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 چکیده

 الٔل٘لٔ هلوٌب ثؼبهٔ ٍ الوتَاػن صادًب هي ُجبلشًن بثذاهِ، سٍهٔ ٍ الٔشآى  ًلن روبل هي ربًجبً ًجٍ٘ي اى حبٍلٌب الذساسٔ ّزُ ُٖ

 ٍ هزبالتِ تٌَهت ٍ ؤدٍاتِ، تجبٌٗت ٍ س٘بٓبتِ، توذدت ٗخ٘شٓ، آٗبت ُٖ َُرذًبُ ال٘شٗن،  الٔشآى آٗبت ُٖ الذهبء اسلَة ؤًَاس سجشًب

 آٗبت ثْب تتحلٖ روبل٘ٔ رَاًت دسسٌب التحل٘لٖ – الَطِٖ الوٌْذ هلٖ خـتْب ُٖ اهتوذت التٖ الذساسٔ ّزُ ُِٖ. ؤًوبؿِ

 تج٘٘ي هحبٍل٘ي ٍاالٗزبص الٌذاء اسلَة ٍهٌْب الشائن الوَسٖ٘ٔ ثبالؿبس الوحٍَِ التٌسْ٘ ٍحسي ٍالختبم االثتذاء حسي هٌْب الذهبء

 ّزُ تز٘ت ٍ. االًشاع ٍ ٍالوؼبه٘ي الووبًٖ هن ال٘الم طَس توبًْ ٍهذٕ الووبًٖ لتزل٘ٔ الوجبًٖ ّزُ تَكَ٘ هلٖ الٔذسٓ هذٕ

 اهلل ًذهَ ؤى ال٘شٗن الٔشآى هٌب ٗشٗذ َٗ٘ ال٘شٗن؟ الٔشآى ُٖ ششٍؿِ ٍ ؤسٗبًِ ٍ الذهبء آداة ّٖ هب: التبل٘ٔ األسئلٔ هلٖ الذساسٔ

 الووٌٖ؟ تشس٘خ ٍ الواهي ًِس٘ٔ هلٖ للذهبء الزوبل٘ٔ ٍ الجالً٘ٔ الزَاًت تإح٘ش هذٕ هب توبلٖ؟

 .االٗزبص التٌبسْ، االٗٔبم، الجالًٔ، الذهبء، ال٘شٗن، الٔشآى :هاي كلیدي:  واژه
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 قدههه 

 التسو٘ٔ استووبل ٗستوول ٍ: »االطِْبًٖ الشاًت ٍٓبل( 88: 1316 س٘ذُ، اثي) «ً٘شُ هي للِول الـبلت ؿلت»  اللٌٔ ُٖ الذهبء

 ثإًِّ هُشٍّ ُٔذ االطـالح ُٖ ؤهٍب(. 176:  1418 ، االطِْبًٖ) «استٌختِ ٍارا سبلتِ ارا ٍدهَتِ سو٘تِ، ؤٕ صٗذاً اثٌٖ دهَت: ًحَ

 استذهبء» َّ ؤٍ  ،«الوإهَل بدسإ ٍ الوـلَة تحْٔ٘ ُٖ الِ٘ التؼشّم ٍ الخ٘ش، هي هٌذُ الشًجٔ ٍ ثبلساال توبلٖ اهلل الٖ االثتْبل»

 (. 7: 1415 ًبطَ٘،) «الوؤًَ بٍٗبُ استوذادُ ٍ الوٌبٗٔ، سثٍِ الوجذ

 :هٌْب ٓ،هتوذد هوبى هلٖ تذل هشٓ 80 هي اٗخش ال٘شٗن الٔشآى ُٖ هشتٔبتْب هن «ٍ م د» هبدٓ ٍسدت ٍٓذ

 . 55/االهشاٍ «تؼشهبً سث٘ن ادهَ»ًحَ الوجبدٓ،  -1

 . 61/ الجٔشٓ«سثٖ لٌب ُبدم ؿوبم هلٖ ًظجش لي هَسٖ ٗب ٓلتن ار ٍ:»ًحَ الساال، ٍ الـلت  -2

 .21/الجٔشٓ«طبدٓ٘ي ٌٗتن اى اهلل دٍى هي شْذاءٗن ادهَ ٍ:»ًحَ ٍاالستوبًٔ، ٍاالستٌبحٔ  -3

 .52/االسشاء «ذُثحو ُتستز٘جَى ٗذهَٗن َٗم:»ًحَ الٌذاء، -4

 ٍَٓلِ 25/ًَٗس «هستٔ٘ن طشاؽ الٖ ٗشبء هي ٍْٗذٕ السالم داس الٖ ٗذهَ ٍاهلل:»ًحَ هلِ٘، ٍالحغٍ الشٖء هلٖ الحجّ -5

 . 33/َٗسَ«الِ٘ ٗذهًٌَٖ هوٍب الِ٘ احتٍ السزي سةٍ ٓبل»

 طبس الٌبح٘ٔ ّزُ هي ٍ سثِ، ٍ الوجذ ٘يث الوَطَلٔ ٍالظلٔ الوجبدٓ هخ َُْ الخبلْ، ٍ الوخلَّ ث٘ي هخبل٘ٔ ٍ سٍح٘ٔ هالٓٔ الذهبء

 هي ًَم ٍحذّب الٌٍ٘ٔ اًوب ٍ ُحست تلِق ٗلوبت ل٘س الذهبء اى الـج٘وٖ هي ٍ هوبً الٌلشٗٔ ٍ الولو٘ٔ هجبدتٌب ُٖ اسبس٘بً سٌٗبً

 ٗشٗوٖ) ضهبىال ٍ الو٘بى خظَط٘ٔ ٗتزبٍص الذٕ الخبسرٖ هلْشُ ٍ سًٍِٔ اٗتست االلِبف حَة ُٖ كْش ارا لٌِ٘ ٍ اٗؼبً الذهبء

 ( 74: 2005 ُشد، 

 ثوذ هي ُبلظالٓ الوجبدات ٍ الـبهبت ؤلَاى ث٘ل الووضٍرٔ الِشٗؼٔ َّ ٍ الَرذاًٖ ًزائُ ٍ الشٍحٖ ؿوبهِ ٍ الواهي تشً٘ؤ ُبلذهبء

: 1404 سػب،  هلٖ) ثبلذهبء تٌتْٖ ٍ ثبلذهبء تجتذؤ الذهبء، َٓاهْب السجن ثأٗبتْب الِبتحٔ ال٘تبة ام ٓشاءٓ ثذاٗتْب ٍ هِشٍػٔ التَح٘ذ

 ٍ األسوبء ٍ ؿلجِ اه٘بى ٍ ششٍؽ ٍ ؤسٗبًِ ٍ للذهبء توشَٗ هي الٔشآى ُٖ ربء هب الت٘س٘ش دل٘ل ٍ لٌب اهلل ٗسٍشُ ٓذ الذهبء ٍ( . 173

