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اإلهداء :
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إلـى السادة الحجج األبــــرار
إلـى األوصٌاء األمئم األطهار
إلـى إبناء النبً الطٌبٌن الطاهرٌن اإلنثنً عشر إمام أولهم علً أمٌر
المؤمنٌن وآخرهم المهدي المنتظر عجل هللا فرجه الشرٌف
أهدي هذا السفر المتواضع لنٌل رضاهم وشفاعتهم

امل٣ضمت :
بؿم هللا الغخمً الغخُم والخمض هلل عب الٗمملحن ونلى هللا ٖلى زحر زل٣ه ؤظمٗحن البكحر الىظًغ
والؿغاط املىحر الغؾى ٫املؿضص املهُٟى ألامجض ؤبي ال٣مؾم مدمض وٖلى آله الُُبحن الُمهغًٍ واللٗىت
ً
الضؤثمت ألابضًت الؿغمضًت ٖلى اٖضائهم اظمٗحن مً الىىانب واملبًٛحن واملضٖحن ألمغهم ٦ظبم مً
ألاولحن ولازغًٍ ومً والاهم واجبٗهم الى ُ٢مم ًىم الضًً وبٗض :
بضاًت ال٩مجب واملال ٠لهظا ال٨خمب لِـ بال اخض زضام ؤهل البِذ وزضام قُٗتهم مً مدمٓٞت املىنل
الخبِبت مً مىالُض  1973م صعؽ في خىػة ٢م امل٣ضؾت ووُْٟخه الضٞمٕ ًٖ مضعؾت ؤهل البِذ مً
ال٩مَُٗت والىهمبُت و٢ض ٢مذ بخإلُ ٠هظا ال٨خمب بؾخجمبت لُلب ألازىة ال٨غام في ٦خمب للغص ٖلى
الضٖىاث الًملت املًلت مجهم صٖىة ؤخمض الخؿً بٗض ان ونلخني الٗضًض مً الغؾمثل و٢ض جًمً هظا
ً
ال٨خمب ٖضة ٞهى ٫بلٛذ الٗكغًٍ ٞهال جىمولذ ٞحهم شخو ؤخمض ال٩مَ٘ وجضلِؿمجه ٖلى الىمؽ وٖلى
آ ٫البِذ وٖهمخه ال٩مطبت وبزبمث الٗهمت املُل٣ت التي ًىٟحهم هظا املضعي بل وجبُمن خ٣ُ٣ت ؤخمض
ً
ووؿبه املسمصٕ وؤهه ملٗىن بىو الش٣لحن ال٣غآن والٗترة وجىمولىم ؤًًم ٖلم ؤخمض ال٩مَ٘ وٖلم آ ٫البِذ
وبُيىم مٗملم آ ٫البِذ الُُبحن الُمهغًٍ و ٞىضهم معجؼة ؤخمض الخؿً ال٩مطبت ٦مم ؾخ٣غؤون بن قمء
هللا وٖهمخه ومهضوٍخه وعواًخه وونِخه التي ًؼٖم ؤجهم ًدُمت ٣ٞض خهلىم لهم ٖلى ؤم مً ٦خمب ؾلُم بً
ِ٢ـ و٧من هظا بمشمبت ٖ ٠٦لى وظه ؤخمض وؤجبمٖه ألجهم لً ًغصوا هظا ألامغ وبٖلم ؤدي ال٣معت ؤن
ً
ً
ً
ً
ال٩مَ٘ ٖمُل ظمء لًُغب الخىػة الٗلمُت ؤوال واملغاظ٘ زمهُم وؤهل البِذ زملشم والضًً عابٗم مً زال٫
حكخِذ الىمؽ وجىٟحرهم ًٖ الضًً بذجت الًُ٣ت املهضوٍت بل ولدصخُو الًُ٣ت املهضوٍت وظٗلهم
مدضوصه وبٞغا ٙمدخىاهم لالهي و٢ض بدشذ في صٖىجه بةههمٞ ٝىظضتهم ٦ظب واٞتراء  ،ؤجغ٨٦م لان م٘
هظا ال٨خمب وال ؤعظىا مى٨م بال الضٖمء وهللا ولي الخى. ٤ُٞ

ألا٢ل ٖ :بض هللا الٗلىي

الٟهل ألاو / ٫شخهُت ؤخمض الخؿً
هى ؤخمض بً اؾممُٖل بً نملر بً خؿحن بً ؾلممن ًضعي ال٨ىاَ٘ ؤن ؾلممن هى ببً املهضي وؤخمض
مً نلبه وؾُإحي ال٨الم ًٖ طل. ٪
هظا املضٖى ؤخمض الؿلُمي ولض في جهمًت الؿخِىمث خؿب ٢ى ٫ؤجبمٖه وبصعى املهضوٍت والُممهُت ؾىت
( )1998م
و٢ض بصعى هظا الٗمُل الضظمٖ ٫ضة ؤمىع ٧مطبت مسمصٖت وؾىٟىضهم هىم وهي:
 - 1ؤهه لاممم املهضي ألاو ٫وهى ؤو ٫املهضًحن لازني ٖكغ .
 - 2ؤهه ببً لاممم املىخٓغ ال٣مثم الدجت .

ً
 - 3ؤن لاممم الدجت ال٣مثم ٢ض ؤعؾله للىمؽ ونُم له .
 - 4ؤهه الُمموي املىٖىص .
 - 5ؤهه بممم مٗهىم ماٍض مى ٤ٞمؿضص .
 - 6ؤهه ؤٖلم ؤهل هظه الضهُم في هظا الؼممن .
 - 7ؤهه ؤو ٫الشالزمئت والشالزت ٖكغ الظًً هم مً ؤههمع لاممم الدجت (عجل هللا ٞغظه) .
 - 8ؤن امللخىي ٖلُه ًظهب الى الىمع .
ً
ً
ً
 - 9ؤهه هى الظي ًمأل ألاعى ٢ؿُم وٖضال بٗض ؤن جمأل ْلمم وظىعا .
ً
وهىم ٥بصٖمءاث ؤزغي ؤ٦خٟي بهظا ال٣ضع وال ؤؾخٛغب واٗ٢م ؤهه ٢ض ًإحي في ًىم مً ألاًمم وٍضعي ألالىهُت
ً
ؤًًم والىبىة والغؾملت ختى املجىىن ال ٌٗ٣لهم بٗ٣له! ً ٠ُ٦م ً٨ؤن ً٨ىن هى ببً املهضي (عجل هللا
ً
ً
ٞغظه) ولاممم املٗهىم والُمموي وؤو ٫ؤههمعه وؤو ٫املامىحن به والظي ًمأل ألاعى ٢ؿُم وٖضال وهى
الظي مً ًلخىي ٖلُه الى الىمع وؤهه مٗهىم ماٍض مى ٤ٞمؿضص ،
 ٠ُ٦هظه لاصٖمءاث بظخمٗذ في شخهُت واخضة؟
ؤ٢ى ٫ل٣ض خموعتهم مغة ٣ٞملىا لي ؤن لاممم ؤخمض الخؿً ً٣ى ٫الدجت ً٨ىن مٗهىم ولظا مً ًلخىي
ٖلُه الى الىمع،

ؤ٢ى ٫للغص ٖلى هظا ال٨ظب ؤهم حجت ٖلى الىمؽ والؿُض ٦مم ٫الخُضعي حجت ٖلى الىمؽ واملغاظ٘ حجت
ألجهم ًضٖىن الى َغٍ ٤الخ ٤وهى َغٍ ٤لاممم املهضي ٞهل ؤهم مٗهىم ألهني حجت؟ وهل املغاظ٘
مٗهىمحن ومً املٗلىم امللخىي ٖلُه الى الىمع ؤي امللخىي ٖلى ؤمغه وصٖىاه ٞىدً هضٖىا الى لاممم
املهضي(عجل هللا ٞغظه) بُبُٗت الخم ٫مً ال ًامً بمم ؤصٖىا ؾُظهب الى ظهىم ٞةطن امللخىي ؾُ٨ىن
في ظهىم ألهني ؤصٖىا الى َغٍ ٤آ ٫مدمض (ٖلحهم الؿالم) والُمموي همه الىخُض صٖىجه للممم املهضي ٞمً
ًلخىي ٖلى هظه الضٖىة ٞهى الى ظهىم وهظا ال ًىظب الٗهمت للدجت وبال ٞةن وظبذ الٗهمت للدجت
ٞإهم واملغاظ٘ و٧ل مً ًضٖىا الى َغٍ ٤آ ٫البِذ (ٖلحهم الؿالم) وَغٍ ٤لاممم املهضي(عجل هللا ٞغظه)
ً
ؾُ٨ىن مٗهىم وؤ٢ى ٫مم هى الضلُل ؤؾمؾم ؤن الُمموي هى هٟؿه ببً لاممم املهضي(عجل هللا ٞغظه) ؟ و
ممهى الضلُل ٖلى ان الُمموي اممم ؟ ومم هى الضلُل ٖلى ان الُمموي مً طعٍت الاممم املهضي ومم هى الضلُل
ٖلى ان الُمموي مً البهغه ؟ ٞملغواًمث جا٦ض ٖلى ان الُمموي مً الُمً بل ومم هى الضلُل ٖلى ٖهمت
ً
ؤخمض الخؿً الٟمقل بملىدى وبٗلم ال٨الم ٦مم ؾُدبحن ل٨م ٢غٍبم الى هىم بهخهى .

الٟهل الشموي  /ؤخمض الخؿً لِـ ببً لاممم املهضي
ً
وٍضعي ؤخمض الخؿً ؤهه ببً لاممم املهضي وؤهه ًلخ٣ي مٗه شخهُم وؤن وؿبه ًغظ٘ للممم وهظه ٦ظبت
بطا ٢لذ لي ملمطا ؟ ؤ٢ى ٫ل: ٪
ً
بطا ٧من ؤخمض الخؿً ٗٞال ببً لاممم املهضي املىخٓغ ٞال بض مً بزبمث وصلُل نغٍذ صخُذ ٢مَ٘ ًشبذ
ُٞه ؤن لاممم املهضي ٢ض جؼوط في ٖهغ الُٛبت ؤو ٢بلهم وال صلُل ٖلى طل ٪بل وعص زال ٝطل٦ ٪مم ؾُإحي.
ٞةن ٢م ٫لىم ٢مثل ؤه٨م بترًت وج٣ىلىن لِـ للمهضي طعٍت وج٣ىلىن ؤهه ال ًتزوط وال ًُب ٤ؾىت الغؾى٫
بملؼواط ٢لذ :
ً
بهىم ال ه٣ى ٫ؤن لاممم املهضي ال ًتزوط وال ه٣ى ٫ؤن لاممم املهضي لً ً٨ىن لضًه طعٍت ؤبضا ول ً٨ه٣ى ٫ؤن
لاممم عبمم ًتزوط وٍ٨ىن لضًه طعٍت بٗض ْهىعه املبمع ٥ؤمم ٢بل الٓهىع ٞال ه٣ى ٫بهظا ال٨الم ومً ً٣ى٫
بهظا ال٨الم (( بإن للممم املهضي ولض في ػمً الُٛبت )) ٞهى ملٗىن ٦مم ؾيبحن طل ٪في الٟهى ٫ألازحرة
مً هظه البدىر والظي ؾُ٨ىن بٗىىان ؤخمض الخؿً ال٩مَ٘ ملٗىن والضلُل مً الش٣لحن وان قمء هللا
ؾيبحن هظا ألامغ بملخٟهُل ٞىإحي ألان ووؿإ ٫ال٨ىاَ٘  :بممم٨م ؤخمض ببً اؾممُٖل  ٠ُ٦جشبخىن ؤهه
ببً املهضي؟ و ٠ُ٦جشبخىن ؤن ظض ؤخمض الخؿً الظي هى ؾلممن ببً لاممم املهضي املبمقغ؟ بل مً هي
ً
ػوظخه وؤًً هي ومم اؾمهم؟ هل ممجذ؟ هل ٚمبذ مٗه؟ وهل ؾلممن هى ببىه الٟٗلي ؤنال وهى لم ًً٨
ً
ًضعي ؤهه ببً لاممم؟ اليؿب هل ٗٞال مجهى ٫لهظه الضعظت؟ هل هظا ٌٗني ؤن لاممم املهضي املىخٓغ
ً
ال٣مثم الشموي ٖكغ مً ألان ٞهمٖضا ه٣ى ٫له ًم ؤبى ؾلممن ؤصع٦ىم وهتر ٥ال٨ىُت املٗغوٞت بإبى نملر؟
والٗملم ٧مهىا مكخبهحن؟ زم  ٠ُ٦جشبخىن لي ؤن ؾلممن لِـ مضلـ وؤهه ببً لاممم املهضي؟ ختى ؤهخم
جلخبُخم في وؿب ؤخمض ال٩مَ٘ جمعة ج٣ىلىن ؤهه ببً املهضي وجمعة ج٣ىلىن مجهى ٫اليؿب صًً مخىمٌ٢
هظا و٢ض ٌؿإلني ؾمثل ؤو ً٣ى ٫لي ٢مثل ٦مم ً٣ى ٫ال٣ىاَ٘ خحن ؤخموعهم  ،وهل بزبمث اليؿب قغٍ في
ً
ً
الدجُت ؟ ؤ٢ى ٫وٗم  ،ؾُ٣ى ٫لي ول ً٨ألاهبُمء لِـ قغَم والىبي لِـ قغَم ؤن حٗغ ٝوؿبه ٢لذ له
ً
ؤوال ال ج٣ـ هظا بظا ٥بل ال جخٗلم الُ٣مؽ ألن ؤو ٫مً ٢مؽ ابلِـ والىهمبُت وبمممهم ابى خىُٟه ٞإهخم
حُٗبىن ٖلى الىهمبُت الُ٣مؽ زم جِ٣ؿىن؟ هللا املؿخٗمن
ً
زمهُم  :هدً هخٗبض بملىو ٦مم حٗلمىن وألاهبُمء ملم ظمءوا ٦إهذ مٗهم املٗمظؼ وال٨غاممث .

