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الملخص
ٗتزةٍت شَٖٓ هن بلووةًٖ بالساله٘ٔ بلسةه٘ٔ بلتٖ تز٘ش جْة ٓلَت بلوسلو٘ي ًحَ ذةتن
بلوطسل٘ي ُال تَِتِ هٌةسحٔ ئال ٗصٗط ُْ٘ة س٘طتِ(ص) هش٘سب جِؼةئلِ بل٘طٗوةٔ ٍشةوةئلِ
بلطُ٘ؤ ،هتؼطهة هلتوسة شِةهتِ(ص) هستشِ٘ة جِ لتِطٗذ ٗطٍت بألهٔ بالساله٘ٔ ٍهَرْة
لْة لتترص هٌِ بلٔسٍٓ ٍبالسَٓ حتٖ تستو٘س هزسّة ٍ تستطروْة ُْ٘ة بلوز٘سُ .اى شوطُ
بلوزسس للؤ٘سٓ بالساله٘ٔ ٍهوطُٔ بلسٓ٘ٔٔ للسٗي بالسالهٖ ٗلٖٔ لٌة بلؼَء هلةٖ حٔ٘ٔةٔ
هٔ٘سٓ بلشةهطًٍ ،حي ئشب زٌٓٔة بلٌلط ُٖ شوط أحوس شَٖٓ ال ًزس ُِ٘ شة٘اة ٗشة٘ط ئلةٖ
هطٍٓٔ جل ٍالء تةم لالسالم ٍبلوسلو٘ي؛ ٍ لِ ُٖ أشوةضُ بالساله٘ٔ حالث ٓظةئس ُةٖ هةس
بلٌحٖ ّٖ «بلٌْذ بلحطزٓ» ٍ«بلْوعٓ بلٌحَٗٔ» ٍأهةة بلخةلخةٔ ُْةٖ «شٗةطٕ بلوَلةس» تحةٍ٘ي
بهتعبظ شَٖٓ بلشسٗس جاسالهِ ُٖ ح٘ةتِ ٍأٗؼة ُٖ شوطٍُّ ،صُ بلٔظةئس ذ٘ةط ج٘ةةى هلةٖ
هسٕ ٍهٖ شَٖٓ جسٍض بالسالم ُٖ ح٘ةتًٍِ ،حي جظسز هلٖ زضبستْة بلتحل٘ل٘ٔ ُةٖ ّةصُ
بلؤةلٔ.
الکلوات الذلیلیة :بحوس شَٖٓ ،حث بلطسَل ،بلؤ٘سٓ ،بلوسبٗح بلٌحَٗٔ.
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المقذمة
ٓس كْطت بلٌعهٔ بلسٌٗ٘ٔ ٍبػحٔ ُٖ شوط هسضسٔ بإلح٘ةةء أٍ هةي ٗسةوَى جةلوسضسةٔ
بل٘الس٘٘٘ٔ بلزسٗسٓ بلحةضٍزٕ ٍشَٖٓ ٍحةُق ًٍ٘طّنٍ ،أذصت بلوٌةطط بالساله٘ٔ بلزسٗسٓ
تتسبذل ُٖ بلحٌةء بلٌِٖ هن بلوَضٍث بلٔسٗن ُٖ ٓظةئس ّإالء بلشوطبء ٍتحسأ هول٘ٔ هعبٍرةٔ
ٌُ٘ٔ جةضهٔ ج٘ي ّصٗي بلت٘ةضٗي؛ بهة شَٖٓ ُٔس تَِّ هلٖ أٓطبًةِ هةي بلشةوطبء ُةٖ شةوطُ
بالسالهٖ ٍأطحح ّصب بلت٘ةض ٍبػحة ُٖ بلظَضٓ بلشوطٍٗٔ ،أطححت ّصُ بلٔة٘ن بلسٌٗ٘ةٔ ُةٖ
ٓسبستْة ٍهوـ٘ةتْة تشّ٘ل رةًحة هي ٍهِ٘ بلشوطٕ ٍٍرس ُٖ بلت٘ةض بالسالهٖ هوزوةة حطٍٗةة
ٗستوس هٌِ هةزتِ بلتوح٘طٗٔ ٍبلتظَٗطٗٔ ،جح٘ج أىّ ّصب بلت٘ةض بالسالهٖ بلصٕ كْط ُٖ شوط
شَٖٓ جْصُ بلَُطٓ لن ٗلْط هٌس ً٘طُ هي شوطبء هظطُ.
لٔس أٍَٓ شَٖٓ رةًحة ٗح٘طب هي ًشةؿِ بلشوطٕ هلٖ بلتألَ٘ ُٖ حةثٍ بلطسةَلٍ ،جلةي
جصلٖ زضرٔ ضبٓ٘ٔ أ ٍطلتِ ئلٖ هس بلٌحٖ ٍٍطةِِ جشةٖء لةِ ٍرةَز حسةٖ ُةٖ أحةةٗ٘ي
ٗخ٘طٓ ،حن أػِٖ هلِ٘ هي ذ٘ةلِ هة رول هي شوطُ ٗطسن لٌة هٌْذ بلطسَل بل٘طٗن بلوولٖ
للح٘ةٓ بلوتزلٖ ُٖ زهَتِ ئلٖ بلحْ ٍئٗخةضُ ٍرْةزُ ٍٗطهِ.
ٍهلٖ شسٓ تولِٔ جةلٔظط ٗةى ٗطٗس بالًـالّ هي ٓ٘ةَز بلٔظةط ٍطةةححِ ٍبلتحل٘ةْ ُةٖ
آُةّ أٍسن ٍأضحث ُ٘ةًت بلوسبئح بلٌحَٗٔ سؤ جةضظٓ هي سوةت شوطُ ٍبلتٖ أٗسحِ شْطٓ
ٍبسؤ ُٖ ححِ للطسَل بل٘طٗن ٍّ٘ةهِ جِ.
ئًٌة ال ًحٌٖ جةلتوةس حٔةْٗ بلوزتون بالسالهٖ ُٖ شوط شَٖٓ هزطز هوطُتِ بلخٔةُ٘ةٔ
ٍئًوة ًطٗس بلتأٗ٘س هلٖ بلتعبم شَٖٓ جةلٔؼةٗة بلسٌٗ٘ٔ ُٖ شوطُ.
أحمذ شىقی؛ عقیذته وتذینه
هة هي شٖ ُٖ أى للؤ٘سٓ بلسٌٗ٘ٔ ه٘ةًتْة بلرةطٔ ُٖ شوط أحوس شةَُٖٓٔ .ةس بّةتن
بلشةهط ُٖ هٌْزِ بألزجٖ جةلزةًث بلؤةئسٕ بّتوةهة ٗح٘طب ّ٘وي هلةٖ بلوسٗةس هةي ًتةرةِ
بلشوطٕ؛ ٍٗش٘ل ّصب بإلّتوةم بتزةّة ٍبػحة ُٖ هس٘طٓ بلشةةهط ،ح٘ةج زأت شةَٖٓ هلةٖ
تَكَ٘ أزجِ ُٖ ذسهٔ بإلسالم ٍٓ٘وِ ًٍشط بلخٔةُٔ بإلساله٘ٔ ٍهحةزب بلطسةةلٔ بلوحوسٗةٔ؛
ٍهي بلووطٍٍ هلٖ بلتعبم شَٖٓ ئًِ بلتعبم زٌٖٗ ٓحل أى َٗ٘ى بلتعبهة أزج٘ة ،ألًِ ٗةةى ٗوةة
ٓةل أحوس بلحَُٖ« :حِ٘ة جسٌِٗ هٌص شحةجِ ٍهة ظبل جِ حِ٘ة ئلٖ ًْةٗةٔ ح٘ةتةِ ،ألى شةوطُ
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بلسٌٖٗ سةٗط ح٘ةتِ ٗلْةٗ ،وة هطٍ هي شَٖٓ ُٖ ٍسـِ بلوةئلٖ جتِةؤلِ ج٘ل هة ٗوت جظلٔ
ئلٖ بلسٗي»(بلحَُٖ.)8 :1972 ،
ٍهلٖ ّصب بلسح٘ل ُٖ بهتعبظ شَٖٓ بلشسٗس جاسالهِ ُٖ ح٘ةتِ ،سةض جِ أٗؼة ُةٖ شةوطُ
ٍلول ٓظةئسُ بل٘خ٘طٓ ٍبلوتٌَهٔ بلتٖ ذلِْة هخل «بلْوعٓ بلٌحَٗٔ» ٍ«ًْذ بلحطزٓ» ٍ«شٗطٕ
بلوَلس» ٍ«ئلٖ هطُةت» ٍ«هطححة جةلْالل» ٍ«ه٘س بلسّط» ٍ«ل٘لِ بلٔسض» ،ذ٘ةط ج٘ةةى هلةٖ
هسٕ ٍهٖ شَٖٓ جسٍض بالسالم ُٖ ح٘ةتُِ٘ ،ةى ئلعبهة هل٘ةِ تسةر٘ط ُ٘ةطُ ٍٓلوةِ للِرةط
جةالسالم تةضٗرة ٍحؼةضٓ.
