أعشاس ػظش اٌظٛٙس
ِٓ فىش اٌغ١ذ أث ٟػجذ هللا اٌذغ ٓ١اٌمذطبٟٔ

روِْ
حالٓظخً هِي ٕٝحُٔخؿي١
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اٌّمذِخ
ُوي هِن هللا طؼخٌُٛ ٠ح حُٞؿٞى ٝؿؼَ ك ًَ ٢ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗز ٚأَٓحٍ ح ٝأٗ٤خء ؿخرض
كوخثوٜخ ػٖ حُ٘خّ كل ٢حُطز٤ؼش أَٓحٍ ٝك ٢حُٔٔخء أَٓحٍ ٝك ٢حألٍ ٝأَٓحٍ ك٢
حُلٞ٤حٗخص أَٓحٍ ٝك ٢حُلَ٘حص أَٓحٍ ٝك ًَ ٢كًَش ٌ٘ٓٝش ٖٓ ٌٛح حُٞؿٞى أَٓحٍ
ػَف ٓخ ػَف ٜٓ٘خ ٝهلٓ ٢خ هلٜ٘ٓ ٢خ ربٍحىس هللا ٝرظوي َ٣هللا ألٗٓ ٚزلخٗ٣ ٚؼِْ رؤٕ
ٌٛح حُٞؿٞى الري إٔ  ٌٕٞ٣كٓ ٚ٤لخط٤ق ال طظخف ٌَُ اٗٔخٕ كظ ٠ال ٣ؼزغ ر ٚأ َٛحَُ٘
حٌُِٓ ٖ٣جٞح حألٍ ٝرَ٘ ، ٍْٛٝأٓخ حألَٓحٍ حإلُ٤ٜش ك ٢ٜحألهًَ ٟخٕ رؼٜ٠خ ر٤ي
حألٗز٤خء ٝحألثٔش ٝحأل٤ٛٝخء ٝحُٜخُل ًَ ٖ٤ػِ ٠كٔذ حٔ٣خٗٝ ٚهَرٓٝ ٚوخٓٝ ٚهي
حٓظؤػَ هللا رؤَٓحٍ ُْ ٣طِغ ػِٜ٤خ ال ِٓي ٓوَد ٝال ٗز ٢ٌُ ََٓٓ ٢ال ٣ظٔخ ٟٝأكي
ٖٓ حُوِن رخُوخُن ٓزلخٗ. ٚ
ٝهي حًيص حكخى٣غ حُ٘زٝ ٢ح َٛر٤ظِٞٛ ٚحص هللا ػًِ ْٜ٤ؼَ٤ح ػِ ٠حٍطزخ ١حألَٓ حالُ٢ٜ
حُٔ٘ ١ٞرٌَ آخّ ٓ٘ ْٜرخَُٔ ٝحالَٓ حُٔلٖٔ ٝحُٔو٘غ رخالَٓحٍ ك ْٜػِ ْٜ٤حُٔالّ ًُ٘ٞ
حالَٓحٍ ٝكـؾ حُـزخٍ .
ك٤غ ٍٝى ػٖ ؿخرَ ػٖ أر ٢ػزي هللا (ػِ ٚ٤حُٔالّ) أٗ ٚهخٍ  ( :اْ أِشٔب عش ف ٟعش
ٚعش ِغززش ثغش ٚعش ال ٠م١ذٖ اال عش ٚعش ػٍ ٝعش ٚعش ِمٕغ ثغش )(ٔ).
ٚػٓ أثبْ ثٓ ػضّبْ لبي لبي ٌ ٟأث ٛػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغالَ)  ( :اْ أِشٔب ٘زا ِغزٛس
ِمٕغ ثبٌّ١ضبق ِٓ ٘زىٗ أرٌٗ هللا ) (ٕ).
٘ٛٝخى حٍطزخٝ ١ػ٤ن رٔٓ ٖ٤ظٞىع حألَٓحٍ حٌُ ١أٝىػ ٚهللا طؼخُُٔ ٠لٔي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص طِٔٔ٤خ)
ٝر ٖ٤ه٤٠ش حإلٓخّ حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) رَ  ٢ٛحَُٔ حالُ ٢ٜحألػظْ ُٛ ٞق حُظؼزَ٤
ٝهي ًظْ أثٔش أ َٛحُز٤ض ( ػِ ْٜ٤حُٔالّ) أَٓحٍ ْٛحالُ٤ٜش اال ػٖ حُٔٔظلٖ٘ٓ ٖ٤
ٗ٤ؼظ ْٜحُوِ ٚألؿَ حُظٔ٤ٜي ُو٤٠ش حُظ ٍٜٞحُٔويّ حُظ ٢حىهَ هللا طؼخُُٜ ٠خ حَُٔ
حالػظْ حٌَُ٣ ١طز ٢رظلون حُ ّٞ٤حُٔٞػٞى ك٤غ ؿخء ك ٢حُوزَ ػٖ أر ٢ؿؼلَ (ػِٚ٤
حُٔالّ) هخٍ  ( :كي٣ؼ٘خ ٛؼذ ٓٔظٜؼذ ال ٣لظِٔ ٚاال ِٓي ٓوَد أٗ ٝز ََٓٓ ٢أٝ
ٓئٖٓ ٓٔظلٖ أٓ ٝي٘٣ش ك٘٤ٜش كبًح ٝهغ أَٓٗخ ٝؿخء ٜٓي٘٣خ ًخٕ حَُؿَ أؿَ ٖٓ ُ٤غ
ٝأٓ٘ٓ ٖٓ ٠٠خٕ ٣طؤ ػيٗٝخ رَؿَِ٠٣ٝ ٚر ٚرٌل.)3( )......... ٚ
ٔ  -بصابر الدرجات جٔ صٕ2
ٕ  -بصابر الدرجات جٖ صٕ2
ٖ  -بصابر الدرجات ج 7صٕٗ2
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إ ٖٓ أ ْٛحألَٓحٍ ٝحػٔوٜخ ٓ ٞٛخ ٣ظؼِن رؼ َٜحُظ ٍٜٞحُٔزخٍى ػٜرَ ىُٝرش حُؼريٍ
حإلُ ٢ٜػ َٜه٤خّ حُلن ػِ٣ ٠ي ٛرخكذ حُلرن حإلٓرخّ حُٔ٘ظظرَ حُلـرش ب ررٖ حُلٔرٖ
أٍٝحك٘ررخ ُظررَحد ٓويٓرر ٚحُلرريحء ٛٝررٌ ٙحألٓررَحٍ حُؼظٔ٤ررش ٝحٌُز٤ررَس ُررٖ ٣ظَٜٛررخ ًِٜررخ رررَ
ٓ٤ظ َٜرؼٜ٘ٓ ٞرخ كٔرذ حُظرَٝف ٝحُٔظطِزرخص ٝحُٔظِور ،٢كربٕ حٌُؼ٤رَ ٓرٖ حألٓرَحٍ
رو٤ض هخك٤ش ٌٓ٘ كـَ حإلٓالّ اُ ٠إٔ ٣ؤطُٓ ٢رٖ هٜر ٍٞحإلٓرخّ ٛٝرٌح ٓرخ أًري ػِ٤ر ٚأٛرَ
حُز٤ض (ػِ ْٜ٤حُٔالّ) ك٤غ ٍٝى عػفززررر زاػ:ؿ ز( سألتت أاأع د أد ع (د اأو اتسأبلم
دن ىذه األمور اتعظعم من اترجعة وأشاعىيع.
فقعل  :إن ىذا اتذي تسلتون دنو تم يجيء أوانو ،وقد قعل ع دز وجل َ{ :أل ََأ ُذا وا
طوا ِا ِع ِم ِو َوَت ُمع َال ِت ِيم َتل ِوياو} (. 4
ِا َمع َتم اا ِحا ا
وعفزحمررفزاػ:ؿ ز( سلتت أاع جعفر (د اأو اتسأبلم دأن األمأور اتعظأعم مأن اترجعأة
وغيرىع ،فقعل :إن ىذا اتذي تسلتوني دنو تم التي أوانو ،قعل ع َ{ :ل ََ ُذا وا ِا َمأع َتأم
طوا ِا ِع ِم ِو َوَت ُمع َال ِت ِيم َتل ِوياو} (. 5
اا ِحا ا
إ  ٌٙٛحألَٓحٍ حُظ٣ ُْ ٢زٜ٘٤خ أ َٛحُز٤ض (ػِ ْٜ٤حُٔالّ) اٗٔخ اىهَٛٝخ ألٓزخد ٝؿٜ٤ش
 ،كٖٔ ٝؿ ٚإٔ  ٌٙٛحألَٓحٍ ٓظٌ ٕٞحُلٜخٗش ُِوٞس حُظٔ٣ ٢ظٌِٜخ حُوخثْ ك ٖ٤ه٤خٓ٢ٌُ ٚ
طزو ٠ه٤٠ظ ٚػ٤ٜش ػِ ٠حألػيحء  ُٚ ٌٕٞ٣ٝحُ٘ َٜكال ٜ٣ق ً٘ق حُوطش ُألػيحء
ً ْٛٝؼَ ٓٝظ٘ٞػٝ ٖٓٝ ، ٖ٤ؿ ٚآهَ  ٞٛحٕ  ٌٙٛحألَٓحٍ ٌٓ٘٤ق رؼٜ٠خ َ٣ُٝ
حإلٓخّ حُٜٔيٛٝ ١خكذ ىػٞط ٚحُٔ٤ي حُٔ٤خٗ ٢حُولطخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حٌُٓ ١ظٌٌٙٛ ٕٞ
حألَٓحٍ ٝحُؼِ ٢ٛ ّٞحُيُ َ٤ػِٛ ٠يهٝ ٚػزخص هيٓٛٝ ٚلش حٍطزخ ٚ١رخإلٓخّ حُٔؼّٜٞ
(ػِ ٚ٤حُٔالّ) ك َ٣ُٞحإلٓخّ حُٜٔيٛٝ ١خكذ ٍح٣ظٓ ٚظظ َٜرخُظِحٖٓ ٓؼ ٚػيس ٍح٣خص
ٓ٘ظزٜشٝ ،هي ٓٔ٤ض ٓ٘ظزٜش ُ٘زٜٜخ رَح٣ش حُلن ٝهي ؿؼَ هللا ٌٛح حُ٘ز ِ٤ٔ٤ُ ٚحُوز٤غ
ٖٓ حُط٤ذ ٣ ُٖٝ ،ظؼَف ػِ ٠ىػٞس حُلن اال ٖٓ ٔ٣ظط٤غ حٕ ٣ز َٜحُ٘ ٍٞحٌُ٤ٓ ١ؤط٢
ر ٚحإلٓخّ ٝ ،حُ٘ ٞٛ ٍٞحُؼِْ حٌُ٤ٓ ١لظو َ٣ُٝ ٚحإلٓخّ حُٜٔي٤ُ ١ؼزض ٓوخٌٓٛٝ ٚح حٍُ٘ٞ
ٓ٤ؼٔ ٠ػً٘ ٖٓ ٚخٕ هِز٢ِٓ ٚء رخَُ٘ى ك ٢حطزخع ٍؿخٍ حُيٝ ٖ٣حُٔخٓش َ٤ٓٝ ،ح ٙؿِ٤خ
ٖٓ  َٜ١هِز ٖٓ ٚحَُ٘ى ٝإ ًخٕ ػخ٤ٛخ هلل ٍٝحًزخ ُِلٞحكٖ ،كبٕ أَٓ حإلٓخّ ُٗ ٚزٚ
رؤَٓ حُٔٔ٤ق حٌُ ٌٖ٣ ُْ ١ر ٖ٤كٞحٍ ٚ٣ح ٖٓ ١حُٔظي ،ٖ٤٘٣رَ ًخٕ ؿٔ٤ؼ ْٜحٛلخد
ٗ-زبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٓٗز.ز
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ٓؼخٝ ، ٢ٛال ٌَٗ٘ حٕ  ٌٕٞ٣حُـْ حُـل ٖٓ َ٤حألٜٗخٍ ٖٓٔ حطوٝ ٠أِٛق ٗلٔٝ ٚح١خع
ٍر ٚكخُٔؼ٤خٍ  ٞٛحُوِذ ٛٝلخءً ْ٤ُٝ ٙؼَس حُؼزخىس كبٕ ٖٓ هخطَ ٟي ػِ( ٢ػِٚ٤
حُٔالّ) ك ٢كَد حَُٜ٘ٝحٕ ًخٗٞح حٛلخد ؿزخٞٓ ٙى ٌُؼَس ػزخىطٝ ،ْٜهي ٍٝى ػٖ
ارَح ْ٤ٛرٖ ػزي حُلٔ٤ي  ،هخٍ ) :أخجشٔ ِٓ ٟعّغ أثب ػجذ هللا ( ػٍ ٗ١اٌغالَ ) ٠مٛي :
ارا خشط اٌمبئُ ( ػٍ ٗ١اٌغالَ ) خشط ِٓ ٘زا األِش ِٓ وبْ ٠ش ٜأٔٗ ِٓ أٍ٘ٗ ٚدخً
ف ٗ١شجٗ ػجذح اٌشّظ ٚاٌمّش )(.)ٙ
هخٍ طؼخُ{ : ٠فَمَب َي ْاٌ َّالُ اٌّ ِزَ َٓ٠وفَ ُشٚاْ ِِٓ لَِِ ِٗ ِِ ْٛب َٔ َشانَ ِاالّ ثَشَشا ً ِّضٍََْٕب ََِ ٚب َٔ َشانَ ارّجَؼَهَ
اٌشأْ.} ِ ٞ
ِّ ٞ
ِاالّ اٌّ ِز ُْ ُ٘ َٓ٠أ َ َسا ِرٌَُٕب ثَبد َ
ُوي هل٤ض حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔلخ ٍٝك ٢ه٤٠ش حإلٓخّ حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) ًٝخٗض َٓٓ٠
ُٜٔخّ حُزخكؼٝ ٖ٤حُلوٜخء حُظ ٢أهطؤص حُٜيف ٝرٌَ٘ ٓٔظَٔ ألٗ٣ ُْ ْٜؼِٔٞح حٕ ٌٙٛ
حألَٓحٍ ٓ٘١ٞش ر َ٣ُٞحإلٓخّ حُٔ٤ي حُٔ٤خٗ ٢حُٔٞػٞى ،كٞهؼٞح ك ٢حُظ٘خهٓٝ ٞوخُلش
حُ٘ٝ ٜٙٞطٔو٤طٜخ كظوزطٞح أٔ٣خ طوزٝ ٢رو٤ض ٓخكش حُؼِْ هخُ٤ش ٓ٘ ٚاُ ٠إٔ ؿخء
حُٔ٤ي أر ٢ػزي هللا حُلٔ ٖ٤حُولطخٗ ٢حٌُ ١كـَ ػِٝ ّٞحَٓحٍ حُوَإٓ ٝحُلي٣غ،
ٟٝٝغ حُ٘ظَس حُٜل٤لش ٝحُٔي٣يس ُو٤٠ش حإلٓخّ حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) ٝرـٔ٤غ
ٓلخٍٛٝخ  ،كِْ  َٜٔ٣حُٔ٤ي حُولطخٗ ٢أ ١ؿخٗذ ٜٓ٘خ ٗخ٤ٛي ػٖ حُـ ٙٞك ٢رطٕٞ
حُوَإٓ ٝرل ٍٙٞحُؼٔ٤وش ٝحٓظوَحؿ ٖٓ ٚطِي حُزلُ٥ ٍٞت ٝؿٞح ًُٞ٘ٝ َٛػـِ ػٖ
حُ ٍِٞٛٞحُٜ٤خ ؿٔ٤غ حُؼِٔخء .
إ ٓخ أه َٜٙحُٔ٤ي حُولطخٗ ٖٓ ٢أَٓحٍ ه٤٠ش حإلٓخّ حُٜٔي٣ ١ؼظزَ حُيُ٤ال ػِٛ ٠يم
حطٜخُ ٚرخإلٓخّ ٝاٗظٜخُ ٖٓ ٚػٌد ػِٔ ٚحُٞحٓغ ٓٝ ،خ ٌٛح حٌُظخد حٌُ ١ر٣ ٖ٤ي٣ي اال
طؼَ٣لخ ُـِء  َ٤ٔ٣ؿيح ٓٔخ ؿخء ر ٚحُٔ٤ي حُولطخٗ ٖٓ ٢أَٓحٍٝ ،اال كبٕ حألَٓحٍ ال
ط٘وٝ ٢٠ال ط٘لٌ ً ُٞٝخٕ حُزلَ ٖٓ ٍٝحءٛخ ٓيىح كخُؼِْ حُٔٔظو ٖٓ ٠حإلٓخّ ال كيٝى
ُ.ٚ
ٌُُي ٓ٘ظؼَُ ٝزؼ ٞحُٔٞح٤ٟغ حُظ٣ ُْ ٢ظؼَف ػِ ٠كو٤وظٜخ حٌُخِٓش أكي ٖٓ
حُزخكؼٝ ٖ٤كَ٘ٛخ كٌٛ ٢ح حٌُظخد ػِ ٠حٗظوخء رؼ ٞحُٔٞح٤ٟغ رٔخ ٘٣خٓذ ػ٘ٞحٗ،ٚ
 ٖٓٝأٍحى حُِٔ٣ي ٜٓ٘خ كؼِ ٚ٤حَُؿٞع اُٞٓٞٓ ٠ػش حُوخثْ ٝحُٔٞٓٞػش حُوَآٗ٤ش كلٜٔ٤خ
حٌُؼ َ٤حٌُؼ. َ٤
٘ٓٝزيأ كٌٛ ٢ح حٌُظخد رخُلي٣غ ػٖ ٍكِش ً ٝحُوَٗٝ ٖ٤كو٤وش حُٔي حٌُ ١ر٘خٓٝ ٙخ
َ٣طزٜ٘ٓ ٢خ ر٤ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ ٝأ ٣ ٖ٣وغ حٌُٔخٕ حٌُ٣ ١ؼ ٕٞ٘٤كٓٝ ٚ٤خ ػالهش ًُي رٔؼِغ
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رَٓٞىح ًٌُٝي ٓ٘ظليع ػٖ ىحرش حألٍٝ ٝكو٤وظٜخ ٜٓٝيحهٜخ ك ٢حهَ حُِٓخٕ ػْ
ٗؼَؽ ػِٟٞٞٓ ٠ع حُٔل٤خٗ ٢حٌُ ١هخٍ ك ٚ٤حُزؼ ٞرخٗ ٚكًَش ٍ ْ٤ُٝؿًٌَُٝ ،ي
حالػ ٍٞحُيؿخٍ حٌُ٘ٓ ١ظ٘خٗ ٍٝو٤ٜظٜٔخ رخُظل َ٤ٜحُظخًٌُّٝ ،ي ٓ٘ظليع ػٖ
حُ٤ٜلش كٓ ٢لٜٜٓٞخ حُؼِٔٝ ٢حالِٓلش حُظ٤ٓ ٢وخطَ حإلٓخّ حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) رٜخ
أػيحءٓٝ ٙخ ٓٔ٤ظويٓ ٖٓ ٚؿ ٕٞ٤ك ٢حُوظخٍ ٝى ٍٝحُـٖ ٝحُٔالثٌش كًُ ٢ي ًٌُٝ ،ي
حُلي٣غ ػٖ ؿٜخُ حالٓظوزخٍحص ُي ٟحإلٓخّ ٝحالِٓلش ٝحُطخهخص حُظٔ٤ٓ ٢ظويٜٓخ ك٢
هظخٍ أػيحء ٌٙٛ ًَ ، ٙحُٔٞح٤ٟغ رظل٤ٜالطٜخ ٓظـيٛخ كٌٛ ٢ح حُٔلَ حُٔزخٍى .
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اٌفظً االٚي
عش ِضٍش ثشِٛدا ٚخشٚط ٠ؤجٛط ِٚؤجٛط
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ِمذِخ
طؼظزَ هخَٛس ٓؼِغ رَٓٞىح ٝحكيس ٖٓ أًؼَ حُظٞح َٛحٓظوطخرخ ُِلٌَ ٝحُؼوَ حُزَ٘١
ك ٢حُؼ َٜحُلي٣غ ٝ ،اكي ٟأ ْٛحُو٠خ٣خ حُـيُ٤ش حُظ ٢حٓظٞهلض ٗوذ ؿ َ٤هِِ٤ش ٖٓ
رخكؼٓٝ ٢لٌَ ١حُؼخُْ أؿٔغ  ،كٜخٍٝح ٓخ ر ٖ٤رخكغ ػٖ حألٓزخد حُظ ٢طوق ٍٝحء
حُلٞحىع حٌُؼَ٤س حُظٜٗ ٢يطٜخ  ٌٙٛحُٔٔخكش حُـَ٣زش ٖٓ حٌَُس حألٍ٤ٟش ٝ ،رٌ٘ٓ ٖ٤ي
رلو٤وش طِي حُلٞىحع حُظٜٗ ٢يٛخ حُوَٕ حُٔخ ،٢ٟرخَُؿْ ٖٓ إٔ أ َٛحٓطٍٞس حُٔؼِغ
ُْ طٌٖ ٤ُٝيس حُوَٕ حُؼَ٘ ٖ٣رَ ًخٗض طَؿغ اُ ٠أٝحثَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٝطلي٣يح ك٢
كخىػش ػخّ  ّ1084ك ٖ٤حرلَ (٣ٍ ١َ٘ٛلِ٘) رٔل٘٤ظٓ ٚغ َٓ ٖٓ 7حكوٝ ٚ٤حهظل٠
حػَ ْٛك٘ٓ ٢طوش حُٔؼِغ ٌٓ٘ ًُي حُل ، ٖ٤ح ٝك ٖ٤حهظلض ٓل٘٤ش حُزلَ٣ش حالَٓ٤ٌ٣ش
رو٤خىس ؿٔٗٞظ ٕٞرال ٢ٌِ٣ك ٢ػخّ  ُْٝ 1014طؼي رؼيٛخ حريح.
كخُؼخُْ حُـَر ٞٛ ًٚٗٞ ٢حالًؼَ طٔخٓخ ُِظخَٛس ٖٓ ٗظ َٙ٤حَُ٘هً ٢خٕ كً ٢حص حُٞهض
حألًؼَ حٗ٘ـخال رظلٔ َ٤حُظخَٛس ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ػِٔ٤شًٔ ،خ  ٢ٛحُؼخىس حُظ َ٤ٔ٣ ٢ػِٚ٤
حُلٌَ حُـَر ٢حُٔز٘ ٢ػِ ٠حألْٓ حُؼِٔ٤ش ٝحُظلَٔ٤حص حُٔ٘طو٤ش حألهَد ُِل ْٜحُزَ٘١
حُٔئْٓ ػِ ٠هٞحٗٗٝ ٖ٤ظَ٣خص ػِٔ٤ش رلظش ٓغ حػطخء حُـخٗذ حُـ٤ز ٢حُؼوَ حألهَ ك٢
هَٝف حُظؼخَٓ ٓغ حُل٤خس ك ٢حٌُ ٕٞحٌُز ،َ٤كظَٜص ٗظ٤ـش ٌٛح حُٜ٘ؾ ك ٢حُظلٌَ٤
ٝحُزلغ ٗظَ٣خص ػي٣يس ُٔلخُٝش ٍكغ حُـٔٝ ٝٞحُحُش ػالٓخص حالٓظلٜخّ كٍٞ
رَٓٞىح ٜ٘ٓٝ ،خ حُو ٍٞرؤٕ حكي حٓزخد حُظٞح َٛحُـَ٣زش كٗ ٢ٛ ٚ٤ظَ٣ش حُـٌد
حُٔـ٘خ ٢ٔ٤١حُظ ٢طٔزذ حٟطَحد أؿِٜس حُو٤خّ ك ٢حُطخثَحص حػ٘خء ٍَٓٛٝخ كٞم
ٓ٘طوش حُٔؼِغ رخإلٟخكش اُ ٠رٛٞالص حُٔلٖ حُظ ٢طزلَ ٖٓ ٘ٛخى  ،أ ٝحُو ٍٞرظخَٛس
حالكظزخّ حُلَحٍ ١حُظ ٢طٔزذ حٌُٞحٍع رٔزذ ٝؿٞى ٓٞحى هخرِش ُالكظَحم ك ٢هخع
حُٔل ٢٤حال ٢ِٔ١ك٤ل َٜطـ َ٤رٌؼخكش حُٔخء ٝحُٜٞحء رِػٔ ْٜكظ٘زؼغ حروَس ٝؿخُحص
ٖٓ حُزلَ طٔزذ حُٔ٘خًَ ُِٔلٖ ٝحُطخثَحص  ،ح ٝهخَٛس حُِالٍُ حُظ ٢طليع ك ٢هخع
حُٔل ٢٤كظئػَ ػِ ٠كًَش حُٔلٖ ٝطٔزذ ؿَهٜخ اٟخكش اُ ٠حهظالٍ طٞحُٕ حُطخثَحص
حُٔخٍس ٖٓ كٞم طِي حُِالٍُ.
ٝحهَٛخ حُو ٍٞرخُؼالهش رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤هخَٛس حهَ ٟال طوَ ؿيال ٝؿَحرش ػٜ٘خ أال ٢ٛٝ
هخَٛس حال١زخم حُطخثَس رل٤غ طٞؿي ػالهش ٤١ٝيس ر ٖ٤حُظخَٛط ٖ٤حُـَ٣زظ ٖ٤كظ٘ظؾ ػٖ
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ًُي هَم ُِوخٗ ٕٞحُطز٤ؼ ٖٓ ٢هالٍ ٝؿٞى ٓوِٞهخص ك٠خث٤ش ُٜخ حُ٤ي كٓ ًَ ٢خ
ك َٜح٤ٓ ٝل َٜك ٢حُٔٔظوزَ حُٔ٘ظ. ٍٞ
 ٌٖ٣ ُْٝحُؼخُْ حَُ٘هٝ ٢طلي٣يح حُؼَر ٢حإلٓالٓ ٢رٔ٘ؤ ٟػٖ ٓخ ٣ي ٍٝك ٢كِي طِي
حُظخَٛس ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ حُزؼي حُ٘ٔز ٢ر ٖ٤حُٔٞهغ حُــَحكُِ٘ٔ ٢طوش ٝر ٖ٤حُٔ٘طوش
حُؼَر٤ش  ،اً حٕ حُزخكؼ ٖ٤حإلٓالٓ٣ ُْ ٖ٤٤ـيٝح ريح ٖٓ حالىالء ريُٟٝٝ ْٛٞغ ٗظَ٣خص
 ٢ٛحألهَ ٟال طوَ ؿَحرش ػٖ حُظخَٛس ٗلٜٔخ .
حٕ ٓخ هٔ٘خ رٔطَ ٙرٛ ٖ٤للخص ٌٛح حٌُظخد ٗ ٞٛظَ٣ش ؿي٣يس ٖٓ ٗؤٜٗخ ٍكغ حُـٔٝٞ
ٝحُِزْ ػٖ َٓ  ٌٙٛحُٔ٘طوش  ٖٓ ،هالٍ حَُر ٢رٜ٘٤خ ٝرٍ ٖ٤كِش ً ١حُوَٗ ٖ٤حٌُ١
ٌٓ٘ ٚهللا ك ٢حألٍ ٖٟرخػظزخٍ حٕ حُٔي حٌُ ١هخّ رز٘خء ٙكخثال ٟي  ٍٞٛٝه٣ ّٞؤؿٞؽ
ٓٝؤؿٞؽ حًٌٍُٔٞس ه ْٜٜٜك ٢حُوَإٓ  ٞٛ ،حُٔزذ حَُث ٢ٔ٤ك ٢طٌٌٛ ٖ٣ٞح حُٔؼِغ
حُؼـ٤ذ ٘ٓٝو ّٞرظ٤ٟٞق حُ٘ظَ٣ش ٝحالػزخص ٖٓ هالٍ رلٞع حٌُظخد الكوخ  ،حُ٘ظَ٣ش
طِي طؼظٔي رٌَ٘ ًز َ٤ػِ ٠هٞح َٛػِٔ٤ش ٍ٘٤ٛش اٟخكش اُ ٠حالٓظؼخٗش رآ٣خص حُوَإٓ
ك ٢حػزخص حالٓظ٘ظخؽ ٘٘ٓٝ ،خهٖ ح٠٣خ حالَٝ١كخص حألهَ ٟحُظ ٢ط٘خُٝض ه٤٠ش ً١
حُوَٗ ٖ٤رخُزلغ ٝحُظلٝ ، َ٤ٜهللا ٖٓ ٍٝحء حُوٜي.
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اٌجبة االٚي
ٚلفخ ربس٠خ١خ ِغ اٌّضٍش
رَٓٞىح ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُـٍِ٣ ،زِؾ ػيىٛخ  388ؿَِ٣سٔ٤ُ ،ض ًِٜخ ٓؤُٞٛش
رخٌُٔخٕ ٝاٗٔخ حُٔؤٜ٘ٓ ٍٞٛخ كو ٢ػالػ ٖ٤ؿَِ٣س ،ػخٔٛظٜخ ٛخِٓظٝ ٕٞطوغ ك ٢حُـَِ٣س
حألّ ٘ٓ ٢ٛٝطوش ؿـَحك٤ش ػِٓ ٌَٗ ٠ؼِغ ٓظٔخ ١ٝحألٟالع (ٗلِٓٞ٤ً 1588 ٞظَ
كِٟ ًَ ٢غ ٔٓٝخكظ ٚكٞحُ٣ ،²ًْ ٕٞ٤ِٓ 1.1 ٢وغ ك ٢حُٔل ٢٤حأل ٢ِٔ١ر ٖ٤رَٓٞىح،
ٝرٍٞطٝ ،ٌٞ٣ٍٞكٍٞطِٞىٍى َ٣كِ٣ٍٞيح ك ٢حُـِء حُـَر ٖٓ ٢حُٔل ٢٤حألٓ ٢ِٔ١ـخٍٝس
ُِٔخكَ حُـ٘ٞر ٢حَُ٘هُٞ ٢ال٣ش كِ٣ٍٞيح حُٔظليس رخُٞال٣خص حُٔظليس حألَٓ٤ٌ٣ش ٝ ،طٔظي
ٓ٘طوش ٓؼِغ ٖٓ كِ٣ٍٞيح(رخُٞال٣خص حُٔظليس حألَٓ٤ٌ٣ش) ٍَٝٓٝح رـٍِ رَٓٞىح (طخرؼش
ُزَ٣طخٗ٤خ) ٝؿٍِحُزٜخٓخ .حُِ٠غ حالُِٔ ٍٝؼِغ ٣وغ ػ٘ي ؿَِ٣س رَٓٞىح  ٌٙٛٝ..حُـَِ٣س
طو٠غ ُِلٌْ حُزَ٣طخُٜٗٝ ٢خ ػخٔٛش طٔٔٛ ٠خِٓظٝ ، ٕٞحُِ٠غ حُؼخُِٗٔ ٢ؼِغ ؿ٘ٞر٢
َٗه ٢ر ٢ٛٝ ٌٞ٣ٍٍٞٗٞطخرؼش ُإلىحٍس حالَٓ٤ٌ٣ش ٝػخٔٛظٜخ ٓخٕ ؿٞحٕ ٝ ،حُِ٠غ
حُؼخُغ حُـَرٗ ٢لٗ ٞز ٚؿَِ٣س ٓ٤خٓ -٢كِ٣ٍٞيح ك ٢حُٞال٣خص حُٔظليس حالَٓ٤ٌ٣ش .
ِغبدزٗ٣ :ـطٓ ٢ؼِغ رَٓٞىح ٗل٣ٝ .²ًْ 141484888 ٞلي ٙه٣ ٢ٔٛٝ ٢زيأ ٖٓ
ٗوطش هَد ِٓز ٍٕٞرلِ٣ٍٞيح ٍَٓٝح رزَٓٞىح ػْ رٍٞط٘٤ُ ٌٞ٣ٍ ٞظ ٢ٜرلِ٣ٍٞيح َٓس
أهَ.ٟ

دمبئك
حُ٘وطش حألػٔن ك ٢حُٔل ٢٤حأل ٢ٛ ،٢ِٔ١ه٘يم رٍٞط ٌٞ٣ٍ ٞرؼٔن  384188هيّ،
٣وغ ٓ ٖٟٔؼِغ رَٓٞىح.
ٓؼِغ رَٓٞىح ٣وغ ك ٍٞحُٔخكَ حَُ٘هُ ٢لِ٣ٍٞيح ٝرٍٞطٝ ٌٞ٣ٍٞؿِء ٛـٚ٘ٓ َ٤
رـخٗذ ًخٍ٘٤ُٝخ حُـ٘ٞر٤ش.

عجت اٌزغّ١خ
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حُٞحهغ إ ٓزذ حُظٔٔ٤ش ٣ؼٞى اُ ٠كخىع حهظلخء ٓـٔٞػش ٖٓ حُطخثَحص حألَٓ٤ٌ٣ش
حُلَر٤ش حُظً ٢خٗض طلِن كٞه ،ٚكل 9 ّٞ٣ٝ ٢ىٔٔ٣زَ ػخّ ١ 1945خٍص ١ 5خثَحص
كَر٤ش ٖٓ أكي هٞحػي ٓي٘٣ش كِ٣ٍٞيح ٝػيى ١خهٔ٤١ 5 ٚخٍٔٓ 0ٝ ٖ٣خػي ٖ٣أهِؼض ٌٙٛ
حُطخثَحص ػ٘ي حُٔخػش حُؼخٗ٤ش رؼي حُظٝ َٜرؼي ػَ٘ ىهخثن ًخٗض ًِٜخ ك ٢حُـ ٞػِ٠
ٌَٗ ٓؼِغ ًٝخٕ هخثي ٌٛح حَُٔد  ٞٛحُ٠خر ٢حُط٤خٍ ٗخٍُِ ط ٍِٞ٤حًٌُ ١خٕ رط٤خٍطٚ
ٔ٣ؼَ ٍحّ حُٔؼِغ ٝ ،اُ ٠حُ ّٞ٤ال ٣ؼِْ أكي َٓ حهظلخء  ٌٙٛحُطخثَحص حُؤْ رَؿْ
ٖٓ إٔ هَٝف حُـً ٞخٗض ؿ٤يس ُِطَ٤حٕ كًُ ٢ي حُٝ ، ّٞ٤ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ حٕ كخىػش
حُطخثَحص  ٌٙٛهي ٝهؼض ك ٢كظَس هَ٣زش كبٕ حْٓ (ٓؼِغ رَٓٞىح) هي حِ١ن ػِ ٠طِي
حُٔ٘طوش حُظ٣ ٢ؼٞى ؿٜٟٔٞخ اُ ُٖٓ ٠رؼ٤ي ٝحٛزلض طؼَف ر ٚكظ ٠رخُ٘ٔزش ُٔخ ٝهغ
كًٞ ٖٓ ٚ٤حٍع ٓخروش ًُٝي ريال ٖٓ حالْٓ حُوي ْ٣حٌُ ١حِ١و ٚػِ ٚ٤حُٔالك ٕٞحُويحٓ٠
ٝهِض ٓؼَٝكش ر ٚر ْٜ٘٤كٍ ٢كالط ْٜحال ٠ُٝك٤غ ٓـِض ػِ ٠حُوَحث ٢حُٔالك٤ش ٌٓ٘
هَ ٕٝرخْٓ (ؿٍِ حُ٘٤طخٕ) ؿ َ٤حٕ حكي حُٔئُل ٖ٤حُٔظش حٌُٟٝ ٖ٣ؼٞح ًظزخ ػٖ ٌٙٛ
حُٔ٘طوش كظ ٠ح٣ٍ ٞٛٝ ٕ٥ظ٘خٍى 1974 َ٘٣ٝؿؼَ ػ٘ٞحٕ ًظخرخ ٓ٘ظًَخ ر ٖ٤حالْٓ
حُويٝ ْ٣حالْٓ حُلي٣غ كؤِ١ن ػِ ٚ٤حْٓ (ٓؼِغ حُ٘٤طخٕ)..
ًخٕ ًَٔ٣ظٞكَ ًُٔٞز ّٞحكي حُٔ٘خ ٖٓ َ٤ٛحُٔالك ٖ٤حالٝحثَ حٌُٓ ٖ٣خكَٝح اُ ٠رلخٍ
رَٓٞىح َٝٓٝح رخُوَد ٖٓ ٓ٘طوش حالٞٛحٍ ٘ٛٝخى ٗخٛي ٍٝ ٞٛؿخٍ ٓل٘٤ظ ٚحُؼي٣ي ٖٓ
حالكيحع حُـَ٣زش ٜٓ٘خ ٓوًَ ١ٞس حُ٘خٍ حُٜخثِش اُ ٠ؿٞف حُزلَ ٜ٘ٓٝخ ٓخ حٛخد
رِٛٞش حُٔل٘٤ش ٖٓ هَِ ط٘ ٖ٣ٞريٓ ٕٝزذ ٝحٟق ػ٘يٓخ حهظَرٞح ٖٓ ٓ٘طوش رَٓٞىح
حالَٓ حٌُٟ ١خػق ٖٓ هٞف حُٔالكٝ ٖ٤ػٍِ ٠أًُٓٓٞٞ ْٜزٗ ّٞلٔ ٚحٌُ ١حٛخرٚ
حُِٜغ ٖٓ حُٔلخؿجخص حُـخٓ٠ش ٝ ،طظٌ ٕٞؿٍِ حُ٘٤طخٕ ًٔخ حٓٔخٛخ  ٖٓ winerحًؼَ
ٖٓ  388ؿَِ٣س َٓؿخٗ٤ش ٓظوخٍرش كٌٛ ٢ح حُـِء ٖٓ حُٔل ٢٤حالِ٘١ط.)7() ..٢

 -7حَُكالص حُول٤ش َٓٝس ػٔخى حُي13-11ٙ. ٖ٣
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اٌجبة اٌضبٟٔ
لصة ذي المرنٌن والسد العظٌم

من هو ذو المرنٌن ؟؟؟
ٍٝىص هٜش ً ١حُوَٗ ٖ٤ك ٢حُوَإٓ كٍٞٓ ٢س حٌُٜق هخٍ هللا طؼخَُ٠َٚ {٠غْؤٌََُٔٛه ػ َْٓ
عؤَرٍُْٛا َػٍَ ُْ ١ى ُْ ِِ ُْٕٗ ِر ْو ًشا}(ٝ ، )8هي ًخٕ  ٞٛحُِٔي حُٜخُق ًٔخ ػزَص
رِْ ٞاٌمَشْ َٔ ِْٓ ١لُ ًْ َ
ػ٘ ٚحالهزخٍ حٌُ ُٚ ٌٖٓ ١هللا ك ٢حألٍٝ ٝرِؾ ٓ٘خٍم حألٍٓٝ ٝـخٍرٜخ رخألٓزخد
حإلُ٤ٜش ٝ ،هي حٍطز ٢حٓٔ ٚروٜش ر٘خء ٓي ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ حُظ ٢طليع ػٜ٘خ حُوَإٓ ،
ٝهي ًخٗض ٗو٤ٜش ً ١حُوَٗٓ ٖ٤لَ ؿيٍ رً ٖ٤ؼ ٖٓ َ٤حُزخكؼٝ ٖ٤حُٔئٍه ، ٖ٤كْٜٔ٘
ٖٓ هخٍ رؤٗ ٚحالٌٓ٘يٍ حُٔوئً ٢ٗٝخ ًًَ حرٖ ٘ٛخّ ك ٢حُٔٝ َ٤حُظ٤ـخًٕٛٝ ،ذ اُ٠
ه ٖٓ ًَ ُٚٞحر٣ٍ ٢لخٕ حُزٞ٘ٗٝ ٢َٗٝ٤حٕ حُلٔ ١َ٤كً ٢ظخر ْٔٗ ٚحُؼًِٝ ّٞظخد
هالٛش حُٔ َ٤حُـخٓؼش ُؼـخثذ أهزخٍ حُِٔٞى حُظزخرؼش  ،رٔ٘٤خ  َٟ٣حرٖ ػزخّ إٔ
حإلٌٓ٘يٍ ؿ ١ً َ٤حُوَٗ ،ٖ٤اً هخٍ ػٖ ً ١حُوَٗ ٖ٤أٗ ٖٓ( ٚكٔ ٞٛٝ َ٤حُٜؼذ رٖ
ًَٓ ١حثي حٌُ ٌٚ٘ٓ ١هللا ك ٢حألٍٝ ٝآطخ٢ٗ ًَ ٖٓ ٙء ٓززخ كزِؾ هَٗ ٢حُْ٘ٔ
ٍٝأّ حألٍٝ ٝر٘ ٠حُٔي ػِ٣ ٠ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ).
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رٔ٘٤خ حإلٌٓ٘يٍ ًخٕ ٍؿال ٛخُلخ ٍ٤ٓٝخ كٌٔ٤خ ر٘ ٠ػِ ٠حُزلَ ك ٢اكَ٣و٤ش ٓ٘خٍح،
ٝأهٌ أٍ٤ٍٓٝ ٝشٝ ،أط ٠رلَ حُؼَدٝ ،أًؼَ ػَٔ ح٥ػخٍ ك ٢حُؼَد ٖٓ حُٜٔخٗغ
ٝحُي ، ٍٝؿ َ٤حٕ ٓخ ٣ؼ٘٘٤خ ٘ٛخ ٓخ ٍٝى كٗ ٢ؤٗ ٚك ٢حُوَإٓ ٝحكخى٣غ أ َٛر٤ض حُ٘زٞس
(ػِ ْٜ٤حُٔالّ) ك ْٜحُٔ٘زغ حالٝ َ٤ٛحُ٘ ٍٞحُٜخك ٢حٌُٔ٣ ١ظ٠خء ر ٚك ٢حُظِٔخص
حُلخٌُش ،ك٤غ ٓجَ حٓ َ٤حُٔئٓ٘( ٖ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ) ػٖ ً ١حُوَٗ ٖ٤حٗز٤خ ًخٕ حّ ٌِٓخ ؟
كوخٍ  ) :الٔج١ب ً ٚال ٍِىب ً ثً ػجذا ً ادت هللا فؤدجٗ ٔٚظخ هلل فٕظخ ٌٗ  ،فجؼضٗ هللا اٌٝ
ل ِٗٛفضشث ٖٛػٍ ٝلشٔٗ اال ّٓ٠فغبة ػِٕ ُٙب شبء هللا اْ ٠غ١ت صُ ثؼضٗ اٌضبٔ١خ
فضشث ٖٛػٍ ٝلشٔٗ اال٠غش فغبة ػِٕ ُٙب شبء هللا اْ ٠غ١ت  ،صُ ثؼضٗ هللا اٌضبٌضخ
فّىٓ هللا ف ٟاألسع ٚف١ىُ ِضٍٗ)(.)9
ٍٝٝى ػٖ أر ٢ؿؼلَ ِٞٛحص هللا ػِ ٚ٤هخٍ ّ :
(اْ را اٌمشٔ٠ ٌُ ٓ١ىٓ ٔجّ١ب ً ٌٚ ،ىّٕٗ وبْ
ػجذا ً طبٌذب أدت هللا فؤدجّٗ هللا ٔٚ ،بطخ هللا فٕبطذٗ هللا  ،أِش ل ِٗٛثزم ٜٛهللا ،
فضشث ٖٛػٍ ٝلشٔٗ فغبة ػٕ ُٙصِبٔب  ،صُ سجغ اٌ ُٙ١فضشث ٖٛػٍ ٝلشٔٗ ا٢خش .
ٚف١ىُ ِٓ ٘ ٛػٍ ٝعّٕزٗ ٚ ،أّٔٗ خّ١ش اٌغّذبة اٌظؼت ٚاٌغّذبة اٌزٌّٛي  ،فبخزبس
اٌزٌّٛي فشوت اٌزٌّٛي ٚ ،وبْ ارا أز ٝٙاٌ ٝل َٛوبْ سعٛي ٔفغٗ اٌٌ ُٙ١ى١ال ٠ىزة
اٌشّ عً)(.)18
ػٖ أر ٢ؿؼلَ (ػِ ٚ٤حُٔالّ) هخٍ ّ :
(اْ را اٌمشٔ ٓ١وبْ ػجذا ً طبٌذب ً ٌُ ٠ىٓ ٌٗ لشْ
ِٓ ر٘ت ٚال ِٓ فضخ  ،ثؼضٗ هللا ف ٟل ، ِٗٛفضشث ٖٛػٍ ٝلشٔٗ األٚ . ّٓ٠ف١ىُ
ِضٍٗ)(ٔٔ).
ٝػٖ حر ٢ر َ٤ٜػٖ حر ٢ؿؼلَ(ػِ ٚ٤حُٔالّ) هخٍ(:اْ را اٌمشٔ٠ ٌُ ٓ١ىٓ ٔج١ب ً ٌىٕٗ
وبْ ػجذا ً طبٌذب ً ادت هللا فؤدجٗ هللا ٔٚبطخ هللا فٕبطذٗ هللا اِش ل ِٗٛثزم ٜٛهللا
فضشث ٖٛػٍ ٝلشٔٗ فغبة ػٕ ُٙصِبٔب صُ سجغ اٌ ُٙ١فضشث ٖٛػٍ ٝلشٔٗ ا٢خش ٚف١ىُ
ِٓ ٘ ٛػٍ ٝعٕزٗ .)12()..
ػِ ٠أ ١كخٍ كوي حٍطز ٢هٜش ً ١حُوَٗ ٖ٤رٌَ٘ ٝػ٤ن روٜش ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ حٌُٖ٣
ًخٗٞح ٓلٔي ٖ٣ك ٢حألٍ ٝكزًُ٘ ٠ي حُٔي حُؼظ٤ُ ْ٤وِ ٚحُ٘خّ ٖٓ َٗ ْٛاُّٞ٣ ٠
حُو٤خٓش
ٝهي ًٛذ رؼ ٞحُٔلَٔٝ ٕٝحُٔئٍهًٔ– ٕٞخ حِٓل٘خ – اُ ٠حُو ٍٞرخٕ ً ١حُوَٗ ٖ٤حٗٔخ
( ٞٛحالٌٓ٘يٍ حالًزَ حُٔويً )٢ٗٝحط ٚحٌُ ١ر٘ٓ ٠ي٘٣ش حالٌٓ٘يٍ٣ش  ٖٓٝحٓؼخٍ ٛئالء
 -9تفسٌر الممً جٕ صٔٗ
ٓٔ -كمال الدٌن وتمام النعمة صٖٖ9
ٔٔ -ه ٜٚحَُحٗٝي122-121ٙ ١
ٕٔ -حُٜٔيٍ حُٔخرن 128 ٙ
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حُٔئٍه ٖ٤حُٔٔؼٞىٝ ١رٖ ػزي حُلٌٝ ْ٤حُؼؼِزٝ ٢حُوَ١زٝ ٢حرٖ ٓ٘٤خ  ٕٞ٤ُٝحالكَ٣و٢
 ًَٝحُٝجي حًيٝح حٕ هزَ ً ١حُوَٗ ٖ٤ك َٜٓ ٢رٔي٘٣ش حالٌٓ٘يٍ٣ش (.)13
 ٌٖٔ٣ٝإٔ َٗؿغ حٍ٥حء اُ ٠ػالع ٗظَ٣خص أٓخٓ٤ش :٢ٛ
حُ٘ظَ٣ش حأل َٟ٣ :٠ُٝحُزؼ ٞإٔ ًح حُوَٗ ٟٞٓ ْ٤ُ ٖ٤حإلٌٓ٘يٍ حُٔويٌُُ ،٢ٗٝي
كبٗ ٚٗٞٔٔ٣ ْٜحإلٌٓ٘يٍ ً ٝحُوَٗ ،ٖ٤ػٍِ ٠ؿْ إٔ حٌُٔٓ ١خ ٙحإلٌٓ٘يٍ  ٞٛحرٖ ٘ٛخّ
ٛ 213ـ ٝ ،ّ020 -كيى أٗ ٚحإلٌٓ٘يٍ حٌُ ١ر٘ٓ ٠ي٘٣ش حإلٌٓ٘يٍ٣ش ،ك٘ٔزض اُ.ٚ٤
٣ٝؼظوي آهَ ٕٝإٔ أ ٖٓ ٍٝهخٍ ر ٌٜٙحُ٘ظَ٣ش  ٞٛحُ٘٤ن حرٖ ٓ٘٤خ كً ٢ظخر ٚحُ٘لخء.
 ٌُٖٝحُٔوي٣ ُْ ٢ٗٝزٖ ٓيح ُٞٝ ،ه َ٤اٗ ٍٞٓ ٚحُ ،ٖ٤ٜكَ٤ى رؤٗٓ ٚخُحٍ هخثٔخ ْ٤ُ ٞٛٝ
ٓز٘٤خ رخٌُ٤ل٤ش حُظًًَٛ ٢خ حُوَإًٓٔ ،خ إٔ ٛلخص ً ١حُوَٗ ٖ٤ال ط٘طزن ػِ ٠حُٔوي٢ٗٝ
ٖٓ ؿٜش حإلٔ٣خٕ ٝحٌُلَٝ ،حُِٔٞى حُؼِٔ.٢
حُ٘ظَ٣ش حُؼخٗ٤ش َٟ٣ :ؿٔغ ٖٓ حُٔئٍه ٖ٤إٔ ًح حُوًَٗ ٖ٤خٕ أكي ِٓٞى حًُٝ ٖٔ٤خٕ
ِٓٞى حُ ٕٞٔٔ٣ ٖٔ٤رـ طزغ ٝؿٔغ ًُي طزخرؼش.
ٝهي ىحكغ ػٖ  ٌٙٛحُ٘ظَ٣ش حألٔٛؼ ٢ك ٢طؤٍ٣ن حُؼَد هزَ حإلٓالّٝ ،حرٖ ٘ٛخّ ك٢
طؤٍ٣و ٚحُٔؼَٝف رَٔ٤س حرٖ ٘ٛخّٝ ،أر٣ٍ ٞلخٕ حُز ٢َٗٝ٤كً ٢ظخد ح٥ػخٍ حُزخه٤شٝ .طْ
اَ٣حى أر٤خص ال ٣ؼِْ ٓويحٍ حُ٘لَ أُ ٝؼؼٔش حُظخٍ٣ن كٜ٤خ ُ٘ -ؼَحء كٔٝ ٖ٤٣َ٤رؼٖٓ ٞ
ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش طلخهَٝح رٌ ١ً ٕٞحُوَٗ ٖٓ ٖ٤هٝ .ْٜٓٞكوخ ُ ٌٜٙحُ٘ظَ٣ش ٓ ٌٕٞ٣ي
ً ١حُوَٗٓ ٞٛ ٖ٤ي ٓؤٍد حُٔؼَٝفٌٛ ٌُٖٝ .ح حَُأ ١ال ٔ٣ظو ْ٤ألٕ حُٔي حُوَآٗ ٢ر٘٢
ُِلٔخ٣شٌٛٝ ،ح حُٔي رُ٘ ٢وِٕ حُٔ٤خ٘ٓٝ ٙؼٜخ ٖٓ حُل٠٤خٕٝ ،هي ًًَ حُوَإٓ َٗكخ ٌُُي
كٍٞٓ ٢س ٓزؤًٔ ،خ إٔ حُٔٞحى حُٔٔظويٓش ك ٢ر٘خء ٓؤٍد ُٔ٤ض حُلي٣ي ٝحُ٘لخّ
حٌُٔحدٛٝ ،لخص ً ١حُوَٗ ٖ٤ال ط٘طزن ػِ ٠حُِٔي حُظزؼ.٢
حُ٘ظَ٣ش حُؼخُؼش ٢ٛٝ :أكيع حُ٘ظَ٣خص كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ٍٝىص ػٖ حُٔلٌَ حإلٓالٓ٢
حُٔؼَٝف أر ٢حٌُالّ آُحى ،حٌُٗ ١ـَ ٓٞ٣خ ٜٓ٘ذ  َ٣ُٝحُؼوخكش ك ٢حُٜ٘يٝ .هي أٍٝى
ٍأ ٚ٣كً ٢ظخد كوو ٚكٌٛ ٢ح حُٔـخٍ١ٝ .زوخ ُ ٌٜٙحُ٘ظَ٣ش كبٕ ًح حُوَٗٗ ٞٛ ٖ٤لٔٚ
ً ٍٕٞحٌُز َ٤حُِٔي حألهٔٝ .٢٘٤هي ٝؿي هَ٘٣ش ٖٓ حٓٔ ٚطؼزض ٞٛحر٤ش حكظٔخٍ أٗٚ
 ،ٞٛكخُوَٗخٕ َ٤٘٣حٕ اُ ٠حكظٞحء طخؿ ٚحُوخ ٙػِ ٠هًَٗٔ . ٖ٤خ إٔ حُٜلخص حُِٔٔ٤س
ٌُ ١حُوَٗ ٖ٤طظلن ٓغ ٛلخص ً ٖٓ ٍٕٞحإلٔ٣خٕ ٝحُٔٔخكش ٝحُوِن حُؼخُٝ ٢حُوٞس
ٝحُٔ٤طَس ٝطؼيى حُوٞحص ٝحَُكالص حُؼالع ُِـَدَُِ٘ ،م٤٠ُِٔ ،ن حُـزِٝ ٢ؿَٛ٤خ
حُٔٞؿٞىس ُي ١ً ٟحُوَٗ.ٖ٤
ٝهي ػوي ٛخكذ طلٔ َ٤حألٓؼَ حُ٘٤ن ٗخٌٓ َٛخٍّ حَُ٘٤حُ ١ىٍحٓش ٓوخٍٗش
ٓوظَٜس طؼزض إٔ ًٝ ٍٕٞكن حُ٘ ٜٙٞحُظٍٞحط٤ش ُٝيٓ ٟوخٍرظٜخ رخُٔخثِٖ٤
حُٔطِؼ ٖ٤ػِ ٠أهزخًٍ ٖٓ ٙظز– ْٜحُٜٞ٤ى ًٝ ٞٛ -حُوَٗ ،ٖ٤حٌُٝ ١كي رالى ٓخى
ٝكخٍّٜٔ٘ٓ ٌَٗٝ ،خ ٌِٓٔش ًزَ٤س٠ٓ ،خكخ اُ ٠حألػَ حألًٍُٞٞ٤ؿُ ٢ظٔؼخٍ ًٍٕٞ
رخُوَد ٖٓ ٓي٘٣ش حٛطوَ رـٞحٍ ٗ َٜحَُٔؿخد٣ٝ ،ظٌٛ ٖٓ َٜح حُظٔؼخٍ إٔ ٌٍُٕٞ
ٖٔ٘ٛ -خ هزَ حالٌٓ٘يٍ65ٙ
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ؿ٘خك ٖٓ ٖ٤حُـخٗز٘٣ ٖ٤زٜخٕ ؿ٘خف حُؼوخدٝ ،ػٍِ ٠أٓ ٚطخؽ ٘٣خٛي ك ٚ٤هَٗخٕ ٘٣زٜخٕ
هَٗ ٢حٌُزٖٓ ،خ ٣ؼُِ طلٔ َ٤حُوَٗ ٖ٤روَٗ ٢طخؽ ٍأٓٝ .ٚحألٓ ْٛخ ٣ؼزظ ٚطظزغ أٓلخٍ
ًٓٝ ٍٕٞطخروظٜخ ُٔخ ٍٝى ك ٢حُوَإٓ٣ٝ ،ئًي إٔ ٓ٤٠ن ىحلاير حٌُ٘٣ ١خٛي ك٢
حُوَحث ٢حُٔ٘ظَ٘س ك ٢حُٞهض حُلخ٣ٝ ،َٟوغ رٝ ٖ٤حالىٝ ًِٞ٤ً ١طلِٓ ْ٤خُحٍ ٣ظَٜ
ك ٚ٤كظ ٠ح ٕ٥حُـيحٍ حُلي٣ي حألػَٝ ،١حٌُ ٞٛ ١حُٔي ٗلٔ ٚحٌُ ١ر٘خ ،ًٍٕٞ ٙاً ػٔش
ططخرن ٝحٟق رٝ ٚ٘٤رٓ ٖ٤خ ًًَ حُوَإٓ ٖٓ ٛلخص ٝهٜخثُٔ ٚي ً ١حُوَٗ.ٖ٤
ًَ طِي حُظؤً٤يحص ُْ طظزِ ٍٞرٌَ٘ ٜٗخث ٢رخػظزخٍ حٓظَٔحٍ ٝؿٞى ٗوخٓ ١زٜٔش كٌٙٛ ٢
حُ٘ظَ٣ش ،اال أٜٗخ ك ٢حُٞهض حُلخ َٟطؼظزَ أك َ٠حُ٘ظَ٣خص ك ٢ط٘وٗ ٚ٤و٤ٜش
ً ١حُوَٗٝ ٖ٤ططز٤ن ٓٞحٛلخطٜخ حُوَآٗ٤ش ػِ ٠حُ٘و٤ٜخص حُظخٍ٣و٤ش.
ٔ٣ٝظ٘ظؾ إٔ ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ  ٖٓ ْٛحُوزخثَ حُٞك٘٤ش ،حً ِ١ذ أ َٛحُوٞهخُ ٖٓ
ً ٍٕٞػ٘ي ٓلَ ٙاُ ْٜ٤إٔ ٘٣وٌٛ ٖٓ ْٛـٔخص  ٌٙٛحُوزخثٌَُُ ،ي أهيّ ػِ ٠طؤٓ ْ٤حُٔي
حُٔؼَٝف رٔي ً ١حُوَٗ.)14(ٖ٤
ٗٝوَ حَُحُ ١ك ٢طلٔ َٙ٤ه :ُٚٞحهظِق حُ٘خّ كً ٢ح حُوًًََٗٝٝ ،ٞٛ ٖٓ ٖ٤ح حهٞحال:
حال :ٍٝحٗ ٚحالٌٓ٘يٍ رٖ كِ٤و ّٞحُٗٞ٤خٗ، ٢هخُٞحٝ :حُيُ َ٤ػِ ٚ٤حٕ حُوَإٓ ىٍ ػِ ٠حٕ
حَُؿَ حُٔٔٔ ٠رٌ ١حُوَٗ ٖ٤رِؾ ٌِٓ ٚاُ ٠حه ٠ٜحُٔـَد ريُ َ٤ه ُٚٞطؼخَُ {٠حتَّى إِذَا
ش ْم ِس َو َجدَ َها ت َ ْؽ ُر ُب فًِ َعٌ ٍْن َح ِمئ َ ٍة }.
ب ال َّ
بَلَ َػ َم ْؽ ِر َ
ٝح٠٣خ رِؾ ٌِٓ ٚحه ٠ٜحَُٔ٘م ريُ َ٤ه ُٚٞطؼخُ{٠دز ٝارا ثٍغ ِطٍغ اٌشّظ}
ٓٝ...ؼَ ًُي حُِٔي حُزٔ ٢٤ال ٗي حٗ ٚػِ ٠هالف حُؼخىس ٌُُي ٝؿذ حٕ ٣زوًًَٙ ٠
ٓوِيح ػِ َٓ ٠حُيٝ َٛحٕ ال ٣زوٓ ٠ول٤خ ٓٔظظَح ٝ ،حُِٔي حٌُ ١حٗظ َٜكً ٢ظذ
حُظٞحٍ٣ن حٗ ٚرِؾ ٌِٓ ٚاٌُٛ ٠ح حُويٍ ُ ْ٤حال حالٌٓ٘يٍ.
ًُٝي حُٗٔ ٚخ ٓخص حر ٙٞؿٔغ ِٓٞى حَُ ّٝرؼي حٕ ًخٗٞح ٞ١حثق ػْ هٜي ِٓٞى حُٔـَد
ٝهٝ َْٜٛحٓؼٖ كظ ٠حٗظ ٠ٜاُ ٠حُزلَ حاله َ٠ػْ ػخى اُٝ َٜٓ ٠ر٘ ٠حالٌٓ٘يٍ٣ش
ٔٓٝخٛخ ػِ ٠حٓٔ ،ٚػْ ىهَ اُ ٠حُ٘خّ ٝهٜي ر٘ ٢حَٓحثٍٝٝ َ٤ى ر٤ض حُٔويّ ًٝرق
كٜ٤خ ٌٓرلش  ،ػْ حٗؼطق اُ ٠حٍٓ٤٘٤ش ٝرخد حالرٞحد ٝىحٗض ُ ٚحُؼزَحٗٝ ٕٞ٤حُوز٢
ٝحُزَرَ ٝطٞؿ ٚرؼي ًُي اُ ٠ىحٍح رٖ ىحٍح َٓ ِٚٓٛٝحص اُ ٠حٕ هظِٛ ٚخكذ كَٓٚ
ٝحٓظ ٠ُٞحالٌٓ٘يٍ ػِِٞٓ ٠ى حُلَّ ٝهٜي حُٜ٘ي ٝحُٝ ٖ٤ٜؿِح حالْٓ حُزؼ٤يس ٍٝؿغ
اُ ٠هَحٓخٕ ٝر٘ ٠حُٔيٕ حٌُؼَ٤س ٍٝؿغ اُ ٠حُؼَحم  َٝٓٝر٘ٓٝ ٍُٝ َٜخص رٜخ ،
كِٔخ ػزض رخُوَإٓ حٕ ًح حُوًَٗ ٖ٤خٕ ٍؿال ِٓي حألٍ ٝرخٌُِ٤ش حٓ ٝخ ٣وَد ٜٓ٘خ ٝػزض
 -14ب حُٔوِٞم طذ١فخ اٌٛعظ اٌجذش١ٕ٠خ  -اٌؼذد ٘ - 87اٌجّؼخ ٕ٠ ٕ8ب٠ش َٕ٘ٓٓ
اٌّٛافك  ٔ7ر ٞاٌذجخ ٕ٘ٗٔ٘ـ)
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رؼِْ حُظٞحٍ٣ن حٕ حٌٌُٛ ١ح ٗؤٗٓ ٚخ ًخٕ حال حالٌٓ٘يٍٝ ،ؿذ حُوطغ رؤٕ حَُٔحى رٌ١
حُوَٗ ٞٛ ٖ٤حالٌٓ٘يٍ رٖ كِ٤و ّٞحُٗٞ٤خٗ. ٢
حُو ٍٞحُؼخٗ :٢هخٍ حر ٞحَُ٣لخٕ حُز ٢َٗٝ٤حُٔ٘ـْ كً ٢ظخر ٚحٌُٔٓ ١خ ٙرخ٥ػخٍ حُزخه٤ش ٖٓ
حُوَ ٕٝحُوخُ٤ش  :ه : َ٤حٕ ًح حُوَٗ ٞٛ ٖ٤حرًَ ٞد َٗٔ رٖ ػٔ َ٤رٖ حكَ٣وٖ
حُلٔ ٞٛٝ ، ١َ٤حٌُ ١رِؾ ٌِٓ٘ٓ ٚخٍم حألٍٓٝ ٝـخٍرٜخ  ٞٛٝحٌُ ١حكظوَ ر ٚحكي
حُ٘ؼَحء ٖٓ كٔ َ٤ك٤غ هخٍ:
هي ًخٕ ً ٝحُوَٗ ٖ٤هزِِٔٔٓ ٢خ

ٌِٓخ ػال ك ٢حألٍ ٝؿٓ َ٤ؼزي

رِؾ حُٔ٘خٍم ٝحُٔـخٍد ٣زظـ٢

حٓزخد ِٓي ٖٓ ًَ٤ٓ ْ٣ي

ػْ هخٍ حر ٞحَُ٣لخٕ٘٣ٝ :ز ٚحٕ ٌٛ ٌٕٞ٣ح حُو ٍٞحهَد ألٕ حالًٝحء ًخٗٞح ٖٓ حُْٛٝ ٖٔ٤
حٌُ ٖ٣ال طوِٞح حٓخٓ ١ًٌ ١ً ٖٓ ْٜ٤حُٔ٘خٍ ٞٗ ١ًٝحّ  ١ًٝحُ٘.ِٕ٣ ١ًٝ ٕٞ
حُو ٍٞحُؼخُغ :حًٗ ٚخٕ ػزيح ٛخُلخ ٌِٓ ٚحألٍٝ ٝحػطخ ٙحُؼِْ ٝحُلٌٔش ٝحُزٔ ٚحُ٤ٜزش.
حُو ٍٞحَُحرغ :حٕ ًح حُوَِٗٓ ٖ٤ي ٖٓ حُٔالثٌش  ،ػٖ ػَٔ ٝحٗٔٓ ٚغ ٍؿال ٣و٣ :ٍٞخ ًح
حُوَٗ ، ٖ٤كوخٍ :حُِ ْٜحؿلَ حٓخ ٍ٤ٟظْ حٕ طٔٔٞح رؤٓٔخء حألٗز٤خء كظ٤ٔٓ ٠ظْ رؤٓٔخء
حُٔالثٌش؟
ك ٌٜٙؿِٔش ٓٔخ ه َ٤كٌٛ ٢ح حُزخد ٝ ،حُو ٍٞحال ٍٝحه َٜألؿَ حُيُ َ٤حًًٌَُٗ ١خٞٛٝ ٙ
حٕ ٓؼَ ٌٛح حُِٔي حُؼظ٣ ْ٤ـذ حٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼِ ّٞحُلخٍ ٌٛٝح حُِٔي حُؼظ ٞٛ ْ٤حالٌٓ٘يٍ
كٞؿذ حٕ  ٌٕٞ٣حَُٔحى رٌ ١حُوَٗ ،ٞٛ ٖ٤حال حٕ ك ٚ٤حٌٗخال ه٣ٞخ  ٞٛٝحًٗ ٚخٕ طٌِٔ٤ح
ألٍٓطخ١خُ ْ٤حُلًٌٝ ْ٤خٕ ػٌِٛٓ ٠ز ، ٚكظؼظ ْ٤هللا ح٣خٞ٣ ٙؿذ حُلٌْ رخٕ ٌٓٛذ
()15
حٍٓطخ١خُ ْ٤كن ٛٝيم ًُٝي ٓٔخ ال ٓز َ٤حُ)..ٚ٤حٗظً ٠ٜالّ حُلوَ حَُحُ١
ٔٓٝخ طويّ ٗٔظ٘ظؾ حٕ حٌُؼ ٖٓ َ٤أٓؼخٍ حُلوَ حَُحُ ١هي ًٛزٞح اُ ٠حُو ٍٞاُ ٠إٔ
حألهَد اُ ٠طؼٗ ٖ٤٤و٤ٜش ً ١حُوَٗ ٞٛ ٖ٤حػظزخٍٗ ٙلٔ ٚحالٌٓ٘يٍ حُٔوي ٢ٗٝحُِٔي
حُٔؼَٝف ٝ ،حٕ ًخٕ حَُحُ ١هي حٍٝى حٌٗخال ه٣ٞخ ك ٢أٝحهَ حٌُالّ ال ٓز َ٤اُ ٠كِ، ٚ
كٌ٤ق ٌٛٓ ٌٕٞ٣ذ حُلِٔلش حُٔ٘ز ًٞك ٢حالى٣خٕ ٌٛٓ ٞٛذ ً ١حُوَٗ ٖ٤حَُؿَ حُٜخُق
رؼي حُو ٍٞحٗ– ٚرخػظزخٍ ٙحالٌٓ٘يٍ -طِٔ ٌ٤حٍٓط١ ٞخُ ْ٤حُلِٞٔ٤ف حُٗٞ٤خٗ٢
حُ٘!َ٤ٜ؟

٘ٔ -طلٔ َ٤حُلوَ حَُحُ ١ؽ/21حُٔـِي 493ٙ/7
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ٌُٖ ٣زي ٝحٕ حُٔئٍهٍ ٖ٤رٔخ ٗٔٞح ح ٝط٘خٓٞح كو٤وش طخٍ٣و٤ش ٜٓٔش ال ؿ٘ ٠ػٜ٘خ أال
 ٢ٛٝحػظزخٍ إٔ ً ١حُوًَٗ ٖ٤خٕ ٓؼخَٛح ألكي حٗز٤خء ح ٢ُٝحُؼِّ  ٞٛٝحرَح( ْ٤ٛػِٚ٤
حُٔالّ) ٓ ٞٛٝخ َٛكض ر ٚحالهزخٍ ػٖ أ َٛحُز٤ض (ػِ ْٜ٤حُٔالّ).
كؼٖ حُؼٔخُ ٢ػٖ حُزخهَ (ػِ ٚ٤حُٔالّ) هخٍ( :اٚي اصٕ ٓ١رظبفذب ػٍٚ ٝجٗ األسع رٚ
اٌمشٔٚ ٓ١اثشا٘ ُ١اٌخٍ ، ً١اعزمجٍٗ اثشا٘ ُ١فظبفذٗ .)ٔٙ()..
حٓخ طخٍ٣و٤خ كخُٔؼِ ّٞحٕ حرَح ْ٤ٛحُوِ َ٤ػخٕ ٓخ ر٘ٓ( ٖ٤ش  2288م2888- ّ.م)ّ.
رٔ٘٤خ ؿخء حالٌٓ٘يٍ رؼي ٙرؤًَٝ ٕٝخ  ًٌَ٣حُٔئٍه ٕٞكٞحُ365(٢م323-ّ.م، )ّ.
 ٌٙٛٝطؼظزَ ٞٛس ًزَ٤س ٝػَ٠٣ش ر ٖ٤حُؼ– ٖ٣َٜأ ١ػ َٜحإلٌٓ٘يٍ حألًزَ ٝػَٜ
حرَح ْ٤ٛحٌُ ١ػخ ًٝ َٙٛحُوَٗ ٖ٤حًٌُٔ ٍٞك ٢حُوَإٌٓٛٝ ،ح ٓخ أٗخٍ اُ ٚ٤حُؼالٓش
حُٔـِٔ ٢ك ٢ه ٜٚحألٗز٤خء هخٍ( :حُظخ ٖٓ َٛحالهزخٍ حٗ ٚؿ َ٤حالٌٓ٘يٍ ٝحًٗ ٚخٕ
ك ُٖٓ ٢حرَحٝ ْ٤ٛحٗ ٚح ٍٝحُِٔٞى رؼي ٗٞف (ػِ ٚ٤حُٔالّ) ٝحٓخ حٓظيالُ ٚكال ٣ول٠
ٟؼل ٚرؼيٓخ هي ػَكض ٓ ،غ حٕ حُِٔٞى حُٔظويٓش ُْ ٠٣ز ٢حكٞحُ ْٜرل٤غ ال  ٌ٘٣ػْٜ٘
حكي ٝ ،ح٠٣خ حُظخً ٖٓ َٛالّ أ َٛحٌُظخد حٌُ ٖ٣ػِ٣ ْٜ٤ؼ ُٕٞٞك ٢حُظٞحٍ٣ن ػيّ
(.)17
حالطلخى )..حٗظً ٠ٜالّ حُؼالٓش حُٔـِٔ٢
ٝرؼي ًَ ٌٛح ٗو٣ ٍٞوِ ٢رؼ ٞحُ٘خّ ر ٖ٤حإلٌٓ٘يٍ حُٔوي ٢ٗٝحُٔؼَٝف ك ٢حُظخٍ٣ن
حُـَرٝ ٢ر ١ً ٖ٤حُوَٗ ٖ٤حٌُ ١ه ٚهللا طؼخُ ٠هزَ ٙك ٢حُوَإٓ  .كخإلٌٓ٘يٍ حُٔوي٢ٗٝ
كٌْ حُٗٞ٤خٕ هزَ حُٔٔ٤ق (ػِ ٚ٤حُٔالّ) رؼالػش هَ ٕٝطوَ٣زخًٝ ،خٕ ػِ ٠حُي٣خٗش حُٞػ٘٤ش،
 َٙ٣ُٝٝأٍٓط ٞحُلِٞٔ٤ف حًُٔ٘ٝ ،ٍٜٞخٕ أٍٓطًٔ ٞخ ٓ ٞٛؼَٝف ٖٓ ٓالكيس
حُلالٓلش ،ػِ ٠ػٌْ حُٔ٘ ٍٜٞػٖ أٓظخًٓ ٚ٣وَحٝ ١أكال ٕٞ١كبٜٗٔخ ًخٗخ ٣ئٓ٘خٕ
رٞؿٞى هللاٝ ،أٓخ أٍٓط ٞك٘٤لٝ ٢ؿٞى هخُن ٌُٜح حٌُ .ٕٞأٓخ ً ٝحُوَٗ ٖ٤كٌخٕ هزَ
حُٔوي ٢ٗٝروًَٝ ،ٕٝخٕ ٓئٓ٘خ ٣ٝـِذ ػِ ٠حُظٖ أٗ ٚكٌْ ك ٢آٓ٤خ ٝأكَ٣و٤خَٟ٣ٝ ،
ًؼ ٖٓ َ٤حُٔئٍه ٖ٤حُؼَد إٔ ًح حُوًَٗ ٖ٤خٕ ٌِٓخ ػَر٤خ.

ػّش ر ٚاٌمشِٔٚ ٓ١ؼبطشرٗ ٌألٔج١بء ٚاٌظبٌذٓ١
٣ؼظزَ حُزلغ كٌٌٛ ٢ح كوزش ُٓ٘٤ش ٖٓ طؤٍ٣ن حالٗٔخٗ٤ش ٖٓ حٛؼذ حُزلٞع ٝحًؼَٛخ
طؼو٤يح  ،هٜٛٞخ كٗ ٖ٤ظؼخَٓ ٓغ ٗو٤ٜخص ى٤٘٣ش ٝطخٍ٣و٤ش ك ٢حُٞهض ًحط ،ٚكخُزخكغ
كٔ٘٤خ ٣ظ٘خ ٍٝحُوِْ ٌُ٤ظذ ػٖ طؤٍ٣ن ٗز ٖٓ ٢حألٗز٤خء حٍ ٝؿَ ٖٓ حُٜخُل ٖ٤حٌٍُٝ ٖ٣ى
ًًَ ْٛكً ٢ظخد هللا ٝحٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش حألهَ٣ ،ٟـي ٗلًٔ ٚخٌُ ٢٘ٔ٣ ١ك ٢كوَ ٖٓ
 -ٔٙحِٓ ٢حُط210ٙ ٢ٓٞ
 -ٔ7ه ٜٚحألٗز٤خء 277 ٙ
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حالُـخّ ال ٣يٍٓ ١ظ٘٣ ٠لـَ ػُِ ٚ٤ـْ ك٤وظِٓ ٚغ هِٔ ٚاُ ٠حالري  ،كخُظؼخَٓ حُظخٍ٣و٢
ٝكن حُظَِٔٔ حُِٓ٘ ٢حػظٔخىح ػِٓ ٠ـالص حُظؤٍ٣ن ٓ٠خكخ حُٜ٤خ ٗخٓ ّٞحالى٣خٕ ٞٛ
ح ٠ُٝحُؼوزخص حُظ ٢طليػ٘خ ػٜ٘خ ٣ ٞٛٝ ،لظخؽ اُ ٠ط٘و٤ذ ٝػَٔ ىٍحٓخص ٓٔظل٠٤ش
ُِٔوخٍٗش رٓ ٖ٤خ ٍٝى كٗ ٢ؤٕ طِي حُ٘و٤ٜش حُٔؼ٘٤ش ك٤١ ٢خص حٌُظذ ٝحُٔئٍه،ٖ٤
ٝرٓ ٖ٤خ ٍٝى ك ٢رط ٕٞحٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش ٝحٍُٔٝٞػخص حُي٤٘٣ش ُِ٘ؼٞد.
كٟٔٞٞع رلؼ٘خ ٗخء حّ حر٣ ٠ـي ٗلٔٓ ٚلخَٛح ٖٓ ًَ حُـٜخص هالٍ ٌٛح حُٔؼ٘٠
حٌُ ١حَٗٗخ حُٓ ٌُٖ ، ٚ٤خ ٣ِ٣ي حُظ٘خري ٝحُظؼو٤ي  ٞٛحُو ٝٞك ٢طؤٍ٣ن حُزَ٘٣ش حُويْ٣
ٜٓ٘خٝ ،ك٤غ ٗؼِْ ؿ٤يح حٗ٘خ ًِٔخ حرظؼيٗخ ٝؿَٗخ ك ٢حُظؤٍ٣ن حُٔل٤ن ٗلظخؽ اُ ٠حُِٔ٣ي
ٖٓ حالىٝحص حُظ ٢ط٘زٓ ٚخ ٔ٣ظؼِٔ ٚػِٔخء حالػخٍ ك ٢ط٘و٤زٝ ْٜىٍحٓخطٓٝ ،ْٜخ ٣ِ٣ي
٤٠٣ٝق ٓ ٞٛؼَكش حٕ ٗو٤ٜش (ً ١حُوَٗٓ )ٖ٤غ ٓخ كٜ٤خ ٖٓ ٓالرٔخص ٝطؤٓالص
ػي٣يس ً٘خ هي ه٘٠خ ك ٢ؿِء ٜٓ٘خ ك ٢حُزخد حُٔخرن  ،هي طِٔ٤ص رٜلش كَ٣يس ٖٓ
ٗٞػٜخ هِٔخ ٗـيٛخ كٗ ٢و٤ٜخص حُظؤٍ٣ن حَُ٘٤ٜس ٓ ،ظٔؼِش رٔؼش حُلظَس حُِٓ٘٤ش حُظ٢
ػخٜٗخ ٓغ ٓؼخَٛس ُ٘و ٍُٞٓٝ ٙٞحٗٔخٗ٤ش ٓؼَٝكشً -برَحٝ ْ٤ٛحُو(َ٠ػِٜٔ٤خ
حُٔالّ)ًٝ -ال ٖٓ حُو ١ًٝ َ٠حُوَٗ ٖ٤ك٤ٍٛ ٢ئٛخ حُؼي٣ي ٖٓ حالهزخٍ ٝحَُٝح٣خص
حُظ ٢طلَ ٝػِ ٠حُزخكغ هز ٍٞحُظؼخَٓ ٓغ ٓٔخثَ هخٍهش ُِ٘خٓ ّٞحُطز٤ؼُِ ٢زَ٘ ٝحٕ
ُْ ًُ ٌٖ٣ي ؿي٣يح ك ٢طؤٍ٣ن حألٗز٤خء هٜٛٞخ ٝحُزَ٘٣ش ػٔٓٞخ.
ٝحُلو٤وش حٗ٘خ ال َٗ٣ي حٕ ٔ٘٣خم حٌُظخد ٌٛح اُٟٞٞٓ ٠ع طؤٍ٣و ٢رلض اُ ٠حُيٍؿش
حُظ ٢طوَِ ٖٓ حُلخثيس حَُٔؿٞس ٖٓ ًظخرظٍ ٢ٌُ٘ ، ٚأ٣ض ٖٓ حُ ١ٍَٝ٠حَُُٔٞٝ– ٍٝ
رب٣ـخُ -ػِٗ ٠و٤ٜش ً ١حُوَٗ ٖ٤طخٍ٣و٤خ ًُ ْ٤ُٝي حال ُؼالهظ ٚحُٞػ٤وش رخُظَِٔٔ
حُُِٓ٘ ٢ألكيحع حُٜٔٔش حُظ٘ٓ ٢ظليع ػٜ٘خ كٓ ٢لخ َٛحُزلغ حُالكوش حٕ ٗخء هللا.
ٝريءح ٗو ٍٞحٕ حالهزخٍ ىُض ػِ ٠حٕ ً ١حُوًَٗ ٖ٤خٕ ٓؼخَٛح ُ٘ز ٢هللا حرَح ْ٤ٛحُوَِ٤
(ػِ ٚ٤حُٔالّ) ًٔخ ٍٝى ك ٢حَُٝح٣ش حُظًًَٗ ٢خٛخ كٔ٤خ طويّ.
ًٝخٕ ٓؼخَٛح ُِو(َ٠ػِ ٚ٤حُٔالّ) ك٤غ ٍٝى (اْ را اٌمشٔ ٓ١وبْ ػجذا ً طبٌذب ً ...
ٚطفذ ٌٗ ػ ٓ١اٌذ١بح ٚل َِٓ : ٌٗ ً١ششة ِٕٙب ششثخ ٌُ ّ٠ذ دز٠ ٝغّغ اٌظ١ذخ
ٚ ،أٔٗ خشط ف ٟطٍجٙب دز ٝأز ٝٙاٌِٛ ٝضغ ف ٖٙٓ ٗ١ػٕ١بً ،فىبْ اٌخضش ػٍٝ
ِمذِزٗ ٚ ،وبْ ِٓ أدت إٌبط اٌ ، ٗ١فؤػطبٖ دٛرب ً ِبٌذب ً ٚأػط ٝوً ٚادذ ِٓ
أطذبثٗ دٛرب ً ِبٌذب ً ٚلبي ٌ١ٌ : ُٙغغً وً ٚادذ ِٕىُ دٛرٗ ػٕذ وً ػ، ٓ١فبٔطٍمٛا
ٚأطٍك اٌخضش اٌ ٝػ ِٓ ٓ١رٍه اٌؼ ، ْٛ١فٍّب غّظ اٌذٛد ف ٟاٌّبء د١ب فبٔغبة
ف ٟاٌّبء  ،فٍّب سأ ٜاٌخضش رٌه ػٍُ أٔٗ لذ ظفش ثّبء اٌذ١بح  ،فشِ ٝثض١بثٗ ٚعمظ
ف ٟاٌّبء فجؼً ٠شرّ ٟف٠ٚ ٗ١ششة ِٕٗ  ،فشجغ وً ٚادذ ِٕ ُٙاٌ ٝر ٞاٌمشٔٓ١
ِٚؼٗ دٛرٗ ٚ،سجغ اٌخضش ١ٌٚظ ِؼٗ اٌذٛد  ،فغؤٌٗ ػٓ لظزٗ فؤخجشٖ  :أَششثذ
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ِٓ رٌه اٌّبء؟لبي ٔ :ؼُ لبي  :أٔذ طبدجٙب ٚ ،أٔذ اٌز ٞخٍمذ ٌٙزٖ اٌؼ ، ٓ١فؤثشش
ثطٛي اٌجمبء ف٘ ٟزٖ اٌذٔ١ب ِغ اٌغ١جخ ػٓ األثظبس اٌ ٝإٌفخ ف ٟاٌظٛس)(.)10
حٕ ٓخ طٔ ِ٤ر ًٝ ٚحُوَٗ ٖ٤ك٠ال ػٖ ٓؼخَٛط ٚألُٝجي حألٗز٤خء ٝحُٜخُل( ٖ٤ػِْٜ٤
حُٔالّ)  ٍٞ١ ٞٛحُلظَس حُِٓ٘٤ش حُظ ٢ػخٜٗخ ًٔخ حَٗٗخ ٓٝ ،غ حٕ  ٍٞ١حُؼَٔ ُْ٤
ؿي٣يح ك ٢طؤٍ٣ن حُ٘زٝ ٖ٤٤حََُٓ ًآىّ (ػِ ٚ٤حُٔالّ) حٞٗ ٝف (ػِ ٚ٤حُٔالّ) حٌُ ٖ٣ػَٔح
أًؼَ ٖٓ رخه ٢حألٗز٤خء ٓ ٌُٖ ،خ ًخٕ كَ٣يح ٖٓ ٗٞػٓ ٞٛ ٚخ ٗوِظ ٚحالهزخٍ ػٖ ٓخ
ػخ ١ً َٙٛحُوَٗ ٖ٤ألؿ٤خٍ ٣ل َٜرٝ ٖ٤حكي ٝآهَ هٔٔٔخثش ػخّ! ٌٛٝ ،ح ٓخ ؿخء ػٖ
حر ٢ػزي هللا (ػِ ٚ٤حُٔالّ) هخٍ( :اْ را اٌمشٔ ٓ١ثؼضٗ هللا رؼبٌ ٝاٌ ٝل ِٗٛفضشة ػٍٝ
لشٔٗ اال ّٓ٠فؤِبرٗ هللا خّغّبئخ ػبَ صُ ثؼضٗ هللا اٌ ُٙ١ثؼذ رٌه فضشة ػٍ ٝلشٔٗ
اال٠غش فؤِبرٗ هللا خّغّبئخ ػبَ صُ ثؼضٗ اٌ ُٙ١ثؼذ رٌه فٍّىٗ ِشبسق األسع
ِٚغبسثٙب ِٓ د١ش رطٍغ اٌشّظ اٌ ٝد١ش رغشة ٝ ، )ٔ9()..ؿٌٛ َ٤ح حُوزَ ًؼٔٓ َ٤خ
ٛٝق ٓٞط ٚػْ ٓزؼؼ ٚر ٖ٤حؿ٤خٍ ٓوظِلش ٖٓ حالْٓ ك ٢حُلظَس حُِٓ٘٤ش ٝحٕ ً٘خ ال
ٗٔظط٤غ ط ٍٜٞحُظؼخَٓ حُِٓ٘ ٢كًُ ٢ي حُٞهض هٜٛٞخ ك ٢طؤٍ٣ن حؿ٤خٍ ؿز٘خ ػٜ٘خ
ػ٤خٗخ ٜ٘ٗ ُْٝيٛخ حال كٛ ٢للخص حُظؤٍ٣ن.
٘ٛ ٖٓٝخ ٗل ْٜحٗ٣ ُْ ٚؼٖ ك ُٖٓ ٢حرَح ْ٤ٛحُوِ( َ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ) كو ٢رَ طؼيح ٙاُ٠
حُٔ٘ ٕٞحُٔخروش ح ٝحُالكوش ُؼ َٜحرَح ،ْ٤ٛكٔخ ىحّ حرَح٣ ُْ ْ٤ٛؼٖ ٓ ٟٞكٞحُٓ ٢جظ٢
ٓ٘ش ػخٕ ً ١حُوَٗ ٖ٤ػِ ٠حألٍٓ ٝخ ٣ِ٣ي ػِ ٠حالُق ٓ٘شٝ ،رظِي حُٔ٘ ٖٓ ٕٞػَٔ
حُزَ٘٣ش ٌٖٓ هللا ُ ٚك ٢حألٍٝ ٝحطخٌِٜٓ ٙخ  ،حٓخ كٓ ٢خ ٣ظؼِن رخُو(َ٠ػِ ٚ٤حُٔالّ)
كال حػظوي حٕ حُو ٝٞحُظخٍ٣و ٢رو٣ ٜٚٛٞل٤يٗخ ك ٢حُٔوخّ رخػظزخٍ حٗ ٞٛ ٚح٥هَ ال
ِٔ٣ي ٓـَ ُٓ٘ٓ ٢ليى ٓ ٟٞحٗ٘خ ٗؼَف حٗ ٚػخٕ ك ٢حًؼَ ٖٓ كوزش ُٓ٘٤ش ٖٓ ً١
حُوَٗ ٖ٤اُ٣ٝ ٠ٓٞٓ ٠ؼَٔ اُٝ ٠هض ه٤خّ حُلـش (ػِ ٚ٤حُٔالّ).

اٌجبة اٌضبٌش
اٌزمذَ اٌؼٌٍّ ٟز ٞاٌمشٔٓ١
٘ٛخُي حٌُؼٓ ٖٓ َ٤لطخص حُظؤَٓ ٝحُظٞهق ٝحُ٘وخٕ كَ٤ٓ ٢س ك٤خس ً ١حُوَٗ( ٖ٤ػِٚ٤
حُٔالّ)  ،رؼي حٕ ًخٗض ٗو٤ٜظ ٚحُٔؼَ٤س ُِـيٍ كظ ٠حُ ّٞ٤ر٤١ ٖ٤خص ًظذ حُٔئُلٖ٤
ٝحُزخكؼ ٖ٤حإلٓالٓ ٖ٤٤ػِ َٓ ٠حُؼ ، ٍٜٞطٞهلٞح هالُٜخ ػ٘ي ٓخ٤ٛش حُ٘و٤ٜش
ٝػالهظٜخ رخُؼي٣ي ٖٓ حالكيحع حُٜٔٔش ك ٢حٍع حالٗٔخٗ٤ش ٍٝ ،رٔخ حرظِ ٢ػيى ؿ َ٤هَِ٤
ٖٓ حُٔئٍهٝ ٖ٤حٌُظخد ك ٢طلي٣ي ٓالٓق  ٌٙٛحُ٘و٤ٜش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ طخٍ٣و٤ش رلظش
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 ،ك٤غ ٍرطٞح ر ٖ٤حُٞحهغ حُِٔلُٔ ٢ؼ ١ً َٜحُوَٗٝ ٖ٤رٓ ٖ٤ؼ ِٚ٤كٌِٔٓ ٢ش حالٌٓ٘يٍ
ٌُ٘٘ ،خ ك ٌٙٛ ٢حُؼـخُش ٓ ٘لخ ٍٝحٕ ِٗو ٢حُٞ٠ء ػُِ ٠ح٣ٝش ٖٓ ُٝح٣خ َٓ٤س ً١
حُوٍَٗ ٖ٤رٔخ ًخٗض حالهَ ٖٓ رُٝ ٖ٤ح٣خ ٗو٤ٜظ ٚحُلٌسٗٝ .ؼ٘ ٢رٜخ ٝحهؼخ ُح٣ٝش حُـخٗذ
حُؼِٔٝ ٢حُظط ٍٞحُظٌُ٘ٞٞؿ ٢حٌُ ١حُو ٠رظالُ ٚحُٞحٍكش ػِ ٠كًَش ً ١حُوَٖٗ٤
حٌُزَ٤سٍٝ ،رٔخ ريح ٌٛح حٌُالّ ؿَ٣زخ ُِِٛٞش حال ٠ُٝػ٘ي حُوخٍة ،ح ٝحٗ٤ٓ ٚؼظزَ إٔ كٚ٤
حٌُؼ ٖٓ َ٤حالٗل٤خى حُِٔز ٢رخُزلغ ٖٓ ٗؤٗ ٚحٕ ٠٣ؼق حُطَف حُلٌَ ١حُِٔٝ ْ٤حُٜ٘ؾ
حُٟٔٞٞػٌُِ ٢ظخد  ٌُٖ ،ك ٢حُٞحهغ ٝؿيص ٖٓ حُٔ٘خٓذ رَ ٖٓ حُُ ١ٍَٝ٠لض
حالٗظخٍ اُ ٌٙٛ ٠حُلو٤وش حُظٍ ٢رٔخ ال ُحُض هخك٤ش ػِ ٠حٌُؼ ،َ٤كزٔـَى حٕ ِٗظلض اُ٠
ؿِٔش حالهزخٍ ٝحَُٝح٣خص حُظ ٢طٜق ىٍؿش ٔٓٝظ ٟٞحُظٌٔ ٖ٤حإلُ ٢ٜحًٌُ ١خٕ ػِٚ٤
(ػِ ٚ٤حُٔالّ) ك ٢كٌْ حألٍٝ ٝحُٔٔخٝحص حُٔزغ ػِ ٠كي ٛٝق حُلي٣غ رخػظزخٍٙ
حُوِ٤لش حإلُ ٢ٜحُلن ٝحٌُ٣ ١ظٔظغ رٌخكش حُظؤ٤٣يحص حُٔٔخ٣ٝش رٜ٘ٔ٠خ حُلظق حُؼِٔ٢
ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ ٢حٌٍُ ١رٔخ ُْ ٗ َٜحُٗ ٚ٤لٖ حُزَ٘ كظ ٠حُٓ ّٞ٤غ حُظط ٍٞحُٜخثَ ُِزَ٘٣ش
ك ٢ػ َٜحُلٞحٓ٤ذ حالٌُظَ٤ٗٝش ٗؼَف كو٤وش ٓخ أَٗٗخ حُ ٚ٤كٛٝ ٢ل٘خ ُؼ َٜٙحٗٚ
ػ َٜطويّ ػِٔ. ٢
٣ُِٔٝي ٖٓ حُظلٝ َ٤ٜحُٞهٞف ػِ ٠حُـخٗذ حُؼِٔ ٢حٌُز َ٤حًٌُ ١خٕ ػِ ١ً ٚ٤حُوَٖٗ٤
ٝػ َٜٙحُٔظطٞ٘ٓ ٍٞؿِ حَُكِش حُؼِٔ٤ش ُ ٚػِ ٚ٤حُٔالّ-:
ًٍٔٞ -د حُٔلخد ً -:خٕ ال ري ٖٓ حٓظويحّ ٓٝخثَ ٓؼ٘٤ش طؼظٔي رٌَ٘ حٓخٓ ٢ػِٓ ٠زيأ
حُظٌٔ ٖ٤حإلُ ٢ٜحٌُ ١أَٗٗخ اُٝ ٚ٤حُٜخىف اُ ٠طٌُ ًَ َ٤حُؼوزخص ٝحُٜؼٞرخص حُظٖٓ ٢
حٌُٖٔٔ حٕ طل ٍٞى ٕٝحطٔخّ ٜٓٔش كٌْ حألًٍٔ ٝخ حٍحى هللاٝ ،إٔ طِي حالىٝحص
حُٔؼ٘٤ش روٜش ً ١حُوًَٗ ٖ٤خٗض ِ٤ٓٝش طٌُ َ٤حُـ ّٞ٤ح ٝحُٔلخد ًٔخ طٜلٜخ حَُٝح٣ش
حُٞحٍىس ػٖ حر ٢ؿؼلَ(ػِ ٚ٤حُٔالّ) هخٍ( :اْ را اٌمشٔ ٓ١لذ خ١ش اٌغذبثٚ ٓ١اخزبس
(ٕٓ)
اٌزٌٛي )..
ٝهي ًخٕ حالٓظلٜخّ ػٖ حَُٔ ك ٢رِٞؿ ٚحَُٔ٘م ٝحُٔـَد ػُِٔ ٠خٕ أكي حٛلخد
أٓ َ٤حُٔئٓ٘( ٖ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ) ك٤غ ٍٝى ػٖ ٓٔخى رٖ كَد ػٖ ٍؿَ ٖٓ ر٘ ٢حٓي
هخٍ( :عؤي سجً ػٍ١ب ً (ػٍ ٗ١اٌغالَ) أسأ٠ذ را اٌمشٔ ٓ١و١ف اعزطبع اْ ٠جٍغ اٌّششق
ٚاٌّغشة ؟ لبي :عخش هللا ٌٗ اٌغذبة ِٚذ ٌٗ ف ٟاالعجبةٓٝ ، )21()..ؼِٓ ٚؼَ أ ١هخثي
ػٌَٔ ١ال ري ٖٓ ِ٤ٓٝش ط٘وَ حٓظؼ٘خث٤ش ٝهي ٣زيُِِٛٞ ٝش حال ٠ُٝحٕ حُٔوٜٞى ٖٓ
ًٍٞد حُٔلخد حُٔٞٛٞف ك ٢حُوزَ حٕ حُـخٗذ حالػـخُ ٞٛ ١حُٔلَى ُِ٤ٓٞش
حُظ٘وَ طِي ٌُٖ ،رؼي حُظٔؼٖ ك ٚٗ ٢حَُٝح٣ش حُظٍ ٢رطض ٜٓ٘ي حًَُٞد ك ٢حُـ ْ٤رٖ٤
ً ١حُوَٗٝ ٖ٤حإلٓخّ حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) ك٤غ هخٍ( :اْ را اٌمشٔ ٓ١لذ خ١ش
اٌغذبثٚ ٓ١اخزبس اٌزٌٛي ٚرخش ٌظبدجىُ اٌظؼت لبي :لٍذِٚ :ب اٌظؼت؟ ،لبيِ :ب
ٕٓ -رٜخثَ حُيٍؿخص /379ٙؽ0
ًٕٔٔ -خٍ حُي364ٙ ٖ٣
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وبْ ِٓ عذبة ف ٗ١سػذ ٚطبػمخ أ ٚثشق فظبدجىُ ٠شوجٗ  ،اِب أٗ ع١شوت
اٌغذبة ٠ٚشل ٝف ٟاالعجبة اعجبة اٌغّبٚاد اٌغجغ ٚاألسض ٓ١اٌغجغ خّظ ػٛاِش
ٚاصٕزبْ خشاة)(ٕٕ).
ٗؼْ حٕ ؿخٗذ حالػـخُ ٝهَم ٗخٓ ّٞحُطز٤ؼش ُ ْ٤ؿي٣يح كَ٤ٓ ٢س ك٤خس أٗز٤خء هللا
ٝكــ ٚػِ َٓ ٠حُؼ ، ٍٜٞكِطخُٔخ ٜٗي طؤٍ٣ن حُزَ٘٣ش ك ٢ػ ٍٜٞحألٗز٤خء ٝحََُٓ
ٓؼـِحص ًؤك٤خء حُٔٞطٝ ٠كِن حُزلَ ٝؿَٛ٤خ ٓٔخ ط٘خهِظ ٚحألؿ٤خٍ ٘ٛٝ ،خ ٣زَُ ٓئحٍ :
ً َٛخٕ ًٍٞد ً ١حُوَٗ ٖ٤ػِٗ ٠ل ٞحالػـخُ حُٔؼٜٞى كَ٤ٓ ٢س حُٝجي حال٤ُٝخء
حُٔ٘ ٖٓ ٍٕٜٝٞهزَ هللا؟.
َٗ ٟحٕ حًُِ٘ٔ ًٌَ٣ ٚش حألٓزخد  ٌٙٛٝحٌُِٔش ط٘ َ٤اُ ٠حٕ ٌٛح حًَُٞد ٝحُظٔوَ٤
ٓ ٌٕٞ٤رخألٓزخد حُطز٤ؼ٤ش  ْ٤ُٝرخإلػـخُ .
ٝحٌُ٣ ١ئًي ًُي ٓ ٞٛخ ٍٝى ك٤١ ٢خص حٌُظذ حُظ ٢طًٌَ كًَخص حإلٛالف حُؼخُٔ٤ش
حُٔ٘ظظَس ًخُٔٔ٤ق (ػِ ٚ٤حُٔالّ) ٝحإلٓخّ حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) ًٝالٔٛخ ٓٞػٞىحٕ
رخ ُٔ َ٤ك ٢حُٔلخد ح ٝحًَُٞد ك ، ٚ٤ال ٓٔ٤خ حُوزَ حُٞحٍى كَ٤ٓ ٢س حُٜٔي( ١ػِٚ٤
حُٔالّ) ك٣ ٖ٤لَٔ  ٌٙٛحُظخَٛس –أ ١حًَُٞد ك ٢حُٔلخد٣ٝ -ز ٖ٤حٌُِٔش حُل َٜك٢
حُٔؼ٘ ٠حَُٔحى ٖٓ حًَُٞد ك٤غ ؿخء ك ٢حَُٝح٣ش ػٖ أٓ َ٤حُٔئٓ٘( ٖ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ) ك٢
ًظخد حُٔلخؿجش ُٔلٔي ػ ٠ٔ٤ىحٝٝى ٠ ( :شوت اٌّٙذ ٞاٌٛٙاء ال ثغذش ٚال ثفزٕخ
ػ ،ٓ١ثً ثؼٍُ ٠ؼشفٗ ِٓ عجم.) ٖٛ
ٝرٌٜح ٣ظ٠ق ُ٘خ حٕ حُٔوخٍٗش رً ٖ٤ال حُ٘و٤ٜظٗ ٖٓ ٖ٤خك٤ش ًٍٞد حُٜٞحء ح ٝحُٔلخد
ًخٕ حُٜيف ٜٓ٘خ حالٗخٍس اُ ٠حُظويّ حُؼِٔ ٢حٌُ ١كظ ٢رً ٚال ٖٓ حُٜٔي( ١ػِٚ٤
حُٔالّ)  ١ًٝحُوَٗ ، ٖ٤كٔخ كزخ ٙرٜخ حُوخُن ػِ ٝؿَ ًُ ٚخٕ حًٗٔٞؿخ ٜٓـَح ُٔخ
ٓظٌ ٕٞػِ ٚ٤حُزَ٘٣ش ٝحألٍ ٝك ٢ػٜي حُلٌٓٞش حإلُ٤ٜش حُٔ٘ظظَس ك ٢آهَ حُِٓخٕ ،
ٝػِ ٠أ ١كخٍ ٓخ ىٓ٘خ ٗؼَف حٕ أ َٛحُز٤ض (ػِ ْٜ٤حُٔالّ) ًخٕ ٜٓ٘ـ ٞٛ ْٜحْٜٗ
 ٌِٕٞٔ٣حُ٘خّ ػِ ٠هيٍ ػوٗ ، ُْٜٞل ْٜحٗ ٌٖ٣ ُْ ٚرخإلٌٓخٕ حُظ٣َٜق رٌَ٘ ػِ٘ ٢رؤٕ
حُٜٔيًَ٤ٓ ١ذ حُطخثَس ًُي حُـْٔ حُـٔخى حُـَ٣ذ ٝحال ُْ  ٌٖ٣حٌُ ٖٛحالٗٔخٗٓ ٢ظ٤ٜجخ
ك ٢طِي حُؼ ٍٜٞاُ ٠ط ٍٜٞح ٝطو ٍٞٛٝ َ٤حالٗٔخٕ اًُُ ٠ي حُٔٔظ ٟٞحُؼِٔ٢
ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ ٢ك٤وظَع آُش ٟؤش ٌٓٗٞش ٖٓ ًظِش ٖٓ حُلي٣ي ح ٝحألُٔ٘ ّٞ٤كظظٌٖٔ ٖٓ
حُظلِ٤ن ًخُطخثَ طٔخٓخ .
ٝحُلخٍ ٗلٔ٘٣ ٚطزن ػِ ١ً ٠حُوَٗ ٖ٤ك ٖ٤طٌِٔٞح ػٖ ًٍٞر ٚحُٔلخد  ،رٔؼ٘ ٠حٗ ٚهي
ًٍذ حُٜٞحء رخألٓزخد حُطز٤ؼ٤ش ٝحُؼِْ حٌُ ١آطخ ٙهللا ػِ ٝؿَ ُٝ ٚحُيُ ٞٛ َ٤حَُر٢
ٕٕ -رٜخثَ حُيٍؿخص /379ٙؽ0
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رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤كًَش حُٜٔي ١حُٔ٘ظظَ(ػِ ٚ٤حُٔالّ) ك ٢آهَ حُِٓخٕ ٝحًٌُٔ– ١خ ًًَص
حَُٝح٣شًَ٣-ذ حُٜٞحء رخُؼِْ ٝحالٓزخد حُطز٤ؼ٤ش ال رخالػـخُ.
ٝػِ ٌٕٞ٣ ٚ٤حالهَد اُ ٠حُل ١ً ًٕٞ ٞٛ ْٜحُوَٗ ٖ٤هي حٓظويّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُؼِٔ٤ش
حُظً ٢خٗض ِ٤ٓٝظُِ ٚظ٘وَ ر ٖ٤حُزِيحٕ ٝهالُٜخ طٌٖٔ ٖٓ رِٞؽ حٛوخع حألٍٓ ٝؼَ
حُطخثَحص ح ٝحُٜل ٕٞحُطخثَس ٝ ،حٕ ريح ٌٛح حُطَف ؿَ٣زخ رؼ ٞحُ٘٢ء ٘٣ٝلَ ٓ٘ٚ
حُؼوَ حُزَ٘ ١هخٛش ٓغ ؿ٤خد حالػزخص حُظخٍ٣و ٢حُ٣َٜق ٌُٜح حُٔل ّٜٞحُـي٣ي ٌُٖ ،
ٓغ حُٔؼَكش اُ ٠آهَ حٌُٔظ٘لخص حُظخٍ٣و٤ش ك ٍٞطؤٍ٣ن حُلَحػ٘ش ك َٜٓ ٢حُوئ٣ش ،
حًظ٘ق ػِٔخء حُظ٘و٤ذ ٝح٥ػخٍ ٘ٛخى ٝؿٞى ٓـٔٞػش ٖٓ حالُٞحف حالػَ٣ش حُظ ٢طَؿغ
اُ ٠ػٜي حُلَػ ٕٞحُٔ٤ٓ( ١َٜظ ٢حال )ٍٝكُ ٢لظش طخٍ٣و٤ش حؿَد ٖٓ حٕ طٜيم
ك ٢حُوَٕ حُٞحكي ٝحُؼَ٘ ، ٖ٣ك٤غ ٗوِض ٛل٤لش حَُ٣خٓ ٝوخُش ٌُِخطذ كٜي ػخَٓ
حالكٔي ١طظليع ك ٚ٤ػٖ  ٌٙٛحُظخَٛس رلِٔلش ٗٝوخٕ ٟٓٞٞػ٘٣ ٢خٓذ حُٔوخّ طلض
ػ٘ٞحٕ (ٓؼِ٠ش حُطخثَحص حُلَػ٤ٗٞش) .

ِؼضٍخ اٌطبئشاد اٌفشػ١ٔٛخ
هزَ 1158ػخٓخ ٖٓ حُٔ٤الى ر٘ ٠حُلَػ٤ٓ ٕٞظ ٢حألٓ ٍٝؼزيح ٟؤخ  -ال ِ٣حٍ هخثٔخ
كظ ٠حُ - ّٞ٤طٌَٔ٣خ ُٜ٥ش حُْ٘ٔ (ٍع)ٝ .حُؼـ٤ذ أٗٞ٣ ٚؿي ػِٓ ٠يهَ حُٔؼزي ٗوٕٞ
ٛوَ٣ش ٣ظ َٜػِٜ٤خ ٓخ ٘٣ز١ ٚخثَحص حٌُٞ٤ِٜرظَ ط٘طِن رخطـخٝ ٙحكيًٝ ..خٕ ٌٖٔ٣
طلٔ َ٤حألَٓ ػِ ٠أٗٛ ٚيكش أٓ ٝـَى ط ٍٜٞه٤خُُ ٢ط ٍٞ٤أٓط٣ٍٞش ٌُٖٝ ،طلض
حٌُٞ٤ِٜرظَ ُطخثَحص ٓوخطِش ٝهخًكخص ه٘خرَ  -ال طوظِق ػٖ حُٔٞؿٞىس ك ٢أ٣خٓ٘خ .ٌٙٛ
 ٌٙٛحُ٘و( ٕٞحُظ ٢حِ١ؼض ػِٜ٤خ ألَٓ ٍٝس ك ٢ؿَ٣يس حَُ٘م حأل /٢ٓٝػيى
 )38/4/1999أٗظـض ػٜ٘خ ٓلطش ك ًْٞحألَٓ٤ٌ٣ش كِوش هخٛش ُلظض أٗظخٍ حُؼِٔخء
ٝحُٔ٤خف.
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٘ٛٝخى ػِ ٠حألهَ ػالػش آٍحء طلخ ٍٝطلٔ ٌٙٛ َ٤حُ٘و ٕٞحُـَ٣زش:
حأل ٍٝإٔ حُٔ ٖ٤٣َٜػَكٞح حُطَ٤حٕ رخُلؼٌَٛٝ ..ح حُو ٍٞأًؼَٛخ ؿَحرش.
ٝحُؼخٗ ٢كيٝع ٗٞع ٖٓ حُظوخ َ١حُِٓ٘ - ٢أ ٝحُلِْ رٔخ ٓ٤ظ َٜرخُٔٔظوزَ ٖٓ هزَ
ر٘خث ٢حُٔؼزي.
ٝحُؼخُغ إٔ ػٞحَٓ حُظؼَ٣ش كُٞض ٗو ٕٞرؼ ٞحُط ٍٞ٤آُ ٠خ ٘٣ز ٚحُطخثَحص حُلي٣ؼش
هٜٛٞخ إٔ حٌُظخرش حَُٝ٤ٜؿِ٤ل٤ش طؼظٔي رطزؼٜخ ػِ ٠حَُٓٓٞخص.
ٝأٗخ أطلن ٓؼي رؤٕ حَُأ ١حأله٣ َ٤ويّ طلَٔ٤ح ٓؼوٞال ُظ١ ٍٜٞخثَحص حألرخط٘ ٢ػِ٠
ٓؼزي ٣ظـخ ُٝػَٔ3154 ٙػخٓخ .ؿ َ٤أٗ ٚال ٣لَٔ حًظ٘خف (ٗٔخًؽ كو٤و٤ش) ُطخثَحص
َٗحػ٤ش ٛـَ٤س كٞٓ ٢حهغ ٓ٣َٜش ًؼَ٤سٝ ..أًٞٔٗ ٍٝؽ ه٘ز ٌُٜٙ ٢حُطخثَحص
ك٘ٓ ٢طوش ٓوخٍس ك - َٜٓ ٢هزَ إٔ طٌظ٘ق ٗٔخًؽ ٓ٘خرٜش ك1898 ٢حًظ٘ق ك٢
ٝحى ١حُِٔٞى ٓؼخري أٓٞحٕ.
ٝهي هٖ ك ٢حُزيح٣ش أٗ ٚطـٔ٤ي ُطخثَ ٓخ ٝهَ ًَٓٗٞخ ك ٢ريٍ ّٝحُٔظلق حُٔ١َٜ
ألًؼَ ٖٓ ٓزؼ ٖ٤ػخٓخ كظ ٠أػ٤ي حًظ٘خك ٚػِ٣ ٠ي حُيًظ ٍٞهِ٤ٔٓ َ٤لخ ػخّ
.1960كلُ ٢لظش اُٜخّ ط٘ز ٚحُيًظ ٍٞهِ َ٤اُ ٠إٔ حًُ٘ٔٞؽ حُٔٞؿٞى ر٣ ٖ٤يْ٤ُ ٚ٣
ُطخثَ رَ ُطخثَس طظٔظغ رٌَ حُٔٞحٛلخص حُلي٣ؼشٝ ..رٔؼخ٘٣ش حًُ٘ٔٞؽ ٖٓ هزَ هزَحء
حُطَ٤حٕ ٟٝزخٓ ١الف حُـ ٞطز ٖ٤أًٗٞٔٗ ٚؽ ُطخثَس ٓظويٓش ٖٓ حُ٘خك٤ش
حالَٝ٣ى٘٣خٓ٤ٌ٤ش ٍٞ١ ٌٖ٣ ُْٝ .حًُ٘ٔٞؽ ٣ظـخ ُٝحُـ ٘ٓ19ظٔظَح  ٌُٖٝحُظ٘خٓن رٖ٤
أرؼخىً ٙخٕ ٌٓٛال ٣ٝظالثْ ٓغ حُ٘ٔذ حُلي٣ؼش ُِطَ٤حٕ حُٔٔظوَ ،كخُطخثَس ًخٗض طَٔ٤
ُٔٔخكش رؼ٤يس رٔـَى ىكؼش رٔ٤طش ٝطل ٢ػِ ٠رطٜ٘خ رٔالٌّٛ ْ٤ُ ..ح كلٔذ رَ ًخٗض
طظٔ ِ٤رٔظ ٖ٣َٜكي٣ؼٔٗ ٖ٤ز٤خ ٔٛخ ؿ٘خكخٕ ٓؼوٞكخٕ ُألٓلَ (ٓؼَ ؿ٘خك ٢حٌٌٍُٞٗٞى)
ٝؿْٔ حٗٔ٤خرٞٔٓ ٢ؽ (ٓؼَ ُؿخؿش حًٌُٞخ ًٞال) ٔٛٝخ ٛلظخٕ طٞكَحٕ هيٍس ٍكغ
ػخُ٤ش ألٔٓ ٍٞ١خكش ٌٓٔ٘ش.
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ٝرؼي حُظؤًي ٖٓ ٓخ٤ٛش حُطخثَس رَُ حُٔئحٍ حُ٘خثيٓ ٢ٛ َٛ :ـَى ُؼزش ُأل١لخٍ
ًخُظ ٢طزخع  ٌٙٛحأل٣خّ  -أّ أٜٗخ ًٗٔٞؽ حهظزخٍ ُطخثَس أًزَ!!؟
ُألٓخٗش ٗوٌ٣ ُْ :ٍٞظ٘ق ك َٜٓ ٢أ ١أػَ كو٤وُ ٢طخثَس ًزَ٤س ٌُٖٝ .رؼي حًظ٘خف
حُ٘و ٕٞحُطخثَس كٓ ٢ؼزي ٍع (أ ٝأر ٞى )ّٝأٛزق حألَٓ ٓؼَ٤ح ُِلَ٤س ..أٟق ٌُٜح
إٔ ٓؼِ٠ش حُ٘ٔخًؽ حُطخثَس ال طو ٚحُلَحػ٘ش ٝكي ،ْٛكٔزيأ حُطَ٤حٕ رلي ًحط( ٚرٔ٢٤
ٝحُ٘ٔخًؽ حٌُٔظ٘لش ُِطخثَحص حُوئ٣ش طٞؿي ك ٢أٗلخء ًؼَ٤س ٖٓ حُؼخُْٝ) ،ػظ٤ن
كخُٓ ٕٞ٤٘٤ٜؼال ًخٗٞح ٣طِو ٕٞك ٢حألػ٤خى ١خثَحص ٛـَ٤س ط٘طِن رٞحٓطش ٞٛحٍ٣ن
رخٍٝى طؼِن كٓ ٢ئهَطٜخ .أٓخ أ١لخُ ْٜكٌخٗٞح ِ٣ؼز ٌ٘ٓ ٕٞهٔٔش آالف ٓ٘ش رَٔحٝف
ه٘ز٤ش ١خثَس (٣لظِٜٗٞخ رؤ٣ي )ْٜ٣كظ٘طِن ًخٌُٞ٤ِٜرظَ.
 ٌٙٛحُ٘ٔخًؽ ؿؼِض رؼ ٞحُٔظلٔٔ َٕٝ٣ ٖ٤أٗ٘خ ِٗٔي ػوال ٛـَ٤ح ٝ -ؿٍَٝح ًزَ٤ح
رو ٜٙٞحُل٠خٍحص حُوئ٣ش .ك َٕٝ٣ ْٜإٔ حُظط ٍٞحُظو٘ٝ ٢حُٜ٘يٓ ٢طٌٍَ َٓحص
ًؼَ٤س ػزَ حُظخٍ٣ن هزَ إٔ طؼٞى حُزَ٘٣ش اُٗ ٠وطش حُٜلَ كَٓ ًَ ٢سٛ ..ل٤ق إٔ
رؼ ٞحُل٠خٍحص طزيُ٘ ٝخ ٓظوِلش اًح ػيٗخ رخُظخٍ٣ن اُ ٠أُل ٖ٤أ ٝػالػش آالف ػخّ
ٓ٠ض ٜ٣ َٛ ٌُٖٝ -ق طؼٔ ٌٙٛ ْ٤حُ٘ظَس ػِ ٠أٍرؼش ٓال ٖ٤٣ػخّ  ٢ٛػَٔ حُزَ٘
()23
ػِ ٠حألٍ!ٝ؟)
حٕ ٓخ  ٌٖٔ٣حٕ ٣وخٍ حٌ٣ ٝظذ كٌٛ ٍٞح حُٟٔٞٞع هي ٣لظخؽ آُ ٠ـِيحص حٗ ٝيٝحص
ػِٔ٤ش طٔظـَم حٗ َٜحٍ ٖ٤٘ٓ ٝرٔخ  ٌُٖ ،ؿَ ٓخ ٣ؼ٘٘٤خ ك ٌٙٛ ٢حالٓطَ حٕ ٗلخٍٝ
حَُر ٢رٓ ٖ٤خ ٓـِظ ٚح٥ػخٍ حُٔ٣َٜش حٌُٔظ٘لش كي٣ؼخ ٝر ٖ٤كٌٓٞش ً ١حُوَٗ ٖ٤حُؼخُٔ٤ش
ٝ ،حٗخ ٗو٤ٜخ حػظوي رٞؿٞى ػالهش ٝػ٤وش ر ٌٙٛ ٖ٤حَُٓٓٞخص حالػَ٣ش ٝر ٖ٤ػَٜ
كٌٓٞظ ُٞٝ ٚػِٗ ٠ل ٞحالَٝ١كش  ،كِ ْ٤رزؼ٤ي حٕ ًخٕ حُؼ َٜحُٔزٌُُ َٜي حُلخًْ
حإلُ ٢ٜحُؼظ ْ٤حٌُِٓ ١ي ٓ٘خٍم حألٍٓٝ ٝـخٍرٜخ ػِ ٠كي حُٛٞق حُوَآٗ٢
ٝحَُٝحث ، ٢حٕ  ُٚ ٌٕٞ٣رخُؾ حالػَ ك ٢حُؼوخكخص ٝحُٔ٘لٞطخص حُٔ٣َٜش ٝؿَٛ٤خ ٖٓ
حُل٠خٍحص حإلٗٔخٗ٤ش حُوئ٣ش ،هٜٛٞخ حًح ٓخ ػِٔ٘خ حٕ كٌٔٝ ٚىُٝظ ٚحُؼظٔ٤ش هي
ِٗٔض حًؼَ روخع حُٔؼٍٔٞس حٕ ُْ طٌٖ ًِٜخ رٔخ كٜ٤خ هخٍس حكَ٣و٤خ ًٔخ ٓ٘ؼزض ًُي ك٢
ك َٜالكن ٖٓ حٌُظخد  ٢ِٔ٣حُٞ٠ء ػٍِ ٠كِظٝ ٚحُٔ٘خ١ن حُظ َٛٝ ٢حُٜ٤خ ػِ٠
ٟٞء حُوَإٓ ٝحالكخى٣غ حَُ٘٣لش.

