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 .. اٌزغض١ذ اٌّزىبًِ ٌٍصالحاٌؾض١ٓ  اإلِبَ
 

 ثكم اهلل الؿظمن الؿظِم

والىددددد٘س والكددددد٘م لقدددددٍ  مدددددؿ  ػق دددددى العمدددددؽ هلل عا الندددددةلمِن  

قددددددِؽهة وعمددددددؽ  ولقدددددٍد يلددددددى الُِجددددددِن الُددددددةيؿُن  والقنوددددددح الؽاامددددددح لقددددددٍ 

  لؽااًم  صمنِن إلٍ قِةم ٌُم الؽُن.

 أشٙذ أٔه لذ ألّذ اٌصالح
ن وددن الوددة   ه ددؿ  إهوددة  العكددِن  إوددةمفددَ اُددةعس كمددة ُ ددؿ  المُ٘دِد

دددد) (:لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م) د ددددَ  َقدد د دد ُؽ َ ه  ًَ دد د د د سَ َ ْمدد َ٘ ددد د د دد دددددَخ الى    ْؽ َ َقْمدد

َكةسَ  ـ  َِْخ ال َِْخ َلِن الْ   َمْنُؿوِ  دَوَ َوْؿَت ثِةلْ   َويَد ًَ ََْنَخ اهللََ   ُموَْكؿِ دَوَه َوَ 

 .(1)( َوَعُقٌَلىُ 

ولكددددددددددن ٗثددددددددددؽ وددددددددددن الذددددددددددؽثؿ  والذ كددددددددددؿ فددددددددددَ و ددددددددددـى يددددددددددؾه النددددددددددًة س  

ددددَ  َقددددْؽ َ َقْمددددَخ )و ٗٗدًدددة و ثنة يددددة  ولوجددددؽ  ث  ددددؿس  ُؽ َ ه  ًَ دد سَ َ ْمدد َ٘ دددد   (الى 

العكددددِن  إوددددةملددددن الن٘قددددح الضٌيؿُددددح والذكةوقِددددح ثددددِن فإهًددددة دكندددد  

                                                           

)عيٜاٗ  دعاا٣ املٚفال ىيياٝ اآ اؿطا        721-720ٍصباح املجٖشد: ص (1)

 اىطالِ(.
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ذلددددد   ن يدددددؾه الن٘قدددددح  ؛لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م( وثدددددِن الىددددد٘س)

ثدددِن  قدددمٍ ونودددٍ وضدددّؿ  ويدددٌ الىددد٘س  وثدددِن  قدددمٍ وًْدددؿ يدددَ ل٘قدددح 

 .(لقِى الى٘س و اكٍ الك٘م)العكِن  إوةموضّكؽ ويٌ 

ن قدددِؽ الندددًؽا الن٘قدددح الض إهًددة قدددِؽ يدددٌ و د ٌيؿُدددح والذكةوقِدددح ثددِد

  (:وددددددددقٍ اهلل لقِددددددددى ويلددددددددى)  كمددددددددة قددددددددةل عقددددددددٌل اهلل  يدددددددد  الضوددددددددحمددددددددجةا 

دددد ددداْلد د د ددددَعَكَن َواْلدد د ددددِ  اْلدد ددددَجةِا َ ْيدد ََِؽا َمدد ددد د َِْن َقدد   وقددددددجٍ عقددددددٌل اهلل (1)َضو حدُعَك

وونددددؿا  وثددددِن الىدددد٘س ويدددَد لمددددٌ  الددددؽُن   ( دوددددقٍ اهلل لقِددددى ويلددددى)

 .د َ وقؿثةن ك  المؤون

 ٘زٖ اٌؼاللخ؟أثؼبد فّب ٟ٘ 
يددؾا إلدٍد ثنددي  ثنة يددة  ُنددِؿ ,ثنددؽ العددؽو  ل٘قددح قددةوِح إلددٍ  إهًددة

 إودددةمالم ُدددٓ المٌصدددٌ  فدددَ كسِدددؿ ودددن الـُدددةعات الذدددَ وع ت فدددَ ظددد  

دددَ  َقدددْؽ َ َقْمدددَخ )ظِدددر ُ دددٌل الـاادددؿ: (  لقِدددى الكددد٘م)العكدددِن  ُؽ َ ه  ًَ َ ْمددد

َس.. َ٘ ددد د د د د د د دد دددددح )ل٘قدددددددددددح قنًة آول فدددددددددددَ ًددددددددددد   فةلن٘قدددددددددددح إذن يدددددددددددَ( الى  د د د د إقةودد

                                                           

 )عيٜاٗ اىطاالِ(  اات اىٚصا٠ٜ ٍآ ىادٔ  دِ     179ص 4حيطس٘ اىفقٜٗ: ض ٍٓ ال (1)

)صاي١  ٍٙآ لىفاار زضاٌٚ ا      420ص 4ٍٓ ال حيطس٘ اىفقٜاٗ: ض  ،5404ح

 .5920ح مل ٛطبك إىٜٖا املٚسصٟ اىيت ا  عيٜٗ ٙ ىٗ(
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 .(الى٘س

  نوثدِن إهكدةن د إذ ودة  كسدؿ المىدقِن د ُىدقَ   نويوةك فؿق ثِن 

ددددد٘س)  إذ ودددددددة  قددددددد  ُ دددددددِم الىددددددد٘س َّ الىدد ددد د د كمدددددددة قددددددِد دَ ثدددددددإذن اهلل  (الم ِمدد

 دنةلٍ.

 ألضبَ اٌشٙبدح
ً٘ لوددددؽ كقمددددح  ؽُ )لوذٌقدددد  ققددددِ ًَ   فًددددَ وددددن النددددًة س  والنددددًة س (َ ْمدددد

 : قكةملقٍ 

 ؼ١ٍّخ: اٌشٙبدح اٌٚياألاٌمضُ 

 ويؾه ثؽوعية دو كم إلٍ وؿادت ز٘زح:

 اٌزؼجذ٠خ ةاٌّشرجخ األٌٚٝ: اٌشٙبد

وذلددددد  ثددددد ن وثذنجِدددددؿ يػدددددؿ الندددددًة س الذ قِؽُدددددح الوةمدددددبح ودددددن الذ قِدددددؽ  

ًم  فوندًؽ ثمٌدمٌن ك٘وًدم. فدةن  الؼجدؿس ي  هكمٓ ون  فونذمدؽ لقِد

ؽُ ) ًَ ددد فدددددَ ن ذلددددد    كدددددة  قدددددٌاً  مػجدددددؿدًدددددد دَ لقدددددٍ ًدددددٌ  قدددددٌلًم  و  (َ ْمدد

 غِؿه.  مالُت  م الؽُن 

ل ددددددٌل  ثنددددددَ  دنجددددددؽًا اقددددددذوة اً  إهكددددددةندددددددةعس ُنددددددًؽ وثكقمددددددح  ػؿى:
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 .النًة سو قكةم ال ِؿ  فًؾه ون وؿادت 

 اٌشٙبدح اٌؼ١ٍّخ :اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ

 ,ٌلَ   و ثذنجِددؿ يػددؿ: النددًة س اٗصذًة ُددحعىددالوةمددبح وددن النقددم ال

ن يددددددؾه عثمددددددة ُضذًدددددؽ وُىدددددد  إلدددددٍ الع ِ ن إهكدددددةنفدددددة  دددددح ثو كددددددى  فذكددددٌد

 النًة س النقمِح  هةثنح ون اصذًة ه واقذكنةفى.

 اٌّشرجخ اٌضبٌضخ: اٌشٙبدح اٌؾعٛس٠خ

ويوةلددددد  وؿدجدددددح  لقدددددٍ  ويدددددَ وؿدجدددددح الندددددًة س ثدددددةلنقم العٌدددددٌعي  

ولقددٍ لددؽى النددةلم  ثو كددى يددٌ ظٌددٌع المنقددٌم العٌددٌعي لنقددم إن افدد

مماُّددح النددؿُ ح:  إنفددع ٍي  َةَِصةِّ
ِِ ْممم َٕ ٍ ََأَوَهممْىَ ْٔ ََػمم َكَأٍممََُلَوممَُٓلممنِّ

ٌٖسَ ِّ  .(2)دنِؿ إلٍ ذل  (1)َػ

ة فنددًة س اهلل ولقمددى   ؛فددَ ذيوددىلوًددة   لددِف ثةهُجددةر وددٌعس ثةٓمدِد

ف لددددددددددددددددى ذيددددددددددددددددن  ٓن اهلل لددددددددددددددددِف صكددددددددددددددددؽاً  مددددددددددددددددًة دى ولقمددددددددددددددددى  إهمددددددددددددددددة  ولدددددددددددددددِد

ًّدددددددددٌع المنقٌودددددددددةت ثدددددددددؾوادًة لودددددددددؽ اهلل يدددددددددٌ لجدددددددددةعس لدددددددددن ثةلمنقٌودددددددددةت  

                                                           

 .53زٟ فصيح: ضٚ( 1)

ٙاؿك: إٔ مٜف٠ٜ عيَٗ ثياىل ااألغٜا٣ فٖٚى٠ ىْا, ٙفد فصيْا ذىه يف "املبادئ ( 2)

 اىجصٚز٠ٛ ٙاىجصدٛق٠ٜ".
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 .قجعةهى ودنةلٍ

 إهوددددددةظِدددددر  هعدددددن الجنددددددؿ  ذلددددد  ونقٌوةدوددددددةوالمسدددددةل الٌاًدددددط لقددددددٍ 

ة هنقددددم  ً٘  الؼةعصِددددح كةلندددددضؿس آمددددِد  لنقددددم ثٌصدددددٌ  الندددددضؿسإن ا  فدددددوددددس

الىددددددٌعس الؾيوِددددددح النقددددددم ثددددددو ف يددددددٌ لقددددددم ظىددددددٌلَ  لكددددددن الؼةعصِددددددح  

لقددددددم ظٌددددددٌعي  ولددددددِف ثىددددددٌعس  ٌفدددددَد الددددددؾين يددددددلمٌصددددددٌ س لقنددددددضؿس ا

وإٗ لدددددددـم الذكقكددددددد  كمدددددددة  لدددددددن يدددددددؾه الندددددددضؿس الذدددددددَ فددددددَد الدددددددؾين  ػدددددددؿى

 .(1)اقةلٌ

دددَ  َقدددْؽ )ولودددؽوة هؼةَدددت قدددِؽ الندددًؽا  )لقِدددى الكددد٘م( ثدددد  ُؽ َ ه  ًَ َ ْمددد

سَ  َ٘ دد دددةعس ُنددًؽ المددؤون المددٌالَ ثًددؾه النددًة س دنجددؽًا  هددى   ف(َ َقْمددَخ الى 

ؽ ثددو قددؽ  قددةم (  لقِددى الكدد٘م)العكددِن إوددةم ن  ثنددك  د قِددؽي  فِندًد

لكددن يددؾه و وددؿ ثددةلمنؿو   وهًدٍ لددن الموكددؿ    ويددٍد الـكددةس  الىد٘س

 .  هٍ  عصةت النًة س

  الكمدددددددةلن ُكددددددِؿ لُِددددددٌي وؿاظدددددد   المدددددددؤون  إهكددددددةنثِومددددددة لقددددددٍ 

صذًة ُددددددددددح  الندددددددددًة س اٗالذنجؽُدددددددددح إلددددددددددٍ فِوذ ددددددددد  وددددددددددن الندددددددددًة س الذ قِؽُددددددددددح 

                                                           

 فصيْا اىقٌٚ اؿك يف طقٜق٠ عيَْا يف "املبادئ اىجصٚز٠ٛ ٙاىجصدٛق٠ٜ".( 1)
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 ُُددددةلٓ المىددددة عفِجعددددر فدددَد الذددددةعُغ   .لِذنددددؿ  لقددددٍ الع ِ ددددح ثو كددددى

قددجٍ ( لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م)وُذنددؿ  لقددٍ قددِؽ النددًؽا  آم, 

الؿقددددددددددددٌل  وثىددددددددددددٌعس وجةمددددددددددددؿس  وثةصذًددددددددددددة  وجةمددددددددددددؿ  وثمنؿفددددددددددددح لقمِددددددددددددح 

 .آقمٍوجةمؿس  فًؾه يَ المؿدجح 

إلددددددٍد النقدددددددم العٌدددددددٌعي  . و ُعدددددددةول اٗهذ دددددددةل .ثندددددددؽ ذلددددددد  ُوذ ددددددد  

ولكدددددددددددن يددددددددددد  ودددددددددددن الممكدددددددددددن  ن ُعىددددددددددد  المدددددددددددؿ  وؿدجدددددددددددح النقدددددددددددم  ثددددددددددؾل  

العٌٌعي د ويٌ  قمٍ  عصةت النقدم ثةلمنىدٌم د  و ثدجني  عصةددى 

 ؟.ووؿادجى

إن ذلدددددد  ُكددددددذؽلَ وضددددددةًٗ يػددددددؿ وددددددن الجعددددددر النقمددددددَ   لمدددددد  وددددددن 

 .(1)وكذٌى يؾا الجعر

ن هكددددِؿ ثنددددك  دكددددةوقَ فددددَ وؿظقددددح النددددًة س فددددَ يددددؾا  إذن؛ لقِوددددة 

 المًٌٌر  وفَ  مجةيى.

 

 شٙبدح ٌإللزذاءاٌاٌمضُ اٌضبٟٔ: 
كددد  ُدددٌم ( لقِدددى الكددد٘م)العكدددِن  إودددةماُدددةعس  ُ دددؿ ون ونالكسِدددؿ

                                                           

 ٙفد فصيْا٘ يف مجات "اؿش٠, ٍياّٜٖا ٍٙصادٛقٖا".( 1)
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ًم الىدددددد٘س )كددددددقمٌن لقِددددددى ولقددددددٍ يل الجِددددددخ كسددددددؿ  وُ وددددددؿس وعثمددددددة  لقدددددِد

وددددددقٍ اهلل لقِدددددددى )ثددددددؽ ًا وددددددن عقددددددٌل اهلل ( وددددددؿس  و  كسددددددؿ  و اكدددددٍد الكدددددد٘م

 إودددددددددةم  الجِددددددددخ يدددددددد  وػذمددددددددًة ثةٕوددددددددةم السددددددددةهَ لنددددددددؿ وددددددددن  امددددددددح (  ويلددددددددى

 (.فؿصى النؿُ دنةلٍ لض  اهلل المًؽي )الموذْؿ 

 لكن لمةذا يؾا الذكؿاع ويؾا إوؿاع؟.

ف كقمدددددح: ويدددددٌ  هودددددة والضددددٌاا ُدددددذقؼه ث هكدددددؿع يدددددؾه الندددددًة س  لددددِد

ثددد  لوذؼددددؾ المنىدددٌم  قددددٌس وقدددؽوس  ٌُددددًة  ف دددٍ لوذكةودددد  فددَد المنؿفددددح  

ن المكددذمؿ لًمددة  ثقدد  فددةلنقم َؿُدد  النمدد    وإُعددة  المذكددؿع والذق دِد

 آزؿ.

  النقددددم ًُذدددد  ثةلنمدددد  )وددددقٍ اهلل لقِددددى ويلددددى(:ُ ددددٌل عقددددٌل اهلل  

سَ ) فوعن هكؿع .اعدع  وإٗ  صةثىفةن  َ٘ د ُؽ َ ه َ  َقْؽ َ َقْمدَخ الى  ًَ   (َ ْم

ه ددددددؿ  ويكددددددؾا والكدددددنَ الضددددددة  لدددددؾل   لكدددددَ هددددددذنقم وودددددى إقةوددددددح الىدددددد٘س  

ددددةسَ )ث ِدددددح ف دددددؿات الـُدددددةعس: وهكدددددؿع  َكد ـ  دددددَخ ال ِْ دددد  َويَد ددددْؿَت ثِةْلد   َمْنُؿوِ  دَوَ َود

دددَخ َلدددِن اْلددد ِْ ًَ ْندددَخ اهللََ َوَعُقدددٌَلىُ   ُموَْكؿِ دَوَه ََ َ  ٌُدددًة يددد   فةلندددًة س(...َوَ 

 واٗقذؽا  والذ قَ. لٖدجةر



 03الفصل األول                                                                               

 شٙبدح ٌٍشىشاٌاٌمضُ اٌضبٌش: 
ً٘  فدددد ذا  هنددددم لقِدددد  مددددؼه ثونمددددح  إإن مددددكؿ الُمددددونم واصددددت ل دددد

وقدددددددِؿس ثدددددددؾل   فةلٌصدددددددؽان ُدددددددؽلٌك ٓن دندددددددكؿه  كمدددددددة ُعكدددددددم الن ددددددد  

 لقٍ ذل .الن ٘  

لمدددددة كدددددةن (  لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م)العكدددددِن إودددددةم فقدددددٌٗ 

ويدددددددؾا ودددددددن وصدددددددٌه قدددددددٌل الكدددددددؿس آعًدددددددِح وصدددددددٌ    لقىددددددد٘س لقدددددددٍ وصدددددددى

 )وقٍ اهلل لقِى ويلى(:عقٌل اهلل 

 ٍِْن ٌِْن ِووََ َوَ َهة ِوْن ُظَك ُظَك
(1)

. 

ددَ  َقددْؽ َ َقْمددَخ لوددؽوة ه ددٌل: د قِكددًة لقددٍ ذلدد  كقددى  فإهوددة  ُؽ َ ه  ًَ َ ْمدد

سَ  َ٘ هوذ د  ثةلمنؿفدح  ودن  فدإن لقِودة  ن ثدة لجدؽ اهلل العكدِن... ُة  ...الى 

زددددددددددددددم إلدددددددددددددٍد المنؿفددددددددددددددح اٗصذًة ُددددددددددددددح  الذ قِؽُددددددددددددددح الذنجؽُددددددددددددددح إلدددددددددددددٍد المنؿفددددددددددددددح 

ٌ ُح  و ن ثددددددإالندددددًد ذن اهلل إلدددددٍد النقددددددم العٌددددددٌعي  ووؿادددددددت لددددددِن الِ دددددِد

 .قجعةهى ودنةلٍ

ه ذددددددؽي وهذ قددددددٍ كمددددددة لقِوددددددة  ن هذؼددددددؾ يددددددؾه النددددددًة س َؿُ ددددددًة  لكددددددَ 
                                                           

 45 عاااز األّااٚاز: ض ،35ح 12 ت 270-271ص 43عاااز األّااٚاز: ض (1)

 .14 ضَٓ ح 46 ت 314 ص
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م فٌدددددددددقى لقِودددددددددة ولكدددددددددَ (  لقِدددددددددى الكددددددددد٘م)ثكدددددددددِؽ الندددددددددًؽا   هذدددددددددؾكؿ لْددددددددِد

ًم الىد٘س والكدد٘م)ه  ه و ثودة   كمدة هندكؿ يثدةوندكؿه لِد  هًدةعف (  لقِد

 اقددةوٌ ن  لقددٍ يددؾه الونمددح  ثدد)وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى( وصددؽه المىددُ ٍ 

 لوة الى٘س  ويؽوهة إلٍ الىؿاط المكذ ِم.

ن قدددددددِؽ الندددددددًؽا   وإذا لؿفودددددددة وثدددددددِن ( لقِدددددددى الكددددددد٘م) ن الن٘قدددددددح ثددددددِد

ة اا  هدددة ظجدددًة فإهودددة لوؽادددؾ كقمددديدددَ ل٘قدددح دكةوقِدددح وصٌيؿُدددح    الىددد٘س

لقعكدددددِن )لقِددددددى الكدددددد٘م( ودمكدددددكًة ثددددددى  اا  هددددددة ظجدددددًة لقىدددددد٘س  واا  هددددددة 

 الذـاوًة ثعٌٌع ال قت فًِة  وإقةوذًة لقٍ وكذٌى الجكُِح.

وكددددددؾل  النكددددددف فكقمددددددة دٌصًودددددددة إلددددددٍ المكددددددضؽ   و دعددددددؽزوة لدددددددن 

ؽ مددددددددددجةا  يدددددددددد  الضوددددددددددح  وقٌلددددددددددى:  َمددددددددددة الىدددددددددد٘س  دددددددددددؾكؿهة هًٌددددددددددح قدددددددددِد َوإِه 

َقدددددددددددِت  َُ دددددددددددِح َصدددددددددددَؽي َػَؿْصدددددددددددُخ لِ ِة فِدددددددددددَ ُ و  َ٘ ْوددددددددددد ِ ْٕ   وقدددددددددددةاؿ كقمةددددددددددددى (1)... ا

 الؼةلؽس.

                                                           

 . 37 ت 329ص 44عاز األّٚاز: ض (1)
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 ٔٙعخ ص١ذ شجبة أً٘ اٌغٕخ 
 ٚإلبِخ اٌصالح 

كددةن اوذددؽا ًا لددؽوع  د إقةوددح الىدد٘س دن يددؾا الددؽوع  ن هنددؿ  ثدد لقِوددة 

ثنددددؽ   وع اقددددذؿادِضَ إلددددٍ  ويددددٌ ,والمؿقددددقِن لقددددٍ وددددؿ الذددددةعُغ آهجِددددة 

 .العؽو 

ن   ا  الىدددددد٘س؛  إقةوددددددح الىدددددد٘سثددددددِن ويوددددددة ٗثددددددؽ  ن ه ددددددؿق  ٓن  وثدددددِد

إقةوددح الىدد٘س  ُ ددٌل اهلل يددَ  د  يددم وًددةوًم آهجِددة  د  ي إظددؽىوًمددح 

ْىَِِْعمَنَقجعةهى ودندةلٍ:  ِّ ْٖ ََْٖاَإَِهم اََوَأْوَخ ٍَ ُسوَنَةَِأْيِص ّْ َٕ ًثَ ًَّ
ْىََأئِ ُِ َوَجَعْوََا

َلاةَِماهَْ ََلِةََوإَِٕخاَ َاهضَّ َْٖصاِتََوإَِقاَمَاهصَّ ٌََََز ٍُْاََهََاََلاةِِسٕ  .(1)َوَلا

وه ؿ  فَد اُّدح الندؿُ ح لدن الدؾُن ُىدقٌن إلٍد الكدقُح الْةيؿُدح: 

ََممََلة ْىَِِممَٔاقراََأَقمماُيْاَاهصَّ ُِ ََّمما َإِْنََيمَّ ٌَ ثمنوددٍ إن إقةوددح   (2)اهَّممِشٕ

 فإهًدةهجِدة  والمؿقدقِن لقدٍ ودؿ الذدةعُغ  الى٘س  كمة يَ وكؤولِح آ

 .الو ٌذ والُمكوح  ٌُةً ووٌصًح لؾوي الكقُح 

ْىَ:  ػددؿى د ددٌل ووددن صًددح  ػددؿى يوددةك  ُددح ِّ ممْىََلَوممََٓتممََلحِ ُِ َو

                                                           

 .73ضٚزٟ األّبٜا٣: ( 1)

 .41ضٚزٟ اؿص: ( 2)
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َداُِِظْنََ ُٕ(1) : وفَ  ُح  ػؿى وع  ٌََ ٕ ْاَاهسِّ ًُ  .(2)َأْنََأِقٖ

  كدددددؾل   ن ُىدددددقَ إهكدددددةن مدددددَ   و) قِمدددددٌا الدددددؽُن( غِدددددؿ ددددددؽُوٌا

س ووددددددن يودددددة دذضقددددددٍ لودددددة  يمِددددددح وًددددددؿوعن ُ دددددِم الىدددددد٘س مدددددَ  يػددددددؿ.  و

 دعقِ  ونوٍ إقةوح الى٘س ود كِؿية.

 ِؼبٟٔ إلبِخ اٌصالح
 

 اٌّؼٕٝ األٚي: إلبِخ اٌصالح ثؾذٚد٘ب

المىدددددةلت  وودددددن  مددددد    ودددددنتودددددن ثعدددددؽو ية الىددددد٘س إن إقةودددددح 

النْددددةم   وآولِددددة إٗ ودددد ٌس الىدددد ٌس  ًِددددة المنددددةق  الذددددَ ٗ ُ ددددٌى لق

ًم الىدددددددددد٘س و اكدددددددددٍد الكدددددددددد٘م) آًَددددددددددةعوالمؿقددددددددددقٌن وآامددددددددددح   (؛لقدددددددددِد

ذا  قددةم إهكددةن الىدد٘س إيٗ  ظددؽًا لقىدد٘س  فدد  عثنددحيوةلدد  ذلدد   ن و

 الؾي  قةم الى٘س ظ ًة. عثٓ يٗ   فؾل  يٌثعؽو ية آ

ً٘: مددددن ظدددددؽو  الىدددد٘س ف ةت ْدددددظٌددددٌع ال قدددددت فدددَد صمِدددددٓ القعودددددس

والعدددةٗت  وآذكدددةع,  وآقدددٌالوالكدددكوةت  وفددَد صمِدددٓ العؿكدددةت  

                                                           

 .92ضٚزٟ األّياِ: ( 1)

 .13ضٚزٟ اىػٚز٢: ( 2)
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وٗ   ٗ ُنددددؿ  ذيددددن إهكددددةنو ٍالمؼذق ددددح فدددَد الىدددد٘س  ثعِددددر ٗ ُندددد

 .ُـُ  ققجى  و ثىؿه  و ثىِؿدى  ظذٍ لعْح  و زةهِح واظؽس

الًٌدٌ   ودن لعْدةت ن ظٌٌع ال قت ُجؽ  ون  ول لعْدح لقٍ  

 . ٌُةً يػؿ الى٘س  ث  إلٍ دن ِجةت الى٘س وُمذؽ إلٍ 

ًم الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م)ن  امددددح  يدددد  الجِددددخ إفدددد  ودددن يوددددة (  لقدددِد

)لقًِدة  وفةَمدح الـيدؿا )ودقٍ اهلل لقِدى ويلدى(   وون قدجقًم عقدٌل اهلل

ًم الدددددؾُن يدددددم الومدددددٌذ  آقدددددمٍ  اكدددددةهٌالكددددد٘م(   إقةودددددح )دضكدددددؽت فددددِد

الىدد٘س ثعددؽو ية ظ ددًة ووددؽقًة  وثعددؽو ية  اقددةوٌ هًددم     ي (الىدد٘س

 صمِنًة. آعثنح يٗ 

ن فدددددددددَ د كدددددددددِؿ يدددددددددؾه فدددددددددإن ودددددددددة ُدددددددددؾكؿه لدددددددددؽ  ودددددددددن : النجدددددددددةعس المع  ددددددددِد

َْٖ ََْٖاَإَِه ْىَِِْعَنَاهََْوَأْوَخ مََلةَِمِّ َْٖصاِتََوإَِقاَمَاهصَّ دَ  َقدْؽ    و )(1)َز ُؽ َ ه  ًَ َ ْمد

َس  َ٘ َكةسَ   َ َقْمَخ الى  ـ  َِْخ ال منوٍ يؾا اليٌ (  َمْنُؿوِ  دَوَ َوْؿَت ثِةلْ   َويَد

 يٌ إقةوح الى٘س ثعؽو ية.و  العكة  والؼُِؿ

                                                           

 .73ضٚزٟ األّبٜا٣: ( 1)
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 إلبِخ ؽم١مخ اٌصالح فٟ اٌّغزّغاٌّؼٕٝ اٌضبٟٔ: 

دددددؽُن)ثدددددددِن  ةً  ن يوةلددددددد  فؿقددددددد قدددددددج  دددددٌا الدد دددددؽُوٌا)و ( ن  قِمدد   ف دددددددؽ (ددد

ن  يددٌ  آقددمٍوذددؽُوًة ثمددة لقذددؽُن وددن ونوددٍ  لكددن الذددؽُن  إهكددةنُكدٌد

وذندؽي  ثِومدة الذدؽُن ونودةه يػدؿ إقةوح الؽُن لى ونودٍ  إقةوح الؽُن  فإن

 ٗام  كمة لؽُوة فن  ٗام وفن  وذنٍؽ.

هدددددد   مددددددًؽ  )ل: وددددددؿس د ددددددٌو  (هدددددد  ودددددقِخ مددددددًؽ  )فمدددددؿًس د ددددددٌل: 

دنودددددددَ إظِدددددددة  الىددددددد٘س لقدددددددٍ وكدددددددذٌى  إقةودددددددح  فًدددددددؾه (الىددددددد٘س  قمدددددددخ

 .المعةفْح لقًِة ون اٗهؽزةع  وإهكةهَالمضذمٓ 

سَ )ولقٍ ًٌ  ذلد  ٗثدؽ  ن ه كدؿ  َ٘ د دَ  َقدْؽ َ َقْمدَخ الى  ُؽ َ ه  ًَ   (َ ْمد

ز ةفدح الىد٘س ( لقِى الىد٘س و اكٍد الكد٘م)العكِن  إوةمهنؿ فق ؽ 

ة الضٌيؿُدددددددح  وفقكدددددددد ذًة وونةهًِدددددددة الع ِ ِددددددددح فدددددددَ المضذمددددددددٓ  وعقدددددددةلذً

ٗهددؽزؿت الىدد٘س ثنددك  كةودد  فددَ المضذمددٓ  ولددم دكددن قددٌى  ولددٌٗه

ع ووْددددددددةيؿ   ثدددددددد  لنقًددددددددة لددددددددم دكددددددددن دج ددددددددٍ ظذددددددددٍ ثمْةيؿيددددددددة وضددددددددؿ  قندددددددٌد

 .ٗ ُج ٍ ووى قٌى المًْؿكةن ال ؿين   نكمة   وقنٌعية  ثؽاً 

َِْ دَِ َلَقددٍ الو ددةِ   (:وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى)كمددة ُ ددٌل عقددٌل اهلل  َقدد
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ٗ  َعْقددُمىُ  ْجَ ددٍ ِوددَن اْلُ ددْؿيِن إِ َُ  َٗ ٗ  اْقددُمىُ   َاَوددةٌن    لدددؾا (1)َوِوددَن إقدد٘م إِ

ثةلع دددددة  لقدددددٍ الىددددد٘س لقِدددددى الكددددد٘م الىددددد٘س( )العكدددددِن  إودددددةم قدددددةم 

 وعقةٗت. فقك ذًة وو ـاية  ووة دذٌموى ون قِم

 اٌخعٛع اٌّطٍك هلل ٘ٛ عٛ٘ش اٌصالح

الم ددـى الؿاِكددَ والًددؽ  الوًددةاَ ٕقةوددح الىدد٘س  يددٌ دع ِدد   نإ

ـ   .. (إُدددةك هنجدددؽ)د دددٌل: إذ وصددد  ٗ غِدددؿ.  الؼٌدددٌر المُقددد  لقجدددةعي لددد

ٓن  ؛)هنجددددددددؽك( دددددددد : دلددددددددم ود ددددددددؽُم وددددددددة ظّ ددددددددى الذدددددددد ػِؿ ُ ِددددددددؽ العىددددددددؿ  و

لجددددة س ال ِددددؿ  ثِومددددة  ٗ د ِددددؽ ثمددددة يددددَ يددددَ  الجنددددؿط ٗاِددددح لددددن (هنجددددؽك)

ط ٗ   ي هنجددؽك ظىددؿًا وٗ هنجددؽ غِددؿك  ولددؽم د ِدؽ ثنددؿ (إُددةك هنجددؽ)

م لقنجددة س الم جٌلددح لقددؿا صدد  اقددمى.  ٌّ إذن النجددة س لجددة س ال ِددؿ يددَ و دد

 .(2)واٗقذنةهح ثةهلل قجعةهى ودنةلٍ وظؽه  هلل وظؽه

يدددددددؾه ( لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكدددددٍد الكددددددد٘م)العكددددددِن إودددددددةم  ف ددددددؽ هندددددددؿ

                                                           

َااا٣ طاادٛر اىفقٖااا٣ ٙاىيي  ٠،مجااات اىسٙضاا  307-308ص 8اىنااايف: ض (1)

، ٕٙرا عْد عا٠ٍ اىْاع, ٙىٚال ّٖط٠ ضٜد اىػٖدا٣ ملا اقٝ ىادُٖٛ طجا١   479ح

 .امسٗ ٙزمسٗ

 .ٙمً ٍٓ عدا٘, ٕٚ يف طٌٚ االضجيا٠ّ اٗ ثياىل ال يف عسضٖا( 2)
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عا .وثىدددددددمٌ ه وثٌُٗددددددددى  الس ةفدددددددح ثضًدددددددة ه    ًدددددددعٍوفددددددَد ُدددددددٌم لةمددددددٌد

ظ دددددددة   الندددددددًؽا  ودددددددن وقدددددددةاؿ   فدددددددؿا   قدددددددؿدى ثو كدددددددى  و (لقِدددددددى الكددددددد٘م)

 (  و وعةثى آثؿاع.وقٍ اهلل لقِى ويلى)عقٌل اهلل 

لقِدددددددددى الىددددددددد٘س و اكدددددددددٍ )العكدددددددددِن إودددددددددةم وُمكدددددددددن ال دددددددددٌل: لدددددددددٌٗ 

لكةهدددددخ النجٌ ُدددددح دؼدددددؿ  وددددن كٌهًدددددة هلل دندددددةلٍ لقدددددٍ وكدددددذٌى   الكدددد٘م(

 .ف ٍ الجنؿُح صمنة   إلٍ لجٌ ُح الٌُاغِخ

ٗ زددٌعس  لكددةن(  لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م)العكددِن  إوددةم فقدٌد

ُي آثةلكةودددد    ُُمعددددٍ الم ددددـى الع ِ دددددَ وددددن الىددددد٘س ودددددؿ ويدددددٌ د دددٌد

ثنددك   ذعددٌلد  وكةهددخ الُةلددح والددٌٗ  وإَةلذددىإلددٍ اهلل والذكددقِم لددى 

كةوددددددددد   ولقدددددددددٍ وؼذقددددددددد  المكدددددددددذٌُةت والندددددددددنٌا والضمةلدددددددددةت إلددددددددددٍ 

 دٌعُِن لقٍ وؿ الذةعُغ.الُ ةس والمكذجؽُن والؽكذة

ُي آآذضكددددِؽ هضددددؽ الوفددَد ُددددٌم لةمددددٌعا  يوةلدددد   وددددؿ كجددددؿ لذ دددٌد

والذكدددقِم لدددى  والنجٌ ُدددح لدددى  ولدددؽم اٗقدددذنةهح والذٌكددد  لقِدددى  إلددٍد اهلل 

ودددددددددة  ام فددددددددَد الذكدددددددددقِم المُقددددددددد  لمدددددددددة قدددددددددؽعه اهلل دندددددددددةلٍ عًدددددددددة اهلل ث ِدددددددددؿه  

 .قجعةهى
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 ِغزٜ سفط اإلِبَ ٌّؼٛٔخ أسثؼخ آالف ٍِه

 ن  عثندددددددددح يٗ    دىدددددددددّؿة ودؤكدددددددددؽ (1)ت عواُدددددددددةت لؽُدددددددددؽسف دددددددددؽ وع 

ودددددددةم ولؿًدددددددٌا هىدددددددؿدًم لٖ  يجُدددددددٌا ودددددددن الكدددددددمة  حوقددددددد  ودددددددن الم٘اكددددددد

وكددؾل  فنقدددخ الضددن  لكدددن (  لقِددى الىددد٘س و اكدٍد الكددد٘م)عكددِن ال

ٗ ُُقدت إٗ ودن هدى ٓ ؛عفي كد  يدؾه الندؿو ( لقِى الك٘م)إوةم 

ً٘ وُؿاين قجةُة مة  اهلل  ن ُؿاهَإذ  اهلل قجعةهى ودنةلٍ   .(2)قذِ

فٔهًددددة ونددددِبح اهلل دنددددةلٍ فكدددد  مددددَ  ًُددددٌن  وكدددد  مدددَد  ُ ددددؽم إلددددٍ 

وثدددددؾل  ادؼدددددؾ ذات ال دددددؿاع الدددددؾي ادؼدددددؾه الدددددؿا فدددددَ َجددددد  إػددددد٘   

نوددؽوة ُقددؾ  )لقِددى ولقددٍ هجِوددة ويلددى الكدد٘م(. ف ثددؿايِم ػقِدد  الددؿظمنإ

)لقِددددددددى ؼقِددددددد  ثدددددددةلموضوِ  إلددددددددٍ وقدددددددٍ الوِدددددددؿان  يددددددددجٍ لقِدددددددى صجؿااِددددددد  ال

ددددْن ولددددددددؿ  لقِدددددددددى المنٌهددددددددح  فكددددددددةن ع ه  ن قدددددددددةل: لكدددددددد٘م( ا د د د ددددجَِ ِودد د د د َظْكد

 .(3) ُقَؤالَِ ِلْقُمُى ثَِعةلَِ

                                                           

عااااز  ،19523ح 37ت 427-428ص 14ٙضاااا٤ً اىػاااٜي٠: ضزاسااا   (1)

 .37 ت 331-3330ص 44األّٚاز: ض

 . 37 ت 364ص 44عاز األّٚاز: ضزاس   (2)

 .70ح 63 ت 155-156ص 68عاز األّٚاز: ضزاس   (3)
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إن ذلدددد  ُكندددد  لددددن  لقددددٍ وؿادددددت قددددمٌ الددددو ف  والذٌكدددد  لقددددٍ 

الم٘اكددح (  ظددِن صة دددى لقِددى الكدد٘م)العكددِن اهلل دنددةلٍ لددؽى إوددةم 

 عفي لمةذا؟.دنؿ  لقِى ػؽوذًة وهىؿدًة  لكوى 

ولقؼٌدددددٌر لدددددى  ولمدددددة لقنجٌ ُدددددح هلل وظدددددؽه  آقدددددمٍ  ٓهدددددى المًْدددددؿ

ال دددددددٌى جني فمدددددددة ثةلدددددد  ثوددددددة وهعدددددددن هكددددددذنِن ثددددددُعجددددددى وُؼذددددددةعه لنجددددددؽه. 

 ثةلُ ةس والْقمح!!اٗقذنمةعُح   و 

 فً  هعن هىّقَ ظ ًة...؟!

ٌَُوي  هؤون ثد ْعَخِعٖ ٍَ اَكَ َّٕ ْعُتُسََوإِ ٍَ اَكَ َّٕ  .؟وؽقةً  (1)إِ

ال دددددددددددددددٌى ذكدددددددددددددددئ لقدددددددددددددددٍ ُقضددددددددددددددد  إلدددددددددددددددٍ  و ُيوةلددددددددددددددد  الكسِدددددددددددددددؿ ومدددددددددددددددن إن 

قددددددٌا  فددددددَ الع دددددد  الكِةقدددددَد  م  ُ ددددددةس ال و   ْقمددددددحال و   اٗقددددددذنمةعُح

 اٗقذىة ي  م النقمَ  م غِؿ ذل .

الذدددددددَ وو ـايدددددددة  ولمنوددددددٍد الىددددددد٘س  ةً ظ ِ ِددددددد ةً َمكدددددددُنودددددددَ ذلددددددد   ٗ 

والذدددددَ اهُقددددد    الذدددددةعُغ ذدددددؽا وا السدددددٌعس المؽوُدددددح لقدددددٍدضقدددددخ فدددددَ دقددددد  

لسدددددٌعات  ودنّقدددددم ووًدددددة قدددددة س ووًدددددة ذاك الندددددنةر الدددددؾي فضدددددؿ الكسِدددددؿ ودددددن ا

                                                           

 .5 اىفاؼ٠:ضٚزٟ  (1)
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 ن  كِددد  دنقمدددخ ودددن العكدددِن)  ظِدددر قدددةل: (1)"غةهدددؽي"وسددد  الندددةلم 

 .(ف هذىؿ كٌن وْقٌوةً  

سَ "ن لجدةعس إ َ٘ دد ددَ  َقدْؽ َ َقْمددَخ الى  ُؽ َ ه  ًَ كجددؿى ث هددى  يددَ مدًة س  "َ ْمدد

الع ِ ددددددددَ لقىدددددددد٘س  ويددددددددٌ )وددددددددقٌات اهلل لقِددددددددى( كددددددددةن ُضكددددددددؽ الضددددددددٌيؿ 

 وظؽه واٗقذنةهح ثى ٗ ث ِؿه. النجٌ ُح هلل قجعةهى ودنةلٍ

ه ددددددددٌل وهكددددددددؿع وٗ همدددددددد   ثدددددددد  هكددددددددنؽ ثًددددددددؾا الذكددددددددؿاع  فإهوددددددددةولددددددددؾل  

ُؽ )ن هكدددِؿ لقدددٍ يدددؾا الدددؽعا:  الدددؾي ُنقمودددة   المكدددذمؿ وإُعدددة  ًَ َ ْمددد

سَ  َ٘  .(َ ه َ  َقْؽ َ َقْمَخ الى 

                                                           

فٜيطااٚو ٙفإااد ٙشعااُٜ ضٜاضااٝ ٙزٙطااٝ     ٍْٕٚااداع مساٍػاااّد ياّاادٞ:   (1)

لٞ اىااْفظ # املٖامتااا$ِ. اغااجٖس ايقااة 1869ىااد يف اااٚز اْاادز عاااِ  ُٙ .ْٕاادٞ

س اهلْااد ٍاآ  ٙدعااا إىل ؼسٛاا  ،عْاال ٙاملقاٍٙاا٠ اىطاايب٠ٜ   اىطااا٠ٍٜ، ّاااد٢ ااااىال  

 ،ٙاملقاٍٙاا٠ اىطاايب٠ٜ ايٜاادّا عاآ اىيْاال ،االضااجيَاز اىطٛناااّٝ ااااىنسل اىطااي٠َٜ

فاادعٝ )ٍْٖاادع االضااجقالٌ اهلْاادٞ(. لدخ سٖااٚد٘ إىل اضااجقالٌ اهلْااد عاااِ        

ىل اىٚطادٟ اا    إٙ ،ِ. دعا إىل إشاىا٠ اؿاٚاسص اا  اىنبقااخ االسجَاعٜا٠     1947

مااّٚٔ   30فقجياٗ يف   ،يصاة ايجاىٗ ْٕدٙضاٝ ٍج  .اهلْدٙع ٙاملطيَ  ٙاىطٜذ

ٛيد ٍٓ لاسش دعاٟ اىطالِ. لغٖس  داز٘ ضريثٗ اىراث٠ٜ اىايت دعإاا    .1948ِاىذاّٝ 

 .1927ِعاِ  "فص٠ ػازاٝ ٍ  اؿقٜق٠"
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 ّؼٕٝ اٌضبٌش: إلبِخ اٌصالح إلبِخٌ ٌٍذ٠ٓاٌ
سَ َ َقْمددددَخ ال)ويددددٌ  ن ونوددددٍ  قِدددد   يددددٌ و َ٘ دددد    ي  قمددددخ الىدددد٘س (ى 

وقٌالدددددددؽ دندددددددةلِم ثذكةوقِذًدددددددة ودددددددٓ قدددددددةاؿ ًدددددددمن ووٌْودددددددح الدددددددؽُن كقدددددددى,  ي 

ُذضددـ    كدد  ٗووذكةوقددح  ووٌْوددح إقدد٘م ؛ ذلدد   ن و قددف إقدد٘م

,  و وٗ ُىددط  ن ُددؤون إهكددةن ثددجني الكذددةا وُك ددؿ ثددةلجني اّػددؿ

 ُنم  ثجني  ون ثني.

و اكدٍد الكدد٘م( الىدد٘س   لقِددى الىدد٘س)ف ددؽ  قددةم إوددةم العكددِن 

م ودنددددةلِم الددددؽُن  ثددددد   لكددددن ٗ ثمنودددٍد الىدددد٘س المو ىدددددقح لددددن قددددةاؿ قددددِد

 قدددةم الىددد٘س ًدددمن إقةودددح ووٌْودددح الدددؽُن ث كمقدددى   ي  هدددى  قدددةم الىدددد٘س 

دكةوقِذًدددة ودددٓ قدددةاؿ كدددؿكن ُذك ددد    قةوًدددةظ دددًة   الذدددَ يددَد لمدددٌ  الدددؽُن

 .وٌل الؽُن وفؿولى  وال ٌالؽ والمكةا  النؿلِح قف وآ

ن إهددددددى إذا دندددددؿ  لنّقددددددح وددددددة  فددددددإققدددددت إهكددددددةن  ف :وسدددددةٌل لقددددددٍ ذلدددددد 

لقدددددٍد ال قددددددت الذندددددؼِه الُجِدددددت العددددددةذق لدددددن ُ ذىددددددؿ فدددددَ ال عدددددده و

ٓن ال قدت والمدغ  ٌُدًة؛  المدغالمندؽس ووًدٓ ث  لقِى وذةثنح وظؽه  

ف دؽ ُدؤزؿ  وككضِن إلٍد المدغ ثندك  صِدؽ ذا لم ُى  آإوذؿاثُةن  ف
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 لٌة  إهكةن. ةاؿ ويكؾا ق ذل  لقٍ لم  ال قت,

وددددٓ قددددةاؿ آلٌددددة  ثك٘قددددح   فةل قددددت الكددددقِم يدددٌد الددددؾي ُذ ةلدددد  

 وُ ػؾ وُنَُ ثنك  ققِم.

يددددددؾا  وإقةوددددددحالىدددددد٘س يوددددددة ثموـلددددددح ال قددددددت  فًدددددَد لمددددددٌ  الددددددؽُن  إن 

ً٘ ُقددددددـم  ن ُكددددددٌن والنمددددددٌ  الع ِ ِددددددح  وددددددٓ قددددددةاؿ  لمددددددؽس الؼِمددددددح   ذكددددددةو

 .ةمثنك  ل الؼِمحووٓ وضم    ووٓ قةاؿ اواُة الؼِمح

 لٖقددددددد٘منوددددددَد إقةودددددددح الع ِ ِدددددددح د  الع ِ ِدددددددح لقىددددددد٘س إقةودددددددح إن

ثدد ودٌلَ: ُكدمٍ ثةٗودُ٘ة آوة ويؾا واٗلذـام ثذنةلِمى كقًة,  كقى 

يدَ  الؽُن لوةوؿ الى٘س وٓ قةاؿ فإن   (1)(كسؿ اٗعدجةََق  آآ)

كسدددؿ اعدجدددةََ  فةٕهكدددةن الدددؾي ُىدددقَ وٗ ُىدددٌم   و الدددؾي آ كةٓقددد 

ُُ ةل لى: ُىقَ  ِّةً وٗ ُعش  
ًة َ ْو َهْىَؿاهِ ُّ  ٌِ ًُ َُ َُِمْخ إِْن َمةَ    .(2)َفْق

العكددددِن  إوددددةم  ف ددددؽ  قددددةم (آػددددٌس) إقدددد٘م  عكددددةن وددددنكمدددة  ن 

كمددددددة ػددددددٌس إقدددددد٘وِح  آكمددددددة  قددددددةم الىدددددد٘س والكدددددد٘م( لقِدددددى الىدددددد٘س )

                                                           

 .لٞ ٍٓ طٜر اىقبٌٚ، اً ٍٓ طٜر اىصظ٠ يف اؾَي٠( 1)

 .8957ح 6ت 19ص 8ٍطجدزو اىٚضا٤ً: ض (2)
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ؽ  لددددةام العؿُدددح  كمددددة عفددددٓ عاُدددح    , السددددٌعس ًدددؽ الُ ِددددةن واٗقددددذجؽا مددِد

 لِف إذن يٌ الؾي  قةم الى٘س ظ ًة؟.

لقِددددددى الىدددددد٘س )العكددددددِن إوددددددةم  وددددددٌلٍ  ثددددددَ ذع  ودددددٓ (صددددددٌن)كدددددةن 

ً٘ اقددٌ   ولجددؽاً (  و اكدٍد الكدد٘م العكددِن إوددةم لكددن عقددًة   وكددةن عصدد

دنةودددد  ونددددى كمددددة دنةودددد  وددددٓ اثوددددى لقددددَ ( لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م)

 آكجؿ.

ع   ؿُنًة لقددددددددددددٍ ودددددددددددد )عًددددددددددددٌان اهلل دنددددددددددددةلٍ لقِددددددددددددى( نوددددددددددددؽوة وقددددددددددددٓف

ػددؽه لقددٍ ػددؽ صددٌن  ( لقِددى الكدد٘م)العكددِن إوددةم المنؿكددح  وًددٓ 

  ويدددددٌد الددددددؾي كددددددةن  مددددددجى آكجددددددؿكمددددددة وًددددددٓ ػددددددؽه لقددددددٍ ػددددددؽ اثوددددددى لقددددددَ 

 (.وقٍ اهلل لقِى ويلى)ثضؽه عقٌل اهلل وووُ ًة  ق ةً وُػ  ق ةً الوة  َػ 

لقِدددددددددددددى الىددددددددددددد٘س و اكدددددددددددددٍ )العكدددددددددددددِن وثكقمدددددددددددددح واظدددددددددددددؽس إن إودددددددددددددةم 

   وثكدد  دؿاثُةدًددة ثنة يددةالددؾي  قددةم الىدد٘س ثكدد   كددةن ذلدد (  الكدد٘م

العوِدددددددد   وودددددددددٓ كدددددددد  ال ٌالدددددددددؽ والمكدددددددددةا   إقددددددددد٘م  قددددددددفوددددددددٓ قدددددددددةاؿ 

ددَ  َقددْؽ )الددؽُن وفؿولددى  ولددؾل  هعددن ه ددٌل وهكددؿع:  و وددٌل ُؽ َ ه  ًَ َ ْمدد

َس  َ٘ َكةسَ   َ َقْمَخ الى  ـ  َِْخ ال  .(َويَد
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قددٍ وكددذٌى ولددؾا ُقددـم لقِوددة  ن هكذعٌددؿ فددَ ل ٌلوددة وققٌثوددة د ول

 صٌاعظوة د يؾه المنةهَ كقًة صمِنًة.

 ػ١ٍٗ اٌضالَ(؟)ِبرا ٠ؼٕٟ لزً اإلِبَ اٌؾض١ٓ 

ن )لقِدددددددددى  يددددددددٌد الدددددددددؾي  قدددددددددةم  والكددددددددد٘م(  الىددددددددد٘سإن إودددددددددةم العكددددددددِد

ددَ  ) اهلل لقِددى(: قدد٘م) دددىكمددة وع  فدَد اُةع الىدد٘س, ُؽ َ ه  ًَ ثددة لجددؽ  ُددة  ددد َ ْمدد

ن سَ د  اهلل العكدددددِد َ٘ ددد د دد ددددْؽ َ َقْمددددددَخ الى   إوددددددةم الددددددؾي قذدددددد  لددددددؾل  فددددددإن  (َقدد

وثوْدددددددددؿس هدددددددددى فددددددددَد الٌاقدددددددددٓ إوقدددددددددجٍ ظؿُمدددددددددى  ف)لقِدددددددددى الكددددددددد٘م( العكدددددددددِن 

ذلدددددد  المًْددددددؿ  ,قذدددددد  ذلدددددد  المًْددددددؿ المذضكددددددؽ لقىدددددد٘سمددددددمٌلِح  وقددددددٓ 

فَ لىدؿه الدؾي ظدةفِ لقٍد الىد٘س و قةوًدة  وواود  وًمدح  آقمٍ

 .والمؿققِن لقٍ وؿ الذةعُغ آهجِة 

ٓكمدددددددد  لقددددددددؽُن  والٌعُددددددددر ثدددددددد  إهددددددددى فددددددددَ الع ِ ددددددددح قذدددددددد  الذضكددددددددِؽ ا

  وهددددددددددددٌة  ظ ددددددددددددًة واع  ي مالنْددددددددددددِم لكدددددددددددد   هجِددددددددددددة  اهلل النْددددددددددددةم  إذ كددددددددددددةن 

  كمدددة (ودددقٍ اهلل لقِدددى ويلدددى)ووعمدددؽ المىدددُ ٍ   ووٌقدددٍ إثدددؿايِم و

وثددددؾل  هكذندددد  قددددؿًا وددددن  قددددؿاع كٌهددددى  (اُددددةعس واع )فددددَ ذلدددد  ه ددددؿ  

 )لقِى الك٘م( زةع اهلل واثن ز عه.
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اٌفصً اٌضبٟٔ





 

  خٍفبء اٌغٛسٚفعؼ  َ اٌؾض١ٓ اإلِب
 

ن )لقِددى الىددد٘س و اكدٍد الكدد٘م(  ثكددد   إودددةمل ددؽ ًددعٍ  العكدِد

 قدددددةم الىددددد٘س ثمدددددة لقكقمدددددح ودددددن  فكدددددةن يددددٌد الدددددؾيالىددددد٘س   ٕقةودددددحمدددددَ  

ونودددددٍ  ظ دددددًة وودددددؽقًة ودددددن الوةظِدددددح الكمِدددددح والكِ ِدددددح وذل  ُنودددددَ فِمدددددة 

,  هددى ظددةفِ لقددٍ وصددٌ  الىدد٘س فددَ المضذمددٓ  وددؿ  لقددٍ إقدد٘وَُنودَد

 الذةعُغ.

ن )لقِدددى الىدددد٘س و اكددٍد الكدددد٘م(, ثكدددد   إودددةمل دددؽ ًددددعٍ  العكدددِد

ن ُج ددٍ لمددٌ  الددؽُن مددةوؼًة ووذىددجًة لقددٍ وددؿ الذددةعُغ   مددَ  وددن  صدد  

)وددددقٍ اهلل لقِددددى  فددددَ  وددددح صددددؽه عقددددٌل اهلل إودددد٘ةف دددؽ ػددددؿ  لُقددددت 

دويلدددى(  ظِددددر ُ دددٌل:  د ددددِح َصدد ددددَ ُ و 
ِة فِ َ٘ ْوددد ِ ْٕ َقددددِت ا َُ َمددددة َػَؿْصددددُخ لِ  َؽيإِه 

دددد (  ودددددددددددقٍ اهلل لقِدددددددددددى ويلدددددددددددى) د د د د د ددددَؿ ثِةْلدد د د د د د ددددُؽ َ ْن يُودد د د د د د ددددِن   َمْنُؿوِ  دُ ِعُدد د د د د د دددددٍ َلدد د د د د دد ًَ َوَ ْه

 .(1)...ُموَْكؿِ دالْ 

اٗهعدؽاع فَد ال دِم لدؽى ودن   نُك ِكم مدةيؽ ودؽٍق لقدٍ ذلد   

                                                           

 . 37 ت 329ص 44عاز األّٚاز: ض (1)
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ل جدح وعثمدة كدةن الٌلِدؽ ثدن  د )الؼق ة ( ثق  إلدٍ ظدؽ  ن  ظدؽيمثد قمٌا 

ٌ وؼمددددددٌع  وثددددددؽًٗ وددددددن كددددددةن ُدددددد دَ إلددددددٍ المكددددددضؽ وُىددددددقَ ال ضددددددؿ ويدددددد ددددددد

إلدددددٍ  الذ دددددخعكنذدددددَ وددددد٘س ال ضدددددؿ ودددددقٍ ذات ودددددؿس  عثدددددٓ عكندددددةت  زدددددم 

 .(1)دؿُؽون  ن  اُؽكم...؟! المىقِن ػق ى وقةل لًم:  

ويكددؾا ثقدد  اٗقددذؼ ة  واٗقددذًةهح ثةلىدد٘س  ثدد  ظددةولٌا َمددف 

ن )لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م(  ونددددةلم الددددؽُن  ولددددٌٗ إوددددةم العكدددِد

وثددددؾل  ُذٌددددط لوددددة   قددددٍ وصددددى الكددددؿس آعًددددِحٗهمعددددخ الىدددد٘س وددددن ل

دددَ  َقدددْؽ )فدددَ اُةعددددى )لقِدددى الكددد٘م(:    كسدددؿ فددد كسؿ ونودددٍ ودددة ه دددؿ ُؽ َ ه  ًَ َ ْمددد

سَ  َ٘  .(َ َقْمَخ الى 

 صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ()ؽمذ ِؼب٠ٚخ ػٍٝ إٌجٟ 

وثذٌعِذى الكجؿى  وزٌعدى الؼةلؽس  واصدى )لقِدى الىد٘س و اكدٍ 

ثددددَ قدددد ِةن إذ قدددددةل  الْددددةلم ونةوُددددح ثددددن  الكدددد٘م(  و ٌلددددح ذلدددد  الُةغِددددح

... ويددددؾا اثددددن  ثددددَ كجنددددح ُؿفددددٓ اقددددمى لقددددٍ )وذًضمددددًة لقددددٍ عقددددٌل اهلل: 

                                                           

 . األٌٙ 25ت 153ص 31عاز األّٚاز: ض (1)
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  كمددة واصددى (1)(... فوددةً  المدذذن ػمددف وددؿات فددَ الِددٌم. ٗ واهلل إٗ  فوددةً 

  مجةيى ون الُ ةس فَ آاووح ال٘ظ ح ث  إلٍ ٌُم ال ِةوح.

 ٔب ِٓ ؽض١ٓأؽض١ٓ ِٕٟ ٚ

ٌِْن ِووَدددددددَاهلل )ودددددددقٍ اهلل لقِدددددددى ويلدددددددى(: ولدددددددؾل  قدددددددةل عقدددددددٌل  ددد د د  ُظَكدد

َوَ َهددددة ِوددددْن ٓهددددى ثٌددددنح ووددددى وقددددجُى  ولدددددددكن وددددةذا ُنودددددَ  ؛وونوددددةه واًددددط

ِْنٍ   .(2)ُظَك

ن الضددددددددؽ ودددددددن الع ِددددددددؽ  ولكددددددددن قِذٌددددددددط آوددددددددؿ  فددددددد٘ ُن دددددددد   ن ُكدددددددٌد

لودددؽوة هندددؿ   ن الؿقدددٌل آكدددؿم )ودددقٍ اهلل لقِدددى ويلدددى(  وقددد  ه كددددى 

ةم والعدددش والؼمدددف كقًدددة ٓصددد  عقدددةلح إقددد٘ م  ودددن الىددد٘س والىددِد

والـكددةس والذددٌلَ والذجددؿي والنددؽل وإظكددةن   ي ٓصدد   قةوددح الددؽُن 

 فَ آع   فٌعٍ ثك  مَ  ٕقةوح الى٘س وإقةوح الؽُن.

ن )لقِددددددى  ولوددددددؽوة صددددددة  الددددددؽوع إلددددددٍ قددددددجُى وظ ِددددددؽه إوددددددةم العكدددددِد

ف و وثكدد  غددةلٍ   الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م(  ًددعٍ ثؽوددى الـكددَ  فددَه دِد

                                                           

 .لخباز ٍجفسف٠ عٓ ٍيا٠ٛٙ 129-130ص 5غسح ّٖص اىبالي٠: ض (1)

 45 عاااز األّااٚاز: ض ،35ح 12 ت 270-271ص 43عاااز األّااٚاز: ض (2)

 .14 ضَٓ ح 46 ت 314 ص
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دقدددددد  السددددددٌعس إلًِددددددح والكددددددمةوُح النِْمددددددح الذددددددَ ٗ وسِدددددد  لًددددددة  وظددددددةفِ 

هدددددددى ةثددددددؾل  لقدددددددٍ عقددددددةلح عقدددددددٌل اهلل )وددددددقٍ اهلل لقِدددددددى ويلددددددى(  ولقدددددددٍ كِ

 )وقٍ اهلل لقِى ويلى(.

وثنجددددةعس   ق: إن النقددددح ال ةاِددددح الذددددَ ًددددعٍ عقددددٌل اهلل )وددددقٍ اهلل 

ذدت لًدة لقِى ويلى وققم( ٓصقًة ثةل ةلَ والو ِف  لم دذع د  ولدم دك

ن )لقِددددددى الىدددددد٘س و اكددددددٍ   اٗقددددددذمؿاعُح إٗ ثذٌددددددعِةت إوددددددةم العكدددددِد

 الك٘م(.

 اإلِبَ اٌؾض١ٓ ٚصػ اٌّؼشوخِغزٜ صالح 

ن )لقِددى الكد٘م( فَد ُددٌم الُد  وفددَ   ولدؾل  هضدؽ إوددةم العكِد

ن وقدددخ وددد٘س الًْدددؿ  ُوْدددؿ إلددٍد الكدددمة    وقدددٍ المنؿكدددح  لودددؽوة ُعددِد

الددددددددـوال قدددددددددؽ ظددددددددّ   فِمددددددددة كدددددددددةن  ن و  فِكددذددددددددددددكن   ن الٌقددددددددخ قدددددددددؽ ظددددددددةن

 د وقدددًةوًم دؿمددد ى  آلدددؽا  وذكدددةلجِن لقِدددى ودددن كددد  ظدددؽا وودددٌا

 .كةلمُؿ  وكةهٌا لقٍ و ؿثح ووًم د و ي  ثِذى

صمةلدح ثوىد   ودعةثى   دد (1)كمة د ٌل الؿواُدح دلكوى وق  ووقٍ 

                                                           

ٙططسخ صالٟ اىظٖس، فأٍس اؿط  )عيٜٗ اىطاالِ(   :اآ طاٙٙعاىطٜد ( فاٌ 1)

ٍاٍاٗ اْصال ٍآ ؽيال     لٔ ٛجقادٍا  ل ٙضايٜد اآ عباد ا  اؿْفاٝ     شٕري آ اىق 
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ُُ دددـر  لْدددم  فِمدددة كةهدددخ الوجدددةل والكدددًةم دوًمدددؿ لقدددًِم كدددةلمُؿ ومدددة قدددؽ 

ن الممكدن  ن دكدجت يدؾه الىد٘س فَد قد ٌط النؽُدؽ آثُةل  وكةن و

ودددن الندددًؽا  كمة اقذندددًؽ ثةل نددد  لدددؽ  ودددن  ودددعةثى  لكدددن ذلددد  كقدددى 

 لم ُموٓ إوةم )لقِى الك٘م( ون  قةوح الى٘س.

ً٘  دثِومدة ه٘ظدِ الدجني ومدن قدؽ ُكدٌن فدَ اصذمدةر  هد  ددؿاه إف د ودس

ُنوددَ  ن  غِددؿ وكددذنؽ ل ُددٓ اٗصذمددةر إذا وددة ظددةن وقددخ الىدد٘س  ويددؾا

 الى٘س د ٓ لقٍ يةول ظِةدى.

ذا كدددةن المدددؿ  لقدددٍ ومددد  إ) هدددى ظذدددٍ فدددَ ظةلدددح الذٌقِدددٓإ :ثددد  ه دددٌل

 عثدددةا( إلددٍ ل ددة  عا آ دٌقِددٓ ونةوقددح  فددةعد ٓ وددٌت المدددؤذن  الِددةً 

 ؛ن ُذٌصددددى إلدددٍد الىددددد٘س و  ن ٌُددددٓ ال قدددددم صةهجددددةً  ف هددددى ُضددددؽع ثةٕهكددددةن 

                                                                                                                             

فٚصاً إىل اؿطا  )عيٜاٗ اىطاالِ( ضاُٖ,       ٍيٗ، دُ صاي١ اٖاُ صاالٟ اـاٚو.    

