يف ظالل املغريٗ املَزّٓ٘
الغلغل٘ االلكرتّىٔ٘ يف اليصضٗ احلكٔكٔ٘
احللك٘ ()81

الٔناىٕ املْعْر
بني
احلكٔك٘ ّاالرّعاء
بكله

خارم٘ امليتظض
بػزار

مقدمة السيد احلسني (دام ظله):
بسه اهلل السمحً السحٔه
ق منْ دعاك فِي الب ِ ّر والبحْ ِر تف َّ
ض ْل
(( ِإ ِ
ق ِمنْ ناجاك و ِبح ّ ِ
لهي بح ّ ِ
َّ
ُ
ىىرو ِ  ,وعلىىى
علىىى فقىىىرا ِ ال ُمىىىِْ ِمنِ ن وال ُمِْ ِمنىىىا ِ ِبال ِغنىىىا ِ والثى ْ
م ْرضى ال ُمىىِْ ِمنِ ن وال ُمِْ ِمنىا ِ بِال ِ ّ
شىىفا ِ والصَّىح ِ  ,وعلى أحْ ىىا ِ
ىىىىىا
م
أ
ىىى
ى
ل
ع
و
الكرامىىىى
و
ِ
ال ُمىىىىِْ ِم ِن ن وال ُمِْ ِمنىىىىا ِ ِبىىىىالل ْ ِ
ْ
الرحْ مىىىى ِ وعلىىىى ُ
غربىىىىا ِ
ال ُمىىىىِْ ِمنِ ن وال ُمِْ ِمنىىىىا ِ ِبىىىىا ْلم ْغ ِفر ِ و َّ
الر ِ ّد إِل أ ْوطانِ ِه ْم سا ِل ِم ن غانِ ِم ن ِب ُمح َّمد
ال ُمِْ ِمنِ ن وال ُمِْ ِمنا ِ ِب َّ
وآ ِل ِه أجْ م ِع ن)).
ّبعد...
ٕ
أّالً :أشكض اهلل تعاىل العلٕ الكزٓض الشٖ شضّفين ّكضّمين ّأىعه عل ّ
ببياتٕ اخلريات الطاٍضات الصابضات العاملات العامالتّ ،أشكضًٍ
ّاحرتمًَ ّأجلًَّّ عل ٙاملْقف البطْلٕ الضعالٕ اإلهلٕ يف إطاعة٘
األمض ّاالمتجال لُ ّالكٌْ يف طضٓل اليصضٗ احلكٔكٔ٘ الصةارق٘،
ّكاىت اإلطاع٘ ّاالعتجاب٘ عضٓع٘ تام٘ صاحل٘ مجنضٗ فجظاًٍ
العلٕ الكزٓض عً اإلعال و ّاملغلنني خري ازجظاء ّجعلًَّ اهلل تعاىل
ّثبتًَ عل ٙالغري احلجٔح ّاخلطْات الجابت٘ عل ٙىَج الظٍضاء البتْل
( علَٔا الغالو) ّالغٔزٗ العكٔل٘ طٓيب الػضٓب٘ غضٓب٘ الػضباء ّأو
املصائب العظاو الشزار ( علَٔا الغالو).
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ثاىٔاًّ :أخص ٍيا املؤمي٘ ( خارم٘ امليتظض) الياصضٗ التكٔ٘ ،حٔةح
تطضح ليا ّبأعلْب جٔز حبجَا الشٖ تْعهّ بعيْاٌ ( الٔناىٕ املْعْر
بني احلكٔك٘ ّاالرعةاء)ّ ،الةشٖ ثجةا احللكة٘ ( )81مةً حلكةات
الغلغل٘ االلكرتّىٔ٘ املباصك٘،
فَئئاً هلا ٍّئئاً ليا ّمجٔع األخٔاز املؤميات ّاملؤميني بَذرِ
اجملاٍدٗ الصابسٗ ٍّٕ جتسد مصداقاً جلٔاً صذاققاً لليصذسٗ
احلقٔقٔ٘ اليت ختلف ّختاذل ّتقاعس عيَا الكثري الكثري
الكثري مً السجال ممً حيسبٌْ أىفسَه مً االخٔاز.
ثالجاً :لكجضٗ التَاٌّ ّالتداسل ّعزو الطاع٘ ّالعصٔاٌ فإىُ البز
مً التشكري ّالتشكري أٌ ٍشِ احللك٘ ّأخْاتَا يف ٍشِ الغلغةل٘
كنا حلكات الغلغل ٘ الشٍبٔ٘ ّالغلغل٘ الْافٔ٘ جيب عل ٙازجنٔع
االطالع علَٔا ّقضاءتَا بتنعً ّفَه ّتكضاص سلك كٕ ٓرتعذ ما
فَٔا مً معاىٕ يف الشًٍ ّاليفػّ ،مً اهلل التغزٓز ّالتْفٔل.
احلند هلل زبِّ العاملني ّالعاقب٘ للنتقني
ّصلِّ اللَه عل ٙحمند ّآل حمند
ّعجل فسج قائه آل حمند
احلسذذين
/22حمسوٍ1430/ذ
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مقدمة مركز البحوث والدراسبت :م
بلم آ اظرغبن اظرحقم م
اَظؾّـــفؾبمَّمصؽبــ ِّمسؽبؾــىمعؾبقؽبؿَّــ موؽبآلِمعؾبقؽبؿَّــ موؽباَزْفِــرؿبمطَؾِؿؽبؿؽبــ َم
اظؿّوعَّ ـيَموؽبعؾبغؽبقَّؾؽب ـ َمؼبماَرؿبضِ ـ َماظْكــكفِ ؽبماظْؿؾبؿؽبرؽبضخملــىؽب,ماَظؾّـــفؾبمَّم
ؾبمموؽباَسِـزَّممبِـهِمم
اغؿبصؾبرؿبهؾبمغؽبصؿبراًمسؽبزؼزاًموؽباصْؿؽبحؿبمظَهؾبمصَؿؿبقـوًممؼؽبلـااًم,ماَظؾّــف َّم
ؽبع ـ ؽبماظْكؾبؿؾبــولِ,موؽباَرْؾِــعؿبمبِ ـهِماظْقؽب ـ َّمبؽبعؿب ـ ؽبمالْؾبصُــولِ,م
اظ ـ ّؼنؽبمب ؿب
ؾبمموؽبآعِــنؿبمبِ ـهِم
وؽباَجؿب ـ ِمبِ ـهِماظظُّؾْؿؽب ـيَموؽباطْشِ ـ ؿبمبِ ـهِماظْغؾبؿَّ ـيَ,ماَظؾّـــف َّ
اظْ ـؾِ ؽب,موؽباػؿب ـ ِمبِ ـهِماظْعِؾــو ؽب,ماَظؾّـــفؾبمَّماعؿب ـ َؿبمبِ ـهِمالْؽبرؿبضؽبمسؽب ـ ؿبلًم
وؽبضِلؿبــطوًمطَؿــومعؾبؾِؽؽبــًؿبمزُؾْؿ ـوًموؽبجؽبــوراًماِغَّ ـ َمدؽبــؿقعٌمعؾبفق ـىٌ,م
اَظلَّـ ؾبمسؽبؾَقؿبـ َمؼــوموؽبظِــيَّمآِ,ماْفؿبــنؽب ؿبمظِوؽبظِقِّـ َمؼبماظـ ُخؾبولِم
اِظبمحؽبرؽبعِ َمصؽبؾَواتؾبمآِمسؽبؾَقؿب َموؽبسؽبؾىمآبوفِـ َمماظطّـوػِرؼنؽبمم
وؽبرؽبحؿبؿؽبيُمآِموؽببؽبرؽبطوتؾبهؾب .م
وبع  ..م
ضولمتعوظب :م
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بِلؿبمِ آِ اظرَّحؿبؿنِ اظرَّحِقمِ

اّلل َكن منب ا أَو قن َ أ م
{ومن أَظلَن مِمَّن م اف ن َنى علَن َّم
ل َوَل
وح ن َ إم ََّ
َ
ََ
وح إملَي مو َش ء َوَم ق َ َسأن مز ممث َل م أَنن َنز َ َّ
اّلل َولَنو تَنى إم مذ
ي َ
ات ال ن ننو م
الظَّن ن لم و َ مف غَ ن ننى م
ت َوال َ الئم َك ن ن مس ن ن وا أَين ن منِي م
َ
َ
أَخ مىجوا أَننف َسك اليَنوَم ُت َزو َ َعنبا َ اْلنو م مِبن كنننُ تَنقولنو َ
علَ َّم
اّلل غَين َى اْلَ مق َوكننُ َع آايتممو تَسَُكمِبو َ } ()1صنِ هللا
َ
العل العظي  .م
وسبــنمغعــقشمؼبمػــنهمايؼؾ ـيماظزعـقــيماٌؾقؽــيمبــوظػنم
واظشؾفوتمواظظؾممواظػلو موالصلو مصلغــوممعـعممطـ ممذظـ مم
غؾقظمٌلـيممغـورممعؿوػفـيم,مٌلـيمماعـ مموضّـو ممتشـامماظبم
وجو ماومهؼ ماظع ؼ معنماظع عوتماظيتمتلؾ ماظظفورم
اٌؼـ ـ سمظإلعـــو ماٌعصـــو م(سؾقـــهماظلـ ـ

