
  



 





  



 

 

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 مقّدمة ادركز:

بسمممهلل ال انمممرحي انمممردقهلل  با ؿمممد ل ر   انعممم     

ممد ب نمم   بانصمم و بانسمم ٰ أمم ا لق  اعؾممم ل عمم   ؿ 

انطق بمم  انطمم ،روي  بانؾعممي انممداعهلل أمم ا لأممداعفهلل ل عمم  

 إىلا قق ٰ ووٰ اندوي   م  ر َّ انع   .

شممخو ن كوراكقَّممش بلشممخ  ن مؾؽو قَّممش   Kل،مما انبقمم 

ا  بإنقفمم  دسمم َ  اعوؾممم   مموه ممدو انؽو
مـفمم  بلهؾفمم  َبها

وتممدقَّؼوا كمموران بوـطؼمموا دقمم ون  شممػ ،فهلل رحممش بقؾممو هلل 

مم  ا عرقممش  ممخلو اعمما بؿقممزاههلل قزاكمموَ أممدملن  بكوؿو
رلقممش  َبعا

. ب،  دؽؿشن  أ ا ربوع لنسـتفهلل قغذ 
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دُر ع  ن م الس  ي     ينح  لكمموارن ،ممداو  قمم دون )مم دا   

(  لنػمموا اعوؾممم قمملنػو،هلل   صممطف  أمم ا يرق   إ يل  ي م ال   ر

لبمممموا هلل لبـمممم ء  دٰ متعؾ ؿمممم  مسممممتـجدوي )مممم عؾ   

 ببؿغ كؿفهلل أ عدوي.

،مموا لدممدان أمم ا مممواملوهلل بمل اممعبا قممردان أمم ا 
مل َوؽرا

ب أفهلل  َوؼق د دمب فهلل لماَّ ممي ا)متؿخل إنمقفهلل بولمغف قؾم و  ا  

 ،مهلل  ممـفجفهلل ا مم  بقمروَؼفهلل انصمدم بلؾؿمَتفهلل لا  مي ر

انعؾق   َ،مهلل قموم مم  كؼموو بدبا مم  َوؼم و ممي انتلنقم   َ،مهلل 

 لكوار انسامء بلب  د الرض.

،ممو لدممد ،ممذَ التار انتمم   Qباإلممم ٰ ا سممي ا جتبمم ا 

د ر انؽثما يف معـ ،م  بلػما انمبع  أمي بهم  ا ؽؿمش يف 

وممم  ببممم ع  يمممربا دومممـفهلل بمممدكق  لممما،هلل قرادممموا قرارا

َوسمممط ربا انؽمممذ  باملقمممهاءا  أؾقممم  بانتممم  هممم بز 
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بعضف  دمدَّ انعؼما بي وتجم بز دمدَّ ا ؼمد ا ـصم   أم ا 

 بق  انر) نش.

نؾدرا)ممم    Qبقمممد ا،مممتهللَّ مرلمممز اإلمممم ٰ ا سمممي

صممممقش بؽت بممممش انبحمممموو باندرا)مممم   ب ؼقممممم  انتخص 

 Qلا اإلممم ٰ ا سممي ا جتبمم ا ا خطوقمم   انتمم  َ عـومم ا بلمم
بكلمممر،  يف لتمم  بلتق بمم   ب إلعمم قش إىلا كلمممر،  أمم ا 

مواقممخل املكهكمم  بصممػح   انتواصمما املهتامأمم  انت بعممش 

 نؾؿرلز.