والىو (( ونُت اخمض الخؿً )) الظي وعص واٖخمضجم ٖلُه م٘ ان هظا الىو متهمل ٪الًهمض اممم
الغواًمث ٦مم ؾيبحن الخ٣م .
ً
ً
لى هخجز ٫ل٨م ظضال ٖلى ٞغى هظه الغواًت ؤزظهمهم بضون الىٓغ الى الؿىض مبمقغة ٞإًًم ؤ٢ى ٫ل٨م ؤجهم
ج٣ىٞ ٫ةطا خًغجه الىٞمة (ؤي لاممم املهضي) ٞلِؿلمهم الى ببىه ؤو ٫امل٣غبحن بؾمه ٦ةؾمي ٖبض هللا
وؤخمض واملهضي ،
ٞمملٟغوى جيخ٣ل الًُ٣ت والخالٞت الى ببً لاممم املهضي ٞةطا بصٖمهم شخو ال بض ؤن ًشبذ ؤهه ببً
ً
لاممم املهضي ؤوال ختى ههض٢ه ألن هظا ألامغ ال ًإزظه بال ببً لاممم ((في البهغة هىم ٥لا ٝألاشخمم
الظًً بؾمهم ؤخمض وال ٌٗغ ٝلهم خم ٫وٖلُه َمملم الىنُت جىو ٖلى ؤن الظي ٌؿخلم مهمم ألامغ هى ببً
ً
ً
لاممم املهضي بطن ال بض وظىبم مً بزبمث ؤهه ٗٞال ببً لاممم املهضي زم هدبٗه)) وٖلُه بمهذ ٦ظبت ؤخمض
ً
الخؿً ألهه ال ولً ًشبذ طل ٪ولى بٗض ٢غون ألهه ٗٞال مجهى ٫اليؿب ٞلى ٢م ٫شخو ملم ٢لخم ؤن
اليؿب حجت؟ ٢لىم له بهظا ال٨الم ؤن عواًت الىنُت ٖىض٦م ج٣ىٞ ٫لِؿلمهم الى ببىه ولِـ الى شخو
ً
آزغ وفي زمجمت هظا البدض ملً ً٣ى ٫لي وهل ؤهذ جإزظ بهظه الغواًت ؟ ؤ٢ى ٫ؤهىم ال هإزظ ؤنال بهظه
الغواًت لؿببحن ول ً٨هلؼم٨م بمم ؤلؼمخم به ؤهٟؿ٨م والؿببحن همم :
ً
ألاو : ٫بجهم جسمل ٠الىهىم املؿخًُٟت ًٞال ًٖ الصخُدت.
ً
ً
الشموي  :بن الغواًت يُٟٗت ؾىضا بل وبجهم آخمص ولاخمص ٦مم ٌٗغ ٝؤهل الٗلم ال ًهمض بممم املخىاجغ ؤبضا هظا
ً
ً
مٗغوٖ ٝىض ؤهل ألانىًٞ ٫ال ًٖ املجمهُل ٞحهم وؤزحرا في زمجمت هظا الٟهل ؤ٢ى ٫ألجبمٕ ؤخمض ال
جدإولىا مٗىم أله٨م لً حؿخُُٗىا زضاٖىم بم٨غ٦م ٞملىمؽ ٖ٣م ٫ولِؿذ مشل٨م ججغون زل ٠املمصة ليكغ
الٟؿمص ولاصٖمء البمَل للكُش ؤخمض اؾممُٖل الؿلُمي ال٩مَ٘.
وؾىصبذ في هظا ال٨خمب وهٟىض بصٖمءاث ؤخمض الخؿً واخضة بٗض ألازغي وؾى٣غ ُٖى٨م ان قمء هللا ؤمم
لى ٢لخم لىم هىم ٥ؤمغ آزغ وؿخُُ٘ مىه مٗغٞت الدجت ٚحر اليؿب وهى ٢مهىن مٗغٞت الدجت ؤ٢ى ٫ل٨م
هظه الٗبمعة ٖمع ٖلى ؤخمض الخؿً ٢بل ؤن ج٨ىن ٖمع ٖلُ٨م ألن ؤخمض الخؿً ال جىُبٖ ٤لُه ٢ىاهحن
مٗغٞت الدجت مً ظمُ٘ الجهمث مً ظهت بالٚخه التي هي نٟغ بمملئت وهدىه ومىُ٣ه وجلٗشمه بل وٖضم
مٗغٞخه بمل٣غآن وظغ ؤجبمٖه بمألمىا ٫الى آزغه  .بهخهى

الٟهل الشملض ٢ /مهىن مٗغٞت الدجت
بن ٢مهىن مٗغٞت الدجت مً ال٣ىاهحن ألاؾمؾُت املهمت ٖىض ال٣ىاَ٘ ٞلى اهخٟى هظا ال٣مهىن ًيخٟي
٢مَٗهم ؤخمض الخؿً ألهه لىال هظا ال٣مهىن لم ٌٗغٞىا بمممهم ولً ٌؿخُُٗىا بزبمث بصٖمثه ول ً٨ملمطا
٦خبذ هظا املىيىٕ ؟ وؤًً املك٩لت ؟
ً
َبٗم ؤهم لم ؤ٦خب هظا الٗىىان وهظا املىيىٕ ٖبشم وبهمم لي ٚمًت وهي ان هظا الٗىىان ٖىىان ٢مهىن
مٗغٞت الدجت ٖمع ٖلى ؤخمض الخؿً وٖلى مً ً٣ىُٞ ٫ه ملهلخت ؤخمض الخؿً ملمطا ؟
للغواًت الخملُت :
الخهم – ٫الكُش الهضو - ١م 201
ؤخمض بً بصعَـ ًٖ ببً ِٖس ى ًٖ مدمض بً ؾىمن ًٖ ؤبي الجمعوص ًٖ ؤبي ظٟٗغ (ٖلُه الؿالم) ٢م٫
٢ :لذ له ظٗلذ ٞضا ٥بطا مط ى ٖممل٨م ؤهل البِذ ٞبإي ش يء ٌٗغ ٝمً ًجيئ بٗضه؟ ٢م ٫بملهضي
ولاَغا ١وب٢غاع آ ٫مدمض له بملًٟل وال ٌؿإ ًٖ ٫ش يء بحن نضٞحهم بال ؤظمب ُٞه .
وهظه الغواًت بلٟٓهم ط٦غث في ٖضة مهمصع ٦ظل ٪مجهم :
 بحار لاهىار –العالمة املجلس ي – ص – 939ج55
 الغيبة – محمذ بن ابراهيم الىعماوي – ص 552
 لامامة والتبصره – إبن بابىٍه اللمي – ص 937
وهىم٦ ٥خب ؤزغي جظ٦غ هظه الغواًت وهىم الهمٖ٣ت ٖلى عؤؽ ؤخمض الخؿً ٢ض ج٣ى ٫لي مم هي
ً
الهمٖ٣ت؟ ٢لذ ل ٪بهني ؾمب٣م ٢لذ ل ٪ؤن ًُ٢ت مٗغٞت ٢مهىن الدجت ٖمع ٖلى ؤخمض الخؿً وؤجبمٖه
وٖلى مً ً٣ى ٫به ملهلخت املضعي ال٨ظاب املظ٦ىع هل حٗغ ٝملمطا ؤدي ال٨غٍم؟
ً
الجىاب ألن هظا املضعي ؤنال ال ٌٗغ ٝالٗغبُت بل ال ٌٗغ ٝالىدى وٍلخً في ٢ىله واللخً في ال٣ى ٫هظا
ً
مك٩لت ؾيخٗغى لهم الخ٣م .
بل واملهِبت ال٨بري ؤهه ال ٌٗغ٢ ٝغاءة ال٣غآن لان لى جظهب الى الُىجُىب جغي وحؿم٘ ؤَٟم ٫نٛمع
ً٣غؤون ال٣غآن ب٣غاءة صخُدت مًبىَت وؤخمض الخؿً املضعي ؤنبذ له ؤ٦ثر مً ٖكغة ؾىحن ًضعي

املهضوٍت والُممهُت ولامممت والٗهمت وهى م٘ طل ٪لم ًخٗلم ٢غاءة ال٣غآن ال٨غٍم ؤمم الخٗلشم في ال٨الم
ً
ٞهظه َممت ٦بري ال ٌٗغ٢ ٝى٧ ٫لمت واخضة بال وجلٗشم في التي بٗضهم مشال ٖىضمم ًظ٦غ خضًض الؿلؿلت
صز َل خهني ب٨ؿغ الخمء زم ٌٗىص لُ٣ىٞ ٫مً صزل خهني ؤمً
الظهبُت ً٣ى ٫ال بله بال هللا خهني ٞمً ِ
مً ٖظابي ٢مٞ ٫ل ٞل ٞلمم مغث الغاخلت همصاهم بكغٍ بكغوَهم وؤهم مً قغوَهم  ،والدسجُل مىظىص
ٖلى الُىجُىب وؾإي٘ ل٨م الغوابِ بن قمء هللا في زخمم البدض لدسجُالث جٟطر ؤخمض الخؿً وؤهم
مؿخٗض ؤن ؤبمهل الضهُم ؤن الدسجُالث لِـ ٞحهم ؤي مىهخمط وهي مىظىصة في مىٗ٢هم بل وهم ٌٗترٞىن
ؤن ؤخمض الخؿً ًسُىء بمل٨الم ٨ً ٠ُ٨ٞىن هظا مٗهىم وبممم؟! بل وال ٌؿإ ًٖ ٫ش يء بحن نضٞحهم
بال وؤظمب! ٞمً املٟغوى ؤن ؤو ٫ش يء ٌٗغٞه وٍجُضه هى ٢غاءة ال٣غآن واللٛت الٗغبُت وبٗضهم لُضعي
مىهج لامممت والٗهمت ـ
وؤ٢ى: ٫
بن ؤخمض الخؿً ال ٌٗغ ٝاللٛت الٗغبُت وال ٌٗغ٢ ٝغاءة ال٣غآن وٍضعي هظه لاصٖمءاث! لى ٧من ٌٗغٝ
هظه الً٣مًم مةطا ٧من ؾُضعي؟
وبهظا حؿًُ٢ ِ٣ت مٗغٞت الدجت ب٣مهىن الدجت وؾااله ًٖ ٧ل ش يء بحن نضٞحهم بال وؤظمب ،وهغي ؤن
الكُش ؤخمض الخؿً زغٍج ٧لُت هىضؾت بمٖتراٞه واٖترا ٝؤ٢غآهه واملؿخُٟضًً مىه ٨ً ٠ُ٨ٞىن
املٗهىم زغٍج ٧لُت هىضؾت ؟
في زخمم الٟهل الشملض ؤ٢ى: ٫
ً
ً
ً
بطا ٧من ؤخمض الخؿً ٗٞال بممم مٗهىم وٍمموي ومهضي وهى الظي ًمأل ألاعى ٢ؿُم وٖضال بٗض ؤن جمأل
ً
ْلمم وظىعا ٞلُسغط لىم ختى وؿإله ًٖ مم بحن نضٞحهم ووؿم٘ ظىابه وهظه ًضي ممضوصة ل٨م بطا
اؾخُمٕ الخغوط ٖلى ًٞمثُت واؾخ٣بل م٩مملمث الىمؽ وؤظمب ٖلحهم بل وؤجدضاه ختى ؤؾهل ٖلُه ألامغ
ؤن ً٣غؤ بملىع٢ت وٍجُب بضون ؤن ًسُإ  .بهخهى

الٟهل الغاب٘  /عواًت الىنُت التي ٌؿخض ٫بهم ؤخمض الخؿً
ًٖ ؤبي ٖبض هللا الخؿحن بً ٖلي بً ؾُٟمن البزوٞغي ٖ ًٖ ،لي بً ؾىمن املىنلي الٗضٖ ًٖ ،٫لي بً
الخؿحن  ًٖ ،ؤخمض بً مدمض بً الخلُل  ًٖ ،ظٟٗغ بً ؤخمض املهغي ٖ ًٖ ،مه الخؿً بً ٖلي ًٖ ،
ؤبُه  ًٖ ،ؤبي ٖبض هللا ظٟٗغ بً مدمض  ًٖ ،ؤبُه البم٢غ  ًٖ ،ؤبُه طي الشٟىمث ؾُض الٗمبضًً  ًٖ ،ؤبُه
الخؿحن الؼ٧ي الكهُض  ًٖ ،ؤبُه ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم ٢م٢ :٫م ٫عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم)
 في اللُلت التي ٧مهذ ٞحهم وٞمجه  -لٗلي (ٖلُه الؿالم) ً :م ؤبم الخؿً ؤخًغ صخُٟت وصواة ٞ .إمال عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم) ونِخه ختى بهخهى بلى هظا املىي٘ ٣ٞمً : ٫م ٖلي ؤهه ؾُ٨ىن بٗضي بزىم ٖكغ
ً
ً
ً
ً
بمممم ومً بٗضهم بزىم ٖكغ مهضًم ٞ ،إهذ ًم ٖلي ؤو ٫لازني ٖكغ بمممم ؾمم ٥هللا حٗملى في ؾممثه ٖ :لُم
املغجط ى  ،وؤمحر املامىحن  ،والهضً ٤ألا٦بر  ،والٟمعو ١ألآٖم  ،واملإمىن  ،واملهضي ٞ ،ال جصر هظه ألاؾممء
ً
ألخض ٚحرً .٥م ٖلي ؤهذ ونيي ٖلى ؤهل بُتي خحهم ومُتهم  ،وٖلى وؿمجي ٞ :مً زبتهم لُ٣خني ٚضا  ،ومً َل٣تهم
ٞإهم بغت مجهم  ،لم جغوي ولم ؤعهم في ٖغنت الُ٣ممت  ،وؤهذ زلُٟتي ٖلى ؤمتي مً بٗضي ٞةطا خًغج ٪الىٞمة
ٞؿلمهم بلى ببني الخؿً البر الىنىٞ ، ٫ةطا خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببني الخؿحن الكهُض الؼ٧ي
امل٣خىٞ ، ٫ةطا خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه ؾُض الٗمبضًً طي الشٟىمث ٖلي ٞ ،ةطا خًغجه الىٞمة
ٞلِؿلمهم بلى ببىه مدمض البم٢غ ٞ ،ةطا خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه ظٟٗغ الهمصٞ ، ١ةطا خًغجه
الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه مىس ى ال٩مْم ٞ ،ةطا خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه ٖلي الغيم ٞ ،ةطا خًغجه
الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه مدمض الش٣ت الخ٣ي ٞ ،ةطا خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه ٖلي الىمصر ٞ ،ةطا
خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه الخؿً الٟميل ٞ ،ةطا خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه مدمض
ً
ً
املؿخد ٟٔمً آ ٫مدمض ٖلحهم الؿالم ٞ .ظل ٪بزىم ٖكغ بمممم  ،زم ً٨ىن مً بٗضه بزىم ٖكغ مهضًم ٞ ،ةطا
خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم بلى ببىه ؤو ٫امل٣غبحن له زالزت ؤؾممي  :بؾم ٦إؾمي وبؾم ؤبي وهى ٖبض هللا وؤخمض ،
ولاؾم الشملض  :املهضي  ،هى ؤو ٫املامىحن .
وفي هظا الغواًت بق٩مالث ٦شحرة وألن مضعى ؤخمض الخؿً هل نمع ٌؿخض ٫بملغواًمث الًُٟٗت التي ال
جهمض ؤممم الخىاجغ والصخمح واملهِبت ؤهه ً٣ى ٫الؿىض بمَل وعظم ٫الخضًض بمَل الغواًت التي جإحي
ًٖ آ ٫مدمض هإزظهم وٖلُه ٖىضهم ٖضة بق٩مالث ٖلى ؤخمض الخؿً في هظه الىنُت :

