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ََٗا ن
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ج ٝ
ح ٝ
ُْ أ
ٌُ
َُّٓ ر
إ َٛم ٙأ
﴿ َّ
كً
َا ؼَ
َُّ
(ههإٓ ًه)ْ٣
ك﴾ٕٝ
ْث
َاػ
ك
ُُ
ً ت ٖ٤أُمٛث٣ ٖ٤كنى
«ٓ ٌٕٞ٣ ٖٓٝصِ ٢ـِ٤ـا
ً االّ تاُوشٞنٝ ،إٔ اٍُ٤اٌح
تؤٗ ٚال كهم تراذا
 ٢ٛاُر ٢كههد ت ٖ٤اُـهك»ٖ٤
(السٍد محسه األمٍه)
ٕ
ٕ ٖٓ  ِ٣ؼٖ ٓئٓ ٘ا ًإ ًٝؤ ٗ ٚهر ِٝ ،ٚاّ
اّ
ّننه ٓئٓ٘ننا ًننإ ًٝؤٗنن ٚهرِنن ..ٚإ
ٓننٖ ٌ٣ل
ً ُ ٌَ كهق ،اُرٌل ٤ه ظهّ
اُرٌل ٤ه ُ ً٤ؼ وا
ّ ٚػك أُعرٔغ اإلٌالٓ،ًِٚ ٢
ً ،اٗ
اظرٔاػ ٢أ٣ؼا
إ
نٌَ ُٝ ..ن
نًٌِٔ ٖ٤ن
ً تأٍُن
نها
نه ًص٤ن
٣ٝؼن
نق َّ
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ػِٔاء ٗا اُ ٌهاّ ٍُٞ ٤ا ػ ِ ٠ا ٌرؼكاق ُ رهى
ٛما األٌِٞب تؤ ١شٌَ ٖٓ األشٌاٍُ ،وك أِٞٔٛا
اُرله ٣ن

ت ٖ٤األ طٝ ٍٞاُ لهٝع ٝ ،ت ٖ٤ا ُ٘ض

ً
ٝاُرؤ ،َ٣ ٝكعؼ ِٞا ٖٓ اُ لهٝع أ طٞالً ،ؿث وا
ُ ٔا ك ٙٞٔ ٜأٝ

ٓا ك ٚٔ ٜأ ٌالك ْٜاُ ٍاتوٕٞ

ػ ًِ ٝ ..ْٜ٤إ ٖٓ ٗر ٤عح ٛما إٔ ًلّهٝا ٖٓ
 ٣و ّٞتهكغ كهٝػ ْٜأ ٝذؤ٣ٝالذ ْٜاُك٤ ٘٣ح ،
نٕٞ
نر ْٜأ٣ ٝهؼٔن
نؼه ٕٝتفـن
ناء ٣شن
ند اُؼِٔن
ُ٤ن
اإلٌننالّ ٝأٍُننِٔ ،ٖ٤تننَ ٣هؼٔنن ٕٞأٗلٍننْٜ
٣ٝرهاظ ؼٕٞ

ٛما اُ ٍِٞى أُ ش ٖ٤ا ُم١

ػٖ

اـعِٞا ت ٚأٓرٛ ْٜم ٙاألٓح اُرٝ ٢ػؼر ْٜتٖ٤

نٓ َٞػٜٗٞ٤ا»(.)1
أبُ األعلى المُدَدي
انًقديت:
ه ؼد ؼٌ ٔد هللا

ظَ  ٝػال ػ ِ ٠ا ـرالف اُ ٘اي

تؤك ٌانٝ ْٛاظر ٜاقاذٔ ً ،ْٜا
اإلُ٤ ٜح

 ٢ٛأُ ش٤رح

ً
ك ٢إٔ ٣فر ِق اُ ٘اي ٗ ٞػا ٍ ُٝاٗا

ًٌُٝ ،نننٖ ق ٕٝإٔ ذرثننناٖ٣
ٝؼرننن ٠اقناًنننا
اٗ ٍاٗ٤ر ،ْٜألٕ اإلٗ ٍإ  ٞٛاإلٗ ٍإ ٖٓ أ طَ
ٝا ؼكٝ ،إٔ هللا ظ ِد هكن ذ ٚأناق ُإلٗ ٍاٗ٤ح إٔ
ذ ًٌ ٕٞر ِح ٝا ؼكج ٝ ،تاألـض أ ٓح اإل ٌالّ اُ ر٢
 ٢ٛظىء ٖٓ ٛما اُرٌرَ ؼرْ هللا ػِٜ٤ا اُرٞؼك
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ٌذ ي
نثؽاٗ ﴿ ٚإن
نَ ٌن
ن ٞاُوابن
نكج ٛٝن
ٝاُٞؼن
َّ َ
دَن﴾(.)2
َاع
ْ ف
بكُم
وا ر
َأ
ة َ
ً َ
مت
ْ أ
ُكُم
مخ
أ
احدً
ََ
َ َ
ْبُُ
َُّ
َُّ
َُّ
ٝآ٣اخ ًص٤هج ذؽس ػِ ٠اُٞؼكج ٝاإلذؽاق تٖ٤
أذثاع اُشٜاقذٝ ،ٖ٤ذؽهّ ا٣عاق شهؾ ك ٢ت٘اء
ٛم ٙاُ ٞؼكج ػٖ ؿه ٣ن اُـ ِٝ ٞاُر ـهف  ٝػكّ
اؼ رهاّ اظر ٜاق ا ٥ـهٝ .اُر ؼاُٝ ٢اُره كغ
ٝا ٌرؼٔاٍ اُ وٞج تؽ عح اُ فهٝض

ػٖ أنا بٚ

ٝاظرٜاق ،ٙأٗ ٚاُـثاء اُم٣ ١فهض اإلٍٗإ ٖٓ
ً ٌ٣ثه ٛما
ً ًث٤ها
ًٔاٍ اٍٗاٗ٤ر٣ٝ ٚهذٌة اشٔا
اإل شْ ٣ ٝىقاق ػما تٔ ًِ ٚا ذٌ ٞغ أ شه

ٛما

ٕ أٍُننِْ اُننم٘٣ ١شننـَ تنناُفالف
االشننْ .ألّ
االظر ٜاق ٣ٝ ١رهى األ طَ اُ شهػ٢

ك ٢اُ ٞؼكج

ٝاالذ ؽاق ال شي ٓؽا ٌة أ ٓاّ هللا؛ ٜ ُٝما  ٝظكٗا
ػ ِ ٠ؿٞاٍ ذان٣ف ٘ا اإل ٌالٓ ٢ػِ ٔاء ظا ٛكٝا ٖٓ
أ ظَ ا ٌالٓٝ ْٜأؼٌا ٜٓ ٘ٓٝ ٚا ؼ ٌْ اُ ٞؼكج،
ً ٓا  ٍٕٞٔ ٣ػِ ٔاء كه هٞا األ ٓح
 ٝٝظكٗا أ ٣ؼا
تؼ ظث٤اذٝ ْٜأ ٞٛاب ْٜكؤـهظٞا ت ؼغ األ ٓح ٖٓ
قابهج األ ٓحًٝ ،ص٤ه ٖٓ اق ػاء ٛئالء ً « ٞٛمب
ٓؽغ»٤ٌٝ ،رؽَٔ ٛئالء ٝونٝٝ ْٛون ٖٓ ٌان ػِ٠
ـ ـا ٝ ..ْٛك ٢أُوا تَ ذ عك ػِ ٔاء اُ ٞؼكج
ٝاُروه٣ننة ٛننْ اُؼِٔنناء ؼوننا ٓٔننٖ كٜٔننٞا
نٌاُرٝ ْٜأؼٌاّ ق ْٜ٘٣كؼِٔٞا ُر٘ل٤مٛا ٞٛٝ
ٓا ٘٣ث ـ ٍِْ ُِٔ ٢أ ٣ا ًإ ٓٞه ؼ ٚإٔ ِ٣ر لد

74

جًادي األونً وجًادي اآلخرة  /1432انعدد  / 85رسانت انخقريب

ا ُ ٠ظ ٜٞق ٛم ٙاُص ِح ٖٓ اُؼِ ٔاء ٝأُل ٌهٖ٣
نانب
ن ٢ذون
نة كن
نا ٣ظن
نه ٓٔن
قٝا اٌُص٤ن
اُن
نم ٖ٣أّ
أٍُِٔٝ ٖ٤أُماٛة ٣ ُْٝـ٤هٝا ٓماٛث ،ْٜتَ
ذ وانتٞا كٔ ٤ا ت ٝ ْٜ٘٤كٔ ٤ا ت  ٝ ْٜ٘٤ت ٖ٤هللا
ذؼاُ.٠
ٌٞاء اُ وكٓاء ٖٓ ػ ظه اُه ٌاُح األ ٍٝت ؼك
 ٝكاج اُ٘ ث ٢األػ ظْ(ص) ً ٔا ك ؼَ اإل ٓاّ أٓ ٤ه
اُ ٔئٓ٘ ٖ٤ػ ِ ٢تٖ أ ت ٢ؿا ُة(ع) ا ُمً ١إ
ً
ٝا ؼكا

ً كٜ ٤ا
ٖٓ اُكُ ٝح اإل ٌالٓ٤ح  ٓٝش٤ها

ً ُإل ٌالّ ُْ ذث ؼكٗ ٙى ػح شف ظ٤ح
ً ٓفِ ظا
ٝظ ٘ك٣ا
ٝال ػعة؛ ك ٜٞـؾ أبٔح أ َٛاُث٤د(ع) ،ؼرٓ ٠غ
ـظننًٔ ْٜٓٞننا كؼننَ اإلٓنناّ ٓؽٔننك تننٖ ػِنن٢
اُ ثاهه(ع) ٓغ اُ ؽاًْ األ ٓ ١ٞػ ثكأُِي تٖ
ٓهٝإ ك ٢ا٣عاق ٌٌح ٗوك٣ح ـاطح تأٍُِٔ،ٖ٤
ٝك ٢األًٓ اُوه٣ة ٣ظٜه ػِٔاء ٣ؽاً ٕٞأٌالكْٜ
ك ٢اُروه ٣ة ٓاقا ٓد األ طٝ ٢ٛ ٢ٛ ٍٞاألن ًإ ال
ـالف كٜ ٤ا

ٌ ٟٞاالظر ٜاقاخ

تاُلهٝع

شٌه هللا

ظ ٜٞق اإل ٓاّ اُ ٍ٤ك ؼ ٍ ٖ٤اُثه ٝظهقٝ ١اإل ٓاّ
اُ ش٤ؿ ٓؽ ٔٞق

شِرٞخ ٝاإل ٓاّ اُ ش٤ؿ ٓ ظـل٠

ػثننكاُهوام ٝاإلٓنناّ اُشنن٤ؿ ٓؽٔننك ٓظننـل٠
أُها ؿٝ ٢اإل ٓاّ اُ ش٤ؿ ٓؽ ٔك ؼ ًٍ ٖ٤ا شق
اُـ ـاء ٝاإل ٓاّ اُ ش٤ؿ ػثكاُؽ ٍ ٖ٤شهف ا ُكٖ٣
أُٝ ١ٌٞ ٞاإل ٓاّ اُ ش٤ؿ ٓؽ ٔك ذ و ٢اُو ٔ٢
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ٝاإل ٓاّ اُ ش٤ؿ ػثكأُع ٤ك ٌِٝ ْ٤أٓ صآُٖ ْٜ
ا ُٞاػُ ٖ٤ؽو ٤وح اإل ٌالّ ٝاُ ؼآِ ٖ٤تؤؼٌا ٓٚ
ؼ وا٤ ً ،ق أٌ ٍٞا ظٔا ػح اُروه ٣ة ُع ٔغ اُ شَٔ
ٗ ٝىع اُله هح ٝذؽو ٤ن األُ لح ٝاُ رآُق