شاٌ ٙال ؽنا١، طجا١    فجقدِ ضيٜد اآ عباد ا  اؿْفاٝ ٙٙفال ٛقٜاٗ اْفطاٗ ٍاا       

ايا  ّبٜاه   لضقط إىل األزض ٕٙٚ ٛقٌٚ: اىياُٖ اىياُْٖ ىيآ عااد ٙ اٚد, اىياُٖ       

زدخ دٚااه يف ّصاس ذزٛا٠   لّٝ إمل اؾساح، فلايغٗ ٍا ىقٜح ٍٓ ل اىطالِ، ٙعين

 ٗ اىيااٖٚو عياا١ فجياا١ اىنفااٚو الااآ   .ّبٜااه، دااُ فطاا١ وبااٗ زضااٚأ ا  عيٜاا

املطيه اىذاّٝ يف ٙصل طاٌ اىقجاٌ  111-110ص :(ا  ٗمحطاٙٙع )ز

 .ا املقسزا



 وفروع الدين   االمام الحسين                                                      36

 

لدددددن ُضنددددد  فِدددددى اهلل  يددددد  الىددددد٘س والذٌقِدددددٓ عغدددددم ظقدددددٌل وقذًدددددة ةٓن دض

 الجؿكح.

فدددددد ي لمدددددد  ُوندددددد   ثددددددى إهكددددددةن  ُضددددددت دؿكددددددى ٕقةوددددددح الىدددددد٘س فددددددَ 

ن )لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م(  فدددَ  وقذًدددة  كمدددة فنددد  إودددةم العكددِد

 ًِّؿس الٌِم النةمؿ ون المعؿم.

ثدددددَ َةلدددددت  ويكددددؾا فنددددد  والددددؽه ودددددن قجددددد   وِددددؿ المدددددؤووِن لقدددددَ ثددددن 

د")لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م(  فددَ  فددَ ظددؿا ودد ِن   "ح الًؿُددؿلِقد

عغددددم د ظِدددر اقدددذمؿت المنؿكدددح الٌدددؿو  ظذددٍد القِددد   لكدددن إوددددةم 

لدددددم ُذدددددؿك وددددد٘س القِددددد  فدددددَ دقددددد  المنؿكدددددح  د قكدددددةوس العدددددؿا ومدددددؽدًة

 الؿيِجح.

ن )لقِدددى الىدددد٘س و اكددٍد الكددد٘م( ويددددٌ  د إذن ُؿُدددؽ إودددةم العكددِد

م   مدَ   ن ُنقمودة د فِمدة هدذنقم وودى د ثد ن هٌدعَ ثكد د ذلد  الؿودـ النِْد

 ٓص  إقةوح الى٘س.

 ١ٍِْٛ ٔضّخ؟ 461ِٓ اٌّضؤٚي ػٓ صالح 

: إن "وِددددؽل اُكددددخ  اُضكددددخ"صددددة  فددددَ إظىددددةاِح  وع دًددددة وضقددددح 
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( وقِددٌن هكددمح  ثِومددة كددةن لددةم 377ُجقدد  ) ه ددٌ  النددةلم النؿثددَ ظةلِددةً 

 دفكِىدد  النددؽ   م2030( وقِددٌن هكددمح   وددة فددَ لددةم 162)م 1957

وقِدددٌن هكدددمح   ي ثإًدددةفح ظدددٌالَ ( 524إلدددٍ ) د ظكدددت يدددؾه المضقدددح

 ( وقٌِن هكمح  فَ اٗزوِن والننؿُن قوح ال ة وح.150)

ُؽ ) يدد  الجِددخ )لقددًِم الكدد٘م(  الددؾُن ه ددؿ   اامددًة:   دجددةر إهوددة ًَ َ ْمددد

سَ  َ٘ ددد دددَ  َقدددْؽ َ َقْمدددَخ الى  َكدددةسَ   َ ه  ـ  دددَخ ال ِْ ن ه ذدددؽي ثكدددِؽ    يددد  فكؿهدددة (َويَد

ن )لقِددددى الىدددد ٘س و اكدددٍد الكدددد٘م(  وددددن ػدددد٘ل النددددًؽا  إوددددةم العكدددِد

لِوددددددة فدددددددَ إدعّمدددددد  وكددددددؤولِح علةُددددددح ودٌصِددددددى يدددددددؾا النددددددؽ  الًةادددددد  ال ددددددة م 

 .الى٘س فًِم صمِنةً  وإقةوح الكوٌات ال ة وح

ن  ُوج دددددددَ كدددددددم وكدددددددضؽاً  ه كدددددددوة: لوكددددددد ل  لقِودددددددة إهندددددددة ه ثعِدددددددر دكددددددٌد

 .اٗقذِنةثِح كةفِح لك   ولب  المكقمِن؟ َةقذى

المؽعقدِح  الكذدت  َالىد٘س فد ث  ي  هعن وند ٌلٌن ثوندؿ ز ةفدح

 .والذؿثِح لقٍ الى٘س وو ةوؽية ووٌةوِوًة وي اثًة واٗلذـام ثًة؟

ؽ ثددد ن  إهودددة ن )لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م( قدددؽ  إودددةمهنددًد العكددِد

الىد٘س  فمدن الم دؿو  ث هدى  قدةم  ٕوةوودةذا كودة هندًؽ إ قةم الى٘س  فد



 وفروع الدين   االمام الحسين                                                      38

 

الىدددد٘س  ٌُددددًة ظكدددددت فددددَ إقةوددددح ( وددددقٌات اهلل لقِدددددى)ثددددى  َقدددد لقِوددددة الذ

 .َةقذوة

ْىَِِمممَٔاقراََأَقممماُيْاَد دددٌل اُّدددح الكؿُمدددح:  ُِ ََّممما َإِْنََيمَّ ٌَ اهَّمممِشٕ

ممممََلةََ ن فدددَد آع   إلددددٍ  إل ددددةت  ووددددن الٌددددؿوعي (1)اهصَّ ن الذمكدددِد

ن  عاِكددددددددددًة لؽولددددددددددى دٌددددددددددم وبددددددددددةت  إهكددددددددددةنلقددددددددددٍ  عصددددددددددةت  فؿثمددددددددددة ُكدددددددددٌد

ن  المُ٘ددِن  وعثمددة ُكددٌن عاِكددًة لؽولددح دٌددم وقِددٌن هكددمح  وعثمددة ُكدٌد

 قةً اعاِكددددددًة لعددددددـا   و عاددددددِف ه ةثددددددح  و ووْمددددددح   و مددددددؿكح   و  ي وىددددددؽ

ن فَد آع   وذلد  كقدى قدؽ  ػؿ و عصح ي ػؿى  ون  عصدةت الذمكِد

 .لقموةط ُح النؿُ ح   و دو ِعةً ُكٌن وىؽاقًة لْ

ن )لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م( قدددؽ  قدددةم الىددد٘س  فةٕودددةم العكددِد

ذى وودددددد٘ثذى فددددَد َؿُدددددد  العدددددد   وواصددددددى ثذٌدددددعِةدى الضكددددددةم  وثةقددددددذ ةو

ن كددددةهٌا قدددددؽ دضكدددددؽوا فددددَ ُـُدددددؽ الددددؾي كدددددةن ُقندددددت إالمكددددذجؽُن كةفدددددح  و

ع  وُعددددةول   ثددددةل ؿو  ن ُعُددددم لددددؿى  ُددددن اهلل لددددؿوس  وُنددددؿا الؼمدددٌد

 لؿوس.

                                                           

 .41( ضٚزٟ اؿص: 1)
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ن إوددددددةم )لقِدددددى الكدددددد٘م( قدددددةم ثسٌعدددددددى  فدددددَ وقددددددخ كدددددةن ال مددددددٓ إزدددددم 

ح قددددٌس لقددددٍ   ولددددم دكددددن زمددددآصددددٌا لقددددٍ  واٗقددددذجؽا  والْدددد٘م وؼِمددددةً 

 د لنودى اهلل دودٌي  فقدٌ كدةن لمدوًش ُـُدؽ وصدى آع  ووةفكدح لقعكدم آ

ن ًدددددؽه  لكدددددةن الدددددؽُن إقددددد٘وَ قدددددؽ   ن ُكدددددٌ  ولدددددم ُسدددددؿ إودددددةم العكددددِد

 ً٘ ووٌدددمٌهًة  ّدددةيؿًا  اهمعدددٍ  والىددد٘س قدددؽ اقذقندددخ ودددن صدددؾوعية مدددك

 وثةَوًة  لجًة وقنؿًا.

ُ اإلِبَ اٌؾض١ٓ ٠ىّشَ اٌّؼٍّ 

الكسِدددؿ  ف دددؽ كدددةن   الندددَػدددؿ فِدددى ودددن الدددؽٗٗت ي هدددؾكؿ لكدددم وسدددةًٗ 

وقددؽ دىددؽى يددؾا النددؼه  ,قددم لجددؽ الددؿظمن الكدقمَةيودةك مددؼه ث

نقم  ن إوددددددةم  ثوددددددة ظددددددؽ  لدددددِد وعثمددددددة كددددددةن لمددددددؿه زدددددد٘   د  العكدددددِد

 .قٌعس العمؽ د قوٌات

م  ٌّ هدددذنقم ودددن يدددؾه   نلقىددد٘س  ولقِودددة   قةقدددَوقدددٌعس العمدددؽ و ددد

ن ٓ هذؼدددددددددؾالؿواُدددددددددح  كِددددددددد    ,لِنقمدددددددددٌيم ال دددددددددؿين الكدددددددددؿُم َ ةلودددددددددةونقمددددددددِد

 وغِؿية.الى٘س  و عكةن  وإػ٘ قٌعس العمؽ ػىٌوًة 

إودددةم   لُدددةه  ولودددؽوة لّقدددم لجدددؽ الدددؿظمن ذلددد  الُ ددد  العكدددِوَ
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م قدددددٌعس العمدددددؽ  ن )لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م( و ةثددددد  دنقددددِد العكددددِد

 .(1)زةلسةً  عاً فةه  ُ  ة  وظنزةهِةً  حقل  ُظ    و وًٗ ل   ُوةع  ف ٍ  

ن لقِدددددددى  وعثمدددددددة دىدددددددٌعوه ؟! يدددددددؾا النُدددددددة  مَ لِددددددد :  لدددددددىف ِددددددد ونذؿًددددددِد

لددددد   ُوددددةع كةهدددددخ كجِددددؿس فدددددَ ٓن ال دددددٌس النددددؿااِح ٓ ؛فددددَد النُددددة  إقددددؿافةً 

 .ذاك الـون

ً٘  )ودددددددقٍ اهلل لقِدددددددى ويلدددددددى( ف دددددددَ اودددددددن عقدددددددٌل اهلل كةهدددددددخ ال دددددددٌه  ودددددددس

 ثددددؽُوةعُن, الكددددجلظِةهددددة كددددةن  , وواظددددؽاً كجنددددًة الٌاظددددؽ  النددددؿااِح لقددددؽُوةع

ن )لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م(   ويدددؾا ُنودددَ لُدددٍ  ن إودددةم العكددِد

 .  لمضؿ  دنقِم قٌعس العمؽكجلل   ُنة ل  وة

قدددددددددددد   كسددددددددددددؿ  و  ن كمنددددددددددددؽل ُكددددددددددددةوي وددددددددددددةاذَ  وٗع  و اّ الكددددددددددددجلو

م قدددٌعس  ظكدددت الدددؽول  ُنوددَد  هدددى )لقِدددى الكددد٘م( ويدددت لدددى و ةثددد  دنقددِد

ف ذلد  ف ددٍ ثد  و لد   ُوددةع  ُنوَد ودةاذَ  العمدؽ   ٌُددًة لدد   وٗع, لِد

 .عاً فةه  ُ  ةولِف ف ٍ ذل  ث  وظن كةوقح حقل  ُظ  

                                                           

 .3ح 26 ت 191ص 44عاز األّٚاز: ض (1)
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 اٌزىش٠ُ اٌزص٠ٛشٞ اٌّغّضذ

  ويوة  ًٌُة دٌقد  لُِد  فدَ يدؾه الؽٗلدح الذىدٌُؿُح الؿااندح صدؽاً 

فقددٌ  .قدد  كسددؿ  و   و  ٗ   ُوددةعي سلندؿ حإذ لند  يددؾه الددؽعع كةهددخ ث ِمدد

قد  الؽٗلدح لمدة كدةن لًدة د  كةن )ودقٌات اهلل لقِدى( ُدؽفٓ الدؽهةهِؿ ف دٍ

ويدددٌ  عاً الذىدددٌُؿُح المؿّغجدددح والمندددضنح والمنجدددؿس  فنودددؽوة ُمدددٔ فمدددى  ُ 

هدددددددى ُكنددددددد  لدددددددن قِمدددددددح ذلددددددد  ال دددددددم إف  وًْدددددددؿ الىددددددد ة  ووًْدددددددؿ القُددددددد 

 ن.يالمون   ثذنقِم ال ؿ

ن كِددد  ُوندددؿ افدددةهْؿو ز ةفدددح ال دددؿين  )لقِدددى الكددد٘م( إودددةم العكددِد

ذلددد  هذٌقددد  ثندددؽ  .والىددد٘س وافذذةظِذًدددة ويدددَ قدددٌعس العمدددؽ  الكدددؿُم

ن قددددة دوة  دةعُؼوددددة هددددؿى   هوددددة لوددددؽوة هكددددذ ؿ إذ   ػددددؿى حلودددؽ ه ُددددح لُِ دددد

الجِدددددددددخ  يددددددددد  امدددددددددح  ٓن ح؛ يدددددددددم الكدددددددددجةقِن فدددددددددَ ظ دددددددددٌل النقدددددددددم والمنؿفددددددددد

ًم الكدددد٘م(  ا  )لقدددِد معقدددٌد ن فدددَد النددددةلم هددددؿاه اّ  لددددةام كدددد  وددددة ث ه كدددًد

 العؽُر.

  عبئزح ٔٛثً ِضزٛؽبح ِٓ فؼً اإلِبَ اٌؾض١ٓ

ثددؽ ت وودؾ  كسدؿ وددن مدجى  والذدَ  ولقُددت وودة  صدةاـس هٌثد  لقكد٘م
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الضددددةاـس  قددددج ًة ثدددد كسؿ وددددن  لدددد  لددددةم وددددة وددددونى يددددؾه  (1)وةاددددح قددددوح د ؿُجددددةً 

لؽُددددددؽس  لقِددددددى الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م( وددددددٓ فددددددٌاعق )العكددددددِن  إوددددددةم

 ووًة:

وؿوددددددددٌ س لًددددددددؾه مبددددددددةت المُ٘ددددددددِن ث صددددددددؽاً  كسِددددددددؿس  وددددددددٌاليوةلدددددددد  إن 

سمؿ الدددددؾي دنُددددٍ ودددددن عُندددددى الضددددةاـس   ي إهًدددددة دندددددك  الؿ قددددمةل المكدددددذ

ً٘ صدددددؽًا  ظكدددددت ودددددة الذدددددَ دنُدددددٍ  الضدددددٌااـ, و ن الضدددددةاـس دندددددؽ وجق دددددًة ًدددددبِ

ف صددةاـس هٌثدد  لقكدد٘م فددَ ل ددة  كددةن لوددة ونددى قجدد  مددًؿُن   ه دد  لددَ عادِد

 الضدددددةاـس هلًدددددؾآودددددٌال المؿودددددٌ س ن ظِدددددر ذكدددددؿ    فددددَد الودددددؿو  د ؿُجدددددةً 

ن  وٗع و (  والضدةاـسهٌثد )ودن يَ وجةل  يةاقدح  ف د ؿُجدًة يدَ وقٌِد لِد

 ثةل ِة  إلٍ ذل  المةل الكسِؿ. مِبةً 

( كددددةن لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م)إوددددةم العكددددِن إن وددددة ويجددددى 

                                                           

ٌٙٓ اطجفاٌ ىجقدُٛ سا٤صٟ ّٚااً يف اددات، اىفٜصٛاا٣، اىنَٜٜاا٣، اىناة،     1) ( ُلفُٜ ل

. 1901ِيف األمادمي٠ٜ املين٠ٜ املٚضٜق٠ٜ يف ٍد٠ْٛ ضاجٚمٖٚمل اىطاٚٛد٠ٛ ضا٠ْ    

، فااِ املياه اْفطاٗ اجطايُٜ ساا٤صٟ ّٚااً ى غاداص         1902ِٙااجدا٣ّ ٍٓ ضا٠ْ  

ّٝ، ٍياه اىطاٚٛد يف اداٛا٠ األٍاس يف     اؿا٤صٛٓ عيٜٖا. ثسٓدد امليه "لٙضناز" اىذا

ثطيُٜ سا٤صٟ ٙط٠ْٜ ىغري اىطٚٛدٛ ، ٙىنْٗ ثقٓبً اىٚض  فَٜا ايد إلدزامٗ ىنَٜا٠  

 .اىدعا٠ٛ اىيامل٠ٜ اىيت ضجشْٜٖا اىطٚٛد ا املقسزا
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 فكد )ودقٌات اهلل لقدًِم(   ُدؽهًم ذلد  كدةن  صدؽًا  ول دؽ حلِْم يجح

ى فددددددَ قدددددجِ  اهلل  وال ددددددؿين  والىدددددد٘س  هدددددُجؾلٌ اكددددددةهٌ ىُمقكٌهددددد اودددددة كددددددةهٌ

 .منةاؿ الؽُن وإظِة 

لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكدددددددٍ )ودددددددوًش إودددددددةم العكدددددددِن  .مدددددددوًشيدددددددؾا الإن 

 لدددٌ  قةودددح ظدددؽو  الىددد٘س وال دددؿينإوفدددَ   قةودددح الىددد٘سإفدددَ ( د الكددد٘م

 قِذ ِؿ كسِؿًا صؽًا.لؿ ُذم الًٌٓ  صؿى دنمِمى

لقِددى )العكدِن  إوددةمودوًش  د يددؾا المدوًش العكدِوَهندم  إذا كدةن 

ودددن يدددٌ  كسدددؿ  ودددةن دنُددَد لقمنقدددم ثددد  ةً ظةكمددد( د الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م

 ؟!.ي هٌع كةن قِوذنؿف   ظ ى

 ؟!.ثًؾا الًٌٓ المذؼق  والمـعيٌن الٌِم كةن المكقم ي و

دًددددددددددةصؿ وددددددددددن ث٘ يددددددددددم إلددددددددددٍ ثدددددددددد٘   الم كددددددددددؿسالن ددددددددددٌل يدددددددددد  كةهددددددددددخ و

  ػؿى؟!.

 اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ فٟ ر٠ً لبئّخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ

 سالجعددددددٌ  المونددددددٌعفددددددإن  م 1995لقمددددددَ لددددددةم  إظىددددددة ظكددددددت و

ن  إلدددددٍ  واةهْؿفدددد .ةً ثعسددددد 26 خالندددددةلم النؿثددددَ كةهدددد فددددَ إهكدددددةنلكدددد  وقِدددٌد
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 يذمةم ثةلنقم والس ةفح  لمةذا؟!.وكذٌى دؽهَ اٗ

 ( لدددددِفلقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م)ٓن ودددددوًش إودددددةم العكدددددِن 

 ًة.ظةكم

كددةن لًددم  هكددجًِة د وذؼق ددحويددَ  ولددى د الجؿااُدد  د ددٓ فددَ الم ةثدد  و

ن  م1995 ي لدددددةم  حفدددددَ دقددددد  الكدددددو  و ودددددة  ةً عسدددددث 42هكدددددةن إلكددددد  وقِددددٌد

كددددةن لددددؽًُم فوددددة فؿهكددددة  و ًة,ثعسدددد 144كددددةن لددددؽًُم ف ددددؽ  حالضوٌثِدددد ةكٌعُدددد

ن ًة  كمنؽل ثعس 840 ف دٍ  ةً ثعسد 26هعدن لدؽُوة ثِومدة  ,هكدةنإلك  وقٌِد

 هكةن.وقٌِن إلك  

 ُدددددن  ودددددجعوة لكدددددن  العٌدددددةعس هعدددددن الدددددؾي قدددددؽهة  هودددددة والم دددددؿو  

 اّن؟!.

ًم الىددددد٘س لقدددددِ)لدددددن ودددددوًش  يددددد  الجِدددددخ  وودددددة ذلددددد  إٗ ٕلؿاًدددددوة

وة (  و اكددددددٍد الكدددددددد٘م نإوددددددددةم وهكددددددِد وووًضددددددددى  )لقِدددددددى الكدددددددد٘م( العكدددددددِد

 ودنةلِمى.

 إن ؟فدددددددَ كددددددد  وكدددددددةنيدددددددؾه الؿواُدددددددح ن دنمدددددددم  ودددددددن الٌاصدددددددت    لدددددددِف

دددد( لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م)العكددددِن  إوددددةم م اثوددددى ويددددت لمددددن لق 
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ؿااِح النضِجددح  و لُددةه  لدد  ُظقددح  لدد   ُوددةع ث ٌدًددة الندد قددٌعس العمددؽ 

م لقِددى ُ ددٌلعاً فددةه  ُ  وظنددة   ُددن ُ ددٓ يددؾا وددن لُةاددى  :  ولوددؽ الذؿاًدًد

 م ولؽي قٌعس العمؽ.فًٌ لق  

وذلدد  ُنوددَ  ن كدد  يددؾا النُددة  ٗ ُنددؽل مددِبًة و ةثدد  دنقددِم قددٌعس 

 العمؽ  لمةذا؟!.

و هٌُِدددددددى  وفًِدددددددة   ػؿوُدددددددح حقِمدددددددح صٌيؿُددددددد ذاتقددددددٌعس العمدددددددؽ ٓن 

لكوددددة هذعددددٌل ثددددى ظ دددًة,  الذـووددددة   ويددددؾا المددددوًش لدددٌسقدددنة س الددددؽهِة واّػدددؿ

ة وددددددن   امددددددحإلددددددٍ  إظ ددددددةق النددددددؽل, وإقددددددؿاع  النددددددةلم ثعدددددد   فددددددَ قددددددجِ   قدددددِد

الكدددددددددقم, ودع ِددددددددد  آػدددددددددٌس  وددددددددددٌفِؿ العؿُدددددددددةت  وودددددددددة  مدددددددددجى ذلددددددددد  ودددددددددن 

 المنةهَ إهكةهِح الؿفِنح.

م لكدددددد  1995ولوندددددؽ إلدددددٍ ذلدددددد  إظىدددددة  وددددددن صؽُدددددؽ  ف ددددددَ لدددددةم 

ثعسدددًة    وددددة  840ثعسدددًة  ولكدددد  وقِدددٌن فؿهكدددَ  26وقِدددٌن إهكدددةن لؿثدددَ 

ثعسدددددددًة  26ثعسددددددًة  وهعددددددن لوددددددة  1878الكٌُكددددددؿُِن فقكدددددد  وقِددددددٌن وددددددوًم 

 ؟!لمةذاف ٍ. 

لقِدددددى الىددددد٘س و اكدددددٍ )العكدددددِن  إودددددةملؿًدددددوة لدددددن ودددددوًش  ٓهودددددة 
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 (.الك٘م

 ُعْذ لجً أْ رزفٍذ اٌذ١ٔب()ِؼٕٝ لٌٛٗ: 

ثنددددددؽ  ن لقِددددددى الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م( )العكددددددِن  إوددددددةموُ ددددددٌل 

  لٍُ ذل  النُة :

ممََكَْٖمموََاَلٍَََََْٖاهممسََُِّتَادَََجممَذاَإَِ ممةََِْسَُجَمَِ  اَّ

 

ممْجََاًَصََُّطممَاسََِٓاهََّمموََمَلمم   (1)َقْتممَنََأْنََحَخَلوَّ

ددددددددد)يودددددددددة كقمدددددددددح  اوٗظْدددددددددٌ  , ثددددددددد  والجنِدددددددددؽ ال ؿُدددددددددتوالذدددددددددَ دنودددددددددَ  (اً ؿ  َُ

 النؽو والىؽُ .و

   لٌصًِن:َقْجَ  َ ْن َدَذَ ق ْخ وقٌلى )لقِى الك٘م(: 

فددددإن  ُ لُِددددخلكددددن إذا دددددـول فدددَد الددددؽهِة   إن الددددونم كسِددددؿًا وددددة آول:

فددددَ  ودندددةلٍ ويكددددؾا قدددوح اهلل قددددجعةهىاهلل دندددةلٍ قددددِنُِ  وُنًٌددد   

 آغوِدددددددة  ودددددددة وٌدددددددمٌهى: )إنفدددددددَ العدددددددؽُر ال ؽقدددددددَ وقدددددددؽ صدددددددة   ,الكدددددددٌن

  ويددؾا ُنوددَ (2)فددإن  لُددٌا ووًددة وإٗ  ػدؾدًة وددوًم وٗ  ثددةلَ(  وك٘ادَ

                                                           

 .3ح 26 ت 191ص 44عاز األّٚاز: ض (1)

 ،فقااسا٣إٔ ا  فااسض يف لٍااٚاٌ األيْٜااا٣ لفااٚاخ اى: فاااٌ لٍااري املاا ٍْ   (2)

ٝ   ،املاٌ ٍاىٝ :ٙفاٌ ا  ثياىل ٝ   ،ٙاىفقاسا٣ عٜااى فَآ غاً    ،ٙاأليْٜاا٣ ٙمال٤ا
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لق  دددددددددددددؿا    لٌُيدددددددددددددةا ذفدددددددددددددإ آودددددددددددددٌال,يدددددددددددددؾه   ن اهلل دندددددددددددددةلٍ  و ر لودددددددددددددؽيم

  ووؿاكددددددددددددددددددـ النقمِددددددددددددددددددح   و لجوددددددددددددددددددة  المؤقكددددددددددددددددددةت وآُذددددددددددددددددددةموالمكددددددددددددددددددةكِن 

الؽعاقةت والضةوندةت والعدٌاات  والمدؽاع   ويكدؾا ويقدم صدؿا  

ن  ؛وددددوًم  ػددددؾية وإٗ  وكِدددد  و هددددخٓن اهلل يدددٌد الددددؿااق ذو ال ددددٌس المذدددِد

 ؟!.قمةذا ٗ دنَُون قجقى ف

ُؤكددددددددؽ يددددددددؾا ( لقِددددددددى الىدددددددد٘س و اكدددددددٍد الكدددددددد٘م)العكددددددددِن  إوددددددددةم إن

 ث ٌلى: الم ًٌم

ممََكَْٖمموََاَلٍَََََْٖاهممسََُِّتَادَََجممإَِذاَ ممةََِْسَُجَمَِ َاَّ

َ

مممْجََاًَصََُّطمممَاسََِٓاهََّممموََمَلمممَ ََقْتمممَنََأْنََحَخَلوَّ

َ ممم ممماَْدَُُجَمَاْهمممََلََِ َّ ْلَِٖ مممذََإََُِٕ ِِ ََأْقَتَومممْجََََٔاَ

َ

ممماَإَِذاََُنَْزَمُتمممَاهََْلَوَََ َّ ْتِقٖ َ(1)ْجَهَّمممََْاَحَََيمممُٕ

َ لددن  وِدددؿ المددؤووِن )لقِددى الكددد٘م(  عواُدددح  ػددؿى فددَ صددة  السددةهَ: 

ٌُقٓ اهلل صد   فإهى قج   ن (2)اْلِ وٍَ َواْلَ ْ ُؿ َثْنَؽ اْلَنْؿِ  َلَقٍ اهللِ قةل:

 غوٍ وٗ ف ؿ وًمة ثؾل المؿ  ون صًؽ. ف٘د ثذنجِؿ وضةاي  د ول٘

                                                                                                                             

اىفصااً  80ساااٍ  األخباااز: ص ،لدخيااٗ اىْاااز ٙال لااااىٝ ،مباااىٝ عياا١ عٜاااىٝ

 ٟ.ماصاى ٣اىطاا  ٙاىذالدٚٔ يف فطٜي٠ لدا

 .3ح 26 ت 191ص 44عاز األّٚاز: ض (1)

 .452فصاز اؿنُ: زفُ ،ّٖص اىبالي٠ (2)
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قدؽ  قدةم الىد٘س ( لقِدى الىد٘س و اكٍد الكد٘مإن إودةم العكدِن )

وال قكدددددددد ح   وو ـايددددددددة وصٌيؿيددددددددة  ؿ ز ةفذًددددددددةوثوندددددددد  ثعددددددددؽو ية حظ ِ دددددددد

َ:   ويَٓصقًةالى٘س مؿلخ الع ِ ِح الذَ  ٌِ مََٓلم َّ مََلَةََحَْ َاهصَّ إِنَّ

ََْمصَِ ًُ َ  )  و(1)اهَلْدَؼاِ ََواه ُس ُقْؿَثةُن ُكَ  َدِ  َ٘ الى٘س ونؿا  )و (2)(الى 

 .(المؤون

هلل قددددددددجعةهى وظددددددددؽه وٗ  النجٌ ُددددددددح ًّٕدددددددةعالىددددددد٘س يدددددددَد َؿُدددددددد  إن 

 ةلى٘س دنوَ اٗقذنةهح ثةهلل وظؽه.ف  غِؿ

( لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م)ف ددؽ هنددؿ إوددةم العكددِن وثكقمددح: 

ثذٌدددعِذى وصًدددؽه دددد  الكدددةوِح الس ةفدددحيدددؾه  د لقدددٍ ز ةفدددح الىددد٘سِ وظدددةف

 وكقمةدى.وث ظة ُسى 

 ً٘ لقِددددددددددى الىدددددددددد٘س و اكددددددددددٍ )ظِددددددددددةس إوددددددددددةم العكددددددددددِن ف٘ظْددددددددددٌا وددددددددددس

 .وٓ الى٘سوالذ ةل  كةو  ققكقى ون الذفإهًة   الك٘م(

 ٠َٛ اٌغّؼخ صالح اإلِبَ اٌؾض١ٓ 

ودددددددددةم ٖوومدددددددددة ُندددددددددًؽ لدددددددددؾل   ٌُدددددددددًة   هدددددددددى فدددددددددَ ُدددددددددٌم الضمندددددددددح هضدددددددددؽ ل

                                                           

 .45 اىيْنبٚخ:ضٚزٟ  (1)

 .6اات فطً اىصالٟ ح 265ص 3اىنايف: ض (2)
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 ًدَ لجدةعس لدنف ػةودح لقِى الىد٘س و اكٍد الكد٘م( ود٘س )العكِن 

ً٘ ودددن د دددؿ   عكندددحفدددَ كددد    عثدددٓ عكندددةت  والذٌظِدددؽ ػمكدددِن العمدددؽ كددد

 ً٘  .(1)( وؿس200ووًمة )وؿس   ي د ؿ  العمؽ والذٌظِؽ ك

دددددَخ ويددددددددؾا  ٌُددددددددًة ُنددددددددؽ دضقِددددددددًة وددددددددن دضقِددددددددةت ) د ددددْؽ َ َقْمدد د د ددددَ  َقدد د د دد ُؽ َ ه  ًَ دد د د د د َ ْمدد

سَ  َ٘  يػدؿفدَ و دةم ؾكؿية هد  ػدؿىود٘س )ودقٌات اهلل لقِدى( ولى   (الى 

 إذا مة  اهلل.

( لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م)وددددة ظِددددةس إوددددةم العكددددِن ْذا ٗظإ

 فدد ُن .ودن الذكةودد ٌذصِددح همظةلدى دضكددؽ هًددة كةهدخ  هدؿى   ودٓ الىدد٘س

ن ودددددددددة ددددددددددؿى الىددددددددد٘س  ( لقِدددددددددى الكددددددددد٘م) ددددددددددؿى ودددددددددن ظِدددددددددةس إودددددددددةم العكددددددددِد

ويَد الندنةع   ,ًدؿْوكةهدخ  ٌُدًة يدَ الم ,المؼجؿ  المٌمٌن  الضٌيؿ

وقونددِؿ (  لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م)العكددِن  لٖوددةمةع زويدَد الددؽ

 ن مة  اهلل دنةلٍ.إ الو ُح ٗظ ةً  هلًؾ

ُؽ َ ه َ  قَ ) ًَ سَ َ ْم َ٘ )لقِدى فإهدى   ( ثمدة لقكقمدح ودن ونودٍْؽ َ َقْمَخ الى 

                                                           

( ميناآ ٍساسياا٠ ثفاصااًٜ اىصااالٟ يف مجااات " ٍفاااثٜي اؾْااأ" ىيػااٜذ عباااع      1)

 صالٟ اؿط  )عيٜٗ اىطالِ(. 4و 1ت 42ص :اىقَٝ
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الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م(  قةوًدددة ثوندددؿ ز ةفذًدددة ثذكةوقًدددة ودكةوقِذًدددة ودددٓ 

 ِالدددؽُن  و ٌُدددًة  قةوًدددة ثددد ن ظدددةف و ودددٌلوقٌالدددؽ وفدددؿور   قدددفث ِدددح 

ودددددددددؿ  ٍن ُ ذقنًدددددددددة ودددددددددن الضدددددددددؾوع الُ دددددددددةس والمكدددددددددذجؽون لقددددددددد لقًِدددددددددة ودددددددددن 

عثمددددددة هذُددددددؿق لًددددددة فددددددَ  كسِددددددؿس, و  لددددددحايؽ العددددددؽُر مددددددٌؾا الذددددددةعُغ  ولًدددددد

 .المكذ ج 

 



 

 

 

 

 

 

اٌفصً اٌضبٌش





 

 ٚؽذٚد اٌصالح اٌؾض١ٓ  اإلِبَ
ن ودن الودة  د اُدةعس إودةم العكدِن  لوؽوة ه ؿ  د وُ ؿ  ونودة المُِ٘د

)لقِددددى الىدددد٘س والكدددد٘م(  فإهوددددة هضددددؽ النجددددةعس الذةلِددددح دذدددد ل   كمددددة ُذدددد ل  

ُؽ )الجؽع فَ  ف  الكدمة :  ًَ سَ َ ْم َ٘ د دَ  َقدْؽ َ َقْمدَخ الى  َكدةسَ   َ ه  ـ  ِْدَخ ال   َويَد

ِْدَخ َلدِن اْلد  َمْنُؿوِ  دَوَ َوْؿَت ثِةْلد ًَ ْندَخ اهللََ َوَعُقدٌَلىُ   ُموَْكؿِ دَوَه ََ   (...َوَ 

سَ فقوذٌق  لوؽ و ُٓ ون يؾه النجةعس: ) َ٘ د دَ  َقدْؽ َ َقْمدَخ الى  ُؽ َ ه  ًَ ( َ ْمد

.ً٘  ققِ

ن ل دددؽ  قددددةم إوددددةم الىدددد٘س ( لقِدددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م) العكدددِد

ؽ ثددددى لقدددٍد اوذددددؽا  آاوددددةن: ثعددددؽو ية ظ ددددًة ووددددؽقةً    ويددددؾا يددددٌ وددددة هندددًد

سَ ) َ٘ ددد د د د دد دددددَخ الى  د ددددْؽ َ َقْمدد د د ددددَ  َقدد د د دد ُؽ َ ه  ًَ دد د د د د : وددددددددةَ ْمدد يددددددددَ ظددددددددؽو   (  والكددددددددؤال يدددددددٌد

 .الى٘س؟

 وكِ   قةم إوةم العكِن )لقِى الك٘م( الى٘س؟.

لقىدددد٘س  عثنددددح  (:ملقِددددى الىدددد٘س والكدددد٘)الىددددة ق  إوددددةمُ ددددٌل 

 .(1)لقى٘س  عثنح يٗ  ثةا  ػؿى  وفَ عواُح يٗ  ظؽ

                                                           

 .6اات فسض اىصالٟ ح 272ص 3اىنايف: ض (1)
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 .فمة يَ دق  العؽو ؟

ِؽ  ظددددددٌل آثددددددؿاعدعددددددؽ  لقمة هددددددة ل ددددددؽ  السددددددةهَ ذلدددددد   وددددددوًم الندددددًد

الندددةلم الكجِدددؿ الدددؾي اقذندددًؽ   ويدددٌ ذلددد  (1))عًدددٌان اهلل دندددةلٍ لقِدددى(

وةهدددى  وكددددةن لقددٍد ُدددؽ اٗقددددذجؽا  والُ ِدددةن والعدددةكم الددددؽكذةدٌعي فددَد ا

ظدددددددٌل  كذدددددددةثِنف دددددددؽ كذدددددددت   إَددددددد٘قوددددددن  لْدددددددم لقمدددددددة  الجندددددددؿُح لقدددددددٍ 

 ظؽو  الى٘س:

فِددددى إلدددددٍ  لدددد  ظدددددؽ ودددددن  (  دُدددددؿقٓل ِددددح قدددددمةه )ا ول:آالكذددددةا  

 .ظؽو  الى٘س

س٘زددددح يٗ  الوفِددددى دُددددؿق إلددددٍ (  لو قِددددح قددددمةه )ا :السددددةهَالكذددددةا 

                                                           

اٍيٝ املػاجٖس ااىػاٖٜد اىذااّٝ.    شٛٓ اىدٛٓ آ عيٝ آ لمحد آ مجاٌ اىدٛٓ اىي (1)

ٕا. خجُ اىقس ٔ ٙعَس٘ ثط  ضْ . فسل 911غٚاٌ ض٠ْ  13ُٙىد )زمحٗ ا ( يف 

عي١ ٙاىد٘ اىييِٚ اىيسا٠ٜ ٙايض اىفقٗ. ىٗ ثالٍٜر لساال٣ ٙىاٗ مجاة ّفٜطا٠ سٜادٟ      

٠ٍْٜ املسٛد يف  دات املفٜد ٙ" "،اىسٙض٠ اىب٠ٜٖ يف غسح اىيَي٠ اىدٍػق٠ٜ" ٍْٖا:

"، ٙ"غااسح غااسا٤  ا قااك متٖٜااد اىقٚاعااد األصااٚى٠ٜ ٙاىيساٜاا٠ ٙ" ،"ٙاملطااجفٜد

      ٗ اىػاسٛل ٍآ ٍ ىفاثاٗ      اؿيٝ". خيَّل لىفٝ مجاات فٜٖاا ٍا٤جاا مجاات ماّاح غنا

ٙيريٕا. ُفجً )زمحٗ ا ( يف فص٠ ٍيسٙف٠ ألسً اىجػٜ  يف اىقطانْن٠ْٜ يف ٛاِٚ   

 ٕا.966اؾَي٠ غٖس زسة ض٠ْ 
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 .ون ظؽو  الى٘س آػؿىظؽ 

 لددددددددد  ظدددددددددؽ يدددددددددَ ووًدددددددددة لقىددددددددد٘س   آعثندددددددددح يٗ  ظدددددددددؽ وثدددددددددؾل  ددددددددددذم

 .لمكذعجةت فَ الى٘سيَ ايٗ  ظؽ  حالٌاصجةت  وز٘ز

ُقذددددددـم  ن نقِددددددى فلىدددددد٘س ظ ددددددًة  اُكددددددٌن و ددددددِم   ن إهكددددددةن  عا ذا إفدددددد

الًُددددددٌع  ظددددددؽ وددددددن الٌاصجددددددةت  وسدددددد :  :  لدددددد ثإقةوددددددح الىدددددد٘س ثعددددددؽو ية

وال ِدددددةم  والذندددددًؽ الؿكدددددٌر والكدددددضٌ و  إظدددددؿامدكجِدددددؿس ال جقدددددح الوِدددددح و

الٌاصجدددةت فددَد الىددد٘س. غِدددؿ ذلددد  ودددن و ِم ث صـااًدددة ومدددؿااًُةوالذكدددق

ٌّ  لى  ن ُقذـم ثةل   ًٌُة. وكذعت يٗ  حس٘زكمة ُ 

  كمدة ُؤكدؽ ظ ِ دح  ن النقدم آثدؿاعُؤكؽ لْمح لقمةاوة ومة يؾا و

ًم الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م)ُضددددددت  ن ُؤػددددددؾ وددددددن  يدددددد  الجِددددددخ  (  لقدددددِد

ويددؾه آعثنددح يٗ  ظددّؽ   يددؾا النقددم ال ـُددؿوسدد  والددؽلِ   هوددة لددن هضددؽ 

وددددددقٌات اهلل ) آًَددددددةعثِذددددددى آكددددددؿم و يدددددد  فددددددَ غِددددددؿ وؽعقددددددح الؿقددددددٌل 

وًم وددددن  آثددددؿاعف ددددؽ اقذددددجف لقمة هددددة (. لقددددًِم اعلقدددٌد الجِددددخ  يدددد    هدددٌد

 الؿاانح. فكذجٌا وس  يؾه الكذت(  لقًِم الك٘م)

م   وثمة  ن الى٘س يَ وًْؿ ل٘قح يؾا المؼقدٌق ثةلؼدةل  النِْد
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ن ى  نقِددفكددٌن وؿًددًِة لوددؽ اهلل قددجعةهى ودنددةلٍ  ُن هكددةن   عا  إذا إفدد

المدددددؾكٌعس فدددددَ  ظة ُدددددر  يددددد  ثِدددددخ النىدددددمح   دَ ثةلىددددد٘س ثعدددددؽو يةُددددد

 )وقٌات اهلل لقًِم  صمنِن(.

وقٌ  هذعؽ  ثإُضدةا لدن ثندي ظدؽو  الىد٘س, إذ  ن اقدذِنةا 

الجعر لن ك  آعثنح  ٗ  ظدؽ لقىد٘س ُعذدة  إلدٍ وبدةت, ثد  يٗ  

اع س الكددددةلةت ودددد ن الٌقددددخ, كمددددة  هوددددة قددددٌ  ه ذىددددؿ لقدددٍد الؿواُددددةت الدددٌد

 لن إوةم العكِن )لقِى الك٘م(  ون الؿواُةت آػؿى.

 : اٌٛظٛءاألٚياٌؾّذ 

ويدددددٌ  ن دددددد دَ الًٌدددددٌ    إقدددددجة  ي   الًٌدددددٌ الىددددد٘س ودددددن ظدددددؽو  

ثةلًٌدددددددددددٌ  ثذمةودددددددددددى وكمةلدددددددددددى  ٌُدددددددددددًة  والعدددددددددددؽُر ٌَُددددددددددد  ظدددددددددددٌل إقدددددددددددجة  

 .سلةثؿ ثإمةعسهكذ َ  وةالًٌٌ   لكو

 ػ١ٍّٙب اٌضالَ( اٌش١خ اٌىج١ش)و١ف ػٍُّ اٌؾضٕبْ 

ن و ػِدددددددى العكدددددددن  لٖودددددددةموهجدددددددؽ  ثةلعة زدددددددح الذدددددددَ ظىدددددددقخ  العكددددددِد

 ٗٗدًدددة فدددَ  (  لو دددؿ  ثنددديلقًِمدددة الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م)المضذجدددٍ 

فددددَ ذلدددد  ( لقًِمددددة الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م)  وقددددؽ كةهددددة المٌددددمةعيددددؾا 
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ن ود ِؿُن الؿاثندح  و   عثمدة فدَ قدن الٌقخ ون الوةظِح الْةيؿُح َ قِد

لكوًمة يمة َون يمدة: قدجُة عقدٌل اهلل )ودقٍ اهلل  ون النمؿ  الؼةوكح

 لقِى ويلى(  كمة  هًمة قِؽا مجةا  ي  الضوح.

ٗ ُعكدددددددن مدددددددِؼًة كجِدددددددؿًا ؽ العكدددددددوةن )لقًِمدددددددة الكددددددد٘م( مدددددددةيل دددددددؽ 

  كمددددة الٌاصجددددةتالًٌددددٌ   ووددددن المعذمدددد   هددددى لددددم ُكددددن ُعكددددن ثنددددي 

   ولن  آول  عصط.المكذعجةتعكن ُعذم   هى لم ُكن ُ

الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م(  ةلقًِمددن )ضددة  إوددةم العكددن والعكددِف

ةه ثؼُبدددددددددى   و ثندددددددددؽم جًدددددددددذلددددددددد  الندددددددددِغ الكجِدددددددددؿ  وظؿودددددددددة  ن ٗ ُضإلددددددددٍ 

س وقددددؽ عصدددد  كجِددددؿ الكددددن  ذلدددد   هددددى إقددددجة  وًددددٌاى   إكمدددةل ـّ د ػددددؾه الندددد

الًٌددٌ  َ د  إلدٍ ُؿمدؽه  لودؽوةه كددَ   ُعدّف ثةهككدةعٍ قدؽ    و ثدةٕزم

لددددؾا اثذكددددؿا   ن وًددددٌا  ثةَدددد   و هددددةقهإ: وُضجًددددى ثددددةل ٌل الىددددعِط 

عااندددددح  دضكدددددؽت فددددَد القضدددددٌ  إلدددددٍ  قدددددقٌا َؿُ دددددح )لقًِمدددددة الكددددد٘م( 

 الج٘  إلٍ النِغ الكجِؿ. ظٌاعي عاآ ُٕىةل

لْػددؿ:  هددخ ٗ  كدد  ووًمدةالنددِغ  وقدةل  ويكدؾا وق ددة ثدةل ؿا وددن

 دعكن الًٌٌ .
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اع س فددددَد الؿوانجددددةعس وال دددددٌ َ ُددددح يدددددَ: الدددٌد ًُ ٌُ َٗ ُدْعِكدددددُن اْل   (1)َ ْهددددَخ 

 فمة يٌ الم ىٌ  ووًة؟.

 ية يوة لؽس اظذمةٗت:

الذددَ   الم ىددٌ  ووًددة المؿادددت الكددةوِح صددؽاً  إن اٗظذمددةل آول:

 (   ي  هدددددددى لددددددددِفوددددددددقٍ اهلل لقِدددددددى ويلدددددددى)قدددددددؽ دكدددددددٌن ػةودددددددح ثؿقدددددددٌل اهلل 

مدة ققظذٍد الدؽعصةت الذدَ يدَ  (فدَ الًٌدٌ  إظكدةن)الم ىٌ  ودن 

وِن الؼةودددحالدددؽعصةت ػىدددٌ    ثدددد  ُىددد  إلًِدددة آولِدددة   ثةلمنىدددٌد

   ٍووندددددككِح دقددددد  الدددددؽعصةت   ظكدددددت  عصدددددةت فٌدددددةاقًملقددددد

 ث  ػىٌ  الؽعصح الؼةوح ثؿقٌل اهلل )وقٍ اهلل لقِى ويلى(.

وإذا  ويٌ  ن ُكدٌن آودؿ كقدى فَد و دةم الذنقدِم  اٗظذمةل السةهَ:

فكِددددددد  إذا المندددددددًٌع  ظكدددددددت ع ي خ الذٌعُدددددددح ثعدددددددؽ ذادًدددددددة صدددددددةاـس كةهددددددد

 كةهخ فَ و ةم الذنقِم؟!.

ددددددر: دددددةل السةلدد د إن الكددددددددن لددددددددم ُكددددددددن قددددددددن الذكقِدددددددد   فذ ودددددددد .  اٗظذمدد

 ويوةك  صٌثح  ػؿى لقٍ يؾا الذكة ل.

                                                           

 .2ضَٓ ح 13 ت 319ص 43عاز األّٚاز: ض (1)
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ولنقدددى آًّدددؿ  ويدددٌ  ن الدددؿاوي ه ددد  ك٘وًمدددة  اٗظذمدددةل الؿاثدددٓ:

َٗ ُدْعِكدُن )وقٌات اهلل لقًِمة( ثةلمٌمٌن  ولدم دكدن الضمقدح  َ ْهدَخ 

ددد دد ًُ ٌُ ً٘ ووًمدددددة قدددددةل: ٌ َ اْل  (وًدددددٌاَ  ظكدددددن ودددددن وًدددددٌا )  ولنددددد  كددددد

.ً٘  وس

 ن دكدددٌن ال ٌدددِح ثوعددٌد ال ٌدددِح الؼةعصِدددح   اٗظذمدددةل الؼدددةوف:

والمددددؿا  فددددَ يددددؾه العة زددددح الضـاِددددح المىددددؽاقِح  الذددددَ قددددو ٌم ثًددددة  وددددةم 

ٌ َ النِغ  ًُ ٌُ َٗ ُدْعِكُن اْل  .َ ْهَخ 

قعدة  اٗقدذ ٘لَ ٗ ثةل َٗ ُدْعِكدنُ  ن ُدؿا   اٗظذمةل الكدة  :

اّلددَد   ي ٗ دعكدددن ثدددؾاد   وإهمدددة إظكدددةه  لقًٌدددٌ  يدددٌ ثذنقدددِم اهلل 

 دنةلٍ.

غ ( َقجددددددة لقًِمددددددة الكدددددد٘م) والمًددددددم  ن إوددددددةوِن ن  وددددددن ذاك الندددددِد

وك٘يمدددددة فذًٌددددد   وةودددددى  وًدددددٌ ًا. وُدددددؿى  ًُمدددددة  ظكدددددن  ُكدددددٌن ظكمدددددةً 

دددوَ  وقدددددددددةل: ًمدددددددددةِلإ الندددددددددِغةلذ دددددددددخ  ظكدددددددددن وًدددددددددٌ ه, ف د د د د د ددددة ُدْعِكد د د د ُكَمدد َ٘ ةِن كِ

 َ ٌ ًُ ٌُ َِْغ اْلد  اْل د دن  َيدَؾا الن 
ْعِكدنُ دَوَلكِ ُُ ُكدْن  َُ دِؾي َلدْم  ٌَ ال  َوَقدْؽ   َضةِيَ  ُيد
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َن ِووُْكَمة ّْ َم ا  .(1)َدَنق 

ػ١ٍّٙب )دسٚس ٚػجش ِٓ لع١خ اٌؾض١ٕٓ 

 اٌضالَ(
فددددددددَ يددددددددؾه الذددددددددَ دكددددددددذؽلَ ووددددددددة الذٌقدددددددد    ثنددددددددي المعُددددددددةت يوددددددددةو

 :اقنًة  عو  ظِةسالْةيؿُح  ويَ فَ و الؿواُح لقٍ ثكةَذًة

 

 اٌؾضٕخ ٚاٌّٛػظخ: اٌزؼبًِ ثبٌؾىّخ اٌذسس األٚي

مممَكَةِاْهمممُ دددٌل دندددةلٍ:   ِثََواْهمممماْدُعَإَِهمممََٓظمممتِِٖنََرةِّ ًَ ِلَظِثَمِدْم ْْ ًَ

  نووكدددددؿًا فدددددَ المضذمدددددٓ  لقِددددددى  إهكدددددةنفنودددددؽوة ُدددددؿى   (2)َدَعََثَِماْهممممم

لد  الكدج  لقوًدَ لودى ثةلعكمدح والمٌلْدح العكدوح  وذ  فٌد ُذعدّؿى 

ثددددددددددددددةلقُ  وال ىددددددددددددددح والمٌلْددددددددددددددح   وآثددددددددددددددٌي  وددددددددددددددن ػدددددددددددددد٘ل العددددددددددددددؽُر 

العددددؽُر ونددددى لقددددٍ  ٌُددددًة وددددةم الوددددة   وثددددى  والمعجددددح  ولددددؽم الذنددددًِؿ 

دددددح )الذددددددددددَ دوُجدددددددددد  لقًِددددددددددة  آقددددددددددةلِتاه ددددددددددؿا   وغِددددددددددؿ ذلدددددددددد  وددددددددددن  د د د العكمدد

                                                           

، عآ عٜاٚٔ   2ضآَ ح  13 ت 319ص 43اىسٙا٠ٛ ّقيٖا يف عاز األّٚاز: ض( 1)

 ا اضٓ.

 .125 اىْظً:ضٚزٟ  (2)
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ولددددؾا هضدددؽ ذلددد  النددددِغ الكجِدددؿ ُ دددٌل لقعكددددوِن   (العكدددوح والمٌلْدددح

د)لقًِمدددددة الكددددد٘م(:  د د د ددددة ُدْعِكد ُكَمد َ٘ دددددٌ َ كِ ًُ ٌُ َِْغ   وَةِن اْل ددد د دد ددددَؾا الن  دددددن  َيد
َوَلكِ

ْعِكنُ دالْ  ُُ ُكْن  َُ ِؾي َلْم  ٌَ ال  َن ِووُْكَمة  َضةِيَ  ُي ّْ َم ا  .َوَقْؽ َدَنق 

 : اٌزؼبْٚاٌذسس اٌضبٟٔ

مةودددةن إوةودددةن ًُ ُنقمةهودددة قِمدددح الذندددةون  ف دددؽ  د نويمدددة َ ددد٘ د ال

ونودددٍ ذلددد   ن لقدددٍ إهكدددةهِح  و ثُؿُ دددح وًؾثدددح ولُِ دددح لٖعمدددة دنةوهدددة 

 ثنددددددددددؽ العددددددددددؽو , إلددددددددددٍ  وونددددددددددةلؿ اّػددددددددددؿُنن ُؿالددددددددددَ مددددددددددنٌع   إهكددددددددددةن

  قىٍ العؽو .و

 : اٌشؽّخ اٌذسس اٌضبٌش

لقِدددددى الكددددد٘م( فدددددَ لًدددددؽه لمةلددددد  )وِدددددؿ المدددددؤووِن  صدددددة  فدددددَ كددددد٘م 

دحِ : مدذؿآ  ِ ِل ْظَمدَح لِقؿ  غ د والؿظمدح يودة . (1)َ ْمدِنْؿ َقْقَجدَ  الؿ  لدؾل  النِد

ثددددد  هٍ  عصدددددةت  دندددددنؿ الندددددِغٗ لجدددددؿ اػذِدددددةع َؿُ دددددح  كةهدددددخ د الكجِدددددؿ

  ولددددددددؾا هضددددددددؽ ذلدددددددد  النددددددددِغ الكجِددددددددؿ ُ ددددددددٌل لقعكددددددددوِن )لقًِمددددددددة العددددددددؿ 

َن ِووُْكَمدددددةالكددددد٘م(:  ّْ دددددَم ا ُكَمة ثَِجَؿَكذُِكَمدددددة  َوَقدددددْؽ َدَنق  ُْ دددددَؽ َُ   َوَددددددةَا َلَقدددددٍ 

                                                           

مجبااٗ  يٜااٗ اىطااالِ( ع)ٍٙاآ مجااات ىااٗ   -53ً: زفاا٤ُاىسضااا ،ّٖااص اىبالياا٠  (1)

 ا.ى غرتاىْديٝ ملا ٙال٘ عي١ ٍصس ٙلعَاهل
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ِح َصَؽُكَمة  .َوَمَ َ ذُِكَمة َلَقٍ ُ و 

 وفش٠ك: اٌؼًّ اٌذسس اٌشاثغ

فكدددددؿس )النمددددد  ك ؿُددددد (  وقددددددؽ  لدددددن الِدددددٌم إ اعسفدددددَ لقدددددم جعدددددر ُُ 

(  لقًِمدددددددددة الىددددددددد٘س و اكددددددددٍد الكددددددددد٘مإوةودددددددددةن العكدددددددددوةن )وًدددددددددط لودددددددددة 

وقدددؽ (  فؿُددد د )قِمدددح النمددد  كدددواظدددؽ   وثذىددٌُؿ ظ ِ دددَ وعودددـي فدددَ ين

ن   ةً ُكٌن ال ؿُ  وؤل  ودن وبدح مدؼه   وقدؽ ُكدٌن وّكٌهدةً ودن مؼىِد

ًددددددمن فؿُددددد  ولددددددِف ثنددددددك  نمددددد   ن ُدددددذنقم إهكددددددةن,  ن ُلكدددددن المًددددددم 

 َ.ةدًمن المضمٌر  وًمن النم  المؤقك ث فؿ ي  

 : اإلرمبْاٌذسس اٌخبِش

لقًِمدددددددة الىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م( )العكدددددددن والعكدددددددِن  إوةودددددددةن

 إد ددةن  ف ددؽ دع دد  إعمددة فددَ  وإد ددةند ددةن فدَد النمدد , ُنقمةهوددة إ

ى ػِدؿ قِدةم  فَ دنقِم إقجة  الًٌٌ   ويٌ ودن ظدؽو  الىد٘س  ف ةودة ثد

ن وددددد ِؿُن ودددددن الوةظِدددددح الْةيؿُدددددح   عغدددددم  وثندددددؽ ذلددددد  هًمدددددة كةهدددددة َ قددددِد

 .اّػؿُن إعمة فَ  إد ةن

ودددددددة صةهجدددددددًة ودددددددن لْمدددددددح مدددددددح  دنؿفّ ه ُدددددددح لقمِدددددددح قِّ ودددددددة هذٌقددددددد  لودددددددؽ وي

الىدددد٘س  وصةهجددددًة وددددن لْمددددح ظددددؽو  الىدددد٘س  وصةهجددددًة وددددن و ددددـى لمدددد  
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ًم الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م)العكددن والعكددِن    ظكددوةهًمددة فددَ  (  لقدِد

 لؾل  النِغ الكجِؿ. الًٌٌ  دنقِمةً 

 اٌٛظٛء ِٚضبساد اٌطبلخ

ح لدددددم دكدددددن إن  غ  وعددددددؽو سيدددددؾه ال ٌددددِد وو ذىدددددؿس لقدددددٍ ذلددددد  الندددددِد

لجدددددؿ الذدددددةعُغ  ف دددددؽ ُقدددددضقخ وُكذجدددددخ   لٔصِدددددةليدددددَ  ع   ثددددد الكجِدددددؿ  

ن لوددددددة لجددددددؿس  ووؽعقددددددح   ال ددددددؿ  ووًددددددةوكددددددةن  ن دكددددددض  ودكذددددددت  لذكدددددٌد

 ,فَد النمد   والعكمدح : إد دةنالدؾكؿ اّه دح الدؽعو كد  دقد   دقًموة

 .والؿظمح  والنم  ك ؿُ   والذنةون وغِؿية ون الؽٗٗت

الدددددؽلِ  يددددؾا   هنددددِؿ إلددددٍ إُمددددةهًملقدددددٍ  إُمةهددددةً وظذدددٍد ُددددـ ا  الوددددة  

النقددددددم العددددددؽُر فددددددإن   إقددددددجة  الًٌددددددٌ إظكددددددةن والنقمددددددَ لقددددددٍ فٌااددددددؽ 

 .إق٘مكقمة د ؽم ُكذن  صةهجًة ون لْمح 

لعدددددددددؽُر ودددددددددؤػؿًا  ن الًٌدددددددددٌ  ػةودددددددددًح  لدددددددددٌ ف دددددددددؽ اكذنددددددددد  النقدددددددددم ا

ًم الىدددددد٘س و اكددددددٍ )العكددددددوةن   قددددددج ثنددددددك  كةودددددد   كمددددددة   قددددددج ذى لقدددددِد

وجةمدددددؿس لقدددددٍ وكدددددةعات الُةقدددددح فدددددَ إُضةثِدددددح ُذدددددؿك يزدددددةعًا (  فإهدددددى الكددددد٘م

 . ي ػق  فًِة ُ ٌم ثنمقِح إو٘ةصكم إهكةن  و
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ويددددددددددددؾا النقددددددددددددم ُكددددددددددددمٍ ثددددددددددددد )عا ُكددددددددددددذِـُة(   و وددددددددددددة ُنددددددددددددؿ  ثددددددددددددد )لقددددددددددددم 

ةلُةقدددددددح وإمدددددددنةر(  ولدددددددن فٌاادددددددؽ الؿا ُكدددددددذِـُة فددددددَد فًدددددددم إظكدددددددة  ث

ثنددددددددي  قدددددددددؿاع الًٌددددددددٌ  والىددددددددد٘س  ُؤكدددددددددؽ النددددددددةلم المىدددددددددؿي الدددددددددؽكذٌع 

ن  إثددؿايِم كددؿُم  ثدد ن الُةقددح الؾثؾثِددح دذضمددٓ ودؼذددـن فددَ ووددةَ   يدٌد

 إهكةن  لمةذا؟.

ن   ٓن الدددددددددؽيٌن لةالددددددددددح  دنددددددددددـل ودددددددددة فددددددددددَ  اػدددددددددد  الضكدددددددددم وددددددددددن عهدددددددددِد

ؾثؾثِدددح الذدددَ لق دددخ فدددَ صكدددم إهكددددةن ودذضمدددٓ فٌقًدددة  ٌُدددًة الُةقدددح ال

ػددد٘ل العِدددةس الٌِوِدددح  ولودددؽ الًٌدددٌ  ولودددؽ غكددد  وودددةَ  الًٌدددٌ  د 

ويددَ دقدد  آصددـا  الْددةيؿس وددن صكددم إهكددةن د الذددَ دذنددؿ  لقُةقددح 

الؾثؾثِدح الىددة عس لددن اّػدؿُن وآمددِة   فددإن يدؾه الؾثؾثددح دكدد ٍ وددٓ 

إهكددددددددةن وددددددددة  الًٌددددددددٌ   ويددددددددؾا يددددددددٌ  ظددددددددؽ  قددددددددؿاع الًٌددددددددٌ  فددددددددَ د يِدددددددد  

 .(1)لقذؿكِـ فَ الى٘س

منددددددددؿو   ن  ي اػددددددددذ٘ل فدددددددددَ وكددددددددةعات الُةقددددددددح فددددددددَ ثدددددددددؽن وددددددددن الو

                                                           

اىصاادز يف ٛاِٚ    7698ؼقٜقااخ، اىيادد    5سسٛدٟ ثػسٛٓ اىطٚز٠ٛ: اىصفظ٠  (1)

 ِ.13/5/2000اىطبح 
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 ا  "الدددددددددددؾي ثدددددددددددةت الِدددددددددددٌم ُمسددددددددددد  و ,ٌُلدددددددددددؽ ال قددددددددددد , واٗكذبدددددددددددةا  إهكدددددددددددةن

   وُنةهَ ووى وبةت المُِ٘ن ون الوة  فَ النةلم."النىؿ

( 800) يوددددةك ن دنددددِؿ إلددددٍ  حإظىددددةاِ ,فددددَ و ددددةل قددددةث  هددددةذكؿوقددددؽ 

ن  (  اٗكذبددددددددددددةا)ن ثمددددددددددددؿ  ٌوىددددددددددددةثفددددددددددددَ  هعددددددددددددة  النددددددددددددةلم  إهكددددددددددددةنوقِدددددددددددٌد

 الْدددددددةيؿس ويدددددددؾهيدددددددؾا الدددددددؽا ,  ُندددددددؽ إظدددددددؽى  يدددددددم َدددددددؿق لددددددد٘ والًٌدددددددٌ  

 ثةلؾات.

