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122  الىحدة اإلسالميت في نهج البالغت

قالىا في 

التقريب 

والىحدة

 الشيخ حسين غبريسأ.

 

 

 

 الىحدة اإلسالميت في نهج البالغت

 

 
نقذ ثبد ٔاظسًب نهدًٛغ أٌ اإليبو ػهٙ )ع( 

غأنخ دٌٔ  هٗ ي دّ ػ كشِ ٔيُٓ فٙ ف صش  نى ٚقز

شًم  ثم  غخ"،  ٓح انجال ثّ "َ فٙ كزب ْب  غٛش

يخزهف األيٕس انزٙ ٚسزبخٓب انًدزًغ اإلعاليٙ 

يننٍ انؼقٛننذح انننٗ انزلننشٚغ انننٗ رقننٕٚى 

غهٕكٛ نخ ان نخ انؼبد ُبء انذٔ نٗ ث صٕالً ا بد ٔ

زٙ  عاليٛخ ان زذح اإل ظٕع انٕ ُّ يٕ قخ، ٔي انس

كم  فٙ  غهًٍٛ  لبغم نهً لغم ان ٕٛو ان رذ ان ثب

يكبٌ يٍ ْزا انؼبنى العًٛب فٙ نجُبٌ. ْٔزا 

يننٍ أٔنٕٚبرُننب َسننٍ فننٙ ردًننغ انؼهًننبء 

انًغهًٍٛ َٔؼًم ػهّٛ يُز قشاثخ سثغ قشٌ يٍ 

ندًٛننغ انضيننبٌ، ُٔٚجغننٙ أٌ ٚكننٌٕ ًْننًب 

انًغهًٍٛ ٔانلشفبء فٙ انؼبنى ، نزا زبٔنذ 

أٌ أخزصش قذس اإليكبٌ فٙ ْزا انًٕظٕع نكُٙ 
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فٕخئننذ ثبنًننبدح انننٕفٛشح ٔانغضٚننشح انزننٙ 

ٚزعًُٓب َٓح انجالغخ ٔػهّٛ ال ًٚكٍ أل٘ ثبزث 

أٔ يطبنغ أٌ ٚسصش انًٕظٕع ثذقبئق، ثم األيش 

ٚسزبج انٗ َذٔاد يزؼذدح ٔرفصٛهٛخ ٔيغ رنك 

يٍ عأقذو ثس ثذ  ثبنغشض. ٔال  فٙ  صشًا ٚ ثًب يخز

عُخ  عاليٙ  ًغ اإل فٙ انًدز ُب  نٗ أَ جّ ا انزُ

ػٍ  سث  ُبء انج غُب ػ هف أَف نى َك شٛؼخ  ٔ

غهًٍٛ  قذيٓب )ع( نهً زٙ  ٛشح ان ُٕص انكث انك

فٙ كزبثّ عٕاء ػجش انخطت انطٕٚهخ ٔانقصٛشح 

ًبد  صبس انكه زٗ ق فخ ٔز ًٕاػظ انًقزط أٔ ان

ٛشح أٔ ٔانشعننبئم ٔنننى ٚزننشف )ع( فشصننخ صننغ

زٙ  خبطش ان نٗ انً ٓب ا شبس فٛ ٛشح اال ٔأ كج

نٗ  يشاسًا ا جّ  زذرٓى َٔ غهًٍٛ ثٕ ٓذد انً رز

ػننذو انٕقننٕع فننٙ يخننبطش انفزُننخ انطخٛننبء 

 انؼًٛبء.

كزنك ال ثذ يٍ اإلشبسح انٗ أٌ ثؼط انكهًبد 

يُّ )ع( قذ ٚفًٓٓب انجؼط ػهٗ ػكظ زقٛقزٓب 

ٚذ  لكهخ ٔرسذ هٗ انً صجغ ػ ظغ األ ٛث ٔ يٍ ز

طبء ان صفذ األخ زٙ ػ زشح ان فٙ انف جذ  زٙ اسرك

كشو )ص(،  عٕل األ سبل انش ؼذ اسر غهًٍٛ ث ثبنً

عى ال  غؤٔنٛخ ثبال يشح انً يٍ  ثش  زذد أك ًب  ك

نالَزقبد فقط ثم نإلصالذ ألٌ انلؼبس األٔل انز٘ 
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ٛخ  ٛخ اإلًٚبَ ثم انًُٓد نز٘ ي ؼّ )ع( ٔا سف

