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أخيار انعزاق

َراياث ادلشزق
لطىاح ٛاملسجع الدٖين األعم ٜآٖ ٛاهلل العظىٜ

السيد احلسين
(دام ظله الشريف)

مقدمت انضيد احلضىي (داو ظهً)-:
بسم الله الرحمن الرحيم
احلىددد هلل زا العدداملنئ ,ؾددم ٜاهلل عمدد ٜضددٗدٌا ذلىددد ٌبٗددْ
ٔآلْ ٔضمي تطمٗىا ,المّي لك احلىد عم ٜوا جس ٝبْ قكاؤك
يف أٔلٗاٟك الرَٖ اضتخمؿتّي لٍفطك ٔدٍٖك ,إذ اخدت مدي
جصٖدددن ودددا عٍددددك ودددَ الٍعدددٗي املقدددٗي الدددر ٙشٔاه لدددْ ٔ
اقددىل ه ,بعددد اُ غددسلي عمددّٗي الصِددد يف دزجددا ِددرٓ
الدٌٗا الدٌٗدٔ ٛشخسهّدا ٔشبسجّدا ,هػدسلٕا لدك ذلدك ٔعمىدي
وٍّي الٕها ٞبْ هقبمتّي ٔقدسبتّئ ,قددوي مدي الدراس العمد٘
ٔالثٍددددا ٞاومدددد٘ ٔ أِبطددددي عمددددّٗي و  ٟتددددكٔ ,اددددسوتّي
بٕحٗكٔ ,زهدّتّي بعمىكٔ ,جعمتّي الرزاٟع الٗدكٔ ,الٕضدٗمٛ
إىل زقٕاٌك.....,
ٔاد غددسعي لددْ غددسٖعٌّٔ ,ٛجددي لددْ وٍّاجددأ ,ختددري لددْ
أٔؾٗاُ ,ٞوطتلفظاً بعد وُطدتلف  ,ودَ ودد ٚإىل ودد ٚاقاودٛ
لدددٍٖكٔ ,حجدد ٛعمدد ٜعبددادكٔ ,لددٖ ٠ددصٔه احلددق عددَ وقددسٓ,
ٖٔػمب البالن عم ٜأِمدْٔ ,لدٖ ٠قدٕه أحدد لدٕ أزضدمي الٍٗدا

زضٕ ً وٍرزاً ٔأقىي لٍا عمىاً ِادٖاً ,هٍتبدع آٖاتدك ودَ قبدن أُِ
ٌرهّ ٔشلص}......ٝ
ٔبعد...
ه د ُّ ا ل د

ع عمدد ٜضددري ٚاملعؿددٕوني (عمددّٗي الط د

ً) ٔتفاعمددّي

اخلددازج٘ وددع الػددساٟم ا جتىاعٗدد ٛاملختمفدد ٛه ددساً ٔعالفددٛ
ٔضدددمٕااً

ٔتفاعمدددّي (عمدددّٗي الطد د

ً) ودددع األودددااَ ٔاألحدددٕاه

ٔاألشواُ املختمفٔ ,ٛبعد الٍظس ٚاملٕقدٕعٗ ٛلطدري ٚامتىعدا
املختمفددد ٛعدددر التدددازٖ ٔ ,بعدددد الٍظدددس ٚاملٕقدددٕعٗ ٛالتلمٗمٗدددٛ
الفاحؿدد ٛلمىجتىعددا يف ِددرا العؿددس ,ه د ُّ العقددن ٔالػددسع
ٔاألخ د و ٔالعمددي ٔالتددازٖ ُٖمصوٍددا التؿددسٖم ب د ُّ أِددن اخلددري
ٔالطٗب ٔاإلخ ف ٔالتكلٗٔ ٛاإلٖثاز ودَ العدساقٗني األخٗداز
ِددي الػددسضل ٛا جتىاعٗدد ٛاملثالٗدد ٛاملٍاضددب ٛلتقب دن ٔاحتكدداُ
ألسٔحٛ

املعؿًٕ (عمْٗ الط

ً) ٔالدعٕ ٚمدا ٔالددهاع عٍّدأ ,أَُّ

أزض العددساو املبازادد ٛالطٗبدد ٛاملقدضددٔ ٛالددا اختازِددا اهلل
تعاىل وّبطاً ألٌبٗأ ْٟزضمْ ٔو  ٟتْٔ ,جعمّا ٌٕزاً ٔلّدازٚ
ٔلٗبد داً ٔغدددسهاً ٔاساوددد ٛملدددا نٕٖدددْ ودددَ األجطددداد الػدددسٖفٛ
املقدضدد ٛالطدداِس ٚلمىعؿددٕوني ٔالؿدداحلني (ؾددمٕا اهلل عمددّٗي

أمجعددددني) ٔإلثبددددا ِددددرٓ الٍتٗجددددٔ ٛتّٗ٠دددد ٛالٍفددددٕع ٔالقمددددٕا
ٔاألحددٕاه لمطددري يف لسٖددق الت دداو

الف سٖددٔ ٛالٍفطددٗٛ

ٔالسٔحٗدددددٔ ٛالعالفٗدددددٔ ٛاألخ قٗددد دٔ ٛلمٕؾدددددٕه إىل وسحمدددددٛ
التكلٗٔ ٛاإلٖثاز املطمق بعد التجسّد ٔالتخم٘ عدَ حدبّ الددٌٗا
ٔوُتعمقاتّأ ,نقٗق ا ضتعداد التداًّ الدرٖ ٙطداِي يف تعجٗدن
الظّٕز املقدَّع الر ٙضلقق دٔل ٛالعده اإلم٘...
ألجن ذلك ٔغريٓ أقدًّ بني ٖدٖك ِرا البلث وَ العبد الفقدري
املددرٌب الددرلٗن احلقددري الددرٖ ٙسجددٕ غددفاع ٛإواوددْ ٔوعتىدددٓ
ٔضٍََدٓ احلجّ ٛبَ احلطَ (ؾمٕا اهلل ٔض وْ عمْٗ) ٖٔطد ه اهلل
تعدداىل أُِ ٖتقبّدن الػددفاعٛ

دقّ ؾدداحب الػددفاع( ٛعمٗددْ الطد ً)

ٔصلعمين ٔمجٗع املدموٍني ٔاملموٍدا ودَ اذخدرَٖ بالثد ز ٔودَ
األٌؿاز لبقٗ ٛاهلل (عمْٗ الط ً ٔعجن اهلل تعاىل هسجْ الػسٖف).

وتفصيل الكالم في عدة مستويات :ــ

ادلستوى األول
انعزاقيُن َحزكت انتمٍيد
إُّ امل ك أٔ الػسض املتىثن يف إبساش الدٔز القٗاد ٙلمعدساقٗني
يف ت ضٗظ دٔل ٛالعده اإلمُٖ٘ ,مصً امل مَّف عىٕواً ٔالعساق٘
بؿٕز ٚخاؾّٔ ٛضلىّمْ املطمٔلٗ ٛالػسعٗٔ ٛاألخ قٗ ٛيف تسبٗٛ
الٍفظ ببره اوّد ٔاودّ ٔاملثدابس ٚعمد ٜنقٗدق الت داو
املادّٖٔ ٛاملعٍٕٖٔ ٛالٕؾٕه إىل وسحم ٛا ضتعداد التدأًُّٖ ,مصودْ
أٖك داً الدددعٕٔ ٚالط دع٘ لتلقٗددق ذلددك عٍددد امل مفددني ٔتّٗ٠ددٛ
العدددددد املٍاضددددب وددددَ األٌؿدددداز لمتعجٗددددن بدد دالظّٕز املقدددددَّع
ٔنقٗقددْ ,هٗ ددُٕ اإلٌطدداُ جٍدددٖاً ومتصو داً وك دلّٗاً ممت دث ً
ألٔاوس ضٗدٓ ٔوٕ

ٓ (عمْٗ الط

ً) ,ت خرٓ يف اهلل لٕودٟ ٛدي,

ّٖدداا املددٕ إُِ ٔقددع عمٗدددْ أٔ ٔقددع عمدد ٜاملددٕ  ,هٗ دددُٕ
ٔاوٍددد ٛاىدددَ قدددد زآِدددا هّدددٕ هّٗدددا وُد دٍَ َّعي بؿُد دلب ٛاألٌبٗددداٞ
ٔاملسضمني ٔالؿاحلني ٔامل  ٛ ٟاملقسَّبني.

ادلستوى الثاني
أيٍا انعزاقي
أّٖددا العساقدد٘ املددموَ املخمددـ اخلّٗ دس إعددسن ٌفطددك ٔق ددِزك
ٔدٔزك القٗددددادٔ ,ٙاٌددددتفر ل ساوتددددك ٔعساقّٗتددددك ٔدٔزك
الساٟد الفعّاه يف ٌُؿس ٚإواودك املعؿدًٕ (عمٗدْ الطد ً ٔ أزٔاحٍدا

هدآ) ه َ وموٍاً قٕٖداً عصٖدصاً يف ذا اهلل تعد ىل ,هد ُّ العد َّصٚ
هلل ٔلسضددٕلْ (ؾددم ٜاهلل عمٗددْ ٔآلددْ ٔضددمي) ٔلمىددموٍنئ .أٔؾددٗك
ٌٔفط٘ باوّاد األار جّداد الدٍفظ ,بتبٗتّدا عمد ٜالطاعدٛ
ٔالتقددٕٔ ٝتعىٗددق اإلميدداُ ٔالتلم د٘ ب د خ
الط

و املعؿددٕوني (عمددّٗي

ً) ٔالتخم٘ عَ زذاٟن األخ و ٔوتابع ٛامدٕٔ ٝالػدٗطاُ,

ٔالتٍصٓ عَ حبّ الدٌٗا ٔالتهُّع عَ عباد ٚاألؾٍاً ٔاألٔثاُ وَ
السجاه ٔاألوٕاهٔ .حت ٜتتكم الؿٕز ٚأواوك ٔتعدسن حقٗقدٛ
األوددٕز ٔاألحدددا  ,ادد٘ تعددسن التقٗددٗي املٕقددٕع٘ الؿددلٗم
لمددٍفظ ٔلمػددري وددَ األؾددلاا املددموٍني املددٕالني ٔوددَ األعددداٞ
املٍاهقني ال داهسَٖ ,عمٗدك وتابعد ٛودا وٕجدٕد يف املطدتٕٖا
ال حق ٛبدقٔ ٛمتعَّ ٔثق ٛبالٍفظ ٔتٕان عم ٜاهلل تع ىل.