ًم الىدددددددددد٘س و اكدددددددددٍد الكدددددددددد٘م)العكددددددددددوةن  إوةوددددددددددةن لوددددددددددؽوة (  لقدددددددددِد

الٌاقددٓ ُنقمددةن  فإهًمددة فددَُنقمددةن ذلدد  النددِغ الكجِددؿ إقددجة  الًٌددٌ   

اع س فدددددَ دقددددد  الجندددددؿُح ث كمقًدددددة  كددددد  يدددددؾه الدددددؽٗٗت والمٌدددددة وِن الددددٌد

 .ال ىح

لِذى كمدددددة لدددددى َؿُ ذدددددى إن إد دددددةن  ,النمددددد  وإقدددددجة  الًٌدددددٌ  لدددددى وًٌددددٌد

 إهكدةن الىدعَ لقدٍ ثدؽن و  زؿه الًٌدنَلى صةهجى النجة ي كمة لى و

ُعدددٌل  ون دندددذخ الدددؾين  ذلددد   هدددى   ودؿكِدددـ ذيودددى  و لىدددةثى  وققجدددى

وغِدددؿ ذلددد   إلدددٍ صةهدددت إوددد٘ة الؼقددد  فدددَ وكدددةعات الُةقدددح فدددَ ثدددؽن 

 .إهكةن
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 اٌٛظٛء ٚاأل٠ٛٔبد اٌضبٌجخ

ن يوددددددةك مددددددعوةت وددددددن  ٌُددددددًة    زجددددددخ فدددددَد النقددددددم العددددددؽُركمددددددة  هددددددى 

ون ال ٘  الضدٌي ثةدضدةه    والذَ د دَ(الكًؿوو وةَِكِح) آوٌا 

ٌُهدددددددددةت الكدددددددددةلجح ذكدددددددددجت اػدددددددددذً٘ٗ فدددددددددَ دٌاُدددددددددٓ آفقدددددددددكةن المنمدددددددددٌعس  

لقدددٍ لقددٍ قددُط الجددؽن, ووالذددَ دٌالددخ والمٌصجددح فددَ ثددؽن إهكددةن  

ع ظدددددددددةٗت ال قددددددددد   الضقدددددددددؽ  ويدددددددددؾا اٗػدددددددددذ٘ل ثدددددددددؽوعه ُكدددددددددجت فدددددددددَ ًّددددددددٌد

 ,الو كددددَ واٗكذبددددةا, والذنددددذخ فدددَد الددددؾين, ولددددؽم ال ددددؽعس لقدددٍد الذؿكِددددـ

 .النؽُؽ ثةٕعيةق وإظكة 

ػةوددددددح فددددددَ ن الًٌدددددٌ  ُنددددددةلش يددددددؾا اٗػدددددذ٘ل    زجددددددخ لقمِددددددةً  وقدددددؽ

ن إوةوددددةنإقددددجة  الًٌددددٌ   كمددددة وددددوٓ  ظةلددددح قدددد٘م ) العكددددن والعكدددِد

(  وكمدددة لّقمدددة ذلددد  الندددِغ الكجِدددؿ  وكمدددة  عا ا  ن ُنقمةهودددة لقًِمدددة اهلل

 . ٌُةً 

ًم )الجِددخ  يدد   امددح ويددؾه يددَ  قددح ..! يددؾه يددَ  قددح إقدد٘م لقدِد

 إق٘وِح!. آظكةم قِ ٌن فَ (  فكم يم الك٘م

قدددددددددةل الؿقدددددددددٌل ا   ولدددددددددؾلٖقددددددددد٘مالذضكدددددددددِؽ الع ِ دددددددددَ  ٓهًدددددددددم ذاكو
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ِْنِ إَِهددَ َدددة (:وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى) ددُِكُم الَسْ َقدد
َوِلْذَؿدِددَ   كَِذددةَا اهلل ِ :ِعٌك فِ

ِْذَِ  .(1)َ ْيَ  َث

ِّم يدددددٌ فكذددددةا اهلل المضدددددؿ س   الدددددؾي ُعمددددد  المنددددةهَ الكدددددةوِح وال ددددد

ًم الىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م) يددددددد  الجِدددددددخ و ودددددددة  ًدددددددم الذضكدددددددِؽ (  فلقددددددِد

 والموةقجِةت الومٌذصِح.آقمٍ لذق  المنةهَ الكةوِح  

مال إن والعةود : فدَ إلدة س دؿدِدت  د كمدة زجدخ لقمِدةً  د ًٌٌد  ُكًد

 إهكددددددددةن  فِكددددددددذنِؽ إهكددددددددةنٌُهددددددددةت الكددددددددةلجح والمٌصجددددددددح فددددددددَ ثددددددددؽن آ

 ظٌُِذى وهنةَى.

 ً٘  :ويودددددة ه٘ظدددددِ  ن ثندددددي الؿواُدددددةت ُكمددددد  ثنٌدددددًة الدددددجني  ودددددس

ثددددددَ  المددددددؤووِن ووددددددٌلٍ المٌظددددددؽُن لقددددددَ ثددددددن   وِددددددؿيوةلدددددد  عواُددددددح لددددددن 

 .ً غٌجخ فذٌإذا (:لقِى الك٘م)َةلت 

   و  وٗ هاوصذددى  و ثٌصددى ُو ضددؿ  وكددة   ن إهكددةن ذا غٌددت إفدد

ح وددن الضوددٌن  جمددنيددٌ ال ٌددت ذلدد   ن نقِددى  ن ُذًٌدد .. ف   وددؽقة ه

 .ُوؽمقؿلةن وة وةظجى  ن ضؽ دلؾا 

                                                           

 .8181ح 47ت 255ص 7ٍطجدزو اىٚضا٤ً: ض (1)
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ًة  ويددؾا يددٌ وددة وددؿة ثددى ِكٌن صوٌهددى وكددذعكمفكددُوددؽم  وددة إذا لددم 

د وِدددددددؿ المدددددددؤووِن )لقِدددددددى الكددددددد٘م(:  د د د د ددددْؿٌا داْلدد د دد ًَ ُس  دددد ِعؽ  د ددددَن اْلدد د َن    ُضوٌُنِ دِودد ِٓ

وَْؽمُ  َُ ة  ًَ وَْؽْم َفُضوٌُُهُى ُوْكَذْعكِمٌ   َوةِظَج َُ  .(1)َفإِْن َلْم 

يدددددٌد الددددددؾي  و ر لقددددددم كةاوددددددةت  وػددددددةل  ال ودنددددددةلٍاهلل قددددددجعةهى إن 

ن ًم الىدددددد٘س ) يدددددد  الجِددددددخ  لوددددددؽعقددددددٌلى ولوددددددؽ  واّػددددددؿُن آولدددددِد لقدددددِد

لجدددددؿ   النقدددددٌم الدددددؾُن ه ددددد  لًدددددم عقدددددٌل اهلل دقددددد(  ويدددددم و اكددددٍد الكددددد٘م

َ َهدة َوِؽُوَدُح اْلِنْقدِم  َؿق مذٍ  ودؽل لقِدى الؿواُدةت الكسِدؿ إلِدى  وووًدة:

ة ًَ ٌَّ َثةُث
ًم الىد٘س و اكدٍ )ويكؾا إلٍ قةاؿ المنىدٌوِن   (2)َوَلقِ لقِد

 (.الك٘م

اهِن إقددد٘م يدددَ كةهدددخ  ودددن يودددة ) لِددد  الكدددنة س( فدددَ  قدددةدِؿ وقددٌد

 .الؽهِة قج  اّػؿس

 ٌٛلزٙب ء اٌصالحااٌؾذ اٌضبٟٔ: أد

اُل لقِددددى الكددد٘م( فددددَ هددددّه الؿواُددددح: )الىددددة ق  إوددددةمُ دددٌل  ـَ دددد َُ  َٗ

ددددىُ  ددددؿًا ِووْدد ددددِن يَ َم َذِلدد ْثدد ِٗ دددًة  د ةُن َيةِاجدد َُ ِْ د د د د دد دددد  الن  اِت اْلدد ٌَ دددَق د دد ددددق ٍ الى  ددددة َودد َؼْمَف دَودد

                                                           

 .255ّٖص اىبالي٠ فصاز اؿنُ: زفُ (1)

 .33146ح 5ت 34ص 27ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (2)
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ن   ًِ
ْقذِ ٌَ
ةِامِ   لِ َْ ِِْى َفَ ْ َػَقُى فَِ اْلَن ن  اْصَذَؿَ  َلَق ًُ ِ َن ًَ  .(1)َفإَِذا 

اِت اْلددإن صمقددح  ٌَ ددَق ن  دَوددة َوددق ٍ الى  ًِ
ْقذِ ٌَ د   دنودَد المجددة عس َؼْمَف لِد

 ي لمددددددد   إلددددددٍد الىددددددد٘س والمكدددددددةعلح إلًِدددددددة  و ن ٗ ُعدددددددٌل ثِوًدددددددة وثِوودددددددة

 لددٌس يددَ ٓن يددؾه  دضددةعس  و اصذمددةر؛ و وُةلنددح   و  وددن  عاقددحيػددؿ  

ِدددددؽه فدددددٌعًا  فدددددإن ث اهلل قدددددجعةهى ودندددددةلٍ  ولقدددددٍ إهكدددددةن دقجِدددددح  لدددددٌس اهلل

وًمددددددة كددددددةن كجِددددددؿًا لقددددددٍ ( النمدددددد )د ٌددددددِ  صدددددد  اقددددددمى و ةلِددددددؽ آوددددددٌع و

 الى٘س  لن ُكٌن فِى الجؿكح  ث  دكٌن هذِضذى لككِح وققجِح.

ددِى َفَ ْ َػَقددُى : ه٘ظددِ وفددَ دكمقددح العددؽُر ِْ ن  اْصَذددَؿَ  َلَق ًُ ِ َن دد ًَ َفددإَِذا 

ددددةِامِ  د د د دد َْ دددددَ اْلَن د د اهلل و لةذهدددددددددة  اهلل قدددددددددمطٗ     ويدددددددددَ المنةوددددددددَد الكجِدددددددددؿسفِدد

 .وإُةكم ون ذل 

فددَ وؽعقددح ثدد صقٍ وددٌعه يددؾا اٗلذددـام ثعددؽو  الىدد٘س  هضددؽه إن 

وِن  ظِدددر  هدددى (  لقِدددى الكددد٘م)إودددةم العكدددِن  الذدددـم ككدددةاؿ المنىددٌد

عغددددددددم كدددددددد   ظِةدددددددددىلنددددددددؿات الكددددددددوِن وددددددددن ثةلىدددددددد٘س  ول الٌقددددددددخ َددددددددٌال 

 .الْؿو 
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ًِّدددددؿس ُدددددٌم النةمدددددؿ ودددددن المعدددددؿم    لقدددددٍ ذلددددد  آوسقدددددحثدددددؿا  ودددددن و

ُعُِدددددددٌن ثدددددددى,  آلدددددددؽا المنؿكدددددددح العةوِدددددددح الدددددددٌَِف  ظِدددددددر   دددددددَ دقددددددد ف

 صةهت.وثةلؼِةم, وث ي  ثِذى ون ك  

 غدددددددي لددددددددن  ,وقدددددددخ الددددددددـوال ثمضدددددددؿ   ن ظددددددددّ  فإهدددددددى )لقِدددددددى الكدددددددد٘م( 

صمةلددًح  الىدد ِؿ اهندد   ثةلىدد٘س, ووددقٍ وددٓ هىدد  صِنددى المؼدةَؿ و

كجِددددددؿًا صدددددددؽًا  وكةهدددددددخ ن الؼُدددددددؿ كدددددددةن  ظكددددددت ثندددددددي الؿواُدددددددةت  عغددددددم 

ددددد ثدددد ثَ يددددٌ و وددددَ وثكدددد  الجنددددؿُح .  وددددعةثىقِددددى ولقددددٍ الكددددًةم دوًددددةل ل

 ًٌُة كقوة لى ولذؿاا  قؽاوى ال دؽا  ولذدؿاا  قدؽام ظ ِدؽه إودةم السدةهَ 

 لنؿ العضح الموذْؿ ال ؽا  د

ثذقدد  العةلددح ودد٘س وددقٍ إن إوددةم العكددِن )وددقٌات اهلل لقِددى( 

ًة  اٗه ُةر الكةو  إلدٍ اهلل دندةلٍ لدن كد  ودة لدؽاه  ككد  ودقٌادى  ٌُد

ـ  وصددددد  المٌاقددددد    عغدددددم دقددددد  و لُدددددٍ  عور َ عٍ  فدددددَ النجٌ ُدددددح هلل لددددد

  ا  ظذددٍ   وعثمددة ُىددنت لقددٍ الكسِددؿ ووّددة ؼُددؿس والددؽوايَ النِْمددحال

 .  ث  قؽ هؾي  لوًة دمةوةً يكؾا ّؿو آيٌن ثكسِؿ ون الى٘س فَ 

قددددد٘م اهلل العكدددددِن ) قدددددِؿس إوةوودددددةه ذدددددجف الًدددددؽى ودددددن ن  لقِودددددة إن 
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الىدددددد٘س   ا  لقددددددٍ  اٗلذددددددـام ثةلمعةفْددددددح ال ىددددددٌىووددددددى وددددددذنقم (  فلقِددددددى

ويدددددددؾا ودددددددة ددددددددؾكؿهة ثدددددددى  مدددددددًة دوة لدددددددى ودددددددقٌات اهلل لقِدددددددى   وودددددددًة ثدددددددد  ,لٌقذًدددددددة

سَ ) َ٘ ُؽ َ ه َ  َقْؽ َ َقْمَخ الى  ًَ  (.َ ْم

ن ُوج ددَ  ن يددؾا اٗلذددـام زددم إن  َلَإِْلممَصاَهَِِممَٔ  إذ ثددةٕكؿاهٗ ُكدٌد

ٌَِ ٕ  ُ قددد ولدددم    ظدددؽاً لدددم ُكدددؿه ( ِدددى ويلدددىودددقٍ اهلل لق)  والوجدددَ (1)اهمممسِّ

ن  ثدددددددد  ُضددددددددت فددددددددَ وقذًددددددددة, ٓ ا  الىدددددددد٘س  ثددددددددةل ٌس الددددددددؽكةكِنآقددددددددٌاق و

ن يوةلدد  ظةلددح الذددـام ٌَلِدد لوددؽ الوددة   وال ددؿين الكددؿُم ُ ددٌل:  حدكدٌد

ٌَص ٍَْجَُيَشلِّ اََأ ًَ ٍَّ ْصَإِ َشلِّ ْٖطِصٍَ*َََِ َع ًُ ْىَةِ ِّ ْٖ  .(2)َهْعَجََلَو

 اٌؾّذ اٌضبٌش: اٌٛال٠خ 

ى  ثدد  الكجدؿ ثةٓيمِددح ُعْدٍويدؾا العددؽ ّػددؿ يٌد الٌُٗددح, العدؽ ا

(  ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى)  ويددددٌد الٌُٗدددددح لؿقدددددٌل اهلل لدددددى وٌقدددددٓ الىدددددؽاعس

 (.لقًِم الى٘س و اكٍ الك٘م) آًَةعثِذى و ي  

ن دّكدكودخ و  ثِذدىو يد  ودٌاٍل لقؿقدٌل  و هدخذا وقِخ الىد٘س إف

لودددددددؽ اهلل  و جٌلدددددددحن قدددددددذكٌن وددددددد٘د  إلًدددددددم العدددددددت والدددددددٌٗ  والدددددددٌّ   فددددددد

                                                           

 .256 اىبقسٟ:ضٚزٟ  (1)
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 .ن الى٘س ثةَقحإ  وث ِؿ ذل  فدنةلٍ

ُك ِوددة مددةيؽ وددؽق فددَ قٌلددى ووالؿواُددةت فددَ ذلدد  لِكددخ ققِقددح  

َاْهممدندةلٍ:  ََأْجممًصاَإِلَّ ُِ ْٖمم َةَِِممَٔاهُقْصَةممٓمُقممْنََلََأْظممَأُهُمْىََلَو دَّ َْ ًَ(1)ن إ  فدد

  ويددم )وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى(  صدؿ دجقِدد  الؿقددةلح وددٌ س قؿثددٍ عقددٌل اهلل

 وددددددددددقٌات اهلل لقددددددددددًِم)وددددددددددن ذعُددددددددددذًم  آثددددددددددؿاعلقددددددددددَ وفةَمددددددددددح وآامددددددددددح 

  صمنِن(.

ً٘ ووسقددى آصدددؿ فًدددٌ ػدددةان  يددؾا ووددن لدددم ُدددؽفٓ  كمدددن ُكدددذ صؿ لدددةو

ثددددددةهلل وثؿقدددددددٌلى   إهكددددددةنذا يوددددددن إالنُددددددة   فدددددد ُعؿوددددددىلِنمدددددد  لوددددددؽه زددددددم 

 د. ذ ثةهللةوالنِد  ػةان وضؿمفإهى ُؽفٓ  صؿ الؿقةلح ولكوى لم 

 لف إٌجٟ اٌضش فٟ ِٛ

الذةلِددددددح ال ؿُجددددددح والنددددددًِؿس صددددددؽًا  ويددددددَ هذٌقدددددد  لوددددددؽ الؿواُددددددح ويوددددددة 

وقددددؽ عوايددددة اثددددن ل ددددؽس ثكددددوؽه إلدددٍد  ثددددَ قددددنِؽ    ٌُددددةً  آقددددةهِؽوذنددددؽ س 

ممممََلِةَهـلددددخ اُّددددح:  ثنددددؽوةويدددَد  هددددى  الؼددددؽعي  َوممممَكَةِاهصَّ ِْ َوْأُيممممْصََأ

مما َّ ْٖ دَ إلددٍ ثِددخ ُدد ( وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى)  كددةن الوجددَ (2)َواْتممَطتِْصََلَو

                                                           

 .23 اىٗػٚز٢:ضٚزٟ  (1)

 .132 طٗ:ضٚزٟ  (2)
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ًم الىددقٌات و اكدٍد الكدد٘م( )لقددَ وفةَمددح والعكددن والعكددِن  لقدِد

وددددد٘س الىدددددجط زدددددم ودددددد٘س  :كدددددد  وددددد٘سوقدددددخ دكدددددنح  مدددددًؿ ولودددددؽ لمدددددؽس 

الًْؿ  وو٘س النىؿ  وظذدٍ ود٘س الم دؿا وود٘س النندة   وُؿفدٓ 

ن وُ ددددٌل:  َس ودددٌدى لوددددؽ ثدددةا لقددددَ وفةَمدددح والعكددددن والعكددِد َ٘ دد دد الى 

ددددْؿَظُمُكُم اهللُ د دد ددددِخ إِه    َُ د دد ِْ ددددَ  اْلَج د ددددَؿْصَف َ ْيدد د ددددوُْكُم الدد د ددددْؾِيَت َلدد د دد ُِ
ددددُؽ اهللُ لِ د ِؿُدد ُُ ددددة  د مدد

ِؿاً  ًِ ُْ َؿُكْم َد ًَ َُ ُُ  .(1)َو

مممََلةَِاُّدددح الكؿُمدددح  إن َومممَكَةِاهصَّ ِْ  ودددؿ  ُكذ دددٍ فدددَ  (2)َوْأُيمممْصََأ

   ن ُكذ ددددددَ ثدددددد وؿ واظددددددؽلقوجددددددَ  نكددددددموكددددددةن ُاوذسةلددددددى ثددددددةلمؿس الٌاظددددددؽس  

فقمددددددةذا كددددددةن َ ثددددددةٓوؿ ثةلىدددددد٘س وُكددددددٌن ثددددددؾل  قددددددؽ اوذسدددددد  آوددددددؿ إلًدددددد

 ولمؽس دكنح  مًؿ؟!. ُؾيت لًم ك  و٘س  وُكؿع النجةعس وآوؿ

 فإهدددددى ٗثعةصدددددح إلدددددٍ وق دددددح د ّوددددد   ويدددددٌ  ودددددؿ غِدددددؿ َجِندددددَ  إن ذلددددد  

اذيددت  وٗ  واَدؿق ثددةا ثِدذًم  ٌُوِددةً  إلدًِمٌُصدؽ فددَ اُّدح  ن اذيددت 

 !.لوؽ ك  و٘س  مًؿواعفٓ وٌد   ولمؽس دكنح 

                                                           

 .7 ت 212ص 25عاز األّٚاز: ض (1)

 .132 طٗ:ضٚزٟ  (2)
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ٌقددددد  وددددددن عقدددددٌل اهلل )ودددددقٍ اهلل لقِددددددى ويلدددددى(  وٌقدددددد  إن يدددددؾا الم

آكدددددؿم  الوجدددددَ  ػةودددددح إذا ٗظْودددددة  ن ثكددددد  الم دددددةُِف هدددددة ع واقدددددذسوةاَ

ً٘ صدددددؽًا ث كجِدددددؿس   كسِدددددؿس و لمدددددةلمًدددددةم )ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى( كدددددةن ودددددس 

ف  وكددددةن صكددددِمح إلددددٍ  ثنددددؽ وكددددؤولِةدى كةهددددخ   و  وقةاددددؽ  وددددح ولددددحعادددِد

وٌدةوِن , ولعدؽ ًدؾا ات كجِدؿس لُؤكؽ وصدٌ   ٗٗويؾا وة   العؽو 

 .لًؾه الؿواُح وًمح

 ويوة هذٌق  لوؽ لنؿ  ٗٗت لًؾه الؿواُح النؿُ ح:

اٌز٘بة إٌٝ ث١ذ أصؾبة اٌىضبء  ٌٚٝ:اٌذالٌخ األ

 ػجبدح

نإ )ودقٌات اهلل  ن الؾيةا لجِخ لقدَ وفةَمدح والعكدن والعكِد

ن(   ويدؾا ودة ُكند  لدن ه دف لمقدى فدَ ظدؽ ذاددى لجدة س لقًِم  صمنِد

كددؿم المن ددٌل  ن ُ ددٌم الؿقددٌل آ )وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى(  إذ لددِف وددن

 .ثنَ  لجسةً  )وقٍ اهلل لقِى ويلى(

قدددددددةم )ودددددددقٍ اهلل لقِدددددددى ويلدددددددى( ثنمددددددد   ّل لقدددددددٍ عصعةهدددددددى  وإذا ذا إفددددددد

كةهدخ ػىٌودِةت ذلد  النمد  د الذدَ يدَ لقدٍ قدجِ  الجدؽل د ومدة ُ دٓ 

ًة  ون الدجني ثنًٌة فَ َؿُ  الؽلٌس وإثد٘   كدةن اػذِدةعه لجنٌد
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ً٘ لقٍ لجة ُذى.  اّػؿ  لِ

ن ح  ُددددددقددددددقجوة وددددددن يددددددؾا النمدددددد  ودددددد ح النجة فددددددإذا  الوجددددددَ فكددددددٌ  ُكدددددٌد

ه ةقدقدؽ  آكؿم )وقٍ اهلل لقِى ويلدى( ـّ )ودقٍ اهلل م ثندَ  لجسدًة  ويدٌ وود

ثد  يدٌ د ثد ثَ و ودَ د ٗ  (1)ودن يدؾا ال جِد ن ُ دٌم ثندَ  لدن   لقِى ويلدى(

 .جعةهى ودنةلٍقؿثح إلٍ اهلل ق ُ ٌم ثنَ  إٗ

)لقِدددددى  اكدددددٍ والىددددد٘س وهعدددددن  ٌُدددددًة إذا ذيجودددددة إلدددددٍ ثِدددددخ العكدددددِن 

وِةت   و إلددٍ  ي وكددةن النددؿُ    و  قجدؿهوالكد٘م(  و إلددٍ  إلددٍ العكِد

(  لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م)العكددددِن اقددددم  ثددددَ لجددددؽ اهلل ُددددؾكؿ فِددددى 

 ث٘ عُت.نم  لجة ي فإهوة ه ٌم ثؾل  ث

 ٕجٛٞ ٌٍج١ذ اٌؼٍٛٞشذح اٌؾت اٌ اٌذالٌخ اٌضب١ٔخ:

ودددددقٍ اهلل لقِدددددى )مدددددّؽس ظدددددت عقدددددٌل اهلل ُدددددؽلوة يدددددؾا العدددددؽُر لقدددددٍ 

ًم الىدددددددد٘س و اكددددددددٍ )لنقددددددددَ وفةَمددددددددح والعكددددددددن والعكددددددددِن ( ويلددددددددى لقدددددددِد

ثدددةلٌِم ػمدددف  إهكدددةنغِدددؿ الُجِندددَ  ن ُدددؾيت  (؛ ذلددد   ن ودددنالكدد٘م

                                                           

اىرٕات إىٜٖا، ٍٓ ٠ ٛعبادٙفد ٛطجدٌ ااىظٖٚز اىيسيف ٍٓ ذٕااٗ إىل اٜٚثُٖ عي١ ( 1)

يااري ثٚفاال عياا١ االضااجدالٌ لعااال٘، ٙفااد ٛطااجدٌ اازثناااش املجػااسع٠، ٙميناآ  

 فجداس.االضجدالٌ ااىيدٛد ٍٓ اىيٍَٚاخ ٙاإلطالفاخ ٙيريٕا، 
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ودددددٓ  ن  يددددد  ذلددددد  الجِدددددخ يدددددم ِدددددؾكؿيم ثةلىددددد٘س  لودددددة  إلدددددٍ ثِدددددٍخ  ودددددؿات

)ودددقٌات اهلل لقدددًِم  صمندددِن(  ثددد  إهًدددم ًة ثةلىددد٘س  مدددؽ الودددة  الذـاوددد

 .ثعؽو ية كقًة ويم الؾُن  قةوٌا الى٘س قة س المىقِن 

كددددؿم ٓيدددد  ثِذددددى ُكندددد  لددددن مددددؽس ظددددت الؿقددددٌل آ إن ذلدددد  ومددددة

ن ُن ُؿُدددددددؽ    هدددددددى )ودددددددقٍ اهلل لقِدددددددى ويلدددددددى(ودددددددقٌات اهلل لقدددددددًِم  فك) كددددددٌد

كددت الذنجِددؿ ظ دوسدد  )الؾعُنددح(   و العضددح  دددؾكِؿيم ث وقددةت الىدد٘س

  ػمدددف ودددؿات كددد  ُدددٌم ظذددٍد ُدددؾيت وُدددؿايم  وُدددـوعيم د المندددًٌع

 لقٍ آق .

َوَيمماَن اهلل دنددةلٍ قد ل وٌقدٍ لقِددى الكد٘م:   وُؿمدؽهة إلدٍ ذلد 

مماَُيَْظممٓ َٕ َِٖممَكَ ًِ َٖ اا:   (1)حِْوممَكَةِ َف َددةل وٌقدٍ فددَ الضٌد َٔ مم
ِِ َقمماَلَ

مماََلَوممَٓ ََ َّ َةِ ممغُّ ُِ مماََوَأ َّ ْٖ ممُأََلَو لَّ َْ مماََيممَ ِرُ ََلَصمماَيََأَح َّ َِِٖ َٔ ممََٔوهِمم
ًِ
ََ

كددددةن ذلدددد  وددددن لددددةلم ثكدددد  مددددَ   لكددددن دنددددةلٍ اهلل وددددٓ  ن   (2)ُأْرممممَصى

 اهلل قجعةهى ودنةلٍ. وٓقعؽُر لظجًة وٌقٍ 

                                                           

 .17 طٗ:ضٚزٟ  (1)

 .18 طٗ:ضٚزٟ  (2)
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 اٌذالٌخ اٌضبٌضخ: عش٠ّخ إ٠زاء أً٘ اٌج١ذ

إن يدددؾا ال ندددد  الوجددددٌي ُكندددد  ثًٌددددٌة د و ون  ي َلددددْجف د لددددن 

( وددقٍ اهلل لقِددى ويلددىْددم )الددؾي كددةن ُعمقددى الوجدَد آلالعددت النددؽُؽ 

 ي  ظددددؽ الددددؾي ُدددؤذي فدددإن  وثةلذدددةلَ  ثدددِن صٌاهعدددى ٓيدددد  ثِذدددى آًَددددةع

ًم الكدددددد٘م)الجِددددددخ وددددددن  يدددددد   ُددددددؤذي فةَمددددددح )وددددددقٌات اهلل  كمددددددن (لقدددددِد

لقًِدددددددددددة(   و  وِدددددددددددؿ المدددددددددددؤووِن  و العكدددددددددددن   و العكدددددددددددِن )ودددددددددددقٌات اهلل 

لقدددًِم  صمنددددِن( فإهددددى ثدددؾل  ُددددؤذي عقددددٌل اهلل )ودددقٍ اهلل لقِددددى ويلددددى( 

 و ي صؿُمح؟!.صؿُمح ُؿدكجًة  ثو كى  ث  يَ 

قددددِؽ   لقِددددى الكددد٘م()ةلددددؾي ُذضدددؿ  لقددددٍ قذددد  العكدددِن ثفمدددة ثةلددد  

 .(1)!!مجةا  ي  الضوح

  

                                                           

، ااً لمذاس   ٍَٖا٠  لخس٢دالالخ  هلر٘ اىسٙا٠ٛ، ْٕٙاىه ضب  ٕر٘ دالز دالالخ (1)

اىيت ضجرمس  ،ٍْٖا ٍا ٛسثبط اْظس٠ٛ ٍٙيادى٠ )املْينظ اىػسطٝ( يف عيُ اىْفظ

 إٔ غا٣ ا  ثياىل الطقّا





 

 

 

 

 

 

اٌفصً اٌشاثغ





 

   اإلِبَ اٌؾض١ٓ
 اٌزغض١ذ األصّٝ ٚاألوًّ ٌٍصالح

 

 اٌؼجٛد٠خ إٌّٛرع١خ: اٌذالٌخ اٌشاثؼخ

هلل )ودددقٍ اهلل لقِدددى ويلدددى(  ُدددؽلوة يدددؾا المٌقددد  ال ؿُدددؽ ودددن عقدددٌل ا

ُؽ َ ن  )لقددددٍ مددددؽس إَةلذددددى هلل دنددددةلٍ, كمدددددة دكندددد  النددددًة س السةهِددددح:  ًَ ددد َ ْمدد

ؽًا َلْجُؽُه َوَعُقٌُلىُ     لن  هى المىؽاق آصقٍ لقنجٌ ُح.(ُوَعم 

ن ذلددددد  النجدددددؽ  إذ لوددددؽوة ُكدددددٌن إهكدددددةن فدددددَ و ددددةم اٗوذسدددددةل  وُكددددٌد

 وددددؿ المددددٌلٍ  كمددددة لددددٌ  ن هددددى قددددِعةول  ن ُجددددةل  فددددَ اوذسددددةل إالع ِ دددَد  ف

 ً٘ هددددى إهددددى لددددٌ كددددةن ثددددةعًا فإف دآا  وددددؿ ولددددؽه ثةٗهندددد ةل ثةلؽعاقددددح د وددددس

ُُذ ن الؽعاقح ثنك  صِؽ قِعةول   .ن 

هدددددددددى قدددددددددٌ  ٗ ُكذ دددددددددَ إف  ودددددددددة لدددددددددٌ كدددددددددةن فدددددددددَ  لقدددددددددٍ  عصدددددددددةت الجدددددددددؿ و

ن  هدددددددى قددددددددِعةول إ( ف دددددددٍ  ثدددددددد  100ثةلعىدددددددٌل لقددددددٍد الؽعصددددددددح النقِدددددددة )

ن آول لقددددٍ وكددددذٌى الؽولددددح كق ًددددة  ثدددد  قددددِعةول  ن ُُددددةلٓ فًِددددة ُكدددٌد

ا ووددى  ن ُدددذ ن يدددؾا الدددؽع   ظددٌل ذلددد  الدددؽع   ٌُددًة  ودددٓ  ن المُقددٌد

 .ف ٍ
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ثعِدددر ُـُدددؽ  ثدددةه   لكودددى ُعدددةول العىدددٌل لقدددٍ ونقٌودددةت إًدددةفِح

قؿوعًا وثًضدح ويكدؾا إهكدةن إذا كدةن فدَ الم دةم الؿفِدٓ ودن النجٌ ُدح 

وُقٌثدًة ذلد  ُكدن ن لدم إهى ُعدةول  ن ُدذ ن  كسدؿ فد كسؿ  وإواٗوذسةل  ف

 ووى لقٍ هعٌ الٌصٌا.

 (أً٘ اٌج١ذ)اٌزفض١ش اٌؼٍّٟ ٌٍّشاد ثـ :اٌذالٌخ اٌخبِضخ

ن وٌقدددد  الؿقددددٌل آكددددؿم )وددددقٍ اهلل لقِددددى إفدددد  ويددددَ  ٗلددددح  قِ ددددح

ويلددددددددى(  وظؽُسدددددددددى وك٘وددددددددى فدددددددددَ الٌقددددددددخ ه كدددددددددى  ُنددددددددّؽ د كدددددددددِؿًا لقمددددددددؿا  ثدددددددددد 

 .)آي ( فَ اُّح النؿُ ح

ِصٕممُسَا َُا  ثةُّددح الكؿُمددح: ظددٌل المددؿ إذ  ن يوةلدد  ػ٘فددةً  ُٕ مماَ ًَ ٍَّ إِ

ٖمًصا ِّ مَصُلْىََحْط ِّّ َط ُٕ ْٖمِجََو َنَاهَت ِْ ْجَطََأ َبََلَُْمُىَاهصِّ
ِِ ُْٖش

  لكدن الدؾي (1)هِ

جدددددِن   ُعكدددددمى يدددددٌ وٌقددددد  الؿقدددددٌل آكدددددؿم )ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى( ُُ إذ 

 .ثًٌٌة ون يم ) ي  الجِخ( وون يم الم ىٌ ون فَ يؾه اُّح؟

ن ولقدددددددددددددددد :هًددددددددددددددددم يددددددددددددددددمإ والذكددددددددددددددددنح َ وفةَمددددددددددددددددح والعكددددددددددددددددن والعكدددددددددددددددِد

ن(    نولكدالمنىٌوِن ون ذعُح العكِن )ودقٌات اهلل لقدًِم  صمنِد

                                                           

 .33 األطصات:ضٚزٟ  (1)
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  كمدددددددددة ُدددددددددؾكؿ ذلددددددددد  ومدددددددددن ُؿُدددددددددؽ دعؿُددددددددد  الكقدددددددددم لدددددددددن اوصدددددددددةت الوجدددددددددَ

ُ كدددددؿ ذلددددد  ودددددن ػددددد٘ل قٌلدددددى  )ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى( ةلوجَفددددد وٌاًددددنى 

ََلةَِدنةلٍ:  َوَكَةِاهصَّ ِْ  .(1)َوْأُيْصََأ

 !.ثةلى٘س؟ نُؾيت إلٍ ثِخ  اواصى وُ وؿيفقمةذا لم ُكن 

)ودددددددقٌات اهلل  ولمدددددددةذا ػدددددددّه لقِدددددددًة وفةَمدددددددح والعكدددددددن والعكدددددددِن

 ؟!.  يؾا الجِخ المجةعك ثةلؾاتلقًِم  صمنِن(

كدددددد  ُددددددٌم ػمددددددف وددددددؿات, فددددددَ ن كددددددةن ُددددددؾيت  لددددددًِم دكددددددنح  مددددددًؿ  ثدددددد

ددددْؿَظُمُكُم اهللُوُوددددددة ي لقدددددددًِم ثدددددددد  د دد َُ َس  َ٘ د د د د د دد ن ذلددددددد  ُضّكدددددددؽ  لْدددددددم إ .(2)الى 

َوممَكَؿ وىددؽاقَ لدددد كددِ ِْ فدَد اُّددح النددؿُ ح  ولِكددٌن ظضددح كجددؿى  َأ

 .فَ ذل  لقٍ ون ُنك 

َبَفددَ قٌلددى دنددةلٍ:  (إهمددة)ن   اس العىددؿ إ ِِ ُٖممْش
ِصٕممُسَا َُهِ ُٕ مماَ ًَ ٍَّ إِ

ْٖممممِجَ ممممَنَاهَت ِْ ْجَطََأ   ُنقددددم وىددددؽاقًة ودددن ػدددد٘ل يددددؾا (3)َلممممَُْمُىَاهممممصِّ

 .ى ويلى(المٌق  النِْم ون الؿقٌل آكؿم )وقٍ اهلل لقِ
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ًن الىدددددةلعةت ال٘ددددددَ   هدددددى لدددددم ُدددددؾيت إلدددددٍ ثِدددددٌت اوصةددددددىإف وفددددِد

ن  ولددددددم ُؼددددددؿصن وددددددن ثِددددددٌدًن  لكددددددوًن لْكددددددن وددددددن  يدددددد  الجِددددددخ  اهلل  د دددددِد

ثدددددددةلمنوٍ ال ؿيهدددددددَ اٗودددددددُ٘ظَ  وإن كدددددددن ودددددددن  يددددددد  الجِدددددددخ ثددددددددةلمنوٍ 

 .الق ٌي والنؿفَ

ن وُ كددؿ المنوددٍد ال ؿيهددَ وددن ػددد٘ل  والؿقددٌل آكددؿم يددٌ ودددن ُجدِد

 و لمقدددددددى وقٌلدددددددى ولمقدددددددى ظضدددددددح كمدددددددة ٗ    لقِدددددددى ويلدددددددى(قٌلدددددددى )ودددددددقٍ اهلل

ماَوقدؽ قدةل دندةلٍ:   ُؼ دٍ ًَ مَْكَِِٖ ًُ َُٕدمِّ ْؤِيََُْنََخخَّمَٓ ُٕ ََلََوَرةَِّكََلَ َِ

ْاَ ًُ َعموِّ ُٕ َْٖجََو ماََقَظم ًَّ ْىََخَصًجماَِي ِّ ُلِعم ٍْ ِجمُسواَِِمََٔأ َٕ ََلَ ْىَُذمىَّ ُّ ََْٖ َػَجَصََة

ا ًً  .(1)َحْعوِٖ

ٍ اهلل لقِددددى ويلددددى( ُؿُددددؽ وددددن وعا  ذيةثددددى إذن الؿقددددٌل آكددددؿم )وددددق

إلددددددددٍ لوددددددددؽ ثددددددددةا لقددددددددَ وفةَمددددددددح )وددددددددقٌات اهلل لقًِمددددددددة( وددددددددد٘وس اُّددددددددح 

 ن يدددؤٗ  يدددم  يددد  ثِذدددَ و  يددد  الجِدددخ  الكؿُمدددح  دكدددقٍِ الٌدددٌ  لقدددٍ

ًم اُّدددح الكؿُمدددح:  ُقمممْنََلََأْظمممَأُهُمْىَويدددم ال ؿثدددٍ  الدددؾُن دوُجددد  لقددِد
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َةََِِ دَّ َْ ًَ َاه ََأْجًصاَإِلَّ
ُِ
ْٖ  .(1)َٔاهُقْصَةَٓلَو

ثمنوددددددددددددٍ  ن الوجددددددددددددَ آكددددددددددددؿم ُؿُددددددددددددؽ  ن ُ كددددددددددددؿ اُّددددددددددددح د كددددددددددددِؿًا لمقِددددددددددددًة 

لقدددَ  :وثةلمىدددؽاق الٌاًدددط والموعىدددؿ  و ن  يددد  الجِدددخ يدددم يدددؤٗ 

وفةَمددددددددددح والعكددددددددددن والعكددددددددددِن)لقًِم الىدددددددددد٘س و اكدددددددددٍد الكدددددددددد٘م(  ٗ 

 غِؿيم.

 ص١ص اٌخطبة فٟ ا٠٢خخٚعٗ ر: اٌذالٌخ اٌضبدصخ

ممممََلِةََواْتممممَطتِْصَ دىددددؿة اُّددددح النددددؿُ ح ثددددد: َوممممَكَةِاهصَّ ِْ َوْأُيممممْصََأ

ا َّ ْٖ  .(2)َلَو

وٗ مدد   ن آوددؿ ثةلىدد٘س لددةم لكدد  الوددة   ولددِف ػةوددًة ث يدد  

عقدددٌل اهلل )ودددقٍ اهلل لقِدددى ويلدددى(  لكدددن ودددن المكدددّقم ثدددى  ن يودددةك ثِدددخ 

ف ددؽ صددة ت اُّددةت  .لوةُددح إلًِددح لكدد  كقمددح ذكددؿت فددَ ال ددؿين الكددؿُم

كجدؿ ظكمدح  وٗ مد  فدَ ذلد   وودن ُوكدؿ  م  وال ؿيهِح لقٍ  د ن هْة

ف ثمدددددددؤون  فكددددددد  ظدددددددؿ  فددددددَد ال دددددددؿين الكدددددددؿُم  يدددددددؾه الع ِ دددددددح  فًدددددددٌ لددددددِد

 .وًٌٌر ث  ق وِـان
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إذ  هددى كذددةا اهلل الذنددؿُنَ ويدٌد الكذددةا الددؾي ٗ ُ دِددى الجةَدد  وددن 

كذدةا اهلل الذكدٌُوَ  ٌُدًة كدؾل  إذ  ن  ىكمدة  هد ثِن ُؽُى وٗ ودن ػق دى 

ممماَ :هلل قدددجعةهى ودندددةلٍ يدددٌ ثمِدددـان وقدددؽعفدددَ وندددة ٗت ا مدددَ كددد   ٍَّ إِ

ٍ ََرَوْقََاُهَةَِقَسرٍَ ْٔ ََػ  .(1)ُلنَّ

َوَكَفقمةذا ُ ٌل قجعةهى ودنةلٍ:  ِْ  !.؟(2)َوْأُيْصََأ

 !.يٌ وصى يؾا الذؼىِه؟ ووة

ن الؿقدٌل آكدؿم )ودقٍ اهلل إعثمدة ُكدٌن ودن وصدٌه الذؼىدِه: 

لكةوقددددددددح فددددددددَ  قددددددددمٍ لقِددددددددى ويلددددددددى( ُؿُددددددددؽ وددددددددن  يدددددددد  ثِذددددددددى إقةوددددددددح الىدددددددد٘س ا

ي الىددد٘س المسةلِددددح الومٌذصِدددح الىدددد٘س ثعدددؽو ية والذددددَ ٗ   عصةدًدددة  

 .ثمسقًة ُمكن ٓي ثنؿ يػؿ  ن ُ ٌم ثًة  و

فدددددددةلوجَ لودددددددؽوة كدددددددةن ُودددددددة ي )لقِدددددددًة وفةَمدددددددح والعكدددددددن والعكدددددددِن( 

ٓن  ؛لقىدد٘س  كددةن وىددّت الؼُددةا والُقددت لددِف  ودد    ا  الىدد٘س

كددةن دقدد  الىدد٘س  ىدد٘س ثدد  المىددّت وددن الجددؽًَُ  هًددم كددةهٌا ُددؤ ون ال
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ي  ن   د قدج  ةودالذَ  مؿهة الًِدة فدَ و د الكةوقح ثعؽو ية آعثنح يٗ 

و ثًددددددددٍ  و عور  الُقدددددددت كددددددددةن ثةلىددددددد٘س الكةوقددددددددح فدددددددَ  قددددددددمٍ دضقِةدًدددددددة

عية ن ال دددددؽعس لقددددٍد الٌودددددٌل إلدددددٍ ذلددددد  الم دددددةم ووعىدددددؿس ثًدددددم  و وددددٌد

 .ف ٍ ٗ غِؿ )وقٌات اهلل لقًِم  صمنِن(

اٌصالح ٚأصؾبة اٌىضبء ّ٘ب : بثؼخاٌذالٌخ اٌض

 وغٕبؽٟ اٌطبئش

إن وقدددٌ  الؿقدددٌل آكددددؿم )ودددقٍ اهلل لقِددددى ويلدددى( لوددددؽ ثدددةا  يدددد  

 عُدؽ وودى)لقدًِم الكد٘م( ثةلىد٘س   ُ  مثِذى لمؽس دكدنح  مدًؿ  وددؾكِؿي

ًم الكددد٘م(  د عُدددؽ وودددىفِمدددة  ُ  دددد  لقدددَ :ويدددمد ثِدددةن  ن  يددد  الجِدددخ )لقددِد

ن ويمدددة   س يمدددة كضودددةظَ الُدددةاؿوالىددد٘ د وفةَمدددح والعكدددن والعكددِد

 .لنمقح واظؽس د إن وط الذنجِؿ دوصًةن 

كمدددددة  هدددددى ُضكدددددؽه  ٌُدددددًة  فًدددددم   فًدددددؾا الٌصدددددى ُعكددددَد الٌصدددددى اّػدددددؿ

عا يدددة اهلل دندددةلٍ  والىددد٘س  المًْدددؿ والذضكدددِؽ آقدددمٍ لقىددد٘س الذدددَ 

يددَد المًْددددؿ آقدددمٍ لقٌُٗددددح والددددؽلٌس آقدددٌى لًددددة   لدددم ُ دددد  دنددددةلٍ: 

ََص اَاهصِّ ٍَ ِس ِْ ْعَخِقٖىََماَطَاهَْا ًُ(1). 
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رىش٠ش اٌمذاصخ اٌّطٍمخ ألً٘ اٌج١ذ : اٌذالٌخ اٌضبِٕخ

 (ػ١ٍُٙ اٌضالَ)

َس  إن دكدددددؿاع الوجددددَد آكدددددؿم )ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى( و ٌلذدددددى: َ٘ دد د دد الى 

ْؿَظُمُكُم اهللُ َُ(1) زدم د٘وددى   ولمدؽس دكدنح  مدًؿ  فَ آوقدةت الؼمكدح

ن يدددٌ فدددَ الع ِ دددح يُدددح الذًُِدددؿ   لقدددٍ ودددؽى الذدددةعُغ  ذلددد  مدددةيؽاً لِكددٌد

ًم الكددددددددددد٘م(  ولكددددددددددد  آصِدددددددددددةل الذدددددددددددَ ٗ   ث ؽاقدددددددددددح  يددددددددددد  الجِدددددددددددخ )لقددددددددددِد

 .دٌةعلًة قؽاقح

ن الذكدددددددؿاع لدددددددم ُكدددددددن ُ ىدددددددؽ وودددددددى الذ كِدددددددؽ لقددددددٍد دًُِدددددددؿيم ودددددددن إزدددددددم 

إذ يددؾا آوددؿ لددم ُكددن و ذىددؿًا لقددٍ   المنةوددَ ودد ِؿية وكجِؿيددة ف ددٍ

 المنةوددددَن وسدددد  قددددقمةن المعمدددؽي لددددم ُكدددن ُؿدكددددت إ يددد  الجِددددخ  فددد

وكددؾل  الم ددؽا   و ٌُددًة النؽُددؽ وددن  ولِددة  اهلل النْددةم  ثدد  آكسددؿ وددن 

ْجَطَ: ن قٌلددى دنددةلٍ ذلدد   َبََلممَُْمُىَاهممصِّ
ِِ ُٖممْش

ِصٕممُسَا َُهِ ُٕ مماَ ًَ ٍَّ   (2)إِ

ُنددددددذم  لقدددددددٍ   اس ظىدددددددؿ والدددددددؿصف لقددددددٍ  عصدددددددةت وذيدددددددةا الدددددددؿصف 

الددددددددٌاع  فدددددددَد اُّددددددددح الكؿُمددددددددح ُددددددددؿا  ثددددددددى وُقدددددددد  الددددددددؿصف ظذددددددددٍ فددددددددَ   هددددددددٍ 
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هدى ثةلوكدجح إلدٍ مد هًم إف  ي ظذدٍ ددؿك آولدٍ صةددى الؽّقِدح الن قِدح   ع

 ويم )وقٌات اهلل لقًِم( ووـيٌن لوى. )لقًِم الك٘م( ُنؽ عصكةً 

ٗ ُوـلدٌن لدن دقد  الدؽعصةت الكدةوِح  (وقٌات اهلل لقًِم)هًم إ

وددددن و دددددةم ال دددددؿا إلدددددٍ اهلل قدددددجعةهى ودندددددةلٍ؛ ٓن وسددددد  يدددددؾا الودددددـول يدددددٌ 

ًُّؿ الم  .ُق ػ٘  ال

فنوددددددؽوة كددددددةن الوجددددددَ )وددددددقٍ اهلل لقِددددددى ويلددددددى( ُ دددددد  لوددددددؽ ثددددددةا لقددددددَ 

ن ػمدددددددددددددف ودددددددددددددؿات  َس وُودددددددددددددة ي  وفةَمدددددددددددددح والعكدددددددددددددن والعكددددددددددددِد َ٘ دد د د د د د د د د د دد الى 

ددْؿَظُمُكُم اهللُ َُ(1):وثنددؽ ذلدد  ُ ددؿ  يددؾه اُّددح   ََب ِِ ُٖممْش
ِصٕممُسَا َُهِ ُٕ مماَ ًَ ٍَّ إِ

ٖممًصا ِّ ممَصُلْىََحْط ِّّ َط ُٕ ْٖممِجََو ممَنَاهَت ِْ ْجَطََأ   كددةن ُنوددَ فِمددة (2)َلممَُْمُىَاهممصِّ

ُنوددَ: دًُِددؿًا وددن كدد   هددف وونىددِح ووددن كدد  ه ِىددح ووددن كدد  ػُدد   

ٖمًصا ِّ َصُلْىََحْط ِّّ َط ُٕ   ظذدٍ ودن الكد ٌط لدن ذاك الم دةم الكدةوَ ودن َو

ًم  وِن )لقِد ال ؿا الؾي ٗ ُمكن  ن ُى  إلِى وؼقٌق غِدؿ المنىٌد

 .الى٘س و اكٍ الك٘م(
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لقِدددى ويلدددى( ُؿُدددؽ  ن ُكدددؿ  هدددى كدددةن الوجدددَ )ودددقٍ اهلل إ والعةوددد :

و ًدددٌم ال ؽاقدددح النْمدددٍ لٖودددةم لقدددَ ثدددن  ثدددَ َةلدددت, وفةَمدددح الـيدددؿا , 

ًم الكدددددد٘م( فددددددَ  ذيددددددةن آصِددددددةل,  ن )لقدددددِد وإوددددددةوِن العكددددددن والعكدددددِد

 ولقٍ وؿ الذةعُغ.

 

 اصزشار١غ١خ اٌصالح أٚي اٌٛلذ: اٌذالٌخ اٌزبصؼخ

لدؾل   ولقٍ ودة  الذ كِؽ لقٍ ًؿوعس اٗلذـام ث ول وقخ الى٘س

 ويددؾه الؽٗلددح قددٌ  هذعددؽ  لوًددة ٗظ ددةً   وددن لْددِم ال ٌدد  لوددؽ اهلل

 إن مة  اهلل دنةلٍ.

 

 إٌّؼىش اٌششغٟ: اٌذالٌخ اٌؼبششح

ويودددة لودددة دٌقددد  يدددةم يػدددؿ ودددٓ ودددوٓ الوجددَد آكدددؿم )ودددقٍ اهلل لقِدددى 

ويلدددددى(  ووقٌفدددددى )ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى(  لمدددددؽس دكدددددنح  مدددددًؿ لودددددؽ ثدددددةا 

 .ثِخ  ي  ثِذى

وددددددن  النقددددددم العددددددؽُر ووددددد  إلددددددٍ  عصددددددةت لةلِدددددح صددددددؽاً  نإ فو دددددٌل:

ع فددددددددددَ يددددددددددؾه النىددددددددددٌع, ويددددددددددؾا ومددددددددددة ٗ مدددددددددد  فِددددددددددى, إٗ  ٌّ ن الجةظددددددددددر  الذُدددددددددد
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ال و فندةل الؿقدٌل و يد  ثِذدى آًَدةع  ُضددؽ  الموىد  ثةلذدؽثؿ فدَ  قٌد

و ٌُددددًة ودددة لددددم    هًدددم كددددةهٌا آلقدددم ثكدددد  ودددة وودددد  إلِدددى النقددددم العدددؽُر

 ُى  إلِى النقم ظذٍ اّن.

 آلدددددددددددؿ  ثكددددددددددد  مدددددددددددَ , وثكددددددددددد  المندددددددددددة ٗت دكٌُودددددددددددةً  فق دددددددددددؽ كدددددددددددةهٌا

فقوذٌقدددددددددددد  لوددددددددددددؽ ونة لددددددددددددح     ويددددددددددددؾه إمددددددددددددةعس وددددددددددددن إمددددددددددددةعاتودنددددددددددددؿُنةً 

)المددددونكف النددددؿََ(  ويدددَد الوْؿُددددح الذددددَ ذكؿيددددة )ثددددةفقٌ (  النددددةلم 

ِؿ الددؾي دددٌفَ لددةم  فددَ  والددؾي كددةن وذؼىىددةً  م 1936الؿوقَد الندًد

ن قدددددوح لقددددم وّدددددةا  آلٌددددة   وقدددددؽ قدددددةم ثؽعاقددددح )المدددددغ( لمددددؽس ز٘ زددددِد

كةوقدددح  وثعدددر ع و   فندددةل المدددغ فكدددٌِلٌصًِة  وودددؽى دددد زِؿ العدددةٗت 

الو كددِح لقِددى وغِددؿ ذلدد , وقددؽ ظىدد  لقددٍ صددةاـس )هٌثدد  لقكدد٘م( لددةم 

 .م1904

 ٔظش٠خ ثبفٍٛف

هدددى ٌُصدددؽ وسِدددؿ إُدددؾكؿ)ثةفقٌ ( فدددَ هْؿُدددح )المدددونكف الندددؿََ(: 

ودددددددددوةلَ  كمدددددددددة ٌُصدددددددددؽ وسِدددددددددؿ َجِندددددددددَ  وقدددددددددؽ وسددددددددد  فدددددددددَ دضؿثذدددددددددى لقمسِدددددددددؿ 

 .)الُنةم( )الضؿ (, ولقمسِؿ الُجِنَ ثد وةلَ ثدالى
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 ً٘ لودددددددؽوة ُعٌدددددددؿ الُندددددددةم  ودددددددةم إهكدددددددةن ويدددددددٌ صدددددددةآ, فكدددددددٌ   فمدددددددس

ُذٌلؽ لؽُى فن  فكٌِلٌصَ فَ الدؾين فِكدِ  لنةثدى  ويدؾا يدٌ )المسِدؿ 

ويوةلدددددددددددد  )وسِددددددددددددؿ وددددددددددددوةلَ( كددددددددددددةلضؿ  فددددددددددددَ دضؿثذددددددددددددى وددددددددددددٓ  .الُجِنددددددددددددَ(

ن ونددد ى الضدددؿ  لمدددؽس العِدددٌان  فنودددؽوة ٌُدددنٌن  وةودددى الُندددةم وُ ؿلددٌد

 ً٘ , ثنددؽ ذلدد  ف هددى ثمضددؿ  قددؿر الضددؿ , وثددؽون إظٌددةع الُنددةم, مددًؿ وددس

ان ثنددددددددددك  َجِنددددددددددَ  كمددددددددددة ُعىدددددددددد  ثةلوكددددددددددجح  ُكددددددددددِ  لنددددددددددةا يددددددددددؾا العِدددددددددٌد

لٖهكددةن  ويدددؾا يددٌ ودددة ُُقدد  لقِدددى: )المددونكف الندددؿََ(  ولددى ثعدددر 

 ٌَُ  ٗ ُكنوة الم ةم لقؼٌ  فِى.

نى عقددٌل اهلل ويددؾه الوْؿُددح دق دَد ثنددي الٌددٌ  لقددٍ وددة كددةن ُىددو

ن  )وددددددددددقٍ اهلل لقِددددددددددى ويلددددددددددى(  وقٌِددددددددددة  ثددددددددددؾل  ثؿيددددددددددةن صؽُددددددددددؽ لقددددددددددٍ 

ن( الؿقدددددددٌل وآامدددددددح يدددددددم قمدددددددح المنؿفدددددددح  )ودددددددقٌات اهلل لقدددددددًِم  صمنددددددِد

ن كددددد   فندددددةلًم كةهدددددخ لقدددددٍ ًدددددٌ  ظكمدددددح وفقكددددد ح إلًِدددددح   الجندددددؿُح  و

 وونؿفح كجؿى ثةلو ف الجنؿُح.

 مدًؿ ُد وؿ ن الوجَ آكؿم )ودقٍ اهلل لقِدى ويلدى( كدةن لمدؽس دكدنح إ

وُدددؿ   قٌلدددى   ودددٓ  هًدددم كدددةهٌا  وودددًة ومذسقدددِن لًدددؾا آودددؿ   يقدددى ثةلىددد٘س
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مَصُلْىَدندةلٍ:  ِّّ َط ُٕ ْٖمِجََو مَنَاهَت ِْ ْجَطََأ َبََلَُْمُىَاهمصِّ
ِِ ُْٖش

ِصُٕسَا َُهِ ُٕ اَ ًَ ٍَّ إِ

ٖممًصا ِّ  -  وذلدد  ُنودَ فِمددة ُنودَ  هددى ُؿُددؽ  ن ٌُصدؽ وسِددؿًا وددوةلًِة (1)َحْط

ي ُعددددددؽ  ذلددددد  اٗعدجدددددةط النددددددنٌعي    - ظكدددددت المىدددددُقط النقمدددددَ

ن )لقددددددددددَ وفةَمدددددددددددح  وال٘مددددددددددنٌعي فددددددددددَ ه ددددددددددف كدددددددددد  إهكدددددددددددةن وددددددددددؤون  ثدددددددددِد

والعكدددددددن والعكدددددددِن( وثدددددددِن )الىددددددد٘س(  ثددددددد ن يدددددددؾا يددددددٌد الٌصدددددددى اّػدددددددؿ 

ن يدددؤٗ  يدددم الذضكدددِؽ الع ِ دددَ لقىددد٘س  ويدددم الدددؾُن هـلدددخ  لدددؾاك  و

 فًِم اُّح المجةعكح.

ة ُددددؾكؿون  يدددد  لودددؽو - ُقعْدددٌن فددددٌعاً ن الضمِددددٓ  وودددن يوددددة هضدددؽ 

ًم الكددددددددد٘م( الًُدددددددددةعس والوـايدددددددددح وال ؽاقدددددددددح وإقددددددددد٘م  - الجِدددددددددخ )لقددددددددِد

ثمددة فًِددة وددن ودد٘س ود ددٌى.. إلددٍ كةفددح المنددةهَ   والنددؿُنح إقدد٘وِح

 إق٘وِح الكةوِح.

ن يددددددددؾا الذددددددددؿاثٍ يددددددددٌ ذو ثنددددددددؽ يػددددددددؿ  ٌُددددددددًة  فجمضددددددددؿ   ن دددددددددؾكؿ إزددددددددم 

 و ٗ  وكدددددؿ  فنددددد  مدددددنٌعي دهددددد  إ  ف()ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى الؿقدددددٌل

ن دذددددددددؾكؿ ونددددددددى لقِددددددددةً  ددددددددد  مددددددددنٌعي ًم  وفةَمددددددددح والعكددددددددن والعكدددددددِد )لقدددددددِد

                                                           

 .33 األطصات:ضٚزٟ  (1)
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 .  لجؿ ونة لح )المسِؿ الىوةلَ( و)المونكف النؿََ(الك٘م(

ف ددددددددؽ كدددددددددةن ُ٘ظْددددددددى  ودددددددددعةا الؿقدددددددددٌل )وددددددددقٍ اهلل لقِدددددددددى ويلدددددددددى(  

إلددددٍ ثِددددخ لقددددَ وفةَمددددح )لقًِمددددة  وُؿوهددددى ُددددؾيت ٌُوِددددًة ػمددددف وددددؿات

دوُودددة ي ثًدددم  الكددد٘م(  دد َُ َس  َ٘ د دد زدددم ُذقدددٌ يُدددح الذًُِدددؿ   (1)ْؿَظُمُكُم اهللُالى 

 .ويٌ  وؿ غؿُت ظ ًة  ولنقى ٗ هِْؿ لى فَ الذةعُغ الجنؿي

ن ُددؾكؿ   هددى ثمضددؿ   دفددَ ًددمن ظـوددح  يددؽا   دلكدن الًددؽ  كددةن 

  ُذددددؾكؿون إودددددةم لقدددددَ ()وددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى المكددددقمٌن عقدددددٌل اهلل

ًم الكددددددد٘م( والجٌدددددددنح الُدددددددةيؿس والمضذجدددددددٍ العكدددددددن وُذدددددددؾكؿون  )لقددددددِد

 . ٌُةً )لقِى الك٘م( إوةم العكِن 

ن وثمضدددددؿ     ُذدددددؾكؿون )لقِدددددى الكددددد٘م( ن ُذدددددؾكؿوا إودددددةم العكددددِد

الْ٘ودددددح الذدددددَ صدددددؿت ثع دددددى  وّقمدددددى وقذقدددددى ثذقددددد  الُؿُ دددددح الم ضندددددح  

 ن ذلدددد  يددددٌ قذدددد  لؿقددددٌل اهلل ولؿقددددةلذى    وُذدددؾكؿون لوددددؽ دددددؾكؿ و ذقددددى

 .وٓيؽافى )وقٍ اهلل لقِى ويلى(

فنودددددددددؽوة ددددددددددؿى  و   )المسِددددددددؿ الىدددددددددوةلَ( وذندددددددددؽ  آثنددددددددة ويددددددددؾا يدددددددددٌ 

                                                           

 .7 ت 212ص 25عاز األّٚاز: ض (1)
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ع  ن ذلددددد  لدددددم ُكدددددن  دكدددددمٓ ثدددددةا  اع فةَمدددددح ُعذدددددؿق  دذدددددؾكؿ لقددددٍد ال ددددٌد

ثددد  يدددٌ إظدددؿاق لدددؽاع عقدددٌل اهلل )وددددقٍ اهلل   إظؿاقدددًة لجدددةا فةَمدددح ف دددٍ

العكدددددِن إودددددةم لقِدددددى ويلدددددى(  ولودددددؽوة ددددددؿى اٗلذدددددؽا  والذُدددددةول لقدددددٍ 

الذنددددددددؽي لقددددددددٍ عقددددددددٌل اهلل )لقِددددددددى الكدددددددد٘م(  دكددددددددذِ ن ث هددددددددى قددددددددؽ ظىدددددددد  

 .)وقٍ اهلل لقِى ويلى( مؼىِةً 

و)وددددونكف مددددؿََ(   يوددددةك دددددؿاثٍ لٌددددٌي وصددددٌيؿي ن ثمنوددددٍ 

ن )عقدددددٌل اهلل( ن(  ثددددِد ن )لقدددددَ وفةَمدددددح والعكدددددن والعكددددِد وثدددددِن   وثددددِد

ن  يددددد   .)الىدددد٘س( يددددؾه آًدددد٘ر الس٘زددددح دندددددك  الن٘قددددح الذكةوقِددددح ثدددِد

ًم الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م(  ثددِن ثنٌدد ًم الددجني  وثِددوًم الجِددخ )لقدِد

 وثِن الى٘س.