تٖ٤

ه ِٞب أؼهه ٜا اُ ظك ٟا ُ ٠تؼ ؼٜا ا ُثؼغ ْٛ ٝ
٣ؼٔ ِ ٕٞتا٣ ٥اخ اُ شه٣لح ًآ ٣ح االػر ظاّ تؽ ثَ
هللا ٝ ،ػكّ اُر لهم ٝآ ٣ح األ ٓح اُٞا ؼكج ،نؼٔ ْٜ
هللا ٌ٘٘ٓٝا ٖٓ أُؼ ٢ػِ ٠قنت.ْٜ
ًننإ ٛننئالء اُؼِٔنناء األظننالء ال ٣ننه ٕٝإ
أُمٛة طٞنج ُالٗوٍاّ ت ٖ٤أٍُِٔ ٖ٤تَ ٣هٙٝ
ؼاُح طؽ٤ح ذؽ ٢٤اُؽهًح اُك٤٘٣ح ٢ٛٝ ،ظاٛهج
ػوِ ٤ح ٝػِٔ ٤ح ،ال ت ٜا ذر لرػ ا ٥كام ٝذر شؼة
ا٥ناء ٝذرل رن اُ ٔكانى ٝاُـا هاخ

ٖٓ أ ظَ

اؿ٘اء اإلٌالّ تاالظرٜاقاخ أُل٤كج.
نؤـهٕٝ
نهاّ أُرن
ناء اٌُن
نئالء اُؼِٔن
نإ ٛن
ًن
ٝأٓ صاُ« ْٜال ٍ ٣غ أُ واّ ُمًه٣ »ْٛؽٔ ِٕٞ
شؼان« ٙنأ  ٢٣طٞاب ٣ؽر َٔ اُف ـؤ ٝنأ ٣ي ـ ـؤ
٣ؽرَٔ اُظٞاب».
إ اُروه ٣ة ُ٣ ً٤ؼ ٘« ٢اُ رم٣ٝة» تَ ٞٛ
اُِ واء اُؼِ ٔٝ ٢اُ ؽٞان اُ ٜاقفٝ ،االتر ؼاق
ػٖ اُؽ ٍك ٝا ُرٝ .ْٜتٌِ ٔح أقم

إٔ اُروه ٣ة

٣ؼ ٘« ٢اُروه ٣ة» ك ٢اُل ٌه ٝاُ ٜٔ٘ط ٝا٥ناء،
تَ  ٝك ٢األظ ٍاّ تِ واء تؼ ؼٜا

ٓغ ا ُثؼغ
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ٝاُوِٞب ٝاُؼوُ ٍٞرلؼ ٢اُ ٠أُؽ ثح ٝأُٞقج
ٝذرؽ ًٍ أُ ٍئ٤ُٝح أً صه ٝأً صه ،ألٕ اُروه ٣ة
٣ؽون اٌُص٤ه ٖٓ اُف٤هٝ ،اُثؼك ٣ثؼك اٌُص٤ه
ٖٓ اُف ٤ه ،ؼ رٓ ٠غ اُله هاء كٌ ٤ق ٓغ األ ـٞج
ً ٣كـَ ك ٚ٤
اُؼه كاءُ ٝ .ما ظ ؼَ االظر ٜاق تا تا
ًَ أُ ٍِٔ.ٖ٤

كٔ ٤ا ظاء ت ٚاُ٘ ث(٢ص) ٖٓ

شٞا تد ذث و ٠شات رحٝ ،االظر ٜاق ٣هذثؾ تٌٔا ٗح
وٓا ٗٝ ٚال ٣ؼ ٘ٝ ٢نا شح االظر ٜاق

ٖٓ اُ ٍِق

كهتٔا ًإ ٍُٞٓ ْٜؿاذٝ ْٜاٍُٞٓ ُٚ ّٞ٤ؿاذٚ
اُفاطح.
أظٌَُٝ ،صهج اُؼوثاخ ٝأُؼٞهاخ اُر ٢ذوق
أٓنننناّ اُروه٣ننننة اإلٌننننالٓٝ ٢اُرنننن٢
ذرٔصَ تن
 - 1األٗظٔح اٍُ٤اٌ٤ح اُؽأًح اُر ٢ذؼٔنَ
ػ ِ٠

ٓا ٣ؽ ون تواء ٛاٝ .أ  ْٛل ُي

 ٞٛونع

اُلههح ٝاشـاٍ األٓح كٔ٤ا تٜ٘٤ا.
 -2اُكٌابً اُظ٤ٗٞ٤ٜح ٝاالٌرٌثان٣ح اُرن٢
ال ذه٣ك االٌروهان ُِٔ٘ـوحٝ ،اُرلههح ٖٓ أْٛ
اُؼٞآَ اُر ٢ذٍاػك ػِ ٠ذؽو٤ن ٓآنتٜاٞٛٝ .
شؼان االٌرؼٔان اُصاتد (كهم ذٍك).
 -3ظٜننٞن اُؽهًنناخ أُظننـ٘ؼح ػِنن٣ ٠ننك
االٌرؼٔان ُرشر٤د أكٌان أٍُِٔ.ٖ٤
ناء ٓٝلرننٖ٤
نٞإ ػِٔن
ن٤اخ تؼ٘ن
نن شفظن
 -4ـِن
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ً
ً ُِلر ٘ح ٝذله ٣وا
٣وٓ ُٕٞ ٞاال ٣ؼِ ٔ ٕٞاظ ٜانا
ت ٖ٤اُ٘اي.
 -5ظٜٞن اُلؼاب٤اخ ٞٓٝاهغ االٗرهٗ٤د اُر٢
ذثس اُلههح ٝاُؼكاٝج.
 -6هِننح ٝػننؼق اإلػننالّ اإلٌننالُٓٞٔ ٢اظٜننح
ن٤ٗٞ٤ٜح
ن ْٜاُظن
ن ٠نأٌن
نكاءٝ ،ػِن
ناؿاخ األػن
ٗشن
ٝاالٌرٌثان ٝاالٌِٗ ٞأٓه.٢ٌ٣
 -7ػٞآَ أـه ٟشواك٤نح ٓٞنٝشنح ٝػظنث٤اخ
ٝظٜننَ ػننانّ ِ٣ننق اٌُص٤ننه ٓننٖ أُعرٔؼنناخ
اإلٌالٓ٤ح.
ُما كبٕ اُؽو ٤وح ٝا ػؽح إل ٣عاق اُروه ٣ة
ٝاُٞؼكج ٝاٌَُ ٣هكغ ٛما اُشؼان  ٌُٖٝاُثؽس
ً ٝنت ٔا
ك ٢ا٤ ُ٥ح اُؼآ ِح ُمُي هِ  َ٤ظكا
ٓئ ظَ اُث ؽس ك ُ ٚ٤ما أن ٖٓ ٟاألؼ ٍٖ ،اُث ؽس
ك ٢آُ ٤ح اُروه ٣ة ٌ ٝٝابِٝ ٚأقٝا ذ ٖٓ ٚأ ظَ
أُ ؼ ٢ـ ـٞج كف ـٞج ك ٢ؿه ٣ن اُروه ٣ة ٝذؽو ٤ن
اُٞؼننكج كنن ٢األكٌننان ٝأُلنناٝ ْ٤ٛاُٜننكف
ً
ً ٝا ؼكا
ٝأُ ٞهق ٝاُظ ٜٞن أ ٓاّ ا ٥ـه ٖ٣طلا
ً ػننٖ اُؽٍننك
ًاُث٘٤ننإ أُهطننٞص تؼ٤ننكا
ٝأٌُاتهج ٝاالكرهاء.
ٞٓٝػننٞػ٘ا أُورننهغ ٛننما اُننم ١ػ٘ٞاٗننٚ
(اُؼٔننَ أُشننرهى ٓلرنناغ ٓ٤صننام اُٞؼننكج
ً ٖٓ
اإل ٌالٓ٤ح ٛ ٝاقّ ٓٞاٗؼ ٜا) ٣ر ٘ا ٍٝظىءا
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ا٤ُ٥اخ ٛم.ٙ
ٗ ٍؤُ ٚاُرٞك ٤ن ُ ٔا  ٣ؽة ٣ٝه ػ ٠اّٗ ٗ ٚؼْ
أُٗٝ ٠ُٞؼْ اُ٘ظ٤ه.
انًدخم:
ؼٔ ٘٤ا ٗ وق ػ ٘ك اُ شه٣ؼح اإل ٌالٓ٤ح ٗ عك إٔ
ٛككٜا  ٞٛذؽه ٣ه اإلٗ ٍإ ٖٓ ًَ ٓا ٞٛتا ؿَ،
ٝذ ـ٣ٞه اُث شه٣ح ظٔ ؼاء ٝن كغ شؤٜٗا  ٝذٞك٤ه
ٓ ٍرِىٓاخ اُ ؼىج ٝاٌُها ٓح ،اُ ر ٢أناق ٛا
اُ ٔ ٠ُٞظَ شؤٗ ٞٛ ٝ ٚاُوا بَ

« ُٝوك ًهٓ ٘ا

ت٘ ٢آقّ ٝؼِٔ٘ا ْٛك ٢اُثه ٝاُثؽه ٝنوه٘اْٛ
ٖٓ اُـ ٤ثاخ ٝك ؼِ٘ا ْٛػ ًِ ٠ص ٤ه ٓ ٖٔ ـِو ٘ا
ذلؼ٤ال»( ،)3ؼ٤س اإلٍٗإ أشهف ٓفِٞهاخ هللاُ ،ما
كبٕ هللا ذؼاُ٠
ن ـِ و ٚك ٢أؼ ٍٖ ذ ؤ ً ْ٣ٞا ك ٢ا٣ ٥ح ﴿ُ وك
ـِو٘ا اإلٍٗإ ك ٢أؼٍٖ ذو..)4(﴾ْ٣ٞ
ن إ ؿا ٣ح اإل ٌالّ ذؽو ٤ن اٌُها ٓح ُإلٗ ٍإ
ٝذؽو ٤ن ٌؼاقذ ٚك ٢ا ُكان ٖ٣كث ؼس ُ ٚاُه ٌَ
ُٜكا ٣رٗٝ« ،ٚىُ ٘ا ػِ ٤ي اٌُ راب ذث٤ا ٗا ُ ٌَ
ش٢ء ٛٝكٝ ٟنؼٔح ٝتشه.)5(»ٖ٤ٍُِِٔٔ ٟ
ن ذؽو ٤ن اُؼكا ُح ت ًَ ٖ٤ت ٘ ٢اُث شه ،ػ ِ٠
اـرالف أظ٘اٌٝ ْٜأُٞاٗ .ْٜؼ٤س أنظغ هللا اُ٘اي
ًِ  ْٜا ُ ٠أ طَ ٝا ؼك٥ ٌْ ًِ ،قّ ٝآقّ