بال أى ُٖ هٔةجل تٌٌٖ بحوس شَٖٓ جححِ لؤ٘ستِ ُٖ شوطُ ،جست هلٖ سلَٗةت بلشةهط
بًحطبُةت زًَ٘ٗٔ بترص هٌْة جوغ بلسبضس٘ي شةّسب هلٖ هطجسٓ شةٍَُٖٓ ،ةٖ شلةٖ بلشةأى
َٗٔل هحس بلوز٘س بلحطٍ« :شَٖٓ لن ٗ٘ي هتسٌٍٗة ،جل ٗةى ٗحث بللَْض جولْةط بلوتةسٗي.
حن ٗستـطز ُٖ ٗالهِ ػةضٗة لٌة هخال هي شلٖ ٓةئالٗ :وة حسث لِ ح٘ي ّةطت هةي ضٗةث
بلرسَٕٗ ٍ َّ ٗظـححِ هوِ ئلٖ بلحذ»(بلحةط1992 ،م)146 :؛ ٍ ٓةس شةةٗن ّةصب بالتزةةُ
أٗؼة ًةظٕ سةجةٗةضز بلصٕ ٗصٗط لٌة هسٕ بتظةل شَٖٓ جةللَْ ٍبلروط ٍئزهةًةِ هلْ٘ةة حتةٖ
بلخوةلٔ ،جح٘ج ٗةى هوتةزب شطت بل٘أس٘ي ٍَّ ٗٔطب أٍ ٌٗلن شوطب ،جل ئى ٍلوِ جةةلروط ّةَ
بلصٕ أهلٖ هلِ٘ تسوِ٘ ج٘تِ جةلٔةّطٓ جة٘طهٔ بجي ّةًٖ(ٗةضز1968 ،م.)29 :
ٍٓس أٍٗس ّصب بالتزةُ بحوس هحَِف هسْحة ُةٖ هَػةَم توةؿ٘ةِ للروةط ح٘ةج ٗٔةَل:
«هطُتِ ٍلن ٗ٘ي ٗشطت هي بلروط ئال ٗأس٘ي بًٔالجةِ ئلةٖ زبضُ ُةٖ بلسةةهٔ بلخةً٘ةٔ هةي
بلظحة (ٍٗ )...ةى ال ٗوِٖ ًِسِ هي بلشطبت حتٖ لَ أُطى هةة ُةٖ جـٌةِ(ٍُ )...ةٖ بل٘ٔة٘ي
بلٔةؿن أى شَٖٓ لن ٗرتط بسن ٗطهٔ بجي ّةًٖ بلوحؼَض هلٖ ٓـوِ هي ضذةم هسَزٓ ئلةٖ
جةت زبضُ ُٖ بلز٘عٓ ئال جَلوِ جةلروط شلٖ لٌطبم أجٖ ًَبس جْة ٍبستْتةضُ ُْ٘ةة(هحَِف ،ال
تة.)33-30 :
ٍٗوةضع شَٖٓ ػَ٘ ُ٘طٓ حس٘ي ّ٘٘ل ٍهحس بللـَ٘ شطبضٓ جةل ٍٗوةسّوة هحةةلٌ٘ي
ُٖ حْ شَٖٓ ،ألى بلرظةل بلوةرٌٔ ال ت٘ةز تلْط هٌس شَٖٓ ئال كَْضب جةّتة ػا٘ال ٍٗةى
ح٘ةٓ شَٖٓ بلشرظ٘ٔ ٍذظةلِ بلالّ٘ٔ تحوخطت ُٖ ذؼن بلح٘ةٓ بلرةضر٘ٔ بلتٖ هةشْٔة ُٖ
بلٔظط ٍهلٖ طِحةت بلظحَٗ .وة ٗعٗس حلوٖ هةطظٍّ ّةصُ بلِ٘ةطٓ هولةال ضُؼةِ بلٔةَل
جةظزٍبر٘ٔ شرظ٘ٔ شَٖٓ :ألى بالظزٍبد ّةزم للشرظ٘ٔ ٍهطع ٗلن جْة(ٍ )...أطح هي ّةصب
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بلتول٘ل بلٔةئلَى جةذتالٍ حةالت بلٌِس ٍتسبٍلْة ج٘ي بلتٌةةٓغ هةي حةث ٍجٌةغ ٍحةعى
ٍسطٍض ٍّٖ -جوس -طةزٓٔ ُٖ رو٘ن شلةٍّٖ ،ةصب ّةَ بلشةةّس بلوولةَم ُةٖ ٗةل بلٌةةس
(هطظٍّ.)136 :1981 ،
أهة حٔ٘ٔٔ تلٖ بالظزٍبر٘ٔ ُٖ ًلطًة ،أى أحوةس شةَٖٓ جشةةهطٗتِ بلوطِّةٔ ٍجظة٘طتِ
بلخةٓحٔ هطٍ َٗ٘ ٗسزل ُٖ شوطُ شبتِ ٍكطٍٍ ج٘اتةِ ٍأحةَبل بلٌةةس هةي حَلةِ ٍأًةِ
بلطرل بلصٕ لن ٗرَ َٗهة هة شرظ٘تُِ ،اى ٗةى شَٖٓٗ -وة َٗٔل ظٗةٖ هحةةضٕ -ضرةل
زً٘ة ال ٗوطع هي أؿةٗث بلو٘ش(ُْوٖ.)251 :1988 ،
ٍأذ٘طب ُاى هةهل باللتعبم بلسٌٖٗ كةّط جزالء ُٖ أٗخط هي هحـٔ هي س٘طٓ بلطرل ٍَّ
بلتعبم تةجن هي هٔ٘ستِ بلسٌٗ٘ٔ أٍال ٍهي ئٗوةًِ بلووْ٘ جَْٗتِ بإلساله٘ٔ حةً٘ةة هوةة رولةِ
ٗظطٍ ّوتِ هي بلسً٘ة ،ألى بلوزس بلِولٖ بلصٕ ٗةى ٗظحَ ئلِ٘ ٍبلوع بلحٖٔ٘ٔ بلةصٕ ٗةةى
ٗتوشِٔ أرلّ ٍأضُن هي أى ٌٗشٌل هٌْوة جوة َّ زًٍْوة ٍَّ :بلٌزةةٓ هةي بلؤةةت ٍبلِةَظ
جةٙذطٓ.
شىقی وشعره االسالمی
ئىّ شوط بحوس شَٖٓ بالسالهٖ طَضٓ للح٘ةٓ بلتٖ هةشْةٍ ،طَضٓ هةي ُ٘ةطُ ٍبحسةسةِ
ٍزهِ بلسةضٕ ُٖ رسسُ ،ئى تٔطأ شوطُ بلسٌٖٗ تشةوط أًّةٖ شبت هتو٘ةعٓ ال ت٘ةةز ترِةٖ
حتٖ تلْط هطٓ حةً٘ٔ ٍهطز ّصُ بلحلَٓ ئًّوة ٗوَز ُٖ بلحٔ٘ٔٔ ئلٖ هةسٕ توسةٖ بلشةةهط
جةلسٗي بالسالهٖ بلَٔٗنٍ ،تِةًِ٘ ُٖ بلسُةم هٌةِ ُةٖ هظةط ٗخةطت ُ٘ةِ بلتحةسٗةت بلتةٖ
ٍبرْت بلوٌـٔٔ بالساله٘ٔ آًصبٕ؛ ٍُٖ كل ّصُ بللطٍٍ ،تَبلةت ٓظةةٗس شةَٖٓ بلسٌٗ٘ةٔ
ٍبًـلٔت ٓطٗحتِ هظَضٓ بلوستزسبت هي بلحسبث ٍشتّٖ بلوٌةسحةت بلسٌٗ٘ةٔ ألىّ بلٔظةةئس
بلشةهط ٗةى حِ٘ة جسٌِٗ هٌص شحةجٍِ ،هة ظبل جِ حِ٘ة ئلٖ ًْةٗةٔ ح٘ةتةِ ألىّ شةوطُ بلةسٌٖٗ
سةٗط ح٘ةتِ ٗلّْة(بلحَُٖ.)6 :1967 ،
ٍهي حن أذص شوط شَٖٓ بالسالهٖ ؿطِٗٔ ئلٖ بلسوَ ٍبلتألْ ،بلصٕ لن ٗ٘ي ل٘حلٌِ لَال
هة ألعم جِ ًِسِ هي بًتْةد ؿطْٗ ٍبػح ٌٗحن هي هٔ٘سٓ ٍبػحٔ ٍطةَال ئلةٖ ّةسٍ سةةم
ًٍح٘ل؛ ٍّصب َّ شأٍ ٗل هي ٗـوح ئلٖ بلٌحَى بالًسةًُٖ .اشب ٗةى بألزت هِطًة هي بلؤ٘سٓ
ذةل٘ة هي بالٗوةى بلظةزّ جْة ّحؾ ٍَّٕ جظةححِ ٍلْصب ٗوة شٗط أجَ حةٓٔ الجس لإللتعبم أى
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َٗ٘ى هطتحـة جةلؤ٘سٓ هٌحخٔة هي شسٓ بالٗوةى جْة طةزضب ُٖ رو٘ن أشة٘ةلِ ٍأحَبلةِ هةي
بٗسَٗلَر٘ٔ هوٌ٘ٔ ٗسٗي جْة بلِ٘ط بلولتعم(بجَ حةٓٔ.)14 :1979 ،
دراسة تحلیلیة فی المذائح النبىیة
لٔس تْ٘أت ألحوس شَٖٓ ٗلّ بلزَبًث بلخٔةُ٘ٔ ٍبلسٌٗ٘ٔ ٍبلس٘ةس٘ٔ بلتةٖ رولتةِ ٗتحةَأ
ه٘ةًٔ ٗح٘طٓ ُٖ سح٘ل تحْٔ٘ بألهةًٖ ٍبلـوَحةت بلولةم بلتٖ ٗةى ٗطًَ لتحْٔ٘ٔةٍ ،لوةل
بًشٌةلِ جةلوٌةسحةت بلَؿٌ٘ٔ ٍجأٍرِ بلح٘ةٓ ٍجأٍرِ بلح٘ةٓ بلس٘ةس٘ٔ ُٖ بالهٔ بالساله٘ٔ ،لن
ٌٗسِ٘ أٗؼة أى ْٗتن جةلوسٗس هي بألهوةل بلٌِ٘ٔ ٍبلشوطٗٔ شبت بلظ٘ت بلَبسن ،ح٘ج ضُغ
أى ٗلل هتِطرةٍ ،بلشوطبء ٗةسلَى جةسالئلْن ُةٖ بلةسُةم هةي بلحةْ ٍبهةالى بلةَالء تزةةُ
بلٌحٖ(ص) جةالػةُٔ ئلٖ أى شَٖٓ هلٖ شسٓ تولِٔ جةلٔظط ،ئال أًِ ٗةى ٗطٗس بالًـةالّ هةي
َٓ٘ز بلٔظط ٍطةححِ ٍبلتحلْ٘ ُٖ آُةّ أٍسن ٍأضحثُ٘ ،ةًت بلوسبئح بلٌحَٗٔ سةؤ جةةضظٓ
هي سوةت شوطُ ٍبلتةٖ أ ٗسةحِ شةْطٓ ٍبسةؤ ُةٖ ححةِ للطسةَل بل٘ةطٗن(ص) ٍّ٘ةهةِ
جِ(ػَ٘ ،ال تة.)112 :
تحطٗت شةهطٗٔ أحوس شَٖٓ ُٖ بلوسٗح جوس أى هٌٖ جٔةطبءٓ بلسة٘طٓ بلٌحَٗةٔ ٍهوطُةٔ
زٓةئْ أذحةض بلطسَل(ص) ٍرَبهن س٘طتِ بلوـطٓ ،ح٘ج أُطى ؿةًتِ ٍكَ ٌُةِ ُةٖ هةس
بلٌحٖ(ص) تَكِ٘ة ططٗحة ،ألًِ ضإٔ ُِ٘ ّةزٗة ٍهحطػة ٍٍبهلة بُهٍتٍِٓ .ةس ٗةةى هةي حوةةض
هسبئحِ بلٔظةٗس بلتةل٘ٔ.
