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 ثالغخ انسًذ وانتًدٍذ فً أدة اندّذ وانسفٍذ

َهح انجالغخ نإليبو عهً ثٍ أثً طبنت 
وانصسٍفخ انسدبدٌّخ نإليبو عهً ثٍ 

 انسسٍٍ)عهٍهًب انسالو(

 ،خبيعخ ثغذاد) زًٍذح صبنر انجهذاوي: االستبرح انذكتىرح
 قسى انهغخ انعرثٍخ -( كهٍخ انترثٍخ نهجُبد

 تىطئخ: 

الْدد وعٌَددُعمنددلعدددهعالمددلػعالؾمددلعٔيىددٓعالضىددب عَ
)فٍدددُعٔعددداعنندددّعالضىدددب يعَنندددّعالزؾمٕدددلعَنندددّععع

الْ وعَالغيا ع(
1

ع.عع

َلعلعروّككدعٌنيعالمفوكحعكضٕوًاعفٓعالعوآنعال دؤلعع
(عدىٍدددبعدددداع٘ٔؽزدددّعثنسدددذعٍدددزٕهعددددوح(ععدددب ع)عع

(عداعمكوعاهللعريبلّعََهكدعاٍدمًبعع2ٕالزَجٕؼعَع)
(عَّب دعاٚهاكحعاٚلٍٕخع1ٔدهعمٍمبئًعالؾَىّع)

مٕخعوجٕىددبعدؾمددلع)ٕددنلعاهللعننٕددًعَآلددًعٍَددنل(عععرَدد
عدهع)الؾمل(.عع

َنهعد بوخعالؾملعنىلعهةعاليدبلمٕهعٔعدُاعاٚددب عععع
ننٓع)ننًٕعالَٝ (ع)دهعّوفعٌدنيعال نمدخعٌَدٓعععع
الؾمددددلعهللعمنعاهللعريددددبلّععينٍددددبعفبرؾددددخعكزبثددددًيعععع

                                                 

 .  1،51. يعبًَ انقرآٌ انكرٌى:  1
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َآفددوع»َعينٍددبعفبرمددخعكنددُِعمٌددقععىزددًعفعددباعععع

كنُاٌلعمنعالؾملعهللعهّةعاليبلمٕه
1

».
2
ععع

كمبععينٍبعٍدجؾبوًع)ٝؤعدًبعددهعٝدوععاٜنزدوافعععععع

ثٌُٝرٕزًعَٕملاوٕزًع(
3
عؽٕهعقووًعثبلزَجٕؼ.ععع

َمدددبعالزمغٕددلعفٍددُع)الزيالددٕلعَاٜنددٝ (ع
4
ٌَددُعهللعع

َؽلييعَللعروكعالنفالخعإٜعددوًحعَاؽدلًحعفدٓعالعدوآنععععع
ال ؤلعاٍمًبعدهعمٍمبئًعريبلّعدعوَوخعثبلؾمدلعفدٓععع

 دخعٚثدوإٌلعععقُلًعٍجؾبوًعٔقجدوعندهعثْدبهحعالمٝئععع
قدددبلُاتعمريغججدددٕهعددددهعمددددواهللععع(ع»نٕدددًعالَدددٝ ع)ن

هؽمددخعاهللعَثوكبرددًعننددٕ لعاٌددقعالجٕددذعاوددًعؽمٕددلععع

«دغٕل
5
ع.

(عليبدنًعنًٕعالَٝ عب عفٓعَٕٕخعاٚدب عننٓعع)ن
دبلكعثهعالؾبهسعاّ٘زوعالىقيدٓعالنائيدخعالٖدٕذعععع
ؽٕىمبعَٜيعإدبهحعدٖوعدبعٔىٍبيعفٍٕبعَٔؾنهيعددهعع

ٍدبعهللعَؽدليع)َإٔدبمعَدَدبَاحعععععاليالمخعَالزغجدوع٘وع
اهللعفددٓعنالمزددًعَالزْددجًعثددًعفددٓععجوَرددًعفددئنعاهللعع

                                                 

 .11. ٌىَس: 1
 .  491،  21َهح انجالغخ: . شرذ  2
 .  9. تسف انعقىل:  3
 . انقبيىس انًسٍط: يبدح )يدذ(. 4
 .13. هىد:  5
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ٔنُاعكّقععجبهعٍَُٕٔهعكقعدقزبا(
ٔ
َدداعمنع)ابٔدخعععع

كقعدزيمقعفٓعديوفدخعالقدبلقعٍدجؾبوًعاٜنزدوافععععع
ثبلعُٖهعنهعإكهاكٍب(

ٕ
فئّوًعٍدجؾبوًعؽّجدتعلنيجدلععععع

ٍجقعالزفّ وعَالزأّدقعفدٓعنالمزدًعَعيدقعالَدمُادععععع
عٕىٍمبعآٔبدعرلاعننًٕعَرٍلْعإلًٕ.عا٘هٗعَدبعث

َلٛددب عنندٓع)ننٕددًعالَدٝ (ع)دددهعنغٕدتعال ددٝ ععععع
فددٓعالزُؽٕددلعَاليددلاعَرىئددًعاهللعٍددجؾبوًعَريددبلّععع
نددهعّددجًعالقنددقعدددبٌُعثددٝاعكددّقعاّنددخعَّددفب عكددّقع

ننخعَعٝ عكّقعّجٍخ..(
3
ددهعٌىدبعرُلدلدعالواجدخعععععع

الٖبكقخعفدٓعالغمداعثدٕهعمكجدوعاوغدبىٔهعدز دبدنٕهععععععع
ثٕددددذعالىجددددٓع)ٕددددنُادعاهللعننددددٍٕلعععفددددٓعإهسعآا

معميٕه(عٌَمبعوٍظعالجٝادخعَالٖدؾٕفخعالَدغبكّٔخعععع
فٍمددبعؽنعزددبنعدددهع)رنددكعالددلائوحعالميىُٔددخعالينُٔددخععع
الزددٓعرزغنددّعفٍٕددبعوٖددُٓعا٘ئمددخعدددهعآاعالجٕددذععع
ثغمددباعالنفالددخعَاليجددبهحعَالزْددبثًعثددٕهعالمٚددبدٕهع

َالزمٕٕيعالقبٓعث قعدىٍل(
4
ّٖدّععع َملكعثغٍٍلعٔزع

لاععالفىٓعَٔجؾدشعفدٓعددُاٝهعالجٝادخعععععدٝدؼعاٚث
عفي جملة محاور: 

                                                 

 .24،  11. شرذ َهح انجالغخ:  1
 .  449،  21. و. ٌ:  2
 .51،  1. شرذ َهح انجالغخ:  3
 .  16. قراءح نغىٌخ وَقذٌخ فً انصسٍفخ انسدبدٌخ:  4
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عددب عالمؾددُهعاَ٘اعفددٓعكهاٍددخعثٝاددخعالز ضٕدد ععععع
َالزفٖٕقعَالجؾشعنهعالٍُبئقعالفىٕخعالزٓعؽععذع

عاٜفزيااعَرنكعالزٓعمَعلدعاٜرَبع.عع
ّٔعنددبٌوحعرمددىؼعععععع َنددوٗعالمؾددُهعالضددبوٓع٘فدد
الىٖددُٓعا٘كثٕددخعٍددمخعالقنددُكعمٜعٌَددٓعثٝاددخعععع

عالقٞبة.عاٜنزلااعفٓع
َمدددبعالمؾددُهعالضبلددشعفعددلعرىددبَاعمكضددوعاٍ٘ددبلٕتععععع
ّدددُٕنًبعفدددٓعمكةعالزمغٕدددلعٌَدددُعمٍدددنُةعالعٖدددوعع
َالؾٖددددوعثٖددددٕسًعالمزيددددلكحعثؾضددددًبعنددددهعالٕعددددٕهعع
َثٝاخعإهٍبلًعلٗفؤهيعَرُق عالمؾدُهعالواثداععع
نىلعدبعٌُعمقوةعإلّعفدهعالقٞجدخعٌَدُعاٍ٘دنُةععععع
الؾدددُاهْعالغدددللٓعالدددنْعقبثندددًعفدددهعالمىبعدددبحعفدددٓع

ٕخعاٜدب عالَدغبكع)ننٕدًعالَدٝ (عثدأكاٍ عفدبٓععععععمكن
لددلِعكددقعدددهعالىزددبعٕهعٔزُافددقعددداعالمعددب عالددنْععععععع
ًٜعثٝاددخعالزُإددقعفددٓعععع ٕددلهعنىددًعالمعددباعدزىددبَ

عالؾُاه.ع
ع

ٍَزْددٕوعالجبؽضددخعثٖددٕسخع)الددىٔعالينددُْ(عإلددّعععععع
مكةعاٚدب عننٓع)ننٕدًعالَدٝ (عَثٖدٕسخع)الدىٔععععع

ًٕعالَغبكْ(عإلّعمكةعاٜدب عننٓعثهعالؾَٕهع)نن
عالَٝ (.ع
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 أواًل: ثالغخانتكثٍف وانتفصٍم 

إنعر ضٕ عالمٚمُنعالمؾّمقعثب٘ف بهعفٓعفٞدبةعع
ًٜعفبًٕبعٌَُعٔيُكعلزندكعع قٖٕوعدوّكيعٔمىؾًععمب
العلهحعالجٝإدخعنندّعاٍدزٕؾب عا٘لفدبٟعَرُاّدغٍبعععععع
ددداعثيٚددٍبعفددٓعرواكٕددتعرددىٍ٘عثٞبقددبدعف ؤددخععع
دجلنخعَدؤصوحعَلينًع)الوكٕيحعالوئَٕخعفٓعنمنٕخع
الزؾددُاعثددبل ٝ عدددهعدَددزُِعالزيجٕددوعاليددبكْعإلددّعع

المَزُِعاٍٜزضىبئٓعالنْعٔمىؾًعٕفخعالغمبا(
1
ععع.

ٔقزياعالىٔعالينُْعفٓعإّبهارًعإلّعكَا عالؾملع
ثزُافقعىدىٓعفٓعدَزٍّقعريّجدلْعلقٞجدخعلدًعثعُلدًععععع
)الؾملعهللعكنمبعَقتعلٕدقعَاَدقعَالؾمدلعهللعكنمدبععععع

ٜػعوغلعَففق(
2
ععع.

 علىددبعإعبثددبدعدَددجعخعنددهععععكمددبعٔددُعيعؽٕدد هعٔعددلععع
دجٍمددبدعدعددّلهحع)نندددّعدددبماعوؾمددليع (تع)وؾمدددليععععع

ننددّعدددبعمفددنعَمنٞددّعَننددّعدددبعمثنددّعَاثزنددّ(ع
3

يع

َعُاثددًبعننددّع)لمددبماعوؾمددليع (عثددأنعوغينددًع)ؽمددلًاع
ٔ ُنعلؾّعًعقٚب عَلْ ويعمكا عَإلّعصُاثدًعدعّوثدبععع

َلؾَهعدئليعدُعجًبع(
4
هّكًاعنندّعددهعٔجؾدشعفدٓعععععع

                                                 

 .  121غخ: . انًستىٌبد اندًبنٍخ فً َهح انجال 1
 .131،  3. شرذ َهح انجالغخ:  2
 .  313،  1. و. ٌ:  3
 .   269،  11. و. ٌ:  4
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ًٝعفدٓعٍدٕبععالدلنب عععععكٕفٕخعٌدناعالؾمدلعَٕدفععع زًعقدبئ
)ؽمددلًاعٔمددٙعدددبعفنعددذعَٔجندد عدددبعمهكَدعؽمددلًاعٜععععع
ُٔؾغددتعنىددكعَٜعٔعٖددوعكَوددكيعؽمددلًاعٜعٔىعٞدداعععع

نلكيعَٜعٔفىّعدلكيع(
1

ع.ع

َدهعُّاٌلعاليفلعالدلٜلٓعالم ضد علنميىدّعقُلدًععععع
)لددُعلددلعٔزُنددلعاهللعننددّعديٖددٕزًعل ددبنعٔغددتعمٜعععع

ُٔيّٖعّ وًاعلىيمً(
2
ععع.