ٛ -ل٤لش حَُ٣خ ٝحُٔؼٞى٣ش رظؤٍ٣ن 23.2884/4/29
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ػٔٓٞخ رو ٢حٕ ٗو ٍٞحٕ حُٔلخد حًٌٍُ ١ز ًٝ ٚحُوًَٗ ٖ٤خٕ (ًُٞال) ػِ ٠كي طؼزَ٤
حُ٘ ٚحَُٝحث ، ٢رٔ٘٤خ ٛٝق حُٔلخد حًٌَُ٤ٓ ١ز ٚحُلـش حُوخثْ (ػِ ٚ٤حُٔالّ) رؤٗٚ
ٛؼزخ.
ٝك ٢حػظوخى ١حٗٛٝ ٚق ىه٤ن ٓغ كَٔ حُوزَ ػِ ٠حُل ْٜحُؼِٔ ٢حُيه٤ن حُٔ٘خٓذ
ُِؼوَ حُزَ٘ ١حٌُ ١ػِ ٚ٤حالٗٔخٕ حُ ، ّٞ٤كبٗ٘خ رؼي حٕ حػزظ٘خ إٔ ًٍٞد حُٔلخد  ٞٛك٢
حُلو٤وش ًٍٞد ُِطخثَحص حُلي٣ؼش رو ٢حٕ ٗؼِْ ٓخ حُلَم ر ٖ٤حٌُُ ٖٓ ٍٞحُٔلخد ٝرٖ٤
حُٜؼذ حٌُ ١كٍ ٚ٤ػي ٛٝخػوش ٝرَم ،كٔخ  ٢ٛكو٤وش ٌٛح حُزَم ٝحَُػي ٝحُٜخػوش
؟!.
ُوي حهظخٍ ً ٝحُوَٗ ٖ٤حُٔلخد حٌُُ ٞٛٝ ٍٞحٌُ ١ال ٣لظ ١ٞػِ ٠حِٓلش كظخًش رَ
حٓظويّ ١خثَس ُِظ٘وَ كو ،٢حٓخ حُٔلخد حُٜؼذ ك ٜٞحُطَ٤حٕ حُلَر ٢حُِٔٔق
رخألِٓلش حُلظخًش.
كوي حػزض حُٔ٤ي حُولطخٗ ٖٓ ٢هالٍ ط٤ٟٞلُٟٞٞٔ ٚع حِٓلش حإلٓخّ حُٜٔيٌٙٛ ١
حُٔؼخٗ ٢ك٤غ ر ٖ٤حٗٞحع حالِٓلش حُظٔ٣ ٢ظويٜٓخ حإلٓخّ حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) ٖٓٝ
ٜٟ٘ٔخ حُطخهش حُٜٞط٤ش ٝهي حٓظويّ ً ٝحُوَٗ ٌٙٛ ٖ٤حُطخهش ك ٢حِٓلظ ٚحألٍ٤ٟش ًٔخ
ٓ٤ؤط٘٤خ.
ويطمقزعميه:زأيض:زرلط:اةزرلموجية،زفقدزأصبحزمفزرلث:بتزفيزعمـزرلهندسةزوحتىز

رلمدنيةزمنه:زوجودزرلذبذب:تزرلصوتية،زحيثزرفزرلمختصيفزفيزهذرزرلمج:ؿزالززرلورز

يدرسوفزأسب:بزرنهي:رزبعضزرألنف:ؽزورلجسورزرلعمالاةزفيزرلع:لـزوذلؾزبسببزتسميطز
حزمةزمفزرلذبذب:تزأوزرلموج:تزرلصوتيةزرلغيرزمحسوسة،زحتىزإفزهؤالءزرلمختصيفز

عرضورزنت:ئجهـزعمىزغيرهـزمفزرلعمم:ءزفجعمورزلذلؾزعد زمرركززخ:صةزلمبحثزفيز

رلذبذب:تزرلصوتيةزورمك:نيةزرالستف:د زمنه.:

زإفزرلرعدزورلص:عقةزيحوي:فزرلصوت،زوعميهزسيقوـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زبتصنيعز

رألسمحةزرلصوتيةزرلتيزتتسببزفيزأهالؾزرلظ:لميفزرلذيفزيق:تمونهز(عميهزرلسالـ)زوهذ ز
رلط:اةزيستنبطه:زمفزاولهزتع:لى ز{وأ َ ِ
اتصا َح اة َفلَصَا احوا ِفي ِدَا ِعرِىم
ظَ اموا ُ
ين َ
َخ َذ اُتذ َ
َ
)
(
ِِ
عىم اغ َثعء َفااعداً تِ َقومِ
َخ َذت اي ام ُ
ين } - 24زواولهز{ َفل َ
اتصا َح اة ِاعت َح ِق َف َج َع َن ا
َجعثم َ
ٕٗ-زهودٙٚز
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ات ُ ِ ِ
ين }(،)25زوهن:ؾزآي:تزعديد زتدؿزعمىزرستخدرـزرلمولىزعززوجلزلمصيحةز
ظعتم َ
كعذربزعمىزرألاورـزرلتيزعتتزعفزأمر .ز
هن:ؾزشبهزبيفزذيزرلقرنيفزورلمهديز(عميهزرلسالـ)زورلقرنيفزهم:زارفزرلغيبزوارفز

رلشه:د ،زفيستخدـزعمـزمفزرلغيبزوعمـزمفزرلشه:د ،زوهذرزليسزمعن :زرلغيبزرلكميز

ف:لغيبزرلكميزالزيعممهزإالزهللازسبح:نهز زوتع:لى،زإفزرلشبهزبينهم:زالزيعنيزتس:ويز

رلمهمة،زفإفزمهمةزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زأعظـزوركبر،زوادزج:ءزعفزأبيزيحيىزا:ؿ ز

ا:ؿزأبوزعبدزهللاز(عميهزرلسالـ) ز( إن ع خير ذو اتقرنين اتسحع ين اتذتول واتصعب
فعختعر اتذتول وىو تاس فاو رق وال ردد وتو اختعر اتصعب تم اَن تو ذتك ألن

ع ادخره ت قعئم (د او اتسبلم

(.)26

اتسمعو ِ
ات
طع اتم أَن َتن اف اذوا ِمن أَق َ
{اع َمع َشَر ات ِج ِن َواإلنس ِإ ِن اس َت َ
ا:ؿزتع:لى ز َ
ط ِعر ُ َ َ
عن }( 27ززفيستخدـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زحربز
َواألرض َفعن اف اذوا َال َتن اف اذو َن إُِال ِا اس َ
طٍ
رلنجوـزفيزرلفض:ءزرلخ:رجيزوكذلؾزيح:ربزب:ألسمحةزرلنف:ذ زمثلزرلص:روخزرلنف:ذز

وغير،زوهذ زرألسمحةزله:زا:بميةزعمىزرلتالشيزعبرزمحصمةزرلط:اةزرلنوررنيةزرلمتأتيةز

عةزرلقصوىزله:زكم:زأسمفن.:زفكلزيخضعزلممهدي،زمفزفيزرألرضزومفزفيز
مفزرلسر
ٌ

رلسم:ء.

 -2اٌغٛاطبد
ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ حٕ حُظؤٍ٣ن  ًٌَ٣حٕ ح ٍٝؿٞحٛش ٘ٛؼض ك ٢طؤٍ٣ن حُزَ٘٣ش ًخٗض ك٢
ػخّ  1628ػِ٣ ٠ي حُُٜ٘ٞي ٟك ٕٞىٍ٣زَ ك٤غ  ْٔٛؿٞحٛش ٛـَ٤س ُٜخ ٓ 12ـيحكخ
ؿخٛض

ٕ٘-زرلمؤمنوفزٔٗز
-ٕٙرلبح:رزجٕ٘-صٕٖٔ
-ٕٚزرلرحمفٖٖز

26

ػِ ٠ػٔن ٓٝ ّ 3.5خٍص ٓ 15خػش٣ ٌُٖ ،زي ٝحٕ ً ١حُوًَٗ ٖ٤خٕ  ٞٛحالٓزن ٝحٕ
ُْ  ٍٜٞ٘ٓ ٌٖ٣رٌُي  ،حال حٗ٘خ ٗـي ٓخ َٛكض ر ٚحَُٝح٣خص ؿيَ٣ح رخالٛظٔخّ ،ك٤غ
ؿخء ػٖ ؿزَث َ٤رٖ حكٔي ػٖ ٓ ٠ٓٞرٖ ؿؼلَ(ػِ ٚ٤حُٔالّ) ٍكؼ ٚاُ ٠حر ٢ػزي هللا
(ػِ ٚ٤حُٔالّ) هخٍ( :اْ را اٌمشٔ ٓ١ػًّ طٕذٚلب ً ِٓ لٛاس٠ش صُ دًّ فِ ٟغ١شٖ ِب
شبء هللا  ،صُ سوت اٌجذش فٍّب أز ٝٙاٌِٛ ٝضغ ِٕٗ لبي ألطذبثٗ  ،دٌ، ٟٔٛفبرا
دشوذ اٌذجً فؤخشج ، ٟٔٛفؤْ ٌُ ادشن اٌذجً فؤسعٍ ٟٔٛاٌ ٝآخشٖ  ،فؤسعٍ ٖٛفٟ
اٌجذش ٚاسعٍٛا اٌذجً ِغ١شح اسثؼِٛ٠ ٓ١ب فبرا ضبسة ٠ضشة د١ش اٌظٕذٚق ٠ٚمٛي
٠:ب را اٌمشٔ ٓ١ا ٓ٠رش٠ذ؟ ،لبي :أس٠ذ اْ أظش اٌٍِ ٝه سث ٟف ٟاٌجذش وّب سأ٠زٗ فٟ
اٌجش .فمبي٠ :ب را اٌمشٔ ٓ١اْ ٘زا اٌّٛضغ اٌز ٞأذ فِ ٗ١ش فٛٔ ٗ١ح صِبْ اٌطٛفبْ
فغمظ ِٕٗ لذ َٚف ٞٛٙ٠ ٛٙف ٟلؼش اٌجذش اٌ ٝاٌغبػخ ٌُ ٠جٍغ لؼشٖ  ،فٍّب عّغ رٚ
اٌمشٔ ٓ١رٌه دشن اٌذجً ٚخشط)(. )28
٣ظ٠ق ٖٓ هالٍ  ٌٙٛحَُٝح٣ش حٕ ً ١حُوًَٗ ٖ٤خٕ هي حٓظويّ طو٘٤ش ىه٤وش اُ ٠كي ًزَ٤
٘ٛ ٢ٛٝ ،خػش ؿٞحٛش كَ٣يس ٖٓ ٗٞػٜخ  ،كوي حػظٔي ك٘ٛ ٢خػظٜخ ػِٓ ٠خىس
(حُِؿخؽ) ح ٝحُوٞحًٍٔ َ٣خ ٍٝى ك ٢حُلي٣غ ٝ ،ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ػيّ ٝؿٞى طل َ٤ٜك٢
حَُٝح٣ش ك٤غ طْ حالٗخٍس اُ ٠حُٔخىس حُٜٔٞ٘ػش ٜٓ٘خ كو ٢اٟخكش اُ ٠طو٘٤ش حالِٗحٍ اُ٠
ػٔن حُزلَ ح ٝحُٔل ٢٤رخٓظويحّ ٗٞع ٖٓ حُلزخٍ ٣ ٌُٖ ،زي ٝحٕ ٘ٛخُي حٌُؼٖٓ َ٤
حُظلخ َ٤ٛحُظ ُْ ٢طَى ك٤ٓ ٢خم ًالّ حإلٓخّ حُٜخىم (ػِ ٚ٤حُٔالّ) ػِ ٠كٔذ ٓٔظٟٞ
حُٔوخرَ ٝحُٔظِو. ٢
كٔؼال ً٤ق طٌٖٔ ً ١حُوَٗ ٖٓ ٖ٤حُظ٘لْ هالٍ كظَس حُـ ٙٞحُطِ٣ٞش حُظ ٢رِـض
(َٓٔ٤س حٍرؼ )ّٞ٣ ٖ٤ػِ ٠كي ٛٝق حَُٝح٣ش٤ًٝ ،ق طٌٖٔ ٖٓ طلَٔ حُ٠ـ ٢اٌُٛ ٠ح
حُؼٔن ؟ٞ٣ َٛٝؿي ُؿخؽ ك ٢حُؼخُْ ٜٓٞ٘ع ُظلَٔ ٌٌٛح ٓٔظ ٖٓ ٟٞحُ٠ـ ٢حُٔخث٢؟
 ٖٓٝحُٞحٟق حٕ حُٔظِو ٌٖ٣ ُْ ٢ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحٌَُ١ ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣ ١ف طٌِْ حالٓجِش
حُٜٔٔش ٝحالٓخٓ٤ش ٝ ،حال كبٕ حالهَد اُ ٠حُوز ٞٛ ٍٞحٕ ً ١حُوَٗ ٖ٤هي حٓظويّ طو٘٤ش
ٓؼ٘٤ش ك ٢طًَ٤ذ حُِؿخؽ حُٔو ٟٞحٌُ٣ ١ظلَٔ ًُي حُؼٔن ٖٓ حُـ ٙٞى ٕٝحٕ ٘٣لـَ
ح٣ ٝظ٘ظ ،٠اٟخكش آُ ٠ؼيحص حُظ٘لْ حُظ ٢طٌٔ٘ ٖٓ ٚرِٞؽ حالػٔخم ٓ ٌٙٛغ (كزخٍ)
ح ٝحالٓالى حُظ ٢طظلَٔ ًُي حُ٠ـ ٢ح٠٣خ ٝحَُحرطش ر ٖ٤حُـٞحٛش ٝحُٔطق ٌُ٣ ٢ظْ
ٓلز ٚك ٢حُٞهض حُٔطِٞد.
حٕ حُظ٘و٤زخص حُظ ٢طْ ٖٓ هالُٜخ حًظ٘خف ٝؿٞى ؿٞحٛخص ك ٢ح٥ػخٍ حُلَػ٤ٗٞش حُوئ٣ش
ٝحُظ ٢حَٗٗخ حُٜ٤خ ك ٢حُ٘وطش حال ٠ُٝطؼزض حٕ ػِْ حُـٝ ٙٞحُـٞحٛخص ُْ  ٌٖ٣كي٣غ
حُؼٜي ٖٓ طَحع حالٗٔخٗ٤ش  ،رَ ٘ٛخُي حؿ٤خٍ ٖٓ حُزَ٘ ٓزوض ك ٢حُؼِْ ٝحُظطٍٞ
حُؼـ٤ذ ٓٔ٤خ ك ٢ػِْ حُـ ْ٤ُٝ ، ٙٞرزؼ٤ي حٕ ك٠خٍس حُزَ٘ ك ٢ػ ٍٜٞؿخرَس
 -ٕ2رلخٍ حالٗٞحٍ ؽ286ٙ 12
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ًؼ ١ً َٜحُوَٗ ٖ٤هي حٓظويٓض طو٘٤ش حُـٞحٛخص ٝ ،رخَُؿٞع اُ ٍٞٛ ٠آػخٍ ٓؼزي
(ح )ْ٣َ٣ُٝحُٔ ١َٜحُوي٣ ْ٣ؼزض ٓخ ًٛز٘خ حُ ٖٓ ٚ٤طو٘٤ش حُـ ٙٞحُظً ٢خٗض ك٢
ػ ٍٜٞحُزَ٘٣ش حُوئ٣ش.

ٖ -رمٕ١خ اٌشإ٠خ اٌٍ١ٍ١خ
ٍٝى ػٖ ٓٔخى رٖ كَد رٖ كز٤ذ هخٍ :حطٍ ٠ؿَ ػِ٤خ (ػِ ٚ٤حُٔالّ) كوخٍ ٠( :ب اِ١ش
اٌّئِٕ ٓ١اخجشٔ ٟػٓ ر ٞاٌمشٔ ٓ١فمبي ػٍ( ٟػٍ ٗ١اٌغالَ) ٚ ..... :ثغظ ٌٗ فٟ
إٌٛس فمبي (ػٍ ٗ١اٌغالَ) وبْ ٠جظش ثبٌٍ ً١وّب ٠جظش ثبٌٕٙبس)(. )29
ٝػ٘( ٚػِ ٚ٤حُٔالّ)ٚ( :ثغظ ٌٗ ف ٟإٌٛس فىبْ اٌٍٚ ً١إٌٙبس ػٍ ٗ١عٛاء)

()30

ٖٓ حُٔؼَٝف حٕ ػِٔ٤ش حَُإ٣ش ك ٢ػ ٖ٤حالٗٔخٕ طظْ رٞحٓطش حٗؼٌخّ حُٞ٠ء ٖٓ
حُـْٔ اُ ٠ػ ٖ٤حُ٘خهَ ،ك٤غ طظٌٍٞٛ ٕٞس حُـْٔ حٌُ ١آخٓي كٗ ٢زٌ٤ش حُؼٖ٤
ٝط٘ظوَ ٓؼِٓٞخص حٍُٜٞس ٖٓ هالٍ حالُ٤خف حُز٣َٜش اُ ٠حُيٓخؽ ُ٤ظَؿْ حٍُٜٞس ،
٘ٛ ٖٓٝخ كبٕ ػِٔ٤ش حَُإ٣ش طؼظٔي رٌَ٘ حٓخٓ ٢ػِ ٠حُٞ٠ء ٓٞحء ًخٕ ٜٓيٍ حُٞ٠ء
 ٞٛحٗؼش حُْ٘ٔ ح ٝحٜٓ ١يٍ ٟٞث٘ٛ ٢خػً ٢خُٜٔخر٤ق ٝؿَٛ٤خ ٝ ،ػِ ٚ٤كلِٔلش
حُظالّ  ٞٛػيّ طٞكَ ٟٞء ٘٣ؼٌْ ٖٓ حُـْٔ حُٔليى اُ ٠ػ ٖ٤حالٗٔخٌُُٕ .ي كوي
حهظَع حالٗٔخٕ ك ٢حُؼ َٜحُلي٣غ ٓخ  ٠ٔٔ٣رخُٔ٘خه َ٤حُِ٤ِ٤ش ٝحُظ ٢طؼظٔي ك ٢ػِٜٔخ
ػِ ٠حالٗؼش حُلَحٍ٣ش حُظ ٢ط٘زؼغ ٖٓ حالؿٔخّ ٗظ٤ـش ىٍؿش كَحٍطٜخ  ْ٤ُٝحٗؼش
ط٘ؼٌْ ٖٓ حالؿٔخّ ًٔخ ك ٢حَُإ٣ش حُٜ٘خٍ٣ش ح ٝحُٞ٠ث٤ش حالػظ٤خى٣ش ُ (،وي ًخٕ كِْ
حالٗٔخٕ حٕ ٣و َٜحُظالّ ٣ٝظؼَف ػِٓ ٠خ ال طَح ٙحُؼ ٖ٤رل٤غ  َٟ٣ك ٢حُظالّ ًٔخ
 َٟ٣حُٜ٘خٍ ٝ ،هي طلون ًُي رل َ٠حًظ٘خف حالْٓ حُؼِٔ٤ش َُِإ٣ش حُِ٤ِ٤ش ٝططز٤وٜخ
طٌُ٘ٞٞؿ٤خ كٍٞٛ ٢س حؿِٜس ٓٝؼيحص حَُإ٣ش حُِ٤ِ٤ش ر٘ٞػٜ٤خ :حُظٌؼ٤ق ٝحَُإ٣ش
حُلَحٍ٣ش ٝ ،ػ٘ي حُلي٣غ ػٖ حَُإ٣ش حُِ٤ِ٤ش ٣ظًَِ حالٛظٔخّ ػِ ٠حالٗؼش طلض
حُلَٔحء ك ٖ٤طظؤػَ ػ٘ي حٗظ٘خٍٛخ ك ٢حُـالف حُـ ١ٞرٔزذ ٝؿٞى حُـِ٣جخص حُيه٤وش
كٔٓ ٢خٍٛخ هخٛش ؿخُحص ػ٘خث ٢ح٤ًٔٝي حٌُخٍرٝ ٕٞحالٝ ُٕٝٝروخٍ حُٔخء ،حً ٔ٣ظٚ
ًَ ٜٓ٘خ كِ٤ح ٓؼ٘٤خ ٖٓ حالٞ١حٍ حُٔٞؿ٤ش ُظِي حالٗؼش ١زوخ ُلـْ ؿِ٣جخص ٌٙٛ
حُـخُحص ٝكًَش ٝىٍٝحٕ طِي حُـِ٣جخص ،كل١ ٢زوخص حُـ ٞحَُٔطلؼش ٣ظ َٜطؤػًَ َ٤
ٖٓ ػ٘خث ٢ح٤ًٔٝي حٌُخٍرٝ ٕٞحال ،ُٕٝٝرٔ٘٤خ طظؤػَ حالٗؼش طلض حُلَٔحء رزوخٍ حُٔخء
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طؤػَح حًزَ ػِ ٠حالٍطلخػخص حُٔ٘ول٠ش ٘٣ٝ ،ظؾ ٖٓ ًُي حٓظٜخ ٙح ٝط٘ظض حالٗؼش
()31
طلض حُلَٔحء ك ًَ ٢ك ِ٤حالٞ١حٍ حُٔٞؿ٤ش ُٜخ ػيح كِ٤حص ٤١ل٤ش ٓؼ٘٤ش).
حٕ ًَ ٓخ طويّ ٓ ٞٛخ ط َٛٞحُ ٚ٤حالٗٔخٕ حُلي٣غ ك ٢ػِْ حَُإ٣ش حُِ٤ِ٤ش ٌُٖ رخَُؿْ
ٖٓ ًُي كِْ ٣ظلون حُلِْ رخُيٍؿش حُٔطِٞرش  ،حً ُْ ط َٜحَُإ٣ش حُِ٤ِ٤ش اُ ٠ىٍؿش
حَُإ٣ش حُٜ٘خٍ٣ش حُظ٣ ٢زلغ ػٜ٘خ حالٗٔخٕ هٜٛٞخ ك ٢حُٔـخٍ حُؼٌَٔ ١حٌَُ٣ ١طز٢
رٌَ٘ ٓزخَٗ ٓغ  ٌٙٛحُظو٘٤ش حُٜٔٔش  ٌُٖ ،ػ٘ي كي٣ؼ٘خ ػٖ ً ١حُوَٗٝ ٖ٤ػَٜٙ
حُٔظط َٟٗ ٍٞحٗ ٚطٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن ًُي حُلِْ هزَ هَ ٖٓ ٕٝحهظَحع حؿِٜس حَُإ٣ش
حُِ٤ِ٤ش  ،كؼ٘ي حُظٔؼٖ ك ٚٗ ٢حَُٝح٣خص حػال ٙرو ٜٙٞطٌٔ٘ ٖٓ ٚحالرٜخٍ رخَُِ٤
طٔخٓخ ًخُٜ٘خٍ ٣ظزُ٘ ٖ٤خ ًُي حُلخٍم حُؼِٔٝ ٢حُظٌُ٘ٞٞؿ ٢حٌُُ ١ي ٚ٣ػٖ ٓخ طِٛٞض حُٚ٤
حُزَ٘٣ش حُ ٖٓٝ ، ّٞ٤حُطز٤ؼُ ٢ي ٟح ١هخثي ػٌَٔ ١هخٛش حًح ًخٕ رٔٔظ١ً( ٟٞ
حُوَٗ )ٖ٤حٕ ٟٞٞٓ ٌٕٞ٣ع حَُإ٣ش حُِ٤ِ٤ش ٓل ْٜٓ َٜك ٢طويٓ ٚحُؼٌَٔ ١ػِ٠
ٓٔظ ٟٞحُٔ٤طَس ػِ٘ٓ ٠خ١ن ػَ٠٣ش ٖٓ حألٍٝ ، ٝحُوزَ ٜ٣ق حُٔٔظ ٟٞحُؼخُ٢
ُِٔ٘خٛيس ك ٢حُِ َ٤اُ ٠حُيٍؿش حُظ َٛٝ ٢كٜ٤خ أُٓ ٠ظٗ ٟٞظ َٙ٤حُٜ٘خٌٍٛٝ ، ١ح ًِٚ
ًخٕ ٖٓ حُؼ٘خ َٛحَُث٤ٔ٤ش حُٜٔٔش كٗ ٢ـخف كًَظ ٚحإلٛالك٤ش حألٍ٤ٟش ٝرٔٗ ٢لًٙٞ
ك ٢حًؼَ ٓ٘خ١ن ٔٓٝخكخص حُٔؼٍٔٞسٝٝ .حهؼخ ٗلٖ ال ٗؼَف ٓخ٤ٛش ٝحَٓحٍ طِي حُظو٘٤ش
حُؼـ٤زش  ٢ٛحألهَ ٟك ٢ك٤خس ً ١حُوَٗٝ ، ٖ٤حُزَ٘٣ش ٍرٔخ طِٛٞض كٓ ّٞ٣ ٢خ اُ٠
طِي حُيٍؿش حُؼخُ٤ش ٖٓ حَُإ٣ش حُِ٤ِ٤ش حُظٛٝ ٢زٜخ ٌُُي حَُؿَ حُؼظ.ْ٤

ٗ -اٌطبلخ اٌظٛر١خ
ًخٕ ً ٝحُوَٗٔ٣ ٖ٤ظويّ طو٘٤ش حهَ ٟكَ٣يس ٖٓ ٗٞػٜخ ًٔخروخطٜخ  ،حال  ٢ٛٝطو٘٤ش حُطخهش
حُٜٞط٤ش ح ٝحُظَىىحص حُٜٞط٤ش حُؼخُ٤ش ك ٢أٛالى ٖٓ ٗخٝحٝ ٙػخىح ، ٙك٤غ ٍٝى ػٖ
حٓ َ٤حُٔئٓ٘( ٖ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ) ( :فغبس ر ٚاٌمشٔ ٓ١أٌ ٝبد١خ اٌّغشة فىبْ ارا ِش
ثمش٠خ صأس فٙ١ب وّب ٠ضأس االعذ اٌّغضت  ،فٕ١جؼش ف ٟاٌمش٠خ ظٍّبد ٚسػذ ٚثشق
ٚطٛاػك ٍٙ٠ه ِٓ ٔبٚاٖ ٚخبٌفٗ  ،فٍُ ٠جٍغ ِغشة اٌشّظ دز ٝداْ ٌٗ أً٘
()32
اٌّششق ٚاٌّغشة)..
 ٌٙٛٝحُطخهش ٝحُٔالف ٓٔ٤ظويًٓٔ ٚخ َٓ ر٘خ حإلٓخّ حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) كٓ ٢الف
حُـ ٞأٓخ ً ١حُوَٗ ٖ٤كٔ٤ظويٓ ٚرَ٣خ كٓ ٢ؼخًٍٔٗٝ ، ٚظط٤غ حُو ٍٞرخٕ حُٜٞص ٘٘٣ؤ
ٖٓ حٛظِحُحص حالؿٔخّ ٝحٕ  ٌٙٛحالٛظِحُحص طليع ك ٢حُٜٞحء (ح ٝك ٢ح ٢ٓٝ ١آهَ)
ط٠خؿطخص ٝطوِوالص ػ٘يٓخ ط َٜاُ ٠حًٕ حٌُخثٖ حُل٣ ٢ظْ حالكٔخّ رخُٔٔغ ،
٣ٝظَحٝف حُظَىى حٌُ ١طٔظط٤غ حالًٕ حُزَ٘٣ش ٓٔخػٓ ٚخ رَ٤ٛ )28888-28( ٖ٤طِ ،
ٖٔٞٓٞٓ -ػش ٓوخطَ حُٜلَحء ُالٓ َ٤هخُي رٖ ِٓطخٕ رٖ ػزي حُؼِِ٣
ٕٖ -طلٔ َ٤حُؤ: ٢ؽ ، 15ٙ/2رلخٍ حالٗٞحٍ ؽ179ٙ 12
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ٝال ٣ظٌٖٔ حالٗٔخٕ ُٞكئٓ ٖٓ ٙخع حالٞٛحص ح ٝحُظَىىحص ى ٕٝح ٝكٞم حُٔـخٍ
حًٌُٔٝ ، ٍٞػ٘يٓخ ٣ظؼَ ٝحإلٗٔخٕ ُظَىىحص ٞٛط٤ش ػخُ٤ش كٞم ٓٔؼ٤ش كبٕ ىٍؿش
كَحٍس ؿٔي ٙطَطلغ ػْ ٣زيأ رخالكظَحم ،رٔزذ ٓٞؿخص حُ٠ـ ٢حُؼخُ٤ش حُظ ٢طٔوٖ
حُٜٞحء ٖٓ كٝ .ُٚٞػ٘يٓخ طٌ ٕٞحُظَىىحص ػخُ٤ش ٝحُٜٞص ٗي٣يح كبٕ ٌٛح حُٜٞص
ُٓٞ٤ي كوخػخص ك ٢حُـْٔ ٝؿَٝف ىه٤وش ٣ٝزيأ حُ٘ٔ٤ؾ حُؼ ٢ِ٠رخُظِٔم ٜ٣ٝزق
حإلٗٔخٕ ؿؼخء ًـؼخء حُٔٝ ، َ٤حُٜٞص ٣ئػَ ُ ْ٤ػِ ٠حألًٕ كلٔذ رَ اٗ٣ ٚئػَ ػِ٠
حُؼظخّ ٝحُـِي ٝطـخ٣ٝق حُـًٌُْٔٝ ،ي ػِ ٠حُ٘ظخّ حُؼٜزُ ٢ي ٟحإلٗٔخٕ٣ٝ ،وٍٞ
حُؼِٔخء إ حُظؤػَ٤حص حُلو٤و٤ش ُألٞٛحص حُ٘ي٣يس ال طِحٍ ٓـُٜٞش كظ ٠ح ،ٕ٥إ َٓػش
حُٜٞص ػ٘ي ٓٔظٓ ٟٞطق حُزلَ ٓ ِٞ٤ً 1223 ٢ٛظَ ك ٢حُٔخػشٌٛٝ ،ح ٣ؼ٘ ٢رؤٕ
حُطخثَس ػ٘يٓخ طظـخ ٌٙٛ ُٝحَُٔػش كبٜٗخ طوظَم ٓخ  ٠ٔٔ٣رـيحٍ حُٜٞص ٝطظٌَ٘
هِلٜخ ٓٞؿخص حٛظِحُ٣ش ػ٘٤لش طٔزذ طٌخػق ؿِ٣جخص حُزوخٍ ٝطٌ٘ َ٤ؿٔ٤ش ٓئهظش.

ٍٞٛس ٖٓ ًٝخُش ٗخٓخ ُطخثَس كَر٤ش طٔ َ٤رَٔػش أًزَ ٖٓ َٓػش حُٜٞص ،أ ١أٜٗخ
طٔزن ٞٛطٜخ ٌٙٛٝ ،حُطخثَس ط٠ـ ٢آخٜٓخ حُٜٞحء ر٘يس ٗٝظ٤ـش ٌُُي طظٌخػق ؿِ٣جخص
روخٍ حُٔخء ٝطٌَ٘ ٓخ ٘٣ز ٚحُـٔ٤ش ٌٙٛ ،حٍُٜٞس حُظوطض ك ٢حُِلظش حُظ ٢ريأص
حُطخثَس كٜ٤خ طوظَم َٓػش حُٜٞص(.)33
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إً ػ٘يٓخ طٔ َ٤حُطخثَس رَٔػش أػَِٓ ٖٓ ٠ػش حُٜٞص كبٜٗخ ط٠ـ ٢حألٓٞحؽ
حُٜٞط٤ش آخٜٓخ ػْ طٔزوٜخ ٝطوِق ٍٝحءٛخ ى٣ٝخ ػخُ٤خ٘ٛٝ ،خ  ٌٖٔ٣إٔ ٗؼظزَ إٔ حُٜٞص
ٔ٣زذ حالٛظِحُحص حُؼ٘٤لش.

اٌظٛد ٚاٌظبػمخ
إ حُظَىىحص حُٜٞط٤ش حُؼخُ٤ش طٔزذ حٗ٠ـخ١خ ػ٘٤لخ ُِٜٞحء ك٘ٓ ٢خ١ن ٓليىس ٝطٔيىح
ٓلخؿجخ ك٘ٓ ٢خ١ن أهَٝ ،ٟاًح ًخٗض حُظَىىحص ػخُ٤ش ؿيح ٓززض ٓٞؿخص ٟـ٢
ٓظوخٍرش طـؼَ ؿِ٣جخص حُٜٞحء طلظي رزؼٜ٠خ رؼ٘ق ٓٔخ ُٞ٣ي ًٔ٤ش ًزَ٤س ٖٓ حُلَحٍس.
ٌُُٝي كبٕ ٓخ ٣ليع أػ٘خء ٛخػوش حُزَم  ٞٛحُؼٌْ ،ك٤غ ٣ظٔيى حُٜٞحء كـؤس رٔزذ
حالٍطلخع حٌُز َ٤ك ٢ىٍؿش كَحٍس ٗؼخع حُزَم  38أُق ىٍؿش ٓج٣ٞش  ٌٙٛٝحُيٍؿش
طٔخ ١ٝهٔٔش أٟؼخف كَحٍس ٓطق حُْ٘ٔ! ٌٛٝح ٔ٣زذ ٓٞؿخص ٟـ ٢طِٜ٘خ ػِ٠
ٌَٗ ٞٛص َُِػي.
ٌُُٝي ٘ٛخى ػالهش ػٌٔ٤ش ر ٖ٤حُٜٞص ٝحُٜؼن أ ٝحُلَحٍس حُِحثيس حُٔلخؿجشٖٓٝ ،
حُٔٔظغ إٔ ًٌَٗ رؤٕ أكي حُزخكؼ ٖ٤حُ٣ ّٞ٤لخ ٍٝحالٓظلخىس ٖٓ حُلَحٍس ك ٢ط٤ُٞي
حٌَُٜرخء ،ك٤غ ٣و ّٞرظل ٌٙٛ َ٣ٞحُلَحٍس حُ٘خطـش ػٖ حكظَحم حُٞهٞى ٓؼال اُٞٛ ٠ص
 ٖٓٝػْ ٣ل ٍٞحألٓٞحؽ حُٜٞط٤ش اًَُٜ ٠رخء.
ظ َْ ١ذخُ فَؤ َ ْ
{ٚأ َ َخزَ َّاٌ ِزَ َٓ٠ظ ٍَ ُّٛا اٌ َّ
طجَذُٛا فِِ ٟدِ َ٠بس ِ٘ ُْ َجبصِ ِّ.)34(} َٓ١
ٌُُٝي هخٍ طؼخَُ :٠
طب ِػمَخُ
{ٚأََِّب ص َ ُّٛدُ فَ َٙذَ َْٕ٠ب ُ٘ ُْ فَب ْ
عز َ َذجُّٛا ْاٌ َؼ ََّ ٝ
ػٍَْ ٝاٌ ُٙذَ ٜفَؤ َ َخزَرْ َُ ُْ ٙ
ٝهخٍ أ٠٣خَ :
(ٖ٘)
غجُٗ . } َْٛالكظ إٔ هللا طؼخُ ًًَ ٠حُ٤ٜلش َٓس،
ُِ ْٛث َّب وَبُٔٛا َْ ٠ى ِ
ْاٌ َؼزَا ِ
ة ْاٌِ ٙ
ٝحُٜخػوش َٓس ،ألٕ حُظَىىحص حُٜٞط٤ش اًح ًخٗض ه٣ٞش رٔخ ك ٚ٤حٌُلخ٣ش طٔزذ حُٜخػوش
حُظ ٢طلَم أ٢ٗ ١ء طٜخىك.ٚ

اٌمٛح اٌزذِ١ش٠خ ٌٍظٛد
ًٌُي طليع حُوَإٓ ػٖ حُوٞس حُظيٓ٣َ٤ش ُِٜٞصًُٝ ،ي ك ٢ػٌحد هزِ٤ش ػٔٞى ،هخٍ
طؼخُ{ :٠فَب ْٔ ُ
ْف وَبَْ ػَبلِجَخُ َِ ْى ِش ِ٘ ُْ أََّٔب دََِّشْ َٔب ُ٘ ُْ َٚلَ ُْ ُٙ َِ ْٛأ َ ْج َّ ِؼ * َٓ١فَزِ ٍْهَ ثُُٛ١ر ُ ُُْ ٙ
ظشْ َوَ ١
َخب َِ٠ٚخً ِث َّب َظٍَ ُّٛا ِا َّْ فِ ٟرَ ٌِهَ ََ٠َ٢خً ٌِمَْ َ٠ ٍَ ْٛؼٍَ ُّ .)36(} َْٛإً حُٜٞص ًخٕ ٓززخ ك ٢طيَٓ٤
ٖٗٞٛ -ى67 :
ٖ٘ -كِٜض17 :
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ٛئالء حُطـخسٌٛٝ ،ح ٓخ ٣و ُٚٞحُؼِْ حُ ،ّٞ٤ك٤غ ٣ئًي حُزخكؼ ٕٞكٌٛ ٢ح حُٔـخٍ إٔ
حُظَىىحص حُٜٞط٤ش ػ٘ي هٞس ٓؼ٘٤ش طٌٓ ٕٞيَٓس ٝطلظض أ٢ٗ ١ء طٜخىك ٚكظ٠
حُٜو!ٍٞ
ُِ١
ع ٍَْٕب َ
ط َْ ١ذخً َِ ٚ
ػٍََ ُْ ِْٙ ١
ٌُُٝي هخٍ طؼخُ ٠ػٖ ػٌحد ػٔٞى{ :أَِّب أَسْ َ
ادذَحً فَىَبُٔٛا َو َٙش ِ
ْاٌ ُّ ْذز َ ِظ ِش}(ٝ .)ٖ7هخٍ أ٠٣خ{ :فَؤ َ َخزَرْ ُ ُُ ٙاٌ َّ ُ
ك فَ َجؼَ ٍَْٕب ُ٘ ُْ ُ
غضَب ًء فَجُ ْؼذًا ٌِ ٍْمََِ ْٛ
ظ َْ ١ذخ ثِ ْبٌ َذ ّ ِ
َّ
اٌظب ٌِ ِّٝ .)ٖ8(} َٓ١حُـؼخء ًٔخ ك ٢حُوخٓ ّٞحُٔل ٞٛ :٢٤حُزخٍُٝ ٖٓ ٢م حُ٘ـَ حُٔوخُ٢
ُري حُٔ.َ٤

اٌظٛد ٚاال٘زضاص
إ  ٌٙٛحُٜخػوش ٓخ  ٢ٛاال طَىىحص ٞٛط٤ش حٛظِحُ٣ش ٗي٣يس٣ٝ ،و ٍٞحُؼِٔخء إ
حإلٗٔخٕ اًح طؼَُ ٝظَىىحص ٞٛط٤ش ػ٘٤لش كبٕ ؿٔي٣ ٙزيأ رخالٛظِحُ ٝحَُؿلخٌُُٕٝ ،ي
كوي كيػ٘خ حُوَإٓ ػٖ حَُؿلش حُظ ٢أٛخرض ٛئالء حُو ،ّٞهخٍ طؼخُىؼٖ ػٌحد ػٔٞى:
{فَؤ َ َخزَرْ ُ ُُ ٙاٌشَّ ْجفَخُ فَؤ َ ْ
طجَذُٛا فِ ٟد َِاس ِ٘ ُْ َجبصِ ِّ.)ٖ9(} َٓ١

الباب الرابع
 -ٖ7حُؤَ31 :
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محطات مسٌرة ذي المرنٌن

الباب األول
أوالً :وصوله لمؽرب الشمس ومطلعها
فً العودة الى كتاب هللا عز وجل الذي تحدث عن ذو المرنٌن علٌه السالم فً
سورة الكهؾ نجد واحدة من اكثر النماط المثٌرة للجدل بٌن المفسرٌن
والباحثٌن األسالمٌٌن والتؤرٌخٌٌن معا  ،اال وهً لضٌة بلوؼه مشرق الشمس
ومؽربها لبٌل بلوؼه مولع السد الذي نحن بصدده  ،فالمرآن ذكر صراحة ان
ذا المرنٌن بلػ مؽرب الشمس ومشرلها او مطلعها فً لوله تعالى { َحتَّى ِإذَا
ش ْم ِس َو َجدَ َها ت َ ْؽ ُر ُب فًِ َعٌ ٍْن َح ِمئ َ ٍة َو َو َجدَ ِعندَ َها لَ ْو ًما } ولال
ب ال َّ
بَلَ َػ َم ْؽ ِر َ
علَى لَ ْو ٍم لَّ ْم نَجْ عَل
ش ْم ِس َو َجدَ َها ت َ ْطلُ ُع َ
اٌضا { َحتَّى إِذَا بَلَ َػ َم ْط ِل َع ال َّ
ستْ ًرا }.
لَّ ُهم ِ ّمن دُونِ َها ِ
لكن بمً الكالم فً تحدٌد مولع هذٌن المكانٌن على نحو التعٌٌن  ،والعبارة
األصح هو األستفسار عن معنى لوله تعالى ان ذا المرنٌن بلػ مطلع ومؽرب
الشمس  ،فمجموعة من المفسرٌن ذهبوا الى المول ان الممصود من مشرق
الشمس ومؽربها هً الظرؾ الزمانً حٌث ان رحلة ذي المرنٌن بدأت فً
زمان محدد وانطلمت الحملة مع الجٌوش الفاتحة الى ان بلؽت بمعة معٌنة من
األرض فً اثناء ؼروب الشمس ،وبعد ان التمى بموم هنالن توجه الى مكان
ثانً فً اثناء شروق الشمس ..وهذا التفسٌر والعا ٌفتمر الى دلٌل ولو كان
واحدا فلٌس هنان ما ٌعضده من الكتاب او السنة بل هو تعامل لؽوي بحت
ٌراد منه كشؾ الحمٌمة ورفع الؽموض  ،لذلن نحن بحاجة الى التنمٌب فً
مكان آخر وبؤستخدام وسابل اكثر امنا من لبٌل األلتفات الى النصوص التً
تبٌن ان المعنى المراد من اآلٌات الشرٌفات هً الظرؾ المكانً ال الزمانً ،
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أي ان ذو المرنٌن بلػ مكانا محددا وصؾ انه " مطلع الشمس " ومرة "
مؽرب الشمس " لبل ان ٌبلػ منطمة ما بٌن السدٌن  ،وسنمر على النصوص
الشرٌفة لنفهم المراد اكثر :
ٔ.عن ابً بصٌر عن ابً عبد هللا(علٌه السالم) لال ( :سألته عن لول هللا تعالى
( ٌسئلونن عن ذي المرنٌن لل سأتلوا علٌكم منه ذكرا ) لال  :ان ذا المرنٌن
بعثه هللا تعالى الى لومه فضرب على لرنه األٌمن فأماته هللا خمسمائة عام
ثم بعثه هللا الٌهم بعد ذلن فضرب على لرنه األٌسر فأماته هللا خمسمائة عام
ثم بعثه الٌهم بعد ذلن فملكه مشارق األرض ومؽاربها من حٌث تطلع
الشمس الى حٌث تؽرب فهو لوله تعالى  ( :حتى اذا بلػ مؽرب الشمس
وجدها تؽرب فً عٌن حمئة )(ٓٗ).
.2عن امٌر المإمنٌن (علٌه السالم) انه لال فً كالم عن ذي المرنٌن  ( :فبلػ
مؽرب الشمس فوجدها تؽرب فً عٌن حمئة – الى ان لال -فسار ذو
المرنٌن الى ناحٌة المؽرب فكان اذا مر بمرٌة زأر فٌها كما ٌزأر األسد
المؽضب  ..فلم ٌبلػ مؽرب الشمس حتى دان له اهل المشرق والمؽرب
.)ٗٔ()...
.3فً خبر جاء عن عبد هللا بن سلٌمان والذي كان لارءا للكتب لال فً حدٌث
طوٌل  .. ( :حتى اذا بلػ مؽرب الشمس وجد عندها األمة التً ذكرها هللا
عز وجل فً كتابه ففعل بهم ما كان فعله بمن مر به لبلهم حتى فرغ مما
بٌنه وبٌن المؽرب ووجد جمعا وعددا ال ٌحصٌه اال هللا عز وجل .)ٕٗ()..
.4عن رجل من بنً اسد لال  :سال رجل علٌا (علٌه السالم)  ( :أرأٌت ذا
المرنٌن كٌؾ استطاع ان ٌبلػ المشرق والمؽرب ؟ لال  :سخر هللا له
(ٖٗ)
السحاب ومد له فً األسباب وبسط له النور )..
مما تمدم ٌتبٌن لنا ان ذا المرنٌن لد بلػ المشرق والمؽرب من األرض بالمعنى
والظرؾ المكانٌٌن ال المعنى والظرؾ الزمانٌٌن كما ذهب الى ذلن جملة من
المفسرٌن  ،وعلى كل حال فؤن العدٌد من األمور فً المصة المرآنٌة للرجل
ٓٗ  -بحار األنوار جٕٔ ص ٔ71
ٔٗ -المصدر السابك ص ٔ79
ٕٗ  -المصدر السابك ص ٔ27
ٖٗ  -كمال الدٌن ص ٕٕٓ
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الصالح ذو المرنٌن (علٌه السالم) تجعل العمل والفكر ٌذهب بؤتجاه وضع
فرضٌات مرتبكة ونظرٌات ؼرٌبة منها لضٌة البحث عن مولع (العٌن
الحمبة) الموصوفة فً اآلٌة الشرٌفة ان ذا المرنٌن وجد الشمس تؽرب فٌها ،
فالعلم الحدٌث لد اثبت ومنذ تطور علم الجؽرافٌة وعلم الفلن ووسابل مرالبة
الكواكب واألجرام السماوٌة من لبل األنسان الحدٌث ان الشمس ال تؽرب فً
األرض ولٌس فً البحر كما كان ٌتصور المدامى فً العصور السحٌمة.
وأن معنى الؽروب هو مؽٌب الشمس عن ناظر البشر بسبب حركة األفالن
ودوران األرض حول نفسها امام الشمس بمواعٌد وممادٌر محددة وثابتة على
مر العصور  ،لذا فالنظرة او الفكرة المدٌمة ان الشمس تختبا خلؾ األرض
انما هً عصارة فكر األنسان الجاهل فً ذلن الزمن السحٌك او للٌل العلم،
وال دخل للمرآن ذلن الكتاب المعجز الصادر من الخالك جل وعال الخبٌر
الحكٌم ذو الجالل واألكرام  ،فال ٌصح نسبة الجهل الى الخالك الذي علم
األنسان ما لم ٌعلم  ،والنتٌجة ان المرآن ال ٌمكن ان ٌذكر بؤي وجه من الوجوه
ان الشمس هً التً تنزل بنفسها فً مكان ما مثل العٌن الحمبة المذكورة فً
اآلٌة السالفة الذكر  ،ولكن ٌمكن ان نعٌد لراءتها فنفهم انه ؼروب الشمس
لرب ذلن المكان الذي وصل الٌه ذو المرنٌن علٌه السالم  ،ألن كل نمطة على
وجه المعمورة – وكما نعلم جمٌعا -لها شروق وؼروب محددٌن ال تحٌد
عنهما اال بؤختالؾ فصول واولات السنة التً تجعل الشروق والمؽٌب ٌتحدد
وفك اختالؾ التولٌتٌن الصٌفً والشتوي وهً حمٌمة علمٌة ال تمبل اللبس.
ولد تحدث عنها امٌر المإمنٌن وسٌد الموحدٌن وباب علم رسول هللا (علٌه
السالم) الذي علمه الؾ باب من العلم ٌفتح له من كل باب الؾ الؾ باب لبل
اكثر من الؾ واربعمابة عام مضت ولبل ان تعرؾ البشرٌة الموالٌت التً
تعرفها الٌوم ولبل ان تنجلً الحمابك العلمٌة للفلكٌٌن لبل لرن او اكثر ،وهو
ان
ما سنبٌنه فً االسطر المادمة .
المرآن كان وال ٌزال ٌصلح لكل العصور وهً مسالة اكد علٌها فً اكثر من
مناسبة فً النظرٌات العلمٌة التً سطرت من فكر السٌد المحطانً  ،والٌوم
نحن بٌن ٌدي بحث اكثر ما ٌرتبط بالعلم المرآنً ولضٌة األمام صلوات ربً
علٌه ،ألننا لرأنا كٌؾ اهتم المرآن بمضٌة ذو المرنٌن وكٌؾ ربطت األخبار
الواردة عن اهل بٌت النبً (علٌهم السالم) بمضٌة بمٌة هللا فً ارضه (علٌه
السالم) وبما اننا نمول ونإمن ونعتمد ان المرآن كتاب حادث متجدد ٌصلح لكل
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العصور ،اذن علٌنا ان نعرؾ ان المرآن ٌتحدث بكافة المستوٌات العملٌة
ومراحل األدران البشري منذ نزوله والى الٌوم وهو معنى كالمنا المابل
بصالحٌته ومالبمته للعصور المتعالبة واالجٌال المتالحمة  ،فالبشر الذٌن
عاصروا النزول وما بعده بمرون عندما ٌمرأون هذه اآلٌة التً تتحدث عن
ؼروب الشمس فً العٌن الحمبة التً وصل الٌها ذو المرنٌن ٌفهمون ان
الشمس هً التً تنزل هنان ولٌس األرض التً تتحرن لتتسبب فً حركتها
المدارٌة الى ؼٌاب اشعة الشمس فً كل ٌوم وفً كل بمعة على وجه األرض
 ،ألن مستوٌات فهم البشر تكون على حسب مثبتات الحمابك العلمٌة المعلنة
والمنتشرة فً ذلن الزمن ،والى ذلن اشار رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله
وسلم تسلٌما) حٌن لال ( :انا معاشر النبٌٌن امرنا ان نكلم الناس على لدر
عمولهم ).
فعمل النبً وفهمه وعلمه هو فوق البشر العادٌٌن فارسله هللا تعالى الى الناس
بالعلم المكنون والحمابك المعرفٌة الفابمة وبالتالً فهم ٌهبون لمن ٌشاإون من
اصحابهم العلم الؽزٌر ،بٌنما ٌحبسون عن سابر الناس ما تعجز عمولهم عن
ادراكه وتمبله وفهمه  ،لال تعالى { :هذا عطائنا فأمنن او امسن بؽٌر
حساب}.
ولد جاء عن االمام الصادق (علٌه السالم) ما ٌشٌر الى المعنى ذاته عندما
سؤله رجل عن آٌة فؤجابه من كتاب هللا عز وجل ،ثم دخل علٌه داخل فسؤله
عن تلن اآلٌة فؤخبره بخالؾ ما اخبر به األول فدخلنً من ذلن ما شاء هللا
حتى كان للبً ٌشرح بالسكاكٌن فملت فً نفسً  :تركت ابا لتادة بالشام ال
ٌخطا فً الواو وشبهه وجبت الى هذا ٌخطا هذا الخطؤ كله ؟..فبٌنا انا كذلن
اذ دخل علٌه آخر فسؤله عن تلن اآلٌة فؤخبره بخالؾ ما اخبرنً وأخبر
صاحبً فسكنت نفسً  ،فعلمت ان ذلن منه تمٌة  ،لال  :ثم التفت الً فمال لً
ٌ ( :ا ابن الشٌم ان هللا عز وجل فوض الى سلٌمان بن داوود فمال " هذا
عطاؤنا فأمنن او امسن بؽٌر حساب )(ٗٗ).
من الخبر السابك نفهم ان النبً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلٌما) ٌعلم ودون أدنى شن ماهٌة
الؽروب فً الحمٌمة والمنظور المرآنً وكذلن اهل البٌت (علٌهم السالم) لكنهم
كما اسلفنا ٌتعاملون وفك الموانٌن الطبٌعٌة والمعادالت الصحٌحة لتمدٌم
الحمٌمة الدامؽة وٌضعون نصب اعٌنهم المستوى المحدد من العلم الذي
ٗٗ  -الكافً جٔ ص ٕٙٙ
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وصلته البشرٌة فً كل زمان  ،وهذا كله ٌفسر بعض األخبار التً لد تبدو
ؼرٌبة المعنى على مستوى ذهن المسلم فً ذلن الزمان .
ولد لال جملة من الباحثٌن ان بلوغ ذو المرنٌن مواضع ؼروب وطلوع
الشمس ٌعنً بلوغ المكان الذي تبلػ خلفه كما ذكر العالمة الطبرسً فً كتابه
مجمع البٌان بهذا الصدد لوله  ( :حتى اذا بلػ مؽرب الشمس  ،أي موضع
ؼروبها انه انتهى الى آخر العمارة من جانب المؽرب وبلػ لوما لم ٌكن
وراءهم احد الى موضع ؼروب الشمس ولم ٌرد بذلن انه بلػ الى موضع
الؽروب  ،ألنه ال ٌصل الٌه احد ( وجدها تؽرب) معناه  :وجدها كانها تؽرب
"فً عٌن حمبة" وأن كانت تؽرب وراءها  ،عن الجبابً وابً مسلم والبلخً
ألن الشمس ال تزاٌل الفلن وال تدخل عٌن الماء وألنه لال ( وجد عندها لوما
) ولكن لما بلػ ذو المرنٌن ذلن الموضع تراءى له كؤن الشمس تؽرب فً
عٌن كما ان من كان فً البحر رآها كؤنها تؽرب فً ماء ومن كان فً البر
ٌراها كؤنها تؽرب فً األرض الملساء  – .)..الى ان لال – " ثم اتبع سببا "
أي طرٌما آخر من األرض لٌإدٌه الى مطلع الشمس وٌوصله الى المشرق (
حتى اذا بلػ مطلع الشمس ) أي بلػ موضع ابتداء العمارة من الجانب الذي
تطلع منه الشمس ) .)ٗ٘()...
ان ما ٌثبت معرفة دمحم وآل دمحم بحمابك االشٌاء التً خفٌت عنا هو لول امٌر
المإمنٌن (علٌه السالم) بحمٌمة الشروق والؽروب وهو جوابه على سإال ابن
الكواء الخارجً لعنه هللا حٌن سؤله عن معنى لوله تعالى (رب المشرلٌن
ورب المؽربٌن) وعاللته بموله تعالى ( رب المشارق ورب المؽارب ) فكان
جواب امامنا روحً فداه ٌدل على المعرفة العمٌمة والعلم االلهً الذي سبك
معرفة وعلم البشرٌة التحصٌلً الطبٌعً فهو صاحب العلوم األلهٌة وباب
مدٌنة علم رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلٌما) ،لننظر الى نص الخبر الذي نتحدث عنه :
( لال – أي ابن الكواءٌ : -ا امٌر المؤمنٌن وجدت كتاب هللا ٌنمض بعضه
بعضا  .لال ثكلتن امن ٌا ابن الكواء كتاب هللا ٌصدق بعضه بعضا وال ٌنمض
بعضه بعضا فسل عما بدا لن لال ٌ :ا امٌر المؤمنٌن سمعته ٌمول ( رب
المشارق والمؽارب ) ولال فً آٌة اخرى ( رب المشرلٌن ورب المؽربٌن )
ولال فً آٌة اخرى  ( :رب المشرق والمؽرب ) لال  :ثكلتن امن ٌا ابن
الكواء هذا المشرق وهذا المؽرب واما لوله (رب المشرلٌن ورب المؽربٌن)
٘ٗ  -مجمع البٌان  /الطبرسً ج ٙصٖٓ2
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فأن مشرق الشتاء على حدة ومشرق الصٌؾ على حدة اما تعرؾ ذلن من
لرب الشمس وبعدها ؟ واما لوله ( رب المشارق والمؽارب ) فان لها ثالثة
مائة وستٌن برجا تطلع كل ٌوم من برج وتؽٌب فً آخر وال تعود الٌه اال من
لابل فً ذلن الٌوم .)ٗٙ()..
من هذا الخبر تتجلى عظمة علم امٌر المإمنٌن (علٌه السالم) والذي ٌوافك
كالمه العلم الحدٌث وكما للنا لمد سبك العلم الحدٌث واألبحاث المعرفٌة لبل
ان تنبلج اشعتها بعدة لرون من الزمن  ،فالمؽٌب والمشرق هً مسالة علمٌة
لم تؽب عن بال خلٌفة المسلمٌن الحمٌمً ولم تعجز عمله المتكامل وعلمه
الواسع ،لكن كل ما فً األمر هو مستوى العطاء ومكانه وزمانه وهو كما
ذكرنا منوط بهم (علٌهم السالم) وهم اعرؾ الخلك بؤستحماق المتلمً للمعرفة
الكاملة من عدمها ..
ان ما ٌهمنا هو معرفة الممصود من المشرق والمؽرب اللذان هما موضوع
البحث فً هذا الباب  ،فكالم األمام (علٌه السالم) ٌبٌن ان المعنى المراد هو
وجود موضع للشروق والؽروب لكل بمعة فً العالم  ،وال شن ان المكان
الذي وصله ذو المرنٌن (علٌه السالم) هو بمعة من تلن البماع التً ال تخرج
عن دابرة الكرة األرضٌة  ،لكن هذا الفرض ال ٌزٌل الؽموض تماما عن العلة
التً من اجلها لٌل فً الكتاب انه بلػ (مؽرب الشمس ) فوجد تلن العٌن
الحمبة  ..واننا بعد ان اثبتنا ان كل بمعة فً العالم لدٌها مشرق ومؽرب اذن
ما هو الممٌز لتلن البمعة او الموضع الذي وصلها ذلن الرجل األلهً المسدد
والمإٌد ؟...من الواضح انها بمعة محددة ولٌست عامة وانها تحمل صفة
تختلؾ عن مثٌالتها فً العالم من جانبٌن :
األول  :وجود العٌن الحمبة التً ٌحدث خلفها ذلن المؽٌب.
الثانً  :انها بمعة تمع فً اواخر األرض او اطرافها النابٌة .
وهً التً سنكشفها للمارئ فً هذا البحث

مؽرب الشمس هو المطب الشمالً
 - ٗٙبحار األنوار جٓٔ ص ٕٕٔ
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ولد ٌسؤل المارئ عن الدلٌل على ذلن  ...فالول إن الكتاب ذكر كلمة (
مؽرب الشمس ) دون ذكر اطراؾ األرض  ،والجواب ٌكون من خالل
الرجوع لؤلخبار والنصوص الخاصة بالمعصومٌن (علٌهم السالم) التً هً
الثمل األصؽر بعد الكتاب الذي هو الثمل األكبر  ،فالحمابك ال تستحصل بكل
مفاصلها وزواٌاها اال بالربط بٌن الكتاب والعترة كما اوصى رسول هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلٌما).
ومن خالل رجوعنا إلى الرواٌات نجد بانها ذكرت ان ذا المرنٌن السالم
سمً بهذا األسم – فً وجه من الوجوه – النه بلػ مشرق األرض ومؽربها ،
وهذا تعبٌر مرادؾ لمولهم انه بلػ اطراؾ األرض  ..اما عن السر وراء
التعبٌر المرآنً بموله تعالى انه بلػ مؽرب الشمس أي موضع مؽٌب الشمس
كما استنتجنا  ،فهو فً الحمٌمة اشارة رمزٌة الى بلوؼه موضع ( المارة
المطبٌة) او المطب الشمالً تحدٌدا ولد ٌفهم الباحث هذه المعلومة او
ٌستحصلها من خالل الربط بٌن اآلٌات والعلم الحدٌث وهو منهجنا فً البحث
 ،اذ ال توجد مساحة على الكرة األرضٌة الٌوم تشتهر بؤن الشمس تؽٌب عنها
لشهور طوال سوى المارة المطبٌة الشمالٌة والجنوبٌة كذلن  ،وٌبدو ان ذو
المرنٌن لد بلػ المطب الشمالٌة او ما ٌعرؾ فً المصطلح العلمً بالمارة
المطبٌة الشمالٌة ولٌس الجنوبٌة وذلن لعدة اسباب اهمها البرودة المصوى
للمطب الجنوبً والذي ٌصعب معه وجود أي شكل من اشكال الحٌاة البشرٌة
فٌه ،وهذا ما ٌإكده العلم الحدٌث الذي ٌذكر انه من خالل الرحالت
األستكشافٌة على مر التؤرٌخ لالنسان هنان لم ٌوجد آثار لحٌاة بشرٌة دابمة
نعم لد توجد مستعمرات مإلتة هنا او هنان لكن ال ٌمكن ان توصؾ بانها
مستوطنات بشرٌة دابمة ابدا بسبب الطمس ؼٌر الرحٌم من ناحٌة الصمٌع
والبرودة ،حٌث تصل درجات الحرارة فً بعض الشتاء الطوٌل الى ٓ7
درجة تحت الصفر وهً بٌبة ال ٌمكن ان ٌعٌش معها كابن حً اال البطرٌك
وحده وبعض العلك البحرٌة .
اننا كً نشرع فً بٌان الحمابك حول هذه النتٌجة وهً وصول ذو المرنٌن
الى منطمة المارة المطبٌة الشمالٌة فً رحلته نحو مؽرب الشمس الموصوفة
فً الكتاب نحتاج الى ممدمة علمٌة وتعرٌفٌة حول المارتٌن او المطبٌن
الشمالً والجنوبً كً تتضح الصورة اكثر وٌرتفع الؽموض تماما .
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اللٌل والنهار فً المارتٌن

المطبٌتٌن -:

ممدمة حول المطب الشمالً -:
المطب الشمالً هو اعلى نمطة بالكرة األرضٌة على محور دورانها وٌمع فً
المحٌط المتجمد الشمالً  ،تستمبل منطمة المطب الشمالً الل ما ٌمكن من
اشعة الشمس فهً ثانً ابرد منطمة فً الكرة األرضٌة تؽطٌها طبمة سمٌكة
من الثلج على مدار السنة  ،لرب هذه المنطمة ٌمع المطب المؽناطٌسً
الشمالً للكرة األرضٌة حٌث تتجه ابرة البوصلة الى هذه المنطمة واألتجاه ،
فالمطب الشمالً المؽناطٌسً ٌمع عند خط عرض ٖ 7درجة شماال وخط
طول ٓٓٔ درجة ؼربا والمطب الجنوبً ٌمع عند حوالً خط عرض ٓ7
درجة جنوبا وخط طول  ٔٗ2درجة شرلا  ،هنان نجم ٌدل على الشمال
ٌعرؾ بالنجم المطبً ٌسترشد به البحارة والمسافرون على اتجاه الشمال كما
استخدم البحارة جهاز للمٌاس والحسابات الفلكٌة ٌعرؾ باألسطرالب ،واصل
هذه اآللة ؼٌر معروؾ وان كان بعضهم ٌنسبها للمسلمٌن .
معظم األماكن على األرض ٌتم تحدٌد الولت المحلً عن طرٌك خطوط
الطول حٌث ان ولت الٌوم ٌزٌد او ٌنمص بالنسبة لمولعه من الشمس فً
السماء ( على سبٌل المثال فً منتصؾ النهار تكون الشمس تمرٌبا عند اعلى
مستوى لها ) هذه الطرٌمة من التفكٌر فشلت فً المطب الشمالً حٌث ان
الشمس تشرق وتؽرب مرة واحدة فمط فً السنة  ،وبالتالً جمٌع خطوط
الطول والمناطك الزمنٌة تتجه الى نمطة واحدة .
والمطب الشمالً اكثر دفبا بكثٌر من المطب الجنوبً ألنه ٌمع فً نفس
مستوى سطح البحر فً منتصؾ المحٌط ( الذي ٌمثل مستودعا للحرارة )
على خالؾ الكتل الٌابسة فً المارات المرتفعة عن سطح البحر  ،تتراوح
درجات الحرارة فً المطب الشمالً اثناء فصل الشتاء (ٌناٌر) ما بٌن سالب
ٖٗ الى سالب  ٕٙدرجة مبوٌة واحٌانا المتوسط حوالً سالب ٖٗ  ،اما
فصل الصٌؾ فٌتراوح متوسط درجات الحرارة حول نمطة التجمد صفر
درجة مبوٌة .
فً المطب الشمالً تكون الشمس بؤستمرار فوق األفك خالل اشهر الصٌؾ
وتحت األفك خالل اشهر الشتاء  ،تبدأ الشمس بالشروق لبل األعتدال الربٌعً
48

(نحو  ٔ9مارس) وبعد ذلن تؤخذ الشمس ثالثة اشهر لتصل الى اعلى درجة
حرارة لها لرب ٖٕ ونصؾ لبل األنمالب الصٌفً (حوالً ٕٔ ٌونٌو) وبعد
ذلن الولت تبدأ فً األختفاء وٌبدأ ؼروب الشمس فمط بعد االعتدال الخرٌفً
(حوالً ٕٗ دٌسمبر) عندما تكون الشمس مربٌة فً السماء المطبٌة ...
من كل ما تمدم نستنتج ما ذهبنا الٌه فً بحثنا ان رحلة ذو المرنٌن فً المحطة
األولى التً هً (مؽرب الشمس) كانت منطمة المطب الشمالً وذلن لعدة
اسباب نلخصها بما ٌلً -:
ٔ -اعتدال المناخ فً المطب الشمالً حٌث ان درجات الحرارة مناسبة نسبٌا
للعٌش فٌها من لبل البشر ممارنة بؤخٌه المطب الجنوبً الذي تنعدم فٌه اشكال
الحٌاة المدنٌة البشرٌة من كل النواحً واهمها انخفاض درجات الحرارة
الرهٌب  .وسبب دفا الشمالً عن الجنوبً هً التٌارات الدافبة التً تنبعث
من البحر باتجاه المطب بخالؾ الجنوبً الذي ٌنخفض كثٌرا عن مستوى
البحر .
ٖ -حلول الظالم لمدة تعتبر األطول على مستوى الكرة األرضٌة اذ تصل مدة
ؼروب الشمس الى نحو  ٙاشهر وهً السبب وراء وصفها فً كتاب هللا انها
( مؽرب الشمس) أي انها اطول مدة للمؽٌب على سطح المعمورة .
الراجح ان ذو المرنٌن وصل الى هذه المنطمة بالذات فً ولت حلول اللٌل
الطوٌل والتمى بتلن الفبة من الناس التً خٌرها بٌن العذاب او اتخاذ الحسنى
على حد الوصؾ المرآنً  ،ولد اشتهرت مناطك العالم المرٌبة من تلن الدابرة
المطبٌة الشمالٌة بؤنهم ٌعٌشون او ٌتعاٌشون مع لضٌة حلول الظالم الدامس او
اللٌل الطوٌل منذ زمن بعٌد كما هو الحال فً الدول األسكندنافٌة التً تمترب
اجزاءها الشمالٌة كثٌرا من الدابرة المطبٌة بل هً جزء منها فً بعض
مساحاتها وحدودها الجؽرافٌة  ،على سبٌل المثال ٌذكر ان سكان شمال
جمهورٌة النروٌج وتحدٌدا مدٌنة ترومسو التً تحتفل فً كل عام بمناسبة
حلول فترة " اللٌل الطوٌل" والذي ٌستمر لمدة شهرٌن تمرٌبا من ؼروب
الشمس ٌوم ٕ٘ نوفمبر الى شروق ٌوم ٌ ٔ7ناٌر ،
وكذلن الحال بالنسبة الى مدٌنة (كٌرونا ) السوٌدٌة التً هً األخرى تمع
لرب المطب الشمالً وتحدٌدا حوالً ٓ٘ 9كٌلومتر شمال ؼرب مدٌنة
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استوكهولم عاصمة مملكة السوٌد وتسمى ببالد " شمس منتصؾ اللٌل" حٌث
تشرق الشمس فً فصل الصٌؾ لمدة ٕٗ ساعة مما ٌجذب السواح األجانب
الٌها لظواهر عدٌدة تحدث فٌها منها مشهد الشروق والؽروب فً نفس الٌوم
فً فترة محددة من السنة  ،اما فً فصل الشتاء فتنعكس اآلٌة حٌث تؽٌب
الشمس وال تشرق لفترة طوٌلة  ...اضافة الى مدن اخرى تمع فً روسٌا
وفلندا اعرضها عنها بؽٌة األختصار.
مما تمدم نفهم ان منطمة المطب الشمالً هً التً كانت من نصٌب تلن
الرحلة األلهٌة فً التمكٌن للرجل األلهً المسدد من السماء .

ثانٌاً :مطلع الشمس
اما عن المنطمة التالٌة وهً (مطلع الشمس) فمد ٌستنتج المارئ انها المنطمة
المطبٌة األخرى او المطب الجنوبً على اعتبار انه انتهى من المطب الشمالً
فؤنطلك الى المطب الجنوبً لٌلتمً بؤولبن الموم الذٌن وصفوا انهم لم ٌجعل هللا
لهم من دون الشمس سترا  ،ولكن التصور هذا ؼٌر صحٌح وبعٌد عن
المنطك العلمً والثوابت المعرفٌة.
فمد سبك وان اثبتنا ان المطب الجنوبً ال ٌناسب أي شكل من اشكال الحٌاة
البشرٌة  ،وعلٌه نستبعد احتمال ذهابه الى الجزء الجنوبً ذان من الكرة
األرضٌة  ،بمً السإال اآلن  :اٌن ٌمع المكان الذي وصؾ انه مطلع الشمس ؟
والجواب ٌكون من خالل الرجوع للثملٌن كما اسسنا فً كتابنا  ،فمد ذكر
المرآن ان الموم لهم صفة ممٌزة لهم فً تلن البمعة من العالم حٌث لال { :
ستْ ًرا
َحتَّى إِذَا بَلَ َػ َم ْط ِل َع الش َّْم ِس َو َجدَ َها ت َ ْطلُ ُع َ
علَى لَ ْو ٍم لَّ ْم نَجْ عَل لَّ ُهم ِ ّمن دُونِ َها ِ
} ونحتاج ان نفهم اآلٌة ومعناها اكثر من خالل التفسٌر الروابً للمعصومٌن
(علٌهم السالم) حٌث ورد بشؤنها :
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فً تفسٌر الممً عن ابً عبد هللا السالم) انه لال :فً تفسٌر لوله تعالى
علَى لَ ْو ٍم لَّ ْم نَجْ عَل لَّ ُهم ِ ّمن دُو ِن َها
{ َحتَّى ِإذَا بَلَ َػ َم ْط ِل َع الش َّْم ِس َو َجدَ َها ت َ ْطلُ ُع َ
ستْ ًرا} لال( :لم ٌعلموا صنعة الثٌاب)(.)ٗ7
ِ
عن امٌر المإمنٌن (علٌه السالم) انه لال فً تفسٌر لوله تعالىَ { :حتَّى ِإذَا بَلَ َػ
ستْ ًرا } لال لم
َم ْط ِل َع الش َّْم ِس َو َجدَ َها ت َ ْطلُ ُع َ
علَى لَ ْو ٍم لَّ ْم نَجْ عَل لَّ ُهم ِ ّمن د ُونِ َها ِ
ٌعلموا صنعة ثٌاب (.)ٗ2

عن ابً عبد هللا (علٌه السالم) انه لال فً لوله تعالى { لم نجعل لهم من
دونها سترا} لال ( :لم ٌعلموا صنعة البناء)(.)ٗ9
تفسٌر العٌاشً عن ابً جعفر (علٌه السالم) فً لوله تعالى {لم نجعل لهم
من دونها سترا} كذلن لال  :لم ٌعلموا صنعة البٌوت)(ٓ٘).
عن امٌر المإمنٌن السالم) انه لال فً حدٌث طوٌل  ... ( :فلما انتهى معها
إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على لوم إلى " بما لدٌه خبرا فمال أمٌر
المؤمنٌن (علٌه السالم)  :إن ذا المرنٌن ورد على لوم لد أحرلتهم الشمس
وؼٌرت أجسادهم وألوانهم حتى صٌرتهم كالظلمة .)٘ٔ()..
اما عن طرٌك مصادر المذهب السنً فمد وردت عدة تفاسٌر بشؤن الموم
الذٌن مر علٌهم فً مطلع الشمس نذكر منها -:
فً تفسٌر مماتل بن سلٌمان ورد  ( :حتى اذا بلػ مطلع الشمس ٌ )..عنً من
دون الشمس سترا كانوا ٌستمرون فً األرض فً اسراب من شدة الحر
وكانوا فً مكان ال ٌستمر علٌهم البناء فؤذا زالت الشمس خرجوا الى معاٌشهم
.)ٕ٘()..

 - ٗ7تفسٌر الممً جٕ صٔٗ
 - ٗ2بحار األنوار جٕٔ ص ٔ72
 ٗ9بحار االنوار جٕٔ صٔٗ2
ٓ٘  -المصدر السابك ص ٕٓٙ
ٔ٘  -بحار األنوار جٕٔ ص ٔ99
ٕ٘  -تفسٌر مماتل ج ٕ ص ٖٓٓ
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فً تفسٌر الثعلبً ورد  ( :لال لتادة  :لم ٌكن بٌنهم وبٌن الشمس ستر ،
وذلن انهم كانوا فً مكان ال ٌستمر علٌهم بناء وانهم كانوا فً شرب لهم حتى
اذا زالت الشمس عنهم خرجوا الى معاٌشهم وحروثهم .)ٖ٘()..
* ورد فً تفسٌر الرازي ما نصه  ( :اعلم انه تعالى لما بٌن اوال انه لصد
الرب األماكن المسكونة من مطلع الشمس فبٌن هللا تعالى انه وجد الشمس
تطلع على لوم لم نجعل لهم من دونها سترا وفٌه لوالن  :االول  :انه لٌس
هنان شجر وال جبل وال ابنٌة تمنع من ولوع شعاع الشمس علٌهم فلهذا
السبب اذا طلعت الشمس دخلوا فً اسراب واؼلة فً األرض او ؼاصوا فً
الماء فٌكون عند طلوع الشمس ٌتعذر علٌهم التصرؾ فً المعاش  ،وعند
ؼروبها ٌشتؽلون بتحصٌل مهمات المعاش حالهم بالضد من احوال سابر
الخلك  ،والمول الثانً  :ان معناه انه ال ثٌاب لهم وٌكونون كسابر الحٌوانات
عراة ابدا .)٘ٗ()..
من االخبار التً تصرمت نفهم ان هنالن وجهٌن لتسمٌة الفبة او االمة من
الناس التً وجدها ذو المرنٌن عند موضع مطلع الشمس  ،اولها انهم لم ٌكونوا
ٌرتدون الثٌاب بمعنى انهم عراة ٌعٌشون كالمبابل البدابٌة التً حكا عنها
التؤرٌخ لجنس من البشر فً عصر من العصور  ،وثانٌها انهم كانوا ال
ٌعلمون كٌفٌة البناء وانشاء المساكن والبٌوت لهم كً تمٌهم من حر الشمس او
برودة الطمس  ،وكل هذه الوجوه لد ذكرتها األخبار كما رأٌنا  ،بمً ان
نحاول ان نفهم اٌن كانت هذه المنطمة تماما كما فعلنا فً منطمة مؽرب
الشمس التً اثبتنا انها تمع فً المطب الشمالً  ،فبعد ان اثبتنا ان الممصود من
التعبٌر المرآنً ( مؽرب الشمس ) كان ٌراد به تلن البمعة التً تؽٌب عنها
الشمس اطول مدة بالنسبة الى بالً بماع األرض  ،فبالكٌفٌة نفسها نثبت ان
الممصود من تعبٌر ( مطلع الشمس) هً البمعة او المساحة التً تتسم دونا
عن بالً بماع األرض بشروق الشمس على سطحها الى حد كبٌر بحٌث ال
ٌجارٌها مساحات او بماع اخرى فً العالم  ،وهً المكان الذي تكون فٌه
الشمس لرٌبة الى حد كبٌر من سطح األرض ،وال ٌمكن المول انها المكان
الذي تشرق فٌه الشمس اطول فترة ممكنة ألننا للنا ان المطب الشمالً ٌتمٌز
ب ٙاشهر شروق ومثلها الؽروب تماما  ،لكن المناخ ال ٌتسم بالحرارة
ٖ٘  -الثعلبً ج  ٙص ٕٔ9
ٗ٘  -تفسٌر الرازي ج ٕٔ ص ٔٙ2
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المرتفعة هنان فً المطبٌن ألنهما المارتان اللتان تضمان اعلى نسبة ثلوج
وسطح جلٌدي على وجه األرض  ،فضال عن ان ظروؾ المناخ الماسٌة فً
المطبٌن ال تسمح ألي كابن حً ان ٌكون عاري الجسد ال ٌرتدي المعاطؾ
والثٌاب او الفراء لؤلنخفاض الشدٌد فً الحرارة .
وبما ان األخبار ذكرت بشكل صرٌح ان األلوام التً تمطن تلن البماع انما
هً الوام لم تتعلم صنعة الثٌاب او البٌوت والمساكن المؤهولة  ،اذن ٌستبعد
كون المراد من محل شروق او مطلع الشمس هً الجهة االخرى من العالم
التً ال تؽٌب عنها الشمس لفترة طوٌلة مثل الجهة األولى المطبٌة .
ولكن الوالع ان المراد من هذا الوصؾ هو تلن البماع األكثر تؤثرا بحرارة
الشمس واأللرب الى اشعة الشمس المشرلة من ناحٌة المسافة على مدار
فصول السنة ومواسمها المنتظمة  .ولد بلؽت درجة الحرارة ان وصفها امٌر
المإمنٌن (علٌه السالم) بانها صٌرت اجسادهم كالظلمة  ،وهو وصؾ دلٌك
لسكان المارة السمراء والتً سمٌت بهذا األسم لؽلبة الصفة السمراء على
بشرة سكانها بالمجمل  ،وهو دلٌل آخر ٌضاؾ الى ما ذهبنا الٌه ان موضع
مطلع الشمس انما هو هذه المارة تحدٌدا دون سابر بماع األرض  .وحتى
البلدان التً انتشر فٌها اصحاب اللون األسمر شدٌد السمرة كؤمرٌكا وبرٌطانٌا
وفرنسا وبلدان اخرى فالمعلوم ان تلن األلوام لد وصلت الى تلن الدول
وسكنت فٌها من خالل اصولها األفرٌمٌة التً انحدرت منذ امد لٌس ببعٌد
لتهاجر الى اطراؾ األرض .
ان بلدان خط األستواء وتحدٌدا المارة االفرٌمٌة منها هً األلرب الى
اعتبارها كانت المحطة الثانٌة من محطات رحالت ذو المرنٌن الكبٌرة فً
ارجاء األرض  ،ولد تعود العالم رإٌة لبابل وشعوب تلن المناطك البدابٌة-
وحتى فً الولت الحاضر الذي ٌتسم بالتطور والحضارة الرالٌة الى حد ما –
بمشهد العري وعدم لبس الثٌاب او لنمل لبس الملٌل من الثٌاب ،ولٌس ذان اال
بسبب المناخ الحراري الماسً ولرب اشعة الشمس وتعامدها فً جمٌع اولات
السنة  ،حٌث تذكر جؽرافٌا هذه البلدان ان درجة الحرارة مرتفعة طوال
العام ،فال ٌم ّل متوسطها عن  ٕ7درجة مبوٌة ،ولٌس هنان فارق واضح بٌن
شهور السنة ،ألن الشمس ال تبتعد كثٌراً ،فً المنطمة االستوابٌة ،عن الوضع
العمودي .وتبلػ الحرارة ذروتها ،إبّان االعتدالٌَن ،حٌنما تتعامد الشمس وخط
االستواء ،بٌنما تنخفض إلى نهاٌتها الصؽرى ،خالل االنمالب الصٌفً
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واالنمالب الشتوي ،حٌنما تتعامد ومدار السرطان (٘ ٕٖ.درجة شماالً)
ومدار الجدي (٘ ٕٖ.درجة حنوباً) ،على التوالً.
أحر شهور السنة وأبردها على ٔـٖ درجات
وال ٌزٌد المدى الحراري بٌن ّ
مبوٌة .كما أنه ال ٌوجد إبّانها تفاوت كبٌر فً طول النهار ،ألن الشمس تكون
عمودٌة أو شبه عمودٌة طوال السنة على هذا اإلللٌم.
وعلى الرؼم من أن درجة الحرارة فً المناخ االستوابً ال تنخفض أثناء اللٌل
عن عشرٌن درجة مبوٌة ،فإنها تُعَد منخفضة بالنسبة إلى شعوب األلالٌم فً
ذلن المناخ ،والتً لم تتعود استعمال اللباس أو وسابل التدفبة األخرى ولذلن
كثٌرا ً ما ٌمال إن اللٌل هو شتاء األلالٌم االستوابٌة .اننا نتحدث عن البلدان
األستوابٌة فً افرٌمٌا حصرا وتشمل هذه المجموعة كل من ( الؽابون ،
جمهورٌة الكونؽو  ،جمهورٌة الكونؽو الدٌمولراطٌة  ،اوؼندا  ،كٌنٌا
والصومال ) وهنالن بلدان اخرى تمع خارج لارة افرٌمٌا مثل اندنوسٌا
والبرازٌل واألكوادور لكننا نؤٌنا بنفسنا عن ذكرها ألن وصؾ العراة نراه ال
ٌنطبك على لبابل تلن الشعوب اال ما ندر  ،فً حٌن ان الصفة العامة للعري
وللة لبس الثٌاب هً من خصابص شعوب افرٌمٌا البدابٌة كما للنا وشهد
التؤرٌخ المدٌم والمعاصر .
ونستطٌع ان نلخص ما مر بشؤن األلوام التً تسكن مطلع الشمس بحسب
التعبٌر المرآنً وانها شعوب افرٌمٌا األستوابٌة بالنماط التالٌة :
ٔ -انها األلوام التً تسكن الرب منطمة الى اشعة الشمس حٌن تكون عمودٌة
علٌها طوال العام ما ٌتسبب بؤرتفاع ثابت فً درجات الحرارة فً اثناء
النهار.
ٕ -انها المناطك التً تعٌش فٌها اكثر الشعوب بدابٌة حتى الٌوم ولد عرفت لدٌما
وشوهدت حدٌثا بؤنتشار ظاهرة العري وللة الثٌاب وبدابٌة المساكن تماما
مثلما وصؾ المرآن ونصت األخبار الواردة بشؤنهم .
ٖ -انها المناطك التً تعتبر النمٌض تماما للمطب الشمالً من ناحٌة المناخ
واستمبال كمٌة اشعة الشمس  ،فلمد ذكرنا ان المطب الشمالً هو الجزء الفرٌد
من العالم الذي ٌستمبل الل كمٌة من اشعة الشمس طوال العام وهو سبب
تجمده هو ونظٌره المطب الجنوبً  ،بٌنما ٌكون خط األستواء هو مكان
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معاكس تماما حٌث ٌعتبر المكان األكثر استمباال ألشعة الشمس طوال العام ،
وهذا ٌفسر الممارنة المرآنٌة الواضحة بٌن الموضعٌن او المحطتٌن فً الرحلة
الممدسة للرجل الصالح ،حٌث ذكر مرة مؽرب الشمس ومرة اخرى مطلع
الشمس .
ٗ -وصفهم انهم الوام لد ؼٌرتهم الشمس فصارت اجسادهم كالظلمة بسبب
حرارتها الالهبة والمعلوم ان اصول الجنس األسود او األسمر الشدٌد ٌعود
الى تلن البمعة من العالم التً تعتبر اصول الزنوج فً العالم اجمع ومسمط
رأسه .
فً النهاٌة نمول ان الحمٌمة اصبحت واضحة بما ٌخص محطتً مؽرب
ومطلع الشمس المذكورتان فً الكتاب والتً اثٌر حولهما الكثٌر من الجدل
وسطر على ضوءها العدٌد من النظرٌات واألفكار البشرٌة والتً نرى انها
بالجملة كانت تفتمر الى التحلٌل العلمً الدلٌك الموافك للثوابت الموجودة فً
الثملٌن  .واآلن نصل الى المحطة الثالثة من الرحلة الممدسة لذي المرنٌن
صاحب مبحثنا هذا منذ البدء  ،اال وهً محطة الموم الذي بنى عندهم السد
والذٌن وصفهم الكتاب انهم ( ال ٌكادون ٌفمهون لوال )  .والتفصٌل فً الفصل
التالً .

ثالثاً :منطمة ما بٌن السدٌن وعاللتها بمثلث برمودا
سدٌَّ ِْن َو َجدَ ِم ْن دُونِ ِه َما لَ ْو ًما ال ٌَكَادُونَ
لال تعالىَ { :حتَّى إِذَا بَلَ َػ بَ ٌْنَ ال َّ
ض
ٌَ ْفمَ ُهونَ لَ ْوال  ،لَالُوا ٌَا ذَا ا ْلمَ ْرنٌَ ِْن ِإنَّ ٌَأ ْ ُجو َج َو َمأ ْ ُجو َ
ج ُم ْف ِ
سدُونَ فًِ ْاأل َ ْر ِ
سدًّا  ،لَا َل َما َم َّكنًِّ فٌِ ِه َر ِبًّ
فَ َه ْل نَجْ عَ ُل لَنَ َخ ْر ًجا َ
علَى أ َ ْن تَجْ عَ َل بَ ٌْنَنَا َوبَ ٌْنَ ُه ْم َ
َخٌ ٌْر فَأ َ ِعٌنُونًِ بِمُ َّو ٍة أَجْ عَ ْل بَ ٌْنَ ُك ْم َوبَ ٌْنَ ُه ْم َر ْد ًما }(٘٘).
ولبل الخوض فً تفسٌر هذه اآلٌات والتً تتحدث مولع الردم الذي ٌمع بٌن
سدٌن او جبلٌن كما نصت االخبار  ،نود ان ننوه ان هذه المحطة الثالثة انما
كانت اكثر المحطات جدال بٌن الباحثٌن من بٌن المحطات السابمة  ،ولد كتبت
نظرٌات عدٌدة مولع هذا الردم ،وكانت تلن النظرٌات تفتمر كالعادة الى
التحلٌل الموضوعً والعلمً المستند إلى لاعدة الثملٌن الرصٌنة التً
انتهجناها نحن فً بحثنا  ،وكما تعودنا ان نسرد االدلة الروابٌة من مؤثور اهل
٘٘  -الكهؾ ٖ9٘-9
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البٌت (علٌهم السالم) وبعض المدارس األخرى لتؤسٌس هذه الماعدة التً
نتحدث عنها.
عن امٌر المإمنٌن (علٌه السالم) فً حدٌثه عن ذي المرنٌن لما سبل لال.. ( :
حتى إذا بلػ بٌن السدٌن وجد من دونهما لوما ال ٌكادون ٌفمهون لوال *
لالوا ٌا ذاالمرنٌن إن ٌأجوج ومأجوج مفسدون فً االرض فهل نجعل لن
خرجا على أن تجعل بٌننا وبٌنهم سدا " فمال ذو المرنٌن  " :ما مكنً فٌه
ربً خٌر فأعٌنونً بموة أجعل بٌنكم وبٌنهم ردما آتونً زبر الحدٌد "
فأمرهم أن ٌأتوه بالحدٌد فأتوا به فوضعه بٌن الصدفٌن ٌعنً بٌن الجبلٌن
حتى سوى بٌنهما  ،ثم أمرهم أن ٌأتوا بالنار فأتوا بها فنفخوا تحت الحدٌد
حتى صار مثل النار  ،ثم صب علٌه المطر وهو الصفر حتى سده وهو لوله
 " :حتى إذا ساوى بٌن الصدفٌن لال انفخوا حتى إذا جعله نارا ".)٘ٙ()..
* عن امٌر المإمنٌن (علٌه السالم) لال فً حدٌث طوٌل .. ( :حتى إذا بلػ
بٌن السدٌن وجد من دونهما لوما ال ٌكادون ٌفمهون لوال لالوا ٌاذا المرنٌن
إن ٌأجوج ومأجوج خلؾ هذٌن الجبلٌن وهم ٌفسدون فً االرض إذا كان
إبان زروعنا وثمارنا خرجوا علٌنا من هذٌن السدٌن  ،فرعوا فً ثمارنا
وزروعنا حتى الٌبمون منها شٌئا  ،فهل نجعل لن خرجا تؤدٌه إلٌن فً كل
عام على أن تعجل بٌننا وبٌنهم سدا إلى لوله  " :زبر الحدٌد ".)٘7()...
بعد ان بٌنا حمٌمة المناطك التً وصل إلٌها ذو المرنٌن (علٌه السالم)
وهما مؽرب ومطلع الشمس وبعد ان وصلنا الى النمطة المفصلٌة من
البحث وهً تبٌان حمٌمة مولع ( ما بٌن السدٌن ) وهً المحطة االخٌرة
بحسب اآلٌات المرآنٌة التً تتحدث عن رحلة ذو المرنٌن ،والتً تعتبر
زبدة الكتاب ألنه من خالل التوصل الٌها سٌتم التعرؾ على حمٌمة السد
الذي بناه ذو المرنٌن ومكانه الذي ضل خافٌا طوال تلن المرون من الزمان
 - ٘ٙبحار االنوار ج ٕٔ صٔ79-ٔ72
 - ٘7المصدر السابك ص ٔ99
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بعد ان عجز عن اصابة كبد الحمٌمة كل اصحاب األلالم والمجلدات
التفسٌرٌة والتؤرٌخٌة والتراثٌة على حد سواء ..
نمول بعد طلب العون من هللا تعالى ان مولع سد ذو المرنٌن ٌمع فً
سواحل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة هو فً لاعدة مثلث برمودا الشهٌر،
ولد وصلنا الى هذه النتٌجة بعد ان استدللنا على جملة من الحمابك واألدلة
الثابتة والموٌة التً ال ٌشوبها كدر.
فمد وصل ذا المرنٌن الى تلن المنطمة من العالم وهً المارة األمرٌكٌة
وتحدٌدا اراضً امرٌكا او ما ٌعرؾ الٌوم بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
صحٌح ان هذه البالد لم تكتشؾ اال لبل حوالً ٓ٘ٗ سنة فمط حٌن
اكتشفها الرحالة والمكتشؾ األسبانً ( كولمبوس ) فً تلن الحمبة اال ان
ذلن ال ٌعنً انها لم ٌكن لها وجود او انه اول من وصل الى تلن األرض
 ،ولد ٌسعؾ التؤرٌخ والسجالت الحدٌثة المدونة والمحفوظة لدى األمم
وشعوب العالم المعاصرة بعض الرحالة من امثال كولمبوس وؼٌره الذٌن
اكتشفوا بلدان وجزر ومناطك سمٌت فٌما بعد بؤسمابهم والمابهم الى الٌوم ،
لكن الحمابك لٌست كلها مدونة تؤرٌخٌا والعالم كله ٌعلم انه هنالن حمب
سحٌمة لد تصرمت وال ٌوجد بشانها مدونات واضحة او سجالت مثبتة إال
من خالل التنمٌبات األثرٌة التً لم تدرن من تلن الحضارات المنصرمة
اال بضعة ارلمة طٌنٌة ولطع فخارٌة فً العدٌد من المعالم األثرٌة التً
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بمٌت الى اآلن من بٌن اآلمم التً دمرت وسحمها الزمن وداست على
مالمحها حوافر وسنابن الحروب والمطاحن البشرٌة ...
ان لفتة خاطفة الى سجالت الكتب تكشؾ بما ال ٌمبل الشن ان هنالن
سجالت ال زالت لآلن شاؼرة ونظٌفة وبانتظار من ٌشؽرها وٌدون فً
بٌض صفحاتها بما ٌخص تؤرٌخ عظماء عدهم الكثٌر من المإرخٌن
المتؤخرٌن مجرد اساطٌر او ابطال مالحم خٌالٌة مٌثولوجٌة  ،ولد ٌكون
بطلنا ( ذو المرنٌن ) واحد من الذٌن ظلمهم التؤرٌخ الى درجة كبٌرة.
ولوال ان المرآن الذي ٌإمن به المالٌٌن حول العالم وٌحترمه الكثٌر من
معتنمً الدٌانات األخرى ،لد شهد بوجود هذه الشخصٌة لكان نصٌب
حكاٌة الرجل الصالح ذو المرنٌن اشبه ما تكون بمصة اودٌسٌوس الٌونانً
الذي سطر هومٌروس اسمه فً ملحمته األلٌاذة  ،وعلى كل حال فإن احدا
ال ٌمكن ان ٌشن بوجود هكذا شخصٌة لمجرد ان اآلثار الحاضرة الٌوم فً
العالم ال تشهد له بتلن الحضارة التً تحدثنا عنها ،خصوصا ان كان
األنسان مسلما ومعتنما هذا الدٌن الحنٌؾ وٌحترم كل التراث الذي وصل
الٌنا من جهة المإرخٌن األسالمٌٌن والمستشرلٌن.
اننا نحمل من االدلة الكثٌرة والتً نإكد من خاللها للمراء األعزاء ان ذا
المرنٌن وصل الى لارة امرٌكا فً محطته الثالثة او لبلها بملٌل  ،ولبل ان
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نلخص هذه األدلة كما لخصنا سابماتها فً المحطتٌن السابمتٌن من الرحلة
نمول..
ان منطمة ما بٌن السدٌن هً منطمة ( مثلث برمودا ) الشهٌرة والتً بدانا
بحثنا بالحدٌث عنها وعن الحمابك المسجلة والحوادث الؽامضة فً ذلن
المثلث الجهنمً كما ٌسمى  ،فلٌس هنالن منطمة فً العالم اثٌر حولها
الؽموض الكثٌر ورسمت عشرات بل مبات عالمات األستفهام مثل منطمة
المثلث والتً تمع على سواحل فلورٌدا االمرٌكٌة  ،ولد ولؾ الباحثون
مكتوفً األٌدي وٌتخبطون ٌمٌنا وشماال فً تفسٌر الظوهار الؽرٌبة
المسجلة والتً سردنا جزء منها فً اول الكتاب  ،اال ان الؽموض كما للنا
لم ٌرتفع إلى اآلن ،ولم تتفك تلن النظرٌات واالطروحات والفرضٌات فٌما
بٌنها على تفسٌر منطمً واحد.
لكننا بعون هللا تعالى وبما اخبرنا به وزٌر األمام المهدي السٌد المحطانً
توصلنا الى حل منطمً لظاهرة المثلث الؽرٌبة تلن  ،واول الخطوات فً
رفع الؽموض عن هذه الظاهرة وكشؾ النماب عنها هو العنوان الذي
كتبناه اعاله والذي ٌربط بٌن رحلة ذو المرنٌن التً فصلناها وبٌن ظواهر
المثلث  ...هذه النظرٌة التً نكتبها اآلن هً األلرب للتفسٌر المنطمً
العلمً المتوافك مع الثملٌن  ..ان المثلث الجهنمً فً سواحل برمودا لرب
والٌة فلورٌدا األمرٌكٌة هً موضع بناء السد العظٌم الذي بناه الرجل
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الصالح ذو المرنٌن (علٌه السالم) من بعد ان استنجد به الخلك الذٌن كانوا
ٌسكنون لرب منطمة (ما بٌن السدٌن) فً امرٌكا التً كان ٌسكنها لبابل
الهنود الحمر لبل ان ٌكتشفها كولمبوس بآالؾ السنٌن.
ان الرجوع الى تؤرٌخ الهنود الحمر نجد انهم السكان األصلٌٌن للمارة
األمرٌكٌة حٌث ٌرجع اصلهم الى ٓٓ ٖ7لبل مٌالد المسٌح (علٌه السالم)
حٌث سكنوا تلن األرض الواسعة  ،وهذا التؤرٌخ ٌعتبر لرٌب نسبٌا الى
عصر ذو المرنٌن (علٌه السالم) مما ٌعنً انهم األلوام التً استنجدت بذي
المرنٌن (علٌه السالم) كما نص الكتاب  ،ولد شاهد األسبان حٌن وصلوا
الى تلن المارة بعد اكتشاؾ كولمبوس لها ان لبابل تلن المارة بدابٌٌن الى
حد كبٌر ولم ٌعرفوا تلن النملة التً حدثت فً اوربا والعالم ابان العصور
الوسطى وٌرجع ذلن كله الى بعدهم النسبً عن المارات المتمدنة.
ولد لعبت المساحات المابٌة التً تفصل بٌن المارات الدور الكبٌر فً
تؤخرهم الحضاري مما سهل على األسبان احتالل المنطمة بسرعة كبٌرة ،
ولد وصل األمر الى تخلٌة السكان الهنود للمارة بالتدرٌج من لبل المحتلٌن
الجدد وبمختلؾ األسالٌب  ،ولد سطرت سجالت التؤرٌخ ابشع الجرابم من
حرق وتهجٌر ولتل واستعباد وظلم ال ٌوصؾ كل ذلن لام به المستعمرون
االوربٌٌن ،ولم ٌجدوا صعوبة بالؽة فً ذلن ألجل البدابٌة المفرطة التً
كانت علٌه تلن المبابل فً ولت األستكشاؾ  ،ومن الطبٌعً ان تكون تلن
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المبابل المفتمرة الى المدنٌة الجدٌدة والبعٌدة عن العالم المتحضر والمنؽلمة
على نفسها ومناطمها التً سكنت فٌها لمرون عدٌدة ان تكون كل مفاصل
حٌاتها ؼرٌبة ومستهجنة من لبل العالم المدٌم  ،ومن بٌن تلن العادات
البدابٌة هً اللؽة واللباس وتمالٌد المجتمع ،وال شن ان لؽتهم كانت ؼٌر
مفهومة وال ٌعرفها اال السكان االصلٌٌن انفسهم  ،ومن الطبٌعً ان ٌواجه
من ٌؤتً الى المارة من الخارج صعوبة فً التفاهم مع تلن الشعوب
الماطنة فً البالد  ،وتعتبر اللؽة هً المفتاح لكل المشارٌع التً ٌخطط لها
المادم من الخارج  ،ولهذا فمد واجه ذو المرنٌن صعوبة فً التفاهم مع
الموم لؽرابة لؽتهم عن اللؽات المتداولة آنذان فً الطرؾ اآلخر من العالم
 ،فوصؾ الكتاب تلن الحالة بموله تعالى { َو َجدَ ِم ْن دُونِ ِه َما لَ ْو ًما ال
ٌَكَادُونَ ٌَ ْفمَ ُهونَ لَ ْوال } .
ان وصفهم بؤنهم ال ٌفمهون لوال اشارة الى البدابٌة المفرطة  ،والظاهر
ان ذا المرنٌن اللى صعوبة بالؽة فً التواصل معهم وفهم ما ٌرٌدون واال
لما عبر عنهم المرآن بهذا التعبٌر الفرٌد من نوعه .
فمام ذو المرنٌن وبممتضى المدد األلهً بالتوصل الى وسٌلة تفاهم مع الوام
الهنود الحمر التً طلبت منه ان ٌنمذها من جور ٌاجوج وماجوج.
.هذا من جانب  ،اما من جانب آخر فإن فً طٌات سجالت تؤرٌخ الهنود
الحمر الموجود بٌن اٌدٌنا الٌوم نرى دلٌال آخر ٌثبت ان الرحلة كانت لرب
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تلن المنطمة من العالم تماما كما ذهبنا الٌه  ،اذ ٌذكر ان حضارة النحاس
كانت لد ظهرت فً امرٌكا الشمالٌة وحضارة الصٌادٌن فً البر والبحر
وال سٌما حول البحٌرات الكبرى فً كندا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،
وكانوا ٌصنعون من النحاس آالتهم بطرله ساخنا وباردا لكنهم لم ٌعرفوا
طرٌمة صهره وال كٌفٌة صبه فً الموالب كما كان متبعا فً العالم المدٌم
منذ سنة ٓٓ٘ٔ لبل المٌالد  ،وهذه الحمٌمة التؤرٌخٌة ،دلٌل ٌضاؾ الى
عظمة المرآن والرسالة األسالمٌة  ،فمد ذكر المرآن فً لصة ذو المرنٌن
عند وصوله الى منطمة ما بٌن السدٌن  -فً مثلث برمودا  -لام بصناعة
الجدار العظٌم من المعادن المختلفة واهمها النحاس  ،ولكن لٌس بالتمنٌة
العادٌة التً ٌعرفها البشر الٌوم وحتى منذ المدم  ،بل هً تمنٌة ربما لم
ٌعرفها البشر الى الٌوم مع هذا التطور الهابل والنملة النوعٌة فً التمدن
والتكنلوجٌا والحضارة االنسانٌة  ،وسنفصل اكثر فً تمنٌة بناء السد الحما
ان شاء هللا تعالى.
لكن ما ٌعنٌنا هو ان ذو المرنٌن استخدم معدن النحاس وهو ( المطر ) فً
التعبٌر المرآنً وال شن ان معرفة تلن األلوام بتمنٌة النحاس كانت سببا فً
تسهٌل مهمة انشاء وبناء السد فً ذلن المكان لسد الباب بوجه الوام
ٌؤجوج ومؤجوج المفسدٌن  ،ولعل هذا هو سبب سرد المرآن لتفاصٌل البناء
والمواد المستخدمة فٌه ألجل األشارة الى الربط التؤرٌخً والحمابك
التؤرٌخٌة المسجلة لدى األنسان عبر العصور ولكً ٌلتفت عموم الناس
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الى عظمة هذا الكتاب الخالد  ،فلمد ذكر ما نصه {آتُونًِ ُزبَ َر ا ْل َحدٌِ ِد َحتَّى
ارا لَا َل آتُونًِ أ ُ ْف ِر ْغ
اوى بَ ٌْنَ ال َّ
إِذَا َ
س َ
صدَفٌَ ِْن لَا َل انفُ ُخوا َحتَّى ِإذَا َج َعلَهُ نَ ً
علَ ٌْ ِه لِ ْط ًرا } ( ،)٘2هذه التفاصٌل ٌفهم منها ان المولى تبارن وتعالى ٌرٌد
َ
ان ٌوصل رسالة الى الذٌن ٌمرأون الكتاب بعد مرور لرون طوٌلة من
الزمان على نزوله على للب الرسول األعظم هللا علٌه وآله وسلم تسلٌما) .
وبعد ان تكتشؾ حمابك مهمة توافك ما جاء بها الكتاب بعد اكثر من الؾ
واربعمابة عام  ،فالمعادن او المواد التً ذكرت انها استخدمت فً صنع
السد ال بد انها لم تنزل من السماء بامر من ذي المرنٌن لابد الحملة ،
صحٌح انه لابد مإٌد من السماء ومسدد بشكل واضح وبشهادة الكتاب لكن
هذا التؤٌٌد ال ٌكسر الناموس االلهً األزلً فً استخدام األسباب الطبٌعٌة
فً الامة العدل لبل ان تنخرق العادة وتنزل المعجزة التً تعتبر ضرورة
ملحة أللامة الحجة على الناس المبعوث الٌهم النبً او الرسول او الرجل
الصالح  ،ومن هذا نفهم ان ارادة الخالك كانت تمضً ان ٌستخدم لابدنا
الملهم المواد التً كانت مكتشفة آنذان ومستخدمة باألساس من لبل الناس
فً ذلن العصر وتحدٌدا فً تلن المنطمة من العالم التً وصلت الٌها
الملحمة ( لارة امرٌكا) هذا من جانب  ،اما الجانب الثانً فان سبب ذكر
هذه المعادن هو األشارة الخفٌة التً ترٌد ان تكشؾ عن سر مثلث برمودا
لكن بعد عدة لرون من الزمن وبالذات عصر الظهور حٌن ٌموم وزٌر
 - ٘2الكهؾ 9ٙ
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االمام المهدي (علٌه السالم) بالربط بٌن الحمابك المرآنٌة والنظرٌات
العلمٌة وبما اعطاه امام الزمان وبمٌة هللا فً ارضه صلوات ربً علٌه
وسالمه التام الشامل من علم ٌحتج به على الناس فً آخر الزمان ولبٌل
بزوغ فجر الظهور الممدس .
فلمد ظل العلم عاجزا وكذلن العلماء والمفكرٌن ظلوا حابرٌن فاؼري
افواههم ازاء مسؤلتٌن مترابطٌن ارتباطا وثٌما ...اوال  ..مولع سد ذو
المرنٌن وما هو مصٌره ؟....وثانٌا سر مثلث برمودا المرعب صاحب
الحوادث المبهمة والؽرٌبة  ...الى ان شاء هللا تعالى ان ٌكون كشؾ السر
على ٌد اولٌاءه المصطفٌن ولٌتم هللا امرا كان مفعوال ولتلمى الحجة على
جمٌع الخالبك فال ٌبمى عذر لمن ٌكذب بحجة هللا تعالى ووزٌره ورسوله
الى الناس السٌد الٌمانً الموعود .
عودة الى موضوع بناء السد ولنكمل المشوار فً تفاصٌل البناء التً تمت
على ٌدٌه فً ذلن الولت  ،فمد لمح المرآن المشار الى ان تلن األلوام
الؽرٌبة  -وهم ٌؤجوج ومؤجوج -كانوا ٌعٌشون ما بٌن ذلكما السدٌن  ،هم
عبارة عن الوام لٌسوا من بنً البشر  ،ؼرٌبٌن فً الشكل والخلك
والتصرفات والطبٌعة التكوٌنٌة التً اوجدها هللا عز وجل بهم لم تكن تلكم
الصفات هً المٌزات الفرٌدة فٌهم  ،ال بل ٌتعداه الى الصفات العملٌة
والفكرٌة ونستنتج ذلن من خالل تواجدهم فً منطمة محصنة تمع ما بٌن
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(السدٌن) على حد الوصؾ المرآنً  ،وان هذا المولع كان ٌوفر لهم
الحماٌة من جمٌع الجهات اال جهة واحدة والتً كانت تتخذ من لبلهم لؽزو
البشر والعالم فٌثخنون االرض بالفساد واالفساد كما وصفوا  ،وٌبدو ان
اولبن المساكٌن لد ولعوا تحت وطبؤتهم فؤستنجدوا بمابد ملهم وعظٌم كذي
المرنٌن لما رأوه من سٌماء الحكمة والموة والملن العظٌم لدٌه  ،فطلبوا الٌه
عمل حاجز او سد ٌحول دون وصول ٌؤجوج وماجوج الٌهم باي وسٌلة ،
فلم ٌكن بد امام ذي المرنٌن اال ان ٌستجٌب لهإالء المظلومٌن بممتضى
لانون الخالفة االلهٌة الذي ٌوجب على الحاكم باسم هللا ان ٌنفذ االرادة
الربانٌة التً تنفذ بواسطة خلٌفته الحمٌمً ،فمام بعملٌة الربط بٌن السدٌن
الموجودٌن اصالً فً تلن المنطمة وكانت اآللٌة لدٌه هً تتمة شكل المثلث
من خالل الضلع الثالث الرابط بٌن الضلعٌن اآلخرٌن والذي ٌمع تحدٌدا ً
ممابل جزٌرة برمودا فً سواحل والٌة فلورٌدا االمرٌكٌة  ،بمعنى ان
الضلع الثالث الذي بناه ٌمع فً ممابل رأس المثلث لٌكون فً منطمة مثلث
الموت المعروفة  ،ولد استخدم تمنٌة التصرؾ فً المعادن الموٌة كالحدٌد
والنحاس وؼٌرها حٌث لالوا له  :لد أتان هللا الحٌلة والموة { ،أَجْ عَ ْل بَ ٌْنَ ُك ْم
َوبَ ٌْنَ ُه ْم َر ْد ًما آتُونًِ ُزبَ َر ا ْل َحدٌِ ِد.}..
ٝػ٘يٓخ حًظَٔ ر٘خء حُِ٠غ حُؼخُغ ٖٓ هزِ ٚحًظَٔ حٌَُ٘ حُٜ٘يٓ ٢حٌُخَٓ
ُِٔؼِغ  ٞٛٝحَُٔ ك ٢طٔٔ٤ش حُٔ٘طوش رخُٔؼِغ ٠٣خف حُ ٠حالٓزخد حُظ٢
ًًَٗخٛخ ك ٢حُل َٜحال ٖٓ ٍٝحٌُظخد ٝ ،هي حٓظويّ ً ٝحُوَٗٞٗ ٖ٤ع هخٙ
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ٖٓ حُٔؼخىٕ ٝحُظ ُْ ٢طٌظ٘ق كظ ٠حُِلظشٝ .حُظُٜ ٢خ حُويٍس ػِ ٠ط٤ُٞي
١خهش ًَٜٓٝـ٘خ٤ٔ٤١ش طٌٓ ٕٞيح ٓخٗؼخ طل ٍٞىٗ ٕٝل ًٞأ١ ١خهش ح ٝهٞس
ٜٓٔخ رِـض هٞطٜخ حُ ٠ىحهَ حُٔيٓ ،ؼظٔيح رٌَ٘ حٓخّ ػِ ٠حكيحع هخَٛس
حُلغ حٌَُٜٓٝـ٘خٝ ٢ٔ٤١هزَ حٕ ٌ٣ظ٘لٜخ كَحىح ١رٔجخص رَ آالف حألػٞحّ .