ٖ - 1لى ؤخمض الخؿً ؤن ًشبذ ؤهه هى امل٣هىص في هظه الغواًت ألهه مجهى ٫اليؿب ٦مم ٢ملىا ولم
ٌؿخُُٗىا لخض لان ؤن ًشبخىا وؿبه ؤمم بطا ٦إهذ مؿإلت شجغة ٞإ٢ى ٫مؿإلت الصجغة بملٗكمثغ في
الٗغا ١نمعث مٗغوٞت بةم٩من ؤي شخو ٌُٗي مبل ٜمً مم ٫وٍيخمي الى ٖكحرة ؤو ًإزظ شجغة
ػاثٟت و٢ض ٖغى ٖلي ؤخض ألانض٢مء مً ظممٖت ؤخمض الخؿً و٢م ٫به ٪قُش لِل مم جهحر ؾُض؟
نغاخت ؤهم ضخ٨ذ قلىن نحر ؾُض وؤهم قُش؟ ٢م ٫ؾهلت ؤ٢ضع ؤظُبل ٪شجغة بـ الًُ٣ت جغٍض
ٞلىؽ ٖلى خض حٗبحره ومبمٌٗت للممم ًُ٣ٞت الصجغة لِؿذ صلُل واملهِبت ؤجهم ٌٗترٞىن بإهٟؿهم
ً
ؤهه مجهى ٫زمهُم الىنُت التي ًدبٗىجهم وٍ٣ىلىن بهم ج٣ىٞ :٫ةطا خًغجه الىٞمة ؤي لاممم املهضي
املىخٓغ (عجل هللا ٞغظه) ٞ ،لِؿلمهم الى ببىه له زالزت ؤؾممي بؾم ٦ةؾمي وبؾم ؤبي وهى ٖبض هللا
وؤخمض واملهضي ،ؤخمض لِـ ببً لاممم املهضي بل ببً بؾممُٖل زم ًغظ٘ بٗض زالزت ْهىع الى لاممم
املهضي ٞةن ٢ملىا ٦مم ٢م ٫ؤخضهم خحن خموعجه ؤن الىبي ٧من ً٣ى ًٖ ٫الخؿىحن ؤجهمم ولضاي والى
آزغه٢ ...لذ ال جِ٣ـ هظا ٖلى طا ٥بصٖمث٨م ًدخمط الى ٢غٍىت اهٓغوا الى ؾلؿلت الغواًت ٧لهم ج٣ى٫
ً
ٞةطا خًغجه الىٞمة ٞةلى ببىه ٖلي السجمص مشال ٞةطا خًغجه الىٞمة ٞملى ببىه مدمض البم٢غ ومً بٗضه
الى ببىه الهمص ١ومً بٗضه الى ببىه ال٩مْم الى ؤن ههل الى لاممم املهضي ٞجري ؤن الؿلؿلت مً بممم
الى بممم مً ؤب الى ببً وال ًىظض ْهىع بحن لابمء و ألابىمء ٞ ،لممطا ملم ههل الى ؤخمض الخؿً أله٨م
عجؼجم ًٖ بزبمث ؤهه ببً لاممم املهضي ٢لخم ؤن ؤخمض الخؿً ببً ببً ببً ببىه والٓهىع مم ٞحهم
بق٩مً ٫غظ٘ الى لاممم املىخٓغ ٦الم٨م هظا لِـ ُٞه بِىه وال ً٣مم ٖلُه بصٖمء وٍدخمط لل٣غٍىت ومً
ً
ً
ً
الُبُعي ؤن ال٣غٍىت ٚحر مىظىصة ،ؾ ِ٣بصٖمث٨م ٖ٣ال  ،وه٣ال ؤًًم ؾ ِ٣بصٖمث٨م .
 - 2اليؿب و٢ض ج٣ضم ال٨الم ًٖ هظا ألامغ ٞال خمظت للٖمصة ٞال بض ؤن ًشبذ ؤهه هى ؤخمض املٗني بملغواًت .
 - 3مً املُٗب ٖلُ٨م ؤن حؿخضلىا بهظه الغواًت ألجهم آخمص ولاخمص ال ًهمض ؤممم املخىاجغ واملؿخ٩ٞ ٌُٟل
الغواًمث يض عواًخ٨م التي ج٣ى ٫ؤن هىم ٥ؤعبٗت وٖكغًٍ بممم ومهضي بِىمم عواًمث ؤهل البِذ ٧لهم ج٣ى٫
بزىم ٖكغ بممم  ِ٣ٞال ؤ٦ثر وهظا مٗغوٖ ٝىض الكُٗت لامممُت وٖىض مضعؾت ؤهل البِذ وبال لغؤًىم ؤهل
ً
الٗلممء ًبكغون بمألثمت ألاعبٗت وٖكغًٍ وال ً٣ىلىن لىم بزىم ٖكغ وؤًًم لؿمىهم بمألعبٗت وٖكغٍيُت ال لازني
ً
ٖكغٍت ٞهل عؤًخم  ٠ُ٦ؤن صًى٨م هل وهضم بؿهىلت؟ مًمٞم الى ؤن الغواًت ج٣ى ٫ؤن املهضي اخض ؤؾممء
ٖلي بً ؤبي َملب وال جصر ألخض ٚحره بطن  ٠ُ٦نمع نمخب٨م مهضي وهي نٟت زمنت لٗلي وال جصر ألخض
ٚحره؟ ؤؾم ٫هللا لىم ول٨م الهضاًت والخى ٤ُٞملم ُٞه زحر ونالح لخضمت هظا لاؾالم الُٗٓم  ,بهخهى .

الٟهل الخممـ  /جضلِـ ؤخمض الخؿً وؤجبمٖه في الىنُت
ً
وٍ٣ى ٫ؤخمض الخؿً وؤجبمٖه ان هظه الىنُت هي الىنُت الُدُمت والىخُضة وؤن ال ونُت ٚحرهم ؤبضا
وؾإعص ٖلُه بهمٖ٣ت لً ٌؿخُُ٘ عصهم ولى بٗض ٢غون
يغبت خُضعٍت ؤزغي ٖلى عؤؽ ؤخمض ال٩مَ٘ ألن الىنُت التي ؤمغ بهم عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله
وؾلم مىظىصه في ٦خمب ؾلُم بً ِ٢ـ وؤُ٦ض هىم َممت ٦بري ومهِبت ٖٓمى هؼلذ ٖلى عئوؾهم وبلُ٨م
الىنُت :
٦خمب ؾلُم بً ِ٢ـ
الغواًت َىٍلت ؾإ٢خُ٘ مجهم مم هى مهم :
( ٣ٞ. . .م ٫ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالمً :م َلخت ،بن ٧ل آًت ؤهؼلهم هللا في ٦خمبه ٖلى مدمض (نلى هللا ٖلُه
وآله) ٖىضي بةمالء عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله) وزُي بُضي ،وجإوٍل ٧ل آًت ؤهؼلهم هللا ٖلى مدمض
(نلى هللا ٖلُه وآله) و٧ل خال ٫ؤو خغام ؤو خض ؤو خ٨م ؤو ؤي ش يء جدخمط بلُه ألامت بلى ًىم الُ٣ممت
ٖىضي م٨خىب بةمالء عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وآله) وزِ ًضي ختى ؤعف الخضف.
٢مَ ٫لخت٧ :ل ش يء مً نٛحر ؤو ٦بحر ؤو زمم ؤو ٖمم٧ ،من ؤو ً٨ىن بلى ًىم الُ٣ممت ٞهى م٨خىب ٖىض٥؟
٢م :٫وٗم ،وؾىي طل ٪ؤن عؾى ٫هللا(نلى هللا ٖلُه وآله) ؤؾغ بلي في مغيه مٟخمح ؤل ٠بمب مً الٗلم
ًٟخذ ٧ل بمب ؤل ٠بمب .ولى ؤن ألامت مىظ ٢بٌ هللا هبُه بجبٗىوي وؤَمٖىوي أل٧لىا مً ٞى٢هم ومً جدذ
ً
ؤعظلهم عٚضا بلى ًىم الُ٣ممت.
ًم َلخت ،ؤلؿذ ٢ض قهضث عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله|) خحن صٖم بمل٨خ ٠لُ٨خب ٞحهم مم ال جًل
ألامت وال جسخل٣ٞ ،٠م ٫نمخب ٪مم ٢م( :٫بن هبي هللا ًهجغ) ًٛٞب عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله) زم
جغ٦هم؟ ٢م :٫بلى٢ ،ض قهضث طا.٥
٢مٞ :٫ةه٨م ملم زغظخم ؤزبروي بظل ٪عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله) وبملظي ؤعاص ؤن ً٨خب ٞحهم وؤن ٌكهض
ٖلحهم الٗممتٞ .إزبره ظبراثُل( :ؤن هللا ٖؼ وظل ٢ض ٖلم مً ألامت لازخال ٝوالٟغ٢ت)  .زم صٖم بصخُٟت
ٞإملى ٖلي مم ؤعاص ؤن ً٨خب في ال٨خ ٠وؤقهض ٖلى طل ٪زالزت عهِ :ؾلممن وؤبم طع وامل٣ضاص ،وؾمى مً

ً٨ىن مً ؤثمت الهضي الظًً ؤمغ هللا بُمٖتهم بلى ًىم الُ٣ممتٞ .ؿمموي ؤولهم زم ببني هظا – وؤصوى بُضه
بلى الخؿً  -زم الخؿحن زم حؿٗت مً ولض ببني هظا ٌٗ -ني الخؿحن٦ .-ظل٧ ٪من ًم ؤبم طع وؤهذ ًم م٣ضاص؟
٣ٞممىا و٢ملىا :وكهض بظلٖ ٪لى عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله) ٣ٞ .مَ ٫لخت :وهللا ل٣ض ؾمٗذ مً
عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله) ً٣ى ٫ألبي طع( :مم ؤْلذ الخًغاء وال ؤ٢لذ الٛبراء ٖلى طي لهجت
ؤنض ١مً ؤبي طع وال ؤبغ ٖىض هللا) ،وؤهم ؤقهض ؤجهمم لم ٌكهضا بال ٖلى خ ،٤وألهذ ؤنض ١وآزغ ٖىضي
مجهمم.
زم ؤ٢بل (ٖلُه الؿالم) ٖلى َلخت ٣ٞم :٫بج ٤هللا ًم َلخت وؤهذ ًم ػبحر وؤهذ ًم ؾٗض وؤهذ ًم بً ٖى،ٝ
اج٣ىا هللا وآزغوا عيمه وازخمعوا مم ٖىضه وال جسمٞىا في هللا لىمت الثم.
٢مَ ٫لخت  :مم ؤعاً - ٥م ؤبم الخؿً  -ؤظبخني ٖمم ؾإلخٖ ٪ىه مً ؤمغ ال٣غآن ؤال جٓهغه للىمؽ؟ ٢مٖ ٫لُه
ً
الؿالمً :م َلختٖ ،مضا ٟٟ٦ذ ًٖ ظىاب.٪
٢مٞ : ٫إزبروي ٖمم ٦خب ٖمغ وٖشممن ،ؤ٢غآن ٧له ؤم ُٞه مم لِـ ب٣غآن؟ ٢مٖ( ٫لُه الؿالم)  :بل هى ٢غآن
٧له ،بن ؤزظجم بمم ُٞه هجىجم مً الىمع وصزلخم الجىتٞ ،ةن ُٞه حجخىم وبُمن ؤمغهم وخ٣ىم وٞغى
ً
َمٖخىم٣ٞ .مَ ٫لخت :خؿبي ،ؤمم بطا ٧من ٢غآهم ٞدؿبي .
زم ٢مَ ٫لختٞ :إزبروي ٖمم في ًضً ٪مً ال٣غآن وجإوٍله وٖلم الخال ٫والخغام ،بلى مً جضٗٞه ومً
نمخبه بٗض٥؟ ٢مٖ( ٫لُه الؿالم)  :بلى الظي ؤمغوي عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله) ؤن ؤصٗٞه بلُه.
٢م :٫مً هى؟ ٢م :٫ونيي وؤولى الىمؽ بملىمؽ بٗضي ،ببني هظا الخؿً ،زم ًضٗٞه ببني الخؿً ٖىض مىجه
بلى ببني هظا الخؿحن ،زم ًهحر بلى واخض بٗض واخض مً ولض الخؿحن ،ختى ًغص آزغهم ٖلى عؾى ٫هللا
(نلى هللا ٖلُه وآله) خىيه .وهم م٘ ال٣غآن وال٣غآن مٗهم ،ال ًٟمع٢ىهه وال ًٟمع٢هم ) . . .
و٦مم هالخٔ الىنُت هي هٟؿهم في لُلت وٞمة الىبي ًىم ٢مٖ ٫مغ للىبي به ٪لخهجغ والىبي لم ً٣ل ال مهضًحن
وال هم ًدؼهىن ول٢ ً٨م ٫حؿٗت مً ولض الخؿحن ٞمً هم الدؿٗت مً ولض الخؿحن ؟ بملخإُ٦ض هم :
ٖ_1لي السجمص  -2مدمض البم٢غ  -3ظٟٗغ الهمص -4 ١مىس ى ال٩مْم
ٖ _5لي الغيم  -6مدمض الجىاص ٖ -7لي الهمصي  -8الخؿً الٗؿ٨غي
 _9لاممم املهضي املىخٓغ الدجت ال٣مثم (نلىاث هللا وؾالمه ٖلحهم)

ٞإًً بؾم ؤخمض الخؿً ؟ وؤًً ط٦غ املهضًحن ؟ زم هظه الىنُت جىا ٤ٞالغواًمث الىاعصة ًٖ ؤثمت
الهضي ٞلمم ًدخج ؤخمض ال٩مَ٘ بغواًت يُٟٗت آخمص متهمل٨ت جسمل ٠املخىاجغ  ،ؤجغ ٥الخ٨م للٗم٢ل .
بٌٗ الجهلت مً ؤجبمٕ ال٩مَ٘ ً٣ىلىن بن هظه الىنُت لِؿذ الخُ٣ُ٣ت ألن الغؾى ٫لم ًملي ٖلى
ً
ٖلي ٢لذ ٟ٦م٦م تهغٍجم وا٢غؤوا مم ٦خب بمللىن ألاخمغ ًىدل ٖىض٦م لاق٩م ٫في بضاًت الخضًض
ؾخجضون لامالء ٞحهم  .بهخهى

الٟهل الؿمصؽ  /لامممت وؤخمض الخؿً  ،وُٞه زالزت مبمخض :
املبدض ألاو : ٫هل ألاثمت بزىم ٖكغ ؤم ؤ٦ثر ؟
وٍضعي ؤخمض اؾممُٖل الخؿً ال٩مَ٘ ؤن ألاثمت لِؿىا بزىم ٖكغ ومً ًدب٘ ألاثمت لازىم ٖكغ ٧مٞغ ٦مم ؾيبحن
ً
ً
الخ٣م وٍضعي ؤن ألاثمت لِؿىا بزىم ٖكغ بل هم ؤ٦ثر يمعبم بظل ٪ؤهل البِذ (ٖلحهم الؿالم) وؤ٢ىالهم ٖغى
الخمثِ ٞمأل٢ىا ٫املخىاجغة ٧لهم ٢ملذ بزىم ٖكغ بممم وختى الىهمبُت ً٣ىلىن بزىم ٖكغ زلُٟت ٧لهم مً ٢غَل
ٞملكُٗت والؿىت والىهمبُت ً٣ىلىن بةزىم ٖكغ  ِ٣ٞمً ؤًً ظئذ ًم ؤخمض الخؿً بةزىم ٖكغ بممم مٗهىم بل
ومهضي بٗض لازىم ٖكغ بممم واملهِبت ال٨بري ؤهني ٢ض خإوعث بًٗهم في ٚغٞتهم ٣ٞم ٫لي بن ألاثمت ٖىضهم
لامممت  ِ٣ٞبِىمم ؤخمض ال٩مَ٘ لضًه بمممت وهضاًت للىمؽ ٞهى مهضي ٢لذ لًٗ هللا ؤخمض الخؿً وَٗخ٣ض ؤهه
ؤٖٓم مً ألاثمت بٗض؟ ولظا الكُٗت اقتهغوا وٖغٞىا ختى ٖىض الىهمبُت ٌؿمىهىم بمإلزني ٖكغٍت والٗملم
والٗلممء وألا٢ىام ٧لهم حؿمي الكُٗت بمإلزني ٖكغٍت وال٨خب حؿمُىم بزني ٖكغٍت مم ٖىضهم ؤعبٗت وٖكغٍيُت
ً
ولظا ختى نالة هاالء ٚغٍبت لِؿذ ٧ملهالة املظ٦ىعة بملغواًمث ًظ٦غون ألاثمت واملهضًحن وهظه ٚغٍبت ٗٞال
وؿىا صًً لامممُت وجمؿ٨ىا بمل٩مَُٗت.
ٖلى ٧ل هظا ال٨الم ٖ٣لي وبلُ٨م الى٣لي مً زال ٫بدىر الغواًمث :
 - 1مىم٢ب ؤ ٫ؤبي َملب – ببً قهغ اقىب – ط – 1مُبٗت الخُضعٍت الىج-٠م252

وعوي ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم ؤهه ٢م ٫ألاثمت بٗضي بزىم ٖكغ ؤولهم ؤهذ ًم ٖلي وآزغهم
ال٣مثم الظي ًٟخذ هللا ٖلى ًضًه مكمع٢هم ومٛمعبهم .
 - 2الجىاهغ الؿيُت – الخغ الٗمملي – م َ – 201بٗت الىٗممن الىج ٠الاقغٝ

ووسخت اللىح الظي ه٣ل ًٖ ظمبغ ببً ٖبض هللا ًٖ ٞمَمت الؼهغاء هى :
بؿم هللا الغخمً الغخُم

هظا ٦خمب مً هللا الٗؼٍؼ الخُ٨م الى مدمض هبُه وؾٟحره هؼ ٫به الغوح ألامحن مً ٖىض عب الٗمملحن
ٖٓم ًم مدمض ؤمغي واق٨غ وٗممجي بهني ؤهم هللا ال بله بال ؤهم ٞمً عظم ٚحر ًٞلي وزمٚ ٝحر ٖضلي
ً
ً
ً
ً
ٖظبخه ٖظابم ؤلُمم ٞةًمي ٞمٖبض وٖلي ٞخى٧ل بوي لم ؤبٗض هبُم ٞ ِ٢إ٦ملذ ؤًممه بال ظٗلذ له ونُم
ً
ً
ً
وظٗلذ لٖ ٪لُم ونُم وؤ٦غمخ ٪بكبلُ ٪وؾبُُ ٪الخؿً والخؿحن ٞجٗلذ خؿىم مٗضن وخيي