الضىددب عننٕددًعٍددجؾبوًعكددبنعالددىٔععَثيددلعؽمددلعاهللعَ
الينددُْعٔعووددًعثددنكوعالىجددٓع)ٕددنلعاهللعننٕددًعَآلددًعع
ٍَدددنل(عفؾدددٕهعَٔدددزٍقعالقٞجدددخعثعُلدددًع)الؾمدددلعهللعع

اَ٘اعفٝعّدٓ عقجندًعَاٖفدوعفدٝعّدٓ عثيدلي..(عععععع
3
ع

وغدددلعدمدددبعافزدددبهيعالْدددؤ عالوٙدددٓيعددددهعٌدددنيععع
القٞجددخعفددٓعمكددوعالوٍددُاع)ٕددنلعاهللعننٕددًعَآلددًعع

وعَدىجزدددًعمّدددوفععٍَدددنل(ع)دَدددزعّوحعفٕدددوعدَدددزعععع
ّٚددددديبئهعَمٝفدددددأعثدددددًععع دىجدددددذ...عكفدددددهعاهللعثدددددًعال

عالىُائو..كٝدًعثٕبنعَٕمزًعلَبنع(.ع
َقلععب عالز ضٕ عثزُافقعالجىب عَرمبٍد ًعفدٓعٌدنيعععع
الغمدددقعالعٖدددٕوحعالم زالدددخعثبلمٚدددبدٕهعَع)ثمدددبععععع

                                                 

 . 149،  11. و. ٌ:  1
 .14،  19. و. ٌ:  2
 .  41،  1. و. ٌ  3
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ٔىَددغلعددداعالمعددب عاٚلٍددٓعَالىجددُْعفددٓعاقزواوٍمددبعع

العلٍٓ(
1
ع.

ًٝعفعُلددًعفددٓعدَددزعععع ٍقعالقٞجددخعمّدددبعدددبععددب عدفٖدد
السددّوا ع)الؾمددلعهللعالددنْعنددٝعثؾُلددًعَكوددبعثُٞلددًععع
دددبوؼعكددقعاىٕمددخعَفٚددقيعَكبّدد عكددّقعنالٕمددخعععععع
َمىايعمؽمددددليعننددددّعنُاٝدددد عكودددددًعٍَددددُاث عع

ويمً(
2
ع.

َقددلععددب عالزفٖددٕقعفٕمددبعمنعددتعٌددناعاٍٜددزٍٝاععععععع
دُٕددًٕبعَدددنكوًاعثدد ٜ عاهللعريددبلّع)مَٕددٕ لعنجددبكعع

َّفدذعل دلعاععع ٖعدباععاهللعالنْعٙوةعل لعا٘دضدبايعَ
َملجَ لعالؤدبُعَمهفداعل دلعالميدبُعَمؽدبٛعث دلععععععع
اٜؽٖدددب عَمهٕدددلعل دددلعالغددديا عَمقدددوكلعثدددبلّىيلعع
الَدددددُاث عَالوفدددددلعالوَافددددداعَمودددددنهكلعثدددددبلؾغظعع

الجُال (
3
ع.

مّدددبعفددٓعمكةعالَددغبكع)ننٕددًعالَددٝ (عف ددبنعالؾمددلعع
ْٔسقعدَبؽخعَاٍيخعدهعمكنٕزًعَدىبعٕبردًعَكدبنععع

ٕٜعففدٓععدهعفٖبئٔعدىٍغًعٌىبعالزفٖٕقعَالزجَدع
ٍّعثبلٖؾٕفخعوعومعكنب عالزمغٕلعَالضىدب عهللعع مَاعو

(ع)الؾمدلعهللععنٕدًعالَدٝ ععنّيعَعدّقعدجزدلئًبعثعُلدًع)نععع

                                                 

 .141. انخطبة فً َهح انجالغخ:  1
 .331،  6. شرذ َهح انجالغخ:  2
 .  341،  6. و. ٌ:  3
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اَ٘اعثددٝعمَاعكددبنعقجنددًعَاٖفددوعثددٝعآفددوعٔ ددُنعع
ثيليعالدنْعقٖدودعندهعههٔزدًعمثٖدبهعالىدبنؤهععععععع

َنغددديدعندددهعويزدددًعمٌَدددب عالُإدددفٕهع(ع
1
َثيدددلعع

إلدّعمٌمٕدخعععمكويعليالمخعاهللعفٓعفنقعنجدبكيعْٔدٕوععع
الؾملعويمدًخعددهعالقدبلقعَمصوٌدبعفدٍٕلع)َالؾمدلعهللععععععع
النْعلدُعؽدجٌعندهعنجدبكيعديوفدخعؽمدليعنندّعددبععععععععع
مثٌٝلعدهعدىىًعالمززبثيدخعَمٍدج عنندٍٕلعددهعويمدًعععععع
المزالدددبٌوحعلزٖدددويفُاعفدددٓعدىىدددًعفندددلعٔؾمدددلَيعمَععع
ٍّيُاعفٓعهىقًعفندلعْٔد وَييعَلدُعكدبوُاعكدنلكعععععع رُ

الجٍمٕمٕدخع(عععلقوعُاعدهعؽلَكعاٜوَدبوٕخعإلدّعؽدلععع
َثيددلعمنعٔيددوٗعلمىبفددنعالؾمددلعَٔزىددبَاعَٕددفًعععععع
ٔيدُكعإلدّعثٕدبنعمصدويعَدىيلزدًعفدٓعالدلوٕبعَاٖفدوحععععععععع
ثأنعٔ ُنع)ؽملاعويّموعثًعفٕمهعؽمدليعددهعفنعدً..عععع
ٍّقعننٕىدبعٍدجٕقععع ٔٚٓ علىبعثًعننمبدعالجوىؿعََٔ
المجيددش..عؽمددلاعٔورفدداعدىددبعإلددّعمننددّعننٕددٕه...ععععع

ًععع ّ٘عثد َعٌُىب..ؽمدلًاعععؽملاعرعوعثًعنُٕوىدب..عَرجدٕ
عويزقعثًعدهعملٕلعوبهعاهلل.ع

ؽمدددلًاعودددياؽلعثدددًعدٝئ زدددً(عَِاصدددوعٌدددناعالُٕددد ععع
ّٖدقعفدٓعععععع المزأوٓعكٕ عٔ ُنعَددبععدياهيعٔيدُكعلٕف
دُعجبدعٌناعالؾملعَقلعٍبنلعننّعٌدناعالزفٖدٕقععع
ر واهعالمٚبدٕهعثأٍبلٕتعنلحعَدؾبَلخعاٜؽبٝدخعع
الْبدنخعكمبعفٓعاٍٜزسواععفٓعالُٕ تع)رؾملمع
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َلَددبوٓعَنعنددٓ(وفَددٓع
1
َقُلددًع)َالؾمددلعهللعث ددقعع

دددبعؽمددليعثددًعمكوددّعدٝئ زددًعإلٕددًعَمكددو عفنٕعزددًعععععععع
ننًٕ..عؽملاعٔفٚقعٍدبئوعالؾمل..لدًعالؾمدلعد دبنععععع
كقعويمخعلدًعننٕىدب..عمثدلاعٍدودلاعإلدّعٔدُ عالعٕبددخعععععععع
ؽمدلاعٜعدىزٍدّعلؾددّليعَٜعؽَدبةعليدلكيعَٜعدجندد ععععع
ليىبٔزدددًعَٜعاوعٞدددبعع٘ددددلي..عؽمدددلاعويدددلعثدددًعددددهعع

َيلا عدهعمَلٕبئًعَوٖدٕوعثدًعفدٓعوالدلعالْدٍلا ععععععال

ثَُٕفعمنلائًعاوًعَلٓعؽمٕل(
2

ع.عع

صلعٔفوكعالّىٔعالَدغبكْعثيدلعٌدناعالؾمدلعالمفٖدقعععععع
الْددبدقعؽمددلاعهللعثددأنعّددّوفعَدددّهعننددٍٕلعثىجٕددًععععععع
دؾّمددلع)ٕددنلعاهللعننٕددًعَآلددًعٍَددنل(عماكددوًاعفٕددًععععععع
ٕفبدعالىجٓعَفٚدنًعنندّعمدزدًعصدلعٔدلنُعدىبعٕدبععععععع

لنٍدلعفبهفيدًعثمدبعكدلػعفٕدكعإلدّعععععععفٓعآفوعاللنب ع)ا
عاللهعخعالينٕبعدهععىزك(عع

إنعٌدددناعالزفٖدددٕقعْٔدددٕوعإلدددّعمددددؤهتعاَ٘اعٌدددُع
السبٔخعالمُُٙنٕخعالزُعٍٕٕدخعفدٓعإندبكحعالمغزمداععععع
المقبٝتعإلدّعالعىبندخعَاٜؽَدبًعثبلوٙدبعثدنكوعععععع
ّٔععبودددتعع اهللعَالسبٔدددخعالنارٕدددخعالىفَدددٕخعالزدددٓعرقددد

َالْدد وععاليجددبكحعٌَددٓعالددلنب عَمَاعآكاثددًعالؾمددلعع
عهلل.
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َإنعكدددبنعالقٞبثدددبنع)اليندددُْعَالَدددغبكْع(عقدددلععععع
ّٖددبعالؾمددلعثبلزعددلٔلعَرىددبَٜيعثئديددبنعفددٓعمكددوععععع ف
كَانًٕعَندوٗعدَدزؾعبرًعَصُاثدًعَكٕفٕزدًيعفدئّنعععععع
دؾبَلددخعاٜؽبٝددخعثبلزمغٕددلعرالددقعقبٕددوحعّ٘نعاهللععع
ريدددبلّعكمدددبعٔعدددُاعاٜددددب عنندددٓع)ننٕدددًعالَدددٝ (ععععع

)ابلتعلمعباعالُإفٕه(
1
وًععيدقععننّعمودًعٍدجؾبععع

مكويعَإكادخعرَجٕؾًعَرىئًٍع)عًٝ علنعنُة(
2

ع.ع

َلمبعكبنعاٚدب عكمبعٔعُاعنجبًعدؾمُكعاليعبكعقلع
)عيددقعالددلٔهعدُٙددُنًبعدددهعدُٙددُنبدعالزف ٕددوعع

َالزأدددقعَلددلعٔعٖددويعننددّعاليجددبكح(ععع
3
فعددلعؽفنددذععع

فٞجًعثأثن عدبعٔعزًٕٚعالزمغٕلعدْٕوحعإلدّعٕدلعععع
(عٝ نٕدددًعالَدددٔعٕىدددًعَنالدددٕلعننمدددًعمَعلدددلعٔعدددقع)نع

)ٍنُوٓعقجقعمنعرفعلَوٓعفٙوبعثٞوععالَمب عمننلع

دّىدددٓعثٞدددوععا٘هٗع(
4
صعدددخعدىدددًعثعدددُحعديوفزدددًععع

َددبرغنّعثدًعددهع)دئدخعاليعدُاعاليبلٕدخعَالىفددًُععععععع
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الوفٕيخ(
1
مَعللعٔعقع)لُعكْ عالسٞدب عددبعاىككدعععع

ٔعٕىب(
2

ع.عع

َددبعكبوددذعرغنٕبرددًعفٕمدبعقددل عدددهعمكةعالزمغٕددلعإٜععع
هللعننٕدًعَآلدًعٍَدنل(ععععدٖلاقًبعلعُاعالىجدٓع)ٕدنلعاعع

فًٕع)ننٓعداعالعوآنعَالعوآنعدداعنندٓعلدهعٔفزوقدبععععع

ؽزّعٔدوكاعنندٓعالؾدُٗع(ععع
3
َقُلدًعمٔٚدًبع)ٕدنلععععع

اهللعننًٕعَآلًعٍَنل(ع)موبعدلٔىخعاليندلعَنندٓعثبثٍدبعععع

فمهعاهاكعالينلعفنٕأرٍبعدهعثبثٍب(
4

ع.عع

ل دددّقعٌدددناععدددب دعدؾدددبَهعالزمغٕدددلعفدددٓعفٞجدددخععععععع
عريبلّعدىيٌدًبععدعُٖكحعَابلجخعثٕيهعفٍٕبعنالمخعاهلل