الف .نهج البردة
أحوس شَٖٓ ٗتزِ ئلٖ بلطسَل جوسٗحِ ٍٗصٗط بلوسلو٘ي جزْةزُ ،حن ٗسهَُ أى ٗ٘ةَى
هًَة هلٖ تحْٔ٘ أهل بلوسلو٘ي؛ ًٍةح٘ٔ بلسهةء ّصُ ٍبػحٔ أشس بلَػَ تلٖ بلِتطٓ هةي
ح٘ةتِ.
ُِٖ «ًْذ بلحطزٓ» ٗوس بلطسَل ٍٗصٗط َٗ٘ تو٘ي هي بلٌَْع جأهٔ رةّلةٔ تؼةطت
بلَِػٖ أطةجوْة ُْ٘ةُ ،ةستـةم أى ٗحٖ٘ «أر٘ةال هي بلطهن» ٍٗش٘ط ئلٖ رْةزُ ُٖ سح٘ل
سإزز بإلسالم ،حن ٗسهَ بهلل أى ٗٔ٘ل بلوسلو٘ي هي هخطتْن ٍٗشِن جةلطسَل هٌس بهلل هةي
شلٖ(ُْوٖ.)174-170 :1988 ،
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بلشةهط بلحَط٘طٕ هي شوطبء بلوسٗح بلٌحَٕ بلوتأذط بلةصٕ هةضػةِ أحوةس شةَٖٓ ُةٖ
ٓظ٘سٓ «ًْذ بلحطزٓ» ئش ٗةى بلحَط٘طٕ ٗش٘س جةلطسَل هلٖ أسةةس سة٘طتٍِ ،لةن ٗوتوةس
بلشةهط هلٖ هول٘ٔ بلٌلن بلوزطز ٍئًوة أػةٍ ش٘اة هي بلتلَٗي بلٌِٖ رولت ألج٘ةتِ تةأح٘طب
إٍَٔٓٓ ،س تأحط جْة شَٖٓ.
توتحط «بلحطزٓ» تـَٗطب للوسبئح بلٌحَٗٔ جوة بهتةظت جِ هي هسٍ شةوةئل بلٌحةٖ(ص)ُ ،ةاشب
ًلطًة ئلٖ هـلوْة ٍرسًةُ ٗحسأ جةلٌعل هلٖ هةزٓ بلوطتَٔٗ ،ل:
هَعَرتَ زَهوة رَطَٕ هَي هُٔلَٔ جَةسَمِ
أهَةةي تَ ةصَٗجطِ ر٘ةةطبىِ جِةةصِٕ سَ ةلَنِ
ٍهلٖ ؿطٗٔٔ بلحَط٘طٕ بُتتح شَٖٓ ٓظ٘ستِ ًْذ بلحةطزٓ جةلٌسة٘ث ٍأحةزٗةج بلْةَٕ
ٍشٗطٗةت بلظحةجٔ هة َٗٔل شَٖٓ:
أحَلَّ سَِٖ زَهة ُةٖ بألشةْط بلحُةطُمِ
ضٗنٌ هلةٖ بلٔةةمِ ،جَة٘يَ بلحَةةىِ ٍبلولَةنِ
ٗة سةٗيَ بلٔةمِ ،بَزضِٕ سةةٗيَ بألرةن
ضهةةٖ بلٔؼةةةءُ جوٌََ٘ةةٖ رةةإشض أسةةسب
بلالهحةتُ جطٍحٖ ،بلسةةُحةتُ زهةٖ
هَةةيِ بلوةةَبئسُ جةًةةة جةةةلطججٖ ٌٍَٓةةة
ٌَُٗطىَ شوسَ بلؼجحٖ جةلحَلٖ ٍبلوظَن
بلسةةةُطبتُ ٗأهخةةةلِ بلحةةسٍُضِ ػُةةحٌٖ
(شَٖٓ)122-121/1 :1995 ،
ٗتطٕ شَٖٓ بلٌس٘ث ُزأٓ ٍٗتحسث هي بلٌِس ٍبلسً٘ةُ٘ ،طٕ لسً٘ة تحطظ بلحسي رصبجة
آسطب جٌ٘وة ّٖ ترِٖ ُٖ ؿ٘ةتِ ٗلّ سَء ٍشطُّ ،ولٖ بلٌِس أى توتظن جةلتَٕٔ لتةترلض
جْة هي ذسبم بلسً٘ة ٍبجتسةهتْة بلظِطبء ٗوة ٗتزٌةث بلوةطء سةوَم بألُوةٖ جةةلترلض هةي
أً٘ةجْة؛ ٍٗلتِت ئلٖ ًِسِ هطتةهة ئش ٗطٕ ج٘ةع لوتِ ٍسَبء آحةهِ ،لٌِّ٘ ٗأهل ُٖ هَِ بهلل ال
تؼْ٘ ضحوتِ جصًَت بلحشط.
َُ٘ٔل:
ٍئى جةةسب ل ةَٖ هٌْةةة حُس ةيُ هُحتَسَةةن
ٗة ًِسُ ،زًُ٘ةَٕ تُحِةٖ ٗةلَّ هُح٘٘ةٔ
ٗوةةة َُِٗةةغّ أشٕ بلطٓشةةةءَ جةةةلخَّطَم
ُُؼًّةٖ جتٔةَبَٕ ُةّةة ٗلّوةة ػَةحَ٘ت
هُسََزِٓ بلظّةحََ ُةٖ هُحَ٘ؼَّةٔ بللموَةنِ
ٗةةة ٍٗلتةةةُُ لٌِسةةٖا ضبهْةةة ٍَزّةةة
ُٖ بهللِ ٗزولٌةٖ ُةٖ ذ٘ةطِ هُوتظَةنِ
ئى رَلَّ شًَحٖ هي بلٌُِطبى ،لةٖ أهةل
(شَٖٓ :1995 ،ب)125/
ٍٗرةؿث شَٖٓ بلسً٘ة ذـةت بًسةى هزطت لْة ،ئش َٗٔل:
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ّةهَةةت هلةةٖ بُحَةةطِ بللَّةةصبتَ تـُلُحْةةة

ٍبلٌِسُ أى َٗةسهُْة زبهةٖ بلظاةحةتَِْن

(شَٖٓ)126/1 :1995 ،
ٍجصلٖ ٗوطٍّ بالًسةى شب ًِس ػوِ٘ٔ ٗلّوة تٌةزٕ جْةة بلةسً٘ة ٍلةصبتْة تز٘ةث زهَبّةة
ٍتصّث هي ٍضبءّة ،حن ٗأت شَٖٓ جةلح٘ؤ هلٖ ؿطٗٔٔ بلحَط٘طَٕٔٗ ،ل:
ٍبلٌِسُ هي شةطّّة ُةٖ هَطتَةنِ ٍَذَةنِ
ٍبلٌِسُ هي ذ٘طِّة ُةٖ ذ٘ةطِ هةُ٘ةٔ
ؿٌََٖ بلز٘ةزَ أشب هَؼَّت هلةٖ بلشجةُ٘نِ
تـٌةةٖ أشب هُ٘مٌَةةت هَةةي ل ةصَّٓ ٍّةةَٕ
(بلوظسضًِسِ)126/1 :
ٌٗحٍِ شَٖٓ جأىّ ًِس بالًسةى شبت ٍرْ٘ي هتؼةزٗي :بلر٘ط ٍبلشط ُْٖ ،ئى بسةتـةهت
ؿٌتَٔٗ .ل شَٖٓ ػَ٘ ُٖ هوٌٖ ّصٗي بلح٘ت٘ي أى بلٌِس هي رحلتْة بلـٌ٘ةى.