سَ )ولوؽوة ه ؿ :  َ٘ ُؽ َ ه َ  َقْؽ َ َقْمَخ الى  ًَ ن هنؿ   ن    ُضت (َ ْم

عقددددددٌل اهلل )وددددددقٍ اهلل لقِددددددى ويلددددددى( كددددددةن الجةلددددددر آول لقددددددٍ دكددددددؿُف 

ودن ( ودقٌات اهلل لقِدى)يؾا المنوٍ فَ ذوادودة و ذيةهودة  لجدؿ ودة قدةم ثدى 

 .)المونكف النؿََ(

)وددقٍ  ثنددي الم ددةاي وددن لمدد  الؿقددٌل آكددؿم كةهددخ يددؾه يددَ
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 .اهلل لقِى ويلى( لقٍ ظكت الوْؿس الكؿُنح النةثؿس

دددددؿس: دددددح  ػِدد وثةقدددددددذمؿاع اُّدددددددح ال ؿيهِدددددددح   هودددددددة ه دددددددؿ  فددددددَد الىددددددد٘سإ كقمدد

ْعَخِقٖىََالكؿُمددددددح:  ًُ ممممممَصاَطَاْهممممممم اَاهصِّ ٍَ ممممممِس ِْ   فمددددددة يدددددٌد الىددددددؿاط (1)ا

 !.المكذ ِم؟

ًم الىدد٘س و اكددٍ هددى وددؿاط عقددٌل اهلل و يدد  ثِذددى آًَددإ ةع )لقدِد

ظددددددددددؽ ُندددددددددد  فددددددددددَ  ن وددددددددددؿاط لقددددددددددَ وفةَمددددددددددح  ويدددددددددد  ٌُصددددددددددؽ  الكدددددددددد٘م( 

والعكدددددددددن والعكدددددددددِن يدددددددددٌ ه دددددددددف ودددددددددؿاط عقدددددددددٌل اهلل, ويدددددددددٌ الم ىدددددددددٌ  

ْعَخِقٖىََدث ًُ َصاَطَاْهم اَاهصِّ ٍَ ِس ِْ  !.؟فَ اُّح المجةعكح (2)ا

دََّ والؿقددٌل ُ ددٌل: َْ ًَ َاْهممم ََأْجممًصاَإِلَّ
ُِ ْٖمم َةَِِممَُٔقممْنََلََأْظممَأُهُمْىََلَو

هًم إس يدددددؤٗ   يدددددَ  صدددددؿ عقدددددةلذَ  فدددددن ودددددٌ      ويددددٌد ُنودددددَ (3)اهُقْصَةمممممٓ

ويدددددددددددددم اٗوذدددددددددددددؽا  الع ِ دددددددددددددَ لقؿقدددددددددددددٌل آلْدددددددددددددم   الىدددددددددددددؿاط المكدددددددددددددذ ِم

 .وعقةلذى الكمةوُح

الىدددددددددددؿاط المكددددددددددذ ِم  فًدددددددددددٌ ًدددددددددددةل لدددددددددددن يددددددددددؾا ودددددددددددةل مددددددددددؼه  فددددددددددإذا

                                                           

 .6 اىفاؼ٠:ضٚزٟ  (1)

 .6 اىفاؼ٠:ضٚزٟ  (2)

 .23 اىٗػٚز٢:ضٚزٟ  (3)
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 والىؿاط المكذ ِم.  وووعؿ  لن ذل  الُؿُ  ال ٌُم

ا يدددددؾا ف الذكدددددؿاع لندددددؿ ودددددؿات ٌُوِدددددًة لقدددددٍ مدددددة يددددٌد الكدددددؿ فدددددَ وصددددٌد

 !.آق ؟

 .ُنؽ واظؽًا ون إصةثةت   والؾي)المونكف النؿََ( ىهإ

 دالالد صالح اإلِبَ اٌؾض١ٓ أٌف سوؼخ ١ِٛ٠ب  

ن إلدددددددددٍد عواُددددددددددح  ػددددددددددؿى دكندددددددددد  لددددددددددن المٌقددددددددددٓ ال ؿُددددددددددؽ ولووذ دددددددددد  اّ

 .لقى٘س فَ ظِةس قِؽ مجةا  ي  الضوح )لقِى الك٘م(

ن )لقِددد ى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م(  ُىدددقَ ف دددؽ كدددةن إودددةم العكددِد

وقددؽ ُقددب  إوددةم الكددضة  )لقِددى الىدد٘س    لدد  عكنددح فدَد الِددٌم والقِقددح

 .!؟َوة َ َق   ُوْلَؽ َ ثَِِ   و اكٍ الك٘م(:

ن )لقِددددددى الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م(  ف ددددددؽ كددددددةن  وٗ  إوددددددةم العكدددددِد

ِْدَ  ُولِدْؽُت َلدىُ ودة هّىدى:  )لقِى الكد٘م( قّقح  ف ةل هذم  .. فد!اْلَنَضدُت َك

َكدددةَن قددد  ولدددؽ  ثِددد   و هدددة  دنضدددت كِددد  ولدددؽت لدددى  وقدددؽ  دكددد لٌهَ ودددة 

َِْقِح َ ْلَ  َعْكَنحٍ  ِم َوالق  ٌْ َِ َىَقَ فَِ اْل ُُ   
ِ
ُ  لِقوََكة  َذَ ؿ  َُ  .(1)!َفَمَذٍ َكةَن 

                                                           

 .4620ح 30ت 100ص 4ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (1)
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ويوددددددة هذٌقدددددد  لقددددددٍ وضمٌلددددددح وددددددن الددددددؽٗٗت فددددددَ يددددددؾا العددددددؽُر  

 :ولوؽ ثني آقبقح

ن إ٘م إودددددةم الكدددددضة  )لقِدددددى الكددددد٘م(: ودددددن الدددددؽٗٗت فدددددَ كددددد -1

وِح وددٓ الىدد٘س ف   يددؾه الكددِؿس العكدِد كةهددخ ومذددؽس لكددوِن ٌَُقددح  ولدِد

ن  و ز٘زددح  ثد  عثمددة او ن قددوح  و ذددلكدوح  و ازودِد ؽت إلدٍ لنددؿُن  و ز٘زدِد

َوددددة َ َقدددد   وذلدددد  ٓن الكدددؤال اٗقددددذ ًةوَ الذنضجددددَ كددددةن:  ؛ قددد   و  كسددددؿ

 .!؟ُوْلَؽ َ ثَِِ  

ن  و  كددددددددددةن لوددددددددددؽوة ُذددددددددددـو   وُ ذددددددددددؿ  ثةٕه ن َِقددددددددددح ز٘زدددددددددِد ن ُكدددددددددٌد

لقِددددى ) عثندددِن قدددوح قدددة عًا لقددددٍ إهضدددةا  وكدددةن لمددددؿ إودددةم العكدددِن 

وذلددددد  ومدددددة ُكندددد  لدددددن اوذدددددؽا    ( لةوددددةً 58ُدددددٌم اقذندددددًة ه ) (الكدددد٘م

وكددِؿدى )لقِددى الكدد٘م( ثةلىدد٘س  لدد  عكنددح ٌُوِددًة  لكددوِن ٌَُقددح ظذددٍ 

 قبقح:ويوة ثني آ  لعْح يؾا الكؤال والضٌاا

 ِػًٍَ ِٚؽَىُ صالح اإلِبَ أٌف سوؼخ ١ِٛ٠ب  

ن )لقِدددى الىددد٘س و اكدددٍ  الكدددؤال آول: لمدددةذا كدددةن إودددةم العكددِد

 !.الك٘م( ُىقَ  ل  عكنح ثةلٌِم والقِقح؟
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ٓهدددى ُدددؿدجٍ  ٌُدددًة ثودددة  ٓهًدددم  امذودددة وقدددة دوة  ؛هدددى قدددؤال وًدددم صدددؽاً إ

ة العكدددددددوٍ وقة دوددددددة  و ي لمدددددد  ُ ٌوددددددٌن ثددددددى ُدددددددؤزؿ فددددددَ ظِةدوددددددة  إن  ع هدددددد

 الؽهِة واّػؿس. :واّػؿس والؽهِة  ًٌُة  وقنة س فَ الؽاعُن

 فَ ز٘  لق  ون صمقح النق : د ثةػذىةع دوإصةثح لقٍ ذل  

يودةك قدؿ ػدة  و ٗٗت فدَ يدؾا الندؽ  ثةلدؾات   النّقح آولٍ:

( عكندددح  لمدددة كدددةن ُجقددد  ثندددي دقددد  999ن مؼىدددًة ودددقٍ ) ثعِدددر لدددٌ 

 .جحآقؿاع وػىٌ  يؾه المؿد

ويددددددددددؾه وددددددددددن ِظكددددددددددم اهلل قددددددددددجعةهى ودنددددددددددةلٍ   ن صندددددددددد  فددددددددددَ آلددددددددددؽا  

ن ذلددد  ومدددة إ قددؿاعًا  قدددٌا  فدددَ لددةلم الذندددؿُٓ  و فدددَ لدددةلم الذكددٌُن  فددد

 .ُىؽق لقٍ الع ٌل كةفح

وومددددددددة ُ ددددددددّؿا ذلدددددددد  إلددددددددٍ الددددددددؾين: الددددددددؽوا  الددددددددؾي ُىدددددددد ى الُجِددددددددت  

ً٘  ددددد  فِ ددددٌل لقِدددد   ن دذوددددةول المٌدددددة  العِددددٌي ) هذددددَ ثٌِدِددددد (   د وددددس

ن ظجدددددددحثم ددددددؽا لمدددددددؽس قدددددددجنح  ُدددددددةم  و   ع واظدددددددؽ ولندددددددؿُن ظجدددددددح  و ػمكددددددِد

ً٘  و ذا ه دده النددؽ  فؿثمدددة ُنددٌ  يددؾا ال ِددؿو  زةهِددح إلدددٍ إ قددجٌلِن وددس

ٓهددددددددى قددددددددؽ ٗ ُمددددددددٌت فِذدددددددد ققم وددددددددٓ يددددددددؾا الددددددددؽوا   ؛الجددددددددؽن وثنددددددددك   قددددددددٌى
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ويددؾا وسددةل وددن   فددَ يددؾا المضددةل وآوسقددح كسِددؿس صددؽاً   فِذعىددن ًددؽه

 لةلم الذكٌُن.

ً٘  دددد  الدددؽلة   فنقِددد   ن د دددؿ ودددة ودددن لدددةلم  و ِجٖمممُبَ د ودددس ُٕ َ ٌْ ممم َأيَّ

ممممْ ََ َاهعُّ ُِ ْمِؼمممم َٕ َإَِذاََدَلمممماُهََو ْظَطصَّ ًُ قددددٌعس )قددددجٓ وددددؿات   و  (1)اْهممممم

قدددجنِن ودددؿس لقنددد ة   ثددد  ظذدددٍ ٕظِدددة  المدددٌدٍ  إذا ودددة ُقدددؿ  ودددن  (العمدددؽ

  ققددددددددت ه ددددددددَ وَددددددددةيؿ  ثنِددددددددؽ لددددددددن المنةوددددددددَ  وهِددددددددح وددددددددة قح واَمبوددددددددةن

ن ن ثقددددٌ  يددددؾا النددددؽ  يدددٌد الكددددجت فددددَ إظددددؽا   وغِددددؿ ذلدددد    ي   وُ دددِد

 ذل  آزؿ آكجؿ.

ددددح السةهِددددددح: ظِددددددر كددددددةن الم ددددددؿو   ن ُكددددددٌن إوددددددةم العكددددددِن  النّقدد

ٓقدددددمٍ المندددددةهَ الذدددددَ  عا يدددددة اهلل   )لقِدددددى الكددددد٘م( الومدددددٌذ  آقدددددمٍ

قددجعةهى ودنددةلٍ فددَ الؼقِ ددح  ولددؾل  هددؿى  هددى )لقِددى الكدد٘م( كددةن فددَ 

وإُسددةع    ظددؽ  وفدَ الذٌددعِح  ٌُدةً  جق ًدة الضًدة  قمددح ال مدح الذددَ ٗ ُ

يددددددٌ ووددددددعجى  وسدددددد   ثدددددَد ال ٌدددددد  النجددددددة  )لقِددددددى الكدددددد٘م(  وكددددددةن قمددددددح 

 . ٌُةً   ال مح فَ النجة س

                                                           

 .62 اىًَْ:ضٚزٟ  (1)
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ن ٗ هذعدددؽ  لدددن صةهدددت الؼٌدددٌر والؼندددٌر وال دددؿا وهعدددن اّ

إلدددددٍ اهلل قددددددجعةهى ودنددددددةلٍ  فددددددؾاك يدددددٌ الضةهددددددت الكِ ددددددَ  لكوددددددة هذعددددددؽ  

 لدد  عكنددح ولكددوِن ٌَُقددح  إلددٍ  ن لددن الضةهددت الكمددَ ف ددٍ  ويددَاّ

 .صةهت المكؤولِةت آػؿى الذَ كةن ُ ٌم ثًة فَ ه ف الٌقخ

  ُضةيدددددددؽ الُةغِدددددددح والعدددددددةكم )ونةوُدددددددح( )لقِدددددددى الكددددددد٘م( ف دددددددؽ كدددددددةن

ع  )لقِى الك٘م( وكةن المقض  لنِنذى ووٌالِدى  كمدة كدةن ُذىدؽى ٓوٌد

 اصذمةلِح كسِؿس  لِف يؾا وٌَن ذكؿية.

ن ُكدددددٌن  همٌذصدددددًة  قدددددمٍ  ودددددن ِظَكمًدددددة ذن الىددددد٘س  لددددد  عكندددددح  إ

ن )لقِددددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م(  كمددددددة  لقنجدددددة س  ويددددٌد إودددددةم العكددددِد

 )لقِددددددى الكدددددد٘م( وكددددددؾل  إوددددددةم لقددددددَ .كددددددةن همٌذصددددددًة  قددددددمٍ لقضًددددددة 

  و ٌُددددددددًة إوددددددددةم (1)الددددددددؾي كددددددددةن ُىددددددددقَ فدددددددَد الِددددددددٌم والقِقددددددددح  لدددددددد  عكنددددددددح

هدددة ُىدددقِةن فدددَ ظِدددر كة  )لقًِمدددة الكددد٘م( (3)وإودددةم الؿًدددة (2)الكدددضة 

 .اويكؾا ويّقم صؿّ   الٌِم والقِقح  ل  عكنح

                                                           

 .4612ح 30ت 97ص 4ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (1)

 .4614ح 30ت 98ص 4ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (2)

 .4615ح 30ت 98ص 4ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (3)
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اهلل قدددجعةهى )النّقددح السةلسددح: لكددَ هنددؿ   ن الم ىددٌ  آقددمٍ يددٌ 

دددددةلٍ د د ٓن الندددددددددًؿس والكدددددددددقُح  ؛  ويدددددددددؾا ومدددددددددة ٗ هقذ دددددددددخ إلِدددددددددى كسِدددددددددؿاً (ودندد

 .وآوٌال وآيقٌن وغِؿية دن قوة لن اهلل دنةلٍ

ن ٌُُوددددددد   دددددددد  فِمدددددددة ُؿُدددددددؽ دددددددد  ويودددددددة ُؿُدددددددؽ إودددددددةم العكددددددِد لِودددددددة يدددددددؾه إ ن 

الؿقددةلح  ثدد ن الم ىددٌ  آقددمٍ يددٌ اهلل دنددةلٍ  و هددى ٗ ٌُصددؽ  لددّؾ وددن 

 وون اٗه ُةر إلِى قجعةهى ودنةلٍ.  العؽُر وٓ اهلل

إن الكسِددددددؿ ووّددددددة عثمددددددة ُنددددددنؿ ثةلمقدددددد  لدددددددوؽوة ُىقدددددددَ لدددددددنؿ عكنددددددةت  

فذىددٌعوا  ي ُقدددؿا و ي ظةلدددح ونوٌُدددح ُكذكدددجًة ذلددد  الدددؾي ُىدددقَ فدددَ 

والقِقدددددددح  لددددددد  عكندددددددح..! ويوةلدددددد   ٗٗت  ػدددددددؿى لؽُدددددددؽس دًْدددددددؿ الِددددددٌم 

 ثةلذؽثؿ إهنة  اهلل دنةلٍ.

لقدٍد الكددة س آفةًدد  والمؤووددةت الىددةلعةت   دػذةوددًة  دواقذددؿة 

 هدددددى ظِدددددر  هودددددة ٗ ه دددددؽع لقدددددٍ   ا   لددددد  عكندددددح ودددددن الىددددد٘س ٌُوِدددددًة لمدددددؽس 

لنؿ قوٌات  وٗ ظذدٍ قدوح واظدؽس  ثد  وٗ لندًؿ واظدؽ  ويدؾا ظدةل 

 .الوة لةوح 

هىددددقَ فِددددى  لدددد    لكدددن لوعددددؽ  ٌُوددددًة واظددددؽًا فددددَ الكددددوح لقددددٍ آقدددد 
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ً٘  عكندح  فددَ لِدةلَ ال ددؽع   ي ػد٘ل ُددٌم ولِقدح  ػدد٘ل مدًؿ عوٌددةن ودس

ن )لقِدى الكد٘م( ثًدؾا   و غِؿية  ظِوًة هكٌن قؽ د قِوة ثةٕودةم العكِد

  ال ددددددددددؽع   و ث ددددددددددؽع وددددددددددة هكددددددددددذُِٓ عوظددددددددددَ و عواة النددددددددددةلمِن لددددددددددى ال ددددددددددؽا 

م ظ ِددددددددؽه وظ ِددددددددؽ عقددددددددٌل اهلل إوددددددددةم المًددددددددؽي الموذْددددددددؿ ولذددددددددؿاا و ددددددددؽ

 ال ؽا . ()لض  اهلل دنةلٍ فؿصى النؿُ 

 

  

 





 

 

 

 

 

 

اٌفصً اٌخبِش





 

  ِبَ اٌؾض١ٓ اإل
 اٌصـــالح فــٟ ٔبشــئخ اٌٍـــ١ًٚ

 

ن )لقِددددى  العددددؽُر ُددددؽوع ظددددٌل الىدددد٘س فددددَ وؽعقددددح إوددددةم العكدددِد

  ًدددددددددة اتوودددددددددة فًِددددددددة ودددددددددن  عو  ولجددددددددؿ وإ  الىدددددددد٘س و اكددددددددٍد الكدددددددد٘م(

 وإمةعات و ٗٗت.

لًِدح ن الىد٘س يَد َؿُد  الؿظمدح إ وقؽ دعؽزوة فَ وة قج  لدن 

ن الىدددددددد٘س فددددددددَ يددددددددؾه  مددددددددؿهة إلددددددددٍ  كمددددددددة   فددددددددَ يددددددددؾه المؽعقددددددددح المجةعكددددددددح

ويددددَ المعدددٌع الدددؾي دددددؽوع ظٌلدددى كةفددددح   وددد المؽعقدددح الوجٌُدددح يددددَ آ

ودن كمدة ُذنةود  ودٓ الىد٘س الكسِدؿ  كمةلِدةً  ودؿاً  ولِكدخ   هٌاظَ العِدةس

 الوة .

 و   يةوندددددددَ كندددددددَ ن الكسِدددددددؿ ودددددددن الودددددددة  ُذنةوددددددد  ودددددددٓ الىددددددد٘س إفددددددد

 وؿغٌثددددةً  ولدددِف مددددِبةً   ن ُددددذؼقه ووددددى وُوج دددَ   و ددددؿو  لقِددددى كندددَ 

 .لِى دؽوع ظٌل عظةُه العِةسُ إ ونذةقةً  وُقٌثةً  وعججةً 

ن  ودددددددددٓ   ويدددددددددٌ المؿكدددددددددـ والو ُدددددددددح المؿكـُدددددددددح وودددددددددة لدددددددددؽاية المعدددددددددٍِ
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ِى الىد٘س و اكٍد الكد٘م( يدَ الى٘س فَ وؽعقح إوةم العكِن )لق

  والنمددددٌ  والنمددددة  لقؼِمددددح  قددددة ويددددَ آ  ودددد ويددددَ آ  الضددددٌيؿ

ُس َلُمٌُ  الَؽُنكمة وع   َ٘  .(1) الى 

لددددددددن الضةهددددددددت الكمددددددددَ لقىدددددددد٘س فددددددددَ  قددددددددةث ةً العددددددددؽُر وقددددددددؽ صددددددددؿى 

ن )لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م( ن إظِدددددددر   وؽعقدددددددح إودددددددةم العكددددددِد

وعثمددددة اقددددذمؿ ذلدددد    ِقددددح الدددد  عكنددددحإوددددةم كددددةن ُىددددقَ فدددَد الِددددٌم والق

 ( قوح  و  ق   و  كسؿ.30 و  20لمؽس )

 اٌغبٔت اٌى١فٟ ٌٍصالح فٟ اٌّذسصخ اٌؾض١ٕ١خ

ودددة آن فكدددونُ  لودددةن العدددؽُر إلدددٍ الضةهدددت الكِ دددَ فدددَ يددددؾه  

ويوددددددةك إمددددددةعات كسِددددددؿس لًددددددؾا الضةهددددددت    المؽعقددددددح المجةعكددددددح المنُددددددة 

 وووًة وة  مةعت إلِى الؿواُح:

ن )لقِددى الكدد٘م( ثنددؽ ودد٘س الم ددؿا  لددم ُكددن ن إوددةإفدد م العكدِد

هًددم غةلجددًة ُوىددؿفٌن إلددٍ الؿاظددح إُ ندد  كمددة ُ ندد  لةوددح الوددة   ظِددر 

 و إلدددٍ  لمدددةلًم ووندددةغقًم  زددم ُددد دٌن فدددَ وقدددخ وددد٘س   واٗقددذؿاظح
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 .وُؤ ون و٘س الننة   الننة  ثنؽ ظٌالَ قةلذِن

ن )لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد ال كددد٘م( د كمدددة ثِومدددة هضدددؽ إودددةم العكددِد

كددةن ُضقددف ثنددؽ ودد٘س الم ددؿا فددَ وىدد٘ه  وُوندد    د دؤكددؽ الؿواُددح

ن وقددددددخ ودددددد٘س  ثةلىدددددد٘س المكددددددذعجح  الىدددددد٘س إزددددددؿ الىدددددد٘س  ظذددددددٍ ُعدددددِد

 الننة .

هًدة إ)لقِدى الىد٘س و اكٍد الكد٘م(:  فُكب  لن قجت ذل   ف ةل

َإَِ :ون هةمبح القِ  الذَ ُ دٌل اهلل قدجعةهى ودندةلٍ لوًدة د يؾه ال ذؿس د نَّ

ُمَِقًَٖلَ َْ ََوْطًئاََوَأْق ََأَػسُّ َٔ
ِِ ِْٖنَ اِػَئَثَاهوَّ ٍَ(1). 

ح فدددَ  هًدددة ودددن إ)وفدددَ اقدددذؼؽاوى ودددقٌات اهلل لقِدددى )ودددن( الذجنٌِددِد

 ٗلح يةودح  ذلد   هدى ٌُصدؽ ػد٘  ثدِن الم كدؿُن ظدٌل  (هةمبح القِ 

 .  فً  يَ القِ  ث كمقى  و الجني ووى؟(هةمبح القِ )ونوٍ 

ن ال ذدددؿس ودددة إ)لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م(:  ةموّدددةيؿ كددد٘م إوددد

ثددِن الم ددؿثِن يددَ وددن الوةمددبح  فددَ إمددةعس إلدٍد اُّددح ال ؿيهِددح الكؿُمددح: 
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َُمَِقًَٖل َْ ََوْطًئاََوَأْق ََأَػسُّ َٔ
ِِ ِْٖنَ اِػَئَثَاهوَّ ٍَ َ  .(1)إِنَّ

 ٓهًددددددة دوندددددد  قددددددةلح ثنددددددؽ قددددددةلح  ؛ثةلوةمددددددبح (الوةمددددددبح)وقددددددؽ ُقددددددمِخ 

وقددؽ ذكددؿ ثنددي  .الـوددةن فددَ ظةلددح دضددؽ   ااددمولعْددح ثنددؽ لعْددح  ٓن 

ٓهددى ُوندد   ؛يددَ القِدد  كقددى (هةمددبح القِدد )الم كددؿُن   ن الم ىددٌ  وددن 

 دوالمددؿوي لددن إوددةوِن الىددة قِن   كمددة لددن اثددن لجددة  دثنددؽ الوًددةع 

يددٌ  ن هةمددبح القِدد  يدَد ال ِددةم فددَ يػددؿ القِدد   "وضمددٓ الجِددةن"كمددة ه قددى 

 .(2)إلٍ و٘س القِ 

ُندّؽ ودة  (لقِدى الكد٘م)ه الؿواُدح  ن إودةم العكدِن زم هضؽ فدَ يدؾ

ثددِن الم ددؿثِن وددن هةمددبح القِدد   وٗ وةهنددح صمددٓ؛ فددإن هةمددبح القِدد  دنددم 

  ولند  الٌصددى فدَ ذكددؿ ثنددي (ِوددن) صمِدٓ ذلدد  كقدى  وٗ لّجددؿ إودةم ثددد

دددددبح)هًددددددددة  آوقددددددددةت ثنوددددددددٌان  د د دددددبح) و  (هةمد د دددددن الوةمدد د ن يوددددددددةك وؿادددددددددت   (ودد

 .و عصةت

وُكٌن الدٌط  فًِدة  مدؽ  ووسةلدى   عصةدًة وـُحف ؽ ُكٌن لجني  
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وددددددددة لددددددددٌ ع ُددددددددخ صددددددددؽاعًا وقٌهددددددددًة ثددددددددةلقٌن آػٌددددددددؿ  لكددددددددن ثنددددددددي  :النؿفددددددددَ

ن قكدمًة  ػٌدؿ فدَ ظدِن  فدةن العدةاٍ كقدى   ووةَ ى كةهدخ  مدؽ ػٌدؿس

 .مؽ اػٌؿاعاً  ووى 

ٓن إوددددةم العكدددددِن  ؛ولوذٌقدددد  لوددددؽ يدددددؾه اُّددددح ال ؿيهِددددح الكؿُمدددددح

م(  ظدددةل إلًِدددة فدددَ فقكددد ح وددد٘دى فدددَ يدددؾا )لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘

 الٌقخ.

 

 ٌّبرا اٌصالح فٟ فزشح االصزشخبء؟

   ي الىدددددد٘س ثددددددِن الم ددددددؿثِن يددددددَ  مددددددؽ وَبددددددةً  ؟لمددددددةذا هةمددددددبح القِدددددد 

 .و ز   لقٍ إهكةن؟

 آقجةا دذوٌر ثِن فكٌِلٌصِح  وه كِح  واصذمةلِح. الضٌاا:

 رذفك ا١ٌّالر١ٔٛٓ ٚؽبٌخ االصزشخبء -4

ٌلٌصِحووددن آقددجةا  وددة  مددةع إلِددى لقمددة  الُددت: إن ثددؽن   ال كدِد

ووددٓ الذ ِددؿ   إهكددةن ُذنددؿ  لضمقددح وددن الذ ِِددؿات وددٓ يجددٌط الْدد٘م

ً٘ وددددن الوددددٌع إلددددٍ الْدددد٘م ولقددددٍ  زددددؿ  الددددؾي ُقددددّ  الكددددٌن وُ مددددؿه  ووددددذ 

 :ذل 
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دجدددددددؽ  ودددددددة س )الكدددددددٌعدِـون( ثدددددددةلذ قه فدددددددَ ثدددددددؽن إهكدددددددةن  ويدددددددَ - 

ن المكددددؤولح لددددن ثددددر الونددددةط والعٌُِددددح فدددد َ الضكددددم  ودكددددمٍ )يؿودددٌد

 الونةط(.

ودن صًدح زةهِدح  دجدؽ  وددة س )المِ٘ددٌهِن( ثةلذؿمدط ثندك   كسددؿ -ا

كسةفدددددددددح فدددددددددَ يدددددددددؾه ال ذدددددددددؿس ثةلدددددددددؾات  ويدددددددددَ المكدددددددددؤولح لدددددددددن ددددددددددٌفِؿ ظةلدددددددددح 

 .ووِ  إهكةن إلٍ الؿاظح واٗقذؿاظح  اٗقذؿػة 

َهمدددة وصدددؽت لعكمدددح اهلل قدددجعةهى ودندددةلٍ  إويدددؾه المدددة س  َْ ممم ُِ َو

ْٖممَنَهَِتاًظممااهَّممِشيََجَ وثوددةً  لقددٍ يددؾه الع ِ ددح النقمِددح   (1)َعممَنََهُمممُىَاهوَّ

ُؼقدددؽون إلدددٍ  ثةلدددؾات د وفدددَ يدددؾا الٌقدددخد ن ونْدددم الودددة   ه٘ظدددِ 

 و    و وذةثندددح الذق دددةا  وُمِقدددٌن إلدددٍ الضقكدددةت الذكدددةوؿُح  اٗقدددذؿاظح

ً٘    و غِؿ ذل   اٗهذؿهِخ  .وصًؽاً  ومة ٗ ُذُقت لم

ػةودددددح الددددؾُن لدددددم دذددددؽػ  الذكوٌلٌصِدددددة فدددددَ  - كمددددة  ن كسِدددددؿًا وددددوًم

 ُؼقؽون إلٍ الوٌم. - د ِِؿ همٍ ظِةدًم

ُدددددؽلٌهة إودددددةم  د وفددددَ يدددددؾه ال ذددددؿس دعؽُدددددؽاً د وفددددَ يدددددؾا الٌقددددخ 
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ن )لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م( ثنمقدددددى وث ٌلدددددى إلددددٍد الىددددد٘س  العكددددِد

ووددددددددددن   هًددددددددددة دوذددددددددددـر إهكددددددددددةن وددددددددددن الؿاظددددددددددحإ  فبددددددددددةً مددددددددددؽ وَ ٓهًددددددددددة  ؛فًِددددددددددة

ةت الؿوظِددددح  ويددددؾا يددددٌ آودددد  فددددَ الكمةلِددددةت  المة ُددددح إلدددٍد آقةقدددِد

 .ظِةس إهكةن

ن اٗودد  فددَ ظِددةس إهكددةن الؿوظةهِددح والىدد٘س  ولددِف الؿاظددح إفدد

 واٗقذؿػة .

 رذفك اٌىٛسر١زْٚ ِٚبدح إٌشبغ -3

 وفَ اٗدضةه الم ةث :

ن العدةلذِن ن إهكدةن ودٓ إ :إذ ُ دٌل النقمدة   ٗظٌْا الم ةعقدح ثِد

دجؽ  وة س )الكدٌعدِـون( ثةلذدؽف  فَد ثؽهدى ثندك  وذـاُدؽ  َقٌر ال ضؿ 

ن المؼقٌقددةت  لددؾل  ُنددنؿ ثعةلددح وددن الونددةط والعٌُِددح  ثدد  ه٘ظددِ 

كقًدددة دكدددذِ ِ فدددَ يدددؾا الٌقدددخ  ثددد  ظذدددٍ )غدددةا آواون( ُجدددؽ  ثةلذدددؽف  

فدددددَ يدددددؾا الٌقدددددخ  ومدددددة ُكدددددجت الوندددددةط النٌدددددقَ والنىدددددجَ  ثِومدددددة لودددددؽ 

الذددددددددَ دكددددددددجت   س )المِ٘دددددددددٌهِن(الم دددددددؿا ُكددددددددٌن الذددددددددؽف  لككددددددددًِة لمددددددددة 

 لٖهكةن المِ  ل٘قذؿػة .



 وفروع الدين   االمام الحسين                                                      004

 

فَ يؾُن الدٌقذِن ثةلدؾات  ظج دت اهلل قدجعةهى ودندةلٍ لودة الىد٘س  

ن )لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م( كذثةادددى و صدددؽا ه  وكدددةن إودددةم العكددِد

  والدؾكؿ  فَ يدؾُن الدٌقذِن ثةلدؾات وقذـودًة ثةلدؽلة   و ثوةاى الُةيؿُن

 والى٘س.  ال ؿين الكؿُم وقؿا س  النجة سو

ن هكدقٍ الٌدٌ   كسدؿ لقدٍ يدؾه  ويدؾا ودة ُدؽفنوة لُٖمدةن ثٌدؿوعس 

ن لقددٍ  و  ويدَد وعٌعُدح الىدد٘س فدَ ظِددةس إهكدةن  الو ُدح الضٌيؿُدح

 .ن ُذٌصى إلٍ الى٘س  ويٌ فَ قمح الونةط إهكةن 

ويدددددٌ فدددددَ ظةلدددددح اهعكدددددةع   ن ُذٌصدددددى إلدددددٍ الىددددد٘س  ٌُدددددةً  كمدددددة لقِدددددى 

   ظكت يوؽقح اهلل قجعةهى ودنةلٍ لجؽن إهكةن.الونةط  وذل

ن ُدددددددؿدجٍ  وثمنوددددددٍ يػدددددددؿ  ن إهكدددددددةن ويدددددددٌ فدددددَد  و  هندددددددةَى لقِدددددددى 

ٓن اهلل قدددجعةهى ودندددةلٍ يدددٌ ونُددَد الؼِدددؿات والجؿكدددةت  وثِدددؽه  ؛ثدددةهلل

و دددددةدِط الؼِدددددؿ والدددددؿاق والكدددددنة س  وثِدددددؽه و ةلِدددددؽ الكِةقدددددح واٗقذىدددددة  

ِدددددددى  ن ُذضدددددددى إلدددددددٍ اهلل واٗصذمدددددددةر والع دددددددٌق وكددددددد  مدددددددَ   وكدددددددؾل  لق

قددددددجعةهى ودنددددددةلٍ  ويددددددٌ فدددددَد  و  ظةلذددددددى الؼمٌلِددددددح الددددددؾي دددددددؽفٓ الجددددددؽن 

 ل٘قذؿػة .
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يدددددددَ   وال ةادددددددؽس النِْمدددددددح الذدددددددَ ُعىدددددددؽية المدددددددؿ  ودددددددن يدددددددؾا النمددددددد 

ووددددة  لْمًددددة وددددن فةاددددؽس! ويددددؾا يددددٌ   ال ددددؿا  كسددددؿ فدددد كسؿ إلددددٍ اهلل دنددددةلٍ

ن )لقِدددى الكددد٘م( ٌ  ٌُدددًة ويددد  الدددؽع  الدددؾي ُنقمودددة إُدددةه إودددةم العكددِد

َلِى عثوة قجعةهى دنةلٍ  ظِر ُ ٌل: إوة ُؽلٌهة  َٔ م
ِِ ْٖمِنَ اِػمَئَثَاهوَّ ٍَ َ إِنَّ

ََوْطًئا  .(1)َأَػسُّ

ولددددٌ   وودددن المعّجددددؾ  ن ُقذدددـم المددددؿ  ثًددددؾه الىددد٘س فددددَ يدددؾا الٌقددددخ

لمدؽس مدًؿ واظدؽ وثدةلذـام كةود   فكدِ٘ظِ لوؽادٍؾ ودؽى الىدنٌثح فدَ 

ػُدٌس كجِدؿس هعٌد ال دؿا  ذل   لكوى فَ الٌقخ ه كدى ُكدٌن قدؽ ػُدٍ

 إلٍ اهلل قجعةهى ودنةلٍ.

 !؟..اٌصالح اٌّضزؾجخ أَ لعبء ؽٛائظ إٌبس

 :ويوةل  قؤال عثمة ُُؿظى الجني

ن )لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م(    لددِف وددن آولددٍ لٖوددةم العكدِد

ن ُو ُددٓ إلددٍ ػؽوددح  ن ُىددقَ فددَ يددؾا الٌقددخ قددةلذِن كددةوقذِن   ثددؽل 

 .ؽاُح الوة  وإعمة يم؟ن ُو ُٓ إلٍ ي الوة ؟  و 
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ن )لقِدددددددددددى الىددددددددددد٘س و اكدددددددددددٍ إفددددددددددد  والكدددددددددددؤال لدددددددددددةم ن إودددددددددددةم العكددددددددددِد

وإوددددةم الكددددضة  )لقِددددى   كمددددة إوددددةم الؿًددددة )لقِددددى الكدددد٘م(  الكدددد٘م(

ي آامدددددددح    وإودددددددةم لقدددددددَ ثدددددددن  ثدددددددَ َةلدددددددت )لقِدددددددى الكددددددد٘م(  الكددددددد٘م(

)قدددددددد٘م اهلل لقددددددددًِم( لددددددددة س كددددددددةهٌا ُىددددددددقٌن ٓوقددددددددةت ٌَُقددددددددح فدددددددَد الِددددددددٌم 

 . ل  عكنح والقِقح

و ٗلددددد   قِ دددددح   قددددد  د دددددؽُؿ  لددددد   قِ دددددح و لددددد  عكندددددح ُنودددددَ لقدددددٍ 

 .ويؾا وقخ ٌَُ  صؽاً (  قِ ح  40( قةلح و)16دنة ل )

ن ُوىدددؿ  إودددةم  و  لدددم ُكدددن ودددن آولدددٍ   :الدددجني ف دددؽ ُذكدددة ل

  عقددددٌل اهلل )وددددقٍ اهلل لقِددددى ويلددددى( إلددددٍ ػؽوددددح الوددددة  فددددَ يددددؾا الٌقددددخ

 !.وإلٍ دؿثِح الوة ؟

ةت لؽُدددددددددددؽس لقدددددددددددٍ يدددددددددددؾا الكدددددددددددؤال  ويدددددددددددٌ قدددددددددددؤال  قِددددددددددد  يودددددددددددة إصةثددددددددددد

 يوة إلٍ إصةثذِن ف ٍ:ة وقوذُؿق ي    ق ىوإصةثح لقِ

 اٌؼاللخ ثبٌخبٌك ٟ٘ اٌّؾٛس األصّٝ: اإلعبثخ األٌٚٝ

ًم( ُؿُدددؽون  ن ٌُودددقٌن إلِودددة إ ن آامدددح الًدددؽاس )ودددقٌات اهلل لقددِد

   ن اهلل دنددددةلٍ يددددٌ الم ىددددؽ آقددددمٍ  وكدددد  وددددة ُمقدددد  الجنددددؿ وددددن قددددٌى
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ُضدددت   و فندددةل و قدددٌال و فكدددةع  ووقدددةا  ويلِدددةت  وَةقدددةت و لمدددةل

هًم إذا فًدددددددددم الجندددددددددؿ يدددددددددؾه المنة لدددددددددح  فدددددددددإذمعدددددددددٌع ظٌلدددددددددى دندددددددددةلٍ  فددددددددددن  

 .ثةلذ كِؽ قِنِنٌن قنؽا 

ن وعا  كدد  ٌالعِدةس  يدَد الذددَ دكددوددن ن غِدةا وعٌعُددح اهلل دنددةلٍ إ

الذدددددددددددَ دندددددددددددًؽية الدددددددددددؽول وآظدددددددددددـاا   الوـالدددددددددددةت والعدددددددددددؿوا وال دددددددددددذن

 .فِمة ثِوًة والضمةلةت

صدددددد   هِددددددة اااقددددددح   و لقددددٍد ققِدددددد  وددددددن الددددددو ٍ  و  لدددددؾا دضددددددؽ  هددددددى وودددددن 

ُُ ذدددددددددد  لنددددددددددؿات اّٗ  وددددددددددن الجنددددددددددؿ ودوذًدددددددددد    الددددددددددؾيت   و الكددددددددددقُح  

 العؿوةت  ون ظكةا.

ََْمممصَِوقدؽ قددةل دنددةلٍ:  ًُ َاهَلْدَؼمماِ ََواه ٌِ ممََٓلمم َّ ممََلَةََحَْ َاهصَّ   (1)إِنَّ

ُس )و  (مدددؤونالىددد٘س وندددؿا  ال)وصدددة  فدددَ العدددؽُر الندددؿُ :  َ٘ ددد الى 

  َ فددددإذا كةهددددخ الىدددد٘س ظ ددددًة يددددَ وعددددٌع ظِددددةس الجنددددؿ    (2)(ُقْؿَثددددةُن ُكددددَ  َدِ دددد

 لكةن الضمِٓ قنؽا .

                                                           

 .45 اىيْنبٚخ:ضٚزٟ  (1)
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لددددددددددؾا هضدددددددددددؽ  ن إودددددددددددةم العكددددددددددِن وآامدددددددددددح آًَدددددددددددةع )ودددددددددددقٌات اهلل 

ًم(  كدددددةهٌا وقذدددددـوِن ثةلنجدددددة س  مدددددؽ الذدددددـام وكدددددةهٌا ُىدددددقٌن ثدددددةلٌِم   لقددددِد

 ِح قًقح ثةلمؿس.والقِقح  ل  عكنح  ويَ لِكخ لمق

وعثمددة لدددن ُدددذمكن إهكددةن ودددن اٗقدددذمؿاع   لِضددؿا  ظدددؽكم ذلددد 

زدددم كِددد  ثنندددؿُن  !فكِددد  ثكدددوح !لقًِدددة لندددًؿ واظدددؽ  فكِددد  ثندددًؿُن

 !. و ز٘زِن قوح

 ٌمذ وبْ األئّخ ِؾبصش٠ٓ: اإلعبثخ اٌضب١ٔخ

ًم الكددد٘م( وعةوددددؿُن ودددن قجدددد  العكددددةم  كدددةن آامددددح الًدددؽاس )لقدددِد

فقددم  .غِؿيمددة  مقددةوؿا   م فدَد المؽُوددح  ٌا  كددةهٌا ُومددة كددةهٌا  قددالُ دةس 

وقددددؽ كددددةن إوددددةم  وِددددؿ المددددؤووِن   ُكٌهددددٌا ُكددددمعٌن لًددددم ثق ددددة  الوددددة 

  (1))لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكددد٘م( ُىددقَ فدَد الِدددٌم والقِقددح  لدد  عكندددح

 .(2)كؾل  كةن ُ ن  إوةم العكِن )لقِى الى٘س و اكٍ الك٘م(

ن الكدددددددقُةت لدددددددم دكدددددددن  ويدددددددؾه إمدددددددةعس دكنددددددد  فِمدددددددة دكنددددددد  لدددددددن 

دكدددددمط فددددددَ كسِدددددؿ وددددددن آوقدددددةت لقوددددددة  ثق دددددة   امددددددذًم   و إذا قددددددمعخ 

                                                           

 .4612ح 30ت 97ص 4ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (1)
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 ف َ ظؽو  ًِ ح.

ويودددةك عواُدددةت لؽُدددؽس دذعدددؽ  لدددن  ن ونةوُدددح وودددٓ  يددد  الندددؿاق 

ن )لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م(  ويدددددددؾا  ودددددددن الق دددددددة  ثةٕودددددددةم العكددددددِد

 .(1)ْصٍصََيِؼٖسٍََوةِْئٍصَُيَعطََّوٍثََوقََوىؽاق اُّح ال ؿيهِح الكؿُمح: 

ثؽعصدح   ويؾه  ٗلح  ػدؿى لقدٍ  ن الْقدم والضدٌع كدةن وكذندؿُةً 

ًم الىدد٘س و اكددٍ   ع لددم ُكٌهددٌا ُكددمعٌن لٔامددح )لقدِد ن ظكددةم الضدٌد

ن ُ ٌِددددددددٌا لقدددددددًِم وددددددددن لقددددددددٌوًم   و  و  ن ُقذ دددددددٌا ثةلوددددددددة  الكددددددد٘م( ثدددددددد

 ن ُقذ ٌا ثًم. ُ ٌٌا لًم ظٌااش   و ظذٍ وضؿ  

ًم الكددددددد٘م)ٓامدددددددح ن الْدددددددةيؿ  ن ثنددددددي ا كمددددددة  كددددددةهٌا  ظِةهدددددددًة  (لقدددددِد

ُجذنددددددددؽون لددددددددن الق ددددددددة  ثةلودددددددددة   وؼةفددددددددح  ن دذعكددددددددف الكددددددددقُةت لقدددددددددٍ 

لقِدددددددى )النددددددِنح فددددددذ٘ظ ًم   و دـُدددددددؽ الٌدددددد ٍ  كسددددددؿ فددددددد كسؿ لقدددددٍد إوددددددةم 

 .(الك٘م

صدٌا  ودن  ووٓ ذل  كقى  وظذٍ فَد الٌقدخ الدؾي كدةن إودةم فدَ 

  يذمددةملًِدة ثددةل  اٗالعؿُدح الوكددجِح  لدم ُكددن ُوكٍد الىدد٘س  ثد  كددةن ٌُ
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فددددددإلٍ . وكددددددةن ُضًددددددؽ ه كددددددى ٓ ااًددددددة  ثددددددةلؿغم وددددددن وٌددددددةل ح وكددددددؤولِةدى

صةهددت اٗه ُددةر المددؾي  إلددٍ اهلل دنددةلٍ  يوةلدد  اٗه ُددةر الًةادد  إلددٍ 

ً٘ وضًؽاً  ُُنؽ لم  إلٍ  ثنؽ العؽو . الوة   والضمٓ ثِوًمة 

والضمِددددددددٓ ُنقددددددددم  ن إوددددددددةم لقددددددددَ ثددددددددن  ثددددددددَ َةلددددددددت )لقِددددددددى الىدددددددد٘س 

كددددد٘م(  لودددددؽوة ووددددد  إلدددددٍ قدددددؽس العكدددددم  كدددددةن ُىددددد  القِددددد  و اكددددٍد ال

 .ثةلوًةع والوًةع ثةلقِ  ثِن لجة س وإ اعس ولم 

  فمدددددددن َقدددددددٌر ال ضدددددددؿ إلدددددددٍ المكدددددددة  كدددددددةن ونددددددد ًٌٗ ثذُجِددددددد  ثةلندددددددؽل

ن الؿلِددددح  عثمددددة كددددةن ذلدددد  ُكددددذ ؿق وددددن لنددددؿ قددددةلةت  وثةٕودددد٘ة ثدددِد

وند ًٌٗ   وة القِد  ف دؽ كدةن .كسؿ ػ٘ل الٌِم إلٍ  عثٓ لنؿس قةلح  و 

ُُج َ لقودٌم  ً٘ إثةلنجة س والذًضؽ والذٌؿر  ولم ُكن  ودن الٌقدخ  ٗ ققدِ

 .(1)صؽاً 

                                                           

َِٖس ُغَٚت ٔفٝ  (1) ُٓ َغ َََْأفٔة"اِا ٍٔرِي اِى ":اِى ِٓ َل ٍَْٔٔ  اَع َِ(:َع)َُِ  ٗٔ اىٖطَيا ٞٗ  َيٜ ُ٘ َعٔد ُٗ َز  َلّٖ

ٗٔ َغ َٓ ََٛدِٛ ِٜ ََٙا  ٍُ ُٓ َطأث ٍَا٣ِٕا ٗٔ َفَساُح  ِٓ ُخِبِص َغأيريٍ  ،٠ْْٖ ٔفٜ ٍٔ ٍِٔيايْ  ،ََٙمَطَساْخ  َٙ.  ٌَ  :َفَقاا

ٍٔارَي اِىا    ٕٔاداّ    اِإِّّٝ َىا َلَز٢ َىَه َٛاا َل ٍَُشا ِٙٛاّا  َٖااُزَو َطا َّ ًٖ ٍَْٔٔ  ٔىَجَظا ٕٔسّا    ،َُِ  ًِ َضاا َٙٔااىيَِّٜا

ََٕرا َفُنَٚزَو ،ٍَُنأادّا  ُٔ ُٖ َُٛنٚ ٌَ   !.ُد ٗٔ اى َع)َفَقاا ُِ(: َيٜا ًِ اىاِْٖفَظ ٔاااِىُقُْٚ ِ    ٖطاَيا  ،َعيِّا

َٖااا     ٍَااا َِٛنٔفٜ َِٚل  ِْااَه َفاا ٍٔ  9ت 365ص 7ٍطااجدزو اىٚضااا٤ً: ض ، َِٙإىَّااا َطَيَبااِح 
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ُؽ ثددددددددن غ قددددددددح المنؿوفددددددددح   هددددددددى ع ى إوددددددددةم )لقِددددددددى  وفدددددددَد عواُددددددددح قدددددددٌد

عثمددة قددةلح  و  قدد   و  كسددؿ ثنددؽ ُددٌم  د ن هددةم هٌوددح ػ ِ ددح الكدد٘م( ثنددؽ 

وال ىدددددددددد  ثددددددددددِن   والعكددددددددددم ثددددددددددِن الوددددددددددة   وضًددددددددددؽ وددددددددددن النمدددددددددد  وإ اعس

ه يع د والذضدٌل فدَ كد  وكدةن لٖمدؿا  لقدٍ الؿلِدح وجةمدؿس  الؼىدٌم

ويدٌد ُنددنؿ ثةلددؽواع  ووددن مددؽس إعيددةق   )لقِددى الكدد٘م( قددةم وددن هٌوددى

زددددددددم دٌصددددددددى لقًٌدددددددٌد   زددددددددم اهندددددددد     وققددددددددح الوددددددددٌم  كددددددددةن ُكددددددددذوؽ لقضددددددددؽاع

 .ثةلى٘س ظذٍ الىجةة

ويكؾا كةن آامح اًَٗةع )لقًِم الكد٘م(  فنودؽوة كةهدخ دذدٌفؿ 

م فؿوددددددح لمكددددددةلؽس الوددددددة   كددددددةهٌا ُضوددددددؽون كدددددد  َةقددددددةدًم وثنددددددك  لًدددددد

وٌددددددةل   لكددددددن فدددددَد الٌقددددددخ ه كدددددددى كددددددةهٌا ُعددددددةولٌن اقددددددذسمةع الدددددددـون  

 فٌِددددددد ٌُن لقدددددددٍ عاظدددددددذًم وُ ققدددددددٌن ودددددددن هدددددددٌوًم  ل٘هنددددددد ةل ثةلنجدددددددة س

 والموةصةس ثِن ُؽي اهلل قجعةهى ودنةلٍ.

وفددددَ   يكدددؾا يدددَد الىدددد٘س فدددَ وؽعقددددح إوددددةم لقددددَ ثدددن  ثددددَ َةلددددت

ن )لقًِمددددددددة الىدددددددد٘س و اكدددددددٍد الكدددددددد٘م(  ويددددددددَ  وؽعقددددددددح إوددددددددةم العكدددددددِد

 .وؽعقح عقٌل اهلل )وقٍ اهلل لقِى ويلى( و ي  ثِذى آًَةع
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ن )لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م( ُكذندددًؽ  لددؾا هضددؽ إوددةم العكدِد

ُمَثًدؾه اُّدح ال ؿيهِدح الكؿُمدح:  َْ ََوْطًئماََوَأْقم ََأَػمسُّ َٔ م
ِِ ْٖمِنَ اِػمَئَثَاهوَّ ٍَ َ إِنَّ

 .(1)ِقًَٖلَ

 ِفبر١ؼ اٌىْٛ ِٓ أُ٘اٌصالح 

نإ ووؽعقددح يثةاددى   ن الىدد٘س كمددة دكندد ى لوددة وؽعقددح إوددةم العكدِد

يدددددددددم و دددددددددةدِط  آًَددددددددةع )لقدددددددددًِم الىددددددددد٘س و اكددددددددٍ الكددددددددد٘م(  دندددددددددّؽ وددددددددن 

ثدد  لًددة   عكددتفدنجددؽًُة ودنددؿُنًِة وعوظةهِددًة  الكددٌن  ويددَ لِكددخ  وددؿاً 

 د زِؿ دكٌُوَ وجةمؿ لقٍ الكٌن.

ةاؿس لًددة ددد زِؿ دكددٌُوَ  ظِددر دو قدد  وددن وكددةن كمددة الُدد ن الىدد٘سإ

 إلٍ يػؿ   و  منح القِـع الذَ لًة د زِؿ دكٌُوَ لقٍ آصكةم.

  ن الىدددددددددد٘س دمسدددددددددد  قددددددددددؿًا وددددددددددن  لْددددددددددم  قددددددددددؿاع الذدددددددددد زِؿ فددددددددددَ الكددددددددددٌنإ

همدددددددة لًدددددددة د زِؿادًدددددددة إفةلىددددددد٘س لِكدددددددخ وضدددددددؿ  وندددددددؿا  عوظدددددددَ لقمدددددددؤون  

 .اهلل دنةلٍ الكٌهِح الكجؿى  ويؾا وة قوذعؽ  لوى ثنؽ ققِ  ثإذن

ًم الىد٘س و اكدٍ  يكؾا ه ؿ  وهدذنقم فدَ وؽعقدح  يد  الجِدخ )لقِد

                                                           

 .6 املصًٍ:ضٚزٟ  (1)
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الكد٘م(  ويكدؾا  ٌُدًة هنددةيؽ ذلد  فدَ وؽعقددح إودةم العكدِن )لقِددى 

 الى٘س و اكٍ الك٘م(.

 صالح االصزضمبء ٚاٌزأص١ش اٌزى٠ٕٟٛ

ثدددةن ظكٌودددح  وِدددؿ المدددؤووِن )لقِدددى الىددد٘س و اكددٍد الكددد٘م( لقدددٍ  

ويدددٌ ظ دددة ظ ددًة الؼقِ دددح الموىدددٌا ودددن قجددد  عقدددٌل  دددد النددةلم إقددد٘وَ

ْوممُجََهُمممْىَويُددح   (1)اهلل )وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى( ثذُددح إهددؾاع ًَ َمََأْل ْْ َٖمم اه

خِمََٔوَرِطمُٖجََهُممُىَاَِلْظمََلَمَِدًَٕما ًَ ُْٖمْىٍَِْع ُجََلَوم ًْ ًَ   فدَ (2)ِدََُٕمْىََوَأْح

ادؿس  والٌاًدعح قٌِح )غؽُؿ ػم( واُّةت آػدؿى والؿواُدةت المذٌد

وفددددَ ّدددد  الْددددؿو  الضؽُددددؽس  مددددًؽت وؽُوددددح الكٌفددددح ص ةفددددًة وقعُددددًة  ددددد

إذ ظجكدددددددخ الكدددددددمة  قُؿيددددددددة  فندددددددّم ال ددددددد٘  الندددددددؽُؽ  ومددددددددّعخ  .مدددددددؽُؽاً 

المددددٌا  ال ؾااِددددح  فقضدددد  الوددددة  إلدددٍد إوددددةم لقددددَ ثددددن  ثددددَ َةلددددت )لقِددددى 

 الك٘م( واقذ ةزٌا ثى.

ج٘  يودددددددددة هندددددددددًؽ الؽقدددددددددح المذوةيِدددددددددح فدددددددددَ دنةوددددددددد  إودددددددددةم ودددددددددٓ يدددددددددؾا الددددددددد

ددد  ٌ    ن ٗ ُدددؾيت ثو كدددى لىدددد٘س الكدددمةوي واٗثدددذ٘  إلًدددَ  ظِدددر ف

                                                           

 .214ضٚزٟ اىػيسا٣:  ََٙلِّٔرِز َعٔػرَيَثَه اأَلِفَسٔاَ ٕٙٚ فٚىٗ ثياىل:  (1)

 .3 املا٤دٟ:ضٚزٟ  (2)
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اٗقذكددددد ة   ويددددَد الىددددد٘س الذدددددَ ددددددؤزؿ فدددددَ المنة لدددددح الكٌهِدددددح  ودكدددددجت 

يُددددددٌل المُددددددؿ  كمددددددة دددددددؤزؿ فددددددَ كدددددد  مددددددَ  يػددددددؿ  ثدددددد  الذ ددددددخ إلددددددٍ ولددددددؽه 

ن )لقِددددددى الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م(  وقددددددةل لددددددى:  اذيددددددت "إوددددددةم العكدددددِد

 ت ووى  ن ُؾيت لى٘س اٗقذك ة .ي  هى َق "فةقذكِ  لوة 

وقجدددددد   ن ه ددددددؿ   لددددددة  اٗقذكدددددد ة  الددددددؾي الذضدددددد  ثددددددى إوددددددةم العكددددددِن 

)لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م( إلدددددددٍ عثدددددددى قدددددددجعةهى ودندددددددةلٍ  هذٌقدددددددد  

وهذكةا  لن قجت اػذِةع إودةم  وِدؿ المدؤووِن )لقِدى الىد٘س و اكدٍ 

 !.الك٘م(  إوةم العكِن  ون  ي مؼه يػؿ؟

ثدد  ظذدٍد  هددى لددم ُؼذددؿ إوددةم   ٌ ثو كددى )لِددى الكدد٘م(فقدم ُددؾيت يدد

 ً٘ دٌصدددؽ عواُددددح  ػدددؿى دؾكدددددؿ   هندددم .العكدددن )لقِدددى الكددد٘م( لٌظدددؽه ودددس

 .ن ُؾيجة لى٘س اٗقذك ة   هى )لقِى الك٘م(  وددؿيمة ودددنًة ث

و هدددددى دكدددددؿعت ّدددددةيؿس   لكوودددددَ اقدددددذًْؿ  هدددددى كةهدددددخ يودددددةك ظة زذدددددةن

ٕوددددددددةم العكددددددددن لقددددددددؾيةا لىدددددددد٘س ال عددددددددٍ فدددددددد وؿ )لقِددددددددى الكدددددددد٘م( وددددددددؿًس ا

لكددن ُج دٍد الكددؤال لدددن   اٗقذكدد ة   ووددؿًس اػددؿى  وددؿ العكدددِن وظددؽه

 !.قجت يؾا اٗػذِةع؟
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لندددد  وددددن آقددددجةا الذددددَ دكمددددن وعا  اػذِددددةع  وِددددؿ المددددؤووِن ٗثوددددى 

هًددم فدَد ُددٌم  الكددجٍ النددًِؽ  يددٌ: لكددَ ُُجددٓ فددَ  ذيددةن  يدد  الكٌفددح  

ٌاصًٌن يددددؾا الؿصدددد  الددددؾي صدددد ؿت لقددددٍ ُؽُددددى الكؿاوددددح وددددن آُددددةم  قدددِد

إلًِدددددح  و عقدددددقخ الكدددددمة  المِدددددةه ال ـُدددددؿس ثؽلةادددددى, ثقُددددد  اهلل قدددددجعةهى 

 زم قجَ لِةلى.  ودنةلٍ  زم وٓ ذل  دضذمنٌن لقِى ل ذقى

يددددددددؾه يددددددددَ الم ةعقددددددددح المؤلمددددددددح  الذددددددددَ زجذًددددددددة  وِددددددددؿ المددددددددؤووِن )لقِددددددددى 

صِددددددددةل لقدددددددددٍ ودددددددددؿ الكدددددددد٘م( فدددددددددَ  ذيددددددددةن  يددددددددد  الكٌفدددددددددح  وفددددددددَ  ذيدددددددددةن آ

 الذةعُغ.

ن )لقِدددى الىددد٘س ول وؿصدددٓ إلدددٍ دذمدددح الؿواُدددح: اهُقددد  إودددةم العكددِد

و اكددٍد الكددد٘م( ل٘قذكددد ة   وقدددةل فدددَ  لةادددى ثندددؽ  ن ظمدددؽ اهلل و زودددٍ 

 لقِى: 

َمما َوُيَْممِضَل َّ
وِ ِِ ََيََا ٌْ َْٖصاِتَِيمم َاْهمممَز َٔ مماَُيْعطِمم َٕ َ ممىَّ ُّ اهوَّ

ممما َوُيْجممِصَيَاْهَتَصَلمماِتََلَومممَٓ َّ
ََيَعاِدٍِ ٌْ مماِتَِيمم ًَ َخ اهصَّ

َِْ َٖممماُثََأ مممَجَاْهِ  ٍْ ِ ُٖد َوَأ ًُ ْٖمممُدَاْهمممم ممما َِيَْمممَكَاْهَ  َّ
وِ

ٍَْجَ ٍُِْ  َوَأ َاْهمَزاطُِئَْنَوأِنَاهشُّ ٌُ ْد ٍَ ْعَخَ اُث َو ًُ اْهم
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ٍَْج. ََأ َإِلَّ َُ اُر ََلَإَِه ْعَخْ َلُصَاْهَ لَّ ًُ َاْهم

اَِيمْسَرارًا َواْظممِقََاَ َّ
ََْٖماَهِممِدَِٖ اَ ََلَو ًَ م ََأْرِظمِنَاهعَّ مىَّ ُّ اهوَّ

ْٖرممًاَُيِ ٖرممًا ََواِظممعًاَُيخَِّعممعًا َاهَْ ْٖممَدََوالِلممًاَِيْ ممَضارًا ََ   َ

ْٖمَساقًاَُيَجْوِجمًَل َ ِصلمًاََ مِسقًا َُيْ مِسقًاََ  ًْ ًا َُي ّٕ طًََّلََيِص َّ ُي

اجًا ََظائًَِلَُيْعتًَِل ََلاّيًاََوْدقًاَ َظّدًاََظْدَعاخًا ََذّجًاََذجَّ

ْدِقَ َْ ْدُقَةِاْه َْ ُعَاْه َِ ْس ُٕ ََِيْطَلاخًا َ ُُ ْخُوَْاْهَقْطمُصَِيَْم َٕ الًا َو َِ ِد

َ ُِ ٍ ََرْلمُسُه َُحمَِْعُغَةِم ُُ َوَلَُيَممشَّ َْٖصَُروٍَّبََةْصُق َقْطصًا ََ 

َةِمََلِدَك َ ٌْ َِّٖجَِيم ًَ َاْهمم
ُِ َِلَتاِدَك َوُحْدِٖمَٔةِم ٌْ َِي َِ ِعٖ اهظَّ

ََْٖماَ ََلَو
ُِ َةِم َةِمََلِدَك َوَحْعمَخِدقُّ ٌْ َلاِمَِيم ْٗ َُذَرىَا ُِ وُحٍَِْقَةِ

ٌَْ ٌَََِي ٖ ًِ َاْهَعاَه ََر َّ ٌَ  .(1)ِيََََِك َآِيٖ

ودددددة  ن قدددددؿ  إودددددةم )لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م(  :د دددددٌل الؿواُدددددح

يدددددددؾا الدددددددؽلة  ووددددددددقٍ وددددددد٘س اٗقذكدددددددد ة   ظذددددددٍد دضمنددددددددخ ال ِدددددددٌم فددددددددَ 

وثدددؽ  المُدددؿ ُوًمدددؿ ث دددـاعس كجِدددؿس ثعِدددر   الكدددمة  ودؿاكمدددخ ودكةز دددخ

 وافؿ غةوؿ.والُؿقةت ثمة  كسِؿ   اوذٔت العِة  وال ؽعان

                                                           

 .6750ح 11ت 197-199ص 6اىٚضا٤ً: ض ٍطجدزو (1)
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ن )لقِدددى الىددد٘س و اكدددٍ  وذلددد  ُنودددَ فِمدددة ُنودددَ  ن إودددةم العكددِد

الكددددد٘م(  وثددددد وؿ ودددددن  ثِدددددى لقدددددَ ثدددددن  ثدددددَ َةلدددددت )لقِدددددى الىددددد٘س و اكدددددٍ 

ن ُجددددِن لوددددة  ٌُددددًة ُثنددددؽًا يػددددؿ وددددن  ثنددددة  )الىدددد٘س(   الكدددد٘م(  كددددةن ُؿُددددؽ 

 ويَ  هًة و ذةة دكٌُوَ ٗقذمُةع الؿظمح إلًِح.