ب إلعمم قش إىلا انـلمم ق   انثؼ ققَّممش باإلأ مقَّممش الَيممر ا 

انتمم  وؼمموٰ  مم  ا رلممز مممي يمم و كلمممر انتصمم مقهلل انػـ قممش 

اء بأؼمممد ا حممم لا  بانـمممدبا  بإق ممممش سممم نس انعمممز

با سمم بؼ   انعؾؿقَّممش بانثؼ ققَّممش انتمم   ثممر ا بػؽممر ل،مما 

بلا،م  ممي  وققؼم   ال  عم ىلا نـم  عدممش اإلمم ٰ  Kانبق 



 بـود ان  أـف بانس ٰقراءو يف  Qصؾح اإلم ٰ ا سي .................... 7

د ا سي ا جتب ا   .Qا ظؾوٰ ليب  ؿ 
ب،ممذا انؽتمم   انممذد بمم  وممدوق أزوممزد انؼمم ر  ،ممو 

إىلا بقمم ا  لدممد  ؾممق انممثامر انتمم  لوـعمم  بانتمم  مل وممد  إملَّ 

بؽمما  لبع د،مم  ا ضممق ش  Qشخصممقَّش اإلممم ٰ ا سممي ا جتبمم ا 

قش  بنرقممد ا ؽتبممش اإل)مم مقَّش ببحمموو  بكوادقفمم  ا لمممرا

  بمممي Qبدرا)مم   أممي شخصممقَّش اإلممم ٰ ا سممي ا جتبمم ا 

 ال انتوققم بانسداد.

 

سة                                    العتبة احلسينية ادقدَّ

 للدراسات التخّصصية Qمركز اإلمام احلسن             

 كاظم اخلرسان                                        
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 مقدمة

مي موقمف القووم ء با ؼتمدروي  لم ا صمؾح ا دوبقمش يف 

إىل  Nر)مموو الانسممـش انس د)ممش نؾفجممرو  بي  ؽممي مسمماو 

مؽممش يف  ؾممق انسممـش نغممرض ا ممر  بإأممامو انسممقف يف 

رل   بؼمدر مم  ل كم  دأموو إلقمش نب ،م  ر)موو مرق   ا لم

بنؽـمم    ممر انرهمموع إىل   ال نضممق قش ربمم  يف انبقمم  ا عؿممور

رل  مؽممش  ما دوـممش بعممد لا أؼممد صممؾح  ا لممفور مممخل ملمم

إىل دؼـمم ن نممدم ء لصممح ب  بدممم ء قوممم   بوعممود بلصممح ب  

دقم  يممرو  بنتؽموا دجممش ب نغمش أؾممقفهلل  نتمل   امر،مم  يف 

 قتح مؽش ا قؿوا دبا إراقش دم ء.

رل  مر انبمم ،ر  انممذد لدممرم دل شممش ا لمممذنممق انـصمم

يف ذنممق انوقمم   باكؽػممل إىل دايمما انـػمموس وسممتعر دؼممدان 

بدسممدان أمم   ؾممق املكتصمم را  انتمم  دؼؼفمم  ،ممذا انممدوي. 
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كسممبق ن يف كسممق    ؾممق الدؼمم د ليممذ  )ممب و  انطوومما

قحيممش لبمماو مممي ا جتؿممخل اإل)مم م   كممذا   نتخممرو إىل 

انعؾممي مممرو ليممر  بممرداء إ)مم م  يف د د ممش انتحؽممقهلل 

انلممفاو يف موقعممش صممػ  انتمم  لدار ردمم  در مم  لممما 

 .Qا ممـ 
ا جتؿممخل اإل)مم م  ،ممو كػسمم   بإا ق نمم   غقمما قػقممف  

سممؾؿو رلو مؽممش با ـمم قؼوا يف صممؾح ا دوبقممش  بممملمم

صمػ   امل)ممهلل دبا ا عـمم   يف لم نبقتفهلل  بقؾ ممشن   ممر  يمم  

 اإلم ٰ انراق   فزنش انتحؽقهلل.

بظفمممر   مممداأق   ،مممذا انتحؽمممقهلل  باكؼسمممهلل همممقش 

انؽوقممش إىل صممػ   صممف وممدأو إىل انؼتمم و بكؼمم  انعفممود 

انت  داقعموا أمي إبرامفم   بعمد لا وعؾمي اإلمم ٰ أمي  وبتم   

و نؾسمؾهلل بانرهموع لك  لػر أ  دمد زأؿفمهلل  بصمف ومدأ
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إىل انؽوقممش بلمم ا ممم  لمم ا مممي قتـممش اعمموارو  بإبمم دو 

 أدود،هلل دبا قؽر،هلل يف معرلش انـفرباا.