ٖٓ
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ذهاب .كٍ٘ثٝ ْٜاؼك ٝشثاٛر ْٜأـٞذٝ ْٜاؼكج،
ٝا ؼكج ٖٓ ق ٕٝذٔ٤ ٤ى .ك ٌإ اُ ٘كاء اُوهآ ٗ٢
كً ٢ص ٤ه ٖٓ أُٞا ػغ

تن﴿٣ا ت ٘ ٢آقّ﴾(.)6

٣﴿ٝا أٜ٣ا اُ٘اي﴾.
ن هللا ذٌ لَ تبن ٌاٍ اُه ٌَ ٛٝكا ٣ح اُث شه٣ح
ػ ِ ٠ا ٣ك ٖٔ ُ ْٜ٣ؼ ٌْ ػو ِ ٤ُ ،ٚفهظْٜ

ٖٓ

اُظِٔاخ اُ ٠اُ٘ٞن.
هللا ؼ ون اُؽه ٣ح اٌُآ ِح ُإلٗ ٍإ ُ٤ف ران ٓا
٣ه ٣ك ق ٕٝا ًها ٙأ ٝاظ ثان .تَ ؼهن اإلٗ ٍإ
ٖٓ

ًَ ػثٞق ٣ح ٝـها كح ٝنأٓ ١ف ِٞم ٝأ ؼَ

ٓؽِ ٜا ؼو ٤وح ا ُٞالء هلل ٝهلل  ٝؼكٝ ٙا ؼكا أ ؼكا
كهقا طٔكاٝ .ؼر ٠األٗث٤اء ك ْٜنٌَ هللا ٌثؽاٗٚ
ا ُ ٠اُث شه٣ح ٣ؽٔ ِٛ ٕٞكا ٣ح هللا ٖٓ .أ ظَ إٔ
٣ؼ ٢اإلٍٗإ ٣ٝشؼه تؤ٤ر ٚاُماذ٤ح ٝاػرثانٙ
اإلٍٗاٗ ٢اٌُث٤ه ،اُم ١ال ٣شؼه ت ٚاال تؼك إٔ
نْ
نه أػظن
ني ٝأٓن
ناُ٘ٓ ٠ؽ ن ٚلُن
نهف إٔ هللا ذؼن
٣ؼن
ٓفِٞهاذ ٚأُالبٌح ٍ٣عكٝا ُٝ ،ٚأػـا ٙاُؼوَ
ٍُ ٤رؼًِٔ ٚؤؼ ٍٖ ِ٤ٌ ٝح تؼ ٤كا

ػٖ اُرؼ ظة

ٝاُرٌ ثه ػ ِ ٠أت ٘اء ظ٘ ٍ ٚأ ٝاذ ٜآ ْٜت ٔا
٣ه ٣ك ٖٓ ا ُر .ْٜهللا  ٝؼك ٞٛ ٙا ُم ٣ ١شفض ٛما
 ٣ٝشفض لاى  ٝكن ٓ وا ٝ ً٤٣ػؼٜا هللا ظ ِد هكن ذٚ
ُِٔ ٍِْ ا ُٞاهؼ ٢ال أُ ٍِْ ا ُم ٣ ١رهى األ طَ
٣ٝرٍٔنني تنناألهٞاٍ اُثشننه٣ح كرص٤ننه ػ٘ننكٙ
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اُؼ ظث٤ح ٣ .رهى

ٓٞاو ٖ٣هللا

ٌثؽاٍٗ ٔ٤ُ ،ٚي

ت ٔٞاو ٖ٣األ شفاص اُ ٍاهـح  ُٞ ٞٛ ٝن ظغ ا ُ٠
ٓٞاو ٖ٣هللا

ٌثؽاٗ ُ ٚرٞانخ اُرله هح ٝػ ٞػد

اُٞظٝ ّٞاُرؼظة اُ ٠تٍٔح ٝنأكح.
ٝؼ ر ٗ ٠ظَ ا ُ ٠ؼو ٤وح  ٖٓ ٌٖ ٔ٣ـالُ ٜا ُٞ ٝض
قابهج اُثؽس ٝأُؼ ٢ػِ ٠ت٤إ ذـث٤وٗ ،ٚثٖ٤
إٔ اُؽه٣ح ًاٗد ٝاهؼح اناقٛا اإلٌالّ ألذثاػٚ
ٝػ ِ ٛ ْٜ٤ؼٜٔاٝ .ؼ ر ٠ػ ٘ك ق ػٞج أُ ٍِْ ا ُ٠
ؿ ٤ه ٖٔ ٓ ٙا شرثٜد ػِ  ٚ٤األ ٓٞن ،ك وك ٛكا ٙهللا
اُنن ٠أظٔننَ اُـه٣ننن «تاُؽٌٔننح ٝأُٞػظننح
اُؽ ٍ٘ح» ق ٕٝاُر ؼاُٝ ٢ظ  َٜا ٥شان أُرهذ ثح
ػ ِ ٠ل ُي .كأُر ؼاُٝ ٢أُرٌ ثه ٝأُرؼ ظة
تاُؼظننث٤ح اٍُننِث٤ح ال ٣ؽٍننة أٗنن ٚاُ٘ننٞن
ٝاُ شؼاع اُو ٔه ١أ ٝاُشٔ ٍٓٝ ٢وات ِ ٚاُل ؽْ
اٌُ ٞؿٝ .اُؼو ٤كج اُ ر٣ ٢رث٘ا ٛا اإلٗ ٍإ ٢ٛ
ه٘ا ػح قاـِ ٤ح هاب ٔح ػ ِ ٠أ ًٌ ً٤ُ ٝ .اإلٗ ٍإ
ػاُْ ت ٔا قا ـَ اإلٗ ٍإ ا ٥ـهُ ٝ ،مُي ٗ عك إٔ
ا ُم ٣ ٖ٣ظٔ ٕٞا ٥ـه ٖ٣تاُ شهى ٝاُثك ػح ُْ ْٛ
٣كٞ٘٣ا تاُك ٖ٣اُؽن ٣ ُْٝهظؼٞا اُٞٓ ٠اوٖ٣
هللا ذ ؼاُٝ ٠اُو ظح أُ شٜٞنج ك ٢ه رَ اُ ظؽات٢
أل ؼك اُ ٘اي ؼٔ ٘٤ا ذ شٜك ت ؼك إٔ

ُْ ٌٖ ٣

ٓ ٍِٔا ،كور ِ ٚاُ ظؽاتٝ ٢أـ ثه ن ٌ ٍٞهللا أ ٗٚ
ً .كرؤ ٌق
هر ِ ٚأل ٗ ٚهاُ ٜا «اُ شٜاقج» ـ ٞكا
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ػِ ٚ٤اُهٌٝ ٍٞهاٍ ُ َٛ ٚكرؽد هِث!!ٚ؟
ْ شَاء
ََُ ٞ
ُ ٝما ظاء ك ٢ا ُمًه اُؽ ٌٝ ﴿ ْ٤
ُُّ
ٙ
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َؤ
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ُْ ظ
ِٜ
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ن
َ ُ
َ َ
تيَ َ٥
َُّ
ْهُ
َ ﴾( .)7ؼر ٠تِؾ األٓه
ْٖٓ٘٤
ٓئ
ُٞا
ُٗٞ
ٌ٣
َر
َّايَ ؼ
اُ٘
ََّ ٠
ْ ُ
إٔ أُنن ٠ُٞظِنند هكنذننٓ ٚننا أناق اًننهاٙ
اُث شه٣ح ك ٢ل ُي ُ ٤و ٍٞذ ؼاُ ٠ا ٌٔٚ

﴿هَُ

ََٓ ٖ شَاء
ْٖٓ ٝ
ُْ٤ئ
َِ
ََٖٔ شَاء ك
تٌُْ ك
ُّ ٖٓ ن
اُؽَن
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ُُ
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ُؼ
َ٤
َ ،ك
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ٝ
َّٚهللا ْ
َ ْ
ــا ت ُِ٘ ٚث(٢ص) اٗ ٔا ػِ ٤ي ا ُثالؽ ٝػِ٘ ٤ا
()9

ٝؼ ر ٠ك٢

اُؽٍاب»(.)10
ً
اُؽه ٣ح اُ ر ٢أؿِو ٜا اإل ٌالّ ُْ ذ ٌٖ شؼانا
ً  ٣شَٔ اُؽه ٣ح اُك٤ ٘٣ح ٝاُؽه ٣ح
تَ ٝاه ؼا
اُلٌه٣نننح ٝاُؽه٣نننح اُشفظننن٤ح ٝاُؽه٣نننح
اٍُ٤ا ٌ٤ح .ألٕ هللا ٌثؽاٗ ٚـض اإلٗ ٍإ تاُؼ وَ
ٝذل ؼ َ٤اإلٗ ٍإ ػ ِ ٠ؿ ٤ه ٖٓ ٙأُفِ ٞهاخ ٞٛ
تاُؼ وَ ا ُم ٣ ١ؼهف هللا ك ٣ٝ ٚ٤ل ٌه ك ُٔ ٚ٤ؼه كح
ََِْ
َك
هللا ؼ ٤س إٔ اُرلٌ ٤ه ٝ ٞٛا ظة ا ٌالٓ ﴿ ٢أ
َا
ٕ تٜ
ْوِ
٣ؼ
ُِ
ُْ ه
ٕ َُٜ
ٌَ
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٤ٍ٣ه
َُٞ
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اُو
ذؼ
ٝ
َْْٔ ٠
ََُ ٌٖ َ
اُ ر ٢ك ٢اُظُُّ
ؼهّ اإلٌالّ اذثاع ٝذث٘ ٢اإلٍٗإ ُش٢ء ُُٚ ً٤
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َال
﴿ ٝ
َا ه َ ٤

ت ٚػ ِْ أ ٝقُ  َ٤ك ٤وٌ ٍٞثؽاٗٚ
ُ َٓ ا
َّ ثغ
َر
ْ ٗ
ْ تَ َ
َاُٞا
ُ
َ ٗى
اذثؼُٞا َٓ ا أ
َُُْٜ
ٍّهللا ه ُ
ُ َّ
ََ
ََ
ٕ آتَ اإ
ََُ ٞ
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تاءَٗا أ
َْ٘ا ػ
َ٤
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 ْٛالَ
ِ ْٚ٤آَ
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ٕ﴾(ٝ .)12هك ٌٖٓ اإلٌالّ
ً ٝ
ْرا
ٕ شَ٤
ْوِ
٣ؼ
كَٝ
َُٞ
ٜرَُ
َالَ َ
َ
ْ٣
اُؼ وَ ُ ٓ ٌٕٞ ٤ظكن اُ ٤و ٖ٤ك ٢األ ٓٞن ًِ ٜا
ً ٖٓ اإلٔ ٣إ ٓ ٝا ذالٝ .ٙؼ ر ٠ا ُهم ا ُم١
تكءا
َظَك ٙهابٔا ككػا اإلٌالّ
ُْ ٣شهػ ٚاإلٌالّ تَ ٝ
ا ُ ٠ذؽه ٣ه االن هاء ٝظ ؼَ ٛما اُرؽه ٣ه ٖٓ
أػظننْ اُـاػنناخًٝ .ننما ؼه٣ننح اإلٍٗننإ كنن٢
أُ ٍابَ األ ـه ٟكاإل ٌالّ ؼهن اإلٗ ٍإ ٖٓ ًَ
أ ُٞإ اُؼثٞق٣ح ُـ٤ه هللا كال ؼأً٤ح ُثشه ًإ
ٖٓ ًإ االّ تؤٓه هللا( ،إ اُؽ ٌْ اال هلل)ٝ .ؼ ر٠
كٍ ٓ ٢ؤُح اُ شٞنٝ ٟذؼا هة اُفِ لاء ٗ عك إ
اُفِ ٤لح األ ٍٝأ تا ت ٌه  ٣وٍٞ
اُ ٘اي