ادلستوى الثالث
انعزاق احلبيب
إُّ بمددددٌا العدددساو احلبٗدددب قدددد خؿّد دْ اهلل تعددداىل بالتفكدددٗن
ٔالتػددسٖف ٔخاؾدد ٛال ٕهددٔ ٛالٍجددف ٔاددسب  ,ٞهددالعساو
وّددب األٌبٗددا ,ٞوددٍّي إبددساِٗي ٌٔددٕ

(عمددّٗي الط د

ً)ٔ ,وّددب

امل ٔ ,ٛ ٟهْٗ ال ٕهد ٛعاؾدى ٛالدٔلد ٛاإلضد وٗ ٛيف عّدد
أودددري املدددموٍني (عمٗدددْ الطد د ً) ٔاإلوددداً احلطدددَ (عمٗدددْ الطد د

ً),

ٔتػدددسَّهي ال ٕهددد ٛباوطدددد الػدددسٖف إلوددداً املدددتقني أودددري
املددددموٍني (عمٗددددْ الطدد د

ً) بعددددد أُِ تػددددسَّهي ب جطدددداد األٌبٗدددداٞ

ٔالؿددداحلني ,ودددٍّي آدً ٌٔدددٕ ِٔدددٕد ٔؾدددا

(عمدددّٗي الطددد ً

أمجعددني)ٔ ,تػدددسهي دطدددجدّٖا القددددميني (وطدددجد ال ٕهدددٛ
ٔوطددجد الطددّمٔ ,)ٛإلّٗددا تٕجّ دْ اإلودداً احلطددني (عمٗددْ الط د ً)

إلعد ُ ثٕزتددْ ٔدٔلتددْ ٔعاؾددىتْ اإلضد وٗٔ ,ٛإلّٗددا ضددٗتٕجْ
اإلواً

القاٟي (عمٗدْ الطد

العاملٗد ٛالعادلد.ٛ

ً) هٗجعمدّا وَقدسّاً لدْ ٔعاؾدى ٛلدٔلتددْ

ٔ َٖخف ٜعم ٜاوىٗدع أهكدمٗٔ ٛأغدسهٗ ٛادسب  ٞعمد ٜبقداع
األزضٔ ,ادددرا ال دد ً يف ال املىٗددد ٛاملقدضدددٔ ٛضددداوساٞ
املطّسٔ ٚتػسهّىا باألجطاد الطاِس ٚالصاٗ.ٛ
ه ذا ااُ بمدك قدٔ ًٚلمبُمدداُ ٔوَقؿدداً لمى  ٟد ٔ ٛاألٌبٗداٞ
ٔالؿدددداحلني ٔوَدد د ذاً لمخدددداٟفني ٔوَقؿددددداً ألٌظدددداز ا ددددبني
ٔاملبػكدددني ,هالٕاجدددب الػددسع٘ ٔالعقمددد٘ ُٖمصودددك أُِ تت ضّدددٜ
باملعؿددٕوني ٔت ددَُٕ قددٔ ًٚلآلخَ دسَٖ ٔقاٟددداً ؾدداحلاً لٍفطددك
ٔلمخاٟفني ٔاملطتكعَفني.
ٔلتٕقددٗم الؿددٕز ٚأاثددس أذاددس لددك يف املطددتٕٖا ال حقددٛ
بعر التفؿٗن عَ بعر خؿٕؾٗا العساو ٔأِمْ األخٗاز.

ادلستوى الرابع
انكُفت عاصمت دَنت انعدل اإلذلي
إُّ ال ٕهدد ٛضددت

ُٕ عاؾددى ٛاإلودداً (عمٗددْ الط د

ً) ٔوَق دسّاً لددْ

ٔلمىموٍني األٌؿازٖٔ ,ػري مرا:
( )1وددا ٔزد عددَ الددٍ األاددسً (ؾددم ٜاهلل عمٗددْ ٔآلددْ ٔضددمي){ :
تقًٕ الطاع ٛحت ٜصلتىع انّ وموَ بال ٕه.1}ٛ
( )2وا ٔزد عَ اإلواً

الؿدادو (عمٗدْ الطد

ً){ :ال ٕهدِ ..ٛد٘

الصاٗددد ٛالطددداِس ٚهّٗدددا قبدددٕز الٍبد دٗني املسضدددمني ٔغدددري
املسضددمني ٔاألٔؾددٗا ٞالؿددادقنئ ,هّٗددا وطددجد ضُددّٗن
الر ٙمل ٖبعث اهلل ٌبٗاّ إ ٔقد ؾم ٜهْٗٔ ,وٍّدا ٖظّدس
عده اهللٔ ,هّٗا ٖ ُٕ قاٟىْٔ ,القٕاً وَ بعدِٓٔ ,د٘
وٍاشه الٍبٗني ٔاألٔؾٗأ ٞالؿاحلني}.2

 1انغٍثح  -انشٍخ انطٕطً  -ص 451
 2ذٓذٌة األزكاو  -انشٍخ انطٕطً  -ج  - 6ص 31

ادلستوى اخلامس
مضجد انضٍهت مضكه اإلماو (عهيً انضالو)
إُّ وطجد الطدّم ٛوٍدصه األٌبٗدأ ٞوَّدب امل  ٟدَٖ ٔ ٛخفدٜ
أُّ .
وٕقعددددْ يف ال ٕهدددد ٛيف املطدددداه ٛالٕاقعدددد ٛبددددني ال ٕهددددٛ
ٔاسب ٖٔ ,ٞتػسَّن
الطد د

وطجد الطّم ٛبٍُصٔه اإلوداً القداٟي (عمٗدْ

ً) هٗدددْ ِدددٕ ٔعٗالدددْ ,هعمٗدددك أّٖدددا امل مدددف أُِ ت دددُٕ

وطتعدّاً لمدهاع عَ

إواوك (عمْٗ الط

ً) ٔعَ حَسَوْ ٔحَسً جددٓ

زضٕه اهلل (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) هعدَ
الط د

اإلوداً الؿدادو (عمٗدْ

ً){ :ا د ٌ٘ أزٌ ٝددصٔه القدداٟي يف وطددجد الطددّم ٛب ِم دْ

ٔعٗالْ .... ,ثي قاه (عمْٗ الط ً) ِٕ :وٍصه إدزٖظ (عمْٗ الط ً),

ٔوا بعث اهلل ٌبٗاً إ ٔقد ؾم ٜهْٗٔ ,املقٗي هٗدْ اداملقٗي يف
هططاط زضٕه اهلل (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) ٔوا وَ وموَ ٔ
وموٍ ٛإ ٔقمبْ ضلَّ إلْٗٔ ,وا وَ ًٖٕ ٔ لٗمد ٛإ ٔامل  ٟدٛ
َٖ ُٔٔ إىل ِرا املطجد ٖعبدُٔ اهلل هْٗ .3}........

 3تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 313

ادلستوى السادس
انعمزان بني كزبالء َانىجف
عٍدددد ا لد د ع عمددد ٜزٔاٖدددا

املعؿدددٕوني (عمدددّٗي الطد د

ً) زلدددد

التاٗددددص ٔا ِتىدددداً عمدددد ٜالعددددساو ٔباخلؿددددٕف اددددسب ٞ
ٔالٍجف ٔال ٕهد ٛهدٍ ح (ودث ً) اإلغداز ٚإىل العىدساُ ودَ
غقّ األٌّاز ٔبٍا ٞالدٔز ٔالقؿٕزٖٔ ,ػّد مرا:
( )1وددا ٔزد عددَ اإلودداً الؿ دادو (عمٗددْ الط د ً)ٔ...{ :لتؿددريُ
ال ٕهدد ٛأزبع ددٔ ٛمخطٗ ددَ وددٗ ًٔ ,لتجددأزُ قؿددٕزِا قؿددٕز
اسب ٔ ,ٞلٗؿّٗسُّ اهلل اسب  ٞوعق ً ٔوقاواً ختتمدف هّٗدا
امل ٔ ٛ ٟاملموٍُٕ ٔ ,لٗ ٌََّٕ ما غ ُ عظٗي (وَ الػ ُ),
ٔلٗ ددُٕ هّٗددا وددَ الراددا وددا لددٕ ٔقددف وددموَ ٔدعددا زبددْ
بدعٕ ٚألعطآ بدعٕتْ الٕاحد ٚوثن ومك الدٌٗا ألف وس.4}ٚ

 4يخرظز تظائز انذرخاخ  -انسظٍ تٍ طهًٍاٌ انسهً  -ص 186 - 185

( )2عددَ اإلودداً الؿددادو (عمٗددْ الط د

ً){ :ا د ٌّ٘ أٌظددس القدداٟي

عمددد ٜملّدددس الٍجدددف ...زادددب هسضد داً ادِدددي ابمدددق بدددني عٍٗٗدددْ
شد دسا ٖٔ{ 5} ...,دددبين يف ملّدددس ال ٕهددد ٛوطدددجداً لدددْ ألدددف
باأ ....,تتؿن بٕٗ ال ٕه ٛبٍّدس ادسب { 6} ...ٞثدي ٖد وس
وَ ضلفس وَ ملّدس وػدّد احلطدني عمٗدْ الطد ً ٌّدساً صلدسٙ
إىل الػددسٖني حتددٍٖ ٜددصه املددا ٞيف الٍجددف ٖٔعىددن عمدد ٜهِٕتددْ
القٍالس ٔاألزحا.7}.... ٞ

 5كًال انذٌٍ ٔذًاو انُعًح  -انشٍخ انظذٔق  -ص 632 - 631
 6انغٍثح  -انشٍخ انطٕطً  -ص 468
 3اإلرشاد  -انشٍخ انًفٍذ  -ج  - 2ص 383

ادلستوى السابع
انعمزان انفكزي بني انطف َانغزي
ارلك زلدد اإلغداز ٚإىل العىدساُ الف دسٔ ٙالسٔحد٘ حٗدث
ٌ حد د

تؿدددد ٙاإلوددداً (عمٗدددْ الطد د

ً) إىل قتدددن ادددن اددداهس

ٔوٍاهق ,يف الٕقي الرٖ ٙبقٔ ٜصلىع املموٍني بالقسا وٍْ يف
ال ٕهٔ ٛاسب ٖٔ ,ٞػري إىل ِرا املعٍد ٜودا ٔزد عدَ اإلوداً
البدداقس (عمٗددْ الط د

ً)....{ :

حتدد ٜإذا أؾددبم القدداٟي (عمٗددْ الط د ً)

قدددداه خددددرٔا بٍددددا لسٖددددق الٍخٗمددددٔ ,ٛعمدددد ٜال ٕهدددد ٛخٍدددددو
ُوخٍدددو .......حتددٍٖ ٜتّدد٘ إىل وطددجد إبددساِٗي (عمٗددْ الطدد ً)

بالٍخٗمددد ....ٛهٗخدددسل الٗدددْ ودددَ اددداُ بال ٕهددد ٛوددَ وسجّ٠دددا
ٔغريِي وَ جٗؼ الطفٗاٌ٘ ,هٗقٕه (عمٗدْ الطد ً) ألؾدلابْ:
اضتطسدٔا مي ....اسٔا عمّٗي....

ثي قاه اإلواً الباقس (عمْٗ الط ً) :صلٕش ٔاهلل اخلٍدو وٍّي
ُوخددر  ,ثددي ٖدددخن القدداٟي (عمٗددْ الطد ً) ال ٕهدد ,ٛه د ٖبقددٜ
وموَ إ ااُ هّٗا أٔ حََّ الّٗا .8}..
وددا

ٔزد عددَ اإلودداً الؿددادو (عمٗددْ الط د

ً){ :وددا طلددسل (القدداٟي

(عمْٗ الطد ً)) إ يف أٔل٘ قٕٔ ,ٚوا ٖ ُٕ أٔلٕ القٕ ٚأقنّ ودَ
عػس ٚآ ن ,9.... ,حتٍٖ ٜصلٕا بال ٕهد ٛهٗخدسل وٍّدا بكدعٛ
عػددس ألف داً (ٖدددعُٕ الترٟدد ٛوٍددْ) ٖٔقٕلددُٕ :ازجددع وددَ حٗددث
(ج٠ي) ه حاج ٛلٍا يف بين هالى .... ,ٛهٗكدع هدّٗي الطدٗف
حتدد ٖ ٜد ت٘ عمدد ٜآخددسِي هٗقتددن اددن وٍدداهق وستدداأٖ ,قت دن
وقاتمّٗا ,ثي ٍٖصه الٍجف .10}....