ً
بٗض ؤبُه وظٗلذ خؿِىم زمػن وخيي وؤ٦غمخه بملكهمصة وؤُُٖخه مىاعٍض ألاهبُمء ٞهى ؾُض الكهضاء
وظٗلذ ٧لمتي البمُ٢ت في ٖ٣به ؤزغط مىه حؿٗت ؤبغاع هضاة ؤَهمع مجهم ؾُض الٗمبضًً وػًٍ ؤولُمجي زم
ببىه مدمض قبُه ظضه املدمىص البم٢غ لٗلمي هل ٪املغجمبىن في ظٟٗغ الغاص ٖلُه ٧ملغاص ٖلي خ٤
ً
ال٣ى ٫مني بمن ؤهُج بٗضه ٞخىت ٖمُمء مً جخض ولُم مً ؤولُمجي ٣ٞض جخض وٗمتي ومً ٚحر آًت مً
٦خمبي ٣ٞض اٞتري ٖلي وٍل للجمخضًً ًٞل مىس ى ٖبضي وخبُبي وٖلي ببىه وليي وهمنغي ومً ؤي٘
ٖلُه ؤٖبمء الىبىة ً٣خله ٖٟغٍذ مغٍض خ ٤ال٣ى ٫مني أل ّ
٢غن ُٖىه بمدمض ببىه مىي٘ ؾغي ومٗضن
ٖلمي وؤزخم بملؿٗمصة إلبىه ٖلي الكمهض ٖلى زل٣ي وؤزغط مىه زمػن ٖلمي الخؿً الضاعي الى ؾبُلي
وؤ٦مل طل ٪بةبىه ػ٧ي الٗمملحن ٖلُه ٦مم ٫مىس ى وبهمء ِٖس ى ونبر ؤًىب ًظ ٫ؤولُمجي في ُٚبخه
ً
وجتهمصي عئوؾهم الى التر ٥والضًلم وجهب ٜألاعى بضممئهم وٍ٨ىهىن زمثٟحن ؤئلئ ٪ؤولُمجي خ٣م بهم
ؤ٦ك ٠الؼالػ ٫والبالء ؤئلئٖ ٪لحهم نلىاث مً عبهم وعخمت وؤئلئ ٪هم املهخضون.
 - 3هٟـ الخضًض ؤٖاله عواه الكُش الهضو ١في الُٗىن  : 45 : 1املُبىٕ بخد ٤ُ٣الالظىعصي وهىم٥
ٖضة مهمصع ط٦غث هظا الخضًض ا٦خٟي بهظا الُغح .
 - 4خضًض اللىح مغوي ٦ظل ٪بشممهُت ؤؾمهُض في الاعقمص للمُٟض وؤمملي الكُش الُىس ي والُٛبت للىٗممن
والُٛبت للكُش ولاخخجمط للُىس ي ومً الًدًغه الُ٣ٟه وٚحرهم و٢ض وعص خضًض اللىح في بٌٗ
ال٨خب بمزخال ٝفي الل ٟٔل ً٨املاصي واخض ؤط٦غ ل٨م همىطظم للخضًض الظي ظمء بل ٟٔازغ في
بٌٗ ال٨خب .
 - 5ال٩مفي – ط٦ – 1خمب الدجت – ابىاب الخمعٍش – بمب مم ظمء في لازني ٖكغ

الخضًض َىٍل ؤط٦غ مىي٘ الكمهض (( وؤزخم بملؿٗمصة إلبىه ٖلي وليي وهمنغي والكمهض في
زل٣ي وؤمُني ٖلى وخيي ؤزغط مىه الضاعي الى ؾبُلي والخمػن لٗلمي الخؿً وؤ٦مل طل ٪بةبىه
مدمض عخمت للٗمملحن ))
 - 6مً ال ًدًغه الُ٣ٟه – ط – 4ح5406

ًٖ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم  :ألاثمت بٗضي بزىم ٖكغ ؤولهم ٖلي بً ؤبي َملب وآزغهم
ال٣مثم ٞهم زلٟمجي وؤونُمجي وحجج هللا ٖلى ؤمتي بٗضي امل٣غ بهم مامً واملى٨غ لهم ٧مٞغ  .ؤ٢ى: ٫
لا٢غاع هىم مُل ٤ؤمم ج٣غ بهم ٞخ٨ىن مامً ؤو جى٨غهم ٞخٟ٨غ ٞىدً م٣غًٍ بهم ٟ٦ ٠ُ٨ٞغهم ؤخمض
الخؿً ؟ بهخهى .

املبدض الشموي  :ظهل وجضلِـ ؤخمض الخؿً م٘ خضًض اللىح
وَٗخ٣ض ؤخمض الخؿً الظي ٌؿمي هٟؿه ٖملم ومٗهىم وٍمموي ان خضًض اللىح ٌكمل ؤخمض الخؿً
والضلُل ٖلى طل ٪مم ط٦غه في ٦خمبه املدكمبهمث في عص ٖلى ؾمثل ٌؿإله ًٖ جٟؿحر ؾىعة الخحن والؼٍخىن
ؽ  155م  250وفي ؾاا ٫شخو آزغ ًٖ خضًض مٗحن ؽ  180مُٞ ------ 305جُبه بٗضة ؤظىبت مجهم
خضًض اللىح الظي ًظ٦غه بهظه الُغٍ٣ت :
ًٖ ظمبغ بً ٖبض هللا ألاههمعي ٢م ٫صزلذ ٖلى ٞمَمت الؼهغاء ٖلحهم الؿالم وفي ًضهم لىح ُٞه ؤؾممء
ألاونُمء مً ولضهم ٗٞضصث بزني ٖكغ آزغهم ال٣مثم زالزت مجهم مدمض وزالزت مجهم ٖلي.
ؤ٢ى: ٫
ً
بن ؤخمض الخؿً وألن صًىه هل حهضم بؿهىلت ًدإو ٫ظمهضا الخمؿ ٪بمألخمصًض الًُٟٗت ولاخمص ؤو
التي ٞحهم زُإ مُبعي ٦مم ؾيبحن ٟٞي هظا الخضًض الظي ًظ٦غه ؤخمض الخؿً في املدكمبهمث ً٣هض مىه
ؤن ال٣مثم امل٣هىص بملغواًت لِـ املهضي املىخٓغ وبهمم هى ؤخمض الخؿً وللغص ٖلى بق٩ملهم هظا ه٣ى: ٫
بن عواًت زالزت مجهم مدمض وزالزت مجهم ٖلي هظه عواًت هىم ٥عواًمث ج٣ى ٫زالزت مجهم مدمض وؤعبٗت مجهم
ٖلي ٦مم في ٦ك ٠الٛمت ط 2و٦مم ٫الضًً للكُش الهضو ١والاعقمص و٧ل شخو ٖىضه م٨خبت ؤهل
البِذ املٗغوٞت بةم٩مهه ان ٌٗمل بدض ولً ًُى ٫البدض ؤ٦ثر مً زمـ زىاوي والىخمثج ال٨شحرة ؾُجضهم
هىم. ٥
امم عواًت زالزت مجهم مدمض وزالزت مجهم ٖلي ؤ٢ى ٫ختى م٘ خىاعي لهم في ٚغٞهم ملم ًظ٦غوا هظه الغواًت
ً٣ىلىن ؤن ٞحهم ؾغ لظا ٢م ٫زالزت مجهم مدمض وزالزت مجهم ٖلي والصخُذ لِـ هىم ٥ؾغ وبهمم هىم٥
جٟؿحر لهظه الًُ٣ت بط ان بٌٗ ألاخمصًض ه٣لذ بؾم ٖلي ابً ؤبي َملب بملىص ي ٦مم في الخضًض الظي
ً٣ى ٫وًٞلذ ونُٖ ٪لى ألاونُمء ٗٞبر ًٖ ٖلي ابً ؤبي َملب بملىص ي لظا لم ً ً٨هىم ٥بؾم ٖلي
عاب٘ وم٘ طل ٪جب٣ى هظه الغواًت ال جهمض ؤممم الغواًمث املخىاجغة ألا٦ثر التي ج٣ى ٫بإن زالزت مجهم مدمض
وؤعبٗت مجهم ٖلي وٞى ١هظا ؤ٢ى ٫ألاصلت الىاضخت الهغٍدت التي ه٣لذ ؤؾممء آ ٫مدمض بمللىح ٦شحرة
جظ٦غ خضًض اللىح ٞإ٢ى ٫بن ؤجبمٕ ال٩مَ٘ و٧مَٗهم ال ٌٗترٞىن بملؿىض  ٠ُ٨ٞؤزظوا الغواًت التي ج٣ى٫

ً
زالزت ولم ًإزظوا الغواًت التي ج٣ى ٫ؤعبٗت م٘ بجهم ؤ٦ثر جىاجغا في الغواًمث ؟ لً ً٨ىن هىم ٥ظىاب ؾىي
ً
ؤن مظهبهم الًٌُٗٗ ٠خمض ٖلى الًُُٗٞ ٠إزظوا به والٟهل ال٣مصم ُٟ٦ال ب٨المي الى هىم بهخهى .

املبدض الشملض  :مً هى ٢مثم آ ٫مدمض؟ ال٨ىٍُ٘ ؤم الدجت املىخٓغ
ً
َبٗم بضاًت ؤخب ؤن ؤط٦غ ألار ال٣معت الٗؼٍؼ ؤن ؤخمض ال٩مَ٘ ٢م ٫واصعى ؤهه ٢مثم آ ٫البِذ وٍمأل ألاعى
ً
ً
٢ؿُم وٖضال وهى ألان ًجهؼ ظِكه وؤهه املهضي ألاو ٫املىٖىص والى آزغه مً هظه الخؼٖبالث التي ًضٖحهم
لىٟؿه ٞأعص ٖلُه بٗضة عواًمث ؾدبحن له ان املهضي امل٣هىص ال ؤخمض ال٩مَ٘ بل هى الدجت املىخٓغ
والغواًمث ٦شحرة ؤجغ٨٦م مٗهم :
 -1ال٩مفي ط 1بمب لازني ٖكغ والىو ٖلحهم خضًض ع٢م :15
ٖلي بً ببغاهُم ًٖ ،ؤبُه ًٖ ببً ؤبي ٖمحر ًٖ ،ؾُٗض بً ٚؼوان ًٖ ،ؤبي بهحر ًٖ ،ؤبي ظٟٗغ ٖلُه
الؿالم ٢م٨ً :٫ىن حؿٗت ؤثمت بٗض الخؿحن بً ٖلي ،جمؾٗهم ٢مثمهم .
َ
٢م ٫الٗالمت املجلس ي في ٦خمب مغآة الٗ٣ى ٫في قغح ؤزبمع آ ٫الغؾى ،٫ط ،6م231 :
]خضًض خؿً ٧ملصخُذ[..
 -2مىؾىٖت ؤخمصًض ؤهل البِذ (ٕ) -الكُش همصي الىجٟي  -ط  - 11م 248
 -[ 13993 ] 9الهضو ًٖ ، ١ممظُلىٍه ٖ ًٖ ،مه  ًٖ ،مدمض بً ٖلي ال٨ىفي  ًٖ ،مدمض بً ؾىمن ،
ًٖ املًٟل بً ٖمغ  ًٖ ،ظمبغ بً ًؼٍض  ًٖ ،ؾُٗض بً املؿِب ٖ ًٖ ،بض الغخممن بً ؾمغة ٢م: ٫
٢لذً :م عؾى ٫هللا ؤعقضوي بلى الىجمة ٣ٞ ،مً : ٫م ببً ؾمغة بطا ازخلٟذ ألاهىاء وجٟغ٢ذ لاعاء ٗٞلُ٪
بٗلي بً ؤبي َملب ٞإهه بممم ؤمتي وزلُٟتي ٖلحهم مً بٗضي وهى الٟمعو ١الظي ًمحز بحن الخ ٤والبمَل
مً ؾإله ؤظمبه ومً اؾترقضه ؤعقضه ومً َلب الخ ٤مً ٖىضه وظضه ومً الخمـ الهضي لضًه نمصٞه
ومً لجإ بلُه ؤمىه ومً اؾخمؿ ٪به هجمه ومً ب٢خضي به هضاه ً ،م ببً ؾمغة ؾلم مً ؾلم له ووالاه ،
وهل ٪مً عص ٖلُه وٖمصاه ً ،م ببً ؾمغة بن ٖلُم مني عوخه مً عوحي وَُيخه مً َُىتي وهى ؤدي وؤهم
ؤزىه وهى ػوط ببىتي ٞمَمت ؾُضة وؿمء الٗمملحن مً ألاولحن ولازغًٍ وبن مىه بمممي ؤمتي وؾُضي قبمب
ً
ً
ؤهل الجىت الخؿً والخؿحن وحؿٗت مً ولض الخؿحن جمؾٗهم ٢مثم ؤمتي ًمأل ألاعى ٢ؿُم وٖضال ٦مم
ً
ً
ملئذ ْلمم وظىعا .
ُٖ -3ىن ؤزبمع الغيم (ٕ)  -الكُش الهضو - ١ط  - 2م 56
خضزىم ؤبي عض ي هللا ٖىه ٢م : ٫خضزىم ؾٗض بً ٖبض هللا بً ؤبي زل٢ ٠م : ٫خضزىم ٌٗ٣ىب بً ًؼٍض ًٖ
خممص بً ِٖس ى ًٖ ٖبض هللا بً مؿ٩من ًٖ ؤبمن بً زل ًٖ ٠ؾلُم بً ِ٢ـ الهاللي ًٖ ؾلممن