أٍ ٓل بالسطبٍ ُٖ بلَْٕ ٍبللصٓ ئى هٌّْ٘ة طةححْة هةي بللةصٓ ٍبللْةَٕ ٍؿٌ٘ةًْةة ُةٖ
شلٖ ؿٌ٘ةىٗ ،ةلزَبز ال ٗوظوْة بلش٘٘ؤ ُْٖ توغٍ هلْ٘ة ٍتوةلذ بلةتلوض هٌْةة لتْة٘ن
هلٖ ٍرْْة ٗوة تطٗس ال ٗوة ٗطٗس لْة طةححْة.
حن ٗأتٖ بلوٌظط بلوْن جوس بلٌعل ٍبلح٘ؤ ٍَّ هس بلطسةَل(ص) ُ٘ٔةَل شةَٖٓ ُةٖ
شلٖ:
ٍجٌَُ٘ةةُِ بهللِ هَةةي ذَلةةِْ ٍ هةةي ًَسَةةنِ
هحوةةسٌ طةةةَِٓ بلحةةةةضٕ ٍضحوتُة ةُِ
هتٖ بلَضٍزُ ٍرحطٗلُ بألهة٘يُ كوةٖ
ٍطةحثُ بلحَعِ ٗةَمَ بلطّسةلُ سةةئلِ
ُةلزِطمُ ُةٖ َُلةُٖ ٍبلؼةَءُ ُةٖ هَلَةن
سَةةةٌةؤُُُ ٍ سَةةٌَةُُ بلشةةةوسُ ؿةلوةةًِ
هةةي سةةإززُ جةةةشخ ُةةٖ هلَْةطِ سَةٌَنِ
ٓةةس أذـةةأ بلةةٌزنَ هةظبلةةت بُجٍَتُةةِ
(شَٖٓ)129- 128 / 1 :1995 ،
شٗط شَٖٓ بلطسَل(ص) ٗوة شٗطُ جَط٘طٕ جةةلرلْ ٍبلرلةْ بل٘ةطٗن ٍأشةةض ئلةٖ هلةٍَ
هٔةهِ ٍه٘ةًتِ جةلٌسحٔ لسةئط بألًح٘ةء ٍبلوالئ٘ٔ أروو٘ي .حن أشةض ئلٖ بستوطبض ضُوتِ ٍػ٘ةء
ٍرَزُ هةزبم بلَ٘ىُ ٓةئوة ٗوة لوٍح ئلٖ بلوستَٕ بلوةلٖ بلةصٕ ًةلتةِ أهٍتةِ جسةحث بلوالٓةٔ
بلسٌٗ٘ٔ ٍبالٗوةً٘ٔ بلوَرَزٓ جٌْ٘ن ٍجٌِ٘.
حن َٗبطل شَٖٓ هسحِ للطسَل ٓةئال:
جةلرُلِْ ٍبلرَلِْ هي حسيِ ٍهَي هلَنِ
ُةةةَّ بلحةةسٍضٍَُ ،ةةةَّ بالًح٘ةةةءَُ٘ ،ةةن
(شَٖٓ)131 /1 :1995 ،
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هوةضػة جصلٖ َٓل بلحَط٘طٕ:
ُةّ بلحٌ٘٘ي ُٖ ذَلِْ ٍُٖ ذلْ

ٍلن ٗسبًَُ ُٖ هلةن ٍُةٖ ٗةطم
(جَط٘طٕ)180 :1995 ،

ّصب ضًن أى شَٖٓ ٗطُغ هوةضػِ بلحَط٘طٕ جَٔلِ:
هي شب ٗوةضعُ طَتَ بلوةضعِ بلوَةطِمِ
بهللُ ٗشةةةةةْسُ أًّةةةةةٖ ال بُهةضػُةةة ةُِ
(شَٖٓ)135 /1 :1995 ،
ٗش٘ط شَٖٓ ذالل هسحِ بلطسَل بالهلن(ص) ئلٖ ّزةطٓ بلطسةَل ئلةٖ بلوسٌٗةٔ ٍهةة
حسث ؿَل بلـطْٗ هي بذتِةءُ ُٖ بلٌةض ًٍسذ بلوٌ٘حَت هلةٖ بلٌةةض ٍبهتشةةل بلحوةهةٔ
هٌس هسذل بلٌةض ٍسالهتِ ٍ سالهٔ طةححِ هي رَض بل٘ةُطٗئَٗ .ل شلةٖ ٗلةِ ُةٖ ّةصُ
بألج٘ةت:
لةةَال هـةةةضزٓ بلورتةةةضِ لةةن تُسةةنِ
سَل هَظحٔ بلشمطَٕ حَلَ بلٌةض سةةئؤ
ّوسَ بلتسةج٘حِ ٍبلٔةطآى هةي بُهَةن
ّل أجظةطب بألحةط بلَػَّةةءَ ،أم سةووَب
ٗةلٌةتِ ٍبلحةئوةتُ بلعجًةثُ ٗةةلطّذَن
ٍّةةل توخّ ةلَ ًس ةذُ بلوٌ٘حةةَت لْةةن
(شَٖٓ)135-134 /1 :1995 ،
حن ًطٕ ُٖ أج٘ةت أذطٕ هةي بلٔظة٘سٓ أىّ شةَٖٓ أححةت أى هوزةعٓ بلطسةَل بألٗةطم
هحوس(ص) هستوطٓ ل٘ل بألر٘ةل ُْٖ هوزعٓ هوٌَٗٔ بًسةً٘ٔ أًت أح٘٘ت أر٘ةالٍٗ ،إٗةس
سوٍَ ّصُ بلووزعٓ للطسَل(ص) جأسلَجِ بلح٘وٖ بلصٕ رةء جِ ٍبلزْل هَت ح٘ج ٓةل:
ٍأًةةت أح٘٘ةةتَ أر٘ةةةال هةةي بلَّةةطهَنِ
أذةةََٕ ه٘سةةٖ زَه ةةَ ه٘تةةةُٔ ،ةةةم لَ ةُِ
ُةجوج هَيَ بلزَْلِ ،أٍ ُةجوج هَي بلطّرَنِ
ٍبلزْ ةلُ هةةَتُُ ،ةةةى بٍُِت٘ ةتَ هُوزِةةعٓ
(شَٖٓ)137 /1 :1995 ،
ئلٖ ٌّة ًزس شَٖٓ ٗحةٖٗ بلحَط٘طٕ ُٖ جطزتِ ٍال ٗ٘ةز ٗح٘س هٌِ ٍهي ٌّة ًطبُ ٗحةسأ
ُٖ بالستٔاللُ ،تلْط شرظ٘تِ ٍٗ٘تسث شوطُ ح٘ةٓ ٍَٓٓٗ .حسأ شَٖٓ حسٗخِ هي بلزْةز،
جتوْ٘س ٗسُن ُِ٘ بتْةم جوغ أطحةت بلسٗةًةت بالذطٕ للسٗي بالسالهٖ جأًِ لن ٌٗتشةط ئال
جسِٖ بلةسهةء ُ٘ٔةَل ئى بالسةالم لةن ٗسةتوول بلسةَ٘ ئال جوةس أى ٗةاس هةي بلةسهَٓ
جةلح٘ؤ(ُْوٖ ،ال تةُ .)188 :شَٖٓ حٌ٘وة ٗتحسث هي ٓؼ٘ٔ بلِتح بالسالهٖ ٗخحةت أًةِ
زٗي تسةهح ٍل٘س زٗي َُٓٓ ،ةلطسل لن ٗحوخَب لٔتل بلٌةس ٍبالسالم زٗي حْ ٍل٘س زٗةي
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سَ٘ ٍزٗي هٌـْ ٍبٓتٌةمٗ َُْ .أذص ؿةجن بلتَه٘ٔ بلصٌّ٘ٔ ٍّصب ضزٍ هي شَٖٓ هلةٖ هةي
ئتْن بالسالم جأًِ زٗي سَ٘ ٍحطتٍٓ .س ج٘ي شَٖٓ أى أطل بلِةتح جةةلٔلن ٍأى بسةتووةل
بلسَ٘ ُٖ بالسالم لن ٗ٘ي ئلّة هن بلزْةز َُْ ٍبرةثٍ ،روةل شةَٖٓ بلسةَ٘ ضهةعب للٔةَٓ
بلوةزٗٔ .أهة بلٔلن َُْ ضهع للَٔٓ بلووٌَٗٔ ٍّصُ هٔةجلٔ أجطظت ت٘ةهل ّصٗي بلوٌظطٗي.