 8تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 344
 9تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 323
 13شدزج طٕتى  -انشٍخ دمحم يٓذي انسائزي  -ج  - 1ص 138؛ تسار األَٕار -
انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص .338

ادلستوى الثامن
أوصار اإلماو (عهيً انضالو) يف انعزاق
بعد وعسه ٛحاه الٍداع يف آخدس الصوداُ ٔإعساقدّي عدَ جدادَّٚ
احلددقّ ٔضددمٕاّي لسٖددق امددٕٔ ٝالدددٌٗا ٔاتبدداعّي الػددٗطاُ
ٔأِ دنَ الك د لٔ ٛالعؿددٗاُ ٖ ,د ت٘ الطددماه عددَ أٌؿدداز اإلودداً
(عمْٗ الطد

ً) ٔأحدٕامي ٔؾدفاتّي ٔ ,بد ع يف ِدرا املقداً ودَ

لس ث ث ٛأؾٍان وَ األٌؿاز ٔع قتّي ب سب ٔ ٞالٍجف:

انصىف األَل :ادلالئكت

ٔزد يف السٔاٖدددا أَُّ اهلل تعددداىل أٌدددصه إىل األزض اذ ن ودددَ

امل ٟ

ددٍٖ ٛتظددسُٔ ملّددٕز القدداٟي (عمٗددْ الط د

ً) هٗ ٌٕددُٕ وددَ

أٌؿددازٓ ٖٔ ددُٕ غددعازِي (ٖددا لثددازا احلطددني) ٖٔ ,ددُٕ

تٕاجدددد ِدددم  ٞاألٌؿددداز ٔاٌتظدددازِي يف ادددسب  ٞعٍدددد قدددر
احلطني (عمْٗ الط

وددددا

ً) ٖٔػّد مرا:

ٔزد عددددَ اإلودددداً السقددددا (عمٗدددْ الطدد د

ً){ :لقددددد ب ددددي

الطددىٕا الطددبع ٔاألزقدُٕ لقتددن احلطددني

(عمٗددْ الط د ً)

ٔلقدددددد ٌدددددصه إىل األزض ودددددَ امل  ٟددددد ٛأزبعددددد ٛاذن
لٍؿددسٓ ,....,هّددي عٍددد قددرٓ غُ دعث غ در إىل أُِ ٖقددًٕ
القددداٟي هٗ ٌٕدددُٕ ودددَ أٌؿدددازٓ ٔغدددعازِي ٖدددا لثدددازا
احلطني}.11

انصىف انثاوي :أٌم انزجعت
أغاز السٔاٖدا إىل زجدٕع العدٖدد ودَ املدموٍني ممدَ ٍٖتؿدس
لإلودداً املعؿددًٕ (عمٗددْ الط د

ً) ٔ طلفدد ٜعمدد ٜاوىٗددع إغددازٚ

 11األيانً  -انشٍخ انظذٔق  -ص 192

السٔاٖددا إىل اددُٕ الطَّ دفّ ٔالػَددس ّٙوددَ زٖدداض اوٍددٔ ٛإلّٗددا
تٍتقدن أزٔا املدموٍني ٔيف بعكدّا أجطدادِئِ ,درا ٖصٖدد ودَ
احتىالٗ ٛإُ السجع ٛبؿٕز ٚزٟٗطٗ ٛت ُٕ يف أزض الطَّفّ
ٔالػَسٔ ّٙوا بٍّٗىأ ,ممَّا ٖصٖد ا حتىالٗ ٛأٖكاً وا ٔزد وَ أَُّ
احلطدددني (عمٗدددْ الطد د
املموٍني (عمْٗ الط

ً) أ ّٔه ودددَ ٖسجدددع ٔوعدددْ أؾدددلابْ ٔأودددري

ً) اٖكاً ٖسجع ٔوعْ أؾلابْ.

انصىف انثانث :أخيار انعزاق
تتلددّ السٔاٖددا عددَ األخٗدداز ٔالسهقددأ ٞالٍجَبددأ ٞالعَؿدداٟب
وَ أِن العساو ممََّ ٖباٖع اإلوداً

املعؿدًٕ (عمٗدْ الطد

ً) ٖٔطدري

ني زاٖتدْ املقدّضد ٛلتتلقَّدق دٔلد ٛالعدده اإلمد٘ٔ ,وىّدا ُٖػدري
إىل ِرا املعٍ:ٜ

( )1عددَ الددٍ األاددسً (ؾددم ٜاهلل عمٗددْ ٔآلددْ ٔضددمي){:إذا قدداً
قددداٟي آه ذلىدددد ,مجدددع اهلل لدددْ أِد ددن املػدددسو ٔأِدددن

املػدددسا ,هٗجتىعدددُٕ اىدددا صلتىدددع قدددصع اخلسٖدددف,12
ه وّدا السهقددا ٞهىدَ أِددن ال ٕهددٔ ,ٛأوّدا األبددداه هىدَ
أِن الػاً.}13
(ٔ )2يف ذاس

أؾلاا القداٟي (عمٗدْ الطد

ً) أغداز الدٍ

(ؾدمٜ

اهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) يف قٕلدْ...{ :األبدداه بالػدأً ,الٍجبداٞ
دؿسٔ ,العؿاٟب بالعساو}.14
(ٔ )3عَ املؿطف ٜاألدلد (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضدمي)ُٖ{ :باٖددع
القاٟيَ بدني الدساَ ٔاملقداً ث ااٟدٌٗٔ ٛدف ,عددّ ٚأِدن
بدز ,هّٗي الٍجبا ٞوَ أِدن وؿدسٔ ,األبدداه ودَ أِدن

 12ذارٌخ يذٌُح ديشك  -اتٍ عظاكز  -ج  - 1ص 293
ْ 13ذِ انشٌادج فً :انسأي نهفرأي  -انعاليح عثذ انززًٍ انظٍٕطً ( -ص 244
ط انماْزج)؛ كًا َمم فً :شزذ إزماق انسك  -انظٍذ انًزعشً  -ج  - 13ص .214
 14انُٓاٌح فً غزٌة انسذٌث  -اتٍ األثٍز  -ج  - 3ص  243؛ انظزاط انًظرمٍى -
عهً تٍ ٌَٕض انعايهً  -ج  - 2ص .244

الػأً ,األخٗاز وَ أِدن العدساو ,هٗقدٗي ودا غدا ٞاهلل
ُ ٖقٗي}.15
أِ
( )4عددَ اإلودداً الؿددادو (عمٗددْ الط د

ً){ :األبددداه وددَ أِددن

الػاً ٔالٍجبدا ٞودَ أِدن ال ٕهد ,ٛصلىعّدي اهلل لػدس
ًٖٕ لعدٌٔا,
ثي قاه (عمْٗ الط ً) :زمح ي اهلل ,بٍدا ٖبددأ الدب ٞ
ثددي ب ددئ ,بٍددا ٖبدددأ السخددا ٞثددي ب ددي ,زحددي اهلل وددَ
حببٍا إىل الٍاع ٔمل ٖ سٍِّا الّٗي.}16

 15انغٍثح  -انشٍخ انطٕطً  -ص .433
 16تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص  343؛ األيانً  -انشٍخ انًفٍذ -
ص .31

ادلستوى التاسع
جيش انعزاق
مل تقتؿددس السٔاٖددا عمدد ٜذاددس دٔز العددساقٗني ممَّدَ ٖ ىددن
عدد الث اأ ٟٛالث ث ٛعػس وَ أؾلاا القاٟي (عمْٗ الط ً),

بن ذاس خدسٔل جٗدٕؽ الفدتم ودَ العدساؤِ ,درا ٖػدري إىل
ٔجددددٕد الػددددساٟم ا جتىاعٗدددد ٛاملموٍدددد ٛاملخمؿدددد ٛاملت اومددددٛ
ٔاملطتعد ٚلٍؿس ٚوٕ

ِا (عمْٗ الطد

بعر السٔاٖا تُػري إىل
إىل و

ً)ٖٔ ,ماِّد ِدرا املعٍد ٜأَُّ

خسٔل اإلوداً (عمٗدْ الطد

ً) ودَ املدٍٖدٛ

ددٔ ٛعٍددد ادداع الطددفٗاٌ٘ بظّددٕز اإلودداً (عمٗددْ الط د ً)

ٖبعدددث جٗػد داً إىل املدٍٖددد ٛهّٗدددسا ودددَ اددداُ يف املدٍٖددد ٛودددَ
املددٕالني ٖٔتجّددُٕ إىل و

دد ٛهٗمتلقددُٕ باإلودداً (عمٗددْ الطدد ً)

هٗتَّجددْ اإلودداً (عمٗددْ الط د

ً) سلددٕ العددساؤ ,وددَ العددساو ٖبعددث

جٗػداً إىل املدٍٖدد ٛهٗد وَ أِمدّا ٖٔسجعددُٕ إىل املدٍٖددٖٔ ,ٛمٖددد
ِرا املعٍ:ٜ

.1

ودددا ٔزد عدددَ املعؿدددٕوني (عمدددّٗي الطد د

ً){ :إذا اختمدددف ٔلدددد

العبددداع ِٔٔددد ٜضدددمطاٌّي ٔ ...ملّدددس الػددداو٘ ٔاقبدددن الٗىددداٌ٘
ٔنسك احلطين ... ,هٗظّس عٍد ذلدك ؾداحب ِدرا األودس,...
ٖٔبعث الػاو٘ عٍد ذلدك جٗػداً إىل املدٍٖدّٖٔ .... ٛدسا ٖٕو٠در
ودددَ اددداُ باملدٍٖددد ٛودددَ ٔلدددد عمددد٘ (عمٗدددْ الطد د ً) إىل و دددٛ
هٗملقُٕ بؿاحب ِرا األوس ٖٔ ,قبن ؾاحب ِرا األوس سلدٕ
العدددساؤٖ ,بعدددث جٗػدداً إىل املدٍٖددد ٛهٗدد وَ أِمددّا ٖٔسجعدددُٕ
الّٗا}.17
 .2عددَ اإلودداً البدداقس (عمٗددْ الطد ً){ :هٗقددٗي بال ٕهدد ٛالقدداٟي
(عمٗددْ الط د
الطدد

ً) ثدد

ً) وددا غددا ,ٞثددي ٖعقددد بّددا (بال

ٕهدد )ٛالقدداٟي (عمٗددْ

زاٖددا  :لددٕا ٞإىل القطددطٍطٍٖٗٗ ٛفددتم اهلل لددْ,

ٔلددٕا ٞإىل الؿددني هٗفددتم لددْٔ ,لددٕا ٞإىل جبدداه الدددٖمي هٗفددتم
لْ}.18

 13كراب انغٍثح  -دمحم تٍ إتزاٍْى انُعًاًَ  -ص  239؛ انكافً  -انشٍخ انكهًٍُ  -ج
 - 8ص .225 - 224
 18تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 388

ادلستوى العاشر
انتمحيص َانغزبهت َانتمييز
بعددد وعسهددد ٛاخلؿٕؾدددٗ ٛالػدددسعٗٔ ٛالتازطلٗدددٔ ٛا جتىاعٗدددٛ
لمعددددساو ٔألِددددن العددددساؤ ,بعددددد وعسهدددد ٛاوىٗددددع بددداحلٕاد
ال ٌٕٗ ٛالعدٖد ٚالطدىأٖٔ ٛاألزقدٗ ٛالدا ندد يف العدساو
ٔعمددد ٜأِدددن العدددساو ,ااخلطدددف ٔالػدددسو ٔالؿدددٗلٔ ٛامدددصَّٚ
ٔالسجفددٔ ٛاملددٕ ٔالقتددن ٔاألٔب٠ددٔ ٛاألوددساض املىٗتددٔ ٛغريِددا,
ٔبعدددد وعسهددد ٛودددا ٖتتَّد دب عمددد ٜذلدددك ودددَ الٕاجدددب الػدددسع٘
ٔاألخ ق٘ عم ٜان عساقد٘ ببدره اوّدد األقؿد ٜيف لسٖدق
الت ددداو

