآ شدددُٔقن هدددذا آمددر تدددرف ؾُددري

   خىرة   افٍُر افنًٔل.

ـّ   ل:اهلل شددٌحإف وتًدداػ ظددذ بْددل إهاالٔددؾ بددٖن إجدداهؿ بّقشددك ظِٔددف افًددد فَددد َمدد

 ْؿ َوإِذ ـُ َْْٔددددا ـْ  َإَٔج دددد ؿْ  ؾِْرَظددددْقنَ  بلِ  مِّ ُُ َٕ ددددقُمق ًُ ددددَذاِب  ُشددددقءَ  َي ًَ ددددقنَ  اْف ُِ تِّ ََ ؿْ  ُي ـُ  َأْبَْدددداَء

ُٔقنَ  دددَتْح ًْ ؿْ  َوَي ـُ ددداَء ًَ
دددؿ َوِ   ِٕ ُُ فِ دددـ َبدددَدءٌ  َذَٰ دددؿْ  مِّ ُُ بِّ مئدددال ضبدددف اهلل وهدددق  ( 1َظيِدددٔؿٌ  رَّ

افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ شدددٌحإف وتًددداػ فِّٓددددي ظِٔدددف افًددددل حًددد  روايدددات أهدددؾ 

ٕتيدددار مَْدددذهؿ جيدددري ظدددذ هدددذ  إمدددة دلس مدددا جدددر  ظدددذ بْدددل إهاالٔدددؾ   اافًددد

س ؿددال ؼيػدر وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افدددرية صدداح  افًهدددادْتيددرة دَْددذ افٌندد

ةٌ  َقَصِصففِفمْ  ُِ  َكففانَ  َلَؼففْد  تًدداػ: ُوِل  ِظففْزَ ِّٕ  ٌِ َْلَبففا ْٕ ىَٰ  َحففِديًثا َكففانَ  َمففا ا  َوَلَٰؽِففن ُيْػففَسَ

فففةً  َوُهفففًدى ََشْ ٍ  ُكفففلِّ  َوَتْػِصفففقَل  َيَدْيفففهِ  َبفففْيَ  الَّفففِني َتْصفففِديَ    س(2)ُيْمِمـُفففونَ  لَِّؼفففْومٍ  َوَرْْحَ

افُددريؿ ٓ تتقؿددػ  وافًددزة   ؿهددص اداوددغ مددـ إٌٕٔدداء ؿاظدددة أصددِٔة   افَددربن

بددؾ افٌددرض  سافًدددلظْددد صددخص افٌْددل مقشددك او صددخص افٌْددل يقشددػ ظِددٔٓا 

 ََيُْسففُدونَ  َأمْ  :تًدداػ ؿددالإصددع هددق حمّددد وبل حمّددد ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددلس 

                                                           
 .141( إظرافس 1 

 .111( يقشػس 2 
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ٌَ  إِْبفففَ اِهقمَ  َُل  َُتْقـَفففا َفَؼفففْد  َفْضفففؾِهِ  ِمفففن اَّللُ َُتفففاُهمُ  َمفففا َظفففَذَٰ  الـَّفففاَس  ْؽَؿفففةَ  اْلؽَِتفففا  َواْقِ

ْؾًؽا َوَُتْقـَاُهم ًِ  مه  .(1)َظظِق

يتوددح ادىِدد  وأن ادَهددقد ؾددٔا ذـددر ٓ يًْددل ان وبحوددقر افَِدد  ٕددف ٕددقر شدداضع إ

ٕتقؿددػ ظْددد هددٗٓء إٌٕٔدداء ظِددٔٓؿ افًدددلس ًٕددؿ ٕددٗمـ هبددؿ وٕهددد  برشددؾ اهلل 

ا دددددي داالددددًا أظيددددؿ مددددـ ادددددراد  وـتٌددددف وفُددددـ ادَهددددقد رء أظيددددؿس ؾددددادراد

 شتًاو.آ

  

                                                           
 .54( افًْاءس 1 
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 األعذاس يف اخلامت٘

خريـ صددِقات اهلل ظِددٔٓؿ   ٖ بُْتددة مّٓددة وهددل ان إالّددة ادتددجيدد  افتددذـروهْددا 

ا خاصدددٔة ختتِدددػ ظدددـ ظدددْٓؿ هلدددوافزيدددارات وادًدددارف ادَْقفدددة  أدظٔدددتٓؿ روايدددات

وزيدددادة ددددا يدددرو  ظدددـ ادًهدددقمغ  ؾٓدددل تُدددقن داالدددًا خدصدددةخاصدددٔة ببددداالٓؿس 

 أحدددومددتـ دظدداء افْدبددة  إواالددؾ مددـ اهددؾ بٔدد  افًهددّة وافىٓددارة ظِددٔٓؿ افًدددلس

 ظجاز   هذا افٌاب.براهغ ا 

وافًددٌ  افددرالٔس   اخددتدف ا ددقاص هددق دور ـددؾ امددالس ومددا يتىٌِددف افتدددرج   

افسبٔدددة وافتًِدددٔؿ صدددٌٔف افتًِدددٔؿ ادددددردس ؾدددا روي ظدددـ رشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظِٔدددف 

خددتدف افددددور وادرحِددةس وداالدددا خيتِددػ ظدددا روي ظددـ أصدددحاب افًُدداء ٓوبفددف 

حتتدداج اػ تٍاصددٔؾ ـئددرة  افٌدددايات هددل صدداحٌة اهلّْٔددة ـددقن افتٖشددٔس ؾٔٓدداس وٓ

افُئددر مددـ  افددذي ودد و مددئدً ر آمددال افهدداد  ظِٔددف افًدددل دـددافتل يتىٌِٓددا ظهدد

رية بادددذه  دحتددك شددّل آمامٔددة إ ْددل ظنددادتًَِددة بٍددروع إحُددال افتٍاصددٔؾ 

   .ا ًٍري
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 اليذب٘ مً صيً املعصْمني

ادًهددقمغ ظِددٔٓؿ ريػ شددْة مددـ شددْـ دادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد فإمددالافْدبددة 

 ؿد روي   ذفؽ افُئر.افًدل و

 أمددر أتٔدد  ظددـ أمددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددلس ؿددال مددا روا  آصددٌغ بددـ ٌٕاتددةمْٓددا 

 أرا  و مدددا اددددٗمْغ أمدددر يدددا ؾَِددد  إرض   يُْددد  متٍُدددرا ؾقجدتدددف اددددٗمْغ

   وٓ ؾٔٓددا رؽٌدد  مددا ٓ واهلل :ؿددال ؾٔٓدداي مْددؽ أرؽٌددة إرض   تُْدد  متٍُددرا

 مدددـ ردظنددد احلدددادي طٓدددر مدددـ يُدددقن مقفدددقد   ؾُدددرت وفُْدددل ؿدددطس يقمدددا افددددٕٔا

 فددف يُددقن وجددقراس طِددا مِ دد  ـددا وؿًددىا ظدددٓ يّظهددا افددذي ادٓدددي هددق وفددديس

 ؿددال سيفُدداالـ هددذا إن ؾَِدد  بخددرونس ؾٔٓددا و تدددي أؿددقال ؾٔٓددا يوددؾ وؽٌٔددة حددرة

 مددع إمددة هددذ  خٔددار أوف ددؽ أصددٌغ يددا إمددر هبددذا فددؽ ؾددٖٕك  ِددق س إٔددف ـددا ًٕددؿ

 ؾدد٘ن يندداء مددا يًٍددؾ اهلل ؿددال: ذفددؽي بًددد يُددقن ومددا ؿِدد  افًددسةس هددذ  أبددرار خٔددار

 .( 1وهنايات وؽايات وبداءات إرادات هلل

: ؿدددال افهدددر  شددددير ظدددـ افًددددلس ظِٔدددف افهددداد  آمدددال ظدددـ روي مدددا وـدددذفؽ

 ظٌددد أ  مقٕٓددا ظددذ تٌِدد  بددـ وأبددان بهددرس وأبددق ظّددرس بددـ وادٍوددؾ إٔددا دخِدد 

 مىددق  خٔددزي مًددح وظِٔددف افددساب ظددذ جافًددا ؾرأيْددا  افًدددل ظِٔددف افهدداد  اهلل

 احلددر س افٌُددد ذات افددئُذس افقافددف بُدداء يٌُددل وهددق افُّددغس ردمَهدد جٔدد س بددد

 وهددق حمجريددف افدددمقع وأبددذ ظاروددٔفس   افتٌٔددر وصدداع وجْتٔددفس مددـ احلددزن ٕددال ؿددد

                                                           
 .209س صآختهاص( افنٔ  ادٍٔدس 1 
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 راحددة مْددل وابتددزت مٓدداديس ظددع ووددَٔ  رؿدداديس ٍٕدد  ؽٌٔتددؽ شددٔدي: يَددقل

 افقاحددد بًددد افقاحددد وؾَددد سآبددد بٍجددايع مهددا  أوصددِ  ؽٌٔتددؽ شددٔدي ؾددٗادي

 ظددـ صدددري مددـ يٍددس وإٔددغ ظْٔددل مددـ ترؿددك بدمًددة احددس ؾددا وافًددددس ا ّددع يٍْددك

 وأؾيًٓددداس أظيّٓدددا ؽدددقابر ظدددـ بًْٔدددل مئدددؾ إٓ افٌديدددا وشدددقافػ افرزايدددا دوارج

 بًددخىؽس مًجقٕددة وٕددقازل بٌوددٌؽس  ِقضددة وٕقاالدد  وإُٔرهددا أصدددها وبددقاؿل

 ا ىدد  ذفددؽ مددـ جزظددا ؿِقبْددا وتهدددظ  وهلدداس ظَقفْددا ؾاشددتىارت شدددير ؿددال

 مدددـ بدددف حِددد  أو س ؿارظدددة دُروهدددة شدددّ  إٔدددف وطْْدددا افٌاالدددؾس واحلدددادث اهلاالدددؾس

 حاد دددة أيدددة مدددـ سظْٔٔدددؽ افدددقر  خدددر ابدددـ يدددا اهلل أبُدددك ٓ: ؾَِْدددا باالَدددةس افددددهر

: ؿددال. ادددٖتؿي هددذا ظِٔددؽ حتّدد  حافددة وأيددة ي ظزتددؽ وتًددتّىر دمًتددؽ تًددتْزف

: وؿددال خقؾددفس ظْٓددا واصددتد جقؾددفس مْٓددا إددتٍ  زؾددرة افًدددل ظِٔددف افهدداد  ؾزؾددر

 ظِددؿ ظددذ ادنددتّؾ افُتدداب وهددق سافٔددقل هددذا صددٌٔحة ا ٍددر ـتدداب   ٕيددرت ويُِددؿ

 اهلل خددص افددذي سافَٔامددة يددقل إػ يُددقن ومددا ـددان مددا وظِددؿ وافرزايددا وافٌديددا ادْايددا

 وؽٌٔتدددف ؿاالّْدددا مقفدددد مْدددف وتٖمِددد  افًددددلس ظِدددٔٓؿ بًدددد  مدددـ وآالّدددة حمّددددا بدددف

   افندددُق  وتقفدددد افزمدددانس ذفدددؽ   اددددٗمْغ وبِدددق  سظّدددر  وضدددقل وإبىددداء 

 مددـ آشدددل ربَددة وخًِٓددؿ ديددْٓؿ ظددـ أـئددرهؿ وارتددداد سؽٌٔتددف ضددقل مددـ ؿِددقهبؿ

 يًْددل - ظَْددف   ضدداالر  أفزمْددا  إًٕددان وـددؾ: ذـددر  تَدددس اهلل ؿددال افتددل أظْدداؿٓؿ

 .( 1....آحزان ظع واشتقف  افرؿةس ؾٖخذتْل - افقٓية

                                                           
 .173افىقدس افٌٌٔةس ص( 1 
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 إٔنددددت: ؿدددال افًددددلس ظِٔدددف افرودددا أيودددًا مدددا روا  دظٌدددؾ ا زاظدددل ظدددـ ا مدددال

 :أّوهلا افتل ؿهٔدي افًدل ظِٔٓا مقشك بـ ظع افروا مقٓي

 افًرصاِت  مٍَر وحل ومْزل**  تدوة مـ خِ  بيات مدارس

 :ؿقو إػ إتٓٔ  ؾِاَّ 

 وافزـاِت  اهلل اشؿ ظذ يَقل**  خارج حمافة ٓ إمال خروج

ّٔز  وافَْاِت  افًْاء ظذ وجيزي**  وباضؾ حّؼ  ـّؾ  ؾْٔا يّ

يددا خزاظددلس بُددك افروددا ظِٔددف افًدددل بُدداًء صددديدًاس  ددّؿ رؾددع رأشددف إوَّ ؾَددال و: 

 .( 1افٌٔتغ... ٕىؼ روح افَدس ظذ فًإؽ هبذيـ

مدددال ادٓددددي ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف  مدددال ا دددقاد ظِٔدددف افًددددل ظدددذ آـدددذفؽ بُددداء ا

ددد بددـ ظددع افروددا  سافؼدديػ ّّ رو  افهددَر بددـ أ  دفددػ ؿددال: شددًّ  أبددا جًٍددر حم

ان ا مدددال بًددددي ابْدددل ظدددعس أمدددر  أمدددريس وؿقفدددف ؿدددقوس ظِدددٔٓا افًددددلس يَدددقل: 

وضاظتدددف ضددداظتلس وا مدددال بًدددد  ابْدددف احلًدددـس أمدددر  أمدددر أبٔدددفس وؿقفدددف ؿدددقل أبٔدددفس 

وضاظتددف ضاظددة أبٔددفس  ددؿ شددُ س ؾَِدد  فددف: يددا ابددـ رشددقل اهلل ؾّددـ ا مددال بًددد 

تيددرس احلًددـي ؾٌُددك بُدداًء صددديدًا  ددؿ ؿددال: ان مددـ بًددد احلًددـ ابْددف افَدداالؿ بدداحلؼ ادْ

ل افَدداالؿي ؿددال: ٕٕددف يَددقل بًددد مددقت ذـددر س  ّّ ؾَِدد  فددف: يددا ابددـ رشددقل اهلل و شدد

ل ادْتيددري ؿددال: ٕن فددف ؽٌٔدددة  ّّ وارتددداد أـئددر افَدداالِغ ب٘مامتددفس ؾَِدد  فددف: وو شدد

تُئددددر اّيامٓددددا ويىددددقل أمدددددهاس ؾْٔتيددددر خروجددددف ادخِهددددقن ويُْددددر  ادرتددددابقن 

                                                           
 .35ح س 2۹۲س ص1افهدو س ظٔقن أخٌار افرواس ج( 1 
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قنس و ِدددؽ ؾٔٓدددا ادًدددتًجِقن ويًدددتٓزئ بدددذـر  ا احددددون ويُدددذب ؾٔٓدددا افقؿدددات

ِّّقن  .( 1ويْجق ؾٔٓا ادً

  روايددة ؿددال أبددق شددٓؾ  سأيودداً  (ظِٔددف افًدددل بُدداء ا مددال احلًددـ افًًددُري و

ددٌِ  ... ضقيِددة: دداَّ َمُئددَؾ افهَّ َِ ََِّؿ  - أي ا مددال ادٓدددي ظِٔددف افًدددل -ل  َؾ َبددْغَ َيَدْيددِف َشدد

ـُ  ددد ًَ ددداَّ َربُ  احْلَ َِ دددُ  إْشدددَْانس َؾ َِّ ٍَ ر َرأِشدددِف َؿَىدددٌطس ُم ًْ دددْقنس َوِ  َصددد َِّ ي  اف َوإَِذا ُهدددَق ُدرَّ

ك... َُ  .( 2َب

افزمدددان مًهدددقل فِٔدددة ـامِدددة أو فٔددداو وهدددق يٌُدددل ظدددذ صددداح   ًْددددما يَوددددلؾ 

ؽٌٔتددؽ ٍٕدد  رؿدداديذس ؾددٖي  شددٔدي افَددقل:يْاديددف هبددذا ريػ ودظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

جٍدداء هددذا افددذي ًٕٔنددف ٕحددـ مددع إمددال زمإْددا أرواحْددا فددساب مَدمددف افٍددداء   ؿٌددال 

 هذا افذي يهدر مـ بباالف افىاهريـ   افتًامؾ مًفذ.

  

                                                           
 .378س ص2افًّْةس جافهدو س ـال افديـ ومتال ( 1 

 .16س ص52. وادجِزس بحار إٕقارس ج272افىقدس افٌٌٔةس ص:( 2 
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 (باملَذٖ ) دّاو االصتصعار

ال ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف مددال افهدداد  ظِٔددف افًدددل   افروايددة خياضدد  آمددإن آ

ويتحدددث مًددف ـٖٕددف يَددػ أن أمامددفس هبددذ  افىريَددة وهددذا  (شددٔديافؼدديػ بددد  

إالّدددة شددددل اهلل ظِدددٔٓؿ أن ٕدددرتٌط بهددداح  افزمدددان ظِٔدددف   يريدددد افدددذي افدددْٓ 

وجيدددد فْددا رٕا دًتنددًر وجددقد  ادَدددسس ؾٓددق ٓ زال يًتْهددافًدددلس أن ٕنددًر بددف وٕ

ادًددٗوفٔة وس رٕادهددؾ مددـ ٕدداس يْهدد :رار ٕددداء جددد  احلًددغ ظِٔددف افًدددلشددتّبا

أجددداد  ظِٔددف فئَددؾ ادًددٗوفٔة وـئددرة ا دداذل  بُدداءوس غـِٓددا مَِدداة ظددذ ادددٗمْأن 

 فف مع ؿِة افْاسذ

شددتّرار ان يّْددع ادددٗمـ ظددـ مًددٗوفٔتفس وحيدداول كْٔددد  بىددر  وابِددٔس حيدداول با

س وهددذا رـددـ ؼوع آمددال ادٓدددي آشدداددرتٌط بّدد ٍٔددة وؽددر مرالٔددة حتددك ٓ يدد

 ع ادٓدوي  افرــ افئافث( وافذي ينر افٔف دظاء افْدبة.مٓؿ   ادؼو

س ير افهددر ايوددًا مددا ينددر افٔددف آمددال افهدداد  ظِٔددف افًدددل   روايددة شددد هددقو

ووجدددقد   ريػدمدددال ادٓددددي ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افندددشتندددًار دوفدددة آاؾًدددذ اددددٗمـ 

ن بافدددواالر ٌىددقيدظٔددف افدجِددة ادزيٍددقن وادرتـددا ٓ  سبُددؾ ـٔإددف وجقارحددف ادٌددار 

د جٔددؾ مددـ س بددؾ بددا دأب ظِٔددف ظِاالْددا إبددرار صددُر اهلل شددًٔٓؿ جددًٔد بًددادنددٌقهة

وذـددر ظِٔددف افًدددل مددـ خدددل دظدداء افْدبددة  با مددالرتٌدداط أجددؾ تربٔددة إمددة ظددذ آ

 ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ ظذ افدوال.مال آ
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إمددةس واشددتّر  هددذ مددع إالّددة ظِددٔٓؿ افًدددل  هندد وهددذ  افسبٔددة هددل بإشدداس 

فٌددرض تددرويض هددق ظِٔددف أظدمْددا إبددرار ؿدددس اهلل أرواحٓددؿس وهددذا آشددتّرار 

ـٔدددد س روع ادٓددددويس وا ددددص مدددـ بدددرا ـ إبِدددٔس ودافدددٍْس وتىقيًٓدددا فِّنددد

 .شتّرار ظذ ا دص ـِا وؿع   ذا  افٌٍِةبحٔث يُقن ادٗمـ ؿادرًا با

مدددـ اظيدددؿ ضدددر  آشتندددًار افتدددل ضهبدددا اهلل شدددٌحإف فْدددا مدددئًد حًددد  بٔإدددات و

يًَدددقب افٌْددل ظِٔدددف افًددددل وهندد  يقشدددػ  شددقرةاهددؾ افٌٔددد  ظِددٔٓؿ افًددددل   

ك خدداف ظِٔددف مددا ؾتددك يددذـر وفددد  يقشددػ ظِٔددف افًدددل ضددقال مدددة ؽٌٔتددف حتددوافددذي 

جدددذوة افًندددؼ  ذس وهدددذا مدددا أبَدددك شتندددًار احلدددزن وافتدددٖواهِدددفس ٕٕدددف ِذـدددٌر مدددع ا

 َتُؽففونَ  َأوْ  َحَ ًضففا َتُؽففونَ  َحتَّففىَٰ  ُيوُشففَ   َتففْنُك ُ  َتْػَتففلُ  َتففاَّللِ َقففاُلوا رتٌدداط مًددتّرةسوآ

الِؽَِي . َقاَل  ِمنَ  َِ  اَْلَ  .( 1َتْعَؾُؿونَ  َٓ  َما اَّللِ ِمنَ  َوَأْظَؾمُ  اَّللِ إَِل  َوُحْزِّن  َبثِّي َأْصُؽو إِكَّ

ظِٔددف يقشددػ  شددُّٔـأن اهلل أيوددًا يًِددؿ و سشددٖٔيؼوع دٕٕددف يًِددؿ أن هْددا  مددو

رج يَيددًا مًددتًدًاس بددؾ إددف حدداول بَددل ظِٔددف افًدددل مْتيددرًا فٍِددآرض   افًدددل 

 اْذَهُبفففوا َبـِفففيَّ  َيفففاشدددتّرار أن ئًدددد أوٓد  افٌددداؾِغ اػ ضريدددؼ اهلدايدددة وا ددددص با

ُسفففوا َٓ  َوَأِخقفففهِ  ُيوُشفففَ   ِمفففن َفَتَحسَّ فففهُ  اَّللِ ْوِح رَّ  ِمفففن َتْقَلُشفففوا َو ْوِح  ِمفففن َيْقفففَلُس  َٓ  إِكَّ  اَّللِ رَّ

 َّٓ ُسففواتَ أول ضريددؼ اهلدايددة   س وهددذا( 2اْلَؽففافُِ ونَ  اْلَؼففْومُ  إِ شتنددًار( وهددق ( أي  اسَّ

 .يان افًّع وافًٍعبداية آ

                                                           
 .86 – 85( يقشػ س 1 

 .87( يقشػس 2 
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 املضؤّلٔ٘ مطلك٘

ريػ فددٔس دمددال ظجددؾ اهلل ؾرجددف افنددر   دظدداء افْدبددة مددـ مًددٗوفٔات آذـدد مدداإن 

 ـا تهقر  افًٌض أهنا مًٗوفٔات مرحِة افيٓقرس بؾ احلََٔة أهنا مىَِة.

وؿدددد ورد ظدددـ إالّدددة ظِدددٔٓؿ افًددددل بىدددر  متًدددددة اهندددؿ فدددق وجددددوا إٔهدددارًا 

 س وهددذا يًْددل أن إالّددة ظِددٔٓؿ افًدددل وجدددوا أن افٌٔ ددة(1  ِهددغ فْٓوددقا بددإمر

ف ادْاشدد  ؾٔحتددداج رافتَٔدددة فًدددل تددقؾر افيدددادًدداسة هلددؿ ودددًٍٔةس فددذا ذظدد  

إمدددر اػ كّٔدددد مٗؿددد  فدددًٌض ادنددداريعس فُدددـ هدددذ  افٌٔ دددة فًٔددد  أوفقيدددة جيددد  

احلٍدداظ ظِٔٓددا بددؾ ادىِددقب إزافددة هددذ  ادقإددعس وحتقيددؾ افقوددع مددـ افتَٔددة اػ تٌٔددر 

ادجتّدددع وتدددقؾر افَدددقة افدزمدددة فَِٔدددال بدددإمرس صدددحٔح أن افتَٔدددة حُدددؿ ذظدددلس 

وفُددـ افدددزل  ( 2افتَٔددة ديْددل وديددـ ببدداالل: دلظِددٔٓؿ افًدد وؿددد ورد ظددـ إالّددة

هدددق تٌدددديؾ مقودددقظٓاس بددددفٔؾ تِدددؽ إحاديدددث افدددقاردة ظدددـ اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ 

وهدددذا يددددل ظدددذ ان إوفقيدددة افًددددل   تًِٔدددؾ أشدددٌاب ظددددل هنقودددٓؿ بدددإمرس 

                                                           
فدق  ( ورد ظـ أمر ادٗمْغ ظِٔف افًدل إٔف ؿال بًد وؾاة رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔدف وبفدف وشدِؿ وحاد دة افًدٍَٔة:1 

 .وجدت أربًغ ذوي ظزل مْٓؿ فْاهو  افَقل

واهلل مدا شدِّ  إمدر إفٔدف إٓ أ  و أجدد  وـذفؽ ورد ظـ إمال احلًـ ظِٔف افًدل ظدـ شدٌ  افهدِح إٔدف ؿدال:

 .إٔهاراس وفق وجدت إٔهارا فَاتِتف فٔع وهناري حتك حيُؿ اهلل بْٔل وبْٔف

 ب افتَٔة.س با12س ح174س ص2( افُِْٔلس افُا س ج  (2
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وا   ؿقفدددف تًددداػ:ا بًْٔٓددد فففم َوَأِظفففده فففا ََلُ فففن اْشفففَتَطْعُتم مَّ ةٍ  مِّ َبفففا ِ  َوِمفففن ُقفففوَّ ْقفففلِ  رِّ  اْْلَ

ُكْم.... اَّللِ َظُدوَّ  بِهِ  ُتْ ِهُبونَ   .( 1َوَظُدوَّ

جيدددد  ظددددذ ادددددٗمـ ان يٌْددددل ؿقتددددف   مجٔددددع ادجددددآت افًٔاشددددٔة وآؿتهددددادية 

 وافتجارية ٕٕف هبا يْتك.

وجيدد  افتٌْددف اػ أمددر مٓددؿ وهددق أن ـددؾ افٍددراالض هلددا تقؿٔدد  مًددغ افهدددة وافهددقل 

س آ افقٓيددة ؾٓددل   ـددؾ زمددان ومُددانس وؽددر مَٔدددة بددٖي واحلدد  وا ّددس وافزـدداة

فففففا َيفففففارءس  َ ُشفففففوَل  َوَأضِقُعفففففوا اَّللَ َأضِقُعفففففوا َُمـُفففففوا الَّفففففِنينَ  َأُّيه َْمففففف ِ  َوُأْوِل  ال َّ ْٕ  ا

حتددك بيددة إظددداد افَددقة   تَٔددد بزمددان او مُددانسس ـددؾ بيددات افقٓيددة ٓ( 2ِمففـُْؽْم.....

...وأظففدوا َلففم  مًددغس بددؾ هددل بَدددر مددا تًددتىٔع وتَدددر ؽددر مَٔدددة بًددَػ

ـَ  ظِٔددفس وهددذا مددا أصددر افٔددف   دظدداء افْدبددة: د   َايدددْ ًَ ُّ ْىعِ  افدددْ ََ ددِةس دابِددرِ  فِددد َّ َِ ـَ  افيَّ  َاْيدد

ؿاَمةِ  ادَُْْْتَيرُ  ًَِقِجس آْْمِ   ِٓ ـَ  َوْاف زاَفةِ  ادُْْرَكك َاْي ْدواِن.. اْ َْقرِ  ِٓ ًُ  .( 3َواْف

ر وافزمددددان ظجددددؾ اهلل ؾرجددددف دبافًْددددٌة فهدددداح  افًهدددد أوفٔددددةهددددذ  افقاجٌددددات  

ة بًدددٌ  َٕدددص افَدددقة افتَٔددد وفرفيدددريػ وـدددذفؽ إالّدددة مدددـ ؿٌِدددفس وفُدددـ دافنددد

ع افتَٔةس   رف ا اص ؿاالّة.وتٌَك حماوٓت إزافة افيُتؼَّ
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 مَىع مـ دظاء افْدبة.( 3 
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 صٔذ الصَذاء سافغ للنصزّع املَذّٖ

 احلََٔددة ادًددِؿ هبددان وتْٓددار إرادتددفس ودُددْيٍَددد إمددؾ يمتددك مددا  -ظددادًة  - إًٓددان

 -يًٌددث أمددًد وظزيّددة   ؿِددقب ادددٗمْغ بددف  - ؼوع ا هلددلدِّددف ان هْددا  حاؾيددا

ؾَوددٔة آمددال احلًددغ  ظِٔددف  ٔددف افًدددلسوهددق افدددور افددذي ؿددال بددف شددٔد افنددٓداء ظِ

س ويرشددد  مٌدددادئ افًددداء إمدددة إمدددؾ   روح يندددع امْدددرا هاجدددباتددد   افًددددل(

جًدددؾ ـدددؾ إٌٕٔددداء وافرشدددؾ   ذـدددر مًدددتّر فًدددٔد وهدددذا افًدددٌ  افدددذي  احلَدددةس

ديـ افٌْددددل احلًدددغ ظِٔددددف افًددددل ؿىددددع افىريدددؼ ظدددذ ادسبهددددغ بدددافندددٓداءس ؾ

ادهددىٍك صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ هبددذ  افتوددحٔة افًئّددةس ٕن مددا ؿددال بددف شددٔد 

غ وامئدداهلؿ مددـ يقمددال آمددوؿىددع افىريددؼ أ حلٍددظ افددديـ افوددانافنددٓداء ـددان هددق 

   .شدلٓأظداء ا

شددتّرار فَىددع ة   صددًاالر شددٔد افنددٓداء   أهنددا اوهْددا أيوددًا تتوددح افًٍِددٍة وافٌايدد

رب افددددديـ وحمددددق س أو حتددددك دافىريددددؼ أمددددال افْقاصدددد  وافَددددق  افًيّددددك فودددد

ٕددزٓ  ٍٕددس ادددٗمْغ مددـ اافتدظدد  بددف ومًدد  صددقرتف احلََٔٔددةس بددؾ هددق مددإع ظددـ 

 ظـ ؿهقر او تَهر. ينًرونسحٔث ينًرون او ٓ 

حََٔددة ٕددٌض افددديـ وؾًِددٍتف و حلًددْٔٔة هددل حٍدداظ ظددذ هقيددة افددديـافنددًاالر اؾ

 ٕٕف ٌٕض حل فٌِّادئ وافَٔؿ. تذـر بادٌادئ بنُؾ داالؿ ومًتّرو

  



 

71 

 

 مً ٓيصز مً؟

وفدددد  ادٓددددي  ظِٔدددف  آمدددال احلًدددغ  ظِٔدددف افًددددل( يْهددددرحٔدددْا ٕتًددداءل: هدددؾ 

 افًدل(ي  افًدل(ي أل آمال ادٓدي يْك جد  احلًغ  ظِٔف

ر وفددد  ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف دمددال احلًددغ ظِٔددف افًدددل يْهدداحلََٔددة ان آ ٕجددد

فتجْٔدددد إٓهدددار  اأشاشدددٔ اريػس ٕن افَودددٔة احلًدددْٔٔة أصدددٌح  مًًدددُردافنددد

ٓدددوي ٓبددد ان روع اددتُددقن جْددديًا   ادنددوحتددك ادٓدددي ظِٔددف افًدددلس  فإمددال

ر درة صدداح  افًهدددربًا فْهددوجيًِددؽ مدددَ ؾٓددق افددذي يٗهِددؽ  سمتددر هبددذا ادًًددُر

 - تَِاالٔدداً  - كددد ًٍٕددٓا مٓٔ ددة إجٔددالهددذ  و فزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افؼدديػسوا

ر وافزمدددان دمدددال احلًدددغ فهددداح  افًهدددر آدهدددذا هدددق ٕهدددٕن تُدددقن مٓدويدددةس 

ظِددٔٓا افًدددلس وهددذا فددٔس صددًرًا بددؾ هددل حَدداالؼ حوددارية وظِّٔددة وؾٔٓددا افُئددر 

 غ. مـ إدفة وافزاه

ريػ  ددد  احلًددغ ظِٔددف افًدددل دمددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف افنددرة ا دأمددا ٕهدد

 ؾٓل ٕكة حََٔٔة شقاء ـإ  ؾًِٔة أل ٓحَة.
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 ألمل ّأثزِ يف الصرب ّالجباتا

ةً  بُِؽففمْ  ِل  َأنَّ  َلففوْ  َقففاَل  فددراودوا أوددٔاؾف : افًدددل ظِٔددف فددقطدددا اتددك ؿددقل   ُِوي َأوْ  ُقففوَّ

ادَهددقد مددـ  ان  ظِددٔٓؿ افًدددل( ٍددل روايددات اهددؾ افٌٔدد ؾس ( 1َصففِديدٍ  ُرْكففنٍ  إَِلَٰ 

 ر وافزمدددان مدددـ ؿٌدددؾ افٌْدددل فدددقطدشدددتٌا ة بهددداح  افًهدددهدددذا افُددددل هدددق ٕدددقع ا

 .(2 ظِٔٓا افًدل

ظيدددٔؿ هلدددقل ادهددداال  افتدددل  ؾًِدددٍة افتًدددِٔة وافًدددِق  وإمدددؾ رءوافقاؿدددع ان 

أيدددـ كددري ظددذ إٌٕٔددداء وافرشددؾس بددؾ وظدددذ أالّددة اهددؾ افٌٔددد  ظِددٔٓؿ افًدددلس 

و  ظِددؿ افددٍْس  أيددـ ادًددد فَىددع دابددر افيِّددة... وافًددقجسإمدد   فإؿامددةادْتيددر 

 وافتحّددؾ وافئٌددات وآشددتَامةس وإًدددال إمددؾ أن إمددؾ هددق مهدددر ؿددقة افهددز

مددال مددع وجددقد إمددؾ يتقفددد افْندداط ووجددقد آ. اهنٔددار  رادتددفظْددد إًٓددان هددق 

 وبافهز تُقن ادَاومة.واحلٔقية 

ر وافزمددان ظجددؾ دن ؿٔددؾ ددداذا يًددتٌٔث افٌْددل فددقط ظِٔددف افًدددل بهدداح  افًهددؾدد٘

 بْٔٓاي  لًٌد افزمْافاهلل ؾرجف افؼيػ مع ظِّف ب

                                                           
 .80( هقدس 1 

ًة َأْو فَقمدف :  ( ظـ أ  بهر : ؿال أبق ظٌد اهلل ظِٔف افًدل : ما ـان ؿقل فقط ظِٔف افًددل2  دْؿ ُؿدقَّ ُُ َؿداَل َفدْق َأنَّ ِو بِ

ـٍ َصِديدٍ  ـْ س إٓ متًْٔا فَقة افَاالؿ ظِٔف افًددل س وٓ ذـدر إٓ صددة أصدحابف س وإن افرجدؾ مدْٓؿ فًٔىدك ؿدقة بِوي إَِػ ُر

أربًغ رجًد س وإن ؿٌِف ٕصد مـ زبر احلديد س وفق مروا بجٌال احلديد فًَِقها س وٓ يٍُقن شٔقؾٓؿ حتك يرى اهلل 

... وبحدار 494س ص3اهلداةس احلر افًدامعس ج( ظْف  إ ٌات 673ظز وجؾ.  افهدو س ـال افديـ ومتال افًّْةس ص

 (.327س ص52إٓقارس ادجِزس ج
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وع ـٌددرس وهددق ؼدبّدد   وددّـ شًِددِةٍ  افًدددل مًدداهؿأن فددقط ظِٔددف  :ا قابؾدد

ٌْئددؼ احلٔقيددة تهْددا هْددا  مددـ حيدداؾظ ظِٔددفس وس بددؾ يًِددؿ ان ٕتدداج هددذا افددزرع فددـ يوددٔع

   ادٌار .هذا افزرع آهلل  ادًا ة  ب اػ افْٓايةاديض   وافْناط وآرادة 

ث افًاجددؾ أل ر وافزمددان ؾًِددٍة اهلٔددة شددقاء أتددا  افٌددقدشددتٌا ة بهدداح  افًهددآو

بَدداء  مْٓددا :افُئددر لءدافْتدداال  افًئّددة افنددو ا جيابٔدداتؾٔٓددا مددـ تددٖخر ظْددؽس وان 

آشددتٌا ة يددذه  جٓددد  وظِّددؽ شددد س بددؾ ظْددد  بحٔددث ٓ  وا رادة ا سار

 بهاح  افًك وافزمان هلا دور   بًث افْناط وإمؾ.
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 ّدْد األماو الذائه يف الضاس٘

تددزر أن  (ريػدؾرجددف افندد هللظجددؾ ا ؼ دمددال افئددا  ظددٖن ؽٌٔددة آبددآظتَدداد إن 

 صىٍاؾات افًٔاشٔة وافًًُرية وإمْٔة َوهٌؿ ـٌر.ـؾ آ

افتددل و تَٔددد بُددؾ تنددًٌاهتا  -افُددريؿ    افَددربن - افقٓيددة هددل افٍريوددة افقحٔدددةؾ

ؾّددـ يددقاو صدداح   وو دددـ وآـددؿ وظدددو دددـ ظدداداـؿبَٔددد زمددا  او مُددا س 

ريػ يًددددتىٔع ان ينددددخص شٔاشدددداتف دك وافزمددددان ظجددددؾ اهلل ؾرجددددف افندددددافًدددد

أمدددا مدددـ ٓ يندددخص ؾٓدددق مدددـ يًتَدددد بدددادٍٓقل ا ددداضك فٌٌٔتدددف ظِٔدددف وافتدبريدددةس 

 ؿهاء وافًٔاذ باهلل.ذا يَقل با ّقد وآافًدل وهق هب

 ك وافزمدداندل ظْٓددا صدداح  افًددهْددا  حمّٔددات حيددام احلؼ وآظتَدداد احلددؼ أنؾدد

احلددرمغ  هدداس حتددكوؽرواجددداد   االددفٔبوادراؿددد ادَدشددة  دار آيددانـدد سظًددُريا

 .مُة وادديْة وفق بتدبر خٍلافؼيٍغ   

ظِٔدددف افًددددلس وٓ  وظًدددُري فإمدددالشدددٔاد ووٓء  َدددا   جيددد  أن يُدددقن هْدددا 

اػ آظددددداء بددددٖهار آيددددان وتددددذاع حتددددك تهددددؾ تٓدددداون يًددددقغ فِّددددٗمـ أن ي

 .( 1ـ رظٔتفـُِؿ راع وـُِؿ مًٗول ظس مًٗوفٔة امْٔة بؾ هْا  وا هقل

ّْىددؼ رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿس وـددذفؽ مْىددؼ اهددؾ بٔتددف مددـ بًددد  ؾ

 هددددذ  نإذ سا هلددددلؼوع دهددددق ان افُددددؾ مًددددٗول   آظددددداد وآشددددتًداد فِّدددد

اددددٗمـ    ًٕدددانفإس ًٕدددؿ ٓبدددد مْٓدددا قز تًىٔدددؾ رءجيددد افًئّدددة ًٓدددٗوفٔات اد

                                                           
 .38ص 72بحار إٕقار فِّجِز: ج (1 
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روظف فُٔدددقن افٌْددداء ظدددذ أشدددس ددنددد ان  ٔدددك آرودددٔة وادَددددمات مًدددٗوفٔاتف

 رصْٔة.
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 مٔزان افتقاصؾ مع ادٓدي ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ -1

 (  با مالرتٌاط ٕقع آ -2

 مال دفٔؾ ظذ وجقد .رؤية آ -3

 (مال  حجٔة افتؼف برؤية آ -4

 احلجٔة إـّؾ وإتؿ -5
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 مٔشاٌ التْاصل مع املَذٖ 

 امددال وبددغ س(صددِقات اهلل ظِددٔٓؿ افٌٔدد   ٕهددؾمْغ ادددقافغ افًدؿددة بددغ ادددٗهددؾ 

هدددذ  إن ي مقصدددقفة ًٔتٓدددا ألىٌب ( مَىقظدددةريػدظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددد زمددداهنؿ 

 بَدر ما هل مٔزان فىًٌٔة هذ  افًدؿة. اا دفٔة فًٔ  ٕزاظ

ل افًْٔددل داحلًددؾَددط وفددٔس  ل وافٍُددريتٌدداط هددق آرتٌدداط افٌَِددأحددد ضددر  آرو

مددـ إظدددل إٔددف فددد  بًددض س وؿددد َٕددؾ ظددـ افُئددر ر بددافْقع افئددا دق ٓ يْحهددؾٓدد

ر وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف دوآرتٌدداط مددع صدداح  افًهدد احليددقةمامٔددة ظِدداء آ

س مئٔدددؾ افًدددِىان اً رورة أن يُدددقن جٌراؾٔددددريػس وهدددذا آرتٌددداط فدددٔس بافوددددافنددد

ـٌددرًا تددر  بًددض افددقزراء وافَددادة ٓ تُدداد افْدداس تددراهؿس وفُددـ افددذي حيُددؿ بِدددًا 

مددع ذفددؽ هددؿ مددـ يدددير تِددؽ ادُِّددة ويًددر صددٗوهنا ٕن ا ٌراؾٔددا ٓ حتدددد داالددًا 

 ضًٌٔة افًدؿة.

ر وافزمددان ظِٔددف افًدددل اػ افًددٍر افرابددع ظددع دافتقؿٔددع افددقارد ظددـ صدداح  افًهددو

ؾَددد ورد هددذ  افًدؿددةس حيدددد  االٍددةريس وادَىددقع بهدددور  ظْددد افىبددـ حمّددد افًددّ

ددد افًددّريس أظيددؿ  :  افتقؿٔددع ادٌددار  ّّ بًددؿ اهلل افددرًـ افددرحٔؿس يددا ظددع بددـ حم

اهلل أجددر إخقإددؽ ؾٔددؽس ؾٕ٘ددؽ مٔدد  مددا بْٔددؽ وبددغ شددتة أيددالس ؾددامجع أمددر س وٓ 

تددقص إػ أحددد يَددقل مَامددؽ بًددد وؾاتددؽس ؾَددد وؿًدد  افٌٌٔددة افئإٔددة  افتامددة(س ؾددد 

 ّٓ وجدددؾ(س وذفدددؽ بًدددد ضدددقل إمددددس وؿًدددقة افَِدددقبس  بًدددد إذن اهلل  ظدددزطٓدددقر إ

وامدددتدء إرض جدددقرًاس وشدددٖٔي صدددًٔتل مدددـ يدددّدظل ادنددداهدةس أٓ ؾّدددـ اّدظدددك 
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 ّٓ ادندداهدة ؿٌددؾ خددروج افًددٍٔا  وافهددٔحة ؾٓددق ـدداذب مٍددٍسس وٓ حددقل وٓ ؿددقة إ

 .( 1باهلل افًع افًئؿ

دظددداء افْدبدددة او افزيدددارات افُئدددرة ٕدددقع افًدؿدددة مقجدددقد بًددددة أفًدددـ شدددقاء   

دددُؿ ادَُْْهدددقُب  إخدددر  افدددقاردة بحَدددف ظِٔدددف افًددددل : َِ ًَ دددا اف ْٔدددَؽ َأ   َِ ددددُل َظ ًَّ اف

دددُذوٍب  ُْ ُة َوْظددددًا َؽدددْرَ َم ًَ َدددُة افقاِشددد ًْ دددْقُث َوافرَّ ٌَ ٌُقُب َواف دددُؿ ادَْهددد ِْ ًِ س ؾدددافٌقث ( 2َواف

ودظددداء اددددٗمْغ فدددفس يًْدددل ان تتًّدددؽ بدددف فُدددل ئٌئدددؽس وـدددذفؽ دظددداء افٍدددرج 

وـددذفؽ افُئددر مددـ افروايددات ظددـ بباالددف بافتنددديد وضورة افتًّددؽ بددف ظجددؾ اهلل 

 ؾرجف افؼيػ.

 افُدداطؿ جًٍددر بددـ مقشددك آمددال ظددذ دخِدد :  ؿددال افددرًـ ظٌددد بددـ يددقٕس ًددـؾ

 وفُددـ بدداحلؼ افَدداالؿ إٔددا: ؿددال ي بدداحلؼ افَدداالؿ إٔدد  اهلل رشددقل بددـيددا ا :ظِٔددف افًدددل

 هدددق جدددقراً  مِ ددد  ـدددا ظددددًٓ  ويّظهدددا اهلل أظدددداء مدددـ إرض يىٓدددر افدددذي افَددداالؿ

س يرتدددد ؾٔٓددا اؿدددقال ؽٌٔدددة يىددقل أمددددها خقؾددًا ظدددذ ًٍٕددف فددف سوفددددي مددـ ا ددامس

ويئٌدد  ؾٔٓددا بخددرونس  ددؿ ؿددال ظِٔددف افًدددل: ضددقبك فنددًٔتْا ادتًّددُغ بحٌْددا   

ؽٌٔددة ؿاالّْدداس افئددابتغ ظددذ مقآتْددا وافددزاءة مددـ اظددداالْاس أوف ددؽ مْددا وٕحددـ مددْٓؿس 

ؿددد روددقا بْددا أالّددة وروددْٔا هبددؿ صددًٔةس ؾىددقبك هلددؿ  ددؿ ضددقبك هلددؿس هددؿ واهلل مًْددا   

                                                           
 .242س243س افٌٌٔةس صوافىقد. 516س ص2( افهدو س ـال افديـس ج1 

 ( مَىع مـ زيارة بل ياشغ.2 
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 ٌدددات شدددٔاد وظَاالددددي وظًدددُري  . ؾافئٌدددات هْدددا هدددق( 1ةدرجتْدددا يدددقل افَٔامددد

 أمْل.

زمدددان وفدددٔس بٔدددْٓا تْددداؿض أو ر وافدفًِدؿدددة مدددع صددداح  افًهددداذن هْدددا فًدددإغ 

 أحددد ا يدددظل سادٓدددي ظِٔددف افًدددل با مددالدؿددة س بددؾ  ددا حيددددان مٔددزان افًتْددا 

وهددذا امددر باضددؾس ؾّددـ ر وافزمددان دفددف صددٍة رشددّٔة   آرتٌدداط مددع صدداح  افًهدد

 افرابدددع ؾٓدددق مدددار  ظدددـ افدددديـ وـددداذبيددددظل آرتٌددداط افرشدددّل بًدددد افًدددٍر 

أظدددل افىاالٍددة ؿدددس رورة وتًدداو دوددافراط ادًددتَٔؿ حًدد  دومْحددرف ظددـ افهدد

 اهلل أرواحٓؿ.

ريػ اػ دمددـ آرتٌدداط افٌاضددؾ فٍددسة حمدددودةس وهددق حًدد  افتقؿٔددع افنددافددّْط هددذا 

حة افتددل شًٔددًّٓا ـددؾ إًٕددان بٌِتددفس وهددل هنايددة زمددان خددروج افًددٍٔا  وافهددٔ

وهدددق بحًددد  بًدددض افروايدددات يًدددتّر ة افُدددز  وبدايدددة افيٓدددقر إصدددٌر افٌٌٔددد

 فًتة أصٓر وشُٔقن فف ٕقاب خاصغ.

افًامدددة ؾٓدددل دور افٍَٓددداء ؤٕدددابتٓؿ   زمدددـ افٌٌٔدددة افُدددز س وهدددل افْٔابدددة امدددا 

 ؿ افًدل.مذـقرة   افَربن افُريؿ و  مرويات أهؾ افٌٔ  ظِٔٓ

ففا    ٕددص افَددربن افُددريؿ ؿقفددف تًدداػ: ُؽففُم ِتَ ففا َأكَزْلـَففا التَّففْوَراَة فِقَفففا ُهففًدى َوُكففوٌر ََيْ إِكَّ

 ٌِ َِ اْشففُتْحِػُظوا ِمففن كَِتففا َْحَبففاُر بِفف ْٕ ففاكِقهوَن َوا بَّ ففِنيَن َهففاُدوا َوال َّ الـَّبِقهففوَن الَّففِنيَن َأْشففَؾُؿوا لِؾَّ

                                                           
 5ح  34ب  361ص  افديـ:افهدو س ـال  1
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وـدددذفؽ احلدددديث افدددقارد س . ؾإحٌدددار هدددؿ افٍَٓددداء( 1ُصفففَفَداَ ... َوَكفففاُكوا َظَؾْقفففِه اَّللِ

 احلدددقادث وأّمدددا يػ :ردك وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددددصددداح  افًدددظدددـ 

 اهلل ُحّجددددة وإٔددددا ظِددددُٔؿ ُحّجتددددل ؾدددد٘هنؿ حددددديئْا رواة إػ ؾٔٓددددا ؾددددارجًقا افقاؿًددددة

 .( 2ظِٔٓؿ

  

                                                           
 .44( اداالدةس 1 

س ب 140س ص27افندًٔة ج افًدامعس وشداالؾ(.  واحلدر 45س ب484 افهدو س ـال افديـ وإمتال افًّْةس ص( 2 

 . مـ أبقاب صٍات افَايض(.33424س ح11
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 (ماو )باإل االرتباطىْع 

ـْ ادٓدددي ظِٔددف افًدددل:  با مددالمددـ وطدداالػ ادددٗمـ هددق صدددة آرتٌدداط  َهددْؾ ِمدد

ـْ َجددُزوٍع َؾُاشدداِظَد َجَزَظددُف اِذا َخدددس َهددْؾ  ٌُُدداَءس َهددْؾ ِمدد قيددَؾ َواْف ًَ ددُف اْف ًَ ُمًددٍغ َؾُاضٔددَؾ َم

ذ ...ظزيز ظع أن أر  ا ِؼ وٓ ََ ْْٔل َظَذ اْف  .( 1تر  َؿِذَيْ  َظْغٌ َؾًاَظَدهْتا َظ

أر  ظزيددز ظددع أن دظاالددف إًددان صددادؿًا أو ـاذبددًا   بٌددض افْيددر ظددا إذا ـددان آ

ٓ يًددتىٔع أن يُنددػ هقيتددفس فًدددل وجددقد افَددقة افتددل  مددالؾا  ا ِددؼ وٓ تددر 

ك دآتهدددال بهددداح  افًدددؾؼ  وافٌدددربذس دحتّٔدددف مدددـ بىدددش إظدددداء   افددد

افتددالس ٕن هددذا جحددقد ريػ فددٔس بدرجددة إَٓىدداع دوافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

 وإُٕار ٕصؾ إمامة آمال ظِٔف افًدل.

 آمددقر يدددبرو يددرز  حددل وافزمددان ردافًهدد صدداح  ان يًتَددد افنددخص ـددان وإذا

 مدددـ درجدددة أيوددداً  هدددذا سمتامدددا ةمَْىًدددآرتٌددداط بدددف  ضريدددؼ فُدددـ ردفٌِنددد ةافًامددد

   امامتف ظِٔف افًدل. جحد درجات

ُٕددار فددف ظِٔددف افًدددلس وٓ هددق ا حددقد وآوافهددحٔح ٓ هددق إَىدداع تددال بًّْددك 

 اهدددؾ مدرشدددة مْٓددداجوصدددال تدددال بًّْدددك افًدددٍارة وافقشددداضة افرشدددّٔةس ؾٓدددذا   

 .باضؾ آخر هق ظِٔٓؿ افًدل افٌٔ 

س وـددذفؽ افُددا  اصددقل  إبددقاب وافُِْٔددل رًددف اهلل ظَددد هلددذ  ادًددٖفة مجِددة مددـ 

  أيودددًا  افُِْٔدددل تِّٔددذ ًْا افدددو سافٌٌٔدددة   افىددقدس وافدددديـ ـدددال   افهدددو 

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة.1 
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 كس وافًدددٔد بدددـ ضددداووسسدس وافًدددٔد ادرتودددادٍٔددددوـدددذفؽ افندددٔ   سافٌٌٔدددة ـتددداب

مددع  افرؤيددارف بدافتندد تئٌٔدد  ظددذ ـٌددر سارـددؾ هددٗٓء آظدددل وؽددرهؿ ظْدددهؿ إ

 .افُز  افٌٌٔة   يدظٔٓا دـ ا اصة افْٔابةو افًٍارة بىالإ

 رونديهدد ذاتددفافقؿدد    و افرشددّٔة افقشدداضةو ادندداهدة بىددالإرون ظددذ دؾٓددؿ يهدد

 .افتال إَٓىاع ظدل ظذ سارآ أي افرؤيا وؿقع ذظ

وهدددل افقشدددىٔة   افًدؿدددة مدددع آمدددال ادٓددددي  آمامٔدددة ظِددداء مًدددِؽ وهدددذا هدددق

 ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ.
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 (رؤٓ٘ األماو دلٔل علٙ ّدْدِ )

ؼف افدددًٌض دافىاالٍدددة وظِاالٓدددا بتدددمدددا ورد   ـتددد  افندددًٔة آمامٔدددة ظدددـ ؾَٓددداء 

ؼيػ جًِدددف افٍَٓددداء مدددـ در وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افددددبرؤيدددة صددداح  افًهددد

وهدددق ٓ يْددداؿض ٕدددص افتقؿٔدددع مدددال ادٓددددي ظِٔدددف افًددددل وجدددقد آإدفدددة ظدددذ 

بددؾ  ظدداء افْٔابددة ا اصددة ٓ منددُِة ؾٔددف.درف بافرؤيددة مددع ظدددل ادٕن افتندد سافؼدديػ

رؾف بافْاحٔدددة ادَدشدددة وؿدددد د  ـتددد  افهدددقؾٔة مدددـ افًامدددة َٕدددؾ افُئدددر مدددْٓؿ تنددد

  ه مددـ رأ س مْٓددا    مددـ افًامددة مقفددد   ظِٔددف افًدددل(ذـددرت ظؼددات افُتدد

افُئددر افددذي أفددػ   افَددرن ا ددامس وافًددادس اهلجددري ومْٓددا مددا أفددػ بًددد ذفددؽ 

 بافْاحٔة ادَدشة. مجِة مْٓؿ ذـروا تؼؾٓؿ اػ افَرون إخرةس وهْا  

حٔدددث اددددرزا افْدددقري رًدددف اهلل ٕيدددر   ـتدددٌٓؿ  مدددـ ا مامٔدددة وؿدددد رو  إظددددل

ن يىٌددع مددع ر وافزمددانس وهددق أدًهددأفددػ ـتابددًا خاصددًا ؾددّٔـ ؾدداز برؤيددة صدداح  اف

 با مدددالوهدددذا ٕدددقع مدددـ إٔدددقاع آرتٌددداط  فٌحدددار   ادجِدددد افئافدددث وا ًّدددقن.ا

 .ادٓدي ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ
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 (ماو )سذٔ٘ التصزف بزؤٓ٘ اإل

فتًدددادل ـدددا يًدددز وافتًٌدددديس وا سافِىٍدددل آمجددداع ظدددـخيتِدددػ  ر دافتنددد آمجددداع

مراتدد   ظددـ بَٔددة أـئددرأوددًػ مددـ زاويتددغ أو  ر  هددقدمجدداع افتنددآصددقفٔقنس ؾآ

د ظِٔددف ظددذ ؽددر س وٓ يًتّدد وفددٔس ؾَددط رفدتندد مددـ ظددذ حجددةوهددق  سآمجدداع

٘ذا ـدددان آمدددر ـدددذفؽ ؾدددا هدددل  ّدددرة هدددذا ؾدددـحجدددة وٓ حتدددك ـروايدددة ودددْٔةس 

   .افتؼفي

و ختددددافػ افُتدددداب وافًددددْةس أو  آهددددتال إذاؿ يًىقهددددا احلددددؼ أن ؾٔددددف  ّددددرة ُهدددد

افٌدددد ٔات اددددٖ قرة ظدددـ إالّدددة ادًهدددقمغ ظِدددٔٓؿ افًددددلس صدددحٔح أن َٕدددؾ مدددـ 

وددْٔة أو حًددٔةس ومددع ذفددؽ يٌْددقن ؼف بافَِدداء فددٔس حجددة دتؼددف اػ مددـ و يتدد

 ظذ أهنا فًٔ  ظديّة افٍاالدة.