« ٣ا أٜ ٣ا

هك ٤ ُٝد ػ ٍِ ُٝ ٌْ٤د تف ٤هًْ

كبٕ

نأ٣ر ٔ ٢ٗٞػ ِ ٠ؼن كؤػٝ ٢ٗٞ٘٤إ نأ٣ر ٔ٢ٗٞ
ػ ِ ٠تا ؿَ كهقٓ ٝ »٢ٗ ٝا ٗ ٍة ا ُ ٠اُفِ ٤لح
اُ صاٗ ٢ػ ٔه تٖ اُف ـاب هُٚ ٞ

«إ نأ ٣رْ ك٢
َّ

ً كو.)14(.)13(»٢ٗٞٓٞ
اػٞظاظا
ٖٓ ٛما ٗوق أٓاّ اُث ٕٞاُشاٌغ اُم٣ ١لظَ
ت ٖ٤ؼاًْ األ ًٓ  ٝؼاًْ اُ  ٝ ّٞ٤ػاُْ اُ ٍِـح
ك ٢اُ ٞهد اُؽا ػه ٝاُؼِ ٔاء اُ وكآ ٠كال ـ ٤ه
ك ٢ػاُْ تاع آـهذ ٚتكٗ٤ا.ٙ
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نت ٔا  ٣و ٍٞأ ؼكٔ ُٝ ْٛالا ال ذ عه ١أؼ ٌاّ
اإل ٌالّ ً ٔا ك ٢اُؼ ٜٞق أُا ػ٤ح  ُٝؼَ اُ شثاب
٣ـِ وٛ ٕٞما اُ ٍئاٍ ٌٖ ٔ٣ َٛ .ذـث ٤ن اإل ٌالّ
ك ٢اُٞهد اُؽاػه ٓغ ٓا ٓٞظٞق ٖٓ ػوثاخ؟؟
ٝاُؽو ٤وح ذع ٤ة ػ ِ ٠ل ُي .ؼ ٤س ت ؼك إ
اٗ ٍِؿ ؼ ٌْ اإل ٌالّ ت رؤش٤ه اٍُ٤ا ٌح ٝاُ٘ لٞي
ٝاترؼاق ٛا ػٖ اإل ٌالّ ُْ ٛ ٌٖ ٣ما االٗؽ ٍان
ت ٍثة أـ ـاء ً شلد تاإل ٌالّ ٗل ٍٝ« ٚاُؼ ٤ال
تاهلل» تَ ُؼٞا َٓ اُ ؽهٝب ٝاالٗوال تاخ ٝانا هح
اُننكٓاء ٝأُظنناُْ اُرننٌ ٢ننا٣هخ ٝناكونند
اُ ران٣ؿ تٔفر ِق األٗظ ٔح ٝاُ٘ى ػاخ .شْ ظاء
اال ٌرؼٔان كؼ َٔ أً صه ك ٢اه ظاء اإل ٌالّ ت ؼك
ذ٘ ظ٤ثُ ٚؽ ٌاّ ٓ٘ ثٞلٖ٣

ٖٓ ه ثَ اُ ٘اي ال

٣ؽ ثٝ ْٛٞال ٣هؿ ث ٕٞك ْٜ٤كرـ ٤ه االهر ظاق ػ ِ٠
٣ك ٛئالء ا ُ ٠اهر ظاق ٣رٔا ش٘ ٓٝ ٠اكغ اُ ـهب،
تؼك اتكاٍ االهرظاق ك ٢اُؼاُْ اإلٌالٓٝ ٢نتـٚ
تؼع ِح اهر ظاق اُ ـهب ٝاُ٘ ظاّ اٍُ٤ا ٌ ٢ؼ ٤س
اـرانٝا أُواٌاخ ؿثوا ُٔواٌاذٝ ْٜاُؼِٔاء
ذؽُٞننٞا اُنن ٠نظنناٍ ق٣ننٖ ًٔننا كننٓ ٢ظننـِػ
ن٢
نـِػ كن
نما أُظن
نك ٛن
نس ال ٞ٣ظن
ن٤ؽ٤ح ؼ٤ن
أٍُن
أقت٤اذ ٘ا ك ُِ ً٤ك٘٣ا ن ظَ ق ٝ ٖ٣آ ـه ن ظَ
ٌ٤اٌح.
ٝنظ ؼح ا ُ ٤ٓ« ٠صام اُ ٞؼكج اإل ٌالٓ٤ح» ٓ ٝا
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أؼال ٛا ٖٓ ًِ ٔح ال ٣هك ؼٜا اال ٓه ػ ٠اُو ِٞب
ٝظ ٜاٍ األ ٓح ٝذٞا تغ اال ػكاء ٓ ٖٔ ُْ ٍ ٣رعة
ُ ْٜنت ْٜاُكػاء ُ٤ؼِ ْٜػٖ ٌثٝ ،ِٚ٤اال كبٕ
ٓ ٍئ٤ُٝح اُ ٔئٖٓ

 ٞٛذؽو ٤ن أٝا طه أُؽ ثح

ٝاال ـاء ت ًَ ٖ٤ت ٘ ٢اُث شهٔ ًٝ .ا ظاء ػ ِ٠
ُ ٍإ اإل ٓاّ آ ٤ه اُ ٔئٓ٘ ٖ٤ػ ِ٢
ؿا ُة(ع) ُٞاُ  ٚ٤ك ٓ ٢ظه

تٖ أ ت٢

«ٝا ػكٍ ت ٖ٤اُ ٘اي

كبٗ ْٜا ٓا أؾ ُي ك ٢ا ُك ٖ٣أ ٝشثُ ٚ٤ي ك٢
اُفِننن» ٝاألؾ كنن ٢اُننكٛ ٖ٣ننٓ ٞننٖ شننٜك
اُ شٜاقذٖ٤؛ كأُ ٤صام  ٞٛش ٔهج ؿ ٤ثح ٝو تكج
ٗاكؼننح ذعِننة اُؼاك٤ننح ٝاٍُننالٓح ٝذى٣ننكٛا
ٝذثانًٜا٤ًٝ ،ق ٝهك اػرٔك ٛما أُ٤صام ػِ٠
ًِٔح اُرٞؼ٤ك اُمً ١إ شؼان نٌُ٘ٞا اٌُهْ٣
ؼٔ٘٤ا نكغ ط٤ؽر ٚأُك٣ٝح

«هُٞٞا ال اُ ٚاال

هللا ذلِ ؽٞا» شْ ٛكاٗا تاٌُ راب  ٝظَ ٖٓ ها بَ
ُِْٞ
٣ر
ٞال ّٓ ٘
َ ن
ٖٓ٤ّ٤
تؼَس
َ اُ
﴿ ُٞٛ
ٌَُ ً
َ كْ ٢
َ ْٜ
َّ مَ ١
األُّ
ُْ
ََ
َّ
َنناب
اٌُر
ٜننْ
ِٔ
٣ؼ
ّٝ ْ ٜ٤
ًَ
٣ننى
٣اذننٝ ٚ
ِنن٤
ػ
ُ ْ
َ
ْ ْ ٜآَ
ُُ
َُ
َُ
َننَ
نالٍ
ُ َُلنن ٢ػ
ْننَ
َث
ُٞا ٓننٖ ه
َنناٗ
َإ ً
ح ٝ
ْٔ
اُؽٌ
ٝ
َ ْ
َن َ
ٓ ث .)15(﴾ٖ٤ك ٖٔ آ ٖٓ تاُرٞؼ ٤ك آ ٖٓ تاُرىً ٤ح
ُّ
 ٞٛ ٝاالتر ؼاق

ػٖ

ًَ

ٓا

٘٣وض اإلٗ ٍاٗ٤ح

ٝأهِ ٜا ذٔ ٜح ا ٥ـه ٖ٣ـكاػا ً ٝمتا ك وكّ هللا
اُرىً٤ح ػِ ٠ذؼِ ْ٤اٌُراب كٖٔ ُْ ٣ىى ٗلٍٚ
ٖٓ لُي ٘٣ٝشـَ تظِْ ا٥ـه ٖ٣كٞ٣ ُْ ٜٞؼك هللا
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ؼن ذٞؼ ٤ك ٖٓ ٝ .ٙاذ  ْٜاُ ٘اي تاُ شهى ك ٜٞ
ٗاهض اإلٔ٣إ تاُرٞؼ٤ك.
ٓ ٤صام شثّد ػه ٟاألن ًإ اُ ر ٢ت ٘ ٢ػِٜ ٤ا
ً(ص)
اإل ٌالّ ٖٓ شٜاقج اال ا ُ ٚاال هللا ٝإٔ ٓؽ ٔكا
ن ٌٝ .ُٚٞاُ ظالج ٝاُى ًاج ٝاُ ظٝ ّٞاُ ؽط .ذ ِي
اُ ر ٢أػر ٔكٛا ًَ ٓ ٍِْ شٜك اُ شٜاقذُْ ٝ ٖ٤
 ٣لهؽ ت ٜا٘ ٛ َٛ ٝ ..اى أ ًٌ أً صه