ب تللممد للثممر  ممداأق   ،ممذا انتحؽممقهلل دمم   ث قمما ل،مما 

انؽوقش بخت ذنوا أمي  ؾبقمش كمداء اإلمم ٰ دق أم ن أمي ممواقعفهلل 

 انت  وغا أؾقف  هـد مع بوش بوستبقح ا  و بانبرش.

  قب ن هقل  خم Qوؼوو

ر ممي قعما  لوتفم  م لحد ال أ  م  قضم   ممي لممر   بقمد 

انػرقممش انتمم  إذا لومممرَ  ي  طممخل  بإذا دأمموَ  ي  مم   إا 

َلمهؾممتهلل يضممتهلل  بإا دمموربتهلل يممر هلل  بإا اهتؿممخل انـمم س 

ٰ  قعـممتهلل  بإا له ممتهلل إىل ملمم قش كؽصممتهلل  مل لبمم   أمم  إممم 

ؽممهلل.. رلهلل باجلفمم د أمم  دؼمنغممالهلل  ممم   ـتظممربا بـصمم

ا ممو  لب انممذو نؽممهلل  قمموال نمم ي همم ء ومموم  بنقممل قـ  
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ممرقيَّ بقـمم  ببقممـؽهلل  بلكمم  نَصممحبتؽهلل قمم و   ببؽممهلل لمما  نقػ 

 لثا..

ل لكممتهلل  لممم  دوممي اؿعؽممهلل  بمل حقممش  لممحذلهلل  لب 

نقس أجبم ن  لا مع بومش ومدأو اجلػم و انطغم ٰ  ققتبعوكم  أم  

ش اإل)م ٰ لا معوكش بمل أطم ء  بلكم  لدأمولهلل  بلكمتهلل  روؽم

ببؼقممش انـمم س  إىل ا عوكممش لب ق عػممش مممي انعطمم ء قتتػرقمموا 

) أـ  بختتؾػوا أيل 
 0). 

 :الرتكة الثقيلة

 Qبمب وعممش اإلممم ٰ ا سممي Qبعممد مؼتمما لممما ا ممممـ 
ش ا تؿثؾممش  ممذا اعؾممق  ب ع قممش  برو  ؾممق انهلممش انثؼقؾمم

انممذد  ؿعمم  ققمم  أممدو ا  ،مم    -مممي ا ؼ  ؾممش-انعجقمم  

 متع لسش بأـ رص متض دو وؿؽي  صـقػف  إىل ق    

                                                           

 .56   01قح انـف   ابي ليب ا دود ا عتزيل  و (0 
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 Q( اعوارو  ب،مهلل اعم رهوا أم  ق أمش اإلمم ٰ أميل0
بَ بكصمبوا نم  انعمدابو  بقمد بهمدبا  َُ بانذوي د ربوَ بكم بو

دمم ن ب)ممط ن  ح ربممش مع بوممش  ب،ممذَ  Qيف اإلممم ٰ ا سممي

 ش أ رعش قتتعجا ا ؽهلل أؾقف .فبانػ ش  ستثا،  لدك  ش

 امن ش نؾحؽهلل المود  ب،  أ  قسؿ  ( انػ ش ا 1

* انممذوي ي اممدبا يف دؽومممش انؽوقممش ممم  ولممبخل هؿفممهلل 

بوربد مي ظؿم فهلل قمقام حيؾؿموا بم  ممي مطم مخل  قلعمؿربا 

بملء،ممهلل نؾلمم ٰ مهقبمم  )ممـوح انػرصممش نؾو ممو  أمم  

 ا ؽهلل ب سؾقهلل المر  ع بوش.