اٌجبة اٌخبِظ:
ر ٞاٌمشٔٚ ٓ١عذ ٠ؤجٛط ِٚؤجٛط
ُوي ًخٕ حُـٔ ٝٞحٌُ ١حًظ٘ق ٗو٤ٜش ً ٝحُوَٗ ٖ٤هي حٗٔلذ اُ ٠ؿٔ ٝٞحُظلًَخص
ٝحُلؼخُ٤خص حُظ ٢هخّ رٜخ ٜ٘ٓٝخ ر٘خء حُٔي ح ٝرخألكَٞٓ ٟهغ ًُي حُٔي حُـَ٣ذ  ،كلٖ٤
ٗظـ ٍٞرٛ ٖ٤للخص حُظلخٓ َ٤حُظً ٢ظزض ٗظَ٣خص ٝكَ٤ٟخص ك ٢طلي٣ي ٓٞهغ حُٔي ،
ٗـي حٜٗخ َٗهض ٝؿَرض رلؼخ ػٖ ًُي حُٔي حُٔٞٛٞف ك ٢حُوَإٓ  ،كز ٖ٤هخثَ حٗٚ
ٓ ٍٞحُ ٖ٤ٜحُؼظ ْ٤حُلخ َٛر ٖ٤حُ٘ٓٝ ٖ٤ٜـ٤ُٞخ ٝ ،ر ٖ٤هخثَ حٗ ٚر ٖ٤حٍٓ٤٘٤خ
ٝحًٍر٤ـخٕ ًٛ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،ذ اُ ٠حُو ٍٞحٗ ٚك ٢حُوطذ حُ٘ٔخُٓٝ ، ٢خ ٗخرًُ ٚي ٖٓ
حُ٘ظَ٣خص حُظ ُْ ٢طٜذ ًزي حُلو٤وش ،هٜٛٞخ حًح ٓخ حٓؼ٘خ حُ٘ظَ ك ٢ح٣٥خص حُوَآٗ٤ش
حُٞحٛلش ُِٔي رخٗٓ ٖٓ ٌٕٞٓ ٚخىس ُرَ حُلي٣ي ٝحُ٘لخّ ٢ٛٝ ،ريٍٛٝخ طؼزض حُوٍٞ
حُل َٜكٗ ٢ل ٍٞٓ ًٚٗٞ ٢حُ ٖ٤ٜحُؼظٝ ، ْ٤ػٔٓٞخ ك٘لٖ ٗؼط ٢حُلن ٌَُ حُٝجي
حُٔلَٔٝ ٖ٣حُزخكؼ ٖ٤كٗ ٢خٕ حُٔي ً ْٜٗٞكخُٞٝح ؿخٛي ٖ٣طوي ْ٣طلٔ٘ٓ َ٤طؤُِ ٢لٔش
ر٘خء ػظٔ٤ش ًظِي حُظ ٢هخّ رٜخ هخثي رٔٔظ ١ً ٟٞحُوَٗ ًًَٙ ٖ٤حُ٘ ٚحُوَآَٗٛ ٢حكش
ٔٗٝذ حُ ٚ٤كؼخُ٤ش ر٘خء ٓي ًٔي ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ  ،كؤًُ ٌٕٞ٣ ٖ٣ي حُٔي حُ ّٞ٤؟ ٓٝخًح
َ١أ ػِٞ١ ٚ٤حٍ طِي حُٔ٘ ٕٞحُظ٠ٓ ٢ض ػِ ٠ر٘خء ٙ؟ٝ ،حًح ًخٗض ػِٔ٤ش ر٘خءًٌٍٞٓ ٙس
كً ٢ظخد ٓٔخ ٞٛٝ ١ٝحُوَإٓ كِٔخًح ال ٞ٣ؿي ُٞٓ ٚهغ ٓليى اُ ٠حُّٞ٤؟.
حٜٗخ حٓجِش ًخٗض ٝال ُحُض ك ٢حًٛخٕ حٌُؼ ٖٔٓ ٖ٣َ٤حٓظٞهلظ ٌٙٛ ْٜحُوٜش حُوَآٗ٤ش
ٝحػظزَص ٖٓ حُو ٜٚحُٔؼَ٤س ُِـيٍ حٌُز َ٤ك ٢حُوَإٓ  ،حٕ ُْ طٌٖ حًؼَٛخ ػِ٠
حال١المٝ ،ػِ ٠ح٣ش كخٍ ٓ٘و ّٞرؼ ٕٞهللا رظلي٣ي ٓٞهغ حُٔي  ٌُٖٝهزِٜخ ٍٓ٘ٞى رؼٞ
حُ٘ظَ٣خص ٝحُلَ٤ٟخص حُظ ٢طز٘ض طلي٣ي ٓٞهغ حُٔي .
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ٔظش٠بد دٛي الٛاَ ٠ؤجٛط ِٚؤجٛط-:
ٍٝى ًًَ ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ كً ٢ظخد هللا َٓط ٖ٤هخٍ هللا طؼخُ{ -: ٠لَبٌُٛا َ٠ب رَا ْاٌمَشْ َِْٔٓ ١
ػٍَ ٝأَْ ر َ ْجؼَ ًَ ثَ ََْٕٕ١ب
غذ ُ َْٚفِ ٟاألسع فَ َْ َٔ ًْ ٙجؼَ ًُ ٌَه َخشْ جًب َ
ط ُِ ْف ِ
اِ َّْ َ٠ؤْجَُ ٛط ََِ ٚؤْجَُ ٛ
عذًّا}(.)59
َٚثَ َْ ُْ ُٙ َٕ١
ط ََِ ٚؤْجُُ ٛ
ٚلبي رؼبٌَ { :ٝدزَِّ ٝارَا فُزِ َذ ْذ َ٠ؤْجُُ ٛ
غٍُ.)68(} َْٛ
ة ِ َٕ٠
ط َُ ِّٖٓ ُُ٘ٚو ِ ًّ َدذَ ٍ

ٍٗٞى أٝال ٓخ ؿخء ك ٢ه ٜٚحألٗز٤خء ُِ٘٤ن حُٔـِٔ ٢كٛٝ ٢لٝ( :ْٜحٓخ ٣ؤؿٞؽ
ٓٝؤؿٞؽ كوي ًًَ حُ٘٤ن حُطزَٓ ٢حٕ كٔخى ْٛحًٗ ْٜخٗٞح ٣وَؿ ٕٞك٤وظِ٣ٝ ْٜٗٞؤًِٕٞ
ُلٝ ْٜٓٞىٝحرٝ ، ْٜهً :َ٤خٗٞح ٣وَؿ ٕٞح٣خّ حَُر٤غ كال ٣يػ٤ٗ ٕٞجخ حه َ٠حال حًِٙٞ
ٝال ٣خرٔخ حال حكظِٔ ، ٙٞػٖ حٌُِزٝ. ٢ه : َ٤حٍحىٝح حٗ٤ٓ ْٜلٔي ٕٝك ٢حُٔٔظوزَ ػ٘ي
هَٝؿٍٝٝ ، ْٜى ك ٢حُوزَ ػٖ كٌ٣لش هخٍ ٓ :ؤُض ٍٓ ٍٞهللا ( ٠ِٛهللا ػِٝ ٚ٤آُٚ
 ِْٓٝطِٔٔ٤خ) ػٖ ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ كوخٍ٣ :ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ حٓش ًَ حٓش حٍرؼٔخثش حٓش ،
ال ٞٔ٣ص حَُؿَ ٓ٘ ْٜكظ٘٣ ٠ظَ اُ ٠حُق ًًَ ٖٓ ِٛز ًَ ٚهي كَٔ حُٔالف .هِض :
٣خ ٍٓ ٍٞهللا ٛلُ٘ ْٜخ  ،هخٍ ْٛ :ػالع ح٘ٛخف ٘ٛ :ق ٓ٘ ْٜحٓؼخٍ حالٍُ هِض ٣ :خ
ٍٓ ٍٞهللا ٓٝخ حالٍُ؟ هخٍ ٗ :ـَ رخُ٘خّ ٘ٛٝ َ٣ٞ١ق ٓ٘ٝ ُْٜٞ١ ْٜػَٞٓ ْٜٟحء
ٛٝ ،ئالء حٌُ ٖ٣ال ٣و ُْٜ ّٞؿزَ ٝال كي٣ي ٘ٛٝق ٓ٘٣ ْٜلظَٕ حكي ْٛحًِٗ٣ٝ ٚ٤ظلق
رخألهَٝ ٟال  َٕٝٔ٣رلٝ َ٤ال ٝكٖ ٝال ؿَٔ ٝال هِ٘ َ٣حال حًِٓ ٖٓٝ ، ٙٞخص ْٜٓ٘
حًِٓ ٙٞويٓظ ْٜرخُ٘خّ ٓٝخهظ ْٜروَحٓخٕ َ٘٣ر ٕٞحٜٗخٍ حَُٔ٘م ٝرلَ٤س ١زَ٣ش.
هخٍ ٛٝذ ٓٝوخطَ  :حُٗٝ ٖٓ ْٜي ٣خكغ رٖ ٗٞف حر ٢حُظَىٝ ،هخٍ حُٔي :١حُظَى َٓ٣ش
ٖٓ ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ هَؿض طـ َ٤كـخء ً ٝحُوَٗ ٖ٤كَ٠د حُٔي كزو٤ض هخٍؿٝ . ٚهخٍ
هظخىس :حٕ ًح حُوَٗ ٖ٤ر٘ ٠حُٔي ػِ ٠حكيٝ ٟػَ٘ ٖ٣هزِ٤ش ٝرو٤ض ٓ٘ ْٜهزِ٤ش ى ٕٝحُٔي
ك ْٜحُظَىٝ ،هخٍ ًؼذ ٗ ْٛ :خىٍس.
 ٖٓ ْٛٝحالهٞحّ حُٜٔـ٤ش ك٤غ ؿخء كُ ٢حى حُٔؼخى حُٔـِي حَُحرغ ِِّٔٔٓ ٖٓٝ( :خص
حُظؤٍ٣ن ِّ
َٗه ٢آٓ٤خ ٝرَحٍَٓٝ ١طلؼخص ٗٔخٍ حًُ ٖ٤ٜخٗض ٓل َِّ
ِّ
إٔ ٓ٘طوش ٗٔخٍ
ٌٓ٘ٞ١ ٢حثق ًزَ٤س ٖٓ حُزيٝ ٝحُٜٔـ ٖ٤ِّ٤حًٌُ ٖ٣خٗض أػيحى ْٛطظِح٣ي رخٓظَٔحٍ.
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ًٝخٗض طِي حُطٞحثق طٜخؿْ حالْٓ حُظ ٢طـخٍٛٝخ ٓؼَ حُ ،ٖ٤ِّ٤٘٤ٜرَ ٓخ أًؼَ ٓخ ػزَص
حُِٛٝٝ ٖ٤ٜض اُی ى ٢ٓٝ ٍٝآٓ٤خ ٝحُي ٍٝحُـَرِّ٤ش ٖٓ آٓ٤خ ،ػ ِّْ ٓخٍص ٖٓ ٘ٛخى اُی
ِّ
ط ٖ١ٞرؼ ْٜ٠ك ٢طِي حُزالى حُٜٔ٘ٞرش ًٔخ كؼَ أؿِذ ٌٓ٘ش
ٗٔخٍ أٍٝٝرِّخ ،ك٤غ
أٍٝٝرِّخ حُ٘ٔخُِّ٤ش حٌُ ٖ٣حهظخٍٝح ٓيٗخ ُ٘ٛ ْٜخى ،كظٔيِّٗٞح طيٍ٣ـِّ٤خ ٝحٗظـِٞح رخٍُِحػش
ٝحٓظَٔٝح ك ٢ى٣يٗ ْٜك ٢حُٜـّٞ
ٝحُٜ٘خػشٝ ،ػخى حُزؼ ٞح٥هَ رؼي اؿخٍطْٜ
ِّ
ٝحإلؿخٍس ٝحُٜ٘ذٝ.هخٍ حُزؼِّ ٞ
إ ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ أ ِّٓش طوطٖ حُٔ٘طوش حُ٘ٔخُِّ٤ش ٖٓ
آٓ٤خٓٝ ،يٗ ْٜطٔظيِّ ٖٓ حُظزض ٝحُ ٖ٤ٜاُی حُٔل ٢٤حُٔ٘ـٔي حُ٘ٔخُٝ ،ِّ٢ط َٜؿَرخ اُی
رالى طًَٔظخٕٝ .هي ٗوَ ٌٛح حُو ٍٞػٖ «فبوٙخ اٌ ُخٍفبء» « ٝرٙز٠ت االخالق» الرٖ
ٌٓٔٝ ،ٚ٣ٞػٖ «سعبئً اخٛاْ اٌظفب».

عذ ر ٚاٌمشٔٚ ٓ١ػاللزٗ ثّضٍش ثشِٛدا

68

ٍٓ٘ٞى ٘ٛخ حالىُش حُظ ٢طؼزض رؤٕ ٓي ً ١حُوَٗ٣ ٖ٤وغ ك ٢هخػيس ٓؼِغ رَٓٞىح حُ٘ ٝوَ
حٗ ٞٛ ٚهخػيس حُٔؼِغ حًٌُٔ ٌُٖ ، ٍٞهزَ حَُ٘ٝع كَٓ ٢ى حالىُش حُوخٛش رخُٔوخّ
ِٓ٘ٔ ٢حُٞ٠ء حٝال ػِ ٠هٜش  ُٚٞٛٝاُ ٌٙٛ ٠حُٔ٘طوش  ،ك٤غ َٔ٣ى حُوَإٓ هٜش
 ١ً ٍٞٛٝحُوَٗ ٖ٤اُ ٠أًؼَ ٖٓ ٓ٘طوش ٖٓ حٌَُس حألٍ٤ٟش كٍٞٓ ٢س حٌُٜق
حُٔزخًٍش ٜ٘ٓٝ ،خ  ُٚٞٛٝاُ٘ٓ ٠طوش ٓخ ر ٖ٤حُٔي ٖ٣حُظً ٢خٕ  ٌٖٔ٣كٜ٤خ ه٣ ّٞؤؿٞؽ
ٓٝؤؿٞؽ ك٤غ ر٘خ ٓي ٙحُُِ٘ َ٤ٜلُِٞ٤ش ى ِْٜٛٝ ٕٝاُ ٠حُو ٖٓ ّٞر٘ ٢حُزَ٘ حٌُٖ٣
حٓظ٘ـيٝح ر٘٤ُ ٚوٌ ٖٓ ْٛرَحػٖ  ٌٙٛحُٔوِٞهخص حُـَ٣زش حُظٛٝ ٢لظ ْٜحالهزخٍ رؤْٜٗ
ُٞٔ٤ح ٖٓ ر٘ ٢حُزَ٘ رَ إٔ ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ ُٞٔ٤ح ٖٓ ُٝي آىّ ًٔخ هخٍ أَٓ٤حُٔئٖٓ٘٤
(ػِ ٚ٤حُٔالّ) ( :ثٕ ٝآدَ عجؼ ْٛجٕغب ٚإٌبط ٌٚذ آدَ ِب خال ٠ؤجٛط ِٚؤجٛطُ٘ٚ،
أشجبٖ اٌجٙبئُ ٠ؤوٍ٠ٚ ْٛششث٠ٚ ْٛزٛاٌذ ُ٘ٚ ْٚروٛس ٚأبس ٚفِ ُٙ١شبثٗ ِٓ
إٌبط اٌٛجٚ ٖٛاألجغبد ٚاٌخٍمخٌٚ ،ىٕ ُٙلذ ٔمظٛا ف ٟاألثذاْ ٔمظب شذ٠ذا ف١طٛي
اٌغٍّبْ ال ٠زجبٚص ْٚخّغخ أشجبس  ُ٘ٚػٍِ ٝمذاس ٚادذ ف ٟخٍك ٚاٌظٛس،ػشاح
دفبح ال ٠غضٌٚ ْٛال ٍ٠جغٚ ْٛال ٠ذزز ،ْٚػٍٚ ُٙ١ثش وٛثش اإلثً ٛ٠ٚاس٠ٚ ُٙ٠غزشُ٘
ِٓ اٌذش ٚاٌجشدٌٚ ،ىً ٚادذ ِٕ ُٙأرٔبْ أدذّ٘ب راد شؼش ٚاألخش ٜراد ٚثش
ظب٘شّ٘ب ٚثبطّٕٙبِ ٌُٙٚ ،خبٌت فِٛ ٟضغ األظفبس ٚاضشاط ٚأٔ١بة وبٌغجبع،
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ٚارا ٔبَ أدذُ٘ افزشػ ادذ ٜأرٔٚ ٗ١اٌزذف ثبألخش ٜفزغؼٗ ٌذبفب٠ ُ٘ٚ ،شصلْٛ
ٔ ْٛاٌجذش وً ػبَ ٠مزفٗ ػٍ ُٙ١اٌغذبة ،ف١ؼ١ش ْٛثٗ ٠ٚزّطش ْٚف ٟأ٠بِٗ وّب
٠غزّطش إٌبط اٌّطش ف ٟأ٠بِٗ ،فبرا لزفٛا ثٗ أخظجٛا ٚعّٕٛا ٚرٛاٌذٚا ٚأوضشٚا ,
فؤوٍٛا ِٕٗ اٌ ٝاٌذٛي اٌّمجًٚ ،ال ٠ؤوٍ ِٕٗ ْٛش١ئب غ١شٖ ٚارا أخطؤُ٘ إٌ ْٛجبػٛا
ٚعبدٛا ف ٟاٌجالد فال ٠ذػ ْٛش١ئب أرٛا ػٍ ٗ١اال أفغذٚ ٖٚأوٍٛا  ُ٘ٚأشذ فغبدا ِٓ
اٌجشاد ٚا٢فبد ٚارا ألجٍٛا ِٓ أسع اٌ ٝأسع جال أٍ٘ٙب ػٕٙب١ٌٚ ،ظ ٠غٍجٚ ْٛال
٠ذفؼ ْٛدز ٝال ٠جذ أدذ ِٓ خٍك هللا ِٛضؼب َ ٌمذِٗ ٚال ٠غزط١غ أدذ أْ ٠ذُِٕٔٙ ٛ
ٌٕجبعزٚ ُٙلزاسر ،ُٙدز ٝأْ األسع رٕزٓ ِٓ ج١ف ،ُٙفجزٌه غٍجٛا ٚارا ألجٍٛا اٌٝ
األسع ٠غّغ دغِ ِٓ ُٙغ١شح ِبئخ فشعخ ٌىضشر ،ُٙوّب ٠غّغ دظ اٌش٠خ اٌجؼ١ذح
ّّٙ٘ ٌُٙٚخ ارا ٚلؼٛا ف ٟاٌجالد وّّٙٙخ إٌذً ،اال أٔٗ أشذ ٚأػٍٚ ٝارا ألجٍٛا اٌٝ
األسع دبشٛا ٚدٛشٙب ٚعجبػٙب دز ٝال ٠جم ٝفٙ١ب شٟء ف ٗ١سٚح اال اجزٕج،ٖٛ
١ٌٚظ ف ُٙ١أدذ اال ٚػشف ِزّٛ٠ ٝد لجً أْ ّٛ٠دٚ ،ال ّٛ٠د ِٕ ُٙروش دزٌٛ٠ ٝذ
ٌٗ أٌف ٌٚذٚ ،ال رّٛد األٔض ٝدز ٝرٍذ أٌف ٌٚذ ،فبرا ٌٚذٚا األٌف ثشصٚا ٌٍّٛد
ٚرشوٛا طٍت اٌّؼ١شخ .صُ أٔ ُٙأجٍفٛا ف ٟصِبْ ر ٞاٌمشٔ٠ ٓ١ذٚس ْٚأسضب أسضب
ٚأِخ ٚأِخ ٚارا رٛجٛٙا ٌٛجٙخ ٌُ ٠ؼذٌٛا ػٕٙب أثذا.فٍّب أدغذ رٍه األُِ ثُٙ
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ٚعّؼٛا ّّ٘ٙز ُٙاعزغبصٛا ثز ٞاٌمشٔٔ ٛ٘ٚ ٓ١بصي فٔ ٟبد١ز ،ُٙلبٌٛا ٌٗ فمذ ثٍغٕب
ِب أربن هللا ِٓ اٌٍّه ٚاٌغٍطبْ ِٚب أ٠ذن ثٗ ِٓ اٌجٕٛد  ِٓٚإٌٛس ٚاٌظٍّخ ٚ ،أب
ج١شاْ ٠ؤجٛط ِٚؤجٛط١ٌٚ ،ظ ثٕٕ١ب ٚث ُٕٙ١ع٘ ٜٛزٖ اٌججبي ١ٌٚظ ٌ ُٙإٌ١ب
طش٠ك اال ِٓ ٘ز ٓ٠اٌججٍِ ٌٛ ،ٓ١بٌٛا ػٍٕ١ب أجٍٔٛب ِٓ ثالدٔب٠ٚ ،ؤوٍ٠ٚ ْٛفشعْٛ
اٌذٚاة ٚاٌٛدٛػ وّب ٠فشعٙب اٌغجبع ٠ٚؤوٍ ْٛدششاد األسع وٍٙب ِٓ اٌذ١بد
ٚاٌؼمبسة ٚوً ر ٞسٚح ٚال ٔشه أٍّٔ٠ ُٙئ ْٚاألسع ٠ٚجٍ ْٛأٍ٘ٙب ِٕٙب ٔٚذٓ
ٔخش ٝوً د ٓ١أْ ٠طٍغ ػٍٕ١ب أ٘ ِٓ ٍُٙ٠ٚز ٓ٠اٌججٍ.)ٙٔ()ٓ١

اٌجبة اٌغبدط:
ثٕبء اٌّضٍش
إ ٓخ هخّ ر ًٝ ٚحُوَٗ ٖ٤كٓ ٢ز َ٤حُلي ٖٓ اكٔخى ه٣ ّٞؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ  ٞٛػِٔ٤ش حَُر٢
ر ٖ٤حُٔي ٖ٣حُٔٞؿٞى ٖ٣أٛال ك ٢طِي حُٔ٘طوش كوخّ رز٘خء حُِ٠غ حُؼخُغ حَُحر ٢رٖ٤
حُِ٠ؼ ٖ٤ح٥هَٝ ٖ٣حٌُ٣ ١وغ طلي٣يح ٓوخرَ ؿَِ٣س رَٓٞىح كٞٓ ٢حكَ ٝال٣ش كِ٣ٍٞيح
حالَٓ٤ٌ٣ش ،أ ١حٕ حُِ٠غ حُؼخُغ حٌُ ١ر٘خ٣ ٙوغ كٓ ٢وخرَ ٍأّ حُٔؼِغ ُ ٌٕٞ٤ك٘ٓ ٢طوش
ٓؼِغ حُٔٞص حُٔؼَٝكش ٝ ،هي حٓظويّ طو٘٤ش حُظَٜف ك ٢حُٔؼخىٕ حُو٣ٞش ًخُلي٣ي
ٝحُ٘لخّ ٝؿَٛ٤خ ك٤غ هخُٞح ُٚ (: ٚلذ أربن هللا اٌذٍ١خ ٚاٌمٛح فبجؼً ثٕٕ١ب ٚثُٕٙ١
عذا لبي آر ٝٔٛصثشاٌذذ٠ذٝ ، )..ػ٘يٓخ حًظَٔ ر٘خء حُِ٠غ حُؼخُغ ٖٓ هزِ ٚحًظَٔ حٌَُ٘
حُٜ٘يٓ ٢حٌُخَٓ ُِٔؼِغ ٞٛٝ ،حَُٔ ك ٢طٔٔ٤ش حُٔ٘طوش رخُٔؼِغ ٠٣خف اُ ٠حالٓزخد
حُظًًَٗ ٢خٛخ ك ٢حُل َٜحال ٖٓ ٍٝحٌُظخد ٝ ،هي حٓظويّ ً ٝحُوَٗٞٗ ٖ٤ع هخٖٓ ٙ
حُٔؼخىٕ ٝحُظ ُْ ٢طٌظ٘ق كظ ٠حُِلظش ُٜخ حُويٍس ػِ ٠ط٤ُٞي ١خهش ًَٜٓٝـ٘خ٤ٔ٤١ش
طٌٓ ٕٞيح ٓخٗؼخ طل ٍٞىٗ ٕٝل ًٞأ١ ١خهش ح ٝهٞس ٜٓٔخ رِـض هٞطٜخ اُ ٠ىحهَ حُٔي .
ٍٟٔٝ -ٙش حٌُخك274ٙ ٢
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ظب٘شح اٌذش اٌىٙشِٚغٕبط١غ ٟف ٟاٌّضٍش-:
ٗلخ ٍٝكٌٛ ٢ح حُزخد حٕ ِٗٔ ٢حُٞ٠ء ػِ ٠ح٤ُ٥ش حُظ ٢حٓظويٜٓخ ً ٝحُوَٗ ٖ٤ك ٢ر٘خء
حُٔي ح ٝحُِ٠غ حُؼخُغ ك ٢حُٔؼِغ  ،كٖٔ هالٍ حٓظويحُِٓٔ ٚؼخىٕ حًٌٍُٔٞس ك ٢حُوَإٓ
ٝحالكخى٣غ حٓظطخع حٕ ُٞ٣ي ٓـخال ٓـ٘خ٤ٔ٤١خ حػظٔخىح ػِ ٠حُظخَٛس حُظ٣ ُْ ٢ظَٛٞ
حُٜ٤خ ػِٔخء حُؼ َٜحُلي٣غ هزَ كَحىح ١ك ٢حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ،حٜٗخ حُظخَٛس
حُل٣ِ٤خث٤ش (حُلغ حٌَُٜٓٝـ٘خ.)٢ٔ٤١

ِمذِخ دٛي ظب٘شح اٌذش اٌىٙشِٚغٕبط١غ:ٟ
 ٌٙٛحُظخَٛس ح ٖٓ ٍٝحً٘لٜخ ٓ ٞٛخ ٌَ٣كخٍحىح٤ٔ٤ً )ّ1067 – 1791( ٟخث٢
ٝك٣ِ٤خث ٢اٌِٗ ،١ِ٤ػِْ ٗلٔ ٚر٘لٔٝ ٚػَٔ ًزخثغ ٌُِظذ كٌَّ أٓٔ٤خطُ ٚيٍحٓش
حُل٣ِ٤خء ٝحٌُ٤ٔ٤خءٝ ،أػظْ أػِٔ ٚكٓ ٢ـخٍ حٌَُٜرخء ٝحُٔـ٘خ٤ٔ٤١ش .
حُؼخُْ أٍٓٝظي أػزض ك ٢ػخّ  ، ّ 1019إٔ حُظ٤خٍ حٌَُٜرخث ٢ػ٘ي َٓ ٍٙٝكَٛٞٓ ٢
كبُٗٞ٣ ٚي ٓـخال ٓـ٘خ٤ٔ٤١خ  ٌٖ٣ ُْٝ ،ك ٢كٔزخٕ أكي هزَ ػخّ  ّ1031إٔ ٣ليع
حُؼٌْ  ،اال أٗ ٚكًُ ٢ي حُؼخّ حًظ٘ق كخٍحىحٜٓ ١خىكش أٗ ٌٖٔ٣ ٚط٤ُٞي حُظ٤خٍحٌَُٜرخث٢
حػظٔخىح ػِ ٠حُٔـخٍ حُٔـ٘خٌٛٝ ، ٢ٔ٤١ح ٓخ ػَف رظخَٛس حُلغ
حٌَُٜٓٝـ٘خ.٢ٔ٤١حًٕ ( ٢ٛهخَٛس ط٤ُٞي هٞس ٓلًَش ًَٜر٤ش ُلظ٤ش طؤػ٣َ٤ش ٓٔظلؼش )
ٗظ٤ـش هطغ ُٓ َٛٞوطٓ ١ٞـخٍ ٓـ٘خ.٢ٔ٤١
َٗ ١ٝطُٞي هٞس ٓلًَش طؤػ٣َ٤ش
* ٝؿٞى ٓ َٛٞىحثَطٓ ٚـِوش
* ٝؿٞى كًَش
* ٝؿٞى ٓـ٘خْ٤١

ٔض لبٔ ْٛفبساداٞ
ػ٘يٓخ ٣ظـ َ٤طيكن حُٔـخٍ حُٔـ٘خ ٢ٔ٤١هالٍ ىحثَس ًَٜرخث٤ش طظُٞي كٜ٤خ هٞس ٓلًَش
ًَٜرخث٤ش طؤػ٣َ٤ش ٣ظ٘خٓذ ٓويحٍٛخ ٓغ ٓؼيٍ طـ َِّ٤حُظيكن رخُ٘ٔزش ُِِٖٓ حُ٤ٜـش
حَُ٣خ٤ٟش.
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هْ  = - Δطي ُ / Δ
ٖٓ حُٔؼِ ّٞحٕ هخٗ ٕٞكخٍحىح ١ك ٢حُلغ حٌَُٜرخث٣ ٢ؼظٔي ػِٝ ٠ؿٞى ِٓي َٓٛٞ
ٓٝـخٍ ٓـ٘خ٘ٛٝ ٢ٔ٤١خ كٌٛ ٢ح حُظطز٤ن (ٓؼِغ رَٓٞىح) كبٕ أٟالع حُٔؼِغ رؼي حٗ٘خء
ً ٝحُوَِٗ٠ُِ ٖ٤غ حُؼخُغ حٌُٔٓ ٖٓ ٕٞخىس حُلي٣ي حُ٘ي٣ي حُٜالرش ٓغ حُ٘لخّ (حُوطَ)
حٛزلض طؼَٔ ػَٔ حُِٔي حُُِٔ َٛٞظ٤خٍ حُلؼ ٢ك ٢حُظـَرش حٌُالٓ٤ٌ٤ش ٝحٕ ( Δهْ)
طٔؼَ حُوٞس حُٔـ٘خ٤ٔ٤١ش حُ٘خٗجش ٖٓ كَم حُظ٤خٍ حُٔظُٞي ك٘ٓ ٢طوش ٗز ٚحُِٖٓ ٝ ،ال ٗي
حٕ  Δهْ ك٘ٓ ٢طوش حُٔؼِغ  ٢ٛهٔ٤ش ًزَ٤س ؿيح ال  ٌٖٔ٣طٍٜٛٞخ ح ٝكٔخرٜخ رٌَ٘
ىه٤ن ١خُٔخ إٔ حُِٔي حُٔ ٞٛ َٛٞرٔويحٍ ٓل ٢٤أٓ ٝـٔٞع أٟالع حُٔؼِغ حٌُ ١طزِؾ
ٓٔخكظٌُٜٝ 2ًْ 1،148،888 ٚح ٣ؼظزَ أػظْ ططز٤ن ُظـَرش كخٍحٍىح ١ك ٢حُظخٍ٣ن ،
 ٌُٖٝرو ٢حالٓظلٜخّ ػٖ حُٔـخٍ حُٔـ٘خ٤ً ٢ٔ٤١ق طُٞي هٜٛٞخ رؼي حٕ ػِٔ٘خ إٔ
حُٔوخ ٓٝش ح ٝحُوٞس حُلؼ٤ش ال  ٌٖٔ٣حٕ طظُٞي ىٝ ٕٝؿٞى ٓـ٘خ َٔ٣ ْ٤١ػزَ حُٔٛٞالص
ٝحُظخ َٛأٗ ٚحٓظؼَٔ طو٘٤ش ؿخ٣ش ك ٢حُيهش ٝحُظط ٍٞرل٤غ ُْ طظٍٜٛٞخ حُزَ٘٣ش ٓٞ٣خ
ك ٢ط٤ُٞي حُظ٤خٍ حُلؼ ٢ػزَ حُـيحٍ رل٤غ ال  ٌٖٔ٣الكي ٖٓ ه٣ ّٞخؿٞؽ ٓٝخؿٞؽ ٖٓ
حهظَحهٝ ٚال كظ ٠ر٘ ٞحُزَ٘ حٌُ ٖ٣ػـِٝح ػٖ طلٔ َ٤حُظخَٛس حُ ٠حُ. ّٞ٤

اٌّؼبدْ اٌّغزخذِخ ف ٟعذ ر ٚاٌمشٔ-: ٓ١
حٕ حُٔٞحى حالٓخٓ٤ش حُظ ٢هخّ ػِ ٠ر٘خءٛخ حُٔي ًخٗض (ُرَ حُلي٣ي ٝحُ٘لخّ) ًٔخ ؿخء
ك ٢حُوَإٓ (حطُ ٢ٗٞرَ حُلي٣ي ) ٝػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ً ٕٞحُلي٣ي  ٖٓ ٞٛحُؼ٘خَٛ
حٌُٔظ٘لش هئ٣خ ٝهي حٓظويٜٓخ حالٗٔخٕ ػِ َٓ ٠حُظؤٍ٣ن  ،ك٤غ ٝؿي إٔ حٓظويحّ
حالٗٔخٕ ُِلي٣ي ٓ٘ش  4888هزَ حُٔ٤الى طوَ٣زخٝ .حٓظوَؽ حٓخٓخ ٖٓ حُ٘٤خُى ٝحٓظويّ
ك َٜٓٝ َٓٞٓ ٢ألؿَح ٝحُِ٘٣ش ًَٝإُِ ّٝلَحد.
ٖٓ حُلظَس  3888اُ 2888 ٠هزَ حُٔ٤الى ،ػؼَ ك ٢رالى ٓخ ر ٖ٤حُ٘ٝ ٖ٣َٜحالٗخٍٟٞ
 َٜٓٝػِ ٠كي٣ي ٓٔظوَؽ ٘ٛخػ٤خ ٖٓ حُ٘٤خُى (٣ظْ حُظؼَف ػِ ٠كي٣ي حُ٘٤خُى ػزَ
ؿ٤خد حًُ٘ٔ .)ٌَ٤خ ٣زي ٝكبٕ ٌٛح حُلي٣ي حٓظؼَٔ ك ٢حُطو ّٞحالكظلخُ٤ش كوًٝ ٢خٕ
حػٖٔ ٖٓ حٌُٛذ ،حال حٕ ٗٞع حُلي٣ي حٌُ ١حٓظويٓ ٚك ٢ر٘خء حُٔي ٣وظِق ػٖ حُلي٣ي
حُٔٔظويّ ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘خػخص ٝحالؿَح ٝك ٢ك٤خس حُزَ٘٣ش ُِ ،يٍؿش حُؼِٔ٤ش
ٝحُظط ٍٞحٌُ ١حػزض أٗ ٚط َٛٞحُٓ ٠خ ُْ ٣ظ َٛٞحُ ٚ٤حُظط ٍٞحُ ، ّٞ٤حٓخ ًِٔش كي٣ي
 ferrousكوي ؿخءص ٖٓ حٌُِٔش حُالط٤٘٤ش ٝ ferrumحُظ ٢طؼ٘ ٢حُلي٣ي ٝهي حهٌ ٜٓ٘خ
حَُِٓ حٌُ٤ٔ٤خثُ ٢لِِ حُلي٣ي ٝ ،Feرٔوخٍٗش حُلي٣ي رخُؼ٘خ َٛحُـ َ٤حُلي٣ي٣ش حُظ٣ ٢ظْ
حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٝحٓظويحٜٓخ ٣ظْ اٗظخؿٜخ طلظ ١ٞػِٔٗ ٠ذ ٛـَ٤س ؿيح ٖٓ حُ٘ٞحثذ
ٝػِ ٠حُؼٌْ ٖٓ ًُي كال ٣ظْ اٗظخؽ حُلي٣ي ر ٌٜٙحٍُٜٞس ٝكظ ٠ػ٘يٓخ طٌ٘ٛ ٕٞخى
كخؿش إلٗظخؽ حُلي٣ي رظِي حُيٍؿش ٖٓ حُ٘وخٝس.
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ٝحُٞحهغ إٔ هٞح ٙحُلي٣ي طؼظٔي اُ ٠كي رؼ٤ي ػِ ٠ىٍؿش ٗوخٝطًٔ ،ٚخ إٔ ُِلي٣ي ًؼَ٤ح
ٖٓ هٞح ٙحُل٠ش ك٣ ٜٞظٔظغ رٔط٤ُٞش ٛٝالرش ػخُ٤ظٓٝ ٖ٤وخٓٝش ؿ٤يس ُِظآًَ ًٌُٝي
ٓؼخَٓ طًَٜ َ٤ٛٞرخث ٢ػخُ ٢اٟخكش اُ ٌٙٛ ٠حُوخ٤ٛش حألٓخٓ٤ش حُِٔٔ٤س ُِلي٣ي ٢ٛٝ
حُٔـ٘خ٤ٔ٤١ش ٝ ،هي حٓظـَ ً ١حُوَٗٝ ٖ٤ؿٞى  ٌٙٛحُوٞح ٙحُلَ٣يس ٖٓ ٗٞػٜخ ك٢
حُلي٣ي ُٓ ٌٕٞ٤خىس ُرَ حُلي٣ي ٝحُظٞٗ ٢ٛ ٢ع هخ ٖٓ ٙحُلي٣ي حًٌُ ١خٕ ك ٢ػَٜ
ً ١حُوَٗ ٞٛٝ ٖ٤ػِ ٠ىٍؿش ػخُ٤ش ٖٓ حُ٘وخٝس  ٖٓٝ ،حُٔؼَٝف ػ٘ي أ َٛحالهظٜخ.ٙ
حٕ حٗٞحع حُلي٣ي طوظِق كٓ ٢ي ٟهٞطٜخ ٛٝالرظٜخ رلٔذ حهظالف ٗٔذ حٌَُرٕٞ
حُٔظٞحؿيس كًَٓ ٢ذ حُلي٣ي ،رَ حٕ طٔٔ٤ش حٗٞحع حُلي٣ي طؼظٔي رٌَ٘ ًز َ٤ػِٔٗ ٠ذ
حٌَُر ٕٞحُيحهِش ك ٢طٌ٘ ، ِٚ٤حُلي٣ي حُـلَ حألر ٌٕٞ٣ ٞ٤حٌَُرًَٓ ٕٞذ ً٤ٔ٤خثٓ ٢غ
حُلي٣ي ػِ٤ٛ ٢جش ًَر٤ي حُلي٣ي  Fe3Cأٓخ حُلي٣ي حُـلَ حَُٛخ ٢ٛك ٜٞأًؼَ
ٓطخٝػ٤ش ٓٝظخٗش ٖٓ حُلي٣ي حألرٔ٣ٝ ٞ٤ظؼَٔ ؿِء ًٓ٘ ٚلي٣ي ُ َٛك٘ٛ ٢غ
حُٔ٘ظـخص حُٜٔزٞرش.
ٝػٌِٛ ٠ح حألٓخّ ٌ٘٘ٔ٣خ حُو ٍٞرخٕ ً ٝحُوَٗ ٖ٤حًظ٘ق أ ٝحٓظوَؽ ٘ٛق ٖٓ حُلي٣ي
حٌُ٘٣ ١خر ٚحُِٜذ ٓغ حُلخٍم ١زؼخ ٌٛٝح حُلي٣ي حهَد ٓخ  ٌٕٞ٣اُ ٠حُظًَ٤ذ حٌُ ١ال
ٜ٣يأ رَ حٍهٝ ٠حك ٚ٘ٓ َ٠اٟخكش اُ ٠طو٘٤ش حَُرٓ ٢غ حُ٘لخّ ٓٝخىس حُٔخٓ ٍٞحُوخ١ؼش
 ،حُ ِظخٕ طئى٣خٕ أؿَح ٝػي٣يس حُظ ٖٓ ٢حؿِٜخ أٗ٘ؤ حُٔي ُؼَ أكيٛخ حُظَ٤ٛٞ
حٌَُٜرخثٝ ٢حُوٞس حُ٘ي٣يس ٝحُظآ. َٛ
حٕ حُٔٔظل ٖٓ َٜهَحءس ٍٝح٣ش حٓ َ٤حُٔئٓ٘( ٖ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ) كٛٝ ٢لُ ٚطَ٣وش ػَٔ
ٝر٘خء حُٔي  ٞٛحٕ ٘ٛخُي طو٘٤ش رخُـش حُظطً ٍٞخٗض كخَٟس ك ٢طِي حُِلظشُ -لظش
حُز٘خء ٖٓٝ -ىٜٗٝخ ُْ  ٌٖ٣رخالٌٓخٕ حُظؼخَٓ ٓغ ٌٌٛح ٓٔظ ٟٞػخُ ٖٓ ٢حُٔؼخىٕ
حألٍ٤ ٟش كلظ ٠حُ٣ ُْ ّٞ٤ؼَف حُؼخُْ أٞٗ ١ع ٖٓ حُلي٣ي ُي ٚ٣حالٌٓخٗ٤ش ك ٢حُٜٞٔى
آخّ حُظآًَ ٝهَٝف حُٜيأ حال ُٔ٘ٞحص ٓليٝىس .
حال حٕ ٓي ً ١حُوًَٗ ٖ٤خٕ هخَٛس حؿَد ٖٓ حٕ طٜيم ُٞال ًًَٛخ ك ٢حُوَإٓ  ،كٖٔ
ًُ ٞٛي حٌُ٣ ١ظٌٖٔ ٖٓ ر٘خء ٓؼ ٌٕٞ٣ٝ ٖ٤ػِ٣ ٠و ٖ٤حٜٗٔ٤ٓ ٚي كظ ٠ػَٔ ٜٗخ٣ش
حُزَ٘٣ش ى ٕٝحٕ ٣ظٜيع ح٣ ٝظآًَ ح٣ ٝظِق ػِ َٓ ٠حالُٓخٕ ٝحُٔ٘ ًٌَ٣ٝ ،ٕٞحَٓ٤
حُٔئٓ٘( ٖ٤ػِ ٚ٤حُٔالّ) طلخ َ٤ٛػِٔ٤ش حُز٘خء رو (:ُٚٞصُ أٔٗ دٌ ُٙػٍِ ٝؼذْ اٌذذ٠ذ
ٚإٌذبط ،فضشة ٌ ُٙف ٟججٍ ٓ١دز ٝفزمّٙب ٚاعزخشط ِّٕٙب ِؼذٔ ِٓ ٓ١اٌذذ٠ذ
ٚإٌذبط ،لبٌٛا :فجؤ ٜلٛح ٔمطغ ٘زا اٌذذ٠ذ ٚإٌذبط ،فبعزخشط ٌ ِٓ ُٙرذذ
األسع ِؼذٔب آخش ٠مبي ٌٗ اٌغبِٛس  ٛ٘ٚأشذ شٟء ث١بضب َ ١ٌٚظ شٟء ِٕٗ ٛ٠ضغ
ػٍ ٝشٟء اال راة رذذ ،فظٕغ ٌ ِٕٗ ُٙأداح ٠ؼٍّ ْٛثٙب ،فجّؼٛا ِٕزٌه ِب اوزفٛا
ثٗ ،فؤٚلذٚا ػٍ ٝاٌذذ٠ذ إٌبس ،دز ٝطٕؼٛا ِٕٗ صثشا ِضً اٌظخٛس ،فجؼً دجبسرٗ
ِٓ دذ٠ذ صُ أراة إٌذبط فجؼٍٗ وبٌطٌ ٓ١زٍه اٌذجبسح ،صُ ثٕٚ ٝلبط ِب ثٓ١
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اٌججٍ ٓ١فٛجذٖ صالصخ أِ١بي ،فذفشٚا ٌٗ أعبعب َ دز ٝوبد ٠جٍغ اٌّبءٚ ،جؼً ػشضٗ
ِ١ال ٚجؼً دش ٖٛصثش اٌذذ٠ذٚ ،أراة إٌذبط فجؼٍٗ خالي اٌذذ٠ذ فجؼً طجمخ ِٓ
إٌذبط ٚأخش ِٓ ٜدذ٠ذ صُ عب ٜٚاٌشدَ ثطٛي اٌظذف ٓ١فظبس وؤٔٗ ثشد دجشح ِٓ
طفشح إٌذبط ٚدّشرٗ ٚعٛاد اٌذذ٠ذ .ف١ؤجٛط ِٚؤجٛط ٠غ١ذ ْٛف ٟثالدُ٘ ،فٍّب
ٚلؼٛا ف ٟاٌشدَ دجغ ،ُٙفشجؼٛا ٠غ١ذ ْٛف ٟثالدُ٘ فال ٠ضاٌ ْٛوزٌه دز ٝرمشة
اٌغبػخ ،فبرا وبْ لجً  َٛ٠اٌم١بِخ ف ٟآخش اٌضِبْ أٙذَ رٌه اٌغذ ٚخشط ٠ؤجٛط
ِٚؤجٛط اٌ ٝاٌذٔ١ب ٠ؤوٍ ْٛإٌبط.
ط ََِ ٚؤْجُُ ٛ
ل ٌٗٛرؼبٌَ { :ٝدزَِّ ٝارَا فُ ِز َذ ْذ َ٠ؤْجُُ ٛ
غٍُ}ْٛ
ة َِ ٕ٠
ط َُ ِّٓ ِ ُُ٘ ٚو ِ ًّ َدذَ ٍ
ٓ ًَ ٖٓٝخ طويّ ٗو ٍٞحٕ ٓٞهغ حُٔي ًخٕ هَد ؿَِ٣س رَٓٞىح ٝحٕ ٓخ هخّ رز٘خء١ً ٙ
حُوَٗ ٖ٤ك ٢طِي حُٔ٘طوش هَد هخٍس حٌَٓ٣خ ٓ ٞٛخ حٛطِق ػِ ٚ٤الكوخ رٔؼِغ حُٔٞص حٝ
حُٔؼِغ حُـ ٢ٜٔ٘أٓ ٝؼِغ رَٓٞىح ُ٘ٝ ،خ كٌٛ ٢ح حُٔوخّ حًؼَ ٖٓ ىُ َ٤حٜٔٛخ  ٞٛػيّ
ٝؿٞى أ٘ٓ ١طوش رخُؼخُْ طؤٍ٣و٤خ ٓٝؼخَٛح ُٜخ ٌَٗ حُٔؼِغ ُٝيٜ٣خ ٌٛح حُٔـَ حُلخكَ
رخُظٞح َٛحُـَ٣زش ٝحُلٞحىع حُٔزٜٔش ػِ َٓ ٠حُؼٝ ، ٍٜٞال ٗ٘ٔ ٠حُظًٌ َ٤رٔخ
حٍٝىٗخ ٖٓ ٙحىُش هَآٗ٤ش ٍٝٝحث٤ش طؼزض حٕ ٝؿٞى ِٟؼً ٖ٤خٗخ هزَ ِٓلٔش ً ٝحُوَٖٗ٤
 ٖٓٝػْ هخّ  ٞٛرز٘خء حُِ٠غ حُؼخُغ رلٔذ حُ٘ ٚحُوَآٗٝ ٢حَُٝحث.٢
ٓٝغ حُظٍِ٘ ؿيال ٝحُو ٍٞرؼيّ ٛلش  ٌٙٛحالَٝ١كش ال حؿي ري ٖٓ طٞؿ ٚ٤حُٔئحٍ
ٝحالٓظلٜخّ كٌٓ ٍٞخٕ ٝؿٞى حُٔي حًٌُٔ ٍٞك ٢حُوَإٓ ٝحٟؼ ٚر٣ ٖ٤ي ١حُظؤٍ٣ن
حإلٓالٓٝ ٢ػِ١ ٠خُٝش حالَٝ١كخص حألهَُِٔ ٟلَٔٝ ٖ٣حُزخكؼٝ ٖ٤حُٔئٍه ٖ٤حٌُٖ٣
ًظزٞح ٗظَ٣خطٝ ْٜكَ٤ٟخط ْٜكٞٓ ٍٞهغ حُٔي حُٔؼ٘.٢
لمد كانت حوداث االختفاء الؽرٌبة التً استولفت العدٌد من المهتمٌن
والباحثٌن فً منطمة المثلث العجٌب راجعة باالساس الى هذه الطرٌمة الهرمٌة
فً الربط باالضافة الى المجال المؽناطٌسً الهابل الذي تم تركٌبه بواسطة ذو
المرنٌن  ،لذلن فان أي رحلة سواء اكانت بحرٌة ام جوٌة تدخل المنطمة كانت
تدخل ضمن هذا المجال المؽناطٌسً الهابل من لاعدة المثلث الى عنان السماء
كانت تتعرض لالختفاء بموجب هذا الربط الذي اشرنا الٌه .ولم تكن ارادة ذي
المرنٌن المرتبطة بالمشٌبة االلهٌة تبتؽً ان ٌبمى المثلث مربٌا" حتى ٌؤتً
الٌوم الذي تكشؾ فٌه االسرار وهو معنً بعصر الظهور الشرٌؾ لموالنا
صاحب الزمان(علٌه السالم) الذي على ٌدٌه سٌتحمك الوعد االلهً بوراثة
المإمنٌن لؤلرض  ،وألسباب اخرى اهمها ان تبمى البشرٌة بمنبى عن خطر
ٌؤجوج مؤجوج كً ال ٌفسدوا فً االرض مجددا  ،لكن ٌبدو ان بنً البشر
سٌفتحون على انفسهم بابا من العذاب من خالل عبثهم ومحاولتهم اختراق ذلن
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المثلث وحل لؽزه فٌكون الموعد الذي اخبر عنه المولى-عز وجل -بموله{ :
فَ ِإذَا َجا َء َو ْعدُ َر ِبًّ َج َعلَهُ دَكَّا َء }
وٌمٌنا فإن البشرٌة استحمت فً ذلن الزمان الذي نشٌر الٌه هذا اللون من
العذاب بعد ان ابتعدت عن مسٌرتها الصحٌحة التً اختطها هللا لها من خالل
ناموسه الذي جاء به انبٌاءه وحججه على مر االزمان.

الباب السابع:
رحلته فً منطمة الظلمة
هنالن محطة اخرى من محطات الرحلة الطوٌلة فً اصماع األرض وأطرافها
المترامٌة بالنسبة الى ذي المرنٌن (علٌه السالم) لكن ما ٌمٌز هذه

المحطة انها لم تذكر فً المرآن مثلما ذكرت مثٌالتها السابمات التً
ولفنا عندها بشًء من التفصٌل  ،بل ذكرت فً بعض االخبار
والرواٌات المعصومٌة اال وهً رحلته الى منطمة (الظلمة) او (الظلمات)
 ،وهً من اصعب الموالؾ التً مرت به فً رحلته بحسب ظاهر األخبار ،
وبالعودة الى ما ذكره اهل البٌت (علٌهم السالم) بخصوص هذه المرحلة نمرأ
مجموعة من تفاصٌل لم تذكر فً اي من محطاته السابمة فً الرحلة حٌث
دخل مناطك لم ٌدخلها بشر من لبل او لنمل لم ٌسبك ان ذكرت االخبار ان
واحد من انبٌاء هللا (علٌهم السالم) حججه لد صادؾ هذه الموالؾ والمشاهد
من منطمة الظلمة  ،فمد مر ذو المرنٌن فً مواطن مهولة كان السبب وراء
خوضه فٌها هً بحثه عن ماء او عٌن الحٌاة التً وصفها له واحدا ً من
مالبكة هللا تعالى الذٌن التمى بهم فً حٌاته  ،فتحفز لدخول الصعاب وخوض
ؼوامض المناطك من العالم ألجل ان ٌظفر بها فٌكتب له العمر المدٌد لٌعٌش
عابدا هلل وحده وٌمضً بمٌة حٌاته فً عبادة المولى عز وجل  .لمد صادؾ
فً رحلته تلن  -كما سنسرده فً الخبر التالً -األعاجٌب والتً تعلم فً كل
مولؾ منها ارلى الحكم والمواعظ االنسانٌة الى ٌومنا هذا  ،وهذا هو الفرق
بٌن رحالت الرجال األلهٌٌن ورحالت الناس العادٌٌن  ،فرجال السماء
ٌضعون الطٌب للناس مثلما ٌاكلون مثلهم كمثل النحل بٌن الطٌور األخرى .
لمد كانت بصمة العبد الصالح الخضر (علٌه السالم) حاضرة هً األخرى
فً مواعظ رحلة الظلمة تلن ولو لدر لها ان تسمى بؤسم آخر ؼٌر محطة
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الظلمات لسمٌت بمحطة ( النور ) الن فٌها من الموالؾ ما ٌنٌر للوب
المإمنٌن الى ٌوم المٌامة وٌكفً انها وردت على لسان آل دمحم (علٌهم السالم)
الذٌن هم النور وخلموا من النور وانتملوا فً النور وحدٌثهم نور على نور .
ان ما نرٌد لوله ان المارئ عندما ٌمر على حدٌث مسٌرة الظلمة تلن ٌرسم
عالمات استفهام اخرى تضاؾ الى تلن العالمات التً رسمها الباحثٌن وسابر
الناس حٌنما لرأوا لصة ذو المرنٌن ورحلته فً األرض  ،لكن حتى هذه
اللحظة نعتمد اننا أزلنا بفضل هللا تعالى وتمكٌنه ونعمته علٌنا العدٌد من مالمح
الؽموض ووضعنا اجوبة للعدٌد من األسبلة التً تخطر على بال المارئ
المثمؾ الباحث عن الحمٌمة  ،اال اننا فً هذا الباب سنشرع بعد طلب العون
من هللا تعالى فً تبٌٌن حدٌث مسٌرة الظلمة وتحلٌل مفاصلها بالمجمل ،
وسنحاول ان نكون موضوعٌٌن ومنطمٌٌن وملتزمٌن بمنهج الثملٌن وبعٌدا عن
الفكر البشري الخاطا والرأي النالص للعمل األنسانً ؼٌر المعصوم .
نمول اننا سنكشؾ اٌن تمع هذه الظلمة وهل هً من عالمنا المادي ام من سنخ
عالم آخر ؟..وهل هً كما ذهب الٌه بعض الباحثٌن على رأسهم المفكر
المرحوم ( عالم سبٌط النٌلً ) الذي ذهب الى اعتبار رحلة ذو المرنٌن رحلة
سماوٌة ألعتبارات عدٌدة منها ما ورد فً حدٌث الظلمة الذي نحن بصدده .
ولبل ان نخوض فً نماش هذه النظرٌات ونمد تلن التفسٌرات نسرد للمارئ
الكرٌم الحدٌث المعنً :
* ورد فً الرواٌة الواردة عن عبد هللا بن حماد عن أبً عبد هللا الصادق
(علٌه السالم) لال( :ان ذا المرنٌن لما انتهى الى السد جاوزه فدخل فً
الظلمات فأذا هو بملن لائم على جبل طوله خمسمائة ذراع فمال له الملن :
ٌا ذا المرنٌن اما كان خلفن مسلن ؟ فمال له ذو المرنٌن  :من انت؟ لال :
انا ملن من مالئكة الرحمن موكل بهذا الجبل فلٌس من جبل خلمه هللا عز
وجل اال وله عرق فً هذا الجبل  ،فأذا اراد هللا هز وجل ان ٌزلزل مدٌنة
اوحى الً فزلزلتها) (ٕ.)ٙ
وعن عن االصبػ بن نباته عن على بن ابً طالب (علٌه السالم)  (:كان ذو
المرنٌن عبدا صالحا وكان من هللا بمكان نصح هللا فنصح له ،وأحب هللا
ٕ - ٙاآلمالً للصدوق صٖ٘7
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فأحبه ،وكان لد سبب له فً البالد ومكن له فٌها حتى ملن ما بٌن المشرق
والمؽرب وكان له خلٌال من المالئكة ٌمال له رفائٌل ٌنزل الٌه فٌحدثه
وٌناجٌه ،فبٌنا هو ذات ٌوم عنده اذ لال له ذو المرنٌنٌ :ا رفائٌل كٌؾ عبادة
اهل السماء وأٌن هى من عبادة أهل االرض؟ لال رفائٌلٌ :ا ذا المرنٌن وما
عبادة أهل االرض؟ فمال :اما عبادة أهل السماء ما فً السموات موضع
لدم اال وعلٌه ملن لائم ال ٌمعد أبدا أو راكع ال ٌسجد أبدا او ساجد ال ٌرفع
رأسه أبدا ،فبكى ذو المرنٌن بكاءا شدٌدا ولالٌ :ا رفائٌل انى احب ان أعٌش
حتى أبلػ من عبادة ربً وحك طاعته بما هو أهله ،لال رفائٌلٌ :اذا المرنٌن
ان هلل فً االرض عٌنا تدعى عٌن الحٌوة ،فٌها عزٌمة من هللا انه من
ٌشرب منها لم ٌمت حتى ٌكون هو الذى ٌسئل هللا الموت ،فان ظفرت بها
تعٌش ما شئت ،لال :و اٌن تلن العٌن وهل تعرفها؟ لال :ال ،ؼٌر انا نتحدث
فً السماء ان هلل فً االرض ظلمة لم ٌطأها انس وال جان  ،فمال ذو
المرنٌن :وأٌن تلن الظلمة؟ لال رفائٌل :ما أدرى ،ثم صعد رفائٌل.
فدخل ذو المرنٌن حزن طوٌل من لول رفائٌل ومما أخبره عن العٌن والظلمة
ولم ٌخبره بعلم ٌنتفع به منهما ،فجمع ذو المرنٌن فمهاء اهل مملكته
وعلمائهم و أهل دراسة الكتب وآثار النبوة ،فلما اجتمعوا عنده لال ذو
المرنٌنٌ :ا معشر الفمهاء وأهل الكتب وآثار النبوة هل وجدتم فٌما لرأتم من
كتب هللا أو فً كتب من كان لبلكم من الملون ان هلل عٌنا تدعى عٌن
الحٌوة؟ فٌها من هللا عزٌمة انه من ٌشرب منها لم ٌمت حتى ٌكون هو الذى
ٌسئل هللا الموت؟ لالوا :ال ٌا أٌها الملن لال:
فهل وجدتم فٌما لرأتم من الكتب ان هلل فً االرض ظلمة لم ٌطأها انس وال
جان؟ لالوا :ال ٌا اٌها الملن فحزن علٌه ذو المرنٌن حزنا شدٌدا وبكى ،اذ لم
ٌخبر عن العٌن والظلمة بما ٌحب.
وكان فٌمن حضره ؼالم من الؽلمان من أوالد االوصٌاء أوصٌاء االنبٌاء
وكان ساكتا ال ٌتكلم حتى اذا آٌس ذو المرنٌن منهم لال له الؽالم :اٌها الملن
انن تسئل هؤالء عن امر لٌس لهم به علم ،وعلم ما ترٌد عندى ،ففرح ذو
المرنٌن فرحا شدٌدا حتى نزل عن فراشه ،ولال له :ادن منى ،فدنا منه
فمال :اخبرنى فمال :نعم اٌها الملن انى وجدت فً كتاب آدم الذى كتب ٌوم
سمى له ما فً االرض من عٌن أو شجر ،فوجدت فٌه ان هلل عٌنا تدعى
عٌن الحٌوة ،فٌها من هللا عزٌمة انه من ٌشرب منها لم ٌمت حتى ٌكون هو
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الذى ٌسئل هللا الموت بظلمة لم ٌطأها انس وال جان ،ففرح ذو المرنٌن
ولال :ادن منى ٌا اٌها الؽالم تدرى أٌن موضعها؟ لال :نعم ،وجدت فً كتاب
آدم انها على لرن الشمس ٌعنى مطلعها.
ففرح ذو المرنٌن وبعث إلى أهل مملكته فجمع اشرافهم وفمهائهم وعلمائهم
واهل الحكم منهم ،فاجتمع الٌه ألؾ حكٌم وعالم وفمٌه ،فلما اجتمعوا الٌه
تهٌأ للمسٌر وتأهب له بأعد العدة ،والوى الموة ،فسار بهم ٌرٌد مطلع
الشمس ٌخوض البحار وٌمطع الجبال والفٌافً واالرضٌن والمفاوز ،فسار
اثنا عشر سنة حتى انتهى إلى طرؾ الظلمة ،فاذا هى لٌست بظلمة لٌل وال
دخان ولكنها هواء ٌفور فسد ما بٌن االفمٌن ،فنزل بطرفها وعسكر علٌها
وجمع علماء اهل عسكره وفمهائهم وأهل الفضل منهم فمالٌ :ا معشر
الفمهاء والعلماء انى ارٌد ان اسلن هذه الظلمة فخروا له سجدا فمالوا :اٌها
الملن انن لتطلب أمرا ما طلبه وال سلكه أحد من كان لبلن من النبٌٌن
والمرسلٌن ،وال من الملون ،لال :انه البد لى من طلبها ،لالوا:
ٌا اٌها الملن انا لنعلم انن اذا سلكتها ظفرت بحاجتن منها بؽٌر عنت علٌن
المرنا ولكنا نخاؾ ان ٌعلك بن منها أمر ٌكون فٌه هالن ملكن وزوال
سلطانن ،وفساد من فً االرض ،فمال :البد من ان اسلكها فخروا سجدا هلل
ولالوا :انا نتبرء الٌن مما ٌرٌد ذو المرنٌن.
فمال ذو المرنٌنٌ :ا معشر العلماء أخبرونى بأبصر الدواب؟ لالوا :الخٌل
االناث البكارة ابصر الدواب ،فانتخب من عسكره فأصاب ستة آالؾ فرس
اناثا أبكارا وانتخب من اهل العلم والفضل والحكمة ستة آالؾ رجل ،فدفع
إلى كل رجل فرسا وعمد وولً فسحر ـ وهو الخضر ـ على ألؾ فرس،
فجعلهم على ممدمته وأمرهم ان ٌدخلوا الظلمة وسار ذو المرنٌن فً أربعة
آالؾ ،وامر أهل عسكره ان ٌلزموا معسكره اثنا عشر سنة ،فان رجع هو
الٌهم إلى ذلن الولت واال تفرلوا فً البالد ،ولحموا ببالدهم أو حٌث شاؤا.
فمال الخضر :أٌها الملن انا نسلن فً الظلمة ال ٌرى بعضنا بعضا كٌؾ
نصنع بالضالل اذا أصابنا فأعطاه ذو المرنٌن خرزة حمرا كأنها مشعلة لها
ضوء فمال خذ هذه الخرزة فاذا أصابكم الضالل فارم بها إلى االرض ،فانها
تصٌح ،فاذا صاحت رجع اهل الضالل إلى صوتها ،فأخذها الخضر ومضى
فً الظلمة وكان الخضر ٌرتحل وٌنزل ذو المرنٌن فبٌنا الخضر ٌسٌر ذات
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ٌوم اذ عرض له واد فً الظلمة ،فمال الصحابه :لفوا فً هذا الموضع ال
ٌتحركن أحد منكم عن موضعه ،ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها
فً الوادى فأبطأت عنه باالجابة حتى ساء ظنه وخاؾ ان ال ٌجٌبه ثم
أجابته ،فخرج إلى صوتها فاذا هى على جانب العٌن ـ ٌمفوها ـ واذا ماؤها
أشد بٌاضا من اللبن واصفى من الٌالوت ،وأحلى من العسل ،فشرب منه ثم
خلع ثٌابه فاؼتسل منها ،ثم لبس ثٌابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه
فأجابته ،فخرج إلى اصحابه وركب وامرهم بالمسٌر فساروا.
ومر ذو المرنٌن بعده فاخطأوا الوادى فسلكوا تلن الظلمة أربعٌن ٌوما
واربعٌن لٌلة ثم خرجوا بضوء لٌس بضوء نهار وال شمس وال لمر ولكنه
نور فخرجوا إلى االرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كان حصاها اللؤلؤ،
فاذا هو بمصر مبنى على طول فرسخ فجاء ذو المرنٌن إلى الباب فعسكر
علٌه ثم توجه بوجهه وحده الً المصر فاذا طائر واذا حدٌدة طوٌلة لد وضع
طرفاها على جانبى المصر ،والطٌر االسود معلك بأنفه فً تلن الحدٌدة بٌن
السماء واالرض مزموم كأنه الخطاؾ او صورة الخطاؾ او شبٌه بالخطاؾ
او هو خطاؾ ،فلما سمع خشخشة ذى المرنٌن ،لال :من هذا؟ لال أنا ذو
المرنٌن ،فمال الطائرٌ :ا ذا المرنٌن اما كفان ما ورائن حتى وصلت إلى حد
بابى هذا؟ ففرق ذو المرنٌن فرلا شدٌدا فمالٌ :ا ذا المرنٌن ال تخؾ
وأخبرنى ،لال :سل ،لال :هل كثر بنٌان اآلجر والجص فً االرض؟ لال:
نعم ،لال :فانتفض الطٌر وامتال حتى مال من الحدٌدة ثلثها ،ففرق ذو
المرنٌن فمال:
ال تخؾ ،فأخبرنى لال :سل ،لال :هل كثر المعازؾ؟ لال :نعم ،لال فانتفض
الطٌر وامتالء حتى امتالء من الحدٌدة ثلثٌها ،ففرق ذو المرنٌن فمال :ال
تخؾ وأخبرنى ،لال :سل لال :هل ارتكب الناس شهادة الزور فً االرض؟
لال :نعم ،فانتفض انتفاضة وانتفخ ،فسد ما بٌن جدارى المصر لال :فامتالء
ذو المرنٌن عند ذلن فرلا منه ،فمال له :ال تخؾ وأخبرنى لال :سل لال :هل
ترن الناس شهادة ان ال اله اال هللا؟ لال :ال ،فانضم ثلثه ثم لالٌ :ا ذا
المرنٌن ال تخؾ وأخبرنى ،لال :سل ،لال :هل ترن الناس الصلوة
المفروضة؟ لال :ال ،لال :فانضم ثلث آخر ،ثم لالٌ :ا ذو المرنٌن ال تخؾ
وأخبرنى ،لال :سل ،لال :هل ترن الناس الؽسل من الجنابة؟ لال :ال ،لال:
فانضم حتى عاد إلى الحالة االولى.
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واذا هو بدرجة مدرجة إلى اعلى المصر فمال الطٌرٌ :ا ذا المرنٌن اسلن هذه
الدرجة ،فسلكها وهو خائؾ ال ٌدرى ما ٌهجم علٌه حتى استوى على
ظهرها ،فاذا هو بسطح ممدود مد البصر واذا رجل شاب أبٌض مضئ
الوجه ،علٌه ثٌاب بٌض حتى كانه رجل او فً صورة رجل او شبٌه بالرجل
أو هو رجل ،واذا هو رافع رأسه إلى السماء ٌنظر الٌها ،واضع ٌده على
فٌه ،فلما سمع خشخشة ذى المرنٌن لال :من هذا؟ لال :انا ذو المرنٌن لال:
ٌا ذا المرنٌن ما كفان ما وران حتى وصلت إلى؟ لال ذو المرنٌن :مالى أران
واضعا ٌدن على فٌن؟ لالٌ :ا ذا المرنٌن أنا صاحب الصور ،وان الساعة لد
التربت ،وانا أنتظر ان اؤمر بالنفخ فأنفخ ،ثم ضرب بٌده فتناول حجرا فرمى
به إلى ذى المرنٌن ،كأنه حجر أو شبه حجر او هو حجر ،فمال ٌا ذا المرنٌن
خذها فان جاع جعت ،وان شبع شبعت فارجع ،فرجع ذو المرنٌن بذلن
الحجر حتى خرج به إلى أصحابه ،فأخبرهم بالطٌر وما سأله عنه وما لال
له ،وما كان من أمره واخبرهم بصاحب السطح وما لال له وما أعطاه.
ثم لال لهم :انه اعطانى هذا الحجر ولال لً ان جاع جعت ،وان شبع
شبعت ،ولال :أخبرونى بأمر هذا الحجر ،فوضع الحجر فً احدى الكفتٌن
ووضع حجرا مثله فً الكفة االخرى ،ثم رفعوا المٌزان فاذا الحجر الذى جاء
به أرجح بمثل اآلخر ،فوضعوا آخر فمال به حتى وضعوا ألؾ حجر كلها
مثله ،ثم رفعوا المٌزان فمال بها ولم ٌستمل به االلؾ حجر ،ولالواٌ :ا اٌها
الملن ال علم لنا بهذا ،فمال له الخضر :اٌها الملن انن تسئل هؤالء عما ال
علم لهم به ،ولد اوتٌت علم هذا الحجر فمال ذو المرنٌن :فأخبرنا به وبٌنه
لنا فتناول الخضر المٌزان فوضع الحجر الذى جاء به ذو المرنٌن فً كفة
المٌزان ،ثم وضع حجرا آخر فً كفة أخرى ثم وضع كفة تراب على حجر
ذى المرنٌن ٌزٌده ثمال ،ثم رفع المٌزان فاعتدل وعجبوا وخروا سجدا هلل،
ولالوا :اٌها الملن هذا أمر لم ٌبلؽه علمنا ،وانا لنعلم ان الخضر لٌس بساحر
فكٌؾ هذا؟ ولد وضعنا معه ألؾ حجر كلها مثله فمال بها ،وهذا لد اعتدل به
وزاده ترابا لال ذو المرنٌن :بٌن ٌا خضر لنا أمر هذا الحجر.
لال الخضر :اٌها الملن ان أمر هللا نافذ فً عباده ،وسلطانه لاهر ،وحكمه
فاصل ،وان هللا ابتلى عباده بعضهم ببعض ،وابتلى العالم بالعالم ،والجاهل
بالجاهل ،والعالم بالجاهل ،والجاهل بالعالم ،وانه ابتالنى بن وابتالن بى،
فمال ذو المرنٌنٌ :رحمن هللا ٌا خضر انما تمول ابتالنى بن حٌن جعلت أعلم
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منى ،وجعلت تحت ٌدى ،أخبرنى ٌرحمن هللا عن أمر هذا الحجر ،فمال
الخضر :اٌها الملن ان هذا الحجر مثل ضربه لن صاحب الصورٌ ،مول :ان
مثل بنى آدم مثل هذا الحجر الذى وضع ووضع معه ألؾ حجر فمال بها ،ثم
اذا وضع علٌه التراب شبع وعاد حجرا مثله ،فٌمول :كذلن مثلن ،أعطان هللا
من الملن ما أعطان فلم ترض به حتى طلبت أمرا لم ٌطلبه احد كان لبلن،
ودخلت مدخال لم ٌدخله انس وال جانٌ ،مول :كذلن ابن آدم ال ٌشبع حتى
ٌحثى علٌه التراب لال :فبكى ذو المرنٌن بكاءا شدٌدا ولال :صدلت ٌا
خضر ٌضرب لى هذا المثل ،ال جرم انى ال أطلب اثرا فً البالد بعد مسلكى
هذا ثم انصرؾ راجعا فً الظلمة ،فبٌنا هم ٌسٌرون اذا سمعوا خشخشة
تحت سنابن خٌلهم فمالوا :اٌها الملن ما هذا؟ فمال :خذوا منه ،فمن أخذ منه
ندم ومن تركه ندم ،فأخذ بعض وترن بعض ،فلما خرجوا من الظلمة اذا هم
بالزبرجد ،فندم اآلخذ والتارن ،ورجع ذو المرنٌن إلى دومة الجندل وكان بها
منزله ،فلم ٌزل بها حتى لبضه هللا الٌه.
لال :وكان (صلى هللا علٌه وآله) اذا حدث بهذا الحدٌث لال :رحم هللا أخى ذو
المرنٌن ما كان مخطئا اذا سلن ما سلن ،وطلب ما طلب ،ولو ظفر بواد
الزبرجد فً مذهبه لما ترن فٌه شٌئا اال أخرجه للناس ،النه كان راؼبا
ولكنه ظفر به بعد ما رجع ،فمد زهد)(ٖ.)ٙ

وبعد ان لرأنا هذٌن الخبرٌن الذٌن ذكر فٌهما دخول الظلمة من لبل ذي
المرنٌن وجٌوشه الجرارة بصحبة الخضر (علٌه السالم) نشرع بتبٌٌن المضٌة
للمارئ وتوضٌح ؼوامض االمور فٌها.
اوال ان محطة الظلمات كانت بعد بناء السد اي انها آخر مراحل الرحلة
وخواتٌمها وهذا مفهوم من لراءة الخبر األول الوارد عن موالنا الصادق
(علٌه السالم) والذي ذكر فٌه ان ذو المرنٌن جاوز السد فدخل فً الظلمة
فشاهد ذلن المالن الموكل بعرق الزالزل فً العالم وهو من اوكل هللا تعالى
الٌه ان ٌعذب األمم العاصٌة الوامره فً الدنٌا من خالل تحرٌن العرق الذي
ٌتصل بكل جبال العالم .
ٖ - ٖٙٙتفسٌر العٌاشً جٕ ص ٖٖٗٗٗ9-
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وثانٌا من لراءة الخبر الثانً الوارد عن امٌر المإمنٌن (علٌه السالم) بالمجمل
نفهم عدة امور اهمها ان مسلكه فً الظلمة لم ٌكن فً عالمنا المادي هذا بل
هو واحد من العوالم التً ٌسلكها اولٌاء هللا عز وجل عموما واهل البٌت
خصوصا (علٌهم السالم)  ،ولد وصلنا الى هذه النتٌجة اي سلون ذو المرنٌن
بعد فراؼه من بناء السد الى عوالم اخرى او عالم آخر ٌختلؾ عن عالمنا هذا
من ناحٌة النوع والكٌفٌة والمستوى والمادة مما ال نستطٌع وصفه ما دمنا لم
نراه  ،بالنظر الى األمور والموالؾ التً رآها والتً ال تناسب عالمنا المادي
هذا  ،ومن جملة النماط الواردة فً الخبر األخٌر والتً ساعدتنا على الوصول
الى النتٌجة األخٌرة هً ما ٌلً -:
ٔ .وصؾ الظلمة التً سلكها مع جٌوشه الجرارة انها لٌست ظلمة لٌل وال
دخان  ،والمعلوم ان الكرة األرضٌة من اولها الى آخرها اما ان تكون فً
ظالم لٌل دامس كالمطبٌن الشمالً والجنوبً لمدة  ٙاشهر فً السنة او تكون
فً ظالم جزبً لمدة الصر بحسب المرب والبعد من المطبٌن المذكورٌن ،
وعلٌه ال ٌمكن الولوؾ وال على شبر واحد من العالم ؼٌر داخل فً منظومة
اللٌل والنهار منذ خلك هللا تعالى األرض والى الٌوم .
ٕ .ان المسٌر استؽرق حتى الوصول الى الظلمة ٕٔ سنة مما ٌدفع للتساإل
عن مدى بعد هذه المنطمة واٌن تمع بالضبط ؟..فحتى لو للنا ان المسٌر كان
سٌرا على االلدام او على الخٌول فإن الفترة ال تستؽرق هذه المدة الطوٌلة
التً تكون كافٌة ألن ٌجول األرض من شرلها الى ؼربها اكثر من مرة !..
فؤٌن ٌا ترى تمع هذه المنطمة من عالمنا و كرتنا األرضٌة ؟
ٖ .صادؾ ذو المرنٌن (علٌه السالم) نور لال عنه االمام (علٌه السالم انه
لٌس بضوء شمس وال لمر ولكنه نور  ..فما هو الممصود بالنور ٌا ترى
؟...اما ان نمول انه ضوء صناعً كالذي ٌعرفه العالم منذ اختراع المصابٌح
واألضواء الساطعة التً رافمت اختراع الكهرباء وبالتالً نفترض انه دخل
حضارة او مساحة من األرض كانت لد عرفت الكهرباء وتوصلت الى
اختراعات متمدمة كما فعل ذو المرنٌن بالضبط الذي كان مإٌدا من السماء ،
لكن هنالن اشكالٌن حول هذه الفرضٌة اولهما لماذا ٌسكن من اخترع تلن
الحضارة المتمدمة فً منطمة ظلمة دون سابر العالم على فرض انها موجودة
فً عالمنا المادي ؟...والثانً لو كانت هً حضارة بالفعل اٌن سكانها ولماذا
لم ٌشاهد ذو المرنٌن بصحبة من كان معه شعبا ما او مجموعة من الناس او
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منطمة مؤهولة بالبشر اال رجال واحدا فمط !؟...اذن الفرضٌة األولى مرفوضة
على ضوء هذه األشكاالت  ،اما الثانٌة فهً ان هذا النور الذي شاهدوه انما
هو لٌس من سنخ عالمنا بل من سنخ عالم آخر ولذلن وصفه االمام امٌر
المإمنٌن (علٌه السالم) انه لٌس بضوء شمس وال لمر .
ٗ  .معاٌنة ولماء صاحب الصور وهو من المالبكة ولد جلس فً اعلى لصر
وهو ٌنتظر لٌام الساعة لٌنفخ فً الصور والمعلوم ان المالبكة فً السماء
وفً األرض  ،والذٌن ٌكونون فً األرض ال ٌسكنون فً لصر مادي ألنهم
مخلولات نورانٌة منزهة عن المادة وكٌنونتها  ،وحتى لو للنا ان الخالك
العظٌم اختار لهذا المالن بالذات ان ٌسكن فً لصر فهل هذا المصر مربً
بالنسبة لآلدمٌٌن او فمط لولً هللا ذو المرنٌن (علٌه السالم) ؟ .
٘  .لماء ذلن الطابر الؽرٌب الذي ٌتحدث وولوفه على حدٌدة معلمة فً باب
المصر مشهد ٌبدو ؼرٌب عن عصر ذي المرنٌن  ،فالمعلوم ان عصر نبً هللا
سلٌمان وابٌه داوود (علٌهما السالم) كان ممٌزا بحدٌثهم مع الطٌر وسابر
الحٌوانات عدا ذلن فلم ٌرد على لسان المعصومٌن (علٌهم السالم) انه تعلم
منطك الطٌر مثل داوود وسلٌمان (علٌهما السالم)  .وٌبدو انه ما للنا مخلوق
فً عوالم أخرى تختلؾ عن عالمنا المادي هذا .
 . ٙلو لال احدهم ان
األلهً الذي كان مع
مردود بما اثبتناه انه
االعجاز بما مكنه هللا
ومؽاربها .

األشكال األخٌر حول الطابر محلول بممتضى التمكٌن
صاحبنا ذو المرنٌن (علٌه السالم) فؤن هذا األشكال
استخدم الجانب العلمً والموانٌن الطبٌعٌة بعٌدا عن
فً االرض من األسباب التً ملكته مشارق األرض

من كل ما تمدم نرجح احتمالٌة ان تكون هذه المرحلة من رحلته فً الظلمة
هً سلون فً عوالم اخرى ؼٌر عالمنا هذا  ،ولعل سابل ٌسؤل عن ماهٌة هذه
العوالم ومدى صحة وجودها وامكانٌة التملب فٌها بالنسبة الى اولٌاء هللا عز
وجل  ،وما الذي ٌمنع ان تكون من نسج الخٌال البشري ؟..وما هو الدلٌل
علٌها من صمٌم الكتاب والسنة الشرٌفتٌن ؟...وما المانع ان تكون االخبار
الحاكٌة عن مسٌره فً الظلمة هً اخبار ضعٌفة ولٌست صحٌحة ؟...
جوابنا على هذه األسبلة ٌبدأ من الحدٌث عن االخبار التً وردت عن اهل
البٌت (علٌهم السالم) والتً بٌنوا فٌها حمٌمة تلن العوالم وأنها حمٌمة دامؽة
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حتى وإن عجز العمل البشري االعتٌادي عن فهم كٌنونتها وماهٌتها وانها هً
التً تعٌن أولٌاء هللا عز وجل وحججه على الخالبك فً األرض الذٌن ٌنتملون
فٌها بممتضى الحكمة االلهٌة التً تطلبت ذهابهم أو دخولهم فٌها فمد جاء فً
الخبر الوارد عن عن دمحم بن المثنى ،عن أبٌه ،عن عثمان بن زٌد ،عن جابر،
عن أبً جعفر (علٌه السالم) لال( :سألته عن لول هللا عز وجل (وكذلن نري
إبراهٌم ملكوت السماوات واألرض) لال :فكنت مطرلا إلى األرض فرفع ٌده
إلى فوق ،ثم لال لً :ارفع رأسن فرفعت رأسً فنظرت إلى السمؾ لد
انفجر ،حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه لال :ثم لال لً:
رأى إبراهٌم ملكوت السماوات واألرض هكذا ،لال لً :أطرق ،فأطرلت ،ثم
لال [لً] :ارفع رأسن ،فرفعت رأسً ،فإذا السمؾ على حاله ،لال :ثم أخذ
بٌدي ولام وأخرجنً من البٌت الذي كنت فٌه ،وأدخلنً بٌتا آخر ،فخلع
ثٌابه التً كانت علٌه ولبس ثٌابا ؼٌرها ،ثم لال لً :ؼض بصرن،
فؽضضت بصري ،ولال لً :ال تفتح عٌنن ،فلبثت ساعة ثم لال لً :أتدري
أٌن أنت؟ للت :ال ،جعلت فدان .فمال لً :فً الظلمة التً سلكها ذو المرنٌن.
فملت له :جلعت فدان ،أتأذن لً أن أفتح عٌنً .فمال لً :افتح ،فإنن ال ترى
شٌئا .ففتحت عٌنً فإذا أنا فً ظلمة ال أبصر فٌها موضع لدمً ،ثم سار
للٌال وولؾ ،فمال لً :هل تدري أٌن أنت؟ للت :ال ،لال :أنت والؾ على
عٌن الحٌاة التً شرب منها الخضر .وخرجنا من ذلن العالم إلى عالم آخر،
فسلكنا فٌه فرأٌنا كهٌئة عالمنا فً بنائه متساكنه وأهله ،ثم خرجنا إلى عالم
ثالث كهٌئة األول والثانً ،حتى وردنا خمسة عوالم ،لال :ثم لال :هذه
ملكوت األرض ولم ٌرها إبراهٌم ،وإنما رأى ملكوت السماوات ،وهً اثنا
عشر عالما كل عالم كهٌئة ما رأٌت كلما مضى منا إمام ٌكن أحد هذه
العوالم ،حتى ٌكون آخرهم المائم فً عالمنا الذي نحن ساكنوه .لال :ثم لال
لً :ؼض بصرن ،فؽضضت بصري ثم أخذ بٌدي ،فإذا نحن فً البٌت الذي
خرجنا منه ،فنزع تلن الثٌاب ولبس الثٌاب التً كانت علٌه ،وعدنا إلى
مجلسنا .فملت :جعلت فدان ،كم مضى من النهار ،لال:
ثالث ساعات

(ٗ)ٙ

.

من الخبر المنصرم نفهم االمور التالٌة :
ٗ ( - ٙبحار االنوار جٗ٘ ص ) ٖٕ2-ٖٕ7
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اوال  :ان مسلن ذو المرنٌن فً الظلمة هو خبر صحٌح ال ؼبار علٌه والدلٌل
هذا الخبر السابك عن موالنا البالر (علٌه السالم) الذي اكد مسٌره فً الظلمة
نمال عن جابر الجعفً (رض) .
ثانٌا  :بنص الخبر ان هنالن عوالم ؼٌر عالمنا ال ٌعلمها اال هللا تعالى واولٌاءه
المصطفٌن وهم امناء الرحمن .
ثالثا  :ان الظلمة هً واحد من تلن العوالم ولد سلكها ذو المرنٌن (علٌه
السالم) وهً تمع فً األرض ولٌس فً السماء بدلٌل ان االمام البالر (علٌه
السالم) ذكر لجابر الجعفً ان هذه العوالم التً رآها لم ٌراها خلٌل هللا النبً
ابراهٌم(علٌه السالم) وبالتالً ٌبطل ما ذهب الٌه بعض الباحثٌن ومنهم ( عالم
سبٌط النٌلً ) الذي لال ان رحلة ذو المرنٌن هً رحلة سماوٌة ولٌست
ارضٌة  ،فاالمام المعصوم (علٌه السالم) ٌخبرنا ان مسلن ذو المرنٌن كان
بٌن تلن العوالم التً تمع فً األرض دون السماء ولٌس جهلنا بها وعدم
احاطة بنً البشر بخبرها وكٌنونتها وكنهها ٌعنً عدم وجودها على األرض،
فاإلسالم هو التسلٌم وٌجب ان نسلم بما ذكره المعصومون (علٌه السالم) حتى
ننجى وال نهلن .
رابعا  :هذا الخبر األخٌر ٌفسر لنا ظاهرة المثلث بشكل عام وكٌؾ انه اختفى
عن األنظار وفك نظرٌة العرش الثالثً التً طرحها السٌد المحطانً فً
صحٌفة المابم وٌكشؾ لنا عن وجه تسمٌته بهذا األسم ( ذو المرنٌن ) ،
باألضافة الى ما ذكره المعصومون (علٌهم السالم) فانه سمً بهذا اللمب او
األسم ألنه ربط بٌن عالمً ( الملن والشهادة وعالم الملكوت ) والملكوت هو
شًء مؽٌب عنا ولكنه موجود وٌسلن به من اختاره هللا تعالى وأرتضاه ولبل
منه وأٌده .
من كل ما تمدم نفهم ان ذو المرنٌن سلن فً عالم الظلمة واحدا ً من عوالم
ملكوت األرض ،وتحدٌدا بعد فراؼه من بناء المثلث ،والراجح انه دخل الى
تلن العوالم من خالل المثلث والذي ٌعتبر بوابة للدخول الى اسرار عظٌمة
وكشؾ المناع عنها  ،وهو المكان الذي ضم العدٌد من األسرار والتً ٌعلمها
األمام المهدي (علٌه السالم) وارث علم النبٌٌن وآباءه المعصومٌن (علٌهم
السالم).
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وكما اخبرنا السٌد المحطانً فً اطروحة الكشؾ عن مثلث برمودا المرعب
فً صحٌفة المابم انه  -اي المثلث -سٌكون البوابة التً سنطلك منها االمام
(علٌه السالم) الى فتح الكون والفضاء وبمٌة العوالم  ،فهو الذي سٌكشؾ
خمسة وعشرٌن حرفا من العلم بعد ان علم الناس من اول الدنٌا الى آخر
الزمان حرفان فمط  ،فٌا له من عصر عظٌم ،عصر الظهورالشرٌؾ الذي
ستبزغ فجر العلوم الربانٌة فٌستؽنً الناس عن النظرٌات الوضعٌة والعلوم
األرضٌة المحدودة .

اٌجبة اٌضبِٓ:
االُِ اٌز ٟػبطشد ر ٚاٌمشٔٓ١
هِ٘خ ك ٢كٓ َٜخرن حٗ ٖٓ ٚحُٜؼٞرش حٕ طـ ٙٞك ٢حػٔخم حُزلَ حُظؤٍ٣وٓ ٢غ حىٝحص
ؿطْ ٟؼ٤لش ح ٝهِِ٤ش ٓ ٌُٖ ،غ حهظ٘خء ٓؼيحص ط٘و٤ذ كو٤و٤ش ٝه٣ٞش  ُٞٝاُ ٠كي ٓخ ،
 ٌٖٔ٣حٕ ٗظـَأ ُ٘٠غ كوخثن ٓؼ٘٤ش ػِ١ ٠خُٝش حالػزخص هٜٛٞخ ٓخ ٣ظؼِن ٜٓ٘خ
ر٘و٤ٜخص ًخٕ ُٜخ حالػَ حٌُز َ٤ك ٢طـ٘ٛ َ٤٤خػش حُزَ٘٣شٓٝ ،خ ىٓ٘خ حػظزَٗخ ًٝ
حُوَٗ ٖٓ ٖ٤طٌِْ حُ٘و٤ٜخص حَُٔٓٞهش كٓ ٢ظلق حُظؤٍ٣ن حُل٠خٍٝ ، ١حػزظ٘خ حُظطٍٞ
حُؼِٔٝ ٢حُٔؼَكُ ٢ؼ َٜٙحَُٔ٘م كٔ٤خ َٓ ٘ٓ ،لخ٘ٛ ٍٝخ حٕ َٗر ٢رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حُؼي٣ي
ٖٓ حُل٠خٍحص حُظ ٢حٗخٍص حُٜ٤خ حُزَ٘٣ش رخُز٘خٕٝ ،حُظٓ ٢خ ُحُض حالٗٔخٗ٤ش طوق
حُحثٜخ ٓٞهق حُٔٔظلٓ ْٜغ ؿٔٝ ٝٞحرٜخّ كٓ ٍٞي ٟحُظط ٍٞحُؼِٔ ٢حٌُِٛٝ ١ض حُٚ٤
ك٠خٍحص حُزَ٘ حالٝحثَ ٝحٌُ ٖ٣حٓظي حُِٓخٕ حُـخرَ ر ْٜاُ ٠ػٓ ٍٜٞل٤وش ًل٠خٍس
حطالٗظْ حُؼظٔ٤ش ح ٝؿَٛ٤خ ٌُ ،ح ىػٗٞخ ٗزلَ ك٤ٓ ٢خ ٙطِي حُل٠خٍحص حُوئ٣ش ػِ٘خ ٗـي
حؿٞرش ٌُِؼ ٖٓ َ٤حالٓجِش حُظَ١ ٢كٜخ حُزخكؼٝ ٕٞحُٜٔظٔ ٕٞر٘خٕ حُل٠خٍحص حُوئ٣ش
ح ٝحُزخكؼ ٕٞػٖ ٍ ١حُظٔؤ ُو٤٠ش حُٔ٘وٌ حُٔٞػٞى ٝحٌُ ١طَطوز ًَ ٚػ ، ٖ٤ح ٝػِ٘خ
ٗـي حؿٞرش ألٓجِظ٘خ ٗلٖ ك ٍٞحٍطزخ ١ه ٜٚطِي حُل٠خٍحص حُوئ٣ش ٞ٘ٗٝءٛخ
رزٜٔخص حٛخرغ حُٔٔخء ػٖ ٣َ١ن ٗز ٢ح ٍٍٞٓ ٝح ٝكظٍ ٠ؿَ ٛخُق حكذ هللا ًٌ١
حُوَٗٓ ٖ٤ؼال .

أٚالً :دضبسح ارالٔزظ-:
حٓخ رخُ٘ٔزش ألطالٗظْ حُظ ٢طٞهق ًؼَ٤ح ػ٘ي كو٤وظٜخ حُٔئٍه ٕٞرؼي حٕ ًًَٛخ حكالٕٞ١
كً ٢ظخرخط ٚحَُ٘٤ٜس ك َ٤ٜٓ ٍٞطِي حُل٠خٍس حُٔ٘يػَس  ،ك٤غ ًًَ حكال ٕٞ١حٕ
ٗؼذ حطالٗظْ هي حكَ ١ك ٢كذ حُٔخىس ١ٝـ ٠كزٜخ ػِ ٠هِٞد ٗؼز ٚاُ ٠كي ًز، َ٤
كٌخٕ ٓزذ ًُي حٕ ىد حُلٔخى ك ٢حُ٘ؼذ ٝحُٜٔخُق حُلَى٣ش .
79

(ًٔخ حٛزلٞح ٣لٌٔ ٕٞرؼ٘ق ٔ٣ٝخٍٓ ٕٞحُؼزٞى٣ش ٣ٝظَٜك ٕٞرٌَ٘ ال حٗٔخٗ،٢
ٜ٣لٜخ أكالً ٕٞ١ـَِ٣س طوغ ٓخ ٍٝحء أػٔيس َٛهًَ ،خٗض هٞس رلَ٣ش كووض
حٗظٜخٍحص ػِ ٠أؿِحء ًؼَ٤س ٖٓ أٍٝٝرخ حُـَر٤ش ٝأكَ٣و٤خ ٓ٘ش  9888هزَ حُٔ٤الى.
 ٢ٛهخٍس ٓلوٞىس ُٝيص رؼي حُل٠خٍس حُلَػ٤ٗٞش ٣ؼظوي أٜٗخ ؿَهض كٖٓ 11 ّٞ٣ ٢
ًخٗ ٕٞحأل ٍٝػخّ  1028هزَ حُٔ٤الى طليع ػٜ٘خ أكال٣ ،ٕٞ١وخٍ أٜٗخ ًخٗض ػِ٠
حطٜخٍ ٓغ حُل٠خٍس حُلَػ٤ٗٞش ٌُُي ٞ٣ؿي ػِ ٠رؼ ٞحُٔؼخري حُٔ٣َٜش حُوئ٣ش ر٠غ
ًِٔخص رطَ٣وش ؿَ٣زش ك ٢حٌُظخرشٝ ،أ٠٣خ ٞ٣ؿي ٍْٓ ػِ٤ش ١خثَس ٗلخػش ًَ٣ٝزٜخ ٍؿِٖ٤
حػ٘ ،ٖ٤حألٍ ٍٝؿَ كَػ٣ ٢ٗٞوخٍ أٗ ْ٤ٍٔٓ ٚحُؼخٗٝ ٢حُؼخٍٗ ٢ؿَ ِ٣زْ ُزْ ؿَ٣ذ
٣ٝوخٍ أٗ ٖٓ ٚحألٞ٣ٝ ٖ٤٤ِٔ١ؿي ك ِْ٤حٓٔ ٚأِ٘١ظْ حهظزٔٞح ك ٌَٗ ٚ٤حُطخثَس حُٔٞؿٞىس
ك ٢حُٔؼزي حٓظخُص  ٌٙٛحُل٠خٍس رخٓظالًٜخ ُظو٘٤خص ػخُ٤ش ك ٢حُظلٌْ رخُطخهش ٝحٓظالًٜخ
أ٠٣خ ه٘خرَ ٗ٣ٝٞش ٝحُظ ٢رٔززٜخ ىَٓص حُل٠خٍس رؼي حُلَد رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤ك٠خٍس ٍحٓخ
حُظً ٢خٗض طوغ ك ٢ؿ٘ٞد َٗم آٓ٤خ رخُوَد ٖٓ رلَ حُ٤خرخٕ.
٣ٝؼظوي ىًظٍ ٍٞح ٖٓ ٖٜ٣ًٞ َ٘٣ؿخٓؼش أٝرَطخٍ حألُٔخٗ٤ش إٔ "ؿَِ٣س" أ١الٗطْ طَ٘٤
اُ ٠ؿِء ٖٓ حُٔخكَ ك ٢ؿ٘ٞد آزخٗ٤خ طؼَُِ ٝيٓخٍ ٗظ٤ـش ُِل٠٤خٗخص ر ٖ٤ػخٓ٢
 588ٝ 088هزَ حُٔ٤الىٍ.ؿْ حٗيػخٍ هخٍس حأل١الٗظْ ،حال حٕ ٓؼخُْ ٓخى٣ش ػي٣يس ريأص
طٌ٘٘ق ٝطظ َٜطزخػخ اُ ٠حُؼِٖ ٌِٓ٘ش ىالثَ ػِٔ٤ش ٣و ّٞحُزخكؼ ٕٞريٍحٓظٜخٝ .طٞؿي
هخٍ١ش ٓللٞهش كٌٓ ٢ظزش ٓـِْ حُ٘ٞ٤م ك ٢حُٞال٣خص حُٔظليس (Library of
)Congressطؼَف روخٍ١ش  Piriحُظ ٢طْ حُؼؼ ٍٞػِٜ٤خ ػخّ  1929ك ٢هَٜ
حُِٔطخٕ حُظًَ ٢حُٔؼَٝف ح ٕ٥د  ،Topkapiك٤غ َ٣ظ َٜحْٓ ٞٓٝ Reisهغ هخٍس
ح١الٗظْ ػِ ٠حُوخٍ١ش ٘ٛٝ.خُي ٓوط١ٞش ٓ٣َٜش ٌٓظٞرش ػٍِٝ ٠م حُزَى ٟطيػ٠
ٓوط١ٞش ُٜٞ١ Harrisخ ٓ 45ظَح ط٘ َ٤اُ ٠حُٔ َ٤ٜحٌُ ١الهظ ٚهخٍس ح١الٗظْ ٢ٛٝ
ٓللٞهش ك ٢حُٔظلق حُزَ٣طخًٌُٗ ،٢ي ٓوط١ٞش ٓ٣َٜش أهَٓ ٟللٞهش كٓ ٢ظلق
 Hermitageكٓ ٢ي٘٣ش ر٤ظَٓزَ٤ؽ ك٤ٍٓٝ ٢خ ط٘ َ٤اُ ٠حٍٓخٍ حُلَػ ٕٞرؼؼش اُ٠
حُـَد رلؼخ ػٖ ح١الٗظْ.
ٝهي حًظ٘لض ِِٓٔش ؿزخٍ ك ٢هؼَ حُٔل ٢٤حأل ٢ِٔ١ؿَد ٓ٤٠ن ؿزَ ١خٍم
ٍٞٛطٜخ رؼؼش ٍ٤ٓٝش رٞحٓطش ؿٞحٛش طيػ Academian Petrovsky ٠ػخّ
 . 1974كزؼي ىٍحٓش ٗٞػ٤ش ِِٓٔش حُـزخٍ  ،ٌٙٛطز ٖ٤أٜٗخ ًخٗض ك ٢حُوي ْ٣ػِٓ ٠طق
حُٔل٣ٝ ...٢٤و ٍٞحُزخكؼ ٕٞحٜٗخ ًخٗض ؿِءح ٖٓ حُوخٍس حُٔلوٞىس ،ح١الٗظْ .
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ٝػِ ًَ ٠كخٍ  ،كبٕ ٓخ ًًَ ر٘خٕ حطالٗظْ ٜ٣ذ ك ٢رٞىهش ٝحكيس  ٢ٛٝ ،حٕ ٘ٛخُي
ك٠خٍحص ػظٔ٤ش ٜٗيطٜخ حُزَ٘٣ش هزَ ًظخرش حُظؤٍ٣ن ٍرٔخ روَ ٢ٛٝ ، ٕٝؿيَ٣س
رخالٛظٔخّ ٝحُزلغ هٜٛٞخ كٟٞٞٓ ٢ع رلؼ٘خ حٌُ ١حػزظ٘خ ُلي ح ٕ٥حٕ ٘ٛخُي ػالهش
٤١ٝيس ر ٖٓ ٖ٤ر٘ ٠طِي حُل٠خٍحص حُظِٛٝ ٢ض اُ ٠ىٍؿش ًزَ٤س ٖٓ حُظطٝ ٍٞرٖ٤
ٖٓ هخّ رز٘خء حُٔؼِغ ح ٝحُٔي حٌُٓ ١ؼَ هخػيس حُٔؼِغ حُٟ٘ٞٞٓ َ٤ٜع حٌُظخد ًٌَٗٝ ،
حٗ ٖٓ ٚؿ َ٤حُٔؼو ٍٞحٕ طَى  ٌٙٛحالىُش ٝحالػزخطخص حُؼِٔ٤ش ٝحُظ٘و٤ز٤ش ُِؼِٔخء ٝحُزخكؼٖ٤
ك ٍٞٛٝ ٍٞحؿ٤خٍ ٖٓ ر٘ ٢حُزَ٘ حُويٓخء ٖٓ هالٍ حَُٓ ّٞحُلَػ٤ٗٞش ٝح٥ػخٍ
حُٔٞػوش ك ٢حٍٝهش ٓظخكق حُؼخُْ حُٗٝ ّٞ٤لٖ َٗك ٞحٕ ِْٗٔ ُـَٗ٤خ رلو٤وش ًٓ ٚٗٞزو٘خ
اُ ٠حُٔـي هزَ إٔ ٗؼَف حُؼِْ روَ.ٕٝ
حٕ ٗ٤جخ ٖٓ حُظٞحٟغ حُزَ٘ٝ ١حالٗل٘خء حالٗٔخٗ ٢هي  ُٚ ٌٕٞ٣حُي ٍٝحالرَُ كً٘ ٢ق
حُلوخثن حُٔـُٜٞش  ْ٤ُ ،ك ٢حطالٗظْ ٝكيٛخ رَ ٍرٔخ ٣ظؼي ٟاُ ٠ك٠خٍحص حهَُْ ٟ
طٌظ٘ق اُ ٠حُ ّٞ٤هي طظؼي ٟرظلَٛ٠خ ٓخ  َٛٝحُ ٚ٤حالٗٔخٕ حُ. ّٞ٤

صبٔ١بً :دضبسح اٌّب٠ب-:
ًخٗض ك٠خٍس حُٔخ٣خ ٝحكيس ٖٓ أػظْ حُل٠خٍحص حُظ ٢ػخٗض ك ٢حُٔ٘طوش حُظ٢
ِٗٔض  ٢ٓٝحٌُٔٔ٤ي ؿ٘ٞرخ رخطـخ ٙؿٞحطٔ٤خال ،ر ،ِ٤ِ٤حُِٔلخىٗٞٛ ،ٍٝيٍٝحّ
ٌ٤ٗٝخٍؿٞح كظًٓٞ ٠ظخٌٍ٣خ.
ُ ٍٞ١ـش ٌٓظٞرش ك ٢حُؼخُْ،
ٌٓ ٍٞ١خٕ حُٔخ٣خ ٓـظٔؼخ ٓ٘ظٔخً ،خٗٞح ٖٓ أِّ ٖٓ ٍٝ
ِّ
ِٞٛٝح أُٓ ٠ظ ٟٞػِٔٓ ٢ظويّٝ ،أٗ٘ؤٝح ٓزخٕ ٓٝؼخُْ ًزَ٤س ٝػوخكش كخهض حُٔٔظٟٞ
حًٌُ ١خٕ ٓخثيح ك٘ٓ ٢خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حُؼخُْ.
كوِّوض ك٠خٍس حُٔخ٣خ اٗـخُحص ًزَ٤س ػِ ٠أًؼَ ٖٓ ٛؼ٤ي ،ك ٢ٜهي ٗ٤يص حُٔيٕ
ِّ
حُٔ٘ظٔش ٖٓ ك٤غ ٗٞحٍػٜخ ٓٝخكخطٜخ ٝأٓٞحٍٛخ ٝرٞحرخطٜخ ٌُٖٝ ،أ ِّْ ٛأػٔخُ ْٜك٢
ٓـخٍ حُؼٔخٍس ًخٗض حُٔؼخري ٝحألَٛحٓخصًٔ ،خ ىُض ػِٜ٤خ ٌٓظ٘لخص ٓي٘٣ش حَُٔ٤حىٍٝ
El Miradorك ٢ؿٞحطٔ٤خال ،ك٤غ ً٘ق ػٖ ٟ ٖ٤َٓٛؤٔٛ ٖ٤خ  َّٛحَُ٘ٔ
Tiger Pyramidحٌُ ١رِؾ حٍطلخػٝ ،ّ55 ٚكـٔٗ ٚلَّٛٝ ،3ّ488888 ٞ
ٓٝ ، Monos Pyramidّٞٗٞؿَٔٛ٤خ ًؼ.َ٤
ًٔخ ً٘ق كٓ ٢ي٘٣ش طٌ٤خٍ  Tikalطـخ ُٝػيى ٌٓخٜٗخ حُـ  78أُق ٗٔٔش ،طظ٢ٓٞ
حُٔي٘٣ش ٓخكش ًزَٝ ٟطظُٞع كُٜٞخ حُٔؼخري ٝحُو ،ٍٜٞاٟخكش آُ ٠وخرَ كٌخّ حُٔي٘٣ش
حُظ ٢ر٘٤ض ػِٜٓ ٌَٗ ٠خ١ذ ًزَ٤سًٔ ،خ هٜٜض ُ ْٜرؼ ٞحُٔؼخريٝ ،طَر ٢رٖ٤
ٓوظِق أٍؿخء حُٔي٘٣ش ٗٞحٍع َٓٞٛكش رخألكـخٍ .حٗظَٜص ٓيٕ حُٔخ٣خ رز٘خء حَُٔحًِ
حالكظلخُ٤ش  ceremonial centersحُظ ٢طظؤُق ٖٓ ٓؼخري ٟؤش ٝأر٘٤ش اىحٍ٣ش
١ٝزوخص حُ٘وزشٝ ،كٜ٤خ أ٠٣خ ٓالػذ حٌَُس  ball courtsحُظ ُْ ٢طـَ ١كٜ٤خ حألُؼخد
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حَُ٣خ٤ٟش حُزلظش كو ،٢رَ حُ٘ؼخثَ ٝحُطوً ّٞحص حألٛيحف حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُي٤٘٣ش
ٝحالؿظٔخػ٤ش ًٌُي.
ًٝخٗض  ٌٙٛحَُٔحًِ َٓطزطش ٓغ رؼٜ٠خ رؼ٠خ ،حَُٔحًِ حألٛـَ طظزغ َُِٔحًِ
حألًزٍَٝ ،رٔخ ٌِٗض حَُٔحًِ حٌُزَ٤س ٝكيحص ًزَٝ polities. ٟحٗظَ٘ص كٌٙٛ ٍٞ
حَُٔحًِ رٞ٤ص حُ٘خّ حُؼخىًٔ ،ٖ٤٣خ ىٍ ػًُِ ٠ي ٓٞهغ ٗ ٖ٘٤اطِح Chichen Itza
ك ٢حٌُٔٔ٤ي حٌُ ِّْ ٟ ١حُوِؼش  El Castiloحُظ ٢ر٘٤ض ػَِٓ َّٛ ٌَٗ ٠طلغٝ ،حُزجَ
حُٔويّ  ًَِٓٝ Cenoteحَُٔحهزش ٓٝ El Caracoleؼزي حُٔلخٍرTemple of ٖ٤
ًِٜٝ ،the Worriorsخ ػ٘خٓ َٛؼٔخٍ٣ش ٍثٔ٤ش كٓ ٢ؼظْ ٓيٕ حُٔخ٣خ.
ػَكض ك٠خٍس حُٔخ٣خ رخرظٌخٍ طو ْ٣ٞهخ ٞٛٝ ، calendar system ٙطؤ٣ ْ٣ٞظ٘ي
اُ ٠كٔخرخص كٌِ٤ش ى٣ٍٝش  calendar roundر٘ٓ ٖ٤ش حُٔخ٣خ ُٜٞ١ٝخ ٓٞ٣268خ
ٝحُٔ٘ش حُؼخى٣ش ٓٝيطٜخ ٔٛٝ ،365خ ٓ٘ظخٕ طِظو٤خٕ ًَ  52ىٍٝس ُظزيأ ٓؼخ.

