
 َتدائؾ اهضـر اهضـتٕ اهَلػرٔ

 كظج اهضبؿر اهذٔ خٌتأ تغركَ ّغرق

 
ؿتدٍ يضيد ترنّ  : تلوى

ؿً اهيسوس اهّػٌٕ هوذلبفج ّاهخراد تبهدّضج، ظدر ضدٖذًب هألشخبذ ؿوٕ ؿتداهّوَ اهفٖبع 
ّكبى " تدائؾ اهضـر اهضَّـتٕ اهَلػرٔ"ّاأُلشخبذ ؿوٕ ضتٖة اهيٌبؿٕ نخبتِيب اهيضخرم 

. تيراسـخَ اأَلشخبذ زاٖد يضيد اهٌـٖيٕ
ٖلّل يؤهفب اهنخبة فٕ . ّٖخغيً اهنخبة كظبئد يخخبرث هٌختج يً أُى ضـراء كػر اهلدايٓ

ُذٍ اهيسيّؿج اهيخخوفج يً أغوة ضـرائٌب اهيخيٖزًٖ ُٕ فٕ اهضلٖلج اهٌختج يً : "اهيلّديج
ر، أتدؿّا كظبئد فٕ يخخوف األفبًٌٖ ّاهنذٖر يً اهيّغّؿبح اهخٕ نتبر اهضُّـراء فٕ كػ

خخـوق تبهضٖبث ؿوٓ أرع كػر، ٌّضً هى ٌَْلِظر االخخٖبر ؿوٓ ٌبضٖج يـٌٖج أّ يّغّؽ 
ضـرٔ يـًٖ، تل إً اهيـٖبر ٖلؾ ؿوٓ اهلظٖدث تضدد ذاخِب، ؿوٓ أً خنًّ فٕ شٖبق اهيـٖبر 

هضخظٖج تـٖدًا ؿً أٔ كبؿدث أّ يٌِز أّ يّغّؽ، اهفٌٕ ّاألدتٕ اهذٔ ٖـخيد ؿوٓ اهذائلج ا
فوذهم فلد خسد كظٖدث اهرذبء، أّ اهيدش، أّ كظٖدث خخضدد ؿً يّغّؽ ضخظٕ ِٖى 

اهضَّبؿر ّضدٍ، فنل ُذٍ اهسّاٌة ٖخػرق إهِٖب اخخٖبرٌب ضشة كٖيج اهلظٖدث اهفٌٖج ّإتداؽ 
هفبؼ اهيخخبرث اهخٕ خـّتر اهضبؿر فِٖب، ّخيٖزُب يً ضٖد اهتٌبء ّاهيـبٌٕ ّاهيّشٖلٓ ّاأل

(. 4ط".)ؿً ّؿٕ ّذلبفج اهضَّبؿر ذاخَ ّأشوّتَ اهخبط
اهضٖخ كبشى : ّكد خغيً اهنخبة كظبئد يخخبرث هٌختج يً أُى ضـراء كػر اهلدايٓ، ّيٌِى

تً يضيد آل ذبٌٕ، ّاهضٖخ شـّد تً ؿتداهرضيً آل ذبٌٕ، ّيضيد اهفٖضبٌٕ، ّيبسد تً 
اهيٌِدٔ، ّؿتداهّوَ تً شـد اهيشٌد اهيٌِدٔ، ّراضد تً  ظبهص اهخوٖفٕ، ّشـد اهضَّبؿر

ؿفٖضَ اهِبسرٔ، ّؿيٖر تً راضد اهـفٖضَ اهِبسرٔ، ّهضداً تً ظتبش اهنتٖشٕ، 
ّؿتداهّوَ تً غبٌى اهتّدُٖى، ّؿوٕ تً إرضيَ اهتّدُٖى، ّظبهص تً شوػبً اهنّارٔ، 

اهى اهتدٖد، ّشتح ّضشً اهفرضبً اهٌـٖيٕ، ّؿتداهلل تً ظبهص اهخوٖفٕ، ّشـٖد تً س



تّضرّد اهشوٖػٕ، ّإتراُٖى تً يضيد اهخوٖفٕ، ّأيبً اهضبؿر، ّيرزّق اهرّكٕ، ّؿتداهلل 
تً ؿبير اهتّفالشَ، ّؿتداهيضشً تً فػٖس اهيرٔ، ّؿتداهرضيً تً يضيد اهياّل 

اهنتٖشٕ، ّؿتداهلل تً يضيد تً رضبل اهفٖبع، ّضيد تً يتبرم اهيبهنٕ، ّراضد تً شـد 
. أضيد تً ضبًُٖ اهنّارٔاهنّارٔ، ّ

