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الملخص
تقذ٘م ّزُ الوقبلٔ ظبّشٓ هي أّن٘ الظَاّش اإلًسبً٘ٔ أال ٍّٖ الشثاب ،،اى الشثاب ،هاي أًاَا
األغشاؼ الطعشٗٔ الزٕ ٗلتػق ثبلٌَاص اإلًسبً٘ٔ ٍاالختوبع٘ٔ ٍالزات٘ٔ ٍ . ...فبلشثب ،اعتٌاٖ
ثِ الطعشا ،هٌز القذٗنٍ ،فٖ العػش الشاّي أٗؿبً تٌبٍل الطعشا ،سثب ،آل الج٘ا ( )؛ فواٌْن
ضعشا ،لجٌبى ثزلَا خْذاً ٍعٌبًٗٔ فٖ ًظن األضعبس فٖ سثب ،آل الج٘ ( ) .فٌساعٖ فاٖ ّازا
الوقبل أى ًذسس هَؾَ سثب ،أّل الج٘ علْ٘ن السالم فٖ ضعش ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي
ٍأى ًقذ٘م ًوبرج هي أضعبسّن ًٍقَم ثذساسٔ الفٌَى األدث٘ٔ ٍالوَاؾ٘ع التٖ تكاشّ الْ٘اب
ّئال ،الطعشا ،فٖ سثبّ،ن ألّل الج٘ علْ٘ن السالمٍ .سٌعتوذ فاٖ دساسأ ّازا الغاشؼ
قشٗقٔ التحل٘ل الَغفٖ ٍفق الوٌْح الوتنبهل.
الكلمات الذليلية :الشثب ،،أّل الج٘ ( ) ،الطعش العشثٖ ،ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي.
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النبتت الوسئٍل :عجذالشؾب عكبضٖ
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المقذهة
اىّ الشثب ،هي أثشص ٍأقذم أغشاؼ الطعشٗٔ ٍهي الوَؾاَعبت الجابسصٓ فاٖ الطاعش(ؾا٘ف،
ٍٗ )5 :1988عتجش أغذ أًَا الطعش(عجَ٘د1960 ،م )81 :الزٕ اعتٌٖ ثِ الطاعشاًٍ ،ظواَا
فِ٘ أضعبساً ألىّ الشثبٍ ،ل٘ذ اًفعبل غبد ٍهعبًبٓ هئلؤ.
ٍأّو٘٘ٔ ّزا الفيّ الغٌبئٖ تنوي فٖ تػَٗشُ للَخذاى الفشدٕ ٍهب ٌٗتبثِ هاي أحبسا٘س
أهبم فبخعٔ الوَت التٖ تعذ هي أقذم هب َٗاخْْب الَخَد اإلًسابًٍٖ .الطاعشا ،هٌاز القاذٗن
ثزلَا اّتوبهبً خبغبً لْزا الفيٍّ ،قذ ًظوَا النث٘ش هي القػبئذ فٖ سثب ،األقبسة ٍاألثبعذ ،مواب
ًظوَا الوشاثٖ فٖ سثب ،عظوب ،الذٗي ٍمجبس العلوبٍ .،الشثب ،ثال هٌابص أقاذم أغاشاؼ الطاعش
العشثٖ؛ «ٍٗدوع مث٘ش هي الوئس٘خ٘ي أىّ أٍ٘ل قػ٘ذٓ ق٘ل فاٖ الطاعش العشثاٖ مبًا فاٖ
الشثب(»،الدوحٖ1974 ،م.)22 :
ٍاستوشّ الشثب ،هع تَالٖ العػَس الٖ عػشًب الشاّي فٌشٕ فٖ دٍاٍٗي الطعشا ،فٖ العػاَس
الوختلفٔ هشاثٖ مث٘شٍٓ ،أًْب ًظو فٖ فقذاى العضٗض ،أٍ سنت الذهَ أهبم سلكبى لٌ٘ابل
الطبعش حظَتٍِ ،لوشاثٖ أّل الج٘ علْ٘ن السالم هنبًأ هشهَقأ فاٖ األدة العشثاٖ فاٖ
العػَس الوختلفٔ فلن ٗني ٌّبك ضبعش سوع أٍ ضبّذ هؤسبٓ آل الج٘ ( ) االّ ٍقذ ًظن فٖ
سثبئْن قػ٘ذٍّٓ ،زا ال ٗختع٘ ضعشا ،الط٘عٔ فحست ثل تدبٍصتاِ الاٖ آداة غ٘اشّن هاي
أغحبة األدٗبى ٍالوزاّت األخشٕ فقذ ًظوَا قػبئذ غبدقٔ فٖ سثاب ،أّال الج٘ا علاْ٘ن
السالم.
ٍقذ تٌبٍل ّئال ،الطعشا ،فٖ ًظن قػبئذّن فٖ سثب ،أّل الج٘ علْ٘ن السالم هَاؾا٘ع
هختلفٔ ٍقبهَا ثبلذفب عي آل الج٘ا ( ) ٍٍغاف هػابئجْن ٍالوحاي التاٖ ٍاخْْاب أّال
الج٘ ( ) أثٌب ،ح٘بتْن .لن ٗتّجع الطعشا ،فٖ ًظن هشاثٖ أّل الج٘ ( ) قشٗقبً ٍاحذاً ٍلناي
ًتونّي هي خالل دساسٔ ّزُ الوشاثٖ أى ًؤتٖ ثجعؽ الو٘ضات الوتجعٔ فٖ ّزُ الوشاثٖ .اىّ
الوشاثٖ تجذأ فٖ هعظوْب ثزسف الذهع ٍالٌَاح ٍالٌذةٍ ،هي ثن٘ ٗزمش الطبعش هٌبقات أّال
الج٘ علْ٘ن السالم ٍفؿبئلْنٍ ،رمش ثعؽ أحبدٗا هاي الشساَل(ظ) التاٖ تاذلّ علاٖ
الخالفٔ ٍٍغ٘تِ فٖ حت٘ آل الج٘ علْ٘ن السالمٍ ،رم٘ أعذا ،آل الج٘ ( )ٍ ،رمش الوػبئت
ٍالوحي التٖ حلّ ثْن .فدب،ت أمثش هشاثٖ آل الج٘ علْ٘ن تذلّ علٖ الٌذة ٍتعتجش هاي
الشثب ،العبقفٖ.