ُٖ شلٖ َٗٔل شَٖٓ:
لََٔتلِ ًَِسِ ٍال رةةؤٍب لَسَةَِٖ زَمِ
ٓةلَب ًَعٍَتَ ٍضُسةلُ بهللِ هَةة جَوَخُةَب
َُتَحَتَ جِةلسََِ٘ جَوسَ بلَِةتحِ جِةةلَٔلَنِ
رْلُ ٍتؼةل٘لُ أحةالمِ ،سِسةـٌٔ
(شَٖٓ)137-138/1 :1995 ،
حن ٗصٗط جوس شلٖ بستحسةل بلطسَل ٍطححِ ُٖ بلسُةم هي زٗي بهلل بجتٌةء هطػةتِ:
تطهٖ جأسةسُ ٍٗطهةٖ بهللُ جةةلطجرُنِ
هْوة زُهَ٘تَ ئلٖ بلَْ٘زةءَ ُٓوتَ لْة
( شَٖٓ :1995 ،ب)141-140/
ٌٍِٗطز شَٖٓ ٗصلٖ جحسٗج ٓ٘ن هي بلشطٗؤ بالساله٘ٔ ٍهي هطٗعّة بلصٕ تشن هٌةِ،
أال ٍَّ بلتَح٘سٍٗ ،صٗط َٗ٘ ٗةًت بلشطٗؤ بالساله٘ٔ ّٖ بلٌَض بلسةؿن ٍسؾ تلٖ بلطٓؤ
بلشةسؤ بلتٖ س٘ـط هلْ٘ة بلوسلوَى ٍَٗ٘ ضُطٍ بلوةسل ٍبلولةن ٍبلووةطبى ،حتةٖ ُةٓةت
جٌسبز ظهي بلوحةس٘٘ي ٗل هة هطػِ بلسً٘ة هي هسٌٗٔ ضٍهة ٍأحٌ٘ة ٍبلِطس ٍبلوظطٗ٘ي.
أشطًة سةجٔة أى شَٖٓ ُٖ ٓظ٘ستِ «ًْذ بلحطزٓ» هةضع بلحَط٘طٕ شةهط «بلحطزٓ» ٍئلٖ
رةًث بشتطبٕ شَٖٓ هن بلحَط٘طٕ ُٖ بلوَػَهةت هن بالذتالٍ ُٖ ؿطٗٔٔ بلظ٘ةًُٔ ،اى
شَٖٓ ٗٔتؼةٖ أحةط بلحَطة٘طٕ ًٍ٘ةطُ هةي بلٔةسهةء جوةسٓ بهةَض ،هٌْةة بلؤةةؿن ٍبلظةَض
ٍبلوَسٖ٘ٔ ٍبلَظى ٍبلٔةُ٘ٔ ٍبلوحةضبت ٍبلتطبٗ٘ث ٍبلؤةجالت؛ ٍشلٖ هي جةت بؿةلةٔ بلةٌِس
ُٖ بلٔظ٘سٓ هي ًةح٘ٔ ٍهي ًةح٘ةٔ أذةطٕ لتولة٘ن بلشةوط جْةصب بلوةَضٍث ٍأسةةل٘حِ ألى
بلوَضٍث ٗ٘سث بلٔظةئس راللٔ بلٔسم ذةطٔ ئشب ٗةى هي بألسوةء بلٔسٗؤ ٍل٘ةي شةَٖٓ ال
ٗرؼن ُٖ بٓتحةسةتِ للتطت٘ث.
ٍٓس أذص شَٖٓ جوغ هوةًٖ بلشةهط بلحَطة٘طٕ ٍتظةطٍ ُْ٘ةة ٍرولتْةة تَبُةْ أج٘ةتةِ
جح٘ج ال ًشوط جأًْة هوةضػٔ ُتحسٍ ٗأًْة هي هَ٘اًةت أج٘ةتِ بلشوطٗٔ ئش َٗٔل شَٖٓ:
جةةال هَةةسبزُ ٍهةةة ؿٍَٓةةتَ هةةي ًَوةةنِ
ٍػةهََ بلُٔطتُ هة ُٓلمستَ هةي هَةٌَيِ
(شَٖٓ)134 /1 :1995 ،

/ 93دراسات األدب المعاصر ،السنة العاشرة ،ربیع  ،7931العدد السابع والثالثون

ٍَٗٔل بلحَط٘طٕ:
ٍرَلَّ هٔسبضُ هة ٍل٘ت هةي ضُتة ِ
ث

ٍهَعَّ بزضبُٕ هةة أٍل٘ةت هةي ًوةن

(بلحَط٘طٕ)191 :1995 ،
ٍئلٖ رةًث تظطُِ ُٖ بلووةًٖ ٗتظطٍ شَٖٓ جحوغ بلظَض ُ٘أذص جوغ هٌةطط بلظَضٓ
ٍٗتظطٍ ُْ٘ة هخل شلٖ َٓلِ:
بشةة٘ةلُُِ ٍّةةَ ُةةطزٌ ً٘ ةطُ هٌٔسَ ةنِ
بلحةهالتُ لَبءَ بلحُسةيِ هُرتلِةة
(شَٖٓ)123 /1 :1995 ،
ٍَٗٔل بلحَط٘طٕ:
هٌَُعٌَُّ هي شطُٖٗ ُةٖ هحةسَةٌَِ

َُزَّطُ بلحُسيِ ُِ٘ ً٘ةط هٌَٔسةنِ

(بلحَط٘طٕ)181 :1995 ،
بلظَضٓ هشتطٗٔ ج٘ي بلشةهطٗي هن بذتالٍ أى بلحَط٘طٕ ٍطةَ جْةة بلطسةَل ٍشةَٖٓ
ٍطَ جْة بلٌسةء؛ ٍشَٖٓ ٌِٖٗ هي ًِسِ جوغ بلوَبػن جأًِ هةضع بالهةم بلحَط٘طٕ شة٘د
بلوسبئح بلٌحَٗٔ ٍرول شَٖٓ ًِسِ تةجوة لظةةحث بلحةطزٓ ٍبهتةطٍ جةلؼةوَ أهةةم هحٔطٗةٔ
بلحَط٘طٍٕ .بلوالحق هلٖ شَٖٓ أًِ حطص هلٖ تسو٘ٔ ٓظة٘ستِ «ًْةذ بلحةطزٓ» لترلةَ
جْصُ بلتسو٘ٔ هي «جطزٓ» بلحَط٘طٕ ٗأًوة ضإٔ أى ّصب بلٔسض هي بالجةًٔ ال ٗستٔل جةل٘شَ
هي ٓظسُ َُْ ،لصلٖ ٌَٗهِ ٍٗؼَ٘ ئلِ٘ ،أٍ ٗأًوة ضإٔ أًِ ال ٗطٗس أى ٗ٘شَ هةي ٓظةسُ
هٌص بللحلٔ بالٍلٖٗ َُْ ،زولِ ُٖ بسن بلٔظ٘سٓ لَ٘٘ى أٍل هة ٗولن بلٌةس هٌْة هي شةٖء
ٍهي حْ شَٖٓ أى ٌِٖٗ هي ًِسِ هة ٗشةء ٍأى ٗترص لْصب بلٌِٖ هي أسةةل٘ث بلح٘ةةى هةة
ٗشةءٗ ،وة أى لِ أى ت٘خ٘ط هي ّصُ بألسةل٘ث ٍأى ٌَٗم ُْ٘ة ٍٗوةسٍز هَبػةوْة؛ ٍبلَبٓةن أى
«ًْذ بلحطزٓ» بلشَٓ٘ٔ تتِْ هن «بلحطزٓ» بلحَط٘طٗٔ ُٖ بلوَػَم ٍُٖ بلَظى ٍبلٔةُ٘ةٔ جةل
ُٖ ؿةجن بالسلَت ٗلتةّوة ُٖ هس بلطسَل ٍٗلتةّوة هي ٍظى بلحس٘ؾ ٍٗلتةّوةة ًظةـٌن
بلحسٗل هة ٍحست بلِ٘ سح٘ال.هحس بل٘طٗن.)140-137 :1987 ،
ب .الهمزة النبىیة
أهة «بلْوعٗٔ بلٌحَٗٔ» ٌُالذؾ أًْة ٓظ٘سٓ هي ٓظةئس بلوسٗح بلٌحةَُٕ .ةلحَطة٘طٕ لةِ
ّوعٗٔ ٍشَٖٓ ٗصلٍٖ ،بلوالحق أى بلحَط٘طٕ ٍشَٖٓ ٗتِٔةى ُٖ بألًطبع؛ ٍبالتِةّ ٌّةة
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َّ ٍحسٓ بلوَػَم ٗوة ال ٗرٍِٖ ،ل٘ي شَٖٓ ٗرتلَ هي بلحَط٘طٕ جوخل هة بذتلَ هٌةِ
ُٖ «ًْذ بلحطزٓ» ئش ٗرتضٍ زًٍِ جحسٗج هستِ٘غ هي بالشةزٓ جرظةئض بالسةالم ًٍلةن
ح٘وِ ٍهٌْزِ ُٖ سح٘ل بالطال .