ع عفددٓعفنددقععععععععععععع ع عريددبلّ َدعلٍددًبعَنبهٙددًبعقلهرددً
الَددددمُادعَا٘هٗعَدددددبعثٕىٍمددددبعَكبوددددذعٌددددنيعععع
المؾددددبَهعدَددددزعنخعؽٕىددددًبعَدورجٞددددخعؽٕىددددًبعآفددددوعععع
ثمُٙددددددُنبدعمفددددددوِعكبلُٕددددددٕخعَالمُنالددددددخع
َاللنب يعَدبعقلعٔزٞنجًعالمُقد عالزدبهٔقٓعآودنامعععع
دهعاوناهعمَعرؾؤ٘عمَعرُعًٕعهَؽٓيعفعدلعكدبنععع

ندددُْعٔزغدددًعإلدددّعمٌدددقعؽعجدددخعنبٕدددوٌبععا٘كةعالي
اٜدب عكضودعفٍٕبعالمَبعٝدعَالْ ُمعَا٘قدُااعع

                                                 

 .49،  1. قراءاد اَطجبعٍخ فً َهح انجالغخ:  1
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دددهعالفددوععال ٝدٕددخعَإوٌددبعفغددب عالزىئددًعهكًاعععععع
ننددّعالمْدددجٍخعَالمغَدددمخعَإوٌدددبعثدددأثن عؽغدددظعع
ريزمددلعالجوٌددبنعاليعنددٓعَالزأدددقعالف ددوْعٔؤٔددلٌبعععععع

عالللٕقعالعوآوٓعالمفؾل.عع
غددلعلددًععمدددبعأٜغددبىعٍددمخعلنقٞددبةعفددئّنعالجؾددشعٔععع

دَددددُابدعَدىٍددددبع)دوانددددبحعالمقبٝددددت(عَدددددهعععع
ُّاٌليعالمٕقعليوٗعالالُاٌوعال ُوٕخع)ال نٕبد(ع
فددٓعاصجددبدعنالمددخعالقددبلقعلعددلهحعالف ددوعالجْددوْعععععع
عننّعاٍزٕيبثٍبعَرُٖهيعنهعاٍزٕيبةععيئٕبرٍب.عع

ٌَ ناععب دعا٘كلخعدهعدالبٌوعالُعُكعالملهكخيع
ملددكعموددًعٍددجؾبوًعكمددبعٔعددُاعاٜدددب عننددٓع)ننٕددًعععععع

 (ع)للعٔٞنداعاليعدُاعنندّعرؾلٔدلعٕدفزًعَلدلعععععععالَٝ
ٔؾغجٍددبعنددهعَاعددتعديوفزددًعفٍددُعالددنْعرْددٍلعلددًعع

منٝ عالُعُك(
1

ع.عع

دددهعٌىددبعوعددومعفددٓعمكثددًعالقٞددبثٓعدمغددلاعالقددبلقتععع
)الؾملعهللعالنْعثٞهعففٕدبدعا٘ددُهعَكليدذعننٕدًععععع
منٝ عالالٍُهعَادزىاعننّعنٕهعالجٖٕوعفٝعنٕهع

ًعثجٖدويع(عدهعلدلعٔدويعرى دوييعَٜعقندتعددهعمصجزدعععععع
2
ع

ٌَُعدبعٔدزمّيهعثدًعالجؾدشعفدٓعقوا ردًعلقٞجدخعفدٓعععععععع
نغٕتعٕفخعال ُنعُموغيعفٓعدعبٝاعٍدوكٔخعثنسدٍخععع
رىزمٓعإلدّعلسدخعالعدوآنعال دؤلعثز ضٕفٍدبعالٖدُهْععععععع
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ٌَدددٓعرٖددد عدْدددبٌلعالقندددقعاٚلٍدددٓعلدددٙهٗعععععع
َالَددددمب عثززددددبثاعلٙؽددددلاسعننددددّعَفددددقعرُاعددددلععع
المقنُقبدعلسبٔخعاثزسبٌبعالقٞبةعٌَدٓعفْدٕخعاهللععع

لزفّ وعَالزأّدقععب عفٓعالمعٞاعاَ٘اع)َكبنعددهععثب
اقزلاهععجوَرًعَثلٔاعلٞبئ عٕدفزًعمنععيدقعددهعععع
ددددب عالجؾدددوعاليافدددوعالمزدددواكلعالمزعبٕددد عٔجَدددبععع
عبدلًاعصلعفٞوعدىًعمٝجبقًبعففزعٍبعٍجاعٍدمُادعثيدلععع
اهرزبقٍبعفبٍزمَ ذعثأدويع(عَعب عالمعٞاعا٘فٕوع

ٕؼعهللعدزبثيًبعقٖخعالقنقعثبلَوكعالُٕفٓعفدٓعرَدجعع
ريددبلّع)فَددجؾبنعدددهعمدَدد ٍبعثيددلعدُعددبنعدٕبٌٍددبع
َمعملٌبعثيلعهُٝثخعمكىبفٍدبعفغينٍدبعلقنعدًعدٍدبكاععععع
َثٍَٞبعلٍلعفواّبعفُععثؾدوعلغدٓ..عإنعفدٓعملدكععععع

ليجوحعلمهعٔقّْع(
1
ع.

مصبهعالىٔعدقٕنخعالمقبٝتعثيوًٙعلٍنيعالُٖهع
الفىٕددددخعثزؾفٕدددديعٍددددميًعَثٖددددويعَمٌىددددًعَرىجٕددددًعع

خعَالزيالٕلعَٔعٕمًعفدٓععاؽَبًٍعلٕٖقعثًعإلّعالٍٕج
دُق عالزمغٕلعهللعريبلّعَالزعوةعدىًعملكعمنعٌناع
)اٍٜدددزمزبععثبلغمدددباعال دددُوٓعَٔدددج عنندددّعاليعدددقع

اٍزْيبهاعثزفوكعالقبلق(
2
ع.

َٔأرٓعالزٚبكعثبلضىبئٕبدعالمزىدبفوحعلٕئدلعالقٞدبةعععع
ر ضٕفًبعَٔقنقععدًُاعوفَدًٕبعٔمزنداعثبلدلفقعالْديُهْعععععع
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ّٔعال ينددُْعفددٓعرمغٕددلعَالزأدددقعالددنٌىٓ.عٔعددُاعالددى
العددلهحعاٚلٍٕددخع)ٙددبّكعالىددُهعثبلالنمددخعَالُٙددُػعععع
ثبلجٍمخعَالغمُكعثبلجنقعَالؾوَهعثبلٖوكيعدؤل ع
ثددٕهعدزيبكٔبرٍددبعدعددبهنعثددٕهعدزجبٔىبرٍددبعدعددّوةعثددٕهع

دزجبنلارٍبعدفّوععثٕهعدزلاوٕبرٍبع(
1

ع.عع

ّْعٕدددُهحعردددنٌقعددددهعٔزأدنٍدددبعَردددنٔتعاؽَبٍدددًعع م
خعَٜعفْددُنًبيعددداعموددًعٔيددِٕعؽعٕعزٍددبعكددقعلؾالددعععع

ّٔعثغمنًعالعٖدبهعع ٔىفكعٔزيبٝبٌبيعلعلعاٍزٞبععالى
َكأّوٍدددبعأعبندددبدعرىجٍٕٕدددخعمنعٔدددئؼعاٍٜدددزوفب ععععع
الدددنٌىٓعَٔؾدددٕٜعالمقبٝدددتعثجٝادددخعفبئعدددخعثٍدددنيععععع
العدددلهحعاليالٕمدددخعلنقدددبلقعنندددّعالغمددداعَالزفؤدددقعع
َاٜثيبكعَاٚكوب عثٕهعالمزىبقٚدبدعَقدّوةعالف دوحعععع

عؽٕهعقّلدٍبعثبلملهمعدهعالؾَّٕبد.ع
لٍدددخعلفالٕدددخعٜعرجدددبهِعٔعدددل عالدددىٔعاليندددُْععَثٍى

َٔددؤفوعفددٓعٌددنيعالمزىبقٚددبدعثمددبعٔفددبعاعالددنٌهععع
َٜعٔعٞاعرُإنًعفٓعالزىجٕدًعثدبفزيااعنمٕدقعفدٓععععع
رىبَلًعؽدٕهعٔعدُاع)قدوةعفىدأِعَندٝعفدلوبعَنٍدوعععععععع

فجٞهعَكانعَللعٔلن(
2

ع.عع

ثدددوَػعالمزٖدددُفعاليدددبهفعهّثدددًعٔزؾدددلسعندددهعععععع
الؾُٚهعاٚلٍٓعفٓعقنتعالمؤدهيعملدكعالؾٚدُهععع
المٍددٕمهعالْددبدقعلددٌٕعثددأنعرددوايعثددقعرغددليعٌَددُعععععع
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ٔددواميعَرٍبثددًعفددٓعريبلٕددًعَنالمزددًعفزؾجددًعفبئفددًبيعع
عَرقبفًعؽبٙوًاعمثلًا.ع

َمّددددبعالْدددوٛعَعُاثدددًعفعدددلعؽّعدددقعثٍٕمىزدددًعر ضٕفدددًبع
ًٝعَملددكعلقبٕددّٕزًعالْددمُلٕخعدددهعاٍزؾٚددبهععع عمددٕ
الف دددوحعَالزعدددلٔلعلٍدددبعثدددأكاحعصدددلعاٍدددزغٝ عالىزٕغدددخعع

رُلٕددلععمددقعمفددوِعرجبنددًبعععثبٍٜددزلٜاعننٍٕددبعددداععع
ٍٜدددزمواهعفبننٕدددخعالف دددوحعالميوَٙدددخعكمدددبعفدددٓععع

(ع)فمدهععنٕدًعالَدٝ ععكؽد٘عقدُاعالمْدجٍخعثعُلدًع)نعععع
َٕ عاهللعٍدجؾبوًعفعدلعقوودًعَددهعقوودًعفعدلعصّىدبيعععععععع

َدهعصّىبيعفعلععييمي..(
1

ع.ع

َمّدبعمَاعٕٕسخعفٓعالقٞبةعٌَٓع)نجبكعاهلل(عفعلع
ّضدذعنندّعععكّضفذعثٍدناعالىدلا عديىدّعاليجُكٔدخعهللعَؽعععع

القُْععَاٜؽَبًعالٖبكععثوثُثٕدخعالقدبلقعثدقعععع
ّٔعدهعا٘ؽّتعدهعٌدؤٜ عاليجدبكعنىدلعععع َمَٙؼعالى
اهللع)نجدددبَكعاهللعإّنعِددددهعمؽدددّتعنجدددبكعاهللعإلٕدددًعنجدددلاع
منبوددًعاهللعننددّعوفَددًعفبٍزْدديوعالؾددينعَرغنجددتعععع
القُف...عفٍُعدهعالٕعٕهعننّعدضقعُٙ عالْمٌع

دُه(قلعوٖتعوفًَعهللعٍجؾبوًعفٓعمهفاعا٘
2

ع.عع

َددددبعوزأدندددًعفدددٓعمكةعالَدددغبكع)ننٕدددًعالَدددٝ (ٌُع
ؽَدددهعائدددزٝفعفدددٓعرٚدددبٍكعٔمدددىؼعالقٞدددبةعٍدددمخعع
الز ضٕ عمًٔٚبعكمبعفٓعقُلدً)النٍلعإّودكعددهعَالٕدذععععع
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لدددلعٔٚدددوهيعفدددنٜنعالقدددبملٕهعَددددهعمنٕٞدددذعلدددلع
ٔىعًٖعدىاعالمبويٕهعَدهعٌلَٔذعلدلعٔسدُيعاٙدٝاعععع

المّٚنٕه(
1

ع.ع

قنٜنعاٜوَبنعفُٜ عاهللعريبلّعَوٖورًعدٚبكحعل
لٝوَدددبنيعَنٞدددبهيعدىدددبٌ٘علمدددىيٍليعٌَلأزدددًععععع
وعٌٕٚخعلسُأزٍليعٌَٓعرؾٕقععمٕيًبعإلدّعقدلهحعاهللععع
عدددّقعَندددٝعفدددٓعثدددبةعنٝقدددخعالقدددبلقعثدددبلمقنُعععع