 رٌبثِ، لٖا ثبالًبثٔ ًستٌِشُ ٍ هلِ٘، ًخٌٖ ٍ ًحوذُ َٗ٘ اهلل، هن الحذٗج ثأداة ًٌ٘ٔ الٔشآًٖ الذهبء هؼبه٘ي. ثْب ًذهَ التٖ األلِبف

 هٌذ الواهٌ٘ي األخَٓ ٍ االٓشث٘ي ٍ الَالذٗي ًتزٗش َٗ٘ ٍ الخبًَٗٔ، الشاٍى ًٌسٖ اى دٍى الحبربت، اُؼل ثـلت ًجذؤُ َٗ٘ حن

 (. 4: 1405 الوذسسٖ،) األخشٕ اٙداة هي هششات ٍ الذهبء

 ٍ اهلل ث٘لوبت اهلل الٖ ًتَسل ؤى الؤل سربحٔ ُوي للذهبء، الوخلٖ َّالظَسٓ ٍالٔشآى. الٔشآى َّ اًّوب الشبهل الزبهن الذهبء  بىّ

 هت٘بهلٔ ُ٘شٓ الوزوَم ُٖ توـٌ٘ب اًْب االّ الٔشآى ُٖ هختلِٔ هٌبسجبت ُٖ هتٌبحشٓ اًّْب هي ثبلشًن ال٘شٗؤ ُبٙٗبت. ٗتبثِ ٍ ٓشآًِ

 . الذهبء هي

 سؤٌٗبّن ٗوب دٓٔ ٍ ثح٘ؤ ؤدثب، ٍ هلوبً، ضٍّبه٘ ٍ طٌَِّب ٍ ثإسوبئْب سوَّب ٍ الولَم خظبئض دسسَا األٍائل الوسلوَى الوظٌَِى

 الخـبة ُٖ توٍ٘ض الزٕ الذهبء َّ سائوبً ؤدث٘بً ٌُّب ؤّولَا تحشْٗن هن ؤًْن بالّ ٍاألدث٘ٔ، ، الجالً٘ٔ ٍ الٌحَٗٔ، ٍ الٔشآً٘ٔ، دساسبتْن ُٖ

 سجت لول ٍ دساسًٔ، ٍ ٍطِبً بلِ٘ ٗلتِتَا ُلن اللٌٔ هلوبء هي الوحذحَى األهش رلٖ ُٖ تجوْن ٍ الجٌ٘ٔ، ُِ٘ ٍاٗتولت الوحتَٕ، ٍ

 . للذهبء التوجذٕ الذٌٖٗ الجوذ رلٖ

 

 :الثحث خلفیة

 سؤٌٗب ٗوب است٘حبء، هلٖ بال ؤسشاسّب ٍ اللٌٔ هَالن ُٖ الجحج بلٖ التتوذٕ دٌٗ٘ٔ ٗبًت الظذد ّزا ُٖ ؤُرشَِٗت التٖ الذساسبت ًبلت

 بلٖ ثْب تٔذٍم ٍ «اإلساله٘ٔ الؤ٘ذٓ هي هٌضلتِ ٍ الذهبء» ٍسوبّب ٍسٖالوش خؼش ثي ر٘الى هجذالشحوي ٗتجْب سسبلٔ ُٖ رلٖ

 ُٖ الذهبء» الششَٗ هحوَد الذٗتَس ٗتبة ٍ الؤ٘ذٓ، ُٖ ثحج ّٖ ٍ الوٌَسٓ، الوذٌٗٔ ُٖ اإلساله٘ٔ ثبلزبهؤ الؤ٘ذٓ شوجِ

 . آخش شٖء ؤٕ هي اٗخش خَاؿش ٗتبة َّ ٍ «ال٘شٗن الٔشآى

 ألثٖ «الذهبء» ٗ٘تبة هِشدٓ تألَ٘ ٍ رؤ ٗتت ُٖ آداثِ ٍ ؤح٘بهِ هي ٗتجَا ٍ ثبلذهبء ّتنٍا هي ؤٗخش ّن الششٗؤ هلوبء

 ؤسٍم» ٍ للجْٖ٘ٔ، «الذهَات» ٍ الخـبثٖ، سل٘وبى ألثٖ «الذهبء شإى» ٍ الـجشاًٖ، الٔبسن ألثٖ «الذهبء» ٍ الؼجٖ، هجذالشحوي
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 هلٖ لِااد «االربثٔ ٍ الذهبء» ٍ الوذسسٖ تٖٔ لوحوذ «الح٘بٓ ْبدهٌ ٍ الشٍح هوشاد الذهبء» ٍ ًبطَ٘، إله٘ل «األده٘ٔ ُٖ هبٓ٘ل

 الؤ٘ذٓ، هلن ٍ الذساٗٔ، ٍ الشٍاٗٔ هلن هٌلَس هي ثبلذهبء اّتّوت ٗتت ٗلّْب ّزُ ٍ. الخـ٘ت لوجذال٘شٗن «الوستزبة الذهبء» ٍ سػب

 . ثِ ُٗتَجِت الزٕ هذادّب هي ًظ٘ت الجالًٖ ٍ اللٌَٕ للجحج ٗ٘ي لن ٍ

 . ال٘شٗن الٔشآى إٓ ُٖ الذهبء روبل٘بت است٘شبٍ ُٖ ًسبّن ؤى ثزلٖ هلٌّب الذهبء دساسٔ الٖ وٌبدُ هب ّزا

 

 : الدعاء صیغ

 ّزُ ًستوشع ٗلٖ ُ٘وب ٍ. للزو٘ن الزو٘ن دهبء ـ3 لٌ٘شُ الِشد دهبء ـ2 لٌِسِ الِشد دهب ـ1: حالحًٔ ال٘شٗن الٔشآى ُٖ الذهبء  ط٘ي

 . للواهٌ٘ي الذهبء ُٖ الٔشآى ؤسبل٘ت هلٖ ٍلٌتوش الذهبء، هي الخالحٔ الـَائَ

 : لٌِسِ الِشد دهبء ـ1

 توبلٖ اهلل تول٘ن هي ؤٍ الظبلح٘ي، ٍ االًج٘بء لسبى هلٖ الذهبء ّزا هي ًوبرد الٔشآى ُٖ ًزذ ٍ الذهبء، هي هوشٍٍ َّاسلَة ٍ