* ب،مهلل انممذوي دؼممدبا أم  دؽومممش انؽوقممش نضممغ عي يف 

 ر تف  انعفود انس نػش  لب دس ب   شخصقش.كػو)فهلل لب

( انػ ش ا ههحش انتم  نمقس لم  مسمؾق معم  لب مفؿمش 2

ي صممش مسممتؼؾش  بإكممام ،ممدقف  عمماما انسمم مش  ببعمم  
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ر.. قفمم   هقمم  ما طمم مخل أـممد اجلفممش انتمم  وـعؼممد لمم  انـصمم

 أي لث  إىل لد هفش وؿقا مقزاا انؼوو نتؿقا مع .

ػ مممش انتممم  مل  سمممتـد يف ( انػ مممش انغول عقمممش  ب،ممم  ان3

موقػف  إىل ل) س بما ،مهلل ل بم ع لما كم أم وؿقؾموا ممخل لما 

 روح.

( انػ ممش ا ممـممش ا خؾصممش  ب،مم  انؼؾممش اعمماو انتمم  4

 وذب  صوو  يف زد ٰ الصوا  الير  ا ع لسش ل ..

روش مإىل  ؾممق اع رقممش انبلمم Qلقممف كظممر اإلممم ٰ ا سممي

 ا تـ قضش؟

 ا  دممهلل بانػممتي( ل ممم ن ذلممر ابممي قمم ببس يف لت بمم  

وعمع أمي عمعف  ؼتم  بجقلم   بلم ا ممي  Qنإلم ٰ ا سي

  بم  يف ،مذا انصمدد  بذنمق يف يط بم  انمذد ملبؾغ م  لقضم

 ي ق  ب  هقل  يف ا داعي  ق و قق  
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 بلـممتهلل يف مسممالهلل إىل صممػ   بدوممـؽهلل لممم ٰ دكقمم لهلل  

بلصممبحتهلل انقمموٰ بدكقمم لهلل لممم ٰ دوممـؽهلل  بلكممتهلل بمم  قتقؾمم   

ا بصممػ   بؽمموا أؾقمم   بقتقمما بمم نـفرباا  طؾبمموا مـمم  قتقمم

 بثلرَ  بلم  انب ق  قخ ذو  بلم  انب ل  قث عر(.

 :مم دات الصلح

ر  ي وؼممف مع بوممش لممم ٰ ،ممذا اعؾممق  انعجقمم  با تـمم ق

انتم  ابمتيل بل ا قمد أمر  كؼم ل انضمعف -مؽتو  انقدوي 

قبممدل  د) عسمم   ـطؾممم شمم قش  - مم  هممقش اإلممم ٰ ا سممي

يف  مسممؽي( دقمم  بممدل   Qإىل معسممؽر اإلممم ٰقروؼفمم  

 ظفر بموادر انػتـمش بوعموح  بقمد بهمد   ؾمق اند)م عس 

سمم ملن يصممب ن بوهممود ا ـمم قؼ   بمممي وممم ربا انع ققممش  
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بل كمم  انلمم ععش  إا ا سممي وؽ  مم  مع بوممش أمم  انصممؾح 

 .(0 قؾهلل  ؼتؾوا لكػسؽهلل(

 ذلر انصدبم يف انعؾا 

بالشممع  بممي  إا مع بوممش دس إىل أؿممرب بممي درومم   

قممقس بدجمم ر بممي لبجممر  بشممب  بممي ربعمم   د)قسمم ن لقممرد 

لمما بادممد مممـفهلل بعمم  مممي أقوكمم   إكممق إذا قتؾمم  ا سممي 

قؾق م عش لنمف در،مهلل  بهـمد ممي لهـم د انلم ٰ ببـم  ممي 

 ذنق(. Qبـ    قبؾغ ا سي

بوستسممؾهلل أبقممد ال بممي أبمم س ق عممد هممقش ا سممي 

نعدبَ مع بومش  هم ران معم  أمددان لبماان ممي انمزأامء بانؼمواد 

باجلـممد  بقممد بؾممغ أممدد انػمم روي با ستسممؾؿ   امكقممش  مل   

                                                           

 .31   05ا صدر كػس   و (0 
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ربا لنػم ن مؼ بما )مت  لنػم ن ،مو ممي لصا هقش   عداَدَ ألم

 هقش انل ٰ.