عَهؽمزًعلٍلعَقلهرًعننٍٕل.عع
َددددهعّدددُاٌلعاٜكزفدددب عثبلفيدددقعددددهعإدددوعمكدددوعععععع
لمفيُٜرًعفٓعثٕبنعالعلهحعاٚلٍٕخع)موذعالنْعاثزدلمعع

َاٍددزؾلسعَاثزددلع(َافزددوعع
2
فددبلمٍلعَالمٞنددُةعع

ٌىبعٌُع)مكوعالؾلسعَؽليع(
3

ع.ع

َقلعارٚؼعأٜغبىعكضٕوًاعفٓعثدبةعمكنٕدخع)ا٘ٔدب (عععع
إمعاٍدددزٍنٍبعاٜددددب عثبلؾمدددلعَالزمغٕدددلعفدددٓععمدددقععععع

عقٖبه.عكمبعفٓعقُلًعثلنب عُٔ عا٘هثيب .عع
فبلغي عاَ٘اعٔقزٔعثبلؾملعَقلععب عفًٕع)الؾملع

َالىددُ عٍددجبربعَعيددقعععهللعالددنْععيددقعالنٕددقعلجبٍددبعععع
الىٍبهعوْدُهايعلدكعالؾمدلعمنعثيضزىدٓعددهعدوقدلْععععععع
َلُعّئذععينزًعٍودلاعؽملاعكائمبعٜعٔىعٞداعمثدلاععع
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َٜعُٔؾٖٓعلدًعالقٝئدقعندلكا(ععع
1
صدلعٔنٕدًعثبلزمغٕدلععععع

ليالمددخعدددبعفنددقعف ددبنعفنعددًبعٍددُٔبيعَدددبعكثددوعدددهععع
مددوٌليعَليالدٕلعٍدنٞبوًعَندّييع)النٍدلعلدكعالؾمدلعععععععع

ُّٔذيعَقددددّلهدع َقٚددددٕذعَمدددددّذععمنعفنعددددذعفَدددد
َمؽٕٕدددذعَمدوٙدددذعَّدددفٕذعَنبفٕدددذعَمثنٕدددذععععع

عَننّعاليوُعاٍزُٔذعَننّعالمنكعاؽزُٔذ(عع
َمّدبعمفٔعدُٙاعٔزٚؼعفٕدًعالز ضٕد عَافزديااعععع
المٚددبدٕهعددداعالعددلهحعاليبلٕددخعننددّعاٜفٚددب عثٍددبعع
ثزُافقعُٕرٓعفٍُعددبععدب عفدٓعالزَدجٕؾبديعففدٓعععععع
كّقععمنخعرىئٍٕخعاؽَبًعنمٕدقعدؾزْدلعثبلوٌجدخعععع

كحعاٚلٍٕخيعَّ٘وًعصبثدذعنمٕدقعفدئّنعاٜفٚدب عععععلٛها
ثددًععددب عثأوفددبًعدزٍغددلحعٜعرٕٞددقعَٜعرفٖددقعثددقعع
رزٖبنلعّٕئًبعفْٕئبعفمهعرُّعًعإلًٕعالقٞبةعكانًٕبع

عثٖٕسخعالزَجٕؼعمننلعثًعٍجؾبوًععّقعَنٝ.عع
ّددب عالمُقدد عالغنٕددقعإمنعَديددًعالددىفٌعالمؾّمنددخعععع
ثإٔددلععالٕعددٕهعٌددناعأٜغددبىعفددٓعالزمغٕددلعٔعددُاععععععع

ىٔعالَّغبكْتال
2

ععع

عٍجؾبوكعالنٍلعَؽىبوٕذعع
عٍجؾبوكعالنٍلعَريبلٕذعع

عٍجؾبوكعالنٍلعَاليّيعاىاهمع
عٍجؾبوكعالنٍلعَاليالمخعهكاهمعع
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عٍجؾبوكعالنٍلعَال جؤب عٍنٞبوكع
عٍجؾبوكعدهعنالٍٕلعدبعمنالمكع

مّدبعالزفٖٕقعَاٜٝبلخعفٓعالزمغٕلعفئّنعالجؾشعٔغلع
معلددددًعّددددُاٌلعفددددٓعالقٞددددتعالينُٔددددخعالمُٞلددددخيعإ

ٔزٖددلهٌبعالزىئددًعَْٔددسقعؽٕدديًاعَاٙددؾًبعَدىٍددبععععع
فٞجزدًعفددٓعالزُؽٕددلعالزددٓععمدداعفٍٕددبع)دددهعمٕددُاعع

الينددلعدددبعٜعرغميددًعفٞجددخعإوٌددبع(
1
فمددهعالفىددُنعع

الجٝإددددخعالزددددٓعٍددددبنلدعننددددّعاٜٝىددددبةعفددددهعععععع
اٜؽزواًعٌَُع)منعٔؤرّعفدٓعكدٝ عٔدٌُلعفدٝفععععع

المعُٖكعثمبعٔلفيً(
2
ع.

ّع)فبندقععٔعُاعالىٔعاليندُْعفدٓعنالمدخعاهللعريدبلعععع
ٜعثبٙدددٞواةعآلدددخيعدعدددلهعثغدددُاعف دددوحعاىدددٓعٜع
ثبٍزفبكح...(عفؾٕهعقباعفبنقعهفاعأٍٜب عددهعٌدناععع
الُٕ عَدبعَٔزُعجًعالفيقعدهعمكَادعَؽوكبدع
َّلحعَقدلعماىدّعالقٞجدخعععع ثبصجبدعمنعالفينٕخعإوعدغ
ثغمنددخعدجبؽددشعرزُإدددقعددداعإوٌدددبعفددٓعرىئدددًععععع
عالقبلقعنهعالؾلَسعكمبعفزمٍبعفٓعمكدوعقدلهحعاهللعع
نندّعثيددشعالقندقعٔددُ عالؾَددبةعكمدبعثددلمٌلع)َإّوددًعععع
ٍددجؾبوًعٔيددُكعثيددلعفىددب عالددلوٕبعَؽددليعّٜددٓ عديددًع
كمبعكبنعقجدقعاثزدلائٍبعكدنلكعٔ دُنعثيدلعفىبئٍدبعثدٝعععععععع
َقددذعَٜعد ددبنعَٜعؽددٕهعَٜعىدددبنعُنددلدذعنىددلعع
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ملكعاٖعباعَاَ٘قبدعَىالذعالَدىُنعَالَدبنبدععع
دٖدٕوععفٝعّٓ عإٜعاهللعالُاؽدلعالعٍدبهعالدنْعإلٕدًععععع

عمٕدداعا٘دددُه..عصددلعٔيٕددلٌبعثيددلعالفىددب عدددهعإددوعععععع

ؽبعخعدىًعإلٍٕبعَٜعاٍزيبوخعثْٓ عدىٍبعننٍٕبع(
1
ع.

َكبوددذعأٜعبنددبدعالَددوكٔخعاٍددزوعبنبعَاٍددزجبقًبععععع
ىدىًٕبعَد بوًٕبعٌدٓعالزدٓعمْصدودعالقٞجدخعثمْدبٌلٌبعععععع
دزُافعدددخعدددداعكدددُنعالقٞجدددخعفدددٓعدعدددب عالمُنالدددخععع

عَالزُعًٕعالوَؽٓ.عع
ُددددًبعمكضدددوعَٙدددُؽًبعفدددٓععععنندددّعمنعاٜٝىدددبةعنمع

الٖددددؾٕفخعالَددددغبكٔخعؽععٍددددبعالز ددددواهعَالزجَددددٕٜع
عَالغمقعاٜنزوإٙخ.عع

ًٜعع فمهعالز واهعدضٝعر واهعمكاحعاٍٜزفٍب ع)دده(عكا
ثٍبعننّعالىفٓعَاٍٜزجيبكع)إلٍٓعإنعهفيزىدٓعفمدهععع
ماعالدددنْعٔٚددديىٓعَإنعَٙددديزىٓعفمدددهعماعالدددنْععععع
ٔوفيىٓيعَإنعمكودزىدٓعفمدهعماعالدنْعٍٕٔىىدٓعَإنععععع

ىزىٓعفمهعماعالنْعٔ ودىٓع(مٌ
2

ع.ع

ملكعمنعالدلنب عٔعزٚدٓعاٜفٚدب عَالزٚدوععموَدًبعععععع
ُّععع ثمىبعددبحعالقددبلقعثٞددوععٍَددجقعدزيددلكحعفٍٕددبعرىدد
ثبليوٗعَالزفٖٕقعَإنعكدبنعٔسندتعننٕدًعرىبٍدتععععع
ّٞددوكعمٔٚددًبيعفزُؽٕددلعاهللعريددبلّعٔعبثنددًعع دزىددبنوعَد
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اٜقواهعثبليجُكٔخعَرمغٕليعريدبلّعَريالٕمدًعٔعبثندًعععع
عٍٜز بوخ.ععالزنلقعَا

َلعددلعرفددّىهعالددّىٔعالَددغبكْعفددٓعنوٙددًعلٖددُهعععع
الزمغٕددلع٘نعمكةعالددلنب علددًعدعزٚددٕبرًعالقبٕددخعععع
َدىٍبعاٍٜزٍٝاعثبلؾملعَالمىبعبحعَالزٚوععقجدقعع
اٜفٚب عثبلمعُٖكيعلناععدب ععثأٍدبلٕتعندلحعدىٍدبععععع
المعبثنددخعَاٍٜزعٖددب عالْددبدقعَالزفددىهعفددٓعإٔددواكعععع

سخعالمبٙدٓععالف وحعالُاؽلحعفمهععمدقعفينٕدخعثٖدٕععع
إلددّععمددقعاٍددمٕخعؽبلٕددخعَدددهعٕددٕ عدىفٕددخعإلددّععععععع
مفدددوِعدضجزدددخعؽّزدددّعلٕزَددداعالدددلنب عثزفٖدددٕٝرًعععععع
َٔٞددُاعٔعددُاعالددىٔعالَددغبكْعفددٓعفبرمددخعكنبئددًع
فٓعُٔ عالفٞوع)َقلعرعدلدذعثبلُنٕدلعَرنٞفدذعفدٓععععع
الزوإددددتعَٙددددوثذعا٘دضددددباعَمٝنددددذعاٜدٍددددباع
َمّفددودعَموددذعدَددزٕٞاعلنميبلغددخعَرأوٕددشعَموددذعع

هحعلدلعر دهعموبردكعنغديًاعَٜعادٍبلدكععععععدنٓ عثبلمجدبكع
ٌَىدًبعَٜعادَددبككعافندخعَٜعاوزالددبهمعددلاهاحعثددقعععع
لز ُنعؽغزكعمثن عَكُودكعمكمدقعَاؽَدبوكعمَفدّعععع
َويمزكعمرلعكقعملكعكبنعَللعرياعٌَدُعكدبئٌهعَٜععع
ريااعؽّغزدكعمعدّقعددهعمنعرُٕد عث ّنٍدبعَدغدلمععععععع
مهفدداعدددهعمنعرؾددّلعث ىٍددًعَويمزددكعمكضددوعدددهعمنععععععع

َع اؽَدددبوكعمكضددوعددددهعمنعرْددد وععُرؾٖددّعثأٍدددوٌبع
ّٖدوعثدٓعالَد ُدعثمدهعرؾمٕدلمعععععععع ننّعمّفندخعَقدلعق
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ٍيٍىٓعاٜدَبمعنهعرمغٕلمعَقٖبهاْعاٜقواهع َف

ثبلؾَُهعٜعهاجخعٔبعإلٍٓعثقعنغيًا(
1
ع.

َمّدددبعالزُكٕددلعفغددب عثمؤكٔددبدعنددّلحيعفمددهعرُكٕددلععععععع
الٖددفخعثبلَددنتعثيددلعأٜغددبةع)فددبلقعٜعوالٕددوعلددًعع

ًعَٕددملعٜعكفددُعَمؽددلعٜعوددّلعلددًعََاؽددلعٜعٙددّلعلدد

لً(
2
ًٜعٜصجدبدعاٍدلعالغٝلدخعععععععع مَعرعدلٔلعالىفدٓعَٕدُ

)لٌٕعلًعؽّلعفٓعد بنعَٜابٔخعفٓعىددبنعلدلعٔدياعععع
ّٓععع َٜعٔدديَاعَلددهعٔدديااعكددنلكعمثددلًاعٌددُعاٜلددًعالؾدد

العُٕ (
3
ع.