ِؼجذ إٌظٛص ف ٟاٌّىغ١ه
ٗ ُْٜٝظخّ هخ ٙك ٢كٔخد حُٞهض ،حُِٖٓ ،حُٔٔٔ ٠حُلٔخد حُطlong َ٣ٞ
countحٌُ٣ ١ؼي حُ ّٞ٤حُٞكيس حألٓخٓ٤ش ك ٢حُِٖٓ ٢ٛٝ،طظِح٣ي ػزَ ٓ٠خػلخص
حُؼَ٘ ٖ٣أ ١كٔذ ٗظخّ حَُ٣خ٤ٟخص حُؼَ٘، vigesimal mathematics ٢٘٣
ٝرٔٞؿذ ٌٛح حُ٘ظخّ هٔٔٞح حُٔ٘ش اَُٜٗ 10٠ح ٝحُ٘ َٜاُ ٠ػَ٘ٓٞ٣ ٖ٣خٝ .حُkin ّٞ٤
 ٞٛحُٞكيس حألٛـَ  ٚ٤ِ٣حُٞكيس حألًزَ ٗٞ٣خٍ ٝ ، uinalط ْ٠ػَ٘ٓٞ٣ ٖ٣خ ،ػْ
ٝكيحص أًزٌٌَٛٝ ،ح ىٝحُ٤يٝ .ػٌِٛ ٠ح حألٓخّ ٣زيأ كٔخد حُِٖٓ ػ٘ي حُٔخ٣خ ٌٓ٘ ػخّ
 3113مٝ ،ّ.طٌظَٔ ىٍٝط ٚحُِٓ٘٤ش ك٤ٓ 2812 ٢الىًٝ .١خٗض  ٌٙٛحُلٔخرخص
طٔظويّ ك ٢طلي٣ي أٝهخص حألػٔخٍ حٍُِحػ٤ش أ ٝحَُٔ٘ٝػخص حإلٗ٘خث٤شًٔ ،خ أىِّص
حُلٔخرخص حُلٌِ٤ش ٝحُظ٘ـ ْ٤ىٍٝح ك ٢هَحٍحط ْٜحُٔ٤خٓ٤ش ٝحُؼٌَٔ٣ش ٝحُي٤٘٣شٝ ،هي
حهظَٜص ٓؼَكش  ٌٙٛحُلٔخرخص ػِ ٠حُطزوش حُلخًٔش ُي. ْٜ٣
طؼيِّ حٌُظخرش ٖٓ أِ٤ٓ ْٛحص حُٔخ٣خ ٢ٛٝ ،ػِ ٠أٗٔخٓ ١وظِلشٜ٘ٓ ،خ حُظ٣َ٣ٜٞش
ٝ pictographicحَُِٓ٣ش ٝ ideographicحُٜٞط٤ش ٝ phonetic.هي كلظض
ًظخرخط ْٜكً ٢ظذ هخٛش ٓط٣ٞش  ، folding booksأ ٝػِ ٠حألػٔيس حُلـَ٣ش
ٝحُـيٍحٕ ٝحألٝحٗ ٢حُلوخٍ٣ش ٢ٛٝ ،طوَأ ٖٓ حُٔ٤خٍ اُ ٠حُ ٖٓٝ ٖ٤ٔ٤حألػِ ٠اُ٠
حألٓلَٝ ،ؿخُزخ ٓخ ًخٗض ؿٔال ٓوظَٜسٝ .هي طز ٖ٤رؼي إٔ هَثض  ٌٙٛحٌُظخرخص ،أٜٗخ ال
طوظ َٜػِٓ ٠ؼِٓٞخص كٌِ٤ش ٝطوخ ْ٣ٝكؤً ،٢خ هٖ ك ٢حُٔخرنٝ ،اٗٔخ طلظٓ ١ٞؼِٓٞخص
ٓ٤خٓ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝػٌَٔ٣ش ػٖ حُلٌخّ ٝحُٔالالص ٝحُظلخُلخص ٝحُلَٝد
ٝحالٗظٜخٍحص ٝطيٗ ٖ٤حَُٔ٘ٝػخص حُٜٔٔش ٝطِِّْٔ حُِٔطش ٝحُٔٞص ٝحُِٝحؽ ٝؿَ٤
ًُي ٖٓ حُٞهخثغ ٝحألكيحع حُظ ٢أٍحىٝح طيٜ٘٣ٝخًٔ ،خ ىُض ػًُِ ٠ي حٌُظخرخص حُظ٢
ً٘لض كٞٓ ٢هغ ًٞرخٕ  Copanك٘ٛ ٢يٍٝحّ.
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ػَكض ك٠خٍس حُٔخ٣خ حإلٗظخؽ حٍُِحػ ٢حُٔظط ٍٞحُوخثْ ػِٓ ٠زيأ حُلوٝ ٍٞحُٜٔخ١ذ
حٍُِحػ٤ش حُٔظيٍؿش ٝحَُٔ٣ٝش  raised and drained fieldsحُظ ٢ط٘وَ اُٜ٤خ حُٔ٤خٙ
ػٖ ٣َ١ن أه٘٤ش ٓخث٤ش ٓظطٍٞس ؿيحًٔ ،خ حٓظويٓٞح  ٌٙٛحأله٘٤ش ك ٢طَر٤ش حألٓٔخى ٝك٢
حُ٘وَٝ ،ػَكٞح ٣َ١وش ٗن حألٍحٝ ٢ٟكَهٜخُ ،ظو٤ٜزٜخ ، slash and burn
ٝطـل٤ق حُٔٔظ٘وؼخصٝ ،حٌٍُس ٝحُوطٖ ٝحُلٔظن ٝحألٗـخٍ حُٔؼَٔس ٖٓ أٍِٝٓ ْٛػخط.ْٜ
ٝهي هخٓٞح رظوِ ٖ٣حُلزٞد ك ٢أر٘٤ش هخٛش٤ٔٓ ،ض ُٗٞظ٢ٛٝ chultun ٕٞ
ٓٔظٞىػخص طلض ٝحٓظويٓض أ٠٣خ ُظوِ ٖ٣حُٔ٤خ ٙرؼي طٌِٜٔ٤خ رخٌَُ٘ حُٔ٘خٓذً٘ ،ق
ػٖ حُؼي٣ي ٜٓ٘خٝ ،أٜٔٛخ طِي حُظ ٢أطض ٖٓ ٓٞهغ طٌ٤خٍ.

ِب اٌز ٞأٚطٍ ُٙاٌ ٝإٌٙب٠خ ؟؟
ًخٕ حُٔخ٣خ ٣ؼظزَ ٕٝأٗلٔ ْٜأٓ٤خى حُؼخُْ (ػِ ٠حألهَ  ..حُؼخُْ حُٔؼَٝف ٌُُٜ )ْٜح كوي
حٓظـِٞح ٓٞحٍى ْٛحُطز٤ؼ٤ش ى ٕٝكٔخد  ..حكظلظ أكَحى حُؼخثِش حُلخًٔش ٝحُطزوش حُؼِ٤خ
ٖٓ حُٔـظٔغ رلخؿِ ٣ل ِْٜٜػٖ رو٤ش أكَحى حُ٘ؼذ حُلو َ٤رخالػظٔخى ػِ ٠أٓخُ٤ذ
ٓوظِلش ٜٓ٘خ حُي ،ٖ٣كظ ٠أكَحى طِي حُطزوش حُؼِ٤خ ًخٗٞح ٓلَه ٖ٤كٔ٤خ رٝ ْٜ٘٤ك ٢كخُش
ػيحء ىحثْ ٌٛ ًَ ..ح أى ٟاُىبٔٛخٍ حُِٜٔلش حُؼخٓش.
حٍُِحػش ًخٗض ٖٓ أْٓ حهظٜخى حُٔخ٣خ ك ٢ر٤جش ًخٗض ٓ٘خٓزش ك ٢حُزيح٣ش ،كوخٓٞح
رخُو٠خء ػِ ٠حُـخرخص حُٔل٤طش رٔيٗ٤ُ ْٜلٔلٞح حُٔـخٍ ٍُِِحػشٝ ،طٓٞؼٞح ك٢
ٍُحػظ ْٜرخٓظَٔحٍٛ ،ؼٞرش حُٔٞحٛالص ؿؼِض حُ ٍٞٛٞاُ ٠رؼ ٞحُٔ٘خ١ن ُـٔغ
حُٔلخ َ٤ٛأَٓح ك ٢ؿخ٣ش حُٜؼٞرش ،ك٣ ُْ ْٜؼَكٞح حُؼـالصٔ٣ ُْٝ ،ظؼِٔٞح حُلٞ٤حٗخص
ك ٢حُ٘لٖ  ..ػْ أًٍِٗٝ ْٜح كٍُ ٢حػظ ْٜػِٓ ٠لخ َ٤ٛحٌٍُس ك ٢حهظٜخى ٓؼظٔي ػِ٠
ػخَٓ ٝحكي ٓ٘خرُ ٚالهظٜخى حُٔؼظٔي ػِ ٠حُ٘ل ٢حُ.ّٞ٤
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ٝرٔزذ حالٓظويحّ ؿ َ٤حُٔظٞحُٕ ُِظَرش ٝحُٔ٤خ .. ٙهَٜص ٓ٘خًَ ُْ طظٌٖٔ حُطزوش
حُلخًٔش ٖٓ ا٣ـخى كِ ٍٞػِٔ٤ش ُٜخ ،كِـؤص ُِلِ ٍٞحُي٤٘٣ش ٝحُ٘ؼخثَ٣ش ًخألٟل٤خص
حُزَ٘٣ش ٓٔخ أى ٟاُ ٠طلخهْ حٌُٔ٘الص ٝ ..رَٔ ٍٝحُٞهض أٛزق حُـلخف  ٖٓٝػْ
حألػخٝ َ٤ٛطل٘ ٢حألَٓح ٖٓ ٝحألٓ ٍٞىحثٔش حُليٝع ٓٝؼٜخ حٗظٜض ػوش حُٔٞحٖ٤٘١
رخُلٌخّ ٓٔخ أى ٟاُ ٠ػٍٞط ْٜػِ ْٜ٤كٓ ٢يٕ ًؼَ٤س.
ٝك ٢حُٜ٘خ٣شٛ ،ـَ حُٔٞح ٕٞ٘١طِي حُٔيٕ طٔخٓخ ٝ ..حٗظٜض ك٠خٍس حُٔخ٣خ  ..رٔزذ
حُٔ٘ـٔ.. ٖ٤
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حٕ حٗيػخٍ ؿَِ٣س ح ٝك٠خٍس حطالٗظْ حُظ ٢هِض ُـِح ًزَ٤ح كظ ٠حُ ّٞ٤رخإلٟخكش اُ٠
ُـِ ك٠خٍس حُٔخ٣خ حالًؼَ ؿٟٔٞخ ٝ ،طًِٔ ِ٤ظخ حُل٠خٍط ٖ٤رخُظط ٍٞحُؼِٔ٢
ٝحُٔؼَك ٢كٓ ٢وظِق حُٔـخالص ُٗ ٜٞخٛي كٝ ٢ىُ ٖ٤ٍٛ َ٤ػِٛ ٠لش ٓخ ٌٗٛذ
حُ ٖٓ ٚ٤حُو ٍٞرظؤػَ ًِظخ حُل٠خٍطٝ - ٖ٤ك٠خٍحص حهٍَ ٟرٔخ ُْ طٌظ٘ق كظ ٠حُ- ّٞ٤
رخُؼوَ حُؼِٔ ٢حٌُ ١هي طٌ ٕٞرٔٔظ ٟٞحََُٓ ٝحألٗز٤خء حً ٖٓ ٝخكجٍٝ ، ْٜرٔخ حٌَٗ
حُزؼ ٞػِ ٌٙٛ ٠حالَٝ١كش رخػظزخٍ حٕ رؼ ٞطِي حُل٠خٍحص ًخٗض طؼزي كَٓ ٢كِش
ٖٓ َٓحكِٜخ حُٜ٥ش حُٔظؼيىسًٔ -خ  ٞٛحُلخٍ كٗ ٢ؼٞد حُٔخ٣خ -حال حٕ  ٌٙٛحالٌٗخٍ
٘٣ظلٓ ٢غ حالُظلخص اُ ٠حٕ حُٔؼَٝف ُي ٟحُ٤ِ٠ؼ ٖ٤رلوخثن حُٖٔ٘ حإلُ٤ٜش  ٞٛحٕ طوّٞ
ح ُ٘ؼٞد ٝحالْٓ رظـٓ َ٤٤ؼظويحطٜخ ٓغ حُِٖٓ ٣ٝ ،ظٜي ٟحكَحى ٓ٘لَك ٕٞرؼي ٍكَ٤
حألٗز٤خء ح ٝحََُٓ رظِ٤٣ق حُلوخثن ٝطزي َ٣حَُ٘حثغ كظٝ ٠حٕ رٌٍ حَُِٔٓ ٖٓ ٕٞحؿَ
حُي ٖ٣حُلن ٝحُؼو٤يس حُٜٞحد حُـخُٝ ٢حُ٘ل ٖٓ ْ٤ىٓخء ٝؿَٛ٤خ ٌُٜٝ ،ح ال ٗٔظؼ٘٢
حُل٠خٍحص حُٔخُلش حًٌَُ ٖٓ ٝطَ٤س  ٌٙٛحُؼـِش حُزَ٘٣ش حُٔؼَٝكش .
حٕ ٓخ ٜ٘ٔ٣خ ك ٢حُزلغ  ٞٛحالٗخٍس اُ ٠حٕ ًِظخ حُل٠خٍط-ٖ٤حطالٗظْ ٝحُٔخ٣خ -هي ٗ٘جظخ
رخُوَد ٖٓ حُٔ٘طوش حُظ ٢ر٘خ كٜ٤خ ً ٝحُوَٗٓ ٖ٤ي ٙحُٔ٘٤غ ك٘ٓ ٢طوش حُٔؼِغ ٟٓٞٞع
رلؼ٘خ  ،كوي طز ٖ٤حٜٗٔخ ٗ٘جظخ ك ٢حُوخٍس حالَٓ٤ٌ٣ش ك٤غ ر٘ ًٝ ٠حُوَٗٓ ٖ٤ي ٙػِ ٠رلَٛخ
ٞٓٝحكِٜخ ٝ ،كظ ٠رخُ٘ٔزش اُ ٠حُِٓخٕ ٗـي حٕ ٘ٛخُي طوخٍد ٗٔزٓ ٢خ ر ٖ٤حُل٠خٍطٖ٤
ٝر ٖ٤ػ ًٝ َٜحُوَٗٝ ، ٖ٤ػَِٗ ٚ٤ؿق حكظٔخُ٤ش طؤػَٔٛخ رخُؼ َٜحُٔظط ٍٞحًٌُ ١خٕ
ػِ ٚ٤ػ ًٝ َٜحُوَٗ ٖ٤طؤػَح رخُـخ أ ٝال حهَ ٖٓ طؤػَٔٛخ رؤكي حألٗز٤خء ًٔخ حَٗٗخ ،
ٌُ٘٘ٝخ ٗٔ َ٤اُ ٠حُلَ٤ٟش حال ٠ُٝهٜٛٞخ ٓغ ٓخ ٓو٘خ ٖٓ ٙحىُش طؼزض حُلَحىس حُٔظِٔ٤س
حُظً ٢خٕ ػِٜ٤خ كٌٌِٔٔٓٝ ٚظ ٚك ٢ػَٔ حُزَ٘٣ش حُٔخرنٔ٤ُٝ ،ض ح٥ػخٍ حُلَػ٤ٗٞش
حُظًًَٗ ٢خ ك ٖ٤ط ٍٜٞرؼ ٞحُٔؼخري حُٔ٣َٜش حُوئ٣ش ر٠غ ًِٔخص رطَ٣وش ؿَ٣زش
ك ٢حٌُظخرش ٖٓ هالٍ ٍْٓ ػِ١ ٚ٤خثَس ٗلخػش ًَ٣ٝزٜخ ٍؿِ ٖ٤حػ٘ ،ٖ٤حألٍ ٍٝؿَ
كَػ٣ ٢ٗٞوخٍ أٗ ْ٤ٍٔٓ ٚحُؼخٗٝ ٢حُؼخٍٗ ٢ؿَ ِ٣زْ ُزْ ؿَ٣ذ ٣ٝوخٍ أٖٗٓ ٚ
حأل ، ٖ٤٤ِٔ١حال ىُ٤ال ٓو٘ؼخ حٟخك٤خ ُٖٔ ٣زلغ ػٖ حُِٔ٣ي ٖٓ حالػزخص حُؼِٔ٢
ٝحُظخٍ٣و ٢ألَٝ١كش حَُر ٢ر ٖ٤طط ًٝ ٍٞحُوَٗٝ ٖ٤طط ٍٞك٠خٍس حطالٗظْ ٝؿَٛ٤خ ،
كخٌُ ٌٚ٘ٓ ١هللا رؼِْ ٖٓ ػ٘يًَُٞ ٙد حُٔلخد ٝحُـ ٙٞك ٢حُزلَ هزَ حٕ طلطٖ
ٓـالص حُظؤٍ٣ن حُ ٌٕٞ٣ ُٖ ٚ٤رٔ٘ؤ ٟػٖ طِي حُل٠خٍس حُـَ٣زش ٝحُ٘٤وش ٝحُٔؼَ٤س
ُِـيٍ.

خاتمة
من كل ما تمدم نذكر بؤن ذو المرنٌن كانت هنالن اوجه عدٌدة لتسمٌته بهذا
االسم او نعته بهذا اللمب  ،ولعل من ابرزها هو اعتباره –أي ذو المرنٌن -لد
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لرن بٌن عالم الؽٌب والشهادة  ،أي انه استخدم فً رحلته العجٌبة مصدرٌن
للعلم علم من الؽٌب وعلم من الشهادة .
ان الممصود بالعلم الؽٌبً هو نمٌض المادي  ،فهو ال ٌدرن بالحواس الطبٌعٌة
بل هو من سنخ عالم الماورابٌات  ،اما عالم الشهادة فهو لابم على عالمنا
الدنٌوي ولوانٌنه المادٌة المحسوسة  ،وهً الكٌفٌة التً بنى من خاللها السد
فً لاعدة مثلث برمودا بواسطة عالم الشهادة مستخدما زبر الحدٌد والنحاس
المذاب وؼٌرها  ،ومن خالل علم الؽٌب اخفى ذلن المثلث العجٌب حتى
اصبحت ظواهر المثلث موضع حٌرة العلماء فً العالم واضحت حوادث
االختفاء العجٌبة ظاهرة تستمطب مالٌٌن المهتمٌن بظواهر عالمنا الؽرٌبة
ومنها المثلث او االطباق الطابرة .
ان لعالم الؽٌب الذي نتحدث عنه هنا ارتباطا وثٌما باالمام الحجة(علٌه
السالم) فهو المشار الٌه بانه الؽٌب فً المرآن فً لوله تعالى { :الَّ ِذٌنَ
صالةَ َو ِم َّما َر َز ْلنَا ُه ْم ٌُن ِفمُونَ }  ،ومن المعلوم ان
ب َوٌُ ِمٌ ُمونَ ال َّ
ٌُ ْؤ ِمنُونَ ِبا ْلؽَ ٌْ ِ
العلم الذي سٌؤتً به المهدي (علٌه السالم) ولت الظهور ٌفوق كل ما وصلت
الٌه البشرٌة فً أي زمن من االزمان حتى لو كان زمن ذو المرنٌن  ،فمد ورد
فً الحدٌث ( :اٌؼٍُ عجؼخ ٚػشش ْٚدشفــب ً فجّ١غ ِب جبءد ثٗ اٌشعً دشفبْ
فٍُ ٠ؼشف إٌبط دز ٝاٌ َٛ١غ١ش دشف ٓ١فبرا لبَ لبئّٕب أخشط اٌخّظ
ٚػشش ٓ٠دشفب فجضٙب ف ٟإٌبط ٚضُ اٌٙ١ب اٌذشف ٓ١دز٠ ٝجضٙب عجؼخ
ٚػشش ٓ٠دشفب ً)(٘ ، )ٙلذلن نفهم ان كل ما صنعه ذو المرنٌن كان تمهٌدا "
وتهٌبة لالمام المهدي(عج )فهو الذي سٌنطبك علٌه تؤوٌل هذه اآلٌات فً
سورة الكهؾ التً تخص رحلة ذو المرنٌن(ع )فالمعلوم ان للمرآن ظاهر
وباطن ولكل آٌة لرآنٌة –ظهر وبطن -فالظهر هو التفسٌر اما البطن فهو
التؤوٌل حٌث ذكر امٌر المإمنٌن(ع():ما من آٌة فً الكتاب اال ولها ظهر
وبطن الى سبع بطون )ولمد جاء ابمة اهل البٌت(ع )ببعض التؤوٌل وسٌؤتً
المابم(عج )بكل التؤوٌل ألن عصره(ع )هو عصر التؤوٌل كما ورد فً لوله
تعالى(:هل ٌنظرون اال تؤوٌله ٌوم ٌاتً تؤوٌله )اآلٌة؟ ،وبخصوص اآلٌات
الحاكٌة عن لصة ذي المرنٌن فهً تنطبك فً التؤوٌل المعاصر على
المابم(عج ) ،حٌث سٌموم بالربط بٌن عالم الؽٌب والشهادة فً آخر الزمان ،
٘ - ٙبحار االنوار ج 53ص336
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والممصود هنا تحدٌدا "هو ارتباط المإمنٌن والمدخرٌن لنصرة الولً الطاهر
فً ولت لٌامه الشرٌؾ بعالم الملكوت الؽٌبً من خالل الكشؾ الروحً
اضافة "الى حصول الرإٌات والمنامات الصالحة والمرتبطة بشكل كبٌر
بمضٌة المنمذ المنتظر  ،وهو المعنى المراد من ربطه(علٌه السالم) بٌن عالم
الؽٌب وبٌن عالم الشهادة  ،فهو ذو لرنً امة دمحم.
ان تؤوٌل اآلٌات التً تحدثنا عنه هنا ٌمتد الى تفاصٌل اخرى من الرحلة
الشهٌرة لذو المرنٌن  ،فبعد التؤمل فً اآلٌات السالفة الذكر نجد ان ذو المرنٌن
توجه فً رحلته الى المؽرب والمشرق وان االمام (علٌه السالم) سٌتوجه فً
حركته فً عصر الظهور الى فتح المشرق والمؽرب كما فعل ذو المرنٌن ،
اما فً منطمة المثلث التً تطرلنا الٌها فً البحث فٌبدو ان البشر فً ذلن
الزمان سٌتسببون بفتح سد ذو المرنٌن الذي جعله هللا لهم ولاءا من لوم ٌاجوج
ومؤجوج وهً احدى عالمات الساعة كما ذكر المرآن { :لَا َل َهذَا َرحْ َمةٌ ِ ّمن
َّربًِّ فَ ِإذَا َجا َء َو ْعدُ َر ِبًّ َجعَلَهُ دَكَّا َء ۖ َوكَانَ َو ْعدُ َربًِّ َحمًّا} ولالجل وعال{ :
سلُونَ }..
ج َو َمأ ْ ُجو ُ
َحتَّى إِذَا فُتِ َحتْ ٌَأ ْ ُجو ُ
ب ٌَن ِ
ج َو ُهم ِ ّمن ُك ِ ّل َحدَ ٍ
وهنان سوؾ ٌتسبب بنً البشر فً ذلن الزمان بفتح باب من ابواب العذاب
على انفسهم من خالل العبث بالحصن الذي حبس فٌه ذو المرنٌن الوام ٌاجوج
ومؤجوج عندها سٌستعٌنون باألمام الحجة(علٌه السالم) لكً ٌنمذهم وٌخلصهم
من براثن اولبن الهمج المفسدٌن  ،وسٌموم بدوره (علٌه السالم) من خالل
علمه الربانً العظٌم بؤنماذهم ،وبعد السٌطرة على منطمة المثلث وفتحها بؤذن
هللا  ،سٌموم من خالل نمطة المثلث باالنطالق الى تحرٌر بالً اجزاء الكون
وادخالها فً سلطانه االلهً وعندها تبدأ مرحلة الحرب الكونٌة لؤلمام المهدي
(علٌه السالم) خلٌفة هللا لٌس على االرض وحدها بل فً الكون الوسٌع
والكواكب االخرى حتى تذعن له جمٌع المخلولات لبل المٌامة الكبرى .
وان استنكر البعض من هذا الطرح –أي المول بوجود حٌاة على كواكب
اخرى ؼٌر كوكبنا -فنمول اننا لسنا هنا بصدد منالشة االدلة على وجود
مخلولات ؼٌر البشر فً كواكب ثانٌة فهو ٌوكل الى محله ربما فً مناسبات
او كتب اخرى ان مد هللا لنا فً الحٌاة  ،لكننا نكتفً بذكر اآلٌة الكرٌمة التً
ك َما
تحمل بٌن طٌاتها معان كثٌرة تؽنٌنا عن البحث وهً لوله تعالى{ َوٌَ ْخلُ ُ
الَ ت َ ْعلَ ُمونَ }.
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ولد كان االنسان ٌعتمد لسنٌن ان االرض هً الكوكب االوحد فً الكون الى
ان تم اكتشاؾ بالً اجزاء المجموعة الشمسٌة فوجد ان هنالن اآلؾ بل بالٌٌن
الكواكب والكوٌكبات التً ٌتسع لها الكون ولٌس االرض وحدها ولٌست
االرض فٌها اال ذرة فً صحراء كبٌرة واسعة  ،وٌإكد ما ورد على لسان
اهل بٌت العصمة (علٌهم السالم) ما جاء فً هذا الصدد لول االمام البالر( :
لمد خلك هللا عز وجل فً االرض منذ خلمها سبعة عالمٌن لٌس هم من ولد
ادم خلمهم من ادٌم االرض فاسكنهم فٌها واحدا بعد واحد مع عالمه  ،ثم
خلك هللا عز وجل ام ابانا هذا البشر وخلك ذرٌته منه  ،وال وهللا ما خلت
الجنة من ارواح المؤمنٌن منذ خلمها وال خلمت النار من ارواح الكفار
والعصاة منذ خلمها عز وجل  ،لعلكم ترون انه اذا كان ٌوم المٌامة وصٌر
هللا ابدان اهل الجنة مع ارواحهم فً الجنة وصٌر ابدان اهل النار ٌعبدونه
وٌعظمونه  ،بلى وهللا لٌخلمن هللا خلما من ؼٌر فحولة وال اناث ٌعبدونه
وٌوحدونه  ،وٌخلك لهم ارضا تحملهم سماء تظللهم الٌس هللا عز وجل
ٌمول ٌوم تبدل االرض ؼٌر االرض والسموات  ،ولال عز وجل { افعٌنا
بالخلك االول بل هم فً لبس من خلك جدٌد)
ولال (علٌه السالم) فً حدٌث  (:لعلن ترى هللا انما خلك هذا العالم الواحد
 ،وترى ان هللا لم ٌخلك بشرا ؼٌركم :بلى وهللا لمد خلك هللا الؾ الؾ عالم
()ٙٙ
والؾ الؾ ادم  ،انت فً اخر تلن العوالم واولئن االدمٌٌن(
وعن عن أبً عبد هللا (علٌه السالم) لال :إن هلل عز وجل اثنً عشر ألؾ
عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سموات و سبع أرضٌن ما ٌري عالم منهم
أن هلل عز و جل عالما ؼٌرهم ،و إنً الحجة علٌهم(.
كل هذه العوالم التً لم نعرؾ عنها شٌبا حتى الٌوم مع ما وصلت الٌه
البشرٌة من تمدم علمً وتكنولوجً لكن ال رٌب ان الٌوم الذي تنكشؾ فٌه
هذه الحمابك وتنجلً لرٌب مع كل ما ٌلوح فً االفك من عالبم الفرج.
بمً ان نمول ان ذو المرنٌن فً عصر الظهور لهو اعظم بكثٌر من نظٌره فً
زمن ابراهٌم او ما لاربه من الزمان  ،وان الجسد الذي ٌنحنى اجالال
لحضارة وتمدم ذو المرنٌن فً ذلن الزمان ٌجب ان ٌستعد لٌنحنى اكثر من
 - ٙٙالتوحيد  ، 022 :الخصال . 082 :
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ذلن للمادم بمرنٌه الجدٌد والذي سٌاتً بحضارة وعلم لم تشهده البشرٌة فً
تؤرٌخها المدٌم والحدٌث على مر الزمان  ،فؤذا كان االول لد بعثه هللا الى
لومه فضربوه فمات او ؼاب عنهم  ،ثم عاد فضربوه الثانٌة وؼاب  ،ثم عاد
فمكنه فً االرض  ،فؤن الثانً المادم حتما سٌاللً مثلما اللى االول وربما
اكثر  ،وخٌر دلٌل على ذلن ما لاله االمام الصادق(علٌه السالم) ( :اذا لام
لابمنا اللى اشد مما اللى رسول هللا (صلى هللا علٌه واله وسلم تسلٌما) من
جهل الجاهلٌة ،..ان ما سٌاللٌه ذو لرنً هذه االمة من جهل الناس لهو اشد
مما ٌحتمله االنسان لذلن علٌنا ان نتضرع الى هللا كً نكون من شٌعة ذو
لرنً آخر الزمان.
والحمد هلل رب العالمٌن
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اتفصل اتثعني
دا أة األرض
رمذ: ُ٠
ٖٓ حُو٠رخ٣خ حُـيُ٤رش ٝحُٔٔرخثَ حُٔزٜٔرش ٝحالٓر ٍٞحُٔـُٜٞرش كر ٢ػٜرَ حُظٜرٍٞ
حَُ٘٣ق ٝهي ًُ ٌٕٞ٣ي حإلرٜخّ أ ٝطِي حُـيُ٤ش ٓ٘٘رؤٛخ ؿٜرَ حُ٘رخّ ررؤَٓ حإلٓرخّ
حُٜٔي( ١ػِ ٚ٤حُٔالّ) ألرظؼخى ْٛػٖ كو٤وش أَٓٝ ٙطٌٔٔ ْٜرزيحثَ ػٖ حُٔؼّٜٞ
ٝهِ٤لش هللا ٝحٗلَحف حُلٌَ حُزَ٘ ١ؿ٤ال رؼي ؿ٤رَ ػرٖ حُظرَحع حالٛرق ٓٝرٜ٘ؾ
حالٗز٤رررخء حُٔوررريّ كخُ٘رررخّ كٔ٘٤رررخ طؼطررر ٢هٍٜٛٞرررخ ُألٓرررَ حإلُٜررر ٢الٗررري حٜٗرررْ
ٓرر٤ـ ِٕٜٞحُؼي٣رري ٓررٖ ٓالٓررق ٗوٜرر٤ش حُوِ٤لررش حُٔ٘ررخ ١حُ٤ررًُ ٚرري حالٓررَ حإلُٜرر٢
ٝكٔز٘خ إٔ ٗوِذ ٝطٜلق حُؼوِ٤ش حُؼوخك٤ش حإلٗٔخٗ٤ش حُ ّٞ٤ك ًَ ٢رورخع حألٍ ٝأٝ
ؿِٜخ ُ٘ـي ً٤ق أٜٗخ ٓخٍص رؼ٤يس ػرٖ حًَُرذ ح ٝحُٔٔرخٍ حَُٔٓرُٜ ّٞرخ ٓ٘رٌ رريء
حُوِ٤وش .
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إ حُ٘ررخّ ػٔٓٞررخ ٝحُٔٔررِٔ ٕٞهٜٛٞررخ كٔ٘٤ررخ أػَٟررٞح ػررٖ حإلٓررخّ حُٜٔرري١
(ػِ ٚ٤حُٔالّ) ؿخرض حٌُ٤٘ٛش حُِٔٔ٤ش ك ٢ك ْٜحُؼي٣ي ٖٓ ٓلخ َٛكًَظر ٚحُ٘رَ٣لش
ٛٝخٍ أَٓ( ٙػِ ٚ٤حُٔالّ) حهَد ٓخ  ٌٕٞ٣اُ ٠حألٓطٍٞس أ ٝحُوخٍكرش ٓرغ ٗري٣ي
حألٓق ٌُِؼ ٖٓ َ٤حُٔظؤِٓٔٛ ُٞ ٖ٤ق حُظؼز ، َ٤حٌُ ٖ٣حٛزلض ك٘خؿَ ْٛطٜيف
٘ٛخ ٛٝرخى ُِ٘٤رَ ٓرٖ حُ٘رو ٚحُٔزرخٍى ُٔٞالٗرخ آرخّ حُؼٜرَ ٝحُِٓرخٕ حٍٝحك٘رخ
ُظررَحد ٓويٓرر ٚحُلرريحء ٍٓٝ ،ررٓ ٢ررٖ ٣ؼظورري رلظٔ٤ررش هٜرر ٍٙٞرررخُظوَ٣ق ٝحَُؿؼ٤ررش
ٝحُظوِق ػِ ٠حُرَؿْ ٓرٖ إٔ حكخى٣رغ هٜر ٍٞحُٜٔري( ١ػِ٤ر ٚحُٔرالّ) ٛر ٢حًزرَ
حُؼ٘ررخ ٖ٣ٝكرر ٢حُظررَحع حإلٓررالٓ ٢ػِرر ٠حهررظالف ٌٓحٛزررٗٝ ، ٚلررٖ ٗؼظورري إٔ ٛررٌٙ
حُظررخَٛس (هررخَٛس حٌُلررَ رخإلٓررخّ حُٜٔرري( ١ع)) ٓ٘٘ررؤٛخ هٜررٍ ٍٞؿررخٍ حُرريٖ٣
ٝحُٔظٜيُِِ ٖ٣ػخٓش حُي٤٘٣ش ك ٍٞحُؼخُْ ٝطو َْٛ٤ٜكر ٢طؼَ٣رق حُ٘رخّ رو٠ر٤ظٚ
حُٔزخًٍش ٝطؼو٤ق حُ٘خّ ػٔٓٞخ ٝحُ٘زخد حُِْٔٔ هٜٛٞخ .
إ ػ٘ٞحٕ رلؼ٘خ ٌٛح ( ىحرش حالٍٝ ٙ ) ٝحكي ٖٓ حُؼ٘رخ ٖ٣ٝحُٜٔٔرش حُظر ٢ط٠رخف
حُ ٠حُظَحع حإلٓالٓ ٢حُٔؼَ ٝػً٘ٔ ٚخ هِ٘رخ رٔرزذ حإلٓرِٞد حَُى٣رت ُِِػٔرخء
حُي ٖ٤٤٘٣ك٘ٗ ٢ؤ حُلٌَ حُٜٔي ١ك ٍٞحُؼخُْ ررؤٕ ه٠ر٤ش حإلٓرخّ (ػِ٤ر ٚحُٔرالّ) كر٢
ً٣ررَ حُوخثٔررش رخُ٘ٔررزش اُرر ٠ؿرري ٍٝأػٔررخُ ْٜرؼرري حُيٍحٓررخص حُلِٔررل٤ش ٝحُؼَكخٗ٤ررش
ٝحُظٜٞف ٝحُزيع ٝحُو٤خّ ٝحَُأٝ ١حالؿظٜخى ٝحُؤْ  ،اال إٔ حُٞهرض هري كرخٕ
ٌُ٘ررق حُلوررخثن ٝطؼَ٣ررق حُ٘ررخّ ٓالٓررق ػٜررَ حُظٜرر ٍٞحُ٘ررَ٣ق حُررٌ ١الكررض
ػالثٔررُِ٘ٔ ٚظظررَٝ ، ٖ٣هرري آُ٘٤ررخ ػِرر ٠حٗلٔرر٘خ رؼرر ٕٞهللا طؼررخُ ٠إٔ ٗزرر ٖ٤حُولخ٣ررخ
ٝحالَٓحٍ حَٓحٍ ػٜرَ حُظٜر ٍٞحُ٘رَ٣ق ٓٔرخ طؼِٔ٘رخٓ ٙرٖ ٓر٤يٗخ أرر ٢ػزري هللا
حُلٔرر ٖ٤حُولطررخٗ٣ُٝ ٢ررَ حإلٓررخّ حُٜٔرري . ١ػِرر ٠حُررَؿْ ٓررٖ ًررَ طِرري حُٔٞحهررق
حُِٔز٤ش حُظ ٢أَٗٗخ اُٜ٤خ هزَ هِٝ َ٤حُظ ٢ريأص ٖٓٔ ٘٣ظلَ حإلٓالّ .
ٝهي حٗظَٔ طَحػ٘خ حإلٓالٓ ٢ػِ ٠حٌُؼ ٖٓ َ٤حُو٠خ٣خ ٝحُٔٔخثَ حُظً ٢خٗض ٓٝخ
طِحٍ ٓؼخٍ ؿيٍ ر ٖ٤أٓٝخ ١حُِٔٔٔ ، ٖ٤أٓخ ٖٓ ٗخك٤ش كو٤وظٜخ ٓٝخ٤ٛظٜخ أٖٓ ٝ
ٗخك٤ش ٝؿٞىٛخ أ ٝػيٜٓخ .
 ٖٓٝأ ْٛطِي حُو٠خ٣خ ٝحُٔٔخثَ ٓٔؤُش ىحرش حألٍ ٝحُظر ٢حهظِرق حُٔٔرِٔ ٕٞكر٢
ٓخ٤ٛظٜررخ كٔرر٘ٓ ْٜررٖ ًٛررذ اُرر ٠حُورر ٍٞرؤٜٗررخ ك٤ررٞحٕ ُٜررخ ٓٞحٛررلخص ال طظررٞكَ كرر٢
كٞ٤حٕ ٖٓ حُلٞ٤حٗخص حُٔؼَٝكش  ،رَ ط٘ظَٔ ػِ ٠ػيس ٓٞحٛلخص ُؼيس كٞ٤حٗرخص
ٝ ،أٛلخد ٌٛح حَُأ ٖٓ ْٛ ١أ َٛحُٔ٘ش .
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ًٛ ٖٓ ْٜ٘ٓٝذ اُ ٠حُو ٍٞأٜٗخ اٗٔخٕ رَ طؼي ٟاُ ٠أًؼَ ٖٓ ًُي ٓ ،ليىح ٖٓ
ٌٛ ٞٛح حإلٗٔخٕ ٔٓ ،ظيُ ٖ٤ػِ ٠ه ُْٜٞرؤكخى٣غ ٍٝٝح٣خص ٍٝىص ٖٓ َ١هْٜ
ٝأٛلخد حَُأ ْٛ ١حُ٘٤ؼش حإلٓخٓ٤ش .
ٗٝلررٖ كرر ٢رلؼ٘ررخ ٛررٌح ٓرر٘ظ٘خٛ ٍٝررٌح حُٟٔٞررٞع حُٜٔررْ ٝحُٔؼ٤ررَ ُِـرريٍ رخُيٍحٓررش
ٝحُظلِ َٜٗ ٢ٌُ َ٤رخُوخٍة اُر ٠حُلو٤ورش حُظر ٢أٍحىٛرخ حُٔر ٠ُٞطزرخٍى ٝطؼرخُ، ٠
ػٍَ ُْ ِْٙ ١أ َ ْخ َش ْجَٕاب ٌَُٙا ُْ
{ٚاِرَا َٚلَ َغ ْاٌمَُ ْٛي َ
ٝحُظًًَٛ ٢خ كً ٢ظخر ٚحٌَُ ْ٣كٔ٘٤خ هخٍ َ :
بط وَبُٔٛا ثِآَ٠برَِٕب َال ُٛ٠لُِٕ. } َْٛ
دَاثَّخً ِ َِّٓ ْاألَسْ ِ
ع رُى ٍَِّ ُّ ُ ُْ ٙأ َ َّْ إٌَّ َ
حُلو٤وش حُظ ٢أٌَٗٛخ أ َٛحُٔ٘ش ٝ ،حُظ٣ ُْ ٢يًٍٜخ حُ٘٤ؼش ًخِٓش  ،ك٤رغ أىًٍرٞح
ٜٗلٜخ حأل٣ ُْٝ ٍٝيًٍٞح حُٜ٘ق ح٥هَ أ ٝحُوخطْ ُٜخ .
ٝهرري ً٘ررق ُ٘ررخ حُٔرر٤ي أررر ٞػزرري هللا حُلٔرر ٖ٤حُولطررخٗ ٢ػررٖ حُٜ٘ررق ح٥هررَ ُظِرري
حُلو٤وش حُوخك٤ش ٝكن حألىُش حُٜل٤لش ٖٓ حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش حَُ٘٣لش.
ٝهي رُ٘ ٖ٤خ ً٤ل٤ش ٝٝهض هَٝؽ طِري حُيحررش ٓٝرخ ٛر ٢حُلٌٔرش ٓرٖ هَٝؿٜرخ ٍٝىِّ
رٌُي ً٤ي حألػيحء كٗ ٢لر ٍْٛٞأُٝجري حُرٌ ٖ٣حطٜٔرٞح حُري ٖ٣حإلٓرالٓ ٢رخُوَحكرخص
ٝحألٓخٗ َ٤١ظ٤ـش حُو َٜك ٢ك ْٜأكخى٣غ حُ٘زٝ ٢أ َٛر٤ظِٞٛ( ٚحص هللا ٓٝالٓٚ
ػِ ْٜ٤أؿٔؼًُ ًَ. )ٖ٤ي ٓطَٗخ ٙكر ٢ػ٘خ٣رخ ٛرٌح حُزلرغ ٍ ،حؿر ٖ٤إٔ ٘٣رخٍ ٍٟرخ
هللا طزخٍى ٝطؼخُ ٌٕٞ٣ٝ ٠ػ٘ي كٖٔ هٌْ٘ .

اتاعب األول
دااة األرض تغة واصطبلحعً
زدب ػ:شزودبيب ػ:ش،زأيزمشػػىزك:لحيػػةزأوزعمػػىزرليػػديفزأوزرلػػرجميفز
رلدربػػةزلغػػةزمػػفزرلفعػ ب
ػلزدب ،
ػدررزدبػيز
ك:لطفل،زويقولػوفزهػوزرل مػدبزمػفزدبزودرج.زويقػ:ؿزدبزرل مػدببيزأيزلػيسزفػيزرل م

ِّ
زأيزليسزفيه:زأحد،زأيزتعنيزليسزفيه:زمفزيدب.زز
أوزدبي
م
ّ ّ

وادزذكرزكب:رزأهلزرلمغةزورلنحوزك:ألخنفزورلجورهريزإفزكلزم:زدبزومشىزعمىزوجػهز
رألرضزفهوزدربة.زز
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هذرزمض:ؼزإلىزرلمعنىزرلمتع:رؼزعميهزمفزأفزرلدربةزمؤنثزرلدربزويقعزعمىزرلمػذكرز
ورلمؤنثزورلت:ءزفيهزلموحد زورلجمعزدوربزوتصغير زدوبيػةزأيزكػلزمػ:زدبزمػفزرلحيػورف،ز
وغمبزعمىزم:زيركبزويحملزعميه(.)ٙٚز
م
فعميهزتكوفزرلدربةزلغػةزوبشػكلزعػ:ـزمػفزكػلزشػيءزيػدبزعمػىزوجػهزرألرضزمػفزإنسػ:فز
وحيورف،زبيدزأفزرلس:ئدزبيفزرلن:سزبصور زع:مةزعندم:زيردزلفظزرلدربةزتنصرؼزأذه:نهـز
إلىزرلحيورن:تزرألعجميةزورلتيزغ:لب:شزمػ:زيركػبزويحمػلزعميهػ:زرلنػ:سزمػفزابيػلزرلحميػرز
ورلبغ:ؿزوغيره.:ز
وهػذرزبطبيعػػةزرلحػػ:ؿزالزيعنػيزأفزكػػلزمػػ:زهػوزسػػ:ئدزومتعػػ:رؼزعميػهزهػػوزوحػػد زحقيقػػةزالز
وجودزلغيره:زمفزرلحق:ئق.ز
وبمعنػػىزآخػػرزأفزرلمتعػػ:رؼزعنػػدزع:مػػةزرلنػػ:سزإفزرلدربػػةزهػػيزحيػورفزرلركػػوب،زوهػػذرزالز
ينفيزوجودزمعنػىزآخػرزلمدربػةزورلتػيزيػرردزبهػ:زرانسػ:فزرلػذيزيمشػيزعمػىزرألرض،زإذفز
ف:لدربةزمفهوـزأعـزوأشملزمفزرلدربةزرلتيزيرردزبه:زرلحيورف.زز
ز
ز

دااة األرض اصطبلحعً :
أم:زدربةزرألرضزمفزحيثزرالصطالحزفهػيزأحػدزرايػ:تزرالهيػةزرلتػيزيظهرهػ:زهللازعػزز
أَ اتَقأو ال َدَ أي ِيم
{واِ َذا َوَق َ
وجلزفػيزآخػرزرلزمػ:فزورلتػيزأشػ:رزإليهػ:زرلقػرآفزبقولػهزتعػ:لى ز َ
آا ِعتَنع َال ايوِقانو َن}(. 68ز
أَخَرجَنع َت ايم َداُا ًة ِم َن األرض ات َكِ ام ايم أ ُ
عس ََعانوا ِا َ
َن اتُن َ
-ٙٚزرلمنجدزجٔزصٕٗٓز،زبح:رزرألنوررزجٓٗزصٖ٘ٙزوزج٘ٚزص٘ٔٙز.ز
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وادزجعمه:زهللازسبح:نهز زوتع:لىزمفزراي:تزورلعالم:تزرلدرلةزعمىزاربزاي:ـزرلس:عة.ز
وا ػػدزرتف ػػقزرلمس ػػمموفزك:ف ػػةزبأنه ػػ:زتخ ػػرجزف ػػيزآخ ػػرزرلزم ػػ:ف،زبحي ػػثزتق ػػوـزب ػػ:لتفر قزب ػػيفز
رلمػػؤمنيفزورلكػػ:فر فزوذلػػؾزعػػفزطر ػػقزوسػػـزكػػلزمػػفزرلفػػر قيفزوتخػػتمهـزبورسػػطةزخػػ:تـز
سميم:فزوعصىزموسىز(عميهم:زرلسالـ).زز
ويعػرؼزكػػلزشػخصزمػػفزرلنػ:سزرلشػػخصزراخػرزبأنػػهزكػ:فرزأوزمػػؤمفزمػفزرلوسػػـزرلػػذيز
يوسـزبه،زأم:زعفزم:هيةزهذ زرلدربػةزوتحديػدزجنسػه:زفهػوزمػ:زرختمػفزفيػه،زورفزكػ:فزفػيز
ػدوربزرلحيورنيػػةزكمػػ:زسػػيأتيزذلػػؾزمفص ػالشز
رلحقيقػػةزأنهػػ:زمػػفزرلػػدوربزرانسػػيةزوليسػػتزرلػ ز
وبحسبزرألدلةزورلقررئفزرلتيزتثبتزذلؾ.ز

دااة األرض ومعىيتيع
أجم ػػعزرلمس ػػمموفزس ػػنةزوش ػػيعةزعم ػػىزخ ػػروجزدرب ػػةزرألرضزف ػػيزآخ ػػرزرلزم ػػ:ف،زإالزرنه ػػـز
رختمفػورزفػػيزتحديػػدزرلمصػػدرؽزأيزم:هيػػةزتمػػؾزرلدربػػة،زفقػػدزذهػػبزرلسػػنةزإلػػىزرلقػػوؿزبأنهػػ:ز
دربػػةزمػػفزدوربزرألرض،زأمػػ:زرلشػػيعةزفقػػدزذهبػورزإلػػىزرلقػػوؿزبأنهػػ:زرجػػلزكمػػ:زسػػنبيفزذلػػؾز
الحق:ش.ز
اػػدزيعتقػػدزرلػػبعضزأفزلفػػظزرلدربػػةزيشػػيرزإلػػىزرلحيػورفزوهػػذرزغيػػرزصػػحيح،زورلػػدليلزعمػػىز
ذلؾزهوزوجودزأدلةزارآنيةزوروري:تزشر فةزوررد زعػفزأهػلزرلبيػتز(عمػيهـزرلسػالـ)زتشػيرز
إلىزإفزدربةزرألرضزهيزإنس:فزوليستزحيورف.ز

-ٙٛزرلنملز(ٕ)ٛز.ز
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اتاعب اتثعني :
دااة األرض في اتمنظور اتقرآني
أش:رزرلمولىزتبػ:رؾز زوتعػ:لىزإلػىزدربػةزرألرضزأوزرلدربػةزفػيزكت:بػه،زوهن:لػؾزنػوعيفزمػفز
راي:ت.ز
اتنوع األول:زأش:رزإلىزأفزرلمقصودزب:لدربةزهوزإنس:فزوليسزحيورفزوهيزك:اتي ز
أعس
{واِ َذا َوَق ََ اتَقو ال َدَ ي ِيم أَخَرجَنع َت ايم َداُا ًة ِم َأن األرض ات َكِ ام ايأم أ ُ
َن اتُن َ
اولهزتعػ:لى ز َ
آا ِعتَنع َال ايوِقانو َن}(. 69
ََعانوا ِا َ
وبقر نػػةزاولػػهزتعػػ:لى(تكممهـ)زيكػػوفزرلمصػػدرؽزأوزرلم:هيػػةزحينئػػذزإنسػػ:ن:شزولػػيسزحي ػورف،ز
وظ ػػ:هرزراي ػػةزرلش ػػر فةزص ػػر حزف ػػيزأفزرلدرب ػػةزت ػػتكمـزم ػػعزرلن ػػ:سزوالزدرع ػػيزحينه ػػ:زإل ػػىز
رالستع:نةزب:لمج:ززأوزتأو لزرلكالـزكم:زفعلزبعضزمفسريزرلسنةزورلذيفزذهبزبعضهـز
إلىزأفزاولهزتع:لى(تكممهـ)زمفزرلكمـزأيزرلجرح(ٓ.)ٚز
ف:لروري:تزرلشر فةزرلوررد زعفزأهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ)زتذكرزأفزمعنىز(تكممهـ)زمفز
رلكالـزوهذرزم:زالزيتفقزمعزكوفزرلدربةزحيورف.ز

-ٜٙرلنملزٕٛز

ٓ-ٚزرلمنجدزؽٔزصٜ٘ٙز،زتأو لزراي:تزصٔٓٗز.ز
95

فقدزوردزعفزأبيزبصيرزأفزرجالزج:ءزإلىزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زيستفسرزعفز
رايةزرلوررد زأعال زفق:ؿ زز
( إن اتععمة اقوتون ىذه اآلاة إنمع ىأي تك ميأم فقأعل أ أو د أد ع (د اأو اتسأبلم :
َ يم في نعر جينم إنمع ىو اَ ميم من اتكبلم

(
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وفػػيزروريػػةزأخػػرىزعنػػهز(عميػػهزرلسػػالـ) ز( غأأت أن اتععمأأة اقأأرءون ىأأذه اآلاأأة ىَأأذا
تك ميأأم أي تجأأرحيم فقأأعل (د اأأو اتسأأبلم  َ :ميأأم ع فأأي نأأعر جيأأنم مأأع نزتأأت إال
تك ميم في اتكبلم (. 72
وهن:لؾزآي:تزأخرىزأيضػ:شزتشػيرزأوزتػوحيزإلػىزأفزرلدربػةزالزتنطبػقزفقػطزعمػىزرلحيػورفز
بلزله:زرنطب:ؽزعمىزرانس:فزأيض.:ز
ق اَ ُل َداُا ٍة ِمن ُمعء َف ِمن ايم ُمن َام ِشي َدَ ى َاطِن ِو
َّللا َخَ َ
اآلاة األوتى:زاولهزتع:لى ز َ
{و ُ ا
ِ
ِ
أعء ِإ ُن
َو ِمن ايم ُمن َامشي َدَ ى ِرجَ ي ِن َو ِمن ايم ُمأن َامشأي َدَ أى أَرٍَ ٍأَ َيخا ا
َّللا َمأع َا َش ا
أق ُ ا
َّللا َدَ ى اَ ِل َشي ٍء َق ِد ٌير}(. 73
َُ
وادزوردزعفزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زفػيزتفسػيرزهػذ زرايػة ز( قأعل د أى رج أين
اتنعس ،ود ى اطنو اتحاعت ،ود ى أرٍَ ات يعئم ،وقعل أ أو د أد ع (د اأو اتسأبلم :
ومنيم ممن امشي د ى اكثر من ذتك . 74( ...

ٔ-ٚزبح:رزرألنوررزجٖٜزصٖٕٗز،زتفسيرزرلقميزجٕزصٖٓٔزز
ٕ-ٚززتأو لزراي:تزصٔٓٗز.ز
ٖ-ٚزرلنورز(٘ٗ)ز.ز

ٗ-ٚززبح:رزرألنوررزجٔٙزصٕٗز،زتفسيرزرلقميزجٕزصٔٓٚز.ز
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وهذ زرايةزتشيرزبوضوحزإلىزأفزمفهوـزرلدربةزينطبػقزعمػىزرانسػ:فزأيضػ:زوالزيقتصػرز
عمىزرلحيورف.ز
ِ
ظ ِم ِيأأم ُمأأع َتأَأر َك َدَ ي َيأأع ِمأأن َدآُاأ ٍة
أعس ِا ا
َّللا اتُنأ َ
اآلاأأة اتثعناأأة:زاولػػهزتعػ:لى َ
{وَتأأو اي َؤاخأ اذ ا
أأأل ًّمسأأأأمى فأأأأ ذا جأأأأعء أَجايأأأأم الَ اسأ َ ِ
وَت ِكأأأأن يأ َ ِ
أأأعد ًة َوالَ
أأأتلخارو َن َسأ َ
َ
أأأؤخاراىم إتأأأأى أ َ
َ
َ ا
ا
َ
َجأ ٍ َ
َاس َتق ِد امو َن}(. 75

وادزوردزفيزتفسيرزهذ زراية ز
(زإفزهللازتعػػ:لىزذكػػر زلػػوزيؤرخػػذزرلكفػػ:رزورلعصػػ :زبػػذنوبهـزويعػػ:جمهـزبعقوبػػ:تهـزلمػػ:زتػػرؾز
عم ػػىزرألرضزأح ػػدزم ػػفزرلظ ػػ:لميفزورنم ػػ:زي ػػؤخرهـزتفضػ ػالشزمن ػػهزليتوبػ ػور،زوم ػػ:زل ػػذلؾزم ػػفز
مصمحةزلب:ايزرلمكمفيفزليعتبرورزبهـ...ورلتقديرزم:زترؾزعميه:زمػفزدربػةزمػفزأهػلزرلظمػـز
...ز)(.)ٚٙز
وعميهزف:لدربةزهن:زيقصدزبه:زرانس:فزعمىزوجهزرلخصوص.ز
ِِ
اتسأمعو ِ
ِ
ات َو َمأع ِفأي األرض ِمأن َداُاأ ٍة
اآلاة اتثعتثةز زاولػهزتعػ:لى { َولِل َاس ا
أجاد َمأع فأي ُ َ َ
واتم ِ
آلئ ََ اة َو اىم الَ َاس َتك ِارو َن}(. 77ز
َ َ
زوهػذ زرايػةزتشػيرزبوضػػوحزإلػىزأفزرلمقصػودزب:لدربػةزهػػيزرانسػ:فزولػيسزرلحيػورفزفقػػطز
وذل ػػؾزألفزرلب ػػ:ريزع ػػززوج ػػلزحص ػػرزراش ػػ:ر زفيم ػػ:زيخ ػػصزرلس ػػجودزبػ ػػز(زدرب ػػةز)زوز(ز
رلمالئكةز)زوبم:زإفزرانس:فزهوزأشرؼزرلموجػودرتزوأكرمهػ:زعمػىزهللازعػززوجػلزوأولهػ:ز
سجودرشزلهزفقدزادمهزعمىزرلمالئكة.ز
٘-ٚزرلنحلز(ٔ)ٙز.ز
-ٚٙززمتش:بهزرلقرآفزجٔزصٕٔٛز.ز
-ٚٚزرلنحلز()ٜٗز.ز
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اآلاة اترااعة:
أأأعكم وىأأأو ُ ِ
ِ
ِ ِ
اَ
اتسأأأم ا
َّللا َيرازاق َيأأأع َواُِا ا َ ا َ
اول ػػهزتع ػػ:لى َ
أأأل ِرزَق َيأأأع ُ ا
{وََأأألَين مأأأن َداُاأأأة َال َتحم ا
ِ
ام}(. 78
ات َع ا
واػػدزوردزفػػيزرلتف:سػػيرزإفزرلعػػربزكػػ:نورزيقتمػػوفزأوالدهػػـزمخ:فػػةزرلجػػوعزفقػػ:ؿزهللازتعػػ:لى ز
أعكم}،زوهػػذرزيعنػػيزأفزرلمقصػػودزب:لدربػػةزهنػػ:زرألوالدزرلػػذيفزيقػػتمهـزآبػػ:ئهـز
َّللا َيرازاق َيأأع َوِاُاأ ا
{ ُا
مخ:فةزرلجوع(.)ٜٚز

{وََألَِين ِمأن َداُاأ ٍة} أنهػ:زنزلػتزفػيزجم:عػةزكػ:نورز
كم:زوردزأيض:شزفيزتفسػيرزاولػهزتعػ:لى َ
بمكةزوأمرورزب:لهجر زإلىزرلمدينةزبعدزتعرضهـزألذىزمشركيزار ش،زوا:لورزكيفزنخرجز

إليه:زوليسزلن:زبه:زدررزوالزعق:رزومفزيطعمن:زفيه:زومفزيسقين.:ز
اتنوع اتثعني :
وهنػػ:ؾزنػػوعزآخػػرزمػػفزرايػػ:تزرلقرآنيػػةزرلشػػر فةزرلتػػيزوردزفػػيزفيهػػ:زضػػمن:شزدربػػةزرألرضز
ورنه:زتشيرزإليه.:ز
اب األَدَنأأى ادو َن ات َع أ َذ ِ
{وَتانأ ِأذ َاقُن ايم ِمأ َأن ات َع أ َذ ِ
اب األَََ أ ِأر َت َعُ ايأأم َيرِج اعأأو َن
اآلاأأة األوتأأى ز َ
}(. 80

-ٚٛزرلعنكبوتز(ٓ)ٙز.ز
-ٜٚزتفسيرزرلقميزجٕزصٔ٘ٔز.ز
ٓ-ٛزرلسجد ز(ٕٔ)ز.ز
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وادزوردزفيزتفسيرزهذ زرايةزعفزز دزرلشح:ـزعفزرامػ:ـزأبػيزعبػدزهللازرلصػ:دؽز(عميػهز
رلسالـ)زوفيزروريةزعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ) ز( إن اتعذاب األدنى دااة األرض
وفي روااة اتعذاب األدنى دااة األرض واتدجعل (. 81ز
ز
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا َق ِعدٌر َدَ ى أَن
{وَقعاتوا َتوالَ ان ِز َل َدَ او َ
اآلاة اتثعناة:زاولهزتع:لى َ
آا ٌة من ُرٍِو اقل إ ُن َ
آا ًة َوَت ِأَ ُن أَك َثَراىم الَ َاعَ امو َن}(. 82
ايَن ِز ٍل َ
واػدزوردزفػيزتفسػػيرزهػذ زرايػةزعػػفزأبػيزرلجػ:رودزعػػفزرامػ:ـزرلبػ:ارز(عميػػهزرلسػالـ)زأنػػهز
اػ:ؿ ز( وسيريَم في آخر اتزمعن آاعت منيع دااة األرض واتدجعل ونزول داسأى أن
مريم وط وع اتشمس من مغرٍيع (. 83
وهػػذرزيعنػػيزأفزدربػػةزرألرضزهػػيزإحػػدىزآيػػ:تزهللازسػػبح:نهز زوتعػػ:لىزرلتػػيزوعػػدزهللازعػػزز
وجػػلزبإنزرلهػػ:زفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزكعالمػػةزمػػفزعالمػػ:تزرلسػػ:عةزومرتبطػػةزبقيػػ:ـزرامػػ:ـز
رلمهديز(عميهزرلسالـ)زفيزآخرزرلزم:ف.ز
ِ
ِ
ِ
أك أَو َاأل ِتي
{ىل َين ا
يي ام ات َمآلئ ََأ اة أَو َاألت َي َرًٍّ َ
اآلاة اتثعتثة:اولهزتع:لى َ
ظارو َن ِإالُ أَن َتألت ا
َ
ض ِ
ِ
ض ِ
ِ
آمَنأت ِمأن
آاعت َرٍِ َك َيوَم َالتي َاع ا َ
َاع ا َ
امعان َيأع َتأم َت اكأن َ
آاعت َرٍِ َك الَ َين َف اَ َنفسعً إ َ
ِ ِ
نت ِظارو َن }(. 84
انت ِظاروا ِإُنع ام َ
ام ِعن َيع َخي اًر اق ِل َ
َق ال أَو ََ َسَ ت في إ َ

ٔ-ٛزبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٗٔٔز،زتأو لزراي:تزصٖٗٚزز
ٕ-ٛزرألنع:ـز()ٖٚز.ز
ٖ-ٛزبح:رزرألوررزجٜزصٕٗٓز،زتفسيرزرلقميزجٔزصٜٔٛز.ز
ٗ-ٛزرألنع:ـز()ٔ٘ٛز.ز
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وهذ زرايػةزرلشػر فةزتشػيرزأيضػ:شزإلػىزرايػ:تزرلتػيزوعػدزهللازبهػ:زرلنػ:سزفػيزآخػرزرلزمػ:فز
ومنهػػ:زدربػػةزرألرضزورلػػدج:ؿزوغيرهػػ:زمػػفزرلعالمػػ:تزرلمتزرمنػػةزمػػعزايػػ:ـزرامػػ:ـزرلمهػػديز
(عميهزرلسالـ)(٘.)ٛز
فقدزوردزعفزدمحمزبفزمسمـزعفزأبيزجعفرزوأبيزعبدزهللازرلص:دؽز(عميهمػ:زرلسػالـز)زإفز
رايػػةزرلشػػر فةزتعنػػي ز( ط أأوع اتشأأمس مأأن اتمغأأرب وخأأروج اتدااأأة واتأأدجعل واترجأأل
اَون مص اًر وتم اعمل د ى اإلامعن ،ثم تجيء اآلاعت فبل ينفعو إامعنو (. 86
وهػػذرزرلمعنػػىزوردزفػػيزروريػػ:تزأهػػلزرلسػػنةزأيض ػ:شزفقػػدزجػػ:ءزعػػفزأبػػيزهر ػػر زأنػػهزاػػ:ؿ ز(
ثبلثأأة إذا خأأرجن ال ينفأأَ نفأأس إامعنيأأع إن تأأم تكأأن آمنأأت مأأن ق أأل أو َس أ ت مأأن
إامعنيع خي اًر ،ط وع اتشمس من مغرٍيع واتدجعل واتدااة (. 87
ورلدرب ػػةزرلمقص ػػود زف ػػيزه ػػذ زراي ػػ:تزه ػػيزإنس ػػ:ف،زألنهػ ػ:زارن ػػتزف ػػيزراي ػػ:تزم ػػعزطم ػػوعز
رلش ػػمسزم ػػفزمغربه ػػ:زوم ػػعزرل ػػدج:ؿزوطم ػػوعزرلش ػػمسزه ػػوزرام:ـ(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زكم ػػ:زأفز
رلدج:ؿزأع:ذن:زهللازمفزفتنتهزإنس:فزأيض:ش.ز
اتر ِ
اج َف اة َتتَا اع َيع
ف ُ
اآلاة اترااعة:زاولهزتع:لى ز{َيوَم َتر اج ا

اترِ
اد َفةا} 88
ُ
(

.ز

وادزوردزفيزرلتف:سيرزإفزرلمقصودزب:لرردفةزهوزدربةزرألرضزوادزوردزعفزرام:ـزرلرضػ:ز
(عميهزرلسالـ)زفيزتفسيرزهذ زرايةزرنهزا:ؿ ز

٘-ٛززتأو لزراي:تزصٖٚز.ز
-ٛٙزبح:رزرألوررزجٙزصٖٗٔز،زتفسيرزرلعي:شيزجٔزصٖٗٛز.ز
 -ٛٚزصحيح زمسمـ زجٔص ٖٔٛز ،زمسند زأحمد زبف زحنبل زجٕ زص٘ٗٗ ز ،زرلمعجـ زرلكبيرز
لمطبررنيزجٜزصٕٗٔ.ز

-ٛٛزرلن:زع:تز(-ٙز)ٚز.ز
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( زتزتأأة األرض فعتاعتيأأع خأأروج اتدااأأة وقأأعل (د اأأو اتسأأبلم أخرجنأأع تيأأم دااأأة مأأن
األرض تك ميم فقعل د ي (د او اتسبلم (. 89
ػيره:ز
ومػػفزهنػػ:زيتبػػيفزإفزرلرردفػػةزهػػيزدربػػةزرألرضزوه ػوزرجػػلزولػػيسزحي ػورفزبمحػػ :زتفسػ ز
بأنػػهزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زفقػػدزوردزعػػفزسػػميم:فزبػػفزخ:لػػدزعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز
(عميهزرلسالـ)زا:ؿ ( واترادفة د ي ن أ ي طعتب (د او اتسبلم (. 90
ولوزضممن:زرلتفسيرزرألوؿزإلىزرلتفسػيرزرلثػ:نيزفسػنخرجزبنتيجػةزمف:دهػ:زإفزرلرردفػةزهػيز
دربػػةزرألرضزوهػػيزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زوهػػيزمػػ:زسػػنقوـزبإثب:تػػهزفػػيزرلصػػفح:تز
رلالحقةزمفزهذرزرلبحث.زز
عشأأأر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات
اآلاأأأة اتخعمسأأأة :زاولػػهزتعػػ:لى{ َوات امر َسأ َأأبلت ادرفأأأعً* َفعت َععصأأأ َفعت َدصأأأفعً* َواتُن َ
ِ ِ ِ
ِ
ودادو َن َت َو ِاقَ}(. 91
َنش اًر* َفعت َف ِعرَقعت َفرقعً* َفعت ام قَاعت ذَ اًر* ادذ اًر أَو انذ اًر* ِإُن َمع ات َ
ِّ ِّ
صػػفز:ش}ز
واػدزوردزفػيزتفسػيرزهػذ زرايػ:تزإنهػػ:زآيػ:تزيتبػعزبعضػه:زبعػض،ز{،فْ:ل ،ع:ص ،ػف:ت ،
زع ْ

ػ:ت ِّ
ػ:تز،فراػز:ش}زرلدربػة،زو{ز،فْ:لمْم ِّقي ِّ
رتزن ْشػ زرشر}رألمورتزو{،فْ:ل،ف ِّ:ر،ا ِّ
ِّ ِّ
زذ ْكػ زرشر}زرلمالئكػةز
رلبقر{ز ،ورلبن:ش ،ػر ،
ْ
م ،
زن ػ ْذ زرشر}زأيزأعػػذركـزوأنػػذركـزبمػػ:زأاػػوؿ،زوهػػوز،اسػػـزج ػوربهـ،زاولػػهزتعػػ:لى{ِإُن َمأأع
و{ مع ػ ْذ رشرزأ ْ،و م
ودادو َن َت َو ِاقَ}زورلدربةزرلمرردزبه:زدربةزرألرضزتفرؽزبيفزرلمؤمفزورلك:فر(ٕ.)ٜز
ات َ

وكم ػػ:زأشػ ػرن:زس ػػ:بق:شزإفزرلدرب ػػةزم ػػفزراي ػػ:تزرالهيػ ػةزرلمقص ػػودزبه ػػ:زرانس ػػ:فزبعين ػػةزف ػػإفز
رانس:فزلهزمفزرلمك:نةزورلمنزلةزرلرفيعةزعندزهللازعززوجلزأفزجعمهزآيةزمػفزآي:تػهزرلتػيز
-ٜٛززرلمن:ابزجٖزصٕٓٔز.ز
ٓ-ٜززتفسيرزرلفررتزصٖ٘ٚز،زتأو لزراي:تزٖٚٚز.ز
ٔ-ٜزرلمرسالتز(ٔ-ز)ٚز.ز

ٕ-ٜزبح:رزرألنوررزجٚزص٘ٗز–ٗٙز،زتفسيرزرلقميزجٕزصٓٓٗز.ز
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سػػيظهره:زفػػيزآخػػرزرلزمػػ:ف،زإفزهػػذ زرايػػةز(دربػػةزرألرض)زحتميػػةزرلواػػوعزالزمح:لػػةزواػػدز
ودادو َن َت َو ِاق ٌَ }(. 93ز
أكدزرلقرآفزهذرزرلمعنىزبقولهزتع:لى {ِإُن َمع ات َ
مم:زيوحيزإلىزأهميةزهذ زراي:تزوعظـزخطره:ززوأثرهػ:زفػيزآخػرزرلزمػ:فزممػ:زينػأىزبهػ:ز
ذلؾزعفزكونه:زحيورف.ز

دااة األرض في منظور اتروااعت اتشريفة
يوجدزلػدين:زنػوعيفزمػفزرلروريػ:تزرلشػر فزرلػوررد زعػفزأئمػةزأهػلزرلبيػتز(عمػيهـزرلسػالـ)ز
وغيرهـزمفزرلحكم:ءزأوزرلعمم:ءزورلتيزج:ءتزلتؤكدزحقيقةزدربةزرألرضزرلتيزتخرجزفػيز
آخرزرلزم:ف.ز
ونبدأزأوالشزب:لروري:تزرلتيزتن:ولتزرلحديثزعػفزمفهػوـزرلدربػةزبشػكلزعػ:ـزمػفزحيػثزإنهػ:ز
تطمقزعمىزرانس:فزت:ر زوعمىزحيورفزرلركوبزورلحمػلزتػ:ر زأخػرىزوهػذرزبػدور زيؤكػدزمػ:ز
ذهبن:زإليهزمفزإفزدربةزرألرضزرلمذكور زفيزرلقرآفزتعنيزإنس:ف.ز
فقدزج:ءزعفزلقم:فزمفزكالـزلهزمعزربنهزحوؿزبنيزآدـزج:ءزفيه ز
( َل دااة تحب مث يع وان ني آدم احب مث و (. 94
زوهن:زإش:ر زورضحةزإفزكلزدربةزتميػلزوتحػبزمثمهػ:زورفزبنػيزآدـزيحػبزمثمػهزورفزذلػؾز
مػػفزعػػ:د زرلػػدوربزرلتػػيزتػػدبزعمػػىزوجػػهزرألرضزحيػػثزنجػػدزأفزلقمػػ:فزاػػرفزبنػػيزآدـز
وطب:عهزبطب:ئعزرلدوربزبصور زع:مة.ز

ٖ-ٜزرلمرسالتز()ٚز.ز

ٗ-ٜززبح:رزرألنوررزجٖٔزصٓٓٗ،زرلك:فيزجٕزصٔٗٙز.ز
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أم:زرلروريةزرلث:نية ز
فقدزج:ءزعفزميموفزبفزمهررفزعفزعبدزهللازبفزعب:سزفيزتفسيرزاولهزتع:لى ز
{وَتَقد ََُرمَنع ِنأي آدم وحم َنأعىم ِفأي ات ِأر واتاح ِأر ورَزقَنأعىم ِمأن ات ُ ِ
عىم
طِيَاأعت َوَف ُُأ َن ا
ََ َ ََ ا
ا َ
َ َ َ
َ
ََ
َ
ير ِم ُمن َخَ قَنع َتف ُِابلً}(. 95
َدَ ى ََ ِث ٍ
أنهزا:ؿ ز( تاس من دااة إال وىي وتلكل افميع إال ا ن آدم ف نو الكل يده . 96( ...
ونجدزإفزربفزعب:سزهن:زيؤكدزإفزبنيزآدـزهوزدربةزكس:ئرزرلدوربزإالزأفزهللازعززوجلز
فضمهزعميه:زحتىزبطر قةزرألكل.ز
أم ػػ:زرلن ػػوعزرلث ػػ:نيزم ػػفزرلروري ػػ:تزفه ػػيزرلت ػػيزتن:ول ػػتزدرب ػػةزرألرضزبعينه ػػ:زورلت ػػيزتش ػػيرز
بوضوحزإلىزأنه:زدربةزإنسيةزمػفزبنػيزآدـزوليسػتزدربػةزمػفزرلحيورنػ:تزرلعجمػ:ء،زوذلػؾز
لوجػػودزاػررئفزورشػػ:ررتزتؤكػػدزهػػذرزرلمعنػػىزحيػػثزأشػػ:رتزمجموعػػةزمػػفزرلروريػػ:تزإلػػىزأفز
دربػػةزرألرضزتخػػرجزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزوتكمػػـزرلنػػ:سزسػورءزكػػ:نورزمػػؤمنيفزأوزكػػ:فر فزواػػدز
أكدتزرايةزرلقرآنيةزرلتيزتن:ولتزدربةزرألرضزهذ زرلحقيقةزوكم:زمرزبن:زس:بق:ش.ز
إالزأفزرايةزرلقرآنيةزرانفةزرلذكرزفضالشزعفزرلروريػ:تزتشػيرزإلػىزرلكػالـزرلصػر حزرلػذيز
يتكمـزبهزرلن:سزو تف:هموفزبهزمعزبعضهـزرلبعضزوهذ زرلروري:تزك:اتي ز
اتروااة األوتى زعفزخيثمةزرلجعفيزعفزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز
( وع إن اتدااة تتخرج وتك م اتنعس مؤمن وَعفر (. 97

٘-ٜزراسررءز(ٓ)ٚز.ز

-ٜٙزآم:ليزرلطوسيزصٜٗٛز.ز
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وأمأأع اتروااأأة اتثعناأأةزورلتػػيزجػػ:ءزفيهػػ :ز( تخأأرج اتدااأأة يأأوم تخأأرج وىأأي تك أأم اتنأأعس
(. 98
ونجػػدزإفزرلػػروريتيفزيفيػػدرفزنفػػسزرلمعنػػىزرلمتقػػدـزمػػفزحيػػثزإفزرلدربػػةزتكمػػـزرلنػػ:سزمػػفز
م ػػؤمفزوك ػػ:فر،زورل ػػذيزيظه ػػرزم ػػفزظ ػػ:هرزرل ػػروريتيفزب ػػأفزرلك ػػالـزهن ػػ:زيػ ػرردزب ػػهزرلنط ػػقز
رلمتع:رؼزعميهزبيفزرلبشرزوالزيرردزبهزرلتأو لزمثالش.ز
ألنهزالزتوجدزإش:ر زإلىزذلؾزوالزيمكنن:زإفزنحملزرلروريةزعمػىزغيػرزهػذرزرلمعنػى،زوهػذرز
يعنيزإفزدربةزرألرضزهيزدربػةزمػفزبنػيزآدـزيخرجهػ:زهللازعػززوجػلزكنيػةزلمنػ:سزليميػزز
عفزطر قه:زوبصور زمب:شر زومكشوفةزلمعي:فزبيفزرلفردزرلمؤمفزوراخرزرلك:فر.ز
اتروااأة اتثعتثأة:زوررد زعػفزربػفزرلمنػذرزعػفزربػفزعبػ:سزورلتػيزيػذكرزفيهػ:زدربػػةزرألرضز
الش (:اتدااة مؤتفة ...وفييع من َل أمة سامع وسامعىع من ىذه األمة إنيع سأعن
ا:ئ ز
درٍي م ين تك ميم اَبلميم (. 99
ولعػػلزهػػذ زرلروريػػةزمػػفزرلروريػػ:تزرلصػػر حةزرلتػػيزالزتحتػػ:جزإلػػىزتعميػػقزأوزتأو ػػلزورلتػػيز
تفيدزبأفزدربةزرألرضزرلمقصػود زفػيزرلقػرآفزهػيزإنسػ:فزوذلػؾزبداللػةزإنهػ:زتػتكمـزبمسػ:فز
عربيزمبيف.ز
كم:زرفزهن:ؾزروري:تزأخرىزوررد زعفزطرؽزأهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ)زتوضحزوتشيرز
إلىزأفزدربةزرألرضزهيزإنس:فزبذرتػه،زورلتػيزيبػدوزمػفزخاللهػ:زإفزرألئمػةزرلمعصػوميفز
(عمػػيهـزرلسػػالـ)زأرردورزأفزيوضػػحورزم:هيػػةزتمػػؾزرلدربػػةزألصػػح:بهـزمػػفزحيػػثزأنهػػ:زدربػػةز
-ٜٚززبح:رزرألنوررزج٘ٙزص٘ٛز.ز
-ٜٛززرلدرزرلمنثورزج٘زص٘ٔٔزز
-ٜٜزرلدرزرلمنثورزج٘زصٔٔٚز
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بشر ةزمفزبنيزآدـزوليستزمفزدوربزرلحيورن:ت،زمعزرنهـزلـزيطمقورزعميه:زلفظةزرنس:فز
بشكلزصر ح،زوذلؾزكمهزمفزخالؿزبي:فزأعم:ؿزتمؾزرلدربةزوأفع:له.:زز
حيػػثزوردزعػػفزأبػػ:زرلطفيػػلزبأنػػهزسػػأؿزرامػػ:ـزعمػػيزبػػفزأبػػيزط:لػػبز(عميػػهزرلسػػالـ)زعػػفز
دربػةزرألرض ز( فق ت اع أميأر اتمأؤمنين قأول ع دأز وجأل

آا ِعتَنع
أَخَرجَنع َت ايم َداُا ًة ِم َن األرض ات َكِ ام ايم أ ُ
عس ََعانوا ِا َ
َن اتُن َ

أَ اتَقأو ال َدَ أي ِيم
{واِ َذا َوَق َ
َ
َال ايوِقانأو َن} مأع اتدااأة

قعل :اع أاع اتطفيل إتو دن ىذا ،فق أت :اأع أميأر اتمأؤمنين أخ رنأي اأو جع أت فأداك،

قعل :ىي دااة تلكل اتطععم وتمشي في األسواق وتنَح اتنسعء . 100( ...ز
وج:ءزفيزروريةزأخرىزعفزعمررفزبفزميػثـزعػفزعب:يػةزرنػهزجػ:ءزرجػلزإلػىزرامػ:ـزعمػيز
(عميهزرلسالـ)زيسألهزعفزرلدربة،زفق:ؿ زز
( حدثني دن اتدااة ،قعل :ومع تريأد منيأع ،قأعل :أح أت أن أد أم د ميأع ،قأعل :ىأي
دااة مؤمنة تق أر اتقرآن وتؤمن اعترحمن وتلكل اتطععم وتمشي في األسواق (. 101
ز

دااة األرض دند أىل اتسنة
رلسنةزوأهلزرلشيعةزرتفقورزعمػىزخػروجزدربػةز
ز
سبقزوأفزنوهن:زأفزرلمسمم زوفزك:فةزمفزأهلز
رألرضزفيزآخرزرلزم:ف،زوعمىزحتميةزذلؾزبشكلزع:ـ،زإالزرنهـزرختمفورزفيزتحديدزنوعز
تمؾزرلدربةزوجنسه،:زوذلؾزعمىزرعتب:رزأفزوجودزتمؾزرلدربةزمفزرلحق:ئقزرلقرآنيةزرلث:بتةز
ورلمسمـزبه:زعندزرلفر قيفزنتيجةزلوروده:زفيزرلقرآف.ز
ٓٓٔ-ززبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٙٛز،زكت:بزسميـزصٔ٘ٙز.ز
ٔٓٔ-ززبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٓٔٔز.ز
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ول ػػوزع ػػدن:زإل ػػىزمص ػػ:درزأه ػػلزرلس ػػنةزنج ػػده:زمميئ ػػةزب ػػ:لكثيرزم ػػفزرلروري ػػ:تزح ػػوؿزدرب ػػةز
رألرض،زوهذ زرلروري:تزتشيرزإلىززم:فزوخروجزهػذ زرلدربػةزفضػالشزعػفزمكػ:فزخروجهػ:ز
وصفته.:ز
فمػػوزجئنػػ:زأوالشزإلػػىززمػػ:فزخػػروجزهػػذ زرلدربػػةزنجػػدزأفزرلروريػػ:تزتؤكػػدزعمػػىزخروجهػػ:زفػػيز
آخرزرلزم:ف،زورنه:زتعدزمفزرلعالم:تزرلمتحققةزرلدرلةزعمىزاػربزايػ:ـزيػوـزرلقي:مػة،زوهػـز
بذلؾزيتفقوفزمعزرلشيعةزبهذرزرلج:نب.ز
حيثزوردزعفزحذيفةزبفزأسيدزعفزرلرسوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزا:ؿ زز
( إن اتسأأأعدة ال تقأأأوم حتأأأى اَأأأون دشأأأر آاأأأعت :اتأأأدخعن واتأأأدجعل واتدااأأأة وط أأأوع
اتشمس من مغرٍيع. 102( ...
وج:ءزفيزروريةزأخرىزعفزعبدزهللازبفزز :دزبفزسميم:فزمسند زإلىزحذيفػةزعػفزرلرسػوؿز
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزا:ؿ ز
( ين يدي اتسعدة دشر آاعت َعتنظم في اتخاط إذا سقط منيع واحدة تواتت خأروج
اتدجعل ونأزول داسأى أن مأريم وفأتح األجوج ومألجوج واتدااأة وط أوع اتشأمس مأن
مغرٍيع. 103( ...
كمػػ:زوردتزروريػػ:تزأخػػرىزأشػػ:رتزإلػػىزمكػػ:فزخػػروجزهػػذ زرلدربػػةزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:ف،زورفز
ذلؾزيكوفزفيزأعظـزرلمس:جدزحرمػةزآنػذرؾ،زكمػ:زأكػدتزعمػىزأفزرلدربػةزيكػوفزلهػ:زعػد ز
خرج:تزمفزرلدهر.ز
ٕٓٔ-زصحيحزمسمـزجٗزصٕٕٕ٘ز،زمستدرؾزرلح:كـزجٗزصٕٗٛزز
ٖٓٔ-زمجمعزرلزورئدزجٚزصٕٖٛز،زكنززرلعم:ؿزجٗٔزصٓ.ٕٙز
186

حيثزوردزعفزحذيفةزرنهزسأؿزرلرسوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زعفزمك:فزخػروجزرلدربػةزفقػ:ؿ ز
( قعل من أدظم اتمسعجد حرمة د ى ع . 104( ...ز
كم:زأخرجزربفزمروديةزعفزربػفزعبػ:سز(رضػيزهللازعنػه)زعػفزرلرسػوؿزدمحمز(زصػمىزهللاز
عميهزوآلهزوسمـ)زأنهزاػ:ؿ ز( تخرج دااة األرض وتيع ثبلث خرجعت فلول خرجأة منيأع
الرض اتاعداة واتثعناة في أدظم اتمسعجد وأشرفيع وأكرميع . 105( ...ز
فضالشزعفزذلؾزج:ءتزروري:تزتفيدزأفزدربةزرألرضزتخرجزومعه:زخ:تـزسميم:فزوعصػ:ز
موسىز(عميهم:زرلسالـ)زفتجموزوجهزرلمؤمفزب:لعصىزوتخطـزوجهزرلك:فرزب:لخ:تـ،زوهوز
م:زذكرزفيزمص:درزرلشيعةزأيض:ش.ز
وج:ءزفيزروريةزعػفزرلنبػيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زأنػهزاػ:ؿ ( :تخأرج معيأع دصأع موسأى وخأعتم
س امعن فبل ياقى مؤمن إال نَتت في وجيو اعصع موسأى نَتأ ٌة اُأعء فتفشأو ت أك
اتنَتة حتى ي اض تيع وجيو ،وال ياقى َعفر إال نَتت في وجيو نَتة سوداء خعتم
س امعن فتفشوا ت ك اتنَتة حتى اسود يع وجيو . 106( ...ز
وج:ءزفيزروريةزأخرىززعفزربفزمردويػهزعػفزربػفزعبػ:سز(رضػيزهللازعنػه)زعػفزرلرسػوؿز
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زرنهزا:ؿ زز
( تخأأرج دااأأة األرض وتيأأع ثأأبلث خرجأأعت  ...معيأأع دصأأع موسأأى وخأأعتم س أ امعن
. 107( ...
ٗٓٔ-ززج:معزرلبي:فزجٕزصٕٓٔز،زمستدرؾزرلح:كـزجٗزصٗٗٛزز
٘ٓٔ-ززرلدرزرلمنثورزج٘زصٔٔٙزز
-ٔٓٙزرلدرزرلمنثورزج٘زصٔٔٚز.ز
-ٔٓٚززرلدرزرلمنثورزج٘زصٔٔٙزز
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واػػدزجػػ:ءتزروريػػ:تزمػػفزطػػرؽزأهػػلزرلسػػنةزتصػػفزدربػػةزرألرضزورلتػػيزتجمػػعزعمػػىزإنهػػ:ز
حيورفزذرزمورصف:تزكثيرزكم:زسيأتي.زز
وهذ زتعدزنقطةزرلخالؼزبينهـزوبيفزرلشيعةزرلذيفزيعتقدوفزو ؤكدوفزبأنهزرجل.ز
فقدزوردزعفزربفزمنذرزعفزربفزعب:سز(رضيزهللازعنه)زرنهزا:ؿ زز
( اتدااأة مؤتفأة ذات زغأب وريأش فييأع مأن أتأوان اتأدواب َ يأع ،وفييأع مأن َأل أمأة
سامع وسامعىع من ىذه األمة أنيع تتك م سعن درٍي م ين تك م اَبلميع (. 108
وفيزروريةزث:نيةزعفزطر قزنعيـزبفزحم:دزج:ءزفيه :زز
( اتدااة ىي ذات زغب وريش تيع أرٍَ قوائم تخرج في اعض أوداة تيعمة (. 109
ويظهػػرزم ػػفزخ ػػالؿزرل ػػروريتيفزرانفت ػػيزرلػػذكرزأم ػػر ف،زرألوؿزأنه ػػ:زتعط ػػيزدرب ػػةزرألرضز
صػػفةزحيػورفزخ ررفػػيزولػػيسزحيػورفزطبيعػػيزكسػػ:ئرزرلحيورنػػ:ت،زمػػفزحيػػثزرنػػهزلػػهززغػػبز
ور ش،زوفيهزمفزكلزلوفزولهزأربعزاورئـ،زحيثزرفزرلمتع:رؼزعميهزرفزرلطيورزهيزمفز
تمتمؾززغبزور شزبيدزأفزله:زأرجلزرثنتيفزوليسزأربعةزكم:زهوزح:ؿزرلحيورفزرلمذكورز
فيزرلروريةزرانفةزرلذكر.زز
أم:زرألمرزرلث:نيزف:فزفيزدرخلزرلروريةزرألولىزتنػ:اضزورضػح:شزمػفزحيػثزتحديػدزجػنسز
دربةزرألرض،زفكيفزيستقيـزأفزله:ززغبزور شزمم:زيوحيزبأنه:زأحدزأنورعزرلطيػورزمػعز
رنه:زأيزرلدربةزتتكمـزرلمغةزرلعربية.ز

-ٔٓٛززرلدرزرلمنثورزج٘زصٔٔٚزز
-ٜٔٓززرلفتفزورلمالحـزص.ٔٛٚز
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ثـزإننػ:زلػوزسػممن:زعمػىزسػبيلزرلفػرضزأفزدربػةزرألرضزهػيزحيػورفزذرززغػبزور ػشزممػ:ز
يعنػػيزرنػػهزطيػػرزمػػفزرلطيػػور،زفهػػذرزالزيجػػوززمطمق ػ:شزومسػػتحيلزعق ػالشزألنػػهزعنػػدزذرؾزالز
يمكفزأفزيطمقزعمىزمفزلهززغبزور شزمفزرلحيورن:تزلفظةزدربة،زمػفزحيػثزأفزدربػةز
رلحيورن:تزتطمقزعمىزرلحيورن:تزرلتيزتدبزوتمشيزعمػىزوجػهزرألرضزو ركػبزويحمػلز
عمىزظهره.:ز
عندزذلؾزتكوفزمفزأنورعزرلطيورزوليسزمفزدوربزرألرض.ز
زوذرتزوبػرز
أم:زعفزصفةزدربةزرألرضزفيزروري:تزأخرىزجػ:ءزفيهػ:زأنهػ:زذرتزوبػرزتػ:ر
ّ

ور شزت:ر زأخرى.ز

فعػػفزحذيفػػةزبػػفزأسػػيدزعػػفزرلرسػػوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زرنػػهزاػػ:ؿ ز( وتخأأرج اتدااأأة مأأن
اتصفع أول مع ي دو رأسيع م معة ذات وٍر وريش تم يدرَيع طعتب وتن افوتيع ىعرب
. 110( ...
وفػيزروريػةزث:نيػةزعػفزرلشػعبيزواتػ:د زجػ:ءزفيهػ :ز( دااأة األرض ذات وٍأر تنأعل رأسأيع
اتسمعء (. 111
وهنػػ:زنج ػػدزتن ػػ:اضزورض ػػحزحت ػػىزدرخ ػػلزرلروري ػػةزرلورح ػػد زف ػػالزنع ػػرؼزكي ػػفزتك ػػوفزدرب ػػةز
رألرضزذرتزوبػ ػ ّػرزور ػ ػػشزفػ ػػيزآفزورحػ ػػد،زورألوؿزمخػ ػػتصزب:لِّجمػ ػػ:ؿزورلثػ ػػ:نيزمخػ ػػتصز
ب:لطيور،زإالزأفزتكػوفزمػفزرلحيورنػ:تزرلخررفيػةزوهػذرزالزيمكػفزأفزيكػوفزمطمقػ:شزالفزهللاز
عػػززوجػػلزهػػوزركػػرـزورجػػلزورحكػػـزمػػفزأفزيخػػرجزآيػػةزتكػػوفزعالمػػةزف:راػػةزبػػيفزرلمػػؤمفز
ورلكػػ:فرزمػػفزجهػػة،زوعالمػػةزف:راػػةزبػػيفزيديػػهزلبيػػ:فزاػزػربزايػػ:ـزرلسػػ:عةزمػػفزجهػػةزأخػػرى،ز
ٓٔٔ-ززج:معزرلبي:فزجٕزصٕٓٔز،زمستدرؾزرلح:كـزجٗزصٗ.ٗٛز

ٔٔٔ-ززج:معزرلبي:فزجٕٓزصٔٔز،زتفسيرزرلفخريزرلررزيزجٕٗزص.ٕٓٚز
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هػػيزحيػورفزخ ررفػػيزبحسػػبزتصػػو رهـزولػػيسزبػػ:لحيورفزرلمتعػػ:رؼزعميػػهزبػػيفزرلبشػػرزكمػػ:ز
هوزح:ؿزن:اةزص:لحزوكبشزإبررهيـزمػثالش،زمػفزحيػثزأفزلهػ:زعالاػةزب:ألنبيػ:ءزومػ:زجػرىز
عميهـزمفزحوردثزحيثزجعمه:زآيةزوحجةزعمىزأمـزذلؾزرلزم:ف.ز
وج:ءزفيزروريةزأفزدربةزرألرضزهيزخميطزبػيفزرانسػ:فزورلحيػورفزمػفزطيػرزومػفزدربػةز
تمشػػيزعم ػػىزرألرضزيركبه ػػ:زرانسػػ:ف،زحي ػػثزوردزف ػػيزرلح ػػديثزرلمخػػرجزم ػػفزاب ػػلزرب ػػفز
مردويهزمسندزإلىزرلرسوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزاػ:ؿ ز( تخأرج دااأة األرض  ...وتيأع وجأو
َوجأأة إنسأأعن ومنقأأعر َمنقأأعر اتطيأأر ذات وٍأأر وزغأأب معيأأع دصأأع موسأأى وخأأعتم
س امعن . 112( ...
وج:ءزأيض:ش ز
( رأسيع رأس ثور ودينيع دين خنزير وأذنيع أذن فيل وقرنيع قرن أيل ودنقيع دنق
نععمة وصدرىع صدر أسد وتونيع تون نمر وخعصرتيع خعصرة ىر وذن يع ذنب َأاش
وقعئميع قوائم اعير أين َأل مفصأ ين اثنأع دشأر ذرادأعً تخأرج ومعيأع دصأى موسأى
وخعتم س امعن . 113( ...
والزنعمػػـزكيػػفزيسػػتقيـزهػػذرزكمػػهزمػػعزكػػوفزرلدربػػةزمعهػػ:زخػػ:تـزسػػميم:فزوعصػػىزموسػػىز
(عميهم:زرلسػالـ)زورلتػيزأشػ:رتزرلعديػدزمػفزرلروريػ:تزرلصػحيحةزرلمعتبػر زرلسػندزأنهػ:زأيز
رلخ:تـزورلعص:زتكوفزمعزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زيخرجه:زمعهزفيزاي:مهزرلمقدس.ز

ٕٔٔ-ززرلدرزرلمنثورزج٘زصٔٔٙز.ز

ٖٔٔ-ززتفسيرزربفزكثيرزجٖزص.ٖٛٛز
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والزنعرؼزكيفزيتقبلزرلػبعضزفكػر زأفزيخػرجزهللازعػززوجػلزآيػةزمػفزآي:تػهزرلتػيزينسػبه:ز
إلىزذرتهزرلمقدسةزوهيزتحملزفيزجزءزمفزأجزرئه:زإحدىزمورصف:تزرلخنز رزأوزبمعنىز
آخرزأنه:زمركبةزمفزعيفزخنز رزفضالشزعفزرألجزرءزرألخرىززمفزحيورن:تزشتى.ز
أَ
{واِ َذا َوَقأ َ
ثػػـزكيػػفزلنػػ:زرلتسػػميـزبأنػػهزرايػػةزرلتػػيزينسػػبه:زهللازعػػززوجػػلزإليػػهزبقولػػهزتعػػ:لى َ
ِ
آا ِعتَنأأأع َال
أأن األرض ات َكِ ام ايأأأم أ ُ
اتَقأأأو ال َدَ أأأي ِيم أَخَرجَنأأأع َت ايأأأم َداُاأأأ ًة مأ َ
أأعس ََأأأعانوا ِا َ
َن اتُنأ َ
ايوِقانو َن}ز،زتكوفزآيةزمكونةزمفزأجزرءزحيورن:تزشػتىزألفزهػذرزيعػدزتجنػيزعمػىزرلػذرتز
رالهيػةزرلمقدسػػة،زمػػفزحيػػثزأفزهللازعػػززوجػػلزرحسػػفزرلخػػ:لقيفزورحكػػـزرلحػػ:كميفزفكيػػفز
يمكفزأفزيصدرزمنهزهذرزرلفعل.ز
هذرزفضالشزعمىزأفزم:زينسػبز زعػززوجػلزالبػدزأفزيكػوفزرشػرؼزرلموجػودرتزألفزمػفز
ا:ربزرألشرؼزفهوزرألشرؼ،زورشرؼزرلمخموا:تزهوزبنيزآدـزبشكلزعػ:ـزكمػ:زمػرزبنػ،:ز
ورشػ ػػرؼزرلمخمواػ ػػ:تزورلك:ئنػ ػػ:تزعمػ ػػىزوجػ ػػهزراطػ ػػالؽزهػ ػػـزدمحمزوآؿزدمحمز(صػ ػػمورتزهللاز
وسالمهزعميهـزأجمعيف).ز
وعمىزمقتضىزرلق:عد زفػالزبػدزأفزتكػوفزدربػةزرألرضزمػنهـزبوصػفهـزآيػةزمػفزآيػ:تزهللاز
عػػززوجػػل،زواػػدزوردزفػػيزرلروريػػ:تزعػػفزطػػرؽزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زأفزرلمقصػػودز
ب:ايػػ:تزفػػيزرلق ػرآفزوعمػػىزوجػػهزرلخصػػوصزلفظػػةزآيػػ:تهـزرألئمػػةزرلمعصػػوميفز(عمػػيهـز
رلسالـ)(ٗٔٔ).ز
وهذرزبدور زيدؿزعمىزأفزدربةزرألرضزهيزإنس:فزمرتبطزب :زعززوجل،زفهيزأحدزآي:تهز
وهيزركرـزعمىزهللازتع:لىزأفزيصيره:زدربػةزمػفزدوربزرلحيورنػ:تزكمػ:زذهػبزأهػلزرلسػنةز
فيزذلؾ.ز
ٗٔٔ-زبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٕ٘ز.ز
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ز

دااة األرض دند اتشاعة
لقدزذهبزرلشيعةزإلىزرلقوؿزبػأفزدربػةزرألرضزهػيزرجػلزورنهػ:زأميػرزرلمػؤمنيفزعمػيزبػفز
أبيزط:لبز(عميهزرلسالـ)،زوهذرزم:زدلتزعميهزرلروري:تزورألح:ديػثزرلػوررد زعػفزطػراهـز
(عميهـزرلسالـ)زفيزبي:فزرلتعر فزبدربةزرألرض.ز
وهػذرزرلمعنػػىزلػػهزررتبػ:وزبمفهػػوـزرلرجعػػةزألفزدربػةزرألرضزتخػػرجزفػػيزآخػرزرلزمػػ:فزوبمػػ:ز
إفزدربةزرألرضزهيزرام:ـزعميز(عميػهزرلسػالـ)،زفهػذرزيقتضػيزرجوعػهز(عميػهزرلسػالـ)ز
إلىزرلحي :زفيزآخرزرلزم:ف.ز
واػدزيعتقػػدزرلػػبعضزأفزخػػروجزدربػةزرألرضزيػػتالئـزمػػعزرلفهػػـزرلتقميػديزلمرجعػػةزكمػػ:زيبػػدوز
ظ:ه زرشر،زإالزأفزرلرجعػةزفػيزرلزمػ:فزرلػذيزيكػوفزابػلزايػ:ـزرامػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)ز
وأثنػػ:ء زتكػػوفزرجعػػةزروحيػػةزوليسػػتزم:ديػػةزأيزرجػػوعزروحزرلنبػػيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زوأرورحز
رألئمةزورألولي:ءزورلص:لحيفزلتسديدزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زولتسديدزأصح:به

.ز

وهكذرزرلح:ؿزب:لنسبةزلدربةزرألرضزرلتيزك:نتزفيزصػدرزراسػالـزأميػرزرلمػؤمنيفزعمػيز
بفزأبيزط:لبز(عميهزرلسالـ)زورفزروحهز(صمورتزهللازوسالمهزعميهز)زستعودزفػيزآخػرز
رلزم:فزلتسددزولد زرلمهديز(عميهزرلسالـ).ز
ورليؾزط:ئفةزمفزرلروري:تزرلخ:صةزبذلؾ.ز
اتروااة األوتى:
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زرل ػوررد زعػػفزرس ػوؿزهللازدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زورلتػػيزأشػػ:رزفيهػػ:زص ػررحةزأفزدربػػةزرألرضز
هزورام ػػ:ـزعم ػػيز(عمي ػػهزرلس ػػالـ).زفق ػػدزوردزع ػػفزأب ػػىزبص ػػيرزع ػػفزرام ػػ:ـزأب ػػيزعب ػػدزهللاز
رلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز
( انتيى رسأول ع (

تسأ امع إتأى أميأر اتمأؤمنين (د اأو اتسأبلم وىأو نأعئم فأي

اتمسجد قد جمَ رمبلً ووَُ رأسو د او فحرَو رج و ثم قعل:
قم اع دااة األرض .فقعل رجل من أصحعاو :اع رسول ع أاسمي اعُأنع اعُأع يأذا
االسم.
{واِ َذا
فقعل :ال وع مع ىو إال تو خعصة وىأو دااأة األرض اتأذي ذَأر ع فأي َتعاأو َ

آا ِعتَنأأع َال
أَ اتَقأأو ال َدَ أأي ِيم أَخَرجَنأأع َت ايأأم َداُاأ ًة ِمأ َأن األرض ات َكِ ام ايأأم أ ُ
َوَقأ َ
أعس ََأأعانوا ِا َ
َن اتُنأ َ
ايوِقانو َن} ثم قعل اأع د أي إذا َأعن آخأر اتزمأعن أخرجأك ع فأي احسأن صأورة ومعأك
ماسم تسم او أدداءك (. 115

اتروااة اتثعناة:زعفزرسوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زفيزحػديثزراسػررءزورلمعػررجزعػفزعبػدزهللاز
بػػفزسػػن:فزعػػفزرامػػ:ـزأبػػيزعبػػدزهللازرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زعػػفزرسػػوؿزهللاز(صػػمىزهللاز
عميهزوآلهزوسمـزتسميم):زأنهزا:ؿز ز

٘ٔٔ -زبح:ر زرألنورر زج ٖٜزصٖٕٗ ز ،زتفسير زرلقمي زجٕ زصٖٓٔ ز ،زتأو ل زراي:تز
صٔٓٗ.ز
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( تقأد أسأأري أأي رٍأأي فألوحى إتأأي مأأن وراء اتحجأأعب مأع أوحأأى ،وَ منأأي وَأأعن ممأأع
َ مني أن قعل :اأع د أي د أي األول  ...اأع ي د أي اآلخأر آخأر مأن أقأاض روحأو
من األئمة وىي اتدااة اتتي تك ميم . 116( ...
وهػػذرزرلػػنصزفيػػهزإشػػ:ر زصػػر حةزإلػػىزإفزدربػػةزرألرضزهػػوزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)ز
وفيهزإش:ر زإلىزرجعتهز(عميهزرلسالـ)زفيزآخرزرلزم:ف،زوذلػؾزألفزرلػنصزرلمتقػدـزيػتكمـز
عفزرلروحزوليسزعفزرلجسد،زألنهزيشيرزإلىزابضزروحزرام:معميز(عميهزرلسالـ)زورنهز
آخرزمفزتقبضزروحهزمفزرألئمة.ز
مػػعزرلعمػػـزإفزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زأوؿزرألئمػػةزرستشػػه:درشزفػػيزأوؿزرلزمػػ:ف،زبينمػػ:ز
هنػػ:زسػػوؼزتقػػبضزروحػػهزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزوهػػذرزمػػ:زالزيتفػػقزإالزوفػػقزمفهػػوـزرلرجعػػةز
رلروحيػػةزرلتػػيزأش ػرن:زإليهػػ:زآنف ػز:ش،زورفزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زيرجػػعزرجعػػةزروحيػػةز
لتسديدزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زفيزآخرزرلزم:ف.ز
اتروااأأة اتثعتثأأة:زعػػفزأميػػرزرلمػػؤمنيفزعمػػيزبػػفزأبػػيزط:لػػبز(عميػػهزرلسػػالـ)،زرنػػهزاػػ:ؿ ز
(...أنع دااة األرض وأنع قسام اتجنة واتنعر. 117( ...
اتروااأأة اترااعأأة :عػػفزرألصػػب زبػػفزنب:تػػهزاػػ:ؿ ز( دخ أأت د أأى أميأأر اتمأأؤمنين (د اأأو
{واِ َذا
اتسبلم وىو الكل خ اًز وخبلً وزيتعً فق أت اأع أميأر اتمأؤمنين قأعل ع دأز وجأل َ
آا ِعتَنأأع َال
أَ اتَقأأو ال َدَ أأي ِيم أَخَرجَنأأع َت ايأأم َداُاأ ًة ِمأ َأن األرض ات َكِ ام ايأأم أ ُ
َوَقأ َ
أعس ََأأعانوا ِا َ
َن اتُنأ َ
ايوِقانو َن} فمع ىذه اتدااة قعل ىي دااة تلكل خ اًز وخبلً وزيتعً ( . 118ز
-ٔٔٙززبح:رزرألنوررزجٔٛزصٖٚٚز،زبص:ئرزرلدرج:تزصٗٔ٘ز.ز
-ٔٔٚزبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٔٗز،زرلمن:ابزجٕزصٔٔٛز.ز

-ٔٔٛززبح:رزرألنوررزجٖٜزصٖٕٗز،زتأو لزراي:تزصٓٓٗز.ز
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وف ػػيزه ػػذ زرلروري ػػةزأيضػ ػ:شزإش ػػ:ر زورض ػػحةزإل ػػىزأفزدرب ػػةزرألرضزه ػػيزرام ػػ:معميز(عمي ػػهز
رلس ػػالـ)زوا ػػدزص ػػرحزرام ػػ:ـزعم ػػيز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زب ػػذلؾزحي ػػثزأش ػػ:رزإل ػػىزذل ػػؾزعمميػ ػ:شز
وب:لػدليلزرلمنظػورزورلمممػوسزولػػيسزعػفزطر ػقزرلكػالـزفقػػطزلػيفهـزرلسػ:ئلزأفزرلمقصػػودز
بدربةزرألرضزهوزسالـزهللازعميهزنفسه.ز
فب ػػدالشزم ػػفزأفزيجيب ػػهزبقول ػػهز(زأن ػػ:زدرب ػػةزرألرضزأوزعم ػػيزدرب ػػةزرألرضز)زأج ػػ:بزبقر ن ػػةز
عمميػػةزربػػطزفيهػػ:زبػػيفزدربػػةزرألرضزوبػػيفزمػػ:زيأكػػلزخب ػ رشززوخ ػالشزوز ت ػ:شزوهػػوزرامػػ:ـزعمػػيز
(عميهزرلسالـ).ز
اتروااأأة اتخعمسأأة:زعػػفزرامػػ:ـزعمػػيزبػػفزأبػػىزط:لػػبز(عميػػهزرلسػػالـ)زأيض ػ:شزعػػفزأبػػىز
رلصػمتزعػفزرامػ:ـزجعفػرزرلبػ:ارز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز( ...وانأي تصأعحب اتكأرات
ودوتة اتدول واني تصعحب اتعصع واتماسم واتدااة اتتي تك م اتنعس ( 119ز.ز
وهذ زرلروريةزتشيرزبوضوحزإلىزأفزدربةزرألرضزهيزرام:ـزعميز(عميػهزرلسػالـ)زوفيهػ:ز
م:زيدؿزعمىزمفهوـزرلرجعةزوهوزم:زيفهـزمفزعب:ر ز(زورنيزلص:حبزرلكررتز)زورلمعموـز
أفزرلكررتزتكوفزب:لرجوعزث:نيةزإلىزرلػدني:زوهػيزمػفزمميػزرتزومختصػ:تزرألميػرز(عميػهز
رلسالـ)ز.ز
كمػػ:زإفزفػػيزهػػذ زرلروريػػةزإشػػ:ر زإلػػىزأفزأورفزخػػروجزدربػػةزرألرضزأوزرجػػوعزرامػػ:ـزعمػػيز
(عميػػهزرلسػػالـ)زهػػوزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزحيػػثزدولػػةزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زرلمعبػػرزعنهػػ:ز
بعبػػ:ر ز(زودولػػةزرلػػد زوؿ)زف:لمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زهػػوزصػػ:حبزهػػذ زرلدولػػةزوهػػوزرلػػذيز

-ٜٔٔززرلك:فيزجٔزصٜٔٚز،زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٖ٘ز،زبص:ئرزرلدرج:تزص.ٜٜٔز
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يكػػوفزمسػػددرشزبػػروحزجػػد زأميػػرزرلمػػؤمنيفز(عميػػهزرلسػػالـ)زرلتػػيزتػػذكرزرلروريػػةزرنػػهزدربػػةز
رألرض(ٕٓٔ).ز
ز

دااة األرض في األدداة واتزيعرات
لقػػدزوردزذكػػرزدربػػةزرألرضزفػػيزبعػػضزرلز ػػ:ررتزرلمػػأثور زعػػفزأئمػػةزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـز
رلسػػالـ)،زورلتػػيزتشػػيرزأمػػ:زص ػررحةزأوزضػػمن:شزإلػػىزأفزدربػػةزرألرض،زورفزرلمقصػػودزبهػػ:ز
حص رشرزهوزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ).ز
م:زج:ءزفيزز :ر زلإلم:ـزعميز(عميهزرلسالـ) ز(...اتسبلم د اك اع قسأام اتجنأة واتنأعر
وصعحب اتعصع واتماسم. 121( ...
وفيزذلؾزإش:ر زإلىزأفزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زهػوزدربػةزرألرضزألفزرلدربػةز-زكمػ:ز
سػػنبيفزالحق ػ:شز-زتسػػـزوجػػهزرلمػػؤمفزورلكػػ:فرزب:لعصػػ:زورلميسػػـز-زأيزرلخػػ:تـز-زوبمػػ:زأفز
رام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زهوزص:حبزرلعص:زورلميسـز،زإذفزفهوزدربةزرألرض.ز
وكذلؾزم:زجػ:ءزفػيزز ػ:ر زأخػرىزلإلمػ:ـزعمػيز(عميػهزرلسػالـ) ز( اتسأبلم د اأك اأع أميأر
اتمأأؤمنين  ...ووارث د أأم األوتأأين واآلخأأرين وصأأعحب اتماسأأم واتص أ ار اتمسأأتقام
. 122( ...