)مؼبمذظـ ـ م

اظوضً,موعنمجفيماخرىمغ حظمتؽوظىمالس اءمحـولمم
ضضقؿهمايؼيمد

مآمسؾقهمعنمأج متشوؼهمصـورتهممؼبم

 )1األيؼبم .33 /
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اذػــو ماجملؿؿــعموعــنماج ـ مابعــو ماظـــوسمســـهموســنم
اظؿفقؽــيممواظؿؿفقــ مواظؿلدـــقسمظ وظؿـــهماظعوٌقـــيماظعو ظـــيم
اٌؾورطيماٌـؿظر  .م
غعـمممحـوولمماألسـ اءموبؽـ ممعـوممميؿؾؽــو معـنمماعؽوغقــوتم
وروضوتمهؼق مذظـ .مموعـنممأخطـرممعـوممادـؿك عوهممبـٌمم
اظلــؿو مواألصؽــورماظعؼوف ؼــيماٌـقرصــيمواظــيتموجــ تم
رواجوًمؼبمأذػو ماظؾعضمممنمملمضبصنمصؽـرهممأومسؼؾـهمم
أومغػلهمعنمتؾ ماظشـؾفوتممصظفـرممعـنممؼـ سيم مأغـهمماإلعـو مم
اٌف يمأومعنمؼ سيمإغهمإبنماإلعو مأوموصقهمأومغوفؾه ..م
وعــنمػـــوموعــنمأجـ مرصــعمبعــضماظشــؾفوتمســنمأذػــو م
اظــؾعضموخصوصــوًمؼبمػــنهماظػــ

ماظــيتمإ ّســىمصقفــوم

يماٌوسـو ممتصـ تمم
أغب مأمسوسق مطورعمطوغهماظقؿـوغ م
اٌمعـيماظردوظقيماظطوػر م(خو عـيمماٌـؿظـرم)معـنممع ؼــيمم
بغ ا مظؽؿوبيمػـنامماظؾقـٌمماٌؿؿـعمماظـنيممؼؿقـ
ذكصـــقيماظقؿـــوغيم(سؾقـــهماظلـــ
7

ممسـنمم

)موؼؼورغفـــومبشكصـــقيم

اٌـ سيمماظؽـنا ممأغبـ ممإمسوسقـ مطـورعممظقؾـقّنممزؼـ م
وطــن موخـ ا مػــناماٌـ سيموميــ ماظؾقــٌمايؾؼــيم
()18معـــنممحؾؼــــوتماظلؾلــــؾيماألظؽ وغقــــيمؼبماظـصــــر م
ايؼقؼقـــيمغلـــللمآمتعـــوظبمأ مؼوصــ موؼـؾـــًموؼلـ ـ

م

عبقعمعنمتصـ ىممظؽؿوبـيمماظؾقـو ممورصـعمماظشـؾفوتممسـنمم
أذػو ماظـوسموشبصمبوظنطرمعــفمممطوتؾـيممػـنامماظؾقـٌمم
وغمط مسؾىمضرور ماإلدـؿؿرارممؼبمػـنامماظــفٍمماظردـوظيمم
احملؿ ـ يماألصــق مبوظـصــر مايؼقؼقــيمايؼــيماظصــو ضيم
اهلو صـيمموبؽـ ماظودــوف مواألدــوظقىماٌؿـوســيماٌؿؽـــيم
وخصوصوًمعنمسؾـىمماألغ غـًمموغمطـ ممذظـ ممأطــرمموأطــرمم
سؾىماألخواتماٌمعـوتمٌومهلنمعنم ورمرفقسموصعـولمم
ؼبمتؾ ماظؼضقي ..م
ايوز ماظعؾؿقيماٌؼ ديم–مطرب ءماٌؼ دي م
عرطزماظؾقو مواظ رادوت م
8

االدهدا  ...م

إظبمحفيمآماظؽرؼمموابن ماظؽرا موصػو ماًؾ  ...م
إظبمصوحىمالعرماظنيمتفػوماظقهماظؼؾو  ...م
إظبمإعوعـوموع ذغومسـ ماظؽر مواًطو  ...م
إظبماظغوفىماظنيمملمؼغىمسـو ...م
إظبماظـوزحماظنيمملمؼزلمبقــو ...م
إظبمدـــق يمومعـــوليممموععؿؿـ ـ ي...اإلعـــو ماٌـؿظـــرم
صوحىماظعصرمواظزعو ماظؼوفمماٌف ي ...م
روحيمومأرواح ماظعوٌنيمظ ا معؼ عهماظػ اء ...م
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املقدمة :م
لمطبػــىمسؾــىمأح ـ معــومظؾػــنموسؾــىمأخــؿ

مأغواسفــوم

وعلـــؿوؼوتفوماذاماجؿوحـــًماجملؿؿـــعمعـــنمتـ ـلثامضـــوسٍم
ودؾيبمؼبمتشؿقًمطؾؿيمالعيموتص

موحـ تفوم,موطقـ مم

ميؽنما متؿغؾغ مؼبمجلـ مماألعـميموتعؿـ ممسؾـىممتـ عاهمم
صقؿومظومملمؼوج معنمؼؿصـ ىممظر سفـومموربووظـيمم ؽبو ْأ ِػـومموم
إػبو ػو .م
واظوضو مبوجهمتقوراتماظػؿـيمظقلًمعلـموظقيممصر ؼـيممبـ مم
ػيمعلموظقيمتؼعمسؾىمسوت ماىؿقـعمموخصوصـوًمماظـكؾـيمم
اٌـؼػيماظواسقي,موذظ مظعظقمماٌلموظقيماظيتمتؼعمسؾـىمم
ػــنهماظػؽــيمظؿقرؼــرماجملؿؿــعمعــنماىفــ مواظػوضــىم
واظطغقو موالدؿعؾو  ...م
وػناماظ ورماٌفـممملمؼؼؿصـرممسؾـىمماظرجـ مم و ماٌـرأ م,م
صوإلغلو مزبؾوقمعلمول مدواءمطو مرج ًمأ ماعرأ  .م
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ولمؼلؿطقعمأح مإغؽورمعومميؽنما متؼو مبهماٌـرأ ممعـنمم
أ وارمردــوظقيموجفو ؼــيمومادودــقيمؼبمععرطــيمالعــيمضـ م
جـو ماظػؿـيمواظضـ ظيم,موػـنهممال وارمظقلـًممػوعشـقيممأوم
جوغؾقيمبـ ممػـيممحوزعـيمموعصـاؼيممؼبمرصـ ممعلـا ممالعـيمم
وتعفق محرطؿفومؼبمطوصيماٌقو ؼن ...م
صوٌــ ماألسؾــىمظؾؿــرأ ماجملوػـ

مواٌضــققيمدــق تيم

وعــولتيمصورؿــيماظزػــراءم(سؾقفــوماظلــ

)مصؼــ مصــ حم

صوتفومبوي موخطؾًمبنيماىؿو مظؿصـ ممطؾؿؿفـومماظبم
أمســو ماظؼــو ماٌؿلــؾطنيمإس غــوًمعـفــومظــرصضماظظؾــمم
واظعـ ـ وا موعطوظؾـــيمحبؼفـــوموحـــ مزوجفـــوماٌغصـــو م
بؽؾؿوتمػيمأذ معنموضعمالد موضر ماظلقو موطـ مم
عواضػفـومموعـوممصـ رمعـفـومم(سؾقفـومماظلـ

)مؼبمحقوتفـوممطــو م

علوغ اًموعؽؿ ًمظؾـصر ماإلهلقيماظيتمتص ىمهلوموهؿؾـفومم
زوجفومأعاماٌمعـنيم(سؾقفؿوماظل

),موظؽنمؼبماظع ؼ م

عنماٌواض ماغػر تمؼبماظـصر مالهلقيمؼبمغصـر ممأعـامم
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اٌــمعـنيم(سؾقــهماظلــ

)موإثؾــوتمحؼــهماٌغصــو مؼبم

حنيمملمؼؽنمبودـؿطوسيممالعـو ممسؾـيمم(سؾقـهمماظلـ م)ما م
ؼػع ـ مذظ ـ م-مظــقسمضصــوراًمصقــهمأومتؼصــااًمعـــهمحوذــوهم
ذظ ـ م-موظؽــنمحبلــىمعــومتؼؿضــقهمضــروراتماٌرحؾــيم
وتؾـ ماٌواض ـ مصؽوغــًماظزػــراءمػــيمدــق
واٌؿصــ ؼيممظـــر