َؽددٕهعانددتعفددٓعفٞددبةعالؾمددلع)الغمددقعالفينٕددخ(ععع
ّ٘نعفٕدددًعرَدددُٔسًبعَاٍدددزمبلخعلدددلَا عالدددنكوعَرجدددّٕهععع

ؽعٕزدًعفدئّنعالغمدقعاٍٜدمٕخعٌدٓععععععدُاٙاعالؾمدلعَمع
الزٓعّسنذعالغبوتعا٘كجدوعددهعوٖدُٓعالزمغٕدلععععع
ّ٘وٍددددبعريددددبثٕوعرددددلاعننددددّعاٍٜددددزعواهعَالضجددددبدعععع
َاليمدددق.عَردددأرٓعالغمدددقعابلجدددًبعدزيّنعدددخعثجيٚدددٍبعععع
دزُالٕخعفٓعنوٍٙبعٕدنخعلنمُٕدُاع)الدنْ(عفدٓععععع
الىٔعالينُْعَربلًٕعلنفالخع)النٍلعَٔدبعإلٍدٓع(عفدٓعععع

يدًعاللنب عدهعدضقعٌدنيععالىٔعالَغبكْعلمبعَٔزن
عالزواكٕتعفٓعالزٚوععَاٜوبثخ.

                                                 

 .  195. و. ٌ:  1
 .244. انصسٍفخ انسدبدٌخ:  2
 .  245. و. ٌ:  3



 22 

 ثبًٍَب: ثالغخاالعتذال 

اٜنزدددلااعوعدددٕ٘عاٜٙدددٞواةعَقدددلععيندددًع)اثدددهعع
ٌ (عمٍدبًعالغمدباعَنّندخععععٕٕٖٝجبٝجبعالينُْعدع

الزدنَععَاٜنغدبةعثعُلدًع)نّندخعكدقعؽَدهعدعجددُاععععععع

اٜنزددددلاا(
1
َلعددددلعرددددُّىععٌددددناعاٜنزددددلااعفددددٓععععععع

بع)الزُافقعَالزىبٍدتععالقٞبثٕهعفٓععمنخعمدُهعدىٍ
عَالزُاىن(.عع

 عالزُافقتعَثًعٔىزاللعالقٞبةعؽزّعلٕجدلَعَكأّودًعععٔ

)نعلعدفٖق(
2
ثمدبعٔؾلصدًعددهعردواثٜعََؽدلحعفدٓعععععععع

العُاعَددهعدالدبٌوعالزَنَدقعالمُفدقعفدٓعالزيجٕدوععععععع
نهعالف وحعَعُكحعاٜوزعباعفٓعنوٍٙب.عوغلعٌدناعع
فٓعرُافقعالمٚدبدٕهعدداعددبعٔزٖدلهعالزمغٕدلعفدٓععععععع

عٕخعرُعٍبعَأعبنب.عالقٞتعَا٘كن
ٔعُاعالىٔعالينُْع)الؾملعهللعالميوَفعدهعإوع
ههٔخعَالقبلقعدهعإوعهَٔخعالدنْعلدلعٔدياعقبئمدًبععععع
كائمددددًبعإمعٍٜددددمب عمادعثددددوَطعَٜعؽغددددتعمادعععع
مهرددبػعَٜعلٕددقعكاطعَٜعثؾددوعٍددبطعَٜععجددقعمَععععع

فغبطعَٜعفظعمَعانُعبطعَٜعمهٗعمادعدٍدبك(ع
3
ع

بليدددددبنعإلددددّعٌىددددبعَالٖددددُهحعالسبلجددددخعرقددددزٔعثع

                                                 

 .  15. عٍبر انشعر:  1
 .  291. يُهبج انجهغبء:  2
 .   441،  6. شرذ َهح انجالغخ:  3



 23 

َالم دددبنعفٍىدددبمعٌٕمىدددخعاٜرَدددبععفدددٓع)لٕدددقعكاط(ع
َ)ثؾوعٍبط(عٌَٕمىدخعالزؾلٔدلعٔزدلهطع)عجدقعَفدظعععععع
َمهٗ(عٔأرٓعالزُافقعثيلٌبعثبلنٌبةعإلّعالؾوكخع
المَددددزموحعفددددٓع)َالْددددمٌعَالعمددددوعكائجددددبنعفددددٓعع

كدددقععلٔدددلعَٔعوثدددبنعكدددقعثيٕدددل(عدوٙدددبرًعُٔجنٕدددبنع
لززٚؼعالُٖهحعالْدبدنخعلن دُنعالمقندُععثيدلعمنععععع

عللعٔ ه.عع
َٔزٚوععالىٔعالَغبكْعدمغلًاعفدٓعكنبئدًع)فدٓعععع
ٝنتعالؾُائظ(ع)النٍلعٔدبعدىزٍدّعدٞندتعالؾبعدبدععععع
َٔبعدهعنىدليعوٕدقعالٞنجدبدعَٔدبعددهعٜعٔجٕداعويمدًعععععععع
ثب٘صمددبنعَٔددبعدددهعٜعٔ ددّلهعنٞبٔددبيعثبٜدزىددبنعَٔددبععع

ّعثدًعَٜعَٔدزسىّعنىدًعَٔدبعددهعٔوادتعععععععدهعَٔدزسىع
إلٕدددًعَٜعٔوادددتعنىدددًعَٔدددبعددددهعٜعرفىدددٓعفيائىدددًع

المَبئقعَٔبعدهعٜعرجّلاعؽ مزًعالٍُبئق(
1

ع.عع

فبلمواكعدهعاللنب عٌُعرنجٕدخعالؾبعدبدعلدناععدب دععععع
الٖددُهحعالسبلجددخعٌَددٓعرَددزُفٓعؽعُلٍددبعاللٜلٕددخععععع
)كبلىيمدددخعَالٞندددتعَالدددضمهعَالواجدددخعَالمَدددألخعععععع

َعب عالزُافقعفٓعاٍدزٕيبةعددبععععَالقيائهعَال و (
قددّل علددًعثعُلددًع)ٔددبعدىزٍددّعدٞنددتعالؾبعددبديعثددأنعععع
ّٔعثدبهللعٍدجؾبوًعععععع هفلعٌناعالزعلٔلعثزُٙدٕؼعددبعٔقدز
َؽددليعفددٓعاليٞددب عَٔيغدديعنىددًعالمقنددُعيعٌَددٓعععع
عمنددددخعرواكٕددددتعدىفٕددددخع)ٜعٔجٕددددايعٜعٔ دددددّلهيعٜععععع
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َٔدزسىّعنىدًيعٜعٔوادتعنىدًيعٜعرفىدّيعٜعرجددلايعععععع
ًٜعإل ّعقُلًع)رمّلؽذعثبلسىدب عندهعععٜعرىعٞا(عَُٕ

فنعددكعَموددذعمٌددقعالسىددّعنددىٍل(علٕفددزؼعثٍددبععمنددخعععع
رواكٕتعدضجزخعدزُالٕخعمٔٚدًبعفدٓعرمغٕدلعاهللعريدبلّععععع

عثوىقًعالنْعٜعُٔؾلُّعَٜعٔىفْل.عع
 دددددعالزىبٍدددددتتعٌَدددددُع)مكندددددّعلزيّغدددددتعالدددددىفٌعٕ

َإٔٝنٍددب(
1
ثمددبعٔؾلصددًعدددهعاٍددزغبثخعدؤؾددخعلددلِعع

اعالسددوٗعالمزنعددٓعكمددبعفددٓعرىبٍددتعاٍٜددزٍٝاعدددع
ّٔعا٘كثددٓع المعٖددُكعَكأّوددًعَاعٍددخعمَعنىددُانعلنددى
ففٓعفٞجخعلٛددب عنندٓع)ننٕدًعالَدٝ (عفدٓعرىئدًععععععع
اهللعَمكوعآصبهعقلهرًعالزدٓعثدلمٌبعثعُلدًع)الؾمدلعهللععععع

النْعإلًٕعدٖدبئوعالقندقعَنُاقدتعا٘ددوع(عععع
2
وغدلععع

منعَعٍخعالقٞجخعكبوذعفٓع)الؾدشعنندّعالغٍدبك(عععع
الزمغٕدلعثجٕدبنعععَاٍزىٍبٗعالمقبٝجٕهعَقدلعاٍدزٍّقععع

قددلهحعاهللعالددنْعإلٕددًعٔوعدداعالقنددقعثمددبعقددّلدُيعفددٓععع
ؽٕددبرٍلعالددلوٕبيعٌَددُعدددبعمفٚددذعثددًعالُٕددّٕخعفددٓععععع
الغدددي عالضدددبوٓعددددهعالقٞجدددخع)مَٕدددٕ لعنجدددبكعاهللعع
ثزعدددُِعاهللعالدددنْعملجَددد لعالؤدددبُعَمٍدددج عنندددٕ لع
الميبُعفنُعمنعمؽلًاعٔغلعإلّعالجعب عٍدّنمًبعمَعلدلفاععع

ًٝعل ددبنعملددكعٍددعع نٕمبنعدددهعكاَكعننٕددًعالمددُدعٍددجٕ
ٍُددّقوعلددًعدنددكعالغددهعَاٜوددٌعددداععععععع الَددٝ عالددنْع
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الىجددُحعَنالددٕلعاليلفددخ(عع
1
رٚددّمهعاٍٜددزٍٝاعكمددبعععع

ٔعددُاعّددبهؽٍبع)دددهعرُؽٕددلعاهللعريددبلّعَعرمغٕددليععععع

َالضىب عننًٕعدبعٍْٔلعلىفًَ(
2

ع.ع

َعب دعالُٕٕخعدزىبٍجخعداعدبعرعلدٍبعثفٖدبؽزٍبعع
ٌبعثعُلًعَثلٔاععكٝدٍبعَفبرمزٍبعمًٔٚبعؽٕشعمّوٍبع

ٌَُعٔىبكْعثدبننّعٕدُهرًع)الغٍدبكعالغٍدبكعنجدبكعععععع
اهللعمٜعَإودددٓعديَددد وعفدددٓعٔدددُدٓعٌدددناعددددهعمهاكععع

الوَاػعإلّعاهللعفنٕقوط(
3

ع.ع

َفددٓعرمغٕددلعالددىٔعالَددغبكْعلعددلهحعالقددبلقعننددّع
القندددقعثعُلدددًع)َالىدددبنوعثدددٝعكنفدددخعَالفّيدددباعثدددٝعععع

نغي(
4
وغلعدبعٔعبثندًعثبلزىبٍدتعدداعرفٖدٕقعمكضدوععععععع

ُْ)للعٔؤكيعفنقعدبعاثزلمعَٜعردلثٕوععفٓعالىٔعالين
دددبمهمعَٜعَقدد عثددًعنغدديعنّمددبعفنددقعَٜعَلغددذععع
ننًٕعّجٍخعفٕمبعقّٚعَقّلهعثقعقٚب عدزعهعَننلع

دؾ لعَمدوعدجو (
5

ع.عع

ّب عالَٕبععمنعرزؾومعلفالخع)نغي(عثزمبصقعدُاىع
ًٝعمًٔٚب.ع علنغمنخعاَ٘لّع)للعٔؤكي(عفغب دعفبن
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ٜعععععع دددب ععَوغددلعرُنٕدد عالمفددوكحعوفَددٍبعفددٓعوددٔعا
الَغبكع)ننًٕعالَٝ (عثأنععب دعالعٕمخعالزيجٕؤدخعع
دزٝئمخعداعدبعرعلدٍبعفٓعنوٗعالٖفبدعاٚلٍٕخع
ّٞوك)ثٝعكنفخع/عثدٝعنغي(ٌَدنيععع ثأٍنُةعالىفٓعالم
ال ٕفٕخعفٓعالزيبدقعداعلفالخعثيٕىٍبعمكَجزٍبعقٕمزٍبع

عثفٚقعدىبٍجزٍبعلمبعرعلدٍبعثبنزلااععمٕقعثنٕ .عع
انددددّعفدددٓعال نمزددددٕهعع دددعالزددددُاىنتعٌَدددُعمنع)روععٖ