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ٍقذ تؤثّش الطعشا ،أضذ٘ التؤث٘ش ثَاقعٔ الكف ٍأحذاثْب ٍهب أغبة الحس٘ي( ) َٗم عبضَسا،،
فٌشٕ الوشاثٖ التٖ ًظو فٖ ّزا الودبل أمثش هي غ٘شّب ٍّٖ ،تتو٘٘ض ثحشاستْاب ٍاثبستْاب
للعَاقفٍ .األهش الزٕ ٗلف الٌظش أىّ الوشاثٖ التٖ ًظوْب الطعشا ،فٖ العػَس الوختلفٔ فٖ
سثب ،األقبسةٍ ،عظوب ،الذٗي ٍالحنّبم تختع٘ ثزلل العػش ٍلني سثاب ،أّال الج٘ا علاْ٘ن
السالم ال ٗختع٘ ثعػش دٍى العػَس ثل قذ اّتن٘ الطعشا ،فٖ خو٘ع العػَس األدث٘٘ٔ ثشثب ،آل
الج٘ علْ٘ن السالم ٍقذ غَ٘سٍا عظوتْن ٍهنبًتْن فٖ القلَة.
فْزا الغشؼ العطشٕ هبصال هتذفّقبً حتّٖ عػشًب الشاّي فٌْبك ضعشا ،قذ ًظواَا قػابئذ
فٖ سثب ،أّل الج٘ علْ٘ن السالم هٌْن ضعشا ،لجٌبى ٍّن علٖ دٗي الوس٘ح( ) ،فبًدازثَا
الٖ أّل الج٘ ( ) ٍقشٗقتْن ًٍظوَا القػبئذ فٖ سثبّ،ن.
اىّ الْذف الوتَخّٖ هي ّزا الوقبل َّ دساسٔ هشاثٖ أّل الج٘ علْ٘ن السالم التٖ
ًظوْب ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي ًٍسعٖ فٖ ّازا الودابل أى ًقاذ٘م ه٘اضات الوشاثاٖ التاٖ
اعتٌٖ ثْب الطعش الوعبغش فٖ ًظوْبٍ ،الوَاؾ٘ع التٖ اّتن٘ ثْب الطبعش فٖ سثب ،أّال الج٘ا
علْ٘ن السالم هٌْب :اظْبس الحضى ٍاأللن هاي استطاْبد أّال الج٘ا علاْ٘ن الساالم ،رماش
فؿبئل أّل الج٘ علْ٘ن السالم ٍعظوتْنٍ ،غف الوػابئت ٍالوحاي التاٖ ٍاخْْاب أّال
الج٘ ( ) ٍدٍس أّل الج٘ علْ٘ن فٖ تعضٗاض دٗاي اإلساالم ٍاح٘بئاِ ٍسٌػال الاٖ ّازُ
األّذاف هي خالل الذساسٔ التحل٘ل٘ٔ ٍالَغف٘٘ٔ لقػبئذ ّئال ،الطعشا.،
ًسعٖ فٖ ّزا الجح اإلخبثٔ علٖ ّزُ األسئلٔ:
هب ّٖ الوَاؾ٘ع التٖ اعتٌٖ ثْب الطعشا ،فٖ سثبئْن ألّل الج٘ علْ٘ن السالم؟
هب ّٖ األسجبة التٖ دع ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي الٖ سثب ،أّل الج٘ علْ٘ن السالم؟
ٍهب ّٖ ه٘ضات هشاثٖ ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي فٖ آل الج٘ علْ٘ن السالم؟
ٍأه٘ب حَل خلف٘٘ٔ الجح فٌْبك ثعؽ الذساسبت تٌبٍل هَؾَ أّل الج٘ ( ) فٖ ضعش
لجٌبى الوعبغش ،هٌْب :سسبلٔ تح عٌَاى «ثشسساٖ صًاذیٖ خاَسج ضانَس ٍهلحوأ اإلهابم
علٖ( )» لشؾب هحوذٕ هبٍٕ هي خبهعٔ آصاد قْشاىٍ ،سسبلٔ خبهع٘ٔ تح عٌَاى «تدلٖ
غذٗش خن دس ضعش هعبغش لجٌبى» ،للكبلجٔ افسبًِ ًَسهحوذٕ هي خبهعٔ قنٍ ،سسبلٔ تحا
عٌَاى «ثشسسٖ س٘وبٕ اهبم علٖ( ) دس ضاعش ضابعشاى هسا٘حٖ هعبغاش لجٌابى» للنبتجأ
صٌٗ ضشٗفبى هي خبهعٔ تشث٘ هعلن سجضٍاسٍ ،هي الوقابالت ٗداذس اإلضابسٓ الاٖ هقبلأ
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«اإلهبم علٖ( ) فٖ الطعش الوس٘حٖ الوعبغاش» للنبتات تاَسج صٌٗاًٍٖاذٍ ،هقبلأ «اهابم
علٖ( ) ٍ ًْح الجالغِ اص ًگبُ سٗوَى قس٘س ضبعش هس٘حٖ هعبغش لجٌبًٖ» للنبتجأ صّاشا
أفؿلٍٖ ،هقبلٔ «ٍالدت حؿشت علٖ( ) دس خبًِ معجِ اص دٗاذیبُ اًذٗطاوٌذاى ٍ ضابعشاى
هس٘حٖ عشة دس دٍساى هعبغش» للنبتجٔ هشٗن حنو ً٘ب ٍالنبتات خعفاش دلطابدٍ ،هقبلأ
«سثب ،اإلهبم الحس٘ي( ) فٖ هلحؤ ع٘ذ الغذٗش» ،للنابتج٘ي علاٖ پ٘شاًاٖ ضابل ٍحسا٘ي
سٍستبٖٗ.
رثاء اهل بيث(ع) فی شعر شعراء لبًاو
اىّ دساسٔ ضعش ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي ،تج٘ي لٌب أى أدة ّزا القكش العشثٖ قاذ ضابّذ
تكَساً هلحَظبً فٖ العػَس الوختلفأ ،اىّ أدة لجٌابى قاذ تاؤثشت ف٘اِ الظاشٍف الس٘بسا٘ٔ
ٍاالختوبع٘ٔ ح٘ ًشٕ أىّ األدة أغجح ٍس٘لٔ لتحس٘ي ّزُ الظاشٍف فاٖ عػاشًبٍ .ارى
ًشٕ األدة خب ،هلتضهبً فٖ خذهٔ ضعش الوقبٍهٔ ٍالذفب عي اإلٗوبى ٍالعق٘ذٍٓ .الطعشا ،هي
هزاّت ٍأدٗبى هختلفٔ مبلوس٘ح٘٘ٔ ٍغ٘شّب قبهَا ثبلذ٘فب عي ٍقٌْن ٍعق٘ذتْن ٍاٗوابًْن،
ٍاتخزٍا عظوب ،الذٗي أسَٓ ألًفسْن ،فدب ،ضعشّن ضعشاً هلتضهبً ،فؤّل الج٘ علْ٘ن السالم
ّن أسَٓ الذفب عي الذٗيٍ ،العق٘ذٍٓ ،اإلٗوبى ،فجْزُ األسجبة ًشٕ ضعشا ،لجٌابى اًدازثَا
الٖ أّل الج٘ علْ٘ن السالم.