ٖٓ

ٛمٙ

ُِ٤رق ػِٜ٤ا أٍُِٔ.ٕٞ
ال أن ٣ك إٔ أذ ؽكز ػٖ أُ ٤صام  ٌٖ ُٝأن ٣ك
إٔ أ طَ ا ُ٤ً ٠ل ٤ح ذؽ ون ل ُي .كاُوٝ ٍٞا ظة
ُِ رمً٤ه ُ ٌٖ اُؼ َٔ ٝأُٔان ٌح األ ٌاي ؼ ٤س
ذٍثن ًَ لُي اُ٘٤ح اُظاقهح.
ً ٓرؽننك ٕٝتاُ٘٤ننح
إ أٍُننِٔ ٖ٤ظٔ٤ؼننا
ٝاُ شؼان ٝاالػر واق أ ُِ٣ ْٜ ًِ ً٤ث ٍ ُ ٕٞثاي
اإل ؼهاّ ك ٢اُ ؽط كال ذ ؼهف اُ ٍ٘ ٖٓ ٢اُ ش٤ؼ٢
أ ٝاُؽ٘ ل ٖٓ ٢اُ شاكؼٝ ٢اُ ٔاٌُ ٖٓ ٢اال ٓآ٢
ٝاُ ٠آـهٙ؟!
كأُئٖٓ ُ ً٤ت ٍثاب ٝال ُ ؼإ ٝال ك ؽاَ ٝال
تم١ء.
ً ٝهثِننٚ
كاإلٓنناّ اُشنناكؼً ٢ننإ ٓعرٜننكا
اُ٘ؼ ٔإ ٓٝا ُي  ِ٣ ُْ ٌٖ ُٝـٞا ؿ ٤هٖٓ ْٛ
اُ ٞظٞق ،كاالـرالف نؼ ٔح ،تَ  ٞٛػ ٖ٤اُؽه ٣ح
اُ ر ٢أناق ٛا هللا ُؼ ثاق ٙال ٌٔ٤ا اُ ٔئٓ٘ٝ ٖ٤اال
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ُرع ٔكخ اُؼ وٝ .ٍٞالا ًإ اُ ران٣ؿ اإل ٌالٓ٢
هك ٗ وَ اُ٘ ٤ا ـ ـؤ قٝال ٓ٘ ؼد ٓمٛثا ٝاُرى ٓد
ٓمٛثا آـه ،ك ٢ٜق ٍٝتاؿ٤ح ظأُح ؿ٤ه شهػ٤ح
ٓ ؼهٝف ٖٓ ٓٔان ٌاخ ؼٌآ ٜا ك ٢اذ ٤إ أُ٘ ٌه
ٓٝعاكاج أُؼهٝف ٝاُؽن .كاالظرٜاق تاب كرؽٚ
اإلٌالّ أل.ِٚٛ
إ ٝظ٤لح اُؼاُْ أُعاٛك أُفِض ٍٓئ٤ُٝح
ًث ٤هج ظكا ٝأظه ٛا ػ ظٓٝ ْ٤آُ ٜا ٓغ اُ٘ث ٖ٤٤
ٝاُ شٜكاء ٝاُ ظاُؽ ،ٖ٤أ ٓا اُؼِ ٔاء ا ُمٖ٣
ٌٌرٞا ػ ٌِ ٘ٓ ٠ه اُؽ ٌاّ ك  ْٜػؼاف ٓؽا ٌث.ٕٞ
ناّ هللا
ن ٠اؼٌن
نا ٍٝػِن
ناب ٣ٝرـن
نغ اُؽعن
نٖ ٘ٔ٣ن
ٓن
ٌثؽاٗ٣ ٚور ؼ ٖٔ ُ ٢ذ ظكُٞ ٟظ ٤لح اُؼِ ٔاء إٔ
 ٣وق ا ٓاّ اُ ظاُْ ٣ٝل ؼؽٝ ٚاال كال كهم تٚ٘ ٤
ٝتنن ٖ٤ػِٔنناء ت٘نن ٢أٓ٤ننح ٝت٘نن ٢اُؼثنناي
ٝأٓ صاُ ٖٔ ٓ ٌٕٞ ٣ٝ ،ْٜه  َ٤ك« ْٜ٤اُ ٍاًد ػٖ
اُ ؽن

ش٤ـإ أ ـهي»  ٣« ٖٔ ٓٝوهأ ٕٝاُ وهإٓ

ٝاُوهإٓ ِ٣ؼ٘.»ْٜ
اٗظه اُ ٠أـ٤ي كِٓ ً٤ؼظٓٞا  ٞٛٝؼاٍ ظٔ٤غ
اُ ٘اي،

كال ذ رهى ؼ ٍ٘اذٝ ٚذ وق ػ ٘ك  ٛلٞج

كرع ؼَ ٓ٘ ٜا ـٔ ٤ح ٌٞقاء ذ٘ ظثٜا ػِ  ،ٚ٤ك ًِ٤
ً .كٌالًٔا ٖٓ اُرهاب.
أٗد هٔها ٝأـٞى كؽٔا
ٝؼ رٗ ٠كـَ ٓ ٞػٞػ٘ا ال تك ٖٓ آُ ٤ح ػِٔ ٤ح
ُرؽ ون ٓ ٤صام هللا ٌثؽاٗ ٚا ُمٝ ١ا شن ت ٚػ ثاقٙ
ٝاال ال ٗ ٍرٌ٘ه ػ ِ ٠ا ٌهابٝ َ٤ا ػكاء اإل ٌالّ

انعًم انًشخرك يفخاح ييثاق انىحدة اإلسالييت وهادو يىانعها

87

ٝأػٔنناُ ْٜاُؼكاب٤ننح ٗؽننٖ ُننْ ٗـ٤ننه ٓننا
تؤٗلٍ٘ا.
ٖٓ أظَ لُي  ٖٓٝأظَ إٔ ٗؽون ٛما أُ٤صام
ٝتؼك إٔ ٗؼاٛك هللا ٌثؽاٗ ٚق ٕٝإٔ ذؤـمٗا تاهلل
ُٓ ٞح البْ ٗؼ ٔك اُٛ ٠م ٙا٤ ُ٥اخ أُٔ ٜح ػِ٠
ٛما اُـه ٣ن ٝ ،هك ػ٘ٗ ٞا اُث ؽس
ناغ
نرهى ٓلرن
أُشن

تن(اُؼَٔ

ناقّ
نالٓ٤ح ٛٝن
نكج اإلٌن
اُٞؼن

ٓٞاٗؼٜا» ٌ٤شَٔ أُثاؼس اُراُ٤ح
أُثؽس األ - ٍٝاُؼَٔ أُشرهى ك ٢اُرؼِْ٤
ٝاُثؽس ٝاُؽٞان.
أُث ؽس اُ صاٗ - ٢اُؼ َٔ أُ شرهى ُرؤ ًٌ٤
قان ُإلكراء أُشرهى ػِ ٠االٗرهٗ٤د.
أُث ؽس اُصا ُس  -اُؼ َٔ أُ شرهى ُرلؼ َ٤
اُث٘ك اٍُاتغ كٞٓ ٢ػٞع اُرفـ٤ؾ االٌرهاذ٤ع٢
ٍُٔننروثَ اُؼنناُْ اإلٌننالٓ ٢كنن ٢تهٗننآط
اإل.ٌٍٞ٤ٍ٣
أُثؽس اُهاتغ  -اُؼَٔ أُشرهى ك ٢ذؤًٌ٤
ٓؽٌٔننح اُؼننكٍ اإلٌننالٓ٤ح ُٔراتؼننح ٓٞاٗننغ
ً.
اُروه٣ة ق٤ُٝا
انًبحث األول :انعًم انًشخرك في انخعهيى وانبحث وانحىار:
نتٔننا ٛننما أُٞػننٞع األًثننه كنن ٢آُ٤نناخ
اُروه٣ة ُرؽو٤ن ٓ٤صام اُٞؼكج اإلٌالٓ٤ح اُر٢
ّج ألت ٘اء اإل ٌالّ،
ذؼ ٘ ٢اُ وٞج ٝأُ٘ ؼح ٝاُ ؼى
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ٝالا ًننإ أٍُننِٔ٣ ٕٞرؽننك ٕٝكنن ٢األوٓنناخ
ٓٝوان ػح اال ػكاء ً ٔا ك ٝ ٢ؼكج أُ ٍِٔ ٖ٤ؼٍٞ
ك ر ٟٞاإل ٓاّ اُها ؼَ اُفٔ٢٘ ٤

ػك ن شك ١أٝ

اذ ؽاق ْٛػك اٌُ ٤إ اُ ظ ٢ٗٞ٤ٜأُؽا طه ُ ـىج
نك٣هج
نح ٝظن
ناخ نابؼن
نا ٓؽـن
نـ ٖ٤كبٜٗن
ن ٢كٍِن
كن
تاالٛر ٔاّ ؼ ٤س ذمٝب كٜ ٤ا اُ ٍ٘٤ح ٝاُ ش٤ؼ٤ح
ًٗ ٢ٛ ٝ ،ر ٤عح ُِ شؼٞن اإل ٌالٓ ٢أُ فىٕٝ
ذٔا ٓا
ا ُم٘٣ ١ل عه ك ٢أُ٘ا ٌثح ػ ِ ٠شٌَ ػٞا ؿق
طانـح ٓكاك ؼح ٓٝعات ٜح ُِثا ؿَ ا ُم ١ا ُْ
ّ
تاألٓح.
ٌُٖ! ؼٔ٘٤ا ٘٣رشه ؼً اُروانب اإلٌالٓ ٢تٖ٤
األٓح ٝاكهاقٛا  ً٤ُٝك ٢ػو ٍٞاُؼِٔاء ٝؼٍة،
كإ لُي ٣فِن ٝػ٤ا ناكؼا ُِرلههح ٜٓٔا ًإ
ل ُي اُرله ٣ن٣ٝ ،ل شَ ك ٢اُ ٞؿٝ ٍٞاُ رؤش٤ه.
ٜ ُٝما كإ آُ ٤ح اُؼ َٔ أُ شرهى ك ٢اُرؼ ِْ٤
ٝاُث ؽس ٝاُ ؽٞان  ٢ٛآُ ٤ح ٓئشهج ٝكؼا ُح ا ُ٠
ؼك ٓا ُرؽو٤ن ذوانب ػِٔٝ ٢تؽصٌٝ ٖٓٝ ،٢ابَ
ٛم ٙا٤ُ٥ح اٌُص٤ه ٗمًه أٜٔٛا
أوال :حدريس انفقه وانعقائد:
٘ ٛاى ـ ـٞاخ كٛ ٢ما أُ عاٍ ٌُ٘ ٜا ـ ـٞاخ
ٝب ٤كج ٝتا ٛرح ٝؿ ٤ه ٛاق كح ،تَ  ٣عة إ ذؼ ٔن
ػ ِ ٠أ ٌاي أٗ ٜا ؼا ظح ا ٌالٓ٤ح ِٓ ؽح .كاُـا ُة
أُ ٍ٤ؽ ٢ا ُم٣ ١كني ػ ِ ّٞاُال ٞٛخ ٝاٌُٞ٘ ٜخ
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ٝػوابننك اُ٘ظننهاٗ٤ح ٣ننكني ًننمُي اٌُرننة
اُ ٍٔا٣ٝح ٝػ ِ ٠نأ ٌٜا اُ وهإٓ اُ ٌهْ٣

«

نؼق»
نح «اُؼن
نالع ٓٝؼهكن
ناي االؿن
ن ٠أٌن
نا ػِن
ؿثؼن
ٝاُ وٞج كٜ ٤ا»

