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 اٌّمذِخ

ؿخرض  أ٤ٗخء ٝح   ٝؿؼَ ك٢ ًَ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗزٚ أَٓحٌٍٛح حُٞؿٞى  طؼخ٠ُُوي هِن هللا 

َٓحٍ ك٢ أ حألٍَٝٓحٍ ٝك٢ أَٓحٍ ٝك٢ حُٔٔخء أكوخثوٜخ ػٖ حُ٘خّ كل٢ حُطز٤ؼش 

ش ٖٓ ٌٛح حُٞؿٞى أَٓحٍ ٘ٝك٢ ًَ كًَش ٌٝٓ ٍَٓحأحُل٤ٞحٗخص أَٓحٍ ٝك٢ حُلَ٘حص 

ٕ ؤٓزلخٗٚ ٣ؼِْ ر ألٗٚهل٢ ٜٓ٘خ ربٍحىس هللا ٝرظوي٣َ هللا  َف ٜٓ٘خ ٝهل٢ ٓخ َف ٓخ ػ  ػ  

حَُ٘  أ٣َٛؼزغ رٚ  ٕ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٓلخط٤ق ال طظخف ٌَُ اٗٔخٕ كظ٠  الأٌٛح حُٞؿٞى الري 

ًخٕ رؼ٠ٜخ ر٤ي حألهَٟ ش ك٢ٜ حإل٤ُٜ حألَٓحٍرٍَْ٘ٝٛ ، أٓخ  ٝحألٍٞح جح٣ٌُٖ ِٓ

ٖ ًَ ػ٠ِ كٔذ ح٣ٔخٗٚ ٝهَرٚ ٝٓوخٓٚ ٝهي ل٤ٛٝ٤خء ٝحُٜخُٝحأل حألثٔشٝ حألٗز٤خء

طِغ ػ٤ِٜخ ال ِٓي ٓوَد ٝال ٗز٢ ََٓٓ ٢ٌُ ال ٣ظٔخٟٝ أكي هللا رؤَٓحٍ ُْ ٣   حٓظؤػَ

 ٖٓ حُوِن رخُوخُن ٓزلخٗٚ .

ٝهي حًيص حكخى٣غ حُ٘ز٢ ٝحَٛ ر٤ظٚ ِٛٞحص هللا ػ٤ِْٜ ًؼ٤َح ػ٠ِ حٍطزخ١ حألَٓ حال٢ُٜ 

ح١ُٞ٘ٔ رٌَ آخّ ْٜٓ٘ رخَُٔ ٝحالَٓ حُٔلٖٔ ٝحُٔو٘غ رخالَٓحٍ كْٜ ػ٤ِْٜ حُٔالّ ًُ٘ٞ 

 حالَٓحٍ ٝكـؾ حُـزخٍ .

 ) اْ أِشٔب عش فٟ عشك٤غ ٍٝى ػٖ ؿخرَ ػٖ أر٢ ػزي هللا )ػ٤ِٚ حُٔالّ( أٗٚ هخٍ : 

ٚعش ِغززش ثغش ٚعش ال ٠م١ذٖ اال عش ٚعش ػٍٝ عش ٚعش ِمٕغ ثغش (
(ٔ)

. 

ٚػٓ أثبْ ثٓ ػضّبْ لبي لبي ٌٟ أثٛ ػجذ هللا )ػ١ٍٗ اٌغالَ( : ) اْ أِشٔب ٘زا ِغزٛس 

ِمٕغ ثب١ٌّضبق ِٓ ٘زىٗ أرٌٗ هللا ( 
(ٕ)

. 

ٝٛ٘خى حٍطزخ١ ٝػ٤ن ر٤ٖ ٓٔظٞىع حألَٓحٍ ح١ٌُ أٝىػٚ هللا طؼخ٠ُ ُٔلٔي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ط٤ِٔٔخ( 

ز٤َ ؼٝر٤ٖ ه٤٠ش حإلٓخّ حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( رَ ٢ٛ حَُٔ حال٢ُٜ حألػظْ ُٞ ٛق حُظ

ٝهي ًظْ أثٔش أَٛ حُز٤ض ) ػ٤ِْٜ حُٔالّ( أَٓحٍْٛ حال٤ُٜش اال ػٖ حُٔٔظل٤ٖ٘ ٖٓ 

حُوِٚ ألؿَ حُظ٤ٜٔي ُو٤٠ش حُظٍٜٞ حُٔويّ حُظ٢ حىهَ هللا طؼخ٠ُ ُٜخ حَُٔ  ٤ٗؼظْٜ

حالػظْ ح١ٌُ ٣َطز٢ رظلون ح٤ُّٞ حُٔٞػٞى ك٤غ ؿخء ك٢ حُوزَ ػٖ أر٢ ؿؼلَ )ػ٤ِٚ 

حُٔالّ( هخٍ : ) كي٣ؼ٘خ ٛؼذ ٓٔظٜؼذ ال ٣لظِٔٚ اال ِٓي ٓوَد أٝ ٗز٢ ََٓٓ أٝ 

ٝؿخء ٜٓي٣٘خ ًخٕ حَُؿَ أؿَ ٖٓ ٤ُغ ٓئٖٓ ٓٔظلٖ أٝ ٓي٣٘ش ك٤ٜ٘ش كبًح ٝهغ أَٓٗخ 

ٝأ٠٠ٓ ٖٓ ٓ٘خٕ ٣طؤ ػيٝٗخ رَؿِٚ ٠٣َٝرٚ رٌلٚ .........( 
(3)

. 
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ؼَٜ حُظٍٜٞ حُٔزخٍى ػٜرَ ىُٝرش حُؼريٍ رٝحػٔوٜخ ٛٞ ٓخ ٣ظؼِن  حألَٓحٍإ ٖٓ أْٛ 

حُٔ٘ظظرَ حُلـرش ب ررٖ حُلٔرٖ حإلٓرخّ ػَٜ ه٤خّ حُلن ػ٠ِ ٣ي ٛرخكذ حُلرن  حإل٢ُٜ

حُؼظ٤ٔررش ٝحٌُز٤ررَس ُررٖ ٣ظَٜٛررخ ًِٜررخ رررَ  حألٓررَحٍأٍٝحك٘ررخ ُظررَحد ٓويٓررٚ حُلرريحء ٝٛررٌٙ 

 حألٓرَحٍكربٕ حٌُؼ٤رَ ٓرٖ  ،حُٔظطِزرخص ٝحُٔظِور٢ٝ حُظرَٝف٤ٓظَٜ رؼٞ ٜٓ٘رخ كٔرذ 

 أٛرًَري ػ٤ِرٚ أٝٛرٌح ٓرخ حإلٓرخّ ُٓرٖ هٜرٍٞ  ٣ؤط٢إٔ ا٠ُ  حإلٓالّرو٤ض هخك٤ش ٌٓ٘ كـَ 

) سألتت أاأع د أد ع )د اأو اتسأبلم  عػفززررر زاػ:ؿ ز٤ِْٜ حُٔالّ( ك٤غ ٍٝى حُز٤ض )ػ
 دن ىذه األمور اتعظعم من اترجعة وأشاعىيع.

أُذ اوا  : فقعل : إن ىذا اتذي تسلتون دنو تم يجيء أوانو، وقد قعل ع دز وجل }َ أل  ََ
ِمِو َوَتُمع َال ِتِيم    . 4)  َتل ِوي او{ِاَمع َتم  ااِحاطاوا  ِاِع  

) سلتت أاع جعفر )د اأو اتسأبلم  دأن األمأور اتعظأعم مأن اترجعأة وعفزحمررفزاػ:ؿ ز
ُذ اوا  ِاَمأع َتأم  وغيرىع، فقعل: إن ىذا اتذي تسلتوني دنو تم التي أوانو، قعل ع:  }َ ل  ََ

ِمِو َوَتُمع َال ِتِيم  َتل ِوي او{  . 5)  ااِحاطاوا  ِاِع  

حُز٤ض )ػ٤ِْٜ حُٔالّ( اٗٔخ اىهَٝٛخ ألٓزخد ٝؿ٤ٜش  أَٛحُظ٢ ُْ ٣ز٤ٜ٘خ  حألَٓحٍإ ٌٛٙ 

ٓظٌٕٞ حُلٜخٗش ُِوٞس حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ حُوخثْ ك٤ٖ ه٤خٓٚ ٢ٌُ  حألَٓحٍكٖٔ ٝؿٚ إٔ ٌٛٙ ، 

٣ٌٕٝٞ ُٚ حَُٜ٘ كال ٣ٜق ً٘ق حُوطش ُألػيحء  حألػيحءطزو٠ ه٤٠ظٚ ػ٤ٜش ػ٠ِ 

٤ٌٓ٘ق رؼ٠ٜخ ٣َُٝ  حألَٓحٍٖٝٓ ٝؿٚ آهَ ٛٞ حٕ ٌٛٙ ، ْٝٛ ًؼَ ٝٓظ٘ٞػ٤ٖ 

ٓظٌٕٞ ٌٛٙ حُٜٔي١ ٝٛخكذ ىػٞطٚ ح٤ُٔي ح٤ُٔخ٢ٗ حُولطخ٢ٗ حُل٢٘ٔ ح١ٌُ  حإلٓخّ

حُٔؼّٜٞ  خإلٓخّٝحُؼِّٞ ٢ٛ حُي٤َُ ػ٠ِ ٛيهٚ ٝػزخص هيٓٚ ٝٛلش حٍطزخ١ٚ ر حألَٓحٍ

حُٜٔي١ ٝٛخكذ ٍح٣ظٚ ٓظظَٜ رخُظِحٖٓ ٓؼٚ ػيس ٍح٣خص  حإلٓخّ)ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٣َُٞ 

٤ٔ٤ُِ حُوز٤غ  ح٣ش حُلن ٝهي ؿؼَ هللا ٌٛح حُ٘زُٚ٘زٜٜخ رَ شي ٤ٔٓض ٓ٘ظزٜٝه ،ٓ٘ظزٜش

ط٢ ؤُٖٝ ٣ظؼَف ػ٠ِ ىػٞس حُلن اال ٖٓ ٣ٔظط٤غ حٕ ٣زَٜ حٍُ٘ٞ ح١ٌُ ٤ٓ، ٖٓ حُط٤ذ 

حُٜٔي١ ٤ُؼزض ٓوخٓٚ ٌٝٛح حٍُ٘ٞ  حإلٓخّٝحٍُ٘ٞ ٛٞ حُؼِْ ح١ٌُ ٤ٓلظوٚ ٣َُٝ ،  حإلٓخّرٚ 

٤َٓٝحٙ ؿ٤ِخ ، خٓش ى ك٢ حطزخع ٍؿخٍ حُي٣ٖ ٝحُٔرخ٤َُٓ٘ؼ٠ٔ ػ٘ٚ ٖٓ ًخٕ هِزٚ ٢ِٓء 

ٚ ٗزٚ ُ حإلٓخّكبٕ أَٓ  ،ٖٓ ١َٜ هِزٚ ٖٓ حَُ٘ى ٝإ ًخٕ ػخ٤ٛخ هلل ٍٝحًزخ ُِلٞحكٖ

حٛلخد  ، رَ ًخٕ ؿ٤ٔؼْٜكٞح٣ٍٚ ح١ ٖٓ حُٔظي٤٘٣ٖ رؤَٓ ح٤ُٔٔق ح١ٌُ ُْ ٣ٌٖ ر٤ٖ
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ٗلٔٚ ٝح١خع ق أِٜٛٗخٍ ٖٓٔ حطو٠ ٝٝال ٌَٗ٘ حٕ ٣ٌٕٞ حُـْ حُـل٤َ ٖٓ حأل، ٓؼخ٢ٛ 

ٍرٚ كخُٔؼ٤خٍ ٛٞ حُوِذ ٝٛلخءٙ ٤ُْٝ ًؼَس حُؼزخىس كبٕ ٖٓ هخطَ ٟي ػ٢ِ )ػ٤ِٚ 

ػٖ ٝهي ٍٝى  ،حُٔالّ( ك٢ كَد حَُٜ٘ٝحٕ ًخٗٞح حٛلخد ؿزخٙ ٓٞى ٌُؼَس ػزخىطْٜ

أخجشٟٔ ِٓ عّغ أثب ػجذ هللا ) ػ١ٍٗ اٌغالَ ( ٠مٛي : (ارَح٤ْٛ رٖ ػزي حُل٤ٔي ، هخٍ : 

اٌغالَ ( خشط ِٓ ٘زا األِش ِٓ وبْ ٠شٜ أٔٗ ِٓ أٍ٘ٗ ٚدخً  ارا خشط اٌمبئُ ) ػ١ٍٗ

ف١ٗ شجٗ ػجذح اٌشّظ ٚاٌمّش (
(ٙ)

. 
ِٗ }هخٍ طؼخ٠ُ :  ِِ ْٛ ٓ لِ ِِ َٓ َوفَُشٚاْ  الُ اٌِّز٠ َّ ٌْ ب فَمَبَي ا ب ََٔشانَ  َِ َِ َٚ ضٍََْٕب  ِّ ارّجَؼََه  ََٔشاَن ِاالّ ثََششاً 

ُْ أََساِرٌَُٕب ُ٘  َٓ َٞ  اِالّ اٌِّز٠  .{ اٌّشأِْٞ ثَبِد

ًٝخٗض ٠َٓٓ  )ػ٤ِٚ حُٔالّ( حُٜٔي١ حإلٓخُّوي هل٤ض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔلخٍٝ ك٢ ه٤٠ش 

٣ؼِٔٞح حٕ ٌٛٙ  ْْ ُألٜٗص حُٜيف ٝرٌَ٘ ٓٔظَٔ أهطؤُٜٔخّ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُلوٜخء حُظ٢ 

كٞهؼٞح ك٢ حُظ٘خهٞ ٝٓوخُلش  ،ح٤ُٔي ح٤ُٔخ٢ٗ حُٔٞػٞى حإلٓخ١ّٞ٘ٓش ر٣َُٞ  حألَٓحٍ

إٔ ؿخء  ا٠ُكظوزطٞح أ٣ٔخ طوز٢ ٝرو٤ض ٓخكش حُؼِْ هخ٤ُش ٓ٘ٚ  حُٜ٘ٞٙ ٝطٔو٤طٜخ

 ،ح٤ُٔي أر٢ ػزي هللا حُل٤ٖٔ حُولطخ٢ٗ ح١ٌُ كـَ ػِّٞ ٝحَٓحٍ حُوَإٓ ٝحُلي٣غ

حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ٝرـ٤ٔغ حإلٓخّ ٟٝٝغ حُ٘ظَس حُٜل٤لش ٝحُٔي٣يس ُو٤٠ش 

ك٢ رطٕٞ  ُٙـٞكِْ ٣َٜٔ ح٤ُٔي حُولطخ٢ٗ أ١ ؿخٗذ ٜٓ٘خ ٗخ٤ٛي ػٖ ح،  ٓلخٍٝٛخ

ػـِ ػٖ ًُ٘ٞ ٝؿٞحَٛ ٝ ٥ُتحُوَإٓ ٝرلٍٞٙ حُؼ٤ٔوش ٝحٓظوَحؿٚ ٖٓ طِي حُزلٍٞ 

 .حٍُِٞٛٞ ح٤ُٜخ ؿ٤ٔغ حُؼِٔخء 

ػ٠ِ ٛيم  ٤ُال  حُٜٔي١ ٣ؼظزَ حُيحإلٓخّ َٓحٍ ه٤٠ش أإ ٓخ أهَٜٙ ح٤ُٔي حُولطخ٢ٗ ٖٓ 

ٝٓخ ٌٛح حٌُظخد ح١ٌُ ر٤ٖ ٣ي٣ي اال ، ٗظٜخُٚ ٖٓ ػٌد ػِٔٚ حُٞحٓغ اٝخإلٓخّ ر حطٜخُٚ

ال  حألَٓحٍٝاال كبٕ  ،َٓحٍأٔخ ؿخء رٚ ح٤ُٔي حُولطخ٢ٗ ٖٓ ٓ ُـِء ٤ٔ٣َ ؿيحطؼ٣َلخ 

كيٝى  ال حإلٓخّط٘و٢٠ ٝال ط٘لٌ ُٝٞ ًخٕ حُزلَ ٖٓ ٍٝحءٛخ ٓيىح كخُؼِْ حُٔٔظو٠ ٖٓ 

ُٚ . 

ٖٓ ٌُُي ٓ٘ظؼَٝ ُزؼٞ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ ُْ ٣ظؼَف ػ٠ِ كو٤وظٜخ حٌُخِٓش أكي 

 رٔخ ٣٘خٓذ ػ٘ٞحٗٚ،حُزخكؼ٤ٖ ٝكَٛ٘خ ك٢ ٌٛح حٌُظخد ػ٠ِ حٗظوخء رؼٞ حُٔٞح٤ٟغ 

ش حُوخثْ ٝحُٔٞٓٞػش حُوَآ٤ٗش كل٤ٜٔخ ٓٞػٓٞا٠ُ ٖٝٓ أٍحى ح٣ُِٔي ٜٓ٘خ كؼ٤ِٚ حَُؿٞع 

 حٌُؼ٤َ حٌُؼ٤َ .

ػٖ ٍكِش ًٝ حُو٤َٖٗ ٝكو٤وش حُٔي ح١ٌُ ر٘خٙ ٝٓخ رخُلي٣غ ك٢ ٌٛح حٌُظخد  أٓ٘زيٝ

٣ٖ ٣وغ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٤ٚ ٝٓخ ػالهش ًُي رٔؼِغ أر٤ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ٜٝٓ٘خ ٣َطز٢ 
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ٝكو٤وظٜخ ٜٝٓيحهٜخ ك٢ حهَ حُِٓخٕ ػْ  حألٍٝرَٓٞىح ًٌُٝي ٓ٘ظليع ػٖ ىحرش 

ًٌُٝي  ،ٗؼَؽ ػ٠ِ ٟٓٞٞع حُٔل٤خ٢ٗ ح١ٌُ هخٍ ك٤ٚ حُزؼٞ رخٗٚ كًَش ٤ُْٝ ٍؿَ

ًٌُٝي ٓ٘ظليع ػٖ  ،حالػٍٞ حُيؿخٍ ح١ٌُ ٓ٘ظ٘خٍٝ ٗو٤ٜظٜٔخ رخُظل٤َٜ حُظخّ

رٜخ  )ػ٤ِٚ حُٔالّ( حُٜٔي١ حإلٓخّح٤ُٜلش ك٢ ٓلٜٜٞٓخ حُؼ٢ِٔ ٝحالِٓلش حُظ٢ ٤ٓوخطَ 

ًٌُٝي ، أػيحءٙ ٝٓخ ٤ٓٔظويٓٚ ٖٓ ؿ٤ٕٞ ك٢ حُوظخٍ ٝىٍٝ حُـٖ ٝحُٔالثٌش ك٢ ًُي 

ٝحالِٓلش ٝحُطخهخص حُظ٢ ٤ٓٔظويٜٓخ ك٢ حإلٓخّ حالٓظوزخٍحص ُيٟ  ُحُلي٣غ ػٖ ؿٜخ

 َ ٌٛٙ حُٔٞح٤ٟغ رظل٤ٜالطٜخ ٓظـيٛخ ك٢ ٌٛح حُٔلَ حُٔزخٍى .هظخٍ أػيحءٙ ، ً
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 اٌفظً االٚي

 

 ٚخشٚط ٠ؤجٛط ِٚؤجٛطعش ِضٍش ثشِٛدا 
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 ِمذِخ

طؼظزَ هخَٛس ٓؼِغ رَٓٞىح ٝحكيس ٖٓ أًؼَ حُظٞحَٛ حٓظوطخرخ  ُِلٌَ ٝحُؼوَ حُز١َ٘ 

حُـي٤ُش حُظ٢ حٓظٞهلض ٗوذ ؿ٤َ ه٤ِِش ٖٓ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ، ٝاكيٟ أْٛ حُو٠خ٣خ 

ٓخ ر٤ٖ رخكغ ػٖ حألٓزخد حُظ٢ طوق ٍٝحء كٜخٍٝح حُؼخُْ أؿٔغ ،  رخكؼ٢ ٝٓل١ٌَ

٤ش ، ٝر٤ٖ ٌٓ٘ي حألٍٟحُلٞحىع حٌُؼ٤َس حُظ٢ ٜٗيطٜخ ٌٛٙ حُٔٔخكش حُـ٣َزش ٖٓ حٌَُس 

ٔؼِغ حٓطٍٞس حُ أَٛرخَُؿْ ٖٓ إٔ  ،رلو٤وش طِي حُلٞىحع حُظ٢ ٜٗيٛخ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ

وَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٝطلي٣يح  ك٢ أٝحثَ حُ ا٠ُُْ طٌٖ ٤ُٝيس حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ رَ ًخٗض طَؿغ 

ٖٓ َٓحكو٤ٚ ٝحهظل٠  7ك٤ٖ حرلَ )١َ٘ٛ ٣ٍلِ٘( رٔل٤٘ظٚ ٓغ  ّ 1084ػش ػخّ خىك

حػَْٛ ك٢ ٓ٘طوش حُٔؼِغ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ، حٝ ك٤ٖ حهظلض ٓل٤٘ش حُزل٣َش حال٤ٌ٣َٓش 

 ُْٝ طؼي رؼيٛخ حريح .  1014خّ رو٤خىس ؿٞٗٔظٕٞ رال٢ٌِ٣ ك٢ ػ

خُؼخُْ حُـَر٢ ًٞٗٚ ٛٞ حالًؼَ طٔخٓخ  ُِظخَٛس ٖٓ ٗظ٤َٙ حَُ٘ه٢ ًخٕ ك٢ ًحص حُٞهض ك

ًٔخ ٢ٛ حُؼخىس حُظ٢ ٤ٔ٣َ ػ٤ِٚ  ،حألًؼَ حٗ٘ـخال  رظل٤َٔ حُظخَٛس ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ػ٤ِٔش

هَد ُِلْٜ حُز١َ٘ ْٓ حُؼ٤ِٔش ٝحُظل٤َٔحص حُٔ٘طو٤ش حألحُلٌَ حُـَر٢ حُٔز٢٘ ػ٠ِ حأل

حُٔئْٓ ػ٠ِ هٞح٤ٖٗ ٝٗظ٣َخص ػ٤ِٔش رلظش ٓغ حػطخء حُـخٗذ حُـ٤ز٢ حُؼوَ حألهَ ك٢ 

هَٝف حُظؼخَٓ ٓغ حُل٤خس ك٢ حٌُٕٞ حٌُز٤َ، كظَٜص ٗظ٤ـش ٌٛح حُٜ٘ؾ ك٢ حُظل٤ٌَ 

ٔلخُٝش ٍكغ حُـٔٞٝ ٝحُحُش ػالٓخص حالٓظلٜخّ كٍٞ ُٝحُزلغ ٗظ٣َخص ػي٣يس 

حكي حٓزخد حُظٞحَٛ حُـ٣َزش ك٤ٚ ٢ٛ ٗظ٣َش حُـٌد  رَٓٞىح ، ٜٝٓ٘خ حُوٍٞ رؤٕ

ؿِٜس حُو٤خّ ك٢ حُطخثَحص حػ٘خء ٍَٓٝٛخ كٞم أحُٔـ٘خ٢ٔ٤١ حُظ٢ طٔزذ حٟطَحد 

حُٔلٖ حُظ٢ طزلَ ٖٓ ٛ٘خى ، أٝ حُوٍٞ رظخَٛس  رٞٛالص ا٠ُ ٟخكشٓ٘طوش حُٔؼِغ رخإل

ك٢ هخع حالكظزخّ حُلَح١ٍ حُظ٢ طٔزذ حٌُٞحٍع رٔزذ ٝؿٞى ٓٞحى هخرِش ُالكظَحم 

حُٔل٢٤ حال٢ِٔ١ ك٤لَٜ طـ٤َ رٌؼخكش حُٔخء ٝحُٜٞحء رِػْٜٔ كظ٘زؼغ حروَس ٝؿخُحص 

ٖٓ حُزلَ طٔزذ حُٔ٘خًَ ُِٔلٖ ٝحُطخثَحص ، حٝ هخَٛس حُِالٍُ حُظ٢ طليع ك٢ هخع 

حهظالٍ طٞحُٕ حُطخثَحص  ا٠ُ اٟخكشحُٔل٢٤ كظئػَ ػ٠ِ كًَش حُٔلٖ ٝطٔزذ ؿَهٜخ 

 حُٔخٍس ٖٓ كٞم طِي حُِالٍُ.

حهَٛخ حُوٍٞ رخُؼالهش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ هخَٛس حهَٟ ال طوَ ؿيال  ٝؿَحرش  ػٜ٘خ أال ٢ٛٝ ٝ 

هخَٛس حال١زخم حُطخثَس رل٤غ طٞؿي ػالهش ٤١ٝيس ر٤ٖ حُظخَٛط٤ٖ حُـ٣َزظ٤ٖ كظ٘ظؾ ػٖ 
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ًُي هَم ُِوخٕٗٞ حُطز٤ؼ٢ ٖٓ هالٍ ٝؿٞى ٓوِٞهخص ك٠خث٤ش ُٜخ ح٤ُي ك٢ ًَ ٓخ 

 . كَٜ حٝ ٤ٓلَٜ ك٢ حُٔٔظوزَ حُٔ٘ظٍٞ

٢ رٔ٘ؤٟ ػٖ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ كِي طِي حإلٓالُْٓٝ ٣ٌٖ حُؼخُْ حَُ٘ه٢ ٝطلي٣يح  حُؼَر٢   

ٔ٘طوش ٝر٤ٖ حُٔ٘طوش حُظخَٛس ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُزؼي حُ٘ٔز٢ ر٤ٖ حُٔٞهغ حُــَحك٢ ُِ

ٗظ٣َخص ح ريح  ٖٓ حالىالء ريُْٞٛ ٟٝٝغ ٤٤ٖ ُْ ٣ـيٝحإلٓالٓحٕ حُزخكؼ٤ٖ  اًحُؼَر٤ش ، 

 . ش ػٖ حُظخَٛس ٗلٜٔخ ال طوَ ؿَحر حأله٢َٟٛ 

حٕ ٓخ هٔ٘خ رٔطَٙ ر٤ٖ ٛللخص ٌٛح حٌُظخد ٛٞ ٗظ٣َش ؿي٣يس ٖٓ ٗؤٜٗخ ٍكغ حُـٔٞٝ 

ٝحُِزْ ػٖ َٓ ٌٛٙ حُٔ٘طوش ، ٖٓ هالٍ حَُر٢ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٍكِش ١ً حُو٤َٖٗ ح١ٌُ 

ؿٞؽ ؤرخػظزخٍ حٕ حُٔي ح١ٌُ هخّ رز٘خءٙ كخثال ٟي ٍٝٛٞ هّٞ ٣ ٖحألٌٍٟٓ٘ٚ هللا ك٢ 

ٖ ٌٛح حُٔؼِغ ٣حًٌٍُٔٞس هْٜٜٜ ك٢ حُوَإٓ ، ٛٞ حُٔزذ حَُث٢ٔ٤ ك٢ طٌٞؿٞؽ ؤٝٓ

حُؼـ٤ذ ٝٓ٘وّٞ رظ٤ٟٞق حُ٘ظ٣َش ٝحالػزخص ٖٓ هالٍ رلٞع حٌُظخد الكوخ  ، حُ٘ظ٣َش 

حالٓظؼخٗش رآ٣خص حُوَإٓ  ا٠ُ اٟخكش٤٘ش ٛطِي طؼظٔي رٌَ٘ ًز٤َ ػ٠ِ هٞحَٛ ػ٤ِٔش ٍ

حُظ٢ ط٘خُٝض ه٤٠ش ١ً  حألهَٟص ك٢ حػزخص حالٓظ٘ظخؽ ، ٝٓ٘٘خهٖ ح٠٣خ حال١َٝكخ

 حُو٤َٖٗ رخُزلغ ٝحُظل٤َٜ  ، ٝهللا ٖٓ ٍٝحء حُوٜي.
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 االٚي جبة اٌ

 ٚلفخ ربس٠خ١خ ِغ اٌّضٍش
ؿ٣َِس، ٤ُٔض ًِٜخ ٓؤُٛٞش  388رَٓٞىح ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُـٍِ، ٣زِؾ ػيىٛخ 

ٛخِٓظٕٞ ٝطوغ ك٢ حُـ٣َِس ٝاٗٔخ حُٔؤٍٛٞ ٜٓ٘خ كو٢ ػالػ٤ٖ ؿ٣َِس، ػخٛٔظٜخ  رخٌُٔخٕ

٤ًِٞٓظَ  ٢ٛٝ1588 ٓ٘طوش ؿـَحك٤ش ػ٠ِ ٌَٗ ٓؼِغ ٓظٔخ١ٝ حألٟالع )ٗلٞ  حألّ

، ٣وغ ك٢ حُٔل٢٤ حأل٢ِٔ١ ر٤ٖ رَٓٞىح، ٤ِٓ²ٕٞ ًْ 1.1ٝٓٔخكظٚ كٞح٢ُ  ك٢ ًَ ِٟغ

ك٢ حُـِء حُـَر٢ ٖٓ حُٔل٢٤ حأل٢ِٔ١ ٓـخٍٝس  حك٣ٍِٞيٝرٍٞط٣ٌٍٞٞ، ٝكٍٞطِٞىٍى٣َ 

 ٝطٔظيحُٔظليس رخُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش ،  َُ٘ه٢ ُٞال٣ش ك٣ٍِٞيحُِٔخكَ حُـ٘ٞر٢ ح

ـٍِ رَٓٞىح )طخرؼش ٍَٝٓٝح رٖٓ ك٣ٍِٞيح)رخُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش(  ٓ٘طوش ٓؼِغ

ح٠ُِغ حالٍٝ ُِٔؼِغ ٣وغ ػ٘ي ؿ٣َِس رَٓٞىح ..ٌٝٛٙ حُـ٣َِس  .ُز٣َطخ٤ٗخ( ٝؿٍِحُزٜخٓخ

٠ ٛخِٓظٕٞ ، ٝح٠ُِغ حُؼخ٢ٗ ُِٔؼِغ ؿ٘ٞر٢ طو٠غ ُِلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ ُٜٝخ ػخٛٔش طٔٔ

ٝح٠ُِغ  ُإلىحٍس حال٤ٌ٣َٓش ٝػخٛٔظٜخ ٓخٕ ؿٞحٕ ، شَٗه٢ ر٣ٌٍٍٞٗٞٞ ٢ٛٝ طخرؼ

 .٤ش  ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس حال٣ٌَٓ ك٣ٍِٞيح -حُؼخُغ حُـَر٢ ٗلٞ ٗزٚ ؿ٣َِس ٤ٓخ٢ٓ

ٖٓ  . ٣ٝليٙ ه٢ ٢ٔٛٝ ٣زيأ²ًْ  ٣141484888ـط٢ ٓؼِغ رَٓٞىح ٗلٞ : ِغبدزٗ

 هَد ِٓزٍٕٞ رل٣ٍِٞيح ٍَٓٝح  رزَٓٞىح ػْ رٍٞطٞ ٣ٌٍٞ ٤ُ٘ظ٢ٜ رل٣ٍِٞيح َٓس ٗوطش

 .أهَٟ

 دمبئك

هيّ،  384188رؼٔن  حُ٘وطش حألػٔن ك٢ حُٔل٢٤ حأل٢ِٔ١، ٢ٛ ه٘يم رٍٞطٞ ٣ٌٍٞ 

 .٣وغ ٟٖٔ ٓؼِغ رَٓٞىح

ُل٣ٍِٞيح ٝرٍٞط٣ٌٍٞٞ ٝؿِء ٛـ٤َ ٓ٘ٚ  ؼِغ رَٓٞىح ٣وغ كٍٞ حُٔخكَ حَُ٘ه٢ٓ  

 .ًخ٤ٍُٝ٘خ حُـ٘ٞر٤شرـخٗذ 

 عجت اٌزغ١ّخ 
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ٖٓ حُطخثَحص حأل٤ٌ٣َٓش  شكخىع حهظلخء ٓـٔٞػ ا٠ُحُٞحهغ إ ٓزذ حُظ٤ٔٔش ٣ؼٞى 

١خثَحص  ١5خٍص  1945ى٣ٔٔزَ ػخّ  9ل٢ ٣ّٝٞ ك ،حُظ٢ ًخٗض طلِن كٞهٚ حُلَر٤ش

ٓٔخػي٣ٖ أهِؼض ٌٛٙ  ٤١0خ٣ٍٖ ٝ 5هٞحػي ٓي٣٘ش ك٣ٍِٞيح ٝػيى ١خهٔٚ  كَر٤ش ٖٓ أكي

حُٔخػش حُؼخ٤ٗش رؼي حُظَٜ ٝرؼي ػَ٘ ىهخثن ًخٗض ًِٜخ ك٢ حُـٞ ػ٠ِ  ػ٘ي حُطخثَحص

ٌٛح حَُٔد ٛٞ ح٠ُخر٢ حُط٤خٍ ٗخٍُِ ط٤ٍِٞ ح١ٌُ ًخٕ رط٤خٍطٚ  ًٝخٕ هخثي غٌَٗ ٓؼِ

ح٤ُّٞ ال ٣ؼِْ أكي َٓ حهظلخء ٌٛٙ حُطخثَحص حُؤْ رَؿْ  ا٣٠ُٔؼَ ٍحّ حُٔؼِغ ، ٝ

ي ح٤ُّٞ ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٕ كخىػش ُِط٤َحٕ ك٢ ًُ ٖٓ إٔ هَٝف حُـٞ ًخٗض ؿ٤يس

طِي  ٠حُطخثَحص ٌٛٙ هي ٝهؼض ك٢ كظَس ه٣َزش كبٕ حْٓ )ٓؼِغ رَٓٞىح( هي ح١ِن ػِ

ُٖٓ رؼ٤ي ٝحٛزلض طؼَف رٚ كظ٠ رخُ٘ٔزش ُٔخ ٝهغ  ا٠ُحُٔ٘طوش حُظ٢ ٣ؼٞى ؿٟٜٔٞخ 

 ك٤ٚ ٖٓ ًٞحٍع ٓخروش ًُٝي ريال ٖٓ حالْٓ حُوي٣ْ ح١ٌُ ح١ِوٚ ػ٤ِٚ حُٔالكٕٞ حُويح٠ٓ

رٚ ر٤ْٜ٘ ك٢ ٍكالطْٜ حال٠ُٝ ك٤غ ٓـِض ػ٠ِ حُوَحث٢ حُٔالك٤ش ٌٓ٘ ٝهِض ٓؼَٝكش 

هَٕٝ رخْٓ )ؿٍِ ح٤ُ٘طخٕ( ؿ٤َ حٕ حكي حُٔئُل٤ٖ حُٔظش ح٣ٌُٖ ٟٝؼٞح ًظزخ ػٖ ٌٛٙ 

ؿؼَ ػ٘ٞحٕ ًظخرخ ٓ٘ظًَخ ر٤ٖ حالْٓ 1974حُٔ٘طوش كظ٠ ح٥ٕ ٝٛٞ ٣ٍظ٘خٍى ٣َٝ٘ 

 ٓؼِغ ح٤ُ٘طخٕ(..حُوي٣ْ ٝحالْٓ حُلي٣غ كؤ١ِن ػ٤ِٚ حْٓ )

رلخٍ  ا٠ًُخٕ ٣ًَٔظٞكَ ًُٞٔزّٞ حكي حُٔ٘خ٤َٛ ٖٓ حُٔالك٤ٖ حالٝحثَ ح٣ٌُٖ ٓخكَٝح 

رَٓٞىح َٝٓٝح رخُوَد ٖٓ ٓ٘طوش حالٛٞحٍ ٝٛ٘خى ٗخٛي ٛٞ ٍٝؿخٍ ٓل٤٘ظٚ حُؼي٣ي ٖٓ 

ؿٞف حُزلَ ٜٝٓ٘خ ٓخ حٛخد  ا٠ُحالكيحع حُـ٣َزش ٜٓ٘خ ٓو١ٞ ًَس حُ٘خٍ حُٜخثِش 

َِ ط٣ٖٞ٘ ريٕٝ ٓزذ ٝحٟق ػ٘يٓخ حهظَرٞح ٖٓ ٓ٘طوش رَٓٞىح رِٞٛش حُٔل٤٘ش ٖٓ ه

حالَٓ ح١ٌُ ٟخػق ٖٓ هٞف حُٔالك٤ٖ ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ ًُٞٞٓزّٞ ٗلٔٚ ح١ٌُ حٛخرٚ 

ٖٓ حًؼَ   winerحُِٜغ ٖٓ حُٔلخؿجخص حُـخ٠ٓش ، ٝطظٌٕٞ ؿٍِ ح٤ُ٘طخٕ ًٔخ حٓٔخٛخ 

ؿ٣َِس َٓؿخ٤ٗش ٓظوخٍرش ك٢ ٌٛح حُـِء ٖٓ حُٔل٢٤ حال١ِ٘ط٢.. ( 388ٖٓ 
(7)

. 
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 اٌضبٟٔ جبةاٌ

  والسد العظٌم لصة ذي المرنٌن

 من هو ذو المرنٌن ؟؟؟

ْٓ  }طؼخ٠ُ ٤ٖ ك٢ حُوَإٓ ك٢ ٍٓٞس حٌُٜق هخٍ هللاٍٝىص هٜش ١ً حُوَٗ ٠َْغؤٌََُٛٔه َػ َٚ
ًْ َعؤَرٍُْٛا ِٓ لُ ٌْمَْش١َْٔ ُْٕٗ ِرْوًشا{ ِرٞ ا ِِ  ُْ َػ١ٍَُْى

(8)
، ٝهي ًخٕ ٛٞ حُِٔي حُٜخُق ًٔخ ػزَص  

 رخألٓزخدٝٓـخٍرٜخ  حألٍٝٝرِؾ ٓ٘خٍم  حألٍٝػ٘ٚ حالهزخٍ ح١ٌُ ٌٖٓ ُٚ هللا ك٢ 

ػٜ٘خ حُوَإٓ ، ش ، ٝهي حٍطز٢ حٓٔٚ روٜش ر٘خء ٓي ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ حُظ٢ طليع حإل٤ُٜ

ٝحُٔئٍه٤ٖ ، كْٜٔ٘  ٝهي ًخٗض ٗو٤ٜش ١ً حُو٤َٖٗ ٓلَ ؿيٍ ر٤ٖ ًؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ

 ا٠ًُٝٛذ  ،حرٖ ٛ٘خّ ك٢ ح٤َُٔ ٝحُظ٤ـخٕ ًٔخ ًًَحالٌٓ٘يٍ حُٔوي٢ٗٝ ٖٓ هخٍ رؤٗٚ 

ًظخرٚ ْٗٔ حُؼِّٞ ًٝظخد هُٞٚ ًَ ٖٓ حر٢ ٣ٍلخٕ حُز٢َٗٝ٤ ٝٗ٘ٞحٕ حُل١َ٤ٔ ك٢ 

إٔ  حرٖ ػزخّخثذ أهزخٍ حُِٔٞى حُظزخرؼش ، ر٤٘ٔخ ٣َٟ هالٛش ح٤َُٔ حُـخٓؼش ُؼـ

ؿ٤َ ١ً حُو٤َٖٗ، اً هخٍ ػٖ ١ً حُو٤َٖٗ أٗٚ )ٖٓ ك٤َٔ ٝٛٞ حُٜؼذ رٖ حإلٌٓ٘يٍ 

ٝآطخٙ ٖٓ ًَ ٢ٗء ٓززخ كزِؾ ه٢َٗ حُْ٘ٔ  ٝحأل١ًٍ َٓحثي ح١ٌُ ٌٓ٘ٚ هللا ك٢ 

 ٝر٠٘ حُٔي ػ٠ِ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ(. حألٍٍٝٝأّ 

                                                           

 03حٌُٜق  -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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ك٢ اك٣َو٤ش ٓ٘خٍح،  ر٤٘ٔخ حإلٌٓ٘يٍ ًخٕ ٍؿال ٛخُلخ ٤ٍٓٝخ ك٤ٌٔخ ر٠٘ ػ٠ِ حُزلَ 

، ٝأط٠ رلَ حُؼَد، ٝأًؼَ ػَٔ ح٥ػخٍ ك٢ حُؼَد ٖٓ حُٜٔخٗغ ٝأهٌ أٍٝ ٤ٍٓٝش

ر٤ض حُ٘زٞس  أَٛٝحُيٍٝ ، ؿ٤َ حٕ ٓخ ٣ؼ٤٘٘خ ٛ٘خ ٓخ ٍٝى ك٢ ٗؤٗٚ ك٢ حُوَإٓ ٝحكخى٣غ 

( كْٜ حُٔ٘زغ حال٤َٛ ٝحٍُ٘ٞ حُٜخك٢ ح١ٌُ ٣ٔظ٠خء رٚ ك٢ حُظِٔخص ػ٤ِْٜ حُٔالّ)

حُو٤َٖٗ حٗز٤خ  ًخٕ حّ ٌِٓخ  ؟  حُلخٌُش، ك٤غ ٓجَ ح٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ػٖ ١ً

 اٌٝالٔج١بً ٚال ٍِىبً ثً ػجذاً ادت هللا فؤدجٗ ٚٔظخ هلل فٕظخ ٌٗ ، فجؼضٗ هللا  (كوخٍ : 

هللا اْ ٠غ١ت صُ ثؼضٗ اٌضب١ٔخ  ٍٝ لشٔٗ اال٠ّٓ فغبة ػُٕٙ ِب شبءلِٛٗ فضشثٖٛ ػ

 اٌضبٌضخ فضشثٖٛ ػٍٝ لشٔٗ اال٠غش فغبة ػُٕٙ ِب شبء هللا اْ ٠غ١ت ، صُ ثؼضٗ هللا

ٚف١ىُ ِضٍٗ( األسعفّىٓ هللا  فٟ 
(9)

. 

ّْ را اٌمش١ٔٓ ٌُ ٠ىٓ ٔج١ّبً ، ٌٚىّٕٗ وبْ ٍٝٝى ػٖ أر٢ ؿؼلَ ِٛٞحص هللا ػ٤ِٚ هخٍ :  )ا

ػجذاً طبٌذب أدت هللا فؤدجّٗ هللا ، ٚٔبطخ هللا  فٕبطذٗ هللا ، أِش لِٛٗ ثزمٜٛ هللا ، 

فضشثٖٛ ػٍٝ لشٔٗ فغبة ػُٕٙ صِبٔب ، صُ سجغ ا١ٌُٙ فضشثٖٛ ػٍٝ لشٔٗ ا٢خش . 

ٌزٌّٛي ، فبخزبس ٚف١ىُ ِٓ ٘ٛ ػٍٝ عّٕزٗ ، ٚأّٔٗ خ١ّش اٌّغذبة اٌظؼت ٚاٌّغذبة ا

لَٛ وبْ سعٛي ٔفغٗ ا١ٌُٙ ٌى١ال ٠ىزة  اٌٝاٌزٌّٛي فشوت اٌزٌّٛي ، ٚوبْ ارا أزٙٝ 

اٌّشعً(
(18)

 . 

ّْ را اٌمش١ٔٓ وبْ ػجذاً طبٌذبً ٌُ ٠ىٓ ٌٗ لشْ ػٖ أر٢ ؿؼلَ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( هخٍ :  )ا

ِٓ ر٘ت ٚال ِٓ فضخ ، ثؼضٗ هللا فٟ لِٛٗ ، فضشثٖٛ ػٍٝ لشٔٗ األ٠ّٓ . ٚف١ىُ 

ِضٍٗ(
(ٔٔ)

. 

ً ٌىٕٗ ٝػٖ حر٢ ر٤َٜ ػٖ حر٢ ؿؼلَ)ػ٤ِٚ حُٔالّ( هخٍ :)اْ را اٌمش١ٔٓ ٌُ ٠ىٓ ٔج١ب

ً ادت هللا فؤدجٗ هللا ٚٔبطخ هللا فٕبطذٗ هللا اِش لِٛٗ ثزمٜٛ هللا  وبْ ػجذاً طبٌذب

فضشثٖٛ ػٍٝ لشٔٗ فغبة ػُٕٙ صِبٔب صُ سجغ ا١ٌُٙ فضشثٖٛ ػٍٝ لشٔٗ ا٢خش ٚف١ىُ 

ِٓ ٘ٛ ػٍٝ عٕزٗ ..(
(12)

 . 

ػ٠ِ أ١ كخٍ كوي حٍطز٢ هٜش ١ً حُو٤َٖٗ رٌَ٘ ٝػ٤ن روٜش ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ح٣ٌُٖ  

٣ّٞ  ا٠ُكز٠٘ ًُي حُٔي حُؼظ٤ْ ٤ُوِٚ حُ٘خّ ٖٓ َْٗٛ  حألًٍٝخٗٞح ٓلٔي٣ٖ ك٢ 

 حُو٤خٓش 

حُوٍٞ رخٕ ١ً حُو٤َٖٗ حٗٔخ  ا٠ُ –ًٔخ حِٓل٘خ –ٝهي ًٛذ رؼٞ حُٔلَٕٔٝ ٝحُٔئٍهٕٞ 

ٛٞ )حالٌٓ٘يٍ حالًزَ حُٔوي٢ٗٝ( ًحطٚ ح١ٌُ ر٠٘ ٓي٣٘ش حالٌٓ٘ي٣ٍش ٖٝٓ حٓؼخٍ ٛئالء 

                                                           

 ٔٗص ٕتفسٌر الممً ج -9

 9ٖٖكمال الدٌن وتمام النعمة ص -ٓٔ

 122-121هٜٚ حَُحٝٗي١ ٙ -ٔٔ

 128حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ  -ٕٔ



14 

 

حُٔئٍه٤ٖ حُٔٔؼٞى١ ٝرٖ ػزي حُل٤ٌْ ٝحُؼؼِز٢ ٝحُو١َز٢ ٝحرٖ ٤ٓ٘خ ٤ُٕٝٞ حالك٣َو٢ 

ًَٝ حُٝجي حًيٝح حٕ هزَ ١ً حُو٤َٖٗ ك٢ َٜٓ رٔي٣٘ش حالٌٓ٘ي٣ٍش 
(13)

 . 

 ػالع ٗظ٣َخص أٓخ٤ٓش ٢ٛ: ا٣ٝ٠ٌُٖٔ إٔ َٗؿغ ح٥ٍحء 

حُ٘ظ٣َش حأل٠ُٝ: ٣َٟ حُزؼٞ إٔ ًح حُو٤َٖٗ ٤ُْ ٟٓٞ حإلٌٓ٘يٍ حُٔوي٢ٗٝ، ٌُُي  

كبْٜٗ ٣ٔٔٞٗٚ حإلٌٓ٘يٍ ًٝ حُو٤َٖٗ، ػ٠ِ ٍؿْ إٔ ح١ٌُ ٓٔخٙ حإلٌٓ٘يٍ ٛٞ حرٖ ٛ٘خّ 

ك٘ٔزض ا٤ُٚ.  ّ، ٝكيى أٗٚ حإلٌٓ٘يٍ ح١ٌُ ر٠٘ ٓي٣٘ش حإلٌٓ٘ي٣ٍش،020 -ٛـ  213

٣ٝؼظوي آهَٕٝ إٔ أٍٝ ٖٓ هخٍ رٌٜٙ حُ٘ظ٣َش ٛٞ ح٤ُ٘ن حرٖ ٤ٓ٘خ ك٢ ًظخرٚ حُ٘لخء. 

ٌُٖٝ حُٔوي٢ٗٝ ُْ ٣زٖ ٓيح، ُٝٞ ه٤َ اٗٚ ٍٓٞ ح٤ُٜٖ، ك٤َى رؤٗٚ ٓخُحٍ هخثٔخ ٝٛٞ ٤ُْ 

ٓز٤٘خ رخ٤ٌُل٤ش حُظ٢ ًًَٛخ حُوَإٓ، ًٔخ إٔ ٛلخص ١ً حُو٤َٖٗ ال ط٘طزن ػ٠ِ حُٔوي٢ٗٝ 

 ٣ٔخٕ ٝحٌُلَ، ٝحُِٔٞى حُؼ٢ِٔ.ٖٓ ؿٜش حإل

حُ٘ظ٣َش حُؼخ٤ٗش: ٣َٟ ؿٔغ ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ إٔ ًح حُو٤َٖٗ ًخٕ أكي ِٓٞى ح٤ُٖٔ ًٝخٕ 

 ٝؿٔغ ًُي طزخرؼش.  ِٓٞى ح٤ُٖٔ ٣ٕٔٔٞ رـ طزغ

، ٝحرٖ ٛ٘خّ ك٢ حإلٓالّٝهي ىحكغ ػٖ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش حألٛٔؼ٢ ك٢ طؤ٣ٍن حُؼَد هزَ 

٣ٍلخٕ حُز٢َٗٝ٤ ك٢ ًظخد ح٥ػخٍ حُزخه٤ش. ٝطْ  طؤ٣ٍوٚ حُٔؼَٝف ر٤َٔس حرٖ ٛ٘خّ، ٝأرٞ

ُ٘ؼَحء ك٤٣َ٤ٖٔ ٝرؼٞ ٖٓ  -ا٣َحى أر٤خص  ال ٣ؼِْ ٓويحٍ حُ٘لَ أٝ ُؼؼٔش حُظخ٣ٍن ك٤ٜخ 

طلخهَٝح رٌٕٞ ١ً حُو٤َٖٗ ٖٓ هْٜٞٓ. ٝكوخ ٌُٜٙ حُ٘ظ٣َش ٣ٌٕٞ ٓي  حُـخ٤ِٛشٗؼَحء 

ٕ حُٔي حُوَآ٢ٗ ر٢٘ ١ً حُو٤َٖٗ ٛٞ ٓي ٓؤٍد حُٔؼَٝف. ٌُٖٝ ٌٛح حَُأ١ ال ٣ٔظو٤ْ أل

ُِلٔخ٣ش، ٌٝٛح حُٔي ر٢٘ ُوِٕ ح٤ُٔخٙ ٝٓ٘ؼٜخ ٖٓ حُل٠٤خٕ، ٝهي ًًَ حُوَإٓ َٗكخ ٌُُي 

ك٢ ٍٓٞس ٓزؤ، ًٔخ إٔ حُٔٞحى حُٔٔظويٓش ك٢ ر٘خء ٓؤٍد ٤ُٔض حُلي٣ي ٝحُ٘لخّ 

 حٌُٔحد، ٝٛلخص ١ً حُو٤َٖٗ ال ط٘طزن ػ٠ِ حُِٔي حُظزؼ٢.

٢ حإلٓالٓحُ٘ظ٣َش حُؼخُؼش: ٢ٛٝ أكيع حُ٘ظ٣َخص ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٍٝىص ػٖ حُٔلٌَ 

حُٔؼَٝف أر٢ حٌُالّ آُحى، ح١ٌُ ٗـَ ٣ٞٓخ ٜٓ٘ذ ٣َُٝ حُؼوخكش ك٢ حُٜ٘ي. ٝهي أٍٝى 

ٍأ٣ٚ ك٢ ًظخد كووٚ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ. ١ٝزوخ ٌُٜٙ حُ٘ظ٣َش كبٕ ًح حُو٤َٖٗ ٛٞ ٗلٔٚ 

ٝؿي ه٣َ٘ش ٖٓ حٓٔٚ طؼزض ٛٞحر٤ش حكظٔخٍ أٗٚ ًٍٕٞ حٌُز٤َ حُِٔي حأله٢٘٤ٔ. ٝهي 

. ًٔخ إٔ حُٜلخص ح٤ُِٔٔس حكظٞحء طخؿٚ حُوخٙ ػ٠ِ ه٤َٖٗ  ا٠ُٛٞ، كخُوَٗخٕ ٤٘٣َحٕ 

١ٌُ حُو٤َٖٗ طظلن ٓغ ٛلخص ًٍٕٞ ٖٓ حإل٣ٔخٕ ٝحُٔٔخكش ٝحُوِن حُؼخ٢ُ ٝحُوٞس 

٤َٛخ ٝح٤ُٔطَس ٝطؼيى حُوٞحص ٝحَُكالص حُؼالع ُِـَد، َُِ٘م، ٤٠ُِٔن حُـز٢ِ ٝؿ

 حُٔٞؿٞىس ُيٟ ١ً حُو٤َٖٗ.

ٝهي ػوي ٛخكذ طل٤َٔ حألٓؼَ ح٤ُ٘ن ٗخَٛ ٌٓخٍّ ح٤َُ٘ح١ُ ىٍحٓش ٓوخٍٗش  

ٓوظَٜس طؼزض إٔ ًٍٕٞ ٝكن حُٜ٘ٞٙ حُظٍٞحط٤ش ُٝيٟ ٓوخٍرظٜخ رخُٔخث٤ِٖ 

ٛٞ ًٝ حُو٤َٖٗ، ح١ٌُ ٝكي رالى ٓخى  -ح٤ُٜٞى–حُٔطِؼ٤ٖ ػ٠ِ أهزخٍٙ ٖٓ ًظزْٜ 

ٞؿ٢ ُظٔؼخٍ ًٍٕٞ حألػَ حأل٤ًٍُٞ ا٠ًُز٤َس، ٠ٓخكخ ٝكخٍّ، ٌَٝٗ ٜٓ٘ٔخ ٌِٓٔش 

حٛطوَ رـٞحٍ َٜٗ حَُٔؿخد، ٣ٝظَٜ ٖٓ ٌٛح حُظٔؼخٍ إٔ ٌٍُٕٞ  رخُوَد ٖٓ ٓي٣٘ش

                                                           

 65ٛ٘خ هزَ حالٌٓ٘يٍٙ -ٖٔ
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ؿ٘خك٤ٖ ٖٓ حُـخٗز٤ٖ ٣٘زٜخٕ ؿ٘خف حُؼوخد، ٝػ٠ِ ٍأٓٚ طخؽ ٣٘خٛي ك٤ٚ هَٗخٕ ٣٘زٜخٕ 

زظٚ طظزغ أٓلخٍ ه٢َٗ حٌُزٖ، ٓخ ٣ؼُِ طل٤َٔ حُو٤َٖٗ رو٢َٗ طخؽ ٍأٓٚ. ٝحألْٛ ٓخ ٣ؼ

، ٣ٝئًي إٔ ٤٠ٓن ىحلاير ح١ٌُ ٣٘خٛي ك٢ طخروظٜخ ُٔخ ٍٝى ك٢ حُوَإًٍٕٓٞ ٝٓ

حُوَحث٢ حُٔ٘ظَ٘س ك٢ حُٞهض حُلخَٟ، ٣ٝوغ ر٤ٖ ٝحالى١ ٤ًًِٞ ٝطل٤ِْ ٓخُحٍ ٣ظَٜ 

ك٤ٚ كظ٠ ح٥ٕ حُـيحٍ حُلي٣ي حألػ١َ، ٝح١ٌُ ٛٞ حُٔي ٗلٔٚ ح١ٌُ ر٘خٙ ًٍٕٞ، اً ػٔش 

 ٓخ ًًَ حُوَإٓ ٖٓ ٛلخص ٝهٜخثٚ ُٔي ١ً حُو٤َٖٗ.ططخرن ٝحٟق ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ 

ًَ طِي حُظؤ٤ًيحص ُْ طظزٍِٞ رٌَ٘ ٜٗخث٢ رخػظزخٍ حٓظَٔحٍ ٝؿٞى ٗوخ١ ٓزٜٔش ك٢ ٌٛٙ 

حُ٘ظ٣َش، اال أٜٗخ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ طؼظزَ أك٠َ حُ٘ظ٣َخص ك٢ ط٘و٤ٚ ٗو٤ٜش 

 ٝططز٤ن ٓٞحٛلخطٜخ حُوَآ٤ٗش ػ٠ِ حُ٘و٤ٜخص حُظخ٣ٍو٤ش. ١ً حُو٤َٖٗ

حُوٞهخُ ٖٓ  أَٛ٘ظؾ إٔ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ْٛ ٖٓ حُوزخثَ حُٞك٤٘ش، حً ١ِذ ٣ٝٔظ

ًٍٕٞ ػ٘ي ٓلَٙ ا٤ُْٜ إٔ ٣٘وٌْٛ ٖٓ ٛـٔخص ٌٛٙ حُوزخثَ، ٌُُي أهيّ ػ٠ِ طؤ٤ْٓ حُٔي 

حُٔؼَٝف رٔي ١ً حُو٤َٖٗ
(14)

. 

 ًح حُو٤َٖٗ ٖٓ ٛٞ، ًًَٝٝح حهٞحال:  ٢ طل٤َٔٙ هُٞٚ: حهظِق حُ٘خّ ك٢ٝٗوَ حَُح١ُ ك

حالٍٝ: حٗٚ حالٌٓ٘يٍ رٖ ك٤ِوّٞ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ،هخُٞح: ٝحُي٤َُ ػ٤ِٚ حٕ حُوَإٓ ىٍ ػ٠ِ حٕ 

إِذَا  َحتَّى  }طؼخ٠ُحه٠ٜ حُٔـَد ري٤َُ هُٞٚ  ا٠ُحَُؿَ ح٠ُٔٔٔ ر١ٌ حُو٤َٖٗ رِؾ ٌِٓٚ 

ٌٍْن َحِمئَةٍ  فًِ بَلََػ َمْؽِرَب الشَّْمِس َوَجدََها تَْؽُربُ   .{ َع

دزٝ ارا ثٍغ ِطٍغ اٌشّظ{ }طؼخ٠ُرِؾ ٌِٓٚ حه٠ٜ حَُٔ٘م ري٤َُ هُٞٚ  ٝح٠٣خ 

ٌُي ٝؿذ حٕ ٣زو٠ ًًَٙ ُ...ٝٓؼَ ًُي حُِٔي حُز٢٤ٔ ال ٗي حٗٚ ػ٠ِ هالف حُؼخىس 

ٓوِيح ػ٠ِ َٓ حُيَٛ ٝحٕ ال ٣زو٠ ٓول٤خ  ٓٔظظَح ، ٝحُِٔي ح١ٌُ حٗظَٜ ك٢ ًظذ 

 .حالٌٓ٘يٌٍٛح حُويٍ ٤ُْ حال  ا٠ُحُظٞح٣ٍن حٗٚ رِؾ ٌِٓٚ 

ى حَُّٝ رؼي حٕ ًخٗٞح ١ٞحثق ػْ هٜي ِٓٞى حُٔـَد ًُٞٝي حٗٚ ُٔخ ٓخص حرٞٙ ؿٔغ ِٓ 

َٜٓ ٝر٠٘ حالٌٓ٘ي٣ٍش  ا٠ُحُزلَ حاله٠َ ػْ ػخى  ا٠ُٝهَْٜٛ ٝحٓؼٖ كظ٠ حٗظ٠ٜ 

حُ٘خّ ٝهٜي ر٢٘ حَٓحث٤َ ٍٝٝى ر٤ض حُٔويّ ًٝرق  ا٠ُػْ ىهَ  ،ٝٓٔخٛخ ػ٠ِ حٓٔٚ

٤٘٤ٍٓش ٝرخد حالرٞحد ٝىحٗض ُٚ حُؼزَح٤ٕٗٞ ٝحُوز٢ ح ا٠ُك٤ٜخ ٌٓرلش ، ػْ حٗؼطق 

حٕ هظِٚ ٛخكذ كَٓٚ  ا٠ُىحٍح رٖ ىحٍح ِٝٛٓٚ َٓحص  ا٠ُٝحُزَرَ ٝطٞؿٚ رؼي ًُي 

ٝحٓظ٠ُٞ حالٌٓ٘يٍ ػ٠ِ ِٓٞى حُلَّ ٝهٜي حُٜ٘ي ٝح٤ُٜٖ ٝؿِح حالْٓ حُزؼ٤يس ٍٝؿغ 

 ص رٜخ ،حُؼَحم َٝٓٝ رَٜ٘ ٍُٝ ٝٓخ ا٠ُهَحٓخٕ ٝر٠٘ حُٔيٕ حٌُؼ٤َس ٍٝؿغ  ا٠ُ

رخ٤ٌُِش حٝ ٓخ ٣وَد ٜٓ٘خ ٝػزض  حألٍٝكِٔخ ػزض رخُوَإٓ حٕ ًح حُو٤َٖٗ ًخٕ ٍؿال  ِٓي 
                                                           

َ ٠ٕٕٓٓ٘ب٠ش  8ٕاٌجّؼخ  - 87٘اٌؼذد  -طذ١فخ اٌٛعظ اٌجذش١ٕ٠خ ب حُٔوِٞم  -14

 (٘ـٕ٘ٗٔرٞ اٌذجخ  7ٔاٌّٛافك 
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ٝؿذ حُوطغ رؤٕ حَُٔحى ر١ٌ  ،رؼِْ حُظٞح٣ٍن حٕ ح١ٌُ ٌٛح ٗؤٗٚ ٓخ ًخٕ حال حالٌٓ٘يٍ

 .حُو٤َٖٗ ٛٞ حالٌٓ٘يٍ رٖ ك٤ِوّٞ ح٤ُٞٗخ٢ٗ 

ظخرٚ ح١ٌُ ٓٔخٙ رخ٥ػخٍ حُزخه٤ش ٖٓ حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ: هخٍ حرٞ ح٣َُلخٕ حُز٢َٗٝ٤ حُٔ٘ـْ ك٢ ً

حُوَٕٝ حُوخ٤ُش : ه٤َ : حٕ ًح حُو٤َٖٗ ٛٞ حرٞ ًَد َٗٔ رٖ ػ٤َٔ رٖ حك٣َوٖ 

ٝٓـخٍرٜخ ٝٛٞ ح١ٌُ حكظوَ رٚ حكي  حألٍٝحُل١َ٤ٔ ، ٝٛٞ ح١ٌُ رِؾ ٌِٓٚ ٓ٘خٍم 

 حُ٘ؼَحء ٖٓ ك٤َٔ ك٤غ هخٍ:

 ٓؼزي ؿ٤َ حألٍٝهي ًخٕ ًٝ حُو٤َٖٗ هز٢ِ ِٓٔٔخ       ٌِٓخ ػال ك٢ 

 رِؾ حُٔ٘خٍم ٝحُٔـخٍد ٣زظـ٢      حٓزخد ِٓي ٖٓ ٣ًَْ ٤ٓي

ػْ هخٍ حرٞ ح٣َُلخٕ: ٣ٝ٘زٚ حٕ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُوٍٞ حهَد ألٕ حالًٝحء ًخٗٞح ٖٓ ح٤ُٖٔ ْٝٛ 

 ح٣ٌُٖ ال طوِٞح حٓخ٤ْٜٓ ٖٓ ١ً ١ًٌ حُٔ٘خٍ ١ًٝ ٗٞحّ ١ًٝ حُٕ٘ٞ ١ًٝ ٣ِٕ.

 .طخٙ حُؼِْ ٝحُلٌٔش ٝحُزٔٚ ح٤ُٜزشٝحػ حألٍٝحٗٚ ًخٕ ػزيح ٛخُلخ ٌِٓٚ  :ُؼخُغحُوٍٞ ح

حُوٍٞ حَُحرغ :حٕ ًح حُو٤َٖٗ ِٓي ٖٓ حُٔالثٌش ، ػٖ ػَٔ ٝحٗٚ ٓٔغ ٍؿال ٣وٍٞ: ٣خ ًح 

كظ٠ ٤ٔٓظْ رؤٓٔخء  حألٗز٤خءحُو٤َٖٗ ، كوخٍ :حُِْٜ حؿلَ حٓخ ٤ٍٟظْ حٕ طٔٔٞح رؤٓٔخء 

 ؟ حُٔالثٌش

َ حُي٤َُ ح١ٌُ ًًَٗخٙ ٝٛٞ كٌٜٙ ؿِٔش ٓٔخ ه٤َ ك٢ ٌٛح حُزخد ، ٝحُوٍٞ حالٍٝ حهَٜ ألؿ

حٕ ٓؼَ ٌٛح حُِٔي حُؼظ٤ْ ٣ـذ حٕ ٣ٌٕٞ ٓؼِّٞ حُلخٍ ٌٝٛح حُِٔي حُؼظ٤ْ ٛٞ حالٌٓ٘يٍ 

حال حٕ ك٤ٚ حٌٗخال ه٣ٞخ ٝٛٞ حٗٚ ًخٕ ط٤ٌِٔح  ،كٞؿذ حٕ ٣ٌٕٞ حَُٔحى ر١ٌ حُو٤َٖٗ ٛٞ

ألٍٓطخ١خ٤ُْ حُل٤ٌْ ًٝخٕ ػ٠ِ ٌٓٛزٚ ، كظؼظ٤ْ هللا ح٣خٙ ٣ٞؿذ حُلٌْ رخٕ ٌٓٛذ 

ٓطخ١خ٤ُْ كن ٝٛيم ًُٝي ٓٔخ ال ٓز٤َ ح٤ُٚ..(حٗظ٠ٜ ًالّ حُلوَ حَُح١ُحٍ
(15)

 

إٔ  ا٠ُحُوٍٞ  ا٠ُٝٓٔخ طويّ ٗٔظ٘ظؾ حٕ حٌُؼ٤َ ٖٓ أٓؼخٍ حُلوَ حَُح١ُ هي ًٛزٞح    

طؼ٤٤ٖ ٗو٤ٜش ١ً حُو٤َٖٗ ٛٞ حػظزخٍٙ ٗلٔٚ حالٌٓ٘يٍ حُٔوي٢ٗٝ حُِٔي  ا٠ُحألهَد 

كِٚ ،  ا٠ُخال ه٣ٞخ ك٢ أٝحهَ حٌُالّ ال ٓز٤َ حُٔؼَٝف ، ٝحٕ ًخٕ حَُح١ُ هي حٍٝى حٌٗ

ك٤ٌق ٣ٌٕٞ ٌٓٛذ حُلِٔلش حُٔ٘زًٞ ك٢ حالى٣خٕ ٛٞ ٌٓٛذ ١ً حُو٤َٖٗ حَُؿَ حُٜخُق 

ط٤ٌِٔ حٍٓطٞ ١خ٤ُْ حُل٤ِٔٞف ح٤ُٞٗخ٢ٗ  -رخػظزخٍٙ  حالٌٓ٘يٍ–رؼي حُوٍٞ حٗٚ 

 ح٤َُٜ٘!؟

                                                           

 7ٙ/493/حُٔـِي 21طل٤َٔ حُلوَ حَُح١ُ ؽ -٘ٔ



17 

 

ٌُٖ ٣زيٝ حٕ حُٔئٍه٤ٖ ٍرٔخ ٗٔٞح حٝ ط٘خٓٞح كو٤وش طخ٣ٍو٤ش ٜٓٔش ال ؿ٠٘ ػٜ٘خ أال  

٢ٛٝ حػظزخٍ إٔ ١ً حُو٤َٖٗ ًخٕ ٓؼخَٛح ألكي حٗز٤خء ح٢ُٝ حُؼِّ ٝٛٞ حرَح٤ْٛ )ػ٤ِٚ 

 حُز٤ض )ػ٤ِْٜ حُٔالّ(. أَٛحُٔالّ( ٝٛٞ ٓخ َٛكض رٚ حالهزخٍ ػٖ 

رٚ  األسع)اٚي اص١ٕٓ رظبفذب ػٍٝ ٚجٗ كؼٖ حُؼٔخ٢ُ ػٖ حُزخهَ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( هخٍ:  

اٌمش١ٔٓ ٚاثشا١ُ٘ اٌخ١ًٍ ، اعزمجٍٗ اثشا١ُ٘ فظبفذٗ ..(
(ٔٙ)

. 

م.ّ( 2888-م.ّ  ٣ٍ2288و٤خ كخُٔؼِّٞ حٕ حرَح٤ْٛ حُو٤َِ ػخٕ ٓخ ر٤ٖ )ٓ٘ش خحٓخ ط 

م.ّ( ، 323-م.365ّر٤٘ٔخ ؿخء حالٌٓ٘يٍ رؼيٙ روَٕٝ ًٝٔخ ٣ًٌَ حُٔئٍهٕٞ كٞح٢ُ)

حألًزَ ٝػَٜ  حإلٌٓ٘يٍأ١ ػَٜ –ٌٝٛٙ طؼظزَ ٛٞس ًز٤َس ٝػ٠٣َش ر٤ٖ حُؼ٣َٜٖ 

، ٌٝٛح ٓخ أٗخٍ ا٤ُٚ حُؼالٓش حرَح٤ْٛ ح١ٌُ ػخَٛٙ ًٝ حُو٤َٖٗ حًٌٍُٔٞ ك٢ حُوَإٓ

هخٍ: )حُظخَٛ ٖٓ حالهزخٍ حٗٚ ؿ٤َ حالٌٓ٘يٍ ٝحٗٚ ًخٕ  حألٗز٤خءحُٔـ٢ِٔ ك٢ هٜٚ 

ك٢ ُٖٓ حرَح٤ْٛ ٝحٗٚ حٍٝ حُِٔٞى رؼي ٗٞف )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ٝحٓخ حٓظيالُٚ كال ٣ول٠ 

ٟؼلٚ رؼيٓخ هي ػَكض ، ٓغ حٕ حُِٔٞى حُٔظويٓش ُْ ٠٣ز٢ حكٞحُْٜ رل٤غ ال ٣ٌ٘ ػْٜ٘ 

حٌُظخد ح٣ٌُٖ ػ٤ِْٜ ٣ؼُٕٞٞ ك٢ حُظٞح٣ٍن ػيّ  أَٛي ، ٝح٠٣خ  حُظخَٛ ٖٓ ًالّ حك

حالطلخى ..(حٗظ٠ٜ ًالّ حُؼالٓش حُٔـ٢ِٔ
(17.) 

ٝرؼي ًَ ٌٛح ٗوٍٞ ٣و٢ِ رؼٞ حُ٘خّ ر٤ٖ حإلٌٓ٘يٍ حُٔوي٢ٗٝ حُٔؼَٝف ك٢ حُظخ٣ٍن 

هزَٙ ك٢ حُوَإٓ . كخإلٌٓ٘يٍ حُٔوي٢ٗٝ  طؼخ٠ُح١ٌُ هٚ هللا  ١ً حُو٤َٖٗحُـَر٢ ٝر٤ٖ 

حُٞػ٤٘ش، كٌْ ح٤ُٞٗخٕ هزَ ح٤ُٔٔق )ػ٤ِٚ حُٔالّ( رؼالػش هَٕٝ طو٣َزخ، ًٝخٕ ػ٠ِ حُي٣خٗش 

٣َُٝٝٙ أٍٓطٞ حُل٤ِٔٞف حٍُٜٔ٘ٞ، ًٝخٕ أٍٓطٞ ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝف ٖٓ ٓالكيس 

حُلالٓلش، ػ٠ِ ػٌْ حٍُٜٔ٘ٞ ػٖ أٓظخ٣ًٚ ٓوَح١ ٝأكال١ٕٞ كبٜٗٔخ ًخٗخ ٣ئٓ٘خٕ 

رٞؿٞى هللا، ٝأٓخ أٍٓطٞ ك٤٘ل٢ ٝؿٞى هخُن ٌُٜح حٌُٕٞ. أٓخ ًٝ حُو٤َٖٗ كٌخٕ هزَ 

حُظٖ أٗٚ كٌْ ك٢ آ٤ٓخ ٝأك٣َو٤خ، ٣َٟٝ  حُٔوي٢ٗٝ روَٕٝ، ًٝخٕ ٓئٓ٘خ ٣ٝـِذ ػ٠ِ

 ًؼ٤َ ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد إٔ ًح حُو٤َٖٗ ًخٕ ٌِٓخ ػَر٤خ .

 

 رٚ اٌمش١ٔٓ ِٚؼبطشرٗ ٌألٔج١بء ٚاٌظبٌذ١ٓ ػّش

٣ؼظزَ حُزلغ ك٢ ٌٌٛح كوزش ٤ُ٘ٓش ٖٓ طؤ٣ٍن حالٗٔخ٤ٗش ٖٓ حٛؼذ حُزلٞع ٝحًؼَٛخ 

، كخُزخكغ حُٞهض ًحطٚو٤ش ك٢ طؼو٤يح ، هٜٞٛخ  ك٤ٖ ٗظؼخَٓ ٓغ ٗو٤ٜخص ى٤٘٣ش ٝطخ٣ٍ

حٝ ٍؿَ ٖٓ حُٜخُل٤ٖ ح٣ٌُٖ ٍٝى  حألٗز٤خءك٤٘ٔخ ٣ظ٘خٍٝ حُوِْ ٤ٌُظذ ػٖ طؤ٣ٍن ٗز٢ ٖٓ 

٢٘ٔ٣ ك٢ كوَ ٖٓ  ، ٣ـي ٗلٔٚ ًخ١ٌُحألهًًََْٟٛ ك٢ ًظخد هللا ٝحٌُظذ حُٔٔخ٣ٝش 

                                                           

 210ح٢ِٓ حُط٢ٓٞ ٙ -ٙٔ

 277هٜٚ حألٗز٤خء ٙ  -7ٔ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86
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و٢ حالري ، كخُظؼخَٓ حُظخ٣ٍ ا٠ُحالُـخّ ال ٣ي١ٍ ٓظ٠ ٣٘لـَ ػ٤ِٚ ُـْ ك٤وظِٚ ٓغ هِٔٚ 

ٝكن حُظَِٔٔ ح٢ُِ٘ٓ حػظٔخىح  ػ٠ِ ٓـالص حُظؤ٣ٍن ٠ٓخكخ  ح٤ُٜخ ٗخّٓٞ حالى٣خٕ ٛٞ 

ط٘و٤ذ ٝػَٔ ىٍحٓخص ٓٔظل٠٤ش  ا٠ُح٠ُٝ حُؼوزخص حُظ٢ طليػ٘خ ػٜ٘خ ، ٝٛٞ ٣لظخؽ 

 ،حُٔئٍه٤ُِٖٝٔوخٍٗش ر٤ٖ ٓخ ٍٝى ك٢ ٗؤٕ طِي حُ٘و٤ٜش حُٔؼ٤٘ش ك٢ ٤١خص حٌُظذ 

 ش ٝحٍُٔٞٝػخص حُي٤٘٣ش ُِ٘ؼٞد.ٝر٤ٖ ٓخ ٍٝى ك٢ رطٕٞ حٌُظذ حُٔٔخ٣ٝ

كٟٔٞٞع رلؼ٘خ ٗخء حّ حر٠ ٣ـي ٗلٔٚ ٓلخَٛح  ٖٓ ًَ حُـٜخص هالٍ ٌٛح حُٔؼ٠٘  

ح١ٌُ حَٗٗخ ح٤ُٚ ، ٌُٖ ٓخ ٣ِ٣ي حُظ٘خري ٝحُظؼو٤ي ٛٞ حُوٞٝ ك٢ طؤ٣ٍن حُز٣َ٘ش حُوي٣ْ 

٣ِٔي حُ ا٠ُٝك٤غ ٗؼِْ ؿ٤يح  حٗ٘خ ًِٔخ حرظؼيٗخ ٝؿَٗخ ك٢ حُظؤ٣ٍن حُٔل٤ن ٗلظخؽ  ،ٜٓ٘خ

ٖٓ حالىٝحص حُظ٢ ط٘زٚ ٓخ ٣ٔظؼِٔٚ ػِٔخء حالػخٍ ك٢ ط٘و٤زْٜ ٝىٍحٓخطْٜ، ٝٓخ ٣ِ٣ي 

٤٠٣ٝق ٛٞ ٓؼَكش حٕ ٗو٤ٜش )١ً حُو٤َٖٗ( ٓغ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ٓالرٔخص ٝطؤٓالص 

ػي٣يس ً٘خ هي ه٠٘خ ك٢ ؿِء ٜٓ٘خ ك٢ حُزخد حُٔخرن ، هي ط٤ِٔص رٜلش ك٣َيس ٖٓ 

٤َٜ٘س ، ٓظٔؼِش رٔؼش حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش حُظ٢ ٗٞػٜخ هِٔخ ٗـيٛخ ك٢ ٗو٤ٜخص حُظؤ٣ٍن حُ

ًبرَح٤ْٛ ٝحُو٠َ)ػ٤ِٜٔخ  -ػخٜٗخ ٓغ ٓؼخَٛس ُ٘وٞٙ ٍُٝٓٞ حٗٔخ٤ٗش ٓؼَٝكش

ًٝال ٖٓ حُو٠َ ١ًٝ حُو٤َٖٗ ك٢ ٤ٍٛيٛٔخ حُؼي٣ي ٖٓ حالهزخٍ ٝحَُٝح٣خص  -حُٔالّ(

حُظ٢ طلَٝ ػ٠ِ حُزخكغ هزٍٞ حُظؼخَٓ ٓغ ٓٔخثَ هخٍهش ُِ٘خّٓٞ حُطز٤ؼ٢ ُِزَ٘ ٝحٕ 

 هٜٞٛخ  ٝحُز٣َ٘ش ػٔٞٓخ . حألٗز٤خءُْ ٣ٌٖ ًُي ؿي٣يح  ك٢ طؤ٣ٍن 

حُيٍؿش  ا٠ُٟٓٞٞع طؤ٣ٍو٢ رلض  ا٠ُٝحُلو٤وش حٗ٘خ ال ٣َٗي حٕ ٣٘ٔخم حٌُظخد ٌٛح   

ُٝٞ –حُظ٢ طوَِ ٖٓ حُلخثيس حَُٔؿٞس ٖٓ ًظخرظٚ ، ٢ٌُ٘ ٍأ٣ض ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ حٍَُٔٝ 

ػ٠ِ ٗو٤ٜش ١ً حُو٤َٖٗ طخ٣ٍو٤خ ٤ُْٝ ًُي حال ُؼالهظٚ حُٞػ٤وش رخُظَِٔٔ  -رب٣ـخُ

 حُالكوش حٕ ٗخء هللا. ٓلخَٛ حُزلغح٢ُِ٘ٓ ُألكيحع حُٜٔٔش حُظ٢ ٓ٘ظليع ػٜ٘خ ك٢ 

ض ػ٠ِ حٕ ١ً حُو٤َٖٗ ًخٕ ٓؼخَٛح  ُ٘ز٢ هللا حرَح٤ْٛ حُو٤َِ ٝريءح  ٗوٍٞ حٕ حالهزخٍ ىُ

 ك٢ حَُٝح٣ش حُظ٢ ًًَٗخٛخ ك٤ٔخ طويّ.)ػ٤ِٚ حُٔالّ( ًٔخ ٍٝى 

)اْ را اٌمش١ٔٓ وبْ ػجذاً طبٌذبً ... ًٝخٕ ٓؼخَٛح  ُِو٠َ)ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٤غ ٍٝى 

ٓ ششة ِٕٙب َِ ١ذخ ششثخ ٌُ ٠ّذ دزٝ ٠غّغ اٌظ ٚطفذ ٌٗ ػ١ٓ اٌذ١بح ٚل١ً ٌٗ : 

ػ١ٕبً، فىبْ اٌخضش ػٍٝ  ِٖٓٙٛضغ ف١ٗ  اٌٝ، ٚأٔٗ خشط فٟ طٍجٙب دزٝ أزٙٝ 

ً ٚأػطٝ وً ً ِبٌذب ٚادذ ِٓ  ِمذِزٗ ، ٚوبْ ِٓ أدت إٌبط ا١ٌٗ ، فؤػطبٖ دٛرب

أطذبثٗ دٛربً ِبٌذبً ٚلبي ٌُٙ : ١ٌغغً وً ٚادذ ِٕىُ دٛرٗ ػٕذ وً ػ١ٓ ،فبٔطٍمٛا 

 فٍّب غّظ اٌذٛد فٟ اٌّبء د١ب فبٔغبة ػ١ٓ ِٓ رٍه اٌؼ١ْٛ ، اٌٝٚأطٍك اٌخضش 

فٟ اٌّبء ، فٍّب سأٜ اٌخضش رٌه ػٍُ أٔٗ لذ ظفش ثّبء اٌذ١بح ، فشِٝ ثض١بثٗ ٚعمظ 

رٞ اٌمش١ٔٓ  اٌٝاٌّبء فجؼً ٠شرّٟ ف١ٗ ٠ٚششة ِٕٗ ، فشجغ وً ٚادذ ُِٕٙ  فٟ

ِٚؼٗ دٛرٗ ،ٚسجغ اٌخضش ١ٌٚظ ِؼٗ اٌذٛد ، فغؤٌٗ ػٓ لظزٗ فؤخجشٖ : أَششثذ 
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 لبي : أٔذ طبدجٙب ، ٚأٔذ اٌزٞ خٍمذ ٌٙزٖ اٌؼ١ٓ ، فؤثشش ِٓ رٌه اٌّبء؟لبي : ٔؼُ

(إٌفخ فٟ اٌظٛس اٌٝثطٛي اٌجمبء فٟ ٘زٖ اٌذ١ٔب ِغ اٌغ١جخ ػٓ األثظبس 
(10)

. 

ٝحُٜخُل٤ٖ )ػ٤ِْٜ  حألٗز٤خءػٖ ٓؼخَٛطٚ ألُٝجي  حٕ ٓخ ط٤ِٔ رٚ ًٝ حُو٤َٖٗ ك٠ال  

حُٔالّ( ٛٞ ١ٍٞ حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش حُظ٢ ػخٜٗخ ًٔخ حَٗٗخ ، ٝٓغ حٕ ١ٍٞ حُؼَٔ ٤ُْ 

ؿي٣يح  ك٢ طؤ٣ٍن حُ٘ز٤٤ٖ ٝحََُٓ ًآىّ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( حٝ ٗٞف )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ح٣ٌُٖ ػَٔح 

خ ٗوِظٚ حالهزخٍ ػٖ ٓخ ، ٌُٖ ٓخ ًخٕ ك٣َيح  ٖٓ ٗٞػٚ ٛٞ ٓ حألٗز٤خءأًؼَ ٖٓ رخه٢ 

هٔٔٔخثش ػخّ! ، ٌٝٛح ٓخ ؿخء ػٖ  ٖ ألؿ٤خٍ ٣لَٜ ر٤ٖ ٝحكي ٝآهَػخَٛٙ ١ً حُو٤َٗ

لِٛٗ فضشة ػٍٝ  اٌٝ رؼبٌٝ)اْ را اٌمش١ٔٓ ثؼضٗ هللا حر٢ ػزي هللا )ػ٤ِٚ حُٔالّ( هخٍ: 

لشٔٗ اال٠ّٓ فؤِبرٗ هللا خّغّبئخ ػبَ صُ ثؼضٗ هللا ا١ٌُٙ ثؼذ رٌه فضشة ػٍٝ لشٔٗ 

 األسعاال٠غش فؤِبرٗ هللا خّغّبئخ ػبَ صُ ثؼضٗ ا١ٌُٙ ثؼذ رٌه فٍّىٗ ِشبسق 

د١ش رغشة ..( اٌِٝٚغبسثٙب ِٓ د١ش رطٍغ اٌشّظ 
(ٔ9)

، ٝؿ٤َ ٌٛح حُوزَ ًؼ٤َ ٓٔخ  

ٝٛق ٓٞطٚ ػْ ٓزؼؼٚ ر٤ٖ حؿ٤خٍ ٓوظِلش ٖٓ حالْٓ ك٢ حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ٝحٕ ً٘خ ال 

هٜٞٛخ  ك٢ طؤ٣ٍن حؿ٤خٍ ؿز٘خ ػٜ٘خ  ٗٔظط٤غ طٍٜٞ حُظؼخَٓ ح٢ُِ٘ٓ ك٢ ًُي حُٞهض

 ػ٤خٗخ  ُْٝ ٜٗ٘يٛخ حال ك٢ ٛللخص حُظؤ٣ٍن.

 ا٠ُٖٝٓ ٛ٘خ ٗلْٜ حٗٚ ُْ ٣ؼٖ ك٢ ُٖٓ حرَح٤ْٛ حُو٤َِ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( كو٢ رَ طؼيحٙ  

حُٕٔ٘ٞ حُٔخروش حٝ حُالكوش ُؼَٜ حرَح٤ْٛ، كٔخ ىحّ حرَح٤ْٛ ُْ ٣ؼٖ ٟٓٞ كٞح٢ُ ٓجظ٢ 

ٝرظِي حُٕٔ٘ٞ ٖٓ ػَٔ ٓ٘ش، ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ حالُق  حألٍٝٓ٘ش ػخٕ ١ً حُو٤َٖٗ ػ٠ِ 

ٝحطخٙ ٌِٜٓخ ، حٓخ ك٢ ٓخ ٣ظؼِن رخُو٠َ)ػ٤ِٚ حُٔالّ(  حألٍٝحُز٣َ٘ش ٌٖٓ هللا ُٚ ك٢ 

وٜٞٛٚ ٣ل٤يٗخ ك٢ حُٔوخّ رخػظزخٍ حٗٚ ٛٞ ح٥هَ ال ر٣ٍو٢ خكال حػظوي حٕ حُوٞٝ حُظ

كوزش ٤ُ٘ٓش ٖٓ ١ً ٣ِٔي ٓـَ ٢ُ٘ٓ ٓليى ٟٓٞ حٗ٘خ ٗؼَف حٗٚ ػخٕ ك٢ حًؼَ ٖٓ 

 )ػ٤ِٚ حُٔالّ(. ٝهض ه٤خّ حُلـش ا٠ٓٞٓ٠ُ ٣ٝؼَٔ  ا٠ُحُو٤َٖٗ 

 اٌجبة اٌضبٌش

 اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ٌزٞ اٌمش١ٔٓ

ٛ٘خُي حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓلطخص حُظؤَٓ ٝحُظٞهق ٝحُ٘وخٕ ك٢ ٤َٓس ك٤خس ١ً حُو٤َٖٗ )ػ٤ِٚ 

حُٔالّ( ، رؼي حٕ ًخٗض ٗو٤ٜظٚ حُٔؼ٤َس ُِـيٍ كظ٠ ح٤ُّٞ ر٤ٖ ٤١خص ًظذ حُٔئُل٤ٖ 

٤٤ٖ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ، طٞهلٞح هالُٜخ ػ٘ي ٓخ٤ٛش حُ٘و٤ٜش حإلٓالٓٝحُزخكؼ٤ٖ 

حٍع حالٗٔخ٤ٗش ، ٍٝرٔخ حرظ٢ِ ػيى ؿ٤َ ه٤َِ  ٝػالهظٜخ رخُؼي٣ي ٖٓ حالكيحع حُٜٔٔش ك٢

٣ٍو٤ش رلظش خحُ٘و٤ٜش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ طٌٛٙ ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ ٝحٌُظخد ك٢ طلي٣ي ٓالٓق 
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، ك٤غ ٍرطٞح ر٤ٖ حُٞحهغ حُِٔل٢ٔ ُؼَٜ ١ً حُو٤َٖٗ ٝر٤ٖ ٓؼ٤ِٚ ك٢ ٌِٓٔش حالٌٓ٘يٍ 

س ١ً ٘لخٍٝ حٕ ِٗو٢ ح٠ُٞء ػ٠ِ ُح٣ٝش ٖٓ ُٝح٣خ ٤َٓٓ، ٌُ٘٘خ ك٢ ٌٛٙ حُؼـخُش 

حُو٤َٖٗ ٍرٔخ ًخٗض حالهَ ٖٓ ر٤ٖ ُٝح٣خ ٗو٤ٜظٚ حُلٌس. ٝٗؼ٢٘ رٜخ ٝحهؼخ  ُح٣ٝش حُـخٗذ 

حُؼ٢ِٔ ٝحُظطٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ح١ٌُ حُو٠ رظالُٚ حُٞحٍكش ػ٠ِ كًَش ١ً حُو٤َٖٗ 

حٌُز٤َس، ٍٝرٔخ ريح ٌٛح حٌُالّ ؿ٣َزخ  ُِِٞٛش حال٠ُٝ ػ٘ي حُوخٍة، حٝ حٗٚ ٤ٓؼظزَ إٔ ك٤ٚ 

٤خى حُِٔز٢ رخُزلغ ٖٓ ٗؤٗٚ حٕ ٠٣ؼق حُطَف حُل١ٌَ ح٤ُِْٔ ٝحُٜ٘ؾ حٌُؼ٤َ ٖٓ حالٗل

حُٟٔٞٞػ٢ ٌُِظخد ، ٌُٖ ك٢ حُٞحهغ ٝؿيص ٖٓ حُٔ٘خٓذ رَ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ُلض 

 ا٠ٌُٛٙ حُلو٤وش حُظ٢ ٍرٔخ ال ُحُض هخك٤ش ػ٠ِ حٌُؼ٤َ، كزٔـَى حٕ ِٗظلض  ا٠ُحالٗظخٍ 

ح١ٌُ ًخٕ ػ٤ِٚ  حإل٤٢ُٜٖ ؿِٔش حالهزخٍ ٝحَُٝح٣خص حُظ٢ طٜق ىٍؿش ٝٓٔظٟٞ حُظٌٔ

ٝحُٔٔخٝحص حُٔزغ ػ٠ِ كي ٝٛق حُلي٣غ رخػظزخٍٙ  حألٍٝ)ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٢ كٌْ 

حُلن ٝح١ٌُ ٣ظٔظغ رٌخكش حُظؤ٤٣يحص حُٔٔخ٣ٝش ر٠ٜٔ٘خ حُلظق حُؼ٢ِٔ  حإل٢ُٜحُو٤ِلش 

ُ٘ٞٞؿ٢ ح١ٌُ ٍرٔخ ُْ َٜٗ ح٤ُٚ ٗلٖ حُزَ٘ كظ٠ ح٤ُّٞ ٓغ حُظطٍٞ حُٜخثَ ُِز٣َ٘ش ٌٝحُظ

ٗؼَف كو٤وش ٓخ أَٗٗخ ح٤ُٚ ك٢ ٝٛل٘خ ُؼَٜٙ حٗٚ  حُلٞح٤ٓذ حالٌُظ٤َٗٝش ك٢ ػَٜ

 . ػَٜ طويّ ػ٢ِٔ 

٣ُِٔٝي ٖٓ حُظل٤َٜ ٝحُٞهٞف ػ٠ِ حُـخٗذ حُؼ٢ِٔ حٌُز٤َ ح١ٌُ ًخٕ ػ٤ِٚ ١ً حُو٤َٖٗ 

 -:ٙ حُٔظطٍٞ ٓ٘ٞؿِ حَُكِش حُؼ٤ِٔش ُٚ ػ٤ِٚ حُٔالّٝػَٜ

ًخٕ ال ري ٖٓ حٓظويحّ ٝٓخثَ ٓؼ٤٘ش طؼظٔي رٌَ٘ حٓخ٢ٓ ػ٠ِ ٓزيأ  -ًٍٞد حُٔلخد : -ٔ

ط٤ٌَُ ًَ حُؼوزخص ٝحُٜؼٞرخص حُظ٢ ٖٓ  ا٠ُح١ٌُ أَٗٗخ ا٤ُٚ ٝحُٜخىف  حإل٢ُٜحُظ٤ٌٖٔ 

ًٔخ حٍحى هللا، ٝإٔ طِي حالىٝحص  حألٍٝحٌُٖٔٔ حٕ طلٍٞ ىٕٝ حطٔخّ ٜٓٔش كٌْ 

ش ط٤ٌَُ حُـ٤ّٞ حٝ حُٔلخد ًٔخ طٜلٜخ حَُٝح٣ش حُٔؼ٤٘ش روٜش ١ً حُو٤َٖٗ ًخٗض ٤ِٓٝ

)اْ را اٌمش١ٔٓ لذ خ١ش اٌغذبث١ٓ ٚاخزبس ػٖ حر٢ ؿؼلَ)ػ٤ِٚ حُٔالّ( هخٍ: حُٞحٍىس 

اٌزٌٛي ..(
(ٕٓ)

 

ٝهي ًخٕ حالٓظلٜخّ ػٖ حَُٔ ك٢ رِٞؿٚ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد ػ٠ِ ُٔخٕ أكي حٛلخد 

أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٤غ ٍٝى ػٖ ٓٔخى رٖ كَد ػٖ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ حٓي 

)عؤي سجً ػ١ٍبً )ػ١ٍٗ اٌغالَ( أسأ٠ذ را اٌمش١ٔٓ و١ف اعزطبع اْ ٠جٍغ اٌّششق هخٍ: 

(فٟ االعجبة..ٚاٌّغشة ؟ لبي: عخش هللا ٌٗ اٌغذبة ِٚذ ٌٗ 
(21)

، ٝٓؼِٚ ٓؼَ أ١ هخثي  

ػ١ٌَٔ ال ري ٖٓ ٤ِٓٝش ط٘وَ حٓظؼ٘خث٤ش ٝهي ٣زيٝ ُِِٞٛش حال٠ُٝ حٕ حُٔوٜٞى ٖٓ 

ًٍٞد حُٔلخد حُٔٞٛٞف ك٢ حُوزَ حٕ حُـخٗذ حالػـخ١ُ ٛٞ حُٔلَى ٤ُِٓٞش 

حُظ٘وَ طِي، ٌُٖ رؼي حُظٔؼٖ ك٢ ٗٚ حَُٝح٣ش حُظ٢ ٍرطض ٜٓ٘ي حًَُٞد ك٢ حُـ٤ْ ر٤ٖ 

)اْ را اٌمش١ٔٓ لذ خ١ش حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٤غ هخٍ:  حإلٓخّو٤َٖٗ ١ًٝ حُ

اٌغذبث١ٓ ٚاخزبس اٌزٌٛي ٚرخش ٌظبدجىُ اٌظؼت لبي :لٍذ: ِٚب اٌظؼت؟، لبي: ِب 
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وبْ ِٓ عذبة ف١ٗ سػذ ٚطبػمخ أٚ ثشق فظبدجىُ ٠شوجٗ ، اِب أٗ ع١شوت 

اٌغجغ خّظ ػٛاِش ١ٓ األسضاٌغذبة ٠ٚشلٝ فٟ االعجبة اعجبة اٌغّبٚاد اٌغجغ ٚ

ٚاصٕزبْ خشاة(
(ٕٕ)

. 

ٗؼْ حٕ ؿخٗذ حالػـخُ ٝهَم ٗخّٓٞ حُطز٤ؼش ٤ُْ ؿي٣يح ك٢ ٤َٓس ك٤خس أٗز٤خء هللا 

ٝحََُٓ  حألٗز٤خءٝكــٚ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ، كِطخُٔخ ٜٗي طؤ٣ٍن حُز٣َ٘ش ك٢ ػٍٜٞ 

:  ٓئحٍ ٛ٘خ ٣ز٤ََُٛخ ٓٔخ ط٘خهِظٚ حألؿ٤خٍ ، ٝٓؼـِحص ًؤك٤خء حُٔٞط٠ ٝكِن حُزلَ ٝؿ

َٛ ًخٕ ًٍٞد ١ً حُو٤َٖٗ ػ٠ِ ٗلٞ حالػـخُ حُٔؼٜٞى ك٢ ٤َٓس حُٝجي حال٤ُٝخء 

 حٍُٜٕٔ٘ٞٝ ٖٓ هزَ هللا؟.

حٕ ٌٛح حًَُٞد ٝحُظٔو٤َ  ا٠َُٟٗ حٕ حُ٘ٚ ٣ًٌَ ًِٔش حألٓزخد ٌٝٛٙ حٌُِٔش ط٤َ٘ 

 .٤ٌٕٓٞ رخألٓزخد حُطز٤ؼ٤ش ٤ُْٝ رخإلػـخُ 

حُؼخ٤ُٔش  حإلٛالفًٌَ كًَخص ٝح١ٌُ ٣ئًي ًُي ٛٞ ٓخ ٍٝى ك٢ ٤١خص حٌُظذ حُظ٢ ط

حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ًٝالٛٔخ ٓٞػٞىحٕ  حإلٓخّحُٔ٘ظظَس ًخ٤ُٔٔق )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ٝ

٤َُٔ ك٢ حُٔلخد حٝ حًَُٞد ك٤ٚ ، ال ٤ٓٔخ حُوزَ حُٞحٍى ك٢ ٤َٓس حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ رخ

٣ٝز٤ٖ حٌُِٔش حُلَٜ ك٢  -أ١ حًَُٞد ك٢ حُٔلخد–حُٔالّ( ك٤ٖ ٣لَٔ ٌٛٙ حُظخَٛس 

ؿخء ك٢ حَُٝح٣ش ػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٢ ٠ حَُٔحى ٖٓ حًَُٞد ك٤غ حُٔؼ٘

) ٠شوت اٌّٙذٞ اٌٙٛاء ال ثغذش ٚال ثفزٕخ ًظخد حُٔلخؿجش ُٔلٔي ػ٠ٔ٤ ىحٝٝى  : 

 .ػ١ٓ، ثً ثؼٍُ ٠ؼشفٗ ِٓ عجمٖٛ (

ٝرٌٜح ٣ظ٠ق ُ٘خ حٕ حُٔوخٍٗش ر٤ٖ ًال حُ٘و٤ٜظ٤ٖ ٖٓ ٗخك٤ش ًٍٞد حُٜٞحء حٝ حُٔلخد 

حُظويّ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ كظ٢ رٚ ًال ٖٓ حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ  ا٠ُحُٜيف ٜٓ٘خ حالٗخٍس ًخٕ 

حُٔالّ( ١ًٝ حُو٤َٖٗ ، كٔخ كزخٙ رٜخ حُوخُن ػِ ٝؿَ ُٚ ًخٕ حًٗٔٞؿخ  ٜٓـَح  ُٔخ 

ش حُٔ٘ظظَس ك٢ آهَ حُِٓخٕ ، حإل٤ُٜك٢ ػٜي حُلٌٞٓش  حألٍٝٓظٌٕٞ ػ٤ِٚ حُز٣َ٘ش ٝ

)ػ٤ِْٜ حُٔالّ( ًخٕ ٜٓ٘ـْٜ ٛٞ حْٜٗ  حُز٤ض أَٛٝػ٠ِ أ١ كخٍ ٓخ ىٓ٘خ ٗؼَف حٕ 

٣ٌِٕٔٞ حُ٘خّ ػ٠ِ هيٍ ػوُْٜٞ ، ٗلْٜ حٗٚ ُْ ٣ٌٖ رخإلٌٓخٕ حُظ٣َٜق رٌَ٘ ػ٢ِ٘ رؤٕ 

حُٜٔي١ ٤ًَٓذ حُطخثَس ًُي حُـْٔ حُـٔخى حُـ٣َذ ٝحال ُْ ٣ٌٖ حٌُٖٛ حالٗٔخ٢ٗ ٓظ٤ٜجخ  

حُؼ٢ِٔ ًُي حُٔٔظٟٞ  ا٠ُطٍٜٞ حٝ طو٤َ ٍٝٛٞ حالٗٔخٕ  ا٠ُك٢ طِي حُؼٍٜٞ 

ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ك٤وظَع آُش ٟؤش ٌٓٞٗش ٖٓ ًظِش ٖٓ حُلي٣ي حٝ حأل٤ُّ٘ٔٞ كظظٌٖٔ ٖٓ 

 حُظل٤ِن ًخُطخثَ طٔخٓخ  .

ٝحُلخٍ ٗلٔٚ ٣٘طزن ػ٠ِ ١ً حُو٤َٖٗ ك٤ٖ طٌِٔٞح ػٖ ًٍٞرٚ حُٔلخد ، رٔؼ٠٘ حٗٚ هي  

َُر٢ ًٍذ حُٜٞحء رخألٓزخد حُطز٤ؼ٤ش ٝحُؼِْ ح١ٌُ آطخٙ هللا ػِ ٝؿَ ُٚ ٝحُي٤َُ ٛٞ ح
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ًٔخ ًًَص –ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ كًَش حُٜٔي١ حُٔ٘ظظَ)ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٢ آهَ حُِٓخٕ ٝح١ٌُ 

 ٣ًَذ حُٜٞحء رخُؼِْ ٝحالٓزخد حُطز٤ؼ٤ش ال رخالػـخُ.-حَُٝح٣ش

حُلْٜ ٛٞ ًٕٞ ١ً حُو٤َٖٗ هي حٓظويّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُؼ٤ِٔش  ا٠ُٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ حالهَد 

ٓؼَ  حألٍٝطٌٖٔ ٖٓ رِٞؽ حٛوخع حُظ٢ ًخٗض ٤ِٓٝظٚ ُِظ٘وَ ر٤ٖ حُزِيحٕ ٝهالُٜخ 

حُطخثَحص حٝ حُٜلٕٞ حُطخثَس ، ٝحٕ ريح ٌٛح حُطَف ؿ٣َزخ  رؼٞ ح٢ُ٘ء ٣ٝ٘لَ ٓ٘ٚ 

حُؼوَ حُز١َ٘ هخٛش  ٓغ ؿ٤خد حالػزخص حُظخ٣ٍو٢ ح٣َُٜق ٌُٜح حُٔلّٜٞ حُـي٣ي ، ٌُٖ 

آهَ حٌُٔظ٘لخص حُظخ٣ٍو٤ش كٍٞ طؤ٣ٍن حُلَحػ٘ش ك٢ َٜٓ حُوي٣ٔش ،  ا٠ُٓغ حُٔؼَكش 

ًظ٘ق ػِٔخء حُظ٘و٤ذ ٝح٥ػخٍ ٛ٘خى ٝؿٞى ٓـٔٞػش ٖٓ حالُٞحف حالػ٣َش حُظ٢ طَؿغ ح

)٤ٓظ٢ حالٍٝ( ك٢ ُلظش طخ٣ٍو٤ش حؿَد ٖٓ حٕ طٜيم  ػٜي حُلَػٕٞ ح١َُٜٔ ا٠ُ

ك٢ حُوَٕ حُٞحكي ٝحُؼ٣َٖ٘ ، ك٤غ ٗوِض ٛل٤لش ح٣َُخٝ ٓوخُش ٌُِخطذ كٜي ػخَٓ 

ٕ ٟٓٞٞػ٢ ٣٘خٓذ حُٔوخّ طلض حالكٔي١ طظليع ك٤ٚ ػٖ ٌٛٙ حُظخَٛس رلِٔلش ٝٗوخ

 )ٓؼ٠ِش حُطخثَحص حُلَػ٤ٗٞش( . ػ٘ٞحٕ

 ِؼضٍخ اٌطبئشاد اٌفشػ١ٔٛخ

ال ٣ِحٍ هخثٔخ   -ػخٓخ  ٖٓ ح٤ُٔالى ر٠٘ حُلَػٕٞ ٤ٓظ٢ حألٍٝ ٓؼزيح  ٟؤخ  1158هزَ 

ط٣ٌَٔخ  ٥ُٜش حُْ٘ٔ )ٍع(. ٝحُؼـ٤ذ أٗٚ ٣ٞؿي ػ٠ِ ٓيهَ حُٔؼزي ٗوٕٞ  -كظ٠ ح٤ُّٞ 

ٓخ ٣٘زٚ ١خثَحص ح٤ٌُِٜٞرظَ ط٘طِن رخطـخٙ ٝحكي.. ًٝخٕ ٣ٌٖٔ  ٛو٣َش ٣ظَٜ ػ٤ِٜخ

طل٤َٔ حألَٓ ػ٠ِ أٗٚ ٛيكش أٝ ٓـَى طٍٜٞ ه٤خ٢ُ ُط٤ٍٞ أٓط٣ٍٞش، ٌُٖٝ طلض 

ال طوظِق ػٖ حُٔٞؿٞىس ك٢ أ٣خٓ٘خ ٌٛٙ.  -ُطخثَحص ٓوخطِش ٝهخًكخص ه٘خرَ  ح٤ٌُِٜٞرظَ

حأل٢ٓٝ/ ػيى ٌٛٙ حُ٘وٕٞ )حُظ٢ ح١ِؼض ػ٤ِٜخ ألٍٝ َٓس ك٢ ؿ٣َيس حَُ٘م 

( أٗظـض ػٜ٘خ ٓلطش كًْٞ حأل٤ٌ٣َٓش كِوش هخٛش ُلظض أٗظخٍ حُؼِٔخء 1999/4/38

.ٝح٤ُٔخف  
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:ٝٛ٘خى ػ٠ِ حألهَ ػالػش آٍحء طلخٍٝ طل٤َٔ ٌٛٙ حُ٘وٕٞ حُـ٣َزش  

 حألٍٝ إٔ ح٤٣َُٜٖٔ ػَكٞح حُط٤َحٕ رخُلؼَ.. ٌٝٛح حُوٍٞ أًؼَٛخ ؿَحرش.

أٝ حُلِْ رٔخ ٤ٓظَٜ رخُٔٔظوزَ ٖٓ هزَ  -ٝحُؼخ٢ٗ كيٝع ٗٞع ٖٓ حُظوخ١َ ح٢ُِ٘ٓ 

.ر٘خث٢ حُٔؼزي  

ٓخ ٣٘زٚ حُطخثَحص حُلي٣ؼش  ا٠ُٝحُؼخُغ إٔ ػٞحَٓ حُظؼ٣َش كُٞض ٗوٕٞ رؼٞ حُط٤ٍٞ 

 هٜٞٛخ  إٔ حٌُظخرش ح٤َُٜٝؿ٤ِل٤ش طؼظٔي رطزؼٜخ ػ٠ِ حَُٓٞٓخص.

ػ٠ِ  ٢٘ٝأٗخ أطلن ٓؼي رؤٕ حَُأ١ حأله٤َ ٣ويّ طل٤َٔح  ٓؼوٞال  ُظٍٜٞ ١خثَحص حألرخط

ػخٓخ . ؿ٤َ أٗٚ ال ٣لَٔ حًظ٘خف )ٗٔخًؽ كو٤و٤ش( ُطخثَحص 3154ٓؼزي ٣ظـخُٝ ػَٔٙ 

َٗحػ٤ش ٛـ٤َس ك٢ ٓٞحهغ ٣َٜٓش ًؼ٤َس.. ٝأٍٝ ًٗٔٞؽ ه٘ز٢ ٌُٜٙ حُطخثَحص 

1898حًظ٘ق ك٢ هزَ إٔ طٌظ٘ق ٗٔخًؽ ٓ٘خرٜش ك٢  -ك٢ ٓ٘طوش ٓوخٍس ك٢ َٜٓ 

 ٝحى١ حُِٔٞى ٓؼخري أٓٞحٕ.