 : توبلٖ َٓلِ رلٖ هي ٍ لوجبدُ

  89/  بءاالًج٘. «الَاسح٘ي خ٘ش اًت ٍ ُشداً التزسًٖ سةٍ» ـ

  29/  الواهٌَى. «خ٘شالوٌضل٘ي اًت ٍ هجبسٗبً هٌضالً ؤًضلٌٖ سةٍ» ـ

  97/  الواهٌَى. «ٗحؼشٍى ؤى سة ثٖ ؤهَر ٍ الش٘بؿ٘ي ّوضات هي ثٖ اهَرُ سةٍ» ـ

 : لٌ٘شُ الِشد دهبء ـ2

 : َٓلِ رلٖ هي ٍ الٔشآى ُٖ شَاّذ ٍ ًوبرد لِ الذهبء هي آخش ًحَ َّ ٍ

  24/  األسشاء. «طٌ٘شاً سث٘بًٖ ٗوب اسحوْوب سةٍ ُٓل ٍ» ـ

 هزاة ٍْٓن سج٘لٖ اتجوَا ٍ تبثوَا للزٗي ُإًِش هلوبً ٍ سحؤ شٖء ٗلّ ٍسوتَ سثٌٍب: »للواهٌ٘ي الوشش حولٔ دهبء هٌِ ٍ ـ

 ٍْٓن .الح٘٘ن الوضٗض اًت اًٖ ٍ رسٍٗبتْن ٍ ؤصٍارْن ٍ آثبئْن هي طلح هي ٍ ٍهذتْن التٖ هذى رٌّبتَ ؤدخلْن ٍ سثٌٍب. الزح٘ن

  7ـ 9/  ًبُش «الول٘ن الَِص َّ رلٖ ٍ سحوتِ ُٔذ َٗهئزُ السٍ٘ئبت تْ هي ٍ السٍ٘ئبت

 : للزو٘ن الزو٘ن دهبء ـ3

 : توبلٖ َٓلِ رلٖ هي ٍ الٔج٘ل ّزا هي الٔشآى ُٖ الذهبء ؤسبل٘ت ؤشْش   

  7 ٍ 6/ الِبتحٔ .«ٍالالؼبل٘ي هلْ٘ن ً٘شالوٌؼَة هلْ٘ن ؤًووت الزٗي  طشاؽ. الوستٔ٘ن الظشاؽ اّذًب» ـ

  127/  الٔشُ. «الول٘ن السٍو٘ن اًت بًّٖ هٌب تٔجٍل سثٌٍب» ـ

  126/ األهشاٍ. «هسلو٘ي تٌَُّب ٍ طجشاً هلٌ٘ب ؤُشى سثٌٍب» ـ

 ( 65/  الِشٓبى. )«ًشاهبً ٗبى هزاثْب بىّ رٌْن هزاة هٌب اطشٍ سثٌٍب» ـ

 

 : الختام حسي و االتتداء حسي

 سَسٓ» ُٖ ثبلذهبء ال٘شٗن ٗتبثِ اُتتح سجحبًِ اهلل ُةى هز٘تٌ، التٌضٗل ؤسشاس هي لٖ ثذا خبتوتِ ٍ ال٘تبة ُبتحٔ الٖ التِت ارا

 اثتْبل ٍ هحغ دهبء هي دُٔٔ ثأٗبتْب الِبتحٔ سَسٓ. «الووَرت٘ي سَستٖ» ُٖ ثبلذهبء الول٘ن ٗتبثِ ـ سجحبًِ ـ ٍاختتن ،«الِبتحٔ

 هي ٍ الذًس ٍ الٌِس ششّ هي ثبهلل استوبرٓ ٍ دهبء ال٘تبة خبتؤ ٗبًت ٗوب ٍ. ءثذهب تٌتْٖ ٍ ثذهبء تجذؤ سجحبًِ، اهلل الٖ خبلض

 الوتِشّد الولَ٘ت، ٍ الولٖ  هبلٖ الشح٘ن،  الشحوي الوبلو٘ي  سة ثحوذاهلل ثذٕء دهبء الِبتحٔ ٗبًت الخٌبس، الَسَاس ششّ

 السذاد ٍ الششذ ٍ الْذاٗٔ ٗوٌحْن حتٖ هلل الواهٌ٘ي هي تؼشهبً ٍ سااالً رلٖ ثوذ ٗبًت حن الوٌون، الْبدٕ، الوستوبى، ثبلوجَدٗٔ،

 . التَُْ٘ ٍ

 هَاؿَ اّتضاص هي األهوبّ ُٖ تشست هب هلٖ تُوِٖ ًِس٘ٔ ؿوإًٌ٘ٔ ُِ٘ دهبء حوذاهلل ٍ ثحوذاهلل الجسولٔ ثوذ ثذٕء دهبء الِبتحٔ

 (. 12: 1987 الششَٗ، اثي) ٖالٔلج الْذٍء ٍ الَرذاً٘ٔ الشاحٔ ٍ الذاخلٖ الظِبء الٖ تذُن ٍ ؤحبس٘س، روَح ؤٍ
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 رلٖ هٔ٘ت ٗإتٖ حن طِبتِ ٍ ثإسوبئِ اهلل الٖ تَسل ثتَسل، ٗظذس ٍ ثزٗش ٗجذؤ َُْ الِبتحٔ، سَسٓ لٌب تخــِ الذهبئٖ الوٌْذ ٍ

 الِ٘ ٌبحبرت ألى اٗبُ توبلٖ اهلل هلّوٌب ال٘شٗن الٔشآى ُٖ دهبء ٍ ؿلت اٍٍل َّ ّزا ٍ. «الوستٔ٘ن الظشاؽ اّذًب» الـلت ٍ الساال

 رشٕ ُٔذ السَسٓ ّزُ ُٖ االلتِبت روبل الجل٘ي هلٖ ٗخِٖ ٍال(. 40: السبثْ الوظذس) سَاُ شٖء ٗل الٖ حبرتٌب هي ؤشذٍ

 ؤى اللبّش هٔتؼٖ ُ٘بى «الذٗي َٗم هبلٖ الشح٘ن الشحوي الوبلو٘ي سة هلل الحوذ» الٌ٘جٔ ؿشٗٔٔ هلٖ السَسٓ هـلن ُٖ األسلَة

 ٍاٗبٕ ًوجذ اٗبٕ:»ُٔبل الخـبة الٖ  الٌ٘جٔ هي االلتِبت ؤٍ الوذٍل الذهبء هٔبم آتؼٖ ل٘يّ «٘يًستو ٍاٗبُ ًوجذ اٗبُ» ٗٔبل

 الٌ٘جٔ ُٖ ٍالخٌبء حٌبء ٌّب الٖ السَسٓ ؤٍٍل هي ُبل٘الم. ٍهال رلّ الووجَد شإى تول٘ن هي ُِ٘ هب االلتِبت ّزا ٍُٖ ،«ًستو٘ي

:  1424 هـَ٘،....« )الوزشد الذهبء هي االربثٔ الٖ ؤٓشة ٍ ؤُؼل الخٌبء ٍ زٗشال ٗتٔذٍهِ الزٕ الذهبء اى:»الٔ٘ن اثي ٍَٗٔل. ؤٍلٖ

718.) 