الٟمعس ي ( عه ) ٢م : ٫صزلذ ٖلى الىبي ( م ) ٞةطا الخؿحن ٖلى ٞسظًه وهى ً٣بل ُٖيُه وٍلشم ٞمه وهى
ً٣ى : ٫ؤهذ ؾُض بً ؾُض ؤهذ بممم بً بممم ؤهذ حجه بً حجه ؤبى حجج حؿٗه مً نلب ٪جمؾٗهم
٢مثمهم  .الحذًث صحيح ركره الشيخ التبرًزي في رسالة في الىصىص الصحيحة ص.99
٦ -4مم ٫الضًً وجممم الىٗمت  -الكُش الهضو - ١م 241 - 240
خضزىم مدمض بً ػٍمص بً ظٟٗغ الهمضاوي عض ي هللا ٖىه ٢م : ٫خضزىم ٖلي بً  -ببغاهُم بً همقمًٖ ،
ؤبُه ًٖ ،مدمض بً ؤبي ٖمحر ُٚ ًٖ ،مر بً ببغاهُم  ًٖ ،الهمص ١ظٟٗغ بً مدمض  ًٖ ،ؤبُه مدمض
بً ٖلي  ًٖ ،ؤبُه ٖلي بً الخؿحن  ًٖ ،ؤبُه الخؿحن بً ٖلي ٖلحهم الؿالم ٢م : ٫ؾئل ؤمحر املامىحن
نلىاث هللا ٖلُه  ًٖ ،مٗنى ٢ى ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله  :بوي مسل٨ُٞ ٠م الش٣لحن ٦خمب هللا
وٖترحي مً الٗترة ٣ٞم : ٫ؤهم والخؿً والخؿحن وألاثمت الدؿٗت مً ولض الخؿحن جمؾٗهم مهضحهم
و٢مثمهم ،ال ًٟمع٢ىن ٦خمب هللا وال ًٟمع٢هم ختى ًغصوا ٖلى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله خىيه.
٦ -5خمب الُٛبت  -مدمض بً ببغاهُم الىٗمموي  -م - 7473
ؤزبرهم مدمض بً هممم ٢ ،م : ٫خضزىم ؤبي وٖبض هللا بً ظٟٗغ الخمحري ٢ ،م : ٫خضزىم ؤخمض بً هال، ٫
٢م : ٫خضزىم مدمض بً ؤبي ٖمحر ؾىت ؤعب٘ وممثخحن ٢ ،م : ٫خضزني ؾُٗض بً ٚؼوان  ًٖ ،ؤبي بهحر ًٖ ،
ؤبي ٖبض هللا  ًٖ ،آبمثه ( ٖلحهم الؿالم ) ٢ ،م٢ " : ٫م ٫عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖلُه وآله )  :بن هللا ٖؼ وظل
ً
ازخمع مً ٧ل ش يء قِئم  ،ازخمع مً ألاعى م٨ت  ،وازخمع مً م٨ت املسجض  ،وازخمع مً املسجض املىي٘
الظي ُٞه الٗ٨بت  ،وازخمع مً ألاوٗمم بهمثهم  ،ومً الٛىم الًإن  ،وازخمع مً ألاًمم ًىم الجمٗت  ،وازخمع
ً
مً الكهىع قهغ عمًمن  ،ومً اللُملي لُلت ال٣ضع  ،وازخمع مً الىمؽ بني همقم  ،وازخمعوي وٖلُم مً بني
ً
همقم  ،وازخمع مني ومً ٖلي الخؿً والخؿحن  ،وج٨ملت بزني ٖكغ بمممم مً ولض الخؿحن جمؾٗهم
بمَجهم ،وهى ْمهغهم  ،وهى ؤًٞلهم  ،وهى ٢مثمهم ٢ .مٖ ٫بض هللا بً ظٟٗغ في خضًشه ً :ىٟىن ٖىه
جدغٍ ٠الٛملحن  ،واهخدم ٫املبُلحن  ،وجإوٍل الجمهلحن .
وؤزبرهم مدمض بً هممم  ،ومدمض بً الخؿً بً مدمض بً ظمهىع  ًٖ ،الخؿً بً مدمض بً ظمهىع ،
٢م : ٫خضزني ؤخمض بً هال٢ ، ٫م : ٫خضزني مدمض بً ؤبي ٖمحر  ًٖ ،ؾُٗض بً ٚؼوان ًٖ ،ؤبي ٖبض هللا
( ٖلُه الؿالم ) ٢ ،م٢ : ٫م ٫عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖلُه وآله )  :بن هللا ٖؼ وظل ازخمعوي "  ،الخضًض.
 -6صالثل لامممت  -مدمض بً ظغٍغ الُبري ( الكُعي)  -م 447
وخضزني ؤبى املًٟل ٢ ،م : ٫خضزني ؤبى الُُب الهمبىوي  ًٖ ،ظٟٗغ ال٣هحري ٖ ًٖ ،لي بً همعون ،
ًٖ ٖبض هللا بً زل ٠الخلبي  ًٖ ،ؤبي خمؼة الشمملي  ًٖ ،مدمض البم٢غ  ًٖ ،ؤبُه ٖلي  ًٖ ،الخؿحن
بً ٖلي ( ٖلحهم الؿالم ) ٢ ،م : ٫صزلذ ؤهم وؤدي الخؿً ٖلى ظضي عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖلُه وآله ) ،
ٞإظلؿني ٖلى ٞسظه  ،وؤظلـ ؤدي ٖلى ٞسظه لازغ  ،زم ٢بلىم و٢مً : ٫م ببني  ،ؤوٗم ب٨مم مً بمممحن

ػُ٦حن نملخحن ! ازخمع٦مم هللا ( ٖؼ وظل ) مني ومً ؤبُ٨مم وؤم٨مم  ،وازخمع مً نلبً ٪م خؿحن حؿٗت ،
جمؾٗهم ٢مثمهم  ،و٧لهم في املجزلت والًٟل ٖىض هللا واخض.
 -7لازخهمم  -الكُش املُٟض  -م 207
ؤبى ظٟٗغ مدمض بً ؤخمض الٗلىي ٢م : ٫خضزني ؤخمض بً ٖلي بً ببغاهُم بً همقم ًٖ ؤبُه  ًٖ ،ظضه
ببغاهُم بً همقم  ًٖ ،خممص بً ِٖس ى  ًٖ ،ؤبُه  ًٖ ،الهمصٖ ١لُه الؿالم ٢م٢ : ٫م ٫ؾلممن
الٟمعس ي  -عخمت هللا ٖلُه  : -عؤًذ الخؿحن بً ٖلي نلىاث هللا ٖلحهمم في حجغ الىبي (نلى هللا ٖلُه
وآله) وهى ً٣بل ُٖيُه وٍلشم قٟخُه وٍ٣ى : ٫ؤهذ ؾُض بً ؾُض ؤبى ؾمصة ،ؤهذ حجت ببً حجت ؤبى حجج،
ؤهذ لاممم ببً لاممم ؤبى ألاثمت الدؿٗت مً نلب، ٪جمؾٗهم ٢مثمهم .
 -8بدمع ألاهىاع  -الٗالمت املجلس ي  -ط  - 16م 364
ب٦مم ٫الضًً  :الهمضاوي ٖ ًٖ ،لي  ًٖ ،ؤبُه ٖ ًٖ ،لي بً مٗبض  ًٖ ،الخؿحن بً زملض  ًٖ ،ؤبي
الخؿً مىس ى ٖلُه الؿالم ًٖ آبمثه ٖلحهم الؿالم ٢م٢ : ٫م ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله ؤهم ؾُض مً
زل ٤هللا  ،وؤهم زحر مً ظبرثُل وبؾغاُٞل  ،وخملت الٗغف  ،وظمُ٘ املالث٨ت امل٣غبحن  ،وؤهبُمء هللا
املغؾلحن  ،وؤهم نمخب الكٟمٖت والخىى الكغٍ ، ٠وؤهم وٖلي ؤبىا هظه ألامت  ،مً ٖغٞىم ٣ٞض ٖغٝ
هللا ،ومً ؤه٨غهم ٣ٞض ؤه٨غ هللا ٖؼ وظل  ،ومً ٖلي ؾبُم ؤمتي  ،وؾُضا قبمب ؤهل الجىت الخؿً
والخؿحن  ،ومً ولض الخؿحن ؤثمت حؿٗت َ ،مٖتهم َمٖتي  ،ومٗهُتهم مٗهُتي  ،جمؾٗهم ٢مثمهم
ومهضحهم .
 -9الٗىالم  ،لاممم الخؿحن (ٕ) -الكُش ٖبض هللا البدغاوي -م6
٦خمب املدخًغ للخؿً بً ؾلُممن  :ممم عواه مً ٦خمب مىهج الخد ٤ُ٣بةؾىمصه ًٖ مدمض بً الخؿحن
عٗٞه ٖ ًٖ ،مغو بً قمغ  ًٖ ،ظمبغ  ًٖ ،ؤبي ظٟٗغ ٖلُه الؿالم ( ًٖ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله
ً
٢م [ ) : ٫ؤهه] ٢م : ٫بن هللا حٗملى زل ٤ؤعبٗت ٖكغ هىعا مً هىع ٖٓمخه ٢بل زل ٤آصم بإعبٗت ٖكغ ؤل٠
ً
ٖمم ٞهي ؤعواخىم ُ٣ٞ ،ل له ً :م بً عؾى ٫هللا ( ٖضهم بإؾممئهم ) ٞمً هاالء ألاعبٗت ٖكغ هىعا ؟ ٣ٞم: ٫
]هى ] مدمض وٖلي وٞمَمت والخؿً والخؿحن وحؿٗت مً طعٍت الخؿحن ٖلحهم الؿالم ( و ) جمؾٗهم
٢مثمهم  ،زم ٖضهم بإؾممئهم  ( ،زم ) ٢م : ٫هدً وهللا ألاونُمء الخلٟمء مً بٗض عؾى ٫هللا (نلى هللا
ٖلُه وآله) .
 -10قغح بخ٣م ١الخ - ٤الؿُض املغٖص ي  -ط  - 4م 82 -81
ؤهبإوي الؿُض لاممم وؿمبت ٖهضه ظال ٫الضًً ٖبض الخمُض بً ٞسمع بً مٗض بً ٞسمع ببً ؤخمض بً مدمض
بً ؤبي الٛىمًم مدمض بً الخؿحن بً مدمض بً ببغاهُم املجمب بغص الؿالم ببً مدمض الهملر بً مىس ى

ال٩مْم بً ظٟٗغ الهمص ١بً مدمض البم٢غ بً ٖلي ػًٍ الٗمبضًً ببً ؤبي ٖبض هللا الخؿحن الكهُض ببً
ؤمحر املامىحن ٖلي بً ؤبي َملب ( ٕ ) ؤظمٗحن ٢م ٫ؤهبإهم والضي لاممم قمـ الضًً قُش الكغ ٝم٣ضعة
بظمػة ٢م ٫ؤزبرهم قةطان بً ظبرثُل ال٣مي ًٖ ظٟٗغ بً مدمض الضوعؾتي ًٖ ؤبُه ٢م ٫ؤهبإهم ؤبى ظٟٗغ
مدمض بً ٖلي ببً الخؿحن بً بمبىٍه ٢م ٫هبإهم مدمض بً ٖلي ممظُلىٍه عخم هللا ٢م ٫هبإهم ٖلي بً
ببغاهُم ببً همقم ًٖ ؤبُه ًٖ ٖلي بً مٗبض ًٖ الخؿً بً زملض ًٖ ٖلي بً مىس ى الغيم ٖلُه
الخدُت والشىمء ًٖ آبمثه ٖلحهم الؿالم ٢م٢ ٫م ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم مً ؤخب ؤن ًخمؿ٪
بضًني وٍغ٦ب ؾُٟىت الىجمة بٗضي ٞلُ٣خض بٗلي بً ؤبي َملب ولُٗمص ٖضوه ولُىا ٫ولُه ٞإهه ونيي
وزلُٟتي ٖلى ؤمتي في خُمحي وبٗض وٞمحي وهى بممم ٧ل مؿلم وؤمحر ٧ل مامً بٗضي ٢ىله ٢ىلي وؤمغه ؤمغي
وجهُه هيهي وجمبٗه جمبعي وهمنغه همنغي وزمطله زمطلي زم ٢مٖ ٫لُه الؿالم مً ٞمعٖ ١لُم بٗضي لم ًغوي
ً
ولم ؤعه ًىم الُ٣ممت ومً زملٖ ٠لُم خغم هللا ٖلُه الجىت وظٗل مإواه الىمع ومً زظٖ ٫لُم زظله هللا
ً
ًىم ٌٗغى ٖلُه ومً ههغ ٖلُم ههغه هللا ًىم ًل٣مه ول٣ىه حجخه ٖىض مؿإلت ال٣بر زم ٢مٖ( ٫لُه
الؿالم) والخؿً والخؿحن بمممم ؤمتي بٗض ؤبحهمم وؾُضا قبمب ؤهل الجىت ؤمهمم ؾُضة وؿمء الٗمملحن
وؤبىهمم ؾُض الىنُحن ومً ولض الخؿحن حؿٗت ؤثمت جمؾٗهم ال٣مثم مً ولضي َمٖتهم َمٖتي ومٗهُتهم
مٗهُتي بلى هللا ؤق٨ى املى٨غًٍ لًٟلهم واملًُٗحن لخغمتهم بٗضي وٟ٦ى بمهلل ولُم وهمنغا لٗترحي وؤثمت
ً
ؤمتي ومىخ٣مم مً الجمخضًً خ٣هم وؾُٗلم الظًً ْلمىا ؤي مى٣لب ًى٣لبىن .
٦ -11مم ٫الضًً وجممم الىٗمت  -الكُش الهضو - ١م78 -77
خضزىم مدمض بً ببغاهُم بً بسخم - ١عخمت هللا ٖلُه ٢ -م : ٫خضزىم ٖبض الٗؼٍؼ بً ً -ديى الجلىصي ًٖ ،
الخؿحن بً مٗمط ِ٢ ًٖ ،ـ بً خٟو ً ًٖ ،ىوـ بً ؤع٢م  ًٖ ،ؤبي ؾىمن الكِبموي ًٖ الطخم ٥بً
مؼاخم  ًٖ ،الجزا ٫بً ؾبرة  ًٖ ،ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم في خضًض ًظ٦غ ُٞه ؤمغ الضظم ٫وٍ٣ى ٫في
آزغه  :ال حؿإلىوي ٖمم ً٨ىن بٗض هظا ٞإهه ٖهض بلي خبُبي ٖلُه الؿالم ؤن ال ؤزبر به ٚحر ٖترحي ٢ .م٫
الجزا ٫بً ؾبرة ٣ٞ :لذ لهٗهٗت ببً نىخمن  :مم ٖنى ؤمحر املامىحن بهظا ال٣ى ٫؟ ٣ٞم ٫نٗهٗت ً :م
ببً ؾبرة بن الظي ًهلي ِٖس ى بً مغٍم زلٟه هى الشموي ٖكغ مً الٗترة  ،الخمؾ٘ مً ولض الخؿحن بً
ٖلي ٖلحهمم الؿالم وهى الكمـ الُملٗت مً مٛغبهم ًٓ ،هغ ٖىض الغ ً٦وامل٣مم ُُٞ ،هغ ألاعى وًٍ٘
املحزان بمل٣ؿِ ٞال ًٓلم ؤخض ؤخضا ٞ ،إزبر ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم ؤن خبِبه عؾى ٫هللا نلى هللا
ٖلُه وآله ٖهض بلُه ؤن ال ًسبر بمم ً٨ىن بٗض طلٚ ٪حر ٖترجه ألاثمت.
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خضزىم ؤبى املًٟل مدمض بً ٖبض هللا بً املُلب عض ي هللا ٖىه [٢م ٫خضزىم ؤبى ٖبض هللا ظٟٗغ بً مدمض
بً ظٟٗغ] ٢م ٫خضزىم ٖبض هللا بً ٖمغ بً زُمب الؼٍمث في ؾىت زمـ وزمؿحن وممثخحن  ًٖ ،الخمعر
بً مدمض الخمُمي ٢ ،م ٫خضزني مدمض بً ؾٗض الىاٞضي ٢ ،م ٫ؤزبرهم مدمض بً ٖمغ ٢ ،م ٫ؤزبرهم مىس ى