لممم ٰ ،ممذَ انـؽبمم   با حممي  Qبوؼممف اإلممم ٰ ا سممي

ا تت نقممش  متط مـمم ن أمم  كػسمم   كمم ظران يف لمممرَ  بإىل لوممي 

 )تـتف  ب  ،ذَ ا ساو.

به ء بقد انل ٰ ا منمف ممي ا غماو بمي شمعبش بأبمد ال 

بي لروز بأبمد انمرحي بمي ا ؽمهلل  ب،مو حيؿما لتم  ل،ما 

انعممرام نقطؾممخل ا سممي أؾقفمم   بنقعممر  ممم  اكطممو  أؾقمم  

ح ب  ممممي لعممؿربا انسمموء ب طوأمموا يف صممػو  ديقؾممش لصمم

 هقل  إلذل ء ك ر انػتـش  أـدم  حي  موأد،  ا ر ؼ .

ربل انتمم  ورا،مم  مبأممرض انصممؾح أمم  اإلممم ٰ ب نلمم

مـ )ممبش  بنؽممي اإلممم ٰ ي ولممل لا وعطممقفهلل مممي كػسمم  ممم  

وممرب بمم  قؿمموح مع بوممش بلمم ا دققؼمم ن يف هوابمم   بحقمم  ي 



 بـود ان  أـف بانس ٰقراءو يف  Qصؾح اإلم ٰ ا سي .................. 07

ا إىل ذنممق  بي حيممدد ولممعر،هلل بؼبمموو انصممؾح لب ممم  ولمم

اإلم ٰ نـػس  موقػم ن معقـم ن قبما لا  تمع هـمدَ نقتللمد نم  إىل 

لد ممممد  )قصمممؿد معممم  هقلممم  يف  ظممم   انعـمممف  

بنقـؽلممف نمم  رصحيمم ن باقممخل هقلمم  ا ؽػفممر انغمم م .. 

قخممرو بيطمم  انـمم س يطبممش قمم و ققفمم   لمل إا مع بوممش 

و  دأ كمم  لمممر  نممقس ققمم  أممز  بمل كصممػش  قممنا لرد ممهلل ا مم

رددكمم َ أؾقمم   بد لؿـمم َ إىل ال أممز بهمما بظبمم  انسممقو  

 .(0 بإا لرد هلل ا ق و قبؾـ   بليذك  نؽهلل انرع (

 Qببعمم  مع بوممش ب نسممجا ا ختمموٰ نإلممم ٰ ا سممي
نقلممهل ققمم  ممم  ولمم ء نـػسمم  بل،مما بقتمم  بشممقعت   بلتمم  

ربل  بليممذ مممي مع بوممش انعفممد با قثمم م أمم  ماإلممم ٰ انلمم

                                                           

 .113   1ابي ال ا  انؽ ما يف انت روخ  و (0 
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بوممش ممم  لراد مبطـمم ن يف دايؾمم  ا ـمم  انوقمم ء  بلأطمم َ مع 

 بانـؽوو. 

 بنود الصلح:

 ل ك  كصو  انصؾح ،  

(  سممؾقهلل المممر إىل مع بوممش أمم  لا وعؿمما بؽتمم   ال 0

 ببساو اعؾػ ء انص   . Nببسـش ر)ون 

( لا وؽمموا المممر نؾحسممي مممي بعممدَ  قممنا دممدو بمم  1

 ددو قأليق  ا س   بنقس  ع بوش لا وعفد إىل لدد.