أٗٚ طـ٤ٔي ُطخثَ ٓخ ٝهَ ًَٓٞٗخ  ك٢ ريٍّٝ حُٔظلق ح١َُٜٔ ٝهي هٖ ك٢ حُزيح٣ش  

ألًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ ػخٓخ  كظ٠ أػ٤ي حًظ٘خكٚ ػ٠ِ ٣ي حُيًظٍٞ ه٤َِ ٤ٔٓلخ ػخّ 

إٔ حًُ٘ٔٞؽ حُٔٞؿٞى ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٤ُْ  ا٠ُ.كل٢ ُلظش اُٜخّ ط٘زٚ حُيًظٍٞ ه٤َِ 1960

ًؽ ٖٓ هزَ هزَحء ُطخثَ رَ ُطخثَس طظٔظغ رٌَ حُٔٞحٛلخص حُلي٣ؼش.. ٝرٔؼخ٣٘ش حُ٘ٔٞ

حُط٤َحٕ ٟٝزخ١ ٓالف حُـٞ طز٤ٖ أٗٚ ًٗٔٞؽ ُطخثَس ٓظويٓش ٖٓ حُ٘خك٤ش 

ٓ٘ظٔظَح  ٌُٖٝ حُظ٘خٓن ر٤ٖ 19حال٣َٝى٣٘خ٤ٌ٤ٓش. ُْٝ ٣ٌٖ ١ٍٞ حًُ٘ٔٞؽ ٣ظـخُٝ حُـ 

أرؼخىٙ ًخٕ ٌٓٛال  ٣ٝظالثْ ٓغ حُ٘ٔذ حُلي٣ؼش ُِط٤َحٕ حُٔٔظوَ، كخُطخثَس ًخٗض ط٤َٔ 

ؼش ر٤ٔطش ٝطل٢ ػ٠ِ رطٜ٘خ رٔالّ.. ٤ُْ ٌٛح كلٔذ رَ ًخٗض ُٔٔخكش رؼ٤يس رٔـَى ىك

طظ٤ِٔ رٔظ٣َٜٖ كي٣ؼ٤ٖ ٗٔز٤خ  ٛٔخ ؿ٘خكخٕ ٓؼوٞكخٕ ُألٓلَ )ٓؼَ ؿ٘خك٢ حٌٌٍُٞٗٞى( 

ٝؿْٔ ح٤ٔٗخر٢ ٓٔٞؽ )ٓؼَ ُؿخؿش حًٌُٞخ ًٞال( ٝٛٔخ ٛلظخٕ طٞكَحٕ هيٍس ٍكغ 

.ػخ٤ُش أل١ٍٞ ٓٔخكش ٌٓٔ٘ش  
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رَُ حُٔئحٍ حُ٘خثي: َٛ ٢ٛ ٓـَى ُؼزش ُأل١لخٍٝرؼي حُظؤًي ٖٓ ٓخ٤ٛش حُطخثَس    

أّ أٜٗخ ًٗٔٞؽ حهظزخٍ ُطخثَس أًزَ!!؟  -ًخُظ٢ طزخع ٌٛٙ حأل٣خّ   

ُألٓخٗش ٗوٍٞ: ُْ ٣ٌظ٘ق ك٢ َٜٓ أ١ أػَ كو٤و٢ ُطخثَس ًز٤َس. ٌُٖٝ رؼي حًظ٘خف 

حُ٘وٕٞ حُطخثَس ك٢ ٓؼزي ٍع )أٝ أرٞ ىّٝ( أٛزق حألَٓ ٓؼ٤َح  ُِل٤َس.. أٟق ٌُٜح 

ؼ٠ِش حُ٘ٔخًؽ حُطخثَس ال طوٚ حُلَحػ٘ش ٝكيْٛ، كٔزيأ حُط٤َحٕ رلي ًحطٚ )ر٢٤ٔ إٔ ٓ

ٝحُ٘ٔخًؽ حٌُٔظ٘لش ُِطخثَحص حُوي٣ٔش طٞؿي ك٢ أٗلخء ًؼ٤َس ٖٓ حُؼخُْ،  (ٝػظ٤ن

كخ٤٘٤ُٜٕٞ ٓؼال  ًخٗٞح ٣طِوٕٞ ك٢ حألػ٤خى ١خثَحص ٛـ٤َس ط٘طِن رٞحٓطش ٛٞح٣ٍن 

رَٔحٝف ٓ٘ش خٗٞح ٣ِؼزٕٞ ٌٓ٘ هٔٔش آالف رخٍٝى طؼِن ك٢ ٓئهَطٜخ. أٓخ أ١لخُْٜ كٌ

.ه٘ز٤ش ١خثَس )٣لظِٜٞٗخ رؤ٣ي٣ْٜ( كظ٘طِن ًخ٤ٌُِٜٞرظَ  

 ٝؿٍَٝح  ًز٤َح   -ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ ؿؼِض رؼٞ حُٔظل٤ٖٔٔ ٣َٕٝ أٗ٘خ ِٗٔي ػوال  ٛـ٤َح  

روٜٞٙ حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش. كْٜ ٣َٕٝ إٔ حُظطٍٞ حُظو٢٘ ٝحُٜ٘ي٢ٓ طٌٍَ َٓحص 

ٗوطش حُٜلَ ك٢ ًَ َٓس.. ٛل٤ق إٔ  ا٠ُٕ طؼٞى حُز٣َ٘ش ًؼ٤َس ػزَ حُظخ٣ٍن هزَ أ

أُل٤ٖ أٝ ػالػش آالف ػخّ  ا٠ُرؼٞ حُل٠خٍحص طزيٝ ُ٘خ ٓظوِلش اًح ػيٗخ رخُظخ٣ٍن 

ٌُٖٝ َٛ ٣ٜق طؼ٤ْٔ ٌٛٙ حُ٘ظَس ػ٠ِ أٍرؼش ٓال٤٣ٖ ػخّ ٢ٛ ػَٔ حُزَ٘  -٠ٓض 

!؟(حألٍٝػ٠ِ 
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ٓـِيحص حٝ ٗيٝحص  ا٣٠ُلظخؽ حٕ ٓخ ٣ٌٖٔ حٕ ٣وخٍ حٝ ٣ٌظذ كٍٞ ٌٛح حُٟٔٞٞع هي 

ػ٤ِٔش طٔظـَم حَٜٗ حٝ ٤ٖ٘ٓ ٍرٔخ ، ٌُٖ ؿَ ٓخ ٣ؼ٤٘٘خ ك٢ ٌٛٙ حالٓطَ حٕ ٗلخٍٝ 

حَُر٢ ر٤ٖ ٓخ ٓـِظٚ ح٥ػخٍ ح٣َُٜٔش حٌُٔظ٘لش كي٣ؼخ ٝر٤ٖ كٌٞٓش ١ً حُو٤َٖٗ حُؼخ٤ُٔش 

، ٝحٗخ ٗو٤ٜخ  حػظوي رٞؿٞى ػالهش ٝػ٤وش ر٤ٖ ٌٛٙ حَُٓٞٓخص حالػ٣َش ٝر٤ٖ ػَٜ 

ٚ ُٝٞ ػ٠ِ ٗلٞ حال١َٝكش ، ك٤ِْ رزؼ٤ي حٕ ًخٕ حُؼَٜ حُٔزَٜ ٌُُي حُلخًْ كٌٞٓظ

ٝٓـخٍرٜخ ػ٠ِ كي حُٞٛق حُوَآ٢ٗ  حألٍٝحُؼظ٤ْ ح١ٌُ ِٓي ٓ٘خٍم  حإل٢ُٜ

ٝحَُٝحث٢ ، حٕ ٣ٌٕٞ ُٚ رخُؾ حالػَ ك٢ حُؼوخكخص ٝحُٔ٘لٞطخص ح٣َُٜٔش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ 

هٜٞٛخ حًح ٓخ ػِٔ٘خ حٕ كٌٔٚ ٝىُٝظٚ حُؼظ٤ٔش هي  ،حُل٠خٍحص حإلٗٔخ٤ٗش حُوي٣ٔش

ِٗٔض حًؼَ روخع حُٔؼٍٔٞس حٕ ُْ طٌٖ ًِٜخ رٔخ ك٤ٜخ هخٍس حك٣َو٤خ ًٔخ ٓ٘ؼزض ًُي ك٢ 

كَٜ الكن ٖٓ حٌُظخد ٢ِٔ٣ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٍكِظٚ ٝحُٔ٘خ١ن حُظ٢ َٝٛ ح٤ُٜخ ػ٠ِ 

.ٟٞء حُوَإٓ ٝحالكخى٣غ ح٣َُ٘لش  

                                                           

23 .29/4/2884ٛل٤لش ح٣َُخٝ حُٔؼٞى٣ش رظؤ٣ٍن  -  

 



25 

 

ًخٕ )ًُٞال( ػ٠ِ كي طؼز٤َ  ًٍزٚ ًٝ حُو٤َٖٗ ح١ٌُػٔٞٓخ  رو٢ حٕ ٗوٍٞ حٕ حُٔلخد  

حُ٘ٚ حَُٝحث٢ ، ر٤٘ٔخ ٝٛق حُٔلخد ح١ٌُ ٤ًَٓزٚ حُلـش حُوخثْ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( رؤٗٚ 

 ٛؼزخ.

ٝك٢ حػظوخى١ حٗٚ ٝٛق ىه٤ن ٓغ كَٔ حُوزَ ػ٠ِ حُلْٜ حُؼ٢ِٔ حُيه٤ن حُٔ٘خٓذ  

ًٍٞد حُٔلخد ٛٞ ك٢  ُِؼوَ حُز١َ٘ ح١ٌُ ػ٤ِٚ حالٗٔخٕ ح٤ُّٞ ، كبٗ٘خ رؼي حٕ حػزظ٘خ إٔ

رو٢ حٕ ٗؼِْ ٓخ حُلَم ر٤ٖ حٌٍُُٞ ٖٓ حُٔلخد ٝر٤ٖ  شحُلو٤وش ًٍٞد ُِطخثَحص حُلي٣ؼ

كٔخ ٢ٛ كو٤وش ٌٛح حُزَم ٝحَُػي ٝحُٜخػوش  ،حُٜؼذ ح١ٌُ ك٤ٚ ٍػي ٝٛخػوش ٝرَم

 ؟!.

ُوي حهظخٍ ًٝ حُو٤َٖٗ حُٔلخد حٌٍُُٞ ٝٛٞ ح١ٌُ ال ٣لظ١ٞ ػ٠ِ حِٓلش كظخًش رَ 

حٓخ حُٔلخد حُٜؼذ كٜٞ حُط٤َحٕ حُلَر٢ حُِٔٔق  ،كو٢ ُِظ٘وَحٓظويّ ١خثَس 

حُلظخًش. رخألِٓلش  

حُٜٔي١ ٌٛٙ  حإلٓخّكوي حػزض ح٤ُٔي حُولطخ٢ٗ ٖٓ هالٍ ط٤ٟٞلٚ  ُٟٔٞٞع حِٓلش 

حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ٖٝٓ  حإلٓخّحُٔؼخ٢ٗ ك٤غ ر٤ٖ حٗٞحع حالِٓلش حُظ٢ ٣ٔظويٜٓخ 

٤ش ًٔخ حألٍُٟو٤َٖٗ ٌٛٙ حُطخهش ك٢ حِٓلظٚ ٝهي حٓظويّ ًٝ ح ٟٜٔ٘خ حُطخهش حُٜٞط٤ش

.٤ٓؤط٤٘خ  

ويطمقزعميه:زأيض:زرلط:اةزرلموجية،زفقدزأصبحزمفزرلث:بتزفيزعمـزرلهندسةزوحتىز
حيثزرفزرلمختصيفزفيزهذرزرلمج:ؿزالززرلورزز،رلمدنيةزمنه:زوجودزرلذبذب:تزرلصوتية

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

يزعرضورزنت:ئجهـزعمىزغيرهـزمفزرلعمم:ءزفجعمورزلذلؾزعد زمرركززخ:صةزلمبحثزف
مك:نيةزرالستف:د زمنه:.  رلذبذب:تزرلصوتيةزور 

زرلمهديز)عميهزرلسالـ(زبتصنيعزز إفزرلرعدزورلص:عقةزيحوي:فزرلصوت،زوعميهزسيقـو
ؾزرلظ:لميفزرلذيفزيق:تمونهز)عميهزرلسالـ(زوهذ زأهالرألسمحةزرلصوتيةزرلتيزتتسببزفيز

وا  ِفي ِدَاعِرِىم   }َوَأَخَذ اُتِذيَن َظَ ماوا   زتع:لىرلط:اةزيستنبطه:زمفزاولهز َاحا َحةا َفَلص  اتُصا 
ِم واولهزز-(24)َجعِثِميَن { َنعىام  غاَثعء َفااع دًا تِ   َقو  َحةا ِاعت َحقِ  َفَجَع   }َفَلَخَذت ياما اتُصا 
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،زوهن:ؾزآي:تزعديد زتدؿزعمىزرستخدرـزرلمولىزعززوجلزلمصيحةز(25)اتُظعِتِميَن {
.زر ربزعمىزرألاورـزرلتيزعتتزعفزأمكعذ  

هن:ؾزشبهزبيفزذيزرلقرنيفزورلمهديز)عميهزرلسالـ(زورلقرنيفزهم:زارفزرلغيبزوارفز
رلشه:د ،زفيستخدـزعمـزمفزرلغيبزوعمـزمفزرلشه:د ،زوهذرزليسزمعن: زرلغيبزرلكميز

،زإفزرلشبهزبينهم:زالزيعنيزتس:ويزتع:لىوزف:لغيبزرلكميزالزيعممهزإالزهللازسبح:نهز
رلمهمة،زفإفزمهمةزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زأعظـزوركبر،زوادزج:ءزعفزأبيزيحيىزا:ؿ ز

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

.(26)ع ادخره ت قعئم )د او اتسبلم    

َتَطع تام  َأن َتنفاذاوا ِمن  َأق َطعِر اتُسَمعَواِت  زتع:لىا:ؿز }َاع َمع َشَر ات ِجنِ  َواإلنس ِإِن اس 
َفعنفاذاوا اَل َتنفاذاوَن ِإاُل ِاسا  َطعٍن { األرضوَ 

فيستخدـزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زحربززز 27)
:رجيزوكذلؾزيح:ربزب:ألسمحةزرلنف:ذ زمثلزرلص:روخزرلنف:ذزرلنجوـزفيزرلفض:ءزرلخ

وغير ،زوهذ زرألسمحةزله:زا:بميةزعمىزرلتالشيزعبرزمحصمةزرلط:اةزرلنوررنيةزرلمتأتيةز
ومفزفيززرألرضمفزرلسرعةزرلقصوىزله:زكم:زأسمفن:.زفكٌلزيخضعزلممهدي،زمفزفيز

 رلسم:ء.

 غٛاطبداٌ -2

ك٢ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٕ حُظؤ٣ٍن ٣ًٌَ حٕ حٍٝ ؿٞحٛش ٛ٘ؼض ك٢ طؤ٣ٍن حُز٣َ٘ش ًخٗض 

ٓـيحكخ  12ػ٠ِ ٣ي حُُٜٞ٘يٟ كٕٞ ى٣ٍزَ ك٤غ ْٛٔ ؿٞحٛش ٛـ٤َس ُٜخ  1628ػخّ 

 ؿخٛض 

                                                           

زٔٗرلمؤمنوفزز-ٕ٘
 ٕٖٔص-ٕ٘رلبح:رزج-ٕٙ
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ٓخػش، ٌُٖ ٣زيٝ حٕ ١ً حُو٤َٖٗ ًخٕ ٛٞ حالٓزن ٝحٕ  15ّ  ٝٓخٍص  3.5ػ٠ِ ػٔن 

كض رٚ حَُٝح٣خص ؿي٣َح رخالٛظٔخّ، ك٤غ ، حال حٗ٘خ ٗـي ٓخ َُْٛ ٣ٌٖ ٍٜٓ٘ٞ رٌُي 

حر٢ ػزي هللا  ا٠ُؿخء ػٖ ؿزَث٤َ رٖ حكٔي ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ)ػ٤ِٚ حُٔالّ( ٍكؼٚ 

)اْ را اٌمش١ٔٓ ػًّ طٕذٚلبً ِٓ لٛاس٠ش صُ دًّ فٟ ِغ١شٖ ِب )ػ٤ِٚ حُٔالّ( هخٍ: 

 افبرِٛضغ ِٕٗ لبي ألطذبثٗ ، دٌٟٛٔ ، اٌٝشبء هللا ، صُ سوت اٌجذش فٍّب أزٙٝ 

آخشٖ ، فؤسعٍٖٛ فٟ  اٌٝدشوذ اٌذجً فؤخشجٟٛٔ ، فؤْ ٌُ ادشن اٌذجً فؤسعٍٟٛٔ 

ضبسة ٠ضشة د١ش اٌظٕذٚق ٠ٚمٛي  فبرااٌجذش ٚاسعٍٛا اٌذجً ِغ١شح اسثؼ١ٓ ٠ِٛب 

ٍِه سثٟ فٟ اٌجذش وّب سأ٠زٗ فٟ  اٌٝ:٠ب را اٌمش١ٔٓ ا٠ٓ رش٠ذ؟ ،لبي :أس٠ذ اْ أظش 

اٌجش. فمبي: ٠ب را اٌمش١ٔٓ اْ ٘زا اٌّٛضغ اٌزٞ أذ ف١ٗ ِش ف١ٗ ٔٛح صِبْ اٌطٛفبْ 

اٌغبػخ ٌُ ٠جٍغ لؼشٖ ، فٍّب عّغ رٚ  اٌٝفغمظ ِٕٗ لذَٚ فٙٛ ٠ٙٛٞ فٟ لؼش اٌجذش 

(اٌمش١ٔٓ رٌه دشن اٌذجً ٚخشط
(28)

 .  

كي ًز٤َ  ا٠ُٕ هي حٓظويّ طو٤٘ش ىه٤وش حٕ ١ً حُو٤َٖٗ ًخ ٣ظ٠ق ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حَُٝح٣ش 

ك٣َيس ٖٓ ٗٞػٜخ ، كوي حػظٔي ك٢ ٛ٘خػظٜخ ػ٠ِ ٓخىس ؿٞحٛش ، ٢ٛٝ ٛ٘خػش 

)حُِؿخؽ( حٝ حُوٞح٣ٍَ ًٔخ ٍٝى ك٢ حُلي٣غ ، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ػيّ ٝؿٞى طل٤َٜ ك٢ 

 ا٠ُطو٤٘ش حالِٗحٍ  ا٠ُ اٟخكشحُٔخىس حُٜٔ٘ٞػش ٜٓ٘خ كو٢  ا٠ُحَُٝح٣ش ك٤غ طْ حالٗخٍس 

ػٔن حُزلَ حٝ حُٔل٢٤ رخٓظويحّ ٗٞع ٖٓ حُلزخٍ ، ٌُٖ ٣زيٝ حٕ ٛ٘خُي حٌُؼ٤َ ٖٓ 

حُٜخىم )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ػ٠ِ كٔذ ٓٔظٟٞ  حإلٓخّحُظلخ٤َٛ حُظ٢ ُْ طَى ك٢ ٤ٓخم ًالّ 

 حُٔوخرَ ٝحُٔظِو٢ .

كٔؼال ٤ًق طٌٖٔ ١ً حُو٤َٖٗ ٖٓ حُظ٘لْ هالٍ كظَس حُـٞٙ حُط٣ِٞش حُظ٢ رِـض  

ٌٛح  ا٤ًٝ٠ُق طٌٖٔ ٖٓ طلَٔ ح٠ُـ٢ ، ( ػ٠ِ كي ٝٛق حَُٝح٣ش)٤َٔٓس حٍرؼ٤ٖ ٣ّٞ

 حُؼٔن ؟َٝٛ ٣ٞؿي ُؿخؽ ك٢ حُؼخُْ ٜٓ٘ٞع ُظلَٔ ٌٌٛح ٓٔظٟٞ ٖٓ ح٠ُـ٢ حُٔخث٢؟

ٖٝٓ حُٞحٟق حٕ حُٔظِو٢ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح١ٌُ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ١َف طٌِْ حالٓجِش 

٤ٖٗ هي حٓظويّ طو٤٘ش حُوزٍٞ ٛٞ حٕ ١ً حُوَ ا٠ُٕ حالهَد بحُٜٔٔش ٝحالٓخ٤ٓش ، ٝحال ك

ٓؼ٤٘ش ك٢ ط٤ًَذ حُِؿخؽ حُٔوٟٞ ح١ٌُ ٣ظلَٔ ًُي حُؼٔن ٖٓ حُـٞٙ ىٕٝ حٕ ٣٘لـَ 

ٓؼيحص حُظ٘لْ حُظ٢ طٌٔ٘ٚ ٖٓ رِٞؽ حالػٔخم ٌٛٙ ٓغ )كزخٍ(  ا٠ُ اٟخكشحٝ ٣ظ٘ظ٠، 

حٝ حالٓالى حُظ٢ طظلَٔ ًُي ح٠ُـ٢ ح٠٣خ  ٝحَُحرطش ر٤ٖ حُـٞحٛش ٝحُٔطق ٢ٌُ ٣ظْ 

ٔطِٞد.ٓلزٚ ك٢ حُٞهض حُ  

حٕ حُظ٘و٤زخص حُظ٢ طْ ٖٓ هالُٜخ حًظ٘خف ٝؿٞى ؿٞحٛخص ك٢ ح٥ػخٍ حُلَػ٤ٗٞش حُوي٣ٔش 

ٝحُظ٢ حَٗٗخ ح٤ُٜخ ك٢ حُ٘وطش حال٠ُٝ طؼزض حٕ ػِْ حُـٞٙ ٝحُـٞحٛخص ُْ ٣ٌٖ كي٣غ 

حُؼٜي ٖٓ طَحع حالٗٔخ٤ٗش ، رَ ٛ٘خُي حؿ٤خٍ ٖٓ حُزَ٘ ٓزوض ك٢ حُؼِْ ٝحُظطٍٞ 

، ٤ُْٝ رزؼ٤ي حٕ ك٠خٍس حُزَ٘ ك٢ ػٍٜٞ ؿخرَس  حُؼـ٤ذ ٤ٓٔخ ك٢ ػِْ حُـٞٙ
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 يٍٛٞ آػخٍ ٓؼز ا٠ًُؼَٜ ١ً حُو٤َٖٗ هي حٓظويٓض طو٤٘ش حُـٞحٛخص ، ٝرخَُؿٞع 

)ح٣َ٣ُْٝ( ح١َُٜٔ حُوي٣ْ ٣ؼزض ٓخ ًٛز٘خ ح٤ُٚ ٖٓ طو٤٘ش حُـٞٙ حُظ٢ ًخٗض ك٢ 

 ػٍٜٞ حُز٣َ٘ش حُوي٣ٔش.

١ٕخ اٌشإ٠خ ا١ٍ١ٌٍخ رم -ٖ  

)٠ب ا١ِش ٍٝى ػٖ ٓٔخى رٖ كَد رٖ كز٤ذ هخٍ: حط٠ ٍؿَ ػ٤ِخ  )ػ٤ِٚ حُٔالّ(  كوخٍ : 

اٌّئ١ِٕٓ اخجشٟٔ ػٓ رٞ اٌمش١ٔٓ فمبي ػٍٟ )ػ١ٍٗ اٌغالَ( : ..... ٚثغظ ٌٗ فٟ 

إٌٛس فمبي )ػ١ٍٗ اٌغالَ( وبْ ٠جظش ثب١ًٌٍ وّب ٠جظش ثبٌٕٙبس(
(29)

 .  

)ٚثغظ ٌٗ فٟ إٌٛس فىبْ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ػ١ٍٗ عٛاء( ٝػ٘ٚ )ػ٤ِٚ حُٔالّ(: 
(30)

 

ٖٓ حُٔؼَٝف حٕ ػ٤ِٔش حَُإ٣ش ك٢ ػ٤ٖ حالٗٔخٕ طظْ رٞحٓطش حٗؼٌخّ ح٠ُٞء ٖٓ 

ي ك٢ ٗز٤ٌش حُؼ٤ٖ آخٓك٤غ طظٌٕٞ ٍٛٞس حُـْٔ ح١ٌُ  ،ػ٤ٖ حُ٘خهَ ا٠ُحُـْٔ 

ٍٜٞس ، حُيٓخؽ ٤ُظَؿْ حُ ا٠ُٝط٘ظوَ ٓؼِٞٓخص حٍُٜٞس ٖٓ هالٍ حال٤ُخف حُز٣َٜش 

ٖٝٓ ٛ٘خ كبٕ ػ٤ِٔش حَُإ٣ش طؼظٔي رٌَ٘ حٓخ٢ٓ ػ٠ِ ح٠ُٞء ٓٞحء ًخٕ ٜٓيٍ ح٠ُٞء 

ٛٞ حٗؼش حُْ٘ٔ حٝ ح١ ٜٓيٍ ٟٞث٢ ٛ٘خػ٢ ًخُٜٔخر٤ق ٝؿ٤َٛخ ، ٝػ٤ِٚ كلِٔلش 

ػ٤ٖ حالٗٔخٕ. ٌُُي كوي  ا٠ُحُظالّ ٛٞ ػيّ طٞكَ ٟٞء ٣٘ؼٌْ ٖٓ حُـْٔ حُٔليى 

رخُٔ٘خه٤َ ح٤ِ٤ُِش ٝحُظ٢ طؼظٔي ك٢ ػِٜٔخ حهظَع حالٗٔخٕ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ٓخ ٠ٔٔ٣ 

ط٘زؼغ ٖٓ حالؿٔخّ ٗظ٤ـش ىٍؿش كَحٍطٜخ ٤ُْٝ حٗؼش ػ٠ِ حالٗؼش حُلَح٣ٍش حُظ٢ 

،) ُوي ًخٕ كِْ ط٘ؼٌْ ٖٓ حالؿٔخّ ًٔخ ك٢ حَُإ٣ش حُٜ٘خ٣ٍش حٝ ح٠ُٞث٤ش حالػظ٤خى٣ش 

ًٔخ  حالٗٔخٕ حٕ ٣وَٜ حُظالّ ٣ٝظؼَف ػ٠ِ ٓخ ال طَحٙ حُؼ٤ٖ رل٤غ ٣َٟ ك٢ حُظالّ

٣َٟ حُٜ٘خٍ ، ٝهي طلون ًُي رل٠َ حًظ٘خف حالْٓ حُؼ٤ِٔش َُِإ٣ش ح٤ِ٤ُِش ٝططز٤وٜخ 

طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ك٢ ٍٛٞس حؿِٜس ٝٓؼيحص حَُإ٣ش ح٤ِ٤ُِش ر٘ٞػ٤ٜخ: حُظٌؼ٤ق ٝحَُإ٣ش 

حُلَح٣ٍش ، ٝػ٘ي حُلي٣غ ػٖ حَُإ٣ش ح٤ِ٤ُِش ٣ظًَِ حالٛظٔخّ ػ٠ِ حالٗؼش طلض 

حُـالف حُـ١ٞ رٔزذ ٝؿٞى حُـ٣ِجخص حُيه٤وش  حُلَٔحء ك٤ٖ طظؤػَ ػ٘ي حٗظ٘خٍٛخ ك٢

حً ٣ٔظٚ  ،ك٢ ٓٔخٍٛخ هخٛش ؿخُحص ػ٘خث٢ ح٤ًٔٝي حٌُخٍرٕٞ ٝحالُٕٝٝ ٝروخٍ حُٔخء

ًَ ٜٓ٘خ ك٤ِح ٓؼ٤٘خ ٖٓ حال١ٞحٍ حُٔٞؿ٤ش ُظِي حالٗؼش ١زوخ ُلـْ ؿ٣ِجخص ٌٛٙ 

َ حُـخُحص ٝكًَش ٝىٍٝحٕ طِي حُـ٣ِجخص، كل٢ ١زوخص حُـٞ حَُٔطلؼش ٣ظَٜ طؤػ٤َ ً

ر٤٘ٔخ طظؤػَ حالٗؼش طلض حُلَٔحء رزوخٍ حُٔخء  ،ٖٓ ػ٘خث٢ ح٤ًٔٝي حٌُخٍرٕٞ ٝحالُٕٝٝ
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طؤػَح حًزَ ػ٠ِ حالٍطلخػخص حُٔ٘ول٠ش ، ٣ٝ٘ظؾ ٖٓ ًُي حٓظٜخٙ حٝ ط٘ظض حالٗؼش 

طلض حُلَٔحء ك٢ ًَ ك٤ِ حال١ٞحٍ حُٔٞؿ٤ش ُٜخ ػيح ك٤ِحص ٤١ل٤ش ٓؼ٤٘ش.(
(31)

 

حٕ ًَ ٓخ طويّ ٛٞ ٓخ طَٞٛ ح٤ُٚ حالٗٔخٕ حُلي٣غ ك٢ ػِْ حَُإ٣ش ح٤ِ٤ُِش ٌُٖ رخَُؿْ 

ىٍؿش  ا٠ُٖٓ ًُي كِْ ٣ظلون حُلِْ رخُيٍؿش حُٔطِٞرش ، حً ُْ طَٜ حَُإ٣ش ح٤ِ٤ُِش 

حَُإ٣ش حُٜ٘خ٣ٍش حُظ٢ ٣زلغ ػٜ٘خ حالٗٔخٕ هٜٞٛخ ك٢ حُٔـخٍ حُؼ١ٌَٔ ح١ٌُ ٣َطز٢ 

ٜٔٔش ، ٌُٖ ػ٘ي كي٣ؼ٘خ ػٖ ١ً حُو٤َٖٗ ٝػَٜٙ رٌَ٘ ٓزخَٗ ٓغ ٌٛٙ حُظو٤٘ش حُ

حُٔظطٍٞ َٟٗ حٗٚ طٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن ًُي حُلِْ هزَ هَٕٝ ٖٓ حهظَحع حؿِٜس حَُإ٣ش 

ح٤ِ٤ُِش ، كؼ٘ي حُظٔؼٖ ك٢ ٗٚ حَُٝح٣خص حػالٙ روٜٞٙ طٌٔ٘ٚ ٖٓ حالرٜخٍ رخ٤َُِ 

طِٞٛض ح٤ُٚ  طٔخٓخ ًخُٜ٘خٍ ٣ظز٤ٖ ُ٘خ ًُي حُلخٍم حُؼ٢ِٔ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ح١ٌُ ُي٣ٚ ػٖ ٓخ

حُز٣َ٘ش ح٤ُّٞ ، ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ ُيٟ ح١ هخثي ػ١ٌَٔ هخٛش حًح ًخٕ رٔٔظٟٞ )١ً 

حُو٤َٖٗ( حٕ ٣ٌٕٞ ٟٓٞٞع حَُإ٣ش ح٤ِ٤ُِش ٓلَٜ ْٜٓ ك٢ طويٓٚ حُؼ١ٌَٔ ػ٠ِ 

، ٝحُوزَ ٣ٜق حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُ  حألٍٝٓٔظٟٞ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٓ٘خ١ن ػ٠٣َش ٖٓ 

ٌٝٛح ًِٚ  ٓٔظٟٞ ٗظ٤َٙ حُٜ٘خ١ٍ ، ا٤٠ُٜخ حُيٍؿش حُظ٢ َٝٛ ك ا٠ُُِٔ٘خٛيس ك٢ ح٤َُِ 

٤ش ٝر٢ٔ ٗلًٞٙ حألٍٟ حإلٛالك٤شًخٕ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حَُث٤ٔ٤ش حُٜٔٔش ك٢ ٗـخف كًَظٚ 

حَٓحٍ طِي حُظو٤٘ش ٍٞس. ٝٝحهؼخ ٗلٖ ال ٗؼَف ٓخ٤ٛش ٝك٢ حًؼَ ٓ٘خ١ن ٝٓٔخكخص حُٔؼٔ

 ا٠ُك٢ ك٤خس ١ً حُو٤َٖٗ ، ٝحُز٣َ٘ش ٍرٔخ طِٞٛض ك٢ ٣ّٞ ٓخ  حألهَٟحُؼـ٤زش ٢ٛ 

 طِي حُيٍؿش حُؼخ٤ُش ٖٓ حَُإ٣ش ح٤ِ٤ُِش حُظ٢ ٝٛزٜخ ٌُُي حَُؿَ حُؼظ٤ْ.

اٌطبلخ اٌظٛر١خ -ٗ   

ًخٕ ًٝ حُو٤َٖٗ ٣ٔظويّ طو٤٘ش حهَٟ ك٣َيس ٖٓ ٗٞػٜخ ًٔخروخطٜخ ، حال ٢ٛٝ طو٤٘ش حُطخهش 

ى ٖٓ ٗخٝحٙ ٝػخىحٙ ، ك٤غ ٍٝى ػٖ أٛالش ك٢ حُٜٞط٤ش حٝ حُظَىىحص حُٜٞط٤ش حُؼخ٤ُ

ٔبد١خ اٌّغشة فىبْ ارا ِش  اٌٝ)فغبس رٚ اٌمش١ٔٓ ح٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( : 

ثمش٠خ صأس ف١ٙب وّب ٠ضأس االعذ اٌّغضت ، ف١ٕجؼش فٟ اٌمش٠خ ظٍّبد ٚسػذ ٚثشق 

 أً٘ٚطٛاػك ٠ٍٙه ِٓ ٔبٚاٖ ٚخبٌفٗ ، فٍُ ٠جٍغ ِغشة اٌشّظ دزٝ داْ ٌٗ 

اٌّششق ٚاٌّغشة..(
(32)

 

حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٢ ٓالف  حإلٓخٌّٝٛٙ حُطخهش ٝحُٔالف ٤ٓٔظويٓٚ ًٔخ َٓ ر٘خ 

٤ٔظويٓٚ ر٣َخ ك٢ ٓؼخًٍٚ ، ٝٗٔظط٤غ حُوٍٞ رخٕ حُٜٞص ٣٘٘ؤ كحُو٤َٖٗ  ١حُـٞ أٓخ ً

ٖٓ حٛظِحُحص حالؿٔخّ ٝحٕ ٌٛٙ حالٛظِحُحص طليع ك٢ حُٜٞحء )حٝ ك٢ ح١ ٢ٓٝ آهَ( 

حًٕ حٌُخثٖ حُل٢ ٣ظْ حالكٔخّ رخُٔٔغ ،  ا٠ُٝطوِوالص ػ٘يٓخ طَٜ ط٠خؿطخص 

( ٤َٛطِ ، 28888-٣ٝ28ظَحٝف حُظَىى ح١ٌُ طٔظط٤غ حالًٕ حُز٣َ٘ش ٓٔخػٚ ٓخ ر٤ٖ )

                                                           

 ِٓطخٕ رٖ ػزي حُؼ٣ِِهخُي رٖ ال٤َٓ ُٓٞٓٞػش ٓوخطَ حُٜلَحء  -ٖٔ
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ٝال ٣ظٌٖٔ حالٗٔخٕ ُٞكيٙ ٖٓ ٓٔخع حالٛٞحص حٝ حُظَىىحص ىٕٝ حٝ كٞم حُٔـخٍ 

م ٓٔؼ٤ش كبٕ ىٍؿش ٝػ٘يٓخ ٣ظؼَٝ حإلٗٔخٕ ُظَىىحص ٛٞط٤ش ػخ٤ُش كٞ حًٌٍُٔٞ ،

كَحٍس ؿٔيٙ طَطلغ ػْ ٣زيأ رخالكظَحم، رٔزذ ٓٞؿخص ح٠ُـ٢ حُؼخ٤ُش حُظ٢ طٔوٖ 

حُٜٞحء ٖٓ كُٞٚ. ٝػ٘يٓخ طٌٕٞ حُظَىىحص ػخ٤ُش ٝحُٜٞص ٗي٣يح  كبٕ ٌٛح حُٜٞص 

٤ُٓٞي كوخػخص ك٢ حُـْٔ ٝؿَٝف ىه٤وش ٣ٝزيأ ح٤ُٔ٘ؾ حُؼ٢ِ٠ رخُظِٔم ٣ٜٝزق 

ُٜٞص ٣ئػَ ٤ُْ ػ٠ِ حألًٕ كلٔذ رَ اٗٚ ٣ئػَ ػ٠ِ حإلٗٔخٕ ؿؼخء ًـؼخء ح٤َُٔ ، ٝح

حُؼظخّ ٝحُـِي ٝطـخ٣ٝق حُـْٔ، ًٌُٝي ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼٜز٢ ُيٟ حإلٗٔخٕ، ٣ٝوٍٞ 

إ َٓػش ، حُ٘ي٣يس ال طِحٍ ٓـُٜٞش كظ٠ ح٥ٕحُؼِٔخء إ حُظؤػ٤َحص حُلو٤و٤ش ُألٛٞحص 

ؼ٢٘ رؤٕ ٤ًِٞ ٓظَ ك٢ حُٔخػش، ٌٝٛح ٣ 1223حُٜٞص ػ٘ي ٓٔظٟٞ ٓطق حُزلَ ٢ٛ 

حُطخثَس ػ٘يٓخ طظـخُٝ ٌٛٙ حَُٔػش كبٜٗخ طوظَم ٓخ ٠ٔٔ٣ رـيحٍ حُٜٞص ٝطظٌَ٘ 

.هِلٜخ ٓٞؿخص حٛظِح٣ُش ػ٤٘لش طٔزذ طٌخػق ؿ٣ِجخص حُزوخٍ ٝط٤ٌَ٘ ؿ٤ٔش ٓئهظش  

 

ٍٛٞس ٖٓ ًٝخُش ٗخٓخ ُطخثَس كَر٤ش ط٤َٔ رَٔػش أًزَ ٖٓ َٓػش حُٜٞص، أ١ أٜٗخ 

ٜخ حُٜٞحء ر٘يس ٝٗظ٤ـش ٌُُي طظٌخػق ؿ٣ِجخص آخٓطٔزن ٛٞطٜخ، ٌٝٛٙ حُطخثَس ط٠ـ٢ 

روخٍ حُٔخء ٝطٌَ٘ ٓخ ٣٘زٚ حُـ٤ٔش، ٌٛٙ حٍُٜٞس حُظوطض ك٢ حُِلظش حُظ٢ ريأص 

س ك٤ٜخ طوظَم َٓػش حُٜٞصحُطخثَ
(33)

 . 
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إً ػ٘يٓخ ط٤َٔ حُطخثَس رَٔػش أػ٠ِ ٖٓ َٓػش حُٜٞص كبٜٗخ ط٠ـ٢ حألٓٞحؽ 

ى٣ٝخ  ػخ٤ُخ ، ٝٛ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼظزَ إٔ حُٜٞص ٜخ ػْ طٔزوٜخ ٝطوِق ٍٝحءٛخ آخٓحُٜٞط٤ش 

.٣ٔزذ حالٛظِحُحص حُؼ٤٘لش  

 اٌظٛد ٚاٌظبػمخ

إ حُظَىىحص حُٜٞط٤ش حُؼخ٤ُش طٔزذ ح٠ٗـخ١خ  ػ٤٘لخ  ُِٜٞحء ك٢ ٓ٘خ١ن ٓليىس ٝطٔيىح  

ٓلخؿجخ  ك٢ ٓ٘خ١ن أهَٟ، ٝاًح ًخٗض حُظَىىحص ػخ٤ُش ؿيح  ٓززض ٓٞؿخص ٟـ٢ 

 طلظي رزؼ٠ٜخ رؼ٘ق ٓٔخ ٣ُٞي ٤ًٔش ًز٤َس ٖٓ حُلَحٍس.ٓظوخٍرش طـؼَ ؿ٣ِجخص حُٜٞحء 

ٌُُٝي كبٕ ٓخ ٣ليع أػ٘خء ٛخػوش حُزَم ٛٞ حُؼٌْ، ك٤غ ٣ظٔيى حُٜٞحء كـؤس رٔزذ 

أُق ىٍؿش ٓج٣ٞش ٌٝٛٙ حُيٍؿش  38حالٍطلخع حٌُز٤َ ك٢ ىٍؿش كَحٍس ٗؼخع حُزَم 

 طٔخ١ٝ هٔٔش أٟؼخف كَحٍس ٓطق حُْ٘ٔ! ٌٝٛح ٣ٔزذ ٓٞؿخص ٟـ٢ طِٜ٘خ ػ٠ِ

 ٌَٗ ٛٞص َُِػي.

ٌُُٝي ٛ٘خى ػالهش ػ٤ٌٔش ر٤ٖ حُٜٞص ٝحُٜؼن أٝ حُلَحٍس حُِحثيس حُٔلخؿجش، ٖٝٓ 

حُٔٔظغ إٔ ًٌَٗ رؤٕ أكي حُزخكؼ٤ٖ ح٤ُّٞ ٣لخٍٝ حالٓظلخىس ٖٓ حُلَحٍس ك٢ ط٤ُٞي 

ٛٞص  ا٠ُحٌَُٜرخء، ك٤غ ٣وّٞ رظل٣َٞ ٌٛٙ حُلَحٍس حُ٘خطـش ػٖ حكظَحم حُٞهٞى ٓؼال  

 ًَٜرخء. ا٠ُٞحؽ حُٜٞط٤ش ٖٝٓ ػْ ٣لٍٞ حألٓ

َٓ : طؼخ٠ٌُُُٝي هخٍ  ١ ِّ ُْ َجبصِ ِ٘ ١َْذخُ فَؤَْطجَُذٛا فِٟ ِد٠َبِس ٛا اٌظَّ ُّ َٓ َظٍَ أََخزَ اٌَِّز٠ َٚ {}
(34)

 .

ُْ َطبِػمَخُ ٝهخٍ أ٠٣خ :  ُٙ ُٙذَٜ فَؤََخزَرْ ٌْ ٝ َػٍَٝ ا َّ ٌْؼَ ا ا ُْ فَبْعزََذجُّٛ ُ٘ ذ٠ََْٕب َٙ ٛدُ فَ ُّ ب صَ َِّ أَ َٚ {

 ِْ ُٛٙ ٌْ ٌْؼَزَاِة ا { ا َْ ب َوبُٔٛا ٠َْىِغجُٛ َّ ثِ
(ٖ٘)

ًًَ ح٤ُٜلش َٓس،  طؼخ٠ُٗالكظ إٔ هللا  .

ٝحُٜخػوش َٓس، ألٕ حُظَىىحص حُٜٞط٤ش اًح ًخٗض ه٣ٞش رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش طٔزذ حُٜخػوش 

 حُظ٢ طلَم أ١ ٢ٗء طٜخىكٚ.

 

 اٌمٛح اٌزذ١ِش٠خ ٌٍظٛد

ًٌُي طليع حُوَإٓ ػٖ حُوٞس حُظي٣َ٤ٓش ُِٜٞص، ًُٝي ك٢ ػٌحد هز٤ِش ػٔٞى، هخٍ 

ُْ : طؼخ٠ُ ُٙ ٍَْه ث١ُُٛرُ َٓ * فَزِ ِؼ١ َّ ُْ أَْج ُٙ َِ ْٛ لَ َٚ  ُْ ُ٘ ْشَٔب َِّ ُْ أََّٔب دَ ِ٘ ْىِش َِ َْ َػبلِجَخُ  ُْٔظْش َو١َْف َوب }فَب

 َ٠ ٍَ ْٛ ٌِمَ ٌَِه ٠َ٢ََخً  َّْ فِٟ رَ ٛا اِ ُّ ب َظٍَ َّ ٠َخً ثِ ِٚ {َخب َْ ٛ ُّ ْؼٍَ
(36)

. إً حُٜٞص ًخٕ ٓززخ  ك٢ طي٤َٓ 
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ٛئالء حُطـخس، ٌٝٛح ٓخ ٣وُٞٚ حُؼِْ ح٤ُّٞ، ك٤غ ٣ئًي حُزخكؼٕٞ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ إٔ 

حُظَىىحص حُٜٞط٤ش ػ٘ي هٞس ٓؼ٤٘ش طٌٕٞ ٓيَٓس ٝطلظض أ١ ٢ٗء طٜخىكٚ كظ٠ 

 حُٜوٍٞ!

ُْ ػٖ ػٌحد ػٔٞى: } طؼخ٠ٌُُُٝي هخٍ  ِٙ ٍَْٕب َػ١ٍَْ ُِ أَِّب أَْسَع ِش١ َٙ اِدذَحً فََىبُٔٛا َو َٚ َط١َْذخً 

ْذزَِظِش{ ُّ ٌْ ا
(ٖ7)

َِ ٝهخٍ أ٠٣خ :  . ْٛ ٍْمَ ٌِ ُْ ُغضَبًء فَجُْؼذًا  ُ٘ َٕب ٍْ ٌَْذّكِ فََجؼَ  ثِب
١َْذخُ ُُ اٌظَّ ُٙ }فَؤََخزَرْ

} َٓ ١ ِّ ٌِ اٌظَّب
(ٖ8)

ٝحُـؼخء ًٔخ ك٢ حُوخّٓٞ حُٔل٢٤: ٛٞ حُزخ٢ُ ٖٓ ٍٝم حُ٘ـَ حُٔوخ٢ُ  .

 ُري ح٤َُٔ.

 ٘زضاصاٌظٛد ٚاال

إ ٌٛٙ حُٜخػوش ٓخ ٢ٛ اال طَىىحص ٛٞط٤ش حٛظِح٣ُش ٗي٣يس، ٣ٝوٍٞ حُؼِٔخء إ 

حإلٗٔخٕ اًح طؼَٝ ُظَىىحص ٛٞط٤ش ػ٤٘لش كبٕ ؿٔيٙ ٣زيأ رخالٛظِحُ ٝحَُؿلخٕ، ٌُُٝي 

ؼٖ ػٌحد ػٔٞى: طؼخُىكوي كيػ٘خ حُوَإٓ ػٖ حَُؿلش حُظ٢ أٛخرض ٛئالء حُوّٞ، هخٍ 

ْجفَخُ  ُُ اٌشَّ ُٙ {}فَؤََخزَرْ َٓ ١ ِّ ُْ َجبصِ ِ٘ فَؤَْطجَُذٛا فِٟ دَاِس
(ٖ9)

. 
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 المرنٌن يمسٌرة ذمحطات 

 

 

 الباب األول 

  الشمس ومطلعهامؽرب وصوله لأوالً: 

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 

ذكر صراحة ان ومؽربها لبٌل بلوؼه مولع السد الذي نحن بصدده ، فالمرآن 

إِذَا  َحتَّى   }ذا المرنٌن بلػ مؽرب الشمس ومشرلها او مطلعها فً لوله تعالى 

ٌٍْن َحِمئٍَة َوَوَجدَ ِعندََها لَْوًما فًِ بَلََػ َمْؽِرَب الشَّْمِس َوَجدََها تَْؽُربُ  ولال  {  َع

لَّْم نَْجعَل  لَْومٍ  َوَجدََها تَْطلُُع َعلَى   إِذَا بَلََػ َمْطِلَع الشَّْمِس  َحتَّى }اٌضا 

 {. دُونَِها ِستًْرا ِمّن لَُّهم

ذٌن المكانٌن على نحو التعٌٌن ، والعبارة لكن بمً الكالم فً تحدٌد مولع ه 

األصح هو األستفسار عن معنى لوله تعالى ان ذا المرنٌن بلػ مطلع ومؽرب 

الى المول ان الممصود من مشرق  واالشمس ، فمجموعة من المفسرٌن ذهب

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 

وبعد ان التمى بموم هنالن توجه الى مكان  ،األرض فً اثناء ؼروب الشمس

ذا التفسٌر والعا ٌفتمر الى دلٌل ولو كان ثانً فً اثناء شروق الشمس ..وه

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 

راد من اآلٌات الشرٌفات هً الظرؾ المكانً ال الزمانً ، تبٌن ان المعنى الم
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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 : 

سألته عن لول هللا تعالى )لال :  لٌه السالم(ع)عن ابً بصٌر عن ابً عبد هللا.ٔ

علٌكم منه ذكرا ( لال : ان ذا المرنٌن  ) ٌسئلونن عن ذي المرنٌن لل سأتلوا

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 

ؽرب فهو لوله تعالى : ) حتى اذا بلػ مؽرب الشمس الشمس الى حٌث ت

 .(ٓٗ)وجدها تؽرب فً عٌن حمئة (

فبلػ انه لال فً كالم عن ذي المرنٌن : )  لٌه السالم(ع)عن امٌر المإمنٌن .2

فسار ذو  -الى ان لال –مؽرب الشمس فوجدها تؽرب فً عٌن حمئة 

ا ٌزأر األسد المرنٌن الى ناحٌة المؽرب فكان اذا مر بمرٌة زأر فٌها كم

المؽضب .. فلم ٌبلػ مؽرب الشمس حتى دان له اهل المشرق والمؽرب 

)...(ٗٔ). 

ا للكتب  لال فً حدٌث ءفً خبر جاء عن عبد هللا بن سلٌمان والذي كان لار.3

) .. حتى اذا بلػ مؽرب الشمس وجد عندها األمة التً ذكرها هللا طوٌل : 

ن مر به لبلهم حتى فرغ مما عز وجل فً كتابه ففعل بهم ما كان فعله بم

 .(ٕٗ)بٌنه وبٌن المؽرب ووجد جمعا وعددا ال ٌحصٌه اال هللا عز وجل ..(

) أرأٌت ذا :  (علٌه السالم)عن رجل من بنً اسد لال : سال رجل علٌا .4

المرنٌن كٌؾ استطاع ان ٌبلػ المشرق والمؽرب ؟ لال : سخر هللا له 

                                                                                (ٖٗ)..( السحاب ومد له فً األسباب وبسط له النور

ان ذا المرنٌن لد بلػ المشرق والمؽرب من األرض بالمعنى  مما تمدم ٌتبٌن لنا

والظرؾ المكانٌٌن ال المعنى والظرؾ الزمانٌٌن كما ذهب الى ذلن جملة من 

عدٌد من األمور فً المصة المرآنٌة للرجل المفسرٌن ، وعلى كل حال فؤن ال

                                                           

 71ٔص  ٕٔبحار األنوار ج - ٓٗ
 79ٔالمصدر السابك ص  -ٔٗ
 27ٔالمصدر السابك ص  - ٕٗ
 ٕٕٓكمال الدٌن ص  - ٖٗ
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تجعل العمل والفكر ٌذهب بؤتجاه وضع  (علٌه السالم)الصالح ذو المرنٌن 

فرضٌات مرتبكة ونظرٌات ؼرٌبة منها لضٌة البحث عن مولع )العٌن 

الحمبة( الموصوفة فً اآلٌة الشرٌفة ان ذا المرنٌن وجد الشمس تؽرب فٌها ، 

ومنذ تطور علم الجؽرافٌة وعلم الفلن ووسابل مرالبة فالعلم الحدٌث لد اثبت 

ٌث ان الشمس ال تؽرب فً الكواكب واألجرام السماوٌة من لبل األنسان الحد

 .فً البحر كما كان ٌتصور المدامى فً العصور السحٌمة ٌساألرض ول

حركة األفالن  بمعنى الؽروب هو مؽٌب الشمس عن ناظر البشر بسب وأن 

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

الخبٌر  الخالك جل وعال منصادر المعجز الوال دخل للمرآن ذلن الكتاب 

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 

لكن ٌمكن ان نعٌد لراءتها فنفهم انه ؼروب الشمس و اآلٌة السالفة الذكر ،

لرب ذلن المكان الذي وصل الٌه ذو المرنٌن علٌه السالم ، ألن كل نمطة على 

لها شروق وؼروب محددٌن ال تحٌد  -وكما نعلم جمٌعا –وجه المعمورة 

تً تجعل الشروق والمؽٌب ٌتحدد  بؤختالؾ فصول واولات السنة العنهما اال

 .ؾ التولٌتٌن الصٌفً والشتوي وهً حمٌمة علمٌة ال تمبل اللبسوفك اختال

)علٌه ولد تحدث عنها امٌر المإمنٌن وسٌد الموحدٌن وباب علم رسول هللا  

الذي علمه الؾ باب من العلم ٌفتح له من كل باب الؾ الؾ باب لبل  السالم(

لتً اكثر من الؾ واربعمابة عام مضت ولبل ان تعرؾ البشرٌة الموالٌت ا

، وهو لعلمٌة للفلكٌٌن لبل لرن او اكثرتعرفها الٌوم ولبل ان تنجلً الحمابك ا

.                                              ان ما سنبٌنه فً االسطر المادمة 

اكثر من فً علٌها  ٌصلح لكل العصور وهً مسالة اكد المرآن كان وال ٌزال

رت من فكر السٌد المحطانً ، والٌوم مناسبة فً النظرٌات العلمٌة التً سط

آنً ولضٌة األمام صلوات ربً نحن بٌن ٌدي بحث اكثر ما ٌرتبط بالعلم المر

ار ، ألننا لرأنا كٌؾ اهتم المرآن بمضٌة ذو المرنٌن وكٌؾ ربطت األخبعلٌه

)علٌه بمضٌة بمٌة هللا فً ارضه )علٌهم السالم( الواردة عن اهل بٌت النبً 

نا نمول ونإمن ونعتمد ان المرآن كتاب حادث متجدد ٌصلح لكل وبما انالسالم( 
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اذن علٌنا ان نعرؾ ان المرآن ٌتحدث بكافة المستوٌات العملٌة  ،العصور

ومراحل األدران البشري منذ نزوله والى الٌوم وهو معنى كالمنا المابل 

 بصالحٌته ومالبمته للعصور المتعالبة واالجٌال المتالحمة ، فالبشر الذٌن

 عندما ٌمرأون هذه اآلٌة التً تتحدث عنوا النزول وما بعده بمرون عاصر

ذو المرنٌن ٌفهمون ان الٌها  وصل التًؼروب الشمس فً العٌن الحمبة 

الشمس هً التً تنزل هنان ولٌس األرض التً تتحرن لتتسبب فً حركتها 

ض المدارٌة الى ؼٌاب اشعة الشمس فً كل ٌوم وفً كل بمعة على وجه األر

، ألن مستوٌات فهم البشر تكون على حسب مثبتات الحمابك العلمٌة المعلنة 

)صلى هللا علٌه وآله والى ذلن اشار رسول هللا  ،والمنتشرة فً ذلن الزمن

) انا معاشر النبٌٌن امرنا ان نكلم الناس على لدر  :حٌن لال وسلم تسلٌما(

 .عمولهم (

الى الناس هللا تعالى ارسله ففعمل النبً وفهمه وعلمه هو فوق البشر العادٌٌن  

بالعلم المكنون والحمابك المعرفٌة الفابمة وبالتالً فهم ٌهبون لمن ٌشاإون من 

بٌنما ٌحبسون عن سابر الناس ما تعجز عمولهم عن  ،اصحابهم العلم الؽزٌر

ائنا فأمنن او امسن بؽٌر عط هذا } :ادراكه وتمبله وفهمه ، لال تعالى

 .{حساب

ما ٌشٌر الى المعنى ذاته عندما )علٌه السالم(  ولد جاء عن االمام الصادق

ثم دخل علٌه داخل فسؤله  ،من كتاب هللا عز وجل ؤجابهسؤله رجل عن آٌة ف

عن تلن اآلٌة فؤخبره بخالؾ ما اخبر به األول فدخلنً من ذلن ما شاء هللا 

لسكاكٌن فملت فً نفسً : تركت ابا لتادة بالشام ال حتى كان للبً ٌشرح با

ٌ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

ماهٌة ودون أدنى شن ٌعلم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلٌما(من الخبر السابك نفهم ان النبً 

لكنهم  )علٌهم السالم( المنظور المرآنً وكذلن اهل البٌتوالؽروب فً الحمٌمة 

كما اسلفنا ٌتعاملون وفك الموانٌن الطبٌعٌة والمعادالت الصحٌحة لتمدٌم 

الحمٌمة الدامؽة وٌضعون نصب اعٌنهم المستوى المحدد من العلم الذي 
                                                           

 ٕٙٙص  ٔالكافً ج - ٗٗ
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بدو خبار التً لد توصلته البشرٌة فً كل زمان ، وهذا كله ٌفسر بعض األ

 فً ذلن الزمان .المسلم  ذهنؼرٌبة المعنى على مستوى 

ولد لال جملة من الباحثٌن ان بلوغ ذو المرنٌن مواضع ؼروب وطلوع    

فً كتابه  الشمس ٌعنً بلوغ المكان الذي تبلػ خلفه كما ذكر العالمة الطبرسً

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 

ها كانها تؽرب الؽروب ، ألنه ال ٌصل الٌه احد ) وجدها تؽرب( معناه : وجد

"فً عٌن حمبة" وأن كانت تؽرب وراءها ، عن الجبابً وابً مسلم والبلخً 

) وجد عندها لوما  ن وال تدخل عٌن الماء وألنه لالألن الشمس ال تزاٌل الفل

( ولكن لما بلػ ذو المرنٌن ذلن الموضع تراءى له كؤن الشمس تؽرب فً 

ب فً ماء ومن كان فً البر عٌن كما ان من كان فً البحر رآها كؤنها تؽر

" ثم اتبع سببا "  –الى ان لال  –ٌراها كؤنها تؽرب فً األرض الملساء ..(. 

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 ( ...(

امٌر معرفة دمحم وآل دمحم بحمابك االشٌاء التً خفٌت عنا هو لول ما ٌثبت  ان 

هو جوابه على سإال ابن وبحمٌمة الشروق والؽروب  )علٌه السالم(المإمنٌن 

الكواء الخارجً لعنه هللا حٌن سؤله عن معنى لوله تعالى )رب المشرلٌن 

لمؽارب ( فكان ورب المؽربٌن( وعاللته بموله تعالى ) رب المشارق ورب ا

جواب امامنا روحً فداه ٌدل على المعرفة العمٌمة والعلم االلهً الذي سبك 

وباب معرفة وعلم البشرٌة التحصٌلً الطبٌعً فهو صاحب العلوم األلهٌة 

، لننظر الى نص الخبر الذي نتحدث عنه : مدٌنة علم رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسلٌما(

: ٌا امٌر المؤمنٌن وجدت كتاب هللا ٌنمض بعضه  -واءأي ابن الك –) لال 

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 ( 

ٌة اخرى : ) رب المشرق والمؽرب ( لال : ثكلتن امن ٌا ابن ولال فً آ

الكواء هذا المشرق وهذا المؽرب واما لوله )رب المشرلٌن ورب المؽربٌن( 
                                                           

 2ٖٓص ٙمجمع البٌان / الطبرسً ج - ٘ٗ
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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 

تٌن برجا تطلع كل ٌوم من برج وتؽٌب فً آخر وال تعود الٌه اال من مائة وس

 . (ٙٗ)لابل فً ذلن الٌوم ..(

والذي ٌوافك  )علٌه السالم(امٌر المإمنٌن  الخبر تتجلى عظمة علمهذا من 

كالمه العلم الحدٌث وكما للنا لمد سبك العلم الحدٌث واألبحاث المعرفٌة لبل 

ق هً مسالة علمٌة شرمان تنبلج اشعتها بعدة لرون من الزمن ، فالمؽٌب وال

لم تؽب عن بال خلٌفة المسلمٌن الحمٌمً ولم تعجز عمله المتكامل وعلمه 

لعطاء ومكانه وزمانه وهو كما لكن كل ما فً األمر هو مستوى ا ،الواسع

وهم اعرؾ الخلك بؤستحماق المتلمً للمعرفة  (علٌهم السالم)ذكرنا منوط بهم 

 الكاملة من عدمها ..

ان ما ٌهمنا هو معرفة الممصود من المشرق والمؽرب اللذان هما موضوع  

ٌبٌن ان المعنى المراد هو  )علٌه السالم(البحث فً هذا الباب ، فكالم األمام 

وجود موضع للشروق والؽروب لكل بمعة فً العالم ، وال شن ان المكان 

هو بمعة من تلن البماع التً ال تخرج  )علٌه السالم(الذي وصله ذو المرنٌن 

عن دابرة الكرة األرضٌة ، لكن هذا الفرض ال ٌزٌل الؽموض تماما عن العلة 

تلن العٌن  التً من اجلها لٌل فً الكتاب انه بلػ )مؽرب الشمس ( فوجد

اذن شرق ومؽرب الحمبة .. واننا بعد ان اثبتنا ان كل بمعة فً العالم لدٌها م

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 :

 .المؽٌبذلن األول : وجود العٌن الحمبة التً ٌحدث خلفها 

 الثانً : انها بمعة تمع فً اواخر األرض او اطرافها النابٌة .

 وهً التً سنكشفها للمارئ فً هذا البحث

 

 مؽرب الشمس هو المطب الشمالً 
                                                           

 ٕٕٔص  ٓٔبحار األنوار ج - ٙٗ
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الكتاب ذكر كلمة ) فالول إن  ...الدلٌل على ذلن عن  ئولد ٌسؤل المار 

س ( دون ذكر اطراؾ األرض ، والجواب ٌكون من خالل مؽرب الشم

التً هً  )علٌهم السالم(الرجوع لؤلخبار والنصوص الخاصة بالمعصومٌن 

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(.

 السالمانها ذكرت ان ذا المرنٌن بلرواٌات نجد إلى اومن خالل رجوعنا  

نه بلػ مشرق األرض ومؽربها ، ال –فً وجه من الوجوه  –سمً بهذا األسم 

وهذا تعبٌر مرادؾ لمولهم انه بلػ اطراؾ األرض .. اما عن السر وراء 

ى انه بلػ مؽرب الشمس أي موضع مؽٌب الشمس التعبٌر المرآنً بموله تعال

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 

ة على الكرة األرضٌة الٌوم تشتهر بؤن الشمس تؽٌب عنها ، اذ ال توجد مساح

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 

لمطب الجنوبً والذي ٌصعب معه وجود أي شكل من اشكال الحٌاة البشرٌة ل

وهذا ما ٌإكده العلم الحدٌث الذي ٌذكر انه من خالل الرحالت  ه،فٌ

األستكشافٌة على مر التؤرٌخ لالنسان هنان لم ٌوجد آثار لحٌاة بشرٌة دابمة 

انها بنعم لد توجد مستعمرات مإلتة هنا او هنان لكن ال ٌمكن ان توصؾ 

مستوطنات بشرٌة دابمة ابدا بسبب الطمس ؼٌر الرحٌم من ناحٌة الصمٌع 

 7ٓحٌث تصل درجات الحرارة فً بعض الشتاء الطوٌل الى  ،والبرودة

درجة تحت الصفر وهً بٌبة ال ٌمكن ان ٌعٌش معها كابن حً اال البطرٌك 

 وحده وبعض العلك البحرٌة .

وصول ذو المرنٌن  هذه النتٌجة وهًن الحمابك حول فً بٌااننا كً نشرع   

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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 -: تٌناللٌل والنهار فً المارتٌن المطبٌ

 -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 

ة ، لرب هذه المنطمة ٌمع المطب المؽناطٌسً من الثلج على مدار السن

الشمالً للكرة األرضٌة حٌث تتجه ابرة البوصلة الى هذه المنطمة واألتجاه ، 

درجة شماال وخط  7ٖفالمطب الشمالً المؽناطٌسً ٌمع عند خط عرض 

 7ٓدرجة ؼربا والمطب الجنوبً ٌمع عند حوالً خط عرض  ٓٓٔطول 

شرلا ، هنان نجم ٌدل على الشمال درجة  2ٗٔدرجة جنوبا وخط طول 

ٌعرؾ بالنجم المطبً ٌسترشد به البحارة والمسافرون على اتجاه الشمال كما 

واصل  ،استخدم البحارة جهاز للمٌاس والحسابات الفلكٌة ٌعرؾ باألسطرالب

 هذه اآللة ؼٌر معروؾ وان كان بعضهم ٌنسبها للمسلمٌن .

ولت المحلً عن طرٌك خطوط معظم األماكن على األرض ٌتم تحدٌد ال  

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 

نة ، وبالتالً جمٌع خطوط الشمس تشرق وتؽرب مرة واحدة فمط فً الس

 .الطول والمناطك الزمنٌة تتجه الى نمطة واحدة 

المطب الشمالً اكثر دفبا بكثٌر من المطب الجنوبً ألنه ٌمع فً نفس و

مستوى سطح البحر فً منتصؾ المحٌط ) الذي ٌمثل مستودعا للحرارة ( 

اوح على خالؾ الكتل الٌابسة فً المارات المرتفعة عن سطح البحر ، تتر

درجات الحرارة فً المطب الشمالً اثناء فصل الشتاء )ٌناٌر( ما بٌن سالب 

، اما  ٖٗدرجة مبوٌة واحٌانا المتوسط حوالً سالب  ٕٙالى سالب  ٖٗ

فصل الصٌؾ فٌتراوح متوسط درجات الحرارة حول نمطة التجمد صفر 

 درجة مبوٌة .

ل اشهر الصٌؾ فً المطب الشمالً تكون الشمس بؤستمرار فوق األفك خال  

وتحت األفك خالل اشهر الشتاء ، تبدأ الشمس بالشروق لبل األعتدال الربٌعً 
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مارس( وبعد ذلن تؤخذ الشمس ثالثة اشهر لتصل الى اعلى درجة  9ٔ)نحو 

ٌونٌو( وبعد  ٕٔونصؾ لبل األنمالب الصٌفً )حوالً  ٖٕحرارة لها لرب 

فمط بعد االعتدال الخرٌفً ذلن الولت تبدأ فً األختفاء وٌبدأ ؼروب الشمس 

 دٌسمبر( عندما تكون الشمس مربٌة فً السماء المطبٌة ...  ٕٗ)حوالً 

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 

بة التً تنبعث الشمالً عن الجنوبً هً التٌارات الداف االرهٌب . وسبب دف

من البحر باتجاه المطب بخالؾ الجنوبً الذي ٌنخفض كثٌرا عن مستوى 

 البحر .

حلول الظالم لمدة تعتبر األطول على مستوى الكرة األرضٌة اذ تصل مدة  -ٖ

اشهر وهً السبب وراء وصفها فً كتاب هللا انها  ٙؼروب الشمس الى نحو 

 سطح المعمورة .) مؽرب الشمس( أي انها اطول مدة للمؽٌب على 

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 

ر ان سكان شمال مساحاتها وحدودها الجؽرافٌة ، على سبٌل المثال ٌذك

جمهورٌة النروٌج وتحدٌدا مدٌنة ترومسو التً تحتفل فً كل عام بمناسبة 

حلول فترة " اللٌل الطوٌل" والذي ٌستمر لمدة شهرٌن تمرٌبا من ؼروب 

 ٌناٌر ،  7ٔنوفمبر الى شروق ٌوم  ٕ٘الشمس ٌوم 

ع وكذلن الحال بالنسبة الى مدٌنة )كٌرونا ( السوٌدٌة التً هً األخرى تم

كٌلومتر شمال ؼرب مدٌنة  9٘ٓلرب المطب الشمالً وتحدٌدا حوالً 
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استوكهولم عاصمة مملكة السوٌد وتسمى ببالد " شمس منتصؾ اللٌل" حٌث 

جانب ساعة مما ٌجذب السواح األ ٕٗ تشرق الشمس فً فصل الصٌؾ لمدة

الٌها لظواهر عدٌدة تحدث فٌها منها مشهد الشروق والؽروب فً نفس الٌوم 

فترة محددة من السنة ، اما فً فصل الشتاء فتنعكس اآلٌة حٌث تؽٌب فً 

الشمس وال تشرق لفترة طوٌلة ... اضافة الى مدن اخرى تمع فً روسٌا 

 .وفلندا اعرضها عنها بؽٌة األختصار

نصٌب تلن من كانت  التًمما تمدم نفهم ان منطمة المطب الشمالً هً  

 لهً المسدد من السماء .الرحلة األلهٌة فً التمكٌن للرجل األ

 

 مطلع الشمسثانٌاً: 

انها المنطمة  ئفمد ٌستنتج المار (مطلع الشمس)اما عن المنطمة التالٌة وهً 

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

ان اثبتنا ان المطب الجنوبً ال ٌناسب أي شكل من اشكال الحٌاة ومد سبك ف

ة البشرٌة ، وعلٌه نستبعد احتمال ذهابه الى الجزء الجنوبً ذان من الكر

 اٌن ٌمع المكان الذي وصؾ انه مطلع الشمس ؟: األرضٌة ، بمً السإال اآلن 

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 

 دُونَِها ِستًْرا ِمّن لَّْم نَْجعَل لَُّهم َوَجدََها تَْطلُُع َعلَى  لَْومٍ  إِذَا بَلََػ َمْطِلَع الشَّْمِس  َحتَّى  

ونحتاج ان نفهم اآلٌة ومعناها اكثر من خالل التفسٌر الروابً للمعصومٌن  {

 حٌث ورد بشؤنها : )علٌهم السالم(
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فً تفسٌر لوله تعالى  :انه لال السالم(فً تفسٌر الممً عن ابً عبد هللا 

دُونَِها  ِمّن لَّْم نَْجعَل لَُّهم َوَجدََها تَْطلُُع َعلَى  لَْومٍ  إِذَا بَلََػ َمْطِلَع الشَّْمِس  َحتَّى  }

 .(7ٗ)(لم ٌعلموا صنعة الثٌاب) :لال {ِستًْرا

إِذَا بَلََػ  َحتَّى   }: انه لال فً تفسٌر لوله تعالى )علٌه السالم(عن امٌر المإمنٌن 

لال لم  { دُونَِها ِستًْرا ِمّن نَْجعَل لَُّهملَّْم  َوَجدََها تَْطلُُع َعلَى  لَْومٍ  َمْطِلَع الشَّْمِس 

 .(2ٗ)ٌعلموا صنعة ثٌاب 

لم نجعل لهم من  } انه لال فً لوله تعالى )علٌه السالم(عن ابً عبد هللا  

 .(9ٗ)(لم ٌعلموا صنعة البناء)لال :  {دونها سترا

لم نجعل لهم }فً لوله تعالى  )علٌه السالم(تفسٌر العٌاشً عن ابً جعفر  

 .(ٓ٘)ن لال : لم ٌعلموا صنعة البٌوت(كذل {دونها سترامن 

) ...  فلما انتهى معها انه لال فً حدٌث طوٌل : السالم( عن امٌر المإمنٌن 

فمال أمٌر  لدٌه خبرا  إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على لوم إلى " بما

: إن ذا المرنٌن ورد على لوم لد أحرلتهم الشمس  (علٌه السالم)المؤمنٌن 

 .(ٔ٘)وؼٌرت أجسادهم وألوانهم حتى صٌرتهم كالظلمة ..(

فمد وردت عدة تفاسٌر بشؤن الموم  مصادر المذهب السنًاما عن طرٌك  

 -الذٌن مر علٌهم فً مطلع الشمس نذكر منها :

) حتى اذا بلػ مطلع الشمس ..( ٌعنً من فً تفسٌر مماتل بن سلٌمان ورد : 

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 

)..(ٕ٘). 

                                                           

 ٔٗص ٕتفسٌر الممً ج - 7ٗ
 72ٔص  ٕٔبحار األنوار ج - 2ٗ
 2ٗٔص ٕٔبحار االنوار ج 9ٗ
 ٕٙٓالمصدر السابك ص  - ٓ٘
 99ٔص  ٕٔبحار األنوار ج - ٔ٘
 ٖٓٓص  ٕتفسٌر مماتل ج  - ٕ٘
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فً تفسٌر الثعلبً ورد : ) لال لتادة : لم ٌكن بٌنهم وبٌن الشمس ستر ،   

نوا فً مكان ال ٌستمر علٌهم بناء وانهم كانوا فً شرب لهم حتى وذلن انهم كا

 .(ٖ٘)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 

لوم لم نجعل لهم من دونها سترا وفٌه لوالن : االول : انه لٌس  تطلع على

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 

ٌشتؽلون بتحصٌل مهمات المعاش حالهم بالضد من احوال سابر ؼروبها 

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 

انهم لم ٌكونوا  هاشمس ، اولالناس التً وجدها ذو المرنٌن عند موضع مطلع ال

ٌرتدون الثٌاب بمعنى انهم عراة ٌعٌشون كالمبابل البدابٌة التً حكا عنها 

ا انهم كانوا ال هثانٌو نس من البشر فً عصر من العصور ،التؤرٌخ لج

ٌعلمون كٌفٌة البناء وانشاء المساكن والبٌوت لهم كً تمٌهم من حر الشمس او 

وه لد ذكرتها األخبار كما رأٌنا ، بمً ان برودة الطمس ، وكل هذه الوج

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 

طول مدة بالنسبة الى بالً بماع األرض ، فبالكٌفٌة نفسها نثبت ان الشمس ا

دونا الممصود من تعبٌر ) مطلع الشمس( هً البمعة او المساحة التً تتسم 

بالً بماع األرض بشروق الشمس على سطحها الى حد كبٌر بحٌث ال  عن

هً المكان الذي تكون فٌه وٌجارٌها مساحات او بماع اخرى فً العالم ، 

وال ٌمكن المول انها المكان  ،الشمس لرٌبة الى حد كبٌر من سطح األرض

الذي تشرق فٌه الشمس اطول فترة ممكنة ألننا للنا ان المطب الشمالً ٌتمٌز 

اشهر شروق ومثلها الؽروب تماما ، لكن المناخ ال ٌتسم بالحرارة  ٙب

                                                           

 9ٕٔص  ٙالثعلبً ج  - ٖ٘
 2ٙٔص  ٕٔتفسٌر الرازي ج  - ٗ٘
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نسبة ثلوج  المرتفعة هنان فً المطبٌن ألنهما المارتان اللتان تضمان اعلى

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  

لوام لم تتعلم صنعة الثٌاب او البٌوت والمساكن المؤهولة ، اذن ٌستبعد هً ا

كون المراد من محل شروق او مطلع الشمس هً الجهة االخرى من العالم 

 التً ال تؽٌب عنها الشمس لفترة طوٌلة مثل الجهة األولى المطبٌة . 

بحرارة ولكن الوالع ان المراد من هذا الوصؾ هو تلن البماع األكثر تؤثرا 

الشمس واأللرب الى اشعة الشمس المشرلة من ناحٌة المسافة على مدار 

ة ان وصفها امٌر فصول السنة ومواسمها المنتظمة . ولد بلؽت درجة الحرار

انها صٌرت اجسادهم كالظلمة ، وهو وصؾ دلٌك )علٌه السالم( بالمإمنٌن 

السمراء على  لسكان المارة السمراء والتً سمٌت بهذا األسم لؽلبة الصفة

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 

ام لد وصلت الى تلن الدول وفرنسا وبلدان اخرى فالمعلوم ان تلن األلو

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 

  -ألرض ، ولد تعود العالم رإٌة لبابل وشعوب تلن المناطك البدابٌةارجاء ا

 –وحتى فً الولت الحاضر الذي ٌتسم بالتطور والحضارة الرالٌة الى حد ما 

ولٌس ذان اال  ،بمشهد العري وعدم لبس الثٌاب او لنمل لبس الملٌل من الثٌاب

جمٌع اولات  بسبب المناخ الحراري الماسً ولرب اشعة الشمس وتعامدها فً

درجة الحرارة مرتفعة طوال  السنة ، حٌث تذكر جؽرافٌا هذه البلدان ان 

ولٌس هنان فارق واضح بٌن ، درجة مبوٌة 7ٕالعام، فال ٌمّل متوسطها عن 

ألن الشمس ال تبتعد كثٌراً، فً المنطمة االستوابٌة، عن الوضع  ،شهور السنة

تدالٌَن، حٌنما تتعامد الشمس وخط العمودي. وتبلػ الحرارة ذروتها، إبّان االع

بٌنما تنخفض إلى نهاٌتها الصؽرى، خالل االنمالب الصٌفً  ،االستواء
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درجة شماالً(  ٘.ٖٕواالنمالب الشتوي، حٌنما تتعامد ومدار السرطان )

 درجة حنوباً(، على التوالً.  ٘.ٖٕومدار الجدي )

درجات  ٖـٔعلى وال ٌزٌد المدى الحراري بٌن أحّر شهور السنة وأبردها 

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 

لى شعوب األلالٌم فً عن عشرٌن درجة مبوٌة، فإنها تُعَد منخفضة بالنسبة إ

خرى ولذلن مال اللباس أو وسابل التدفبة األذلن المناخ، والتً لم تتعود استع

كثٌراً ما ٌمال إن اللٌل هو شتاء األلالٌم االستوابٌة. اننا نتحدث عن البلدان 

األستوابٌة فً افرٌمٌا حصرا وتشمل هذه المجموعة كل من ) الؽابون ، 

الكونؽو الدٌمولراطٌة ، اوؼندا ، كٌنٌا  جمهورٌة الكونؽو ، جمهورٌة

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 

ٌاب هً من خصابص شعوب افرٌمٌا البدابٌة كما للنا وشهد وللة لبس الث

 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  -ٔ

ً درجات الحرارة فً اثناء علٌها طوال العام ما ٌتسبب بؤرتفاع ثابت ف

 .النهار

انها المناطك التً تعٌش فٌها اكثر الشعوب بدابٌة حتى الٌوم ولد عرفت لدٌما  -ٕ

ظاهرة العري وللة الثٌاب وبدابٌة المساكن تماما  وشوهدت حدٌثا بؤنتشار

 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 

الل كمٌة من اشعة الشمس طوال العام وهو سبب  من العالم الذي ٌستمبل

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 ، 

بٌن الموضعٌن او المحطتٌن فً الرحلة  ةوهذا ٌفسر الممارنة المرآنٌة الواضح

حٌث ذكر مرة مؽرب الشمس ومرة اخرى مطلع  ،لرجل الصالحالممدسة ل

 الشمس .

وصفهم انهم الوام لد ؼٌرتهم الشمس فصارت اجسادهم كالظلمة بسبب  -ٗ

حرارتها الالهبة والمعلوم ان اصول الجنس األسود او األسمر الشدٌد ٌعود 

مط الى تلن البمعة من العالم التً تعتبر اصول الزنوج فً العالم اجمع ومس

 رأسه .

بما ٌخص محطتً مؽرب  ان الحمٌمة اصبحت واضحة فً النهاٌة نمول

ومطلع الشمس المذكورتان فً الكتاب والتً اثٌر حولهما الكثٌر من الجدل 

وسطر على ضوءها العدٌد من النظرٌات واألفكار البشرٌة والتً نرى انها 

ثوابت الموجودة فً بالجملة كانت تفتمر الى التحلٌل العلمً الدلٌك الموافك لل

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 .

  وعاللتها بمثلث برمودا لسدٌنمنطمة ما بٌن ا ثالثاً:

ٌِْن َوَجدَ َحتَّى  }: لال تعالى ٌَْن السَّدَّ دُونِِهَما لَْوًما ال ٌََكادُوَن ِمْن  إِذَا بَلََػ بَ

ٌِْن إِنَّ ٌَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسدُوَن فًِ اأْلَْرِض ،  ٌَْفمَُهوَن لَْوال لَالُوا ٌَا ذَا اْلمَْرنَ

ٌْنَُهْم َسدًّافََهْل نَْجعَُل لََن  ٌْنَنَا َوبَ لَاَل َما َمكَّنًِّ فٌِِه َربًِّ ،  َخْرًجا َعلَى أَْن تَْجعََل بَ

ٌْنَُهْم َرْدًما  ٌْنَُكْم َوبَ ٍة أَْجعَْل بَ ٌٌْر فَأَِعٌنُونًِ بِمُوَّ   .(٘٘){َخ

بٌن  ردم الذي ٌمعع اللمو تتحدثاآلٌات والتً هذه ولبل الخوض فً تفسٌر 

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 

وكانت تلن النظرٌات تفتمر كالعادة الى مولع هذا الردم، نظرٌات عدٌدة 

لثملٌن الرصٌنة التً لاعدة ا إلىتحلٌل الموضوعً والعلمً المستند ال

انتهجناها نحن فً بحثنا ، وكما تعودنا ان نسرد االدلة الروابٌة من مؤثور اهل 

                                                           

 9٘-9ٖالكهؾ  - ٘٘
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وبعض المدارس األخرى لتؤسٌس هذه الماعدة التً  )علٌهم السالم(البٌت 

 .نتحدث عنها

) .. : حدٌثه عن ذي المرنٌن لما سبل لالفً  )علٌه السالم(عن امٌر المإمنٌن 

ٌن السدٌن وجد من دونهما لوما ال ٌكادون ٌفمهون لوال * حتى إذا بلػ ب

االرض فهل نجعل لن لالوا ٌا ذاالمرنٌن إن ٌأجوج ومأجوج مفسدون فً 

جعل بٌننا وبٌنهم سدا " فمال ذو المرنٌن : " ما مكنً فٌه خرجا على أن ت

ربً خٌر فأعٌنونً بموة أجعل بٌنكم وبٌنهم ردما آتونً زبر الحدٌد " 

ن ٌأتوه بالحدٌد فأتوا به فوضعه بٌن الصدفٌن ٌعنً بٌن الجبلٌن فأمرهم أ

فنفخوا تحت الحدٌد  حتى سوى بٌنهما ، ثم أمرهم أن ٌأتوا بالنار فأتوا بها

مثل النار ، ثم صب علٌه المطر وهو الصفر حتى سده وهو لوله  حتى صار

 .(ٙ٘)(: " حتى إذا ساوى بٌن الصدفٌن لال انفخوا حتى إذا جعله نارا "..

) ..حتى إذا بلػ لال فً حدٌث طوٌل :  )علٌه السالم(* عن امٌر المإمنٌن 

المرنٌن  بٌن السدٌن وجد من دونهما لوما ال ٌكادون ٌفمهون لوال لالوا ٌاذا

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 

 .(7٘)د "...(عام على أن تعجل بٌننا وبٌنهم سدا إلى لوله : " زبر الحدٌ

 )علٌه السالم(ذو المرنٌن  إلٌها بعد ان بٌنا حمٌمة المناطك التً وصل  

وهما مؽرب ومطلع الشمس وبعد ان وصلنا الى النمطة المفصلٌة من 

البحث وهً تبٌان حمٌمة مولع ) ما بٌن السدٌن ( وهً المحطة االخٌرة 

التً تعتبر و، اآلٌات المرآنٌة التً تتحدث عن رحلة ذو المرنٌنبحسب 

 حمٌمة السدألنه من خالل التوصل الٌها سٌتم التعرؾ على زبدة الكتاب 

ومكانه الذي ضل خافٌا طوال تلن المرون من الزمان  الذي بناه ذو المرنٌن

                                                           

 79ٔ-72ٔص ٕٔبحار االنوار ج  - ٙ٘
 99ٔالمصدر السابك ص  - 7٘
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بعد ان عجز عن اصابة كبد الحمٌمة كل اصحاب األلالم والمجلدات 

 التفسٌرٌة والتؤرٌخٌة والتراثٌة على حد سواء ..

فً ٌمع هللا تعالى ان مولع سد ذو المرنٌن من عون طلب الد نمول بع

 ،هو فً لاعدة مثلث برمودا الشهٌرسواحل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

ولد وصلنا الى هذه النتٌجة بعد ان استدللنا على جملة من الحمابك واألدلة 

 .الثابتة والموٌة التً ال ٌشوبها كدر

الى تلن المنطمة من العالم وهً المارة األمرٌكٌة  ذا المرنٌن فمد وصل

 .ٌوم بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌةوتحدٌدا اراضً امرٌكا او ما ٌعرؾ ال

سنة فمط حٌن  ٓ٘ٗصحٌح ان هذه البالد لم تكتشؾ اال لبل حوالً  

اكتشفها الرحالة والمكتشؾ األسبانً ) كولمبوس ( فً تلن الحمبة اال ان 

ا لم ٌكن لها وجود او انه اول من وصل الى تلن األرض ذلن ال ٌعنً انه

، 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 ، 

بك لٌست كلها مدونة تؤرٌخٌا والعالم كله ٌعلم انه هنالن حمب لكن الحما

ال إسحٌمة لد تصرمت وال ٌوجد بشانها مدونات واضحة او سجالت مثبتة 

من خالل التنمٌبات األثرٌة التً لم تدرن من تلن الحضارات المنصرمة 

ً فخارٌة فً العدٌد من المعالم األثرٌة التال بضعة ارلمة طٌنٌة ولطع ا
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ن وداست على التً دمرت وسحمها الزم ممالى اآلن من بٌن اآل بمٌت

 الحروب والمطاحن البشرٌة ... سنابنمالمحها حوافر و

ان لفتة خاطفة الى سجالت الكتب تكشؾ بما ال ٌمبل الشن ان هنالن 

سجالت ال زالت لآلن شاؼرة ونظٌفة وبانتظار من ٌشؽرها وٌدون فً 

الكثٌر من المإرخٌن ء عدهم بٌض صفحاتها بما ٌخص تؤرٌخ عظما

مجرد اساطٌر او ابطال مالحم خٌالٌة مٌثولوجٌة ، ولد ٌكون  متؤخرٌنال

 .بطلنا ) ذو المرنٌن ( واحد من الذٌن ظلمهم التؤرٌخ الى درجة كبٌرة

من  الكثٌرولوال ان المرآن الذي ٌإمن به المالٌٌن حول العالم وٌحترمه  

وجود هذه الشخصٌة لكان نصٌب لد شهد باألخرى، معتنمً الدٌانات 

حكاٌة الرجل الصالح ذو المرنٌن اشبه ما تكون بمصة اودٌسٌوس الٌونانً 

ن احدا إالذي سطر هومٌروس اسمه فً ملحمته األلٌاذة ، وعلى كل حال ف

ال ٌمكن ان ٌشن بوجود هكذا شخصٌة لمجرد ان اآلثار الحاضرة الٌوم فً 

، خصوصا ان كان عنهاً تحدثنا العالم ال تشهد له بتلن الحضارة الت

األنسان مسلما ومعتنما هذا الدٌن الحنٌؾ وٌحترم كل التراث الذي وصل 

 .خٌن األسالمٌٌن والمستشرلٌنالٌنا من جهة المإر

التً نإكد من خاللها للمراء األعزاء ان ذا واننا نحمل من االدلة الكثٌرة 

لبلها بملٌل ، ولبل ان  المرنٌن وصل الى لارة امرٌكا فً محطته الثالثة او
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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 

لٌس هنالن منطمة فً العالم اثٌر حولها المثلث الجهنمً كما ٌسمى ، ف

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 

ال ان الؽموض كما للنا ول الكتاب ، االمسجلة والتً سردنا جزء منها فً ا

ٌما ولم تتفك تلن النظرٌات واالطروحات والفرضٌات ف ،آلنإلى الم ٌرتفع 

 .بٌنها على تفسٌر منطمً واحد

السٌد المحطانً  اخبرنا به وزٌر األمام المهديلكننا بعون هللا تعالى وبما  

توصلنا الى حل منطمً لظاهرة المثلث الؽرٌبة تلن ، واول الخطوات فً 

نوان الذي رفع الؽموض عن هذه الظاهرة وكشؾ النماب عنها هو الع

بط بٌن رحلة ذو المرنٌن التً فصلناها وبٌن ظواهر كتبناه اعاله والذي ٌر

للتفسٌر المنطمً  .. هذه النظرٌة التً نكتبها اآلن هً األلرب.المثلث 

العلمً المتوافك مع الثملٌن .. ان المثلث الجهنمً فً سواحل برمودا لرب 

بناه الرجل والٌة فلورٌدا األمرٌكٌة هً موضع بناء السد العظٌم الذي 
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من بعد ان استنجد به الخلك الذٌن كانوا  )علٌه السالم( الصالح ذو المرنٌن

امرٌكا التً كان ٌسكنها لبابل ٌسكنون لرب منطمة )ما بٌن السدٌن( فً 

 .ن ٌكتشفها كولمبوس بآالؾ السنٌنالهنود الحمر لبل ا

ان الرجوع الى تؤرٌخ الهنود الحمر نجد انهم السكان األصلٌٌن للمارة 

 (علٌه السالم)لبل مٌالد المسٌح  7ٖٓٓاألمرٌكٌة حٌث ٌرجع اصلهم الى 

رٌب نسبٌا الى حٌث سكنوا تلن األرض الواسعة ، وهذا التؤرٌخ ٌعتبر ل

وام التً استنجدت بذي مما ٌعنً انهم األل )علٌه السالم(عصر ذو المرنٌن 

كما نص الكتاب ، ولد شاهد األسبان حٌن وصلوا  )علٌه السالم(المرنٌن 

بدابٌٌن الى الى تلن المارة بعد اكتشاؾ كولمبوس لها ان لبابل تلن المارة 

حد كبٌر ولم ٌعرفوا تلن النملة التً حدثت فً اوربا والعالم ابان العصور 

 المتمدنة.الوسطى وٌرجع ذلن كله الى بعدهم النسبً عن المارات 

ولد لعبت المساحات المابٌة التً تفصل بٌن المارات الدور الكبٌر فً  

سرعة كبٌرة ، تؤخرهم الحضاري مما سهل على األسبان احتالل المنطمة ب

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 

لبدابٌة المفرطة التً ولم ٌجدوا صعوبة بالؽة فً ذلن ألجل ا ،االوربٌٌن

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 

لم المدٌم ، ومن بٌن تلن العادات حٌاتها ؼرٌبة ومستهجنة من لبل العا

وال شن ان لؽتهم كانت ؼٌر  ،البدابٌة هً اللؽة واللباس وتمالٌد المجتمع

مفهومة وال ٌعرفها اال السكان االصلٌٌن انفسهم ، ومن الطبٌعً ان ٌواجه 

من ٌؤتً الى المارة من الخارج صعوبة فً التفاهم مع تلن الشعوب 

للؽة هً المفتاح لكل المشارٌع التً ٌخطط لها الماطنة فً البالد ، وتعتبر ا

المادم من الخارج ، ولهذا فمد واجه ذو المرنٌن صعوبة فً التفاهم مع 

ن اللؽات المتداولة آنذان فً الطرؾ اآلخر من العالم عالموم لؽرابة لؽتهم 

َوَجدَ ِمْن دُونِِهَما لَْوًما ال  }، فوصؾ الكتاب تلن الحالة بموله تعالى 

 . { دُوَن ٌَْفمَُهوَن لَْوالٌََكا

والظاهر  بؤنهم ال ٌفمهون لوال اشارة الى البدابٌة المفرطة ، وصفهمان  

ان ذا المرنٌن اللى صعوبة بالؽة فً التواصل معهم وفهم ما ٌرٌدون واال 

 .ن بهذا التعبٌر الفرٌد من نوعه لما عبر عنهم المرآ

توصل الى وسٌلة تفاهم مع الوام بالبممتضى المدد األلهً وذو المرنٌن فمام 

 .ه ان ٌنمذها من جور ٌاجوج وماجوجالهنود الحمر التً طلبت من

ن فً طٌات سجالت تؤرٌخ الهنود إ.هذا من جانب ، اما من جانب آخر ف

الحمر الموجود بٌن اٌدٌنا الٌوم نرى دلٌال آخر ٌثبت ان الرحلة كانت لرب 
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الٌه ، اذ ٌذكر ان حضارة النحاس  تلن المنطمة من العالم تماما كما ذهبنا

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 

الموالب كما كان متبعا فً العالم المدٌم طرٌمة صهره وال كٌفٌة صبه فً 

دلٌل ٌضاؾ الى  ،لمٌالد ، وهذه الحمٌمة التؤرٌخٌةلبل ا ٓٓ٘ٔمنذ سنة 

عظمة المرآن والرسالة األسالمٌة ، فمد ذكر المرآن فً لصة ذو المرنٌن 

لام بصناعة  -فً مثلث برمودا  -عند وصوله الى منطمة ما بٌن السدٌن 

دن المختلفة واهمها النحاس ، ولكن لٌس بالتمنٌة الجدار العظٌم من المعا

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 

اء السد الحما والتكنلوجٌا والحضارة االنسانٌة ، وسنفصل اكثر فً تمنٌة بن

 .ن شاء هللا تعالىا

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 

سبب سرد المرآن لتفاصٌل البناء ٌؤجوج ومؤجوج المفسدٌن ، ولعل هذا هو 

والمواد المستخدمة فٌه ألجل األشارة الى الربط التؤرٌخً والحمابك 

التؤرٌخٌة المسجلة لدى األنسان عبر العصور ولكً ٌلتفت عموم الناس 
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آتُونًِ ُزبََر اْلَحِدٌِد َحتَّى }الى عظمة هذا الكتاب الخالد ، فلمد ذكر ما نصه 

ٌَْن ا ٌِْن لَاَل انفُُخوا َحتَّى إِذَا َجعَلَهُ نَاًرا لَاَل آتُونًِ أُْفِرْغ إِذَا َساَوى بَ دَفَ لصَّ

ٌِْه لِْطًرا  ، هذه التفاصٌل ٌفهم منها ان المولى تبارن وتعالى ٌرٌد (2٘) {َعلَ

ان ٌوصل رسالة الى الذٌن ٌمرأون الكتاب بعد مرور لرون طوٌلة من 

  علٌه وآله وسلم تسلٌما( .هللاالزمان على نزوله على للب الرسول األعظم 

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 ، 

مسدد بشكل واضح وبشهادة الكتاب لكن صحٌح انه لابد مإٌد من السماء و

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 

هم ان ارادة الخالك كانت تمضً ان ٌستخدم لابدنا الصالح ، ومن هذا نف

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 

األشارة الخفٌة التً ترٌد ان تكشؾ عن سر مثلث برمودا  هذه المعادن هو

ور حٌن ٌموم وزٌر لكن بعد عدة لرون من الزمن وبالذات عصر الظه

                                                           

 9ٙالكهؾ  - 2٘
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بالربط بٌن الحمابك المرآنٌة والنظرٌات  )علٌه السالم(االمام المهدي 

العلمٌة وبما اعطاه امام الزمان وبمٌة هللا فً ارضه صلوات ربً علٌه 

لشامل من علم ٌحتج به على الناس فً آخر الزمان ولبٌل وسالمه التام ا

 بزوغ فجر الظهور الممدس . 

فلمد ظل العلم عاجزا وكذلن العلماء والمفكرٌن ظلوا حابرٌن فاؼري 

افواههم ازاء مسؤلتٌن مترابطٌن ارتباطا وثٌما ...اوال .. مولع سد ذو 

رعب صاحب المرنٌن وما هو مصٌره ؟....وثانٌا سر مثلث برمودا الم

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 .

وع بناء السد ولنكمل المشوار فً تفاصٌل البناء التً تمت عودة الى موض

على ٌدٌه فً ذلن الولت ، فمد لمح المرآن المشار الى ان تلن األلوام 

كانوا ٌعٌشون ما بٌن ذلكما السدٌن ، هم -وهم ٌؤجوج ومؤجوج  -الؽرٌبة 

ؼرٌبٌن فً الشكل والخلك ، عبارة عن الوام لٌسوا من بنً البشر 

التً اوجدها هللا عز وجل بهم لم تكن تلكم  تكوٌنٌةوالطبٌعة ال والتصرفات

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 

من جمٌع الجهات اال جهة واحدة والتً كانت تتخذ من لبلهم لؽزو الحماٌة 

، وٌبدو ان  البشر والعالم فٌثخنون االرض بالفساد واالفساد كما وصفوا

ولعوا تحت وطبؤتهم فؤستنجدوا بمابد ملهم وعظٌم كذي  لداولبن المساكٌن 

بوا الٌه المرنٌن لما رأوه من سٌماء الحكمة والموة والملن العظٌم لدٌه ، فطل

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 

الربط بٌن السدٌن  بعملٌةمام الربانٌة التً تنفذ بواسطة خلٌفته الحمٌمً، ف

فً تلن المنطمة وكانت اآللٌة لدٌه هً تتمة شكل المثلث  الموجودٌن اصالً 

 لضلعٌن اآلخرٌن والذي ٌمع تحدٌداً من خالل الضلع الثالث الرابط بٌن ا

ممابل جزٌرة برمودا فً سواحل والٌة فلورٌدا االمرٌكٌة ، بمعنى ان 

لمثلث لٌكون فً منطمة مثلث الضلع الثالث الذي بناه ٌمع فً ممابل رأس ا

الموت المعروفة ، ولد استخدم تمنٌة التصرؾ فً المعادن الموٌة كالحدٌد 

ٌْنَُكْم  }، لد أتان هللا الحٌلة والموة :والنحاس وؼٌرها حٌث لالوا له  أَْجعَْل بَ

ٌْنَُهْم َرْدًما آتُونًِ ُزبََر اْلَحِدٌدِ   {...َوبَ

ٝػ٘يٓخ حًظَٔ ر٘خء ح٠ُِغ حُؼخُغ ٖٓ هزِٚ حًظَٔ حٌَُ٘ حُٜ٘ي٢ٓ حٌُخَٓ   

ُِٔؼِغ ٝٛٞ حَُٔ ك٢ ط٤ٔٔش حُٔ٘طوش رخُٔؼِغ ٠٣خف ح٠ُ حالٓزخد حُظ٢ 

ًًَٗخٛخ ك٢ حُلَٜ حالٍٝ ٖٓ حٌُظخد ، ٝهي حٓظويّ ًٝ حُو٤َٖٗ ٗٞع هخٙ 
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٤ُي طُٜٞخ حُويٍس ػ٠ِ  . ٝحُظ٢ ٖٓ حُٔؼخىٕ ٝحُظ٢ ُْ طٌظ٘ق كظ٠ حُِلظش

 طلٍٞ ىٕٝ ٗلًٞ أ١ ١خهش حٝ هٞس ١خهش ًَٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش طٌٕٞ ٓيح  ٓخٗؼخ  

ٓؼظٔيح رٌَ٘ حٓخّ ػ٠ِ حكيحع هخَٛس  ٜٓٔخ رِـض هٞطٜخ ح٠ُ ىحهَ حُٔي،

 حُلغ حٌَُٜٝٓـ٘خ٢ٔ٤١ ٝهزَ حٕ ٣ٌظ٘لٜخ كَحىح١ رٔجخص رَ آالف حألػٞحّ .

 

 اٌخبِظ: اٌجبة

 رٞ اٌمش١ٔٓ ٚعذ ٠ؤجٛط ِٚؤجٛط

هي حٗٔلذ ا٠ُ ؿٔٞٝ حُظلًَخص  ًٝ حُو٤َُٖٗوي ًخٕ حُـٔٞٝ ح١ٌُ حًظ٘ق ٗو٤ٜش 

ٜٝٓ٘خ ر٘خء حُٔي حٝ رخألكَٟ ٓٞهغ ًُي حُٔي حُـ٣َذ ، كل٤ٖ  ُلؼخ٤ُخص حُظ٢ هخّ رٜخٝح

ٗظـٍٞ ر٤ٖ ٛللخص حُظلخ٤َٓ حُظ٢ ًظزض ٗظ٣َخص ٝك٤َٟخص ك٢ طلي٣ي ٓٞهغ حُٔي ، 

ي حُٔٞٛٞف ك٢ حُوَإٓ ، كز٤ٖ هخثَ حٗٚ ٗـي حٜٗخ َٗهض ٝؿَرض رلؼخ  ػٖ ًُي حُٔ

ٍٓٞ ح٤ُٜٖ حُؼظ٤ْ حُلخَٛ ر٤ٖ ح٤ُٜٖ ٝٓ٘ـ٤ُٞخ ، ٝر٤ٖ هخثَ حٗٚ ر٤ٖ ح٤٘٤ٍٓخ 

حُوٍٞ حٗٚ ك٢ حُوطذ حُ٘ٔخ٢ُ ، ٝٓخ ٗخرٚ ًُي ٖٓ  ٝحًٍر٤ـخٕ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًٛذ ا٠ُ

٤ش هٜٞٛخ حًح ٓخ حٓؼ٘خ حُ٘ظَ ك٢ ح٣٥خص حُوَآٗ ،حُ٘ظ٣َخص حُظ٢ ُْ طٜذ ًزي حُلو٤وش

٢ٛٝ ريٍٝٛخ طؼزض حُوٍٞ  ،حُٞحٛلش ُِٔي رخٗٚ ٌٕٓٞ ٖٓ ٓخىس ُرَ حُلي٣ي ٝحُ٘لخّ

حُلَٜ ك٢ ٗل٢ ًٞٗٚ ٍٓٞ ح٤ُٜٖ حُؼظ٤ْ ، ٝػٔٞٓخ ك٘لٖ ٗؼط٢ حُلن ٌَُ حُٝجي 

حُٔل٣َٖٔ ٝحُزخكؼ٤ٖ ك٢ ٗخٕ حُٔي ًْٜٞٗ كخُٝٞح ؿخٛي٣ٖ طوي٣ْ طل٤َٔ ٓ٘طو٢ ُِٔلٔش 

ٔٔظٟٞ ١ً حُو٤َٖٗ ًًَٙ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ َٛحكش ر٘خء ػظ٤ٔش ًظِي حُظ٢ هخّ رٜخ هخثي ر

ٝٗٔذ ح٤ُٚ كؼخ٤ُش ر٘خء ٓي ًٔي ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ، كؤ٣ٖ ٣ٌٕٞ ًُي حُٔي ح٤ُّٞ ؟ ٝٓخًح 

ػ٤ِٔش ر٘خءٙ ًٌٍٓٞس  ض١َأ ػ٤ِٚ ١ٞحٍ طِي حُٕٔ٘ٞ حُظ٢ ٠ٓض ػ٠ِ ر٘خءٙ ؟، ٝحًح ًخٗ

 ؟.ك٢ ًظخد ٓٔخ١ٝ ٝٛٞ حُوَإٓ كِٔخًح ال ٣ٞؿي ُٚ ٓٞهغ ٓليى ا٠ُ ح٤ُّٞ

حٜٗخ حٓجِش ًخٗض ٝال ُحُض ك٢ حًٛخٕ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓٔ حٓظٞهلظْٜ ٌٛٙ حُوٜش حُوَآ٤ٗش  

ٝحػظزَص ٖٓ حُوٜٚ حُٔؼ٤َس ُِـيٍ حٌُز٤َ ك٢ حُوَإٓ ، حٕ ُْ طٌٖ حًؼَٛخ ػ٠ِ 

حال١الم، ٝػ٠ِ ح٣ش كخٍ ٓ٘وّٞ رؼٕٞ هللا رظلي٣ي ٓٞهغ حُٔي ٌُٖٝ هزِٜخ ٍٓ٘ٞى رؼٞ 

 طلي٣ي ٓٞهغ حُٔي . حُ٘ظ٣َخص ٝحُل٤َٟخص حُظ٢ طز٘ض 
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 -ٔظش٠بد دٛي الٛاَ ٠ؤجٛط ِٚؤجٛط:

ِٓ } -:هخٍ هللا طؼخ٠ُ  ٍٝى ًًَ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ك٢ ًظخد هللا َٓط٤ٖ ٌْمَْش١َْٔ لَبٌُٛا ٠َب رَا ا

 َْ ْفِغذُٚ ُِ ؤُْجَٛط  َِ َٚ َّْ ٠َؤُْجَٛط  ًُ ٌَه األسع فِٟ اِ ًْ َْٔجؼَ َٙ ٝ   فَ ًَ ث١َََْٕٕب  َخْشًجب َػٍَ أَْ رَْجؼَ

ُْ َعذًّا ُٙ ث١ََْٕ َٚ}
(59)

. 

ٝ   }ٚلبي رؼبٌٝ:  ُُ٘ َدزَّ َٚ ؤُْجُٛط  َِ َٚ َْ  ٓ ِّٖ اِرَا فُزَِذْذ ٠َؤُْجُٛط  ّ َدذٍَة ٠َِٕغٍُٛ ًِ {ُو
(68)

. 