ماٌوض ـ م

مصؿــــيمادــؿقؼظًممبعــ مرحقــ مدـــق م

اظؽوغنيم(صؾىمآمسؾقهموآظهمودؾم)موأخنتمعـنممالعـيمم
علخنػو ..م
وغػسمذظ ماظصربمواإلؼـورمواظعزمييمواإلصرارمن همسـ م
سؼقؾيماظطوظؾقنيمسـ عومأصرشًمضطراتماظلمماظزسـو ممؼبم
طـلسمماغؿصــورماألعـوؼنيممؼبمععرطــيماظطـ م,مسؾــىماظــرشمم
عنمأغهمطو ماغؿصوراًمعو ؼوًموحلى,مإلمأغفـوممسؿـ تمماظبم
ت عامغشو ماظػرحماظـيتممطوغـًممتغؿـرمماظطوشقـيممؼزؼـ م,مولم
زاظـًممطؾؿوتفـومماٌ وؼـيممتطـرقممأمسـو مماظـزعنممواظؿــلرؼ م
حــنيموضػــًمطــوظؾؾو ماىرضبــيمأعــو مأسؿــىمرواشقــًم
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ذظ ماظوضًموملمدب ماظلؽوتمأوماظرطو مإظبماظصـؿًمم
ألغفومطوغًمتعؾممأ مبنعؽوغفومأ متػضـحمم سـوىمماظؾورـ مم
وتؽشـ مماظزؼـ مماظـنيممؼؿلـ ممبـهممبــوممأعقـهممألغفـوممعلــؾقيم
بل حماٌـط ماٌػقممواظـ ظق مماظؼـورعمموضـ ر مماظؾقـو مم
وضو مايفي .م
ولمزاظــًماألعــيمضــو ر مسؾــىمإنــو ماظـلــوءماظؾــواتيم
ؼلــؿطعنمهؿ ـ ماٌلــموظقيموعواجفــيماظؾور ـ موطش ـ م
اظغطوءمسنمايؼوف ماظيتمضبـوولممأػـ مماظضـ ظيممرؿلـفومم
أومهرؼػفومإل خولمأبـوءماجملؿؿعمؼبمعؿوػوتماظضـقو مم
اظػؽري .م
وؼبمزعنمظقسمبؾعقـ ممســومموضػـًمماظشـفق ممبــًمماهلـ ىمم
(آعـــيماظصـ ر)م(رضــوا مآمسؾقفــو)معــعمأخقفــوماٌظؾــو م
أدو مجبفـو مماظزػـراءمم(سؾقفـومماظلـ م)معـعممأبقفـومموزوجفـومم
وجبفـــو مزؼــــىم(سؾقفـــوماظلـ ـ
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)معـــعمأخقفـــو,مصفـــوءتم

عشـــورطؿفومطــ ورمبـــورزمؼبمادـــؿؽؿولمإغؿػوضـــيماظشـــفق م
اظص رموهؼقؼوًممظألػ ا ماٌرجو معنمتؾ ماظؿضققي .م
ولمؼػوتـوما مغلؿنطرمطؾؿوتماظشـفق مماظصـ رممسـنمماظـ ورمم
اظــنيمتؾعؾــهماٌــرأ متؾــ ماظؽؾؿــوتمماظــيتمأظؼوػــومؼبم
حضورموص مغلوفيمجوءمظؾؿؾوؼعـيممطؿـوممؼبمزعـنمماظردـولمم
األسظمم(صؾىمآمسؾقهموآظهمودؾم) ..م
حقــٌمضــول{...ؼــومبـــوتمصورؿــيماظزػــراء...أغــنماٌـ ـ م
األسؾىمظؾؿرأ ماظقو ..ماظقو مأغنَّمتؼ ّعؿبنماٌـ ماألسؾـىمم
ظؾؿــرأ ماظــيتممهؿــ ممبنحــ ىممؼــ ؼفوممإدــ عفوممو ؼـفــومم
وضقؿفـــوموعـؾـــفوموحفوبفـــوموإصـــرارػومسؾـــىمذكصـــقؿفوم
األصــقؾيماظؼوؼــيماظشــرؼػيماظـظقػ ـيماظــيتمحػظفــوماإلد ـ

م

هلو..موهؿ مبق ػوماألخرىماظعؾممواظـؼوصي..مظؽنمظقلًم
ػــنهماظـؼوصــيماظــيتمأرا ػــوماٌلــؿعؿرو مظـــومعـــنمدــؿنيم
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دـي,مأرا وامأ مؼؼـعوامذـؾوبـومموذـوبّوتـ مومأ ماظـؼوصـيممسؾـور مم
ســـنمظـــو معـــنماجملـــو ...مسؾـــور مســـنماظلـــعيموراءم
اظشــــفواتممواظــــــزوات..مسؾــــور ممســـــنماإلبؿعــــو ممســـــنم
اٌلوج ...موسنماإلد

موسنماٌرجعموسنماظص

 ..م

ضــوظوامظشــؾوبـوموذــوبّوتـومبــل مالغلــو ماظؿؼـ عيمواإلغلــوغيم
اظؿؼ عقـيمماٌـؼػــيمػؿـوممعــنمتؼطعـوممصــؾؿفؿومبفـنهمماألعــورم
وؼـغؿلو ماظبمرأدقفؿومؼبماظشفوات مواٌؾنات ..م
ػؽنامأرا ماٌلؿعؿرو معـنمدـؿنيممدــيممأ مؼلـربوامماظبم
غػــوسمبـوتـــوماظطــوػرات,موؼبمغػــوسمذــؾوبـوماظــزاطنيم
ػـنامماٌػفـو مماًـورهممظؾؿؼ عقـيممواظـؼوصـيم......مأغـنّممؼـومم
بـوتماظزػراءمتؼعممسؾقؽنّمعلموظقيمأ ممتعرّصنماظعـوملممأ م
اظـؼوصيمواظعؾممايؼقؼيمضبؿ مععماإلميو ,موضبؿـ ممعـعمم
اظ ؼن,موضبؿـ ممعـعممردـوظيمماظلـؿوءممطؿـوممغبؾؿفـوممصورؿـيمم
اظزػراء ...م
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أُعُؽ ـنّماظعظقؿــيمصورؿ ـيماظزػــراءمطوغــًمعـــ ًمأسؾــىمؼبم
..مؼبماظصربمسؾىمربـنمم

اإلد

مؼبماىفو مسنماإلد

اإلدــ

مطوغــًمعــعمأبقفــومؼبمطــ مذــ اف ه,مؼبمطــ م

ربـه...مطوغًمدبرجمععهمؼبمايرو ,موطوغـًممتوادـيمم
ًم افؿـوًمماظبمجـؾــه,م
جروحـهم,مطوغـًممتؾؿؾـمممربـــه,مطوغـ م
طو مؼلؿؿ معـفـوممروضـيممؼبميظـوتممصـعؾيممجـ اًم,مطوغـًمم
اعرأ معلؾؿيمذبوػ

مبؽ ماٌعوغي .}...م

ومدــااًمسؾــىمغفــٍماظطــوػراتماظزاطقــوتممضؿـــومبؽؿوبــيموم
إســ ـ ا مػــــناماظؾقــــٌمبولدــــؿعوغيمبــــؾعضماٌصــــو رم
واٌؼولتمواظؽؿوبوتماٌـشور مسؾىمصـػقوتممالغ غـًمم
غلللمآمدؾقوغهموتعوظبمأ مصبع مصقـهمماظـػـعممواظػوفـ مم
ىؿقعماٌمعـوتمواٌمعـني مإغهممسقعمذبقى ..م
م
م
م
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توطئة :م
بلم آ اظرغبن اظرحقم م
طـا مػيماظرواؼوتماظيتمور تمسنمأػ مبقًماظعصـؿيمم
(صــــؾواتمآمودــ ـ عهمسؾــــقفممأعبعــــني)مخبصــــو

م

اظقؿــوغيموراؼؿــهماظــيتمػــيمراؼــيمػــ ىمطؿــومجــوءمؼبم
أشؾـــىماظرواؼـــوت.موظؽـــنمممـــومؼ حـــظمإتصـــو مػـــنهم
اظرواؼـــوتمبوظرعزؼـــيماظشــ ؼ

محـــولمذـــكصماظقؿـــوغيم

وتؽؿػي مبوإلذور مإظقهمؼبمأشؾىماألحقو  .م
ظنامطو معـنمماٌؿعـنرممسؾـىممأشؾـىمماظؾـوحـنيممصضـ ًممسـنمم
سوعيماظـوسمإصبو مرؤؼيمواضقيمظ ورماظقؿوغيموهرطوتـهمم
ؼبمسصرماظظفـورمموذظـ ممٌـومماذـؿؿؾًممسؾقـهمماألحو ؼـٌمم
اظــوار مخبصوصــهمعــنماظغؿــوض.مواظلــؾىمؼبموجــو م
ػؽنامتعؿقمموس

مإؼضـوحممطوعـ ممعـنممضؾـ ممأػـ مماظؾقـًمم
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"سؾقفمماظل