الف سٖدددٔ ٛالسٔحٗدددٔ ٛاألخ قٗددد ٛلمٕؾدددٕه إىل

ا ضددتعداد التدداً لقبددٕه دعددٕ ٚاحلددق ٌُٔؿددس ٚؾدداحبّا (عمٗددْ

الطدددد ً ٔأزٔاحٍدددددا هددددددآ) ,هدددد َُّ ودددددَ الٕاقدددددم أَُّ الت اودددددن
ٔا ضددتعداد التدداًَّ ضلؿدددن إ بعددد التىلددٗـ ٔالتىلدددٗـ
ٔالتىلددٗـ  ,....حتددٖ ٜبقدد ٜوددَ األخٗدداز إ العدددد القمٗددن
هُٗطدىُّٕ بالػسبددأ ,ٞلددتعمي أَُّ بعددر تد ٖٔ

السٔاٖددا تُػددري

إىل اخلطددف ٔامدصّٔ ٚالسجفدد ٛالف سٖددٔ ٛإىل املددٕ ٔالقتددن يف

الف دددس ٔالقمدددب ٔاألٔب٠دددٔ ٛاألودددساض األخ قٗدددٔ ٛالسٔحٗددد,ٛ
ٔاددنّ ِدددرا بطدددبب الػددبّا ال دددثرئ ٚالتدد ٖٔ

البالمدددٛ

الؿادز ٚوَ أٟىَّ ٛالك ل ٛوَ الدجّالني ٔالطدفٗاٌٗني ,هعمٗدك
احلددرز وددَ ذلددك بتلؿددني الف ددس ٔالددٍفظ ٔالددسٔ بالتٕاددن
ٔاإلخد د ف هلل تعددداىل ٔالتكدددلٗٔ ٛاإلٖثددداز ودددَ أجدددن احلد دقّ
ٔالٍؿس ٚلْ ٔبالعمي ٔالدتعمي الدرٖ ٙقدٕد إىل اهلل تعداىل ٔضلقدق
زِقا اإلواً (عمْٗ الط ً)ٔ ,إلٗك بعدر املدٕازد الدا تػدري إىل
تمك املعاٌ٘:
 .1عددَ اإلودداً البدداقس (عمٗددْ الط د ً){ :لت دُدىخكَ ٖددا
وعػددس الػددٗع ٛغددٗع ٛآه ذلىددد اىخددٗر ال لددن يف
العدني ,ألَُّ ؾدداحب ال لدن ٖعمددي وتدٖ ٜقددع يف العددني ٔ
ٖعمددي وتددٖ ٜددرِب ,هٗؿددبم أحددداي ِٔددٕ ٖددس ٝأٌَّددْ عمددٜ
غسٖع ٛودَ أوسٌدا هٗىطد٘ ٔقدد خدسل وٍّدأ ,ميطد٘ ِٔدٕ

عم ٜغسٖع ٛوَ أوسٌا هٗؿبم ٔقد خسل وٍّا}.19
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 .2عَ اإلواً

الؿادو (عمْٗ الط

ً) {ٔاهلل ل ُت طسَُُّ اطدس

الصجددددال ٔإَُّ الصجددددال ُٖعدددداد هٗعددددٕد اىددددا اددددأُ ,اهلل
ل ُت طدددسَُُّ اطدددس الفخددداز ٔإَُّ الفخددداز ٖعدددٕد اىدددا
ؿ ََّ ٔاهلل لتُػسبم ََّ اىدا ُٖػسبَدن الدصؤاُ
اأُ ,اهلل لتُىلَّ ُ
(ٌبا طلال احلٍط )ٛوَ القىم}.20
 .3عَ اإلواً

الؿادو (عمْٗ الط

ً) {إَُّ ِرا األوس ٖ تٗ ي

إ بعددددد إٖدددداعٔ ,اهلل حتدددد ٜتُىََّٗددددصٔأ ,اهلل حتددددٜ
لؿددٕأ ,اهلل حتددٖ ٜػددق ٜوددَ ٖػددقٖٔ ,ٜطددعد وددَ
ُتىَ َّ
ٖطعد}.21
.4

عَ اإلواً الؿادو (عمْٗ الط

ً) {اٗف أٌتي إذا بقٗتي ب

إوداً ِدد ٔ ,ٝعمديٖ ,ددرأ (ٖتدرّأ) بعكد ي ودَ بعددر,

هعٍد ذلك تُىَّٗصُٔ ٔتُىلَّؿُٕ ٔتُػسبَمُٕ}.22
 23انغٍثح  -انشٍخ انطٕطً  -ص 343؛ تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج - 52
ص .132 - 131
 21انكافً  -انشٍخ انكهًٍُ  -ج  - 1ص  333؛ تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً -
ج  - 52ص 111؛ ٔتهفع يخرهف فً كراب انغٍثح  -دمحم تٍ إتزاٍْى انُعًاًَ  -ص
.213
 22كًال انذٌٍ ٔذًاو انُعًح  -انشٍخ انظذٔق  -ص 348؛ تسار األَٕار  -انعاليح
انًدهظً  -ج  - 51ص  111تال انعثارج األخٍزج.

 .5عددَ اإلودداً ال

دداملي (عمٗددْ الط د

ً) {أوَددا ٔاهلل ٖ ددُٕ

لؿدددٕا,
الدددر ٙمتدددُٔ إلٗدددْ أعٗددٍَ ي حتددد ٜتُىََّٗددصٔا ٔتُ ّى َّ
ٔحتٖ ٜبق ٜوٍ ي إ األٌدز ,ثي ت

(عمٗدْ الطد

ً) {أَمْ

حَسِبْتُنْ أَى تُتْرَكُىاْ وَ لَوَّا يَعْلَنِ اللّهُ الَّذِييَ جَاهَدُواْ هِنكُنْ.}23} ...
 .6عَ اإلواً

الباقس (عمٗدْ الطد

ً) {ِّٗدا ِّٗدا

ٖ دُٕ

جٍا حتد ٜتُػَسبَمدٕا ثدي ُتػَسبَمدٕا ثدي ُتػَسبَمدٕا ,حتدٖ ٜدرِب
هسَ ُ
ال دز ٖٔبق ٜالؿفٕ}.24
.7

عدددَ اإلوددداً الؿدددادو (عمٗدددْ الطد د

ً) { بُد د َّد لمٍددداع ودددَ أُِ

ُٖىلَّؿددٕا ُٖٔىَّٗ دصٔا ُٖٔػسبَمددٕا ٔضددٗخسل وددَ الػسبدداه خَم دق
اثري}.25

 23تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 113؛ كراب انغٍثح  -دمحم تٍ
إتزاٍْى انُعًاًَ  -ص .216
 24انغٍثح  -انشٍخ انطٕطً  -ص  339؛ تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج 52
 ص 113؛ يظرذرن طفٍُح انثسار  -انشٍخ عهً انًُاسي انشاْزٔدي  -ج  - 3ص.559
 25كراب انغٍثح  -دمحم تٍ إتزاٍْى انُعًاًَ  -ص 212؛ تسار األَٕار  -انعاليح
انًدهظً  -ج  - 52ص 348

ادلستوى احلادي عشر
ّ
احذرَا اندجال
صلب عم ٜانّ و مَّف اتباع الددلٗن العمىد٘ ٔاحلجد ٛالعقمٗدٛ
ِٔرا ِٕ املٍج٘ ودَ الػدبّا ٔالكد

ٔ ,عمٗدك أُِ تبتعدد

انّ البعد عَ اتباع العالف ٛام َّسدٔ ٚا بتعاد عدَ اتبداع أِدن
الدددٌٗا وددَ الٕاجّددا البالمدد ٛأٟىَّدد ٛالكدد لٔ ٛوددَ أؾددلاا
األوٕاهٔ ,تراَّس داٟىاً أَُّ الدجّاه ضٗىتمك األوٕاه ٔال ٍٕش
الددا ٖػددت ٙبّددا ذوَ دي أِددن الدددٌٗأ ,ميتمددك اوددٗؼ ٔالقددٕٚ
العط سٖ ٛال اهٗ ٛالا ٖفتم بّا أاثدس البقداعٔ ,ضدٗىتمك
الٕاجّ ٛالعبادٖ ٛالا ٖؿطاد بّدا قمدٕا املٍداهقني ٔاملستدابني,
حٗدث تػدري السٔاٖدا إىل أٌَّدْ ٖقتدن اإلٌطداُ ثدي ضلٗٗدْ ٔتطدري
وعْ الػىظ ٔاوباه ٔلْ ؾٗلا ٔ ,وَ تمك السٔاٖا :
 -1عَ أب٘ ضعٗد اخلدز ٙقاه :حدثٍا زضدٕه اهلل (ؾدم ٜاهلل

عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) حدٖثاً لدٕٖ ً عدَ الددجّاه ه داُ هٗىدا حددثٍا

قاه (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) ٖ{ :ت٘ (الدجّاه) ِٕٔ ذلسًَّ عمْٗ
أُِ ٖدددخن ٌقدداا املدٍٖدد ٛهٍٗتّدد٘ إىل بعددر الطددبا الددا تمدد٘
املدٍٖ ,ٛهٗخسل الٗدْ ٖٕو٠در زجدن (اخلكدس عمٗدْ الطد ً) ِدٕ
خري الٍاع (وَ خري الٍاع) هٗقدٕه أغدّد أٌَّدك الددجّاه الدرٙ
حدثٍا زضٕه اهلل (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضدمي) حدٖثْ هٗقٕه الدجّاه
أزأٖتي إُِ قتمي ِرا ثي أحٗٗتْ ,أتػ ُٕ يف األوس؟
هٗقٕلُٕ . :
قاه (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) :هٗقتمْ
ثي ضلْٗٗ هٗقٕه (اخلكس عمْٗ الط ً) حني ضلْٗٗ:
ٔاهلل وا اٍيُ هٗك ق أغدّ بؿري ٚوٍّ٘ اذُ.
قاه (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) :هريٖد الددجّاه أُِ ٖقتمدْ هد
ُٖطمَّ عمْٗ}.26

 26تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 51ص  98؛ كُش انعًال  -انًرمً
انُٓذي  -ج  - 14ص  336؛ يظُذ ازًذ  -اإلياو ازًذ تٍ زُثم  -ج  - 3ص 36؛
طسٍر انثخاري  -انثخاري  -ج  - 2ص 223؛ طسٍر يظهى  -يظهى انٍُظاتٕري -
ج  - 8ص 199؛ يظُذ انشايٍٍٍ  -انطثزاًَ  -ج  - 4ص 213؛ انثذاٌح ٔانُٓاٌح -
اتٍ كثٍز  -ج  - 1ص 393 - 389

 -2عٍدددوا ضُدد٠ن أوددري املددموٍني (عمٗددْ الطدد ً) عددَ الدددجّاه
أجداا (عمٗدْ الطد