بً مدمض بً ببغاهُم  ًٖ ،ؤبُه  ًٖ ،ؤبي ؾلمت ٖ ًٖ ،مجكت ٢ ،ملذ ٧ :من لىم مكغبت و٧من الىبي (نلى
هللا ٖلُه وآله وؾلم) بطا ؤعاص ل٣مء ظبرثُل ٖلُه الؿالم لُ٣ه ٞحهم ٞ ،لُ٣ه عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله
وؾلم) مغة ٞحهم وؤمغوي ؤن ال ًهٗض بلُه ؤخض ٞ ،ضزل ٖلُه الخؿحن بً ٖلي ٖلحهمم الؿالم ٣ٞم ٫ظبرثُل:
مً هظا ؟ ٣ٞم ٫عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم)  :ببني ٞ ،إزظه الىبي ٞإظلؿه ٖلى ٞسظه ٣ٞم ٫له
ظبرثُل :ؤمم ؤهه ؾُ٣خل ٣ٞ .م ٫عؾى ٫هللا  :ومً ً٣خله ؟ ٢م : ٫ؤمخ ٪ج٣خله ٢ .م ٫عؾى ٫هللا (نلى هللا
ٖلُه وآله وؾلم)  :ج٣خله ٢ .م : ٫وٗم وبن ش يءث ؤزبرج ٪بمألعى التي ً٣خل ٞحهم  ،وؤقمع بلى الُ ٠بملٗغا١
وؤزظ مىه جغبت خمغاء ٞإعاه بًمهم و٢م : ٫هظه مً مهغٖه ٞ .ب٩ى عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم) ،
٣ٞم ٫له ظبرثُل ً :م عؾى ٫هللا ال جبٞ ٪ؿىً ٝيخ٣م هللا مجهم ب٣مثم٨م ؤهل البِذ ٣ٞ .م ٫عؾى ٫هللا :
خبُبي ظبرثُل ومً ٢مثمىم ؤهل البِذ ؟ ٢م : ٫هى الخمؾ٘ مً ولض الخؿحن ٦ ،ظا ؤزبروي عبي ظل ظالله
ً
ً
ً
ؤهه ؾُسل ٤مً نلب الخؿحن ولضا وؾممه ٖىضه ٖلُم زميٗم هلل زمقٗم  ،زم ًسغط مً نلب ٖلي ببىه
وؾممه ٖىضه مىس ى واز ٤بمهلل مدب في هللا  ،وٍسغط هللا مً نلبه ببىه وؾممه ٖىضه ٖلُم الغاض ي بمهلل
ً
والضاعي بلى هللا ٖؼ وظل  ،وٍسغط مً نلبه ببىه وؾممه ٖىضه مدمضا املغٚب في هللا والظاب ًٖ خغم هللا
ً
 ،وٍسغط مً نلبه ببىه وؾممه ٖىضه ٖلُم امل٨خٟي بمهلل والىلي هلل  ،زم ًسغط مً نلبه ببىه وؾممه
الخؿً مامً بمهلل مغقض بلى هللا  ،وٍسغط مً نلبه ٧لمت الخ ٤ولؿمن الهض ١ومٓهغ الخ ٤حجت هللا
ٖلى بغٍخه  ،له ُٚبت َىٍلت ًٓهغ هللا حٗملى به لاؾالم وؤهله وٍسؿ ٠به الٟ٨غ وؤهله .
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مدمض بً ٌٗ٣ىب ال٩لُني  ًٖ ،مدمض بً ظٟٗغ ألاؾضي ٢ ،م : ٫خضزني ؤخمض بً ببغاهُم ٢م :٫صزلذ
ٖلى خُ٨مت بيذ مدمض بً ٖلي الغيم ٖلحهمم الؿالم ؾىت ازيخحن وؾخحن وممثخحن ٩ٞلمتهم مً وعاء حجمب
وؾإلتهم ًٖ صًجهم ٞؿمذ لي مً جإجم بهم ٢ ،ملذ ٞألن ببً الخؿً ٞؿمخه ٣ٞ .لذ لهم  :ظٗلني هللا ٞضا٥
مٗإًىت ؤو زبرا ؟ ٣ٞملذ  :زبرا ًٖ ؤبي مدمض ٖلُه الؿالم ٦خب به بلى ؤمه ٢لذ لهم ٞ :إًً الىلض ؟ ٢ملذ :
مؿخىع ٣ٞلذ  :بلى مً جٟؼٕ الكُٗت ؟ ٢ملذ  :بلى الجضة ؤم ؤبي مدمض ٖلُه الؿالم ٣ٞ ،لذ  ( :ؤ٢خضي )
بمً ونِخه بلى امغؤة ٣ٞ .ملذ  :ب٢خض بملخؿحن بً ٖلي ٖلحهمم الؿالم ؤوص ى بلى ؤزخه ػٍيب بيذ ٖلي ٖلُه
ً
الؿالم في الٓمهغ و٧من مم ًسغط مً ٖلي بً الخؿحن ٖلحهمم الؿالم مً ٖلم ًيؿب بلى ػٍيب ؾترا ٖلى
ٖلي بً الخؿحن ٖلحهمم الؿالم  .زم ٢ملذ  :به٨م ٢ىم ؤصخمب ؤزبمع ؤمم عوٍخم ؤن الخمؾ٘ مً ولض الخؿحن
ٖلُه الؿالم ً٣ؿم محرازه وهى في الخُمة ؟.
 -14وعوي هظا الخبر الخلٗ٨بري  ًٖ ،الخؿً بً مدمض الجهإوهضي  ًٖ ،الخؿً بً ظٟٗغ بً مؿلم
الخىٟي  ًٖ ،ؤبي خممض املغاغي ٢م : ٫ؾإلذ خُ٨مت بيذ مدمض ؤزذ ؤبي الخؿً الٗؿ٨غي ،وط٦غ مشله.
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ًٖ خىمن بً ؾضًغ  ًٖ ،ؤبُه ؾضًغ بً خُ٨م  ًٖ ،ؤبُه  ًٖ ،ؤبي ؾُٗض ُٖ٣هم ٢م : ٫ملم نملر
الخؿً بً ٖلي بً ؤبي َملب ٖلحهمم الؿالم مٗإوٍت بً ؤبي ؾُٟمن صزل ٖلُه الىمؽ ٞالمه بًٗهم ٖلى
بُٗخه ٣ٞم ٫الخؿً ٖلُه الؿالم  :وٍد٨م مم جضعون مم ٖملذ  ،وهللا الظي ٖملذ زحر لكُٗتي ممم
َلٗذ ٖلُه الكمـ ؤو ٚغبذ  ،ؤال حٗلمىن ؤوي بممم٨م ومٟترى الُمٖت ٖلُ٨م  ،وؤخض ؾُضي قبمب
ؤهل الجىت  ،بىو مً عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله ٖلي؟ ٢ملىا  :بلى ٢ ،م : ٫ؤمم ٖلمخم ؤن الخًغ ملم
زغ ١الؿُٟىت وؤ٢مم الجضاع  ،و٢خل الٛالم ٧ ،من طل ٪سخُم ملىس ى بً ٖمغان ٖلُه الؿالم بط زٟي
ً
ٖلُه وظه الخ٨مت في طل ، ٪و٧من طلٖ ٪ىض هللا حٗملى ط٦غه خ٨مت ونىابم ؤمم ٖلمخم ؤهه مم مىم ؤخض بال
وٍ ٘٣في ٖى٣ه بُٗت لُمُٚت ػممهه بال ال٣مثم الظي ًهلي زلٟه عوح هللا ِٖس ى بً مغٍم ٖلُه الؿالم ؟
ٞةن هللا ٖؼ وظل ًسٟى والصجه  ،وَُٛب شخهه لئال ً٨ىن ألخض في ٖى٣ه بُٗت بطا زغط  ،طا ٥الخمؾ٘ مً
ولض ؤدي الخؿحن ببً ؾُضة لاممء ًُُل هللا ٖمغه في ُٚبخه  ،زم ًٓهغه ب٣ضعجه في نىعة قمب ببً صون
ألاعبٗحن ؾىت طل ٪لُٗلم ؤن هللا ٖلى ٧ل ش يء ٢ضًغ .
ب٦مم ٫الضًً  :املٟٓغ الٗلىي  ًٖ ،ببً الُٗمش ي  ًٖ ،ؤبُه  ًٖ ،ظبرثُل بً ؤخمض ًٖ مىس ى بً ظٟٗغ
البٛضاصي  ًٖ ،الخؿً بً مدمض الهحرفي  ًٖ ،خىمن بً ؾضًغ مشله.
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املًٟغ الٗلىي  ًٖ ،ببً الُٗمش ي  ًٖ ،ؤبُه ًٖ ظبرثُل بً ؤخمض ًٖ مىس ى بً ظٟٗغ البٛضاصي ًٖ ،
الخؿً بً مدمض الهحرفي  ًٖ ،خىمن بً ؾضًغ ًٖ ؤبُه ؾضًغ بً خُ٨م  ًٖ ،ؤبُه ًٖ ،ؤبي ؾُٗض
ُٖ٣همء ٢م : ٫ملم نملر الخؿً ببً ٖلي ٖلُه الؿالم مٗإوٍت بً ؤبي ؾُٟمن صزل ٖلُه الىمؽ ٞالمه
بًٗهم ٖلى بُٗخه ٣ٞمٖ ٫لُه الؿالم  :وٍد٨م مم جضعون مم ٖملذ؟ وهللا الظي ٖملذ زحر لكُٗتي ممم
َلٗذ ٖلُه الكمـ ؤو ٚغبذ ؤال حٗلمىن ؤهني بممم٨م مٟترى الُمٖت ٖلُ٨م وؤخض ؾُضي قبمب ؤهل
الجىت بىو مً عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله) ؟ ٢ملىا  :بلى ٢ ،م : ٫ؤمم ٖلمخم ؤن الخًغ ملم زغ١
ً
الؿُٟىت و٢خل الٛالم وؤ٢مم الجضاع ٧من طل ٪سخُم ملىس ى بً ٖمغان ٖلُه الؿالم بط زٟي ٖلُه وظه
ً
الخ٨مت ُٞه و٧من طلٖ ٪ىض هللا خ٨مت ونىابم ؤمم ٖلمخم ؤهه مم مىم ؤخض بال وٍ ٘٣في ٖى٣ه بُٗت لُمُٚت
ػممهه بال ال٣مثم الظي ًهلي عوح هللا ِٖس ى بً مغٍم زلٟه ٞمن هللا ٖؼ وظل ًسٟى والصجه وَُٛب شخهه
لئال ً٨ىن ألخض في ٖى٣ه بُٗت بطا زغط طا ٥الخمؾ٘ مً ولض ؤدي الخؿحن ببً ؾُضة لاممء ًُُل هللا ٖمغه
في ُٚبخه زم ًٓهغه ب٣ضعجه في نىعة قمب ببً صون ؤعبٗحن ؾىت طل ٪لُٗلم ؤن هللا ٖلى ٧ل ش يء ٢ضًغ .
لاحتجاج  :عن حىان بن سذًر مثله .
أكىل
إن هؤالء هذفهم لاول أن ٌشخصىا كضية لاما املهذي وإفراغ محتىاها لالهي عن طرٍم الذحال أحمذ
الحسن ولكن هيهات فلن ٌستطيعىا أن ًطفئىا هىر هللا .

الٟهل الؿمب٘  /جضلِـ و٦ظب ٚ :بمء وظهل
ل٣ض صلـ ؤخمض الخؿً ٖلى الىمؽ في ٦شحر مً الغواًمث وال بإؽ مً ط٦غه هىم ان ؤخمض الخؿً مضلـ
٦ظاب مٟتر بطا ٢لذ لي  ٠ُ٦ؤ٢ى ٫مً زال ٫ه٣له لألخمصًض ٞهى ًخمخ٘ بملخُمهت الٗلمُت والتي هي م٣مبل
ً
ً
لاممهت الٗلمُت بضال مً ؤن ًى٣ل ل ٪الخضًض ٧ممال ًى٣له مبخىع وؾيبحن ل٨م طل ٪مً زال٦ ٫المه لاحي:
ل٣ض جىعٍ ؤخمض الخؿً ال٩مَ٘ في هظا الؿااٞ ٫ضلـ ٖلى الىمؽ بدضًشحن ؤزظهمم مً بكمعة لاؾالم
وبكمعة لاؾالم مٗغوُٞ ٝه ؤزُمء مُبُٗت ٦شحرة جسمل ٠الخضًض و٦خمب البكمعة هى ٦خمب خضًض لِـ
ب٣ضًم مىظىص وبُبٗت هجُٟت والٛغٍب ؤن ؤخمض الخؿً ً٣ى ٫ؤهم مٗهىم وؤهم ؤٖلم الىمؽ بملٗلم
ً
 ٠ُ٨ٞلم ٌٗلم بن هظا الخضًض زُإ ؟ وبن الخضًض املىظىص في املهضع ألانلي ًسملٟه مخىم؟ (( ٖهمت
ؾىُ٢ت بخٗبحر الٗغا)) ١خ ٤لىم ؤن هلًٗ هظا املضلـ.
بلُ٨م الىهىم التي صلـ بهم ؤخمض الخؿً م٘ الخصخُذ مً املهمصع :
الخضلِـ ألاو: ٫
املدكمبهمث – ألخمض الخؿً – ط – 4نٟدت  235في ظىاب الؿاا 144 ٫خُض ٌؿإله ؾمثل ًٖ شخهُت
الُمموي ٞإظمبه ؤخمض بٗضة ؤظىبت وعواًمث ول ً٨مم لٟذ بهدبمهىم همجحن الغواًخحن في هٟـ الجىاب وهي
ألاولى ًظ٦غ نٟمث الُمموي املهضي مً ؤهه ؤٖلم الىمؽ بمل٣غآن والخضًض وؤهه قمب ٣ُٞى ٫ؤخمض
ً
ً
الخؿً ( :وٖىض ؤوْ ٫هىعه ً٨ىن قمبم ٣ٞم ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم زم ط٦غ قمبم ٣ٞم ٫بطا
عاًخمىه ٞبمٌٗىه ٞإهه زلُٟت املهضي )
ً
ؤ٢ى : ٫بن ؤههمعه صومم ً٣ىلىن بهظه الغواًت ألجهم جىاعزىا الجهل والخضلِـ مً بمممهم ؤخمض ولم ًغظٗىا
الى املهضع ألانلي ٞإخمض الخؿً في املدكمبهمث ً٣ى ٫ؤهه ؤزظ هظه الغواًت مً ٦خمب بكمعة لاؾالم
و٦خمب بكمعة لاؾالم ؤزظ هظه الغواًت مً ٦خمب ٖ٣ض الضعع في ؤزبمع املىخٓغ البمب الغاب٘ :
ً
( ٢م ٫زم ط٦غ قِئم ٣ٞم ٫بطا عؤًخمىه ٞبمٌٗىه ٞإهه زلُٟت هللا املهضي )
وهىم هؼلذ الُممت ال٨بري ٖلى ؤخمض الخؿً بط ؤهه لم ًغاظ٘ املهمصع الغثِؿُت ألانلُت وؤزظ مً
ً
ً
ً
ً
الخضًض ألازُمء املُبُٗت ٣ٞم ٫قمبم بض٧ ٫لمت قِئم ألن الخضًض ألانلي ً٣ى ٫قِئم ولِـ قمبم و٢م٫
زلُٟت املهضي والخضًض ألانلي ً٣ى ٫زلُٟت هللا املهضي ٞةطا ٢لىم زلُٟت املهضي ٞةن طلٌ ٪ؿخلؼم مهضي

زموي وهظا مم ًغٍضه ؤخمض ال٩مَ٘ ولٞ ً٨طخخه املهمصع ألانلُت ال٣مثلت زلُٟت هللا املهضي ألن زلُٟت
هللا هى لاممم املىخٓغ ال٣مثم مً آ ٫مدمض ؤ٢ى ٫هظا بمشمبت  ٠٦ؤوٖ ٫لى وظه ؤخمض الخؿً  .بهخهى .
الخضلِـ الشموي :
هٟـ املهضع وهٟـ الؿاا ٫في الخضلِـ ألاو ٫الؿمب ٤الظي ط٦غهم بٗض ؤن ً٣ى ٫زلُٟت املهضي ًظ٦غ
خضًض آزغ وهى  (( :وًٖ الهمص ١في زبر َىٍل ؾمى به ؤصخمب ال٣مثم ٢م ٫ومً البهغة ؤخمض ))
ؤ٢ى ٫ملم عظٗذ الى ٦خمب ٚمًت املغام وحجت الخهمم في حُٗحن لاممم مً الخمم والٗمم لم ؤظض هظه
ً
الغواًت وٖملذ بدشم في م٨خبت ؤهل البِذ ٞىظضث الغواًت مىظىصة في ٦خمب صالثل لامممت ملالٟه
الكُعي مدمض بً ظغٍغ الُبري م  554م٨خبت ؤهل البِذ .
(( ومً خلىان  :ممهمن بً ٦شحر وابغاهُم بً مدمض ومً البهغة ٖ :بض الغخمً بً الاُٖ ٠بً ؾٗض و
ؤخمض بً ملُذ و خممص بً ظمبغ ))
ؤ٢ىً ٫م ؤؾخمط قُش ؤخمض ٧مَ٘ هل اؾم ٪ؤخمض بً ملُذ ومم ٖىضهم زبر ؟ ام اؾم ٪ؤخمض بً
اؾممُٖل ؟
ملمطا الخضلِـ ٖلى الىمؽ؟ ج٣ى ٫ومً البهغة ؤخمض ملمطا ال ج٣ى ٫ؤخمض بً ملُذ؟ هل بل ٜب ٪الخض ألن
جضلـ ٖلى ؤهل البِذ وٖلُىم؟ مً زال ٫بتر عواًمث آ ٫مدمض؟ هظه هي ٖهمخ٪؟ وهظا هى صًى٪؟ وهظا
هى مىهج٪؟ الخضلِؿمث ٦شحره لؿذ في نضص ط٦غهم جٟهُال ل ً٨هظا همىطط لخضلِؿمجه ؤمم ؤجبمٖه
ً
ً
ً
ٞإًًم لضحهم جضلِؿمث بن ٢لذ لي ملم جظ٦غ ؤجبمٖه ؤ٢ى ٫ألهه ؤعقض الىمؽ مغاعا وج٨غاعا الى الغظىٕ الى
٦خب ؤههمعه ٦هظه ال٨خب .
جضلِؿمث ؤجبمٖه :
الكُش الُٗ٣لي  :الغص الخمؾم  :الضلُل الخممـ ٖكغ
بٗض ؤن ط٦غ ٖضة ؤصلت ٖلى وظىص طعٍت للممم املهضي ٢م: ٫
ً
ً
ه٣ال ًٖ ٦خمب بكمعة لاؾالم (( َبٗم حٗلُ ٤مني الجممٖت ال٩مَ٘ واملخُٗ٨حن مم نض٢ىا ؤجهم ل٣ىا ٦خمب
ً
قُعي ُٞه ؤزُمء مُبُٗت ختى ًمألون بُه صًجهم وٖلى ٧ل )) ه٣ال ًٖ ٦خمب بكمعة الاؾلم ٢م: ٫