 شحٌٔ ٍ دهبء هي دُٔٔ ُ٘بًت ال٘تبة، ُبتحٔ تؼوٌتِ رلٖ ٗل هشبّذ ٍ طَس ؤحذاث، ٍ تَاسٗخ اطَل، ٍ ٗل٘بت َٓاهذ، ٍ هِبّ٘ن

 ٍ هوشُتِ ثْب ٗذرذ ٍ اٗوبًِ ثْب ٗشحز ٍ ؿبٓتِ ثْب شحيٗ الزاٗش ثْب ٗتسلح ٍ الذاهٖ ثْب ٗتضٍد هذٓ َٕٓ ُْ٘ب ٗ٘وي اثتْبل هي

ٌِ٘ٔٗ . 

 لن ارا ٍ السبهن ؤرى الٖ هبٗظل ؤٍل ٍ الحذٗج هـلن ألًِّ رلٖ شوشاً ٍ ٗبى ًخشاً حذٗج ٗل ُٖ رذاً هاحش هْن ؤهشٌ االثتذاء ُحسي

 ٍ االشوئضاص ٍ الٌَِس هلٖ الٔبسٕ ؤٍ السبهن ٗجوج َُْ الحبل هٔتؼٖ ٍ للؤبم هٌبسجبً ٍ للٔلت ٓشٗجبً ٍ ٍاػحبً ٍ لـِ٘بً ٍ هشًَثبً ٗ٘ي

 . الحذٗج ثبٖٓ ٓشاءٓ ؤٍ سوبم هي ٗظشُِ

 ٍ رزاة هالئنٍ ثش٘ل ربءت التٖ ـ الٌبس سَسٓ ـ ال٘شٗن الٔشآى هي سَسُ آخش ُٖ ًشبّذُ الزٕ «الختبم حسي» هي ُؼالً ّزا

 ؤرى ُٖ ٗجٖٔ ال٘الم هي األخ٘ش الزضء ؤى الحلٌب ارا الس٘وب ٍ حذٗج الِ٘ ٗظل اى ٗو٘ي هستَٕ ؤهلٖ الٌلبم ٍ التإًّْ ُٖ ثل٘ي

 . األخشٕ االرضاء سً٘ي ٗجٖٔ هوب اٗخش السبهن

 ّزُ تولّْ ألرل ٍ الخٌبس الَسَاس ششّ هي تِٔ٘ التٖ اٙٗبت ّزُ ثتشً٘ن االًسبى تلضم حتٖ «ُٓل» ؤهش ثِول السَسٓ ّزُ ثذؤت

 ٍ. «الخٌبس» ُبطلتْب ربءت التٖ الشاثؤ اٙٗٔ ُٖ االّ ـ الٌبس ـ ه٘شسٍٓ الِبطلٔ ربءت الٔلت هي هَٓوْب تإخز ٍ ثبألرّبى السَسٓ

 . للٌلش هلِتٔ ثظَسٓ اٙٗبت اٗٔبم هلٖ ٗسبهذ الس٘ي حشٍ ت٘شاس ؤى ٗوب الٔلَة هلٖ ٍٓوبً ؤشذٍ  ٍ اٗٔبهبً اٗخش السَسٓ ٗزول ّزا

 الذهبء تتؼوي التٖ ال٘شٗن الٔشآى آٗبت ُٖ الٌلش ؤهوٌب ارا لٌٌّ٘ب آٗبت، ٍ سَس هي ُِ٘ ثوب ـ ال٘شٗن الٔشآى ـ لل٘تبة ثبلٌسجٔ ّزا

 ث٘ي ٍ ثٌٌ٘ب اُتح سثٌب: »اٙٗٔ ّزُ ُوخالً الذهبء، آداة تٔتؼْ٘ب رلٍ٘ٔ ثظَسٓ آٗٔ ٗل ُٖ «الختبم حسي» ٍ «االثتذاء حسي» سٌزذ

 اٙٗٔ، ثذاٗٔ ُٖ ربء هب هن توبهبً تٌسزن «خ٘شالِبتح٘ي اًت ٍ» األخ٘شٓ ُبلوجبسٓ. 89/  األهشاٍ «خ٘شالِبتح٘ي اًت ٍ ثبلحْ َٓهٌب

 ٍ اًِشلٌب سثٌٍب: »التبل٘ت٘ي اٙٗت٘ي ُٖ دٌّٓٔب ارا ٍ. «الظذس هلٖ الوزض سد» لِ ٗٔبل الجذٗن ػشٍة هي ػشثبً اٙٗٔ ّزُ ُٖ ًشٕ ٗوب

 ُتٌٔ التزلوٌب سثٌب» ٍ. 10/  الحشش «سح٘ن سئٍ اًٖ سثٌب آهٌَا للزٗي ًال ٓلَثٌب ُٖ التزول ٍ ثبالٗوبى سجًَٔب الزٗي الخَاًٌب

 ٍ «سح٘ن سءٍٍ اًٖ» الخبتؤ ث٘ي الَؿ٘ذٓ الوالٓٔ لٌب تتجٍ٘ي.  5/  الووتحٌِ «الح٘٘ن الوضٗض اًت اًٖ سثٌب اًِشلٌب، ٍ ِٗشٍا للزٗي

 هي تت٘لّن الخبً٘ٔ اٙٗٔ ٍ ٌِشاىال ٍ الشحؤ هي تت٘لّن األٍلٖ اٙٗٔ ح٘ج اٙٗت٘ي، ُٖ الجذاٗٔ ث٘ي ٍ «الح٘٘ن الوضٗض اًت اًٖ سثٌب»

 . ثح٘وتِ الوظحَثٔ اهلل ٓذسٓ االّ لْب الهشدٍ التٖ الِتٌٔ

 

 : التنسیق حسي

 ُٖ ثوؼبً، ثوؼْب ٗتلَ الوجبسٓ ٍ ال٘لوبت ربءت اٙٗبت ّزُ رو٘ن ُِٖ الذهبء هلٖ تٌضُّ الٔشآى ُٖ هتتبثؤ آٗبت هذٍٓ ٍسدت لٔذ

. الوؼوَى ٍ الؤظَد هن الٌٗسزن هو٘ت ًبشض اطـالح ُْ٘ب ٗشدٍ ؤى دٍى حسي ٍ ٘نسل ثبًسزبم ٍ رو٘ل هت٘ي ًسْ ٍ اًتلبم

 ٍارول َٓلٖ َِْٗٔا لسبًٖ، هي هٔذًٓ احلُل ٍ ؤهشٕ، لٖ ٗسشّ ٍ طذسٕ، لٖ اششح سةٍ: »هَسٖ لسبى هلٖ ؿِ سَسٓ ُٖ ٍسد ُٔذ