ٗوس شَٖٓ ُٖ ّصُ بلٔظ٘سٓ بلٌحٖ بالٗطم ٍٗش٘س جظةِةتِ ٍأذالٓةِ بل٘طٗوةٔ ٍٗةصٗط
َٗ٘ بستـةم َّ ٍبلوستؼوَِى بلصٗي بتحوَب أى ٌٗسَِب بلؼالل .حن ٌَٗت هةي بلوسةلو٘ي
ُٖ بلتَسل جِ ئلٖ بهلل لتحْٔ٘ ٍحسٓ بلوسلو٘ي ٍتٌحْْ٘ن هي ًِلتْن(ُْوٖ ،ال تة.)175 :
ٗحسأ شَٖٓ بلٔظ٘سٓ جةإلذحةض هي ٍالزٓ بلٌحٖ بالٗطم ح٘ج بستوةض لِ لِةق «بلوْةسٕ»
ُٔةل:
ٍُةةنُ بلعهةةةىِ تحسّةةنٌ ٍحٌةةةءٌ
ٍُلس بلْسٕ؛ ُةل٘ةئٌةتُ ػة٘ةءُ
(شَٖٓ)81 /1 :1995 ،
ٍٗوة ًالحق أًِ أذحط هوة حسث ئحط ٍالزٓ بلٌحٖ هحوةس(ص) ُةٖ بل٘ةَى هةي بهةتالء
جةلٌَض ٍبلِط ٍهي تحش٘ط بلطٍ ٍبلوالئ٘ٔ بلٌةس جَالزتِ ًٍ٘ط شلٖ هي ذ٘ط بألحةسبث حةن
بشةض جوٌعلٔ بلٌحٖ هحوس(ص) ج٘ي جٔ٘ٔ بألًح٘ةء ٓةئال:
ُةةٖ بللةةَ ٍ ،بس ةنُ هحو ةسُ ؿٌُةةطبءُ
ًُلَوَت أسةهٖ بلطجسلِ ُْٖ طحُِ٘ٔ
(شَٖٓ)81 /1 :1995 ،
ٍأضبز جصلٖ أى ٗولَ جةلٌحٖ(ص) أهلٖ بلسضرةت ج٘ي جٔ٘ٔ بلطسل ٍَٗٔل ئى بسةن بلٌحةٖ
بل٘طٗن أجطظ أسوةء بلطسل ٍأسوةّة.
حن ٍبطل شَٖٓ ُٖ هس بلٌحٖ بالهلن(ص) ٍل٘ي لن ٗٔظس جصبٕ بلوس بلتوح٘ةط هةي
ححِ ًحَ بلطسَل ُٔؾ جل ٗةى لِ ّسٍ أجوس هسٕ هي شلٖٗ َُْ .ظَض لٌة طِةت بلطسةَل
تلٖ بلتٖ ٗةًت لِ أٗحط هَى هلٖ تحْٔ٘ زهَتٍِ ،بلتٖ هٌ٘تِ هي أى ٗحةَل أهةٔ رةّلةٔ
هتِطٓٔ ئلٖ زٍلٔ بساله٘ٔ هعٗعٓ بلزةًث ٗظَضّة لٌة حتةٖ ت٘ةَى هةخال أهلةٖ ٗٔتةسٕ جةِ
بلوسلوَى ُٖ حةػطّن؛ ٍٗترص هي ح٘ةٓ بلطسةَل هةة ٗةصٗط بلوسةلو٘ي جةسٌْٗن بلسةوح
ٍهةػْ٘ن بلوز٘سُ .ةلطسَل ٗةى ٗوطع هوة ٗرَع ُِ٘ بلشحةت هةي بلـة٘ش ٍٗةصٍز هةي
بلحْ ٍٗظل بلطحن؛ ٍٗوطٍ جةلظسّ ٍبألهةًِ ُ٘ـلَٔى هلِ٘ بأله٘ي؛ ٍئشب أطةةت ضظٓةة رةةز
هلٖ بلٌةس جوة أطةت ٍئشب ٓؼث ّصب بلح٘٘ن ،لن ٌٗؼث ئال ُٖ سح٘ل بلحةْ ،لةن ٌٗؼةث
هي حٔس ٍال هي جٌؼةء ٍئشب ٓؼٖ هسل ٍئشب ًحٖ ٗةى ذ٘ةط ظٍد ُةٖ هشةطتِ ٍئشب طةةحث
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خلق ٍ
ک لعلی ٍ
عظیم﴾ حن َّ جوس
ٍُٖ؛ ٍٓس أٍرع بلٔطآى ٗل شلٖ ُٖ َٓلِ توةلٖ للطسَل﴿ :وإن َّ َ
ّصب ٗلِ ٍس٘ن بلوح٘ة ُظ٘ح بللسةىٗ ،أسط بلٔلث ٍبلؤل رو٘وة.
ٗطسن بلشةهط أحوس شَٖٓ هٌةحٖ بألٓسه٘ي ُٖ بلوسٗح ،تَٗإب هلٖ بلظَضٓ بلحسٍ٘ٔ ُٖ
ئشةضتِ ئلٖ بلٔ٘ؤ بلول٘أ ٍبلش٘ؤ بلرلِٔ٘ٔ ُٖ ًحٖ بهلل.
َٗٔل شَٖٓ ٍ ٓس أؿلْ بسن بلْسٕ هلٖ بلطسَل (س) ئشلن ٗسحِٔ أحةس هةي بلشةوطبء
لْصب بالسن:
جِةلحَْم هَةي هَلَةلِ بلُْةسٕ ًَةطَّبءُ
جَِٖ َٗة بجيَ هَحسَبهللِ َٓةهَت سَوحََٔ
(شَٖٓ)88-87 /1 :1995 ،
أشةض شَٖٓ ُٖ بلح٘ت بألٍل ئلٖ ئٓةهِ زٍلٔ بالسالم بلتٖ ٗةًت ُةٖ أهةطٓ ئلةٖ سةٌَبت
أًطّ أهٔ ضأت جْة بلسً٘ة ،حن َٗٔل أى ح٘ن بالسالم سةٍٕ جة٘ي بلٌةةس ُلةن ٗأذةص جـحٍٔ٘ةٔ
ٍألٔةت ،حتٖ «ال ُؼل لوطجٖ هلٖ أهزوٖ ئلّة جةلتَٕٔ» ٍُٖ بلٌْةٗٔ ٗإٗس هلٖ أى بالسالم
زٗيٌ سْلٌ تسبض بالهَض ُِ٘ هلٖ أسةس بلشَضٕ ٍهلٖ هحٌٖ تأزٗٔ بلحَّٔ ئلٖ أّلْة.
أشطًة أى للحَط٘طٕ ٗصلٖ ّوعٗٔ ُحةلححج ٍبلتٌٔ٘ث ٍبلؤةضًٔ ج٘ي ّةةت٘ي بلْوةعت٘ي
بلحَط٘طٗٔ ٍبلشَٓ٘ٔ ًزس أًِ جٌ٘وة تٔةضت بلشةهطبى ُٖ تٌةةٍل زهةَٓ بالسةالم حة٘ي جةست
ًطٗحِ ٍبّ٘ٔ بلَٕٔ ،حن هؼت هعٗعٓ هطَّجٔ بلزٌةت ،بستحس ذظَهْة جٌـطسٔ بل٘خطٓ ًٍةطض
بلوسٓ ٍبستوظن زهةتْة جطٗي بلحْ ٍجأس بلوعمُ ،سةٔؾ تحةت أٓةسبهْن رحةطٍت بلحةؿةل
ٍهؼٖ رٌس «بهلل» أًطُ ُٖ هَٗث بلٌؼط ،هي تلٖ بلووةًٖ أُظةح بلشةةهطبىُ ،ةلحَطة٘طٕ
ٗوطع ُٖ أًةٓ طَضب جسٗؤ ّةزئٔ َٗٔل ُْ٘ة:
أٍ ٗحٖٔ هن بلسَ٘ل بلٌشةةء
ٍتَحَسِٕ ُةضتةتَ ٗةل هُطٗةثِ
(بلحَط٘طٕ)54 :1995 ،
بهتحط شَٖٓ بلحْ هطع بهلل بلصٕ ٗسبُن ٍٗحوٖ هٌُِ ،حوة أى بلحْ ٗةةى هةن هحوةس
ٍأًظةضُ ُةًتظطٍب ضًن هسزّن بلٔل٘ل ٍػوِْن ئظبء بلِ٘ةض بل٘خ٘طٗي بألَٓٗةءٗ .صلٖ ٗتٔةضت
بلشةهطبى ُٖ بستشِةء بلطسَل ٍبلتَسل ئلُِ٘ ،ةلحَط٘طٕ هل٘ل رسٍب(هسز أج٘ةتةِ أٗخةط هةي
هةئٔ) ل٘ي بألٓسةم هلٖ بلطسَل ٗصّث هٌْة جأضجؤ ٍذوس٘ي ٗٔسن هلِ٘ جوة آتةُ هي بلولن
ٍجوغ هة أٍٗسُ جِ هي هوزعبت ،حن ًطبُ ِٗعم هي شًَجِ ٍٗٔط جْة ٍٗلتوس بلتسبضٕ جةلوٌةٗةٔ
بإللْ٘ٔ َُ٘ٔل:
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َٗةةة ضح٘وةةة جِةةةلوَُهٌََ٘يَ ئشب هةةة
َٗة شِ٘وة جِةلُوصًح٘ي ئشب أشََِْ

شَُّلَةةت هَةةي أجٌَةئَْةةة بلطِحَوةةةءُ
هَةةي ذَةةٍَُ شًَحِةةُِ بلحُةةطَءآءُ

(بلحَط٘طٕ)102 :1995 ،
أهة شَٖٓ ُاًِ ٗتشِن جةلسهةء لَٔهُِْ ،ن ػوةٍ هتِطَٓى ُٖ كلّ بتْةم بلوستشةطٓ٘ي
للوسلو٘ي جةلتَبٗل ٍبلؼوَُ ،للوَب بلشطٗؤ جترلِْن هي حؼةضٓ هشت سلِة ُٖ أػَبئْة:
ُةةٖ هخلْةةة ُٗلَٔةةٖ هل٘ةةٖ ضَرةةةءُ
أزهََُٕ هي َٓهٖ بلؼموةٍ ألظهةِٔ
ضََٗحَةةت ََّبلْةةة ٍبلٔلةةَت ّةةَبءُ
أزَضَٕ ضسةةةَلُ بهلل أى ًَِسَةةةْن
حََٔةةُٔ ٍ الرَوةةن بلٔلةةَتَ طةةِةءُ
هتَِّل٘ةةَىُ ،وةةة تؼةةنّ ًَِسَةةْن
ًٍوةة٘نُ ٓةةَمِ ُةةٖ بلٔ٘ةةَز جةةالءُ
ضٓة ةسٍُبًٍَ ،ة ةطَُّّن ًوةةة٘نٌ جةؿة ةلٌ
(شَٖٓ)93-92 /1 :1995 ،
ٍٍبػحٌ هي ّصب بلتٔةجل أى ج٘ي بلشةهطٗي هي بلحوس هة ج٘ي بالٗخةةض ٍبالحةةضٓ هةي ُةةضّ
ٍحسحٖ ُٖ بلتولْ٘ هلْ٘وة هة أجسبُ بالستةش هلٖ بلٌزةسٕ ًةطةَ هةي أى شةَٖٓ جح٘ةن
هَبّحِ ٍضسَخ هل٘ٔ بلشوط هٌسُ ٗزول هي ًِسةِ لسةةًة لَٔهةِٗ ،ظةَ للطسةَل بل٘ةطٗن
أزبءّن ٍٗسأل لْن بلـلث ٍبلشِةء َُْ ،روةةهٖ ظهة٘نٍ ،بسةن بلٌلةطٓ ،هشةتطٕ بلِؼةل،
هإهي جَٔٓ بلتطبجؾ ُٖ بألهٔ بلَبحسٓ ٍتأحط آحةزّة جوة تتأحط جةِ رولتْةة ٍئى بذتلِةَب ُةٖ
هحلي ّصب بلتأحط ٍهسبُ.