"مؼبمذـل مماظقؿـوغيممضـ ممؼرجـعمماظبمأحـ مم

أعرؼن :م
-1مإحوريمذكصماظقؿوغيمبـو معنماظلرؼيمحرصوًمسؾقهم
عنمأس افهموعنمػـومطو مالدؿغـوءمسـنممتػوصـق ممطوغـًمم
ض متم يماظبمربوصـرتهممأومتضـقق ممهرطوتـهممسؾـىممأضـ مم
تؼ ؼر..مصؽوغًماإلذور ماظقـهمموإسطـوءممعػـر اتمموســووؼنمم
سوعيمسـهموسنم ورهم و ماظؿعؿ مضـؿوغوًممظلـ عؿهممومإ اءم
ورهموعفؿؿه مسؾىماظوجهماٌطؾو  .م
.2ســ

ماسطـــوءماظنرؼعـــيممألصـــقو ماظـػـــوسماظضـــعقػيم

وسؾــىمع ـرّماظؿــورؼ مإلغؿقــولمذكصــقوتمور مذطرػــومؼبم
األحو ؼٌمومايقؾوظـيمم و متؼؿـصمماٌكـو سنيممأل وارم
ضو مايرطيماٌف وؼي ,مأ وارمػممظقلوامأػ ًمهلو,موػـنامم
ؼلـــوس مؼبمتوجقـــهماٌلـــؾؿنيمظؾؾقـــٌمســـنماظؼـــو م
ايؼقؼني مواظؿـؼقى مسـفم .م
م
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خروج اليمبني من احملتوم م
ضؾ ب ء اي ؼٌ سن ذكصقي اظقؿوغي لبـ م ا غعـر م
وغؿــقؼن أ خــروج اظقؿــوغي اٌوســو عــن ايؿؿقــوت
اظــيت تلــؾ زفــور اٌصــؾح اظعــوٌي اإلعــو اٌفــ ي
(سؾقه اظل

) ..م

وصقؿـــومؼؾـــيمإدـــؿعراضمىوغـــىمعـــنماظرواؼـــوتماظـــيتم
صـــرحًمخبـــروجماظقؿـــوغيموا مخروجـــهمعـــنماظع فـــمم
ايؿؿقـيمماظوضـو ممواظـيتمملبـ ممعـفـومموذظـ ممٌـوممظشكصــقيم
ػناماظرج معنمأػؿقـيممطـؾا ممؼبمسصـرمماظظفـورممتلـؿؿ مم
أػؿقؿفوموعؼوعفومعنماظؼضقيماظيتمهؿؾفومأيمإغفومتلؿؿ م
أػؿقؿفــومعــنماإلعــو ماٌف ـ يم(سف ـ مآمصرجــه)موعــنم
ضضقؿهماٌؼ دي .م
*مسنمؼعؼو مبنمؼزؼ مسنمزؼو مبنمعروا مسـنممسؾـ ممآم
بــنمدـــو مســنمأبــيمسؾ ـ مآم"سؾقــهماظل ـ "ماغــهمضــول:
((الهداء مو احملتوم والصفياني مو احملتوم واليماني مو
09

احملتوم وقتل الهفض السكية مو احملتوم وكف يطلع
يف الصماء مو احملتوم)) ..اظغقؾيمظؾـعؿوغيم

 .252م

*سنمسؿرمبنمحـظؾـيممضـولم:ممسعـًممأبـوممسؾـ ممآم"سؾقـهمم
اظل ـ "مؼؼــول:م((قبللل قيللام القللا مخللض عالمللا
حمتوما اليماني والصفياني والصيخة وقتل اللهفض

السكية واخلصف بالبيداء)) .....طؿـولمماظـ ؼنمموامتـو مم

اظـعؿي م-مظؾشق ماظص وق .م
*ســن صــػوا بــن ضبقــى ســن ربؿ ـ بــن حؽــقم ســن
عقؿو بن اظقؿو سن أبي سؾـ م آ"سؾقـهم اظلـ م" اغـهم
ضول(( :مخض قبل قيلام القلا اليملاني والصلفياني
واملهادي يهادي ملو الصلماء وخصلف بالبيلداء وقتلل
الللهفض السكيللة))....إســ

اظشق اظطربدي

.972
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اظــورى بــلس

اهلــ ى-

*سنمربؿ مبنمػؿو مضولمح ثـومجعػـرممبـنممربؿـ ممبـنمم
عوظ ـ ماظػــزاريمضــولمحــ ثيمأبــومسؾــ مآمبــنمخوظــ م
اظؿؿقؿـيممضــولمحـ ثيمبعــضمأصـقوبـوممســنمربؿـ مبــنم
أبيمسؿامسنمأبـيممأؼـو مماًـزازممسـنممسؿـرممبـنممحـظؾـيمم
ســنمأبــيمسؾ ـ مآ"سؾقــهماظل ـ "ماغــهمضــول:م((للقللا
مخض عالما  :ظًور الصفياني واليماني والصيخة مو
الصماء وقتل الهفض السكية واخلصلف بالبيلداء))....م

اظغقؾي مظؾـعؿوغي م

 .252م
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الـيـمـبني م
سؾىماظرشممعنماظغؿوضمواظضؾوبقيماظيتمأحورـًممضضـقيمم
اظقؿـوغيممإلمأ ماظرواؼـوتممهـ ثًممسـنممخطـو ممسرؼضـيمم
(إ مصــحماظؿعــؾا)مســنمأمسوفــهموظؼؾــهمو سوتــه,موػــنهم
ربووظــيمظؿوضــقحمبعــضمععــوملمػــنهماظشكصــقيموإ راجم
بعضماظؿػودامظػ مرعوزمبعضماظرواؼـوتمموظـوممسؾـىممسبـومم
األرروحي .م
صوظقؿوغي,مػوماظؾؼىماظنيمور مذطرهمؼبمرواؼـوتممأػـ مم
اظؾقــًم(سؾــقفمماظل ـ

)مواظــيتمتشــامإظبمخــروجمذظــ م

اظشــكصماٌوســو مواظــنيمؼلــؾ مزفــورماإلعــو م"سؾقــهم
اظلـ

",موػـــو مس ـ

مإحؿؿــولتمهؿؿ ـ مععـــىم(ظؼــىم

اظقؿوغي) معـفو :م
م
-1ماظقؿوغي متعيمربؿ ّيماٌـفٍمواظؿقر  ,م
11

مض متؽو محرطـيمماظقؿـوغيممتشـؾهممحرطـيمماظردـولمماألطـر مم
(صــؾىمآمسؾقــهموآظــهمودــؾم)مؼبماىزؼــر ماظعربقــيمعــنم
حقٌمب اؼيمغشـوففومموماغؿشـورػوم.مووجـهمماظشـؾهممؼـلتيممعـنمم
أ ماظـــيبمالطــر م(صــؾىمآمسؾقــهموآظــهمودــؾم)مطــو مم
طبورىماظشعو مواظؼؾوف موالعيماظعربقيماىوػؾقـيممبؾغـيمم
إميوغقيمبؾقغيموب شـيممغؾوؼـيممميوغقـيممطؿـوممجـوءممسـنمماظــيبمم
ربؿ ـ م(صــؾىمآمسؾقــهموآظــهمودــؾم)م((اإلميللاى ميللاني
واحلكمة ميانية)) ..ععفممأحو ؼٌماٌف يمج.1
-2ماظقؿوغي متعيمميوغيماألص مأوماٌـشلمأوماٌلؽن ,م
ض مؼؽو مظؼـىمماظقؿـوغيممًروجـهممعـنممبـ مماظـقؿنممطؿـومم
جوءمؼبمحبورمالغوارمج52م 192م((خروج الصلفياني
مو العام واليماني مو اليمو)).