: ّشٌـرع فٕ ُذا اهيلبى كظبئد هتـع ُؤالء اهضُّـراء اهنتبر
اهضٖخ كبشى تً يضيَّد آل ذبٌٕ *

ّهد : "ٖلدى اهنخبة خرسيج خفظٖوٖج هضٖبث ُذا اهضَّبؿر اهنتٖر ٌلخػف يٌِب اهشػّر اهخبهٖج
ث تلػر ؿبى يؤشس دّهج كػر اهضدٖد -ػٖة اهلل ذراٍ -اهضٖخ كبشى تً يضيد آل ذبٌٕ

ى، ّنبً ضبؿرًا ّفبرشًب يضتًب هـيل اهخٖر ّاإلضشبً، ٖخػة فٕ 1821ٍ اهيّافق 1236
نبً أضد فضّل اهضُّـراء فٕ كػر . اهيظوًٖ ّٖى اهسيـج ّٖفع اهخظّيبح تًٖ اهٌبس

ّاهسزٖرث اهـرتٖج، ّهَ دّٖاً ضـر ٌتػٕ ػتؾ ؿدث ػتـبح، ّنبٌح اهػتـج األّهٓ فٕ اهٌِد 
ى، ُّّ أّل دّٖاً ضـر ٖػتؾ هضبؿر ٌتػٕ ؿوٓ يشخّْ اهسزٖرث 1910 -1328ٍؿبى 

. ّاهخوٖز اهـرتٕ
ّضـرٍ ٖخشى تبهسزاهج ّاهشتم ّاهفخبيج، ّخضٖؾ فَٖ األهفبؼ اهفظٖضج، ّاهيـبٌٕ اهشبيٖج 

(. 10")ى1913ٍ اهيّافق 1331خّفٕ فٕ اهّشٖل تلػر ؿبى . اهسيٖوج
ٌلخػف األتٖبح اهخبهٖج " غّيِب اهذرْ"اهيّشّيج ة  -رضيَ اهلل -ّيً كظٖدث اهضٖخ كبشى

ّّر هّاؿز كوتَ سّراء ّفبث زّسخَ : اهخٕ خظ
فنٌّب خٌبزؿٌب اهلوّة غضٓ اهولب 

ِّظترٌب نيب غٖرًٖ ّهٍف رتبٖة 
ّكيٌب تِب شتٍؾ ّؿضرًٖ ضسَّج 
ضوٖفًٖ ؿِد يبٌدّس اهـخبٖة  

إهٓ يبكغٓ اهرضيً فٌٖب تيب كغٓ 
ّظتٍر ؿوٓ يبسب يً اهلل ظبٖة 

هٓ يبسب يً اهلل ػبؿج ّظتٍر ؽ



هَ اهضنى، ّاهخشوٖى هلل ّاسة 
فال ٖبؿٌٓ سشٍى يؾ اهٌبس ضبغر 
ـِل خضح اهوَّضد ّاهٌظبٖة  ّكوتَ ُس

ًٍ سفبٍ اهٌّى يبّهذ تبهنرْ  ّسف
ٖراؿٕ ٌسّى اهوٖل ػبهؾ ّغبٖة 

ًٍ خَِل اهديؾ يً ضسر يّكِب  ّؿٖ
نيب سدٍّل ضبيٕ غرّتَ ظتبٖة 

ّنى ؿترٍث فٕ زفرٍث غيِب اهضضب 
خفّنَنح يٌِب اهلفّل اهظالٖة 

ؿوٓ سبدٍل يذنّرٍث غّيِب اهذرْ 
( 12ط)ّكد نبً غيخِب ظٌّف األػبٖة

 
يضّيد تً ؿتداهُّبة اهفٖضبٌٕ *
ُّ يضيد تً سبشى تً يضيد تً ؿتداهُّبة اهفٖضبٌٕ، ّهد تودث فّٖرػ ضيبل ضرق كػر "

فٕ اهيدرشج ٍ، خولٓ اهـوى ّدرس اهلرآً فٕ تودث دارًٖ، ّدرس 1325ضّاهٕ شٌج 
اهيتبرنٖج تبهنّٖح، ذى ؿبد إهٓ كػر، ّاشخلر فٕ تودث فّٖرػ، ضٖد ؿيل فٕ اهتضر، ّفٕ 

ٍ شنً فٕ تودث اهفبرٖج، ٌُّبم خـّوق كوتَ تضة فخبث يً تٌبح اهفبرٖج، فأضتِب 1449ؿبى 
تنل سّارضَ، ضتًب ؿذرًٖب ؿفٖفًب ظبدكًب ّهنً خلبهٖد األشرث ّكفح ؿبئلًب دًّ زّاسَ يٌِب 