وافنددٔ  افىددقد   ادهددٌاح يَْددؾ أدظٔددة فًٔدد  مَْقفددة ظددـ افْددقاب إربًددة بددؾ 

ددـ تدد َّّ ؼف بافَِدداء   زمددـ افٌٌٔددة افُددز س وـددذفؽ افنددٔ  ادٍٔددد   دهددل مَْقفددة ظ

ر  حتددك دددـ دافتندد إن آمجدداعددةس مددع ان إظدددل يَقفددقن ادددزار و  مددقارد متًدد

رف هدددق أودددًػ حجدددة مدددـ آمجددداع افِىٍدددل وـدددذفؽ افتًدددادل وافتًٌدددديس دتنددد

 ادًهددقل مامٔددة وهددل ان افًددٌ  فددٔس  ابىة وشددىٔة يًتّددد ظِٔٓددا ظِدداء آفودد

رف واؿًددًا وفددٔس ؾٔددف خىددٖ مدداس دّـ تَِددك ظددـ ادًهددقلس حتددك فددق ـددان افتنددوإٕددا ؾددٔ

بافًهدددّة ٕن افتَِدددل مدددـ ؽدددر  ؾٍٓدددؿ ؽدددر ادًهدددقل وشدددًّف أيودددًا ٓ يتهدددٍان

 ادًهقل.
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ويُّددـ مدحيددة ذفددؽ   افَددربن افُددريؿ ؾإددف ٓ يٍُددل افًهددّة مددـ ادٌْددعس بددؾ ٓ 

 َأكَزْلـَفففاهُ  َوبِفففاْقَ ِّ  ادتَِدددل حتدددك يُدددقن ادَِدددك وحٔدددًا بددداحلؼبدددد مدددـ افًهدددّة   

َّٓ  َأْرَشفففْؾـَاكَ  َوَمفففا َكفففَزَل  َوبِفففاْقَ ِّ  ففف إِ س س ؾدددافقحل مًهدددقل مدددـ اهلل( 1َوَكفففِنيً ا ً افُمَباِّ

بددافٌْل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ س فددذا أمجددع ظِدداء آمامٔددة أن  وادتَِددل مًهددقل

ؼيػ ٓ يُّددـ أن يُددقن وحٔإٔددًا بَْددؾ إمجدداع افهددحابة أو افتددابًغ دادهددحػ افدد

أو تدددابًل افتدددابًغ مدددـ دون ادًهدددقلس فدددذفؽ ؿدددافقا إمجددداع إمدددة فدددٔس بحجدددة 

ز مقجددقد فُددـ دافقحٔإٔددةس ؾاحلجددة افوددْٔة وافتددقاتر احلدد ومَهددقدهؿ هددل احلجددة

 مـ دون إمال مًهقل يْزل ظـ احلجٔة افقحٔإٔة.

  

                                                           
 .105( إهاءس 1 



 

26 

 

 احلذٔ٘ األننل ّاألمت

هدددل إـّدددؾ وإتدددؿ وافتدددل ٓ يندددقهبا صدددؽ أبددددًاس   حدددغ أن  احلجدددة افقحٔإٔدددة

احلجٔددة احلًددٔة ظددذ شددٌٔؾ ادئددال ممُددـ ؾٔٓددا آصددتٌا س وافددْص افَددرب  واوددح   

ففا َقَتْؾـَففا ادَِْسففقَ  ِظق ذفددؽ: ْم إِكَّ  َوَمففا َقَتُؾففوُه َوَمففا َصففَؾُبوُه َسففى اْبففَن َمففْ َيَم َرُشففوَل اَّللَِوَقففْوَِلِ

َبففاَع َوَلؽِففْن  َّٓ اتِّ ففْم بِففِه ِمففْن ِظْؾففٍم إِ ففْم َوإِنَّ الَّففِنيَن اْخَتَؾُػففوا فِقففِه َلِػففي َصفف ه ِمـْففُه َمففا ََلُ ُصففبَِّه ََلُ

وؿقظدددفس  س وهدددذا آصدددتٌا    احلدددس أ ٌتددد  افدراشدددات( 1الظَّفففنِّ َوَمفففا َقَتُؾفففوُه َيِؼقـًفففا

قحل هددق ًددك ظِٔددف افًدددل افددصددتٌا س و  ؿهددة ظٔوافًَددؾ ظددادة يهددحح هددذا آ

 صتٌا  احلس فد  افٔٓقد بزظّٓؿ ؿتؾ ادًٔح ظِٔف افًدل. امـ صحح 

ز افقصددددقل اػ ٕتٔجددددة وحٔإٔددددة ٓ صدددداالٌة ؾٔٓدددداس وآ دد يُّددددـ بددددافَٔغ احلددددؾدددد

ؼيًا دشددُٔقن افَددربن افُددريؿ افددذي مًددتْد  رواة افهددحابة بددافتقاتر ـتابددًا تٖرخئددًا بدد

ر دافُدددريؿ بقجدددقد صددداح  افًهددد بددداهللس ويدددتؿ إ ٌدددات وحٔإٔدددة افَدددربنوافًٔددداذ 

 وافزمان ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ ؾٓق افًٌ  ادتهؾ بغ إرض وافًاء.

ؿددددر  ـدددزرارة وحمّدددد بدددـ مًدددِؿ وؽدددرهؿ مدددـ  ؾتَِدددل ؽدددر ادًهدددقل ظدددذ جدفدددة

هددذا افددقحل افددذي أفَددا  أن ٓ جيًددؾ هددذا افتَِددل وحٔددًاس ؽايددة إمددر إـددابر مددئًد 

مدددال افهددداد  ظِٔدددف افًددددل بًدددٌ  ادتَِدددل ؽدددر ادًهدددقل تِدددقن وهدددٌط مدددـ آ

 ادًتق  افقحٔا  اػ ادًتق  احلز افوْل.
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وادتددقاترات  سل وافوددْل يًتّددد ظددذ حمُددات افَددربن افُددريؿدهددذا ادًددتق  احلًدد

افقحٔإٔدددة مدددـ شدددْة افٌْدددل وافًددددسة افىددداهرة ظِدددٔٓؿ افهددددة وافًددددلس تِددددؽ 

ر   دإؾددراد بددؾ هْددا  حدداؾظ فقحٔإٔتٓددا وهددق إمددال افًهدد ادحُددات فددٔس بتَِددل

ظِٔدددف  ضافددد  ا  بدددـ أمدددر اددددٗمْغ ظدددع تَِدددل أن َٕدددقل فدددذفؽ ٕحدددـ زمدددان. ـدددؾ

 مجٔدددع تَِدددل ظدددـ صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددف وشدددِؿ خيتِدددػ اهلل رشدددقل ظدددـ افًددددل

أمدددر اددددٗمْغ وؾاضّدددة  تَِدددل امدددا ودددْل لدحًددد افهدددحابة تَِدددل افهدددحابةس ٕن

واحلًدددـ واحلًدددغ ظِدددٔٓؿ افًددددل هدددق تَِدددل وحٔدددا  مًهدددقل مدددـ مًهدددقلس 

َواِظَقففةٌ  ُأُذنٌ  َوَتِعَقَفففا َتففْنكَِ ةً  َلُؽففمْ  لِـَْجَعَؾَفففا 1) س ؾافهددحابة ينددتٌٓقن   افَْددؾ ظددـ

وهلددذا بَددل آجتٓدداد مٍتقحددًا  رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ بًّددد أو ؽددر س

 مامٔددة ٕن تَِددل افًِدداء افٍَٓدداء ظددـ ادًهددقل فددٔس مًهددقمًا وهددق ؿابددؾٓظْددد ا

 فِتخى ة.

حجددة ؼيػ فددٔس بدر وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افدددرف بَِدداء صدداح  افًهدددوافتندد

 ًٕانس واحلجٔة تٌَك دحُات افُتاب وافًْة.وفُْف إرصاد فقء ؽٍؾ ظْف آ
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 البهاء إسضاس باملضؤّلٔ٘

ـْ ُمًددٍغ  شددتئارة حددس ادًددٗوفٔة فددد  ادحٌددغسامددـ ؾًِددٍة دظدداء افْدبددة  َهددْؾ ِمدد

ـْ َجددُزوٍع َؾُاشدداِظَد َجَزَظددُف اِذا َخدددس َهددْؾ َؿددِذَيْ   ٌُُدداَءس َهددْؾ ِمدد قيددَؾ َواْف ًَ ددُف اْف ًَ َؾُاضٔددَؾ َم

َِْددكس َهددْؾ َيتَِّهددُؾ  َددَد َشددٌٌٔؾ َؾُت ًْ ـَ َا ْٔددَؽ َيددا ْبدد ددذ س َهددْؾ اَِف ََ ْْٔددل َظددَذ اْف َظددْغٌ َؾًدداَظَدهْتا َظ

ددَدٍة َؾَْحْ  ًِ ـْ َظددْذِب َيْقُمْددا ِمْْددَؽ بِ ددُع ِمدد َِ َْْت َٕ ددَة َؾَْددْرو س َمتددك  ِويَّ ددَؽ افرَّ َِ ددِرُد َمْاِه َٕ يددكس َمتددك 

ددراَ   َٕ ْْٔددًاس َمتددك َترإددا َو ددرَّ َظ َِ ُٕراِوُحددَؽ َؾُْ ٌُٕاديددَؽ َو ددد س َمتددك  ددْد ضدداَل افهَّ ََ مااِلددَؽ َؾ

ََٕندد ددَ  َتددُال  ادَْدددْرَت فِددقاَء افَّْْهدددَوَؿددْد  ْٕ َُٕحددػ  بِددَؽ َوَا ظ َوَؿددْد َمددْظَت ِر ُتددر س َاَترإددا 

س  تددداَة َوَجَحدددَدَة احْلَدددؼِّ ًُ إْرَض َظدددْدًٓ َوَاَذْؿدددَ  َاْظدددداَءَ  َهقإدددًا َوِظَابدددًاس َوَاَبدددْرَت اْف

دددُد هللِ َربِّ  ّْ دددقُل احْلَ َُ َٕ ـُ  َْٕحددد س َواْجَتَئْئدددَ  ُاُصدددقَل افّيدددادَِغس َو ـَ ي دددزِّ َُ دددَ  دابِدددَر ادَُْت ًْ َوَؿَى

 .( 1اْفًادَغَ 

ٕن صدددة ادحٌددة واحلْددغ  سوافنددق  مددـ مٓددال وؽايددات دظدداء افْدبددةهددذ  افرؽٌددة 

 مٓدداديس ظددع ووددَٔ  رؿدداديس ٍٕدد  ؽٌٔتددؽ شددٔديهددل افتددل ختِددؼ ادًددٗوفٔة 

افدددذي يًدددِ  اددددٗمـ هدددق بادًدددٗوفٔة  حًددداسآ ؾدددٗادي راحدددة مْدددل وابتدددزت

وهْدددا تُّدددـ  سدل حددد  افدددذات وإٕددداحًددداس افٌُدددر بادًدددٗوفٔة يهدددذس آراحتدددف

 افًئّة فدظاء افْدبة. ًٍٍِةاف

ر دوهدددذا ٓ يندددر ؾَدددط اػ تَهدددر اددددقافغ بدددؾ حتدددك ادخدددافٍغس وآ ـٔدددػ يًٍددد

مقؿدددػ اهدددؾ ادديْدددة بًدددد وؾددداة رشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددف وشدددِؿس ظْددددما 
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مارشدد  افزهدددراء شددددل اهلل ظِٔٓددا دورهدددا   افٌُددداء واحلْددغس أتدددك افَدددقل اػ أمدددر 

ٕزظدداجٓؿ مددـ ـئددرة بُدداء افهددديَة افىدداهرةس وظددزوا ظددـ اادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل 

ـئددرة ظددذ  مدداوضٌِددقا مْددف ان خيرهددا بددغ افٌُدداء فددًٔد أو هنددارًاذذس مددع إددف و متددض أيا

خددرس ا ادْىددؼ هددق افددذي يريددد  افىددرف أهددذاة رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددفس وؾدد

ن يُددددقن حًددددًا ٓ يريددددد فِنددددق  واحلْددددغ فرشددددقل اهلل صددددذ اهلل ظِٔددددف وبفددددف أ

ٕندددداد ادًدددِّغ اذذ ن حمّددددًا ؿدددد مددداتٌدددد حمّددددًا ؾددد٘مدددـ ـدددان يً فًِّدددٗوفٔةس

 يان.ٌادة فرشقل اهللذ مع اهنا ظغ آفرشقل اهلل   يقل رحِٔف يًتزها ظ

ت افٍتددقر ؾددٔا بًددد و  إيددال إوػ ؿددػ افزهددراء ظِٔٓددا افًدددل ظْدددما رأهْددا مق

ظِٔددف وافددف مددـ ؿٌددؾ ادًددِّغ ظددز ظِٔٓددا ذفددؽس مددـ وؾدداة افرشددقل إظيددؿ صددذ اهلل 

ةس ٕن وو تٌَددؾ فًٍْددٓا ان تددتخذ ظددـ دورهددا ومًددٗوفٔتٓا وهددل احلجددة ظددذ آمدد

مددـ  هددذاوهتددقيـ فنددٖٕف و بٖبٔٓددا وهددق شددٔد ا ِددؼهددتال مددا تددرا  هددق ٕددقع مددـ ؿِددة آ

 افٌُاالر. أـز

داد فرشددقل أن احلْددغ وادحٌددة وإٓنددوهددق وأشددٌاب هددذا افتَهددر افٌُددر واوددح 

 اهلل صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ و يُـ متقؾرًا ظْد مـ أخىٖ بحَف بًد وؾاتف.

وأوف دددؽ يندددٌٓقن مدددـ يتحًدددس آن مدددـ ادددافس شدددٔد افندددٓداءس وبُددداء اددددٗمْغ 

 ظذ ما جر  ظِٔف وظذ أهؾ بٔتف ظِٔٓؿ افهدة وافًدل.

ن افٍتددقر مددـ ؿٌددؾ اددددٗمْغ   هددذا ا إدد  هددق ظَدددق  وإدبددار ظددـ اهددؾ افٌٔددد  ا

 ظِٔٓؿ افًدلس وظـ افقطٍٔة ا هلٔة ادَررة. 
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زيددادة آرتٌدداط واحلْددغ وصدددة افنددق  وادحٌددة   ؿِدد  ادددٗمـ هددل مددـ افٌايددات و

س ٕٕدددف بافْتٔجدددة هدددذ  ادحقريدددة   افزيدددارات وآدظٔدددة وخهقصدددًا دظددداء افْدبدددة

روع اهددؾ افٌٔدد  دشددتئر   ٍٕددس ادددٗمـ حددس ادًددٗوفٔة كددا  مندد ر هددل افتددلإمددق

 ظِٔٓؿ افًدل.
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 أثز البهاء يف الصشً الزّسٕ

ظِٔدددف افًددددل ـإددد  ؿٌدددؾ وٓدتدددف مْدددذ ُبًدددث شدددْة افٌُددداء ظدددذ شدددٔد افندددٓداء إن 

افزمددان وافددٌدء افددذي و ردافًهدد إٌٕٔدداء افًددابَغس وـددذفؽ افٌُدداء ظددذ صدداح 

  ؾرجف افؼيػ وحمْة ؽٌٔتف افىقيِة.ئًنف ظجؾ اهلل

أمدددر اددددٗمْغ ظِٔدددف افًددددل ظْددددما صددداهد  أحدددد أصدددحابف وهدددق يتدددٍْس فدددذا ؾددد٘ن 

افهددًداء مّٓقمددًا مٌّقمددًا ؾًددٖفف ظددـ شددٌ  هددذا افٌددؿس ؾَددال  ددل وؽّددل فددذـر 

 ؽٌٔة وفدي ادٓدي وضقل حمْتف.

س ـددإقا ئًنددقن إالّددة ظِددٔٓؿ افًدددل مددـ بًددد أمددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل وـددذفؽ

 ظِٔف افًدل وهق و يقفد بًد.ادٓدي أل و قل 

ٍاجًددة ـددربدء ومهدداالٌٓا افٍئًددة بًددٍؽ افدددماء افزاـٔددة فًددٔد افنددٓداء وبل بٔتددف ؾ

وأصددحابف وشددٌل ظٔافددفس ومهددٌٔة صدداح  افزمددان   ظيددٔؿ حمْتددف بىددقل افٌٌٔددة ٓ 

ًدددٌ  واف سػ أن و يدددتؿروع ا هلدددل ادزافتدددا مدددا ِتغ ؿددداالّتغس وهدددذا يًْدددل ان ادنددد

 وؿقف افيادغ   وجف هذا ادؼوع واحلِٔقفة دون حتَٔؼ أهداؾف.

وظددذ صدداح  افزمددان   حمْددة ؽٌٔتددفس  ظددذ شددٔد افنددٓداء   مهددٌٔتفافٌُدداء هددذا فددذا 

وبافتدداو  روظٓادا صددِقات اهلل ظِددٔٓا وبّنددبدداضـ هددذا افٌُدداء حدد  ووفددع هبددٕن 

هددذا  ن وصددحـ فِىاؿددة افروحٔددة افٍاظِددة  ٕجددازهلددلس ؾٓددق ٕددقع خددزبادؼددوع آ

وادُابددددة   حتّدددؾ ظيدددؿ ادًدددٗوفٔة فُدددل ٓ يساجدددع اددددٗمـ   وشدددط  ادؼدددوع

افًدددلس افىريددؼس ٕٕددف فددٔس   تَدددير اهلل احلُددٔؿ ظٌددث   حمددـ بل افٌٔدد  ظِددٔٓؿ 
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روظٓؿ ظيددٔؿس وحيتدداج اػ دهددق رشددافة وحٔإٔددة مددـ اهلل شددٌحإف وتًدداػ ان مندد بددؾ

 ن إظدادي وروحل يًتّر فَرون ضقيِة. زو
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 دعاء اليذب٘ مذرص٘ تزبْٓ٘

هبددذا افِحدداظ هددق مدرشددة تربقيددة وؾًِددٍة ظئّددة فهددْاظة دظدداء افْدبددة تٌددغ فْددا أن 

افقفددف واحلْددغ ٕهددؾ افٌٔدد  ظِٔددف افًدددلس شددقاء بهددٌٔة افٌُدداء ظِددٔٓؿ أو بهددٔغ 

 أخر  فٌرض ا حًاس بادًٗوفٔة. 

افدددذي هدددق بجٓدددد ادًهدددقمغ ظِدددٔٓؿ افًددددل وإٌٕٔددداء  هلدددلروع آدحََٔدددة ادندددو

ريػس دك وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددددافًدددابَغ يتجًدددد آن بهددداح  افًددد

هدداال  ادخدداضرة بددف أن هددل  دداضرة بُددؾ ا ٓددقد افًددابَةس بددؾ هددق تٍددريط بُددؾ مو

تِددؽ ادحددـ  مددـ خدددل افتٍددريط بٌايددة وجدواالٔددة وحمددـ بل افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل

 وادهاال .

افتددل يٌئٓددا آمددال جًٍددر بددـ حمّددد افهدداد  ظِٔددف افًدددل  وهلددذا إو وزؾددرة احلددزن

يٍْددك افقاحددد بًددد افقاحددد وؾَددد آبددد بٍجددايع مهددا  أوصددِ  ؽٌٔتددؽ شددٔدي 

افًدددل ومهددٌٔتف   ضددقل ؽٌٔتددف ـددٖن حمْددة آمددال ادٓدددي ظِٔددف  وافًدددد... ا ّددع

 ادحـ افتل مرت ظذ ادًهقمغ ظِٔٓؿ افًدل.ختزال فُؾ ادهاال  وهل ا

وفدددذفؽ فدددٔس ادىِدددقب هدددق ؿدددراءة دظددداء افْدبدددة ؾَدددطس بدددؾ ادىِددد  احلََٔدددل هدددق 

افددذروة   هددذ  افَددراءةس وهددل افِقظددة وإو ووجددع افَِدد  هلددذ  ادهدداال  وادحددـ 

وإؿامددددة حََٔددددة هددددذ  افًْدددداويـس وهددددذ  حتتدددداج اػ افهددددد    افًدؿددددة افٌَِٔددددة 

 وافٍُرية فُل حتدث إ ر ادىِقب.وافروحٔة 

 ًدددل حتَٔددؼ ادددٗمـ هلددذ  افًْدداويـ   ًٍٕددف يًْددل ظدددل افنددًقر بادًددٗوفٔةس وظدددلؾ

روع دافندددًقر بادًدددٗوفٔة يًْدددل ظددددل وجدددقد تًِدددؼ ؾُدددري وؿٌِدددل وروحدددل بادنددد
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مددال ادٓدددي ظجددؾ روع آدرورة ٕددات  ظددـ ظدددل افٍٓددؿ دندددادٓدددويس وهددذا بافودد

وـددؾ هددذ  إمددقر حتتدداج اػ مًا ددة ؾُريددة مًرؾٔددة ـددل ٕهددؾ  ريػسداهلل ؾرجددف افندد

اػ هددذ  افدرجددة مددـ افتًِددؼ وافقفددفس وبْددقد دظدداء افْدبددة ـددا هددل روحٔددة ؿٌِٔددةس هددل 

ظدددل افتدددبر ؾٔٓددا ٓ يهددؾ إًٓددان اػ مرحِددة افنددحـ وأيوددًا بْددقد ؾُريددة مًرؾٔددةس 

 افروحل وافىاؿة افدزمة فَِّاومة.
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 للشب ّاملْدٗاملنارص٘ الْٔمٔ٘ 

ْة افتًِددؼ بٖهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددلس ٕهنددا ًٕددان أن يددارس يقمٔددًا ُشددجيدد  ظددذ آ

 ضورة فسبٔة افٍْسس وهل باب مٓؿ مـ أبقاب افًٌادات.

افًٌددادة افٌدٕٔددة مَدشددة وهددل تٌَددك مًْددا فددٔس ؾَددط اػ ادددقت بددؾ ومددا بًددد    ؾ

ودددة روحٔدددة ؿىٌٓدددا احلْدددغ ًٕدددان رياوفُدددـ  ّرهتدددا افٔقمٔدددة أن تقجدددد فإ افدددززخس

 وادقدة فٌِْل واهؾ بٔتف ظِٔٓؿ افهدة وافًدل.

 ...ُقففل جددر افرشددافة ظددذ إمددة بددادقدة   افَربددك:واهلل شددٌحإف وتًدداػ أوجدد  أ

َّٓ  َأْجففففً ا َظَؾْقففففهِ  َأْشففففَلُلُؽمْ  َّٓ  ةَ  إِ ... ُِ  ادَْففففَودَّ   ؿٌددددال ـددددؾ هددددذ   يًْددددل ( 1اْلُؼْ َبففففىَٰ

ريع درها   افًَٔددددة وافتنددددافتودددحٔات افًئّدددةس وب ارهدددا افتدددل ٓ يُّدددـ حهددد

 وافنًاالر افًٌادية هل ادقدة فٌِْل وبفف صذ اهلل ظِٔف وبفف وشِؿ.

ؾحك ادحٌة وادقدة   افَربكس يًْل أن ف  افًٌادة بُؾ تٍاصِٔٓا وتٍرظاهتا مٗداها 

 .ٔٓؿ امجًغصقات اهلل ظِ ح  حمّد وبل حمّد

 

  

                                                           
 .23افنقر س ( 1 
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 التكزب الزّسٕ ّالفهزٖ

أؿامٓددا ـددؾ ادًهددقمغ ذ مددع إٔددف ؿددد افْدبددة هددذ  ظددذبًددض مددرى افٍْددقس يًددسض 

ـدددا ورد   افروايدددات فدددذـر صددداح  افزمدددان  بىريَدددة واخدددر شددددل اهلل ظِدددٔٓؿ 

وؿددد جدداء ؼيػ بُدداءًا ظِٔددف وحزٕددًا دحْتددف   ؽٌٔتددف افىقيِددةس دظجددؾ اهلل ؾرجددف افدد

 افَددربن 
ٍ
يقشددػ ظِددٔٓا وفددد  ظددذ افٌْددل أؿامٓددا يًَددقب  افُددريؿ بٌٔددان شددْة بُدداء

 افًدل.

ٓ فُدددل ظئّدددةس و يدددذـرها افَدددربن افُدددريؿ إافٌُددداء ظدددذ حجددد  اهلل شدددْة ظٌاديدددة ؾ

ةٌ  َقَصِصففِفمْ  ُِ  َكففانَ  َلَؼففْد  ٕتًٌددد ٕحددـ أيوددًا هبددذ  افًددْة : ُوِل  ِظففْزَ ِّٕ  ٌِ َْلَبففا ْٕ  َكففانَ  َمففا ا

ىَٰ  َحفففِديًثا فففةً  َوُهفففًدى ََشْ ٍ  ُكفففلِّ  َوَتْػِصفففقَل  َيَدْيفففهِ  َبفففْيَ  الَّفففِني َتْصفففِديَ   َوَلَٰؽِفففن ُيْػفففَسَ  َوَرْْحَ

 .( 1ُيْمِمـُونَ  لَِّؼْومٍ 

س إفددٔٓؿٕنددداد واحلْددغ ًددغ ظددذ آٍٔاء اهلل وحججددف شددْة تُ ؾددٖذن افٌُدداء ظددذ أصدد

 ٕجذاب فِّحٌقب.ٕن باضـ افٌُاء هق وجد وا

 ال ظِٔدددف افًددددل ربدددف هبدددذ  افُِدددات:مدددافندددًٌإٔة ظْددددما يْددداجل آة ٍدددل ادْاجددداؾ

ٌِْدداً  و َهددْ   فدددٓلا ـًٍددؾ ؿٌِددل مددـ هددق بٔددان فدددور افنددق   َصددْقُؿفُ  ِمْْددَؽ  ُيْدٕٔددفِ  َؿ

 بتًد افَِ  ظـ اهلل.تَرب افًٌد فربفس ؾ٘ذا إًدل افنق  ا

 ِؽٔدداَث  يددا ِؽددْث َؾاَ  افٌَِددل: افًٍددؾ  هددذا بًددض افًْدداويـ   دظدداء افْدبددة تنددر اػو

دددَتٌٔئغَ  ًْ ْٔدددَد َ  ادُْ ٌَ ٌْدددَتذس ُظ َِّٔد ُ  َوَاِر ِ  ادُْ دددق س َصدددديدَ  يدددا َشددد َُ  شدددكإ بِدددفِ  َظْْدددفُ  َوَاِزْل  اْف

                                                           
 .111يقشػس  (1 
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دْ  َواْ َددق س ددفُ  َوَبددرِّ َِ ـْ  يددا َؽِٔ ددْرشِ  َظددَذ  َمدد ًَ صددتًال افَِدد  بددف افنددق  وا ..اْشددَتق  اْف

وادْاجدددداة تدددددظقٕا اػ ضورة افددددقارد   دظدددداء افْدبددددةس و  ؽددددر  مددددـ آدظٔددددة 

افتًامددؾ مددع تددراث اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل بدؿددة وتددروي ـٌددريـس ٕٕددف حيتددقي 

ظددذ ٕددقامٔس ومًددادٓت افْجددق س ؾٖٕدد  أ ددا ادددٗمـ تريددد افدددٕق وتنددُق افًٌدددي 

 جي  ان تُقن وشِٔتؽ افنق  وهذا افنق  حيتاج اػ ؿِ  وافف ومتٔؿ.

ـ رشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددفس فُدددـ و ـدددان بًدددض افْددداس يًدددٔش   زمدددؾَِدددد 

يُددـ   ؿِددقهبؿ افنددق  فددف وهددذا يًْددل بًدددهؿ ظْددفس ٕن ؿددرب إبدددان ٓ يًْددل 

 صٔ ًا مع بًد افَِقب.

ٌِْدداً  و َهددْ   فدددٓلإًددان وافٍُددر أيوددًا يَددرب آ س وٕيددرًا يَربددف َصددْقُؿفُ  ِمْْددَؽ  ُيْدٕٔددفِ  َؿ

ًٕددان فربددفس ٕن ؿددقة بددف آـددان ٕاؾددذ افٌهددرة أيوددًا يَددسب  إذاافٍُر ؾددس مْددؽ حَددف

 .تٖ رها ا اصافٍُر هلا 

يُّددـ فٍُِددر أن يُددقن  ادحٌددقبسو يُددـ صددق  افَِدد  مٍتاحددًا فِقصددقل اػ  ؾدد٘ذا

 ضريًَا بخر فِقصقل.

فُدددـ يٌَدددك افىدددريَغ  دددا ادىِدددقبغ فِقصدددقلس ٕٕدددف ٓ يٍُدددل افندددق  مدددع ظددددل  

ق  فِّحٌددقبذس حتددك يددًا فُْددف ؿدداد افَِدد  فددٔس ؾٔددف صددافٌهددرةذس أو ؿريدد  ؾُر

ًٕددان ظجٌٔددًا   تْاؿودداتفس ٕن ادًادفددة مددـ ضددرؾغ وفًٔدد  مددـ ٓ يهددٌح هددذا آ

ٌِْاً  و َهْ   فدٓلاضرف واحدس   .س وٕيرًا يَربف مْؽ حَفَصْقُؿفُ  ِمَْْؽ  ُيْدٕٔفِ  َؿ

 وبافتددداو بًددداحة ادًهدددقمغ ظِدددٔٓؿ ا هلٔدددةسهدددذ  هدددل َٕددداط آتهدددال بافًددداحة 

ؼدديػس افًدددلس ؾُددؾ إًٕددان ؿريدد  صددقؿًا مددـ صدداح  افزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف اف
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ؾُريددًا فُْددف  احمجددقب ٕٕددف ٓ بهددرة فددفس وفددق ـددان ؿريٌدد وفُْددف ؾُريددًا بًٔددد ظْددف ؾٓددق

مددال ظِٔددف ًَدداوة حددتًا شددتجًِف بًٔدددًا ظددـ آٓ ينددتا  فهدداح  افزمددان ؾٓددذ  اف

 افًدل.

ؾُددر ٕاؾددذ  –ادًادفددة مددع افًدداحة ا هلٔددة هددل بًْٔٓددا مددع أوفٔدداء اهلل وحججددف  هددذ و

 هُذا يُقن افَرب. -وبهرس مع ؿِ  متٔؿ وصق  ـٌر
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 دّاو الذنز ْٓدذ احملب٘

ٍدددل اػ ربدددفس ؾ ًٔدددد افٌٍِدددة وت ان مدددـ اوشددداخىٓدددر ؿِددد  إًٓدددٍٕحدددات ت ِحددد ف

ْ  اِفدددٓلادْاجدداة افنددًٌإٔة:  ـْ  َو دد ُُ ددَؾ  َحددْقٌل  و َي َِ َت ْٕ ـْ  بِددفِ  َؾا َٔتَِؽ  َظدد ِهدد ًْ  َوْؿدد    إِّٓ  َم

ْيَتْدددل ََ ٌَّتِددددَؽسدِ  َاْي دددا َح ـَ ددددقنَ  َانْ  َاَرْدَت  َو ـُ ْْددددُ س َا ْرُتَؽ  ـُ َُ َرِمددددَؽس   بِاِْدخدددداو َؾَنددد  ـَ

ٌِْددل َوفَِتْىٓددرِ  ـْ  َؿ ددةِ  َاْوشدداخِ  ِمدد َِ ٍْ ٌَ  داد اوشدداخ افٌٍِددة ظددذ افَِدد س ؾُِددا تددزَظْْددَؽ  اْف

ٓ يددزداد افًٌددد ظددـ اهلل شددٌحإف وتًدداػ حتددك يددْجس افَِدد س وفددـ يًددقد إًٓددان ا

 وهذا بدور  ٓ يتؿ آ بافذـر. أن ينتٌؾ افَِ  باحل  مـ جديد

افددذي يْىِددؼ  إشدداسذـر رشددقل اهلل واهددؾ بٔتددف ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددل هددق ؾدد

يَدددقل   ـتابدددف س واهلل شدددٌحإف وتًددداػ ا هلدددلمْدددف إًٓدددان   افتُامدددؾ وافَدددرب 

وهدددذا افرؾدددع ٕٕدددف مَدددرون بدددذـر اهلل شدددٌحإف  ( 1ِذْكفففَ كَ  َلفففَ   َوَرَفْعـَفففا افُدددريؿ:

وتًدداػس وإدمددان هددذا افددذـر هددق افددذي يٍجددر   ؿِدد  إًٓددان احلدد  وافنددق  اػ 

 ادحٌقب.

أبْددداء افٌْدددل يًَدددقب ظِٔدددف افًددددل و يًدددتقظٌقا صددددة حْدددغ وصدددق  أبدددٔٓؿ وهلدددذا 

 َأوْ  َحَ ًضفففا َتُؽفففونَ  َحتَّفففىَٰ  ُيوُشفففَ   َتفففْنُك ُ  َتْػَتفففلُ  َتفففاَّللِ َقفففاُلوا :فٔقشدددػ ظِٔدددف افًددددل 

ففالِؽِيَ  ِمففنَ  َتُؽففونَ  س وادًهددقمقن أيوددًا يتٍدداوتقن   حددٌٓؿ وحْٔددْٓؿ بحًدد  ( 2اَْلَ

درجددة ظهددّتٓؿس ؾددٖمر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل   حددداد  ظددذ رشددقل اهلل صددذ اهلل 
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اء ظِٔٓددا افًدددل و خيودد  صددٌٔتف ادَدشددة ظِٔددف وبفددف وشددِؿ وظددذ ؾاضّددة افزهددر

ؼيػ س وو يِددٌس جديدددًاس وهددذا يدددل ظددذ صدددة افنددق  واحلْددغ دبَٔددة ظّددر  افدد

وهددذا ممددا أخددتص بددف شدددل وبهلددا  اصددذ اهلل ظِددٔٓوفِهددديَة افىدداهرة فرشددقل اهلل 

 اهلل ظِٔف.
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 الذمع٘ آٓ٘ احملب٘

اذن هددذ  افًٌددادة افٌَِٔددة حتددك ادًهددقمغ يتٍدداوتقن ؾددٔا بٔددْٓؿس أمددا افَاشددٔة ؿِددقهبؿ 

ؾٓددؿ حمرومددقن مددـ هددذ  افًّْددة افٌُددرة وافُددال افًيددٔؿس ٕهنددؿ و يًددتقظٌقا تِددؽ 

افًٌددادةس وو يٍّٓددقا أو يًتنددًروا فددذة هددذا افنددق  واحلْددغس وأحددد ميدداهر ؿِدد  

مددـ بيددات ذفددؽ احلدد س وظدمددة فددغ افًاصددؼ هددق افرؿددةس وتِددؽ افدمًددة هددل بيددة 

 إَِل  ُأكففففِزَل  َمففففا َشففففِؿُعوا َوإَِذا اػ ذفددددؽ: أصددددارافَِدددد  ورؿتددددفس وافَددددربن افُددددريؿ 

ُشففولِ  ْمعِ  ِمففنَ  َتِػففقُ   َأْظُقففـَُفمْ  َتففَ ىَٰ  ال َّ َّففا الففدَّ فف ِّ  ِمففنَ  َظَ ُفففوا ِِم ـَففا َيُؼوُلففونَ   اْقَ  َُمـَّففا َربَّ

ففاِهِدينَ  َمففعَ  َفاْكُتْبـَففا َٓ 1) ، (الاَّ  َأِجففُد  َٓ  ُقْؾففَ   لِففَتْحِؿَؾُفمْ  َأَتففْوكَ  َمففا إَِذا الَّففِنينَ  َظففَذ  َو

َأْظُقـُُفمْ  َتَولَّوا َظَؾْقهِ  َأْْحُِؾُؽمْ  َما ْمعِ  ِمنَ  َتِػقُ   وَّ َّٓ  َحَزًكا الدَّ  .(2)ُيـِػُؼونَ  َما ََيُِدوا َأ

واهلل شددٌحإف وتًدداػ حيدد  فددغ افَِدد  ٕٕددف أؿددرب مددا يُددقن افًٌددد فربددف ظْدددما يِددغ 

رب أيددـ أجددد ي  يددا ؾَددال:وؿددد ورد أن مقشددك ظِٔددف افًدددل ؿددد شددٖل ربددف  ؿٌِددفس

   ؿال: ظْد ادُْنة ؿِقهبؿ.

 .اما ا ٍاة افٌدظ ؾٓؿ ؿًاة ويتٌاهقن بًَاوهتؿ
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 أ ر احل    افتًِؼ بهاح  افزمان ظِٔف افًدل -2
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 احل  واحلْغ خروج مـ افيِؿ -4

 مـ ضر  بابًا أوصؽ أن يٍتح -5

 

  



 

417 

 

 لغ٘ الصْم ّاحليني

ؾريوددة مددـ ؾددراالض أظددال افَِدد  وهددل أحددد بْددقد وؽايددات دظدداء افٌِددة  هددذ إن 

دددَتٌٔئَغ  احلْدددغ وافندددق  وؽِٔإدددف   افَِددد سافْدبدددةس وهدددل  ًْ َؾَاِؽدددْث يدددا ِؽٔددداَث ادُْ

ْد  ددق س َوَاِزْل َظْْددُف بِددِف آْشددك َواْ َددق س َوَبددرِّ َُ َِّٔدُ  يددا َصددديَد اْف ٌْددَتذس َوَاِرِ  َشدد ْٔددَدَ  ادُْ ٌَ ُظ

ْرِش اْشَتق .... ًَ ـْ َظَذ اْف ُف يا َم َِ  .( 1َؽِٔ

ر وافزمددان دنددتًؾ افَِدد  صددقؿًا اػ صدداح  افًهددّددـ افٍددراالض افًئّددة هددق ان يؾ

ـددان افَِدد  بدداردًا ؾٓددق   ؿهددقر وتَهددرس وإذا  إذاريػس أمددا دظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

ـدددان إمدددر ـدددذفؽ مدددا هدددق افًدددٌٔؾ اػ زيدددادة هدددذا افندددق  حتدددك يهدددؾ مرحِدددة 

 آصتًال   افَِ ي

مددا وصددؾ  متددكوّددـ اهددؿ إمددقر افتددل تقجددد افنددق  واحلْددغ افًدداو هددق افٌُدداءس ؾ

ؾًِددٍة وادددٗمـ اػ هددذا إدب واػ هددذ  افدرجددة مددـ افًدؿددة ؾٖٕددف شٔنددتًؾ ؿٌِددفس 

افٌُدداء و ددار  افًئّددة هددق اصددتًال احلدد  وافنددق  فِّحٌددقبس صددحٔح ان افٌُدداء 

بتددداءًا وفددٔس افًُددسس وفُددـ إدمددان افٌُدداء هددق ترشددٔ  وكددذير إددارء مددـ احلدد  

 ظذ شٔد افنٓداء وب ار  ادا ِة امامْا. هلذا احل  بدفٔؾ افٍقاالد افًئّة فٌُِاء

ـْ مددـ إهار افًئّددة   دظدداء افْدبددة هددل حتٌٔدد  فٌددة افٌُدداءس و ددَذ آْضااِلددِ  ِمدد ًَ َؾ

َْْٔدددُدِب  ِْ قَنس َواِّيددداُهْؿ َؾ ـُ ٌْدددِؽ اْفٌدددا َٔ ِْ دددا َؾ ا َوبهِلِ ِٓ ْٔ ددد َِ دددٍد َوَظدددِعي َصدددذَّ اهللُ َظ َّّ ْٔدددِ  حُمَ َاْهدددِؾ َب
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قَنس  دددِخ افّهددداِرُخقَنس َوَيِوددد َّ افّوددداج  َْٔكُ ُمقُعس َوْف َتدددْذِرِف افدددد  ِْ ْؿ َؾ ِٓ افّْددداِدُبقَنس َودِِدددْئِِ

َقن د َّ اْفًاج  ًِ  .( 1َوَي

يتوددح أن افًِّددل تحِٔددؾ افٕهدداؾا بًددد وإ سٌِددة احلدد  وفٌددة افٌُدداء فٌددة واحدددةؾ

 افٌُاء هق مْنٖ احل  وافًنؼ واهلٔال.

ودظدداء افْدبددة  سٔددة ؿٌددؾ أن تُددقن بدٕٔددة وهددل ؾريوددة ظئّددةادددقدة هددل ؾريوددة ؿٌِو

ٕن ؾًِددٍة  ر أو ٍٕددرط ؾٔٓدداسديًددتًرض فْددا افٔددات أداء هددذ  افٍريوددة حتددك ٓ َٕهدد

تّرس وـِددا احلدد  فظصددٍٔاء مددـ بل حمّددد صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ هددق تُامددؾ مًدد

رء صدددتد احلددد  زاد افُدددال أـئدددر وهدددذا يددددل ظدددذ أن حََٔدددة افٌُددداء وؾًِدددٍتف ا

 ظئؿ.
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 أثز احلب ّالتعلل بأٍل البٔت

مددـ ينددُؾ ظددذ ـئددرة افتًِددؼ وصدددتف بٖهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددلس وبا هددقص إن 

ريػ وأن إؾدددراط يدددٗدي اػ در وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددددبهددداح  افًهددد

افٌِددق ؿددد اخىددٖ افىريددؼس ؾٔددذه  بافْتٔجددة اػ افتٍددريط وبافتدداو ا ٍدداء ٔل افٌٔدد  

َّٓ  افًددددلس   حدددغ أن افَدددربن افُدددريؿ يهددددح ب يدددة اددددقدة :ظِدددٔٓؿ  ... ُقفففل 

...  اْلُؼْ َبففىَٰ
ُِ َة  َّٓ ادَْففَودَّ س وؿددد روي أن رجددًد  مددـ إٕهددار ( 1َأْشففَلُلُؽْم َظَؾْقففِه َأْجففً ا إِ

يددا رشددقل مددا أشددتىٔع ؾراؿددؽس جدداء إػ افٌْددّل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ ؾَددال: 

ٌّدددًا فدددؽس  وإّ  ٕدخدددؾ مْدددزو ؾدددٖذـر  ؾدددٖتر  ودددًٔتلس وأؿٌدددؾ حّتدددك إٔيدددر إفٔدددؽ ح

ّٔددغس ؾُٔددػ و  ؾددذـرت إذا ـددان يددقل افَٔامددة وأدخِدد  ا ّْددةس ؾرؾًدد    أظددذ ظِ

ُشففوَل َفُلْوَلئِفف َوَمففن ُيطِففِع اَّلل﴿بددؽ يددا ٌٕددّل اهللي ؾْددزل ؿقفددف تًدداػ:  َ  َمففَع الَّففِنيَن َوال َّ

فففَن  َأْكَعفففَم اَّللُ َي َوَحُسفففَن ُأوَلئِفففَ  َظَؾفففْقِفم مِّ فففاِقِ فففَفَدا  َوالصَّ يِؼَي َوالاه فففدِّ الـَّبِقِّفففَي َوالصِّ

ر  دّس ؾدددظك افٌْددّل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ افرجددؾ ؾَرأهددا ظِٔددف وبندد(2 َرفِقًؼففا﴾

 .( 3بذفؽ

ؾٓددؾ هددذا افرجددؾ هددق مٌتدددع أو مٌدداوي وهددؾ اهتّددف رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف 

ر هددذا ادتددٔؿ بحدد  افٌْددل دهلل شددٌحإف وتًدداػ إٔددزل وحٔددًا يٌنددوشددِؿ بددذفؽي أل أن ا
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رؾددع افٌْددل يددقل افَٔامددة اػ أظددذ  إذاصددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿس وهددق خدداالػ وجددؾ 

 ظِٔغ أن ٓ ير  مًنقؿف بًد ذفؽذ.

جًددؾ ؿٌِددل بحٌددؽ متددٔاً او  هددذ  ادًددا  افروحٔددة افًئّددة   دظدداء ـّٔددؾس وافتددل

درجدددات تتهددداظد بافًٌدددد   درجدددة احلددد  وافندددق  اػ مرحِدددة ادتدددٔؿس هدددل أظدددذ 

. افَهددد اػ اهلل بددافَِقب أبِددغ مددـ افَهددد بإبدددانافًنددؼ واهلٔددالس وهددق مًْددك 

ر وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف دؾددٖيـ ٕحددـ مددـ هددذا احلدد  وافًنددؼ فهدداح  افًهدد

وهددؾ وصددؾ بْددا افتًِددؼ اػ هددذ  افدرجددةي مددـ ٕتدداال  احلدد  هددق افىاظددة  يػيافندددر

 مات افًئّة فًٍٍِة احل  وافًنؼ.فِّحٌقب وهق أحد ادَا

ر ددظدداء افْدبددة يًددًك   هددذا ادوددارس وهددق زيددادة افًنددؼ وادحٌددة فهدداح  افًهدد

وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افؼددديػس وهدددذا يًْدددل أن افتِّّدددؾ وافتُِدددٗ   افىاظدددة 

بهفففوَن اَّللَُقفففف ًدددٌ  وددددًػ ادحٌدددةس :ب
بِففففْبُؽُم اَّللُ َفففففْل إِن ُكـففففُتْم ُتِ بُِعوِّن َُيْ  (1)...اتَّ

 ادحٌة إتٌاع. يًْل ظدمة صد 

إذن ادحٌددة فًٔدد  تهددْع أو تُِددػ بددؾ هددل بْدداء ؿددقيؿ فُددال افىاظددة وهددل افددديـس 

اػ اهلل  وهددذا يدددل ظددذ ظيّددة بٔددان أهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل   ان حرـددة افَِدد 

أظيدددؿ مدددـ حرـدددة إبددددانس ٕن احلددد  افدددذي هدددق حرـدددة ؿٌِٔدددة جيًِدددؽ مىًٔدددًا 

صددتد احلدد  وارتًٍدد  ًددؽ بادخافٍددة أبدددًاس خهقصددًا إذا افِّحٌددقب وٓ حتدددث ٍٕ

 درجتف.
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 أبلغ بالكلْبالكصذ 

افًٌددادة افٌَِٔددة افتددل ينددر افٔٓددا دظدداء افْدبددة هددل   احلََٔددة بْددد يتوددح ممددا تَدددل أن 

ـددؾ إدظٔددة وافزيدداراتس وهددل تٌْٔددف ظددذ أن افًٌددادة افٌَِٔددة هددل أظيددؿ وحمددقر   

مدددـ افًٌدددادة افٌدٕٔدددة ـدددا ورد ظدددـ أهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددلس وهدددذ  ا صدددارة ٓ 

 تًْل افتٍريط بافًٌادة افٌدٕٔة بؾ تٌَك هل مَدمة وؾٔا بًد تٖي افًٌادة افٌَِٔة.

جًدددؾ ؿٌِددل بحٌدددؽ واادَددال:  ة هدددل افقصددقل اػ هدددذاوافٌايددة مددـ افًٌدددادة افٌَِٔدد

يًْددل ان يهددؾ اػ درجددة مددـ افًنددؼ وافقفددف وهددل أظددذ مددا يُّددـ أن يهددؾ  متددٔاً 

 افٔف ادٗمـ.

هدددذ  احلافدددة إن و يقجددددها اددددٗمـ   روحدددف وؿٌِدددف شدددٌَٔك   صدددحراء ؿاحِدددة ٓ و

روح ؾٔٓدددا وٓ مًْدددكس ؾافددددظاء فدددٔس ؾَدددط فَوددداء احلدددقاال  افدٕٔقيدددة وإخرويدددةس 

 حدددر ظدددذ صدددزت وهٌْدددلاهلل: إظيدددؿ ان يُدددقن افًٌدددد متدددًٔا بًندددؼ  بدددؾ افٌايدددة

صدددتًال افَِددد  هدددذا افندددق  وا ..ـرامتدددؽ إػ افْيدددر ظدددـ أصدددز ؾُٔدددػ.. ٕدددار 

يددان وافُددال بدرجددة إًٍٔددْا أوجددد ضاؿددة مددـ افًٌددادة وآبحدد  اهلل متددك وجددد   

 أظيؿ مما يُّـ تهقر . 

د  خىٌدددف أصدددار اػ هدددذ  ادًدددٖفة   إحدددمدددال احلًدددغ ظِٔدددف افًددددل   ـدددربدء وآ

ؾافقفدددف  (  1..يقشدددػ إػ يًَدددقب اصدددتٔا  أشدددد  إػ أوهلْدددل ... ومدددا :بٖصدددحابف
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هددل افٌايددة افتددل يٌٌِٓددا إًٓددان   ظنددَف فًِّنددق س وأي إيددان أظيددؿ مددـ هددذاي 

 يان وافُالذآؾَِ  ؽر وافف ٕاؿص 

مددال ادٓدددي مددع آ ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددل يتًددامِقن وفددذفؽ تددر  اهددؾ افٌٔدد 

 ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ هبذا افْقع مـ افًنؼ   ٕدبتٓؿ فف.

ًددف بدداهلّقل ذـددر وفددد  ؾددٖمر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل ورد ظْددف إددف ـِددا ودداؿ  ٍٕ

مدددال افهددداد  ظِٔددف افًددددل ـدددان ـئدددر افٌُدداء وافْحٔددد    ذـدددر  فدددف ادٓددديس وآ

فددف تَىددع افَِدد  فندددة افقجددد افددذي ييٓددر س وٍٕددس إمددر ورد ظددـ وـإدد  ٕدبتددف 

 افروا ظِٔف افًدل.

ظِٔددف افًدددل جيدد  أن يُددقن هبددذ  افندداـِةس وظِْٔددا أن  افتًِؼ باحلجددة بددـ احلًددـؾدد

ٕددتًِؿ مددـ أالّددة اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل ـٍٔٔددة افتًامددؾ مددع ادٓدددي ظِٔددف افًدددلس 

افًنددؼ وافقفددف بددفس وهددذا فددـ يُددقن بدددون  وافتًِددؼ بددف وٕدبتددف وذـددر  بددا يًددتحؼ مددـ

ٓ جقؾدداء  ؿددراءة ؾارؽددةافتقجددف افٌَِددل مددـ خدددل افدددظاء وافزيددارةس وفًٔدد  اددرد 

 تٌتًد ظـ فََِة افًِان. 

ؾافْدبدددة شدددْة ٌٕقيدددة دأب ظِٔٓدددا اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل وافْددددب هدددق تِٓدددػ 

 وصق  هلذا ادَْذ ادهِح.
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 احلب ّاحليني خزّز مً العله

بددؾ هددق متوددّـ  سدظدداء افْدبددة ٓ خيددتص ؾَددط بىِدد  احلاجددةيٌٌْددل آفتٍددات أن 

داهٔددات ظٌاديددة ظديدددةس ؾٓددق ٕجددق  ومدضٍددة   افدددظاءس وهددق حتٌدد  وتًدداضػ 

 وحْغس ـؾ هذ  أؾًال ظٌادية مُاهنا افَِ  وافروح.