وطـــنظ مؼبمعلـــؿ ر مدـــػقـيماظؾقـــورمجم10م م:514
((خروج الصفياني مو العام واليماني مو اليمو)).
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وػــنامعــوممرواهمصــوحىمماألغــوارماظؾفقــيمماظشــق ممسؾــوسمم
اظؼؿـــيم
اظل

374مؼبمحـــ ؼٌمســـنمأبـــيمجعػـــرم(سؾقـــهم

) ((وخروج اليماني مو اليمو)) .م

وػــناماإلحؿؿــولملمؼؽــو مأعــراًمحؿؿقــوًموعؼطوســوًمبــه.مم
نمظـقسممعـنمماألعـورمم
صوسؿؾورمأ ماظقؿوغيمطبـرجممعـنمماظـقؿ م
اجملزو مبفوموذظـ ممٌـوممور مؼبماألثـرممأ ماظــيبممسقلـىمم
(سؾقـــهماظلـ ـ

)مطـــو مؼؾؼـــىمبوظـوصـــريموػـــومملمؼوظـ ـ م

بوظـوصر موأؼضوًمطو ماظـيبمربؿـ مم(صـؾىممآمسؾقـهمموآظـهمم
ودؾم)مؼؾؼىمبوظقؿوغيموظؽـه مملمؼوظ مبوظقؿن .م
وسؾىمػناماألدوسمصـل َّممطؾّـوًممعـنمماإلحؿؿـوظنيممؼشـاممإظبم
أغه:مإعّومأ مؼؽو مإر قمظؼـىمم(اظقؿـوغيم)مسؾـىمماٌؿفـ مم
ظظفورماٌفـ يمم(سفـ ممآمصرجـهم)مامنـوممجـوءممغلـؾيمماظبم
حرطيموعـفٍماظـيبمربؿ م(صؾىمآمسؾقـهمموآظـهممودـؾمم)م
وأغّهمإعؿـ ا ممظـهممطؿـوممجـوءممؼبماإلحؿؿـولمماألولموظؽوغـهمم
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دـــو مؼـــم يم وراًمعفؿــوًمورفقلـــقوًمؼبماظؼضـــقيماإلهلقـــيم
اظؽربى م(ضضقيماإلعو ماٌف ي) ,م
وإعّومأغّهمؼؽو معنماظـقؿنممأومعـنمم وظـيممأخـرىممثـمممؼؾفـلمم
إظبماظــقؿنمأومأ ّمأصــؾهمعــنماظــقؿنموؼلــؽنمؼبم وظــيم
أخرىمسؾىمصرضماإلحؿؿولماظـوغي .م

14

رايــة اليمبني م
راؼي اظقؿوغي ,جـوءم ؼب األخؾـورم أ راؼـيم اظقؿـوغيم اظـيتم
تلؾ زفـورم اإلعـو م ايفـيم ػـيم راؼـيم ػـ ىم ودـؿم يم
ػــنه اظراؼــي وراً عفؿــوً و أدودــقوً ؼب اظؿؿفقــ ظظفــور
اظؼوفم (سف آ صرجه).
*سنمأبيمجعػرمربؿ مبنمسؾيم(سؾقهماظلـ م)م((خلروج
الصفياني واليماني واخلراشاني يف شهة واحدة يف ظًر
واحد يف يوم واحد نظام كهظام اخلرز يتبع بعضلٌ
بعضاً فيكوى البأط مو كل وجٌ ويلل مللو نلاواي
وليض يف الرايا راية أيدى مو راية اليماني يي راية
يدى النٌ يدعو إىل صلاحبك فلذاا خلرج اليملاني
فأنًض اليٌ فأى رايتٌ يدى وال حيل ملصلل أى يلتلوي
عليٌ فمو فعل الك فًو مو أيل الهار ألنلٌ يلدعو اىل
احلق واىل طريق مصتقي ))...ماظغقؾيمظؾـعؿوغيم

 .255م

*سنمدق مبنمسؿا مسنمبؽـرممبـنممربؿـ ممالز يمسـنمم
أبــيمسؾــ مآم(سؾقــهماظلــ
15

)مضــولم((خللروج الثالثللة

اخلراشاني والصفياني واليماني يف شهة واحدة يف ظًر
واحد يف يوم واحد وليض فيًا راية بأيدى ملو رايلة

اليماني يًدي اىل احلق))...ماظغقؾيمظؾطوديم

 .446م

بـظر مدرؼعيمإظبماظرواؼؿنيماٌؿؼـ عؿنيممضبصـ مماظـقؼنيمم
بــل مراؼــيماظقؿــوغيمػــيماظراؼــيمايؼــيمألغفــومت ـ سومإظبم
ايـ ـ موإظبمغصـــر مايـ ـ مظؽوغفـــومؼبمرؾقعـــيماظظفـــورم
اٌؼــ س....ظؽـــنمؼؾؼـــىماظؽـ ـ

مصقؿـــومؼـــرتؾطممبعــــىم

(اظراؼي) موعومػوماٌؼصو مبفوموػـومإحؿؿول  :م
-1مأخنمععـىماظراؼـيممسؾـىممالحؿؿـولمماظرعـزيمماظــوسيمم
ايمأ مؼؽــو ماظقؿــوغيمصــوحىم ســو موضضــقي,موغوسقــيم
سوتهم سو محـ ممتـ سوممإظبماظطرؼـ مماظصـققحمموتؽـو مم
اظلــؾق ماٌوص ـ مإظبمصــوحىماظعصــرمواظزعــو ,مصؿؽــو م
عــنمأوظوؼــوتمم ســو ماظقؿــوغيممتفقؽــيماظـػــوسممووفقــزمم
اظؼوبؾقوتمظؿؼؾ مأرروحيماإلعو ماٌفـ يمموإصبـو ممأغصـورمم
سؾـــىمعلـــؿوىمســـولٍموموا ٍمظػفـــمماظؼضـــقيماٌف وؼـــيموم
17

إدــؿقعو مأػـ اصفوموػــنامعــومذػــىماظقــهممسوحــيماظلــق م
اظشـفق ممربؿـ مربؿـ ممصــو قماظصـ رمم(ضـ سمدــره)مؼبم
طؿوبهمتورؼ معومبع ماظظفورم 422م((املقصود ملو رايلة
احلللق دعللوة املًللدي (عليللٌ الصللالم) العامللة املتمثلللة
باألطروحة العادلة الكاملة)).
-2مضـ ـ مؼؽـــو ماٌؼصـــو معـــنم(اظراؼـــي)مؼبماظرواؼـــوتم
اظلــوبؼيم,ماٌعـــىمماٌـــو يمايممبعـــىممظــواءممجـــقشمأوم
ذبؿوســيمأومجؾفــيمسلــؽرؼيمعلــؾقي,موػــنامؼــ سوماظبم
اإلسؿؼو مبل مذكصقيماظقؿوغيمػيمذكصـقيممضقو ؼـيمموإ م
راؼؿهمػـيممراؼـيممثـور مموسؿـ ممسلـؽريممعـنممأجـ ممايـ مم
اٌف ـ ويموسؾــىمػــناماإلص ـ اضملب ـ ما مؼؽــو مػــنام
اظشــكصماظقؿــوغيمضوف ـ اًمدقودــقوًمربـؽ ـوًموذكص ـوًمثورؼ ـوًم
حرطق ـوًمعفؿــوً,موهلــنامؼــ سومأفؿــيمأػــ ماظؾقــًم(سؾــقفمم
اظل ـ

)مإظبمغصــرتهموس ـ

ماإلظؿــواءمض ـ ه,مصولحؿؿــولم

ضوفممسؾىمأ متؽو معفؿيماظقؿـوغيممالدودـقيممواظعلـؽرؼيمم
18

ػيمإس ا موت رؼىموتفقؽيموبـوءمجق ماألغصورمواىـو مم
واإلدؿشفو ؼنيمممنمؼؽوّغـو مماظؼوسـ مماألدـوسممظـصـر مم
اإلعو ماٌف يم(سؾقه ماظل

19

) .م

بيـن احلـق والببطـل م
إ ماظؽــــامعـــنماظــــوسمولدـــقؿوماظـــنؼنمملمؼػفؿـــوامأوم
ؼطؾّعوامجقـ اًممسؾـىممأذـرا مماظ وظـيمماٌف وؼـيممومس عـوتمم
اظظفــورمايؼقؼقــيماٌمط ـ

مدــقؽوغو مسرضــيمظؾؿغرؼــرموم

اإلشـــواءمعـــنمضؾـ ـ ماٌغرضـــنيموأصـــقو ماإل ّســـوءاتم
اظؾورؾــيمواظلــػور مأوماٌف وؼــيماظؽوذبــي.موعــومذظــ مإلم
غؿقفـــيماظضـــقو ماظػؽـــريمواظػـــرا ماظعؼوفـــ ي,موػؿـــوم
اظودقؾيماظيتمؼلؿطقعمبفومأػ ماظضـ ظيمموالسبـرا ممعـنمم
اظـػـــوذماظبمأودـــو ماجملؿؿعـــوتملدـــقؿوماجملؿؿعـــوتم
اظلـــوذجيموأصـــقو ماظعؼـــولماًووؼـــيمعـــنمأؼـــيمثؼوصـــيم
واظػورشــــيمعــــنمأؼــــيمععرصــــيمتضــــؿنماظؿصــ ـ يمهلــــنهم
اإلسبراصوت .م
عــنمػــناماٌـطؾــ مجــوءمايــٌمسؾــىمإ را مس عــوتم
اظظفـورممظؽوغـهممحوظـيممتعؾؽـيمم"ععرصقـيم"موربووظـيممظؿقصــنيم
21

اٌؽؾ معنمزبوررمالرووجوتماظػؽرؼـيمموالسبراصـوتمم
اظعؼوف ؼيماظـيتممدـؿق ثفوممع بلـوتمماظؼضـوؼومموإرػوصـوتمم
عرحؾــيمعــومضؾـ ماظظفــور,موطــنظ ميؿوؼؿــهمعــنمزبــوررم
اظزؼ ماظػؽري ماظنيمؼـؿو ماجملؿؿعوت .م
ص بــ ـ مإذ معــــنمأ مهصــ ـ مربــــوولتمظـشــــرماآلراءم
اٌـقرصيماظيتمضبـوولمماظـؾعضممعـنممخ هلـوممإشـواءممأطـربمم
سـ