ٕٓٔ  -راجع موسوعة المابم للسٌد المحطانً جٔ
ٕٔٔ-زرلك:فيزجٗزصٓ٘ٚز.ز

ٕٕٔ-زبح:رزرألنوررزجٜٚزصٕٖٔز،زمفزالزيحضر زرلفقيهزجٕزصٜ٘ٛز.ز
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وجػػ:ءزأيض ػ:ش ز( اتسأأبلم د اأأك اأأع صأأعحب اتنجأأوي اتسأأبلم د اأأك اأأع صأأعحب اتماسأأم
. 123( ...
وهػػذرزمػػ:زيؤكػػدزرلمعنػػىزرلػػذيزاػػدمن :زمػػفزكػػوفززدربػػةزرألرضزرلمقصػػودزبهػػ:زرامػػ:ـزعمػػيز
(عميهزرلسالـ).ز
ز

دااة األرض في اتشعر اتعرٍي
لق ػػدزوردزف ػػيزرلش ػػعرزرلعرب ػػيزذك ػػرزدرب ػػةزرألرضزووص ػػفتزبأنه ػػ:زتس ػػـزجب ػػ :زرلم ػػؤمنيفز
ورلك:فر فزب:لميسـ،زوهوزتحديدرشزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)(ٕٗٔ)،زفقدزوردزعفزرلحميريز
رلحميريزم:دح:شزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زبقوله ز
ودا أأة ع اتتأأأي

توسم َل األمأأة

اماسم في اتج يأأأأة

فاعرف األفعُأأل

وا:ؿززرلحميريزأيض:شز ز
إذا خرجت دا أة األرض تم تأدع
دأدوا هلل إال خأطيأمعً اميأسم
متى يأأراىع من تاس من أىل وده

ٖٕٔ-ززبح:رزرألنوررزجٜٚزصٖٕٖز.ز
ٕٗٔ-زرلمن:ابزجٖزصٕٓٔز.ز
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من األنس واتجن واتعفعريت يخطم
وىو اتأذي يوسم اتوجوه اماسم
حأتى يأأأبلقي ددوه موسومع

ذيزهورامػػ:ـزعمػػيز
ز
وهػػذرزممػػ:زيػػدؿزداللػػةزورضػػحةزعمػػىزمعرفػػةزه ػؤالءزبدربػػةزرألرضزرل ػ
(عميهزرلسالـ)زورلم:مهـزبه،:زووصفهـزله:زبأسموبزسػمسزمبسػطزب:سػتط:عةزكػلزإنسػ:فز
فهمهزورزدررؾزمعن. :ز
زز

دااة األرض دند أىل اتكتعب
كمػػ:زإفزدربػػةزرألرضزعرفػػتزعنػػدزرلمسػػمميفزسػػنةزوشػػيعةزوجػػرىزذكرهػػ:زوبيػػ:فزم:هيتهػػ:ز
فإنهػػ:زكػػذلؾزذكػػرتزعنػػدزأهػػلزرلكتػػ:بزس ػورءزرليهػػودزأوزرلمسػػيحزأوزغيػػرهـ،زألنه ػ:زمػػفز
راي:تزرالهيةزرلتيزوعدزهللازعززوجلزبهػ:زرلنػ:سزعمػىزرخػتالؼزأديػ:نهـزوطػورئفهـزولػـز
تقتصرزعمىزرلمسمميفزفحسبزبدليلزاولهزتع:لى ز
آا ِعتَنع َال ايوِقانو َن}زولػوزكػ:فزرلمقصػودزبػذلؾزرألمػةزراسػالميةزحصػ رشرز
{أ ُ
عس ََعانوا ِا َ
َن اتُن َ
لم:زعبرزعنه:زب:لن:سزولكفزمفزرلممكفزرلتعبيرزعفزذلؾزبعب:رز(رلمسمميف).ز

وهذرزراطالؽزفيزعب:رز(رلن:س)زيعنػيزدربػةزرألرضزيخػتصزبهػ:زرلنػ:سزمػفزرلمسػمميفز
ومفزغيرهـزوالسيم:زأنه:زمفزعالم:تزيوـزرلقي:مةزومرتبطةزبقضيةزاي:ـزرام:ـزرلمهػديز
ز
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(عميػػهزرلسػػالـ)زورلػػذيزالزيػػأتيزلممسػػمميفزفقػػط،زبػػلزلمنػػ:سزك:فػػةزومػػفزمختمػػفزرألديػػ:فز
ورلطورئفزورلممل.ز
واػػدزوجػػدتزاػررئفزعػػد زتشػػيرزإلػػىزمعرفػػةزأهػػلزرلكتػػ:بزبدربػػةزرألرضزوأنهػػ:زرامػػ:ـزعمػػيز
(عميهزرلسالـ)زسػورءزبروريػ:تزصػر حةزفػيزهػذرزرلمعنػىزموجػود زفػيزكتػبزأهػلزرلكتػ:بز
عػػفزطر ػػقزمػػ:زرويزعػػفزعممػػ:ئهـزمػػفزروريػػ:تزعػػفزدربػػةزرألرضزأوزمػػ:زنقػػلزرلمسػػمموفز
مفزكتبهـزوارأو زعفزدربةزرألرض.ز
مفزهذ زرلقررئفزم:زوردزعفزرلفضيلزبفزز دزعفزرألصب زبفزنب:تهزرنهزاػ:ؿ ز( قأعل تأي
مععواأأة اأأع معشأأر اتشأأاعة تزدمأأون أن د ا أعً دااأأة األرض ق أأت نحأأن نقأأول واتييأأود
اقوتأأون قأأعل فلرسأأل إتأأى رأس اتجأأعتوت فقأأعل واحأأك تجأأدون دااأأة األرض دنأأدَم
مَتواأأة فقأأعل :نعأأم فقأأعل ومأأع ىأأي أتأأدري مأأع اسأأميع قأأعل :نعأأم اسأأميع إي اأأع قأأعل
فعتتفت إتي فقعل واحك اع أصاغ مع أقرب إي اع من د اعً (. 125
وهذ زإش:ر زصر حةزوورضحةزإفزرليهودزك:نورزيعرفوفزدربةزرألرضزورنه:زتحديدرشزرامػ:ـز
عميزبػفزأبػيزط:لػبز(عميػهزرلسػالـ)زورلػدليلزعمػىزذلػؾزعبػ:ر ز(زورليهػودزيقولػوفز)،زورفز
رسـزرلدربةزعندهـزكم:زذكرت.ز
ثـزإفزرسـزرلدربةزعندزرليهودزفػيزرلروريػةزرلمتقدمػةزهػوزإيميػ:زوريميػ:زهػوزرسػـزرامػ:ـزعمػيز
(عميهزرلسالـ)زفيزرلتو رر زورليهودزيعرفونهزب:سمهزهػذرزوبصػفته،زفقػدزوردزعػفزرسػوؿزهللاز
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزا:ؿزلإلم:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زلم:زبعثهزلفتحزخيبر ز

ٕ٘ٔ-ززبح:رزرألنوررزجٖٜزصٕٗٗز،زتأو لزراي:تزصٓٓٗز.ز
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( واد أأم اأأع د أأي انيأأم يجأأدون فأأي َتأأع يم أن اتأأذي يأأدمر د أأييم اسأأمو إي اأأع ف أ ذا
تقيتيم فقل أنع د ي فعنيم يخذتون إن شعء ع. 126( ...
وج:ءزأفزأميرزرلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زلم:زا:ؿزأن:زعميزبفزأبىزط:لػب،زقعل ح أر مأن
أحاعر اتقوم اغ تم ومع أنزل د ى موسى ،فدخل في ق وٍيم من اتردب مع تم اَ فيم
معو إال شاطعن

(

او 127

.

وف ػػيزروري ػػةزأخ ػػرىزإفزرس ػػـزرام ػػ:ـزعم ػػيز(عمي ػػهزرلس ػػالـ) ز( فأأأي حزٍيأأأل واعتع راناأأأة
قاعطس واعتسريعناة شرح يل وفي اتتوراة إي اع وفي اتزٍور اريع وفأي اإلنجيأل ريأع
. 128( ...
ثـزإفزرلمص:درزرلت:ر خيةزتػذكرزأفزغيػرزورحػدزمػفزرليهػودزكػ:فزيحػدثزعمػ:زيجػريزفػيز
ػيزبػفز
آخرزرلزم:ف،زمفزعالم:تزك:لرجعػة،زودربػةزرألرض،زوغيرهػ:زكوهػبزبػفزمنيػهزوأب ز
ّ
كعبزوغيرهم،:زوفق:شزلم:زعندهـزمفزكتبزوروري:تزموجػود زفػيزرلتػو رر (.)ٕٜٔزممػ:زيؤكػدز
عمىزوجودزكالـزعفزدربةزرألرضزعندزرليهودزومعرفتهـزبه.:ز
فضػالشزعػػفزذلػػؾزإفزبعػػضزرلمسػػمميفزكػػ:نورزاػررؤوفززكتػػبزأهػػلزرلكتػػ:بزسػورءزرليهػػودزأوز
فزو رونػهزلمنػ:س،زفقػدزوردزعػفزعبػدزهللازبػفزعمػروزبػفزرلعػ:صز
رلمسيحزو نقموفزم:زا أرو ز
فيزحديثزعفزرلدربة ز

-ٕٔٙزرارش:دزجٔزصٕٔٙز
-ٕٔٚزبح:رزرألنوررزجٕٔزص٘ٔٔٙ-ز.ز
-ٕٔٛززبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٕٙز.ز

-ٕٜٔزبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٙٛز،زكت:بزسميـزصٙٛز،زمعجـزرلبي:فزجٚزصٖٗٔز.ز
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(زإفزأوؿزراي:تزخروجزرلشمسزمفزمغربه:زأوزخروجزرلدربةزعمىزرلن:سزضحىزوآيتهػ:ز
ك:نتزابلزصػ:حبته،:زفػ:ألخرىززعمػىزأثرهػ:زتقر بػ:ش،زثػـزاػ:ؿزعبػدزهللاز(وكػ:ف)زيقػرأزرلكتػبز
وأظفزأولهم:زخروج:شزطموعزرلشمسزمفزمغربه:ز)(ٖٓٔ).ز
وفيزروريةزأخرىزعفزعبدزهللازبػفزعمػرزأيضػ:ش ز(زإذرزطمعػتزرلشػمسزمػفزمغربهػ:زيخػرز
إبميسزس:جدرشز...زثـزتخرجزدربةزرألرضز.)ٖٔٔ()...ز
وادزعمقزربفزكثيرزفيزذيلزهذ زرلروريةزعمىزم:زأورد زعبدزهللازبفزعمػروزبقولػه ز(زإنػهز
حػػديثزغر ػػبزجػػدرشزوسػػند زضػػعيفزولعمػػهزمػػفزرل ػزرممتيفزرلمتػػيفزأصػػ:بهم:زعبػػدزهللازبػػفز
عمػػروزيػػوـزرليرمػػوؾ)،زوهػػذرزرلتعميػػقزمػػفزربػػفزكثيػػرزيوجػػبزرلتػػدايقزورلتحقيػػقزفػػيزكػػلز
رلمرويػ:تزعػػفزعبػدزهللازبػػفزعمػػروزبػفزرلعػػ:صزرلتػيزلهػػ:زأصػػلزأوزشػبيهزعنػػدزرلنصػػ:رىز
ورليهود،زألنهزيػدؿزعمػىزأفزعبػدزهللازكػ:فزعنػد زمقػدررزحمػلزأوزحممػيزدربػةزمػفزرلكتػبز
حصلزعميه:زأي:ـزحربزرليرموؾزوفتحزرلش:ـزورنهزك:فزيحدثزمنهز)(ٕٖٔ).ز
وهذرزم:زيقفزدليالشزعمىزمعرفةزرليهودزورلنص:رىزبموضوعزدربػةزرألرضزورفزرلمسػمميفز
ك:نورزاررؤوفززكتبهـزو رووفزم:زكتبزفيه:زمفزمورضيع.زز

اتاعب اتثعتث

ٖٓٔ-ززربفزأبيزشيبةزج٘ٔزصٜٚز.ز
ٖٔٔ-زرلمعجـزرألوسطزجٔزصٜٛز،زمجمعزرلزورئدزجٛزصٛز.ز
ٕٖٔ-زتفسيرزربفزكثيرزجٕزصٕٕٕز.ز
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اتميدي دااة األرض د ى حسب اتتلويل
بعػػدزأفزأثبتنػػ:زأفزدربػػةزرألرضزرلمػػذكور زفػػيزرلق ػرآفزهػػيزدربػػةزمػػفزجػػنسزرلبشػػرزوهػػيز
إنس:فزمعيفزيخرجهزهللازعػززوجػلزكنيػةزفػيزآخػرزرلزمػ:فزفيسػـزرلمػؤمفزبعصػىزموسػىز
فيعرؼزرنهزمؤمف،زويسـزرلك:فرزبخ:تـزسميم:فزفيعرؼزرنهزك:فر.ز
وهذرزرانس:فزهوزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زرلذيزسيخرجزفػيزآخػرزرلزمػ:فزوهػذرزرألمػرزالز
يتن:اضزمعزم:زأوردن :زآنف:شزحوؿزإفزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زهوزدربػةزرألرضزعمػىز
حسػػبزرلتنز ػػلزرلظػػ:هريزلمق ػرآفزفػػيزعصػػرزصػػدرزراسػػالـ،زورلػػذيزسػػترجعزروحػػهزفػػيز
آخرزرلزم:فزلتسددزدربةزرألرضزفيزآخرزرلزم:فزوهوزرلمهديز(عميهزرلسالـ).ز
ورلدليلزعمىزذلؾزوجودزأخب:رزوروريػ:تزتفيػدزهػذرزرلمعنػى،زمنهػ:زمػ:زيؤكػدزراتػررفزخػروجز
دربةزرألرضززم:ن:شزمعزخروجزرلمهديز(عميهزرلسالـ)،زفعميهزيكوفزهوزدربةزرألرضزفػيز
آخرزرلزم:فزورلمسددزبروحزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زكم:زذكرن:زس:لف:ش.ز
ألنهزالزيمكفزأفزنتصورزأفزرام:ـزعميز(عميػهزرلسػالـ)زيخػرجزفػيزرلواػتزرلػذيزيخػرجز
فيهزرلمهديز(عميهزرلسالـ)،زوهذرزم:زلـزتدؿزعميهزرلروري:تزمػفزجهػة،زوكمػ:زهػوزمعمػوـز
زرألمةزورم:مته:زفيزآخرزرلزم:فزتكوفزلممهديز(عميهزرلسالـ)زألنهزخ:تـزرألئمةز
ز
إفزاي:د
رالثن:زعشػرزرلمعصػوميفزكمػ:زدلػتزعمػىزذلػؾزرلكثيػرزمػفزرلروريػ:تزرلػوررد زعػفزطػراهـز
(عميهـزرلسالـ).ز
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حيثزوردزعفزسمم:فزرلػدمحميزعػفزرلرسػوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زأنػهزاػ:ؿ ز( األئمأة اعأدي
اثنأأع دشأأر ثأأم قأأعل َ يأأم مأأن قأأريش ثأأم يخأأرج قعئمنأأع فاشأأفي صأأدور قأأوم مأأؤمنين
(. 133
وجػػ:ءزفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزرلصػػقرزبػػفزدلػػفزبأنػػهزسػػمعزرامػػ:ـزرله:دي(عميػػهزرلسػػالـ)ز
يقػػوؿ ز( اإلمأأعم اعأأدي اتحسأأن واعأأد اتحسأأن ا نأأو اتقأأعئم اتأأذي امأأؤل األرض قسأأطعً
وددال َمع م ئت جو اًر وظ مع (. 134ز
وغيره:زمفزرلروري:تزرلتيزتؤكدزعمىزذلؾ(ٖ٘ٔ).ز
وبن:ءزعميهزفالزيعقلزوالزيصػحزرلقػوؿزأفزرامػ:ـزعمػيز(عميػهزرلسػالـ)زهػوزدربػةزرألرضز
فػػيزآخ ػػرزرلزمػػ:ف،زعم ػػىزرعتبػػ:رزرجعت ػػهزم:ديػ ػ:ش،زوذلػػؾزألن ػػهزالزيمكػػفزأفزيك ػػوفز(عمي ػػهز
رلسػػالـ)زمػػأمورزوت:بع ػ:شزلممهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زرلػػذيزسػػيخرجزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزأيض ػ:ش،ز
ألنهزرفضلزمنهزوهذرزمم:زالزنق:شزفيه.ز
ززوعمػػىزهػػذرزرألسػػ:سزتكػػوفزرجعػػةزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زرلػػذيزهػػوزدربػػةزرألرضز
بحسػػبزرلتنز ػػلزرجعػػةزروحيػػةزلتسػػددزدربػػةزرألرضزرلفعميػػةزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزوبحسػػبز
رلتأو لزوهوزرلمهديز(عميهزرلسالـ).ز
ومعزاميلزمفزرلتدبرزفيزرلروريػ:تزنجػدزأنهػ:زتشػيرزإلػىزرلتػرربطزبػيفزرامػ:ـزعمػيز(عميػهز
رلسالـ)زوبيفزرلمهديز(عميػهزرلسػالـ)زوعالاػةزكػلزمنهمػ:زبدربػةزرألرضزسػورءزرلظ:هر ػةز
فيزصدرزرلرس:لةزأوزرلب:طنيةزفيزآخرزرلزم:ف.ز
ٖٖٔ-ززبح:رزرألنوررزجٖٙزصٖٖٓز.ز
ٖٗٔ-ززبح:رزرألنوررزجٓ٘زصٕٖٜز.ز

ٖ٘ٔ-زبح:رزرألنوررزجٓ٘زصٕٖٜزوم:زبعده:ز،زوس:ئلزرلشيعةزجٔٙزصٕٗٙز.ز
123

حيثزوردزعفزج:برزبفزيز دزعفزأبيزعبدزهللازرلجدليزا:ؿ زز
( دخ أأت د أأى د أأي أأن أ أأى طعتأأب (د اأأو اتسأأبلم فقأأعل :أال أحأأدثك ثبلث أعً ق أأل أن
يدخل د ي ود اك داخل

ق ت :ى .فقعل :أنع د أد ع وأنأع دااأة األرض صأدقيع

وددتيع وأخو ن ييع ،أال أخ رك النف اتميدي ودينو قعل :ق ت أى .قأعل :فُأرب
يده إتىصدره وقعل أنع (. 136ز
وهن:زنجدزإفزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زبدأزحديثهزعفزدربػةزرألرض،زوأنػهزهػوزبحسػبز
رلظػػ:هر،زثػػـزأتػػـزحديثػػهزعػػفزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)،زممػػ:زيشػػيرزإلػػىزوجػػودزتػرربطزبػػيفز
رلمهديزوبيفزدربةزرألرض،زألنهزهوز(عميهزرلسالـ)زدربةزرألرضزبحسبزرلب:طفزورلذيز
يكوفزمسددزبروحزدربػةزرألرضزرلظػ:هري،زوذلػؾزعمػىزرعتبػ:رزأفزدربػةزرألرضزسػتخرجز
فيزآخرزرلزم:فزكم:زهوزح:ؿزرلمهديز(عميػهزرلسػالـ)زوهػذرزممػ:زالزينطبػقزعمػىزرامػ:ـز
عميز(عميهزرلسالـ)زألفزرجعتهزتكوفزروحيةزفقط.ز
ولػػوزتمعنػػ:زامػػيالشزفػػيزرلروريػػةزرانفػػةزرلػػذكرزنجػػدزأنهػػ:زتشػػيرزإلػػىزرجعػػةزروحزرامػػ:ـزعمػػيز
(عميػػهزرلسػػالـ)زوتسػػديده:زلممهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زوذلػػؾزلقػػوؿزأميػػرزرلمػػؤمنيفز(عميػػهز
رلسػػالـ)زبأنػػهزرنػػفزرلمهػػديزوعينػػه،زوالزيمكػػفزحمػػلزذلػػؾزعمػػىزرلظػػ:هرزورنمػػ:زالزبػػدزمػػفز
تأو مهزوفقزرلمع:نيزرلب:طنية.ز
فعميهزيكوفزرلتأو لزبهذ زرلصور زبأفزرنفزرلمهديزفيػهزإشػ:ر زإلػىزرلػروحز،زأيزأفزروحز
رلمهديز(عميهزرلسالـ)زهيزروحزجد زأميرزرلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زألنه:زتكوفزمسػدد ز
له.زوذلؾزلوجودزعالاةزوثيقةزبيفزرألنفزورلروحزمفزحيػثزأفزآخػرزموضػعزتسػتلزمنػهز
رلروحزهوزرألنف.ز
-ٖٔٙزبح:رزرألنوررزجٖٜزصٖٕٗز،زتأو لزراي:تزجٓٓٗز.ز
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أمػػ:زرلعػػيفزف:لمقصػػودزبهػػ:زهنػػ:زرلبصػػير زورلػػديفزورلعقيػػد زمػػفزذلػػؾزاولػػهزتعػػ:لى { َفِ ُن َيأأع َال
ِ
اتص اأدور}(، 137زواولػهزتعػ:لى ِ
َّللا
وب اُت ِتأي ِفأي ًّ
ا
{اَق ا
َتع َمى األَا َص اعر َوَتكن َتع َمى اتاقا ا
أب ُ ا
اتُي َل َواتُن َي َعر ِإ ُن ِفي َذتِ َك َت ِع َرًة ِألاوِتي األَا َص ِعر}(. 138
ورلمرردزهن:زإفزديفزرلمهػديز(عميػهززرلسػالـ)زوعقيدتػهزهػوزعينػهزديػفزوعقيػد زجػد زأميػرز
رلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زورلتيزهيزرلتوحيدزرلخ:لصز زعززوجلزرلذيزالزيشوبهزشػرؾز
مطمق:شز.ز
ومػػفزذلػػؾزفقػػدزعػ ّػدزحػػبزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زوواليتػػهزهػػيزرلعالمػػةزرلف:راػػةزبػػيفز
رلمػػؤمنيفزوبػػيفزرلمنػػ:فقيفزورلكفػػ:ر،زحيػػثزوردزعػػفزرلرسػػوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زرنػػهزاػػ:ؿز

لإلمػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)ز ز( اأأع د أأي ال احاأأك إال مأأؤمن وال ياغُأأك إال منأأعفق
(. 139
ومفزذلؾزنستدؿزبأفزرلمهديز(عميهزرلسػالـ)زهػوزدربػةزرألرضزبعينهػ:زفػيزآخػرزرلزمػ:فز
ألنهزسيقوـزب:لتفر قزبيفزرلمؤمنيفزورلك:فر فزبشػكلزصػر حزوورضػحزلمعيػ:فزعػفزطر ػقز
وسـزكلزمنهم:زبسمةزتدؿزعميهزوفق:شزلم:زتنطويزعميهزسررئرزوبورطفزكلزمنهـ.ز
وذلػؾزكمػ:زكػػ:فزجػد زرامػ:ـزعمػػيز(عميػهزرلسػػالـ)زرلػذيزيمثػلزدربػػةزرألرضزفػيزعصػػر،ز
مػػفزحيػػثزرلظػػ:هرزعمم ػز:شزإنػػهزيميػػززبػػهزرلمػػؤمفزمػػفزرلكػػ:فرزبحسػػبزظػػ:هرزكػػلزمنهمػػ:ز
بداللةزرلمحبةزورلموال .ز

-ٖٔٚزرلحجز()ٗٙز.ز
-ٖٔٛزرلنورز(ٗٗ)ز.ز

-ٖٜٔززنهجزرلبالغةزجٗزصٖٔز.ز
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فضالشزعفزذلؾزتوجدزأدلةزتؤكدزعمىزأفزدربةزرألرضزرلتيزتخرجزفيزآخرزرلزمػ:فزهػيز
رلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زخ:صػةزدوفزغيػر زمنهػ:زإشػ:ر زرلعديػدزمػفزرلروريػ:تزرلػوررد زعػفز
طر ػػقزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زورلتػػيزتشػػيرزإلػػىزأفزرلمهػػديزيخػػرجزومعػػهزعصػػ:ز
موسػػىزوخػػ:تـزسػػميم:ف،زوهػػذرزبعينػػهزمػػ:زمػػذكورزب:لنسػػبةزلدربػػةزرألرضزمػػفزأنهػػ:زتخػػرجز
ومعه:زخ:تـزسميم:فزوعص:زموسى.ز
جػػ:ءزعػػفزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( خأأروج دااأأة مأأن األرض مأأن دنأأد
اتصفع ومعيع خعتم س امعن ودصع موسى. 140( ...ز
وهذرزبعينهزم:زسيقوـزبهزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زعندزخروجهزفػيزآخػرزرلزمػ:فزفقػدزجػ:ءز
فيزرلروريػةزعػفزأبػىزرلجػ:رودزعػفزرامػ:ـزأبػىزجعفػرزرلبػ:ارز(عميػهزرلسػالـ)زرنػهزاػ:ؿ ز(
إذا ظيأأر اتقأأعئم (د اأأو اتسأأبلم ظيأأر رااأأة رسأأول ع (

تسأ امع وخأأعتم سأ امعن

وحجر موسى ودصعه . 141( ...
كمػػ:زوردزأيض ػ:شزعػػفزعبػػدزبػػفزسػػن:فزرنػػهزسػػمعزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زيقػػوؿ ز(
دصع موسى قُيب آس من ورد اتجنة أتعه يع ج رائيل تمع توجو ت قعء مدين وىي
أر حتأأى يخرجيمأأع اتقأأعئم (د اأأو
وتأأع وت آدم فأأي احيأأرة ط ريأأة وتأأن ي اأأع وتأأن يتغيأ ا
اتسبلم إذا قعم (. 142

ٓٗٔ-ززبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٜٗٔز،زمنتخبزرألنوررزص٘ٛز.ز
ٔٗٔ-ززبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٔ٘ز،زغيبةزرلنعم:نيزصٕٖٛز.ز
ٕٗٔ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٔ٘ز،زغيبةزرلنعم:نيزصٕٔٛز.ز
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و تبػػيفزلنػػ:زمػػفزخػػالؿزهػػ:تيفزرلػػروريتيفزإفزخػػ:تـزسػػميم:فزوعصػػ:زموسػػىزيكونػػ:فزعنػػدز
رلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زو خرجهمػػ:زمعػػه،زوالزتكونػػ:فزمػػعزغيػػر،زوهػػذرزدليػػلزاػػ:طعزعمػػىز
أنهزهوزدربةزرألرضزرلتيزأشرن:زإلىزأنه:زتخرجزومعه:زنفسزرلخ:تـزورلعص.:ز
ولػػوزرننػػ:زرعتبرنػػ:زإفزدربػػةزرألرضزشػػيءزأوزشػػخصزآخػػرزغيػػرزرلمهػػدي،زفهػػذرزيعتبػػرز
تض:رب:شزفيزكالـزرلمعصوميفز(عمػيهـزرلسػالـ)زوروريػ:تهـزب:لظػ:هر،زح:شػ:هـزمػفزذلػؾ،ز
وذلؾزعمىزرعتبػ:رزأفزهنػ:ؾزروريػ:تزتصػرحزبػأفزخػ:تـزسػميم:فزوعصػ:زموسػىزيخرجهػ:ز
رلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزتػػ:ر،زوفػػيزروريػػ:تزتخرجهػػ:زدربػػةزرألرضزتػػ:ر ز
أخرى.ز
فمفزرلممكفزرلجمعزبػيفزهػذ زرلروريػ:تزوذلػؾزإذرزامنػ:زأفزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زودربػةز
رألرضزهم ػػ:زش ػػيءزورح ػػد،زوبمعن ػػىزآخ ػػرزإفزدرب ػػةزرألرضزه ػػيزرلمه ػػديزنفس ػػهزورل ػػذيز
سيخرجزفيزآخرزرلزم:فزومعهزخ:تـزسميم:فزوعص:زموسى،زوبذلؾزيزوؿزرلتن:اض.ز
ىزرلتػيزتثبػتزأفزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زهػوزدربػةزرألرضزهػوزإشػ:ر ز
ومفزرألدلةزرألخر ز
رلروري:تزأفزكلزمنه:زيسـزو توسـزب:لمؤمنيفزورلك:فر ف.ز
حي ػػثزوردزع ػػفزدرب ػػةزرألرضزأنه ػػ:زتس ػػـزرلم ػػؤمفزبعص ػػ:زموس ػػىزوتس ػػـزرلك ػػ:فرزبخ ػػ:تـز
سميم:ف،زوذلؾزفيزرلحديثزرلمرويزعفزرلرسوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زرنهزا:ؿز زز
( تخرج دااة األرض ومعيع دصع موسى وخعتم س امعن تج أو وجأو اتمأؤمن اعصأى
موسى (د او اتسبلم وتسم وجو اتكعفر خعتم س امعن (د او اتسبلم

ٖٗٔ-زبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٔٔٔز.ز
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وفػػيزروريػػةزأخػػرىزعنػػهز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زأيضػ:شزورصػػف:شزرلدربػػةزبقولػػه ز( دااأأة األرض  ...ال
يدرَيع طعتب وال افوتيع ىأعرب فتسأم اتمأؤمن أين ديناأو وتكتأب أين ديناأو مأؤمن
وتسم اتكعفر ين ديناو وتكتب ين ديناو َعفر ومعيع دصع موسأى وخأعتم سأ امعن
فتج و اتمؤمن وتحطم أنف اتكعفر اعتخعتم ،حتى اقعل اع مؤمن واع َعفر (. 144
زكم:زج:ءزفيزروريةزث:لثةزعفزرام:ـزأميرزرلمػؤمنيفز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز( خأروج
دااأة مأن األرض مأأن دنأد اتصأفع ،معيأأع خأعتم سأ امعن ودصأأع موسأى تُأَ اتخأأعتم
د ى وجو َل مؤمن فاطاَ فاو ىذا مؤمن حقعً ،وتُعو د ى وجأو َأل َأعفر فاَتأب
فاو ىأذا َأعفر حقأعً ،حتأى أن اتمأؤمن تينأعدي اتويأل تأك اأع َأعفر ،وان اتكأعفر ينأعدي
طوٍى تك اع مؤمن،وددت أني اتيوم مث ك فلفوز. 145( ...ز
وم ػػفزذل ػػؾزيتب ػػيفزلن ػػ:زأفزدرب ػػةزرألرضزتس ػػـزرلم ػػؤمفزورلك ػػ:فرزبخ ػػ:تـزس ػػميم:فزوعص ػػىز
موس ػػى،زوه ػػذرزب ػػدور زم ػػ:زيؤك ػػدزرفزدرب ػػةزرألرضزورلمه ػػديز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زش ػػيءزورح ػػدز
بدليميف ز
رألوؿ زرنهز(عميهزرلسالـ)زمعهزرلخ:تـزورلعص:زكم:زمرزبن:زآنف:ش.ز
ورلػػدليلزرلثػػ:ني زهػػوزأفزرلروريػػ:تزرل ػوررد زعػػفزرألئمػػةزرلمعصػػوميفز(عميػػهزرلسػػالـ)زأفز
رلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زوبشػػكلزعػػ:ـزيعػػرؼزرلم ػورليفزرلمػػؤمنيفزمػػفزرألعػػدرءزرلكػػ:فر فز
ب:لتوسـ.ز

ٗٗٔ-ززبح:رزرألنوررزجٙزصٖٓٓز،زمجمعزرلبي:فزجٚزصٖٕٗز.ز
٘ٗٔ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٜٗٔز،زرلخررئجزجٖزصٖٔٙز.ز
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فج:ءزعفزإب:فزبفزتغمػبزعػفزرامػ:ـزأبػىزعبػدزهللازرلصػ:دؽز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز(
إذا قأأعم اتقأأعئم (د اأأو اتسأأبلم تأأم اقأأم أأين يداأأو أحأأد مأأن خ أأق اتأأرحمن ،إال درفأأو
صعتح ىو أم طعتح ،إال وفاو آاة ت متوسمين وىي اتس يل اتمقام (. 146
ووردزفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزعبػػدزهللازبػػفزعجػػالفزعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)ز
كذلؾزأنهزا:ؿ ز( إذا قعم قعئم آل ي حَم ين اتنعس احَم داود ال احتعج إتى ينأة،
ي يمو ع تععتى فاحَم اع مو ،ويخ ر َل قوم امع استاطنوه ،واعرف وتاو من ددوه
اعتتوسم . 147( ...
فيزحيفزنجدزأفزهن:ؾزروري:تزأخرىزتشيرزبوضوحزإلػىزوسػـزرلكفػ:رزفػيزآخػرزرلزمػ:فز
فضالشزعفزرلمؤمنيفزبطبيعةزرلح:ؿ،زوذلػؾزيػتـزعمػىزيػديزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زألنػهز
إم:ـزآخرزرلزم:ف،زورلذيزيعرؼزوليهزمفزعدو زب:لتوسـزفيسمه.ز
حيثزج:ءزفيزروريةزعفزرام:ـزرلب:ارز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز( انأو نأعزل فأي قاأعب
من نور حين ينزل اظير اتكوفأة فيأذا حأين ينأزل ،أمأع اقُأي األمأرا ،فيأو اتوسأم
د ى اتخرطوم يوم يوسم اتكعفر (. 148
وهنػػ:زنجػػدزرلروريػػةزتشػػيرزإلػػىزأفزوسػػـزرلكػػ:فر فزيػػتـزبعػػدزنػػزوؿزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)ز
بظهرزرلكوفة،زوبطبيعةزرلح:ؿزإفزهػذرزسػيتـزعمػىزيػديزرلمهػديزألنػهزرلوحيػدزرلقػ:درزأفز
يعرؼزرلكف:ر فزمفزرلمؤمنيفزب:لتوسـزفيستطيعزأفزيسمهـ.ز
ز

-ٔٗٙززبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٖ٘.ز
-ٔٗٚززبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٖٜز،زأعالـزرلورىزصٗٗٙز،زرارش:دزجٕزصٖٛٙز.ز
-ٔٗٛزتفسيرزرلعي:شيزجٔزصٖٓٔز.ز
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وهذرزبدور زيدؿزعمىزأفزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زهوزدربةزرألرضزفيزآخػرزرلزمػ:فزألنػهز
هوزمفزيسـزرلك:فرزورلمؤمفزبخ:تـزسميم:فزوعص:زموسىزكم:زسبقزأفزذكرن.:ز
ويمكػػفزإضػػ:فةزدليػػلزآخػػرزعمػػىزكػػوفزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زهػػوزدربػػةزرألرض،زوذلػػؾز
مػػفزخػػالؿزراشػػ:ررتزرلتػػيزتفيػػدزأفزدربػػةزرألرضزلهػػ:زسػػيم:ءزوعالمػػةزمػػفزسػػيم:ءزرألمػػـز
رلس:بقة،زوذلؾزبحسبزرلروريةزرلوررد زعفزربفزعب:سزرانفةزرلذكرزورلتيزج:ءزفيه :زز
( اتدااة مؤتفة  ...وفييع من َل أمة سامعء وسامعىع من ىذه األمة . 149( ...
وهذرزبعينهزم:زينطبقزعمىزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زحيػثزتشػيرزرنػهزلػهزسػنفزوعالمػ:تز
مفزسنفزعددزمفزأنبي:ءزرألمـزرلس:بقة.ز
حيثزوردزعفزأبىزبصيرزعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز( في صعحب ىذا
األمأأأر سأأأنة مأأأن موسأأأى وسأأأنة مأأأن داسأأأى وسأأأنة مأأأن يوسأأأف وسأأأنة مأأأن ي
. 150( ...
وفػػيزهػػذرزداللػػةزورضػػحةزعمػػىزأفزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زهػػوزدربػػةزرألرضزفػػيزآخػػرز
رلزم:ف،زورلتيزذكره:زهللازعززوجلزفيزرلقرآفزبأنهػ:زآيػةزمػفزآي:تػه،زوهػذ زرايػةزسػيكذبه:ز
أأَ اتَقأأأو ال
{واِ َذا َوَقأ َ
رلكثيػػرزمػػفزرلنػػ:سزحػػ:ؿزخروجهػػ:زبشػػه:د زرلق ػرآفزفػػيزاولػػهزتعػػ:لى ز َ
(
َن اتُنعس ََعانوا ِاآا ِ
عتَنع َال ايوِقانأو َن} 151
َدَ ي ِيم أَخَرجَنع َت ايم َداُا ًة ِم َن األرض ات َكِ ام ايم أ ُ
َ
َ
.

-ٜٔٗززرلدرزرلمنثورزج٘زصٔٔٚز.ز
ٓ٘ٔ-ززبح:رزرألنوررزجٔ٘زصٕٔٛز.ز
ٔ٘ٔ-زرلنمل(ٕ)ٛز.ز
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وادزأش:رتزرلروري:تزرلػوررد زعػفزأهػلزرلبيػتز(عمػيهـزرلسػالـ)زإلػىزتكػذيبزدربػةزرألرضز
مفزابلزرلن:س،زورلىزتحذيرزرألئمةز(عميهـزرلسالـ)زلمفزيقوـزبذلؾ،زوألفزهللازعززوجلز
ز
سيهمؾزمفزيظممه.:ز
فقدزوردزذلؾزعفزأبيزعبدزهللازرلجدليزبأنهزدخلزعمىزرام:ـزعميز(عميهزرلسػالـ)زفقػ:ؿز
لػػه ز( أحأأدثك اسأأاعة أحعديأأث إال أن يأأدخل د ينأأع داخأأل .قأأعل :فق أأت أفعأأل جع أأت
فداك.
قعل :أتعرف أنأف اتميأدي ودينأو ،قأعل :ق أت أنأت اأع أميأر اتمأؤمنين ،قأعل :وحعجاأع
اتُبلتة ت دو مخعزييمع في آخر اتزمأعن .قأعل :ق أت أظأن وع اأع أميأر اتمأؤمنين
انيمع فبلن وفبلن ،فقعل :اتدااة ومع اتدااة ددتيع وصدقيع وموقَ اعثيع وع مي أك
من ظ ميع . 152( ...
وفيزهذ زرلروريةزداللةزورضحةزعمىزرلترربطزووحػد زرلجػنسزبػيفزدربػةزرألرضزورلمهػديز
(عميهزرلسالـ)زمفزحيثزرنهم:زشيءزورحدزبداللةزذكرزرام:ـزعميز(عميػهزرلسػالـ)زبأنػهز
أنفزرلمهديزوعينهزفيزبدريػةزرلكػالـ،زوذكػر زدربػةزرألرضزفػيزنه:يػةزرلكػالـ،زوسػبقزأفز
بي:فزهذرزرلترربطزآنف:ش.ز
ز

دااة األرض اتميدي (ع ز
هن:لػؾزرلعديػدزمػػفزرألدلػةزرلتػيزتثبػػتزأفزرلمهػديز(عميػهزرلسػػالـ)زهػوزدربػةزرألرضزرلتػػيز
س ػ ػػتخرجزف ػ ػػيزآخ ػ ػػرزرلزم ػ ػػ:فزوتق ػ ػػوـزه ػ ػػذ زرألدل ػ ػػةزعم ػ ػػىزأس ػ ػػ:سزرلمق:بم ػ ػػةزب ػ ػػيفزخ ػ ػػروجز
ٕ٘ٔ-ززبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٔٔز.ز
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رلمهدي(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زوخ ػػروجزدرب ػػةزرألرض،زرلم ػػذرفزهم ػػ:زم ػػفزأشػ ػرروزرلس ػػ:عةزو ػػوـز
رلقي:مة،زوترردؼزخروجزكلزمنهم:زمعزراخرزومك:فزوطبيعةزهذرزرلخروج.ز
لقدزسبقتزراش:ر زإلىزرلقوؿزبأفزرلعػذربزرألدنػىزهػوزرلدربػةزورلػدج:ؿ،زومػفزرلمعمػوـزأفز
رلعذربزرألكبرزهوزيوـزرلقي:مة،زإالزإنن:زنجدزبعضزرلروريػ:تزرلتػيزتػدؿزعمػىزأفزخػروجز
رلمهديز(عميهزرلسالـ)زهوزرلعذربزوهوزرلس:عةزرلصغرىزرلتػيزتكػوفزفػيزابػ:ؿزرلسػ:عةز
رلكبرىزرلتيزهيزرلقي:مة.ز
فقػ ػػدزوردزفػ ػػيزرلروريػ ػػةزرلشػ ػػر فةزرل ػ ػوررد زعػ ػػفزأبػ ػػيزعبػ ػػدزهللاز(عميػ ػػهزرلسػ ػػالـ)زفػ ػػيزاولػ ػػهز
تع:لى ِ
ود ٍة} رنػهزاػ:ؿ ز( اتعأذاب خأروج اتقأعئم
اب إتأى أا ُمأ ٍة ُمع اأد َ
َ
{وَتئن أَ ُخرَنع َدأن اي ام ات َعأ َذ َ
(
واألمة اتمعدودة ددة أىل در وأصحعاو . 153
{ىأل
كم:زوردزعفززررر زبفزأعيفزأنهزسأؿزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زعػفزاولػهزتعػ:لى َ

عد َة أَن َتأل ِتَي ايم َاغ َتأ ًة َو اىأم َال َاش اأعارو َن}( ، 154فقأعل (د اأو اتسأبلم :
َين ا
ظارو َن ِإُال ُ
اتس َ
ىي سعدة اتقعئم تلتييم اغتة

(

155

.

وهن:لؾزروريةزث:لثةزعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زوادزسألهزرلكميتزفق:ؿز زز
( متى اقوم اتحق فاَم متى اقوم ميداَم ،قعل (د او اتسبلم  :تقأد اسأئل رسأول ع
(

تس امع دن ذتك فقعل :إنمع مث و َمثل اتسعدة ال تلتاَم إال اغتة .

ٖ٘ٔ-ززبح:رزرألنوررزجٔ٘زص٘ٛز،زتأو لزراي:تزصٖٕٓز،زغيبةزرلنعم:نيزصٕٔٗز.ز
ٗ٘ٔ-زرلزخرؼز()ٙٙز.ز

٘٘ٔ-ززتأو لزراي:تزصٕ٘٘ز.ز
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وكػػ:فزرامػػ:ـزرلحسػػفز(عميػػهزرلسػػالـ)زاػػدزسػػئلزجػػد زرسػػوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم ( ):فمتأأأى
يخرج قعئمنع أىل ات يت ،قعل :اع حسن إنمع مث و َمثل اتسعدة ثق أت فأي اتسأمعوات
واألرض ال تلتاَم إال اغتة (. 156
وهذرزيبيفزأفزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زهوزدربةزرألرض،زألنهزهوزرلعػذربزورلسػ:عةزرلتػيز
تأتيزبغتةزأيزأفززمػ:فزنػزوؿزرلعػذربزهػوزنفسػهززمػ:فزخػروجزرلدربػةزرلتػيزهػيزرلمهػديز
(عميهزرلسالـ)زورلمتزرمنةزمعه.ز
واػػدزجػػ:ءزفػػيزرلروريػػ:تزأيض ػ:ش ز( إذا نأأزل اتعأأذاب يأأم دنأأد اقت أراب اتسأأعدة ،فسأأمي

اتمقأأول قأوالً {أَخَرجَنأأع َت ايأأم َداُاأ ًة ِمأ َأن األرض} تخأأرج  ...فتنجأأر اتمأأؤمن النأأو مأأؤمن
واتكعفر النأو َأعفر ،ودنأد ذتأك يرتفأَ اتتك يأف وال تق أل اتتواأة وىأو د أم مأن أدأبلم

اتسعدة . 157( ...
وهن:زيتبيفزلن:زأيض:شزأفزخروجزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زهػوزرلسػ:عةزوهػوزرلعػذرب،زومػفز
رلمعمػوـزأفزرلسػ:عةزسػ:عتيفزصػغرىزوهػيزخػروجزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زوكبػرىززوهػيز
سػ:عةزرلقي:مػػةز،زوبهػذرزيكػػوفزرلعػذربزرألدنػػىزرلػذيزجػػ:ءزفػيزتفسػػير زرنػهزرلدربػػةزورلػػدج:ؿز
هوزأيض:شزخروجزرلمهديز(عميهزرلسالـ).ز
فتكػػوفزرلنتيجػػةزإذفزأفزخػػروجزرلدربػػةزهػػوزخػػروجزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)،زأيزأفزدربػػةز
رألرضزهػػيزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)،زفيكػػوفزرلعػػذربزرألدنػػىزخػػروجزرلمهػػديزورلػػدج:ؿ،ز
ورلػػذيزهػػوزعمػػـزمػػفزأعػػالـزرلسػػ:عة،زأيزمػػفزأش ػررطه:زورلتػػيزتػػدللزعمػػىزأفزرلدربػػةزهػػيز
رلمهديزرلذيزسيخرجزفيزآخرزرلزم:ف.ز
-ٔ٘ٙززكف:يةزرألثرزصٔٙٛز.ز

-ٔ٘ٚززبح:رزرألنوررزجٙزصٕٜٜز.ز
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وهن:لػػؾزأمػػرزمهػػـزالزبػػدزأفزنشػػيرزإليػػهزوهػػوزأفزرلروريػػةزرانفػػةزرلػػذكرزأشػػ:رتزإلػػىزأفز
رلتوبػػةزالزتقبػػلزإذرزنػػزؿزرلعػػذربزوخرجػػتزدربػػةزرألرض،زرلتػػيزامنػػ:زإنهػػ:زتعنػػيزرلمهػػديز
(عميػػهززرلسػػالـ)زوهن:لػػؾزروريػػ:تزتشػػيرزإلػػىزأفزرلتوبػػةزالزتقبػػلزعنػػدزطمػػوعزرلشػػمسزمػػفز
مغربه:زبلزأفزب:بزرلتوبةزيغمقزحينه.:ز
غربهػ:زهػوزرلمهػديز
ورلمتتبعزلمروري:تزرلشر فةزيجدزأفزرلمقصػودزب:لشػمسزرلط:لعػةزمػفزم ز
(عميػهزرلسػالـ)،ز زومػ:زفػيزرلتأو ػػلزرلمع:صػرزلهػذ زرلروريػةزدليػػلزعمػىزذلػؾ،زفقػدزوردزعػػفز
رلضػػح:ؾزبػػفزم ػزرحـزعػػفزرلن ػزرؿزبػػفزسػػبر زفػػيزخطبػػةزطو مػػةزألميػػرزرلمػػؤمنيفز(عميػػهز
رلسالـ)زا:ؿزفيه :زز
( اعد ط وع اتشمس من مغرٍيع فعند ذتك ترفَ اتتواة فبل تواة تق ل وال دمأل يرفأَ

ِ
ِ ِ
ِ
ام ِعن َيأع َخيأ اًر} ثأم قأعل
آمَنأت مأن َق ا
أل أَو ََ َسأَ ت فأي إ َ
امعان َيأع َتأم َت اكأن َ
{الَ َين َف اَ َنفسعً إ َ
(د اأأو اتسأأبلم ال تسأألتوني دمأأع اَأأون اعأأد ذتأأك ف نأأو ديأأد إتأأي ح ي أأي (صأ ى ع
د او وآتو وس م أن ال أخ ر او أحد غيأر دترتأي ،فقأعل اتنأزال أن سأ رة تصعصأعة
مع دنأي أميأر اتمأؤمنين يأذا اتقأول فقأعل صعصأعة اأع ا أن سأ رة أن اتأذي اصأ ي
خ فو داسى أن مأريم ،ىأو اتثأعني دشأر مأن اتعتأرة اتتعسأَ مأن وتأد اتحسأين وىأو
اتشمس اتطعتعة من مغرٍيأع اظيأر دنأد اتأرَن واتمقأعم اطيأر األرض واُأَ ميأزان
اتعدل . 158( ...
ولم:زك:نتزرلتوبةزالزتقبلزعندزنزوؿزرلعذربزوخروجزدربةزرألرض،زكم:زوردزفػيزرلروريػةز
ز
رلمذكور زس:بق:ش،زف:لنتيجةزتكوفزدربةزرألرضزهيزرلمهديز(عميهزرلسػالـ)زألنػهزسػالـزهللاز
عميهزهوزرلشمسزرلط:لعةزمفزمغربه.:ز
-ٔ٘ٛززبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٜٗٔز.ز
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وادزوردزعفزعبدزهللازبفزز :دزبفزسميم:فزمسندرشزإلىزحذيفةزأنهزا:ؿ ز( قأعل رسأول ع
(

تس امع ين يدي اتسعدة آاعت َعتنظم في اتخأاط إذا سأقط منيأع واحأدة تواتأت

خروج اتدجعل ونزول داسى ن مريم وفتح الجوج ومألجوج واتدااأة وط أوع اتشأمس
من مغرٍيع وذتك حين ال ينفَ نفس إامعنيع (. 159ز
رلروريػػةزرلث:نيػػةزوردتزعػػفزحذيفػػةزبػػفزرسػػيدزأنػػهزاػػ:ؿ ز( سأأمعت رسأأول ع (ص أ ى ع
د اأأو وآتأأو وس أ م تس أ امع اقأأول دشأأر آاأأعت أأين يأأدي اتسأأعدة خمأأس اعتمشأأرق
وخمس اعتمغرب فذَر اتدااة وط وع اتشمس من مغرٍيأع وداسأى أن مأريم واألجوج
وملجوج . 160( ...ز
وروريةزث:لثةزتقوؿ ز( أول اآلاعت خروجعً ط وع اتشأمس مأن مغرٍيأع أو خأروج اتدااأة
د ى اتنعس ُحى فآيتيع َعنت ق ل صعح تيع فعألخرىع ى أثرىع تقرياعً (. 161
وجػ:ءزفػيزروريػػةزرربعػةزعػفزربػػفزعمػرزجػ:ءزفيهػػ:ز ز( ي يأت اتنأأعس اسأيرون إتأأى جمأأَ
وت يت دااة األرض تسعيرىم فاصاحون وقد خطتيم من رأسيع وذن يع فمع من مؤمن
إال مسحتو وال من َعفر وال منعفق إال تحاطو (. 162

 -ٜٔ٘ززكنززرلعم:ؿزجٗٔ زصٓ ٕٙز،زمجمعزرلزورئدزج ٚزص ٕٖٛز،زتهذيبزربفزعس:كرز
جٚزص.ٕٚٛز

ٓ-ٔٙززبح:رزرألنوررزجٙزصٖٖٓز،زمنتخبزرألثرزصٗٗٗز.ز

ٔ -ٔٙز زتفسير زرلطبري زج ٛزصٕ ٚز ،زمجمع زرلزورئد زج ٛزص ٛز ،زسنف زأبي زدرود زجٗز
صٗٔٔز،زسنفزربفزم:جةزجٕزصٖٖ٘ٔز.ز

ٕ-ٔٙززمجمعزرلبي:فزجٕٓزصٓٔ.ز
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ومفزرألدلةزرألخرىززعمىزكوفزرلمهديز(عميػهزرلسػالـ)زهػوزدربػةزرألرضزهػوزمػ:زعبػرتز
عنهزرلروريػ:تزب:لواػتزرلمعمػوـزوهػوزواػتزخػروجزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)ز،زفقػدزوردزفػيز
رلروري:ت ز
( إذا ط عأأت اتشأأمس مأأن مغرٍيأأع يخأأر إ أأاس سأأعجداً ينأأعدي إتيأأي مرنأأي أن اسأأجد
تمن شئت فتجتمَ إتاو زٍعنيتو فاقوتون  ...مع ىذا اتتُرع فاقأول إنمأع سألتت رٍأي
ينظرنأأي إتأأى اتوقأأت اتمع أأوم وىأأذا اتوقأأت اتمع أأوم ثأأم تخأأرج دااأأة األرض مأأن صأأدع
اتصفع فلول خطوة تُعيع في إنطعكاة ثم تلتي إ اس فت طمو (. 163
ومفزرلجديرزب:لذكرزأفزإبميسزعميهزرلمعنةزك:فزادزأمهمهزهللازعػززوجػلزإلػىزيػوـزرلواػتز
رلمعموـزرلذيزهوزيوـزخروجزرلمهديز(عميهزرلسػالـ)زوأشػ:رتزرلروريػ:تزإلػىزأفزرلمهػديز
(عميهزرلسالـ)زيقضيزعميهزوفيزروريةزأفزيقوـزبذلؾزفيزمسجدزرلكوفة(ٗ.)ٔٙز
فػػيزحػػيفزأفزرلروريػػةزرلمتقدمػػةزتشػػيرزإلػػىزأفزدربػػةزرألرضزهػػيزمػػفزيقػػوـزبػػذلؾزويمكػػفز
رلتوفيقزبيفزرلمعنىزرألوؿزورلث:نيزعفزطر قزدمجزم:زوردزفيهم:زمػفزمعنػىز،زورلخػروجز
بنتيج ػػةزمف:ده ػػ:زأفزرل ػػذيزيقض ػػيزعم ػػىزإبم ػػيسزلعن ػػهزهللازه ػػوزدرب ػػةزرألرضزورلػ ػذيزهػ ػوز
رلمهديز(عميهزرلسالـ)زوذلؾزعندزخروجهزفيزآخرزرلزم:ف.ز
ورلروريةزرألخرىززرلتيزتؤكدزهذرزرلمعنىزرلوررد زعفزدمحمزبفزث:بتزعػفزأبيػهزعػفزرلحػرثز
عػػفزعبػػدزهللازرنػػهزاػػ:ؿ ز( خأأروج اتدااأأة اعأأد ط أأوع اتشأأمس فأ ذا خرجأأت قت أأت اتدااأأة
إ اس. 165( ...
ٖ -ٔٙز زمجمع زرلزورئد زج ٛزص ٛز ،زرلمعجـ زرألوسط زلمطبررني زجٔ زص ٜٛز ،زتفسير زربفز
كثيرزجٕزصٕٕٓ.ز

ٗ-ٔٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٚٙز.ز
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أم:زمفزحيثزمك:فزخروجزكلزمفزرلدربةزورلمهديز(عميهزرلسػالـ)زف:لروريػ:تزتشػيرزإلػىز
أفزخروجزرلدربػةزمقتػرفزمك:نػ:شزبخػروجزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زممػ:زيقػفزدلػيالشزعمػىزأفز
رلمقصودزبدربةزرألرضزهوزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زواػدزوردتزركثػرزمػفزروريػةزأشػ:رتز
إلىزهذرزرلمعنى.ز
فقػػدزوردزعػػفزوكيػػعزبػػفزإس ػررئيلزعػػفزسػػم:ؾزبػػفزإب ػررهيـ ز( دااأأأة األرض تخأأأرج مأأأن
مَة (. 166
وفيزروريػةزأخػرى زز( إذا نأزل اتعأذاب يأم دنأد اقتأراب اتسأعدة فسأمي اتمقأول قأوالً
{أَخَرجَنع َت ايم َداُا ًة ِم َن األرض} تخرج ين اتصفع واتمروة فتخ ر اتمأؤمن النأو مأؤمن
واتكعفر النو َعفر ...

(

167

.

وفيزروريةزث:لثػة ز( تخرج ين اتصفع واتمروة فتخ ر اتمؤمن النو مؤمن واتكعفر النأو
َعفر (. 168
واػػدزأشػػ:رزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زفقػػ:ؿ ز( وَأأذا تخأأرج دااأأة األرض مأأن أأين
اتصأأفع واتمأأروة ومعي أع دصأأع موسأأى وخأأعتم س أ امعن تسأأوق اتنأأعس إتأأى اتمحشأأر
. 169( ...

٘-ٔٙززرلمالحـزورلفتفزالبفزحم:دزصٔٛٙز.،ز
-ٔٙٙززربفزأبىزشيبةزج٘ٔزصٔ.ٔٛز
-ٔٙٚزبح:رزرألنوررزجٜٙزصٕٜز.ز
-ٔٙٛززمجمعزرلبي:فزجٚزصٖٖٕ.ز

-ٜٔٙززبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٔز،زغيبةزرلنعم:نيزصٕٙٙز.ز
137

ومفزهن:زيتضحزأفزدربةزرألرضزرلمقصودزبهزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زودليلزذلػؾزتأكيػدز
رلروري:تزعمػىزأفزخػروجزرلدربػةزمػفزبػيفزرلصػف:زورلمػرو زوهػيزرلمكػ:فزذرتػهزرلػذيزتخػرجز
منهزدعو زرلمهديز(عميهزرلسالـ)زوخروجهزيكوفزمنه:ز.ز
وفيزكالـزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زدليلزعمىزأفزدربةزرألرضزهوزرلمهديز(عميػهز
رلسػػالـ)زبمحػػ :زأفزرلدربػػةزتخػػرجزمػػفزبػػيفزرلصػػف:زورلمػػرو زومعػػهزعصػػ:زموسػػىزوخػػ:تـز
سميم:ف،زوكم:زسبقتزراش:ر زفإفزرلروري:تزتشيرزإلىزأفزرلمهديز(عميهزرلسػالـ)زيخػرجز
فيزآخرزرلزم:فزمعهزعص:زموسىزوخ:تـزسميم:فزومفزعندزرلصف:زورلمرو ز.ز
وادزأكدتزرلروري:تزرلشر فةزأفزخروجزدربةزرألرضزتحديدرشزمفزبيتزهللازرلحررـزمفزبيفز
رلركفزورلمق:ـ.ز
ففيزروريةزعفزخيثمةزرلجعفيزرنهزا:ؿ ز( دخ ت د ى أ ي جعفر (د او اتسأبلم فقأعل
تي اع خيثمة ا غ مواتينع منع اتسبلم  ...وع إن اتدااأة تتخأرج فأتك م اتنأعس مأؤمن
وَعفر وانيع تخرج من يت ع اتحرام ف اس امر يع أحد مأن اتخ أق إال قأعل مأؤمن
أو َعفر وانمع َفروا واليتنع ال يوقنون (. 170
وفيزروريةزأخرى ز( ثم تظير اتدااة ن اترَن واتمقعم فتكتب في وجو اتمؤمن مؤمن
وفي وجو اتكعفر َعفر . 171( ...
وكم:زهوزمعموـزف:فزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زيخرجزمفزبيتزهللازرلح ررـزوتحديدرشزمفزبيفز
رلركفزورلمق:ـ،زوعميهزفيكوفزرلمقصودزبدربةزرألرضزهن:زهوزرلمهديز(عميهزرلسالـ).ز

ٓ-ٔٚزبح:رزرألنوررزج٘ٙزص٘ٛز.ز
ٔ-ٔٚززبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٜز.ز
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ومػػفزجممػػةزرألدلػػةزعمػػىزأفزدربػػةزرألرضزهػػيزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زورنهػػ:زتخػػرجزفػػيز
آخرزرلزم:فزومفزب:بزرلشبهزبيفزخروجهم:زوطبيعتػهز،زووردتزروريػةزعػفزرامػ:ـزعمػيز
(عميهزرلسالـ)زفيزمعرضزحديثهزعفزدربةزرألرضزرنهزا:ؿ زز
( أال إن اعد ذتك اتطعمة اتك ري ق نع ومع ذتك اع أمير اتمؤمنين قعل خروج دااأة مأن
األرض من دند اتصفع معيع خعتم س امعن ودصأع موسأى  ...ثأم ترفأَ دااأة األرض
رأسيع فيراىأع مأن أين اتخأعفقين أ ذن ع دأز وجأل اعأد ط أوع اتشأمس مأن مغرٍيأع
فعند ذتك ترفَ اتتواة فبل تواأة تق أل وال دمأل يرفأَ وال ينفأَ نفسأعً إامعنيأع تأم تكأن
آمنت من ق ل أو َس ت في إامعنيع خي اًر (. 172
وادزوردزهذرزرلمعنىزب:لنسبةزلممهديز(عميهزرلسػالـ)زأيضػ:شزفقػدزجػ:ءزفػيزرلروريػةزرلػوررد ز
عػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زرن ػػهزاػػ:ؿز ز(َأأألني اعتقأأأعئم د أأأى نجأأأف اتكوفأأأة
..يرَب فرسعً أدىم ين ديناو شأمراخ فينأتفض انتفعُأة ال ياقأى أىأل اأبلد إال وىأم
يرونو انو معيم في ابلدىم . 173( ...
وهػػذرزدليػػلزعمػػىزأفزدربػػةزرألرضزهػػيزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زورلتػػيزسػػتخرجزفػػيزآخػػرز
رلزمػػ:فزبػػدليلزرؤيػةزرلنػػ:سزجميع ػ:شزلهػػ،:زعمم ػ:شزأفزرلمكػػ:فزرلػػذيزيػػرىزرلنػػ:سزبػػهزرلمهػػديز
ز
(عميهزرلسالـ)زهوزرلنجفزورلتيزتقعزفيزظهرزرلكوفةزوهذرزمػ:زيتطػ:بقزمػعزكػوفزرلدربػةز
يرره:زرلن:سزمفزعندزرلصف:زألفزرلكوفةزهيزمكػةزحسػبزرلتأو ػلزرلمع:صػر(ٗ)ٔٚزومراػدز
رام ػػ:ـزعم ػػيز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زرل ػػذيزيق ػػعزبظه ػػرزورديزرلس ػػالـزه ػػوزرلص ػػف:زعم ػػىزحس ػػبز
رلتأو لزرلمع:صر.ز
ٕ-ٔٚززبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٗ،ٜٔزمنتخبزرألنوررزص٘،ٛزرلخررئجزجٖزصٖٔٔٙز.ز
ٖ-ٔٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زص،ٖٕٛزمنتخبزرألنوررزص،ٜٔٛغيبةزرلنعم:نيزصٖٓٔز.ز
ٗ-ٔٚززررجعزرلجزءزرلث:لثزمفزهذ زرلموسوعةزكت:بزمكةزرلمهديزوكت:بزمدينةزرلمهديز
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ومػػفزرألدلػػةزرألخػػرىززعمػػىزأفزدربػػةزرألرضزهػػوزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زأفزخروجهمػػ:ز
يكوفزفيزواتزممئتزرألرضزظممػ:شزوجػو رشرزوربتعػدزرلنػ:سزعػفزرألمػرزبػ:لمعروؼزورلنهػيز
عفزرلمنكر.ز
أَ اتَقأأو ال َدَ أأي ِيم
{واِ َذا َوَقأ َ
فقػػدزوردزعػػفزعطيػػةزرلعػػوفيزعػػفزأبػػىزعمػػر،زفػػيزاولػػهزتعػػ:لى َ
أَخَرجَنأأع َت ايأأم َداُا أ ًة ِمأ َأن األرض} قأأعل ( :ذاك إذا تأأرك األمأأر اأأعتمعروف واتنيأأي دأأن
اتمنَر (. 175

وهذرزم:زينطبقزتم:م:شزعمىزعالم:تزآخرزرلزم:فزرلتيزتسبقزاي:ـزرام:ـزرلمهديز(عميػهز
رلسالـ)،زفقدزوردزعفزرسوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزا:ؿز ز
( َيف اَم إذا فسدت نسعؤَم وفسق شاعاَم وتأم تألمروا اأعتمعروف وتأم تنيأوا دأن
اتمنَر . 176( ...
زززززونختـزرلحديثزعفزرألدلةزرلتيزتثبتزأفزدربةزرألرضزهيزرلمهديز(عميهزرلسالـ)ز
ب:لروري:تزرلتيزتشيرزإلىزخػروجزدربػةزرألرضزفػيزآخػرزرلزمػ:فزورفزلهػ:زثػالثزخرجػ:تز
وم:زوردزفيزكتبزرلشيعةزورلسنةزمع:ش.ز
فقػػدزجػػ:ءزعػػفزطػػرؽزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زعػػفزرلنبػػيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زأنػػهزاػػ:ؿ ز(
تكون ت دااة ثبلث خرجعت مأن اتأدىر فتخأرج خروجأعً القصأى اتمدينأة فافشأو ذَرىأع
اعتاعداة وال يدخل ذَر اتقرية اعني مَة ثم تمَث زمعنعً طوابلً ثم تخرج خرجأة قرياأعً
من مَة فافشو ذَرىع في اتاعداة .

٘-ٔٚززج:معزرلبي:فزجٓٔزصٓٔ.ز

-ٔٚٙززبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٔٔٛز.ز
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ويأدخل ذَرىأأع اتقريأأة  ...ثأأم صأعر اتنأأعس يومأعً فأأي ادظأم اتمسأأعجد د أأى ع حرمأأة
أكرميع د ى ع دز وجل  ..تم ترديم إال وىي فأي نعحاأة اتمسأجد تأدنو وتأدنو َأذا
مع أين اتأرَن األسأود إتأى اأعب نأي مخأزوم دأن امأين اتخأعرج مأن وسأط مأن ذتأك
فيرفض اتنعس دنيع وتث ت تيع دصعاة درفأوا انيأم تأن اعجأزوا ع فخرجأت د أييم
تأأنفض رأسأأيع مأأن اتت أراب فمأأرت يأأم فجع أأت وجأأوىيم حتأأى ترَتيأأع َلنيأأع اتكواكأأب
اتدرية ثم وتت في األرض ال يدرَيع طعتب وال اعجزىع ىعرب . 177( ...
ورخػػرجزربػػفزمردويػػهزعػػفزعبػػدزهللازبػػفزعبػػ:سزعػػفزرسػػوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زأنػػهزاػػ:ؿ ز(
تخرج دااة األرض وتيع ثبلث خرجعت فلول خرجأة منيأع األرض اتاعداأة واتثعناأة فأي
ادظم اتمسعجد أشرفيع أكرميع وتيع دنق مشرق يراىع من اعتمشأرق َمأع يراىأع مأن
اعتمغرب . 178( ...
زززوهػػذرزمػػ:زيػػدؿزعمػػىزأفزدربػػةزرألرضزرلمقصػػودزبهػػ:زرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زبقر نػػةز
خروجزرلدربةزفيزرلب:ديةزومفزثـزفيزمكةزوهوزم:زيكوفزعميهزرلح:ؿزمػعزرلمهػديز(عميػهز
رلسػػالـ)زوظهػػورزدعوتػػهزفػػيزرلب:ديػػةزومػػفزثػػـزمكػػةزوهػػيزرلكوفػػةزعمػػىزحسػػبزرلتأو ػػلز
رلمع:صر(.)ٜٔٚز
عممػ ػ:شزأفزرلمتتب ػػعزلمروري ػػةزرألول ػػىزرلػ ػوررد زآنفػ ػز:شزيج ػػدزأفزرلرس ػػوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتس ػػميم):زف ػػيز
حديثػػهزعػػفزكيفيػػةزخػػروجزدربػػةزرألرضزفإنػػهزيعكػػسزلنػػ:زم ررحػػلزظهػػورزدعػػو زرلمهػػديز
(عميهزرلسالـ)زمفزحيثزكونه:زدعو زسر ةزتنتشرزركثرزم:زتنتشرزبيفزرلن:سزفيزخػ:رجز
مكػػةزوهػػيزرلكوفػػةزعمػػىزحسػػبزرلتأو ػػل،زومػػفزثػػـزتتحػػوؿزإلػػىزدعػػو زعمنيػػةزيفشػػوزعمػػىز
-ٔٚٚزبح:رزرألنوررزجٙزصٖٓٓز.ز
-ٔٚٛززرلدرزرلمنثورزج٘زص.ٔٔٙز

-ٜٔٚزسيأتيزفيزرلجزءزرلث:لثزمفزهذ زرلموسوعةزمكةزورلمدينةزرلمهديز
141

أثره:زذكرزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زودعوتهزدرخلزمكةزوهيزرلكوفػةزعمػىزحسػبزرلتأو ػلز
ومفزثـزرلمرحمةزرألخير زرلمتمثمةزب:لفتحزورلقي:ـزبيفزرلركفزورلمق:ـ.ز
وهػذرزمػ:زيؤكػدزأفزرلمقصػػودزبدربػةزرألرضزهنػ:زهػوزرلمهػػديز(عميػهزرلسػالـ)زرلػذيزيخػػرجز
فيزآخرزرلزم:فزويطمقزدعوتػهزحتػىزتبمػ زمػ:زاػدر زهللازعػززوجػلزلهػ:زمػفزرظهػ:رزرلػديفز
راسالمي،زوهوزديفزهللازعمىزرلديفزكمهزولوزكر زرلمشركوفز.زز

خبلصة اتقول:
ػديزورمػ:ـزمهػدي،زمػثالشز
يظهرزلمب:حثزورلمحققزأفزهن:ؾزروري:تزتػنصزعمػىزوجػودزمه ز
م ػػ:زوردزف ػػيزرلح ػػديثزمنهم ػػ:زمه ػػديزه ػػذ زرألم ػػةزأيزم ػػفزرلحس ػػفزورلحس ػػيف،زوروري ػػةزرذرز
ج:ئػتزرل رريػػ:تزرلسػػودزمػفزابػػلزرلمشػػرؽزف:نصػروه:زفػػ:فزفيهػػ:زخميفػةزهللازرلمهػػديز)زبينمػػ:ز
فػػيزنصػػوصزرخػزػر زيػػذكرزبػػ:فزرلمهػػديزيقػػوـزمػػفزمكػػةز،زوروريػػةزأوزإذرزظهػػرزرلسػػفي:نيز
رختفػػىزرلمهػػديزبينمػػ:زنجػػدزرلنصػػوصزؤكػػدزبػػ:فزرامػػ:ـزرلمهػػديزيقػػوـزبعػػدزرفزيػػتـزطػػردز
رلسػػفي:نيزمػػفزرلع ػررؽزوتحجػػيـزدور ززوغيرهػػ:زمػػفزرلروريػػ:تزرلمتكػػ:ثر زرلتػػيزتؤكػػدزوجػػودز
مهديزآخرزوليسزإم:م:شزمعصوم:شزإنم:زهوزدرؿزعمىزرام:ـزرلمهػديزوممهػدرزلػهزوسػميز
روزمستقيـزورلىزص:حبزرلعصرزورلزم:ف.ز
ز
رلحقزورلىزصر
ز
مهديزألنهزيهديزإلىز
فهن:زتس:ؤؿزونترؾزراج:بةزعميهزلمق:رئزرلمبيب.زز
هلزرلمقصودزمفزدربةزرألرضزهيزرلمهديز(رليم:ني)زأم:امػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)ز
؟ز
ِ
وه اسا َحعَن او َوتععتى َد ُمع ااش ِراَو َن}.
قعل تععتى{ :أ ََتى أَمار َّللا َفبلَ َتس َتع ِجا ا
ز
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ز

اتفصل اتثعتث
اتسفاعني

كمم:زظهرتزدعو زحقزتظهرزفيزاب:له:زدعورتزب:طمةزيستفزه:زرلشيط:فزبصػوتهزلتقػفز
ضدزدعو زرلحق.زز

وهذرزليسزب:لشيءزرلمستغربزألفزرلشيط:فزهوزعدوزمبيفزلإلنس:فزوهوزمفزأخرجزآدـز

وحػورءز(عميهمػػ:زرلسػػالـ)زمػػفزرلجنػػة،زبمعنػػىزإنػػهزمسػػتمرزفػػيزكيػػدزرانسػػ:فزورغػورء زكمػػ:ز
فعلزبأبويهزمفزابل،زوهػذرزيعنػيزإفزخػطزرلشػيط:فزهػوزخػطزموجػودزمنػذزوجػودزرلخميقػةز

عم ػػىزرألرضزورل ػػذيزيق ػػعزاب:ل ػػهزخ ػػطزرلح ػػقزرلمتمث ػػلزب ػػ :زتع ػػ:لىزوم ػػفزيخت ػػ:ر زلخالف ػػةز
ػي:ءزورألئمػ ػػةزورلػ ػػذيفزخػ ػػ:تمهـزرامػ ػػ:ـز
رألرضزورع:يتهػ ػػ:زوهػ ػػـزرألنبيػ ػػ:ءزورلرسػ ػػلزورألوصػ ػ ز
رلمهديز(عميهزرلسالـ).ز

ولم:زك:نتزدعو زرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زهيزمفزسنخزتمؾزرلدعورتزرالهية،زبلز

هػػيزمتممػػةزوخ:تمػةزلهػػ،:زورفزلهػػ:زشػػبهزبهػػ:زوالزسػػيم:زدعػػو زجػػد زرلمصػػطفىز(صػػمىزهللاز
عميهزوآلهزوسمـزتسميم):زورلتيزوردتزعد زروري:تزتثبػتزهػذرزرلشػبهزبينهمػ:زمػفزذلػؾزمػ:ز

ج:ءزعفزأبيزبصيرزعفزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز( اع أاع ي استلنف

اتدادي منع ددعءاً جديداً َمع ددع إتاو رسول ع . 180( ...
ٓ-ٔٛزرلبح:رزجٛزصٕٔزز
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إذفزالزبػػدزورلحػػ:ؿزهػػذ زأفزتقػػوـزدعػػو زمضػػ:د زلدعوتػػهزمثممػػ:زحػػدثزمػػعزجػػد زرلرسػػوؿز
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم،):زوكمػ:زيعمػـزرلجميػعزإفزرلػذيزواػفزبوجػهزدعػو زرلرسػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زهػوز
زعػػيـزاػػر شزوكبيرهػػ:زأبػػوزسػػفي:فزبػػفزحػػربزورلػػذيزكػػ:فزيمتمػػؾزرلسػػمطةزورلقػػو زورلم ػ:ؿز
ورلج :زوا:ـزبتسخيرزذلؾزكمهزمفزأجلزرلقض:ءزعمىزرلدعو زرلدمحميةزآنػذرؾ،زواػدزرسػتمرز

رلخطزرألمويزرلذيزينتسبزإلىزأبوزسفي:فزورلذيزيمثلزج:نبزرلب:طلزورلشيط:ف،زوعمىز
مرزرلسػنيفزومنػذزرلصػدرزرألوؿزلإلسػالـزاػ:مورزبمح:ربػةزج:نػبزرلحػقزرلمتمثػلزب:لرسػوؿز

تسميم):زورألئمةزرألطه:رز(عميهـزرلسالـ)زمػفزبعػد زورلػذيزيمثػلزرلخػطزرالهػيزفػيز
ز
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصز
رألرضزورلشورهدزرلت:ر خيةزتثبتزذلؾ،زفكم:زوافزأبوزسفي:فزمع:دي:شزلرسػوؿزهللاز(صػمىز
هللازعميػػهزوآلػػهزوسػػمـزتسػػميم):زواػػفزمع:ويػػةزربػػفزأبػػيزسػػفي:فزمع:ديػ:شزلإلمػػ:ـزعمػػيز(عميػػهز

رلسالـ)زومفزثـزرام:ـزرلحسفز(عميهزرلسالـ).زز

ولػػوزجئنػػ:زإلػػىزرامػػ:ـزرلحسػػيفز(عميػػهزرلسػػالـ)زلتبػػيفزلنػػ:زإفزرلحقػػدزرألمػػويزرلسػػفي:نيزاػػدز
تجمىزفيزأابحزصور زحينم:زوافزيز دزبفزمع:ويةزبفزأبيزسفي:فز(عميهـزلعنةزهللا)زفيز

رلحسيفز(عميهزرلسالـ)زوأهلزبيتهزوأنص:ر زورحـزهللازرلش:عرزحينم:زا:ؿز زز
ز
وجهزرام:ـز

د د شمس قد أُمرت ت ني ىعشم
فع ن حرب ت مصطفى وا ن

حرٍعً اشيب منيع اتوتد
ىند تع ي وت حسين يزيد

ومػفزهػذرزرلمنطمػقزومػفزج:نػبزرلشػػبهزبػيفزرلػدعوتيفزرلدمحميػةزورلمهدويػةزورسػتم رر رشرزلػػذلؾز

رلع ػػدرءزرألم ػػويزالزب ػػدزأفزيك ػػوفزف ػػيزعص ػػرزرلظه ػػورزرلش ػػر فزلإلم ػػ:ـزرلمه ػػديز(عمي ػػهز
رلسالـ)زأبوزسفي:فزآخرزيق:بلزأبوزسفي:فزفيزعصرزرلرس:لةزرلدمحمية،زوهوزرمتدردزلمخطز

رلسفي:نيزذرتهزنسب:شزوفكػ زرشر،زورلػذيزيقػفزابيػلزوأثنػ:ءزايػ:ـزرامػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)ز
بوجهزدعوتهزرلميمونةزرلمب:ركة،زويكوفزس:ئ رشرزعمىزنهجزأجدرد زمفزآؿزأبػيزسػفي:فزفػيز

مح:ربةزأهلزرلبيػتز(عمػيهـزرلسػالـ)،زوهػذرزرلشػخصزبطبيعػةزرلحػ:ؿزهػوزرلسػفي:نيزرلػذيز
تكوفزلهزحركةزابيلزاي:ـزدعو زرام:ـزرلمهديزورلتيزيقوده:زوز ر زرليم:نيزرلموعود.زز
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وهػػذرزلػػيسزب:لشػػيءزرلغر ػػب،زفقػػدزوردتزرلكثيػػرزمػػفزرلروريػػ:تزرل ػوررد زعػػفزأهػػلزرلبيػػتز
(عمػػيهـزرلس ػػالـ)زورلتػػيزتتح ػػدثزع ػػفزرلسػػفي:نيزوحركت ػػهزوواوف ػػهزبوجػػهزرام ػػ:ـزرلمه ػػديز

(عميػػهزرلسػػالـ)زوبوجػػهزصػػ:حبزدعوتػػه،زمعبػ رشرزبػػذلؾزعػػفزرلحقػػدزرلػػذيزورثػػهزمػػفزأجػػدرد ز
وآب:ء زوعدرئهـزألهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ)زجيالشزبعدزجيل.زز

ولكفزلألسفزرلشديدزفإنهزظهرتزرلعديدزمفزرالصورتزرلتيزربعدتزرلحقيقةزعفزرذهػ:فز
رلػػبعضزحينمػػ:زاػػ:مورزبرسػػـزصػػور زخ:طئػػةزلحقيقػػةزوأدوررزومنهجيػػةزرلسػػفي:ني،زفػػبعضز

ذه ػػبزرل ػػىزرلق ػػوؿزب ػػ:فزرلس ػػفي:نيزل ػػيسزن:ص ػػبي،:زوآخ ػػروفزا ػػ:لورزب:ن ػػهزدوؿزرالس ػػتكب:رز
رلع:لميػػة،زوغيػػرهـزذهػػبزرلػػىزإمك:نيػػةزعػػدـزوجػػودزسػػفي:نيزأوزعػػدـزوصػػوؿزتػػأثير زإلػػىز

رلعػررؽ،زكػلزهػذ زرالاػورؿزرلمج:نبػةزلمحػقزستتهشػـزعمػػىزصػخر زرلػدليلزرلرورئػيزورلبحػػثز
رلرورئيزرلذيزبيفزريديكـزسيثبتزخطأزكلزهذ زرألاورؿز.ز

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

اتاعب األول

اتسفاعني في اتقرآن واتسنة
أوال  :اتسفاعني في اتقرآنز
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زإفزرلقرآفزفيػهزتبيػ:فزكػلزشػيء،زواػدزفصػلزهللازتعػ:لىزفيػهزرايػ:تزلمنػ:سزلكػيزيعتبػرورز
و هتدورزإلىزطر ػقزرلحػقزورلصػرروزرلمسػتقيـ،زومثممػ:زذكػرزج:نػبزرلخيػرزوطر ػقزرلحػقز

ػلزورألنبي ػػ:ءزورألولي ػػ:ءزورلص ػػ:لحيفزفإن ػػهزذك ػػرزج:ن ػػبزرلش ػػرزوطر ػػقز
رلممث ػػلزبخ ػػطزرلرس ػ ز
رلب:طػلزممػثالشزبخػطزرلشػيط:فزوأعورنػهزمػفزطورغيػتزرلعصػرزوجب:برتػهزكنمػرودزوفرعػوفز
وه:م:فزوغيرهـ.زز

وبمػ:زأفزرلقػرآفزهػوزحػػ:كيزعػفزكػػلززمػ:فزفػػالزبػدزأفزيكػػوفزحػ:كيزبصػػور زخ:صػةزعػػفز

اضػػيةزوحركػػةزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زواي:مػػهزرلمقػػدسزرلػػذيزيمثػػلزثمػػر زبعثػػةز
رألنبي:ءززورألئمةزورألوصي:ءزعمىزطر قزتوحيدزهللازعػززوجػلزورا:مػةزدولػةزرلحػقزورلعػدؿز

رالهػػيزفػػيزهػػذ زرألرضزبػػلزفػػيزرلكػػوفزكمػػه،زفمػػفزرلطبيعػػيزورلحػػ:ؿزهػػذ زذكػػرزأعػػدرءز
رامػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػػالـ)زوعمػىز أرسػهـزرلعػدوزرألكبػػرزرلسػفي:نيزرلمعػيفزرلػذيزيمثػػلز
أبوزسفي:فزفيزعصرزرلظهورزرلشر فز.زز

صػػحيحزإفزرايػػ:تزرلقرآنيػػةزالزتصػػرحزب:سػػمهزبشػػكلزصػػر حزإالزإفزذلػػؾزنستشػػفهزمػػفز
سي:ؽزتفسيرزراي:تزرلقرآنيةزتمػؾزورلتػيزأوردهػ:زأئمػةزأهػلزرلبيػتز(عمػيهـزرلسػالـ)زورليػؾز

بعضزتمؾزراي:تزورلشورهدزرلقرآنية.زز
ز

{اعَ اأم َمأع َ أأي َن أَي ِأدي ِيم َو َمأع َخ َف ايأم َوَال اا ِحا ا
طأو َن ِا ِأو ِد مأعً
اآلاأة األوتأى:زاولػهزتعػ:لى ز َ
}( 181زفقػػدزوردزفػػيزتفسػػيرزهػػذ زرايػػةز ز( مأأأع احأأأدث مأأأن أمأأأر اتقأأأعئم واتسأأأفاعني
(. 182ز

ِِ
اآلاة اتثعناة زاولهزتعػ:لى ز{ َفعخَتَ ف األَح َز ِ ِ
ين ََ َفاروا ِمأن ُمش َأي ِد
َ
اب من َ ين ِيم َف َوي ٌل تُذ َ
ا
ِ
ام }(. 183
َيو ٍم َدظ ٍ
ٔ-ٔٛزطهٓٔٔز
ٕ-ٔٛزتفسيرزرلقميزجٕزص٘ٙز
ٖ-ٔٛزمر ـٖٚز
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وهػػيزأحػػدزرايػػ:تزرلتػػيزنزلػػتزفػػيزرلسػػفي:نيزأيض ػ:ش،زفقػػدزرويزعػػفزجػػ:برزرلجعفػػيزعػػفز

رامػػ:ـزرلبػػ:ارز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( إتأأزم األرض وال تحأأرَن يأأدك وال رج أأك أ أأداً
حتى تري دبلمعت أذَرىع تك ...وان أىل اتشعم يخت فون دند ذتك د ى ثبلثأة رااأعت
األصيب واألاقَ واتسفاعني مَ نأي ذنأب اتحمأعر مُأر حتأى اقتت أوا قأتبل تأم اقت أو

شيء قط واحُر رجبلً من دمشق فاقتل ىو ومن معو قتبلً تم اقت و شيء قط وىو
اب
من ني ذنب اتحمعر وىي اآلاة اتتي اقول ع تاعرك وتعأعتى فييأع َفأعخَتَ َ
ف األَح َأز ا
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ام واظير اتسفاعني ومأن معأو حتأى
ين ََ َفاروا ِمن ُمش َيد َيو ٍم َدظ ٍ
من َ ين ِيم َف َوي ٌل تُذ َ
ال اَون ىمو إال آل ي ( تس امع وشاعتيم. 184( ...

وبذلؾزيكوفزرلسفي:نيزادزش:بهزجد زأب:زسفي:فزبفزحربزفيزجمعهزلألحزربزمػفزاػر شز
وبعضزاب:ئلزرلعربزمفزكن:نػةزوغطفػ:فزوسػميـزوغيرهػ:زوحتػىزرليهػودزوسػير زبهػـزلقتػ:ؿز

رلرس ػػوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتس ػػميم،):زومص ػػيرزأحػ ػزربزرلس ػػفي:نيزم ػػفزرلتش ػػتتزه ػػوزذرت ػػهزمص ػػيرز
رألحزربزبقيػ:د زأبػيزسػفي:فزبػفزحػربزرلػذيفزتشػتتورزوتفراػورزلواػوعزرلخػالؼزفيمػ:زبيػنهـ،ز

ورفزهللازعززوجلزسينصرزوليهزرام:ـزرلق:ئـز(عميهزرلسػالـ)زبنصػرزمػفزعنػد زورلمتمثػلز
ب:لخسػػفزرلػػذيزيخسػػفزبجيشػػهزفػػيزرلبيػػدرء،زكمػػ:زنصػػرزهللازتعػػ:لىزرسػػولهز(صػػمىزهللاز

عميهزوآلهزوسمـزتسميم):زفيزوراعةزرألحػزربزأيزمعركػةزرلخنػدؽزبػأفزأرسػلزعمػيهـزر حػ:شز
).ز

شتتهـزوفراتهـزوردورزبغيضهـزلـزين:لورزخي رشرزونصرزهللازعبد زوأعززجند ز(٘ٔٛ
وكم:زا:ؿزأميرزرلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زفيم:زينسبزإليه.زز

ز

ون او اع معشر األحزاب

ال تحس ن ع خعذال دينو

ٗ-ٔٛزرلبح:رزجٕ٘زصٕٕٕ،زتفسيرزرلعي:شيزجٔزصٗٙزز
٘-ٔٛزرلبح:رزجٕزصٔ،ٜٔزأعالـزرلورىزصٓ،ٜزتأو لزراي:تزص،ٖٜٗزتفسيرزرلقميز
جٕزصٔٚٙز
147

اآلاأأة اتثعتثأأة زاولػػهزتعػػ:لى ز{وَتأأو َتأأري ِإذ َف ِزدأوا َفأ َأبل َفأأو َت وأ ِ
أعن َق ِريأ ٍأب }ز
اخأ اذوا ِمأأن ُم ََأ ٍ
ا
َ
َ
َ
وج:ءزفيزتفسيرزهذ زراية ز(ف ذا جعء إتى ات يداء يخرج إتاأو جأاش اتسأفاعني فاألمر
ع األرض فتلخذ أقداميم . 186( ...ز

وهػػيزحك:يػػةزعػػفزجػػيشزرلخسػػفزرلػػذيزيرسػػمهزرلسػػفي:نيزلقتػػ:ؿزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهز
رلسالـ)زولعمهزيوجدزفيزرلقرآفزأكثرزمفزآيةزتق:بمه:زإذزتحكيزمػ:زكػ:فزعميػهزأبػوزسػفي:فز

وح:ؿزجنود زوأشي:عهزأي:ـزبعثةزرلنبيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زوعدرئهزلهػـزومػفزذلػؾزاولػهزتعػ:لى{

واترَب أسفل منَم }زوادزوردزفيزتفسيره:زعفزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)ز ز( أ أو

سفاعن وأصحعاو (. 187ز

ِ
اوتأوا ات ِك َتأعب ِ
آمانأوا ِا َمأع َن ُزتَنأع ام َص ِأدقعً تِ َمأع
ين أ ا
{اع أًَّي َيع اُتأذ َ
اآلاة اترااعةز زاولهزتعػ:لى ز َ
َ
ِ
ِ
عب
أس او اجوىأعً َفَنارُد َىأع َدَ أى أَدَا ِعرَىأع أَو َن َعأَن ايم ََ َمأع َت َعُنأع أَص َ
َم َع اَم مأن َق ِأل أَن ُنطم َ
أح َ
اتس ِت وََعن أَمر ِ
َّللا َمف اعوالً }( 188وهػيزفػيزجػيشزرلسػفي:نيزأيضػ:شزكمػ:زذكػرزرامػ:ـز
ُ
َ َ ا
رلب:ارز(عميهزرلسالـ)زحيثزا:ؿزفيزتفسيرزهذ زراية ز( ال اف أت مأن جأاش اتسأفاعني

اتيعتكين في خسف ات يأداء سأوي ثبلثأة نفأر احأول ع وجأوىيم فأي أقفيأتيم وذتأك

دند قاعم اتقعئم اتميدي (. 189

وهػػذ زرايػػ:تزبجممتهػػ:زتػػدؿزعمػػىزوجػػودزذكػػرزرلسػػفي:نيزفػػيزرلق ػرآفزوتحػػذرزمػػفزمغبػػةز
رالنجرررززوررءزحركتهزوتأييده:زألفزفيزذلؾزحربز زتعػ:لىزذكػر ،زورفزرلمنتسػبيفزإليهػ:ز

س ػػيروفزوب ػػ:ؿزعممه ػػـزه ػػذر،زكم ػػ:زإفزفيه ػػ:زإيح ػػ:ءزإل ػػىزرلش ػػبهزب ػػيفزأب ػػوزس ػػفي:فزوحفي ػػد ز
رلسػ ػػفي:نيزمػ ػػفزحيػػػثزرلعػ ػػدرءزألهػ ػػلزرلبيػ ػػتز(عم ػػيهـزرلسػ ػػالـ)زوحػ ػػربزراسػ ػػالـزرلػ ػػدمحميز

-ٔٛٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٔٙز
-ٔٛٚزتفسيرزرلعي:شيزجٕزص٘ٔ
-ٔٛٛزرلنس:ءٗٚز
-ٜٔٛغيبةزرلنعم:نيزصٕٜٚز،زبش:ر زراسالـزصٕٓٔز،زتفسيرزرلعي:شيزجٔزصٕٗٗز
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رلمه ػػدويزع ػػفزطر ػػقزتش ػػ:بهزرلمورا ػػفزورألح ػػدرثزرلت ػػيزتحكيه ػػ:زراي ػػ:تزرلقرآني ػػةزرلت ػػيز

ذكرن:ه:زآنف:شز.زز

ز
ز

ثعناعً  :اتسفاعني في اتروااعت

إفزروري:تزكالزرلفر قيفزذكرتزحركةزرلسفي:نيزوتف:صيمه:زوذمه:زوتحػذيرزرلنػ:سزمنهػ،:ز

إضػػ:فةزإلػػىزتنػػ:وؿزصػػف:تزرلسػػفي:نيزورسػػمهزونسػػبه،زوسػػنح:وؿزذكػػرزرلروريػػ:تزمػػفزكػػالز
رلف ػػر قيفزح ػػوؿزرلحرك ػػةزبص ػػور زع:م ػػةزوس ػػم:ته:زوس ػػم:تزا:ئ ػػده:زوبطالن ػػهزعم ػػىزع ػػد ز

مح:ور.ز

اتمحور األول :

مفزحيثزخروجزرلسفي:نيزعػفزربقػةزرلػديفزراسػالميزوكفػر زصػررحةزوهػذرزرلشػيءزلػيسز
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رسوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزا:ؿ ز( إذا د ر اتسفاعني اتفرات غ موقَ اقعل تأو دأعقر
قوفع محع ع تععتى اإلامعن من ق او . 190( ...ز

وج:ءزفيزروريةزعفزكعبزأنهزا:ؿ ز( ال اع ر اتسفاعني اتفرات إال وىو َعفر (. 191

أمػ:زمػػفزروريػػ:تزرلشػػيعةزرلتػػيزتؤكػػدزعمػػىزكفػػرزرلسػػفي:نيزوخروجػػهزمػػفزراسػػالـزمػػ:زجػػ:ءز
عفزرلنبيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزا:ؿ ز( إذا حعد اتسفاعني دن اتحق وحعد دن جعدة اتدين
تقوم تو قاس من مصر فينتصر د ى جاشيع اتذي ترس و تقتعتو . 192( ...

ٓ-ٜٔزرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٖٗٓز
ٔ-ٜٔزرلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزج٘زصٖٕٔز
ٕ-ٜٔزمنتخبزرألثرزص٘ٗٙز،زيوـزرلخالصزص٘٘ٛزز
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وجػػ:ءزفػػيزروريػػةزث:نيػػةزعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( ىأأو مأأن أخ أأث

اتنعس ألنو تم اع د ع قط وتم يدخل مَة قط وال اتمدينة قط . 193( ...ز

وكذلؾزوردتزروري:تزتشيرزإلىزكفرزأصح:بزحركةزرلسػفي:نيزفقػدزجػ:ءزعػفزجػ:برزبػفز

يز دزعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زأنهزاػ:ؿ ز( إذا غ اتسفاعني إن اتقعئم قد توجأو

إتاو من نعحاة اتكوفة يتجأرد خي أو حتأى ي قأى اتقأعئم ..ثأم اصأاحون ت قأعئم (د اأو

اتسبلم اعتحرب فاقتت ون يوميم ذتك ثم إن ع تععتى امنح اتقعئم وأصحعاو أكتعفيم
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تحوميم . 194( ...
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ٗ-ٜٔزرلبح:رزجٕ٘زصٖٛٛزز
٘-ٜٔزرلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزج٘زصٜٔٔٓز
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فقدزوردزرنهزلم:زبويعزألبيزبكػرزجػ:ءزأبػوزسػفي:فزإلػىزرامػ:ـزعمػيز(عميػهزرلسػالـ)زواػ:ؿز

لػه ز( أغ اَم د ى ىذا األمر أقل يت فأي قأريش أمأع وع ألمؤلنيأع خأابلً ورجأبلً إن
شئت .فقعل د ي (د او اتسبلم  :مع زتت ددواً تئلسبلم وأى و فمع ُر ذتك اإلسبلم
وأى و شيئعً . 196( ...ز
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زوأهم ػهزممػػ:زيػػدؿزعمػػىزرنػػهزغيػػرزمسػػمـزمػػفزحيػػثزرلبػػ:طفزبػػدليلزرنػػهزكػػ:فزيحػػ:وؿزإثػػ:ر ز
رلنعررتزورلصررع:تزرلدرخميةزبيفزرلمسمميف.ززز

واػػدزصػػرحزأبػػوزسػػفي:فزبمسػػ:فزصػػر حزبأنػػهزمنكػػرزلمجنػػةزورلنػػ:ر،زوهػػذرزيعنػػيزرنػػهزغيػػرز

مػػؤمفزبمػػ:زجػػ:ءزبػػهزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زمػػفزتعػػ:ليـزراسػػالـزورلتػػيزمػػفزبينهػػ:زرالعت ػررؼز
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ممؾزح:ز زرلرسوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم،):زحيثزروي ز( إن أاع سفاعن دخل د ى دثمعن حينمع
صأأعرت اتخبلفأأة إتاأأو فقأأعل :قأأد صأأعرت إتاأأك اعأأد تأأام ودأأدي فلدرىأأع َأأعتكرة واجعأأل

أوتعدىع ني أماة ف نمع ىو م ك وال أدري مع جنة وال نعر فصعح او دثمعن ..مع يدل

د ى إنو تم اَن إسبلمو سعتمعً . 197( ...ز
ز

اتمحور اتثعني :

وهنػػ:زسػػنبيفزضػػالؿزرلسػػفي:نيزولعنػػه،زألفزرلمعػػفزالزيكػػوفزانسػػ:فزإالزإذرزكػػ:فزبػػ:طالشز
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أعر
ين ََ َفأاأروا َو َمأ ا
ومع:ديػ:شزلإلسػػالـزوذلػػؾزكمػػ:زوردزفػػيزاولػػهزتعػػ:لى ز{ِإ ُن اُتأأذ َ
أعتوا َو اىأأم اَ ُفأ ٌ
(198
أاوَت ِئأأك دَ أأي ِيم َتعَنأ اة ِ
َّللا واتم ِ
ِ
آلئ ََأ ِأة َواتُنأ ِ
ين
ػلز
ػ
ج
ػززو
ػ
ع
ػهز
ػ
ل
واو
أين }
{م اعأأوِن َ
أعس أَج َمعأ َ
َ َ
َ
َ َ
-ٜٔٙزرالستيع:بزجٗزصٔٙٛز
-ٜٔٚزرالستيع:بزجٗزصٓٔٙٛزز
-ٜٔٛزرلبقر ٔٔٙز
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َّللا ِفي اُت ِذين َخَ وا ِمن َق ل وَتن َت ِجأد تِسأُن ِة ُ ِ
اخ اذوا واق ِتاوا َتق ِتابلً *سُن َة ُ ِ
أَيَنمع اث ِق افوا أ ِ
َّللا
َ
ا َ
َ
َ ا
ا
َ
(199
َت ِدابلً } .
وادزوردزعفزرامػ:ـزعمػيز(عميػهزرلسػالـ) ز(إن ىأؤالء اتم عأونين ىأم نأي أماأة اتأذين

اقوم اإلمعم اتميدي (د او اتسبلم فاغريو يم فاقت يم م عونين أينمع ثقفوا فالخذىم

واقت يم (. 200

أمػػ:زمػػ:زوردزفػػيزلعػػفزرلسػػفي:نيزمػػ:زجػػ:ءزعػػفزجػػ:برزعػػفزرامػػ:ـزرلب:ار(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهز

اػ:ؿ ز( اظيأأر األاقأأَ امصأأر اقت أأون اتنأأعس حتأأى ي غأوا إرم ثأأم يثأأور اتمشأأوه د اأأو

فتكأأون ينيمأأع م حمأأة دظامأأة ثأأم اظي أر اتسأأفاعني اتم عأأون فاظفأأر يمأأع جماع أعً

. 201( ...

كمػ:زروىزحػػذلـزبػػفزبشػػيرزعػػفزرامػ:ـزعمػػيزبػػفزرلحسػػيفز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػهزاػػ:ؿ ز( ثأأم
يخرج اتسفاعني اتم عون من اتوادي اتاعاس (. 202

وهكذرزنجدزرلتأكيدزعمىزلعفزرلسفي:نيزوحركتهزفػيزآخػرزرلزمػ:ف،زكمػ:زوردزفػيزلعػفزأبػوز

سفي:فزمفزابلزمم:زيدؿزعمىزرلشبهزبينهم:زمفزهذ زرلن:حيةزأيض:ش.ز

واػػدزوردزفػػيزلعػػفزأبػػوزسػػفي:فزعمػػىزلسػػ:فزأئمػػةزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زمنهػػ:زعمػػىز

سػػبيلزرلمثػػ:ؿزمػػ:زوردزعػػفزرامػػ:ـزرلبػػ:ارز(عميػػهزرلسػػالـ)زفػػيزز ػػ:ر زع:شػػوررء ز( اتسأأبلم

د اك اع أاع د أد ع اتسأبلم د اأك اأع ا أن رسأول ع  ...ات يأم أجعأل محاأعي محاأع
ي وآل ي وممعتي ممعت ي وآل ي أت يم إن ىذا يوم ت رَت او نأو أماأة وا أن

-ٜٜٔزرألحزربٕٔٙ-ٙز
ٕٓٓ-رلبح:رزجٖٗزصٔٔٛز،زكت:بزسميـزص٘ٔٚز،زشرحزنهجزرلبالغةزجٚزص٘ٛز،ز
رلغ:ررتزجٔزصٓٔززز
ٕٔٓ-زرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٕٛٙز
ٕٕٓ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٕٔز
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آك ة األكاعد ات عين ا ن ات عين د ى تسعنك وتسعن ن اك ص ى ع د او وآتو في َأل
موطن وموقف وقف فاو ن اك ص ى ع د او وآتأو أت يأم اتعأن أاأع سأفاعن ومععواأة

ويزيد ن مععواة د ييم منك ات عن أ د اآل دين . 203( ...

كم:زوردزعفزأئمةزأهلزرلبيتز(عميهـزرلسػالـ)زفػيزأعمػ:ؿزرليػوـزرلث:لػثزمػفزشػهرزصػفرز
لعػػفزآؿزأبػػيزسػػفي:فزم:ئػػةزمػػر ،زحيػػثزرنػػهزفػػيزشػػهرزصػػفرزوايػػلزفػػيزذلػػؾزرليػػوـزأدخمػورز

سب:ي:زآؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زإلىزدمشق.زز

ونرىزرنهزيفهـزمفزفحوىزرلز :ر زرلوررد زعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زبأفزيمعػفزأبػوز
سفي:فزو دعوزإلىزرلبررء زمنهزومفزآؿزأبيزسفي:فزوبنيزأمية،زورلتمسؾزبواليةزدمحمزوآؿز
دمحمز(زصمورتزهللازعميهـزأجمعيفز).ز

ز

اتمحور اتثعتث:

وفيػػهزإشػػ:ر زإلػػىزإفسػػ:دزرلسػػفي:نيزلمػػبالدزورلعبػػ:دزعنػػدزخروجػػهزورلقتػػلزدوفزرحمػػة،زوذلػػؾز

كم:زفعلزجب:بر زرألرضزك:لنمرودزوفرعوف،زوسفكهزرلدم:ءزبغيرزحق،زواػدزأشػ:رزرلقػرآفز
ِ
إلػػىزفسػػ:دزرلنػػ:سزفػػيزرألرضزبقولػػهز{واِذ َقأأعل رًٍّأ ِ ِ ِ ِ
أل ِفأأي األرض
ََ َ
َ
أك ت َمبلَ ئ ََأأة ِإنأأي َجعدأ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
س
ييع َمن اافساد ف َ
َخ ا َف ًة َقعاتوا أ ََتج َع ال ف َ
ييع َوَاسف اك اتد َمعء َوَنح ان ان َس ِأا اح ِا َحمأد َك َوانَقأد ا
عل ِإِني أَدَ ام َمع الَ َتعَ امو َن }(. 204
َت َك َق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
أس أَو
أل َنفسأعً ِا َغي ِأر َنف ٍ
يل أَُن ا
أو َمأن َق َت َ
واولهزتع:لى{من أَجل َذت َك ََ َت َنع َدَ ى َ ني إسَرائ َ
ِ
ِ
أعس َج ِماعأعً
أعس َجماعأعً َو َمأن أَحَا َ
عىأع َف َكلَُن َمأع أَحَاأع اتُن َ
أل اتُن َ
َف َس ٍعد في األرض َف َكلَُن َمأع َق َت َ
ِ
ِ ِ
أأك ِفأأي األرض َتمس ِأأرافو َن
َوَتَقأأد َجأأعءت ايم اراسأأا َنع ِاعتَ ِيَنأأعت اثأأ ُم ِإ ُن ََثيأأ اًر مأأن ايم َاع َأأد َذتِ َ
ا
}(. 205ز
ٖٕٓ-زمصب:حزرلمتهجدزص٘ٚٚز
ٕٗٓ-زرلبقر ٖٓز

ٕ٘ٓ-زرلم:ئد ٕٖز
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واػػدزجػػ:ءزفػػيزروريػػ:تزأهػػلزرلسػػنةزحػػوؿزأفعػػ:ؿزرلسػػفي:نيزرلتػػيزمنهػػ:زاتػػلزرألطفػػ:ؿزوبقػػرز
بطوفزرلنس:ءزمنه:زم:زوردزعفزعبدزهللازبفزعب:سزأنػهزاػ:ؿ ز( يخأرج اتسأفاعني فاقعتأل

حتى ياقر اطون اتنسعء واغ ي األطفعل في اتمراجل (. 206

ووردزفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزأرطػػأ زاػػ:ؿ ز( اقتأأل اتسأأفاعني َأأل مأأن دصأأعه وينشأأرىم
اعتمنعشير واط خيم في اتقدور ستة أشير (. 207ز

وادزج:ءزعفزأبيزابيلزأنهزا:ؿ ز( اتسفاعني شر من م ك اقتل اتع مأعء وأىأل اتفُأل

وافنييم واستعين يم فمن أ ى د او قت و (. 208ز

أم:زب:لنسبةزلمروري:تزرلمرويةزعفزأهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ)زحوؿزم:زيفعمهزب:لن:سزوالز
سػػيم:زشػػيعةزأهػػلزرلبيػػتزورلتػػيزتكشػػفزعػػفزشخصػػيةزعديمػػةزرانسػػ:نيةزورلرحمػػة،زحيػػثز
وردزعػػفزعمػػرزبػػفزيز ػػدزعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( إنأأك تأأو رأيأأت

اتسفاعني رأيت أخ ث اتنعس أشقر أحمر أزرق اقول اعرب اعرب اعرب ثم اتنأعر وتقأد
غ من خ ثو انو يدفن أم وتد تو وىي حاة مخعفة أن تدل د او . 209( ...ز

وج:ءزأيض:شزعفزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زفػيزكتػ:بزوجػهزبػهزمع:ويػةزبػفزأبػيزسػفي:فز

ا:ؿزفيه ز( وان رجبلً من وتدك مشئوم م عون ج أف جأعف منَأوس اتق أب فأظ غ أاظ
قد نزع ع من ق او اترأفة واترحمة أخواتو من َ ب . 210( ...ز

-ٕٓٙزرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٖٓٙزز
-ٕٓٚزرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٜٗزز
-ٕٓٛرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٖٕٛزز
-ٕٜٓزبح:رزرألنوررزجزٕ٘ززصزٕ٘ٓز
ٕٓٔ-زبح:رزرألنوررزجٖٖزصٔ٘ٚز
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ولػػوزعػػدن:زإلػػىزعصػػرزصػػدرزرلرسػػ:لةزورلعصػػورزرلتػػيزتمتػػهزنجػػدزإفزكػػلزتمػػؾزرألفعػػ:ؿز
جسده:زمفزابلزأبوزسػفي:فزومػفزبعػد زمع:ويػةزومػفزثػـزيز ػدزبػفزمع:ويػةز،زوغيػرهـزمػفز

بنيزأمية.زز

فب:لنسبةزألبيزسفي:فزفكتبزرلت:ر خزورلسيرزتعطين:زخيرزدليلزعمػىزفع:لػهزوفعػ:ؿزاػر شز
م
آنذرؾزمفزتعذيبزرلمسمميفزرألورئلزبشػتىزأنػورعزرألذىزمػفزجمػدزوكػيزب:لنػ:رزفػيزحػررر ز

صحررءزرلحج:ززرلممتهبة،زمم:زأدىزبقسـزمفزرلمسمميفزإلىزرلهجر زإلىزرلحبشة.زز

أم:زب:لنسبةزلمع:ويةزبفزأبيزسفي:فزفمفزرلمعروؼزبأفزسي:ستهزك:نتزا:ئمةزعمىزرلم:ؿز

ورلس ػػيف،زحي ػػثزإفزش ػػيعةزأه ػػلزرلبي ػػتز(عم ػػيهـزرلس ػػالـ)زن ػػ:لورزم ػػفزوالت ػػهزأش ػػدزرلع ػػذربز
ورلتنكيلزوالزسػيم:زفػيزعهػدزز ػ:دزرلػذيزكػ:فزيقطػعزرأليػديزورألرجػلزويقتػلزحتػىزرلنسػ:ءز

ويعر هفزحتىزيكونورزعبر زلمفزير دزرلخروجزعميه،زأم:زاتمهـزرلص:لحيفزفخيرزمث:ؿزم:ز

فعمهزمع:ويةزمعزرلصح:بيزرلجميلزحجرزبفزعديزرلكنديزواتمػهزألنػهزيقػرزلإلمػ:ـزعمػيز

(عميهزرلسالـ)زب:لوالية.ز

أمػػ:زب:لنسػػبةزليز ػػدزلعنػػهزهللازفقػػدزفضػػحتزوراعػػةزك ػربالءزعػػفزحقيقتػػهزرلسػػبعيةزرلحيورنيػػةز

ػعزرسػهزورؤوسزأهػلزبيتػهزوأصػح:بهزوسػبيزرلنسػ:ءز
رلك:فر زحيثزاػ:ـزبقتػلزرلحسػيفزواط زأ
ِ
أك ََ َت َنأأع َدَ أأى َ ِنأأي
وغيرهػػ:زمػػفزرألعمػػ:ؿ،زوهػػـزخيػػرزمثػػ:ؿزلقولػػهزتعػػ:لى{مأأن أَجأ ِأل َذتِأ َ
ِ ِ
ِ
أعس َج ِماعأعً
يل أَُن او َمن َق َت َل َنفسعً ِا َغي ِر َنف ٍ
أل اتُن َ
س أَو َف َس ٍعد في األرض َف َكلَُن َمأع َق َت َ
إسَرائ َ
}(. 211

إلىزج:نبزم:زفعمهزرلمرورنييفزوالزسيم:زأي:ـزرلحجػ:جزبػفزيوسػفزرلثقفػيزوغيػر زمػفزاتػلز
وتنكيػػلزوهػػذرزكمػػهزإفزدؿزعمػػىزشػػيءزفإنػػهزيػػدؿزعمػػىزتطػػ:بقزرلػػنهجزرلسػػفي:نيزفػػيزآخػػرز

رلزم:فزورلمتمثلزب:لسفي:نيزوحركته(ٕٕٔ).زز
ٕٔٔ-زرلم:ئد ٕٖز

ٕٕٔ-زت:ر خزرليعقوبيزجٕزصٜٔٔ-ٔٙٔ-ٔٙٓ-ٕٓ-ٔٙز،زمروجزرلذهبزجٖزصٖٔ-
ٕٕزز
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ز

اتمحور اترااَ :

حػوؿزرلعػذربزرالهػػيزرلػذيزسيسػمطهزهللازتعػػ:لىزعمػىزجػيشزرلسػػفي:ني،زوذلػؾزفػيزاصػػةز
رلخسفزبجيشزرلسفي:نيزب:لبيدرءزكم:زفعلزهللازتع:لىزبطورغيتزرألمـزرلسػ:بقةزوجيوشػه:ز

كغرؽزفرعوفزوجيشهزفيزرلبحر،زحيثزوردتزعد زروري:تزتذكرزفتنػةزرلسػفي:نيزوهػالؾز

جػػيشزرلخسػػفزرلػػذيزسػػيبعثهزإلػػىزرلمدينػػةزلمح:ولػػةزرلقػػبضزعمػػىزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهز
رلسالـ)زولكفزجبررئيلز(عميهزرلسالـ)زبأمرزمفزهللازتع:لىزسيخسفزبهـزرلبيدرءزوهـزفيز
طر قهـزمفزرلمدينةزإلىزمكة.زز

عػػفزحذيفػػةزعػػفزرسػػوؿزهللازدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زأنػػهزاػػ:ؿز ز(ف ينمأأأع ىأأأم َأأأذتك إذ خأأأرج

د ييم اتسفاعني  ...ثم يخرجون متوجيين إتى مَة حتى إذا َعنوا اعت يداء اعث ع
ج رائيأأأأل فاقأأأأول اأأأأع ج رائيأأأأل اذىأأأأب ف أأأأدأىم فاُأأأأرٍيع رج أأأأو فيخسأأأأف ع يأأأأم

. 213( ...