ٔـ٢ِٔ ك٢ ٝٛلْٜ: )ٝحٓخ ٣ؤؿٞؽ ٤ُِ٘ن حُؿخء ك٢ هٜٚ حألٗز٤خء  ٍٗٞى أٝال ٓخ

حٕ كٔخىْٛ حْٜٗ ًخٗٞح ٣وَؿٕٞ ك٤وظِْٜٞٗ ٣ٝؤًِٕٞ  ٝٓؤؿٞؽ كوي ًًَ ح٤ُ٘ن حُطز٢َٓ

ُلْٜٞٓ ٝىٝحرْٜ ، ٝه٤َ: ًخٗٞح ٣وَؿٕٞ ح٣خّ حَُر٤غ كال ٣يػٕٞ ٤ٗجخ حه٠َ حال حًِٞٙ 

ٝال ٣خرٔخ حال حكظِٔٞٙ ، ػٖ حٌُِز٢ .ٝه٤َ : حٍحىٝح حْٜٗ ٤ٓلٔيٕٝ ك٢ حُٔٔظوزَ ػ٘ي 

)٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ هَٝؿْٜ ، ٍٝٝى ك٢ حُوزَ ػٖ ك٣ٌلش هخٍ : ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا 

ِْٝٓ ط٤ِٔٔخ( ػٖ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ كوخٍ: ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ حٓش ًَ حٓش حٍرؼٔخثش حٓش ، 

ال ٣ٔٞص حَُؿَ ْٜٓ٘ كظ٠ ٣٘ظَ ا٠ُ حُق ًًَ ٖٓ ِٛزٚ ًَ هي كَٔ حُٔالف. هِض : 

٣خ ٍٍٓٞ هللا ٛلْٜ ُ٘خ ، هخٍ: ْٛ ػالع حٛ٘خف : ٛ٘ق ْٜٓ٘ حٓؼخٍ حالٍُ هِض : ٣خ 

الٍُ؟ هخٍ : ٗـَ رخُ٘خّ ٣ٞ١َ ٝٛ٘ق ْٜٓ٘ ١ُْٜٞ ٝػَْٟٜ ٓٞحء ٍٍٓٞ هللا ٝٓخ ح

، ٝٛئالء ح٣ٌُٖ ال ٣وّٞ ُْٜ ؿزَ ٝال كي٣ي ٝٛ٘ق ْٜٓ٘ ٣لظَٕ حكيْٛ ح٤ًٗٚ ٣ِٝظلق 

رخألهَٟ ٝال ٣َٕٔٝ رل٤َ ٝال ٝكٖ ٝال ؿَٔ ٝال ه٣َِ٘ حال حًِٞٙ ، ٖٝٓ ٓخص ْٜٓ٘ 

 َُٔ٘م ٝرل٤َس ١ز٣َش.حًِٞٙ ٓويٓظْٜ رخُ٘خّ ٝٓخهظْٜ روَحٓخٕ ٣َ٘رٕٞ حٜٗخٍ ح

رٖ ٗٞف حر٢ حُظَى، ٝهخٍ حُٔي١: حُظَى ٣َٓش  هخٍ ٝٛذ ٝٓوخطَ : حْٜٗ ٖٓ ُٝي ٣خكغ

ٖٓ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ هَؿض طـ٤َ كـخء ًٝ حُو٤َٖٗ ك٠َد حُٔي كزو٤ض هخٍؿٚ . ٝهخٍ 

هظخىس: حٕ ًح حُو٤َٖٗ ر٠٘ حُٔي ػ٠ِ حكيٟ ٝػ٣َٖ٘ هز٤ِش ٝرو٤ض ْٜٓ٘ هز٤ِش ىٕٝ حُٔي 

  .كْٜ حُظَى، ٝهخٍ ًؼذ : ْٛ ٗخىٍس

خص  : )ٖٝٓ ك٢ ُحى حُٔؼخى حُٔـِي حَُحرغ ْٛ ٖٓ حالهٞحّ حُٜٔـ٤ش ك٤غ ؿخءٝ   ِِّٔٔٓ  

ِّٕ ٓ٘طوش  حُظؤ٣ٍن َِّ   ًخٗض  ح٤ُٜٖ  ٗٔخٍ  َٝٓطلؼخص   آ٤ٓخ ٝرَح١ٍ َِّٗه٢  ٗٔخٍ  أ ٓل

طظِح٣ي رخٓظَٔحٍ.   أػيحىْٛ  ًخٗض  ح٣ٌُٖ  حُزيٝ ٝحُٜٔـ٤ِّ٤ٖ  ٖٓ  ًز٤َس  ١ٞحثق  ٢ٌ٘ٓ

                                                           

 94حٌُٜق  -9٘
 96حألٗز٤خء  -ٓٙ
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ْ  طٜخؿْ  حُطٞحثق  طِي  ًٝخٗض   ٓخ أًؼَ ٓخ ػزَص  ، رَ ح٤ِّ٤٘٤ُٜٖ  ٓؼَ طـخٍٝٛخ  حُظ٢  حالٓ 

ِّْ ٓخٍص  ٖٓ  حُـَر٤ِّش  آ٤ٓخ ٝحُيٍٝ  ٢ٓٝ  اُی ىٍٝ  ِٝٝٛض  ح٤ُٜٖ اُی   ٛ٘خى  ٖٓ  آ٤ٓخ، ػ

ٍٝرِّخ، ك٤غ  ٗٔخٍ   ٌٓ٘ش  أؿِذ  ًٔخ كؼَ  حُزالى حُٜٔ٘ٞرش  طِي  ك٢  رؼ٠ْٜ  ط١ِّٖٞ  أٝ 

ٍٝرِّخ حُ٘ٔخ٤ُِّش ٞح طي٣ٍـ٤ِّخ  ٝحٗظـِٞح رخٍُِحػش ٛ٘خى  حهظخٍٝح ٓيٗخ  ُْٜ  ح٣ٌُٖ  أٝ    ، كظٔيِّٗ

ٝح ك٢  ح٥هَ رؼي اؿخٍطْٜ  ، ٝػخى حُزؼٞ ٝحُٜ٘خػش َِّ   حُٜـّٞ  ك٢  ى٣يْٜٗ  ٝحٓظٔ

ِّٕ ٣ؤؿٞؽ  حُزؼٞ  ٝهخٍ. ٝحُٜ٘ذ  ٝحإلؿخٍس ش  ٝٓؤؿٞؽ  ا ِّٓ   ٖٓ  حُ٘ٔخ٤ُِّش  حُٔ٘طوش  طوطٖ  أ 

ؿَرخ  اُی   ، ٝطَٜ ُِّٔ٘ـٔي حُ٘ٔخ٢ُح  اُی حُٔل٢٤  ٝح٤ُٜٖ  حُظزض  طٔظيِّ ٖٓ  آ٤ٓخ، ٝٓيْٜٗ

  الرٖ«  االخالق  رٙز٠ت»ٝ « اٌُخٍفبء  فبوٙخ»  ػٖ  ٌٛح حُوٍٞ  . ٝهي ٗوَ رالى طًَٔظخٕ

 «.اٌظفب  اخٛاْ  سعبئً»  ، ٝػٖ ٣ٌٞٔٓٚ

 

 

 عذ رٚ اٌمش١ٔٓ ٚػاللزٗ ثّضٍش ثشِٛدا  
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حالىُش حُظ٢ طؼزض رؤٕ ٓي ١ً حُو٤َٖٗ ٣وغ ك٢ هخػيس ٓؼِغ رَٓٞىح حٝ ُ٘وَ ٛ٘خ ٍٓ٘ٞى  

حٗٚ ٛٞ هخػيس حُٔؼِغ حًٌٍُٔٞ ، ٌُٖ هزَ حَُ٘ٝع ك٢ َٓى حالىُش حُوخٛش رخُٔوخّ 

ٌٛٙ حُٔ٘طوش ، ك٤غ ٣َٔى حُوَإٓ هٜش  ا٢ِٔ٘٠ُ ح٠ُٞء حٝال  ػ٠ِ هٜش ُٝٛٞٚ ٓ

٤ش ك٢ ٍٓٞس حٌُٜق حألٍٟأًؼَ ٖٓ ٓ٘طوش ٖٓ حٌَُس  ا٠ٍُٝٛٞ ١ً حُو٤َٖٗ 

ٓ٘طوش ٓخ ر٤ٖ حُٔي٣ٖ حُظ٢ ًخٕ ٣ٌٖٔ ك٤ٜخ هّٞ ٣ؤؿٞؽ  ا٠ُحُٔزخًٍش ، ٜٝٓ٘خ ُٝٛٞٚ 

حُوّٞ ٖٓ ر٢٘ حُزَ٘ ح٣ٌُٖ  ا٠ُؿٞؽ ك٤غ ر٘خ ٓيٙ ح٤َُٜ٘ ُِل٤ُِٞش ىٕٝ ِْٜٝٛ ؤٝٓ

 حالهزخٍ رؤْٜٗ ْحٓظ٘ـيٝح رٚ ٤ُ٘وٌْٛ ٖٓ رَحػٖ ٌٛٙ حُٔوِٞهخص حُـ٣َزش حُظ٢ ٝٛلظٜ

ٖٓ ُٝي آىّ ًٔخ هخٍ أ٤َٓحُٔئ٤ٖ٘ٓ  ٞح٤ُٔ إٔ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ رَٖ ر٢٘ حُزَ٘ ٤ُٔٞح ٓ

ثٕٝ آدَ عجؼْٛ جٕغب ٚإٌبط ٌٚذ آدَ ِب خال ٠ؤجٛط ِٚؤجٛط،ُٚ٘  )ػ٤ِٚ حُٔالّ(: )

 ِٓٗ اٌذْٚ ُٚ٘ روٛس ٚأبس ٚف١ُٙ ِشبثأشجبٖ اٌجٙبئُ ٠ؤوٍْٛ ٠ٚششثْٛ ٠ٚزٛ

إٌبط اٌٛجٖٛ ٚاألجغبد ٚاٌخٍمخ، ٌٚىُٕٙ لذ ٔمظٛا فٟ األثذاْ ٔمظب شذ٠ذا ف١طٛي 

اٌغٍّبْ ال ٠زجبٚصْٚ خّغخ أشجبس ُٚ٘ ػٍٝ ِمذاس ٚادذ فٟ خٍك ٚاٌظٛس،ػشاح 

٠ٚغزشُ٘  ٠ٚٛاس٠ُٙ دفبح ال ٠غضٌْٛ ٚال ٠ٍجغْٛ ٚال ٠ذززْٚ، ػ١ٍُٙ ٚثش وٛثش اإلثً

 راد ٚثش األخشٜأدذّ٘ب راد شؼش ٚ ِٓ اٌذش ٚاٌجشد، ٌٚىً ٚادذ ُِٕٙ أرٔبْ

ظب٘شّ٘ب ٚثبطّٕٙب، ٌُٚٙ ِخبٌت فٟ ِٛضغ األظفبس ٚاضشاط ٚأ١ٔبة وبٌغجبع، 
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ٌذبفب، ُٚ٘ ٠شصلْٛ  ؼٗفزغ بألخشٜٔبَ أدذُ٘ افزشػ ادذٜ أر١ٔٗ ٚاٌزذف ث ٚارا

اٌجذش وً ػبَ ٠مزفٗ ػ١ٍُٙ اٌغذبة، ف١ؼ١شْٛ ثٗ ٠ٚزّطشْٚ فٟ أ٠بِٗ وّب  ْٔٛ

 ,لزفٛا ثٗ أخظجٛا ٚعّٕٛا ٚرٛاٌذٚا ٚأوضشٚا فبراّطش فٟ أ٠بِٗ، اٌ إٌبط ٠غزّطش

جبػٛا  اٌذٛي اٌّمجً، ٚال ٠ؤوٍْٛ ِٕٗ ش١ئب غ١شٖ ٚارا أخطؤُ٘ إٌْٛ اٌٝفؤوٍٛا ِٕٗ 

ِٓ  فغبدا ٚعبدٛا فٟ اٌجالد فال ٠ذػْٛ ش١ئب أرٛا ػ١ٍٗ اال أفغذٖٚ ٚأوٍٛا ُٚ٘ أشذ

٠غٍجْٛ ٚال  ٙب ػٕٙب، ١ٌٚظأٍ٘جال  أسع اٌٝاٌجشاد ٚا٢فبد ٚارا ألجٍٛا ِٓ أسع 

أْ ٠ذٔٛ ُِٕٙ  هللا ِٛضؼبَ ٌمذِٗ ٚال ٠غزط١غ أدذ ٠ذفؼْٛ دزٝ ال ٠جذ أدذ ِٓ خٍك

 اٌٝألجٍٛا  رٕزٓ ِٓ ج١فُٙ، فجزٌه غٍجٛا ٚارا األسعٌٕجبعزُٙ ٚلزاسرُٙ، دزٝ أْ 

اٌجؼ١ذح  ٠غّغ دغُٙ ِٓ ِغ١شح ِبئخ فشعخ ٌىضشرُٙ، وّب ٠غّغ دظ اٌش٠خ األسع

 اٌٝٚارا ألجٍٛا  اٌجالد وّّٙٙخ إٌذً، اال أٔٗ أشذ ٚأػٍٝ ٌُٚٙ ّّ٘ٙخ ارا ٚلؼٛا فٟ

اال اجزٕجٖٛ،  سٚح دبشٛا ٚدٛشٙب ٚعجبػٙب دزٝ ال ٠جمٝ ف١ٙب شٟء ف١ٗ األسع

 ٠ٌٛذ  ١ٌٚظ ف١ُٙ أدذ اال ٚػشف ِزٝ ٠ّٛد لجً أْ ٠ّٛد، ٚال ٠ّٛد ُِٕٙ روش دزٝ

ٌٍّٛد  ٌٚذٚا األٌف ثشصٚا فبراأٌف ٌٚذ،  رّٛد األٔضٝ دزٝ رٍذ ٌٗ أٌف ٌٚذ، ٚال

أسضب  ٠ذٚسْٚ أسضب ٚرشوٛا طٍت اٌّؼ١شخ. صُ أُٔٙ أجٍفٛا فٟ صِبْ رٞ اٌمش١ٔٓ

األُِ ثُٙ  فٍّب أدغذ رٍه.ٚأِخ ٚأِخ ٚارا رٛجٙٛا ٌٛجٙخ ٌُ ٠ؼذٌٛا ػٕٙب أثذا
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ب ثٍغٕ ٚعّؼٛا ّّ٘ٙزُٙ اعزغبصٛا ثزٞ اٌمش١ٔٓ ٚ٘ٛ ٔبصي فٟ ٔبد١زُٙ، لبٌٛا ٌٗ فمذ

ٚاٌظٍّخ ، ٚأب  هللا ِٓ اٌٍّه ٚاٌغٍطبْ ِٚب أ٠ذن ثٗ ِٓ اٌجٕٛد ِٚٓ إٌٛس ِب أربن

ٌُٙ ا١ٌٕب  عٜٛ ٘زٖ اٌججبي ١ٌٚظ ج١شاْ ٠ؤجٛط ِٚؤجٛط، ١ٌٚظ ث١ٕٕب ٚث١ُٕٙ

٠ٚفشعْٛ  طش٠ك اال ِٓ ٘ز٠ٓ اٌجج١ٍٓ، ٌٛ ِبٌٛا ػ١ٍٕب أجٍٛٔب ِٓ ثالدٔب، ٠ٚؤوٍْٛ

اٌذ١بد  وٍٙب ِٓ األسعٚاٌٛدٛػ وّب ٠فشعٙب اٌغجبع ٠ٚؤوٍْٛ دششاد  اٌذٚاة

ٚٔذٓ  ٙب ِٕٙبأ٠ٍٚ٘جٍْٛ  األسع ٚاٌؼمبسة ٚوً رٞ سٚح ٚال ٔشه أُٔٙ ٠ٍّئْٚ

ٔخشٝ وً د١ٓ أْ ٠طٍغ ػ١ٍٕب أ٠ٍُٚٙ ِٓ ٘ز٠ٓ اٌجج١ٍٓ(
(ٙٔ)

. 

 اٌجبة اٌغبدط: 

 ثٕبء اٌّضٍش

إ ٓخ هخّ رٚ ًٝ حُو٤َٖٗ ك٢ ٓز٤َ حُلي ٖٓ اكٔخى هّٞ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ٛٞ ػ٤ِٔش حَُر٢ 

 ك٢ طِي حُٔ٘طوش كوخّ رز٘خء ح٠ُِغ حُؼخُغ حَُحر٢ ر٤ٖ أٛالر٤ٖ حُٔي٣ٖ حُٔٞؿٞى٣ٖ 

ح٠ُِؼ٤ٖ ح٥ه٣َٖ ٝح١ٌُ ٣وغ طلي٣يح ٓوخرَ ؿ٣َِس رَٓٞىح ك٢ ٓٞحكَ ٝال٣ش ك٣ٍِٞيح 

ُغ ح١ٌُ ر٘خٙ ٣وغ ك٢ ٓوخرَ ٍأّ حُٔؼِغ ٤ٌُٕٞ ك٢ ٓ٘طوش أ١ حٕ ح٠ُِغ حُؼخ ،حال٤ٌ٣َٓش

ٓؼِغ حُٔٞص حُٔؼَٝكش ، ٝهي حٓظويّ طو٤٘ش حُظَٜف ك٢ حُٔؼخىٕ حُو٣ٞش ًخُلي٣ي 

فبجؼً ث١ٕٕب ٚث١ُٕٙ  ٚلذ أربن هللا اٌذ١ٍخ ٚاٌمٛح ٝحُ٘لخّ ٝؿ٤َٛخ ك٤غ هخُٞح ُٚ :)

ُؼخُغ ٖٓ هزِٚ حًظَٔ حٌَُ٘ ، ٝػ٘يٓخ حًظَٔ ر٘خء ح٠ُِغ ح عذا لبي آرٛٔٝ صثشاٌذذ٠ذ..(

حالٓزخد  ا٠ُٝٛٞ حَُٔ ك٢ ط٤ٔٔش حُٔ٘طوش رخُٔؼِغ ٠٣خف  ،حُٜ٘ي٢ٓ حٌُخَٓ ُِٔؼِغ

حُظ٢ ًًَٗخٛخ ك٢ حُلَٜ حالٍٝ ٖٓ حٌُظخد ، ٝهي حٓظويّ ًٝ حُو٤َٖٗ ٗٞع هخٙ ٖٓ 

حُٔؼخىٕ ٝحُظ٢ ُْ طٌظ٘ق كظ٠ حُِلظش ُٜخ حُويٍس ػ٠ِ ط٤ُٞي ١خهش ًَٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش 

 ىحهَ حُٔي . ا٠ُٓخٗؼخ طلٍٞ ىٕٝ ٗلًٞ أ١ ١خهش حٝ هٞس ٜٓٔخ رِـض هٞطٜخ طٌٕٞ ٓيح 

                                                           

 274ٍٟٝش حٌُخك٢ ٙ -ٔٙ
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 -ظب٘شح اٌذش اٌىٙشِٚغٕبط١غٟ فٟ اٌّضٍش:

ٗلخٍٝ ك٢ ٌٛح حُزخد حٕ ٢ِٔٗ ح٠ُٞء ػ٠ِ ح٤ُ٥ش حُظ٢ حٓظويٜٓخ ًٝ حُو٤َٖٗ ك٢ ر٘خء 

َإٓ حُٔي حٝ ح٠ُِغ حُؼخُغ ك٢ حُٔؼِغ ، كٖٔ هالٍ حٓظويحٓٚ ُِٔؼخىٕ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُو

ٝحالكخى٣غ حٓظطخع حٕ ٣ُٞي ٓـخال ٓـ٘خ٤ٔ٤١خ حػظٔخىح ػ٠ِ حُظخَٛس حُظ٢ ُْ ٣ظَٞٛ 

ح٤ُٜخ ػِٔخء حُؼَٜ حُلي٣غ هزَ كَحىح١ ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘، حٜٗخ حُظخَٛس 

 حُل٣ِ٤خث٤ش )حُلغ حٌَُٜٝٓـ٘خ٢ٔ٤١(.

 ِمذِخ دٛي ظب٘شح اٌذش اٌىٙشِٚغٕبط١غٟ:

ّ( ٤ٔ٤ًخث٢ 1067 – 1791كخٍحىحٟ )ٌٛٙ حُظخَٛس حٍٝ ٖٓ حً٘لٜخ ٛٞ ٓخ٣ٌَ 

ٌُِظذ كٌَّ أ٤ٔٓخطٚ ُيٍحٓش  ٝك٣ِ٤خث٢ ا١ِ٤ٌِٗ، ػِْ ٗلٔٚ ر٘لٔٚ ٝػَٔ ًزخثغ

  .ٝحُٔـ٘خ٤ٔ٤١ش حُل٣ِ٤خء ٝح٤ٔ٤ٌُخء، ٝأػظْ أػِٔٚ ك٢ ٓـخٍ حٌَُٜرخء

 

ٍَٓٝٙ ك٢ َٓٞٛ  ّ ، إٔ حُظ٤خٍ حٌَُٜرخث٢ ػ٘ي 1019حُؼخُْ أٍٝٓظي أػزض ك٢ ػخّ 

٣ليع  ّ أ1031ٕـ٘خ٤ٔ٤١خ ، ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ كٔزخٕ أكي هزَ ػخّ كبٗٚ ٣ُٞي ٓـخال ٓ

حُؼٌْ ، اال أٗٚ ك٢ ًُي حُؼخّ حًظ٘ق كخٍحىح١ ٜٓخىكش أٗٚ ٣ٌٖٔ ط٤ُٞي حُظ٤خٍحٌَُٜرخث٢ 

 حػظٔخىح ػ٠ِ حُٔـخٍ حُٔـ٘خ٢ٔ٤١ ، ٌٝٛح ٓخ ػ َف رظخَٛس حُلغ

ش ٓٔظلؼش ( حًٕ ٢ٛ )هخَٛس ط٤ُٞي هٞس ٓلًَش ًَٜر٤ش ُلظ٤ش طؤػ٣َ٤.حٌَُٜٝٓـ٘خ٢ٔ٤١

 ٓـ٘خ٢ٔ٤١. ٗظ٤ـش هطغ َٓٞٛ ُوط١ٞ ٓـخٍ

 ١َٝٗ طُٞي هٞس ٓلًَش طؤػ٣َ٤ش

 ٝؿٞى َٓٞٛ ىحثَطٚ ٓـِوش*  -1

 ٝؿٞى كًَش*  -2

 ٝؿٞى ٓـ٘خ٤١ْ*  -3

 

 ٔض لبْٔٛ فبساداٞ

حُٔـ٘خ٢ٔ٤١ هالٍ ىحثَس ًَٜرخث٤ش طظُٞي ك٤ٜخ هٞس ٓلًَش  ػ٘يٓخ ٣ظـ٤َ طيكن حُٔـخٍ

ح٤ُٜـش  ٓؼيٍ طـ٤َِّ حُظيكن رخُ٘ٔزش ُِِٖٓٓويحٍٛخ ٓغ  ًَٜرخث٤ش طؤػ٣َ٤ش ٣ظ٘خٓذ

 .ح٣َُخ٤ٟش
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 ُ Δ / طي Δ - = هْ

ٖٓ حُٔؼِّٞ حٕ هخٕٗٞ كخٍحىح١ ك٢ حُلغ حٌَُٜرخث٢ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٝؿٞى ِٓي َٓٞٛ 

ٝٓـخٍ ٓـ٘خ٢ٔ٤١ ٝٛ٘خ ك٢ ٌٛح حُظطز٤ن )ٓؼِغ رَٓٞىح( كبٕ أٟالع حُٔؼِغ رؼي حٗ٘خء 

 ٣ي حُ٘ي٣ي حُٜالرش ٓغ حُ٘لخّ )حُوطَ(٠ُِِغ حُؼخُغ حٌُٕٔٞ ٖٓ ٓخىس حُليًٝ حُو٤َٖٗ 

هْ(  Δحٛزلض طؼَٔ ػَٔ حُِٔي حَُٔٞٛ ُِظ٤خٍ حُلؼ٢ ك٢ حُظـَرش حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝحٕ )

طٔؼَ حُوٞس حُٔـ٘خ٤ٔ٤١ش حُ٘خٗجش ٖٓ كَم حُظ٤خٍ حُٔظُٞي ك٢ ٓ٘طوش ٗزٚ حُِٖٓ ، ٝال ٗي 

يح ال ٣ٌٖٔ طٍٜٞٛخ حٝ كٔخرٜخ رٌَ٘ ؿهْ ك٢ ٓ٘طوش حُٔؼِغ ٢ٛ ه٤ٔش ًز٤َس   Δحٕ 

ٓل٢٤ أٝ ٓـٔٞع أٟالع حُٔؼِغ ح١ٌُ طزِؾ ىه٤ن ١خُٔخ إٔ حُِٔي حَُٔٞٛ ٛٞ رٔويحٍ 

ٌُٜٝح ٣ؼظزَ أػظْ ططز٤ن ُظـَرش كخٍحٍىح١ ك٢ حُظخ٣ٍن ،  2ًْ 1،148،888ٓٔخكظٚ 

ٌُٖٝ رو٢ حالٓظلٜخّ ػٖ حُٔـخٍ حُٔـ٘خ٢ٔ٤١ ٤ًق طُٞي هٜٞٛخ رؼي حٕ ػِٔ٘خ إٔ 

ٝٓش حٝ حُوٞس حُلؼ٤ش ال ٣ٌٖٔ حٕ طظُٞي ىٕٝ ٝؿٞى ٓـ٘خ٤١ْ ٣َٔ ػزَ حُٔٞٛالص حُٔوخ

ٝحُظخَٛ أٗٚ حٓظؼَٔ طو٤٘ش ؿخ٣ش ك٢ حُيهش ٝحُظطٍٞ رل٤غ ُْ طظٍٜٞٛخ حُز٣َ٘ش ٣ٞٓخ 

ك٢ ط٤ُٞي حُظ٤خٍ حُلؼ٢ ػزَ حُـيحٍ رل٤غ ال ٣ٌٖٔ الكي ٖٓ هّٞ ٣خؿٞؽ ٝٓخؿٞؽ ٖٓ 

 ٝح ػٖ طل٤َٔ حُظخَٛس ح٠ُ ح٤ُّٞ .حهظَحهٚ ٝال كظ٠ ر٘ٞ حُزَ٘ ح٣ٌُٖ ػـِ

 
  -اٌّؼبدْ اٌّغزخذِخ فٟ عذ رٚ اٌمش١ٔٓ :

حٕ حُٔٞحى حالٓخ٤ٓش حُظ٢ هخّ ػ٠ِ ر٘خءٛخ حُٔي ًخٗض )ُرَ حُلي٣ي ٝحُ٘لخّ( ًٔخ ؿخء 

ك٢ حُوَإٓ )حط٢ٗٞ ُرَ حُلي٣ي ( ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًٕٞ حُلي٣ي ٛٞ ٖٓ حُؼ٘خَٛ 

٠ِ َٓ حُظؤ٣ٍن ، ك٤غ ٝؿي إٔ حٓظويحّ حٌُٔظ٘لش هي٣ٔخ ٝهي حٓظويٜٓخ حالٗٔخٕ ػ

ح٤ُ٘خُى ٝحٓظويّ  هزَ ح٤ُٔالى طو٣َزخ. ٝحٓظوَؽ حٓخٓخ ٖٓ 4888حالٗٔخٕ ُِلي٣ي ٓ٘ش 

 .ك٢ َٓٞٓ َٜٝٓ ألؿَحٝ ح٣ُِ٘ش ًَٝإّٝ ُِلَحد

هزَ ح٤ُٔالى، ػؼَ ك٢ رالى ٓخ ر٤ٖ ح٣َُٜٖ٘ ٝحالٗخٍٟٞ   2888  ا٠ُ 3888ٖٓ حُلظَس 

ٛ٘خػ٤خ ٖٓ ح٤ُ٘خُى )٣ظْ حُظؼَف ػ٠ِ كي٣ي ح٤ُ٘خُى ػزَ  َٜٝٓ ػ٠ِ كي٣ي ٓٔظوَؽ

ٌٛح حُلي٣ي حٓظؼَٔ ك٢ حُطوّٞ حالكظلخ٤ُش كو٢ ًٝخٕ  ؿ٤خد ح٤ٌَُ٘(. ًٔخ ٣زيٝ كبٕ

حػٖٔ ٖٓ حٌُٛذ، حال حٕ ٗٞع حُلي٣ي ح١ٌُ حٓظويٓٚ ك٢ ر٘خء حُٔي ٣وظِق ػٖ حُلي٣ي 

ُِيٍؿش حُؼ٤ِٔش ،  حُٔٔظويّ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘خػخص ٝحالؿَحٝ ك٢ ك٤خس حُز٣َ٘ش

 حٓخ ًِٔش كي٣ي ٝحُظطٍٞ ح١ٌُ حػزض أٗٚ طَٞٛ ح٠ُ ٓخ ُْ ٣ظَٞٛ ح٤ُٚ حُظطٍٞ ح٤ُّٞ ، 

ferrous  كوي ؿخءص ٖٓ حٌُِٔش حُالط٤٘٤شferrum  ٝحُظ٢ طؼ٢٘ حُلي٣ي ٝهي حهٌ ٜٓ٘خ

، ٝرٔوخٍٗش حُلي٣ي رخُؼ٘خَٛ حُـ٤َ حُلي٣ي٣ش حُظ٢ ٣ظْ Feحَُِٓ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ ُلِِ حُلي٣ي 

ٗٔذ ٛـ٤َس ؿيح ٖٓ حُ٘ٞحثذ  ٠ِاٗظخؿٜخ طلظ١ٞ ػ خَٓ ٓؼٜخ ٝحٓظويحٜٓخ ٣ظْحُظؼ

حُلي٣ي رٌٜٙ حٍُٜٞس ٝكظ٠ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ٛ٘خى  حُؼٌْ ٖٓ ًُي كال ٣ظْ اٗظخؽ ٝػ٠ِ

 .حُ٘وخٝس كخؿش إلٗظخؽ حُلي٣ي رظِي حُيٍؿش ٖٓ
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٤َح  ُِلي٣ي ًؼ ًٔخ إٔ ،كي رؼ٤ي ػ٠ِ ىٍؿش ٗوخٝطٚ ا٠ُٝحُٞحهغ إٔ هٞحٙ حُلي٣ي طؼظٔي 

ُِظآًَ ًٌُٝي  ٖٓ هٞحٙ حُل٠ش كٜٞ ٣ظٔظغ رٔط٤ُٞش ٝٛالرش ػخ٤ُظ٤ٖ ٝٓوخٝٓش ؿ٤يس

٢ٛٝ  حُوخ٤ٛش حألٓخ٤ٓش ح٤ُِٔٔس ُِلي٣ي ا٠ُ ٌٛٙ اٟخكشٓؼخَٓ ط٤َٛٞ ًَٜرخث٢ ػخ٢ُ 

حُوٞحٙ حُل٣َيس ٖٓ ٗٞػٜخ ك٢  ، ٝهي حٓظـَ ١ً حُو٤َٖٗ ٝؿٞى ٌٛٙحُٔـ٘خ٤ٔ٤١ش 

ظ٢ ٢ٛ ٗٞع هخٙ ٖٓ حُلي٣ي ح١ٌُ ًخٕ ك٢ ػَٜ حُلي٣ي ٤ٌُٕٞ ٓخىس ُرَ حُلي٣ي ٝحُ

 .حالهظٜخٙ أ١ًَٛ حُو٤َٖٗ ٝٛٞ ػ٠ِ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُ٘وخٝس ، ٖٝٓ حُٔؼَٝف ػ٘ي 

حٕ حٗٞحع حُلي٣ي طوظِق ك٢ ٓيٟ هٞطٜخ ٝٛالرظٜخ رلٔذ حهظالف ٗٔذ حٌَُرٕٞ  

رَ حٕ ط٤ٔٔش حٗٞحع حُلي٣ي طؼظٔي رٌَ٘ ًز٤َ ػ٠ِ ٗٔذ  ،حُٔظٞحؿيس ك٢ ًَٓذ حُلي٣ي

حٌَُرٕٞ حُيحهِش ك٢ ط٤ٌِ٘ٚ ، حُلي٣ي حُـلَ حألر٤ٞ ٣ٌٕٞ حٌَُرٕٞ ًَٓذ ٤ٔ٤ًخث٢ ٓغ 

أٓخ حُلي٣ي حُـلَ حَُٛخ٢ٛ كٜٞ أًؼَ  Fe3C حُلي٣ي ػ٢ِ ٤ٛجش ًَر٤ي حُلي٣ي

ٛ٘غ ؿِء ٓ٘ٚ ًلي٣ي َُٛ ك٢  ٓطخٝػ٤ش ٝٓظخٗش ٖٓ حُلي٣ي حألر٤ٞ ٣ٝٔظؼَٔ

 .حُٔ٘ظـخص حُٜٔزٞرش

ٝػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ رخٕ ًٝ حُو٤َٖٗ حًظ٘ق أٝ حٓظوَؽ ٛ٘ق ٖٓ حُلي٣ي 

ح١ٌُ ال  حُظ٤ًَذ ا٠ُحهَد ٓخ ٣ٌٕٞ ح١ٌُ ٣٘خرٚ حُِٜذ ٓغ حُلخٍم ١زؼخ  ٌٝٛح حُلي٣ي 

طو٤٘ش حَُر٢ ٓغ حُ٘لخّ ٝٓخىس حُٔخٍٓٞ حُوخ١ؼش  ا٠ُ اٟخكش٣ٜيأ رَ حٍه٠ ٝحك٠َ ٓ٘ٚ 

ِظخٕ طئى٣خٕ أؿَحٝ ػي٣يس حُظ٢ ٖٓ حؿِٜخ أٗ٘ؤ حُٔي ُؼَ أكيٛخ حُظ٤َٛٞ حُ، 

 حٌَُٜرخث٢ ٝحُوٞس حُ٘ي٣يس ٝحُظآَٛ .

حٕ حُٔٔظلَٜ ٖٓ هَحءس ٍٝح٣ش ح٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ك٢ ٝٛلٚ ُط٣َوش ػَٔ 

ُلظش  -ٝر٘خء حُٔي ٛٞ حٕ ٛ٘خُي طو٤٘ش رخُـش حُظطٍٞ ًخٗض كخَٟس ك٢ طِي حُِلظش

ٖٝٓ ىٜٝٗخ ُْ ٣ٌٖ رخالٌٓخٕ حُظؼخَٓ ٓغ ٌٌٛح ٓٔظٟٞ ػخ٢ُ ٖٓ حُٔؼخىٕ  -حُز٘خء

٤ش كلظ٠ ح٤ُّٞ ُْ ٣ؼَف حُؼخُْ أ١ ٗٞع ٖٓ حُلي٣ي ُي٣ٚ حالٌٓخ٤ٗش ك٢ حُٜٔٞى حألٍٟ

 .حُظآًَ ٝهَٝف حُٜيأ حال ُٔ٘ٞحص ٓليٝىس  آخّ

ك٢ حُوَإٓ ، كٖٔ حال حٕ ٓي ١ً حُو٤َٖٗ ًخٕ هخَٛس حؿَد ٖٓ حٕ طٜيم ُٞال ًًَٛخ  

ٛٞ ًُي ح١ٌُ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ر٘خء ٓؼ٤ٖ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ ٣و٤ٖ حٗٚ ٤ٜٓٔي كظ٠ ػَٔ ٜٗخ٣ش 

حُز٣َ٘ش ىٕٝ حٕ ٣ظٜيع حٝ ٣ظآًَ حٝ ٣ظِق ػ٠ِ َٓ حالُٓخٕ ٝحُٕٔ٘ٞ، ٣ًٌَٝ ح٤َٓ 

صُ أٔٗ دٌُٙ ػٍٝ ِؼذْ اٌذذ٠ذ  حُٔئ٤ٖ٘ٓ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( طلخ٤َٛ ػ٤ِٔش حُز٘خء روُٞٚ:)

ِّٕٙب ِؼذ١ٔٓ ِٓ اٌذذ٠ذ  جج١ٍٓ دزٝ فزمّٙب ٚاعزخشط فٟٚإٌذبط، فضشة ٌُٙ 

ٚإٌذبط، لبٌٛا: فجؤٜ لٛح ٔمطغ ٘زا اٌذذ٠ذ ٚإٌذبط، فبعزخشط ٌُٙ ِٓ رذذ 

ِٕٗ ٠ٛضغ  ِؼذٔب آخش ٠مبي ٌٗ اٌغبِٛس ٚ٘ٛ أشذ شٟء ث١بضبَ ١ٌٚظ شٟء األسع

اوزفٛا فظٕغ ٌُٙ ِٕٗ أداح ٠ؼٍّْٛ ثٙب، فجّؼٛا ِٕزٌه ِب  راة رذذ،ػٍٝ شٟء اال 

اٌظخٛس، فجؼً دجبسرٗ  ثٗ، فؤٚلذٚا ػٍٝ اٌذذ٠ذ إٌبس، دزٝ طٕؼٛا ِٕٗ صثشا ِضً

ثٕٝ ٚلبط ِب ث١ٓ  ِٓ دذ٠ذ صُ أراة إٌذبط فجؼٍٗ وبٌط١ٓ ٌزٍه اٌذجبسح، صُ
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اٌّبء، ٚجؼً ػشضٗ  أ١ِبي، فذفشٚا ٌٗ أعبعبَ دزٝ وبد ٠جٍغ اٌجج١ٍٓ فٛجذٖ صالصخ

اٌذذ٠ذ فجؼً طجمخ ِٓ  خالي إٌذبط فجؼ١ٍِٗال ٚجؼً دشٖٛ صثش اٌذذ٠ذ، ٚأراة 

فظبس وؤٔٗ ثشد دجشح ِٓ  إٌذبط ٚأخشٜ ِٓ دذ٠ذ صُ عبٜٚ اٌشدَ ثطٛي اٌظذف١ٓ

٠غ١ذْٛ فٟ ثالدُ٘، فٍّب  ٚدّشرٗ ٚعٛاد اٌذذ٠ذ. ف١ؤجٛط ِٚؤجٛط طفشح إٌذبط

٠ضاٌْٛ وزٌه دزٝ رمشة  ثالدُ٘ فال ٚلؼٛا فٟ اٌشدَ دجغُٙ، فشجؼٛا ٠غ١ذْٛ فٟ

 اٌغذ ٚخشط ٠ؤجٛط وبْ لجً ٠َٛ اٌم١بِخ فٟ آخش اٌضِبْ أٙذَ رٌه فبرا اٌغبػخ،

 .اٌذ١ٔب ٠ؤوٍْٛ إٌبط اٌِٝٚؤجٛط 

ًِّ َدذٍَة ٠َِٕغٍُْٛ{رؼبٌٝلٌٛٗ  ٓ ُو ِِّ  ُُ٘ َٚ ؤُْجُٛط  َِ َٚ  : }َدزَّٝ اِرَا فُزَِذْذ ٠َؤُْجُٛط 

رز٘خءٙ ١ً ٖٝٓ ًَ ٓخ طويّ ٗوٍٞ حٕ ٓٞهغ حُٔي ًخٕ هَد ؿ٣َِس رَٓٞىح ٝحٕ ٓخ هخّ 

حُو٤َٖٗ ك٢ طِي حُٔ٘طوش هَد هخٍس ح٣ٌَٓخ ٛٞ ٓخ حٛطِق ػ٤ِٚ الكوخ رٔؼِغ حُٔٞص حٝ 

، ُٝ٘خ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ حًؼَ ٖٓ ى٤َُ حٜٛٔخ ٛٞ ػيّ أٝ ٓؼِغ رَٓٞىح حُٔؼِغ حُـ٢ٜٔ٘ 

ٝؿٞى أ١ ٓ٘طوش رخُؼخُْ طؤ٣ٍو٤خ ٝٓؼخَٛح ُٜخ ٌَٗ حُٔؼِغ ُٝي٣ٜخ ٌٛح  حُٔـَ حُلخكَ 

زش ٝحُلٞحىع حُٔزٜٔش ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ، ٝال ٠ٔ٘ٗ حُظ٤ًٌَ رٔخ رخُظٞحَٛ حُـ٣َ

حٍٝىٗخٙ ٖٓ حىُش هَآ٤ٗش ٍٝٝحث٤ش طؼزض حٕ ٝؿٞى ِٟؼ٤ٖ ًخٗخ هزَ ِٓلٔش ًٝ حُو٤َٖٗ 

 ؼخُغ رلٔذ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ٝحَُٝحث٢.ٖٝٓ ػْ هخّ ٛٞ رز٘خء ح٠ُِغ حُ

٤ٚ حُٔئحٍ ٝٓغ حُظٍِ٘ ؿيال ٝحُوٍٞ رؼيّ ٛلش ٌٛٙ حال١َٝكش ال حؿي ري ٖٓ طٞؿ 

ٝحالٓظلٜخّ كٍٞ ٌٓخٕ ٝؿٞى حُٔي حًٌٍُٔٞ ك٢ حُوَإٓ ٝحٟؼٚ ر٤ٖ ٣ي١ حُظؤ٣ٍن 

ُِٔل٣َٖٔ ٝحُزخكؼ٤ٖ ٝحُٔئٍه٤ٖ ح٣ٌُٖ  حأله٢َٟ ٝػ٠ِ ١خُٝش حال١َٝكخص حإلٓالٓ

 ًظزٞح ٗظ٣َخطْٜ ٝك٤َٟخطْٜ كٍٞ ٓٞهغ حُٔي حُٔؼ٢٘.

مهتمٌن لمد كانت حوداث االختفاء الؽرٌبة التً استولفت العدٌد من ال

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 

ل من لاعدة المثلث الى عنان السماء تدخل ضمن هذا المجال المؽناطٌسً الهاب

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 

( الذي على ٌدٌه سٌتحمك الوعد االلهً بوراثة السالم لٌهصاحب الزمان)ع

المإمنٌن لؤلرض ، وألسباب اخرى اهمها ان تبمى البشرٌة بمنبى عن خطر 

ً البشر ، لكن ٌبدو ان بن جوج كً ال ٌفسدوا فً االرض مجدداٌؤجوج مؤ

من العذاب من خالل عبثهم ومحاولتهم اختراق ذلن  سٌفتحون على انفسهم بابا
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 } بموله: -عز وجل-اخبر عنه المولى حل لؽزه فٌكون الموعد الذيالمثلث و

  { َجعَلَهُ دَكَّاءَ  فَِإذَا َجاَء َوْعدُ َربًِّ

ن البشرٌة استحمت فً ذلن الزمان الذي نشٌر الٌه هذا اللون من إوٌمٌنا ف

العذاب بعد ان ابتعدت عن مسٌرتها الصحٌحة التً اختطها هللا لها من خالل 

 جاء به انبٌاءه وحججه على مر االزمان. ناموسه الذي

 

 بع:ساالباب ال

 رحلته فً منطمة الظلمة 

هنالن محطة اخرى من محطات الرحلة الطوٌلة فً اصماع األرض وأطرافها 

لكن ما ٌمٌز هذه  )علٌه السالم(بالنسبة الى ذي المرنٌن المترامٌة 

المحطة انها لم تذكر فً المرآن مثلما ذكرت مثٌالتها السابمات التً 

االخبار بعض ولفنا عندها بشًء من التفصٌل ، بل ذكرت فً 

اال وهً رحلته الى منطمة )الظلمة( او )الظلمات( المعصومٌة والرواٌات 

خبار ، ، وهً من اصعب الموالؾ التً مرت به فً رحلته بحسب ظاهر األ

بخصوص هذه المرحلة نمرأ  )علٌهم السالم(الى ما ذكره اهل البٌت  وبالعودة

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 

الموالؾ والمشاهد  حججه لد صادؾ هذه)علٌهم السالم( واحد من انبٌاء هللا 

من منطمة الظلمة ، فمد مر ذو المرنٌن فً مواطن مهولة كان السبب وراء 

من  اً خوضه فٌها هً بحثه عن ماء او عٌن الحٌاة التً وصفها له واحد

مالبكة هللا تعالى الذٌن التمى بهم فً حٌاته ، فتحفز لدخول الصعاب وخوض 

فٌكتب له العمر المدٌد لٌعٌش  ؼوامض المناطك من العالم ألجل ان ٌظفر بها

عابدا هلل وحده وٌمضً بمٌة حٌاته فً عبادة المولى عز وجل . لمد صادؾ 

األعاجٌب والتً تعلم فً كل  -كما سنسرده فً الخبر التالً -فً رحلته تلن 

رق مولؾ منها ارلى الحكم والمواعظ االنسانٌة الى ٌومنا هذا ، وهذا هو الف

رحالت الناس العادٌٌن ، فرجال السماء وٌٌن بٌن رحالت الرجال األله

 .م كمثل النحل بٌن الطٌور األخرى ٌضعون الطٌب للناس مثلما ٌاكلون مثله

حاضرة هً األخرى  (علٌه السالم)لمد كانت بصمة العبد الصالح الخضر  

فً مواعظ رحلة الظلمة تلن ولو لدر لها ان تسمى بؤسم آخر ؼٌر محطة 
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) النور ( الن فٌها من الموالؾ ما ٌنٌر للوب الظلمات لسمٌت بمحطة 

 )علٌهم السالم(فً انها وردت على لسان آل دمحم المإمنٌن الى ٌوم المٌامة وٌك

 ملوا فً النور وحدٌثهم نور على نور .انتٌن هم النور وخلموا من النور والذ

عندما ٌمر على حدٌث مسٌرة الظلمة تلن ٌرسم  ئان ما نرٌد لوله ان المار  

عالمات استفهام اخرى تضاؾ الى تلن العالمات التً رسمها الباحثٌن وسابر 

وا لصة ذو المرنٌن ورحلته فً األرض ، لكن حتى هذه أالناس حٌنما لر

اللحظة نعتمد اننا أزلنا بفضل هللا تعالى وتمكٌنه ونعمته علٌنا العدٌد من مالمح 

 ئاألسبلة التً تخطر على بال المارووضعنا اجوبة للعدٌد من  الؽموض

 عونطلب الالمثمؾ الباحث عن الحمٌمة ، اال اننا فً هذا الباب سنشرع بعد 

بالمجمل ،  اهللا تعالى فً تبٌٌن حدٌث مسٌرة الظلمة وتحلٌل مفاصله من

عن  ابعٌدووسنحاول ان نكون موضوعٌٌن ومنطمٌٌن وملتزمٌن بمنهج الثملٌن 

 .والرأي النالص للعمل األنسانً ؼٌر المعصوم  االفكر البشري الخاط

نمول اننا سنكشؾ اٌن تمع هذه الظلمة وهل هً من عالمنا المادي ام من سنخ  

المفكر  على رأسهمعالم آخر ؟..وهل هً كما ذهب الٌه بعض الباحثٌن 

لمرنٌن رحلة المرحوم ) عالم سبٌط النٌلً ( الذي ذهب الى اعتبار رحلة ذو ا

 سماوٌة ألعتبارات عدٌدة منها ما ورد فً حدٌث الظلمة الذي نحن بصدده .

 رئت ونمد تلن التفسٌرات نسرد للماولبل ان نخوض فً نماش هذه النظرٌا

 : المعنًالكرٌم الحدٌث 

 

* ورد فً الرواٌة الواردة عن عبد هللا بن حماد عن أبً عبد هللا الصادق 

ان ذا المرنٌن لما انتهى الى السد جاوزه فدخل فً ) ( لال:لٌه السالم)ع

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 

ال وله عرق فً هذا الجبل ، فأذا اراد هللا هز وجل ان ٌزلزل مدٌنة وجل ا

 .(ٕٙ)اوحى الً فزلزلتها( 

كان ذو  ): (لٌه السالم)ععن االصبػ بن نباته عن على بن ابً طالب  عنو

المرنٌن عبدا صالحا وكان من هللا بمكان نصح هللا فنصح له، وأحب هللا 

                                                           

 7ٖ٘اآلمالً للصدوق ص - ٕٙ
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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 

ٌن: ٌا رفائٌل كٌؾ عبادة وٌناجٌه، فبٌنا هو ذات ٌوم عنده اذ لال له ذو المرن

اهل السماء وأٌن هى من عبادة أهل االرض؟ لال رفائٌل: ٌ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 

بكاءا شدٌدا ولال: ٌا رفائٌل انى احب ان أعٌش  رأسه أبدا، فبكى ذو المرنٌن

 حتى أبلػ من عبادة ربً وحك طاعته بما هو أهله، لال رفائٌل: ٌ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 

لال: و اٌن تلن العٌن وهل تعرفها؟ لال: ال، ؼٌر انا نتحدث تعٌش ما شئت، 

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 

بعلم ٌنتفع به منهما، فجمع ذو المرنٌن فمهاء اهل مملكته  ولم ٌخبره

وعلمائهم و أهل دراسة الكتب وآثار النبوة، فلما اجتمعوا عنده لال ذو 

المرنٌن: ٌ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 

، ففرح ذو انن تسئل هؤالء عن امر لٌس لهم به علم، وعلم ما ترٌد عندى

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 

ت حتى ٌكون هو عٌن الحٌوة، فٌها من هللا عزٌمة انه من ٌشرب منها لم ٌم
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الذى ٌسئل هللا الموت بظلمة لم ٌطأها انس وال جان، ففرح ذو المرنٌن 

فً كتاب  ولال: ادن منى ٌا اٌها الؽالم تدرى أٌن موضعها؟ لال: نعم، وجدت

 آدم انها على لرن الشمس ٌعنى مطلعها.

ففرح ذو المرنٌن وبعث إلى أهل مملكته فجمع اشرافهم وفمهائهم وعلمائهم 

الحكم منهم، فاجتمع الٌه ألؾ حكٌم وعالم وفمٌه، فلما اجتمعوا الٌه واهل 

تهٌأ للمسٌر وتأهب له بأعد العدة، والوى الموة، فسار بهم ٌرٌد مطلع 

فً  واالرضٌن والمفاوز، فسار خوض البحار  وٌمطع الجبال والفٌاالشمس ٌ

وال  اثنا عشر سنة حتى انتهى إلى طرؾ الظلمة، فاذا هى لٌست بظلمة لٌل

دخان ولكنها هواء ٌفور فسد ما بٌن االفمٌن، فنزل بطرفها وعسكر علٌها 

وجمع علماء اهل عسكره وفمهائهم وأهل الفضل منهم فمال: ٌا معشر 

الفمهاء والعلماء انى ارٌد ان اسلن هذه الظلمة فخروا له سجدا فمالوا: اٌها 

من النبٌٌن  الملن انن لتطلب أمرا ما طلبه وال سلكه أحد من كان لبلن

 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 

ن فٌه هالن ملكن وزوال المرنا ولكنا نخاؾ ان ٌعلك بن  منها أمر ٌكو

فخروا سجدا هلل  فساد من فً االرض، فمال: البد من ان اسلكهاسلطانن، و

 ولالوا: انا نتبرء الٌن مما ٌرٌد ذو المرنٌن.

فمال ذو المرنٌن: ٌا معشر العلماء أخبرونى بأبصر الدواب؟ لالوا: الخٌل 

االناث البكارة ابصر الدواب، فانتخب من عسكره فأصاب ستة آالؾ فرس 

ع اناثا أبكارا وانتخب من اهل العلم والفضل والحكمة ستة آالؾ رجل، فدف

فسحر ـ وهو الخضر ـ على ألؾ فرس، وولً إلى كل رجل فرسا وعمد 

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 

 اؤا.ببالدهم أو حٌث ش الٌهم إلى ذلن الولت واال تفرلوا فً البالد، ولحموا

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 

لخضر ومضى تصٌح، فاذا صاحت رجع اهل الضالل إلى صوتها، فأخذها ا

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 

جٌبه ثم فً الوادى فأبطأت عنه باالجابة حتى ساء ظنه وخاؾ ان ال ٌ

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.

فسلكوا تلن الظلمة أربعٌن ٌوما ومر ذو المرنٌن بعده فاخطأوا الوادى 

اربعٌن لٌلة ثم خرجوا بضوء لٌس بضوء نهار وال شمس وال لمر ولكنه و

نور فخرجوا إلى االرض حمراء ورملة خشخاشة فركة  كان حصاها اللؤلؤ، 

فاذا هو بمصر مبنى على طول فرسخ فجاء ذو المرنٌن إلى الباب فعسكر 

لٌه ثم توجه بوجهه وحده الً المصر فاذا طائر واذا حدٌدة طوٌلة لد وضع ع

طرفاها على جانبى المصر، والطٌر االسود معلك بأنفه فً تلن الحدٌدة بٌن 

او شبٌه بالخطاؾ  السماء واالرض مزموم كأنه الخطاؾ او صورة الخطاؾ

ا ذو او هو خطاؾ، فلما سمع خشخشة ذى المرنٌن، لال: من هذا؟ لال أن

المرنٌن، فمال الطائر: ٌا ذا المرنٌن اما كفان ما ورائن حتى وصلت إلى حد 

بابى هذا؟ ففرق ذو المرنٌن فرلا شدٌدا  فمال: ٌا ذا المرنٌن ال تخؾ 

وأخبرنى، لال: سل، لال: هل كثر بنٌان اآلجر والجص فً االرض؟ لال: 

ا، ففرق ذو نعم، لال: فانتفض الطٌر وامتال حتى مال من الحدٌدة ثلثه

 المرنٌن فمال:

ال تخؾ، فأخبرنى لال: سل، لال: هل كثر المعازؾ؟ لال: نعم، لال فانتفض 

ففرق ذو المرنٌن فمال: ال  الطٌر وامتالء حتى امتالء من الحدٌدة ثلثٌها،

أخبرنى، لال: سل لال: هل ارتكب الناس شهادة الزور فً االرض؟ تخؾ و

فسد ما بٌن جدارى المصر لال: فامتالء  لال: نعم، فانتفض انتفاضة وانتفخ،

ذو المرنٌن عند ذلن فرلا منه، فمال له: ال تخؾ وأخبرنى لال: سل لال: هل 

ال، فانضم ثلثه ثم لال: ٌا ذا ترن الناس شهادة ان ال اله اال هللا؟ لال: 

مرنٌن ال تخؾ وأخبرنى، لال: سل، لال: هل ترن الناس الصلوة ال

: فانضم ثلث آخر، ثم لال: ٌا ذو المرنٌن ال تخؾ المفروضة؟ لال: ال، لال

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 الطٌر: ٌا ذا المرنٌن اسلن هذه 

علٌه حتى استوى على  الدرجة، فسلكها وهو خائؾ ال ٌدرى ما ٌهجم

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 

نا ذو المرنٌن لال: فٌه، فلما سمع خشخشة ذى المرنٌن لال: من هذا؟ لال: ا

ٌا ذا المرنٌن ما كفان ما وران حتى وصلت إلى؟ لال ذو المرنٌن: مالى أران 

واضعا ٌدن على فٌن؟ لال: ٌا ذا المرنٌن أنا صاحب الصور، وان الساعة لد 

فتناول حجرا فرمى  التربت، وانا أنتظر ان اؤمر بالنفخ فأنفخ، ثم ضرب بٌده

و شبه حجر او هو حجر، فمال ٌا ذا المرنٌن به إلى ذى المرنٌن، كأنه حجر أ

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.

جر ولال لً ان جاع جعت، وان شبع ثم لال لهم: انه اعطانى هذا الح

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 

ولم ٌستمل به االلؾ حجر، ولالوا: ٌا اٌها  مثله، ثم رفعوا المٌزان فمال بها

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 

ثم وضع حجرا آخر فً كفة أخرى ثم وضع كفة تراب  على حجر  المٌزان،

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 

عتدل به فكٌؾ هذا؟ ولد وضعنا معه ألؾ حجر كلها مثله فمال بها، وهذا لد ا

 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 

النى بن وابتالن بى، بالجاهل، والعالم بالجاهل، والجاهل بالعالم، وانه ابت

فمال ذو المرنٌن: ٌرحمن هللا ٌا خضر انما تمول ابتالنى بن حٌن جعلت أعلم 



74 

 

منى، وجعلت تحت ٌدى، أخبرنى ٌرحمن هللا عن أمر هذا الحجر، فمال 

الخضر: اٌها الملن ان هذا الحجر مثل ضربه لن صاحب الصور، ٌمول: ان 

عه ألؾ حجر فمال بها، ثم مثل بنى آدم مثل هذا الحجر الذى وضع ووضع م

وعاد حجرا مثله، فٌمول: كذلن مثلن، أعطان هللا  اذا وضع علٌه التراب شبع

من الملن ما أعطان فلم ترض به حتى طلبت أمرا لم ٌطلبه احد كان لبلن، 

ودخلت مدخال لم ٌدخله انس وال جان، ٌمول: كذلن ابن آدم ال ٌشبع حتى 

ٌحثى علٌه التراب  لال: فبكى ذو المرنٌن بكاءا شدٌدا ولال: صدلت ٌا 

المثل، ال جرم انى ال أطلب اثرا فً البالد بعد مسلكى  خضر ٌضرب لى هذا

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 

جد، فندم اآلخذ والتارن، ورجع ذو المرنٌن إلى دومة الجندل وكان بها بالزبر

 منزله، فلم ٌزل بها حتى لبضه هللا الٌه.

اذا حدث بهذا الحدٌث لال: رحم هللا أخى ذو  )صلى هللا علٌه وآله(لال: وكان 

المرنٌن ما كان مخطئا اذا سلن ما سلن، وطلب ما طلب، ولو ظفر بواد 

لما ترن فٌه شٌئا اال أخرجه للناس، النه كان راؼبا الزبرجد فً مذهبه 

 .(ٖٙ)ولكنه ظفر به بعد ما رجع، فمد زهد(

  

وبعد ان لرأنا هذٌن الخبرٌن الذٌن ذكر فٌهما دخول الظلمة من لبل ذي 

نشرع بتبٌٌن المضٌة  (علٌه السالم)المرنٌن وجٌوشه الجرارة بصحبة الخضر 

 .وتوضٌح ؼوامض االمور فٌها ئللمار

اوال ان  محطة الظلمات كانت بعد بناء السد اي انها آخر مراحل الرحلة  

 الوارد عن موالنا الصادق وخواتٌمها وهذا مفهوم من لراءة الخبر األول

والذي ذكر فٌه ان ذو المرنٌن جاوز السد فدخل فً الظلمة  )علٌه السالم(

ل هللا تعالى فشاهد ذلن المالن الموكل بعرق الزالزل فً العالم وهو من اوك

الٌه ان ٌعذب األمم العاصٌة الوامره فً الدنٌا من خالل تحرٌن العرق الذي 

 ٌتصل بكل جبال العالم . 

                                                           

 9ٖٗ-ٖٗٗص  ٕتفسٌر العٌاشً ج - ٖٖٙٙ
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بالمجمل  )علٌه السالم(ثانً الوارد عن امٌر المإمنٌن وثانٌا من لراءة الخبر ال

نفهم عدة امور اهمها ان مسلكه فً الظلمة لم ٌكن فً عالمنا المادي هذا بل 

احد من العوالم التً ٌسلكها اولٌاء هللا عز وجل عموما واهل البٌت هو و

، ولد وصلنا الى هذه النتٌجة  اي سلون ذو المرنٌن  (علٌهم السالم)خصوصا 

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 

المادي نراه ، بالنظر الى األمور والموالؾ التً رآها والتً ال تناسب عالمنا 

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 

اشهر فً السنة او تكون  ٙكالمطبٌن الشمالً والجنوبً لمدة  ظالم لٌل دامس

بحسب المرب والبعد من المطبٌن المذكورٌن ،  الم جزبً لمدة الصرفً ظ

وعلٌه ال ٌمكن الولوؾ وال على شبر واحد من العالم ؼٌر داخل فً منظومة 

  .اللٌل والنهار منذ خلك هللا تعالى األرض والى الٌوم 

سنة مما ٌدفع للتساإل  ٕٔؽرق حتى الوصول الى الظلمة . ان المسٌر استٕ

عن مدى بعد هذه المنطمة واٌن تمع بالضبط ؟..فحتى لو للنا ان المسٌر كان 

ة ال تستؽرق هذه المدة الطوٌلة رتن الفإٌرا على االلدام او على الخٌول فس

ربها اكثر من مرة !.. التً تكون كافٌة ألن ٌجول األرض من شرلها الى ؼ

 تمع هذه المنطمة من عالمنا و كرتنا األرضٌة ؟ ترىؤٌن ٌا ف

انه  )علٌه السالمنور لال عنه االمام  (علٌه السالم). صادؾ ذو المرنٌن ٖ

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 ، 

ن لكن هنالن اشكالٌن حول هذه الفرضٌة اولهما لماذا ٌسكن من اخترع تل

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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لفرضٌة األولى مرفوضة منطمة مؤهولة بالبشر اال رجال واحدا فمط !؟...اذن ا

على ضوء هذه األشكاالت ، اما الثانٌة فهً ان هذا النور الذي شاهدوه انما 

لذلن وصفه االمام امٌر هو لٌس من سنخ عالمنا بل من سنخ عالم آخر و

 انه لٌس بضوء شمس وال لمر . )علٌه السالم(المإمنٌن 

فً اعلى لصر معاٌنة ولماء صاحب الصور وهو من المالبكة ولد جلس .  ٗ

وهو ٌنتظر لٌام الساعة لٌنفخ فً الصور والمعلوم ان المالبكة فً السماء 

ادي ألنهم منون فً األرض ال ٌسكنون فً لصر وفً األرض ، والذٌن ٌكو

مخلولات نورانٌة منزهة عن المادة وكٌنونتها ، وحتى لو للنا ان الخالك 

فهل هذا المصر مربً  العظٌم اختار لهذا المالن بالذات ان ٌسكن فً لصر

 . ؟ )علٌه السالم(فمط لولً هللا ذو المرنٌن  بالنسبة لآلدمٌٌن او

. لماء ذلن الطابر الؽرٌب الذي ٌتحدث وولوفه على حدٌدة معلمة فً باب  ٘

نبً هللا المصر مشهد ٌبدو ؼرٌب عن عصر ذي المرنٌن ، فالمعلوم ان عصر 

ممٌزا بحدٌثهم مع الطٌر وسابر كان )علٌهما السالم( سلٌمان وابٌه داوود 

انه تعلم  )علٌهم السالم(ان المعصومٌن الحٌوانات عدا ذلن فلم ٌرد على لس

وٌبدو انه ما للنا مخلوق  . (علٌهما السالم)منطك الطٌر مثل داوود وسلٌمان 

 فً عوالم أخرى تختلؾ عن عالمنا المادي هذا .

ر محلول بممتضى التمكٌن . لو لال احدهم ان األشكال األخٌر حول الطاب ٙ

فؤن هذا األشكال  )علٌه السالم(لذي كان مع صاحبنا ذو المرنٌن األلهً ا

مردود بما اثبتناه انه استخدم الجانب العلمً والموانٌن الطبٌعٌة بعٌدا عن 

االعجاز بما مكنه هللا فً االرض من األسباب التً ملكته مشارق األرض 

 ومؽاربها .

احتمالٌة ان تكون هذه المرحلة من رحلته فً الظلمة من كل ما تمدم نرجح 

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 

ها من صمٌم الكتاب والسنة الشرٌفتٌن ؟...وما المانع ان تكون االخبار علٌ

 الحاكٌة عن مسٌره فً الظلمة هً اخبار ضعٌفة ولٌست صحٌحة ؟...

الحدٌث عن االخبار التً وردت عن اهل جوابنا على هذه األسبلة ٌبدأ من 

مة دامؽة البٌت )علٌهم السالم( والتً بٌنوا فٌها حمٌمة تلن العوالم وأنها حمٌ
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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 

أبٌه، عن عثمان بن زٌد، عن جابر،  عن عن دمحم بن المثنى، عنالخبر الوارد 

سألته عن لول هللا عز وجل )وكذلن نري )لال:  (علٌه السالم)عن أبً جعفر 

إبراهٌم ملكوت السماوات واألرض( لال: فكنت مطرلا إلى األرض فرفع ٌده 

إلى فوق، ثم لال لً: ارفع رأسن فرفعت رأسً فنظرت إلى السمؾ لد 

اطع حار بصري دونه لال: ثم لال لً: انفجر، حتى خلص بصري إلى نور س

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 

ٌابا ؼٌرها، ثم لال لً: ؼض بصرن، ثٌابه التً كانت علٌه ولبس ث

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 

ا أنا فً ظلمة ال أبصر فٌها موضع لدمً، ثم سار شٌئا. ففتحت عٌنً فإذ

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 

هٌئة األول والثانً، حتى وردنا خمسة عوالم، لال: ثم لال: هذه ثالث ك

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 :

                                                           

 ( 2ٕٖ-7ٕٖص  ٗ٘) بحار االنوار ج  - ٗٙ



70 

 

الظلمة هو خبر صحٌح ال ؼبار علٌه والدلٌل اوال : ان مسلن ذو المرنٌن فً 

فً الظلمة  الذي اكد مسٌره )علٌه السالم(لخبر السابك عن موالنا البالر هذا ا

 . (رض)نمال عن جابر الجعفً 

ثانٌا : بنص الخبر ان هنالن عوالم ؼٌر عالمنا ال ٌعلمها اال هللا تعالى واولٌاءه 

 المصطفٌن وهم امناء الرحمن .

)علٌه الظلمة هً واحد من تلن العوالم ولد سلكها ذو المرنٌن  ثالثا : ان

)علٌه وهً تمع فً األرض ولٌس فً السماء بدلٌل ان االمام البالر  السالم(

ذكر لجابر الجعفً ان هذه العوالم التً رآها لم ٌراها خلٌل هللا النبً  السالم(

احثٌن ومنهم ) عالم وبالتالً ٌبطل ما ذهب الٌه بعض الب )علٌه السالم(ابراهٌم

سبٌط النٌلً ( الذي لال ان رحلة ذو المرنٌن هً رحلة سماوٌة ولٌست 

ٌخبرنا ان مسلن ذو المرنٌن كان  )علٌه السالم(ارضٌة ، فاالمام المعصوم 

بٌن تلن العوالم التً تمع فً األرض دون السماء ولٌس جهلنا بها وعدم 

 وجودها على األرض،  عنً عدمبرها وكٌنونتها وكنهها ٌاحاطة بنً البشر بخ

حتى  (علٌه السالم)سالم هو التسلٌم وٌجب ان نسلم بما ذكره المعصومون فاإل

 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 

مابم وٌكشؾ لنا عن وجه تسمٌته بهذا األسم ) ذو المرنٌن ( ، صحٌفة ال

فانه سمً بهذا اللمب او   )علٌهم السالم(ألضافة الى ما ذكره المعصومون با

األسم ألنه ربط بٌن عالمً ) الملن والشهادة وعالم الملكوت ( والملكوت هو 

ضاه ولبل شًء مؽٌب عنا ولكنه موجود وٌسلن به من اختاره هللا تعالى وأرت

 منه وأٌده .

من عوالم  اً نفهم ان ذو المرنٌن سلن فً عالم الظلمة واحد ما تمدمن كل م  

والراجح انه دخل الى  ،وتحدٌدا بعد فراؼه من بناء المثلث ،ملكوت األرض

تلن العوالم من خالل المثلث والذي ٌعتبر بوابة للدخول الى اسرار عظٌمة 

الذي ضم العدٌد من األسرار والتً ٌعلمها وكشؾ المناع عنها ، وهو المكان 

)علٌهم وارث علم النبٌٌن وآباءه المعصومٌن  )علٌه السالم(األمام المهدي 

 السالم(.
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وكما اخبرنا السٌد المحطانً فً اطروحة الكشؾ عن مثلث برمودا المرعب  

سٌكون البوابة التً سنطلك منها االمام  -اي المثلث -فً صحٌفة المابم انه 

الى فتح الكون والفضاء وبمٌة العوالم ، فهو الذي سٌكشؾ  )علٌه السالم(

خمسة وعشرٌن حرفا من العلم بعد ان علم الناس من اول الدنٌا الى آخر 

عصر الظهورالشرٌؾ الذي  ،الزمان حرفان فمط ، فٌا له من عصر عظٌم

علوم ستبزغ فجر العلوم الربانٌة فٌستؽنً الناس عن النظرٌات الوضعٌة وال

 األرضٌة المحدودة .

 ضبِٓ:اٌ جبةاٌ

 االُِ اٌزٟ ػبطشد رٚ اٌمش١ٔٓ

هِ٘خ ك٢ كَٜ ٓخرن حٗٚ ٖٓ حُٜؼٞرش حٕ طـٞٙ ك٢ حػٔخم حُزلَ حُظؤ٣ٍو٢ ٓغ حىٝحص 

كي ٓخ ،  ا٠ُؿطْ ٟؼ٤لش حٝ ه٤ِِش ، ٌُٖ ٓغ حهظ٘خء ٓؼيحص ط٘و٤ذ كو٤و٤ش ٝه٣ٞش ُٝٞ 

حالػزخص هٜٞٛخ ٓخ ٣ظؼِن ٜٓ٘خ ٣ٌٖٔ حٕ ٗظـَأ ٠ُ٘غ كوخثن ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ ١خُٝش 

، ٝٓخ ىٓ٘خ حػظزَٗخ ًٝ َ حٌُز٤َ ك٢ طـ٤٤َ ٛ٘خػش حُز٣َ٘شر٘و٤ٜخص ًخٕ ُٜخ حالػ

حػزظ٘خ حُظطٍٞ خ١ٍ ، ٝحُو٤َٖٗ ٖٓ طٌِْ حُ٘و٤ٜخص حَُٔٓٞهش ك٢ ٓظلق حُظؤ٣ٍن حُل٠

٘لخٍٝ ٛ٘خ حٕ َٗر٢ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُؼي٣ي ؼ٢ِٔ ٝحُٔؼَك٢ ُؼَٜٙ حَُٔ٘م ك٤ٔخ َٓ ، ٓحُ

ٓخ ُحُض حالٗٔخ٤ٗش طوق  ٗخٍص ح٤ُٜخ حُز٣َ٘ش رخُز٘خٕ، ٝحُظ٢ل٠خٍحص حُظ٢ حٖٓ حُ

حُحثٜخ ٓٞهق حُٔٔظلْٜ ٓغ ؿٔٞٝ ٝحرٜخّ كٍٞ ٓيٟ حُظطٍٞ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ ِٝٛض ح٤ُٚ 

ػٍٜٞ ٓل٤وش ًل٠خٍس  ا٠ُك٠خٍحص حُزَ٘ حالٝحثَ ٝح٣ٌُٖ حٓظي حُِٓخٕ حُـخرَ رْٜ 

حُؼظ٤ٔش حٝ ؿ٤َٛخ ، ٌُح ىػٞٗخ ٗزلَ ك٢ ٤ٓخٙ طِي حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش ػِ٘خ ٗـي  حطالٗظْ

ٌؼ٤َ ٖٓ حالٓجِش حُظ٢ ١َكٜخ حُزخكؼٕٞ ٝحُٜٔظٕٔٞ ر٘خٕ حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش ِحؿٞرش ُ

حٝ حُزخكؼٕٞ ػٖ ١ٍ حُظٔؤ ُو٤٠ش حُٔ٘وٌ حُٔٞػٞى ٝح١ٌُ طَطوزٚ ًَ ػ٤ٖ ، حٝ ػِ٘خ 

هٜٚ طِي حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش ٝٗ٘ٞءٛخ ١ حٍطزخٗـي حؿٞرش ألٓجِظ٘خ ٗلٖ كٍٞ 

رزٜٔخص حٛخرغ حُٔٔخء ػٖ ٣َ١ن ٗز٢ حٝ ٍٍٓٞ حٝ كظ٠ ٍؿَ ٛخُق حكذ هللا ١ًٌ 

 حُو٤َٖٗ ٓؼال .

 -دضبسح ارالٔزظ:أٚالً: 

رؼي حٕ ًًَٛخ حكال١ٕٞ  ًؼ٤َح  ػ٘ي كو٤وظٜخ حُٔئٍهٕٞحٓخ رخُ٘ٔزش ألطالٗظْ حُظ٢ طٞهق 

ل٠خٍس حُٔ٘يػَس ، ك٤غ ًًَ حكال١ٕٞ حٕ ك٢ ًظخرخطٚ ح٤َُٜ٘س كٍٞ ٤َٜٓ طِي حُ

كي ًز٤َ ،  ا٠ُٗؼذ حطالٗظْ هي حك١َ ك٢ كذ حُٔخىس ١ٝـ٠ كزٜخ ػ٠ِ هِٞد ٗؼزٚ 

 كٌخٕ ٓزذ ًُي حٕ ىد حُلٔخى ك٢ حُ٘ؼذ ٝحُٜٔخُق حُلَى٣ش .
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)ًٔخ حٛزلٞح ٣لٌٕٔٞ رؼ٘ق ٣ٝٔخٍٕٓٞ حُؼزٞى٣ش ٣ٝظَٜكٕٞ رٌَ٘ ال حٗٔخ٢ٗ،  

٣ٜلٜخ أكال١ٕٞ ًـ٣َِس طوغ ٓخ ٍٝحء أػٔيس َٛهَ، ًخٗض هٞس رل٣َش كووض 

هزَ ح٤ُٔالى.  9888أؿِحء ًؼ٤َس ٖٓ أٍٝٝرخ حُـَر٤ش ٝأك٣َو٤خ ٓ٘ش  حٗظٜخٍحص ػ٠ِ

ٖٓ  11ٜٗخ ؿَهض ك٢ ٣ّٞ رؼي حُل٠خٍس حُلَػ٤ٗٞش ٣ؼظوي أ ٢ٛ هخٍس ٓلوٞىس ُٝيص

٣وخٍ أٜٗخ ًخٗض ػ٠ِ  ،ح٤ُٔالى طليع ػٜ٘خ أكال١ٕٞ هزَ 1028ًخٕٗٞ حألٍٝ ػخّ 

٣ٞؿي ػ٠ِ رؼٞ حُٔؼخري ح٣َُٜٔش حُوي٣ٔش ر٠غ  حطٜخٍ ٓغ حُل٠خٍس حُلَػ٤ٗٞش ٌُُي

٣ٞؿي ٍْٓ ػ٤ِش ١خثَس ٗلخػش ٣ًَٝزٜخ ٍؿ٤ِٖ  ٝأ٠٣خ ،ًِٔخص رط٣َوش ؿ٣َزش ك٢ حٌُظخرش

حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخ٢ٗ ٍؿَ ٣ِزْ ُزْ ؿ٣َذ  ٍؿَ كَػ٢ٗٞ ٣وخٍ أٗٚ ٤ٍْٔٓحػ٤ٖ٘، حألٍٝ 

حهظزٔٞح ك٤ٚ ٌَٗ حُطخثَس حُٔٞؿٞىس  ٣ٝوخٍ أٗٚ ٖٓ حأل٤٤ِٔ١ٖ ٣ٝٞؿي ك٤ِْ حٓٔٚ أ١ِ٘ظْ

ػخ٤ُش ك٢ حُظلٌْ رخُطخهش ٝحٓظالًٜخ  ك٢ حُٔؼزي حٓظخُص ٌٛٙ حُل٠خٍس رخٓظالًٜخ ُظو٤٘خص

حُلَد ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ك٠خٍس ٍحٓخ  ل٠خٍس رؼيأ٠٣خ ه٘خرَ ٣ٝٞٗش ٝحُظ٢ رٔززٜخ ىَٓص حُ

 .ح٤ُخرخٕ حُظ٢ ًخٗض طوغ ك٢ ؿ٘ٞد َٗم آ٤ٓخ رخُوَد ٖٓ رلَ

٣ٝؼظوي ىًظٍٞ ٍح٣َ٘ ٣ًٜٖٞ ٖٓ ؿخٓؼش أٝرَطخٍ حألُٔخ٤ٗش إٔ "ؿ٣َِس" أ١الٗطْ ط٤َ٘ 

ؿِء ٖٓ حُٔخكَ ك٢ ؿ٘ٞد آزخ٤ٗخ طؼَٝ ُِيٓخٍ ٗظ٤ـش ُِل٠٤خٗخص ر٤ٖ ػخ٢ٓ  ا٠ُ

هخٍس حأل١الٗظْ، حال حٕ ٓؼخُْ ٓخى٣ش ػي٣يس ريأص  ٍؿْ حٗيػخٍ.الىح٤ُٔ هزَ 588ٝ 088

 ٝطٞؿيٌِٓ٘ش  ىالثَ ػ٤ِٔش ٣وّٞ حُزخكؼٕٞ ريٍحٓظٜخ.  حُؼِٖ ا٠ُطٌ٘٘ق ٝطظَٜ طزخػخ  

 Library of) هخ١ٍش ٓللٞهش ك٢ ٌٓظزش ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس

Congress) ط ؼَف روخ١ٍش Piri  ك٢ هَٜ  1929ػخّ حُظ٢ طْ حُؼؼٍٞ ػ٤ِٜخ

ٝٓٞهغ هخٍس  Reis ، ك٤غ ٣َظَٜ حTopkapiْٓ حُٔؼَٝف ح٥ٕ د حُِٔطخٕ حُظ٢ًَ

ٝٛ٘خُي ٓوط١ٞش ٣َٜٓش ٌٓظٞرش ػ٠ِ ٍٝم حُزَىٟ ط يػ٠  .حُوخ١ٍش ح١الٗظْ ػ٠ِ

ح٤َُٜٔ ح١ٌُ الهظٚ هخٍس ح١الٗظْ ٢ٛٝ  ا٠ُٓظَح   ط٤َ٘  ١45ُٜٞخ   Harrisٓوط١ٞش

 ًٌُي ٓوط١ٞش ٣َٜٓش أهَٟ ٓللٞهش ك٢ ٓظلقحُز٣َطخ٢ٗ،  ٓللٞهش ك٢ حُٔظلق

Hermitage  ا٠ُحٍٓخٍ حُلَػٕٞ رؼؼش  ا٤ٍٓٝ٠ُخ ط٤َ٘  ك٢ ٓي٣٘ش ر٤ظَٓز٤َؽ ك٢ 

 حُـَد رلؼخ  ػٖ ح١الٗظْ.

ك٢ هؼَ حُٔل٢٤ حأل٢ِٔ١ ؿَد ٤٠ٓن ؿزَ ١خٍم  ِِٓٔش ؿزخٍٝهي حًظ٘لض 

ػخّ  Academian Petrovsky ٍٛٞطٜخ رؼؼش ٤ٍٓٝش رٞحٓطش ؿٞحٛش طيػ٠

ك٢ حُوي٣ْ ػ٠ِ ٓطق  . كزؼي ىٍحٓش ٗٞػ٤ش ِِٓٔش حُـزخٍ ٌٛٙ، طز٤ٖ أٜٗخ ًخٗض 1974

  .ح١الٗظْ حُٔل٢٤... ٣ٝوٍٞ حُزخكؼٕٞ حٜٗخ ًخٗض ؿِءح  ٖٓ حُوخٍس حُٔلوٞىس،
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هش ٝحكيس ، ٢ٛٝ حٕ ٛ٘خُي ٘خٕ حطالٗظْ ٣ٜذ ك٢ رٞىٕ ٓخ ًًَ ربٝػ٠ِ ًَ كخٍ ، ك

ك٠خٍحص ػظ٤ٔش ٜٗيطٜخ حُز٣َ٘ش هزَ ًظخرش حُظؤ٣ٍن ٍرٔخ روَٕٝ ، ٢ٛٝ ؿي٣َس 

ك٢ ٟٓٞٞع رلؼ٘خ ح١ٌُ حػزظ٘خ ُلي ح٥ٕ حٕ ٛ٘خُي ػالهش  هٜٞٛخرخالٛظٔخّ ٝحُزلغ 

ىٍؿش ًز٤َس ٖٓ حُظطٍٞ ٝر٤ٖ  ا٤١ٝ٠ُيس ر٤ٖ ٖٓ ر٠٘ طِي حُل٠خٍحص حُظ٢ ِٝٛض 

حٝ حُٔي ح١ٌُ ٓؼَ هخػيس حُٔؼِغ ح٤َُٜ٘ ٟٓٞٞع حٌُظخد ، ًٌَٝٗ  ٖٓ هخّ رز٘خء حُٔؼِغ

حٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ حٕ طَى ٌٛٙ حالىُش ٝحالػزخطخص حُؼ٤ِٔش ٝحُظ٘و٤ز٤ش ُِؼِٔخء ٝحُزخكؼ٤ٖ 

ٖٓ هالٍ حَُّٓٞ حُلَػ٤ٗٞش ٝح٥ػخٍ  ٍٝٛٞ حؿ٤خٍ ٖٓ ر٢٘ حُزَ٘ حُويٓخء كٍٞ

كٞ حٕ ِْٗٔ ُـ٤َٗخ رلو٤وش ًٞٗٚ ٓزو٘خ حُٔٞػوش ك٢ حٍٝهش ٓظخكق حُؼخُْ ح٤ُّٞ ٝٗلٖ َٗ

 ٗؼَف حُؼِْ روَٕٝ. إٔ حُٔـي هزَ ا٠ُ

خء حالٗٔخ٢ٗ هي ٣ٌٕٞ ُٚ حُيٍٝ حالرَُ ك٢ ً٘ق ٖ٘ٓ حُظٞحٟغ حُز١َ٘ ٝحالٗل حٕ ٤ٗجخ 

ك٠خٍحص حهَٟ ُْ  ا٠ُحُلوخثن حُٔـُٜٞش ، ٤ُْ ك٢ حطالٗظْ ٝكيٛخ رَ ٍرٔخ ٣ظؼيٟ 

 َٝٛ ح٤ُٚ حالٗٔخٕ ح٤ُّٞ . ح٤ُّٞ هي طظؼيٟ رظل٠َٛخ ٓخ ا٠ُطٌظ٘ق 

 -دضبسح اٌّب٠ب:صب١ٔبً: 

ًخٗض ك٠خٍس حُٔخ٣خ ٝحكيس ٖٓ أػظْ حُل٠خٍحص حُظ٢ ػخٗض ك٢ حُٔ٘طوش حُظ٢ 

ِٗٔض ٢ٓٝ ح٤ٌُٔٔي ؿ٘ٞرخ  رخطـخٙ ؿٞحط٤ٔخال، ر٤ِ٤ِ، حُِٔلخىٍٝ، ٛٞٗيٍٝحّ 

 ٤ٌٗٝخٍؿٞح كظ٠ ًٞٓظخ٣ٌٍخ. 

ٍ ُـش ٌٓظٞرش ك٢ حُؼخُْ،  ِّٞ ٍ ٌٓخٕ حُٔخ٣خ ٓـظٔؼخ  ٓ٘ظٔخ ، ًخٗٞح ٖٓ أٍٝ ٖٓ ١ ِّٞ ١

ٓٔظٟٞ ػ٢ِٔ ٓظويّ، ٝأٗ٘ؤٝح ٓزخٕ ٝٓؼخُْ ًز٤َس ٝػوخكش كخهض حُٔٔظٟٞ  ا٠ُِٝٛٞح 

 ح١ٌُ ًخٕ ٓخثيح  ك٢ ٓ٘خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حُؼخُْ. 

حُٔيٕ  هي ٤ٗيصأًؼَ ٖٓ ٛؼ٤ي، ك٢ٜ  كوِّوض ك٠خٍس حُٔخ٣خ اٗـخُحص ًز٤َس ػ٠ِ

ِّْ أػٔخُْٜ ك٢  حُٔ٘ظِّٔش ٖٓ ك٤غ ٗٞحٍػٜخ ٝٓخكخطٜخ ٝأٓٞحٍٛخ ٝرٞحرخطٜخ، ٌُٖٝ أٛ

 ػ٤ِٜخ ٌٓظ٘لخص ٓي٣٘ش ح٤َُٔحىٍٝ ٓـخٍ حُؼٔخٍس ًخٗض حُٔؼخري ٝحألَٛحٓخص، ًٔخ ىُض

El Mirador َُٔ٘ك٢ ؿٞحط٤ٔخال، ك٤غ ً٘ق ػٖ ٤َٖٓٛ ٟو٤ٖٔ ٛٔخ َّٛ ح 

Tiger Pyramid  ٚ488888ّ3كـٔٚ ٗلٞ ّ، 55ٝح١ٌُ رِؾ حٍطلخػ َّٛٝ ،

ّٞٗٞٓ Monos Pyramid .َٝؿ٤َٛٔخ ًؼ٤ ، 

أُق ٗٔٔش، طظ٢ٓٞ  78طـخُٝ ػيى ٌٓخٜٗخ حُـ  Tikal ٓي٣٘ش ط٤ٌخٍ ًٔخ ً٘ق ك٢

كٌخّ حُٔي٣٘ش  ٓوخرَ ا٠ُ اٟخكشحُٔي٣٘ش ٓخكش ًزَٟ ٝطظُٞع كُٜٞخ حُٔؼخري ٝحُوٍٜٞ، 

٤ض ػ٠ِ ٌَٗ ٜٓخ١ذ ًز٤َس، ًٔخ هٜٜض ُْٜ رؼٞ   حُٔؼخري، ٝطَر٢ ر٤ٖحُظ٢ ر٘ 

 ٓوظِق أٍؿخء حُٔي٣٘ش ٗٞحٍع َٓٛٞكش رخألكـخٍ. حٗظَٜص ٓيٕ حُٔخ٣خ رز٘خء حَُٔحًِ

ٖٓ ٓؼخري ٟؤش ٝأر٤٘ش اىح٣ٍش  حُظ٢ طظؤُق  ceremonial centers  حالكظلخ٤ُش

ك٤ٜخ حألُؼخد  ١حُظ٢ ُْ طـَ ball courts حُ٘وزش، ٝك٤ٜخ أ٠٣خ  ٓالػذ حٌَُس ١ٝزوخص
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حُ٘ؼخثَ ٝحُطوّٞ ًحص حألٛيحف ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُي٤٘٣ش  ش كو٢، رَح٣َُخ٤ٟش حُزلظ

 ٝحالؿظٔخػ٤ش ًٌُي.

حَُٔحًِ َٓطزطش ٓغ رؼ٠ٜخ رؼ٠خ ، حَُٔحًِ حألٛـَ طظزغ َُِٔحًِ  ًٝخٗض ٌٛٙ 

ٝحٗظَ٘ص كٍٞ ٌٛٙ  .polities حَُٔحًِ حٌُز٤َس ٝكيحص ًزَٟ حألًزَ، ٍٝرٔخ ٌِٗض

 Chichen Itza ًُي ٓٞهغ ٤ٖٗ٘ اطِححَُٔحًِ ر٤ٞص حُ٘خّ حُؼخى٤٣ٖ، ًٔخ ىٍ ػ٠ِ 

ِّْ حُوِؼش ٝحُزجَ  حُظ٢ ر٤٘ض ػ٠ِ ٌَٗ َّٛ َٓطلغ، El Castilo ك٢ ح٤ٌُٔٔي ح١ٌُ ٟ

 Temple of  ٝٓؼزي حُٔلخٍر٤ٖ El Caracole ًَِٝٓ حَُٔحهزش Cenote حُٔويّ

the Worriorsٓؼظْ ٓيٕ حُٔخ٣خ ، ًِٜٝخ ػ٘خَٛ ٓؼٔخ٣ٍش ٍث٤ٔش ك٢. 

، ٝٛٞ طو٣ْٞ ٣ٔظ٘ي  calendar system رخرظٌخٍ طو٣ْٞ هخٙػَكض ك٠خٍس حُٔخ٣خ 

٣ٞٓخ  268ر٤ٖ ٓ٘ش حُٔخ٣خ ١ُٜٝٞخ  calendar round كٔخرخص ك٤ٌِش ى٣ٍٝش ا٠ُ

 .ٓؼخ   ىٍٝس ُظزيأ 52، ٝٛٔخ ٓ٘ظخٕ طِظو٤خٕ ًَ 365ٝحُٔ٘ش حُؼخى٣ش ٝٓيطٜخ 

 

 

 اٌّىغ١ه ِؼجذ إٌظٛص فٟ

 long ٠ حُلٔخد حُط٣َٞهخٙ ك٢ كٔخد حُٞهض، حُِٖٓ، حُٔٔٔ ُْٜٝ ٗظخّ

count  ح١ٌُ ٣ؼي ح٤ُّٞ حُٞكيس حألٓخ٤ٓش ك٢ حُِٖٓ،٢ٛٝ طظِح٣ي ػزَ ٠ٓخػلخص

،  vigesimal mathematics حُؼ٣َٖ٘ أ١ كٔذ ٗظخّ ح٣َُخ٤ٟخص حُؼ٢٘٣َ٘

 kin ػ٣َٖ٘ ٣ٞٓخ . ٝح٤ُّٞ ا٠َُٜٗح  ٝحَُٜ٘  10ا٠ُٝرٔٞؿذ ٌٛح حُ٘ظخّ هٔٔٞح حُٔ٘ش 

، ٝط٠ْ ػ٣َٖ٘ ٣ٞٓخ ، ػْ uinal  ٣ٞٗخٍ حُٞكيس حألًزَٛٞ حُٞكيس حألٛـَ ٤ِ٣ٚ 

أًزَ، ٌٌٝٛح ىٝح٤ُي. ٝػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ ٣زيأ كٔخد حُِٖٓ ػ٘ي حُٔخ٣خ ٌٓ٘ ػخّ  ٝكيحص

٤ٓالى١. ًٝخٗض ٌٛٙ حُلٔخرخص  2812ٝطٌظَٔ ىٍٝطٚ ح٤ُِ٘ٓش ك٢  م.ّ، 3113

ظويّ ك٢ طلي٣ي أٝهخص ًٔخ أىِّص حألػٔخٍ حٍُِحػ٤ش أٝ حَُٔ٘ٝػخص حإلٗ٘خث٤ش،  طٔ 

ىٍٝح  ك٢ هَحٍحطْٜ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼ٣ٌَٔش ٝحُي٤٘٣ش، ٝهي  حُلٔخرخص حُل٤ٌِش ٝحُظ٘ـ٤ْ

  .حُطزوش حُلخًٔش ُي٣ْٜ حهظَٜص ٓؼَكش ٌٛٙ حُلٔخرخص ػ٠ِ

  ٖٓ أْٛ ٤ِٓحص حُٔخ٣خ، ٢ٛٝ ػ٠ِ أٗٔخ١ ٓوظِلش، ٜٓ٘خ حُظ٣َ٣ٜٞش طؼيِّ حٌُظخرش

pictographic  ٝح٣َُِٓش ideographic ٝحُٜٞط٤ش phonetic.  لظض ٝهي ك 

، أٝ ػ٠ِ حألػٔيس حُلـ٣َش  folding books ًظخرخطْٜ ك٢ ًظذ هخٛش ٓط٣ٞش

 ا٠ُح٤ٔ٤ُٖ ٖٝٓ حألػ٠ِ  ا٠ُحُلوخ٣ٍش، ٢ٛٝ ط وَأ ٖٓ ح٤ُٔخٍ  ٝحُـيٍحٕ ٝحألٝح٢ٗ

ثض ٌٛٙ حٌُظخرخص، أٜٗخ ال  حألٓلَ، ٝؿخُزخ  ٓخ ًخٗض ؿٔال  ٓوظَٜس. ٝهي طز٤ٖ رؼي إٔ هَ 

ك٤ٌِش ٝطوخ٣ْٝ كو٢، ًٔخ ه ٖ ك٢ حُٔخرن، ٝاٗٔخ طلظ١ٞ ٓؼِٞٓخص  ٓؼِٞٓخصطوظَٜ ػ٠ِ 

ٝػ٣ٌَٔش ػٖ حُلٌخّ ٝحُٔالالص ٝحُظلخُلخص ٝحُلَٝد  ٤ٓخ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش

حُٜٔٔش ٝطِِّْٔ حُِٔطش ٝحُٔٞص ٝحُِٝحؽ ٝؿ٤َ  ٝحالٗظٜخٍحص ٝطي٤ٖٗ حَُٔ٘ٝػخص

ًُي حٌُظخرخص حُظ٢  طي٣ٜٝ٘خ، ًٔخ ىُض ػ٠ِ ًُي ٖٓ حُٞهخثغ ٝحألكيحع حُظ٢ أٍحىٝح

 .ك٢ ٛ٘يٍٝحّ Copan ً ٘لض ك٢ ٓٞهغ ًٞرخٕ
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ٓزيأ حُلوٍٞ ٝحُٜٔخ١ذ  ػَكض ك٠خٍس حُٔخ٣خ حإلٗظخؽ حٍُِحػ٢ حُٔظطٍٞ حُوخثْ ػ٠ِ

حُظ٢ ط٘وَ ا٤ُٜخ ح٤ُٔخٙ  raised and drained fields حٍُِحػ٤ش حُٔظيٍؿش ٝح٣َُٝٔش

حأله٤٘ش ك٢ طَر٤ش حألٓٔخى ٝك٢  ٓظطٍٞس ؿيح ، ًٔخ حٓظويٓٞح ٌٛٙ ػٖ ٣َ١ن أه٤٘ش ٓخث٤ش

،  slash and burn ُظو٤ٜزٜخ ،ٗن حألٍح٢ٟ ٝكَهٜخ حُ٘وَ، ٝػَكٞح ٣َ١وش

ٝطـل٤ق حُٔٔظ٘وؼخص، ٝحٌٍُس ٝحُوطٖ ٝحُلٔظن ٝحألٗـخٍ حُٔؼَٔس ٖٓ أْٛ ٍِٓٝػخطْٜ. 

٢ٛٝ  chultun رظو٣ِٖ حُلزٞد ك٢ أر٤٘ش هخٛش، ٤ٔٓض ُٗٞظٕٞ ٝهي هخٓٞح

أ٠٣خ  ُظو٣ِٖ ح٤ُٔخٙ رؼي ط٤ٌِٜٔخ رخٌَُ٘ حُٔ٘خٓذ، ً٘ق ٝحٓظويٓض  ٓٔظٞىػخص طلض

 .حُؼي٣ي ٜٓ٘خ، ٝأٜٛٔخ طِي حُظ٢ أطض ٖٓ ٓٞهغ ط٤ٌخٍ ػٖ

 

 

 

 

 

 

 إٌٙب٠خ ؟؟  اٌِٝب اٌزٞ أٚطٍُٙ 

ًخٕ حُٔخ٣خ ٣ؼظزَٕٝ أٗلْٜٔ أ٤ٓخى حُؼخُْ )ػ٠ِ حألهَ .. حُؼخُْ حُٔؼَٝف ُْٜ( ٌُٜح كوي 

حٓظـِٞح ٓٞحٍىْٛ حُطز٤ؼ٤ش ىٕٝ كٔخد .. حكظلظ أكَحى حُؼخثِش حُلخًٔش ٝحُطزوش حُؼ٤ِخ 

ٖٓ حُٔـظٔغ رلخؿِ ٣لِْٜٜ ػٖ رو٤ش أكَحى حُ٘ؼذ حُلو٤َ رخالػظٔخى ػ٠ِ أٓخ٤ُذ 

أكَحى طِي حُطزوش حُؼ٤ِخ ًخٗٞح ٓلَه٤ٖ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٝك٢ كخُش  ٓوظِلش ٜٓ٘خ حُي٣ٖ، كظ٠

 بٛٔخٍ حُِٜٔلش حُؼخٓش. اُىػيحء ىحثْ .. ًَ ٌٛح أىٟ 

حٍُِحػش ًخٗض ٖٓ أْٓ حهظٜخى حُٔخ٣خ ك٢ ر٤جش ًخٗض ٓ٘خٓزش ك٢ حُزيح٣ش، كوخٓٞح 

رخُو٠خء ػ٠ِ حُـخرخص حُٔل٤طش رٔيْٜٗ ٤ُلٔلٞح حُٔـخٍ ٍُِِحػش، ٝطٞٓؼٞح ك٢ 

رؼٞ حُٔ٘خ١ن ُـٔغ  ا٠ُص ؿؼِض حٍُٞٛٞ ٛالحْٜ رخٓظَٔحٍ، ٛؼٞرش حٍُُٔٞحػظ

حُٔلخ٤َٛ أَٓح  ك٢ ؿخ٣ش حُٜؼٞرش، كْٜ ُْ ٣ؼَكٞح حُؼـالص، ُْٝ ٣ٔظؼِٔٞح حُل٤ٞحٗخص 

ك٢ حُ٘لٖ .. ػْ أْٜٗ ًٍِٝح ك٢ ٍُحػظْٜ ػ٠ِ ٓلخ٤َٛ حٌٍُس ك٢ حهظٜخى ٓؼظٔي ػ٠ِ 

 ػخَٓ ٝحكي ٓ٘خرٚ ُالهظٜخى حُٔؼظٔي ػ٠ِ حُ٘ل٢ ح٤ُّٞ. 
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ٝح٤ُٔخٙ .. هَٜص ٓ٘خًَ ُْ طظٌٖٔ حُطزوش ٝرٔزذ حالٓظويحّ ؿ٤َ حُٔظٞحُٕ ُِظَرش 

حُلخًٔش ٖٓ ا٣ـخى كٍِٞ ػ٤ِٔش ُٜخ، كِـؤص ُِلٍِٞ حُي٤٘٣ش ٝحُ٘ؼخث٣َش ًخألٟل٤خص 

طلخهْ حٌُٔ٘الص .. ٝرٍَٔٝ حُٞهض أٛزق حُـلخف ٖٝٓ ػْ  ا٠ُحُز٣َ٘ش ٓٔخ أىٟ 

حألػخ٤َٛ ٝطل٢٘ حألَٓحٝ ٖٓ حألٍٓٞ ىحثٔش حُليٝع ٝٓؼٜخ حٗظٜض ػوش حُٔٞح٤٘١ٖ 

 ػٍٞطْٜ ػ٤ِْٜ ك٢ ٓيٕ ًؼ٤َس.  ا٠ُخُلٌخّ ٓٔخ أىٟ ر

 ٔزذ.. ٝحٗظٜض ك٠خٍس حُٔخ٣خ .. ر ٝك٢ حُٜ٘خ٣ش، ٛـَ حُٔٞح١ٕ٘ٞ طِي حُٔيٕ طٔخٓخ  

 حُٔ٘ـ٤ٖٔ .. 
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 ا٠ُ ٟخكشحٕ حٗيػخٍ ؿ٣َِس حٝ ك٠خٍس حطالٗظْ حُظ٢ هِض ُـِح ًز٤َح كظ٠ ح٤ُّٞ رخإل

ُـِ ك٠خٍس حُٔخ٣خ حالًؼَ ؿٟٔٞخ ، ٝط٤ِٔ ًِظخ حُل٠خٍط٤ٖ رخُظطٍٞ حُؼ٢ِٔ 

ٝحُٔؼَك٢ ك٢ ٓوظِق حُٔـخالص ُٜٞ ٗخٛي ك٢ ٝى٤َُ ٤ٍٖٛ ػ٠ِ ٛلش ٓخ ٌٗٛذ 

 -ٝك٠خٍحص حهَٟ ٍرٔخ ُْ طٌظ٘ق كظ٠ ح٤ُّٞ  -ح٤ُٚ ٖٓ حُوٍٞ رظؤػَ ًِظخ حُل٠خٍط٤ٖ 

ٌَٗ ححٝ ٖٓ ًخكجْٜ ، ٍٝرٔخ  ٤خءحألٗزرٔٔظٟٞ حََُٓ ٝهي طٌٕٞ رخُؼوَ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ 

حُزؼٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حال١َٝكش رخػظزخٍ حٕ رؼٞ طِي حُل٠خٍحص ًخٗض طؼزي ك٢ َٓكِش  

حال حٕ ٌٛٙ حالٌٗخٍ  -ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ٗؼٞد حُٔخ٣خ -ٖٓ َٓحكِٜخ ح٥ُٜش حُٔظؼيىس

ش ٛٞ حٕ طوّٞ حإل٤ُٜحٕ حُٔؼَٝف ُيٟ ح٤ِ٠ُؼ٤ٖ رلوخثن حُٖٔ٘  ا٣٠ُ٘ظل٢ ٓغ حالُظلخص 

ُ٘ؼٞد ٝحالْٓ رظـ٤٤َ ٓؼظويحطٜخ ٓغ حُِٖٓ ، ٣ٝظٜيٟ حكَحى ٓ٘لَكٕٞ رؼي ٍك٤َ ح

حٝ حََُٓ رظ٤٣ِق حُلوخثن ٝطزي٣َ حَُ٘حثغ كظ٠ ٝحٕ رٌٍ حَُِٕٔٓٞ ٖٓ حؿَ  حألٗز٤خء

حُي٣ٖ حُلن ٝحُؼو٤يس حُٜٞحد حُـخ٢ُ ٝحُ٘ل٤ْ ٖٓ ىٓخء ٝؿ٤َٛخ ، ٌُٜٝح ال ٗٔظؼ٢٘ 

 ٙ حُؼـِش حُز٣َ٘ش حُٔؼَٝكش .حُل٠خٍحص حُٔخُلش حًٌَُ ٖٓ ٝط٤َس ٌٛ

هي ٗ٘جظخ  -حطالٗظْ ٝحُٔخ٣خ-حٕ ًِظخ حُل٠خٍط٤ٖ ا٠ُحٕ ٓخ ٣ٜٔ٘خ ك٢ حُزلغ ٛٞ حالٗخٍس   

رخُوَد ٖٓ حُٔ٘طوش حُظ٢ ر٘خ ك٤ٜخ ًٝ حُو٤َٖٗ ٓيٙ ح٤ُ٘ٔغ ك٢ ٓ٘طوش حُٔؼِغ ٟٓٞٞع 

ٙ ػ٠ِ رلَٛخ رلؼ٘خ ، كوي طز٤ٖ حٜٗٔخ ٗ٘جظخ ك٢ حُوخٍس حال٤ٌ٣َٓش ك٤غ ر٠٘ ًٝ حُو٤َٖٗ ٓي

حُِٓخٕ ٗـي حٕ ٛ٘خُي طوخٍد ٗٔز٢ ٓخ ر٤ٖ حُل٠خٍط٤ٖ  ا٠ُٝٓٞحكِٜخ ، ٝكظ٠ رخُ٘ٔزش 

ٝر٤ٖ ػَٜ ًٝ حُو٤َٖٗ ، ٝػ٤ِٚ َٗؿق حكظٔخ٤ُش طؤػَٛٔخ رخُؼَٜ حُٔظطٍٞ ح١ٌُ ًخٕ 

ًٔخ حَٗٗخ ،  حألٗز٤خءػ٤ِٚ ػَٜ ًٝ حُو٤َٖٗ طؤػَح رخُـخ أٝ ال حهَ ٖٓ طؤػَٛٔخ رؤكي 

حُل٤َٟش حال٠ُٝ هٜٞٛخ ٓغ ٓخ ٓو٘خٙ ٖٓ حىُش طؼزض حُلَحىس حُٔظ٤ِٔس  ا٠ٌُُٝ٘٘خ ٤َٔٗ 

حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ كٌٔٚ ٌِٝٓٔظٚ ك٢ ػَٔ حُز٣َ٘ش حُٔخرن، ٤ُٝٔض ح٥ػخٍ حُلَػ٤ٗٞش 

رؼٞ حُٔؼخري ح٣َُٜٔش حُوي٣ٔش ر٠غ ًِٔخص رط٣َوش ؿ٣َزش حُظ٢ ًًَٗخ ك٤ٖ طٍٜٞ 

ٍؿ٤ِٖ حػ٤ٖ٘، حألٍٝ ٍؿَ  ك٢ حٌُظخرش ٖٓ هالٍ ٍْٓ ػ٤ِٚ ١خثَس ٗلخػش ٣ًَٝزٜخ

ٝحُؼخ٢ٗ ٍؿَ ٣ِزْ ُزْ ؿ٣َذ ٣ٝوخٍ أٗٚ ٖٓ  ٤ٍْٔٓ حُؼخ٢ٗكَػ٢ٗٞ ٣وخٍ أٗٚ 

٣ي ٖٓ حالػزخص حُؼ٢ِٔ ٣زلغ ػٖ حُِٔحأل٤٤ِٔ١ٖ ، حال ى٤ُال ٓو٘ؼخ حٟخك٤خ ُٖٔ 

ٝحُظخ٣ٍو٢ أل١َٝكش حَُر٢ ر٤ٖ ططٍٞ ًٝ حُو٤َٖٗ ٝططٍٞ ك٠خٍس حطالٗظْ ٝؿ٤َٛخ ، 

كخ١ٌُ ٌٓ٘ٚ هللا رؼِْ ٖٓ ػ٘يٙ ًَُٞد حُٔلخد ٝحُـٞٙ ك٢ حُزلَ هزَ حٕ طلطٖ 

ؼ٤َس ٔٓـالص حُظؤ٣ٍن ح٤ُٚ ُٖ ٣ٌٕٞ رٔ٘ؤٟ ػٖ طِي حُل٠خٍس حُـ٣َزش ٝح٤ُ٘وش ٝحُ

 ُِـيٍ.