 ؼبع وٟٛٔاٌصالح ِصذس إش –أ 

ويدددددددؾا يدددددددٌ ودددددددة اكذنددددددد ى النقدددددددم العدددددددؽُر  ػِدددددددؿًا فدددددددَ  ثندددددددة  لؽُدددددددؽس  

العدةاـ  - ظدؽ النقمدة  ويٌد الككدِف كةعُد  فدإن  :ولقٍ قجِ  المسدةل

كمددة إن ونددؽن الؿا ُددٌم وىددؽع )ُ ددٌل:  - لقددٍ صددةاـس هٌثدد  فدَد الُددت

ندددددؽ ظ ِ ِدددددح لِوِدددددح دكٌُوِدددددح  فددددد ُُ ن الىددددد٘س  ٌُدددددًة وىدددددؽع إإمدددددنةر  ويدددددٌ 

 (.ٕمنةر غؿُت

 

 اٌصالح رؼبٌظ األِشاض اٌخط١شح –ة 

دددددددد ويدددددددَ  مدددددددةيؽت مؼىدددددددِةً )وُ دددددددٌل يدددددددؾا الُجِدددددددت الندددددددًِؿ  ٌُدددددددًة: 

ددددددد ظددددددةٗت كسِددددددؿس لمؿًددددددٍ دمددددددةزقٌا  وندددددةيؽات َجِددددددت وذمددددددؿ  وػجِددددددؿ

لقندد ة  ودددن ودددؿ  الكددؿَةن ثةلىددد٘س  و ٌُدددًة يوةلدد  ظدددةٗت وؿًدددِح 

صددددؽًا   االددددخ ثةلىدددد٘س  وسدددد  الذددددؽعن الجؿُذددددٌهَ  ويددددٌ وددددن الوددددٌر الكددددَ
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 (.ؼُِؿ ون  هٌار الذؽعنوال

كةهددددخ الىدددد٘س الكددددجت فددددَ مدددد ة  الكسِددددؿُن )وُ دددٌل كةعُدددد   ٌُددددًة: 

 ( وددددددن الذًددددددةا النْددددددةم  والضددددددؿوة المذ ِعددددددح  الذدددددَد ُىددددددنت ل٘صًددددددة

 وؿا .وغِؿ ذل  ون آ

إذن الىددددددددددد٘س لًدددددددددددة دددددددددددد زِؿ دكددددددددددددٌُوَ؛ فجةلىددددددددددد٘س ُدكدددددددددددذمُؿ الكددددددددددددمة   

ُُن ٍ المؿُي  وُد ٌٍ العٌااش.  وُ ة  المقًٌ   و

 األسضاٌصالح ػبًِ رط١ٙش  –ط 

ن الىددددد٘س يدددددَ لةوددددد  لذًُِدددددؿ آع   إفددددد  ذلددددد  كقدددددى عوإلدددددٍ صدددددٌا

وودددقٌا   و ظذدددٍ إذا  ودددة هدددى زجدددخ لقمِدددًة  هدددى إذا اصذمدددٓ قدددٌم فدددَ وكدددةنإف

ًُُُدددؿ آع  ودددن  ودددّقٍ مدددؼٌه واظدددؽ  ف هدددى ُؼدددؿ  ودددن ثؽهدددى إمدددنةر 

ودكدددددددددجت ددددددددددٌدؿ   النددددددددعوةت الكدددددددددةلجح الذدددددددددَ دددددددددؤزؿ لقدددددددددٍ إهكدددددددددةن قددددددددقجِةً 

  و دؤ ي إلٍ اػذ٘ل وكةعات الُةقح فَ ثؽهى.  لىةاآ

ن )لقِدددددى الىددددد٘س و اكدددددٍ  يكدددددؾا هدددددذنقم فدددددَ وؽعقدددددح إودددددةم العكددددِد

ن الىدد٘س يددَ و ذددةة دكددٌُوَ  الكدد٘م( يددؾه الددؽعو  والنجددؿ  وهددذنقم 

لقؿظمددددح إلًِددددح  ولِكددددخ و ذةظددددًة لجة ُددددًة دكددددذٌصت لق ددددؿا هلل دنددددةلٍ 
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 ف ٍ.

 شٚػ اٌزعؾ٠ٛخاٌصالح ٚاٌزطج١ش ٚاالٔعجبغ ٚاٌ

وفدددددَد الؼذددددددةم زمددددددح إمددددددةعس إلددددددٍد ثنددددددي الذدددددد زِؿات الذددددددَ دذؿكددددددى يدددددددؾه 

 المؽعقح الؿوظِح والنؿفةهِح لقٍ  دجةلًة.

ن يوددةك مدددًة س ودددن عصددد  غِددؿ وكدددقم ووندددؿو   ويددٌد الكةددددت  إذ 

  هضقِدددددددددـي )دٌودددددددددة  ُٗددددددددد (  ف دددددددددؽ صدددددددددة  يدددددددددؾا الؿصددددددددد  إلددددددددٍد الندددددددددؿاقإ

الكد٘م(  وع ى  ومةيؽ لن قؿا وٌاكت لدـا  إودةم العكدِن )لقِدى

ُن كِددددددد  ُ ِمدددددددٌن الىددددددد٘س ثدددددددؾاك الؼندددددددٌر والؼٌدددددددٌر  زدددددددم  ـّ  ن المنددددددد

 و ظذدٍد ٌُددؿثٌن لقددٍ   ُوُق ددٌن وٌُددؿثٌن ثةلك٘قدد  لقدٍد الىددؽوع

ع وقددًم ثةلكدددٌِ  )الذُجِدددؿ(  وقددةَعَن ثدددِن ودددة ُدددؿاه وثددِن ودددة قدددمنى ودددن 

ح والًمضِدددح!  ثدد   لةُددةت ن ونْددم  دجددةر  يدد  الجِددخ ُذىدد ٌن ثةلٌظندِد

ح إ ٌُدددددؿا إهكدددددةن ه كدددددى ثةلك٘قددددد ؟! ن فمدددددة ونودددددٍ  هًدددددة ل دددددؽس ه كددددِد

 .ووعةولح لضقؽ الؾات!! إلٍ غِؿ ذل  ون الك٘م غِؿ النقمَ

ن المس ددد   لكدددن )دٌودددة  ُٗددد ( ويددٌد الدددؾي ُوْدددؿ إلددٍد ال ٌدددِح ثنددِد

ح  و الًمضِدح  ولدم )ال ؿثَ  ُ ٌل:  لم ُكن يودةك  ي هدٌر ودن الٌظنِد
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 ُونؽم اٗهٌجةط ثِن الوة .

لقعْدددددددح وػددددددد٘ل وٌاكدددددددت الندددددددـا   وودددددددة الدددددددخ فندددددددنؿت فدددددددَ دقددددددد  ا

هَ دٌودددقخ فدددَ  ثددد د ويددَد الذضؿثدددح الذدددَ ّددد  ُنِنددًة لكدددوٌات دمددنؿ  

 .(دق  القعْح إلٍ صمِٓ وة يٌ ظكن وُو نم ثةلعٌُِح فَ إق٘م

ويددددددددددم ُدددددددددددؤ ون وددددددددددد٘س   ل ددددددددددؽ مدددددددددددةيؽ صمددددددددددٌر المىدددددددددددقِن المندددددددددددـُن

ال ؿٌُددددددددح قجدددددددد   ن ُوُق ددددددددٌا وٌُددددددددؿثٌا ًّددددددددٌعيم ثةلك٘قدددددددد   وكذندددددددد ًة 

 ةهَ الكةوِح فَ إق٘م.المن

  ن الددددددددٌعر الكدددددددةون فدددددددَد  ولبددددددد  الوددددددددة   ُ وددددددددخ ثددددددد)وُ دددددددٌل  ٌُدددددددًة: 

والعمةقددددددددددددددح المذؽف ددددددددددددددح وددددددددددددددوًم  والذددددددددددددددَ دضنقًددددددددددددددم ٌُددددددددددددددؿثٌن  ه كددددددددددددددًم 

ٌ   يددددددَ كوةُددددددح لددددددن وٌاقددددددةدًم ٕوددددددةوًم إوددددددةم  ثةلك٘قدددددد   و ثةلكدددددِد

ن )لقِددددددددى الىدددددددد٘س و اكدددددددٍد الكدددددددد٘م( صدددددددد   الددددددددؾي ًددددددددعٍ وددددددددن   العكدددددددِد

 ح ثك  مَ .الى٘س ولق ِم الكةوِ

  فِمددددددة لددددددٌ ن دًددددددـ النددددددةلم يددددددـاً  ويددددددؾه العمةقددددددح المذؽف ددددددح ثٌقددددددنًة 

 .(ُوصًخ ثنك  وةلط  واهذًضخ الكج  ال ٌُمح

ن )لقِدددددى إ والؼ٘ودددددح يدددددَ: ن الىددددد٘س فدددددَ وؽعقدددددح إودددددةم العكددددِد
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وَؿُد  لذىدعِط   لًِدحالى٘س و اكٍ الك٘م( يَ َؿُد  لقؿظمدح إ

يدم  ويدَ و ذدةة ودن   يؿويَ الضٌ  و ويَ آ  ػؿالن٘قح وٓ اّ

 و ةدِط الكٌن.

 

 

 





 

 

 

 

 

 

اٌفصً اٌضبدس





 

  اٌصالح ػٕذ ِشلذ اإلِبَ اٌؾض١ٓ
ن )لقِدددى  ٗ اال العدددؽُر ظدددٌل الىددد٘س فدددَ وؽعقدددح إودددةم العكددِد

وظددددددددؽُسوة فددددددددَ يددددددددؾه العق ددددددددح ُوىددددددددت لقددددددددٍ   الىدددددددد٘س و اكدددددددٍد الكدددددددد٘م(

ن )لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكدددددددٍ  الىددددددد٘س لودددددددؽ وؿقدددددددؽ ووندددددددًؽ إودددددددةم العكددددددِد

م  وددة لًددة وددن اّزددةع الكجِددؿسو  م(الكدد٘ كمددة   والجؿكددةت وآصددؿ النْدِد

 .يٌ وىؿة ثى فَ الؿواُةت

سدددةع فدددَ  ذيدددةن  ُُ وقدددوذُؿق إلدددٍ إصةثدددح لقدددٍ الذكدددة ل الدددؾي عثمدددة 

الكسِددددؿُن لددددن كِ ِددددح ذلدددد ؟ ووددددة يددددؾه المجةل ددددةت؟ إذ قددددؽ ُددددؿى الددددجني 

 فَ ذل  هٌلًة ون ال قٌ.

الندؿُ ح  زدم هوُقد  إلددٍ  وقدوجؽ   وًٗ ثةقدذنؿا  ثندي الؿواُددةت

 ذن اهلل قجعةهى ودنةلٍ.إالعؽُر لن إصةثح لقٍ يؾه النجًةت ث

 اٌؾض١ٓ صجت اصزغبثخ اٌذػبء اإلِبَاٌصالح ػٕذ 

ددددْن ُ ددددددٌل إوددددددةم الىددددددة ق )لقِددددددى الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م(: -   َودد

ن )لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م( د  ددددد  َوددددق ٍ ِلوْددددَؽُه  ي إوددددةم العكدددِد

 ِْ ةهُ َعْكَنَذ  ُ ةُه إِ َُ ٗ  َ ْل ِْبًة إِ ْكَ ِل اهلل َ َم َُ  .(1) ِن َلْم 
                                                           

 .11976ح 31ت 263ص 10ٍطجدزو اىٚضا٤ً: ض (1)
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ا يددددددددددؾه النجدددددددددةعس ال ؿُددددددددددؽس  الذدددددددددَ دمِددددددددددـت ثةمدددددددددذمةلًة لقددددددددددٍ  ٗظْددددددددٌد

دددد)النمددددددٌم وددددددن صًذددددددِن: وددددددن صًددددددح  الذددددددَ د ِددددددؽ النمددددددٌم لكدددددد  وافددددددؽ  (نْ َودد

وااادددددددؿ  ودددددددن  ي لدددددددٌن كدددددددةن  و صوكدددددددِح  و اهذمدددددددة   و ادضدددددددةه  وودددددددن صًدددددددح 

ََقِجحالذَ د ِؽ ال (بةً ِْ َم )  .نمٌم لك  ظةصح ووك لح و

 !.ولكن لقٍ وةذا ُؽلوة ذل ؟

ن إعا س الكددددددددددمة   كةهددددددددددخ لقددددددددددٍ دؿقددددددددددِغ الن٘قددددددددددح  هددددددددددى ُددددددددددؽل لقددددددددددٍ إ

ةق الو ددددددددَ د ِددددددددؽ النمددددددددٌم  ثددددددددِن )إوددددددددةم الذكٌُوِددددددددح ٓ ن الوكددددددددؿس فددددددددَ قدددددددِد

العكِن( و)الى٘س(  ولقدٍ إًد ة   ثندة  صؽُدؽس لقًِدة  ٌُدًة  وذلد  

٘قدددح الٌزِ دددح والذكةوقِدددح والذؿاثُِدددح الذدددَ ُندددّؽ هٌلدددًة ودددن آصدددؿ لقدددٍ الن

ن )لقِدددى  د دكدددٌن وث مدددؽ ودددةد كةهدددخ  ثدددِن الىددد٘س وثدددِن إودددةم العكددِد

 الى٘س و اكٍ الك٘م( فَ ظةل ظِةدى!

  هضدددؽ  ن الؿواُدددةت دؤكدددؽ  ُمٌودددح ذلددد  هدددى ثندددؽ مدددًة دى  ٌُدددةً إزدددم 

نوإ الذددددددددؿاثٍ الذكددددددددٌُوَ الًةادددددددد  العكددددددددِن  إوددددددددةم لًدددددددَد الكددددددددمةوي ثدددددددِد

وثددددِن الىدددد٘س ثذضقِددددةت  ػددددؿى  إلددددٍ   لىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م()لقِددددى ا

ن )لقِدددددى الىددددد٘س   عصدددددح  ن الـاادددددؿ لودددددؽوة ُدددددؾيت لـُدددددةعس إودددددةم العكددددِد
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هددددددى ٗ ُكدددددد ل اهلل إو اكددددٍد الكدددددد٘م( زددددددم ُىدددددقَ لوددددددؽ ًددددددؿُعى عكنذدددددِن  ف

إٗ  د ويدَد كمددة قددج  د ِددؽ النمددٌم  ومددِبًة هكددؿس فددَ قددِةق الو ددَ ددد مددِبةً 

ةصددددح وددددن ظددددٌااش الددددؽهِة  و اّػددددؿس  كجِددددؿس وذلدددد  ُنددددم   ُددددح ظ   لُددددةه

ح  كةهدددخ  و وددد ِؿس  قِةقدددِح كةهدددخ  و اصذمةلِدددح  و اقذىدددة ُح  مؼىددِد

 وظـثِح  و  ولِح.   كةهخ  و لةاقِح  و لنةاؿُح

 اٌصالح ػٕذ اإلِبَ اٌؾض١ٓ رؼذي ؽغخ أٚ ػّشح

إِن  وُ ددددددددٌل إوددددددددةم الجددددددددةقؿ )لقِددددددددى الىدددددددد٘س و اكدددددددٍد الكدددددددد٘م(: -ا

َس اْلددد َ٘ ددد دددحً مَ دالى  َح ِلوْدددَؽُه َدْندددِؽُل َظض  ًَ َس الو ةفَِقدددَح ِلوْدددَؽُه َدْندددِؽُل   ْ ُؿو َ٘ ددد َوالى 

 .(1)ُلْمَؿسً 

ددددة : (لقِددددددددى الىدددددددد٘س و اكدددددددٍد الكدددددددد٘م)وُ ددددددددٌل إوددددددددةم الجددددددددةقؿ -  د د َودد

ََ َقْجدَؿ اْلد
ْخ َلَ  َظةَصٌح َ ْن َددْ دِ ًَ ْموَُنَ  إَِذا َلَؿ ِِْن دَُ َم( لَ )ُعَك َ٘ د دِى الك  ِْ  َق

 ََ َٓ َعَكَنةٍت  َفُذَىَق  .(2)؟!ُزم  َدْكَ َل َظةَصَذَ    ِلوَْؽُه َ ْعَث

يددؾا الذ كِددؽ لقددٍ يددؾه المنة لددح ال ِجِددح ُددؾكؿهة  اامددًة  كمددة ه ددؿ  فددَ 

سَ )لنددددؿات الؿواُددددةت والـُددددةعات   هوددددة هنددددًؽ  َ٘ دددد ددددَ  َقددددْؽ َ َقْمددددَخ الى    َ ه 
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َكةسَ  ـ  َِْخ ال ِْ   َمْنُؿوِ  دَوَ َوْؿَت ثِةلْ   َويَد ًَ ََْنَخ اهللََ   ُموَْكؿِ دَخ َلِن الْ َوَه َوَ 

   فةٕوةم العكِن )لقِى الك٘م( يٌ الؾي  قةم الى٘س.(1)( َوَعُقٌَلىُ 

ً٘ لودددددددؽ العكمدددددددح إلًِدددددددح الذدددددددَ  وصدددددددؽت   وٗثدددددددؽ  ن هذٌقددددددد  َدددددددٌُ

ن )لقِددددى  الذدددؿاثٍ ثددددِن َقددددت العةصددددةت  وثددددِن الىددد٘س لوددددؽ قجددددؿ العكدددِد

 لمسقر  وةووة:لكَ ُذضكؽ يؾا ا ؛الى٘س و اكٍ الك٘م(

دكددددةوي  ←)لقِددددى الكددد٘م( لوددددؽ قجدددؿ إوددددةم العكدددِن  ←الىددد٘س 

 قٌة  العٌااش.

  و هذضكؽ ذل  فَ يِبح عثةلِح:

ن )لقِدى الكد٘م(  ←إذا وقٍ  ←إهكةن  لوؽ قجؿ إودةم العكِد

 .قٌٍ اهلل ظٌااضى ←

هددى قِعىدد  لقدٍد اٗقددذضةثح لجددؿ إفةلنجددؽ إذا  عا  قٌددة  ظةصذددى  ف

لوددددددؽ وؿقددددددؽ ووندددددددًؽ قددددددِؽ النددددددًؽا  إوددددددةم العكدددددددِن  الىدددددد٘س والددددددؽلة 

 )لقِى الى٘س و اكٍ الك٘م(.

                                                           

)عيٜاٗ  دعاا٣ املٚفال ىيياٝ اآ اؿطا        721-720ٍصباح املجٖشد: ص (1)

 اىطالِ(.
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ً٘ فددَ العددؽُر:  إِن  ويوددة زمددح وعُددح ٗثددؽ وددن الذٌقدد  لوددؽية ققددِ

َس اْلددد َ٘ ددد دددحً دالى  َح ِلوْدددَؽُه َدْندددِؽُل َظض  ًَ َس الو ةفَِقدددَح ِلوْدددَؽُه َدْندددِؽُل   َمْ ُؿو َ٘ ددد َوالى 

 .(1)ُلْمَؿسً 

 ؟١ٌش ٘زا غٍٛا   أ

سدددددددةع: يددددددد  ُمكدددددددن ذلددددددد  والكدددددددؤال الدددددددؾي ُمكدددددددن  ُُ ف يدددددددؾا    ؟ن  لددددددِد

 .غقًٌا؟

هكدددددةن  وسددددد  وددددد٘س الًْدددددؿ  الىددددد٘س ال ؿٌُدددددح الٌاظدددددؽس ُىدددددقًِة إ

والذدددددددَ يدددددددَ  عثدددددددٓ عكندددددددةت  والذددددددَد عثمدددددددة دكدددددددذ ؿق  عثدددددددٓ  قدددددددةا  دندددددددؽل 

هكدددةن الكسِدددؿ ن   ا  ظدددش ثِدددخ اهلل العدددؿام ُذُقدددت ودددن إ ودددٓ  !ظضدددح؟

وفدَد النًددٌ  المةًددِح كةهددخ الؿظقددح إلددٍ وددن الضًددؽ والمددةل والٌقددخ  

 ؟.ُةثةً إالعش عثمة دكذ ؿق قذح  مًؿذيةثة و

 .لِف يؾا هٌر ون ال قٌ لوؽ النِنح؟!   !لِف فَ يؾا وجةل ح؟  

ةَعدِددددىِ وفدددَد عواُددددح  ػددددؿى:  -  َُ ددددَ ِا
ْنَقُمددددٌا َوددددة فِ َُ  ٌْ دد اُددددةعس إوددددةم  ددددد َلدد

ن )لقِدى الكد٘م(  ْنَقدُم دِودَن اْلد دالعكِد َُ ِِْؿ َو ْقَذَذُقدٌا َلَقدٍ َؼ َٗ َذلِدَ  الو دةُ  

                                                           

 .19728ح 69ت 518ص 14ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (1)
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  ٌُِِ ةَعدِِى ثِةلكُّ َُ الَ   ِا ٌَ َِةهِىِ دَوَلَجةُلٌا َ ْو ْم فَِ إِْد ًُ(1). 

 !لِف فَ يؾا وجةل ح؟  

ن  وزمددددددح الكسِددددددؿ وددددددن يددددددؾه الؿواُددددددةت فددددددَ يددددددؾا الع دددددد   لكددددددن قجدددددد  

هًٌط يدؾه المنة لدح هندِؿ إلٍد إصةثدح لقدٍ قدؤال يػدؿ قدؽ ُؼُدؿ فدَ 

 اٗذيةن:

 را اٌزفبٚد فٟ األعش؟ٌّب

ن وُُقدددددت  لمددددةذا صددددة  فدددَد ثنددددي الؿواُدددددةت:  ن وددددن ُىددددقَ عكنذدددِد

ظةصذددددى ُكددددذضةا لددددى  فِمددددة عواُددددةت  ػددددؿى: وددددن ُىددددقَ  عثددددٓ عكنددددةت 

 .هًة دكذضةا؟إوُُقت ظةصذى  ف

يوةل  وصٌه لؽُؽس لٖصةثح لقٍ ذلد   ه ذىدؿ لقدٍ وصدى واظدؽ 

 اّن:

ح إن الكؿ فَ ذل  ُكمدن فَد اػدذ٘  العدةٗت الؿوظ ِدح والو كِد

ذا كددددددةن المىددددددقَ وُمبوددددددًة وددددددن الوةظِددددددح ال قجِددددددح  إهكددددددةن  وفِمددددددة لوددددددؽ إ

 فذ ٌٍ ظةصذى ثةلى٘س   و فَ مٍ  ووًة؟!

                                                           

 .17ح 41 ت 225ص 45عاز األّٚاز: ض (1)
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ن ُنُددددددددددَ  ن اهلل قددددددددددجعةهى ودنددددددددددةلٍ ُنُددددددددددَ لقمُمددددددددددبن قجدددددددددد   ذلدددددددددد  

هكددددددةن ن إإفدددددد .لقنددددددةك  ويددددددؾه ونة لددددددح زةثذددددددح لوددددددؽ اهلل قددددددجعةهى ودنددددددةلٍ

  ًُجدددددددددى اهلل دنددددددددةلٍ وُموعدددددددددى  ٍالمُمددددددددبن والٌازدددددددد  ودددددددددن لُدددددددد  اهلل دنددددددددةل

و هددٌار النُددة  ثنددك   قددؿر  وددن ذلدد  اٗهكددةن   وُ ددِي لقِددى الوىددؿ

ن لدددددددى ثموـلدددددددح هدددددددٌر ودددددددن  غِدددددددؿ المُمدددددددبن  ثددددددد  إن دددددددد ػِؿ اٗقدددددددذضةثح دكددددددٌد

 الن ٌثح.

 ػؿ.يصٌثح اػؿى هذؿكًة لمضةل  ويوةك 

 !ً٘ ٠ؼمً أْ رؼذي اٌصالح ػٕذٖ ؽغخ؟

ح لودددددددددددددؽ إودددددددددددددةم ن الىددددددددددددد٘س الم ؿوًددددددددددددد المًدددددددددددددم: كِددددددددددددد   الؤوالكددددددددددددد

 !.والى٘س الوةفقح دنؽل لمؿس؟  دنؽل ظضح)لقِى الك٘م( العكِن 

ذن إن ظةصذددى د ٌددٍ ثددإفدد  ن وددن ُُقددت العةصددح ثنددؽ ذلدد  وكِدد  

 !.اهلل دنةلٍ؟

 اٌمٛاػذ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاألدٌخ ٚاٌفٍضفخ: األعٛثخ

والضدددددددٌاا  وًٗ: هجدددددددؽ  ثةل ٌالددددددددؽ  زدددددددم هسودددددددَ ثةلنددددددددٌايؽ  زدددددددم هسّقددددددددر 

  قك ح ذل .ثةٓ لح  وهؿّثٓ ث



 وفروع الدين   االمام الحسين                                                      042

 

 اٌمٛاػذ: أٚال  
 لبػذح إِىبْ اٌغشائت –أ 

فدؾعه فدَ   كقمة قدؿر قدمن  ودن ال ؿاادت)ال ةلؽس الن قِح د ٌل: 

 .(ث نح إوكةن ظذٍ ُؾو ك لوى قةام الجؿيةن

ذا قددمٓ مددِبًة غؿُجددًة   و ع ى  وددؿًا دىددٌعه غِددؿ إن إهكددةن إثمنوددٍ 

ن كسِدددؿًا ودددن إفددد .ؿهن ُوكددد فددد٘ ُىدددط لدددى  د ثدددةلذنجِؿ المذندددةع  دون دددٌل 

هًددددددددة ثمددددددددؿوع إآوددددددددٌع الذددددددددَ كةهددددددددخ غِددددددددؿ ون ٌلددددددددح فددددددددَ قددددددددةل  الـوددددددددةن  ف

 ووٓ دكةو  الن   الجنؿي دعٌلخ إلٍ  وٌع ثؽًُِح.  الـوةن

ون ٌلِدددددددح( كسِدددددددؿًا ودددددددة دكدددددددٌن هذِضدددددددح  ن  لدددددددةوى )الددددددد٘ وذلددددددد  ُنودددددددَ 

لكددددقُةن الضًدددد  لقدددددٍ إهكددددةن  ولدددددِف وددددن ودددددؽعكةت )الن دددد ( الدددددؾي 

 ٌ ر فَ إهكةن.يٌ الوٌع إلًَ الم

إوكةهِدددددح  ن ُُ ددددٌد العؽُدددددؽ  :دعىددددٍد  ووًدددددة وآوسقددددح لقدددددٍ ذلددددد  ٗ

لقدددددٍ المدددددة    و  ن ُُِدددددؿ اٗهكدددددةن فددددَد الًدددددٌا ! ف دددددؽ كدددددةن دىدددددؽُ  ذلددددد  

 ً٘ ً٘ لقٍ ون لةش قج  ػمكمةاح قوح وس  .وكذعِ

ل فددددددددددَ لددددددددددةلم الِددددددددددٌم هددددددددددى ُضددددددددددؽ هددددددددددةق٘ت الددددددددددو ٍ إف  لكددددددددددن وددددددددددن ُندددددددددِد

  دمؼدددددددؿ لجدددددددةا الجعدددددددةع فدددددددَ ويدددددددَ ُدندددددددؽ ثدددددددةّٗ  والجٌددددددةآ العؽُؽُدددددددح
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 النةلم  كمة ُنًؽ ظؿكح الُةاؿات المكس ح ثِن وؼذق  وؽن النةلم.

ددددددؿت ظِددددددةس  ِّ كددددددؾل  العددددددةل ثةلوكددددددجح ل٘ػذؿالددددددةت النؽُددددددؽس الذددددددَ غ

 اٗهكةن  ون وقةا  اٗدىةل والو   وغِؿية.

إذن ٗ ٌُصددؽ مدَد  ومذوددٓ ووكددذعِ   إٗ إذا قددةم  لِدد  وددن الن دد  

 و ودددددددددددن الو ددددددددددد  ال ُنددددددددددَد الكددددددددددددوؽ   عةلذىالىدددددددددددؿُط ال ُندددددددددددَ لقدددددددددددٍ اقددددددددددددذ

 والؽٗلح والضًح.

هًدة ومكودح  وودةذا ُمودٓ اهلل  ن اقدذضةثح الدؽلة  ٗ عُدت إوون يوة ف

 ال ة ع المذنةل ون  ن ًُت  ظدؽ لجدة ه يدؾه المكؿودح والقُد  دكؿُمدةً 

 لى  فكِ  إذا كةن قِؽ مجةا  ي  الضوح )لقِى الك٘م(؟.

 لبػذح ال ل١بس فٟ اإلصالَ -ة

ً٘ إن  و ول وددددددددن قددددددددة    ال ِددددددددة  ثةَددددددددٌ  فددددددددَ اٗقدددددددد٘م مددددددددؿلًة ول دددددددد

ف  فمدددددن غِدددددؿ الىدددددعِط قِدددددة  آمدددددِة  ثعضمًدددددة   و ثـوةهًدددددة   و  إثقددددِد

قدؽ دؼ دٍ   ثةلضًؽ المجدؾول فًِدة  لٌصدٌ  وندة ٗت ذات ودقح  ػدؿى

ً٘  و فَ الذ ةوِ .  لقِوة  و

الددددددؾي عثمددددددة ُكددددددذ ؿق وددددددن   هددددددى ٗ ُىددددددط قِددددددة  العددددددشإووددددددن يوددددددة ف
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ً٘ ودددددددددددددن الضًدددددددددددددؽإهكدددددددددددددةن  ُةوددددددددددددد وآلمدددددددددددددةل النجة ُدددددددددددددح   ًة  و مدددددددددددددًؿًا كدددددددددددددةو

المؼقذ ددددح  إلددددٍ صةهددددت ثددددؾل المددددةل الكسِددددؿ  ثىدددد٘س عكنذددددِن لوددددؽ وؿقددددؽ 

ن ف دددٍ   و  ن )لقِدددى الكددد٘م(  والذددَد قدددؽ دكدددذ ؿق  قِ ذددِد إودددةم العكددِد

هددددددددى كِدددددددد  دنددددددددؽل يددددددددؾه ظضددددددددح  وددددددد٘س ال ؿٌُددددددددح وسدددددددد  ودددددددد٘س الىددددددددجط  و

 كةوقح؟.

ٗهددددددى ٗ قِددددددة  فددددددَ  ؛وٗ ُو ِددددددىن لقددددددٍ إهكددددددةن  ن ٗ ُوكددددددؿ ذلدددددد  إ

 الؽُن  وال ِة  ػةَئ وثةَ  دمةوًة.

ن إثقددِف هُدد  ظكددت ونددة ٗت ال ِددة  الن قِددح  وقددةل   ٗ دددؿون 

هلل دنةلٍ: وة وٌدمٌهى قدٌ   قدضؽ لد  ػمكدح يٗ  قدوح فدَ قدضؽس 

 .واظؽس! ثؽًٗ ون الكضٌ  ّ م لسةهِح واظؽس

ٗ ٌُصدددددددؽ ثدددددددِن  ن اهلل دندددددددةلٍ  لْدددددددم ودددددددن ي م ثةٓقدددددددة   ثددددددد  لقمدددددددًة 

ن ي م يدٌد وعددي ال  ددؿ, واهلل دنددةلٍ لددِن ٓ ؛الؼددةل  والمؼقددٌق قِددة 

ن دكدضؽ يدؾه السةهِدح  ثد   عُدؽ وود    لكن اهلل دنةلٍ قةل لدى: كد٘ ال وٍ,

 الٌاظؽس ّ م  ولوؽوة عفي اقذع  لنوح اهلل والن ة  آثؽي.

ِدح وٗ ودن الوةظ  ولقِى ٗ ُىط ال ِة  ل قِدًة ودن الوةظِدح الكِ ِدح
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ن إهكددددددةن ُضًدددددد  آثنددددددة  الع ِ ِددددددح  والـواُددددددة المؼذق ددددددح  ٓ ؛الكمِددددددح

 لم ذٌِةت المنِبح إلًِح.

شُ لبػذح  -ط ِْ األَ َٚ ٍُْك  ٌَْخ  أاَل ٌَُٗ ا

  فًددٌ قددجعةهى ودنددةلٍ لددى (1)إهًددة يُددح وددؿُعح وددن كذددةا اهلل المضِددؽ

لددددةلم الؼقددددد   كمدددددة لددددى لدددددةلم آودددددؿ  ولددددى لدددددةلم الذكدددددٌُن  كمددددة لدددددى لدددددةلم 

 ذنؿُٓ  فً  لوة ون ذل  مَ ؟!ال

اا ثددددددةلو َ  فقمددددددةذا هكددددددذوكؿ لقددددددٍ اهلل قددددددجعةهى إفدددددد ن  ذا كددددددةن الضدددددٌد

ن )لقِددى الكدد٘م( ثندددؽ  ُضندد  اقددذضةثح الددؽلة  دعدددخ قجددح إوددةم العكددِد

اا ال ؿٌُدددح الذدددَ دىدددقٍ  الىددد٘س عكنذدددِن   و  ن ُضنددد  صددد  اقدددمى زددٌد

ن )لقِدددددى الكدددددد٘م( دنددددددؽل زدددددٌاا العددددددش,  ع  ن و ُ ددددددؿ لودددددؽ إوددددددةم العكدددددِد

 !.ُكٌن زٌاا الوةفقح لوؽه كسٌاا النمؿس؟

ًُ لبػذح  -د ب ٠َْفَؼ َّّ  ال ٠ُْضأَُي َػ

ًددددد  ُكدددددذُِٓ ف  ودددددؿُعح ودددددن كذدددددةا اهلل المضِدددددؽ ػدددددؿى يُدددددح ويدددددؾه 

َلَن اهلل دندددةلٍ  هكددةن اٗلذددؿا  لقدددٍ اهلل قددجعةهى ودندددةلٍ؟! وددٓ إ

                                                           

 .54ضٚزٟ األعساو:  (1)
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ْعَأُهْنََ ُٕ ْىَ ُِ ْلَعُنََو َٕ اَ ًَّ ْعَأُلََل ُٕ(1). 

َْ ح لبػذ -٘ـ ُٕٛ ِِ َسثَِّه ال ٠ُْؤ َٚ  فاَل 

مماَف ددؽ قددةل دنددةلٍ:  ًَ ممَْكَِِٖ ًُ َُٕدمِّ ْؤِيَُممَْنََخخَّممَٓ ُٕ ممَكََلَ ممََلََوَرةِّ َِ

ْاَ ًُ َعموِّ ُٕ َْٖجََو ماََقَظم ًَّ ْىََخَصًجماَِي ِّ ُلِعم ٍْ ِجمُسواَِِمََٔأ َٕ ََلَ ْىَُذمىَّ ُّ ََْٖ َػَجَصََة

ا ًً  .(2)َحْعوِٖ

ن كددددةن إُمددددةن فِددددى إن يددددؾه اُّددددح النددددؽُؽس القًضددددح  هـلددددخ فددددَ اودددد

 وددددؿًا وددددنجًة صددددؽًا لقددددٍ ثنددددي الو ددددٌ   كمددددة ُىددددنت اّن لقددددٍ ثنددددي 

ن )لقِددددددى  الو ددددددٌ  دىددددددؽُ  اقددددددذضةثح الددددددؽلة  دعددددددخ قجددددددح إوددددددةم العكدددددِد

ن يددؾا  الكدد٘م(  لكووددة فدَد الٌقددخ الددؾي هضددؽ فِددى ثنددي الوددة  ٗ ُ جقدٌد

ًم الكددد٘م( ٗ عُدددت ُ جقٌهدددىإالكددد٘م  فددد ٓن  ؛ن  دجدددةر  يددد  الجِدددخ )لقددِد

آظة ُددر المؿوُددح ثًددؾا الندد ن وؿوُددح لددن إوددةم الىددة ق )لقِددى  يددؾه

الكددددد٘م( وقدددددةاؿ آامدددددح آًَدددددةع  ويددددَد عواُدددددةت لؽُدددددؽس  وقدددددؽ دق ةيدددددة 

هًددة وذددٌادؿس دددٌادؿًا إصمةلِددًة  ون إالنقمددة  ثددةل جٌل لقددٍ وددؿ الذددةعُغ  ثدد  

 .ك٘م

                                                           

 .23 األّبٜا٣:ضٚزٟ  (1)
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 ةودددددددة المىدددددددؽع فًدددددددٌ ثدددددددةقؿ النقدددددددٌم وودددددددة ق  يددددددد  الجِدددددددخ )لقًِمددددددد و

ُُضمٓ لقمة  النِنح والكوح لقٍ الك٘م( القؾ ة كةهدة  مدؽ  يد  مدهً ُن 

العكددددددددوح إلددددددددٍ يػددددددددؿ الىدددددددد ةت   ووددددددددؽقةً  ود ددددددددًٌى  وايددددددددؽاً  النددددددددةلم وعلددددددددةً 

 .العمِؽس وال ٌةا 

 

 اٌشٛا٘ذ :صب١ٔب  

ن كسِددددؿًا وددددن ال ٌددددةُة ٗ د ددددة  ثددددةلعضم   ن وددددن النددددٌايؽ الًةوددددح إ

 و   وٗ ثةلضًددددددددؽ - ي الن دددددددد  الْددددددددةيؿي لنةوددددددددح الوددددددددة   - وٗ ثةلن دددددددد 

 المةل المجؾول.

 صٛسح اٌزٛؽ١ذ رؼذي اٌمشآْ وٍٗ -أ

ايؽ لقدددددٍ ذلددددد : إن لؼدددددذم ال دددددؿين الكدددددؿُم  كمدددددة فدددددَ د وودددددن النددددٌد

ؽس ظددددددعثمددددددة دكددددددذ ؿق الؼذمددددددح الٌا -  صددددددؿًا لِْمددددددةً  - الؿواُددددددةت الكسِددددددؿس

 لق دددددددؿين الكدددددددؿُم ودددددددن الٌقدددددددخ ظدددددددٌالَ ازوذدددددددَ لندددددددؿس قدددددددةلح ودددددددن ال دددددددؿا س

قٍ اهلل وددد)لدددن الوجدددَ   لؿواُدددةت  ثِومدددة د دددٌل االمذٌاودددقح وثددد٘ اه ُدددةر

اُا ُزُقدددددِر قدددددةل:  لقِدددددى ويلدددددى( ٌَ ددد دددُى َزدد ٌَ اهللُ َ َظدددددٌؽ َفَقدد ددد َودددددْن َقدددددَؿَ  ُقدددددٌَعَس ُقدددددْ  ُيدد

َِ اْلُ دْؿينِ   اْلُ ْؿينِ  اُا ُزُقَسد ٌَ ِِْن َفَقدُى َزد َد َ    َوَوْن َقَؿَ َيدة َودؿ  َ٘ َوَودْن َقَؿَ َيدة َزد
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ِٓ اْلُ ْؿينِ  اُا َصِمِ ٌَ اٍت َفَقُى َز  .(1) َوؿ 

ٌَ اهللُ َ َظؽٌ قؿا س قٌعس و فقمةذا ٗ   قؽ دكذ ؿق  قِ ح واظؽس ُقْ  ُي

ن اهلل قدددجعةهى ودنددددةلٍ ُكدددةوي فدددَد الضًددددؽ  ُعدددذش يددددؾا الدددجني! كِدددد  

وددٓ قددؿا س  - ثمددة فِددى قددٌعس الذٌظِددؽ - المجددؾول لقدٍد قددؿا س ال ددؿين كقددى

إٗ  قددددددددددددددةا  يددددددددددددددؾه الكددددددددددددددٌعس زدددددددددددددد٘  وددددددددددددددؿات ف ددددددددددددددٍ  ويددددددددددددددَ ٗ دكددددددددددددددذ ؿق 

 !.ونؽو س؟

ْلَعممُنَصدد  اقددمى  اهلل  هنددم َٕ مماَ ًَّ ْعممَأُلََل ُٕ َاهَزْوممُقَ  و(2)َلَ ُُ َأَلََهمم

مماََػممَجَصَو  (3)َواقَْيممصَُ ًَ ممَْكَِِٖ ًُ َُٕدمِّ ْؤِيَُممَْنََخخَّممَٓ ُٕ ممَكََلَ ممََلََوَرةِّ َِ

ىَْ ُّ ََْٖ  ن يوةل  ػ ةُة واواُة و ثنة ًا ٗ هنؿ  ووًة مِبًة. و  (4)َة

 !ص١بَ صالصخ أ٠بَ ٠ؼذي صٕخ -ة

  ف ددددَ : الؿواُدددح السةثذددددح لوددددؽ  يددد  النةوددددح  ٌُددددةً ٌُددددةً  النددددٌايؽ  وودددن

قٌِح ققمةن الؾي كةن ُىٌم ز٘زدح  ُدةم  ودؿة الوجَ)ودقٍ اهلل لقِدى 

                                                           

ٍطاااااجدزو  ،4466ح 20ت 192-193ص 4ٍطاااااجدزو اىٚضاااااا٤ً: ض  (1)
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ةم النددددًؿ كقددددى   ن وددددن وددددةم ز٘زددددح  ُددددةم فددَد النددددًؿ فقددددى  ويلدددى( ثدددد صددددؿ ودددِد

ال الكدددوح كددد  مدددًؿ ز٘زدددح  ُدددةم و ةم الكدددوح   ن ودددن ودددةم َددٌد فقدددى  صدددؿ وددِد

 .(1)ثكةو   ُةوًة

 ظشثخ ػٍٟ ٠َٛ اٌخٕذق -ط

والنددددةيؽ الٌاًددددط والمسددددةل اّػددددؿ: ًددددؿثح لقدددَد ُددددٌم الؼوددددؽق  ٗ 

 لِ   قٌى ون دىؿُط عقٌل اهلل )ودقٍ اهلل لقِدى ويلدى(  فَد عواُدح ٗ 

ًؿثح لقَ ٌُم الؼوؽق  فٌ  لوؽ عُت فًِة ه قًة النِنح والكوح : 

 .(2)اهلل ون لجة س الس قِن

خ زةهِددح واظددؽس  ظِددر قٌددٍ فًِددة هًددة ًددؿثح واظددؽس عثمددة اقددذ ؿقإ

ن   لقدددٍد لمددددؿ ثددددن لجددددؽ و  النددددةوؿي  لكوًددددة دنددددؽل لوددددؽ اهلل لجددددة س الس قدددِد

ا    ويددددم إهددددف والضددددن ثمددددة فددددًِم الم٘اكددددح وكقمددددة اقددددذذؿ لددددن العدددٌد

 .ثننؿات المقِةعات! اوالىقعة  لقٍ وؿ الذةعُغ  ويم عثمة ُكٌهٌ

 اٌصذلخ ثبٌخبرُ أٚ ث١ٍّبس د٠ٕبس؟ -د

ويددٌ ودددن كذددةا اهلل ظِدددر ُ ددٌل قدددجعةهى ودندددةلٍ:  النددةيؽ اّػدددؿ:

                                                           

 .34ضَٓ ح 87 ت 257-258ص 39عاز األّٚاز: ض (1)

 .1ح 70 ت 1-6ص 39عاز األّٚاز: ض (2)
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َْؤُحمَْن ُٕ ََلَةََو َْنَاهصَّ ًُ ِقٖ ُٕ َ ٌَ ََآَيَُْاَاهَِّشٕ ٌَ ََواهَِّشٕ ُُ ُُّٖمُىَا ََُوَرُظُْه
اََوهِ ًَ ٍَّ إِ

ْىََرالُِعْنََ ُِ َلاَةََو  .(1)اهضَّ

ن إودددددةم  وِددددددؿ المدددددؤووِن لقددددددَ ثدددددن  ثدددددَ َةلددددددت )لقِدددددى وددددددقٌات إفددددد

و لُددةه لددؾل  فَ عكددٌر ودد٘دى ُددؽه ويددٌ وددن ةً المىددقِن(  ػددؿ  ػةدمدد

 .(2)ووؿظخ لى ثةلٌُٗح  ال  ِؿ  فوـلخ فَ م هى يُح

ن  ُودددددددةع  و  وٗع  لكدددددددن ٗ دودددددددـل  ثِومدددددددة عثمدددددددة ُدددددددؽفٓ الدددددددجني وقِددددددٌد

ن ثنددي وددن دىددّؽق لددم ُضددِن إٗ إثع ددى يُددح  يددؾا إذا لددم ُوددـل فِددى ذم! فدد

ضًددؽ  و ن ال ٌددةُة ٗ د ددة  ثددةلعضم  و ال المؾّوددح. ويددؾا مددةيؽ لقددٍ 

َاهَزْومُقََواقَْيمصَُ ث  لًة و٘كةت ػةودح ُنقمًدة ودن  غِؿ ذل  ُُ   (3)َه

 ويٌ اهلل دجةعك ودنةلٍ.

 إغؼبَ صالصخ أ٠بَ أٚ إ٘ذاء صجؼخ ثضبر١ٓ؟ -٘ـ 

ػدددددددددؿى هـلدددددددددخ ثعددددددددد   يددددددددد  الجِدددددددددخ  ػدددددددددؿ: يُدددددددددح كؿُمدددددددددح والندددددددددةيؽ اّ

َِيْعَ :ويدَ  )لقدًِم الكد٘م( ُِ َْنَاهطََّعاَمََلَوَُٓختِّ ًُ ْطِع ُٕ ماََو ًً خِٖ َٕ مًَِٖاََو

                                                           

 .55 املا٤دٟ:ضٚزٟ  (1)
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 .(1)َوَأِظًٖصا

ن إوددددةم  وِددددؿ المددددؤووِن وفةَمددددح الـيددددؿا  إووددددٌصـ مدددد ن الوددددـول: 

ًم الىددد٘س والكددد٘م(  ودددةوٌا  ن )لقددِد وإودددةم العكدددن وإودددةم العكددِد

ا َندةوًم لق  ِدؿ  د فَ ال ٌِح المنؿوفدحد ز٘زح  ُةم  ولودؽ إفُدةع  لٌُد

لٌُه َندددةوًم  وكدددكِن فددد فددَد الِدددٌم اٗول  وفددَد الِدددٌم السدددةهَ صدددة يم

قددِؿ  فوـلددخ فددَ ظ ًددم يددؾه اُّددح لُددٌه لٔ   وفدَد الِددٌم السةلددر ٌُددةً  

 .(2)الكؿُمح المجةعكح

ثِومددددددددة  يددددددددؽى ذلدددددددد  النددددددددؼه اّػددددددددؿ قددددددددجنح ثكددددددددةدِن لؿقددددددددٌل اهلل 

 !.(3))وقٍ اهلل لقِى ويلى(  ولكن لم دوـل فَ ظ ى يُح قؿيهِح واظؽس

 غبلخ االٔشطبس اٌزسٞ ٚإٌٛٚٞ -ٚ

ُح إفددَ لددةلم الذكددٌُن كددؾل   ٌُددًة: وآوددؿ  ذ هضددؽ  ن الددؾعس الجكدِد

هًدددة إذا اهدددؽوضخ فإ  و  وددؽّوؿاً  ذعُدددةً  هًدددة دعددؽ  اه ضدددةعاً إإذا اهنددُؿت ف

ً٘  وددددددددٓ  هًدددددددددة ذعس وصددددددددـ  ٗ ُددددددددؿى ثدددددددددةلنِن إدعددددددددؽ  اه ضددددددددةعًا هٌوُدددددددددًة يددددددددةا

                                                           

 .8 اإلّطأ:ضٚزٟ  (1)
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 المضؿ س  لكوًة ُمكن  ن دذعٌل َةقح صجةعس كجِؿس صؽًا.

وٗ   وٗ ثةلنددددك   وٗ ثددددةلعضم  ؿإذن ال ٌددددةُة ٗ د ددددة  ثددددةلمًْ

فددددَ لدددددةلم  مثةلمْددددةيؿ الُجِنِددددح الذدددددَ هؿايددددة  قدددددٌا  فددددَ لددددةلم الذندددددؿُٓ  

 ن الم ةُِف الٌاقنِح لوؽ اهلل قجعةهى ودنةلٍ.إالذكٌُن  ث  

 األدٌـخصبٌضب : 

ن كدددد٘م إوددددةم الجددددةقؿ وإوددددةم الىددددة ق )لقًِمددددة الىدددد٘س و اكددددٍ إ

 ً٘ ِّوددددددددح مددددددددةفِح   وظضددددددددح وافِددددددددح  فِددددددددةً كة الكدددددددد٘م( ثعددددددددؽ ذادددددددددى ُنذجددددددددؿ  لددددددددِ وث

هودددددة ودددددٓ ذلددددد  هكدددددذنؿ  لكدددددم ثندددددي آ لدددددح ودددددن ال دددددؿين  ٗ إواًدددددعح  

 ووًة:  وآ لح كسِؿس  الكؿُم

 آ٠خ اٌّٛدح: اٌذ١ًٌ األٚي

َةَِِمممَُٔ دددٌل دندددةلٍ:  دَّ َْ ًَ َاْهمممم ََأْجمممًصاَإِلَّ
ُِ ْٖممم ُقمممْنََلََأْظمممَأُهُمْىََلَو

 .(1)اهُقْصَةٓ

ن الؿقدددٌل اٗكدددؿم )ودددقٍ اهلل إفددد  الذ ةددددح  قِ دددح فدددَ يدددؾه اُّدددح زمدددح

لقِدددى ويلدددى(  عا   صدددؿًا يػدددؿ ودددن المكدددقمِن لقدددٍ   اادددى الؿقدددةلح وَةلدددت 

ثدددددى  و)الؿقدددددةلح( يددددددَ  لْدددددم و زمددددددن ودددددة فدددددَد الكدددددٌن  وهجِوددددددة يددددٌد  فٌدددددد  

                                                           

 .23 اىٗػٚز٢:ضٚزٟ  (1)
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عقدد  اهلل  وقددؽ ثددؾل ودعمدد  صًددؽًا فددٌق َةقددح الجنددؿ َددٌال قددوِن  فددَ 

 .اث٘  عقةٗت اهلل قجعةهى ودنةلٍ

ِؿس  ظِومددددددددة صددددددددة وا الِددددددددى إفدددددددد ن المكددددددددقمِن فددددددددَ دقدددددددد  ال ٌددددددددِح الندددددددًد

لقددددٍ صًددددٌ ه و دنةثددددى ودٌددددعِةدى فددددَ قددددجِ  إثدددد٘  وة ُددددًة  لِنُددددٌه  صددددؿاً 

وهـلدددددددددخ اُّدددددددددح   ذلدددددددد  لدددددددددى(يؿفي الوجدددددددددَ )وددددددددقٍ اهلل لقِدددددددددى وفدددددددددعقددددددددةلذى, 

َةََِِٔاهُقْصَةٓالكؿُمح:  دَّ َْ ًَ َاْهم ََأْجًصاَإِلَّ
ُِ
ْٖ  .(1)ُقْنََلََأْظَأُهُمْىََلَو

ويودددة هكددد ل: لمدددةذا لدددم ُُقدددت الوجددَد آكدددؿم )ودددقٍ اهلل لقِدددى ويلدددى( 

ً٘  – وددن المكددقمِن  ن ُعضددٌا هِةثددًح لوددى لقددٍ وددؿ الكددوِن وًُددؽوا  - وددس

 و  ن ُجددددؾلٌا لق  ددددؿا    ن ُىددددقٌا وُىددددٌوٌا هِةثددددًح لوددددى؟    و ؟لِددددىإزٌاثدددى 

 .زٌاثًة لى؟ا وآُذةم وجةل  لقٍ وؿ الكوِن وًُؽو

ن آصددددؿ المُةلددددت ثددددى  وددددؿُعح وواًددددعح  فددددَ  إن اُّددددح الكؿُمددددح

لدددددددِف إودددددددةم  و   يدددددددٌ ودددددددٌ س قؿثدددددددٍ عقدددددددٌل اهلل )ودددددددقٍ اهلل لقِدددددددى ويلدددددددى(

العكدددددددن وإودددددددةم العكدددددددِن )ودددددددقٌات اهلل لقًِمدددددددة( يمدددددددة  قدددددددؿا قؿثدددددددٍ 

 !.عقٌل اهلل؟
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ذا وددؿظخ إفقمددةذا ُكددذكسؿ الددجني  د ويددٌ ظدد د إن كددةن يددؾا ظدد  

ن   و   ِن دندؽل ظضددح  و لمددؿسن الىد٘س لوددؽ إودةم العكددإالؿواُدح ثددد: 

 .؟!(1)ذن اهللإظةصح ون وقٍ لوؽ قجؿه و ٌِح ث

ن قٌددددِح )  ا  الىدددد٘س ال ؿٌُددددح لوددددؽ وؿقددددؽه الُددددةيؿ  دنددددؽل  صددددؿ إ

ظضدددددح  و لمدددددؿس(  فًدددددَ وىدددددؽاٌق ّدددددةيؿ لمدددددٌ س إودددددةم العكدددددِن )لقِدددددى 

الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م(  إذ لوددؽوة دددؾيت إلددٍ قجددؿه النددؿُ  ودىددقَ 

 هددد   ًّدددؿت وٌ دددد  لكدددِؽ الندددًؽا  )لقِدددى الىددد٘س لودددؽه  فًدددؾا ُنودددَ 

 و اكٍ الك٘م(  ولؿقٌل اهلل )وقٍ اهلل لقِى ويلى(.

هدددى إهكدددةن  صدددؿ الؿقدددةلح  فثددد  ه دددٌل  كسدددؿ ودددن ذلددد : إذا لدددم ُدددؽفٓ إ

ويدددٌ صدددةهَ ودددن  لْدددم   ويدددٌ يكددد  لقعدددؿام  ػدددةان  ولمقدددى غِدددؿ و جدددٌل

 الضوةس.

 خصّٗ ِٓ ٌُ ٠ذفغ األعش، فبٌشصٛي : اٌجخبسٞ

وددعِط " و  والددؽلِ  لقددٍ ذلدد  يددٌ وددة دددؾكؿه كذددت النةّوددح ثددؾادًة

 "قدددون اثدددن وةصدددى" و  ثةلدددؾات  فدددَ كذدددةا الجِدددٌر وإصدددةعس "الجؼدددةعي
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ن ودددددن لدددددم ُدددددؤِ   صدددددؿ آصِدددددؿ فًدددددٌ ػدددددةان  وغِدددددؿه  ثددددد  فدددددَ كذدددددةا الؿيدددددٌن

 وّةلم.

هدددددى  وهدددددّه الؿواُدددددح: لدددددن الؿقدددددٌل آلْدددددم )ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى( 

ً٘ اقدددذ صؿ    ..م ُددٌم ال ِةودددح.هددة ػىدددمً ز٘زدددح قددةل:  ولددّؽ ودددوًم عصدد

 .(1)ولم ُنُى  صؿه  فةقذٌفٍ ووى  صِؿاً 

إذ فدددَ يدددؾه ال ٌدددِح النة ُدددح   ويوددة ودددٌَن الندددةيؽ الضقددَد الٌاًددط

لُددة   صددؿ إ هددة ػىددُم لمددن ُددؿفي  :ُ ددٌل الوجددَ )وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى(

)ودقٍ آصِؿ الؾي لمد  لودؽه  فمدة ثةلودة ثمدن لدم ُدؤِ   صدؿ عقدٌل اهلل 

 .اهلل لقِى ويلى( ه كى  ويٌ  صؿه لقٍ   ا  الؿقةلح؟!

ن الؿقددٌل )وددقٍ اهلل لقِدى ويلددى( ػىددمى ُدٌم ال ِةوددح؟ ثدد    ٗ ُكٌد

ن اهلل دندددةلٍ ػىدددمى؟ وذلددد  ومدددة ٗ ودددؽفٓ لدددى ٓن  ؛وودددن قجقدددى:  ٗ ُكددٌد

ََأْجممًصاَ :اُّدح الندؿُ ح ودؿظخ ثكقمددح )آصدؿ( ُِ ْٖمم ُقممْنََلََأْظممَأُهُمْىََلَو
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َ َةََِِٔاهُقْصَةٓإِلَّ دَّ َْ ًَ  .(1)اْهم

ن )لقِدددى الكددد٘م( و هدددى ودددن إف  ودددة فٌددد  الىددد٘س لودددؽ إودددةم العكددِد

ٌِْن ِووَددَ ثدد    إذ ُع ددِ المددؿ  فددَ ولددؽه  وىددة ُ  لؿواُددح الجؼددةعي ُظَكدد

ِْنٍ    فجّؿه ثّؿ لى وإكؿاوى إكؿام لدى )ودقٍ اهلل لقِدى ويلدى(  (2)َوَ َهة ِوْن ُظَك

)قِددددددة ( وددددددن  قددددددٌى  هددددددٌار ال ِددددددة   و يدددددد  هددددددى إولقددددددٍ فددددددؿ  الذوددددددـل ف

 !.النةوح ُ جقٌن   هٍ  هٌار ال ِة  فكِ  ث ل٘ية؟

صؿ عقدٌل اهلل )ودقٍ اهلل لقِدى ويلدى(  ن ون لم ُؽفٓ إ والعةو :

وددددؿ ن الذنددددكِ  ثًددددؾا آ ثدددد    وغِددددؿ و جددددٌل لمقددددى وودددد زٌم  فًددددٌ ػددددةان

  ويلدددى()ودددقٍ اهلل لقِدددى  ُنذجدددؿ ودددن الذضدددّؿي لقدددٍ و دددةم عقدددٌل اهلل ٌُدددةً  

 .ي  ثِذى وقؿثةه و

هًدددة  ٗ عُدددت   والىددد٘س لودددؽ وؿقدددؽ ولدددؽه وقدددجُى )قددد٘م اهلل لقِدددى(

ن ه ددٓ  ذا الذ ذوددة إلددٍ إ ػىٌوددةً   وددن وىددة ُ  دقدد  المددٌ س فدَد ال ؿثددٍ

 ه كى. َوفةاؽس الى٘س دنٌ  إلٍ المىق
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ن ون الجؿايِن الكةَنح والٌاًعح لقٍ ذلد  قٌلدى إ والؼ٘وح:

َةَِِممَٔاهُقْصَةممُٓقممْنََلََأْظمم :دندةلٍ دَّ َْ ًَ َاْهممم ََأْجممًصاَإِلَّ
ُِ ْٖمم ومددة   (1)َأُهُمْىََلَو

ن وددٌ س قؿثددٍ عقددٌل اهلل  يدَد  فٌدد  وددن لةوددح الىدد٘س والىددِةم  ُنوددَ 

ن )لقِددددددى  لقدددددٍ وددددددؿ الذددددددةعُغ  ووددددددن يوددددددة كةهدددددخ الىدددددد٘س لوددددددؽ قجددددددؿ العكدددددِد

 الى٘س و اكٍ الك٘م( دنؽل  صؿ ظضح  ث   كسؿ ون ذل  ثكسِؿ.

ؽ مددددددجةا ن يددددددؾا ُنذ و يدددددد  الضوددددددح  جددددددؿ قُددددددؿس فددددددَ ثعددددددؿ فٌددددددةا  قدددددِد

يددددؾا يدددٌد الددددؽلِ  اٗول, وقددددوؾكؿ ث ِددددح . )لقِددددى ااكدددٍد الىدددد٘س والكدددد٘م(

 ن مة  اهلل دنةلٍ.إ وة ثنؽآ لح فَ 
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اٌفصً اٌضبثغ





 

 اإلِبَ اٌؾض١ٓ 
 ح فٟ ؽشِٗ اٌشش٠فٚاٌصال

 

ْموَُنددَ  إَِذاإوددةم وعمددؽ الجددةقؿ )لقِددى الكدد٘م(: قددةل  َُ ددْخ  َوددة  ًَ َلَؿ

ََ َقْجددَؿ اْلدد
ِِْن دَلددَ  َظةَصددٌح َ ْن َدددْ دِ َم( لَ )ُعَك َ٘ دد ددِى الك  ِْ َٓ  َق ََ ِلوْددَؽُه َ ْعَثدد َفُذَىددَق

ددُزدددددم  َدْكدددددَ َل َظةَصَذدددددَ    َعَكَندددددةٍت  د َس اْلددددد؛ َفدد َ٘ دد د دد َح ِلوْدددددَؽُه َدْندددددِؽُل دإِن  الى  ًَ َمْ ُؿو

حً  َس الو ةفَِقَح ِلوَْؽُه َدْنِؽُل ُلمْ   َظض  َ٘  .(1)َؿسً َوالى 

 ظددددٌل دكددددةا  قددددؽ ُسِددددؿه النؽُددددؽ ومددددن ٗ فِمددددة وٌددددٍ كددددةن العددددؽُر

وسدددددددةل يدددددددؾه الؿواُدددددددح, وقدددددددؽ ذكؿهدددددددة وضمٌلدددددددح ودددددددن   و ُكدددددددذ ؿا   ُذعمددددددد 

 .و مؿهة لقؽلِ  آول  زم آ لح  زم لؽ ًا ون النٌايؽ  ال ٌالؽ

  لح ثمنِبح اهلل قجعةهى ودنةلٍ.ن فكٌ  هؾكؿ ث ِح آوة اّ 

  أْ رشفغرْ هللاأفٟ ث١ٛد  -3

مَعَ قٌلى قدجعةهى دندةلٍ: الؽلِ  السةهَ: َِ ُٖمٍْتََأِذَنَا ََُأْنَُحْص ِِمَُٔة

ْىَ ِّ مٖ ِّ ََواََٗتماِلَ*َِرَجماٌلََلَُحْو اَةِاهُ ُسوِّ َّ َِِٖ ُُ َعتُِّحََه ُٕ َ ُُ ًُ اَاْظ َّ ْشَلَصَِِٖ ُٕ َو

مََلِةََوإَِٕخما َِ َِذْلِصَا ََِوإَِقاِمَاهصَّ ٌْ ٌْٖعََل ًيماََحَِجاَرٌةََوَلََة ْْ َٕ َْنَ ُِ َزما َٕ َلماِةَ اهضَّ
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َاهُقُوُْ ََواقَْةَصارَُ ُِ  .(1)َحَخَقوَُّبَِِٖ

 وآامح  )الجٌِت( يَ ثٌِت آهجِة  

عََوقٌ  هذٌقد  لودؽ لجدةعس  َِ ٍُْٖتََأِذَنَا ََُأْنَُحْص  فو دٌل:  َُِِٔة

الذددَ  )الجِددٌت( ن  د ثوددة  النةوددح قددِمة وددن  ٗ د ُنذ ددؽ الكسِددؿ وددن الوددة 

 .ن دؿفٓ يَ المكةصؽ اهلل  ذن 

ًم الىدد٘س و اكٍد الكدد٘م( ُ ٌلددٌن  :لكدن لقمددة   يدد  الجِدخ )لقدِد

ت  (الجِددددٌت)ن إ دنددددم  ووْددددٌوذِن: ووٌْوددددح المكددددةصؽ  وووٌْوددددح ثِدددٌد

اع س  آهجِدددددة  وآامدددددح  كمدددددة ودددددؿظخ ثدددددؾل  النؽُدددددؽ ودددددن الؿواُدددددةت الددددٌد

 .(وقٌات اهلل لقًِم)لوًم 

ذلددددد :  ظدددددؽيمة ودددددن وقدددددوكذ َ فدددددَ يدددددؾه النضةلدددددح ثندددددةيؽُن لقدددددٍ 

 واّػؿ ون الو  .  الن  

 :اٌشب٘ذ إٌمٍٟ

ن هندددددؿ   ع هدددددة  هدددددى إذا  ذلددددد    هكدددددذؽل  وًٗ ثدددددةل ؿين الكدددددؿُم ه كدددددى

ن هجعدددر فدددَ قدددةاؿ  ن لقِودددة إُدددح ودددن اُّدددةت الندددؿُ ح  فددد و دددة  وو دددـى 
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ن كدد٘م اهلل قددجعةهى ودنددةلٍ ُجددِن ٓ ؛ػددؿىاُّددةت ال ؿيهِددح الكؿُمددح آ

ن ودن يدَ يدؾه  ةن ال ؿين دجِةهًة لك  مَ    ذا كإثنٌى ثنًٌة  ف فد٘ ُجِد

 !.فَ يؾه اُّح؟ (الجٌِت)

وثةلذعؽُددددؽ إلدددٍ يُدددح الذًُِدددؿ هضددددؽ   ولودددؽوة هؿاصدددٓ ال دددؿين الكدددؿُم

مَنَُدح الكؿُمدح د دٌل: ن اّ  ِْ ْجَطََأ َبََلمَُْمُىَاهمصِّ
ِِ ُٖمْش

ِصٕمُسَا َُهِ ُٕ اَ ًَ ٍَّ إِ

ًٖصا ِّ َصُلْىََحْط ِّّ َط ُٕ ِْٖجََو فًؾه اُّدح ال ؿيهِدح ودؿُعح فدَ العدؽُر   (1)اهَت

  كدددؿم )وددقٍ اهلل لقِدددى ويلدددى(يددد  ثِددخ الوجدددَ آ لددن  يددد  الجِددخ  ويدددم 

مممعََ :ُددؽُوة د دددٌل واُّددح الذددَ ثدددِن  َِ ُٖمممٍْتََأِذَنَا ََُأْنَُحْص   فًدددؾه ِِمممَُٔة

ن دؿفدددٓ يدددَ ثِدددٌت  يددد  ثِدددخ عقدددٌل اهلل )ودددقٍ  ذن اهلل  الجِدددٌت الذدددَ 

ًٌددط دمدة وون ودن كد   هددف  ويدؾه اُّدح يدَ المًُدؿ  اهلل لقِدى ويلدى(

 ن دؿفٓ. المؿا  ون دق  الجٌِت الذَ  ذن اهلل 

َ واُّح السةهِدح د دٌل: ُُ م ٍَّ ْٖمِجَإِ مَنَاهَت ِْ ُْٖمْىََأ ََلَوم ُُ ُثَا ََِوَةَصَلاُحم ًَ َرْخ

ٌٖسََيِجٖمٌسَ ًِ معََ :ُذودة د دٌلي  و(2)َخ َِ ُٖمٍْتََأِذَنَا ََُأْنَُحْص   ويدَ ِِمَُٔة
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ثةلؽعصددددددح ال٘ظ ددددددح   جِددددددة  ثةلؽعصددددددح  ولددددددٍ  والمكددددددةصؽ  ٌُددددددةً ثِددددددٌت آه

ُٖمٍْتََأِذَنَا َُه ف دذمدح اُّدح  وال ؿُوح النةيؽس لقٍ ذل   ٌُةً  َُِِٔة

َُُ ًُ اَاْظ َّ ْشَلَصَِِٖ ُٕ َعََو َِ  .َأْنَُحْص

ن  صقدددٍ وىدددؽاق لمدددة ُدددؾكؿ فِدددى اقدددم اهلل  والدددؾي فِدددى عصدددةل ٗ  ذ إ

ن ثِدٌت الوجدَ وآهجِددة  ٓ ؛ مدد دقًدًِم دضدةعس  يدَ ثِددٌت آهجِدة  ثد٘

ت وقدددددددةاٍ اهلل  وآامدددددددح  يددددددَد وعُدددددددةت لجدددددددة س اهلل الؽاامدددددددح  ويدددددددَ ثِددددددٌد

 !.وون  كسؿ ووًم دكجِعًة هلل دنةلٍ؟  دنةلٍ ثِوى وثِن ػق ى

 اٌشب٘ذ اٌؼمٍٟ

وهكدددددددذؽل ثندددددددةيؽ ودددددددن الن ددددددد  لقدددددددٍ ًدددددددٌ  مدددددددةيؽ ودددددددن الو ددددددد : فدددددددإن 

الوجدددددددَ  المكدددددددةصؽ ثندددددددي مدددددددنةر آهجِدددددددة   وثندددددددي يزدددددددةع وثؿكدددددددةت ذلددددددد 

الددددددؾي ًددددددعٍ ثةل ددددددةلَ والو ددددددِف  وثددددددؾل صًددددددؽه واقددددددذ ؿ  وقددددددنى فددددددَ 

ٓهدددى وددددن ثِددددخ الوجددددَ اهُقدددد   ؛قدددجِ  إلدددد٘  كقمددددح اهلل دنددددةلٍ فددددَ آع 

الدددددٌظَ واهُق دددددخ الؿقدددددةلح  وودددددن ثِدددددخ الوجدددددَ اهُق دددددخ واهجس دددددخ يدددددؾه 

 المكةصؽ الموذنؿس لقٍ وصى آع .