زأم:زم:زوردزفيزمص:درزرلشيعةزم:زجػ:ءزعػفزرلنبػيزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زأنػهزاػ:ؿ ز( اعأوذ
دعئأأذ اعت يأأت فياعأأث إتاأأو جأأاش حتأأى إذا َأأعنوا اعت يأأداء يأأداء اتمدينأأة خسأأف يأأم
(. 214ز

ووردزعفزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز( ف ذا َأعن ذتأك خأرج اتسأفاعني فام أك
قدر حمل امرأة  ...واألتي اتمدينأة جأاش جأرار حتأى إذا انتيأى إتأى يأداء اتمدينأة

خسف ع او (. 215

وغيره:زمفزرلروري:تزرلتيزتذكرزهذرزرلمعنى.زز

ٖٕٔ-زرلطبريزجٕٕزصٔٓٚز
ٕٗٔ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٔٛٙزز
ٕ٘ٔ-زغيبةزرلنعم:نيزصٖٔٙز
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ونجدزإفزذلؾزرلعذربزرالهػيزاػدزطػ:ؿزأبػوزسػفي:فزوجيشػهزمػفزابػلزوذلػؾزكمػ:زواػعزفػيز
وراعةزرألحزرب،زورلتيزأرسلزهللازعززوجلزفيه:زر حزع:صفةزفدحرتزجيشهز.ز

إذفزيتبيفزلن:زمفزكلزم:زتقدـزوجودزرلشبهزبػيفزرلسػفي:نيزوأبػوزسػفي:فزمػفزن:حيػةزرلكفػرز

وعدـزرايم:فزهم:زوأتب:عهم،:زورمع:نهـزفيزرلفس:دزورافس:دزورلقتلزفيزرألرضزدوفزأيز
رحمػػةزورلتػػيزتطػػ:ؿزرلصػػغيرزورلكبيػػر،زورلػػذيزالزبػػدزأفزيػػردزهللازعػػززوجػػلزعميػػهزنتػػ:ئجز

ظممػػةزب:لقصػػ:صزمنػػهزفػػيزرلػػدني:زوذلػػؾزبظهػػورزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زوسػػيفهز
رلػػذيزسػػيقتصزبػػهزمػػفزرلسػػفي:نيزو ثػػأرزلمػػ:زفعمػػهزهػػوزوأجػػدرد زمػػفزآؿزأبػػيزسػػفي:فزمػػفز

ابل.زز
ز
ز

أوالً :سفاعني اتفتوي

اتاعب اتثعني

زادزيبدوزمفهوـز(سفي:نيزرلفتوى)زغر ب:شزلموهمةزرألولى،زوادزيثيرزفيزنفسزرلق:رئزسؤرالشز
محي ػ رشر،زألػػيسزرلسػػفي:نيزهػػوزسػػفي:نيزورحػػدزوهػػوزرلػػذيزيخػػرجزابي ػلزايػػ:ـزرامػػ:ـزرلمهػػديز

(عميهزرلسالـ)زفم:زرلمقصودزبسفي:نيزرلفتوىزي:زترىز؟زز
لإلج:بةزعمىزهذرزرلسؤرؿزنقوؿ ز

رءزورلػىززمػ:فزبعثػةزرلنبػيزرألكػرـزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زحيػثز
زإذرزم:زعدن:زب:لت:ر خزإلىزرلور ز
يتورجدزأبوزسفي:ف.ز

نجػػدزإفزأبػػيزسػػفي:فزبػػفزحػػربزكػػ:فزلػػهزدورزفعػػ:ؿزورئيسػػيزفػػيزرلعػػدرءزلمػػدعو زرلدمحميػػةز

ورلوا ػػوؼزبوج ػػهزراس ػػالـزورل ػػدرعيزإلي ػػهزرلمتمث ػػلزبرس ػػوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتس ػػميم):زوه ػػذرزرل ػػدورز

ينقسػػـزإلػػىزدور ػػفزرئيسػػييف،زرلػػدورزرألوؿزهػػوزمػػ:زكػػ:فزابػػلزرلهجػػر،زورلػػذيزرتسػػـزفيػػهز
رلعػػدرءزب:لطػػ:بعزرلفكػػري،زأيزإفزأبػػوزسػػفي:فزورجػػهزرلػػدعو زراسػػالميةزرلتػػيزجػػ:ءزبهػػ:زدمحمز

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتس ػػميم):زب ػػ:لفكرزرلع ػػدرئيزرلمن ػػ:هضزلتم ػػؾزرل ػػدعو زورل ػػذيزوص ػػلزذروت ػػهزبمح:ول ػػةز
رغتيػ:ؿزرلرسػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زورلتػيزجػ:ءزفيهػ:زراذفزإلػىزرلرسػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زبػػ:لهجر ز
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،زورلػىزهنػ:زينتهػيزرلػدورزرألوؿز
إلىزيثربزورلتيزأصبحزرسمه:زفيم:زبعدزب:لمدينػةزرلمنػور ز
ألبيزسفي:ف.زز

أم:زرلدورزرلث:نيزفهوزم:زبعدزرلهجر زورلػذيزرتسػـزرلعػدرءزفيػهزب:لطػ:بعزرلعسػكري،زأيزرفز
ِّ
يزوا:دزرلصدرـزرلمسمحزرلػذيزرسػتمرزمنػذز
أب:زسفي:فزورجهزرلدعو زرلدمحميةزب:لعملزرلعسكر
بدريةزرلهجر زإلىزع:ـزرلفتحز(زفتحزمكةز)زورلذيزأنهىزفيهزرلرسوؿزدمحمز(صمىزهللازعميػهز
وآلػػهزوسػػمـزتسميم):رلنشػػ:وزرلعسػػكريزألبػػيزسػػفي:فزوهزمػػهزعسػػكر :شزفض ػالشزعػػفزهز متػػهز

فكر ػ:شزورلػػذيزتمثػػلزفػػيزفشػػمهزفػػيزرلمق:ومػػةزلمػػدعو زراسػػالمية،زورنتشػػ:ره:زرغػػـزأنفػػهزفػػيز
مكةزوم:زج:وره:زمفزرلمدفزورلبمدرفزرألخرى.زز

وبم:زإفزدعو زرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زله:زشبهزبػدعو زجػد زرسػوؿزهللاز(صػمىزهللاز
عميهزوآلػهزوسػمـزتسػميم):زفعمػىزهػذرزرألسػ:سزالزبػدزمػفزوجػودزأبػيزسػفي:فزفػيزرلحقيقػة،ز
وهػػذرزرلسػػفي:نيزمػػفزبػػ:بزرلشػػبهزبينػػهزوبػػيفزرلػػدعوتيفزدعػػو زرلنبػػيزدمحمز(صػػمىزهللازعميػػهز

وآلهزوسمـزتسميم):زودعو زرلمهديز(عميهزرلسالـ)زوجبزعميهزأفزيقوـزبذرتزرلدورزرلذيز
ا:ـزبهزأبوزسفي:فزفػيزصػدرزراسػالـزورلمتمثػلزبجػ:نبيفزأوزدور ػف،زدورزرلعػدرءزرلفكػريز
لإلم:ـز(عميهزرلسالـ)زودورزرلعدرءزرلعسكريزرلمسمحز.زز

ورذرزم:زعممن:زإفزسفي:نيزرلسيفزهوزسفي:نيزرلنسبزأيزيرجعزفيزنسػبهزإلػىزبنػيزأميػةز

زورلىزجد زأبيزسفي:فزبفزحربزفإنهزمفزرلسهولةزبمك:فزأفزيق:وـزدعػو زرامػ:ـزرلمهػديز
(عميهزرلسالـ)زب:لسيفزويح:وؿزرلقض:ءزعميه:زعفزطر قزرلعملزرلعسكري،زولكفزكيفز
يستطيعزأفزيقوـزب:لدورزرلث:نيزأيزرلعدرءزرلفكريزلدعو زرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)؟زز
ورذرزاػػ:ؿزا:ئػػلزإفزهػػذرزمػػفزرلسػػهلزحصػػولهزفػػنحفزنسػػمعزونػػرىزهػػذ زرأليػػ:ـزرلمبغضػػيفز

ألهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زورلن:صػػبيفزرلعػػدرءزلهػػـزيحيكػػوفزرلدسػػ:ئسزويكيمػػوفزرلػػتهـز
ألهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ)زو تعرضوفزلمحبيهـزورلمورليفزلهـزويسومونهـزذبحػ:شزواػتالشز
و نشػ ػػروفزرلفك ػ ػػرزرلمعػ ػػ:ديزله ػ ػػـزرلمح ػ ػػرضزعمػ ػػىزإتب ػ ػػ:عزرلعن ػ ػػفزضػ ػػدزه ػ ػػذرزرلم ػ ػػذهبز
ورلمنتسػػبيفزإليػػه،زوهػػذرزمػػ:زاػػ:ـزبػػهزأبػػوزسػػفي:فزسػػ:بق:شزوسػػيقوـزبػػهزأبػػوزسػػفي:فزفػػيزعصػػرز

رلظهورزوهوزرلسفي:ني.ز
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ونحػػفزنػػردزعميػػهزبػػ:لقوؿزصػػحيحزإفزرلمعػػ:ديفزألهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زكثػػرزواػػدز
تفننورزفيزرلتعبيرزعفزحقدهـزوعدرئهـزلهـزولمفزورالهـ.زز

وبمػػ:زإفزرلسػػفي:نيزفػػيزأوؿزرلزمػػ:فزكػػ:فزمكػػ:فزتورجػػد زمكػػةزرلمكرمػػةزفهػػذرزيعنػػيزإفزأبػػ:ز

سػػفي:فزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فز(زرلسػػفي:نيز)زيكػػوفزمكػػ:فزتورجػػد زمكػػةزورلتػػيزامنػػ:زإنهػػ:زرلكوفػػةز
حسبزرلتأو ل(،)ٕٔٙزوبن:ءرشزعمىزهذرزوجبزأفزيكػوفزمكػ:فزتورجػدزرلسػفي:نيزفػيزرلكوفػةز
مفزبػ:بزرلمق:بمػةزبػيفزرلسػفي:نيزرألوؿزورلسػفي:نيزرلثػ:ني،زوهػذرزرلفػرضزمػ:زالزيمكػفزأفز

يك ػػوفزمطمقػ ػ:شزألفزرلس ػػفي:نيزوكم ػػ:زأش ػػ:رتزرلروري ػػ:تزرلش ػػر فةزرلػ ػوررد زع ػػفزأه ػػلزرلبي ػػتز

(عمػػيهـزرلسػػالـ)زيكػػوفزمكػػ:فزخروجػػهزومركػػززتورجػػد زفػػيزبػػالدزرلشػػ:ـزكمػػ:زسػػنبيفزذلػػؾز
الحق ػ:ش،زثػػـزالزيمكػػفزأفزنتصػػورزابػػوؿزرلشػػيعةزبػػأفزيكػػوفزمػػفزبػػيفزظه ػررنيهـزرلسػػفي:نيز
ويقوـزبمع:درتزدعو زرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زوصدزرلن:سزعنه:زوهـزيعرفػوفزإنػهز

هػػوزرلسػػفي:نيزذرتػػه،زإالزأفزيكػػوفزرلمقصػػودزبػػهزسػػفي:نيزآخػػرزالزينتمػػيزإلػػىزأبػػوزسػػفي:فز

الشزبلزينتميزإليهزفك رشرزوأسموب:شزفيزرلعدرءزألهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ).زز
زوأص ز
نسب:ش ز

وهػػذرزفػػيزرلوراػػعزمػػ:زسػػيكوف،زفهػػذرزرلسػػفي:نيزالزينتمػػيزإلػػىزأبػػوزسػػفي:فزمػػفزن:حيػػةزرلػػدـز

وصمةزرلقربىزبلزينتميزإليهزمفزن:حيةزمش:بهةزفعمهزلفعلزأبػيزسػفي:ف،زوهػذرزمػ:زيطمػقز
عميهزسفي:نيزرلفتوىزرلذيزأشرن:زإليه.ز

كم:زإفزأبىزسفي:فزك:فزنش:طهزفيزمكةزوعميهزفسػفي:نيزرلفتػوىزيكػوفزنشػ:طهزفػيزمكػةز
رلمهػديز(عميػهزرلسػػالـ)زوهػيزرلكوفػػةزحسػبزرلتأو ػػل،زكمػ:زأفزأبػػوزسػفي:فزمػػفزأهػلزمكػػةز

وهػػـزاػ زػر شزرلػػذيفزينتسػػبزإلػػيهـزبنػػيزأميػػةزوهػػـزأبنػػ:ءزعمومػػةزبنػػيزه:شػػـزفعبػػدزشػػمسز
وه:شـزأخورف،زوهذرزيعنيزإفزلهزصمةزارربةزب:لبيتزرلذيزينتميزإليػهزرسػوؿزهللاز(صػمىز

هللازعميهزوآلهزوسمـزتسميم):زورنهزأحدزس:درتزار شزوكبررئه،:زأم:زسفي:نيزرلفتوىزفالزبدز

ورلحػػ:ؿزهػػذ زأفزيكػػوفزمػػفزاػػر شزآخػػرزرلزمػػ:فزرلػػذيفزيسػػكنوفزرلكوفػػةز(مكػػةزرلمهػػديز

حسبزرلتأو ل)زوهـزأهلزرلكوفةز(مكةزحسبزرلتأو ل)،زورلمعروؼزإفزار شزرلكوفػةزهػـز
-ٕٔٙزررجعزرلجزءزرلث:لثزمفزهذ زرلموسوعةزورلذيزيتـزفيهزإثب:تزإفزهن:ؾزمكةزومدينةز
لممهديز(عميهزرلسالـ)زعمىزحسبزرلتأو لز
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بنوزه:شـزرلذيفزيعودوفزفيزرألصلزإلىزار شزوهـزأبن:ءزعمومةزرام:ـزرلمهديز(عميهز

رلسالـ)زوأبن:ءزعمومةزرلدرعيزرليم:ني،زوعميهزفسفي:نيزرلفتوىزيكوفزمػفزأ زولئػؾزرلفقهػ:ءز

رلذيفزسوؼزيكػذبوفزدعػو زرامػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زو رفضػونه:زبػلزإنهػـزيقولػوفز
لممهديز(عميهزرلسالـ) ز(إرجَ من حيث جئت فبل حعجة تنع في ني فعطمة (. 217

وهـزمفزسيح:ربوفزدعو زرامػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زفيقػوـزرامػ:ـزب:لقضػ:ءزعمػيهـ،ز
فق ػػدزوردزع ػػفزم:ل ػػؾزب ػػفزض ػػمر زع ػػفزأمي ػػرزرلم ػػؤمنيفزعم ػػيز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زأن ػػهزا ػػ:ؿ ز

(......دند ذتك اع معتك اقوم قعئمنأع فاقأدم سأاعين رجأبلً اَأذ ون د أى ع ورسأوتو
فاقت يم ثم يجمعيم ع د ى أمر واحد (. 218

وهػ ػؤالءزرلس ػػبعيفزه ػػـزعمم ػػ:ءزرلس ػػوءزرلمض ػػميف،زوم ػػفزهن ػػ:ؾزيظه ػػرزأوزينبث ػػقزس ػػفي:نيز

رلفتوى.زز

أم:زمص:ديقزرنطب:ؽزسفي:نيزرلفتوىزعمىزأبيزسفي:فزيتضحزلن:زمفزخػالؿزمػ:زيقػوـزبػهز
سػػفي:نيزرلفتػػوىزمػػفزعػػدرءزفكػػريزأوزمعنػػويزلمػػدعو زرلمهدويػػةزكمػػ:زاػػ:ـزبػػذلؾزأبػػوزسػػفي:فز
معزرلدعو زرلدمحميةزفيم:زمضىزمفزرلزم:ف.ز

زفإفزسفي:نيزرلفتوىزسيقوـزبصدزرلن:سزعفزراللتحػ:ؽزب:لػدعو زرلمهدويػةزرلجديػد زورلتػيز
تػػدعوزإل ػػىزرلتوحيػػدزرلخ ػػ:لصزونبػػذزعب ػػ:د زرألصػػن:ـزرلبش ػػر ةزورلتػػيزتك ػػوفزعوض ػ:شزع ػػفز
رألصن:ـزرلحجر ةزفيزعصرزرلظهورزرلشر ف.زز

وسيح:وؿزرلضغطزعمىزضعف:ءزرلن:سزوحممهـزعمىزعدـزرالنخػرروزفػيزهػذ زرلػدعو زأوز

تركه:زإذرزم:زكػ:نورزدرخمػيفزفيهػ،:زوهػذرزمػ:زعممػهزأبػوزسػفي:فزأيػ:ـزرلبعثػةزرلنبويػةزرلشػر فةز

مػػفزحمػػلزضػػعف:ءزرلنػػ:سزعمػػىزعػػدـزرلػػدخوؿزفػػيزرلػػديفزرلجديػػدزوتركػػهزإذرزمػػ:زدخػػلزفيػػهز

أحدهـ(.)ٕٜٔز

-ٕٔٚزرلبح:رزجٕ٘زصٖٖٛز،زرارش:دزجٕزصٖٗٛز،زأعالـزرلورىزصٔٗٙزز
-ٕٔٛزرلبح:رزجٕ٘زص٘ٔٔز
-ٕٜٔزت:ر خزرليعقوبيزجٔزصٜٔز
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كم:زسيتبعزسفي:نيزرلفتوىزأسموبزرلقتػلزرلمعنػويزلصػ:حبزدعػو زرامػ:ـزرلمهػديز(عميػهز
رلسػالـ)زورته:مػهزب:لكػذبزوغيرهػ:زمػػفزرلػتهـزرلتػيزيحػ:وؿزمػػفزخاللهػ:زإسػق:طهزفػيزأعػػيفز

رلن:سزكم:زيظفزلكيزالزيقدموفزعمىزإتب:عه.زز

وهػػذرزبعينػػهزمػػ:زفعمػػهزأبػػوزسػػفي:فزومػػفزسػػ:رزفػػيزرك:بػػهزمػػفززعمػػ:ءزاػػر شزوكب:رهػػ:زمػػفز

تكذيبهـزلمرسوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زورفتررءهـزعميهزوتمفيقهـزرألك:ذيبزعميهزوهوزمفزك:فز

يعرؼزعندهـزب:لص:دؽزرألميف.ز

كمػػ:زإفزسػػفي:نيزرلفتػػوىزسيصػػدرزفتػػوىزمضػػمةزب:طمػػةزضػػدزدعػػو زرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهز
رلسالـ)زوأنص:ر زويحثزرلن:سزعمىزعدـزراللتح:ؽزبه:زوتركه:زمم:زيتسببزفػيزإضػالؿز

رلكثيػػرزمػػفزرلنػػ:س،زوبهػػذ زرلفتػػوىزستضػػيقزرلحمقػػةزعمػػىزرلػػدعو زورلقػػ:ئميفزعميهػػ:زألنهػـز
ػ:ربوفزف ػػيزدع ػػوتهـزوا ػػدزتنقط ػػعزعم ػػيهـزمص ػػ:درزرزاه ػػـزوته ػػددزأم ػػ:كفز
س ػ مػيطمبوف م
زويح ػ ،

سكن:هـزب:لتخر ب.زز

وهػذ زإشػ:ر زليسػػتزب:لمسػتغربةزإذرزمػ:زعممنػػ:زإفزأبػ:زسػػفي:فزربػفزحػربزأصػػدرزمػ:زيشػػ:بهز

رلفتػػوىزرلمضػػمةزوهػػوزمػػ:زتمثػػلزبصػػحيفةزاػػر شزرلتػػيزواػػعزعميهػػ:ززعمػػ:ءزاػػر شزرلكبػػ:رز
وعمىزرأسهـزأبوزسفي:فزوأعمنورزبه:زرلواوؼزبوجهزدعو زرلنبيزدمحمز(صمىزهللازعميهزوآلهز

وسمـزتسميم):زكم:زأعمنورزمق:طعتهـزلبنيزه:شـزوالزسيم:زأبيزط:لبزرلذيفزس:ندورزرسوؿز

فزفيم:زبينهـزوالزيتع:مموفز
هللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زوأفزالزيبيعوفزوالزيشتروفزمنهـزوالزيتزروجو ز
بينهـزبأيزنوعزمفزأنورعزرلتع:مل.زز

أيزإعالفزحربزراتصػ:ديةزفكر ػةزعمػىزدعػو زرلنبػيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زوأنصػ:ر زوحتػىزعمػىز

مفزيؤ د زو درفعزعنه(ٕٕٓ).زز

ٕٕٓ-زت:ر خزرليعقوبيزجٕزصٕٓزز
ز
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وهػػذرزمػػ:زسػػيكوفزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزفػػيزعصػػرزظهػػورزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)ز

ب:لفت:وىزرلتيزسيصدره:زسفي:نيزرلفتوىزوكب:رزعمم:ءزوفقه:ءزرلسوءزرلتيزتشبهزإلػىزحػدز
كبيرزم:زموجودزفيزصحيفةزار شز.زز

كم:زإنهـزسيع:ابوفزو تعقبوفزحتىزمفزيؤ دزرلدعو زأوزيحػ:وؿزرلمح:مػ:تزعنهػ:زأوزعػفز
ص:حبه:زوهذرزم:زسيكوفزعميهزح:ؿزص:حبزرلنفسزرلزكيةزرلذيزسيقتلزفػيزرلكوفػةزفػيز

سػػبعيفزمػػفزرلص ػ:لحيفزالزلشػػيءزإالزألنػػهزيعمػػفزتأييػػد زلصػػ:حبزدعػػو زرامػػ:ـزرلمهػػديز

(عميهزرلسالـ)زورعالنهزإفزهذ زرلدعو زهيزرلدعو زرلمهدويةزرلحقةزرلتيزينتظره:زرلع:لـ.زززز
كم:زإفزأنص:رزدعو زرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زالزيسمموفزمفزشرزسػفي:نيزرلفتػوىز
وغير زمفزفقهػ:ءزرلسػوءزرلمضػميفزوزعمػ:ءزرلضػاللةزرلمسػيطر فزعمػىزمق:ليػدزرلحكػـزفػيز

رلعررؽزحتىزبعدزمه:جرتهـزمفزرلعررؽزإلىزخررس:فزحيثزيقوـزهؤالءزبمضػ:يقةزوتأليػبز
مفزموجودزمفزحك:ـزخررس:فزوفقه:ءه:زعمىزتمؾزرلدعو زومح:ولةزثنيهـزعػفزرحتضػ:فز

رلمه:جر ف.زز

وسػػوؼزيحػػ:ولوفزتصػػفيةزصػػ:حبزرلػػدعو زواتمػػهزممػػ:زيضػػطرزمعهػػ:زإلػػىزرالختفػػ:ءزوفػػيز

خرسػػ:فزمدينػػةزرلمهػػدي،زوهػػذرزمػػ:زحػػدثزأيػػ:ـزبعثػػةز
نفػػسزرلواػػتزيهػػ:جرزأصػػح:بهزإلػػىز زر
رلرسػ ػػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػ ػػميم):زرلػ ػػذيزأجمػ ػػعزمشػ ػػركورزاػ ػػر شزعمػ ػػىزأخػ ػػذزمػ ػػفزكػ ػػلزابيمػ ػػةزشػ ػػ:ب:شز
فيضػ ػربونهزضػ ػربةزرج ػػلزورح ػػدزفيتف ػػرؽزدم ػػهزب ػػيفزرلقب:ئ ػػلزوالزيس ػػتطيعزبن ػػوزعب ػػدزمن ػػ:ؼز
رلمط:لبةزبدمهز.زز

وادزيقوؿزا:ئلزم:زرلدليلزعمىزتع:وفزفقه:ءزرلسوءزمػعزحكومػةزبنػيزرلعبػ:سزرلتػيزتحكػـز
رلعررؽزأثن:ءزاي:ـزرلدعو زرلمهدويةز؟زز

ورلجوربزعمىزذلؾ زإفزرلت:ر خزيعيدزنفسهزورفزآخرزرألمةزيمضيزعمىزم:زمضىزعمىز

أولهػػ،:زحيػػثزكػػ:فزفقهػػ:ءزرلسػػوءزفػػيزرلعصػػورزراسػػالميةزرألولػػىزيسػػيروفزفػػيزركػػ:بز
رلسػػمطةزرلح:كمػػة،زوكػػ:فزرلحكػػ:ـزرلظممػػةزيسػػتعينوفزب:لفقهػػ:ءزرلمضػػميفزوعممػػ:ءزرلسػػوءز
ورلقض :زفيزدعـزمخطط:تهـزورتخ:ذهـزست :رشرزأوزغط:ءرشزديني:شزلتمر رزتمؾزرلمخططػ:ت،ز

ورفزنسين:زفالزننسىزم زوافزشر حزرلق:ضيزرلكوفيزرلذيزوافزإلىزج:نػبزعبيػدزهللازبػفز
ز :دزعميهزرلمعنةزوحرضزرلن:سزعمىزحربزرام:ـزرلحسيفز(عميهزرلسػالـ)زونهػ:هـزعػفز
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رلواػػوؼزإلػػىزصػػفه،زبػػلزإفزربػػفزز ػػ:دزإستحصػػلزفتػػوىزمنػػهزتجػػوززفيهػػ:زات:لػػهزلمحسػػيفز
(عميهزرلسالـ)زلخروجهزعمىزيز دزبفزمع:ويةزلعنهزهللا(ٕٕٔ)ز.زز

وعميػػهزفمػػفزرلسػػهولةزبمكػػ:فزأفزتقػػوـزرلحكومػػةزرلعب:سػػيةزبإستحصػػ:ؿزفتػػوىزمػػفزرلفقهػػ:ءز
وعمػػىز أرسػػهـزسػػفي:نيزرلفتػػوى،زضػػدزدعػػو زرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زلحمػػلزرلنػػ:سز
عمػػىزرلواػػوؼزضػػدزهػػذ زرلػػدعو ،زوهػػذرزرلشػػيءزلػػيسزب:لمسػػتغربزعمػػىزبنػػيزرلعبػػ:سزفػػيز

آخػػرزرلزمػػ:فزرلػػذيفزيرجعػػوفزنسػػب:شزوعم ػالشزلبنػػيزرلعبػػ:سزرألورئػػلزرلػػذيفزكػػ:نورزيحكمػػوفز
رلمسػػمميفزبسػػت:رزدينػػيزوبنظر ػػةزرلحػػقزرالهػػيزفػػيزرلحكػػـزوأوهم ػورزرلنػػ:سزبػػأنهـزأولػػىز
ب:لحكـزبعدزرلرسوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زوأح:طورزأنفسػهـزبطبقػةزمػفزرلفقهػ:ءزرلمضػميفزوعممػ:ءز

رلسوءزرلذيفزك:نورزيحسنوفزأعم:لهـزفيزأعيفزرلن:سزو ز نونه:زعمىزإنه:زحق.زز
ورلت:ر خزرلعب:سيزمميءزب:لكثيرزمفزرلشورهدزرلت:ر خيةزعمىزذلؾ(ٕٕٕ).ززز

وممػػ:زتقػػدـزيتضػػحزلنػػ:زرلػػدورزرلػػذيزسيضػػطمعزبػػهزسػػفي:نيزرلفتػػوىز(زأبػػوزسػػفي:فزعصػػرز

رلظهورز)زورلذيزيش:بهزإلىحدزكبيػرزمػ:زاػ:ـزبػهزأبػوزسػفي:فزبػفزحػربزفػيزعػدرء زلرسػوؿز
هللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زورلتضييقزعميهزوعمىزأنص:ر زومنعهـزمفزنشرزدعوته.ز

وأعمـزإفزخطرزسفي:نيزرلفتوىزهذرزالزيقلزخطور زعفزسفي:نيزرلسيف،زبػلزإفزسػفي:نيز
رلفتوىزأشدزخطور زمفزسفي:نيزرلسيفزألفزحركةزسفي:نيزرلسيفزهيزحركةزمفزخ:رجز
رلمػػذهبزرلشػػيعيزوهػػيزحركػػةزعسػػكر ةزمعمنػػةزوظػػ:هر زوتنتهػػيزبػػ:لردزرلعسػػكريزعميهػػ:ز
وبمج:بهته:زب:لسالحزومفزثـزرلقض:ءزعميه،:زولكفزحركةزسفي:نيزرلفتوىزهيزحركةزمفز

درخلزرلمذهبزرلشيعيزورلتيزتتسببزفيزشقزوحد زرلصػفزرلشػيعيزوحػثزرلنػ:سزعمػىز

عدـزنصر زرام:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زوذلػؾزمػفزخػالؿزإصػدررهـزلمفتػ:وىزرلمضػ:د ز

رلتيزتجعلزرلن:سزينظروفزلهذ زرلدعو زرلمب:ركةزعمىزأنه:زمفزرلدعورتزرلض:لةز.ز
ٕٕٔ-زمقتلزرلمقرـزصٔ٘ٚز،زرلمن:ابزجٗزصٕٜز
ٕٕٕ-زاورنيفزرلوزرر زصٓٚز،زرلبدريةزورلنه:يةزجٕٔزصٛٙ-ٔٚز،زمرآ زرلزم:فزص٘٘ٔزز
ز
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فقد ورد دن أبيزبصير،زا:ؿ ززا:ؿزأبوزعبدزهللاز(زعميهزرلسالـز) ز(.....وال يخرج

اتقعئم (د او اتسبلم حتى اق أر َتعاعن َ ،تعب اعتاصرة  ،وَتعب اعتكوفة  ،اعت راءة
من د ي (د او اتسبلم (. 223
ز

ثعناع  :سفاعني اتسيف

وهػػوزرلسػػفي:نيزرلػػذيزتتحػػدثزعنػػهزرلروريػػ:تزرلشػػر فةزرل ػوررد زعػػفزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـز

رلسالـ)زوهوزرلعدوزرألكبرزورلرئيسيزلإلمػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زورلػذيزيظهػرزابيػلز

اي:مهزوهذرزرلسفي:نيزيعودزنسبهزإلىزبنيزأميةزكم:زمر.زز

وسفي:نيزرلسيفزهذرزهوزرلذيزيمثلزأبوزسفي:فزفيزعصرزرلظهورزرلشر فزورلذيزيولدز

مػػفزرحػػـزرلنورصػػبزوسيضػػطمعزب:لػػدورزرلثػػ:نيزرلػػذيزاػػ:ـزبػػهزأبػػوزسػػفي:فزبػػفزحػػربزفػػيز
عػػدرء زلمرسػػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زودعوتػػهزرلدمحميػػةزورلمتمثػػلزب:لػػدورزرلعسػػكري،زحيػػثزسػػيقوـز
بػػذرتزرلػػدورزرلػػذيزاػػ:ـزبػػهزجػػد زأبػػوزسػػفي:فزمػػفزبػػ:بزمق:ومتػػهزرلػػدعو زرلمهدويػػةزوعػػدرء ز

لص:حبه:زرلسػيدزرليمػ:نيزوهػوزفػيزرلوراػعزعػدرءزلإلمػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زوسػيعملز
عمػ ػػىزمق:ومػ ػػةزرلػ ػػدعو زرلمهدويػ ػػةزعسػ ػػكر :شزوم:دي ػ ػ:شزو جتهػ ػػدزفػ ػػيزرلقضػ ػػ:ءزعميهػ ػػ:زوعمػ ػػىز

أصح:به:زب:لعملزرلعسكريزوبقو زرلسالح،زبلزإنهزسيصبزج:ـزغضبهزعمىزشيعةزأهلز
رلبي ػػتز(عم ػػيهـزرلس ػػالـ)زوالزس ػػيم:زم ػػفزأه ػػلزرلعػ ػررؽزوه ػػذرزم ػػ:زس ػػنتن:ولهزف ػػيزرلص ػػفح:تز

رلالحقةزمفزهذرزرلبحث.زز

ومػػ:زينبغػػيزمعرفتػػهزإفزظهػػورزرلسػػفي:نيزيعػػدزمػػفزرلمحتػػوـزرلػػذيزالزبػػدزمنػػهزشػػأنهزشػػ:فز

رلدرعيزرليم:نيزرلذيزيعدزمفزرلمحتوـزأيض:ش،زوهوزأمرزطبيعػيزفػ:لحقزالزبػدزأفزيظهػرز

إم:مهزب:طلزيحػ:وؿزثنيػهزعػفزمسػيرتهزوتقدمػه،زوهػذرزرلشػيءزوركػبزمسػير زرانسػ:فزمػفز
لدفزآدـز(عميهزرلسالـ).زز

ٖٕٕ -كتاب الغيبة  -دمحم بن إبراهيم النعماني  -ص
331 - 313
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واػػدزتعػػددتزرلروريػػ:تزرلتػػيزتشػػيرزإلػػىزرلسػػفي:نيزوحركتػػهزكونػػهزأحػػدزرلعالمػػ:تزرلحتميػػةز

لقيػػ:ـزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زمنهػػ:زاػػوؿزرامػػ:ـزز ػػفزرلع:بػػديفز(عميػػهزرلسػػالـ) ز(
إن أمأأأر اتقأأأعئم حأأأتم مأأأن ع وأمأأأر اتسأأأفاعني حأأأتم مأأأن ع وال اَأأأون اتقأأأعئم إال
اسفاعني (. 224

ولمػػ:زسػػئلزرامػػ:ـزرلب:ار(عميػػهزرلسػػالـ) ز( ىأأأل اتسأأأفاعني مأأأن اتمحتأأأوم قأأأعل :نعأأأم
واتنداء من اتمحتوم وط وع اتشمس من مغرٍيع من اتمحتأوم واخأتبلف نأي اتعاأعس

في اتدوتة من اتمحتوم وقتل اتأنفس اتزَاأة مأن اتمحتأوم وخأروج اتقأعئم مأن آل ي

محتوم (. 225ز

وفػػيزروريػػةزعػػفزرلمعمػػىزبػػفزخنػػيسزعػػفزأبػػيزعبػػدزهللاز(عميػػهزرلسػػالـ)زاػػ:ؿز ز( إن أمأأر

اتسفاعني من اتمحتوم وخروجو في رجب (. 226

اسمو ونساو

أم:زب:لنسبةزلمسفي:نيزونسبهزفكم:زهوزورضحزمفزرلمقبزإنهزينتميزإلىزنسػلزأبػوزسػفي:فز

وتحديػدرشزمػفزنسػلزمع:ويػةزومػفزولػدزيز ػدزبػفزمع:ويػةزعمػىزوجػهزرلخصػوص،زحيػػثزإفز

رلسػػفي:نيزيمثػػلزأبػػوزسػػفي:فزنسػػب:شزوفع ػالشزأيزإفزنسػػبهزيعػػودزإليػػه،زفض ػالشزعػػفزإفزأفع:لػػهز

ػيعتهزوأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زتش ػػبهز
ز
رلمع:ديػػةزلإلمػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زوش ػ
أعمػػ:ؿزجػػد زأبػػوزسػػفي:فزوبػػ:ايزأجػػدرد زمػػفزبنػػيزأميػػةزرلمع:ديػػةزلمرسػػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم،):ز

ورلذيزيبػدوزإفزشػهر زنسػبهزاػدزغطػىزعمػىزرسػمهزرلػذيزتعػددتزأسػم:ء زورلتػيزيبػدوزإفز

أكثره:زأسم:ءزرمز ةزكم:زسيأتي.زز

ٕٕٗ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٔٛز،زيوـزرلخالصزصٜ٘ز
ٕٕ٘ز-ززيوـزرلخالصزصٜ٘ٚزز
-ٕٕٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٗٓز
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واػػدزوردتزعػػد زروريػػ:تزعػػفزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زوعػػفزغيػػرهـزتشػػيرزإلػػىزرسػػـز

رلسفي:نيزونسبهزمع:ش.زز

رلروريةزرألولى زوردتزعفزأميرزرلمػؤمنيفز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز( يخأرج ا أن آك أة

األكاعد من اتوادي اتاعاس  ..اسمو دثمأعن وأ أوه دناسأة وىأو مأن وتأد أ أو سأفاعن

. 227( ..ز

كم:زج:ءزفيزروريةزأخرىزعفزرام:ـزعميز(عميهزرلسػالـ)زحيػثزسػألهزجم:عػةزمػفزأهػلز
رلكوفػػةزعػػفزرسػػـزرلسػػفي:نيزفقػػ:ؿ ز( اسأأمو حأأرب أأن دناسأأة أأن مأأرة أأن َ يأأب أأن

سعىمة ن زيد ن دثمعن ن خعتد وىو من نسأل يزيأد أن مععواأة أن أ أي سأفاعن

. 228( ...ز

وجػػ:ءزأيض ػ:شزعػػفزربػػفزعبػػ:سزعمػػفزحدثػػهزعػػفزدمحمزبػػفزجعفػػرزعػػفزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهز

رلس ػػالـ)زأن ػػهزا ػػ:ؿ ز( اتسأأأأفاعني مأأأأن وتأأأأد خعتأأأأد أأأأن يزيأأأأد أأأأن مععواأأأأة أأأأن أ أأأأي
سفاعن (. 229ز

وغيره:زمفزرلروريػ:تزرلتػيزتشػيرزإلػىزنفػسزذلػؾزرلمعنػى،زفيتبػيفزلنػ:زإفزرلسػفي:نيزيعػودز
نسبهزإلىزأبيزسفي:فزبفزحربزومفزذلؾزادزأخذزلقبه.ز

أم:زب:لنسبةزألسم:ئهزفضالشزعم:زذكرتهزرلروريتيفزرانفتيزرلػذكرزفقػدزوردتزعػد زروريػ:تز
تػذكرزرسػػمهزفقػػطزدوفزنسػبه،زفقػػدزجػػ:ءزعػفزكعػػبزأنػػهزاػ:ؿ ز( ام أأك حمأأل امأرأة اسأأمو

د أأأأد ع أأأأن يزيأأأأد وىأأأأو األزىأأأأر أأأأن اتك اأأأأة أو اتزىأأأأري أأأأن اتك ياأأأأة اتمشأأأأوه

اتسفاعني (. 230

-ٕٕٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕ٘ٓززز
-ٕٕٛزإلزرـزرلن:صبزجٕصٜٔٙز
-ٕٕٜزرلفتفزألبفزحم:دجٔصٕٜٚزز
ٖٕٓ-زرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٕٜٚزز
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وجػػ:ءزفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزأرطػػأ زبػػفزرلمنػػذرزعمػػفزحدثػػهزعػػفزكعػػبزأيض ػ:شزأنػػهزاػػ:ؿ ز

(اسم اتسفاعني د د ع (. 231

وجػػ:ءزفػػيزروريػػةزأخػػرى ز( أمأأع اتسأأفاعني فعسأأمو دأأروة واسأأم أ اأأو ي وَنيتأأو أ أأو

دناسة (. 232

وبػػذلؾزنج ػػدزتع ػػددزأس ػػم:ءزرلس ػػفي:نيزب ػػيفزعثمػػ:فزوح ػػربزوع ػػرو زوعب ػػدزهللا،زولع ػػلزرس ػػـز
عثمػػ:فزيعػػدزأشػػهره:زحيػػثزوردزفػػيزرلروريػػ:تزعنػػدزحػػدوثزرلصػػيحةزورلتػػيزينػػ:دىزفيهػػ:ز

ب:سػػـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زفػػيزفجػػرزليمػػةزرلث:لػػثزورلعشػػروفزمػػفزشػػهرزرمضػػ:فزمػػفز
رلسم:ء،زويق:بمهزندرءزأرضيزعصرزذلؾزرليوـزب:سـزعثمػ:فزورفزرلحػقزفػيزشػيعتهزوفػيز

ذلػػؾزإش ػػ:ر زإل ػػىزرلسػػفي:نيزحي ػػثزوردزع ػػفزرامػػ:ـزرلص ػػ:دؽز(عمي ػػهزرلسػػالـ)زأن ػػهزا ػػ:ؿز ز
(...واتنداء من اتمحتوم  ...قعل وينعدي منعد آخر اتنيعر أال إن دثمعن وشاعتو ىأم

اتفعئزون (. 233

ولوزتمعن:زفػيزهػذ زرألسػم:ءزفمربمػ:زتكػوفزأسػم:ءزرمز ػةزعػفزشخصػيةزرلسػفي:ني،زبػدليلز
إفزهذ زرألسم:ءزأصبحتزاديمةزوغيرزمتدرولةزكعنبسةزوحرب.زز

بػػدليلزمػػ:زوردزعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زيؤكػػدزعمػػىزعػػدـزأهميػػةزمعرفػػةزرسػػـز

رلسفي:نيزفيزمسألةزخروجه،زوتكػوفزعالمػ:تزذلػؾزهػيزرألهػـ،زممػ:زيػدؿزعمػىزإفزتمػؾز
رألسػػم:ءزالزتسػػ:عدزكثي ػ رشرزفػػيزرلتعػػرؼزعمػػىزشخصػػيته،زفمػػوزك:نػػتزتمػػؾزرألسػػم:ءزهػػيز
أسم:ئهزلسهلزرلتعػرؼزعميػهزمػفزخاللهػ:زعنػدزخروجػهزولكػفزيبػدوزإنهػ:زأسػم:ءزرمز ػةزالز

يعرؼزحقيقته:زإالزرلمعصوموفز(عميهـزرلسالـ)زأوزمفزيفيضوفزعميهزك:لدرعيزرليم:نيز
ورلذيزالزبدزأفزيعرفهزحقزرلمعرفةزألنهزهوزمفزسيقوـزبمورجهته.ز

ٖٕٔ-زرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٕٔٛز
ٕٖٕ-زشرحزإحق:ؽزرلحقزلممرعشيزجٕٜزه:مشزصٖٖٜزز
ٖٖٕ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖ٘ٓز
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جػػ:ءزعػػفزعبػػدزهللازبػػفزأبػػيزمنصػػورزعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز(

سلتت أاع د أد ع (د اأو اتسأبلم دأن اسأم اتسأفاعني فقأعل :ومأع تصأنَ اعسأمو إذا
م ك َور اتشأعم اتخمأس دمشأق وحمأص وف سأطين واألردن وقنسأرين فتوقعأوا دنأد

ذتك اتفرج . 234( ..

أمػػ:زعػػفزأمػػهزفهػػيزرم ػ أر زكمبيػػةزمػػفزبنػػيزكمػػب،زوهػػيزأحػػدزرلقب:ئػػلزرلتػػيزك:نػػتزتعتنػػقز

رلنصػررنيةزفػػيزأيػػ:ـزمع:ويػػةزبػػفزأبػػيزسػػفي:ف،زوتػػزوجزمنهػػ:زمع:ويػػةزوهػػيزميسػػوفزرلكمبيػػةز
وهيزأـزيز دزبفزمع:ويةزبفزأبيزسفي:ف.زز

واػػدزوردتزعػػد زروريػػ:تزتشػػيرزإلػػىزإفزرلسػػفي:نيزأمػػهزكمبيػػةزمنهػػ:زمػػ:زوردزعػػفزرلرسػػوؿز

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزاػ:ؿ ز( فاغزوىم رجل من قريش أخواتو من َ أب في تقأون فييأزميم
ع فعتخعئب من خعب من غنامة َ ب (. 235ز

وهكذرزنجدزإفزرلسفي:نيزيشبهزأسالفهزحتىزمفزحيػثزنسػبزأمػهزرلػذيزيعػودزلبنػيزكمػبز
كم:زهوزح:ؿزجد زيز دزبفزمع:وية.ز
ز

صفعتو

أم:زمػفزحيػثزرلصػف:تزفنجػدزإفزرلسػفي:نيزيشػبهزصػف:تزجػد زأبػوزسػفي:فزتحديػدرشزوبنػيز

أميةزعموم:شزمفزحيثزرمتي:زهـزبضخ:مةزرله:مةزوتشو زرلخمقة()ٕٖٙز.زز

فموزتتبعن:زرلروري:تزبشكلزعػ:ـزنجػده:زتشػيرزإلػىزأفزرلسػفي:نيزرجػلزأشػقرزربعػةزعظػيـز

رله:مػةزوفػيزوجهػهزأثػػرزرلجػدريزأعػورزرلعػػيفزوفػيزروريػةزإذرزنظػػرتزإليػهزحسػبتهزأعػػور،ز

ٖٕٗ-زكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصٔ٘ٙ
ٖٕ٘-زمجمعزرلزورئدزجٚزصٖٗٔز
-ٕٖٙزرلدربةزورلنه:يةزجٛزصٔٔٛزز
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وجػ:ءزفػػيزعينػػهزأيضػ:شزإنػػهزأخػػوصزوفػيزأخػػرىزإفزفيهػػ:زنكػتزبيضػػ:ءزتظهػػرزإفزأم:لػػتز

عينهزمشو زرلخمقة.زز

وادزج:ءزذكرزصف:تهزفيزعد زروري:ت.ز

زرلروريػػةزرألولػػى زعػػفزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ( :يخأأرج ا أأن آك أأة األكاأأعد مأأن

اتوادي اتاعاس وىو رجل رٍعة وحش اتوجو ُخم اتيعمة وجو أثر اتجدري إذا رأيتو
حس تو أدور اسمو دثمعن وأ وه دناسة وىو من وتد أ ي سفاعن. 237( ...

رلروريةزرلث:نية ز( اتسفاعني من وتد خعتد ن يزيد ن أ ي سأفاعن رجأل ُأخم اتيعمأة
وجيو آثعر اتجدري واعينو نَتة اعض. 238( ....ز

رلروريػػةزرلث:لثػػة زعػػفزربػػفزمسػػعودزأنػػهزاػػ:ؿ ز( يتحأأرك ي اأأع رجأأل أدأأور اتعأأين فاَثأأر

اتيرج واحل اتساع وىو اتذي ياعث جاشعً إتى اتمدينة (. 239ز
ومفزرلمعموـزإفزرلذيزيبعثزجيش:شزإلىزرلمدينةزهوزرلسفي:ني.ز
ز

رلروريػػةزرلرربعػػة زعػػفزرلرسػػوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زأنػػهزاػػ:ؿ ز(يخأأرج رجأأل مأأن وتأأد أ أأي
سفاعن في اتأوادي اتاأعاس فأي رااأعت حمأر دقيأق اتسأعددين واتسأعقين طويأل اتعنأق

شديد اتصفرة . 240( ...

رلروريةزرلخ:مسة زعفزأرطأ زأنهزا:ؿ ز( ثأم يخأرج رجأل آخأر مأنيم  ...مشأوه اتخ قأة

مصفح اترأس حمش اتسعددين غعير اتعينين في زمعنو تكون ىدة (. 241
-ٕٖٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕ٘ٓز
-ٕٖٛزرلفتفزألبفزحم:دزصٕٓٛزز
-ٕٖٜزرلفتفزألبفزحم:دزصٖٕٛز
ٕٓٗ-زرلفتفزالبفزحم:دزصٔٙٙز
ٕٔٗ-زرلفتفزالبفزحم:دزصٔٙٙز
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ونجدزإفزصف:تزرلسػفي:نيزهػذ زتتطػ:بقزكميػ:شزمػعزمورصػف:تزجػد زأبػوزسػفي:فزبػفزحػربز

خ ػػالزبع ػػضزرلفروا ػػ:ت،زحي ػػثزوردزف ػػيزص ػػف:تزأب ػػوزس ػػفي:ف،زإن ػػهزرج ػػلزربع ػػةزذرزه:م ػػةز
عظيمػػةزأعػػورزرلعػػيفزحيػػثزفقػػأتزعين ػهزيػػوـزرلطػػ:ئفزوبقػػىزكػػذلؾزإلػػىزأفزفقػػأتزعينػػهز

رألخرىززيوـزرليرموؾ،زحيثزورد ز( وشيد أ و سفاعن حنينعً وفقلت دينو يوم اتطعئف
ف م يزل أدور اتعين حتى فقلت دينو يوم اتيرموك أصأع يع حجأر فشأدخيع  ..وَأعن

رٍعة دحداحعً ذا ىعمة دظامة . 242( ...

ونجدزإفزرلروريةزحينم:زتذكرزإنهزشهدزمعركةزحنػيفزمسػمم:شزفهػذرزهػوزراسػالـزرلظػ:هريز

وليسزراسالـزرلحقيقػيزومورافػهزوكالمػهزرلمعػ:ديزلإلسػالـزورلمسػمميفزيشػهدزعمػىزذلػؾز

(ٖٕٗ).زز

وكذلؾزوردزعفزأبيزبكيرزأنهزا:ؿ ز( َعن مععواة طوابلً أ اض  ...إذا ُحك إنق ت
شفتو اتع اع . 244( ...
وجػػ:ءزعػػفزدمحمزبػػفزسػػعيدزعػػفزربػػفزأبػػيزسػػيفزأنػػهزاػػ:ؿ ( :نظأأر أ أأو سأأفاعن يومأعً إتأأى

مععواأأأة وىأأأو غأأأبلم فقأأأعل تينأأأد ىأأأذا دظأأأام اتأأأرأس وانأأأو تخ يأأأق أن اسأأأود قومأأأو

. 245( ...ز

إذفزيتبيفزلن:زمم:زتقدـزإفزرلسفي:نيزرلذيزيعودزنسبهزإلػىزأبػوزسػفي:فزيشػبههزمػفزحيػثز
رلصف:تزرلجسمية،زوهذرزمفزرلجورنبزرلتيزتؤ دزأفزرلسفي:نيزهوزأبوزسفي:فزفيزعصرز

رلظهورزرلمقدسزلإلم:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)ز.ز
ٕٕٗ-زراستيع:بزجٗزصٓٔٙٛز

ٖٕٗ-زذلؾززراستيع:بزجٗصزٓ،ٔٙٛزربفزحجرزراص:بةزجٚزصٖٔٗز،زتهذيبز
رألسم:ءزجٕزصٕٕٔ،زسبلزراسالـزجٖزصٕٜٔزز
ٕٗٗ-زرلبدريةزورلنه:يةزجٛزصٔٔٛز
ٕ٘ٗ-زرلبدريةزورلنه:يةزجٛزصٔٔٛز
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ز
ز
ز
ز

اتاعب اتثعتث

قاعم حرَة اتسفاعني وأنصعرىعز
أوالً :مَعن اتخروج ز

تعػػدزبػػالدزرلشػػ:ـزمكػػ:فزخػػروجزرلسػػفي:نيزورنطػػالؽزحركتػػهزورلتػػيزتشػػملزسػػور :زورألردفز
وفمسػػطيفزولبنػػ:ف،زوذلػػؾزكمػػ:زك:نػػتزمػػفزابػػلزمك:ن ػ:شزلحكػػـزأسػػالفهـزمػػفزرألمػػو يفزمثػػلز
مع:ويػػةزبػػفزأبػػيزسػػفي:فزو ز ػػدزبػػفزمع:ويػػةزوغيػػرهـزس ػورءزكػػ:نورزمػػفزرلفػػرعزرلسػػفي:نيزأوز

رلفػػرعزرلمرورنػػي،زف:لت ػػ:ر خزيعيػػدزنفسػػهزحي ػػثزيصػػبحزرلع ػررؽزمق:ب ػػلزرلشػػ:ـزفػػيزرلصػػررعز

ورلمورجهػػةزرلعسػػكر ةزمػػر زأخػػرى،زحيػػثزسػػيكوفزرلعػررؽزممػػثالشزلمخػػطزرلعمػػويزوخػػطزأهػػلز

رلبيتز(عمػيهـزرلسػالـ)زورلمتمثػلزب:امػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زودعوتػهزوأنصػ:ر،زأمػ:ز
ػديزوأه ػػلزرلبي ػػتز(عم ػػيهـزرلس ػػالـ)ز
رلش ػػ:ـزفتمث ػػلزلمخ ػػطزرألم ػػويزرلمع ػػ:ديزلإلم ػػ:ـزرلمه ػ ز
وشيعتهـزوأنص:رهـز.زز

ولوزتتبعن:زرلروري:تزنجدزإفزأغمبه:زيشيرزإلػىزخروجػهزمػفزرلػورديزرليػ:بسزتحديػدرشزوهػيز

منطقػػةزتقػػعزفػػيزغربػػيزرألردفزوشػػرؽزفمسػػطيفزوجنػػوبزسػػور :زوب:لتحديػػدزجنػػوبزغػػربز
دمشقزوعمىزبعدزأمي:ؿزمنه،:زفج:ءزعفزرام:ـزعميز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز( يخأرج
ا ن آك ة األكاعد من اتوادي اتاأعاس وىأو رجأل رٍعأة وحأش اتوجأو ...وىأو مأن وتأد

أ ي سفاعن حتى التي أرض قرار ومعين فاستوي د ى من رىع (. 246

وفيزروريةزعفزرام:ـزرلب:ار(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز( اتسفاعني من وتد خعتد ن يزيد
ن أ ي سفاعن ...يخرج من نعحاة دمشق في واد اقأعل تأو وادي اتاأعاس يخأرج فأي

-ٕٗٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕ٘ٓزز
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ساعة نفر مَ َل رجل منيم تواء معقود اعرفن في أدأداءه اتنصأر اسأير أين يداأو

ثبلثين مابلً فبل يري ذتك اتع م أحد يريده إال انيزم
و بػػدوزمػػفزظػػ:هرزهػػذ زرلروريػػةزإفزمنطقػػةزرلػورديزرليػػ:بسزهػػيزن:حيػػةزت:بعػػةزإلػػىزدمشػػقز
(. 247

إدرر :شزفيزرلم:ضي،زألنهزمفزرلمعموـزإفزمنطقةزرلورديزرلي:بسزح:لي:شزتقػعزضػمفزحػدودز
دولةزرألردفز.زز

وتكوفزنور زحركتهزمكونةزمفزسبعةزأشخ:صزيكونوفزكق:د زلهزوذلؾزفيزمرحمةزظهػورز
رلحركػػةزرألولػػى،زورلتػػيزتأخػػذزب:التسػػ:عزورلقػػو زحتػػىزيػػتـزسػػيطرتهزعمػػىزدمشػػقزو جعمهػػ:ز

ع:صػػمةزلػػه،زوذلػػؾزكمػػ:زك:نػػتزدمشػػقزع:صػػمةزإسػػالميةزلألمػػو يفزرلػػذيفزحكمػورزرلشػػ:ـز

مفزابل،زفضالشزعفزسيطرتهزعمىزبقيةزمن:طقزبالدزرلش:ـزرلتيزتعػرؼزبػ:لكورزرلخمػسز
ورلت ػػيزتعن ػػيزا ػػديم:شزدمش ػػقزورألردفزوفمس ػػطيفزوحم ػػصزوانس ػػر ف،زورلت ػػيزالزب ػػدزورنه ػػ:ز

رندمجتزمعزبعضزرلمن:طقزوتغيرتزمسمي:ته:زفيزرلواتزرلح:ضر.زز

فعفزحذيفةزبػفزرليمػ:فزأنػهزاػ:ؿ ز( إن اتن أي (

تسأ امع ذَأر فتنأة تكأون أين أىأل

اتمشرق واتمغرب ،قعل  :ف ينمع ىم َذتك يخرج د ييم اتسفاعني من اتوادي اتاأعاس
في فور ذتك حتى ينزل دمشق . 248( ..ز

وج:ءزعفزعبدزهللازبفزأبػيزمنصػورزأنػهزسػأؿزرامػ:ـزرلصػ:دؽز(عميػهزرلسػالـ)زعػفزرسػـز

رلسػػفي:نيزفأج:بػػهز(عميػػهزرلسػػالـ)زاػػ:ئالش ز( ومأأأع تصأأأنَ اعسأأأمو إذا م أأأك َأأأور اتشأأأعم

اتخمأأأس دمشأأأق وحمأأأص وف سأأأطين واألردن وقنسأأأرين فتوقعأأأوا دنأأأد ذتأأأك اتفأأأرج

. 249( ...

-ٕٗٚزرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٕٜٚز
-ٕٗٛزبح:رززرألنوررزجٕ٘زصٔٛٙزز
-ٕٜٗزبح:رزرألنوررززجٕ٘زصٕٓٙزز
ز
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فيتبيفزلن:زمفزذلػؾزإفزسػيطر زرلسػفي:نيزعمػىزدمشػقزوبقيػةزرلكػورزرلخمسػةزهػيزعالمػةز

عمػػىزاػػربزرلفػػرجزلإلمػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زواي:مػػه،زحيػػثزإفزسػػيطر زرلسػػفي:نيز
عميهػػ:زوخروجػػهزمنهػػ:زبمعنػػىزرلسػػيطر زرلعسػػكر ةزعميهػػ،:زورلػػذيزالزبػػدزأفزتسػػبقهزابمهػػ:ز

مرحمػػةزرألعػػدردزورلتنظػػيـزلمحركػػةزكمػػ:زسػػيأتي،زألنػػهزمػػفزغيػػرزرلمعقػػوؿزبػػأفزتقػػوـزحركػػةز
بهذ زرلخطور زوبهذرزرالتس:عزبأعم:ؿزعسكر ةزدوفزإعدردزوتخطيطزمسػبق،زح:لهػ:زحػ:ؿز

أيزحركػػةزهػػدفه:زرلوصػػوؿزإلػػىزرلسػػمطةزفػػيزبمػػدزمػػ،:زبػػلزإنهػػ:زتعػػدزأعػػـزمػػفزذلػػؾزألنه ػ:ز
تشملزرلسيطر زعمىزعد زمن:طقزك:ألردفزوفمسطيفزورلعررؽزوغيره:زمفزرلمن:طق.زز

وعميػػهزتكػػوفزحركػػةزرلسػػفي:نيزهػػيزرألخػػرىززمنقسػػمةزإلػػىزمػػرحمتيفزرألولػػىزهػػيزمرحمػػةز
ظهػػورزرلحركػػةزورلػػدعو زلهػػ:زورلتػػيزهػػيزمرحمػػةزجمػػعزرلعػػددزورلعػػد ،زكمػػ:زهػػوزرلحػػ:ؿزمػػعز

دعػػو زرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)،زولػػوزا:رنػػ:زبػػيفزحركػػةزرلسػػفي:نيزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فز
وبيفزحكـزأسالفهزمفزآؿزبنيزسفي:فزاديم:شزنجد زينطمقزمفزرلش:ـزأيض:ش.زز

حيػثزنجػدزإفزأوؿزمػفزشػيدزرلحكػـزرألمػويزفػػيزبػالدزرلشػ:ـزهػوزمع:ويػةزبػفزأبػيزسػػفي:فز
عندم:زك:فزورلي:شزعمىزرلش:ـز.ز
ز

ثعناعً :أنصعر اتحرَة

بعػػدزأفزأثبتنػػ:زإفزا:ئػػدهـزمػػفزبػػالدزرلشػػ:ـزإذفزالزبػػدزأفزيكػػوفزأنصػػ:رزحركتػػهزمػػفزبػػالدز

رلش:ـزأيض:ش،زوالزسيم:زإفزهن:ؾزعالاةزاويةزبيفزأهلزرلش:ـزوبيفزأبوزسفي:فزمنذزرلقدـ،ز
مم:زيدفعهـزلنصرزرلسفي:نيزفيزآخرزرلزم:فزعمىزرعتب:رزإنهزهوزرلسفي:نيزرلموعود.زز

واػػدزأكػػدتزرلروريػػ:تزإفزأكثػػرزاب:ئػػلزرلشػػ:ـزسػػتب:يعزرلسػػفي:نيزوتن:صػػرزحركتػػه،زفقػػدزوردز

عفزرامػ:ـزعمػيز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز( فأ ذا َأعن ذتأك خأرج اتسأفاعني  ...يخأرج
في اتشعم فينقعد تو أىل اتشعم إال طوائف من اتمقامين د ى اتحق اعصميم ع من

اتخروج معو . 250( ...

ٕٓ٘-زغيبةزرلنعم:نيزصٖٔٙز،زيوـزرلخالصزصٙٓٛزز
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وج:ءزعفزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز( حين اقترب اتسفاعني من دمشق
ييأأرب حعكميأأع ،وتجتمأأَ إتاأأو قاعئأأل اتعأأرب ،ويخأأرج اترٍاعأأي واتجرىمأأي واألصأأيب

وغيرىم من أىل اتفتن واتشغب ،فاغ أب اتسأفاعني مأن احعرٍأو مأنيم واسأتوتي د أى

اتشعم . 251( ...

ويظهػػرزلنػػ:زمػػفزهػػذ زرلروريػػةزإفزهنػػ:ؾزفئػػ:تزتخػػرجزعمػػىزرلسػػفي:نيزوتق:تمػػهزمػػفزأجػػلز

رلسيطر زعمػىزرلحكػـزوذلػؾزفػيزواػتزتكػوفزفيػهزرلسػمطةزاػدزأنفػروزعقػده:زوأنفمػتزأمنهػ:ز
وزم:مه،:زبدليلزهربزح:كـزدمشق،زحيثزإفزكلزهذ زرألمػورزرلمجتمعػةزتجعػلزرألمػورز

مهيأ زلسيطرزرلسفي:نيزعمىزمق:ليدزرلسمطةزفيزدمشقزورلش:ـزبصور زع:مة.ز

وادزتورلتزرألخب:رزورلروري:تزعمىزذكرزبعضزرلقب:ئلزوبعضزرلشخصي:تزرلتػيزتسػ:ندز

حركةزرلسػفي:نيزوتقػوـزبقيػ:د زجيوشػه،زوبطبيعػةزرلحػ:ؿزإفزأهػـزرلقب:ئػلزوأكثرهػ:زدو رشرزفػيز
حركت ػػهزه ػػيزابيم ػػةزكم ػػبزوه ػػـزأخورل ػػهزكم ػػ:زأس ػػمفن،:زإذفزيب ػػدوزم ػػفزظ ػػ:هرزرلنص ػػوصز

رلت:ر خيةزإفزعم:دزحركتهزواي:مه:زيعتمدزعميهـزسورءزمفزحيثزرلعددزأوزرلقي:د زأوزمػفز
ن:حيةزتأثيرهـزعمىزرلقرررزرلسي:سيزورلعسكريزلمسفي:نيزآنذرؾزكم:زسيأتي.ز

ج:ءزعفزرلرسوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزاػ:ؿ ز( يخرج رجل اقعل تو اتسفاعني في دمق
دمشق ودعمة من يتاعو من َ ب . 252( ...

وعفزحذيفةزبفزرليم:فزعفزرلنبيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنهزا:ؿز ز( إذا خرجت اتسودان ط أت

اتعرب  ...ف ينمع ىم َذتك إذ خرج د ييم اتسفاعني في ستين وثبلثمعئأة راكأب حتأى

التي دمشق فبل التي د او شير حتى ياعاعو من َ ب ثبلثون أتفعً فياعث جاشعً إتى

اتعراق ...

(. 253

ٕٔ٘-زيوـزرلخالصزصٙٓٚز
ٕٕ٘-زعقدزرلدررزصٖٚز
ٖٕ٘-زرلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزجز٘زصٜٔٓز
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كمػػ:زوردزعػػفزرألصػػب زبػػفزنب:تػػةزعػػفزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( وخأأروج
اتسفاعني رااة حمراء أميرىم رجل مأن نأي َ أب واثنأع دشأر أتأف دنأعن مأن جأاش

اتسفاعني تتوجو إتى اتمدينة . 254( ...

لػػذلؾزتكػػوفزكمػػبزرلمػػ:د زرلرئيسػػيةزلمجيػػوشزرلتػػيزسػػيوجهه:زرلسػػفي:نيزإلػػىزمكػػةزورلمدينػػةز

فض ػالشزعػػفزرلع ػررؽزمػػفزأجػػلزرلسػػيطر زعميهػػ:زأوزلتعقػػبزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)ز
وأنص:ر.زز

أمػػ:زرلقبيمػػةزرلث:نيػػةزرلتػػيزلهػػ:زدورزفػػيزحركػػةزرلسػػفي:نيزفهػػيزابيمػػةزغطفػػ:ف،زوذلػػؾزرلػػدورز
يمكػػفزتممسػػهزمػػفزخػػالؿزبػػروززبعػػضزاػػ:د زجيوشػػهزمػػفزأبنػػ:ءزهػػذ زرلقبيمػػة،زممػػ:زيعنػػيز

مش:ركةزأبن:ءزابيمةزغطف:فزبشكلزع:ـزفيزجيشزرلسفي:ني.ز

زحيثزوردزعفزرام:ـزعميز(عميهزرلسالـ)زفيزكت:بزبعثػهزإلػىزمع:ويػةزبػفزأبػيزسػفي:فز
ابيلزواعةزصفيفزج:ءزفيه ز( وخروج اتسفاعني رااة حمراء ...ثم اعود إتى مَة فأي

جاش أميره من غطفعن. 255( ...ز

فض ػػالزع ػػفزبع ػػضزرلقب:ئ ػػلزرألخ ػػرىززم ػػفزجهين ػػةزوفض ػػ:عةزرل ػػذيفزله ػػـزدورزف ػػيزحرك ػػةز
رلسفي:نيزسورءزمفزن:حيةزاي:د زرلجيوشزأوزمش:ركةزأبن:ءه:زفيه(.)ٕ٘ٙزز

ولوزعدن:زبعجمةزرلت:ر خزإلىزصػدرزراسػالـزمػفزرجػلزرلمق:رنػةزبػيفزرلسػفي:نيزوبػيفزأبػوز
سفي:فزبفزحربزوآؿزأبيزسفي:ف،زنجدزإفزهذ زرلقب:ئلزك:نتزله:زعالاةزب:ألمو يفزوبنؿز

أبػػيزسػػفي:فزعمػػىزوجػػهزرلخصػػوصزوشػػ:ركتزإلػػىزجػػ:نبهـزفػػيزحػػروبهـزضػػدزرلمسػػمميف،ز

فب:لنسبةزلقبيمةزكمبزوكم:زذكرن:زآنف:زعالاته:زببنيزأميةزوتزو جزمع:ويػةزمػفزميسػوفزأـز
يز ػػدزبػػفزمع:ويػػة،زأمػػ:زب:لنسػػبةزلقبيمػػةزغطفػػ:فزفهػػيزمػػفزرلقب:ئػػلزرلمشػػهور زفػػيزوالءهػػ:ز

ٕٗ٘-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٕٚزز
ٕ٘٘-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٕٚزز
-ٕ٘ٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٔٛٙز،زيوـزرلخالصزصٗٓٙز
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لألمػػو يفزمنػػذزعصػػرزصػػدرزراسػػالـ،زحيػػثزش ػ:رؾزأفرردهػػ:زإلػػىزج:نػػبزأبػػوزسػػفي:فزبػػفز
حربزوار شزضدزرلمسمميفزفيزيوـزرألحزربز(زمعركةزرلخندؽز).زز

حيػػثزوردزإفزجم:عػػةزمػػفزرليهػػودزاػػدمورزمكػػةزلالتفػػ:ؽزمػػعزاػػر شزوبعػػضزرلقب:ئػػلزعمػػىز

ح ػػربزرلرس ػػوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتس ػػميم):زومنه ػػ:زابيم ػػةزغطف ػػ:فزج ػػ:ءزفيه ػػ :ز(زث ػػـزك:ن ػػتزغ ػػزو ز
رلخنػدؽزوهػيزرألحػزربز...زفخرجػورزإلػىزغطفػ:فزودعػوهـزإلػىزحػربزرسػوؿزهللاز(صػػمىز
هللازعميػػهزوآلػػهزوسػػمـزتسػػميم):زوأخبػػروهـزبإتبػػ:عزاػػر شزفػػ:جتمعورزمعهػػـ،زوخرجػػتزاػػر شز
وا:ئده:زأبوزسفي:فزوخرجتزغطف:فزوا:ئده:زعيينةزبفزحصفز.)ٕ٘ٚ()...زز

فػػنالحظزهنػػ:زكيػػفزإفزغطفػػ:فزك:نػػتزتحػػتزإمػػر زوايػػ:د زأبػػوزسػػفي:فزيػػوـزرلخنػػدؽزكثػػ:نيز
أكبرزابيمةزش:ركتزفيزتمؾزرلوراعةزإلىزج:نبزعشير زبنيزسميـزوفزرر زفضالشزعػفزيهػودز

ار شزب:لدرجةزرألولى(.)ٕ٘ٛزز

فنػػرىزهنػػ:زإفزرلتػػ:ر خزيعيػػدزنفسػػهزفهػػذ زرلقب:ئػػلزرلتػػيزسػػ:ندتزأبػػوزسػػفي:فزعػػدوزرلرسػػوؿز
رألوؿزستن:ص ػػرزرلس ػػفي:نيزف ػػيزآخ ػػرزرلزم ػػ:فزف ػػيزحرب ػػهزض ػػدزرلمه ػػديز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)ز
ودعوتهزوأنص:ر ز،زوهذرزممػ:زيػدؿزعمػىزحقيقػةزإفزرلسػفي:نيزهػوزأبػوزسػفي:فزفػيزعصػرز

رلظهػػورزورلػػذيزسيقضػػيزعميػػهزوعمػػىزحركتػػهزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زكمػػ:زفعػػلز
جد زرسوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زمفزابلزعندم:زاضىزعمػىزعنجهيػةزوتغطػرسزأبػوزسػفي:فز
بوجهزخ:صزوار شزبشكلزع:ـزعندزفتحزمكةز.زز

ز

ثعتثعً :مدة م كو

رتفقتزجميعزرلمص:درزومػفزكػالزرلفػر قيفزبػأفزمػد زممػؾزرلسػفي:نيزوحكمػهزيكػوفزتسػعةز

أشػهرزالزغيػر،زعػدرزورودزبعػضزرلروريػ:تزرلتػيزتشػيرزإلػىزأفزتمػؾزرلمػد زأاػلزأوزأكثػرز
-ٕ٘ٚزأعالـزرلورىزصٜٓز
-ٕ٘ٛت:ر خزرليعقوبيزجٕزصٖٖٔ،زرلبدريةزورلنه:يةزجٛزص٘ٗٔ،زأعالـزرلورىزصٓ،ٜز
تفسيرزرلقميزجٕزصٔٚٙز
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مفزذلؾزبقميل،زوفيزرلحقيقةزإفزفتر زرلتسعةزأشػهرزهػذ زرلتػيزيممػؾزفيهػ:زرلسػفي:نيزإنمػ:ز
هػػيزمػػد زحكمػػهزلػػبالدزرلشػػ:ـزرلفعميػػة،زن:هيػػؾزعػػفزرلفتػػر زرلتػػيزتسػػبقه:زورلمتمثمػػةزبحركتػػهز

رلعسكر ةزلمسيطر زعميه:زورلتيزحددته:زبعضزرلروري:تزإجم:الشزبخمسةزعشرزشػه رشرزكمػ:ز

سيأتيزالحق:ش،زبيدزإفزنفسزهذ زرلخمسةزعشرزشه رشرزالبدزوأفزتسػبقه:زفتػر ززمنيػةزليسػتز
ب:لقصير زألجلزراعدردزلمثلزهذرزرلعملزرلعسكريزرلورسػعزرلػذيزسيشػملزرلسػيطر زعمػىز
بالدزرلش:ـزككلزثـزرلسيطر زبعده:زعمىزرلعررؽزورلحج:زز.زز

فإنن:زلوزجئن:زإلىزأيزحركةزأوزثور زفيزرلع:لـزاديم:شزأوزحديث:شزج:ءتزلقمبزنظ:ـزرلحكػـز

فػػيزدولػػةزورحػػد زفإنهػػ:زب:لتأكيػػدزسػػتحت:جزإلػػىزأكثػػرزمػػفزخمسػػةزعشػػرزشػػه رشرزمػػفزأجػػلز
راعدردزرلم:ديزورلعسكريزورلمعنويزورلثقػ:في،زمضػ:ف:شزإلػىزرلواػتزرلػذيزسػيحت:جهزذلػؾز
رلعملزرلعسكريزمفزتخطيطزودررسةزتستمزـزواتزأكثرزبكثيرزمفزذلؾزرلوات،زهػذرزفػيز
ح:لةزامبزنظ:ـزحكـزفيزدولةزورحد زفكيفزبحركػةزكبيػرزكحركػةزرلسػفي:نيزرلتػيزتشػملز

رلسيطر زعمىزأربعةزدوؿزأوزأكثر.زز

والزتقفزخطور زحركةزرلسفي:نيزوأهميته:زوسعته:زعمػىزذلػؾزفقػطزبػلزإفزسػرزخطورتهػ:ز

يكم ػػفزف ػػيزإنه ػػ:زموجه ػػةزض ػػدزاض ػػيةزرام ػػ:ـزرلمه ػػديز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زومح:ول ػػةزوأده ػػ:زز
ػوؿزدمحمزورألئمػةز(زعمػيهـزرلصػال ز
ز
ورجه:ضه،:زحيثزتعدزمفزأشػدزرلفػتفزرلتػيزحػذرزرلرس
ورلتسميـ)زرلمسمميفزمنه.:ز

زإذفزالبػػدزوأفزتحتػػ:جزهػػذ زرلحركػػةزمػػفزبدريػػةزظهورهػػ:زإلػػىزأفزتػػتـزلهػػ:زرلسػػيطر زواػػتز
طو لزلدعو زرألنص:رزورلمؤ ػديفزورانػ:عهـزبهػ:زوبق:ئػده:زرلسػفي:نيزوبفكػر زرلمحػرؾزلهػ،:ز

ثػػـزبعػػدزأفزيػػتـزلػػهزذلػػؾزيقػػوـزبمرحمػػةزرلعمػػلزرلعسػػكريزليسػػيطرزعمػػىزرلمنػػ:طقزرلمعينػػةز
رلتيزير دزأفزيسيطرزعميه:زوبطبيعةزرلح:ؿزفهذ زرلمررحلزتحت:جزإلىزواتزطو لزنسبي:شز

لمقي:ـزبه.:زز

ولػوزعػػدن:زإلػػىزرلروريػػ:تزنجػػدزأنهػػ:زتنقسػػـزإلػىزثالثػػةزرتج:هػػ:تزتنصػػبزفػػيزتحديػػدزرلفتػػر ز

رلزمنيةزلممؾزرلسفي:ني.ز

االتجأأأعه األول زيقػػررزإفزمػػد زحكمػػهزهػػيزتسػػعةزأشػػهرزفقػػط،زحيػػثزوردزعػػفزرامػػ:ـز

رلبػػ:ارز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( وَفأأى اعتسأأفاعني نقمأأة تكأأم مأأن دأأدوَم وىأأو مأأن
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اتعبلمأأأعت تكأأأم  ...وانمأأأع فتنتأأأو حمأأأل امأأأرأة تسأأأعة أشأأأير وال يجوزىأأأع إن شأأأعء ع

تععتى (. 259ز

وج:ءزأيض:شزعفزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز(إذا اسأتوتى اتسأفاعني د أى

اتكور اتخمس فعدوا تو تسعة اشير (. 260

وكػػذلؾزوردزعػػفزدمحمزبػػفزمسػػمـزعػػفزرامػػ:ـزأبػػيزجعفػػرزرلبػػ:ارز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز

(اتق أوا ع واسأأتعينوا د أأى مأأع أنأأتم د اأأو اأأعتورع واالجتيأأعد فأأي طعدأأة ع ...وانمأأع
فتنتو حمل امرأة تسعة أشير وال يجوزىع إن شعء ع. 261( ...

فيتضػػحزمػػفزهػػذ زرلروريػػ:تزإفزهػػذ زرلفتػػر زهػػيزفتػػر زممكػػهزوسػػيطرتهزعمػػىزبػػالدزرلشػػ:ـز
وحكمه:زفقطزمستثن :زمنه:زمد زرلعملزرلعسكريزرلػذيزيسػتغراهزذلػؾزرألمػرزبػدليلزإشػ:ر ز

رلروريػػ:تزص ػررحةزبمفػػظزيممػػؾزرلسػػفي:نيزأوزإذرزرسػػتولىزعمػػىزرلكػػورزرلخمسػػةزفعػػدورزلػػهز
تسػػعةزأشػػهرزوهكػػذر،زوذلػػؾزمػػفزحيػػثزإفزمػػد زرسػػتيالء زعمػػىزبػػالدزرلشػػ:ـزشػػيءزومػػد ز

رلسيطر زورلحكـزرلحقيقيزشيءزآخرز.زز

أم:زرالتج :زرلث:نيزمفزرلروري:تزج:ءزليحددزمػد زممػؾزرلسػفي:نيزبتسػعةزأشػهرزب:اضػ:فةز

إلىزتحديدزفتر زرلعمػلزرلعسػكريزرلتػيزتسػبقه:زورلتػيزيكػوفزمجموعهػ:زمعػ:شزخمسػةزعشػرز
شه رشر.ز

فعػػفزعيسػػىزبػػفزأعػػيفزعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( اتسأأفاعني مأأن

اتمحتأأوم وخروجأأو فأأي رجأأب ومأأن أول خروجأأو إتأأى آخأأره خمسأأة دشأأر شأأي اًر سأأتة

أشأير اقعتأل فييأع فأ ذا م أأك اتكأور اتخمأس م أك تسأعة أشأأير وتأم يأزد د ييأع يومأعً
واحداً (. 262

-ٕٜ٘زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٔٗٔزز
ٓ-ٕٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٕ٘زز
ٔ-ٕٙزغيبةزرلنعم:نيزصٖٓٓز
ٕ-ٕٙزغيبةزرلنعم:نيزصٕٜٜز
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وج:ءزأيض:شزعفزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسػالـ)ز ز( من أول خروجو إتى آخره خمسأة

دشأأر شأأي اًر اقعتأأل فييأأع ثأأم ام أأك تسأأعة أشأأير ال يزيأأد يوم أعً ،إذا َأأعن ذتأأك ف تينأأع

 . 263( ...ز

وأخي رشرزيتبيفزلن:زمفزخالؿزم:زتقدـزإفزمد زممؾزرلسفي:نيزعمػىزبػالدزرلشػ:ـزتكػوفزتسػعةز

أشهرزتسبقه:زفتر زرألعم:ؿزرلعسكر ةزرلتيزيقوـزبه:زلمسيطر زعمىزرلمنطقةزورلتػيزتكػوفز
مػػدته:زسػػتةزأشػػهر،زورلتػػيزالزبػػدزأفزتسػػبقه:زفتػػر زلظهػػورزرلحركػػةزككػػلزورعػػدرده:زبصػػور ز
ع:مةزابلزرلقي:ـزب:لعملزرلعسكري،زبيدزرنهزمفزرلممكفزجدرشزأفزتكوفزهذ زرلفتر زرلزمنيةز

خ:ضعةزلق:نوفزرلبدرءزمفزحيثزإنه:زتز دزأوزتنقصزبحسبزرلظرزوؼزرلتيزتوركبه:ز.ز

اتسفاعني ودداءه ألىل ات يت (د ييم اتسبلم ز

إفزرلسػػفي:نيزوحزبػػهزهػػـزأوليػػ:ءزرلشػػيط:فزوحزبػػهزرلػػذيفزيعػػ:دوفزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهز
رلسالـ)زوحزبهزوهـزأولي:ءزرلرحمفزعززوجل،زوهذرفزهم:زطرف:زرلمع:دلةزرلب:اييفزم:زدرـز

إبميسزا:ئم:شزون:صب:شزنفسهزدرعي:شزلمضالؿزورالح:دزورلكفرزب :زتع:لى.ز

ومم:زالزيقبلزرلشؾزأفزيقفزرلسفي:نيزفيزوجهزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زوص:حبز

ويكفزلهـزرلعدرءزرلذيزهوزرمتدردزلمعدرءزرألمويزرلقديـزرلػذيزكػ:فز
دعوتهزرلسيدزرليم:نيز ّ
أجػػدردزرلسػػفي:نيزيكنونػػهزلمرسػػوؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم،):زوممػػ:زيػػروىزفػػيزذلػػؾزمػػ:زجػػ:ءزعػػفز
رلحكـزبفزس:لـزعمفزحدثهزعفزرامػ:ـزرلصػ:دؽز(عميػهزرلسػالـ) ز(إنأع وآل أ أي سأفاعن
يتأأين تععدينأأع فأأي ع ق نأأع صأأدق ع وقأأعتوا َأأذب ع ،قعتأأل أ أأو سأأفاعن رسأأول ع

(

تس أ امع وقعتأأل مععواأأة د أأي أأن أ أأي طعتأأب (د اأأو اتسأأبلم وقعتأأل يزيأأد أأن

مععواأأة اتحسأأين أأن د أأي (د اأأو اتسأأبلم واتسأأفاعني اقعتأأل اتقأأعئم (د اأأو اتسأأبلم
(. 264ز

ٖ-ٕٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زٕٗٛز،زغيبةزرلنعم:نيزصٕٜٜز،زيوـزرلخالصزصٙٔٚز
ٗ-ٕٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٓ،ٜٔزمع:نيزرألخب:رزص،ٖٗٙززيوـزرلخالصزصٙٓٙز
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رعزبيفزهذيفزرلبيتيفزيمثلزرلصررعزبػيفزرلخيػرزورلشػرزورلػذيزيمتػدزإلػىززمػ:فزايػ:ـز
ز
ورلصر

رلقػػ:ئـز(عميػػهزرلسػػالـ)زرلػػذيزسػػوؼزيجتػػثزرلظمػػـزورلظػػ:لميفزمػػفزأصػػولهـزويػػأتيزعمػػىز

بني:نهـزمفزرلقورعدزبعوفزهللازتع:لى.زز

ولعلزفيزمورافزأبوزسفي:فزرلمع:ديػةزلمرسػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زوتأليػبزرلنػ:سزعميػهزوجمػعز

رلجمػػوعزلحربػػهزورلقضػػ:ءزعمػػىزدعوتػػهزخيػػرزشػػ:هدزعمػػىزذلػػؾزرلعػػدرءزأيػػ:ـزخالفػػةزأميػػرز
رلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زورلمتمثلزبمورافزمع:ويةزبفزأبيزسػفي:فزرلػذيزجػيشزرلجيػوشز

واػ:دزحػربزضػروسزضػدزعمػيز(عميػهزرلسػالـ)زفػيزحػربزصػفيف،زأمػ:زمواػفزيز ػدزمػفز
رامػػ:ـزرلحسػػيفز(عميػػهزرلسػػالـ)زفأشػػهرزمػػفزنػػ:رزعمػػىزعمػػـ،زوتع ػدىزرألمػػرزمػػفزرلعػػدرءز
أله ػػلزرلبي ػػتزإل ػػىزأتب ػػ:عهـزوش ػػيعتهـزحي ػػثزك ػػ:فزرألمو ػػوفزيس ػػومونهـزس ػػوءزرلع ػػذربز
ورلتشر دزورلحرم:فزورلقتلز.زز

هذ زرلحق:ئقزرلت:ر خيةزرلورضحةزلمعي:فزستتكررزمر زأخرىزفيزعصرن:زعصرزرلظهورز

رلشر فزلإلم:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زوتحديدرشزابيلزاي:ـزرلق:ئـزوم:زبعدزاي:مهزرلشر فز

ورلمستهدؼزرألوؿزفيه:زإم:ـزرلزم:فز(عميهزرلسالـ)زوبم:زإنهزغ:ئبزفإفزص:حبزدعوتهز

رلسيدزرليم:نيزسيكوفزهوزرلمستهدؼزمفزابلزرلسفي:نيز(زأبوزسفي:فزرلعصرز)ز

فزهذرزرلعدرءزكم:زتحملزأسالفهـزمفز
وب:لت:ليزستحملزأتب:عزرلمهديزوأنص:ر زجزءرشزم
ّ
عدرءزبنوزأمية،زف:لعدرءزهوزهوزولكفزرألشخ:صزتغيرورزبتغيرزرلزم:فزورلمك:ف،زفإذرز

ك:فزأبوزسفي:فزح:ربزأهلزرلبيتزب:لسيفزورلرمحزورلقوسزفقدزأصبحتزرألسمحةزرليوـز
رلبن:دؽزورلمتفجررتزورلمفخخ:تزوهوزأمرزذكرتهزرلروري:تزرلوررد زعفزأهلزرلبيتز

(عميهـزرلسالـ)زوهوزاولهـز ز( يخرج اتسفاعني وٍيده ثبلثة قصاعت ال اقرع ين

أحداً إال معت ( 265زوالزيمكفزحملزهذ زرلروريةزعمىزظ:هره:زألنهزالزيمكفزاتلز
إنس:فزبمجردزارعهزبقصبة،زبلزإفزرلمقصودزب:لقرعزهوزرالنفج:رزرلذيزتحدثهز

رلقصب:تزرلثالثةزرلتيزتتكوفزمنه:زرلقن:بلزرلتيزيستخدمه:زرانتح:ر وفزفيزتفجيرز

٘-ٕٙزعقدزرلدررزصٕٚز
108

رلن:سزف:لقصب:تزرلثالثةزهيزعب:ر زعفزم:د زرلتفجيرزوجه:ززرلتفجيرزورلص:عقزورلتيز

الزيقرعزبه:زأحدزإالزم:تزنتيجةزرنفج:ره.:ز

وموراػػفزرلسػػفي:نيزتمػػؾزيمكػػفزرلتعػػرؼزعميهػػ:زعػػفزطر ػػقزرلتعػػرؼزعمػػىزتحرك:تػػهزبعػػدز

سيطرتهزعمىزرلحكـزفيزبالدزرلش:ـزوتحديدرشزفيزدمشق.زز

إالزأفزهن:ؾزطورئفزيبقوفزمقيميفزعمىزرلحقزوالزينصروفزرلسػفي:نيزأوزيػدخموفزفيمػ:ز

دخلزفيهزأهلزرلش:ـزمفزحربزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسػالـ)زوهػؤالءزحتمػ:شزممػفزيعػرؼز
عنهـزرلوالءزألهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ)زإالزأفزهذرزرلصنفزمػفزرلنػ:سزالزينجػوفزمػفز

رلسػػفي:نيزوسػػيفهزإذزيعمػػلزرألخيػػرزعمػػىزرسػػتدررجهـزومػػفزثػػـزرلقضػػ:ءزعمػػيهـزبػػلزوردتز
روريةزتؤكػدزإفزرلمسػتهدفيفزهػـزأوالدزرسػوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زرلػذيفزيتورجػدوفزفػيزبػالدز

رلشػػ:ـ،زفقػػدزوردزعػػفزرامػػ:ـزرلبػػ:ارز(عميػػهزرلسػػالـ)زفػػيزمعػػرضزحديثػػهزعػػفزرلسػػفي:نيز
وحركتػػه ز( ...واعأأد دخوتأأو دمشأأق ييأأرب منيأأع أوالد رسأأول ع إتأأى قسأأطنطيناة
فاط أ يم ويأأردىم م أأك اتأأروم إتاأأو فاُأأرب أدنأأعقيم د أأى اتأأدرج اتشأأرقي فأأي جأأعمَ

دمشق فبل ينَر د او ذتك أحد (. 266

يتبيفزمفزهذ زرلروريةزإفزهؤالءزرلهػ:ربيفزهػـزمػفزأوالدزرسػوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زأيزمػفز

رلس:د زرلمتورجدوفزفيزدمشقزولجوئهـزإلىزممػؾزرلػروـزوررجػ:عهـزمػفزابػلزرلػروـزيرمػزز
إلىزوجودزعالاةزحميمةزبيفزرلسفي:نيزورلروـزأوزوجودزمص:لحزمشتركةزبينهـ.زز

ثـزإفزخروجزتمؾزرلجم:عةزمفزأوالدزرسوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زالزتخمورزمفزأمر فزأم:زأفز

تك زوفزأعدردهـزكبير زإلىزحدزرلهجر زرلجم:عيةزإلىزبالدزرلروـزوهذرزم:زالزترض :زبعضز
رلدوؿزوهوزأمرزنشػ:هد زرليػوـزمػفزلجػوءزبعػضزرلنػ:سزإلػىزرلػدوؿزرألوربيػةزفتقػبمهـزتمػؾز

رلدوؿزت:ر زوترفضهـزت:ر زأخرىزحسبزرلظرؼزرلمحيطة.ز

-ٕٙٙزرلح:ويزلمفت:ويزجٕزصٓٔٙز،زيوـزرلخالصزصٕٓٙزز
ز
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وطمبهـزرلمجوءزرلسي:سيزمفزممؾزرلروـزوعندزمعرفةزرلسفي:نيزبذلؾزيقوـزب:لمط:لبةزبهـز

ويسػػتج:بزطمبػػه،زورفزعممػػهزينبػػعزمػػفزحقػػد زعمػػىزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زوهػػذرزمػػ:ز
نممسػػهزمػػفزطر قػػةزاتمػػهزإيػػ:هـزوضػربهزأعنػػ:اهـزعنػػدزجػػ:معزدمشػػقزرلػػذيزبنػػيزعمػػىزهػػذرز

رلعػػدرء،زفم ػػيسزغ:ئبػ ػ:شزعن ػػ:زنص ػػبزرأسزرلحس ػػيفز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زعم ػػىزرل ػػرمحزف ػػيزه ػػذرز

رلمسجدزوعي:لهزأس:رىزونس:ء زسب:ي.:زز

فهػػذرزرلفػػرعزمػػفزذرؾزرألصػػلزوهػػذرزرلعػػدرءزمػػفزذلػػؾزرلعػػدرءزورلحقػػدزألهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـز
رلسالـ)زز

وادزحػذرزأهػلزرلبيػتزمػفزرلشػ:ـزورلبقػ:ءزفيهػ:زعنػدزظهػورزرلفػتفزورلقتػل،زففػيزروريػةزعػفز

رامػ:ـزرلبػ:ارز(عميػهزرلسػػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز( إذا سأأمعتم اأعختبلف أىأأل اتشأعم فامأأع يأأنيم
فعتيرب اتيرب من اتشعم ف ن اتقتل فييع واتفتنة (. 267

ولوزعدن:زإلىزروريةزاتلزأوالدزرلرسوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زعندزج:معزدمشقزلوجدن:زإفزرلوراػعز
وررءزمػػ:زاػػ:ـزبػػهزرلسػػفي:نيزهػػوزدرفػػعزدينػػيزولػػيسزسي:سػػيزبػػدليلزإفزرلسػػفي:نيزاػػ:ـزبقػػتمهـز

أم:ـزرلن:سزمػعزمػ:زبػهزمػفزإرهػ:بزمػفزتحدثػهزنفسػهزفػيزرلخػروجزعمػىزسػمط:نه،زورلحػ:ؿز
إنهزب:امك:فزاتمهـزولكفزليسزبهذرزرلجهرزوراعالف.زز

ومفزرلجديرزب:لذكرزإفزحركةزرلسفي:نيزسوؼزالزتخرجزعفزنطػ:ؽزسي:سػةزرتخػ:ذزرلػديفز

ست :رشرزله:زودليلزذلؾزهوزرستع:نةزرلسفي:نيزب:لعمم:ءزورج:ؿزرلديفزومفزخ:لفهزمنهـزاتمهز
فقدزوردزعفزنهجزرلسفي:ني ز( اقتل اتع معء وأىل اتفُل وافنييم واستعين يم فمأن

أ ى د او قت و (. 268

وأظهرتػهزبعػػضزرلروريػػ:تزبمظهػػرزرلمتعبػدزفجػػ:ءزفػػيزوصػػفه ز( شأأديد اتصأأفرة مأأن أثأأر

اتعاعدة (. 269زوهذرزدليلزعمىزتستر زب:لديفزلخدرعزأنص:ر زومؤ ديهزومفزحوله.زز
-ٕٙٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٔٚز،زبش:ر زراسالـززصٜٔٓز،زيوـزرلخالصزصٜ٘ٚز
-ٕٙٛزرلفتفزألبفزحم:دزصٚٙزز
-ٕٜٙزرلفتفزألبفزحم:دزص٘ٚزز
102

أم:زرلروريةزرلتيزأش:رتزإلىزاتلزرلعمم:ءزورستع:نتهزبنخر فزمنهـزف:لمعنىزورضحزمنهػ،:ز
وهػػوزإفزمػػفزيقػػتمهـزمػػفزرلعممػػ:ءزهػػـزممػػفزيخػػ:لفو زفػػيزرلػرأيزأوزعمػػىزغيػػرزمذهبػػهزواػػدز

يكونػورزعمػػىزمػػذهبزأهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زمػػفزرلمقيمػػيفزفػػيزبػػالدزرلشػػ:ـزوخ:صػػةز

دمشق.ز

وعنػػدزتص ػػفيةزرألوضػػ:عزرلدرخمي ػػةزفػػيزب ػػالدزرلش ػػ:ـزوسػػيطرتهزعم ػػىزمق:ليػػدزرلحك ػػـزفيه ػػ:ز

بقبضػػةزمػػفزحديػػدزيتوجػػهزإلػػىزبمػػدرفزأخػػرىزفػػيزمقػػدمته:زرلع ػررؽزلغػػرضزرلسػػيطر زعميػػهز

ألنػػهزعمػػىزعمػػـزإفزرلع ػررؽزهػػوزع:صػػمةزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زومقػػرزومركػػزز
دعوتهزرلمب:ركة.ز

وفيمػػ:زيخػػصزرلعػررؽزفإنػػهزيكػػوفززغ:يػػةزهػػـزرلسػػفي:ني،زويضػػعزرلسػػيطر زعميػػهزعمػػىزرأسز

أولوي:تهزألفزرلعررؽزكم:زأسمفن:زيكوفزع:صمةزدولةزرام:ـ(عميهزرلسالـ)زومركززحركتهز
ثـزإفزغ:لبيةزأهلزرلعررؽزهـزمفزرلمورليفزألهػلزرلبيػتز(عمػيهـزرلسػالـ)زرلػذيفزيبغضػهـز

لبغضػػهزألهػػلزرلبيػػتز(عمػػيهـزرلسػػالـ)زلػػذرزفإنػػهزيجػػدزمتنفس ػ:شزاظهػػ:رزهػػذرزرلحقػػدزعنػػدز
رحتاللهزرلعررؽزفيسومهـزاتالشزوصمب:شزوسبي:شزويكوفزهذرزرألمػرزهػوزشػغمهزرلشػ:غل،زفعػفز

رام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز( فاظير اتسفاعني ومن معأو حتأى ال اَأون تأو
ىمة إال آل ي (

تس امع وشاعتيم (. 270ز

ورلممفتزلمنظرزإفزرلروري:تزرلشر فةزتتحدثزأيض:شزعفزشخصزآخرزيسمىزبػ(زص:حبز

رلس ػػفي:نيز)زأوزرلس ػػفي:نيزرلث ػػ:نيزورفزدخول ػػهزرلعػ ػررؽزيس ػػبقزدخ ػػوؿزرلس ػػفي:نيزرلرئيس ػػي،ز
وص:حبزرلسفي:نيزهذرزسوؼزينتهيزبهزرلمط:ؼزإلىزرلموتزفيزمنطقةزم:زبيفزرلعػررؽز

ورلشػ:ـ،زفقػػدزوردزعػػفزعمػػرزبػفزأبػػ:فزرلكمبػػيزعػػفزأبػيزعبػػدزهللازرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)ز

أنهزاػ:ؿ ز( َلني اعتسفاعني أو اصعحب اتسفاعني قد طرح رح و فأي رح أتكم اعتكوفأة

. 271( ...

ٓ-ٕٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٖٚز
ٔ-ٕٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕ٘ٔز
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وص:حبزرلسفي:نيزيكوفزمحورزنش:طهزأيض:شزبالدزرلشػ:ـزورلعػررؽزوالزيسػتبعدزأفزيكػوفز

عم ػػىزطميعػ ػػةزجػ ػػيشزرلسػ ػػفي:نيزرلرئيسػ ػػيزورلق:ئػ ػػدزرألعمػ ػػىزلقورتػ ػػهزأوزبعبػ ػػ:ر زأخػ ػػرىزهػ ػػوز
رلمسؤوؿزعفزحركةزرلسفي:نيزوظهوره:زوجمعزرلعد زورلعددزورلتنظيـ.ز

ففيزرورية ز( تفترق اتنعس واتعرب ...فتكون اتغ اة تقُأعدة ود أييم رجأل مأن وتأد
أ و سفاعن ...ثأم اسأتق ل اتسأفاعني فاقعتأل نأي ىعشأم وَأل مأن نعزدأو مأن اترااأعت

اتثبلثة وغيرىع فاظيأر د أييم جماعأعً ،ثأم اسأير إتأى اتكوفأة ويخأرج نأي ىعشأم إتأى

اتعراق ثم يرجَ من اتكوفة فاموت في أدنى اتشعم واستخ ف رجبلً آخر من وتد أ ي
سفاعن فتكون اتغ اة تو واظير د ى اتنعس وىو اتسفاعني (. 272ز
يستف:دزمفزهذ زرلروريةزإفزص:حبزرلسفي:نيزسفي:نيزرلنسبزأيض:شزأيزيرجعزنسػبهزإلػىز

أبيزسفي:فزوفحوىزرلنصزيشيرزإلىزأفزصػ:حبزرلسػفي:نيزالزيعبػرزعنػهزب:لسػفي:نيزبػلز
يرم ػػززل ػػهزبمف ػػظزمغ ػػ:يرزيختم ػػفزع ػػفزرلس ػػفي:نيزرلرئيس ػػيزرل ػػذيزعب ػػرزعن ػػهزف ػػيزرلروري ػػةز

ب:لسفي:ني.ز

وهن:ؾزروريةزأخرىزأورده:زربفزحم:دزتشيرزإلىزوجػودزسػفي:نييفزرثنػيفزجػ:ءزفيهػ :ز( إذا

غ ت قُعدة وظيرت د ى اتمغرب فلتى صعح يم نأي اتعاأعس فيأدخل ا أن أخأتيم
اتكوفة مَ من معو فيخرٍيع ثم تصياو يع قرحة ويخرج منيع يريد اتشعم فيي ك ين

اتعراق واتشعم ثم يوتون د ييم رجبلً من أىل يتو فيو اتذي افعل اعتنأعس األفعديأل
واظير أمره وىو اتسفاعني. 273( ...

ورلظػػ:هرزمػػفزرلروريػػةزإنػػهزيوجػػدزصػػمةزا رربػػةزبػػيفزرلسػػفي:نيزرألوؿزأوزصػػ:حبزرلسػػفي:نيز

واضػػ:عةزورنهػػ:زمػػفزن:حيػػةزرألـزبػػدليلزنعتػػهزب ػػ(زربػػفزأخػػتهـ)زوهػػذرزمػػ:زالزينطبػػقزعمػػىز

رلسػػفي:نيزرلرئيسػػيزرلػػذيزسػػبقزرلقػػوؿزبػػأفزلػػهزصػػمةزا رربػػةزبقبيمػػةزكمػػبزورنهػػـزأخورلػػهزممػػ:ز
يعنيزوجودزسفي:نييف.ز
ٕ-ٕٚزرلفتفزألبفزحم:دزصٖٔٚزز
ٖ-ٕٚزرلفتفزألبفزحم:دزصٔٚٙزز
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زثػػـزإفزرلسػػفي:نيزالزيمػػوتزإالزبعػػدزايػػ:ـزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زوتكػػوفزنه:يتػػهز
واتمهزعمىزيػد زبينمػ:زرلروريػةزرلسػ:بقةزتتحػدثزعػفزمػوتزرجػلزمػفزآؿزأبػيزسػفي:فزأوز(ز

ص:حبزرلسفي:نيز)زم:زبيفزرلكوفةزورلش:ـزلقرحةزتصيبهزمم:زيعنيزإفزرلمقصودزبهزهػوز

شػػخصزآخػػرزغيػػرزرلسػػفي:نيزرلرئيسػػيزرلػػذيزيكػػوفزأكثػػرزاػػو زوعنف ػ:شزودمويػػةزمػػفزرألوؿز
ألنهزهوزمفزوعدزرلن:سزبهزورنهزيفعلزبهػـزرألف:عيػلزالزشػخصزآخػرزرلػذيزيسػيرزعمػىز
نف ػػسزمنهج ػػهزرل ػػدمويزرلعني ػػفزولك ػػفزبشػ ػػكلزأخ ػػفزوط ػػأ زمم ػػ:زعمي ػػهزرلح ػػ:ؿزب:لنسػ ػػبةز

لمسفي:ني.زز

وكذلؾزوردزعفزررطأ زا:ؿ ز( في زمعن اتسفاعني اتثأعني تكأون اتيأدة حتأى اظأن َأل

قوم إنو قد خرب مع ي ييم. 274( ..ز
ز

مم:زيقفزدليالشزآخرزعمةزوجػودزسػفي:نييف،زوجػ:ءزفػيزروريػةزعػفزرامػ:ـزرلصػ:دؽز(عميػهز

رلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( اتسأأفاعني أحمأأر أشأأقر أزرق تأأم اع أأد ع قأأط وتأأم يأأري مَأأة وال
اتمدينة قط اقول اعرب ثلري واتنعر اعرب ثلري واتنعر (. 275ز

ولعػػلزرلسػػفي:نيزرلثػػ:نيزينػػ:ديزبثػػأرزصػػ:حبهز(زصػػ:حبزرلسػػفي:نيز)زرلػػذيزيمػػوتزكمػػ:ز

أسمفن:زمم:زيجعمػهزمغت:ضػ:شزلقتمػهزفيط:لػبزبثػأر ،زوهػذرزأمػرزعػرؼزعػفزجػد زأبػيزسػفي:فز
رلذيزن:دىزبثأرزاتمىزبدرزمفزرلمشركيفزوجيشزرلجيوشزلقت:ؿزرلمسمميفزفك:نػتزوراعػةز

أحدزرلتيزخ:ضه:زأبوزسفي:فزثأ رشرزلم:زحلزبهـزيوـزبػدرزوأابػلزعنػدزنه:يػةزرلمعركػةزررفعػ:شز
صوتهزبمسمعزمفزرلرسػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زوأصػح:بهزمن:ديػ:شز( يومأعً يأوم إن األاأعم دول
وان اتحرب سجعل (. 276

ٗ-ٕٚزرلفتفزألبفزحم:دزصٗٗٔزز
٘-ٕٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٕ٘،زغيبةزرلنعم:نيزصٖٓٙزز
-ٕٚٙزبح:رزرألنوررزجٕٓزصٕٔز
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والزيس ػػتبعدزأفزيك ػػوفزف ػػيزرف ػػعزرلس ػػفي:نيزش ػػع:رزرلث ػػأرزومن:درت ػػهزب ػػهزم ػػفزب ػػ:بزرلمق:بم ػػةز

لمشػع:رزرلػذيزينػ:ديزبػػهزرامػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػػالـ)زوأصػح:بهزلممط:لبػةزبثػأرزرامػػ:ـز
رلحسيفز(عميهزرلسالـ)زوهوزشع:رز(زي:لث:ررتزرلحسيفز).ز

أم:زم:زيتعمقزبػ:حتالؿزجػيشزرلسػفي:نيزلمعػررؽزف:لػذيزيبػدوزمػفزسػي:ؽزرلروريػ:تزإفزهػذرز

رلجيشزعندزدخولػهزإلػىزرلعػررؽزيتوجػهزإلػىزرلػزوررءز(زبغػدرد)زبغيػةزرلسػيطر زعميهػ:زومػفز
هن:ؾزيتجهزإلىزرلكوفةزومفزثػـزإلػىزغيرهػ:زمػفزرلمنػ:طقزرألخػرى،زوهػذرزرألمػرزطبيعػيز
ألفزبغػػدردزهػػيزع:صػػمةزرلعػررؽزلتورجػػدزمركػػززرلحكػػـزورلقيػػ:د زفيهػػ:زفػػإفزرلسػػيطر زعميهػػ:ز
يعنيزرلسيطر زعمىزرلعررؽ،زوفػيزسػيطر زجػيشزرلسػفي:نيزعميهػ:زيقػوضزرلحكػـزرلمتمثػلز

بحكوم ػػةزبن ػػيزرلعب ػػ:س،زورلقض ػػ:ءزعم ػػىزه ػػذ زرلحكوم ػػةزيعن ػػيزخض ػػوعزرلعػ ػررؽزرس ػػمي:شز

لمسفي:نيزبعدزرحتالله.ز

ففيزروريةزعفزحذيفةزعفزرلنبيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأنػهزاػ:ؿ ز( ف ينمأع ىأم َأذتك فأي سأتين

وثبلثمعئة راكب حتى التي دمشق فبل التي د او شير حتى ياعاعو من َ ب ثبلثأون

أتفأأأعً فياعأأأث جاشأأأعً إتأأأى اتعأأأراق فاقتأأأل اأأأعتزوراء معئأأأة أتأأأف وينحأأأدر إتأأأى اتكوفأأأة
فيني ونيع. 277( ..

ورلظ ػػ:هرزإفزس ػػرعةزرح ػػتالؿزج ػػيشزرلس ػػفي:نيزلبغ ػػدردزوس ػػهولةزتوجه ػػهزإليه ػػ:زتع ػػودزإل ػػىز
ضعفزحكومةزبنيزرلعب:سزآنذرؾزنتيجةزرألختالؼزفيم:زبينهـزمم:زيجعمه:زعػ:جز زعػفز

مورجهةزجيشزرلسفي:نيزوم:زيص:حبزذلؾزمفزفوضىزورنفالتزفيزرلوضعزرألمنيزمم:ز

يتػػيحزلمسػػفي:نيزسػػرعةزرالنقضػػ:ضزعمػػىزرلع ػررؽزورحتاللػػه،زوهػػذرزمػػ:زصػػرحزبػػهزرامػػ:ـز

رلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زعندم:زسألهزيعقوبزبفزرلسررج ز( متأى فأرج شأاعتكم قأعل :إذا

اخت ف وتد اتعاعس ووىي س طعنيم وطمَ فييم من تم اَن اطمَ. 278( ...

-ٕٚٚزرلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزج٘زصٜٓٔٓز
-ٕٚٛزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٕٗز،زرلصرروزرلمستقيـزجٕزصٕ٘ٛزز
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ثػػـزالزننسػػىزإفزجػػيشزرلسػػفي:نيزيكػػوفزدخولػػهزمػػفزرأل ررضػػيزرلسػػور ةزرلمح:ذيػػةزألرضز

رلعررؽزفيزرلمنطقةزرلغربيةزرلتيزالزيستبعدزتع:وفزا:دته:زمعزجػيشزرلسػفي:نيزوتسػهيمهـز

لمهمػػةزرلوصػػوؿزإلػػىزبغػػدرد،زوهػػذرزالزيعنػػيزإفزجمػػيعهـزسػػوؼزيقفػػوفزمػػعزرلسػػفي:نيزبػػلز
اسـزمنهـزأم:زرلقسـزراخػرزفيكونػوفزوراعػيفزتحػتزضػغطزهػؤالءزولػيسزلػديهـزحػوؿزوالز

او زوالزيستطيعوفزلجيشزرلسفي:نيزردع:شزوالزألمر زدفع:ش.زز

وعندزدخوؿزجػيشزرلسػفي:نيزإلػىزبغػدردزفإنػهزسػوؼزيخربهػ:زويسػوـزأهمهػ:زاػتالشزويسػتبيحز

رلمدينػػةزثالثػػةزأيػػ:ـزفعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زمتحػػدث:شزعمػػ:زيجػػريزفػػيزتمػػؾز
رألثن:ءزأنهزا:ؿ ز( واعم اتعراق خأوف شأديد ال اَأون معأو قأرار واقأَ اتمأوت اتأذريَ
اعد أن يدخل جاشو إتى اغداد في احيع ثبلثة أاعم واقتل من أى يع ستين أتفعً واقتل
ساعين ويخأرب دورىأع ثأم اقأام يأع ثمأعني دشأرة تي أة فاقسأم أمواتيأع واَأون اسأ م
مَعن فييع اتكرخ (. 279

وهػػذرزدليػػلزعمػػىزاسػػو زرلسػػفي:نيزوشػػدتهزمػػعزرلم ػورليفزألهػػلزرلبيػػت،زوهػػوزبػػذلؾزيشػػ:بهز
أجدرد زمفزآؿزأبيزسفي:فزفميسزبعيدزعفزرألذه:فزم:زفعمتهزهندززوجةزأبػيزسػفي:فزمػعز

حمز زبفزعبدزرلمطمبزوتمثيمه:زبجثم:نهزرلط:هرزرلشر فز.ز

واػدزأكػدزأئمػػةزأهػلزرلبيػػتز(عمػيهـزرلسػػالـ)زعمػىزدمػػ:رزبغػدردزومػػ:زتالايػهزمػػفزهػورفزبعػػدز
غض:ر زرلعيشزوسعةزرلحػ:ؿزوحػذرورزمػفزمغبػةزرلبقػ:ءزفيهػ:زلمػ:زسيصػيبه:زمػفزبػالءزفقػدز

جػػ:ءزفػػيزذكرهػػ :ز( تكأأون اتأأزوراء محأأل دأأذاب ع وغُأأاو وتخرٍيأأع اتفأأتن وتترَيأأع
جمعء فعتويل تيع وتمن يع َل اتويل من اترااعت اتصفر ورااعت اتمغأرب ومأن يج أب
في اتجزيرة ومن اترااعت اتتي تسير إتييع من قريأب ومأن اعيأد وع تينأزتن يأع مأن

صأأنوف اتعأأذاب مأأع ال دأأين رأت وال أذن سأأمعت امث أأو وال اَأأون طوفأأعن أى يأأع إال

اعتسيف فعتويل تمن اتخذىع سَنعً ف ن اتمقام يع ياقى تشقعئو واتخعرج منيع رحمأة

ع ،فوع إن اغداد تتعمر في اعض األوقأعت حتأى إن اترائأي اقأول ىأذه ىأي اتأدناع
-ٕٜٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕ٘ٔ،زغيبةزرلطوسيزصٖ،ٕٚزبش:ر زراسالـزص،٘ٚز
ٕٗٔزيوـزرلخالصزص٘ٔٙز
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وان دورىع وقصورىع ىي اتجنة وان نعتيع ىن اتحور اتعين وان وتدانيع ىم اتوتأدان
وتاظنن إن ع تم اقسم اترزق إال يع وتاظيرن يع مأن االفتأراء د أى ع ورسأوتو
واتحَم اغير َتعاو ومن شيعدات اتزور وشرب اتخمور واتاعن اتفجور وأكأل اتسأحت

وسفك اتدمعء مع ال اَون في اتأدناع َ يأع إال دونأو ثأم يخرٍيأع ع ت أك اتفأتن وت أك

اترااعت حتى امر اتمعر فاقول ىع ىنع َعنت اتزوراء (. 280

وأش:رتزرلروريةزإلىزح:لةزرلخوؼزرلتيزتشملزرلعررؽزعمومػ:شزوبغػدردزخصوصػ:شزورلتأكيػدز

عم ػػىزإفزأس ػػمـزرلمورض ػػعزفيه ػػ:زرلك ػػرخ،زوالزغ ررب ػػةزف ػػيزذل ػػؾزألفزرلك ػػرخزالزيتورج ػػدزفيه ػػ:ز

رلكثيرزمفزرلشيعةزعمىزعكسزرلرص:فةزرلتػيزيسػكنه:زغ:لبيػةزرلشػيعةزورلتػيزتكػوفزهػدف:شز

لمسفي:نيزوجيشه.زز

فػػذكرزأحمػػدزبػػفززكر ػػ:زعػػفزرلرضػػ:ز(عميػػهزرلسػػالـ)زرلػػذيزسػػأؿزربػػفززكر ػػ:زاػػ:ئالش ز(أيأأن
منزتأأك اغأأداد ق أأت اتكأأرخ قأأعل أمأأع إنأأو أسأ م موُأأَ وال أأد مأأن فتنأأة صأأمعء صأأي م
اسقط فييع َل وتيجة واطعنة. 281( ...

وفي روااة أخري حول دخول جاش اتسفاعني إتى اغداد ز( يدخل مدينة اتزوراء فكم

مأأن قتيأأل وقتي أأة ومأأعل منتيأأب رحأأم ع مأأن آوي نسأأعء نأأي ىعشأأم يومئأأذ وىأأن

حرمتي. 282( ...

مم ػػ:زي ػػدؿزعم ػػىزرلقت ػػلزرلوحشػ ػيزورنته ػػ:ؾزرلحرم ػػ:ت،زأم ػػ:زرلكوف ػػةزفيك ػػوفزه ػػـزرلس ػػفي:نيز
رلوصػػوؿزإليهػػ:زويصػػبحزشػػغمهزرلشػػ:غلزهػػوزرحتاللهػػ:زفيبعػػثزجيشػ:شزإلػػىزرلكوفػػةزوعػػدتهـز

سبعوفزألف:زفيصيبوفزأهلزرلكوفةزاتالشزوسبي:شزوفػيزروريػةزإفزعػددهـزمئػةزوثالثػوفزألػفز
مق:تػػلزو نػػتهجزهػػذرزرلجػػيشزرلجػرررزسي:سػػةزرألرضزرلمحرواػػةزفػػالزيمػػرزبشػػيءزإالزدمػػر ز
و همػػؾزرلحػػرثزورلنسػػلزوالزيبقػػىزبيػػتزإالزدخمػػهزمػػفزظممهػػـزشػػيءزفقػػدزجػػ:ءزعػػفزأميػػرز
ٓ-ٕٛزيوـزرلخالصزصٖٔٙز
ٔ-ٕٛزبح:رزرألنوررزجٔ٘زص٘٘ٔز
ٕ-ٕٛزرلمالحـزورلفتفزصٕٔٔز
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رلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زأنهزاػ:ؿ ز( وع ال يزاتون حتى ال يددوا محرمأعً إال اسأتح وه

وال دقأأداً إال أح أأوه حتأأى ال ياقأأى يأأت مأأدر وال وٍأأر إال دخ أأو ظ ميأأم وينعاأأو سأأوء
ردييم حتى اقوم اعكاعن اعك ياَي تدينو واعك ياَي تدناعه (. 283

مم:زيعنيزإفزفتنةزرلسفي:نيزهيزمفزرلفتفزرلع:مةزرلتيزيعـزبالئه:زويشملزرلبرزورلف:جرز

وذلػػػؾزألفزرلجيػ ػػوشزرلمحتمػ ػػةزعػ ػػ:د زمػ ػػ:زي ررفػ ػػقزدخوله ػػ:زإلػ ػػىزرلبم ػػدزرلمحتػ ػػلزرضػ ػػطرربز
رألوض:عزوفقدرفزرألمفزوزعزعةزرلنظ:ـزمم:زيشجعزعمىزرلقي:ـزبمثػلزتمػؾزرألعمػ:ؿزمػفز

ابلزضع:ؼزرلنفوس.ز

رويزعفزأميرزرلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿزعفزرلسفي:نيز ز( ياعث مئة وثبلثأون

أتفعً إتى اتكوفة وينزل اتروحعء واتفعروق فاسير منيع ستون أتفع حتى ينزتأوا اتكوفأة
موَُ ق ر ىود اعتنخي ة فييجمون إتييم يوم اتزينة وأمير اتنأعس جاأعر دنيأد اقأعل
تو اتكعىن اتسعحر فيخرج من مدينة اتزوراء إتييم أمير في خمسة أالف من اتكينة

واقتأأل د أأى جسأأرىع سأأاعين أتفأعً يتحأأعمى اتنأأعس مأأن اتفأرات ثبلثأأة أاأأعم مأأن اتأأدمعء

ونتن األجسعد . 284( ...