 

     خاتمة    

من كل ما تمدم نذكر بؤن ذو المرنٌن كانت هنالن اوجه عدٌدة لتسمٌته بهذا   

لد  -أي ذو المرنٌن–االسم او نعته بهذا اللمب ، ولعل من ابرزها هو اعتباره 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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م فً رحلته العجٌبة مصدرٌن لرن بٌن عالم الؽٌب والشهادة ، أي انه استخد

 . هادةعلم من الؽٌب وعلم من الش للعلم

بٌعٌة ان الممصود بالعلم الؽٌبً هو نمٌض المادي ، فهو ال ٌدرن بالحواس الط

، اما عالم الشهادة فهو لابم على عالمنا  بٌاتبل هو من سنخ عالم الماورا

الدنٌوي ولوانٌنه المادٌة المحسوسة ، وهً الكٌفٌة التً بنى من خاللها السد 

زبر الحدٌد والنحاس  ادة مستخدمالم الشهافً لاعدة مثلث برمودا بواسطة ع

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 

)علٌه باالمام الحجة وثٌما اتحدث عنه هنا ارتباطان لعالم الؽٌب الذي ن 

الَِّذٌَن  }: فهو المشار الٌه بانه الؽٌب فً المرآن فً لوله تعالى  السالم(

ا َرَزْلنَاُهْم ٌُنِفمُونَ  ٌِْب َوٌُِمٌُموَن الصَّالةَ َوِممَّ ، ومن المعلوم ان  { ٌُْؤِمنُوَن بِاْلؽَ

ولت الظهور ٌفوق كل ما وصلت   )علٌه السالم( ً به المهديالعلم الذي سٌؤت

الٌه البشرٌة فً أي زمن من االزمان حتى لو كان زمن ذو المرنٌن ، فمد ورد 

اٌؼٍُ عجؼخ ٚػششْٚ دشفــبً فج١ّغ ِب جبءد ثٗ اٌشعً دشفبْ : )فً الحدٌث 

فٍُ ٠ؼشف إٌبط دزٝ ا١ٌَٛ غ١ش دشف١ٓ فبرا لبَ لبئّٕب أخشط اٌخّظ 

شش٠ٓ دشفب فجضٙب فٟ إٌبط ٚضُ ا١ٌٙب اٌذشف١ٓ دزٝ ٠جضٙب عجؼخ ٚػ

 ً  "، لذلن نفهم ان كل ما صنعه ذو المرنٌن كان تمهٌدا (٘ٙ)(ٚػشش٠ٓ دشفب

فهو الذي سٌنطبك علٌه تؤوٌل هذه اآلٌات فً  (عج)وتهٌبة لالمام المهدي

فالمعلوم ان للمرآن ظاهر  (ع)سورة الكهؾ التً تخص رحلة ذو المرنٌن

فالظهر هو التفسٌر اما البطن فهو  -ظهر وبطن–وباطن ولكل آٌة لرآنٌة 

ما من آٌة فً الكتاب اال ولها ظهر ):(ع)التؤوٌل حٌث ذكر امٌر المإمنٌن

ببعض التؤوٌل وسٌؤتً  (ع)ولمد جاء ابمة اهل البٌت (وبطن الى سبع بطون

هو عصر التؤوٌل كما ورد فً لوله  (ع)بكل التؤوٌل ألن عصره (عج)المابم

اآلٌة؟، وبخصوص اآلٌات  (هل ٌنظرون اال تؤوٌله ٌوم ٌاتً تؤوٌله):تعالى

الحاكٌة عن لصة ذي المرنٌن فهً تنطبك فً التؤوٌل المعاصر على 

، حٌث سٌموم بالربط بٌن عالم الؽٌب والشهادة فً آخر الزمان ،  (عج)المابم

                                                           

 336ص 53بحار االنوار ج - ٘ٙ



07 

 

اط المإمنٌن والمدخرٌن لنصرة الولً الطاهر هو ارتب "والممصود هنا تحدٌدا

فً ولت لٌامه الشرٌؾ بعالم الملكوت الؽٌبً من خالل الكشؾ الروحً 

الى حصول الرإٌات والمنامات الصالحة والمرتبطة بشكل كبٌر  "اضافة

بٌن عالم  )علٌه السالم(بمضٌة المنمذ المنتظر ، وهو المعنى المراد من ربطه

 .ادة ، فهو ذو لرنً امة دمحمالؽٌب وبٌن عالم الشه

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 

سٌتوجه فً )علٌه السالم( توجه فً رحلته الى المؽرب والمشرق وان االمام 

الظهور الى فتح المشرق والمؽرب كما فعل ذو المرنٌن ، حركته فً عصر 

اما فً منطمة المثلث التً تطرلنا الٌها فً البحث فٌبدو ان البشر فً ذلن 

من لوم ٌاجوج  الزمان سٌتسببون بفتح سد ذو المرنٌن الذي جعله هللا لهم ولاءا

ذَا رَ  لَالَ  }: ومؤجوج وهً احدى عالمات الساعة كما ذكر المرآن ن َه  ْحَمةٌ ِمّ

بًِّ فَِإذَا َجاَء َوْعدُ َربًِّ َجعَلَهُ دَكَّاَء ۖ َوَكاَن َوْعدُ َربًِّ َحمًّا  }جل وعال: ولال {رَّ

  {..َحتَّى  إِذَا فُتَِحْت ٌَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُهم ِمّن ُكِلّ َحدٍَب ٌَنِسلُونَ 

لعذاب وهنان سوؾ ٌتسبب بنً البشر فً ذلن الزمان بفتح باب من ابواب ا

على انفسهم من خالل العبث بالحصن الذي حبس فٌه ذو المرنٌن الوام ٌاجوج 

لكً ٌنمذهم وٌخلصهم  )علٌه السالم(ومؤجوج عندها سٌستعٌنون باألمام الحجة

من خالل  (علٌه السالم)من براثن اولبن الهمج المفسدٌن ، وسٌموم بدوره 

وبعد السٌطرة على  منطمة المثلث وفتحها بؤذن  ،علمه الربانً العظٌم بؤنماذهم

هللا ، سٌموم من خالل نمطة المثلث باالنطالق الى تحرٌر بالً اجزاء الكون 

ي رحلة الحرب الكونٌة لؤلمام المهدوادخالها فً سلطانه االلهً وعندها تبدأ م

خلٌفة هللا لٌس على االرض وحدها بل فً الكون الوسٌع   )علٌه السالم(

  .اكب االخرى حتى تذعن له جمٌع المخلولات لبل المٌامة الكبرىوالكو

أي المول بوجود حٌاة على كواكب –وان استنكر البعض من هذا الطرح 

فنمول اننا لسنا هنا بصدد منالشة االدلة على وجود  -اخرى ؼٌر كوكبنا

مخلولات ؼٌر البشر فً كواكب ثانٌة فهو ٌوكل الى محله ربما فً مناسبات 

تب اخرى ان مد هللا لنا فً الحٌاة ، لكننا نكتفً بذكر اآلٌة الكرٌمة التً او ك

َوٌَْخلُُك َما  }تحمل بٌن طٌاتها معان كثٌرة تؽنٌنا عن البحث وهً لوله تعالى

 .{ الَ تَْعلَُمونَ 
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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 

ى لسان د ما ورد علاالرض فٌها اال ذرة فً صحراء كبٌرة واسعة ، وٌإك

 : )ما جاء فً هذا الصدد لول االمام البالر  ة )علٌهم السالم(اهل بٌت العصم

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 

منه ، وال وهللا ما خلت خلك هللا عز وجل ام ابانا هذا البشر وخلك ذرٌته 

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 

  ارواحهم فً الجنة وصٌر ابدان اهل النار ٌعبدونه عهللا ابدان اهل الجنة م

 خلما من ؼٌر فحولة وال اناث ٌعبدونه وٌعظمونه ، بلى وهللا لٌخلمن هللا

وٌوحدونه ، وٌخلك لهم ارضا تحملهم سماء تظللهم الٌس هللا عز وجل 

افعٌنا  }، ولال عز وجل   وم تبدل االرض ؼٌر االرض والسمواتٌٌمول 

 ( بالخلك االول بل هم فً لبس من خلك جدٌد

لعلن ترى هللا انما خلك هذا العالم الواحد )  :فً حدٌث  (علٌه السالم)ولال  

بلى وهللا لمد خلك هللا الؾ الؾ عالم  :، وترى ان هللا لم ٌخلك بشرا ؼٌركم 

 (ٙٙ))، انت فً اخر تلن العوالم واولئن االدمٌٌن  والؾ الؾ ادم

وجل اثنً عشر ألؾ  إن هلل عز :لال  )علٌه السالم( عن أبً عبد هللاوعن 

أكبر من سبع سموات و سبع أرضٌن ما ٌري عالم منهم  عالم كل عالم منهم

 .)أن هلل عز و جل عالما ؼٌرهم، و إنً الحجة علٌهم

حتى الٌوم مع ما وصلت الٌه  كل هذه العوالم التً لم نعرؾ عنها شٌبا 

ؾ فٌه البشرٌة من تمدم علمً وتكنولوجً لكن ال رٌب ان الٌوم الذي تنكش

 .ما ٌلوح فً االفك من عالبم الفرج مع كل هذه الحمابك وتنجلً لرٌب

ان ذو المرنٌن فً عصر الظهور لهو اعظم بكثٌر من نظٌره فً  بمً ان نمول

 زمن ابراهٌم او ما لاربه من الزمان ، وان الجسد الذي ٌنحنى اجالال

حضارة وتمدم ذو المرنٌن فً ذلن الزمان ٌجب ان ٌستعد لٌنحنى اكثر من ل
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والذي سٌاتً بحضارة وعلم لم تشهده البشرٌة فً ذلن للمادم بمرنٌه الجدٌد 

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 

اللً مثلما اللى االول وربما ا سًٌ االرض ، فؤن الثانً المادم حتمفمكنه ف

اذا لام : ) )علٌه السالم(، وخٌر دلٌل على ذلن ما لاله االمام الصادق اكثر

من  )صلى هللا علٌه واله وسلم تسلٌما( ول هللالابمنا اللى اشد مما اللى رس

جهل الناس لهو اشد  ، ان ما سٌاللٌه ذو لرنً هذه االمة من..جهل الجاهلٌة

ً نكون من شٌعة ذو لذلن علٌنا ان نتضرع الى هللا ك االنسانمما ٌحتمله 

 .لرنً آخر الزمان

 

 والحمد هلل رب العالمٌن
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 اتفصل اتثعني

 األرضة أدا 
 رمذ٠ُ :

ٖٓ حُو٠رخ٣خ حُـي٤ُرش ٝحُٔٔرخثَ حُٔزٜٔرش ٝحالٓرٍٞ حُٔـُٜٞرش كر٢ ػٜرَ حُظٜرٍٞ 

ح٣َُ٘ق ٝهي ٣ٌٕٞ ًُي حإلرٜخّ أٝ طِي حُـي٤ُش ٓ٘٘رؤٛخ ؿٜرَ حُ٘رخّ ررؤَٓ حإلٓرخّ 

حُٜٔي١ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( ألرظؼخىْٛ ػٖ كو٤وش أَٓٙ ٝطٌْٜٔٔ رزيحثَ ػٖ حُٔؼّٜٞ 

ػرٖ حُظرَحع حالٛرق ٝٓرٜ٘ؾ ٝه٤ِلش هللا ٝحٗلَحف حُلٌَ حُز١َ٘ ؿ٤ال رؼي ؿ٤رَ 

حالٗز٤رررخء حُٔوررريّ كخُ٘رررخّ ك٤٘ٔرررخ طؼطررر٢ هٍٜٞٛرررخ ُألٓرررَ حإلُٜررر٢ الٗررري حٜٗرررْ 

ٓرر٤ـِٜٕٞ حُؼي٣رري ٓررٖ ٓالٓررق ٗوٜرر٤ش حُو٤ِلررش حُٔ٘ررخ١ ح٤ُررٚ ًُرري حالٓررَ حإلُٜرر٢ 

ٝكٔز٘خ إٔ ٗوِذ ٝطٜلق حُؼو٤ِش حُؼوخك٤ش حإلٗٔخ٤ٗش ح٤ُّٞ ك٢ ًَ رورخع حألٍٝ أٝ 

ػرٖ حًَُرذ حٝ حُٔٔرخٍ حَُٔٓرّٞ ُٜرخ ٓ٘رٌ رريء  ؿِٜخ ُ٘ـي ٤ًق أٜٗخ ٓخٍص رؼ٤يس

 حُو٤ِوش .
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إ حُ٘ررخّ ػٔٞٓررخ ٝحُٔٔررِٕٔٞ هٜٞٛررخ  ك٤٘ٔررخ أػَٟررٞح ػررٖ حإلٓررخّ حُٜٔرري١ 

)ػ٤ِٚ حُٔالّ( ؿخرض ح٤ٌُ٘ٛش ح٤ُِٔٔش ك٢ كْٜ حُؼي٣ي ٖٓ ٓلخَٛ كًَظرٚ حُ٘ر٣َلش 

ٝٛخٍ أَٓٙ )ػ٤ِٚ حُٔالّ( حهَد ٓخ ٣ٌٕٞ ا٠ُ حألٓطٍٞس أٝ حُوخٍكرش ٓرغ ٗري٣ي 

ٓق ٌُِؼ٤َ ٖٓ حُٔظؤ٤ِٖٔٓ ُٞ ٛق حُظؼز٤َ ، ح٣ٌُٖ حٛزلض ك٘خؿَْٛ طٜيف حأل

ٛ٘خ ٝٛرخى ٤ُِ٘رَ ٓرٖ حُ٘روٚ حُٔزرخٍى ُٔٞالٗرخ آرخّ حُؼٜرَ ٝحُِٓرخٕ حٍٝحك٘رخ 

ُظررَحد ٓويٓررٚ حُلرريحء ، ٍٝٓرر٢ ٓررٖ ٣ؼظورري رلظ٤ٔررش هٜررٍٞٙ رررخُظو٣َق ٝحَُؿؼ٤ررش 

٢ حًزرَ ٝحُظوِق ػ٠ِ حُرَؿْ ٓرٖ إٔ حكخى٣رغ هٜرٍٞ حُٜٔري١ )ػ٤ِرٚ حُٔرالّ( ٛر

حُؼ٘ررخ٣ٖٝ كرر٢ حُظررَحع حإلٓررال٢ٓ ػِرر٠ حهررظالف ٌٓحٛزررٚ ، ٝٗلررٖ ٗؼظورري إٔ ٛررٌٙ 

حُظررخَٛس )هررخَٛس حٌُلررَ رخإلٓررخّ حُٜٔرري١ )ع(( ٓ٘٘ررؤٛخ هٜررٍٞ ٍؿررخٍ حُرري٣ٖ 

ٝحُٔظٜي٣ٖ ُِِػخٓش حُي٤٘٣ش كٍٞ حُؼخُْ ٝطو٤َْٜٛ كر٢ طؼ٣َرق حُ٘رخّ رو٠ر٤ظٚ 

 حُٔزخًٍش ٝطؼو٤ق حُ٘خّ ػٔٞٓخ ٝحُ٘زخد حُِْٔٔ هٜٞٛخ . 

إ ػ٘ٞحٕ رلؼ٘خ ٌٛح ) ىحرش حالٍٝ ( ٙ ٝحكي ٖٓ حُؼ٘رخ٣ٖٝ حُٜٔٔرش حُظر٢ ط٠رخف 

ح٠ُ حُظَحع حإلٓال٢ٓ حُٔؼَٝ ػ٘ٚ ًٔخ هِ٘رخ رٔرزذ حإلٓرِٞد حَُى٣رت ُِِػٔرخء 

حُي٤٤٘٣ٖ ك٢ ٗ٘ؤ حُلٌَ حُٜٔي١ كٍٞ حُؼخُْ ررؤٕ ه٠ر٤ش حإلٓرخّ )ػ٤ِرٚ حُٔرالّ( كر٢ 

ٍحٓررخص حُلِٔررل٤ش ٝحُؼَكخ٤ٗررش ٣ًررَ حُوخثٔررش رخُ٘ٔررزش اُرر٠ ؿرريٍٝ أػٔررخُْٜ رؼرري حُي

ٝحُظٜٞف ٝحُزيع ٝحُو٤خّ ٝحَُأ١ ٝحالؿظٜخى ٝحُؤْ ، اال إٔ حُٞهرض هري كرخٕ 

ٌُ٘ررق حُلوررخثن ٝطؼ٣َررق حُ٘ررخّ ٓالٓررق ػٜررَ حُظٜررٍٞ حُ٘رر٣َق حُرر١ٌ الكررض 

ػالثٔررٚ ُِٔ٘ظظرر٣َٖ ، ٝهرري آ٤ُ٘ررخ ػِرر٠ حٗلٔرر٘خ رؼررٕٞ هللا طؼررخ٠ُ إٔ ٗزرر٤ٖ حُولخ٣ررخ 

٣َق ٓٔرخ طؼِٔ٘رخٙ ٓرٖ ٓر٤يٗخ أرر٢ ػزري هللا ٝحالَٓحٍ حَٓحٍ ػٜرَ حُظٜرٍٞ حُ٘ر

حُلٔرر٤ٖ حُولطررخ٢ٗ ٣ُٝررَ حإلٓررخّ حُٜٔرري١ . ػِرر٠ حُررَؿْ ٓررٖ ًررَ طِرري حُٔٞحهررق 

 حُِٔز٤ش حُظ٢ أَٗٗخ ا٤ُٜخ هزَ ه٤َِ ٝحُظ٢ ريأص ٖٓٔ ٣٘ظلَ حإلٓالّ .

حٗظَٔ طَحػ٘خ حإلٓال٢ٓ ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُو٠خ٣خ ٝحُٔٔخثَ حُظ٢ ًخٗض ٝٓخ ٝهي 

أٝٓخ١ ح٤ُِٖٔٔٔ ، أٓخ ٖٓ ٗخك٤ش كو٤وظٜخ ٝٓخ٤ٛظٜخ أٝ ٖٓ  طِحٍ ٓؼخٍ ؿيٍ ر٤ٖ

 ٗخك٤ش ٝؿٞىٛخ أٝ ػيٜٓخ .

كر٢  ُش ىحرش حألٍٝ حُظر٢ حهظِرق حُٔٔرِٕٖٔٞٝٓ أْٛ طِي حُو٠خ٣خ ٝحُٔٔخثَ ٓٔؤ

ٓخ٤ٛظٜررخ كٔررْٜ٘ ٓررٖ ًٛررذ اُرر٠ حُوررٍٞ رؤٜٗررخ ك٤ررٞحٕ ُٜررخ ٓٞحٛررلخص ال طظررٞكَ كرر٢ 

ػيس ٓٞحٛلخص ُؼيس ك٤ٞحٗرخص  ٠ك٤ٞحٕ ٖٓ حُل٤ٞحٗخص حُٔؼَٝكش ، رَ ط٘ظَٔ ػِ

 ، ٝأٛلخد ٌٛح حَُأ١ ْٛ ٖٓ أَٛ حُٔ٘ش .
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ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًٛذ ا٠ُ حُوٍٞ أٜٗخ اٗٔخٕ رَ طؼيٟ ا٠ُ أًؼَ ٖٓ ًُي ، ٓليىح  ٖٓ 

ٛٞ ٌٛح حإلٗٔخٕ ، ٓٔظي٤ُٖ ػ٠ِ هُْٜٞ رؤكخى٣غ ٍٝٝح٣خص ٍٝىص ٖٓ ١َهْٜ 

 ٝأٛلخد حَُأ١ ْٛ ح٤ُ٘ؼش حإلٓخ٤ٓش .

ٍ ٛررٌح حُٟٔٞررٞع حُٜٔررْ ٝحُٔؼ٤ررَ ُِـرريٍ رخُيٍحٓررش ٝٗلررٖ كرر٢ رلؼ٘ررخ ٛررٌح ٓرر٘ظ٘خٝ

ٝحُظل٤َِ ٢ٌُ َٜٗ رخُوخٍة اُر٠ حُلو٤ورش حُظر٢ أٍحىٛرخ حُٔر٠ُٞ طزرخٍى ٝطؼرخ٠ُ ، 

ُْ ٝحُظ٢ ًًَٛخ ك٢ ًظخرٚ ح٣ٌَُْ ك٤٘ٔخ هخٍ :  ا ُٙ ُْ أَْخَشْجَٕاب ٌَ ِٙ ُي َػ١ٍَْ ْٛ ٌْمَ لََغ ا َٚ اِرَا  َٚ {

َّْ ا ُْ أَ ُٙ ُّ َٓ اأْلَْسِع رَُىٍِّ ِِّ { دَاثَّخً  َْ  .ٌَّٕبَط َوبُٔٛا ثِآ٠َبرَِٕب اَل ٠ُٛلُِٕٛ

حُلو٤وش حُظ٢ أٌَٗٛخ أَٛ حُٔ٘ش ، ٝحُظ٢ ُْ ٣يًٍٜخ ح٤ُ٘ؼش ًخِٓش ، ك٤رغ أىًٍرٞح  

 ٜٗلٜخ حألٍٝ  ُْٝ ٣يًٍٞح حُٜ٘ق ح٥هَ أٝ حُوخطْ ُٜخ .

ٝهرري ً٘ررق ُ٘ررخ حُٔرر٤ي أرررٞ ػزرري هللا حُلٔرر٤ٖ حُولطررخ٢ٗ ػررٖ حُٜ٘ررق ح٥هررَ ُظِرري 

 ٝكن حألىُش حُٜل٤لش ٖٓ حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش ح٣َُ٘لش.حُلو٤وش حُوخك٤ش 

ٝهي ر٤ٖ ُ٘خ ٤ًل٤ش ٝٝهض هَٝؽ طِري حُيحررش ٝٓرخ ٛر٢ حُلٌٔرش ٓرٖ هَٝؿٜرخ ٍٝىِّ 

رٌُي ٤ًي حألػيحء ك٢ ٗلرٍْٞٛ أُٝجري حُر٣ٌٖ حطٜٔرٞح حُري٣ٖ حإلٓرال٢ٓ رخُوَحكرخص 

ٝحألٓخ٤١َ ٗظ٤ـش حُوَٜ ك٢ كْٜ أكخى٣غ حُ٘ز٢ ٝأَٛ ر٤ظٚ )ِٛٞحص هللا ٝٓالٓٚ 

ًَ ًُي ٓطَٗخٙ كر٢ ػ٘خ٣رخ ٛرٌح حُزلرغ ، ٍحؿر٤ٖ إٔ ٣٘رخٍ ٍٟرخ .٤ِْٜ أؿٔؼ٤ٖ( ػ

 هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ ٣ٌٕٝٞ ػ٘ي كٖٔ هٌْ٘ .

 األول اعبات

 تغة واصطبلحعً  األرضدااة 
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ز.(ٓٚ))تكممهـ(زمفزرلكمـزأيزرلجرحتع:لىأفزاولهززإلى

رلبيتز)عميهـزرلسالـ(زتذكرزأفزمعنىز)تكممهـ(زمفززأهلرلوررد زعفزف:لروري:تزرلشر فةز
زرلكالـزوهذرزم:زالزيتفقزمعزكوفزرلدربةزحيورف.

                                                           

زٕٛرلنملز-ٜٙ
ز.زٔٓٗ،زتأو لزراي:تزصزٜ٘ٙصزٔرلمنجدزؽز-ٓٚ
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رلص:دؽز)عميهزرلسالـ(زيستفسرزعفززرام:ـزإلىفقدزوردزعفزأبيزبصيرزأفزرجالزج:ءز
زرايةزرلوررد زأعال زفق:ؿ ز

 اأو اتسأبلم : ) إن اتععمة اقوتون ىذه اآلاة إنمع ىأي تك ميأم فقأعل أ أو د أد ع )د
 .  71)َ يم في نعر جينم إنمع ىو اَ ميم من اتكبلم  

)   غأأت أن اتععمأأة اقأأرءون ىأأذه اآلاأأة ىَأأذا وفػػيزروريػػةزأخػػرىزعنػػهز)عميػػهزرلسػػالـ( ز
تك ميأأم أي تجأأرحيم فقأأعل )د اأأو اتسأأبلم : َ ميأأم ع فأأي نأأعر جيأأنم مأأع نزتأأت إال 

 . 72)تك ميم في اتكبلم  

أفزرلدربػةزالزتنطبػقزفقػطزعمػىزرلحيػورفززإلػىوهن:لؾزآي:تزأخرىزأيضػ:شزتشػيرزأوزتػوحيز
زبلزله:زرنطب:ؽزعمىزرانس:فزأيض:.

ِشي َدَ ى َاط ِنِو  زتع:لىاولهززاآلاة األوتى: يام ُمن َام  ُل َداُاٍة ِمن ُمعء َفِمن  }َوَّللُاا َخَ َق َا
ِن وَ  َ ي  ِشي َدَ ى ِرج  يام ُمن َام  ٍَ َيخ  اأقا َّللُاا َمأع َاَشأعءا ِإُن َوِمن  أ ٍَ ِشأي َدَ أى َأر  يام ُمأن َام  ِمن 

ٍء َقِديٌر{ لِ  َشي  َّللُاَ َدَ ى َا
(73  . 

) قأعل د أى رج أين رلص:دؽز)عميهزرلسالـ(زفػيزتفسػيرزهػذ زرايػة ززرام:ـوادزوردزعفز
َ ات يعئم، وقعل أ أو د أد ع )د اأو تاتنعس، ود ى اطنو اتحاع اتسأبلم : ، ود ى أٍر

 . 74)ومنيم ممن امشي د ى اكثر من ذتك ... 

                                                           

ززٖٓٔصزٕ،زتفسيرزرلقميزجزٖٕٗصزٜٖجزرألنورربح:رزز-ٔٚ
ز.زٔٓٗتأو لزراي:تزصزز-ٕٚ
ز(ز.٘ٗ)زرلنورز-ٖٚ
ز.زٚٓٔصزٕ،زتفسيرزرلقميزجزٕٗصزٔٙبح:رزرألنوررزجزز-ٗٚ
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أفزمفهوـزرلدربةزينطبػقزعمػىزرانسػ:فزأيضػ:زوالزيقتصػرززإلىوهذ زرايةزتشيرزبوضوحز
زعمىزرلحيورف.

َيأأع ِمأأن َدآُاأأٍة  تعػ:لىاولػػهززاآلاأأة اتثعناأأة: ِمِيأأم ُمأأع َتأأَرَك َدَ ي  }َوَتأأو  ياَؤاِخأأذا َّللا ا اتُنأأعَس ِاظا  
راىام   أأأأَؤخِ  وَن َسأأأأعَدًة َواَل  فأأأأ ذاَأَجأأأأٍل مًَّسأأأأم ى  إتأأأأىَوَتِكأأأأن يا أأأأَتل ِخرا أأأأم  اَل َاس  َجأأأأعء َأَج ايا

ِدماوَن{ َتق  َاس 
(75 . 

زوادزوردزفيزتفسيرزهذ زراية 

ذكػػر زلػػوزيؤرخػػذزرلكفػػ:رزورلعصػػ: زبػػذنوبهـزويعػػ:جمهـزبعقوبػػ:تهـزلمػػ:زتػػرؾززتعػػ:لى)زإفزهللاز
نمػػػ:زيػػػؤخرهـزتفضػػػالشزمنػػػهزليتوبػػػور،زومػػػ:زلػػػذلؾزمػػػفززرألرضعمػػػىز أحػػػدزمػػػفزرلظػػػ:لميفزور 

رلظمػـززأهػلمصمحةزلب:ايزرلمكمفيفزليعتبرورزبهـ...ورلتقديرزم:زترؾزعميه:زمػفزدربػةزمػفز
ز.(ٙٚ)...ز(

زرانس:فزعمىزوجهزرلخصوص.وعميهزف:لدربةزهن:زيقصدزبه:ز

دا َمأع ِفأي اتُسأَمعَواِت َوَمأع ِفأي } تعػ:لى زاولػهززاآلاة اتثعتثة أجا ِ َاس  ُاأٍة اِمأن دَ  األرضَولِلِ 
وَن{ ِ را َتك  ةا َوىام  اَل َاس  ََ َوات َمآلِئ
ز. 77)

فزرلمقصػودزب:لدربػةزهػػيزرانسػ:فزولػيسزرلحيػورفزفقػػطزأزإلػىوهػذ زرايػةزتشػيرزبوضػػوحزز
وذلػػػػؾزألفزرلبػػػػ:ريزعػػػػززوجػػػػلزحصػػػػرزراشػػػػ:ر زفيمػػػػ:زيخػػػػصزرلسػػػػجودزبػػػػػز)زدربػػػػةز(زوز)ز
رلمالئكةز(زوبم:زإفزرانس:فزهوزأشرؼزرلموجػودرتزوأكرمهػ:زعمػىزهللازعػززوجػلزوأولهػ:ز

زسجودرشزلهزفقدزادمهزعمىزرلمالئكة.
                                                           

ز(ز.ٔٙ)زرلنحلز-٘ٚ
ز.زٕٛٔصزٔمتش:بهزرلقرآفزجزز-ٙٚ
ز(ز.ٜٗرلنحلز)ز-ٚٚ
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 اآلاة اترااعة:

َا تعػػػ:لىاولػػػهز ُاأأأعكام  َوىاأأأَو اتُسأأأِما زاقاَيأأأع َواِ  َقَيأأأع َّللُاا َير  ِمأأألا ِرز  أأأَليِ ن ِمأأأن َداُاأأأة اَل َتح  }َوََ
َعِ اما{ ات 
(78 . 

 زتعػػ:لىواػػدزوردزفػػيزرلتف:سػػيرزإفزرلعػػربزكػػ:نورزيقتمػػوفزأوالدهػػـزمخ:فػػةزرلجػػوعزفقػػ:ؿزهللاز
ُاأأعكام  } زاقاَيأأع َواِ  ب:لدربػػةزهنػػ:زرألوالدزرلػػذيفزيقػػتمهـزآبػػ:ئهـزفزرلمقصػػودزأ،زوهػػذرزيعنػػيز{َّللُاا َير 

ز.(ٜٚ)مخ:فةزرلجوع

أَليِ ن ِمأن َداُاأةٍ  تعػ:لىكم:زوردزأيض:شزفيزتفسػيرزاولػهز نهػ:زنزلػتزفػيزجم:عػةزكػ:نورزأ{ }َوََ
رلمدينةزبعدزتعرضهـزألذىزمشركيزار ش،زوا:لورزكيفزنخرجززإلىبمكةزوأمرورزب:لهجر ز

زمن:زفيه:زومفزيسقين:.إليه:زوليسزلن:زبه:زدررزوالزعق:رزومفزيطع

 اتنوع اتثعني :

زرألرضوهنػػ:ؾزنػػوعزآخػػرزمػػفزرايػػ:تزرلقرآنيػػةزرلشػػر فةزرلتػػيزوردزفػػيزفيهػػ:زضػػمن:شزدربػػةز
نه:زتشيرزإليه:. زور 

ِجعاأأوَن  زاآلاأأة األوتأأى أأم  َير  َ أأِر َتَعُ يا  ََ َعأأَذاِب األ  وَن ات  َنأأى دا َد  َعأأَذاِب األ  م  ِمأأَن ات  }َوَتناأأِذاَقُنيا
}(80 . 

                                                           

ز(ز.ٓٙ)زرلعنكبوتز-ٛٚ
ز.زٔ٘ٔصزٕتفسيرزرلقميزجز-ٜٚ
ز(ز.ٕٔ)زرلسجد ز-ٓٛ
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أبػيزعبػدزهللازرلصػ:دؽز)عميػهززرامػ:ـوادزوردزفيزتفسيرزهذ زرايةزعفزز دزرلشح:ـزعفز
 األرض) إن اتعذاب األدنى دااة رلب:ارز)عميهزرلسالـ( ززرام:ـرلسالـ(زوفيزروريةزعفز

ز. 81) واتدجعل األرضوفي روااة اتعذاب األدنى دااة 

ز

ِو قال  ِإُن َّللا َ َقعِدٌر َدَ ى َأن }َوَقعتاوا  َتو اَل  تع:لىاولهززاآلاة اتثعناة: ِو آَاٌة مِ ن ُرٍِ  َل َدَ ا  نازِ 
َ ماوَن{ َثَرىام  اَل َاع  َُِن َأك  ٍل آَاًة َوَتأ ياَنزِ 
(82  . 

نػػهزأرلبػ:ارز)عميػػهزرلسػالـ(ززرامػ:ـواػدزوردزفػيزتفسػػيرزهػذ زرايػةزعػػفزأبػيزرلجػ:رودزعػػفز
واتدجعل ونزول داسأى  أن  األرض) وسيريَم في آخر اتزمعن آاعت منيع دااة اػ:ؿ ز

يع    . 83)مريم وط وع اتشمس من مغٍر

رلتػػيزوعػػدزهللازعػػزززتعػػ:لىهػػيزإحػػدىزآيػػ:تزهللازسػػبح:نهزوززرألرضفزدربػػةزأوهػػذرزيعنػػيز
زرامػػػ:ـوجػػػلزبإنزرلهػػػ:زفػػػيزآخػػػرزرلزمػػػ:فزكعالمػػػةزمػػػفزعالمػػػ:تزرلسػػػ:عةزومرتبطػػػةزبقيػػػ:ـز

زرلمهديز)عميهزرلسالـ(زفيزآخرزرلزم:ف.

أَك َأو  َاأل ِتَي  تع:لىاولهزاآلاة اتثعتثة: أةا َأو  َاأل ِتَي َرًٍّ ََ وَن ِإاُل َأن َتأل ِتيياما ات َمآلِئ }َىل  َينظارا
سًع ِإاَمعناَيأع َتأم  َتكاأن  آَمَنأت  ِمأن  َا َنف  َم َال ِتي َاع ضا آَاعِت َرٍِ َك اَل َينَف َاع ضا آَاعِت َرٍِ َك َيو 

َسَ ت  ِفي ِإاَمعِنَيع َخي   لا َأو  ََ وَن {َق   وا  ِإُنع مانَتِظرا رًا قاِل انَتِظرا
(84  . 

                                                           

ززٖٚٗ،زتأو لزراي:تزصزٗٔٔصزٖ٘بح:رزرألنوررزجز-ٔٛ
ز(ز.ٖٚ)زرألنع:ـز-ٕٛ
ز.زٜٛٔصزٔ،زتفسيرزرلقميزجزٕٗٓصزٜبح:رزرألوررزجز-ٖٛ
ز(ز.ٛ٘ٔ)زرألنع:ـز-ٗٛ
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رايػ:تزرلتػيزوعػدزهللازبهػ:زرلنػ:سزفػيزآخػرزرلزمػ:فززإلػىوهذ زرايػةزرلشػر فةزتشػيرزأيضػ:شز
رلمهػػديززرامػػ:ـورلػػدج:ؿزوغيرهػػ:زمػػفزرلعالمػػ:تزرلمتزرمنػػةزمػػعزايػػ:ـززرألرضومنهػػ:زدربػػةز
ز.(٘ٛ))عميهزرلسالـ(

فقدزوردزعفزدمحمزبفزمسمـزعفزأبيزجعفرزوأبيزعبدزهللازرلص:دؽز)عميهمػ:زرلسػالـز(زإفز
) ط أأوع اتشأأمس مأأن اتمغأأرب وخأأروج اتدااأأة واتأأدجعل واترجأأل رايػػةزرلشػػر فةزتعنػػي ز

 . 86)اَون مصرًا وتم اعمل د ى اإلامعن، ثم تجيء اآلاعت فبل ينفعو إامعنو  

) نػػهزاػػ:ؿ زأرلسػػنةزأيضػػ:شزفقػػدزجػػ:ءزعػػفزأبػػيزهر ػػر ززأهػػلوهػػذرزرلمعنػػىزوردزفػػيزروريػػ:تز
ثبلثأأة إذا خأأرجن ال ينفأأَ نفأأس إامعنيأأع إن تأأم تكأأن آمنأأت مأأن ق أأل أو َسأأ ت مأأن 

يع واتدجعل واتدااة    . 87)إامعنيع خيرًا، ط وع اتشمس من مغٍر

:زارنػػػتزفػػػيزرايػػػ:تزمػػػعزطمػػػوعزألنهػػػ،زرلمقصػػػود زفػػػيزهػػػذ زرايػػػ:تزهػػػيزإنسػػػ:فورلدربػػػةز
فزأ)عميػػػهزرلسػػػالـ(زكمػػػ:زرام:ـومػػػعزرلػػػدج:ؿزوطمػػػوعزرلشػػػمسزهػػػوززرلشػػػمسزمػػػفزمغربهػػػ:

زرلدج:ؿزأع:ذن:زهللازمفزفتنتهزإنس:فزأيض:ش.

جافا اتُراِجَفةا َتت َاعاَيع اتُراِدَفةا{}ز تع:لىاولهززاآلاة اترااعة: َم َتر  ز.  88)َيو 

رلرضػ:ززرام:ـوادزوردزعفززرألرضوادزوردزفيزرلتف:سيرزإفزرلمقصودزب:لرردفةزهوزدربةز
ز)عميهزرلسالـ(زفيزتفسيرزهذ زرايةزرنهزا:ؿ 

                                                           

ز.زٖٚتأو لزراي:تزصزز-٘ٛ
ز.زٖٗٛصزٔ،زتفسيرزرلعي:شيزجزٖٗٔصزٙبح:رزرألوررزجز-ٙٛ
زجز-ٚٛ زبفزحنبلزجزٖٛٔصٔصحيحزمسمـ زأحمد زمسند زرلمعجز٘ٗٗصزٕ، زرلكبيرز، ـ

ز.ٕٗٔصزٜلمطبررنيزج
ز(ز.ٚز-ٙرلن:زع:تز)ز-ٛٛ
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فعتاعتيأأع خأأروج اتدااأأة وقأأعل )د اأأو اتسأأبلم  أخرجنأأع تيأأم دااأأة مأأن  األرض) زتزتأأة 
 . 89)تك ميم فقعل د ي )د او اتسبلم    األرض

ه:زرجػػلزولػػيسزحيػػورفزبمحػػ: زتفسػػيرززووهػػزرألرضومػػفزهنػػ:زيتبػػيفزإفزرلرردفػػةزهػػيزدربػػةز
رلصػػ:دؽززرامػػ:ـعمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زفقػػدزوردزعػػفزسػػميم:فزبػػفزخ:لػػدزعػػفززرامػػ:ـزبأنػػه

 . 90)) واترادفة د ي  ن أ ي طعتب )د او اتسبلم   )عميهزرلسالـ(زا:ؿ 

رلتفسػيرزرلثػ:نيزفسػنخرجزبنتيجػةزمف:دهػ:زإفزرلرردفػةزهػيززإلىولوزضممن:زرلتفسيرزرألوؿز
بإثب:تػػهزفػػيزرلصػػفح:تززعمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زوهػػيزمػػ:زسػػنقوـزرامػػ:ـوهػػيززرألرضدربػػةز

زرلالحقةزمفزهذرزرلبحث.ز

فأأأعً }تعػػػ:لىاولػػػهززاآلاأأأة اتخعمسأأأة : َسأأأبَلِت دار  أأأفعً  *َوات مار  َععِصأأأَفعِت َدص  َواتُنعِشأأأَراِت  *َفعت 
راً  قعً  *َنش  َفعِرَقعِت َفر  راً  *َفعت   َ ِقَاعِت ِذ راً  *َفعت ما   رًا َأو  ناذ  وَن َتَواِقَ{ *داذ   . 91)ِإُنَمع تاوَددا

زع،ْصػػف:شزوردزفػيزتفسػيرزهػذ زرايػ:تزإنهػػ:زآيػ:تزيتبػعزبعضػه:زبعػض،ز}زواػد ػف،:تِّ ز{ف،:ْلع،:صِّ
زن،ْشػررشززرلبقر} ػر،رتِّ زف،ْراػ:شز{رألمورتزو}و،رلنب:شِّ ْكػررشزز،زو}{زرلدربػةف،:ْلف،:رِّا،ػ:تِّ زذِّ ْمقِّي،ػ:تِّ {زرلمالئكػةزف،:ْلمم
ػػْذررشزأ،ْوزنمػػْذررشزو} ِإُنَمأأع }تعػػ:لى{زأيزأعػػذركـزوأنػػذركـزبمػػ:زأاػػوؿ،زوهػػوزا،سػػـزجػػوربهـ،زاولػػهزعم

وَن َتَواِقَ ز.(ٕٜ)تفرؽزبيفزرلمؤمفزورلك:فرزرألرضورلدربةزرلمرردزبه:زدربةزز{تاوَددا

ةزرلمقصػػػودزبهػػػ:زرانسػػػ:فزبعينػػػةزفػػػإفزرالهيػػػوكمػػػ:زأشػػػرن:زسػػػ:بق:شزإفزرلدربػػػةزمػػػفزرايػػػ:تز
رانس:فزلهزمفزرلمك:نةزورلمنزلةزرلرفيعةزعندزهللازعززوجلزأفزجعمهزآيةزمػفزآي:تػهزرلتػيز

                                                           

ز.زٕٓٔصزٖرلمن:ابزجزز-ٜٛ
ز.زٖٚٚ،زتأو لزراي:تززٖٚ٘تفسيرزرلفررتزصزز-ٜٓ
ز(ز.ٚز-ٔرلمرسالتز)ز-ٜٔ
ز.زٓٓٗصزٕ،زتفسيرزرلقميزجزٙٗ–ز٘ٗصزٚبح:رزرألنوررزجز-ٕٜ
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مح:لػػةزواػػدز(زحتميػػةزرلواػػوعزالزرألرضسػػيظهره:زفػػيزآخػػرزرلزمػػ:ف،زإفزهػػذ زرايػػةز)دربػػةز
ٌَ { تع:لىهذرزرلمعنىزبقولهززأكدزرلقرآف وَن َتَواِق ز. 93)}ِإُنَمع تاوَددا

أثرهػ:زفػيزآخػرزرلزمػ:فزممػ:زينػأىزبهػ:زوزأهميةزهذ زراي:تزوعظـزخطره:ززإلىمم:زيوحيز
زذلؾزعفزكونه:زحيورف.

 في منظور اتروااعت اتشريفة األرضدااة 

رلسػالـ(ززـرلبيػتز)عمػيهزأهػليوجدزلػدين:زنػوعيفزمػفزرلروريػ:تزرلشػر فزرلػوررد زعػفزأئمػةز
رلتيزتخرجزفػيززرألرضوغيرهـزمفزرلحكم:ءزأوزرلعمم:ءزورلتيزج:ءتزلتؤكدزحقيقةزدربةز

زآخرزرلزم:ف.

ونبدأزأوالشزب:لروري:تزرلتيزتن:ولتزرلحديثزعػفزمفهػوـزرلدربػةزبشػكلزعػ:ـزمػفزحيػثزإنهػ:ز
تطمقزعمىزرانس:فزت:ر زوعمىزحيورفزرلركوبزورلحمػلزتػ:ر زأخػرىزوهػذرزبػدور زيؤكػدزمػ:ز

زرلمذكور زفيزرلقرآفزتعنيزإنس:ف.زرألرضإليهزمفزإفزدربةززذهبن:

زفقدزج:ءزعفزلقم:فزمفزكالـزلهزمعزربنهزحوؿزبنيزآدـزج:ءزفيه 

ن  ني آدم احب مث و    . 94)) َل دااة تحب مث يع وا 

فزذلػؾزز فزبنػيزآدـزيحػبزمثمػهزور  وهن:زإش:ر زورضحةزإفزكلزدربةزتميػلزوتحػبزمثمهػ:زور 
فزلقمػػػ:فزاػػػرفزبنػػػيزآدـزأحيػػػثزنجػػػدززرألرضمػػػفزعػػػ:د زرلػػػدوربزرلتػػػيزتػػػدبزعمػػػىزوجػػػهز

زوطب:عهزبطب:ئعزرلدوربزبصور زع:مة.

                                                           

ز(ز.ٚ)زرلمرسالتز-ٖٜ
ز.زٔٗٙصزٕ،زرلك:فيزجٓٓٗصزٖٔبح:رزرألنوررزجزز-ٜٗ
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زأم:زرلروريةزرلث:نية 

ز ع:لىتفقدزج:ءزعفزميموفزبفزمهررفزعفزعبدزهللازبفزعب:سزفيزتفسيرزاولهز

َنعىام   أ   ُُ َاأعِت َوَف أَن اتُطيِ  َنأعىام مِ  أِر َوَرَزق  َاح  َ أرِ  َوات  َنأعىام  ِفأي ات  َنع َ ِنأي آَدَم َوَحَم   ُرم   }َوَتَقد  ََ
ابًل{ ُِ َنع َتف  ُمن  َخَ ق  ِثيٍر مِ  َدَ ى ََ
(95 . 

 . 96)) تاس من دااة إال وىي وتلكل افميع إال ا ن آدم ف نو الكل  يده ... نهزا:ؿ زأ

فزهللازعززوجلزأونجدزإفزربفزعب:سزهن:زيؤكدزإفزبنيزآدـزهوزدربةزكس:ئرزرلدوربزإالز
زفضمهزعميه:زحتىزبطر قةزرألكل.

بعينهػػػ:زورلتػػػيزتشػػػيرززرألرضأمػػػ:زرلنػػػوعزرلثػػػ:نيزمػػػفزرلروريػػػ:تزفهػػػيزرلتػػػيزتن:ولػػػتزدربػػػةز
نه:زدربةزإنسيةزمػفزبنػيزآدـزوليسػتزدربػةزمػفزرلحيورنػ:تزرلعجمػ:ء،زوذلػؾزأزإلىبوضوحز

شػػ:ررتزتؤكػػدزهػػذرزرلمعنػػىزحيػػثزأشػػ:رتزمجموعػػةزمػػفزرلروريػػ:تز أفززإلػػىلوجػػودزاػػررئفزور 
تخػػرجزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزوتكمػػـزرلنػػ:سزسػػورءزكػػ:نورزمػػؤمنيفزأوزكػػ:فر فزواػػدززرألرضدربػػةز

زرلحقيقةزوكم:زمرزبن:زس:بق:ش.زهذ زرألرضأكدتزرايةزرلقرآنيةزرلتيزتن:ولتزدربةز

رلكػالـزرلصػر حزرلػذيززإلػىفزرايةزرلقرآنيةزرانفةزرلذكرزفضالشزعفزرلروريػ:تزتشػيرزأإالز
زيتكمـزبهزرلن:سزو تف:هموفزبهزمعزبعضهـزرلبعضزوهذ زرلروري:تزك:اتي 

زنهزا:ؿ أعفزخيثمةزرلجعفيزعفزرلب:ارز)عميهزرلسالـ(زز اتروااة األوتى

عفر  ) وع إن   . 97)اتدااة تتخرج وتك م اتنعس مؤمن َو

                                                           

ز(ز.ٓٚ)زراسررءز-ٜ٘
ز.زٜٛٗآم:ليزرلطوسيزصز-ٜٙ
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) تخأأرج اتدااأأة يأأوم تخأأرج وىأأي تك أأم اتنأأعس ورلتػػيزجػػ:ءزفيهػػ: ززوأمأأع اتروااأأة اتثعناأأة
 (98 . 

ونجػػدزإفزرلػػروريتيفزيفيػػدرفزنفػػسزرلمعنػػىزرلمتقػػدـزمػػفزحيػػثزإفزرلدربػػةزتكمػػـزرلنػػ:سزمػػفز
يػػػرردزبػػػهزرلنطػػػقزمػػػؤمفزوكػػػ:فر،زورلػػػذيزيظهػػػرزمػػػفزظػػػ:هرزرلػػػروريتيفزبػػػأفزرلكػػػالـزهنػػػ:ز

زرلمتع:رؼزعميهزبيفزرلبشرزوالزيرردزبهزرلتأو لزمثالش.

ذلؾزوالزيمكنن:زإفزنحملزرلروريةزعمػىزغيػرزهػذرزرلمعنػى،زوهػذرززإلىالزتوجدزإش:ر ززألنه
هيزدربػةزمػفزبنػيزآدـزيخرجهػ:زهللازعػززوجػلزكنيػةزلمنػ:سزليميػزززرألرضيعنيزإفزدربةز

زعفزطر قه:زوبصور زمب:شر زومكشوفةزلمعي:فزبيفزرلفردزرلمؤمفزوراخرزرلك:فر.

زرألرضوررد زعػفزربػفزرلمنػذرزعػفزربػفزعبػ:سزورلتػيزيػذكرزفيهػ:زدربػػةززاتروااأة اتثعتثأة:
من ىذه األمة إنيع   سأعن  :) اتدااة مؤتفة ...وفييع من َل أمة سامع وسامعىعا:ئالشز

ي م ين تك ميم اَبلميم    . 99)دٍر

تعميػػقزأوزتأو ػػلزورلتػػيززإلػػىولعػػلزهػػذ زرلروريػػةزمػػفزرلروريػػ:تزرلصػػر حةزرلتػػيزالزتحتػػ:جز
هػيزإنسػ:فزوذلػؾزبداللػةزإنهػ:زتػتكمـزبمسػ:فزرلمقصػود زفػيزرلقػرآفززرألرضتفيدزبأفزدربةز
زعربيزمبيف.

رلبيتز)عميهـزرلسالـ(زتوضحزوتشيرززأهلفزهن:ؾزروري:تزأخرىزوررد زعفزطرؽزركم:ز
رلمعصػوميفززرألئمػةهيزإنس:فزبذرتػه،زورلتػيزيبػدوزمػفزخاللهػ:زإفززرألرضأفزدربةززإلى

)عمػػيهـزرلسػػالـ(زأرردورزأفزيوضػػحورزم:هيػػةزتمػػؾزرلدربػػةزألصػػح:بهـزمػػفزحيػػثزأنهػػ:زدربػػةز
                                                                                                                                       

ز.زٛ٘صز٘ٙبح:رزرألنوررزجزز-ٜٚ
زز٘ٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجزز-ٜٛ
زٚٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجز-ٜٜ
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:ت،زمعزرنهـزلـزيطمقورزعميه:زلفظةزرنس:فزبشر ةزمفزبنيزآدـزوليستزمفزدوربزرلحيورن
زبشكلزصر ح،زوذلؾزكمهزمفزخالؿزبي:فزأعم:ؿزتمؾزرلدربةزوأفع:له:.ز

عمػػيزبػػفزأبػػيزط:لػػبز)عميػػهزرلسػػالـ(زعػػفززرامػػ:ـحيػػثزوردزعػػفزأبػػ:زرلطفيػػلزبأنػػهزسػػأؿز
يِ ) فق ت اع أميأر اتمأؤمنين قأول ع دأز وجأل  زرألرضدربػةز لا َدَ أي  َقأو  ََ ات  َذا َوَقأ م  }َواِ 

م  َداُاًة مِ َن  َنع َتيا َرج  عناوا ِاآَاعِتَنع اَل ياوِقناأونَ  األرضَأخ  م  َأُن اتُنعَس ََ { مأع اتدااأة   تاَك ِ مايا
قعل: اع أاع اتطفيل إتو دن ىذا، فق أت: اأع أميأر اتمأؤمنين أخ رنأي اأو جع أت فأداك، 

ز. 100)قعل: ىي دااة تلكل اتطععم وتمشي في األسواق وتنَح اتنسعء ... 

عمػيززرامػ:ـزإلػىوج:ءزفيزروريةزأخرىزعفزعمررفزبفزميػثـزعػفزعب:يػةزرنػهزجػ:ءزرجػلز
ز)عميهزرلسالـ(زيسألهزعفزرلدربة،زفق:ؿ ز

) حدثني دن اتدااة، قعل: ومع تريأد منيأع، قأعل: أح  أت أن أد أم د ميأع، قأعل: ىأي 
 . 101)دااة مؤمنة تقرأ اتقرآن وتؤمن اعترحمن وتلكل اتطععم وتمشي في األسواق  

ز

 اتسنة أىلدند  األرضدااة 

رلشيعةزرتفقورزعمػىزخػروجزدربػةززأهلرلسنةزوززأهلفزك:فةزمفزوزسبقزوأفزنوهن:زأفزرلمسمم
فيزآخرزرلزم:ف،زوعمىزحتميةزذلؾزبشكلزع:ـ،زإالزرنهـزرختمفورزفيزتحديدزنوعززرألرض

تمؾزرلدربةزوجنسه:،زوذلؾزعمىزرعتب:رزأفزوجودزتمؾزرلدربةزمفزرلحق:ئقزرلقرآنيةزرلث:بتةز
زورلمسمـزبه:زعندزرلفر قيفزنتيجةزلوروده:زفيزرلقرآف.

                                                           

ز.زٔٙ٘،زكت:بزسميـزصزٛٙصزٖ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٓٓٔ
ز.زٓٔٔصزٖ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٔٓٔ
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لروريػػػ:تزحػػػوؿزدربػػػةزرزبػػػ:لكثيرزمػػػفرلسػػػنةزنجػػػده:زمميئػػػةززأهػػػلمصػػػ:درززإلػػػىولػػػوزعػػػدن:ز
زم:فزوخروجزهػذ زرلدربػةزفضػالشزعػفزمكػ:فزخروجهػ:ززإلى،زوهذ زرلروري:تزتشيرزرألرض
زوصفته:.

زمػػ:فزخػػروجزهػػذ زرلدربػػةزنجػػدزأفزرلروريػػ:تزتؤكػػدزعمػػىزخروجهػػ:زفػػيززإلػػىفمػػوزجئنػػ:زأوالشز
نه:زتعدزمفزرلعالم:تزرلمتحققةزرلدرلةزعمىزاػربزايػ:ـزيػوـزرلقي:مػة،زوهػـز آخرزرلزم:ف،زور 

زؾزيتفقوفزمعزرلشيعةزبهذرزرلج:نب.بذل

زنهزا:ؿ زأحيثزوردزعفزحذيفةزبفزأسيدزعفزرلرسوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(ز

) إن اتسأأأعدة ال تقأأأوم حتأأأى اَأأأون دشأأأر آاأأأعت: اتأأأدخعن واتأأأدجعل واتدااأأأة وط أأأوع 
يع...   . 102)اتشمس من مغٍر

حذيفػةزعػفزرلرسػوؿززإلىوج:ءزفيزروريةزأخرىزعفزعبدزهللازبفزز :دزبفزسميم:فزمسند ز
زنهزا:ؿ أ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(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 

يع...   . 103)مغٍر

مكػػ:فزخػػروجزهػػذ زرلدربػػةزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:ف،زورفززإلػػىشػػ:رتزأكمػػ:زوردتزروريػػ:تزأخػػرىز
ذلؾزيكوفزفيزأعظـزرلمس:جدزحرمػةزآنػذرؾ،زكمػ:زأكػدتزعمػىزأفزرلدربػةزيكػوفزلهػ:زعػد ز

زخرج:تزمفزرلدهر.

                                                           

ززٕٛٗصزٗ،زمستدرؾزرلح:كـزجزٕٕٕ٘صزٗصحيحزمسمـزجز-ٕٓٔ
ز.ٕٓٙصزٗٔ،زكنززرلعم:ؿزجزٖٕٛصزٚمجمعزرلزورئدزجز-ٖٓٔ
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زتسميم:(زعفزمك:فزخػروجزرلدربػةزفقػ:ؿ زحيثزوردزعفزحذيفةزرنهزسأؿزرلرسوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ز. 104)) قعل من أدظم اتمسعجد حرمة د ى ع ... 

كم:زأخرجزربفزمروديةزعفزربػفزعبػ:سز)رضػيزهللازعنػه(زعػفزرلرسػوؿزدمحمز)زصػمىزهللاز
وتيع ثبلث خرجعت فلول خرجأة منيأع  األرض) تخرج دااة نهزاػ:ؿ زأعميهزوآلهزوسمـ(ز

ز. 105)أدظم اتمسعجد وأشرفيع وأكرميع ...  الرض اتاعداة واتثعناة في

تخرجزومعه:زخ:تـزسميم:فزوعصػ:ززرألرضفضالشزعفزذلؾزج:ءتزروري:تزتفيدزأفزدربةز
موسىز)عميهم:زرلسالـ(زفتجموزوجهزرلمؤمفزب:لعصىزوتخطـزوجهزرلك:فرزب:لخ:تـ،زوهوز

زم:زذكرزفيزمص:درزرلشيعةزأيض:ش.

: ) تخأرج معيأع دصأع موسأى وخأعتم نػهزاػ:ؿأزتسػميم:(زوج:ءزفيزروريةزعػفزرلنبػيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
س امعن فبل ياقى مؤمن إال نَتت في وجيو اعصع موسأى نَتأٌة  اُأعء فتفشأو ت أك 
اتنَتة حتى ي اض تيع وجيو، وال ياقى َعفر إال نَتت في وجيو نَتة سوداء  خعتم 

ز. 106)س امعن فتفشوا ت ك اتنَتة حتى اسود  يع وجيو ... 

عفزربفزمردويػهزعػفزربػفزعبػ:سز)رضػيزهللازعنػه(زعػفزرلرسػوؿززيزروريةزأخرىزوج:ءزف
ز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زرنهزا:ؿ ز

وتيأأع ثأأبلث خرجأأعت ... معيأأع دصأأع موسأأى وخأأعتم سأأ امعن  األرض) تخأأرج دااأأة 
 ...(107 . 

                                                           

ززٗٛٗصزٗ،زمستدرؾزرلح:كـزجزٕٓٔصزٕج:معزرلبي:فزجزز-ٗٓٔ
ززٙٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجزز-٘ٓٔ
ز.زٚٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجز-ٙٓٔ
ززٙٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجزز-ٚٓٔ
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ورلتػػيزتجمػػعزعمػػىزإنهػػ:ززرألرضرلسػػنةزتصػػفزدربػػةززأهػػلجػػ:ءتزروريػػ:تزمػػفزطػػرؽززواػػد
زحيورفزذرزمورصف:تزكثير زكم:زسيأتي.ز

زوهذ زتعدزنقطةزرلخالؼزبينهـزوبيفزرلشيعةزرلذيفزيعتقدوفزو ؤكدوفزبأنهزرجل.

زفقدزوردزعفزربفزمنذرزعفزربفزعب:سز)رضيزهللازعنه(زرنهزا:ؿ ز

) اتدااأة مؤتفأة ذات زغأب وريأش فييأع مأن أتأوان اتأدواب َ يأع، وفييأع مأن َأل أمأة 
ي م ين تك م اَبلميع  س  . 108)امع وسامعىع من ىذه األمة أنيع تتك م   سعن دٍر

زوفيزروريةزث:نيةزعفزطر قزنعيـزبفزحم:دزج:ءزفيه: ز

َ قوائم تخرج في اعض أوداة تيعمة    . 109)) اتدااة ىي ذات زغب وريش تيع أٍر

زرألرضويظهػػػرزمػػػفزخػػػالؿزرلػػػروريتيفزرانفتػػػيزرلػػػذكرزأمػػػر ف،زرألوؿزأنهػػػ:زتعطػػػيزدربػػػةز
صػػفةزحيػػورفزخررفػػيزولػػيسزحيػػورفزطبيعػػيزكسػػ:ئرزرلحيورنػػ:ت،زمػػفزحيػػثزرنػػهزلػػهززغػػبز

فزرلطيورزهيزمفزرفزرلمتع:رؼزعميهزرور ش،زوفيهزمفزكلزلوفزولهزأربعزاورئـ،زحيثز
تمتمؾززغبزور شزبيدزأفزله:زأرجلزرثنتيفزوليسزأربعةزكم:زهوزح:ؿزرلحيورفزرلمذكورز

زفيزرلروريةزرانفةزرلذكر.ز

مرزرلث:نيزف:فزفيزدرخلزرلروريةزرألولىزتنػ:اضزورضػح:شزمػفزحيػثزتحديػدزجػنسزأم:زرأل
،زفكيفزيستقيـزأفزله:ززغبزور شزمم:زيوحيزبأنه:زأحدزأنورعزرلطيػورزمػعزرألرضدربةز

زنه:زأيزرلدربةزتتكمـزرلمغةزرلعربية.ر

                                                           

ززٚٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجزز-ٛٓٔ
ز.ٚٛٔرلفتفزورلمالحـزصزز-ٜٓٔ
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هػيزحيػورفزذرززغػبزور ػشزممػ:ززرألرضثـزإننػ:زلػوزسػممن:زعمػىزسػبيلزرلفػرضزأفزدربػةز
عنػػدزذرؾزالززألنػػهنػػهزطيػػرزمػػفزرلطيػػور،زفهػػذرزالزيجػػوززمطمقػػ:شزومسػػتحيلزعقػػالشزيعنػػيزر

يمكفزأفزيطمقزعمىزمفزلهززغبزور شزمفزرلحيورن:تزلفظةزدربة،زمػفزحيػثزأفزدربػةز
و ركػبزويحمػلززرألرضرلحيورن:تزتطمقزعمىزرلحيورن:تزرلتيزتدبزوتمشيزعمػىزوجػهز

زعمىزظهره:.

ز.رألرضدوربززعندزذلؾزتكوفزمفزأنورعزرلطيورزوليسزمف

فيزروري:تزأخرىزجػ:ءزفيهػ:زأنهػ:زذرتزوبػرزتػ:ر زوذرتزوّبػرززرألرضأم:زعفزصفةزدربةز
زور شزت:ر زأخرى.

) وتخأأرج اتدااأأة مأأن فعػػفزحذيفػػةزبػػفزأسػػيدزعػػفزرلرسػػوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زرنػػهزاػػ:ؿ ز
يع طعتب و  تن افوتيع ىعرب اتصفع أول مع ي دو رأسيع م معة ذات وٍر  وريش تم يدَر

 ...(110 . 

ذات وٍأر تنأعل رأسأيع  األرض) دااأة وفػيزروريػةزث:نيػةزعػفزرلشػعبيزواتػ:د زجػ:ءزفيهػ: ز
 . 111)اتسمعء  

وهنػػػ:زنجػػػدزتنػػػ:اضزورضػػػحزحتػػػىزدرخػػػلزرلروريػػػةزرلورحػػػد زفػػػالزنعػػػرؼزكيػػػفزتكػػػوفزدربػػػةز
ذرتزوبػػػػّرزور ػػػػشزفػػػػيزآفزورحػػػػد،زورألوؿزمخػػػػتصزب:لِّجمػػػػ:ؿزورلثػػػػ:نيزمخػػػػتصززرألرض

ب:لطيور،زإالزأفزتكػوفزمػفزرلحيورنػ:تزرلخررفيػةزوهػذرزالزيمكػفزأفزيكػوفزمطمقػ:شزالفزهللاز
زورجػػلزورحكػػـزمػػفزأفزيخػػرجزآيػػةزتكػػوفزعالمػػةزف:راػػةزبػػيفزرلمػػؤمفز عػػززوجػػلزهػػوزركػػـر

بزايػػ:ـزرلسػػ:عةزمػػفزجهػػةزأخػػرى،زورلكػػ:فرزمػػفزجهػػة،زوعالمػػةزف:راػػةزبػػيفزيديػػهزلبيػػ:فزاػػرز
                                                           

ز.ٗٛٗصزٗ،زمستدرؾزرلح:كـزجزٕٓٔصزٕج:معزرلبي:فزجزز-ٓٔٔ
ز.ٕٚٓصزٕٗ،زتفسيرزرلفخريزرلررزيزجزٔٔصزٕٓج:معزرلبي:فزجزز-ٔٔٔ
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هػػيزحيػػورفزخررفػػيزبحسػػبزتصػػو رهـزولػػيسزبػػ:لحيورفزرلمتعػػ:رؼزعميػػهزبػػيفزرلبشػػرزكمػػ:ز
ومػ:زجػرىزز:ألنبيػ:ءهوزح:ؿزن:اةزص:لحزوكبشزإبررهيـزمػثالش،زمػفزحيػثزأفزلهػ:زعالاػةزب

زعميهـزمفزحوردثزحيثزجعمه:زآيةزوحجةزعمىزأمـزذلؾزرلزم:ف.

خميطزبػيفزرانسػ:فزورلحيػورفزمػفزطيػرزومػفزدربػةززهيزرألرضوج:ءزفيزروريةزأفزدربةز
يركبهػػػ:زرانسػػػ:ف،زحيػػػثزوردزفػػػيزرلحػػػديثزرلمخػػػرجزمػػػفزابػػػلزربػػػفززرألرضتمشػػػيزعمػػػىز
... وتيأع وجأو  األرض) تخأرج دااأة نهزاػ:ؿ زأرلرسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(ززإلىمردويهزمسندز

إنسأأعن ومنقأأعر َمنقأأعر اتطيأأر ذات وٍأأر  وزغأأب معيأأع دصأأع موسأأى وخأأعتم  َوجأأة
 . 112)س امعن ... 

زوج:ءزأيض:ش 

) 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 

ل مفصأ ين اثنأع دشأر ذرادأًع تخأرج ومعيأع دصأى موسأى وقعئميع قوائم اعير  أين َأ
 . 113)وخعتم س امعن ... 

والزنعمػػػـزكيػػػفزيسػػػتقيـزهػػػذرزكمػػػهزمػػػعزكػػػوفزرلدربػػػةزمعهػػػ:زخػػػ:تـزسػػػميم:فزوعصػػػىزموسػػػىز
)عميهم:زرلسػالـ(زورلتػيزأشػ:رتزرلعديػدزمػفزرلروريػ:تزرلصػحيحةزرلمعتبػر زرلسػندزأنهػ:زأيز

زيخرجه:زمعهزفيزاي:مهزرلمقدس.زرلخ:تـزورلعص:زتكوفزمعزرلمهديز)عميهزرلسالـ(

                                                           

ز.زٙٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجزز-ٕٔٔ
ز.ٖٛٛصزٖتفسيرزربفزكثيرزجزز-ٖٔٔ
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والزنعرؼزكيفزيتقبلزرلػبعضزفكػر زأفزيخػرجزهللازعػززوجػلزآيػةزمػفزآي:تػهزرلتػيزينسػبه:ز
ذرتهزرلمقدسةزوهيزتحملزفيزجزءزمفزأجزرئه:زإحدىزمورصف:تزرلخنز رزأوزبمعنىززإلى

زمفزحيورن:تزشتى.زرألخرىزمركبةزمفزعيفزخنز رزفضالشزعفزرألجزرءززأنه:آخرز

ََ تعػػ:لىثػػـزكيػػفزلنػػ:زرلتسػػميـزبأنػػهزرايػػةزرلتػػيزينسػػبه:زهللازعػػززوجػػلزإليػػهزبقولػػهز َذا َوَقأأ }َواِ 
أأأَن  أأأم  َداُاأأأًة مِ  َنأأأع َتيا َرج  ِيم  َأخ  لا َدَ أأأي  َقأأأو  أأأعناوا ِاآَاعِتَنأأأع اَل  األرضات  أأأم  َأُن اتُنأأأعَس ََ تاَك ِ مايا

رزيعػدزتجنػيزعمػىزرلػذرتز،زتكوفزآيةزمكونةزمفزأجزرءزحيورن:تزشػتىزألفزهػذزياوِقناوَن{
ةزرلمقدسػػة،زمػػفزحيػػثزأفزهللازعػػززوجػػلزرحسػػفزرلخػػ:لقيفزورحكػػـزرلحػػ:كميفزفكيػػفزرالهيػػ

زمكفزأفزيصدرزمنهزهذرزرلفعل.ي

هذرزفضالشزعمىزأفزم:زينسػبز زعػززوجػلزالبػدزأفزيكػوفزرشػرؼزرلموجػودرتزألفزمػفز
مػرزبنػ:،ززا:ربزرألشرؼزفهوزرألشرؼ،زورشرؼزرلمخموا:تزهوزبنيزآدـزبشكلزعػ:ـزكمػ:

ورشػػػػػرؼزرلمخمواػػػػػ:تزورلك:ئنػػػػػ:تزعمػػػػػىزوجػػػػػهزراطػػػػػالؽزهػػػػػـزدمحمزوآؿزدمحمز)صػػػػػمورتزهللاز
زوسالمهزعميهـزأجمعيف(.

مػنهـزبوصػفهـزآيػةزمػفزآيػ:تزهللاززرألرضوعمىزمقتضىزرلق:عد زفػالزبػدزأفزتكػوفزدربػةز
رلبيػػتز)عمػػيهـزرلسػػالـ(زأفزرلمقصػػودززأهػػلعػػززوجػػل،زواػػدزوردزفػػيزرلروريػػ:تزعػػفزطػػرؽز

رلمعصػػوميفز)عمػػيهـززرألئمػػةب:ايػػ:تزفػػيزرلقػػرآفزوعمػػىزوجػػهزرلخصػػوصزلفظػػةزآيػػ:تهـز
ز.(ٗٔٔ)رلسالـ(

هيزإنس:فزمرتبطزب: زعززوجل،زفهيزأحدزآي:تهززرألرضوهذرزبدور زيدؿزعمىزأفزدربةز
زعمىزهللاز رلسػنةززأهػلأفزيصيره:زدربػةزمػفزدوربزرلحيورنػ:تزكمػ:زذهػبززتع:لىوهيزركـر

زفيزذلؾ.
                                                           

ز.زٕ٘صزٖ٘بح:رزرألنوررزجز-ٗٔٔ
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ز

 دند اتشاعة األرضدااة 

نهػ:زأميػرزرلمػؤمنيفزعمػيزبػفززرألرضرلقوؿزبػأفزدربػةززإلىلقدزذهبزرلشيعةز هػيزرجػلزور 
أبيزط:لبز)عميهزرلسالـ(،زوهذرزم:زدلتزعميهزرلروري:تزورألح:ديػثزرلػوررد زعػفزطػراهـز

ز.رألرض)عميهـزرلسالـ(زفيزبي:فزرلتعر فزبدربةز

زرلرجعػػةزألفزدربػةز تخػػرجزفػػيزآخػرزرلزمػػ:فزوبمػػ:ززرألرضوهػذرزرلمعنػػىزلػػهزررتبػ:وزبمفهػػـو
)عميػهزرلسػالـ(ززهعميز)عميػهزرلسػالـ(،زفهػذرزيقتضػيزرجوعػزرام:ـهيززرألرضإفزدربةز

زرلحي: زفيزآخرزرلزم:ف.زإلى

يػػتالئـزمػػعزرلفهػػـزرلتقميػديزلمرجعػػةزكمػػ:زيبػػدوززرألرضواػدزيعتقػػدزرلػػبعضزأفزخػػروجزدربػةز
رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(ززرامػ:ـلػذيزيكػوفزابػلزايػ:ـزرفزرلرجعػةزفػيزرلزمػ:فزأ،زإالزظ:هررشز

وأثنػػ:ء زتكػػوفزرجعػػةزروحيػػةزوليسػػتزم:ديػػةزأيزرجػػوعزروحزرلنبػػيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زوأرورحز
ز.رلمهديز)عميهزرلسالـ(زولتسديدزأصح:بهزرام:ـورألولي:ءزورلص:لحيفزلتسديدززرألئمة

أميػرزرلمػؤمنيفزعمػيززراسػالـرلتيزك:نتزفيزصػدرززرألرضوهكذرزرلح:ؿزب:لنسبةزلدربةز
بفزأبيزط:لبز)عميهزرلسالـ(زورفزروحهز)صمورتزهللازوسالمهزعميهز(زستعودزفػيزآخػرز

زرلزم:فزلتسددزولد زرلمهديز)عميهزرلسالـ(.

ليؾزط:ئفةزمفزرلروري:تزرلخ:صةزبذلؾ. زور 

 اتروااة األوتى:



113 

 

زرألرضوؿزهللازدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:(زورلتػػػيزأشػػػ:رزفيهػػػ:زصػػػررحةزأفزدربػػػةزرلػػػوررد زعػػػفزرسػػػز
أبػػػيزعبػػػدزهللاززرامػػػ:ـعمػػػيز)عميػػػهزرلسػػػالـ(.زفقػػػدزوردزعػػػفزأبػػػىزبصػػػيرزعػػػفززرامػػػ:ـوزه

زنهزا:ؿ أرلص:دؽز)عميهزرلسالـ(ز

أميأر اتمأؤمنين )د اأو اتسأبلم  وىأو نأعئم فأي  إتأى) انتيى رسأول ع )  تسأ امع  
و  رج و ثم قعل:  َ رأسو د او فحَر  اتمسجد قد جمَ رمبًل وُو

. فقعل رجل من أصحعاو: اع رسول ع أاسمي اعُأنع اعُأع  يأذا األرضقم اع دااة 
 االسم.

َذا اتأذي ذَأر ع فأي َتعاأو  األرضفقعل: ال وع مع ىو إال تو خعصة وىأو دااأة  }َواِ 
أأَن  أأم  َداُاأأًة مِ  َنأأع َتيا َرج  ِيم  َأخ  لا َدَ أأي  َقأأو  ََ ات  أأعناوا ِاآَاعِتَنأأع اَل  األرضَوَقأأ أأم  َأُن اتُنأأعَس ََ تاَك ِ مايا

ثم قعل اأع د أي إذا َأعن آخأر اتزمأعن أخرجأك ع فأي احسأن صأورة ومعأك  ياوِقناوَن{
 . 115)ماسم تسم او أدداءك  

عفزرسوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زفيزحػديثزراسػررءزورلمعػررجزعػفزعبػدزهللاززاتروااة اتثعناة:
أبػػيزعبػػدزهللازرلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زعػػفزرسػػوؿزهللاز)صػػمىزهللاززرامػػ:ـبػػفزسػػن:فزعػػفز

زنهزا:ؿز أعميهزوآلهزوسمـزتسميم:(ز

                                                           

زجز-٘ٔٔ زرألنورر زجزٖٕٗصزٜٖبح:ر زرلقمي زتفسير زراي:تززٖٓٔصزٕ، زتأو ل ،
ز.ٔٓٗص
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أأعن  أأي فألوحى إتأأي مأأن وراء اتحجأأعب مأع أوحأأى، َو منأأي َو ممأأع ) تقأد أسأأري  أأي ٍر
اأع د أي د أي األول ... اأع ي د أي اآلخأر آخأر مأن أقأاض روحأو  َ مني أن قعل:

 . 116)وىي اتدااة اتتي تك ميم ...  األئمةمن 

عمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(ززرامػػ:ـهػػوززرألرضإفزدربػػةززإلػػىوهػػذرزرلػػنصزفيػػهزإشػػ:ر زصػػر حةز
رجعتهز)عميهزرلسالـ(زفيزآخرزرلزم:ف،زوذلػؾزألفزرلػنصزرلمتقػدـزيػتكمـززإلىوفيهزإش:ر ز

نهزرام:مابضزروحززإلىيشيرززألنهعفزرلروحزوليسزعفزرلجسد،ز عميز)عميهزرلسالـ(زور 
ز.رألئمةآخرزمفزتقبضزروحهزمفز

رستشػػه:درشزفػػيزأوؿزرلزمػػ:ف،زبينمػػ:ززرألئمػػةعمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زأوؿززرامػػ:ـمػػعزرلعمػػـزإفز
زرلرجعػػػةهنػػػ:زسػػػوؼزتقػػػب زضزروحػػػهزفػػػيزآخػػػرزرلزمػػػ:فزوهػػػذرزمػػػ:زالزيتفػػػقزإالزوفػػػقزمفهػػػـو

عمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زيرجػػعزرجعػػةزروحيػػةززرامػػ:ـ،زورفزرلروحيػػةزرلتػػيزأشػػرن:زإليهػػ:زآنفػػ:شز
زلتسديدزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زفيزآخرزرلزم:ف.

عػػفزأميػػرزرلمػػؤمنيفزعمػػيزبػػفزأبػػيزط:لػػبز)عميػػهزرلسػػالـ(،زرنػػهزاػػ:ؿ ززاتروااأأة اتثعتثأأة:
 . 117)وأنع قسام اتجنة واتنعر...  األرضأنع دااة )...

) دخ أأت د أأى أميأأر اتمأأؤمنين )د اأأو عػػفزرألصػػب زبػػفزنب:تػػهزاػػ:ؿ زاتروااأأة اترااعأأة: 
َذا اتسبلم  وىو الكل خ زًا وخبًل وزيتًع فق أت اأع أميأر اتمأؤمنين قأعل ع دأز وجأل  }َواِ 

أأَن  أأم  َداُاأأًة مِ  َنأأع َتيا َرج  ِيم  َأخ  لا َدَ أأي  َقأأو  ََ ات  أأعناوا ِاآَاعِتَنأأع اَل  األرضَوَقأأ أأم  َأُن اتُنأأعَس ََ تاَك ِ مايا
ز.  118)فمع ىذه اتدااة قعل ىي دااة تلكل خ زًا وخبًل وزيتًع   ياوِقناوَن{

                                                           

ز.زٗٔ٘،زبص:ئرزرلدرج:تزصزٖٚٚصزٛٔبح:رزرألنوررزجزز-ٙٔٔ
ز.زٛٔٔصزٕ،زرلمن:ابزجزٔٗصزٖ٘بح:رزرألنوررزجز-ٚٔٔ
ز.زٓٓٗ،زتأو لزراي:تزصزٖٕٗصزٜٖبح:رزرألنوررزجزز-ٛٔٔ
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عميز)عميػػػهزرامػػػ:مهػػػيززرألرضأفزدربػػػةززإلػػػىوفػػػيزهػػػذ زرلروريػػػةزأيضػػػ:شزإشػػػ:ر زورضػػػحةز
ذلػػػؾزعمميػػػ:شززإلػػػىأشػػػ:رزحيػػػثزعمػػػيز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زبػػػذلؾززرامػػػ:ـرلسػػػالـ(زواػػػدزصػػػرحز

وب:لػدليلزرلمنظػورزورلمممػوسزولػػيسزعػفزطر ػقزرلكػالـزفقػػطزلػيفهـزرلسػ:ئلزأفزرلمقصػػودز
زهوزسالـزهللازعميهزنفسه.زرألرضبدربةز

(زأجػػػ:بزبقر نػػػةززرألرضأوزعمػػػيزدربػػػةززرألرضفبػػػدالشزمػػػفزأفزيجيبػػػهزبقولػػػهز)زأنػػػ:زدربػػػةز
عمػػيززرامػػ:ـوبػػيفزمػػ:زيأكػػلزخبػػزرشزوخػػالشزوز تػػ:شزوهػػوززرألرضعمميػػةزربػػطزفيهػػ:زبػػيفزدربػػةز

ز)عميهزرلسالـ(.

عمػػيزبػػػفزأبػػىزط:لػػبز)عميػػهزرلسػػػالـ(زأيضػػ:شزعػػفزأبػػػىززرامػػ:ـعػػػفزز:خعمسأأةاتروااأأة ات
نأي تصأعحب اتكأأرات نػهزاػ:ؿ زأجعفػرزرلبػ:ارز)عميػهزرلسػالـ(ززرامػ:ـرلصػمتزعػفز )... وا 

ني تصعحب اتعصع واتماسم واتدااة اتتي تك م اتنعس  ودوتة  ز.ز 119)اتدول وا 

عميز)عميػهزرلسػالـ(زوفيهػ:ززرام:ـهيززرألرضأفزدربةززإلىشيرزبوضوحزوهذ زرلروريةزت
نيزلص:حبزرلكررتز(زورلمعموـز م:زيدؿزعمىزمفهوـزرلرجعةزوهوزم:زيفهـزمفزعب:ر ز)زور 

يزمػفزمميػزرتزومختصػ:تزرألميػرز)عميػهزرلػدني:زوهػزإلىأفزرلكررتزتكوفزب:لرجوعزث:نيةز
زرلسالـ(ز.

عمػػيززرامػػ:ـأوزرجػػوعززرألرضأفزأورفزخػػروجزدربػػةززإلػػىكمػػ:زإفزفػػيزهػػذ زرلروريػػةزإشػػ:ر ز
)عميػػهزرلسػػالـ(زهػػوزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزحيػػثزدولػػةزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زرلمعبػػرزعنهػػ:ز

ؿ(زف:لمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زهػػػوزصػػػ:حبزهػػػذ زرلدولػػػةزوهػػػوزرلػػػذيزوزبعبػػػ:ر ز)زودولػػػةزرلػػػد

                                                           

ز.ٜٜٔ،زبص:ئرزرلدرج:تزصزٖٖ٘صزٕ٘،زبح:رزرألنوررزجزٜٚٔصزٔرلك:فيزجزز-ٜٔٔ
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يكػػوفزمسػػددرشزبػػػروحزجػػد زأميػػػرزرلمػػؤمنيفز)عميػػػهزرلسػػالـ(زرلتػػػيزتػػذكرزرلروريػػػةزرنػػهزدربػػػةز
ز.(ٕٓٔ)رألرض

ز

 في األدداة واتزيعرات األرضدااة 
رلبيػػتز)عمػػيهـززأهػػلفػػيزبعػػضزرلز ػػ:ررتزرلمػػأثور زعػػفزأئمػػةززرألرضلقػػدزوردزذكػػرزدربػػةز

،زورفزرلمقصػػودزبهػػ:زرألرضأفزدربػػةززإلػػىرلسػػالـ(،زورلتػػيزتشػػيرزأمػػ:زصػػررحةزأوزضػػمن:شز
زعميز)عميهزرلسالـ(.زرام:ـحصررشزهوز

)...اتسبلم د اك اع قسأام اتجنأة واتنأعر عميز)عميهزرلسالـ( ززم:ـم:زج:ءزفيزز :ر زلإل
 . 121)وصعحب اتعصع واتماسم... 

كمػ:زز-فزرلدربػةزألزرألرضعميز)عميهزرلسالـ(زهػوزدربػةززرام:ـأفززإلىوفيزذلؾزإش:ر ز
وبمػػ:زأفزز-أيزرلخػػ:تـزز-تسػػـزوجػػهزرلمػػؤمفزورلكػػ:فرزب:لعصػػ:زورلميسػػـزز-سػػنبيفزالحقػػ:شز

ز.رألرضعميز)عميهزرلسالـ(زهوزص:حبزرلعص:زورلميسـز،زإذفزفهوزدربةززرام:ـ

اتسأبلم د اأك اأع أميأر ) عمػيز)عميػهزرلسػالـ( ززمػ:ـوكذلؾزم:زجػ:ءزفػيزز ػ:ر زأخػرىزلإل
اتمأأؤمنين ... ووارث د أأم األوتأأين واآلخأأرين وصأأعحب اتماسأأم واتصأأرا  اتمسأأتقام 

 ...(122 . 

                                                           

 ٔراجع موسوعة المابم للسٌد المحطانً ج - ٕٓٔ

ز.زٓٚ٘صزٗرلك:فيزجز-ٕٔٔ
ز.زٜٛ٘صزٕرلفقيهزج،زمفزالزيحضر ززٕٖٔصزٜٚبح:رزرألنوررزجز-ٕٕٔ
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) اتسأأبلم د اأأك اأأع صأأعحب اتنجأأوي اتسأأبلم د اأأك اأأع صأأعحب اتماسأأم وجػػ:ءزأيضػػ:ش ز
 ...(123 . 

عمػػيززرامػػ:ـرلمقصػػودزبهػػ:ززرألرضدربػػةززؤكػػدزرلمعنػػىزرلػػذيزاػػدمن: زمػػفزكػػوفزوهػػذرزمػػ:زي
زلسالـ(.)عميهزر

ز

ي األرضدااة   في اتشعر اتعٍر
ووصػػػفتزبأنهػػػػ:زتسػػػـزجبػػػػ: زرلمػػػػؤمنيفززرألرضلقػػػدزوردزفػػػػيزرلشػػػعرزرلعربػػػػيزذكػػػرزدربػػػػةز

،زفقدزوردزعفزرلحميريز(ٕٗٔ)عميز)عميهزرلسالـ(زرام:ـورلك:فر فزب:لميسـ،زوهوزتحديدرشز
زعميز)عميهزرلسالـ(زبقوله زرام:ـرلحميريزم:دح:شز

 َل األمأأة ودا أأة ع اتتأأأي         توسم

 اماسم في اتج يأأأأة          فاعرف األفعُأأل 

زوا:ؿززرلحميريزأيض:شز 

 تم تأدع  األرضإذا خرجت دا أة 

 دأدوا هلل إال خأطيأمًع اميأسم                            

 وده أىلمتى يأأراىع من تاس من 

                                                           

ز.زٖٕٖصزٜٚبح:رزرألنوررزجزز-ٖٕٔ
ز.زٕٓٔصزٖرلمن:ابزجز-ٕٗٔ
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 من األنس واتجن واتعفعريت يخطم                          

 و اتأذي يوسم اتوجوه اماسموى

 حأتى يأأأبلقي ددوه موسومع                       

 

عمػػػيززرامػػ:ـذيزهوزرلػػزرألرضوهػػذرزممػػ:زيػػدؿزداللػػةزورضػػحةزعمػػىزمعرفػػةزهػػؤالءزبدربػػةز
لم:مهـزبه:،زووصفهـزله:زبأسموبزسػمسزمبسػطزب:سػتط:عةزكػلزإنسػ:فز )عميهزرلسالـ(زور 

زدررؾزمعن: .ور زفهمهز

زز

 اتكتعب أىلدند  األرضدااة 
عرفػػتزعنػػدزرلمسػػمميفزسػػنةزوشػػيعةزوجػػرىزذكرهػػ:زوبيػػ:فزم:هيتهػػ:ززرألرضكمػػ:زإفزدربػػةز

:زمػػػفزألنهػػػرلكتػػػ:بزسػػػورءزرليهػػػودزأوزرلمسػػػيحزأوزغيػػػرهـ،ززأهػػػلفإنهػػػ:زكػػػذلؾزذكػػػرتزعنػػػدز
ةزرلتيزوعدزهللازعززوجلزبهػ:زرلنػ:سزعمػىزرخػتالؼزأديػ:نهـزوطػورئفهـزولػـزرالهيراي:تز

ز تع:لىتقتصرزعمىزرلمسمميفزفحسبزبدليلزاولهز

عناوا ِاآَاعِتَنع اَل ياوِقناوَن{} حصػررشززراسػالميةولػوزكػ:فزرلمقصػودزبػذلؾزرألمػةززَأُن اتُنعَس ََ
زر ز)رلمسمميف(.لم:زعبرزعنه:زب:لن:سزولكفزمفزرلممكفزرلتعبيرزعفزذلؾزبعب:

يخػتصزبهػ:زرلنػ:سزمػفزرلمسػمميفززرألرضوهذرزراطالؽزفيزعب:ر ز)رلن:س(زيعنػيزدربػةز
زرلقي:مةزومرتبطةزبقضيةزاي:ـززهـومفزغيرز رلمهػديززرام:ـوالسيم:زأنه:زمفزعالم:تزيـو
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)عميػػهزرلسػػالـ(زورلػػذيزالزيػػأتيزلممسػػمميفزفقػػط،زبػػلزلمنػػ:سزك:فػػةزومػػفزمختمػػفزرألديػػ:فز
زورلطورئفزورلممل.

عمػػيززرامػػ:ـوأنهػػ:ززرألرضرلكتػػ:بزبدربػػةززأهػػلمعرفػػةززإلػػىواػػدزوجػػدتزاػػررئفزعػػد زتشػػيرز
رلكتػ:بززأهػل)عميهزرلسالـ(زسػورءزبروريػ:تزصػر حةزفػيزهػذرزرلمعنػىزموجػود زفػيزكتػبز

أوزمػػ:زنقػػلزرلمسػػمموفززرألرضمػػفزروريػػ:تزعػػفزدربػػةزعػػفزطر ػػقزمػػ:زرويزعػػفزعممػػ:ئهـز
ز.رألرضمفزكتبهـزوارأو زعفزدربةز

) قأعل تأي صب زبفزنب:تهزرنهزاػ:ؿ زرلقررئفزم:زوردزعفزرلفضيلزبفزز دزعفزرألمفزهذ ز
ق أأت نحأأن نقأأول واتييأأود  األرضمععواأأة اأأع معشأأر اتشأأاعة تزدمأأون أن د اأأًع دااأأة 

دنأأدَم  األرضرأس اتجأأعتوت فقأأعل واحأأك تجأأدون دااأأة  إتأأىاقوتأأون قأأعل فلرسأأل 
مَتواأأة  فقأأعل: نعأأم فقأأعل ومأأع ىأأي أتأأدري مأأع اسأأميع  قأأعل: نعأأم اسأأميع إي اأأع قأأعل 

 . 125)فعتتفت إتي فقعل واحك اع أصاغ مع أقرب إي اع من د اًع  

نه:زتحديدرشززرألرضوهذ زإش:ر زصر حةزوورضحةزإفزرليهودزك:نورزيعرفوفزدربةز زرامػ:ـور 
فززعميزبػفزأبػيزط:لػبز)عميػهزرلسػالـ(زورلػدليلزعمػى ذلػؾزعبػ:ر ز)زورليهػودزيقولػوفز(،زور 

زرسـزرلدربةزعندهـزكم:زذكرت.

يميػ:زهػوزرسػـز عمػيززرامػ:ـثـزإفزرسـزرلدربةزعندزرليهودزفػيزرلروريػةزرلمتقدمػةزهػوزإيميػ:زور 
)عميهزرلسالـ(زفيزرلتورر زورليهودزيعرفونهزب:سمهزهػذرزوبصػفته،زفقػدزوردزعػفزرسػوؿزهللاز

زعميز)عميهزرلسالـ(زلم:زبعثهزلفتحزخيبر زم:ـنهزا:ؿزلإلأز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(

                                                           

ز.زٓٓٗ،زتأو لزراي:تزصزٕٗٗصزٜٖبح:رزرألنوررزجزز-ٕ٘ٔ
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 فأأ ذا) واد أأم اأأع د أأي انيأأم يجأأدون فأأي َتأأع يم أن اتأأذي يأأدمر د أأييم اسأأمو إي اأأع 
 . 126)تقيتيم فقل أنع د ي فعنيم يخذتون إن شعء ع... 

قعل ح أر مأن ،زلم:زا:ؿزأن:زعميزبفزأبىزط:لػبزوج:ءزأفزأميرزرلمؤمنيفز)عميهزرلسالـ(
م ومع أنزل د ى موسى، فدخل في ق وٍيم من اتردب مع تم اَ فيم   تأحاعر اتقوم غا 

 .  127)معو إال شاطعن او

يأأأل واعتع راناأأأة عمػػػيز)عميػػػهزرلسػػػالـ( ززرامػػػ:ـوفػػػيزروريػػػةزأخػػػرىزإفزرسػػػـز ) فأأأي حٍز
ور اريع وفأي اإلنجيأل  ريأع    قاعطس واعتسريعناة شرح يل وفي اتتوراة إي اع وفي اتٍز

 ...(128 . 

ثـزإفزرلمص:درزرلت:ر خيةزتػذكرزأفزغيػرزورحػدزمػفزرليهػودزكػ:فزيحػدثزعمػ:زيجػريزفػيز
بػفزز،زوغيرهػ:زكوهػبزبػفزمنيػهزوأبػيّزرألرضآخرزرلزم:ف،زمفزعالم:تزك:لرجعػة،زودربػةز

.زممػ:زيؤكػدز(ٜٕٔ)كعبزوغيرهم:،زوفق:شزلم:زعندهـزمفزكتبزوروري:تزموجػود زفػيزرلتػورر 
زعندزرليهودزومعرفتهـزبه:.زرألرضعمىزوجودزكالـزعفزدربةز

رلكتػػ:بزسػػورءزرليهػػودزأوززأهػػلكتػػبززاػػررؤوفزفضػػالشزعػػفزذلػػؾزإفزبعػػضزرلمسػػمميفزكػػ:نورز
و رونػهزلمنػ:س،زفقػدزوردزعػفزعبػدزهللازبػفزعمػروزبػفزرلعػ:صززوفزارأرلمسيحزو نقموفزم:ز

زفيزحديثزعفزرلدربة 

                                                           

زٕٙٔصزٔرارش:دزجز-ٕٙٔ
ز.زٙٔ-٘ٔصزٕٔبح:رزرألنوررزجز-ٕٚٔ
ز.زٕٙصزٖ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٕٛٔ
ز.زٖٗٔصزٚ،زمعجـزرلبي:فزجزٛٙ،زكت:بزسميـزصزٛٙصزٖ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٕٔ
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ىزوآيتهػ:زخروجزرلدربةزعمىزرلن:سزضحز)زإفزأوؿزراي:تزخروجزرلشمسزمفزمغربه:زأو
عمػىزأثرهػ:زتقر بػ:ش،زثػـزاػ:ؿزعبػدزهللاز)وكػ:ف(زيقػرأزرلكتػبزز:ألخرىزك:نتزابلزصػ:حبته:،زفػ

ز.(ٖٓٔ)وأظفزأولهم:زخروج:شزطموعزرلشمسزمفزمغربه:ز(

وفيزروريةزأخرىزعفزعبدزهللازبػفزعمػرزأيضػ:ش ز)زإذرزطمعػتزرلشػمسزمػفزمغربهػ:زيخػرز
ز.(ٖٔٔ)...(زرألرضإبميسزس:جدرشز...زثـزتخرجزدربةز

مقزربفزكثيرزفيزذيلزهذ زرلروريةزعمىزم:زأورد زعبدزهللازبفزعمػروزبقولػه ز)زإنػهزوادزع
حػػديثزغر ػػبزجػػدرشزوسػػند زضػػعيفزولعمػػهزمػػفزرلػػزرممتيفزرلمتػػيفزأصػػ:بهم:زعبػػدزهللازبػػفز

زرليرمػػوؾ ،زوهػػذرزرلتعميػػقزمػػفزربػػفزكثيػػرزيوجػػبزرلتػػدايقزورلتحقيػػقزفػػيزكػػلز(عمػػروزيػػـو
أوزشػبيهزعنػػدزرلنصػػ:رىززأصػػلرلمرويػ:تزعػػفزعبػدزهللازبػػفزعمػػروزبػفزرلعػػ:صزرلتػيزلهػػ:ز

يػدؿزعمػىزأفزعبػدزهللازكػ:فزعنػد زمقػدررزحمػلزأوزحممػيزدربػةزمػفزرلكتػبززألنهورليهود،ز
ز.(ٕٖٔ)(زحصلزعميه:زأي:ـزحربزرليرموؾزوفتحزرلش:ـزورنهزك:فزيحدثزمنه

ورفزرلمسػمميفززرألرضوهذرزم:زيقفزدليالشزعمىزمعرفةزرليهودزورلنص:رىزبموضوعزدربػةز
زكتبهـزو رووفزم:زكتبزفيه:زمفزمورضيع.ززاررؤوفزك:نورز

 

 تثاتاعب اتثع

                                                           

ز.زٜٚصز٘ٔربفزأبيزشيبةزجزز-ٖٓٔ
ز.زٛصزٛ،زمجمعزرلزورئدزجزٜٛصزٔرلمعجـزرألوسطزجز-ٖٔٔ
ز.زٕٕٕصزٕتفسيرزربفزكثيرزجز-ٕٖٔ
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 د ى حسب اتتلويل األرضاتميدي دااة 

رلمػػذكور زفػػيزرلقػػرآفزهػػيزدربػػةزمػػفزجػػنسزرلبشػػرزوهػػػيززرألرضبعػػدزأفزأثبتنػػ:زأفزدربػػةز
إنس:فزمعيفزيخرجهزهللازعػززوجػلزكنيػةزفػيزآخػرزرلزمػ:فزفيسػـزرلمػؤمفزبعصػىزموسػىز

زفيعرؼزرنهزمؤمف،زويسـزرلك:فرزبخ:تـزسميم:فزفيعرؼزرنهزك:فر.

رلذيزسيخرجزفػيزآخػرزرلزمػ:فزوهػذرزرألمػرزالززوهذرزرانس:فزهوزرلمهديز)عميهزرلسالـ(
عمػىززرألرضعميز)عميهزرلسالـ(زهوزدربػةززرام:ـعزم:زأوردن: زآنف:شزحوؿزإفزيتن:اضزم

،زورلػػذيزسػػترجعزروحػػهزفػػيزراسػػالـحسػػبزرلتنز ػػلزرلظػػ:هريزلمقػػرآفزفػػيزعصػػرزصػػدرز
زفيزآخرزرلزم:فزوهوزرلمهديز)عميهزرلسالـ(.زرألرضآخرزرلزم:فزلتسددزدربةز

ؤكػدزراتػررفزخػروجزمػ:زيورلدليلزعمىزذلؾزوجودزأخب:رزوروريػ:تزتفيػدزهػذرزرلمعنػى،زمنهػ:ز
فػيززرألرضزم:ن:شزمعزخروجزرلمهديز)عميهزرلسالـ(،زفعميهزيكوفزهوزدربةززرألرضدربةز

زعميز)عميهزرلسالـ(زكم:زذكرن:زس:لف:ش.زرام:ـآخرزرلزم:فزورلمسددزبروحز

)عميػهزرلسػالـ(زيخػرجزفػيزرلواػتزرلػذيزيخػرجزعميززرام:ـالزيمكفزأفزنتصورزأفززألنه
ز فيهزرلمهديز)عميهزرلسالـ(،زوهذرزم:زلـزتدؿزعميهزرلروري:تزمػفزجهػة،زوكمػ:زهػوزمعمػـو

م:مإفزاي:د زرألمةزوز زرألئمةخ:تـززألنهته:زفيزآخرزرلزم:فزتكوفزلممهديز)عميهزرلسالـ(زر 
رد زعػفزطػراهـزعشػرزرلمعصػوميفزكمػ:زدلػتزعمػىزذلػؾزرلكثيػرزمػفزرلروريػ:تزرلػورز:رالثن

ز)عميهـزرلسالـ(.
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اعأدي  األئمأة) نػهزاػ:ؿ زأحيثزوردزعفزسمم:فزرلػدمحميزعػفزرلرسػوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(ز
اثنأأع دشأأر ثأأم قأأعل َ يأأم مأأن قأأريش ثأأم يخأأرج قعئمنأأع فاشأأفي صأأدور قأأوم مأأؤمنين 

 (133 . 

رله:دي)عميػػهزرلسػػالـ(ززرامػػ:ـوجػػ:ءزفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزرلصػػقرزبػػفزدلػػفزبأنػػهزسػػمعز
قسأأطًع  األرضاعأأدي اتحسأأن واعأأد اتحسأأن ا نأأو اتقأأعئم اتأأذي امأأؤل  اإلمأأعم)  زيقػػوؿ

ز. 134)وددال َمع م ئت جورًا وظ مع  

ز.(ٖ٘ٔ)وغيره:زمفزرلروري:تزرلتيزتؤكدزعمىزذلؾ

زرألرضعمػيز)عميػهزرلسػالـ(زهػوزدربػةززرامػ:ـوبن:ءزعميهزفالزيعقلزوالزيصػحزرلقػوؿزأفز
الزيمكػػػفزأفزيكػػػوفز)عميػػػهززألنػػػهفػػػيزآخػػػرزرلزمػػػ:ف،زعمػػػىزرعتبػػػ:رزرجعتػػػهزم:ديػػػ:ش،زوذلػػػؾز

رلسػػالـ(زمػػأمورزوت:بعػػ:شزلممهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زرلػػذيزسػػيخرجزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزأيضػػ:ش،ز
زرفضلزمنهزوهذرزمم:زالزنق:شزفيه.زألنه

زرألرضعمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زرلػػذيزهػػوزدربػػةززرامػػ:ـوعمػػىزهػػذرزرألسػػ:سزتكػػوفزرجعػػةززز
رلفعميػػػةزفػػػيزآخػػػرزرلزمػػػ:فزوبحسػػػبززرألرضبحسػػػبزرلتنز ػػػلزرجعػػػةزروحيػػػةزلتسػػػددزدربػػػةز

زرلتأو لزوهوزرلمهديز)عميهزرلسالـ(.

عمػيز)عميػهززرامػ:ـرلتػرربطزبػيفززإلػىومعزاميلزمفزرلتدبرزفيزرلروريػ:تزنجػدزأنهػ:زتشػيرز
زسػورءزرلظ:هر ػةزرألرضرلسالـ(زوبيفزرلمهديز)عميػهزرلسػالـ(زوعالاػةزكػلزمنهمػ:زبدربػةز

زفيزصدرزرلرس:لةزأوزرلب:طنيةزفيزآخرزرلزم:ف.
                                                           

ز.زٖٖٓصزٖٙبح:رزرألنوررزجزز-ٖٖٔ
ز.زٜٖٕصزٓ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٖٗٔ
ز.زٕٙٗصزٙٔوم:زبعده:ز،زوس:ئلزرلشيعةزجزٜٖٕصزٓ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖ٘ٔ



124 

 

زحيثزوردزعفزج:برزبفزيز دزعفزأبيزعبدزهللازرلجدليزا:ؿ ز

) دخ أأت د أأى د أأي  أأن أ أأى طعتأأب )د اأأو اتسأأبلم  فقأأعل: أال أحأأدثك ثبلثأأًع ق أأل أن 
صأدقيع  األرضفقعل: أنع د أد ع وأنأع دااأة   ق ت:   ى.   يدخل د ي ود اك داخل 

قأعل: فُأرب   قعل: ق ت   أى. وددتيع وأخو ن ييع، أال أخ رك النف اتميدي ودينو  
ز. 136)صدره وقعل أنع  إتى يده 

،زوأنػهزهػوزبحسػبزرألرضعميز)عميهزرلسالـ(زبدأزحديثهزعفزدربػةززرام:ـوهن:زنجدزإفز
وجػػودزتػػرربطزبػػيفززإلػػىرلظػػ:هر،زثػػـزأتػػـزحديثػػهزعػػفزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(،زممػػ:زيشػػيرز

يزذبحسبزرلب:طفزورلزرألرضهوز)عميهزرلسالـ(زدربةززألنه،زرألرضرلمهديزوبيفزدربةز
سػتخرجززرألرضرلظػ:هري،زوذلػؾزعمػىزرعتبػ:رزأفزدربػةززرألرضكوفزمسددزبروحزدربػةزي

زرامػ:ـفيزآخرزرلزم:فزكم:زهوزح:ؿزرلمهديز)عميػهزرلسػالـ(زوهػذرزممػ:زالزينطبػقزعمػىز
زفزرجعتهزتكوفزروحيةزفقط.عميز)عميهزرلسالـ(زأل

عمػػيززرامػػ:ـرجعػػةزروحززإلػػىولػػوزتمعنػػ:زامػػيالشزفػػيزرلروريػػةزرانفػػةزرلػػذكرزنجػػدزأنهػػ:زتشػػيرز
)عميػػػهزرلسػػػالـ(زوتسػػػديده:زلممهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زوذلػػػؾزلقػػػوؿزأميػػػرزرلمػػػؤمنيفز)عميػػػهز
نمػػ:زالزبػػدزمػػفز رلسػػالـ(زبأنػػهزرنػػفزرلمهػػديزوعينػػه،زوالزيمكػػفزحمػػلزذلػػؾزعمػػىزرلظػػ:هرزور 

زهزوفقزرلمع:نيزرلب:طنية.تأو م

رلػروحز،زأيزأفزروحززإلػىفعميهزيكوفزرلتأو لزبهذ زرلصور زبأفزرنفزرلمهديزفيػهزإشػ:ر ز
:زتكوفزمسػدد زألنهرلمهديز)عميهزرلسالـ(زهيزروحزجد زأميرزرلمؤمنيفز)عميهزرلسالـ(ز

له.زوذلؾزلوجودزعالاةزوثيقةزبيفزرألنفزورلروحزمفزحيػثزأفزآخػرزموضػعزتسػتلزمنػهز
زهوزرألنف.زرلروح

                                                           

ز.زٓٓٗج،زتأو لزراي:تززٖٕٗصزٜٖبح:رزرألنوررزجز-ٖٙٔ
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َفِ ُنَيأأع اَل } تعػػ:لىأمػػ:زرلعػػيفزف:لمقصػػودزبهػػ:زهنػػ:زرلبصػػير زورلػػديفزورلعقيػػد زمػػفزذلػػؾزاولػػهز
ور{ أدا َصعرا َوَتِكن َتع َمى ات قا اوبا اُتِتأي ِفأي اتصًّ َا  }ااَق ِ أبا َّللُاا تعػ:لىواولػهزز، 137)َتع َمى األ 

َرًة  َل َواتُنَيعَر ِإُن ِفي َذِتَك َتِع   َصعِر{اتُ ي  َا  ِتي األ  او   . 138)ألِ 

ورلمرردزهن:زإفزديفزرلمهػديز)عميػهززرلسػالـ(زوعقيدتػهزهػوزعينػهزديػفزوعقيػد زجػد زأميػرز
رلمؤمنيفز)عميهزرلسالـ(زورلتيزهيزرلتوحيدزرلخ:لصز زعززوجلزرلذيزالزيشوبهزشػرؾز

زمطمق:شز.

ف:راػػةزبػػيفزعمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زوواليتػػهزهػػيزرلعالمػػةزرلزرامػػ:ـومػػفزذلػػؾزفقػػدزعػػّدزحػػبز
رلمػػؤمنيفزوبػػيفزرلمنػػػ:فقيفزورلكفػػ:ر،زحيػػػثزوردزعػػفزرلرسػػوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:(زرنػػهزاػػػ:ؿز

) اأأع د أأي ال احاأأك إال مأأؤمن وال ياغُأأك إال منأأعفق عمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(ز ززمػػ:ـلإل
 (139 . 

بعينهػ:زفػيزآخػرزرلزمػ:فززرألرض)عميهزرلسػالـ(زهػوزدربػةزومفزذلؾزنستدؿزبأفزرلمهديز
سيقوـزب:لتفر قزبيفزرلمؤمنيفزورلك:فر فزبشػكلزصػر حزوورضػحزلمعيػ:فزعػفزطر ػقززألنه

زوسـزكلزمنهم:زبسمةزتدؿزعميهزوفق:شزلم:زتنطويزعميهزسررئرزوبورطفزكلزمنهـ.

فػيزعصػػر ،ززرألرضعمػػيز)عميػهزرلسػػالـ(زرلػذيزيمثػلزدربػػةززرامػ:ـوذلػؾزكمػ:زكػػ:فزجػد ز
يميػػززبػػػهزرلمػػؤمفزمػػفزرلكػػ:فرزبحسػػػبزظػػ:هرزكػػلزمنهمػػػ:زإنػػهززمػػفزحيػػثزرلظػػ:هرزعممػػػ:شز
زبداللةزرلمحبةزورلموال .

                                                           

ز(ز.ٙٗ)زرلحجز-ٖٚٔ
ز(ز.ٗٗ)زرلنورز-ٖٛٔ
ز.زٖٔصزٗنهجزرلبالغةزجزز-ٜٖٔ
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رلتيزتخرجزفيزآخرزرلزمػ:فزهػيززرألرضفضالشزعفزذلؾزتوجدزأدلةزتؤكدزعمىزأفزدربةز
رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زخ:صػةزدوفزغيػر زمنهػ:زإشػ:ر زرلعديػدزمػفزرلروريػ:تزرلػوررد زعػفز

أفزرلمهػػػديزيخػػػرجزومعػػػهزعصػػػ:ززإلػػػىتػػػيزتشػػػيرزرلبيػػػتز)عمػػػيهـزرلسػػػالـ(زورلزأهػػػلطر ػػػقز
مػػفزأنهػػ:زتخػػرجززرألرضموسػػىزوخػػ:تـزسػػميم:ف،زوهػػذرزبعينػػهزمػػ:زمػػذكورزب:لنسػػبةزلدربػػةز

زومعه:زخ:تـزسميم:فزوعص:زموسى.

مأأن دنأأد  األرض) خأأروج دااأأة مأأن نػػهزاػػ:ؿ زأعمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(ززرامػػ:ـجػػ:ءزعػػفز
ز. 140)اتصفع ومعيع خعتم س امعن ودصع موسى... 

وهذرزبعينهزم:زسيقوـزبهزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زعندزخروجهزفػيزآخػرزرلزمػ:فزفقػدزجػ:ءز
) أبػىزجعفػرزرلبػ:ارز)عميػهزرلسػالـ(زرنػهزاػ:ؿ ززرامػ:ـفيزرلروريػةزعػفزأبػىزرلجػ:رودزعػفز

إذا ظيأأر اتقأأعئم )د اأأو اتسأأبلم  ظيأأر  رااأأة رسأأول ع )  تسأأ امع  وخأأعتم سأأ امعن 
 . 141)ى ودصعه ... وحجر موس

) رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زيقػػوؿ ززرامػػ:ـكمػػ:زوردزأيضػػ:شزعػػفزعبػػدزبػػفزسػػن:فزرنػػهزسػػمعز
دصع موسى قُيب آس من ورد اتجنة أتعه  يع ج رائيل تمع توجو ت قعء مدين وىي 

حتأأى يخرجيمأأع اتقأأعئم )د اأأو  اوتأأع وت آدم فأأي احيأأرة ط ريأأة وتأأن ي  اأأع وتأأن يتغيأأر 
 . 142)اتسبلم  إذا قعم  

                                                           

ز.ز٘ٛ،زمنتخبزرألنوررزصزٜٗٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٓٗٔ
ز.زٖٕٛ،زغيبةزرلنعم:نيزصزٖٔ٘صزٕ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٔٗٔ
ز.زٕٛٔ،زغيبةزرلنعم:نيزصزٖٔ٘صزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٗٔ
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و تبػػيفزلنػػ:زمػػفزخػػالؿزهػػ:تيفزرلػػروريتيفزإفزخػػ:تـزسػػميم:فزوعصػػ:زموسػػىزيكونػػ:فزعنػػدز
عمػػىزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زو خرجهمػػ:زمعػػه،زوالزتكونػػ:فزمػػعزغيػػر ،زوهػػذرزدليػػلزاػػ:طعز

زأنه:زتخرجزومعه:زنفسزرلخ:تـزورلعص:.زإلىرلتيزأشرن:ززرألرضأنهزهوزدربةز

خػػػرزغيػػػرزرلمهػػػدي،زفهػػػذرزيعتبػػػرزشػػػيءزأوزشػػػخصزآزرألرضفزدربػػػةزإننػػػ:زرعتبرنػػػ:زرولػػػوز
تض:رب:شزفيزكالـزرلمعصوميفز)عمػيهـزرلسػالـ(زوروريػ:تهـزب:لظػ:هر،زح:شػ:هـزمػفزذلػؾ،ز

هنػ:ؾزروريػ:تزتصػرحزبػأفزخػ:تـزسػميم:فزوعصػ:زموسػىزيخرجهػ:ززأفوذلؾزعمىزرعتبػ:رز
تػػ:ر ززرألرضرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فزتػػ:ر ،زوفػػيزروريػػ:تزتخرجهػػ:زدربػػةز

زأخرى.