مممؽ ـنمعــنماألتؾــو موتشــؽق مضواس ـ مسرؼضــيمعــنم

خـ ـ لماإل ســـوءاتماظؾورؾـــيماظـــيتمؼطؾؼفـــومػـــملءمؼبم
اظؿؿوؼهمسؾىمايؼـوف مماٌوجـو ممؼبماٌعـور مماظ ؼـقـيمم
يموس عـوتمماظظفـورمم
واظيتمتـط موتصرحمبظفـورمماٌفـ م
وتص مالح ا ماظلوبؼيمظؾظفور ..م
وػومسبنماظقو مغواجهمإحـ ىممػـنهمماظـ سواتمماظؾورؾـيمم
واظيتملمتلؿـ مإظبم ظق مأومإثؾوتموعومػيمإلمإدـؿغػولمم
ظؾعؼــولموإثــور مظؾػؿـــيموربووظــيمظــؿؼؿصم ورماظقؿــوغيم
(ميوغيمآلمربؿ )مواظؿؾؾسمبفنهماظشكصقيماٌؾورطـيم...م
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ألموػــيم ســو مأغب ـ مأبــنمايلــنم(أغب ـ مإمسوسق ـ م
طورع) ..م
وؼبمععــرضماظــر مسؾــىمػــناماٌــ سيمػــنهمربووظــيم
إلصبو معؼورغيمبـنيمماظقؿـوغيمماظـوار ممذطـرهممؼبماظرواؼـوتمم
وبــنيمم ســوىمماٌــ سيمواظــيتممتؿؿقـــورمحــولممطوغـــهم
اظقؿوغيموأغهمععصـو ممومأغـهممإبـنمماإلعـو مماٌفـ يمماظـنيمم
ؼظفرمضؾؾهمظقؿف مظه ..م
ودقؿضحمعنمخـ لممػـنهمماٌؼورغـيمماٌـوجز ممظؽـ ممذيم
ظىمطربماٌػورضيموسظمماظؿؾـوؼنمموالخـؿ

ممبـنيممايـ مم

اٌؿؿـ مبقؿوغيمآلمربؿ موبنيماظوجـهمماٌضـو ممظؾقـ مم
وايؼقؼــيمواظــيتمتلــؿـ ماظبمجوغــىماظؾورــ ماٌؿؿـــ م
ب سوىماغب مامسوسق مطورع ..م

ودقؽو ماظؽ مؼبمس مغؼو  :م
م
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اليكط٘ االّىل :الٔناىٕ دلتَز فكُٔ م
جوءمؼبماظرواؼوتمسـنممأػـ مماظؾقـًمم(سؾـقفممماظلـ م)ما م
اظقؿوغيماٌوسو مسـ مزفورهمدـو ممضبـرّ ممبقـعمماظلـ حمم
وػناماٌعـىمضبؿؿ مصقهمأ مؼـ لممسؾـىممطـو مماظقؿـوغيمم
صؼقفوًموأغهمعؿصـ يممظؾػؿـوىم,موأغـهممدقصـ رممصؿـوىممضبـرّ مم
صقفومبقعماظل حموظقسمظهما مؼص رمػنهماظػؿوىمإلمبع م
وصــوظهماظبم رجــيمالجؿفــو محبقــٌمأصــؾحمظــهمعؾؽــيم
ادــؿـؾو مايؽــمماظشــرسيموادــؿكراجماأل ظّـيماظؿػصــقؾقيم
عـنممعصــو رماظؿشـرؼعمماظــيتمػــيم(اظؼـ مرآ مواظلـــيماظـؾوؼــيم
والعبو مواظعؼ ) ..م
وحؿىمتؽو مصؿوىماظقؿوغيمعؾزعيموحفيمسؾـىمماىؿقـعمم
زوػراًموواضعوًمصنغفوم-أيماظػؿوى-ملب مأ متؽـو ممصؿـوىمم
صو ر مسنمذكصمػوماألسؾـمممبـنيممسؾؿـوءممسصـرهممورأؼـهمم
ػوماألضر ماظبماظصوا موايؼقؼيمب ظق مهـنؼرممالفؿـيمم
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(سؾــقفمماظلــ

)معــنماإلظؿــواءمسؾقــهمومســ

ماإلغصــقو مم

ألواعره م-طؿومور مؼبماظرواؼوت .-م
صوظـؿقفـيممػــيمأ مػـنامماظرجـ مرجـ م ؼـنممصؼقــهموظــقسم
ذبؿف اًمصقلىمب مػومالسؾم,موس

ماروسؿـهممواظؿلـؾقممم

ألواعره متؽو معنمالعورماٌوجؾيمظ خولماظـور .م
ثــممؼــلتيماغب ـ مامسوسق ـ مطــورعمظقؼــولمأغــهماظقؿــوغيم
وظؽـهمؼـؽر مالجؿفو مواظؿؼؾق موؼؾط ماظعؿ مبفؿوم!! م
صؽقــ مؼؽــو مػــوماظقؿــوغيموؼبمغػــسماظوضــًمضبــرّ م
الجؿفو مواظؿؼؾق ماظـوبؿيمذرسوًموسؼ ًم؟؟مسؾـىمماظـرشمممعـنمم
ا ماظقؿوغيماٌوسو مدو مؼعؿـ ممبـوظػؿوىممسؾـىمماسؿؾـورمم
اغهمصؼقه ,م
وػــنامإ ؿبم لَّمسؾــىمذــيءمصنغّؿــومؼــ لمسؾــىماحؿقــولم
اٌ ـ سيموض ـ ظهمومربووظؿــهمهرؼ ـ ماظؽؾــممٌــومطب ـ

م

زبططوته.موظؽوغهمشامضو رمسؾـىمماإلتقـو ممبـ ظق ممؼؽـو مم
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حفيمسؾىماظـوسموؼؿق ىمبهماظػؼفـوءممسؿـ مماظبماظؼـولمم
بؾط

مالجؿفو مواظؿؼؾق  .م

م
اليكط٘ الجاىٔ٘ :الٔناىٕ ال ٓزّعٕ العصن٘ م
ملمؼــر مؼبماظرواؼــوتماظصــقققيمواٌعؿــرب مواظــيتمتشــام
اظبمأحـــ ا ممعــــومضؾـــ ماظظفــــورمومبوًصــــو

متؾـــ م

اظرواؼــوتماظــيتمهــ ثًمســنماظقؿــوغيماٌوســو ,مبــل م
اظقؿوغيمععصو مأومسؾىمالض ماغهمدق سيماظعصـؿي.مموملم
تــلتِمالخؾــورمســنمأػــ ماظؾقــًم(سؾــقفمماظلــ

)مبــل م

اظقؿــوغيمدــق سوماظـــوسماظبمغصــرتهموؼطــوظؾفممبــنظ م
بوسؿؾورهماح ماٌعصوعني .م
غعـــم,مضؾــــومصقؿـــومدـــؾ مأ ّمروســـيمأواعـــرماظقؿـــوغيمعـــنم
اظواجؾـــوتمطوغفـــومالضـــر ماظبماظصـــوا مأومضـ ـ مػـــيم
اظصوا ,مظؽنمػناملمؼـؾًمطوغـهممععصـوعوًممأومعـنممأػـ مم
24

اظعصؿيمولمؼوج م ظق مسؾىمذظ ,مب مػومصؼقهمذبؿفـ مم
أسؾممصبىمتؼؾق همواروسؿهمظؽـهمظقسممبعصو  .م
ظنامصل ماظقؿوغيماغلو مسـو يممظـقسممععصـوعوًممولمؼـ سيمم
اظعصؿيموظؽـهمبنميوغهموسؾؿقؿهمو سوتهماظـيتممػـيمم سـو مم
ح ـ مطــو مظــهماظؿل ـ ؼ معــنمضؾ ـ مأػ ـ ماظؾقــًم(سؾــقفمم
اظلــ

)مواظؿشــ ؼ مسؾـــىمروسؿـــهمواظؿقـــنؼرمعـــنمعغؾـــيم

سصـقوغهممبوسؿؾــورهمأحـ ممرجــولتماظــور مماظعوٌقــيمبؼقــو م
اإلعو ماٌف يم(سؾقه ماظل

) .م

وػنامعومؼـؾًمزؼ ماٌ سيموؼؾط مضوظـهممبوغـهمماظقؿـوغيمم
واغهمععصو مظؽـو مماظعصـؿيممعـنممآمولمتؽـو ممإلمظــيبمم

أومإعو موأغب مإمسوسق مطورعمظقسمبـيبمأومإعو  .م
م
م
م
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اليكط٘ الجالج٘ :الٔناىٕ لٔػ ابً اإلماو (علُٔ الغالو) م
سـ ـ