ا٘فٕدددورٕهعددددهعالعدددؤىزٕهعالدددُىنعدددداعافدددزٝفعععع

الؾددددوفعا٘فٕددددوعدىٍددددب(ع
1
َقددددلعرؾّعددددقعثبٜٔعددددبعععع

الٖددددُرٓعفددددٓععمنددددخعدالددددبٌوعدىٍددددبع)الز ددددواهعععع
َاٜىكَاطعَالمُاىاحعَالمعبثنخ(عَكّنٍبعرفٚٓعإلّع

عؽَهعالزورٕتعَاٜئزٝف.عع
َقدددلعاٍددددزلنّعالقٞبثدددبنعٌددددناعا٘صدددوعأٜعددددبنٓعععع

الؾبعدددخعلنزدددأصٕويعَٜوجيبصدددًععلنزُإدددقعالمجبّدددوعَ
مٔٚددًبعدددهعوفددٌعفبّدديخعٍددبهدعننددّعوٍددظعالٕعددٕهع
َأٜمبنعَفبننٕخعمصوٌبعفٓعاوزالب عالعُاعَرُاىودًعع
ثبلزدددبلٓيعفبلمُاىودددخع)دٞنُثدددخعفدددٓعال دددٝ عالدددنْعععع
ٔعٖددلعفٕددًعالفٖددبؽخع٘عددقعاٜنزددلااعالددنْعٌددُععععععع

دٞنُةعالٞجاعفٓععمٕاعإّ٘ب ع(
2

ع.عع

يندُْعوغدليعععَكمبعانتعثْ قعَاٙؼعفٓعالدىٔعالع
عث ضوحعمًٔٚبعفٓعالقٞبةعالَغبكْ.ع
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فمددهعاَ٘اعوعددومع)ٜعٔددلهمعثددٌُلعَٜعٔعددّلهعثفٍددلعععع
َٜعْٔسنًعٍبئقعَٜعٔىعًٖعوبئدقعَٜعٔىالدوعثيدٕهعععع

َٜعٔؾلعثأٔه(
1
ع.

َكددأّنعالقٞددبةعٍٕزُإددقعدددهعإددوعاوعٞددبععفددٓععع
قدددُاعاٜددددب عالَدددغبكع)ننٕدددًعالَدددٝ (ع)ٍدددجؾبوكععععع

ليعٍددجٕنكععددلكيعَمدددومعهّددليعَموددذعؽددٓعٕددمععععع
ٍدددجؾبوكعقُلدددكعؽ دددلعَقٚدددبهمعؽدددزلعَإهاكردددكععععع

ني (
2
ع.

فبلىفٌعالمىزاللعفٓعرُقٕيبردًعالعٖدٕوحعٌدٓعوفَدٍبععععع
فٓعالىٔعالينُْعإوعموًعٌىبعٔزغدًععإلدّعالقدبلقعععع
فٓعاللنب عدَجؾًبعثغمدقعدضجزدخيعَإلدّعالمقدبٝجٕهععععع
فدددٓعالؾدددُاهعٌىدددبمعدىّيٌدددًبعالقدددبلقعندددهعٕدددفبدعع
المقنُقدددبدعثىفدددٓعٕدددفبرٍلعنىدددًعٍدددجؾبوًعثغمدددٍقععع

عفٕخ.ععدى

 ثبنثب:)ثالغخاإلرسبل ثبنقصر وانسصر( 

ٔيّلعمٍنُةعالعٖوعدهعمكضوعاٍ٘بلٕتعُّٕنًبعفدٓعع
ّٔعثًعدهعفبننٕخعَدبعرفٕليعمكَارًع الزمغٕلعلمبعٔقز

عدهعديبن.عع
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ف )إّومب(عدضٝعرفٕلع)عأغبةعالفيقعلْٓ عَوفًٕعنهع

إدددويع(
1
ٌَدددُعددددبعٔعزٚدددًٕعالزىئدددًع٘ودددًعٔيىدددٓعععع

عَؽددليعَوفٍٕددبعنددهععع)اصجددبدعالٖددفبدعاليالٕمددخعهللعع

المقنُقبدعَع)كفاعدبعٔى ويعالمقبٝت(
2
ع.

مّددددبعاٜصجدددبدعثيدددلعالىفدددٓعثددد )دبعَإٜ(عفئّوٍدددبعرفٕدددلعععع

اٜفزٖبٓعثبلٖفخعَالفيقع)َوفًٕعنمهعنلاي(
3
ع.

َكددنلكعالزعددلٔلعالددنْعٔفٕددلعالؾٖددوعَالزقٖددٕٔ.عع
فبلعٖددوعدٞنددُةعَدىَددغلعفددٓعٌددناعالغبوددتعٌَددُع

لينددُْعٔددأرٓعُٝانٕددخعٜعاٍددزغٝثبعٔعددُاعالددىٔعاععع
)َمّدددٍلعمنعٜعإلدددًعإٜعاهللعَؽدددليعٜعّدددؤكعلدددًيعععع
اَ٘اعٜعّددٓ عقجنددًعَاٖفددوعٜعابٔددخعلددًيعٜعرعدداعععع
اٌَ٘ددب عننددّعٕددفخعَٜعريعددلعالعنددُةعدىددًعننددّععععع
كٕفٕدخعَٜعرىبلدًعالزغيئدخعَالزجيدٕ٘عَٜعرؾدٕٜعثددًعععععع

ا٘ثٖبهعَالعنُة(
4

ع.عع

فبلقٞددبةعٔعٖددوعا٘لٌُٕددخعننددّعاهللعٍددجؾبوًعصددلعععععع
٘ع َلددددّعثبصجددددبدعا٘ىلٕددددخعهللععٔؤكددددلٌبعثٖددددٕسزٕهعا

)اَ٘اعَاٖفددددو(عَالضبوٕددددخعثىفددددٓعالميددددبوٓعالزددددٓعع
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لنمقنُععَرىئًٍعٍجؾبوًعنىٍبعَكفاعالْدجٍخعنىدلععع
عالمى ؤه.عع

َٔدأرٓعالزعددلٔلعدفٕددلًاعمصددوًاعوفَددًٕبعَكٜلٕددًبعلٚددوَهحعع
ٔعزٍٕٚبعالقٞبةعثبٍدزلنب عاٍٜدزمبلخعَالزٖدلٔقعععع
عَملكعثزعدلٔلعددبعٌدُعمكندّيعٔعدُاعمٔٚدًبع)ثزْديٕوععععععع
المْددبنوعنددوفعمنعٜعدْدديوعلددًعَثمٚددبكرًعثددٕهعع
ا٘ددددُهعندددوفعمنعٜعٙدددّلعلدددًعَثمعبهوزدددًعثدددٕهعععععع

إّ٘ب عنوفعمنعٜعقؤهعلً(
1

ع.ععععععععععععععععععععععععع

فجزعدددددلٔلعالمزيندددددقع)الغدددددبهعَالمغدددددوَهع(ععدددددب عع
الزقٖٕٔع٘نعفًٕعالؾغخعقجدقعالُٕدُاعلنىزٕغدخعععع

عٌَٓعالزىئً.عع
كنٕدخعالَدغبكعععَوغلعٌناعاٍ٘نُةعثْ قعكجٕوعفٓعم

(عدىيٌدددًبعمنعٔ دددُنعنٕدددًعالَدددٝ كمدددبعفدددٓعقُلدددًع)ن
عاللنب علسٕويعٍجؾبوً.عع

)مودددذعالمقٖدددُٓعقجدددقعكدددّقعددددلنُعثدددلنُرٓعٜع
ْٔوككعمؽدلعفدٓعهعدبئٓعَٜعٔزفدقعمؽدلعديدكعفدٓعععععععع
كنبئٓ..لكعٔبعإلٍدٓعَؽلاوٕدخعاليدلكعَدن دخعالعدلهحعععععع
الٖدددملعَفٚدددٕنخعالؾدددُاعَالعدددُح..عفزيبلٕدددذعندددهع

دعندهعا٘دضدباعَا٘ودلاكععععاّ٘جبيعَا٘ٙدلاكعَر جدوعع

فَجؾبوكعٜعإلًعإٜعموذ(
2
ع.
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رالبفودعدالبٌوعالعٖوعَثلدعفبننٕزدًعفدٓععمندخعععع
مددددُهعدىٍدددبعاٜثزدددلا عثبلٚدددمٕوعمودددذعَؽٖدددوٌبععع
ث )المقُٖٓ(عَدىٍبعرعدلٔلعّدجًعالغمندخع)الغدبهععععع
َالمغوَه()لدددك(عنندددّعددددبعٍدددٕزُالّعددددهعمفجدددبهع
)َؽلاوٕخيعدن خيعفٕٚنخ..(عَدىٍبعالؾٖوعفدٓع)ٜعع

عموذ(عَفٓعَٕ عؽمليعهللعريبلّعوغلعٌدناععإلًعإٜ
(ع)ؽمدلًاععنٕدًعالَدٝ ععاٍ٘نُةعؽبٙوًاعفٓعقُلدًع)نع

ٜعٔىجسددٓعإٜعلددكعَٜعٔزعددوةعثددًعإٜعإلٕددك(عع
1
ثىفددٓعع

عالْوكخعفٓعٌنيعاليجبهحعَإفبكحعالزقٖٕٔ.ع
َدهعالزعلٔلعدبععدب عفدٓعكنبئدًع)إلٍدٓعلدكعٔوٌدتععععععع
المزوٌجددُنعَإلٕددكعمفنددٔعالمَددزٍنُنيعهٌجددخعلددكع

فُم(َهعب علي
2

ع.عع

َٔؤكددددلعاٜدددددب عالَددددغبكع)ننٕددددًعالَددددٝ (عقٖددددوعع
الٖفبدعاليالٕمخعثبهللعَؽدليعثغمندخعصُاثدذع)لدٌٕععععع
كمضنًعّٓ عَٜعٔييةعنىًعننلعّٓ يعٌَدُعث دقععع
ّٓ عدؾٕٜيعٌَُعننّعكقعّٓ عهقٕتيعمودذعاهللعع

ٜعإلددًعموددذعا٘ؽددلعالمزُؽددلعالفددوكعالمزفددّوك(ععع
3
فعددلعع

بلغمدقعععب عالىفٓعث )لٌٕعَٜ(علنزىئدًيعفبٜصجدبدعثعع
القجؤخعلنزُكٕلعصلعثبلٚمٕوعمودذعلنزقٖدٕٔعدداعععع
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ؽٖدددوعاٚلٌُٕدددخعثدددًعٍدددجؾبوًع)ٜعإلدددًعإٜعمودددذ( عع
ًٝعنهعريلكعا٘فجبهعىٔدبكحعع ثبٜصجبدعثيلعالىفٓعفٚ

عفٓعالزُكٕلع)ا٘ؽلعالمزُؽلعالفوكعالمزفوك(.
َددددهعالؾٖدددوعددددبعرفٕدددليع)اومدددب(عٜصجدددبدعالالدددبٌوع

المينُ عالدنْعٜعٔى دوعَٜعٔدلفاعَٜٔقفدّ(عععع
1
ٔعدُاععع

الىٔعالَغبكْعفدٓعكنبئدًعؽبددلًاعَدمغدّلًاع)النٍدلعععععع
اومددبعٔ زفددٓعالم زفددُنعثفٚددقعقُرددكعفٖددق عننددّعععععع
دؾمددلعَآلددًعَاكفىددبيعَاومددبعٔيٞددٓعالميٞددُنعدددهععععع
فٚددقععددّلركعفٖددّقعننددّعدؾّمددلعَآلددًعَانٞىددبيععععععع
َاومددبعٍٔزددلْعالمٍزددلَنعثىددُهعَعٍددكعفٖددقعننددّع

دؾّملعَآلًعَاٌلوب(
2
ععع.