 ثوغ هلٖ ثوؼْب هـَ ٍ تتبثوْب ٍ تشٗ٘جْب ُٖ ٔهتٌبسج ُبلزول لٌب ٗتجٍ٘ي ٗوب.  25 ـ 30/  ؿِ «ؤخٖ ّبسٍى اّلٖ هي ٍصٗشاً لٖ

 . السبثٔٔ للوجبسٓ ٗوبل ٍ تَػ٘ح الالحٔٔ الوجبسٓ ٍ الالحٔٔ، للوجبسٓ هزبل ٍ هختظش السبثٔٔ الوجبسٓ ُ٘إى

 ٍ ، هوبً تظوذ هتٌبسٔٔ، سخٍ٘ٔ ثإطَات شجبًبً، ٍ ش٘جبً اًبحبً، ٍ رَٗساً ٗشتشَٗى الظبلح٘ي الظٍذٗٔ٘٘ي هي روبهٔ تظٍَسًب لَ ثٌب َٗ٘ ٍ

 بًّٖ سثٌٍب الٌبس، هزاة ٌُٔب سجحبًٖ ثبؿالً ّزا خلٔتَ هب سثٌٍب: »الزل٘ل الِخن الٌش٘ذ ّزا هٌشذٓ اهلل الٖ تتَسل ّٖ ٍ هوبً تْجؾ
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 ُإًِشلٌب ٌبسثٍ ُأهٌب ثشثٍ٘ن آهٌَا ؤى لإلٗوبى ٌٗبدٕ هٌبدٗبً سووٌب بًٌّب سثٌٍب اًظبس، هي لللّبلو٘ي هب ٍ ؤخضٗتِ ُٔذ الٌّبس تُذخَل هَي

/  هوشاى آل «الو٘وبد التُخلَُ اًَٖ الٔ٘ؤ َٗم التُحضًِب ٍ سُسُلَٖ هلٖ ٍهذتٌب هب آتٌب سثٌٍب األثشاس، هن تٌَُّب ٍ سٍ٘ئبتٌب هٌب ِّٗش ٍ رًَثٌب

 . 191 ـ 194

 هجبستْب تستَرت هجبسٓ ٗلّ ؤىّ ثَػَح ًالحق ثح٘ج هو٘ٔبً هوٌَٗبً ٍ لِل٘بً بح٘بهبً هٌسزن ٍ هح٘ن الوجبسات ث٘ي الوالٓٔ ٍ ُبلشثؾ

 . ؿج٘و٘ٔ ٍ هَِٗٔ ثظَسٓ التبل٘ٔ

 تشاٗ٘ت ٍ ثبلووبًٖ، هِوؤ رو٘لٔ ثذٗو٘ٔ ثإلِبف هستشسل ل٘ي هزشٕ ُٖ ٗس٘ل الزٕ الزبسٕ ٗبلوبء اٙٗبت ّزُ ُٖ ُبلذهبء

 . ُظ٘حٔ طح٘ح٘ٔ

 الَّبة، اًت اًٖ سحؤ لذًٖ هي لٌب ّت ٍ ّذٗتٌب، بر ثوذ ٓلَثٌب التضى سثٌٍب: »التبل٘ٔ اٙٗبت ُٖ هتزسذاً التٌسْ٘ حسي ًزذ ٍ

 .  9 ٍ 8/  هوشاى آل «الو٘وبد التخلَ اًٖ ُِ٘ السٗت لَ٘مٍ الٌبس  ربهن بًٖ سثٌب

 ٓلَثْن ُٖ الزٗي ُإهب: »السبثٔٔ اٙٗٔ ُٖ رٗشّن تٔذٍم الزٗي الوٌبُٔ٘ي ٗإٍلئٖ ٓلَثْن ٗضٗي ؤالّ الِ٘ ٗتؼشّهَى ٍ اهلل ٗذهَى اًّْن

 ًبٗٔ ُٖ توج٘ش َّ «ٓلَثٌب التضى سثٌب» توج٘ش ًشٕ ُ٘وب. 7/  هوشاى آل «تإٍٗلِ اثتٌبء ٍ الِتٌٔ اثتٌبء هٌِ تشبثِ هب جوَىُ٘ت صٗي

 صٗيٌ ٓلَثْن ُٖ ٗبلزٗي التزولٌب سثٌب: هخالً َٗٔل اى داهٖ ُال السبثٔٔ، اٙٗٔ ُٖ الْ٘ب الوشبس التِبط٘ل لزٗش داهٖ ال ار االٗزبص

 اهلل  ٗشم الٖ تـلن ُِ٘ «الَّبة اًت اًٖ سحؤ لذًٖ هي لٌب ٍّت» توج٘ش ٍ. تإٍٗلِ اثتٌبء ٍ الِتٌٔ اثتٌبء هٌِ تشبثِ هب ُ٘تجوَى

 السٗت لَ٘م الٌبس  ربهن اًٖ سثٌب. »الَّبة الوٌون ٗشم هن تتٌبست شبهلٔ ٍاسؤ تَ٘ى ؤى ٍ الشحؤ ّزُ لْن ْٗت ؤى السبثي

 ُٖ ثْن اهلل سحؤ لـلت هاّالً اإلٓشاس ّزُ ٗٔذهَى ٗإًوب ٍ الٌبس، ُِ٘ ٗزون الزٕ الَ٘م ثْزا الشاسخ بٗوبًْن ٗولٌَى اًْن...« ُِ٘

 (. 313: 1403 ٓـت، هحوذ) «الو٘وبد الٗخلَ اهلل اى» ثْب ٍهذّن التٖ الزٌٔ ثٌو٘ن هلْ٘ن االًوبم ٍ الَ٘م، رلٖ

 ثإحسي ؤخشارْب ٍ األخشٕ الوجبسات هوٌٖ ٗوبلال تسوٖ هجبسٓ ٗل ٍ ٍاحذ ًسْ هلٖ الوجبسات ربءت اٙٗبت ّزُ ُٖ ًالحق ٗوب

 . الوجبسات ّزُ هي هجبسٓ ؤٕ هي التستٌٌٖ هٌسٔٔ طَسٓ الوجبسات ّزُ التئبم هي استسوت ثح٘ج طَسٓ

 

 :الفنی التناسق و الصوتی االیقاع

 ٗل ُٖ ٍ آٗٔ، ٍ هٌِ سَسٓ ٗلّ ُِٖ سحشاً، ٍ ًٌوبً هولَء ثبلوَسٖ٘ٔ، ًٌٖ رو٘ل، اٗٔبهٖ ثإسلَة ٗوتبص الول٘ن الٔشآى ّزا بى

 . الَاػحٔ الجبسصٓ الخظ٘ظٔ  ّزُ ًزذ ختبم ٍ هٌِ هـلن ٗل ُٖ ٍ ٓظٔ، ٍ هٌِ هَشذَ ٗلّ ُٖ ٍ ُٔشٓ، ٍ هٌِ هٔـن