موجـــو مرواؼـــيمتشـــامأومتـ ـ لمسؾـــىما ماظقؿـــوغيم

اٌوســو مدــقؽو مابــنماإلعــو ماٌف ـ يم(سؾقــهماظل ـ

)م

وا مزفورمػـناممالبـنممدـوب مموممفـ ممظظفـورممابقـهممأوما م
اظقؿوغيمدو مؼ سوماظـوسماظبمضضـقؿهممعـنممػـنامماظؾـو مم
طوغـهممابــنماإلعــو م(سؾقــهماظلـ م)موعردـ معــنمســ ه-موسؾــىماظـــوسماروسؿــهمواجؿـــو مععصــقؿهمظؽــو مروسؿــهم
بوظؿوظيمػيمروسيماإلعو م(سؾقهماظل

) .م

صــل مماظرواؼــوتمملمتؿعــ ىمماذــورتفومماظبمطــو مماظقؿــوغيمم
صوحىم سو موصوحىمراؼـيممحـ ممسؾـىمماخـؿ

ممتػلـامم

اظراؼــيمطؿــومجــوءمؼبمالرــروحؿنيماٌؿؼــ عؿنيمطوغــهم
ؼــ سومظصــوحىمالعــرموؼفــيءماظؼواســ ماٌواظقــيماظــيتم
تؽو معلؿع

مظـصر ماإلعو محولمزفورهمأومطـو ممراؼؿـهمم

ظواءمحرطيمسلؽرؼيم-مطؿومدؾ م .-م
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ثم ؼلتي أغبـ م إمسوسقـ م طـورعم وؼؼـولمم[ايي نيى ية ي
االنييبم اههُ ي ع ي ػالييٍ اهويييم ي ِايي ِ ييلٍ ِايييٍ اههُ ي ع
االِل نيييى ِهييي االنيييبم اههُييي ع ل سيييى اه ويييى اهؼوييي ع
ةِح ف اٌي.]........
اليكط٘ الضابع٘ :ارّعاء البيّْٗ ٍّه باطا م
إ ّما ّسوءماٌ سيمأغّهمابنماإلعو مواسؿؾورػـومم ظـق ًممسؾـىمم
صـقّيمعــومجــوءمبــهموعــومؼ ّسقــهمػــوم ؽبوػــمموخراصــيموزؼ ـ م
وبط

.موػـومتعؾقؼوت :م

-1ملمتصرحماظرواؼوتماظوار مسنمأػـ مماظؾقـًمم(سؾـقفممم
اظل

)مبل ماظقؿوغيمابنمالعو ماٌف يموملمؼر مػؽـنامم

ععـىموظومسؾىمسبومالذـور ,ممصضـ ًممسـنمما ماٌـ سيممملم
ؼؼ ّ معومؼـؾًم سواه-مطوغهمأبــوًممظإلعـو مماٌفـ يمم(سؾقـهمم
اظل

) .م

-2سؾقــــومأ ؿبمغػفـــممأ ّمحرطـــيماإلعـــو م(سؾقـــهماظلـــ

)م

اظعوٌقيمواظـفضـيمماإلصـ حقيمملمتلـؿوجىممبوظضـرور ممأ ؿبم
28

ؼؽو مػـو مزوجيموأبـوءمظإلعو ماٌفـ يمم(سؾقـهمماظلـ م)م
وإ َّمنوحمػنهماظـفضيمشامعؿوض مسؾىموجـو ػمممبـ مم
سؾــىماظعؽــسمإ ّموجــو مزوجــيموابـــوءمظإلعــو مؼلــؿؾز م
طش مأعرهمهلـممموالتّصـولممبفـمممومبطؾقعـيممايـولممصبـىمم
أ ؿبمؼعرصفمموؼعرصوهموض مؼم ّيمذظـ ممإظبماغؽشـو ممأعـرهمم
بنيماظـوسموػنامػوماحملنورماظنيمصبـىممو ّـؾـهممألغّـمهم
ؼلــؿؾز ماإلخ ـ لمبغــرضماظغقؾــيمســنماظـــوسموإ َّمحوظــيم
اظؽؿؿــو مواظلـرّؼّيماظــيتمتغطّـيمجزفقــوتمحقوتــهماظشــرؼػيم
وت ز مهرطوتهمتؾبؾع ماحؿؿولتمتصوّرمحقوتهماظزوجقي .م
ظــنامصؾؼــوؤهمرقؾــيمشقؾؿــهمبـ و مزواجمضبؿؿـ مأ ؿبمؼؽــو م
ضرورؼوًميػظـهممودـ عؿهمموايقؾوظـيمم و ماغؽشـو ممأعـرهمم
ظبمؼو مزفورهماٌوسو  .م
-3مأض ـ ماظبمذظ ـ مس ـ

موجــو مرواؼــيمعمطّ ـ

مت ـ لّم

سؾىموجو مأبـوءمأومذرّؼّيمظإلعو م(سؾقـهمماظلـ م) مؼبمزعـنمم
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شقؾؿــهمعــومخـ ماظرواؼــيماظــوار مؼبمطؿــو ماظغقؾــيمظؾشــق م
اظطوديمسنماٌػض مبنمسؿرمضولممسعًمأبـوممسؾـ ممآم
(سؾق ـهماظل ـ )مؼؼــولم((إٌَّ لصذذاح ٍذذرا االمذذس غٔبذذتني
أحدٍنا تطْل حتٓ ٙقْل بعضَه مات ّٓقذْل بعضذَه
قتل ّٓقْل بعضَه ذٍ فال ٓبق ٙعل ٙأمسِ مً اصخابُ
إال ىفس ٓسري ,ال ٓطلع عل ٙمْضعُ أحد مً ّلدِ ّال غريِ
إال املْىل الرٖ ٓلٕ أمسِ)).

وبغــض اظـظــر ســن دـــ مػــنهماظرواؼــيمإلمأ ّغ ـهملمؼصــحّم
الدــؿ للمبفــوموإثؾــوتمأ ّمظؾؼــوفمم(سؾقــهماظل ـ

)مأول م

وذظ مأل ّمغػـسمماظرواؼـيممؼروؼفـومماظشـق مماظـعؿـوغيمموظؽــهمم
ؼؼــولم((عــنموظــيمولمشــاه))م
وظ ـ همولمشــاه))م

....82ب ـ لًمعــنم((عــنم

م,102مإذ مصوظؿعــورضمعوجــو مؼبم

غػسماظرواؼي مؼبمعص رؼن .م
ظــنامصــل ّمػــناماإلدــؿ للمبور ـ مظوجــو ماظؿفوصــًمؼبم
غصو

ماظرواؼؿني مصقؿومػومرب ّماظؾقٌ .م
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-4مإضوصيمٌومذطرغوهمؼبماظؿعؾق ماظلـوب ممصـمن ّماظ جـقحمم
ؼؽــو مظرواؼــيماظـعؿــوغيموظــقسمظرواؼــيماظطودــي,مألغّــهم
األغلــىمظغــيمأ َّمظػــظم((وظ ـ ه))مؼــلتيمبع ـ هم((شاػــم))م
وظـقسمم((شـاهم))مخوصــيمعـعممع حظــيمأ مغػـسمماٌـ سيم
اظقؿوغيمؼؼولمأ ّمظإلعو م(سؾقـهمماظلـ م) مأول اًمس ؼـ ؼنمم
ػـوممأحـ ػمممإذ مصؾػـظمم(وظـ ه)مؼـ لمسؾـىمم-أوماٌــرا م
عـه-ماىؿعموظقس ماظوظ ماظواح  ...م
أعـوممرواؼـيمماظـعؿـوغيممصـ ممإذـؽولممصقفـومعـنمغوحقـيمموجــو م
اًؾـ مأص ـ ًمأل مظػــظم((وظــي))مؼـودــىمأ مؼــلتيمبع ـ هم
ظػظم((شاه)) مصؿلؿؼقم ماظعؾور م((عن موظيمولمشاه)).
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اليكط٘ اخلامغ٘ :الٔناىٕ ال ٓزلّػ ّال خيزع م
غــرىماظؿ ـ ظقسمواظؽــن موالص ـ اءمؼبما ّســوءاتمػــنام
اظقؿــوغيماظؽــوذ معــ سيماظعصــؿيموؼبما ّســوءاتمعــنم
ؼروجو مظهمعنمأػ ماظض ظي,موأذطرمػــوممعـور اًممواحـ اًمم
عنمت ظقلفم .م
لحظمأؼفوماٌؽؾـ مماٌـصـ ممعـوممجـوءممؼبمطؿـو مم"اظـر مم
ايودــممسؾــىمعـؽــريمذرؼــيماظؼــوفم"مظصــوحؾهماظعؼقؾــيم
(أح مأطربماٌروجنيمظ سوىمأغبـ ممامسوسقـ ممطـورعم)م
ضـولم:م[ماهي هل اهايبنع ػ:ي ا خيب في س:يبةم اقالييم ي ييي
ػييى الييالك اه ييبَى فيي جيي يّ ي خييب ف ي احيي ف ا ييٍ
(فؼً َب ظُ اسى اههُ ع) ..س:بةم االاليم ص.151
ثم تبسغ قّهٍ سبالالت الل سُذٌ اه ِا ػاى او قج قلبم اه يبمم
اقنبم اههُ ع ظُ إسى اقنبم يػالٍ اهويم ي .]..م
وغؽؿػــيمبــوظر مسؾــىمػــنهماإل ســوءاتماظؾورؾــيموماظــيتم
ادــؿـ مصقفــومإظبمرواؼــيمظــنمغـــوضشمؼبمدـــ ػومورواتفــوم
وعنمػومدطقحماظؽوػن,موإمنومغؽؿػـيممبـؼؾـفممماحملـر مم
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ظؾرواؼيمودقؽو مػنامطػق ًمبػضحمإ سـوءاتفممماظؽوذبـي..م
نمحبـورمماألغـوارممؼبم
صوظرواؼيمعروؼيمؼبمبشور مالدـ ممسـ م
ج51م