ِِمممَٔن ودددن الجدددؽًَُ  ن إفذقددد  يددَد ال دددؿور وذاك يدددٌ آوددد   فددد



 065                                                                          الفصل السابع  

 

مممعََ َِ ُٖمممٍْتََأِذَنَا ََُأْنَُحْص ثِدددٌت الوجدددَ وعمدددؽ )ودددقٍ اهلل لقِددددى  َ  يدددُة

 ويلى( و ي  ثِذى آًَةع ثةلؽعصح آولٍ.

ُلَعمممممُمىَْ :ن اُّدددددح د دددددٌلٓ ٍْ ُلَعمممممََاََوَأ ٍْ   وُ دددددٌل الؿقدددددٌل (1)َوَأ

ن )لقِدددددددى الىددددددد٘س  آلْددددددم )ودددددددقٍ اهلل لقِددددددى ويلدددددددى( لددددددن إودددددددةم العكدددددِد

ِْنٍ ُظ و اكدٍد الكدد٘م(:  ٌِْن ِووَددَ َوَ َهددة ِوددْن ُظَكدد فجِددخ العكددِن يددٌ  .(2)َكدد

ه ف ثِخ عقٌل اهلل) وقٍ اهلل لقِى ويلدى( ثةٓ لدح الكسِدؿس المذكدةزؿس  

 .وووًة يؾه الؿواُح المنذجؿس المكّقم ثًة

ن المكدددةصؽ يدددَ مدددنةر وفدددؿر ودددن هدددٌع الوجدددَ وعمدددؽ إ والعةوددد :

ًم الىددددددددد٘س و اكددددددددٍد الكددددددددد٘م(  إهمدددددددددة المكدددددددددةصؽن ٓ ؛و يددددددددد  ثِذدددددددددى )لقددددددددِد

 هجِة  لقٍ وؿ الذةعُغ.اهُق خ واهجس خ ون ثٌِت آ

ػددددؿ وددددن الو ددددد   فنوددددؽوة ه٘ظددددِ اُّددددح وددددن ثدددددؽاُذًة   وددددة النددددةيؽ اّ

اَواِتَ :ويَ دذعؽ  لدن اهلل هدٌع الكدمةوات وآع  ًَ م ٍُُْرَاهعَّ ا َُ

ْصَتاُبَِِممٔ ًِ مماَِيْصممَتاٌبَاهممم َّ ْؼممَماٍةَِِٖ
ًِ ممِْرِهََل ٍُ ُزَجاَجممٍثَََواقَْرِاََيَرممُنَ
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ٍَّٖثَ مٍثََلََػمْصِق ٍَ ُخْ ْٕ ََػَجَصٍةَُيَتاَرَلٍثََز ٌْ َْقُسَِي ُٕ َ يٌّ َلٌبَُدرِّ ْْ اََل َّ ٍَّ َجاَجُثََلَأ اهضُّ

ٍَّٖث... ُٖمٍْتَإلٍ يػؿ اُّدح  زدم ه٘ظدِ اُّدح ال٘ظ دح  (1)َوَلََ ْصةِ َُِِٔة

ممعََ َِ ُٖممٍْتَن    هكذندد  َأِذَنَا ََُأْنَُحْص الكددةث ح   وذنق ددح ثةُّددح ِِممَُٔة

 فِكٌن الذكقك  الموُ َ لُْح النؿُ ح يكؾا:

1- َِاَواِتََواقَْرا ًَ ٍُُْرَاهعَّ  .ا َُ

اَِيْصَتاٌبَويٌ الؾي صن  -2 َّ ْؼَماٍةَِِٖ
ًِ ٍُِْرِهََل  .َيَرُنَ

ممممِْرهَِو-3 ٍُ  - ويددددٌ المنددددكةس الذددددَ فًِددددة وىددددجةة - يددددؾا َيَرممممُنَ

مممعََوًدددٓ  َِ ُٖمممٍْتََأِذَنَا ََُأْنَُحْص ٓهًدددم  ؛ويدددَ ثِدددٌت آهجِدددة  ِِمممَُٔة

 .ػق ة  اهلل فَ الكمةوات وآع 

ة  ي َوَسقددُى إلددٍ المكددةصؽ كةفددح فًدد دووددن ثنددؽية اهجسدد  يددؾا الوددٌع -4

ممماَيودددة ظددد  َوَسدددُ  هدددٌع اهلل قدددجعةهى ودندددةلٍ   َّ ْؼمممَماٍةَِِٖ
ًِ مممِْرِهََل ٍُ َيَرمممُنَ

 .ِيْصَتاٌبَ

ع يدددددددٌد الْددددددددةيؿ ثو كددددددددى المًْددددددددؿ ل ِددددددددؿه  و اهلل وثنجددددددددةعس  ػددددددددؿى: الودددددددٌد

قددددددجعةهى ودنددددددةلٍ  ًّددددددؿ  ُوددددددى لجددددددؿ  هجِةاددددددى  وكةهددددددخ المعُددددددح وال ةلددددددؽس 

                                                           

 .35 :ضٚزٟ اىْٚز (1)



 067                                                                          الفصل السابع  

 

 والموُق  آول لؾل  الوٌع يَ ثٌِدًم.

معََن  إذن يؾه يَ قؿُوح ومةيؽ لقٍ  َِ ٍُْٖتََأِذَنَا ََُأْنَُحْص  َُِِٔة

زددم   يددَ ثِددٌت آهجِددة   وثِددٌت آهجِددة  يددَ ووددةالًم فددَ ظددةل ظِددةدًم

هدى ثندؽ وفدةس إثندؽ وفدةدًم  و مدًة دًم  ف يَ ونةيؽيم ووؿاقؽيم ودن

كدددددؿم )ودددددقٍ اهلل لقِدددددى ويلدددددى( ُكدددددٌن ثِذدددددى يددددٌد وؿقدددددؽه ووندددددًؽه الوجدددددَ آ

ووددـاعه  فنوددؽوة ُددؾيت الـااددؿ لـُددةعس عقددٌل اهلل )وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى( 

فدَد المؽُوددح الموددٌعس  فةهددى ُعدد  ًدِد ة لقددٍ عقددٌل اهلل )وددقٍ اهلل لقِددى 

 .ويلى( ٗن ونًؽه وقجؿه يٌ ثِذى

ن )لقِدى الىد٘س و اكٍد الكد٘م(  وكؾل  العةل وٓ إوةم العكِد

ن  وآامددح آًَددةع وآهجِددة   فًددؾه المؿاقددؽ يدَد الجِددٌت الذددَ  ذن اهلل 

ع إلًددددَ  كمددددة دنمدددد  إوثذنجِددددؿ يػددددؿ:  .دؿفددددٓ هًددددة يدددَد وعُددددح دق دددَد الودددٌد

وعُدددح اقدددذ جةل الجدددر ال ٌدددةاَ لقدددٍ اقدددذ جةل الؾثدددؾثةت الموذندددؿس فدددَ 

 ال ٌة .

 غٙبسثبٌٛال٠خ اٌزى١ٕ٠ٛخ ٌالئّخ األ ٠ؼزشف (ػّش)

لِنددؿ   يدد   ؛يػددؿ وددن كدد٘م لمددؿ ثددن الؼُددةا وهددؾكؿ يوددة مددةيؽاً 
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النةودح ثةلددؾات  كسدؿ فدد كسؿ وددؽى عفندح وقددمٌ يدؾه الجِددٌت الذددَ  ذن اهلل 

 ن دؿفدٓ  وَُُقنددٌا لقدٍ مددنةر ودن لْمددح و دةم قددِؽ مدجةا  يدد  الضوددح 

 )لقِى الك٘م(.

َجددددًة إوددددةم العكددددِن )لقِددددى الىددددد٘س ُ ددددٌل لمددددؿ ثددددن الؼُددددةا وؼة

 .(هذم وإهمة  هجخ وة فَ ع وقوة اهلل زم ) و اكٍ الك٘م(:

هجددددددخ  والددددددؾي ُنوددددددَ )إهمددددددة   فمددددددةذا ُنوددددددَ يددددددؾا اٗلذددددددؿا  المددددددؾي 

 (.هذم...؟! الننؿ فَ ع وقوة وع و  كةفح الوة  ثنؽ اهلل إٗ 

إن قةاددددددددددد  يدددددددددددؾه الضمقدددددددددددح كدددددددددددةن ظةكمدددددددددددًة لقدددددددددددٍ ز٘زدددددددددددح  عثدددددددددددةر الكدددددددددددؿس 

ِح  ويدددددٌد الددددددؾي ُددددددؿاه الكسِددددددؿ وددددددن المكددددددقمِن ػقِ ددددددح عقددددددٌل اهلل آعًدددددد

)ودددقٍ اهلل لقِدددى ويلدددى(  وفدددَ فددَد الٌقدددخ ه كدددى ال ةودددت لقؼ٘فدددح ودددن 

 (.لقِى وقٌات اهلل وق٘وى) وِؿ المؤووِن لقَ ثن  ثَ َةلت 

ن  امدددح  زدددم الذدددؿ  ثددد  ن يدددؾا الؿصددد  كدددةن ُنقدددم  ٗ دنودددَ ثًٌدددٌة 

ًم الىدددددددد٘س و اكدددددددٍد الكدددددددد) يدددددددد  الجِددددددددخ  يددددددددم وقددددددددةاٍ ال ددددددددِي  (٘ملقدددددددِد

 !.إلًَ؟

الندددددددًة ات "وقدددددددؽ كذجدددددددخ فدددددددَ وقدددددددخ قدددددددةث  و دددددددةًٗ دعدددددددخ لودددددددٌان: 
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م ِؽ ال ددددددِد   ثندددددددؽوة َقجدددددددخ ووددددددَد ثندددددددي "النندددددددؿ فدددددددَ ف ِدددددددؽ الكدددددددمة  ومددددددًد

ن )لقِدددددددددى الىددددددددد٘س و اكدددددددددٍ  ن  الىدددددددددع   كذدددددددددت ظدددددددددٌل إودددددددددةم العكددددددددِد

الكدددد٘م(  وكةهددددخ يدددددؾه الؿواُددددح يددددَد النددددًة س الؿاثندددددح  ولكددددن لٔقددددد  

الذددَ هنددؿت الم ددةل لقددٍ ظددؾ  يددؾا الم ُددٓ  عغددم  قددؽوخ الىددعِ ح 

ِّوح وواًعح لقٍ لكةن ون ُنذؿ  ثى  ي  النةوح  ه كًم.   هى ظضح ث

ُُ ددددؿ لمددددؿ ثددددن الؼُددددةا  وفددددَ يددددؾا الم ددددةل ذكددددؿت: ويدددد  ُن دددد   ن 

ًم الكدددد٘م( يددددم الددددؾُن  ثدددد هجذددددٌا النددددنؿ فدددَد الددددؿ    ن  يدددد  الجِددددخ )لقدددِد

الكدددد٘م( يددددم الٌقدددددةاٍ  هًم )لقدددددًِم ن ُكددددٌن قدددددؽ  قددددّؿ ثدددد ثنددددؽ اهلل   ون 

ن وِكةاِدد  يددٌ المٌكدد  وددن قجدد  اهلل ثدد عااق  الذكٌُوِددح فدَد الكددٌن  كمددة 

 ؛لـعااِدددددد  وقددددددٍِ دكددددددٌُوَ ل ددددددجي آعواة ثددددددإذن اهلل ن وكمددددددة   النجدددددة 

ن اهلل دندددددةلٍ ٗ ُجةمدددددؿ قدددددجي آعواة  وإهمدددددة  وكددددد  ذلددددد  ثإذهدددددى إلدددددٍ ٓ

ِتَاهََّ :لـعااِد  ْْ ًَ اُلْىََيَوُكَاْهم َِّ َْ َخ َٕ َنَةُِمىَُْقْنَ ويكدؾا...   (1)ِشيَُولِّ

 ويؾه يَ قوّح اهلل فَ الكٌن.
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 ٚصبئػ فٟ ػبٌُ اٌزى٠ٛٓ ٚال ششن  األئّخ

ًم الكددددد٘م( يدددددم الٌقدددددةاٍ  إذن الؿقدددددٌل آلْدددددم و يددددد  ثِذدددددى )لقددددِد

الذكٌُوِددح هلل فدَد الكددٌن  ويددم وقددةاٍ فٌِددى ولُ ددى وعظمذددى  وآ لددح 

اع س لددن عقددٌل اهلل )وددقٍ اهلل لقِددى  لقدٍ يددؾا كسِددؿس  وووًددة الؿواُددح الدٌد

 ويلى( ظِر ُ ٌل:

 
ِ
دددددَمة  َْيدددددِ  الك 

ِٓ َفدددددإَِذا َذَيَجدددددِخ الوُُّضدددددٌُم َذَيدددددَت َ ْيدددددُ    الوُُّضدددددٌُم َ َودددددةٌن 

 
ِ
دَمة  َْع ِ   الك  ْٓ َْيددِ  ا ِٓ ِْذِدَ َ َودةٌن  ِْذِدَ َذَيددَت   َوَ ْيدُ  َث َفدإَِذا َذَيدَت َ ْيدُ  َث

َْع ِ  ْٓ  .(1)َ ْيُ  ا

ٓيدددد  الكددددمة (  يدددددٌ هددددٌر وددددن آوددددةن الذكدددددٌُوَ  ن ) وددددةن الوضددددٌمإ

يدد  اٗع  وددةن دكددٌُوَ ٓ يدد  الجِددخ يددم  فكددؾل    اًددطوكمددة يددٌ 

كمدددددة   ٌُدددددًة  يددددد  الكدددددمة  ودددددةن  هًدددددم إكمدددددة دىدددددؿة ثدددددى يدددددؾه الؿواُدددددح  ثددددد  

ًم الكدددددددد٘م( وؽعقددددددددح  ثددددددددى دنذ ددددددددؽ وكمددددددددة دىددددددددؿة ثددددددددى   يدددددددد  الجِددددددددخ )لقدددددددِد

 .عواُةت  ػؿى  وقكٌت يؾه الؿواُح ٗ ُو ًِة

فددإن ووُددٌق دقدد  الؿواُددةت  - ولِكددخ – فؿًددخ المنةعًددحولددٌ 
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 ً٘ إذ )الق دددددددت( ٗ   و ددددددؽم لقددددددٍ و ًدددددددٌم يددددددؾه  ثدددددد  ٗ و ًدددددددٌم لًددددددؾه  ودددددد

 و ًٌم لى كمة د ؿع فَ آوٌل.

والعددؽُر ٌَُدد  ظددٌل الٌُٗددح الذكٌُوِددح الذددَ ووعًددة اهلل ٓهجِةاددى  

ؾكؿ ووددن   لذًددة وددة ووعددى اهلل دنددةلٍ لوجِددى لِكددٍ )لقِددى الكدد٘م(  كمددة ددد

ْٖممًصاَةِممإِْذِنَا ِاُّددح الكؿُمددح:  َُٖمممُْنََط َِ َ
ُِ ُلُذَِِٖمم ٍْ ممَأ َِ(1)   ٍوكددةن لِكدد

وُند َ آكمدى وآثدؿ  ثدإذن   المكِط )لقِى الك٘م( ُعَِ المِدخ

 .اهلل  كمة كةهخ يؾه الٌُٗح الذكٌُوِح لوؽ  ي  الجِخ  ٌُةً 

ًم الكد٘م( يدم الٌاإون يوة لوؽوة ه ٌل:  قدُح ن  ي  الجِخ )لقِد

ٓن اهلل دندةلٍ صنقًدم  ؛هى لِف فَ ذل  مدؿك وُق دةً إف  إلٍ اهلل دنةلٍ

ثدددددد  لقدددددٍد آكددددددٌان   ثدددددد  لقدددددٍد الؼ٘ادددددد   واقددددددُح فٌِددددددى لقددددددٍ الؼقِ ددددددح

 .كقًة

فًدددددٌد ال ةلدددددد  ثةلددددددؾات  ويددددددم ال ةلدددددد  ثددددددةلنؿ   كمددددددة د ددددددٌل اُّددددددح 

ٌََالكؿُمددددح:  َاْهمممممَزاهِِقٖ ٌُ َخَتمممماَرَكَا ََُأْخَعمممم َِ(2) ٍن يوةلدددد     ثمنودددد
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ةل ِن يػدددؿُن  لكدددن ػقددد  يدددؤٗ  يدددٌ فدددَ َدددٌل ػقددد  اهلل وثدددإذن اهلل  ػددد

َؼماَ َا ُإذ  َٕ ََأْنَ فًوةلد  ػدةل ٌن يػدؿون  لكدن   (1)َوَياََحَؼماُ وَنَإِلَّ

ولدددٌٗ إودددؽا ه لمدددة   اهلل قدددجعةهى ودندددةلٍ  ظكدددوًم  ويدددم ُكدددذمؽون وودددى

  وكن لمؼقٌق  ن ُذعؿك قِؽ منؿس.

َندددددْؿ ( فًدددددٌ الندددددؿك   ودددددة ال دددددٌل ال دددددٌل ثدددددد: )الٌاقدددددُح فددددَد ال  هندددددم

ثةلٌاقدددددددددُح فددددددددَد الُدددددددددٌل فًدددددددددٌ لدددددددددِن الذٌظِدددددددددؽ  ووسدددددددددةل ذلددددددددد : دعؿُدددددددددد  

هددددددَ إ هددددددى ُعدددددؿك ُددددددؽه ثإعا ددددددى, فددددددةذا قدددددةل: هددددددى ثإعا ددددددى  إذ إهكدددددةن ُؽُدددددى فإ

 !.عا دَ فً  يؾا مؿك؟إظؿكخ ُؽي ث

وثًِموذدددددى دندددددةلٍ  فًدددددٌ   ن ظؿكذدددددى يدددددؾه وعكٌودددددح ثدددددإذن اهللٓ ؛كددددد٘

  لىدددددددددددددةاوآ  َدددددددددددددؿا لُةهدددددددددددددة آ و  كدددددددددددددحلُةهدددددددددددددة قدددددددددددددؽعس العؿ الدددددددددددددؾي 

 وغِؿ ذل .  والن  

يددددددؾا كقددددددى وغِددددددؿه  ُؿفددددددٓ اٗقددددددذ ؿاا وددددددن العددددددؽُر اّهدددددد  الددددددؾكؿ 

ن )لقِددى الكدد٘م(:   ظددٌل قِمددح الىدد٘س ن إواُددةعس وؿقددؽ إوددةم العكدِد
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ن )لقِددى الكدد٘م( ُددٌم لؿفددح كددةن لددى    (1)صددؿ  لدد  ظضددح وددن ااع العكدِد

 .(2) ل   ل  ظضحوفَ عواُح  ػؿى 

 ً٘ ً٘   وقددؽ ذكؿهددة قددةث ًة  ن ال ِددة  ثةَدد  ه دد إذ يدد   .ووؿفددٌ  ل دد

ُىدددددط  ن ه دددددةُف ثدددددِن ال ِددددد  والجج دددددة  ودددددن ظِدددددر العضدددددم  لكدددددَ هسجدددددخ 

ذا كددةن إكجددؿ وددن الجج ددة ؟! و فٌددقِح فدَد الددؾكة , فو ددٌل: ال ِدد  ثددؾل  آ

ن  هدددددى ُضدددددت   و   ذكدددددٍ ودددددن الجج دددددة  فجةلٌدددددؿوعس ُكدددددٌن ال ِددددد    كدددددؾل 

 . و ون الوع !  حُكٌن  ذكٍ ون الومق

ن وسددد  يدددؾا ال ِدددة  وؿفدددٌ  وػدددةَئ فدددَ لدددةلم الذكدددٌُن  كمدددة إفددد

 يٌ فَ لةلم الذنؿُٓ.

  األعش اٌؼظ١ُفٍضفخ 
 اإلِبَ اٌؾض١ٓ  ٌز٠بسح

 واّن هوذ   إلٍ قؤال يػؿ:

ن )لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكدددددددٍ  لمدددددددةذا  لُدددددددٍ اهلل دندددددددةلٍ إودددددددةم العكددددددِد

وودددددقِخ   عت قجدددددؿههددددد  إذا اُ  الكددددد٘م( يدددددؾه الموـلدددددح الؿفِندددددح  ثعِدددددر 
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 !.وَقجخ العةصح   لُةك اهلل ظةصذ  وًمة كةهخ؟  عثٓ عكنةت 

ولمدددددددددةذا الىددددددددد٘س ال ؿٌُدددددددددح لودددددددددؽه دندددددددددة ل ظضدددددددددح  والوةفقدددددددددح دندددددددددة ل 

 !.لمؿس؟

 صةثح لقٍ ذل  ه ٌل:ولٖ

 ٌزىش٠ش خػ األٔج١بء -أ 

ن يدؾا آصدؿ النْددِم  ُذٌدموًة دكؿُكدًة لؼددٍ آهجِدة  لقددٍ إ  وًٗ:

ن )لقِددى الكد٘م( يدٌد اوذددؽا  لٔهجِددة  إفددوذدؽا  الذددةعُغ  ا ن إودةم العكدِد

 .مؼةوًم  ولؿقةلذًم  ولموًضًمالنْةم: ٓ

هددددددددددى واع  ي م وهددددددددددٌة وإثددددددددددؿايِم  ولددددددددددؾا ه ددددددددددؿ  فددددددددددَ )اُددددددددددةعس واع ( 

ن)ووٌقددٍ ولِكددٍ ووعمددؽ  ن عقددٌل وٓ (؛وددقٌات اهلل لقِددى  صمندِد

ِْ اهلل )وددددقٍ اهلل لقِددددى ويلددددى( ُ ددددٌل فدددَد الؿواُددددح المنؿوفددددح:  د د ٌن ِووَددددَ ُظَكدد

ِْنٍ   .(1)َوَ َهة ِوْن ُظَك

لدِف عقدٌل اهلل )ودقٍ اهلل لقِدى ويلدى( واعزدًة لكد  آهجِدة   و ن  و 

ويدددددددٌ ػدددددددةدمًم  فٌدددددددقًم   كددددددد  عقدددددددةٗت الكدددددددمة  ُػذمدددددددخ ثؿقدددددددٌل اهلل
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 !.صمِنًة؟

ُلَعممُمىَْلِكددخ اُّددح النددؿُ ح د ددٌل:    ٍْ ُلَعممََاََوَأ ٍْ ػددؿ يإلددٍ   (1)َوَأ

 .ي  الجِخ )لقًِم الك٘م( س فَ اُّةت والؿواُةت الٌاع 

ؽ مددددجةا  إذن لودددؽوة ُنُددددَ اهلل قدددجعةهى ودنددددةلٍ و ةودددةً  وووـلددددح لكددِد

 ي  الضوح  فدإن ذلد  فَد الٌاقدٓ ُنودَ فِمدة ُنودَ دكدؿُف ػدٍ آهجِدة  

 لقٍ وؿ الذةعُغ.

ن ُجندددر اهلل قددجعةهى ودنددةلٍ الؿقددد    هددى ودددن غِددؿ المن ددٌل  ذلدد  

ؿُد  وْقدم  ويدَ ه دف ال قكد ح زم ُ ُٓ الكقكقح وُذدؿك الودة  فدَ َ

ن ُؼقدد  )ي م( وُجنسددى ػقِ ددًح  وه ددف  الذددَ  لددخ اهلل قددجعةهى ودنددةلٍ 

مماَ  ال قكدد ح الذددَ صنقذددى ُضندد   اوو  ػقِ ددح فددَ آع  ٍَّ مماََداُووُدَإِ َٕ

ن يدددؾه ال قكددد ح دمذدددؽ إلدددٍ يػدددؿ إ  فددد(2)َجَعْوََممماَكََروَِٖلمممًثَِِمممَٔاقَْراَِ

 الـوةن.

 :  ولؾل  ه ؿ  فَ اُةعس واع 
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َمما َٕ ْٖممَكَ ممََلُمََلَو ِةَا ِ َاهعَّ َْ مماََواِرَثَآَدَمََتممْل َٕ ْٖممَكَ ممََلُمََلَو اهعَّ

َٖىََروِٖمِنَ ِِ ماََواِرَثَإِْةمَصا َٕ ْٖمَكَ ََلُمََلَو َا ِ َاهعَّ ِّٔ تِ ٍَ ٍٍُْبَ َواِرَثَ

ْٖمَكَ مََلُمََلَو اََواِرَثَُيَْظََٓلوِِٖىَا ِ َاهعَّ َٕ َْٖكَ ََلُمََلَو ا ِ َاهعَّ

مماََواِرَثَ ممٍسَََٕ ًَّ مماََواِرَثَُيَد َٕ ْٖممَكَ ممََلُمََلَو ِلَٖعممَُٓروِبَا ِ َاهعَّ

َ ُِ َ)َلَوٖمم ٌَ ْؤِيَِٖ ًُ مماََواِرَثََأِيٖممِصَاْهممم َٕ ْٖممَكَ ممََلُمََلَو َختِٖممِبَا ِ َاهعَّ

ْصَطَلٓ َ ًُ مٍسَاْهمم ًَّ َُيَد ٌَ ماَاْةم َٕ َْٖكَ ََلُمََلَو َا ِ.َاهعَّ ِّٔ
ََلَم(ََوهِ اهعَّ

َلََ ٌَ اَاْة َٕ َْٖكَ ََلُمََلَو َاهعَّ ٌَ ماَاْةم َٕ ْٖمَكَ مََلُمََلَو ْصَحَظٓ َاهعَّ ًُ َاْهمم ٍّٔ
وِ

ََرِسَٕجَثَاْهُمْتَصى ٌَ اَاْة َٕ َْٖكَ ََلُمََلَو َصاِ  َاهعَّ ِْ َثَاهضَّ ًَ
اطِ َِ (1). 

ُن وعازدددددح اٗثدددددن ودددددن آا  فكمدددددة صنددددد  اهلل دندددددةلٍ فدددددَ لدددددةلم الذكددددٌد

مدددددة وددددددن قجددددددُ  فددددددَ صِوةدًمددددددة الٌعازِددددددح  كددددددؾل  صندددددد  فددددددَ إوآم   ًُ ذ َوِعَز

هددددى ُدددددؿ   ن اٗثددددن ُؿزًمدددددة فددددَ وةلًمددددة وزؿودًمدددددة  كمددددة  الذنددددؿُٓ  لددددةلم

 كؾل  صن  )اٗقذؼ٘ (. دفَ الضمقح  دوكةهذًمة اٗصذمةلِح 

ن قدددددوّح اهلل قدددددجعةهى ودندددددةلٍ فدددددَ الكدددددٌن  يدددددَ قدددددوّح اٗقدددددذؼ٘ . إ

فنقدددٍ ودددؿ ددددةعُغ الجندددؿُح صنددد  اهلل دندددةلٍ ق٘قددد  وذذةلِدددح وذٌالِدددح  ودددن 
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َِاَي َّ ًثََةْعُظ َّٕ ََةْعضٍَُذرِّ ٌْ(1). 

م إوةووددددة  وودددن ذلدددد  هندددؿ   ن  ُددددح عواُدددح وع ت فددددَ دكدددؿُم ودنْدددِد

ن )لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م( وفددَ و ةوددى الكددةوَ  فقونددؿ   العكدِد

ن ذلد  ُذٌدمن دكؿُكدًة   ن المىؽع آول يٌد اهلل قدجعةهى ودندةلٍ  و

  ودكؿُمدددددًة ّ م ولودددددٌة وٕثدددددؿايِم ولمٌقدددددٍ ولِكدددددٍ  لؼدددددٍ آهجِدددددة 

 مؽ )وقٍ اهلل لقِى ويلى(.ولقوجَ وع

 وٟ رزغضذ اٌّضً اٌؼ١ٍب فٟ اٌمذٚح األصّٝ -ة 

ددددًة: د لِح   ُٕضدددددددة  ذلددددددد  الذدددددددؿاثٍ الضدددددددٌيؿي زةهِدد والقعمدددددددح المًٌددددددٌد

وثددددِن الذضكددددِؽ الؼددددةعصَ   المذكةوقددددح ثددددِن المنددددةهَ الكددددةوِح المضددددؿ س

 النمقَ الع ِ َ.

ًٍ قددةمٍ إفد م لقِددة دضكددؽت فددَ عقددٌل اهلل  ن الىدد٘س ونودد وفددَ   وقدِد

قدددددددَ ثدددددددن  ثدددددددَ َةلدددددددت )لقًِمدددددددة الكددددددد٘م(  كمدددددددة دضكدددددددؽت فددددددَد إودددددددةم ل

 العكِن )لقِى الى٘س و اكٍ الك٘م(.

هدى إظِدر   د دن كد  مدَ  يؾا يٌ ودوٓ اهلل قدجعةهى ودندةلٍ الدؾي 

                                                           

 .34ضٚزٟ  ٌ عَسأ:  (1)
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ن الددددددؾي ُكددددددٌق الوددددددة  لق ٌدددددددِقح ٕ ؛ػقدددددد  المنوددددددٍ وػقدددددد  آهمدددددددٌذ 

َرُظمِْلَََهَقْسََلماَنََهُممْىَِِمٔ  والذ دٌى والىد٘ة يدٌ آقدٌس وال دؽوس

َمَاَِٗرَصََوَذَلَصَا َََلرًِٖصا ْْ َٖ ْصُجَْا َََواه َٕ ََلاَنَ ٌْ ًَ ٌةََخَعٌََثَهِم َْ  .(1)ا َُِأْظ

وقددددددددٌقًم ثةدضددددددددةه   ن وضددددددددؿ  ال ددددددددِم ٗ دك ددددددددَ فددددددددَ  فددددددددٓ الوددددددددة إفدددددددد

 ال ٌةا  و)المؽُوح ال ةًقح(  وثةدضةه ققٌك َؿُ  الضوح.

ةهى ودندةلٍ لدن هدى لودؽوة ُ دٌل اهلل قدجع وون ذل  ًُْؿ ثًٌدٌة 

ن )لقِددددى الىدددد٘س و اكددددٍ إَؿُدددد  اووددددِة ه:  ذا وددددقِخ لوددددؽ قجددددؿ العكدددِد

الك٘م( عكنذَ ظةصدح وَقجدخ ظةصذد  دكدذضةا  لٌدد   إهمدة ُؿُدؽ 

وذاك الذدددددددددؿاثٍ   ُضدددددددددة  ذلددددددددد  الذٌاوددددددددد  الضدددددددددٌيؿيإاهلل دندددددددددةلٍ ثدددددددددؾل  

ن )لقِدى  المقعمَ, والذكةو  النٌٌي ثِن الى٘س, وثِن إودةم العكِد

 الك٘م(. الى٘س و اكٍ

 (صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ٔٗ رىش٠ُ ٌشصٛي إل -ط 

ن )لقِددى الىدد٘س  ن إ زةلسددًة: ي كدد٘م ُ ددةل لددن ووةقددت إوددةم العكدِد

وفدَ ثؿكدةت   و اكٍ الك٘م(  و ي دكدؿُم لدى  و ُدح عواُدح فدَ فٌدةاقى

                                                           

 .21ضٚزٟ األطصات:  (1)
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ؽه النددؿُ   فًددَ فدَد الٌاقددٓ دكددؿُم لؿقددٌل اهلل )وددقٍ اهلل  اُددةعس وندًد

 .لقِى ويلى(

ؽ مدددددجةا  يددددد  الضودددددحفقمدددددةذا هكدددددذ  و لقدددددٍ صدددددؽه   كسؿ يدددددؾالقٍ قددددِد

 !.المىُ ٍ؟

َِة اْلددلددم ُ دد  عقددٌل اهلل:    ْه َ  ِوددَن الددؽُّ َعددةَهَذ ُْ ِْنُ دَعَكُن َواْلدددَع   (1)ُعَك

د)وددددقٍ اهلل لقِددددى ويلددددى(:  وقدددةل د ددداْلدد ََِؽا َمددددَجةِا َ ْيددددِ  دَعَكَن َواْلدد َِْن َقدددد ُعَك

ٌِْن ِووَ لم ُ  :    و (2)َضو حدالْ  ِْنٍ ُظَك  ؟.(3)َ َوَ َهة ِوْن ُظَك

ن )لقِددددددددددددى الىدددددددددددد٘س و اكددددددددددددٍ إلددددددددددددؾا فدددددددددددد ن  ي دكددددددددددددؿُم لٖوددددددددددددةم العكدددددددددددِد

هددددددى فددددددؿر ٓ ؛الكدددددد٘م(  فًددددددٌ دكددددددؿُم لؿقددددددٌل اهلل )وددددددقٍ اهلل لقِددددددى ويلددددددى(

اََذاةِمممٌجَودقددد  الندددضؿس الُِجدددح المجةعكدددح الذدددَ   دقددد  الؽوظدددح َّ َأْتمممُو

                                                           

 .1اات فطً اىٚىد ح 2ص 6اىنايف: ض (1)

 يٜاٗ اىطاالِ(  اات اىٚصا٠ٜ ٍآ ىادٔ  دِ )ع    179ص 4ٍٓ ال حيطس٘ اىفقٜٗ: ض (2)

ي١ صا )ٍٙآ لىفاار زضاٌٚ ا      420ص 4ٍٓ ال حيطس٘ اىفقٜاٗ: ض ، 5404ح

 .5920ح ٜٖامل ٛطبك إى املٚسصٟ اىيت ا  عيٜٗ ٙ ىٗ(

 45 عاااز األّااٚاز: ض ،35ح 12 ت 270-271ص 43عاااز األّااٚاز: ض (3)

 .14 ضَٓ ح 46 ت 314 ص
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َ اَُلنَّ َّ اِ َ*َُحْؤحَُِٔأُلَو ًَ أََِِاهعَّ َّ ْصُل َِ ماََو َّ َةِمإِْذِنََرةِّ ٌٍ  ا     ويدَ (1)ِخمٖ

 لجني ظ  عقٌل اهلل )وقٍ اهلل لقِى ويلى(.

ن  فنوؽوة دؽلٌهة النندؿات ودن الؿواُدةت لـُدةعس قجدؿ إودةم العكِد

 !  فمة ُمونوة ون ذل ؟)لقِى الك٘م(

ددددَ  ُ ددددددٌل إوددددددةم الجددددددةقؿ )لقِددددددى الكدددددد٘م(:  ْموَُندد َُ ددددة  ُموددددددٓ فددددددَ  ٗ - َودد

إَِذا  -  و ونةوددددددددددددِى وػدددددددددددددؾٗن اهلل لدددددددددددددى  هكدددددددددددددةنالع ِ ددددددددددددح غِدددددددددددددؿ صًدددددددددددد  إ

ََ َقْجَؿ الْ 
ْخ َلَ  َظةَصٌح َ ْن َدْ دِ ًَ ِِْن دَلَؿ َم(لَ )ُعَك َ٘ د ِِْى الك  والعكدِن  - َق

وقدددددددددِؽ   وعُعةهدددددددددح عقدددددددددٌل اهلل  وقدددددددددجٍ عقدددددددددٌل اهلل  ظ ِدددددددددؽ عقدددددددددٌل اهلل

َٓ َعَكَنةٍت... - ي  الضوح مجةا  ََ ِلوَْؽُه َ ْعَث  .(2) َفُذَىَق

وفدددَد ُددددٌم     دنةودددد   ولبدددد  آمددددؿاع فددددَ واقنددددح الُدددد ولكددددن كِدددد

عا  ح يمضِددددح دنددددةوقٌا    وث!وددددٓ قددددجٍ عقددددٌل؟  لةمدددٌد ُددددح َؿُ ددددح وظندددِد

ثودددة  عقدددٌل اهلل  ويدددم ذعُدددح و  َ دددةلودددٓ الوكدددة  وآ  ودددٓ الؾعُدددح الُِجدددح

 !.)وقٍ اهلل لقِى ويلى(؟

                                                           

 .25-24ضٚزٟ إاسإُٜ:  (1)

 .19728ح 69ت 518ص 14ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (2)
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فًدد  كددةن ذلدد  يددٌ صددـاُ  و صددُؿ عقددةلح عقددٌل اهلل )وددقٍ اهلل لقِددى 

 !.ويلى(؟

قددٌد  ُج دددٍ يدددؾا الكدددؤال ُدددؿن فدددَ وكدددةوٓ الدددؽيؿ, إلددٍد ُدددٌم العندددؿ, 

 وإهة هلل وإهة إلِى عاصنٌن.





 

 

 

 

 

 

اٌفصً اٌضبِٓ





 

 (١ٍٗ اٌضالَػ)اإلِبَ اٌؾض١ٓ 

 ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش ِٚؼبدٌخ اٌّؼشٚف
 

إن )آوددددددؿ ثددددددةلمنؿو ( و)الوًددددددَ لددددددن الموكددددددؿ(  فؿلددددددةن وددددددن  يددددددم 

ن )لقِددددى فددددؿور الددددؽُن  وثًمددددة قددددٌام الددددؽُن   ظِددددر ُ ددددٌل إوددددةم العكدددِد

 الى٘س و اكٍ الك٘م( لن يؾه ال ؿٌُح:

 ٍَزوَةِاددِى َلَقدد 
ِ
ددةَ ُه ِوددْن ُقددٌ  َِ

َِ اهللُ ثِددِى َ ْولِ ددة الو ددةُ  ثَِمددة َوَلدد ًَ ُُّ اْلَذجِددُؿوا َ 

ُ دٌُل  َُ َْظَجةِع إِْذ  ْٓ َِّ :ا هِم ْْ ََق ٌْ َُّْٖنََواقَْخَتاُرََل
اٍِ ةَّ ُىَاهصَّ ُِ ا َّ َْ َٕ َلَ ْْ ُىَاَِلْذمَىََه

ْدَجَ ُىَاهعُّ ِّ
 .(1)(2)َوَأْلوِ

ددددةَل وُ دددددٌل )لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م(:  ْؤِيََُْنَ :َوَقد ًُ اْهمممممم

َ ٌِ َنََلم ْْ م َّ َْ َٕ ََو
َِ ْعُصو ًَ مْأُيُصوَنَةِاْهمم َٕ َٖماُ ََةْعمٍضَ

ْىََأْوهِ ُّ ْؤِيََاُتََةْعُظ ًُ َواْهم

ََْمصَِ ًُ َْوِؿ ثِةْلدد .(3)اْهممم ْٓ َِ َلددِن اْلددَمْنؿُ دَفَجددَؽَ  اهللُ ثِددة دد ًْ ددًح دوِ  َوالو  ٌَ ُموَْكِؿ َفِؿُ

                                                           

 .63ضٚزٟ املا٤دٟ:  (1)

 .21160ح 2ت 130ص 16ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (2)

 .71ضٚزٟ اىجٚا٠:  (3)
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ددة ؛ِووْددىُ  ًَ ددْخ َوُ ِقَِمددِخ اْقددَذَ ةَوِخ اْلَ ددَؿاِاُي ُكقُّ َُ ددة إَِذا ُ َ  ًَ ددة   لِِنْقِمددِى ثَِ ه  ًَ َِوُ َي

ة ًَ  .(1)َوَوْنُج

ن )لقِدددددددى الىددددددد٘س  ويودددددددة ظ دددددددةا  و قدددددددةا  فدددددددَ كددددددد٘م إودددددددةم العكددددددِد

 و اكٍ الك٘م(:

 زجبسػٍٝ وبفخ إٌبس االػ -4

دددددح آ د دددددٍ:الع ِ د د ثددددددددؽ  إودددددددةم )لقِدددددددى الىدددددددد٘س والكددددددد٘م( ظؽُسددددددددى  ولد

ددددة الو ددددةُ   :إذ قددددةل  ثذٌصِددددى الؼُددددةا لقوددددة  ًَ ُُّ فةٕوددددةم   ...اْلَذجِددددُؿوا َ 

ً٘ ودددددن الودددددة   كمدددددة هضدددددؽه فدددددَ  ُؼةَدددددت )الودددددة (  ولدددددِف فبدددددح  و فىدددددِ

ممماَُأوهِممَٔاقَْةَصممارَِاُّددح ال ؿيهِددح الكؿُمددح:  َٕ مماْلَختُِصواَ َِ(2)    ولددم ُ ددد

ن )لقِددددددددى الىدددددددد٘س و اكدددددددٍد الكدددددددد٘م(: الذجددددددددؿوا ُددددددددة  ولددددددددَ  إوددددددددةم العكدددددددِد

ة الو ةُ  إهمة قةل:    و ُة  ولَ آلجةا  آثىةع ًَ ُُّ  ....اْلَذجُِؿوا َ 

المس دد  والضةيدد     و)الوددة ( ل ددِ لددةم  ُنددم  الؿصدد  والمددؿ س

النددةلم والم كددؿ  فًددٌ ُنددم  وؼذقدد   وددوة  المضذمددٓ ثنددذٍ فبددةدًم 

ويددؾا ُؤكددؽ  .ثةٗلذجددةع ثدى مددَ  لددةم واؿن وددة ُ ِوددوذلدد  ٓ ؛ٌُةدًمووكدذ

                                                           

 .21160ح 2ت 130ص 16ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (1)

 .2ضٚزٟ اؿػس:  (2)
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ن آوددددددؿ ثدددددةلمنؿو  والوًددددددَ لددددددن الموكدددددؿ فؿٌُددددددح لةوددددددح   وُدددددؽل لقددددددٍ 

 .ولقٍ الضمِٓ   ا  ال ؿٌُذِن

هكدددةن الضةيددد  وددد وٌع فعذدددٍ إ  ولدددؾا ودددةع الؼُدددةا لكددد  الودددة 

ٓن النقدددددددم والضًددددددد  غِدددددددؿ  ؛ثددددددد ن ُددددددد وؿ ثدددددددةلمنؿو  وُوًدددددددٍ لدددددددن الموكدددددددؿ

دددد  آوددددؿ والوًددددَ لقددددٍ وددددة ظ دددد  فددددَ آوددددٌلودددد ػ وإٗ   ٌذُن فددددَ وذنق 

 لقـم د ؽم النَ  لقٍ ه كى.

ف إوعثمدددددددة ُمكددددددددن ال ددددددددٌل:  ن الؼُددددددددةا وٌصددددددددى لكدددددددد  الجنددددددددؿُح  لدددددددِد

لقمكددددددددددددددقمِن فعكددددددددددددددت   ي ظذدددددددددددددٍد الك ددددددددددددددةع والمنددددددددددددددؿكِن والمضدددددددددددددٌد  

ن  والوىدددددددةعى والًِدددددددٌ  والدددددددٌزوِِن وصمِدددددددٓ  ودددددددعةا الدددددددؽُةهةت ونوِددددددٌد

 .كمة يم وكق ٌن ثةٓوٌل   ٌن ثةل ؿورٓهًم وكق ؛ثًؾا الؼُةا

ن المعذٌى لدةم  والمىدقعح والم كدؽس لةودح غِدؿ قةامدح ثد وؿ وٓ

هددى إذا  قددِم آوددؿ ثددةلمنؿو  والوًددَ لددن  والوددةدش وددن ذلدد  كقددى   ثنِوددى

وددؿه  ودـ يددؿ مددؤوهى ودنمدددى  الموكددؿ فددَ  ي وضذمددٓ  فكدٌد  ُكدددذ ِم 

هعددددددد٘ل الؼق ددددددددَ  ٗ فكددددددٌد  ُوذندددددددؿ ال كدددددددة  المدددددددةلَ  واٗإالجؿكدددددددةت, و

كٌن وىدددددِؿ ذلددددد  المضذمدددددٓ اٗهًِدددددةع والدددددؽوةع  ودكدددددٌ  الضؿُمدددددح  وقددددِد



 وفروع الدين   االمام الحسين                                                      088

 

 والؼؿاا.

 اػزجشٚا( أِش داي ػٍٝ اٌٛعٛة) -3

دددددح: د د د دددددح السةهِد د د د ن ل ْددددددددددح )الذجدددددددددؿوا(  ودددددددددٌؿ  وآوددددددددددؿ ُدددددددددؽل لقددددددددددٍ إ الع ِ د

 َؿُ ِددةً  فًددؾا اٗلذجددةع واصددت  ث ددي الوْددؿ لددن كٌهددى واصجددةً   الٌصددٌا

ذ إصٌثدى ودن صًدح و ؽوِذدى المٌودقح    لكن ٗ م  فَ و و وًٌٌلِةً 

لوددؽهة )و ؽوددح وٌوددقح(  و)و ؽوددح غِددؿ وٌوددقح(  ولكددن يددؾا اٗلذجدددةع 

 لة ًس ُكٌن ثوعٌ الم ؽوح المٌوقح ثإذن اهلل قجعةهى ودنةلٍ.

 اٌّفزبػ  ّ٘باألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

 ويودددددة ه ذُددددد  ودددددن ك٘ودددددى )لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م( ثةقدددددةت

َْوِؿ ثِةْلددُ ددٌل: ظِددر  لُددؿس  ْٓ َِ َلددِن اْلدددَفَجددَؽَ  اهللُ ثِددة دد ًْ ُموَْكِؿ دَمْنُؿوِ  َوالو 

ًح ِووْىُ  ٌَ  .َفِؿُ

ددددَؽ َ وهذٌقدددددد  لودددددددؽ كقمددددددح ) د ً٘  فمدددددددةذا ُؿُددددددؽ إودددددددةم العكدددددددِنَفَجدد  ( ققددددددِ

لوددددددؽوة ُكددددددذؼؽم يددددددؾه   ن ُق ذوددددددة إلِددددددى )لقِددددددى الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م( 

 .الم ؿ س ووة د٘ية ون وؽػٌلًة؟

ن آوددددددددؿ ثددددددددةلمنؿو  يددددددددٌ )الم ذددددددددةة(  ويددددددددٌ إن ُ ددددددددٌل:  ُددددددددؽ هددددددددى ُؿإ
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)لمددددددددٌ  الؼِمددددددددح(  ويددددددددٌ )ثموـلددددددددح ال قددددددددت(  فددددددددإذا دٌقدددددددد  ال قددددددددت لددددددددن 

 .صمنى النم   دٌق  واهًةع الجؽن ث

فكددؾل  العددةل ثةلوكددجح لٔوددؿ ثدددةلمنؿو  والوًددَ لددن الموكددؿ فدددَ 

ذا دنُددددد  فكددددددِذنؿ  المضذمدددددٓ كقددددددى لقذىدددددّؽر والددددددؽوةع  إالمضذمدددددٓ  فدددددد

ةل فددددددَد لمدددددددٌ  الؼِمدددددددح لودددددددؽوة ُوككدددددددؿ  و ُدددددددذعُم  فمدددددددن كمدددددددة يدددددددٌ العددددددد

ُىددددؿة  (وددددقٌات اهلل لقِددددى)هددددى إثدددد    ن دوًددددةع لوؽاددددٍؾ الؼِمددددح المؤكددددؽ 

دددَذَ ةَوِخ اْلَ دددددَؿاِاُي ثدددددؾل  ث ٌلدددددى:  دددددْخ َوُ ِقَِمدددددِخ اْقدد َُ دددددة إَِذا ُ َ  ًَ لِِنْقِمدددددِى ثَِ ه 

ة ًَ ة  ُكقُّ ًَ ة َوَوْنُج ًَ َِوُ  .َي

ددددَؽ َ ) د د ن  ؽاُددددددددح فدددددددَ ودددددددد٘ة المضذمدددددددٓ  كمددددددددة ( فًدددددددؾه يددددددددَ ه ُدددددددح الجَفَجد

ودددددددددددؿ يددددددددددٌ ددددددددددددؿك آ  الم ذددددددددددةة ل كدددددددددددة  المضذمدددددددددددٓ فددددددددددَ اٗدضدددددددددددةه الم ةثددددددددددد 

 ثةلمنؿو  والوًَ لن الموكؿ.

ن )لقِددددددى الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م(:  وددددددن يوددددددة ُ ددددددٌل إوددددددةم العكدددددِد

د د د د د د َْوِؿ ثِةْلدد ْٓ دددة د د د ددددَؽَ  اهللُ ثِدد د د دددَفَجدد د د د د ددددِن اْلدد د د َِ َلدد دد د د د د دد ًْ  ي فدددددددَد اُّددددددددح   ُموَْكؿِ دَمْنُؿوِ  َوالو 

ممْأُيُصوَنَؿُ ح: الند َٕ َٖمماُ ََةْعممٍضَ
ْىََأْوهِ ُّ ْؤِيََاُتََةْعُظمم ًُ ْؤِيََُْنََواْهممم ًُ َواْهممم

َلمماَةَ ْؤُحممَْنَاهضَّ ُٕ ممََلَةََو ممَْنَاهصَّ ًُ ِقٖ ُٕ ََْمِصََو ًُ َاْهممم ٌِ َنََلمم ْْ مم َّ َْ َٕ ََو
َِ ْعُصو ًَ ةِاْهممم
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َُُ ُٕطُِٖعممَْنَا َََوَرُظممَْه عَْ هددى دنددةلٍ ثددؽ  ثدددإ  ف(1)َو ًَ ممْأُيُصوَنَةِاْهممم ََٕ َِ ُصو

ََْمصَِ ًُ َاْهممم ٌِ َنََلمم ْْ مم َّ َْ َٕ َلمماَةَزددم قددةل  َو ْؤُحممَْنَاهضَّ ُٕ ممََلَةََو ممَْنَاهصَّ ًُ ِقٖ ُٕ َو

َُُ ُٕطُِٖعَْنَا َََوَرُظَْه  .َو

ويدددددددؾا ُدددددددؽّلوة لقدددددددٍ  ن َةلدددددددح اهلل وعقدددددددٌلى  ٌُدددددددًة  وؿيٌهدددددددح ثذُجِددددددد  

ن إذا قددددددة ت ال ؿٌُددددددذةن فددددددإآوددددددؿ ثددددددةلمنؿو  والوًددددددَ لددددددن الموكددددددؿ  فدددددد

ذا قددددددة  آوددددددؿ إ وعقددددددٌلى  والنكددددددف ثددددددةلنكف  فددددددالوددددددة  قددددددُِِنٌن اهلل

ثدددةلموكؿ والوًدددَ لدددن المندددؿو  فقدددن ُُِدددٓ اهلل وعقدددٌلى غةلدددت الودددة   

 ولن ُقذـوٌا ثةلى٘س وٗ الـكةس.

هدددى كقمدددة دؿاصدددٓ آودددؿ ثدددةلمنؿو  والوًدددَ لدددن الموكدددؿ  كةهدددخ إثددد  

الكددددددددددِة س لقضؿُمددددددددددح وال كددددددددددة  المددددددددددةلَ والُؼق ددددددددددَ  كمددددددددددة دكددددددددددٌ  لوؽاددددددددددٍؾ 

 وإعيةا واٗقذجؽا . الؽكذةدٌعُح

 ٌّبرا اٌفضبد اٌّبٌٟ اٌىج١ش؟

ويوة هنِؿ إلدٍ إظىدةاِذِن يدةوذِن صدؽًا لدن ثقدؽ إقد٘وَ ولؿثدَ  

 فعكت إظىة  عقمَ:

                                                           

 .71ضٚزٟ اىجٚا٠:  (1)
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ولمقِدددددددددددددددةت ال دددددددددددددددل   ثق دددددددددددددددخ ظدددددددددددددددةٗت الؿمدددددددددددددددٌس واٗػذ٘قدددددددددددددددةت

وفدددددددَ قدددددددوح واظدددددددؽس ف دددددددٍ   واٗظذِدددددددةل  فددددددَد الضًدددددددةا العكدددددددٌوَ وظدددددددؽه

 ػذ٘ .وعمٌس وا غل(  ل  لمقِح اظذِةل و365)

ويدددددددؾا يدددددددٌ و دددددددؽاع ودددددددة دمكودددددددٌا ودددددددن وؿاقجذدددددددى وإظىدددددددةاى  وودددددددة ػ دددددددَ 

 لْددددم  والكددددجت آقددددة  فددددَ ذلدددد  يددددٌ  ن آوددددؿ ثددددةلمنؿو  والوًددددَ 

 الج٘  إق٘وِح لم دُ م لًمة قةامح. هلن الموكؿ فَ يؾ

هددددى ٗ  ُقمددددف ثًٌددددٌة   والمؿاقددددت لقًٌددددٓ النددددةم فددددَ لددددةلم الِددددٌم

كددددددؿ  قددددددٌا  لقددددددٍ وكددددددذٌى وصددددددٌ  لٔوددددددؿ ثددددددةلمنؿو  والوًددددددَ لددددددن المو

لقدددددددددددددٍ وكدددددددددددددذٌى الذوِْمدددددددددددددةت  ملقدددددددددددددٍ وكدددددددددددددذٌى النٌااددددددددددددد     مآفدددددددددددددؿا   

ن ودددددددن إوالمضذمندددددددةت والو ةثدددددددةت وآظدددددددـاا والعكٌودددددددح  ٌُدددددددًة  ثددددددد  

 هى ُذنؿ  لقكجخ وال مٓ والم٘ظ ح والمُةع س.إُؿُؽ اٗلذؿا  ف

 ٌّبرا اصزّش االؽزالي اإلصشائ١ٍٟ؟

وظذدٍد اّن   م1967 ووددؾ لددةم  والمسددةل اّػددؿ فقكددُِن المعذقددح

ثقدد  لددؽ  الددؾُن  و لددٌا الكددضن وددن  يددةلَ فقكددُِن المعذقددح  لقدٍد ُددؽ 

% ودددددددددن الندددددددددنت 25الكِددددددددةن الىدددددددددًٌِهَ ال ةوددددددددت والْدددددددددةلم ودددددددددة هكددددددددجذح 
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 ي ظكٌوح ّةلمح وس  يؾه العكٌوح. ال قكُِوَ  ف

ويدددؾا  لِددد  لقدددٍ  ن دؿاصدددٓ آودددؿ ثدددةلمنؿو  والوًدددَ لدددن الموكدددؿ 

ةُوح لكَد ُىدٌلٌا لقٍ وكذٌى النةلم إق٘وَ   فكط المضدةل لقىًد

ةُوح  وُضٌلٌا وُ نقٌا وة ُنة وا  ولدٌ  ن المكدقمِن وق دٌا ثٌصدى الىًد

لمدددة كودددخ دضدددؽ لؽولدددح إقدددؿااِ  لِودددًة وٗ   ثددد صمنًم وق دددح عصددد  واظدددؽ

  زؿًا  ثؽًا.

 

فٟ ؽ١بح  ِمبسٔخ ث١ٓ اٌصالح ٚاألِش ثبٌّؼشٚف -4

 إٌبس

ًح ِووْىُ َفؿِ هكذقًمًة ون كقمح  الع ِ ح السةلسح: ٌَ ُ. 

ن )لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م( لقددددٍ  ُدددد دَ د كِددددؽ إوددددةم العكدددِد

ن ٓ ؛و ًدددددٌم آودددددؿ ثدددددةلمنؿو  والوًدددددَ لددددددن الموكدددددؿ لقددددٍد  هدددددى فؿٌُددددددح

وضذمنةدودددددددة لدددددددة ًس دٌدددددددٓ آودددددددؿ ثدددددددةلمنؿو  والوًدددددددَ لدددددددن الموكدددددددؿ لقدددددددٍ 

 الًةول  ودنؽه  وؿًا زةهًٌُة.

صؽاهددددى ُؤهجددددى  هددددى إذا لددددم ُددددؤِ  مددددؼه ودددد٘س ال ؿٌُددددح  فكددددذؿى وإف

ولكوددددى إذا وددددّؿ  ودددددؿاه ُنةدددددت ه كددددى  كمددددة ُنةدجددددى  يقددددى إذا لقمددددٌا ثددددؾل .
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هددددى ٗ ُكذدددددؿ   وٗ إُددددٌم ولددددم ُدددد وؿ ثددددةلمنؿو  ولددددم ُوددددَى لددددن الموكددددؿ  ف

ً٘  ظددؽ  ثدد  لنقددى ٗ ُنذجددؿه  ُقٌوددى  صددـ ًا وددن واصجةدددى  ثِومددة اُّددةت  ودد

ْؤيَِوؿُعح فدَ يدؾا المضدةل:  ًُ ْؤِيََُْنََواْهمم ًُ َٖماُ ََواْهم
ْىََأْوهِ ُّ ََاُتََةْعُظم

ََْمصَِ ًُ َاْهم ٌِ َنََل ْْ َّ َْ َٕ ََو
َِ ْعُصو ًَ ْأُيُصوَنَةِاْهم َٕ  .(1)َةْعٍضَ

ويوةلد  النؽُدؽ ودن اُّدةت اّوددؿس ثدةٓوؿ ثدةلمنؿو  والوًدَ لددن 

الموكددددؿ  لكددددن المنددددكقح فددددَ دًمددددِل الوددددة  فددددَ ظِددددةدًم النمقِددددح لًددددة  

ة   فدددددَ ظدددددِن ولدددددؽم  ػدددددؾية لقدددددٍ وعمددددد  الٌاصدددددت والٌِّ دددددح ثةٓقددددد

ن ددددددددةعك الؼمدددددددف والعدددددددش والـكدددددددةس  هًدددددددة واصجدددددددح كمدددددددة الىددددددد٘س  وكمدددددددة  

 .ُكٌن لةوِةً 

كدددددددؾل  إذا ع ى اٗهكدددددددةن ونىدددددددِح  و صؿُمدددددددح  و ظدددددددةٗت اقدددددددذجؽا  

وكذدددت لقعؿُدددةت   و يذكدددًة لعؿودددح  يددد  الجِدددخ )لقدددًِم الكددد٘م(  كمدددة 

 و ودددددددٓ الج ِدددددددٓ   ظىدددددد  ودددددددٓ الؿوًددددددح النكدددددددكؿُح فددددددَ قدددددددةوؿا  المنددددددّؿفح

هددددى قددددٌ  ُكددددٌن لةوددددًِة ويزمددددًة  إذا لددددم إَ المؽُوددددح الموددددٌعس  فال ؿقددددؽ فدددد

  وُدد وؿ ثةلعؿُددح وثةلندٌعى وثددةٓػٌس والٌظددؽس ُد وؿ ثددةلمنؿو   اامدةً 

                                                           

 .71ضٚزٟ اىجٚا٠:  (1)
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إقدد٘وِح وثةلنددؽل وإظكددةن  وإذا لددم ُدد وؿ ثددةلمٌ س لق ؿثددٍ  اوذسددةًٗ 

دََّلُْح الكؿُمح:  َْ ًَ َاْهم ََأْجًصاَإِلَّ
ُِ
ْٖ  .(1)َةََِِٔاهُقْصَةُٓقْنََلََأْظَأُهُمْىََلَو

ن )لقِدددددددى  وثدددددددؾل  ُذٌدددددددط لودددددددة قدددددددؿ ودددددددن  قدددددددؿاع قدددددددٌل إودددددددةم العكددددددِد

دالكددددد٘م(:  د د َْوِؿ ثِةْلدد ْٓ دددة دددَفَجدددددَؽَ  اهللُ ثِدد د َِ َلدددددِن اْلدد دد د دد ًْ دددًح دَمْنُؿوِ  َوالو  دد ٌَ ُموَْكِؿ َفِؿُ

 .ِووْىُ 

 و١ف١خ اصزٕجبغ اٌٛعٛة ِٓ ا٠٢خ؟

ودددددددددةم يودددددددددة هُدددددددددؿة قدددددددددؤاًٗ ّؿُ دددددددددًة: ودددددددددة يدددددددددٌ الٌصدددددددددى فدددددددددَ اقدددددددددذوجةط إ

ن )لقِدددددددددى الىددددددددد٘س و اكددددددددٍد الكددددددددد٘م( كدددددددددٌن آودددددددددؿ ثدددددددددةلمنؿو    العكددددددددِد

 .والوًَ لن الموكؿ فؿٌُح ون يؾه اُّح ال ؿيهِح الكؿُمح؟

اُّددددح لددددم دددددؾكؿ  ن آوددددؿ ثددددةلمنؿو  والوًددددَ لددددن الموكددددؿ فؿٌُددددح  

ف فًِدددة وددِد ح آودددؿ كمدددة فدددَ يُدددةت  ػدددؿى  وسددد  َومممَكَ :ولددِد ِْ َوْأُيمممْصََأ

ََلِةََواْتَطتِصَْ اَةِاهصَّ َّ ْٖ  .(2)َلَو

 !.ُن اقذوجٍ إوةم الٌصٌا؟ فمن 

 !.ن الٌصٌا يٌ لقٍ ال ةلؽس  لكن ون يؾه اُّح كِ ؟  لقمةً 

                                                           

 .23 اىٗػٚز٢:ضٚزٟ  (1)

 .132 :ضٚزٟ طٗ (2)
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  ن الٌصددددددددددددددددٌا ُكددددددددددددددددذوجٍ وددددددددددددددددن لددددددددددددددددؽس صًددددددددددددددددةتإن ُ ددددددددددددددددةل:  ُمكددددددددددددددددن 

 وقوكذنؿ  اّن صًذِن:

 ٌزؼ١ٍك اٌؾىُ ػٍٝ اٌٛصف -4

دنقِد  العكدم لقدٍ الٌود  )يوةك قةلؽس د ٌل:  الضًح آولٍ:

فددددةلعكم يددددٌ   ( كددددؿم النددددةلم)هدددد  إذا ققددددخ:    ثمنوددددٍ (لنقِددددحونددددنؿ ثة

 .والنةلم وو  لنؼهٍ    كؿم

ي النؼه المٌوٌ  ثةلنةلمِح وثدةلنقم  فنق دخ العكدم ويدٌ  

ن قددجت   ي  .( لقدٍد الٌودد  ويدٌد النددةلم  ويددؾا ونددنؿ ثةلنقِددح كددؿم)

 .إكؿاوى يٌ كٌهى لةلمةً 

ودد  ويددٌ   صددؿى فِددى دنقِدد  لقعكددم لقدٍد الٌ( كددؿم النددةلم)إذن 

لًدددددددؾا   وندددددددنؿ ثةلنّقِدددددددح   ي وندددددددِنٌؿ ثنقِدددددددح الٌوددددددد  الدددددددؾي يدددددددٌ )النقدددددددم(

 : و إذا ققدددخ   كدددؿم الكدددؿُم :العكدددم الدددؾي يددٌد )إكدددؿام(   و إذا ققدددخ

 ن دعذؿوًم. فٔهًم  ثوة  عقٌل اهلل  فنقِ   ؛اظذؿم  ثوة  عقٌل اهلل

وهِْددددددددددددددؿ يددددددددددددددؾا ُمكددددددددددددددن و٘ظْذددددددددددددددح فدددددددددددددَد اُّددددددددددددددح ال ؿيهِددددددددددددددح الكؿُمددددددددددددددح: 
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َِْؤي ًُ مممْأُيُصونَََواْهمممم َٕ َٖممماُ ََةْعمممٍضَ
ْىََأْوهِ ُّ ْؤِيََاُتََةْعُظممم ًُ   (1)ََُْنََواْهمممم

ْأُيُصوَنَ(: المندؿو ( ظكم وقؽ لّق  لقٍ وو  ويدٌ )نوُ وؿو) َٕ

َ َِ ْعُصو ًَ  .ةِاْهم

وإذا كددةن المنددؿو  واصجددًة كددةن آوددؿ ثددى واصجددًة  وإذا كددةن وكددذعجًة 

ًة وندنؿ ثنَقِدح يدؾا إن وود  كٌهدى ونؿوفدًة واصجد .كةن آوؿ ثدى وكدذعجةً 

 .ويٌ وصٌا آوؿ ثى  الٌو  لقعكم

مممممممْأُيُصونََن  ويدددددددٌ   ويودددددددةك وصدددددددى يػدددددددؿ وعذمددددددد  َٕ  ُدندددددددؽ ودددددددد ح

ن المددددؤون يددددٌ وددددن ُدددد وؿ ثددددةلمنؿو  فًددددٌ ػجددددؿ هعٌُددددًة   لقمددددؤووِن   ي 

ْؤِيََاُتَن إلكودى ود ح وال ِدًة  فد ًُ ْؤِيََُْنََواْهم ًُ ْىَوجذدؽ   و اْهم ُّ َةْعُظم

َٖاُ ََةعَْ
َػجؿ  و ضٍََأْوهِ َِ ْعُصو ًَ ْأُيُصوَنَةِاْهم َٕ ػجؿ ثنؽ ػجؿ. 