أهب القػبئذ التٖ ًظو فٖ سثب ،اإلهبم الحس٘ي( ) فْٖ أمثش ظْاَساً فاٖ ضاعش ضاعشا،
لجٌبى .فبىّ ضعشا ،لجٌبى علٖ دٗي الوس٘ح قذ ًظوَا قػبئذاً فاٖ سثاب ،اإلهابم الحسا٘ي( )
ح٘ خعلَا العالقٔ ث٘ي دٗي اإلسالم ٍدٗي الوس٘ح فبىّ الحس٘ي( ) ٍضخػا٘٘تِ العظ٘وأ
قذ دخل فٖ اقبس األدة العبلوٖ ثؤمولٍِ .فٖ الحق٘قٔ اىّ اإلهابم( ) ال ٗخاتع٘ ثوازّت
خبظٍ ،ال ٗتعلّق ثذٗي ٍاحذ ،فبىّ عظؤ الحس٘ي( ) ثعظن الجطشٍٗٔ .هي خْٔ أخاشٕ اىّ
االستطْبد هي أخال العق٘اذٓ ٍاإلٗوابى ،قاذ خعال هاذلَالً هطاتشمبً ثا٘ي ضاعشا ،لجٌابى
الوس٘ح٘٘ي ٍالوسلو٘ي ح٘ أغجح اإلهبم الحسا٘ي( ) الحاَاس الوطاتشك ثا٘ي اإلساالم
ٍدٗي الوس٘ح.
ٍلن ٗنتف ضعشا ،لجٌبى فٖ سثب ،اإلهابم الحسا٘ي( ) ٍٗاَم عبضاَسا ،ثَغاف األحاذا
ٍالوػبئت التٖ ضْذّب آل الشسَل(ظ) فٖ ٍاقعٔ الكف ،ثال خعلاَا عالقأ ثا٘ي الوبؾاٖ
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ٍالحبؾش لوعبلدٔ هؤسبتْن فٖ عػش الشاّي ٍهاب ٗعابًٖ الطاعت هاي ظلان ٍاؾاكْبدٍ ،أى
ٗزمشٍا الحس٘ي( ) ٍتؿح٘تِ فٖ سج٘ل اسسب ،العق٘ذٓ ٍالذٗي ٍأى ٗدعلَا هٌِ أسَٓ لجع
الطعَة هي خذٗذ ٍهقبٍهٔ الظلن ٍالَقَف فٖ ٍخِ الكغبٓ .فلْزا ٗػجح الحس٘ي( ) أسآَ
الوقبٍهٔ ٍاالستطْبد فٖ ضعش ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي.
ٍقذ تكشّ الطعشا ،فٖ سثبّ،ن ٙل الج٘ علاْ٘ن الساالم الاٖ هَاؾا٘ع هختلفأ هٌْاب
التعج٘ش عي الحضىٍ ،رمش فؿابئل آل الج٘ا علاْ٘ن الساالم ٍهٌابقجْنٍٍ ،غاف الوػابئت
ٍالوحي التٖ حلّ ثْنٍ ،دٍس أّل الج٘ علْ٘ن السالم فٖ اح٘ب ،دٗي اإلسالم.
التعبير عى الحزو فی رثاء أهل البيث(ع)
فٖ خو٘ع قػبئذ الشثبٗ ،جذأ الطبعش سثبئِ ثبلجنبٍٗ ،ػَ٘س الحضى ٍاأللن الزٕ حلّ ثاِ اثاش
فبخعٔ فقذاى األحج٘ٔ ٍاألغذقبٍ ،األقشثابٍّ ...ٍ ،ازُ أٍ٘ل هشحلأ هاي الشثاب ،التاٖ تساوٖ٘
"الٌذة" .فٖ ّزا الوقكع هي قػ٘ذٓ الشثبٗ ،،سعٖ الطبعش أى ٗعج٘ش عاي ضاعَسُ ٍعَاقفاِ
تدبُ الحج٘ت الزٕ فبسقِ ٍسحل ٍأى ٗػف الوعبًابٓ التاٖ ٗتحو٘لْاب ثساجت ّازا الفقاذاى
ٍٗسعٖ أى ٌٗقل ّزا الطعَس ٍالعبقفٔ الٖ الوتلقٖ عجش األحبس٘س التٖ تحولْاب هفاشدات
الطعش ف٘ختبس الطبعش أد ّ الوعبًٖ ٍالػَ٘س التٖ تث٘ش اًتجبُ الطابعش ٍضاعَسُ ٍعَاقفاِ ماؤىّ
الوتلقٖ َّ الزٕ أغبة ثْزا الفقذاى الوفدئ.
ٍال تستثٌٖ الوشاثٖ التٖ ًظو فٖ سثب ،أّل الج٘ ( ) ار ًشٕ ّزُ الوشاثاٖ مغ٘شّاب
تجذأ ثبلٌذة ٍالتعج٘ش عي الحضى ٍاألسٖ فٖ استطْبد أّال الج٘ا علاْ٘ن الساالم ٍلناي
الطبعش ٗوضج سثبئِ ثبلقذاسٔ التٖ ٗوتلنْب الوشثٖ لِ ف٘ختبس الوعبًٖ ٍالػاَس األدث٘٘أ التاٖ
تذلّ علٖ عظؤ آل الج٘ علْ٘ن السالم.
ف٘سعٖ الطبعش أى ٗتنلّن عاي ّازا الطاعَس ثابلحضى ٍاأللان ٍأى ٗعجاش عٌاِ ثابلعَاقف
الػبدقٔ ،فالستطْبد أّل الج٘ علْ٘ن السالهٔ هنبًٔ عظ٘وأ فاٖ هشاثاٖ ضاعشا ،لجٌابى.
خَصٗف الْبضن هي أدثبٍ ،علوبٍ ،سخبل الس٘بسٔ فٖ عػشًب الشاّي لِ قػ٘ذٓ سثب ،فٖ حاقّ
اإلهبم علٖ( ) .ف٘عتقذ الطبعش فٖ أث٘بت هي ّزُ القػ٘ذٓ أىّ األه٘ٔ اإلساله٘٘ٔ ثل الجطاشٗ٘ٔ
قذ خسشت خسشاًبً عظ٘وبً ثبستطْبد أه٘ش الوئهٌ٘ي( ) ،ف٘قَل:
السٛااا٘فٔ صٓٗاااافٗ ٍالا اشَّدٕٓ أٍّٓاااابمٔ
ٗب اثاي هٔلدِانٓ اىَّ سٓا٘فکلٓ خبسٙائ
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ظکفک اشک العٓل ٙاٍٖ ٜفاابصٓ ٗٓاااَمٓ سٔقَُقٙاااِٙ
أم ٛالػٛاااالکٓک هٔؿکاااشَّخبً ثِاااذٓمِ التُّقکااٖ
ٍمؤىَّ أّلک الجٓ٘  ،ٙهب اضتبقَُا سٙإَٓ

ٍٓسٓوٓاااااب ٍٓسٓة ٜالنکعجٓااااأِ العٓاااااالّمٔ
ٍٓمؤًَّواااب الدٔاااشحٔ الؤوٙااا٘ ٔ ٍِساابمٔ
دٓسةِ الطَّااااْبدٍِٓٓٓ ،الدِاااآْبدٔ هٓااااشکامٔ

(الْبضن)18 :1420 ،
ٗط٘ش الطبعش فٖ ّزُ األث٘بت الٖ تلل العجبسٓ التٖ قبلْب اإلهبم علٖ( ) فٖ أثٌب ،غاالٓ
الػجح عٌذهب ؾشثِ اثي هلدن الوشادٕ فٖ أم٘ سأسِ ،فقبل( )« :فضتٔ ٍسٓةِّ النکعجأ» ٍتطا٘ش
ّزُ العجبسٓ الٖ غشثٔ اإلهبم( ) ٍاضت٘بقِ الٖ اإلستطْبدٍّ ،زُ ّاٖ الكشٗقأ التاٖ اتّجعْاب
أئو٘ٔ األقْبس علْ٘ن السالم فٖ ح٘بتْن ،قشٗقٔ االستطْبد ًٍطش ساٗٔ القشاى ٍاإلسالم.