فمفزرلممكفزرلجمعزبػيفزهػذ زرلروريػ:تزوذلػؾزإذرزامنػ:زأفزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زودربػةز
هػػػيزرلمهػػػديزنفسػػػهزورلػػػذيززرألرضهمػػػ:زشػػػيءزورحػػػد،زوبمعنػػػىزآخػػػرزإفزدربػػػةززرألرض

زسيخرجزفيزآخرزرلزم:فزومعهزخ:تـزسميم:فزوعص:زموسى،زوبذلؾزيزوؿزرلتن:اض.

هػوزإشػ:ر ززرألرضرلسػالـ(زهػوزدربػةزرلتػيزتثبػتزأفزرلمهػديز)عميػهززرألخرىزومفزرألدلةز
زرلروري:تزأفزكلزمنه:زيسـزو توسـزب:لمؤمنيفزورلك:فر ف.

أنهػػػػ:زتسػػػػـزرلمػػػػؤمفزبعصػػػػ:زموسػػػػىزوتسػػػػـزرلكػػػػ:فرزبخػػػػ:تـززرألرضحيػػػػثزوردزعػػػػفزدربػػػػةز
زسميم:ف،زوذلؾزفيزرلحديثزرلمرويزعفزرلرسوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زرنهزا:ؿز ز

ومعيع دصع موسى وخعتم س امعن تج أو وجأو اتمأؤمن اعصأى  األرض) تخرج دااة 
 .  143)موسى )د او اتسبلم  وتسم وجو اتكعفر  خعتم س امعن )د او اتسبلم   

                                                           

ز.زٔٔٔصزٖ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٗٔ
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... ال  األرض) دااأأة وفػػيزروريػػةزأخػػرىزعنػػهز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زأيضػػ:شزورصػػف:شزرلدربػػةزبقولػػه ز
يع طعتب وال افوتيع ىأعرب فتسأم اتمأؤمن  أين ديناأو وتكتأب  أين ديناأو مأؤمن  يدَر
وتسم اتكعفر  ين ديناو وتكتب  ين ديناو َعفر ومعيع دصع موسأى وخأعتم سأ امعن 

 . 144)فتج و اتمؤمن وتحطم أنف اتكعفر اعتخعتم، حتى اقعل اع مؤمن واع َعفر  

) خأروج نػهزاػ:ؿ زأميرزرلمػؤمنيفز)عميػهزرلسػالـ(زأزرام:ـكم:زج:ءزفيزروريةزث:لثةزعفزز
مأأن دنأد اتصأفع، معيأأع خأعتم سأ امعن ودصأأع موسأى تُأَ اتخأأعتم  األرضدااأة مأن 

د ى وجو َل مؤمن فاطاَ فاو ىذا مؤمن حقًع، وتُعو د ى وجأو َأل َأعفر فاَتأب 
فاو ىأذا َأعفر حقأًع، حتأى أن اتمأؤمن تينأعدي اتويأل تأك اأع َأعفر، وان اتكأعفر ينأعدي 

ز. 145)دت أني اتيوم مث ك فلفوز... دطوٍى تك اع مؤمن،و 

تسػػػـزرلمػػػؤمفزورلكػػػ:فرزبخػػػ:تـزسػػػميم:فزوعصػػػىززرألرضتبػػػيفزلنػػػ:زأفزدربػػػةزومػػػفزذلػػػؾزي
ورلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زشػػػيءزورحػػػدززرألرضموسػػػى،زوهػػػذرزبػػػدور زمػػػ:زيؤكػػػدزرفزدربػػػةز

زبدليميف 

زرألوؿ زرنهز)عميهزرلسالـ(زمعهزرلخ:تـزورلعص:زكم:زمرزبن:زآنف:ش.

يفز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زأفزرلمعصػػػومزرألئمػػػةورلػػػدليلزرلثػػػ:ني زهػػػوزأفزرلروريػػػ:تزرلػػػوررد زعػػػفز
رلكػػ:فر فززرألعػػدرءرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زوبشػػكلزعػػ:ـزيعػػرؼزرلمػػورليفزرلمػػؤمنيفزمػػفز

زب:لتوسـ.

                                                           

ز.زٖٕٗصزٚ،زمجمعزرلبي:فزجزٖٓٓصزٙبح:رزرألنوررزجزز-ٗٗٔ
ز.زٖٙٔصزٖ،زرلخررئجزجزٜٗٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-٘ٗٔ
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) نػهزاػ:ؿ زأأبػىزعبػدزهللازرلصػ:دؽز)عميػهزرلسػالـ(ززرامػ:ـفج:ءزعفزإب:فزبفزتغمػبزعػفز
إذا قأأعم اتقأأعئم )د اأأو اتسأأبلم  تأأم اقأأم  أأين يداأأو أحأأد مأأن خ أأق اتأأرحمن، إال درفأأو 

 . 146)ىو أم طعتح، إال وفاو آاة ت متوسمين وىي اتس يل اتمقام   صعتح

رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(ززرامػػ:ـووردزفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزعبػػدزهللازبػػفزعجػػالفزعػػفز
 ينأة،  إتى) إذا قعم قعئم آل ي حَم  ين اتنعس احَم داود ال احتعج نهزا:ؿ زأكذلؾز

وه، واعرف وتاو من ددوه نفاحَم اع مو، ويخ ر َل قوم امع استاط تععتىي يمو ع 
 . 147)اعتتوسم ... 

وسػـزرلكفػ:رزفػيزآخػرزرلزمػ:فززإلػىفيزحيفزنجدزأفزهن:ؾزروري:تزأخرىزتشيرزبوضوحز
زألنػهفضالشزعفزرلمؤمنيفزبطبيعةزرلح:ؿ،زوذلػؾزيػتـزعمػىزيػديزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(ز

زآخرزرلزم:ف،زورلذيزيعرؼزوليهزمفزعدو زب:لتوسـزفيسمه.زإم:ـ

) انأو نأعزل فأي قاأعب نػهزاػ:ؿ زأرلب:ارز)عميػهزرلسػالـ(ززرام:ـحيثزج:ءزفيزروريةزعفز
من نور حين ينزل اظير اتكوفأة فيأذا حأين ينأزل، أمأع اقُأي األمأرا، فيأو اتوسأم 

 . 148)د ى اتخرطوم يوم يوسم اتكعفر  

أفزوسػػـزرلكػػ:فر فزيػػتـزبعػػدزنػػزوؿزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(ززإلػػىوهنػػ:زنجػػدزرلروريػػةزتشػػيرز
رلوحيػدزرلقػ:درزأفززألنػهبظهرزرلكوفة،زوبطبيعةزرلح:ؿزإفزهػذرزسػيتـزعمػىزيػديزرلمهػديز

زمفزرلمؤمنيفزب:لتوسـزفيستطيعزأفزيسمهـ.ز فيعرؼزرلكف:رز

                                                           

ز.ٕٖ٘صزٕ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٙٗٔ
ز.زٖٙٛصزٕ،زرارش:دزجزٗٙٗ،زأعالـزرلورىزصزٜٖٖصزٕ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٚٗٔ
ز.زٖٓٔصزٔتفسيرزرلعي:شيزجز-ٛٗٔ
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زألنػهفيزآخػرزرلزمػ:فززرألرضوهذرزبدور زيدؿزعمىزأفزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زهوزدربةز
زمفزيسـزرلك:فرزورلمؤمفزبخ:تـزسميم:فزوعص:زموسىزكم:زسبقزأفزذكرن:.زوه

،زوذلػػؾزرألرضدليػػلزآخػػرزعمػػىزكػػوفزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زهػػوزدربػػةززإضػػ:فةويمكػػفز
لهػػ:زسػػيم:ءزوعالمػػةزمػػفزسػػيم:ءزرألمػػـززرألرضمػػفزخػػالؿزراشػػ:ررتزرلتػػيزتفيػػدزأفزدربػػةز

زعب:سزرانفةزرلذكرزورلتيزج:ءزفيه: زرلس:بقة،زوذلؾزبحسبزرلروريةزرلوررد زعفزربفز

 . 149)) اتدااة مؤتفة ... وفييع من َل أمة سامعء وسامعىع من ىذه األمة ... 

وهذرزبعينهزم:زينطبقزعمىزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زحيػثزتشػيرزرنػهزلػهزسػنفزوعالمػ:تز
زمفزسنفزعددزمفزأنبي:ءزرألمـزرلس:بقة.

) في صعحب ىذا نهزا:ؿ زأرلب:ارز)عميهزرلسالـ(ززرام:ـحيثزوردزعفزأبىزبصيرزعفز
األمأأأر سأأأنة مأأأن موسأأأى وسأأأنة مأأأن داسأأأى وسأأأنة مأأأن يوسأأأف وسأأأنة مأأأن ي 

 ...(150 . 

فػػيزآخػػرززرألرضوفػػيزهػػذرزداللػػةزورضػػحةزعمػػىزأفزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زهػػوزدربػػةز
به:زرلزم:ف،زورلتيزذكره:زهللازعززوجلزفيزرلقرآفزبأنهػ:زآيػةزمػفزآي:تػه،زوهػذ زرايػةزسػيكذ

لا  زتعػػػ:لىرلكثيػػػرزمػػػفزرلنػػػ:سزحػػػ:ؿزخروجهػػػ:زبشػػػه:د زرلقػػػرآفزفػػػيزاولػػػهز َقأأأو  ََ ات  َذا َوَقأأأ }َواِ 
م  َداُاًة مِ َن  َنع َتيا َرج  ِيم  َأخ  عناوا ِاآَاعِتَنع اَل ياوِقناأوَن{ األرضَدَ ي  م  َأُن اتُنعَس ََ تاَك ِ مايا

(151  
. 

                                                           

ز.زٚٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجزز-ٜٗٔ
ز.زٕٛٔصزٔ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٓ٘ٔ
ز(ز.ٕٛ)رلنملز-ٔ٘ٔ
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زرألرضتكػذيبزدربػةززإلػىرلبيػتز)عمػيهـزرلسػالـ(ززأهػلوادزأش:رتزرلروري:تزرلػوررد زعػفز
لىمفزابلزرلن:س،زوز زبذلؾزرألئمةتحذيرززر  وألفزهللازعززوجلزز،)عميهـزرلسالـ(زلمفزيقـو

زسيهمؾزمفزيظممه:.

عميز)عميهزرلسػالـ(زفقػ:ؿززرام:ـفقدزوردزذلؾزعفزأبيزعبدزهللازرلجدليزبأنهزدخلزعمىز
قأأعل: فق أأت أفعأأل جع أأت   د ينأأع داخأأل.) أحأأدثك اسأأاعة أحعديأأث إال أن يأأدخل لػػه ز
 فداك.

قعل: أتعرف أنأف اتميأدي ودينأو، قأعل: ق أت أنأت اأع أميأر اتمأؤمنين، قأعل: وحعجاأع 
قأعل: ق أت أظأن وع اأع أميأر اتمأؤمنين    اتُبلتة ت دو مخعزييمع في آخر اتزمأعن.

 مي أك انيمع فبلن وفبلن، فقعل: اتدااة ومع اتدااة ددتيع وصدقيع وموقَ اعثيع وع
 . 152)من ظ ميع ... 

ورلمهػديززرألرضوفيزهذ زرلروريةزداللةزورضحةزعمىزرلترربطزووحػد زرلجػنسزبػيفزدربػةز
عميز)عميػهزرلسػالـ(زبأنػهززرام:ـ)عميهزرلسالـ(زمفزحيثزرنهم:زشيءزورحدزبداللةزذكرز

فػيزنه:يػةزرلكػالـ،زوسػبقزأفززرألرضأنفزرلمهديزوعينهزفيزبدريػةزرلكػالـ،زوذكػر زدربػةز
زبي:فزهذرزرلترربطزآنف:ش.

ز

زاتميدي )ع  األرضدااة 

رلتػػيززرألرضهن:لػؾزرلعديػدزمػػفزرألدلػةزرلتػيزتثبػػتزأفزرلمهػديز)عميػهزرلسػػالـ(زهػوزدربػةز
زهػػػػػذ زرألدلػػػػػةزعمػػػػػىزأسػػػػػ:سزرلمق:بمػػػػػةزبػػػػػيفزخػػػػػروجز سػػػػػتخرجزفػػػػػيزآخػػػػػرزرلزمػػػػػ:فزوتقػػػػػـو

                                                           

ز.زٔٔصزٖ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٕ٘ٔ
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ز،زرألرضرلمهدي)عميػػػػهزرلسػػػػالـ(زوخػػػػروجزدربػػػػةز رلمػػػػذرفزهمػػػػ:زمػػػػفزأشػػػػرروزرلسػػػػ:عةزو ػػػػـو
زرلقي:مة،زوترردؼزخروجزكلزمنهم:زمعزراخرزومك:فزوطبيعةزهذرزرلخروج.

زأفززإلىلقدزسبقتزراش:ر ز رلقوؿزبأفزرلعػذربزرألدنػىزهػوزرلدربػةزورلػدج:ؿ،زومػفزرلمعمػـو
رلعذربزرألكبرزهوزيوـزرلقي:مة،زإالزإنن:زنجدزبعضزرلروريػ:تزرلتػيزتػدؿزعمػىزأفزخػروجز

ديز)عميهزرلسالـ(زهوزرلعذربزوهوزرلس:عةزرلصغرىزرلتػيزتكػوفزفػيزابػ:ؿزرلسػ:عةزرلمه
زرلكبرىزرلتيزهيزرلقي:مة.

فقػػػػدزوردزفػػػػيزرلروريػػػػةزرلشػػػػر فةزرلػػػػوررد زعػػػػفزأبػػػػيزعبػػػػدزهللاز)عميػػػػهزرلسػػػػالـ(زفػػػػيزاولػػػػػهز
َعأَذاَب تع:لى ياما ات  َنع َدأن  وَدةٍ  إتأى}َوَتِئن  َأُخر  ) اتعأذاب خأروج اتقأعئم رنػهزاػ:ؿ ز{ أاُمأٍة ُمع أدا

 . 153) در وأصحعاو   أىلواألمة اتمعدودة ددة 

}َىأل  تعػ:لىرلب:ارز)عميهزرلسالـ(زعػفزاولػهززرام:ـنهزسأؿزأكم:زوردزعفززررر زبفزأعيفز
وَن{ أعارا َتأًة َوىاأم  اَل َاش  وَن ِإاُل اتُسعَدَة َأن َتأل ِتَييام َاغ  َينظارا
، فقأعل )د اأو اتسأبلم :  154)

 .  155)اتقعئم تلتييم اغتة  ىي سعدة 

زرلب:ارز)عميهزرلسالـ(زوادزسألهزرلكميتزفق:ؿز ززرام:ـوهن:لؾزروريةزث:لثةزعفز

أئل رسأول ع  ) متى اقوم اتحق فاَم متى اقوم ميداَم، قعل )د او اتسبلم : تقأد سا
  اغتة  .)  تس امع  دن ذتك فقعل: إنمع مث و َمثل اتسعدة ال تلتاَم إال

                                                           

ز.زٕٔٗ،زغيبةزرلنعم:نيزصزٖٕٓ،زتأو لزراي:تزصزٛ٘صزٔ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٖ٘ٔ
ز(ز.ٙٙ)زرلزخرؼز-ٗ٘ٔ
ز.زٕ٘٘تأو لزراي:تزصزز-٘٘ٔ
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) فمتأأأى  رلحسػػفز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زاػػدزسػػػئلزجػػد زرسػػػوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:( زرامػػػ:ـوكػػ:فز
ات يت، قعل: اع حسن إنمع مث و َمثل اتسعدة ثق أت فأي اتسأمعوات  أىليخرج قعئمنع 

 . 156)ال تلتاَم إال اغتة   األرضو 

هوزرلعػذربزورلسػ:عةزرلتػيززألنه،زرألرضوهذرزيبيفزأفزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زهوزدربةز
تأتيزبغتةزأيزأفززمػ:فزنػزوؿزرلعػذربزهػوزنفسػهززمػ:فزخػروجزرلدربػةزرلتػيزهػيزرلمهػديز

ز)عميهزرلسالـ(زورلمتزرمنةزمعه.

) إذا نأأزل اتعأأذاب  يأأم دنأأد اقتأأراب اتسأأعدة، فسأأمي واػػدزجػػ:ءزفػػيزرلروريػػ:تزأيضػػ:ش ز
أأنَ اتمقأأول قأأواًل } أأم  َداُاأأًة مِ  َنأأع َتيا َرج  { تخأأرج ... فتنجأأر اتمأأؤمن النأأو مأأؤمن األرض َأخ 

واتكعفر النأو َأعفر، ودنأد ذتأك يرتفأَ اتتك يأف وال تق أل اتتواأة وىأو د أم مأن أدأبلم 
 . 157)اتسعدة ... 

،زومػفزهػوزرلسػ:عةزوهػوزرلعػذربزوهن:زيتبيفزلن:زأيض:شزأفزخروجزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(
هػيزوزرلمعمػوـزأفزرلسػ:عةزسػ:عتيفزصػغرىزوهػيزخػروجزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زوكبػرىز

سػ:عةزرلقي:مػػةز،زوبهػذرزيكػػوفزرلعػذربزرألدنػػىزرلػذيزجػػ:ءزفػيزتفسػػير زرنػهزرلدربػػةزورلػػدج:ؿز
زهوزأيض:شزخروجزرلمهديز)عميهزرلسالـ(.

أفزدربػػةزفتكػػوفزرلنتيجػػةزإذفزأفزخػػروجزرلدربػػةزهػػوزخػػروجزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(،زأيز
هػػيزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(،زفيكػػوفزرلعػػذربزرألدنػػىزخػػروجزرلمهػػديزورلػػدج:ؿ،ززرألرض

ورلتػػيزتػػدللزعمػػىزأفزرلدربػػةزهػػيزز:ورلػػذيزهػػوزعمػػـزمػػفزأعػػالـزرلسػػ:عة،زأيزمػػفزأشػػررطه
زرلمهديزرلذيزسيخرجزفيزآخرزرلزم:ف.

                                                           

ز.زٛٙٔكف:يةزرألثرزصزز-ٙ٘ٔ
ز.زٜٜٕصزٙبح:رزرألنوررزجزز-ٚ٘ٔ
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أفززإلػػػىإليػػػهزوهػػوزأفزرلروريػػػةزرانفػػػةزرلػػػذكرزأشػػػ:رتززأفزنشػػػيرزوهن:لػػؾزأمػػػرزمهػػػـزالزبػػػد
،زرلتػػػيزامنػػ:زإنهػػػ:زتعنػػػيزرلمهػػػديزرألرضرلتوبػػةزالزتقبػػػلزإذرزنػػػزؿزرلعػػذربزوخرجػػػتزدربػػػةز

أفزرلتوبػػةزالزتقبػػلزعنػػدزطمػػوعزرلشػػمسزمػػفززإلػػى)عميػػهززرلسػػالـ(زوهن:لػػؾزروريػػ:تزتشػػيرز
زمغربه:زبلزأفزب:بزرلتوبةزيغمقزحينه:.

وزرلمهػديزبهػ:زهػغرزورلمتتبعزلمروري:تزرلشر فةزيجدزأفزرلمقصػودزب:لشػمسزرلط:لعػةزمػفزم
وردزعػػفززفقػدمػ:زفػيزرلتأو ػػلزرلمع:صػرزلهػذ زرلروريػةزدليػػلزعمػىزذلػؾ،زوز)عميػهزرلسػالـ(،ز

رلضػػػح:ؾزبػػػفزمػػػزرحـزعػػػفزرلنػػػزرؿزبػػػفزسػػػبر زفػػػيزخطبػػػةزطو مػػػةزألميػػػرزرلمػػػؤمنيفز)عميػػػهز
زرلسالـ(زا:ؿزفيه: ز

يع فعند ذتك ترفَ اتتواة فبل تواة تق ل وال دمأل يرفأَ  ) اعد ط وع اتشمس من مغٍر
أراً اَل } َسأَ ت  ِفأي ِإاَمعِنَيأع َخي  ألا َأو  ََ سًع ِإاَمعناَيأع َتأم  َتكاأن  آَمَنأت  ِمأن َق   َا َنف  { ثأم قأعل َينَف

)د اأأو اتسأأبلم  ال تسأألتوني دمأأع اَأأون اعأأد ذتأأك ف نأأو ديأأد إتأأي ح ي أأي )صأأ ى ع  
د او وآتو وس م  أن ال أخ ر او أحد غيأر دترتأي، فقأعل اتنأزال  أن سأ رة تصعصأعة 

أميأر اتمأؤمنين  يأذا اتقأول  فقأعل صعصأعة اأع ا أن سأ رة أن اتأذي اصأ ي مع دنأي 
خ فو داسى  أن مأريم، ىأو اتثأعني دشأر مأن اتعتأرة اتتعسأَ مأن وتأد اتحسأين وىأو 

ن واتمقأعم اطيأر  يأع اظيأر دنأد اتأَر واُأَ ميأزان  األرضاتشمس اتطعتعة من مغٍر
 . 158)اتعدل ... 

،زكم:زوردزفػيزرلروريػةزرألرضخروجزدربةزولم:زك:نتزرلتوبةزالزتقبلزعندزنزوؿزرلعذربزوز
سػالـزهللاززألنػههيزرلمهديز)عميهزرلسػالـ(ززرألرضرلمذكور زس:بق:ش،زف:لنتيجةزتكوفزدربةز
زعميهزهوزرلشمسزرلط:لعةزمفزمغربه:.

                                                           

ز.زٜٗٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٛ٘ٔ
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) قأعل رسأول ع نهزا:ؿ زأحذيفةززإلىوادزوردزعفزعبدزهللازبفزز :دزبفزسميم:فزمسندرشز
 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 
يع وذتك حين ال ينفَ نفس إامعنيع   ز. 159)من مغٍر

ى ع ) سأأمعت رسأأول ع )صأأ نػػهزاػػ:ؿ زأرلروريػػةزرلث:نيػػةزوردتزعػػفزحذيفػػةزبػػفزرسػػيدز
د اأأو وآتأأو وسأأ م تسأأ امع  اقأأول دشأأر آاأأعت  أأين يأأدي اتسأأعدة خمأأس اعتمشأأرق 
يأع وداسأى  أن مأريم واألجوج  وخمس اعتمغرب فذَر اتدااة وط وع اتشمس من مغٍر

ز. 160)وملجوج ... 

يأع أو خأروج اتدااأة وروريةزث:لثةزتقوؿ ز ) أول اآلاعت خروجًع ط وع اتشأمس مأن مغٍر
 . 161)ع ى أثرىع تقرياًع  عألخرىق ل صعح تيع فد ى اتنعس ُحى فآيتيع َعنت 

جمأأَ  إتأأى) ي يأت اتنأأعس اسأيرون وجػ:ءزفػيزروريػػةزرربعػةزعػفزربػػفزعمػرزجػ:ءزفيهػػ:ز ز
تسعيرىم فاصاحون وقد خطتيم من رأسيع وذن يع فمع من مؤمن  األرضوت يت دااة 

 . 162)إال مسحتو وال من َعفر وال منعفق إال تحاطو  

                                                           

،زتهذيبزربفزعس:كرززٖٕٛصزٚرلزورئدزج،زمجمعززٕٓٙصزٗٔكنززرلعم:ؿزجزز-ٜ٘ٔ
ز.ٕٛٚصزٚج
ز.زٗٗٗ،زمنتخبزرألثرزصزٖٖٓصزٙبح:رزرألنوررزجزز-ٓٙٔ
ز-ٔٙٔ زجز زرلطبري زجزٕٚصزٛتفسير زرلزورئد زمجمع زجزٛصزٛ، زدرود زأبي زسنف زٗ،

ز.زٖٖ٘ٔصزٕ،زسنفزربفزم:جةزجزٗٔٔص
ز.ٓٔصزٕٓمجمعزرلبي:فزجزز-ٕٙٔ
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هػوزمػ:زعبػرتززرألرضعمىزكوفزرلمهديز)عميػهزرلسػالـ(زهػوزدربػةززرألخرىزومفزرألدلةز
زوهػوزواػتزخػروجزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(ز،زفقػدزوردزفػيز عنهزرلروريػ:تزب:لواػتزرلمعمػـو

زرلروري:ت 

يأأع يخأأر إ  أأاس سأأعجدًا ينأأعدي إتيأأي مرنأأي أن اسأأجد  ) إذا ط عأأت اتشأأمس مأأن مغٍر
أي  عنيتو فاقوتون ... مع ىذا اتتُرع فاقأول إنمأع سألتت ٍر تمن شئت فتجتمَ إتاو ٍز

مأأن صأأدع  األرضاتوقأأت اتمع أأوم وىأأذا اتوقأأت اتمع أأوم ثأأم تخأأرج دااأأة  إتأأىينظرنأأي 
 . 163)اس فت طمو اتصفع فلول خطوة تُعيع في إنطعكاة ثم تلتي إ  

زرلواػتززإلػىومفزرلجديرزب:لذكرزأفزإبميسزعميهزرلمعنةزك:فزادزأمهمهزهللازعػززوجػلز يػـو
أفزرلمهػديززإلػىرلمعموـزرلذيزهوزيوـزخروجزرلمهديز)عميهزرلسػالـ(زوأشػ:رتزرلروريػ:تز
زبذلؾزفيزمسجدزرلكوفة ز.(ٗٙٔ))عميهزرلسالـ(زيقضيزعميهزوفيزروريةزأفزيقـو

هػػيزمػػفزيقػػوـزبػػذلؾزويمكػػفززرألرضأفزدربػػةززإلػػىفػػيزحػػيفزأفزرلروريػػةزرلمتقدمػػةزتشػػيرز
رلتوفيقزبيفزرلمعنىزرألوؿزورلث:نيزعفزطر قزدمجزم:زوردزفيهم:زمػفزمعنػىز،زورلخػروجز

زويزهػػػذورلػػػزرألرضبنتيجػػػةزمف:دهػػػ:زأفزرلػػػذيزيقضػػػيزعمػػػىزإبمػػػيسزلعنػػػهزهللازهػػػوزدربػػػةز
زآخرزرلزم:ف.زرلمهديز)عميهزرلسالـ(زوذلؾزعندزخروجهزفي

رلتيزتؤكدزهذرزرلمعنىزرلوررد زعفزدمحمزبفزث:بتزعػفزأبيػهزعػفزرلحػرثززرألخرىزورلروريةز
خرجأأت قت أأت اتدااأأة  فأأ ذا) خأأروج اتدااأأة اعأأد ط أأوع اتشأأمس عػػفزعبػػدزهللازرنػػهزاػػ:ؿ ز

 . 165)إ  اس... 

                                                           

ز-ٖٙٔ زجز زرلزورئد زرألوسطزلمطبررنيززٛصزٛمجمع زرلمعجـ زربفززٜٛصزٔج، زتفسير ،
ز.ٕٕٓصزٕكثيرزج

ز.زٕٙٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٗٙٔ
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زإلػىأم:زمفزحيثزمك:فزخروجزكلزمفزرلدربةزورلمهديز)عميهزرلسػالـ(زف:لروريػ:تزتشػيرز
أفزخروجزرلدربػةزمقتػرفزمك:نػ:شزبخػروجزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زممػ:زيقػفزدلػيالشزعمػىزأفز

هوزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زواػدزوردتزركثػرزمػفزروريػةزأشػ:رتززرألرضرلمقصودزبدربةز
زهذرزرلمعنى.زإلى

تخأأأرج مأأأن  األرض) دااأأأة فقػػػدزوردزعػػػفزوكيػػػعزبػػػفزإسػػػررئيلزعػػػفزسػػػم:ؾزبػػػفزإبػػػررهيـ ز
 . 166) مَة

) إذا نأزل اتعأذاب  يأم دنأد اقتأراب اتسأعدة فسأمي اتمقأول قأواًل زوفيزروريػةزأخػرى ز
م  َداُاًة مِ َن } َنع َتيا َرج  { تخرج  ين اتصفع واتمروة فتخ ر اتمأؤمن النأو مأؤمن األرضَأخ 

 .  167)واتكعفر النو َعفر ... 

واتكعفر النأو ) تخرج  ين اتصفع واتمروة فتخ ر اتمؤمن النو مؤمن وفيزروريةزث:لثػة ز
 . 168)َعفر  

أأذا تخأأرج دااأأة قػػ:ؿ زفرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(ززرامػػ:ـواػػدزأشػػ:رز مأأن  أأين  األرض) َو
اتمحشأأر  إتأأىدصأأع موسأأى وخأأعتم سأأ امعن  تسأأوق اتنأأعس  عاتصأأفع واتمأأروة ومعيأأ

 ...(169 . 

                                                                                                                                       

ز،.زٙٛٔرلمالحـزورلفتفزالبفزحم:دزصزز-٘ٙٔ
ز.ٔٛٔصز٘ٔربفزأبىزشيبةزجزز-ٙٙٔ
ز.زٜٕصزٜٙبح:رزرألنوررزجز-ٚٙٔ
ز.ٖٖٕصزٚمجمعزرلبي:فزجزز-ٛٙٔ
ز.زٕٙٙ،زغيبةزرلنعم:نيزصزٕٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٜٙٔ
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رلمقصودزبهزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زودليلزذلػؾزتأكيػدززرألرضومفزهن:زيتضحزأفزدربةز
رلروري:تزعمػىزأفزخػروجزرلدربػةزمػفزبػيفزرلصػف:زورلمػرو زوهػيزرلمكػ:فزذرتػهزرلػذيزتخػرجز

زمنهزدعو زرلمهديز)عميهزرلسالـ(زوخروجهزيكوفزمنه:ز.

هوزرلمهديز)عميػهززرألرضرلمهديز)عميهزرلسالـ(زدليلزعمىزأفزدربةززرام:ـوفيزكالـز
مػػػرو زومعػػػهزعصػػػ:زموسػػػىزوخػػػ:تـزبمحػػػ: زأفزرلدربػػػةزتخػػػرجزمػػػفزبػػػيفزرلصػػػف:زورلزرلسػػػالـ(
أفزرلمهديز)عميهزرلسػالـ(زيخػرجززإلى،زوكم:زسبقتزراش:ر زفإفزرلروري:تزتشيرزسميم:ف

زفيزآخرزرلزم:فزمعهزعص:زموسىزوخ:تـزسميم:فزومفزعندزرلصف:زورلمرو ز.

تحديدرشزمفزبيتزهللازرلحررـزمفزبيفززرألرضوادزأكدتزرلروري:تزرلشر فةزأفزخروجزدربةز
زرلركفزورلمق:ـ.

) دخ ت د ى أ ي جعفر )د او اتسأبلم  فقأعل ففيزروريةزعفزخيثمةزرلجعفيزرنهزا:ؿ ز
تي اع خيثمة ا  غ مواتينع منع اتسبلم ... وع إن اتدااأة تتخأرج فأتك م اتنأعس مأؤمن 

نيع تخرج من  يت ع اتحرام ف اس امر  يع أحد  عفر وا  مأن اتخ أق إال قأعل مأؤمن َو
نمع َفروا  واليتنع ال يوقنون    . 170)أو َعفر وا 

ن واتمقعم فتكتب في وجو اتمؤمن مؤمن وفيزروريةزأخرى ز ) ثم تظير اتدااة  ن اتَر
 . 171)وفي وجو اتكعفر َعفر ... 

ـزوتحديدرشزمفزبيفزوكم:زهوزمعموـزف:فزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زيخرجزمفزبيتزهللازرلحرر
زهن:زهوزرلمهديز)عميهزرلسالـ(.زرألرض،زوعميهزفيكوفزرلمقصودزبدربةزورلمق:ـرلركفز

                                                           

ز.زٛ٘صز٘ٙبح:رزرألنوررزجز-ٓٚٔ
ز.زٜصزٖ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٔٚٔ
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نهػػ:زتخػػرجزفػػيززرألرضومػػفزجممػػةزرألدلػػةزعمػػىزأفزدربػػةز هػػيزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زور 
عمػيززرامػ:ـآخرزرلزم:فزومفزب:بزرلشبهزبيفزخروجهم:زوطبيعتػهز،زووردتزروريػةزعػفز

زرنهزا:ؿ ززرألرض)عميهزرلسالـ(زفيزمعرضزحديثهزعفزدربةز

) أال إن اعد ذتك اتطعمة اتك ري ق نع ومع ذتك اع أمير اتمؤمنين قعل خروج دااأة مأن 
 األرضمن دند اتصفع معيع خعتم س امعن ودصأع موسأى ... ثأم ترفأَ دااأة  األرض

يأع  رأسيع فيراىأع مأن  أين اتخأعفقين  أ ذن ع دأز وجأل اعأد ط أوع اتشأمس مأن مغٍر
اأة تق أل وال دمأل يرفأَ وال ينفأَ نفسأًع إامعنيأع تأم تكأن فعند ذتك ترفَ اتتواة فبل تو

 . 172)آمنت من ق ل أو َس ت في إامعنيع خيرًا  

وادزوردزهذرزرلمعنىزب:لنسبةزلممهديز)عميهزرلسػالـ(زأيضػ:شزفقػدزجػ:ءزفػيزرلروريػةزرلػوررد ز
)َأأألني اعتقأأأعئم د أأأى نجأأأف اتكوفأأأة رلصػػػ:دؽز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زرنػػػهزاػػػ:ؿز ززرامػػػ:ـعػػػفز

ب فرسًع أدىم  ين ديناو شأمراخ فينأتفض انتفعُأة ال ياقأى  اأبلد إال وىأم  أىأل..يَر
 . 173)يرونو انو معيم في ابلدىم ... 

هػػيزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زورلتػػيزسػػتخرجزفػػيزآخػػرززرألرضوهػػذرزدليػػلزعمػػىزأفزدربػػةز
رلمكػػ:فزرلػػذيزيػػرىزرلنػػ:سزبػػهزرلمهػػديز،زعممػػ:شزأفزرلنػػ:سزجميعػػ:شزلهػػ:زةمػػ:فزبػػدليلزرؤيػػرلزز

)عميهزرلسالـ(زهوزرلنجفزورلتيزتقعزفيزظهرزرلكوفةزوهذرزمػ:زيتطػ:بقزمػعزكػوفزرلدربػةز
ومراػدزز(ٗٚٔ)يرره:زرلن:سزمفزعندزرلصف:زألفزرلكوفةزهيزمكػةزحسػبزرلتأو ػلزرلمع:صػر

عمػػػيز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زرلػػػذيزيقػػػعزبظهػػػرزورديزرلسػػػالـزهػػػوزرلصػػػف:زعمػػػىزحسػػػبززرامػػػ:ـ
زرلمع:صر.رلتأو لز

                                                           

ز.زٖٙٔٔصزٖ،زرلخررئجزج٘ٛ،زمنتخبزرألنوررزصٜٗٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٕٚٔ
ز.زٖٓٔ،غيبةزرلنعم:نيزصٜٛٔ،زمنتخبزرألنوررزصٕٖٛصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٚٔ
زررجعزرلجزءزرلث:لثزمفزهذ زرلموسوعةزكت:بزمكةزرلمهديزوكت:بزمدينةزرلمهديزز-ٗٚٔ
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أفزخروجهمػػ:ززهػػوزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زرألرضعمػػىزأفزدربػػةززرألخػػرىزومػػفزرألدلػػةز
ظممػ:شزوجػوررشزوربتعػدزرلنػ:سزعػفزرألمػرزبػ:لمعروؼزورلنهػيززرألرضيكوفزفيزواتزممئتز

زعفزرلمنكر.

ِيم  تعػػ:لىفقػػدزوردزعػػفزعطيػػةزرلعػػوفيزعػػفزأبػػىزعمػػر،زفػػيزاولػػهز لا َدَ أأي  َقأأو  ََ ات  َذا َوَقأأ }َواِ 
أأَن  أأم  َداُاأأًة مِ  َنأأع َتيا َرج  قأأعل: ) ذاك إذا تأأرك األمأأر اأأعتمعروف واتنيأأي دأأن  {األرضَأخ 

 . 175)اتمنَر  

رلمهديز)عميػهززرام:ـوهذرزم:زينطبقزتم:م:شزعمىزعالم:تزآخرزرلزم:فزرلتيزتسبقزاي:ـز
زنهزا:ؿز أزتسميم:(زرلسالـ(،زفقدزوردزعفزرسوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

م وفسق شاعاَم وتأم تألمروا اأعتمعروف وتأم تنيأوا دأن  ) َيف اَم إذا فسدت نسعَؤ
 . 176)اتمنَر ... 

هيزرلمهديز)عميهزرلسالـ(ززرألرضونختـزرلحديثزعفزرألدلةزرلتيزتثبتزأفزدربةزززززز
فػيزآخػرزرلزمػ:فزورفزلهػ:زثػالثزخرجػ:تززرألرضخػروجزدربػةززإلىب:لروري:تزرلتيزتشيرز

زوم:زوردزفيزكتبزرلشيعةزورلسنةزمع:ش.

) نػػهزاػػ:ؿ زأرلبيػػتز)عمػػيهـزرلسػػالـ(زعػػفزرلنبػػيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(ززأهػػلفقػػدزجػػ:ءزعػػفزطػػرؽز
تكون ت دااة ثبلث خرجعت مأن اتأدىر فتخأرج خروجأًع القصأى اتمدينأة فافشأو ذَرىأع 

اتقرية اعني مَة ثم تمَث زمعنًع طوابًل ثم تخرج خرجأة قرياأًع اعتاعداة وال يدخل ذَر 
 من مَة فافشو ذَرىع في اتاعداة .

                                                           

ز.ٓٔصزٓٔج:معزرلبي:فزجزز-٘ٚٔ
ز.زٔٛٔصزٕ٘ح:رزرألنوررزجبزز-ٙٚٔ
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ويأدخل ذَرىأأع اتقريأأة ... ثأأم صأعر اتنأأعس يومأأًع فأأي ادظأم اتمسأأعجد د أأى ع حرمأأة 
أكرميع د ى ع دز وجل .. تم ترديم إال وىي فأي نعحاأة اتمسأجد تأدنو وتأدنو َأذا 

ن األسأود  اأعب  نأي مخأزوم دأن امأين اتخأعرج مأن وسأط مأن ذتأك  إتأىمع  أين اتأَر
فيرفض اتنعس دنيع وتث ت تيع دصعاة درفأوا انيأم تأن اعجأزوا ع فخرجأت د أييم 
تيأأع َلنيأأع اتكواكأأب  تأأنفض رأسأأيع مأأن اتتأأراب فمأأرت  يأأم فجع أأت وجأأوىيم حتأأى تَر

يع طعتب وال اعجزىع ىعرب ...  األرضاتدرية ثم وتت في   . 177)ال يدَر

) نػػهزاػػ:ؿ زأبػػفزمردويػػهزعػػفزعبػػدزهللازبػػفزعبػػ:سزعػػفزرسػػوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زورخػػرجزر
وتيع ثبلث خرجعت فلول خرجأة منيأع األرض اتاعداأة واتثعناأة فأي  األرضتخرج دااة 

ادظم اتمسعجد أشرفيع أكرميع وتيع دنق مشرق يراىع من اعتمشأرق َمأع يراىأع مأن 
 . 178)اعتمغرب ... 

رلمقصػػػودزبهػػػ:زرلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زبقر نػػػةززرألرضوهػػػذرزمػػػ:زيػػػدؿزعمػػػىزأفزدربػػػةزززز
خروجزرلدربةزفيزرلب:ديةزومفزثـزفيزمكةزوهوزم:زيكوفزعميهزرلح:ؿزمػعزرلمهػديز)عميػهز
رلسػػػالـ(زوظهػػػورزدعوتػػػهزفػػػيزرلب:ديػػػةزومػػػفزثػػػـزمكػػػةزوهػػػيزرلكوفػػػةزعمػػػىزحسػػػبزرلتأو ػػػلز

ز.(ٜٚٔ)رلمع:صر

يجػػػدزأفزرلرسػػػوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:(زفػػػيززآنفػػػ:شزألولػػػىزرلػػػوررد زعممػػػ:شزأفزرلمتتبػػػعزلمروريػػػةزر
فإنػػػهزيعكػػػسزلنػػػ:زمررحػػػلزظهػػػورزدعػػػو زرلمهػػػديززرألرضحديثػػػهزعػػػفزكيفيػػػةزخػػػروجزدربػػػةز

)عميهزرلسالـ(زمفزحيثزكونه:زدعو زسر ةزتنتشرزركثرزم:زتنتشرزبيفزرلن:سزفيزخػ:رجز
دعػػو زعمنيػػةزيفشػػوزعمػػىززإلػػىمكػػةزوهػػيزرلكوفػػةزعمػػىزحسػػبزرلتأو ػػل،زومػػفزثػػـزتتحػػوؿز

                                                           

ز.زٖٓٓصزٙبح:رزرألنوررزجز-ٚٚٔ
ز.ٙٔٔصز٘رلدرزرلمنثورزجزز-ٛٚٔ
زسيأتيزفيزرلجزءزرلث:لثزمفزهذ زرلموسوعةزمكةزورلمدينةزرلمهديز-ٜٚٔ
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أثره:زذكرزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زودعوتهزدرخلزمكةزوهيزرلكوفػةزعمػىزحسػبزرلتأو ػلز
زومفزثـزرلمرحمةزرألخير زرلمتمثمةزب:لفتحزورلقي:ـزبيفزرلركفزورلمق:ـ.

هنػ:زهػوزرلمهػػديز)عميػهزرلسػالـ(زرلػذيزيخػػرجززرألرضوهػذرزمػ:زيؤكػدزأفزرلمقصػػودزبدربػةز
فيزآخرزرلزم:فزويطمقزدعوتػهزحتػىزتبمػ زمػ:زاػدر زهللازعػززوجػلزلهػ:زمػفزرظهػ:رزرلػديفز

ز.زر زرلمشركوفزعمىزرلديفزكمهزولوزكزي،زوهوزديفزهللاراسالم

 :خبلصة اتقول

مػ:ـيظهرزلمب:حثزورلمحققزأفزهن:ؾزروري:تزتػنصزعمػىزوجػودزمهػديزوز مهػدي،زمػثالشززر 
وروريػػػةزرذرزمػػػ:زوردزفػػػيزرلحػػػديثزمنهمػػػ:زمهػػػديزهػػػذ زرألمػػػةزأيزمػػػفزرلحسػػػفزورلحسػػػيف،ز

ج:ئػتزرلرريػػ:تزرلسػػودزمػفزابػػلزرلمشػػرؽزف:نصػروه:زفػػ:فزفيهػػ:زخميفػةزهللازرلمهػػديز(زبينمػػ:ز
زمػػفزمكػػةزفػػيزنصػػوصزرخػػرز إذرزظهػػرزرلسػػفي:نيززأووروريػػةز،ز زيػػذكرزبػػ:فزرلمهػػديزيقػػـو

زبعػػدزرفزيػػتـزطػػردز رختفػػىزرلمهػػديزبينمػػ:زنجػػدزرلنصػػوصزؤكػػدزبػػ:فزرامػػ:ـزرلمهػػديزيقػػـو
وغيرهػػ:زمػػفزرلروريػػ:تزرلمتكػػ:ثر زرلتػػيزتؤكػػدزوجػػودززرلسػػفي:نيزمػػفزرلعػػررؽزوتحجػػيـزدور ز

رلمهػديزوممهػدرزلػهزوسػميززرام:ـ:شزمعصوم:شزإنم:زهوزدرؿزعمىزإم:ممهديزآخرزوليسز
لىرلحقزوززإلىيهديززألنهمهديز لىصرروزمستقيـزوززر  زص:حبزرلعصرزورلزم:ف.زر 

زفهن:زتس:ؤؿزونترؾزراج:بةزعميهزلمق:رئزرلمبيب.ز

رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زز:امػ:ـمهيزرلمهديز)رليم:ني(زأزرألرضهلزرلمقصودزمفزدربةز
ز؟

را َّللا ِ َفبَل : تععتىقعل  َحعَنوا وَ }َأَتى َأم  ا  َتع ِج اوها سا وَن{ تععتىَتس  ِرَا  .َدُمع ااش 

ز
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ز

 

 اتفصل اتثعتث 
 اتسفاعني
 

كمم:زظهرتزدعو زحقزتظهرزفيزاب:له:زدعورتزب:طمةزيستفزه:زرلشيط:فزبصػوتهزلتقػفز
زضدزدعو زرلحق.ز

وهذرزليسزب:لشيءزرلمستغربزألفزرلشيط:فزهوزعدوزمبيفزلإلنس:فزوهوزمفزأخرجزآدـز
وحػػورءز)عميهمػػ:زرلسػػالـ(زمػػفزرلجنػػة،زبمعنػػىزإنػػهزمسػػتمرزفػػيزكيػػدزرانسػػ:فزور غػػورء زكمػػ:ز
فعلزبأبويهزمفزابل،زوهػذرزيعنػيزإفزخػطزرلشػيط:فزهػوزخػطزموجػودزمنػذزوجػودزرلخميقػةز

ومػػػفزيختػػػ:ر زلخالفػػػةززتعػػػ:لىمتمثػػػلزبػػػ: زورلػػػذيزيقػػػعزاب:لػػػهزخػػػطزرلحػػػقزرلزرألرضعمػػػىز
زرامػػػػ:ـورلػػػػذيفزخػػػػ:تمهـززرألئمػػػػةورلرسػػػػلزورألوصػػػػي:ءزوززرألنبيػػػػ:ءورع:يتهػػػػ:زوهػػػػـززرألرض

زرلمهديز)عميهزرلسالـ(.
ة،زبلزرالهيرلمهديز)عميهزرلسالـ(زهيزمفزسنخزتمؾزرلدعورتززرام:ـولم:زك:نتزدعو ز
فزلهػػ:زشػػبهزبهػػ:زوالزسػػيم:زدزةهػػيزمتممػػةزوخ:تمػػ عػػو زجػػد زرلمصػػطفىز)صػػمىزهللازلهػػ:،زور 

عميهزوآلهزوسمـزتسميم:(زورلتيزوردتزعد زروري:تزتثبػتزهػذرزرلشػبهزبينهمػ:زمػفزذلػؾزمػ:ز
) اع أاع ي استلنف رلص:دؽز)عميهزرلسالـ(زأنهزا:ؿ ززرام:ـج:ءزعفزأبيزبصيرزعفز

 .  180)اتدادي منع ددعءًا جديدًا َمع ددع إتاو رسول ع ... 

                                                           

ززٕٔصزٛرلبح:رزجز-ٓٛٔ
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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
:ؿززعػػػيـزاػػػر شزوكبيرهػػػ:زأبػػػوزسػػػفي:فزبػػػفزحػػػربزورلػػػذيزكػػػ:فزيمتمػػػؾزرلسػػػمطةزورلقػػػو زورلمػػػ

ورلج: زوا:ـزبتسخيرزذلؾزكمهزمفزأجلزرلقض:ءزعمىزرلدعو زرلدمحميةزآنػذرؾ،زواػدزرسػتمرز
أبوزسفي:فزورلذيزيمثلزج:نبزرلب:طلزورلشيط:ف،زوعمىززإلىرلخطزرألمويزرلذيزينتسبز

مرزرلسػنيفزومنػذزرلصػدرزرألوؿزلإلسػالـزاػ:مورزبمح:ربػةزج:نػبزرلحػقزرلمتمثػلزب:لرسػوؿز
فػيززرالهػيرألطه:رز)عميهـزرلسالـ(زمػفزبعػد زورلػذيزيمثػلزرلخػطززرألئمةتسميم:(زوز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصز

ورلشورهدزرلت:ر خيةزتثبتزذلؾ،زفكم:زوافزأبوزسفي:فزمع:دي:شزلرسػوؿزهللاز)صػمىززرألرض
عمػػيز)عميػػهززمػػ:ـهللازعميػػهزوآلػػهزوسػػمـزتسػػميم:(زواػػفزمع:ويػػةزربػػفزأبػػيزسػػفي:فزمع:ديػػ:شزلإل

ز)عميهزرلسالـ(.ززرلحسفزرام:ـرلسالـ(زومفزثـز
رلحسػػيفز)عميػػهزرلسػػالـ(زلتبػػيفزلنػػ:زإفزرلحقػػدزرألمػػويزرلسػػفي:نيزاػػدززرامػػ:ـزإلػػىولػػوزجئنػػ:ز

تجمىزفيزأابحزصور زحينم:زوافزيز دزبفزمع:ويةزبفزأبيزسفي:فز)عميهـزلعنةزهللا(زفيز
زبيتهزوأنص:ر زورحـزهللازرلش:عرزحينم:زا:ؿز ززأهلرلحسيفز)عميهزرلسالـ(زوززرام:ـوجهز

 د د شمس قد أُمرت ت ني ىعشم 
ًع اشيب منيع اتوتد                                      حٍر

 فع ن حرب ت مصطفى وا ن 
 ىند تع ي وت حسين يزيد                                     

 
ومػفزهػذرزرلمنطمػقزومػفزج:نػبزرلشػػبهزبػيفزرلػدعوتيفزرلدمحميػةزورلمهدويػةزورسػتمررررشزلػػذلؾز

رلمهػػػديز)عميػػػهززمػػػ:ـألمػػػويزالزبػػػدزأفزيكػػػوفزفػػػيزعصػػػرزرلظهػػػورزرلشػػػر فزلإلرلعػػػدرءزر
رلسالـ(زأبوزسفي:فزآخرزيق:بلزأبوزسفي:فزفيزعصرزرلرس:لةزرلدمحمية،زوهوزرمتدردزلمخطز

رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(ززرامػ:ـورلػذيزيقػفزابيػلزوأثنػ:ءزايػ:ـزز،رلسفي:نيزذرتهزنسب:شزوفكػررشز
وفزس:ئررشزعمىزنهجزأجدرد زمفزآؿزأبػيزسػفي:فزفػيزبوجهزدعوتهزرلميمونةزرلمب:ركة،زويك

رلبيػتز)عمػيهـزرلسػالـ(،زوهػذرزرلشػخصزبطبيعػةزرلحػ:ؿزهػوزرلسػفي:نيزرلػذيززأهلمح:ربةز
زرلمهديزورلتيزيقوده:زوز ر زرليم:نيزرلموعود.ززرام:ـتكوفزلهزحركةزابيلزاي:ـزدعو ز
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رلبيػػتززأهػػلعػػفززوهػػذرزلػػيسزب:لشػػيءزرلغر ػػب،زفقػػدزوردتزرلكثيػػرزمػػفزرلروريػػ:تزرلػػوررد 
رلمهػػػديززرامػػػ:ـ)عمػػػيهـزرلسػػػالـ(زورلتػػػيزتتحػػػدثزعػػػفزرلسػػػفي:نيزوحركتػػػهزوواوفػػػهزبوجػػػهز

معبػػررشزبػػذلؾزعػػفزرلحقػػدزرلػػذيزورثػػهزمػػفزأجػػدرد زز،)عميػػهزرلسػػالـ(زوبوجػػهزصػػ:حبزدعوتػػه
زرلبيتز)عميهـزرلسالـ(زجيالشزبعدزجيل.ززهلوآب:ء زوعدرئهـزأل

صورتزرلتيزربعدتزرلحقيقةزعفزرذهػ:فزولكفزلألسفزرلشديدزفإنهزظهرتزرلعديدزمفزرال
فػػػبعضزز،رلػػبعضزحينمػػ:زاػػػ:مورزبرسػػـزصػػػور زخ:طئػػةزلحقيقػػةزوأدوررزومنهجيػػػةزرلسػػفي:ني

وآخػػػػروفزاػػػػ:لورزب:نػػػػهزدوؿزرالسػػػػتكب:رزز،ذهػػػػبزرلػػػػىزرلقػػػػوؿزبػػػػ:فزرلسػػػػفي:نيزلػػػػيسزن:صػػػػبي:
وغيػػرهـزذهػػبزرلػػىزإمك:نيػػةزعػػدـزوجػػودزسػػفي:نيزأوزعػػدـزوصػػوؿزتػػأثير زإلػػىزز،رلع:لميػػة
كػلزهػذ زرالاػػورؿزرلمج:نبػةزلمحػقزستتهشػـزعمػػىزصػخر زرلػدليلزرلرورئػيزورلبحػػثزز،رلعػررؽ

زرلرورئيزرلذيزبيفزريديكـزسيثبتزخطأزكلزهذ زرألاورؿز.
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

 اتاعب األول
 اتسفاعني في اتقرآن واتسنة

 
زأوال : اتسفاعني في اتقرآن
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فيػهزرايػ:تزلمنػ:سزلكػيزيعتبػرورززتعػ:لىواػدزفصػلزهللازز،إفزرلقرآفزفيػهزتبيػ:فزكػلزشػيءز
طر ػقزرلحػقزورلصػرروزرلمسػتقيـ،زومثممػ:زذكػرزج:نػبزرلخيػرزوطر ػقزرلحػقززإلىو هتدورز

ورألوليػػػ:ءزورلصػػػ:لحيفزفإنػػػهزذكػػػرزج:نػػػبزرلشػػػرزوطر ػػػقززرألنبيػػػ:ءرلممثػػػلزبخػػػطزرلرسػػػلزوز
رلب:طػلزممػثالشزبخػطزرلشػيط:فزوأعورنػهزمػفزطورغيػتزرلعصػرزوجب:برتػهزكنمػرودزوفرعػوفز

زوه:م:فزوغيرهـ.ز
فزرلقػػرآفزهػوزحػػ:كيزعػفزكػػلززمػ:فزفػػالزبػدزأفزيكػػوفزحػ:كيزبصػػور زخ:صػةزعػػفزأوبمػ:ز

رلػػػذيزيمثػػػلزثمػػػر زبعثػػػةزواي:مػػػهزرلمقػػػدسزز)عميػػػهزرلسػػػالـ(رلمهػػػديززرامػػػ:ـاضػػيةزوحركػػػةز
ا:مػةزدولػةزرلحػقزورلعػدؿززرألئمةوززرألنبي:ء ورألوصي:ءزعمىزطر قزتوحيدزهللازعػززوجػلزور 
بػػلزفػػيزرلكػػوفزكمػػه،زفمػػفزرلطبيعػػيزورلحػػ:ؿزهػػذ زذكػػرزأعػػدرءززرألرضفػػيزهػػذ ززرالهػػي
وعمػىزرأسػهـزرلعػدوزرألكبػػرزرلسػفي:نيزرلمعػيفزرلػذيزيمثػػلزز)عميػهزرلسػػالـ(رلمهػديززرامػ:ـ

زفيزعصرزرلظهورزرلشر فز.زأبوزسفي:فز
صػػحيحزإفزرايػػ:تزرلقرآنيػػػةزالزتصػػرحزب:سػػػمهزبشػػكلزصػػر حزإالزإفزذلػػػؾزنستشػػفهزمػػػفز

ليػؾززأهػلسي:ؽزتفسيرزراي:تزرلقرآنيةزتمػؾزورلتػيزأوردهػ:زأئمػةز رلبيػتز)عمػيهـزرلسػالـ(زور 
زبعضزتمؾزراي:تزورلشورهدزرلقرآنية.ز

ز
َن  زتعػ:لىاولػهززاآلاأة األوتأى: َ أما َمأع َ أأي  أم  َواَل ااِحاطاأوَن ِاأِو ِد  مأأًع }َاع  أِديِيم  َوَمأع َخ  َفيا َأي 

) مأأأع احأأأدث مأأأن أمأأأر اتقأأأعئم واتسأأأفاعني فقػػػدزوردزفػػػيزتفسػػػيرزهػػػذ زرايػػػةز زز 181){
ز. 182) 

أَيِد  زتعػ:لى زاولهزاآلاة اتثعناة وا ِمأن ُمش  َفرا ٌل تِ ُ ِذيَن ََ ِنِيم  َفَوي  زَابا ِمن َ ي  َح  َتَ َف األ  }َفعخ 
ٍم   .  183)َدِظاٍم {َيو 

                                                           

زٓٔٔطهز-ٔٛٔ

ز٘ٙصزٕتفسيرزرلقميزجز-ٕٛٔ

زٖٚمر ـز-ٖٛٔ
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وهػػيزأحػػدزرايػػ:تزرلتػػيزنزلػػتزفػػيزرلسػػفي:نيزأيضػػ:ش،زفقػػدزرويزعػػفزجػػ:برزرلجعفػػيزعػػفز
ن يأأدك وال رج أأك أ أأدًا  األرضم ) إتأأز رلبػػ:ارز)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػػهزاػػ:ؿ ززرامػػ:ـ وال تحأأَر

ن  اتشعم يخت فون دند ذتك د ى ثبلثأة رااأعت  أىلحتى تري دبلمعت أذَرىع تك... وا 
واتسفاعني مَ  نأي ذنأب اتحمأعر مُأر حتأى اقتت أوا قأتبل تأم اقت أو األصيب واألاقَ 

شيء قط واحُر رجبًل من دمشق فاقتل ىو ومن معو قتبًل تم اقت و شيء قط وىو 
أزَابا  فييأع تعأعتىمن  ني ذنب اتحمعر وىي اآلاة اتتي اقول ع تاعرك و  َح  َتَ َف األ  َفأعخ 

َفرا  ٌل تِ ُ ِذيَن ََ ِنِيم  َفَوي  ٍم َدِظامٍ ِمن َ ي  َيِد َيو  واظير اتسفاعني ومأن معأو حتأى  وا ِمن ُمش 
 .  184)ال اَون ىمو إال آل ي )  تس امع  وشاعتيم... 

ألحزربزمػفزاػر شزلوبذلؾزيكوفزرلسفي:نيزادزش:بهزجد زأب:زسفي:فزبفزحربزفيزجمعهز
رليهػودزوسػير زبهػـزلقتػ:ؿززوبعضزاب:ئلزرلعربزمفزكن:نػةزوغطفػ:فزوسػميـزوغيرهػ:زوحتػى

رلرسػػػوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:(،زومصػػػيرزأحػػػزربزرلسػػػفي:نيزمػػػفزرلتشػػػتتزهػػػوزذرتػػػهزمصػػػيرز
رألحزربزبقيػ:د زأبػيزسػفي:فزبػفزحػربزرلػذيفزتشػتتورزوتفراػورزلواػوعزرلخػالؼزفيمػ:زبيػنهـ،ز

فزهللازعززوجلزسينصرزوليهز نػد زورلمتمثػلزرلق:ئـز)عميهزرلسػالـ(زبنصػرزمػفزعزرام:ـور 
رسػػػولهز)صػػػمىزهللاززتعػػػ:لىب:لخسػػػفزرلػػػذيزيخسػػػفزبجيشػػػهزفػػػيزرلبيػػػدرء،زكمػػػ:زنصػػػرزهللاز

عميهزوآلهزوسمـزتسميم:(زفيزوراعةزرألحػزربزأيزمعركػةزرلخنػدؽزبػأفزأرسػلزعمػيهـزر حػ:شز
ز(.٘ٛٔ)شتتهـزوفراتهـزوردورزبغيضهـزلـزين:لورزخيررشزونصرزهللازعبد زوأعززجند ز

زز.)عميهزرلسالـ(زفيم:زينسبزإليهوكم:زا:ؿزأميرزرلمؤمنيفز
ز

 ال تحس ن ع خعذال دينو                ون او اع معشر األحزاب
 

                                                           

ززٗٙصزٔ،زتفسيرزرلعي:شيزجٕٕٕصزٕ٘رلبح:رزجز-ٗٛٔ

،زتفسيرزرلقميزٜٖٗ،زتأو لزراي:تزصٜٓأعالـزرلورىزصز،ٜٔٔصزٕرلبح:رزجز-٘ٛٔ
زٙٚٔصزٕج
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أأعٍن َقِريأأٍب { زتعػػ:لى زاولػػهزاآلاأأة اتثعتثأأة ََ َت َوأاِخأأذاوا ِمأأن ُم أأوا َفأأبَل َفأأو  ز}َوَتأأو  َتأأَري ِإذ  َفِزدا
ش اتسأفاعني فاألمر ات يداء يخرج إتاأو جأا إتىجعء  ف ذا)وج:ءزفيزتفسيرزهذ زراية ز

ز. 186)فتلخذ أقداميم ...  األرضع 
رلمهػػػديز)عميػػػهززرامػػػ:ـوهػػػيزحك:يػػػةزعػػػفزجػػػيشزرلخسػػػفزرلػػػذيزيرسػػػمهزرلسػػػفي:نيزلقتػػػ:ؿز

رلسالـ(زولعمهزيوجدزفيزرلقرآفزأكثرزمفزآيةزتق:بمه:زإذزتحكيزمػ:زكػ:فزعميػهزأبػوزسػفي:فز
} تعػ:لىزتسميم:(زوعدرئهزلهػـزومػفزذلػؾزاولػهزوح:ؿزجنود زوأشي:عهزأي:ـزبعثةزرلنبيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ب أسفل منَم { ) أ أو رلص:دؽز)عميهزرلسالـ(ز ززرام:ـوادزوردزفيزتفسيره:زعفززواتَر
ز. 187)سفاعن وأصحعاو  

قًع تِ َمأ زتعػ:لى زاولهززاآلاة اترااعة َنأع ماَصأدِ  ِكَتأعَب آِمناأوا  ِاَمأع َنُزت  ع }َاع َأيًَّيع اُتأِذيَن أاوتاأوا  ات 
أَحعَب  َمأع َتَعُنأع َأص  م  ََ َعأَنيا َاعِرَىأع َأو  َن   ُدَىأع َدَ أى َأد  وىأًع َفَنرا أِل َأن ُنط ِمأَس واجا أن َق   م مِ  َمَعَا

عاواًل { را َّللا ِ َمف  عَن َأم  ِت َوََ اتُس  
زرامػ:ـوهػيزفػيزجػيشزرلسػفي:نيزأيضػ:شزكمػ:زذكػرز 188)

) ال اف أت مأن جأاش اتسأفاعني رلب:ارز)عميهزرلسالـ(زحيثزا:ؿزفيزتفسيرزهذ زراية ز
اتيعتكين في خسف ات يأداء سأوي ثبلثأة نفأر احأول ع وجأوىيم فأي أقفيأتيم وذتأك 

 .  189)دند قاعم اتقعئم اتميدي  
وهػػػذ زرايػػػ:تزبجممتهػػػ:زتػػػدؿزعمػػػىزوجػػػودزذكػػػرزرلسػػػفي:نيزفػػػيزرلقػػػرآفزوتحػػػذرزمػػػفزمغبػػػةز

فزرلمنتسػبيفزإليهػ:ززتعػ:لىررءزحركتهزوتأييده:زألفزفيزذلؾزحربز زرالنجرررزوز ذكػر ،زور 
رلشػػػبهزبػػػيفزأبػػػوزسػػػفي:فزوحفيػػػد ززإلػػػىسػػػيروفزوبػػػ:ؿزعممهػػػـزهػػػذر،زكمػػػ:زإفزفيهػػػ:زإيحػػػ:ءز

رلػػػػدمحميززراسػػػػالـرلبيػػػػتز)عمػػػػيهـزرلسػػػػالـ(زوحػػػػربززهػػػػلرلسػػػػفي:نيزمػػػػفزحيػػػػثزرلعػػػػدرءزأل

                                                           

زٖٙٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٙٛٔ
 ٘ٔصزٕتفسيرزرلعي:شيزجز-ٚٛٔ

زٚٗرلنس:ءز-ٛٛٔ

زٕٗٗصزٔ،زتفسيرزرلعي:شيزجزٕٓٔ،زبش:ر زراسالـزصزٜٕٚغيبةزرلنعم:نيزص-ٜٛٔ
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حكيهػػػ:زرايػػػ:تزرلقرآنيػػػةزرلتػػػيزرلمهػػػدويزعػػػفزطر ػػػقزتشػػػ:بهزرلموراػػػفزورألحػػػدرثزرلتػػػيزت
زذكرن:ه:زآنف:شز.ز

ز
ز

 ثعناًع : اتسفاعني في اتروااعت 
إفزروري:تزكالزرلفر قيفزذكرتزحركةزرلسفي:نيزوتف:صيمه:زوذمه:زوتحػذيرزرلنػ:سزمنهػ:،ز

ورسػػمهزونسػػبه،زوسػػنح:وؿزذكػػرزرلروريػػ:تزمػػفزكػػالززتنػػ:وؿزصػػف:تزرلسػػفي:نيزإلػػىزإضػػ:فة
عمػػػػىزعػػػػد ززنػػػهالرلفػػػر قيفزحػػػػوؿزرلحركػػػةزبصػػػػور زع:مػػػػةزوسػػػم:ته:زوسػػػػم:تزا:ئػػػػده:زوبط

زمح:ور.
 اتمحور األول :

يزوكفػر زصػررحةزوهػذرزرلشػيءزلػيسزراسػالممفزحيثزخروجزرلسفي:نيزعػفزربقػةزرلػديفز
هللازبػػفزمسػػعودزعػػفزب:لمسػػتغربزفهػػوزيشػػ:بهزفيػػهزجػػد زأبػػوزسػػفي:فزحيػػثزوردزعػػفزعبػػدز

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

 .  191)) ال اع ر اتسفاعني اتفرات إال وىو َعفر وج:ءزفيزروريةزعفزكعبزأنهزا:ؿ ز
مػػ:زجػػ:ءززراسػػالـأمػ:زمػػفزروريػػ:تزرلشػػيعةزرلتػػيزتؤكػػدزعمػػىزكفػػرزرلسػػفي:نيزوخروجػػهزمػػفز

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

                                                           

زٖٗٓصزٔرلفتفزألبفزحم:دزجز-ٜٓٔ

زٖٕٔصز٘رلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزجز-ٜٔٔ

زرلخالصزصز٘ٙٗثرزصمنتخبزرألز-ٕٜٔ زز٘ٛ٘،زيـو
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) ىأأو مأأن أخ أأث رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػػهزاػػ:ؿ ززرامػػ:ـزوجػػ:ءزفػػيزروريػػةزث:نيػػةزعػػف
ز. 193)تم اع د ع قط وتم يدخل مَة قط وال اتمدينة قط ...  ألنواتنعس 

كفرزأصح:بزحركةزرلسػفي:نيزفقػدزجػ:ءزعػفزجػ:برزبػفززإلىوكذلؾزوردتزروري:تزتشيرز
تقعئم قد توجأو ) إذا   غ اتسفاعني إن ارلب:ارز)عميهزرلسالـ(زأنهزاػ:ؿ ززرام:ـيز دزعفز

إتاو من نعحاة اتكوفة يتجأرد  خي أو حتأى ي قأى اتقأعئم ..ثأم اصأاحون ت قأعئم )د اأو 
امنح اتقعئم وأصحعاو أكتعفيم  تععتىاتسبلم  اعتحرب فاقتت ون يوميم ذتك ثم إن ع 

فاقت ونيم حتأى افنأوىم حتأى إن اترجأل يختفأي فأي اتشأجرة واتحجأرة فتقأول اتشأجرة 
ىأأذا رجأأل َأأعفر فقت أأو فاقت أأو، قأأعل فتشأأاَ اتسأأاعع واتطيأأر مأأن واتحجأأرة اأأع مأأؤمن 

 .  194)تحوميم ... 
) فاقدم اتشعم فيذاح اتسفاعني وج:ءزعفزحذيفةزعفزرسوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زأنهزاػ:ؿ ز

احيرة ط رية واقتأل َ اأًع ... قأعل حذافأة اأع رسأول ع إتىتحت شجرة اتتي أغصعنيع 
يأأف احأأل قتأأ عتيم وىأأم موحأأدون   فقأأعل رسأأول ع )  تسأأ امع : اأأع حذافأأة ىأأو َو

 . 195)يومئذ د ى ردة يزدمون أن اتخمر حبلل وال اص ون ... 
يزراسػالموهذرزمم:زيؤكدزبشكلزجميزررتدردزأصح:بزرلسفي:نيزمثمػهزتم:مػ:شزعػفزرلػديفزز

نهـزيومئذزعمىزرلرد ز. زبأعم:لهـزتمؾزوكم:زهوزورضحزبقوؿزرلرسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زور 
وهػذرزهػوزبعينػهزحػػ:ؿزأبػوزسػفي:فزبػػفززراسػػالـوهػذرزب:لتػ:ليزيثبػتزلنػػ:زرد زرلسػفي:نيزعػفز

مكرهػػ:شزوذلػػؾزبعػػدزأفززراسػػالـحػػربزإالزأنػػهزفػػيزرلخفػػ:ءزورلبػػ:طف،زمػػفزحيػػثزرنػػهزدخػػلز
لرسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زوكثر زجيشه،زفنصحهزرلعب:سزبفزعبػدزرلمطمػبزأفزيسػمـزرأىزاو زر

الزضربتزعنقهزوك:فزصديقهزفيزرلج رلرسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زمستجيررشززإلىية،زفج:ءزهم:ور 
بط:نهزرلكفرز.ززراسالـإظه:رزأبوزسفي:فززإلىبه،زوادزوردتزعد زروري:تزتشيرز زور 
                                                           

زرلخالصزصز-ٖٜٔ ززٙٓٙيـو

ززٖٛٛصزٕ٘رلبح:رزجز-ٜٗٔ

زٜٔٓٔصز٘رلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزجز-ٜ٘ٔ
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عمػيز)عميػهزرلسػالـ(زواػ:ؿززرامػ:ـزإلػىفقدزوردزرنهزلم:زبويعزألبيزبكػرزجػ:ءزأبػوزسػفي:فز
ع خأابًل ورجأبًل إن ؤلنيأ) أغ اَم د ى ىذا األمر أقل  يت فأي قأريش أمأع وع ألملػه ز

 اإلسبلمو فمع ُر ذتك أى شئت. فقعل د ي )د او اتسبلم  : مع زتت ددوًا تئلسبلم و 
ز. 196)و شيئًع ... أى و 
عػػدرءزأبػػوزسػػفي:فزلإلسػػالـززإلػػىعمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زيشػػيرزبوضػػوحززرامػػ:ـالحػػظزإفزون
هزممػػ:زيػػدؿزعمػػىزرنػػهزغيػػرزمسػػمـزمػػفزحيػػثزرلبػػ:طفزبػػدليلزرنػػهزكػػ:فزيحػػ:وؿزإثػػػ:ر زأهمػػوز

زرلنعررتزورلصررع:تزرلدرخميةزبيفزرلمسمميف.زز
وهػػذرزيعنػػيزرنػػهزغيػػرزز،واػػدزصػػرحزأبػػوزسػػفي:فزبمسػػ:فزصػػر حزبأنػػهزمنكػػرزلمجنػػةزورلنػػ:ر

ورلتػػػيزمػػػفزبينهػػػ:زرالعتػػػررؼززراسػػػالـمػػػؤمفزبمػػػ:زجػػػ:ءزبػػػهزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:(زمػػػفزتعػػػ:ليـز
بوجودزرلجنةزورلن:رزكم:زرنهزفيزنفسزرلواتزالزيعترؼزبخالفةزرلمسمميفزإنمػ:زيعػدزذلػؾز

أاع سفاعن دخل د ى دثمعن حينمع  ) إنممؾزح:ز زرلرسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(،زحيثزروي ز
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 

ز. 197)د ى إنو تم اَن إسبلمو سعتمًع ... 
ز

 اتمحور اتثعني : 
نيزولعنػػه،زألفزرلمعػػفزالزيكػػوفزانسػػ:فزإالزإذرزكػػ:فزبػػ:طالشزوهنػػ:زسػػنبيفزضػػالؿزرلسػػفي:

ُفأأعٌر  زتعػػ:لىومع:ديػػ:شزلإلسػػالـزوذلػػؾزكمػػ:زوردزفػػيزاولػػهز وا َوَمأأعتاوا َوىاأأم  َا َفأأرا }ِإُن اُتأأِذيَن ََ
َمِعأأيَن { أأِة َواتُنأأعِس َأج  ََ َنأأةا َّللا ِ َوات َمآلِئ ِيم  َتع  أاوَتِئأأَك َدَ أأي 
}َم  عاأأوِنيَن واولػػهزعػػززوجػػلز 198)

                                                           

زٛٙٔصزٗرالستيع:بزجز-ٜٙٔ

ززٓٛٙٔصزٗرالستيع:بزجز-ٜٚٔ

زٔٙٔرلبقر ز-ٜٛٔ
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ِتابًل  َنَمع ثاِقفاوا أاِخذاوا َوقاتِ  اوا َتق  أُنِة َّللُاِ *َأي  لا َوَتن َتِجأَد ِتسا ا ِمن َق   ُنَة َّللُاِ ِفي اُتِذيَن َخَ و  سا
ِدابًل   .  199){َت  

)إن ىأؤالء اتم عأونين ىأم  نأي أماأة اتأذين عمػيز)عميػهزرلسػالـ( ززرامػ:ـوادزوردزعفز
ي )د او اتسبلم  فاغريو  يم فاقت يم م عونين أينمع ثقفوا فالخذىم اتميد اإلمعماقوم 

 .  200)واقت يم 
رلب:ار)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػػهززرامػػ:ـأمػػ:زمػػ:زوردزفػػيزلعػػفزرلسػػفي:نيزمػػ:زجػػ:ءزعػػفزجػػ:برزعػػفز

) اظيأأر األاقأأَ امصأأر اقت أأون اتنأأعس حتأأى ي  غأأوا إرم ثأأم يثأأور اتمشأأوه د اأأو اػ:ؿ ز
ر اتسأأفاعني اتم عأأون فاظفأأر  يمأأع جماعأأًع فتكأأون  ينيمأأع م حمأأة دظامأأة ثأأم اظيأأ

 ...(201   . 
) ثأأم عمػػيزبػػفزرلحسػػيفز)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػهزاػػ:ؿ ززرامػ:ـكمػ:زروىزحػػذلـزبػػفزبشػػيرزعػػفز

 .  202)يخرج اتسفاعني اتم عون من اتوادي اتاعاس  
وحركتهزفػيزآخػرزرلزمػ:ف،زكمػ:زوردزفػيزلعػفزأبػوززوهكذرزنجدزرلتأكيدزعمىزلعفزرلسفي:ني

زسفي:فزمفزابلزمم:زيدؿزعمىزرلشبهزبينهم:زمفزهذ زرلن:حيةزأيض:ش.
رلبيػػتز)عمػػيهـزرلسػػالـ(زمنهػػ:زعمػػىززأهػػلواػػدزوردزفػػيزلعػػفزأبػػوزسػػفي:فزعمػػىزلسػػ:فزأئمػػةز

) اتسأأبلم رلبػػ:ارز)عميػػهزرلسػػالـ(زفػػيزز ػػ:ر زع:شػػوررء ززرامػػ:ـسػػبيلزرلمثػػ:ؿزمػػ:زوردزعػػفز
اع أاع د أد ع اتسأبلم د اأك اأع ا أن رسأول ع ... ات يأم أجعأل محاأعي محاأع  د اك

ت او  نأو أماأة وا أن  ي وآل ي وممعتي ممعت ي وآل ي أت يم إن ىذا يوم ت َر

                                                           

زٕٙ-ٔٙرألحزربز-ٜٜٔ

،ززٛ٘صزٚ،زشرحزنهجزرلبالغةزجز٘ٔٚ،زكت:بزسميـزصزٛٔٔصزٖٗرلبح:رزج-ٕٓٓ
زززٓٔصزٔرلغ:ررتزج

زٕٙٛصزٔرلفتفزألبفزحم:دزجز-ٕٔٓ

زٖٕٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٕٓ
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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 
ع د او وآتأو أت يأم اتعأن أاأع سأفاعن ومععواأة  موطن وموقف وقف فاو ن اك ص ى

 .  203)ويزيد  ن مععواة د ييم منك ات عن أ د اآل دين ... 
زرلث:لػثزمػفزشػهرزصػفرززأهلكم:زوردزعفزأئمةز رلبيتز)عميهـزرلسػالـ(زفػيزأعمػ:ؿزرليػـو

زأدخمػػورز لعػػفزآؿزأبػػيزسػػفي:فزم:ئػػةزمػػر ،زحيػػثزرنػػهزفػػيزشػػهرزصػػفرزوايػػلزفػػيزذلػػؾزرليػػـو
زدمشق.ززإلىز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زسب:ي:زآؿزدمحم

رلب:ارز)عميهزرلسالـ(زبأفزيمعػفزأبػوززرام:ـونرىزرنهزيفهـزمفزفحوىزرلز :ر زرلوررد زعفز
رلبررء زمنهزومفزآؿزأبيزسفي:فزوبنيزأمية،زورلتمسؾزبواليةزدمحمزوآؿززإلىسفي:فزو دعوز

زدمحمز)زصمورتزهللازعميهـزأجمعيفز(.
ز

 اتثعتث:اتمحور 
إفسػػ:دزرلسػػفي:نيزلمػػبالدزورلعبػػ:دزعنػػدزخروجػػهزورلقتػػلزدوفزرحمػػة،زوذلػػؾززإلػػىوفيػػهزإشػػ:ر ز

ك:لنمرودزوفرعوف،زوسفكهزرلدم:ءزبغيرزحق،زواػدزأشػ:رزرلقػرآفززرألرضكم:زفعلزجب:بر ز
أأي َجعِدأأٌل ِفأأي }بقولػػهززرألرضفسػػ:دزرلنػػ:سزفػػيززإلػػى أأِة ِإنِ  ََ َمبَلِئ أأَك ِت   ذ  َقأأعَل َرًٍّ  األرضَواِ 
أِدَك َوناَقأدِ سا خَ  نا ناَسأاِ حا ِاَحم  َمعء َوَنح  ِفكا اتدِ  ِسدا ِفيَيع َوَاس  َعلا ِفيَيع َمن ااف  ِ اَفًة َقعتاوا  َأَتج 

َ ماوَن { َ ما َمع اَل َتع  َتَك َقعَل ِإنِ ي َأد 
(204 . 

أٍس َأو  تع:لىواولهز أِر َنف  سأًع ِاَغي  َراِئيَل َأُنأوا َمأن َقَتأَل َنف  َنع َدَ ى َ ِني ِإس  َت   ِل َذِتَك ََ }ِمن  َأج 
َاأع اتُنأعَس َجِماعأًع  األرضَفَسعٍد ِفي  َاعَىأع َفَكَلُنَمأع َأح  َفَكَلُنَمأع َقَتأَل اتُنأعَس َجِماعأًع َوَمأن  َأح 

َنأأ أأ اَنع ِاعتَ يِ  سا أأَد َذِتأأَك ِفأأي َوَتَقأأد  َجأأعءت يام  را يام َاع  أأن  ِثيأأرًا مِ  أأِرفاوَن  األرضعِت ثاأأُم ِإُن ََ َتماس 
ز. 205){

                                                           

ز٘ٚٚمصب:حزرلمتهجدزصز-ٖٕٓ
زٖٓرلبقر ز-ٕٗٓ

زٕٖرلم:ئد ز-ٕ٘ٓ
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رلسػػنةزحػػوؿزأفعػػ:ؿزرلسػػفي:نيزرلتػػيزمنهػػ:زاتػػلزرألطفػػ:ؿزوبقػػرززأهػػلواػػدزجػػ:ءزفػػيزروريػػ:تز
) يخأرج اتسأفاعني فاقعتأل بطوفزرلنس:ءزمنه:زم:زوردزعفزعبدزهللازبفزعب:سزأنػهزاػ:ؿ ز

 .  206)األطفعل في اتمراجل  حتى ياقر اطون اتنسعء واغ ي 
) اقتأأل اتسأأفاعني َأأل مأأن دصأأعه وينشأأرىم ووردزفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزأرطػػأ زاػػ:ؿ ز

ز. 207)اعتمنعشير واط خيم في اتقدور ستة أشير  
اتفُأل  أىأل) اتسفاعني شر من م ك اقتل اتع مأعء و وادزج:ءزعفزأبيزابيلزأنهزا:ؿ ز

ز. 208)وافنييم واستعين  يم فمن أ ى د او قت و  
رلبيتز)عميهـزرلسالـ(زحوؿزم:زيفعمهزب:لن:سزوالززأهلأم:زب:لنسبةزلمروري:تزرلمرويةزعفز

رلبيػػتزورلتػػيزتكشػػفزعػػفزشخصػػيةزعديمػػةزرانسػػ:نيةزورلرحمػػة،زحيػػثززأهػػلسػػيم:زشػػيعةز
) إنأأك تأأو رأيأأت رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػػهزاػػ:ؿ ززرامػػ:ـوردزعػػفزعمػػرزبػػفزيز ػػدزعػػفز

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

عميز)عميهزرلسالـ(زفػيزكتػ:بزوجػهزبػهزمع:ويػةزبػفزأبػيزسػفي:فززرام:ـوج:ءزأيض:شزعفز
ن رجبًل من وتدك مشئوم م عون ج أف جأعف منَأوس اتق أب فأظ غ أاظ ا:ؿزفيه ز ) وا 
ز. 210)ع من ق او اترأفة واترحمة أخواتو من َ ب ...  قد نزع

                                                           

ززٖٙٓصزٔرلفتفزألبفزحم:دزجز-ٕٙٓ

ززٜٗصزٔرلفتفزألبفزحم:دزجز-ٕٚٓ

ززٖٕٛصزٔرلفتفزألبفزحم:دزج-ٕٛٓ

زٕ٘ٓصزززٕ٘بح:رزرألنوررزجزز-ٜٕٓ

زٚ٘ٔصزٖٖبح:رزرألنوررزجز-ٕٓٔ
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عصػػرزصػػػدرزرلرسػػػ:لةزورلعصػػورزرلتػػػيزتمتػػػهزنجػػدزإفزكػػػلزتمػػػؾزرألفعػػػ:ؿززإلػػػىولػػوزعػػػدن:ز
جسده:زمفزابلزأبوزسػفي:فزومػفزبعػد زمع:ويػةزومػفزثػـزيز ػدزبػفزمع:ويػةز،زوغيػرهـزمػفز

زبنيزأمية.ز
تبزرلت:ر خزورلسيرزتعطين:زخير دليلزعمػىزفع:لػهزوفعػ:ؿزاػر شززفب:لنسبةزألبيزسفي:فزفكم

آنذرؾزمفزتعذيبزرلمسمميفزرألورئلزبشػتىزأنػورعزرألذىزمػفزجمػدزوكػيزب:لنػ:رزفػيزحػررر ز
زرلحبشة.ززإلىرلهجر ززإلىصحررءزرلحج:ززرلممتهبة،زمم:زأدىزبقسـزمفزرلمسمميفز

أم:زب:لنسبةزلمع:ويةزبفزأبيزسفي:فزفمفزرلمعروؼزبأفزسي:ستهزك:نتزا:ئمةزعمىزرلم:ؿز
رلبيػػػتز)عمػػػيهـزرلسػػػالـ(زنػػػ:لورزمػػػفزوالتػػػهزأشػػػدزرلعػػػذربززأهػػػلورلسػػػيف،زحيػػػثزإفزشػػػيعةز

ورلتنكيلزوالزسػيم:زفػيزعهػدزز ػ:دزرلػذيزكػ:فزيقطػعزرأليػديزورألرجػلزويقتػلزحتػىزرلنسػ:ءز
رلخروجزعميه،زأم:زاتمهـزرلص:لحيفزفخيرزمث:ؿزم:ززويعر هفزحتىزيكونورزعبر زلمفزير د

عمػيززمػ:ـيقػرزلإلزألنػهفعمهزمع:ويةزمعزرلصح:بيزرلجميلزحجرزبفزعديزرلكنديزواتمػهز
ز)عميهزرلسالـ(زب:لوالية.

أمػػ:زب:لنسػػبةزليز ػػدزلعنػػهزهللازفقػػدزفضػػحتزوراعػػةزكػػربالءزعػػفزحقيقتػػهزرلسػػبعيةزرلحيورنيػػةز
بيتػهزوأصػح:بهزوسػبيزرلنسػ:ءززأهػلأسػهزورؤوسزرلك:فر زحيثزاػ:ـزبقتػلزرلحسػيفزواطػعزرز

َنأأع َدَ أأى َ ِنأأي تعػػ:لىوهػػـزخيػػرزمثػػ:ؿزلقولػػهزز،وغيرهػػ:زمػػفزرألعمػػ:ؿ َت   أأِل َذِتأأَك ََ }ِمأأن  َأج 
ٍس َأو  َفَسعٍد ِفي  ِر َنف  سًع ِاَغي  َراِئيَل َأُنوا َمن َقَتَل َنف  َفَكَلُنَمأع َقَتأَل اتُنأعَس َجِماعأًع  األرضِإس 

}(211 . 
ج:نبزم:زفعمهزرلمرورنييفزوالزسيم:زأي:ـزرلحجػ:جزبػفزيوسػفزرلثقفػيزوغيػر زمػفزاتػلززإلى

وتنكيػػلزوهػػذرزكمػػهزإفزدؿزعمػػىزشػػيءزفإنػػهزيػػدؿزعمػػىزتطػػ:بقزرلػػنهجزرلسػػفي:نيزفػػيزآخػػرز
ز.ز(ٕٕٔ)رلزم:فزورلمتمثلزب:لسفي:نيزوحركته

                                                           

زٕٖرلم:ئد ز-ٕٔٔ

-ٖٔصزٖ،زمروجزرلذهبزجزٜٔٔ-ٔٙٔ-ٓٙٔ-ٕٓ-ٙٔصزٕليعقوبيزجت:ر خزرز-ٕٕٔ
ززٕٕ
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ز
 اتمحور اترااَ : 

ي،زوذلػؾزفػيزاصػػةزعمػىزجػيشزرلسػػفي:نزتعػػ:لىرلػذيزسيسػمطهزهللاززرالهػػيحػوؿزرلعػذربز
بطورغيتزرألمـزرلسػ:بقةزوجيوشػه:ززتع:لىرلخسفزبجيشزرلسفي:نيزب:لبيدرءزكم:زفعلزهللاز

كغرؽزفرعوفزوجيشهزفيزرلبحر،زحيثزوردتزعد زروري:تزتذكرزفتنػةزرلسػفي:نيزوهػالؾز
رلمهػػديز)عميػػهززرامػػ:ـرلمدينػػةزلمح:ولػػةزرلقػػبضزعمػػىززإلػػىجػػيشزرلخسػػفزرلػػذيزسػػيبعثهز

سيخسفزبهـزرلبيدرءزوهـزفيززتع:لىلز)عميهزرلسالـ(زبأمرزمفزهللازرلسالـ(زولكفزجبررئي
زمكة.ززإلىطر قهـزمفزرلمدينةز

)ف ينمأأأع ىأأأم َأأأذتك إذ خأأأرج عػػػفزحذيفػػػةزعػػػفزرسػػػوؿزهللازدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:(زأنػػػهزاػػػ:ؿز ز
ع مَة حتى إذا َعنوا اعت يداء اعث  إتىد ييم اتسفاعني ... ثم يخرجون متوجيين 

يع  رج أأأأو فيخسأأأأف ع  يأأأأم  ج رائيأأأأل فاقأأأأول اأأأأع ج رائيأأأأل اذىأأأأب ف أأأأدأىم فاُأأأأٍر
 ...(213   . 
) اعأوذ أم:زم:زوردزفيزمص:درزرلشيعةزم:زجػ:ءزعػفزرلنبػيزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زأنػهزاػ:ؿ زز

دعئأأذ اعت يأأت فياعأأث إتاأأو جأأاش حتأأى إذا َأأعنوا اعت يأأداء  يأأداء اتمدينأأة خسأأف  يأأم 
ز. 214) 

َأعن ذتأك خأرج اتسأفاعني فام أك  ف ذا) عميز)عميهزرلسالـ(زأنهزا:ؿ ززرام:ـووردزعفز
 يأداء اتمدينأة  إتأىقدر حمل امرأة ... واألتي اتمدينأة  جأاش جأرار حتأى إذا انتيأى 

 .  215)خسف ع او  
زوغيره:زمفزرلروري:تزرلتيزتذكرزهذرزرلمعنى.ز

                                                           

 زٚٓٔصزٕٕرلطبريزجز-ٖٕٔ

ززٙٛٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٗٔ

زٖٙٔغيبةزرلنعم:نيزصز-ٕ٘ٔ
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اػدزطػ:ؿزأبػوزسػفي:فزوجيشػهزمػفزابػلزوذلػؾزكمػ:زواػعزفػيززرالهػيونجدزإفزذلؾزرلعذربز
زوراعةزرألحزرب،زورلتيزأرسلزهللازعززوجلزفيه:زر حزع:صفةزفدحرتزجيشهز.

مػفزن:حيػةزرلكفػرززإذفزيتبيفزلن:زمفزكلزم:زتقدـزوجودزرلشبهزبػيفزرلسػفي:نيزوأبػوزسػفي:ف
مع:نهـزفيزرلفس:دزورافس:دزورلقتلزفيزوعدـزرايم:فزهم: دوفزأيززرألرضزوأتب:عهم:،زور 

رحمػػةزورلتػػيزتطػػ:ؿزرلصػػغيرزورلكبيػػر،زورلػػذيزالزبػػدزأفزيػػردزهللازعػػززوجػػلزعميػػهزنتػػ:ئجز
رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زوسػػيفهززرامػػ:ـظممػػةزب:لقصػػ:صزمنػػهزفػػيزرلػػدني:زوذلػػؾزبظهػػورز

رلػػذيزسػػيقتصزبػػهزمػػفزرلسػػفي:نيزو ثػػأرزلمػػ:زفعمػػهزهػػوزوأجػػدرد زمػػفزآؿزأبػػيزسػػفي:فزمػػفز
زابل.ز

ز
ز

 اتاعب اتثعني
 : سفاعني اتفتوي أوالً  
ادزيبدوزمفهوـز)سفي:نيزرلفتوى(زغر ب:شزلموهمةزرألولى،زوادزيثيرزفيزنفسزرلق:رئزسؤرالشزز

رلمهػػديززرامػػ:ـلزايػػ:ـزبيػػمحيػػررش،زألػػيسزرلسػػفي:نيزهػػوزسػػفي:نيزورحػػدزوهػػوزرلػػذيزيخػػرجزا
ز)عميهزرلسالـ(زفم:زرلمقصودزبسفي:نيزرلفتوىزي:زترىز؟ز

زلإلج:بةزعمىزهذرزرلسؤرؿزنقوؿ 
لػىرلوررءزوززإلىإذرزم:زعدن:زب:لت:ر خزز زدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زحيػثززر  زمػ:فزبعثػةزرلنبػيزرألكػـر

زيتورجدزأبوزسفي:ف.
نجػػدزإفزأبػػيزسػػفي:فزبػػفزحػػربزكػػ:فزلػػهزدورزفعػػ:ؿزورئيسػػيزفػػيزرلعػػدرءزلمػػدعو زرلدمحميػػةز

ورلػػػدرعيزإليػػػهزرلمتمثػػػلزبرسػػػوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:(زوهػػػذرزرلػػػدورززراسػػػالـورلواػػػوؼزبوجػػػهز
دور ػػفزرئيسػػػييف،زرلػػدورزرألوؿزهػػوزمػػػ:زكػػ:فزابػػلزرلهجػػػر ،زورلػػذيزرتسػػـزفيػػػهززإلػػىينقسػػـز

رلتػػيزجػػ:ءزبهػػ:زدمحمززراسػػالميةرلعػػدرءزب:لطػػ:بعزرلفكػػري،زأيزإفزأبػػوزسػػفي:فزورجػػهزرلػػدعو ز
سػػػميم:(زبػػػ:لفكرزرلعػػػدرئيزرلمنػػػ:هضزلتمػػػؾزرلػػػدعو زورلػػػذيزوصػػػلزذروتػػػهزبمح:ولػػػةز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزت

رلرسػوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زبػػ:لهجر ززإلػىرغتيػ:ؿزرلرسػوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زورلتػيزجػ:ءزفيهػ:زراذفز
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لػىيثربزورلتيزأصبحزرسمه:زفيم:زبعدزب:لمدينػةزرلمنػور ،زوززإلى دورزرألوؿزهنػ:زينتهػيزرلػزر 
زألبيزسفي:ف.ز

أم:زرلدورزرلث:نيزفهوزم:زبعدزرلهجر زورلػذيزرتسػـزرلعػدرءزفيػهزب:لطػ:بعزرلعسػكري،زأيزرفز
درـزرلمسمحزرلػذيزرسػتمرزمنػذز أب:زسفي:فزورجهزرلدعو زرلدمحميةزب:لعملزرلعسكريزوا:دزرلصِّ

زعميػهزع:ـزرلفتحز)زفتحزمكةز(زورلذيزأنهىزفيهزرلرسوؿزدمحمز)صمىزهللازإلىبدريةزرلهجر ز
وآلػػهزوسػػمـزتسميم:(رلنشػػ:وزرلعسػػكريزألبػػيزسػػفي:فزوهزمػػهزعسػػكر :شزفضػػالشزعػػفزهز متػػهز

،زورنتشػػ:ره:زرغػػـزأنفػػهزفػػيزراسػػالميةفكر ػػ:شزورلػػذيزتمثػػلزفػػيزفشػػمهزفػػيزرلمق:ومػػةزلمػػدعو ز
زمكةزوم:زج:وره:زمفزرلمدفزورلبمدرفزرألخرى.ز

جػد زرسػوؿزهللاز)صػمىزهللاززرلمهديز)عميهزرلسالـ(زله:زشبهزبػدعو زرام:ـوبم:زإفزدعو ز
عميهزوآلػهزوسػمـزتسػميم:(زفعمػىزهػذرزرألسػ:سزالزبػدزمػفزوجػودزأبػيزسػفي:فزفػيزرلحقيقػة،ز
وهػػذرزرلسػػفي:نيزمػػفزبػػ:بزرلشػػبهزبينػػهزوبػػيفزرلػػدعوتيفزدعػػو زرلنبػػيزدمحمز)صػػمىزهللازعميػػهز
زبذرتزرلدورزرلذيز وآلهزوسمـزتسميم:(زودعو زرلمهديز)عميهزرلسالـ(زوجبزعميهزأفزيقـو

ورلمتمثػلزبجػ:نبيفزأوزدور ػف،زدورزرلعػدرءزرلفكػريززراسػالـ:ـزبهزأبوزسفي:فزفػيزصػدرزا
ز)عميهزرلسالـ(زودورزرلعدرءزرلعسكريزرلمسمحز.ززم:ـلإل

ذرزم:زعممن:زإفزسفي:نيزرلسيفزهوزسفي:نيزرلنسبزأيزيرجعزفيزنسػبهز بنػيزأميػةززإلػىور 
لىوز رلمهػديززرامػ:ـوـزدعػو زجد زأبيزسفي:فزبفزحربزفإنهزمفزرلسهولةزبمك:فزأفزيق:زر 

)عميهزرلسالـ(زب:لسيفزويح:وؿزرلقض:ءزعميه:زعفزطر قزرلعملزرلعسكري،زولكفزكيفز
زرلمهديز)عميهزرلسالـ(؟ززرام:ـيستطيعزأفزيقوـزب:لدورزرلث:نيزأيزرلعدرءزرلفكريزلدعو ز

ذرزاػػ:ؿزا:ئػػلزإفزهػػذرزمػػفزرلسػػهلزحصػػولهزفػػنحفزنسػػمعزونػػرىزهػػذ زرأليػػ:ـزرلمبغضػػيفز ور 
يػػتز)عمػػيهـزرلسػػالـ(زورلن:صػػبيفزرلعػػدرءزلهػػـزيحيكػػوفزرلدسػػ:ئسزويكيمػػوفزرلػػتهـزرلبزهػػلأل
رلبيتز)عميهـزرلسالـ(زو تعرضوفزلمحبيهـزورلمورليفزلهـزويسومونهـزذبحػ:شزواػتالشززهلأل

و نشػػػػػروفزرلفكػػػػػرزرلمعػػػػػ:ديزلهػػػػػـزرلمحػػػػػرضزعمػػػػػىزإتبػػػػػ:عزرلعنػػػػػفزضػػػػػدزهػػػػػذرزرلمػػػػػذهبز
ق:شزوسػػيقوـزبػػهزأبػػوزسػػفي:فزفػػيزعصػػرزورلمنتسػػبيفزإليػػه،زوهػػذرزمػػ:زاػػ:ـزبػػهزأبػػوزسػػفي:فزسػػ:ب

زرلظهورزوهوزرلسفي:ني.
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رلبيػػتز)عمػػيهـزرلسػػالـ(زكثػػرزواػػدززهػػلونحػػفزنػػردزعميػػهزبػػ:لقوؿزصػػحيحزإفزرلمعػػ:ديفزأل
زتفننورزفيزرلتعبيرزعفزحقدهـزوعدرئهـزلهـزولمفزورالهـ.ز

وبمػػ:زإفزرلسػػفي:نيزفػػيزأوؿزرلزمػػ:فزكػػ:فزمكػػ:فزتورجػػد زمكػػةزرلمكرمػػةزفهػػذرزيعنػػيزإفزأبػػ:ز
:فزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فز)زرلسػػفي:نيز(زيكػػوفزمكػػ:فزتورجػػد زمكػػةزورلتػػيزامنػػ:زإنهػػ:زرلكوفػػةزسػػفي

،زوبن:ءرشزعمىزهذرزوجبزأفزيكػوفزمكػ:فزتورجػدزرلسػفي:نيزفػيزرلكوفػةز(ٕٙٔ)حسبزرلتأو ل
مفزبػ:بزرلمق:بمػةزبػيفزرلسػفي:نيزرألوؿزورلسػفي:نيزرلثػ:ني،زوهػذرزرلفػرضزمػ:زالزيمكػفزأفز

رلبيػػػتززأهػػػلوكمػػػ:زأشػػػ:رتزرلروريػػػ:تزرلشػػػر فةزرلػػػوررد زعػػػفززيكػػػوفزمطمقػػػ:شزألفزرلسػػػفي:ني
)عمػػيهـزرلسػػالـ(زيكػػوفزمكػػ:فزخروجػػهزومركػػززتورجػػد زفػػيزبػػالدزرلشػػ:ـزكمػػ:زسػػنبيفزذلػػؾز
الحقػػ:ش،زثػػـزالزيمكػػفزأفزنتصػػورزابػػوؿزرلشػػيعةزبػػأفزيكػػوفزمػػفزبػػيفزظهػػررنيهـزرلسػػفي:نيز

:زوهـزيعرفػوفزإنػهزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زوصدزرلن:سزعنهزرام:ـويقوـزبمع:درتزدعو ز
أبػػوزسػػفي:فززإلػػىهػػوزرلسػػفي:نيزذرتػػه،زإالزأفزيكػػوفزرلمقصػػودزبػػهزسػػفي:نيزآخػػرزالزينتمػػيز

زرلبيتز)عميهـزرلسالـ(.ززهلزبلزينتميزإليهزفكررشزوأسموب:شزفيزرلعدرءزألأصالشزنسب:شزوز
أبػػوزسػػفي:فزمػػفزن:حيػػةزرلػػدـززإلػػىوهػػذرزفػػيزرلوراػػعزمػػ:زسػػيكوف،زفهػػذرزرلسػػفي:نيزالزينتمػػيز

ربىزبلزينتميزإليهزمفزن:حيةزمش:بهةزفعمهزلفعلزأبػيزسػفي:ف،زوهػذرزمػ:زيطمػقزوصمةزرلق
زعميهزسفي:نيزرلفتوىزرلذيزأشرن:زإليه.

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

 شزرلػػذيفزينتسػػبزإلػػيهـزبنػػيزأميػػةزوهػػـزأبنػػ:ءزعمومػػةزبنػػيزه:شػػـزفعبػػدزشػػمسزوهػػـزاػػرز
وه:شـزأخورف،زوهذرزيعنيزإفزلهزصمةزارربةزب:لبيتزرلذيزينتميزإليػهزرسػوؿزهللاز)صػمىز
نهزأحدزس:درتزار شزوكبررئه:،زأم:زسفي:نيزرلفتوىزفالزبدز هللازعميهزوآلهزوسمـزتسميم:(زور 

)مكػػػةزرلمهػػػديززلزمػػػ:فزرلػػػذيفزيسػػػكنوفزرلكوفػػػةورلحػػػ:ؿزهػػػذ زأفزيكػػػوفزمػػػفزاػػػر شزآخػػػرزر
رلكوفةز)مكةزحسبزرلتأو ل(،زورلمعروؼزإفزار شزرلكوفػةزهػـززأهلحسبزرلتأو ل(زوهـز

                                                           

ررجعزرلجزءزرلث:لثزمفزهذ زرلموسوعةزورلذيزيتـزفيهزإثب:تزإفزهن:ؾزمكةزومدينةزز-ٕٙٔ
زلممهديز)عميهزرلسالـ(زعمىزحسبزرلتأو ل
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رلمهديز)عميهززرام:ـار شزوهـزأبن:ءزعمومةززإلىزصلبنوزه:شـزرلذيفزيعودوفزفيزرأل
لئػؾزرلفقهػ:ءزرلسالـ(زوأبن:ءزعمومةزرلدرعيزرليم:ني،زوعميهزفسفي:نيزرلفتوىزيكوفزمػفزأوز

رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زو رفضػونه:زبػلزإنهػـزيقولػوفززرامػ:ـرلذيفزسوؼزيكػذبوفزدعػو ز
 .  217))إرجَ من حيث جئت فبل حعجة تنع في  ني فعطمة لممهديز)عميهزرلسالـ( ز
ززرامػ:ـوهـزمفزسيح:ربوفزدعو ز ب:لقضػ:ءزعمػيهـ،ززرامػ:ـرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زفيقػـو

فقػػػدزوردزعػػػفزم:لػػػؾزبػػػفزضػػػمر زعػػػفزأميػػػرزرلمػػػؤمنيفزعمػػػيز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زأنػػػهزاػػػ:ؿ ز
)......دند ذتك اع معتك اقوم قعئمنأع فاقأدم سأاعين رجأبًل اَأذ ون د أى ع ورسأوتو 

 .  218)فاقت يم ثم يجمعيم ع د ى أمر واحد 
ينبثػػػقزسػػػفي:نيززوهػػػؤالءزرلسػػػبعيفزهػػػـزعممػػػ:ءزرلسػػػوءزرلمضػػػميف،زومػػػفزهنػػػ:ؾزيظهػػػرزأو

زرلفتوى.ز
أم:زمص:ديقزرنطب:ؽزسفي:نيزرلفتوىزعمىزأبيزسفي:فزيتضحزلن:زمفزخػالؿزمػ:زيقػوـزبػهز
سػػفي:نيزرلفتػػوىزمػػفزعػػدرءزفكػػريزأوزمعنػػويزلمػػدعو زرلمهدويػػةزكمػػ:زاػػ:ـزبػػذلؾزأبػػوزسػػفي:فز

زمعزرلدعو زرلدمحميةزفيم:زمضىزمفزرلزم:ف.
ؽزب:لػدعو زرلمهدويػةزرلجديػد زورلتػيزفإفزسفي:نيزرلفتوىزسيقوـزبصدزرلن:سزعفزراللتحػ:ز

ورلتػػػيزتكػػػوفزعوضػػػ:شزعػػػفززرلتوحيػػػدزرلخػػػ:لصزونبػػػذزعبػػػ:د زرألصػػػن:ـزرلبشػػػر ةزإلػػػىتػػػدعوز
زرألصن:ـزرلحجر ةزفيزعصرزرلظهورزرلشر ف.ز

وسيح:وؿزرلضغطزعمىزضعف:ءزرلن:سزوحممهـزعمىزعدـزرالنخػرروزفػيزهػذ زرلػدعو زأوز
مػهزأبػوزسػفي:فزأيػ:ـزرلبعثػةزرلنبويػةزرلشػر فةزتركه:زإذرزم:زكػ:نورزدرخمػيفزفيهػ:،زوهػذرزمػ:زعم

مػػفزحمػػلزضػػعف:ءزرلنػػ:سزعمػػىزعػػدـزرلػػدخوؿزفػػيزرلػػديفزرلجديػػدزوتركػػهزإذرزمػػ:زدخػػلزفيػػهز
ز(.ٜٕٔ)أحدهـ

                                                           

ززٔٙٗ،زأعالـزرلورىزصزٖٗٛصزٕ،زرارش:دزجزٖٖٛصزٕ٘رلبح:رزجز-ٕٚٔ

ز٘ٔٔصزٕ٘رلبح:رزجز-ٕٛٔ

زٜٔصزٔت:ر خزرليعقوبيزجز-ٜٕٔ
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رلمهػديز)عميػهززرامػ:ـكم:زسيتبعزسفي:نيزرلفتوىزأسموبزرلقتػلزرلمعنػويزلصػ:حبزدعػو ز
رلسػالـ(زورته:مػهزب:لكػذبزوغيرهػ:زمػػفزرلػتهـزرلتػيزيحػ:وؿزمػػفزخاللهػ:زإسػق:طهزفػيزأعػػيفز

زرلن:سزكم:زيظفزلكيزالزيقدموفزعمىزإتب:عه.ز
وهػػذرزبعينػػهزمػػ:زفعمػػهزأبػػوزسػػفي:فزومػػفزسػػ:رزفػػيزرك:بػػهزمػػفززعمػػ:ءزاػػر شزوكب:رهػػ:زمػػفز

تررءهـزعميهزوتمفيقهـزرألك:ذيبزعميهزوهوزمفزك:فزتكذيبهـزلمرسوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زورف
زيعرؼزعندهـزب:لص:دؽزرألميف.