( لا ومممه  )ممم  لمممما ا مممممـ  بانؼـمممو  أؾقممم  2

 ب نص و  بلا مل وذلر أؾق ن إمل بخا.

( ا)ممتثـ ء ممم  يف بقمم  ممم و انؽوقممش  ب،ممو  سممش  مل  3

لنف  قم  ولمؿؾ   سمؾقهلل الممر  بأم  مع بومش لا حيؿما إىل 

مما بـمم  ، شممهلل يف  ا سمم  لنػمم  لنممف در،ممهلل  باا وػض 
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وػممرم يف انعطمم ء بانصمم   أمم  بـمم  أبممد شممؿس  باا 

لبملد مممي قتمما مممخل لممما ا ممممـ  ومموٰ اجلؿمما  بلبملد مممي 

قتمما معمم  بصممػ  لنممف لنممف در،ممهلل  بلا اعمما ذنممق مممي 

 يراو دار لبجر.

( أمم  لا انـمم س  مـمموا دقمم  لمم كوا مممي لرض ال  4

يف شممم مفهلل بأمممراقفهلل بدجممم ز،هلل بوؿمممـفهلل  بلا ومممممي 

ال)مممود باملحمممر  بلا حيتؿممما مع بومممش مممم  وؽممموا ممممي 

   بمل وليممذ ل،مما م  بلا مل وتبممخل لدممدان بممام مضمم،ػممواوهلل

انعرام بندـش  بأم  لمم ا لصمح   أميل دقم  لم كوا  بلا 

مل وـمم و لدممدان مممي شممقعش أمميل بؿؽممربَ  بلا  لصممح   أمميل 

بشمممقعت   مـممموا أممم  لكػسمممفهلل بلمممموالهلل بكسممم عفهلل 

بلبملد،ممهلل  بلا مل وتعؼمم  أؾممقفهلل شممق  ن بمل وتعممرض لدممد 
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ذد دممم دؼمم   بأمم  ممم  مممـفهلل بسمموء  بووصمما إىل لمما 

 لص   لصح   أيل دق  ل كوا.

بأمم  لا مل وبغمم  نؾحسممي بممي أمميل بمل ليقمم  ا سمم  

بمل لدد ممي ل،ما بقم  ر)موو ال ل عؾمش  تان بمل هفمران  

 بمل  قف لددان مـفهلل يف لقم مي اآلق م.

،ممذَ ،مم  ا ممواد اعؿممس انتمم   ممهلل امل ػمم م أؾقفمم  بمم  

ربل انتم  ما نـم  قبقعمش انلمانطرق   بمل لقما ممي لهم   ثم

 لم ،  ا سي أ  مع بوش.

 :قراءة بعيون معارصة

بمم نعودو إىل بـممود انصممؾح  )ممـح بو  ػؽقممق ممم  برد يف 

لمما بـممد  مممي لؾممام  بمع كقفمم  نقتسممـ  نـمم  إيممراو مظمم ،ر 

 ان أـف يف  ؾق انبـود.



 بـود ان  أـف بانس ٰقراءو يف  Qصؾح اإلم ٰ ا سي .................. 11

يف انبـمممد البو   مممرد لؾؿمممش  سمممؾقهلل  بانتممم  ،ممم  يف 

 ؾهلل بانس ٰ.بمـف  انس -)ؾهلل  -هذر،  

بمل  مممتهلل أؿؾقمممش  سمممؾقهلل عء مممم  إمل أممم  كحمممو بدد 

ب،مم د   ؿمما لمما معمم و انسممؾهلل بانسمم ٰ بمم  ا ـمم  لب 

 للثر.