 ُٔذ( 83: 1982 الووشٕ،) رو٘وبً الشوش ٍ الٌخش هضاٗب ث٘ي ٗزون الزٕ ًسِٔ الٖ الٔشآى سحشَ سَدَدًب بى الحٔ٘ٔ الًتزبٍص لوٌب ٍ

 ُٖ ؤخز ٍ الوبهٔ، ؤًشاػِ رو٘ن هي ال٘بهلٔ التوج٘ش حشٗٔ ثزلٖ ٌُبل التبهٔ، التِو٘الت ٍ الوَحذٓ الٔبُ٘ٔ َٓ٘د هي شالتوج٘ ؤهِٖ

 الَٔاُٖ، هي تٌٌُٖ التٖ التِٔ٘ٔ ٍ التِبه٘ل، هي تٌٌُٖ التٖ الَصى ُٖ الوتٔبسثٔ ٍالَِاطل الذاخلٔ، الوَسٖ٘ٔ الشوش هي راتِ الَٓت

 .رو٘وبً الٌّلن ٍ الٌخش َُسَجَْ رٗشًبّب ٖالت الخظبئض الٖ رلٖ ػن ٍ

 ٍ ثزشسْب تستٔلّ ُت٘بد آٗبتِ، هي آٗٔ ٗل ُٖ الوِشدٓ، اللِلٔ هي حتٖ الوز٘ذ الٔشآى ُٖ لٌ٘وجج الظَتٖ، االٗٔبم ّزا اىّ

 ثـج٘وتِ لذهبءا ؤى ًوشٍ ًحي ٍ. الذهبء هَآَ ثوغ هتٌَهٔ ٓشآً٘ٔ سَس هي ًٌتخت ؤى اٙى لٌب ٗحّْ األسبس ّزا هلٖ. هَس٘ٔبّب

 الٔشآى. هٌتلن اٗٔبهِ ٍ هٌتٔبٓ الِبكِ تَ٘ى ؤى بالّ الوجتْل الوتؼشّم ًِس ُٖ ٍٓوِ الٗحلَ ٍ السوبء، الٖ الظبهذ الٌش٘ذ هي ًَوَؾ

 ؤى ٌبهشُ ُةرا ث٘بى سحش ٍ اٗٔبهبً، ؤسٍهِ ٍ ًٌََوبً الذهبء ثإحلٖ بالّ الظبلح٘ي ٍ الظٍذٗٔ٘ي ٍ الٌجٍ٘٘ي لسبى هلٖ ٌٗـْ لن ال٘شٗن 

 ؤسشاس هي سشّاً ؤدسٌٗب لششّ، دُوبً ؤٍ لخ٘ش استوزبالً خَُبً، ؤٍ ؿووبً سّجبً، ؤٍ سًجبً اٗخشُُ الوج٘ي، ال٘تبة ُٖ ربء ٗوب الظبلح٘ي اثتْبل

 . الح٘٘ن الزٗش هٔبؿن هي هٔـن ٗل هي ٌٗجوج التٌ٘ن ٍ اإلٗٔبم

 ٍ...  ًَس هي شوبم ٍ سّجٔ، هي هسحٔ ثْب ٌٗـْ لِلٔ ٗل هلٖ هَِْ٘جب رل٘الً ش٘خبً -صٗشٗبء دهبء هوبً ًُشتّل ًحي ٍ ـ هوبً ُلتٌتظَس

 ُٖ تتزبٍة ٗلوبتِ ؤطذاء تجشح هب الٌِّس، ؿَٗل الظَت، هتْذٍد الوبؿِِ، هتإرذ ـ ٓبسُ ٍ هلٖ الزل٘ل الش٘خ ّزا ـ هوبً لٌتوخل

 هي الوَالٖ خِتُ اًّٖ ٍ شٍٔ٘بً، سةٍ ثذهبئَٖ ؤُٗي لن ٍ ش٘جبً الشؤس اشتولَ ٍ هٌّٖ الولنُ ٍّي اًّٖ سةٍ: »التإح٘ش شذٗذٓ ٓلَثٌب ؤهوبّ

 ( 4 ـ6/  هشٗن) «سػٍ٘بً سةٍ ٍارولِ ٗؤَةَ آل هي ٗشثُ ٍ ٗشحٌُٖ ٍلٍ٘بً، لذًَٖ هي لٖ َُْت هبٓشاً، اهشؤتٖ ٗبًت ٍ ٍسائٖ
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 هٌذ الوحَل تٌٌَْٗب ٍ «الوشذٍدٓ ْبٗبئ» ثـ آٗٔ ٗل ُبطلٔ ُٖ «االٗٔبم» بلْ٘ب ٌٗتْٖ التٖ الوزٍثٔ ٍطَ بلٖ ٌّب الٗشٖٓ الج٘بى  بىّ

 هجذاهلل هن «سػٍ٘بً ـ ٍلٍ٘بً ـ شٍٔ٘بً» ثْب تٌبسٔت الوٌسبثٔ الشّخٍ٘ٔ اللٌ٘ٔ األلَ ُْزُ الشوش، ُٖ االؿالّ ؤلََّ ٗإًْب «لٌٍ٘ٔ ؤلِبً» الََٓ

 (. 88: 1982 الووشٕ،) خٍِ٘بً ًذاءً سثٍِ ٌٗبدٕ ـ صٗشٗب ـ

 ٍ ِٗشّن، ٍ هٌبدّن ُٖ ٗلزٍَى ّن ٍ الحْ، الٖ َٓهِ دهَٓ هلٖ ًْبساً ٍ ل٘الً دؤة ؤى ثوذ ـ مالسال هلِ٘ ـ ًَح ّذٗش الٖ ُلٌستون

 ٍ الٌ٘قُ، ٗتولِ٘ ؤى االّ ـ طالحْن هي ٗئس ٍٓذ ـ ًَح هي ٗبى ُوب است٘جبساً، ٍ ػالالً بالّ الٗضدادٍى ٍ ُشاساً، الْذٕ هي ِٗشٍّى

 ًتخٍ٘ل ؤكٌٌب هب ٍ الوٌَ٘ ٍاٗٔبهْب الشّ٘ت، ثْذٗشّب هذٍٗٔ، هزللٔ الَرَد ُٖ ـلْتتٌ الٌؼجٖ، الْبدسٓ الذهبء ث٘لوبت َُُُُ ٗوتلٖ

 َٓهِ هلٖ داه٘بً ًَح ٍَٓ ح٘ي حبئشٓ ّبئزٔ بالّ الجحبس ٍ هُضلضلٔ، هْتضٓ بال األسع ٍ هبثسٔ، هتزِّْؤ بالّ السوبء ٍ بالهذَٗٗٔ الزجبل

 اًِشلٖ سةٍ ِّٗبساً، ُبرشاً االّ الٗلذٍا ٍ هجبدٕ ٗؼلَُّا تزسُّن بى بًّٖ دٍٗبساً، ال٘بُشٗي هي األسع هلٖ التَزَس سةٍ: »التجبس ثبلْالٕ