ن ٓ ٝغ األ ٌق ؿا ُة اُل وٚ

أُ ٍِْ ُ ُٚ ً٤قنا ٣ح تل و ٚأـ  ٚ٤أُ ٍِْ
ا ُم ١ال ٣رث ٘ ٠كو  !!ٜٚك٤ث و٘ ٛ ٠اى ظكان طِة
 ٝػاوٍ ٓ ٝاٗغ ؿث ٤ؼ ٢ال ٍٔ ٣ػ ُِر وانبٝ ،الا
ٓا أ ػل٘ا ٗل صاخ اُع ٜالء ٝاُؼ ٔالء ٝاُعا ٓكٖ٣
ً كاُؽاُح ذرؼوك أًصه ٝأًصه.
كٌه٣ا
شننْ ذٌثننه اُلعننٞج ؼرنن ٠ذثرؼننك األكٌننان
ٝاألظ ٍاّ ٝذر ظِك  .كبلا ٓا ؿم٣د ٖٓ األ ػكاء
كؽ ٘٤رم ً ٔا  ٣واٍ «ذٌ َٔ أُ ٍثؽح» ٝالا ٓا
ٌؤٍ اإلٗ ٍإ اُ ؼاق ١ػاُ ٔ ٚا ُم ٣ ١صن ت ٚػٖ
ٓمٛة آ ـه نأ ٣د اُرؤٝ َ٣ ٝاُرل ٍ٤ه اٌُ ٤ل٢
ٝاُ٘ وَ أُِ لن ٝؿ٤ه ٛا ٓ ٔا ٣ؽ َٔ اُ ٍابَ ًَ
ـ ٞ٤ؽ اُ ؼـ٘٤ح ٝاُؽ وك ٝاُث ؼك ٝأٗل ِن اُ ؽاٍ
كٔ٤ا ت ٖ٤أٍُِٔ ٖ٤أُفرِل ٢أُمٛة.
نانٕ قٕٝ
ن ٚأُون
نح اُلون
ن ٠قناٌن
نة ػِن
أذؼعن
اإلُٔا ٓح  ُٞ ٝت شٌَ ػاق ١تؤ طٝ ٍٞك و ٚاُ ٔمٛة
أ ٝاُ ٔماٛة ؼ ر ٌٖ ٔ٣ ٠أُوان ٗح ٝأُواٍ ٣ح
ت ٖ٤األؼ ٌاّ ا ُٞانقج  ،ؼ ٤س ٘ ٛاى اُؼك ٣ك ٖٓ
ً.
أٍُابَ أُرشاتٜح األؼٌاّ ذٔآا
ُما ٗئًك ػِ ٠ط٤اؿح ق٣ثاظح ٝانٌاُٜا اُ٠
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ًننَ ًِ٤نناخ اُشننه٣ؼح كنن ٢اُؼنناُْ اإلٌننالٓ٢
ُركنً٣
ن ٓاقج اُلو ٚاٍُ٘ٝ ٢أط.ُٚٞ
ن ٓاقج اُلو ٚاُش٤ؼٝ ٢اإلٓآٝ ٢أط.ُٚٞ
ن ٓاقج اُلو ٚاُش٤ؼ ٢اُى٣كٝ ١أط.ُٚٞ
ن ٓاقج اُلو ٚاالتاػٝ ٢أط.ُٚٞ
ٝؼثننما ُننٌ٣ ٞنن ٕٞأُننكني ٓننٖ ٗلننً أُننمٛة،
ٝاػر ثان أُ ٍؤُح ؼا ظح ِٓ ؽح ٖٓ أ ظَ اُ ٞكام
ٝاُروه٣ة ٝاالؿالع.
ثانيا :انبحث انعهًي انًشخرك:
ٛ ٝما ظىء ٖٓ ا٤ ُ٥ح أ ٝا٤ ُ٥اخ اُ رٌٖ ٔ٣ ٢
اػرثانٛا ػهٝن٣ح ٜٓٔح ،تؤٕ ذٌ٘ٛ ٕٞاى تؽٞز
ٓشرهًح ٌٞاء ػٍِٓ ٠ر ٟٞأُلٌه ٖ٣أ ٝاٌُراب
أ ٝاُثؽننٞز اُعآؼ٤ننح ٝنٌننابَ اُكناٌنناخ
اُؼِ ٤ا ٝاُ ر٢

ٌروهب أُ ٍِٖٔ٤

ٖٓ تؼ ؼْٜ

اُثؼغ.
نهاو
نالٓ٤ح ٝاتن
نح اإلٌن
ناّ تاُصواكن
ٕ االٛرٔن
اّ
ـظاب ظٜا اُؼأُ ٤ح ػ ِ ٠شٌَ اُث ؽس أُ شرهى
ً
ً ٝا ٌؼا
ٌرؽون ا ٌر٤ؼاتا

ت ٖ٤أت ٘اء ا ُكٖ٣

 ٝت٘لً اُ ٞهد  ٝػغ اال ٌرهاذ٤ع٤اخ أُل ٤كج ك٢
ٓ عاٍ اُث ؽٞز اُؼِٔ ٤ح ٝأُ ٘اٛط اُرهت٣ ٞح
ؼ ر ُٞ ٠أ ٌركػ ٠ل ُي ا ُ ٠ذؤ ٌٓ ً٤كاني أٝ
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ذ ثاقٍ ؿالب ٓٝكن ٌ.ٖ٤

ٌٔ٤ا الا ٓا ػهك ٘ا

ٓك ٟاُر ؽك٣اخ اُؼأُ ٤ح اُ ر ٢ذٞا ظ ٚاأل ٓح
اإلٌننالٓ٤ح ٓننٖ اُظننهاع اُؽؼننانٝ ١قٌننابً
اُ ظ٤ٗٞ٤ٜح أُ ٍ٤ؽ٤ح أُ ٍرٔهج ٝأُر٘ ٞػح
نا
نح ٝآشانٛن
ن ٠اُؼُٔٞن
ناكح اُن
نكقج اػن
ٝأُرؼن
اٍُِث٤ح.
ثانثا :حبني انحىار اإلساليي انًشخرك:
ٛٝما أ٣ؼا كٗ ٢لً االذعا ٙاُؼِٔٝ ٢اُثؽص٢
ك ٢ا ٣عاق قٝا به ٓ ٍرك٣هج ذوٞق ٛا اُ٘ ٤ح
اُظاُؽح ٝاُؽٍ٘ح ك ٢ؼٞان ٓشرهى تٓ ٖ٤لٌهٖ٣
ٝػِ ٔاء ٖٓ ٓماٛة ٓفرِ لح ذظ ٜه ػظ ٔح اإل ٌالّ
اُمٍ٣ ١رٞػة ؿ٤ه أٍُِٔ ،ٖ٤كٌ٤ق تأٍُِٖٔ٤
أٗل ٍ ،ْٜالا ٓا ػهك ٘ا إٔ اُ فالف ُ ً٤قا ـَ
نً٤
نهٝع ُٝن
ن ٢اُلن
نا أ ١كن
نَ ـانظٜن
نح تن
اُفٔ٤ن
تاألط.ٍٞ
إٔ ا ػكاق ته ٗآط كٛ ٢ما أُ عاٍ ٣ؼر ثه
ـ ـٞج ػِٔ ٤ح ػ ِ ٠اؼ رهاّ أُ ٤صام اُ فاص
تاُ ٞؼكج اإل ٌالٓ٤ح ُ٘ ،شه ٓؽ رٛ ٟٞما أُ ٤صام
ػٖ ؿه ٣ن ػِ ٔاء ؿ ٞ٤ن ٖ٣ػ ِ ٠ق ٝ ْٜ٘٣أ ٓرْٜ
٣صن ت ْٜأذثاػٓٝ ْٜوِك٤ُ ْٛٝلٜٞٔا اُؽوابن
ٓ٘ٝ ..ْٜتأُ٘ا ٌثح

كبٕ اُؼا ٓح

 ْٛأً صه

اُ ٘اي ك ٢أُعر ٔغ اإل ٌالٓ ٢ا ُم ٣ ٖ٣رؤشهٕٝ
ً تاإلشاػاخ ٝأػٔاٍ أُـهػ.ٖ٤
ػاؿل٤ا
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انًبحثثثثث انثثثثثاني :انعًثثثثم انًشثثثثخرك نخ سثثثثيس دار نكفخثثثثا انًشثثثثخرك عهثثثثً
االنخرنيج:
ٕ ٓ٤صام اُٞؼكج اإلٌالٓ٤ح ٤ٓ ٞٛصام ُِؼَٔ
اّ
ٝاُر٘ل٤م ٝؼس اُفـ ٠ك ٢ذؽو ٤وٝ ،ٚال ٣رْ لُي
تاُ شؼان  ٝذكا ٍٝاُ ؽك٣س

ت ٖ٤اُؼِ ٔاء أٝ

ذ ٍـ٤ه ٙػ ِ ٠ا ُٞنم ،تَ ا ُ ٠اُ ٍؼ ٖٓ ٢ه ثَ
أُعا ٛك ٖ٣تاٌُِ ٔح ٝأُٞػ ظح  ٝه ٍٞاُ ؽن،
كٔا أُاٗغ ٖٓ اُؼَٔ أُشرهى إل ػكاق ٝذؤًٌ٤
قان ُالكرنناء اإلٌننالٓ٤ح أُشننرهًح ٝذؽك٣ننك
تهٗآط الـر٤ان أُٞػٞػاخ ٝظٔغ ٛم ٙاُلراٟٝ
اُ ر ٢ذ ظكنٛا ٛم ٙا ُكان  ٢ٛ ٝال ذؽ راض تاُؾ
ظٜننك تننَ ٌٔ٣ننٖ ذؽو٤وٜننا تٌٞننابَ االذظنناٍ
اُؽك ٣صح ٖٓ اُ لاًً ٝاإلٓ ٝ َ٤ؼ ر ٠اُرِ لٕٞ
أٍُعَ.
نكان
نما اُن
نن ٛن
نرهى ُرؽو٤ن
نَ أُشن
ٕ اُؼٔن
اّ
ً ٣عة ػِ ٠أُؼٖ٘٤٤
ً ٝاهؼ٤ا
ذؼرثه ػٔالً اٌالٓ٤ا
ذؽو٤و ٚإلشثاخ اُروانب اُٞاهؼٝ ٢اُؽو٤وٖٓ ٢
ـالٍ ا طكان اُل را ٟٝأُ شرهًح أ ٝػ ِ ٠األ هَ
ا٥ناء أُروان تح كٓ ٢ع َٔ األؼ ٌاّ ٝأُ ٍابَ
اإلٌالٓ٤ح اُر٣ ٢ؽراظٜا أٍُِْ اُ.ّٞ٤
إ ٓا ٗالؼظ ٚاٝ ٕ٥ػثه شثٌاخ االٗرهٗ٤د أٝ
ٖٓ اُل ؼاب٤اخ ؿ ٤ه أُ٘ ؼثـح ٝاُ ر ٢ال ذه ػ٠
أ ١ؼه ٓح أ ٝأٓا ٗح أ ٝػ ٜك ك ٢ا ٣عاق اُله هح
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ٝاُرشرد ٝذظكن كرا ٖٓ ٟٝهثَ أكهاق ُُْٜ ً٤
هاتِ ٤ح اُل رٝ ٟٞال ؼ ر ٠األٓا ٗح اُ شهػ٤ح ك٢
ٛما األ ٓهٝ ،ذ ٍثة ك ٞػ٠