و  افروايدددة أن حْدددغ اددددٗمـ فرشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظِٔدددف وافدددف خيرجدددف مدددـ داالدددرة 

 خيىدد  ـددان( وشددِؿ وبفددف ظِٔددف اهلل صددذ  اهلل رشددقل إنّ ِددؿ فًٍْددفذس ؾَددد روي افي

 رشددقل يددا: أصددحابف بًددض فددف ؾَددال مًددجدهاس صددحـ   ٕخِددة جددذع إػ بادديْددة

ٌّدددقن وإهّندددؿ ـئددرواس ؿدددد افْدداس إنّ  اهلل  أن   أذٕددد  ؾِدددق خىٌدد س إذا إفٔدددؽ افْيددر حي

 .ذفؽ   ؾٖذن خىٌ س إذا افْاس ؾرا  ترؿاها مرا  فف مْزاً  فؽ ًّٕؾ

ـّ  ظِٔددف اشددتق  ؾِددّا  ؾهددًد س ادْددز إػ ؾتجدداوز  با ددذع مددرّ  ا ًّددة يددقل ـددان ؾِددّا   حدد

 وحْٔدددْٓؿ افْدداس بُدداء ؾددارتٍع احلددٌذس ٕدددغأ وأنّ  افددئُذس حْددغ ا ددذع ذفددؽ إفٔددف

ّْٔاً  ارتٍاظاً  وإْٔٔٓؿ افْاس حْغ   وإْٔٔف ا ذع حْغ وارتٍع وإْٔٔٓؿس  .ب

 ا ددذع وأتددك ادْددز ظددـ ٕددزل ذفددؽ( وشددِؿ وبفددف ظِٔددف اهلل صددذ  اهلل رشددقل رأ  ؾِددّا 

 وٓ بددؽس هتاوٕدداً  اهلل رشددقل كدداوز  ؾددا اشددُـ: وؿددال ٔددد ب ظِٔددف ومًددح ؾاحتوددْف

 إذ وؾوددِؽ جدفددؽ وفددؽ مهددِحتٓؿس اهلل فًٌدداد فٔددتؿّ  وفُددـ بحرمتددؽس اشددتخٍاؾاً 

دددد مًدددتْد ـْددد  ّّ  اهلل صدددذ  اهلل رشدددقل وظددداد وإْٔٔدددفس حْْٔدددف ؾٓددددأ اهللس رشدددقل حم

ـّ  ا دددذع هدددذا ادًدددِّغ مًددداذ: ؿدددال  دددؿّ  مْدددز س إػ( وشدددِؿ وبفدددف ظِٔدددف  إػ حيددد

 ٓ مددـ - إًٍٔددٓؿ افيددادغ - اهلل ظٌدداد و  ظْددفس فًٌددد  وحيددزن افًددادغس رّب  رشددقل

 ومًددح  ا ددذعس هددذا احتوددْ  مددا أّ   وفددقٓ بًدددس أو اهلل رشددقل مددـ ؿددرب يٌدداو
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 دددـ وإماالددف اهلل ظٌدداد مددـ وإنّ  افَٔامددةس يددقل إػ[ وإْٔٔددف] حْْٔددف هدددأ مددا ظِٔددف يدددي

ـّ  ددد إػ حيدد ّّ  أن ادددٗمـ وحًدد  ا ددذعس هددذا ـحْددغ اهلل ووّ  ظددعّ  وإػ اهلل رشددقل حم

د مقآة ظذ ؿٌِف يُقن ّّ  .( 1...مْىقياً [ افىاهريـ] افىٌٔغ وبهلا وظعّ  حم

مددـ ٓ ن وأوبٔددان شددٔد إٌٕٔدداء صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ واوددح   هددذ  افروايددة 

مددر ٕوـددذفؽ احلْددغ س حيددـ فرشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ طدداو فًٍْددفذ

ؾحددؼ إًٓددان ظددذ ًٍٕددف ان يقجددد    افًدددلسادددٗمْغ وإالّددة مددـ بًددد  ظِددٔٓؿ 

وهددذ  افًٌددادة افٌَِٔددة افًئّددة هددل رـددـ وافددف افىدداهريـس  إٌٕٔدداءؿٌِددف احلْددغ فًددٔد 

مٓددؿ واصددؾ   افًٌددادة هلل شددٌحإف وتًدداػس وهددل مددـ افٍددراالض ادًددِّة وادتددقاترة 

 وآ شُٔقن حمرومًا مـ ؾٔقوات افرًة آهلٔة. افٍريَغسظْد 
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 مً طزم بابًا أّشو أٌ ٓفتح

بافًندددؼ  اصدددتًال افَِددد ىٔع افقصدددقل اػ هدددذ  افدرجدددة مدددـ تًٕددد إْٕدددا ٓفدددق ؿٔدددؾ 

أو ـددا يًددز آمددال احلًددغ ظِٔددف افًدددل إددف ينددتا  اػ أشدددؾف اصددتٔا   واحلْددغس

ل اهلل صددذ اهلل يًَددقب اػ يقشددػذس او هددذا احلْددغ وإٓددغ افددذي حتدددث ظْددف رشددق

ؾُٔددػ يُّددـ أن يَددال ان هددذا احلدد  ؾريوددة وهددق هبددذ  افدرجددة س ظِٔددف وبفددف وشددِؿ

 مـ افهًقبةي 

افّهدداد  ظِٔددف  ا مددال أصددحاب أحددد وهددق يًددارس بددـ ٔؾافٍودد حددديث ورد  وؿددد 

ددف افًدددلس ّٕ ـَ اِ يددَاِن ُهددقَ : ا مددال شددٖل أ ِض أِمدد ٌْ ٌُ ـِ احْلُدد ِّ واْفدد دداَل: وَهددِؾ  يَظدد ََ َؾ

ُض  ٌْ ٌُ َّٓ احْلُ   واْف  (1)يذ..اِ يَاُن إِ

بؾ ان اهلل شٌحإف وتًاػ جًؾ اجر افرشافة هق ح  حمّد وبل حمّد ظِٔٓؿ افهدة 

..... وافًدل:  اْلُؼْ َبىَٰ
ُِ َة  َّٓ ادََْودَّ َّٓ َأْشَلُلُؽْم َظَؾْقِه َأْجً ا إِ  .(2)..ُقل 

صددداح  بحددد  متدددًٔا  ُدددقن ؿٌِدددفان ي :اػ هدددذا ادَدددالاددددٗمـ  وصدددقل ٔدددةـٍٔامدددا و

ـْ ُمًددٍغ َؾُاضٔددَؾ دظدداء افْدبددة: ريػ وهددق يَددرأدن ظجددؾ اهلل ؾرجددف افنددافزمددا  َهددْؾ ِمدد

ـْ َجددُزوٍع َؾُاشدداِظَد َجَزَظددُف اِذا َخدددس َهددْؾ َؿددِذَيْ  َظددْغٌ  ٌُُدداَءس َهددْؾ ِمدد قيددَؾ َواْف ًَ ددُف اْف ًَ َم

ددذ  ََ ْْٔددل َظددَذ اْف ددٍد َوَظددِعي َصددذَّ  أو : َؾًدداَظَدهْتا َظ َّّ ْٔددِ  حُمَ ـْ َاْهددِؾ َب ددَذ إضااِلددِ  ِمدد ًَ َؾ

ٌْدددِؽ  َٔ ِْ دددا َؾ ا َوبهِلِ ِٓ ْٔ ددد َِ َتدددْذِرِف  اهللُ َظ ِْ ْؿ َؾ ِٓ َْْٔدددُدِب افّْددداِدُبقَنس َودِِدددْئِِ ِْ قَنس َواِّيددداُهْؿ َؾ ـُ اْفٌدددا
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َْٔهددد ُمقُعس َوْف َقندافدددد  دددد َّ اْفًددداج  ًِ قَنس َوَي س و  ( 1ُرِخ افّهددداِرُخقَنس َوَيِوددد َّ افّوددداج 

 ذس  أ رًا يذـر مـ افًنؼ واهلٔالاحلََٔة إٔف ظْد افًٌض ارد فََِة فًان ٓ ت

ُاء ٕجق  ووصال روحلس وهق بقابة دا هق أظيؿ مـ احل  واحلْغس ؾٓؾ هذا ه افٌ

 ادَال هق ؾًًد خارج ظـ ؿدرتْاي.

جيدددد  أن ًٕددددرف أوًٓ أن هْددددا  افُئددددر مددددـ  تافتًدددداؤٓ هددددذ  ـجابددددة ظددددوفإ

كَسففاُن  افقاجٌددات ادٍرووددة ٓ تتحَددؼ   إًٓددان بددغ فِٔددة ووددحاهاس ففا اْسِ َ َيففا َأُّيه

ففَ  َكففْدًحا َفُؿَ ِققففهِ  ففَ  َكففاِدٌح إَِلَٰ َربِّ تدداج اػ جٓددد ومئددابرةس حتددك س بددؾ هددل حت( 2إِكَّ

ًٕدددان اػ درجدددة حتَٔدددؼ ذفدددؽ افقاجددد  وتِدددؽ افٍريودددة   ًٍٕدددفس مدددئد يهدددؾ آ

ريددد ان يهددؾ اػ مَددال آجتٓدداد   مًدداالؾ افددديـ صددحٔح إددف ـٍددااللس فُددـ مددـ ي

 جتٓاد ظِٔف أن يٌذل جٓدًا حتك يهؾ اػ هذا ادَال.وآافٍَاهة 

واؿددع احلٔدداة أيوددًا حتتدداج اػ جٓددد دددـ يريددد أن يتخهددص بددٖي وامئِددة أخددر  مددـ 

بًدددٓقفة بدددؾ افدراشدددة فًدددْقات حتدددك  تدددٖيمدددـ ادجدددآت افًِّٔدددةس ؾٓدددل ٓ  ادددال

 يهؾ اػ ما يريد.

يريددد أن يهددؾ اػ مَددال هُددذا ادًددٖفة هْددا ؾّددـ ضددر  بابددًا أوصددؽ ان يٍددتحس ومددـ 

َّٓ َمففا َشففَعىَٰ  افًنددؼ وافقفددف ظِٔددف أن يتددذـر ؿقفددف تًدداػ : ََ لِْْلِكَسففاِن إِ س ( 3َوَأن لَّففْق
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رورة ان يُددقن دؾًددة واحدددةس بددؾ ادىِددقب هددق افتدددرج دإذن افتُِٔددػ فددٔس بافودد

واحلًددداب مدددع افدددٍْس وادراؿٌدددة هلدددا ـدددؾ يدددقل حتدددك يهدددؾ اػ إًٓدددان اػ مٌتٌدددا س 

َلَؼففْد  :صددتٔا  يًَددقب فٔقشددػاىددافٌقن أن ٕهددؾ بَِقبْددا اػ درجددة ْددا مصددحٔح إٔ

ىَٰ َوَلَٰؽِففن َتْصففِديَ  الَّففِني   َمففا َكففاَن َحففِديًثا ُيْػففَسَ
ٌِ َْلَبففا ْٕ ُوِل ا ِّٕ ٌة   َقَصِصففِفْم ِظففْزَ

ُِ َكففاَن 

ففًة لَِّؼففْوٍم ُيْمِمـُففونَ  ٍ  َوُهففًدى َوَرْْحَ س وفُددـ هددل فًٔدد  ( 1َبففْيَ َيَدْيففِه َوَتْػِصففقَل ُكففلِّ ََشْ

 ؾريوة دؾًٔة ٕن اهلل شٌحإف ٓ يُِػ ًًٍٕا آ وشًٓا.

ًٕدددان ان  ٔدددك ادَددددمات افيدددورية ويٌدددادر افٔٓدددا فتحهدددٔؾ تِدددؽ يٌَدددك ظدددذ آ

افٍريودددة ادَدشدددةس ٕٕدددف بددددون تِدددؽ ادَددددمات شٔحاشددد  ظدددذ افتٍدددريطس وظدددذ 

ففُ وَ   َأَراُدوا َوَلففوْ  افيِددؿ افددذي أحلَددف بًٍْددفس وا اْْلُ ََظففده ةً  َلففهُ  َٕ  اَّللُ َكففِ هَ  َوَلَٰؽِففن ُظففدَّ

 .(  2اْلَؼاِظِدينَ  َمعَ  اْقُعُدوا َوِققَل  َفَثبََّطُفمْ  اكبَِعاَثُفمْ 
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ادٓدددي ظجددؾ اهلل  بافًَٔدددة ادٓدويددة وادًرؾددة با مددال هْددا  جدفٔددة ـٌددرة مرتٌىددة

ريػس وهدددذ  ا دفٔدددة تتحدددقل   ادجتّدددع اػ مندددُِة يًا ٓدددا دظددداء دؾرجدددف افنددد

 واوح وشِس.افْدبة بنُؾ 

ظدمددات ؿددراءة هددذ  ا دفٔددة ؿًددّ  ادجتّددع اػ ؾددريَغ بددغ آؾددراط وافتٍددريط   

ادٓدددي ظِٔددف افًدددلس وؾٔٓددا  بًٍْددٓا مددـ ادحدداور ادرتٌىددة با مددال افيٓددقرس وهددل

 فًدل.ترـ  آمة ا ادة افقشىك افتل خىٓا فْا تراث اهؾ افٌٔ  ظِٔٓؿ ا

ظددذ ا ددادة ُٕددقن ؿددد اديْددا ادًددٗوفٔة افًئّددة كددا   شددتَّْاا إذاوممددا ٓ صددؽ ؾٔددف إْددا 

 إمال زمإْا صاح  افًك وافزمان ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ.

 فزاط ميَر اال

كددددا  يٍددددرط   ظدالدددؿ افيٓددددقر بددددان يدددرهـ إمددددقر بافًدمددددات ويٌددددافغ هْدددا  ا

متتابًددة اػ أن تهددؾ اػ بافتقؿٔدد س ؾٔتحددقل آمددر اػ ٕيددؿ زمْددل وحَِددات زمْٔددة 

 يتٓا.هنا

افيٓدددقر اهندددا ؾًِٔددد  حََٔدددة ظدمدددات  ـدددذب افقؿددداتقنوهدددذا افتًٍدددر باضدددؾس 

ايدددات أد  اػ إؽدددراء ؿدددد يُدددقن فًدددان بًدددض افرو ظٌدددارة ظدددـ تًًِدددؾ زمْدددلذ

كدددا  وفُدددـ اددددراد مدددـ مٌدددز  ظدالدددؿ افيٓدددقر فدددٔس افتًًِدددؾ أصدددحاب هدددذا آ

 افزمْل وإٕا رء بخر.
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 ميَر التفزٓط 

كددا  أيوددًا خدداضك وهددذا آ سمدداتذهدد  اػ افتٍددريط بتِددؽ افًد أخددر وافددًٌض

ٓ يًٌددٖ هبددذ  افًدمددات أصددًدس ويًتددز إددف مددـ افدددزل ظددذ ادددٗمْغ وا اظددات  ٕٕددف

 أـئدددرتٍريىدددل وهدددذا آكدددا  اف هتامدددًا هلدددان ٓ تًدددر اافْاصدددىة مدددْٓؿ با هدددقص أ

ًتٍٔوددة تقاترهددا إمجدداو ظْددد ؾراضددلس ؾافروايددات ادتددقاترة وادظجٌددًا مددـ آكددا  آ

افٍددريَغ وفددٔس ؾَددط ظْددد آمامٔددةس ؾٓددؾ صدددرت هددذ  افروايددات هُددذا جزاؾددًا مددـ 

 افنارع ادَدسيذ.

  



 

423 

 

 ؟أًٓ تهنً اخلطْرٗ

هْددا  داء  َددا  مٍٓددقمل ـٌددر مقجددقد   ؿددراءة ظدالددؿ افيٓددقر وهددق افتًامددؾ مددع 

ادًدددتٌَِٔةس  ثهدددذ  افروايدددات ـٖخٌدددار ادْجّدددغ افدددذيـ خيدددزون بدددًٌض إحددددا

 افيٓقر. هبا افُئر مـ افُتابات حقل ظدماتبتِٔ  اوهذ  افْيرة فظشػ 

ٌدددٗات ْحتدددك اف بدددؾ قطٍٔدددة افدددقحل ا هلدددل وؾًِدددٍتف وؽايتدددف فدددٔس افتْجدددٔؿسؾ

ادقجددقدة   افَددربن افُددريؿ يُّددـ مدحيتٓددا ظددذ اهنددا إظجدداز إهلددل   افتٌْددٗ ـددل 

 فٌِؼ.راد وهق أن إمر هلل وفٔس يئٌ  هذا اد

ر إٓتيددار دُيًٍددد ؾددس ( 1ْ ُكْم َوُيَثبِّففْ  َأْقففَداَمُؽمْ ف َيـُصففُ وا اَّللَفإِن َتـُصفف ؿددال تًدداػ:

رت د٘ذا ؾًددؾددروعذس دـْٖٕددا فًددْا ضرؾددًا   هددذا ادنددتٍددرجغ م ؾٔددف افٌَدداءوطٍٔتْددا  ٖنبدد

ؿددراءة  مْددف زمْددل فظحددداث يْددت افتًًِددؾ افتقؿٔدد  واف ّددْٓ ظدمددات افيٓددقر ب

افتًامددؾ مددع افروايددات ـتْجددٔؿس وهددذا بافْتٔجددة يهددؾ بْددا  وأفًدالددؿ افيٓددقر خاض ددة 

 اػ إٔف فٔس هْا  مًٗوفٔات وٓ وطاالػ فِّٗمْغ.
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 الكزاءٗ الصشٔش٘

ؾًِدددٍة افيٓدددقر وظدماتدددف مرتٌىدددة بافهدددّٔؿ بادًدددٗوفٔة ادَِددداة ظدددذ ظاتَْددداس إن 

وهددل ٕجددؾ حتديددد ادًددٗوفٔة كددا  إؾددراد وإجٔددال ٓ مددـ بدداب تقؿٔدد  افتًًِددؾ 

 هدددذ  ؿدددراءةوأو ا هدددؿس  ٕحدددـ ٕهدددًْٓا وأحدددداث بٖؾًدددالافزمْدددلس بدددؾ مدددرتٌط 

 افيٓقر وهل ا ادة افقشىك.اخر  فًدمات 

فففا الَّفففنِ  يٗصدددؾ فَاظددددة ظامدددة: ا ىددداب افَدددرب ؾ َ  ُ وا اَّللَفيَن َُمـُفففوا إِن َتـُصفففَيفففا َأُّيه

َّٓ ِمفففْن ِظـفففِد اَّللِ إِنَّ اَّللَف...َوَمفففا الـَّْصففف س( 1ْ ُكْم َوُيَثبِّفففْ  َأْقفففَداَمُؽمْ فَيـُصففف  َظِزيفففٌز ُ  إِ

 د اهلل وفُْددف فددٔس ظددذر مددـ ظْدددس هددذ  ا ىابددات افَربٕٔددة تٗـددد ان افْهدد( 2َحؽِففقمٌ 

ظددذ  ردافْهدد ِددـ يددٖيؾس  .. وا اَّللفإن تـصفف سبددؾ هددق امددر بددغ أمددريـا ددزس  ٕحددق

ؿاظددددة   ـدددؾ تٌٔدددر وهدددل ة ٓ تتخِدددػس ٕحدددق افًٍقيدددةس ٕن شدددْة اهلل هدددل ؿاظدددد

وا َمففففا إِنَّ اَّللَ ٕتَددددال شددددٔاد او حودددداري ساو ُ ُ َمففففا بَِؼففففْوٍم َحتَّففففى ُيَغففففرِّ  ٓ ُيَغففففرِّ

افتدددل تندددر اػ ظَٔددددة  مرهدددقن بتِدددؽ افَاظددددة افَربٕٔدددةرء ُدددؾ ؾس ( 3بَِلكُػِسفففِفمْ 

 افٌداء.
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ًددـ أحددد ا ؾظتَددادي ظيددٔؿ   مدرشددة أهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددلس اافٌددداء أصددؾ و

مددا  س وظددـ افهدداد  ظِٔددف افًدددل :( 1مددا ظٌددد اهلل بّئددؾ افٌددداءظِددٔٓا افًدددل: 

ّٔددًا ؿددط إٓ ب س ؾًِددٍة افٌددداء فددٔس ـددا ( 2تحددريؿ ا ّددر وأن يَددّر فددف بافٌددداءبًددث اهلل ٌٕ

َِ َقففاُلوا َبففْل َوَقاَلففِ  اْلَقُفففوُد َيففُد اَّللِيًتَددد افٔٓددقدس  ففْ  َأْيففِدُّيِْم َوُلِعـُففوا بِفف  َمْغُؾوَلففٌة ُغؾَّ

ِؿففده  س بددؾ ادْىددؼ افَددرب  هددق هُددذا:( 3َيففَداُه َمْبُسففوَضَتاِن ُيـِػففُ  َكْقففَ  َيَاففاُ ... ُكفف ن كه

  ِ َٓ ُم ِ  َوَهَٰ َٓ ُم  .( 4ِمْن َظَطاِ  َربَِّ  َوَما َكاَن َظَطاُ  َربَِّ  َلُْظوًراَهَٰ

بإشددددٌاب وادًددددٌٌاتس ٓ إْٔددددا  دبر أمددددقر ا ِددددؼاهلل شددددٌحإف وتًدددداػ يدددد أي أن

دون ان ًٕددد فددف ر بدددوتًدداػ ؾْٔددزل ظِْٔددا افْهدد ْغس وفْددا ـرامددة ظددذ اهلل شددٌحإفمددٗم

فففَّٓ َيْسفففَتِوي اْلَؼاِظفففُدوَن ِمفففَن  افًددددةذس ُِ َ ِر َوافادُْفففْمِمـَِي َغفففْرُ ُأوِل الضَّ دَُْجاِهفففُدوَن 

ففففَل اَّللُ بِففففَلْمَواَلِِ َشففففبِقِل اَّللِ ْم َوَأكُػِسفففففِ ْم َوَأكُػِسففففِفْم  َفضَّ ْم َظففففَذ  ادَُْجاِهففففِديَن بِففففَلْمَواَِلِ

س ؾُٔدددػ يًددداوي اهلل شدددٌحإف   ادددددد افتُدددقيْل بدددغ مدددـ ( 5...اْلَؼاِظفففِديَن َدَرَجفففةً 

افدزمددددة حلٍيددددف  حتٔاضدددداتشددددتّرارس ويًّددددؾ آاروظف بدد   تىددددقير منددددجيتٓدددد
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روع دادنددِددس متٍرجددًا ٓ يددارس دورًا   ٕتهددارس وبددغ مددـ جيوافدددؾع بددف ٕحددق آ

 افذي يٗمـ بفيذ. 

ك وافزمددان ظجددؾ دؾّددـ يريددد افتٌٔددر وافتًجٔددؾ بددافيٓقر ادَدددس فهدداح  افًدد

هلددلس ع آرودوجيتٓددد   شددٌٔؾ ذفددؽ ادنددًِٔددف ان يًّددؾ وجيددد ؾريػ داهلل ؾرجددف افندد

ًِٔددف تددقؾر ادَدددمات ؾمددـ ؿرابددةذ مددـ يريددد إٓتهددار  أحدددفددٔس بددغ اهلل وبددغ ٕٕددف 

 ادىِقبة فذفؽ.

س بددؾ هددل تقصددٔات وحتددذيرات افيٓددقر فًٔدد  برٕددام  شًِددِة زمْٔددةإذن ظدمددات 

 دٓدوي.فرتٌط ـؾ ؾرد مْا بًّٗوفٔتف افؼظٔة وإخدؿٔة   حتَٔؼ ادؼوع ا
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 األٍه ٍْ العصل

اػ تًِددؼ افَِددقب  ْدددما يتحدددث ظددـ يقشددػ ظِٔددف افًدددلافَددربن افُددريؿ ظ ينددر

 َتْػَتففُل َتففْنُكُ  َقففاُلوا َتففاَّللِ بددف مددـ ؿٌددؾ أبٔددف يًَددقب افٌْددل افًاصددؼ افقهلددانس ةوافقهلدد

َِ َأْصفف ُيوُشففَ  َحتَّففىَٰ  فف ففالِؽَِي . َقففاَل إِكَّ ُؽو َبثِّففي َوُحففْزِّن إَِل َتُؽففوَن َحَ ًضففا َأْو َتُؽففوَن ِمففَن اَْلَ

َٓ َتْعَؾُؿففونَ اَّللِ َوَأْظَؾففُم ِمففَن اَّللِ س ومددا يتحدددث ظْددف دظدداء افْدبددة حمددقر  إصددع ( 1 َمففا 

ريػس وهدددذ  أداب افتدددل در وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددددهدددق صددداح  افًهددد

شددْة  لًَددقب كددا  يقشددػ ظِددٔٓا افًدددل هددمددـ ٌٕددل مددـ إٌٔٔدداء اهلل وهددق يجددرت 

حددري بْددا أن َّٕٔٓددا مددع ادٓدددي مددـ بل حمّددد صددذ ؾ سفِّددٗمْغ بددا ؾٔٓددا مددـ بداب

 اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ.

فُددل  ساهلل شددٌحإف وتًدداػ ـْددك ظددـ اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل   افَددربن افُددريؿو

 ؿ أيوًا أظيؿ مـ ذفؽ صًٖٕا.ًٕتدل ظِٔٓؿ با هق   ؽرهؿس وه
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 صتعذ!مً أراد ا

أن يُددقن ابددـ شدداظتفس مددـ أراد صددٔ ًا ٓ بددد ان يًددد فددف افًدددة ٕن احلدددث ٓ يُّددـ 

شددتًداد فُددؾ هددؾ بٔتددف ظِددٔٓؿ افهدددة وافًدددل آظددداد وآْٓ  رشددقل اهلل وأؾدد

 َأَراُدوا َوَلففففوْ  رء خهقصددددًا إحددددداث ادّٓددددة وادٍهددددِٔة   رشددددافة افًدددداءس

فففُ وَ   وا اْْلُ ََظفففده ةً  َلفففهُ  َٕ  َمفففعَ  اْقُعفففُدوا َوِققفففَل  َفَثفففبََّطُفمْ  اكبَِعفففاَثُفمْ  اَّللُ َكفففِ هَ  َوَلَٰؽِفففن ُظفففدَّ

 .( 1اْلَؼاِظِدينَ 

 ىددكس ٕن ادىِددقب مددـ ادددٗمـ ان ؾٓددق ؾّددـ يٌحددث ظددـ إظددذار   هُددذا ٕندداط 

مًدددتًدًا ُامدددؾ ادًدددتّر فُدددل يُدددقن يُدددقن صدددًِة مدددـ افْنددداط واحلٔقيدددة وافت

شدددتّرارس ٕن مًدددٗوفٔة حتهدددٔؾ إؽدددراض اددددذـقرة   دظددداء افْدبدددة وافتدددل هلدددا با

بدايدددة وفدددٔس هلدددا هنايدددة جيددد  ؾٔٓدددا افتندددّر ظدددـ شددداظدي ا دددد فتحهدددِٔٓاس ومدددـ 

ٕىِددد   رةس أي أند  افددددظاء أن افهددددة أحدددد مًإٔٓدددا تٖئدددد بافْهدددفىٔدددػ افتًدددابر 

 لَِعفففَدِدها غاَيفففةَ  ٓ َصففف ةً  َظَؾْقفففهِ  َوَصفففلِّ  ر:دمدددـ اهلل شدددٌحإف وتًددداػ أن يٗيدددد  بافْهددد

َمِدها.. َكػادَ  َوٓ دََِدِدها ِِناَيةَ  َوٓ ِٓ 2). 
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 أىت صٔذ املْقف

بًددض افروايددات يًددٖل ؾٔٓددا افددراوي ظددـ افًدمددات ادحتقمددةس مئددؾ افًددٍٔا   ُتقجددد

 س(1 افًدددل ًٕددؿمددال ظِٔددف ًدمددات هددؾ يٌدددو هلل ؾٔٓدداي ؿددال آوافددٔا  وؽرهددا مددـ اف

ظِٔٓددا بددؾ هددل رهْٔددة مقؿٍْددا  يٌدددو هلل ؾٔددفس ؾددْحـ فًددْا اددزون حمتددقل ومددع ذفددؽ ؿددد

ر فًِّددددٗوفٔةس وهْددددا تٌدددددو حََٔددددة ظدالددددؿ افيٓددددقوحتِّْددددا شددددتًدادٕا واوؿقتْددددا 

 شتًداد.وظيّتٓا   افتحذير وآ

ـدددر مئِٔٓدددا   افَدددربن افُدددريؿ   ؿهدددة ؿدددقل افٌْدددل يدددقٕس ظِٔدددف وهدددذ  ادًدددٖفة ذُ 

 ًدلس وـٔػ ان افًذاب صارف ظِٔٓؿ  ؿ رؾًف اهلل شٌحإف وتًاػ.اف

ٕٕددف داالددًا إذن هددذ  افًدمددات فددٔس ؾٔٓددا جددز بددؾ إٔدد  شددٔد ادقؿددػ   مًددٗوفٔتؽ 

 هْا  بداالؾ وخٔارات.

  

                                                           
( ظـ أ  هاصؿ داود بـ افَاشؿ ا ًٍري ؿال : ـْا ظْد ا  جًٍر حمّد بـ ظع افروا  ظِٔٓؿ افًدل( ؾجر  ذـر 1 

فدف: افًٍٔا  وما جاء   افرواية مـ ان امر  مـ ادحتقل ؾَِ  ٓ  جًٍر: هؾ يٌدو اهلل   ادحتقلي ؿال: ًٕدؿ . ؾَِْدا 

 (.315 – 314االؿ مـ ادًٔاد واهلل ٓ خيِػ ادًٔاد.  افًْا س افٌٌٔةس صان يٌدو اهلل   افَاالؿ. ؾَال: ان افَ ؾْخاف
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 العالم٘ األنرب

ادٓدددي ظجددؾ  مددالبا   آدظٔددة وافزيددارات ا اصددة أمددر مٓددؿ جدددًا يددذـر هْددا  

ؿَّ ااهلل ؾرجددف افؼدديػ وهددق هددذا ادَىددع مددـ دظدداء افًٓددد:  ُٓ ددد ِّ ْْٔددل حدداَل  اِنْ  ف َْْٔددفُ  وَ  َب  َب

ددذي ادَْددْقُت  َتددفُ  افَّ ِْ ًَ ّٔاً  َحددْتاً  ِظٌدداِد َ  َظددذ َج ِودد َْ ـْ  َؾددَاْخِرْجْل َم َتِزراً  َؿددْزي ِمدد ْٗ ْدد ُمدد ٍَ  لـَ

ٍْٔل صاِهراً  داً  َش ٌِّٔاً  َؿْاي ُاَرِّ َِ  .( 1اْفٌادي وَ  احْلاِضِ  ِ   افّداظل َدْظَقةَ  ُم

 إػ دظددا مددـ ؿددال: إٔددف( افًدددل ظِٔددف  افهدداد  اهلل ظٌددد أ  آمددال ظددـ ُروي وؿددد

 اهلل أخرجددف ؿٌِددف مددات ؾدد٘ن ؿاالّْددا إٔهددار مددـ ـددان افًٓددد هبددذا صددٌاحا أربًددغ اهلل

حتددك س ( 2شددٔ ة أفددػ ظْددف وحمددا حًددْة أفددػ ـِّددة بُددؾ وأظىددا  ؿددز  مددـ تًدداػ

إمدددقات  ددداضٌقن بادًدددٗوفٔة ؾودددًد ظدددـ إحٔددداءس وهدددذا يددددل ظدددذ ظيّدددة 

 افتل ٓ يًٍك مْٓا حتك إمقات.ادًٗوفٔة ادَِاة ظذ ظاتَْا و

مئددؾ افًددٍٔا   - أمددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل و يًىددل فًدمددات افيٓددقروٕجددد أن 

مئددؾ مددا أظىددك هلددذ  افًدمددة مددـ افسـٔددزس وهددل  - أو افددٔا  او احلًددْل أو ؽرهددا

ريػس دمددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف افنددرة آدمْغ اػ احلٔدداة افدددٕٔا فْهددرجًددة ادددٗ

ٗمْغ حتدددك وهدددل تًْدددل افُئدددر   بٔدددان حجدددؿ ادًدددٗوفٔة ادَِددداة ظدددذ ظددداتؼ ادددد

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افًٓد.1 

 .393ص 5ًتدر  افقشاالؾ: ج( م2 



 

434 

 

افًجدد  ـددؾ افًجدد  بددغ رجاهلددا وًٕدداالٓا  صددتٓرت بددغ أضٍددال افُقؾددة ؾوددًد ظددـا

 .( 1اد  ورج مج

ظدمدددة فِيٓدددقر هدددل ؿٔدددال اددددٗمْغ بًّدددٗوفٔتٓؿ   هدددذا  أـدددزوهدددذا يًْدددل أن 

ذا ؿددال ادٗمْددقن بًّدددٗوفٔتٓؿ أوًٓ  ددؿ إمددقات حئددٔٓؿ اهللس ؾدد٘روعس إحٔدداء دادندد

يَددع افيٓددقر ادَدددسس ؾافًٍددؾ أوًٓ جيدد  أن يُددقن ؾًددؾ ادددٗمْغ وؾًددؾ اهلل فددـ يددٖي 

 فقحد . 

ادددٗمْغ  ِيٓددقر إذا ٕيرٕددا فِّقوددقع مددـ جٓددة أخددر س هددل ؿدددرةأـددز ظدمددة ف ؾدد٘ن

ر وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف دتددقؾر احلايددة فهدداح  افًهدد تًددتىٔعظددذ تنددُٔؾ ؿددقة 

ريػس ـددؾ إالّددة افًددابَغ أجددابقا ظددذ تًدداؤل بًددض افْدداس   شددٌ  ظدددل دافندد

ادًددٗوفٔة ـِٓددا بافْٓايددة ترجددع دوا إٔهددارًا فَددامقا بددإمرس ؾافَٔددالذ هددق اهنددؿ فددق وجدد

اػ شددداحة اددددٗمْغ اددددقافغ فظالّدددة ظِدددٔٓؿ افًددددلس ؾٓدددذا إمدددر وتِدددؽ افٌايدددة 

ادْاشدددٌة فٌَٔدددة إالّدددة ظِدددٔٓؿ  افيدددروفمىِقبدددة   ـدددؾ زمدددانس وفُْدددف و تتدددقؾر 

 افًدل وافتَهر داالًا بًٌٌْا.
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 ضزٓب٘ العذش ّالتكصري 

س بددؾ يريددد مددـ ادَدددس افنددارع ؿٌددؾؾددافًجز وافَهددقر وآخٍددا  مرؾددقض مددـ 

يًْدددل ظددددل  تَهدددر مدددـ ؿٌِْدددا   ادًدددٗوفٔة ؾٓدددقٖي ؾددداددددٗمْغ ان يًددددوا افًددددةس 

افَددقة  س ؾّتددك مددا وؾرٕدداريػدر وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندددطٓددقر صدداح  افًهدد

ؿتهدددادية وافًًدددُرية وإمْٔدددة وو حيهدددؾ افيٓدددقرذ مدددـ افْدددقاحل ا ٌراؾٔدددة وآ

وظِْٔددا افًددًل فتَقيتٓددا وافزيددادة ؾٔٓدداس افَددقة ادتددقؾرة فددديْا  ؾٓددذا يًْددل ظدددل ـٍايددة

 َواِػ َمددْقَٓي  يددا ؾٔددَؽ  َاحددارُ  َمتددك اِػ :َددرة   دظدداء افْدبددة تنددر اػ ذفددؽوهددذ  افٍ

ددَؽ  ُاجدداَب  َانْ  َظددَعَّ  َظزيددزٌ  َْٕجددق س َوَايَّ  ؾٔددَؽ  َاِصددُػ  ِخىدداٍب  َوَا َّ  َمتددلس َٕ  َوُإدداؽكس ُدو

َٔددَؽ  َانْ  َظددَعَّ  َظزيددزٌ 
ددُذَفَؽ  َاْبُِ وفديددف إسار دددـ يَددرأ دظدداء افْدبددة  س هددذا( 1اْفددَقر  َوخَيْ

َٕىدداع افيدداهري ِّددقػ وإهندداء حافددة افددد أمددان وآإوودداع ف رٔدد  حمدداوٓت تٌ

 ظْف ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ. 

 ؾٓددق يًددتُْر هددذ  إجددقاء ظددذ ًٍٕددف وظددذ أخددريـ ويًاتدد  ا ّٔددع ظددذ شددٌ 

مددددْٓ  وهددددق  مددددقٓي... ػ متددددك أحددددار ؾٔددددؽ يدددداااحلددددال: شددددتّرار   هددددذا آ

ظزيددز ظددع  :فٔة كددا  اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددلشددساتٔجل ظيددٔؿ   حتّددؾ ادًددٗوا

يًْددل شددٌ  ظدددل افيٓددقر هددق خددذٓن افْدداسس ٓ  أن أبُٔددؽ وخيددذفؽ افددقر ..

 ـافهٔحة وافًٍٔا  وما صابفذ. تتقؾر افًدمات إخر إٔف و 

                                                           
 مَىع مـ دظاء افْدبة.( 1 
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ر وافزمدددان درة وفدددقل افدددٍْس وادجتّدددع ظدددذ خدددذٓن صددداح  افًهدددداحلًددد ٌدددثؾ

تُدداء ظددذ أظددذار ػس هددل تربٔددة فِددٍْس مددـ اجددؾ ظدددل آريدظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

 (.أخر س بؾ ان افًٌ  افرالٔس هق هذا  خذٓن افقر 

ٕدددامقس ريػ هدددل دظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افندددك وافزمدددان درة صددداح  افًددددذن ٕهدددإ

 افتّٓٔد فرجًة ادٗمْغ فَِٔال بادًٗوفٔة.وافٍرجس وهل افيٓقر 

ك دروع صدداح  افًددددشددساتٔجٔة فًِدؿددة مددع منددفرشددؿ ا هددل ذن هددذ  ادحدداورإ

دددق  ُدوِ َ  بِدددَؽ  َاْن حُتدددٔطَ  َظدددَعَّ  َظزيدددزٌ ريػس دوافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددد ِْ ٌَ  َوٓ اْف

ق  َوٓ َوجٌٔ   ِمّْل َيْاُفَؽ  ُْ  .( 1َص

ر وافزمددان ظجددؾ اهلل دهددل افتددل حتددٔط بهدداح  افًهدد بِددق  ظدددل إمددـ وإمددان

وهددق مىددارد مددـ ؿٌددؾ  ريةدهلددل ادَْددذ فٌِنددروع آدٕٕددف حيّددؾ ادندد سريػدؾرجددف افندد

 افيادغ.

  

                                                           
 .( مَىع مـ دظاء افْدبة1 
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 مضأل٘ قذمي٘ بلغ٘ عصزٓ٘

ن وتددًٌٓؿ   ذفددؽ مٔددة   احلًددـ وافَددٌح اهنددا ظَِٔددان ذاتٔدداافتزمدد  مدرشددة آما

تَِدددل نس وهدددذ  ادًدددٖفة ـ يَقفدددقن اهندددا ذظٔددداآصددداظرة افدددذيادًتزفدددة   ؿٌدددال 

 تنخٔص مْٓاج احلؼ   افٌٌٔة افُز  و  مؼوع افيٓقر. بودهلا  

هددؾ افهددحٔح او احلًددـ هددق  :ري مىددروح فَِْدداشدوآن ظددذ ضاوفددة احلددقار افٌندد

ا ي أل اهندددِٔدددف ؾدددٔا بٔدددْٓؿؼ   ادقا ٔدددؼ افدوفٔدددة وتهددداحلقا ظدمدددا تقاؾدددؼ ظِٔدددف افٌددد

 ي ٓاؾٔ أخىٖافٌؼ ال  قئْة أصابواؿًٔة تُ

 وأشددددقاء   ٕيددددال افزراظددددة  س  ـددددؾ افٌٔ ددددات ذاي تُددددقيْل وافُددددال احلًددددـإن 

 .افتًِٔؿ وآمـ وآهة أوافسبٔة وإوٓد  وأافهْاظة 

ر ادقازٕددات بددغ دريةس وافٌهددر مددـ يٌهدددبٌِددة ظهددأن  وهددذا ادقوددقع ؿددد أ ددر

ٔجددد  مدددقازاة هدددذ  افٌحدددقث مدددع ؾرية ادتداوفدددة أنس دافًهدددإبحددداث وآ دددارات 

 وهذا امر فٔس بًٓؾ. سآصِٔة   مٌدأ افديـوافٌحقث آصِٔة 

ؾادًهددقل ٓ يدددور    ٓالددؿسن صددٍة ادًهددقل ظِٔددف افًدددل ٓ تٖخددذ    اهلل فقمددة إ

او إمددؿ ادتحدددةس وٓ تًْٔددف ادإددة مددْيات  افٌندددرس مَددال افَددٌح واحلًددـ ظددذ فددقل

مٗشًدددات ا ؽا دددة أو حمُّدددة ٓهدددايس ٕٕدددف يدددر  ان خدددافؼ هدددذا افُدددقن وخدددافؼ 

 افْيال افزراظلس وآجتاظلس واحلواري فٌِؼ ير  هذا افىريؼ ٕحق افُال.

إددف فددٔس ريػ در وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندددؽٌٔددة صدداح  افًهدد ظِددؾ وإحددد 

  دوو ٕٕدددف   أي فدددٔس   ظَْدددف بًٔدددة ٕي ظدددرف أو مٔئدددا س  ظَْدددف بًٔدددة ٕحدددد

 .َف بًٔة فديـ اهلل وهلذ  ادٌادئظْ
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 دددروات افًددداو أن بٔدددد و ادجتًّددداتسُدددريس فِىٌَٔدددة   ت افٔدددقل هدددل ؿدددإقنو

أمددددقال  أـئددددرو  ـددددؾ دول افًدددداو  افٔدددددساصددددخاص ٓ يتجدددداوز ظددددددهؿ أصددددابع 

ؾدددد إمدددؿ ادتحددددة اشدددتىاظ  إجيددداد افًدافدددة وإفٌددداء  إؽْٔددداءسوفدددة بدددغ إرض دُ 

وٓ ٕيدددال  آصدددساـٔةسافتٍددداوت افىٌَدددلس وٓ افندددٔقظٔة ؿوددد  ظِٔدددفس وٓ  هدددذا

افًددق س وٓ افٌقرصددةس وٓ مٗشًددات حَددق  إًٓددان ـِٓددؿ صددٍَة واحدددة ظددذ 

 وفة بغ إؽْٔاء مْٓؿذان تُقن دُ 

اػ ذفدددؽ افتٍددداوت  ومْيّدددة إمدددؿ ادتحددددة افتدددل أدت ردمقا ٔدددؼ افٌندددهدددل هدددذ  

ًددة هلددذ  افتقاؾَددات ؾُٔددػ يُددقن هددذا ادهددِح ا هلددل   ظَْددف بٔ افْتدداال سوتِددؽ 

 وهذ  ادقا ٔؼيذ

يَْددرض ويددٖي جٔددؾ بخددرس ويَْددرض ا ٔددؾ افئددا  بٖظراؾددف   ددؿ ؼيدجٔددؾ بدديددٖي 

وهدددق شددددل اهلل ظِٔدددف ٓ يتدددٖ ر  وظاداتدددف وتدددٖي ظدددادات واظدددراف أخدددر ومقا َٔدددف 

اهتؿ ا اض دددددة هدددددبُدددددؾ تِدددددؽ إجٔدددددالس وٓ بًَدددددقهلؿ افَددددداسةس وٓ بتنخٔ

س ٓ يتددٖ ر هبددا وٓ يهددٌٔف ؽددؿ مددـ ذهدداهبؿس ؾددٖي روح هددذ ي وؿددد وتقاؾَدداهتؿ افٌاضِددة

ظدمددة ؿددقة افًَددؾ افهددز ظددذ روي ظددـ آمددال افُدداطؿ ظِٔددف افًدددل إددف ؿددال 

 .( 1افقحدة

                                                           
ؾّـ ظَدؾ ظدـ اهلل  افًَؾسيا هنال ذ.. افهز ظذ افقحدة ظدمة ؿقة ( مـ وصٔتف ظِٔف افًدل هلنال بـ احلُؿ :  1 

 افقحددةسوـان اهلل بًٕف   افقحندة وصداحٌف    رّبفسورؽ  ؾٔا ظْد  ؾٔٓاستٌار  وتًاػ اظتزل أهؾ افدٕٔا وافراؽٌغ 

 (.153.  احلرا س حتػ افًَقلس صومًزَّ    ؽر ظنرة افًِٔةسوؽْا    
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ظددذ وحدددة وهددذا مددا ينددر افٔددف دظدداء افْدبددة وـٔددػ ان هددذ  افنخهددٔة افٍددذة صددابرة 

ْٔددَ  ر افٔٓددا أل أبىددٖوا دتددك افٌنددافىريددؼ أ ري َف ًْ ـَ  ِصدد ْت  َاْيدد رَّ ََ  َاي   َبددْؾ  افَّْددق س بِددَؽ  اْشددَت

دددَؽ  َاْرض  ِ َِ هدددا َاوْ  َابَِرْودددق  َ دددر س َاوْ  ُت دددَؼ  َاَر  َانْ  َظدددَعَّ  َظزيدددزٌ  ُضدددق س ذي َالْ  َؽْرِ ِْ  اْ َ

عُ  َوٓ ُتدددر  َوٓ َّ  ُدوِ َ  بِدددَؽ  حُتدددٔطَ  َانْ  َظدددَعَّ  َظزيدددزٌ  َْٕجدددق س َوٓ َحًًٔددداً  َفدددَؽ  َاْشددد

ِْددق  ٌَ ق س َوٓ َوددجٌٔ   ِمّْددل َيْاُفددَؽ  َوٓ اْف ُْ ًدد َصدد ٍْ ددَ   لدبَِْ ْٕ ـْ  َا َّٔددٍ   ِمدد ٌَ ْ  ُم ددُؾ  َو  ِمّْدداس خَيْ

ٍْز َْٕ   بَِْ ـْ  َا َزَح  ما ٕاِزٍح  ِم    َظّْا َٕ

وذب بددؾ هددق إيددقاء  و يٗويددف احددد ٕٕددف و  ددادنس وآيددقاء هْددا فددٔس شددُـ واـددؾ

ريػ ددرويددددات يًددددز ظْددددف ظجددددؾ اهلل ؾرجددددف افنددددس و  بًددددض اظدؿددددة وارتٌدددداط

بافؼيد افىريد وافقحٔد افذي ٓ يْاؽك 1). 

وٓ يُددسث فَِددقل أن  إجٔددالسؾافهددز ظددذ افقحدددة ٓ كًِددف حيًددـ مددا حًددْتف 

تددذه  ر دمددـ افٌندد أجٔددالرس فددذفؽ داحلًددـ وافًددرف افهددافح مددا تهددافح ظِٔددف افٌندد

 افٌاضددؾسٕٕددف ٓ يددٖٕس آ بىريددؼ احلددؼ ويًددتقحش ضريددؼ وهددذا افرجددؾ ٓ يتددٖ ر 

س ٓ احلًدددـ مدددا حًدددْف افًَدددؾ افُدددعحلًدددـ مدددا حًدددْف تُقيْدددًا اهدددذا ٍٕدددس افٌٔدددان 

                                                           
صاح  هذا إمر افؼديد افىريدد ٌغ بـ ٌٕاتة إف ؿال شًّ  أمر ادٗمْغ  ظِٔف افًدل( يَقل:( جاء ظـ إص 1 

 (.13س ح  26س ب  3۰3س ص  1س ج ال افًّْة افهدو  س ـال افديـ ومت .افٍريد افقحٔد

صداح   ٓ وفُدـ : إٔ  صاح  هذا إمري ؿال:افًدل(  ظِٔٓافِحًغ بـ ظع وظـ ظًٔك ا ناب ؿال: ؿِ  

ـدال افدديـ ومتدال  افهددو س . إمر افىريد افؼيد ادقتقر بٖبٔف ادُْدك بًّدف يودع شدٍٔف ظدذ ظاتَدف  إٔدة أصدٓر

 (.5ح  س3۰ب  س318ص  س1ج  افًّْةس
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مًْددا  إددف  ابدد  بًٌددارة  تٍِددةس  وفُْددف ٓ تٖخددذ  فقمددة ٓالددؿس وهددق ًٍٕددف ردافٌندد

 ؿدمًا.ظذ افديـ احلََٔل افذي ٓ يهاب بافًَقل وٓ بتقاؾَات افٌؼ ويّيض 

فددذا جيدد  ظِْٔددا ٕحددـ ادٗمْددقن ان ٕتنددٌع بحََٔددة افددديـ افقاؿًٔددة وٓ ٕتزفددزل ظْٓددا 

 افٌنددددرسوبًدددٌ  افتقاؾَدددات ادودددادة مدددـ  واشدددتٓزاالٓؿسر دبًدددٌ  ودددٌقضات افٌنددد

 افْدداسسٓ بددد ان ًٕتًّددؽ بددٖن فددٔس احلًددـ مددا حًددْف افْدداس وٓ افَددٌح مددا ؿٌحددف 

 ٖ .ي بٌض افْير ظّـ أصابف أو اخىبؾ احلًـ ذا

ـددان احلددال ـددذفؽ ؾدبددد ان ٌٕددغ ان هددذ  افٌْددقد افتددل هبددا شددًادة افٌؼدد افٍددار   وإذا

بْٔٓددا وبددغ ادقا ٔدددؼ احلافٔددة ظْددد افْددداس أن هددذ  ادقا ٔددؼ تُدددرس افًٍدداد وشدددٍؽ 

 افدماء وافيِؿ وا قر   إرض.

  



 

444 

 

 دّر املؤميني يف التنَٔذ للعَْر املكذس

ل خيددرج وفددٔس   ظَْددف بًٔددة ظِٔددف افًدددوددّـ شددٔا  إددف هددذا ادحددقر حددديئْا   

مًددا   أحدددهددق س وأو افتددزال أو تًٓددد ظددذ أي مٔئددا  شددق  ادقا ٔددؼ ا هلٔددة ٕحددد

 داالدداً ا إدد  افٌٌٔددل افٌٌٔددة وافيٓددقرس ٕن تق ٔددؼ صددًقبات  أحدددوهددق ايوددًا  ؽٌٔتددفس

وأـددز مًددٗوفٔة تَددع ظددذ ظدداتؼ  جدددًاسحيتدداج اػ مٗوٕددة افنددٓادةس او دٓفددة ـٌددرة 

روظف ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف درية ظدددذ منددددددددٗمْغ بدددف وافًدددارؾغ فدددف هدددق تًريدددػ افٌندددا

 ريػس وتقؤح افنًارات ادٓدوية فًَِؾ افٌؼي.دافن

روع ادٓددددوي ـدددا هدددق ّبدددِغ دوحماربدددة ؿدددق  افيددددل وماؾٔدددات اددددال   افًددداو فِّنددد

ق ان حًدد  افق دداالؼ وادارشددات ادنددٌقهة وافتددل تريددد ان تًىددل ضابًددًا مًْٔددًا وهدد

مددـ خدددل دظّٓددا  وآهدددافسروع ادٓدددوي ؽددر واوددح ادٌددادئ وافنددًاالر دادندد

صددًارات مْاؿوددة مددال ادٓدددي ظِٔددف افًدددل باشددؿ آيرؾًددقن    افوددافة افددذيـفٍِددر

 .ضورة افديـ ادٓدوي ودٌادئدٌادئ ادؼوع 

ظددـ مددـ إمددقر ذات ادًددٗوفٔة افًئّددة   تًٌٔددد افىريددؼ فرؾددع شددتار ا ٍدداء فددذا 

روع افًيددٔؿ ادتجًددد ؾٔددف هددق صددِقات اهلل ظِٔددف دورًا وٕندداضًا ومًددٗوفًٔة دهددذا ادندد

ر هددذ  ادٌددادئ افْاصددًة س وظرؾْددة هددذ  ادٌددادئ فتًددرف إمددة مددا هددق افًددرف دهددق ٕندد

صددددد تٌِٔيددددًا   آفتددددزال مددددـ افددددرأي   إٓتخابددددات س ٕن أافهددددافح س ؾددددافًرف 

 ٕٕددفرف اصددد مددـ افًٌٔددة وأؽِددظ وأحُددؿ إٓتخابددات شددْقات ؿِِٔددة وتْتٓددل س وافًدد

تٍِظ اػ افددهددذا افًٓددد ٓ حيتدداج حتددك ـ اظيددؿ آفتزامددات س وظَددد اجتاظددل وهددق مدد
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وفددٔس هددق ؾُددرة تٍهددِٔٔة حتددك تددٖي بددف ًٍٕددفس بددؾ افًَددؾ افٌدداضـ يتداوفددف ويتٌْددا  

 ف ارتُازًا.وجيري ظِٔ

ـدددا يَقفدددقن ؿدددإقن متىددددقر ومًٍدددؾ اظدددؿ مدددـ تًٍٔدددؾ افَددددإقن    ؾدددافًرف اذاً 

مددددـ احلُقمددددات افهددددقرية  أـئددددرافددددقزاراتس ويًتددددز افًددددرف حُقمددددة ؾاظِددددة 

ؼوع ادٓددددوي بدددد إحدددراف دذا بْْٔدددا اظدددراف مٌْٔدددة ظدددذ  َاؾدددة اددددادقجدددقدةس ؾدددا

وحتريددػ   ادًدددا  ُٕدددقن ؿدددد بْْٔدددا حُقمدددة افيٓدددقرس شدددٔا ان بْددداء احلُقمدددة ظدددذ 

 .مراحؾ
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 ميألٍا قضطًا ّعذاًل حتنليا املضؤّلٔ٘

ل وٓ دريػ ٓ يّوددددمدددـ افقاودددح ان آمدددال ادٓددددي ظجدددؾ اهلل تًددداػ ؾرجدددف افنددد

ة رشددقفف ري آ بَّدددار مددا ؾٔددف مددـ ذع اهلل وشددْدرظـ أي ٕيددال أو ظددرف بنددديندد

 صذ اهلل ظِٔف وبفف وشِؿ.

ٓ يًددداو حتدددك اؿامتدددف ن ٓ  دددادن وريػ أدظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افندددوؿدددد ؾدددرض ظِٔدددف 

بدددؾ هدددق  افئدددإقيسوان ٓ يًّدددؾ بافدددذراالع وٓ بدددافًْقان  افًِدددـسافدوفدددة ا هلٔدددة   

 ديـ وأرـإف.مٖمقر ان ئَؿ دظاالؿ اف

ـئدددر مدددـ روايدددات افٍدددريَغ اـددددت ظدددذ إدددف خيدددرج بًدددد أن مِ ددد  طِدددًا وجدددقرًا 

ايددددات فّٔظهددددا ؿًددددىًا وظدددددًٓ. وحًدددد  هددددذا افٌٔددددان افقحٔددددا  ادقجددددقد   رو

رية ومدددا شدددْٔجز  وئٌْدددف دافٍدددريَغ ييٓدددر أن افٍدددار  بدددغ إظدددراف وادقا ٔدددؼ افٌنددد

ريػ بٔددْٓا ؾددار  أـددز ممددا يتهددقر ؾددد دصدداح  افدوفددة ا هلٔددة ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

 تهح بْٔٓا مَارٕة.