رلروريةزرلث:نيةزعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زا:ؿ ز(  ...وياعث اتسفاعني جاشعً إتى
اتكوفة وددتيم ساعون أتفعً فاصي ون من أىل اتكوفة قتبلً وص اعً وس اعً . 285( ...ز

و بدوزإفزجيشزرلسفي:نيزهذرزيتدرجزفيزرحتالؿزرلمن:طقزرلوراعةزم:زبيفزرلكوفةزوبغدردز

ػقزرلورصػػلزبػػيفزرلمػػدينتيفزلتػػأميفزهػػذرزرلطر ػػقز
(زرلػػزوررء)زمحػػ:والشزرلسػػيطر زعمػػىزرلطر ػ ز
ولمحفػػ :زعمػػىزجيشػػهزمػػفزأيزهجػػوـزمب:غػػتزمػػفزرلخمػػفزمػػعزسػػموكهزطر ػػقزيتتبػػعزفيػػهز

مج:ريزرألنه:رزوم:زيتوفرزعمىزجورنبه:زمفزأررضيزمزروعةزرلتيزتوفرزلجيشهزرلمئونةز
.ز
ٖ-ٕٛزيوـزرلخالصزصٜٔ٘ز
ٗ-ٕٛزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٕٚزز
٘-ٕٛزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٖٚز
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وهػػذرزرلتفػػ:وتزبػػيفزأعػػدردزرلجػػيشزرلمتوجػػهزإلػػىزرلكوفػػةزمػػرد زإلػػىزأفزرلجػػيشزرألصػػميز

رلمرسلزإليه:زهوزمئةزوثالثوفزألفػ:شزإالزأفزاطعػ:تزمػفزهػذرزرلجػيشزوفػيزإطػ:رزتمشػيطز
رلمن:طقزرلمح:دد زلمكوفػةزوتأمينهػ:زتنفػردزعػفزهػذرزرلجػيشزفيكػوفزعػددزرلجػيشزرلمتبقػيز

منه:زسبعوفزألفزمق:تلزوهيزأوؿزرلقطع:تزرلدرخمةزإلىزرلكوفةزلغرضزرحتالله:ز.زز

وعندزدخوؿزجػيشزرلسػفي:نيزإلػىزرلكوفػةزيسػبيه:زثالثػةزأيػ:ـزويقتػلزمػفزأهمهػ:زسػتوفزألفػ:شز
عمىزأالزتقديرزويمكثزفيهػ:زثم:نيػةزعشػرزليمػةزيػذيقزأهمهػ:زفيهػ:زرألمػر ف،زوالزيكػوفزلػهز
هـزإالزآؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زوشيعتهـ.ز

وادزوصفزأميرزرلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زم:زيفعمهزرلسفي:نيزبقوله ز( َلني او قد نعق

اعتشأأعم وفحأأص رايتأأو فأأي ُأواحي َوفأأعن فعطأأف د ييأأع دطأأف اتُأأروس وفأأرش

األرض اأعترؤوس وقأأد فغأأرت فعغرتأو وثق أأت فأأي األرض وطئتأو اعيأأد اتجوتأأة دظأأام
اتصوتة وع تاشردنَم في أطراف األرض حتى ال ياقى مأنَم إال اتق يأل َعتكحأل فأي

اتعين (. 286

وهذ زسنةزمفزك:فزابمهزمفزآب:ئهزوأجدرد زفػيزتعػ:ممهـزمػعزأهػلزرلبيػتز(عمػيهـزرلسػالـ)ز
وشيعتهـ،زواػدزأشػ:رزأميػرزرلمػؤمنيفز(عميػهزرلسػالـ)زإلػىزهػذرزرلمعنػىزفػيزاولػه ز( وأاأم

ع تتجوتن ني أماة أرٍع سوء تكم اعدي َعتنعب اتُروس تغط اغييع وتخأاط يأدىع

وتُرب رج يع وتمنَ درىع وال يزاتون اَم حتى ال يترَأوا فأي مصأرَم إال تعاعأعً تيأم
وال يزال ابلءىم اَأم حتأى ال اَأون انتصأعر أحأدَم مأنيم إال مثأل انتصأعر اتع أد مأن
رٍو إذا رآه أطعدو واذا تواري دنو شتمو . 287( ...

-ٕٛٙزبح:رزرألنوررزجٖٔزصٜ٘ٗز،زشرحزنهجزرلبالغةزجٜزصٕٗٙز،زيوـزرلخالصز
صٜٔ٘زز
-ٕٛٚزبح:رززرألنوررزجٖٖصز،ٖٙٙزشرحزنهجزرلبالغةزجٚزصٗٗز،زرلغ:ررتزجٔزصٖز
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ورلمقصودزب:نتص:رزرلعبدزمفزربهزليسزرلمقصودزمفزربهزهوزهللازبلزسيد زوم:لكػهزكػأفز

يقػػ:ؿزربزرألسػػر زأوزربزرابػػلزأيزم:لكهػػ،:زوهػػوزوراػػعزرلحػػ:ؿزفػػيزتع:مػػلزرلع ػرراييفزمػػعز
بنيزأميةزاديم:شزوهذرزم:زسيتكررزفعمهزعندزدخوؿزجيشزرلسفي:نيزإلىزرلعررؽ.ز

وادزحثزأئمةزأهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ)زعمىزأفزتغيبزرلرج:ؿزوجوههػ:زفػيزظػلزهػذ ز

رلظػػروؼزحف:ظػ:شزعمػػىزحيػػ:تهـزوحقنػ:شزلػػدم:ئهـ،زففػػيزروريػػةزرلحضػػرميزأنػػهزاػػ:ؿ ز( ق أأت
أل أأي د أأد ع (د اأأو اتسأأبلم َيأأف نصأأنَ إذا خأأرج اتسأأفاعني قأأعل تغيأأب اترجأأعل

وجوىيع منو . 288( ...

والزيكتفيزرلسفي:نيزبقتلزرلرج:ؿزبعدزدخولهزرلكوفةزبلزيقوـزبسبيزرلنس:ءزفقدزجػ:ءزعػفز

عميز(عميهزرلسالـ)زاوله ز( اس ي مأن اتكوفأة أتأف اَأر ال اَشأف دنيأع قنأعع حتأى

يوُعن في اتمحعمل ويذىب ين إتى اتثواة وىي اتغرية . 289( ...

إلػػىزأفزيت ػػيحزهللازتع ػػ:لىزله ػػفز رري ػػةزرله ػػدىز(زج ػػيشزرليم ػػ:نيز)زليس ػػتنقذوهفزم ػػفزج ػػيشز
رلسفي:نيز(ٓ.)ٕٜز

وتذكرزرلمص:درزرحتالؿزأجزرءزأخرىزمفزرلعررؽزفضالشزعفزرلكوفةزوبغػدردزمنهػ:زورسػطز

ورلبصرزوعقراوؼزوب:بلزوغيره:زمفزرلمن:طقزمم:زيعنيزسيطرتهزعمىزمعظـزرألررضيز
رلعررايةزإفزلـزنقلزكمه:زوهيمنتهزعميه.:ز

-ٕٛٛزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٕٚزز
-ٕٜٛزبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٖٛز
ٓ-ٕٜزرلفتفزألبفزحم:دزجٔصٖٔٚزز
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ففيزروريةزلإلم:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زيتحػدثزفيهػ:زعػفزرلسػفي:ني ز( يرَأب األرض

تسعة أشير اسوم اتنعس فييع سوء اتعذاب فويل تمصر وويل ت زوراء وويأل ت كوفأة

وواسط (. 291

ولعلزذلؾزمتػأتيزمػفزوجػودزشػيعةزومػورليفزكثػرزألهػلزرلبيػتز(عمػيهـزرلسػالـ)زفػيزهػذ ز

رلمػػدف،زكمػػ:زرنػػهزمػػفزرلممكػػفزوجػػودزجيػػوبزلممق:ومػػةزفػػيزكمتػػ:زرلمػػدينتيفزتقػػفزفػػيزوجػػهز
جيشزرلسفي:نيزوتح:وؿزصدزهجومهزعميه:زفينزؿزبه:زعندزذلؾزنقمتهزوشر .ز

أمػػ:زأسػػ:ليبزووسػػ:ئلزرلسػػفي:نيزرلتػػيزيسػػتخدمه:زفػػيزصػػبزغضػػبهزعمػػىزرلنػػ:سزفكثيػػر ،ز
حيثزيقوـزب:لقتلزعمىزرالسػـزورلهويػةزفمػفزشػ:بهزرسػمهزرحػدزأسػم:ءزأهػلزرلبيػتز(عمػيهـز

رلسالـ)زاتمهزفقدزوردزعفزعميز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿز ز( تم يزل اتسفاعني اقتأل مأن
اسمو ي ود ي واتحسن واتحسين وجعفر وموسأى وفعطمأة وزينأب ومأريم وخديجأة

وسَينة ورقاة حنقعً وغاُعً آلل ي (د ييم اتسبلم (. 292

والزيكتفػػيزب:لقتػػلزفقػػطزبػػلزيتّبػػعزأسػػموبزرلمثمػػىزبعػػدزرلقتػػلزكمػػ:زفعػػلزجػػد زرلممعػػوفزيز ػػدز

بشهدرءزكربالءزفقدزج:ءزعػفزرامػ:ـزرلصػ:دؽز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿ ز( تيؤخأذ اترجأل

فتقطأأَ يأأداه ورجأأبله واصأ ب د أأى جأأذوع اتنخأأل وينشأأر اعتمنشأأعر ثأأم ال اعأأدو ذنأأب
نفسأأو أَم ح ِس أ اتم أَن َتأأد اخاوا اتجُن أ َة وَت ُمأأع اأأل ِت اكم ُم َثأ ِ
ين َخَ أأوا ِمأأن َق أ ِ اكم ُم ُسأأت اي ام
أل اُتأأذ َ
َ
َ
َ َ
ا
اترسول واُت ِذين آمانوا معأو م َتأى َنصأر ِ
اتَال َسعء َو ُ
َّللا أَال ِإ ُن
ا
اتُُراء َوازت ِزاتوا َح ُتى َااق َ
ول ُ ا ا َ َ َ َ َ ا َ
ِ
يب (. 293
َنصَر َّللا َق ِر ٌ

ٔ-ٕٜزبش:ر زراسالـزصٖٖٔٗ،ٕٚز،زيوـزرلخالصزصٙٔٙزز
ز
ٕ-ٕٜزبش:ر زراسالـزصٕٜٔزز
ٖ-ٕٜزغيبةزرلطوسيزصٕٚٙز
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وف ػػيزروري ػػةزأخ ػػرى ز(وياقأأأأر اطأأأأن امأأأأرأة ح أأأأى فأأأأي اتطريأأأأق اغيأأأأر ذنأأأأب فاسأأأأقط

جنينيع (. 294

وغيره:زكثيرزمفزهذ زرلروري:تزرلتػيزتركن:هػ:زم ررعػ :زلالختصػ:ر،زولػوزإفزأحػدرشزاػرأزهػذ ز

رألح:ديثزابلزهذرزرلواتزلم:زرستط:عزأفزيتصورزهذرزرلمنظر،زإالزإنن:زفيزهذرزرلزم:فز
وتحديدرشزفيزرلعررؽزشهدزجميعزمفزك:فزهن:ؾزمثػلزهػذ زرألفعػ:ؿزمػ رر رشرزوتكػ رر رشرزورلشػورهدز
كثيػر،زفػالزرسػػتغرربزمػفزأفزيقػػوـزرلسػفي:نيزب:لبػ:ايزعنػػدزدخولػهزرلعػررؽزورجتيػ:حزجيشػػهز

له.زز

وكذلؾزيقوـزرلسفي:نيزبإعط:ءزرلم:ؿزفيزسبيلزاتلزأتب:عزآؿزدمحمزفقػدزوردزعػفزرلصػ:دؽز

(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز( َلني اعتسأفاعني أو اصأعحب اتسأفاعني قأد طأرح رح أو فأي
رح تكم اعتكوفة فينعدي منعداو من جعء رأس شاعة د ي ف و أتف درىم فيثب اتجعر

د ى جعره واقول ىذا منيم فاُرب دنقو والخذ أتف درىم أمع إن إمعرتكم يومئأذ ال

تكون إال ألوالد اتاغعاع وَلني أنظر إتى صعحب ات رقَ ق ت ومن صعحب ات رقَ فقعل

رجل منَم اقول اقأوتكم ي أاس ات رقأَ فاحوشأَم فاعأرفكم وال تعرفونأو فاغمأزَم رجأبلً
رجبلً أمع إنو ال اَون إال ا ن اغي (. 295

وهػػذرزأمػػرزطبيعػػيزحيػػثزص ػرن:زنشػػهدزهػػذرزرألمػػرزفػػيزأي:منػػ:زفيتػػ:جرزبػػدـزرلنػػ:سزمق:بػػلز

حفنػػةزمػػفزرلػػدن:نير،زوتوجػػدزإشػػ:ر زفػػيزرلروريػػةزإلػػىزأفزرلمقصػػودزبشػػيعةزعمػػيزهػػـزأتبػػ:عز

دعو زرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زورلسيدزرليم:نيزوالزيقصدزبهـزرلشيعةزبصػور زع:مػةز
ألنن:زكم:زنعمـزإفزرلكوفةزأغمبزسك:نه:زإذرزلـزنقلزكمهـزمػفزرلشػيعةزفكيػفزيسػتقيـزذلػؾز

إالزأفزيكػوفزرلمقصػودزأنصػ:رزرامػػ:ـزرلػذيفزيطمػبهـزرلسػػفي:نيزبصػور زخ:صػةزورالزفػػإفز
ب:ايزرلشيعةزفيزمتن:وؿزيد زوتحتزن:ظر ةزفيزكلزرلكوفةز.زز

ٗ-ٕٜززيوـزرلخالصزصٜ٘٘ز
٘-ٕٜزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕ٘ٔز
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وهذرزيدؿزعمػىزأفزلػهزمؤ ػديفزمػفزدرخػلزرلعػررؽزممػفزورفػقزهػورهـزهػور زبػلزوحتػىزمػفز

درخػػلزرلوسػػطزرلشػػيعيزومػػفزيحسػػبزعمػػىزمػػذهبزرلتشػػيعزوهػػوزمػػنهـزب ػررءزبمحػػ :زاػػوؿز
رلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ) ز(رجأأل مأأأنَم اقأأأول اقأأوتكم زوهػػذرزرلرجػػلزسػػوؼزيبيػػعزدينػػهز
زوأهمهزألجلزحفنةزمفزرلم:ؿزعفزطر قزكشفهـزلألعدرءزوتعر فهـزبه،زوهوزأيز
وضمير ز
ص:حبزرلبراعزيغطيزوجههزحتىزالزيتعػرؼزرلنػ:سزعميػهزألنػهزمػفزبيػنهـزوهػـزيعرفونػهز

ولكنهزيضعزرلبراعزليخفيزشخصيته.ز

أم ػػ:زرلحج ػػ:ززف ػػإفزرلس ػػفي:نيزيوج ػػهزاس ػػم:شزم ػػفزجيش ػػهزإلي ػػهزوتحدي ػػدرشزإل ػػىزرلمدين ػػةزبغي ػػةز
رحتاللهػػ،:زبعػػدزأفزيقػػوـزبػػ:حتالؿزرلع ػررؽزفقػػدزوردزعػػفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)ز

ا:ؿ ز( إذا خرج اتسفاعني ياعث جاشعً إتينع وجاشأعً إتأاَم فأ ذا َأعن ذتأك فلتونأع د أى
َل صعب وذتول (. 296ز

ويفعلزفيزرلمدينةزرلمنور زم:زفعلزفيزرلكوفة،زحيثزيكتػبزإلػىزا:ئػدزجيشػهزرلػذيزرحتػلز

رلكوفةزب:لتحرؾزإلىزرلحج:ززفيتـزتسييرزرلجيشزإلىزرلمدينة،زفيضػعزرلسػيفزفػيزاػر شز
ويقتلزرلرج:ؿزورلولدرفزو بقرزرلبطوفزويقتلزفيزهذ زرلمجزر زشخصيفزمفزار شزرجػلز
وأختهزويصمب:فزعمىزب:بزمسجدزرلمدينة.ز

فقدزورد ز(اَتب اتسفاعني إتى اتذي دخل اتكوفة خي و واعأد أن اعرَيأع دأرك األداأم
المره اعتسير إتى اتحجعز فاسير إتى اتمدينة فاَُ اتسأيف فأي قأريش فاقتأل مأنيم

ومن األنصعر أرٍعمعئة رجل وياقر اتاطون واقتل اتوتأدان واقتأل أخأوين مأن قأريش
رجل وأختو اقعل تيمع فعطمة وي واص يمع د ى اعب مسجد اتمدينة ( . 297ز

وهػػذرزيػػدؿزعمػػىزضػػعفزسػػيطر زرلحكومػػةزعميػػهزوتشػػتتزأمػػرهـزوتفػػرؽزكممػػتهـزنتيجػػةز
رلمن:فسةزعمىزرلحكـزمم:زيسهلزعمىزجيشزرلسفي:نيزدخوؿزرلحج:زز.ز

-ٕٜٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٕ٘ز،زغيبةزرلنعم:نيزصٖٓٙزز
-ٕٜٚزرلفتفزألبفزحم:دزجٔزصٕٓٔزز
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فيدخمه:زفيزرثن:زعشرزألفزرجلزعميهـزرجلزمفزبنيزأميةزو نزؿزدر رشرزألحدزبنػيزأميػة،ز

ممػػ:زيعنػػيزوجػػودزأسػػرزأمويػػةزفػػيزرلمدينػػةزواػػدزيكػػوفزهنػػ:ؾزتعػػ:وفزمشػػترؾزولػػوزبشػػكلز
محدودزبيفزرلطرفيفزمم:زيسهلزعمميػةزتتبػعزآؿزدمحمزوشػيعتهـزورلقػبضزعمػيهـزفقػدزورد ز

( وخروج اتسفاعني رااة حمراء أميرىع رجل من َ ب واثنع دشر أتف دنعن من خيل

اتسفاعني متوجيعً إتى مَة واتمدينة أميرىع أحد من ني أماة اقعل تو خزيمة أطمس
اتعأأين اتشأأمعل د أأى دينأأو طرفأأة اميأأل اعتأأدناع فأأبل تأأرد تأأو رااأأة حتأأى ينأأزل اتمدينأأة

فيجمأأَ رجأأعالً ونسأأعء مأأن آل ي فاحاسأأيم فأأي دار فأأي اتمدينأأة اقأأعل تيأأع دار أ أأي
اتحسن األموي . 298( ..ز
أمػػ:زمػػ:زيقػػوـزبػػهزجػػيشزرلسػػفي:نيزمػػفزأعمػػ:ؿزتخر ػػبزواتػػلزونهػػبزفكمػػ:زفعم ػورزب:لكوفػػة،ز
حتىزإفزنف رشرزمفزبنيزه:شػـزممػفزيسػكفزرلمدينػةزيضػيقزبهػـزرلحػ:ؿزحتػىزيفػرزبعضػهـز

إلى:لبررريزورلجب:ؿزطمبػ:شزلمنجػ :زمػفزسػيفزرلسػفي:نيزكمػ:زوردزعػفزرام:م:لصػ:دؽز(عميػهز
رلسالـ)زفيزاوله ز( ياعث اتسفاعني جاشعً إتى اتمدينة فالمر اقتل َل مأن َأعن فييأع
من نأي ىعشأم فاقت أون وافأرون ىأعرٍين إتأى ات أراري واتجاأعل حتأى اظيأر اتميأدي
(. 299

وفيزروريةزأخرى ز( يؤخذ آل ي صغيرىم وَ يرىم وال يترك أحد إال حاس (. 300
وتصفزرلروري:تزفتؾزجيشزرلسفي:نيزب:لمدينةزورفزلهزبه:زواعةزليستزواعةزرلحر زع:ـز

ٕٙزه ػػزعنػػده:زبش ػػيءزفقػػدزجػػ:ءزع ػػفزرلنبػػيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتس ػػميم ):ز(اَأأأون ق أأأو الاأأأعم وقعأأأة

-ٕٜٛزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٕٚز
-ٕٜٜزرلمالحـزورلفتفزصٗٙز،زيوـزرلخالصزصٕٔٙز،زرلح:ويزلمفت:ويزجٕزصٖٗٔز
ٖٓٓ-زإلزرـزرلن:صبززجٕزصٓٓٔز
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اعتمدينة تغرق فييع أحجعر اتزيت اعتجمر مع اتحرة دندىع إال َُأرٍة سأو فينتحأي

اتجاش دن اتمدينة قدر ريدين ثم ياعاَ اتميدي (. 301

ززوكأفزرلت:ر خزيعيدزنفسهزفأرردزأفزيعيدزإلىزمخيمةزأه:ليزرلمدينةزتمػؾزرلصػورزرلقبيحػةز
لمجػػزر زرلشػػيعةزرلتػػيزألحقهػػ:زرلجػػيشزرألمػػويزأيػػ:ـزيز ػػدزبػػفزمع:ويػػةزب:لمدينػػةزرلمنػػور زفػػيز

وراعةزرلحر(ٕٖٓ).ززز

وتس ػػتهدؼزه ػػذ زرلوراع ػػةزأه ػػلزرلمدين ػػةزعمومػ ػ:شزوم ػػفزيق ػػيـزفيه ػػ:زم ػػفزآؿزدمحمزعم ػػىزوج ػػهز
رلخصوصزممفزررـزرافالتزمفزابضةزجيشزرلسفي:نيزإالزأنهزيدركهـزو ذبحهـزهنػ:ؾز

ففيزحديثزلإلم:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زأنهزا:ؿ ز( أمع من ييأرب مأن آل ي في حأق
يم اتجاش ويدرَيم ويذاحيم دند أحجعر اتزيت (. 303ز

ػةزورألخػػرىززوتطف ػورزعمػػىزرلسػػطحزوتتسػػعزإذرزمػػ:زوجػػدتز
وتشػػتدزتمػػؾزرلحػػربزبػػيفزرلفينػ ز

متنفس ػ:شزأوزأرض ػ:شزخصػػبة،زورذرزمػػ:زهيئػػتزلهػػ:زرلقػػو زرلك:فيػػة،زلتطػػ:ؿزكػػلزمػػ:زهػػوزمقػػدسز
لدىزرلمسمميفزوهوزابرزرلرسوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زواػدزأشػ:رزإلػىزذلػؾزاػوؿزرلصػ:دؽز(عميػهز

ٖٔٓ-زبش:ر زراسالـزصٖٓز–زٗٔٛز،زرلح:ويزلمفت:ويزجٕزصٖٗٔز،زيوـزرلخالصز
ص٘ٛٙززز
فز
ٕٖٓ-زرلحر زأرضزذرتزحج:ر زسودزنخر زكأنه:زأحراتزب:لن:رزورلجمعزحررتزورألحرو ز
ورلحروفزورلحرررزفيزبالدزرلعربزكثير زورلحر زرلمش:رزإليه:زهن:زهيزحر زوأهـزأحدزحرتيز
رلمدينةزوهيزرلشرايةزورلتيزدخمه:زرلجيشزرألمويزرلب:ل زتعدرد زخمسةزآالؼزمق:تلزبقي:د ز
مسمـزبفزعقبة،زفأواعزبأهلزرلمدينةزهذ زرلواعةزواتلزمفزأهمه:زخمقزكثيرزحتىزوصمتز
رلخيلزإلىزابرزرلرسوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زورعتدورزعمىزحرمتهزوأبيحتزرلمدينةزأي:م:شزلذلؾزرلجيشز
وهتكتزرألعررضزوأجبرزرلن:سزعمىزأفزيب:يعورزعمىزإنهـزعبيدزليز دزبفزمع:ويةزلعنهزهللاز)ز
ت:ر خزرليعقوبيزجٕزص٘ٔٚز،زت:ر خزرلطبريزج٘زصٖٕٙز،زمعجـزرلبمدرفزجٕزصٖٕٛزز
ٖٖٓ-زبش:ر زراسالـزصٔٔٙز،زيوـزرلخالصزص٘ٛٚز
196

رلسػالـ) ز( وياعأأث اتسأفاعني دسأأَ اًر إتأأى اتمدينأأة فيخرٍيأع وييأأدمون اتق أأر اتشأأريف
وتروث اغعتيم في مسجد رسول ع . 304( ...

والزتقتصرزتمؾزرلعممي:تزعمىزرلمدينةزفحسبزبلزتمتدزإلىزمكةزألفزهدؼزهذ زرلقورتز

هوزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زرلػذيزيخػرجزمػفزمكػةزخ:ئفػ:شزيتراػبزهػوزووز ػر زرلسػيدز
رليم:ني،زو بدوزإفزرلسفي:نيزتصمهزمعموم:تزبخروجزرام:ـز(عميػهزرلسػالـ)زمػفزرلمدينػةز

ػـزوأهالكهػـزوجػ:ءز
إلىزمكةزفيرسلزجيش:شزبأثر زفيتحققزرلوعدزرالهػيزبخسػفزرألرضزبه ز
فػػيزذلػػؾزعػػفزرلبػػ:ارز(عميػػهزرلسػػالـ) ز( سأأاَون دعئأأذ امَأأة ياعأأث إتاأأو سأأاعون أتف أعً
د ييم رجل من قاس حتى إذا غوا اتثناة دخل أخرىم وتأم يخأرج منيأع أوتيأم نأعدي
ج رائيل اع يداء اع يداء اسمَ مشعرقيع ومغعرٍيع خذييم فأبل خيأر فأييم فأبل اظيأر

د أى ىبلكيأم أحأد إال رادأي غأنم فأي اتج أأل ينظأر إتأييم حأين سأعخوا فيخ أرىم فأ ذا

سمَ اتععئذ يم خرج (. 305

وفيزروريةزأخرىزج:ءزفيه :ز( وال اف ت منيم أحد إال اشأير ونأذير فلمأع اشأير فاألتي

اتميدي وأصحعاو فيخ رىم اعألمعن من أمرىم واَون شعىد ذتك في وجيأو قأد حأول
ع وجيو إتأى قفأعه فاصأدقون تمأع يأرون مأن تحويأل وجيأو واع مأون إن اتقأوم قأد
خسف يم واتثعني مثل ذتك قد حول ع وجيو إتىقفأعه فاألتي اتسأفاعني فيخ أره امأع

نزل الصحعاو فاصأدقو واع أم إنأو حأق تمأع يأري فاأو مأن اتعبلمأة وىمأع رجأبلن مأن

جيينة (. 306

فينصرزهللازعبد زو هزـزرألحزربزوحد زبخسفهزبهـزفػيزرلبيػدرءزفػيهمكهـزعػفزبكػر زأبػيهـز

إالزرثن:فزمنهـزيكوفزبق:ئهم:زآيةزلمع:لميف،زورفزنش:وزجيشزرلسفي:نيزونفوذ زيبقىزاوي:شز

ٖٗٓ-زإلزرـزرلن:صبزجٕزصٜٓٔز
ٖ٘ٓ-زرلفتفزألبفزحم:دزصٜٓزعصرزرلظهورزصٗٓٔزز
-ٖٓٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٔٛٙز
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فػػيزرلحجػػ:ززعمػػىزرلػػرغـزمػػفزرلخسػػفزبجيشػػهزوايػػ:ـزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زفػػيز
مكة.ز

زفيك:تػػبزرلسػػفي:نيزأهػػلزرلمدينػػةزيػػأمرهـزفيهػػ:زبقتػػلزع:مػػلزرام:ـ(عميػػهزرلسػػالـ)زعميهػػ:ز

فينفػػذوفزأمػػر زفقػػدزورد ز( يخأأرج إتأأى اتمدينأأة فاقأأام يأأع مأأع شأأعء ع ثأأم يخأأرج إتأأى

اتكوفة واستعمل د ييع رجبلً من أصحعاو فأ ذا نأزل اتشأفرة جأعءىم َتأعب اتسأفاعني
إن تم تقت وه ألقت ن مقعت اَم وألس ين ذراريَم فاق ون د أى دعم أو فاقت أو فالتاأو –

أي اإلمعم– اتخ ر فيرجَ إتييم فاقت يم واقتل قريشعً حتى ال ياقي مأنيم أك أة َأاش

. 307( ...
ز

موقف اإلمعم اتميدي (ع من اتسفاعني

عنػػدزدخػػوؿزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زإلػػىزأرضزرلعػررؽزيقػػوـزبتطهيرهػػ:زوالزسػػيم:زرلكوفػػةز

مػػفزرلجيػػوبزرلب:ايػػةزلجػػيشزرلسػػفي:نيزو نهػػيزأمػػر زإلػػىزغيػػرزرجعػػة،زوفػػيزروريػػة ز( إذا

صعد اتنجف قعل ألصحعاو تع دوا تي أتكم ىأذه في يتأون أين راكأَ وسأعجد يتُأردون

إتى ع حتى إذا أصاح قعل خذوا نع طريق اتنخي ة ود ى اتكوفة خندق مخندق ق ت
خنأأدق مخنأأدق قأأعل  :أي وع حتأأى ينتيأأي إتأأى مسأأجد إ أراىام (د اأأو اتسأأبلم

اعتنخي ة فاص ي فاو رَعتين فيخرج إتاو مأن َأعن اعتكوفأة مأن مرجئيأع وغيأرىم مأن

جاش اتسفاعني فاقول ألصحعاو استطردوا تيم ثم اقول َروا د أييم قأعل أ أو جعفأر
(د او اتسبلم  :وال يجوز وع اتخندق منيم مخ ر ثم يدخل اتكوفة فبل ياقى مأؤمن

إال َعن فييع . 308( ...

وفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ) ز( اقأأأدم اتقأأأعئم حتأأأى اأأألتي اتنجأأأف
فيخرج إتاو مأن اتكوفأة جأاش اتسأفاعني وأصأحعاو واتنأعس معأو وذتأك يأوم األرٍعأعء

-ٖٓٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٓٛز
-ٖٓٛزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٖٗز
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فيددوىم وينعشدىم حقو ويخ رىم انو مظ وم مقيور واقول من حعجني في ع فلنأع

أوتى اتنعس اأعهلل ....فاقوتأون أرجأَ مأن حيأث جئأت ال حعجأة تنأع فاأك قأد خ رنأعكم
واخت رنعكم فيتفرقون من غير قتعل ف ذا َعن يوم اتجمعة اععود فيجيء سيم فاصيب

رج أبلً مأأن اتمس أ مين فاقت أأو فاقأأعل إن فأأبلن قأأد قتأأل فعنأأد ذتأأك ينشأأر د أأييم ىأأو
وأصحعاو فامنحيم ع أكتعفيم ويوتون فاقت يم . 309( ...
وتذكرزرلروري:تزيوـزرألبدرؿزوهوزرليوـزرلذيزيمتقػيزفيػهزجػيشزرام:ـ(عميػهزرلسػالـ)زمػعز

جػػيشزرلسػػفي:نيزفيخػػرجزأنػػ:سزكػػ:نورزمنضػػو فزتحػػتزلػورءزرلسػػفي:نيزإلػػىزرامػػ:ـزرلمهػػديز
(عميهزرلسالـ)زو محقورزبهزورلتيزعبرتزعنهـزرلمص:درزبشيعةزآؿزدمحم،زوب:لمق:بلزيخرجز

أنػػ:سزكػػ:نورزمػػعزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زإلػػىزرلسػػفي:نيزو محقػورزبػػهزوهػؤالءزكػػ:نورز

سفي:نييفزرلهوى.زز

فعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ) ز( ثم التي اتكوفة فاطيل يع اتمَث مع شعء ع أن
امَث حتى اظير د ييأع ثأم األتي مأرج اتعأذراء ىأو ومأن معأو وقأد اتتحأق اأو نأعس

َثيأر واتسأفاعني يومئأذ أوادي اترم أة حتأى إذا اتتقأوا وىأو يأوم األ أدال يخأرج أنأعس
َعنوا مأَ اتسأفاعني مأن شأاعة آل ي (

تسأ امع ويخأرج أنأعس َأعنوا مأَ آل ي

إتى اتسفاعني فيم مأن شأاعتو حتأى ي حقأوا يأم ويخأرج َأل نأعس د أى رايأتيم وىأو
يوم األ دال (. 310

ويالحظزمفزسيرزرألحدرثزإفزفيه:زشبه:شزمفزح:دثةزرستسالـزأبيزسفي:فزورعالنهزرلسمـز
ولػػـزيكػػفزذلػػؾزإالزتقيػػةزبعػػدزأفزرأىزرلضػػعفزاػػدزبػػ:فزفػػيزنفسػػهزوأتب:عػػهزوعػػالزصػػوتز

رلحقزواويزسمط:نهزوهذرزهوزم:زيدفعزرلسفي:نيزإلىززإعط:ءزرلبيعةزسػمم:شزلممهػديز(عميػهز
رلسالـ)زبعدزأفزرأىزعجززجيشهزعفزمق:ومةزجيشزرلمهػديزوصػ:رزإمػ:ـزرألمػرزرلوراػعز
بع ػػدزأفزأص ػػبحتزرلمورجه ػػةزمب:ش ػػر زوحتمي ػػةزب ػػيفزرلج ػػ:نبيفزفع ػػفزرام ػػ:ـزرلب ػػ:ارز(عمي ػػهز

-ٖٜٓزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٛٚز
ٖٓٔ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٕٗزز
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رلسػالـ) ز( إن اتميدي اسير جاشو تمبلقعة اتسأفاعني واقأول ألصأحعاو سأيروا إتأى
ىذا اتطعغاة فيأددوا إتأى َتأعب ع وسأنة ن اأو (

ات اعة س معً (. 311

تسأ امع فاعطاأو اتسأفاعني مأن

وأوردزربفزحم:د ز( إذا اعث اتسفاعني إتى اتميدي جاشعً خسف يم في ات يداء وٍ غ

أىأأل اتشأأعم قأأعتوا تخ افأأتيم قأأد خأأرج اتميأأدي فاعاعأأو واخأأل فأأي طعدتأأو واال قت نأأعك
فيرسل إتاو اعت اعة واسير اتميدي حتى ينزل يت اتمقدس (. 312ز

ولعػػلزه ػػذ زرلفئ ػػةزرلمط:لب ػػةزب:لبيع ػػةزلإلم ػػ:ـز(عميػػهزرلس ػػالـ)زه ػػـزم ػػفزرلفئ ػػةزرلت ػػيزتمتح ػػقز

ب:امػػ:ـزبعػػدزدخولػػهزرلشػػ:ـزألفزه ػورهـزمػػعزرلمهػػديزومػػفزرلمحتمػػلزأفزيكون ػورزمػػفزذويز

رلنفوذزأوزمفزاي:درتزرلجيشزلذرزيهددوفزبقتمه،زوالزينكرزم:زلعالمةزرلخسػفزفػيزنفػوسز
هؤالءزألنهـزعمىزعمـزمسبقزبه:زمفزخالؿزرلروري:ت.زز

وبعدزمب:يعةزرلسفي:نيزلإلم:ـز(عميهزرلسالـ)زيسػتثير زأصػح:بهزمػفزكمػبزو ندمونػهزعمػىز

فعمتػػهزهػػذ زويط:لبونػػهزبػػنقضزهػػذ زرلبيعػػةزوب:لمق:بػػلزيجػػددوفزرلبيعػػةزلمسػػفي:نيزرل ػذيزالز
يتب:عػػدزعػػفزإمض ػػ:ءزرغبػػتهـزبع ػػدزأفزوجػػدزرلعػػزـزوراصػػرررزفػػيهـزعم ػػىزمق:تمػػةزرام ػػ:ـز

رلمهديز(عميهزرلسالـ)زورالزفإنهزلـزيرضخزألمػرزرلبيعػةزإالزكرهػ:شزويعبػشزجيشػهزلمالاػ :ز

جيشزرام:ـزوتتالاىزرلفئت:فزوتدورزرلدرئر زعمىزرلسفي:نيزوجيشهزو نهزموفزشرزهز مةز
وتب:دزكمبزعفزبكر زأبيه،:زأم:زرلسفي:نيزفتكوفزنه:يتهزذبح:شز.ز

ويصػػفزلنػػ:زرامػػ:ـزرلبػػ:ارز(عميػػهزرلسػػالـ)زذلػػؾزبقولػػه ز( ثأأأم ينصأأأرف إتأأأى أصأأأحعاو

فاقوتون تو مع صنعت فاقول أس مت واعاعأت فاقوتأون تأو قأاح ع رأاأك ينمأع أنأت

خ افأأة مت أأوع فصأأرت تعاع أعً فاسأأتق و فاقعت أأو ثأأم امسأأون ت أأك ات ي أأة ثأأم اصأأاحون
ت قأأعئم (د اأأو اتسأأبلم اأأعتحرب فاقتت أأون يأأوميم ذتأأك ثأأم إن ع تعأأعتى امأأنح اتقأأعئم
وأصحعاو أكتعفيم فاقت ونيم حتى افنوىم حتى إن اترجل يختفي في اتشجرة واتحجأرة

ٖٔٔ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٖٗز
ٕٖٔ-زرلفتفزألبفزحم:دزصٜٙزز
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فتقول اتشأجرة واتحجأرة اأع مأؤمن ىأذا رجأل َأعفر فعقت أو فاقت أو قأعل فتشأاَ اتسأاعع
واتطيور من حوميم فاقام يع اتقعئم (د او اتسبلم مأع شأعء ع ثأم اعقأد يأع (د اأو

اتسبلم ثبلث رااعت تواء إتى قسأطنطيناة افأتح ع تأو وتأواء إتأى اتصأين فافأتح تأو
وتواء إتى جاعل اتدي م فافتح تو (. 313

ورحتجػػ:جزأصػػح:بزرلسػػفي:نيزعميػػهزورنػػهزصػػ:رزت:بع ػ:شزبعػػدزأفزكػػ:فزمتبوع ػ:شزصػػ:رزعػػفز
عقوؿزواموبزعميزوطبعزعميه:زوررفزعميه:زم:زصنعزأصح:به:زوم:زخرجورزبهزعفزممةز

راسالـزإلىزرلكفػرزرلصػر حزألنهػـزفػيزاػرررزأنفسػهـزالزيعترفػوفزب:امػ:ـزرلمهػديز(عميػهز

تهزوأهميتهزلهذ زرام:مةز.ز
رلسالـ)زورم:م ز
ز

وفيزروريةزأخرىزعػفزأميػرزرلمػؤمنيفز(عميػهزرلسػالـ)زأنػهزاػ:ؿز ز( اسأير يأم فأي اثنأع

دشأأر أتفأأعً إن ق أأوا وخمسأأة دشأأر أتفأأأعً إن َثأأروا شأأععرىم أمأأت أمأأت حتأأى ي قأأأعه
اتسأفاعني فاقأول أخرجأوا إتأي ا أن دمأي حتأى أك مأو فيخأرج إتاأو فاَ مأو فاسأ م تأأو

األمر وياعاعو فأ ذا رجأَ اتسأفاعني إتأى أصأحعاو ندمأو َ أب فيرجأَ تاسأتقي و فاقي أو
فاقتتل ىو وجاش اتسفاعني  ...فييزميم اتميدي . 314( ....

وفيزروريةزأخػرىز( ...فامنحو ع أكتعفيم والخذ اتسفاعني أسي اًر فينط ق او ويذاحو
يده (. 315

أم:زفموؿزأصح:بزرلسفي:نيزوالزسيم:زمفزبنيزأميػةزرلػذيفزكػ:نورزفػيزرلشػ:ـزفػإنهـزيولػوفز

رلدبرزبعدزأفزينكسرزجيشزرلسفي:نيزو هربوفزإلىزرلروـزطمبػ:شزلألمػ:فزوهربػ:شزمػفزسػيفز
رام:ـ(عمي ػػهزرلس ػػالـ)ز،زث ػػـزيس ػػترجعهـزأص ػػح:بزرام ػػ:ـزرلمه ػػديز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زبع ػػدز
مم:نعػػةزمػػفزج:نػػبزرلػػروـزأوؿزرألمػػرزثػػـزيس ػّمموفزإلػػيهـزفيمػػ:زبعػػدزفيقتمػػونهـ،زفعػػفزربػػفز

َح ًّسوا َال َسَنع ِإ َذا اىم
خميلزرألزديزا:ؿ ز( سمعت أاع جعفر اقول في قوتو تععتى َفَ ُمع أ َ
ٖٖٔ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زٖٛٛزز
ٖٗٔ-زرلفتفزألبفزحم:دزصٕ٘ٔزز
ٖ٘ٔ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٖٗز
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ِ ِ
اأو ومس ِ
ِ
ِ
أعكِن اَم َت َعُ اكأم اتسألَاتو َن قأعل
من َيع َيراَ اُو َن َال َتراَ اُوا َوارج اعوا إتأى َمأع أات ِأرف اتم ف َ َ َ
إذا قأأعم اتقأأعئم واعأأث إت أى نأأي أماأأة اعتشأأعم ىرٍ أوا إتأأى اتأأروم فاقأأول تيأأم اتأأروم ال
نأأدخ كم حتأأى تنصأأروا فاع قأأون فأأي أدنأأعقيم اتصأأ اعن ويأأدخ ونيم فأأ ذا حُأأرتيم
أصحعب اتقعئم ط وا األمعن واتص ح فاقول أصحعب اتقعئم ال نفعل حتى تأدفعوا إتينأع

من ق كم منع قعل فيدفعونيم إتييم . 316( ...

وهذرزرألمرزب:لذرتزوهوزرفضزتسػميـزرلػروـزلألمػو يفزيػدؿزعمػىزوجػودزتحػ:لفزأوزتأييػدز

لمس ػػفي:نيزوحركت ػػهزومع ػػ:درتزلإلم ػػ:ـزرلمه ػػديزوأنص ػػ:ر زم ػػفزخ ػػالؿزرل ػػتمعفزف ػػيزبع ػػضز

رلروري:تزرلتيزتشيرزإلىزرنحي:ززرلروـزإلىزصفزرلسفي:نيز ز( ثم إن رجأعالً مأن رجأعل
قأريش ييرٍأأون إتأأى اتقسأطنطيناة فياعأأث اتسأأفاعني إتأأى دظأام اتأأروم أن ااعأأث إتأأي
يأأم فأأي اتمجأأعمَ قأأعل فياعأأث يأأم إتاأأو فاُأأرب أدنأأعقيم د أأى اأأعب مدينأأة دمشأأق
(. 317

ويالحظزمفزخط:بزرلسفي:نيزلعظيـزرلروـزرلعالاةزرلوثيقةزبيفزرلج:نبيفزحتىزإنهزليمقيز

رلقػػبضزعمػػىزه ػؤالءزرلرجػػ:ؿزو بعػػثزبهػػـزإلػػىزرلسػػفي:نيزمقيػػديف،زوب:لمق:بػػلزفػػإفزرلػػروـز
يمتنع ػػوفزفيم ػػ:زبع ػػدزع ػػفزتس ػػميـزرألم ػػو يفزرلالجئ ػػيفزإل ػػيهـزإل ػػىزرام ػػ:ـزرلمه ػػديز(عمي ػػهز

رلس ػػالـ)زعممػ ػ:شزإفزتغيي ػػرزرأيه ػػـزوتس ػػميمهـزإلي ػػهزفيم ػػ:زبع ػػدزادرركه ػػـزب ػػأنهـزالزاب ػػلزله ػػـز
ب:لمهديز(عميهزرلسالـ)زوأصح:بهزورفزبالدهـزأصبحتزعمىزمرمػىزأسػمحتهـ،زثػـزإنهػـز

فيزنيتهـزرستحص:ؿزأم:فزمنهـزولذلؾزيغمبوفزمص:لحهـزعمىزأيزرعتب:رزآخر.زز

وبهػػذرزتنطػػويزصػػفحةزرلسػػفي:نيزوعنجهيتػػهزرألمويػػةزبػػلزتطػػوىزصػػفح:تزذلػػؾزرلسػػج:ؿز

ػزبزهللاز(زدمحمزوآؿزدمحم)زوبػػيفزحػزبزرلشػػيط:فز(ز
ز
رلمر ػرزفػيزذرتزهللازوفػػيزسػبيمهزبػػيفزح
بنػػوزأميػػةزوأخػػرهـزرلسػػفي:نيز)زعمػػيهـزلعػػ:ئفزهللازإلػػىزغيػػرزرجعػػةزوتشػػرؽزرألرضزبنػػورز

راسالـزرلدمحميزرألصيلزعمىزيدزرلمهديزآؿزدمحمزو ػذهبزرألمػو يفزومػفزلػفزلفهػـزمػفز
-ٖٔٙزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٖٚٚزز
-ٖٔٚزرلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزج٘زصٜٔٔٓز
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رلعب:سػػييفزوعممػػ:ءزرلسػػوءزورلمنػػ:فقيفزإلػػىزجهػػنـزوبػػئسزرلمصػػير،زو بقػػىزرلػػديفزخ:لص ػ:شز
لوجهزهللازويظهر زعمىزرلديفزكمهزولوزكر زرلك:فروفز.زز
ز

دبلقتو مَ اتروم

إفزلمسػػفي:نيزعالا ػػةزاوي ػػةزم ػػعزرلػػروـزكح ػػ:ؿزأس ػػالفهزم ػػفزآؿزأبػػوزس ػػفي:فزوذر ت ػػهزوه ػػذرز
طبيعػػيزكػػوفزعػػدوهـزمشػػترؾزوهػػوزدمحمزوآؿزدمحمزفػػالزبػػدزمػػفزوجػػودزتعػػ:وفزبػػيفزرلطػرفيفز

م ػػفزأج ػػلزمورجه ػػةزرام ػػ:ـزرلمه ػػديز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زودعوت ػػهزوأنص ػػ:ر ز،زوب ػػذلؾزتمتق ػػيز
مصػػ:لحزكػػالزرلط ػرفيفزفػػيزضػػربزرلقضػػيةزرلمهدويػػةزألنه ػـزيعمم ػوفزإفزهػػذرزرلشػػخصز
سيقضيزعمىزدولتهـزو جعلزرلديفزورحدزوهوزرلديفزراسالمي.ززز

ويمكػفزتممػسزعالاػةزرلسػفي:نيزبػ:لروـزمػفزعػد زروريػ:تزتشػيرزصػررحةزإلػىزذلػؾ،زفهػػذ ز
رلروري:تزتذكرزإفزرلسفي:نيزعندم:زيقدـزإلىزبالدزرلش:ـزفإنػهزيػأتيزمػفزبػالدزرلػروـزوهػوز

متنصػػرزوفػػيزعنق ػػهزرلصػػميب،زوهػػذرزبطبيع ػػةزرلح ػ:ؿزيفهػػـزمن ػػهزإفزرلسػػفي:نيزيرتػػدزف ػػيز
رلب:طفزعفزرالسالـزكم:زفعلزأسالفهزمفزآؿزأبيزسفي:فزوبنوزأميةز.زز

فقػدزوردزعػفزبشػرزبػػفزغ:لػبزأنػهزاػػ:ؿ ز( اق أل اتسأأفاعني مأن اأأبلد اتأروم متنصأ اًر فأأي
دنقو ص يب وىو صعحب اتقوم (. 318

وجػػ:ءزأيض ػ:شزفػػيزخطبػػةزلإلمػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ)زاولػػه ز( خأأروج اتسأأفاعني رااأأة
خُراء وص يب من ذىب أميرىع رجل من َ ب . 319( ..

ولػػوزتمعنػػ:زفػػيزرلػػروريتيفزرانفتػػيزرلػػذكرزلوجػػدن:ه:زتصػػرحزبعم:لػػةزرلسػػفي:نيزلمػػروـزوهػػـز

رلمتمثموفزرليوـزب:لدوؿزرلغربية،زوهذرزم:زيدفعن:زإلىزرلقوؿزبأفزحركةزرلسفي:نيزالزبدزأفز
ػدوؿزرلغربيػةزسػورءزك:نػتزمػفزن:حيػةزمسػ:عدتهزفػيزأعػدردزرلحركػةز
ز
تكوفزله:زجذورزفيزرل

-ٖٔٛزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٔٙز
-ٖٜٔزبح:رزرألنوررزجٖ٘زصٔٛزز
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أوزفيزتمو مه:زوتهيئةزرلظروؼزرلسي:سيةزلقدوـزرلسفي:نيزإلىزبالدزرلشػ:ـزومػفزثػـزبسػطز

سيطرتهزعميه.:ز

ونػػرىزإفزوجػػودزتمػػؾزرلعالاػػةزبػػيفزرلسػػفي:نيزورلػػروـزتشػػبهزعالاػػةزجػػد زمع:ويػػةزبػػفزأبػػيز

سػػفي:فزفهػػوزأوؿزمػػفزصػػ:لحزرلػػروـزمق:بػػلزمبمػ زمػػفزرلمػػ:ؿزيدفعػػهزإلػػيهـزوذلػػؾزمػػفزأجػػلز
رلتفرغزإلىزأمورزحكمهزفيزرلدرخلزورلتػيزفػيزمقػدمته:زرلقضػ:ءزعمػىزأتبػ:عزأهػلزرلبيػت،ز
حيثزورد ز( ورجَ مععواة إتى اتشعم سنة 41ىأأ وٍ غأو إن طعغاأة اتأروم قأد زحأف
فأأي جمأأوع َثيأأرة وخ أأق دظأأام ،فخأأعف أن اشأأغ و دمأأع احتأأعج إتأأى تأأد يره وأحَعمأأو

فوجو إتاو فصعتحو د ى معئة أتف دينعر وَعن مععواة أول مأن صأعتح اتأروم وَأعن

ص حو إاعىم في أول سنة 42ىأ . 320( ...

وكػػذلؾزمػػ:زيثبػػتزرلعالاػػةزرلحميمػػةزبينػػهزوبػػيفزرلنصػػ:رىزرتخػػ:ذهـزكعمػػ:ؿزلػػهزفػػيزجهػػ:زز

رلدولػػةزرلحػػ:كـ،زفعمػػىزسػػبيلزرلمثػػ:ؿزرتخػػ:ذ زسػػرجوفزبػػفزمنصػػورزرلرومػػيزأوزرلنصػررنيز

كم:زيعرؼزمستش:رزلهزفيزأمورزرلحكـزوعمىزهذرزرألس:سزيعدزسرجوفزهػذرزعينػ:شزو ػدرشز
لمروـزدرخلزبػالوزمع:ويػة،زورسػتمرزسػرجوفزحتػىزفػيززمػفزحكػـزيز ػدزفإنػهزعمػلزك:تبػ:شز
ومستش :رشرزلهز.ز
ز
ز

ٕٖٓ-زت:ر خزرليعقوبيزجٕزصٔ٘ٔز
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اتفصل اترااَ
ز

اتدجعل

مػػفزأخطػػرزرلحركػػ:تزفػػيزدولػػةزرامػػ:ـزرلمهدي(عميػػهزرلسػػالـ)زهػػيزحركػػةزرلػػدج:ؿزرلتػػيز
ج:ءزرلتنبيهزمفزرلنبيززوأهلزرلبيت(عميهـزرلسالـ)زعميه:زوحذرورزمنهػ:زكثيػررزوهػيزحركػةز
رألع ػػورزرل ػػدج:ؿ،زحت ػػىزتػ ػورترتزرلروري ػػ:تزب ػػذكر زوظه ػػور زوا ػػدزتض ػػ:ربتزآررءزرلعمم ػػ:ءز
ورلب:حثيفزفيزهذرزرلموضوع.ز
وهن:زسنسمطزرلضوءزعمىزحركةزرألعورزرلدج:ؿزومح:ولةزرلكشفزرلنق:بزعنهػ:زومعرفػةز
أسررره:زلكيزتتضحزرألمورزعمىزمر ديزرام:ـزرلمهدي(عميهزرلسالـ)زومحبيه.ز
لقػػدزذكػػرزبعػػضزرلعممػػ:ءزورلبػػ:حثيفزفػػيزاضػػيةزرامػػ:ـزرلمهدي(عميػػهزرلسػػالـ)زأفزرلػػدج:ؿز
هػػوزأمر كػػ:أوزهػػوزحركػػةزمعينػػةزتعػػ:ديزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زوكػػ:فزهػػذرزرلقػػوؿز
منهـزأطروحةزمحتممةزم:لورزإليه:زنتيجةزلغموضزرلروري:تزرلتيزتتحدثزعفزرلدج:ؿ.زز
ومعنػ ػػىزرلػ ػػدج:ؿزأوزرلػ ػػدجلزهػ ػػوزرلتغييػ ػػرزورلتغيػ ػػرزورلتمويػ ػػهزورلطػ ػػالءزومعنػ ػػ :زرلكػ ػػذرب.ز
ف:لدج:ؿزيقوـزبتغييرزرلكثيرمفزرلعق:ئدزراسالميةزورألحك:ـزرلشرعيةزبمػ:زيػالءـزمعتقدرتػهز
وهػ ػور زوبمػػػ:زينسػػػجـزوطموح:تػػػهزورغب:تػػػهزونزع:ت ػػهزرلنفس ػػية،زورلػ ػػدج:ؿزكمػػػ:زنعتقػػػدزهػػػوز
(شخص)زيخرجزبعدزاي:ـزرام:ـ(عميهزرلسالـ)زورليؾزرألدلةزعمىزذلؾز ز
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ٔ-زعفزرالصب زبفزنب:تةزسأؿزأميرزرلمؤمنيف(عميهزرلسالـ) ( فقعل اع أمير اتمؤمنين
من اتدجعل فقعل :أال إن اتدجعل صعئد ا ن صعئد (ٕٖٔ .ز
زومفزهػذ زرلروريػةزيتبػيفزلنػ:زإفزمػفزصػفةزرلػدج:ؿزرنػهزصػ:ئدزوربػفزصػ:ئدزوهػيزكمػ:زالز
يخفىزصفةزشخصزوليسزلحركةزأوزلدولة.ز
ٕ-زعفزرسوؿزهللا(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زاػ:ؿ ز(امَأث أ أو اتأدجعل وأمأو ثبلثأون دعمأع ال يوتأد
تيمع وتد ثم يوتد تيمع غبلم ادور (ٕٕٖ).ز
زوهػػذ زروضػػحزمػػفزسػػ:بقته:زحيػػثزنجػػدزأفزلمػػدج:ؿزأبػػو فززورنػػهزولػػدزبعػػدزفتػػر زطو مػػةزمػػفز
زورجهم.:ز
ٖ-زوعفزرسوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زا:ؿ ز( إني قد حدثتكم دن اتدجعل حتأى خشأيت أن
ال تعق وه إن اتمساح اتدجعل رجل قصير أفحج جعد ادور مطموس اتعين (ٖٕٖ .ز
فػػأرردزرلرسػػوؿز(عميػػهزرلسػػالـ)زأفزيرفػػعزعػػنهـزهػػذرزرلمػػبسزفقػػ:ؿزلهػػـ ( ...خشأأيت أن ال
تعق أوا ،إن اتمسأأاح اتأأدجعل رجأأل ...زفقػػدزبػػيفزلهػػـزرنػػهزالزيمتػػبسزعمػػيكـزرألمػػرزفػػ:فز
رلمسػػيحزرلػػدج:ؿزرجػػلزومورصػػف:تهزكػػذرزوكػػذرزوبػػذلؾزيتبػػيفزلنػػ:زجميػػ:زورضػػح:زأفزرلػػدج:ؿز
رجلزوليسزحركةز.ز
ٗ-زوعػػفزرسػػوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زاػػ:ؿ ز( اتأأدجعل أدأأور اتعأأين اتاسأأري جفأأعل اتشأأعر
.)ٖٕٗ( ...ز

ٕٖٔ-زمكي:ؿزرلمك:رـزجٔزصٗٗٔز
ٕٕٖ-زكنززرلعم:ؿزٗٔزصٖٗٓز

ٖٕٖ-زبح:رزرألنوررزجٛٛززصٕٜز
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وهػػذرزيعنػػيزرنػػهزشػػخصزورنػػهزرعػػورزورفزلػػهزشػػعرزوهػػذرزالزينطبػػقزعمػػىزحركػػةزأوزدولػػةز
فإنه:زالزتوصفزبأنه:زرعورزأوزأفزله:زشعر.زز
٘-زوعفزرسوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زا:ؿ ( أال انو مطموس اتعين َلنيع دين د د اتعزي
ن قطن اتخزادي . ٖٕ٘( ....ز
وهذ زرلروريةزفيه:زداللػةزورضػحةزعمػىزأفزرألعػورزرلػدج:ؿزشخصػ:زألفزرلنبػيزاػدزشػبههز
بشخصزآخرزوهوزعبدزرلعزىزبفزاطفزرلخزرعيزكم:زوردزفيزرلحديث.زز
-ٙزوعفزرسوؿزهللا(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زاػ:ؿ ( يخأرج مأن ق أل اتمشأرق يتاعأو حشأعرة اتعأرب
وسف ة اتمواتي  ..زفكم:زهوزورضحزأفزخروجزرلدج:ؿزسيكوفزمفزرلمشػرؽزورفزأمر كػ:ز
مفزرلمغربزكم:زالزيخفىز.ز
-ٚزوايلزرنهزدخلزعمىزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زخررس:نيزفق:ؿزله ( اع خراسأعني أتعأرف
وادي َذا قعل نعم قعل :تعرف صددع في اتوادي صفتو َذا وَذا قعل :نعم قعل :مأن
ذاك يخرج اتدجعل (. ٖٕٙز
وم ػػفزك ػػالـزرام:ـ(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زيتب ػػيفزلن ػػ:زأفزرل ػػدج:ؿزيخ ػػرجزم ػػفزرلمش ػػرؽزم ػػفزب ػػالدز
خررس:فزورفزأمر ك:زكم:زهوزمعموـزبدأزظهوره:زوخروجه:زمفزبالدزرلغرب.ز
-ٛزعػػفزرسػػوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زفػػيزحػػديثزطو ػػل ( ....وسأأعئر أاعمأأو َلاأأعم اتنأأعس
واقت و داسى ن مريم اعب تد (. ٖٕٚز

ٕٖٗ-زرلفتفزالبفزحم:دزصٕٖٖز
ٕٖ٘-زكنززرلعم:ؿزجٗٔزصٖٗٔز
-ٖٕٙزبص:ئرزرلدج:تزصٔٔٙز
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ومػفزرلورضػػحزأفزعيسػػىز(عميػػهزرلسػالـ)زيقتػػلزرجػػالزولػػيسزحركػةزأوزدولػػةزفقػػدزوردزرنػػهز
يطعنهزبحربة.زز
زثػػـزرنػػهزمػػفزرلث:بػػتزعنػػدن:زأفزرلػػدج:ؿزيظهػػرزبعػػدزرام:ـ(عميػػهزرلسػػالـ)زورفزرلػػذيزيقتمػػهز
عيسػػىزبػػفزمر ـ(عميػػهزرلسػػالـ)زوعيسػػىزينػػزؿزبع ػدزايػػ:ـزرام:ـ(عميػػهزرلسػػالـ)زودخولػػهز
رلكوفػػةزوفتحػػهزلبيػػتزرلمقػػدسزومػػفزهػػذرزيتبػػيفزلنػػ:زخطػػأزمػػ:زذهػػبزإليػػهزبعػػضزرلبػػ:حثيف(ز
كأطروح ػػةز)زف ػػيزه ػػذرزرألم ػػر،زل ػػـزيتوص ػػمورزلحقيق ػػةزرل ػػدج:ؿزف ػػيزا ػػولهـزإفزأمر ك ػػ:زه ػػيز
رلػػدج:ؿزالفزأمر كػػ:زموجػػود زابػػلزايػػ:ـزرام:ـ(عميػػهزرلسػػالـ)زوهػػذرزمػػ:زينفػػيزكونهػػ:زهػػيز
رلدج:ؿز.زز

اتاعب االول
االدور اتدجعل واتمساح اتدجعل واتدجعل
وردزفيزرلروري:تزتحتزعنورفزرلدج:ؿزعد زرلفػ :زففػيزبعػضزرلروريػ:تزرألعػورزرلػدج:ؿز
وفيزروري:تزأخرىززبمفظزرلمسيحزرلدج:ؿزوفػيزث:لثػةزبمفػظزرلػدج:ؿزفقػط،زفهػلزيعنػيزهػذرز
إنهـزثالثةزأشخ:صزدج:ليفزرحدهـزرعورزوراخرزرلمسيحزرلػدج:ؿزوراخػرزدجػ:ؿ،زفإنمػ:ز
هذ زرأللف :زتعودزلشخصزورحدزأوزلشخصيف،زورلحقيقةزكم:زبينتزرلروري:تزإفزرألعورز
رلػػدج:ؿزورلمسػػيحزرلػػدج:ؿزهمػػ:زلفظػػ:فزلحقيقػػةزورحػػد زوشػػخصزورحػػد،زرمػػ:زرلػػدج:ؿزفهػػوز
عنورفزلشخصزكذربزغيرزذلؾزرألعورزرلدج:ؿزورليؾزرألدلةزعمىزذلؾ زز

-ٖٕٚزرالستيع:بزجٖزصٖٖٔٙز
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زعفزرسوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زا:ؿ ( انو تم اَأن ن أي إال وقأد انأذر اتأدجعل أمتأو وانأي
انأأذرَموه ،انأأو ادأأور ذو حدقأأة جعحظأأة –إتأأى أن قأأعل  -اأأع أييأأع اتنأأعس إن ىأأذا
اتمساح اتدجعل … (. ٖٕٛز
فكم:زهوزورضحزمفزرلروريػ:تزأفزرألعػورزرلػدج:ؿزهػوزنفسػهزرلمسػيحزرلػدج:ؿزواػدزسػميز
رألعػػورزألنػػهزرعػػورزرلعػػيفزرليسػػرىزوسػػميزرلمسػػيحزرلػػدج:ؿزألنػػهزيػػدعيزرنػػهزهػػوزرلمسػػيحز
عيسىزبفزمر ـزورنهزيقػوـزب:لتمويػهزورلكػذبزعمػىزرنػهززيشػفيزرألكمػهزورألبػرصزويحيػيز
رلموتىزوذلؾزنتيجةزم:زيقػوـزبػهزمػفزسػحرزوشػعوذ زفقػدزوردزعػفزرسػوؿزهللاز(صػمىزهللاز
عميهزوآلهزوسمـزتسميم):زرنهزا:ؿ ز( وانو ي رئ األكمو واأل رص واحيي اتموتى واقول
ت نعس أنع رٍَم … (. ٖٕٜ
ونتيجةزلهذ زرألسح:رسوؼزيدعيزإنهزعيسىزبفزمر ـزرلذيزينزؿزفيزآخرزرلزم:ف،زوم:ز
دمن:زادزرشرن:زإلىزردع:ئػهزرلمسػيحزفػالزبػ:سزأفزنتطػرؽزإلػىزاولػهز(زأنػ:زربكػـزرألعمػىز)ز
فقدزردعػىزذلػؾزمػفزابػلزفرعػوف،زورلربوبيػةزغيػرزرالوهيػةزكمػ:زذكػرزفػيزرلروريػ:تزوكمػ:ز
رثبتزذلؾزعمم:ءزرلكالـزفيزكتبهـزف:فزفرعػوفزلػـزيػأمرهـزبعب:دتػهزبػدالزعػفزرلخػ:لقزبػلز
أم ػػرهـزبط:عت ػػهزرلمطمق ػػة،زبمعن ػػىزأفزيتبع ػػو زويطيع ػػو زف ػػيزك ػػلزش ػػيءزفي ػػأتمروفززب ػػأمر ز
أعراىم َوارىَاأعَن ايم أَرٍَعاأعً ِمأأن
و نتهػوفزبنهيػهزكمػ:زوردزفػيزتفسػيرزاولػهزتعػ:لى {ا ُت َخأ اذوا أَحَا َ
دو ِن ِ
َّللا }زففيزرلك:فيزبإسن:د زعفزأبيزبصيرزعفزأبيزعبدزهللاز(عميهزرلسػالـ)زفقػ:ؿ ز
ا

(أمع وع مع ددوىم إتى داعدة أنفسيم وتو ددأوىم إتأى داأعدة أنفسأيم مأع أجأع وىم
وتكن اح وا تيم حرامع وحرموا د ييم حبلال فع دوىم من حيث ال اشعرونز)(ٖٖٓ).ز
-ٖٕٛزمجمعزرلزورئدزجٚزصٖٖٙز
-ٖٕٜزرلمعجـزرلكبيرزلمطبررنيزجٚزصٕٕٔز
ٖٖٓ-زرلك:فيزجٕزصٖٜٛز
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زومفزهن:زيتبيفزلن:زمعنىزردع:ئهزواولػهز(أنػ:زربكػـزرألعمػىز)زفإنػهزسػيدعيزرنػهزرلمهػديز
رلػػذيزيخػػرجزآخػػرزرلزمػػ:فزورلػػذيزيجػػبزعمػػىزرلمسػػمميفزط:عتػػهزوبيعتػػهزورلػػذيزهػػوزربز
{وأَش َأرَق ِت األرض ِ ان ِ
أور َرٍِ َيأع}عػفزرلمفضػلزبػفز
رألرضزفقدزوردزفػيزتفسػيرزاولػهزتعػ:لى َ
عمرزا:ؿزسمعتزأب:زعبدزهللاز(عميهزرلسالـ)زيقػوؿ ( إن قعئمنع إذا قأعم أشأرقت األرض
نور رٍيع.)ٖٖٔ( ...ز
فػ ػإفزرلمه ػػديزه ػػوزربزرألرضزووررثه ػػ:زوم:لكه ػػ،:زف:لمقص ػػودزب:ل ػػدج:ؿزه ػػوزرح ػػدزرل ػػدع :ز
رلك:ذبيفزرلذيفزيدعوفزأنهـزأصح:بزمق:م:تزع:ليةزوهذ زرلمق:م:تزفيزرلحقيقةزخ:صػةز
ب:ام:ـزرلمهدي(عميػهزرلسػالـ)زوهػذرزرلػدج:ؿزرلكػذربزمػفزرلمتشػيعيفزألهػلزرلبيػتز(عميػهز
رلسالـ)زأم:رألدلةزعمىزذلؾزفقدزوردزعػفزرامػ:ـزعمي(عميػهزرلسػالـ)ز( ااأعكم واتأدجعتين
من وتد فعطمة فعن من وتد فعطمة دجعتين وأول اتدجعتين اظير من اتاصرة (ٕٖٖ .
زوعفزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زا:ؿ (اظير قعئمنع أىل ات يت ووالة األمرواظفأره
ع اعتدجعل فاص او د ى َنعسة (ٖٖٖ).ز
ومفزهن:زيتبيفزأفزهذرزرلدج:ؿزمفزرلشػيعةزفػإفزخروجػهزيكػوفزمػفزرلبصػر زوهػيزمدينػةز
شػػيعيةزورفزأمػػر زودعوتػػهزسػػتكوفزفػػيزرلكوفػػةزرلتػػيزتعتبػػرزأـزرلمػػدفزرلشػػيعيةزكمهػػ.:زوهػػوز
غيػػرزرلمس ػػيحزرلػػدج:ألوزرألع ػػورزرلػػدج:ؿزرل ػػذيزيقتمػػهزرلمس ػػيحزعيسػػىزب ػػفزمػػر ـز(عمي ػػهز
رلسالـ).ز

ٖٖٔ-زغيبةزرلطوسيزصٗٙٛز
ٕٖٖ-زمالحـزورلفتفزالبفزط:ووسزصٕٜٗز
ٖٖٖ-زوس:ئلزرلشيعةزجٛزصٖٔٚز
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وأم ػػ:زب:لنس ػػبةزلقتم ػػهزم ػػفزاب ػػلزرام ػػ:ـزرلمهدي(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زوذل ػػؾزالفزرل ػػدج:ؿزي ػػدعيز
مق:مػػ:تزومكػػ:فزرام:ـ(عميػػهزرلسػػالـ)زفػػيزرلشػػيعةزلػػذرزف ػإفزرامػػ:ـزيقتمػػهزبيػػد زرلشػػر فةز
اثب ػػ:تزكذب ػػةزوك ػػذلؾزب:لنس ػػبةزلقت ػػلزعيس ػػى(عميهزرلس ػػالـ)زلممس ػػيحزرل ػػدج:ؿزف ػػذلؾزالفز
رألعورزرلػدج:ؿزسػوؼزيػدعيزرنػهزهورلمسػيحزلػذرزفػ:فزهللازسػبح:نهز زوتعػ:لىزينػزؿزرلمسػيحز
عيسىزبفزمر ـز(عميهزرلسالـ)زلكيزيقتمهزبيد زو ثبتزبطالنهزوكذبزدعوته.ز
كم:زأفزرلمتتبعزلألح:ديػثزورألخبػ:رزرلػوررد زعػفزرلنبػيزورلػهزصػمورتزهللازعمػيهـزيجػدزأفز
أكثػرزأتبػ:عزرلػدج:ؿزهػـزمػفزرلمسػمميفزومػفزرلصػعبزأفزنتصػورزأفزرلمسػمميفزيؤمنػوفز
بػ ػػ:فزهللازينػ ػػزؿزإلػ ػػىزرألرضزأوزرنػ ػػهزيأكػ ػػلزأوزيشػ ػػربزأوزيمشػ ػػيزمهمػ ػػ:زكػ ػػ:فزرنح ػ ػررفهـز
وضاللتهـ.ز
كم:زرنن:زلوزتمعنػ:زفػيزرلروريػةزرلت:ليػةزيتبػيفزلنػ:زصػحةزمػ:زذهبنػ:زإليػهزفقػدزوردزعػفزأميػرز
رلمػػؤمنيفز(عميػػهزرلسػػالـ)زفػػيزروريػػةزعػػفزرلػػدج:ؿزاولػػه ( ...ىأأذه جنأأة تمأأن سأأجد تأأي،
ومن أ ى أدخ تو اتنعر (ٖٖٗ .ز
زوعػػفزرسػػوؿزهللاز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):ز( أييأأع اتنأأعس مأأع اعأأث ع ن اأأع إال وقأأد انأأذر قومأأو
اتدجعل ،وان ع قد أخره إتى يومَم ىذا فميمع تشعاو د اَم في أمره فعن رٍَم تاس
الدور .)ٖٖ٘( ...ز
فمفزرلورضحزأفزهللازالزيوصفزب:لجسميةزورفزلهزعػيفزسػبح:نهز زوتعػ:لىزعػفزذلػؾزعمػورز
كبيررزوالزيمكفزأفزنتصورزأفزرلنبيززوأهلزبيتهز(عمػيهـزرلسػالـ)زيقصػدوفزبػذلؾزرلمػولىز
سبح:نهز زوتعػ:لىزورنمػ:زأرردورزمػفزكالمهػـزذلػؾزرامػ:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زف:نػهزلػيسز
ٖٖٗ-زإلزرـزرلن:صبزجٕزصٖٕٙز

ٖٖ٘-زكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصٕٜ٘ز
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بأعور،زلذرزف:فزرلروري:تزادزذكػرتزبػ:فزربكػـزأيزمػربيكـزرامػ:ـزرلمهدي(عميػهزرلسػالـ)ز
ربزرألرضزليسزبأعور.زز
ز

تلويل األحعديث واتروااعت اتتي تصف األدور اتدجعل
فقدزوردزعفزرسوؿزهللا(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زفيزوصفزرلػدج:ؿ (انو يخأرج د أى حمأعر دأرض
مع ين أذناو أرٍعين ذرادع (.)ٖٖٙ
أيإفزلديهزط:ئر زيتنقلزفيه:زأوزيستقلزرلط:ئر زفيزتنقمهزوذلؾزمفزخالؿزاوؿزرلنبي.ز
(درض مع ين أذناو زريزعرضزم:زبيفزطرفيزجن:حيزرلط:ئر زأربعيفزذررعز:ش.ز

ز
(وتأأون حمأأعره أقمأأر ()ٖٖٚزإشػػ:ر زإلػػىزلػػوفزرغمػػبزرلطػػ:ئررتزرلتػػيزيكػػوفزلونهػػ:زار بػػ:زمػػفز
لوفزرلقمر.زأم:ز(طول اتحمعر ساعون ذرادع ففيهزإش:ر زأيضز:شزإلىزطوؿزرلط:ئر ز.ز
-ٖٖٙزرلخررئجزورلجررئحزجٖزصٖٗٔٔز
213

كمػػ:زإف (خطوتأأو مأأابل

(ٖٖٛ

إشػػ:ر زإلػػىزأوؿزرنطالاهػػ:زعمػػىزرلمػػدرجزابػػلزررتف:عهػػ:زفػػيز

رله ػورءزفهػػىزتقطػػعزمػػ:زيقػػ:ربزهػػذ زرلمسػػ:فةزوهػػيزتحػػ:وؿزرالنطػػالؽزفػػيزرله ػورء.زأوزأفز
اي:سزرلسرعةزفيزرلط:ئر زيق:سزب:لميل.ز
(تطوي تأو األرض مأنيبل مأنيبل

(ٖٖٜ

إشػ:ر زإلػىزسػرعةزرلحركػةزوهػيزرلطيػررفزحيػثز

تػرىزأفزرألرضزتطػوىزلػه.زكمػ:زجػ:ءزفػػيزوصػفزحمػ:ر ز(انأو امشأأي د أى اتمأعء َمأأع
امشأأأي د أأأى األرض)زوالزيكػػوفزهػػذرزإالزفػػيزرلطػػ:ئر زحيػػثزإفزطيررنهػػ:زفػػوؽزرألرضز
كطيررنه:زعمىزرلم:ءزفقدزوردزفيزرلمستدرؾز(ق نع اعرسأول ع ومأع أسأردو فأي األرض
قعلَ:عتغيث استد رتو اتريح (ٖٓٗ).ز
وفيزهذرزإش:ر زإلىزسػرعةزرنتقػ:ؿزرلطػ:ئر زفػيزرلجػوزبمسػ:عد زرلػر حزكمػ:زيتسػ:رعزرلغيػثز
بمسػػ:عد زرل ػػر ح،زوذك ػػرزه ػػذرزرلػ ػرأيزص ػػ:حبزكتػػ:بزي ػػوـزرلخ ػػالصزك:م ػػلزس ػػميم:فزف ػػيز
صفحةٕٙٙزحيثزا:ؿ ز(وتصو رزحم:ر زبهذرزرلشػكلزرلعجيػبزإفزهػوزإالزرمػززلمركبػةز
حديثةزيركبه،:زعػر ضزمػ:زبػيفزجن:حيهػ:زك:لطػ:ئر زروزمركبػةزيصػنعه:زمشػعوذزفػيزآخػرز
رلزم:فزله:زهذرزرلشكلزرلعجيب).ز
أمػػ:زمػػ:زوردز(إن أأين يداأأو جنأأة ونأأعر)(ٖٔٗ)زففػػيزذلػػؾزإش ػ:ر زإلػػىزرلمػػ:ؿزرلػػذيزيعطيػػهز
ألتب:عه،زورلموتزرلذيزيسواهزألعدرئػه،زفقػدزوردزأنػهزيقػوؿزهػذ زجنػةزلمػفزسػجدزلػيزأيز

-ٖٖٚزكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصٕٜ٘ز
-ٖٖٛنفسزرلمصدرزرلس:بقز
-ٖٖٜزنفسزرلمصدرزرلس:بقز
ٖٓٗ-زتهذيبزرلكم:ؿزج٘ٔزصٕٕٗز
ٖٔٗ-زرلدرزرلمنثورزجٕزصٖٓٙز
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(اتمعل تمن أطعدني ونصرني وتاعني زومفزأبىزأدخمتهزرلن:رزومعنىزذلؾزإننيزأعذبز
وراتلزكلزمفزلـزيؤمفزبيزويصدانيزو نصرنيز.ز
زواػػدزوردزأيضػػ:زفػػيزهػػذرزرلمعنػػىز( وج أأل مأأن جنأأعن وخُأأرة وج أأل مأأن نأأعر ،مأأن
أطعدني أدخ تو جنتي ومن دصعني أد تأو اسأيف نقمتأي زوهػذرزمػ:زيؤكػدزكػوفزرلجنػةز
ورلجبػلزرألخضػػرزهمػػ:زمػ:زيعطيػػهزمػػفزأمػورؿزوعط:يػػ:زلمػػفزيطيعػهزو نصػػر زوأمػػ:زب:لنسػػبةز
لمنػػ:رزورلجبػػلزرألسػػودزففيػػهزإشػػ:ر زإلػػىزمػػفزالزينصػػر زويطيعػػهزف:نػػهزيقػػتمهـزويعػػذبهـزواػػدز
وردزفػػيزوصػػفهزأيض ػز:شز(فجنتأأو نأأعر ونأأعره جنأأة زومعنػػىزهػػذرزإفزفػػيزط:عتػػهزونص ػرتهز
ومورالتػهزرلعػػذربزرلمهػػيفزمػػفزابػػلزهللازسػػبح:نهز زوتعػ:لى،زوأمػػ:زنػػ:ر زجنػػةزفػػ:فزمػػفزيح:ربػػهز
ويقفزبوجههزيذوؽزرلعذربزورلقتلزعمىزيديهزيحظىزبرضىزهللازوجنته.ز

أتاعدو وأنصعره:
ذكرتزرلروري:تزإفزأتب:عزرألعورزرلدج:ؿزرليهودزوأوالدزرلزن:زكم:زذكرزإفزرألعرربز
ورلنس:ءزمفزأتب:عهزأيضز:ش،زفقدزوردزفيزكت:بزكم:ؿزرلديف ز(أكثر أتاعدو اتييود
واتنسعء واألدراب يدخل أفعق األرض َ يع إال مَة وال يتيع واتمدينة وال يتيع (.)342

ٕٖٗ-زكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصٕٜ٘ز
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زوفيزرلبح:رز(أال وان أكثر أشاعدو يومئذ أوالد اتزنع  ...وهن:ؾزرلكثيرزمفزرلروري:تز
رلتيزتذكرزوتتحدثزعفزأتب:عهزوأنص:رزورلظ:هرزمفزرلروري:تزإفزأنص:رزرألعورز
رلدج:ؿزهـزرليهودزورألعرربزورلنس:ءزوأوالدزرلزن:
زفأم:زرليهودزفميسزرلمقصودزمنهـزرليهودزأصح:بزرلدي:نةزرليهوديةزفهؤالءزينتظروفز
رلنبيزإيمي:زعمم:زإنهـزاليصداوفزحتىزب:لمسيحزعيسىز(عميهزرلسالـ)زكم:زصرحتز
بذلؾزرلروريةزكم:زإفزرليهودزشديديزرلتعصبزلدي:نتهـزوحركةزرألعورزرلدج:ؿزكم:ز
اليخفىزإسالميةزرلظ:هرزورفزك:فزراسالـزبريءزمنهـزومفزحركتهـزوأتب:عه.
إذفزف:فزرلمقصودزغيرزهؤالءزورلظ:هرزإفزرلمرردزمنهـزرلخوررجزمفزرلمسمميفزرلذيفز
ينحرفوفزويضموفزضالالزبعيدرزفيكونوفزشبهزرليهودزبلزهـزيهودزالزمح:لةزوهـزيهودز
رمةزدمحم(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):ززوادزا:ؿزرليهودزإنهـزشعبزهللازرلمخت:رزورفزرليهوديةزهوزرلديفز
رلذيزيجبزأفزتديفزبهزكلزرألمـزوكذلؾزأتب:عزرلدجلزفإنهـزيعتقدوفزإنهـزهـزرلمؤمنيفز
فقطزورفزمذهبهـزودينهـزهوزرلديفزرلصحيحزورفزم:زعدرهـزك:فر فزوليسورزمسمميفز
وبسببزتكفيرهـزلممسمميفزوعصبيتهـزيخرجوفزعفزممةزراسالـزويكونوفزيهودر.

اتوىع اة ييود األمة أتاعع اتدجعل
ػدزرلوهػػ:بزبػإعالفزدعوتػػهزبعػدزأفزجمػػعزأنصػ :ررزالزبػػأسزبهػـزواػػدزرظهػػرز
اػ:ـزدمحمزبػػفزعب ز
رلدعو زفيزسنةٖٗٔٔهػزحيثزا:متزبر ط:ني:زبتزو دهـزب:لم:ؿزورلسػالحزف:خػذورزيغػروفز
رلن:سزب:ألمورؿزلكيزيتبعوهـزوأم:زمػفزيقػ:ومهـزأوزيػرفضزمعتقػدرتهـزفػإفزمصػير زرلقتػلز
ف:خػػذورزبتػػدميرزرلػػبالدزواتػػلزرلنػػ:سزوهتػػؾزرألعػررضزوسػػبيزرلنسػػ:ءزوشػػقزبطػػوفزرلنسػػ:ءز
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وغيرزذلػؾزمػفزرلظمػـزورلجػور،زواػدزاػ:ومتهـزرلعشػ:ئرزرلعربيػةزولكػفزلػـزيفمحػورزألفزهػذ ز
رلحركةزك:نػتزمدعومػةزمػفزبر ط:نيػ:زورليهػودزبػ:ألمورؿزورألسػمحةزوغيػرزذلػؾزوهػذرزدليػلز
ك:فيزعمىزرنحررؼزعقيدتهـزوكذبزدعوتهـزوبطالفزآررئهـزوحركتهـ.ز
زحيػػثزإفزرلػػدعورتزرلحقػػةزتكػػوفزمستضػػعفةزورفزا:دتهػػ:زيكونػػوفزمستضػػعفيفزلكػػيزالز
يدخلزرلن:سزفيزرلدعو زمفزغيرزرعتق:دزبلزطمب:زلمم:ؿزأوزخوف:زمفزرلقتل.ز
زواػػدزرنتشػػرتزهػػذ زرلحركػػةزبسػػرعةزوا:مػػتزب:التسػػ:عزلتشػػملزرلكثيػػرزمػػفزبمػػدرفزرلشػػرؽز
رألوسػػطزومػػ:زذلػػؾزإالزلكونهػػ:زدعػػو زب:طمػػةزمنحرفػػةزورالزفػػ:فزرلػػدعورتزرلحقػػةزالبػػدزأفز
تالاػػيزصػػعوبةزويكػػوفزأنصػػ:ره:زاميمػػيفزمستضػػعفيفزفقػػدزاػػ:ؿزتعػػ:لى {:وأكثأأرىم ت حأأق
َأأعرىون }زفػػ:فزإتبػ:عزرلحػػقزدومػػ:زاميمػ زوفزوأتبػػ:عزرلب:طػلزفػػيزكػػلززمػػفزكثيػ زرزوفز،زبػػلزإفز
أتبػػ:عزدمحمزبػػفزعبػػدزرلوهػػ:بزودمحمزبػػفزسػػعودزوهػػـزرلوه:بيػػةزأبنػػ:ءززنػػ:زكمػػ:زصػػرحتزبػػذلؾز
رلروريػػ:تزرلشػػر فةزرلصػػ:در زعػػفزأهػػلزبيػػتزرلعصػػمةزصػػمورتزهللازعمػػيهـزفقػػدزا:مػػتزهػػذ ز
رلحركةزبتكفيػرزرلشػيعةزوبغػضزإمػ:ـزرلهػدىزأميػرزرلمػؤمنيفز(عميػهزرلسػالـ)ززورألئمػةزمػفز
ولػػد زونصػػبزرلعػػدرءزلهػػـزولشػػيعتهـ،زفقػػدزاػػ:مورزبمه:جمػػةزكػربالءزورلنجػػفزواتػػلزراالؼز
مفزرلشيعةزهن:ؾزونهػبزوسػراةزرألمػورؿزورلهػدري:زورلتحػفزرلتػيزك:نػتزموجػود زفػيزتمػؾز
رألضرحةزرلمقدسةزومفزعدرئهـزألهلزرلبيتزهوزهػدمهـزلقبػورزأئمػةزرلبقيػعزصػمورتزهللاز
عميهـزورعالنهـزأفزرلشيعةزكفر زمشركيفزالبدزمفزحربهـزواتمهـ.ز
زكم ػػ:زإفزه ػػذ زرلحرك ػػةز(رلوه:بي ػػة)زرتص ػػفتزبأفع ػػ:ؿزوتصػ ػرف:تزمش ػػينةزتن ػػ:فيزراس ػػالـز
رلحقيقػػيزورألع ػررؼزورألخػػالؽزرلع:مػػةزومػػفزربػػرززمػػ:زرتصػػفورزبػػهزهػػوزاطعهػػـزلػػرؤوسز
سػػجن:ئهـزوخصػػومهـزبػػلزطػػبخزتمػػؾزرلػػرؤوسزووضػػعه:زفػػيزمورئػػدزرلطعػػ:ـززورمػػ:ـزهػػذ ز
رألفع:ؿزرلمشينةزورلجررئـزرلوحشيةزرلتيزصدرتزعفزهذرزرلتح:لفزرلممعوفز.ز
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ف،زورنهػـزتمسػكورزبظػ:هرزبعػضز
لقدزا:متزحركةزرلوه:بيةزعمىزمبدأزرلتوحيدزكم:زيزعمػو ز
راي:تزوا:لورزبكفرزوشرؾزكلزمفزلـزينطبقزعممهزعمىزذلؾزرلظ:هر،زكم:زإنهـزحكمػورز
عمػىزرلنػػ:سزبػ:لكفرزورلشػػرؾزعمػػىزظػ:هرزأعمػػ:ؿزأولئػؾزرلنػػ:سزوتغػػ:فمورزعػفزحقيقػػةزتمػػؾز
رألفع ػػ:ؿزورلمقص ػػودزم ػػفزوررئه ػػ،:زفق ػػدزكف ػػرورزك ػػلزم ػػفزي ػػزورزرلقب ػػورزأوزيتوس ػػلزو تش ػػفعز
ب:ألنبي:ءززورألئمةزورألولي:ءزوغيرزذلؾزرلكثير.ز
زكلزذلؾزبغض:زوحنقػ:زاؿزدمحمز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زوشػيعتهزوبهػذرزرلعػدرءزثبػتزإفزجميػعزمػفز
ن:زوهذرزم:زصرحتزبهزرلروري:تزرلكثير ز
رمفزب:لوه:بيةزورعتقدزب:لفكرزرلتكفيريزفهوزربفزز ز
عػػفزرلنبػػيززورألئمػػةزرألطهػػ:رزصػػمورتزهللازعمػػيهـزفقػػدزوردزعػػفزرلنبػػيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زاػػ:ؿز
ألمي ػػرزرلم ػػؤمنيفز(عمي ػػهزرلس ػػالـ) ز( اأأأع د أأأي ال احاأأأك إال مأأأؤمن طأأأعىر اتموتأأأد وال
ياغُك إال أ ن زنع (ٖٖٗ .
زوادزيتس:ءؿزرلبعضزهلزيعنيزذلػؾزإفزجميػعزرلوه:بيػةزومعتنقػيزرلفكػرزرلتكفيػريزأبنػ:ءز
غيرزشرعييفزورفزأمه:تهـزادزم:رستزرلزن:ز؟زز
نقػػوؿزحتػػىزورفزوجػػدتزهػػذ زرلح:لػػةزإالزأفزهنػػ:ؾزأمػػرزآخػػرزيقصػػدزمػػفزوصػػفهـزبأبنػػ:ءز
رلزنػػ:زوهػػوزكػػوفزرلشػػيط:فزعميػػهزرلمعنػػةزلػػهزشػػركةزمعهػػـ،زفقػػدزأكػػدتزرلروريػػ:تزرلكثيػػر زإفز
رلمنح ػرفيفزعػػفزرلحػػقزودعػػ :زرلب:طػػلزحينمػػ:زيوراعػػوفزنسػػ:ئهـزف ػإفزإبمػػيسزيكػػوفزمعهػػـز
مشػػترؾزفػػيزتمػػؾزرلموراعػػةزفإنػػهزيكػػوفزجنبػػ:زإلػػىزجنػػبزمػػعزرلرجػػلزعنػػدم:زيوراػػعززوجتػػه،ز
كم:زإنهـزفيزبدريةزحركتهـزادزرعتدورزعمىزرلنس:ءزرلمسمم:تزوأخذوهفزسب:ي:زوتممكػوهفز
ظمم:زوطغي:ن:زبغيرزوجهزشرعيزفهفزمسمم:تزاليجوززفعلزذلؾزمعهفزفك:فزأفزأنجبورز
منهفزرألوالدزوهـزكم:زالزيخفىزبحسبزهذرزرلح:ؿزأوالدززن.:ز
ٖٖٗ-زرألعالـزمفزرلصح:بةزورلت:بعيفز–زرلح:جزحسيفزرلش:كريزجٙزصٖٜز
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زومػ:زكػ:فزتصػر حزرلنبػيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):ززورألئمػةزمػفزذر تػهزبػ:فزأتبػ:عزرلسػفي:نيزورلػػدج:ؿز
روزبػػ:ألحرىززن:صػػبيزرلعػػدرءزاؿزرلرسػػوؿز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زهػػـزأوالدززنػػ:زإالزتحػػذيررزوترهيبػػ:ز
لمنػػ:سزمػػفزرالنخػرروزفػػيزهػػذرزرلخػػطزرلقػػ:ئـزعمػػىزنصػػبزرلعػػدرءزألميػػرزرلمػػؤمنيفز(عميػػهز
رلسالـ)ززورألئمةزمفزولد زسالـزهللازعميهـزأجمعيفز.ز
إفزهػؤالءزرلتكفير ػػوفزرلوهػػ:بيوفزوأتبػػ:عزحركػػةزط:لبػػ:فزهػػـزأتبػػ:عزرألعػػورزرلػػدج:ؿزرلػػذيفز
يتبعونهزو ؤمنوفزبفكر زوحركته.ز
وبعػػدزأفزأصػػبحتزرلصػػور زورضػػحةزوثبػػتزلنػػ:زب:ألدلػػةزرلتػػيزالزتقبػػلزرلشػػؾزأفزرألعػػورز
ػةزوأفزرلروريػ ػػ:تزرلغ:مضػ ػػةزورلغر بػ ػػةزورلمحيػ ػػر زأصػ ػػبحتز
رلػ ػػدج:ؿزشػ ػػخصزولػ ػػيسزحركػ ػ ز
مفهومػػةزوورضػػحةزرلمقصػػد،زورفزأتب:عػػهزاػػدزعرفػػتزصػػفتهـزوأصػػبحتزظػػ:هر زأاػػوؿزإفز
أتبػػ:عزحركػػةز(زط:لبػػ:فز)زهػػـزأتبػػ:عزحركػػةزرألعػػورزرلػػدج:ؿ،حيثزإنهػػـزكػػ:ليهودزألنه ػـز
يكفروفزجميعزرلمسمميفزويحرفوفزرلعق:ئدزراسالميةزكم:زيفعلزرلدج:ؿزوأتب:عهزكم:زرنػهز
ادزوصفتهـزرلروري:تزوصف:زدايق:زفقدزوردزعفزرسوؿزهللا(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زاػ:ؿ ( إن اتدجعل
يخأأرج مأأن ارض اعتمشأأرق اقأأعل تيأأع خراسأأعن يتاعأأو أق أوام َ ألن وجأأوىيم اتمجأأعن
اتمطرقة (ٖٗٗ .
( وظيور اتدجعل يخرج مأن اتمشأرق مأن سجسأتعن (ٖ٘ٗ .وسجسػت:فزتقػعزفػيزإيػررفز
مح:ذيػػةزإلػػىزأفغ:نسػػت:فزرلتػػيزيحكمهػػ:زرلط:لبػػ:فزكمػػ:زأفزرلمجػػ:فزرلمطراػػةزينطبػػقزعمػػىز
وجو زأه:ليزأفغ:نست:ف،زفإفزلوجوههـزهذ زرلصفةزحيثزتكوفزمستويةزك:لمج:ف.ز

ٖٗٗ-زكنززرلعم:ؿزجٗٔزصٕٜٜز
ٖ٘ٗ-زبح:رزرألنوررزجٔ٘زصٓٚز
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زإذفزفأتب:عزرلدج:ؿزيكػوفزأكثػرهـزمػفزرألفغػ:فزرلتػ:بعيفزلحركػةزرلط:لبػ:فزونحػفزنحتمػلز
رحتمػ ػػ:الزاويػ ػػ:زأفزرلمػ ػػالزعمػ ػػرزهػ ػػوزرألعػ ػػورزرلػ ػػدج:ؿزعممػ ػػ:زإننػ ػػ:زالزنجػ ػػزـزبػ ػػذلؾ،زفػ ػػ:فز
مورصف:تزرألعورزرلدج:ؿزمنطبقةزعميهزفهوزرعورزرلعيفزرليسرىزونحفزنعتقدزرفزرلمػالز
عمػػرز(زرألعػػورزرلػػدج:ؿز)زمختفػػيزرافزفػػيزخ ررسػػ:فز(إي ػررف)زفػػيزرلجبػػ:ؿزو بػػدأزتحركػػهز
وخروج ػػهزم ػػفزذل ػػؾزرلمك ػػ:فزبع ػػدزاي ػػ:ـزرام:ـ(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زورن ػػهزرافزيم ػػ:رسزعم ػػلز
رلشػعوذ زورلسػحر،زفػإفزهػذ زرألمػػورزتحتػ:جزإلػػىزخمػو زوهػذ زرلخمػػو زيقػوـزبهػػ:زمػعزبعػػضز
أصح:بهزفيزرلجب:ؿ،زوهذ زرألمورزهػيزرلتػيزيسػتعيفزبهػ:زعمػىزدعوتػه،زوهػوزكمػ:زيبػدوز
يسػ ػػتخدـزمجموعػ ػػةزمػ ػػفزرلط ررئػ ػػقزرلتػ ػػيزيسػ ػػتخدمه:زأصػ ػػح:بزرلط ررئػ ػػقز(ك:لكسػ ػػنزرنية)ز
وأمث:له،:زرلمعروفةزبػز(رلدروشة)زورزنهزكم:زيظهرزفيزرلروري:تزيقطعزرلرجلزب:لمنش:رزثـز
يحييهزفقدزوردزعفزرسوؿزهللا(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم):زاػ:ؿزفػيزحػديث .. (:يأددو رجأبل ال اسأ طو
ع د او فاقول :مع تقول في فاقول  :أنت ددو ع وأنت اتدجعل اتكأذاب ،فيأددو
اعتمنشعر فاُعو حذو رأسو فاشقو حتأى اقأَ د أى األرض ثأم احاأو … ( ٖٗٙوهػذ ز
رألفع:ؿزكم:زالزيخفىزهيزمفزأفع:ؿزأصح:بزرلطر قةزرلشػ:ئعزعنهػ:زب:لدروشػةزكمػ:زرنػهز
يستعيفزب:ألمورؿزمفزرجلزإنج:حزدعوتهزف:نهزيخرجزفيززم:فزاحطزكمػ:زصػرحتزبػذلؾز
رلروري:تزورنهزيستخدـزرلسيفزأيض:زفمفزرمفزبهزوصداهزورتبعهزأعط :زمفزرلم:ؿزومػفز
كفرزبهزوكذبهزوح:ربهزعذبهزواتمهزب:لسيفزكم:زذكرزذلؾزفيزرلروري:ت.

)ٖٗٙزمجمعزرلزورئدزجٚزصٖٓ٘ز
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الفصل الخامس
اتصاحة في مفيوميع اتع مي
كثي ػ رشرزمػػ:زيقػػفزرلبػػ:حثيفزفػػيزاضػػيةزرامػػ:ـزرلمهدي(عميػػهزرلسػػالـ)زمتػػأمميفزومتفكػػر فز
حينم:زتورجههـزرالح:ديثزورلروري:تزرلمعصوميةزرلشر فةزرلتيزتتحدثزعػفزرلصػيحةزأوز
رلنػػػدرءزأوزرلصػ ػػوتزكمػ ػػ:زفػ ػػيزبعػ ػػضزرالخبػ ػػ:رزوذلػ ػػؾزيرجػ ػػعزحتم ػ ػ:شزإلػػػىزرخػػػتالؼزتمػػػؾز
رألح:ديػػثزورلروريػػ:تزرل ػوررد زفيمػػ:زبينهػػ:زأوزنتيجػػةزمػػ:زيػػدورزفػػيزرلػػذهفزأوزيخطػػرزفػػيز
رلقمبزمفزتس:ؤؿزحينمػ:زتػورجههـزرألح:ديػثزورلروريػ:تزرلتػيزتػذكرزامػةزأصػح:بزرامػ:ـز
رلمهديز(عميهزرلسالـ)زوأنص:ر زوكثر زأعدرئػهزحيػثزيقفػززرلسػؤرؿزسػر ع:شزورلػذيزمفػ:د ز ز
لػػوزأفزرلصػػيحةزك:نػػتزمػػفزرلسػػم:ءزومػػفزجبررئيػػلزمب:شػػر زوهػػيزعمػػىزهػػذرزرلحػػ:ؿزتكػػوفز
بنحوزرالعج:ز،زفمم:ذرزالزينصرزرلن:سزرلمهديز(عميهزرلسالـ)ز؟زوكيفزيقػعزرلشػؾزفػيز
نفوسهـزويكثرزأعدرئهزي:زترىز؟زز
زونتيجػػةزلهػػذ زرلحيػػر زوهػػذ زرلتسػػ:ؤالتزك:نػػتزهػػذ زرألطروحػػةزرلمع:صػػر زحػػوؿزرلصػػيحةز
ومفهومه:زبدررسةزرورئيةزعمميةزجديد زتفسرزلن:زرلروري:تزبطر قةزار بةزمفزرلوراعزرلذيز
نعيشهزرليػ زوـ،زأذفزفهػيزأطروحػةزوليسػتزأمػرزأكيػدرشزمفػروغزمنػهزفػإفزك:نػتزا:ئمػةزعمػىز
رالدلػػةزرلشػػرعيةزومورفقػػةزلمنطػػقزرلعقػػلزورامك ػػ:فزفػػالزمبػػررزلرفضػػه:زأوزردهػػ:زوتبق ػػىز
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محتممةزرلواوع،ززورزفزلـزتكفزمدعمةزب:ألدلةزأوزإفزأدلته:زغيرزن:هضػةزوالزتورفػقزرلعقػلز
ورالمك:فزفهيزمرفوضةزومردود .ز
زوادزيتس:ءؿزرلبعضزلم:ذرزهذرزرلترددزرذفزمفزابمكـز؟زز
ػرضزرينػػ:زعمػػىزراخ ػػر فزألفز
زأ
فػػأاوؿ زإننػػ:زإذزنعػػرضزه ػػذ زرالطروحػػةزفإننػػ:زالزنر ػػدزف ػ
رالعتق:دزبشيزم:زيجبزأفزيكوفزمفزرلشخصزذرتهزالزبتأثيرزخ:رجيز.ز
لقدزج:ءزذكرزرلصيحةزفيزرلكثيرزمفزرألح:ديثزورلروريػ:تزرلشػر فةزواػدزعبػرزعنهػ:زفػيز
بعضزرل زروري:تزب:لندرءزروزرلصوتزوهذ زرالسػم:ءزفػيزرلوراػعزتتحػدثزعػفزمعنػىزورحػد،ز
وهوزرلصيحةزأوزرلندرءزأوزرلصوتزرلػذيزيكػوفزعنػدزرلسػحرزمػفزليمػةزرلث:لػثزورلعشػر فز
(زليمةزرلقدرز)زمفزشهرزرمض:فزرلذيزيسبقزاي:ـزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ).ز
زوأفزمػػ:زدع:نػػ:زلمػػذه:بزإلػػىزهػػذ زرالطروحػػةزهػػوزتعػػددزرلصػػيحةزف ػإفزرلػػذيزيظهػػرزمػػفز
رلروري:تزرلمعصوميةزرلشر فةزإفزهن:ؾزأكثػرزمػفزصػيحةزتقػعزابػلزايػ:ـزرامػ:ـزرلمهػديز
(عمي ػػهزرلس ػػالـ)،زفق ػػدزأجمع ػػتزرلكثي ػػرزم ػػفزرلروري ػػ:تزرلش ػػر فةزأفزرلص ػػيحةزتك ػػوفزعن ػػدز
رلسحرزمفزليمةزرلقدرزفيزشهرزرمض:ف.ز
زفقػػدزجػػ:ءزفػػيزرلروريػػةزرلشػػر فةزعػػفزأبػػيزعبػػدزهللاز(عميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ز( اتصأأاحة
اتتي في شير رمُعن تكون تي ة جمعة تأثبلث ودشأرين مُأين مأن شأير رمُأعن
(.)ٖٗٚز

-ٖٗٚزكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصٓ٘ٙز
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زوعػػفزأبػػيزبصػػيرزعػػفزأبػػيزجعفػػرزدمحمزبػػفزعمػػيز(زعميػػهزرلسػػالـ)زأنػػهزاػػ:ؿ ( :اَأأأون
اتصوت في شير رمُعن في تي ة جمعة تي ة ثأبلث ودشأرين فأبل تشأَوا فأي ذتأك ،
واسمعوا واطاعوا .)ٖٗٛ( .....ز
إالزأفزهن:ؾزأح:ديثزوأخب:رزأخرىزترويزلن:زأفزرلصيحةزتكوفزفػيزأشػهرزأخػرىزغيػرز
شهرزرمض:فزففيزرلحديثزرلشر فزرلمرويزعفزرسوؿزهللاز(صمىزهللازعميهزورلػهزوسػمـز
تسػػميم:ز)زاػػ:ؿ ز( تكأأون ىأأدة فأأي شأأير رمُأأعن تأأوقظ اتنأأعئم وتفأأزع اتاقُأأعن ،ثأأم
تظير دصعاة في شوال ،ثم تكون معمعة في ذي اتقعدة ،ثأم اسأ ب اتحأعج فأي ذي
اتحجة ،ثم تنتيك اتمحعرم في اتمحرم ،ثم اَون صوت في صفر ،ثأم تتنأعزع اتقاعئأل
في رٍاَ ،ثم اتعجب َل اتعجب ين جمعدي ورجب (.)ٖٜٗز
زفإفزرلذيزيظهرزمفزهذرزرلحديثزرلشػر فزأفزهنػ:ؾزصػوتزآخػرزغيػرزرلصػوتزرلػذيز
يكوفزفيزشهرزرمض:فزوهذرزرلصوتزرلمش:رزإليهزفيزرلحديثزرلس:بقزيكوفزفيزشػهرز
صفر.زز
وعػػفزرلحسػػفزبػػفزمحبػػوبزاػػ:ؿ زاػػ:ؿزلػػيزرلرضػػ:ز(زعميػػهزرلسػػالـز) ز( انأأأو اأأأع حسأأأن
نأداء اسأمعو
ساَون فتنة صمعء –إتى أن قعل َ -لني يم أاس مع َعنوا قأد نأودوا ً
اعتاعد َمع اسمعو من اعتقرب ،اَن رحمة د ى اتمؤمنين ودذااعً د ى اتكأعفرين،
من ٌ
فق ت ال ي وأمي انت ومع ذتك اتنداء قعل :ثبلثة اصوات في رجب اوتيأع :اال تعنأة

ع د أى اتظأأعتمين ،واتثأأعني :أزفأأت االزفأأة اأأع معشأأر اتمأأؤمنين ،واتثعتأأث :يأأرون يأأداً

-ٖٗٛزغيبةزرلنعمنيزصٖٕٙز

-ٖٜٗزلكالحزورلفتفزالبفزط:ووسزصٕ٘ٛز
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اعر اًز مَ قرن اتشمس ينعدي :اال ان ع قد اعأث فبلنأعً د أى ىأبلك اتظأعتمين ،فعنأد
ذتك التي اتمؤمنين اتفرج واشفي ع صدورىم ،ويذىب غاظ ق وٍيم ز(ٖٓ٘).ز
زوعػػفزرسػػوؿزهللاز(صػػمىزهللازعميػػهزورلػػهزوسػػمـزتسػػميم):زأنػػهزاػػ:ؿ ز( فأأي اتمحأأرم ينأأعدي
منعد من اتسمعء اال ان صفوة ع ( من خ قو فبلن فعسمعوا تو وأطاعوه ،في سنة
اتصوت اتمعمعة (ٖٔ٘).ز
زفمفزهذ زرألح:ديثزورلروري:تزرلمعص زوميةزرلشر فةزيظهرزلن:زورضح:شزأفزهن:ؾزأكثرز
مفزصوتزوصيحةزتكوفزفيزأوا:تزمتعدد زومختمفةزفصيحةزتكوفزفيزشهرزرمض:فز
زوأخرىزفيزشهرزصفرزأضفزإلىزذلؾزثالثزصيح:تزفيزشهرزرجبزكم:زفيزرلروريةز
رلشر فةزرلوررد زعفزرام:ـزرلرض:ز(زعميهزرلسالـز)زوصيحةزفيزشهرزرلمحرـ،زإذفزفالز
يعقلزأفزتكوفزكلزهذ زرألصورتزعفزطر قزراعج:ز،زبلزرلمتواعزأفزتكوفزتمؾز
رلصيح:تزعفزطر قزمفهوـزآخرزراربزم:زتكوفزرلىزرلتفسيرزرلعمميزرلمقبوؿزلمفهـز
رانس:نيزرلسميـزوهيزعفزطر قزرلقنورتزرلفض:ئيةزرلتيزب:تتزمنتشر زفيزكلزبق:عز
رلع:لـزكم:زهوزمعموـزورلكلزيمكنهزسم:عه،:زوهيزفيزرلوراعزمفزرلسم:ءزألسب:بزأم:ز
ألنه:زتمثلزج:نبزرلحقزورلدعو زإلىزهللازعززوجلزفيعبرزعنه:زبأنه:زمفزرلسم:ءزأوز
ألفزرلفض:ئي:تزتستمـزبثه:زمفزرألام:رزرلصن:عيةزرلتيزهيزفيزرلوراعزمنتشر زفيز
:زمفزهللازورلىز
ز
رلسم:ء،زأم:زب:لنسبةزلكونه:زمفزابلزجبررئيلز(عميهزرلسالـ)زفذلؾزألنه
هللازوجبررئيلزهوزرلورسطةزبيفزجن:بزرلمولىزتب:رؾز زوتع:لىزوبيفزخمقهز.