ً){ :إَُّ الددجّاه ؾداٟد ابدَ ؾداٟد ,هالػددق٘

وََ ؾددّقْٔ ,الطدعٗد وَدَ ا ّربدْ ,طلدسل ودَ بمددُٖ ٚقداه مدا
أؾددبّاُ وددَ قسٖدد ٛتُع دسَن بالّٕٗدٖدد ,ٛعٍٗددْ الٗىٍدد ٜممطددٕحٛ
ٔاألخد ددس ٝيف جبّتدددْ تكددد ١ا ٌّدددا إادددب الؿدددبم.... ,
طلٕض البلازٔ ,تطري وعْ الػىظ ,بني ٖدْٖ جبن وَ دخاُ
ٔخمفددْ جبددن أبددٗر ُٖ دس ٙالٍدداع أٌَّ دْ لعدداً ,طلددسل يف قل د
غدٖد}.27
 -3عددَ الددٍ املؿددطف( ٜؾددم ٜاهلل عمٗددْ ٔآلددْ ٔضددمي){ :أّٖددا
الٍاع ,وا بعث اهلل ٌبٗاً إ ٔقد أٌرز قٕوْ الدجّاهٔ ,إَُّ اهلل
عصَّ ٔجنَّ قدد أخَّدسٓ إىل ٖدٕو ي ِدرا ,هىّىدا تػدابْ عمدٗ ي
وددَ أوددسٓ ,ه د َُّ زبَّ ددي لددٗظ ب د عٕزَّ ....إٌ دْ طلددسل ٔوعددْ جٍّ دٛ
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ٌٔازٔ ,جبن وَ خبدص ٌّٔدس ودَ وداٖ ,.... ,ٞددخن آهداو األزض
امّا إ و ٔ ٛاملدٍٖ.28}ٛ
 -4ضُُد د٠ن زضدددٕه اهلل (ؾدددم ٜاهلل عمٗدددْ ٔآلدددْ ٔضدددمي)  :ودددا آٖدددٛ
الدددجّاه؟ قدداه (ؾددم ٜاهلل عمٗددْ ٔآلددْ ٔضددمي)ُٖ { :طددىع لددْ ثدد
ؾٗلا ٔ ,دخاُ ميأل وا بدني املػدسو ٔاملػدسا ,ه وّدا املدموَ
هٗؿدددٗبْ شاىدددٔ ,ٛأوّددا ال ددداهس هٗؿدددري وثدددن الطدد ساُ,
ٖدخن يف ُأذٌْٗ ٔوٍخسْٖ ٔهْٗ ٔدبسٓ.29}...

 28كًال انذٌٍ ٔذًاو انُعًح  -انشٍخ انظذٔق  -ص 529؛ يظُذ ازًذ  -اإلياو ازًذ
تٍ زُثم  -ج  - 5ص 435 - 434؛
 29يعدى أزادٌث اإلياو انًٓذي (ع)  -انشٍخ عهً انكٕراًَ انعايهً  -ج  - 1ص
.361

ادلستوى الثاني عشر
ّ
ادلمٍدَن نهدجال
عٍدوا ٌطمي باأللسٔحد ٛالدا تػدري إىل غدخـ الددجّاه ٔأٌَّدْ
أٟى دٛ
ضددٗظّس يف آخددس الصودداُ ,ه ٌَّ دْ وددَ الٕاقددم جددداً اددُٕ َّ

ض دبقٕٓ أخطددس وٍددْ ألٌَّّددي ضددٗ ٌُٕٕ ممّ ددَٖ
مم دَ َ
الك د لَّ ٛ
لمدددجّاه ,هُٗعتددر اددن ٔاحددد وددٍّي تطبٗق داً ؾُ دػسٖٔاً لمدددجّاه
ٔممّد دداً لدددرلك الددددجّاه األادددرٔ ,اعمدددي أٌَّد دْ لدددٕ امل دددس
ٔاخلددداع نددي ضددتاز الدددَٖ وددَ أٟىَّ د ٛالك د لٔ ٛضَ دسَٖاُ ِددرا
امل ددس ٔاخلددداع عمدد ٜالٍدداع لىددا تدد َّثس الٍدداع ٔاشلدددعي
د س ٔخداع الدجّاه األار ,هعمٗك أّٖا امل مف تدسٖٔر
ٌفطددك عمدد ٜوعسهدد ٛاملددااسَٖ ٔو ددسِي حتدد ٜتددتى ََّ وددَ
وعسهدد ٛوَ ددس الدددجّاه األاددر هد تمتلددق بددْ بددن ت ددُٕ وددَ
أٌؿاز احلدقّ ٔأِمدْ ٔودَ أتبداع بقّٗد ٛاهلل يف أزقدْ احلجد ٛبدَ
احلطَ (عمْٗ الطد

ٔالك ل:ٛ

ً)ٔ ,إلٗك ودا ٖػدري إىل خطدٕز ٚأٟىَّد ٛالٍفداو

 .1عَ أودري املدموٍني (عمٗدْ الطد ً) عدَ الدٍ

(ؾدم ٜاهلل عمٗدْ

ٔآلددددْ ٔضددددمي) {لػددددري الدددددجّاه أخددددٕن عمددددٗ ي وددددَ
الدجّاه ,األٟى ٛاملكمُٕ}.30

 .2عدددَ الدددٍ (ؾدددم ٜاهلل عمٗدددْ ٔآلدددْ ٔضدددمي) {إُ أخدددٕن ودددا
أخان عمٗ ي األٟى ٛاملكمُٕ}.31
ٔ .3ممددا ٖػددري إىل اددُٕ أٟىدد ٛالكدد ل ٛميثددن اددنّ وددٍّي
الدددجّاه الددر ٙميّدد لمدددجّاه األاددر األعددٕز وددا ٔزد عددَ
أوددري املددموٍني (عمٗددْ الط د

ً) {ٔضلددك ٖددا بؿددس ٚوددَ....

ثدددازا عظٗىددد ... ٛوٍّدددا اُ ٖطدددتلن بّدددا الددددجّاه
األاددر األعددٕز املىطددٕ العددني الٗىٍددٔ ٜاألخددسٝ
ا ٌّا ممصٔج ٛبالدً}.32
 33األيانً  -انشٍخ انطٕطً  -ص 512؛ ٔفً اخرالف فً انهفع فً :شزذ َٓح
انثالغح  -اتٍ أتً انسذٌذ  -ج  - 23ص 316؛ االطرٍعاب  -اتٍ عثذ انثز  -ج - 4
ص 1661؛ انًظُف  -اتٍ أتً شٍثح انكٕفً  -ج  - 8ص .653
 31يظُذ ازًذ  -اإلياو ازًذ تٍ زُثم  -ج  - 6ص 441؛ ذارٌخ يذٌُح ديشك  -اتٍ
عظاكز  -ج  - 68ص 112؛ أزكاو انمزآٌ  -اندظاص  -ج  - 1ص 83؛ انظٍُ
انٕاردج فً انفرٍ  -أتٕ عًزٔ انًمزئ  -ص : 231
 32تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 32ص 255؛ ٔفً نفع يخرهف فً:
يظثاذ انثالغح (يظرذرن َٓح انثالغح)  -انًٍزخٓاًَ  -ج  - 2ص 23؛ عمٍذج

ادلستوى الثالث عشر
انضفياوي َانُاجٍت انديىيت
الطدددفٗاٌ٘ يف ال ٕهدددٔ ٛالٍجدددف ,لدددْ ؾدددٗلٌٔ ٛدددداٖ ,ٞددددهع
األوٕاه لقتدن األٔلٗدا ٞالؿداحلني ٔاألتبداع املخمؿدني ,ضلؿدن
الطفٗاٌ٘ عم ٜبٗع ٛالعمىأ ٞالٍاع يف ال ٕهٔ ٛالٍجفٔ .وثن
ِدددرٓ األودددٕز تدددده عمددد ٜاودددت ك الطدددفٗاٌ٘ الٕاجّددد ٛالدٍٖٗدددٛ
ٔا جتىاعٗٔ ٛاملالٗ,ٛ

ٗدث ضلؿدن عمد ٜالبٗعدٔ ٛاإل ّتبداع ودَ

الٍدداعٔ .ال درٖ ٙمٖددد اضددتػ ه الطددفٗاٌ٘ لمٕاجّدد ٛالدٍٖٗدد ٛأٌَّ دْ
عٍدددوا َٖقدددً اإلودداً (عمٗددْ الط د ً) ٔأؾددلابْ جتددآ ال ٕهددٛ
ٖٔدعٕ (عمْٗ الط ً) الطفٗاٌ٘ لمىلاججدٔ ٛطلدرٓ بدعٕتدْ إىل
اتاا اهلل تعاىل ٔزضٕلْ (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) ٔاضدتعدادٓ
لمىٍاملسٔ ٚا اجج ٛإلثبدا ذلدك ,زلدد أَُّ الطدفٗاٌ٘ ٖسقد
لألوددس هٗعطدد٘ البٗعدد ٛلإلودداً (عمٗددْ الطدد ً) ,ل ددَ ال بِددس
ٔالعُجب الدر ٙأٔقدع إبمدٗظ يف امد ك قدد أٔقدع الطدفٗاٌ٘ يف
انًظهًٍٍ فً انًٓذي  -يؤطظح َٓح انثالغح  -ص 238؛ ٔطذر انسذٌث يزٔي
فً :يعدى انثهذاٌ  -انسًٕي  -ج  - 1ص 436؛

الك ه ٔام ك هٍ

ث البٗعٖٔ ,ٛقداه هٗ خدرٓ اإلوداً (عمٗدْ

الط ً) أضرياً هٗقتمْٔ .الٗك بعر وا ٖػري إىل ِرٓ املعاٌ٘:
( )1ضُد٠ن اإلودداً الؿددادو (عمٗددْ الطد ً) عددَ الٍدددا ,ٞه جدداا
(عمْٗ الط

ً)ٍٖ{ :اد ٙوٍادٍ وَ الطىا ٞأ ّٔه الٍّاز ,أ إَُّ احلدقَّ

يف عم٘ ٔغدٗعتْ ,ثدي ٍٖداد ٙإبمدٗظ (لعٍدْ اهلل) يف آخدس الٍّداز
أ إَُّ احلددددقَّ يف الطددددفٗاٌ٘ ٔغددددٗعتْ ,هريتدددداا عٍددددد ذلددددك
املبطمُٕ}.33
( )2

عدَ اإلوداً البدداقس (عمٗدْ الطد

ً){ :هٗخدسل الٗددْ ودَ ادداُ

بال ٕه ٛوَ وسجّ٠ا ٔغريِي وَ جٗؼ الطفٗاٌ٘  ....ثي ٖقٕه
القاٟي (عمْٗ الط
(عمْٗ الط

ً) ألؾلابْ ضرئا إىل ِرا الطاغٗ ,ٛهٗدعٕٓ

ً) إىل اتداا اهلل ٔضدٌٍ ٛبٗدْ (ؾدم ٜاهلل عمٗدْ ٔآلدْ

ٔضمي) ,هٗعطْٗ الطفٗاٌ٘ وَ البٗع ٛضمىاً,

 33كًال انذٌٍ ٔذًاو انُعًح  -انشٍخ انظذٔق  -ص 652؛ ذفظٍز أتً زًشج انثًانً
 أتٕ زًشج انثًانً  -ص 82؛ ٔتاخرالف فً االنفاظ فً :يظرذرن طفٍُح انثسار -انشٍخ عهً انًُاسي انشاْزٔدي  -ج  - 6ص 434؛ أعٍاٌ انشٍعح  -انظٍذ يسظٍ
األيٍٍ  -ج  - 2ص .83

هٗقٕه لْ امب (ِٔي أخٕالْ) :وا ِدرا؟ ودا ؾدٍعي؟ ٔاهلل ودا
ٌباٖعك عمِ ٜرا أبداً...
ٖٔ خددر القدداٟي (عمٗددْ الطدد ً) الطددفٗاٌ٘ أضددرياً هٍٗطمددق بددْ
ٖٔر ْ بٗدٓ .34}...
( )3عَ اإلواً البداقس (عمٗدْ الطد ً) {هٗخدسل عمٗدْ الطدفٗاٌ٘
هٗ مىددْ القدداٟي (عمٗددْ الط د ً) ,هٗجدد ١الطددفٗاٌ٘ هٗباٖعددْ ثددي
ٍٖؿسن إىل أؾلابْ,
هٗقٕلُٕ لْ :وا ؾٍعي؟
هٗقٕه :أضمىي ٔباٖعي.
هٗقٕلُٕ لْ :قبم اهلل زأٖك,
بٍٗىا أٌي خمٗف ٛوتبٕع هؿس تابعاً .35}...