هددذا افتٖـٔددد ظددذ هددذ  ا اصددٔة حتِّْددا ٕحددـ ادًددٗوفٔة   افٌٌٔددة افُددز س وهددل ان 

ؼية أن ٕددذوب   أظددراف دٕحددـ ًٕددًك فدوفددة إمددؾ ادْنددقد فٌِددُٕددقن حددذريـ و

س بددؾ حًددْةرورة ان تُددقن شددٌِٔة ؾَددط بددؾ ؿددد تُددقن مٌٍِددة بًْدداويـ دفددٔس بافودد

 ساحلددذر إـددز ان تُددقن هْددا  اظددراف حًددْة ؾَْتْددع هبددا وَٕددػ ظْددد ذفددؽ احلددد

وًٕتَدددد إْدددا وصدددِْا اػ هنايدددة ادًدددر وـدددؾ مدددا ظددددا  شدددُٔقن خاض دددًاس ظِْٔدددا ان ٓ 

 ٌٍٕؾ ان هذا وشط افىريؼ.
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مددئًد فددديْا   بدداب افتقحٔددد   افهددٍات ظْدددما تهددػ اهلل بهددٍات حًددْة مٗؿتددة 

وحٔإٔددة ؾوددًد ظددـ ؽددر افقحٔإٔددةس وـددا هددق مًددروف   بحددث افتقحٔددد افتًددّٔة 

يًْددل تقصددٍٔف ومددع ذفددؽ ٓ ييددـ  ؾتًددّٔة اهلل بإشدداء ٔتٔددةستقؿوآشدداء تقؿٍٔٔددة 

 إف ؿادر ظذ إحهاء أشاء اهلل جؾ صإف. أحد

هْددا  وطٍٔددة مًرؾٔددة وهددل ان ٓ يتددقهؿ إًٓددان إددف حيددٔط بُددؾ أشدداء اهللس وؿددد 

س ًدددتٖ ر ؽٔددد    ذاتدددف و ييٓدددر  ٕحددددورد بًِدددان افدددقحل ان هلل ظدددز وجدددؾ اشدددؿ م

ادًرؾٔدددة   هدددذا  أدابظدددذ ـدددؾ إشددداءس وهدددذا احدددد وهدددذا آشدددؿ هدددق مٓدددّٔـ 

اء اهلل شددٌحإف وـآتددف ادجددال فسبٔتْددا وتًِّْٔددا حتددك ٓ َٕددقل إْددا ؿددد احهددْٔا اشدد

 وظيّتف.

رؽددؿ اهنددؿ يئْددقن ظددذ اهلل  -ل ومددـ افهددٍات افًئّددة ٕهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًددد

ويًجددز افُددؾ   افقصددقل اػ ؿددقل  مدددرشؾسوٓ ٌٕددل  مَددربسبئْدداء و يددئـ بددف مِددؽ 

يَقفدددقن شدددٌحإؽ مدددا  إًٍٔدددٓؿرؽدددؿ ذفدددؽ هدددؿ  -مدددا ؿدددافقا آ ان يَتدددٌس مدددْٓؿ 

 ظٌدٕا  حؼ ظٌادتؽ وييٓرون ظجزهؿ.

ز فْددا مًرؾٔددًا و  تقحٔددد اهلل حتددك افُددال افددذي ٕهددػ اهلل شددٌحإف بددف ؾٖٕددف ٓ جيددق

 بف.أن ٕحد  هبذا افُال افذي وصٍْا  

ر دؾددداذا اشدددتقظٌْا هدددذا ادئدددؾ يُدددقن افٍدددار  هُدددذا بدددغ اظدددراف صددداح  افًهددد

 وافزمان   دوفتف مع إظراف افٌؼية حتك فق اؾسوْا اهنا صاحلة.
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فددـ   -مددع ؾددرض اهنددا صدداحلة  -ؾدداذا وؿٍْددا ظْددد حدددود تِددؽ إظددراف افهدداحلة  

اػ شددددًادهتا احلََٔٔددددة آ بددددافيٓقر ادَدددددس فهدددداح  افزمددددان ؼية دهددددؾ افٌددددت

 أرواحْا فساب مَدمف افٍداء.
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 حتنل املضؤّلٔ٘ ّالتذرز يف التنَٔذ

جيدد  افتًددرف ظدددذ ادددْٓ  ادجّدددقظل افددذي ترشددّف آدظٔدددة وافزيددارات ا اصدددة 

وهددذا ٓ  روظفدنددريػ فًددرتف ومدك وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندددفهدداح  افًدد

بدددؾ هدددق مدددْٓ  جيددد  ظدددذ اددددٗمْغ اؿامتدددف حتدددك   زمدددـ افٌٌٔدددة  سيتًِدددؼ بدددف ؾَدددط

 افُز .

هْدددا  مًدددادٓت ؿإقٕٔدددة أو مًرؾٔدددة   دظددداء افْدبدددة وبَٔدددة آدظٔدددة وافزيددداراتس  

وهددددذ  افَقاظددددد ادددددذـقرة هددددل تًِددددٔؿ تربددددقي   افٍَددددف افًَاالدددددي وافًددددٔاد 

يدددراد مْٓدددا ا ٕجددداز وفُدددـ بندددُؾ وهدددل ؿقاظدددد ظامدددة  سوادجتًّدددل وإخدؿدددل

 تدرجيل.

رون افيٓدددقر بإدددف تددددرج دوهْدددا  افُئدددر مدددـ ادحََدددغ مدددـ أظددددل آمامٔدددة يًٍددد

افٌؼددية   آفتددزال بَّقمددات دوفددة افيٓددقر حْٔ ددذ يٌْئددؼ ٕددقر افيٓددقرس ٓ ان دوفددة 

 افيٓقر هق ذوع مـ افهٍر.

ر هدددق ـدددقن وفُدددـ دوفدددة افيٓدددق سا بًدددد افيٓدددقر شدددتتحَؼ إٕجدددازات ظئّدددةؾددد

 ي شاظة افيٓقر.ٖافٌؼية ترتَل   تُامِٓا وتًتًد اػ ان ت

ّدددـ ؾس ٌْدددٗاتذحتَدددؼ افوْٕتيدددر  رجغوظدمدددات افيٓدددقر ٓ تًْدددل ان ٌَٕدددك متٍددد

 ا ىٖ ان َٕرأ ظدمات افيٓقر ظذ هذ  افناـِة.

مدحددؿ ادًددتٌَؾ افتددل يٌْددك ظْٓددا شددٔد إٌٕٔدداء صددذ اهلل ظِٔددف وافددف وشددِؿس ومددـ و

ر ادددٗمْغ وإالّددة ظِددٔٓؿ افًدددل هددل مددـ بدداب تًٔددغ وطٍٔددة ومًددٗوفٔة بًددد  امدد
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ًٌددث افًٔددقن فسصددد افًدددو ادددٗمْغ   زمددـ افٌٌٔددةس صددٌٔف افَاالددد افًًددُري افددذي ي

 فرشؿ مـ خدهلا خارضة ظّؾ واشتًداد وؿاالل. حدا ٔاتب٘وتٖتٔف 

ظدددذ مًِددد  ؾٔدددف ادًدددار   افٌٌٔدددة افُدددز  ان ُٕدددقن هُدددذا هدددل اددحدددؿ ؾِدددٔس 

س بددؾ افيٓددقر ظٌددارة ظددـ ٔددغ بددفس ـددد ؾٓددذا آمددر ؽددر صددحٔحفًددْا مًْومتًددابَغ 

مًددٗوفٔات مَِدداة ظددذ ظدداتؼ مجٔددع ادددٗمْغ صددٌرهؿ وـٌددرهؿ فًٔددّٓقا   بْدداء 

 .(1 افدوفة ادٓدوية وافتّٓٔد هلاس ؾُِؾ مٗمـ دور  واشٓاماتف   دوفة افيٓقر

س وهددذ  ادًددٗوفٔة ٓ تتقؿددػ وهددل ٓ تًتّددد وهددذا افدددور ٓ يًددَط  ظددـ أي ؾددرد 

افرشددقل صددذ اهلل ظِٔددف وافددف وضًٌٔددة حددديث  (2 ظددذ بحدداد بددؾ هددل مًددٗوفٔة مجاظٔددة

 : ـُِؿ راع وـُِؿ مًٗول ظـ رظٔتف.واوحة

ادًددددٗوفٔة و  حوددددارة افْٓوددددة  حتّددددؾ افتدددداري   ومددددـ أظيددددؿ اددددددارس   

داء ظِٔدددف افًددددلس وا صددددح شدددىرها مًدددِؿ بدددـ ظَٔدددؾ حتددد  رايدددة شدددٔد افندددٓ

                                                           
: إن ادٓدي فق ؿال ٓشتَام  فف إمقر ظٍدقاس وٓ جًٍر  ظِٔف افًدل( إهنؿ يَقفقن : ؿِ  ٕ ( ظـ بنر افٌْال1 

ـد وافذي ٍٕز بٔد  فق اشتَام  ٕحد ظٍقا ٓشتَام  فرشقل اهلل  صدذ اهلل ظِٔدف وبفدف(   ر  حمجّة دلس ؾَال 

 حغ أدمٔ  رباظٔتفس وص    وجٓفس ـد وافذي ٍٕز بٔد  حتك ًّٕح ٕحـ وإٔتؿ افًر  وافًِؼس  ؿ مًح جٌٓتدف

 (.294ص -افٌٌٔة -ٔ  ٍافًْا    افن

: إٕدف ؿدد ٌٕدٖ  د حجة افقداع   ا حٍدة ؾَدال هلدؿ( ورد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وافف إف تقجف اػ أصحابف ب2ً 

افِىٔػ ا ٌر أ  مٔ  وإُٔؿ مٔتقنس وـٖ  ؿد دظٔ  ؾٖجٌ  وأ  مًٗول ظا ارشِ  بف إفُٔؿس وظا خٍِ  ؾُٔؿ 

 (.167ص–ا هال  –مـ ـتاب اهلل وحّجتف وإُٔؿ مًٗوفقنس ؾا إٔتؿ ؿاالِقن فرّبُؿي  افنٔ  افهدو  
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افًيّددة   مدرشددة بددـ ظَٔددؾ افَّٔٔددة وإخدؿٔددة أن افُددؾ ختدداذل وهددق بَددل حٔقيددًا 

وهددذ  هددل  ستددردد أو هتدداون فددٔس ظْددد وٕنددىًا وؾًددآً ـٖٕددف وهددق وحددد  جددٔش 

افددروح احلٔقيددة وادئددابرة   افَٔددال بادًددٗوفٔة مددع ادًإدداة وا ددراحس وهددق   ادًتَددؾ 

روح ادًددٗوفٔة ويَوددتٓا وٕندداضٓا   يدددل ظددذ  ابر وهددذو يٍَددد افتخىددٔط وافتددد

 مًِؿ بـ ظَٔؾ.

ظدددداد درجدددات َٕدددسب ؾٔٓدددا فإ أهنددداظدالدددؿ افيٓدددقر ادْىَٔدددة وافًَِٔدددة  ةضًٌٔددد اذاً 

 ظددـ اجيدداد  دؾًددة واحدددة مددـ دون مَدددماتس افًدداء فًٔدد  ظدداجزةمددع أن ِيٓددقرس ف

بدددؾ هدددق امدددر بدددغ امدددريـ  سؼ وٓ يٍدددقضدفُدددـ إرادة اهلل اؿتوددد  ان ٓ جيدددز افٌدددو

 وظذ ـؾ ؾرد ان يَقل بدور    افتّٓٔد فِيٓقر.
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 التنَٔذ الزّسٕ أّدل ّأععه

ؼ ٓ يَددارن بددا شُٔنددٍف آمددال ادٓدددي ظجددؾ دـددؾ هددذا آزدهددار ادددادي فددد  افٌدد

ؾُٔددقن إٓجدداز افًِّددل وافروحددل   دوفددة افيٓددقر يّظهددا  ريػسد ؾرجددف افندداهلل

  وـًٍٔا ظـ افًدل افذي يَال   بًد  ادادي بُئر.ؿًىًا وظدًٓ أظذ ـاً 

وهدددذا يددددل ظدددذ حجدددؿ مًدددٗوفٔة اددددٗمـ   زمدددـ افٌٌٔدددة وافتددددري    بْددداء تِدددؽ 

افدوفدددةس وأحدددد إمدددقر افًئّدددة   بْاالٓدددا هدددق افًِدددؿ وافتٍَدددف   اهار افدددديـ 

 ومقازيْف ٓ ا ٓؾ هبا وافهد ظْٓا.

افددذيـ ـددإقا    دن آمددال أل ٕددقر ي أيٌددة هددل خٍدداء بددهددذا بّددقازيـس ؾٓددؾ افٌٔو

وهددؾ افٌٌٔددة  ظٓددد رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ ـددإقا يددرون بدٕددف وٕددقر ذ

 ي هل ٕهؾ زمإْا ؾَط

ر ٕهندددؿ داحلََٔدددة ان ادًهدددقمغ ظِدددٔٓؿ افًددددل ـدددإقا   ؽٌٔدددة ظدددـ أهدددؾ افٌنددد

 يناهدون ابداهنؿ افؼيٍة ؾَط.

ـؾ ادًهقمغ ـإقا   طٓقر بد س وحَاالَٓؿ افْقرية ومْاصٌٓؿ افروحٔة افتل فذفؽ 

جًِٓا اهلل هلؿ ؽر مًروؾة ظْد اهؾ زماهنؿ س فذفؽ ـان رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وبفف 
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افذيـ مًف هؿ أصحابف ٕهنؿ و س ؾ(1 وشِؿ يتٖو  ظذ اخقإف افذيـ شٔٗمْقن بف مـ بًد 

 س وهذا يدل ظذ ان ٕقر  ـان ؽاالًٌا ظـ اهؾ زمإف فَهقر ؾٔٓؿ.خقا مع افروح وافْقريت 

افروحدددل وافْدددقري مدددع صددداح   إن افتؼدددفوهلدددذا افُئدددر مدددـ آظددددل يَقفدددقن 

رف افٌددددنس و  ظددداو دأظيدددؿ مدددـ تندددريػ بادًرؾدددة دؾ اهلل ؾرجدددف افندددافزمدددان ظجددد

تِىدددػ إًٓدددان وتْدددقر ـحجددد  افٌددددن  إذاافًَدددؾ وافْدددقر فدددٔس هْدددا  حجددد  

 راؾٔا.وا ٌ

 أظيددؿإذن بْٔددان دوفددة افيٓددقر افْددقري وافًِّددل وبْاالٓددا   هدايددة افددروح وادًْددك 

وهلددذا تَددع ظِْٔددا مًددٗوفٔة ظئّددة وهددل  فٌْٔددان اددداديس ؾددايـ هددذا مددـ ذا يذمددـ ا

 ظرؾْة افْقر   ظَقل افٌؼ و  أرواحٓؿ.

روع ادٓدددوي تٍددتح افَِددقب ظِٔددف وهددق أظيددؿ ؾددتح يُّددـ ان يًددٓؾ دظرؾْددة ادندد

 أمال هذا ادؼوع افًئؿ ؾتح افٌِدان مجًًٔا.

ـقٕددددقا دظدددداة فْددددا بٌددددر : يَددددقل آمددددال افهدددداد  ظِٔددددف افًدددددل وهلددددذا ظْدددددما

ر ذفددؽ د  افتَددق  وافْددقر شددُْقن ؿددادريـ ظددذ ٕندد س ٕٕددف إذا تظٕٕددا( 2افًددْتُؿ

                                                           
فًْا إخقإؽ بمْا بدؽ  : أوَ وظّرإخقا  ذ.. ؾَال فف أبق بُر  ( ذات يقل : يا فٔتْل ؿد فَٔ ( ؿال رشقل اهلل   (1

ؾٖظادا افَدقل س ؾَدال رشدقل اهلل  ص( إٔدتؿ  إخقا سويا فٔتْل ؿد فَٔ   وهاجرتؿسؿد بمْتؿ  ؿال:وهاجرٕا مًؽ ي.. 

ا فٔتْل ؿدد أصحا  وفُـ إخقا  افذيـ يٖتقن مـ بًدـؿ س يٗمْقن   وحيٌق  ويْكو  ويهدؿق  س وما رأو  س ؾٔ

 (.132 اافس ادٍٔدس ص "فَٔ  إخقا 

ْؿ احاديث ـئرة   هدذا ادودّقن مْٓدا:  ( ورد ظـ آمال افهاد   (2 ُُ دَْتِ ًِ دْرِ َأْف ٌَ ُٕدقا ُدَظداًة فَِِّْداِس بِ ق ْوا ـُ فِدَرَ

ُؿ اْفَقَرَع وَ  ُُ ْج ِمْْ ِٓ َدَة وَ ا اَد َوافهَّ َٓ
َٔةٌ تِ  (.78س ص 2 افُِْٔلس افُا س ج  اْ َْرَ َؾِ٘نَّ َذفَِؽ َداِظ



 

454 

 

ر بىريَددة در افْددقر بددغ افٌندددافْددقرس اذا تىٓرٕددا وتًِّْددا اـئددر سٕددا ٕدداذج وبددٗر فْندد

 اظيؿ مـ افًِان ادادي. 

وأهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل داالددًا ؿقاظدددهؿ وبٔإدداهتؿ وٕيّٓددؿ ظددذ هددذا ادًددتق  

ؾتَدددق  ادتَدددل تٖ رهدددا  ( 1مدددـ احٔدددا ًٍٕدددًا ؾُدددٖٕا احٔدددا افْددداس مجًٔدددامئدددؾ افًددداو 

 أظيؿ   أخريـ.

                                                           
1)  )دد َُ َٔاَهددا َؾ ـْ َأْح ددا َوَمدد ًً ََّٕا َؿَتددَؾ افَّْدداَس مَجِٔ َٖ دد َُ َْرِض َؾ ْٕ دداٍد ِ  ا ًَ ددٍس َأْو َؾ ٍْ َٕ ددْرِ  ٌَ ددا بِ ًً ٍْ َٕ ـْ َؿَتددَؾ  ََّٕا ..َمدد َٔددا َٖ  َأْح

ا.. ًً  . 32اداالدة: افَّْاَس مَجِٔ
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 مضؤّلٔتيا يف إقام٘ احلهْم٘ قبل العَْر

ر ٕن امددددة احلُقمدددة فدوفددددة افيٓددددقر ؿٌدددؾ شدددداظة افيٓددددقمًدددٗوفٔتْا تُّددددـ   إؿ

 احلُقمة فِدول ظذ إحاء.

ؿددد بددات واوددحًا   افًِددقل افًٔاشددٔة وا ًٕددإٔة وآجتاظٔددة وآشددساتٔجٔة أن و

افًدددِىة اؿًدددال وإٔدددقاع واصدددْاف وفًٔددد  شدددِىة واحددددةس أحدددداها هدددل شدددِىة 

 وشِىان افًرف وبْاء إظراف افهاحلة.

فهددداحلة ضريَدددة ظِّٔدددة مدددـ افًِدددقل افٍُريدددةس شدددٔا وأن افٌؼدددية ؾٌْددداء إظدددراف ا 

آن هتتدددػ هبدددذا افندددًارس وٕحدددـ أن ًٕدددٔش حودددارة  دددقرة ادًِقمددداتس وافًدددرف 

افهددافح حتددك يَددال ؾٓددق بددّٖمس احلاجددة اػ هددذ  افئددقرة ادًِقماتٔددةس وتٌٔٔدد  افًِددؿ 

بفٔددات إؿامددة حُقمددات افيدددل وا ددقر   احلُددؿس وأتٌدداع اهددؾ  أظيددؿوادًرؾددة مددـ 

ؿددرن جيرمددقن ظددذ تددداول ادًِقمددة واػ أن ؿددق   14افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل ضِٔددة 

ة   ذفددؽ ٕن افًِددؿ افيدددل مددـ افدددول افًيّددك بىريَددة وأخددر  حيدداربقن افنددًٔ

 فف دور ظئؿ.

حافدددة مدددـ ا ٍددداء ريػ وهدددق يًدددٔش   دوآمدددال ادٓددددي ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددد

فددذيـ يًددتًِّقن رية ادوافندديةس ومددع ذفددؽ ؾٓددق فددٔس مددـ ؿٌٔددؾ مددْيات دول افًدد

افْدداس دددا يريدددونس هددذا افنددخص افددذي اصددىٍا  اهلل ضِٔددة   جٌددارادددْٓ  اددداؾٔقي 

ر ؿدددرن هدددق ذو ٍٕدددس ضقيدددؾس وهدددق ظِٔدددف افًددددل يُّْدددف افقصدددقل اػ دا ْدددك ظنددد

س رية ـىٍددؾ يربٔددف صددٔ ًا ؾنددٔ اً دٌنددر مددع ذفددؽ هددق يدحددظ افدر بىريددؼ  تهدددافْهدد
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ٕٕدددف يًدددتخدل أشدددِقب جدددد  رشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددف وشدددِؿ ويًدددر ظدددذ 

 ٍٕس افْٓ .

ؾددٔٓؿ افْزظددة ا ًٕددإٔة  رية بٌِددة إًٕددإٔة ويّْددلدهددذا إشددِقب يتًامددؾ مددع افٌندد

 فِتُامؾ.

ِدددة مدددـ س وربدددا مج  افٌْددداء اػ ان حتدددغ شددداظة افيٓددقرج تدددراذن ضددقل افٌٌٔدددة هدددق 

ر وافزمدددان تٍدددقت افٍدددرصس أو دافْدداس ييْدددقن ان هدددذ  إٓدداة ظْدددد صددداح  افًهدد

روراتس وفُددـ احلََٔددة إددف ٓ يريددد افًدددج ادٗؿدد س ؾًدددج دتٌىددك ظددـ تٌِٔددة افودد

وهددذا حيتدداج ضددقل  اً ضًٌٔٔدد جددًا جددذريًاس هددق يريددد ان يٌْددل أشاشدداً افىددقارئ فددٔس ظد

ظهدددٔان افًهددداة وٓ تٌريدددف ضاظدددة ـٔدددػ ان اهلل شدددٌحإف وتًددداػ ٓ يًدددتٍز   ٍٕدددسس

روع يٖخدددذ دروع ـامدددؾ وخارضدددة واودددحةس وهُدددذا منددددادىًٔدددغس ٕن هْدددا  منددد

 ضًٌٔتف وإدارة ادؼوع اوًٓ وبافذات بْاء أظراف.
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 ىعاو أمين صارو ّصزٓ٘ تام٘

ادندددروعس دحددقر إهددؿ   هددذا روع ادٓدددوي هددق ادرية   ادندددر ا ٍدداء وافًدددظْهدد

افٌٌٔددة مددا    وأبددرزـددان افٌٌٔددة وافيٓددقر ـددا مددر بْددا هلددا مًددا  ظديدددةس فُددـ اهددؿ  وان

 .  مَابؾ افٌٌٔة هق ظْك ا ٍاء افيٓقر وافيٓقر مَابؾ

ر وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف درية او افْيددال إمْددل   هنوددة صدداح  افًهددداذن افًدد

 .مٓؿ ورالٔزافؼيػ هق رــ 

ن هددذ  افْٓوددة فًٔدد  مًددتٌَِٔة ؾَددط ـددا يتددقهؿ ذفددؽ افُئددرس بددؾ اهبددذا افِحدداظ ؾدد

شتنددٓاد أبٔددف احلًددـ افًًددُري اتف إىَِدد  مْددذ فتددف وامامتددف ومًددران هنوددتف ودو

افًدداو هددل ذات ضددابع   صدددحآمددر أن هددذ  افْٓوددة وادًددرة  ظِٔددف افًدددلس ؽايددة

 خٍلس وافْيال إمْل ؾٔٓا هق إشاس.

س ل بنددُؾ ٓ هتدداون ؾٔددف وٓ تراخددلٕددقع مددـ ترؿٔددة وتّْٔددة ا إدد  إمْدد بًّْددك:

ددؾ هددذا افْيددال بنددُؾ و ينددٓد  أي ٕيددال ؾ ًّ بخددر آ ظْددد  أمْددلّددـ افٔددقل إول ّؾ

هددذا افىددابع مًددف شددٔد إٌٕٔدداء وإالّددة مددـ بًددد  صددِقات اهلل ظِددٔٓؿس واشددتخدمقا 

ري وإمْدددل حتدددك وهدددق جْدددغ   بىدددـ إمدددف افىددداهرة افًدددٔدة ٕدددرجس ظِٔٓدددا دافًددد

 افًدل.

ر دًدددلس فُددـ مددع صدداح  افًهددهددذا افْيددال هددق شددْة ظْددد ـددؾ آالّددة ظِددٔٓؿ اف

 ا ٓات.فزمان أـز وأووح   ـؾ وا

روع ا هلدددلس ذـدددر دٍدددل شدددقرة افُٓدددػ وافتدددل هدددل ـٓدددػ آهار بافًْدددٌة فِّندددؾ

 وظددز سافًدددل وهددق فَدداء ظجٔدد    دروشددف  اظِددٔٓر دفِخوددفَدداء افٌْددل مقشددك 
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 ا هلدددلسروع درية وهدددق رمدددز هلدددا   ادنددددر ظِٔدددف افًددددل هدددق رجدددؾ افًددددا ودددؾ

وواودددح ان فدددف دور رـْدددل وخىدددر ؾٔدددفس وهدددذا افددددور هدددق فنددددة حماؾيتدددف ظدددذ 

صدددٍرتغ  افٌْدددل مقشدددك ظِٔدددف افًددددلؾَدددد أظىدددك رية بندددُؾ صدددارل ودؿٔدددؼس دافًددد

 .ي   افدوفة ا هلٔة ويِتَل ؾٔفأمْٔتغ فُل يًرف ذفؽ افرجؾ افن

 ََٰأْبففَ ُح َحتَّففى َٓ َْؿففَع اْلَبْحففَ ْيِن َأْو َأْمِضفف َوإِْذ َقففاَل ُموَشففىَٰ لَِػَتففاُه  َْ َِّ  ُحُؼًبففا.َي فَأْبُؾففََّ  َفَؾفف

َِّ َجففاَوَزا َقففاَل لَِػَتففاهُ  ًبففا. َفَؾفف َ ََ  اْلَبْحففِ  
ُِ ففَن َشففبِقَؾُه  َ َِ َفايَّ َِ َكِسففَقا ُحففوََتُ َْؿففَع َبْقففـِِف َْ  َبَؾَغففا 

ففَنا  ففْخَ ِة َفففنِّنِّ  َكَصففًبا.ُتِـَففا َغففَداَ َكا َلَؼففْد َلِؼقـَففا ِمففن َشففَػِ َكا َهَٰ َقففاَل َأَرَأْيففَ  إِْذ َأَوْيـَففا إَِل الصَّ

ُِ اْلَبْحفففِ   فففَن َشفففبِقَؾُه  َ فففْقَطاُن َأْن َأْذُكفففَ ُه َوايَّ َّٓ الاَّ فففوَُّ َوَمفففا َأكَسفففاكِقُه إِ  َظَجًبفففا.َكِسفففقُ  اْقُ

ففا  ا َظففَذَٰ َُثاِرِ َ لِففَ  َمففا ُكـَّففا َكْبففَِّ َفاْرَتففدَّ ففْن ِظَباِدَكففا َُتْقـَففاُه َفَوَجففَدا  َقَصًصففا.َقففاَل َذَٰ َظْبففًدا مِّ

 ًِ ا ِظْؾ ْؿـَاُه ِمن لَُّدكَّ ْن ِظـِدَكا َوَظؾَّ ًة مِّ  .(1)َرْْحَ

هددق ايوددًا ـددان   حافددة ؽٌٔددة حًدد  شددقرة افَهددص ظِٔددف افًدددل وافٌْددل مقشددك 

ر أظددذ وأصددد مددـ ا ٍدداء دمددع ذفددؽ ضٌَددة ا ٍدداء افتددل يارشددٓا ا ودد أخددر سوشددقر 

 مقشك ظِٔف افًدل.افذي يارشف افٌْل 

ر ؾرظددقن وفددق ـددان بْددل إهاالٔددؾ يًِّددقن ان مقشددك ظِٔددف دوهددق ـددان يًددٔش   ؿهدد

افًدددل هددق ادخِددصس وإٔددف مددـ وفددد بْددل إهاالٔددؾ ؾددٖن ا ددز شٍٔنددك ويهددؾ اػ 

ؾرظدددقن وشدددُٔقن مًرودددًا  ىدددر اددددقتس ؾقٓيدددة مقشدددك ظِٔدددف افًددددل ـإددد    

يدددات أهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ خٍددداء وـدددذفؽ ترظرظدددف   بٔددد  ؾرظدددقنس وحًددد  روا

                                                           
 .65 – 60( افُٓػس  (1
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افًددددل أن ال مقشدددك وافَابِدددة افتدددل أوفددددهتا تقؾٔتدددا ؾخٍدددل أمدددر  حتدددك ظدددذ بْدددل 

إهاالٔددؾ وٓ أحددد يًددرف إددف مددْٓؿس وترظددرع   أحوددان افىاؽٔددة ؾرظددقنس ؾُددؾ 

رء ـددان   هيددة وخٍدداء وهددق مهددىٍك ويًِددؿ بدددور س فُددـ افٌْددل مقشددك ظِٔددف 

ن بِددغ اصددد س  ددؿ دخددؾ ادديْددة ـددا   شددقرة افًدددل   ؾددسة خٍدداء مْددذ وٓدتددف اػ ا

رت ا هاالددٔع افددذي هددق دافَهددص ووجددد رجِددغ يَتددتدن وظْدددما تدددخؾ فْهدد

فددذفؽ زاد مددـ درجددة ا ٍدداء بددان ذهدد  اػ أرض  أمددر ُٕنددػ بًددض امددـ صددًٔتف 

 مديـ.

س بددؾ يريددد شددٌحإف وتًدداػ أن يٌددغ رد افتددارخيلدفًِددهددذ  ادندداهد   افَددربن فًٔدد  

  افْيددال ٌٕٕٔدداء وآوصددٔاء ورجددال افدوفددة ا هلٔددة ـٔددػ هددق ووددًٓؿ ؾٔٓددا دور ا

 .إمْل وافتًامؾ افني

اػ ان أتدد  شدداظة افيٓددقر فٌِْددل مقشددك ظِٔددف  تددفويزيددد   درجمًددتّر بددؾ خٍدداء 

ُه َضَغى افًدل  .(1)اْذَهْ  إَِل فِْ َظْوَن إِكَّ

  

                                                           
 .24( ضفس  (1
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 التكٔ٘ دًٓ ّىعاو 

 .  ( 1افتَٔة ديْل وديـ ببااللآمال افهاد  ظِٔف افًدل:  ظـ

ل إمْل منحقن   س وافْيابؾ هل ٕيال أمْل افُريؿ يتغ   افَرانبفًٔ  افتَٔة بية أو 

َقاَل  :  تًٍر هذ  أيةآمال افروا ظِٔف افًدل روي ظـ س وؿد ـؾ صقر افَربن

ٌِّ إِّنِّ َطَؾْؿُ  َكْػِس  هُ فَر ِحقمُ  ي َفاْغِػْ  ِل َفَغَػَ  َلُه إِكَّ دل:  ( 2ُهَو اْلَغُػوُر ال َّ ًّ ؿال ظِٔف اف

أظداالؽ ف د ييٍروا   ؾَٔتِق  يًْل اشس  مـ 3)   بؾ أـئر مـ هذا أظىا  برٕام

وهذا يًّك   احلرب إمْٔة تهًٔد  سُل يًس  بٖن أرشِف اػ أرض مديـامْل ف

  .درجة ا ٍاء فُل ٓ ختس  مـ ؿٌؾ افىرف ادَابؾ

ـا يًسف بف أن   َرب    افًْـ ا هلٔة جي  ان ٕتًرف ظِٔفس وهق افْيال افهذا 

ظِقل بْاء  وأصً واظَد  أظيؿافًكية وافًِقل آشساتٔجٔة يًتز مـ  ظِقل افدول

 افدوفة.

بُئددر وٓ يُّددـ ؾّٓٓددا ومًرؾتٓددا بًددٓقفة مددـ  وأصددً وآمامددة ا هلٔددة اظَددد  

ن آمددال ؾدداس فددذفؽ ّدحيددة ا إدد  إمْددل ؾٔٓدداخدددل ؿددراءة ـتدداب او ـتددابغس وب

نددر اػ خىددقرة مًرؾددة ظِددقل آمددـ يافهدداد  ظِٔددف افًدددل وبٌِددة هادالددة وخٍٔددة 

وافْيددال إمْددلس وهددذا مددـ ظجاالدد  افٌٔددان ظْددد أالّددة اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل 

                                                           
 س باب افتَٔة.12س ح174س ص2افُِْٔلس افُا س ج(   (1

 . 16افَهص: (   (2

 . 84ص 4افتًٍر افها  فُِاصا : ج (  (3
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ؿٔددال افددديـ باشددتًال  أصددؾ ٕن افتَٔددة ديْددل وديددـ ببدداالل: ظْدددما يًددزون هُددذا

 .ٍاءس وا ٍاء هق ٕجؾ تَقية افْناطا 

ؿددددقة إشددددِحة ادافٔددددة وآؿتهددددادية وافًًددددُرية وافًِّٔددددة    دول افًدددداو أنو

ٕن افًدددو شددقف  سر وفددٔس افًِددـدريةس اذن ؿٔددال أفٔددات بافًددديًددتخدل ؾٔٓددا افًدد

رء   حٍدددظ افَدددقة  وأظيدددؿيًدددتٓدف هدددذا ادْجدددز وحيددداول تددددمر  واخساؿدددفس 

 ٍاالٓا شقاء ـإ  مُإٔة او زمإٔة.وتْامٔٓا هق اخ

جيدد  آضدددع ظددذ هددذ  افًِددقل فُددل ًٕددتىٔع ؿددراءة ؾودداالؾ اهددؾ افٌٔدد    أيددات 

وافروايدداتس وًِٕددؿ مدداهل ـٍدداءهتؿ افًئّددة وافًّدؿددة   هددذا ادوددار وافتددل هددل 

 ظرصٔة وؾق  افٌؼ.
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افسبٔددة افًافٔددة  س هددذ ( 1حهددـ حهددغافتَٔددة يَددقل آمددال افهدداد  ظِٔددف افًدددل 

 أيـ ٕحـ مـ شْـ آالّة ظِٔٓؿ افًدليفًئّة أيـ ٕحـ مْٓاي وا

بدددؾ آمدددال افهددداد  ظِٔدددف افًددددل ؿٌٔدددؾ افيٓدددقر ترتٍدددع افتَٔدددةي ؿدددال: ُيًدددٖل 

ٓ تًْدددك ا ّدددقد ٕٕدددؽ مدددـ ادٍدددروض ختٍدددل افَدددقة وافودددًػ  س ؾافتَٔدددة( 2تندددتد

رها ظددذ اـددز ؿدددر دـددذفؽس وتنددتد فددٔس بًّْددك إددؽ ٓ تددزاول ٕددقر اهلدايددة بددؾ إندد

 ممُـ.

ر ٕددقر اهلدايددة بددغ افْدداس بددافتل هددل دهْددا  ؿًددان فِقطٍٔددة افدئْددةس ؿًددؿ   ٕندد

وافندددتاالؿ احًدددـس وبددددون اشدددتٍزاز وا دددارة افًدددداوة مدددع افىدددرف أخدددر بافًدددٌاب 

                                                           
( وِصٍ  افتَٔة   مجِة مـ أحاديث أهؾ افٌٔ  ظِٔٓؿ افًدل بٖهنا تدرس اددٗمـس وحدرز س وجْتدفس وإهّندا حهدْف  (1

َد رو  ظٌداهلل بـ أ  يًٍقرس ظـ أ  ظٌدد اهلل ظِٔدف افًددل ؾ .احلهغ وٕحق هذ  افًٌارات افُاصٍة ظـ أ ٔة افتَٔة

ـدان أ  ظِٔدف افًددل يَدقل: وأي رء أؿدر »وظْف ظِٔف افًدل ؿال:  سشافتَٔة ترس ادٗمـس وافتَٔة حرز ادٗمـ»ؿال: 

  بافتَٔة و يَدروا إذا ظِّ»وـذفؽ ورد ظْف ظِٔف افًدل إف ؿال فٍِّوؾ:  سشإن افتَٔة ُجّْة ادٗمـ افتَٔةيفًْٔل مـ 

س 2 ُاصقل افُدا س جش   ذفؽ ظذ حِٔةس وهق احلهـ احلهغ وصار بْٔؽ وبغ أظداء اهلل شدًا ٓ يًتىًٔقن فف ٌَٕاً 

س 213س ص16ج افقشدداالؾس  (سس بدداب افتَٔدة14س ح220س ص2 ُاصددقل افُدا س ج (سس بداب افتَٔدة23س ح221ص 

 وافْٓل ظـ ادُْر(.مـ أبقاب آَمر بادًروف  س24س باب 21389ح

( ورد ظـ آمال ظع بـ مقشك افروا  ظِٔف افًدل( إف ؿال : ٓ ديـ دـ ٓ ورع ففس وٓ إيان ددـ ٓ تَٔدة فدفس إن  (2

إػ يدقل افقؿد  ادًِدقل وهدق يدقل خدروج  ؿال: متكييا ابـ رشقل اهلل إػ  فف:أـرمُؿ ظْد اهلل أظُِّؿ بافتَٔة . ؾَٔؾ 

 (.371 افهدو س ـال افديـ ومتال افًّْةس ص...( ؿاالّْا أهؾ افٌٔ س ؾّـ تر  افتَٔة ؿٌؾ خروج ؿاالّْا ؾِٔس مْا 
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 َّم بِفففالَّتِي ِهفففَي َأْحَسفففُن إِن َسفففـَِة َوَجفففاِدَْلُ ْؽَؿفففِة َوادَْْوِظَظفففِة اْقَ
فففَ  بِاْقِ اْدُع إَِلَٰ َشفففبِقِل َربِّ

 .(1)َربََّ  ُهَو َأْظَؾُم بَِؿن َضلَّ َظن َشبِقؾِِه َوُهَو َأْظَؾُم بِادُْْفَتِدينَ 

ؾٔٓددا احلٍدداظ ظددذ أمددا ظددذ صددًٔد افتىٌٔددؼ يًْددل افَددقة افتددل متُِٓددا ؾٓددذ  جيدد   

 .ا إ  افني داالاً 

افددردع هددق اطٓددار فَِددقة وـنددػ هلدداي وهددذا صددحٔحس وفُددـ    إن ؾًِددٍة يَددالوؿددد 

افددردع يددتؿ افُنددػ ظددـ بًددض افَددقة ٓ ـِٓدداس وهددذ  تًددّك شٔاشددة تددقازن افددردعس 

س ؾددد د   افئَاؾددة احلديئددةمددا مقجددق وهددذا ؾهددؾ مددـ ؾهددقل ظِددؿ آمددـ حًدد 

يُّددـ ـنددػ ـددؾ افَددقة ٕٕددؽ شددقف تُددقن مًددتٓدف حْٔٓددا مددـ ؿٌددؾ ظدددو س بددؾ 

 ما حتتاجف ويقؾر فؽ افٌرض. بَّدار

ـإدد   وإذاؾدداذا ـإدد  ؿقتددؽ   آهة ؾًددقف حياربددؽ مددـ اجددؾ هتددديؿ اهتددؽس 

اء ؿقتدددؽ ؾُريدددة ؾًدددقف تُدددقن احلدددرب ودددد  ًٍٕدددٔة وؾُريدددة مدددـ خددددل افَددد

 .ظِٔؽ ؿقتؽ وبالٌٓات ؾتًقد افن

س ؾِدداذا ٕددس  هددذ  ادًددٗوفٔات افتددل ظِٔٓددا فَددقة   ا ٍدداء وآ فددـ حتدداؾظَددقة اؾ

ٕحدددـ مٍُِدددقن هبددداس هدددذ  ادًدددٗوفٔات تىٌَٔدددًا فِحدددديث افدددقارد ظدددـ اهدددؾ بٔددد  

 افتَٔة ديْل وديـ بباالل. وافىٓارة:افًهّة 
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 الضزٓ٘ صبب مً أصباب الكْٗ

وـددذفؽ فِيٓددقرس وأحددد  - افروايددات ؿددراالـ بحًدد  - هْددا  مجِددة مًددا  فٌٌِٔددة

رية او افْيدددال دافًدددوشدددْة ا ٍددداء  فتًْدددل ؾدددٔا تًْٔدددوادّٓدددة مًدددا  افٌٌٔدددة ادرـزيدددة 

إمْدددلس وهدددذ  مًدددٗوفٔة ظئّدددة جددددًا وافًَدددؾ يددددر  أن ادحاؾيدددة ظدددذ ا ٍددداء 

وا  :وافنددية   جإدد  أشددٌاب افَددقة منددّقفة بًّددقل ؿقفددف تًدداػ ففا َوَأِظففده ففم مَّ ََلُ

ْقففلِ  َبففاِ  اْْلَ ٍة َوِمففن رِّ ففن ُقففوَّ ُكْم...ُتْ ِهُبففوَن بِففِه َظففُدوَّ اَّللِ اْشففَتَطْعُتم مِّ وداالددًا  (1) َوَظففُدوَّ

 وإ   ٍل ظْف. اً مـ اظيؿ افٔات افَقة ؿديًا وحديئًا اذا ـان خهّؽ مُنقؾ

وْٕٕددا  بحًدد  ادْىددؼ افتُددقيْل وافًَددع ان ا ٍدداء هددق بًٍْددف مددـ أشددٌاب افَددقةس

ء يًددز افًدددوان بددؾ فددردع افًدددوانس وهددذا ا ٍددا مددٖمقرون بٖظددداد افَددقة ٓ ٕجددؾ

 .هىِحات احلديئة بافَقة افْاظّةن   ادظْف أ

ط حتتددداج اػ افٌْاهدددة وافٍىْدددة هدددذ  افَدددقة ؿِِٔدددة افٍُِدددة مدددع تٖ رهدددا افٌُدددرس ؾَدددو

اددددذـقرة   أيدددة افُريّدددة  حلدددذرس وتندددِّٓا ٍٕدددس افٍريودددةشدددتًداد ودوال اوآ

 .﴾أظدوا َلم ما اشتطعتم..﴿وادرتٌىة بافقٓية وٕيال افقٓية 

ٍٕدددس مداوفدددة افًِدددقل إمْٔدددة بدددغ اددددٗمْغ وتربٔدددة بًودددٓؿ بًودددًا ظدددذ احلدددس  

إمْددل   ـددؾ ا قإدد  ظٌددادة ظئّددةس ؾددافقظل ضوري وظِّٔددة حتريددؽ افَٔيددة 

 .ؾريوة ظئّة ا يا افًَؾ   
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افًدددذاجة وافٌٍِدددة وافًدددٌات ظدددـ افًَِٔدددة ادٗمْدددة مًدددا ة ظئّدددةس حتدددك    ٌٕدددذو

وحتّٔددف مددـ  فتقؿيددفأظىٔدد  صددابًا مددـ أبْاالْددا وظٔددا  ؾدد٘ذاافئَاؾددة هْددا  أمددـ  َددا  

وافتحايددؾ افٍُددري افددذي حيددا  وددد  ؾٓددذا  سوآشددتدراج سشددتٌٍالوآ سافًددذاجة

 مـ أشٌاب افَقة.

صدددٍغ وـٔدددػ أن ؾ دددة ظئّدددة مدددـ ا دددٔش ظِْٔدددا ان ًٕدددتِٓؿ افًدددز ممدددا جدددر    و

خيٍَدددقن   حتََٔدددف  ذبدددغ أيدددد ؿـٌدددر ـدددان ر مدددٗزر ودًدددِ  مْٓدددا ٕهدددويُ  ًدددتٌٍؾتُ 

 بخدظددةٍ    ا ددٔشؿددق  برؾددع ادهدداحػس وتٍتتدد اشددتٌٍِقار دٕهنددؿ   شدداظة افْهدد

 ٕهنؿ ٓ يُِّقن وظًٔا أمًْٔا ؾقؿًقا ؾريًة شِٓة فِخداع وافتؤِؾ.

احلددرب خدظدددة(1) يُررهدددا ظدددذ  داالدددًا مددا أمدددر اددددٗمْغ ظِٔددف افًددددل ـددان ـِّدددة

مًددددامع أصددددحابف فٌددددرض تددددربٔتٓؿس وهددددذ  فًٔدددد    احلددددرب افًدددداخْة ؾَددددطس 

هدددل ؼي فًٔددد  ؾَدددط حدددرب ظًدددُرية شددداخْةس بدددؾ دواحلدددرب آن   افًَدددؾ افٌددد

 حرب اؿتهادية وكارية وحرب  َاؾٔة واحلرب إمْٔة أصد ؾتًُا.
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 بعيصز املبادرٗ استفاظالغٔب٘ 

 ظّددد  أمْددلروع دريػ منددد ؾرجددف افنددر وافزمددان ظجددؾ اهللدؽٌٔددة صدداح  افًهدد

 افٌٌٔدددةهدددل رة ؿدددرون دخددددل ظنددد ؾىدددابع مًدددرتف آن ظئّدددةسوشدددْة مٓدويدددة 

وظِّدددف ـِدددف ٕنددداط فُدددـ   خٍددداءس وفدددذفؽ جيددد  ان ٕئدددري هدددذ  افٌْدددقد تتًٌدددًا   

وهدددذا مدددرتٌط با ٍددداء ٕٕدددف مدددع تٌْدددف افًددددو ٓ  احلدددرب خدظدددةمْٓدددا و ريًةدافنددد

 تُقن ا دظة.

ومًرؾدددة مودددّقن احلدددرب خدظدددة مٓدددؿ جددددًا ٕٕدددف مدددـ افًِدددقل آشدددساتٔجٔة 

 ادٌدددادرةسر دفِحدددربس وهدددق أؿدددق  ؾَدددرة تًدددتخدل   احلدددرب فٔحدددتٍظ داالدددًا بًْهددد

 .وافتخىٔط با ٍاء مـ دون ان ينًر بؽ افًدو

بفددة إٓتهددار   احلددرب إمْٔددة بددغ إٓيّددة ان ٓ يًتنددًر ظدددو  بإددؽ ظدددو فددفس 

وان ٓ يًتنددًر خهددّؽ بٖٕددؽ خهددؿ فددفس بددؾ جيدد  ظِٔددؽ ان تنددًر  بافئَددة وهْددا 

تُددقن ؿددد حََدد  إٓتهددار واخسؿدد  افىددرف أخددرس ٕٕددف فددـ يُددقن   يَيددة 

 .  واشتًداد بؾ يُقن   حافة شٌات ٕن اشتنًار افًداوة يَية

س ريػ ٓ  دددادندر وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افندددده ظيدددٔؿ ان صددداح  افًهددد

ًٕدددؿ ٌْٕدددذ  َاؾدددة افُراهٔدددة مدددع  هبدددؿسٕهندددؿ ذالددداب ؾدددد يُّدددـ افئَدددة وآضّ ْدددان 

أمدددا إٕيّدددة افًاتٔدددة وحُامٓدددا افىٌددداة ؾدددد  ومًتودددًٍةسافندددًقب ٕهندددا حمرومدددة 

 يُّـ مًٓؿ ادٓادٕة.
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وافيِدددؿ وا دددقر   ادجتًّدددات افٌؼدددية  أالّدددة ا دددقر افدددذي هدددؿ ؿدددادة افٍدددتـإن 

شددددتٌٍال أخددددريـ وهددددؿ يددددديرون رايددددة حماربددددة ا رهدددداب   افًدددداو ٓيرؾًددددقن 

 ا رهاب ويَقدوٕف بًٍٖٕٓؿ. 

ا ٍدداء حيّددؾ افُئددر مددـ إهارس واحلددرب خدظددة ـددٖٕا أي شدددح   إرض ٓ ؾ

 ؾاالدة ؾٔف ٕن ظّدة إمر   احلرب هق ا دظة.

امدددر ادددٗمْغ ظِٔدددف افًدددل ؽددر آفٔدددات ادقجددقدة وافتخىدددٔط  ٌىقفددة وصددجاظةؾ

ر ا ٍدداء وافتدددبر افددذي يارشددفس و  صددٍغ مًاويددة بددـ ا  شددٍٔان يُددقن دهددق ظْهدد

 بقاشىة افتدبر وافتخىٔط احلر . مرتغحت  شٔػ أمر ادٗمْغ ظِٔف افًدل 

وآمدددال احلًدددـ أيودددًا صدددِقات اهلل ظِٔدددف خىدددط ان يدددٖي بًّاويدددة بددددون ان يدددزل 

تًىِددد  ـدددؾ صدددٍَة اهلدٕدددة مًدددفس ؾاشدددتدرج مًاويدددة وجٔندددف اػ افُقؾدددة وظْددددها 

تددداخؾ ا ٔنددان   افًٔددقن وا قاشددٔس افددذيـ ـددإقا يًِّددقن دًاويددة   افُقؾددة ف

افتخىددٔط ظْددد آمددال وهددذ  ظيّددة  ودددا يددزل مًددف أي صددٍَة سإزؿددة وافنددقارع 

احلًدددـ ظِٔدددف افًددددلس حتدددك ان مًاويدددة أراد ان يٍتدددؽ بًّدددرو بدددـ افًددداص ٕٕدددف 

س ٕٕددف رأئ ف وبددغ آمددال احلًددـ ظِٔددف افًدددلاظتَددد ان هْددا  مددٗامرة وتقاضددٗ بْٔدد

ًٍٕدددف   ؿٌودددة آمدددال احلًدددـ ظِٔدددف افًددددل ومدددـ  دددؿ أمدددذ آمدددال ظِٔدددف افًددددل 

ٓدددا أن احلًدددغ ظِٔدددف افًددددل ٓ يٌدددايعس وهدددذا ذوضدددف ظدددذ مًاويدددةس وأول ذط ؾٔ

يًْددل ان ا ددط افًدداخـ   ادقاجٓددة يٌَددك مٍتقحددا وؿددد واؾددؼ مًاويددة مددرؽًا ظددذ 

 ذفؽ.
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بددداءت بافٍندددؾ مدددع افتددددبر ـدددؾ خدددداع ومٌريدددات ورصددداو  مًاويدددة ومٗامراتدددف 

احلًددـ ظِٔددف افًدددلس هددذا افتدددبر ا ٍددل و يًِددؿ بددف ٓ مًاويددة وٓ  فإمددالا ٍددل 

رو بددـ افًدداص وٓ ظٌددد اهلل بددـ ظٌدداس وٓ ظٌٔددد اهلل بددـ ظٌدداس وٓ أحددد مددـ ظّدد

آمددال احلًددـ واحلًددغ ظِددٔٓا افًدددلس وهْددا دؿددة افتدددبر وادْدداورة  ا ٔنددغس ؾَددط

وافُئددر ممدددـ اضِددع اػ بْدددقد صددِح آمدددال احلًدددـ  ظِدددٔٓؿ.ظْددد آالّدددة شدددل اهلل 

جددقد افًِددقل إمْٔددة ؾِددؿ يَددرأ افٌْددقد ظِٔددف افًدددل و يْتٌددف اػ دؿددة افٌْددقدس فًدددل و

 ؿراءة صحٔحة.