ٖٓ٘-زغيبةزرلنعم:نيزصٔٛٙ

ٖٔ٘-زمجموعةزرلرس:ئلزجٔزصٔٔٔز
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زوادزيتس:ئلزرلبعضزإذرزك:فزرألمرزكذلؾزفالبدزأفزتكوفزرلصيحةزرلث:نيةزعندزرلمغػربز
قزرلفض:ئي:تزورزذرزك:فز
ز
مفزيوـزرلث:لثزورلعشر فزمفزشهرزرمض:فزهيزأيض:شزعفزطر
كذلؾزفمـزعبرزعنه:زفيزرلروري:تزبأنه:زمفزرألرضزولـزيقوؿزأنه:زمفزرلسػم:ءزكمػ:زفػيز
رلصيحةزرالولىز؟ز
زفقدزج:ءزفيزرلروريةزرلشر فةزرلوررد زعفزأبيزحمز زرلثم:ليزا:ؿ زامتزألبيزعبدز
هللا(عميهزرلسالـ) زإفزأب:زجعفرز(عميهزرلسالـ)زك:فزيقوؿ (خروج اتسفاعني من
اتمحتوم واتنداء من اتمحتوم وط وع اتشمس من اتمغرب من اتمحتوم وأشاعء َعن
اقوتيع من اتمحتوم  ،فقعل أ و د د ع (د او اتسبلم  :وأختبلف ني فبلن من
اتمحتوم  ،وقتل اتنفس اتزَاة من اتمحتوم وخروج اتقعئم من اتمحتوم  ،ق ت:
وَيف اَون اتنداء قعل :ينعدي منعد من اتسمعء أول اتنيعر اسمعو َل قوم
اعتسنتيم أال إن اتحق في د ي وشاعتو ثم ينعدي أ اس في أخر اتنيعر من األرض
أال إن اتحق في دثمعن وشاعتو فعند ذتك يرتعب اتماط ون (. 352
زرلظ ػػ:هرزإفزرألئم ػػةزرلط ػػ:هر فز(ص ػػمورتزهللازوس ػػالمهزعم ػػيهـزرجمع ػػيفز)زعب ػػرورزع ػػفز
رلصػيحةزرلث:نيػةزبأنهػ:زمػفزرألرضزإشػ:ر زإلػػىزأنهػ:زليسػتزمػفزهللازوالزتػدعوزإلػىزرلحػػق،ز
زوبتعبيرزآخرزليسزله:زررتب:وزب:لسم:ءزإنم:زهيزمفزأهورءزنفوسزبعضزرلنورصبزلػذلؾز
عبرزعنه:زبأنه:زمفزرألرض.ز
وكػػذلؾزعبػػرزعنهػػ:زأنهػػ:زمػػفزرلشػػيط:فزونسػػبتزإليػػهزألنهػ:زمػػفزضػػاللتهزرلتػػيزيضػػلزبهػػ:ز
رلن:سزورتب:عهزمفزرالنسزرلذيفزغرهـزوخدعهـزوأسػتم:لهـزب:سػ:ليبهزرلشػيط:نية،زورالزلػوز
امن:زبأفزصيحةزرلحقزتكوفزمفزابلزجبررئيلز(عميهزرلسالـ)زب:لمب:شر زألستمزـزذلػؾزأفز
ٕٖ٘-زرارش:دزجٕزصٖٔٚز
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تكوفزعمػىزنحػوزرالعجػ:زز زوكػذلؾزصػيحةزرلب:طػلزمػفزابػلزإبمػيسزويسػمعه:زكػلزرلنػ:سز
لك:نػػتزعمػػىزنحػػوزرالعجػػ:ززريض ػ:شزوهػػذرزالزيمكػػفزرلقػػوؿزبػػهزفػػالزك ررمػػةزالبمػػيسز(عميػػهز
رلمعنة)زوالزيمكفزأفزيجريزهللازعمىزيديهزرلمعجزرتزاليزسببزك:ف.ز
زورزالزلم:زرمت:ززأهلزرلحقزعػفزأهػلزرلب:طػلزفمػ:زهػيزرلحكمػةزورلف:ئػد زإذفزمػفزأفزتكػوفز
صيحةزرلحقزمفزابلزجبرئيلز(عميهزرلسالـ)زب:لمب:شر زإذرزك:نتزالزتمتػ:ززعػفزصػيحةز
إبمػيسزوك:نػتزرلصػػيحت:فزعمػىزنحػػوزرالعجػ:ززيػػ:ترى؟ز زوأيػفزرالمتحػػ:فزورختبػ:رزرلعبػػدز
فيزرمورزدينهزوعقيدته؟.ز
زثـزإفزرلمعجػزرتزالزتكػوفزإالزلألنبيػ:ءزورلرسػلز(عمػيهـزرلسػالـ)زولربمػ:زيتسػأؿزرلػبعضز
رفزلـزتكفزرلصيحةزمفزابلزجبررئيلز(عميهزرلسػالـ)زوعمػىزنحػوزرلمعجػز زفكيػفزذكػرتز
رلروري:تزأفزرلصيحةزيسمعه:زكلزاوـزبمغتهـز؟زورلحقيقةزإفزهػذرزرالمػرزلػيسزب:لصػعبز
فكمػ ػػ:زنػ ػػرىزفػ ػػيزرلفضػ ػػ:ئي:تزوجػ ػػودزرلترجمػ ػػةزرلفور ػ ػػةزبحيػ ػػثزرذرزنقػ ػػلزخطػ ػػ:بزألحػ ػػدز
رالشخ:صزبمغةزم:زعبرزرلفض:ئي:تزهن:ؾزمفزيترجـزذلؾزرلخط:بزفور :زورثن:ءزخط:بز
ذلؾزرلشخصزولعد زلغ:تزحسبزرلح:جةزإليه.:ز
زومم:زيؤ دزم:زذهبن:زإليهزهوزم:زج:ءزفيزرلروري:تزرلمعصوميةزرلشر فةزمفزواوعزرلشؾز
ورالرتي:بزفيزنفوسزرلس:معيفزلمصيحةزرلث:نيةزبعػدم:زأمنػورزب:لصػيحةزرألولػىز((صػيحةز
رلحق))زفموزك:نتزرلصيحةزرألولىزتمت:ززعػفزرلصػيحةزرلث:نيػةزمػفزن:حيػةزرلكيفيػةزعمػىز
فػ ػػرضزرنهػ ػػ:زمػ ػػفزجبررئيػ ػػلزب:لمب:شػ ػػر زوعػ ػػفزطر ػ ػػقزراعجػ ػػ:ز،زفممػ ػػ:ذرزإذفزواػ ػػعزرلشػ ػػؾز
رألرضزفػالزيمكػفزرفز
ورالرتي:بزعمم:شزإفزرلصيحةزرلث:نيةزإذرزامن:زبأنه:زمفزإبميسزومفز ز
تكوفزكصيحةزجبررئيلز(عميهزرلسالـ)زأطالا:ش.ز
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زف ػإفزرلػػذيزيظهػػرزمػػفزرلروريػػةزرلشػػر فةزرلمتقدمػػةزرفزرلصػػيحةزرلث:نيػػةزإذرزواعػػتزيرتػػ:بز
رلن:س.زواػدزجػ:ءزأيضػ:شزفػيزرلروريػةزرلشػر فةزرلػوررد زعػفززررر زبػفززأعػيفزا:ؿ امػتزألبػيز
ػفزيق:ت،ػلزمػعز
عبدزهللاز(عميهزرلسالـ)ز زعجبتزأصمحؾزهللازورنيزألعجػبزمػفزرلقػ:ئـزكي م

مػػ:زيػػروفزمػػفزرلعج:ئػػبزمػػفزخسػػفزرلبيػػدرءزبػػ:لجيش،زومػػفزرلنػػدرءزمػػفزرلسػػم:ءز؟زفقػػ:ؿ ز
(إن اتشأأاطعن ال يأأدديم حتأأى ينأأعدي َمأأع نأأعدي رسأأول ع (ص أ ى ع د اأأو واتأأو
وس م تس امع يوم اتعقاة (. 353ز
زوعفززررر زعفزأبيزعبدزهللاز(عميػهزرلسػالـز)زاػ:ؿ ز( ينأعدي منأعد السأم اتقأعئم (د اأو
اتسأأبلم  ،ق أأت :خأأعص أم دأأعم قأأعل :دأأعم اسأأمَ َأأل قأأوم سأأعنيم ،ق أأت :فمأأن
يخعتف اتقعئم (د او اتسبلم وقد نودي السمو

قعل :ال يدديم إ أاس حتأى ينأعدي

في آخر ات يل اشَك اتنعس (. 354ز
زورلروري:تزفيزهذرزرلصددزكثير ،زوالزيمكفزأفزتشؾزرلن:سزوترتػ:بزإذرزك:نػتزرلصػيحةز
مفزجبررئيلزب:لمب:شر زوتكوفزعمىزهذرزرلفػرضزمختمفػةزمػفزن:حيػةزرلكيفيػةزعػفزصػيحةز
إبمػػيسزحتمػ:ش،زإالزأفزرلروريػػ:تزكمػػ:زبينػػ:زتؤكػػدزواػػوعزرلشػػؾزورالرتيػػ:بزوهػػذرزالزيكػػوفزإالز
أفزتكوفززرلصيحت:فزمتم:ثمت:فزمفزحيثزرلكيفيةزأيزرنهم:زتكون:فزمفزرلفض:ئي:ت.ز
زكم ػػ:زإفزرلػ ػذيزيظه ػػرزم ػػفزرلروري ػػ:تزرلش ػػر فةزرلػ ػوررد زع ػػنهـز(عم ػػيهـزرلسػ ػالـ)زرفزه ػػذ ز
رلصػػيحةز(صػػيحةزرلحػػق)زتكػػوفزمعروفػػةزمػػفزن:حيػػةزرلكيفيػػةزواػػدزسػػمعزبهػػ:زرلػػبعضزمػػفز
رلنػػ:سزابػػلزأفزتقػػعزوه ػؤالءزهػػـزرلػػذيفزسػػوؼزالزيقػػعزمػػنهـزرلشػػؾزورالرتيػػ:بزألنه ػـزاػػدز

ٖٖ٘-زغيبةزرلنعم:نيزصٖٕٚز

ٖٗ٘-ززرام:مةزورلتبصر زصٕٜٔز
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سػمعورزبهػػ:زوعرفوهػػ:زوهػػذرزأيضػ:شزيمػػزـزمنػهزأفزتكػػوفزهنػػ:ؾزدعػػو زلإلمػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهز
رلسالـ)زتكوفزموجود زابلزاي:مهزرلمقدس(عميهزرلسالـ)زوهيزرلتيزتتبن:زهذ زرلصيحة.ز
زفقدزج:ءزفػيزرلروريػةزرلشػر فةزعػفزرلجر ػريزاػ:ؿ زامػتزألبػيزعبػدزهللاز(زعميػهزرلسػالـ) ز
(إن اتنعس يوٍخونع واقوتون :من أين ااعرف اتمحق من اتماطأل إذا َعنتأع فقأعل :مأع
تأردون د أأييم ق أأت :فمأأع نأأرد د أأييم شأأيئعً ،قأأعل فقأأعل :قوتأوا تيأأم اصأأدق يأأع إذا

َعنت من َعن مؤمنعً يؤمن يع ق ل أن تكون ،إن ع دز وجل اقول{ :أَ َف َمأن َيي ِأدي
ِ
ف َتح اَ امو َن }(ٖ٘٘).ز
َح ًّ
ق أَن اي ُتَا ََ أَ ُمن الُ َي ِيد َي ِإالُ أَن ايي َدي َف َمع َت اكم ََي َ
إتى ات َح ِق أ َ
زف:لػػذيزيظهػػرزمػػفزهػػذ زرلروريػػةزإفزرامػػ:ـزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زاػػدزأكػػدزبػػأفزرلػػذيز
يصدؽزبصيحةزرلحقزهوزرلمؤمفزوليسزكلزمؤمفزبلزرلمؤمفزب:لصيحةزوكيفيته،:زكم:ز
أفزه ػػذ زرلروري ػػةزتؤك ػػدزم ػػ:زذهبن ػػ:زإلي ػػهزم ػػفزأفزرلص ػػيحةزالزتك ػػوفزم ػػفزجبررئي ػػلز(عمي ػػهز
ػ:ززورالزلػػوزكػػ:فزكػػذلؾزلكػػ:فزرام:ـ(عميػػهز
رلسػػالـ)زب:لمب:شػػر زولػػيسزعػػفزطر ػػقزراعجػ ز
رلس ػػالـ)،زا ػػدزذك ػػرزلمس ػػ:ئلزرفزرلتص ػػديقزبه ػػ:زوتميزه ػػ:زع ػػفزرلص ػػيحةزرلث:ني ػػةز(ص ػػيحةز
رلب:ط ػػل)زب ػػأفزمص ػػدره:زس ػػوؼزيك ػػوفزم ػػفزرلس ػػم:ءزوم ػػفزجبررئي ػػلزمب:ش ػػر زوعم ػػىزنح ػػوز
راعج:ز،زولم:زلـزيذكرزذلؾ،زتبيفزأفزرلصيحتيفزتكون:فزمتم:ثمتػ:فزمػفزن:حيػةزرلكيفيػةز
بحيثزالزيستطيعزرلن:سزرلتمييززبينهم:زومعرفةزرلصيحةزرلحقةزمفزرلب:طمة.ز
كمػػ:زإفزرلروريػػ:تزرل ػوررد زفػػيزنػػصزرلصػػيحةزرنمػػ:زتكممػػتزبرمز ػػةزولػػـزتػػذكرزلنػػ:زرلػػنصز
رلحقيقػػيزوهػػذرزيتبػػيفزمػػفزرختالفهػػ:زفػػيزنػػصزرلصػػيحةزس ػورءزأك:نػػتزصػػيحةزرلحػػقزأـز

ٖ٘٘-زغيبةزرلنعم:نيزصٕٗٚز
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صيحةزرلب:طلزفقدزج:ءزفيزرلروريةزعفزأبيزجعفرز(عميهزرلسػالـ) ز( قأعل ينأعدي منأعد
من اتسمعء  :أن فبلن ن فبلن ىو اإلمعم .وينعدي السمو (. 356
زوفػػيزروريػػةزعػػفزرلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ) ز(  ...قأأعل ينأأعدي منأأعد مأأن اتسأأمعء أول
اتنيعر :أال أن اتحق في د ي وشاعتو ،ثأم ينأعدي إ أاس تعنأو ع فأي اخأر اتنيأعر:
أال أن اتحق في اتسفاعني وشاعتو فيرتعب دند ذتك اتماط ون (. 357ز
وعفزرام:ـزرلص:دؽز(عميهزرلسػالـ)زأيضػ:شزأنػهزاػ:ؿ ز( ينأعدي منأعد مأن اتسأمعء اعسأم
اتقعئم واسم أ او . 358( ..ز
وعنهز(عميهزرلسالـ)زأيض:شزا:ؿ ز(  ....إذا سمعوا اتصوت من اتسمعء ( أال أن اتحق
في د ي ن ا ي طعتب (د او اتسبلم وشاعتو قعل :ف ذا َعن من اتغد صعد إ اس
في اتيواء حتى يتأواري دأن أىأل األرض ،ثأم ينأعدي ( أال أن اتحأق فأي دثمأعن أن
دفعن وشاعتو ف نو قتل مظ ومعً فعط وا دمو (. 359ز
وعنهز(عميهزرلسالـ)زأيض:شزأنهزاػ:ؿ ز( ينعدي منعد من اتسأمعء :ان فبلنأعً ىأو األميأر
وينعدي منعد ( ان د اعً وشاعتو ىم اتفعئزون ق ت  :فمن اقعتل اتميأدي اعأد ىأذا
فقأأأعل :ان اتشأأأاطعن ينأأأعدي ( ان فبلنأأأعً وشأأأاعتو ىأأأم اتفأأأعئزون  -ترجأأأل مأأأن نأأأي
اماة (. 360ز

-ٖ٘ٙزكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصٓ٘ٙز
-ٖ٘ٚزكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصٕ٘ٙز
-ٖ٘ٛزغيبةزرلنعم:نيزصٔٛٚز
-ٖٜ٘زغيبةزرلنعم:نيزصٕٙٛز
ٓ-ٖٙزغيبةزرلنعم:نيزصٖٕٚز
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زوعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـز)زأنهزاػ:ؿ ز( إن اتمنعدي ينأعدي ان اتميأدي (مأنال ي فبلن ن فبلن السمو وأسم ا او فينعدي اتشأاطعن ( ان فبلنأعً وشأاعتو د أى
اتحق  -اعني رجبلً من ني اماة (ٔ.)ٖٙز
وعفزرلص:دؽز(عميهزرلسالـ)زأنهزاػ:ؿ ز( إنو ينعدي اعسم صعحب ىذا األمر منأعد مأن
ففام اتقتعل
اتسمعء ( أال إن االمر تفبلن ن فبلن َ

(. 362

وفػػيزرلحػػديثزرلمػػرويزفػػيزرلمالحػػـزورلفػػتفزالبػػفزطػػ:وسزجػػ:ءزفيػػهز .... ( :انأأو اسأأمَ
صوت من اتسمعء ومنعد ينعدي اال ان أوتاعء ع أصحعب فبلن .)ٖٖٙ( ...ز
زوفيزخطبةزرلبي:ف ز( فاقول ج رائيل فأي صأاحتو :أال قأد جأعءَم اتغأوث اأع أمأة ي
قد جعءَم اتغوث اع أمة ي قد جعءَم اتفرج وىأو اتميدي(د اأو اتسأبلم خأعرج مأن
مَة فعجي وه ( . 364ز
إذفزتحصلزلدين:زمفزمجموعزهذ زرلروري:تزأفزنصزصيحةزرلحقزيكوفزإم :ز
ٔ-زب:سـزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ).ز
زٕ-زإفزرلحقزفيزعميزوشيعته.ز
ػقزورلػػىزنصػػر زرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهز
ٖ-زرلنػػدرءزيكػػوفزب:سػػـزشػػخصزيػػدعوزإلػػىزرلحػ ز
رلسالـ).ز

ٔ-ٖٙزغيبةزرلنعم:نيزصٕٕٚز
ٕ-ٖٙزغيبةزرلنعم:نيزصٕ٘ٚز
ٖ-ٖٙزرلمالحـزورلفتفزالبفزط:ووسزصٖٖٔز

ٗ-ٖٙزحي :زرام:م:لمهديز–زب:ارزشر فزرلفر شيزصٕٗٚز
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زٗ-زإفزعميزوشيعتهزهـزرلف:ئزوفز.ز
ز٘-زأفزيكوفزرلندرءزب:سـزرلق:ئـز.ز
ز-ٙزرفزيكوفزب:سـزص:حبزهذرزرالمرز.ز
ز-ٚزرفزيكوفزرلندرءزلمتعر ػفزبأصػح:بزرلمهػديز(زعميػهزرلسػالـ)زوأنصػ:ر ،زوهػذ زهػيز
مجملزرلنصوصزفيزصيحةزرلحق.ز
زرم:زنصزصيحةزرلب:طلزفتكوف ز
ٔ-زإفزرلحقزفيزرلسفي:نيزوشيعته.ز
زٕ-زأالزأفزرلحقزفيزعثم:فزوشيعتهزفإنهزاتلزمظموم:شزفأطمبورزبدمه.ز
زٖ-زإفزفالفزوشيعتهزهـزرلف:ئزوفزوهوزلرجلزمفزبنيزأمية.ز
الشزمفزبنيزرمية.ز
زٗ-زإفزفالن:شزوشيعتهزعمىزرلحق،زيعنيزرج ز
ولػػػوزالحظنػ ػػ:زنصػػػوصزصػػػيحةزرلب:طػ ػػلزالسػ ػػتطعن:زأفزنحصػ ػػلزعمػػػىزنتيجػػػةزهػ ػػيزأفز
رلصيحةزستكوفزب:سـزرلسفي:نيزرلممعوفزوهوزمفزبنيزرميةز.ز
أم ػػ:زب:لنس ػػبةزلص ػػيحةزرلح ػػقزفق ػػدزرختمف ػػتزرألاػ ػورؿزفيه ػػ:زكم ػػ:زه ػػوزورض ػػحزفم ػػوزامن ػػ:زأفز
رلصػيحةزسػتكوف ز(زأالزإفزرلحػقزفػيزعمػيزوشػيعتهز)زروزمػ:زشػ:بهزذلػؾزمػفزرلنصػوصز
فػ ػإفزذل ػػؾزل ػػيسزب:لش ػػيءزرلجدي ػػدزأوزرلمجه ػػوؿزفه ػػذرزرلك ػػالـزم ػػ:ززرؿزي ػػدورزويص ػػرحزب ػػهز
ػالـزورلػ ػػىزيومن ػػ:زه ػػذر،زث ػػـزإفزرألح:دي ػػثزورلروريػػػ:تز
رلكثي ػػروفزمن ػػذزرلفج ػػرزرألوؿزلإلس ػ ز
رلمعصوميةزرلشر فةزادزبينتزلن:زأفزرلكثيرزمفزرلشيعةزسيكذبوفزدعو زرام:ـزو ردونهػ:ز
ػالـ)،زورزفزامن ػػ:زإفزرلن ػػدرءزس ػػيكوفزب:س ػػـزرام ػػ:ـز
ز
ب ػػلزإنه ػػـزيح ػػ:ربوفزرام ػػ:ـز(عمي ػػهزرلس ػ
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رلمهػديز(عميػػهزرلسػػالـ)،زفػػالزأدريزمػػ:زمعنػػىزذلػؾزف:سػػـزرامػػ:ـزمعػػروؼزواػػدزجػػ:ءزذكػػر ز
فيزرألح:ديثزورلروري:تزوهوزالزيخفىزعمىزأحدزفم:زهيزرلحكمةزروزرلنتيجةزمفزرلندرءز
ب:سمهزي:زترىز؟ زز
ػديزوأنص ػػ:ر زفه ػػوزأا ػػربز
أم ػػ:زرلق ػػوؿزرلث:ل ػػثزأفزيك ػػوفزرلن ػػدرءزلمتعر ػػفزبأص ػػح:بزرلمه ػ ز
رالحتمػػ:التزألفزرلحكمػػةزمنػػهزتعر ػػفزرلنػػ:سزبجهػػةزرلحػػقزوتمييزهػػ:زعػػفزجهػػةزرلب:طػػلز
وحتم:شزمفزيكوفزمفزأصح:بزرلمهديزأوزأنصػ:ر زفهػوزمػعزرلحػق،زأضػفزإلػىزذلػؾزأفز
رلندرءزلمتعر فزبهؤالءزيكوفزمقرونػ:شزبأحػدزرلػدع :زلإلمػ:ـزرلمهػديز(زعميػهزرلسػالـ)زرلػذيز
يكوفزا:ئدرشزألصح:بزرام:ـزوأنص:ر زآنذرؾزوسوؼزيكوفزعمىزهذرزرالحتم:ؿزفيزاب:لهز
رلصيحةزب:سـزرلسفي:نيزوأصح:بهزوهذرزهوزأاربزرالحتم:الت.ز
والنتٌجة أن النداء أو الصٌحة ستكون داعٌة لنصرة دعوة الحك وانصارها وقرئده:ز
رلممهدزرلرئيسيزرلسيدزرليم:نيزرلموعودزرلذيزرمرزرهلزرلبيتزبنصرتهزومفزلـزيفعلز
فهوزمفزأهلزرلن:رز.ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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ز
ز

اتفصل اتسعدس
ز

حرب اتقعئم (د او اتسبلم
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متهيد
اػػدزننبهػػرزكثي ػ رشرزعنػػدم:زنػػرىزأوزنسػػمعزعػػفزتف:صػػيلزرلتقنيػػةزرلع:ليػػةزلألسػػمحةزرلغربيػػةز
رلمختمفة،زونتألـزأكثرزحينم:زنع:يفزح:لن:زنحفزرلمسمموفززرلػذيزهػوزفػيزت ررجػعزمسػتمر،ز
زبينن:زوبينهـزوتتورلىزرلصن:ع:تزوتتطورزرألسمحة،زف:لكلزفػيز
ز
فيوـزبعدزآخرزتكبرزرلهو
تسػػ:بقزمسػػتمرزلمحصػػوؿزعمػػىزأاػػوىزوأكبػػرزترسػػ:نةزمػػفزرألسػػمحةزرلفت:كػػةزرلقػػ:در زعمػػىز
هز م ػػةزرلخص ػػـ.زوا ػػدزنتس ػػ:ءؿزكثيػ ػررزع ػػفزرلكيفي ػػةزرلت ػػيزس ػػيح:ربزبه ػػ:زرلمه ػػديز(عمي ػػهز
رلسالـ)زوم:زهػيزرألسػمحةزرلتػيزسيسػتخدمه،:زفهػلزسػيح:ربهـزبمثػلزأسػمحتهـزرلح:ليػةز؟ز
م ػػعزرخ ػػتالؼزرلف ػػ:رؽزب ػػيفزا ػػو زوكف ػػ:ء زه ػػذ زرألس ػػمحة،زأـزإفزأس ػػمحتهـزرلمتط ػػور زه ػػذ ز
ستتوافزعفزرلعملزعندزرلقي:ـزرلشر فزلممػأموؿزرلمنتظػرز(عميػهزرلسػالـ)زويعػودزرلقتػ:ؿز
ب:لس ػػيفزكم ػػ:زيظ ػػفزبع ػػضزرلن ػػ:س.زس ػػنبيفزبع ػػوفزهللازوتوفيق ػػهزم ػػفزخ ػػالؿزه ػػذرزرلبح ػػثز
إشػ:ررتزمهمػةزعػػفزحػربزرلمهػػديزرلمنتظػرز(عميػهزرلسػػالـ)زونوعيػةزواػػو زرألسػمحةزرلتػػيز
سيستخدمه:زضدزأعدرء زوعالاةزذلؾزب:لقرآف.ز

اتاعب االول
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اتحرب أت

دناةز

إفزرلحربزرلتيزسيخوضه:زرام:ـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زهػيزحػربزهللازضػدزأعػدرء ،ز
ألفزأشػػدزحػػ:التزرلتجمػػيز زتعػػ:لىزتكػػوفزفػػيزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)،زفقػػدزوردز
فيزبيعته ( مَتوب د ى رايتو اعاعوه ف ن ات اعة هلل دز وجل (٘)ٖٙز
زووردزعفزنوؼزرلبك:لي (:رااة اتميدي مَتوب د ييع ات اعة هلل (.)ٖٙٙز
زوج:ءزعفزعميزبفزمهز :رزا:ؿ زا:ؿزأبوزجعفرز(عميهزرلسالـ) ( َلني اعتقأعئم (د اأو
اتسبلم يوم دعشوراء يوم اتس ت قعئمعً ين اترَن واتمقعم وٍين يداو ج رائيل (د اأو
اتسبلم ينعدي ات اعة هلل فام يع ددالً َمع م ئت ظ معً وجو اًر (. 367
ِ
ِ ِ
أو }()ٖٙٛز-ورلبػأسزرلشػديدزهنػ:زهػوزرلحػربز
ا:ؿزتعػ:لى { َق ِامعً تِاينذَر َالسعً َشأديداً مأن ُتادن ا
رلمدنيةزرلتيزينذرزبه:زهللازتع:لى،زواولهزتع:لى {وجعل َت اكم س ارِ ِ
اَم ات َحُر َوس َا ِ
يل
َ
أر َ
ََ َ
َ َََ
يل َتق ا ا
اَم َال َس اَم }()ٖٜٙزوبأسكـزهيزرلحرب.ز
َت ِق ا
زوادزوردزفيزتفسيرزرلعي:شيزعفزرام:ـزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زأنػهزاػ:ؿزفػيزمعنػىزاولػهز
يد }اػػ:ؿ ز(ىأأو اتقأأعئم وأصأأحعاو ،أوتأأي
س َشأ ِأد ٍ
{ا َعثَنأأع َدَ أأا اَم ِدَاأأعداً ُتَنأأع أاوتِأأي َاأأل ٍ
تعػػ:لى َ
الس شديد (ٓ.)ٖٚزز

٘-ٖٙزدالئلزرام:مةزصٕٓ٘ز

-ٖٙٙززرلمالحـزورلفتفزالبفزط:ووسزصٗٗٔز
-ٖٙٚزفيزبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٜٓز
-ٖٙٛزرلكهفٕز
-ٖٜٙزرلنحلٔٛز

ٓ-ٖٚزعصرزرلظهورصٖٙز
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ورلحػػربزرلمدنيػػةزشػػأنه:زشػػأفزرألمػػورزرلمدنيػػةزرألخػػرىززورلتػػيزهػػيزمػػفزهللازمب:شػػر زدوفز
ورسػػطةزكػػ:لعمـزرلمػػدنيزلسػػيدن:زرلخضػػرز(عميػػهزرلسػػالـ)زورلحنػػ:فزألمػػدنيزلنبػػيزهللازيحيػػىز
(عميهزرلسالـ)زورلرزؽزرلمدنيزلمكةزرلمكرمة،زفإفزسيدن:زرلخضرز(عميهزرلسػالـ)زيتحػرؾز
ويعملزبتصرؼزرلمولىزسػبح:نهز زوتعػ:لىزبػه،زوهػوزنفسػهزالزيعػرؼزحقيقػةزتمػؾزرألعمػ:ؿز
وتأو مه:زإالزبعدزتحققه:زوهذرزرلعمـزالزيكوفزإالزعندزرلقميميفزممفزحب:هـزهللازجلزوعال،ز

ِ ِ ِ
أعه ِمأن ُت اأدُنع ِد مأعً
ا:ؿزتعػ:لى { َف َو َج َدا َد داً ِمن ِدَا ِعدَنأع َ
أعه َرح َمأ ًة مأن دنأدَنع َو َدُمَن ا
آتيَن ا
}(ٔ.)ٖٚز

زواػ ػػدزخػ ػػصزهللازتبػ ػػ:رؾز زوتعػ ػػ:لىزنبيػ ػػهزيحيػ ػػىز(عميػ ػػهزرلسػ ػػالـ)زب:لحنػ ػػ:فزرلمػ ػػدني،زاػ ػػ:ؿز
ِ
عن َت ِقاعً }(ٕ)ٖٚز
{و َحَنعنعً من ُتادُنع َو َزََع ًة َوََ َ
تع:لى َ
زوا زولػػهزتعػػ:لىزعػػفزمكػػةزورزاػػهزرلمػػدنيزلهػػ { :أَوَتأأم انم َِأأن ُتيأأم حرم أعً ِ
آمن أعً ايجَ أأى ِإَتاأ ِأو
ا ََ
َ
َ
ات اَ ِل َشي ٍء ِرزقعً ِمن ُتادُنع }(ٖ)ٖٚز
َث َمَر ا
زوبعدزهذرزكمهزادزيقوؿزا:ئلزإنم:زهذرزغمػوزفػيزرلقػرآف.زأاػوؿ زألػـزيخ:طػبزرلمػولىزعػزز
ِ
َّللا َرَمأأى }(ٗ،)ٖٚز
أت ِإذ َرَميأ َ
{و َمأأع َرَميأ َ
وجػػلزرسػػولهزرلكػػر ـز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زبقولػػه َ
أت َوَتأأأَ ُن َ
واولهزتع:لىزعمىزلس:فزرلخضرز(عميهزرلسالـ)زفػيزجوربػهزلموسػىز(عميػهزرلسػالـ)زعػفز

ِ
ِ
أو َزََأع ًة َوأَق َأر َب ارحمأعً }(٘.)ٖٚزواػدز
اتلزرلغالـزبقوله ز{ َفلََردَنع أَن اي دَت اي َمع َرًٍّ اي َمأع َخيأ اًر من ا

ٔ-ٖٚزرلكهف٘ٙز
ٕ-ٖٚزمر ـٖٔز
ٖ-ٖٚزرلقصص٘ٚز
ٗ-ٖٚزرألنف:ؿٔٚز
٘-ٖٚزرلكهفٔٛز
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وردزفيزرلحديثزرلقدسػي ز( مع زال د دي يتقرب إتي اعتنوافل حتى أحاو ،ف ن أح تو
َنت دينو اتتي ياصر يع وتسعنو اتذي ينطق او ويده اتتي ياطش يع (.)ٖٚٙز
لذلؾزا:ؿزهللازتع:لىز ز{ إن اتذين ياعاعونك إنمع ياعاعون ع يد ع فوق ايدييم}ز
زإفزرلحػػربزرلمدنيػػةزهػػيزرلتػػيزتعنػػيزحػػربزم ػفزهللازمب:شػػر،زألفزرلتجمػػيزفػػيزرلمهػػديز
يص ػػلزإل ػػىزمرحم ػػةزيك ػػوفزتصػ ػرفهزتص ػػرؼزهللازب ػػدليلزا ػػوؿزرلخض ػػرزعن ػػدزات ػػلزرلغ ػػالـ ز

{ َفلََردَنع أَن اي ِدَت اي َمع َرًٍّ اي َمع }()ٖٚٚز-زوهذ زرلحػربزرلمدنيػةزلػـزتحػدثزولػفزتحػدثزإالزفػيز
اي ػػ:ـزرلمه ػػديز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زل ػػذلؾزس ػػميزاي:م ػػهزرلش ػػر فزب:لقي:م ػػةزرلص ػػغرىزورلس ػػ:عةز
رلص ػػغرى،زوعمي ػػهزس ػػميزح ػػزبزرلمه ػػديزبح ػػزبزهللا،زوجن ػػد زبجن ػػدزهللا،زوس ػػميزأع ػػدرء ز
بحزبزرلشيط:ف،زوكذلؾزجندهـزبجندزرلشيط:فزأوزجنودزإبميس،زو تبػيفزذلػؾزفػيزآيػ:تز
ارآنيةزعديد ز.ز
ز

اتع وم اتتي التي يع اتميدي (د او اتسبلم
يعتبرزركتشػ:ؼزرلح:سػوبزفػيزرلعصػرزرلحػديثزنقمػةزنوعيػةزتربػعزفيهػ:زعمػىزامػةزرلعمػوـز
رلمكتشفة،زورلتيزتكػوفزفيهػ:زمدخميػةزورسػعةزلكػلزرلعمػوـزرألخػرى،زورلح:سػب:تزرلمكتشػفةزز
الزتعملزإالزوفقزنظ:ـزرلمغةزرلراميةزرلمعروفةز(صفرز-زورحد)زأيزإفزنظ:ـزرلح:سػب:تز
الشزمتكونػػةزمػػفز
يعتمػدزرلحػرفيفزرلمكػونيفزلنظػػ:ـزرلمغػةزرلراميػػةزحيػػثزإفزرألراػ:ـزهػػيزأصػ ز

-ٖٚٙزرلغديرزجٔزصٗٓٛز
-ٖٚٚزرلكهفٔٛز
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رلح ػػروؼ(،)ٖٚٛزوه ػػذرزيتط ػػ:بقزتم:مػ ػ:شزم ػػعزرلروري ػػةزرلػ ػوررد زع ػػفزرام ػػ:ـزرلص ػػ:دؽز(عمي ػػهز
رلسػػالـ)زحيػػثزيػػذكرزفيهػػ:زرلعمػػـزابػػلزرلقػػ:ئـزبأنػػهزيعتمػػدزعمػػىزرلحػرفيفزوالزتعػػرؼزرلنػػ:سز
ابمهزغيرزهذيفزرلحرفيف،زفقدزوردزعفزأب:فزبفزتغمبزعفزأبػيزعبػدزهللاز(عميػهزرلسػالـ)ز
اػػ:ؿ ز(اتع أأم سأأاعة ودشأأرون حرفأعً فجماأأَ مأأع جأأعءت اأأو اترسأأل حرفأأعن ف أأم اعأأرف
اتنعس حتى اتيوم غير اتحرفين ف ذا قعم قعئمنع أخرج اتخمسة واتعشأرين حرفأعً ف ثيأع
في اتنعس وُم إتييع اتحرفين حتى ي ثيع ساعة ودشرين حرفعً (. 379ز
إفزكلزم:زموجودزرليوـزمفزعمـزوتكنولوجي:زوأنورعزرألسمحةزلدىزرلدوؿزرلغربيةزهيزمفز
هذيفزرلحرفيف،زأيزمفزخالؿزمػ:زتنتجػهزحورسػيبهـزمػفزنتػ:ئجزتتػيحزلهػـزرلتقػدـزفػيزعمػـز
رلتكنولوجيػػ،:زفتصػػورزأخػػيزرلمػػؤمفزرلعمػػوـزورلتقنيػػ:تزورألسػػمحةزرلتػػيزيػػأتيزبهػػ:زرلقػػ:ئـز
رلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زمػػفزرلخمسػػةزورلعشػػر فزحرف ػ:شزورلتػػيزسيضػػيفزإليهػػ:زرلح ػرفيفز
رلموجوديفزرافزليبثه:زفيزرلن:سز.ز
ز

اتطعقعت اتتي استخدميع اتميدي (ع في حرواو
إفزأصػػلزرلعمػػوـزرلتػػيزيػػأتيزبهػػ:زرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زهػػيزمػػفزعمػػـزرلكتػػ:ب.زاػػ:ؿز
ِ
ِ
ِ
ِ
ند اه
ين ََ َفاروا َتس َت امر َسبلً اقل ََ َفى ِاعلِل َش ِييداً َ يني َوٍَيَن اَم َو َمن د َ
ول اُتذ َ
تعػ:لى َ
{وَااق ا
ِد م ات ِك َت ِ
عب }(ٓ.)ٖٛز
ا

-ٖٚٛزررجعزرلموسوعةزرلقرآنيةزلمسيدزرلقحط:نيزرلجزءزرلث:لثززكت:بزعمـزرألبجدزز
-ٖٜٚزبح:رزرألنوررزجٕ٘ز-زصٖٖٙز
ٓ-ٖٛزرلرعدٖٗز
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ػـزدمحمزوأهػلزبيتػهزرلطػ:هر فز(ز
ز
ززوادزأجمعزرلمفسػروفزعمػىزأفزمػفزعنػد زعمػـزرلكتػ:بزه
صمورتزهللازوسػالمهزعمػيهـزأجمعػيفز)زورلمعمػوـزأفزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زهػوزوررثهػـز
جميع ػ:شزوعنػػد زمػػ:زعنػػدهـ،زوخيػػرزشػػ:هدزهنػػ:زهػػوزنقػػلزعػػرشزبمقػػيسزوكيفيػػةزاطػػعزهػػذ ز
رلمس:فةزرلبعيد زبهذ زرلسرعةزمفزابلزوصيزنبيزهللازسميم:فز(عميهزرلسالـ)زآصفزبػفز

برخي:زوذلؾزألفزعند زعمـزمفزرلكت:ب،زا:ؿزتع:لى ز{ َق ِ ِ
نأد اه ِد أم ِمأ َن ات ِك َت ِ
أعب
عل اُتذي د َ
ٌ
َ
آتاأ ِ ِ
أََنأأع ِ
أك }(ٔ)ٖٛزهػذرزفعػػلزمػػفزأفعػػ:ؿزمػفزعنػػد زعمػػـزمػػفز
أك َ
طرافأ َ
أل أَن َيرَتأ ُأد ِإَتاأ َ
َ
أك اأأو َق أ َ
رلكت:بزفكيفزبمفزعند زعمـزرلكتػ:ب،زولػيسزبمهمػةزسػميم:فز(عميػهزرلسػالـ)زأعظػـزمػفز

رلمكػػوفزلدولػػةزرلعػػدؿزرالهػػيزرلتػػيزوعػػدزبهػػ:زهللازتعػػ:لىز
مهمػػةزرلمهدي(عميػػهزرلسػػالـ)زوهو ّ
رألنبي:ءزورلمرسميفزمنذزنشأ زرلتكو ف.زورلفرؽزبيفزعمـزرلكت:بزوعمـزمفزرلكت:بزكػ:لفرؽز
بيفزرلقطر زورلبحر.ز
وم ػػفزخ ػػالؿزعم ػػـزرلكت ػػ:بزس ػػوؼزيس ػػتفيدزرلمهدي(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زم ػػفزراي ػػ:تزرلقرآني ػػةز
ب:ستخررجزورستنب:وزأسمحةزمتطور زلـزيشػهده:زرلعػ:لـزوط:اػةزه:ئمػةزالزمثيػلزلهػ:زإالزفػيز
بعضزأفالـزرلخيػ:ؿزرلعممػي،زومػفزذلػؾزكمػهزيسػتخدـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زهػذرزرلعمػـز
ضدزرلغربزفيزعد زأم:كفزمختمفةزوفيزواتزورحػدزواػو زاػ:هر زممػ:زيجعمهػـزيخضػعوفز
مجبػػور فزفػػيزأخػػرزرلمطػػ:ؼ.زفيسػػتخرجزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زط:اػػ:تزعديػػد زتكػػوفز
أس:س:زألسمحتهزرلمتطور ،زومفزهذ زرلط:ا:تزرلتيزيمكنن:زراش:ر زله.:ز
ز

أوال :اتطعقة اتنوراناة

ٔ-ٖٛزرلنملزٓٗز
239

وهذ زرلط:اةزهيزأاوىززوأسرعزمفزط:اةزرلضوءزرلمتع:رؼزفيزواتن:زرلح:ضرزفيسخره:ز
رلمهديز(عميهزرلسالـ)زفيزأسمحتهزوأسمحةزأصح:به،زفقدزوردزعفزدمحمزبفزمسمـزعفز
أب:زعبدزهللاز(عميهزرلسالـ)زفيزوصفهزأصح:بزرلق:ئـز(عميهزرلسالـ) ( ....ف ذا أمرىم
اإلمعم المر قعموا د او أ دا حتى اَون ىو اتذي المرىم اغيره تو إنيم وردوا د ى
مع ين اتمشرق واتمغرب من اتخ ق ألفنوىم في سعدة واحدة ال يختل فييم اتحديد
تيم سيوف من حديد غير ىذا اتحديد تو ُرب احدىم اسافو جابل تقده حتى
افص و

(. 382

ووردزعفزأبيزبصيرزا:ؿ زا:ؿزأبوزعبدزهللاز(د او اتسبلم  (:مع َعن قول تو (د او

يد } إال تمناعً تقوة اتقعئم (د او
َن تِي ِا اَم اق ُوًة أَو آوِي إتى ارَ ٍن َش ِد ٍ
اتسبلم { َتو أ ُ

اتسبلم وال ذَر إال شدة أصحعاو ف ن اترجل منيم اعطى قوة أرٍعين رجبلً وان ق او
ألشد من زٍر اتحديد وتو مروا جاعل اتحديد تقطعوىع ال اَفون سيوفيم حتى
يرُى ع دز وجل (. 383
يتبيفزمفزه:تيفزرلروريتيفزعد زأمورهي ز
ٔ-زإفزأسػمحتهـزرلتػػيزيحممػػوفزتعمػػلزعمػػىزنظػػ:ـزهػػذ زرلط:اػػةزرلتػػيزلهػػ:زرلق:بميػػةزأفزتقػػدز
رلجبلزفتفصمه،زوله:زرامك:نيةزعمىزتقطيعزجب:ؿزرلحديدزأيزأنه:زمػزود زبأشػعةزنوررنيػةز
ع:ليةزا:در زعمىزهذرزرلفعلزرلعظيـزرلذيزتعجززعنهزرليوـزكلزرألسمحةزرلموجود ز.ز

ٕ-ٖٛزبح:رزرالنوررجٗ٘-صٕٖٖز

ٖ-ٖٛزبح:رزرألنوررزجٕ٘-صٖٕٚز
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ٕ-زتتميػػززأسػػمحتهـزعػػفزرلسػػيوؼزرلتػػيزك:نػػتزفػػيزذلػػؾزرلزمػػ:فزرلػػذيزيػػتكمـزفيػػهزرامػػ:ـز
رلص:دؽ(عميهزرلسػالـ)زفهػيزبقولػهزمػفزحديػدزغيػرزهػذرزرلحديػدزأيزتتكػوفزمػفزعن:صػرز
مؤثر زتجعمه:زا:در زعمىزصنعزرألع:جيب.ز
ٖ-زإفزرلنوررنيةزرلع:ليةزرلتيزيتمتػعزبهػ:زأصػح:بزرامػ:ـزتصػدزوتمنػعزرلرصػ:صزوغيػر ز
مػػفزرخت ػررؽزأجسػػ:دهـ،زأوزاػػدزيمبسػػوفزدروع ػ:شزورايػػةزلهػػ:زرلق:بميػػةزعمػػىزصػػدزك:فػػةزأن ػورعز
رألسمحةزومنعه:زمفزرختررؽزرلجسدزوذلؾزورضحزفيزاوؿزرام:ـزرلص:دؽ(عميهزرلسالـ)ز
ػيزيعطػػوفزبهػػ:زاػػو زأربعػػيفز
(زاليختػػلزفػػيهـزرلحديػػد)زوبورسػػطةزهػػذ زرألسػػمحةزورلقػػو زرلتػ م

رجلزورستج:بتهـزوط:عتهـزام:مهـ،زكػلزذلػؾزيمك ّػنهـزمػفزفنػ:ءزأهػلزرلمشػرؽزورلمغػربز

فيزس:عةزورحد .ز

زويسػػتفيدزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زمػػفزمحصػػمةزرلط:اػػةزرلنوررنيػػةزفػػيزسػػرعته:زرلقصػػوىز
ورلت ػػيزيك ػػوفزفيه ػػ:زرلتالش ػػيزبحي ػػثزالزت ػػرى،زوه ػػذ زمعتم ػػد زرعتم ػػ:درشزكميػ ػ:شزعم ػػىزمعرف ػػةز
رلمهػػديزلعمػػـزرلكتػػ:ب،زفعػفزطر ػػقزذلػػؾزيمكػػفزرلرجػػوعزإلػػىزرلنقطػػةزبحيػػثزيمكػػفزرلتنقػػلز
آت ِ ِ
رلسر عزورالختف:ءزبػدليلزاولػهز{ أََنأع ِ
أك }(ٗ.)ٖٛزوهػيز
أك َ
طراف َ
أل أَن َيرَت ُأد ِإَتا َ
َ
اأك اأو َق َ
رستخدرـزآصفزبفزبرخي:زوصيزنبيزهللازسميم:فزلجزءزاميلزمفزرلط:اةزرلنوررنية.ز

ثعناع :اتطعقة اتصوتاة
ويطمػػقزعميهػػ:زأيضػػ:زرلط:اػػةزرلموجيػػة،زفقػػدزأصػػبحزمػػفزرلث:بػػتزفػػيزعمػػـزرلهندسػػةزوحتػػىز
رلمدنيػػةزمنهػػ:زوجػػودزرلذبػػذب:تزرلصػػوتيةزحيػػثزرفزرلمختصػػيفزفػػيزهػػذرزرلمجػػ:ؿزالز رزل ػورز
يدرسوفزأسب:بزرنهي:رزبعضزرألنف:ؽزورلجسورزرلعمالاةزفيزرلع:لـزوذلؾزبسببزتسػميطز

ٗ-ٖٛزرلنملزٓٗز
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حزمةزمفزرلذبذب:تزأوزرلموج:تزرلصوتيةزرلغيرزمحسوسة،زحتىزإفزهػؤالءزرلمختصػيفز
عرضورزنت:ئجهـزعمػىزغيػرهـزمػفزرلعممػ:ءزفجعمػورزلػذلؾزعػد زم رركػززخ:صػةزلمبحػثزفػيز
رلذبذب:تزرلصوتيةزورمك:نيةزرالستف:د زمنه.:ز
ػور زعػفزأبػيزجعفر(عميػهزرلسػالـ)زاػ:ؿ ز( أمأع إن ذا اتقأرنين قأد خيأر
زواػدزوردزعػفزس ز
اتسحع ين فعختعر اتذتول وذخر تصعحاَم اتصعب قعل :ق ت ومع اتصعب

قأعل  :مأع

َعن من سحعب فاو ردد وصعدقة أو رق فصعحاَم يرَاو.)ٖٛ٘( ...ز
إفزرلرعػػدزورلصػػ:عقةزيحويػػ:فزرلصػػوت،زوعميػػهزسػػيقوـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زبتصػػنيعز
رألسمحةزرلصوتيةزرلتيزتتسببزفيزأهالؾزرلظ:لميفزرلذيفزيق:تمونهز(عميهزرلسػالـ)زوهػذ ز

رلط:اػةزيسػػتنبطه:زمػػفزاولػػهزتعػ:لى {وأ َ ِ
اتصأأا َح اة َفلَصأَأا احوا ِفأأي ِدَاأ ِ
أعرِىم
ظَ امأوا ُ
ين َ
َخأ َذ اُتأأذ َ
َ
()ٖٛٙ
ِِ
أأعىم اغ َثأأأعء َفااعأأأداً تِ َقأأأومِ
َخأأأ َذت اي ام ُ
ين } ز-زواولػػهز{ َفل َ
اتصأأأا َح اة ِاأأأعت َح ِق َف َج َع َنأ ا
َجأأأعثم َ
ات ُ ِ ِ
ين }(،)ٖٛٚزوهنػػ:ؾزآيػػ:تزعديػػد زتػػدؿزعمػػىزرسػػتخدرـزرلمػػولىزعػػززوجػػلزلمصػػيحةز
ظأأعتم َ
رـزرلتيزعتتزعفزأمر .زز
ز
كعذربزعمىزرألاو

اتسأأمعو ِ
طأ ِ
ات
طع اتم أَن َتن اف أ اذوا ِمأأن أَق َ
{اأأع َمع َشأ َأر ات ِجأ ِأن َواإل نأأس ِإ ِن اسأ َأت َ
اػػ:ؿزتعػػ:لى َ
أعر ُ َ َ
عن }()ٖٛٛززفيسػتخدـزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)حربز
َواألرض َفعن اف اذوا َال َتن اف اذو َن ِإُال ِا اسأ َ
طٍ
رلنجػػوـزفػػيزرلفضػػ:ءزرلخػػ:رجيزوكػػذلؾزيحػػ:ربزب:ألسػػمحةزرلنفػػ:ذ زمثػػلزرلصػػ:روخزرلنفػػ:ذز
وغير ،زوهػذ زرألسػمحةزلهػ:زا:بميػةزعمػىزرلتالشػيزعبػرزمحصػمةزرلط:اػةزرلنوررنيػةزرلمتأتيػةز

٘-ٖٛاصصزرألنبي:ءزلمجزرئريزصٔٙٙز
-ٖٛٙزهودٙٚز

-ٖٛٚزرلمؤمنوفزٔٗز
-ٖٛٛزرلرحمفٖٖز
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عةزرلقصوىزلهػ:زكمػ:زأسػمفن.:زفك ٌػلزيخضػعزلممهػدي،زمػفزفػيزرألرضزومػفزفػيز
ز
مفزرلسر

رلسم:ء.

ثعتثعً  :اتطعقة اتظ اة
ػلزخروجػػهزإلػػىزع:لمنػػ:زهػػذرز
ز
زلقػػدزأثبػػتزرلعممػػ:ءزإفزرانسػػ:فزيعػػيشزفػػيزعػورلـزمتعػػدد زابػ
ومفزضمفزهذ زرلعورلـزع:لـزرالظمة(،)ٖٜٛزفكثيػ رشرزمػ:زنشػ:هدزرلموجػودرتزونػرىزظاللهػ،:ز
ورلعمػـزرلحػديثزيقػوؿزبػأفزرلظػػلزهػوزعبػ:ر زعػفزمسػ:حةزمظممػػةزتتكػوفزخمػفزكػلزجسػػـز
يسػػقطزعميػػهزضػػوءزصػػ:درزمػػفزمصػػدرزورحػػدزواػػدزتكػػوفزهػػذ زرلمنطقػػةزمظممػػةزتم:م ػ:شز
وتتكوفزحوله:زمس:حةزمضيئةزاميالشزتسمىزشبهزرلظلزوهذرزهوزرلتفسيرزرلفيز :ئي.ز
زورلعمـزرلحديثزلـزيصلزإلىزأالزمفزرلقميلزفيزكشفزهذرزرلعمـزرلزرخر.زز
ا:ؿزتعػ:لى {أََتم َتر إتى رٍِك ََيف مُد ِ
اتظ ُل وَتو َشعء َتجعَ و س ِ
أعكنعً اثأ ُم َج َع َنأع ُ
س
اتشأم َ
َ
َ
ََ ا َ
َ َ َ َ
َدَ ا ِو َدتِابلً }(ٓ.)ٖٜزإفزهللازجلزوعالزيؤكدزبأفزرلظلزليسزكم:زيفسر زرلعمـزبلزهوزربعػدز
مفزذلؾزألفزرلمولىزتب:رؾز زوتع:لىزبإمك:نهزأفزيجعلزرلظلزس:كن:شزولكنهزجعمػهزمتحركػ:شز

لحصوؿزرلمنفعة،زوادزتطرؽزأئمػةزرلهػدىز(عمػيهـزرلسػالـ)زفػيزروريػ:تهـزإلػىزذكػرزعػ:لـز
رالظمةزمررتزكثير .ز

-ٖٜٛزررجعزرلموسوعةزرلقرآنيةزلمسيدزرلقحط:نيزرلجزءزرلث:نيز
ٓ-ٖٜزرلفرا:ف٘ٗز
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إفزرلقرآفزيذكرزبأفزرلظلزمفزهللازوبإمك:نهزسبح:نهزأفزيجعمهزس:كن:ش،زا:ؿزتع:لى ز{ ُم َث ال
ِ ِ
ِ
أك ادقَ أأى
ات َجُنأ ِأة اُت ِتأأي او ِدأ َأد ات ام ُتاقأأو َن َتجأأرِي ِمأأن َتح ِت َيأأع األنيأ اعر أ ا
اكا َيأأع َدآئأ ٌأم ِوظًّ َيأأع ت أ َ
ِ
ِ
ين اتُن اعر }(ٔ.)ٖٜزز
ين ا ُتَقوا ُو ادقَ ى ات َكعف ِر َ
اُتذ َ
اج ايم ِفي ِظ َبل ٍل َدَ ى األََرِائ ِك ام ُت ِك اؤو َن }(ٕ.)ٖٜزز
واولهزتع:لى ا
{ىم َوأَزَو ا
واولهزتع:لى{ وظل ممدود}.ز
إفزهللازسبح:نهز زوتع:لىزرسػتخدـزفػيزهػذ زرايػ:تزرلظػلزلمنفعػةزو ررحػةزرلمتقػيف،زكمػ:زإنػهز
يسػػتخدـزرلظػػلزأيض ػز:شزلعػػذربزرلكػػ:فر فزورلج:حػػديفزولكنػػهزظػػلزمػػفزنػػوعزآخػػر.زاػػ:ؿزعػػزز

طِاقأوا إتأأى ِظأ ٍأل ِذي َثأ َأبل ِث اشأ َأع ٍب }(ٖ.)ٖٜزومػػفزهػػذ زرايػػةزيسػػتنبطز زويسػػتخرجز
وجػػلز{ان َ

رلط:اػةزرلظميػػةزرلتػيزيكػػوفزمنهػ:زرألسػػمحةزرلظميػةزرلمػػدمر زضػدزرلكػػ:فر فزورلج:حػديفزمػػفز
أعدرئه.ز
ز

رااععً :اتطعقة اتنوواة واتكاماعئاة
إفزركتشػػ:ؼزرلسػػالحزرلنوويػػةززورلكيميػػ:ئيزفػػيزرلعصػػرزرلحػػديثزكػػ:فزتطػػو رشرزخطي ػ رشرزفػػيز
مجػػ:ؿزرلتسػػمح،زفقػػدزرسػػتخدـزهػػذرزرلسػػالحزكػػأدر زحسػػـزرلمعػػ:رؾزبػػيفزرلمتحػػ:ربيف،زوحػػدثز
هػذرزفػػيزرلحػػربزرلع:لميػػةزرلث:نيػةزعنػػدم:زضػربتزأمر كػػ:زرلي:بػ:فزبقنبمتػػيفزنػػوو تيف،زفكػػ:فز

ٔ-ٖٜزرلرعدٖ٘ز
ٕ-ٖٜزيس٘ٙز

ٖ-ٖٜزرلمرسالتٖٓز
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والزرؿزه ػػذرزرلس ػػالحزمص ػػدرزا ػػو زلم ػػفزيمتمك ػػه،زفه ػػوزم ػػفزرح ػػدثزوأا ػػوىززرألس ػػمحةزرلت ػػيز
توصلزإليه:زرلعمـزرلحديث،زوالززرؿزهذرزرلسالحزمحطزفخرزرلدوؿزرلتيزتحوز.زز
ومفزرلمعموـزأفزرليوررنيوـزهوزرلذيزيولدزهذ زرلط:اػةزمػفزخػالؿزرنشػط:ر،زولكػفزهنػ:ؾز
ط:اػػةزأاػػوىززمػػفزرليوررنيػػوـزيسػػتخرجه:زرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زوهػػذ زرلط:اػػةزلهػػ:زرلق:بميػػةز
عمػػىزصػػهرزرلشػػيءزوتسػػو تهزمػػعزرألرض،زوهػػذرزبػػ:لطبعزالزيحصػػلزرافزعنػػدزتفجيػػرز
أاوىززرلقن:بلزرلنوويةزورلكيمي:ئيةز.ز
عل َفاقل ي ِ
{وَاسلَاتوَن َك َد ِن ات ِجَا ِ
نس اف َيع َرٍِأي َنسأفعً َفَيأ َذارَىع َقعدأعً َصف َصأفعً َال
َ
زا:ؿزتعػ:لى َ
ِ
ييع ِد َوجعً َوَال أَمتعً }(ٗ.)ٖٜز
َتَري ف َ
زفيس ػػتنبطزرلمه ػػديز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زه ػػذ زرلط:ا ػػةزرله:ئم ػػةزم ػػفزه ػػذ زراي ػػ:تزرلمب:رك ػػ:ت،ز
فيصنعزمفزهذ زرلط:اػةزصػورر خزبطػوؿزرلجبػ:ؿزتكػوفزلهػ:زنػ :رشرزعظيمػةزتختػرؽزرألرضز
وتفسدزكلزشيء،زورلدليلزعمىزذلؾزم:زوردزعفزأميرزرلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زفيزذكر ز
ألصح:بزرلرري:تزرلسود،فق:ؿ ( ....وتييج جموع أصحعب اترااعت اتسود نع اًر دظامأة
اسميع صعرخ ،وييددون أدداء ع امععدن َثيرة ،أخبلطعً مثل اتدائرة وأشَعل َثيأرة،
سيعم طول اتجاعل فأي ق يأع تيأب يختأرق األرض وافسأد اتمأعء واتيأواء ،وال يتأرك
حاعً إال أكلَ ،عتحمحمة يترَو اغدو رمعداً تذروه اتريعح إن تم تأدفنوه ،وتط أب نسأعء
اتييود اتأزوج فأبل يجدونأو إال مأن خأعرج اتييأود ،وال اَأون دشأرون امأرأة إمأعم قأام
واحد . 395( ...ز
ز
ٗ-ٖٜزطه٘ٓٔٔٓٚ-ز

٘-ٖٜزم:ذرزا:ؿزعميزفيزآخرزرلزم:فززص٘ٗٛز
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خعمسعً  :اتطعقة اتاعي وجاة
زأثبتػتزرألسػمحةزرلب:يموجيػةزفػيزهػذرزرلعصػرزاػدرته:زرلف:ئقػةزعمػىزتغييػرزكفػةزرلنػزرعزبػػيفز
رألطررؼزرلمتق:تمةزورلتيزتػؤثرزتػأثي زرشرزمب:شػ رشرزعمػىزجنػودزرلخصػـزبورسػطةزأنػورعزرلغػ:زرتز
رلمختمفػػةزرلت ػػيزت ػػؤديزإلػػىزح ػػ:التزم ػػفزته ػػيجزرألعصػػ:بزأوزرلتس ػػمـزأوزتعطي ػػلزعم ػػلز
رألعض:ء،زوغيرزذلؾزمفزراص:ب:تزرألخرىز.ز
زورلمهديز(عميهزرلسالـ)زسوؼزيستخدـزهذ زرلط:اةزفيزحروبهزولكفزبف:رؽزالزيوصفز
بيفزأسمحتهزرلب:يموجيةزورألسمحةزرلح:لية،زفيستنبطزهذ زرلط:اةزمفزاولهزتع:لىزعفزاػوـز
ِ
أعس ََ ألَُن ايم
عػػ:دز{ِإُنأأع أَر َس أ َنع َدَ أأي ِيم ِريح أعً َصر َص أ اًر ِفأأي َيأأو ِم َنحأ ٍ
أس ًّمسأ َأتم ٍر َتنأ ِأز اع اتُنأ َ
أَد َج اعز َنخ ٍل ًّم َنق ِع ٍر }(.)ٖٜٙز
يح
{وتِ اسأأأَ ا َم َ
عن اتأ ِأأر َ
إفزهللازعػػززوج ػػلزا ػػدزس ػػخرزرل ػػر حزلس ػػميم:فز(عميػػهزرلس ػػالـ)زبقول ػػه َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين }(.)ٖٜٚز
ييع َواَُنع ِا اَ ِل َشي ٍء َدعتم َ
َدعص َف ًة َتجرِي ِالَم ِرِه إتى األرض اُتتي َا َعرََنع ف َ
زوهوزتسخيرزجزئي،زأم:زرلتسخيرزرلذيزسيكوفزلممهديزرلمنتظرزهوزتسخيرزكمي،زوادز
رستخدـزهللازتع:لىزرلر حزألهالؾزرلظ:لميف.زا:ؿزتعػ:لى { َفلَر َسأ َنع َدَ أي ِيم ِريحأعً َصر َصأ اًر
ِفي أَُاعم ُن ِحسع ٍت تِان ِذ َاقيم د َذاب ات ِخزِي ِفي اتحا ِ
عة ًّ
اب اآل ِخَرِة أَخ َأزي َو اىأم َال
ََ
اتدنَاع َوَت َع َذ ا
ا َ َ
ٍ َ
()ٖٜٛ
ِ
يح ِفييع د َذ ِ
ام }(.)ٖٜٜز
نصارو َن } .زواوله { َ ل اى َو َمع اس َتع َج اتم ِاو ِر ٌ َ َ ٌ
اي َ
اب أَت ٌ

-ٖٜٙزرلقمرٕٜٓٔ،
-ٖٜٚرألنبي:ءٔٛز
-ٖٜٛزفصمتٔٙز

-ٖٜٜزرألحق:ؼٕٗز
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زوغيػػرزذلػػؾزمػػفزرايػػ:ت،زفيقػػوـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زبتصػػنيعزهػػذ زرألسػػمحةزرلتػػيز
تعتمػػدزعمػػىزعممػػهزفػػيزرلكتػػ:بزألهػػالؾزرلظػػ:لميفزوهػػيزأصػػلزرلػػر حزرلتػػيزسػػخره:زهللاز
تعػ:لىزعمػىزرألمػػـزرلسػ:لفةزرلتػيزكفػػرتزوكػ ّذبتزرسػمه،:زواػػدزجػ:ءزفػيزكتػػ:بز(زمػ:ذرزاػػ:ؿز
عمػػيزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فز(لعمػػيزع:شػػور)(ٓٓٗ)زاػػ:ؿزرامػػ:ـزعمػػيز(عميػػهزرلسػػالـ) ز( وينأأذر
اتأأروم أ طبلق سأراح مأأوت فتأأعك مح أأوس اقنينأأة دجياأأة ،فينأأذرىم اتميأأدي سأأبلحعً
اسمو اتصعرخ تو صوت َصوت اتزتزال ،والكأل ىأعم اتاشأر َقأذف ات رَأعن تمأن رأي
ات رَعن ،نع اًر ىعئ ة من اعطن األرض ،تخأرج مأن مَمأن ومخاأل ،وتطيأر فأي اتسأمعء
دعتاعً جداً ،ثم تياط اموت ينزع اتنعس َلنيم إدجأعز نخأل منقعأر ،وتأو نأعر ال تاقأى
وال تذر . .....
أس
زالحػػظزرلتطػػ:بقزبػػيفزاولػػهزتعػػ:لى {ِإُنأأع أَر َس أ َنع َدَ أأي ِيم ِريح أعً َصر َص أ اًر ِفأأي َيأأو ِم َنحأ ٍ
ًّمس َت ِم ٍر َت ِ
أعز َنخ ٍأل ًّم َنق ِع ٍأر }زوبػيفزهػذ زرلروريػةزرلػوررد زعػفزأميػرز
عس ََألَُن ايم أَد َج ا
نز اع اتُن َ
رلمؤمنيفز(عميهزرلسالـ)زورلتػيزتػذكرزأسػمحةزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زرلتػيزتهػبطزبمػوتز
ينزعزرلن:سزكأنهـزإعج:ززنخلزمنقعر.زوم:زذلؾزإالزدليلزآخػرزعمػىزأفزرلمهػديز(عميػهز
رلس ػػالـ)زس ػػيمثلزهللازف ػػيزرألرض،زوعذرب ػػهزعم ػػىزرلك ػػ:فر فزورلج:ح ػػديفزه ػػوزع ػػذربزهللاز
سبح:نهز زوتع:لى.ز

اتاعب اتثعني
جيوش وأس حة اإلمعم اتميدي (د او اتسبلم

ٓٓٗ-زكت:بزم:ذرزا:ؿزعميزفيزآخرزرلزم:فزصٖٔٛز
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تعتب ػػرزرالس ػػمحةزرلتػ ػػيزس ػػيق:تلزبه ػػ:زرامػػػ:ـزرلمه ػػديز(عمي ػػهزرلسػ ػػالـ)زح ػػيفزاي:م ػػهزمػػػفز
رلمورض ػػيعزرلت ػػيزل ػػـزيهتػ ػديزرل ػػىزحقيقته ػػ:زرلمختص ػػوفزفػ ػررحزرل ػػبعضزإل ػػىزرلق ػػوؿزب ػػ:فز
رلتقني:تزورلتكنولوجيػ:زومعػدرته:زسػتتعطلزويعػودزرلقتػ:ؿزإلػىزرسػتعم:ؿزرلخيػوؿزورلسػيوؼز
وم:زإلىزذلؾزمفزرلفرضي:تزرلبعيد زعفزرلعقلزورلوراع،زلذلؾزسنضعزبيفزريديكـزرلطرحز
رلورفيزلجميعزم:زيرتبطزبجيوشزرالم:ـزرلمهديزورسمحتهـزرلتػيزسػيق:تموفزبهػ،:زومػ:زهػيز
حقيقػػةزرلنصػػوصزرلتػػيزرعطػػتزألسػػمحةزرالمػػ:ـزرلمهػػديزرلط:اػػ:تزرلكبيػػر زرلتػػيزرعتبرهػػ:ز
رلبعضزأمورزإعج:ز ةزخ:رجزإط:رزرلعمـز،زكذلؾزسيتـزرلحديثزعفزجه:ززرالستخب:ررتز
لػػدىزرالمػػ:ـزرلمهػػديزوممػػفزيتػػألفزهػػذرزرلجهػػ:ززوكيػػفزسيسػػتفيدزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهز
رلسالـ)زمفزرلجفزورلمالئكةزفيزهذرزرلصددز.ز

تقسام االس حة واتجيوش
الزيخف ػػىزعم ػػىزأح ػػدزمكون ػػ:تزرلجي ػػوشزرلعس ػػكر ةزأوزرلخط ػػووزرلع:م ػػةزله ػػ:زوأس ػػمحته:ز
ومعدرته:زولورزمه:زفيمكفزتقسيـزرألسمحةزأوزرلجيوشزإلى زز
ٔ-زسالحزرلبرزأوزرلجيشزرلبريزويشملزرلمش :زورلدروعزورلمدفعيػةزبأصػن:فه:زوررجمػ:تز
رلصورر خزوهذرزلوزاورفزمعززمفزرلنبيز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم):زأوزرألئمةز(عميهـزرلسػالـ)زلوجػدن:ز
م:زيشػ:بههزمػعزرلفػ:رؽ،زف:لمشػ :زموجػودوفزورلفرسػ:فزيقػ:بموفزسػ:ئقيزرلػدروعزأيزصػنفز
رلػػدروعزخصوصػ:شزإذرزأضػػيفزلهػػ:زمكونػػ:تزبعػػضزرلجيػػوشزرلمتطػػور زآنػػذرؾزك:لفيمػػةزأوز
رلجم:ؿزوم:زيوضعزعميه:زمفزدروعزتقيه:زمفزأسمحةزرلعدو،زورلمنجنيػقزيق:بػلزرلمدفعيػةز
وهكذر.زز
ٕ-زرلسالحزرلبحريزوهذرزأيض:شزمتوفرزآنذرؾزمعزرالختالؼزرلكبيػرزرلػذيزالزيكػ:دزيعػدوز
رالسـزفهذ زسففزحربيةزوتمؾزسففزحربية.زز
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ٖ-زأم:زسالحزرلجوزفمـزيكفزأكثرزمفزرلبر دزرلذيزك:فزيستخدـزبورسطةزرلحم:ـ.زز
زززفكيػػفزيمكػػفزلمػػفزفػػيزذلػػؾزرلزمػػ:فزأفزيفهػػـزمػػ:زتوصػلزلػػهزرلعمػػـزفػػيززم:ننػػ:زبػػلزومػػ:ز
سػػيخرجزبػػهزرامػػ:ـزإذزإفزرلػػذيزنفهمػػهزمػػفزرلروريػػ:تزإفزأسػػمحتهز(عميػػهزرلسػػالـ)زأكثػػرز
تطو رشرزمم:زتوصمتزإليهزرحدثزتكنولوجي:تزرلع:لـ.ز

تقسام قوات اإلمعم
تنقسـزاورتزرام:ـزأس:س:زإلى زز
ٔ-زرألصح:بزوعػددهـز(ٖٖٔ)زوهػـزرلقػ:د زألنػورعزرلجيػوشزورلقػورت،ز زومػنهـزرلنقبػ:ءزرلػػز
(ٕٔ)،زورألصػ ػػح:بزهػ ػػـزرلمعنيػ ػػوفزفػ ػػيزرلروريػ ػػ:تزفػ ػػيزتقمػ ػػدهـزرلسػ ػػيوؼزويسػ ػػتف:دزمػ ػػفز
رستعم:لهـزرلسيوؼزب:اض:فةزإلىزأفزهػذ زرلسػيوؼزخ:صػةزبػلزومػدخر زلهػـزمػفزرلقػدـ،ز
وعمىزكلزورحػدزمنهػ:زمكتػوبزرسػـزرلشػخصزرلػذيزيسػتعممه،زفمػفزرلمعمػوـزإفزرلقػ:د زالز
يستعمموفزم:زيستعممهزب:ايزرلجيشزمفزأسمحةزلعدـزحػ:جتهـزإليهػ:زوحتػىزفػيزرلجيػوشز
رلمع:صر زفإفزرلق:د زيستعمموفزرلسالحزرلشخصيز(رلمسدس)زهذرزرلسببزرألوؿ.زز
أم:زرلسببزرلث:نيزف:فزرام:ـ(عميهزرلسالـ)زيقوـزموتو رشرزوكأنهزرافزاتلزرلحسػيفزوسػبيز
عي:ؿزرلرسوؿزفالزيشفىزغميمهزإالزبذبحزأعػدرءزهللازوالزأظػفزأفزرلقتػلزب:لرصػ:صزيػؤديز
رلغرضزلمموتورزكم:زيؤديهزرلسيف.زز
ٔ -رلجنػػدزه ػؤالءزيسػػتخدموفزبػػ:ايزأن ػورعزرألسػػمحةزكػػلزبحسػػبزمق:مػػةزومػػ:زتقتضػػيهزمه:مػػهز
ومرحمته.زز
ز
ز
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اتتفوق اتتقني اتع مي تجيوش اإلمعم اتميدي (ع
والزننسىزراش:ر زإلىزرنهز(عميهزرلسالـ)زيخرجزبتقنيةزع:ليةزجدرشزتصلزإلىزدرجةزززز
زرنػػهزيسػػيطرزعمػػىزأجهػػز زرلخصػػـزو ػػردزأسػػمحتهـزعمػػيهـزوممػػ:زيشػػهدزعمػػىزهػػذرزرلروريػػةز
رل ػوررد زعػػفزأبػػ:فزبػػفزتغمػػبزاػػ:ؿزأبػػوزعبػػدزهللاز(عميػػهزرلسػػالـ) ز(سأأالتي فأأي مسأأجدَم
ثبلث مئة وثبلث دشر رجبلً إتى قوتو د ييم اتسيوف مَتوب د أى َأل سأيف َ مأة
تفتح أتف َ مة (. 401ز
زواطعػػ:زالزيػرردزمػػفزهػػذ زرلسػػيوؼزأفزتكػػوفزرلصػػنفزرلعػػ:ديزورالزلمػػ:زك:نػػتزتفػػتحزألػػفز
كممػػةزوأيضػػ:زراشػػ:ر زبػػألفزكممػػةزإضػػ:فةزإلػػىزحجػػـزرلشػػفررتزرلعسػػكر ةزرلتػػيزيمكػػفزأفز
تفتحه:زهذ زرألسمحةزوليسزرأللفزحص رشرزبلزهوزلمداللةزعمىزعظـزم:زيمكنهػ:زرلسػيطر ز
عميهزوفتحه،زوالزيخفىزأفزرغمبزرألسمحةزرلمتطور زرافزتوجهزبورسطةزإحدرثي:تزعب:ر ز
عفزشفرزوذبذب:تزتستخدمه:زأجهزتهـزوكذلؾزتستخدـزبيفزأفرردزرلجيوش.ز
زززوبن:ءزعمىزهذ زرلروريةزوم:زش:بهه:زسوؼزيتـزتعطيلزأسمحتهـزوردهػ:زعمػىزنحػورهـز
والزيبقىزلهـزإالزرألسمحةزرألالزتطو رشرزك:لتوجيهزنحوزرلحررر زرلص:در زمفزرلمحرك:تزأوز
راط ػػالؽزرلمب:شػػػرزرلمعتمػػػدزعمػ ػػىزإحػػػدرثي:تزمس ػػبقةزي ررعػػػيزفيه ػػ:زرلعورمػ ػػلزورلظػ ػػروؼز
رلجوية.زز
زززوهذرزرلنوعزتتكفلزبهزأنورعزأخرىزمػفزرلط:اػ:تزرلتػيزيسػتخدمه:زرام:ـ(عميػهزرلسػالـ)ز
كط:اةزرلر :حزواورنيفزرلفيز :ءزواوىزم:زوررءزرلطبيعة.ز

ٔٓٗ-زبح:رزرألنوررزجٕ٘زصٕٛٙز
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زوالزننسىزرلمخموا:تزرألخرىززرلتيزتكوفزمسػخر زلإلمػ:ـزك:لمالئكػةزورلجػفزفكمػ:زإفزلػهز
(ٖٖٔ)زأصػػح:بزمػػفزرانػػسزفكػػذرزلػػهز(ٖٖٔ)زمػػفزرلمالئكػػةزومػػثمهـزمػػفزرلجػػفزوه ػؤالءز
اػػ:د زوتحػػتزإم ػرتهـزأتبػػ:عزوجيػػوشزوخيػػرزمػػ:زنسػػتفيدزمنػػهزاصػػةزرلنبػػيزسػػميم:فز(عميػػهز
رلسالـ)زوعرشزبمقيس.زز
زززهذرزتصفحزبسيطزلهذرزرلصنفزمفزاورتهز(عميهزرلسالـ)زأم:زب:ايزرألصن:ؼزفيستف:دز
مػػفزبعػػضزرلروريػػ:تزرنػػهزيسػػتخدـزأن ػورعزمػػفزرلمركبػػ:تزرألرض ػيةزك:لػػدب:ب:تزرلتػػيزلهػػ:ز
خػررطيـزأوزمػػ:زيسػػمىز(فوهػةزرلمػػدفع)زفمػػثالشزمػػ:زجػػ:ءزعػػفزأبػػوزعبػػدزهللاز(عميػػهزرلسػػالـ) ز
(َلني انظر إتى اتقعئم د ى ظيأر نجأف فأ ذا اسأتوي د أى ظيأر اتنجأف رَأب فرسأعً
ادىم أ ق ين دينو شمراخ ثم ينتفض او فرسو فبل ياقى أىل دة إال وىم اظنأون
انو معيم في ابلدىم (ٕٓٗ)ز
ومػػ:زيسػػتف:دزمػػفزهػػذ زرلروريػػةزإفزإمػػ:ـزهػػذ زرلمركبػػةزأوزفػػيزمقػػدمه:زشػػيءزبػػ:رززسػػم :ز
ب:لشػػمررخزوهػػوزكػػ:لقرفزفػػيزجبػػيفزرلفػػرس.زوتمتػػ:ززهػػذ زرلمركبػػةزبسػػرعةزتحركهػػ:زرلف:ئقػػةز
بحيػثزأفزكػلزبمػدزيعتقػدوفزرنػػهزمعهػـ،زوذلػؾزالزيفهػـزإالزبكثػػر زتورجػد زفػيزبمػدهـزوكػػذرز
بػػ:ايزرلبمػػدرفزوهػػذرزيتطمػػبزسػػرعةزف:ئقػػةزتفػػوؽزمػػ:زتوصػػلزإليػػهزرلعمػػـزرلحػػديثزكػػيزتػػوفرز
تورجػػد ز(عميػػهزرلسػػالـ)زفػػيزهػػذ زرلبمػػدرفزرلمتعػػدد زوهنػػ:ؾزمز ػػدزمػػفزرلروريػػ:تزرلتػػيزتؤ ػػدز
وجودزمركب:تزمتطور زفيزهذرزرلمج:ؿ.زز

أمع سبلح اتجو...

ٕٓٗ-زفيزرلبح:رزجٕ٘زصٕٖ٘ز
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ززفقدزوردتزروري:تزعديد زبمع:نيزبعضه:زمتف:وتةزوأخرىزمتق:ربػةزومنهػ:زمػ:زجػ:ءزبػأفز
لمق:ئـزخيوؿزممجمةزومسرجةزذورتزأجنحةزفيزرلسم:ءزمتىزم:زإذفزهللازرنطمقت.زز
زززفقػديم:شزكػػ:فزيفهػـزرلعممػػ:ءزمنهػ:زإنهػػ:زخيػػوؿزمجنحػةزوهػػذرزحػدودزفهمهػػـ،زورانسػػ:فزالز
يتعدىزحدودزفهمهزكم:زيقػ:ؿ،زورلتسػ:ؤؿزهنػ:زمػ:زمػدىزمنفعػةزأحصػنةزمجنحػةزإمػ:ـزهػذ ز
رألسمحةزرلمتطور ،زفبرشقةزورحد زمفزأيزسالحزمقػ:وـزلمطػ:ئررتزتمػزؽزهػيزوأجنحتهػ،:ز
فالبدزمفزرلتأو لزهذ زرلروريةزبأفزهذ زرلخيوؿزهيزمركب:تزفض:ئيةزفػيزرلفضػ:ءزبػدليلز
اولػػهزممجمػػةزومسػػرجة،زوبػػدليلزاولػػهزلهػػ:زأجنحػػةزداللػػةزعمػػىزأنهػػ:زمػػفزط ػررززمجػػنح،ز
ػذرزروريػػ:تزمق:رنػػةزبػػ:لطرحزرلسػػ:بقزعػػفزرألسػػمحةزرلتػػيزيظهرهػػ:زرلقػػ:ئـز
ويمكػػفزابػػوؿزهكػ ز
(عميهزرلسالـ).زز
زززوالزيشتروزمفزأمثػ:ؿزهػذ زرلروريػةزأفزتكػوفزهػذ زرلم رركػبزهػيزخ:صػةزب:ام:ـ(عميػهز
رلسػػالـ)زبػػلزهنػػ:ؾزروريػػ:تزأكثػػرزغ رربػػةزتػػدؿزعمػػىزتطػػورزهػػذ زرلمركبػػ:تزفمنهػػ:زمػػثالشزمػػ:ز
وردزعفزأبيزعبدزهللاز(عميهزرلسالـ) ز(ينزل اتميدي وأصحعاو اتكوفة في سأاَ قاأعب
من نور (ٖٓٗ).زز
زززومنهػػ:زيفهػػـزإفزهػػذ زرلقبػػ:بزهػػيزم رركػػبزخ:صػػةزيميزهػػ:زرلضػػوءزرلشػػديدز(رلنػػور)زمػػفز
اولهز(عميهزرلسالـ)زاب:بزمفزنور،زومفزاولهزتنزؿزمفزرلسم:ءزداللةزعمىزأنهػ:زتطيػر،ز
أمػػ:زتصػػميمه:زعمػػىزشػػكلزابػػةزولػػـزيػػذكرزفيػػهزرألجنحػػةزفمػػـزيػػتمكفزرلعمػػـزإلػػىزرافزمػػفز
ػ:زورلسػػيطر زعميهػػ،:زوحتػػىزتجػػ:ربهـزدرخػػلزا:عػػ:تز
صػػنعزطػػ:ئر زبػػدوفزأجنحػػةزلمػػتحكـزبهػ ز
رالختبػػ:رزفشػػمتزفػػيزصػػن:عةزمثػػلزهػػذ زرلمركبػػ:تزرلمصػػممةزبػػالزأجنحػػةزأوز(رلصػػحوفز
رلط:ئر )ز()ufoزكم:زيعبروفزورنه:زبدأتزتترنحزثـزتهويزمفزدوفزسيطر زعميه.:زز
ٖٓٗ-زتفسيرزرلعي:شيزجٔزصٖٓٔز
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زززأمػػ:زمضػػموفزرلروريػػةزورلعورمػػلزرلمجتمعػػةزرلمشػػ:رزإليهػػ:زمثػػلزرلنػػورزورلقبػػ:بزيطػػ:بقز
فقػػطزمػػ:زجػػ:ءزفػػيزرلخيػػ:ؿزرلعممػػيزرلػػذيزالزيخػػرجزعػػفزرسػػتوديوه:تزصػػن:عةزرألفػػالـ.ز
واطع:شزهذرزليسزب:ألمرزرلصعبزعمىزمفزعند زعمـزرلكت:ب.زز

أمع اتسبلح اتاحريز..ز
زفقػػدزجػػ:ءتزرلروريػػ:تزرلتػػيزتػػنصزعمػػىزأفزرامػػ:ـزرلمهػػديز(عميػػهزرلسػػالـ)زيقػػوـزببنػػ:ءز
رلم رركػػبزورنشػػ:ئه:زلكػػيزيغػػزوزبهػػ:زرلعػػ:لـزفعػػفزأميػػرزرلمػػؤمنيفز(عميػػهزرلسػػالـ) ز( ...ثأأم
األمر اتميأأدي (د اأأو اتسأأبلم

نشأأعء مراكأأب ،فينشأأى أرٍعمعئأأة سأأفينة د أأى سأأعحل

دَع. 404( ...ز
ززززفبهذ زرلسففزيغزوزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)زبالدزرلغربزعبػرزرلبحػرزرلمتوسػطز
بعدزأفزيقضيزعمىزدولةزإسررئيلزويفتحزبيتزرلمقدسزوحتم:شزف:فزهذ زرلسففزورلم رركػبز
تكػػوفزمتطػػور زجػػدرشزب:لنس ػػبةزلسػػففزوم رركػػبزرألعػػدرءزوأنه ػػ:زتتفػػوؽزعميهػػ:زمػػفزرلن:حي ػػةز
رلتكنولوجيػػةزورلعسػػكر ةزممػػ:زيسػػهلزعمميػػةزرخت ػررؽزرلعػػدوزوراح:طػػةزبػػهزورلوصػػوؿزإلػػىز
مورنيه.ززززز

اتاعب اتثعتث
جيعز استخاعرات اإلمعم اتميدي(د او اتسبلم
أصبحزث:بتز:شزوش:ئعز:شزلدىزرلمتخصصيفزفيزرلعموـزورلدررس:تزرلعسكر ةزإفزاو زكلزدولةز
مهم ػػ:زبمػ ػ زحج ػػـزتس ػػميحه:زوتط ػػورزأس ػػمحته:زالزتكتم ػػلزإالزبت ػػوفيرزجه ػػ:ززرس ػػتخب:ررتز
ٗٓٗ-زمجمعزرلنور فزصٕٖٓز
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متطور،زحتىزأصبحتزرلدوؿزرلمتقدمةزترصػدزمبػ:ل زط:ئمػةزوتخصػصزميزرنيػ:تزه:ئمػةز
ألجلزأجهز زرستخب:ررته:زالزتقلزأهميةزعفزرلمب:ل زرلمرصود زلتجهيػززاورتهػ،:زممػ:زأدىز
إلػػىزرلتنػػ:فسزرلحثيػػثزبػػيفزهػػذ زرألجهػػز ،زورلجػػديرزب:لػػذكرزإفزعمػػلزهػػذ زرألجهػػز زيعتمػػدز
عمػػىزنظر ػػ:تزعمميػػةزوأخػػرىزتجر بيػػةزتتفػػ:وتزمػػفزدولػػةزإلػػىزأخػػرىزحسػػبزتطػػورزهػػذ ز
رلدولةزأوزتمؾ،زوأصبحتزتق:سزرلقو زرلعسكر ةزلمدوؿزبقو زرستخب:ررته:زوذلؾزلعد زأمورز
ومم:رس:تزتتبعه:زهذ زرألجهز زفتؤديزرلغرضزرلمطموبزومفزهذ زرلمم:رس:ت.ز
أوال -زكممػػ:زكػػ:فزجهػػ:ززرالسػػتخب:ررتزمتطػػو رشرزأوزرسػػتط:عزرلنفػػوذزفػػيزصػػفوؼزرلخصػػـز
كممػ:زتمكػػفزمػػفزرصػػدزتحركػػ:تهـزومخططػػ:تهـزونقمهػ:زإلػػىزبمػػد زورتخػػ:ذزرلخطػػطزرلسػػر عةز
احب:طه.:ز
ث:نيػ:ش -زتقػوـزهػذ زرألجهػز زبسػراةزرلتكنولوجيػ:زوأخػػرزمػ:زتوصػلزإليػهزرلخصػـزفػيزمجػػ:ؿز
صن:عةزرألسمحةزعمىزأالزرلتق:ديرزلكيزيتمكفزرلمق:بػلزمػفزتصػنيعزأمث:لهػ:زأوزتصػنيعز
مض:درتزله:زلموا:يةزمنه:زورلحدزمفزتأثيره.:ز
ث:لث:ش -زشررءزرلضم:ئرزألجلزرلتأثيرزعمىزصن:عةزرلقرررزعندزرلخصوـ.ز
رربع ػ:ش -زبػػثزرلتفراػػةزورلتنػػ:حرزفػػيزصػػفوؼزرلخصػػـزلموصػػوؿزإلػػىزرلنتيجػػةزرألهػػـزوهػػيز
إضع:ؼزرلخصـ.ز
وغيػػرزذلػػؾزمػػفزرلنقػػ:وزرلمهمػػةزرلتػػيزحققػػتزنتػػ:ئجزع:لميػػةزمشػػهور ،زوممػػ:زيػػذكرزبػػيفز
رلمتخصصػػيفزفػػيزهػػذرزرلمجػػ:ؿزأفزرالتحػػ:دزرلسػػوفيتيزرلسػػ:بقزرسػػتط:عزأفزينػػتجزرحػػدثز
ػوخوي)زبعػػدزس ػراةزرلمعمومػػ:تزحػػوؿزتصػػنيعه:زمػػفزرلػػدوؿز
طػػ:ئر زفػػيزرلعػػ:لـزآنػػذرؾز(سػ ز
رالوربيةزبورسطةزجه:ززرستخب:ررتهزرلمتطورزآنذرؾز(kgpز).ز
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وكذلؾزح:دثةزرلصورر خزرلمفقػود زرلتػيزرشػتهرتزأثنػ:ءزحػربزبر ط:نيػ:زورألرجنتػيفزحػوؿز
جزرز(رلفوكمند)زوممخصزرلح:دثةزإفزلبر ط:ني:زأسطوالزبحر :زمتطػو رشرزأشػيعزعنػهزرنػهزالز
يمكػفزأليزسػػالحزرخت رراػػهزومػ:زدخػػلزمعركػػةزإالزواػدزربحهػػ،:زوفػػيزبدريػةزنشػػوبزرلحػػربز
عمػػىزرلجػػزرزرلمػػذكور زأعػػال زتوجػػهزهػػذرزرألسػػطوؿزلبسػػطزرلسػػيطر زفػػيزرلمنطقػػةزفوجػػبز
عمىزرلقورتزرألرجنتينيةزردعهزوفيزهذ زرألثن:ءزتمكنتزفرنس:زمفزإنتػ:جزصػورر خزاػ:در ز
عمىزخرؽزأجهز زحم:يةزهذرزرألسطوؿزوب:لت:ليزتدمير .زز
إالزأنه:زلـزتجربهزفيزرلوراعزولذرزب:عتهزإلىزرألرجنتيفزبسعرززهيدزوبكميةزمحدود زجػدرز
الزتتعػػدىز(ثػػالثزص ػورر خ)زلكػػيزتتأكػػدزفرنسػػ:زمػػفزنجػػ:حزهػػذ زرلص ػورر خزأوالزومػػفزثػػـز
تػػتحكـزب:ألسػػع:رزفػػيزحػػ:ؿزنج:حهػػ:زآنػػذرؾ،زوبعػػدزأفزرسػػتعممتزرلقػورتزرألرجنتينيػػةزهػػذ ز
رلصورر خزرستط:عتزأفزتحدثزصدمةزع:لميةزآنذرؾ،زوهيزمف:جأ زلمقورتزرلبر ط:نيػة،ز
ولػوزاػدرزوحصػػمتزرلقػورتزرألرجنتينيػػةزعمػىزرلدفعػةزرلث:نيػػةزمػفزهػػذ زرلصػورر خزلتكبػػدتز
بر ط:ني:زخس:ئرزم:ديةزومعنويػةزكبيػر ،زلػذرزسػ:رعتزرألرجنتػيفزإلػىزشػررءزرلدفعػةزرلث:نيػةز
مفزرلصورر خزوبعددزكبيرزوبسعرزركبرزبكثيرزعفزرلسعرزرألوؿزوبعدزرنطالؽزرلحمولةز
مفزابرصزرختفتزرلب:خر زرلمحممةزبهذ زرلصورر خزولػـزيعػرؼزمصػيره:زإلػىزيومنػ:زهػذرز
ولكػػفزأاػػوىزرلتقػػ:ر رزرلتػػيزطرحػػتزآنػػذرؾزنصػػتزعمػػىزأفزأجهػػز زرسػػتخب:ررتزرلواليػػ:تز
رلمتحػػد زتػػدخمتزوسػػيطرتزعمػػىزرلبػػ:خر زفػػيزرلبحػػرزوغيػػرتزرسػػمه:زوهيئتهػػ:زرلخ:رجيػػةز
وأخذته:زإلىزجهةزمجهولةزرألمرزرلذيزراتضىزرستق:لةزرلرئيسزرألرجنتينيزبعدزخس:رتهز
رلحرب.ز
وعم ػػىزنف ػػسزرل ػػنمطزورألس ػػموبزم ػػفزرالعتم ػػ:دزعم ػػىزرألجه ػػز زرالس ػػتخب:ررتيةزتق ػػوـزدوؿز
رالسػػتكب:رزرلعػػ:لميزكأمر كػػ:زوغيرهػػ:زبصػػن:عةزرلحػػروبزبػػيفزبػػ:ايزرلػػدوؿزرعتمػػ:درزعمػػىز
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عمالئه:زمػفزرؤسػ:ءزرلػدوؿزومػفزثػـزبيػعزرألسػمحةزرلمنتهيػةزفورئػده:زعنػدهـ،زورلتػيزأكػلز
رلػػدهرزعميهػػ:زوشػػربزلالسػػتف:د زمػػفزأمورلهػػ:زلتصػػنيعزأسػػمحةزجديػػد زومتط ػزور،زوهػػذرزالز
يتحققزإالزب:لحروبزبيفزدوؿزرلع:لـزرلمتخمفةزكم:زيعبروف.ز
زوب:لت:ليزتصبحزبدريةزرلحربزونه:يته:زبأيديهـزألنهـزرلمموليفزلألسمحةزفمتىزم:زركتفورز
مػػفزبيعهػػ:زضػػغطورزعم ػػىزرألط ػررؼزرلمتنػػ:حر زفػػيزمن ػػعزتصػػديرزرألسػػمحةزلهػػـزألنهػ ػ:ءز
رلحػػربزفػػيزرلواػػتزرلػػذيزأرردو ،زومثػػلزهػػذ زرلح ػوردثزورلتجػػ:ربزكثيػػر زجػػدرزعنػػدزأهػػلز
رالختص:صزفيزرلعموـزرلعسكر ةزورالستخب:ررتية.ز
زورلغر ػ ػ ػ ػػبزإفزهػ ػ ػ ػػذ زرألجهػ ػ ػ ػػز زبػ ػ ػ ػػدأتزمػ ػ ػ ػػؤخررزرالعتمػ ػ ػ ػػ:دزعمػ ػ ػ ػػىزرلظ ػ ػ ػ ػورهرزرلغر بػ ػ ػ ػػةز
ورألشػػخ:صزرلمتنبئػػوفزورلمتكهنػػوفزورلمتميػػزوفزفػػيزعمػػـز(رلب :ررسػػ:يكولوجيز)زوتقػػ:ر رهـز
إلىزاي:درتهـزتثبتزأهميةزهذرزرلج:نبزمفزوسػ:ئلزرالسػتخب:ررتزرلتػيزالزتقػلزأهميػةزعػفز
رألام:رزرالصطن:عية.ز
زوبعدزهذ زرلمقدمةزيبرززتس:ؤؿزمهـزجدرزهػلزإفزرلمهػديز(عميػهزرلسػالـ)زيمتمػؾزجهػ:زرز
رستخب:ر :زيفػوؽزهػذ زرألجهػز زويسػتثمرزوسػ:ئطزوأدورتزأكثػرزتطػوررزوأعمػىزكفػ:ء زواػدر ز
أـزالز؟زوطبعػػ:زرلج ػوربزرلمورفػػقزلعقيػػدتن:زهػػوز(نعػػـ)زولكػػفزمػػ:زرل ػدليلزعمػػىزذلػػؾ؟زوهنػػ:ز
سنسوؽزبحثز:شزمختص زرشرزبم:زيالئـزهذرزرلمق:ـزمررعي:زمقولةزلكلزمق:ـزمق:ؿ.زز
وابػػلزرلخػػوضزفػػيزجهػػ:ززرام:ـ(عميػػهزرلسػػالـ)زأالسػػتخب:ررتيزالبػػدزمػػفزراشػػ:ر زإلػػىزأفز
رام:ـ(عميػػهزرلسػػالـ)زالزيعتمػػدزعمػػىزرلبش ػرزفػػيزنقػػلزرلمعمومػػ:تزأوزإضػػع:ؼزمعنويػػ:تز
رلعدوزأوزغيرزذلؾزمم:زتؤديهزأجهز زرلمخ:بررتزرلع:لمية.زبلزرنهزيستخدـزأصن:ف:زأخرىز
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ػور زورسػػتخدرـزرلقػػوىزرلخفيػػةزأوزمػػ:زوررءزرلطبيعػػةزبأنورعهػػ:زرلمعروفػػةز
منهػػ:زرألجهػػز زرلمتطػ ز
رافزورألخرىززرلغيرزمعروفة.ز
ز
زورلمعػػروؼزرافزهػػوزرلتخػػ:طرزوأمث:لػػهزفػػيزعمػػـز(زرلب :ررسػػ:يكولوجي)زوأيضػػ:زرلمالئكػػةز
ورلج ػػفزكم ػػ:زتؤك ػػدزذل ػػؾزرلعدي ػػدزم ػػفزرلروري ػػ:تزبع ػػدزراي ػػ:تزرلمفس ػػر زورلمؤول ػػةزف ػػيزه ػػذرز
رلخصػػوص،زفقػػدزأكػػدتزرلعديػػدزمػػفزرلروريػػ:تزعػػفزرلنبػػيزوآلػػهز(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم):زإفزهللازيؤ ػػدز
رلق:ئـزب:لمالئكةزرلمسوميفزوغيرهـزكم:زسيأتيزبي:نهز،زوكذلؾزأكػدتزرلروريػ:تزعمػىزأنػهز
(عميهزرلسالـ)زلهزأنص:رزمفزرلجفزكم:زأفزلهزأنص:رزمفزرانسزورلمالئكة.زز
وهن:زيث:رزتس:ئلزكيفزيؤديزهؤالءزمه:مهـز؟زوم:زهيزإمك:ني:تهـز؟زوربدأزبأضعفزهذ ز
رألصن:ؼزحسبزرالعتب:ررتزرلسم:ويةزوهـزرلجف.زز

اتجن
فهـزورفزخفيزعمىزرغمبزرلنػ:سزإمك:نػ:تهـزوأحػورلهـزإالزإننػ:زكمسػمميفزنػؤمفزبوجػودهـز
رستن:درزلمقرآفزورلسنة،زعمم:زإفزبعضزهػذ زرامك:نػ:تزك:فيػةزاحػدرثزرلخمػلزفػيزتػورزفز
رلقوىزبيفزاورتزرام:ـ(عميهزرلسالـ)زوأعدرئهزوتفواهزعميهـ.ز
ومفزهذ زرامك:ن:تزا:بميتهـزعمػىزرختػررؽزرلمػ:د زورلنفػوذزمػفزرلجػدررفزبأنورعهػ:زوبعبػ:ر ز
زرألمرزرلذيزيمكنهـزمفزرلتنقلزبسرعةزه:ئمػةزتفػوؽز
ّز
أخرىزعدـزخضوعهـزلقورنيفزرلم:د
كلزإمك:ن:تزرلبشرزرلع:ديزودخوؿزأيزمؤسسةزلمعدوزسورءزك:نػتزعسػكر ةزأوزسي:سػيةز
ورسػػتررؽزرلمعمومػػ:تزأوالزبػػأوؿزونقمهػػ:زبػػنفسزرلمحظػػة،زبػػلزإفزبعضػػهـزلػػهزرلق:بميػػةزعمػػىز
رلمدرخمػػةزرلفكر ػػةزومعرفػةزمػػ:زيػػدورزفػػيزفكػػرزرانسػػ:فزحينهػػ:زبػػلزورمك:نيػػةزرلتػػأثيرزعميػػهز
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بإيج:دزأفك:رزأخرىزوتقو ته:زوترجيحه:زفيزنفسهزمفزحيثزالزيشعر،زبلزيجعمهزمعتقدرز
أنهػػ:زمػػفزنفسػػهزحتػػىزتػػؤديزبػػهزإلػػىزرتخػػ:ذزاػ ررررتزوخطػورتزعكسػػيةزتخػػدـزرام:ـ(عميػػهز
رلسالـ)زوجيشه.ز
زبلزإفزلمجفزرلق:بميػةزعمػىزإضػع:ؼزرلمعن زويػ:تزوبػثزرلتفراػةزبػيفزصػفوؼزرلخصػـزبػلز
حتػػىزلهػػـزرلق:بميػػةزعمػػىزنقػػلزبعػػضزرلمعػػدرتزرلمهمػػةزمػػفزجيػػوشزرألعػػدرءزوذلػػؾزمورفػػقز
لم:زحصلزمعزرلنبيزسميم:فز(عميهزرلسالـ).ز
ومم ػػ:زس ػػخر زهللازس ػػبح:نهز زوتع ػػ:لىزلس ػػميم:فز(عمي ػػهزرلس ػػالـ)زم ػػفزرلش ػػي:طيفزرلغورص ػػيفز
{و ِم َأن
وهؤالءزيمكفزرالستف:د زمنهـزضدزرلغورص:تزفيزأعمػ:ؽزرلبحػرزفقػدزاػ:ؿزتعػ:لى ز َ
ِِ
اتشا ِ
ِ
عط ِ
ين }(٘ٓٗ).ز
وصو َن َت او َوَاع َماو َن َد َمبلً ادو َن َذت َك َواَُنع َت ايم َحعفظ َ
َُ
ين َمن َا اغ ا
زوبقميػػلزمػػفزرلتأمػػلزفػػيزمثػػلزهػػذ زرايػػ:تزرلشػػر فةزيمكػػفزلنػػ:زأفزنتصػػورزرلنتػػ:ئجزرلتػػيز
تستحصلزمفزخالؿزرستعم:ؿزهذ زرلقوى.ز

اتمبلئَة
فػػإفزإمك:نيػػ:تهـزتفػػوؽزإمك:نيػػ:تزرلجػػفزبكثيػػرزحتػػىزأفزرلورحػػدزمػػنهـزيسػػتطيعزأفزيشػػلز
حركةزرلجفزويحتجزهـزفالزيستطيعوفزحررك.:زومفزإمك:ني:تزرلمالئكةزهيزمعرفتهـزلم:ز
يهـزرانس:فزبفعمهزمستقبالزأيزأكثرزمم:زتعرفهزرلجفزوكالزهذيفزرلمخموايفزلهزرلق:بميػةز
عمػػىزرلتمثػػلزورلتشػػكلزب:لهيئػ:تزوراشػػك:ؿزرألخػػرىززأيزيمكػػنهـزأفزيتمثمػورزبهيئػػةزإنسػػ:فز

٘ٓٗ-رألنبي:ءٕٛز
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أخرزوهـزوسطزرألعدرءزوأدرءزدور زبم:زيخدـزرام:ـ(عميهزرلسػالـ)زوممػ:زيػدؿزعمػىزهػذ ز
وحَنع َف َت َم ُث َل َت َيع َا َش اًر َس ِواعً }(. 406ز
رلق:بميةزاولهزتع:لى ز{أَر َس َنع ِإَتي َيع ار َ
أم:زم:زهوزمشهورزمػفزأفزرلمهػديزمؤ ػدزبعظمػ:ءزرلمالئكػةزمثػلز(جبررئيػلز،زميك:ئيػلز،ز
رسررفيل)زوغيرهـزفالزيخفىزعمىزرحدزمفزرلمسمميفزوغيرهـزمفزأهػلزرألديػ:فزرلسػم:ويةز
رألخػػرىززمػػدىزإمك:نيػػ:تهـزوا ػورهـزرلخ:راػػةزوخيػػرزشػػ:هدزمػػ:زحصػػلزمػػعزاػػوـزلػػووز(عميػػهز
رلسالـ)زفيزراتالعهـزلتمؾزرلبالدزمفزتخوـزرألرضزرلسػ:بعةزرلسػفمىزورالرتفػ:عزبهػ:زإلػىز
عن:فزرلسم:ءزثـزامبه:زعمىزرألرض.ز
وهنػػ:ؾزرلعديػػدزمػػفزرلروريػػ:تزرلتػػيزتؤكػػدزرنػػهز(عميػػهزرلسػػالـ)زمؤ ػػدزبمالئكػػةزرلرعػػبزورفز
رلرعػػبزيمشػػيزادرمػػهزشػػهر،زوكػػذرزمػػفزجه:تػػهزرألربػػع.زورليػػؾزبعضػػ:زمػػفزرلروريػػ:تزرلتػػيز
تؤكدزتسخيرزرلمالئكةزورلجفزلخدمةزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ).ز
*زعفزأبيزجعفرزرلب:ارز(عميهزرلسالـ)زاػ:ؿ ز(َلني اعتقعئم (د او اتسبلم د ى نجف
اتكوفأأة قأأد سأأعر إتييأأع مأأن مَأأة فأأي خمسأأة آالف مأأن اتمبلئَأأة ج رائيأأل دأأن امينأأو
وماَعئيل دن شمعتو واتمؤمنون ين يداو وىو افرق اتجنود في اتابلد (. 407ز
*عفزأبيزحمز زرلثم:ليزا:ؿ زسمعتزأب:زجعفر(عميهزرلسالـ)زيقوؿ( :تو قد خأرج قأعئم
آل ي (د اأأأأو اتسأأأأبلم تنصأأأأره ع اعتمبلئَأأأأة اتمسأأأأومين واتمأأأأردفين واتمنأأأأزتين

-ٗٓٙزمر ـزٔٚز

-ٗٓٚزرلورفيزجٕ،صٕٔٔز
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واتكأأأروٍين ،اَأأأون ج رائيأأأل إمأأأعميم وماَعئيأأأل د أأأى امينأأأو واسأأأرافيل دأأأن اسأأأعره
. 408( ...
*زا:ؿزأبوزعبدزهللاز(عميهزرلسالـ) ز(إذا قعم اتقعئم (صأ وات ع د اأو نزتأت مبلئَأة
در وىم خمسة آالف ،ثبلث د ى خيول شيب وثبلث د ى خيول ق ،وثبلث د أى
خيول حو ،ق ت ومع اتحو قعل :ىي اتحمر (. 409ز
*عفزرلمفضلزبفزعمرزنقالزعفزأبيزعبدزهللاز(عميهزرلسالـ) ز( ....ثم اسير اتميدي
إتأأى اتكوفأأة وينأأزل مأأع أأين اتكوفأأة واتنجأأف ودنأأده أصأأحعاو فأأي ذتأأك اتيأأوم سأأتة
وأرٍعون أتف من اتمبلئَأة وسأتة آالف مأن اتجأن واتنقاأعء وثبلثمعئأة وثبلثأة دشأر
نفسع)(ٓٔٗ).ز
زومثلزهذ زرلروري:تزكثير،زوالزيفوتنػ:زرلتنبيػهزإلػىزأفزأصػح:بهز(عميػهزرلسػالـ)زرلػػ(ٖٖٔز
)زمفزرلبشرزيفواوفزرلجميعزفيزكف:ءرتهـزبعدزأفزيمتقػيزبهػـز(عميػهزرلسػالـ)زفيصػبحوفز
ممفزعندهـزمفزعمػـزرلكتػ:بزوالزيخفػىزأفزصػ:حبزسػميم:فز(عميػهزرلسػالـ)زرلػذيزكػ:فز
عند زعمـزمفزرلكت:بزتمكفزمػفزإحضػ:رزعػرشزبمقػيسزأسػرعزمػفزعفر ػتزرلجػفزبكثيػرز
ومم:زالزيق:سزمعهزألنهزرحضر زابلزررتدردزرلبصر.زز
وعندن:زم:زيثبتزأفزرلمؤمنيفزرلع:دييفزفيززم:فزرلق:ئـز(عميهزرلسالـ)زتخدمهـزرلمالئكػةز
فضالزعفزرألصح:بزفمثالزج:ءزعفزرلرض:ز(عميهزرلسالـ)زاػ:ؿ ز(إذا قعم اتقأعئم األمر
ع اتمبلئَأأة اعتسأأبلم د أأى اتمأأؤمنين واتج أأوس معيأأم فأأي مجعتسأأيم فأ ذا أراد واحأأد
-ٗٓٛزغيبةزرلنعم:نيزصٖٕٗز
-ٜٗٓزغيبةزرلنعم:نيزصٕٗٗز
ٓٔٗ-زبش:ر زراسالـزصٕٕٙز
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حعجة أرسل اتقعئم مأن اعأض اتمبلئَأة أن احم أو ،فاحم أو اتم أك حتأى األتي اتقأعئم
فاقُي حعجتو ،ثم يرده ومن اتمؤمنين من اسير في اتسحعب ومنيم من اطير مأَ
اتمبلئَة ،ومنيم من امشي مَ اتمبلئَة مشاع ،ومنيم من اسأ ق اتمبلئَأة ،ومأنيم
من يتحعكم اتمبلئَة إتاو ،واتمؤمن أكرم د ى ع من اتمبلئَة.)ٗٔٔ( ..زز
كػلزهػذرزوغيػر زمػفزرلمخمواػ:تزرلمعمومػةزلػدين،:زأمػ:زبػ:ايزرلمخمواػ:تزرلغيػرزمعمومػةزلنػػ:ز
ورلغيرزمذكور زفيزرلقرآفزإالزأنه:زوردتزفيزرلسػنةزرلشػر فة،زومنهػ:زمػ:زجػ:ءزعػفزرامػ:ـز
رلصػػ:دؽز(عميػػهزرلسػػالـ)زومنهػػ:زمػػ:زجػػ:ءزعػػفزأميػػرزرلمػػؤمنيفز(عميػػهزرلسػػالـ)زيؤكػػدزإفز
هنػ:ؾزمخمواػ:تزليسػورزمػفزرلجػفزوالزمػفزرلمالئكػػةزوالزمػفزرانػسزولكػفزخمػقزأخػرزمػػفز
خمقزهللازمستدالز(عميهزرلسالـ)زبقولهز{ويخ ق مع ال تع مون}زخت:م:شزراػوؿزإفزمػ:زخفػيز
ك:فزأعظـزورزفزرام:ـ(عميهزرلسالـ)زالزيكشفزسر زلكلزرلن:س.زز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

ٔٔٗ)زدالئلزرام:مصٕٔٗز
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ز
ز
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الفهرس
حُٔويٓش
حُل َٜحالٍٝ

َٓ ٓؼِغ رَٓٞىح ٝهَٝؽ ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ
حُزخد حالٍٝ
ٝهلش طخٍ٣و٤ش ٓغ حُٔؼِغ
حُزخد حُؼخٗ٢
لصة ذي المرنٌن والسد العظٌم
من هو ذو المرنٌن
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ك٤خس ً ٝحُوَٗٓٝ ٖ٤ؼخَٛطُ ٚألٗز٤خء ٝحُٜخُلٖ٤
حُزخد حُؼخُغ
حُظويّ حُؼِٔ ١ٌُ ٢حُوَٖٗ٤
ٓؼِ٠ش حُطخثَحص حُلَػ٤ٗٞش
حُـٞحٛخص
طو٘٤ش حَُإ٣ش حُِ٤ِ٤ش
حُطخهش حُٜٞط٤ش
حُٜٞص ٝحُٜخػوش
حُوٞس حُظيٓ٣َ٤ش ُِٜٞص
حُٜٞص ٝحالٛظِحُ
الباب الرابع
محطات مسٌرة ذي المرنٌن
أٝالُٔ ُٚٞٛٝ :ـَد حُْ٘ٔ ٓٝطِؼٜخ
مؽرب الشمس هو المطب الشمالً :
اللٌل والنهار فً المارتٌن المطبٌتٌن -:
ممدمة حول المطب الشمالً:-
ثانٌاً :مطلع الشمس
ثالثا :منطمة ما بٌن السدٌن وعاللتها بمثلث برمودا
حُزخد حُوخْٓ
ً ١حُوَٗٓٝ ٖ٤ي ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ
263

ٗظَ٣خص ك ٍٞحهٞحّ ٣ؤؿٞؽ ٓٝؤؿٞؽ-:
ٓي ً ٝحُوَٗٝ ٖ٤ػالهظ ٚرٔؼِغ رَٓٞىح
حُزخد حُٔخىّ :ر٘خء حُٔؼِغ
هخَٛس حُلغ حٌَُٜٓٝـ٘خ ٢ٔ٤١ك ٢حُٔؼِغ-:
ٓويٓش ك ٍٞهخَٛس حُلغ حٌَُٜٓٝـ٘خ:٢ٔ٤١
ٗ ٚهخٗ ٕٞكخٍحىح١
حُٔؼخىٕ حُٔٔظويٓش كٓ ٢ي ً ٝحُوَٗ-: ٖ٤
حُـَ ٖٓ ٝػَٔ ٓزخثي حُِٜذ
الباب السابع
رحلته فً منطمة الظلمة

حُزخد حُؼخٖٓ
حالْٓ حُظ ٢ػخَٛص ً ٝحُوَٖٗ٤
ك٠خٍس حطالٗظْ-:
ك٠خٍس حُٔخ٣خ-:
ٓؼزي حُ٘ ٜٙٞك ٢حٌُٔٔ٤ي
ٓخ حٌُ ١أ ِْٜٛٝاُ ٠حُٜ٘خ٣ش ؟؟
خاتمة
رلفصلزرلث:ني زدربػةزرألرض
رلب:بزرألوؿ
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دربةزرألرضزلغةزورصطالحز:ش
دربةزرألرضزرصطالح:شز
دربةزرألرضزوم:هيته:

رلب:بزرلث:نيز
دربةزرألرضزفيزرلمنظورزرلقرآني
دربةزرألرضزفيزمنظورزرلروري:تزرلشر فة
دربةزرألرضزعندزأهلزرلسنة
دربةزرألرضزعندزرلشيعة
دربةزرألرضزفيزرألدعيةزورلز :ررت
دربةزرألرضزفيزرلشعرزرلعربي
دربةزرألرضزعندزأهلزرلكت:ب
رلب:بزرلث:لث
رلمهديزدربةزرألرضزعمىزحسبزرلتأو ل
دربةزرألرضزرلمهديز(ع)
رلفصلزرلث:لثز
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رلسفي:ني

رلب:بزرألوؿ
رلسفي:نيزفيزرلقرآفزورلسنة
أوالز زرلسفي:نيزفيزرلقرآف
ث:ني:شز زرلسفي:نيزفيزرلروري:تز

رلب:بزرلث:ني

زأوالش زسفي:نيزرلفتوىز

ث:ني:ز زسفي:نيزرلسيف

صف:ته

رلب:بزرلث:لث

اي:ـزحركةزرلسفي:نيزوأنص:ره:

زأوالش زمك:فزرلخروجز

ث:ني:ش زأنص:رزرلحركةز

ث:لث:ش زمد زممكهز

رلسفي:نيزوعدرء زألهلزرلبيتز(عميهـزرلسالـ)
موافزرام:ـزرلمهديز(عز)زمفزرلسفي:ني

عالاتهزمعزرلروـ

رلفصلزرلرربع

رلدج:ؿ

رلب:بزرالوؿ
رالعورزرلدج:ؿزورلمسيحزرلدج:ؿزورلدج:ؿ
تأو لزرألح:ديثزورلروري:تزرلتيزتصفزرألعورزرلدج:ؿ
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أتب:عهزوأنص:ر
رلوه:بيةزيهودزرألمةزأتب:عزرلدج:ؿ
الفصل الخامس
رلصيحةزفيزمفهومه:زرلعممي
رلفصلزرلس:دس

حربزرلق:ئـز(عميهزرلسالـ)
رلب:بزرالوؿز
رلحربزألمدنية
رلعموـزرلتيزيأتيزبه:زرلمهديز(عميهزرلسالـ)
رلط:ا:تزرلتيزيستخدمه:زرلمهديز(ع)زفيزحروبه
أوال زرلط:اةزرلنوررنيةز
ث:ني :زرلط:اةزرلصوتية
ث:لث:شز زرلط:اةزرلظمية
رربع:ش زرلط:اةزرلنوويةزورلكيمي:ئية
خ:مس:شز زرلط:اةزرلب:يموجية
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رلب:بزرلث:ني
جيوشزوأسمحةزرام:ـزرلمهديز(عميهزرلسالـ)
تقسيـزرالسمحةزورلجيوشز
تقسيـزاورتزرام:ـز
رلتفوؽزرلتقنيزرلعمميزلجيوشزرام:ـزرلمهديز(ع)
أم:زسالحزرلجو...ز
أم:زرلسالحزرلبحريز..
رلب:بزرلث:لث
جه:ززرستخب:ررتزرام:ـزرلمهدي(عميهزرلسالـ)
رلجفز
رلمالئكةز
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