رلمهػػديز)عميػػهززرامػػ:ـكمػػ:زإفزسػػفي:نيزرلفتػػوىزسيصػػدرزفتػػوىزمضػػمةزب:طمػػةزضػػدزدعػػو ز
رلسالـ(زوأنص:ر زويحثزرلن:سزعمىزعدـزراللتح:ؽزبه:زوتركه:زمم:زيتسببزفػيزإضػالؿز

ـزألنهػػحمقػػةزعمػػىزرلػػدعو زورلقػػ:ئميفزعميهػػ:زرلكثيػػرزمػػفزرلنػػ:س،زوبهػػذ زرلفتػػوىزستضػػيقزرل
بوفزفػػػيزدعػػػوتهـزواػػػدزتنقطػػػعزعمػػػيهـزمصػػػ:درزرزاهػػػـزوتهػػػددزأمػػػػ:كفز سػػػيمطمبوفزويمحػػػ:ر،

زسكن:هـزب:لتخر ب.ز
وهػذ زإشػ:ر زليسػػتزب:لمسػتغربةزإذرزمػ:زعممنػػ:زإفزأبػ:زسػػفي:فزربػفزحػربزأصػػدرزمػ:زيشػػ:بهز

مػػ:ءزاػػر شزرلكبػػ:رزرلفتػػوىزرلمضػػمةزوهػػوزمػػ:زتمثػػلزبصػػحيفةزاػػر شزرلتػػيزواػػعزعميهػػ:ززع
وعمىزرأسهـزأبوزسفي:فزوأعمنورزبه:زرلواوؼزبوجهزدعو زرلنبيزدمحمز)صمىزهللازعميهزوآلهز
وسمـزتسميم:(زكم:زأعمنورزمق:طعتهـزلبنيزه:شـزوالزسيم:زأبيزط:لبزرلذيفزس:ندورزرسوؿز

فيم:زبينهـزوالزيتع:مموفززهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زوأفزالزيبيعوفزوالزيشتروفزمنهـزوالزيتزروجوفز
زبينهـزبأيزنوعزمفزأنورعزرلتع:مل.ز

أيزإعالفزحربزراتصػ:ديةزفكر ػةزعمػىزدعػو زرلنبػيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زوأنصػ:ر زوحتػىزعمػىز
ز.ز(ٕٕٓ)مفزيؤ د زو درفعزعنه

                                                           

ززٕٓصزٕت:ر خزرليعقوبيزجز-ٕٕٓ

ز
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رلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(ززرامػػػ:ـوهػػػذرزمػػػ:زسػػػيكوفزفػػػيزآخػػػرزرلزمػػػ:فزفػػػيزعصػػػرزظهػػػورز
حػدززإلػىيزسيصدره:زسفي:نيزرلفتوىزوكب:رزعمم:ءزوفقه:ءزرلسوءزرلتيزتشبهزب:لفت:وىزرلت

زكبيرزم:زموجودزفيزصحيفةزار شز.ز
كم:زإنهـزسيع:ابوفزو تعقبوفزحتىزمفزيؤ دزرلدعو زأوزيحػ:وؿزرلمح:مػ:تزعنهػ:زأوزعػفز
ص:حبه:زوهذرزم:زسيكوفزعميهزح:ؿزص:حبزرلنفسزرلزكيةزرلذيزسيقتلزفػيزرلكوفػةزفػيز

رلمهػػديززرامػػ:ـيعمػػفزتأييػػد زلصػػ:حبزدعػػو ززألنػػه:لحيفزالزلشػػيءزإالزسػػبعيفزمػػفزرلصػػ
زإفزهذ زرلدعو زهيزرلدعو زرلمهدويةزرلحقةزرلتيزينتظره:زرلع:لـ.ززززنهال)عميهزرلسالـ(زور ع

رلمهديز)عميهزرلسالـ(زالزيسمموفزمفزشرزسػفي:نيزرلفتػوىززرام:ـكم:زإفزأنص:رزدعو ز
وغير زمفزفقهػ:ءزرلسػوءزرلمضػميفزوزعمػ:ءزرلضػاللةزرلمسػيطر فزعمػىزمق:ليػدزرلحكػـزفػيز

خررس:فزحيثزيقوـزهؤالءزبمضػ:يقةزوتأليػبززإلىرلعررؽزحتىزبعدزمه:جرتهـزمفزرلعررؽز
ثنيهـزعػفزرحتضػ:فزمفزموجودزمفزحك:ـزخررس:فزوفقه:ءه:زعمىزتمؾزرلدعو زومح:ولةز

زرلمه:جر ف.ز
رالختفػػ:ءزوفػػيززإلػػىوسػػوؼزيحػػ:ولوفزتصػػفيةزصػػ:حبزرلػػدعو زواتمػػهزممػػ:زيضػػطرزمعهػػ:ز

سػػ:فزمدينػػةزرلمهػػدي،زوهػػذرزمػػ:زحػػدثزأيػػ:ـزبعثػػةزرخرززإلػػىنفػػسزرلواػػتزيهػػ:جرزأصػػح:بهز
رلرسػػػػوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػػميم:(زرلػػػػذيزأجمػػػػعزمشػػػػركورزاػػػػر شزعمػػػػىزأخػػػػذزمػػػػفزكػػػػلزابيمػػػػةزشػػػػ:ب:شز

ضػػػربونهزضػػػربةزرجػػػلزورحػػػدزفيتفػػػرؽزدمػػػهزبػػػيفزرلقب:ئػػػلزوالزيسػػػتطيعزبنػػػوزعبػػػدزمنػػػ:ؼزفي
زرلمط:لبةزبدمهز.ز

وادزيقوؿزا:ئلزم:زرلدليلزعمىزتع:وفزفقه:ءزرلسوءزمػعزحكومػةزبنػيزرلعبػ:سزرلتػيزتحكػـز
زرلعررؽزأثن:ءزاي:ـزرلدعو زرلمهدويةز؟ز

فزآخرزرألمةزيمضيزع مىزم:زمضىزعمىزورلجوربزعمىزذلؾ زإفزرلت:ر خزيعيدزنفسهزور 
رألولػػػىزيسػػػيروفزفػػػيزركػػػ:بززراسػػػالميةأولهػػػ:،زحيػػػثزكػػػ:فزفقهػػػ:ءزرلسػػػوءزفػػػيزرلعصػػػورز

رلسػػػمطةزرلح:كمػػػة،زوكػػػ:فزرلحكػػػ:ـزرلظممػػػةزيسػػػتعينوفزب:لفقهػػػ:ءزرلمضػػػميفزوعممػػػ:ءزرلسػػػوءز
ورلقض: زفيزدعـزمخطط:تهـزورتخ:ذهـزست:ررشزأوزغط:ءرشزديني:شزلتمر رزتمؾزرلمخططػ:ت،ز

فزنسين:زفالزننسىزموز ج:نػبزعبيػدزهللازبػفززإلىافزشر حزرلق:ضيزرلكوفيزرلذيزوافزور 
رلحسيفز)عميهزرلسػالـ(زونهػ:هـزعػفززرام:ـز :دزعميهزرلمعنةزوحرضزرلن:سزعمىزحربز
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صػػفه،زبػػلزإفزربػػفزز ػػ:دزإستحصػػلزفتػػوىزمنػػهزتجػػوززفيهػػ:زات:لػػهزلمحسػػيفززإلػػىرلواػػوؼز
ز.ز(زٕٕٔ))عميهزرلسالـ(زلخروجهزعمىزيز دزبفزمع:ويةزلعنهزهللا

يػػهزفمػػفزرلسػػهولةزبمكػػ:فزأفزتقػػوـزرلحكومػػةزرلعب:سػػيةزبإستحصػػ:ؿزفتػػوىزمػػفزرلفقهػػ:ءزوعم
رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زلحمػػلزرلنػػ:سززرامػػ:ـوعمػػىزرأسػػهـزسػػفي:نيزرلفتػػوى،زضػػدزدعػػو ز

عمػػىزرلواػػوؼزضػػدزهػػذ زرلػػدعو ،زوهػػذرزرلشػػيءزلػػيسزب:لمسػػتغربزعمػػىزبنػػيزرلعبػػ:سزفػػيز
لعبػػ:سزرألورئػػلزرلػػذيفزكػػ:نورزيحكمػػوفزآخػػرزرلزمػػ:فزرلػػذيفزيرجعػػوفزنسػػب:شزوعمػػالشزلبنػػيزر

فػػيزرلحكػػـزوأوهمػػورزرلنػػ:سزبػػأنهـزأولػػىززرالهػػيرلمسػػمميفزبسػػت:رزدينػػيزوبنظر ػػةزرلحػػقز
زتسميم:(زوأح:طورزأنفسػهـزبطبقػةزمػفزرلفقهػ:ءزرلمضػميفزوعممػ:ءزب:لحكـزبعدزرلرسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

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

سػػفي:فزعصػػرززوممػػ:زتقػػدـزيتضػػحزلنػػ:زرلػػدورزرلػػذيزسيضػػطمعزبػػهزسػػفي:نيزرلفتػػوىز)زأبػػو
حدزكبيػرزمػ:زاػ:ـزبػهزأبػوزسػفي:فزبػفزحػربزفػيزعػدرء زلرسػوؿزإلىرلظهورز(زورلذيزيش:بهز

زهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زورلتضييقزعميهزوعمىزأنص:ر زومنعهـزمفزنشرزدعوته.
وأعمـزإفزخطرزسفي:نيزرلفتوىزهذرزالزيقلزخطور زعفزسفي:نيزرلسيف،زبػلزإفزسػفي:نيز

طور زمفزسفي:نيزرلسيفزألفزحركةزسفي:نيزرلسيفزهيزحركةزمفزخ:رجزرلفتوىزأشدزخ
رلمػػذهبزرلشػػيعيزوهػػػيزحركػػةزعسػػكر ةزمعمنػػػةزوظػػ:هر زوتنتهػػيزبػػػ:لردزرلعسػػكريزعميهػػػ:ز
وبمج:بهته:زب:لسالحزومفزثـزرلقض:ءزعميه:،زولكفزحركةزسفي:نيزرلفتوىزهيزحركةزمفز

يزوحػثزرلنػ:سزعمػىزدرخلزرلمذهبزرلشيعيزورلتيزتتسببزفيزشقزوحد زرلصػفزرلشػيع
:وىزرلمضػ:د زتػرهـزلمفرديز)عميػهزرلسػالـ(زوذلػؾزمػفزخػالؿزإصػرلمهػدزرام:ـعدـزنصر ز

زرلتيزتجعلزرلن:سزينظروفزلهذ زرلدعو زرلمب:ركةزعمىزأنه:زمفزرلدعورتزرلض:لةز.
                                                           

زصز-ٕٕٔ زٕٜصزٗ،زرلمن:ابزجزٚ٘ٔمقتلزرلمقـر

زز٘٘ٔ،زمرآ زرلزم:فزصزٙٛ-ٚٔصزٕٔ،زرلبدريةزورلنه:يةزجزٓٚاورنيفزرلوزرر زصز-ٕٕٕ

ز
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وال يخرج )..... زأبيزبصير،زا:ؿ ززا:ؿزأبوزعبدزهللاز)زعميهزرلسالـز(فقد ورد دن 
تعب اعتكوفة ، اعت راءة اتقعئم )د او  اتسبلم  حتى اقرأ َتعاعن ، َتعب اعتاصرة ، َو

 . 223)من د ي )د او اتسبلم 
ز

 ثعناع : سفاعني اتسيف
رلبيػػػتز)عمػػػيهـززأهػػػلوهػػػوزرلسػػػفي:نيزرلػػػذيزتتحػػػدثزعنػػػهزرلروريػػػ:تزرلشػػػر فةزرلػػػوررد زعػػػفز

هػرزابيػلزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زورلػذيزيظزمػ:ـرلسالـ(زوهوزرلعدوزرألكبرزورلرئيسيزلإل
زبنيزأميةزكم:زمر.ززإلىاي:مهزوهذرزرلسفي:نيزيعودزنسبهز

ورلذيزيولدزوسفي:نيزرلسيفزهذرزهوزرلذيزيمثلزأبوزسفي:فزفيزعصرزرلظهورزرلشر فز
وسيضػػطمعزب:لػػدورزرلثػػ:نيزرلػػذيزاػػ:ـزبػػهزأبػػوزسػػفي:فزبػػفزحػػربزفػػيزمػػفزرحػػـزرلنورصػػبز
زتسػػميم:(زودعوتػػهزرلدمحميػػةزورلمتمثػػلزب:لػػدورزرلعسػػكري،زحيػػثزسػػيقوـزعػػدرء زلمرسػػوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

بػػذرتزرلػػدورزرلػػذيزاػػ:ـزبػػهزجػػد زأبػػوزسػػفي:فزمػػفزبػػ:بزمق:ومتػػهزرلػػدعو زرلمهدويػػةزوعػػدرء ز
رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زوسػيعملززمػ:ـلص:حبه:زرلسػيدزرليمػ:نيزوهػوزفػيزرلوراػعزعػدرءزلإل
:شزو جتهػػػػدزفػػػػيزرلقضػػػػ:ءزعميهػػػػ:زوعمػػػػىزعمػػػػىزمق:ومػػػػةزرلػػػػدعو زرلمهدويػػػػةزعسػػػػكر :شزوم:ديػػػػ

زأهلأصح:به:زب:لعملزرلعسكريزوبقو زرلسالح،زبلزإنهزسيصبزج:ـزغضبهزعمىزشيعةز
رلعػػػررؽزوهػػػذرزمػػػ:زسػػػنتن:ولهزفػػػيزرلصػػػفح:تززأهػػػلرلبيػػػتز)عمػػػيهـزرلسػػػالـ(زوالزسػػػيم:زمػػػفز

زرلالحقةزمفزهذرزرلبحث.ز
زرلػػذيزالزبػػد منػػهزشػػأنهزشػػ:فززومػػ:زينبغػػيزمعرفتػػهزإفزظهػػورزرلسػػفي:نيزيعػػدزمػػفزرلمحتػػـو

رلدرعيزرليم:نيزرلذيزيعدزمفزرلمحتوـزأيض:ش،زوهوزأمرزطبيعػيزفػ:لحقزالزبػدزأفزيظهػرز
هزب:طلزيحػ:وؿزثنيػهزعػفزمسػيرتهزوتقدمػه،زوهػذرزرلشػيءزوركػبزمسػير زرانسػ:فزمػفزإم:م

زلدفزآدـز)عميهزرلسالـ(.ز

                                                           

ص  -دمحم بن إبراهيم النعماني  -كتاب الغيبة  -ٖٕٕ

313 - 331 
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وحركتػػهزكونػػهزأحػػدزرلعالمػػ:تزرلحتميػػةززرلسػػفي:نيزإلػػىواػػدزتعػػددتزرلروريػػ:تزرلتػػيزتشػػيرز
) ز ػػفزرلع:بػػديفز)عميػػهزرلسػػالـ( ززرامػػ:ـرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زمنهػػ:زاػػوؿززرامػػ:ـلقيػػ:ـز

إن أمأأأر اتقأأأعئم حأأأتم مأأأن ع وأمأأأر اتسأأأفاعني حأأأتم مأأأن ع وال اَأأأون اتقأأأعئم إال 
 .  224)اسفاعني 
محتأأأوم   قأأأعل: نعأأأم ) ىأأأل اتسأأأفاعني مأأأن اترلب:ار)عميػػػهزرلسػػػالـ( ززرامػػػ:ـولمػػ:زسػػػئلز

يع من اتمحتأوم واخأتبلف  نأي اتعاأعس  واتنداء من اتمحتوم وط وع اتشمس من مغٍر
اأة مأن اتمحتأوم وخأروج اتقأعئم مأن آل ي  في اتدوتة من اتمحتوم وقتل اتأنفس اتَز

ز. 225)محتوم  
) إن أمأأر وفػػيزروريػػةزعػػفزرلمعمػػىزبػػفزخنػػيسزعػػفزأبػػيزعبػػدزهللاز)عميػػهزرلسػػالـ(زاػػ:ؿز ز

 .  226)من اتمحتوم وخروجو في رجب   اتسفاعني
 

 اسمو ونساو 
نسػلزأبػوزسػفي:فززإلىأم:زب:لنسبةزلمسفي:نيزونسبهزفكم:زهوزورضحزمفزرلمقبزإنهزينتميز

وتحديػدرشزمػفزنسػلزمع:ويػةزومػفزولػدزيز ػدزبػفزمع:ويػةزعمػىزوجػهزرلخصػوص،زحيػػثزإفز
يمثػػلزأبػػوزسػػفي:فزنسػػب:شزوفعػػالشزأيزإفزنسػػبهزيعػػودزإليػػه،زفضػػالشزعػػفزإفزأفع:لػػهززرلسػػفي:ني

رلبيػػػتز)عمػػػيهـزرلسػػػالـ(زتشػػػبهززأهػػػل)عميػػػهزرلسػػػالـ(زوشػػػيعتهزوزرلمهػػػديززمػػػ:ـرلمع:ديػػػةزلإل
أعمػػ:ؿزجػػد زأبػػوزسػػفي:فزوبػػ:ايزأجػػدرد زمػػفزبنػػيزأميػػةزرلمع:ديػػةزلمرسػػوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(،ز

إفززمهزرلػذيزتعػددتزأسػم:ء زورلتػيزيبػدور زنسػبهزاػدزغطػىزعمػىزرسػورلذيزيبػدوزإفزشػه
زأكثره:زأسم:ءزرمز ةزكم:زسيأتي.ز

                                                           

زرلخالصزصزٕٛٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٕٗ زٜ٘،زيـو

زرلخالصزصزز-زٕٕ٘ ززٜٚ٘يـو

زٕٗٓصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٕٙ
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رسػػـززإلػػىرلسػػالـ(زوعػػفزغيػػرهـزتشػػيرززـرلبيػػتز)عمػػيهزأهػػلواػػدزوردتزعػػد زروريػػ:تزعػػفز
زرلسفي:نيزونسبهزمع:ش.ز

 ) يخأرج ا أن آك أة)عميػهزرلسػالـ(زأنػهزاػ:ؿ زرلروريةزرألولى زوردتزعفزأميرزرلمػؤمنيفز
دناسأة وىأو مأن وتأد أ أو سأفاعن  هاألكاعد من اتوادي اتاعاس .. اسمو دثمأعن وأ أو 

ز. 227).. 
زأهػل)عميهزرلسػالـ(زحيػثزسػألهزجم:عػةزمػفزعميززرام:ـكم:زج:ءزفيزروريةزأخرىزعفز

) اسأأمو حأأرب  أأن دناسأأة  أأن مأأرة  أأن َ يأأب  أأن رلكوفػػةزعػػفزرسػػـزرلسػػفي:نيزفقػػ:ؿ ز
نسأل يزيأد  أن مععواأة  أن أ أي سأفاعن  سعىمة  ن زيد  ن دثمعن  ن خعتد وىو من

ز. 228)... 
)عميػػهزعمػػيززرامػػ:ـوجػػ:ءزأيضػػ:شزعػػفزربػػفزعبػػ:سزعمػػفزحدثػػهزعػػفزدمحمزبػػفزجعفػػرزعػػفز

) اتسأأأأفاعني مأأأأن وتأأأأد خعتأأأأد  أأأأن يزيأأأأد  أأأأن مععواأأأأة  أأأأن أ أأأأي رلسػػػػالـ(زأنػػػػهزاػػػػ:ؿ ز
ز. 229)سفاعن 

رلسػفي:نيزيعػودزنفػسزذلػؾزرلمعنػى،زفيتبػيفزلنػ:زإفززإلػىوغيره:زمفزرلروريػ:تزرلتػيزتشػيرز
زأبيزسفي:فزبفزحربزومفزذلؾزادزأخذزلقبه.زإلىنسبهز

أم:زب:لنسبةزألسم:ئهزفضالشزعم:زذكرتهزرلروريتيفزرانفتيزرلػذكرزفقػدزوردتزعػد زروريػ:تز
) ام أأك حمأأل امأأرأة اسأأمو تػذكرزرسػػمهزفقػػطزدوفزنسػبه،زفقػػدزجػػ:ءزعػفزكعػػبزأنػػهزاػ:ؿ ز
ىأأأأري  أأأأن اتك ياأأأأة اتمشأأأأوه د أأأأد ع  أأأأن يزيأأأأد وىأأأأو األزىأأأأر  أأأأن اتك  اأأأأة أو اتز 

 .  230)اتسفاعني 

                                                           

زززٕ٘ٓصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٕٚ

زٜٙٔصٕإلزرـزرلن:صبزجز-ٕٕٛ

ززٜٕٚصٔرلفتفزألبفزحم:دجز-ٜٕٕ

ززٜٕٚصزٔرلفتفزألبفزحم:دزجز-ٖٕٓ
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وجػػ:ءزفػػيزروريػػةزأخػػرىزعػػفزأرطػػأ زبػػفزرلمنػػذرزعمػػفزحدثػػهزعػػفزكعػػبزأيضػػ:شزأنػػهزاػػ:ؿ ز
 .  231))اسم اتسفاعني د د ع  
) أمأأع اتسأأفاعني فعسأأمو دأأروة واسأأم أ اأأو ي وَنيتأأو أ أأو وجػػ:ءزفػػيزروريػػةزأخػػرى ز

 .  232)دناسة  
ثمػػػ:فزوحػػػربزوعػػػرو زوعبػػػدزهللا،زولعػػػلزرسػػػـزوبػػػذلؾزنجػػػدزتعػػػددزأسػػػم:ءزرلسػػػفي:نيزبػػػيفزع

عثمػػ:فزيعػػدزأشػػهره:زحيػػثزوردزفػػيزرلروريػػ:تزعنػػدزحػػدوثزرلصػػيحةزورلتػػيزينػػ:دىزفيهػػ:ز
)عميػػهزرلسػػالـ(زفػػيزفجػػرزليمػػةزرلث:لػػثزورلعشػػروفزمػػفزشػػهرزرمضػػ:فزمػػفزب:سػػـزرلمهػػديز

فزرلحػقزفػيزشػيعتهزوفػيز رلسم:ء،زويق:بمهزندرءزأرضيزعصرزذلؾزرليوـزب:سـزعثمػ:فزور 
أنػػػهزاػػػ:ؿز زز)عميػػػهزرلسػػػالـ(رلصػػػ:دؽززرامػػػ:ـرلسػػػفي:نيزحيػػػثزوردزعػػػفززإلػػػىر زذلػػػؾزإشػػػ:

أال إن دثمعن وشاعتو ىأم )...واتنداء من اتمحتوم ... قعل وينعدي منعد آخر اتنيعر 
 .  233)اتفعئزون  

،زبػدليلزولوزتمعن:زفػيزهػذ زرألسػم:ءزفمربمػ:زتكػوفزأسػم:ءزرمز ػةزعػفزشخصػيةزرلسػفي:ني
زإفزهذ زرألسم:ءزأصبحتزاديمةزوغيرزمتدرولةزكعنبسةزوحرب.ز

يؤكػػدزعمػػىزعػػدـزأهميػػةزمعرفػػةزرسػػـزز)عميػػهزرلسػػالـ(رلصػػ:دؽززرامػػ:ـبػػدليلزمػػ:زوردزعػػفز
فيزمسألةزخروجه،زوتكػوفزعالمػ:تزذلػؾزهػيزرألهػـ،زممػ:زيػدؿزعمػىزإفزتمػؾززرلسفي:ني

رألسػػػم:ءزالزتسػػػ:عدزكثيػػػررشزفػػػيزرلتعػػػرؼزعمػػػىزشخصػػػيته،زفمػػػوزك:نػػػتزتمػػػؾزرألسػػػم:ءزهػػػيز
أسم:ئهزلسهلزرلتعػرؼزعميػهزمػفزخاللهػ:زعنػدزخروجػهزولكػفزيبػدوزإنهػ:زأسػم:ءزرمز ػةزالز

فيضوفزعميهزك:لدرعيزرليم:نيزيعرؼزحقيقته:زإالزرلمعصوموفز)عميهـزرلسالـ(زأوزمفزي
زبمورجهته.زألنهورلذيزالزبدزأفزيعرفهزحقزرلمعرفةز زهوزمفزسيقـو

                                                           

زٕٔٛصزٔرلفتفزألبفزحم:دزجز-ٖٕٔ

ززٜٖٖه:مشزصزٜٕشرحزإحق:ؽزرلحقزلممرعشيزجز-ٕٖٕ

زٖ٘ٓصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٖٕ
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) أنػػهزاػػ:ؿ زز)عميػػهزرلسػػالـ(رلصػػ:دؽززرامػػ:ـجػػ:ءزعػػفزعبػػدزهللازبػػفزأبػػيزمنصػػورزعػػفز
دأن اسأم اتسأفاعني فقأعل: ومأع تصأنَ اعسأمو إذا  )د اأو اتسأبلم سلتت أاع د أد ع 

حمأص وف سأطين واألردن وقنسأرين فتوقعأوا دنأد م ك َور اتشأعم اتخمأس دمشأق و 
 .   234)ذتك اتفرج .. 

أمػػػ:زعػػػفزأمػػػهزفهػػػيزرمػػػرأ زكمبيػػػةزمػػػفزبنػػػيزكمػػػب،زوهػػػيزأحػػػدزرلقب:ئػػػلزرلتػػػيزك:نػػػتزتعتنػػػقز
رلنصػػررنيةزفػػيزأيػػ:ـزمع:ويػػةزبػػفزأبػػيزسػػفي:ف،زوتػػزوجزمنهػػ:زمع:ويػػةزوهػػيزميسػػوفزرلكمبيػػةز

زوهيزأـزيز دزبفزمع:ويةزبفزأبيزسفي:ف.ز
إفزرلسػػفي:نيزأمػػهزكمبيػػةزمنهػػ:زمػػ:زوردزعػػفزرلرسػػوؿززإلػػىواػػدزوردتزعػػد زروريػػ:تزتشػػيرز

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

مػهزرلػذيزيعػودزلبنػيزكمػبزوهكذرزنجدزإفزرلسفي:نيزيشبهزأسالفهزحتىزمفزحيػثزنسػبزأ
زكم:زهوزح:ؿزجد زيز دزبفزمع:وية.

ز

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

ز.ز(زٖٕٙ)أميةزعموم:شزمفزحيثزرمتي:زهـزبضخ:مةزرله:مةزوتشو زرلخمقة
رجػلزأشػقرزربعػةزعظػيـززفزرلسػفي:نيأزإلػىفموزتتبعن:زرلروري:تزبشكلزعػ:ـزنجػده:زتشػيرز

رله:مػةزوفػيزوجهػهزأثػػرزرلجػدريزأعػورزرلعػػيفزوفػيزروريػةزإذرزنظػػرتزإليػهزحسػبتهزأعػػور،ز

                                                           

 ٔ٘ٙكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصز-ٖٕٗ

زٖٗٔصزٚمجمعزرلزورئدزجز-ٖٕ٘

ززٛٔٔصزٛرلدربةزورلنه:يةزجز-ٖٕٙ
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وجػ:ءزفػػيزعينػػهزأيضػ:شزإنػػهزأخػػوصزوفػيزأخػػرىزإفزفيهػػ:زنكػتزبيضػػ:ءزتظهػػرزإفزأم:لػػتز
زعينهزمشو زرلخمقة.ز

زوادزج:ءزذكرزصف:تهزفيزعد زروري:ت.
: ) يخأأرج ا أأن آك أأة األكاأأعد مأأن أنػػهزاػػ:ؿز)عميػػهزرلسػػالـ(رلروريػػةزرألولػػى زعػػفزعمػػيزز

عة وحش اتوجو ُخم اتيعمة  وجو أثر اتجدري إذا رأيتو  اتوادي اتاعاس وىو رجل ٍر
 .  237)دناسة وىو من وتد أ ي سفاعن...  هحس تو أدور اسمو دثمعن وأ و 

من وتد خعتد  ن يزيد  ن أ ي سأفاعن رجأل ُأخم اتيعمأة  ) اتسفاعنيرلروريةزرلث:نية ز
ز. 238) وجيو آثعر اتجدري واعينو نَتة  اعض.... 
) يتحأأرك   ي اأأع رجأأل أدأأور اتعأأين فاَثأأر رلروريػػةزرلث:لثػػة زعػػفزربػػفزمسػػعودزأنػػهزاػػ:ؿ ز
ز. 239)اتمدينة   إتىاتيرج واحل اتساع وىو اتذي ياعث جاشًع 

زرلمدينةزهوزرلسفي:ني.زىإلومفزرلمعموـزإفزرلذيزيبعثزجيش:شز
ز

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

 .  240)شديد اتصفرة ... 
رجأل آخأر مأنيم ... مشأوه اتخ قأة ) ثأم يخأرج رلروريةزرلخ:مسة زعفزأرطأ زأنهزا:ؿ ز

 .  241)مصفح اترأس حمش اتسعددين غعير اتعينين في زمعنو تكون ىدة 
                                                           

زٕ٘ٓصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٕٚ

ززٕٓٛرلفتفزألبفزحم:دزصز-ٖٕٛ

زٖٕٛرلفتفزألبفزحم:دزصز-ٜٖٕ

 زٙٙٔفزالبفزحم:دزصرلفتز-ٕٓٗ

زٙٙٔرلفتفزالبفزحم:دزصز-ٕٔٗ
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ونجدزإفزصف:تزرلسػفي:نيزهػذ زتتطػ:بقزكميػ:شزمػعزمورصػف:تزجػد زأبػوزسػفي:فزبػفزحػربز
خػػػالزبعػػػضزرلفرواػػػ:ت،زحيػػػثزوردزفػػػيزصػػػف:تزأبػػػوزسػػػفي:ف،زإنػػػهزرجػػػلزربعػػػةزذرزه:مػػػةز

زرلطػػ:ئفزوبقػػىزكػػذلؾزعظيمػػةزأعػػورزرلعػػيفزحيػػثزفقػػأتزعينػػ أفزفقػػأتزعينػػهززإلػػىهزيػػـو
) وشيد أ و سفاعن حنينًع وفقلت دينو يوم اتطعئف يوـزرليرموؾ،زحيثزورد ززرألخرىز

أعن  ف م يزل أدور اتعين حتى فقلت دينو يوم اتيرموك أصأع يع حجأر فشأدخيع .. َو
عة دحداحًع ذا ىعمة دظامة ...   .  242)ٍر
رلظػ:هريززراسػالـدزمعركةزحنػيفزمسػمم:شزفهػذرزهػوزونجدزإفزرلروريةزحينم:زتذكرزإنهزشه

رلحقيقػيزومورافػهزوكالمػهزرلمعػ:ديزلإلسػالـزورلمسػمميفزيشػهدزعمػىزذلػؾززراسالـوليسز
ز.ز(ٖٕٗ)

) َعن مععواة طوابًل أ اض ... إذا ُحك إنق  ت وكذلؾزوردزعفزأبيزبكيرزأنهزا:ؿ ز
 .   244)شفتو اتع اع ... 

 إتأأى: ) نظأأر أ أأو سأأفاعن يومأأًع سػػيفزأنػػهزاػػ:ؿوجػػ:ءزعػػفزدمحمزبػػفزسػػعيدزعػػفزربػػفزأبػػيز
نأأأو تخ يأأأق أن اسأأأود قومأأأو  مععواأأأة وىأأأو غأأأبلم فقأأأعل تينأأأد ىأأأذا دظأأأام اتأأأرأس وا 

ز. 245)... 
أبػوزسػفي:فزيشػبههزمػفزحيػثززإلػىإذفزيتبيفزلن:زمم:زتقدـزإفزرلسفي:نيزرلذيزيعودزنسبهز

هوزأبوزسفي:فزفيزعصرززرلصف:تزرلجسمية،زوهذرزمفزرلجورنبزرلتيزتؤ دزأفزرلسفي:ني
ز.ز)عميهزرلسالـ(رلمهديززم:ـرلظهورزرلمقدسزلإل

                                                           

زٓٛٙٔصزٗراستيع:بزجز-ٕٕٗ

،زتهذيبززٖٔٗصزٚ،زربفزحجرزراص:بةزجٓٛٙٔصزٗذلؾززراستيع:بزجز-ٖٕٗ
ززٜٕٔصزٖ،زسبلزراسالـزجٕٕٔصزٕرألسم:ءزج

زٛٔٔصزٛرلبدريةزورلنه:يةزجز-ٕٗٗ

زٛٔٔصزٛرلبدريةزورلنه:يةزجز-ٕ٘ٗ
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ز
ز
ز
ز

 اتاعب اتثعتث
ة اتسفاعني وأنصعرىع زقاعم حَر

زأواًل: مَعن اتخروج  
تعػػدزبػػػالدزرلشػػ:ـزمكػػػ:فزخػػروجزرلسػػػفي:نيزورنطػػالؽزحركتػػػهزورلتػػيزتشػػػملزسػػػور :زورألردفز

فهـزمػػفزرألمػػو يفزمثػػلزوفمسػػطيفزولبنػػ:ف،زوذلػػؾزكمػػ:زك:نػػتزمػػفزابػػلزمك:نػػ:شزلحكػػـزأسػػال
مع:ويػػةزبػػفزأبػػيزسػػفي:فزو ز ػػدزبػػفزمع:ويػػةزوغيػػرهـزسػػورءزكػػ:نورزمػػفزرلفػػرعزرلسػػفي:نيزأوز
رلفػػػرعزرلمرورنػػػي،زف:لتػػػ:ر خزيعيػػػدزنفسػػػهزحيػػػثزيصػػػبحزرلعػػػررؽزمق:بػػػلزرلشػػػ:ـزفػػػيزرلصػػػررعز

زأهػػلورلمورجهػػةزرلعسػػكر ةزمػػر زأخػػرى،زحيػػثزسػػيكوفزرلعػػررؽزممػػثالشزلمخػػطزرلعمػػويزوخػػطز
رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زودعوتػهزوأنصػ:ر ،زأمػ:زز:امػ:ـلسػالـ(زورلمتمثػلزبرلبيتز)عمػيهـزر

رلبيػػػػتز)عمػػػػيهـزرلسػػػػالـ(ززأهػػػػلرلمهػػػػديزوززمػػػػ:ـرلشػػػػ:ـزفتمثػػػػلزلمخػػػػطزرألمػػػػويزرلمعػػػػ:ديزلإل
زوشيعتهـزوأنص:رهـز.ز

خروجػهزمػفزرلػورديزرليػ:بسزتحديػدرشزوهػيززإلػىولوزتتبعن:زرلروري:تزنجدزإفزأغمبه:زيشيرز
منطقػػةزتقػػعزفػػيزغربػػيزرألردفزوشػػرؽزفمسػػطيفزوجنػػوبزسػػور :زوب:لتحديػػدزجنػػوبزغػػربز

) يخأرج عميز)عميػهزرلسػالـ(زأنػهزاػ:ؿ ززرام:ـدمشقزوعمىزبعدزأمي:ؿزمنه:،زفج:ءزعفز
عأة وحأش اتوجأو... وىأو مأن وتأد  ا ن آك ة األكاعد من اتوادي اتاأعاس وىأو رجأل ٍر

 .  246)عن حتى التي أرض قرار ومعين فاستوي د ى من رىع  أ ي سفا
) اتسفاعني من وتد خعتد  ن يزيد رلب:ار)عميهزرلسالـ(زأنهزا:ؿ ززرام:ـوفيزروريةزعفز

 ن أ ي سفاعن... يخرج من نعحاة دمشق في واد اقأعل تأو وادي اتاأعاس يخأرج فأي 
                                                           

ززٕ٘ٓصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٙٗ
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صأر اسأير  أين يداأو ساعة نفر مَ َل رجل منيم تواء معقود اعرفن في أدأداءه اتن
  .247)ثبلثين مابًل فبل يري ذتك اتع م أحد يريده إال انيزم 

دمشػػقززإلػػىو بػػدوزمػػفزظػػ:هرزهػػذ زرلروريػػةزإفزمنطقػػةزرلػػورديزرليػػ:بسزهػػيزن:حيػػةزت:بعػػةز
مفزرلمعموـزإفزمنطقةزرلورديزرلي:بسزح:لي:شزتقػعزضػمفزحػدودززألنهإدرر :شزفيزرلم:ضي،ز

زدولةزرألردفز.ز
وتكوفزنور زحركتهزمكونةزمفزسبعةزأشخ:صزيكونوفزكق:د زلهزوذلؾزفيزمرحمةزظهػورز
رلحركػػةزرألولػػى،زورلتػػيزتأخػػذزب:التسػػ:عزورلقػػو زحتػػىزيػػتـزسػػيطرتهزعمػػىزدمشػػقزو جعمهػػ:ز
ع:صػػمةزلػػه،زوذلػػؾزكمػػ:زك:نػػتزدمشػػقزع:صػػمةزإسػػالميةزلألمػػو يفزرلػػذيفزحكمػػورزرلشػػ:ـز

الدزرلش:ـزرلتيزتعػرؼزبػ:لكورزرلخمػسزمفزابل،زفضالشزعفزسيطرتهزعمىزبقيةزمن:طقزب
نهػػػ:ز ورلتػػػيزتعنػػػيزاػػػديم:شزدمشػػػقزورألردفزوفمسػػػطيفزوحمػػػصزوانسػػػر ف،زورلتػػػيزالزبػػػدزور 

زرندمجتزمعزبعضزرلمن:طقزوتغيرتزمسمي:ته:زفيزرلواتزرلح:ضر.ز
 أىأل) إن اتن أي )  تسأ امع  ذَأر فتنأة تكأون  أين فعفزحذيفةزبػفزرليمػ:فزأنػهزاػ:ؿ ز

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

رلصػ:دؽز)عميػهزرلسػالـ(زعػفزرسػـززرامػ:ـوج:ءزعفزعبدزهللازبفزأبػيزمنصػورزأنػهزسػأؿز
) ومأأأع تصأأأنَ اعسأأأمو إذا م أأأك َأأأور اتشأأأعم رلسػػػفي:نيزفأج:بػػػهز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زاػػػ:ئالش ز

س دمشأأأق وحمأأأص وف سأأأطين واألردن وقنسأأأرين فتوقعأأأوا دنأأأد ذتأأأك اتفأأأرج اتخمأأأ
 ...(249   . 

                                                           

زٜٕٚصزٔألبفزحم:دزجرلفتفزز-ٕٚٗ

ززٙٛٔصزٕ٘بح:رززرألنوررزجز-ٕٛٗ

ززٕٙٓصزٕ٘بح:رزرألنوررززجز-ٜٕٗ

ز
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فيتبيفزلن:زمفزذلػؾزإفزسػيطر زرلسػفي:نيزعمػىزدمشػقزوبقيػةزرلكػورزرلخمسػةزهػيزعالمػةز
زرلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زواي:مػػػه،زحيػػػثزإفزسػػػيطر زرلسػػػفي:نيزمػػػ:ـعمػػػىزاػػػربزرلفػػػرجزلإل

عميهػػ:زوخروجػػهزمنهػػ:زبمعنػػىزرلسػػيطر زرلعسػػػكر ةزعميهػػ:،زورلػػذيزالزبػػدزأفزتسػػبقهزابمهػػػ:ز
زحركػػةززألنػػهمرحمػػةزرألعػػدردزورلتنظػػيـزلمحركػػةزكمػػ:زسػػيأتي،ز مػػفزغيػػرزرلمعقػػوؿزبػػأفزتقػػـو

بهذ زرلخطور زوبهذرزرالتس:عزبأعم:ؿزعسكر ةزدوفزإعدردزوتخطيطزمسػبق،زح:لهػ:زحػ:ؿز
:زألنهػػفػػيزبمػػدزمػػ:،زبػػلزإنهػػ:زتعػػدزأعػػـزمػػفزذلػػؾززرلسػػمطةزإلػػىأيزحركػػةزهػػدفه:زرلوصػػوؿز

زتشملزرلسيطر زعمىزعد زمن:طقزك:ألردفزوفمسطيفزورلعررؽزوغيره:زمفزرلمن:طق.ز
مػػرحمتيفزرألولػػىزهػػيزمرحمػػةززإلػػىمنقسػػمةززرألخػػرىزوعميػػهزتكػػوفزحركػػةزرلسػػفي:نيزهػػيز

ظهػػورزرلحركػػةزورلػػدعو زلهػػ:زورلتػػيزهػػيزمرحمػػةزجمػػعزرلعػػددزورلعػػد ،زكمػػ:زهػػوزرلحػػ:ؿزمػػعز
رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(،زولػػوزا:رنػػ:زبػػيفزحركػػةزرلسػػفي:نيزفػػيزآخػػرزرلزمػػ:فززرامػػ:ـعػػو زد

زوبيفزحكـزأسالفهزمفزآؿزبنيزسفي:فزاديم:شزنجد زينطمقزمفزرلش:ـزأيض:ش.ز
حيػثزنجػدزإفزأوؿزمػفزشػيدزرلحكػـزرألمػويزفػػيزبػالدزرلشػ:ـزهػوزمع:ويػةزبػفزأبػيزسػػفي:فز

زعندم:زك:فزورلي:شزعمىزرلش:ـز.
ز

ة   ثعناًع: أنصعر اتحَر
بعػػدزأفزأثبتنػػ:زإفزا:ئػػدهـزمػػفزبػػالدزرلشػػ:ـزإذفزالزبػػدزأفزيكػػوفزأنصػػ:رزحركتػػهزمػػفزبػػالدز

رلش:ـزوبيفزأبوزسفي:فزمنذزرلقدـ،ززأهلرلش:ـزأيض:ش،زوالزسيم:زإفزهن:ؾزعالاةزاويةزبيفز
زمم:زيدفعهـزلنصر زرلسفي:نيزفيزآخرزرلزم:فزعمىزرعتب:رزإنهزهوزرلسفي:نيزرلموعود.ز

واػػدزأكػػدتزرلروريػػ:تزإفزأكثػػرزاب:ئػػلزرلشػػ:ـزسػػتب:يعزرلسػػفي:نيزوتن:صػػرزحركتػػه،زفقػػدزوردز
َأعن ذتأك خأرج اتسأفاعني ... يخأرج  فأ ذا) عمػيز)عميػهزرلسػالـ(زأنػهزاػ:ؿ ززرامػ:ـعفز

اتشعم إال طوائف من اتمقامين د ى اتحق اعصميم ع من  أىلفي اتشعم فينقعد تو 
 .  250)اتخروج معو ... 

                                                           

زرلخالصزصزٖٙٔغيبةزرلنعم:نيزصز-ٕٓ٘ ززٛٓٙ،زيـو
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) حين اقترب اتسفاعني من دمشق رلص:دؽز)عميهزرلسالـ(زأنهزا:ؿ ززم:ـراوج:ءزعفز
اعأأي واتجرىمأأي واألصأأيب  ييأأرب حعكميأأع، وتجتمأأَ إتاأأو قاعئأأل اتعأأرب، ويخأأرج اتٍر

أو مأنيم واسأتوتي د أى  أىلوغيرىم من  اتفتن واتشغب، فاغ أب اتسأفاعني مأن احعٍر
 .   251)اتشعم ... 

ويظهػػػرزلنػػػ:زمػػػفزهػػػذ زرلروريػػػةزإفزهنػػػ:ؾزفئػػػ:تزتخػػػرجزعمػػػىزرلسػػػفي:نيزوتق:تمػػػهزمػػػفزأجػػػلز
رلسيطر زعمػىزرلحكػـزوذلػؾزفػيزواػتزتكػوفزفيػهزرلسػمطةزاػدزأنفػروزعقػده:زوأنفمػتزأمنهػ:ز
وزم:مه:،زبدليلزهربزح:كـزدمشق،زحيثزإفزكلزهذ زرألمػورزرلمجتمعػةزتجعػلزرألمػورز

زفيزدمشقزورلش:ـزبصور زع:مة.زمهيأ زلسيطر زرلسفي:نيزعمىزمق:ليدزرلسمطة
وادزتورلتزرألخب:رزورلروري:تزعمىزذكرزبعضزرلقب:ئلزوبعضزرلشخصي:تزرلتػيزتسػ:ندز
حركةزرلسػفي:نيزوتقػوـزبقيػ:د زجيوشػه،زوبطبيعػةزرلحػ:ؿزإفزأهػـزرلقب:ئػلزوأكثرهػ:زدوررشزفػيز
حركتػػػػهزهػػػػيزابيمػػػػةزكمػػػػبزوهػػػػـزأخورلػػػػهزكمػػػػ:زأسػػػػمفن:،زإذفزيبػػػػدوزمػػػػفزظػػػػ:هرزرلنصػػػػوصز

إفزعم:دزحركتهزواي:مه:زيعتمدزعميهـزسورءزمفزحيثزرلعددزأوزرلقي:د زأوزمػفززرلت:ر خية
زن:حيةزتأثيرهـزعمىزرلقرررزرلسي:سيزورلعسكريزلمسفي:نيزآنذرؾزكم:زسيأتي.

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

) إذا خرجت اتسودان ط  أت وعفزحذيفةزبفزرليم:فزعفزرلنبيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زأنهزا:ؿز ز
اتعرب ... ف ينمع ىم َذتك إذ خرج د ييم اتسفاعني في ستين وثبلثمعئأة راكأب حتأى 

 إتىالتي دمشق فبل التي د او شير حتى ياعاعو من َ ب ثبلثون أتفًع فياعث جاشًع 
  .253)اتعراق ... 

                                                           

زرلخالصزصز-ٕٔ٘ زٚٓٙيـو

زٖٚعقدزرلدررزصز-ٕٕ٘

زٜٓٔصز٘رلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزجزز-ٖٕ٘
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) وخأأروج عمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػػهزاػػ:ؿ ززرامػػ:ـكمػػ:زوردزعػػفزرألصػػب زبػػفزنب:تػػةزعػػفز
اتسفاعني  رااة حمراء أميرىم رجل مأن  نأي َ أب واثنأع دشأر أتأف دنأعن مأن جأاش 

 .  254)اتمدينة ...  إتىاتسفاعني تتوجو 
مكػػةزورلمدينػػةززإلػػىزلػػذلؾزتكػػوفزكمػػبزرلمػػ:د زرلرئيسػػيةزلمجيػػوشزرلتػػيزسػػيوجهه:زرلسػػفي:ني

رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زرامػػ:ـزفضػػالشزعػػفزرلعػػررؽزمػػفزأجػػلزرلسػػيطر زعميهػػ:زأوزلتعقػػبز
زوأنص:ر .ز

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

زأبن:ءزابيمةزغطف:فزبشكلزع:ـزفيزجيشزرلسفي:ني.زمش:ركة
مع:ويػةزبػفزأبػيزسػفي:فزإلػىزعميز)عميهزرلسالـ(زفيزكت:بزبعثػهزرام:ـزحيثزوردزعفزز

مَة فأي إتى ) وخروج اتسفاعني  رااة حمراء... ثم اعود ابيلزواعةزصفيفزج:ءزفيه ز
ز. 255)جاش أميره من غطفعن... 
وفضػػػ:عةزرلػػػذيفزلهػػػـزدورزفػػػيزحركػػػةززمػػػفزجهينػػػةزرألخػػػرىزفضػػػالزعػػػفزبعػػػضزرلقب:ئػػػلز

ز.ز(ٕٙ٘)رلسفي:نيزسورءزمفزن:حيةزاي:د زرلجيوشزأوزمش:ركةزأبن:ءه:زفيه
مػفزرجػلزرلمق:رنػةزبػيفزرلسػفي:نيزوبػيفزأبػوززراسػالـصػدرزإلىزولوزعدن:زبعجمةزرلت:ر خز

سفي:فزبفزحربزوآؿزأبيزسفي:ف،زنجدزإفزهذ زرلقب:ئلزك:نتزله:زعالاةزب:ألمو يفزوبنؿز
جػػ:نبهـزفػػيزحػػروبهـزضػػدزرلمسػػمميف،زإلػػىزأبػػيزسػػفي:فزعمػػىزوجػػهزرلخصػػوصزوشػػ:ركتز

فب:لنسبةزلقبيمةزكمبزوكم:زذكرن:زآنف:زعالاته:زببنيزأميةزوتزو جزمع:ويػةزمػفزميسػوفزأـز
يز ػػػدزبػػػفزمع:ويػػػة،زأمػػػ:زب:لنسػػػبةزلقبيمػػػةزغطفػػػ:فزفهػػػيزمػػػفزرلقب:ئػػػلزرلمشػػػهور زفػػػيزوالءهػػػ:ز

                                                           

ززٖٕٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٗ٘

ززٕٕٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕ٘٘

زرلخالصزصزٙٛٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٙ٘ زٗٓٙ،زيـو
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ج:نػػبزأبػػوزسػػفي:فزبػػفزإلػػىز:رؾزأفرردهػػ:ز،زحيػػثزشػػراسػػالـلألمػػو يفزمنػػذزعصػػرزصػػدرز
زرألحزربز)زمعركةزرلخندؽز(.ز زحربزوار شزضدزرلمسمميفزفيزيـو

حيػػثزوردزإفزجم:عػػةزمػػفزرليهػػودزاػػدمورزمكػػةزلالتفػػ:ؽزمػػعزاػػر شزوبعػػضزرلقب:ئػػلزعمػػىز
حػػػربزرلرسػػػوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:(زومنهػػػ:زابيمػػػةزغطفػػػ:فزجػػػ:ءزفيهػػػ: ز)زثػػػـزك:نػػػتزغػػػزو ز

حػربزرسػوؿزهللاز)صػػمىزإلػىزغطفػ:فزودعػوهـزإلػىزدؽزوهػيزرألحػزربز...زفخرجػورزرلخنػ
هللازعميػػهزوآلػػهزوسػػمـزتسػػميم:(زوأخبػػروهـزبإتبػػ:عزاػػر شزفػػ:جتمعورزمعهػػـ،زوخرجػػتزاػػر شز

ز.ز(ٕٚ٘)وا:ئده:زأبوزسفي:فزوخرجتزغطف:فزوا:ئده:زعيينةزبفزحصفز...(
يػػوـزرلخنػػدؽزكثػػ:نيززفػػنالحظزهنػػ:زكيػػفزإفزغطفػػ:فزك:نػػتزتحػػتزإمػػر زوايػػ:د زأبػػوزسػػفي:ف

ج:نبزعشير زبنيزسميـزوفزرر زفضالشزعػفزيهػودزإلىزأكبرزابيمةزش:ركتزفيزتمؾزرلوراعةز
ز.ز(ٕٛ٘)ار شزب:لدرجةزرألولى
يعيػػدزنفسػػهزفهػػذ زرلقب:ئػػلزرلتػػيزسػػ:ندتزأبػػوزسػػفي:فزعػػدوزرلرسػػوؿززخفنػػرىزهنػػ:زإفزرلتػػ:ر 

فػػػيزآخػػػرزرلزمػػػ:فزفػػػيزحربػػػهزضػػػدزرلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(ززرألوؿزستن:صػػػرزرلسػػػفي:ني
ودعوتهزوأنص:ر ز،زوهذرزممػ:زيػدؿزعمػىزحقيقػةزإفزرلسػفي:نيزهػوزأبػوزسػفي:فزفػيزعصػرز

رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زكمػػ:زفعػػلزرامػػ:ـزرلظهػػورزورلػػذيزسيقضػػيزعميػػهزوعمػػىزحركتػػهز
ىزعنجهيػةزوتغطػرسزأبػوزسػفي:فزجد زرسوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زمفزابلزعندم:زاضىزعمػ

زبوجهزخ:صزوار شزبشكلزع:ـزعندزفتحزمكةز.ز
ز

 ثعتثًع: مدة م كو 
رتفقتزجميعزرلمص:درزومػفزكػالزرلفػر قيفزبػأفزمػد زممػؾزرلسػفي:نيزوحكمػهزيكػوفزتسػعةز

فزتمػؾزرلمػد زأاػلزأوزأكثػرزأزإلػىأشػهرزالزغيػر،زعػدرزورودزبعػضزرلروريػ:تزرلتػيزتشػيرز
                                                           

زٜٓأعالـزرلورىزصز-ٕٚ٘

،زٜٓ،زأعالـزرلورىزص٘ٗٔصزٛ،زرلبدريةزورلنه:يةزجٖٖٔصزٕت:ر خزرليعقوبيزج-ٕٛ٘
زٙٚٔصزٕتفسيرزرلقميزج
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إفزفتر زرلتسعةزأشػهرزهػذ زرلتػيزيممػؾزفيهػ:زرلسػفي:نيزإنمػ:ززمفزذلؾزبقميل،زوفيزرلحقيقة
هػػيزمػػد زحكمػػهزلػػبالدزرلشػػ:ـزرلفعميػػة،زن:هيػػؾزعػػفزرلفتػػر زرلتػػيزتسػػبقه:زورلمتمثمػػةزبحركتػػهز
رلعسكر ةزلمسيطر زعميه:زورلتيزحددته:زبعضزرلروري:تزإجم:الشزبخمسةزعشرزشػهررشزكمػ:ز

بدزوأفزتسػبقه:زفتػر ززمنيػةزليسػتزسيأتيزالحق:ش،زبيدزإفزنفسزهذ زرلخمسةزعشرزشهررشزال
ب:لقصير زألجلزراعدردزلمثلزهذرزرلعملزرلعسكريزرلورسػعزرلػذيزسيشػملزرلسػيطر زعمػىز

زبالدزرلش:ـزككلزثـزرلسيطر زبعده:زعمىزرلعررؽزورلحج:زز.ز
أيزحركةزأوزثور زفيزرلع:لـزاديم:شزأوزحديث:شزج:ءتزلقمبزنظ:ـزرلحكػـززإلىفإنن:زلوزجئن:ز

أكثػػػرزمػػػفزخمسػػػةزعشػػػرزشػػػهررشزمػػػفزأجػػػلززإلػػػىفإنهػػػ:زب:لتأكيػػػدزسػػػتحت:جزفػػػيزدولػػػةزورحػػػد ز
رلواػتزرلػذيزسػيحت:جهزذلػؾززإلػىراعدردزرلم:ديزورلعسكريزورلمعنويزورلثقػ:في،زمضػ:ف:شز

زواتزأكثرزبكثيرزمفزذلؾزرلوات هػذرزفػيزز،رلعملزرلعسكريزمفزتخطيطزودررسةزتستمـز
ح:لةزامبزنظ:ـزحكـزفيزدولةزورحد زفكيفزبحركػةزكبيػر زكحركػةزرلسػفي:نيزرلتػيزتشػملز

زرلسيطر زعمىزأربعةزدوؿزأوزأكثر.ز
والزتقفزخطور زحركةزرلسفي:نيزوأهميته:زوسعته:زعمػىزذلػؾزفقػطزبػلزإفزسػرزخطورتهػ:ز

زدهػػػ:زميػػػهزرلسػػػالـ(زومح:ولػػػةزوأرلمهػػػديز)عزرامػػػ:ـيكمػػػفزفػػػيزإنهػػػ:زموجهػػػةزضػػػدزاضػػػيةز
جه:ضه:،زحيثزتعدزمفزأشػدزرلفػتفزرلتػيزحػذرزرلرسػوؿزدمحمزوز )زعمػيهـزرلصػال ززرألئمػةور 

زورلتسميـ(زرلمسمميفزمنه:.
أفزتػػتـزلهػػ:زرلسػػيطر زواػػتززإلػػىإذفزالبػػدزوأفزتحتػػ:جزهػػذ زرلحركػػةزمػػفزبدريػػةزظهورهػػ:زز

انػ:عهـزبهػ:زوبق:ئػده:زرلسػفي:نيزوبفكػر زرلمحػرؾزلهػ:،ز طو لزلدعو زرألنص:رزورلمؤ ػديفزور 
بعػػدزأفزيػػتـزلػػهزذلػػؾزيقػػوـزبمرحمػػةزرلعمػػلزرلعسػػكريزليسػػيطرزعمػػىزرلمنػػ:طقزرلمعينػػةززثػػـ

واتزطو لزنسبي:شززإلىرلتيزير دزأفزيسيطرزعميه:زوبطبيعةزرلح:ؿزفهذ زرلمررحلزتحت:جز
زلمقي:ـزبه:.ز
ثالثػػةزرتج:هػػ:تزتنصػػبزفػػيزتحديػػدزرلفتػػر ززإلػىرلروريػػ:تزنجػػدزأنهػػ:زتنقسػػـززإلػػىولػوزعػػدن:ز

زي:ني.رلزمنيةزلممؾزرلسف
زرامػػػ:ـ زيقػػػررزإفزمػػػد زحكمػػػهزهػػػيزتسػػػعةزأشػػػهرزفقػػػط،زحيػػػثزوردزعػػػفزاالتجأأأعه األول 

م وىأأو مأأن رلبػػ:ارز)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػػهزاػػ:ؿ ز فأأى اعتسأأفاعني نقمأأة تكأأم مأأن دأأدَو ) َو
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نمأأأع فتنتأأأو حمأأأل امأأأرأة تسأأأعة أشأأأير وال يجوزىأأأع إن شأأأعء ع  اتعبلمأأأعت تكأأأم ... وا 
ز. 259) تععتى

)إذا اسأتوتى اتسأفاعني د أى رلص:دؽز)عميهزرلسالـ(زأنػهزاػ:ؿ ززرام:ـوج:ءزأيض:شزعفز
 .  260)اتكور اتخمس فعدوا تو تسعة اشير  
أبػػيزجعفػػرزرلبػػ:ارز)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػػهزاػػ:ؿ ززرامػػ:ـوكػػذلؾزوردزعػػفزدمحمزبػػفزمسػػمـزعػػفز

نمأأع  )اتقأأوا ع واسأأتعينوا د أأى مأأع أنأأتم د اأأو اأأعتورع واالجتيأأعد فأأي طعدأأة ع... وا 
 .  261)شعء ع...  امرأة تسعة أشير وال يجوزىع إنفتنتو حمل 

فيتضػػحزمػػػفزهػػذ زرلروريػػػ:تزإفزهػػػذ زرلفتػػر زهػػػيزفتػػر زممكػػػهزوسػػػيطرتهزعمػػىزبػػػالدزرلشػػػ:ـز
وحكمه:زفقطزمستثن: زمنه:زمد زرلعملزرلعسكريزرلػذيزيسػتغراهزذلػؾزرألمػرزبػدليلزإشػ:ر ز

لخمسػػةزفعػػدورزلػػهزرلروريػػ:تزصػػررحةزبمفػػظزيممػػؾزرلسػػفي:نيزأوزإذرزرسػػتولىزعمػػىزرلكػػورزر
تسػػعةزأشػػهرزوهكػػذر،زوذلػػؾزمػػفزحيػػثزإفزمػػد زرسػػتيالء زعمػػىزبػػالدزرلشػػ:ـزشػػيءزومػػد ز

زرلسيطر زورلحكـزرلحقيقيزشيءزآخرز.ز
زضػ:فةأم:زرالتج: زرلث:نيزمفزرلروري:تزج:ءزليحددزمػد زممػؾزرلسػفي:نيزبتسػعةزأشػهرزب:ا

معػ:شزخمسػةزعشػرزتحديدزفتر زرلعمػلزرلعسػكريزرلتػيزتسػبقه:زورلتػيزيكػوفزمجموعهػ:ززإلى
زشهررش.

) اتسأأفاعني مأأن رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زأنػػهزاػػ:ؿ ززرامػػ:ـفعػػفزعيسػػىزبػػفزأعػػيفزعػػفز
آخأأره خمسأأة دشأأر شأأيرًا سأأتة  إتأأىاتمحتأأوم وخروجأأو فأأي رجأأب ومأأن أول خروجأأو 

م أأك اتكأور اتخمأس م أك تسأعة أشأأير وتأم يأزد د ييأع يومأأًع  فأ ذاأشأير اقعتأل فييأع 
 .   262)واحدًا  

                                                           

ززٔٗٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٕ٘

ززٕٕ٘صزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٓٙ

زٖٓٓغيبةزرلنعم:نيزصز-ٕٔٙ

زٜٜٕغيبةزرلنعم:نيزصز-ٕٕٙ
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آخره خمسأة  إتى) من أول خروجو رلص:دؽز)عميهزرلسػالـ(ز ززرام:ـوج:ءزأيض:شزعفز
دشأأر شأأيرًا اقعتأأل فييأأع ثأأم ام أأك تسأأعة أشأأير ال يزيأأد يومأأًع، إذا َأأعن ذتأأك ف تينأأع 

ز.   263)... 
وأخيررشزيتبيفزلن:زمفزخالؿزم:زتقدـزإفزمد زممؾزرلسفي:نيزعمػىزبػالدزرلشػ:ـزتكػوفزتسػعةز

لتيزيقوـزبه:زلمسيطر زعمىزرلمنطقةزورلتػيزتكػوفزأشهرزتسبقه:زفتر زرألعم:ؿزرلعسكر ةزر
مػػدته:زسػػتةزأشػػهر،زورلتػػيزالزبػػدزأفزتسػػبقه:زفتػػر زلظهػػورزرلحركػػةزككػػلزور عػػدرده:زبصػػور ز
ع:مةزابلزرلقي:ـزب:لعملزرلعسكري،زبيدزرنهزمفزرلممكفزجدرشزأفزتكوفزهذ زرلفتر زرلزمنيةز

زؼزرلتيزتوركبه:ز.خ:ضعةزلق:نوفزرلبدرءزمفزحيثزإنه:زتز دزأوزتنقصزبحسبزرلظروز
 

زاتسبلم  مات يت )د يي ىلاتسفاعني ودداءه أل
رلمهػػديز)عميػػهززرامػػ:ـإفزرلسػػفي:نيزوحزبػػهزهػػـزأوليػػ:ءزرلشػػيط:فزوحزبػػهزرلػػذيفزيعػػ:دوفز

رلسالـ(زوحزبهزوهـزأولي:ءزرلرحمفزعززوجل،زوهذرفزهم:زطرف:زرلمع:دلةزرلب:اييفزم:زدرـز
ز.تع:لىإبميسزا:ئم:شزون:صب:شزنفسهزدرعي:شزلمضالؿزورالح:دزورلكفرزب: ز

رلمهديز)عميهزرلسالـ(زوص:حبززرام:ـومم:زالزيقبلزرلشؾزأفزيقفزرلسفي:نيزفيزوجهز
ويكّفزلهـزرلعدرءزرلذيزهوزرمتدردزلمعدرءزرألمويزرلقديـزرلػذيزكػ:فززدعوتهزرلسيدزرليم:ني

أجػػدردزرلسػػفي:نيزيكنونػػهزلمرسػػوؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(،زوممػػ:زيػػروىزفػػيزذلػػؾزمػػ:زجػػ:ءزعػػفز
)إنأع وآل أ أي سأفاعن رلصػ:دؽز)عميػهزرلسػالـ( ززرامػ:ـرلحكـزبفزس:لـزعمفزحدثهزعفز

نأأع صأأدق ع وقأأعتوا َأأذب ع، قعتأأل أ أأو سأأفاعن رسأأول ع  يتأأين تععدينأأع فأأي ع ق 
)  تسأأ 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  

ز. 264) 
                                                           

زرلخالصزصزٜٜٕبةزرلنعم:نيزص،زغيزٕٛٗزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٕٙ زٚٔٙ،زيـو

زرلخالصزصٖٙٗ،زمع:نيزرألخب:رزصٜٓٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٗٙ زٙٓٙ،ززيـو
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زمػ:فزايػ:ـززإلػىرعزبػيفزرلخيػرزورلشػرزورلػذيزيمتػدزورلصررعزبيفزهذيفزرلبيتيفزيمثلزرلصرز
رلقػػ:ئـز)عميػػهزرلسػػالـ(زرلػػذيزسػػوؼزيجتػػثزرلظمػػـزورلظػػ:لميفزمػػفزأصػػولهـزويػػأتيزعمػػىز

ز.زتع:لىبني:نهـزمفزرلقورعدزبعوفزهللاز
ولعلزفيزمورافزأبوزسفي:فزرلمع:ديػةزلمرسػوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زوتأليػبزرلنػ:سزعميػهزوجمػعز

حربػػهزورلقضػػ:ءزعمػػىزدعوتػػهزخيػػرزشػػ:هدزعمػػىزذلػػؾزرلعػػدرءزأيػػ:ـزخالفػػةزأميػػرزرلجمػػوعزل
رلمؤمنيفز)عميهزرلسالـ(زورلمتمثلزبمورافزمع:ويةزبفزأبيزسػفي:فزرلػذيزجػيشزرلجيػوشز
واػ:دزحػربزضػروسزضػدزعمػيز)عميػهزرلسػالـ(زفػيزحػربزصػفيف،زأمػ:زمواػفزيز ػدزمػفز

دىزرألمػػرزمػػفزرلعػػدرءزرلحسػػيفز)عميػػهزرلسػػالـ(زفأشػػهرزمػػفزنػػ:رزعمػػىزعمػػـ،زوتعػػزرامػػ:ـ
أتبػػػػ:عهـزوشػػػػيعتهـزحيػػػػثزكػػػػ:فزرألمو ػػػػوفزيسػػػػومونهـزسػػػػوءزرلعػػػػذربززإلػػػػىرلبيػػػػتززهػػػػلأل

زورلتشر دزورلحرم:فزورلقتلز.ز
هذ زرلحق:ئقزرلت:ر خيةزرلورضحةزلمعي:فزستتكررزمر زأخرىزفيزعصرن:زعصرزرلظهورز

رلمهديز)عميهزرلسالـ(زوتحديدرشزابيلزاي:ـزرلق:ئـزوم:زبعدزاي:مهزرلشر فززم:ـرلشر فزلإل
رلزم:فز)عميهزرلسالـ(زوبم:زإنهزغ:ئبزفإفزص:حبزدعوتهززإم:ـورلمستهدؼزرألوؿزفيه:ز

رلسيدزرليم:نيزسيكوفزهوزرلمستهدؼزمفزابلزرلسفي:نيز)زأبوزسفي:فزرلعصرز(ز
فزهذرزرلعدرءزكم:زتحّملزأسالفهـزمفزوب:لت:ليزستحملزأتب:عزرلمهديزوأنص:ر زجزءرشزم

زفإذرعدرءزبنوزأمية،زف:لعدرءزهوزهوزولكفزرألشخ:صزتغيرورزبتغيرزرلزم:فزورلمك:ف،ز
رلبيتزب:لسيفزورلرمحزورلقوسزفقدزأصبحتزرألسمحةزرليوـززأهلك:فزأبوزسفي:فزح:ربز

زرلبيتزأهلرلبن:دؽزورلمتفجررتزورلمفخخ:تزوهوزأمرزذكرتهزرلروري:تزرلوررد زعفز
) يخرج اتسفاعني وٍيده ثبلثة قصاعت ال اقرع  ين )عميهـزرلسالـ(زوهوزاولهـز ز

الزيمكفزاتلززألنهوالزيمكفزحملزهذ زرلروريةزعمىزظ:هره:زز 265)أحدًا إال معت  
إنس:فزبمجردزارعهزبقصبة،زبلزإفزرلمقصودزب:لقرعزهوزرالنفج:رزرلذيزتحدثهز

تيزيستخدمه:زرانتح:ر وفزفيزتفجيرزرلقصب:تزرلثالثةزرلتيزتتكوفزمنه:زرلقن:بلزرل

                                                           

زٕٚعقدزرلدررزصز-ٕ٘ٙ



101 

 

رلن:سزف:لقصب:تزرلثالثةزهيزعب:ر زعفزم:د زرلتفجيرزوجه:ززرلتفجيرزورلص:عقزورلتيز
 الزيقرعزبه:زأحدزإالزم:تزنتيجةزرنفج:ره:.ز

وموراػػفزرلسػػفي:نيزتمػػػؾزيمكػػفزرلتعػػػرؼزعميهػػ:زعػػفزطر ػػػقزرلتعػػرؼزعمػػػىزتحرك:تػػهزبعػػػدز
زرشزفيزدمشق.زسيطرتهزعمىزرلحكـزفيزبالدزرلش:ـزوتحديد

إالزأفزهن:ؾزطورئفزيبقوفزمقيميفزعمىزرلحقزوالزينصروفزرلسػفي:نيزأوزيػدخموفزفيمػ:ز
رلمهديز)عميهزرلسػالـ(زوهػؤالءزحتمػ:شزممػفزيعػرؼززرام:ـرلش:ـزمفزحربززأهلدخلزفيهز

رلبيتز)عميهـزرلسالـ(زإالزأفزهذرزرلصنفزمػفزرلنػ:سزالزينجػوفزمػفززهلعنهـزرلوالءزأل
يعمػػلزرألخيػػرزعمػػىزرسػػتدررجهـزومػػفزثػػـزرلقضػػ:ءزعمػػيهـزبػػلزوردتززرلسػػفي:نيزوسػػيفهزإذ

روريةزتؤكػدزإفزرلمسػتهدفيفزهػـزأوالدزرسػوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زرلػذيفزيتورجػدوفزفػيزبػالدز
رلبػػػ:ارز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زفػػػيزمعػػػرضزحديثػػػهزعػػػفزرلسػػػفي:نيززرامػػػ:ـرلشػػػ:ـ،زفقػػػدزوردزعػػػفز

قسأأطنطيناة  إتأأى)... واعأأد دخوتأأو دمشأأق ييأأرب منيأأع أوالد رسأأول ع وحركتػػه ز
فاط أأ يم ويأأردىم م أأك اتأأروم إتاأأو فاُأأرب أدنأأعقيم د أأى اتأأدرج اتشأأرقي فأأي جأأعمَ 

 .  266)دمشق فبل ينَر د او ذتك أحد  
(زأيزمػفزيتبيفزمفزهذ زرلروريةزإفزهؤالءزرلهػ:ربيفزهػـزمػفزأوالدزرسػوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:

رجػ:عهـزمػفزابػلزرلػروـزيرمػزززإلىرلس:د زرلمتورجدوفزفيزدمشقزولجوئهـز ممػؾزرلػروـزور 
زأوزوجودزمص:لحزمشتركةزبينهـ.ززإلى زوجودزعالاةزحميمةزبيفزرلسفي:نيزورلرـو

ثـزإفزخروجزتمؾزرلجم:عةزمفزأوالدزرسوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زالزتخمورزمفزأمر فزأم:زأفز
زوهذرزم:زالزترض: زبعضززإلىحدزرلهجر زرلجم:عيةززإلىفزأعدردهـزكبير زتكوز بالدزرلرـو

رلػدوؿزرألوربيػةزفتقػبمهـزتمػؾززإلػىرلدوؿزوهوزأمرزنشػ:هد زرليػوـزمػفزلجػوءزبعػضزرلنػ:سز
زرلدوؿزت:ر زوترفضهـزت:ر زأخرىزحسبزرلظرؼزرلمحيطة.

                                                           

زرلخالصزصزٓٙٔصزٕرلح:ويزلمفت:ويزجز-ٕٙٙ ززٕٓٙ،زيـو

ز
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زوعندزمعرفةزرلسفي:نيزبذ زب:لمط:لبةزبهـزوطمبهـزرلمجوءزرلسي:سيزمفزممؾزرلرـو لؾزيقـو
فزعممػػهزينبػػعزمػػفزحقػػد زعمػػىز رلبيػػتز)عمػػيهـزرلسػػالـ(زوهػػذرزمػػ:ززأهػػلويسػػتج:بزطمبػػه،زور 

نممسػػهزمػػفزطر قػػةزاتمػػهزإيػػ:هـزوضػػربهزأعنػػ:اهـزعنػػدزجػػ:معزدمشػػقزرلػػذيزبنػػيزعمػػىزهػػذرز
رلعػػػدرء،زفمػػػيسزغ:ئبػػػ:شزعنػػػ:زنصػػػبزرأسزرلحسػػػيفز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زعمػػػىزرلػػػرمحزفػػػيزهػػػذرز

زونس:ء زسب:ي:.زأس:رىزرلمسجدزوعي:لهز
رلبيػػتز)عمػػيهـززهػػلوهػػذرزرلعػػدرءزمػػفزذلػػؾزرلعػػدرءزورلحقػػدزألزصػػلفهػػذرزرلفػػرعزمػػفزذرؾزرأل

زرلسالـ(ز
رلبيػتزمػفزرلشػ:ـزورلبقػ:ءزفيهػ:زعنػدزظهػورزرلفػتفزورلقتػل،زففػيزروريػةزعػفززأهػلوادزحػذرز

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

روريةزاتلزأوالدزرلرسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زعندزج:معزدمشقزلوجدن:زإفزرلوراػعززإلىولوزعدن:ز
وررءزمػػ:زاػػ:ـزبػػهزرلسػػفي:نيزهػػوزدرفػػعزدينػػيزولػػيسزسي:سػػيزبػػدليلزإفزرلسػػفي:نيزاػػ:ـزبقػػتمهـز

ورلحػ:ؿزز،سزمػعزمػ:زبػهزمػفزإرهػ:بزمػفزتحدثػهزنفسػهزفػيزرلخػروجزعمػىزسػمط:نهرلن:زم:ـأ
زإنهزب:امك:فزاتمهـزولكفزليسزبهذرزرلجهرزوراعالف.ز

ومفزرلجديرزب:لذكرزإفزحركةزرلسفي:نيزسوؼزالزتخرجزعفزنطػ:ؽزسي:سػةزرتخػ:ذزرلػديفز
هزمنهـزاتمهزست:ررشزله:زودليلزذلؾزهوزرستع:نةزرلسفي:نيزب:لعمم:ءزورج:ؿزرلديفزومفزخ:لف

اتفُل وافنييم واستعين  يم فمأن  أىل) اقتل اتع معء و فقدزوردزعفزنهجزرلسفي:ني ز
 .  268)أ ى د او قت و  

) شأأديد اتصأأفرة مأأن أثأأر وأظهرتػهزبعػػضزرلروريػػ:تزبمظهػػرزرلمتعبػدزفجػػ:ءزفػػيزوصػػفه ز
زوهذرزدليلزعمىزتستر زب:لديفزلخدرعزأنص:ر زومؤ ديهزومفزحوله.زز. 269)اتعاعدة  

                                                           

زرلخالصزصزٜٓٔ،زبش:ر زراسالـززصزٕٔٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٚٙ زٜٚ٘،زيـو

ززٙٚرلفتفزألبفزحم:دزصز-ٕٛٙ

زز٘ٚتفزألبفزحم:دزصرلفز-ٜٕٙ
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اتلزرلعمم:ءزورستع:نتهزبنخر فزمنهـزف:لمعنىزورضحزمنهػ:،ززإلىأم:زرلروريةزرلتيزأش:رتز
وهػػوزإفزمػػفزيقػػتمهـزمػػفزرلعممػػ:ءزهػػـزممػػفزيخػػ:لفو زفػػيزرلػػرأيزأوزعمػػىزغيػػرزمذهبػػهزواػػدز

رلبيػػتز)عمػػيهـزرلسػػالـ(زمػػفزرلمقيمػػيفزفػػيزبػػالدزرلشػػ:ـزوخ:صػػةززأهػػليكونػػورزعمػػىزمػػذهبز
زدمشق.

وعنػػػدزتصػػػفيةزرألوضػػػ:عزرلدرخميػػػةزفػػػيزبػػػالدزرلشػػػ:ـزوسػػػيطرتهزعمػػػىزمق:ليػػػدزرلحكػػػـزفيهػػػ:ز
بمػػدرفزأخػػرىزفػػيزمقػػدمته:زرلعػػررؽزلغػػرضزرلسػػيطر زعميػػهززإلػػىبقبضػػةزمػػفزحديػػدزيتوجػػهز

رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زومقػػرزومركػػزززرامػػ:ـعمػػىزعمػػـزإفزرلعػػررؽزهػػوزع:صػػمةززألنػػه
زدعوتهزرلمب:ركة.

غ:يػػةزهػػـزرلسػػفي:ني،زويضػػعزرلسػػيطر زعميػػهزعمػػىزرأسززوفيمػػ:زيخػػصزرلعػػررؽزفإنػػهزيكػػوفز
)عميهزرلسالـ(زومركززحركتهزرام:ـأولوي:تهزألفزرلعررؽزكم:زأسمفن:زيكوفزع:صمةزدولةز

رلبيػتز)عمػيهـزرلسػالـ(زرلػذيفزيبغضػهـززهػلرلعررؽزهـزمفزرلمورليفزألزأهلثـزإفزغ:لبيةز
ظهػػػ:رزهػػػذرزرلحقػػػدزعنػػػدزرلسػػػالـ(زلػػػذرزفإنػػػهزيجػػػدزمتنفسػػػ:شزازـرلبيػػػتز)عمػػػيهزهػػػللبغضػػػهزأل

رحتاللهزرلعررؽزفيسومهـزاتالشزوصمب:شزوسبي:شزويكوفزهذرزرألمػرزهػوزشػغمهزرلشػ:غل،زفعػفز
) فاظير اتسفاعني ومن معأو حتأى ال اَأون تأو رلب:ارز)عميهزرلسالـ(زأنهزا:ؿ ززرام:ـ

ز .270)ىمة إال آل ي )  تس امع  وشاعتيم  
رلروري:تزرلشر فةزتتحدثزأيض:شزعفزشخصزآخرزيسمىزبػ)زص:حبزورلممفتزلمنظرزإفز

فزدخولػػػهزرلعػػػررؽزيسػػػبقزدخػػػوؿزرلسػػػفي:نيزرلرئيسػػػي،ز رلسػػػفي:نيز(زأوزرلسػػػفي:نيزرلثػػػ:نيزور 
رلموتزفيزمنطقةزم:زبيفزرلعػررؽززإلىوص:حبزرلسفي:نيزهذرزسوؼزينتهيزبهزرلمط:ؼز

لصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زورلشػ:ـ،زفقػػدزوردزعػػفزعمػػرزبػفزأبػػ:فزرلكمبػػيزعػػفزأبػيزعبػػدزهللازر
) َلني اعتسفاعني أو اصعحب اتسفاعني قد طرح رح و فأي رح أتكم اعتكوفأة أنهزاػ:ؿ ز

 ...(271   . 

                                                           

زٖٕٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٓٚ

زٕ٘ٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٔٚ
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وص:حبزرلسفي:نيزيكوفزمحورزنش:طهزأيض:شزبالدزرلشػ:ـزورلعػررؽزوالزيسػتبعدزأفزيكػوفز
رلرئيسػػػػيزورلق:ئػػػػدزرألعمػػػػىزلقورتػػػػهزأوزبعبػػػػ:ر زأخػػػػرىزهػػػػوززعمػػػػىزطميعػػػػةزجػػػػيشزرلسػػػػفي:ني

زرلمسؤوؿزعفزحركةزرلسفي:نيزوظهوره:زوجمعزرلعد زورلعددزورلتنظيـ.
) تفترق اتنعس واتعرب... فتكون اتغ اة تقُأعدة ود أييم رجأل مأن وتأد ففيزرورية ز

أل مأن نعزدأو مأن اترااأعت  أ و سفاعن... ثأم اسأتق ل اتسأفاعني فاقعتأل  نأي ىعشأم َو
 إتأىاتكوفأة ويخأرج  نأي ىعشأم  إتأىتثبلثة وغيرىع فاظيأر د أييم جماعأًع، ثأم اسأير ا

اتعراق ثم يرجَ من اتكوفة فاموت في أدنى اتشعم واستخ ف رجبًل آخر من وتد أ ي 
ز. 272)سفاعن فتكون اتغ اة تو واظير د ى اتنعس وىو اتسفاعني  
زإلػىيض:شزأيزيرجعزنسػبهزيستف:دزمفزهذ زرلروريةزإفزص:حبزرلسفي:نيزسفي:نيزرلنسبزأ

أفزصػ:حبزرلسػفي:نيزالزيعبػرزعنػهزب:لسػفي:نيزبػلززإلىأبيزسفي:فزوفحوىزرلنصزيشيرز
يرمػػػززلػػػهزبمفػػػظزمغػػػ:يرزيختمػػػفزعػػػفزرلسػػػفي:نيزرلرئيسػػػيزرلػػػذيزعبػػػرزعنػػػهزفػػػيزرلروريػػػةز

زب:لسفي:ني.
) إذا وجػودزسػفي:نييفزرثنػيفزجػ:ءزفيهػ: ززإلىوهن:ؾزروريةزأخرىزأورده:زربفزحم:دزتشيرز

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

 يتو فيو اتذي افعل اعتنأعس األفعديأل  أىلاتعراق واتشعم ثم يوتون د ييم رجبًل من 
 .  273)واظير أمره وىو اتسفاعني... 

ورلظػػ:هرزمػػفزرلروريػػةزإنػػهزيوجػػدزصػػمةزارربػػةزبػػيفزرلسػػفي:نيزرألوؿزأوزصػػ:حبزرلسػػفي:نيز
نهػػ:زمػػفزن:حيػػةزرألـزبػػدليلزنعتػػهزبػػػ)زربػػفزأخػػتهـ(زوهػػذرزمػػ:زالزينطبػػقزعمػػىز واضػػ:عةزور 
نهػػـزأخورلػػهزممػػ:ز رلسػػفي:نيزرلرئيسػػيزرلػػذيزسػػبقزرلقػػوؿزبػػأفزلػػهزصػػمةزارربػػةزبقبيمػػةزكمػػبزور 

زيعنيزوجودزسفي:نييف.

                                                           

ززٖٚٔرلفتفزألبفزحم:دزصز-ٕٕٚ

ززٙٚٔرلفتفزألبفزحم:دزصز-ٖٕٚ
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رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زوتكػػوفزنه:يتػػهززرامػػ:ـي:نيزالزيمػػوتزإالزبعػػدزايػػ:ـزثػػـزإفزرلسػػفز
واتمهزعمىزيػد زبينمػ:زرلروريػةزرلسػ:بقةزتتحػدثزعػفزمػوتزرجػلزمػفزآؿزأبػيزسػفي:فزأوز)ز

يعنيزإفزرلمقصودزبهزهػوزز:ص:حبزرلسفي:نيز(زم:زبيفزرلكوفةزورلش:ـزلقرحةزتصيبهزمم
كثػػرزاػػو زوعنفػػ:شزودمويػػةزمػػفزرألوؿزشػػخصزآخػػرزغيػػرزرلسػػفي:نيزرلرئيسػػيزرلػػذيزيكػػوفزأ

نهزيفعلزبهػـزرألف:عيػلزالزشػخصزآخػرزرلػذيزيسػيرزعمػىززألنه هوزمفزوعدزرلن:سزبهزور 
نفػػػػسزمنهجػػػػهزرلػػػػدمويزرلعنيػػػػفزولكػػػػفزبشػػػػكلزأخػػػػفزوطػػػػأ زممػػػػ:زعميػػػػهزرلحػػػػ:ؿزب:لنسػػػػبةز

زلمسفي:ني.ز
) في زمعن اتسفاعني اتثأعني تكأون اتيأدة حتأى اظأن َأل وكذلؾزوردزعفزررطأ زا:ؿ ز

ز. 274)إنو قد خرب مع ي ييم.. قوم 
ز

رلصػ:دؽز)عميػهززرامػ:ـمم:زيقفزدليالشزآخرزعمةزوجػودزسػفي:نييف،زوجػ:ءزفػيزروريػةزعػفز
) اتسأأفاعني أحمأأر أشأأقر أزرق تأأم اع أأد ع قأأط وتأأم يأأري مَأأة وال رلسػػالـ(زأنػػهزاػػ:ؿ ز

ز. 275)اتمدينة قط اقول اعرب ثلري واتنعر اعرب ثلري واتنعر  
نػػػ:ديزبثػػػأرزصػػػ:حبهز)زصػػػ:حبزرلسػػػفي:نيز(زرلػػػذيزيمػػػوتزكمػػػ:زولعػػػلزرلسػػػفي:نيزرلثػػػ:نيزي

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

دزنه:يػةزرلمعركػةزررفعػ:شزأحدزرلتيزخ:ضه:زأبوزسفي:فزثأررشزلم:زحلزبهـزيوـزبػدرزوأابػلزعنػ
) يومأًع  يأوم إن األاأعم دول صوتهزبمسمعزمفزرلرسػوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زوأصػح:بهزمن:ديػ:شز

ن اتحرب سجعل    .  276)وا 

                                                           

ززٗٗٔرلفتفزألبفزحم:دزصز-ٕٗٚ

ززٖٙٓ،زغيبةزرلنعم:نيزصٖٕ٘صزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕ٘ٚ

زٕٔصزٕٓبح:رزرألنوررزجز-ٕٙٚ
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والزيسػػػتبعدزأفزيكػػػوفزفػػػيزرفػػػعزرلسػػػفي:نيزشػػػع:رزرلثػػػأرزومن:درتػػػهزبػػػهزمػػػفزبػػػ:بزرلمق:بمػػػةز
زرامػػ:ـرلسػػالـ(زوأصػح:بهزلممط:لبػةزبثػأرززرلمهػديز)عميػهزرامػ:ـلمشػع:رزرلػذيزينػ:ديزبػػهز

زرلحسيفز)عميهزرلسالـ(زوهوزشع:رز)زي:لث:ررتزرلحسيفز(.
أم:زم:زيتعمقزبػ:حتالؿزجػيشزرلسػفي:نيزلمعػررؽزف:لػذيزيبػدوزمػفزسػي:ؽزرلروريػ:تزإفزهػذرز

رلػزوررءز)زبغػدرد(زبغيػةزرلسػيطر زعميهػ:زومػفززإلػىرلعػررؽزيتوجػهززإلػىرلجيشزعندزدخولػهز
غيرهػ:زمػفزرلمنػ:طقزرألخػرى،زوهػذرزرألمػرزطبيعػيززإلػىرلكوفةزومفزثػـززإلىهن:ؾزيتجهز

ألفزبغػػدردزهػػيزع:صػػمةزرلعػػررؽزلتورجػػدزمركػػززرلحكػػـزورلقيػػ:د زفيهػػ:زفػػإفزرلسػػيطر زعميهػػ:ز
يعنيزرلسيطر زعمىزرلعررؽ،زوفػيزسػيطر زجػيشزرلسػفي:نيزعميهػ:زيقػوضزرلحكػـزرلمتمثػلز

خضػػػػوعزرلعػػػػررؽزرسػػػػمي:شززبحكومػػػػةزبنػػػػيزرلعبػػػػ:س،زورلقضػػػػ:ءزعمػػػػىزهػػػػذ زرلحكومػػػػةزيعنػػػػي
زلمسفي:نيزبعدزرحتالله.

) ف ينمأع ىأم َأذتك فأي سأتين ففيزروريةزعفزحذيفةزعفزرلنبيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زأنػهزاػ:ؿ ز
من َ ب ثبلثأون  وثبلثمعئة راكب حتى التي دمشق فبل التي د او شير حتى ياعاعو

اتكوفأأأة  إتأأأىة أتأأأف وينحأأأدر اتعأأأراق فاقتأأأل اأأأعتزوراء معئأأأ إتأأأىأتفأأأًع فياعأأأث جاشأأأًع 
 .  277)فيني ونيع.. 

زإلػػػىورلظػػػ:هرزإفزسػػػرعةزرحػػػتالؿزجػػػيشزرلسػػػفي:نيزلبغػػػدردزوسػػػهولةزتوجهػػػهزإليهػػػ:زتعػػػودز
ضعفزحكومةزبنيزرلعب:سزآنذرؾزنتيجةزرألختالؼزفيم:زبينهـزمم:زيجعمه:زعػ:جز زعػفز
مورجهةزجيشزرلسفي:نيزوم:زيص:حبزذلؾزمفزفوضىزورنفالتزفيزرلوضعزرألمنيزمم:ز

زرامػػػ:ـيتػػػيحزلمسػػػفي:نيزسػػػرعةزرالنقضػػػ:ضزعمػػػىزرلعػػػررؽزورحتاللػػػه،زوهػػػذرزمػػػ:زصػػػرحزبػػػهز
) متأى فأرج شأاعتكم قأعل: إذا رلص:دؽز)عميهزرلسالـ(زعندم:زسألهزيعقوبزبفزرلسررج ز

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

                                                           

زٜٓٓٔصز٘رلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزجز-ٕٚٚ

ززٕٛ٘صزٕ،زرلصرروزرلمستقيـزجزٕٕٗصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٛٚ
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يكػػوفزدخولػػهزمػػفزرألررضػػيزرلسػػور ةزرلمح:ذيػػةزألرضززثػػـزالزننسػػىزإفزجػػيشزرلسػػفي:ني
رلعررؽزفيزرلمنطقةزرلغربيةزرلتيزالزيستبعدزتع:وفزا:دته:زمعزجػيشزرلسػفي:نيزوتسػهيمهـز

بغػػدرد،زوهػػذرزالزيعنػػيزإفزجمػػيعهـزسػػوؼزيقفػػوفزمػػعزرلسػػفي:نيزبػػلززإلػػىلمهمػػةزرلوصػػوؿز
ديهـزحػوؿزوالزاسـزمنهـزأم:زرلقسـزراخػرزفيكونػوفزوراعػيفزتحػتزضػغطزهػؤالءزولػيسزلػ

زاو زوالزيستطيعوفزلجيشزرلسفي:نيزردع:شزوالزألمر زدفع:ش.ز
ززإلػىوعندزدخوؿزجػيشزرلسػفي:نيز هػ:زاػتالشزويسػتبيحزأهمبغػدردزفإنػهزسػوؼزيخربهػ:زويسػـو

رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زمتحػػدث:شزعمػػ:زيجػػريزفػػيزتمػػؾززرامػػ:ـرلمدينػػةزثالثػػةزأيػػ:ـزفعػػفز
د ال اَأون معأو قأرار واقأَ اتمأوت اتأذريَ ) واعم اتعراق خأوف شأديرألثن:ءزأنهزا:ؿ ز

يع ستين أتفًع واقتل أى اغداد في احيع ثبلثة أاعم واقتل من  إتىاعد أن يدخل جاشو 
ساعين ويخأرب دورىأع ثأم اقأام  يأع ثمأعني دشأرة تي أة فاقسأم أمواتيأع واَأون اسأ م 

 .  279)مَعن فييع اتكرخ  
رلبيػػت،زوهػػوزبػػذلؾزيشػػ:بهززهػػلوهػػذرزدليػػلزعمػػىزاسػػو زرلسػػفي:نيزوشػػدتهزمػػعزرلمػػورليفزأل

أجدرد زمفزآؿزأبيزسفي:فزفميسزبعيدزعفزرألذه:فزم:زفعمتهزهندززوجةزأبػيزسػفي:فزمػعز
زحمز زبفزعبدزرلمطمبزوتمثيمه:زبجثم:نهزرلط:هرزرلشر فز.

رلبيػػتز)عمػيهـزرلسػػالـ(زعمػىزدمػػ:رزبغػدردزومػػ:زتالايػهزمػػفزهػورفزبعػػدززأهػلواػدزأكػدزأئمػػةز
غض:ر زرلعيشزوسعةزرلحػ:ؿزوحػذرورزمػفزمغبػةزرلبقػ:ءزفيهػ:زلمػ:زسيصػيبه:زمػفزبػالءزفقػدز

يأأع جػػ:ءزفػػيزذكرهػػ: ز يأأع اتفأأتن وتتَر ) تكأأون اتأأزوراء محأأل دأأذاب ع وغُأأاو وتخٍر
ورااعت اتمغأرب ومأن يج أب جمعء فعتويل تيع وتمن  يع َل اتويل من اترااعت اتصفر 

في اتجزيرة ومن اترااعت اتتي تسير إتييع من قريأب ومأن اعيأد وع تينأزتن  يأع مأن 
يأأع إال أى صأأنوف اتعأأذاب مأأع ال دأأين رأت وال أذن سأأمعت امث أأو وال اَأأون طوفأأعن 

اعتسيف فعتويل تمن اتخذىع سَنًع ف ن اتمقام  يع ياقى تشقعئو واتخعرج منيع  رحمأة 
 إن اغداد تتعمر في اعض األوقأعت حتأى إن اترائأي اقأول ىأذه ىأي اتأدناع ع، فوع

                                                           

،زٚ٘،زبش:ر زراسالـزصٖٕٚ،زغيبةزرلطوسيزصٕ٘ٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٕٚ
زرلخالصزصزٕٗٔ ز٘ٔٙيـو



100 

 

ن وتدانيع ىم اتوتأدان  ن  نعتيع ىن اتحور اتعين وا  ن دورىع وقصورىع ىي اتجنة وا  وا 
وتاظنن إن ع تم اقسم اترزق إال  يع وتاظيرن  يع مأن االفتأراء د أى ع ورسأوتو 

تاعن اتفجور وأكأل اتسأحت واتحَم اغير َتعاو ومن شيعدات اتزور وش رب اتخمور وا 
يأع ع  ت أك اتفأتن وت أك  وسفك اتدمعء مع ال اَون في اتأدناع َ يأع إال دونأو ثأم يخٍر

 .  280)اترااعت حتى امر اتمعر فاقول ىع ىنع َعنت اتزوراء  
ح:لةزرلخوؼزرلتيزتشملزرلعررؽزعمومػ:شزوبغػدردزخصوصػ:شزورلتأكيػدززإلىوأش:رتزرلروريةز
والزغرربػػػةزفػػػيزذلػػػؾزألفزرلكػػػرخزالزيتورجػػػدزفيهػػػ:زز،رلمورضػػػعزفيهػػػ:زرلكػػػرخزعمػػػىزإفزأسػػػمـ

رلكثيرزمفزرلشيعةزعمىزعكسزرلرص:فةزرلتػيزيسػكنه:زغ:لبيػةزرلشػيعةزورلتػيزتكػوفزهػدف:شز
زلمسفي:نيزوجيشه.ز

)أيأأن فػػذكرزأحمػػدزبػػفززكر ػػ:زعػػفزرلرضػػ:ز)عميػػهزرلسػػالـ(زرلػػذيزسػػأؿزربػػفززكر ػػ:زاػػ:ئالش ز
أأَ وال  أأد مأأن فتنأأة صأأمعء صأأي م  منزتأأك  اغأأداد ق أأت اتكأأرخ قأأعل أمأأع إنأأو أسأأ م مُو

 .  281)اسقط فييع َل وتيجة واطعنة... 
) يدخل مدينة اتزوراء فكم  زاغداد إتىوفي روااة أخري حول دخول جاش اتسفاعني 

مأأن قتيأأل وقتي أأة ومأأعل منتيأأب رحأأم ع مأأن آوي نسأأعء  نأأي ىعشأأم يومئأأذ وىأأن 
 .  282)حرمتي... 

يزورنتهػػػ:ؾزرلحرمػػػ:ت،زأمػػػ:زرلكوفػػػةزفيكػػػوفزهػػػـزرلسػػػفي:نيزممػػػ:زيػػػدؿزعمػػػىزرلقتػػػلزرلوحشػػػ
رلكوفػػةزوعػػدتهـززإلػػىرلوصػػوؿزإليهػػ:زويصػػبحزشػػغمهزرلشػػ:غلزهػػوزرحتاللهػػ:زفيبعػػثزجيشػػ:شز

رلكوفةزاتالشزوسبي:شزوفػيزروريػةزإفزعػددهـزمئػةزوثالثػوفزألػفززأهلسبعوفزألف:زفيصيبوفز
رلمحرواػػةزفػػالزيمػػرزبشػػيءزإالزدمػػر ززرألرضمق:تػػلزو نػػتهجزهػػذرزرلجػػيشزرلجػػرررزسي:سػػةز

و همػػؾزرلحػػرثزورلنسػػلزوالزيبقػػىزبيػػتزإالزدخمػػهزمػػفزظممهػػـزشػػيءزفقػػدزجػػ:ءزعػػفزأميػػرز
                                                           

زرلخالصزصز-ٕٓٛ زٖٔٙيـو

ز٘٘ٔصزٔ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٔٛ

زٕٔٔرلمالحـزورلفتفزصز-ٕٕٛ
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) وع ال يزاتون حتى ال يددوا محرمأًع إال اسأتح وه رلمؤمنيفز)عميهزرلسالـ(زأنهزاػ:ؿ ز
ء وال دقأأدًا إال أح أأوه حتأأى ال ياقأأى  يأأت مأأدر وال وٍأأر إال دخ أأو ظ ميأأم وينعاأأو سأأو 

 .  283)ردييم حتى اقوم اعكاعن اعك ياَي تدينو واعك ياَي تدناعه  
مم:زيعنيزإفزفتنةزرلسفي:نيزهيزمفزرلفتفزرلع:مةزرلتيزيعـزبالئه:زويشملزرلبرزورلف:جرز

رلبمػػػػدزرلمحتػػػػلزرضػػػػطرربززإلػػػػىوذلػػػػؾزألفزرلجيػػػػوشزرلمحتمػػػػةزعػػػػ:د زمػػػػ:زيررفػػػػقزدخولهػػػػ:ز
عمىزرلقي:ـزبمثػلزتمػؾزرألعمػ:ؿزمػفزرألوض:عزوفقدرفزرألمفزوزعزعةزرلنظ:ـزمم:زيشجعز

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

اتكوفة وينزل اتروحعء واتفعروق فاسير منيع ستون أتفع حتى ينزتأوا اتكوفأة  إتىأتفًع 
َ ق ر ىود اعتنخي ة فييجمون إتييم يوم اتزينة وأمير  اتنأعس جاأعر دنيأد اقأعل مُو

تو اتكعىن اتسعحر فيخرج من مدينة اتزوراء إتييم أمير في خمسة أالف من اتكينة 
واقتأأل د أأى جسأأرىع سأأاعين أتفأأًع يتحأأعمى اتنأأعس مأأن اتفأأرات ثبلثأأة أاأأعم مأأن اتأأدمعء 

 .  284)ونتن األجسعد ... 
 إتىاتسفاعني جاشًع ) ... وياعث رلب:ارز)عميهزرلسالـ(زا:ؿ ززرام:ـرلروريةزرلث:نيةزعفز

ز. 285)اتكوفة قتبًل وص اًع وس اًع ...  أىلاتكوفة وددتيم ساعون أتفًع فاصي ون من 
و بدوزإفزجيشزرلسفي:نيزهذرزيتدرجزفيزرحتالؿزرلمن:طقزرلوراعةزم:زبيفزرلكوفةزوبغدردز

بػػيفزرلمػػدينتيفزلتػػأميفزهػػذرزرلطر ػػقززصػػلر)زرلػػزوررء(زمحػػ:والشزرلسػػيطر زعمػػىزرلطر ػػقزرلوز
زمب:غػػتزمػػفزرلخمػػفزمػػعزسػػموكهزطر ػػقزيتتبػػعزفيػػهز ولمحفػػ: زعمػػىزجيشػػهزمػػفزأيزهجػػـو

:رزوم:زيتوفرزعمىزجورنبه:زمفزأررضيزمزروعةزرلتيزتوفرزلجيشهزرلمئونةزألنهمج:ريزر
ز.

                                                           

زرلخالصزصز-ٖٕٛ زٜٔ٘يـو

ززٕٕٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٗٛ

زٖٕٚصزٕ٘نوررزجبح:رزرألز-ٕ٘ٛ
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يزصػػمأفزرلجػػيشزرألزإلػػىرلكوفػػةزمػػرد ززإلػػىوهػػذرزرلتفػػ:وتزبػػيفزأعػػدردزرلجػػيشزرلمتوجػػهز
لزإليه:زهوزمئةزوثالثوفزألفػ:شزإالزأفزاطعػ:تزمػفزهػذرزرلجػيشزوفػيزإطػ:رزتمشػيطزرلمرس

رلمن:طقزرلمح:دد زلمكوفػةزوتأمينهػ:زتنفػردزعػفزهػذرزرلجػيشزفيكػوفزعػددزرلجػيشزرلمتبقػيز
زرلكوفةزلغرضزرحتالله:ز.ززإلىمنه:زسبعوفزألفزمق:تلزوهيزأوؿزرلقطع:تزرلدرخمةز

هػ:زسػتوفزألفػ:شزأهميه:زثالثػةزأيػ:ـزويقتػلزمػفزرلكوفػةزيسػبزإلػىوعندزدخوؿزجػيشزرلسػفي:نيز
هػ:زفيهػ:زرألمػر ف،زوالزيكػوفزلػهزأهمعمىزأالزتقديرزويمكثزفيهػ:زثم:نيػةزعشػرزليمػةزيػذيقز

زهـزإالزآؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زوشيعتهـ.
) َلني او قد نعق وادزوصفزأميرزرلمؤمنيفز)عميهزرلسالـ(زم:زيفعمهزرلسفي:نيزبقوله ز

اعتشأأعم وفحأأص  رايتأأو فأأي ُأأواحي َوفأأعن فعطأأف د ييأأع دطأأف اتُأأروس وفأأرش 
وطئتأو اعيأأد اتجوتأأة دظأأام  األرضاأعترؤوس وقأأد فغأأرت فعغرتأو وثق أأت فأأي  األرض

حتى ال ياقى مأنَم إال اتق يأل َعتكحأل فأي  األرضاتصوتة وع تاشردنَم في أطراف 
 .  286)اتعين  

رلبيػتز)عمػيهـزرلسػالـ(ززأهػلفزآب:ئهزوأجدرد زفػيزتعػ:ممهـزمػعزوهذ زسنةزمفزك:فزابمهزم
) وأاأم هػذرزرلمعنػىزفػيزاولػه ززإلػىوشيعتهـ،زواػدزأشػ:رزأميػرزرلمػؤمنيفز)عميػهزرلسػالـ(ز

ع سوء تكم اعدي َعتنعب اتُروس تغط اغييع وتخأاط  يأدىع  ع تتجوتن  ني أماة أٍر
م إال تعاعأًع تيأم وتُرب  رج يع وتمنَ درىع وال يزاتون اَم حتى ال يتر  َأوا فأي مصأَر

وال يزال ابلءىم اَأم حتأى ال اَأون انتصأعر أحأدَم مأنيم إال مثأل انتصأعر اتع أد مأن 
ذا تواري دنو شتمو ...  و إذا رآه أطعدو وا   .  287)ٍر

                                                           

زرلخالصززٕٙٗصزٜ،زشرحزنهجزرلبالغةزجزٜٗ٘صزٖٔبح:رزرألنوررزجز-ٕٙٛ ،زيـو
ززٜٔ٘ص

زٖصزٔ،زرلغ:ررتزجزٗٗصزٚ،زشرحزنهجزرلبالغةزجٖٙٙصزٖٖبح:رززرألنوررزجز-ٕٚٛ
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ورلمقصودزب:نتص:رزرلعبدزمفزربهزليسزرلمقصودزمفزربهزهوزهللازبلزسيد زوم:لكػهزكػأفز
م:لكهػػ:،زوهػػوزوراػػعزرلحػػ:ؿزفػػيزتع:مػػلزرلعػػرراييفزمػػعزيقػػ:ؿزربزرألسػػر زأوزربزرابػػلزأيز

زرلعررؽ.زإلىبنيزأميةزاديم:شزوهذرزم:زسيتكررزفعمهزعندزدخوؿزجيشزرلسفي:نيز
رلبيتز)عميهـزرلسالـ(زعمىزأفزتغيبزرلرج:ؿزوجوههػ:زفػيزظػلزهػذ ززأهلوادزحثزأئمةز

) ق أأت ففػػيزروريػػةزرلحضػػرميزأنػػهزاػػ:ؿ زز،رلظػػروؼزحف:ظػػ:شزعمػػىزحيػػ:تهـزوحقنػػ:شزلػػدم:ئهـ
أل أأي د أأد ع )د اأأو اتسأأبلم  َيأأف نصأأنَ إذا خأأرج اتسأأفاعني قأأعل تغيأأب اترجأأعل 

 .  288)وجوىيع منو ... 
والزيكتفيزرلسفي:نيزبقتلزرلرج:ؿزبعدزدخولهزرلكوفةزبلزيقوـزبسبيزرلنس:ءزفقدزجػ:ءزعػفز

ال اَشأف دنيأع قنأعع حتأى  ) اس ي مأن اتكوفأة أتأف اَأرعميز)عميهزرلسالـ(زاوله ز
عن في   .  289)اتثواة وىي اتغرية ...  إتىاتمحعمل ويذىب  ين يُو

لهػػػفزرريػػػةزرلهػػػدىز)زجػػػيشزرليمػػػ:نيز(زليسػػػتنقذوهفزمػػػفزجػػػيشززتعػػػ:لىأفزيتػػػيحزهللاززإلػػػى
ز(.ٜٕٓ)زرلسفي:ني

وتذكرزرلمص:درزرحتالؿزأجزرءزأخرىزمفزرلعررؽزفضالشزعفزرلكوفةزوبغػدردزمنهػ:زورسػطز
وب:بلزوغيره:زمفزرلمن:طقزمم:زيعنيزسيطرتهزعمىزمعظـزرألررضيززورلبصر زوعقراوؼ

زرلعررايةزإفزلـزنقلزكمه:زوهيمنتهزعميه:.