 34تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 344؛ ذفظٍز انعٍاشً  -دمحم تٍ
يظعٕد انعٍاشً  -ج  - 2ص .63 - 59
 35ذارٌخ انكٕفح  -انظٍذ انثزالً  -ص 118؛ كًال انذٌٍ  632 - 631 :ذ . 22

( )4يف ٔؾدددف آخدددس الصوددداُ ٔذادددس بعدددر أحدددٕاه ؾددداحب
العؿدددس ٔالصوددداُ (عمٗدددْ الطدد ً)ٖ ,قدددٕه اإلوددداً الطدددجاد (عمٗدددْ
الطد د

ً) {ثدددي ٖطدددري (القددداٟي عمٗدددْ الطد د ً) حتدددٍٖ ٜتّددد٘ إىل

القادضٗٔ ٛقد اجتىع الٍاع بال ٕهٔ ٛباٖعٕا الطفٗاٌ٘}.36
( )5عددَ اإلودداً الؿددادو (عمٗددْ الطد ً)َٖ ...{:قدددً القدداٟي (عمٗددْ
الط د

ً) حتدد ٖ ٜد ت٘ الٍجددف ,هٗخددسل إلٗددْ وددَ ال ٕهدد ٛجددٗؼ

الطفٗاٌ٘ ٔأؾلابْ ٔالٍاع وعْ .37}....

 36تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 383
 33تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 383

ادلستوى الرابع عشر
راياث ادلشزق
بعددد ا لدد ع عمدد ٜوددا ضددبق أؾددبلٍا بعددُٕ اهلل تعدداىل عمددٜ
اضددتعداد لتقب دن األلسٔحدد ٛيف ِددرا املقدداً ٔالددا أزٖددد بّددا أُِ
ت ُٕ غسٖبٔ ٛبعٗد ٚعَ األذِدأُ .تطبٗقداً لمٕاجدب الػدسع٘
ٔاألخ ق٘ ٔالتازطل٘ يف األوس بداملعسٔن ٔالٍّد٘ عدَ املٍ دس
ٔتطبٗقاً لٕجٕا غ س املٍعي ,ه ٌّ٘ أٌتؿس يف ِرا املقاً إىل
املٍعي ٔالطٗد ٔاملٕىل ٔاألون احلجّد ٛبدَ احلطدَ (عمٗدْ الطد ً)

هٍلَ براتْ ٌٔعىتْ ٔغفاعتْ عٍد وٕ ٓ (جمي قدزتْ) سلٗا
ٌٔعٗؼ ٌٔتىتّع ٌٍٔتؿدس لملدقّ ٌٔ تدب ِدرٓ الطدطٕزٔ ,ادنّ
ِددرا ٖستقدد٘ إىل أ ّٙغدد٘ ٞمي ددَ أُِ ٖؿددمم غد ساً لعظ دي
الٍعىٔ ,ٛل َ واذا ٖفعن العبد املقؿس العاؾ٘ اواٌ٘ أوداً
وددٕ ٓ ,همددٗظ عٍدددٓ إ ِددرا القمٗددن الددرٖ ٙسجددٕ أُِ ُٖقبددن وددَ
املٕىل ال سٖي.
بعد ٚاتجاِا :
َّ
ٔبعد التٕان عم ٜاهلل تعاىل أندَّ

األَل:

زاٖددا املػددسو ٔوددا غددابّّا وددَ وعدداٌ٘ مي ددَ أُِ ُٖقؿَدد بّددا

ب د د إٖددساُ اىددا مي ددَ أُِ ُٖقؿَ دد بّددا ب د د أهػاٌطددتاُ أٔ
ُٖقؿَد بّا ب د البااطتاُ أٔ ب د امٍد.
هىث (غعٗب بَ ؾا ) الرٖ ٙقٕد مح

وَ الػسو ِٔدٕ

متٗى٘ ٔزد هْٗ عَ الطدجاد (عمٗدْ الطد ً) {ثدي ٖ دُٕ خدسٔل
غعٗب بَ ؾا

وَ اسقٍد}.38

انثاوي:

عسهٍددا ممددا ضددبق أَُّ الدددجّاه طلددسل وددَ املػددسو ٔأٌَّدْ ضددٗقٕد
مح

عط سٖ ٛأٔ وا غابّّا لٗطٗطس بّا عم ٜان أٔ جُن

بقاع األزض إ و ٔ ٛاملدٍٖٖٔ ,ٛػّد مرا:
أ  /وا ٔزد عَ أوري املموٍني (عمْٗ الط ً) {إَُّ الددجّاه ,....
طلسل وَ بمدٖ ٚقاه لْ أؾبّاُ وَ قسٖ ٛتعسن بالّٕٗدٖ.39}ٛ
 38انغٍثح  -انشٍخ انطٕطً  -ص 444؛ أعٍاٌ انشٍعح  -انظٍذ يسظٍ األيٍٍ  -ج 2
 ص .35 39كًال انذٌٍ ٔذًاو انُعًح  -انشٍخ انظذٔق  -ص 526؛ يخرظز تظائز
انذرخاخ  -انسظٍ تٍ طهًٍاٌ انسهً  -ص 31؛ أعٍاٌ انشٍعح  -انظٍذ يسظٍ األيٍٍ
 -ج  - 2ص .81

ا /وا ٔزد عَ الٍ (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلدْ ٔضدمي)ٔ{ :ملّدٕز
الدجّاه ,طلسل وَ املػسو وَ ضجطتاُ}.40
انثانث:

إقدداه ٛإىل الدددجّاه أغدداز السٔاٖددا إىل ملّددٕز هدتََ غددسقٗٛ

ٔملّدددٕز بعدددر الساٖدددا البالمددد ٛودددَ الػدددسؤ ,تٍطبدددق ِدددرٓ
السٔاٖا حت ٜعم ٜعٍٕاُ اخلساضداٌ٘ٔ ,احتىالٗد ٛا سلدسان
ٔالددبُط ُ يف تمدددك الساٖدددا ُٖطدددتفاد باملباغَددس ٚأٔ بامل شَوددد,ٛ
هبعكّا ٖراس عٍٕاُ الفتٍٔ ٛبعكّا ٖؿف ٌٕع القتن ٔغدَّتْ
ٔعىٕوددْ ٔتسٖٔعددْ ٔبعكددّا ٖػددري إىل اددُٕ زاٖدد ٛالٗىدداٌ٘ ِدد٘
زاٖ ٛامدد ٝالدا تددعٕ لإلوداً املعؿدًٕ (عمٗدْ الطد ً) خبد ن
زاٖدد ٛاخلساضدداٌ٘ ٔزاٖدد ٛالطددفٗاٌ٘ٔ ,بعكددّا ٖػددري إىل إع د ُ
اخلساضدداٌ٘ أٔ جٍُددد اخلساضدداٌ٘ تددٕبتّي عٍدددوا ٖظّددس اإلودداً
(عمْٗ الط ً)ٔ .إلٗك بعر وا ٖػري إىل تمك املعاٌ٘:

 43تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 51ص 33؛ يظرذرن طفٍُح انثسار -
انشٍخ عهً انًُاسي انشاْزٔدي  -ج  - 4ص 494؛ درر األخثار  -زداسي ،
خظزٔ شاًْ  -ص .388

أ  /عدَ أوددري املدموٍني (عمٗددْ الطد ً) {ضددمٌٕ٘ قبدن اُ تػددػس
بسجمّا هتٍ ٛغسقٗ...ٛ
ٔتػب ٌداز باحلطدب اودصه ودَ غسبد٘ األزض ...هد ذا اضدتداز
الفمك ,قمتي وا أٔ ِمك ب ٔ ٙاد ضمك.41}...
ا  /عَ أوري املموٍني (عمْٗ الط ً) عَ الٍ ذلىد (ؾمٜ
اهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي):
{ ....ثددي تطمددع الساٖددا الطددٕد وددَ قبددن املػددسو ,هٗقتمددٌٕ ي
قت ً مل ٖقتمْ قًٕ....,

42

ٔقاه (عمٗدْ الطد ً)ٔ :تّدسا جدٗؼ (خٗدن) الطدفٗاٌ٘ ,هعٍدد
ذلك ٖتىٍ ٜالٍاع املّدٖٔ ٙطمبٌْٕ}.43
جد دد /عدددَ اإلوددداً البددداقس (عمٗدددْ الطد د

ً){ :خدددسٔل الطدددفٗاٌ٘

ٔالٗىاٌ٘ ٔاخلساضاٌ٘ يف ضٍدٔ ٛاحد ,ٚيف غّس ٔاحد ,يف ًٖٕ
 41يخرظز تظائز انذرخاخ  -انسظٍ تٍ طهًٍاٌ انسهً  -ص 199 - 198؛
يظثاذ انثالغح (يظرذرن َٓح انثالغح)  -انًٍزخٓاًَ  -ج  - 2ص 156؛ تسار
األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 232؛ تاخرالف فً األنفاظ.
 42تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 51ص 83؛ تسار األَٕار  -انعاليح
انًدهظً  -ج  - 51ص .83
 43كراب انفرٍ َ -عٍى تٍ زًاد انًزٔسي  -ص 192؛ كُش انعًال  -انًرمً انُٓذي -
ج  - 14ص 588

ٔاحدددٌ ,ظدداً اٍظدداً اخلددسشٖ ,تبددع بعكددْ بعكددا ,هٗ ددُٕ
الب ع وَ ان ٔجْٖٔ ,ن ملَ ٌأاِئ ,لٗظ يف الساٖدا زاٖدٛ
أِدددد ٝودددَ زاٖددد ٛالٗىددداٌِ٘ ,ددد٘ زاٖدددِ ٛدددد ٝألٌَّد دْ ٖددددعٕ إىل
ؾاحب ي ,ه ذا خسل الٗىاٌ٘ حُسً بٗع الط

عم ٜالٍاع....

ٔإذا خددسل الٗىدداٌ٘ هدداٌَِّر إلٗددْ ه د َُّ زاٖت ددْ زاٖ دد ِ ٛدددٔ ,ٝ
ضلدن ملطمدي أُِ ٖمتٕ ٙعمْٗ ,هىَ هعن ذلك هّٕ وَ أِن الٍاز,
أل ٌَّْ ٖدعٕ إىل احلق ٔإىل لسٖق وطتقٗي}.44
د /عَ أوري املموٍني (عمْٗ الط ً)
{ ....هبٍٗىا ِي عم ٜذلك إذ أقبمي خٗن الٗىداٌ٘ ٔاخلساضداٌ٘
ٖطددتبقاُ ا ٌّىددا هسض د٘ زِدداُ ,غُ دعِث غبِ دس جُ ددِسد أؾ د ا
ٌددٕال٘ٔ 45أقدددا  ,إذا ٌظددس أحدددِي (اوٍددٕد)  ....هٗقددٕه
خددري يف دلمطددٍا بعددد ٖٕوٍددا ِددرا ,المددّي ه ٌَّدا التدداٟبُِٕٔ ,ددي

 44كراب انغٍثح  -دمحم تٍ إتزاٍْى انُعًاًَ  -ص 264؛ ٔتعضّ فً أعٍاٌ انشٍعح -
انظٍذ يسظٍ األيٍٍ  -ج  - 2ص 32؛ ٔرٔاِ عٍ انُعًاًَ :تسار األَٕار  -انعاليح
انًدهظً  -ج  - 52ص .232
 45نعهٓا (َٕاطً).