هددذ  مًددٖفة مٍهددِٔة   صددِح آمددال احلًددـ ظِٔددف افًدددلس وـٔددػ إٔددف اشددتدرج 

يددزل مًددف أي رء ؾادٍاووددات  مًاويددة وجٔنددف   وشددط افُقؾددة و  ؿٌوددتف ودددا

ـدددا تٍُدددر   افتهدددْٔع  ساحلدددرب خدظدددةهدددذا هدددق مًْدددك  سبًدددد افتدددزال ؾٔٓدددا فدددٔس

 ي واحلر  ؾُر   افتدبر افًًُري وإمْل ا ٍل.افًًُر

ظْكددد ا ٍددداء هدددق ُدددؾ بىدددقٓت امدددر اددددٗمْغ ظِٔدددف افًددددل اـدددز ظامدددؾ ؾٔٓدددا ؾ

و ٓددق ظِٔددف افًدددل ـددان ضافٌددًا فِنددٓادة فُْددف ٓ يًىددل افًدددؾافًًددُري وإمْددلس 

مدددـ خهددداالص امدددر اددددٗمْغ ظِٔدددف افًددددل افتدددل ذـرهدددا وؾرصدددة آؿدددساب مْدددفس 

اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وافددف وشددِؿ: إٔددف ٓ  ددزل   حددرب ؿددطس وأيوددًا ذـرهددا  رشددقل

مْددل ٓ آ  تدددبر ٕن سأبٔددف ظِٔددف افًدددل ل احلًددـ ظِٔددف افًدددل بًددد اشتنددٓادآمددا

دل ر ظِٔددف س اذن افنددٓادة ظْددد امددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددجيًددؾ فًِدددو ؾرصددة ان يْتهدد

فًٔدد  ظددل    افتدددبر إمْددل وافًًددُريس أو افٌٍِددة  ٓددلؾفددٔس ـددا ٍّٕٓٓددا ٕحددـس 

 نٓادة.هل افهذ  فًٔ  ٕن ظـ  ىىات افًدو 
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افتخىددٔط إمْددل ظْددد أالّددة اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل كٓٔددز ا ٔددقش بٖشددِحة 

ٌَدددك افًددددح ؿقيدددةس وـدددؾ إٔدددقاع افَدددقة جيددد  ان يتًدددِح هبدددا بٔددد  آيدددانس فُدددـ ي

 ظدو  وٓ يرصد .أي أن ترصد  إـز هق شدح آمـ

تس ظدددـ ظددددو  ؾَدددط وهدددذ  ٕدددؽ تًدددمٍددداد  إٔحّدددؾ مٍٓقمدددًا خاض دددًا  فُدددـ ٕحدددـو

ًّْددك آشددتتار ظددـ افًدددو هددق ؾ ذفددٔس ؾَددط ان تًددتس ظددـ ظدددو ؾٓددل  فًٔدد  تَٔددة

حتديددد و ؿٌددؾ تنخٔهددفإُندداف ظدددو  فددؽس وآ ـٔددػ يًددتس إًٓددان ظددـ ظدددو  

 .جآتًدو   ـؾ ادافجٌراؾٔة واحدا ٔات مًرؾة مقؿًفس و

إذن ؿدددقال افتَٔدددة هدددل ـندددػ افىدددرف أخدددر وأن ٓ يُدددقن مًدددتسًا ظْدددؽ وآ ٓ 

وهددق  تتحَددؼ افتَٔددةس وهددذا ؿددقال مٓددؿ   افٍَددف افًددٔاد وافًَاالدددي وافًًددُري

ريػ در وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندددرـددـ مٓددؿ   بدداب افتَٔددةس وصدداح  افًهدد

ًٌَّٔا بؾ هؿ   منٓد مْف.هق افٌاال  صحٔحس فُـ أخريـ بافًٌْة افٔف فًٔقا   ؽ

إذن ؿددقال افتَٔددة وجٓددغ متًاـًددغس مددـ جٓددة إٔدد    شددس وحهددـس ومددـ جٓددة 

ددا فددؽ ان تًددتس وافىددرف أخددر ؽددر مُنددقف  ّٕ افىددرف أخددر مُنددقف فددؽس وأ

 .يذفؽ

ددرف  ًِّ ُٕ افتَٔددة هبددذا ادًْددك وإمددال افهدداد  ظِٔددف افًدددل يًرؾٓددا باهنددا حهددـ ـٔددػ 

مددال افهدداد  ظِٔددف افًدددل وآحهددغ س ؾُٔددػ ُٕددقن حهددْا بتًريٍْددا ا دداضك هلدداس 

هددذا ؿددقال افتَٔددة ؾُٔددػ ًٕددتس  س( 1افًدداو بزمإددفس ٓ هتجددؿ ظِٔددف افِددقابس: يَددقل

                                                           
 .356سص( احلًـ بـ ظع احلرا س حتػ افًَقل ظـ بل افرشقل  (1
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مددـ افددذالابي بّددْٓ  افًْامددة بددان ٕدددؾـ رؤوشددْا بددافسابي توددع رأشددٓا   افددساب 

 ضّ ْان احلَّك.اان هذا حئّٓا مـ ظدوهاذ هذا هق وتيـ 

س بددد تقؿددػ او شددُقن اهنددار ول رـددـ   افتَٔددة هددق ان ترصددد افًدددو وتراؿٌددف فددٔدؾددٖ

ان ٔجددد  ان ٕحددداؾظ ظدددذ مٍاهّْٔدددا مدددـ ؾس ًددددوانمدددـ افذر وفدددٔس احلددد مدددـ هدددذاو

ددْتِح َوٕدداِذُ راَيددِة ن ق  رأشددًا ظددذ ظَدد س ـددؿ ٕدداد  ادٗمْددتَِْدد ٍَ ـَ صدداِحُ  َيددْقِل اْف َاْيدد

دددُػ  فِّ َٗ ـَ ُم ودددا.. اهْلُدددد س َاْيددد ددددِح َوافرِّ ِؾ افهَّ ّْ ُدددـ هدددؾ ُخددددع صدددِقات اهلل ف ( 1.َصددد

 اسدع مددـ ؿٌددؾ ا ّٔددع صددديؼ ـددان أو ظدددوٓ يددزز ٕٕددف ٓ خُيدد ؾٓددقـددد أبدددًا  ذيظِٔددف

 .بؾ هق يًد افًدة ويدبر

  

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة. (1
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 ّاليصز املضؤّلٔ٘ بني الهتناٌ

زجددة بددغ ضددابًغ ممت أهندداريػ دادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد مددـ مًددا  ؽٌٔددة آمددال

 ادًٗوفٔة افًامة. وضابع وا ٍاءسافنية ضابع 

وهْدددا  إصدددارات ؿربٕٔدددة تٌدددغ احلََٔدددة ادٓدويدددة وهنجدددف وشدددرتف ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف 

 .ٌٕف افَربن افُريؿ اػ ذفؽ وهل ؿاظدة مًرؾٔة ؿربٕٔة ورواالٔةس وؿد ريػدافن

هدددؾ بٔددد  افًهدددّة وافىٓدددارة صدددذ اهلل أ ظدددـؿدددد ورد مدددا يندددر اػ ذفدددؽ ادًْدددك و

ُِ َقَصِصففِفْم  وـددؾ هددذ  ا صددارات يدددظّٓا حمُددؿ افتْزيددؾ:س (1 ظِددٔٓؿ َلَؼففْد َكففاَن 

ٌِ َمففا َكففاَن َحففِديًثا  َْلَبففا ْٕ ُوِل ا ِّٕ ٌة  ىَٰ َوَلَٰؽِففن َتْصففِديَ  الَّففِني َبففْيَ َيَدْيففِه َوَتْػِصففقَل ِظففْزَ ُيْػففَسَ

ففًة لَِّؼففْوٍم ُيْمِمـُفففونَ  ٍ  َوُهففًدى َوَرْْحَ ُِ ُيوُشففَ  َوإِْخَوتِففِه َُيفففاٌُّ (2) ،ُكففلِّ ََشْ لََّؼففْد َكففاَن 

ففاوِؾِيَ  س وهددذا فددٔس ؾَددط مددـ افتٖويددؾ بددؾ هددق ٕددص (4 هددل ظدمددات وأيددات (3)لِّؾسَّ

 .يح افَربنواوح   س

                                                           
ان شْـ إٌٓٔاء وما وؿع ظِٔٓؿ مـ افٌٌٔات جارية   افَاالؿ مْا اهدؾ افٌٔد   :( روي ظـ افهاد   ظِٔف افًدل( (1

 (.31س ح33س باب 345 افهدو س إـال افديـ وامتال افًّْةس ص حذو افًْؾ بافًْؾ وافَذة بافَذة ......

 .111-( يقشػ  (2

 .7-( يقشػ  (3

ان ؾٔف اربع شْـ مـ اربع إٌٔاء: مـ مقشك خاالػ يسؿ  ومـ يقشػ افًدجـ ( روي ظـ افٌاؿر  ظِٔف افًدل(: (4

 16س ح6س باب 153ال افًّْةس ص.  افهدو س اـال افديـ وامتومـ ظًٔك يَال: مات وو يّ  ومـ حمّد افًٔػ

 (.6س ح32باب س 327وص/ 
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ر واهدددؾ دا جدددر    بْدددك إهاالٔدددؾ حتدددك   افتٍاصدددٔؾ وـدددذفؽ   جإددد  افندددؾددد

فٍرظقٕٔدددة افدددذي ؿدددد ر ظدددزةس ٕن افُددددل فدددٔس   ؾرظدددقن بدددؾ هدددق   مدددْٓ  ادافنددد

  ا ٌددد  وافىددداؽقت ومدددـ ٓ ٓبتِٔددد  هدددذ  إمدددة بّدددْاؾًدددًد س وتٌدددتذ بدددف آمدددة

 .(1 افْيال افًال   افَربن افُريؿيِتٍ  اػ هذا ادْٓ  ؾٓق ؽاؾؾ او متٌاؾؾ ظـ 

ْتيددرو  ـددا يْتيددر ادٓدددي يومددئًد   ؿهددة مقشددك ظِٔددف افًدددل ـددإقا مقظددقديـ بددف 

ُؽففْم  :ظِٔددف افًدددل َقففاُلوا ُأوِذيـَففا ِمففن َقْبففِل َأن َتْلتَِقـَففا َوِمففن َبْعففِد َمففا ِجْئَتـَففا َقففاَل َظَسففىَٰ َربه

ُكْم  َْرِف َفَقـُظفففَ  َكْقفففَ  َتْعَؿُؾفففونَ َأن ُُّيْؾِفففَ  َظفففُدوَّ ْٕ ُِ ا ؾُدددٖن بْدددل  (2)َوَيْسفففَتْخؾَِػُؽْم 

س وهددذا ممددا يٗـددد ان 3إهاالٔددؾ يْتيددرون ادقظددقد وهددق افٌْددل مقشددك ظِٔددف افًدددل

                                                           
َـّ شْـ مـ ـان مـ ؿٌُِؿ صز بنز وذراع بذراعس حتك فق  ( ورد ظـ رشقل اهلل إف خاض  أصحابف ؾَال:  (1 فتتًٌ

س 6افٌخدداريس ج  صددحٔح ؾّددـي دخِددقا جحددر ودد  تًٌتّددقهؿ. ؿِْددا يددا رشددقل اهلل افٔٓددقد وافْهددار ي ؿددال: 

 صدذ اهلل ظِٔدف وبفدف وشدِؿ( فتتدًٌـ شدْـ مدـ ـدان افٌْدل س ـتاب آظتهال بافُتاب وافًْة: بداب ؿدقل 2669ص

 ؿٌُِؿ(.

 .129-( إظراف  (2

. شْة مـ مقشك خٍاء مقفد  وؽٌٔتف ظـ ؿقمف  دا  وظؼديـ شدْة(  روي ظـ افهاد   ظِٔف افًدل( إٔف ؿال : (3

 (.14س ح6ب س 152ـ وامتال افًّْةس ص افهدو س إـال افدي
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 (1 ظَٔددددة ادقظدددقد ادْتيدددر ادهدددِح شدددْة اهلٔدددة   إمدددؿ فًٔددد  بددددظًا مدددـ شدددْـ اهلل

ِالَِّنيَن َخَؾْوا ُشـََّة اَّلل ُِ  .(2)ِمن َقْبُل َوَلن ََتَِد لُِسـَِّة اَّللَِّ َتْبِديً   

ا هلددل تٍجددر ادقؿددػ ؿٌددؾ بوإددف بادقاجٓددة افًدداخْة فًٔدد  مددـ افزٕددام  وظِٔددف ؾ

روع وحتددك افدددؾاع دضًٌددًا افدددؾاع بددد ريدد  حددؼ مندد - بددؾ هددل مددـ ظّددؾ افنددٔىان

 بددف وجيرجددر عخُيدددفُددـ ان يُددقن ادددٗمـ هددق افددذي يٍجددر ادقؿددػس أو ان  -افقؿدداالل 

 .ٓذا خىٖ ـٌرؾاػ تٍجر ادقؿػ 

افدددردع وفدددٔس ا دددزوت هدددل ؾًِدددٍة افَدددقة   مْىدددؼ أهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل 

افَقة ٓ تًْددل افًدددوان وتٍجددر ادقؿددػ مددع ؾددس ريـدِط وافًدددوان ظددذ أخددتًددواف

                                                           
( ؿال افهدو    اـال افديـ: اول افٌٌٔات ؽٌٔة ادريس افٌْل ظِٔف افًدل( ادنٓقرة حتك ال آمدر بندًٔتف اػ  (1

ان تًذر ظِٔٓؿ افَقت وؿتؾ ا ٌار مـ ؿتؾ مْٓؿ واؾَر واخاف باؿٔٓؿ  ؿ طٓر  ظِٔٓؿ افًدل( ؾقظد صًٔتف بدافٍرج 

ؿ مـ وفد  وهق ٕقح  ظِٔف افًدل(  ؿ رؾع ادريس افٔف ؾِؿ تزل افنًٔة يتقؿًقن ؿٔال ٕقح ظِٔف افًددل( وبَٔال افَاال

ؿرٕا بًد ؿرن وخٍِا ظـ شِػ صابريـ مـ افىقاؽٔ  ظذ افًذاب ادٓغ حتك طٓرت ٌٕقة ٕقح  دؿ ذـدر حدديئا ظدـ 

ا خاف مـ جٌار زمإف ومِؽ مدـ اددالُدة ياتٔدف افٌاؿر  ظِٔف افًدل( يتوّـ ؽٌٔة ادريس ظؼيـ شْة  تًٍٔا   ؽار د

إدف ددا حيدت }بىًامف وذابف  ؿ ذـر طٓقر ٌٕقة ٕقح  ظِٔف افًدل(  ؿ رو  بًْد  ظـ افهاد   ظِٔف افًددل(:

ٕقحا ظِٔف افًدل( افقؾاة دظا افنًٔة ؾَال هلؿ: اظِّقا إف شتُقن مـ بًدي ؽٌٔة ييٓر ؾٔٓدا افىقاؽٔد  وان اهلل ؽدز 

ٍرج ظُْؿ بافَاالؿ مـ وفدي اشّف هقد ؾِؿ يزافقا يسؿٌقن هقدا  ظِٔف افًدل( ويْتيرون طٓدقر  حتدك ضدال وجؾ ي

ظِٔٓؿ آمد وؿً  ؿِقب اـئرهؿ ؾاطٓر اهلل تًاػ ذـر  ٌٕٔف هقدا  ظِٔف افًدل( ظْد افٖٔس وتْداهك افدٌدء واهِدؽ 

 إـدال افدديـ وامتدال افًّْدةس صدافح  ظِٔدف افًددل(. آظداء بافريح افًَٔؿ  ؿ وؿً  افٌٌٔة بًدد ذفدؽ اػ ان طٓدر 

 (.4ح -ظِٔف افًدل -س باب   ذـر طٓقر ٕقح 136و135ص

 .62-( إحزاب  (2
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 س وهدددذا ٓبدددؾ هدددق فدددغ   ؿدددقة وحدددزل س وافِدددغ ٓ يًْدددل افودددًػرف أخدددرافىددد

إؾدددراد ؾَدددط بدددؾ حتدددك   ا قإددد  افًٔاشدددٔة يْىٌدددؼ ظدددذ ا إددد  إخدؿدددل   

 وآجتاظٔة وؽرها.

ادددٗمـ بَدددر مددا يًددتىٔع ٓ يٌْددل   افًِددـس بددؾ أن اذن مددـ ؿوددايا ا ٍدداء   افٌٌٔددة 

 جؾ ظِّف يٌٌْل ان يُقن  ًٍٔا   هذا ا إ .

ي اشددتٌا ف ظِٔددف أحددد وهلددذا مددا جددر  مددـ مقشددك ظِٔددف افًدددل مددع افٌَىددل افددذ

ففَنا صددًٔتف  ففْن َأْهؾَِفففا َفَوَجففَد فِقَفففا َرُجَؾففْيِ َيْؼَتففتَِ ِن َهَٰ َوَدَخففَل ادَِْديـَففَة َظففَذَٰ ِحففِي َغْػَؾففٍة مِّ

ِه َفففَوَكَزُه  ِه َفاْشففَتَغاَثُه الَّففِني ِمففن ِصففقَعتِِه َظففَذ الَّففِني ِمففْن َظففُدوِّ ففَنا ِمففْن َظففُدوِّ ِمففن ِصففقَعتِِه َوَهَٰ

ٌِّ فَفَؼَضفف ُموَشففىَٰ  بِففٌي . َقففاَل َر ِضففل  مه ففُه َظففُدو  مه ففْقَطاِن إِكَّ ففَنا ِمففْن َظَؿففِل الاَّ ىَٰ َظَؾْقففِه َقففاَل َهَٰ

ِحقمُ فإِّنِّ َطَؾْؿففُ  َكْػِسفف ففُه ُهففَو اْلَغُػففوُر الفف َّ مددع ان مقشددك  س(1)ي َفففاْغِػْ  ِل َفَغَػففَ  َلففُه إِكَّ

افقؿدد  ـددان ظِٔددف تدددبر أمددر    ف   ذفددؽ مددـ أوو افًددزل فُْددظِٔددف افًدددل ٌٕددل و

ل فدخقفدددف   مْىَدددة افًددددو درت طِّددد  ًٍٕددددس وهلدددذا ؾًدددر وفدددٔس   افًِدددـدافًددد

ٌِّ إِّنِّ  :وهدددق مىافددد  بُدددتان ٕنددداضف ٕن ـندددػ أوراؿدددف يدددٗدي اػ ودددًٍف َقفففاَل َر

 اؽٍر و يًْل إشس .س و( 2َؾْؿُ  َكْػِِس َفاْغِػْ  ِل...طَ 

                                                           
 .16 – 15( افَهصس  (1

 .16( افَهصس  (2
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 آمددال افًددجاد ظِٔددف افًدددلر ؿِدد  دإو افددذي يًتهددوٕ ٔددة أمددر افُددتان تددر  

   وددت واهلل أ  اؾتددددي  خهدددِتغ: ظدددذ ؾَددددان صدددًٔتف هدددذ  ا هدددِة بافدددذات

 .( 1افْز  وؿِة افُتان افنًٔة فْا بًٌض حلؿ شاظديس

ـددان ظْددقان ادرحِددة  وإذاروع ادٓدددوي ظْددد افٌٌٔددةس دهددذا إمددر أيوددًا مددرتٌط بادندد

ٍدداء افٌٌٔددة ؾٓددل ٓ تًْددل آ ا ٍدداءس وٓ تًْددل ا ّددقد أو ظدددل ادٌددآة بددؾ تًْددل ا 

ر ومدداذا ختٍددلي درية هددق أن تُددقن   ؿّددة افْندداطس ؾدداذا تًدددمًْددك افًددو وافندديةس

 ٓبد ان يُقن هْا  رء ختٍٔف وهذا هق مًْك افٌٌٔة وا ٍاء.

س ومـ احرل ادحرمات ـنػ 2ادجتّع افهافح وافَقي ا ٍاء هق ظْك ؿقة فٌْاءؾ٘ذن  

 فٔس   افًَاالد ادًِْة.إمر هذا يٌٌْل ا صارة ان افًتارس وفُـ 

َشفففبِقِل  اْدُع إَِلَٰ  وهدددذا هدددق إشدددِقب وافدددْٓ  افَدددرب    جإددد  افْدددقر واهلدايدددة

م بِفففالَّتِي ِهفففَي َأْحَسفففُن... َسفففـَِة َوَجفففاِدَْلُ ْؽَؿفففِة َوادَْْوِظَظفففِة اْقَ
فففَ  بِاْقِ إِنَّ الَّفففِنيَن (3) َربِّ

ُِ اْلؽَِتفف ففَدىَٰ ِمففن َبْعففِد َمففا َبقَّـَّففاُه لِؾـَّففاِس  ٌِ ُأوَلَٰئِففَ  َيْؽُتُؿففوَن َمففا َأكَزْلـَففا ِمففَن اْلَبقِّـَففاُِّ َواَْلُ ا

ِظـُونَ َيْؾَعـُُفُم اَّللُ  .(4) َوَيْؾَعـُُفُم ال َّ

                                                           
 .222س ص2( افُِْٔلس افُا س ج (1

  افٌٌٔدة  س وٓبدد   ظزفتدف مدـ ؿدقةظزفدةوٓ بدد فدف   ؽٌٔتدف مدـ ل إٔف ؿدال: ا مال افٌاؿر ظِٔف افًد ( روي ظـ (2

 (. 1۰2فِىقدس ص

 .125( افْحؾس  (3

 .159( افٌَرةس  (4
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رية ؾدددٔا يتًِدددؼ بجإددد  ديدددان   افُدددتان وافًددداذن ادًدددٗوفٔة ظامدددة ظدددذ اهدددؾ آ

 افتْئؿ وصْاظة افَقة.
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 مياٌاليهح بعذ االخطْرٗ 

أحددد مهدداديؼ افُْددث افقاوددحة هددذ  آفتٌاشددات وآهنددزال افٍُددري شددقاء ـددان 

 ظذ صًٔد افَواءس او افٍَف افًٔادس أو آهي.

ْٓ  افَددربن وافًددسة حددرب ؾُريددة ظددذ افْيددال آهي   مدد ٔددقل هْددا افواددحددظ 

رويدددات ريًات افَربٕٔدددة ومدتندددْٔع حتدددك ظدددذ افتندددوافتًدددٍٔف افؾس مدددـ ؿٌدددؾ افٌدددرب

 ادًهقل حت  أشاء ومًّٔات  تٍِة.

و ىددقرة افُْددث ؾددان افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف أوص امددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل 

س وفُددـ افْدداـئغ أخىددر ٕٕددف بدايددة (1 غ وادددارؿغبَتدداهلؿ مددـ بًددد  وـددذفؽ افَاشددى

 رؾع آفتزال وفق بٌِاس ديْل.

ؾددد  رية مددـ اهددؿ افقطدداالػدوافئٌددات ظددذ مددْٓ  افددديـ بددقظل وبهددرة وبٌِددة ظهدد 

افًدداو بزمإددف ٓ هتجددؿ ظِٔددف افِددقابس 2)س واظيددؿ هددذ  افقطدداالػ هددق افئٌددات ظددذ 

ف صددداح  هدددذا ريػ ٕٕددددافندددر وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف دإمامدددة صددداح  افًهددد

روع بًددد  تددٗمـذ دبددٖي منددروع ودظددـ ادندد روع س ؾدداذا اهنددزل ادددٗمـ ؾَددد ختددذدادندد

فددٔس ؾَددط هددؿ  ( 3بددـ ؾاضّددة ؾددد حاجددة فْددا بددؽ يددا ارجددعهددٗٓء افددذي يَقفددقن 

                                                           
حد ْل أبق أّيدقب إٓهداري   خدؾدة ظّدر بدـ خىداب ؿدال: أمدر »ظـ ظتاب بـ  ًٌِة:  ب٘شْاد ( رو  احلاـؿ  (1

دل بَتال افْاـئغ وافَاشدىغ واددارؿغ ًّ ِّؿ ظع بـ أ  ضاف  ظِٔف اف .  ادًدتدر  رشقل اهلل صّذ اهلل ظِٔف وبفف وش

 (.139س ص3ظذ افهحٔحغس ج

 (.27س ص 1 س افنٔ  افُِْٔلس ج ( ٕص حديث فظمال افهاد  ظِٔف افًدل  افُا (2

 .239( حمّد بـ جرير افىزي إمامل افهٌرس دٓالؾ إمالس ص (3
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روع افددديـ وظددـ دبددؾ ٕحددـ أيوددًا ٓ شددامح اهلل ان تراجًْددا ظددـ مندد سيَقفددقن ذفددؽ

 افًدل.مؼوع أالّة افٌٔ  ظِٔٓؿ 

ؾددا ـددان ظددذ صددًٔد افٌهددرة حتددك ُٕددث افًٓددقد مددع افددديـ وآيددان فددف درجددات 

ايودددًاس وهدددذا افتًديدددد ادقجدددقد   دظددداء افْدبدددة يًْدددل ان صددداح  افزمدددان ظِٔدددف 

ـدددان و  أي داالدددرة مٓدددا ًٍددداد مدددـ أي فِافًددددل  فدددٔس ظْدددد  مٓادٕدددةس وٓ تَريدددر 

دددُذو َحدددْذَو ٔدددف افًددددل س وشدددُٔقن حافدددف ـحدددال جدددد  أمدددر اددددٗمْغ ظِؿربددد  حَيْ

دداس َوُيَاتِددُؾ َظددَذ افتَّٖويددِؾ َوٓ َتُٖخددُذُ  ِ  اهللِ َفْقَمددُة ٓاِلددٍؿس  ا َوبهِلِ ِٓ ْٔ دد َِ ُشددقِل َصددذَّ اهللُ َظ افرَّ

ددقهَبُْؿ َاْحَددادًا  ُِ ددَرِب َوَؿَتددَؾ َاْبىدداهَلُْؿ َوٕدداَوَش ُذْؤبدداهَنُْؿس َؾددَاْوَدَع ُؿ ًَ َؿددْد َوَتددَر ؾٔددِف َصددْاديَد اْف

ٌَّدددْ  َظدددذ ُمْاَبَذتِدددِفس  ـَ ٌَّْ  َظدددذ َظداَوتِدددِف َوَا س َؾَاَوددد َـّ ُه َّٔدددًة َوَؽدددْرَ
ِْْٔ دددًة َوُحَْ يَّ َْٔزِ دددًة َوَخ َبْدِريَّ

 .( 1َحّتك َؿَتَؾ افّْاـِئَغ َواْفَاِشىَغ َوادْاِرؿغَ 

و ُٕددـ  افتْيددرس ؾددٖنؾددْحـ ظددذ إؿددؾ جيدد  ان ُٕددقن واظددغ وفددق ظددذ مًددتق   

ا ظدمٔدددة وفدددق بدددافتل هدددل وِّٕدددؽ إشدددِحة اداديدددة ؾِِّْدددؽ إشدددِحة افًِّٔدددة 

 .افُْث فف درجات ـئرة وجي  افقظل هلاؾ سأحًـ

افَاشدددىغ  هدددق مدددْ  شدددْة تتُدددرر   ـدددؾ زمدددانأيودددًا وإٓحدددراف أخدددر وهدددذا  

وهْدددا  بٔدددان فًدددٔد  ادىدددافسن يًْدددل اهندددؿ وصدددِقا اػ هنايدددة قوافَاشدددى واددددارؿغ.

وـدددٖن  مدددارؿغس ،ؿاشدددىغ  ،إٌٕٔددداء مدددروي ظْدددد افٍدددريَغ وهدددق بافستٔددد  ٕددداـئغ 

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة. (1
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يًْدددل افْددداـئغ يٍدددرزون  فسدوتداظٔاتدددافستٔددد  رتٌدددل مدددـ ؿٌٔدددؾ افًدددٌ  وادًدددٌ  

 .ىغ يٍرزون مارؿغدس وافَاشىغدؿاش

أخىددددر رء   افٌدايددددة افددددقظل وافٌهددددرةس ـددددا ظددددز آصددددقفٔقن ان ادقاؾَددددة 

س بددؾ فددق ظِّدد  بافقاجدد  واشددٌؼ وأخىددر مددـ ادقاؾَددة افًِّٔددة أظيددؿآفتزامٔددة 

 .وإ  ٓ تر  إف واج  ؾٓذا أخىر وأوؾ وأـئر ؾًَاً 

س اذن هدددذا حدددؼ ظدددذ صدددًٔد افدددقظل وآذظدددان ادقاؾَدددة آفتزامٔدددة أن تِتدددزل أن 

 مع أ ٔتف.افًَٔدة أظيؿ مـ افًّؾ 

 افٌدددد سافًدددِق  وو تَدددؿ ظدددذ  إيدفقجٔدددةادِدددؾ وافْحدددؾ ؿامددد  ظدددذ افرؤيدددة ؾ

 .رتٌاط مهر افٌؼية هباؾافرؤية وادًرؾة هل إخىر وإظيؿ  قابًا ٕ

ذا ابتِٔددد  آمدددة بافُْدددث تَِاالٔدددًا تهدددؾ ذروة اؾددد وزيدددادةسوافَاشدددىقن هدددؿ ٕددداـئقن 

 إٓحراف   افْاـئغ اػ افَاشىغس يًْل افًٍَٔة تَِاالًٔا تقفد آمقية.

ْ َيففا الَّتِففي َوإِْذ ُقؾْ   أيددة افُريّددة :   ففَ  َأَحففاَ  بِالـَّففاِس َوَمففا َجَعْؾـَففا ال ه ـَففا َلففَ  إِنَّ َربَّ

 َّٓ َِ َيِزيفففُدُهْم إِ ُفُفْم َفففف  اْلُؼفففْ ُِن َوُكَخفففوِّ
ُِ فففَجَ َة ادَْْؾُعوَكفففَة  َّٓ فِْتـَفففًة لِّؾـَّفففاِس َوالاَّ َأَرْيـَفففاَك إِ

هددل ووحٔإٔددةس ؾتْددة فِْدداس يددة تتحدددث ظددـ مًددتٌَؾ رؤيددة أؾ ( 1ُضْغَقاًكففا َكبِففًرا

ظٔاهتا س وافندددجرة ادًِقٕدددة تىدددقر افُْدددث فٔدددذه  اػ افَاشدددىغس وتدددداافًدددٍَٔة

س افُْدددث ؾقصددددؾ ذروتدددف اػ افَاشددددىغ س متدددداد شددددٌ  ومًدددٌ  ـٖهندددا تُقئْدددة

                                                           
 .60 –( آهاء  (1
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وافَاشددىقن يرؾًددقن صددًار افًدددل فُددْٓؿ ٓ يِتزمددقن بٌْددقد  وؾهددقفف و  افٌدايددة 

 زال.خًِقا ربَة افًٓد وافًٌٔة وآفت

وفددذفؽ ادىِددقب مددـ ادددٗمـ   زمددـ افٌٌٔددة افُددز  كديددد افًٌٔددة ـددؾ يددقل فٔجدددد  

 ؿٌِٔددًا بددؾ وأؾُريددًا  يٌَددؾ افساجددع فًٍْددف روع بحددذاؾر س يًْددل ٓدافتزامددف هبددذا ادندد

 .يٌك ويًل ـؾ هذ  افٌْقد أن

ؾُْددث  وهُددذاسؾٔددف ا ددع وؾٔددف ا ٍددل وؾٔددف إخٍددك  سوهددذا افنددًار ايوددًا درجددات

افددتادي   رؤيددة متدداد  إًٓددان ؾٔددف تهددؾ بددف إمددقر اػ  إذاافًٓددد وٌٕددذ آفتددزال 

ذس يًْددددل صدددددؾة   ا ظدددددن جٓددددارًاس وظدددددل افًوددددة احلًددددـ ؿٌحددددًا وبددددافًُس

س ر ظدددذ صدددحة مًتَدددد  افٌاضدددؾورظقٕدددة   آفتدددزال بدددافٌَٔح وافٌاضدددؾ مدددع ا سا

 ؿٌاحة سحية بدون حٔاء. وافْٓ  آمقي ٓ خيٍك مْذ بدايتف حتك زوافف

وفدددذفؽ وردت آحاديدددث افُئدددرة   احلدددث ظدددذ آمدددر بدددادًروف وافْٓدددل ظدددـ 

فتدددٖمرن ادًدددروف ادُْدددر ؾَدددد ورد ظدددـ رشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددف وشدددِؿ : 

وفتْٓدددقن ظدددـ ادُْدددر أو فًٔدددِىـ اهلل ظِدددُٔؿ ذارـدددؿ  دددؿ يددددظق خٔدددارـؿ ؾدددد 

 .( 1يًتجاب فُؿ

افًددرا  وٕددزل احلددرة دددا ؿدددل آمددال افهدداد   ظِٔددف افًدددل(  ظددـأيوددًا مددا روي و  

جًِدد  ؾدددا  دخددؾ ظِٔددف أبددق حٍْٔددة وشددٖفف ظددـ مًدداالؾ وـددان ممددا شددٖفف أن ؿددال فددف: 

مددا إمددر بددادًروفي ؾَددال  ظِٔددف افًدددل(: ادًددروف يددا أبددا حٍْٔددة ادًددروف   أهددؾ 
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أ  ضافددد   ظِٔدددف  افًددداء ادًدددروف   أهدددؾ إرضس ذا  أمدددر اددددٗمْغ ظدددع بدددـ

ؿددال: جًِدد  ؾدددا  ؾددا ادُْددري ؿددال: افِددذان طِددا  حَددف وابتددزا  أمددر   افًدددل( 

وًددد افْدداس ظددذ ـتٍددفي ؿددال: أٓ مددا هددق أن تددر  افرجددؾ ظددذ مًدداي اهلل ؾتْٓددا  

ظْٓدداي ؾَددال أبددق ظٌددد اهلل  ظِٔددف افًدددل(: فددٔس ذفددؽ أمددرا بددادًروف وٓ هنٔددا ظددـ 

 .( 1فادُْر إٕا ذا  خر ؿدم
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 العذل ّالتشاو العزف دذلٔ٘

ريػ صددٍات ظديدددة مددـ در وافزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندددذـددرت فهدداح  افًهدد

خدددل آدظٔددة وافزيددارات مْٓددا إددف ادددد فًددْة افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿس 

ددرباِلضِ وحمٔددل دددا ظىددؾ مددـ احُددال ـتابددفس  ٍَ َخُر فَِتْجديددِد اْف ـَ ادُْدددَّ ـَ  َاْيدد س َاْيدد ـِ ددَْ  ً واف

ددِة َوافّندد َِّ ِ ُ ٕظدداَدِة ادْ ـَ حُمْٔددل دَادَُْتَخددرَّ  اْفُِتدداِب َوُحددُدوِدِ س َاْيدد
ِ
ددُؾ ْٕحٔدداء مَّ َٗ ـَ ادُْ ِةس َاْيدد ًَ ري

ـِ َوَاْهِِفِ   .( 1..َمًاِوِ افّدي

افٌْدددقد هدددل افًددددل   تِدددؽ صدددٓر ٕافُدددـ  سـدددؾ هدددذ  بدددد صدددؽ ذـدددرت ـٌْدددقد

ظِٔددف افًدددل دون مجٔددع إٌٕٔدداء وإوصددٔاءس ربددا افٌْددل وافًَددطس ـٖهنددا مٔددزة فددف 

شدددِٔان تدددقػ مُِدددًا اهلٔدددًاس أو ذو افَدددرٕغس أو يقشدددػ افٌْدددل   مْىَدددة جٌراؾٔدددة 

مًْٔدددةس وحتدددك شدددٔد إٌٕٔددداء صدددذ اهلل ظِٔدددف وافدددف   ا زيدددرة افًربٔدددةس أو أمدددر 

ك دًددداددددٗمْغ ظِٔدددف افًددددل   مْىَدددة جٌراؾٔدددة أـدددزس أمدددا خهدددقص صددداح  اف

 يّظها ؿًىًا وظدًٓ خاصة فف دون ؽر .ٕف اؾوافزمان 

هدددذا افًٌدددد مدددرتٌط بزاويدددة أخدددر  وهدددل دور افًدددرف   طٓدددقر صددداح  افزمدددانس 

 .وافٌٌٔة وا ٍاء مرتٌىة بخروجف وفٔس   ظَْف بًٔة ٕحد
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ٕيددال شددٔاد أو ي وهْددا شددٗال يىددرح ًٍٕددف وهددق اذا خددرج وفددٔس   ظَْددف بًٔددة ٕ

ُخففِن اْلَعْػففَو مددع امددر اهلل ظددز وجددؾ فًددٔد إٌٕٔدداء:  هددذا يددتدالؿاجتاظددل ؾُٔددػ 

اِهؾِيَ   (1 يَوْأُمْ  بِاْلُعْ ِف َوَأْظِ ْف َظِن اْْلَ

ؾريوددة ؿربٕٔددة أمددر هبددا شددٌحإف وتًدداػس وشددْة ٌٕقيددة ؿددال هبددا افٌْددل صددذ اهلل ؾٓددذ  

 ظِٔف وافف وشِؿس ؾُٔػ يتخىاها صاح  افًك وافزماني 

ؾُٔددػ ٕجّددع بددغ ظدددل اظساؾددف بدداي ظددرف او ٕيددال ؾاشدددس وهددق خددارج ٕىددا  تددٖ ر 

خددذ افًٍددق وامددر افُريّددة  أيددةأي داالددرة ظِٔددف حتددك مددـ ؿٌددؾ مقافٔددفس مددع موددّقن 

 يبافًرف واظرض ظـ ا اهِغ

 توح افهقرة.تد مقضْٓا فُل يدحتؿاظدة ؿربٕٔة وٌٕقية ظئّة فُـ جي   هذ 

هْددا  اصددُال مددـ ؿٌددؾ اددرشددة آمامٔددة ظددذ مددذاه  ا ّٓددقرس ومددـ بدداب ادئددال 

بافدؿدددة هددق ان تِدددؽ  صددُالؾا ادهددافح ادرشددِة وشدددد افددذراالع فددق اخددذٕا ؿاظددددة 

 ادذاه  ضٌَ  هاتان افَاظدتان   مقرد خاضك.

أن مددـ حددرمٓا اشددتْد ظددذ شددد  -متًددة احلدد  ومتًددة افًْدداء  – ادتًتددغؾٍددل حتددريؿ 

س وافددذيـ أتددقا مددـ بًددد  و ئّددزوا خدداضكراالع وادهددافح ادرشددِة وهددذا آشددتْاد افددذ

 .ادقضـ افهحٔح فًد افذراالع وادهافح ادرشِة مع هذا افتحريؿ
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هددذا افتحددريؿ باضددؾ ٕن حدددل حمّددد حدددل اػ يددقل افَٔامددة وحددرال حمّددد حددرال اػ 

وبددداب  دبر افًدددٔادؾًدددد افدددذراالع وادهدددافح ادرشدددِة   مَدددال افتددد افَٔامدددةسيدددقل 

 فٔس حُؿ تؼيًل  اب . فوفُْ افتزاحؿ فف وجف ـحُؿ شٔاد

بًٌدددارة مدددقجزة ذـدددر آصدددقفٔقن أن حددددل حمّدددد حددددل اػ يدددقل افَٔامدددة وحدددرال 

 .حمّد حرال اػ يقل افَٔامة هذا ظذ صًٔد افتىٌٔؼ افتؼيًل

يّْددع ًٍٕددف ظددـ ًٕددان أن ا زالددل ادَىًددل افزمددا  ممُددـ فإ ظددذ صددًٔد افتىٌٔددؼأمددا 

س ادٓددؿ وإهددؿ  مددقارد هددق فددٔس حتددريؿ ـددع  ابدد  بددؾ  فارتُدداب احلدددلس وفُْدد

ُدد  وؾٔٓددا جيدد  ظددذ إًٓددان ان يراظددل إهددؿس ؾدداذا ؾددرط بددآهؿ ٕجددؾ ادٓددؿ أرت

فددٔس مْددع تؼدديًل  ابدد س بددؾ هددق هْددا وفُْددف إهؿ يًّْددف مددـ إتٔددان ادٓددؿ ؾدد حرامددًاس

 ٔاشدددة ادجتّدددعس او آهةس او   ظددداو تددددبرمْدددع مٗؿددد  جزالدددل تددددبري   ظددداو ش

شددد افددذراالع هبددذا افِحدداظ صددحٔح س ومهددافح مرشددِة هبددذا افِحدداظ  افٍددرد فًٍْددف.

شددد افددذراالع وؿاظدددة ادهددافح ادرشددِة  ةأيوددًا صددحٔحس أمددا ان كًددؾ وددقابط ؿاظددد

ريع افئابددد  ـّدددـ ؿدددال متًتدددان ظدددذ ظٓدددد رشدددقل اهلل وإدددا احدددرمٓا دؿقاظدددد فِتنددد

ٓدددذ  ٌٕدددقة ريًل ؾدافتحدددريؿ افتندددبدددذفؽ هدددق ـدددان اددددراد  س ؾدددان1ِدددٔٓاواظاؿددد  ظ
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( هذا افرشقلس وإن هذا افَربن هذا افَربنس وإهنا ـإتا متًتان ظدذ وو ظّر خى  افْاس ؾَال: إن رشقل اهلل  

ج امرأة إػ أجؾ   ظٓد رشقل اهلل ( وإٔا أهنك ظْٓا وأظاؿ  ظِٔٓاس إحدا ا متًة افًْاءس وٓ أؿدر ظذ رجؾ تزوَّ

ُؿ وأتدؿ فًّدرتُؿ.  افٌَٔٓدلس  ٌَّٔتف باحلجارةس وإخر  متًة احل س اؾهِقا حجُؿ مـ ظّرتُؿس ؾٕ٘ف أتؿ حلجِّ إٓ ؽ
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ؾِدداذا  سرئًةدذا ـددان ادددراد ادْددع ادَىًددل ؾٓددذا ٓ يًْددل احلرمددة افتنددجديدددةذس أمددا إ

رئًةي هْدددا ا ِدددط بدددغ ادهدددافح ادرشدددِة وشدددد داتٌاظدددف يٌْدددقن ظدددذ احلرمدددة افتنددد

 افذراالع وجًِٓا ؿاظدة تؼئًة ضامة ـز .

رئًة جيددد  ان ًٕدددرف مقاضْٓددداس وان و ًٕدددل مقاضْٓدددا اخدددتِط دافَقاظدددد افتنددداذن 

لء فتىٌَٔٓدداس بددؾ جيدد  افددقظل حتددك ٓ دروظٔة افنددداحلابددؾ بافْابددؾس وٓ يٍُددل مندد

َوَأِققُؿففوا اْلففَوْزَن بِاْلِؼْسففِ  يًّددؾ ادٔددزان   ؽددر حمِددف ومقضْددف وآ ٓ يُددقن مٔزإددًاس 

ِسففف َٓ ُيْ ؾدددافقزن ؿدددإقن صدددحٔح فُْدددف ظدددادل س وافَدددإقن ذظٔتدددف  ( 1ُ وا ادِْقفففَزانَ فَو

بافًدددل وافًُددس ؽددر صددحٔح س ٕن افًدددل هددق إصددؾ ؾٔجدد  مىابَددة افَددإقن 

 فًِدل.

رية   دو تندددٓدها افٌنددد ر وصدددؾ ؾٔدددف افددددجؾ اػ درجدددةدًدددٔش   ظهدددوٕحدددـ آن ٕ

ؿقتدددف مدددـ افْاحٔدددة افٍُريدددة وا ظدمٔدددة   زمدددـ  أي جٔدددؾ مدددـ أجٔاهلددداس وؿدددد بِدددغ

 افروايات.يؤع ؾٔف ادٔزان بافًدل حتك ظذ افٌِٔ  ـا   

ومددا يىددابؼ افَددإقن هددق  إصددؾس   َاؾددة ادجتّددع ان افَددإقن هددق  ٔددقلافندداالع اف

 هددذا أن يىٌددؼ يُدداد إـئددر إتخدداب وبًْددقانافًدددل ومددا خيافٍددف ؾٓددق جددقر وطِددؿذس 

 ..وادجتًّل وافًٔاد افَإق  افًَؾ ظذ ا اضك ادٍٓقل

   ذمنُؾ أمر -وتقاؾَاهتؿ  ردمهافح افٌن   - إصؾ افَإقن هق جًؾفُـ 
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هددق  افًدددل هددق إصددؾ ومددا ضددابؼ افًدددلؾ  مْىددؼ اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل  أمددا

افددْيؿ وافَددإقن بتقشددط افًدددلس ـددا تَددقل افهددديَة افىدداهرة ظِٔٓددا  افَددإقنس يًْددل

 ؿؾافًددددل ٕيدددال وهدددؿ شددددل اهلل ظِدددٔٓ س( 1وجًدددؾ إمامتْدددا ٕيامدددًا فِِّدددةافًددددل 

 افُريؿ.اًدة افًدل حً  ٕص افَربن 

ن انس ؾددان ظَِٔددان احلًددـ وافَددٌح ذاتٔددهددذا هددق مْىددؼ اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل ا

ٓ ان  صددحٔحسر وتددراى ظددذ هددذا احلًددـ وافَددٌح افددذاي ؾٓددق دتقاؾددؼ ظددرف افٌندد

 ادٔزان ادقا ٔؼ افٌؼية با هل.

َوَأْوُفففوا بِاْلَعْفففِد إِنَّ اْلَعْفففَد َكففاَن  مددع ان اهلل شددٌحإف وتًدداػ يٖمرٕددا بافقؾدداء بددافًٓقد

 ًٓ َوَأْظففِ ْف َظففِن ُخففِن اْلَعْػففَو َوْأُمففْ  بِففاْلُعْ ِف  س ويقصددْٔا بّراظدداة افًددرف( 2َمْسففُئو

ففاِهؾِيَ  س أيوددا يٖمرٕددا بجًددؾ افًدددل هددق إشدداس   افَددإقن وٕيددؿ إمددقر ( 3اْْلَ

 َوا ادِْقَزان ِِسُ َٓ ُيْ  ؾادٔزان ؿإقن جيًؾ بافًدل. ( 4َوَأِققُؿوا اْلَوْزَن بِاْلِؼْسِ  َو

س قن افقودددًل وهدددق مدددـ مْابًٓدددا ادّٓدددةريع ظْدددد افَدددإدوافًٓدددد مدددـ مهدددادر افتنددد

وافًددرف ٕددقع مددـ افًَددد آجتاظددل س وظْددد افًددٔد ا ددقالل تْيددر واؾددؼ ؾٔددف أحددد 

ريح إصددقل ظددذ ان دادحََددغ افًددابَغ فددف وهددق ادحَددؼ افْٓاوٕدددي   ـتابددف تندد

                                                           
 .134ص 1اضّة افزهراء  ع(س آحتجاجس فِىزد : جمـ خىٌة فٍ(  (1

 .34 –( آهاء  (2

 .199-( إظراف  (3

 .9 –( افرًـ  (4
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دٓفددة افٍِددظ ظددذ ادًْددك   افٌِددة هددل بافقوددع وأن افًددرف هددق تًٓدددس و  هددذا 

ل   افقوددع س وافقوددع  ددرج افُتدداب يددذـر هددذا ادحَددؼ ٍٕددس ٕيريددة افًددٔد ا ددقال

ر ظدددذ احلدددقار دمدددـ  رجدددات افتقاؾَدددات آجتاظٔدددة يتهدددافح ؾٔدددف ؾ دددة مدددـ افٌنددد

بٖصددقات مًْٔددةس فددذفؽ يٌْددل هددذان افًِددان  ادحَددؼ افْٓاوٕدددي وافًددٔد ا ددقالل( 

 ظذ ان افٌِة ـٌٔ ة اجتاظٔة مٔئا  وافتزال وظَد.

وان  –افْيريددة صددحٔحة  ظددذ افًددٔد ا ددقالل وفُددـ هددذ  أصددُؾـئددر مددـ آظدددل 

ؾٓدددذ   -ـدددان ـدمْدددا ٓ   افٌِدددة وٓ   افقودددع بدددؾ   مًْدددك ادٔئدددا  آجتاظدددل 

ٔددة وفددق ادٍددردة مئددال مٓددؿ بْددك ظِٔددف هددذان افًِددان ظددذ ان ٕيددال افتقاؾَددات آجتاظ

بْحدددق ارتُدددازي اشسشددداوس ؾإددد  تددددخؾ   اتّدددع  ايبْحدددق تًْٔدددل ٓ تًْٔٔدددل 

الٔدددًا تددددخؾ   افًٓدددد آجتاظدددلس ٓ ان افًَدددد حيتددداج اػ وتتًدددرف ظدددذ فٌدددتٓؿ تَِا

 اجياب وؿٌقل خاص.

ذح دؿٔدددؼ دًْدددك افًدددرفس هدددذا  دقا ٔدددؼ آجتاظٔدددة وهدددقوهدددذا ادٌْدددك ٕيريدددة   ا

رتُددداز افًٌدددٔطس ؾًْددددما تْخدددرط   بٔ دددة ريدددػ ييٓدددر ويٌدددغ ان افتقاؾَدددات بآافتً

ك هددذا ادٌْددوس تٍهددًِٔٔا ال ٓتٍدد  اجتاظٔددة مًْٔددة ؾٖٕدد  ؿددد افتزمدد  بافتًٓددد شددقاء اف

إمدددقر افتدددل ذـرهدددا افًدددٔد ا دددقالل  أحدددد ق  تًريدددػ آفتدددزال آجتاظدددل هددد

ر   افٌِدددة وافقودددع بدددؾ هدددذا دوادحَدددؼ افْٓاوٕددددي   افقودددعس وهدددق ٓ يْحهددد

ؾدبددد افٌحددث ظددال   ـددؾ إظددرافس ؾدداذا روددٔ  ان تًددتقضـ بٔ ددة اجتاظٔددة مًْٔددة 

 ان تِتزل وتتًٓد.
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ر وافزمددان   أي اتّددع مددد  ٕٕددف ٓ دٍٕٓددؿ ددداذا ٓ يتًددايش صدداح  افًهددفددذفؽ 

وهددق ؽاالدد  وٕدداالل ظددـ افتًددايش مددع  بًٓددقدهؿسيدددخؾ وددّـ مددقا َٔٓؿ وٓ يتًٓددد 

وهددق  -وافًٌٔددة يًْددل تًٓددد وافتددزال  - ة ٕحدددفددٔس ظْددد  بًٔدد ادختٍِددةسإظددراف 

ر مدددا ضابَددد  ديدددـ اهلل ٓ يًْدددجؿ مدددع هدددذ  افتقاؾَدددات ادجتًّٔدددة اددٕٔدددة آ بَّددددا

وشددْـ رشددقففس امددا أن يتًددايش او يتقاؾددؼ او يتًاهددد ؾٓددذا ٓ يُددقن ابدددًاس ٕن هددذ  

 وٓدتف خٍٔة هلذا افًٌ .بؾ  وٓدتفساهلل ظز وجؾ ظِٔف مْذ  افٌٔ ات حرمٓا

وظدددذ هدددذا آرتُددداز ؾًْددددما يًدددٔش إًٓدددان   اتّدددع مدددد  ؾَٔدددقل بافٌددددر 

ذا ظددداش اذفؽ ؿدددد ُٕدددث افًٓدددد س ؾدددؾٓدددق بدددوافتٍجدددر وافتٍخدددٔ  وآؽتٔدددآت 

  هددذا افْيددال  -تَِاالٔددا  - مْددف اتًٓددد ًددُٔقنؾ  بٔ ددة وٕيددال بمددـ ومددد   ًٕددانآ

وـددؾ ؽددادر وؾدداجر اػ ؽددادر ؾدداجر س ؾٓددق بددف  اذا تًٓددد بددف  ددؿ ؽدددر وُٕددثوادددد  س 

  افئِددث إخددر مددـ ظٓددد   وؿددد ؿددالادددٗمْغ ظِٔددف افًدددلس  افْددار ـددا يَددقل امددر

 .(1 دافؽ آصس يقصٔف بادقا ٔؼ آجتاظٔة وظدل ُٕث افًٓد اذا افتزل بف

                                                           
( وإن ظَدت بْٔؽ وبغ ظدو  ظَدة أو أفًٌتف مْدؽ ذمدة ؾُحدْط ظٓدد  بافقؾداءس وارع ذمتدؽ بإمإدةس واجًدؾ  (1

افْداس أصدد ظِٔدف اجتاظدًا مدع تٍدر  أهدقاالٓؿ وتندت   ءًٍٕؽ جْة دون ما أظىٔ س ؾٕ٘ف فدٔس مدـ ؾدراالض اهلل ر

ذ غس دا اشتقبِقا مدـ ظقاؿد  افٌددربراالٓؿس مـ تًئؿ افقؾاء بافًٓقد. وؿد فزل ذفؽ ادؼـقن ؾٔا بْٔٓؿ دون ادًِّ

ٓد  ؾد تٌدرن بذمتؽس وٓ ختًٔـ بًٓد س وٓ ختتِـ ظدو س ؾٕ٘ف ٓ جيسئ ظذ اهلل إٓ جاهؾ صَل. وؿد جًؾ اهلل ظ

وذمتف أمًْا أؾوا  بغ افًٌاد برًتفس وحريا يًدُْقن إػ مًْتدف ويًتٍٔودقن إػ جدقار . ؾدد إدؽدال وٓ مدافًدة وٓ 

 دا وٓ  مك(. -رض–خداع ؾٔف.  مـ ظٓد أمر ادٗمْغ ظِٔف افًدل دافؽ آصس 
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س  ؾرجددف افؼدديػ يًددٔش   ظدداو بخددرفُددـ هددذا ٓ يًْددل ان آمددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل

إظدددراف  هدددذا افًددداو ويًدددًك فتقشدددًتٓا وتٌٔدددرة   بدددؾ هدددق ًٍٕدددف بٔ دددة صددداحل

فدددٔس   مًدددزل جٌدددرا س بدددؾ هدددق    س ٕٕدددفكدددا  هدددذا افًدددرف افهدددافحابافٍاشددددة 

ًدددمًدددزل اجتاظدددل ظدددـ إظدددراف افٍاشددددةس  ٍْ دددُؾ ِمّْددداس دبَِْ َّٔدددٍ  َوْ خَيْ ٌَ ـْ ُم دددَ  ِمددد ْٕ ل َا

َزَح َظّْا َٕ ـْ ٕاِزٍح ما  َْٕ  ِم ٍْز َا  .( 1بَِْ

 ِحَجدداٍب ٍٕددس مددا جيددري   افددْص افَددرب  
ِ
ـْ َوَراء َـّ ِمدد َُٖفقُه هددذا احلجدداب  ( 2َؾاْشدد

ًٕددؿ  -ادَهددقد   أيددة بددغ ادددرأة وافرجددؾ ظّدتددف فددٔس ؾَددط حجدداب ؾٔزيدداالل 

وأظيدددؿ مدددـ احلجددداب افٍٔزيددداالل افدددذي ٓبدددد مْدددف حجددداب  -افٍٔزيددداالل ٓ بدددد مْدددف 

 آخد  وافروح يًْل جدار أخدؿل.