ُةعفددٓعدَددزٍٝدعَلعددلعارَدداعؽٚددُهعٌددناعاٍ٘ددن
مكنٕزددًعلمددبعفددٓعدددىٍظعالددلنب عَمكثددًعنمُدددًبعدددهعععع
رفٖدددٕقعَدىبعدددبحعدؾجّجدددخعدواُثدددخيعَلمعزٚدددٕبدع
دىبٍددجخعالددلنب عمٔٚددًبيعكمددبعفددٓعرٚددونًعإلددّعاهللعع
ُٔ ع)نوفخ(عفعلعروّككعٌدناعاٍ٘دنُةعدعزوودًبعثبٍدلععععع
دددهعمٍددمب عاهللعالؾَددىّعؽزددّعثندد عالزوكٔددلعنْددوعععع

اثزددلمعثعُلددًععدددوادعثزددُالٓعالغمددقعاٍٜددمٕخيعفعددلعععع
)موذعاهللعٜعإلًعإٜعموذ(عَموٍّعالمعٞاعالزمغٕدلْعع
ثٍددناعاٍ٘ددنُةعالؾٖددوْعمٔٚددًبعثعُلددًع)َموددذعاهللع
ٜعإلددًعإٜعموددذعالددنْعموْددأدعاّ٘ددٕب يعدددهعإددوعععععع
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ٍدددىـعَٕدددُهدعددددبعٕدددُهدعددددهعإدددوعدضدددباعععععع

َاثزلنذعالمجزلنبدعثٝعاؽزنا (
1

ع.عع

 راثعًب:)ثالغخانتىاصم فً انسىار( 

)ننًٕعالَٝ (عثقٞجًعََٕدبٔبيعععٍيّعاٜدب عننٓ
إلّعدقبٝجخعاليعُاعالغبؽلحعالمى دوحعكدٓعرَدزىٕوعععع
َرٍزدددلْيعَانزمدددلعنندددّعدىدددبٌظععللٕدددخعٜصجدددبدععععع
الؾعددبئقعالمزينعددخعثبلددنادعاٚلٍٕددخعرىئٍددبعَرعلَٔددًبععع
َدىٍبع)كؽ٘عالمٚبكاد(عثىفٓعليَ عدزينقعٌدنيعع
الٖدددفبدعٔعدددُاعالدددىٔعاليندددُْع)اَ٘اعالدددنْعلدددلعع

ّدٓ عقجندًيعَاٖفدوعالدنْعلدلعععععععٔ هعلدًعقجدقعفٕ دُنععع
ّٓعععع ٔ ددهعلددًعثيددلعفٕ ددُنعّددٓ عثيددليعَالددواكععاوبٍدد

ا٘ثٖبهعنهعمنعرىبلًعمَعرلهكً(
2

ع.عع

ًٝعمردبيعععععع َثمٝؽالخعدىبٍجخعالعدُاعوغدلعفٍٕدب)منعهعد
فعباعٔبعمدٕوعالمؤدىٕهعٕ علىبعهثىبعدضقعددبعودوايععع
نٕبوبعلىيكاكعلدًعؽجدبعَثدًعديوفدخعفسٚدتعَودبكِتععععععع

ّٔععالٖددٝحععبديددخعفددبعزماعإلٕددعع ًعالىددبًعؽّزددّعُادد
المَغلعثأٌنًعفٖيلعالمىجدوعٌَدُعدسٚدتعدزسٕدوععععع
النددُنعفؾمددلعَمصىددّعننٕددًعَٕددنّعننددّعالىجددٓعصددلعععع
قددباتعالؾمددلعهللعالددنْعٜعٔفددويعالمىدداعَالغؾددُكعَٜع
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ٔ لًٔعاٜنٞب عَالغُكعإمعكقعديٜعدىدزعٔعٍدُايععع

َكقعوبفاعدندُ عدبعفٝي..(
1

ع.ع

ٕهعٔىفٓعاٜدب عنهعالقبلقعٍجؾبوًعٕفبدعالمقنُق
فٓعٝجبنٍلعَريدبدنٍلعكبٜفزعدبهعفدٓعؽدباعاٜوفدبععععععع
َاٜازىب عفدٓعؽدباعاٜدَدبمعكدٓعٔعىداعالمقبٝدتععععععع
ثزىئًعهثًعنهعمْعرؾلٔلعمَعرغَٕلعمَعرْدجًٕعلمدبععع
فٓعف دويعالعبٕدوعالمؾدلَكعددهعٕدُهعالقندقعمّٔدبعععععععع

عكبوذ.عع
َالغددلاعالف ددوْعٔفٚددٓعإلددّعكْدد عرىددبق٘عآها ع

ؽلحعإصدوععالمز نمٕهعَكؽٍٚبعلززٍبَِعدع ُٜرٍلعَا
مفددوِعكمددبعفددٓعقُلددًعدقبٝجددًبع)فمددهعَٕدد عاهللععععع
ٍجؾبوًعفعلعقووًيعَددهعقوودًعفعدلعصّىدبييعَددهعصّىدبيععععععع
فعددلععددّيميعَدددهععددّيميعفعددلععٍنددًعَدددهععٍنددًعفعددلععع
مّبهعإلًٕعَدهعمّبهعإلٕدًعفعدلعؽدّليعَددهعؽدّليعفعدلععععععع
نّليعَدهعقباع)فٕل(عفعلعّٙمىًعَدهعقباعنٝ عفعلع

مفنّعدىًع(
2

ع.ع

بععالمقبٝددتعثددأّنعكمددباعرُؽٕددلعرُعددًعالددىٔعٜقىدد
ًٜععععععع اهللعٌُعفدٓعوفدٓعٕدفبدعالمقندُقٕهعنىدًعاٍدزلٜ
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ثدددأنع)ٕدددفبدعالمقندددُقٕهعددددهعلدددُاى عالغَدددمٕخععععع

َاليوٕٙخعَالجبهْعلٌٕعثغَلعَٜعنوٗع(
1

ع.عع

َٔنغددأعاٍ٘ددنُةعالؾددُاهْعإلددّعرُنٕدد عالؾغددخعععععع
اليعنٕددددخعَالؾغددددخعٌددددٓع)الجوٌددددبن...عَالؾغددددبطععععع

الغلا(
2
َهّكعالْدجٍبدععَملدكعلٝقىدبععَاٍٜدزمبلخععععع

ثبلزَبهاعاٜو بهْعدؾبعغدخعثدب٘كاحع)كٕد (ع)َٜعععع
رغوْعننًٕعالؾوكخعَالَ ُنعَكٕ عٔغوْعننًٕع
دددبعٌددُعمعددوايعَٔيددُكعفٕددًعدددبعٌددُعمثددلاي(علزددأرٓععععععععع
اٜعبثددخعاقىبنددبعلنمى ددو)إمًاعلزفددبَدعمارددًعَلزغددييمعععععع

كىًٍعَٜدزىاعدهعا٘ىاعديىبي(
3

ع.عع

لعديىّعَالمىبنوحعاليعنٕخعرَزلهطعالمقبٝتعثزُلٕ
نٕدًععدهعآفوعثقٞدُادعدىاليمدخعدزواثٞدخعكعُلدًع)نعععع

(ع)الؾمدددلعهللعالدددلااعنندددّعَعدددُكيعثقنعدددًيععالَدددٝ 

َثمؾلسعفنعًعنهعمىلٕزً(
4

ع.عع

(ع)عيددقعل ددقعّددٓ عقددلهايععععنٕددًعالَددٝ عَقُلددًع)ن

َل دددقعقدددلهعمعدددٝعَل دددقعمعدددقعكزبثدددب(
5
َثٚدددوةعع

ا٘دضنددخعالزعؤجٕددخعريغٕدديًاعلٍددلعكمددبععددب عفددٓعالددّوكعع
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هّثدًع)ثدقعإنعكىدذعٕدبكقبععععععننّعدهعر ّن عَٕد ع
مٍّٔدددبعالمز نددد علُٕددد عهّثدددكيعفٖددد ععجؤدددقعععععع
َدٕ بئٕقعَعىدُكعالمٝئ دخعالمعدوثٕهعفدٓعؽغدوادعععععع
العلًعدوعؾّىٕهعدزُلٍخعنعُلٍلعمنعٔؾّلَاعمؽَهع
القدددبلعٕهعَاومدددبعٔدددلهمعثبلٖدددفبدعمََعالٍٕئدددبدععععع

َا٘كَاد(
1

ع.عع

َّ٘نعالؾُاهعرُإقعدجبّواعكبنعمَعإوعدجبّدوعع
وبيعؽبٙدوًاعفدٓعالقٞدبةعاليندُْعععععَلمبعكّىبعقلعَعل

ؽٕهعٍبنلعننّعرُٕدٕقعالف دوحعَثدلٜئقعدىٞعٕدخععععع
َؽغظعنعنٕدخعَدىدبنوادععللٕدخعفدئّنعالؾدُاهعفدٓععععععع
مكةعالٖؾٕفخعالَدغبكٔخعقدلعددىؼعالقٞدبةعؽُٕٔدخعععععع
َفبننٕددخعدزىُنددخعدددهعؽددُاهعالددىفٌعإلددّعدىبعددبحعععععع

عالقبلق.ع
فمدددهعكنبئدددًع)َقندددذعٍدددجؾبنعهثدددٓعكٕددد عَٔدددأاعععع

واددتعديددل عإلددّعديددل يععععدؾزددبطعدؾزبعددًبعَمّوددّعٔعع
فعٖلركعٔبعإلٍٓعَمَفلدعننٕكعهعبئٓعثبلضعخعثدكعع
َننمذعمنعكضٕدوعددبعٍدألكعَٔدٕوعفدٓعَعدلمعَمنععععععع

فٕٞوعدبعاٍزٌُجذعؽعٕوعفٓعٍَيك(
2

ع.عع

َرغددددلعالمىددددبنوحعٍددددجٕنٍبعؽددددٕهعرمددددىؼعالقٞددددبةعع
ًٝعثبلَؤااعَالغدُاةعَالمؾبعغدخيعوعدومعفدٓععععع رفٖٕ
كنبئدددًعفدددٓعالوٌجدددخيعرمغٕدددلًاعلعدددلهحعاهللعََٕددد ع
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ي عالمقنددُععثزٚددوععَدىبعددبحع)النٍددلعفددئّوٓععععٙدد
ادددوهعؽعٕددوعَفٞددوْعَٔددٕوعَلددٌٕعنددناثٓعدمددبعععععع
ٔئددلعفددٓعدن ددكعدضعددباعمهحيععَلددُعمنعنددناثٓعدمددبع
ٔئلعفدٓعدن دكعلَدألزكعالٖدجوعننٕدًعَمؽججدذعمنععععععع
ٔ ُنعملكعلكعَل هعٍدنٞبوكعالنٍدلعمنالدلعَدن دكععععع
مكَ عدهعرئلعفًٕعٝبنخعالمٕٞيٕهعمَعردىعٔعدىدًععع

(ديٖٕخعالمنوجٕهع
1

ع.عع

َفٓع)دىبعبحعالقبئفٕه(عٔمغلعالدىٔعالَدغبكْعاهللععع
ريبلّعثبليلاعَالوؽمخعفٓعدىبنوحعريزمدلعالَدؤااععع
ٌٌعمنيىرٍدبعثزُؽٕدلمعععععع المزٚمهعاعبثزدًع)إلٍدٓعوفد
كٕ عرنّلٍبعثمٍبودخعٌغواودكيعَٙدمٕوعاويعدلعنندّعععععع

دُكركعكٕ عرؾوقًعثؾواهحعوٕواوك(
2

ع.عع

عَثمىبعبحعهَؽٕخعفٍٕبعرعبثدقعدىٞعدٓعثدٕهعقدلهحعاهللعععع
(عنٕدًعالَدٝ ععَنفُييعَموتعاليجلعَٙيفًعٔعُاع)ن

)ٔ بكعهعبئٓعلكعداعالنوُةعٔسنتعهعبئٓعلكعداع
ا٘نمددباع٘وددٓعمعددلوٓعمنزمددلعفددٓعا٘نمددباعننددّعععع
اٜفددٝٓعَكٕدد عاؽوىٌددبعَموددبعثبٖفددخعديددوَفعععع
َمعلوٓعفٓعالنوُةعمنزملعنندّعنفدُمعَكٕد عٜعععع

رسفوٌبعَموذعثبلغُكعدُُٕف(
3
ع.
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عٕهعٌَدددٓعرؾدددبَهععالزعدددذعالمٚدددبدٕهعفدددٓعالىزدددبععع
َّدددجقعف دددبنعالمزفدددّوكعدىٍدددبععع المقبٝدددتعَريدددلكدعال