بقل انتسممؾقهلل ،ممو انعؿمما بؽتمم   ال  انممذد مل  ممد 

ققمم  إمل دأمموا  ا حبممش بانوعمم ٰ بانتسمم مح بكبممذ انؼطقعممش 

 .Nبانؼت و بانعـف  بلذنق )ـش ر)وو ال
تهلل إذا إمل أمم  بقممم ا بممدل انؼممر و انث بمم  ق نتسممؾقهلل مل ومم

انممذد مل وتغمما بتغمما انظممرب  بالدممواو  ب،ممو مبممدل 

ادهاٰ اإلكس ا إلكسم كقش اآليمروي بأمدٰ ودومد،  لوم ن  لم ا 

 شؽا ،ذا انتفدود  ب نؼوو لب انػعا.
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يف انبـممد انث نمم   لا وممه  )مم  لممما ا ممممـ   مم  وعـقمم  

رر ميمروي إل م م انضم،ذا انػعما ممي أـمف موهم  إىل اآل

ؾوكممم  ا  قمممقفهلل  باملكتؼممم   ممممي رممممز  لمممهلل مانـػسممم

رك  بمم نعـف م  ب،ممو ممم  اصممطؾح أؾقمم  يف أصممبوؼد)مموك 

رر ب  وعممموع مانرممممزد لب ا عـمممود انمممذد  وؾحمممم انضممم

)مممقؽونوهق ن  يف انلمممعور انمممذا  بممم لمي بانطؿلكقـمممش 

 .(0 بانؽرامش باملأتب ر بانتوازا(

مي  صم لمرق  -)مواء للم ا )مؾبق ن  ر   م إذ نقس ،ـ   ما

لب إا بق ن  رمزو ن ل نسخروش مث ن لب مم رس قعؾق ن مل  -انعوا مث ن 

 .(1 وؿؽـ  لا وـل  لسؾو  أدباو(

                                                           

 .13انعـف باندوؿؼراققش  أبد اإلن  بؾؼزوز    (0 

 .16)قؽونوهقش انعـف بانعدباا  د. أبد انرحي انعقسود    (1 
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يف انبـممد انرابممخل  لا وػممرم بمم  لبملد مممي قتمما  با غممز  

باعح قق   ب،مو  عموو  ،ممملء البـم ء أمام  مم  مهلل ممي 

مؼتمما  بمم عفهلل   باهتامأمم  باقتصمم دد كتقجممش ملر كػسمم

بإا ي -ههلل.. قفممو  عمموو  ا عقؾمم  لممهلل با هبمم  يف لدضمم 

أممي مممرارو انقممتهلل بانػ هعممش با ممزا انممذد  -وؽممي ل ققمم ن 

لصم   ،مممملء البـم ء.. ب،ممو مم  كممراَ  ليمذ بمم  ا حمم لهلل يف 

رر كػسممق ن مروش ا دوثممش  دمم  وؼممقهلل ا تضمممانؼممواك  انعصمم

 نتعوو  رر مط نبمم ن بمممانممدأو  أمم  مممي لبقممخل بمم  انضمم

 ا  دد أام  م ب .

رو ممم دو مألمم يف انبـممد اعمم مس  ادتممو  أمم  لربممخل

 راقضش نؾعـف بجؿقخل لشؽ ن .

ق نـ س  مـموا  بمل وتحؼمم ،مذا الممي إمل بعمدٰ بهمود 

 م  ولعر ب عو  بأدٰ انطؿلكقـش.



 14  ................ ..بـود ان  أـف بانس ٰقراءو يف  Qصؾح اإلم ٰ ا سي

 

 

بلا وؽمموا المممي شمم م ن جلؿقممخل الأممرام بالنممواا  مل 

ا)ممقش يف انلممعور قممرم بمم  ل)ممود بلحممر9 لا انـمم س )و

 ب عو  بالمي.. 

ادممتامو الػمموا  وممدو أمم  انعػممو  مم  بممدر مممي اآليممروي 

مممي ليطمم ء وبؼمم  اعممو  مممي  بع ومم  مسممؾط ن أمم  انرقمم   

 بب   ن انرأ  يف انـػوس.