دار إخدؿددل هددق افددذي يًددزل صدداح  افزمددان ظجددؾ اهلل ؾرجددف افؼدديػ هددذا ا دد

رة ؿددرونس إظددراف افٍاشدددة هددق ٓ يتْددازل دظددـ ـددؾ ادجتًّددات ضِٔددة اـئددر مددـ ظندد

ان يْهددداع هلدددا  دددؿ  :هلدددا وٓ يتزايدددؾ ظدددـ ساضدددف ادًدددتَٔؿ س وٓ يًدددتئّرها بًّْدددك

تاظٔددة فددٔس ؾٔٓددا هددق يًددٔش   بٔ ددة اج ذ  رجاهتددا وإتاجٓدداس بددؾ مددـ افٌدايددةيٖخدد

س ( 3مدددهلات  ٔاهبددا ٕجاشددٓا وو تًٌِددؽ مددـٖو تدًٕددؽ ا اهِٔددة بث او صدداالٌة فددق

 ٔاهبدددا آجتاظٔدددة وافًٔاشدددٔة وادافٔدددة وافتجاريدددةس وهدددذا مٍٓدددقل بخدددر فٌٌِٔدددة ومْدددف 

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة. (1

 .53إحزاب: (  (2

 .زيارة وارث( مَىع مـ  (3
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ًٕددرف مًْددك افيٓددقر وافٌٌٔددةس هددق ٕددازح وٕدداالل ظددـ هددذ  افتقاؾَددات آجتاظٔددة 

ـ ٕدددازح ظدددـ افًدددِق  آجتاظدددل ا ددداضكس ومددد وٕزوحدددف فدددٔس جٌراؾٔدددًاس بدددؾ

 .إظراف افٍاشدة اػ ظرف صافح
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 ضزّرٗ عذو اخللط بني املْاسًٓ 

اخىٖٕددا افتّٔٔددز بددغ ادددقازيـ   إبددقابس ؾتددارة كًددؾ ادهددافح  إذاا ِددط يَددع إن 

قء وحرمتدددف وهاتدددان ؿاظددددتان دادرشدددِة وشدددد افدددذراالع ؿاظددددة ٕصدددؾ حِٔدددة افددد

ظِدداء آمامٔددة ضددقال ؿددرون   تقوددٔح هددذا  أشددٓ ريع ـددا دافتندد أصددؾباضِتددان   

ر جزالددل زمْددل مَىًددل وهددذا فتدددب اادىِدد س وتددارة هاتددان افَاظدددتان كًدددن مٔزإدد

 .أمر بخر

ظدددد بًدددض افَقاظدددد افٍَٓٔدددة أو افَإقٕٔدددة بًودددٓا ؿقا -ـّئدددال  -وبًٌدددارة أخدددر  

افْٔابٔدددة وهدددل أيودددًا  ِّجدددافسس وهْدددا  ؿدددقإغ بردإٔدددة وففَِدددقإغ افدشدددتقرية

س اظددد افَددإقن افدشددتقريةؿقاظددد ؿإقٕٔددة أو ؾَددف ؿددإق  فُْٓددا ختتِددػ شددْخًا ظددـ ؿق

إٔددداط مدددـ  س ؾْٓدددا يدددة ومدددا صدددابف ذفدددؽوهُدددذا تتْدددزل افَدددقإغ اػ وزاريدددة وبِد

س ؾجًددؾ ؿاظدددة درجددة واحدددة وشددْ  واحدددافَقاظددد افَإقٕٔددة وهددل فًٔدد  ظددذ 

افٍَددف  دث منددُِة   ظِددؿ  افٍَددف افدشددتقري حُيددؿاظدددة  مًْٔددة   افَددإقن افٌِدددي

س ؾافَقاظدددد افَإقٕٔدددة افٌِديدددة ظٌدددارة ظدددـ مدددقازيـ افدشدددتقري فًددددل وجدددقد افهدددِة

تدبريدددة   افٌٔ دددة ا اصدددة فتِدددؽ ادحاؾيدددة أو ادْىَدددة وفدددٔس هلدددا ربدددط   احلُقمدددة 

ٕددف  آحتاديددة مددئًدس وهددذا مٌحددث مٓددؿ جدددًا وأـددد ظِٔددف ظِدداء آمامٔددة ـئددرًاس ٕ

شددتًؿ افٍددقى   افتَْددغ مددع مدحيددة ذفددؽ ظددذ صددًٔد افددٌدد افقاحدددة وافرؿًددة 

ريةس ٕٕددددف جيدددد  مراظدددداة دافقاحدددددة ؾُٔددددػ اذا ـددددان ظددددذ صددددًٔد افٌِدددددان افٌندددد

 .ٓبد ان حتٍظ   ـؾ صً  او بٔ ة ا هقصٔات افتل
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ة امددا   افتٍاصددٔؾ افْازفدد ظِددٔٓؿسوهددذا مددا ـددان ظِٔددف أالّددة اهددؾ افٌٔدد  شدددل اهلل 

 أصددؾريػس ؾٓددق ؽاالدد  ومًتددزل ظددـ دؾٓددذا ه ضددقل ؽٌٔتددف ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

 وهدددايتٓؿسر داهلدايددة برؾددؼ وتدددري  فتٌٔددر افٌنددادؼددوع افٍاشدددس وفُْددف يددارس 

ٍٕددس افٌٌٔددة هددل رؾددؼ تدددرجيل   ـٍٔٔددة افتٌٔددر مددـ دون ان يًددِؿ او  ددادن ٕي و

ٓددد فتِددؽ إظددراف ظددرف ؾاشدددس وٍٕددس افددذوبان بددٖي ظددرف مددـ إظددراف هددق تً

 افٍاشدة.

أمدددر جيددد  آفتٍدددات افٔدددف وهدددق ان صدددٍات ادًهدددقمغ فدددٔس اددددراد مْٓدددا  وهْدددا

افهدددٍات افٍرديدددة س ؾًْددددما ٕهدددػ امدددر اددددٗمْغ ظِٔدددف افًددددل بافندددجاظة ؾِدددٔس 

دومددًا مددراد مْٓددا افنددجاظة  بددؾ سيًددر مْٓددا ادَهددقد افنددجاظة بافًودددت ؾٓددذا بًدددٌ 

ؾ افددذي ـددان هددق يددد ؾافرجددس ؼ اـددز س وـددذفؽ ظْدددما َٕددقل ـدداطؿ افٌددٔظ ظددذ اؾدد

ِىإف ومددع ذفددؽ س  ددؿ يًددِ  شددوصدداح  ادْزفددة افًئّددة ظْددد  افرشددقل ووزيددر 

س وٓ يٍَدددد افتخىدددٔط ادْٓجدددل درحِدددة بْددداء جديددددة وصدددًٌةس هدددق ٓ يٍَدددد تددددبر 

 ف حتددكوهددق ـدداطؿ ؽٔودد ظامدداً  ـمخددس وظؼدديددددة إٍُددٖت ظْددف  ريةدمددع ان افٌنددو

ٓددذا هددق مًْددك ـيددؿ افٌددٔض ظْددد ظددع ظِٔددف افًدددل ٓ ؾس بًدددها ٕدددماً افٔددف  ظددادت

   هق هق وفـ يًتحقذ ظِٔف آربا .بؾ تدبر سيًتٍز  ادًادي

بًددض افْدداس يُيددؿ  ظِٔددفسٍٕددس ـيددؿ افٌددٔظ هددذا ظْددد مقشددك بددـ جًٍددر شدددل اهلل 

آظٔدداء وهددذا  ٌٔفٓددارس وؾُريددا ٓ يدددبر امددر  بددؾ يهددؽٔيددف  افٍددردي( فُْددف روحٔددًا مْ

 فٔس ـيًا فٌِٔظ.
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قع مدددـ يًْدددل ٕددد بخدددرسـيدددؿ افٌدددٔظ ظْدددد أمدددر اددددٗمْغ ظِٔدددف افًددددل فدددف مًْدددك 

 مًْك  تِػ. امتهاص افيبة وافًدج وهق

ذاشددة هددارون افًٌدداد   ؿتِددف مقشددك بددـ جًٍددر ظِٔددف افًدددل هبددذ  افندددة أراد 

افَاظددددة افندددًٌٔة  ان يًدددتٍز آمدددال فٔتخدددذ إشدددِقب افًددداخـ وبافتددداو يًدددرض

ربة مددـ دون ددددقاو اهددؾ افٌٔدد  فِخىددرس ومددع ذفددؽ صددِقات اهلل ظِٔددف امددتص افودد

 ان يًىل فًِدو ما أراد  مـ إبادة هذ  ادًرة   وجقدها افنًٌل.

رتف ؾٓدددذا فدددٔس دَاظًددد  ظدددـ ٕهدددؿدددد ت َاظددددة افندددًٌٔة فإمدددالمدددـ يتخٔدددؾ ان اف

وو  ِٔدددف افًددددل بًٍْدددفس ٕن مدددا جدددر  هدددق مدددـ تددددبر آمدددال افُددداطؿ ظبهدددحٔح

 فإبدددادةـدددان يريدددد ادقاجٓدددة بدددٖي ضريدددؼ ـدددان  ؾافًددددو يريدددد سيًىدددل فًِددددو مدددا 

 اذن ـيؿ افٌٔظ ظْد مقشك بـ جًٍر ظِٔف افًدل ايوًا فف مًْك بخر. ادٗمْغس

ر وافزمددان ذو احلِددؿ افددذي ٓ يهددٌقس يًْددل دهْددا ايوددًا   وصددػ صدداح  افًهددو

رظغس ذو احلِدددؿ يًْدددل افىّْٖٕٔدددة دصدددٌاوة ادًدددتًجِغ واددددٗؿتغ وادتًددد تٖخدددذ ٓ 

 وافًُْٔة   افتخىٔط افَٔادي وافتخىٔط احلواري.
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 االعتشال اإلجيابٕ صي٘ مً صيً االىبٔاء

ٕٖيددف ظددـ آفتددزال وافددذوبان   مقا ٔددؼ اجتاظٔددة ؾاشدددةس بددؾ هددق فٌٌٔددة ا ا مًددمددـ 

ٌة وـددان وو هددذ  ادقا ٔددؼ إًددان ؽددر ظددادل حتددك فددق ـإدد  مددقازيـ اجتاظٔددة صدداال

 .اهق ايوًا يُقن برئ مْٓ

س أمدددا مدددـ  ٔدددؼ فًٔددد  ظدددذ اددددقازيـؾٌٌٔتدددف بًّْدددك براءتدددف وظددددل افتزامدددف بدددٖي مقا

ٓددق بددرئ وبًٔددد ؾهددق ؽاالدد  هبددذا ادًْددك س  ائددٕٔاحٔددة ادتهدددي او مددـ ٕاحٔددة ٍٕددس اد

َوَمففا  َوَأْظَتففِزُلُؽمْ  افٌْددل إبددراهٔؿومَْىددع ٓ يًتًددِؿ وٓ يًددِؿ هلددا ٕيددر مددا ورد   

َّٓ َأُكفففوَن بِفففُدَظاِ  َرّبِّ َصفففِؼقناَتفففْدُظوَن ِمفففن ُدوِن اَّللِ  َوَأْدُظفففو َرّبِّ َظَسفففىَٰ َأ
)1)  شدددْة مدددـ

 .افٌْل إبراهٔؿ ٕجدها   آمال افئا  ظؼ

اظتددزال ؾافٌٌٔددة بًّْددك اظتددزال افٌٔ ددات افٍاشدددة وفُددـ فددٔس اظتددزآً شددًٌِٔاس بددؾ هددق 

 أي إف   وشط إحداث وهق ؾٔٓؿ وفُْف فٔس مْٓؿ. سإجيا 

ففُ كَ .. :ـددذفؽ شددْة افٌْددل ظًٔددك ظِٔددف افًدددلو  َوَجاِظففُل  َكَػففُ وا الَّففِنينَ  ِمففنَ  .َوُمَطفِّ

َبُعففوكَ  الَّففِنينَ  يًْددل افٌٔ ددة افتددل ؾٔٓددا جددقر  ( 2اْلِؼَقاَمففة... َيففْومِ  إَِلَٰ  َكَػففُ وا الَّففِنينَ  َفففْوَق  اتَّ

 .وطِؿ ب ٔة ٕجًة   مْىؼ افَربن

ويدددخؾ ؾٔٓددا ضٌٔددان افٌراالددز  سوؾرظقٕٔددة اؾٔددف ضٌٔإدد هددذا إٍٓدددت هددق ٕجاشددة ٕن

 .وهذ  ـِٓا ارجاس   مْىؼ افَربن وإٓإٔة

                                                           
 .48 –( مريؿ  (1

 .55 –( بل ظّران  (2
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أحدددد مًدددا  افٌٌٔدددة آظتدددزال ا جيدددا  ظدددـ افتًدددِٔؿ فٌِٔ دددات افٍاشددددة وهدددق  ؾددد٘ذن

ٓددا افيٓدددقر افددذي هددق ظٌدددارة ظددـ إتنددار افٌٔ دددة افىدداهرة مددـ بْدددقد ضٓددارةس ويَابِ

س وهددذا مًْددك اجتاظددل فٌٌِٔددة رها وتُريًددٓا بددغ افْدداسدروع ادٓدددوي وٕندددادندد

 وفِيٓقر ايوًا   مْىؼ احلوارات.
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 التعزف علٙ بيْد املصزّع

 ت ا اصددة بددفسدة   آدظٔددة وافزيددارارفِتًددرف ظددذ مْيقمددة افٌْددقد ادٓدويددة افددقا

س أو ظْددد ظددرف مددـ ٗمْددقن ظْددد أؾددؼ شددٔاد حمدددود ومًددغان ٓ يتقؿددػ اد ٓبددد

ظدددة  ظددذ هددذ  افٌْددقد مددـ خدددل افتٖـٔددد ؾًِددٍة افتًددرف ظددذس وإظددراف ادًْٔددة

 :خىقات

ؾٓددل خددر  اساجتٓاديدد اشددتٌْاضإًددتٌْط مْٓددا  ـددل سؿددراءة هددذ  افٌْددقد اْلطففوة إول،

 مهدر فٍَِف افًٔاد   افٌٌٔة افُز .

ؾددد يٌتًددد ـئددرًا  افٍَددف افَودداالل وأي باحددث يريددد ان يُتدد    افٍَددف افًددٔاد أو

بدددادقاد ادقجدددقدة ظدددذ ظٓدددد رشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظِٔدددف وافدددف ؾَدددط وخيدددص بحئدددف 

س فًددددلس وٓ ريددد  ان بْٔدددتٓؿ أشاشدددٔةا ؿوشدددِؿس أو ظٓدددد أصدددحاب افًُددداء ظِدددٔٓ

افِدددقن افقحٔدددا  بًْدددقان هدددادر مدددـ افٌْدددقد افدددقاردة   د مدددـ افًدددقدةفُدددـ ٓ بدددد 

ن مؼددوع س ٕرات ادرتٌىددة بددف صددِقات اهلل ظِٔددفمٓدددوي مددـ خددد آدظٔددة وافزيددا

 ًادٓتف هبذا افَاف .فٔاتف وٕيامف ومبافًاء تٌِقر وامتد   

اذن ؿدددددراءة هدددددذ  افٌْدددددقد وبافدرجدددددة إوػ مًرؾتٓدددددا ودوال افتًدددددرف ظِٔٓدددددا 

افًٔاشددددٔة  افٌحددددقث إخدؿٔددددة واشددددتٌْاضٓا شددددقاء   افٌحددددقث افًَاالديددددة أو  

 .وآجتاظٔة وا دارية

وفُددـ  ضوري بددد صددؽ وـددذفؽ هندد  افٌدؽددةس ًٓددد أمددر ادددٗمْغ دافددؽ آصددسؾ

ٓبددد أيوددا مددـ افتًددرف ظددذ افٌْددقد افتددل يرشددّٓا فْددا إمددال زمإْددا ظجددؾ اهلل ؾرجددف 

 افؼيػ فتداخؾ تِؽ افٌْقد مع بًوٓا افًٌض.
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 افتًرف ظذ ؽري  آفٍاظ   تِؽ افٌْقد مئؾ افَربن. اْلطوة الثاكقة

 مًرؾة مًإٔٓا. اْلطوة الثالثة 

هددق ـٍٔٔددة ؿراالتٓددا ظددذ وددقء افٍَددف وظِددؿ افُدددل ادرـددقزيـ فددديْا    اْلطففوة ال ابعففة

ظدددذ ودددقء إؾدددؼ وإخدددد  افًٔاشدددٔة  ؿراءهتددداإبدددقاب وافٌحدددقثس وـدددذفؽ 

خىددقات  و  ادحهددِة مًرؾددة هددذ  افٌْددقد هلددااحلوددارية   بًددد ا افًددال وافٍددرديس 

 .وٕحـ مٖمقرون ومِزمقن هبا

تقجددددد روايددددات مًتٍٔوددددة   بدددداب افتًددددارض بددددغ ا ددددزيـ ذـرهددددا صدددداح  

س ٔدددة إخدددذ بدددغ ا دددزيـ ادتًارودددغافقشددداالؾس وـدددذفؽ ظِددداء إصدددقل   ـٍٔ

 ل جيًددؾوهْددا  روايددات ـئددرة تٗـددد ظددذ ضورة افًّددؾ بإحدددثس واحددد آظددد

 حدث.بغ ادرجحات افروايات إ

اؾددسض   ظٓددد آمددال افهدداد  ظِٔددف افًدددل   ـددؾ شددْة آمددال ظْددد  تقصددٔات 

س ؾدداذا ظِددؿ ادُِددػ بروايددات صددادرة دددٗمْغ   أبددقاب افددديـ ادختٍِددةاػ أتٌاظددف ا

ظددـ آمددال افهدداد  ظِٔددف افًدددل ؿٌددؾ مخددس شددْغس وروايددات صددادرة ظْددف   هددذا 

س ٕن آمددال ظِٔددف افًدددل ؾٔٓددا تًددارض يًّددؾ بافروايددة آحدددث افًددال ؾدداذا ـددان

 .هق افذي ينخص افقطٍٔة   ادرحِة

غ روايتددغ صدددرتا ظددـ إمددامغ مددـ وهددذا آمددر ايوددًا يْىٌددؼ فددق ـددان افتًددارض بدد

 .  ْٖٕا ايوًا ٕٖخذ بافرواية آحدثؾ إالّة ظِٔٓؿ افًدل
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ر دمدددال افئدددا  ظندددمامدددة وافدوفدددة آهلٔدددة ا ٍٔدددة فدر آدآن ٕحدددـ ًٕدددٔش   ظهددد

ريػس وٓ ريدد  ؾٔٓددا تقصددٔات وبْددقد مًْٔددة ؽددر افتقصددٔات دظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

 .افًابَة افتل صدرت ظـ أهؾ افٌٔ  ظِٔٓؿ افًدل

فُددـ بحًدد  ؿقاظددد تؼدديًات  سٓددؿ ٕددقر واحددد ومهدددر واحددد ٓ صددؽ   ذفددؽؾ 

 فف ٕيرة تؼئًة او ٕيرة تىٌَٔٔة. افتىٌٔؼ آحدث فف دورس شقاء ٕيرٕا

ريػ جيدد  دؾددا صدددر مددـ بْددقد وتقصددٔات حددقل آمددال او مْددف ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد 

 ان تٗخذ بًغ آظتٌار بحً  افْيال وادْيقمة   اخذ أحُال افديـ.
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 الْعٕ باملصزّع املَذّٖ

 هدددل  ادئ اظراؾدددًا إجتاظٔدددةوا ىدددقة إوػ فُدددل ٕهدددؾ اػ جًدددؾ هدددذ  ادٌددد

س ؾافتقظٔدددة وافتئَٔدددػ   ضريدددؼ افتّٓٔددددحددداجز ـٌدددر س ٕن ا ٓدددؾ افتًِدددٔؿ

 .وافتًِٔؿ هق ا ىقة إوػ

  بهقرة أـز.ومـ  ؿ تقؤح فٌِْقد 

 رية اػ درجدددة دري اػ ان تهدددؾ افٌنددددواحلقاريدددة ادًدددتّرة مدددع افًَدددؾ افٌنددد

 رؾددةروع بٌْددقد  افقاظٔددة ؽددر ادحدافىّددقح وافىّددع وإٓنددداد اػ هددذا ادندد

ؼية هتتددػ درية وافْخدد  افٌدددفتٌدددأ ادجتًّددات افٌندد سوادتُامِددة وادْيقمددة

 .هبذا آمر

صدداحلة فًدداظة  يًْددل يهددٌح هلددا إددس ؾددٔا بْٔٓددا مددع حُقمددة افيٓددقرس وتُددقن افٌٔ ددة 

ٔؿ بادؼدددوع رية ظدددـ افًِدددؿ افهدددحٔح وافًدددِدًددددت افٌندددتباس فدددذا ـِدددا افيٓدددقر

 .أـئرظـ افيٓقر  تادٓدوي ـِا ابتًد

س  ددؿ روع ادٓدددويدهددذ  ادًددٗوفٔة مّٓددة جدددًا وهددل افددقظل وآحاضددة أوًٓ بادندد

 ددؿ بًددد ذفددؽ إؿامددة إٕديددة افًِّٔددة فَِّارٕددة بددغ  بددفسبًددد ذفددؽ تًريددػ أخددريـ 

ادؼددوع ادٓدددوي افربددا  افهددحٔح وبددغ افددذي ترشددّف ادخددابرات افًادٔددة فتنددقيف 

ددفددـ يُ  ؾا شدددل ا شدددلس  أبدددًاس رف بَِددؿ افددْٓ  افًددٍَٔل او آمددقي او افًٌددادًَّ

 ظِٔٓؿ افًدل.أالّة اهؾ افٌٔ  ًرف بّْٓ  بؾ ي
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 ضزّرٗ املعزف٘ ّالرتّٓر للنصزّع املَذّٖ

هددل بّئابددة ؿقاظددد افقطدداالػ   افٌٌٔددة  روع آمددال ادٓددديدُددز    منددافٌايددات اف

ذ  ادْيقمدددة مدددـ وهددد سوافًدددٔاد سوافٍُدددري سافُدددز  ظدددذ افهدددًٔد افًَاالددددي

ظِٔٓددا ـئددرا   دظدداء افْدبددة و  أـئددر افزيددارات افتددل يددزار هبددا  تددؿ افتٖـٔدددافٌْددقد 

 .مال ادٓدي ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػآ

وافتٖـٔددد ظِٔددف ـّجّقظددة  مٓددؿبددؾ هددل امددر  سهددذ  ادًدداالؾ فًٔدد  ؿوددايا ظددابرة

ن مدددـ وطددداالػ افقشدددط افًِّدددل احلدددقزوي   أومْيقمدددة فدددف مٌدددز س وٓ صدددؽ 

ر هددذ  افٌهددرةس مددـ أجددؾ ان ٓ ختددتِط هددذ  افٌايددات در وٕنددددرجددة إوػ افتٌهدداف

بدددؾ افٌهدددرة هبدددذا افٍاصدددؾ امدددر   ؽايدددة  سر افٍاشددددةدوافُدددآت بدددٖظراف افٌنددد

ر فددـ تتحَددؼ فْددا وشددُٔقن دوآ وافًٔدداذ بدداهلل آظتَدداد بّٓدويددة افئددا  ظندد سإ ٔددة

س وفددـ ُٕددقن ظددذ هددذا افكدداط هلددااددرد فََِددة فًددان ٓ واؿددع  فًرؾددة بددآيددان واد

 .ادْيقمةبدون افٌهرة هبذ  

ؾّددـ يريددد أن يًددرف إمددال زمإددف ظِٔددف افًدددل ظِٔددف مًرؾددة هددذ  افٌْددقد افددقاردة ؾٔددفس 

وافتًّدددؽ بددف ظجدددؾ اهلل رة دوزيددادة هددذ  ادًرؾدددة مًْاهددا افزيدددادة   ادددقآة وافْهدد

ر دون بَٔددة أهددؾ افٌٔدد  دخهقصددٔة آمددال افئددا  ظنددس ؾُددٖٕا   ريػدؾرجددف افندد

و يْندددد  ؾددد٘ذاظِدددٔٓؿ افًددددل ان فدددف صدددٗون خاصدددة   افٌٌٔدددة افُدددز  وافيٓدددقرس 

 ادٗمـ مًرؾة وإَٔادًا ومتًًُا هبذ  افٌْقد ؾِـ يتًرف ظذ امال زمإف.

 وهدددل ؾريودددة افدددسوي  هلدددذ  افٌْدددقدمًدددٗوفٔة ـٌدددرة تَدددع ظدددذ ظاتَْدددا  مدددـ  دددؿو

ري بددا ؾٔٓددا دِّٔددة تربقيددة وتًِّٔٔددة وارصددادية هاديددة فتّْٔددة افًَددؾ افٌنددوإضددد  ظ
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 ؾ٘هندددامدددا إٔجدددزت هدددذ  ادّٓدددة  إذاوايدددات مدددـ مًرؾدددةس و  ـئدددر مدددـ أهار افر

 شتًاظد   افيٓقر.

ربدددا ًٕدددتخػ هبدددذ  ادًدددٗوفٔة او ًٕدددتٓغ هبدددا وفُدددـ هدددذ  ادرحِدددة هدددل مدددـ اهدددؿ 

ٓظددداد افًيددٔؿ فْكددة صدداح  مراحددؾ ا أظيددؿمراحددؾ آظددداد فِيٓددقرس ومددـ 

 افٌْددقدسر هددذ  دوفتددقؾر أروددٔة افيٓددقر جيدد  ٕندد افًدددلسافًكدد وافزمددان ظِٔددف 

وهددذا فددٔس   افروايددات ؾحًدد  بددؾ مجِددة مددـ افتَددارير ادْنددقرة ظددـ افٌددرب تَددقل 

فًددِ  وٓء هددذ  افنددًقب افْدداس ر و تددػ هبددا دتْتنددأن ذ  افنددًارات هلددفددق ؿدددر 

ن هتتددػ بددف افنددًقب أ ادَدددسس فِيٓددقرافٌُددر هددار هددق إٓت إٔيّتٓدداس وهددذاظددـ 

 وتُقن صًاراهتا ومىٌِٓا ا اهري هق ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ.

ذا ر هددذ  افٌْددقد وهدددؾافتّٓٔددد ٓ حيتدداج اػ دمدداء وحددروب شدداخْةس بددؾ حيتدداج اػ ٕندد

 .ماو َٕؿ بف ضِٔة ظؼة ؿرون

أن يَقفددقن ظِٔددف افًدددل ادٓدددي  ب٘مامددةحتددك افٌدداحئغ افٌددربٔغ افددذيـ ٓ يَقفددقن 

ؾِدددقٓ وجدددقد داظدددؿ أمْدددل هي ؾدددان هدددذ  س ه خٍدددل   صدددّقد أتٌاظدددف هْدددا 

ًدددٌ  شٔاشدددات افَتدددؾ وافتُْٔدددؾ ادٍروودددة وددددها مدددـ ؿٌدددؾ ا اظدددة شدددتَْرض ب

بٖمئِدددة  ٖتقنٕٔدددة وآشدددتًارية ؾدددٔا بًددددس ويددداحلُقمدددات آمقيدددة وافًٌاشدددٔة وافًئا

بٔددْا هددذ  ا اظددة  ودددهاسْددة مقرشدد   اظددات ومِددؾ إَرودد  ٕتٔجددة شٔاشددة مًٔ

 .صدؾة إمر تْتؼ وتتقشع وتتّدد وتتًِّؼ ومـ ؽر ادًَقل ان يُقن هذا
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اذن ادٌددز  افًيددٔؿ مددـ هددذ  افٌْددقد ادْنددقرة   افدددظاء وافزيددارات إخددر  بًددد 

هنددددي آخدددريـ اػ  هبددداس  دددؿ ردمًرؾتٓدددا وافتٌهدددان َٕدددقل بافقاجددد  إول وهدددق 

  بْل افٌؼ وكذيرها ؾُريًا.بغٕؼها ٕقرها و
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 الْعٕ ّالبصريٗ يف مْادَ٘ احلزب اإلعالمٔ٘

وظدددذ ودددقء اددددْٓ  ادٓددددوي جيددد  افتٌْدددف اػ إظدددراف ادقجدددقدة س وان ادًدددٗوفٔة 

ادَِدداة ظددذ ا ّٔددع شددٔا اهددؾ افًِددؿ أن ٓ يِتددٌس ظِددٔٓؿ أوًٓ افهدداال  مددـ افٍاشددد 

افوددددٌط ا ظدمددددل وافنددددٌٓات وإؾُددددار  وضدددٖةمدددـ إظددددراف افٌؼددددية حتدددد  

ددادختٍِددة س وؿددد ورد  َُ ر هدددق ظددـ اهدددؾ بٔدد  افًهددّة وافىٓددارة ان إصدددد مددـ ادْ

 َُ  .(1 بدء ظئؿادًروف مُْرًا وهذا ر مًروؾًا ورؤية ادْ

ادًددٗوفٔات افًئّددة  ر مددـدبِحدداظ بٔ ددات افٌنددوافٌهددرة افددقظل افًِّددل  ؾدددور

ادَِددداة با هدددقص ظدددذ ـاهدددؾ احلدددقزة افًِّٔدددة افتابًدددة ٕهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ 

س وافدددقظل افًِّدددل جيددد  ان ٓ يُدددقن ؾٔدددف مٓادٕدددة ومداهْدددة س صدددحٔح ان (2 افًددددل

اددددداراة  ِئدددل افًَدددؾ س وضورة ادًددداذة باحلًدددْك مدددع آخدددريـس فُدددـ افدددقظل 

ؾٓددذا ا ِددط اذا حهددؾ  ساة وادًامِددة باحلًددْكافًِّددل وافٌهددرة ٓ يرتٌىددان باددددار

 ؾٓق ضامة ـز .

                                                           
ـٔدػ بُدؿ إذا ؾًددت ًٕداؤـؿس وؾًدؼ صدٌابُؿس وو تدٖمروا ( روي ظـ افٌْدل  صدذ اهلل ظِٔدف وبفدف( إٔدف ؿدال:  (1

ـٔػ بُدؿ . ؾَال: ًٕؿؾَٔؾ فف: ويُقن ذفؽ يا رشقل اهللي ؿال صذ اهلل ظِٔف وبفف:  بادًروف وو تْٓقا ظـ ادُْر

ًٕؿ وذ مـ ذفؽ ـٔدػ بُدؿ إذا ؾَٔؾ فف: يا رشقل اهلل ويُقن ذفؽي ؾَال:  بادُْرس وهنٔتؿ ظـ ادًروفإذا أمرتؿ 

 (.1س ح25ب س 181س ص52 ادجِزس بحار إٓقارس ج. رأيتؿ ادًروف مُْرًا وادُْر مًروؾًاي

ّٕا صًٔتْا أصحاب إربًة إظغ: ( ظـ ا مال افهاد  ظِٔف افًدل:  (2 ظْٔان   افرأسس وظْٔدان   افَِد س أٓ إ

ّٓ أّن اهلل ظزَّ وجّؾ ؾتح أبهارـؿ وأظّك أبهارهؿ ِّٓؿ ـذفؽس إ  (.215س ص8 افُِْٔلس ؾروع افُا  ج وا دالؼ ـ
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ل افتدد -افْاظّددة رب آظدمٔددة افًٍْددٔة جيدد  ان يُددقن ادددٗمـ وهددق حتدد  وضددٖة احلدد

أن ٓ يْحْددل ويساجددع حتدد  وددٌط افِددقل بًددٌ   - ؿددد ٓ ينددًر هبددا ؿقيددًا وصددٌِاً 

بدد ل افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل   ذفددؽ  ري فديددفس وظِٔددف افتددٖددضًٌٔددة افوددًػ افٌندد

 .(1 ؾٓؿ ٓ تٖخذهؿ   اهلل فقمة ٓالؿ

ؾدداحلرب افًٍْددٔة وا ظدمٔددة أظيددؿ تددٖ رًا   ؾُددر إًٓددان ووظٔددف مددـ أي حددرب 

و  ادىارحددات افٍُريددة هْددا  مددْٓ  خىددر مددـ ؿٌددؾ افًدددو وهددق تًّٔددة  أخددر س

برؤيددة هادالددة بًٔدددًا ظددـ  احلََٔددة وضًّددٓاس ؾٌٌْٔددل ظددذ ادددٗمـ ان يًددر اػ احلََٔددة

ـددان  إذاآشددتٍزاز وافتنددْ س ٕٕددف ظْددد افٌودد  يٍَددد إًٓددان بهددرة افًَددؾ آ 

 افٌو  مًخر فًَِؾ.

آالّدددة اداودددغ شددددل اهلل ظِدددٔٓؿ ؾددددوا بًٍٖٕدددٓؿ وارواحٓدددؿ افىددداهرة وذهٌدددقا اػ 

حدددد افًدددٔقف دون ان  دددادٕقا   افدددقظلس ٕن افدددقظل اذا ؽددداب ؽابددد  افٌهدددرة 

ددًةس س و  بدايددة دظدداء افْدبددة هددذ  ا صددارة افقاوددحة  متامدداً  ًَ ْظددَ  َفددُف َذي ددؾ  َذَ ـُ َو

ٍة اِػ  ـْ ُمدددَّ ظ ِمدد ٍِ ددَتْح ًْ ددَد ُم ًْ يًا َب
ٍِ ددَتْح ًْ َت َفددُف َاْوِصددٔاَءس ُم ْ ددرَّ َوهَنَْجددَ  َفددُف ِمْْٓاجددًاس َوخَتَ

دددًة َظدددذ ِظٌددداِدَ س َوفِدددَ ّد َيدددُزوَل  ٍةس اِؿاَمدددًة فِدددديَِْؽس َوُحجَّ ِِدددَ   ُمددددَّ ٌْ ِ  َوَي دددرِّ ََ ـْ َم احْلَدددؼ  َظددد

                                                           
وإ  ددـ ؿدقل ٓ تٖخدذهؿ   اهلل  ....:( مـ خىٌة ٕمر ادٗمْغ ظِٔف افًدل يهػ ؾٔٓا ظدؿتدف برشدقل اهلل  (1

حئدقن  افَدربن.ظار افِٔؾ ومْار افْٓار. متًُّقن بحٌدؾ  إبرار.وـدمٓؿ ـدل  افهديَغسؿ شٔاهؿ شٔا فقمة ٓال

. ؿِقهبؿ   ا ْان وأجًادهؿ   افًّدؾ يًٍدون.وٓ يٌِقن وٓ  يًِقنسٓ يًتُزون وٓ  رشقفف.شْـ اهلل وشْـ 

 .(157س ص 2 هن  افٌدؽةس ج
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ددَ  َفْددا  ّْ ْْٔددا َرُشددقًٓ ُمْْددِذرًا َوَاَؿ َِْ  اَِف ددقَل َاَحددٌد َفددْقٓ َاْرَشدد َُ اْفٌاضِددُؾ َظددذ َاْهِِددِفس َوٓ َي

َْٕخز  َِٕذلَّ َو ٌِْؾ َاْن  ـْ َؿ ًَِا هاِديًا َؾَْتٌَِّدَع بياتَِؽ ِم  .( 1َظ

هدددذ  ا صدددارة   دظددداء افْدبدددة هدددل أمدددر ضوري ومهدددريس ٕن ادىِدددقب أن ٓ 

زاويددة مّٓددة  لوهدد إبهددارسمددـ ظّددك  أخىددريُددقن هْددا  ظّددك   افٌهددرة ؾٓددق 

جدددًا ؾددد جيدد  ان يُددقن هْددا  فددٌس   بىدددن افٌاضددؾ او احَددا  احلددؼ ظددذ اؿددؾ 

 ؼ بدرجددة مًْٔددةسًٕددؿ ؿددد تُددقن هْددا  ضورة فِّقاربددة او ظدددل ابددراز احلدد افتَدداديرس

 ٕجؾ اطٓار مًار احلؼ ومْٓاجف.وفُـ ٓبد مـ إبَاء ؿدر ما 

ِددؿ حتددك ٓ تِتددٌس إظددراف وادًددٗوفٔة   افدرجددة إوػ افتددل تَددع ظددذ اهددؾ افً

ؾٔدددتؿ  سظدددذ افًَدددؾ وافدددقظل افٌؼدددي و افتدددل اخدددتِط صددددحٓا بًٍدددادٍ أ افٍاشددددة

 .  افهدحذ او اهنا وصِ  افَّة افتًامؾ مًٓا ظذ اهنا مئ

ويُّددـ مدحيددة ذفددؽ مددـ خدددل افٌايددة افتددل ذـددرت   دظدداء افْدبددة إٍٓددة افددذـرس 

وأن إؿامددة افددديـ مددـ خدددل إؿامددة احلجددة ظددذ افًٌدداد فتْددر فددف افىريددؼ وترصددد  ٕحددق 

ٌِدد  افًَددقل ظددذ بهددرهتاس وهددذا هددق مًْددك فدد د يٌِدد  افٌاضددؾ افهدددح حتددك ٓ تُ 

 ظذ اهِف.

قة وآمامددة وادًدداد ومجِددة مددـ  قابدد  افددديـ إخددر  هددذا افتقحٔددد وافٌْدد أصددؾ  

وؾٔددددف ؾًِددددٍة آختٌددددار ادَدددددار ٓ يُّددددـ افتًددددامح بددددف ؾٓددددق مًددددٗوفٔة ـٌددددرة 

ر فدددٔس إجٌدددارهؿ وفُدددـ و يٍدددقض دشدددْة اهلل شدددٌحإف وتًددداػ   افٌندددوآمتحدددان. 

                                                           
 ( مَىع مـ  دظاء افْدبة. (1
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ٓمجافٔددة و  بدايددة دظدداء افْدبددة حتدددد افقطٍٔددة ا أمددريـسافددٔٓؿ مىَِددًا بددؾ هددق امددر بددغ 

ددُد َظددذ مددا  افدددظاء:مددـ خدددل افٌْددقد افتٍهددِٔٔة وافتددل يًتًروددٓا  ّْ ؿَّ َفددَؽ احْلَ ُٓ ددد ِّ َاف

دددَؽ َوديِْدددَؽ .... اػ ان  ًِ ٍْ ْؿ فَِْ ُٓ َِْهدددَت ـَ اْشَتْخ دددذي َجدددر  بِدددِف َؿوددداؤَ    َاْوفِٔااِلدددَؽ افَّ

س دددِعَّ َوافئَّْددداَء اْ َدددِذَّ ًَ َر اْف ـْ ْمَ  هَلُدددُؿ افدددذِّ َتدددَؽ  يَدددقل : َوَؿددددَّ َُ ْؿ َمداِل ِٓ ْٔ ددد َِ ٌَْىدددَ  َظ َوَاْه

َة اِػ  َِ ْٔدددَؽ َواْفَقشدددٔ دددَة اَِف ًَ ري ُؿ افذَّ ُٓ دددَت ِْ ًَ دددَؽس َوَج ِّ ِْ ًِ ِٔدددَؽس َوَرَؾدددْدهَتُْؿ بِ ْؿ بَِقْح ُٓ ْمَت دددرَّ ـَ َو

ُِِْدددَؽ  َتدددُف   ُؾ ِْ َ ًَ دددٌض  ًْ َْْتُف َجََّْتدددَؽ اِػ َاْن َاْخَرْجَتدددُف ِمْْٓددداس َوَب َُ ٌض َاْشددد ًْ ٌَ ِرْودددقإَِؽس َؾددد

َتَِؽ وَ  ًْ ِة بَِر َُ َِ َ ـَ اهْل ُف ِم ًَ ـَ َم ـْ بَم َْٔتُف َوَم  .( 1...َٕجَّ

: ( وصددٔة فُّٔددؾ بددـ زيدداد افْخًددل وؿددد ورد ظددـ أمددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل  

 ـددذفؽ يّددقت افًِددؿ بّددقت حامِٔددف  ددؿ ؿددال: افِٓددؿ بددذ ٓ ختِددقا إرض مددـ...

وإمدددا خددداالػ مٌّدددقر فددد د تٌىدددؾ حجددد  اهلل  سإمدددا طددداهر مندددٓقر سؿددداالؿ هلل بحجدددة

س ول مًددٗوفٔاتف ووطاالٍددف ابددداء احلددؼس فُددـ هددذا ا دداالػ ادٌّددقر مددـ ا( 2وبْٔاتددف

فددددذفؽ   افروايددددات ظددددـ افٍددددريَغس وبافددددذات   تٍاشددددر آمامٔددددة   آمجدددداع 

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة. (1

 .16ص– 8ج–هن  افًًادة   مًتدر  هن  افٌدؽة  -( افنٔ  حمّد باؿر ادحّقدي  (2
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ر فددٔس هْدددا  دافِىٍددل إددف ٓ يُّدددـ ان يُددقن   ادحجددة افيددداهرة امددال ـددؾ افٌنددد

 .(1 احلؼ وآ اضٌؼ افٌاضؾ ظذ اهِف هل ظذ مجاظة فًٔ 

روع افَدددربن واهدددؾ افٌٔددد  مًدددتّرة   هدايدددة دن أضروحدددة ومندددأ افتقودددٔحضورة 

ذا تنددب اس ؾددوذبريًات تارخئددة اـددؾ افدددهر ظِٔٓددا درية ؾٓددل فًٔدد  تندددافٌندد

أمدددا ان هدددذا آظتَددداد اػ افٍْدددقس ؾٓدددق ُٕدددثذس ؾّدددـ يندددٓد بافندددٓادات افدددئدث 

س ٕن افندددٓادات افدددئدث مًْاهدددا افقهٔدددة افٌددداري أو يُْدددث ظٓدددد يئٌددد  ظِٔٓددداس 

أـٍددٖ  بددا هددق بددؾ ريةسدافٌنددٓ َٕددقل بافتجربددة  ْٕٕددا وحاـّتٔددفسشددٌحإف وخافَٔتددف 

 واوظك.

  

                                                           
افِٓؿ ٓبد فدؽ مدـ حجد    أرودؽ حجدة بًدد (   خىٌة ضقيِة ٕمر ادٗمْغ ظِٔف افًدل بافُقؾة ؿال ؾٔٓا  (1

حجة ظذ خَِؽس  دوهنؿ إػ ديْؽس ويًِّقهنؿ ظِّؽ فُدٔد يتٍدر  أتٌداع أوفٔاالدؽس طداهر ؽدر مىداعس أو مُتدتؿ 

خاالػ يسؿ س إن ؽاب ظـ افْداس صخهدٓؿ   حدال هددٕتٓؿ   دوفدة افٌاضدؾ ؾِدـ ئٌد  ظدْٓؿ مٌئدقث ظِّٓدؿس 

وهؿ هبا ظامِقنس يًٖٕقن با يًتقحش مْدف ادُدذبقنس ويٖبدا  ادندؾقنس بداهلل ـددل  وبداهبؿ   ؿِقب ادٗمْغ مئٌتةس

يُال بد  ّـ فق ـان مـ يًًّف بًَِف ؾًٔرؾف ويٗمـ بف ويتًٌفس ويْٓ  هنجف ؾٍِٔح بفي  دؿ يَدقل: ؾّدـ هدذاي وهلدذا 

د ـددل ضقيدؾ   هدذ  ا ىٌدة: افِٓدؿ يٖرز افًِؿ إذ و يقجد ًِة حيٍيقٕف ويٗدوٕف ـا يًًّقٕف مـ افًاو:  ؿ ؿال بًد

وإٕك ٓظِؿ أن افًِؿ ٓ يٖرز ـِفس وٓ يَْىع مقاد  ؾٕ٘ؽ ٓ ختذ أرودؽ مدـ حجدة ظدذ خَِدؽ إمدا طداهر يىداع أو 

 افُِْٔدلس افُدا س   ؿ متدال ا ىٌدة -خاالػ مٌّقر فٔس بّىاع فُٔد تٌىؾ حجتؽ ويوؾ أوفٔاؤ  بًد إذ هديتٓؿ 

 (335س ص 88س ـتاب احلجة س ب1ج
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 سزب املعلْمات املضلل٘

ودد  بددٖن يَددقل ـددؾ ضددرف بادًِقمددات ادوددِِةس هددل ب إمْٔددة واحلددرأشددافٔ   أحددد

 فُْٓددا   حََٔددة إمددر اهنددا مًِقمددات حََٔٔددةمًِقمددات فِىددرف أخددر وهددق ييددـ 

 .مًِقمات موِِة

ب وـددؾ افدددول تًددسف   حرهبددا مددع بًوددٓا افددًٌض واحلددر تِددؽأحددد بفٔددات   هددذ

 أفددػدع ومْددذ ٕددف ٓ خُيدداا صدداح  افزمددان ؾاهنددا تَددع ؾريًددة ادًِقمددات ادوددِِةس امدد

 ان يًٍؾ ذفؽ. أحدشْة و يًتىع 

و افًًدددُرية هدددق أوافتجاريدددة  ف آؿتهدددادية  آمدددـ وظِقمددد ّٓدددةإصدددٔاء اد مدددـ

 يتؿ ا داع.  إمقر وبفصً  مـ أ وهذا سمتٔٔز ادًِقمات ادوِِة ظـ احلََٔٔة

ظددذ صدداح   اً واحددد اً امْٔدد اً خساؿدداان يًددجؾ  أحدددشددْة و يًددتىع  أفددػ   حددغ

ن ادظٔددداء ادٓدويدددة وافًدددٍارة ريػس مدددع ادر وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددددافًهددد

افًٌاشددٔة هددؿ ادقافددقن افددذيـ يهددِقن اػ افًددِىة  -وافًٌاشددٔة أيوددًا ـئددر ن وـئددر

 -وأول مددا يًٍِددق  بًددد افقصددقل هددق إَٓودداض ظددذ اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل 

روا صاح  افًك وافزمان. ٌّ  حتك هٗٓء و يًتىًٔقا ان ي

 واددحَددات سًْددل ان فديددف ؿددقة ظّدؿددةس مددع تىددقر افًِددقل وا ددداع إمْددلي اوهددذ

إمْٔددة ايوددًا تىددقرت ومددع ذفددؽ مددا اشددتىاظقا ان خيسؿددقا حتددك إجٓددزة ادًِْددة 

 وهل احلقزة افًِّٔة. ددرشة أالّة اهؾ افٌٔ  ظِٔٓؿ افًدل

وأف افىٌِدددة مدددـ افًِدددقل افدئْدددة  سؿتِدددقا م دددات ادراجدددع وادجتٓدددديـ وا ىٌددداء

 تًَِقا افٔف.  احلقزة افًِّٔة و يًتىًٔقا ان ي (جٓاز آظتٌار ومع ذفؽ 
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حهددـ حتددك    أظيددؿأتٌدداع اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل ؿًِددة مًْٔددة بددافَٔؿس وافَددٔؿ 

افيددداهرس فدددذفؽ احلدددرب افئَاؾٔدددة أن ظدددذ هدددذ  افَددددع افيددداهرة ؽدددر ا ٍٔدددة 

 افًِّٔدددةس ريػ وهدددل احلدددقزاتدر وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددددفهددداح  افًهددد

 وفـ يقؾَقا فذفؽ. فداخؾمـ ا هدل احلقزات افًِّٔة حياوفقن آن فذا

مددع إٔددف ٓ أحددد يدددظل ان افًِدداء مًهددقمقنس فُددـ أن يددٖي مددـ يًتددز افًِدداء ـٍددرةذ 

. افَْددد وددّـ آجتٓدداد وافتَِٔددد (1 أو اهنددؿ أظددداء افددديـذ ؾٓددذا فًّددري أمددر ظجٔدد 

يذ هدددذ  أصدددابع اجٌْٔدددة واودددحة ٕظدددداء افتٍُدددر ٌدددرضَٕددددهؿ فٓ بدددٖسس امدددا 

 صاح  افًك وافزمان.مدرشة اهؾ افٌٔ  واظداء 

و يٌدداو أحددد مددـ آمامٔددة بددٖن افًِدداء مًهددقمقن فددٔس ؾددٔٓؿ زفددؾس ؾافزفددؾ رء 

خِدددط إورا  هبدددذ  افىريَدددة ؾ بخدددرسرء  شدددتًداء أخدددريـ وددددهؿوا وتٍُدددرهؿ

ّٕك هلؿ ذفؽ.و يذذمـ أجؾ ماذاي فُل  دمقا هذا افكح افًئؿ  أ

 

 

  

                                                           
فقٓ مـ يٌَك بًد ؽٌٔة ؿداالُّؿ مدـ افًِداء افدداظغ افٔدف وافددافغ : ( ورد ظـ آمال افروا ظِٔف افًدل إٔف ؿال (1

ا بَدل ظِٔف وافذابغ ظـ ديْف بحج  اهلل وادَْذيـ فوًٍاء ظٌاد اهلل مـ صٌا  ابِٔس ومردتف ومـ ؾخداخ افْقاصد  دد

احد إٓ ارتد ظـ ديـ اهللس وفُْٓؿ افذيـ يًُّقن أزمة ؿِقب وًٍاء افندًٔة ـدا يًّدؽ صداح  افًدٍْٔة شدُاهنا 

 .(260س ص2 افىزدس آحتجاجس ج اوف ؽ هؿ إؾوِقن ظْد اهلل ظز وجؾ
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 الذّل٘ املَٔني٘ بالعله ّالبصريٗ

فٌايدددات وافدددزام  افرالًٔدددٔة   مؼدددوع آمدددال ادٓددددي ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف أحدددد ا

ر ظدددذ تٖشدددٔس افدوفدددة ؾَدددطس بدددؾ حًددد  افتٖـٔدددد افٌْدددقي دريػ إدددف ٓ يَتهددددافنددد

ؾٓددق يريددد دوفددة  سروع ادٓدددوي أمددر ظيددٔؿدادتددقاتر ظْددد افٍددريَغ رأس أهددداف ادندد

قرس ؾددد تًددّح مّْٓٔددة ظددذ ـددؾ افْيددال افًددادل ورادظددة فُددؾ إٔيّددة افٌٌددل وا دد

ؾٓددل تنددؾ ا ددقر وتًىددؾ افيِددؿ ؾَٔددال افًدددل  ا ددقرسهددذ  افدوفددة ٕحددد بددافٌٌل او 

 وهذا ـِف بَقة افردع بًٌ  حوقر احلاض ووجقد افْاس ا هلل.

ِط ظِٔددف افوددقء مددـ ؿٌددؾ شددٔد إٌٕٔدداء   خهقصددٔة هنوددة ُشدد إمددر ادٓددؿ افددذي 

إددف يِّددؽ مددـ افَددقة اػ درجددة إددف ريػ دودوفددة آمددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

ٓ يٌْددل دوفدددة حتّدددل ًٍٕدددٓا ؾحًددد س بدددؾ دوفدددة تقجددد  ردع ـدددؾ افَدددق  ظدددـ أي 

 جقر او طِؿ.

شدداس   دوفددة افيٓددقر ان تُددقن هددل افدوفددة ادّْٓٔددة وهددذا هددق مًْددك يّددظ إؾ

إرض ؿًدددىًا وظددددًٓس وهدددذا مدددٗذ واودددح ان إٕيّدددة افًادٔدددة افتدددل تدددٖي ؿٌدددؾ 

افْيددال افًددادل ادٓددّٔـ ظددذ افُددرة تددر  أن بددؾ داد طِددًا وجددقرًاس وفددة افيٓددقر تددزد

إرودددٔة يدددزداد جدددقرًا وبٌٔدددًاس وآحهددداالٔات تندددر اػ ؾياظدددة افٌٌدددل وا دددقر 

هددقل  تُنددػوافًدددوان وافيِددؿ وافًٍددؼ وافٍجددقر وـددؾ رء دءس أرؿددال مرظٌددة 

 .افُار ة آجتاظٔة وافًٔاشٔة افًاالدة

تددددر   ؼي أندؿدددل وشدددٍؽ افددددماء وافًْدددػ ادًتدددافًدددَقط إخد بّدحيدددةو

 .ان افقوع أصد مـ ا اهِٔة إوػ
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ِٔددة اػ درجددة زديدداد ا ددداع وادُددر واحلاذـددر   مجِددة مددـ مدحددؿ افروايددات  وؿددد 

ٗمـ س يًْددل   هددذا افزمددان اددددـددا تنددر افروايدددات اػ ذفددؽكًددؾ افًاؿددؾ حرإددا 

 افًابؼ.مـ  أـئر بٖوًافوحذر حيتاج اػ تدبر 

وفُددـ   ٍٕددس افقؿدد  مددـ افٌْددقد افتددل رـددز ظِٔٓددا   دوفددة افيٓددقر إددف يددزداد افًِددؿ 

 .وًاف ظا شٌؼبٖوافٌهرة 

روري ترؿٔددة افددقظل وافًِددؿ وادًرؾددة اػ دّددـ افوددؾد ادُددر وا ديًددة بًددٌ  ازديددا

 .وأرؿكدرجات اظذ 

فًدددل وهددذ  افروايددات هددل إصددارة هْددا  روايددات مددذـقرة ظددـ اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ ا

ؾخددط افيدددل فددـ يَددػ ظْددد خددداع مددا ؿٌددؾ افيٓددقرس بددؾ ا ددداع وادُددر  يدداتسفم

و  دوفددة افيٓددقرس ومددا  ؾددٖـئر حتددك مددا بًددد افيٓددقر أـئددر فدزديددادوافُٔددد مرصددح 

زديدداد ظيددٔؿ   درجددة افْددقر اـ بًددد افرجًددةس آ إددف يَابِددف بًددد دوفددة افيٓددقر مدد

 .واهلداية وافٌهرة

س افيددددل وؿدددق  احلدددؼ وافْدددقروؾدددْحـ   وظدددد مْاؾًدددة جديددددة بدددغ ؿدددق  ا ٓدددؾ 

صدددِقات اهلل ظِدددٔٓؿ ان   افرجًدددة    هْدددا  تًٌدددر متُدددرر وارد ظدددـ أهدددؾ افٌٔددد و

ؿددال أمددر ادددٗمْغ    افرجًددة ـٍددري هددؾشددٗال أحدددهؿ ٕمددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل 

 .( 1ـٍرات ؿٌِٓا ًٕؿ واهللس فٍُرة   افرجًة أصد مـ:ظِٔف افًدل

                                                           
 .42سص 52( ادجِزس بحار إٓقار س ج (1
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بِٔس ـّْدددقذج بِدددغ مدددـ ِ٘دددة حًددد  بٔإدددات افَدددربن وافًدددسةس ؾدددوهلدددذا ادىِددد  أمئ

افرؿددل ادًْددقي أظددذ مددـ بًِددؿ بددـ بدداظقراس وـددذفؽ اظددذ مددـ افًددامري افددذي ـددان 

ّٕددقذج بخددر ٓ خيتِددػ ظددـ بًِددؿ بددـ بدداظقرا وـددان مددـ ا ددقاص وفُْددف إحددرف 

   افقحل. ظـ افىريؼس اصاؾة اػ ٕاذج أخر  مقجقدة

إبِددٔس بِددغ مددا بًددد افدددٕٔا وافددززخ وافرجًددةس وبِددغ مددـ ادُِددقت رء ظيددٔؿ ومددع 

غ   ٔذفددؽ إددتُس وإزفددؼس حتددك   افروايددات إددف ـددان يهددع   صددٍقف افُددروب

ىريددؼ افتْدداؾس بددغ خددط افْددقر وخددط افيدددل مٍتددقح ومرصددح ؾادُِددقتس  أضددراف

ٍْٔددا بددؾ افًُددس يئددر افًزيّددة وهددذا مددـ ادٍددروض أن ٓ خي -دددا هددق أصددد وأظيددؿ 

 .-واهلّة أـئر

وادحهدددِة إدددف   دوفدددة افيٓدددقر ذـدددرت هدددذ  ا اصدددٔة فهددداح  افزمدددان ظِٔدددف 

راع دن افهددظددذ أس ممددا يدددل  افًدددل إٔددف شددٔزيد مددـ حجددؿ افْددقر وافٌهددرة وافًِددؿ

س وان دوفددة هددق أيوددًا ساع روحددل وظَددع وؾُددري فددٔس ؾَددط ماديددًا وبدددًٕٔا بددؾ

ترتَددل   إمددقر اداديددة ٓبددد ان حتَددؼ افتَدددل أيوددًا   إمددقر ادًْقيددة افيٓددقر ـددا 

ظٔدددد  افنددددٔاضغ دت ٕدددداذج تنددددر اػ ان ـئددددر مددددـ أافروحٔددددة وافًِّٔددددة س وور

 وا ـ شتُنػ   دوفة افيٓقر بزـات ذفؽ افًِؿ وتِؽ افْقر وافٌهرة. 