انجؼٛذح ػٍ انًصبنر انخبصخ ٔاألَبَٛبد زٍٛ 

عهًذ أيٕس انًغهًٍٛ ٔنى قبل )ع( )ألعهًٍِّ يب 

 ٚكٍ خٕس اال ػهّٙ خبصخ(. ٔيٍ ُْب أثذأ:

نّ   عجؼٍٛ قٕ قى  جخ س فٙ انخط أٔالً: ٔسد 

ٛش٘  يٍ غ ٓب  ُبط ث زق ان َٙ أ ًزى أ قذ ػه ))ن

ٔٔهللا ألعهًٍ يب عهًذ أيٕس انًغهًٍٛ ٔنى ٚكٍ 

عهّ  نك ٔف خش ر عًب أل صخ انزًب هّٙ خب خٕس اال ػ

شخذِ(( ٔصْذًا فًٛب رُبفغزًِٕ يٍ صخشفّ ٔصث

ْزا انكالو قبنّ )ع( ألْم انلٕسٖ نًب ػضيٕا 

يبو  فبٌ، ٔأدسف اإل ثٍ ػ ًبٌ  ؼخ ػث هٗ ثٛ ػ

زُٛٓب أَّ اٌ زبٔل أخز زقّ عٛسصم يب نٛظ 

يصهسخ نإلعالو ٔانًغهًٍٛ، ٔقبسٌ ثٍٛ انًخبطش 

خذ أٌ  غكٕد، فٕ ثٍٛ ان صذٖ ٔ قخ اٌ ر انًسذ

انصجش ػهٗ يب خشٖ أخذٖ ٔأَفغ خٕفًب يٍ عفك 

غه يبء انً نخ د ٛبٌ انذٔ هٗ ك صًب ػ ًٍٛ، ٔزش

 ٔاأليخ انسذٚثخ انؼٓذ.

ؼشة،  ٓب ان صٙ ث نّ ٕٚ صٛخ  يٍ ٔ ًٛب:  ثبَ

انزٕزذ ٔانسزس يٍ انفزُخ قبئالً: "فال ركَٕٕا 

أَصننبة انفننزٍ )أ٘ يقصننذًا نهفزُننخ( ٔأػننالو 

ػخ  جم اندًب ّٛ ز قذ ػه يب ػ يٕا  جذع ٔانض ان

قذ   ػخ ٔأ كبٌ انطب ّٛ أس ٛذ ػه هٗ هللا ئثُ ٕا ػ
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قذ   هٕيٍٛ ٔال ر قٕا يظ ظبنًٍٛ ٔار  ّٛ يٕا ػه

يذاسج انلٛطبٌ ٔيٓبثط انؼذٔاٌ" ن كٍ فٙ 

ظشع  كت ٔال  ٓش فٛش جٌٕ ال ظ كبثٍ انه ُخ  انفز

 فٛسهت ن.

ثبنثننًب: أٔصننٗ انًغننهًٍٛ فننٙ أٔل خالفزننّ 

نٗ هللا  ْب ا فشائط أّدٔ فشائط  ان زبنٙ: "ان ثبن

يًب غ زشو زشا ُخ، اٌ هللا  نٗ اند ٛش رؤدِّكى ا

يدٕٓل ٔأزم زالالً غٛش يذخٕل ال َقط فّٛ ٔفعم 

ثبإلخالص  شذ  ٓب ٔ ِشو كه هٗ انُس غهى ػ يخ انً زش

ٔانزٕزٛننذ زقننٕم انًغننهًٍٛ فننٙ يؼبقننذْب، 

فبنًغهى يٍ عهى انًغهًٌٕ يٍ نغبَّ ٔٚذِ اال 

 ثبنسق ٔال ٚسم أرٖ انًغهى اال ثًب ٚدت".

ٓب  صٙ ث نّ ٕٚ صٛخ  دذ ٔ ُب َ ؼًب: ْٔ ساث

قبئالً:  غهًٍٛ  عزقجهزى انً يب ا ًٕا  "ٔال رقزس

عُُٓب  ػٍ  طٕا  ُخ ٔايٛ َبس انفز فٕس  أ٘ )يٍ 

رُسٕا ػٍ طشٚقٓب ن أ٘ ال رشيٕا أَفغكى فٙ 

فبع  ُذ اسر ٓب ػ هٌٕ ػهٛ زٙ رقج ُخ ان انفز

ٓت ًش٘ (انه قذ نؼ ٓب ف غجٛم ن صذ ان هٕا ق . ٔخ

ٛش  ٓب غ غهى فٛ ًؤيٍ ٔٚ ٓب ان فٙ نٓج كُ  ِٚٓه

 انًغهى".