األبدداه الدرَٖ ٔؾدفّي اهلل تعداىل يف اتابدْ العصٖدص {إِىَّ اللّههَ
يُحِبُّ التَّىَّابِنيَ وَيُحِبُّ الْوُتَطَهِّرِيي}}.46
انزابع:

ٔزد يف بعر السٔاٖا خدسٔل زاٖدا ودَ املػدسو تُدٕلِّ ١األودس
لؿددداحب العؿدددس (عمٗدددْ الطد د ً)ٔ ,بدددالسغي ودددَ احتىالٗددد ٛأُِ
ت ددُٕ التٕل٠دد ٛعمددٖ ٜددد غددري الؿدداحلني إذا اقتكددي اإلزادٚ
اإلمٗ ٛذلك اىا ٔزد يف املعٍ ٜعَ املعؿٕوني (عمّٗي الط ً):
{لٍٗؿددددسُ ِددددرا الدددددَٖ عمددددٖ ٜددددد حددددااي ملددددامل أٔ عددددامل
هاضق} ,47ل َ وع ِرا ُٖقاه إَُّ ا ٌؿسان ٔملّٕز ال د ً
ِٕ أُِ ت ُٕ التٕل ٛ٠عمٖ ٜد الؿاحلنئٖ ,ػري مرا املعٍ:ٜ

 46تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 234؛ إنشاو انُاطة فً إثثاخ
انسدح انغائة  -انشٍخ عهً انٍشدي انسائزي  -ج  - 2ص 134 - 133؛ يخرظز
تظائز انذرخاخ  -انسظٍ تٍ طهًٍاٌ انسهً  -ص ( 233تاخرالف فً انهفع).
 43انكافً  -انشٍخ انكهًٍُ  -ج  - 5ص ( 19اٌ هللا عش ٔخم ٌُظز ْذا انذٌٍ تألٕاو
ال خالق نٓى)؛ ٔيثهّ فً ذٓذٌة األزكاو  -انشٍخ انطٕطً  -ج  - 6ص 134؛
ٔيثهّ فً انًسهى  -اتٍ زشو  -ج  - 11ص ٔ ،113فٍّ أٌضاً( :اٌ هللا نٍؤٌذ ْذا
انذٌٍ تانزخم انفاخز).

أ  /عددَ الددٍ ذلىددد (ؾددم ٜاهلل عمٗددْ ٔآلددْ ٔضددمي){ :ختددسل زاٖددٛ
ضددٕدا ٞلددبين العبدداع ,ثددي ختددسل وددَ خساضدداُ أخددس ٝضددٕداٞ
ق ٌطددّي ضددٕد ٔثٗددابّي بددٗر ,عمدد ٜوقدددوتّي زجددن ٖقدداه لددْ
غددعٗب بددَ ؾددا

أٔ ؾددا

بددَ غددعٗب وددَ متددٗيّٖ ,صوددُٕ

أؾلاا الطفٗاٌ٘ ,حتٍٖ ٜصه بٗدي املقددعٖ ,دٕل ١لمىّددٙ
ضمطأٌْ ,ميد إلْٗ ث اا ٟٛوَ الػاً ُٕ ٖٔ ,بدني خسٔجدْ
(التىٗىدد٘) ٔبددني أُ ٖطددمي األوددس لمىّددد( ٙعمٗددْ الط د ً) اثٍدداُ
ٔضبعُٕ غّسا}.48
ا  /عددَ الددٍ (ؾددم ٜاهلل عمٗددْ ٔآلددْ ٔضددمي) ٖ{ :ددُٕ قبددن
خسٔل املّد .... ٙخسٔل غعٗب بَ ؾا

وَ اسقٍد .49}.....

جد /عَ الٍ األاسً (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلدْ ٔضدمي){ :طلدسل
ٌاع وَ املػسو هٕٗل ُٕ٠لمىّد.50}....ٙ

 48كراب انفرٍ َ -عٍى تٍ زًاد انًزٔسي  -ص  188؛ انًالزى ٔانفرٍ  -انظٍذ اتٍ
طأٔص  -ص ٔ ‘118 - 113لالٔ :أخزخّ ترفأخ ٔاخرظار فً عمذ انذرر:
 126؛
 49انغٍثح  -انشٍخ انطٕطً  -ص 444؛ أعٍاٌ انشٍعح  -انظٍذ يسظٍ األيٍٍ  -ج 2
 -ص .35

اخلامش:

العدٖد وَ املٕازد الػدسعٗ ٛتػدري إىل أَُّ زاٖدا
وَ املػسو ت ُٕ بقٗاد ٚاإلوداً املعؿدًٕ (عمٗدْ
الط ً) ٔوَ تمك املٕازد:
(أ) عَ أوري املموٍني (عمْٗ الطد ً)ٔ ....{ :بددا ل دي الدٍجي
وَ قبن املػسؤ ,اغسو ل ي قىسائ ....اعمىدٕا أٌ دي اُ
ألعتي لالع املػسو ضمك ب دي وٍّدال زضدٕه اهلل (ؾدم ٜاهلل
عمٗدددْ ٔآلدددْ ٔضدددمي) ,هتددددأٖتي ودددَ الؿدددىي ٔاضتػدددفٗتي ودددَ
الب ئ ,افٗتي ومٌ ٛالتعطف ٔالطمب}.51
(ا) عَ ضٗد املٕحدَٖ (عمْٗ الط ً)ٔ ...{ :تقبن زاٖدا ودَ
غدددسق٘ األزض ,غدددري وعمىددد ,ٛلٗطدددي بقطدددَ ٔ اتددداُ ٔ
حسٖس ,رلتًٕ يف زأع القٍا ٚخبامت الطدٗد األادرٖ ,طدٕقّا
 53تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 51ص  83؛ يدًع انشٔائذ  -انٍٓثًً -
ج  - 3ص  318؛ طٍُ اتٍ ياخح  -اتٍ ياخح -ج 12ص 258؛ شزذ األخثار -
انماضً انُعًاٌ انًغزتً  -ج  - 3ص.
 51اإلرشاد  -انشٍخ انًفٍذ  -ج  - 1ص  291؛ يظثاذ انثالغح (يظرذرن َٓح
انثالغح)  -انًٍزخٓاًَ  -ج  - 1ص 95؛ تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج 34
 -ص .156

زجددن وددَ آه ذلىددد تظّددس باملػددسؤ ,تٕجددد زضلّددا بدداملػسا
ااملطدددك األشخدددس (األذهدددس)ٖ ,طدددري السعدددب أواوّدددا بػدددّس
(غددددّسا) ...حتددددٍٖ ٜصلددددٕا ال ٕهدددد ٛلددددالبني بدددددوا ٞآبدددداّٟي,
.....هبٍٗىا ِي عم ٜذلك ,إذ أقبمي خٗن الٗىاٌ٘ ٔاخلساضداٌ٘
ٖطددددتبقاُ ا ٌّىددددا هسضدددد٘ زِدددداُ ,غددددعث ,غددددر ,جددددسد,
أؾ إٌ ,ال٘ٔ 52أقدا  ,إذا ٌظدس احددِي  ....هٗقدٕه,
خددري يف دلمطددٍا بعددد ٖٕوٍددا ِددرا ,المددّي هاٌددا التدداٟبُِٕٔ ,ددي
األبددداه الددرَٖ ٔؾددفّي اهلل يف اتابددْ العصٖددص {إِىَّ اللّههَ يُحِهبُّ
التَّىَّابِنيَ وَيُحِبُّ الْوُتَطَهِّرِيي}}.53

 52نعهٓا (َٕاطً).
 53تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص  234؛ يخرظز تظائز
انذرخاخ  -انسظٍ تٍ طهًٍاٌ انسهً  -ص ( 233تاخرالف فً انهفع)؛ ٔانُظف
انثاًَ يٍ انسذطث تعذ (آتائٓى) يزٔي فً ذارٌخ انكٕفح  -انظٍذ انثزالً  -ص 113
.111 -

ادلستوى اخلامس عشر
انعزاق َراياث ادلشزق
عٍد التدقٗق يف السٔاٖا الدا ٔزد هّٗدا ذادس املػدسو ٔأِدن
املػددسو ٔزاٖددا املػددسؤ ,عٍددد و حظدد ٛوٍاضددبا ٔملددسٔن
السٔأٖ ٛوٕقٕعّا ٔٔقي ؾدٔزِا ,زلد أَُّ العساو ٖؿمم أُِ
ٖ ددُٕ وددَ تطبٗقددا املػددسو ادد ٖساُ ٔأهػاٌطددتاُ ٔامٍددد
ٔبااطددددتاُ بددددن إَُّ العددددساو ؾدددداحب ا حتىدددداه األاددددر يف
التطبٗق لؿدا

ألسٔحد ٛالساٖدا املػدسقٗ ٛالؿداحل ٛاملموٍدٛ

امادٖ,ٛ
لعد ٚأوٕز ٌراس وٍّا:
االَل:

ودا ذاسٌددآ ضدابقاً وددَ اثدس ٚالسٔاٖددا ٔاحلدٕاد األزقدٗٛ
ٔالطىأٖٔ ٛا جتىاعٗٔ ٛالؿلٗٔ ,ٛاثس ٚاإلغدازا لدراس
ال ٕهددٔ ٛاددسب ٔ ٞوددا ضلؿددن هّٗى دا وددَ اِتىدداً عىساٌدد٘
ٔه دددسٔ ٙودددادّٔ ,ٙادددُٕ العدددساو ضلتكدددَ عاؾدددى ٛدٔلدددٛ

العدال ٛاإلمٗ ٛاملقدَّضٔ ٛأَُّ جٗؼ الفدتم املقددَّع ضدٍٗطمق ودَ
العساؤ ,غريِا وَ األوٕز الا ذاسٌاِا ضابقاً ٔالا تعط٘
خؿٕؾددٗٔ ٛؾ د حٗ ٛأاددر لمعددساو ٔالعددساقٗني يف التىّٗ دد
املقدَّع ٌٔؿس ٚبقٗ ٛاهلل يف أزقْ (عمْٗ الط ً).

انثاوي:

مجٗع السٔاٖا الٕازد ٚعَ الدٍ

األادسً (ؾدم ٜاهلل عمٗدْ ٔآلدْ

ٔضمي) ٔالا اقتؿس (ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلدْ ٔضدمي) هّٗدا عمد ٜذادس
املػسو ٔالػسو دُٔ ذاس أاا ٞاملدُ ٔالبمداُ هاملػسو هّٗا
ٖػىن العساو ألَُّ العساو يف جّ ٛالػسو وَ املدٍٖٔ ٛو  ٛبدن
ا ٌؿددسان األٔه عٍددد أِددن اوصٖددس ٚعددَ ذاددس املػددسو ِددٕ
العساؤ ,ارلك ال د ً يف ودا ٔزد عدَ
الط

ً) يف و

أودري املدموٍني (عمٗدْ

ٔ ٛاملدٍٖٔ ,ٛارلك باق٘ األٟى( ٛعمّٗي الطد ً),

ٌٔفدظ ال د ً يف السٔاٖدا

الددا ٍٖقمددّا األٟىد( ٛعمددّٗي الطد ً)

ممَّدَ ادداُ يف العددساو (وددث ً) عددَ جدددِي (ؾددم ٜاهلل عمٗددْ ٔآلددْ
ٔضمي).