ً
في ٦خمب بكمعة لاؾالم  :ه٣ال ًٖ ٦خمب بدمع ألاهىاع – خضًض ؾُُذ ال٩مهً في زبر َىٍل بٗض مم ًظ٦غ
بٌٗ الى٢مج٘ التي حؿبُ٢ ٤مم لاممم املهضي ٗٞىضهم ًٓهغ ببً املهضي .
ً
ؤ٢ى : ٫وَبٗم الخضلِـ مخىاجغ ٖىضهم مً بمممهم الى ألاجبمٕ وظضهم الغواًت ه٨ظا :
(( وٖىضهم ًٓهغ ببً الىبي املهضي وطل ٪بطا ٢خل املٓلىم بُثرب ))
ؤ٢ى : ٫ببً الىبي املهضي ؤًً؟ وببً املهضي ؤًً؟ ٞغ ١الثري ًٖ الثرًم ٞةبً الىبي املهضي ٌٗني لاممم
الدجت الٛمثب ببً عؾى ٫هللا ًٓهغ ؤمم بطا ٢لىم ٖلى ٢ىل٨م اململىء بملخضلِـ ًٓهغ ببً املهضي ٞؿُ٨ىن
ً
للمهضي ولض ٞبهظه الُغٍ٣ت ًدمولىن ٚؿل ٖ٣ى ٫الىمؽ  ،هظا ؤوال .
ً
وزمهُم  :ؤهخم ج٣ىلىن ؤهىم ال هإزظ ألاخمصًض مً ٚحر آ ٫البِذ ٞلم ًم قُش ُٖ٣لي ؤزظث هظا الخضًض مً
ٚحر َغٍ ٤ؤهل البِذ ًٖ َغٍ ٤ؾُُذ ال٩مهً ملم هإحي ل٨م بإ٢ىاٖ ٫لممثىم ألاٖالم ألاظالء جلٗىىهم ولً٨
الظي ٖلى هىا٦م جإزظون به ؟
ً
بقهضوا ًم بزىان ٖلى جضلِـ هاالء ٞدُىمم عص الكُش همْم ال٩مَعي الُٗ٣لي عصا ٖلى الكُش خُضع
ً
مكدذ ٦خمب اؾممه ؾممغي ٖهغ الٓهىع ٦خب واخضا مً الغصوص ؤن خُضع مكدذ اؾخضٖ ٫لى ؤن
الُمموي مً الُمً وبؾمه خؿً ؤو خؿحن ٞغص ٖلُه همْم ان هظه الغواًت مغصوصة ألجهم لِؿذ ًٖ َغٍ٤
آ ٫البِذ وبهمم هي ًٖ َغٍ ٤ؾُُذ ال٩مهً ٞلمم الخضلِـ جمعة ج٣ىلىن به٨م ال جإزظون بال ًٖ َغٍ ٤آ٫
البِذ وجمعة جدخجىن ٖلُىم بُغٍ ٤مً ٚحر َغٍ ٤آ ٫البِذ وجمعة ج٣ىلىن ببً املهضي وهي ببً الىبي املهضي
ألن لاممم املهضي مً ولض الغؾى٣ُٞ ٫ى ٫الخضًض مً ولض الىبي (مً هظا الظي مً ولض الىبي؟) املهضي
ال٣مثم ؤ٢ى ٫الى هىم بهخهى .
والخضلِؿمث ٦شحرة بةم٩من ألازىة ؤن ًُغخىا جضلِـ ؤخمض الخؿً ٖلى مىخضًمث ٚغٞت الٛضًغ املبمع٦ت ؤو
ٖلى مىخضي مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسهص ي للممم الدجت املىخٓغ عجل هللا حٗملى ٞغظه الكغٍ ٠خُض ؤهه
في هظا املىخضي مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسهص ي واخت زمنت بإخمض الخؿً وياللخه والغص ٖلحهم ؤو جغاؾلىوي
ٖلى الِٟـ بىٖ ٥لى الهٟدت التي ؾإيٗهم بن قمء هللا في جهمًت ال٨خمب ؤو ٖلى بؾمي في البملخى٥
امل٨خىب ٖلى واظهت ال٨خمب بمللٛت ألاه٩لحزًت والبراًٟذ مٟخىح لجمُ٘ لازىان ختى لى ٦ىذ ؤو ٝألًً ال
بإؽ ؤن جغاؾلىوي وؤهم مؿخٗض للغص ٖلى الكبه بن قمء هللا وؾإ٦ىن بسضمخ٨م .

الٟهل الشممً  /الٗهمت وُٞه مبدشحن
املبدض ألاوُ٣ٖ : ٫ضجىم بٗهمت ألاثمت ألاَهمع ٖلحهم الؿالم املُل٣ت وبزبمتهم
وَٗخ٣ض الكُٗت لامممُت لازىم ٖكغٍت ٢مَبت ؤن ألاثمت مٗهىمحن ٢مَبت مً ظمُ٘ الظهىب واملٗمص ي
٦بمثغهم ونٛمثغهم وًٖ الخُإ واليؿُمن وؤمم ؤخمض ال٩مَ٘ ُٗٞخ٣ض بمٖخ٣مص الىهمبُت بملٗهمت وقمبههم
ً
ب٣ىله ؤجهم لِؿىا مٗهىمحن مُل٣م بل  ِ٣ٞفي الخبلُ ٜوهظا بهخ٣مم مىه مل٩مهت ؤهل البِذ ولاوؿمن
ٌؿخٛغب ً ٠ُ٦ضعي هظا الغظل ؤهه مً ؤهل بِذ الىبي وؤهه ببً املهضي وهى ًًُٗ بمألثمت مً ظمُ٘
الىىاحي .
واملهِبت ال٨بري ؤهه ً٣ى ٫الكُٗت والىهمبُت واخض ٢لذ :
ً
ًم ؤٖمى  ٠ُ٦الكُٗت والىهمبُت واخض؟ ؤال جغي الٟغ ١بُجهم؟ ؤم ؤن بهحرجٖ ٪مُمء ؤًًم بيمٞت
لبهغ٥؟ الكُٗت ًىالىن ؤهل البِذ وٍخبرؤون مً ؤٖضائهم وجىخُضهم جىخُض آ ٫البِذ ؤمم الىهمبُت
ُ٣ٗٞضتهم ٞمؾضة ومظهبهم ٞمؾض مً قُش بؾالمهم ببً جُمُت ٟ٦غوا املؿلمحن وجىخُضهم ٖبمعة ًٖ
ججؿُم وٍىالىن ؤٖضاء آ ٫البِذ ٞهل لهظه الضعظت ٖىض ٥الكُٗت والىهمبُت في محزان واخض؟ ًم ٖلي ؤهذ
وقُٗخ ٪هم الٟمثؼون هظه ؤال حٗتر ٝبهم؟ ول ً٨ؤ٢ى ٫عمخني بضائهم واوؿلذ ٞإهذ وٗخىم ؤهىم وكمبه
ً
الىهمبُت م٘ ؤن الٗم٢ل ً٣ى ٫ؤن ال ٞغ ١ؤؾمؾم بحن الكُٗت والىهمبُت وؤهذ ًم ٧مَ٘ جإزظ صًى ٪مً
الىهمبُت ٖهمخ ٪هي هٟـ ُٖ٣ضة الىهمبُت ُٖ٣ضج ٪في آ ٫بِذ الىبي هي هٟـ ُٖ٣ضة الىهمبُت .
وٖلُه ؾأجُ٨م بمم ٢مله ٖلممثىم بٗهمت آ ٫البِذ :
 - 1الٗ٣مثض لامممُت  :الٗالمت املٟٓغ ُ٣ٖ :ضجىم في ٖهمت لاممم
ً
ووٗخ٣ض ؤن لاممم ٧ملىبي ًجب ؤن ً٨ىن مٗهىمم مً ظمُ٘ الغطاثل والٟىخل مم ْهغ مجهم ومم بًُ مً
ً
ً
ً
ؾً الُٟىلت الى املىث ٖمضا وؾهىا ٦مم ًجب ؤن ً٨ىن مٗهىمم مً الؿهى والخُإ واليؿُمن .
و٢ض ً٣ى٢ ٫مثل ومم هي ُٖ٣ضجىم في ٖهمت ألاهبُمء؟ ؤظبخه بجىاب عاج٘ خلى ٚني بمملٗمع ٝمً الٗ٣مثض
لامممُت للكُش املٟٓغ في ُ٣ٖ :ضجىم في ٖهمت ألاهبُمء :

ً
ووٗخ٣ض ؤن ألاهبُمء مٗهىمىن ٢مَبت  ,و٦ظل ٪ألاثمت ٖلحهم ظمُٗم الخدُمث الؼاُ٦مث وزملٟىم في طل٪
ً
بٌٗ املؿلمحن ٞلم ًىظبىا الٗهمت في ألاهبُمء ًٞال ًٖ ألاثمت .
ً
والٗهمت  :هي الخجزه ًٖ الظهىب واملٗمص ي نٛمثغهم و٦بمثغهم وًٖ الخُإ واليؿُمن وان لم ًمخى٘ ٖ٣ال
ً
ٖلى الىبي ؤن ًهضع مىه طل ٪بل ًجب ؤن ً٨ىن مجزهم ختى ًٖ مم ًىمفي املغوءة .
والضلُل ٖلى وظىب الٗهمت  :ؤهه لى ظمػ ٖلى ؤن ًٟٗل الىبي املٗهُت ؤو ًسُىء وٍيس ى ونضع مىه ش يء
ً
مً هظا ال٣بُل ٞةمم ؤن ًجب بجبمٖه في ٗٞله الهمصع مىه ٖهُمهم ؤو زُإ ؤو ال ًجب ٞةن وظب بجبمٖه
٣ٞض ظىػهم ٗٞل املٗمص ي بغزهت مً هللا حٗملى بل ؤوظبىم طل ٪وهظا بمَل بًغوعة الضًً والٗ٣ل وبن
لم ًجب ؤجبمٖه ٞظلً ٪ىمفي الىبىة التي ال بض ؤن ج٣ترن بىظىب الُمٖت ؤبضا .
ٖلى ان ٧ل ش يء ً ٘٣مىه مً ٗٞل ؤو ٢ىٞ ٫ىدً هدخمل ُٞه املٗهُت ؤو الخُإ ٞال ًجب بجبمٖه في ش يء
مً ألاقُمء ٞخظهب ٞمثضة بٗشخه بل ًهبذ الىبي ٦ؿمثغ الىمؽ لِـ ل٨المهم وال لٗلمهم جل ٪الُ٣ممت
ً
الٗملُت التي ٌٗخمض ٖلحهم صاثمم ٦مم ال جب٣ى َمٖت خخمُت ألوامغه وال ز٣ت مُل٣ت بإ٢ىاله وؤٗٞمله .
وهظا الضلُل ٖلى الٗهمت ًجغي ُٖىم ٖلى لاممم ألن املٟغوى ُٞه ؤهه مىهىع مً هللا حٗملى لهضاًت
البكغ ٖلى مم ؾُإحي مً ٞهل لامممت .
ً
ً
ؤ٢ىً ٫م له مً ٦الم عاج٘ ًمشل ُٖ٣ضة لامممُت ٗٞال ال ٦مم ً٣ى ٫هاالء وٍُٗىىن بإثمخىم هظا ؤوال .
ً
زمهُم  :هىملٖ ٪ضة ؤصلت لبُمن ٖهمتهم بك٩ل ٖمم ٚحر مسخهت بملٗهمت في الدكغَ٘.
وه٨خٟي ببُمن بًٗهم :
مً ال٣غآن ال٨غٍم :
(٢ )9م ٫حٗملى  (( :بهمم ًغٍض هللا لُظهب ٖى٨م الغظـ ؤهل البِذ وٍُهغ٦م جُهحرا )) (ألاخؼاب)33:
بن جدلُت الغظـ بـ(ا )٫صلُل ٖلى الكمىلُت والٗمىم ٦مم ٢غع في مدله مً ٖلم اللٛت ؾىاء ؤعٍض مجهم
الاؾخٛغا ١ؤو الجيـ ،وال ًم ً٨ظٗلهم ٖهضًت لٗضم ج٣ضم ط٦غ ؤو بقمعة بلى الغظـ ختى ج٨ىن ٖهضًت.
ً
ً
ً
وهظه الكمىلُت حٗني هٟي الغظـ ًٖ هاالء البرعة هُٟم ٖممم قممال لجمُ٘ مؿخىٍمث الغظـ ؾىاء ٖلى
مؿخىي لاٖخ٣مص ،ؤم ألاٖمم ،٫ؤم ألازال ١والؿلى ،٥ؤم الخٗل ٤بٛحر هللا ٩ٞ .ل عظـ و٧ل ٢ظاعة ٢ض ؤطهبهم
هللا حٗملى ٖجهم  .وؤزبذ م٩مجهم الُهمعة املا٦ضة.

ً
ّ
ٞإجمهً ٢م ٫بوي ظمٖل ٪للىمؽ بمممم ٢م ٫ومً طعٍتي ٢م٫
(٢ )5م ٫حٗملى  (( :وبط ابخلى ببغاهُم عّبه ب٩لممث
ال ًىمٖ ٫هضي الٓمملحن )) (الب٣غة)124:
خُض جُٟض هظه لاًت املبمع٦ت بن ٧ل ْلم ـ وبجمُ٘ ؤ٢ؿممه ـ ممىىٕ ًٖ مىهب لامممت  .واملٗغو ٝفي
اللٛت ان الٓلم هى وي٘ الص يء في ٚحر مىيٗه  .وج٨ىن الىدُجت ممىىُٖت ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص الٓلمت ًٖ
ً
لاعج٣مء ملىهب لامممت ؾىاء ٧من ْمملم في ٞترة مً ٖمغه زم جمب ؤو ال .

مً الؿىت الىبىٍت :
وعص ًٖ عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم) مخىاجغا ٢ىله  ( :بوي جمع٨ُٞ ٥م الش٣لحن ٦خمب هللا وٖترحي
ؤهل بُتي لً جًلىا مم بن جمؿ٨خم بهمم وؤجهمم لً ًٟتر٢م ختى ًغصا ّ
ٖلي الخىى ) .وبمم ؤن ال٣غآن ال٨غٍم
مدٟىّ مً الؼلل والخُإ ألهه مً ٖىض هللا حٗملى ٨ٞظل ٪مم ٢غن به وهم ٖترة مدمض (نلى هللا ٖلُه
ً
وآله وؾلم)  .وبال ملم صخذ امل٣معهت  .وخمقم لغؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم) ؤن ً٣ى ٫قِئم مً
ٖىضه (( بن هى بال وحي ًىحى ))
ؤ٢ى ٫صلُل آزغ ٢ىي ٖلى الٗهمت املُل٣ت لألثمت مً ال٣غآن
آًت (( ؤَُٗىا هللا وؤَُٗىا الغؾى ٫وؤولي ألامغ مى٨م ))
وهىم هللا لم ً٣ل ؤَُٗىا هللا في ٦ظا وال جُُٗىه في ٦ظا ؤي لم جُ٣ض الُمٖت ؤي ؤجهم مُل٣ت والٗم٢ل ًٟهم
ً
٦المي و٦ظا ملم ٢م ٫وؤَُٗىا الغؾى ٫ؤي بىٟـ َمٖت هللا بىٟـ لاَال ١و٦ظا وؤولي ألامغ مى٨م ؤًًم
َمٖت مُل٣ت وٖلُه َمٖت ؤولي ألامغ مً َمٖت هللا والغاػي ًهغح ؤن صاللت هظه لاًت ٖلى الٗهمت ل٨ىه
ًٟغ مً املىيىٕ بذجت ؤهه لم ًخىنل الى مٗغٞت الدجج املٗهىمحن وؤظم٘ املؿلمىن بُىاثٟهم
ومظاهبهم ٖلى ٖضم ٖهمت الصخمبت وؤظمٗذ لامممُت ؤن ؤهل البِذ لازني ٖكغ هم املٗهىمحن وهم
ؤولىا ألامغ املٗىحن بهظه لاًت وهظا بظممٕ الكُٗت لامممُت  ،بطن َمٖتهم مُل٣ت ٞلى ٧مهىا ًسُئىن
ل٨إهذ َمٖتهم ظؼثُت مُ٣ضة بملخبلُ ِ٣ٞ ٜوهظا بؾخضال٧ ٫مفي لغصٕ مشل هظه الكبه .
وؤمم الظي ال ً٣بل بهظا ال٨الم وهظه ألاصلت ٞهى لِـ بال مٗمهض م٩مبغ ٞض اجب٘ الًٓ وآلهىي
واجب٘ صًً لابمء وألاظضاص .