ّسّد اتً ؿى هِب خػتِب ذى خزّسِب تـد ذهم، فؼل اهفٖضبٌٕ ّفًٖب فٕ ضتَ ُبئيًب ضخٓ ل
أرُلَ اهضة ّأغٌبٍ اهيرع، فٌلل إهٓ اهتضرًٖ هـالسَ تبهيشخضفٓ األيرٖنٕ فوى ٖفد اهـالر 

ٍ ّدفً تبهيٌبيج 1353يـَ، ّأخذح ضبهخَ خزداد شّءًا إهٓ أً خّفبٍ اهلل إهٓ رضيخَ شٌج 
.  فٕ اهتضرًٖ

ؿختر اهفٖضبٌٕ يً أترز ضـراء كػر، ّاضخِرح كظخَ تًٖ اهٌبس، ّأخذح خخرّدد أضـبرٍ ٔ
. تٌِٖى، ضخٓ ؿرف ؿوٓ يشخّْ اهسزٖرث اهـرتٖج ّاهخوٖز اهـرتٕ



ػتؾ دّٖاٌَ ؿدث يراح، ّخخظف أضـبرٍ تبهـذرٖج ّكّث اهخٖبل، ّسيبل اهخظّٖر، ّؿذّتج 
(. 27ط")فج اهضساألهفبؼ، ّشالشج اهخرانٖة، ّركج اهيضبؿر، ّرُب

اهخٕ كبهِب يخبػتًب اهضبؿر ؿيٖر تً راضد آل ؿفٖضج " ّص زهخٕ"ّيً كظٖدخَ اهـذرٖج 
: اهِبسرٔ ٌلخػف هولبرئ اهنرٖى األتٖبح اهخبهٖج

يبُسّر ٖبكوٍة ؿً اهّظل تلّٖد 
ٌبظٖم ؿً اليب اهضتبٖة تالٖب 
يبالش ٌسيم يّرٍث تس تشـّد 

ُدّتَ ؿوٓ ؿنس اهِّْ تبهِّاٖب 
اهدٌٖب ؿوٓ ِضشً يلظّد يبسخٌٕ 

ٌِوح فِٖب ُّاٖب  يشنًٖ أٌب يب
ؿَّب اهـّر يب ٖـِخدل ٖبتس اهـّد 

ٌَبٖب  ٍٕ فٕ َؿ ينر اهٌّّْ يخٌبُ
ٖخػٓ هخػب غٖرٔ ّاٌب فَٖ يلّٖد 

ّص زهِّخٕ ٖبّكح ضٌِّ خػبٖب 
اهلل ؿوٓ ظرف اهِّٖب ؿبد تٌنّد 
ؿؼيٕ رؿبٍ ّشّل ضبهٕ شتبٖب 

ًّ ّسل ّد تبهٕ تال اليب نيب اهضَّ
ِؿَّٖبة نبً أيشح أّظبهٕ ُتبٖب 

ّخِّل يبُوِّح يلبدٖيِب اهّشّد 
ؿٌٖٕ ؿوٓ فركب اهضتبٖة ُيبٖب 

خِذرف تال ٌبٖع تّارٖق ّرؿّد 
ّٖالٍ ؿبدح يً تنبُب خّاٖب 
ٌُّد  َؿّٖح خغّػ توّذث اهٌّى ِّخ
ّخرٖص ال ّايلوخٕ ّاؿيبٖب 



ّخضً فٕ كوتٕ دّاهٖة ّضدّد 
هٖـبح ُّيٍّى دّح فٕ ضضبٖب 

ٍٖق ؿدَّح ؿوٓ اهَّبر تّكّد ضرا
ضّػح يـبهٖق اهغيبٖر هؼبٖب 

يبسد تً ظبهص اهخوٖفٕ *
ٍ، فٕ ُأشرث ؿرٖلج غٌٖج يـرّفج 1290ضبؿر كػرٔ يسٖد ّهد فٕ يدٌٖج اهدّضج ؿبى "

تبألدة ّاهضِّـر، نبً رساًل خلًٖب نرٖى األخالق ضشً اهضيبئل، ػوة اهـوى ؿوٓ ٖد ؿدث ؿويبء، 
يضّيد تً "ث ػتـبح، ّسبء فٕ ػتـخَ األّهٓ يؾ ضبؿرًٖ ُيب هَ دّٖاً ضـر ػتؾ ؿد

يً "ؿتداهُّبة اهفٖضبٌٕ ّأضيد تً ؿوٕ تً ضبًُٖ اهنّارٔ، ّضيل ُذا اهدّٖاً ؿٌّاً 
، ّفٕ ػتـخَ األّهٓ يٌفظاًل فٕ دّٖاً يشخلل ؿيل ؿوٓ سيـَ ٌّضرٍ اتً "اهضِّـر اهلػرٔ