عَالمْزومعَلىٚوةعّبٌلًاعننّعملك.ع
ٔعُاعالىٔعالينُْع)الؾمدلعهللعالدنْعلدلعَٔدجقعلدًعععععع
ًٜعقجقعمنعٔ دُنعآفدواعَٔ دُنعععع ًٜعفٕ ُنعمَ ؽباعؽب

نبٌوًاعقجقعمنعٔ دُنعثبٝىدًبع(عع
1
مْعمودًعٍدجؾبوًعلدلععععع

ُعدددُكعٔدددياعدُعدددُكًاعَٜعّدددٓ عددددهعاّ٘دددٕب عثمعع
ًٝعٌَُعٍدجؾبوًعثدبععٜعٔديااعَكدقعّدٓ عددهععععععع مٕ
اّ٘ددٕب عٔفىددّيعفبلددنادعاٚلٍٕددخعدَددزؾعخعاَ٘لٕددخععععععع
َاٖفؤخعاٍزؾعبقبعمارًٕبعٙوَهًٔبيعَرأرٓعاصوعٌناع
الزعلٔلعرفٖٕٝدعمفوِعرُكٕلٔخعفدٓععمدقعاٍدمٕخعععع
دزُاروحعَدزمبصنخعالزوكٕدتع)كدقعدَدزؾقعثبلُؽدلحععععع

قددُْعإددويعقنٕددقيعَكددقعنئدديعإددويعملٕددقعَكددقععع
إويعٙيٕ يعَكدقعدبلدكعإدويعدمندُم..(عؽزدّعععععع
ٔعُاتع)َكقعنبٌوعإدويعإدوعثدبٝهعَكدقعثدبٝهعععععع
إددويعإددوعنددبٌوع(عفنددٌٕعإددوعاهللعٔغمدداعثددٕهععععععع

عالىعٕٕٚهعديًبع)نبٌوًاعَثبٝىًب(.
َوعومعفٓعالىٔعالَغبكْعالزمغٕدلْعددبعٔمبصندًتع)عععع
الؾمددلعهللعالددنْعرغّنددّعلنعنددُةعثبليالمددخعَاؽزغددتعع

حعَاقزددددلهعننددددّعاّ٘ددددٕب ععنددددهعا٘ثٖددددبهعثددددبلييّع

ثبلعلهح...عاَ٘اعثٝعىَااعَاللائلعثٝعفىب ع(
2
ع.
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إلدددّعٌىدددبعَالمدددؤّكِعَاؽدددلعفدددٓعالىٖدددٕهعإدددوعمنع
اٜدددب عالَددغبكعٔٞنيىددبعٌىددبعثددأنعالعنددُةعالمؾجددخعععععععع
رٖددقعإلددّعرغّنددٓعنالمددخعفبلعٍددبعثمددبعٔىيمددًعننٍٕددبع
ٍددجؾبوًعدددهعكْدد عهَؽددٓعؽددٕهعريغدديعا٘ثٖددبهعع

َععع الميىددّعكقٕددقعفددٓععععنددهعاٚكهامعلنيددّيحعالمبويددخع
رىبَلًعفعلعمهاكعاٜددب عنندٓع)ننٕدًعالَدٝ (عرىئدًعععععع
القبلقعَرمغٕليعلنغماعثدٕهعالٖدفزٕهعالمزٚدبكرٕهعععع
)نبٌوًاعَثبٝىًب(عَاٍزؾبلخعمنعٔعلهعالمقنُععننّع
ٌناعثؾغخعنعنٕخعدعّوثخيعمدبعاٚددب عالَدغبكع)ننٕدًعععع
الَدددٝ (عفدددأهاكعالعدددوةعاٚلٍدددٓعَالَددديبكحعالزدددٓععععع

ّندددٓعالمؾجدددخعفدددٓعالىفدددًُعالزدددٓعٔىْدددلٌبعاليجدددلعلزغ
رلهمعثىُْحعهَؽٕدخعنالمزدًعٍدجؾبوًعؽدٕهعريغديعععععع

عا٘ثٖبهنهعملك.ع
عب عالؾُاهعفدٓعمكةعاٜددب عنندٓع)ننٕدًعالَدٝ (عععععع
ًٝعديًعمومبًٝبعف ؤخعرُإدقعفٍٕدبعدداعاٖفدوععععع ؽبد
ثز ضٕ عنهعٝؤدقعمكَادعالجؾدشعدضدقعاٍٜدزفٍب ععععع
ث )كٕ يعَا٘فيدباعالٞنجٕدخعالزيغٕئدخع)دٚد ..(ععععع

ؽزغددددبطع)إماعالزفددددبَد(عَاٍٜددددزلهاطع)فمددددهعععَاٜ
َٕددد عفعدددلعقدددونعَده..فعدددل(عَثٍدددبعوبّدددلعنعدددقععع
المقبٝدددتعلٕئدددليعٔعٕىدددًبيعَرُعدددًعاٜددددب عالَدددغبكعع
)ننًٕعالَٝ (عفٓعؽُاهيعالمزُإقعإلّعقنتعددهعع
َٔماعَٔعدومعمكنٕزدًعلٕئدليعفْدُنًبعَإلدّعهَؽدًععععععع

علَٕمُعثٍبعإلّعنالمخعالجبهْعهؽمًخعَقوثب.عع



 39 

نعالْددددؤفبنعثٍددددناعالزُإددددقععلعددددلعكمةعالقٞبثددددبع
الؾُاهْعننّعؽّشعالف وعالجْدوْعَديدًعالَدنُمعععع
اليمنٓعننّعالميوفخعَالٕعدٕهعثزأددقعالقندقعَمَلدًععععع
ًٜعلنقدبلقعَلزمغٕدلييعَالزيدّوفعععع مادعالمفّ وعَُٕ

عننّعالىيلعاٚلٍٕخعاٌزلاً عإلّعالمىيلعَّ وي.عع
ٍُدددجقعاٜفٚدددب عثبلؾمدددلعَالزمغٕدددلعععع َقدددلععرؾععدددذع

َددخععمبلٕددخعرعددُ ع)ننددّعصُاثددذععثجٝاددخعنبلٕددخعَلم
دددهعؽٕددشعاليىبٔددخعثبلنسددخعَالٖددُهحعالزددٓعٜعرىفددكعع

رجددوىعفددٓعكددقعمومددبٛعالقٞددبة(عع
1
َدددبمامعإٜعّ٘نعع

مكةعالغدددلعَالؾفٕدددلع)ننٍٕمدددبعالَدددٝ (عكمدددبعاندددتع
ننٕددًعالٕعددٕهعالٖددبكععَؽددتعالقددبلقعريددبلّعفعددلععععععع
ّددسنًعمٔٚددًبعمدددوعاليجددبكعَقّٕددليعالزيادددًبعثزؾؤددويعععععع

نٞبً عفىًّٕبعثٍدناعا٘كةعالوفٕداععععف وًاعََعُكًاعف بن
ٌٍعىاكٕدٍخعهاٙدٕخعععععع القبلليعَنٞبً عهَؽٕدًبعثجدناعوفد

عدوٕٙخ.ععع

 قبئًخ انًصبدر وانًراخع

عالعوآنعال ؤلع
 ععاٚٔٚبػعفدٓعنندلعالجٝادخيعالعئَىدٓعدؾمدلععععععععٔ

ع.ع332ٔثهعٍيلعٛعثٕوَدع
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 عرؾ عاليعُاعنهعآاعالوٍُاع)ٕنلعاهللعننٕدًععٕ
هعنندٓعالؾواودٓعٛعععَآلًعٍَدنل(يعالْدٕـعالؾَدهعثدعععع

ع.عع3ٙ3ٔثٕوَدع
 عالقٞبةعفٓعوٍظعالجٝاخيعك.عؽَدٕهعاليمدوْعععععٖ

ع.عٕٓٔٓٛعكاهعال زتعالينمٕخيعثٕوَدع
 دددعكٜئدددقعاٜنغدددبىيعنجدددلعالعدددبٌوعالغوعدددبوٓيعععععٗ

رؾعٕدددقعدؾمدددلعنجدددلعالمدددىيلعففدددبعٓعٛعالعدددبٌوحععععع
ع.عع311ٔ

 ددعّددوػعوٍددظعالجٝاددخيعاثددهعمثددٓعالؾلٔددلعقددل علددًععع٘
٘ععع ننمددٓعٛعدؤٍَددخععَنّنددقعننٕددًعالْددٕـعؽَددٕهعا

ع.ععٕٗٓٓا٘ننمٓيعثٕوَديع
 عالٖؾٕفخعالَغبكٔخيعاٜدب عىٔهعاليبثدلٔهعنندٓعععٙ

(عرعلٔلعالَٕلعدؾمدلعثدبقوعععنًٕعالَٝ ثهعالؾَٕهع)ن
ع.ععٕٕٓٓالٖلهعٛعكاهعالزٕبهعالغلٔليعثٕوَديع

 عاليجعؤدبدعاٍٚدٝدٕخينجبًعدؾمدُكعاليعدبكعٛععععع1
ع.عع3ٙٙٔكاهعاٖكاةيعثٕوَدع

ٝجبٝجدبعاليندُْعدؾمدلعثدهععععع عنٕبهعالْديويعاثدهععععع2
مؽمليعرؾعٕقعك.ًٝعالؾبعوْعَعك.عدؾملعىاندُاعع

ع.ع3ٍ٘ٙٔٝ يعٛعالعبٌوحع
 ددعالعددبدًُعالمؾددٕٜيعالفٕوَىثددبكْعٛعدٖددٞفّعع3

ع.ع3ٕ٘ٔالجبثٓعالؾنجٓعَمَٜكيعدٖوع
 عقدوا ادعاوٞجبنٕدخعفدٓعوٍدظعالجٝادخيعنندٓعععععععععععٓٔ

ع.ع3ٕٓٓٛعالسلٔوععٔؽَٕهعالقجبىعط
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الٖدؾٕفخعالَدغبكٔخيععع عقوا حعلسُٔخعَوعلٔخعفٓعٔٔ
ك.عكؤلعؽَٕهعوبٕدؼعَعك.عؽمٕدلحعٕدبلؼعٛعكاهعععع

ع.ععٕٕٓٔٓفب يعنّمبنع
 دددددعالمَدددددزلهمعنندددددّعالٖدددددؾٕؾٕهيعالؾدددددبكلععٕٔ

الىَٕددبثُهْيعرؾعٕددقتعك.عدؾمددُكعدٞوعددٓعٛعكاهع
ع.عٕٕٓٓالف ويعثٕوَدع

 عالمَزُٔبدعالغمبلٕخعفٓعوٍظعالجٝادخيعوُفدقعععععٖٔ
كعٌددٝاعمثددُعهإدد عٛعكاهعالْددؤَنعالضعبفٕددخعثسددلاعع

ع.عع2ٕٓٓ
 عديددبوٓعالعددوآنعال ددؤليعالىؾددبًعمؽمددلعثددهعععععععٗٔ

يعرؾعٕددددقتعدؾمددددلعننددددٓعالٖددددبثُوٓيععٔدؾمددددلعط
عٌ .3ٓٗٔعبديخعم عالعوِيعد خعالم ودخع

 عدىٍدددبطعالجنسدددب عٍَدددواطعا٘كثدددب يعؽدددبى عععععععععع٘ٔ
العوٝددبعىٓيعرؾعٕددقتعدؾمددلعالؾجٕددتعثددهعالقُعددخععع

ع.عع3ٙٙٔرُوٌع
 عوٍبٔخعاٚهةعَثندُ عا٘كةيعالىدُٔوْعمؽمدلععععععٙٔ
هعنجدددلعالٌُدددبةيععالمؤٍَدددخعالمٖدددؤخعاليبددددخعثددد

علنزألٕ يعالعبٌوحع)ك.ً(.ع
 ددعوٍبٔددخعأٜغددبىعفددٓعكهأددخعاٜنغددبىيعفقددوععععععع1ٔ

اللٔهعالواىْيعدؾملعثهعنمويعرؾعٕقتعك.إثدوإٌلعع
الَدددبدوائٓعَععك.عدؾمدددلعثوكدددبدعؽمدددلْعٛعكاهعععع

 .32٘ٔالف وعنمبنع