ك ٢اُلر ٤ا اُ ر٢

٣ئ٣كٛا تؼغ ٣ٝهكؼٜا اُثؼغ ا٥ـه.
ٝنت ٔا ٛم ٙاُف ـٞج ك ٢اُؼ َٔ أُ شرهى تٖ٤
ناقم
نٝ ٖ٤طن
نُ ٚن
ناق كون
نِٔ ٖ٤إل٣عن
ناء أٍُن
ػِٔن
ٞٓ ٝو ٢ٛ ٕٝـ ـٞج ك ٢ؿه٣ن ا٣عاق ٓعًِ اكراء
ٓشرهى  ٌٖٔ٣إٔ ٍ٣اٍ ٓ ْٛأٛح كؼِ٤ح ٝؼو٤و٤ح
ك ٢ا ٌروهان األ ٓح ٞٓٝاظ ٜح ٓرـ ٤هاخ اُؼ ظه
نٖ
نهم األؼٍن
نان اُـن
نالّ ٝاترٌن
نق تاإلٌن
ٝاُرؼه٣ن
نَ
نه ٝػٔن
نق ٝاُرٌل٤ن
ناب ٝاُؼ٘ن
نح اإلنٛن
ٌٓٝاكؽن
قنا ٌاخ ك ٢األ ٖٓ اُل ٌه ١تَ ٝذؼه ٣ق األ ٓح
تاُؼِ ٔاء اُؽو٤و ٜ ُ ٖ٤٤ا  ٣ ْٛ ٖٓ ٝشهتٖٓ ٕٞ
ٓٞنق ٝا ؼك  ٝػ ٖ٤ظان ٣ح ٝا ؼكج ال  ٌٖ ٔ٣إٔ
ذ٘ؼة ك ٖٓ ّٞ٣ ٢األ٣اّ.
إ ٓٔ ٜح ٛما اُؼ َٔ ٌررؼكٔ ٜٓ ٟح اُروه ٣ة
ٝاالػ ركاٍ ٝذؽو ٤ن اال ٌروهان ا ُٓ ٠ا  ٞٛأً ثه
ٖٓ ل ُي ك ٢آٌاٗ ٤ح ذـث ٤ن اإل ٌالّ ً شه٣ؼح
ـا ُكج أناق ٛا هللا ؼ ٤ح

ُ ً٤ك وؾ

ك ٗ ٢لٞي

ناُْٜ
نْ ٝأػٔن
نْ ٝأـالهٜن
نَ ٝاهؼٜن
نِٔ ٖ٤تن
أٍُن
ٝذشنننه٣ؼاذً٘ ْٜظننناّ ٌ٤اٌنننٝ ٢اظرٔننناػ٢
ٝاهر ظاقٝ ١أـال هٝ ٢ػ ٌٍهٝ ١ش واك ٢هاقن ػ ِ٠
إٔ ٣وق تٞظ ٚاُرؽك٣اخ ٝأػكاء اإلٌالّ.
إ قان اك راء اٌُره٤ ٗٝح  ٢ٛـك ٓح ا ٌالٓ٤ح
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٘٣ث ـ ٢تؽص ٜا ٝاٗراظ ٜا ٝاـهاظ ٜا ا ُ ٠ؼ ٤ى
اُرـث٤ن.
انًبحث انثانث :انعًم انًشخرك بخفعيم انبند انسابع في برنايج اإليسيسكى:
ٕ اُر ؼإٝ
اّ

ت ٖ٤أُ٘ظ ٔاخ اإل ٌالٓ٤ح لاخ

ً
ً ٝػِٔ ٤ا
األ ٛكاف أُرٔاش ِح شواك ٤ا ٝكٌه ٣ا
ػهٝنج ِٓؽح ٝٝاظة اٌالٓٝ ،٢أُ٘ظٔح اإلٌالٓ٤ح
ُِرهت٤ننح ٝاُؼِننٝ ّٞاُصواكننح «االٍ٤ٍ٣ننٌ»ٞ
 ٖٓ .)16(ISESCOأُ٘ظٔاخ اُر ٢ذؼ٘ن ٠تٍٔنؤُح
اُروه٣ة ػٍِٓ ٠ر ٟٞاُؼاُْ اإلٌالٓ.٢
 ٝهك ٝنق
«اُث ٘ٞق»

ك ٢قُ ٘ٓ َ٤ظ ٔح اال ٌٍٞ ٤ٍ٣أ ؼك
ٓا ٣ئ ًك ػ ٍِ ٓ ٠ؤُح «اُرف ـ٤ؾ

اال ٌرهاذ٤عٍ ُٔ ٢روثَ اُ ؼاُْ اإل ٌالٓٝ ٢اُ ر٢
ذنن٘ض ػِنن( ٠اُث٘ننك اٍُنناتغ) «اٌننرهاذ٤ع٤ح
اُروه٣ة ت ٖ٤أُماٛة اإلٌالٓ٤ح اُر ٢اػرٔكٛا
ٓئذٔه اُو ٔح اإل ٌالٓ ٢اُؼا شه أُ٘ؼ وك

ك٢

«تٞذهاظا٣ا» كٓ ٢اُ٤ى٣ا ػاّ ٤ٓ 2003الق.١
ٝاُؼ َٔ ػ ِ ٠ذلؼ ٛ َ٤م ٙاُؽو ٤وح ٣ؼ ٘ ٢ت ؼس
ٓا ً رة ػ ِ ٠ا ُٞنم ا ُ ٠ؼ وابن ٝاهؼ ٤ح ذؽ ون
اُكٝن أُـِٞب ٝاُٜكف اُمٝ ١ػغ ٖٓ أظِ.ٚ
ٝػِٔ٤ح اُرؼا ٕٝتُ ٖ٤ع٘ح اُث٤إ اُفرآ٢
ُ ٔئذٔه اُ ٞؼكج اإل ٌالٓ٤ح  ٝت ٖ٤اال ٌٍٞ ٤ٍ٣ك٢
ٓرات ؼح ٝذلؼ  َ٤اُث ٘ك اُ ٍاتغ اُ ٔمًٞن أ ػالٙ
أنا ٙػهٝنج ذؽ ون اؼ رهاّ اُ وهاناخ اُ ظاقنج
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كٓ ٢ئذٔه اُؤح اإلٌالٓ ٢اُؼاشه.
نابَ
ناق اٌُٞن
نح تب٣عن
نم ٙأُراتؼن
نٛ ٕٞن
ٝذٌن
ٝا٤ ُ٥اخ اُ ر ٢تٞا ٌـرٜا  ٌٖ ٔ٣ذلؼ  َ٤اُث ٘ك
ٝاُرؤً٤ك ػِ ٌٖٔ٣ٝ .ٚ٤ؿهغ تؼغ ٛم ٙاٌُٞابَ
 - 1ذؤٌننٌٓ ً٤رثننح اٌُره٤ٗٝننح ُِٔظنناقن
أُٞشوح ٝأُؼرٔكج ُك ٟأُماٛة.
 -2ذو٣ٞح ؼهًح اُرهظٔنح ٍُٔنابَ االؼٌناّ
ٝا٣ظاُٜا ت٤ك أٍُِٔ.ٖ٤
 -3اػرٔاق ٓثكأ أُ٘ػ اُكناٌ٤ح.
 -4ا٣عاق ػالهح تٓ ٖ٤عٔغ اُروه٣ة ٝاذؽناق
اُعآؼاخ اإلٌالٓ٤ح.
 -5ا٣عاق ٗكٝاخ ك ٢ؿه٣ن اُروه٣ة ٝطن٘اػح
لُي ػِ ٠اشٌاٍ أههاص ٓكٓعح.
 -6اُؼَٔ ػِٗ ٠شه اٌُرة اُروه٣ث٤ح الٌٔ٤ا
ت٤ا ٗاخ اُؼِ ٔاء اُر وه٣ثً ٖ٤٤اُ ش٤ؿ اُو ٔ٢
ٝاُ ش٤ؿ شِرٞخ ٝاُل ؽاّ  ٝشهف ا ُكٝ ٖ٣أٓ صاٍ
ٛئالء.
 -7االٛرٔنناّ تاُشننؼٞب ٝذٞػ٤رٜننا ُِٞؼننكج
ٝذننهى ـهاكنناخ أُفننهكٝ ٖ٤ذننمً٤ه ْٛتؼٜننك
اُظؽاتح األظالء ٝطكن اإلٌالّ.
 -8اٌرٌ٘ان شك٣ك ٖٓ ـالٍ ٓؽـناخ اُرِلناو
ٝاإل ػالّ ُِرٌل ٤ه ٝأٌُ لهٝ ٖ٣ا ُكاػٔ،ْٜ ُ ٖ٤
٘ٓٝا ٛؼح كرا ٟٝذ ظكن ٖٓ ٘ٛا ٘ ٛٝاى ٖٓ نظاٍ
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٣ؼر ثه ٕٝػِ ٔاءٔ ً ،ا

ػكج

ؼكز

ٓهاخ

ٖٓ

ٓر ـهك ٝ ٖ٤ؿالج ٖٓ أُِٔ ٌح اُ ٍؼٞق٣ح  ،ػِ ٔا
نٌٞ
نح االٍ٤ٍ٣ن
ن٘ٓ ٢ظٔن
ن ٞكن
نؼٞق٣ح ػؼن
نؤٕ اٍُن
تن
٘ٓٝظ ٔح اُ ٔئذٔه اإل ٌالٓ٘٣ٝ ،٢ث ـٓ ٢الؼ ظح ٛما
ً.
اُث٘ك اُم ١لًهٗا ٙآٗلا
ً شؼث٤ح ٓنئشهج
 -9ا٣عاق ٌٔ٘٤ا ذظٜه اكالٓا
إل ػاقج أُعر ٔغ ا ُٝ ٠اه ؼ ٚاإل ٌالٓ ٢اُل ـه١
اُ٘ظ٤ق ٖٓ ًَ ػٞآَ اُرلههح.
 -10اُؼَٔ ػِ ٠ط٤اؿح ٓشهٝع ٜٗؼ ١ٞؼؼنان١
 ٣ـثؿ

ك٘ٓ ٢ظ ٔح االٝ ٌٍٞ ٤ٍ٣ذؼ ٜك اُث ِكإ

ٝأُئٌٍاخ االػؼاء كٜ٤ا ػِ ٠ذ٘ل٤م.ٙ
 -11ذ٘ظننن ْ٤ؼنننٞاناخ «ٓمٛث٤نننح كو٤ٜنننح
ٝػوابك ٣ح» ك٘ ٓ ٢اؾ ؼه ك ٢اُ ٜٞاء اُـ ِن
تؼ٤كا ػٖ اُرهٌثاخ كٓ ٢فرِق اُثالق اإلٌالٓ٤ح
ً ػٖ اُرؼ ظة ٘٣ظٔ ٜا أُع ٔغ اُ ؼأُ٢
تؼ ٤كا
ُِروه ٣ة ٖٓ اُؼِ ٔاء ا ُٞاػ ٖ٤اُر وه٣ث،ٖ٤٤
 ٌٖٔ٣الاػرٜا ُ ٓح.
انًبحثثث انرابثثع :انعًثثم انًشثثخرك فثثي ح سثثيس انثثدائرة انقانىنيثثت نًخابعثثت يىانثثع
انخقريب دونيا:
ٓننٖ األقٝاخ أُٜٔننح ٝاُؼننهٝن٣ح ُرلؼ٤ننَ
ٓ٤صام اُٞؼكج اإلٌالٓ٤ح  ٞٛأُؽاكظح ػِٛ ٠ما
أُ ٤صامً ٝ ،مُي أُؽاك ظح ػ ِ ٤ٛ ٠ثح اإل ٌالّ
ً ٌَٝ ،ؼ ر ٠اُ ٔماٛة اإل ٌالٓ٤حٝ ،ل ُي ػٖ ؿه ٣ن
ا ٣واف أُؼ ركٓٝ ١الؼو ر،ٚ