أهة بلحَط٘طٕ ُ٘وة ضأٗت هي بألحطٓ ٍبلِطزٗٔٗ ،حٌٖ بلر٘ط لٌِسةِ ٍٗرظةْة جةِ ٍحةسّة
ٗأًِ ال ِّٗ٘ط ئال ُْ٘ة ٍال ٗوول ئال لْة ٍال ٗطٗس أى َٗ٘ى لْة ُ٘وة تشةتْٖ شةطٖٗ هةن أى
حةل بلوسلو٘ي لوْسُ ٗةًت أٗخط سَءًٍ ،أشس ُسةةزب هٌْةة لوْةس شةَُٖٓ ،ةةلِتي ٓةئوةٔ،
ٍبلحطٍت هتسبضٍٗٔ ،بالػـطبت شةهل ٍبلَِػٖ ت٘ةةز تٌشةٖ ٗةل ه٘ةى(بلٌزةسٕ ًةطةَ،
.)145 :1964
ٍٗرتتن بلشةهطبى ٓظ٘ستْوة جوة ٌٗتلط أى َٗ٘ى ذتةهة ألهخةلْوة هي بلظةالٓ ٍبلتسةل٘ن
هلٖ ضسَل بهللَُٔ٘ ،ل بلحَط٘طٕ:
لتح٘ةةةة جِةةةصٗطَٕ بالهةةةالءُ
ٍسالمٌ هَي ُٗلم هة ذَلَةَْ بهللُ
(بلحَط٘طٕ)143 :1995 ،
ٍَٗٔل شَٖٓ:
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ذ٘طُ بلَسةئل ،هَي ٗٔن هٌَْن هلٖ

سةةحثِ ئل٘ةةٖ ُحسةةحَِٖ بلعّةةطبء

(شَٖٓ)93 /1 :1995 ،
ٗظلّٖ شَٖٓ ُٖ ُْصُ بألج٘ةت هلٖ بلطسَل ٍٗوتحط آل بلٌحٖ ٍأّل ج٘تِ ،ذ٘ةط ٍسةـةء
لسذَل بلزٌٔ حن ٗوتحط تَسٍلِ جةلس٘سٓ ُةؿؤ بلعّطبء جٌةت بلٌحةٖ بل٘ةطٗن(ص) ٗةُ٘ةة لةِ
لسذَل بلزٌٔ ٍبلٌو٘ن باللْٖ.
ج .رکری المىلذ
ٓةل أحوس شَٖٓ ُٖ شٗطٕ بلوَلس بلٌحَٕ بلشطَٗ ظّسب ٍتِ٘٘طب ًٍظةحة لٌحةٖ َٓهةِ،
هستطحوة بلٌحٖ للوٌحطُ٘ي هٌْن هي رةزٓ بلطحوي ،ئًِ ٗوس ُٖ ّةصُ بلٔظة٘سٓ «ًحةٖ
بلحط» ٍٗصٗط بلوسلو٘ي جتوةل٘ن بلطسَلً ٍَ٘ٗ ،حٌٍْة ئلٖ ؿطٗةْ بلوزةس ٍّةَ بإلٓةسبم .حةن
ٗسأل بهلل أى ٗعٗل بلؼُطّ هي بلوسلو٘ي ٍٗتَسٍل ئلٖ بهلل جطسَلِ ،أى ٗحْٔ ّصب بألهل.
ّصُ بلٔظ٘سٓ توتحط هي أحسي هة ًلن ُٖ ّةصب بلوزةةل ،ئش لةن ٌٗلوْةة هوةضػةتِ أٍ
هحةٗةٓ هخل «ًْذ بلحطزٓ» ٍ«بلْوعٗٔ» ٍلصلٖ ًطبّة تِؼلّْوة شأًة ٌٍُة ٍجةست أزل هٌْوةة
هلٖ شرظ٘ٔ بلشةهط ٍأشحِ جةِ ٍأحةّْ جةالًتسةةت ئل٘ةِ ٍبلٔظة٘سٓ ؿَٗلةٔ ،أج٘ةتْةة ٍبحةس
ٍسحوَى ،هتوسزٓ بألًطبع ٍأًطبػْة ّٖ )1 :بلٌس٘ث ٍ )2طَ بلسً٘ة  )3بلح٘ؤ  )4هةس
بلطسَل ٍبلتَسل جِ؛ ٍبلصٕ ْٗوٌة ُٖ هزةل جحخٌة ّصب َّ هس بلطسَل(ص).
ٍهسبض بلوس ُٖ بلٔظ٘سٓ حالحٔ أهَض ،أٍلْة بلحط ٍهول بلٌحٖ لِ ًٍزةحِ ُٖ بلسهَٓ ئل٘ةِ
ٍرون بلٌةس هلِ٘ جوس أى تِطَٓب ٍُِ٘ ،ػلَب هي سَبئِ جوس بلوس٘ح هل٘ةِ بلسةالم ٍبلتةةلٖ
لوحةت سطٗؤ هي ج٘ةى بلطسَل ٍأحطُ ُٖ بلْسٕ ئلةٖ بهلل ٍهةي رْةةزُ ُةٖ أزبء بلطسةةلٔ
ٍبلتو٘٘ي لْة ٍبهالء ٗلوتْة ،حن هي ُؼلِ هلٖ بألهٔةت هي جوس ،ئشب ّسبّن بلـطْٗ بألضشس
ئلٖ بلوزس ٍهلوْن َٗ٘ تَ٘ى بألهطٓ هلٖ بلوةلو٘ئَٗ .ل:
زًة هي شٕ بلزةالل ُ٘ةةى ٓةجةة
ٍبَضسَةةل هةةةئال هةةٌ٘ن ٗت٘وةةة
ٍسَةةيَّ ذَاللَةةِ ٍَّةةسٕ بلشَّةةوةجة
ًحةةةّٖ بلحِةةةطم ،جٌَِ٘ةةةُِ سةةةح٘ال
(شَٖٓ)99-98 /1 :1995 ،
ٗش٘ط شَٖٓ ُٖ ّصُ بألج٘ةت ئلٖ ُٔط بلٌحٖ ُٖ ؿَِلتِ ٍٗتوِ ٍُٖ ،ج٘ةى آذط َٗٔل ئًِ
ٗةى هي بلـحٔةت بلؼوِ٘ٔ ُٖ بلوزتون بلوطجٖ آًصبٕ ُةضتِن شأًِ جٌحَتةِ ٍبهتلةٖ ح٘ةج
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زًة هي بهلل تحةضٕ ٍتوةلٖ هٔسبض َٓس٘ي أٍ أزًٖ؛ ٍأطححت سٌّتُِ بلسح٘ل بلطشةزَ بلصٕ ُلح
هي هؼٖ ُِ٘ .حن ٗش٘ط بلشةهط ئلٖ بٙحةض بلحسٌٔ بلتٖ تطٗت ًحَتِ ُٖ بلوزتوةن بلحشةطٕ
ح٘ج أهةز بلٌةس بلؼةلّ٘ي هي سح٘ل بلر٘ط ٍشةُٖ ًَِسْن بألسطٕ ُةٖ أٗةسٕ بلشة٘ةؿ٘ي
ٍّسبّن ئلٖ بلحّْ ُةظزبز هسز هي آهي جِ ٍجةلسٗي باللْٖ بالسالهٖ بلصٕ أتٖ جِ ٗأًّْن ُٖ
بل٘خطٓ أرؤ هي بلٔظث بلولتَ أٍ بلشزط بلوت٘ةحَ ُولّوْن َٗ٘ ٗحٌةَى حؼةةضٓ سةةه٘ٔ
ٍٗأذصٍى جأٗسْٗن أهط بألضع.