                                                           

ززٕٕٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٕٛٛ

زٖٛصزٖ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٕٛ

ززٖٚٔصٔرلفتفزألبفزحم:دزجز-ٜٕٓ
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أب رلص:دؽز)عميهزرلسالـ(زيتحػدثزفيهػ:زعػفزرلسػفي:ني ززم:ـففيزروريةزلإل  األرض) يَر
تسعة أشير اسوم اتنعس فييع سوء اتعذاب فويل تمصر وويل ت زوراء وويأل ت كوفأة 

 .  291)وواسط  
رلبيػتز)عمػيهـزرلسػالـ(زفػيزهػذ ززهػلولعلزذلؾزمتػأتيزمػفزوجػودزشػيعةزومػورليفزكثػرزأل

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

ز،صػػبزغضػػبهزعمػػىزرلنػػ:سزفكثيػػر أمػػ:زأسػػ:ليبزووسػػ:ئلزرلسػػفي:نيزرلتػػيزيسػػتخدمه:زفػػيز
رلبيػتز)عمػيهـززأهػلحيثزيقوـزب:لقتلزعمىزرالسػـزورلهويػةزفمػفزشػ:بهزرسػمهزرحػدزأسػم:ءز

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

 .  292)وسَينة ورقاة حنقًع وغاًُع آلل ي )د ييم اتسبلم   
والزيكتفػػيزب:لقتػػلزفقػػطزبػػلزيّتبػػعزأسػػموبزرلمثمػػىزبعػػدزرلقتػػلزكمػػ:زفعػػلزجػػد زرلممعػػوفزيز ػػدز

) تيؤخأذ اترجأل رلسػالـ(زأنػهزاػ:ؿ ززرلصػ:دؽز)عميػهزرامػ:ـبشهدرءزكربالءزفقدزج:ءزعػفز
فتقطأأَ يأأداه ورجأأبله واصأأ ب د أأى جأأذوع اتنخأأل وينشأأر اعتمنشأأعر ثأأم ال اعأأدو ذنأأب 

ِ كام ُمُسأأت ياما نفسأأو  ا  ِمأأن َقأأ   َجُنأأَة َوَتُمأأع َاأأل ِتكام ُمَثأألا اُتأأِذيَن َخَ أأو  خا اوا  ات  تام  َأن َتأأد  َأم  َحِسأأ  
ِزتا  ُراء َوزات  ُُ َال َسعء َوات أرا َّللا ِ َأال ِإُن ات  ولا َواُتِذيَن آَمناوا  َمَعأوا َمَتأى َنص  وَل اتُرسا وا  َحُتى َاقا

َر َّللا ِ َقِريٌب   .  293) َنص 

                                                           

زرلخالصزص،ززٖٕٚ،ٖٗٔبش:ر زراسالـزصز-ٜٕٔ ززٙٔٙيـو

ز

ززٜٕٔبش:ر زراسالـزصز-ٕٜٕ

زٕٙٚغيبةزرلطوسيزصز-ٖٜٕ
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)وياقأأأأر اطأأأأن امأأأأرأة ح  أأأأى فأأأأي اتطريأأأأق اغيأأأأر ذنأأأأب فاسأأأأقط وفػػػػيزروريػػػػةزأخػػػػرى ز
 .  294)جنينيع 

إفزأحػدرشزاػرأزهػذ ززوغيره:زكثيرزمفزهذ زرلروري:تزرلتػيزتركن:هػ:زمررعػ: زلالختصػ:ر،زولػو
إالزإنن:زفيزهذرزرلزم:فزز،رألح:ديثزابلزهذرزرلواتزلم:زرستط:عزأفزيتصورزهذرزرلمنظر

وتحديدرشزفيزرلعررؽزشهدزجميعزمفزك:فزهن:ؾزمثػلزهػذ زرألفعػ:ؿزمػررررشزوتكػررررشزورلشػورهدز
زرلسػفي:نيزب:لبػ:ايزعنػػدزدخولػهزرلعػػررؽزورجتيػ:حزجيشػػهز كثيػر ،زفػالزرسػػتغرربزمػفزأفزيقػػـو

ز.زله
وكذلؾزيقوـزرلسفي:نيزبإعط:ءزرلم:ؿزفيزسبيلزاتلزأتب:عزآؿزدمحمزفقػدزوردزعػفزرلصػ:دؽز

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

دنقو والخذ أتف درىم أمع إن إمعرتكم يومئأذ ال  د ى جعره واقول ىذا منيم فاُرب
لني أنظر  صعحب ات رقَ ق ت ومن صعحب ات رقَ فقعل  إتىتكون إال ألوالد اتاغعاع َو

م رجأبًل  رجل منَم اقول اقأوتكم ي أاس ات رقأَ فاحوشأَم فاعأرفكم وال تعرفونأو فاغمأَز
 .  295)رجبًل أمع إنو ال اَون إال ا ن اغي  

وهػػذرزأمػػرزطبيعػػيزحيػػثزصػػرن:زنشػػهدزهػػذرزرألمػػرزفػػيزأي:منػػ:زفيتػػ:جرزبػػدـزرلنػػ:سزمق:بػػلز
أفزرلمقصػػودزبشػػيعةزعمػػيزهػػـزأتبػػ:عززإلػػىحفنػػةزمػػفزرلػػدن:نير،زوتوجػػدزإشػػ:ر زفػػيزرلروريػػةز

رلمهديز)عميهزرلسالـ(زورلسيدزرليم:نيزوالزيقصدزبهـزرلشيعةزبصػور زع:مػةززرام:ـدعو ز
سك:نه:زإذرزلـزنقلزكمهـزمػفزرلشػيعةزفكيػفزيسػتقيـزذلػؾزألنن:زكم:زنعمـزإفزرلكوفةزأغمبز
الزفػػإفززرامػػ:ـإالزأفزيكػوفزرلمقصػودزأنصػ:رز رلػذيفزيطمػبهـزرلسػػفي:نيزبصػور زخ:صػةزور 

زب:ايزرلشيعةزفيزمتن:وؿزيد زوتحتزن:ظر ةزفيزكلزرلكوفةز.ز

                                                           

زرلخالصزصزز-ٜٕٗ زٜ٘٘يـو

زٕ٘ٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٕ٘
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وهذرزيدؿزعمػىزأفزلػهزمؤ ػديفزمػفزدرخػلزرلعػررؽزممػفزورفػقزهػورهـزهػور زبػلزوحتػىزمػفز
لوسػػطزرلشػػيعيزومػػفزيحسػػبزعمػػىزمػػذهبزرلتشػػيعزوهػػوزمػػنهـزبػػررءزبمحػػ: زاػػوؿزدرخػػلزر

وهػػػذرزرلرجػػلزسػػػوؼزيبيػػعزدينػػػهزز)رجأأل مأأأنَم اقأأأول اقأأوتكم رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػػالـ( ز
هزألجلزحفنةزمفزرلم:ؿزعفزطر قزكشفهـزلألعدرءزوتعر فهـزبه،زوهوزأيزأهموضمير زوز

مػفزبيػنهـزوهػـزيعرفونػهززألنػهص:حبزرلبراعزيغطيزوجههزحتىزالزيتعػرؼزرلنػ:سزعميػهز
زولكنهزيضعزرلبراعزليخفيزشخصيته.

رلمدينػػػةزبغيػػػةززإلػػػىأمػػػ:زرلحجػػػ:ززفػػػإفزرلسػػػفي:نيزيوجػػػهزاسػػػم:شزمػػػفزجيشػػػهزإليػػػهزوتحديػػػدرشز
رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(ززرامػػ:ـرحتاللهػػ:،زبعػػدزأفزيقػػوـزبػػ:حتالؿزرلعػػررؽزفقػػدزوردزعػػفز

َأعن ذتأك فلتونأع د أى  فأ ذا) إذا خرج اتسفاعني ياعث جاشًع إتينع وجاشأًع إتأاَم ا:ؿ ز
ز. 296)َل صعب وذتول  

ا:ئػدزجيشػهزرلػذيزرحتػلززإلػىويفعلزفيزرلمدينةزرلمنور زم:زفعلزفيزرلكوفة،زحيثزيكتػبز
رلمدينة،زفيضػعزرلسػيفزفػيزاػر شززإلىرلحج:ززفيتـزتسييرزرلجيشززإلىرلكوفةزب:لتحرؾز

مفزار شزرجػلزويقتلزرلرج:ؿزورلولدرفزو بقرزرلبطوفزويقتلزفيزهذ زرلمجزر زشخصيفز
زوأختهزويصمب:فزعمىزب:بزمسجدزرلمدينة.

يأع دأرك األداأم  إتى)اَتب اتسفاعني فقدزورد ز اتذي دخل اتكوفة  خي و واعأد أن اعَر
اتمدينة فاَُ اتسأيف فأي قأريش فاقتأل مأنيم  إتىاتحجعز فاسير  إتىالمره اعتسير 

عمعئة رجل وياقر اتاطون واقتل اتوتأدان واقتأل أخأ وين مأن قأريش ومن األنصعر أٍر
ز.  297)رجل وأختو اقعل تيمع فعطمة وي واص  يمع د ى اعب مسجد اتمدينة  

وهػػػذرزيػػػدؿزعمػػػىزضػػػعفزسػػػيطر زرلحكومػػػةزعميػػػهزوتشػػػتتزأمػػػرهـزوتفػػػرؽزكممػػػتهـزنتيجػػػةز
زرلمن:فسةزعمىزرلحكـزمم:زيسهلزعمىزجيشزرلسفي:نيزدخوؿزرلحج:زز.

                                                           

ززٖٙٓ،زغيبةزرلنعم:نيزصزٖٕ٘صزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٕٙ

ززٕٓٔصزٔرلفتفزألبفزحم:دزجز-ٜٕٚ
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و نزؿزدرررشزألحدزبنػيزأميػة،ززفيدخمه:زفيزرثن:زعشرزألفزرجلزعميهـزرجلزمفزبنيزأمية
ممػػ:زيعنػػيزوجػػودزأسػػرزأمويػػةزفػػيزرلمدينػػةزواػػدزيكػػوفزهنػػ:ؾزتعػػ:وفزمشػػترؾزولػػوزبشػػكلز
محدودزبيفزرلطرفيفزمم:زيسهلزعمميػةزتتبػعزآؿزدمحمزوشػيعتهـزورلقػبضزعمػيهـزفقػدزورد ز
) وخروج اتسفاعني  رااة حمراء أميرىع رجل من َ ب واثنع دشر أتف دنعن من خيل 

مَة واتمدينة أميرىع أحد من  ني أماة اقعل تو خزيمة أطمس  إتىمتوجيًع اتسفاعني 
اتعأأين اتشأأمعل د أأى دينأأو طرفأأة اميأأل اعتأأدناع فأأبل تأأرد تأأو رااأأة حتأأى ينأأزل اتمدينأأة 
فيجمأأَ رجأأعاًل ونسأأعء مأأن آل ي فاحاسأأيم فأأي دار فأأي اتمدينأأة اقأأعل تيأأع دار أ أأي 

ز. 298)اتحسن األموي .. 
رلسػػفي:نيزمػػفزأعمػػ:ؿزتخر ػػبزواتػػلزونهػػبزفكمػػ:زفعمػػورزب:لكوفػػة،زأمػػ:زمػػ:زيقػػوـزبػػهزجػػيشز

حتىزإفزنفررشزمفزبنيزه:شػـزممػفزيسػكفزرلمدينػةزيضػيقزبهػـزرلحػ:ؿزحتػىزيفػرزبعضػهـز
:لصػ:دؽز)عميػهزرام:م:لبررريزورلجب:ؿزطمبػ:شزلمنجػ: زمػفزسػيفزرلسػفي:نيزكمػ:زوردزعػفزإلى

لمر اقتل َل مأن َأعن فييأع اتمدينة فا إتى) ياعث اتسفاعني جاشًع رلسالـ(زفيزاوله ز
ين  ات أراري واتجاأعل حتأى اظيأر اتميأدي  إتأىمن  نأي ىعشأم فاقت أون وافأرون ىأعٍر

 (299  . 
 .  300)) يؤخذ آل ي صغيرىم وَ يرىم وال يترك أحد إال حاس وفيزروريةزأخرى ز

فزلهزبه:زواعةزليستزواعةزرلحر زع:ـز وتصفزرلروري:تزفتؾزجيشزرلسفي:نيزب:لمدينةزور 
اَأأأون ق  أأأو الاأأأعم وقعأأأة عنػػػده:زبشػػػيءزفقػػػدزجػػػ:ءزعػػػفزرلنبػػػيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػػميم:( ز)هػػػػززٕٙ

                                                           

زٕٕٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٕٛ

زرلخالصزصزٙٗرلمالحـزورلفتفزصز-ٜٜٕ زٖٗٔصزٕلمفت:ويزج،زرلح:ويززٕٔٙ،زيـو

زٓٓٔصزٕإلزرـزرلن:صبززجز-ٖٓٓ
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ة سأو  فينتحأي  اعتمدينة تغرق فييع أحجعر اتزيت اعتجمر مع اتحرة دندىع إال َُأٍر
 .  301)اتجاش دن اتمدينة قدر  ريدين ثم ياعاَ اتميدي  

ةزأه:ليزرلمدينةزتمػؾزرلصػورزرلقبيحػةزمخيمزإلىوكأفزرلت:ر خزيعيدزنفسهزفأرردزأفزيعيدززز
لمجػػزر زرلشػػيعةزرلتػػيزألحقهػػ:زرلجػػيشزرألمػػويزأيػػ:ـزيز ػػدزبػػفزمع:ويػػةزب:لمدينػػةزرلمنػػور زفػػيز

ز.زز(ٕٖٓ)وراعةزرلحر 
رلمدينػػػةزعمومػػػ:شزومػػػفزيقػػػيـزفيهػػػ:زمػػػفزآؿزدمحمزعمػػػىزوجػػػهززأهػػػلوتسػػػتهدؼزهػػػذ زرلوراعػػػةز

إالزأنهزيدركهـزو ذبحهـزهنػ:ؾززرلخصوصزممفزررـزرافالتزمفزابضةزجيشزرلسفي:ني
) أمع من ييأرب مأن آل ي في حأق رلب:ارز)عميهزرلسالـ(زأنهزا:ؿ ززم:ـففيزحديثزلإل

يم ويذاحيم دند أحجعر اتزيت  ز. 303) يم اتجاش ويدَر
وتطفػػػورزعمػػػىزرلسػػػطحزوتتسػػػعزإذرزمػػػ:زوجػػػدتززرألخػػػرىزوتشػػػتدزتمػػػؾزرلحػػػربزبػػػيفزرلفينػػػةزوز

ذرزمػػ:زهي ئػػتزلهػػ:زرلقػػو زرلك:فيػػة،زلتطػػ:ؿزكػػلزمػػ:زهػػوزمقػػدسزمتنفسػػ:شزأوزأرضػػ:شزخصػػبة،زور 
ذلػؾزاػوؿزرلصػ:دؽز)عميػهززإلػىلدىزرلمسمميفزوهوزابرزرلرسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زواػدزأشػ:رز

                                                           

زرلخالصززٖٗٔصزٕ،زرلح:ويزلمفت:ويزجزٗٛٔز–زٖٓبش:ر زراسالـزصز-ٖٔٓ ،زيـو
زززٙٛ٘ص

زرلحر زأرضزذرتزحج:ر زسودزنخر زكأنه:زأحراتزب:لن:رزورلجمعزحررتزورألحروفزز-ٕٖٓ
ورلحروفزورلحرررزفيزبالدزرلعربزكثير زورلحر زرلمش:رزإليه:زهن:زهيزحر زوأهـزأحدزحرتيز
رلمدينةزوهيزرلشرايةزورلتيزدخمه:زرلجيشزرألمويزرلب:ل زتعدرد زخمسةزآالؼزمق:تلزبقي:د ز
مسمـزبفزعقبة،زفأواعزبأهلزرلمدينةزهذ زرلواعةزواتلزمفزأهمه:زخمقزكثيرزحتىزوصمتز

رسوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زورعتدورزعمىزحرمتهزوأبيحتزرلمدينةزأي:م:شزلذلؾزرلجيشزرلخيلزإلىزابرزرل
وهتكتزرألعررضزوأجبرزرلن:سزعمىزأفزيب:يعورزعمىزإنهـزعبيدزليز دزبفزمع:ويةزلعنهزهللاز(ز

ززٖٕٛصزٕ،زمعجـزرلبمدرفزجزٖٕٙصز٘،زت:ر خزرلطبريزجز٘ٚٔصزٕت:ر خزرليعقوبيزج

زرلخالصزصزٙٔٔـزصبش:ر زراسالز-ٖٖٓ زٚٛ٘،زيـو
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يأع وييأأدمون اتق أأر اتشأأريف  إتأأى) وياعأأث اتسأفاعني دسأأَرًا رلسػالـ( ز اتمدينأأة فيخٍر
 .  304)وتروث اغعتيم في مسجد رسول ع ... 

مكةزألفزهدؼزهذ زرلقورتززإلىوالزتقتصرزتمؾزرلعممي:تزعمىزرلمدينةزفحسبزبلزتمتدز
رلمهديز)عميهزرلسالـ(زرلػذيزيخػرجزمػفزمكػةزخ:ئفػ:شزيتراػبزهػوزووز ػر زرلسػيدززرام:ـهوز

)عميػهزرلسػالـ(زمػفزرلمدينػةززرام:ـرليم:ني،زو بدوزإفزرلسفي:نيزتصمهزمعموم:تزبخروجز
كهػـزوجػ:ءزأهالبهػـزوززرألرضبخسػفززرالهػيفيتحققزرلوعدزمكةزفيرسلزجيش:شزبأثر ززإلى

) سأأاَون دعئأأذ امَأأة ياعأأث إتاأأو سأأاعون أتفأأًع فػػيزذلػػؾزعػػفزرلبػػ:ارز)عميػػهزرلسػػالـ( ز
د ييم رجل من قاس حتى إذا   غوا اتثناة دخل أخرىم وتأم يخأرج منيأع أوتيأم نأعدي 

يع خذييم فأبل خيأر  فأييم فأبل اظيأر ج رائيل اع  يداء اع  يداء اسمَ مشعرقيع ومغعٍر
 فأأ ذاد أى ىبلكيأم أحأد إال رادأي غأنم فأي اتج أأل ينظأر إتأييم حأين سأعخوا فيخ أرىم 

 .  305)سمَ اتععئذ  يم خرج  
) وال اف ت منيم أحد إال اشأير ونأذير فلمأع اشأير فاألتي وفيزروريةزأخرىزج:ءزفيه: ز

اتميدي وأصحعاو فيخ رىم اعألمعن من أمرىم واَون شعىد ذتك في وجيأو قأد حأول 
قفأعه فاصأدقون تمأع يأرون مأن تحويأل وجيأو واع مأون إن اتقأوم قأد  إتأىع وجيو 

يخ أره امأع قفأعه فاألتي اتسأفاعني فإتىخسف  يم واتثعني مثل ذتك قد حول ع وجيو 
نزل الصحعاو فاصأدقو واع أم إنأو حأق تمأع يأري فاأو مأن اتعبلمأة وىمأع رجأبلن مأن 

 .  306)جيينة  
زرألحزربزوحد زبخسفهزبهـزفػيزرلبيػدرءزفػيهمكهـزعػفزبكػر زأبػيهـز فينصرزهللازعبد زو هـز
فزنش:وزجيشزرلسفي:نيزونفوذ زيبقىزاوي:شز إالزرثن:فزمنهـزيكوفزبق:ئهم:زآيةزلمع:لميف،زور 

                                                           

زٜٓٔصزٕإلزرـزرلن:صبزجز-ٖٗٓ

ززٗٓٔعصرزرلظهورزصزٜٓرلفتفزألبفزحم:دزصز-ٖ٘ٓ

زٙٛٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٙٓ
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رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زفػػيززرامػػ:ـلحجػػ:ززعمػػىزرلػػرغـزمػػفزرلخسػػفزبجيشػػهزوايػػ:ـزفػػيزر
زمكة.

)عميػػػهزرلسػػػالـ(زعميهػػػ:زرام:ـرلمدينػػػةزيػػػأمرهـزفيهػػػ:زبقتػػػلزع:مػػػلززأهػػػلفيك:تػػػبزرلسػػػفي:نيزز
 إتأأىاتمدينأأة فاقأأام  يأأع مأأع شأأعء ع ثأأم يخأأرج  إتأأى) يخأأرج فينفػػذوفزأمػػر زفقػػدزورد ز

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

اتخ ر فيرجَ إتييم فاقت يم واقتل قريشًع حتى ال ياقي مأنيم أك أة َأاش  –اإلمعمأي 
 ...(307   . 
ز

 ي )ع   من اتسفاعنياتميد اإلمعمموقف 
زبتطهيرهػػ:زوالزسػػيم:زرلكوفػػةززإلػػىعنػػدزدخػػوؿزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(ز أرضزرلعػػررؽزيقػػـو

) إذا غيػػرزرجعػػة،زوفػػيزروريػػة ززإلػػىمػػفزرلجيػػوبزرلب:ايػػةزلجػػيشزرلسػػفي:نيزو نهػػيزأمػػر ز
صعد اتنجف قعل ألصحعاو تع دوا تي أتكم ىأذه في يتأون  أين راكأَ وسأعجد يتُأردون 

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

عتين فيخرج إتاو مأن َأعن اعتكوفأة مأن مرجئيأع وغيأرىم مأن  اعتنخي ة فاص ي فاو َر
قول َروا د أييم قأعل أ أو جعفأر جاش اتسفاعني فاقول ألصحعاو استطردوا تيم ثم ا

)د او اتسبلم : وال يجوز وع اتخندق منيم مخ ر ثم يدخل اتكوفة فبل ياقى مأؤمن 
 .  308)إال َعن فييع ... 

) اقأأأدم اتقأأأعئم حتأأأى اأأألتي اتنجأأأف وفػػيزروريػػػةزأخػػػرىزعػػػفزرلصػػ:دؽز)عميػػػهزرلسػػػالـ( ز
عأعء فيخرج إتاو مأن اتكوفأة جأاش اتسأفاعني وأصأحعاو واتنأعس معأو وذتأك يأو  م األٍر

                                                           

زٖٛٓصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٚٓ
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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 

َعن يوم اتجمعة اععود فيجيء سيم فاصيب  ف ذاواخت رنعكم فيتفرقون من غير قتعل 
اقأأعل إن فأأبلن قأأد قتأأل فعنأأد ذتأأك ينشأأر د أأييم ىأأو رجأأبًل مأأن اتمسأأ مين فاقت أأو ف

 .  309)وأصحعاو فامنحيم ع أكتعفيم ويوتون فاقت يم ... 
زرلذيزيمتقػيزفيػهزجػيشز زرألبدرؿزوهوزرليـو )عميػهزرلسػالـ(زمػعزرام:ـوتذكرزرلروري:تزيـو

رلمهػػديززرامػػ:ـزإلػػىجػػيشزرلسػػفي:نيزفيخػػرجزأنػػ:سزكػػ:نورزمنضػػو فزتحػػتزلػػورءزرلسػػفي:نيز
)عميهزرلسالـ(زو محقورزبهزورلتيزعبرتزعنهـزرلمص:درزبشيعةزآؿزدمحم،زوب:لمق:بلزيخرجز

رلسػػفي:نيزو محقػػورزبػػهزوهػػؤالءزكػػ:نورززإلػػىرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(ززرامػػ:ـأنػػ:سزكػػ:نورزمػػعز
زسفي:نييفزرلهوى.ز

 أن ) ثم التي اتكوفة فاطيل  يع اتمَث مع شعء عرلب:ارز)عميهزرلسالـ( ززرام:ـفعفز
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 

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

رلسمـززنهالويالحظزمفزسيرزرألحدرثزإفزفيه:زشبه:شزمفزح:دثةزرستسالـزأبيزسفي:فزور ع
ولػػـزيكػػفزذلػػؾزإالزتقيػػةزبعػػدزأفزرأىزرلضػػعفزاػػدزبػػ:فزفػػيزنفسػػهزوأتب:عػػهزوعػػالزصػػوتز

عط:ءزرلبيعةزسػمم:شزلممهػديز)عميػهزإززإلىرلسفي:نيززرلحقزواويزسمط:نهزوهذرزهوزم:زيدفع
رألمػرزرلوراػعززإمػ:ـرلسالـ(زبعدزأفزرأىزعجززجيشهزعفزمق:ومةزجيشزرلمهػديزوصػ:رز
رلبػػػ:ارز)عميػػػهززرامػػػ:ـبعػػػدزأفزأصػػػبحتزرلمورجهػػػةزمب:شػػػر زوحتميػػػةزبػػػيفزرلجػػػ:نبيفزفعػػػفز
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 إتأىواقأول ألصأحعاو سأيروا  ) إن اتميدي اسير  جاشو تمبلقعة اتسأفاعنيرلسػالـ( ز
َتأعب ع وسأنة ن اأو )  تسأ امع  فاعطاأو اتسأفاعني مأن  إتأىىذا اتطعغاة فيأددوا 

 .  311)ات اعة س مًع  
اتميدي جاشًع خسف  يم في ات يداء وٍ غ  إتى) إذا اعث اتسفاعني وأوردزربفزحم:د ز

ال قت نأأعك اتشأأعم قأأعتوا تخ افأأتيم قأأد خأأرج اتميأأدي ف أىأأل اعاعأأو واخأأل فأأي طعدتأأو وا 
ز. 312)فيرسل إتاو اعت اعة واسير اتميدي حتى ينزل  يت اتمقدس  

)عميػػػهزرلسػػػالـ(زهػػػـزمػػػفزرلفئػػػةزرلتػػػيزتمتحػػػقززمػػػ:ـولعػػػلزهػػػذ زرلفئػػػةزرلمط:لبػػػةزب:لبيعػػػةزلإل
بعػػدزدخولػػهزرلشػػ:ـزألفزهػػورهـزمػػعزرلمهػػديزومػػفزرلمحتمػػلزأفزيكونػػورزمػػفزذويزز:امػػ:ـب

رتزرلجيشزلذرزيهددوفزبقتمه،زوالزينكرزم:زلعالمةزرلخسػفزفػيزنفػوسزرلنفوذزأوزمفزاي:د
زـزعمىزعمـزمسبقزبه:زمفزخالؿزرلروري:ت.زألنههؤالءز

)عميهزرلسالـ(زيسػتثير زأصػح:بهزمػفزكمػبزو ندمونػهزعمػىززم:ـوبعدزمب:يعةزرلسفي:نيزلإل
ذيزالزفعمتػػهزهػػذ زويط:لبونػػهزبػػنقضزهػػذ زرلبيعػػةزوب:لمق:بػػلزيجػػددوفزرلبيعػػةزلمسػػفي:نيزرلػػ
زوراصػػػرررزفػػػيهـزعمػػػىزمق:تمػػػةز زرامػػػ:ـيتب:عػػػدزعػػػفزإمضػػػ:ءزرغبػػػتهـزبعػػػدزأفزوجػػػدزرلعػػػـز

الزفإنهزلـزيرضخزألمػرزرلبيعػةزإالزكرهػ:شزويعبػشزجيشػهزلمالاػ: ز رلمهديز)عميهزرلسالـ(زور 
وجيشهزو نهزموفزشرزهز مةززوتتالاىزرلفئت:فزوتدورزرلدرئر زعمىزرلسفي:نيزرام:ـجيشز

زوتب:دزكمبزعفزبكر زأبيه:،زأم:زرلسفي:نيزفتكوفزنه:يتهزذبح:شز.
أصأأأحعاو  إتأأأى) ثأأأم ينصأأأرف رلبػػػ:ارز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زذلػػػؾزبقولػػػه ززرامػػػ:ـويصػػػفزلنػػػ:ز

فاقوتون تو مع صنعت فاقول أس مت واعاعأت فاقوتأون تأو قأاح ع رأاأك  ينمأع أنأت 
  و فاقعت أأو ثأأم امسأأون ت أأك ات ي أأة ثأأم اصأأاحون خ افأأة مت أأوع فصأأرت تعاعأأًع فاسأأتق

امأأنح اتقأأعئم  تعأأعتىت قأأعئم )د اأأو اتسأأبلم  اأأعتحرب فاقتت أأون يأأوميم ذتأأك ثأأم إن ع 
وأصحعاو أكتعفيم فاقت ونيم حتى افنوىم حتى إن اترجل يختفي في اتشجرة واتحجأرة 
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َ اتسأاعع فتقول اتشأجرة واتحجأرة اأع مأؤمن ىأذا رجأل َأعفر فعقت أو فاقت أو قأعل فتشأا
واتطيور من حوميم فاقام  يع اتقعئم )د او اتسبلم  مأع شأعء ع ثأم اعقأد  يأع )د اأو 

اتصأين فافأتح تأو  إتأىقسأطنطيناة افأتح ع تأو وتأواء  إتىاتسبلم  ثبلث رااعت تواء 
 .  313)جاعل اتدي م فافتح تو   إتىوتواء 

نػػهزصػػػ:رزت:بعػػ:شزبعػػػدزأفزكػػ:فزمتبوعػػػ:شزصػػ:رزعػػػفززورحتجػػ:جزأصػػػح:بزرلسػػفي:ني عميػػػهزور 
عقوؿزواموبزعميزوطبعزعميه:زوررفزعميه:زم:زصنعزأصح:به:زوم:زخرجورزبهزعفزممةز

رلمهػديز)عميػهزز:امػ:ــزفػيزاػرررزأنفسػهـزالزيعترفػوفزبألنهػرلكفػرزرلصػر حززإلىزراسالـ
م:مرلسالـ(زوز زةز.م:ميتهزلهذ زراأهمتهزوزر 

) اسأير  يأم فأي اثنأع ميػرزرلمػؤمنيفز)عميػهزرلسػالـ(زأنػهزاػ:ؿز زوفيزروريةزأخرىزعػفزأ
دشأأر أتفأأًع إن ق أأوا وخمسأأة دشأأر أتفأأأًع 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 

تقي و فاقي أو أصأحعاو ندمأو َ أب فيرجأَ تاسأ إتأىرجأَ اتسأفاعني  فأ ذااألمر وياعاعو 
 .  314)فاقتتل ىو وجاش اتسفاعني ... فييزميم اتميدي .... 

)... فامنحو ع أكتعفيم والخذ اتسفاعني أسيرًا فينط ق او ويذاحو وفيزروريةزأخػرىز
 .  315) يده  

والزسيم:زمفزبنيزأميػةزرلػذيفزكػ:نورزفػيزرلشػ:ـزفػإنهـزيولػوفززأم:زفموؿزأصح:بزرلسفي:ني
رلروـزطمبػ:شزلألمػ:فزوهربػ:شزمػفزسػيفززإلىرلدبرزبعدزأفزينكسرزجيشزرلسفي:نيزو هربوفز

رلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زبعػػػػدززرامػػػ:ـ)عميػػػهزرلسػػػالـ(ز،زثػػػـزيسػػػترجعهـزأصػػػح:بزرام:ـ
بعػػدزفيقتمػػونهـ،زفعػػفزربػػفززمم:نعػػةزمػػفزج:نػػبزرلػػروـزأوؿزرألمػػرزثػػـزيسػػّمموفزإلػػيهـزفيمػػ:

وا َال َسَنع ِإَذا ىام فَ  تععتى) سمعت أاع جعفر اقول في قوتو خميلزرألزديزا:ؿ ز َ ُمع َأَحسًّ
                                                           

ززٖٛٛزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٖٔ
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ونَ  ُا َا َيع َير  ن  ِجعاوا  مِ  وا َوار  ُا َا أَلتاونَ  إتأىاَل َتر  م  َتَعُ كاأم  تاس  َا تام  ِفاأِو َوَمَسأعِكِن قأعل  َمأع أات أِرف 
أأوا  ىإتأأإذا قأأعم اتقأأعئم واعأأث  اتأأروم فاقأأول تيأأم اتأأروم ال  إتأأى نأأي أماأأة اعتشأأعم ىٍر

أأروا فاع قأأون فأأي أدنأأعقيم اتصأأ اعن ويأأدخ ونيم  حُأأرتيم  فأأ ذانأأدخ كم حتأأى تنص 
أصحعب اتقعئم ط  وا األمعن واتص ح فاقول أصحعب اتقعئم ال نفعل حتى تأدفعوا إتينأع 

 .  316)من ق  كم منع قعل فيدفعونيم إتييم ... 
زلألمػو يفزيػدؿزعمػىزوجػودزتحػ:لفزأوزتأييػدز وهذرزرألمرزب:لذرتزوهوزرفضزتسػميـزرلػرـو

رلمهػػػديزوأنصػػػ:ر زمػػػفزخػػػالؿزرلػػػتمعفزفػػػيزبعػػػضززمػػػ:ـلمسػػػفي:نيزوحركتػػػهزومعػػػ:درتزلإل
ززإلىرلروري:تزرلتيزتشيرز ) ثم إن رجأعاًل مأن رجأعل صفزرلسفي:نيز ززإلىرنحي:ززرلرـو

أأون  دظأام اتأأروم أن ااعأأث إتأأي  إتأأىسأأفاعني اتقسأطنطيناة فياعأأث ات إتأأىقأريش ييٍر
 يأأم فأأي اتمجأأعمَ قأأعل فياعأأث  يأأم إتاأأو فاُأأرب أدنأأعقيم د أأى اأأعب مدينأأة دمشأأق 

 (317  . 
ويالحظزمفزخط:بزرلسفي:نيزلعظيـزرلروـزرلعالاةزرلوثيقةزبيفزرلج:نبيفزحتىزإنهزليمقيز

زرلسػػفي:نيزمقيػػديف،زوب:لمق:بػػلزفػػإفزرزإلػػىرلقػػبضزعمػػىزهػػؤالءزرلرجػػ:ؿزو بعػػثزبهػػـز لػػرـو
رلمهػػػديز)عميػػػهززرامػػػ:ـزإلػػػىيمتنعػػػوفزفيمػػػ:زبعػػػدزعػػػفزتسػػػميـزرألمػػػو يفزرلالجئػػػيفزإلػػػيهـز

رلسػػػالـ(زعممػػػ:شزإفزتغييػػػرزرأيهػػػـزوتسػػػميمهـزإليػػػهزفيمػػػ:زبعػػػدزادرركهػػػـزبػػػأنهـزالزابػػػلزلهػػػـز
فزبالدهـزأصبحتزعمىزمرمػىزأسػمحتهـ،زثػـزإنهػـز ب:لمهديز)عميهزرلسالـ(زوأصح:بهزور 

زولذلؾزيغمبوفزمص:لحهـزعمىزأيزرعتب:رزآخر.ززفيزنيتهـزرستحص:ؿزأم:فزمنهـ
وبهػػذرزتنطػػويزصػػفحةزرلسػػفي:نيزوعنجهيتػػهزرألمويػػةزبػػلزتطػػوىزصػػفح:تزذلػػؾزرلسػػج:ؿز

آؿزدمحم(زوبػػيفزحػزبزرلشػػيط:فز)زرلمر ػرزفػيزذرتزهللازوفػػيزسػبيمهزبػػيفزحػزبزهللاز)زدمحمزوز
بنػػورززرألرضغيػػرزرجعػػةزوتشػػرؽززإلػػىأميػػةزوأخػػرهـزرلسػػفي:نيز(زعمػػيهـزلعػػ:ئفزهللاززبنػػو

رلدمحميزرألصيلزعمىزيدزرلمهديزآؿزدمحمزو ػذهبزرألمػو يفزومػفزلػفزلفهػـزمػفززراسالـ

                                                           

ززٖٚٚصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٙٔ

زٜٔٓٔصز٘رلسنفزرلوررد زفيزرلفتفزجز-ٖٚٔ
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جهػػنـزوبػػئسزرلمصػػير،زو بقػػىزرلػػديفزخ:لصػػ:شززإلػػىرلعب:سػػييفزوعممػػ:ءزرلسػػوءزورلمنػػ:فقيفز
زلوجهزهللازويظهر زعمىزرلديفزكمهزولوزكر زرلك:فروفز.ز

ز

 دبلقتو مَ اتروم
زكحػػػ:ؿزأسػػػالفهزمػػػفزآؿزأبػػػوزسػػػفي:فزوذر تػػػهزوهػػػذرززإفزلمسػػػفي:ني عالاػػػةزاويػػػةزمػػػعزرلػػػرـو

طبيعػػيزكػػوفزعػػدوهـزمشػػترؾزوهػػوزدمحمزوآؿزدمحمزفػػالزبػػدزمػػفزوجػػودزتعػػ:وفزبػػيفزرلطػػرفيفز
رلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زودعوتػػػهزوأنصػػػ:ر ز،زوبػػػذلؾزتمتقػػػيززرامػػػ:ـمػػػفزأجػػػلزمورجهػػػةز

وفزإفزهػػػذرزرلشػػػخصزـزيعممػػػألنهػػمصػػ:لحزكػػػالزرلطػػػرفيفزفػػيزضػػػربزرلقضػػػيةزرلمهدويػػػةز
زي.ززراسالمسيقضيزعمىزدولتهـزو جعلزرلديفزورحدزوهوزرلديفز

زمػفزعػد زروريػ:تزتشػيرزصػررحةز ذلػؾ،زفهػػذ ززإلػىويمكػفزتممػسزعالاػةزرلسػفي:نيزبػ:لرـو
زوهػوززإلىرلروري:تزتذكرزإفزرلسفي:نيزعندم:زيقدـز بالدزرلش:ـزفإنػهزيػأتيزمػفزبػالدزرلػرـو
:ؿزيفهػػػـزمنػػػهزإفزرلسػػػفي:نيزيرتػػػدزفػػػيزعػػػةزرلحػػػمتنصػػػرزوفػػػيزعنقػػػهزرلصػػػميب،زوهػػػذرزبطبي

ز.زنوزأميةزكم:زفعلزأسالفهزمفزآؿزأبيزسفي:فزوبزرلب:طفزعفزرالسالـ
) اق أل اتسأأفاعني مأن اأأبلد اتأروم متنصأأرًا فأأي فقػدزوردزعػفزبشػرزبػػفزغ:لػبزأنػهزاػػ:ؿ ز

 .  318)دنقو ص يب وىو صعحب اتقوم  
) خأأروج اتسأأفاعني  رااأأة عمػػيز)عميػػهزرلسػػالـ(زاولػػه ززمػػ:ـوجػػ:ءزأيضػػ:شزفػػيزخطبػػةزلإل

 .  319)خُراء وص يب من ذىب أميرىع رجل من َ ب .. 
زوهػػـز ولػػوزتمعنػػ:زفػػيزرلػػروريتيفزرانفتػػيزرلػػذكرزلوجػػدن:ه:زتصػػرحزبعم:لػػةزرلسػػفي:نيزلمػػرـو

رلقوؿزبأفزحركةزرلسفي:نيزالزبدزأفززإلىرلمتمثموفزرليوـزب:لدوؿزرلغربية،زوهذرزم:زيدفعن:ز
بيػةزسػورءزك:نػتزمػفزن:حيػةزمسػ:عدتهزفػيزأعػدردزرلحركػةزتكوفزله:زجذورزفيزرلػدوؿزرلغرز

                                                           

زٕٙٔصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖٛٔ

ززٔٛصزٖ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٖٔ
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بالدزرلشػ:ـزومػفزثػـزبسػطززإلىأوزفيزتمو مه:زوتهيئةزرلظروؼزرلسي:سيةزلقدوـزرلسفي:نيز
زسيطرتهزعميه:.

زتشػػبهزعالاػػةزجػػد زمع:ويػػةزبػػفزأبػػيززونػػرىزإفزوجػػودزتمػػؾزرلعالاػػةزبػػيفزرلسػػفي:ني ورلػػرـو
زمق:بػػلزمبمػػ زمػػفزرزسػػفي:ف لمػػ:ؿزيدفعػػهزإلػػيهـزوذلػػؾزمػػفزأجػػلزفهػػوزأوؿزمػػفزصػػ:لحزرلػػرـو
رلبيػت،ززأهػلأمورزحكمهزفيزرلدرخلزورلتػيزفػيزمقػدمته:زرلقضػ:ءزعمػىزأتبػ:عززإلىرلتفرغز

ىأأ وٍ غأو إن طعغاأة اتأروم قأد زحأف 41اتشعم سنة  إتى) ورجَ مععواة حيثزورد ز
تأأد يره وأحَعمأأو  إتأأىفأأي جمأأوع َثيأأرة وخ أأق دظأأام، فخأأعف أن اشأأغ و دمأأع احتأأعج 

أعن فوجو إتاو  عن مععواة أول مأن صأعتح اتأروم َو فصعتحو د ى معئة أتف دينعر َو
 .  320)ىأ ... 42ص حو إاعىم في أول سنة 

وكػػذلؾزمػػ:زيثبػػتزرلعالاػػةزرلحميمػػةزبينػػهزوبػػيفزرلنصػػ:رىزرتخػػ:ذهـزكعمػػ:ؿزلػػهزفػػيزجهػػ:زز
رلدولػػةزرلحػػ:كـ،زفعمػػىزسػػبيلزرلمثػػ:ؿزرتخػػ:ذ زسػػرجوفزبػػفزمنصػػورزرلرومػػيزأوزرلنصػػررنيز

ش:رزلهزفيزأمورزرلحكـزوعمىزهذرزرألس:سزيعدزسرجوفزهػذرزعينػ:شزو ػدرشزكم:زيعرؼزمست
لمروـزدرخلزبػالوزمع:ويػة،زورسػتمرزسػرجوفزحتػىزفػيززمػفزحكػـزيز ػدزفإنػهزعمػلزك:تبػ:شز

زومستش:ررشزلهز.
ز
ز
 

 
 
 

                                                           

زٔ٘ٔصزٕت:ر خزرليعقوبيزجز-ٕٖٓ
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 رااَاتفصل ات
 اتدجعل

ز

رلمهدي)عميػػهزرلسػػالـ(زهػػيزحركػػةزرلػػدج:ؿزرلتػػيززرامػػ:ـخطػػرزرلحركػػ:تزفػػيزدولػػةزأمػػفز
رلسالـ(زعميه:زوحذرورزمنهػ:زكثيػررزوهػيزحركػةززـرلبيت)عميهزأهلوزج:ءزرلتنبيهزمفزرلنبيز

واػػػدزتضػػػ:ربتزآررءزرلعممػػػػ:ءزحتػػػىزتػػػورترتزرلروريػػػػ:تزبػػػذكر زوظهػػػور زز،رلػػػدج:ؿزرألعػػػور
زورلب:حثيفزفيزهذرزرلموضوع.

هػ:زومعرفػةزعنزنق:برلومح:ولةزرلكشفززرلدج:ؿزرألعورسنسمطزرلضوءزعمىزحركةزوهن:ز
ز.رلمهدي)عميهزرلسالـ(زومحبيهزرام:ـعمىزمر ديززرألمورلكيزتتضحززأسررره:

رلػػدج:ؿززأفرلمهدي)عميػػهزرلسػػالـ(ززرامػػ:ـلقػػدزذكػػرزبعػػضزرلعممػػ:ءزورلبػػ:حثيفزفػػيزاضػػيةز
رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زوكػػ:فزهػػذرزرلقػػوؿززرامػػ:ـهػػوزحركػػةزمعينػػةزتعػػ:ديززأمر كػػ:أوهػػوز
زنتيجةزلغموضزرلروري:تزرلتيزتتحدثزعفزرلدج:ؿ.ززإليه:محتممةزم:لورززأطروحةـزمنه

ز.رلػػػػدجلزهػػػػوزرلتغييػػػػرزورلتغيػػػػرزورلتمويػػػػهزورلطػػػػالءزومعنػػػػ: زرلكػػػػذربزأوومعنػػػػىزرلػػػػدج:ؿز
معتقدرتػهززيػالءـرلشرعيةزبمػ:ززورألحك:ـزراسالميةف:لدج:ؿزيقوـزبتغييرزرلكثيرمفزرلعق:ئدز

ورلػػػػدج:ؿزكمػػػػ:زنعتقػػػػدزهػػػػوزز،وهػػػػور زوبمػػػػ:زينسػػػػجـزوطموح:تػػػػهزورغب:تػػػػهزونزع:تػػػػهزرلنفسػػػػية
زعمىزذلؾز زرألدلة)عميهزرلسالـ(زورليؾزرام:ـ)شخص(زيخرجزبعدزاي:ـز
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اتمؤمنين  أمير) فقعل اع  رلمؤمنيف)عميهزرلسالـ(زأميرعفزرالصب زبفزنب:تةزسأؿزز-ٔ
ز. ٕٖٔ) د ا ن صعئد اتدجعل صعئ إنال أمن اتدجعل  فقعل: 

مػفزصػفةزرلػدج:ؿزرنػهزصػ:ئدزوربػفزصػ:ئدزوهػيزكمػ:زالززإفومفزهػذ زرلروريػةزيتبػيفزلنػ:زز
زلدولة.زأويخفىزصفةزشخصزوليسزلحركةز

ثبلثأون دعمأع ال يوتأد  وأمأواتأدجعل  أ أوامَأث ) زعفزرسوؿزهللا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زاػ:ؿز-ٕ
ز.(ٕٕٖ)تيمع وتد ثم يوتد تيمع غبلم ادور 

رنػػهزولػػدزبعػػدزفتػػر زطو مػػةزمػػفزوززأبػػو فلمػػدج:ؿززأفوهػػذ زروضػػحزمػػفزسػػ:بقته:زحيػػثزنجػػدزز
ززورجهم:.

 أنقد حدثتكم دن اتدجعل حتأى خشأيت  إني) وعفزرسوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زا:ؿ زز-ٖ
ز. ٖٕٖ)فحج جعد ادور مطموس اتعين أاتمساح  اتدجعل رجل قصير  إنال تعق وه 

ال  أن) ...خشأأيت  يرفػػعزعػػنهـزهػػذرزرلمػػبسزفقػػ:ؿزلهػػـزأفرلرسػػوؿز)عميػػهزرلسػػالـ(ززفػػأررد
فػػ:فززرألمػػرفقػػدزبػػيفزلهػػـزرنػػهزالزيمتػػبسزعمػػيكـززرجأأل... اتأأدجعل اتمسأأاح  إنتعق أأوا، 

رلػػدج:ؿززأفرلمسػػيحزرلػػدج:ؿزرجػػلزومورصػػف:تهزكػػذرزوكػػذرزوبػػذلؾزيتبػػيفزلنػػ:زجميػػ:زورضػػح:ز
زرجلزوليسزحركةز.

دأأور اتعأأين اتاسأأري جفأأعل اتشأأعر أ) اتأأدجعل زتسػػميم:(زاػػ:ؿ زوعػػفزرسػػوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصز-ٗ
ز.(ٕٖٗ)... 

                                                           

زجز-ٕٖٔ زٗٗٔصزٔمكي:ؿزرلمك:ـر
زٖٗٓصزٗٔرلعم:ؿزكنززز-ٕٕٖ
زٕٜصززٛٛبح:رزرألنوررزجز-ٖٕٖ
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دولػػةززأووهػػذرزيعنػػيزرنػػهزشػػخصزورنػػهزرعػػورزورفزلػػهزشػػعرزوهػػذرزالزينطبػػقزعمػػىزحركػػةز
زله:زشعر.ززأفزأورعورززبأنه:الزتوصفززفإنه:

دين د د اتعزي  َلنيعانو مطموس اتعين  أال)  وعفزرسوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زا:ؿز-٘
ز .ٕٖ٘) ن قطن اتخزادي .... 

فزرلنبػيزاػدزشػبههزرلػدج:ؿزشخصػ:زألزرألعػورزأفوهذ زرلروريةزفيه:زداللػةزورضػحةزعمػىز
زوهوزعبدزرلعزىزبفزاطفزرلخزرعيزكم:زوردزفيزرلحديث.ززآخربشخصز

ق أل اتمشأرق يتاعأو حشأعرة اتعأرب  ) يخأرج مأن وعفزرسوؿزهللا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زاػ:ؿز-ٙ
زأمر كػ:خروجزرلدج:ؿزسيكوفزمفزرلمشػرؽزورفززأففكم:زهوزورضحززوسف ة اتمواتي .. 

زمفزرلمغربزكم:زالزيخفىز.

 أتعأرف) اع خراسأعني  وايلزرنهزدخلزعمىزرلب:ارز)عميهزرلسالـ(زخررس:نيزفق:ؿزلهز-ٚ
َذا قعل: نعم قعل: مأن وادي َذا  قعل نعم قعل: تعرف صددع في اتوادي صفتو َذا و 

ز. ٕٖٙ)ذاك يخرج اتدجعل 

رلػػػدج:ؿزيخػػػرجزمػػػفزرلمشػػػرؽزمػػػفزبػػػالدززأف)عميػػػهزرلسػػػالـ(زيتبػػػيفزلنػػػ:زرام:ـومػػػفزكػػػالـز
زبدأزظهوره:زوخروجه:زمفزبالدزرلغرب.زأمر ك:خررس:فزورفز زكم:زهوزمعمـو

اتنأأعس  َلاأأعم أاعمأأو) ....وسأأعئر  عػػفزرسػػوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زفػػيزحػػديثزطو ػػلز-ٛ
ز. ٕٖٚ)واقت و داسى  ن مريم  اعب تد  

                                                                                                                                       

زٕٖٖرلفتفزالبفزحم:دزصز-ٕٖٗ
زٖٗٔصزٗٔكنززرلعم:ؿزجز-ٕٖ٘
زٔٙٔبص:ئرزرلدج:تزصز-ٕٖٙ



289 

 

دولػػةزفقػػدزوردزرنػػهززأوعيسػػىز)عميػػهزرلسػالـ(زيقتػػلزرجػػالزولػػيسزحركػةززأفومػفزرلورضػػحز
زيطعنهزبحربة.ز

)عميػػهزرلسػػالـ(زورفزرلػػذيزيقتمػػهزرام:ـرلػػدج:ؿزيظهػػرزبعػػدززأفثػػـزرنػػهزمػػفزرلث:بػػتزعنػػدن:زز
)عميػػػهزرلسػػػالـ(زودخولػػػهزرام:ـدزايػػػ:ـزعيسػػػىزبػػػفزمر ـ)عميػػػهزرلسػػػالـ(زوعيسػػػىزينػػػزؿزبعػػػ
بعػػضزرلبػػ:حثيف)ززإليػػهمػػ:زذهػػبزخطػػأزرلكوفػػةزوفتحػػهزلبيػػتزرلمقػػدسزومػػفزهػػذرزيتبػػيفزلنػػ:ز

هػػػيززأمر كػػػ:زإفلػػػـزيتوصػػػمورزلحقيقػػػةزرلػػػدج:ؿزفػػػيزاػػػولهـزز،رألمػػػر(زفػػػيزهػػػذرززكأطروحػػػة
)عميػػهزرلسػػالـ(زوهػػذرزمػػ:زينفػػيزكونهػػ:زهػػيزرام:ـموجػػود زابػػلزايػػ:ـززأمر كػػ:رلػػدج:ؿزالفز
زرلدج:ؿز.ز

 اتاعب االول

 االدور اتدجعل واتمساح اتدجعل واتدجعل

رلػدج:ؿززرألعػورزبعػضزرلروريػ:تعد زرلفػ: زففػيززوردزفيزرلروري:تزتحتزعنورفزرلدج:ؿ
بمفظزرلمسيحزرلدج:ؿزوفػيزث:لثػةزبمفػظزرلػدج:ؿزفقػط،زفهػلزيعنػيزهػذرززأخرىزوفيزروري:تز

ز:مػفإنز،دجػ:ؿزوراخػررلمسيحزرلػدج:ؿززوراخردج:ليفزرحدهـزرعورززأشخ:صثالثةززإنهـ
زرألعورزإفورلحقيقةزكم:زبينتزرلروري:تز،زلشخصيفزأوتعودزلشخصزورحدززرأللف: هذ ز

رلػػدج:ؿزورلمسػػيحزرلػػدج:ؿزهمػػ:زلفظػػ:فزلحقيقػػةزورحػػد زوشػػخصزورحػػد،زرمػػ:زرلػػدج:ؿزفهػػوز
زعمىزذلؾ ززدلةرألرلدج:ؿزورليؾززرألعورعنورفزلشخصزكذربزغيرزذلؾز

                                                                                                                                       

زٖٖٙٔصزٖرالستيع:بزجز-ٕٖٚ
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وانأي  أمتأووقأد انأذر اتأدجعل  إال) انو تم اَأن ن أي عفزرسوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زا:ؿ ز
مو  ىأأذا  إناتنأأعس  أييأأعاأأع  -قأأعل  أن إتأأى–جعحظأأة  حدقأأة، انأأو ادأأور ذو هانأأذَر

ز. ٕٖٛ)…  اتمساح اتدجعل 

رلػدج:ؿزهػوزنفسػهزرلمسػيحزرلػدج:ؿزواػدزسػميززرألعػورزأفورضحزمفزرلروريػ:تزهوزفكم:ز
يػػدعيزرنػػهزهػػوزرلمسػػيحززألنػػهرعػػورزرلعػػيفزرليسػػرىزوسػػميزرلمسػػيحزرلػػدج:ؿززألنػػهزرألعػػور

ويحيػيززورألبػرصزرألكمػهعيسىزبفزمر ـزورنهزيقػوـزب:لتمويػهزورلكػذبزعمػىزرنػهززيشػفيز
زرلموتىزوذلؾزنتيجةزم:زيقػوـزبػهزمػفزسػحرزوشػعوذ زفقػدزوردزعػفزرسػوؿزهللاز)صػمىزهللا

واحيي اتموتى واقول  واأل رص األكمو) وانو ي رئ  زعميهزوآلهزوسمـزتسميم:(زرنهزا:ؿ
َم  أنعت نعس   . ٜٕٖ)…  ٍر

رلزم:ف،زوم:ززآخرعيسىزبفزمر ـزرلذيزينزؿزفيززإنهيدعيززرألسح:رسوؼونتيجةزلهذ ز
(ززرألعمػىربكػـززأنػ:)ززاولػهزإلػىنتطػرؽززأفردع:ئػهزرلمسػيحزفػالزبػ:سززإلىدمن:زادزرشرن:ز

كمػ:زذكػرزفػيزرلروريػ:تزوكمػ:ززرالوهيػةفقدزردعػىزذلػؾزمػفزابػلزفرعػوف،زورلربوبيػةزغيػرز
رثبتزذلؾزعمم:ءزرلكالـزفيزكتبهـزف:فزفرعػوفزلػـزيػأمرهـزبعب:دتػهزبػدالزعػفزرلخػ:لقزبػلز

زبػػػأمر زفيػػػأتمروفزيتبعػػػو زويطيعػػػو زفػػػيزكػػػلزشػػػيءززأفبمعنػػػىزز،بط:عتػػػهزرلمطمقػػػةزأمػػػرهـ
أأن  تعػ:لىاولػهززو نتهػوفزبنهيػهزكمػ:زوردزفػيزتفسػير عاأًع مِ  ٍَ م  َأر  َاأعَنيا َاأعَرىام  َوراى  }اُتَخأذاوا  َأح 

وِن َّللا ِ { عبدزهللاز)عميهزرلسػالـ(زفقػ:ؿ ززأبيبصيرزعفززأبيعفززبإسن:د ففيزرلك:فيززدا
 أجأع وىممأع  أنفسأيمداأعدة  إتأىوتو ددأوىم  أنفسيمداعدة  إتىوع مع ددوىم  أمع)

ز.(ٖٖٓ)(زوتكن اح وا تيم حرامع وحرموا د ييم حبلال فع دوىم من حيث ال اشعرون 

                                                           

زٖٖٙصزٚمجمعزرلزورئدزجز-ٕٖٛ
زٕٕٔصزٚرلمعجـزرلكبيرزلمطبررنيزجز-ٜٕٖ
زٜٖٛصزٕرلك:فيزجز-ٖٖٓ
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سػيدعيزرنػهزرلمهػديززنػهفإ(ززرألعمػىربكػـززأنػ:ومفزهن:زيتبيفزلن:زمعنىزردع:ئهزواولػهز)ز
رلزمػػ:فزورلػػذيزيجػػبزعمػػىزرلمسػػمميفزط:عتػػهزوبيعتػػهزورلػػذيزهػػوزربززآخػػررلػػذيزيخػػرجز

أَرَقِت تعػ:لىفقدزوردزفػيزتفسػيرزاولػهززرألرض َيأع األرض}َوَأش  عػفزرلمفضػلزبػفز{ِ ناأوِر َرٍِ 
 األرض أشأرقتقأعم  إذاقعئمنع  إن)  عبدزهللاز)عميهزرلسالـ(زيقػوؿزأب:عمرزا:ؿزسمعتز

يع...  ز.(ٖٖٔ) نور ٍر

رحػػػدزرلػػػدع: زهػػػوزلػػػدج:ؿزب:ف:لمقصػػػودزز،ووررثهػػػ:زوم:لكهػػػ:زرألرضفزرلمهػػػديزهػػػوزربزإفػػػ
مق:م:تزع:ليةزوهذ زرلمق:م:تزفيزرلحقيقةزخ:صػةززأصح:بزأنهـرلك:ذبيفزرلذيفزيدعوفز

رلبيػتز)عميػهززهػلألرلمهدي)عميػهزرلسػالـ(زوهػذرزرلػدج:ؿزرلكػذربزمػفزرلمتشػيعيفزز:ام:ـب
) ااأعكم واتأدجعتين عمي)عميػهزرلسػالـ(ززرامػ:ـعمىزذلؾزفقدزوردزعػفززأم:رألدلةرلسالـ(ز

 . ٕٖٖ)من اتاصرة اتدجعتين اظير  وأولمن وتد فعطمة فعن من وتد فعطمة دجعتين 

ات يت ووالة األمرواظفأره  أىلاظير قعئمنع ) ا:ؿز(ميهزرلسالـرلص:دؽز)عزرام:ـوعفزز
ز.(ٖٖٖ) ع اعتدجعل فاص او د ى َنعسة

فزخروجػهزيكػوفزمػفزرلبصػر زوهػيزمدينػةزإهذرزرلدج:ؿزمفزرلشػيعةزفػزأف:زيتبيفزنومفزه
وهػػوزز.رلمػػدفزرلشػػيعيةزكمهػػ:زأـودعوتػػهزسػػتكوفزفػػيزرلكوفػػةزرلتػػيزتعتبػػرززأمػػر شػػيعيةزورفز

غيػػػرزرلمسػػػيحزرلػػػدج:ألوزرألعػػػورزرلػػػدج:ؿزرلػػػذيزيقتمػػػهزرلمسػػػيحزعيسػػػىزبػػػفزمػػػر ـز)عميػػػهز
زرلسالـ(.

                                                           

زٛٙٗغيبةزرلطوسيزصز-ٖٖٔ
زٜٕٗصمالحـزورلفتفزالبفزط:ووسزز-ٕٖٖ
زٖٚٔصزٛوس:ئلزرلشيعةزجز-ٖٖٖ
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رلمهدي)عميػػػهزرلسػػػالـ(زوذلػػػؾزالفزرلػػػدج:ؿزيػػػدعيززرامػػػ:ـب:لنسػػػبةزلقتمػػػهزمػػػفزابػػػلززوأمػػػ:
يقتمػػػهزبيػػػد زرلشػػػر فةززرامػػػ:ـفزإ)عميػػػهزرلسػػػالـ(زفػػػيزرلشػػػيعةزلػػػذرزفػػػرام:ـمق:مػػػ:تزومكػػػ:فز

كذبػػػةزوكػػػذلؾزب:لنسػػػبةزلقتػػػلزعيسػػػى)عميهزرلسػػػالـ(زلممسػػػيحزرلػػػدج:ؿزفػػػذلؾزالفززاثبػػػ:ت
ينػزؿزرلمسػيحززتعػ:لىرلػدج:ؿزسػوؼزيػدعيزرنػهزهورلمسػيحزلػذرزفػ:فزهللازسػبح:نهزوززرألعور

زوكذبزدعوته.زنهالبيد زو ثبتزبطزهعيسىزبفزمر ـز)عميهزرلسالـ(زلكيزيقتم

زأفرلػوررد زعػفزرلنبػيزورلػهزصػمورتزهللازعمػيهـزيجػدززورألخبػ:رزلألح:ديػثرلمتتبعززأفكم:ز
رلمسػمميفزيؤمنػوفززأفنتصػورززأفرلػدج:ؿزهػـزمػفزرلمسػمميفزومػفزرلصػعبززأتبػ:عزأكثػر

يمشػػػػيزمهمػػػػ:زكػػػػ:فزرنحػػػػررفهـززأويشػػػػربززأوزيأكػػػػلرنػػػػهززأوزرألرضزإلػػػػىبػػػػ:فزهللازينػػػػزؿز
ز.وضاللتهـ

زأميػرفقػدزوردزعػفززإليػه:زكم:زرنن:زلوزتمعنػ:زفػيزرلروريػةزرلت:ليػةزيتبػيفزلنػ:زصػحةزمػ:زذهبنػ
)... ىأأذه جنأأة تمأأن سأأجد تأأي، اولػػه زعػػفزرلػػدج:ؿزرلمػػؤمنيفز)عميػػهزرلسػػالـ(زفػػيزروريػػة

ز. ٖٖٗ)اتنعر  أدخ تو أ ىومن 

وقأأد انأأذر قومأأو  إالاتنأأعس مأأع اعأأث ع ن اأأع  أييأأع) وعػػفزرسػػوؿزهللاز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زز
َم تاس  أمرهيومَم ىذا فميمع تشعاو د اَم في  إتى أخرهاتدجعل، وان ع قد  فعن ٍر

ز.(ٖٖ٘)...  الدور

عػفزذلػؾزعمػورززتعػ:لىهللازالزيوصفزب:لجسميةزورفزلهزعػيفزسػبح:نهزوززأفرلورضحززفمف
رلسػالـ(زيقصػدوفزبػذلؾزرلمػولىززـبيتهز)عمػيهزأهلوزرلنبيززأفنتصورززأفكبيررزوالزيمكفز

نمػ:زتعػ:لىسبح:نهزوز )عميػهزرلسػالـ(زف:نػهزلػيسززرلمهػديزرامػ:ـمػفزكالمهػـزذلػؾززأرردورزور 

                                                           

زٖٕٙصزٕإلزرـزرلن:صبزجز-ٖٖٗ
زٜٕ٘كم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصز-ٖٖ٘
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رلمهدي)عميػهزرلسػالـ(ززرامػ:ـمػربيكـززأيلذرزف:فزرلروري:تزادزذكػرتزبػ:فزربكػـززبأعور،
ز.زبأعورليسززرألرضربز

ز

 اتدجعل األدورواتروااعت اتتي تصف  األحعديثتلويل 

)انو يخأرج د أى حمأعر دأرض  فقدزوردزعفزرسوؿزهللا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زفيزوصفزرلػدج:ؿ
عين أذناومع  ين   .(ٖٖٙ) ذرادع أٍر
ز.يستقلزرلط:ئر زفيزتنقمهزوذلؾزمفزخالؿزاوؿزرلنبيزأولديهزط:ئر زيتنقلزفيه:ززأيإف

ز.ذررع:شززأربعيفجن:حيزرلط:ئر زطرفيزريزعرضزم:زبيفزز أذناو)درض مع  ين 

ز

لػػوفزرغمػػبزرلطػػ:ئررتزرلتػػيزيكػػوفزلونهػػ:زار بػػ:زمػػفززإلػػىزإشػػ:ر ز(ٖٖٚ) أقمأأر)وتأأون حمأأعره 
ز.طوؿزرلط:ئر ززإلىزأيض:شززإش:ر ففيهز )طول اتحمعر ساعون ذرادع  زأم:لوفزرلقمر.ز

                                                           

زٖٗٔٔصزٖرلخررئجزورلجررئحزجز-ٖٖٙ
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رنطالاهػػ:زعمػػىزرلمػػدرجزابػػلزررتف:عهػػ:زفػػيززأوؿزإلػػىزإشػػ:ر   ٖٖٛ))خطوتأأو مأأابل   إفكمػػ:ز
أوزأفززرلهػػورء.وهػػيزتحػػ:وؿزرالنطػػالؽزفػػيززرلهػػورءزفهػػىزتقطػػعزمػػ:زيقػػ:ربزهػػذ زرلمسػػ:فة
زاي:سزرلسرعةزفيزرلط:ئر زيق:سزب:لميل.

سػرعةزرلحركػةزوهػيزرلطيػررفزحيػثززإلػىزإشػ:ر   ٜٖٖ)مأنيبل مأنيبل   األرض)تطوي تأو  
)انأو امشأأي د أى اتمأعء َمأأع تطػوىزلػه.زكمػ:زجػ:ءزفػػيزوصػفزحمػ:ر ززرألرضزأفتػرىز

زرألرضطيررنهػػػ:زفػػػوؽززإففػػػيزرلطػػػ:ئر زحيػػػثززإالوالزيكػػػوفزهػػػذرز(زاألرضامشأأأي د أأأى 
 األرضفأي  أسأردو)ق نع اعرسأول ع ومأع كطيررنه:زعمىزرلم:ءزفقدزوردزفيزرلمستدرؾز

 .ز(ٖٓٗ) قعل:َعتغيث استد رتو اتريح  
سػرعةزرنتقػ:ؿزرلطػ:ئر زفػيزرلجػوزبمسػ:عد زرلػر حزكمػ:زيتسػ:رعزرلغيػثززإلىزإش:ر وفيزهذرز

زرلخػػػالصزك:مػػػلزسػػػميم:فزفػػػيززرلػػػرأيوذكػػػرزهػػػذرززبمسػػػ:عد زرلػػػر ح، صػػػ:حبزكتػػػ:بزيػػػـو
رمػززلمركبػةززإالهػوززإفحيثزا:ؿ ز)وتصو رزحم:ر زبهذرزرلشػكلزرلعجيػبززٕٙٙصفحة

زآخػرحديثةزيركبه:،زعػر ضزمػ:زبػيفزجن:حيهػ:زك:لطػ:ئر زروزمركبػةزيصػنعه:زمشػعوذزفػيز
ز.رلزم:فزله:زهذرزرلشكلزرلعجيب(

رلمػػ:ؿزرلػػذيزيعطيػػهززإلػػىز:ر إشػػففػػيزذلػػؾزز(ٖٔٗ)( أأين يداأأو جنأأة ونأأعر)إن أمػػ:زمػػ:زوردز
أيزنػهزيقػوؿزهػذ زجنػةزلمػفزسػجدزلػيزأ،زفقػدزوردزألعدرئػه،زورلموتزرلذيزيسواهزألتب:عه

                                                                                                                                       

زٜٕ٘كم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصز-ٖٖٚ
زنفسزرلمصدرزرلس:بق-ٖٖٛ
زنفسزرلمصدرزرلس:بقز-ٜٖٖ
زٕٕٗصز٘ٔتهذيبزرلكم:ؿزجز-ٖٓٗ
زٖٙٓصزٕرلدرزرلمنثورزجز-ٖٔٗ
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زأعذبزإننيرلن:رزومعنىزذلؾززأدخمتهزأبىومفززونصرني وتاعني  أطعدني)اتمعل تمن 
ز.وراتلزكلزمفزلـزيؤمفزبيزويصدانيزو نصرنيز

نأأعر، مأأن  مأأنج أأل و  ةخُأأر جنأأعن و مأأن ج أأل و ) فػػيزهػػذرزرلمعنػػىززأيضػػ:واػػدزوردزز
وهػذرزمػ:زيؤكػدزكػوفزرلجنػةززاسأيف نقمتأي  أد تأوجنتي ومن دصعني  أدخ تو أطعدني
ب:لنسػػبةززوأمػػ:وعط:يػػ:زلمػػفزيطيعػهزو نصػػر ززأمػورؿهمػػ:زمػ:زيعطيػػهزمػػفززرألخضػػرورلجبػلز
مػػفزالزينصػػر زويطيعػػهزف:نػػهزيقػػتمهـزويعػػذبهـزواػػدززإلػػىزإشػػ:ر ففيػػهززرألسػػودورلجبػػلززلمنػػ:ر

فػػيزط:عتػػهزونصػػرتهززإفومعنػػىزهػػذرزز)فجنتأأو نأأعر ونأأعره جنأأة زأيضػػ:شزوردزفػػيزوصػػفهز
نػػ:ر زجنػػةزفػػ:فزمػػفزيح:ربػػهززوأمػػ:،زتعػ:لىومورالتػهزرلعػػذربزرلمهػػيفزمػػفزابػػلزهللازسػػبح:نهزوز

زويقفزبوجههزيذوؽزرلعذربزورلقتلزعمىزيديهزيحظىزبرضىزهللازوجنته.

 

 

 

 :وأنصعره أتاعدو

زرألعرربزإفرلزن:زكم:زذكرززوأوالدرلدج:ؿزرليهودززرألعورزأتب:عزإفذكرتزرلروري:تز
اتييود  أتاعدو أكثر) ز،زفقدزوردزفيزكت:بزكم:ؿزرلديفأيض:شززأتب:عهورلنس:ءزمفز
.(342)مَة وال يتيع واتمدينة وال يتيع   إالَ يع  األرض أفعقيدخل  واألدرابواتنسعء   

                                                           

زٜٕ٘رلنعمةزصكم:ؿزرلديفزوتم:ـزز-ٕٖٗ
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وهن:ؾزرلكثيرزمفزرلروري:تزاتزنع ...   أوالديومئذ  أشاعدو أكثروان  أال)بح:رزرلوفيزز
زرألعورزأنص:رزإفورلظ:هرزمفزرلروري:تززوأنص:ر زأتب:عهرلتيزتذكرزوتتحدثزعفز

رلزن:زوأوالدورلنس:ءززورألعرربرلدج:ؿزهـزرليهودز  

رلدي:نةزرليهوديةزفهؤالءزينتظروفززأصح:بفميسزرلمقصودزمنهـزرليهودززرليهودزفأم:ز
اليصداوفزحتىزب:لمسيحزعيسىز)عميهزرلسالـ(زكم:زصرحتززإنهـعمم:ززإيمي:رلنبيز

رلدج:ؿزكم:ززرألعوررليهودزشديديزرلتعصبزلدي:نتهـزوحركةززإفبذلؾزرلروريةزكم:ز
وأتب:عه.بريءزمنهـزومفزحركتهـززراسالـرلظ:هرزورفزك:فززإسالميةاليخفىز  

رلمرردزمنهـزرلخوررجزمفزرلمسمميفزرلذيفززإفقصودزغيرزهؤالءزورلظ:هرزف:فزرلمزإذف
ينحرفوفزويضموفزضالالزبعيدرزفيكونوفزشبهزرليهودزبلزهـزيهودزالزمح:لةزوهـزيهودز

شعبزهللازرلمخت:رزورفزرليهوديةزهوزرلديفززإنهـرمةزدمحم)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(ززوادزا:ؿزرليهودز
هـزرلمؤمنيفززإنهـيعتقدوفززفإنهـرلدجلززأتب:عوكذلؾززرألمـبهزكلززتديفزأفرلذيزيجبز

فقطزورفزمذهبهـزودينهـزهوزرلديفزرلصحيحزورفزم:زعدرهـزك:فر فزوليسورزمسمميفز
ويكونوفزيهودر.زراسالـوبسببزتكفيرهـزلممسمميفزوعصبيتهـزيخرجوفزعفزممةز  

 

 اتوىع اة ييود األمة أتاعع اتدجعل
الزبػػأسزبهػـزواػػدزرظهػػرززأنصػ:ررجمػػعززأفدعوتػػهزبعػدززبػإعالفهػػ:بزاػ:ـزدمحمزبػػفزعبػدزرلوز

ا:متزبر ط:ني:زبتزو دهـزب:لم:ؿزورلسػالحزف:خػذورزيغػروفززحيثهػزٖٗٔٔرلدعو زفيزسنة
فزمصػير زرلقتػلزإيػرفضزمعتقػدرتهـزفػزأومػفزيقػ:ومهـززوأم:لكيزيتبعوهـززب:ألمورؿرلن:سز

وسػػبيزرلنسػػ:ءزوشػػقزبطػػوفزرلنسػػ:ءززرألعػػررضف:خػػذورزبتػػدميرزرلػػبالدزواتػػلزرلنػػ:سزوهتػػؾز
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فزهػذ زواػدزاػ:ومتهـزرلعشػ:ئرزرلعربيػةزولكػفزلػـزيفمحػورزألز،وغيرزذلػؾزمػفزرلظمػـزورلجػور
وغيػرزذلػؾزوهػذرزدليػلززورألسػمحةزبػ:ألمورؿرلحركةزك:نػتزمدعومػةزمػفزبر ط:نيػ:زورليهػودز

ز.وحركتهـزآررئهـك:فيزعمىزرنحررؼزعقيدتهـزوكذبزدعوتهـزوبطالفز

زرلحقػػةزتكػػوفزمستضػػعفةزورفزا:دتهػػ:زيكونػػوفزمستضػػعفيفزلكػػيزالزرلػػدعورتزإفحيػػثزز
ز.خوف:زمفزرلقتلزأويدخلزرلن:سزفيزرلدعو زمفزغيرزرعتق:دزبلزطمب:زلمم:ؿز

واػػدزرنتشػػرتزهػػذ زرلحركػػةزبسػػرعةزوا:مػػتزب:التسػػ:عزلتشػػملزرلكثيػػرزمػػفزبمػػدرفزرلشػػرؽزز
الزلكونهػػػ:زدعػػػو زب:طمػػػةزمنحرفػػػةززإالومػػػ:زذلػػػؾززرألوسػػػط زأفحقػػػةزالبػػػدزفػػػ:فزرلػػػدعورتزرلور 

ت حأأق  وأكثأأرىم:} تعػػ:لىاميمػػيفزمستضػػعفيفزفقػػدزاػػ:ؿززأنصػػ:ره:تالاػػيزصػػعوبةزويكػػوفز
زإفبػػلزز،فزوزرلب:طػلزفػػيزكػػلززمػػفزكثيػػرززوأتبػػ:عفزوزرلحػػقزدومػػ:زاميمػػزإتبػ:عفػػ:فززَأأعرىون {

زنػػ:زكمػػ:زصػػرحتزبػػذلؾززأبنػػ:ءدمحمزبػػفزعبػػدزرلوهػػ:بزودمحمزبػػفزسػػعودزوهػػـزرلوه:بيػػةززأتبػػ:ع
بيػػتزرلعصػػمةزصػػمورتزهللازعمػػيهـزفقػػدزا:مػػتزهػػذ ززأهػػلرلروريػػ:تزرلشػػر فةزرلصػػ:در زعػػفز
مػفززرألئمػةوز(زميػهزرلسػالـرلمػؤمنيفز)عزأميػررلهػدىززإمػ:ـرلحركةزبتكفيػرزرلشػيعةزوبغػضز

زراالؼفقػػدزاػػ:مورزبمه:جمػػةزكػػربالءزورلنجػػفزواتػػلزز،ولػػد زونصػػبزرلعػػدرءزلهػػـزولشػػيعتهـ
ورلهػدري:زورلتحػفزرلتػيزك:نػتزموجػود زفػيزتمػؾززرألمػورؿؾزونهػبزوسػراةزمفزرلشيعةزهن:

رلبقيػعزصػمورتزهللاززأئمػةرلبيتزهوزهػدمهـزلقبػورززهلألرلمقدسةزومفزعدرئهـززرألضرحة
زرلشيعةزكفر زمشركيفزالبدزمفزحربهـزواتمهـ.زأفزـنهالور ععميهـز

زراسػػػالـفيزوتصػػػرف:تزمشػػػينةزتنػػػ:زبأفعػػػ:ؿهػػػذ زرلحركػػػةز)رلوه:بيػػػة(زرتصػػػفتززإفكمػػػ:زز
رلع:مػػػةزومػػػفزربػػػرززمػػػ:زرتصػػػفورزبػػػهزهػػػوزاطعهػػػـزلػػػرؤوسززورألخػػػالؽزورألعػػػررؼرلحقيقػػػيز
مػػػ:ـوزهـزوخصػػػومهـزبػػػلزطػػػبخزتمػػػؾزرلػػػرؤوسزووضػػػعه:زفػػػيزمورئػػػدزرلطعػػػ:ـزئسػػػجن: هػػػذ ززر 
ز.رلمشينةزورلجررئـزرلوحشيةزرلتيزصدرتزعفزهذرزرلتح:لفزرلممعوفززرألفع:ؿ
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نهػـز،رلتوحيدزكم:زيزعمػوفززمبدأزقدزا:متزحركةزرلوه:بيةزعمىل تمسػكورزبظػ:هرزبعػضززور 
حكمػورززإنهـكم:زز،كفرزوشرؾزكلزمفزلـزينطبقزعممهزعمىزذلؾزرلظ:هربوا:لورززراي:ت

لنػػ:سزوتغػػ:فمورزعػفزحقيقػػةزتمػػؾزرزأولئػؾزأعمػػ:ؿ:هرزظػعمػىزرلنػػ:سزبػ:لكفرزورلشػػرؾزعمػػىز
و تشػػػفعززيتوسػػػلزأوفقػػػدزكفػػػرورزكػػػلزمػػػفزيػػػزورزرلقبػػػورزز،ورلمقصػػػودزمػػػفزوررئهػػػ:زرألفعػػػ:ؿ

زوغيرزذلؾزرلكثير.زورألولي:ءزرألئمةوزز:ألنبي:ءب

جميػعزمػفززإفكلزذلؾزبغض:زوحنقػ:زاؿزدمحمز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زوشػيعتهزوبهػذرزرلعػدرءزثبػتزز
رلروري:تزرلكثير ززبهصرحتززهذرزم:رمفزب:لوه:بيةزورعتقدزب:لفكرزرلتكفيريزفهوزربفززن:زوز

عػػفزرلنبػػيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زاػػ:ؿززصػػمورتزهللازعمػػيهـزفقػػدزوردزرألطهػػ:رزرألئمػػةوزعػػفزرلنبػػيز
) اأأأع د أأأي ال احاأأأك إال مأأأؤمن طأأأعىر اتموتأأأد وال ألميػػػرزرلمػػػؤمنيفز)عميػػػهزرلسػػػالـ( ز

 . ٖٖٗ)ياغُك إال أ ن زنع 

زأبنػ:ءجميػعزرلوه:بيػةزومعتنقػيزرلفكػرزرلتكفيػريززإفرلبعضزهلزيعنيزذلػؾززيتس:ءؿوادزز
زادزم:رستزرلزن:ز؟ززأمه:تهـغيرزشرعييفزورفز

فزوجػػدتزهػػذ زرلح:لػػةزإالزنقػػوؿزحتػػىز زبأبنػػ:ءيقصػػدزمػػفزوصػػفهـززآخػػرزأمػػرهنػػ:ؾززفأور 
زإفرلروريػػ:تزرلكثيػػر ززأكػػدتفقػػدزز،رلزنػػ:زوهػػوزكػػوفزرلشػػيط:فزعميػػهزرلمعنػػةزلػػهزشػػركةزمعهػػـ

معهػػـزيكػػوفززإبمػػيسفزإرلمنحػػرفيفزعػػفزرلحػػقزودعػػ: زرلب:طػػلزحينمػػ:زيوراعػػوفزنسػػ:ئهـزفػػ
ز،جنػػبزمػػعزرلرجػػلزعنػػدم:زيوراػػعززوجتػػهزإلػػىنػػهزيكػػوفزجنبػػ:زإمشػػترؾزفػػيزتمػػؾزرلموراعػػةزف

سب:ي:زوتممكػوهفززوأخذوهففيزبدريةزحركتهـزادزرعتدورزعمىزرلنس:ءزرلمسمم:تززإنهـكم:ز
زأنجبورزأفظمم:زوطغي:ن:زبغيرزوجهزشرعيزفهفزمسمم:تزاليجوززفعلزذلؾزمعهفزفك:فز

ز.زن:زأوالدىزبحسبزهذرزرلح:ؿزيخفزوهـزكم:زالزرألوالدمنهفز

                                                           

زٜٖصزٙرلح:جزحسيفزرلش:كريزجز–رألعالـزمفزرلصح:بةزورلت:بعيفزز-ٖٖٗ
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رلسػفي:نيزورلػػدج:ؿززأتبػ:عمػفزذر تػهزبػ:فززرألئمػةوزومػ:زكػ:فزتصػر حزرلنبػيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زز
تحػػذيررزوترهيبػػ:ززإالزنػػ:ززأوالدن:صػػبيزرلعػػدرءزاؿزرلرسػػوؿز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زهػػـززبػػ:ألحرىزروز

رلمػػؤمنيفز)عميػػهززألميػػررلقػػ:ئـزعمػػىزنصػػبزرلعػػدرءزلمنػػ:سزمػػفزرالنخػػرروزفػػيزهػػذرزرلخػػطز
ز.زأجمعيفمفزولد زسالـزهللازعميهـززرألئمةوزرلسالـ(ز

رلػػدج:ؿزرلػػذيفززألعػػوررزأتبػػ:عحركػػةزط:لبػػ:فزهػػـززوأتبػػ:عهػػؤالءزرلتكفير ػػوفزرلوهػػ:بيوفززإف
ز.يتبعونهزو ؤمنوفزبفكر زوحركته

زرألعػػورزأفزرلشػػؾرلتػػيزالزتقبػػلززب:ألدلػػةوثبػػتزلنػػ:ززورضػػحةرلصػػور ززأصػػبحتزأفوبعػػدز
زأصػػػػبحتفزرلروريػػػػ:تزرلغ:مضػػػػةزورلغر بػػػػةزورلمحيػػػػر زأرلػػػػدج:ؿزشػػػػخصزولػػػػيسزحركػػػػةزوز
زإفزأاػػوؿزظػػ:هر زوأصػػبحتاػػدزعرفػػتزصػػفتهـززأتب:عػػهمفهومػػةزوورضػػحةزرلمقصػػد،زورفز

زـألنهػػػكػػػ:ليهودززإنهػػػـرلػػػدج:ؿ،حيثززرألعػػػورحركػػػةززأتبػػػ:عهػػػـززحركػػػةز)زط:لبػػػ:فز(زأتبػػػ:ع
كم:زرنػهززوأتب:عهكم:زيفعلزرلدج:ؿززراسالميةيكفروفزجميعزرلمسمميفزويحرفوفزرلعق:ئدز

اتدجعل  إن) ادزوصفتهـزرلروري:تزوصف:زدايق:زفقدزوردزعفزرسوؿزهللا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسميم:(زاػ:ؿ 
ن وجأأوىيم اتمجأأعن لَأأ أقأأواميخأأرج مأأن ارض اعتمشأأرق اقأأعل تيأأع خراسأأعن يتاعأأو 

 . ٖٗٗ)اتمطرقة 

زإيػررفوسجسػت:فزتقػعزفػيز. ٖ٘ٗ)) وظيور اتدجعل يخرج مأن اتمشأرق مأن سجسأتعن  
رلمجػػ:فزرلمطراػػةزينطبػػقزعمػػىززأفرلتػػيزيحكمهػػ:زرلط:لبػػ:فزكمػػ:ززأفغ:نسػػت:فزإلػػىمح:ذيػػةز
ز.ك:لمج:فزحيثزتكوفزمستويةزفزلوجوههـزهذ زرلصفةإ،زفأفغ:نست:فزأه:ليوجو ز

                                                           

زٜٜٕصزٗٔكنززرلعم:ؿزجز-ٖٗٗ
زٓٚصزٔ٘بح:رزرألنوررزجز-ٖ٘ٗ
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رلتػ:بعيفزلحركػةزرلط:لبػ:فزونحػفزنحتمػلززرألفغػ:فمػفززأكثػرهـرلدج:ؿزيكػوفززفأتب:عزإذفز
زبػػػػذلؾزإننػػػػ:رلػػػػدج:ؿزعممػػػػ:ززرألعػػػػوررلمػػػػالزعمػػػػرزهػػػػوززأفرحتمػػػػ:الزاويػػػػ:ز فػػػػ:فزز،الزنجػػػػـز
زرلدج:ؿزمنطبقةزعميهزفهوزرعورزرلعيفزرليسرىزونحفزنعتقدزرفزرلمػالزرألعورمورصف:تز
فػػيزرلجبػػ:ؿزو بػػدأزتحركػػهزز)إيػػررف(فػػيزخررسػػ:فززرافرلػػدج:ؿز(زمختفػػيززرألعػػورعمػػرز)ز

يمػػػػ:رسزعمػػػػلززراف)عميػػػػهزرلسػػػػالـ(زورنػػػػهزرام:ـوخروجػػػػهزمػػػػفزذلػػػػؾزرلمكػػػػ:فزبعػػػػدزايػػػػ:ـز
زبهػػ:زخمػو زوهػذ زرلخمػػو ززإلػػىتحتػ:جززرألمػػورفزهػذ زإفػػز،رلشػعوذ زورلسػحر مػعزبعػػضزيقػـو

وهػوزكمػ:زيبػدوزز،دعوتػهعمػىزهػ:زبهػيزرلتػيزيسػتعيفززرألمورفيزرلجب:ؿ،زوهذ ززأصح:به
رلطررئػػػػػقز)ك:لكسػػػػػنزرنية(ززأصػػػػػح:برلطررئػػػػػقزرلتػػػػػيزيسػػػػػتخدمه:ززيسػػػػػتخدـزمجموعػػػػػةزمػػػػػف

نهزكم:زيظهرزفيزرلروري:تزيقطعزرلرجلزب:لمنش:رزثـزور ز)رلدروشة(ززرلمعروفةزبػز،وأمث:له:
:) .. يأددو رجأبل ال اسأ طو يحييهزفقدزوردزعفزرسوؿزهللا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػميم:(زاػ:ؿزفػيزحػديث

اتدجعل اتكأذاب، فيأددو  وأنتددو ع  أنتفاقول :  ع د او فاقول: مع تقول في  
وهػذ ز ٖٙٗ)…  ثأم احاأو  األرضاعتمنشعر فاُعو حذو رأسو فاشقو حتأى اقأَ د أى 

رلطر قةزرلشػ:ئعزعنهػ:زب:لدروشػةزكمػ:زرنػهززأصح:بزأفع:ؿكم:زالزيخفىزهيزمفززرألفع:ؿ
دعوتهزف:نهزيخرجزفيززم:فزاحطزكمػ:زصػرحتزبػذلؾززإنج:حمفزرجلززب:ألمورؿيستعيفز

مفزرلم:ؿزومػفززأعط: فمفزرمفزبهزوصداهزورتبعهززأيض:رلروري:تزورنهزيستخدـزرلسيفز
 كفرزبهزوكذبهزوح:ربهزعذبهزواتمهزب:لسيفزكم:زذكرزذلؾزفيزرلروري:ت.

 

 
                                                           

زٖٓ٘صزٚ(زمجمعزرلزورئدزجٖٙٗ
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 خامسالفصل ال

 اتصاحة في مفيوميع اتع مي
رلمهدي)عميػػػهزرلسػػػالـ(زمتػػػأمميفزومتفكػػػر فززرامػػػ:ـكثيػػػررشزمػػػ:زيقػػػفزرلبػػػ:حثيفزفػػػيزاضػػػيةز

وزأحينم:زتورجههـزرالح:ديثزورلروري:تزرلمعصوميةزرلشر فةزرلتيزتتحدثزعػفزرلصػيحةز
رخػػػػتالؼزتمػػػػؾززإلػػػػىوزرلصػػػػوتزكمػػػػ:زفػػػػيزبعػػػػضزرالخبػػػػ:رزوذلػػػػؾزيرجػػػػعزحتمػػػػ:شزأرلنػػػػدرءز

فػػػيززوزيخطػػرأوزنتيجػػةزمػػ:زيػػػدورزفػػيزرلػػذهفزأح:ديػػثزورلروريػػ:تزرلػػوررد زفيمػػػ:زبينهػػ:زرأل
زرامػ:ـح:ديػثزورلروريػ:تزرلتػيزتػذكرزامػةزأصػح:بزرلقمبزمفزتس:ؤؿزحينمػ:زتػورجههـزرأل

رلمهديز)عميهزرلسالـ(زوأنص:ر زوكثر زأعدرئػهزحيػثزيقفػززرلسػؤرؿزسػر ع:شزورلػذيزمفػ:د ز ز
لػػوزأفزرلصػػيحةزك:نػػتزمػػفزرلسػػم:ءزومػػفزجبررئيػػلزمب:شػػر زوهػػيزعمػػىزهػػذرزرلحػػ:ؿزتكػػوفز

فمم:ذرزالزينصرزرلن:سزرلمهديز)عميهزرلسالـ(ز؟زوكيفزيقػعزرلشػؾزفػيزز،بنحوزرالعج:ز
زنفوسهـزويكثرزأعدرئهزي:زترىز؟ز

طروحػػةزرلمع:صػػر زحػػوؿزرلصػػيحةزونتيجػػةزلهػػذ زرلحيػػر زوهػػذ زرلتسػػ:ؤالتزك:نػػتزهػػذ زرألز
ومفهومه:زبدررسةزرورئيةزعمميةزجديد زتفسرزلن:زرلروري:تزبطر قةزار بةزمفزرلوراعزرلذيز

فزك:نػتزا:ئمػةزعمػىزإـ،زأذفزفهػيزأطروحػةزوليسػتزأمػرزأكيػدرشزمفػروغزمنػهزفػنعيشهزرليػوز
وزردهػػػ:زوتبقػػػىزأمكػػػ:فزفػػػالزمبػػػررزلرفضػػػه:زرالدلػػػةزرلشػػػرعيةزومورفقػػػةزلمنطػػػقزرلعقػػػلزورا
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دلته:زغيرزن:هضػةزوالزتورفػقزرلعقػلزأفزإوزأزب:ألدلةفزلـزتكفزمدعمةزر زوزز،محتممةزرلواوع
ز.ورالمك:فزفهيزمرفوضةزومردود 

زؿزرلبعضزلم:ذرزهذرزرلترددزرذفزمفزابمكـز؟زوادزيتس:ءز

خػػػر فزألفزينػػػ:زعمػػػىزراأننػػػ:زالزنر ػػػدزفػػػرضزرزإذزنعػػػرضزهػػػذ زرالطروحػػػةزفإننػػػ:زإفػػػأاوؿ ز
زفزيكوفزمفزرلشخصزذرتهزالزبتأثيرزخ:رجيز.أرالعتق:دزبشيزم:زيجبز

ح:ديثزورلروريػ:تزرلشػر فةزواػدزعبػرزعنهػ:زفػيزلقدزج:ءزذكرزرلصيحةزفيزرلكثيرزمفزرأل
وري:تزب:لندرءزروزرلصوتزوهذ زرالسػم:ءزفػيزرلوراػعزتتحػدثزعػفزمعنػىزورحػد،زبعضزرلرز

وزرلصوتزرلػذيزيكػوفزعنػدزرلسػحرزمػفزليمػةزرلث:لػثزورلعشػر فزأوزرلندرءزأوهوزرلصيحةز
ز.رلمهديز)عميهزرلسالـ(زرام:ـ:ـزي)زليمةزرلقدرز(زمفزشهرزرمض:فزرلذيزيسبقزا

فزرلػػذيزيظهػػرزمػػفزإتعػػددزرلصػػيحةزفػػهػػذ زرالطروحػػةزهػػوززإلػػىوأفزمػػ:زدع:نػػ:زلمػػذه:بزز
رلمهػديززرامػ:ـكثػرزمػفزصػيحةزتقػعزابػلزايػ:ـزأفزهن:ؾزإرلروري:تزرلمعصوميةزرلشر فةز

فزرلصػػػيحةزتكػػػوفزعنػػػدزأجمعػػػتزرلكثيػػػرزمػػػفزرلروريػػػ:تزرلشػػػر فةزأفقػػػدزز،)عميػػػهزرلسػػػالـ(
ز.رلسحرزمفزليمةزرلقدرزفيزشهرزرمض:ف

) اتصأأاحة نػػهزاػػ:ؿ زأيػػهزرلسػػالـ(زبػػيزعبػػدزهللاز)عمأفقػػدزجػػ:ءزفػػيزرلروريػػةزرلشػػر فةزعػػفزز
اتتي في شير رمُعن تكون تي ة جمعة تأثبلث ودشأرين مُأين مأن شأير رمُأعن 

ز.(ٖٚٗ) 

                                                           

زٓ٘ٙكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصز-ٖٚٗ
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: ) اَأأأون نػػػهزاػػ:ؿأبػػيزجعفػػػرزدمحمزبػػفزعمػػيز)زعميػػػهزرلسػػالـ(زأبػػيزبصػػػيرزعػػفزأوعػػفزز
اتصوت في شير رمُعن في تي ة جمعة تي ة ثأبلث ودشأرين فأبل تشأَوا فأي ذتأك ، 

ز.(ٖٛٗ). واسمعوا واطاعوا ....