كبلا

ًإ ٘ ٛاى
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ً،
ػ٘ ظه ال  ٘٣لغ ،كؼ ِ ٠األ هَ إ ال  ٌٕٞ ٣ػانا
ٌٔ٤ا ك ٢ظَ ك ٞػ ٠كٌه ٣ح ٝاكراب ٤حً٤ُ ٝ ،
ذؼكق ٣ح كٌه ٣ح أ ٝذؼكق ٣ح ك ٢اُل رٔ٤ٌ ،ٟٞا
ك ٢ؼو٤و رٝ ٚؿث٤ؼ ر ٚال ٣ؽ َٔ أ١

ٕ اإل ٌالّ
ٝأّ
ٗٞاج ُِرله هح ٝاُلر ٘ح ٝاُرؼ ظة ٣ٝفر ِق ػٖ
ًَ األٗظ ٔح األ ـه ٞٛ ٝ ،ٟاُ٘ ظاّ ا ُم ١اؼ رٟٞ
ّ ٝا ٌرٞػة ًَ اُؼوا بك األ ـهٔ ً ،ٟا ذ ش٤ه
 ٝػْ
ٗظ ٞط ٖٓ ٚاُ وهإٓ ٝاُ ٍ٘ح ٣ .و ٍٞاُه ٌٍٞ
«أٜ٣ا اُ٘اي ًٌِْ ٖٓ آقّ ٝآقّ
األًهّ (ص)
ٖٓ ذهاب» ٝ ،ا٣ ٥ح ذ و َ٣ ﴿ ٍٞا أ
َُّ
َٜ٣ا اَُّ٘ايُ
ََ
ّٖ
ُْ ٓ
َْ٘اً
ِو
َّا ـ
َبٗ
َؼْس ك
اُث
ّٖ
ْة ٓ
َ٣
ُْ ك ٢ن
ُ ٘ر
إ ً
َ ْ
ََ
َح
ٓؼْـ
ِوَح شُ ْ
ْ ػ
َّ ٖٓ
ْلَح شُ ْ
ٗـ
َاب شُ ْ
ذُ ه
َّ ٖٓ ُّ
َّ ٖٓ ُّ
ٓفَّ
ٓفَّ
ُْ.)17(﴾...
َ ٌَُ
ّٖ
َ٤
ُث
َح ُّ٘
َِو
َ٤
َؿ
َح ٝ
َِو
ُّ
ْه ُ
اٗ ٜا األ طِ٤ح ٝاأل طَٝ..الا ٓا الؼظ ٘ا ـال كا
كؤػِْ أ ٗ ٚـالف ط٘اػ ً٤ُ ٝ ٢ؿث ٤ؼ ٢أٗ ٝاذط
ٖٓ ٗلً اُ٘ظاّ اإلٌالٓ ٢أ٤ٌ ٝاٌرٝ ٚػوابك.ٙ
ً ٔا ٗه ٣ك إٔ ٗ و ٍٞإ اُ ؼاُْ اإل ٌالٖٓٓ ٢
نه
ند اُلٌن
نا هآٝن
ناُْ الا ٓن
نالق اُؼن
ن ٠تن
أؿ٘ن
اٍُالض ٝاُفهاكٝ ٢اُثؼ٤ك ػٖ اإلٌالّ ٝاُكاػ٢
ا ُٓ ٠فاُ لح اإل ٌالّ كؤ ٖ٣ك ٢اإل ٌالّ ٖٓ  ٌ٣له
هابَ اُشٜاقذٖ٤؟ أ٣ ٝـِ ٞك ٢كٌهٙ؟ اٍٗٗ ٚط
اُعٜالء ال اٌرـ٤غ إٔ أٌٗه ػِٓ ٠لٌه أٓ ٝثكع
ٕ ػِٔ ٤ح
اظرٜاقا ذ ٚؼٔ ٘٤ا أ ً ٕٞظا ٓكا
ً .اّ
اُرلٌ ٤ه ٝاال تكاع ك ٢اإل ٌالّ ؼو ٤وح ُرع ٍ٤ك
اُل ؼَ اُ فالم ،ك ٔالا  ُٞ ٌٕٞ ٣ا تكػ٘ا ه ؼاء
ُٔؽاً ٔح اُر ٔهق ػ ِ ٠ت ٘ٞق أُ ٤صام اإلُ ٢ٜ
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ًٔ٤ٌ .ا الا ٓا ػهك٘ا
ؼرِٓ ٌٖ٣ ُْ ُٞٝ ٠ىٓا
إ اُو ؼاء ؿه ٣وح

ٖٓ

ؿهم االٗ ؼاض ُِل ٌه.

اٗ ٘ ٢أن ٖٓ ٟاُ ؼهٝن ١ا ٣عاق ظ ٜح هاٗ٤ ٗٞح
ذ راتغ ت ؽىّ ٝظك ٣ح ػٞا بن أُ ٤صام اإلُ .٢ٜ
ًإ اب ٔح أ  َٛاُث ٤د ػ ِ ْٜ٤اُ ٍالّ  ٣ؽانتٕٞ
اُ ـالج ٓؽان تح شؼٞاء .كاإل ٓاّ ػ ِ(٢ع) ؼانب
ٝأُ ً ٝ ،ٜٙٞاق إٔ ٣و ؼ٢
ٖٓ ؿاُٞا ك ٢ؼ ثٚ
ّ
ػ ِ ْٜ٤ت ؼك ٓا أػع ثٞا ت شفض ػ ِ(٢ع) ػِ ٔا
 ٝػكال  ٝهٞج ٝو ٛكا ٝذٞا ػؼا ٌٗٝها ٗا ُ ِماخ
ٝاُ ٠ؿ٤ه لُي.
ٕ ذؤ ٌ ً٤قا بهج هاٗ٤ ٗٞح ذال ؼن ٝذ راتغ
اّ
َُ اإلٍٗنناٗ٤ح
ُص
اُع٘نناج اُفننانظ ٖ٤ػننٖ اُنننٔ
ننٜ٘٘ا ٝنق
ننه٣ؼح ٌٝن
ننح اُشن
ننا ٝؼهٓن
ٝؼوٞهٜن
أُل ٍك ٖ٣ػهٝنج ػوِ ٤ح ٘ٓٝـو ٤ح ٝ ،هك أ شانخ
اُ شه٣ؼح ك ٢اؼٌآ ٜا اُلو٤ ٜح ا ُٛ ٠ما اُ ؽن
ت واٗ ٕٞاُؽ ٍثح ٝ ،ؼن أُ ٍِْ ك ٢نق اُ ؼهن
ا ُم ٣ ١ظ٤ة اُ شه٣ؼح ٝأٜ ِٛا ُكن ظح أُـاُ ثح
تب ٣واع اه ٍ ٠اُؼو ٞتاخ تٝ ٚل ُي ؼلا ظا ػ ِ٠
اُ٘ظاّ ٝقنء ُِٔلاٌك ٝاُلر٘ح.
إ ذشٌٝ َ٤ذؤٌ ً٤قابهج هاٗ٤ٗٞح ذؤـم ػِ٠
ػاذو ٜا ا ػاقج اُ٘ ظه

ك ٢اُ و ْ٤اإل ٌالٓ٤ح

ٝذ ظ٘٤ق ػٞا بن ذؽو ٤ن ٓ ٤صام اُ ٞؼكج اإل ٌالٓ٤ح
ً ٓننٖ ـننالٍ أُ٘اكننم
ٓٝالؼوننح لُنني هاٗ٤ٗٞننا
ً تنناُـهم أُثرٌننهج
اُواٗ٤ٗٞننح ٝاػالٓ٤ننا
ٝأُـات وح ُر ؼاُ ْ٤اإل ٌالّ ٝأـال هُ ٚر ٌٖ٣ٞ
قابهج ذهت٣ٞح اًصه ٓٔا ذٌ ٕٞقابهج ػوات٤ح،
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 ٝت٘لً اُ ٞهد  ٖٓ ٝـالٍ أؼ ٌاّ ا ُك ٖ٣ذ ٍرـ٤غ
ٛم ٙاُكابهج إ ذظكن ٓ٘شٞناخ ذصو٤ل٤ح ذثٖ٤
ٓاظاء ت ٚاُشهع ٖٓ ٓؼاهثح أُلٍك٤ٜٓٝ ٖ٣ع٢
ٛمٙ

اُلر ٘ح ٝأنتات ٜا .ك ؼالً ػٖ إٔ أػ ٔاٍ
اُِع ٘ح ٌرٌ شق اٌُص ٤ه ٖٓ اُفلا ٣ا اُ ر ٢ذ وق
ٝناء ا شؼاٍ اُ لرٖ ٝا ؿالم اُل را ٟٝاٌُال تح
اُ ر ٢ال ذ و ّٞػ ِ ٠قُ  ٌٟٞ َ٤اُ ٝ ٟٜٞا ُكناْٛ
ٝاال٣اق ١اُفث٤صح.
إ ذ٘ظننٓ ْ٤صننَ ٛننم ٙاُننكابهج ٝذؽك٣ننك
أػٔاُٜا هؼ٤ح ؿث٤ؼ٤ح ٔ٤ٌِٝح  ٢ٛٝال ذفِٖٓ ٞ
كابكج ،ؼ٤س  ٌٖٔ٣ا٣عاق أ ْٛاُلٞابك.
ً - 1شق ًَ ٓنا ٍ٣ن٢ء اُن ٠ؼهٓنح اإلٌنالّ
ٝأُ ٍِٔ ٖ٤تاُر ؼك ١ػ ِ ٠شٞا تد ا ُكٝ ٖ٣ؿه ٣ن
اإلٌالّ.
نرْٜ
ناٝو ٖ٣تٔالؼون
نَ أُرعن
نك ٌُن
نغ ؼن
ٝ -2ػن
ً.
هاٗ٤ٗٞا ٝكؼؽ ْٜاػالٓ٤ا
ٝ -3ػغ أًٌ إلـنهاض اُفـناب اُنك ٢٘٣تنؤٕ
ٌٕٞ٣
أ  -ـاٍ ٖٓ اُفهاكاخ.
ب  -إٔ ٍ٣ا٣ه اُؼظه.
ق  -إٔ ٣هذ لغ ا ٍُ ٓ ٠ر ٟٞاُر ؽك٣اخ

ٓغ

ٓالؼ ظح االٗؽ ٤او ا ُك ٢ُٝك ٢اُ ـهب ػك اإل ٌالّ
ٝــات.ٚ
ٛن  -إٔ  ٣رهى ٓ ٍابَ االظر ٜاقاخ أُ ٍ٤رح
ِ٣ٝرىّ ٓا ُ٘لٍ.ٚ
 - ٝإ  ٘٣ثغ اُف ـاب

ٖٓ اإل ٌالّ

ك٢

ًَ
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ٓعاالخ اُؽ٤اج .كال ٣ئٌِْ اُوهان اٍُ٤اٌ ٢تَ
ً ٖٓ اإل ٌالّ.
٣ع ؼَ اُ وهان اٍُ٤ا ٌٗ ٢ات ؼا
ٌٛٝما األٓٞن األـه.ٟ
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