انثانث:

السٔاٖا الٕازد ٚيف ندٖد املٕاقٗي يف احلج ه ٌَّّدا تػٗددس إىل
أحددد املٕاقٗددي ٔتددراس وع ددْ ت دداز ًٚأِددن املػددسو ٔتدداز ًٚأخددسٝ
العساؤٖ ,ػّد مرا:
أ  /عدددَ اإلوددداً الؿدددادو (عمٗدددْ الطدد ً) {ٔقدددي زضدددٕه اهلل
(ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) ألِن العساو العقٗق}.54
ا  /عددَ اإلودداً الؿددادو (عمٗددْ الط د ً) {ٔقددي زضددٕه اهلل
(ؾم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ ٔضمي) ألِن املػسو العقٗق}.55
انزابع:

السٔاٖدددددا الدددددا تػدددددري إىل أَُّ الطدددددفٗاٌ٘ صلّددد دص محمدددددتني
عط سٖتني ٖسضن إحداِىا إىل املدٍٖٔ ٛاألخس ٝإىل املػسو,
ٔعٍدوا تتلدَّ السٔاٖ ٛعَ محمد ٛاملػدسو تدراس أٌَّّدا تدرِب
 54ذذكزج انفمٓاء (ط.ج)  -انعاليح انسهً  -ج  - 3ص 192؛ انظزائز  -اتٍ إدرٌض
انسهً  -ج  - 1ص 528؛ انسذائك انُاضزج  -انًسمك انثسزاًَ  -ج  - 14ص
433؛ انًظُف  -اتٍ أتً شٍثح انكٕفً  -ج  - 4ص 353؛ تسار األَٕار  -انعاليح
انًدهظً  -ج  - 13ص 433؛ يظرذرن انٕطائم  -انًٍزسا انُٕري  -ج  - 8ص
( 131عٍ فمّ انزضا عهٍّ انظالو)؛ ٔطائم انشٍعح (آل انثٍد)  -انسز انعايهً  -ج
 - 11ص ( 311 - 313عٍ األيانً).
 55ذٓذٌة األزكاو  -انشٍخ انطٕطً  -ج  - 5ص 56؛

إىل بابن ٔبػداد ٔال ٕهٔ ٛمل تراس غريِا ودَ البمدداُ غدري
العساقٗٔ ,ٛوَ تمك السٔاٖا :
عَ حرٖفد ٛبدَ الٗىداُ أَُّ الدٍ
ٔضمي) ذاس هتٍ ٛت

املؿدطف( ٜؾدم ٜاهلل عمٗدْ ٔآلدْ

ُٕ بني أِدن املػدسو ٔاملػدسا ,قداه (ؾدمٜ

اهلل عمٗددددْ ٔآلددددْ ٔضددددمي){ :هبٍٗىدددا ِددددي اددددرلك طلددددسل عمددددّٗي
الطفٗاٌ٘ ودَ الدٕاد ٙالٗدابظ يف هدٕز ذلدك حتدٍٖ ٜدصه دوػدق
هٗبعث جٗػني ,جٗػاً إىل املػسو (ٔ )1آخس إىل

املدٍٖ:)2( ٛ

()1
{اجليش االَل (جيش إىل ادلشزق)}:

حتددٍٖ ٜصلددٕا ب د زض بابددن وددَ املدٍٖدد ٛاملمعٌٕددٖ ,ٛعددين بػددداد,
هٗقتمُٕ أاثس ودَ ث ثد ٛآ نٖٔ ,فكدلُٕ أاثدس ودَ واٟدٛ
اوسأ ..... ٚثي ٍٖلددزُٔ إىل ال ٕهد ٛهٗخسبدُٕ ودا حٕمدا ,ثدي
طلسجددددُٕ وتددددٕجّني إىل الػدددداً هتخددددسل زاٖدد ددِ ٛددددد ٝوددددَ
ال ٕهدد ,ٛهتملددق ذلددك اوددٗؼ هٗقتمددٌّٕيٖ ,فمددي وددٍّي
رلرٖٔ ,طتٍقرُٔ وا يف أٖدّٖي وَ الط ٔالػٍاٟي.

()2
{اجليش انثاوي (جيش إىل ادلديىت)}

ٔضلن اوٗؼ الثداٌ٘ باملدٍٖد ٛهٍٗتّبٌّٕدا ث ثد ٛأٖداً بمٗالّٗدا,
ثي طلسجُٕ وتٕجّني إىل و  ٛحت ٜإذا اإٌا بالبٗددا..... ٞ
}.56
ٔ طلف ٜعم ٜاوىٗع أَُّ ادنّ غد٘ ٞقابدن لمٍقداؽٔ ,ل دَ
وّىددددا ٖ ددددَ الٍقدددداؽ ه ٌَّدد دْ ميٍددددع ٔ ٍٖفدددد٘ األلسٔحددددٛ
بال مّٗد دٔ ,ٛيف خؿدددٕف ألسٔحتٍدددا هٍعتقدددد أَُّ الٍقددداؽ
ٖطددمب عٍّددا األزجلّٗ دٔ .ٛعمدد ٜا دنّ حدداه هىددا داً ا حتىدداه
وٕجٕداً يف أَُّ زاٖدا الؿد

ت دُٕ يف العدساو ٔتٍطمدق ودَ

العساو ,ه ذا ااُ ذلٕز ٔوساص األحدا ال ٕهد( ٛودث ً)
هكد عدَ غريِدا اى دد ٛأٔ املدٍٖد ٛأٔ دوػدق أٔ القدددع,
هىددددَ ا تىددددن جددددداً أَُّ زاٖددددا املػددددسو الؿدددداحل ٛاخلّٗدددسٚ
املٍاؾس ٚالفان ٛوتىساصٔ ٚوٍطمق ٛوَ:
 56تسار األَٕار  -انعاليح انًدهظً  -ج  - 52ص 186؛ انرفظٍز انظافً  -انفٍض
انكاشاًَ  -ج  - 4ص 223؛ ذفظٍز يدًع انثٍاٌ  -انشٍخ انطثزطً  -ج  - 8ص
228؛ خايع انثٍاٌ  -إتٍ خزٌز انطثزي  -ج  - 22ص 129؛ ذفظٍز انثعهثً -
انثعهثً  -ج  - 8ص 95؛ ذفظٍز انمزطثً  -انمزطثً  -ج  - 14ص 315 - 314؛

الػدددداوٗ ٛأٔ الدٖٕاٌٗدددد ٛأٔ اددددسب  ٞأٔ الثددددٕز ٚأٔ الػددددعم ٛأٔ
الػددددعب أٔ احلمدددد ٛأٔ امٍدٖدددد ٛأٔ ال ددددٕ أٔ الٍاؾددددسٖ ٛأٔ
البؿس ٚأٔ العىاز ٚأٔ الطىأ ٚأٔ غريِدا ودَ املددُ العساقٗد,ٛ
هاوىٗع ميثن املػسو ٔالساٖدا زاٖدا املػدسو ٔاألٌؿداز ِدي
عؿاٟب ٔأخٗاز العساو.
ٔواداً ا حتىاه ٍٖتف٘ عَ باق٘ البمدأُ ,وداداً احتىداه
تعدددد وؿددادٖق زاٖددا املػددسو قّٕٖ داً ,عمدد ٜاخددت ن الصودداُ
ٔامل دددداُ ,هالٕاجددددب الػددددسع٘ ٔاألخ قدددد٘ ضلىّدددن مجٗددددع
املطددمىني ب اهدد ٛأقطدداز املعىددٕز ٚاملطددمٔلٗ ٛيف بددره اوّددد
لتلقٗق ا ضتعداد التاًّ حلىن زاٖا الؿ

ٔنسٖس األزض

ٔالٍاع وَ تطم أِن ال فدس ٔالٍفداؤ .واداودي األزجلّٗدٛ
أللسٔحددد ٛالعدددساو هاملطدددمٔلٗ ٛوكددداعَف ٛعمددد ٜالعدددساقٗني,
همٗ َ العساق٘ ِدٕ القددٔ ٚاحلطدٍ ٛيف الت اودن ٔاألخد و
ٔالتكدلٗٔ ٛاإلٖثداز ٔا ٌتؿداز لبقٗد ٛاهلل املػدٕاز (عمٗدْ الطد ً).

ٔود داداً الددددجّاه األادددر ٔالطدددفٗاٌ٘ ٔأٟىَّددد ٛالكددد ل ٛودددَ
الدجّالني الؿدػاز ٔوداداً اخدت ط الساٖدا ٔواداودي دعدأٝ
الٍبدددٕٔ ٚاإلواود دٔ ٛالٍٗابددد ٛوتعددددد ٚاىدددا ٔزد يف السٔاٖدددا ,

هالٕاجددب عمٍٗددا غددسعاً ٔأخ قددا متددسَٖ أٌفطددٍا ٔدلاِدددتّا
لملؿٕه عم ٜالت اون الف سٔ ٙاحلؿاٌ ٛالف سٖٔ ٛالا
ودددَ خ مدددا ٖ دددُٕ ا ضدددتػ ه الؿدددلٗم ٔاألوثدددن لمعقدددن
ٔالف س هٍىّٗص بني األلسٔحٔ ٛالدعٕ ٚالعمىٗ ٛالؿادقٔ ٛبدني
ا لسٔحددد ٛاملخادعددد ٛال اذبددد ,ٛهٗ دددُٕ التٕجٗدددْ املٍاضدددب
لمعٕالف ٔالطمٕك,
هٍ ُٕ بعُٕ اهلل تعاىل ٔهكمْ وَ اخلدّاً ٔاألتباع ٔاملدٕالني
ٔاألٌؿاز الثابتني عمٌ ٜؿس ٚوٕ ٌا ٔوقتدداٌا ٔأومٍدا ِٔددهٍا
ؾاحب العؿس ٔالصواُ (عمْٗ الط ً ٔأزٔاحٍا هدآ).

ٔبّدددرا أادددُٕ قدددد بمػدددي ٔأبدددسأ ذودددا باوتثدددال٘ لمٕاجدددب
التددازطل٘ ٔاألخ قدد٘ ٔالػددسع٘ العقمدد٘ ٔالٍقمدد٘ٔ ,اوتثددال٘
لألٔاوس ٔاإلزغادا الػٗبٗٔ ٛالا ألى َ٠لؿلتّا ٔمتاوٗتّا.

ٔاحلىد هلل زا العاملني
ٔالعاقب ٛلمىتقني
ٖا حج ٛابَ احلطَ أدزاين أدزاين
العبد الفقري العاؾ٘ اواٌ٘
ذلىٕد احلطين

مه قصيدة يف حب اإلماو ادلعصُو (عهيً انضالو)

ٖا ضدٗد ٙاملّدد ٙاٌي املٍتظسِ
ٖا دز ٚوَ ٌطددن ألّدداز دززِ
عجّن هدتك السٔ ٖابَ املؿطفٜ
عجّن ه ُ الدَٖ أوط ٜيف خطسِ
*************
َمه قصيدة نهضيد حيدر احلهي (قدس صزي)

وا التؿبّس يف اٌتظدددازك
هاٌّر هىا أبق ٜالتلىن
قد ودصقدي ثدٕا األضدٜ
اي ذا القعدددٕد ٔدٍٖد دي

أّٖدا ا ٗ٘ الػسٖعددددٛ
غري أحػددددا ٞجدصٔعددددٛ
ٔغ ي لٕاؾمّا القطٗعدٛ
ِدودي قٕاعددٓ السهٗدعدددٛ
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