ممْأُيُصونََإذن  َٕ ْؤِيََاُت...َ ًُ ْؤِيََُْنََواْهممم ًُ ن يددؾه يددَ  ثمنوددٍ  اْهممم

ُُكددددذًْؿ: إودددد ذًم  فددددإذا كةهددددخ يددددؾه الىدددد ح لقمددددؤووِن  ف هددددى لددددٌ إهددددى قددددؽ 

 ي ُصدددؿ  يدددؾا الؼجدددؿ ودددن يدددؾا المجذدددؽ  ويدددٌ   ُصدددؿ ت يدددؾه الىددد ح ودددوًم

ٌ لم ُ وؿ ثةلمنؿو  ولم ُوَى لن الموكدؿ  ثدؽًا  فًدٌ لدِف )المؤون(  فق

                                                           

 .71ضٚزٟ اىجٚا٠:  (1)
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 ثمؤون.

ن  يودددددددة هٌلدددددددةن وقكدددددددمةن  إذ:ة هندددددددم يددددددد ددددددددةعس المجذدددددددؽ  والؼجدددددددؿ  ُكددددددٌد

ن  عصددةت وددن ودد ح إهددى لددٌ ُقدقت الؼجددؿ وددن المجذددؽ   فدإظةلًمدة ثعِددر 

ودددد  الىدددد ح قذكددددقت لددددن المجذددددؽ . وذلدددد  وددددة  ودددددةعس  المجذددددؽ  دكددددقت 

 ًٌٌر وغِؿية.ُنؿ  ون ووةقجةت العكم ثةلم

ً٘ دددةعس د ددٌل:  هدد  لددٌ    فًددؾا ُنوددَ (المددؤون ُ ددؿ ثٌظؽاهِددح اهلل)وددس

ف ثمدؤون  إهمدة  ققجخ لن يؾا الندؼه إقدؿاع ثٌظؽاهِدح اهلل فًدٌ لِد

المدددددددددؤون يدددددددددٌ الم دددددددددؿ ثٌظؽاهِدددددددددح اهلل  فقدددددددددٌ اهذ ددددددددٍد الؼجدددددددددؿ   و لدددددددددٌ اهذ ددددددددددٍ 

ْؤيَِالمكددوؽ  اهذ ددٍ المكددوؽ إلِددى  ويدددؾا ُىددؽق لقدٍد اُّددح:  ًُ ََُْنََواْهمممم

َ َِ ْعُصو ًَ ْأُيُصوَنَةِاْهم َٕ َٖاُ ََةْعٍضَ
ْىََأْوهِ ُّ ْؤِيََاُتََةْعُظ ًُ  .(1)َواْهم

فدإذا اهذ ٍد آوددؿ ثدةلمنؿو  وددن ظِدةس الندؼه ث ددٌل وُقد   فقددن 

ن إ ن  وددددددد  إُمددددددددةن قدددددددِكٌن ونددددددددؽووًة   هكددددددددةن وؤوودددددددًة  ثمنوددددددددٍ ُكددددددٌد

ثد٘  ٗن وة ُذع   ثى  ود  إُمدةن, ُكدٌن واصجدةً  ؛ويؾا  لِ  الٌصٌا

 .فذ و   عُت

                                                           

 .71ضٚزٟ اىجٚا٠:  (1)
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 عصددةت إُمددةن ال٘ظ ددح  وكددذعجح وووؽوثددح  لكددن الؽعصددح   هنددم

آولددٍ   و ال ةلددؽس آعًددِح الىددقجح الع ِ ِددح   و المؿدجددح آولددٍ وددن 

هكددددددةن قددددددِكٌن يزمددددددًة ولددددددِف ن إإإُمددددددةن فًددددددَ واصجددددددح  فقددددددٌ اهذ ددددددخ فدددددد

ولددددددٌ وددددددن ثددددددةا كةمدددددد ِح إيمددددددةل المُقدددددد  لٔوددددددؿ ثددددددةلمنؿو    ثمددددددؤون

كمددة لددٌ اهذ دٍد إقددؿاع ثددةهلل . َ لددن الموكددؿ  لددن لددؽم إُمةهددى واقنددةً والوًدد

هكدددددةن ودددددن آوددددد  وودددددن هدددددى ُوذ دددددَ إُمدددددةن إإدندددددةلٍ وثؿقدددددقى الكدددددؿام  ف

 .الضؾوع  فذ و 

ن ُوكددددؿ إهكددددةن دقدددد  آقددددف آولِددددح  فددددإذن لددددِف وددددن الىددددعِط 

 ولؽلى, ووة  مجى.  ووظؽاهِذى  الذَ يَ إقؿاع ثةهلل

دددددٓال)وددددددددةعًس د دددددددٌل:  دددددٌ المذٌاًدد دددددؤون يدد هدددددددى ظِوبدددددددٍؾ إذا اهذ دددددددٍ إف  (مدد

 الذٌآً اهذ خ  عصح ون  عصةت إُمةن.

 ٌٍض١بق -3

 ًٌُة. يٌ  ن الكِةق  لِ   الٌصى السةهَ:

ْىَُ ددٌل اهلل قددجعةهى ودنددةلٍ:  ُّ ْؤِيََاُتََةْعُظمم ًُ ْؤِيََُْنََواْهممم ًُ َواْهممم
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َْْ َّ َْ َٕ ََو
َِ ْعُصو ًَ ْأُيُصوَنَةِاْهم َٕ َٖاُ ََةْعٍضَ

ََْمصََِأْوهِ ًُ َاْهمم ٌِ ولو ذدؿ    (1)َنََلم

 هودددددة ٗ هنقدددددم  ن آودددددؿ والوًدددددَ واصدددددت  م وكدددددذعت  فنودددددؽوة هوْدددددؿ إلدددددٍ 

ةق اُّددددح:  طُِٖعممممَْنَا ََقددِد ُٕ َلمممماَةََو ْؤُحممممَْنَاهضَّ ُٕ ممممََلَةََو ممممَْنَاهصَّ ًُ ِقٖ ُٕ َو

َُُ هوددددددددة هضددددددددؽ يددددددددؾه الددددددددس٘  واصجددددددددح  وقددددددددؽ صددددددددة  آوددددددددؿ إ  ف(2)َوَرُظممممممممَْه

 .كؿ فَ قِةقًة فًٌ واصت  ٌُةً ثةلمنؿو  والوًَ لن المو

 والعؽُر ٌَُ   هكذ َ ثًؾه إمةعات.

 اٌؾم١مخ اٌشاثؼخ: اٌفشق ث١ٓ األداء ٚاإللبِخ

ن )لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م(:  َفَجددددَؽَ  اهللُ ُ ددددٌل إوددددةم العكدددِد

َْوِؿ ثِةلْ  ْٓ َِ َلِن اْلددثِة ًْ دًح ِووْدىُ دَمْنُؿوِ  َوالو  ٌَ  ي لنقدم  - لِِنْقِمدىِ  ؛ُموَْكِؿ َفِؿُ

ددددة - اهلل د د د د ًَ ددددَؿاِاُي ُكقُّ د د د دددَذَ ةَوِخ اْلَ د د د د ددددِخ اْقدد د د د ددددْخ َوُ ِقَِمد د د د د َُ ددددة إَِذا ُ َ  د د دد ًَ ددددة   ثَِ ه  د د د د ًَ َِوُ َي

ة ًَ  .(3)َوَوْنُج

ُددخ  َ ِم آوددؿ ثددةلمنؿو  والوًددَ لددن الموكددؿ  ف ددؽ  ُ ِقددي و ُ فددإذا ُ  َ 

ِم( لًددددة ونوددددٍ ِقددددن ) ُ  ويوددددة دٌصددددؽ إًددددة س  قِ ددددح ويددددَ  ال ددددؿااي كقًددددة.

                                                           

 .71ضٚزٟ اىجٚا٠:  (1)

 .71ضٚزٟ اىجٚا٠:  (2)

 .21160ح 2ت 130ص 16ٙضا٤ً اىػٜي٠: ض (3)
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 ى( فنددددد  ُذنقددددد  ثةلندددددؼه ه كدددددى   ن )ٓ ؛ٓ ودددددن )  ى( لمدددد  و وقددددد

 .فًٌ كةل ن  ال٘ام

ن د نقدددددى  هدددددخ ودذىدددددؽى لدددددى  فذدددددؤ ي  فددددد ن ددددددؤ ي الندددددَ : ثمنودددددٍ 

ثِومدددددددة ) قدددددددم( ُذنقددددددد  ثن٘قدددددددح المدددددددؿ  ث ِدددددددؿه  فًدددددددٌ  .الىدددددد٘س   ي دىدددددددقًِة

ن دونددددددددؿ الىدددددددد٘س فددددددددَ  فدددددددد ن د ددددددددِم الىدددددددد٘س  ُنوددددددددَ   كةل ندددددددد  المذنددددددددؽي

 ودق  ال ِم ويؾه ال ؿٌُح.  ةفحودنِٓ يؾه الس   المضذمٓ

ددددْؽ )وقددددددؽ دعددددددؽزوة فِمددددددة وٌدددددٍد ثةلذ ىددددددِ  لددددددن كقمددددددح  ددددَ  َقدد دد ُؽ َ ه  ًَ دد د د َ ْمدد

سَ  َ٘ سَ ) ػؿى لمنودٍ    وذكؿهة يوةك وصٌيةً (َ َقْمَخ الى  َ٘ د  (َ َقْمَخ الى 

 لة س.ف٘ ظةصح لٖ

ددددْخ َوُ ِقَِمددددِخ اْقددددَذَ ةَوِخ اْلَ ددددؿَ  لِِنْقِمددددىِ  ذنإ َُ ددددة إَِذا ُ َ  ًَ ددددةثَِ ه  ًَ   اِاُي ُكقُّ

ة ًَ ة َوَوْنُج ًَ َِوُ    د ِؽ  وؿُن:َي

فذكدددددددٌن ظِوبدددددددٍؾ قدددددددؽ    ن دددددددد وؿ ثدددددددةلمنؿو  ودوًدددددددَ لدددددددن الموكدددددددؿ -1

 .)  ُخ(

ن دعددةول دنددضِٓ اّػددؿُن  ٌُددًة لقددٍ  ن ُدد وؿوا ثددةلمنؿو    -2

ن   ودضنقًددم وسقدد  عّوا ًا فددَ يددؾا المٌددمةع  وُوًدٌا لددن الموكددؿ فذكدٌد



 210                                                                           الفصل الثامن  

 

 ظِوبٍؾ قؽ ) قمخ(.

دددددفدددددإذن ُضددددد ُُ   ؤ ى( آودددددؿ ثدددددةلمنؿو  والوًدددددَ لدددددن الموكدددددؿت  ن )

دددَذَ ةَوِخ إوددددددددددةم ُ ددددددددددٌل:  . ددددددددددةم(  ٌُددددددددددةً ن )ُُ  و د د د د د د ددددِخ اْقد د د د د د ددددْخ َوُ ِقَِمد د د د د د د َُ إَِذا ُ َ 

ددددة د د ًَ ددددَؿاِاُي ُكقُّ ة  اْلَ دد ًَ دددْنُج د د ددددة َوَود دد ًَ َِوُ   ظذدددددٍد الذٌظِددددددؽ ويددددددٌ فؿٌُددددددح وددددددن َي

كمدة يدٌ    وٌل الؽُن  وظذدٍ )الضًدة ( ويدٌ ودنت وكذىدنت صدؽاً 

 .ةظى آوؿ ثةلمنؿو  والوًَ لن الموكؿونقٌم و ذ

ً٘  فددد ن     و  ن دؿمدددؽيم إلددٍد اٗلذ دددة  ثدددن دددد وؿ الودددة  ثةُٕمدددةن ودددس

اهلل لددددة ل  فًددددٌ  وددددٌؿ ثددددةلمنؿو   وإذا لددددم ُدددد وؿ المددددؤون الوددددة  ثددددؾل   

ولدم ُؿمدؽيم ثدةلُؿق النقمِدح وثةٗقدذؽٗل وثةلندٌايؽ وآ لدح  فًدٌ 

 يزم.

 إؽصبئ١خ ؽٛي أصش٠بء اٌؼبٌُ

لكدددددَد هنددددددؿ  كِدددددد   ن آوددددددؿ ثددددددةلمنؿو   ؛ ذكددددددؿ لكددددددم وسددددددةًٗ  ويوددددددة

 ِمة  فكِكذ ِم المضذمٓ كقى.قِ والوًَ لن الموكؿ لٌ  ُ 

دددددح"يوةلدددددددددددد  وؤقكددددددددددددح ونؿوفددددددددددددح ثةقدددددددددددددم  د د د د د د دددددؿلول النةلمِد د د د د د د   يدددددددددددددؾه "وِد

 ظىة   زؿُة  النةلم  فؾكؿت فَ د ؿُؿية:إالمؤقكح قةوخ ث
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( 37ع200ن  زؿُدددددددددة  الندددددددددةلم ُمقكدددددددددٌن ودددددددددن السدددددددددؿوس ودددددددددة ُندددددددددة ل )) 

 (.ٌِن  وٗع   ي قجنح وز٘زِن دؿُقٌِن وو دَ وقِةع  وٗعدؿل

ات  ظىدددددددةويدددددددٌ عقدددددددم ػِدددددددةلَ ظ دددددددًة, ثِومدددددددة هضدددددددؽ ظكدددددددت ثندددددددي إ

ف يدؾا    .ف ِدؿ فَد الندةلم اتوقِةع 3ن يوةك    الؿقمِح فَ الم ةث  لِد

ن  كسدؿ السدؿوات هند ت  لنقمودة  !إصعة  وقٌ  دٌآُ السؿوس ووكؿاً 

وثِددددددٓ المعؿوددددددةت كددددددةلؼمؿ والؿثدددددددة   وددددددن اٗظذكددددددةع والؼددددددؽار وال ددددددل

 .وال مةع وغِؿية

ن   كمدددددة قدددددؽعت يدددددؾه المؤقكدددددح لددددددؽ   زؿُدددددة  الندددددةلم الدددددؾُن ُمقكدددددٌد

( دكددددددددنح وُ٘دددددددددِن وػمكددددددددمةاح  لددددددددد  9ع500ع000) يددددددددؾه السددددددددؿوات ثدددددددددد

 إهكةن ف ٍ!

والوًددددددددَ لددددددددن   ويددددددددؾا كقددددددددى هذِضددددددددح  ن آوددددددددؿ ثددددددددةلمنؿو  اقذىددددددددة ُةً 

دضددددددددؽ آزؿُددددددددة   ولددددددددؾا .الموكددددددددؿ اٗقذىددددددددة ي غِددددددددؿ قددددددددةاؽ فددددددددَ المضذمددددددددٓ

 .ُـ ا ون زؿاً  فِمة ال  ؿا  ُـ ا ون ف ؿاً 

ثِومة إذا كةن آوؿ ثةلمنؿو  قةاؽًا فَ الجندؽ اٗقذىدة ي  وكدةن 

الودددة  ُدددؤ ون الـكدددةس والؼمدددف, وُقذـودددٌن ثةٕظكدددةن وإه دددةق وغِدددؿ 
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صمنًم  لم ُكن ظةل المضذمٓ كمدة يدٌ لقِدى الِدٌم  ولدم ُكدن  ذل  ث

ن دقدد  المٌددةعثةت الذدَد دعددؽ  فددَ قددٌق ل٘ظذكددةع وصددٌ   ولددم دكدد

 و دنؿًددددددددًم   آقدددددددًم الذددددددددَ دددددددددؽّوؿ ظِددددددددةس وبدددددددةت اّٗ  وددددددددن النٌاادددددددد 

 لق  ؿ الم ةصئ.

ٌزؼ٠ٛط ظؾب٠ب  اٌشئ١ش االِش٠ىٟ ٠شفط لبٔٛٔب  

 صذاَ

اّن فددددددَد الندددددددؿاق يودددددددةك وُقدددددددت مدددددددنجَ   ولوكدددددددذنؿ  وسدددددددةًٗ يػدددددددؿ

ندٌ  ن د هدى ُوج دَ لقٍد العكٌودح  ول ٘اَ ووصدؽاهَ و ُودَ  ويدٌ 

 .ًعةُة النًؽا   الؾُن قذقًم الوْةم الجنسَ الىؽاوَ الْةلم

ال الدددو ٍ النؿاقددَد الدددؾي ُندددٌ   ويدددؤٗ  ُوج دددَ  ن ُنًٌدددٌا ودددن  وددٌد

لقندددنت ه كدددى  وفدددَ يدددؾه الكدددوح فدددإن وِـاهِدددح العكٌودددح النؿاقِدددح ثق دددخ 

( وقِددةع  وٗع ويددٌ عقددم 50) ( دؿلِددٌن  ُوددةع   ي وددة ُنددة ل د ؿُجددةً 58)

 و اقددد    ( وقِدددةعات ف ددد10ٍؾه الذنٌٌُدددةت إلدددٍ )يةاددد   وقدددؽ دىددد  يددد

 . و اكسؿ ث قِ 

ويددؾه آوددٌال يددَ وقدد  لقنددنت النؿاقددَ  لكددن هضددؽ  ن الددؿاِف 

دَ وُذددؽػ  وُددؿفي قددّن يكددؾا قددةهٌن فددَ  اٗوؿُكددَ صددٌع  ثددٌش  ُدد



 وفروع الدين   االمام الحسين                                                      214

 

ً٘ ثد ن يدؾا ٌُدؿ ثةقذىدة هة  النؿاق  ثعضح غِؿ ل قِح وٗ ل ٘اِح  ونّق

 وثةلذجة ل الذضةعي!

: )قدًِؽ  و اادٓ - وذل  ون ال ؿُت ظ ةً  - هّه لجةعدى ٗظٌْا

لؿاقِددددح ثمقِددددةعات الددددؽوٗعات فددددَ لعْددددةت ظؿصددددح وددددن صًددددٌ  إلمددددةع 

ويم لة س ودن ال  دؿا    (1)يؾا الجقؽ(  ولِؾيت ال  ؿا  وًعةُة وؽام

                                                           

( 160)اىاايت ثبيااد ِٙ فسٛاا٠ اىيٚساا٠ سْااٚت ثنسٛااح 1939عاااِ  دٜااىاٍٚاآ ٍ (1)

ً  .مشااٌ اغاداد   مٜيٍٚرتّا ٍٖاا  ٙاىاد٘ فٓساغاّا يف اىطافازٟ اىطٛناّٜا٠،      عَا ٙاىدثاٗ  ٙل

ٙٓسح فقد  صبظ٠ أزايا٠ لشٙاض، ٙماأ صاداِ ْٛجقاً ٍيٖاا ٍآ اٜاح شٙض إىل        اثص

يف اىطااي٠ ااجدل عَيٜاخ اىقجً ٕٙٚ فثْاٍح ىدٛٗ زٙح االّجقاِ،  .اٜح شٙض  خس

اغرتو ٍ  ايض عْاصس اىبير يف قاٙىا٠ فاغاي٠ اليجٜااٌ عباد      .عػس ٍٓ عَس٘

اغارتو   .إىل ضٚزٛا ٍْٖٙا إىل ٍصسعي١ لدسٕا  ٕست ،1959ِاىنسُٛ فاضُ عاِ 

ٔ ٙ ،1968ِمتٚش  17يف اّقالت  فياظ فٜاادٟ   ىاس٤ٜظ  لصابي ّا٤باّا    ايد ضاْجا

لصابي ز٤ٜطاّا   داُ   ،اىابالد ٙز٤اض٠ اؾَٖٚز٠ٛ يف طاٌ يٜاات اىبناس عآ     ،اىذٚزٟ

ٍْٙي ّفطٗ زثب٠  ،ايد لٔ لفص١ اىبنس عٓ اؿنُ ،1979ِىيشَٖٚز٠ٛ يف عاِ 

 ،ِ فاّااادىيح طاااست اـياااٜص األٙىل1980 عااااِ ٕااااسُ إٛاااسأ .ٍٖٜاااة زمااآ

ِ  اطجً اىنٚٛاح  .ٙاضجَٓسخ  أ ضْٚاخ ِ فاّادىيح طاست اـياٜص    1990 عاا

 ض اؾٜؼ اىيسافٝ ٍآ اىنٚٛاح  اخساإقاٍح فٚاخ اؿيفا٣ اقٜادٟ لٍسٛنا ف ،اىذا٠ّٜ

 .األٍااد طااٚٛاّل ّاطصااازعيٜااٗ  ، ٙفسضااحجاادٍري اىيااسالح خناا٠ ىٙٙضااي ذىااٜاّل،

ح األسٖااصٟ فقَياا فَٜااا عااسو ااالّجفاضاا٠ اىػاايبا٠ّٜ،  اّجفض اىػااية اىيسافااٝفاا

  ٞ اّجفاضا٠ اىػااية اٚطػا٠ٜ ال ٍذٜاً هلااا، فقاد فاآدزخ      اىقَيٜا٠ يف ّظاٍاٗ اىاادٍٚ
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م! )وٓهدددددددددددى قددددددددددددِ ٌ  الكِةقدددددددددددح الؼةعصِدددددددددددح والمىددددددددددددةلط  إلدددددددددددٍ الضعددددددددددِد

 الذضةعُح ٓوؿُكة(.

ن ثنددددي وددددن فدددَد العكٌوددددح  لمددددؤلم فدددَد آوددددؿ هًددددة وًـلددددح  واإظ ددددًة 

كددددددةن وددددددٌق ًم الؿقددددددمَ وؤُددددددؽًا لًددددددؾا المٌقدددددد  الجةَدددددد    النؿاقِددددددح  ٌُددددددةً 

 الموكؿ ال ةًط.

ُكددددددددمط لٌددددددددعةُة  )ه ددددددددي ثددددددددٌش قةهٌهددددددددةً  :ويكددددددددؾا دو دددددددد  الىددددددددعةفح

كق  الندددددددددددددددددؿاق  ثدددددددددددددددددؽلٌى  ؛ودددددددددددددددددؽام ثةلمُةلجدددددددددددددددددح ثذنٌٌُدددددددددددددددددةت هدددددددددددددددددى قددددددددددددددددِد

 .المقِةعات(

 إلبِخ اٌذ٠ٓ

ن )لقِددددى الىدددد٘س و اكددددٍ يوةلدددد  عواُددددح  ػددددؿى لددددن إودددد ةم العكدددِد

                                                                                                                             

لىل عسافاٝ. فاٍاح لٍسٛناا     500ٍا ٛصٛد عي١  لعداد ٍٓ فجيٚا ٙلعدٍٚا ٙاخجفٚا

 ،فاطجياح اىياسال   ،2003ِ/  ٕ 1424ٙطيفاؤٕا ااهلشِٚ عيا١ اىياسال عااِ    

ىقاٝ اىقابض عيٜاٗ ٛاِٚ     ُل .9/4/2003ِٙضقط ارىه ّظاِ طنَٗ اىادٍٚٞ يف  

ِ، 1/7/2004فدِ إىل ا ام٠َ ٛاِٚ اـَاٜظ    ،14/12/2003ِاألطد 

اياد قامَاا٠ طٚٛياا٠ صاادز عقااٗ  ٙسافٜاا٠، اياد ؼٚٛااً اىطااٜادٟ إىل اؿنٍٚاا٠ اىي 

طنااُ اإلعااداِ غااْقّا طجاا١ املااٚخ، دااُ ُّٔفااَر اااٗ ٕاارا اؿنااُ صاابٜظ٠ ٛااِٚ عٜااد   

 .31/12/2006ِٕا، املٚافك ِٛٚ األطد 1427األضظ١ املبازو 
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ظِدددر ُدددذكقم لدددن آودددؿ   ٗظ دددةً  لوًدددة الكددد٘م(  عثمدددة ه ىددد  العدددؽُر

ن وددن الٌاصددت  ػددؾ الىددؽقةت وددن  و  ثددةلمنؿو  والوًددَ لددن الموكددؿ

لكددددددددددن يددددددددددد    ووًددددددددددنًة فددددددددددَ وعّقًددددددددددة ووكددددددددددذع ًِة  ظقًددددددددددة ووٌاًددددددددددنًة

 !.دضؽون ذل  فَ المضذمٓ؟

 !.ًة؟وي  دؤػؾ الىؽقةت ون وٌاًنًة ودًٌٓ فَ ظ 

 الضٌاا لقٍ ذل : ك٘  و ل  ك٘.

آودددددؿ ثدددددةلمنؿو  والوًدددددَ  ِمَ ِقددددد: إذا  ُ )لقِدددددى الكددددد٘م( ُ دددددٌل إودددددةم

 ِمَ ِقدوذلد  ُنودَ:  ُ  - وقؽ وٌٍ هه ك٘ودى - الؽُن ِمَ قِ لن الموكؿ   ُ 

المضذمدددددددٓ  ِمَ ِقدددددددو ُ   الٌدددددددمِؿ ِمَ ِقدددددددو ُ   الٌصدددددددؽان ِمَ ِقدددددددو ُ   الدددددددؽُن ث صمندددددددى

ودعُدددم   واهًددؽم المضذمدددٓ  اهًددؽم الدددؽُن   وإذا لددم ُ ةودددةالكددقِم  ٌُدددةً 

 ودذك .

وثإعمدددة  إودددةم   ن هقذدددـم ثددد وؿ اهلل قدددجعةهى ودندددةلٍ فنقِودددة صمِندددة 

ن )لقِددددددى الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م( فددددددَ ًددددددؿوعس إقةوددددددح مددددددنِؿس   العكدددددِد

 آوؿ ثةلمنؿو  والوًَ لن الموكؿ لقٍ وكذٌى النةلم كقى.

ن )ل يددؾه اُٗددةم يددَ  قِددى الىدد٘س و اكددٍ ُددةم مددًة س إوددةم العكدِد
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لدددددد٘  ٕ ؛الددددددؾي ًددددددعٍ ثةل ددددددةلَ والو ددددددِف وثكدددددد  وددددددة ُمقدددددد   الكدددددد٘م(

ودؿ ثدةلمنؿو  والوًدَ لددن ع   وفدَ قددجِ  آكقمدح اهلل دندةلٍ فدَ آ

وث ودددددددنت ودددددددة ُكدددددددٌن الضًدددددددة    الموكدددددددؿ  وثددددددد عور ودددددددة دكدددددددٌن الذٌدددددددعِح

 وآوؿ والوًَ.

 )عظمى اهلل(: (1)ُ ٌل الكِؽ النؿُ  الؿًَ

ّٖمممممجَحتممممممممَٔهممممممُ َِاطممممممًثَي

َ

َوأةِْمممممماَولومممممممَٔذوَاهمممممممعوَٓ

فمدددة  لْمدددى ودددن مدددًِؽ! وودددة  لْمدددى ودددن قذِددد ! وودددة  لْمدددى زدددةع هلل َ

                                                           

اىػسٛل اىسضٝ لاٚ اؿطٓ قَد آ لاٝ لمحد اؿط  آ ٍٚض١ آ قَد  (1)

 ٕا359عاِ  يف اغداد ، ٙىدىنارُ آ ٍٚض١ آ إاسإُٜ آ اإلٍاِ ٍٚض١ ا

. ٛياٚد ّطابٗ   ٍٓ لضسٟ غسٛف٠ ٙلصٜي٠، ٛصً ّطبٗ إىل األ٤َا٠ امليصاٍٚ    

. ٕٙاٚ عاامل   ، ٍٙٓ لٍٗ إىل اإلٍااِ اىطاشاد   ٍٓ لاٜٗ إىل اإلٍاِ اىنارُ 

ٍفنااس ذٙ ذمااا٣ خااازل ٙفٖااُ عاااٌ، لضااظ ٍدزضاا٠ يف اغااداد فاااِ فٜٖااا ارتاٜاا٠       

  ا ٕ 388ٜٖا ٍنجب٠ مبريٟ. ىقبٗ اٖا٣ اىدٙىا٠ ضا٠ْ   ٙثدزٛظ طالت اىييِٚ اىد٠ْٜٛ ٙف

ًٜاىػسٛل اؾي ا ٕ 398، ٙىقة ض٠ْ   ذٞ املْقبج    ٗٙيف ثياه اىطا٠ْ ىقبا ،

اىػااسٛل   ، ٙىقبااٗ لٛطااّا فااٚاِ اىاادٛٓ ا   اىسضااٝ ذٞ اؿطااب    اٖااا٣ اىدٙىاا٠ ا 

 ماالِ اإلٍااِ لٍاري املا ٍْ       ٗمجيا  . ىٗ ٍ ىفاخ ف٠َٜ ٙعي١ زلضٖااألسً

٘  مجاتيف  يف اىطاااي٠ ٙاألزايا  ٍآ     ٕ 406ثاٚيف عااِ    )ّٖاص اىباليا٠(.   لمساا

عَس٘، ايد عَس فطا٘ يف خد٠ٍ اإلضاالِ ٙاىجػاٜ ، ٙدفآ يف اىنارَٜا٠ ظاٚاز      

 .فط اإلٍاٍ  اىنارُ ٙاؾٚاد 
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 عا النةلمِن.

 

 



 

 

 

 

 

 

 اٌفصً اٌزبصغ





 

 ِبَ اٌؾض١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اإل
 ٚث١ٓ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش

 

ؽ مدددددجةا  يددددد  العدددددؽُر قدددددِذمعٌع  ظدددددٌل الن٘قدددددح الذدددددَ ددددددؿثٍ قددددِد

وددددؿ ثددددةلمنؿو  والوًددددَ ويددددٌ آ  يددددم فددددؿور الددددؽُن وددددن الضوددددح  ثٌاظددددؽ 

 لن الموكؿ.

 أ٠ّٙب أُ٘: اٌٙذا٠خ أٚ اإلٔمبر؟

ؽ مدددددجةا  يددددد  الضودددددح  وقدددددوذٌق  لودددددؽ كقمدددددح ودددددن  يدددددم كقمدددددةت قددددِد

ن )لقِدددددددى الكددددددد٘م( والذددددددَ دذعدددددددؽ  لدددددددن  يدددددددم وىدددددددؽاق   إوددددددةم العكددددددِد

هددددى ظمةُددددح المددددؤووِن  و  هددددى يدددٌد الًؽاُددددح دًٌددددط لوددددة   لٔوددددؿ ثددددةلمنؿو 

 ٌ٘ل والٌةلِن المٌّقِن.ون ال

 :ً٘ َمدة َ َظدتُّ ُ ٌل )لقِى الى٘س و اكدٍ الكد٘م( وؼةَجدًة عصد ًُ ُُّ  َ

  َِْ دِؽهِ  :إَِل َُ دُنَ  َ  ُدوِْ دُؾُه ِودْن  ًَ ٍِن َقْؽ 
ُؿوُم َقْذَ  ِوْككِ َُ َ ْو َهةِودٌت   َعُصٌ  

 ِمددددَِنذِوَة
ِ
ددددَنَ ة  ًُ ٍِن ِوددددْن 

َل ِوْكددددكِ َ٘ دددد ًْ ِؿُددددُؽ إِ ددددىِ   ُُ ِْ ُٓ ثِددددىِ  َدْ ددددَذُط َلَق دد ْمَذوِدد َُ   َوددددة 

ْكِكُؿُه ثُِعَضِش اهللِ َدَنةَلٍ َُ ْ ِعُمُى َو ُُ  .(1)َو
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  ن إودددددددةم )لقِدددددددى الكددددددد٘م( ثو كدددددددى ُضِدددددددت لدددددددن يدددددددؾا الكدددددددؤالإزدددددددم 

ِؽ َيَؾا الو ةِوِت دِمْككِِِن الْ دَثْ  إِْهَ ةُذ َيَؾا الْ وُ ٌل:  َُ   ويؾا ُمْؤِوِن ِوْن 

ن يددددددؾا يددددددٌ  ذ ِؽ وودددددى وهكدددددد  العدددددؽُر وددددددؿُط فدددددَ  ن يددددددؾا يددددددٌ آظدددددت

 الؾي ُوج َ  ن ُُقت.

ن )لقِدددددددددى الىددددددددد٘س و اكدددددددددٍ  زدددددددددم ثندددددددددؽ ذلددددددددد  ُكدددددددددذؽل إودددددددددةم العكددددددددِد

اَالك٘م( ثةُّح ال ؿيهِح الكؿُمدح فَد قٌلدى دندةلٍ:  ًَ ٍَّ َمَأ َِ اَ َِ َٖا ََأْخ ٌْ َوَي

ًٖعما ًِ َٖاَاهََّاَسََج ن يدؾا يدٌ المىدؽاق آصقدٍ لُْدح    وًٌُدط (1)َأْخ

وودددددددن  ظِةيدددددددة و عمدددددددؽية ودددددددن ك دددددددؿ إلدددددددٍ إُمدددددددةن   ال ؿيهِدددددددح الكؿُمدددددددح   ي

 فك همة  ظِة الوة  صمِنًة ون قج   ن ُ ذقًم ثةلكٌِ  العؽُؽُح.

يوددةك إًددة ات وظ ددةا  و قددةا  هنددِؿ   وفددَ يددؾه الؿواُددح النددؿُ ح

ن إًدة س وظ ِ دح و قِ دح   إلٍ ثنًٌة  فَ ًمن ازوذَ لنؿس ه ُدح  ثِد

يدددددددددؾه الؿواُدددددددددح  ن العدددددددددؽُر ظدددددددددٌلإوذلددددددددد  يدددددددددٌ ودددددددددة ُذِكدددددددددؿ اّن  وإٗ فددددددددد

 ووذوٌر آثنة :  وف ًًة ٌَُ  الؾُ 

                                                           

 .32ضٚزٟ املا٤دٟ:  (1)



                                                              الفصل التاسع               
213 

 

 اإلظبءح األٌٚٝ: ِصجبػ اٌٙذٜ فٟ ِؼشفخ األُ٘

لذقدددد  الؿواُددددح الذددددَ صددددة ت لددددن عقددددٌل  يددددؾه الؿواُددددح ُدنددددؽ وىددددؽاقةً 

 اهلل )وقٍ اهلل لقِى ويلى( ظِر قةل:

 ِةسِ َضددُح الو  ِوَ  ِ َقددى وَ ؽَ ًُ دةُة اْلددجَ ْىددَن وِ ِْ َك عُ داْلدد ن  إ(1) و   َِْن ْثددَن داْلدد ُعَك

َِ ِوْىَجةُة ُيًؽى َوَقِ ِوَُح َهَضةسٍ   .(2)َلقِ

فةٕودددددددددددةم العكدددددددددددِن  وىدددددددددددجةة ًُدددددددددددؽُ  إلددددددددددٍد الىدددددددددددؿاط المكدددددددددددذ ِم  

ن إوٌُدددَ  لددد  الدددؽعا إلددددٍ الُؿُددد  ال دددٌُم  وثددددى وث دجدددةر دنةلِمدددى دكدددٌد

وودددددددن غٌدددددددت   وودددددددن لدددددددؾاا الودددددددةع  الوضدددددددةس ودددددددن المًةلددددددد  والمؼدددددددةَؿ

 المق  الضجةع.

مددددددددٌذ  آصقددددددددٍ لددددددددؾل  المىددددددددجةة الًددددددددة ي  يددددددددؾه الؿواُددددددددح يدددددددَد الو

ن )لقِددددددى الىددددد٘س و اكدددددٍد الكددددد٘م( ُجددددددِن لوددددددة:  ثمنودددددٍ  ن إوددددددةم العكددددِد

ن آفٌدددددددددد  إع ت اّػددددددددددؿس وعًددددددددددة اهلل قددددددددددجعةهى ودنددددددددددةلٍ  فدددددددددد هدددددددددد  إذا إ

فددددددددَ قددددددددجِ  يؽاُددددددددح   ضوددددددددؽ َةقةددددددددددن  وآيددددددددم آه ددددددددٓ ّػؿددددددددد   يددددددددٌ 
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لكدددؽو  الذدددَ وإعمدددة يم وظمدددةُذًم ل ةادددؽًُة وإُمةهِدددًة, وددددٌفِؿ ا  الودددة 

ن ُذكددددددددق  قددددددددؿاق الن ِددددددددؽس وإُمددددددددةن إلددددددددٍ ظددددددددؽو  وؽُوددددددددح  دعددددددددٌل  ون 

 و   ٌا لقددددددٍ  لددددددةام إُمددددددةنٌددددددلِ  ؛المددددددؤووِن  وًُددددددةصمٌا  اع الكدددددد٘م

 ُـلـلٌا  عكةن اٗلذ ة .

 اإلظبءح اٌضب١ٔخ: ثبة اٌززاؽُ ِٚالوبد األؽىبَ

ثدددددةا "  وثدددددةا يػدددددؿ اقدددددمى "ثدددددةا الذدددددـاظم"يوةلددددد  ثدددددةا ُكدددددمٍ 

ولكدد  ووًمددة   ٌ كةهددخ لددؽُوة ظ ِ ذددةن لكدد  ووًمددة ذادِددح  فقدد"الذنددةع 

لكدددددد  ووًمددددددة ) :ولكدددددد  ووًمددددددة قِمددددددح  وظكددددددت دنجِددددددؿ آوددددددٌلِِن  قددددددٌس

هدددى وصدددؽت يوةلددد  ظ ِ دددح لًدددة قِمدددح لكدددن كدددةن يوةلددد     ثمنودددٍ (وددد٘ك

 .ثؽُ  يػؿ  ولكن ووًمة قِمح ذادِح  ف ًُمة دؿصط؟

ن إفدددد  (ينالىددد٘س وقددددؿا س ال دددؿ)لذ ؿُددددت ال كدددؿس:  ولوٌدددؿا وسدددةًٗ 

كدددددددؾل    ن ل دددددددؿا س ال دددددددؿين قِمدددددددح ذادِدددددددح الىددددددد٘س لًدددددددة قِمدددددددح ذادِدددددددح  كمدددددددة 

 .وقٌة  ظٌااش المؤووِن(  )النجة س

ف وددددددقَ هلل   لجددددددؽ اهلل قددددددجعةهى ودنددددددةلٍ كمددددددة لددددددٌ  اع  وددددددؿي ثددددددِن  ن 

 لدددةً  ودددن آ لِدددح     و  قدددؿ  قدددضؽ قدددضؽس ٌَُقدددح و  عكندددةت وكدددذعجح
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ااش المددؤووِن؟  و  اع ا وثددِن  وثدددِن   َددٌ  ٓوددؿ ثدددِن  ن ن  قٌددَ ظددٌد

   ثةلدددددؽفةر لدددددن ذمددددد قٌددددَد ظةصدددددح  ظدددددؽ المدددددؤووِن؟  و  اع ثدددددِن  ن   ن 

وِن  وثدددددددددددِن  ن  ظ دددددددددددٌق المدددددددددددؤووِن وظ دددددددددددٌق المكذٌدددددددددددن ِن والمْقددددددددددٌد

    ثةلنجة س.ذم 

 ً٘ ن  صقدف  ذا  اع  وؿي ثدِن  ن  ظَِد القِد  ثةلنجدة س  وثدِن إ  فمس

ذكةوقددددددح و ػُددددددٍ  و اصذمددددددٓ وددددددٓ  ػددددددٌس وددددددؤووِن لًٌددددددٓ ػُددددددح لمقِددددددح و

لقددددؽفةر لددددن قدددددةوؿا   يددددؾه الم قدددددةس الكجددددؿى الذددددَ ٗ ددددددـال قةامددددح ظذدددددٍ 

اّن ودددددٓ مدددددؽُؽ آقددددد    و الدددددؽفةر لدددددن الج ِدددددٓ الُدددددةيؿ  ظِدددددر وؿقدددددؽ 

   ثوددددددددة  عقددددددددٌل اهلل )وددددددددقٍ اهلل لقِددددددددى ويلددددددددى(: إوددددددددةم العكددددددددن المضذجددددددددٍ

وإوددددددددددةم صن ددددددددددؿ الىددددددددددة ق   إوددددددددددةم وعمددددددددددؽ الجددددددددددةقؿ  وإوددددددددددةم الكددددددددددضة 

ًم الىدددددددددد٘س و   اكددددددددددٍ الكدددددددددد٘م(   و  ن  دعددددددددددؿك لةلمِددددددددددًة: ظ ٌقِددددددددددةً )لقدددددددددِد

 لددددددددددددددددددٌ لًٖددددددددددددددددددؿاثةت  و    و هْددددددددددددددددددم الذْددددددددددددددددددةيؿات الكددددددددددددددددددقمِحل٘وِددددددددددددددددددةً إو

 .واٗلذىةوةت الكقمِح   و وة  مجى ذل   ف ًُمة آفٌ ؟

ن آيددم والمًددم    ي  ؟ي مددَ  ه ددؽم فدَد الم ةًددقح والمٌااهددح ثدِد

 .و ًُة يٌ المًم؟   ًُة يٌ آيم
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صددددددددددٓ فددددددددددَ ونؿفددددددددددح ودنددددددددددؼِه آيددددددددددم  ن هؿ ُضددددددددددت لقِوددددددددددة  ه ددددددددددٌل:

وإلددٍ  يدد    ودعؽُددؽ آولٌُددةت إلددٍ عقددٌل اهلل )وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى(

ولدددِف ل ددد  إهكدددةن ال ةودددؿ لدددة س   هًم يدددم المؿصدددٓإثِذدددى آًَدددةع  فددد

 ظِةن.فَ ونْم آ

ح ٌَُدددددددد   لكووددددددددة هنددددددددِؿ يوددددددددة وضددددددددؿ   والعددددددددؽُر ظددددددددٌل يددددددددؾه ال ٌدددددددِد

 :إمةعات

 ً٘ اٌج١ذ؟أٌّبرا ِشعؼ١خ 

فَ الم ةًقح ثِن الجدؽاا  المؼذق دح  لجة ُدح كةهدخ  م  ولكن لمةذا

ونةوقِددددددددددح  ولقمِددددددددددح  م لمقِددددددددددح  ٗثددددددددددؽ  ن ُكددددددددددٌن المؿصددددددددددٓ  يدددددددددد  الجِددددددددددخ 

 !.؟()لقًِم الى٘س و اكٍ الك٘م

ة فدددددَ إمدددددةعات   صٌثدددددحيودددددةك الكسِدددددؿ ودددددن آ لكوودددددة هندددددِؿ إلددددٍد ثنٌددددًد

 قؿُنح:

همددددددة لقمًددددددة لوددددددؽ إهوددددددة ٗ هنددددددؿ  و٘كددددددةت ولقدددددد  آظكددددددةم  إ :وًٗ  

هنؿ  النق  الع ِ ِح لٔظكدةم  وكد  ودة هنؿفدى يدَ  هوة ٗإهلل  ثمنوٍ ا

ثِومددددددة عقددددددٌل اهلل )وددددددقٍ اهلل لقِددددددى ويلددددددى( و يدددددد  ثِذددددددى  .ِظَكددددددٌم وظكددددددت
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ًم الكدددددددد٘م( ًَددددددددةعآ يددددددددم الددددددددؾُن ُنؿفددددددددٌن الم٘كددددددددةت والنقدددددددد    )لقدددددددِد

والذدددَ   الع ِ ِدددح  وكددد  ودددة فًِدددة ودددن النٌاوددد  المذؽاػقدددح  و المذـاظمدددح

العكددددددم إلًدددددَد  والكددددددجت فددددددَ صندددددد  ودنددددددؿُٓ يددددددؾا دددددددؤزؿ فددددددَ وددددددؽوع 

ا  و ظؿودددح  و كؿايدددح  و اقدددذعجةا  العكدددم  و ذاك العكدددم  ودددن وصددٌد

 و وددددددددة  مددددددددجى وددددددددن آظكددددددددةم الذكقِ ِددددددددح  والعددددددددةل كددددددددؾل  فدددددددَد آظكددددددددةم 

 الًٌنِح.

ًم ودد٘س و اكدٍد الكدد٘م( يددم آلددؿ  إ :زةهِددةً  ن  يدد  الجِددخ )لقدِد

كدددددددددددةن ظ دددددددددددًة يدددددددددددٌ )ذلددددددددددد  ن إهإثؼ ةُدددددددددددة واواُدددددددددددة الدددددددددددو ف إهكدددددددددددةهِح  فددددددددددد

فددَ  "الككددِف كددةعل"المضًددٌل(  كمددة ذكددؿ ذلدد  الكةدددت المنددؿو  

 ."إهكةن ذل  المضًٌل" :لوٌان كذةثى

ن ظذددددٍ لقددددٍ ّددددةيؿ إهكددددةن والنقددددم العددددؽُر لددددم ُذنددددؿ  إلددددٍ اّ

 ً٘ هدددى ٗ ُنددددؿ  كةوددد   قددددؿاع دكٌُودددى الجددددؽهَ  إف  لدددن ثةَوددددى ث كمقدددى فٌدددد

ؾل  المغ وقدةاؿ  صدـا  الجدؽن  وس  النِن ود ةوِقًة ودن ِؽادًة  وك

 !.فكِ  ثةلؿوة والو ف؟

ًم ودد٘س و اكدٍد الكدد٘م( يددم   عى ثـواُددة  ثِومددة  يدد  الجِددخ )لقدِد
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وػ ةُددة ودن ِدددؽات يدددؾه الدددو ف إهكدددةهِح  فًدددم  لدددؿ  ثنقددد  إظكدددةم 

وددن صًددح  ويددم  لددؿ  ثـواُددة وػ ةُددة النٌاودد  المذؽاػقددح الذددَ دعكددم 

لدددددؿ  ثمضةيِددددد  المكدددددذ ج  ودددددن إهكدددددةن ودددددن صًدددددح زةهِدددددح  كمدددددة يدددددم آ

 صًح زةلسح.

هودددددة ٗ هنددددددؿ  ٓ ؛ولدددددؾل  كقدددددى  كددددددةن ال ِدددددة  وعؿودددددًة فددددددَ الندددددؿُنح

والنقدددددح الذةودددددح  وٗ   والٌدددددةثٍ وال ةلدددددؽس آقدددددة   المددددد٘ك الع ِ دددددَ

ووددة يددٌ   ووددة يدَد ال ٌاَددٓ  ووددة يدَد المٌاهددٓ  هنددؿ  وددة يددٌ الم ذٌددَ

 .ووة يٌ الؿافٓ؟  الؽافٓ

ثن ٌلودة ال ةوددؿس لقددٍ  ن  ي المذددـاظمِن ن هعكددم  لدؾا ٗ ُمكووددة 

 ً٘ ودددددددددة يدددددددددٌ  - لدددددددددٌٗ إعمدددددددددة  الندددددددددةعر آقدددددددددؽ  - ٗ هندددددددددؿ   فٌددددددددد . ودددددددددس

ن )لقِددى الكدد٘م( فدَد ُددٌم  فٌدد :آ  ن هكددٌن إلددٍ صددٌاع اٗوددةم العكدِد

 !.لؿفح   م لقٍ صج  لؿفح؟

هودددددددة ٗ هندددددددؿ  لقددددددد  آظكدددددددةم وو٘كةدًدددددددة الع ِ ِدددددددح  وٗ هندددددددؿ  ٓ

ودد زِؿات كد  ذلد    ُح والعِةس اٗصذمةلِدحػ ةُة واواُة الو ف الجنؿ

ولقددددددددددددددددددددٍ إهكددددددددددددددددددددةن قددددددددددددددددددددِكٌلٌصًِة   لقدددددددددددددددددددٍد الكددددددددددددددددددددٌن ولقدددددددددددددددددددٍد الُجِنددددددددددددددددددددح
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 وغِؿ ذل  ون الضًةت.  وقٌقٌِلٌصِةً 

ن )لقِدددددددى الكددددددد٘م(   وفدددددددَ إَدددددددةع وعدددددددٌع ثعسودددددددة فدددددددإن اٗودددددددةم العكددددددِد

ودددن ُدددؽ مدددؼه  هكدددةهةً إن دو دددؾ  ًٌُدددط لودددة الم ةًدددقح فدددَ المنة لدددح ثدددِن 

قى إلددددد ُؿُدددددؽ  ودددددن ُدددددؽ قةدددددد   هكدددددةهةً إن دو دددددؾ  وثدددددِن   ٍ الودددددةعن ٌُدددددقى وُكددددٌد

 ُؿُؽ قذقى واٗصًةا لقِى.

 ن مة  اهلل دنةلٍ.إ وقونِؿ إلٍ فقك ح ذل  ٗظ ةً 

األؽت( ث١ٓ ٍِّىخ اٌؼمً ٍِّٚىخ )اإلظبءح اٌضبٌضخ: 

 اٌمٍت

ن لقِدددى الكددد٘م كقمدددح    ولدددم (تُّ َظددد َ )لمدددةذا اقدددذؼؽم إودددةم العكددِد

 .) ولٍ(؟ ُكذؼؽم كقمح ) يم(  و ) وصت(  و

ددَ  إذ قدد لى إوددةم:  ِْ َمددة َ َظددتُّ إَِل ًُ ُُّ ددُؿوُم َقْذددَ  ِوْكددكٍِِن َقددْؽ  :َ  َُ َعُصددٌ  

ددِؽهِ  َُ ددُنَ  َ  ُدوِْ ددُؾُه ِوددْن  ًَ   
ِ
ددَنَ ة  ًُ ٍِن ِوددْن 

َل ِوْكددكِ َ٘ دد ًْ ِؿُددُؽ إِ ُُ َ ْو َهةِوددٌت 

ددددَِنذِوَة د ددددىِ   ِمدد د د ُٓ ثِد دد د د د ْمَذوِدد َُ ددددة  د د دددِى َود د د د د ِْ ددددَذُط َلَق د د ددددؿُ   َدْ د د د ْكِكد َُ ددددُى َو د د ْ ِعُمد ُُ ددددِش اهللِ َو د د ُه ثُِعَضد

 .(1)َدَنةَلٍ

                                                           

 .17ح 8 ت 9ص 2عاز األّٚاز: ض (1)
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ح وًمدددددددددح يةوددددددددح إلددددددددٍ  ثندددددددددؽ  إصةثددددددددح لقددددددددٍ يددددددددؾا الكدددددددددؤال لًدددددددَد قٌدددددددِد

 العؽو   لكن إصةثح واًعح.

وومقكدددددددح الن دددددد . وومقكدددددددح   ومقكدددددددح ال قددددددت: يوةلدددددد  ومقكذددددددةن إذ

 ودددددة  .الن ددددد  ظةكمًدددددة النقدددددم  والنقدددددم يدددددٌ  لِقًدددددة ووىدددددجةظًة الكةمددددد 

 ومقكح ال قت فعةكمًة يٌ العت.

 (تُّ َظددددد َ )م )لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكددددد٘م( اقددددذؼؽم كقمددددح وإوددددة

الذدَ دددؿدجٍ ثممقكدح ال قددت  ولدم ُكددذؼؽم كقمدح ) ولددٍ(   و ) يددم(  و 

هًددة  هددى عثمددة ُذددٌيم الددجني  ) وصددت( الذددَ دددؿدجٍ ثممقكددح الن دد   وددٓ 

ويددؾه قٌددِح  قِ ددح قوندددِؿ   يدَد آولدٍد ثةٗقددذؼؽام وددن هةظِدددح لقمِددح

 لًة ٗظ ًة.

 :س واظؽس  زم ه دَ ثةلذ ىِ ولوجؽ  ثإمةع

ْ ِلمُصَُ ٌل اهلل فَ ال ؿين الكدؿُم:  َٕ ََو
ُِ ْؼمَصَكَةِم ُٕ ْ ِلُصََأْنَ َٕ َا َََلَ إِنَّ

. والندددؿك ثدددةهلل دندددةلٍ وكددد لح ددددؿدجٍ ثةلن ِدددؽس  ف دددؽ (1)َيممماَُدوَنََذهِمممَكَ

ً٘ ك مددؽ  ُنددؿك إهكددةن ثددةهلل  لكوددى ُعددةفِ لقددٍ )ظ ددٌق إهكددةن( وددس

                                                           

 .48ٙ116ضٚزٟ اىْطا٣:  (1)
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ودددددة  والجندددددؿُح  ولكدددددن ودددددٓ ذلددددد  ُ دددددٌل اهلل صددددد  ودددددة ُكدددددٌن  وُؼدددددؽم ال

َُِاقدمى:  ْؼَصَكَةِم ُٕ ْ ِلُصََأْنَ َٕ َا َََلَ   فدإذا اعدكدت إهكدةن ال ةظندح إِنَّ

فؿثمددددة ُ  ددددؿ اهلل لددددى  لكوددددى إذا  مددددؿك ثددددةهلل فقددددن ُ  ددددؿ لددددى اهلل دنددددةلٍ ثددددوه 

 ال ؿين الكؿُم.

ن كقمدددددددددح  ولوؿصدددددددددٓ إلددددددددٍد الكدددددددددؤال: لمدددددددددةذا اقدددددددددذؼؽم إودددددددددةم العكددددددددِد

(  وددٓ   (تُّ َظدد َ )  (تُّ َظدد َ )ن كقمددح  ولددم ُكددذؼؽم كقمددح ) يدم(  و ) ولدٍد

(  و) وصددددت(  و ) يددددم( دددددؿدجٍ  دددددؿدجٍ ثممقكددددح ال قددددت  وكقمددددح ) ولدددٍد

 !.ثممقكح الن  ؟

 إخعبع ٍِّىخ اٌمٍت ٌضٍطبْ اٌؼمً

ويددَ وددة ػُددؿ ثةلجددةل   صةثددح  قِ دح ولُِ ددحإصةثدح لقددٍ ذلدد  يددَ إ

ن )لقِدددى   يدددٌ  ودددن اظذمدددةل  ن ُكدددٌن الٌصدددى فدددَ ذلددد  ن إودددةم العكددِد

ُُؼٌددددددٓ ومقكددددددح ال قددددددت  الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م( فدددددَد الٌاقددددددٓ ُؿُددددددؽ  ن 

دددَ   :ث ٌلدددى  لممقكدددح الن ددد  ِْ َمدددة َ َظدددتُّ إَِل ًُ ُُّ  َ   وثدددؾل  ُكدددٌن قدددؽ  مدددةع

 .إلٍ كقذة الممقكذِن وٓ إػٌةر  ظؽايمة لٔػؿى

ن إهكدددةن ددددةعس ُودددؽفٓ ل قِدددًة هعدددٌ  وُذٌدددط ذلددد  فِمدددة إذا ٗظْودددة 
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وذلدد  وسدد  الددؽوا  المددؿ الددؾي ُذوةولددى   لندَ   ولكددن وددن غِددؿ ظددّت لددىا

  لكددددن ل قددددى يدددٌد الددددؾي ُكددددٌقى ووددددى  غِددددؿ عاغددددت فِددددى إَ٘قددددةً  و ددددؿويدددٌ وذ

هعدددٌه  فًدددٌ لةوددد  لكودددى ودددةثؿ لقدددٍ وٌدددي  ويدددؾه يدددَ ومقكدددح الن ددد  

 الذَ ُصؿ ت ون ققُةن المعجح.

لكدددن إهكدددةن ددددةعس ُكدددٌن قدددقُةن ل قدددى ودددن ال دددٌس ثعِدددر ُؼٌددددٓ 

ويددؾا يددٌ   جددى لن قددى  فِعددّت ظ ددًة وددة  عمددؽه إلِددى الن دد  ولددٌ كددةن ُوددّؿاً قق

وثددِن  (الىددجؿ)ويددؾا يدٌد ال ددؿق ثددِن   (الؿًددة ث ٌددة  اهلل): وددة ُكددمٍ ثددد

 .(الؿًة ث ٌة  اهلل)

ن دىجؿ لقٍد الدج٘   لكدن لقدٍ وٌدي وودنٌثح   ن الىجؿ يٌ إف

 و وددؿُي ونددؽو  ثددةٓصًـس  ولكوددى   كمسدد  مددؼه دددةثٓ فدَد الكددضن

لكودددددددى ُكذندددددددنؿ ودددددددؿاعس   ٓ ذلددددددد  ُىدددددددجؿ وٗ ُنذدددددددت لقدددددددٍ اهلل قدددددددجعةهىوددددددد

 فِىجؿ لقٍ وٌي.  ظةلذى

ث ٌددة   ن ُكددٌن إهكددةن عاًددِةً  لكددن يوةلدد  وؿدجددح  قددمٍ  ويددَ 

ر ققجددى لن قدددى  فكمدددة ُكددٌن ل قدددى والِددًة عاًدددًِة ث ٌدددة   ٌَ اهلل وقددؽعه  فُِددد

 اهلل وو ذوٓ ثى  ُكٌن ققجى  ًٌُة عاًًِة وُمبوًة.
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ن )لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م( ُ دددددٌللددددؾا هضدددددؽ ا  :ٕودددددةم العكددددِد

إلًَ عًًة ث ٌدةا  ٗ ونجدٌ  قدٌاك فًدؾه يَد المؿدجدح الكدةوِح ثمدة  

 .ٗ ظّؽ لى

لقدددددٍ  ودددددجؿاً هدددددى ُ دددددٌل )لقِدددددى الكددددد٘م( فدددددَ وكدددددةن يػدددددؿ: إٗ ُ دددددةل: 

 .ث٘ا 

 إذ ُ ةل:

 .لنقى لقٍ قؽع ل ٌل الكةونِن  وًٗ:

عةثى  وإٗ فًدددٌد إوددددةم الددددؾي لنقددددى ثقعددددة  ظددددةل ثنددددي  ودددد زةهِددددًة:

 .كةهخ لى  ون عُت وؿدجح الؿًة ث ٌة  اهلل وقؽعه

فَ وؿظقح اٗثدذ٘  والدج٘  يدٌ المُقدٌا  زدم  (الىجؿ)لن   زةلسًة:

كدددةن الؿًدددة ثدددى  -  و لدددٌظِ - إذا وقدددٓ ال ٌدددة  إلًدددَ  و ُلقدددم ثٌقٌلدددى

 وُقٌثًة  ولؾا اػذق  وذنق   الىجؿ والؿًة فَ ك٘م إوةم.

ػٌدددددٓ  هدددددى إذا كدددددةن ل دددد  إهكدددددةن ودددددن ال ددددٌس ثعِدددددر إ عةودددد :وال

َمددددة ويوددددة إوددددةم ُ ددددٌل:  - لِددددى  فًدددٌد الددددؿاثط الع ِ ددددَإومقكددددح ققجددددى  ًُ ُُّ  َ

دددَ   ِْ   ويدددؾا ومدددة ُدددؿدجٍ ثممقكدددح ال قدددت  لكدددن يدددؾا العدددت ...َ َظدددتُّ إَِل
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ن إودددددددددةم )لقِدددددددددى الىددددددددد٘س و اكدددددددددٍ  هدددددددددةثٓ ودددددددددن قدددددددددقُةن الن ددددددددد   ث ؿُودددددددددح 

 ذؽل لقِى ثؽلِ  قؿيهَ ل قَ.الك٘م( ثنؽ ذل  ُك

ددَ   ُجددؽ  ثددد (وددقٌات اهلل لقِدى)هدى إي   ِْ َمددة َ َظدتُّ إَِل ًُ ُُّ  َ زددم ُكددذؽل  

َويدٌ اُّدح ال ؿيهِدح الكؿُمدح الذدَ د دٌل:   لى ثؽلِ  قؿيهَ ل قَ ٌْ َوَيم

ًٖعمما ًِ َٖمماَاهََّمماَسََج مماََأْخ ًَ ٍَّ َمَأ َِ مماَ َِ َٖا ُددح ذفةقددذؽل )لقِدى الكدد٘م( ث .(1)َأْخ

 .ُةث ح لقن   دمةوةً قؿيهِح و

ِْدَ  فةلكؤال:  َمة َ َظدتُّ إَِل ًُ ُُّ  َ  فَد الٌاقدٓ ُندِؿ ثةلؽٗلدح المُةث ِدح

إلدٍ ومقكددح ال قددت  وثةلؽٗلددح اٗلذـاوِدح ُكندد  لددن وقـووددى السجددٌدَ  

لَ ثؽعصددح ُكددٌن ونًددة  ي   .ويدٌد ظكددم الن دد  ثددؾل  ن دكددٌن وددن الدٌد

  المددددددؤووِن والع ددددددة  لقددددددٍ ل ِددددددؽس ًددددددن ة   إعمددددددة  الوددددددة  ويددددددؽاُذًم

لِددددد  ودددددن الضًدددددة  وال ذدددددةل إظدددددت  وإُمدددددةهًم ومدددددنةاؿيم ووندددددةلؿيم  

ودددددٓ ودددددة فِدددددى ودددددن السدددددٌاا   والدددددؽفةر الجدددددؽهَ  و النكدددددكؿي لدددددن المْقدددددٌم

 وآصؿ النِْم.