163مســنمدــطقحماظؽــوػنم(ؼظفــرمابــنماظـــيبم

اٌفــ ي)مصفــومػــوماٌــ سيمضبــوولماظؿ ســىمبلظػــوزم
اظرواؼــوتموصبعؾــفومتصــىمؼبمصــوحم ســواهماٌـقرصــيم
ظؽــيمؼض ـ مبفــوماظـــوسموؼـػــنمإظــقفممســربمودــوف ماظغ ـشّم
واًــ ا ,موششّــهموخ اســهمواضــحمظؽــ ّمإغلــو مظؽــنم
الشؾقــوءماىفّــولماظؾفــوفممػــممصؼــطموصؼــطمعــنمؼـطؾــيم
سؾقفممعـ مػناماظغشماظػـوحشم.مصوظرواؼـيممتؼـولمم((ؼظفـرمم
ابــنماظـــيبماٌف ـ ي))مبقـؿــومابــنمطــورعمواٌــروّجمظــهم
اظعؼقؾــيماظــنيمؼعؿــربهمثؼؿــهموضوظــهمضوظــهمضبــن مظػــظم
((اظــــيب))معـــنماظرواؼـــيممصقـــنطرمسؾـــور مم((ؼظفـــرمابـــنمم
اٌف ـ ي)),مصف ـ مؼوج ـ ماغلــو مضب ـ

مسؼؾــهمواغلــوغقؿهم

ؼص قمعـ مػملءماحملؿوظنيماٌوطرؼنماٌ ظّلني؟!!
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ميَج أٍا البٔت يف قضٔ٘ اإلماو املَزٖ

(علُٔ الغالو)

م

ػــنامجوغــىمػــقّنموؼلــامعــنماظــر ّمسؾــىماإل ّســوءاتم
اظؾورؾيماظيتمؼؿؿلّـم مبفـوممأػـ مماظضـ ظيمموؼـروّمجمهلـوممعؽبـمنم
ظ ّمظػّفـمم,موػــو مماظؽــامماظـنيممؼؽشـ ممزؼـ مم سـواػممم
وضقوظيمأصؽورػمممموملمطبػىمسؾـىمماٌؽؾـ مماظـواسي.مم
وض مص رتماظعشراتمعنماظؾقـو ممواآلل معـنمماظـر و مم
اظواضقيماٌؾلطيماظؿوعيماظيتمتؾط م سوىمابنمطـورعمم
عــ سيماظقؿــوغيمعــ سيمابــنمالعــو معــ سيماظعصــؿيم
وتؾطـ مط ـ م ســووىمسؾــىمغػــسمعـــفٍم ســواهماظؾورؾــيم
اظـــيتمؼمدـــسمهلـــوموؼـ ـ سؿفوموؼـ ـ سومهلـــوموؼـــروجمهلـــوم
الدـــؿعؿورماظصـــفقوغيماظعـصـــريماظـــنيمػؿّـــهموػ صـــهم
األولمواظــرفقسمواألػــممػــومربوربــيماإلعــو ماٌفــ يم
(سؾقهموسؾىمآبوفهماظصـ ممواظلـ م) مصقفـىممسؾقــوممايـنرمم
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عــنمػــنهماٌكططــوتماًطــا ماظؼؾققــيمولبــ معــنم
اظؿعؾم مواظؿػؼه معنمأج مطشػفوموصضقفوموابطوهلو .م
ولمطبػــىمسؾــقؽممإميوغـــومبــل ّمضضــقيماإلعــو ماٌفــ يم
(سف ـ مآمصرجــه)مضضــقيمسؼوف ؼــيمعــنماظ رجــيماألوظبم
صفــيمظقلــًمعــنماظؼضــوؼوماظـؼوصقــيماظعوعــيمأومػــيمضضــقيم
سورػيمأوموج ا  ,موإ مطوغًمتـػـؿحممسؾـىمماظعورػـيممعـنمم
أودعمالبوا  ,مإلمإغّفومتؾؼىمضضقيمسؼوف ؼيمحبؿيمظؽوغفوم
ترتؾطممبصامالغلو موعومدقمولمإظقهمضؾ موبع ماظظفـورمم
اٌؼ س .م
صؿن ػنا اٌـطؾ صبى أ ؼؽو عـفٍ اظؾقٌ صقفـوم
وصقؿو ؼرتؾط بفو ػو عـفٍ أػ اظؾقًم"سؾـقفمم اظلـ

"م

ؼب األحبو مالسؿؼو ؼيمبولسؿؿو سؾى اظـ ظق م اظعؼؾـيم
اظؼطعي واظ ظق اظـؼؾي اظؼطعـيم عـنم طؿـو م آ ودــيم
غؾقه اٌؿؿـؾي بولحو ؼٌ اظوار
اٌقوعنيم(سؾقفم اظص

واظل
34

سـه وسـنم أػـ م بقؿـهم
أعبعني) .م

وطــ معــنمطبــرجممســنمػــناماٌـــفٍمسؾقـــوما مغرصضــهم
وغـؾً مبط غهموزؼػه .م
إ ّمإميوغـــومبوإلعــو ماٌفــ يمم(سؾقــهماظلــ

)موس عــوتمم

اظظفـــورملمطبــوّلمأحـ ـ اًمأ مؼلـــؿك مبعؼوظــــوموؼؼـــولم
تموصـ ممعــفٍممأػـ مم
وبؽ مبلـوريمم-و و م ظقـ ممأوماثؾـو م
اظؾقًم(سؾقفمماظلـ م) -مبـل مماٌعـيممعـنممػـنهمماظع عـيمم
ػومص

مواٌعيمعنماظع عيمػوماي

ماظػ غيمصفـنام

إشـواءمموتضـؾق ممظؾـــوسم و محفـيممذــرسقيموػـناممبورـ م
ودك موصلو ملبـ ممعـنممعواجفؿـهممبؽـ ممعـوممأوتقــومموعـنمم
آماظؿوصق  .م
ظــنامصــل ماجملؿؿــعماٌلــؾممسؾــىموجــهماظعؿــو مواظػــر م
اٌلؾممسؾىموجهماًصو

مطؾؿومواجـهممبـوظػؽرمموغـوضشمم

وجو لمتؾ ماظؿقوراتماٌـقرصيمواىوفر مسؾىمزبؿؾـ مم
اٌلــؿوؼوتمطــو مإميوغــهمأضــوىموأرد ـ موإرا تــهمأسظــمم
وإ ّماصط اعهمععمػنهماظؿقـوراتممؼبمحـر ممسؼوف ؼـيممأوم
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صؽرؼــيمأومحؿــىمجلــ ؼيمؼؽــو مجــزءاًمعــنماظؿكطــقطم
اإلهلــيمظؾؿؿقــقصموالعؿقــو .....موبفــنامؼؿلطّ ـ مظـــومإ ّم
عبقعماظؿقوراتماظػود

معصاػوماًلـرا ممواًقؾـيممؼبم

اظـ غقومواآلخــر مألغفــومشــامضــو ر مسؾــىمتغــقاماٌلــوراتم
اظيتمأرا ػومآمتعوظبموأ ّمغورمالعـو مم(سؾقـهمماظلـ م)ملم
هفؾهمػنهماظػـنمماٌغرضـيممواظؿقـوراتمماٌـقرصـيممألغفـومم
أضــ معــنمأ متؼــ مأعــو مالرا ماإلهلقــيماظــيتمأطــ تم

اّلل مِبَفن م
بؼوظــهمتعــوظبم{ي مىينِو َ أَ ي مفنناا ننو َّم
نواى م َو ََي َب َّ
اّلل
َ
إملَّ أَ يُم َّ نوَه َولَو َك مىَه الك فمىو َ }ماظؿوبيم/م .32م
م

ّاحلنز هلل صب العاملني
ّالصالٗ ّالغالو عل ٙاشضف اخللل ّاملضعلني
أبٕ الكاعه ذلنز ّعل ٙآلُ
ألطٔبني ألطاٍضًٓ
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