لن ٗني استطْبد اإلهبم علٖ( ) حبدثٔ هفدعٔ فحست ،ثل َّ سهاض الػاوَد ٍتؿاح٘ٔ
الٌفس هي أخل العق٘ذٓ ٍاإلٗوبى ٍَّ سهض لنلّ اًسبى حشّ ٍلنالّ هاي أساد أى ٗاذافع عاي
عق٘ذتِ ٍأى ٗقف غبهذاً فٖ ٍخِ الظبلو٘ي .ف٘قَل الطبعش:
ٍٓلکِٔ ثِطکاوخِٔ هٌٓنکجٓ٘االٓ دٙعاابمٔ
ّٓل ٌٗٓكکَِٕ دٗٙي ٍٓأً ٓ ضکاِْ٘ذُٔٔ
(ّوبى)25 :
ٍلجَلس سالهٔ هي ضعشا ،لجٌبى قػ٘ذٓ تح عٌَاى «هلحؤ ع٘ذ الغذٗش» ،فبلطبعش فٖ
ّزُ القػ٘ذٓ ٗتنلّن ثعبقفٔ غبدقٔ عي استطْبد اإلهبم علٖ( ) ٍٗازسف الاذهع فاٖ سثبئاِ
ٍٗعتقذ أىّ اإلهبم( ) َّ الٌَس الزٕ اًكفؤ هي قجل أى ٗػل أٍاًِ؛ ف٘قَل:
غاابة ؾااَ ٔ،الٌْااابس قجااال اًقؿاابئِ
ّاابت ٗاااب ضعاااشُ أدهعااابً لشثااابئِ
فبألثااا٘ش الكْااااَسٔ فااٖ أخَائاااِ
ٍ ارماش الٌساشک عبل٘اابً لاان ٗٔذًّاااس
(سالهٔ)187-183: 1423 ،
فبلطبعش فٖ ّزُ األث٘بت ٗتنّلن عي عظؤ اإلهبم( ) ٍٗطجِ٘ اإلهبم علٖ( ) ثبلٌساش فاٖ
علَ٘ ضؤًِ ٍضدبعتِ ٍٗعتقذ أى هنبًٔ اإلهبم علِ٘ السالم أعلٖ هي العَ٘ فٖ السوبًٍ ،،اَس
ّذاٗتِ ال ٗوسِ٘ الغجبس ٍَّ ،س٘جقٖ ح٘٘ب علٖ هذٕ العػَس.
أهب الطبعش خَصٗف الحشة فٖ قػ٘ذٓ تح عٌَاى «ثنبئ٘ٔ سأس الحس٘ي» ٗشثٖ اإلهابم
الحس٘ي( ) ٍأغحبثٍِٗ ،ػَ٘س رلل الوطْذ الزٕ دخلا سإس ضاْذا ،ماشثال ،فاٖ ثاالـ
ٗضٗذ ثي هعبٍٍٗٔٗ ،طجِ٘ سإٍس الطْذا ،علٖ الشهبح ثبلوٌبسات التٖ تذخل ثعؿْب تلَ اٙخش،
ف٘قَل:

رثاء أهل البیث علیهن السالم فی الشعر المعاصر المسیحی اللبنانی341 /

ثال ٍسجعَى سأس ًب
ٍسأس الحس٘ي قل٘عتْب
هٌبسٓ خلفْب هٌبئش
دخل الجالـ ال٘ضٗذٕ علٖ سي ثالثٔ ٍسجع٘ي سهحبً...
فْل لطوس ثعذ أى تطش ؟!
ٍلفشات ثعذٔ أى ٌٗسبة !
ٍلشٗح ثعذٔ أى تْت !
ٍلكبئش ثعذ أى ٗسحت خٌبحِ٘ !
ٍلٌج ثعذ أى ٗٔوش !
ٍلقؿب ،ثعذ أى ٗعذل !
ٍلحنن ثعذ أى ٗستَٕ !
ٍلذٗي ثعذ أى ٗط٘ع !
ٍلسالم ثعذ أى ٗسَد
(العبهلٖ)47 : 1422 ،
اىّ الطبعش فٖ ّزا الٌع٘ الطعشٕ ٗاشٕ أى الحاضى ٗساشٕ فاٖ خو٘اع العابلن ثساجت
استطْبد اإلهبم الحس٘ي( ) ،فبلطوس ال تطش هي ثعذٍُ ،الفشات ال ٗدشٕ ٍالشٗح ال تْت
ٍالكبئش لي ٗحلق فٖ السوبٍ ،،الضس ال ٌٗوَ ٍ ...فبلطبعش ٗق٘ن العضا ،فٖ ملّ أسمبى العبلن.