َيففا  افُددريؿ:فَددربن يًْددل هددذا افْيددال ادقجددقد   ؿددق  افيدددل افددذي ينددر افٔددف ا

 َِ َِ لَِباَشفففُف ـَّفففِة َيـفففِزُع َظفففـُْف فففَن اْْلَ َِ َأْخفففَ َ  َأَبفففَوْيُؽم مِّ فففْقَطاُن َكففف َٓ َيْػتِـَفففـَُّؽُم الاَّ َبـِفففي َُدَم 
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فففَقاضِ  فففا َجَعْؾـَفففا الاَّ َٓ َتفففَ ْوَِنُْم إِكَّ فففُه َيفففَ اُكْم ُهفففَو َوَقبِقُؾفففُه ِمفففْن َحْقفففُ   َِ إِكَّ
َِ َشفففْوَُِتِ َُّيُ

َي لِففُرِ

َٓ ُيْمِمـُونَ  ِنيَن   هذا افْيال ًًٌٕٔا شٔتحىؿ. ( 1َأْولَِقاَ  لِؾَّ

ؾًْدددما يَددال إٔددف يّددظ إرض ؿًددىًا وظدددًٓ بًدددما مِ دد  طِددًا وجددقراس ؾٓددذا يًْددل 

 .وحٔةادادية وافًِّٔة وافر ةصًدظذ ـؾ إ

ينددّؾ ـددؾ إذن افتّٓٔددد فٌْدداء دوفددة افيٓددقر أو ادًددا ة   ذفددؽ افتّٓٔددد جيدد  ان 

ذا اؾددٖـئرس ؾدد أـئددرْتددف ٓبددد ان تددزداد ن ؾراشددة ادددٗمـ وؾىأيًْددل س وهددذا ا قإدد 

 .ؿْع بادقجقد ؾًقف يُقن ؿد تٖخر ظـ رـ  افكاع بغ ا ر وافؼ

  

                                                           
 .27-( إظراف  (1
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 قزاءٗ دذٓذٗ مليعْم٘ العذل

 تدددفضًٌٔ ودددّق  اّدددقظلس هدددذ مْيقمدددة افدددديـ ٓ تًتددددل وٓ تتدددزن آ بْحدددق مإن 

 .تًاريػ افًدل وافًدافة أحدذا هق وه

ظددرف ؿددديًا ربددا  -ر دًْددك افًدافددة ٓ تَددر مٌدددأ افتًدداوي دافُئددر مددـ تْيددرات افٌندد

وَٕاصددداتف ر بّْدددق  افًِّدددل دأمدددا حدددديئًا بًدددد ان وصدددؾ افٌنددد - بًّْدددك افتًددداوي

 أحدددد -تقصدددؾ اػ مًْدددك اخدددر فًِدافدددة وهدددق افتدددقازن  ةافٍُريدددة اػ درجدددة متىدددقر

 ؾٓق حمقر واحد فُـ هبٔاـؾ  تٍِة. - ػ ا ديدة فًِدليافتًار

 افرأشددددافٔةبددددغ    تًريددددػ افًدافددددةس مددددئًد افْددددزاع وٓ زال هْددددا  جدددددل ظِّددددل

افنددٔقظٔة وجدددوا   تًددريٍٓؿ فًِدافددة شددٌِٔات ؾرؾًددقا افٔددد ظْٓددا    وافنددٔقظٔةس

ٕتَِقا اؾددد  تًريدددػ آصدددساـٔة فًِدافدددة  دددؿ رأوا شدددٌِٔات أخدددر   آصدددساـٔةساػ 

س  دددؿ رأوا شدددٌِٔات ٌِٔات أخدددر  ؾدددإتَِقا اػ افٌقرصدددة دددؿ شددد احلدددرةساػ افًدددق  

رية اػ آن   فٌدددط ـٌدددر   حتديدددد دافٌندددو افًادٔدددةسأخدددر  ؾدددإتَِقا اػ افتجدددارة 

 افْيال افًال فًِدافة.

حددد افنددقاهد ظددذ ذفددؽ ٕيددال إٓتخابددات   افًدداو ؾٓددق ؽددر متٍددؼ ظِٔددف حتددك أو

افدددول كددد  تِددؽ ردت دراشددة ٕيددال افًددِىة   أبددغ افدددول افتددل تًّددؾ بددفس ؾِددق 

ر اػ أن ؽدددر دوهدددذا يًْدددل ان افٌنددد س تِدددػ وان ـإددد  هْدددا  بًدددض ادندددسـات

متٍَدددغ ظدددذ تْيدددر ـدددع ٔفٔدددات حتَٔدددؼ افًددددل وافًدافدددة وٓ بفٔدددات افقصدددقل اػ 

 افًِىة.
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وآحهدددددداء وافدراشددددددات  افٌددددددرب أن ظددددددذ مراـددددددز ادًِقمددددددات يًتّددددددد

وهددل افتددل  سهددذ  ادراـددز هددل افتددل ترشددؿ ٕيددال وشٔاشددة افدوفددة سوآشددتىدظات

 وافْيال افَواالل.ترشؿ مٍِات افزدان 

رئًة وافتٍْٔذيدددة حتددد  شدددِىة مراـدددز ديًْدددل افًدددِىات افدددئدث افَوددداالٔة وافتنددد

ن تُدددقن مَْْدددة وفًٔددد  ؾَدددط   افدشدددتقر أأي خىدددقة   ؾِٔدددزمٓؿ  سافدراشدددات

ؾِددٔس س وادحُّددة افدشددتقريةس بددؾ ان افددذي يًىددل ا ارضددة هددل مراـددز افدراشددات

 ايّتُِدددقأن برددددإٔغ أو وزراء مدددـ حدددؼ حٍْدددة مدددـ افرجدددال شدددقاء ـدددإقا ؿوددداة او 

 أمر إمة.

هدددؿ وصدددِقا اػ بفٔدددات أخدددر  ؽدددر إٓتخابدددات وهدددق افًِدددؿ ا ًّدددلس وافرؿٔددد  

بددؾ مراـددز افدراشددات هددل  سإـددز فددٔس افزدددان وٓ مٗشًددات افدوفددة إخددر 

 يًْل افًِؿ وافًَؾ ا ًّٔغ. - وان ـإ  ًٌٕٔة -افرؿٔ  

وصددِ  آن اػ هددذا ادًددتق س ٕن افتددقازن يٖخددذ  ر وادنددارـةدؾافًدافددة ظْددد افٌندد

داالددًا ضددابع مجًددل ٓ ؾددردي وٓ ؾ ددقي وؿددد كاوزتددف أن ـئددر مددـ افنددًقبس وهددذا 

وان ـإددد  إٕيّدددة ظْددددٕا اػ أن و تهدددؾ اػ هدددذ   سمًدددا  افًددددل وافًدافدددة أحددد

 افدرجة.

فًِدددل وافًدافددة شٔقوددح فْددا ـٔددػ ان آمددال ادٓدددي ظجددؾ  هددذا ادًْددك ادْيددقمل

 اهلل ؾرجف افؼيػ شّٔظها ؿًىًا وظدًٓ بًد ان مِ   طًِا وجقرا.
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 أًٓ تهنً صعادٗ البصز

وادقحدددد وفدددٔس هْدددا   ؼ آن   افْيدددال افًدددادل افًدددادلدافرؤيدددة اػ شدددًادة افٌددد

ال ادقحددد افددذي يًدداوي بددغ افْيددتدددظق اػ رية دس ٕن افٍىددرة افٌندداجٌددار   ذفددؽ

 ة دون متٔز ظْكي او ظرؿل.بْل افٌؼ ويتًامؾ مع ا ّٔع بافًقي

س وفُدددـ أي أضروحدددة وضوري مٓدددؿتدددر  ان افْيدددال ادقحدددد امدددر أن رية دافٌندددؾ

 يتُقن ؿادرة ظذ إدارة افًاو

ؿٌددؾ  ادتحدددة مددـؿ هْددا  اظساوددات واوددحة ظددذ ٕيددال افًدافددة افددذي تدددار بددف إمدد

ة هلدددا مْيّدددة ظهدددابات يُّدددـ ان تُدددقن افتًدددّٔة افهدددحٔحل افُدددز س بدددؾ افددددو

ـٔددددػ يددددتؿ اوددددىٓادها باشددددؿ وافنددددًقب ادحرومددددة إمددددؿذ ويٍُددددل افْيددددر اػ 

واحلددال هددذ  ؾددان افددديـ افددذي تدظٔددف إمددؿ ادتحدددة فددٔس مقؾَددًا  افؼددظٔة افدوفٔددةذ.

رس ٕن ا ّٔدددع آن يًدددسف بدددٖن افْيدددال ادقجدددقد   مٗشًدددات إمدددؿ دافٌنددد حلُدددؿ

ادتحدددة ؽددر ظددادلس ؾٓددل ظهددابات اشددتخٌارية فِدددول افًيّددك فُددل تؼددظـ طِددؿ 

حددروب تَددال مددـ اجددؾ افددٍْط وافٌدداز تٌدداد هبددا صددًقب حتدد  ذراالددع  تٍِددة  إؽْٔدداءس

بٖٕددؽ ظدددو ومْيّددة إمددؿ ادتحدددة تؼددظـ ذفددؽس ؾدداذا ـٍددرت هبددذا افْيددال تددتٓؿ 

فٌِؼدد وإرهددا س وظِٔددف ؾّددـ ا ىددٖ أن يْيددر اػ إمددؿ ادتحدددة اهنددا مدٕٔددةس بددؾ هددل 

رس آجٌددار ظددذ ديددـ وهْددا إجٌددار ظددذ ادقا ٔددؼ افدوفٔددة ددئْددة يدددايـ هبددا بْددل افٌندد

 افيادة.

ـَ هدددذ  افٌِدددة افًادٔدددة فِْيدددال افًدددادل هدددل   ؾَدددرات دظددداء افْدبدددة وؿقإْٔٓدددا س  َاْيددد

ْٔددِف  ددذ  اَِف ـَ َوْجددُف اهللِ افَّ تكس َاْيدد ْٗ ددذ  ِمْْددُف ُيدد ـَ بدداُب اهللِ افَّ ددق س َاْيدد َْ ددِة َظددَذ افتَّ َّ
ِِ َُ جدداِمُع اْف
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ـَ صددداِحُ  َيدددْقِل  س َاْيددد
ِ
ددداء ًَّ ٌَُ  ادُْتَِّهدددُؾ َبدددْغَ آْْرِض َواف ددد ًَّ ـَ اف دددُف آْْوفِٔددداُءس َاْيددد َيَتَقجَّ

 ُ ْتِح َوٕاِذُ راَيِة اهْل ٍَ وااْف دِح َوافرِّ ِؾ افهَّ ّْ فُِّػ َص َٗ ـَ ُم  .( 1د س َاْي

روع إمددؿ ادتحدددةذ أصددًد دروع افدوفددة ا هلٔددة وبددغ مندددوافٍددر  واوددح بددغ مندد

 ٓ يُّـ ادَارٕة بغ مـ يّظها ؿًىًا وظدًٓ وبغ مـ يّظها طًِا وجقرًا.

ْٔددَؽ يددا َِ دددُل َظ ًَّ ددِذي َأَخددَذُ   اف ْٔددَؽ يدداِمٔئدداِ  اهلل افَّ َِ دددُل َظ ًَّ ددَدُ  اف َـّ ددِذي  َوَو َوْظددَد اهلل افَّ

ددْقُث  ٌَ ٌُقُب َواف ددُؿ ادَْهدد ِْ ًِ ددُؿ ادَُْْهددقُب َواف َِ ًَ ددا اف ْٔددَؽ َأ   َِ دددُل َظ ًَّ َُْفس اف ِّ َددةُ َودد ًْ  َوافرَّ

ُذوٍب  ُْ ُة َوْظدًا َؽْرَ َم ًَ  .( 2افقاِش

افًادلس وافقحل افَرب   افٌؼية أن بَْاظتٓا وؾىرهتا فد ا مٔؾ ٕحق وحدة افْيال

َؿٍة َشَواٍ  َبْقـَـَا َوَبْقـَؽُ دظاها اػ ذفؽ : 
ٌِ َتَعاَلْوا إَِلَٰ َكؾِ َّٓ اَّللَُقْل َيا َأْهَل اْلؽَِتا َّٓ َكْعُبَد إِ  ْم َأ

َٓ َيتَِّخَن َبْعُضـَا َبعْ  َك بِِه َصْقًئا َو َٓ ُكْْشِ ن ُدوِن اَّللَِو ا  َفنِن ًضا َأْرَباًبا مِّ َتَولَّْوا َفُؼوُلوا اْصَفُدوا بَِلكَّ

 وافُِّة افًقاء يًْل افْيال افذي ينّؾ ظدفف ا ّٔع. (3)ُمْسؾُِؿونَ 

ن ًٕٔد افْير   افُئر مـ ادٍردات فُل تُتّؾ وتتوح فْا افهقرة   ظِْٔا أجي  

 ادًر اػ مَْذ افٌؼية ظِٔف افًدل.

                                                           
 دظاء افْدبة. مـ( مَىع  (1

 ( مَىع مـ زيارة بل ياشغ. (2

 .64 –( ال ظّران  (3
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 الكادر علٙ بضط العذل

ـدددؾ افًدددقاو افُقٕٔدددة وفدددٔس    افًدددادلافًددددل ادْيدددقمل  نغ اافَدددربن افُدددريؿ يٌددد

 حكًا.أهؾ افٌٔ  ف آ ٓ يُّـ ان يَقل بؾَط إرض 

ففا :  ؿقفددف تًدداػ ففهِ  اْلُؼففَ ىَٰ  َأْهففلِ  ِمففنْ  َرُشففولِهِ  َظففَذَٰ  اَّللُ َأَفففا َ  مَّ ُشففولِ  َفؾِؾَّ  َولِففِني َولِؾ َّ

ففبِقلِ  َواْبففنِ  َوادََْسففاكِيِ  َواْلَقَتففاَمىَٰ  اْلُؼْ َبففىَٰ  َْغـَِقففا ِ  َبففْيَ  ُدوَلففةً  َيُؽففونَ  َٓ  َكففيْ  السَّ ْٕ  ِمففـُؽمْ  ا

ُشفففوُل  َُتفففاُكمُ  َوَمفففا ُؼفففوا َففففاكَتُفوا َظـْفففهُ  َِنَفففاُكمْ  َوَمفففا َفُخفففُنوهُ  ال َّ  َصفففِديُد  اَّللَ إِنَّ  اَّللَ َواتَّ

 ٌِ  ددددروات إرض ـِٓددددا س وهددددذ  هددددل وحًدددد  افتٍاشددددر  ء إرض  (1)اْلِعَؼففففا

ورشددقفف افُددريؿ صددذ اهلل ظِٔددف  ساهلل شددٌحإف وتًدداػهددق افئددروات افددقو واددددبر هلددا 

س امدددا افٔتدددامك وادًددداـغ وابدددـ  - يًْدددل آالّدددة مدددـ بًدددد  -وذوي افَربدددك  سوافدددف

ذ  إمدددقال هلدددرف دبددددون ٓل فٔندددر اػ اهندددؿ مهددد أيدددةافًدددٌٔؾ  ؾَدددد ذـدددروا   

 ة.وفًٔ  هلؿ وٓي

و مددـ إٕيّددة افرأشددافٔة او أ سمددـ افًددٍَٔةشددقاء ـددان  فددـ يُددقن هْددا  مددـ يَدددر

ر افًدددل ا هلددل دآصددساـٔة او أي ٕيددال بخددر ان يقجددد   ادًّددقرة وبددغ بْددل افٌندد

 .ادْنقد

ظِدددٔٓؿ افًددددل ؾٓدددؿ افَدددادرون ظدددذ ذفدددؽس هدددؾ بٔددد  افًهدددّة وافىٓدددارة أمدددا أ

 اهللسٕدداسًا دددـ ٓ جيددد ٕدداسًا آ ر وافزمددان إٔددف دحددد  وطدداالػ صدداح  افًهددإو

                                                           
 .7( احلؼس  (1
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ئَّٓددا ٓ افدوفددة افًادٔددة و ٕدداس سؾددٖي صددً  أو مُددقن مٌِددقب ظددذ امددر  ؾٓددق 

 شٔد إٌٕٔاء وال بٔتف صِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ.آ 

ر وٕيريددداهتؿ ديًْدددل اظدددراف افٌندددهدددق  ء إرض ـِٓدددا يًْدددل ظادٔدددةس  ؾْٓدددا افٍدددلء

إؿامددة افًدددل   ومدارشددٓؿ فددـ تًددتىٔع ان تَددسب مددـ هددذا آمددؾ ادْنددقد وهددق 

شدددقاء مدددـ خددددل إمدددؿ  -رية دن إظدددراف وادقا ٔدددؼ وافدددْيؿ افٌندددٕ إرضس

ٓ تًددتىٔع ان  -إمددؿ ادتحددددة  إضددارادتحدددة او ادقا ٔددؼ افدوفٔددة افتددل هددل خددارج 

 أبًد ما تُقن ظـ هدف افٌؼية.هل تهؾ وفق اػ ٕهػ افًدل ادْنقد و

مددـ شددّٔظها ؿًددىًا  ريػ هددقدٕددف ظجددؾ اهلل ؾرجددف افنددحٔددا  ؾاوحًدد  افددْص افق 

  زمدددـ هدددذا ٓ يًْدددل ان وطٍٔدددة اددددٗمْغ س ووظددددٓ بًدددد أن مِ ددد  طِدددًا وجدددقراً 

إٔددف افتَدداظس وظدددل افًددًل فِتّٓٔددد وـددا يددروج اصددحاب إؾُددار ادْحرؾددة افٌٌٔددة 

ر ؾٓددذا ؾُددر صددٔىا  وإحددراف ظددـ جددادة د  افًٍدداد يْتنددفتًجٔددؾ افٍددرج ان ٕددس

 افهقاب.

بدددافًُس هدددذا ادْىدددؼ يزيددددٕا مًدددٗوفٔة بدددٖن ٓ هندددادن وٓ ًٕتًدددِؿ ٕي ظدددرف 

ر وتْدددامل ظَدددقهلؿ آ إدددف ٓ يزيددددهؿ ظدددـ دافٌنددد إمُإٔددداتبؼددديس ؾدددرؽؿ تْدددامل 

ًددر مددـ افًدددل وافًَددط آ بًدددًا س وؿددد بْٔٓددا اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل ان افددذي ي

 .(1 دون امال هد  ٓ تزيد  ـئرة افًر آ بًداً 

                                                           
ٌْدِد اهلل1َِّ  ُ  َأَبدا َظ ًْ

ِّ ـِ َزْيٍد َؿاَل َش َِْحَة ْب ـْ َض دقُل (َظ َُ ددل ( َي ًَّ د:    ظِٔدف اف ًَّ اف ـَ اِمدُؾ َظدَذ َؽدْرِ َبِهدَرٍة  ًَ االِِر َظدَذ َؽدْرِ اْف

َظُة افىَِّريِؼ  َٓ َيِزيُدُ  ُهْ داً س  ًْ َّٓ ُب ْرِ إِ ًَّ  مـ باب مـ ظّؾ بٌر ظِؿ(. 1: س احلديث43س ص1س افُا س ج افٌُِْل  اف
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ر وافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف درية صددداح  افًهدددداذا و ٕجًدددؾ ربدددا  شدددٍْٔة افٌندددؾددد 

 سريػ ؾددٖن شددرها   بحددقر افٍددتـ وافيِددات ٓ يزيدددها ظددـ مَهدددها آ بًدددادافندد

شدددددٌاب واهٔدددددة وودددددحاياها ن احلدددددروب آن تدددددزداد ضاوة وؾتُدددددًا ٕأبددددددفٔؾ 

 بادديغ. 
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 األصلح لكٔادٗ العامل

افدددرالٔس احلددداـؿ فِْيدددال أن   مْىدددؼ مدرشدددة أالّدددة اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل  

فًددددادل وفُددددؾ صددددًقب إرض ممتْددددع ان يُددددقن افٍَٔددددف او ادرجددددع او افْاالدددد  ا

 .ا اص

هددق رية دآ ْددل ظنددادٗهددؾ فرالاشددة افْيددال افًددادل افددذي يًددز ظْددف افنددًٔة آمامٔددة 

 مـ بٔد  ا ٓاد آبتداالل.

رع آ فًددٔد إٌٕٔدداء صددذ اهلل ظِٔددف وافددف وشددِؿ ووزراالددف مددـ بًددد  وهددؿ دهددق و ينددو

 آالّة ادًهقمقن شدل اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ.

رالاشددة افْيددال افًددادل ٓ يهددِح هلددا ظهددّة ظامددة مئددؾ افتددل ـإدد  ظْددد إبددراهٔؿ 

 .ظِٔف افًدلا ِٔؾ 

واّددع فِحددؼ وؾددق  ظِددقل  و اؿددة وظِددؿ سمددـ اوو افًددزل أظيددؿتدداج اػ داالددرة بددؾ حت

 تتىِ  ذفؽ. افًاوإدارة ٕن إٌٔاء اوو افًزلس 

ر ظِدددٔٓا افًددددل ومدددا شدددىر  افَدددربن دٕيرٕدددا اػ ؿهدددة افٌْدددل مقشدددك وا وددد وإذا

شددًْرف ظْدددها بل ياشددغ مدداذا حددقهلاس وـٔددػ ان مقشددك و يهددز ظددذ مدداو يًِددؿ 

س وـِدددا ازدادت ًٕدددان صدددٖن افدوفدددة اهلاصدددّٔةتٌدددغ فإ ٕدددقر ؾٓدددل ؿهدددصي يًْدددقن

 ؾافًهّة و اؿة فُـ افتق ٔؼ بافًهّة  تِػ. سافهدحٔات ظيّ  افًهّة

وافتق ٔدددؼ فتِدددؽ افًٌَدددة افُدددٗود وهدددل ـٔدددػ تئٌددد  فِْددداس ان هدددذا افرجدددؾ ـٍدددقء 

 تاما. ـؾ مناـؾ افنًقب وافٌؼ ان و يُـ يّتِؽ ظًِا إحاضٔاً   دارة
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رية اػ دافٍددات ٕيددر افٌنددوضورة تٌدداع اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل هْددا يددٖي دور أ

افًددداوس  ة دار هتؿفُدددل يًدددرف افْددداس ـٍددداء ظِدددٔٓؿ افًددددل ؾوددداالؾ اهدددؾ افٌٔددد 

 .وهذا فٔس مـ افٌِق بقءس وٓ هق بحث ؽْقي

وؾقؿٔدددة  ؾوددداالؾ اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل ردإْٔدددا بْنددد آفتٍدددات اػوهْدددا جيددد  

ر افْددداس ان افرجدددؾ افٍُدددقء دٌٕنددد -فتدددل يرـدددز ظِٔٓدددا افَدددربن افُدددريؿ ا -ظِدددقمٓؿ 

 دارة افًاو هق آمال ادٓدي ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ. 

س بددؾ هددل مٌددادئ يْددادي هبددا افَددربن وهددذ  فًٔدد  ظقاضددػ ترّٕدد  هبددا ضاالٍددة مًْٔددة

َاالددد ؾِددـ يُددقن ة افذا و يئَددقا بٍُدداءافْٓددارس ؾافْدداس إ وأضددرافٕدداء افِٔددؾ افُددريؿ ب

هددق امددر بددغ  إـددرا  بددؾان يُددقن   أمددر  أبددك شددٌحإف وتًدداػ  هْددا  طٓددقر ٕٕددف

روظف وٓ دوو يًرؾدددقا منددد سر وو يٍٓدددؿ ـٍددداءة هدددذا افَاالدددددو يَتْدددع افٌنددد إذاامدددريـس 

 يتًٌق ئُػ ؾ سبْقد ذفؽ ادؼوع

افْهددقص افتددل وردت ؾٔٓددا ؾودداالؾ اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل  جيدد  ترمجددة هددذ 

 فْاس اهنا حؼ وفًٔ  ؽْقصٔة ؿديّة.فًِٔؿ اافًاو ادختٍِة اػ فٌات 

فْددزداد  ؾ دؽدؽددة افًقاضددػ بددؾ هددق ٕددقر فْدداوترـٔددز افَددربن ظددذ افٍودداالؾ ٓ ٕجدد

وددداذا  افَددربنيت   واددرد مدحيددة ـِّددة  ؾوددِْا( ـددؿ مددرة وردوظٔددًا وبهددرةس 

 اَّللَ إِنَّ  صدددىٍاهؿ اهللي:وجيدددذر افَدددربن افُدددريؿ مْىدددؼ افٍوددداالؾ   مدددـ ايٗـدددد 

فففةً  . اْلَعفففادَِيَ  َظفففَذ  ِظْؿفففَ انَ  َوَُل  إِْبفففَ اِهقمَ  َوَُل  َوُكوًحفففا َُدمَ  اْصفففَطَػىَٰ  يَّ  ِمفففن َبْعُضفففَفا ُذرِّ
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فففَ  (1) ،َظؾِفففقمٌ  َشفففِؿقعٌ  َواَّللُ َبْعففف ٍ  َواُِّ  ُِ  بَِؿفففن َأْظَؾفففمُ  َوَربه َِ ففف َْرفِ  السَّ ْٕ  َوَلَؼفففْد  َوا

ففْؾـَا  َظففَذَٰ  الـَّففاَس  ََيُْسففُدونَ  َأمْ (2) ،َزُبففوًرا َداُوودَ  َوَُتْقـَففا َبْعفف ٍ  َظففَذَٰ  الـَّبِقِّففيَ  َبْعففَ   َفضَّ

ٌَ  إِْبفففَ اِهقمَ  َُل  َُتْقـَفففا َفَؼفففْد  َفْضفففؾِهِ  ِمفففن اَّللُ َُتفففاُهمُ  َمفففا ْؽَؿفففةَ  اْلؽَِتفففا ْؾًؽفففا َوَُتْقـَفففاُهم َواْقِ  مه

 ًِ افددقيدت واحلددروب ؿ مددـ هلدد وؾددرج يةردٌِنددٔؿ افَربٕٔددة ٕددقر فسإددافهددذ   (3)َظظِففق

 .ساط افْجاة وشًادة افٌؼ اددمرة س وهل

  

                                                           
 .34-33( ال ظّران /  (1

 .55-( آهاء  (2

 .54 –( افًْاء  (3
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 معيٙ ميألٍا قضطًا ّعذاًل

 يددقل إٓ افدددٕٔا مددـ يٌددؼ و فددق ورد ظددـ افٌْددل آـددرل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ

 ـددا وؿًددىا ظدددٓ يِّٗهددا وفدددي مددـ رجددؾ خيددرج حتددك افٔددقل ذفددؽ اهلل فىددقل واحددد

 س ؾا مًْك يّظها ؿًىًا وظدًٓي( 1وطِا جقرا مِ  

ؾَددددد ورد ظْدددددٕا   مًددددتٍٔض افروايددددات  ساوًٓ وهددددق فددددٍْس ادًْددددك امددددرٕددددذـر أ

دابدددة إرض ور وافزمدددان ظٓدددد دابدددة إرضس دشدددتُقن بًدددد دوفدددة صددداح  افًهددد

فففمْ  َأْخَ ْجـَفففا َظَؾفففْقِفمْ  اْلَؼفففْوُل  َوَقفففعَ  َوإَِذا :بدددْص افَدددربن افُدددريؿ فففةً  ََلُ فففنَ  َدابَّ َْرفِ  مِّ ْٕ  ا

ُؿُفففمْ  ؾٓددل مرحِددة مددـ ادراحددؾ بًددد دوفددة  (2)ُيوِقـُففونَ  َٓ  بِآَياتِـَففا َكففاُكوا الـَّففاَس  َأنَّ  ُتَؽؾِّ

 .(3 وهل متقاترة ظْد افىرؾغ سآمال ادٓديس وبْهقص روايات افٍريَغ

وافددذي هددق مددـ  - إرض   روايددات افٍددريَغوخهدداالص هددذا افًٓددد مددـ دابددة 

   فمددع إدد سٕددقرًا وهدايددة مددـ دوفددة افيٓددقر أظيددؿان حُقمتددف  - أبددقاب افرجًددة

  هدددذ  احلدددال مدددا مًْدددك يّظهدددا ؿًدددىًا و. دوفدددة افيٓدددقر يّظهدددا ؿًدددىًا وظددددًٓ 

 وظدًٓي

                                                           
 .4س ح 30بابس 317( ـال افديـ ص  (1

 .82-( افّْؾ  (2

ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔدف  وافدف( ( ظـ افًامة رواها ابـ أ  حاتؿ   تًٍر  بًْد  ادتهؾ ظـ ا  هريرة ؿال  (3

س 11 تًٍدر ابدـ ا  حداتؿس شدقرة افّْدؾس اِدد وشِؿ خترج دابة إرض ومًٓا ظها مقشك وخاتؿ شِٔان ......

س 21س ص5إرض/ شددْـ افسمددذيس ج س ـتدداب افٍددتـس بدداب دابددة1351س ص2/ شددْـ ابددـ ماجددةس ج203ص

 ....وبخرون(.3240ح



 

232 

 

ذا إاددددراد بدددف أن مًْدددك اددددظ بَريْدددة مجِدددة مدددـ افًدددٔاؿات افَربٕٔدددة   مدددقارد ظديددددة 

 ة ظيّك هتّٔـ ظذ دول وصًقب أخر .أصٌح  دوف

ن ؾدد٘مِددك هلدداس  صددار افْيددال افًددادل بٔددد دوفددٍة ؾدد٘ن تِددؽ اهلّْٔددة   إرض هددل ؾدد٘ذا

ؼس در ؾٓددق مِددك فِدددة افنددـددان افزمددال بٔددد ا ددر ؾٓددق مِددك فِخددرس وان ـددان بٔددد دوفدد

بافدؿددة هددق ظٌددارة ظددـ اهلّْٔددة وفددٔس مددا يتٌددادر اػ افددذهـ صددٌٔف مِددك  ؾًّْددك ادِددك

 افُٖس باداء.

س ٓ ان ا دددر ؽدددر مقجدددقد (وجدددقراً  طِددداً  مدددظت بًددددما  مدددـ هدددذا هدددق ادَهدددقد

ٕدددا بٖٕدددف شدددتٌَك   شدددٌحإف وتًددداػ   حمُدددؿ افَدددربن أخزؾُٔدددػ يُدددقن ذفدددؽ واهلل 

 فِقَفففففا َوُيففففْنَك َ  ُتْ َفففففعَ  َأن اَّللُ َأِذنَ  ُبُقففففوٍُّ  ُِ  :إرض ؿقاظددددد ٕددددقر اػ يددددقل افَٔامددددة

َصالِ  بِاْلُغُدوِّ  فِقَفا َلهُ  ُيَسبُِّ   اْشُؿهُ  ْٔ  وترؾع يًْل تًّر. (1)َوا

مراؿدددد اهدددؾ افٌٔددد   إن سافْدددقر شدددٌَٔك اػ يدددقل افَٔامدددةاذن مدددـ افئقابددد  ان هدددذا 

اهلّْٔددةس ٕن  ًّْددكإرض طِددًا ب ظومددع ذفددؽ مُتدد سظِددٔٓؿ افًدددل ٕددقر   إرض

 .اهلّْٔة ٕوف ؽ افيادغ

ريػ مدددـ ٕهدددٌٔٓا ان ددوفدددة افيٓدددقر افتدددل شْٔنددد ٓا ادٓددددي ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افندددو

وفددٔس هْددا  دوفددة  إرضستُددقن دوفددة ظيّددك وهددل صدداحٌة افَددقل افٍهددؾ   

 .تياهٔٓا ؿقة وهّْٔة

                                                           
 .36-( افْقر (1
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س مددع مدحيددة امددر افدوفددة ادٓدويددة اهنددا دوفددة ظيّددك اذن مددـ ا هدداالص ادّٓددة  

مٓدددؿ   تِدددؽ ادًدددٖفة وهدددل ان افٌْدددل صدددذ اهلل ظِٔدددف وبفدددف وشدددِؿ و يٌتددددأ بحدددرب 

ٌْددَدَأنَّ َأَحددد »أبدددًاس وهُددذا أمددر ادددٗمْغ ظِٔددف افًدددل مددـ بًددد   ْؿ بَِتددال َٓ َي ُُ ِمددْْ

ؿْ  ـُ هددذا هددق مْىددؼ شددْة وٓ يٌدددأون بحددربذ  أفددػن اػ ؾٓددؿ حيدداوروس (1 شَحّتددك بُمددَر

بددددغ افتٍُددددر  قنيتددددٖرجح ـمْىددددؼ افددددذيظِددددٔٓؿس بخدددددف بل افٌٔدددد  شدددددل اهلل 

ففا الَّففِنيَن َُمـُففوا إِ  :مددا اػ ذفددؽ وحددروب افددردة و سواحلُددؿ بددافردة َ ْبففُتْم َيففا َأُّيه َذا ََضَ

َٓ َتُؼوُلففوا دَِففْن َأْلَؼففىَٰ ُِ َشففبِقِل اَّللِ ففَ َم َلْسففَ  ُمْمِمـًففا َتْبَتُغففوَن َظففَ َف   َفَتَبقَّـُففوا َو إَِلففْقُؽُم السَّ

لَِ   ْكَقا َفِعـففَد اَّللَِّ َمَغففاكُِم َكثِففَرٌة َكففَنَٰ َقففاِة الففده ففن َقْبففُل َفَؿففنَّ اَّللُاْقَ ْقُؽْم َفَتَبقَّـُففوا إِنَّ َظَؾفف ُكـففُتم مِّ

َِ َتْعَؿُؾوَن َخبًِرااَّللََ
 .ْٓجغوهذا هق افٍر  بغ اد (2) َكاَن بِ

ًٕددؿ هددق يهددىدل مددع ادًتدددي فُْددف ٓ يٌدددأ بَتددالس يًْددل دوفددة ردعس وهْددا تُّددـ 

 فَربن افُريؿ و  مْىؼ اهؾ افٌٔ .ؾًٍِة افَقة   ا

ًتددد  يفددردع مددـ ؾَددط  افَددقة   هددذ  افًٍِددٍة فًٔدد  فًِدددوان وآـددرا س بددؾ هددل

ٌَٔدددف آ اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ وفًٔددد  فدددردع ادًددداوس وهدددذا ادْىدددؼ ٓ يًدددتىٔع تى

 ٓ يًامؾ بافَقة أبدًا.ٕف ؾادًاو أيًا ـان ؾاافًدلس 

ففَ   َشففبِقلِ  إَِلَٰ  اْدعُ  ؾٓددل ظددذ ٍٕددس افددقترة ادحّديددة إصددِٔة أمددا هدايددة افٌؼددية  َربِّ

ْؽَؿففةِ  َسففـَةِ  َوادَْْوِظَظففةِ  بِاْقِ م اْقَ ففَ   إِنَّ  َأْحَسففنُ  ِهففيَ  بِففالَّتِي َوَجففاِدَْلُ  َضففلَّ  بَِؿففن َأْظَؾففمُ  ُهففوَ  َربَّ

                                                           
 .59أماو ادٍٔد: ص(  (1

 .94( افًْاءس  (2
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أهددؾ افٌٔددد   ِظِدفددفهددذا هدددق مْىددؼ افَددربن و ( 1بِادُْْفَتففِدينَ  َأْظَؾففمُ  َوُهففوَ  َشففبِقؾِهِ  َظففن

 صِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ.

  

                                                           
 .125-( افْحؾ (1
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 ٓ إؿرار فظٕيّة افًٔاشٔة وإظراف ادْحرؾة .1

 إظراف افهاحلةافًًل ٕحق  .2

 افًرؾٔة وافَاظدة افًَِٔة افَاظدة بغ .3

 دور إظراف ادٓدوية   متٔٔز افُال احلََٔل .4

 ٕؼ إظراف ادٓدوية افهاحلة .5

  



 

237 

 

 ال إقزار لألىعن٘ الضٔاصٔ٘ ّاألعزاف امليشزف٘

ت ا اصدددة مدددـ آبًددداد افتدددل ًِّٕدددٓا   دظددداء افْدبدددة و  بَٔدددة آدظٔدددة وافزيدددارا

ٕددف صددِقات اهلل شددتّرار ؽٌٔتددف وخٍاالددف أاب ةمًددتّر ر وافزمددان وهددلدبهدداح  افًهدد

ٕيددال مددـ إٕيّددة افًٔاشددٔة س وخيددرج وفددٔس   ظَْددف بًٔددة  ٓ يًددسف بددٖي ظِٔددف

 . (1 ٕحد ؿط

بددؾ حتددك دُددقن مددـ ادُقٕددات س أو  سوظدددل افًٌٔددة فددٔس ؾَددط فظٕيّددة افًٔاشددٔة

 .(2 فًرف مـ إظراف

َٕددقل بَّدددار إىٌددا  تِددؽ  هلددايؾِددق ؿٔددؾ ظددـ ادقا ٔددؼ افدوفٔددة هددؾ خيددرج وهددق مَددر  

و تْىٌددؼ ؾٓددق حددتًا فددـ  إذاأمددا  وافددفسادقا ٔددؼ ظددذ شددْة رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف 

ر دجتاظٔددة افتددل تهددافح ظِٔٓددا افٌنددفؽ إظددراف وافَددٔؿ ادجتًّٔددة وآـددذس يَرهددا

 أو ما يتهقرو  مـ افًِؿ إهع.

 

                                                           
( ظـ ابـ ا  ظّر ظـ مجٔؾ بـ صافح ظـ ا  ظٌد اهلل ظِٔف افًدل ؿال : خيدرج افَداالؿ وفدٔس   ظَْدف بًٔدة حلدد.  (1

 (.95ص - 52ج –إٓقار بحار  - ادجِز 

صداح  هدذا آمدر ( ظـ ابـ أ  ظّر ظـ شًٔد بـ ؽزوان س ظـ أ  بهر س ظـ أ  ظٌداهلل ظِٔف افًددل ؿدال :  (2

 .  ٍٕس ادهدر(.تًّك وٓدتف ظذ   هذا ( ا ِؼ ف د يُقن ٓحد   ظَْف بًٔة إذا خرج
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ر وافزمددان بددافَقل إرجددع يددا بددـ دوربددا ؾ ددات مددـ ادددٗمْغ تقاجددف صدداح  افًهدد

ٓ  ٔٓددا وآمددالذ ٕهنددؿ أفٍددقا أظراؾددًا بؼددية وبْددقا ظِ(1 رشددقل اهلل ٓ حاجددة فْددا بددؽ

 يَر هبا.

 

                                                           
( حادا يهؾ إػ افُقؾدة: يًدر إػ افُقؾدة ؾٔخدرج ل  ظـ ا مال افٌاؿر ظِٔف افًدل إٔف ؿال   وصٍف حلال ا ما  1

روا شاماهتؿس  ّّ مْٓا شتة ظؼ أفٍا مـ افٌسية صاـغ   افًدحس ؿراء افَربنس ؾَٓاء   افديـس ؿد ؿّرحقا جٌاهٓؿس وش

ٓؿ افٍْا س وـِٓؿ يَقفقن: يا بـ ؾاضّة ارجع ٓ حاجة فْا ؾٔؽس ؾٔوع افًدٔػ ؾدٔٓؿ ظدذ طٓدر افْجدػ ظندٔ ّّ ة وظ

 آ ْغ مـ افًك إػ افًناءس ؾَٔتِٓؿ أهع مـ جزر جزورس ؾد يٍقت مْٓؿ رجؾس وٓ يهداب مدـ أصدحابف أحدد.

 (239ص -دٓالؾ آمامة  -ا  جًٍر حمّد بـ جرير افىزي 
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 الضعٕ حنْ األعزاف الصاحل٘

وحًددد  مْىدددؼ دظددداء افْدبدددة وؽدددر  مدددـ آدظٔدددة وافزيدددارات أن هدددذ  إظدددراف 

ان افُدددال  ص ؾودددًد ظدددـ افًدددَٔؿس ؾدددد ييدددـ أحددددفهدددحٔح مْٓدددا ٕددداؿرية ادافٌنددد

وهْددا  افُئددر مددـ أن ري هددق افًَِْددة آجتاظٔددة افتددل وصددؾ افٔٓددا افًَددؾ دافٌندد

ٕن افًددرف ادْنددقد افددذي يريددد ان  بهددحٔحسافُتابددات   هددذا افًددٔا  وهددذا فددٔس 

 .يرشّف ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ ظرف أرؿك وأظيؿ مـ هذا ادقجقد

ذا افددذي وصددؾ افٔددف هددق يريددد أن يرشددؿ افًددرف ا هلددلس وجيدد  ان ٓ ٍُٕددر ان هدد

أبددددًاس وجيددد  ان ٓ ٕددددظل او ًٕتَدددد ان افٌْدددقد  ذؿّدددة ادًدددر ري هدددقدافًَدددؾ افٌنددد

ادقجددقدة   دظدداء افْدبددة او   افروايددات أو آدظٔددة وافزيددارات ادرتٌىددة بددف ظجددؾ 

ديدددـ اهلل ٓ يهددداب ٕن س آن ـدددؾ ؾًِدددٍتٓاؼيػ ًٕدددتىٔع أن ٕجدددد داهلل ؾرجدددف افددد

 .(1 بافًَقل

                                                           
إن فهداح  هدذا اهلل بـ افٍوؾ اهلاصّل ؿال: شًّ  افهاد  جًٍر بـ حمّد ظِٔٓا افًدل يَدقل :  ( ظـ ظٌد (1

ؾا  :مر و يٗذن فْا   ـنٍف فُؿس ؿِ : ٓس ؾَِ  فف: وو جًِ  ؾدا ي ؿالآمر ؽٌٔة ٓبد مْٓا يرتاب ؾٔٓا ـؾ مٌىؾ

س إن مدـ حجد  اهلل تًداػ ذـدر : وجف احلُّة   ؽٌٔتف وجف احلُّة   ؽٌٔات مـ تَدمدف وجف احلُّة   ؽٌٔتفي ؾَال

 يد ظِٔدف افًددل مدـ خدر  ٓ يُْنػ وجف احلُّدة ددا أتدا  ا وجف احلُّة   ذفؽ ٓ يُْنػ إٓ بًد طٓقر  ـا

 .اؾساؿٓاس دقشك ظِٔف افًدل إٓ وؿ  افًٍْٔةس وؿتؾ افٌدلس وإؿامة ا دار

 حُدٔؿسس وؽٔ  مـ ؽٔ  اهلل ومتك ظِّْدا إٔدف ظدز وجدؾ ه اهللس وه مـ وؾ إن هذا آمر أمر مـ أمر اهلليا ابـ افٍ

 (.92ص– 52ج –بحار إٓقار  –وإن ـان وجٓٓا ؽر مُْنػ فْا.  ادجِز  حُّةسصدؿْا بٖن أؾًافف ـِٓا 
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 ري صدداحلًا فِحٔدداة ؾددا هددق افددداظل فِيٓددقرس ومْىددؼ ارجددعدؾِددق ـددان افًددرف افٌندد

وـددٖن ظَِْددا افٌؼددي  سىدداب ؾ ددة مددـ ادددٗمْغذخ قس هددبددـ ؾاضّددة ٓ حاجددة فْددا بددؽ يددا

 ًًادة افٌؼيةيذ افـٍٔؾ بان يرشؿ 

ذ حًددٌْا ـتدداب اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿوهددذا ٍٕددس مددا ؿٔددؾ أمددال رشددقل اهلل صددذ اهلل 

هددذا احلددد اػ  .(1 ظْدددما ؿددال أأتددق  بدددواة ٕـتدد  فُددؿ ـتدداب فددـ تيِددقا بًدددي ابددداً 

 .  افٌىرشةذ بًض افْاسيهؾ 

 ف حتددكْٕددا   حاجددة دددـ يرشددؿ فْددا افًددرف ا هلددلس ٕٕددبٖوهددذا ادْىددؼ برهددان واوددح 

ٓ حيدددٔط  ٕٕدددف ظدافدددة طاهريدددة هدددل  احلََٔدددة افتدددل يْيرهدددا افٍَٔدددف فًٍْدددف افًدافدددة 

 بُؾ آحُال ٓ   افنٌٓة احلُّٔة وٓ   افنٌٓة ادقوقظٔة.

ر ظِددٔٓا افًدددل افتددل وردت   افَددربن افُددريؿس مددع دبدددفٔؾ ؿهددة مقشددك وا ودد

ر ظِٔددف دان مقشددك ظِٔددف افًدددل ٌٕددل ومددـ أوو افًددزل آ إددف جيٓددؾ امددقرًا ـددان ا ودد

ْددا  ظدددل حجٔددة افٌْددل مقشددك ظِٔددف افًدددل بددؾ ان افًدددل يًِددؿ هبدداس وهددذا فددٔس مً

احلجددد  آصدددىٍاالٔة ا هلٔدددة إٔدددقاع ودرجدددات وهدددذا افدددذي أراد افَدددربن افُدددريؿ أن 

ر ـدددا يٌدددغ أالّدددة اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل   دخيزٕدددا بدددفس ؾافدددذي ؿدددال بدددف ا وددد

                                                           
( حد ْا حئك بـ شِٔان ؿال حد ْل ابـ وه  ؿال أخز  يقٕس ظـ ابـ صٓاب ظـ ظٌٔد اهلل بـ ظٌد اهلل ظـ ابدـ  (1

ظٌاس ؿال  دا اصتد بافٌْل صذ اهلل ظِٔف  وافف(وشِؿ وجًف ؿال االتق  بُتاب أـتد  فُدؿ ـتابدا ٓ تودِقا بًدد  ؿدال 

وظْدٕا ـتاب اهلل حًٌْا ؾاختٍِقا وـئر افٌِط ؿدال ؿقمدقا ظْدل  ظّر إن افٌْل صذ اهلل ظِٔف  وافف( وشِؿ ؽٌِف افقجع

وبغ ـتابف  افٌخاري  وٓ يٌٌْل ظْدي افتْازع  ؾخرج ابـ ظٌاس يَقل إن افرزية ـؾ افرزية ما حال بغ رشقل اهلل 

 (114ح –باب ـتابة افًِؿ  –ـتاب افًِؿ  –
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افًِدددؿ  ب٘حاضدددةمهدددرية و تُدددـ  بدددٖمقرافندددٌٓة ادقودددقظٔةس يًْدددل   افتىٌٔدددؼ ؿدددال 

 ِد  فٌِْل مقشك ظِٔف افًدل. اف

رية مددـ شددًٌغ در فددٔس امددرًا ظاديددًا ؾِددقٓ ؿتددؾ افٌدددل حلرمدد  افٌندددومددا ؿددال بددف ا ودد

ل س دوافقاودددح ان هدددذا أمدددر مهدددري وفدددٔس هامنددد س(1 ٌٕٔدددًا ـدددا ورد   افروايدددات

 وادَهقد ان ما ؿال بف ا ي ظِٔف افًدل واج   وترـف امر خىر   افديـ.

وبددد صددؽ ان إٌٕٔدداء مْزهددقن ظددـ  -ـددان افٌْددل مقشددك وهددق مًدددد هُددذا  ؾدد٘ذا

 ؾُٔػ بافٍَٓاء او افرواة او افًاشة ادٗمْغي  -مرات  ظذ ا ىٖ فُْٓؿ 

افَىددد  افِدددقفٌل افدددذي ٓ يٌدددادر يًْدددل  ن فدددقٓ احلجدددة فًددداخ  إرض بٖهِٓدددااذ

 صٌرة وٓ ـٌرة بتًديد مـ اهلل هق آمال ادًهقل.

                                                           
س َؿاَل: (1 لِّ

ِّ َِّْخ ٍٔد اف ًِ ـِ َش ـِ ْب ًَ ـِ احْلَ ٌِْد اهللَِّ ظِٔدف افًددلس َؾدَربُ   ( َظ ـْ َأْصَحابَِْا َجاِرَيٌةس َؾَدَخَؾ َظَذ َأِ  َظ ُوفَِد فَِرُجٍؾ ِم

ىاً  خِّ ًَ  .ُمَت

اَل َفُف َأُبق  ََ ٌِْد اهللَِّ ظِٔف افًدل: َؾ ٌَاَرَ  أَ َظ اَػ َأْوَحكَرَأْيَ  َفْق َأنَّ اهللََّ َت ًَ َؽ  وَت ًِ ٍْ َتاُر فَِْ َْٔؽ َأْن َأْخَتاُر َفَؽ َأْو خَتْ ْْدَ   إَِف ـُ ي َمدا 

قُل  َُ  يَت

َتاُر ِو. ُْْ  َأُؿقُل َيا َربِّ خَتْ ـُ  َؿاَل: 

َدَل افَِّذيَؿاَل:  ٌُ اَن مَ   َؾِ٘نَّ اهللََّ َؿِد اْخَتاَر َفَؽس دد َؿاَل دد ُ ؿَّ َؿاَل إِنَّ اْف ـَ ِذي  اِوُ افَّ ًَ ُف اْف َِ َع ُمقَشدك ظِٔدف افًددل َو ُهدَق َؿدْقُل َؿَت

 ﴿ : فااهللَِّ َظزَّ َو َجؾَّ ٌَ ُرْْحً ا ِمـْفُه َزَكفاًة َوَأْقفَ  َِ َخفْرً ف ُ َِ َرته ّٔداً  َفَلَرْدَكفا َأْن ُيْبفِدََلُ ٌِ َٕ َغ 
ًِ
ٌْ . ﴾  َأْبدَدهَلَُا اهللَُّ بِدِف َجاِرَيدًة َوَفدَدْت َشد

 (.6ص – 6ج –افُا   – افُِْٔل 
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افًدافددة بنددُؾ مىِددؼ   افندددٌٓة احلُّٔددة وافنددٌٓة ادقوددقظٔة حتدددك   افًدددل وؾ

افٌُدداالر   اددـددات حيددٔط هبددا آمددال ادًهددقلس أمددا افٌَٔددة ؾَٔقمددقن بادًددٗوفٔة  أـددز

 بحً  وشًٓؿ وؿدرهتؿ صُر اهلل شًٔٓؿ.

ًدافددةس صددحٔح ان آخددريـ ؿددد يدددل ظددذ ان دوفددة افيٓددقر هددل افَّددة   اف هددذاو

مددـ افًدافددة فُددـ بْْٔددا وبددغ افَّددة مًددار ضقيددؾ تْيددرًا وتىٌَٔددًاس ـددا ٕقظددا  َّٔددقاي

 واتٌدداع اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل هددق آن مًددر ظِدداء آمامٔددة ومددذه  آمامٔددة

ًٌددد س ويُ أـئددرضددقال هددذ  افٌٌٔددة افُددز  ـددؾ جٔددؾ يددٖي وخيىددق خىددقات اػ آمددال 

 .ؾٖـئرافىريؼ أـئر 

ظِّْدددا أن افًدددرف ادٓددددوي  افًدددرف ادجتًّدددل   افدوفدددة ادٓدويدددة ادْندددقدة(  ؾدد٘ذا

 .بُؾ رء مقجقدأن هق افًرف ا افص ؾٓذا ٓ يًْل ان ٍُٕر 
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 العزفٔ٘بني الكاعذٗ العكلٔ٘ ّ

ح وهددذا ادٌحددث ظدددواها فْددا حتدد  صددًار احلًددـ وافَددٌرب دظِإٔددة خٍٔددة ؿددد تتًدد

ي أو احلًدددـ وافَدددٌح افدددذاتٔان افئابتدددان ًدددـ وافَدددٌح  ددداخىدددر جددددًاس ؾٓدددؾ احل

ُخففِن  ريي  صددحٔح ان افًددرف فددف دور :دبحًدد  ادقا ٔددؼ افدوفٔددة وافًددرف افٌندد

ففاِهؾِيَ  َظففنِ  اْلَعْػففَو َوْأُمففْ  بِففاْلُعْ ِف َوَأْظففِ ْف  فُددـ أي ظددرف هددق ادَهددقدي    ( 1اْْلَ

َْغفففَ َل الَّتِفففي ... َوَيَضفففُع َظفففـُْفْم   :ؿٌدددال ان افدددديـ  ابددد  س و  ؿٌدددال  ْٕ ُهفففْم َوا إِْْصَ

   .(2)َكاَكْ  َظَؾْقِفْم...