 . 26 ـ 28/  ًَح «تجبساً االّ اللبلو٘يَ التَضِد ٍ الواهٌبت ٍ للواهٌ٘ي ٍ هاهٌبً ث٘تٖ دخل لَوَي ٍ ٍلَالذٍٕ

 َُٗٔبس الشوش هي ٗٔبُ٘ٔ ُِ٘ االٗٔبم سُل٘ الشحوي، آٗبت هي هلوٖ آٗٔ الٔشآى ُٖ الٌِٖ التٌبسْ ٍ الظَتٖ االٗٔبم اى

 الحزٍ ؤٍ الت٘شٗش، ٍ الضٗبدٓ ؤٍ التـَٗل، ٍ الحشَ هلٖ ٗوتوذ ُِ٘ الٌلن ال ٍ السٌ٘بت، ٍ ثبلحشٗبت ٗؼجؾ ٍ األٍصاى، ٍ ثبلتِو٘الت

 الٌّلن ٍ ٓ٘ذ، ٗل هي لٌْ٘ؿ االٗٔبم ثل اإلًشاة، ٍ اإلثْبم ُْ٘ب ٗلتوس ٍ بلظبٓبً، تلظْ ٍ حشذاً، تُحشذ األلِبف ال ٍ الٌٔظبى، ٍ

 ( .89: السبثْ الوظذس) اإلهزبص سش َّ ّزا ٍ تؤ٘ذ ٗل هي ثووضلٍ األلِبف ٍ. طٌؤ ٗل هي ثٌزَٓ

 

 :النداء اسلوب

 بٓجبل الوت٘لّن ؿلت َّ الٌذاء ٍ(. 118: 1385 ششّاد،) الٌذاء اسلَة َّ الذهبء آٗبت ُٖ تُستَخذمُ التٖ األسبل٘ت ؤّنٍ هي

 اًّب داٍد ٗب: »ًحَ هلَِكبً، الحشٍ رلٖ ٗبى سَاء «ؤدهَ» هٌبة ًبئت ثحشٍ الوذهٍَ بٓجبل ؿلت َّ: ُٔل شئتَ بى ٍ الوخبؿت

 . 100/  الظبُبت «الظبلح٘ي هي لٖ َّت سةٍ: »ًحَ هٔذساً، ؤٍ ،26/  ص «األسع ُٖ خلِ٘ٔ رولٌبٕ

 ٗٔبل الخبلْ، الٖ الوخلَّ هي ٍ الٍَٕٔ، الٖ الؼّوَ٘ هي ٍ ،ال٘ج٘ش الٖ الظٌ٘ش هي ٍ األهلٖ، الٖ األداًٖ هي الـلت ٍ الٌذاء ٗبى ارا

 ٍ سٍ٘ئبتٌب هٌب ِّٗش ٍ رًَثٌب ُبًِشلٌب سثٌٍب ُأهٌب، ثشثٍ٘ن آهٌَا ؤى لإلٗوبى ٌٗبدٕ هٌبدٗبً سووٌب بًٌّب سثٌب: »اهشئ ٓبل ُلَ ، «دهبء» لِ

 ؤى الوؤَل هي ل٘س ٍ األثشاس، هن ٗتَُبُ ٍ سٍ٘ئبتِ، هٌِ ِّٗ٘ش ٍ ٌِٗشلِ، ؤى سثٍِ الٗإهش ُةًِّ ،193/  هوشاى آل ،«األثشاس هن تٌَُّب

 األهش هوٌٖ أًلت ُِ٘ ٍ استوـبٍ، ٍ تزلّل ُِ٘ ٍ خٍَ، ٍ ػشاهٔ ُِ٘ ؿلت لٌِّ٘ ٍ اإللضام، ٍ االستوالء ٍرِ هلٖ ؿلجبً ّزا َٗ٘ى

 ( . 142: 1376 دٗجبرٖ،) الذهبء هوٌٖ الٖ

 ؤدآ، ثٌ٘ش الٌذاء ٗظبى اح٘بًبً ٍ هتَسـبً، ؤٍ ثو٘ذاً ؤٍ ٗبى ٓشٗجبً هٌبدُ ل٘لّ ُٗستخذمُ الزٕ «ٗب» حشٍ ؤشْشّب، هختلِٔ ادٍات للٌذاء

 ؤى اهلل ؤسادَ ارا الوزبل، ّزا ُٖ هجذالزل٘ل ثذسٕ هحوذ الذٗتَس َٗٔل ـ توبلٖ ٍ سجحبًِ ـ اهلل َّ الوٌبدٕ ٗبى ارا األخض هلٖ

/  َّد «هبءَٕ اثلوٖ اسعُ ٗب» ٍ ،21/   ثٔشُ «سثٍ٘ن ؤُهجُذٍُا الٌبس اٍْٗب ٗب: »هخالً الٌذاء، ادٍات ٗستخذم االش٘بء، ؤٍ االًسبى ٌٗبدٕ

 ؤدآ ُْ٘ب الجشش استخذم ٍاحذٓ آٗٔ الٔشآى ُٖ الًزذ بر الٌذاء، حشٍَ ًستخذمَ اى ثٌب ُالٗزذس اهلل ًٌبدٕ اى ؤسدًب ارا لٌٌّ٘ب. 44

 ـ اثشاّ٘ن هخالً ؛(23: 1975 هجذالزل٘ل،) هٔذٍسٓ ثظَسٓ الحبلٔ ّزُ هخل ُٖ األدآ ربءت ثل اهلل، خـبة ُٖ ثظشاحٔ الٌذاء

 . 126/  ثٔشٓ «آهٌبً ثلذاً ّزا ارول سةٍ: »التبل٘ٔ الظَسٓ ثْزُ سثٍِ ٗخبؿت ـ السالم هلِ٘

 ٍ الـلت دهبء ُٖ «الشة» لِق ٍاٗخبس الخٌبء، ٍ الوجبدٓ دهبء ُٖ الزاللٔ لِق اٗخبس الذهبء آٗبت ُٖ الوبهٔ الجالً٘ٔ الوالحق هي

 ٓبل »الشة ثٌذاء دهبءُ-السالم هلِ٘-هَسٖ استْلّ ُٔذ. الشثَث٘ٔ هٔتؼٖ هي الذهبء اربثٔ ٍ ثبأللَّ٘ٔ، هتولٔٔ الوجبدٓ ألى الوسبلٔ؛

 للتخَِ٘، «سثِ»هي الِ٘ الوؼبٍ الوت٘لن ٗبء ٍحزٍ سثِ؛ هي ثٔشثِ شوَسُ هلٖ الذال الٌذاء حشٍ ثحزٍ«طذسٕ لٖ اششح سة