رکر فضائل أهل البيث(ع)
اىّ الطبعش فٖ سثبئِ ٗزمش هحبسي الو٘٘ ٍ ،فؿابئلِ ٍحساجِ ًٍساجِ ٍّازا هاب ٗساوٖ٘
التؤث٘يٍ ،ل٘س التؤث٘ي ًَاحبً ٍال ًط٘دبً ،ثل َّ أدًٖ الٖ الثٌب ،هٌِ الٖ الحضى الخابلع ،ار
ٗخٙشّ ًدن الهع هي سوب ،الودتوع ،ف٘ٔطا٘ذ ثاِ الطاعشا ،هٌاَّ٘٘ي ثوٌااضلتِ الس٘بسا٘ٔ أٍ
العلو٘ٔ أٍ األدثٍ٘ٔ ،مؤًّْن ٗشٗذٍى أى ٗػَ٘سٍا خسبسٓ الٌبس فٍِ٘ .هي ٌّب مبى التؤث٘ي ؾجبً
هي التعبقف ٍالتعبٍى االختوبعٖ ،فبلطبعش فِ٘ ال ٗعجش عي حضًِ َّ ٍاًوب ٗعجش عاي حاضى
الدوبعٔ ٍهب فقذتِ فٖ ّزا الفشد الوْن٘ هي أفشادّبٍ ،لزلل ٗسدل فؿبئلِ ٍٗلاح٘ فاٖ ّازا
التسد٘ل ٍمؤًّاِ ٗشٗاذ أى ٗحفشّاب فاٖ راماشٓ التابسٗ حفاشاً حتّاٖ ال تٌُسٓاٖ علاٖ هاشّ
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الضهي(ؾ٘ف .)6 :1960 ،اىّ ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي أٗؿبً فٖ سثبئْن ألّل الج٘ا علاْ٘ن
السالم ،رمشٍا فؿبئلْن ٍهحبسٌْنٍ ،قذ ٍغفَا ّزُ الفؿبئل فٖ أضعبسّن ،اىّ أّن٘ الفؿبئل
ٍالوحبسي التٖ قبم الطبعش لجٌبى الوعبغش ثزمشّب ٍٍغفْب ّٖ رماش حسات ًٍسات أّال
الج٘ ( ) ،رمش الػافبت األخالق٘أ ،اإلٗوابى ٍالعق٘اذٓ ،الطادبعٔ ،الداَد ٍالناشم ،الػاجش
ٍالػوَد فٖ سج٘ل اإلٗوبى ٍ. ...
اىّ الطبعش الوعبغش ثَلس ساالهٔ ٗازمش اإلهابم علاٖ( ) فاٖ ضاعشُ ثؤلقابة هختلفأ
ما«سذسٓ الوٌتْٖ فٖ النوبل اإلًسابًٖ»«ٍ ،علاٖ ٜالعػاَس»(ساالهٍّٔ ،)277 :1425 ،اَ
ٗتنلّن عي عظؤ اإلهبم( ) ٍفؿبئلِ ٍٗعتقذ أى اهلل سجحبًِ ٍتعبلٖ خلق اإلهبم( ) لوٌبغشٓ
أفؿل أًج٘بئٍِ .اإلهبم علٖ( ) َّ ًَس الْذاٗٔ الزٕ ْٗذٕ ثِ الؿبلَّىٗ ،قَل:
اهللُ ًکػااشاً لٙؤػااكکفٖ أًج٘ااابئِٙ
ّبضٙوٌّٖ غبف ٖٙالفٙشکًاذ ،ٙثٓاشأُ
غٓت ٛف٘ٙاِ ٙاإللأِ فکا٘ؽٓ ثْٓاابئِٙٙ
فٖ خٙؿکنٍّ هٙيک الؿِّ٘ب ٙ،سٓح٘ٙات
ٍّٓٔذٕٖٓ لٙلٌّفَسِ اى ؾالَّ تبئاِٙ
ٗب عٓل ٖٛٙالعٔػٔاَسِ رٙماشُكٓ ًُاَسٗ
(هئسسٔ الحنؤ)261 :2009 ،
ٍالطبعش الوس٘حٖ الوعبغش خَصٗف الْبضن الزٕ ٗعذ٘ هاي أثاشص ضاعشا ،الٌػاشاً٘٘ٔ فاٖ
األدة الوعبغش ،لِ دَٗاى ضعش تح عٌَاى «علَٗبت ،قػبٗذ هي ٍحٖ اإلهبم» ٗثجا ف٘اِ
ٍال ُ،الحبسن ٍالػبد لعلٖ( ) ٍآل الج٘ علْ٘ن السالم.
ٍٗعتقذ أى اإلهبم علٖ( ) فٖ أعلٖ رسٍٓ الػفبت اإلًسبً٘ٔ فلن ٗني ٌّبك هاي ٗعتلاٖ
اإلهبم( ) سَٕ اهلل ًٍجِ٘ هحو٘ذ(ظ) فٖ قػ٘ذٓ تح عٌَاى «أّل الج٘ » ٗخبقت االهبم
حس٘ي( ) ٍٗقَل:
ٗٓب اثٕيک العٓلٍٓ ،ٖ٘ٙهٓيْ ٗٓعٕلُاَ العٓل ٖٛٙسَٕٓٙ
اثٌکاإ٘يِ سٓثِّاال فکاإَ ک الشُّسٔاالِ ملِِّْاانِ
ٍٓأحٕوٓذ ٚفٖ دًٔکٖ اإلسٕالمِ ،قذٕ خکتکوٓا ٕ
ثِِ ٙالٌُّااجَٔٓٛک ،مف ٜالحٓبماانِ الحٓااننِ
(الْبضن)58 :
ٍفٖ هَؾع آخش ٗتنلّن الطبعش عي ًکسٓت االهبم علٖ ثي أث٘كبلت علِ٘ السالم ٍٗوذحاِ،
ٍٗزمش ثعؽ غفبتِ موَلَد النعجٍٔٗ ،عتقذ أى ل٘س ٌّابك ال فاٖ قاذٗن الاضهي ٍال فاٖ
الوستقجل ،هي ٗستكع أى ٗػل الٖ ّزُ الونبًٔ أى ٗنَى ٍل٘ذ النعجٔ ،ف٘قَل:
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ًٙعنٓ العٓلًٍٙٓ ٜٖٙعنٓ اإلسانٔ ٍٓاللَّقکاتٔ

ٗب هي ثِِٓٗ ٙطاشکئٙت ٜاألغالُ ٍالٌَّسٓاتٔ

(الْبضن)31 :1999 ،
ٍللطبعش الوس٘حٖ الوعبغش سٗوَى قس٘٘س قػ٘ذٓ قَٗلٔ فٖ سثب ،اإلهابم الحسا٘ي( )،
ّزُ القػ٘ذٓ الوعًٌَٔ «هلحؤ الحس٘ي» تقع فٖ  114ث٘تبً؛ اىّ الطبعش فٖ ّزُ القػا٘ذٓ
الكَٗلٔ هع تَظ٘فِ ألغشاؼ الطعشٗٔ الوختلفٔ مبلواذح ٍالػاَس األدث٘أ الوتٌَعأ ٗازمش
هقبقع هي ثَسٓ اإلهبم الحس٘ي( ) ،موب ٗزمش أسوب ،األضاخبظ ٍاألهابمي التبسٗخ٘٘أ فاٖ
ٍاقعٔ مشثال ،،أهب هي أثشص ه٘ضات ّزُ القػ٘ذٓ أىّ الطبعش قذ رمش فْ٘ب ضْذا ،الٌػشاً٘٘ٔ فٖ
ٍاقعٔ الكف ،ماَّت الٌػشاًٖ ٍ سف٘ش سٍم فٖ ثالـ ٗضٗذًٍ ،شٕ هي ّزا الخالل أىّ الطبعش
قذ خعل العالقٔ ٍالشثف ث٘ي دٗي اإلسالم ٍدٗي الوس٘حٍ .أٗؿبً قذ أضبس الطبعش فاٖ أث٘ابت
هي ّزُ القػ٘ذٓ الٖ سأس الحس٘ي( ) ٍسأس ٗحٖ٘ الٌجٖ( ).