خػرىزغيػرزأفزرلصيحةزتكوفزفػيزأشػهرزأفزهن:ؾزأح:ديثزوأخب:رزأخرىزترويزلن:زأالزإ
زصمىزهللازعميهزورلػهزوسػمـ)شهرزرمض:فزففيزرلحديثزرلشر فزرلمرويزعفزرسوؿزهللاز

) تكأأون ىأأدة  فأأي شأأير رمُأأعن تأأوقظ اتنأأعئم وتفأأزع اتاقُأأعن، ثأأم (زاػػ:ؿ ززتسػػميم:
في ذي اتقعدة، ثأم اسأ ب اتحأعج فأي ذي تظير دصعاة في شوال، ثم تكون معمعة 

اتحجة، ثم تنتيك اتمحعرم في اتمحرم، ثم اَون صوت في صفر، ثأم تتنأعزع اتقاعئأل 
اَ، ثم اتعجب َل اتعجب  ين جمعدي ورجب   ز.(ٜٖٗ)في ٍر

فزهنػ:ؾزصػوتزآخػرزغيػرزرلصػوتزرلػذيزأفزرلذيزيظهرزمفزهذرزرلحديثزرلشػر فزإفز
ليهزفيزرلحديثزرلس:بقزيكوفزفيزشػهرزإرزيكوفزفيزشهرزرمض:فزوهذرزرلصوتزرلمش:

زصفر.ز

) انأأأو اأأأع حسأأأن وعػػػفزرلحسػػػفزبػػػفزمحبػػػوبزاػػػ:ؿ زاػػػ:ؿزلػػػيزرلرضػػػ:ز)زعميػػػهزرلسػػػالـز( ز
ني  يم أاس مع َعنوا قأد نأودوا نأداًء اسأمعو لَ -ن قعل أ إتى–ساَون فتنة صمعء 

اتكأعفرين، من اعتٌاعد َمع اسمعو من اعتقرب، اَن رحمة د ى اتمؤمنين ودذااًع د ى 
فق ت ال ي وأمي انت ومع ذتك اتنداء   قعل: ثبلثة اصوات في رجب اوتيأع: اال تعنأة 
 اً ع د أى اتظأأعتمين، واتثأأعني: أزفأأت االزفأأة اأأع معشأأر اتمأأؤمنين، واتثعتأأث: يأأرون يأأد

                                                           

زٖٕٙغيبةزرلنعمنيزصز-ٖٛٗ
زٕ٘ٛلكالحزورلفتفزالبفزط:ووسزصز-ٜٖٗ
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اعرزًا مَ قرن اتشمس ينعدي: اال ان ع قد اعأث فبلنأًع د أى ىأبلك اتظأعتمين، فعنأد 
ز.(ٖٓ٘)زن اتفرج واشفي ع صدورىم، ويذىب غاظ ق وٍيم  ذتك التي اتمؤمني

) فأأي اتمحأأرم ينأأعدي نػػهزاػػ:ؿ زأ(زتسػػميم:زوعػػفزرسػػوؿزهللاز)صػػمىزهللازعميػػهزورلػػهزوسػػمـز
منعد من اتسمعء اال ان صفوة ع ) من خ قو   فبلن فعسمعوا تو وأطاعوه، في سنة 

ز.(ٖٔ٘)اتصوت اتمعمعة  

كثرزأفزهن:ؾزأميةزرلشر فةزيظهرزلن:زورضح:شزح:ديثزورلروري:تزرلمعصوزفمفزهذ زرألز
وا:تزمتعدد زومختمفةزفصيحةزتكوفزفيزشهرزرمض:فزأمفزصوتزوصيحةزتكوفزفيز

ذلؾزثالثزصيح:تزفيزشهرزرجبزكم:زفيزرلروريةززإلىضفزأخرىزفيزشهرزصفرزأوز
،ززرام:ـرلشر فةزرلوررد زعفز ذفزفالزإرلرض:ز)زعميهزرلسالـز(زوصيحةزفيزشهرزرلمحـر

فزتكوفزتمؾزأبلزرلمتواعزز،عج:زصورتزعفزطر قزرافزتكوفزكلزهذ زرألأيعقلز
زآخرزراربزم:زتكوفزرلىزرلتفسيرزرلعمميزرلمقبوؿزلمفهـززرلصيح:تزعفزطر ق مفهـو

رلقنورتزرلفض:ئيةزرلتيزب:تتزمنتشر زفيزكلزبق:عززرانس:نيزرلسميـزوهيزعفزطر ق
م:زأزألسب:بزوراعزمفزرلسم:ءوهيزفيزرلز،رلع:لـزكم:زهوزمعموـزورلكلزيمكنهزسم:عه:

وزأهللازعززوجلزفيعبرزعنه:زبأنه:زمفزرلسم:ءززإلى:زتمثلزج:نبزرلحقزورلدعو زألنه
ام:رزرلصن:عيةزرلتيزهيزفيزرلوراعزمنتشر زفيزفزرلفض:ئي:تزتستمـزبثه:زمفزرألأل

لى:زمفزهللازوزألنهم:زب:لنسبةزلكونه:زمفزابلزجبررئيلز)عميهزرلسالـ(زفذلؾزأز،رلسم:ء زر 
وبيفزخمقهز.زتع:لىزوجبررئيلزهوزرلورسطةزبيفزجن:بزرلمولىزتب:رؾزوزهللا  

                                                           

 ٙٛٔغيبةزرلنعم:نيزصز-ٖٓ٘

زٔٔٔصزٔمجموعةزرلرس:ئلزجز-ٖٔ٘
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فزتكوفزرلصيحةزرلث:نيةزعندزرلمغػربزأمرزكذلؾزفالبدزذرزك:فزرألإوادزيتس:ئلزرلبعضزز
ذرزك:فزر زيض:شزعفزطر قزرلفض:ئي:تزوزأمفزيوـزرلث:لثزورلعشر فزمفزشهرزرمض:فزهيز

نه:زمفزرلسػم:ءزكمػ:زفػيزوؿزأولـزيقزرألرضكذلؾزفمـزعبرزعنه:زفيزرلروري:تزبأنه:زمفز
زرلصيحةزرالولىز؟

بيزعبدزبيزحمز زرلثم:ليزا:ؿ زامتزألأفقدزج:ءزفيزرلروريةزرلشر فةزرلوررد زعفزز
خروج اتسفاعني من )(زك:فزيقوؿ ميهزرلسالـب:زجعفرز)عأفزإ( زميهزرلسالـهللا)ع

شاعء َعن أوم و اتمحتوم واتنداء من اتمحتوم وط وع اتشمس من اتمغرب من اتمحت
 و د د ع )د او اتسبلم  : وأختبلف  ني فبلن من أاقوتيع من اتمحتوم ، فقعل 

اة من اتمحتوم وخروج اتقعئم من اتمحتوم ، ق ت:  اتمحتوم ، وقتل اتنفس اتَز
يف اَون اتنداء   قعل: ينعدي منعد من اتسمعء  ول اتنيعر اسمعو َل قوم أَو

 األرضشاعتو ثم ينعدي أ  اس في أخر اتنيعر من ن اتحق في د ي و إال أاعتسنتيم 
. 352) ن اتحق في دثمعن وشاعتو فعند ذتك يرتعب اتماط ون إال أ  

رلطػػػػ:هر فز)صػػػػمورتزهللازوسػػػػالمهزعمػػػػيهـزرجمعػػػػيفز(زعبػػػػرورزعػػػػفززرألئمػػػػةفزإرلظػػػػ:هرزز
،زرلحػػقزإلػىنهػ:زليسػتزمػفزهللازوالزتػدعوزأزإلػػىشػ:ر زإزرألرضنهػ:زمػفزبأرلصػيحةزرلث:نيػةز

نم:زهيزمفزأهورءزنفوسزبعضزرلنورصبزلػذلؾزإخرزليسزله:زررتب:وزب:لسم:ءزآبتعبيرزوز
ز.رألرضنه:زمفزأبعبرزعنه:ز

:زمػػفزضػػاللتهزرلتػػيزيضػػلزبهػػ:زألنهػػليػػهزإنهػػ:زمػػفزرلشػػيط:فزونسػػبتزأعبػػرزعنهػػ:ززوكػػذلؾ
ورالزلػوزز،رلن:سزورتب:عهزمفزرالنسزرلذيفزغرهـزوخدعهـزوأسػتم:لهـزب:سػ:ليبهزرلشػيط:نية

زذلػؾزامن:زبأفزصيحةزر فزألحقزتكوفزمفزابلزجبررئيلز)عميهزرلسالـ(زب:لمب:شر زألستمـز

                                                           

زٖٔٚصزٕرارش:دزجز-ٕٖ٘



226 

 

بمػيسزويسػمعه:زكػلزرلنػ:سزإصػيحةزرلب:طػلزمػفزابػلززكػذلؾتكوفزعمػىزنحػوزرالعجػ:ززوز
عميػػهز)لك:نػػتزعمػػىزنحػػوزرالعجػػ:ززريضػػ:شزوهػػذرزالزيمكػػفزرلقػػوؿزبػػهزفػػالزكررمػػةزالبمػػيسز

ز.سببزك:فزفزيجريزهللازعمىزيديهزرلمعجزرتزاليأرلمعنة(زوالزيمكفز

فزتكػوفزأذفزمػفزإرلب:طػلزفمػ:زهػيزرلحكمػةزورلف:ئػد ززأهػلفزعػرلحقززأهلالزلم:زرمت:ززر زوز
تمتػ:ززعػفزصػيحةززذرزك:نتزالإصيحةزرلحقزمفزابلزجبرئيلز)عميهزرلسالـ(زب:لمب:شر ز

وأيػفزرالمتحػػ:فزورختبػ:رزرلعبػػدزبمػيسزوك:نػتزرلصػػيحت:فزعمػىزنحػػوزرالعجػ:ززيػػ:ترى؟ز زإ
ز.فيزرمورزدينهزوعقيدته؟

الزلألنبيػ:ءزورلرسػلز)عمػيهـزرلسػالـ(زولربمػ:زيتسػأؿزرلػبعضزإفزرلمعجػزرتزالزتكػوفزإثـزز
رفزلـزتكفزرلصيحةزمفزابلزجبررئيلز)عميهزرلسػالـ(زوعمػىزنحػوزرلمعجػز زفكيػفزذكػرتز

فزهػذرزرالمػرزلػيسزب:لصػعبزإفزرلصيحةزيسمعه:زكلزاوـزبمغتهـز؟زورلحقيقةزأرلروري:تز
حػػػػػدزترجمػػػػػةزرلفور ػػػػػةزبحيػػػػػثزرذرزنقػػػػػلزخطػػػػػ:بزألفكمػػػػػ:زنػػػػػرىزفػػػػػيزرلفضػػػػػ:ئي:تزوجػػػػػودزرل

رالشخ:صزبمغةزم:زعبرزرلفض:ئي:تزهن:ؾزمفزيترجـزذلؾزرلخط:بزفور :زورثن:ءزخط:بز
زليه:.إذلؾزرلشخصزولعد زلغ:تزحسبزرلح:جةز

ليهزهوزم:زج:ءزفيزرلروري:تزرلمعصوميةزرلشر فةزمفزواوعزرلشؾزإومم:زيؤ دزم:زذهبن:زز
ولػىز))صػيحةزصيحةزرلث:نيةزبعػدم:زأمنػورزب:لصػيحةزرألورالرتي:بزفيزنفوسزرلس:معيفزلم
ولىزتمت:ززعػفزرلصػيحةزرلث:نيػةزمػفزن:حيػةزرلكيفيػةزعمػىزرلحق((زفموزك:نتزرلصيحةزرأل

ذفزواػػػػعزرلشػػػػؾزإفممػػػػ:ذرزز،عجػػػػ:زفػػػػرضزرنهػػػػ:زمػػػػفزجبررئيػػػػلزب:لمب:شػػػػر زوعػػػػفزطر ػػػػقزرا
فػالزيمكػفزرفززضرألرزبميسزومفزإنه:زمفزبأذرزامن:زإفزرلصيحةزرلث:نيةزإورالرتي:بزعمم:شز

زتكوفزكصيحةزجبررئيلز)عميهزرلسالـ(زأطالا:ش.
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ذرزواعػػتزيرتػػ:بزإفزرلػػذيزيظهػػرزمػػفزرلروريػػةزرلشػػر فةزرلمتقدمػػةزرفزرلصػػيحةزرلث:نيػػةزإفػػز
بػيزعػيفزا:ؿ امػتزألأزيضػ:شزفػيزرلروريػةزرلشػر فةزرلػوررد زعػفززررر زبػفزأرلن:س.زواػدزجػ:ءز

عجػبزمػفزرلقػ:ئـزكيػفزيمق:ت،ػلزمػعزألحؾزهللازورنيزأصمعبدزهللاز)عميهزرلسالـ(ز زعجبتز
مػػ:زيػػروفزمػػفزرلعج:ئػػبزمػػفزخسػػفزرلبيػػدرءزبػػ:لجيش،زومػػفزرلنػػدرءزمػػفزرلسػػم:ءز؟زفقػػ:ؿ ز

ن اتشأأاطعن ال يأأدديم حتأأى ينأأعدي َمأأع نأأعدي  رسأأول ع )صأأ ى ع د اأأو واتأأو )إ
ز. 353)  يوم اتعقاة  تس امع وس م

) ينأعدي منأعد السأم اتقأعئم )د اأو بيزعبدزهللاز)عميػهزرلسػالـز(زاػ:ؿ زأوعفززررر زعفزز
م دأأعم   قأأعل: دأأعم اسأأمَ َأأل قأأوم   سأأعنيم، ق أأت: فمأأن أاتسأأبلم ، ق أأت: خأأعص 

  أاس حتأى ينأعدي إيخعتف اتقعئم )د او اتسبلم  وقد نودي السمو   قعل: ال يدديم 
ز. 354)خر ات يل اشَك اتنعس  آفي 

ذرزك:نػتزرلصػيحةزإرتػ:بزفزتشؾزرلن:سزوتأوالزيمكفزز،ورلروري:تزفيزهذرزرلصددزكثير ز
مفزجبررئيلزب:لمب:شر زوتكوفزعمىزهذرزرلفػرضزمختمفػةزمػفزن:حيػةزرلكيفيػةزعػفزصػيحةز

الزإفزرلروريػػ:تزكمػػ:زبينػػ:زتؤكػػدزواػػوعزرلشػػؾزورالرتيػػ:بزوهػػذرزالزيكػػوفزأالزإبمػػيسزحتمػػ:ش،زإ
زرلصيحت:فزمتم:ثمت:فزمفزحيثزرلكيفيةزأيزرنهم:زتكون:فزمفزرلفض:ئي:ت.زتكوفزفزأ

الـ(زرفزهػػػذ زذيزيظهػػػرزمػػػفزرلروريػػػ:تزرلشػػػر فةزرلػػػوررد زعػػػنهـز)عمػػػيهـزرلسػػػفزرلػػػإكمػػػ:زز
تكػػوفزمعروفػػةزمػػفزن:حيػػةزرلكيفيػػةزواػػدزسػػمعزبهػػ:زرلػػبعضزمػػفزز(رلصػػيحةز)صػػيحةزرلحػػق

ـزاػػػدزألنهػػػفزتقػػػعزوهػػؤالءزهػػػـزرلػػػذيفزسػػوؼزالزيقػػػعزمػػػنهـزرلشػػؾزورالرتيػػػ:بزأرلنػػ:سزابػػػلز

                                                           

زٖٕٚغيبةزرلنعم:نيزصز-ٖٖ٘
زٜٕٔرام:مةزورلتبصر زصزز-ٖٗ٘
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زمنػهز رلمهػػديز)عميػػهززمػػ:ـدعػػو زلإلفزتكػػوفزهنػػ:ؾزأسػمعورزبهػػ:زوعرفوهػػ:زوهػػذرزأيضػػ:شزيمػػـز
ز.رلسالـ(زتكوفزموجود زابلزاي:مهزرلمقدس)عميهزرلسالـ(زوهيزرلتيزتتبن:زهذ زرلصيحة

بػيزعبػدزهللاز)زعميػهزرلسػالـ( زفقدزج:ءزفػيزرلروريػةزرلشػر فةزعػفزرلجر ػريزاػ:ؿ زامػتزألز
ذا َعنتأع فقأعل: مأع إين ااعرف اتمحق من اتماطأل أن اتنعس يوٍخونع واقوتون: من )إ
أأدق  يأأع تأأ ون د أأييم   ق أأت: فمأأع نأأرد د أأييم شأأيئًع، قأأعل فقأأعل: قوتأأوا تيأأم اص  ذا إرد 

أِدي  :ن ع دز وجل اقولإن تكون، أَعنت من َعن مؤمنًع يؤمن  يع ق ل  }َأَفَمأن َيي 
ما  إتى َا َف َتح  ي  َدي َفَمع َتكام  ََ َي ِإاُل َأن ياي  ََ َأُمن اُل َيِيدِ  ُتَا ز.(ٖ٘٘)وَن {ات َحقِ  َأَحقًّ َأن يا

فزرلػػذيزبػػأكػػدزأرلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زاػػدززرامػػ:ـفزإف:لػػذيزيظهػػرزمػػفزهػػذ زرلروريػػةزز
كم:زز،يصدؽزبصيحةزرلحقزهوزرلمؤمفزوليسزكلزمؤمفزبلزرلمؤمفزب:لصيحةزوكيفيته:

فزرلصػػػيحةزالزتكػػػوفزمػػػفزجبررئيػػػلز)عميػػػهزأليػػػهزمػػػفزإفزهػػػذ زرلروريػػػةزتؤكػػػدزمػػػ:زذهبنػػػ:زأ
العجػػػ:ززوزطر ػػػقزرارلسػػالـ(زب:لمب:شػػػر زولػػػيسزعػػػفز )عميػػػهزرام:ـزلػػػوزكػػػ:فزكػػػذلؾزلكػػػ:فزر 

)صػػػيحةزرلسػػػالـ(،زاػػػدزذكػػػرزلمسػػػ:ئلزرفزرلتصػػػديقزبهػػػ:زوتميزهػػػ:زعػػػفزرلصػػػيحةزرلث:نيػػػةز
سػػػوؼزيكػػػوفزمػػػفزرلسػػػم:ءزومػػػفزجبررئيػػػلزمب:شػػػر زوعمػػػىزنحػػػوززمصػػػدره:ز(زبػػػأفرلب:طػػػل

يفيػةزفزرلصيحتيفزتكون:فزمتم:ثمتػ:فزمػفزن:حيػةزرلكأولم:زلـزيذكرزذلؾ،زتبيفزز،عج:زرا
زستطيعزرلن:سزرلتمييززبينهم:زومعرفةزرلصيحةزرلحقةزمفزرلب:طمة.يبحيثزالز

فزرلروريػػ:تزرلػػوررد زفػػيزنػػصزرلصػػيحةزرنمػػ:زتكممػػتزبرمز ػػةزولػػـزتػػذكرزلنػػ:زرلػػنصزإكمػػ:ز
ـزأك:نػػػتزصػػػيحةزرلحػػػقزأرلحقيقػػػيزوهػػػذرزيتبػػػيفزمػػػفزرختالفهػػػ:زفػػػيزنػػػصزرلصػػػيحةزسػػػورءز

                                                           

زٕٗٚغيبةزرلنعم:نيزصز-ٖ٘٘
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) قأعل ينأعدي منأعد بيزجعفرز)عميهزرلسػالـ( زأصيحةزرلب:طلزفقدزج:ءزفيزرلروريةزعفز
 . 356). وينعدي السمو  معممن اتسمعء : أن فبلن  ن فبلن ىو اإل

ول أ) ... قأأعل ينأأعدي منأأعد مأأن اتسأأمعء وفػػيزروريػػةزعػػفزرلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ( زز
  أاس تعنأو ع فأي اخأر اتنيأعر: إن اتحق في د ي وشاعتو، ثأم ينأعدي أال أاتنيعر: 

ز. 357)في اتسفاعني وشاعتو فيرتعب دند ذتك اتماط ون ن اتحق أال أ

سأم ع) ينأعدي منأعد مأن اتسأمعء انػهزاػ:ؿ زأيضػ:شزأرلص:دؽز)عميهزرلسػالـ(ززرام:ـوعفز
ز. 358) او ..  أاتقعئم واسم 

ن اتحق أال أذا سمعوا اتصوت من اتسمعء ) إ) .... يض:شزا:ؿ زأوعنهز)عميهزرلسالـ(ز
  اس إَعن من اتغد صعد  ف ذافي د ي  ن ا ي طعتب )د او اتسبلم  وشاعتو  قعل: 

ن اتحأق فأي دثمأعن  أن أال أ، ثأم ينأعدي ) األرض أىألفي اتيواء حتى يتأواري دأن 
ز. 359)نو قتل مظ ومًع فعط  وا  دمو  دفعن وشاعتو ف

ميأر  ان فبلنأًع ىأو األ) ينعدي منعد من اتسأمعء: نهزاػ:ؿ زأيض:شزأوعنهز)عميهزرلسالـ(ز
ان د اًع وشاعتو ىم اتفعئزون  ق ت : فمن اقعتل اتميأدي اعأد ىأذا    )وينعدي منعد 

ترجأأأل مأأأن  نأأأي  -فقأأأعل: ان اتشأأأاطعن ينأأأعدي ) ان فبلنأأأًع وشأأأاعتو ىأأأم اتفأأأعئزون 
ز. 360)اماة 

                                                           

زٓ٘ٙكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصز-ٖٙ٘
زٕ٘ٙكم:ؿزرلديفزوتم:ـزرلنعمةزصز-ٖٚ٘
زٚٛٔغيبةزرلنعم:نيزصز-ٖٛ٘
زٕٛٙغيبةزرلنعم:نيزصز-ٜٖ٘
زٖٕٚغيبةزرلنعم:نيزصز-ٖٓٙ
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ن اتمنعدي ينأعدي ان اتميأدي )مأن إ) نهزاػ:ؿ زأرلب:ارز)عميهزرلسالـز(ززرام:ـوعفزز-
السمو وأسم ا او فينعدي اتشأاطعن ) ان فبلنأًع وشأاعتو د أى  ي  فبلن  ن فبلنال 

ز.(ٖٔٙ)اعني رجبًل من  ني اماة   -اتحق 

مر منأعد مأن سم صعحب ىذا األعنو ينعدي اإ) نهزاػ:ؿ زأوعفزرلص:دؽز)عميهزرلسالـ(ز
 . 362)  ن االمر تفبلن  ن فبلن ففاَم اتقتعل  إال أاتسمعء ) 

: ) .... انأأو اسأأمَ وفػػيزرلحػػديثزرلمػػرويزفػػيزرلمالحػػـزورلفػػتفزالبػػفزطػػ:وسزجػػ:ءزفيػػهز
ز.(ٖٖٙ)صحعب فبلن ... أوتاعء ع أصوت من اتسمعء ومنعد ينعدي اال ان 

أال قأد جأعءَم اتغأوث اأع أمأة ي  ) فاقول ج رائيل فأي صأاحتو:وفيزخطبةزرلبي:ف زز
و اتميدي)د اأو اتسأبلم  خأعرج مأن قد جعءَم اتغوث اع أمة ي قد جعءَم اتفرج وىأ

ز.  364)مَة فعجي وه 

زم: إفزنصزصيحةزرلحقزيكوفزأذفزتحصلزلدين:زمفزمجموعزهذ زرلروري:تزإ

ز.رلمهديز)عميهزرلسالـ(زرام:ـب:سـزز-ٔ

ز.فزرلحقزفيزعميزوشيعتهإز-ٕز

لػػػىرلحػػػقزوززإلػػػىرلنػػػدرءزيكػػػوفزب:سػػػـزشػػػخصزيػػػدعوزز-ٖ رلمهػػػديز)عميػػػهززرامػػػ:ـنصػػػر ززر 
ز.رلسالـ(

                                                           

زٕٕٚرلنعم:نيزصغيبةزز-ٖٔٙ
زٕ٘ٚغيبةزرلنعم:نيزصز-ٕٖٙ
زٖٖٔرلمالحـزورلفتفزالبفزط:ووسزصز-ٖٖٙ
زٕٗٚب:ارزشر فزرلفر شيزصز–حي: زرام:م:لمهديزز-ٖٗٙ
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ز.فزعميزوشيعتهزهـزرلف:ئزوفزإز-ٗز

ز.فزيكوفزرلندرءزب:سـزرلق:ئـزأز-٘ز

ز.سـزص:حبزهذرزرالمرز:رفزيكوفزبز-ٙز

رفزيكوفزرلندرءزلمتعر ػفزبأصػح:بزرلمهػديز)زعميػهزرلسػالـ(زوأنصػ:ر ،زوهػذ زهػيزز-ٚز
ز.مجملزرلنصوصزفيزصيحةزرلحق

زكوف ترم:زنصزصيحةزرلب:طلزفز

ز.فزرلحقزفيزرلسفي:نيزوشيعتهإز-ٔ

ز.نهزاتلزمظموم:شزفأطمبورزبدمهإفزرلحقزفيزعثم:فزوشيعتهزفأالزأز-ٕز

ز.ميةألرجلزمفزبنيززوهوفزفالفزوشيعتهزهـزرلف:ئزوفزإز-ٖز

زمفزبنيزرمية.زرجالشززييعنز،فزفالن:شزوشيعتهزعمىزرلحقإز-ٗز

فزهػػػػيزأفزنحصػػػػلزعمػػػػىزنتيجػػػػةزأسػػػػتطعن:زولػػػػوزالحظنػػػػ:زنصػػػػوصزصػػػػيحةزرلب:طػػػػلزال
ز.وهوزمفزبنيزرميةزرلممعوفززرلصيحةزستكوفزب:سـزرلسفي:ني

فزأاػػػورؿزفيهػػػ:زكمػػػ:زهػػػوزورضػػػحزفمػػػوزامنػػػ:زمػػػ:زب:لنسػػػبةزلصػػػيحةزرلحػػػقزفقػػػدزرختمفػػػتزرألأ
(زروزمػ:زشػ:بهزذلػؾزمػفزرلنصػوصزفزرلحػقزفػيزعمػيزوشػيعتهزإالزأ)زرلصػيحةزسػتكوف ز

وزرلمجهػػػوؿزفهػػػذرزرلكػػػالـزمػػػ:ززرؿزيػػػدورزويصػػػرحزبػػػهزأفزذلػػػؾزلػػػيسزب:لشػػػيءزرلجديػػػدزإفػػػ
لػػػػىسػػػػالـزوزوؿزلإلرألرلكثيػػػػروفزمنػػػػذزرلفجػػػػرز ح:ديػػػػثزورلروريػػػػ:تزفزرألإثػػػػـزز،يومنػػػػ:زهػػػػذرزر 

و ردونهػ:ززرام:ـرلكثيرزمفزرلشيعةزسيكذبوفزدعو زفزأرلمعصوميةزرلشر فةزادزبينتزلن:ز
زرامػػػػ:ـفزرلنػػػػدرءزسػػػػيكوفزب:سػػػػـزإفزامنػػػػ:زر ز)عميػػػػهزرلسػػػػالـ(،زوززرامػػػػ:ـنهػػػػـزيحػػػػ:ربوفزإبػػػػلز
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معػػروؼزواػػدزجػػ:ءزذكػػر ززرامػػ:ـدريزمػػ:زمعنػػىزذلػؾزف:سػػـزأرلمهػديز)عميػػهزرلسػػالـ(،زفػػالز
دزفم:زهيزرلحكمةزروزرلنتيجةزمفزرلندرءزأحح:ديثزورلروري:تزوهوزالزيخفىزعمىزفيزرأل

زسمهزي:زترىز؟ ز:ب

اػػػربزأنصػػػ:ر زفهػػػوزأصػػػح:بزرلمهػػػديزوزأفزيكػػػوفزرلنػػػدرءزلمتعر ػػػفزبأمػػػ:زرلقػػػوؿزرلث:لػػػثزأ
لحػػقزوتمييزهػػ:زعػػفزجهػػةزرلب:طػػلزفزرلحكمػػةزمنػػهزتعر ػػفزرلنػػ:سزبجهػػةزررالحتمػػ:التزأل

فزأذلػؾززإلػىنصػ:ر زفهػوزمػعزرلحػق،زأضػفزأوزأصح:بزرلمهديزأوحتم:شزمفزيكوفزمفز
رلمهػديز)زعميػهزرلسػالـ(زرلػذيززمػ:ـرلندرءزلمتعر فزبهؤالءزيكوفزمقرونػ:شزبأحػدزرلػدع: زلإل

نذرؾزوسوؼزيكوفزعمىزهذرزرالحتم:ؿزفيزاب:لهزآوأنص:ر ززرام:ـيكوفزا:ئدرشزألصح:بز
زاربزرالحتم:الت.أسـزرلسفي:نيزوأصح:بهزوهذرزهوز:رلصيحةزب

رئده:زوالنتٌجة أن النداء أو الصٌحة ستكون داعٌة لنصرة دعوة الحك وانصارها وق
رلسيدزرليم:نيزرلموعودزرلذيزرمرزرهلزرلبيتزبنصرتهزومفزلـزيفعلزرلممهدزرلرئيسيز

زفهوزمفزأهلزرلن:رز.

ز

ز

ز

ز

ز

ز
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 متهيد
اػػػدزننبهػػػرزكثيػػػررشزعنػػػدم:زنػػػرىزأوزنسػػػمعزعػػػفزتف:صػػػيلزرلتقنيػػػةزرلع:ليػػػةزلألسػػػمحةزرلغربيػػػةز

فػيزتررجػعزمسػتمر،ززرلػذيزهػوزرلمختمفة،زونتألـزأكثرزحينم:زنع:يفزح:لن:زنحفزرلمسمموفز
ف:لكلزفػيزز،رلصن:ع:تزوتتطورزرألسمحةزلىرفيوـزبعدزآخرزتكبرزرلهو زبينن:زوبينهـزوتتوز

تسػػ:بقزمسػػتمرزلمحصػػوؿزعمػػىزأاػػوىزوأكبػػرزترسػػ:نةزمػػفزرألسػػمحةزرلفت:كػػةزرلقػػ:در زعمػػىز
هز مػػػةزرلخصػػػـ.زواػػػدزنتسػػػ:ءؿزكثيػػػررزعػػػفزرلكيفيػػػةزرلتػػػيزسػػػيح:ربزبهػػػ:زرلمهػػػديز)عميػػػهز

فهػلزسػيح:ربهـزبمثػلزأسػمحتهـزرلح:ليػةز؟ززسيسػتخدمه:،رلسالـ(زوم:زهػيزرألسػمحةزرلتػيز
إفزأسػػػمحتهـزرلمتطػػػور زهػػػذ ززأـز،رألسػػػمحةء زهػػػذ زمػػػعزرخػػػتالؼزرلفػػػ:رؽزبػػػيفزاػػػو زوكفػػػ:

ستتوافزعفزرلعملزعندزرلقي:ـزرلشر فزلممػأموؿزرلمنتظػرز)عميػهزرلسػالـ(زويعػودزرلقتػ:ؿز
سػػػنبيفزبعػػػوفزهللازوتوفيقػػػهزمػػػفزخػػػالؿزهػػػذرزرلبحػػػثززرلنػػػ:س.ب:لسػػػيفزكمػػػ:زيظػػػفزبعػػػضز

إشػ:ررتزمهمػةزعػػفزحػربزرلمهػػديزرلمنتظػرز)عميػهزرلسػػالـ(زونوعيػةزواػػو زرألسػمحةزرلتػػيز
زب:لقرآف.سيستخدمه:زضدزأعدرء زوعالاةزذلؾز

 اتاعب االول 
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زأت دناةاتحرب 

رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زهػيزحػربزهللازضػدزأعػدرء ،ززرام:ـإفزرلحربزرلتيزسيخوضه:ز
فقػػدزوردززرلسػػالـ(،رلمهػػديز)عميػػهززرامػػ:ـتكػػوفزفػػيززتعػػ:لىألفزأشػػدزحػػ:التزرلتجمػػيز ز

ز(ٖ٘ٙ)) مَتوب د ى رايتو اعاعوه ف ن ات اعة هلل دز وجل  فيزبيعته 

ز.(ٖٙٙ):) رااة اتميدي مَتوب د ييع ات اعة هلل  ووردزعفزنوؼزرلبك:ليز

) َلني اعتقأعئم )د اأو وج:ءزعفزعميزبفزمهز :رزا:ؿ زا:ؿزأبوزجعفرز)عميهزرلسالـ( ز
ن واتمقعم وٍين يداو ج رائيل )د اأو  اتسبلم  يوم دعشوراء يوم اتس ت قعئمًع  ين اتَر

 . 367)اتسبلم  ينعدي ات اعة هلل فام يع دداًل َمع م ئت ظ مًع وجورًا  

أوا { تعػ:لىا:ؿز ن  ورلبػأسزرلشػديدزهنػ:زهػوزرلحػربز-ز(ٖٛٙ)}َقاِ مًع تِ يانِذَر َال سًع َشأِديدًا ِمأن ُتدا
ما ات َحُر َوَسأَراِ يَل  تع:لى،زواولهزتع:لىرلمدنيةزرلتيزينذرزبه:زهللاز }َوَجَعَل َتكام  َسَراِ يَل َتِقاَا

م  { م َال َسَا َتِقاَا
ز.وبأسكـزهيزرلحربز(ٜٖٙ)

اولػهزمعنػىزنػهزاػ:ؿزفػيزأرلب:ارز)عميهزرلسالـ(ززرام:ـوادزوردزفيزتفسيرزرلعي:شيزعفزز
ِتأأي َاأأل ٍس َشأأِديٍد {عػػ:لىت م  ِدَاأأعدًا ُتَنأأع أاو  َا )ىأأو اتقأأعئم وأصأأحعاو، أوتأأي اػػ:ؿ ز}َاَعث َنأأع َدَ أأا 

ز.ز(ٖٓٚ)الس شديد  

                                                           

زٕٓ٘دالئلزرام:مةزصز-ٖ٘ٙ
زٗٗٔرلمالحـزورلفتفزالبفزط:ووسزصزز-ٖٙٙ
زٜٕٓصزٕ٘فيزبح:رزرألنوررزجز-ٖٚٙ
زٕرلكهفز-ٖٛٙ
زٔٛرلنحلز-ٜٖٙ
زٖٙعصرزرلظهورصز-ٖٓٚ
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ورلتػػػيزهػػػيزمػػػفزهللازمب:شػػػر زدوفززرألخػػػرىزورلحػػػربزرلمدنيػػػةزشػػػأنه:زشػػػأفزرألمػػػورزرلمدنيػػػةز
لنبػػيزهللازيحيػػىززألمػػدنيورلحنػػ:فزز(ميػػهزرلسػػالـورسػػطةزكػػ:لعمـزرلمػػدنيزلسػػيدن:زرلخضػػرز)ع

)عميهزرلسالـ(زورلرزؽزرلمدنيزلمكةزرلمكرمة،زفإفزسيدن:زرلخضرز)عميهزرلسػالـ(زيتحػرؾز
وهػوزنفسػهزالزيعػرؼزحقيقػةزتمػؾزرألعمػ:ؿزز،بػهزتعػ:لىويعملزبتصرؼزرلمولىزسػبح:نهزوز

وتأو مه:زإالزبعدزتحققه:زوهذرزرلعمـزالزيكوفزإالزعندزرلقميميفزممفزحب:هـزهللازجلزوعال،ز
ُنع ِد  مأًع  :لىتعػا:ؿز َنأعها ِمأن ُتأدا َمأًة ِمأن  ِدنأِدَنع َوَدُ م  َنأعها َرح  دًا مِ ن  ِدَاعِدَنأع آَتي  }َفَوَجَدا َد  
ز.(ٖٔٚ){

اػػػػػ:ؿزز،نبيػػػػػهزيحيػػػػػىز)عميػػػػػهزرلسػػػػػالـ(زب:لحنػػػػػ:فزرلمػػػػػدنيزتعػػػػػ:لىواػػػػػدزخػػػػػصزهللازتبػػػػػ:رؾزوزز
عَن َتِقا ًع { تع:لى عًة َوََ ُنع َوَزََ }َوَحَنعنًع مِ ن ُتدا

ز(ٕٖٚ)

أأِو عػػفزمكػػةزورزاػػهزرلمػػدنيزلهػػ: زتعػػ:لىلػػهزواوزز َ أأى ِإَتا  أأم  َحَرمأأًع آِمنأأًع ياج  أأن ُتيا  َِ } َأَوَتأأم  ناَم
ُنع { قًع ِمن ُتدا ٍء ِرز  لِ  َشي  َثَمَراتا َا
ز(ٖٖٚ)

وبعدزهذرزكمهزادزيقوؿزا:ئلزإنم:زهذرزغمػوزفػيزرلقػرآف.زأاػوؿ زألػـزيخ:طػبزرلمػولىزعػززز
َُِن َّللا َ َرَمأأى { زتسػػميم:(زبقولػػهوجػػلزرسػػولهزرلكػػر ـز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أأَت َوَتأأأ أأَت ِإذ  َرَمي  ،ز(ٖٗٚ)}َوَمأأع َرَمي 

عمىزلس:فزرلخضرز)عميهزرلسالـ(زفػيزجوربػهزلموسػىز)عميػهزرلسػالـ(زعػفززتع:لىواولهز
مأًع اتلزرلغالـزبقوله ز ح  أعًة َوَأق أَرَب را أوا َزََ ن  أرًا مِ  َمأع َخي  َمع َرًٍّيا ِدَتيا َنع َأن يا   واػدز.ز(ٖ٘ٚ){}َفَلَرد 

                                                           

ز٘ٙرلكهفز-ٖٔٚ
زٖٔمر ـز-ٕٖٚ
زٚ٘رلقصصز-ٖٖٚ
زٚٔرألنف:ؿز-ٖٗٚ
زٔٛرلكهفز-ٖ٘ٚ
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ف ن أح  تو  أحاو،) مع زال د دي يتقرب إتي اعتنوافل حتى وردزفيزرلحديثزرلقدسػي ز
ز.(ٖٙٚ)َنت دينو اتتي ياصر  يع وتسعنو اتذي ينطق او ويده اتتي ياطش  يع  

ز} إن اتذين ياعاعونك إنمع ياعاعون ع يد ع فوق ايدييم{لذلؾزا:ؿزهللازتع:لىز ز

هللازمب:شػػػر ،زألفزرلتجمػػػيزفػػػيزرلمهػػػديززفلتػػػيزتعنػػػيزحػػػربزمػػػإفزرلحػػػربزرلمدنيػػػةزهػػػيزرز
مرحمػػػةزيكػػػوفزتصػػػرفهزتصػػػرؼزهللازبػػػدليلزاػػػوؿزرلخضػػػرزعنػػػدزاتػػػلزرلغػػػالـ ززإلػػػىيصػػػلز

َمع { َمع َرًٍّيا ِدَتيا َنع َأن يا   لػـزتحػدثزولػفزتحػدثزإالزفػيززرلمدنيػةوهذ زرلحػربزز-ز(ٖٚٚ)}َفَلَرد 
ايػػػ:ـزرلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زلػػػذلؾزسػػػميزاي:مػػػهزرلشػػػر فزب:لقي:مػػػةزرلصػػػغرىزورلسػػػ:عةز

وسػػػميزأعػػػدرء زز،وجنػػػد زبجنػػػدزهللاز،رلصػػػغرى،زوعميػػػهزسػػػميزحػػػزبزرلمهػػػديزبحػػػزبزهللا
وكذلؾزجندهـزبجندزرلشيط:فزأوزجنودزإبميس،زو تبػيفزذلػؾزفػيزآيػ:تزز،بحزبزرلشيط:ف
زارآنيةزعديد ز.

ز

 )د او اتسبلم تع وم اتتي التي  يع اتميدي ا
ز يعتبرزركتشػ:ؼزرلح:سػوبزفػيزرلعصػرزرلحػديثزنقمػةزنوعيػةزتربػعزفيهػ:زعمػىزامػةزرلعمػـو
رلمكتشفة،زورلتيزتكػوفزفيهػ:زمدخميػةزورسػعةزلكػلزرلعمػوـزرألخػرى،زورلح:سػب:تزرلمكتشػفةزز

ظ:ـزرلح:سػب:تزورحد(زأيزإفزنز-الزتعملزإالزوفقزنظ:ـزرلمغةزرلراميةزرلمعروفةز)صفرز
زمتكونػػةزمػػفزأصػالشزيعتمػدزرلحػػرفيفزرلمكػونيفزلنظػػ:ـزرلمغػةزرلراميػػةزحيػػثزإفزرألراػ:ـزهػػيز

                                                           

زٛٓٗصزٔرلغديرزجز-ٖٙٚ
زٔٛرلكهفز-ٖٚٚ
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رلصػػػ:دؽز)عميػػػهززرامػػػ:ـ،زوهػػػذرزيتطػػػ:بقزتم:مػػػ:شزمػػػعزرلروريػػػةزرلػػػوررد زعػػػفز(ٖٛٚ)رلحػػػروؼ
رلسػػالـ(زحيػػثزيػػذكرزفيهػػ:زرلعمػػـزابػػلزرلقػػ:ئـزبأنػػهزيعتمػػدزعمػػىزرلحػػرفيفزوالزتعػػرؼزرلنػػ:سز
ابمهزغيرزهذيفزرلحرفيف،زفقدزوردزعفزأب:فزبفزتغمبزعفزأبػيزعبػدزهللاز)عميػهزرلسػالـ(ز

)اتع أأم سأأاعة ودشأأرون حرفأأًع فجماأأَ مأأع جأأعءت اأأو اترسأأل حرفأأعن ف أأم اعأأرف اػػ:ؿ ز
قعم قعئمنع أخرج اتخمسة واتعشأرين حرفأًع ف ثيأع  ف ذاتحرفين اتنعس حتى اتيوم غير ا

م إتييع اتحرفين حتى ي ثيع ساعة ودشرين حرفًع   ز. 379)في اتنعس ُو

زمفزعمـزوتكنولوجي:زوأنورعزرألسمحةزلدىزرلدوؿزرلغربيةزهيزمفز إفزكلزم:زموجودزرليـو
أيزمفزخالؿزمػ:زتنتجػهزحورسػيبهـزمػفزنتػ:ئجزتتػيحزلهػـزرلتقػدـزفػيزعمػـزز،هذيفزرلحرفيف
زورلتقنيػػػ:تزورألسػػػمحةزرلتػػػيزيػػػأتيزبهػػػ:زرلقػػػ:ئـزرلتكنولوجيػػػ: ،زفتصػػػورزأخػػػيزرلمػػػؤمفزرلعمػػػـو

رلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زمػػػفزرلخمسػػػةزورلعشػػػر فزحرفػػػ:شزورلتػػػيزسيضػػػيفزإليهػػػ:زرلحػػػرفيفز
زليبثه:زفيزرلن:سز.زرافرلموجوديفز

ز

 حرواوي استخدميع اتميدي )ع  في اتت اتطعقعت
رلعمػػػوـزرلتػػػيزيػػػأتيزبهػػػ:زرلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زهػػػيزمػػػفزعمػػػـزرلكتػػػ:ب.زاػػػ:ؿززأصػػػلزإف

م  َوَمن  ِدنَدها  تعػ:لى َا َن ي  ِني َوٍَ َفى ِاعلِل ِ َشِييدًا َ ي  َسبًل قال  ََ َت مار  وا  َتس  َفرا ولا اُتِذيَن ََ }َوَاقا
ِكَتعِب { ِد  ما ات 
ز.(ٖٓٛ)

                                                           

زررجعزرلموسوعةزرلقرآنيةزلمسيدزرلقحط:نيزرلجزءزرلث:لثززكت:بزعمـزرألبجدزز-ٖٛٚ
زٖٖٙصز-زٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٜٖٚ
زٖٗرلرعدز-ٖٓٛ



239 

 

بيتػهزرلطػ:هر فز)ززأهػلفزمػفزعنػد زعمػـزرلكتػ:بزهػـزدمحمزوزأوادزأجمعزرلمفسػروفزعمػىززز
ز فزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زهػوزوررثهػـزأصمورتزهللازوسػالمهزعمػيهـزأجمعػيفز(زورلمعمػـو

جميعػػ:شزوعنػػد زمػػ:زعنػػدهـ،زوخيػػرزشػػ:هدزهنػػ:زهػػوزنقػػلزعػػرشزبمقػػيسزوكيفيػػةزاطػػعزهػػذ ز
رلمس:فةزرلبعيد زبهذ زرلسرعةزمفزابلزوصيزنبيزهللازسميم:فز)عميهزرلسالـ(زآصفزبػفز

أ}ز تع:لىا:ؿز،زبرخي:زوذلؾزألفزعند زعمـزمفزرلكت:ب أٌم مِ  ِكَتأعِب َقعَل اُتِذي ِدنأَدها ِد   َن ات 
فاأأَك { أأَك َطر  َتأأُد ِإَتا  أأَل َأن َير  مػػفزمػفزعنػػد زعمػػـززأفعػػ:ؿهػذرزفعػػلزمػػفزز(ٖٔٛ)َأَنأأع آِتاأأَك ِاأأِو َق  

مػفززأعظػـولػيسزبمهمػةزسػميم:فز)عميػهزرلسػالـ(ز،زرلكت:بزفكيفزبمفزعند زعمـزرلكتػ:ب
زعػػ:لىترلتػػيزوعػػدزبهػػ:زهللاززرالهػػيمهمػػةزرلمهدي)عميػػهزرلسػػالـ(زوهورلمّكػػوفزلدولػػةزرلعػػدؿز

ورلمرسميفزمنذزنشأ زرلتكو ف.زورلفرؽزبيفزعمـزرلكت:بزوعمـزمفزرلكت:بزكػ:لفرؽززرألنبي:ء
زبيفزرلقطر زورلبحر.

زرلقرآنيػػػػةزرايػػػ:تومػػػفزخػػػالؿزعمػػػػـزرلكتػػػ:بزسػػػػوؼزيسػػػتفيدزرلمهدي)عميػػػػهزرلسػػػالـ(زمػػػػفز
فػيززإالمتطور زلـزيشػهده:زرلعػ:لـزوط:اػةزه:ئمػةزالزمثيػلزلهػ:ززأسمحةب:ستخررجزورستنب:وز

رلخيػ:ؿزرلعممػي،زومػفزذلػؾزكمػهزيسػتخدـزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زهػذرزرلعمػـززأفالـبعضز
مختمفةزوفيزواتزورحػدزواػو زاػ:هر زممػ:زيجعمهػـزيخضػعوفززأم:كفضدزرلغربزفيزعد ز

رلمطػػ:ؼ.زفيسػػتخرجزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زط:اػػ:تزعديػػد زتكػػوفززأخػػرمجبػػور فزفػػيز
زله:.زراش:ر لتيزيمكنن:زومفزهذ زرلط:ا:تزرزرلمتطور ،زألسمحتهزأس:س:

ز

 : اتطعقة اتنوراناة أوال

                                                           

زٓٗرلنملزز-ٖٔٛ
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فيزواتن:زرلح:ضرزفيسخره:ززرلمتع:رؼمفزط:اةزرلضوءززوأسرعزأاوىزوهذ زرلط:اةزهيز
،زفقدزوردزعفزدمحمزبفزمسمـزعفزأصح:بهزوأسمحةزأسمحتهرلمهديز)عميهزرلسالـ(زفيز

 أمرىم ف ذا... ). )عميهزرلسالـ(رلق:ئـززأصح:بعبدزهللاز)عميهزرلسالـ(زفيزوصفهززأب:
 ىوردوا د  إنيماغيره تو  المرىمحتى اَون ىو اتذي  أ داقعموا د او  المر اإلمعم

ال يختل فييم اتحديد  ةمع  ين اتمشرق واتمغرب من اتخ ق ألفنوىم في سعدة واحد
تيم سيوف من حديد غير ىذا اتحديد تو ُرب احدىم اسافو جابل تقده حتى 

  .382)افص و 

)د او اتسبلم :) مع َعن قول تو  )د او عبدزهللاززأبوبصيرزا:ؿ زا:ؿززأبيووردزعفز
م  قاُوًة َأو  آِوي  َا ٍن َشِديٍد { إال تمناًع تقوة اتقعئم )د او  إتىاتسبلم  } َتو  َأُن ِتي ِا  َ را
عينن اترجل منيم اعطى قوة  اتسبلم  وال ذَر إال شدة أصحعاو ف رجبًل وان ق او  أٍر

ر اتحديد وتو مروا  جاعل اتحديد تقطعوىع ال اَفون سيوفيم حتى  ألشد من ٍز
ى ع دز وجل   . 383)يُر  

زأمورهي يتبيفزمفزه:تيفزرلروريتيفزعد ز

تقػػدززأفزرلق:بميػػةرلتػػيزيحممػػوفزتعمػػلزعمػػىزنظػػ:ـزهػػذ زرلط:اػػةزرلتػػيزلهػػ:ززأسػمحتهـزإفز-ٔ
مػزود زبأشػعةزنوررنيػةززنه:أعمىزتقطيعزجب:ؿزرلحديدزأيززرامك:نيةرلجبلزفتفصمه،زوله:ز

زكلز زرلموجود ز.زرألسمحةع:ليةزا:در زعمىزهذرزرلفعلزرلعظيـزرلذيزتعجززعنهزرليـو

                                                           

زٕٖٖص-ٗ٘بح:رزرالنوررجز-ٕٖٛ
زٕٖٚص-ٕ٘جرألنوررزبح:رزز-ٖٖٛ
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زرامػػ:ـعػػفزرلسػػيوؼزرلتػػيزك:نػػتزفػػيزذلػػؾزرلزمػػ:فزرلػػذيزيػػتكمـزفيػػهززأسػػمحتهـتتميػػززز-ٕ
(زفهػيزبقولػهزمػفزحديػدزغيػرزهػذرزرلحديػدزأيزتتكػوفزمػفزعن:صػرزميهزرلسػالـرلص:دؽ)ع

زرألع:جيب.ا:در زعمىزصنعزمؤثر زتجعمه:ز

تصػدزوتمنػعزرلرصػ:صزوغيػر ززرامػ:ـزأصػح:برلنوررنيةزرلع:ليةزرلتيزيتمتػعزبهػ:ززإفز-ٖ
زأنػػورعاػػدزيمبسػػوفزدروعػػ:شزورايػػةزلهػػ:زرلق:بميػػةزعمػػىزصػػدزك:فػػةززأو،زأجسػػ:دهـمػػفزرختػػررؽز

(زميهزرلسالـرلص:دؽ)عزرام:ـومنعه:زمفزرختررؽزرلجسدزوذلؾزورضحزفيزاوؿززرألسمحة
زأربعػػيفورلقػػو زرلتػػيزيمعطػػوفزبهػػ:زاػػو ززرألسػػمحةاليختػػلزفػػيهـزرلحديػػد(زوبورسػػطةزهػػذ ز )ز

رلمشػرؽزورلمغػربززأهػلزمػفزفنػ:ءهـ،زكػلزذلػؾزيمكػّنهـزم:مرجلزورستج:بتهـزوط:عتهـزا
ز.فيزس:عةزورحد 

ويسػػتفيدزرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زمػػفزمحصػػمةزرلط:اػػةزرلنوررنيػػةزفػػيزسػػرعته:زرلقصػػوىزز
شػػػيزبحيػػػثزالزتػػػرى،زوهػػػذ زمعتمػػػد زرعتمػػػ:درشزكميػػػ:شزعمػػػىزمعرفػػػةزورلتػػػيزيكػػػوفزفيهػػػ:زرلتال
رلنقطػػةزبحيػػثزيمكػػفزرلتنقػػلززإلػػىفزطر ػػقزذلػػؾزيمكػػفزرلرجػػوعزعػػرلمهػػديزلعمػػـزرلكتػػ:ب،زف

فاأَك {رلسر عزورالختف:ءزبػدليلزاولػهز أَك َطر  َتأُد ِإَتا  أَل َأن َير  .زوهػيز(ٖٗٛ)} َأَنأع آِتاأَك ِاأِو َق  
ززسميم:فزلجزءزاميلزمفزرلط:اةزرلنوررنية.رستخدرـزآصفزبفزبرخي:زوصيزنبيزهللا

 ثعناع: اتطعقة اتصوتاة

مػػفزرلث:بػػتزفػػيزعمػػـزرلهندسػػةزوحتػػىززفقػػدزأصػػبحرلط:اػػةزرلموجيػػة،ززأيضػػ:ويطمػػقزعميهػػ:ز
رلمدنيػػةزمنهػػ:زوجػػودزرلذبػػذب:تزرلصػػوتيةزحيػػثزرفزرلمختصػػيفزفػػيزهػػذرزرلمجػػ:ؿزالززرلػػورز

طزيورلجسورزرلعمالاةزفيزرلع:لـزوذلؾزبسببزتسػمزنف:ؽرألرنهي:رزبعضززأسب:بيدرسوفز

                                                           

زٓٗرلنملزز-ٖٗٛ
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هػؤالءزرلمختصػيفززإفحتىزز،رلموج:تزرلصوتيةزرلغيرزمحسوسةزأوحزمةزمفزرلذبذب:تز
عرضورزنت:ئجهـزعمػىزغيػرهـزمػفزرلعممػ:ءزفجعمػورزلػذلؾزعػد زمرركػززخ:صػةزلمبحػثزفػيز

مك:نيةزرالستف:د زمنه: ز.رلذبذب:تزرلصوتيةزور 

 ذا اتقأرنين قأد خيأر إن) أمأع (زاػ:ؿ زميػهزرلسػالـر)عجعفزأبػيعػفزز واػدزوردزعػفزسػورزز
ختعر اتذتول وذخر تصعحاَم اتصعب قعل: ق ت ومع اتصعب   قأعل : مأع عاتسحع ين ف

او...  أوَعن من سحعب فاو ردد وصعدقة  ز.(ٖ٘ٛ) رق فصعحاَم يَر

زرلمهػػديزإف بتصػػنيعزز(ميػػهزرلسػػالـ)عزرلرعػػدزورلصػػ:عقةزيحويػػ:فزرلصػػوت،زوعميػػهزسػػيقـو
)عميهزرلسػالـ(زوهػذ ززهؾزرلظ:لميفزرلذيفزيق:تمونأهالرألسمحةزرلصوتيةزرلتيزتتسببزفيز

وا  ِفأأي ِدَاأأعِرِىم   تعػ:لىرلط:اػةزيسػػتنبطه:زمػػفزاولػػهز أأَاحا َحةا َفَلص  أأوا  اتُصأأا  }َوَأَخأأَذ اُتأأِذيَن َظَ ما
َحةا ِاأأأعت َحقِ  َفَجعَ واولػػػهزز-ز(ٖٙٛ)َجأأأعِثِميَن { ِم }َفَلَخأأأَذت ياما اتُصأأأا  َقأأأو  أأأدًا تِ    َثأأأعء َفااع  َنأأأعىام  غا   
،زوهنػػ:ؾزآيػػ:تزعديػػد زتػػدؿزعمػػىزرسػػتخدرـزرلمػػولىزعػػززوجػػلزلمصػػيحةز(ٖٚٛ)اتُظأأعِتِميَن {

ز.ز كعذربزعمىزرألاورـزرلتيزعتتزعفزأمرز

ِجأأنِ  َواإل  تعػػ:لىاػػ:ؿز أأذاوا ِمأأن  َأق َطأأعِر اتُسأأَمعَواِت نأأس إِ }َاأأع َمع َشأأَر ات  أأَتَطع تام  َأن َتنفا ِن اس 
أ  َطعٍن { األرضوَ  َفعنفاذاوا اَل َتنفاذاوَن ِإاُل ِاسا

(حربزميػهزرلسػالـفيسػتخدـزرلمهػديز)عزز(ٖٛٛ)
زفػػػيزرلفضػػػ:ءزرلخػػػ:رجيز رلنفػػػ:ذ زمثػػػلزرلصػػػ:روخزرلنفػػػ:ذززب:ألسػػػمحةزوكػػػذلؾزيحػػػ:ربرلنجػػػـو

لهػ:زا:بميػةزعمػىزرلتالشػيزعبػرزمحصػمةزرلط:اػةزرلنوررنيػةزرلمتأتيػةززرألسػمحةوغير ،زوهػذ ز

                                                           

زٙٙٔاصصزرألنبي:ءزلمجزرئريزص-ٖ٘ٛ
زٚٙهودز-ٖٙٛ
زٔٗرلمؤمنوفزز-ٖٚٛ
زٖٖرلرحمفز-ٖٛٛ
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ومػفزفػيززرألرضىزلهػ:زكمػ:زأسػمفن:.زفكػٌلزيخضػعزلممهػدي،زمػفزفػيزمفزرلسرعةزرلقصوز
 .رلسم:ء

 

 ثعتثًع : اتطعقة اتظ اة

:لمنػػ:زهػػذرزعزإلػػىجػػهزيعػػيشزفػػيزعػػورلـزمتعػػدد زابػػلزخروززرانسػػ:فزإفلقػػدزأثبػػتزرلعممػػ:ءزز
كثيػررشزمػ:زنشػ:هدزرلموجػودرتزونػرىزظاللهػ:،زف،ز(ٜٖٛ)ومفزضمفزهذ زرلعورلـزع:لـزرالظمة

بػأفزرلظػػلزهػوزعبػ:ر زعػفزمسػ:حةزمظممػػةزتتكػوفزخمػفزكػلزجسػػـززورلعمػـزرلحػديثزيقػوؿ
يسػػػقطزعميػػػهزضػػػوءزصػػػ:درزمػػػفزمصػػػدرزورحػػػدزواػػػدزتكػػػوفزهػػػذ زرلمنطقػػػةزمظممػػػةزتم:مػػػ:شز

زوتتكوفزحوله:زمس:حةزمضيئةزاميالشزتسمىزشبهزرلظلزوهذرزهوزرلتفسيرزرلفيز :ئي.

زالزمفزرلقميلزفيزكشفزهذرزرلعمـزرلزرخر.زأزإلىورلعمـزرلحديثزلـزيصلزز

َس  إتى}َأَتم  َتَر  تعػ:لىا:ؿز َنأع اتُشأم  َف َمُد اتظِ ُل َوَتو  َشعء َتَجَعَ وا َسأعِكنًع ثاأُم َجَع   ي  َرٍِ َك ََ
ِو َدِتابًل { هللازجلزوعالزيؤكدزبأفزرلظلزليسزكم:زيفسر زرلعمـزبلزهوزربعػدززإف.ز(ٜٖٓ)َدَ ا 

يجعلزرلظلزس:كن:شزولكنهزجعمػهزمتحركػ:شززأفزبإمك:نهزتع:لىمفزذلؾزألفزرلمولىزتب:رؾزوز
ذكػرزعػ:لـززإلػىرلسػالـ(زفػيزروريػ:تهـززـرلهػدىز)عمػيهزأئمػةلحصوؿزرلمنفعة،زوادزتطرؽز

زرالظمةزمررتزكثير .

                                                           

زررجعزرلموسوعةزرلقرآنيةزلمسيدزرلقحط:نيزرلجزءزرلث:نيز-ٜٖٛ
ز٘ٗرلفرا:فز-ٜٖٓ
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ُمَثلا }ز تع:لىيجعمهزس:كن:ش،زا:ؿززأفسبح:نهززوبإمك:نهرلقرآفزيذكرزبأفزرلظلزمفزهللاززإف
أأوَن  ُتقا َجُنأأِة اُتِتأأي واِدأأَد ات ما ِتَيأأع اات  أأِري ِمأأن َتح  َ أأى ألنيأأَتج  أأَك داق  عرا أاكا اَيأأع َدآِئأأٌم ِوِظ ًَّيأأع ِت  

َكعِفِريَن اتُنعرا { َ ى ات  ز.ز(ٜٖٔ)اُتِذيَن اُتَقوا  ُوداق 

وَن { تع:لىواولهز ََراِئِك ماُتِكؤا يام  ِفي ِظبَلٍل َدَ ى األ  َواجا }ىام  َوَأز 
ز.ز(ٕٜٖ)

ز.} وظل ممدود{تع:لىواولهز

زكمػ:زإنػهرلظػلزلمنفعػةزوررحػةزرلمتقػيف،ززرايػ:ترسػتخدـزفػيزهػذ ززتع:لىح:نهزوزهللازسبزإف
.زاػػ:ؿزعػػززولكنػػهزظػػلزمػػفزنػػوعزآخػػرلعػػذربزرلكػػ:فر فزورلج:حػػديفززأيضػػ:شزيسػػتخدـزرلظػػلز

أأوا وجػػلز أأَعٍب { إتأأى}انَطِ قا ِظأألٍ  ِذي َثأأبَلِث شا
يسػػتخرجزوزيسػػتنبطززرايػػة.زومػػفزهػػذ ز(ٖٜٖ)

رلظميػةزرلمػػدمر زضػدزرلكػػ:فر فزورلج:حػديفزمػػفززرألسػػمحةرلط:اػةزرلظميػػةزرلتػيزيكػػوفزمنهػ:ز
ز.أعدرئه

ز

 اتطعقة اتنوواة واتكاماعئاة رااعًع:

فػػػيزرلعصػػرزرلحػػػديثزكػػ:فزتطػػػوررشزخطيػػررشزفػػػيززرلكيميػػ:ئيوزرلنوويػػػةززسػػالحركتشػػ:ؼزرلزإف
،زفقػػدزرسػػتخدـزهػػذرزرلسػػالحزكػػأدر زحسػػـزرلمعػػ:رؾزبػػيفزرلمتحػػ:ربيف،زوحػػدثزمجػػ:ؿزرلتسػػمح

رلي:بػ:فزبقنبمتػػيفزنػػوو تيف،زفكػػ:فززأمر كػػ:هػذرزفػػيزرلحػػربزرلع:لميػػةزرلث:نيػةزعنػػدم:زضػػربتز

                                                           

زٖ٘رلرعدز-ٜٖٔ
زٙ٘يسز-ٕٜٖ
زٖٓرلمرسالتز-ٖٜٖ
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رلتػػػيززرألسػػػمحةزوأاػػػوىزوالزرؿزهػػػذرزرلسػػػالحزمصػػػدرزاػػػو زلمػػػفزيمتمكػػػه،زفهػػػوزمػػػفزرحػػػدثز
زمحطزفخرزرلدوؿزرلتيزتحوز .زرلعمـزرلحديث،زوالززرؿزهذرزرلسالحززإليه:توصلز

رليوررنيوـزهوزرلذيزيولدزهذ زرلط:اػةزمػفزخػالؿزرنشػط:ر ،زولكػفزهنػ:ؾززأفومفزرلمعموـز
زيسػػتخرجه:زرلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زوهػػذ زرلط:اػػةزلهػػ:زرلق:بميػػةززأاػػوىزط:اػػةز مػػفزرليوررنيػػـو

،زوهػػذرزبػػ:لطبعزالزيحصػػلزرافزعنػػدزتفجيػػرزرألرضعمػػىزصػػهرزرلشػػيءزوتسػػو تهزمػػعز
زلقن:بلزرلنوويةزورلكيمي:ئيةز.رزأاوىز

َصأفًع اَل  تعػ:لىا:ؿزز أفًع  َفَيأَذراَىع َقعدأًع َصف  َيع َرٍِ أي َنس  ل  َينِسفا َلتاوَنَك َدِن ات ِجَاعِل َفقا }َوَاس 
تعً { َتَري ِفيَيع ِدَوجًع َواَل َأم 
ز.(ٜٖٗ)

زرلمب:ركػػػ:ت،زرايػػػ:تفيسػػػتنبطزرلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زهػػػذ زرلط:اػػػةزرله:ئمػػػةزمػػػفزهػػػذ زز
زرألرضيصنعزمفزهذ زرلط:اػةزصػورر خزبطػوؿزرلجبػ:ؿزتكػوفزلهػ:زنػ:ررشزعظيمػةزتختػرؽزف

رلمؤمنيفز)عميهزرلسالـ(زفيزذكر ززأميرورلدليلزعمىزذلؾزم:زوردزعفززشيء،وتفسدزكلز
نعرًا دظامأة  ... وتييج جموع أصحعب اترااعت اتسود).رلسود،فق:ؿ ألصح:بزرلرري:تز

َثيأرة،  وأشَعلع امععدن َثيرة، أخبلطًع مثل اتدائرة  أدداءاسميع صعرخ، وييددون 
وافسأد اتمأعء واتيأواء، وال يتأرك  األرضسيعم طول اتجاعل فأي ق  يأع تيأب يختأرق 

و اغدو رمعدًا تذروه اتريعح  إالحاًع  تم تأدفنوه، وتط أب نسأعء  إنأكل، َعتحمحمة يتَر
قأام  إمأعمدشأرون امأرأة  مأن خأعرج اتييأود، وال اَأون  إالاتييود اتأزوج فأبل يجدونأو 

ز. 395)واحد ... 

ز

                                                           

زٚٓٔ-٘ٓٔطهز-ٜٖٗ
زٛٗ٘م:ذرزا:ؿزعميزفيزآخرزرلزم:فززصز-ٜٖ٘
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 خعمسًع : اتطعقة اتاعي وجاة 

رلب:يموجيػةزفػيزهػذرزرلعصػرزاػدرته:زرلف:ئقػةزعمػىزتغييػرزكفػةزرلنػزرعزبػػيفززرألسػمحةأثبتػتزز
رلغػ:زرتززأنػورعمب:شػررشزعمػىزجنػودزرلخصػـزبورسػطةززتػأثيررشزرلمتق:تمةزورلتيزتػؤثرززرألطررؼ

تعطيػػػلزعمػػػلززأورلتسػػػمـززأوزرألعصػػػ:بحػػػ:التزمػػػفزتهػػػيجززإلػػػىرلمختمفػػػةزرلتػػػيزتػػػؤديز
ز.رألخرىززراص:ب:ت،زوغيرزذلؾزمفزرألعض:ء

ورلمهديز)عميهزرلسالـ(زسوؼزيستخدـزهذ زرلط:اةزفيزحروبهزولكفزبف:رؽزالزيوصفزز
ززتع:لىرلح:لية،زفيستنبطزهذ زرلط:اةزمفزاولهززورألسمحةبيفزأسمحتهزرلب:يموجيةز عفزاػـو

َسأأ   عػػ:دز م  }ِإُنأأع َأر  أأَلُنيا أأَتِمرٍ  َتنأأِزعا اتُنأأعَس ََ أأٍس مًّس  ِم َنح  َصأأرًا ِفأأي َيأأو  ِيم  ِريحأأًع َصر  َنع َدَ أأي 
ٍل مًّنَقِعٍر { َجعزا َنخ  ز.(ٜٖٙ)َأد 

يَح  هللازعػػػززوجػػػلزاػػػدزسػػػخرزرلػػػر حزلسػػػميم:فز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زبقولػػػهزإف َمعَن اتأأأرِ  أأأَ ا  }َوِتسا
رِِه  ِري ِاَلم  ٍء َدعِتِميَن { األرض إتىَدعِصَفًة َتج  لِ  َشي  َا ُنع ِا َنع ِفيَيع َوَا اُتِتي َاعَرَ 

ز.(ٜٖٚ)

وهوزتسخيرزجزئي،زأم:زرلتسخيرزرلذيزسيكوفزلممهديزرلمنتظرزهوزتسخيرزكمي،زوادزز
َصأرًا  تعػ:لىؾزرلظ:لميف.زا:ؿزهالرلر حزألزتع:لىرستخدـزهللاز ِيم  ِريحأًع َصر  َنع َدَ أي  َسأ   }َفَلر 

أَزي َوىاأم  اَل ِفي َأُاعٍم ُنِحَسع ِخَرِة َأخ  َاع َوَتَعَذابا اآل  ن  َحَاعِة اتدًّ م  َدَذاَب ات ِخز ِي ِفي ات  ٍت تِ ناِذاَقيا
وَن { َتع َج  تام ِاِو ِريٌح ِفيَيع َدَذاٌب َأِتاٌم { .زواوله(ٜٖٛ)يانَصرا } َ ل  ىاَو َمع اس 

ز.(ٜٜٖ)

                                                           

 ٕٓ،ٜٔرلقمرز-ٜٖٙ

زٔٛرألنبي:ء-ٜٖٚ
زٙٔفصمتز-ٜٖٛ
زٕٗرألحق:ؼز-ٜٜٖ
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زرلمهػػػديز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زبتصػػػنيعزهػػػذ زرايػػػ:توغيػػػرزذلػػػؾزمػػػفزز رلتػػػيززرألسػػػمحة،زفيقػػػـو
رلػػر حزرلتػػيزسػػػخره:زهللاززأصػػلؾزرلظػػ:لميفزوهػػػيزهػػالتعتمػػدزعمػػىزعممػػهزفػػػيزرلكتػػ:بزأل

رلسػ:لفةزرلتػيزكفػػرتزوكػّذبتزرسػمه:،زواػػدزجػ:ءزفػيزكتػػ:بز)زمػ:ذرزاػػ:ؿززرألمػػـعمػىززتعػ:لى
) وينأأذر سػػالـ( زعمػػيز)عميػػهزرلزرامػػ:ـاػػ:ؿزز(ٓٓٗ)(لعمػػيزع:شػػور)آخػػرزرلزمػػ:فززفػػيعمػػيز

اتأأروم  أأ طبلق سأأراح مأأوت فتأأعك مح أأوس اقنينأأة دجياأأة، فينأأذرىم اتميأأدي سأأبلحًع 
أعن تمأن رأي  اسمو اتصعرخ تو صوت َصوت اتزتزال، والكأل ىأعم اتاشأر َقأذف ات َر

عن، نعرًا ىعئ ة من اعطن  ، تخأرج مأن مَمأن ومخاأل، وتطيأر فأي اتسأمعء األرضات َر
نخأل منقعأر، وتأو نأعر ال تاقأى  إدجأعزدعتاًع جدًا، ثم تياط اموت ينزع اتنعس َلنيم 

 .وال تذر ..... 

أأٍس  تعػػ:لىالحػػظزرلتطػػ:بقزبػػيفزاولػػهزز ِم َنح  َصأأرًا ِفأأي َيأأو  ِيم  ِريحأأًع َصر  َنع َدَ أأي  َسأأ   }ِإُنأأع َأر 
أ َتِمرٍ  َتنِزعا اتُنعَس ََ أٍل مًّنَقِعأٍر {مًّس  َجأعزا َنخ  م  َأد  زأميػروبػيفزهػذ زرلروريػةزرلػوررد زعػفززَلُنيا

رلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زرلتػيزتهػبطزبمػوتززأسػمحةرلمؤمنيفز)عميهزرلسالـ(زورلتػيزتػذكرز
رلمهػديز)عميػهززأفدليلزآخػرزعمػىززإالنخلزمنقعر.زوم:زذلؾززإعج:زينزعزرلن:سزكأنهـز

ذربػػػػهزعمػػػػىزرلكػػػػ:فر فزورلج:حػػػػديفزهػػػػوزعػػػػذربزهللازوعز،رألرضرلسػػػػالـ(زسػػػػيمثلزهللازفػػػػيز
ز.تع:لىسبح:نهزوز

 اتاعب اتثعني

 اتميدي )د او اتسبلم  اإلمعمجيوش وأس حة 

                                                           

زٖٔٛكت:بزم:ذرزا:ؿزعميزفيزآخرزرلزم:فزصز-ٓٓٗ
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تعتبػػػػرزرالسػػػػمحةزرلتػػػػيزسػػػػيق:تلزبهػػػػ:زرامػػػػ:ـزرلمهػػػػديز)عميػػػػهزرلسػػػػالـ(زحػػػػيفزاي:مػػػػهزمػػػػفز
ديزرلػػػىزحقيقتهػػػ:زرلمختصػػػوفزفػػػػررحزرلػػػبعضزإلػػػىزرلقػػػوؿزبػػػػ:فزهتػػػػرلمورضػػػيعزرلتػػػيزلػػػـزي

رلتقني:تزورلتكنولوجيػ:زومعػدرته:زسػتتعطلزويعػودزرلقتػ:ؿزإلػىزرسػتعم:ؿزرلخيػوؿزورلسػيوؼز
لطرحزرلذلؾزسنضعزبيفزريديكـزز،وم:زإلىزذلؾزمفزرلفرضي:تزرلبعيد زعفزرلعقلزورلوراع

ومػ:زهػيزز،رلورفيزلجميعزم:زيرتبطزبجيوشزرالم:ـزرلمهديزورسمحتهـزرلتػيزسػيق:تموفزبهػ:
سػػمحةزرالمػػ:ـزرلمهػػديزرلط:اػػ:تزرلكبيػػر زرلتػػيزرعتبرهػػ:زحقيقػػةزرلنصػػوصزرلتػػيزرعطػػتزأل

رلبعضزأمورزإعج:ز ةزخ:رجزإط:رزرلعمـز،زكذلؾزسيتـزرلحديثزعفزجه:ززرالستخب:ررتز
لػػدىزرالمػػ:ـزرلمهػػديزوممػػفزيتػػألفزهػػذرزرلجهػػ:ززوكيػػفزسيسػػتفيدزرامػػ:ـزرلمهػػديز)عميػػهز

ز.رلسالـ(زمفزرلجفزورلمالئكةزفيزهذرزرلصددز

 وش تقسام االس حة واتجي

وزرلخطػػػػووزرلع:مػػػػةزلهػػػػ:زوأسػػػػمحته:زأحػػػػدزمكونػػػػ:تزرلجيػػػػوشزرلعسػػػػكر ةزأالزيخفػػػػىزعمػػػػىز
زومعدرته:زولورزمه:زفيمكفزتقسيـزرألسمحةزأوزرلجيوشزإلى ز

سالحزرلبرزأوزرلجيشزرلبريزويشملزرلمش: زورلدروعزورلمدفعيػةزبأصػن:فه:زوررجمػ:تزز-ٔ
)عميهـزرلسػالـ(زلوجػدن:ززرألئمةزتسميم:(زأوزرلصورر خزوهذرزلوزاورفزمعززمفزرلنبيز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

م:زيشػ:بههزمػعزرلفػ:رؽ،زف:لمشػ: زموجػودوفزورلفرسػ:فزيقػ:بموفزسػ:ئقيزرلػدروعزأيزصػنفز
رلػػدروعزخصوصػػ:شزإذرزأضػػيفزلهػػ:زمكونػػ:تزبعػػضزرلجيػػوشزرلمتطػػور زآنػػذرؾزك:لفيمػػةزأوز

يق:بػلزرلمدفعيػةززرلجم:ؿزوم:زيوضعزعميه:زمفزدروعزتقيه:زمفزأسمحةزرلعدو،زورلمنجنيػق
زوهكذر.ز

رلسالحزرلبحريزوهذرزأيض:شزمتوفرزآنذرؾزمعزرالختالؼزرلكبيػرزرلػذيزالزيكػ:دزيعػدوزز-ٕ
زرالسـزفهذ زسففزحربيةزوتمؾزسففزحربية.ز
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زأم:زسالحزرلجوزفمـزيكفزأكثرزمفزرلبر دزرلذيزك:فزيستخدـزبورسطةزرلحم:ـ.زز-ٖ

لزلػػهزرلعمػػـزفػػيززم:ننػػ:زبػػلزومػػ:زفكيػػفزيمكػػفزلمػػفزفػػيزذلػػؾزرلزمػػ:فزأفزيفهػػـزمػػ:زتوصػػززز
إذزإفزرلػػػذيزنفهمػػػهزمػػػفزرلروريػػػ:تزإفزأسػػػمحتهز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زأكثػػػرززرامػػػ:ـسػػػيخرجزبػػػهز

زرلع:لـ.زتتطوررشزمم:زتوصمتزإليهزرحدثزتكنولوجي:

 تقسام قوات اإلمعم 

زأس:س:زإلى ززرام:ـتنقسـزاورتز

مػنهـزرلنقبػ:ءزرلػػز(زوهػـزرلقػ:د زألنػورعزرلجيػوشزورلقػورت،زوزٖٖٔرألصح:بزوعػددهـز)ز-ٔ
ورألصػػػػح:بزهػػػػـزرلمعنيػػػػوفزفػػػػيزرلروريػػػػ:تزفػػػػيزتقمػػػػدهـزرلسػػػػيوؼزويسػػػػتف:دزمػػػػفزز،(ٕٔ)

أفزهػذ زرلسػيوؼزخ:صػةزبػلزومػدخر زلهػـزمػفزرلقػدـ،ززإلىزض:فةرستعم:لهـزرلسيوؼزب:ا
زإفزرلقػ:د زالز وعمىزكلزورحػدزمنهػ:زمكتػوبزرسػـزرلشػخصزرلػذيزيسػتعممه،زفمػفزرلمعمػـو

لجيشزمفزأسمحةزلعدـزحػ:جتهـزإليهػ:زوحتػىزفػيزرلجيػوشزيستعمموفزم:زيستعممهزب:ايزر
زرلمع:صر زفإفزرلق:د زيستعمموفزرلسالحزرلشخصيز)رلمسدس(زهذرزرلسببزرألوؿ.ز

)عميهزرلسالـ(زيقوـزموتوررشزوكأنهزرافزاتلزرلحسػيفزوسػبيزرام:ـأم:زرلسببزرلث:نيزف:فز
رلقتػلزب:لرصػ:صزيػؤديزعي:ؿزرلرسوؿزفالزيشفىزغميمهزإالزبذبحزأعػدرءزهللازوالزأظػفزأفز

زرلغرضزلمموتورزكم:زيؤديهزرلسيف.ز

رلجنػػدزهػػؤالءزيسػػتخدموفزبػػ:ايزأنػػورعزرألسػػمحةزكػػلزبحسػػبزمق:مػػةزومػػ:زتقتضػػيهزمه:مػػهز -ٔ
زومرحمته.ز

ز
ز
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 )ع تجيوش اإلمعم اتميدي  اتع مي اتتفوق اتتقني
زدرجةززززإلىرنهز)عميهزرلسالـ(زيخرجزبتقنيةزع:ليةزجدرشزتصلززإلىوالزننسىزراش:ر ز

رنػػهزيسػػيطرزعمػػىزأجهػػز زرلخصػػـزو ػػردزأسػػمحتهـزعمػػيهـزوممػػ:زيشػػهدزعمػػىزهػػذرزرلروريػػةزز
سأأالتي فأأي مسأأجدَم رلػػوررد زعػػفزأبػػ:فزبػػفزتغمػػبزاػػ:ؿزأبػػوزعبػػدزهللاز)عميػػهزرلسػػالـ( ز)

قوتو د ييم اتسيوف مَتوب د أى َأل سأيف َ مأة  إتىثبلث مئة وثبلث دشر رجبًل 
ز. 401)تفتح أتف َ مة 

الزلمػػ:زك:نػػتزتفػػتحزألػػفزز واطعػػ:زالزيػػرردزمػػفزهػػذ زرلسػػيوؼزأفزتكػػوفزرلصػػنفزرلعػػ:ديزور 
حجػػـزرلشػػفررتزرلعسػػكر ةزرلتػػيزيمكػػفزأفززإلػػىزإضػػ:فةكممػػةزوأيضػػ:زراشػػ:ر زبػػألفزكممػػةز

تفتحه:زهذ زرألسمحةزوليسزرأللفزحصررشزبلزهوزلمداللةزعمىزعظـزم:زيمكنهػ:زرلسػيطر ز
عب:ر ززإحدرثي:تحةزرلمتطور زرافزتوجهزبورسطةزوالزيخفىزأفزرغمبزرألسمز،عميهزوفتحه

زفرزوذبذب:تزتستخدمه:زأجهزتهـزوكذلؾزتستخدـزبيفزأفرردزرلجيوش.شعفز

:زسوؼزيتـزتعطيلزأسمحتهـزوردهػ:زعمػىزنحػورهـزهوبن:ءزعمىزهذ زرلروريةزوم:زش:بهززز
والزيبقىزلهـزإالزرألسمحةزرألالزتطوررشزك:لتوجيهزنحوزرلحررر زرلص:در زمفزرلمحرك:تزأوز
راطػػػػالؽزرلمب:شػػػػرزرلمعتمػػػػدزعمػػػػىزإحػػػػدرثي:تزمسػػػػبقةزيررعػػػػيزفيهػػػػ:زرلعورمػػػػلزورلظػػػػروؼز

زرلجوية.ز

)عميػهزرلسػالـ(زرام:ـدمه:زوهذرزرلنوعزتتكفلزبهزأنورعزأخرىزمػفزرلط:اػ:تزرلتػيزيسػتخززز
زكط:اةزرلر :حزواورنيفزرلفيز :ءزواوىزم:زوررءزرلطبيعة.

                                                           

زٕٙٛصزٕ٘بح:رزرألنوررزجز-ٔٓٗ
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ك:لمالئكػةزورلجػفزفكمػ:زإفزلػهززمػ:ـرلتيزتكوفزمسػخر زلإلزرألخرىزوالزننسىزرلمخموا:تزز
(زمػػفزرلمالئكػػةزومػػثمهـزمػػفزرلجػػفزوهػػؤالءزٖٖٔ(زأصػػح:بزمػػفزرانػػسزفكػػذرزلػػهز)ٖٖٔ)

مػػ:زنسػػتفيدزمنػػهزاصػػةزرلنبػػيزسػػميم:فز)عميػػهززاػػ:د زوتحػػتزإمػػرتهـزأتبػػ:عزوجيػػوشزوخيػػر
زرلسالـ(زوعرشزبمقيس.ز

هذرزتصفحزبسيطزلهذرزرلصنفزمفزاورتهز)عميهزرلسالـ(زأم:زب:ايزرألصن:ؼزفيستف:دزززز
لتػػػيزلهػػػ:زيةزك:لػػػدب:ب:تزررألرضػػػمػػػفزبعػػػضزرلروريػػػ:تزرنػػػهزيسػػػتخدـزأنػػػورعزمػػػفزرلمركبػػػ:تز

أبػػوزعبػػدزهللاز)عميػػهزرلسػػالـ( زةزرلمػػدفع(زفمػػثالشزمػػ:زجػػ:ءزعػػفزخػػررطيـزأوزمػػ:زيسػػمىز)فوهػػ
أب فرسأًع  فأ ذااتقعئم د ى ظيأر نجأف  إتى)َلني انظر  اسأتوي د أى ظيأر اتنجأف َر

  دة إال وىم اظنأون  أىلادىم أ  ق  ين دينو شمراخ ثم ينتفض او فرسو فبل ياقى 
ز(ٕٓٗ)انو معيم في ابلدىم 

هػػذ زرلمركبػػػةزأوزفػػيزمقػػدمه:زشػػػيءزبػػ:رززسػػػم: ززإمػػػ:ـومػػ:زيسػػتف:دزمػػػفزهػػذ زرلروريػػةزإفز
سػػرعةزتحركهػػ:زرلف:ئقػػةزبزوتمتػػ:ززهػػذ زرلمركبػػةوهػػوزكػػ:لقرفزفػػيزجبػػيفزرلفػػرس.زب:لشػػمررخز

وذلػؾزالزيفهػـزإالزبكثػػر زتورجػد زفػيزبمػدهـزوكػػذرزز،بحيػثزأفزكػلزبمػدزيعتقػدوفزرنػػهزمعهػـ
كػػيزتػػوفرززثمػػ:زتوصػػلزإليػػهزرلعمػػـزرلحػػديبػػ:ايزرلبمػػدرفزوهػػذرزيتطمػػبزسػػرعةزف:ئقػػةزتفػػوؽز

تورجػػد ز)عميػػهزرلسػػالـ(زفػػيزهػػذ زرلبمػػدرفزرلمتعػػدد زوهنػػ:ؾزمز ػػدزمػػفزرلروريػػ:تزرلتػػيزتؤ ػػدز
زوجودزمركب:تزمتطور زفيزهذرزرلمج:ؿ.ز

 أمع سبلح اتجو... 

                                                           

زٕٖ٘صزٕ٘فيزرلبح:رزجز-ٕٓٗ
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فقدزوردتزروري:تزعديد زبمع:نيزبعضه:زمتف:وتةزوأخرىزمتق:ربػةزومنهػ:زمػ:زجػ:ءزبػأفززز
زرلسم:ءزمتىزم:زإذفزهللازرنطمقت.زلمق:ئـزخيوؿزممجمةزومسرجةزذورتزأجنحةزفيز

ورانسػػ:فزالزز،فقػديم:شزكػػ:فزيفهػـزرلعممػػ:ءزمنهػ:زإنهػػ:زخيػػوؿزمجنحػةزوهػػذرزحػدودزفهمهػػـززز
هػذ ززإمػ:ـيتعدىزحدودزفهمهزكم:زيقػ:ؿ،زورلتسػ:ؤؿزهنػ:زمػ:زمػدىزمنفعػةزأحصػنةزمجنحػةز

،زفبرشقةزورحد زمفزأيزسالحزمقػ:وـزلمطػ:ئررتزتمػزؽزهػيزوأجنحتهػ:ز،رألسمحةزرلمتطور 
فالبدزمفزرلتأو لزهذ زرلروريةزبأفزهذ زرلخيوؿزهيزمركب:تزفض:ئيةزفػيزرلفضػ:ءزبػدليلز

وبػػػدليلزاولػػػهزلهػػػ:زأجنحػػػةزداللػػػةزعمػػػىزأنهػػػ:زمػػػفزطػػػررززمجػػػنح،زز،اولػػػهزممجمػػػةزومسػػػرجة
يػػ:تزمق:رنػػةزبػػ:لطرحزرلسػػ:بقزعػػفزرألسػػمحةزرلتػػيزيظهرهػػ:زرلقػػ:ئـزرويمكػػفزابػػوؿزهكػػذرزروز

ز)عميهزرلسالـ(.ز

)عميػهز:ام:ـمثػ:ؿزهػذ زرلروريػةزأفزتكػوفزهػذ زرلمرركػبزهػيزخ:صػةزبوالزيشتروزمفزأززز
رلسػػالـ(زبػػلزهنػػ:ؾزروريػػ:تزأكثػػرزغرربػػةزتػػدؿزعمػػىزتطػػورزهػػذ زرلمركبػػ:تزفمنهػػ:زمػػثالشزمػػ:ز

)ينزل اتميدي وأصحعاو اتكوفة في سأاَ قاأعب وردزعفزأبيزعبدزهللاز)عميهزرلسالـ( ز
ز.ز(ٖٓٗ)من نور 

ومنهػػ:زيفهػػـزإفزهػػذ زرلقبػػ:بزهػػيزمرركػػبزخ:صػػةزيميزهػػ:زرلضػػوءزرلشػػديدز)رلنػػور(زمػػفزززز
ز،ومفزاولهزتنزؿزمفزرلسم:ءزداللةزعمىزأنهػ:زتطيػرز،اولهز)عميهزرلسالـ(زاب:بزمفزنور

رافزمػػفززإلػػىأمػػ:زتصػػميمه:زعمػػىزشػػكلزابػػةزولػػـزيػػذكرزفيػػهزرألجنحػػةزفمػػـزيػػتمكفزرلعمػػـز
وحتػػىزتجػػ:ربهـزدرخػػلزا:عػػ:تزز،رلسػػيطر زعميهػػ:صػػنعزطػػ:ئر زبػػدوفزأجنحػػةزلمػػتحكـزبهػػ:زوز

رالختبػػ:رزفشػػمتزفػػيزصػػن:عةزمثػػلزهػػذ زرلمركبػػ:تزرلمصػػممةزبػػالزأجنحػػةزأوز)رلصػػحوفز
نه:زبدأتزتترنحزثـزتهويزمفزدوفزسيطر زعميه:.زufoرلط:ئر (ز) ز(زكم:زيعبروفزور 

                                                           

زٖٓٔصزٔتفسيرزرلعي:شيزجز-ٖٓٗ
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أمػػ:زمضػػموفزرلروريػػةزورلعورمػػلزرلمجتمعػػةزرلمشػػ:رزإليهػػ:زمثػػلزرلنػػورزورلقبػػ:بزيطػػ:بقزززز
صػػػن:عةزرألفػػػالـ.ززتفقػػػطزمػػػ:زجػػػ:ءزفػػػيزرلخيػػػ:ؿزرلعممػػػيزرلػػػذيزالزيخػػػرجزعػػػفزرسػػػتوديوه:

زواطع:شزهذرزليسزب:ألمرزرلصعبزعمىزمفزعند زعمـزرلكت:ب.ز

ز..زأمع اتسبلح اتاحري 

زببنػػ:ءززرامػػ:ـفقػػدزجػػ:ءتزرلروريػػ:تزرلتػػيزتػػنصزعمػػىزأفزز رلمهػػديز)عميػػهزرلسػػالـ(زيقػػـو
نشػػ:ئه:زلكػػيزيغػػزوزبهػػ:زرلعػػ:لـزفعػػفزأميػػرزرلمػػؤمنيفز)عميػػهزرلسػػالـ( ز )... ثأأم رلمرركػػبزور 

عمعئأأة سأأفينة د أأى سأأعحل  األمر اتميأأدي )د اأأو اتسأأبلم    نشأأعء مراكأأب، فينشأأى أٍر
ز. 404)دَع... 

رلبحػرزرلمتوسػطزرلمهديز)عميهزرلسالـ(زبالدزرلغربزعبػرززرام:ـفبهذ زرلسففزيغزوززززز
بعدزأفزيقضيزعمىزدولةزإسررئيلزويفتحزبيتزرلمقدسزوحتم:شزف:فزهذ زرلسففزورلمرركػبز

وأنهػػػ:زتتفػػػوؽزعميهػػػ:زمػػػفزرلن:حيػػػةززرألعػػػدرءتكػػػوفزمتطػػػور زجػػػدرشزب:لنسػػػبةزلسػػػففزومرركػػػبز
زإلػػىرلتكنولوجيػػةزورلعسػػكر ةزممػػ:زيسػػهلزعمميػػةزرختػػررؽزرلعػػدوزوراح:طػػةزبػػهزورلوصػػوؿز

زمورنيه.زززز

 اتثعتثاتاعب 

 اتميدي)د او اتسبلم  اإلمعماستخاعرات جيعز 

زورلدررس:تزرلعسكر ةزإفزاو زكلزدولةززوش:ئع:شززأصبحزث:بت:شز لدىزرلمتخصصيفزفيزرلعمـو
مهمػػػػ:زبمػػػػ زحجػػػػـزتسػػػػميحه:زوتطػػػػورزأسػػػػمحته:زالزتكتمػػػػلزإالزبتػػػػوفيرزجهػػػػ:ززرسػػػػتخب:ررتز

                                                           

زٕٖٓمجمعزرلنور فزصز-ٗٓٗ
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حتىزأصبحتزرلدوؿزرلمتقدمةزترصػدزمبػ:ل زط:ئمػةزوتخصػصزميزرنيػ:تزه:ئمػةزز،متطور
ممػ:زأدىزز،رستخب:ررته:زالزتقلزأهميةزعفزرلمب:ل زرلمرصود زلتجهيػززاورتهػ:أجهز زألجلز
ورلجػػديرزب:لػػذكرزإفزعمػػلزهػػذ زرألجهػػز زيعتمػػدزز،رلتنػػ:فسزرلحثيػػثزبػػيفزهػػذ زرألجهػػز زإلػػى

أخػػرىزحسػػبزتطػػورزهػػذ ززإلػػىمػػفزدولػػةززعمػػىزنظر ػػ:تزعمميػػةزوأخػػرىزتجر بيػػةزتتفػػ:وت
رلدولةزأوزتمؾ،زوأصبحتزتق:سزرلقو زرلعسكر ةزلمدوؿزبقو زرستخب:ررته:زوذلؾزلعد زأمورز

ز.ومم:رس:تزتتبعه:زهذ زرألجهز زفتؤديزرلغرضزرلمطموبزومفزهذ زرلمم:رس:ت

كممػػ:زكػػ:فزجهػػ:ززرالسػػتخب:ررتزمتطػػوررشزأوزرسػػتط:عزرلنفػػوذزفػػيزصػػفوؼزرلخصػػـزز-أوال 
بمػػد زورتخػػ:ذزرلخطػػطزرلسػػر عةززإلػػىكممػ:زتمكػػفزمػػفزرصػػدزتحركػػ:تهـزومخططػػ:تهـزونقمهػ:ز

زاحب:طه:.

زهػذ زرألجهػز زبسػراةزرلتكنولوجيػ:زوأخػػرزمػ:زتوصػلزإليػهزرلخصػـزفػيزمجػػ:ؿزز-ث:نيػ:ش  تقػـو
ق:ديرزلكيزيتمكفزرلمق:بػلزمػفزتصػنيعزأمث:لهػ:زأوزتصػنيعزالزرلتأصن:عةزرألسمحةزعمىز

زمض:درتزله:زلموا:يةزمنه:زورلحدزمفزتأثيره:.

.ز-ث:لث:ش  زشررءزرلضم:ئرزألجلزرلتأثيرزعمىزصن:عةزرلقرررزعندزرلخصـو

رلنتيجػػةزرألهػػـزوهػػيززإلػػىبػػثزرلتفراػػةزورلتنػػ:حرزفػػيزصػػفوؼزرلخصػػـزلموصػػوؿزز-رربعػػ:ش 
زإضع:ؼزرلخصـ.

وممػػػ:زيػػػذكرزبػػػيفزز،قػػػ:وزرلمهمػػػةزرلتػػػيزحققػػػتزنتػػػ:ئجزع:لميػػػةزمشػػػهور وغيػػػرزذلػػػؾزمػػػفزرلن
رلمتخصصػػيفزفػػيزهػػذرزرلمجػػ:ؿزأفزرالتحػػ:دزرلسػػوفيتيزرلسػػ:بقزرسػػتط:عزأفزينػػتجزرحػػدثز

ه:زمػػػفزرلػػػدوؿزي(زبعػػػدزسػػػراةزرلمعمومػػػ:تزحػػػوؿزتصػػػنيعطػػػ:ئر زفػػػيزرلعػػػ:لـزآنػػػذرؾز)سػػػوخوز
ز(.زkgpرالوربيةزبورسطةزجه:ززرستخب:ررتهزرلمتطورزآنذرؾز)
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ح:دثةزرلصورر خزرلمفقػود زرلتػيزرشػتهرتزأثنػ:ءزحػربزبر ط:نيػ:زورألرجنتػيفزحػوؿززوكذلؾ
جزرز)رلفوكمند(زوممخصزرلح:دثةزإفزلبر ط:ني:زأسطوالزبحر :زمتطػوررشزأشػيعزعنػهزرنػهزالز
يمكػفزأليزسػػالحزرخترراػػهزومػ:زدخػػلزمعركػػةزإالزواػدزربحهػػ:،زوفػػيزبدريػةزنشػػوبزرلحػػربز

رألسػػطوؿزلبسػػطزرلسػػيطر زفػػيزرلمنطقػػةزفوجػػبزعمػػىزرلجػػزرزرلمػػذكور زأعػػال زتوجػػهزهػػذرز
عمىزرلقورتزرألرجنتينيةزردعهزوفيزهذ زرألثن:ءزتمكنتزفرنس:زمفزإنتػ:جزصػورر خزاػ:در ز

زعمىزخرؽزأجهز زحم:يةزهذرزرألسطوؿزوب:لت:ليزتدمير .ز

رألرجنتيفزبسعرززهيدزوبكميةزمحدود زجػدرززإلىإالزأنه:زلـزتجربهزفيزرلوراعزولذرزب:عتهز
ثػػالثزصػػورر خ(زلكػػيزتتأكػػدزفرنسػػ:زمػػفزنجػػ:حزهػػذ زرلصػػورر خزأوالزومػػفزثػػـزالزتتعػػدىز)

تػػتحكـزب:ألسػػع:رزفػػيزحػػ:ؿزنج:حهػػ:زآنػػذرؾ،زوبعػػدزأفزرسػػتعممتزرلقػػورتزرألرجنتينيػػةزهػػذ ز
رلصورر خزرستط:عتزأفزتحدثزصدمةزع:لميةزآنذرؾ،زوهيزمف:جأ زلمقورتزرلبر ط:نيػة،ز

لث:نيػػةزمػفزهػػذ زرلصػورر خزلتكبػػدتزولػوزاػدرزوحصػػمتزرلقػورتزرألرجنتينيػػةزعمػىزرلدفعػةزر
شػررءزرلدفعػةزرلث:نيػةززإلػىلػذرزسػ:رعتزرألرجنتػيفزز،بر ط:ني:زخس:ئرزم:ديةزومعنويػةزكبيػر 

رنطالؽزرلحمولةزمفزرلصورر خزوبعددزكبيرزوبسعرزركبرزبكثيرزعفزرلسعرزرألوؿزوبعدز
ذرزيومنػ:زهػزإلػىمفزابرصزرختفتزرلب:خر زرلمحممةزبهذ زرلصورر خزولػـزيعػرؼزمصػيره:ز

ولكػػفزأاػػوىزرلتقػػ:ر رزرلتػػيزطرحػػتزآنػػذرؾزنصػػتزعمػػىزأفزأجهػػز زرسػػتخب:ررتزرلواليػػ:تز
رلمتحػػد زتػػدخمتزوسػػيطرتزعمػػىزرلبػػ:خر زفػػيزرلبحػػرزوغيػػرتزرسػػمه:زوهيئتهػػ:زرلخ:رجيػػةز

جهةزمجهولةزرألمرزرلذيزراتضىزرستق:لةزرلرئيسزرألرجنتينيزبعدزخس:رتهززإلىوأخذته:ز
زرلحرب.

زدوؿزوعمػػػػىزنفػػػػسزرلػػػػنمطزورألسػػػػموبزمػػػػفز رالعتمػػػػ:دزعمػػػػىزرألجهػػػػز زرالسػػػػتخب:ررتيةزتقػػػػـو
رالسػػتكب:رزرلعػػ:لميزكأمر كػػ:زوغيرهػػ:زبصػػن:عةزرلحػػروبزبػػيفزبػػ:ايزرلػػدوؿزرعتمػػ:درزعمػػىز
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ورلتػيزأكػلزز،عمالئه:زمػفزرؤسػ:ءزرلػدوؿزومػفزثػـزبيػعزرألسػمحةزرلمنتهيػةزفورئػده:زعنػدهـ
ر ،زوهػػذرزالزرلػػدهرزعميهػػ:زوشػػربزلالسػػتف:د زمػػفزأمورلهػػ:زلتصػػنيعزأسػػمحةزجديػػد زومتطػػوز

زيتحققزإالزب:لحروبزبيفزدوؿزرلع:لـزرلمتخمفةزكم:زيعبروف.

فزلألسمحةزفمتىزم:زركتفورزيـزرلممولألنهوب:لت:ليزتصبحزبدريةزرلحربزونه:يته:زبأيديهـزز
:ءزألنهػػػمػػػفزبيعهػػػ:زضػػػغطورزعمػػػىزرألطػػػررؼزرلمتنػػػ:حر زفػػػيزمنػػػعزتصػػػديرزرألسػػػمحةزلهػػػـز

زأهػػػلرلحػػػربزفػػػيزرلواػػػتزرلػػػذيزأرردو ،زومثػػػلزهػػػذ زرلحػػػوردثزورلتجػػػ:ربزكثيػػػر زجػػػدرزعنػػػدز
زرلعسكر ةزورالستخب:ررتية. زرالختص:صزفيزرلعمـو

عمػػػػػػػػػىزرلظػػػػػػػػػورهرزرلغر بػػػػػػػػػةززرالعتمػػػػػػػػػ:دورلغر ػػػػػػػػػبزإفزهػػػػػػػػػذ زرألجهػػػػػػػػػز زبػػػػػػػػػدأتزمػػػػػػػػػؤخررزز
رهـزرلمتنبئػػوفزورلمتكهنػػوفزورلمتميػػزوفزفػػيزعمػػـز)رلب:ررسػػ:يكولوجيز(زوتقػػ:ر زورألشػػخ:ص

اي:درتهـزتثبتزأهميةزهذرزرلج:نبزمفزوسػ:ئلزرالسػتخب:ررتزرلتػيزالزتقػلزأهميػةزعػفززإلى
زرألام:رزرالصطن:عية.

وبعدزهذ زرلمقدمةزيبرززتس:ؤؿزمهـزجدرزهػلزإفزرلمهػديز)عميػهزرلسػالـ(زيمتمػؾزجهػ:زرزز
رستخب:ر :زيفػوؽزهػذ زرألجهػز زويسػتثمرزوسػ:ئطزوأدورتزأكثػرزتطػوررزوأعمػىزكفػ:ء زواػدر ز

وهنػػ:زز؟عمػػىزذلػػؾدليلزالز؟زوطبعػػ:زرلجػػوربزرلمورفػػقزلعقيػػدتن:زهػػوز)نعػػـ(زولكػػفزمػػ:زرلػػزأـ
زبم:زيالئـزهذرزرلمق:ـزمررعي:زمقولةزلكلزمق:ـزمق:ؿ.ززمختصررشززسنسوؽزبحث:شز

أفززإلػػى)عميػػهزرلسػػالـ(زأالسػػتخب:ررتيزالبػػدزمػػفزراشػػ:ر زرام:ـوابػػلزرلخػػوضزفػػيزجهػػ:زز
رزفػػيزنقػػلزرلمعمومػػ:تزأوزإضػػع:ؼزمعنويػػ:تزيعتمػػدزعمػػىزرلبشػػز)عميػػهزرلسػػالـ(زالرام:ـ

رلعدوزأوزغيرزذلؾزمم:زتؤديهزأجهز زرلمخ:بررتزرلع:لمية.زبلزرنهزيستخدـزأصن:ف:زأخرىز



257 

 

ورسػػتخدرـزرلقػػوىزرلخفيػػةزأوزمػػ:زوررءزرلطبيعػػةزبأنورعهػػ:زرلمعروفػػةزز منهػػ:زرألجهػػز زرلمتطػػورز
زرلغيرزمعروفة.زرألخرىزرافزوز

فػػػيزعمػػػـز)زرلب:ررسػػ:يكولوجي(زوأيضػػػ:زرلمالئكػػػةززورلمعػػروؼزرافزهػػػوزرلتخػػػ:طرزوأمث:لػػهز
ورلجػػػفزكمػػػ:زتؤكػػػدزذلػػػؾزرلعديػػػدزمػػػفزرلروريػػػ:تزبعػػػدزرايػػػ:تزرلمفسػػػر زورلمؤولػػػةزفػػػيزهػػػذرز
رلخصػػوص،زفقػػدزأكػػدتزرلعديػػدزمػػفزرلروريػػ:تزعػػفزرلنبػػيزوآلػػهز)ملسو هلآو هيلع هللا ىلصزتسػػميم:(زإفزهللازيؤ ػػدز

نػهزأ،زوكذلؾزأكػدتزرلروريػ:تزعمػىز:نهزبيرلق:ئـزب:لمالئكةزرلمسوميفزوغيرهـزكم:زسيأتيز
ز)عميهزرلسالـ(زلهزأنص:رزمفزرلجفزكم:زأفزلهزأنص:رزمفزرانسزورلمالئكة.ز

وهن:زيث:رزتس:ئلزكيفزيؤديزهؤالءزمه:مهـز؟زوم:زهيزإمك:ني:تهـز؟زوربدأزبأضعفزهذ ز
زرألصن:ؼزحسبزرالعتب:ررتزرلسم:ويةزوهـزرلجف.ز

 اتجن

إمك:نػ:تهـزوأحػورلهـزإالزإننػ:زكمسػمميفزنػؤمفزبوجػودهـزفهـزورفزخفيزعمىزرغمبزرلنػ:سز
فزبعضزهػذ زرامك:نػ:تزك:فيػةزاحػدرثزرلخمػلزفػيزتػورزفزإعمم:زز،رستن:درزلمقرآفزورلسنة

 )عميهزرلسالـ(زوأعدرئهزوتفواهزعميهـ.زرام:ـرلقوىزبيفزاورتز
وبعبػ:ر ززومفزهذ زرامك:ن:تزا:بميتهـزعمػىزرختػررؽزرلمػ:د زورلنفػوذزمػفزرلجػدررفزبأنورعهػ:

نهـزمفزرلتنقلزبسرعةزه:ئمػةزتفػوؽزأخرىزعدـزخضوعهـزلقورنيفزرلم:د زرألمرزرلذيزيمكّز
كلزإمك:ن:تزرلبشرزرلع:ديزودخوؿزأيزمؤسسةزلمعدوزسورءزك:نػتزعسػكر ةزأوزسي:سػيةز

بعضػػهـزلػػهزرلق:بميػػةزعمػػىزإفزبػػلزز،ورسػػتررؽزرلمعمومػػ:تزأوالزبػػأوؿزونقمهػػ:زبػػنفسزرلمحظػػة
مك:نيػػةزرلتػػأثيرزعميػػهزرلمدرخمػػةزرلفكر ػػةزومعرفػػ ةزمػػ:زيػػدورزفػػيزفكػػرزرانسػػ:فزحينهػػ:زبػػلزور 
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بلزيجعمهزمعتقدرزز،بإيج:دزأفك:رزأخرىزوتقو ته:زوترجيحه:زفيزنفسهزمفزحيثزالزيشعر
)عميػػهزرام:ـرتخػػ:ذزاػػررررتزوخطػػورتزعكسػػيةزتخػػدـززإلػػىأنهػػ:زمػػفزنفسػػهزحتػػىزتػػؤديزبػػهز

ز.رلسالـ(زوجيشه

يػ:تزوبػثزرلتفراػةزبػيفزصػفوؼزرلخصػـزبػلزرلق:بميػةزعمػىزإضػع:ؼزرلمعنوزإفزلمجفزبلزز
وذلػػؾزمورفػػقززرألعػػدرءحتػػىزلهػػـزرلق:بميػػةزعمػػىزنقػػلزبعػػضزرلمعػػدرتزرلمهمػػةزمػػفزجيػػوشز

زلم:زحصلزمعزرلنبيزسميم:فز)عميهزرلسالـ(.

لسػػػميم:فز)عميػػػهزرلسػػػالـ(زمػػػفزرلشػػػي:طيفزرلغورصػػػيفززتعػػػ:لىوممػػػ:زسػػػخر زهللازسػػػبح:نهزوز
}َوِمأَن  زتعػ:لىيزأعمػ:ؽزرلبحػرزفقػدزاػ:ؿزوهؤالءزيمكفزرالستف:د زمنهـزضدزرلغورص:تزف

م  َحعِفِظيَن { ُنع َتيا وَن َذِتَك َوَا وَن َتوا َوَاع َم اوَن َدَمبًل دا اتُشَاعِطيِن َمن َاغاوصا
ز.(٘ٓٗ)

وبقميػػلزمػػفزرلتأمػػلزفػػيزمثػػلزهػػذ زرايػػ:تزرلشػػر فةزيمكػػفزلنػػ:زأفزنتصػػورزرلنتػػ:ئجزرلتػػيزز
زتستحصلزمفزخالؿزرستعم:ؿزهذ زرلقوى.

 اتمبلئَة

فػػإفزإمك:نيػػ:تهـزتفػػوؽزإمك:نيػػ:تزرلجػػفزبكثيػػرزحتػػىزأفزرلورحػػدزمػػنهـزيسػػتطيعزأفزيشػػلز
حركةزرلجفزويحتجزهـزفالزيستطيعوفزحررك:.زومفزإمك:ني:تزرلمالئكةزهيزمعرفتهـزلم:ز
يهـزرانس:فزبفعمهزمستقبالزأيزأكثرزمم:زتعرفهزرلجفزوكالزهذيفزرلمخموايفزلهزرلق:بميػةز

أيزيمكػػنهـزأفزيتمثمػػورزبهيئػػةزإنسػػ:فززرألخػػرىز:تزوراشػػك:ؿزعمػػىزرلتمثػػلزورلتشػػكلزب:لهيئػػ

                                                           

زٕٛرألنبي:ء-٘ٓٗ
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)عميهزرلسػالـ(زوممػ:زيػدؿزعمػىزهػذ زرام:ـوأدرءزدور زبم:زيخدـززرألعدرءأخرزوهـزوسطز
وَحَنع َفَتَمُثَل َتَيع َاَشرًا َسِوا ًع {} زتع:لىرلق:بميةزاولهز َيع را َنع ِإَتي  َس   ز. 406)َأر 

أم:زم:زهوزمشهورزمػفزأفزرلمهػديزمؤ ػدزبعظمػ:ءزرلمالئكػةزمثػلز)جبررئيػلز،زميك:ئيػلز،ز
رألديػ:فزرلسػم:ويةززأهػلرسررفيل(زوغيرهـزفالزيخفىزعمىزرحدزمفزرلمسمميفزوغيرهـزمفز

زلػػووز)عميػػهززرألخػػرىز مػػدىزإمك:نيػػ:تهـزواػػورهـزرلخ:راػػةزوخيػػرزشػػ:هدزمػػ:زحصػػلزمػػعزاػػـو
ززرلسالـ(زفيزراتالعهـزلتمؾزرلبالدزمف زإلػىرلسػ:بعةزرلسػفمىزورالرتفػ:عزبهػ:ززرألرضتخـو

ز.رألرضعن:فزرلسم:ءزثـزامبه:زعمىز

ئكػػةزرلرعػػبزورفزؾزرلعديػػدزمػػفزرلروريػػ:تزرلتػػيزتؤكػػدزرنػػهز)عميػػهزرلسػػالـ(زمؤ ػػدزبمالوهنػػ:
ليػػؾزبعضػػ:زمػػفزرلروريػػ:تزرلتػػيزرلرعػػبزيمشػػيزادرمػػهز شػػهر،زوكػػذرزمػػفزجه:تػػهزرألربػػع.زور 

زرلمهديز)عميهزرلسالـ(.زرام:ـزتؤكدزتسخيرزرلمالئكةزورلجفزلخدمة

)َلني اعتقعئم )د او اتسبلم  د ى نجف *زعفزأبيزجعفرزرلب:ارز)عميهزرلسالـ(زاػ:ؿ ز
اتكوفأأة قأأد سأأعر إتييأأع مأأن مَأأة فأأي خمسأأة آالف مأأن اتمبلئَأأة ج رائيأأل دأأن امينأأو 

ز. 407)وماَعئيل دن شمعتو واتمؤمنون  ين يداو وىو افرق اتجنود في اتابلد 

: )تو قد خأرج قأعئم رلثم:ليزا:ؿ زسمعتزأب:زجعفر)عميهزرلسالـ(زيقوؿ*عفزأبيزحمز ز
آل ي )د اأأأأو اتسأأأأبلم  تنصأأأأره ع اعتمبلئَأأأأة اتمسأأأأومين واتمأأأأردفين واتمنأأأأزتين 

                                                           

زٚٔمر ـزز-ٙٓٗ
زٕٔٔ،صٕرلورفيزجز-ٚٓٗ
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يم وماَعئيأأأل د أأأى امينأأأو واسأأأرافيل دأأأن اسأأأعره إمأأأعمواتكأأأروٍين، اَأأأون ج رائيأأأل 
 ...(408 . 

قعئم )صأ وات ع د اأو   نزتأت مبلئَأة )إذا قعم ات*زا:ؿزأبوزعبدزهللاز)عميهزرلسالـ( ز
 در وىم خمسة آالف، ثبلث د ى خيول شيب وثبلث د ى خيول   ق، وثبلث د أى 

ز. 409)خيول حو، ق ت ومع اتحو   قعل: ىي اتحمر 

).... ثم اسير اتميدي *عفزرلمفضلزبفزعمرزنقالزعفزأبيزعبدزهللاز)عميهزرلسالـ( ز
جأأف ودنأأده أصأأحعاو فأأي ذتأأك اتيأأوم سأأتة اتكوفأأة وينأأزل مأأع  أأين اتكوفأأة واتن إتأأى

عون أتف من اتمبلئَأة وسأتة آالف مأن اتجأن واتنقاأعء وثبلثمعئأة وثبلثأة دشأر  وأٍر
ز.(ٓٔٗ)(نفسع

زٖٖٔأفزأصػح:بهز)عميػهزرلسػالـ(زرلػػ)زإلػىومثلزهذ زرلروري:تزكثير،زوالزيفوتنػ:زرلتنبيػهزز
فيزكف:ءرتهـزبعدزأفزيمتقػيزبهػـز)عميػهزرلسػالـ(زفيصػبحوفززجميع(زمفزرلبشرزيفواوفزرل

ممفزعندهـزمفزعمػـزرلكتػ:بزوالزيخفػىزأفزصػ:حبزسػميم:فز)عميػهزرلسػالـ(زرلػذيزكػ:فز
عند زعمـزمفزرلكت:بزتمكفزمػفزإحضػ:رزعػرشزبمقػيسزأسػرعزمػفزعفر ػتزرلجػفزبكثيػرز

زرحضر زابلزررتدردزرلبصر.ززألنهومم:زالزيق:سزمعهز

تخدمهـزرلمالئكػةززرلق:ئـز)عميهزرلسالـ(زرلمؤمنيفزرلع:دييفزفيززم:فوعندن:زم:زيثبتزأفز
)إذا قعم اتقأعئم األمر فضالزعفزرألصح:بزفمثالزج:ءزعفزرلرض:ز)عميهزرلسالـ(زاػ:ؿ ز

أراد واحأأد  فأأ ذاع اتمبلئَأأة اعتسأأبلم د أأى اتمأأؤمنين واتج أأوس معيأأم فأأي مجعتسأأيم 
                                                           

زٖٕٗغيبةزرلنعم:نيزصز-ٛٓٗ
زٕٗٗغيبةزرلنعم:نيزصز-ٜٓٗ
زٕٕٙبش:ر زراسالـزصز-ٓٔٗ
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احم أو اتم أك حتأى األتي اتقأعئم حعجة أرسل اتقعئم مأن اعأض اتمبلئَأة أن احم أو، ف
ومن اتمؤمنين من اسير في اتسحعب ومنيم من اطير مأَ  فاقُي حعجتو، ثم يرده

اتمبلئَة، ومنيم من امشي مَ اتمبلئَة مشاع، ومنيم من اسأ ق اتمبلئَأة، ومأنيم 
ز.ز(ٔٔٗ) .من يتحعكم اتمبلئَة إتاو، واتمؤمن أكرم د ى ع من اتمبلئَة.

أمػ:زبػ:ايزرلمخمواػ:تزرلغيػرزمعمومػةزلنػػ:زز،مواػ:تزرلمعمومػةزلػدين:كػلزهػذرزوغيػر زمػفزرلمخ
زرامػ:ـومنهػ:زمػ:زجػ:ءزعػفزز،ورلغيرزمذكور زفيزرلقرآفزإالزأنه:زوردتزفيزرلسػنةزرلشػر فة

رلصػػ:دؽز)عميػػهزرلسػػالـ(زومنهػػ:زمػػ:زجػػ:ءزعػػفزأميػػرزرلمػػؤمنيفز)عميػػهزرلسػػالـ(زيؤكػػدزإفز
هنػ:ؾزمخمواػ:تزليسػورزمػفزرلجػفزوالزمػفزرلمالئكػػةزوالزمػفزرانػسزولكػفزخمػقزأخػرزمػػفز

إفزمػ:زخفػيزخت:م:شزراػوؿزز{ال تع مون  يخ ق معو }خمقزهللازمستدالز)عميهزرلسالـ(زبقولهز
زالزيكشفزسر زلكلزرلن:س.زز)عميهزرلسالـ(رام:ـفزر زك:فزأعظـزوز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

                                                           

زٕٔٗدالئلزرام:مص(زٔٔٗ
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ز

ز

ز

ز

ز

 الفهرس
 

 حُٔويٓش

 حُلَٜ حالٍٝ

 

 َٓ ٓؼِغ رَٓٞىح ٝهَٝؽ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ

 حُزخد حالٍٝ 

 ٝهلش طخ٣ٍو٤ش ٓغ حُٔؼِغ

 حُزخد حُؼخ٢ٗ

 لصة ذي المرنٌن والسد العظٌم 

 من هو ذو المرنٌن
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 ًٝ حُو٤َٖٗ ٝٓؼخَٛطٚ ُألٗز٤خء ٝحُٜخُل٤ٖ ك٤خس

 حُزخد حُؼخُغ 

 حُظويّ حُؼ٢ِٔ ١ٌُ حُو٤َٖٗ

 ٓؼ٠ِش حُطخثَحص حُلَػ٤ٗٞش

 حُـٞحٛخص

 طو٤٘ش حَُإ٣ش ح٤ِ٤ُِش

 حُطخهش حُٜٞط٤ش

 حُٜٞص ٝحُٜخػوش

 حُوٞس حُظي٣َ٤ٓش ُِٜٞص

 حُٜٞص ٝحالٛظِحُ

 الباب الرابع

 محطات مسٌرة ذي المرنٌن

ُٛٞٚ ُٔـَد حُْ٘ٔ ٝٓطِؼٜخأٝال : ٝ  

 مؽرب الشمس هو المطب الشمالً : 

 -والنهار فً المارتٌن المطبٌتٌن :اللٌل 

 -: ممدمة حول المطب الشمالً

 مطلع الشمسثانٌاً: 

 منطمة ما بٌن السدٌن وعاللتها بمثلث برمودا ثالثا: 

 وخْٓحُزخد حُ

 ١ً حُو٤َٖٗ ٝٓي ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ
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 -ٗظ٣َخص كٍٞ حهٞحّ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ:

 ٓي ًٝ حُو٤َٖٗ ٝػالهظٚ رٔؼِغ رَٓٞىح

 حُٔؼِغر٘خء حُزخد حُٔخىّ: 

 -هخَٛس حُلغ حٌَُٜٝٓـ٘خ٢ٔ٤١ ك٢ حُٔؼِغ:

 ٓويٓش كٍٞ هخَٛس حُلغ حٌَُٜٝٓـ٘خ٢ٔ٤١:

 ٗٚ هخٕٗٞ كخٍحىح١

  -حُٔؼخىٕ حُٔٔظويٓش ك٢ ٓي ًٝ حُو٤َٖٗ :

 حُـَٝ ٖٓ ػَٔ ٓزخثي حُِٜذ

 بعالباب السا

 رحلته فً منطمة الظلمة 

 

 ؼخٖٓحُزخد حُ

 حالْٓ حُظ٢ ػخَٛص ًٝ حُو٤َٖٗ

 -ك٠خٍس حطالٗظْ:

 -ك٠خٍس حُٔخ٣خ:

 ٓؼزي حُٜ٘ٞٙ ك٢ ح٤ٌُٔٔي

 ٓخ ح١ٌُ أِْٜٝٛ ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ؟؟ 

 خاتمة    

 دربػةزرألرض زرلفصلزرلث:ني

 رلب:بزرألوؿ
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 دربةزرألرضزلغةزورصطالح:شز

 دربةزرألرضزرصطالح:شز 

 دربةزرألرضزوم:هيته:

 

 رلب:بزرلث:نيز 

 دربةزرألرضزفيزرلمنظورزرلقرآني

 رلروري:تزرلشر فةدربةزرألرضزفيزمنظورز

 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

 أوالش زسفي:نيزرلفتوىزز

 ث:ني:ز زسفي:نيزرلسيف

 صف:ته

 رلب:بزرلث:لث

 اي:ـزحركةزرلسفي:نيزوأنص:ره:

 أوالش زمك:فزرلخروجزز

 ث:ني:ش زأنص:رزرلحركةز

 ث:لث:ش زمد زممكهز

 يزوعدرء زألهلزرلبيتز)عميهـزرلسالـ(رلسفي:ن

 موافزرام:ـزرلمهديز)عز(زمفزرلسفي:ني

 عالاتهزمعزرلرـو

 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

 خامسالفصل ال

 رلصيحةزفيزمفهومه:زرلعممي

 س:دسرلفصلزرل

 

 حربزرلق:ئـز)عميهزرلسالـ(

 رلب:بزرالوؿز

 رلحربزألمدنية

زرلتيزيأتيزبه:زرلمهديز)عميهزرلسالـ(  رلعمـو

 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

 

 