س ًٕؿ   مَال نان تُقئْٔاافٌَح ذات  مدرشة اهؾ افٌٔ  ظِٔٓؿ افًدل احلًـ و

 ًٕان ان يُقن حديًا مئؾ ا قارج أو افٌدة.إفافتىٌٔؼ ٓ يُّـ 

واحلال هذ  ٓ  ذملخذ افًٍق وامر بافًرف وادجتّع و يتًقد بًد ظذ افْيال ا شد

وحتك   أبقاب آمر بادًروف  افتدرجسيُّـ تىٌَٔف بُؾ مْاهجف فذفؽ ٕحتاج اػ 

س وايوًا جي  افئقاب  ؿٌؾ افؼوع هبذ  افٍريوةوافْٓل ظـ ادُْر جي  اوًٓ مًرؾة 

ادتقشط    افهافح مـ هقافهافح مْف وافىافحي وا دراشة افًرف افٌؼي ومًرؾة ظِْٔ

ـَ ي ـؾ هذا يتؿ بًّرؾة افَّة   افًرف افهافح وادتُامؾ صدحف ومـ هق إظذ َاْي

                                                           
 .199 –راف ( إظ (1

 .157 –( إظراف  (2
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ـَ  َد صاِدٍ س َاْي ًْ َد صافِدٍحس َوصاِدٌ  َب ًْ س صافٌِح َب ْغِ ًَ ـَ َاْبْاُء احْلُ ْغُ َاْي ًَ ـَ احْلُ ـُ َاْي ًَ احْلَ

دَ  ًْ ُة َب َرَ
ـَ اْ ِ ٌِٔؾس َاْي ًَّ َد اف ًْ ٌُٔؾ َب ًَّ ةِ  اف َرَ

 .( 1اْ ِ

 اظرؾٓؿ أوًٓ ..... هذا هق ادؼوع ادٓدوي.

يدددير ويدددبر آمددر ظجددؾ اهلل  ضقيددؾسؼ بددٍْس دٕٕددف   صدددد تربٔددة افٌددضافدد  افٌٌٔددة 

فددذا جيدد  أن ٓ ختددتِط  وتربددقيسن وا ٍدداء بنددُؾ هددادئ دريػ بَددقة افدددؾرجددف افندد

 ظْدٕا ادٍاهٔؿ   افتْير.

ورـددقب  ٌٕددر س  شددٍْٔة آمددال ادٓدددي ظِٔددف افًدددل وآ شددقف ظِْٔددا افرـددقب 

ريػ ؤّٕددز افددذال  مددـ دروظف ظجددؾ اهلل ؾرجددف افندددهددذ  افًددٍْٔة بددٖن ًٕددرف مندد

 وا داع مـ احلََٔة.  افناةس

ٕن اهلجددقل ظددذ مًددتق  حماوفددة  شددٌْر سو ٕتًددرف ظددذ هددذ  افٌْددقد بددد صددؽ  إذا

 ـذفؽ.ٓ صؽ أهنا بافًِؿ تُقن  هْٔةيحتٌديؾ ؿْاظاتْا   افديـ ؾٓؾ ؿدظْا 

وافًِدددؿ هدددق افًدددٌاحة   إدددقار ادًرؾدددة بًدددٍْٔة افًَدددؾ واحلُّدددة وافتددددبر   مًدددا  

افْدبددة وآدظٔددة وافزيددارات إخددر  ا اصددة بددف  افًدددلس ؾدددظاءروظف ظِٔددف دمندد

 مـ افذـر افًِا . أظيؿهق وذـر ظَع هل بؾ  فًا سفٔس ؾَط ذـر 

  

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة. (1
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 َذّٓ٘ يف متٔٔش الهنال احلكٔكٕدّر األعزاف امل

 سبٔ ٔددة شٔاشددٔة بددٖمراضر ؿددد يهددِقن اػ تُامددؾ وشددىل فُددْٓؿ يٌتِددقن داالددًا دافٌندد

أو متُامِددددة بتُامددددؾ  ؾاشددددددةس بددددٖظرافوؿددددد يٌتِددددقن  سجتاظٔددددةاأو  سأو حُقمٔددددة

وهْددا جيدد  احلددذر ٕٕددف مددـ ادٓددؿ أن يُددقن  سوشددىل وييْددقن اهنددا افَّددة   افتُامددؾ

دجتّدددع دوال مًدددرة داالٌدددة و دددة فِقصدددقل اػ أظدددراف اظدددذ افدددرية دتىِدددع افٌنددد

ًِْٔددا ان ٓ َْٕددع بافَِٔددؾ وٓ ْٕخدددع بادٌنددقش مددـ ؾس ادٓدددوي وافدوفددة ادٓدويددة

 أظراف افٌؼ.

 -راظات واددددارس افٍُريددة ادختٍِددة دوافهددبًددٌ  افًٔاشددات  -ـددؾ جٔددؾ ؾٍددل 

 جديد. جتاظلاأو  ظرف شٔادمْف يتّخض 

روف ظِْٔددددا يدوهلددددذا ظْدددددما تندددتد افدددد ستٍِددددة   تقافددددد مًدددتّراظدددراف ورؤ   

وهددذا احلددديث  ( 1ـقٕددقا حًِددًا مددـ احدددس بٔددقتُؿؼيػ دافتًّددؽ باحلددديث افدد

ؾٓددق   احددد مًإٔددف ان يٖخددذ افددْٓ   سٔددقت اهددؾ افٌٔدد  وفددٔس مًْددا  ا ّددقديًْددل ب

ر دخيددافط افٌنددًٕددؿ  س وٓ يًْددؼ مددع ـددؾ ٕدداظؼ سدوي وٓ يٌددادر  ئّْددًا أو يًدداراً ادٓدد

بددؾ جيدد  آشددتَامة   افتىِددع س ويُتًدد  ا جيابٔددات مددْٓؿ فُددـ ٓ يَددػ ظْدددها

وحتددك يُددقن ادددٗمـ مًددتًَٔا   هددذا ادجددال جيدد  ظِٔددف افتًددرف ظددذ بْددقد ادجتّددع 

فُددل يُددقن ؿددادرًا ظددذ افتّٔٔددز بددغ افُددال ادٓدددوي  سدٓدويددةاواحلوددارة  ادٓدددوي

 ؾ افٔف افٌؼ.وافُال افْاؿص افذي وصافتال 

                                                           
 .115( ورد هذا احلديث ظـ آمال افهاد  ظِٔف افًدل س ذـر  افًْا    افٌٌٔة ص (1
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افَربٕٔددة ٓدددوي هددق بتًٍٔددؾ افٌْددقد آشددتَامة ظددذ مًددر افُددال   ادؼددوع اد ؾدد٘ذن

روع مٓدددوي دوآ أي مندد سوإالّددة مددـ بًددد  ظِددٔٓؿ افًدددل وبْددقد افًددْة افٌْقيددة

س وأي مْيقمددة روظا مٓدددوياً دروع احلًددْٔل ؾٓددذا فددٔس مندددٓ ٕددر  ؾٔددف راالحددة ادندد

ؾٔٓددا راالحددة افِددقن افًِددقي وافٍدداضّل ًِٕددؿ ان هددذا فددٔس   افتْيددر ادٓدددوي فددٔس 

 مؼوظًا مٓدويًا.

 -ـدددؾ منددداريع اباالدددف واجدددداد  ادًهدددقمغ وزيدددادة هدددق روع ادٓددددوي دٕن ادنددد 

ٓ دون مًرؾددة هددذ  ادْيقمددة ؾّددـ  -ـئددر ممددا ـددانأوافزيددادة بًّْددك هددق بِددقرة وكِٔددة 

د وأظددددراف شٔاشددددٔة او ؼ ظددددذ بْددددقدافٌدددد اذا تهددددافحٓ شددددٔا  يُّددددـ آشددددتَامة

اجتاظٔددة تَِاالٔددًا يرشددّقن ًٍٕٕددٓؿ ظَِٔددة مًْٔددة ذات فددقن خدداص  بحًدد  ؿددقال 

ري افددذي وصددِقا افٔددف دزمدداهنؿس وظددذ وددقء ذفددؽ جيًِددقن مٔددزان هددذا افًَددؾ افًهدد

وهْددا  فددديـ مددـ خدفددف ويُددقن مًٔددارًا هلددؿوحيتّقٕددف ظددذ بْددقد افددديـس أو يَددرأون ا

فُدددـ فدددديْا  سادخددداضٌغ   افدددديـ هدددق افًَدددؾ ؾٍدددل حدددغ ان اول ستُّدددـ ا ىدددقرة

 .  وهل ان افديـ ٓ يهاب بافًَقلجدفٔة أخر

ؾٌغ أن افديـ ٓ يهاب بافًَقل وبغ إٔف يَرأ بافًَقلس ظِْٔا ان ٓ ْٕزفؼ   مٓاوي 

  افديـ مـ  ةضر  هذ  ا دفٔة وهذا يَتيض ادزيد مـ مًرؾة افتىًِات ادقجقدأحد 

 وي واختدؾف ظـ ما هق مقجقد فد  افٌؼ.خدل ا ىاب ادٓد
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 ىصز األعزاف املَذّٓ٘ الصاحل٘

هددذ  إظددراف افِٔزافٔددة وآصددساـٔة بددف ًددتٌدل يفُددل مٓددؿ  ءرافهددافح افًددرف 

 فٔاهتا مٍَقدة او ؽر مًروؾة.بآن و تٌِل افًدافة فٌِؼ ٕن افتل اػ و

و تدددٖي و سبًددددد أصدددابع افٔدددداد يًددددون ؾدددافئروة آن ظدددذ مًدددتق  افًددداو بٔدددد اؾدددر

افُدددريؿ راؾدددض آصدددساـٔة آ بّزيدددد مدددـ افرأشدددافٔة ادًَْدددة وادخادظدددةذ وافَدددربن 

َْغـَِقاِ  ِمـُْؽمْ  هلذا افْٓ  : ْٕ َٓ َيُؽوَن ُدوَلًة َبْيَ ا  .(1)كْي 

مًددّٔات وحتدد   سحتدد  اشددؿ افديَّراضٔددة وافِٔزافٔددة افٔددقل ظدداو افدددول ادتجددزة  

 .افٌؼف ٓا قنحَق  إًٓان يَتِافنًقب وإَٕاذ 

ات حَددق  ظهدداباتس ومددْي ةظٌددارة ظددـ صددٌُهددل ٍٕددس هددذ  ادددْيات ا ًٕددإٔة 

افدددذي يدددزرون فِيِّدددة شدددٍؽ افددددماءس  سًِددددضغفإًٓدددان ظٌدددارة ظدددـ وظددداظ 

وهددذا  (فَِددؼافتًٌددر ظددـ ا هددق  (ا ًٕددإٔة وؽايددة مددا يهدددر مددـ تِددؽ ادددْيات 

 متهاص هلقل افٌناظة افتل متئِٓا.اوتزير فتِؽ ا راالؿ 

روع ادٓدددوي هددق ادَْددذ بدددون ان تتدددخؾ بددف ادخددابرات آشددتًارية وحترؾددف دادنددو

 ودددقح وبٔدددانهدددذ  ادٌدددادئ بُدددؾ ٕهددداظة وو ردإذا اشدددتىًْا ان ْٕنددد جادتدددفسظدددـ 

 ظذ ظاتَْا. تَع ظئّة مًٗوفٔة وهذ س خربدون  جإ وتُامؾ مْيقمل ٓ 

مددال ادٓدددي يْؼددون  افددذيـ يْتًددٌقن زورًا فإفغافوددا ؾددرادوإـئددر مددـ افٍددر  

روع س وأحددد إمددقر ادّٓددة دؾهددًد مددـ ؾهددقل ادؼددوع ادٓدددوي بٌٔددة حتريددػ ادندد

                                                           
 .7( احلؼس  (1
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ؾٍددل ذفددؽ  بخددررت بْدددًا دون دٕندد ؾدداذا س  ادْيقمددة ادٓدويددة اهنددا مْيقمددة اّقظٔددة

ن متًىندددة رية أدافٌندددروع ا هلدددلس ٕن ددون افًدددر اددددقزون   ادندد وحٔدددػ مٔددؾ

َوَمفففا  اػ مؼدددوع ا ددددص مدددـ هدددذا ا دددقر وافيِدددؿ   ـدددؾ إصدددًدة وافٌٔ دددات

َجفففاِل َوالـَِّسفففاِ  َواْلِوْلفففَداِن الَّفففِنيَن   َشفففبِقِل اَّللَِّ َوادُْْسَتْضفففَعِػَي ِمفففَن ال ِّ
ُِ َٓ ُتَؼفففاتُِؾوَن  َلُؽفففْم 

فففِنِه اْلؼَ  ـَفففا َأْخِ ْجـَفففا ِمفففْن َهَٰ ْ َيفففِة الظَّفففاِهِ َأْهُؾَففففا َواْجَعفففل لَّـَفففا ِمفففن لَّفففُدكَ  َولِقنفففا َيُؼوُلففوَن َربَّ

هددذ  إٕيّددة آجتاظٔددة افٍاشدددة  افَريددة( ٓ  س(1)َواْجَعففل لَّـَففا ِمففن لَّففُدكَ  َكِصففًرا

ُبوَها  بددد مددـ هدـٓددا: َّٓ َكْحففُن ُمْفؾُِؽوَهففا َقْبففَل َيففْوِم اْلِؼَقاَمففِة َأْو ُمَعففنِّ ففن َقْ َيففٍة إِ َوإِن مِّ

ٌِ َمْسُطوًرا ُِ اْلؽَِتا لَِ    .(2)َظَناًبا َصِديًدا َكاَن َذَٰ

أبددقاب آظددداد فِيٓددقرس وهتٔ ددة اتّددع  أظيددؿمددـ هددق اذن افًددرف امددر مٓددؿ جدددَا و

بددؾ ٓبددد أن  -فددٔس ؾَددط   افتقظٔددة هبددا  -دويددة ر افئَاؾددة ادٓدافيٓددقر هددق   ٕندد

 يهؾ إمر اػ حد ظرؾْة هذ  ادٌادئ.

  

                                                           
 .75( افًْاءس  (1

 .58( إهاءس  (2
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 الصعارات املَذّٓ٘ مصزّع ّمضؤّلٔ٘

روع دهدددل منددد ْدبدددة وؽدددر  مدددـ آدظٔدددةاّقظدددة هدددذا افٌْدددقد ادقجدددقدة   دظددداء اف

 ٕهنددا ٕتًددرف ظِٔٓددا وًٕددرف أخددريـ هبدداس وٕتًِّٓدداسمًددٗوفٔة وبْددقد ٕتٍّٓٓددا و

 حتددكدظدداء افْدبددة بافٌِددة آشددٌإٔة مددئًد  ةس ؾسمجددوضورة مدداء حٔدداة وضددق  ٕجدداة

ٓدددذ  س ؾافندددًقب ادحرومدددة أي صدددًارات يٌٌْدددل ان يىّحدددقا ؾٔٓددداتِدددؽ تًدددرف 

 افٌْقد فٔس فِحرية وافتحرر ؾَط بؾ هل تٍُل حتك فْجاة ا ْغ.

بددؾ  سريػ ؾَددطدفددٔس ترمجددة ادهددحػ افنددافُددريؿ ادهددٌاح افًْٔددل فْددقر افَددربن 

ر فْيددال احلريددة دهددايوددًا فُددل يددر  هددذا ادًتٌ ظٔددةترمجددة دظدداء افْدبددة وبَٔددة آد

ؼددوع س وٕيريددة ظِّٔددة متجًدددة وهددق موهددق افَددربن ادددسجؿ إيريدد اؿإقٕددوافًدافددة 

 آمال ادٓدي ظِٔف افًدل.

وَٕهددد  شددتًٔاهباسٓوتددرويض افًَددؾ افٌؼددي  ةنددًارات ادٓدويددافر دمًددٗوفٔة ٕندد

ـَ روع ادٓدددوي هددق مددا توددّْف دظدداء افْدبددة دادنددهْددا ب ددْغُ َاْيدد ًَ ـَ احْلُ ـُ َاْيدد دد ًَ ـَ احْلَ َاْيدد

دددَد صددداِدٍ   ًْ دددَد صافِددددٍحس َوصددداِدٌ  َب ًْ س صدددافٌِح َب دددْغِ ًَ روع دؾحََٔدددة ادنددد ( 1َاْبْددداُء احْلُ

 مع ا هقصٔات ادٓدوية.ظِٔٓؿ افًدل   مؼوع مجٔع إالّة ادٓدوي هق

  

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة. (1
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 ألٍل الصَادٗىكل الغٔب ّتعزٓفُ 

إن ـإدد  ٓ ختِددق دؼددوع ادٓدددوي وهددل مّٓددة جدددًا وا زاويددة أخددر    مْيقمددة

ٓددذ  ادنددُِة وافًٌَددة افٌُددرة ؾس مًإدداة صددديدة ؾٔٓددا إٌٕٔدداءوتٌُددد  مددـ افهددًقبة

 ظدجٓا هق ٕؼ افٌْقد وافنًارات ادٓدوية   اصَاع افًاو.

 هدددل أؿدددقامٓؿوأوصدددٔاالٓؿ مدددع ٔددداء وادرشدددِغ ادندددُِة افتدددل واجٓٓدددا مجٔدددع إٌٕ

 هْا.تُّـ ـؾ ادنُِة س و افنٓادةئًش   ظاوتًريػ ظاو افٌٔ  دـ 

ر دراط واحلًدددداب وادٔددددزان وافْندددددتًريددددػ ظدددداو افَٔامددددة وافْددددار وافددددززخ افهدددد

ظدداو افنددٓادة ؽددر مرالٔددة بدداحلقاس   وافًٌددث وامددقر أخددر  ـِٓددا   ظدداو افٌٔدد  و

قاهتؿ وافرشدددؾ وآوصدددٔاء مدددع ئًندددٓا إٌٕٔددداء   دظدددافتدددل احلََٔٔدددة هدددل آزمدددة 

 .يٖٕس بادًِقل وٓ يٖٕس بادجٓقلوإًٓان بىًٌف اممٓؿس 

ٔش   ظدداو افنددٓادة فُددل ل اػ مددـ يًددَدددَ هددذ  ادٍِددات ادقجددقدة   ظدداو افٌٔدد  تُ 

 .وهذا هق آيان يٗمـ هبا

شددٔد إٌٕٔدداء صددذ اة ذـددر مًإددافَددربن افُددريؿ أن هددذا افتق ٔددؼ امددر صددً  اػ درجددة 

أن ؿدددريش وافًدددرب اظتدددزت  ات وـٔدددػهدددذ  افهدددًقب ةقاجٓددد  ماهلل ظِٔدددف وافدددف 

هتامددات ـٌددرة يًددز با دظددق  شددٔد إٌٕٔدداء وتٌٔددر  فددرؤ  وؿْاظددات ومددا صددابف ذفددؽ

ؿدددذؾقا شدددٔد إٌٕٔددداء بىًدددقن وشدددٌاب أهندددؿ آمدددال افهددداد  ظِٔدددف افًددددل  ظْٓدددا
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س وهددؿ (1 شددتٓزاء بددافىرف أخددرهددل اهتامددات وصددتاالؿ تْددقء هبددا ا ٌددالس وهددذ  آ

 واهتامات أخر  ـئرة.ؾوًد ظـ جديتف   تفُُقن   أصؾ مهداؿٔأصًد ين

   - بدداهلل وافًٔدداذ إمددقر هبددذ  إٌٕٔدداء شددٔد يهددٍقن ـددإقامجِددة مددـ ادْدداؾَغ إن 

 هتامدداتوهددذ  آ - ريٍةدحترـدداهتؿ اػ يددقل افٌدددير بددؾ اػ بخددر يددقل   حٔاتددف افندد

 هل ؿتؾ مًْقي فنخهٔة شٔد إٌٕٔاء.

ف يتًدداضك مددـ ـتدد  افٔٓددقد إدد ؿددافقا ظْددف ـدداهـ تتْددزل ظِٔددف افنددٔاضغ وا ددـس او

افُدددريؿ افُئدددر مدددـ تِدددؽ  و دددؼ افَدددربنوؿدددد  سس وفدددٔس رء مدددـ ظْدددد وافْهدددار 

ْسفففُحوًرا :آهتامدددات َّٓ َرُجفففً  مَّ ُوَن إِن َتتَّبُِعفففوَن إِ
ُثفففمَّ َتَولَّفففْوا َظـْفففُه (2) ،وَقفففاَل الظَّفففادِ

ْـُفففونٌ  َّْ فففٌم  ِجفففقمٍ (3) ،َوَقفففاُلوا ُمَعؾَّ َوَمفففا ُهفففَو بَِؼفففْوِل (4) ،َوَمفففا ُهفففَو بَِؼفففْوِل َصفففْقَطاٍن رَّ

ففا ُتْمِمـُففونَ  ُؿففُه َبَافف(5)، َصففاِظٍ   َقؾِففقً  مَّ َِ ُيَعؾِّ فف ُففْم َيُؼوُلففوَن إِكَّ لَِّسففاُن   ٌ فَوَلَؼففْد َكْعَؾففُم َأِنَّ

                                                           
.... صؾِّ ظِٔف ـا وىف بًٓد  وبِغ رشآتؽ ( ورد   افزيارة ا اصة بافٌْل صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ مـ افًٌد:  (1

وؿاتؾ اهؾ ا حقد   ظذ تقحٔد س وؿىع رحدؿ افٍُدر   إظدزاز ديْدؽس وفدٌس  دقب افٌِدق    ااهددة أظدداالؽس 

اوف  ؿتِف ؾؤِة تٍق  افٍواالؾ ويِّؽ هبدا ا زيدؾ مدـ وأوجٌ  فف بُؾ اذً  مًف أو ـٔد أحس بف مـ افٍ ة افتل ح

س زيدارة افٌْدل مدـ 362 افَّدلس مٍداتٔح ا ْدانس ص ٕقافؽس وؿد أّه احلنة وأخٍدك افزؾدرة وكدرع افٌهدة .....

 افًٌد(.

 .8( افٍرؿانس  (2

 .14( افدخانس  (3

 .25( افتُقيرس (4

 .41( احلاؿةس (5
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بِففيٌ الَّففِني ُيؾْ  ففَنا لَِسففاٌن َظففَ ِّب  مه ؾ هددذ  آهتامددات مددـ ـدد (1)ِحففُدوَن إَِلْقففِه َأْظَجِؿففي  َوَهَٰ

بًددٌ  صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿس نخهددٔة شددٔد إٌٕٔدداء بظتٌددار أجددؾ زفزفددة آ

هددذ  ادٍِددات افٌٌٔٔددة افتددل يًتًروددٓا وهددذ  ادّٓددة حتتدداج اػ  ددزون ـٌددر جدددًا مددـ 

 ذ.آظتٌار

ؾّدددـ هدددذا  سافٌٌٔٔدددة ودددخّة وـٌدددرة جددددًا تًدددع افددددٕٔا ومدددا ؾٔٓدددا إمدددقرٕن هدددذ  

 .يادًتَداتافذي يٖي فُل يق ؼ هذ  

هددذ  افًٌَددة افُددٗود وافهددًٌة مددرت بجّٔددع إٌٕٔدداء وآوصددٔاء   تق ٔددؼ افٌٔدد  

ٓدددذا افندددخص ًٍٕدددف حيتددداج اػ ؾٕهدددؾ افندددٓادةس وٕن افٌٔددد  ظيدددٔؿ ومٓدددقل 

افٌْددل آـددرل صددذ اهلل ظِٔددف وبفددف وشددِؿ ٕٕددف  شددٔا س ددزون و دداالَل بنددُؾ ـٌددر

 .أظيؿ ٌٕل أتك بُنػ ادٌٌٔات

ية ؿتدددؾ شدددٔد إٌٕٔددداء مدددـ ٕاحٔدددة افتهدددٍٔة ا ًدددد وفدددذفؽ حددداوفقا بُدددؾ افىدددر 

ـددددان امددددر ادددددٗمْغ شدددددل اهلل ظِٔددددف مْددددذ ترظرظددددف اػ ان ووآؽتٔدددال ادًْددددقيس 

ظتٌاريدددة آٔتف اشتندددٓد رشدددقل اهلل هدددق احلدددارس ا ددداص فٌددددن افٌْدددل وفنخهددد

 .ـذفؽ

مدددـ ذفدددؽ بُئدددر   مُدددة  أذسأمدددا حمددداوٓت اؽتٔدددال افٌْدددل مًْقيدددًا ؾَدددد ـإددد  

ادُرمددة مددـ ؿٌددؾ ؿددريشس وحتددك   ادديْددة ادْددقرة مددـ ؿٌددؾ افقشددط افددداخع وظددذ 

 ضقل حٔاة افٌْل هذ  ادحاوٓت و تْتٓل. 

                                                           
 .103( افْحؾس  (1
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وهدددذا ادخدددزون فِنخهدددٔة ادًْقيدددة فٌِْدددل صدددذ اهلل ظِٔدددف وافدددف مدددـ اجدددؾ تق ٔدددؼ 

فففا  :اػدتًدددافرشدددافة  ورد   افتًٍدددر ظدددـ اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل   ؿقفدددف  إِكَّ

َ  َوُيففتِمَّ كِ  َم ِمففن َذكبِففَ  َوَمففا َتففَلخَّ بِقـًففا . لَِّقْغِػففَ  َلففَ  اَّللَُّ َمففا َتَؼففدَّ ْعَؿَتففُه َفَتْحـَففا َلففَ  َفْتًحففا مه

فف ًِ َظَؾْقففَ  َوَُّيْ ْسففَتِؼق اًضففا مه ر هددذا دهُددذا ؾًدد (1)ً ا َظِزيففًزافَ َك اَّللَُّ َكْصففف. َوَيـُصففِدَيَ  ِْصَ

: إددف دددا أتددك افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وافددف هبددذا افُددؿ مددـ افٌٔدد  اشددتُْرت ادىِدد 

فددذفؽ حدداوفقا ان يٌتددافقا افٌْددل ويَتِددقا تِددؽ  سوـددذفؽ بَٔددة افًددرب سؿددريش إمددر

ؽتٔدددال مدددـ خددددل تِدددؽ افٌهدددّة ـٓإدددة وجدددـس هدددذا آادًدددارف افتدددل يًتزوهندددا 

 ادِق ة افتل افهَقها بنخهٔة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وافف.

هددٔة افٌْددل ادًْقيددة ؽتٔددال صخِح احلدئٌددة ذهٌدد  ـددؾ حمدداوٓهتؿ ٓودددا وؿددع صدد

بددة ذٕدد  ٕٕددف حىددؿ اصددْامٓؿ وـزيدداءهؿ وؽددرورهؿ س هددذا هددق بّئاأدراج افريدداح

 وأؿروا مرؽّغ با جاء بف مـ افٌٔ .

وهددذ  ادًددٖفة افهددًٌة بَْددؾ وتق ٔددؼ افٌٔدد  ٕصددحاب افنددٓادة ظددز ظْٓددا افَددربن 

ـغ ردافُددريؿ بددافٍتح ادٌددغس وهددق ان تتُددرس وتتجددذر و اؿددة افٌْددل حتددك ظْددد ادندد

 بافًٓؾ.ذن تق ٔؼ افٌٔ  امر فٔس اس وافٍُار

  

                                                           
 .3-1( افٍتحس  (1
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 املَن٘ الصعب٘

ؾٓددق  سريػدآمددال ادٓدددي ظجددؾ اهلل ؾرجددف افنددٍٕددس ادنددُِة افًددابَة كددري مددع 

  وتددقارد إشدد ِة افىًٌٔٔددة مددـ رية وافٌٔدددن   خٍدداءس وهددذ  افًددمْددذ وفددد اػ أ

 أصددٌحذا اس ؾددٍٕددس ا ٍدداء هددق ظدمددة اشددتٍٓالي وأيددـي واػ متددكس وحتددك متددكي هددق

 افزهاني خٍاء   خٍاء ـٔػ يُقن

هدددذ  حمْدددة ـٌدددرة فِّدددٗمْغس و  جإددد  بخدددر هدددق بَٔدددة اهلل افتدددل أودع اهلل ؾٔدددف ـدددؾ 

رظٔة واحلجٔددةس با ودداؾة اػ إددف صدداح  افَٔددادة وصددِة افٌٔدد  دروظٔة وافندددادندد

 .بافٌؼ

س ظْددد  رظٔة وآظتٌدداردومددـ جإدد  اخددر ـددؾ افندد ؾّددـ جإدد  هددق ؽٔدد  وخٍدداء

ففِنيَن  :إٌٕٔدداء وافرشددؾا افٔٓددا وظددقد ـددؾ واذا اوددٍْ ِخففَ ُة َكْجَعُؾَفففا لِؾَّ ْٔ اُر ا تِْؾففَ  الففدَّ

َٓ َفَسفففاًدا َواْلَعاِقَبفففُة لِْؾُؿتَِّؼفففيَ  َْرِف َو ْٕ ُِ ا ا  ُؿفففنَّ َظفففَذ (1) َٓ ُيِ يفففُدوَن ُظُؾفففون َوُكِ يفففُد َأن كَّ

ففففًة َوَكْجعَ  َْرِف َوَكْجَعَؾُفففففْم َأوِؿَّ ْٕ ُِ ا َوَلَؼففففْد (2) َؾُفففففُم اْلففففَواِرثِيَ الَّففففِنيَن اْشُتْضففففِعُػوا 

ونَ  ففاِقُ َْرَف َيِ ُثَفففا ِظَبففاِدَي الصَّ ْٕ ْكِ  َأنَّ ا ُبففوِر ِمففن َبْعففِد الففنِّ ُِ الزَّ وظددد ق وهدد (3)َكَتْبـَففا 

هددذا افقظددد حدمٓددؿس ـددؾ إٌٕٔدداء وظدددوا بددف اممٓددؿس وؿددد اشددتٓزالقا هبددؿ وشددٍٓقا ا

                                                           
 .83 –( افَهص  (1

 .5 –( افَهص  (2

 .105 –( إٌٕٔاء  (3
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صخهددٔة وإٕجدداز صدداح  ـِددف خددزن    سوحيتدداج اػ تق ٔددؼ وو اؿددة افددذي هددق ؽٌٔددل

 وهذا زيادة   ادحْة . سافًك وافزمان ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ

س ـددٖٕا مجٔددع افتنددُُٔات زفددزلرية كددا  هددذا ادقظددقد إـددز أمددر مدهددذ  ادحْددة افٌندد

ُٕدددارات افتدددل جدددرت ظدددذ شًِدددِة إٌٕٔددداء وإوصدددٔاء ختتدددزل   صخهدددٔة وا 

ٕددد  بخدددر هدددق وار ٓدددؿ وفديدددف ـدددؾ صدددٍاهتؿ ر وافزمدددانس ومدددـ جادصددداح  افًهددد

 آظتٌارية.

اح  افزمددان ظجددؾ اهلل ذا ـددان آمددر ـددذفؽ ؾددا هددل ضدالددع وبددراهغ تق ٔددؼ صدداؾدد

 ي ؾرجف افؼيػ

ذـدددروا ظدددامدن وشدددٌٌان فزحزحدددة هدددذ   ي  بٔإدددات اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل

س بددفْغ ظِْٔددا ٕحددـ ادددٗم افًٌَددة افُددٗودس وـددد هددذيـ افًددامِغ تَددع مًددٗوفٔتٓا

إًٓددان مددـ دٓالددؾ افروايددات  حهددؾ تَهددر مددـ ؿٌِْددا حًدد  مددا يًددتٌْطوـِددا 

 مْا:خر   افيٓقر يُقن ٖؾافت

 العامل إول:

هْددا  تًٍددر بخددر فِيٓددقر مددـ خدددل افروايددات وهددق جدددء و اؿددة صدداح  افًكدد 

وافزمدددان ادٗمتْدددة ظدددذ ـدددؾ افدددديـ ا هلدددل افقاحدددد افدددذي بًدددث بدددف مجٔدددع إٌٕٔددداء 

رية ظددذ يديددف دحٔدداة تددًْؿ هبددا افٌندد أظيددؿر وإٕجدداز دوافرشددؾس وافقظددد بًددًادة افٌندد

 افُريّتغ مرتٌط بجدء و اؿة آمال ظجؾ اهلل ؾرجف افؼيػ.
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ر درها صددداح  افًهددددأخدددرون يتخقؾدددقن مدددـ ادٌدددادئ وادٍددداهٔؿ افتدددل شْٔنددد

ا وهتٔ دددة وافتٌندددر هبددد ادٌدددادئر تِدددؽ دس وفُْْدددا و َٕدددؿ حلدددد آن   ٕندددوافزمدددان

 إرؤة فِيٓقر ادٌار .

ممددا يتخقؾددقن مددـ إتنددار  أـئددريتخقؾددقن مددـ إتنددار افئَاؾددة ادٓدويددة افٌددرب مددئًد 

ري ا شددددمل   دوهلدددؿ ٓ دأي رء بخددر   دوهلدددؿ وـٔإددداهتؿس حتدددك افًْدددٔ  افٌنددد

 .مـ إتنار افئَاؾة ادٓدوية رظٌٓؿ يرظٌٓؿ بَدر

ر بىريَددة شدددِّٔة دافٌْددقد ادٓدويددة فُددؾ افٌنددٕحددـ افددذي جيدد  ظِْٔددا تٌِٔددغ هددذ  

ر إٓدددس ؾادًدددٗوفٔة إوػ فِيٓدددقر طٓدددق أخدددريـسهادالدددة وبددددون صددددال مدددع 

 شاظة افيٓقر. ؿسب اإًٔتف افٍْقس  وإذاس افٌؼي بادؼوع ادٓدوي

 العامل الثاّن:

ظِٔددف فتجدداوز هددذ  افًٌَددة وتَريدد  شدداظة افيٓددقر  وأـدددواافٌٔدد  أيوددًا  ذـددر  اهددُؾ  

ر دحتددك ظددذ ؽددر اتٌدداظٓؿ ٕٕددف شددَٔرب شدداظة افيٓددقر وافْهدد ؾر هددذا افًامدددهددق ٕندد

ا هلددل وبٖشددِقب هددادئ ومتددزن وهددق: تددروي  ظدالددؿ افيٓددقر بَددراءة ختتِددػ ظددـ 

 ؿراءة ادْجّغ وادتٌْ غ.

افًدددل ظْدددما يقوددحقن ؾٖهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ  سٗوفٔةٍ مًدد وهددذ  افَددراءة هددل ؿددراءةُ 

تخددذ مقاؿددػ مًا ددة ذات مًددٗوفٔة مًددا ة   ؿِددع تِددؽ ٕظِْٔددا ان  سفْددا آحددداث

 .افًٌَاتس ٓ افتًِٔؿ وإٌٓىاح فتِؽ افًٌَات

 حتدداول مْددع أشددٌاب وظقامددؾتٌددادر و إٕددؽحتددد قا ظددـ افًددٍٔا  مددئًد ؾًّْددا   ؾدد٘ذا

ش فُدددل االدددد ا دددٔتْنددد ة افًدددٍٔا س ؾًدالدددؿ افيٓدددقر هدددل احددددا ٔات ظًدددُرية فَ
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بددؾ حيدداول دؾددع هددذ  آخىددار  سٓ ٕجددؾ آشتًدددل يتخددذ آجددراء ادْاشدد  مًٓددا

وهْدددا ٕريدددد ان س ادحدؿدددة ويزيدددد مدددـ وتدددرة احلدددذر وآشدددتًداد وحتّدددؾ ادًدددٗوفٔة

ٕتٌْددك مًددٗوفٔة أخددر  ٓ ان ُٕددقن متٍددرجغ ؾَددط ؾٓددذ  فًٔدد  افَددراءة افهددحٔحة 

 فًدالؿ افيٓقر.

ة افُددز  مددـ اجددؾ تق ٔئددؼ افًدؿددة بهدداح  افزمددانس وجًددؾ افٌٌٔدد ؾادًددٗوفٔة  

ؼ ظدالددؿ افيٓدددقر ـتحددددي واشدددتًدل دا إدد  افٌٌٔدددل ؾٔدددف جإدد  صدددٓادة هدددق ٕددد

حتددك بددغ ادددذاه  إخددر  وحتددك بددغ  سبتقصددٔة ٍٕددس اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل

 ادِؾ وافْحؾ إخر .

روع افًيددٔؿ دهددذا ادنددتَددع افًدمددات شددتزهـ هلددؿ دٓالددؾ ـقٕٔددة اهلٔددة ظددذ وظْدددما 

ك وافزمدددانس ٕهندددؿ شدددُٔقٕقن مٓٔ دددغ فَدددراءة افًدالدددؿ إخدددر  دفهددداح  افًددد

ر فُددل ٓ در  وتروجيددف بددغ افٌندددفِيٓددقر س وهددذا امددر مٓددؿ ظددذ ادددٗمـ ان يَددقل بْندد

َمففْن َحففيَّ َظففن  َقففىَٰ .لَِّقْفؾِففَ  َمففْن َهَؾففَ  َظففن َبقِّـَففٍة َوََيْ .. افًّددقليِتددٌس آمددر ظددذ 

ر تُْٓدداتس بددؾ در ظدالددؿ افيٓددقر هبددذ  افَددراءة افًِّٔددة فددٔس ٕندددوٕندد  (1(..َبقِّـَففٍة.

د  واحلددؼ مددـ ضريددؼ ر فُددل يًددتًِّقا مْددف ضريددؼ اهلدددر حتدددي اظجددازي فٌِندددٕندد

 افٌل وافودفة.

  

                                                           
 .42( إٍٓالس  (1
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 مٔشاٌ املْاطي٘ يف الذّل٘ املَذّٓ٘

أن ريػ هدددؾ مٔدددزان ادقاضْدددة ؾٔٓدددا دمدددال ادٓددددي ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددد  دوفدددة آ

 ٕتحال مقدة اهؾ افٌٔ  ظِٔٓؿ افًدلي.إًان بيُتٍل آ

احلرمددة فِددٍْس وافًددرض وادددال  ِددٔٓؿ افًدددل اددددار ظددذ  مْىددؼ اهددؾ افٌٔدد  ظ

ؿاالّدددة ظدددذ أشددداس شدددِؿ ددددـ هدددل س بدددؾ اددددذه  أو افًدددر فدددٔس ظدددذ افىاالٍدددة أو 

س ؾٖهددؾ افذمددة إن و يْتحددؾل او شددادُؿ وحددرب دددـ حدداربُؿ شددقاء إتحددؾ ا شددد

ـٌددر افُتددا  وادًاهددد  ـددإقا مًددادغ تتًدداو مًٓددؿ وهددذا ينددّؾ أخددريـ أيودداً 

َٓ َتُؼوُلففوا  وؽددرهؿ : ادًدداو  َشففبِقِل اَّللَِّ َفَتَبقَّـُففوا َو
ُِ ْبففُتْم  ففا الَّففِنيَن َُمـُففوا إَِذا ََضَ َ َيففا َأُّيه

ْكَقا... دَِففْن َأْلَؼففىَٰ  َقففاِة الففده ففَ َم َلْسففَ  ُمْمِمـًففا َتْبَتُغففوَن َظففَ َف اْقَ هددذا هددق  (1)إَِلففْقُؽُم السَّ

مْىددؼ اهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ افًدددل س بٔددْا مددا جيدد  ان يدددان هددق ؾَددف افًددٍَٔة وتٌْٔددف 

 افْاس اػ خىقرة هذا افٍَف اددمر.

ظدددذ ودددقء افًدددِؿ ادددددار   احلدددرب وافًدددِؿ   ؾَدددف اهدددؾ افٌٔددد  ظِدددٔٓؿ افًددددل ؾ

ريػ دروع آمددال ادٓدددي ظدد  اهلل ؾرجددف افندددوادًددادةس فددذا جيدد  آفتٍددات أن مندد

ْددةس بددؾ افوددان   إٔددؽ شددِؿ فددٔس افوددامـ فظمددان   طٓددقر  ان تْتحددؾ صددٍة مًٔ

 ٓي. مًف ال

بددؾ ٕٕددف ظددغ افًدددل وظددغ  سوهددق ٓ حيددارب ٕجددؾ صخهددف افنددخٔص ادَدددس

ـَ ادٔددزان  ددَقِجس َاْيدد ًِ ؿاَمددِة آْْمددِ  َوْاف ِٓ ـَ ادَُْْْتَيددُر  ددِةس َاْيدد َّ َِ ْىِع دابِددِر افيَّ ََ د  فِددد ًَ ُّ ـَ افدددْ َايدددْ

                                                           
 .94 –( افًْاء  (1
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زاَفدددِة  ِٓ ـَ ادُْددددَّ ادُْْرَكدددك  دددْدواِنس َاْيددد ًُ دددرباِلِض وَ اْ َدددْقِر َواْف ٍَ ـَ َخُر فَِتْجديدددِد اْف س َاْيددد ـِ دددَْ  ً اف

ددِة  َِّ ِ ظدداَدِة ادْ ِٓ  ُ ددادَُْتَخددرَّ ـَ حُمْ دَوافنَّ  اْفُِتدداِب َوُحددُدوِدِ س َاْيدد
ِ
ْحٔدداء ِٓ ددُؾ  مَّ َٗ ـَ ادُْ ِةس َاْيدد ًَ ٔددل ري

ـِ َوَاْهِِددفِ  ومؼددوع ادٓدددي  سإذا هددذا مًِددؿ مٓددؿ مددـ مًدداو دظدداء افْدبددةس َمًدداِوِ افددّدي

َوَؿدددْد َمدددْظَت آْْرَض َظدددْدًٓ َوَاَذْؿدددَ  َاْظدددداَءَ   ... شدددساتٔجل ؿددداالؿ ظدددذ افًددددل:آ

تدداَة َهق ًُ س َواْجَتَئْئددَ  إددًا َوِظَابددًاس َوَاَبددْرَت اْف ـَ ي ددزِّ َُ ددَ  دابِددَر ادَُْت ًْ س َوَؿَى َوَجَحددَدَة احْلَددؼِّ

قُل ا َُ َٕ ـُ  ْح َٕ ُد هللِ َربِّ اْفًادَغَ ُاُصقَل افّيادَِغس َو ّْ    .( 1حْلَ

ددر فًِدددل فددٔس فددف مٔددقل ؿقمٔددة او ظْدد روع آمددال ادٓدددي ظِٔددف دكية ؾّندددومددـ يّْيِّ

افًدددل ومٔزإددف   ادقاجٓددة واحلددروب فددٔس ؿدداالًا ظددذ ادِددة وافْحِددة س بددؾ هددق ؿدداالؿ 

 .( 2شِؿ دـ شادُؿ وحرب دـ حاربُؿظذ افًِؿ وافًدوان  

  

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة. (1

 .ظاصقراء ة( مَىع مـ زيار (2
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 كٔادٗ اليعاو العاملٕالكْاعذ األصاصٔ٘ ل

ر د  صددداح  افًهدددمدددـ ادٓدددؿ افتٌْدددف اػ ان بْدددقد دظددداء افْدبدددة وافزيدددارات ادرويدددة 

و  بْددداء  سريػ متئدددؾ ؿقاظدددد   افٍَدددف افًدددٔاددوافزمدددان ظجدددؾ اهلل ؾرجدددف افنددد

 اشساتٔجٔة افًّؾ   افٌٌٔة افُز  اػ زمان افيٓقر.

وفًٔدد  هددذ  افٌْددقد اددرد تددرإٔؿ روحٔددة أو خددقاضر ؾُريددة بددؾ هددل ؿقاظددد مْٓجٔددةس 

ًدددار دبدددؾ هدددل ظدددذ صدددًٔد ا ؾَدددطس وهدددل فًٔددد  ظدددذ صدددًٔد افًٌدددد افٍدددردي

مؼددوع آمددال ادٓدددي ظجددؾ متئددؾ س وهددذ  افَقاظددد بافتدداو آجتاظددل وافًددٔاد

 اهلل ؾرجف افؼيػ. 

رية ويددرؾض إظددراف ديددرؾض افًددْـ ا اض ددة فٌِنددإٔددف هلددذا ادددْٓ  افًددال افىددابع 

ددافٍاشدددة:  َٔددِة افنِّ
ـَ هدداِدُل َاْبِْ س َاْيدد ـَ َتدددي ًْ ِة ادُْ ـَ ـَ ؿاِصددُؿ َصددْق ـَ د..َاْيدد دداِ س َاْيدد ْرِ  َوافٍِّْ

ـَ  ددَاِ س َاْيدد ددلِّ َوافنِّ ٌَ ـَ حاِصددُد ُؾددُروِع اْف ٔدداِنس َاْيدد ٌْ ْهددٔاِن َوافى  ًِ ددقِ  َواْف ًُ ٍُ ُمٌٔددُد َاْهددِؾ اْف

تدداِة  ًُ ـَ ُمٌٔددُد اْف س َاْيدد
ِ
ـَ ؿدداضُِع َحٌااِلددِؾ اْفُِددْذِب َوآْْؾددِساء ْيددِغ َوآْْهددقاءسِ َاْيدد ضدداِمُس ب دداِر افزَّ

ْاِد َوافتَّْؤِِؾ َوآحْلادِ َوادََْرَدِةس اَ  ًِ َتِٖصُؾ َاْهِؾ اْف ًْ ـَ ُم  .( 1ْي

ـددؾ ـِّددة مددـ هددذ  افًْدداويـ هددل مًادفددة تتًددرض اػ ـٔددان مددـ افُٔإددات تقجدد  

ؿقمٔدددة   ؿٌدددال  وأ ر مًدددغدع ادٓدددؿ هدددق فدددٔس حماربدددة ظْهدددرس وافىدددابداؾًددداد افٌنددد

يُددقن مًاديددًا  ُددؾ هددذ  افًْدداويـ هددل دددـؾ ؿقمٔددةس وٓ حتددك ٕحِددة مَابددؾ ٕحِددة

 فٍِىرة ا ًٕإٔة.

                                                           
 ( مَىع مـ دظاء افْدبة. (1



 

263 

 

افددذي تقا ددؼ أن هددذا  قوهدد اً مًْٔدد مٍٓقمدداً ؼ  وافٌددرب أن ان جيددذروا دحيدداول افدد

مددع  بْددد مددـ بْددقد افَددربن تهددادل ؾدد٘ذاافٍىددرة ا ًٕددإٔةس  قؼ هدددوتقاؾددؼ ظِٔددف افٌدد

 ذ.ظِٔف ظدمة اشتٍٓال ووًقاهذ  افتقاؾَات افٌؼية 

مدددئًد مدددا هدددل رؤيدددة افَدددربن   افَتدددالس و  افْيدددال افًدددٔادس و  افتحافٍددداتس و   

 افر ي 

مدرشدددة افًدددٍَٔة اػ أن تٍدددرز صدددقرة ؽدددر حََٔٔدددة فِّْيقمدددة ا شددددمٔةس ؾّدددـ 

رؾات افقحنددٔة ديددر  تًامددؾ داظددش مددع مددا يًددّقٕف افًددٌايا يًتَددد أن هددذ  افتهدد

 ا شدل.متئؾ ٕيال افرؿٔة   

افًددٍَٔةس مددـ تِددؽ  أبىددالاظددش فددٔس ؾٔٓددا  افٍددة فددْٓ  تددل يتٌْاهددا دإصددقل افو

 اددرشة أتك ؾُر داظش وهنجٓؿ افًٍِل.

تددك هبددا ختتِددػ جددذريًا ظددا أفددف رؤيددة أخددر  حددقل ادٍدداهٔؿ افتددل افُددريؿ افَددربن و

 يارشف هٗٓء ويْؼوٕفس وهذ  افرؤية هلا مـ يىٌَٓا ويؼف ظذ تىٌَٔٓا.

ٔٓؿ افًددددل   بحدددث ا ٓددداد آبتدددداالل رالاشدددة افْيدددال   مدرشدددة أهدددؾ افٌٔددد  ظِددد 

حتددك افًددادل افٌؼددي فددٔس مددـ صدددحٔة ادراجددع وافٍَٓدداء وفددٔس مددـ صدددحٔة 

 .افقو افٍَٔف

رية رالاشدددة افْيدددال افًدددادل دا ٓددداد آبتدددداالل يًْدددل ؾدددٔا ئًْدددف   افٌِدددة افًهددد

تددقاتر افروايددات وهددق خدددف م -آ مددـ صددذ  -ريس وؿددد أمجددع ظِدداء آمامٔددة دافٌندد

 أن ا ٓاد آبتداالل فٔس مـ صدحٔة حتك مافؽ آصس أو شِان افٍارد.
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ظِٔددف افًدددلس وٓ مقشددك وٓ ا ِٔددؾ بددؾ هددق فددٔس مددـ صدددحٔة افٌْددل إبددراهٔؿ 

ظًٔددك ظِددٔٓا افًدددلس وهددذا ؾٔددف ادفددة ؿربٕٔددة ورواالٔددة ظددـ أالّددة أهددؾ افٌٔدد  ظِددٔٓؿ 

ل ظؾادٔؿ ظِٔددف افًدددلس مددع ان ا ٓدداد افددإبددراه رع حتددك ظْددد افٌْددلدافًدددل إٔددف و يندد

ذع ظْدددد إٌٕٔددداء ظِدددٔٓؿ افًددددلس أمدددا ا ٓددداد آبتدددداالل ؾٓدددق خددداص ظْدددد شدددٔد 

 ؾَط.ظِٔٓؿ افًدل وآالّة صذ اهلل ظِٔف وبفف وشِؿس إٌٕٔاء 

 َِددف  إدارة افًدؿددة بددغ افنددًقب وادجتًّددات ظددذ مًددتق  ادًّددقرة ٕيددال يْددقء

ظدددذ إٌٓٔددداء وآوصدددٔاء وآوفٔددداء وافًِددداءس ؾَدددط ؿىددد  رحدددك ا مُدددان يَدددر 

رس ؾٓددؾ افًددٍَٔة ؿددادرة ظددذ ؾًددؾ ذفددؽيذ وهددذا ٕيددال دويددقازن افًدددل بددغ افٌندد

 داظش وضافٌان وافَاظدة ومْٓجٓؿ افقاوح هق إدإة فِهحابة   افًٍَٔة. 

ال موحتَٔؼ افًدافة هق آرار افٌؼي افذي يّتِؽ رؤية ـامِة ظـ ـٍٔٔة آشتَؾ

 .(1 وتىٌَٔاً ادًهقل ظِٔف افًدل تْيرًا 

و ٕحَؼ افْير وٕدرس افٌْقد ادٓدوية بدؿة وظْاية تامة حتك احلقزات آيإٔة  ؾ٘ذا

شقف يٍقت ظـ ؿدرهتا تْيرات إمجافٔة فٍُٔٔة رشؿ ٕيال تًايق بغ افٌؼ ٓ ًٕتىٔع 

 افؼيػ.صاح  افًك وافزمان ظجؾ اهلل ؾرجف ان ٕتًِّف آ مـ خدل بْقد مْٓ  

                                                           
 ترـْداهؿ و  تددوا بٌرٕدابِٔة افْاس ظئّدٌة : إن دظقٕداهؿ و جئٌقٕدا س وإن ( يَقل آمال افهاد  ظِٔف افًدل  (1

 (.363 أماو افهدو سص
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ٕيال راصد اػ أن ٓ يًتىٔع أحد أن يْيؿ  ادؼوع ادٓدويذا افْيال ادقجقد   ه

ٕن  سمئِف ٕٕف مًجزةس ؾٓق يرشؿ فْا ٕيامًا أرؿك مما هق مقجقد فد  ادقا ٔؼ افدوفٔة

 حساب افًْكي.ادقا ٔؼ ؾٔٓا تُريس فَِقمٔة وآتِؽ 

قا ٔؼ افدوفٔدددة ٓ تدددديـ بًدددض إضدددرافس وٓ تدددديـ افتايدددز افىٌَدددل ادقجدددقد ؾددداد

ر وافزمددان دأنس وفُددـ افقوددع خيتِددػ مددع افْيددال ادقجددقد ظْددد صدداح  افًهدد

واجًِددف افِٓددؿ مٍزظددًا وـددا ذـددر   آدظٔددة ا اصددة بددف  سريػدظجددؾ اهلل ؾرجددف افندد

 .( 1ديِقل ظٌاد  وٕاسًا دـ ٓ جيد فف ٕاسًا ؽر 

ًٕددان بددغ إمددؿ وافنددًقب فددٔس بَّدددور آرية وإجيدداد افتددقازن دذن رالاشددة افٌنددإ

وفديددف مدددد وان و يُددـ ٌٕٔددًا فُددـ  سيددقحك افٔددف اً افًددادي بددؾ ٓ بددد ان يُددقن إًٕددإ

ؼ مدددرة أخدددر  دوآ ٓ يُّدددـ ان حيددددث هدددذا افتدددقازن ٕٕدددف شتْتددد سورا دددة فدٕٔدددة

 افتٍرؿة وافتّٔٔز بغ بْل افٌؼ.

افَدددربن افُريّدددة ظجٌٔدددة ؾٓدددق ٓ يدددر  إٌٕٔددداء وٓ ـتدددٌٓؿ مّْٓٔدددة ظدددذ ومِحّدددة 

 .(2 بؾ اهلّْٔة ؾَط فدوفة شٔد إٌٕٔاء صذ اهلل ظِٔف وبفف وشِؿ سافٌؼية

  

                                                           
 مَىع مـ دظاء افًٓد.(  (1

2)  )ًٔدا ِٓ  َص
ِ
ء َٓ ُٗ ٍٔد َوِجْ َْا بَِؽ َظَذَٰ َهَٰ ِٓ ٍة بَِن ؾِّ ُأمَّ ـُ َْٔػ إَِذا ِجْ َْا ِمـ  َُ  .41 –افًْاء  – َؾ
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 افُا  ..... افنٔ  حمّد بـ يًَقب افُِْٔل -2

 افُا ..... افنٔ  حمّد بـ يًَقب افُِْٔلؾروع  -3

 -افهدو   –ًّْة..... حمّد بـ بابقيف افَّل ـال افديـ ومتال اف -4

 -افهدو   –بـ بابقيف افَّل  .. حمّدأماو افهدو ... -5

 حمّد باؿر ادجِز .. افنٔ بحار إٕقار... -6
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