ف٘زمش الطبعش فٖ ّزُ القػ٘ذٓ الٖ فؿبئل اإلهبم( ) ٍٗعتقذ أىّ الحس٘ي عل٘اِ الساالم
ٍخِٗ سسَلٖ٘ ٍَّ ،سجف الٌّجٖ األعظن(ظ) ٗحول سسابلتِ الٌجَٗ٘أ لدو٘اع الجطاشٗ ،قاَل
الطبعش الوس٘حٖ٘ الوعبغش سٗوَى قس٘٘س:
ٗٓب حٓف٘ٙذٓ الٌَّاجِّٖ قکاذٕ خِئْا ٓ تُعٕلٙاٖ
َّٔٓ هٌِّٙاٖ  -قاکاذٕ قکابلکْب – أًکاب هٌِْٔٙ
ّٔآَ سٙاجٕاف هٔااكکْٛاش مکااعٓلٙااااٍّٖ
ساٗٓأً تُشْتکاادٓاٖ لٙعٔاااشْة ٍفُااشْسِ
ٍٓ«حٔسٕٓ٘اٌبً» سٓوٜأَُ هٙايْ غکٕ٘شِ لُجٕسِ
ّبضٙواٌّٖ ٍٓأهٕاااشُُٔ ال لٙااشِخٕااااسِ
(قس٘٘س2011 ،م)25ٍ24 :
ٗط٘ش الطبعش فٖ ّزُ األث٘بت الٖ الحذٗ الٌجَٕ القبئل فٖ حقّ الحس٘ي علِ٘ السالم:
«حس٘ي هٌّٖ ٍأًب هٙيک حٔسٓ٘ي» الزٕ ٗذلّ علاٖ ضاؤى اإلهابم ٍهٌااضلتِ عٌاذ الٌجاٖ(ظ)،
ٍالحس٘ي( ) َّ سجف الٌجٖ(ظ) ٍَّ هي ثَ٘ت ٚأرى اهلل أى تشفع ،فٖ ث٘ا الٌجاَ٘ٓ الازٕ
ًضل فٖ حقّْن أٗٔ التكْ٘شٍَٗ .اغل الطبعش سٗوَى قس٘٘س أضاعبسُ ثازمش فؿابئل اإلهابم
الحس٘ي علِ٘ السالم فٖ قػ٘ذتِ «هلحؤ الحس٘ي» ،فبإلهبم( ) ال ثذٗل لِ فاٖ الطادبعٔ
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ٍالدَدٌٗ ٍَّ ،جَ ٍهػذس الفكٌٔ ٍالن٘بسٔ هعبً؛ ٍل٘س ٌّبك هي ٗسبهٖ اإلهبم فاٖ ّازُ
الخػبل؛ ف٘قَل:
ال ٗٔدٓااابسًٍٕٓٓ ،کجٕاااعٔ فکْٕاان ًٍٓکاذٕسِ
خٔاشْأکٓ فٖ ضُدٓبعٓٔ ،خٔااَدٔ مکافٍّ
(قس٘٘س2011 ،م)29 :
ٍالحس٘ي علِ٘ السالم َّ أثَ األئو٘ٔ األقْبس( ) الزٕ ْٗٔتذٕ ثاِ مواب ْٗٔتاذٕ ثبلفکشقکاذ
ثذٍى رّبة ؾَ ،أٍ اهحبًَ ،س ،ف٘قَل الطبعش سٗوَى قس٘٘س:
فٖ الآَسٕٓ فکشقکااذٓاً ثِاال إِّٔ قکواسِ
ٍٓ«حٔسٓ٘ي» أکثٔاَ األکئٙوٛاأِ ٗٓوطٙااٖ
(ّوبى)33:
وصف هصائب أهل البيث(ع)
هي القؿبٗب التٖ ٗعتٌٖ ثْب الطبعش أثٌب ،سثبئاِ لنجابس الطخػا٘بتّ ،اَ رماش الوػابئت
ٍالوحي ٍاٙالم التٖ ضْذّب ٍٍاخْْب الطخع الوشثٖ لِ فٖ ح٘بتِ ،ل٘خفّاف الطابعش ثْازا
عي أحضاًِ ٍآالهِ ٍٗدعل سثبئِ أمثش تؤث٘شاً فٖ الوتلقٖ ٍاؾبفٔ الٖ ّزا ،ل٘طاشح للوتلقاٖ
هقبقع هي ٍاقع ح٘بٓ الوتَفّٖ فٖ الوبؾٖ ل٘تعشّف علِ٘ ٍٗتؤثّش هي فقذاًِ.
أه٘ب أّل الج٘ علْ٘ن السالم قذ ضاْذٍا فاٖ ح٘ابتْن مث٘اشاً هاي الوػابئت ٍالوحاي،
ٍلنٌّْن تحو٘لَا ّزُ الوػبئت هشؾبًٓ لَخِ اهلل ل٘ق٘وَا دٗي الحقّ ٍٗثجتَا العق٘اذٓ الاٖ أى
استطْذٍا فٖ ّزا السج٘ل.