ارًّٓ ثذو  خبيغًب: يٍ كالو نّ سدًا ػهٗ يٍ

كٙ  صبس ٚس نٗ األي جّ ا يب كز طبس  فٙ ا ًبٌ  ػث
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فّٛ يب خشٖ ثُّٛ ٔثٍٛ أْم صفٍٛ... "فقهُب 

رؼننبنٕا َننذأِ يننب ال ٚننذسف انٛننٕو ث طفننبء 

انُبئشح )انؼذأح ٔانلسُبء( ٔرغكٍٛ انؼبيخ 

ززٗ ٚلزذ األيش ٔٚغزدًغ فُقٕٖ ػهٗ ٔظغ انسق 

يٕاظننؼّ، فقننبنٕا ثننم َذأٚننّ ثبنًكننبثشح 

َذح(  كذد )انًؼب سشُة ٔس سذِ ان زٗ خُ فأثٕا ز

ٚبْى  عزُب ٔا ًب ظش غذ فه ٓب ٔزً قذد َٛشاَ ٔٔ

ٔٔظؼذ يخبنجٓب فُٛب ٔفٛٓى أخبثٕا ػُذ رنك 

 انٗ انز٘ دػَٕبْى انّٛ فأخجُبْى".

فخ  ًش انخهٛ زق ػ فٙ  نّ  قٕل  يٍ  عًب: ٔ عبد

فالٌ فقذ قّٕو األٔد)االػٕخبج(  ثالء انثبَٙ: "هلل

خ  ٔأقننبو ٔدأٖ انؼًذ)انؼهننخ( خه ننف انفزُنن

صبة  ٛت أ ٛم انؼ ثٕة قه قٙ ان ْت َ غُخ، ر ان

خٛشْب ٔعجق ششْب، أدٖ انٗ هللا طبػزّ ٔارقبِ 

زذ٘  لؼجخ ال ٚٓ طشم يز فٙ  رشكٓى  زم ٔ قّ، س ثس

 فٛٓب انعبل ٔال ٚغزٛقٍ انًٓزذ٘".

ٓب:  قٕل فٛ غهًٍٛ ٚ نٗ انً صٛخ ا عبثؼًب: ٔ

"ٔخزٔا يٓم األٚبو، ٔزٕطٕا قٕاصٙ اإلعالو أال 

 ى رغضٖ ٔانٗ صفبركى رشيٗ".رشٌٔ انٗ ثالدك

ًذ  ُذيب ر ُخ، ػ ػٍ انفز  ٙٓ ًُب: انُ ثبي

ٓب  قبل: "أٚ غقٛفخ  فٙ ان كش  ثٙ ث ؼخ أل انجٛ

دبح،  غفٍ انُ فزٍ ث يٕاج ان شقٕا أ ُبط  ان
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دبٌ  ظؼٕا رٛ ُبفشح، ٔ ٚق انً ػٍ طش خٕا  ٔػش

انًفبخشح"، ن ٔأغعٛذ ػهٗ انقزٖ ٔششثذ ػهٗ 

يٍ  يشِّ  هٗ أ ظى ٔػ خز انك هٗ أ صجشد ػ لدب ٔ ان

 انؼهقى ن .طؼى 

أخزى ثبنقٕل اٌ يدزًؼُب اإلعاليٙ ػهٗ رُٕع 

يزاْجّ ٔيذاسعّ يطبنت انٕٛو ثٕقفخ صذم يغ 

شأَٓب  يٍ  يخ  طٕاد ْب خبر خ ئخ الر نزاد ٔخشٚ ا

انؼٕدح انصبدقخ انٗ انُٛبثٛغ انصبفٛخ انزٙ 

ػهٛٓننب انُجننٙ )ص( ٔاٜل األطٓننبس ٔانصننسبثخ 

األّخننالء ) انزننٙ كننبَٕا ػهٛٓننب ْننى( ٔرننشف 

اد خبَجًب نُجُٙ يدزًؼًب ٔزذًٔٚب فبظالً انًٓبرش

 ٚشظٙ سثُب ٔظًبئشَب ٔاألخٛبل.
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