                                                           

 .32ضٚزٟ املا٤دٟ:  (1)
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 اإلظبءح اٌشاثؼخ: اٌزؼ١ٍُ اٌزفبػٍٟ

ن )لقِدى الكد٘م( إفد  ػدؿى ويودة هندِؿ إلدٍ ظ ِ دح  ن إودةم العكِد

م دكدددمٍ اقدددذؼؽم َؿُ دددح وذُدددٌعس فددَد ال ذنقدددِم  ويددَد َؿُ دددح فددَد الذنقددِد

 ."الذنقِم ثةلذكة ل والذعةوع" و  "الذنقِم الذ ةلقَ"

ُق َ آقذةذ لقٍ د٘وؾددى )وعةًدؿس(  ويَد الؽعصدح  هى  ظِةهةً إف

قددددددددذةذ  فددددددددةان ل دددددددد  الُددددددددؿ  آ ُكددددددددذسِؿ آ هددددددددٍ وددددددددن الذنقددددددددِم  و ظِةهددددددددةً 

 .ػؿ  فٌِصى لى قؤاًٗ لِ كؿ وُكذكن  الضٌاا ثو كىاّ

الذددَد الذـودددخ ثًدددة ظٌاادودددة  "الذنقدددِم الذ دددةلقَ"ه يدددَ َؿُ دددح ويدددؾ

اات النقمِدددح  النقمِدددح لقدددٍ ودددؿ الذدددةعُغ   ويدددَ َؿُ دددح قدددةاؽس فدددَ العددٌد

مضدةل ال"    و ودة ُكدمٍ ثدد"مجةظسدحال" ودكمٍ فَ الندؿ  العدٌاوي ثدد

ودة  - لدة س – ثِن آقذةذ والذقمِؾ  ثنكف الضةوندةت الذدَ "الم ذٌة

 لقَ.ُكٌن دنقِمًة غِؿ د ة

ويودددددددددة ه٘ظدددددددددِ  ن إودددددددددةم )لقِدددددددددى الكددددددددد٘م( ٌُّصدددددددددى الكدددددددددؤال لدددددددددؾل  

ددددَ  لِكددددذسِؿ د كِددددؿه ول قددددى:  ؛النددددؼه ِْ َمددددة َ َظددددتُّ إَِل ًُ ُُّ ددددُؿوُم  :َ  َُ َعُصددددٌ  

دددددِؽهِ  َُ دددددُنَ  َ  ُدوِْ دددددُؾُه ِودددددْن  ًَ دددْؽ  ٍِن َقدد
َل   َقْذدددددَ  ِوْكدددددكِ َ٘ ددد دد ًْ ِؿُدددددُؽ إِ ُُ َ ْو َهةِودددددٌت 
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 ِمَِنذِوَة
ِ
َنَ ة  ًُ ٍِن ِوْن 

ِْىِ   ِوْككِ  .(1)َدْ َذُط َلَق

قدددددددددددقٌا المذُدددددددددددٌع وكدددددددددددذ ٍ فددددددددددَد آقدددددددددددة  ودددددددددددن ال دددددددددددؿين ويدددددددددددؾا آ

ً٘   الكدددؿُم اُ َ: ظِدددر ُ ددددٌل دندددةلٍ وددددس ًَ مممم ََرْوًقمممماََأِمَاهعَّ ممممُخْىََأَػممممسُّ ٍْ َأَأ

ا َِ    وآوسقح لقٍ ذل  ون ال ؿين والكوح كسِؿس.(2)َةََا

ولقدددددددددددٍ  آفةًددددددددددد  واقذددددددددددؿة فدددددددددددَ يدددددددددددؾا المٌدددددددددددمةع لقددددددددددٍد آقدددددددددددةدؾس

م   لكددددؿام  ػُجةاودددة ا ن ُقذـوددددٌا ثًدددؾه الُؿُ ددددح ولددددٌ فددَد ثنددددي وضةلكدددًد

فًدددددَ َؿُ ددددددح صِددددددؽس وومذدددددةاس وًددددددؿوعُح  ويددددددَ إُضدددددة  وضددددددةل د ددددددةلقَ 

زدددددةعس آقدددددبقح وفدددددذط المضدددددةل إوجةمدددددؿ ثدددددِن الؼُِدددددت وثدددددِن الضمًدددددٌع  ث

  ثد  ظذدٍ فدَ  زودة  المضقدف  لقو ةش والعٌاع قجد  المضقدف  و ثندؽه

 ؿ ذل .لجؿ آوعاق   و لجؿ المنةفًح  و غِ

ًّ أصٛأ ِٓ إٌبصجٟ اٌمبرً  إٌبصجٟ اٌّع

المٌددّ    قددٌ  ظددةًٗ  َن لونددؽ إلددٍ يددؾا الكددؤال: لمددةذا الوةوددجواّ

 !.ون الوةوجَ ال ةد ؟

ظدددددت إلدددددٍ اهلل    ه دددددةذ وكدددددكِن قدددددؽ ًدددددن  ودددددن ُدددددؽ هةودددددجَإولمدددددةذا 

                                                           

 .17ح 8 ت 9ص 2عاز األّٚاز: ض (1)

 .27ضٚزٟ اىْاشعاخ:  (2)
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 !.ه ةذ مؼه ون ُؽ قةدقى؟إوعقٌلى ون 

 ووًة:  هؾكؿ  قجةا لقٍ ذل  كسِؿس لح وآالضٌاا: آ

ن ال ةدددددد  ُ ٌدددددَ لقدددددٍ ظِدددددةس فةهِدددددح  ثِومدددددة الٌدددددةّل إ الكدددددجت آول:

الُمٌدد  الددؾي ُؿُددؽ يددؽم الددؽُن والن ِددؽس والنددؿُنح فددَ ه ددٌ  الوددة   

 هى ُ ٌَ لقٍ العِةس الجةقِح الؼةلؽس آثؽُح.إف

ن ُوعددددددؿ  فِكددددددةق إلددددددٍ هدددددددةع  ولقددددددٍ يددددددؾا فددددددإن إه ددددددةذ مدددددددؼه وددددددن 

ُدددةم  و قدددوِن  ثٌدددنح  ه دددةذ مدددؼه لِندددِلإصًدددوم   ظدددّت ثددد٘ مددد  ودددن 

ن يدددددددؾا الندددددددؼه لدددددددٌ ًدددددددّ  وذلددددددد  ٓ ؛فدددددددَ يدددددددؾه الدددددددؽهِة ال ةهِدددددددح الـااقدددددددح

ُِؼق ؽ فَ هةع صًوم  .واهعؿ  وػؿ  لن الضة س  فك

ظدددت و ولددٍد  ودددن  ن دو دددؾه  ن دو دددؾه ودددن الؼقدددٌ  فدددَ هدددةع صًدددوم إفددد

ن الددددؽفةر لوددددى واصددددت وددددن  لِج ددددٍ فذددددؿس وددددن الددددـون فددددَ يددددؾه الددددؽهِة  وددددٓ 

   إهمة الك٘م فَ )آظّت(. يم الٌاصجةت  ون م 

ُجددددؾع الجددددؾوع  ل ةاددددؽُةً  ن الموعددددؿ  اهعؿافددددةً   ويددددٌ الكددددجت السددددةهَ:

فددددددددؿا  الجنددددددددؿُح  فددددددددإن اٗهعددددددددؿا  الن ةاددددددددؽي  ل ذدددددددد  وددددددددة ٗ ُعىددددددددٍ وددددددددن 

 زم دذجنى إصؿام فَ الكقٌك النمقَ.  وال كؿي يٌ آقة 
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 ١ٔشْٚ ؽبوُ سِٚب

م  54ةم وكمسدددةل لقددددٍ ذلددد   فددددإن )هِدددؿون(  الددددؾي ظكدددم عووددددة لدددد

والددددؾي قددددةم   ظددددؿق عووددددة ذلدددد  الؿصدددد  الضجددددةع الُةغِددددح الكجِددددؿ  الددددؾي 

ودددددؿ ثجودددددة   . زدددددم كجِددددؿاً  ف ذددددد  ودددددوًم لدددددؽ اً   هددددؾاكيث ذدددد  آققِدددددح الوىدددددؿاهِح 

قىددددددددؿ ذيجددددددددَ مددددددددةوغ لقددددددددٍ اه ددددددددة  ثِددددددددٌت يٗ  الوددددددددة  الذددددددددَ  وؿيددددددددة 

 و ظؿقًة  لكن ك  ذل  كةن ولِؽ اهعؿا  ل ةاؽي وفكؿي.

وسددد  وظدددل   كسددؿ ُ ذددد  مؼىددًة واظدددؽًا  و  ن إهكددةن ال ةدددد   قددؽإ

كةقددددددددؿ وو ذددددددددؿ   لكددددددددن إهكدددددددددةن الٌددددددددةل والُمٌدددددددد  الددددددددؾي ُكدددددددددذًؽ  

ن وسدددددد  ذلدددددد  الضجددددددةع الن ِدددددؽس  ُمًددددددؽ الُؿُدددددد  وآ ٌّ صددددددٌا  لدددددٌٗ س ودكدددددد

الددددؾي ُ ذدددد  اّٗ  ثدددد  الننددددؿات وددددن اّٗ  وددددن الوددددة     والُةغِددددح

لعدددددددددؿ  والددددددددؾي ٗ ُكدددددددددٌن يمددددددددى إٗ إفكدددددددددة  النجدددددددددة  والددددددددج٘   وإيددددددددد٘ك ا

 والوك .

 .وقذ دَ ث ِح آصٌثح ثمنِبح اهلل دنةلٍ

 



 

 

 

 

 

 

اٌفصً اٌؼبشش



 

  االِبَ اٌؾض١ٓ
 ِٛاعٙخ اٌعاليصزشار١غ١خ إٚ

 

 ً٘ ُ ددددددٌل إوددددددةم العكددددددِن )لقِددددددى  فٌدددددد  وددددددقٌات المىددددددقِن( قددددددةا

 :ً٘ َِْ  عص َمة َ َظتُّ إَِل ًُ ُُّ ُنَ  َ  ُدوْ  :َ  ًَ ٍِن َقْؽ 
ُؿوُم َقْذَ  ِوْككِ َُ ِ ُؾُه َعُصٌ  

دددِؽهِ  َُ  ِمدددَِنذِوَة  ِودددْن 
ِ
دددَنَ ة  ًُ ٍِن ِودددْن 

َل ِوْكدددكِ َ٘ ددد ًْ ِؿُدددُؽ إِ ُُ َدْ دددَذُط   َ ْو َهةِودددٌت 

ُٓ ثِىِ 
ْمَذوِ َُ ِِْى َوة  ْكِكدُؿُه ثُِعَضدِش اهللِ َدَندةَلٍ  َلَق َُ ْ ِعُمدُى َو ُُ َثدْ  إِْهَ دةُذ  د ةَل َقد د َو

دددَيددددَؾا اْلدددد د ددددِؽ َيددددَؾا الو  دِمْككِِِن اْلد َُ َُ ةلَ َندددددَ  اهللَ ن  إِ  ؛ةِوددددِت ُمْؤِوِن ِوددددْن   :ٌُل ُ ددددٍ 

ًٖعا ًِ َٖاَاهََّاَسََج اََأْخ ًَ ٍَّ َمَأ َِ اَ َِ َٖا ََأْخ ٌْ  .(1)(2)َي

 اإلٔمبر(؟)اٌٙذا٠خ( أُ٘ ِٓ )ٌّبرا 

والكددؤال يددٌ: لمدددةذا إه ددةذ المكددكِن المكذٌدددن  فكؿُددًة ول دددؽًُة  

 .ُنّؽ  يم و ولٍ و ظت  ون إه ةذ مؼه ون ُؽ قةدقى؟

 ت:يوةل  لؽس إصةثة

                                                           

 .32ضٚزٟ املا٤دٟ:  (1)

 .17ح 8 ت 9ص 2ض عاز األّٚاز: (2)



 230                                                                         الفصل العاشر   

 

 ٔٙب رٕمز اٌؾ١بح األثذ٠خأل -4

دددددٍ: د دددددح آولدد د  اّن لكووددددددددة هنِددددددددؽية  قددددددددج  ةفِمددددددددوقددددددددؽ د ددددددددؽوخ  إصةثدد

ن ال ةددددددد  ٗ ُ ػددددددؾ وددددددن إهكددددددةن إٗ ظِددددددةس فةهِددددددح فددددددَ يددددددؾه ٓ ؛ثةػذىددددددةع

العِدددةس الددددؽهِة  ثِومدددة الٌددددةل الُمٌددد  الددددؾي ُكدددذًؽ  الن ِددددؽس والددددؽُن  

وددددددى صودددددددح اهلل فِعؿ  ظِددددددةس إهكدددددددةن الؼةلددددددؽس - لدددددددٌ هضددددددط - هددددددى ُعُددددددمإف

ن ودددددددن ُ ٌددددددَ لقدددددددٍ   الٌاقددددددنح وُؼقددددددؽه فدددددددَ هددددددةع صًدددددددوم  وٗ قِددددددة  ثدددددِد

ن وددن ُ ٌددَ  ن قددوح وددن ظِةددد   وُعُمًددة وُددؽوؿية  وثدِد و ددؽاع ز٘زدِد

لقددددٍ وقِدددددةعات ودددددن الكددددوِن  ثددددد  ودددددة ٗ ُعىدددددٍ وددددن الكدددددوِن ودددددن الوندددددِم 

 الم ِم  وُعٌلًة إلٍ لؾاا  لِم.

ن )لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد ا لكدددد٘م( فددددَ ولددددؾل   عا  إوددددةم العكدددِد

يدددؾه الؿواُددددح  ن ُنؿفودددة لقددددٍ  يمِدددح وإقددددذؿادِضِح و ولٌُدددح إه ددددةذ النجددددة  

 .ون الٌ٘ل

ولقِددى: ف ٌددِح الًؽاُددح وإعمددة  والذعىددِن ال كددؿي والن ةاددؽي 

 ن دكٌن فَ  لقٍ قّقم  ولٌُةدوة. لقوة  وآوح  ُضت 

ّٙذ ٌمزً ا٢الفأل -3  ْ االٔؾشاف ٠ّ

ن ال ةدد  ُ ذد  مؼىدًة واظددؽًا  ًة وقدؽ د دؽوخ  ٌُدد إصةثدح السةهِدح:
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ن  و  كسدؿ  ثِومدة ذلد  الٌدةل الُمٌد  الدؾي ُعدةول دعُددِم   و مؼىِد

هدددددددى إ قددددددف الن ِدددددددؽس وَظدددددددْؿِ  المكدددددددةع ال كددددددؿي والن ةادددددددؽي لٖهكدددددددةن  ف

ويدددددددٌد الجٌاثددددددددح ل ذدددددددد    )الم ذددددددددةة( لددددددددؽػٌل الوددددددددة  إلددددددددٍ لددددددددةلم الضؿُمددددددددح

 اّٗ   و المُِ٘ن ون الجنؿ.

  ُمسددددد  العةًدددددوح الذدددددَ د دددددّؿ  ال ذقدددددح وثذنجِدددددؿ يػدددددؿ: الٌدددددةل المٌددددد

ذا كدددددةن ووعؿفدددددًة فدددددَ إن ال ةدددددد  ٗ ُؿدكدددددت صؿُمذدددددى إٗ إوالمضدددددؿوِن  فددددد

اعة  لدددؾا كدددةن ودددن ٓ ؛فكدددؿه ن ال كدددؿ يددٌد ال ةادددؽ والمٌصدددى لعؿكدددح الضددٌد

ن ُنددددةلش الُمكددددج ت  وإٗ فكددددٌ  هج دددددٍ  ولددددٍ ونةلضددددح الكددددجت  قجددددد  آ

  ثؽ الؽيؿ هنةلش المكجت  ون صؽوى.

لقمددددة  آػدددد٘ق: لددددٌ كةهددددخ يوددددةك ثبددددؿ فًِددددة وِددددةه يقددددوح  وكمددددة ُمسدددد 

دوجنددددددر ووًددددددة عااعددددددح هذوددددددح  وكةهددددددخ وؿكددددددـ إهذددددددة  الجنددددددٌ   فقددددددٌ وقدددددد  

هدى إإهكةن  وةم يدؾه الجبدؿ  واهند   ث ذد  كد  ثنًٌدح دؼدؿ  ودن الجبدؿ  ف

ن ُكددددذمؿ لقدددددٍ يددددؾا الموددددٌال قدددددوِن َددددٌاًٗ وة اوددددخ الجبدددددؿ  ُضددددت لقِددددى 

 .وٌصٌ س

ًُُدددددددددؿ الجبدددددددددؿ ودددددددددن دقددددددددد  المِدددددددددةه اّقدددددددددوح و   ودددددددددة الدددددددددؾي ُودددددددددـة المدددددددددة 



 233                                                                         الفصل العاشر   

 

هددى ٓ ؛هددى الدؾي ُ ددٌم ثةلنمد  الع ِ ددَ الضدؾعي الضددٌيؿيإوُن مًدة  ف

 هى ُنةلش الكجت فَ لم ى.قة  ُٓ ق  وعُح ال كة  ون آ

وكددددةن َةغِددددح   م54الددددؾي ظكددددم عووددددة لددددةم  (هِددددؿون) وقددددؽ وسقوددددة ثددددد

ِددددًة لكددددجت ُنددددٌ  إلددددٍ وصددددٌ  ػقدددد  فددددَ ل ِؽدددددى  إذ لددددم ُكددددن وذؿث ؛ وٌُددددةً 

لقددددددددددٍ ونؿفدددددددددددح اهلل وػندددددددددددِذى  لدددددددددددؾا ف دددددددددددؽ  ظدددددددددددؿق عوودددددددددددة ظكدددددددددددت دع ِددددددددددد  

المددددددؤعػِن ث قددددددجةا و ذنقددددددح  وذلدددددد  ثًددددددؽ  ثوددددددة  قىددددددؿ وددددددؾيت لقددددددٍ 

 .هى قذ   وى الذَ ولؽدى )اصؿثِوة(  ه ة  ثٌِت الوة  المًؽوح  ث  

والكدددددددجت فدددددددَ كددددددد  ذلددددددد  ل ِؽددددددددى ال ةقدددددددؽس  ولدددددددؽم ػٌفدددددددى ودددددددن اهلل 

ةغِدددح لقدددٍ و دددؿ س واظدددؽس ودددن قدددجعةهى ودندددةلٍ  لدددؾا لدددم ُ ذىدددؿ يدددؾا الُ

هددددى قذدددد  اوصذددددى آولددددٍ لكددددَ ُذددددـو  ثددددإوؿ س اػددددؿى  زددددم إصددددؿام  ثدددد  إ

 لِذـو  زةلسح! كمة قذ  الكسِؿ ون الوة . قذقًة  ٌُةً 

وذلدددد  وسددددةل وددددن الذددددةعُغ ال ددددؽُم   وددددة وددددن الذددددةعُغ العددددؽُر  ف ددددؽ 

ثددددددد  وبددددددةت اّٗ  ودددددددن   قذدددددد  َةغِدددددددح النددددددؿاق ودددددددؽام لنددددددؿات اّٗ 

لم ددددددةثؿ الضمةلِدددددددح فددددددَ  اػددددددد  النددددددؿاق  دندددددددّؽ وددددددن  كجدددددددؿ الوددددددة   ظِدددددددر ا

ايؽ لقدددٍ ذلددد   وذلددد  ودددٓ قُدددٓ الوْدددؿ لدددن المندددةعك الذددَد يزةعيدددة  النددٌد
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وددٓ  ول الضددٌاع  والذددَ دكددّججخ ث ذدد  وبددةت اّٗ  وددن الوددة   كقًددم 

 !.قذقٌا ثكجت مؼه واظؽ  لمةذا؟

 ػ٘قِددًة وفكؿُددًة ول ددؽًُة  ولددم ُكددن ُددؤون  هددى كددةن ووعؿفددةً لددِف ٓ  

ٌصدددددٌ  اهلل قدددددجعةهى ودندددددةلٍ  إٗ ثق ق دددددح لكدددددةن كدددددةذا  كمدددددة كدددددةن ققجدددددى ث

 ققت كةذا  ًٌُة.

وإه ددددددددددددةذ النجددددددددددددة  وددددددددددددن الـلدددددددددددد    ولقِددددددددددددى فددددددددددددإذا دددددددددددددم إودددددددددددد٘ة الن ِددددددددددددؽس

هدددددى لدددددن ُكدددددٌن يودددددةك قةدددددد  إواٗهعدددددؿا  الن دددددؽي وال كدددددؿي والدددددؽُوَ  ف

 لقٍ وصى الجكُِح.

 اٌفضبد اٌؼمذٞ ٘ٛ أَ اٌفضبد -4

دددددح: د د د دددددح السةلسد د د ة  الن دددددددددؽي وال كدددددددددؿي  ُندددددددددّك  الجوِدددددددددح ن ال كدددددددددإ إصةثدد

والكدددددجت   الذعذِدددددح لندددددذٍ الم ةقدددددؽ اٗصذمةلِدددددح واٗقذىدددددة ُح وغِؿيدددددة

 الؿاِف وعا  إي٘ك العؿ  والوك .

اع (  ف ددددؽ ثددددؽ   هعددددؿافًم وددددن المكدددد لح اوكمسدددةل لقددددٍ ذلدددد  )الؼدددٌد

ن   دّقمدًة واوعًا  دا والن ؽُدح  ف دؽ عفندٌا مدنةع ٗ ظكددم إٗ هلل والذ دؽ

لمدددددؤووِن وودددددٌلٍ المٌظدددددؽُن لقدددددَ ثدددددن  ثدددددَ َةلدددددت )لقِدددددى قجدددددٌل  وِدددددؿ ا
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ِّؿه كةفؿًا ثوْؿيم!  .الك٘م( ثةلذعكِم فَ ظؿا )و ِن(  و

وثددؾل  اػذدد  لوددؽيم و ِددة  إُمددةن  فكددةن مددؼٌه وسدد  إوددةم 

ويدددددٌ ثددددددةا وؽُوددددددح لقدددددم عقددددددٌل اهلل )وددددددقٍ اهلل  - )لقِددددددى الكدددددد٘م( لقدددددَ

 .كةفؿًا وكةهٌا يم وؤووِن! - لقِى ويلى(

ن إقددٍد آودددح  زدددم لؾا اٗهعدددؿا  الن ةادددؽي صدددّؿ الدددٌُ٘ت ن يدددإزدددم 

ً٘  .ثندة يؾا اٗهعؿا  لًؤٗ  كةن وذنؽ  آ هدى ٗ  كدةهٌا ُنذ دؽون  :ودس

ن إُمددددةن والك ددددؿ  كمددددة ُنذ ددددؽ اّن ثنددددي الضًددددةل ثددددؾل    واقددددُح ثدددِد

 .ن ُكٌن وؤووًة  و ُكٌن كةفؿاً  ن إهكةن إوة  و

ف ِدؿس كدةفٌؿ ثةٓن وؿدكدت الكج ث :ولؾل  كةهٌا ُ ٌلٌن قدة  ولِد

ٗ  دي يدٌ ثموـلددح المؿددؽ ال ُددؿي  ثمدؤون  ثد  يددٌ وؿددؽ وٗ ُكددذذةا! 

 .ن دٌثذى غِؿ و جٌلح!ٓ ؛فعذٍ إذا دةا ُضت  ن ُ ذ  دالِمَقَ 

 ب  اٌخٛاسط ٚاإلس٘بث١ْٛ ّٔٛرع

وددددجط  ويددددؾا يدددٌد اٗهعددددؿا  الجوِددددٌي الن ددددؽي وال كددددؿي  والددددؾي 

 دكجت ث ذ  اّٗ  ون الجنؿ.فِمة ثنؽ يٌ الضؾع لٖعيةا الؾي 

ن اٗهعددددددؿا  الن ددددددؽي وال كددددددؿي والددددددؽُوَ  ُنددددددك  إ والعةودددددد :
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اع ( و مدجةيًم  وددن إالجوِدح الذعذِدح لندذٍ الم ةقدؽ  فد ن و ةقدؽ )الؼٌد

هًدم ُدؽوؿون كد  إعيةثَِ يؾا النىؿ  ٗ د ذىؿ لقٍ قذ  الوة   ث  إ

ا صؿُمددددددددح   مددددددَد   ظذدددددددٍ  قدددددددؽ  الم ؽقدددددددةت والعؿودددددددةت كمدددددددة اعدكجددددددٌد

ا صؿُمدددددددددددح يددددددددددؽم قجددددددددددٌع  امددددددددددح الج ِدددددددددددٓ   (1)قددددددددددةوؿا  د ضِددددددددددؿ وكمددددددددددة اعدكجدددددددددٌد

 .(2)ال ؿقؽ

                                                           

فاِ اإلزٕااٜٚٔ ٙاىجنفريٛٚٔ ٍٓ لثبا  ٍيا٠ٛٙ ٙٛصٛد )ىيَْٖا ا  ثيااىل(، ااجفشري    (1)

ٍسفد اإلٍاٍ  اىيطنسٛ  )عيَٜٖا اىطالِ( يف ٍد٠ْٛ ضاٍسا٣ املقدض٠، صابٜظ٠  

ِ، 2006غااابا   22ٕاااا، املٚافاااك 1427قاااسِ اؿاااسا23ِٛاااِٚ األزاياااا٣ 

 ٙ اقٜااح امل٥اارّجأ عياا١ طاهلَااا. فااسا  ذىااه  فجٖاادٍح اىقباا٠ اىػااسٛف٠ ااىناٍااً، 

اىيصاااااخ اىجنفريٛاا٠ ا،سٍاا٠، فقاٍااح ٙىيَااسٟ اىذاّٜاا٠ صااباح ٛااِٚ األزايااا٣         

ِ ااجفشري  2007/طصٛاسأ/ 13ٕا، املٚافك  1428/غٖس مجاد٢ األٙىل/27

٥ٍرّيت املسفد اىػسٛل، ٍيطٟ اارىه عآ طقادٕا اىادف  ألٕاً اىبٜاح )عياُٜٖ        

 ُْٖ اىسسظ ٙطٖسُٕ ثنٖريّا.اىطالِ(، اىرٛٓ لذٕة ا  ع

فاِ اىٕٚااٜٚٔ اىجنفريٛٚٔ ا ايد اضجٜال٤ُٖ عي١ االد اؿشاش ا  ظسميجُٖ اىْنسا٣  (2)

طٜر ٕدٍٚا اىقبات ٙاألضسط٠ ٙاملصازاخ اىنإسٟ يف املدْٛا٠ املْاٚزٟ، ٙذىاه    

ِ 1926ٕا، املٚافك ىييػسٛٓ ٍآ ّٜطاأ عااِ    1344يف اىذآٍ ٍٓ غٚاٌ عاِ 

اىيصٛص آ ضايٚد، ملاا اضاجٚىل عيا١ اؿشااش عَااّل مباا ٛقجطاٜٗ         اأٍس امليه عبد 

ٍرٕبٗ اىٕٚااٝ. فقاٍٚا اٖدِ فب٠ ل٠َ٤ لًٕ اىبٜح ااىبقٜ  )عيُٜٖ اىطاالِ( ٍٙيٖاُ   

اىيباع عُ اىْيب )صي١ ا  عيٜٗ ٙ ىٗ( ٙسادزاّٖا، ٙلشاىاٚا اىصاْدٙل ٙاىقفا      

ٙز ٙؼال  املٚضٚع  عيا١ فباٚزُٕ، ّٖٙباٚا ٙضاسفٚا ٍاا فٜٖاا ٍآ ٕاداٛا ّٙار         
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ن إعيددددةثَ الددددؾي ُددددؽّوؿ يددددؾه المؿاقددددؽ المًُددددؿس ٗ ُددددؤون ثددددةهلل إزددددم 

ن  ن إقددددددددجعةهى ودنددددددددةلٍ  فدددددددد ن المددددددددؤووِن ثددددددددةهلل قددددددددجعةهى ودنددددددددةلٍ ُنقمدددددددٌد

نجدددؽ فًِدددة اهلل قدددجعةهى ودندددةلٍ يهدددة  القِددد  و َدددؿا   ُُ المندددةيؽ الندددؿُ ح  

  (َ دٌدددددددم وؿاقدددددددؽ لذدددددددؿس عقدددددددٌل اهلل )ودددددددقٍ اهلل لقِدددددددى ويلدددددددىالوًدددددددةع  ويددددددد

وُؤّوًدددددددة كددددددد  وكدددددددقمَ الندددددددةلم  إٗ  ققِدددددددح هدددددددة عس ودددددددن المذُدددددددؿفِن فكؿُدددددددًة, 

 عيةثِِن المذعضؿُن.وإ

  وومددددة ُددددؽلوة  ٌُددددًة لقددددٍ اهذًددددةك الموعددددؿ  َلَ ددددؽُة لكدددد  العؿوددددةت

زدددةعوا ظؿثدددًة  يقِدددح فدددَ الجىدددؿس  اودددخ ػمدددف  ن )الؼدددٌاع (  هودددة هضدددؽ  

ن ٓ ؛قدددددددددوح  ظِدددددددددر كدددددددددةن آ  الؼدددددددددةعصَ ُ ذددددددددد   ػدددددددددةه المدددددددددؤونلندددددددددؿس 

الؼدةعصَ كددةن ُضدؽ  ػددةه المكدقم المددؤون النةثدؽ والمىددقَ والمـكددَ 

ذ ٗ فددؿق إقددوًِة   مكددةن مددِنًِة   لقددٍ غِددؿ َؿُ ددح د كِددؿه  فِ ذقددى قددٌا   

 .ثِوًمة لوؽيم ون يؾه الضًح

                                                                                                                             

ّٙفا٤ظ، ٙمرىه ٕدٍٚا اٜح األطصأ اىرٞ اْاا٘ لٍاري املا ٍْ  )عيٜاٗ اىطاالِ(      

ىطٜدٟ ّطا٣ اىيامل  فاط٠َ اىصٕسا٣ )عيٜٖا اىطاالِ( ىجْادت فٜاٗ لاإاا )صاي١ ا       

عيٜٗ ٙ ىٗ(، ٍٙا شاىح ثيه األضسط٠ ٙاملصازاخ اىنإسٟ عيا١ طاهلاا إىل ادٔ،   

 إعادٟ ٙػدٛد اْا٤ٖا. طٜر ميْ  اىٕٚااٜٚٔ اىجنفريٛٚٔ ٍٓ
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ن إعيددةثَ يددٌ  ويددٌ وددة ُعىدد  الِددٌم  ٌُددًة  وذلدد  ُكندد  لددن 

ن اٗهعدددددددددددؿا  الن دددددددددددؽي قدددددددددددؽ  ّودددددددددددؿ كددددددددددد  ٓ ؛لقجندددددددددددؿُح ولٖهكدددددددددددةهِح لدددددددددددؽو

هدى كسِدؿًا ودة ُ ذد   المنة ٗت إهكةهِح وإق٘وِح الذدَ لودؽه, ثد  هضدؽ 

 (1)هددددددى ُقذددددددؾ ثةل ذدددددد  وُنندددددد ى! كمددددددة كددددددةن العضددددددة إوددددددن  صدددددد  ال ذدددددد   ثدددددد  

 هى لم ُكن ُؤون ثةهلل قجعةهى ودنةلٍ.ٓ ؛لمةذا؟  ُنن  ال ذ 

ن إ  العدددددددددؿا آيقِدددددددددح فدددددددددَ الجىدددددددددؿس  فدددددددددوكمدددددددددة قدددددددددة  الؼدددددددددٌاع  دقددددددددد

)ػددددددٌاع  النىددددددؿ( ودددددددن إعيددددددةثِِن الددددددؾُن هندددددددةيؽيم الِددددددٌم  ُ دددددددٌ ون 

ًم الىدددددد٘س و اكدددددٍد الكدددددد٘م( فددددددَ  ونؿكددددددح ًددددددؽ  دجددددددةر  يدددددد  الجِددددددخ )لقدددددِد

ن ونؿكدددددح ًدددددؽ كددددد  إهكدددددةن وفدددددَ كددددد  وكدددددةن فدددددَ   الندددددؿاق  ثددددد  ُؼًٌددددٌد

 النةلم.

                                                           

اؿشاااض ااآ ٛٚضاال اىذقفااٝ، عاٍااً عبااد امليااه ااآ ٍااسٙأ عياا١ اىيااسال           (1)

ُٙىد عاِ  ٕاا. ماأ ٙىٚعاّا اطافه اىادٍا٣      41ٙفٜاً:   40ٙفٜاً:   39ٙخساضأ. 

ٛقجااً اىااْفظ اااأد١ّ غااب٠ٖ، فنااأ ُٛدااط عاآ ّفطااٗ لٔ لمذااس ىراثااٗ ضاافه اىاادٍا٣   

ض٠ْ، ٙفد ُلطصٝ ٍٓ فجيٗ  20سال ٙازثنات لٍٚز ال ٛقدِ عيٜٖا يري٘. طنُ اىي

ًَ يف عطامس٘ ٙطسٙاٗ فٚساد   غاد ، ٙماأ يف    120000صطّا ض٢ٚ ٍٓ ُفٔج

فسدٟ، ٙمأ حيابظ   16000اٍسلٟ، ٍْٖٓ  30000زسً ٙ 50000طبطٗ 

 اا )ٙاضط/ اىيسال( فدفٓ اٖا. ٕ 95اىْطا٣ ٙاىسساٌ يف ٍٚض  ٙاطد. ثٚيف ض٠ْ 
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ن )لقِدى الىد٘س و اكٍد ال كد٘م( ودن يودة ُد دَ د كِدؽ إودةم العكِد

وظمةُددددددح ًددددددن ة    ويؽاُددددددح الوددددددة  وإعمددددددة يم  لقدددددٍ إودددددد٘ة الن ِددددددؽس

ن ُذنؿًدددددٌا لق دددددـو الذك ِدددددؿي  المدددددؤووِن فكؿُدددددًة ول دددددؽُة وز ةفِدددددًة  ودددددن 

 .واٗعيةثَ

ٗ اهلل إُنقمدددددى  ويدددددؾا النمددددد  يددددٌد الدددددؾي لدددددى ودددددن آصدددددؿ الكجِدددددؿ ودددددة ٗ

وظمةُدددح   عواةوودددن زدددم  ظمةُدددح آ  ٓن ثدددؾل  ظمةُدددح الن ِدددؽس ؛دندددةلٍ

 ث  ظمةُح إهكةهِح صمنة .  وٌالٓا

ن يوةلدددد  قددددجت ٓن  فددددإذا ظةفْوددددة لقددددٍ قدددد٘وح الن ِددددؽس  فقددددن ُكدددٌد

لدؾا ؛ ُ ذ  إهكدةن إهكدةن  ثد  لدن ُدؿدكدت ظِوبدٍؾ المنىدِح ثةٗقدة 

ن المعةفْدددح لقددٍد فكدددؿ الندددجةا ودددن اُددد  الٌددد٘ل واٗهعدددؿا   ُندددؽ إفددد

 ُددددت  م وودددن كجؿُدددةت الٌاصجدددةت المق دددةس لقددددٍ لدددةد  كددد  وس ددد  ولدددةل

 .ووذنقم

ُضنددددددددد  ودددددددددن الندددددددددةا   ذلددددددددد   ن دقدددددددددٌ  فكدددددددددؿ الندددددددددجةا ثةٕعيدددددددددةا

هددى لددن ُ ددؽع إلٖهكددةن اّػددؿ  ثدد   إذ ٗ ُ ددِم واهددةً    وٌُددًة ػُددؿاً  لوىددؿاً 

ن إهكددددةن والددددؿا   الددددؿا الضقِدددد  و واوددددؿه وهٌايِددددى  وٗ الٌقددددةاٍ ثدددِد
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ًم الىددددددددد٘س و اكددددددددددٍ  ويدددددددددم آهجِدددددددددة  والؿقددددددددد  وآامدددددددددح آًَدددددددددةع )لقددددددددِد

 الك٘م(.

 ِؼب٠ٚخ ٚفىشح اٌغجش

وُندددددددددًؽ وسدددددددددةٌل يػددددددددددؿ لقدددددددددٍ  وع اٗهعدددددددددؿا  الن ددددددددددؽي فدددددددددَ ال كددددددددددة  

دددددؿس "وإفكدددددددددددددددة   ويدددددددددددددددٌ ودددددددددددددددة ودددددددددددددددونى ونةوُدددددددددددددددح ثةثذدددددددددددددددؽار هْؿُدددددددددددددددح  د د د د د د د د المضجدد

ُُضجدددؿ النجدددة  إ  يدددؾه ال كدددؿس د دددٌل: "والم ًٌدددح ن اهلل قدددجعةهى ودندددةلٍ 

 لقٍ وة ُ نقٌن!

  ولقِدددددى فدددددإذا كدددددةن اهلل قدددددجعةهى ُضجؿهددددددة لقددددٍد  فنةلودددددة  وإذا كدددددةن كدددددد

ن الضددددؿاام المؿولددددح الذددددَ إلمدددد  وفندددد  ثددددإعا س اهلل قددددجعةهى ودنددددةلٍ  فدددد

وسدددد  وددددة وددددوٓ ونةوُدددددح   ي ظددددةكم فددددَ الذددددةعُغ قددددذكٌن وجددددّؿعس اعدكجًددددة 

ظضددددددددددددددؿ ثددددددددددددددن لددددددددددددددؽي  وقددددددددددددددةاؿ  :ٗ  الوددددددددددددددة   وآولِددددددددددددددة  وسدددددددددددددد يث ذدددددددددددددد  

 .الىةلعِن

ووىدددددددددة عدى  ودددددددددٌال   ثددددددددد  هجذدددددددددح الؿثِدددددددددٓوسددددددددد   كقدددددددددى ودددددددددةل اهلل  كددددددددد  إ

كقددددددددى ثضجددددددددٍؿ وددددددددن اهلل قددددددددجعةهى ودنددددددددةلٍ  ولددددددددِف ن ذلدددددددد  إالمكددددددددقمِن  فدددددددد

ي  ن اهلل قددجعةهى ودنددةلٍ ثدد وؿ دكددٌُوَ ُضددؿي يددؾه  ثةػذِددةع إهكددةن  
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 .آوٌع لقٍ ُؽ يؾا المؼقٌق

فدددد٘ لذدددددت إذن لقددددٍ العدددددةكم الضدددددةاؿ  وٗ دضددددٌا السدددددٌعس ًدددددؽه   و 

  ٓن اٗلذددددددؿا  لقِددددددى إهمددددددة يدددددٌد الذددددددؿا  لقددددددٍ اهلل ؛اٗلذدددددؿا  لقِددددددى

!! ويكدددددددؾا كدددددددةن ُ كدددددددؿ ذلددددددد  الُةغِدددددددح كددددددد  لٌاوددددددد  وه دددددددؽه يدددددددٌ ه دددددددؽ اهلل

 وك  صؿاامى وصوةُةدى.  ع اٗهعؿا  فَ آ

ن )لقِدددددى الكددددد٘م( ُؤكدددددؽ لقدددددٍ  لدددددؾا هضدددددؽ  وددددد٘ة إن اٗودددددةم العكددددِد

  ول دددؽُةً  وظمةُدددح المكذٌدددن ِن فكؿُدددةً   ولقدددٍ يؽاُدددح الودددة   الن ةادددؽ

 عيةثٌِا ال كؿ.إن ًُةصمًم مِةَِن الجنؿ و ون 

 !؟ِٟٓ ٘ٛ إٌبصج

ن )لقِدى الكد٘م( كقمدح  ويوة هذكةا : لمةذا اقذؼؽم إودةم العكِد

 ؟.ووةذا دنوَ يؾه الكقمح ؟فَ الؿواُح النؿُ ح (الوةوت)

 .يٌ المنة اس (الوىت)الوةوت يٌ المنة ي  و والضٌاا:

فدَ  (الوةودجَ)فةلوةوت يٌ ون هىدت ه كدى لندؽا   يد  العد   و

ًم المىددددددُقط المذددددددؽاول يدددددٌد الددددددؾي هىددددددت النددددددؽا  ٓيدددددد   الجِددددددخ )لقدددددِد

الىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م(   و ودددددددن هىدددددددت الندددددددؽا  لندددددددِنح  يددددددد  الجِدددددددخ 
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ن لًدددددم ؛ووعجدددددًِم ويدددددٌ ذلددددد  إهكدددددةن المقدددددَ    ٓهًدددددم مدددددِنح ووعجددددٌد

 .ثةلكؿايِح والمقَ  ثةلع ؽ

ًم الىدددددد٘س   فكدددددد  وذنىددددددت ًددددددؽ العدددددد  وًددددددؽ  يدددددد  الجِددددددخ )لقدددددِد

ًم الىددددددد٘س و اكدددددددٍ و  و اكددددددٍد الكددددددد٘م( ًدددددددؽ  دجدددددددةر  يددددددد  الجِدددددددخ )لقددددددِد

 م(  فًٌ هةوجَ.الك٘

ن يودددةك  المنودددٍ الق دددٌي لقوةودددجَ  لدددم ودددن ذلددد  لقعددد   إذ   هندددم

ويوددددددةك وددددددن ُع ددددددؽ لقددددددٍ   وددددددن ُع ددددددؽ لقددددددٍ لةاقددددددح  و لنددددددِؿس  و مددددددنت

ويدددؾا يددٌد الدددؾي هىدددت الندددؽا  لٖهكدددةهِح  فمدددة   إهكدددةن ثمدددة يددٌد إهكدددةن

ثةلدددددددد  ثمددددددددن هىددددددددت النددددددددؽا  لكددددددددة س إهكددددددددةهِح والجنددددددددؿُح  ويددددددددم الددددددددؾُن 

 لع  والع ِ ح لقٍ وؿ الذةعُغ.ُضّكؽون النؽل وا

 ِٓ إٌٛاصتٚػصبثبد اٌٙبغبٔب اٌصشة 

  )الىدددددؿا( فددددَد صمًٌعُدددددح الجٌقدددددوة والًؿقددددد : وسدددددةٌل لقدددددٍ ذلددددد 

 م 1995الددؾُن قددة وا ونؿكددح إثددة س صمةلِددح ًددؽ المكددقمِن ظذددٍ لددةم 

 يؤٗ  هىجٌا النؽا  لٖق٘م ولقمكقمِن.

لىددددةثةت م قددددة  )ووددددةظِم ثدددِد ن( 1949والمسددددةل اّػددددؿ: فددددَ لددددةم 
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الًةغةهدددددة الىدددددًٌِهِح المنؿوفدددددح ثدددددؽوٌُذًة  ف ةودددددخ ثمضدددددةاع وؿُندددددح فدددددَ 

فًدددؤٗ    ) ُددؿ ُةقدددِن( و)ثبددؿ الكدددجٓ( وغِؿيددة ودددن الموددةَ  ال قكدددُِوِح

 هىجٌا النؽا  لقمكقم ولقمكذٌن  ولقمْقٌم.

صال١ِخ ٌُ رزوش ٌفظخ اٌّٛصٛػبد اإلثؼط 

 إٌٛاصت()

ثدى لدؽى ال دؿُ ِن  ن يدؾا المىدُقط المكدق م  لكدن ومدة ُؤقد  لدى 

وددددددددددعةا المٌقددددددددددٌلةت النةلمِددددددددددح فدددددددددَد الددددددددددؽول  لددددددددددم ُددددددددددؾكؿه لددددددددددؽ  وددددددددددن 

وددؿ غؿُددت ظ ددًة  وظذددٍ ثنددي المٌقددٌلةت ال  ًِددح  إقدد٘وِح  ويددٌ 

 .ولم دكقٍ الٌٌ  لقًِة  لم دجعر يؾه الكقمح

نح  م  قددٌا    د هددى وددن الجددؽًُِةت لوددؽ كدد  وكددقمٍ  وددٓ  كددةن وددن الندِد

  ُوىدت الندؽا  لقعد  وٓيد  العد يدٌ الدؾي   ن الوةودجَ د ودن النةودح

ٓيدددد  الجِدددددخ  - كسددددؿ صددددد٘ ً فددددَ المىدددددؽاق آ - والددددؾي ُوىددددت الندددددؽا 

ًم الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م(  ويددددٌ ثدددد٘ مدددد  وددددن  ن ٓ ؛يدددد  الوددددةع )لقدددِد

ًم الكدددد٘م( وددددن  ظدددجًم ف ددددؽ  ظددددت عقددددٌل اهلل  ووددددن   يددد  الجِددددخ )لقدددِد

م ف ددددؽ  ث ددددي عقددددٌل اهلل لددددى( ٓن الؿقددددٌل )وددددقٍ اهلل لقِددددى وي ؛ ث ٌدددًد



 وفروع الدين   االمام الحسين                                                      244

 

ً٘  دُ ٌل  ِْنٍ  :د وس ٌِْن ِووََ َوَ َهة ِوْن ُظَك  .(1)ُظَك

ن ثمنوددددددددٍ  ف ددددددددؽ كددددددددؿه  )لقِددددددددى الكدددددددد٘م( ن وددددددددن ُكددددددددؿه إوددددددددةم العكدددددددِد

َ َظددت  اهللُ  :عقددٌل اهلل د والنِددةذ ثددةهلل د كمددة قددةل )وددقٍ اهلل لقِددى ويلددى(

ِْوةً   فج ٌى فَ صٌيؿه ث ي هلل.  (2)َوْن َ َظت  ُظَك

ُلَعممممممممممممََاَةلٍ ُ ددددددددددددٌل فددددددددددددَ كذةثددددددددددددى الكددددددددددددؿُم: ن اهلل دنددددددددددددإكمددددددددددددة  ٍْ َوَأ

ُلَعممممُمىَْ ٍْ ن ه ددددف عقددددٌل اهلل يددددٌ لقددددَ ثددددن  ثددددَ َةلددددت    ثمنوددددٍ (3)َوَأ

وهىددت لددى النددؽا   ف ددؽ كددؿه عقددٌل اهلل  )لقِددى الكدد٘م(  فمددن كددؿه لقِددةً 

 .وهىت لى النؽا  د والنِةذ ثةهلل د

َبََلممََْواهلل دندةلٍ ُ ددٌل: 
ِِ ُٖممْش

ِصٕممُسَا َُهِ ُٕ مماَ ًَ ٍَّ ممَنَإِ ِْ ْجَطََأ ُمُىَاهممصِّ

ٖممًصا ِّ ممَصُلْىََحْط ِّّ َط ُٕ ْٖممِجََو   فمددن هىددت لًددم النددؽا  ف ددؽ واصددى اهلل (4)اهَت

 .ثةلعؿا د والنِةذ ثةهلل د

                                                           

 45 عاااز األّااٚاز: ض ،35ح 12 ت 270-271ص 43عاااز األّااٚاز: ض (1)

 .14 ضَٓ ح 46 ت 314 ص

 45 عاااز األّااٚاز: ض ،35ح 12 ت 270-271ص 43عاااز األّااٚاز: ض (2)

 .14 ضَٓ ح 46 ت 314 ص

 .61 :ضٚزٟ  ٌ عَسأ (3)

 .33 األطصات:ضٚزٟ  (4)
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فقمدددددةذا هضدددددؽ دقددددد  المٌقدددددٌلةت المنؿوفدددددح  والذدددددَ د ددددد  وعا يدددددة 

ية لقمددددددة  كجددددددةع  لددددددم ُددددددؾكؿوا يددددددؾه الم ددددددؿ س  ِنددددددؽُّ ُُ  ول إقدددددد٘وِح كجِددددددؿس و

ذكددددددددؿوا كدددددددد  مددددددددَ  لددددددددن الٌُاادددددددد  والمددددددددؾايت  هًددددددددم وددددددددٓ   )الوةوددددددددجَ(

 .والمق   ظذٍ المضٌ  والمقعؽُن

لكدددددددوًم غ قدددددددٌا  و د دددددددةفقٌا! لدددددددن يدددددددؾه الم دددددددؿ س الذدددددددَ ُندددددددِل الِدددددددٌم 

  صمِدددٓ المكدددقمِن وغِدددؿ المكدددقمِن دعدددخ هِدددؿ صدددؿاام ودددن ادىددد ٌا ثًدددة

  ولبد  الوٌاودت الذك ِدؿُِن ن الكقم النةلمَ الٌِم وًدؽ  ثكدت إث  

ًم  ة  وونةوُددح وُـُددؽ ثددن ونةوُددح وكجددظ ددة  يكقددح آ وددن  ًددؿاثًم )لقدِد

 (.لنوح اهلل صمِنةً 

ن وضمٌلددددددددددددح وددددددددددددن إ :هجددددددددددددة  والىددددددددددددع وقددددددددددددؽ ذكددددددددددددؿت وكددددددددددددةٗت آ

زدددددم   عيددددةثِِن فددددَد ث دددددؽا  قدددددةوٌا ثةلذ دددددةل لددددؽ  ودددددن الوكدددددة  المؤوودددددةتإ

ثدددددد    ػؾهددددددى وددددددوًم قددددددةوٌا ثددددددؾثعًن وددددددن  ون صؿُمددددددح اعدكجوًددددددة  و ظدددددد  

ًن لمضددددددؿ   هًددددددن لددددددم ُكددددددّن لقددددددٍ لقددددددِ وظ ددددددؽاً  لددددددؽاوًن دندددددد ِةً إقددددددةوٌا ث

 ل ِؽدًم الموعؿفح وقجِقًم الجةاف.

ن )لقِدددددددى الىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م( ودددددددؿُط فدددددددَ ن إإ ودددددددةم العكددددددِد
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ووددددددن الدددددددؾُن صوددددددؽوا كددددددد    الددددددؽلٌس إلددددددٍد إه ددددددةذ لجدددددددة  اهلل وددددددن الوٌاودددددددت

 ي  الع . َةقةدًم ًؽ 

 ؟ب  أٚ سفؼ ب  دفؼ اٌفزؼ ػٍٝ اٌّضزعؼف١ٓ

ةووددح فددَ ظددؽُر إوددةم )لقِدددى ويوددةك ه ُددح  ػددؿى وًمددح و قِ دددح ك

...َدْ ددددَذُط ف ددددَ ظؽُسددددى اّهدددد  الددددؾكؿ ُ ددددٌل:   الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م(

ُٓ ثِىِ 
ْمَذوِ َُ ِِْى َوة  ْ ِعُمُى.  َلَق ُُ  . ..َو

ددددىِ ن كقمددددددددح إ د د د د ِْ ددددَذُط َلَق د د د ن د ددددددددذط لقددددددددٍ  لًددددددددة صمةلِددددددددح ػةوددددددددح   ي  َدْ د

  المكذٌددددن ِن فكؿُددددًة ول ددددؽُة و ُوِددددًة   ثددددٌاا اٗقددددذؽٗل واٗظذضددددة

ولددددددؾل    فذنددددددّؿفًم العدددددد  والع ِ ددددددح "ثعضددددددش اهلل قددددددجعةهى ودنددددددةلٍ"

 ووذًٍ ال ِمح و كجؿ آصؿ والضـا .

ن إودددددةم )لقِدددددى الىددددد٘س و اكددددٍد الكددددد٘م( ُندددددِؿ إلدددددٍ  والم٘ظدددددِ 

 .(الؿفٓ)قج   (الؽفٓ)هى ُنِؿ إلٍ إذ إ - كمة ُجؽو لَ - ه ُح ّؿُ ح

والدددؽفٓ  .(عفدددٓ)ويوددةك   ( فدددٓ)ف ددَ اٗوددُ٘ة آودددٌلَ يوددةك 

ن ُعددددؽ    ودددة الؿفدددٓ فِنوددددَ  ن دعدددٌل  ون ظددددؽو  مدددَ  قجددد   ُنودددَ 

 نَ  ثنؽ ظؽوزى.عفٓ ال
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ووسدددةل الدددؽفٓ: دودددةول آَنمدددح الذدددَ ددددٌفؿ العىدددةهح ودددن آودددؿا  

وُمودددددٓ ظىدددددٌلى ودددددن   النكددددد  وغِدددددؿه, فًددددٌد ُدددددؽفٓ قدددددجت المدددددؿ  :وسددددد 

 قة .آ

وددددددِت إهكددددددةن ثددددددةلمؿ , فةقددددددذؼؽم   وددددددة وسددددددةل الؿفددددددٓ: فكمددددددة لددددددٌ 

فِؿفددددددددددددٓ ثددددددددددددؾل    مٌددددددددددددة ات العٌُِددددددددددددح )اٗهذددددددددددددَ ثٌِدِدددددددددددد ( و مددددددددددددجةيًةال

 وةثح ثى.المؿ  ثنؽ إ

ن الدددددؽفٓ  ولدددددٍ ودددددن الؿفدددددٓ  فددددد ن د دددددٌم ثذعىدددددِن  وودددددن يودددددة هندددددؿ  

زددددددم   يددددددٌ  ولددددددٍ وددددددن  ن دوذْددددددؿ المددددددؿ   و اٗهعددددددؿا   ثددددددؽه  وفكددددددؿك

 .دنةلش المؿ  ودىقط ال كة 

ن  ثوددددددة يم  ولكددددددوًم لوددددددؽوة ُكجددددددؿ  إفدددددد ظددددددؽ ن ثنددددددي الوددددددة  ًُمقدددددٌد

 و ُىدددددددددددجط    و ُوعدددددددددددؿ  - والنِدددددددددددةذ ثدددددددددددةهلل - قدددددددددددةعقةً ىدددددددددددجط  ثودددددددددددة يم وُ

 و ُؼددددددؿ  وددددددن الددددددؽُن وُددددددؾيت إلدددددٍد ال ددددددؿا  و إلدددددٍد النددددددؿق    إعيةثِددددددةً 

 .؟لًم ظِوبؾ ُ كؿون وةذا ُىونٌن

ا   ثودددددةاًم ودددددن الجؽاُدددددح ن ُعىدددددوٌا  وكدددددةن ودددددن الم دددددؿو   وُعٌلددددٌد

م و عح, قددددؽا  اإثِددددوًم وثددددِن اٗهعددددؿا , وددددن ػدددد٘ل الذؿثِددددح والذنقدددِد لوىدددِد



 وفروع الدين   االمام الحسين                                                      248

 

 قة .والؿلةُح المذٌاوقح لًم وون آ

دددددح: د د د ن إوددددددددددةم )لقِددددددددددى الكدددددددددد٘م( ُنددددددددددِؿ لقددددددددددٍ المددددددددددؤووِن إ والؼ٘ودد

ثمنوددددٍ  .و ن ُذىددددؽوا ل٘هعددددؿا  قجدددد   ن ُضجددددؿوا لقدددٍد الؿفددددٓ  ثةلددددؽفٓ

 ن ُؼُُددددددددددددددددٌا ثعِددددددددددددددددر ُعّىددددددددددددددددوٌا آوددددددددددددددددح وددددددددددددددددن الوٌاوددددددددددددددددت والٌدددددددددددددددد٘ل 

 الؾُن ًُةصمٌن الن ِؽس وال كؿ الكقِم.  والُمٌقِن

 ُنًؽ ثإعا س الؽفٓ قج  الؿفٓ  وؿان:والؾي 

ُٓ ثِىِ  :قٌلى )لقِى الك٘م( -1
ْمَذوِ َُ  .َوة 

ِؿُدؽُ )قٌلدى  -2 ُُ ِْدَ  فدَ صمقددح:  (َ ْو َهةِودٌت  َمدة َ َظدتُّ إَِل ًُ ُُّ َعُصددٌ   :َ 

ِؽهِ  َُ ُنَ  َ  ُدوِْ ُؾُه ِوْن  ًَ ٍِن َقْؽ 
ُؿوُم َقْذَ  ِوْككِ ِؿُؽُ   َُ ُُ  .(1)...َ ْو َهةِوٌت 

ن  ثدددد  ظذددددٍ قجدددد    نددددُؽ لددددم ُع دددد  وُقٌثددددى  ثدددد  قجدددد   ن ٌُددددّقىفًددددٌ ث

ن دنُددددَ ذاك المددددؤون المكذٌددددن    ُعدددةول الذٌددددقِ   ُضددددت لقِدددد  

الجدددددددؿايِن والعضدددددددش فذعىدددددددوى ثمدددددددة ُمذودددددددٓ ثدددددددى وودددددددى  وُ عمدددددددى وُككدددددددؿه 

 ثعضش اهلل دنةلٍ.

                                                           

 .17ح 8 ت 9ص 2عاز األّٚاز: ض (1)
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 دػٛح ٌٍزضٍؼ ثبٌفىش ٚاٌؾغخ

ُ دددٌل: وق دددح  قِ دددح فدددَ كددد٘م إودددةم )لقِدددى الكددد٘م( إذ  ويودددة  ٌُدددةً 

 ِثِدددددى ُٓ دد د د ْمَذوِد َُ دددِى َودددددة  د د ِْ ددددِش اهللِ...  َدْ دددددَذُط َلَق ْكِكدددددُؿُه ثُِعَضد َُ ددددُى َو ْ ِعُمد ُُ هدددددى إ  ف َو

ُدددددددؽلٌ المدددددددؤون لكدددددددَ ُذكدددددددقط ث دددددددٌس الموُددددددد  فدددددددَ  (ودددددددقٌات اهلل لقِدددددددى)

 .و ةث  يؾا الوةوت

ن آوددد  فدددَ ٓ ؛ن إودددةم لدددم ُكدددذؼؽم ل دددح النوددد  وه٘ظدددِ يودددة 

مِثَ  إق٘م الك٘م والموُ  والعكمدح ًَ مَكَةِاهِدْم اْدُعَإَِهََٓظتِِٖنََرةِّ

َ ٌْ م ًَ ََأْلَومُىَةِ َْ ُِ َكَ ََرةَّ َإِنَّ ٌُ ََأْخَع َٔ
ِِ ْىَةِاهَّخَِٔ ُّ ِلَظِثَاهَدَعََِثََوَجاِدْه ْْ ًَ َواه

ٌََ َخِسٕ ّْ ًُ ََأْلَوُىَةِاه َْ ُِ ََو
ُِ ََظتِٖوِ ٌْ ََل  .(1)َطنَّ

ز  دددددخ   ولةودددددةً  وإُمةهِدددددةً  ز ةفِدددددةً  هددددد  إذا وّفدددددؿت صدددددٌاً  وذلددددد  ُنودددددَ 

ن الًـُمددددددددح قددددددددذكٌن وددددددددن إالوددددددددة  وعفنددددددددخ وددددددددن وكددددددددذٌايم الس ددددددددةفَ  فدددددددد

عيددددددددددددةا ٗ ُنددددددددددددِل وٗ ُكددددددددددددٌ  فدددددددددددَد الجِبددددددددددددح ن إٓ ؛هىددددددددددددِت إعيددددددددددددةا

ووسقددى وسدد  المكددؿوا الددؾي ُومددٌ ف ددٍ وف ددٍ فدَد الجِبددح غِددؿ   الىددةلعح

 الىةلعح فِذكةزؿ وُوذنؿ.

                                                           

 .125ضٚزٟ اىْظً:  (1)
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وددددن يوددددة ُجددددِن لوددددة إوددددةم )لقِددددى الىدددد٘س و اكدددٍد الكدددد٘م( المٌقدددد  

الدددددؾي ُدددددٌفؿ ال ةلدددددؽس والجوِدددددح الذعذِدددددح الذدددددَ   ذؿادِضَ والضدددددٌيؿيقدددددإ

ن ُكددددددددذؼؽم لجددددددددة  اهلل وثدددددددد٘  اهلل  ُعددددددددةول   د ٌددددددددَ لقددددددددٍ كدددددددد  دؼُددددددددٍِ

 وٕي٘ك العؿ  والوك .  وعُةت لٖعيةا ولقذؼؿُت

لَ إوثوددة ًا لقددٍ ذلدد  ف هددى ُضددت لقِوددة الذؼُددٍِ النددةو  لونددؿ الدٌد

لدددددددؾل  اٗه ذدددددددةة  والس ةفدددددددح لقدددددددٍ وؼذقددددددد  المكدددددددذٌُةت  وُضدددددددت لقِودددددددة

والذنددةون ونًددم ٓصدد  دع ِدد  ذلدد   ف ددؽ دؼُددٍ   لقددٍ قددةاؿ لجددة  اهلل

الندددددددددددددددةلم اّن العؿكدددددددددددددددح ال ؿ ُدددددددددددددددح  وادضدددددددددددددددى هعددددددددددددددٌد النٌلمدددددددددددددددح والنةلمِدددددددددددددددح 

 .قذؿادِضِحوالذعةل ةت إ

 ً٘ عمدة  النجدة  والدج٘  إ: د دٌم الِدٌم ثدؽوع كجِدؿ فدَ فةل ٌةاِةت وس

ًم ال  إلدددددددٍ  ُدددددددن اهلل ىددددددد٘س و اكددددددٍد الكددددددد٘م(  وإلدددددددٍ  يددددددد  الجِدددددددخ )لقددددددِد

ولدددددذكن وذنةوهددددددح وذكةد ددددددح    ولكدددددن لددددددذكن ال ودددددٌات ال ٌددددددةاِح ثةلمبددددددةت

قدددددددددددددد٘وِح الؿودددددددددددددِوح ثةلمقِددددددددددددددةعات  ولدددددددددددددذكن يوددددددددددددددةك ولدددددددددددددذكن الكذدددددددددددددت إ

المقِةعات ودن آقدؿا  المٌد ٌَح الذدَ دعمد  ثدؿاوش ووعةًدؿات 

دؿثٌُددددح ودنقِمِدددددح ول ةاؽُددددح  ولدددددذكن يوددددةك النندددددؿات ثدددد  آلدددددٌ  ودددددن 
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 لذؼىىِح والنةوح ظٌل إعمة  والذٌلِح والذس ِ .المؤدمؿات ا

ن )لقِددى الىدد٘س و اكدٍد الكدد٘م( ُددؽلٌهة إلددٍ إ ن  ن إوددةم العكدِد

ووؼؿّثددددددَ الن ِددددددؽس   ه ددددددذط لقددددددٍ لجددددددة  اهلل ثمددددددة ُمذونددددددٌا ثددددددى وددددددن الٌدددددد٘ل

وكةفدددددح ودددددة ُددددؿدجٍ ثؿقدددددٌل اهلل و يددددد  ثِذدددددى آًَدددددةع   والددددؽُن والمدددددؾيت

 .ً  هعن وةهنٌن؟)لقًِم الى٘س و اكٍ الك٘م(  ف

عثمددددة ًدددة ات والع دددةا  مدددةعات وإوث ِدددخ يودددةك الكسِدددؿ ودددن إ

 ن مة  اهلل دنةلٍ.ثعٌ  قة وح إهنِؿ لًة فَ 

  ن العمؽ هلل عا الندةلمِن, وودقٍ اهلل لقدٍ وعمدؽ ػؿ  لٌاهة يو

 ويلى الُِجِن الُةيؿُن.
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