ٍٗوة هَزًة شَٖٓ ُٖ هسبئحِ ًطبُ ٗوتوس هلٖ بلوأحَض بلٔطآًٖ ٍُٖ بلح٘ت بالٍل «هةةئال
ٗت٘وةٓ ،ةجة» هظسٓة لَٔل بهلل توةةلٖ﴿ :المم جدم ی جماًمف مآوی﴾ ٍٓةةل بهلل توةةلٖ ﴿ :کمف امف
اوسین أو أدنی﴾ ًٍطٕ بلشةهط ُٖ بلح٘ت بلطبجن هتةةحطب جوةصّث بلوتشةةئو٘ي ،حةن ًالحةق أى
بلح٘ن بلتٖ ٌٗخطّة شَٖٓ ٌّة ٌٍّةٕ ال ت٘ةز ترلَ هٌْة ٓظ٘سٓ ئش َٗٔل:
ٍل٘ةةةي تُإذة ةصُ بلةةةسً٘ة ًالجةةةة
ٍهةةة ً٘ةةلُ بلوـةلةةث جةةةلتوٌٖ
ئش بإلٓةةةسبمُ ٗةةةةى لْةةةة ضِٗةجةةةة
ٍهة بستوظةٖ هلةٖ ٓةَمِ هٌَةةلٌ
(شَٖٓ)99 /1 :1995 ،
ًزس أى شَٖٓ ٗطٕ بلزةطأٓ ٍبلشةزةهٔ ٍبلتَسةل جةةلَٕٔ بلْٔطٗةٔ بلسةح٘ل ئلةٖ ً٘ةل
بلوـةلث هٌس بألَٓبم ٍّ٘صب ٗحجّ بألهن هلٖ بترةش ّصب بلسح٘ل لٌ٘ل أهٌٍ٘ةتْن.
ٍهوة ٗسٍض هلِ٘ هس بلطسَل(ص) بشةضٓ هةجطٓ ئلٖ هَلسُ ٍبلحشةئط بلتٖ الظهتِ ٍبلِؼةل
بلصٕ أسستِ أهِ بلٖ بلوةلو٘ي ،بش أتت بلسً٘ة جةِ ٗوةة تةأتٖ بلسةوةء جشةْةت رسٗةس ُوة
بلحزةظ أٍل بلوْس جِ ًَضب ٍهة ظبل ًَضُ ٗسـن.
َٗٔل:
جشةةةئطُُُ بلحةةَبزَٕ ٍبلَٔظةةةجة
تزلّٖ هَلسُ بلْةةزٕ ٍهوِةت
ٗةةسب ج٘ؼةةةءَ ،ؿٍَٓ ةتَ بلطٓةجةةة
ٍأسسَت للحطِٗةَِ جٌةتُ ٍََّةثِ
(بلوظسض ًِسِ)99 /1 :
ٍبلشةهطُ ٗٔسم سإبلِ جوس بلطسَل ٍبلشِةهٔ جِ هٌس بهلل ٍٓس رةٍظ بلشةهط ٓسضُ جةةلزطأٓ
هلٖ هسحِ؛ ٍل٘ي هة هٌحِ بلشزةهٔ ُٖ ّصب بلوس َّ بًتسةجِ للطسَل بل٘طٗن ٍبتظةلِ جِ ٍ
أٍلٖ زالئل ّصب بالًتسةت ٍبالتظةل ّٖ أى بلشةهط هي أهٔ بلٌحٖ هحوس(ص) ،حن أًِ ٗسهٖ
بالًتسةت ئ لٖ بلحالًةٔ ٍبلِظةةحٔ بلتةٖ ّةٖ هشةطم هةي ًحةن بلطسةَل بلِ٘ةةع ٍلو٘ةًةٔ
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بلطسَل(ص) هي بلِظةحٔ ٍبلحالًٔ ٍهي بل٘طبهٔ ٍبلتِؼل هلٖ ً٘طُ هي بلٌةسُ .اى شةَٖٓ
ح٘ي ٗوسحِ ُاًوة ٗطتِن جصلٖ ئلٖ هل٘ة سوةٍبت بلِرط ٍبالهتسبز جةلٌِسَٔٗ ،ل:
جِوَسحَٖ ،جَ٘سَ أى لَٖ بًتسةةجة
أجة بلعّطبءَٓ ،س رةٍظتُ َٓسضٕ
(شَٖٓ)99-100 /1 :1995 ،
حن ٗظ٘ط ئلٖ بلتَسلٌُ ،طبُ ُِ٘ ٗوة ضأٌٗةُ ُٖ تَسل بلْوعٗٔ حسجة ً٘ةَضب هلةٖ َٓهةِ،
ٗألن لحةلْن ٍٗسأل بهلل ُْ٘ن ٍٗتَسةل جةةلٌحٖ ئل٘ةِ أى ٗحةسلْن هةي بلةٌحس سةوسب ٍأى
ْٗسْٗن سَبء بلسح٘ل:
ُاى تَُ٘يِ بلَس٘لَِ لةٖ أرةجةة
سألتُ بهللَ ُةٖ أجٌةةءَ زٌٗةٖ
(شَٖٓ)100/1 :1995 ،
ٍبلشةهط ُٖ تَسلِ ٌّة أزّّ توح٘طب ٍأجوس ُٖ ذـةجِ هي بالْٗةم ٍبلتشٖ٘٘ٗ َُْ ،تَرةِ
ئلٖ بهلل جةلسإبل ٍئلٖ بلٌحٍٖ جةلطًحٔ أى َٗ٘ى ٍس٘لتِ ئلِ٘ ،ل٘ستز٘ث بلسهةء.
نتیجة البحث
ُٖ ضأٌٗة ٗحسٍ أحوس شَٖٓ ،أًِ أذلض لشةوطُ بالذةالص ٗلّةِ ُةٖ هسبٗحةِ للطسةَل
بل٘طٗن(ص) ٍُٖ ٍطِِ ألذالِٓ ٍأُوةلِ جظَضٓ لن ٗسحِٔ ئلْ٘ة شةهطٍ ،هطرن شلةٖ بلتو٘ةع
ُٖ ٓظةٗسُ بلٌحَٗٔ :هة بهت جِ ٓلحِ هي بالٗوةىٍ ،هي بلوةلو٘ٔ ُٖ بألزٗةى ٍُٖ ،حةْ ٗةلّ
هرلَّ ُٖ بلتوتن جوة ذلْ بهللٍ .حةٍل أى ٗزسز ٍأى ٌٗٔل بألط٘ل ئلٖ ضٍ بلوظط ًٍزةح
ػوي كطٍُِ ٍج٘اتِ.
ُاىّ ُٖ شوط أحوس شَٖٓ أٗخط هي شةّس ٗسلّ هلٖ ٍالئِ للؤ٘ةسٓ بالسةاله٘ٔ جأٍػةح
طَضّة ٍأتن هوةلوْة ،هوٍة ال ٗسم هزةال للشٖ ُٖ بذالص بلشةهط تزةُ زٌِٗ ٍهوتٔسُ بلصٕ
حطص هلٖ أزبئِ جأٗول هة ٗوّ٘ي هي ٍرَُ بلسٓٔ ٍبل٘وةل .جل ٍهي بلوز٘ث أًِّ ًلةن ٗةل
ٓظةئسُ بلسٌٗ٘ٔ ٍهي جٌْ٘ة «بلحطزٓ» ٍَّ ُٖ كلّ شحةجِ ٗلَْ ٍٗوحج ٍٗرتلَ ئلةٖ هالهةث
بللَْ ،ئلّة أىّ ٓظةئس شَٖٓ بلسٌٗ٘ٔ لن ت٘ي تولْ٘ة هلِ٘ بلوٌةسحةت ٗوة ٗةةى ِٗوةل بل٘خ٘ةط
هي بلشوطبء ٍئًّوة زبُوِ ئلٖ شلٖ بلٌَم هي بلٌلن َّ حثٍ بل٘ح٘ط ُٖ بلحةالٍٓ ُةٖ بلٔةطت
هي بهلل ٍبلوطبضٓ ُٖ بلحوس هي ضػةُ ٍأى ططبؽ بهلل بلوستٔ٘ن ٍزضت بلحةْ بلولة٘ن ٗحٔةٖ
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ُٖ ذةؿطُ أهال ال تـِاِ ضٗة بلشٖ ٍبلح٘ةطٓ ٍبلؼةاللّ٘ ،ةصب ٗحةسٍ ُةٖ ٓظة٘سٓ «ًْةذ
بلحطزٓ».
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