فوي الوػبئت ٍالوحي التٖ ضْذّب أّل الج٘ علْ٘ن السالم فٖ ح٘بتْن ٍقاذ غ٘٘اشت
ّزُ الحبدثٔ هسبس التبسٗ ثؤمولِ ّٖ قؿ٘٘ٔ الساق٘فٔ ٍٍغابٗٔ أه٘اش الوائهٌ٘ي( ) ،ف٘اَم
السق٘فٔ فٖ تبسٗ اإلسالم َّ الَ٘م الزٕ تجاذأ ف٘اِ هػابئت ٍهحاي أّال الج٘ا علاْ٘ن
السالم ،ألىّ حقّ الَالٗٔ ٍاإلهبهٔ علٖ الوسلو٘ي قذ اغتػت هي أه٘ش الوئهٌ٘ي ٍأثٌبئِ ٍقذ

مبى أهشاً الْ٘٘بً ٍقذ ًضل فٖ ّزا الطؤى آٗٔ تعشف ثآٗٔ اموبل الذٗي ،قبل اهلل تعابلٖ﴿ :اليومَ
أکملوُ َُود نيَوُُد تأممموُ يلويُد ننعمتووو تض نيويُ َُود اام وِيَ نيَُو ﴾(الوبئااذٍٓ .)3 /قاذ أثلا

الٌجٖ(ظ) ّزُ ا ٔٗٙللٌّبس فٖ َٗم الثبهي عطش هي ضْش رٕ الحدٔ السأٌ العبضاشٓ هاي
الْدشٓ فٖ غذٗش خنٍ .لنيّ الٌبس قذ خْلَا ّزُ القؿا٘٘ٔ ًٍنشٍّاب .اىّ الطابعش الوسا٘حٖ
اللجٌبًٖ ٗشثٖ اّل الج٘ علْ٘ن السالم ٍٗط٘ش الٖ ّزُ القؿ٘٘ٔ ٍٗعتقذ أىّ َٗم السق٘فٔ َّ
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الَ٘م الزٕ ًنس فِ٘ أعالم اإلسالم ٍخْضت خَ٘ش النفش لػذ٘ دٗي الحقٍّ ،هب مابى ّازا
األهش االّ غشائض ٍَّٕ الٌفس الزٕ اتّجعِ قَم ؾبلَّى ،ف٘قَل:
تٙلاالٓ الػٜفُاااَفًٍُٔ ،نّسٓااا أعااالمٔ
لکَالكٗ ،ب َٗٓمٓ «السٛق٘ٙفکِٔ» هب التَٓت
فکكکغکاااٖ الْٓاإٍَٓٓ ،اختکلَّاا  ٙاألحناابمٔ
ؾکلَّااا ثِااؤحالمِ الٌُّفُاااَسِ غکشائٙاااض
(الْبضن)19 : 1420 ،
ال ضل٘ ٍال سٗت أىّ ٍاقعٔ الكف٘ ّٖ هي أفدع األحذا فٖ تبسٗ الجطاشٍٗٔ ،الوػابئت
ٍالوحي التٖ ضْذّب آل الج٘ ( ) فٖ ّزُ الَاقعٔ ال تَغاف هْواب هاشّت األصهٌأ ٍداست
األٗ٘بم فل٘س ٌّبك هي ٗستك٘ع أى ٗػفْب موب مبً ّٖ فٖ ٍاقعْبٍ .قذ ٍغافْب الطاعشا،
فٖ العػَس الوختلفٔ ٍسثٖ لوػبئجْب ٍفٖ العػش الشاّي ًشٕ سثبّ ،زُ الَاقعأ علاٖ لسابى
ضعشا ،الٌػشاً٘ٔ هي لجٌبى ٍّزا الشثبٗ ،عتجش هي أغذ الشثب ،ألًِّ ٗعج٘ش عي عبقفأ غابدقٔ
سسوتْب سٗطٔ ّئال ،الطعشا.،
اىّ الطبعش سٗوَى قس٘٘س فٖ هقبقع هي قػ٘ذتِ هلحوأ الحسا٘ي( ) ٗازمش العق٘لأ
صٌٗت سالم اهلل علْ٘ب ثحوبس ٍلْفٍٔ ،ثبالساتعبًٔ ثاجعؽ القػابئذ الوٌساَثٔ الاٖ سا٘ذٓ
مشثال ،الجكلٔ ٍالتٖ تعجش عي لسبى حبلْبٗ ،قَل فٖ األث٘بت  85-82هي قػ٘ذتِ:
لكو ٍخْْٓب ٍغابحٓ  :لتکعساٖ
صٌٗتٗ أً  ٙأختُِ خااا٘شک أخا ٚ
أًطذٓت ضاعشکّب تُطاا٘ش ثخکواس
عٌذهب ضبّذٓتاِ سأسٓ حساا٘ي
(قس٘س2011 ،م)37 :
ٍأه٘ب الطبعش اللجٌبًٖ الوعبغش خَصٗف الحشة ٗشسن تلل الوحي ٍالوػبئت التاٖ حلّا
ثآل الشسَل(ظ) ٍٗتفد٘ع لوطبّذ هٌْب .فَْ ٗشسن فاٖ أضاعبسُ هطاْذ استطاْبد الكفال
الػغ٘ش الزٕ استطْذ ٍقذ حولِ اإلهبم( ) علٖ ٗذٍُٗ .عتجش ّزا الوطْذ هي أفدع ٍأثطاع
هطبّذ ٍاقعٔ مشثالٍ ،الزٕ لي ٌٗوحٖ هي ؾوبئش الجطشٗ٘ٔ ،عٌذهب قلات اإلهابم( ) ضاشثٔ
هي الوب ،لكفلِ الػغ٘شٍ ،لني خ٘ص األعذا ،قذ سهٖ الكفل ثسْن فٖ عٌقِ ثذالً هي الوب،؛
ف٘قَل:
أساك ال تٌس٘يک ٗب مشثال ،م٘ف غبح ثِ أحذ الدٌذ
خز ..اسقِ
ٍأٍتش القَس ٍسهٖ الكفل ثسْن اختلد علِ٘ أحطبإُ!
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فْجٌٖ٘ مشثال ،أسح سأس قفل الحس٘ي علٖ ٗذٕ٘
ّجٌٖ٘ رإاثتِ٘ الوشسلت٘ي
ٍخالخ٘ل قذهِ٘
ٍهٙطولتِ
ٍقو٘ػِ الوطقَ
ٍالعقذ ٍالعَد ٍالجنب ،الزٕ هب تشس٘ل هي ث٘ي أخفبًِ
هخبفٔ أى ٗتولح فوِ ارا الهس قكشاتٔ دهعِ ضفتِ٘
(العبهلٖ)42 : 1422 ،
دور أهل البيث(ع) فی إحياء ديى اإلسالم
ال ضل أىّ أّل الج٘ ( ) قذ٘هَا ح٘بتْن هي أخل تثج٘ الذٗي ٍالعق٘ذٓ ٍقاذ خبّاذٍا
فٖ ّزا السج٘ل الٖ دسخٔ اإلستطاْبد ٍتحو٘لاَا الوطاب ٍالتعازٗت هاي قجال السالكبت
الظبلؤ آًزاك .فؤّل الج٘ علْ٘ن السالم ّن هعاذى الشسابلٔ ٍهفس٘اشٍا الاَحٖ هاي ثعاذ
الٌجٖ(ظ) ٍقذ مشّسَا ح٘بتْن هي أخل اح٘ب ،الذٗي الوحوذٕ(ظ) ٍقذ ٍاخَْا فاٖ ّازا
السج٘ل النث٘ش هي الوعبًبٓ فجْزا ًشٕ الطبعش الولتضم فٖ سثبئِ ٙل ث٘ الشسَل(ظ) ٗط٘ش