ى، ُّّ ضبؿر ٌتػٕ 1982ٔ ؿبى أخَٖ اهيرضّى األشخبذ ّٖشف تً ؿتداهرضيً اهخوٖف
ٍ ّٖذنر فٕ كظج 1323خّفٕ ضبتًب ؿبى . ّفظٖص، إالَّ أٌَ فٕ اهٌتػٕ أكّْ يٌَ فٕ اهفظٖص

ّفبخَ أٌَ نبً فٕ إضدْ رضالح اهغّط، ّفٕ أذٌبء إتضبرُى يخّسًِٖ إهٓ إضدْ 
: اهيغبظبح ٌؼى كظٖدخَ اهخٕ يػوـِب
ٌّٖح يً ُسرنى ٌّج غرٍٖق ُّْ 

ّال خضبتَ  فٕ غتٍج ال ٖرْ تٍر
ٌزل يؾ أظضبتَ إهٓ كبؽ اهتضر هٖسيؾ اهظدف ّٖرخفؾ إهٓ أؿوٓ، ّفٕ اهيرث اهذبهذج أّ 

اهراتـج شيؾ ظّخًب ٌٖبدَٖ تبشيَ ُّّ ٖوخلػ اهيضبر، فشأل اهتضبرث تـد أً ظـد إهٓ شػص 
فأراد أً ٖرسؾ إهٓ كبؽ اهتضر يرث ُأخرْ . اهتضر ُل دؿبٌٕ أضدنى يً كـر اهتضر؟ كبهّا ال

ّهنٌَ أرخٓ اهضتل ٌّزل إهٓ اهتضر ّهى ٖـد، . ال خرسؾ: ّكبل. يشم تَ أضد اهتضبرثفأ
(. 60")شفٌٖج ٖتضذًّ ؿٌَ ّهنٌِى هى ٖسدٍّ 25فبسخيـح ؿوَٖ 
اهخٕ خٌتأ فِٖب تغركَ ّاهخٕ ٌؼيِب كتل شّٖـبٍح كوٖوج يً غركَ " ٌّّج غرٖق"ّيً كظٖدخَ 

: ٌلخػف األتٖبح اهخبهٖج
غرٍٖق ُّْ ٌّّٖح يً ُسرنى ٌّّج 



فٕ غتَّج ال ٖرْ تٍر ّال اخضبتَ 
ّال ظّٖة ػرش فٕ يوخلٓ اهفبرث 
ّٖى أؼوى اهّوٖل سبٍ اهغَّتؾ ّذٖبتَ 

هّال اهِّْ يبشِر سفٌٕ ّال اذرفح 
ؿٌٖٕ ّال نٌح اشرٔ اهوٖل ّاضلٓ تَ 

هلد ػّٖح ظضبئف ُؤالء اهضُّـراء اهنتبر، ّتلٖح هٌب ذنراُى اهػٖتج، ّكظبئدُى .. ُّنذا
هج اهرائـج خخردد فٕ األشيبؽ، ّخخٌبكوِب األهشً سٖاًل تـد سٖل، ّشختلٓ خبهدث فٕ اهسيٕ

. ذانرث اهٌبس يدْ اهدُر
. ّنى أخيٌٓ هّ خشٌص اهفرظج هٕ ألؿرع اهيزٖد يً خسبرة ُؤالء اهضُّـراء األيبسد

ا ّفٕ اهخخبى التد يً خّسَٖ ّافر اهضنر ّسزٖل اهذٌبء هِذا اهسِد اهنتٖر اهذٔ تذهَ يؤهف
اهنخبة هٖغـب ؿوٓ يبئدث اهيخولٕ ُذٍ اهنٌّز اهٌتػٖج اهلدٖيج اهزاخرث تبهيـبٌٕ اهـيٖلج 
ّاهيغبيًٖ اهيخٌّؿج ّاهضيٖيٖج اٗشرث اهخٕ ٌشخيد يٌِب اهلٖى اهٌتٖوج ّسيبهٖبح اهضة 

ًّ اهضَّـتٕ اهـؼٖى . اهضفٖفج ّدفء اهف
ٍ اهفٖبع ّؿوٕ ضتٖة اهيٌبؿٕ، ؿوٕ ؿتداهّل: تدائؾ اهضِّـر اهضَّـتٕ اهلػرٔ، سيؾ ّخضلٖق*

كػر  -، اهيسوس اهّػٌٕ هوذلبفج ّاهخراد، اهدّضج1زاٖد يضيد اهٌـٖيٕ، ػ: ّيراسـج
. ظفضج يً اهلػؾ اهنتٖر 378، 2003

 