 (. 735:  1424 ، هـَ٘. )الشثَث٘ٔ هٔتؼٖ هي الذهبء اربثٔ ألى ٌّب «الشة»لِق ٍاخت٘بس

 

 : االیجاز

 ٗتزبٍص ٍ ٗولَ ؤٍ ثوؼبً ثوؼْب ٗتلَ ٍ ٓظ٘شٓ ٍ هَرضٓ ربءت الذهبء آٗبت ًشٕ ُةًٌب االؿٌبة هي ؤطالً تجتوذ «الذهبء لٌٔ» لوب ٍ

 بالّ الَٓت هي هذٍٓ ؤٓظش ُٖ اهلل هتجٔ الٖ ثبلحبربت تجلي حتٖ بلٔاإلؿ ٍ االسْبة هي اثتوذت ٓذ اٙٗبت ُْزُ. اٙخش الجوغ ثوؼْب
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 هن الوتحذث هزلس الزلَس هي اللّزٓ ٍ ٗبلشوَس األخشٕ الووٌَٗٔ الؤبطذ هي رلٖ ً٘ش ؤٍ التإٗ٘ذ َّ الؤظَد َٗ٘ى هٌذهب

 اًٖ سثٌب اًِشلٌب، ٍ ِٗشٍا للزٗي ُتٌٔ تزولٌبال سثٌٍب: »اِٙٗ ّزُ ُٖ ُوخالً. لِ الًل٘ش ٍ الَٗء الزٕ األحذ الشةٍ ٍ األسوٖ الووجَد

 ُٖ تووذاً ّزا ٗل ٍ. الوتظل ال٘بٍ لؼو٘ش تبٗ٘ذاً الوٌِؼل «اًت» ثؼو٘ش االٗتبى ٍ ،«سثٌب» ت٘شاس ًشبّذ «الوضٗضالح٘٘ن اًت

 َّ الذهبء آٗبت ُٖ ٗزبصاال ػشٍة هي ؤهٍب. الووجَد ٍهـَ ٍسحؤ لشِٔٔ ٍاستذساساً توبلٖ الحْ هن ثبلحذٗج للتلزّر ال٘الم اؿبلٔ

 خ٘ش هي الٍٖ ؤًضلت لوب اًّٖ سةٍ: »َٗٔل ار سثٍِ ٗذهَ هَسٖ الٌجٖ ُوخالً هجبششٓ، ً٘ش ثلٌٔ هٌْب التوج٘ش ٍ ثبلحبرٔ التظشٗح هذم

 لٌٌٖ٘ رلٖ، هلٖ اش٘شٕ ٍ ٗخ٘شاً خ٘شاً هلٍٖ اًضلت الْٖ: َٗٔل اًِّ ثل طشٗح، ثبسلَة اهلل هي الخ٘ش ٗـلت ُلن. 24/الٔظض «ُٔ٘ش

 اًّٖ سثٍِ ًبدٕ ار ٍاَٗة:»اَٗة هي سثٌب ٍَٗٔل. هجبششٓ ً٘ش ثلٌٔ اهلل هي الخ٘ش ٗـلت َُْ الخ٘ش، رلٖ الٖ ُٔ٘شاً اطجحت اٙى

 َٗ٘ى اى تستذهٖ الذهبء ُٖ اَٗة ُـشٗٔٔ الذهبء، اسلَة ًستَحٖ اٙٗٔ ّزُ هي ٍ. 83/ االًج٘ب «الشحو٘ي اسحن ٍاًت الؼشّ هسٌٍٖ

 هجذٕ تتشٕ َُ٘٘ الؼشّ، هسٌٍٖ اًّٖ سثٍِ ًبدٕ ٍاًّوب ثظشاحٔ، ش٘ئبً اهلل هي ٗـلت لن اَٗة اى ًشٕ ار هلل، دهبئِ ُٖ هادثبً االًسبى

 .التظشٗح هي اثلي ّٖ ثٌ٘بٗٔ سثٍِ سحؤ اَٗة ُ٘ـلت ،«الشحو٘ي اسحن اًت ٍ»ّ٘زا

 ٗتِ٘شٍى ثووٌٖ رلٖ َٗٔلَى ؤٕ «ثبؿالً ّزا خلٔت هب سثٌٍب» َٓلِ ُٖ ثبلحزٍ االٗزبص ٗشٍِٓ الٔشآًٖ الٌضٍ لجالًٔ ٍالوتزٍّ

 ٍاًّوب ثبؿالً، ٗ٘ي لن الخلْ ّزا ثإى التظذْٗ الٖ هجبششٓ ؤسلوْن ٓذ» االلجبة ؤٍلٖ تِ٘٘ش ثإى اٗحبء الحزٍ ّزا ٍُٖ. ٓبئل٘ي

 (. 60 ، تب الث ، حزبة) «ثْب ٍاالهتشاٍ الحٔ٘ٔٔ ادسإ ُٖ السشهٔ ثْزُ االٗحبء هي ٗٔلّل الوحزٍٍ الِول ّزا آحبم ح٘ؤ

 

 :النتیجة

 ثبلشًن ال٘شٗؤ اٙٗبت ّزُ.اٙخشٓ ٍ الذً٘ب خ٘شٕ ث٘ي تزون هبل٘ٔ هـبلت ٍ سبه٘ٔ هوبًٖ ال٘شٗن الٔشآى ُٖ الذهبء آٗبت تؼوٌٍت

 ٔشآًٖال الذهبء ُوؼبه٘ي الذهبء هي هت٘بهلٔ ُ٘شٓ الوزوَم ُٖ توـٌ٘ب اًّْب الّب الٔشآى ُٖ هختلِٔ هٌبسجبت ُٖ هتٌبحشٓ اًّْب هي

 .الٌبس سَسٓ-ثذهبء ٌٍٗتْٖ -الحوذ سَسٓ-ثذهبء ُ٘جتذؤ الٔشآى َّ اًّوب الشبهل الزبهن الذهبء اى ٍ اهلل هن الحذٗج ثأداة ًٌ٘ٔ

 الٔشآى ألسلَة الوبهٔ السٍوبت توخّل ٍّٖ الزوبل؛ ٍ ٍالٍَٔٓ ثبلَػَح ٗتّسن هوزض، ثالًٖ اسلَة ُٖ الذهبء آٗبت ربءت لٔذ

 االثتذاء ٍحسي االلِبف اخت٘بس ُٖ الذّٓٔ ّٖ الذهبء اسلَة ُٖ السٍوبت تلٖ تحْٔ التٖ الجالً٘ٔ لبّشالو ؤثشص ُوي.ال٘شٗن

 .االلتِبت ٍ الحزٍ ٍ ٍاالٗزبص ٍالتإخ٘ش، ٗبلتٔذٗن االطل هي الخشٍد ٍاسبل٘ت الٌِٖ ٍالتٌبسْ الظَتٖ ٍاالٗٔبم ٍاالًتْبء
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