الٖ دٍسّن ٍهٌْدْن ٍهدبّذاتْن فٖ اح٘اب ،الاذ٘ٗي .فٌاشٕ الطابعش الوسا٘حٖ الوعبغاش
خَصٗف الْبضن ٗتكشّ الٖ دٍس أّل الج٘ ( ) فٖ اح٘ب ،دٗي اإلسالم ٍٗعتقذ لَال علٖ٘( )
لوب استفع ساٗبت الذٗي التٖ تذعَ الٖ الحق٘قٔ ٍاإلٗوبىٍ ،لن تني ٌّبك هسابخذ ل٘علاٖ
اسن اهلل فْ٘بٍ ،ثْزا ٗط٘ش الطبعش الٖ دٍس اإلهبم علٖ( ) الحبسن فٖ تعضٗض الذٗي؛ ف٘قَل:
لٙذٓعااااآَِٓ اهللِ ،سٓاٗااااابتٗ ٍٓالقُجٓاااااتٔ
سٓ٘فٔ الدِْبد ،ٙفکتٖٖ ،لَالُٔ هب خکفکقک
(الْبضن)34 :1999 ،
قذ أساد الحس٘ي علِ٘ السالم هي استطْبدُ فٖ هعشمأ ماشثال ،الازٕ مابى هاي لاذى
الخبلق ،أى ٗتشك لألخ٘بل ٍاألهن خوعب ،أى تٌغن ثؿشآٍ الٌؿبل ٍقذاسٔ الوَاقاف ٍغٌابئن
الطْبدٓ ل٘ثج ثْب دٗي اهلل .ف٘قَل سٗوَى قس٘٘س:
فاااٖ سٓ اجِ٘لِ اإللااأِٗ ٙفْاااذ ٕٙثِاٌکفْسِ
ٍٓلکقکاااذٕ عٙطْااا ٓ لٙلشِّهٓااابحِ العٓااآَالٖٙ
(قس٘٘س)24:
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اىّ استطْبد اإلهبم الحس٘ي( ) فٖ ٍاقعٔ الكف ّاَ سهاض التؿاح٘ٔ هاي أخال الاذٗي
ٍالعق٘ذٍٓ ،الطبعش الوس٘حٖ الوعبغش سٗوَى قس٘٘س هاع ٍغافِ لوَاقاف ٍاقعأ عبضاَسا،
ٍاستطْبد اإلهبم( )ٗ ،ػَ٘س هذٕ٘ دٍس اإلهبم الحس٘ي( ) فٖ اح٘ب ،دٗي اهلل ،فبستطْبدُ لن
ٗني االّ دعَٓ هي اهلل ٍقذ لج٘بُ اإلهبم( ) هي غ٘ش أى َٗخس فٖ ًفسِ خ٘فًٔ ،فَْ ٗقَل:
َّٔٓ أهٕاش هٙايْ غکٕ٘اشِ خکإَفٍّٓٓ ٚدٕاسِ
قکتْالُ ًکفْاس هٙايْ أخٕالِ سٓةٍّ قکذٗٙش
(ّوبى)26 :
ٍفٖ ّزا الودبل ٗػف خَصٗف الْبضن ثَسٓ الحسا٘ي( ) ٍٗعتقاذ أىّ ّازُ الثاَسٓ قاذ
حقّقْب اإلهبم( ) هي أخل اسسب ،الذٗي ٍالعق٘ذٍٓ ،لَال ّزُ الثَسٓ لوب احتفظ دٗي اهللٍ ،لن
ٗتحقّق سش خلق ٍاثتذا العبلن ٍالنَى لَال ّزُ الثَسٓ؛ ف٘قَل:
لکَالمان ،لواب استکقکاا هللِ ألَِٗٓاأ
اى ٗٓغذٔسِ الس٘ٛفٍٔٓ ،اإلسالمٔ هٌٔتکػٙاش
ٍٓخبةٓ سٙشَّ اثتٙاذٓا ِ الناَىِ ثِبلٌَّاذٓم
تکجن٘لٓ ثکَسُٓٓ عبضُاَسا ٓ،فاٖ قکااشکة
فکبلثَّغاشُ ٗٓفتکاشُّ عٌٙاذٓ الحٔاضىِ ٍٓاأللک ِ
ن
ٍٓالذٛهعٔ ٌٗٓسبةٔ سٓقاشاقبً هٓاعٓ الٌَّغکانِ
(الْبضن)65 :
ٗط٘ش الطبعش فٖ ّزُ األث٘بت الٖ اًتػبس الذم علٖ السَ٘ف ٍَّ ،اًتػابس حق٘قاٖ مواب
ٗعتقذ أىّ ضْذا ،مشثال ،قذ اًتػشٍا ثذهبئْن فٖ ًْبٗٔ الوكبف علٖ أعذا ،اإلسالمٍ .قذ هضج
الطبعش ث٘ي الجنبٍ ،الكشة ٍث٘ي الذهع ٍالٌغن ٍّزُ هي الوحسٌبت الجذٗع٘ٔ ٍالػَس األدث٘٘ٔ
التٖ هٌح لْزا الج٘ خوبالًٍٗ ،ػَ٘س الطبعش هي خالل ّزُ الوفبسقٔ أىّ ثَسٓ عبضَسا ،قاذ
اًتػشت ٍاى مبً ٌّبك هػبئت ٍهحي قذ ضْذّب آل ث٘ سسَل اهلل(ظ).
يتيجة البحث
ًستخلع هي ّزُ الذساسٔ التٖ تٌبٍل سثب ،أّل الج٘ ( ) فاٖ الطاعش ضاعشا ،لجٌابى
الوعبغشٗي الٖ ّزُ الٌتبئح؛ اىّ أّل الج٘ ( ) ّن أسَٓ اإلٗوبى ٍالعق٘ذٓ ،ألىّ حاجْ٘ن ّاَ
حت٘ اإلٗوبى ٍالنوبل ٍالحشٗ٘ٔ ٍالطدبعٔ ٍالعذالٔ ٍالطْبدٓ ٍالق٘ن اإلًسبً٘ٔ السبه٘ٔ ،فلا٘س
عد٘جبً أى ٗطتشك الوسلوَى ٍغ٘ش الوسلو٘ي فٖ ّزا الحت٘ الوعٌَٕ.
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قذ تؤثّش ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي هي عظؤ أّل الج٘ علْ٘ن الساالم ٍفؿابئلْنٍ ،قاذ
ًظوَا النث٘ش هي القػبئذ فٖ سثبئْن ٍقذ تنلّوَا فْ٘ب عي عظؤ أّل الج٘ علْ٘ن الساالم
ٍفؿبئلْن.
قذ اّتن٘ الطعشا ،فٖ العػَس الوختلفٔ ثشثب ،آل الج٘ علْ٘ن السالمٍ ،فٖ العػش الاشاّي
أٗؿبً ًشٕ قػبئذ مث٘شٓ فٖ سثب ،أّل الج٘ علْ٘ن ًٍطبّذ أغذ ّزُ القػبئذ علٖ لسابى
ضعشا ،لجٌبى الوس٘ح٘٘ي .قذ اّتن٘ ضعشا ،لجٌبى الوعبغشٗي ثعق٘ذٓ غابدقٔ فاٖ سثاب ،أّال
الج٘ ( )ٍ ،قذ عج٘شٍا فٖ قػبئذّن عي حاضًْن ٍآالهْان هاي استطاْبد أّال الج٘ا ( )،
ٍرمشٍا عظوتْن ٍفؿبئلْنٍ ،قبهَا ثَغف الوػبئت ٍالوحاي التاٖ قاذ حلّا ثاآل الجكا
علْ٘ن السالم ٍقبهَا ثتج٘٘ي دٍسّن فٖ اح٘ب ،دٗي اإلسالم.
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