  مممي )مم بم هـ وممش لب يطممل مبأممدٰ ا بمم ع لدممد بممام مضمم

ار ؽب   نقلعر ا خطم  بم نعػو أمام ار ؽبم   بنتؽموا قرصمش 

رهوع إىل اعطمل ممرو ليمر  بمل وليمذ ل،ما انعمرام نعدٰ ان

بندـش  ب عـم  ا ؼمد بانغضم 9 لهمهلل قم  ؾوا عمدَ  بأم  

لم ا لصمح   ممي قم د،هلل نؾؼتم و عمدَ  ب،مهلل  مـموا أم  

لكػسممفهلل بلممموالهلل بكسمم عفهلل بلبملد،ممهلل  إىل  يممر ممم  ،ممو 

 موهود يف ،ذا انبـد.
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 ؾممح أمم  مبممدل المممي  - ؾممق ا ممواد-ب،مم   قعفمم  

لكقـممش بأممدٰ اعممو   بأممدٰ اإلوممذاء  بأممدٰ مممـعفهلل بانطؿ

 مي ا صوو أ  م   عودبا أؾق .

ر نؾسق )ممش ملمما ذنممق وؽلممف نـمم  انوهمم  ا ممدو ا تحضمم

يف مؼ بمما انوهمم  اآليممر  Qانتمم  ا بعفمم  اإلممم ٰ ا سممي

  انممذد ا بعمم  مع بوممش. )ممواء منؾسق )ممش بؿعـ ،مم  انودلمم

 قبا انصؾح لب بعدَ.

 امر)ممش انسق )ممقش ،ممو قممنذا لمم ا ،ممد  انسق )ممش با

  ؼقممم ا صممؾحش  لل كمم  قمممممردوش لب   أقممش  ب ممممـؿقتف  

ب،ممو ممم  لمم ا وعؿمما أؾقمم  اإلممم ٰ  (0 بانممممممدق ع أـفمم (

  قممنا انوهمم  اآليممر نؾسق )ممش انممذد ،ممو  بؿث بممش Qا سممي

أؿؾقش كزاأقش سردو ممي لما ققؿمش إكسم كقش بممي لما ق أمدو 

                                                           

 .07انعـف باندوؿؼراققش  أبد اإلن  بؾؼزوز    (0 
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دؼمموقفهلل  لب  لي ققممش  رأمم  مصمم نح اآليممروي لب  ممهٰ

قمد أؿما أؾقم  مع بومش  (0 دت   دمقمتفهلل يف بعم  ا م مل (

  إىل إقصمم ء لد ممممي يمم و مـممزع  سممؾط  بأـػمم  وػضمم

 يصهلل أي مقداه  ب نؼؿخل ا ـظهلل بانؼؿخل انعلواع .

،ذا انؼؿخل أـد  سمؾق  انضموء أؾقم   وؽلمف أمي كزأمش 

أدباكقممش ل مـممش يف كػسممقش مع بوممش.. انممذد وؿؽممي انـظممر 

 إهمم  )ممؾو  مممدقوع ب نغضمم  بانؽرا،قممش لب نعدباكقتمم  

ا ـ قسممش انزاعممدو ب تجمم  إىل اإلوممذاء بانتخرومم  لب ،زوؿممش 

 .(1 اآليروي(

 

 

                                                           

 .11    صدر كػس ا (0 

 .15)قؽونوهقش انعـف بانعدباا  د. أبد انرحي انعقسود    (1 
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 :خامتة

مل وؿؽممي لا لدأمم  لو قممد قممدم   ػسمماان باعممح ن  بممدل 

انمم  أـممف انممذد اشممتؿؾ  أؾقمم  بـممود انصممؾح يف ،ممذَ 

انعج نش انؼصماو  بدسمب  لو لبقمد  شمؿعش صمغاو  ـما 

ي هيؿمم  قممراءو لدممداو انتمم روخ بعقمموا معمم رصو  ممر ب   مم

لدممداو ممم  مممر بواقعـمم  بد لكمم  نؾخممربو بعممعو إىل 

 مستؼبؾـ  بمستؼبا الهق و انؼ دمش.

  



 

 

 

  



 

 