وفي زمجمت الٗهمت املُل٣ت
ؤ٢ى ٫ان ال٣ى ٫بإن ألاثمت مٗهىمحن في مجم ٫الخبلًُ ِ٣ٞ ٜدخمط الى صلُل وال صلُل بل ألاصلت صلذ ٖلى
ٖهمتهم املُل٣ت وال ؤعي ؤجبمٕ ال٩مَ٘ ؤخمض الخؿً وبمممهم بال هىانب ًغٍضون الىُل مً آ ٫البِذ
وقُٗتهم وهظا بدض مؿخ٣ل ؾمجىإوله بن قمء هللا في املبمخض ال٣مصمت مً هظا ال٨خمب وؾإ٢ضم ألاصلت
ال٩مملت ٞإهل البِذ مٗهىمحن ٢مَبت وؤمم لى ظمء ؤخضهم بغواًمث مً هىم وهىم ٥يُٟٗت متهمل٨ت ال
جهمض واخخج بهم بمٖخبمع ؤن مظهبهم هل ال ً ٠٣ؤممم الؿىض ٞدظٞىه ٞغواًمتهم ٖلى ٢ىلت الٗغاُ٢حن
ً
(ًىٗ٣ىهم وَكغبىن ممئهم) ألن ألاصلت التي ٢ضمىهم الى لان متهمل٨ت آخمص ال جشبذ ش يء وبوي ألؾخٛغب واٗ٢م
 ٠ُ٦بممم مٗهىم ًمموي ببً مهضي وٍدخج بغواًمث يُٟٗت؟ متهمل٨ت آخمص؟ لِـ لضًه خضًض واخض
مخىاجغ ؤو مؿخ ٌُٟواملٟغوى ًلؼمىم بمم ؤلؼمىم به ؤهٟؿىم مً ٦خبىم ومً ٢ىاٖضهم وٍُ٣م ٖلُىم الدجت
ٞإهل البِذ ٧مهىا بطا ؾإلهم ؤخض ؾااًُ ٫إَإ بغاؾه ملم ٌؿم٘ الجىاب املٟدم وَٗخظع وَؿلم ٖلى
ؤًضحهم ـ الخخمت في املبدض الخملي .

املبدض الشموي  :الًغبمث الخُضعٍت في وؿ ٠الٗهمت ال٩مَُٗـت
وَٗخ٣ض ؤخمض الخؿً ال٩مَ٘ ؤهه مٗهىم ٗ٦همت ؤهل البِذ وُ٣ٖ ٤ٞضة الىهمبُت بٗهمت ظؼثُت
لِؿذ مُل٣ت بل  ِ٣ٞفي الخبلٌُٗ ٜني في خُمتهم الٗمصًت ًسُئىن وَؿهىن وٍيؿىن و٦إجهم شخو
ٖمصي والُٗمط بمهلل ول ً٨في الخبلُ ٜمٗهىمحن ؤ٢ى ٫وهظا ال٣ى ٫زُإ وفي زالٞت الهىاب ؤي ؤجهم
مٗهىمحن ٖهمت مُل٣ت وهظا ممم ال زالُٞ ٝه ًٖ لامممُت والًغبمث الخُضعٍت ألاولى التي ؾخ٨ىن
بمشمبت يغبت ٢ميُت ٖلى عؤؽ ؤخمض الخؿً التي ؾخيؿ ٠ؤخمض الخؿً وؤجبمٖه ؾدبضؤ مً هىم :
بدمع ألاهىاع – للٗالمت املجلس ي – ط – 17م – 97بمب – 16ؾهىه وهىمه (م) ..
ه٣ل الٗالمت املجلس ي هظا الخضًض ٣ٞم (( ٫وؾُإحي في جٟؿحر الىٗمموي في ٦خمب ال٣غآن بمؾىمصه ًٖ
اؾممُٖل بً ظمبغ ًٖ لاممم الهمصٖ ١لُه الؿالم ًٖ ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم في بُمن نٟمث لاممم
٢مٞ ( ٫مجهم ؤن ٌٗلم لاممم املخىلي ٖلُه ؤهه مٗهىم مً الظهىب ٧لهم نٛحرهم و٦بحرهم ال ًؼ ٫في الٟخُم وال
ًسُئ في الجىاب وال ٌؿهىا وال ًيس ى وال ًلهىا بص يء مً ؤمغ الضهُم وؾم ١الخضًض َىٍل الى ؤن ٢م٫
وٖضلىا ًٖ ؤزظ ألاخ٩مم مً ؤهلهم ممً ٞغى هللا َمٖتهم ممً ال ًؼ ٫وال ًسُإ وال ًيس ى ) .

ؤ٢ى: ٫
هظه الًغبت ألاولى ألخمض الخؿً ألن ؤخمض الخؿً ًؼ ٫وٍسُىء وٍخلٗشم في ٦المه ٨ً ٠ُ٨ٞىن ٦هظا
مٗهىم؟ ؤجٓىىن ؤن الٗهمت جصر لٛحر آ ٫مدمض؟ ٦ظبخ٨م وهللا ؤهٟؿ٨م ممل٨م  ٠ُ٦جد٨مىن
ً
بممم٨م ًؼ ٫وٍسُىء وٍخلٗشم ب٨المه وال ٌٗغ٣ً ٝغؤ آًت واخضة صر ًٞال ًٖ بمقي ال٣غآن ،بممم٨م
ٌؿتهؼء ب٨م وٍلٗب بٗ٣ىل٨م وال ؤجهىع وعاء هظا ألامغ بال ألامىاٞ ٫مً ًدب٘ ٦ظاب مضعي ال ٌٗغٖ ٝلم
ال٨الم وال ٌٗغ ٝالىدى وال ٌٗغ٢ ٝغاءة ال٣غآن وٍىمصي ؤهم مٗهىم وؤي ٖهمت هظه؟ ًُ٢ت الٗهمت
ؾخ٨ىن ًُٞدت ل٨م ؾخ٨ىن ٖمع ٖلُ٨م وٖلى مضٖحهم ألن الغواًت الؿمب٣ت ج٣ى ٫ختى ًٖ الخِء
واليؿُمن والؿهى وًٖ الؼلل ونمخب٨م ًؼ ٫لؿمهه ؤجٓىىن ؤهه مً آ ٫مدمض ؟ ٦ظبخ٨م وهللا ؤهٟؿ٨م .
هظه الهمٖ٣ت ألاولى واليؿ ٠ألاو ٫والضلُل ألاو ٫وؤهم لً ؤَُل ال٨الم في هظا املىيىٕ ألن الًُ٣ت
مٗغوٞت لضي لامممُت لازىم ٖكغٍت ٞةممم٨م مم ٌٗغً ٝخ٩لم ومم ٌٗغ٣ً ٝغؤ ٢غآن ختى الىهمبُت وقُسهم
املًٟىح الٗغٖىع نمعوا ًطخ٨ىن ٖلى ٖ٣ىل٨م خُىمم ٢غؤ نمخب٨م ال٣غآن وبن قمء هللا ؾىُل٤
حسجُل نىحي ُٞه ًُٞدت ؤخمض الخؿً مً بزُمثه في ال٨الم وبن ٧من مىظىصة ٖلى الُىجُىب والكُش
ؤؾض الخٖ ٤لي مم ٢هغ في ٞطخ٨م وٞطر بممم٨م ٣ٞض ؤزغط بٌٗ ازُمثه ٖلى الُىجُىب بٗىىان
وؿٖ ٠همت ال٣مَ٘ املضعي ؤخمض الخؿً ٖلى مم في بملي ؤ٢ى ٫هظه الًغبت ألاولى بلُ٨م الشمهُت .
الًغبت الخُضعٍت الشمهُت :
بدمع ألاهىاع  :ط : 25م  : 115بمب ظمم٘ نٟمث لاممم وقغاثُه لامممت
ا٦مم ٫الضًً  ,مٗموي الازبمع  ,ؤمملي الهضوُٖ , ١ىن ؤزبمع الغيم  :الُمل٣موي ًٖ ال٣مؾم بً مدمض
الهمعووي ًٖ ٖمغان بً مىس ى ًٖ الخؿً بً ال٣مؾم الغ٢مم ًٖ ال٣مؾم بً مؿلم ًٖ ؤزُه ٖبض
الٗؼٍؼ بً مؿلم ٢م٦ ٫ىم في ؤًمم ٖلي بً مىس ى الغيم ٖلُه الؿالم بمغو ٞمظخمٗىم في مسجض ظممٗهم في
ًىم الجمٗت ( الخضًض َىٍل ؤط٦غ مىي٘ الكمهض )  ....وهى (لاممم) مٗهىم ماٍض مى ٤ٞمؿضص ٢ض ؤمً
مً الخُمًم والؼلل والٗشمع ًسهه هللا ٖؼ وظل بظل ٪لُ٨ىن حجخه ٖلى ٖبمصه وقمهضه ٖلى زل٣ه وطل٪

ًٞل هللا ًاجُه مً ٌكمء وهللا طو الًٟل الُٗٓم ٞهل ً٣ضعون ٖلى مشله ُٞسخمعوه ؟ ؤو ً٨ىن مسخمعهم
ً
بهظه الهٟت ٣ُٞضمىه ؟ ....الى ان ً٣ىٞ( ٫خٗؿم لهم وؤيل ؤٖمملهم )
٢م ٫وخضزني بهظا الخضًض ببً ٖهمم والض٢م ١والىعا ١وامل٨خب والخؿً بً ؤخمض املاصب ظمُٗم ًٖ
ال٩لُني ًٖ ؤبي مدمض ال٣مؾم بً الٗالء ًٖ ال٣مؾم بً مؿلم ًٖ ؤزُه ٖىه ٖلُه الؿالم
ؤمملي الهضو : ١ببً املخى٧ل ًٖ ال٩لُني مشله .
لاخخجمط  :ال٣مؾم بً مؿلم ًٖ ؤزُه ٖىه مشله .
الُٛبت للىٗمموي ال٩لُني ًٖ ال٣مؾم بً الٗالء ًٖ ٖبض الٗؼٍؼ بً مؿلم ٖىه ٖلُه الؿالم مشله.
ال٩مفي  :ؤبى مدمض ًٖ ال٣مؾم بً الٗالء ًٖ ٖبض الٗؼٍؼ بً مؿلم مشله .
جد ٠الٗ٣ىٖ : ٫بض الٗؼٍؼ مشله .
ً ً
ؤ٢ى ٫ومً ٦خب ٧لمت ( مٗهىم ماٍض مى ٤ٞمؿضص ) في م٨خبت ؤهل البِذ ؾُجض هخمثج ٦شحرة ظضا ظضا
ً
ظضا ٞى ١الخض املخهىع ٞحهم بزبمث لٗضم الؿهى اليؿُمن والؼلل والٗشمع لألثمت لازىم ٖكغ ٖلحهم الؿالم.
ؤ٢ى٫
هظه الًغبت الشمهُت الهمٖ٣ت ألخمض الخؿً وؤجبمٖه ألهه ًضعي الٗهمت ً ٠ُ٨ٞضعي الٗهمه ولؿمهه
ًؼ ٫؟ ٞمإلممم املٗهىم ُٞه ٖضة ؤمىع ٢ملهم لاممم الغيم (ٖلُه الؿالم) هي :
-1مٗهىم -2ماٍض -3مى-4 ٤ٞمؿضص -5آمً مً الخُمًم -6آمً مً الؼلل والٗشمع
بل وبن ألاثمت ال ًٟمع٢هم عوح ال٣ضؽ وال ًٟمع٢ىهه وؤهذ ًم ادي الٗؼٍؼ ال٣معت لى ٦خبذ هظه الٗبمعة (( ال
ًٟمع٢هم عوح ال٣ضؽ وال ًٟمع٢ىهه)) في البدض في م٨خبت ؤهل البِذ لىظضث هظه الٗبمعة مىظىصة في
ً
ً
ً
ً
مهمصع ٦شحرة ظضا ظضا ظضا وفي هظا صلُل ٢مَ٘ ٖلى الٗهمت املُل٣ت ؤًًم ؤي ان عوح ال٣ضؽ م٘
ً
لاممم صومم لظا لاممم ال ًيس ى وال ٌؿهى .
ٞهل ؤخمض الخؿً ًىُبٖ ٤لُه هظا الخضًض؟ ؤ٢ى ٫ال ٞمً ؤًً ًىُبٖ ٤لُه هظا الخضًض وهى ًؼ٫
مؿلىب الخى ٤ُٞوالخإًُض والٗهمت والخُمًم واملهِبت ٢غآن ال ٌٗغ٣ً ٝغؤ .

٨ً ٠ُ٦ىن هظا مٗهىم؟ ختى الُٟل الهٛحر ٌٗغ٣ً ٝغؤ ٢غآن ؤًٞل مً ؤخمض الخؿً بل وخغ ٝفي
ً
ً
ّ
ال٣غآن وفي آًت ال٨غس ي زهىنم ٦مم في مىٗ٢هم و٦إن الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم ؤُٖمهم ٢غآهم
ً
ّ
هم٢هم بل و٦إن هللا خُىمم ٢م ٫ؤهم هدً هؼلىم الظ٦غ وؤهم له لخمٓٞىن هظه ٦ظب والُٗمط بمهلل ٞإًً ؤخمض
مً الضًً؟ وؤًً ؤخمض الخؿً مً الهىاب؟ وؤًً ؤخمض الخؿً مً الخإًُض والخى ٤ُٞوالؼلل والٗشمع؟
٩ٞل هظه ألامىع ال جىُبٖ ٤لُه وخُىمم حؿإلهم ًٖ ؤخمض الخؿً وزُإه وهل ألاثمت ٖلحهم الؿالم ٧مهىا
ً٣غؤون مشله؟ ً٣ىلىن ل ٪وٗم .
ً
٢لذ حٗؿم لهاالء ل٣ض يلىا واهدغٞىا بتهمىا آ ٫البِذ وعمىهم بمم لِـ ٞحهم ٞ ،دمقم آل ٫البِذ ؤن
ج٨ىن ٢غاثتهم ٣٦غاءة ؤخمض الخؿً وخمقم ألهل البِذ ان ً٨ىن خضًثهم ٦دضًض ؤخمض الخؿً وخمقم
ألهل البِذ ان ج٨ىن ٖهمتهم ٗ٦همت ؤخمض ال٩مَ٘ ٞبحن ؤخمض وآ ٫البِذ ٞغ ١الثري ًٖ الثرًم .
وخُىمم وؿم ٫ؤجبمٕ ؤخمض الخؿً ًٖ آ ٫البِذ ٖلحهم الؿالم و٧مَٗهم ًٖ ٢غاثتهم ً٣ىلىن هي ٢غاءة آ٫
البِذ هم ٧مهىا ً٣غؤون ه٨ظا  .وؤ٢ى: ٫
هم ال ً٣ىلىن هدً ال وٗغ ٝال٣غاءة ولً ً٨تهمىن آ ٫البِذ ٖلحهم الؿالم بٗضم مٗغٞتهم لل٣غاءة وهللا
َهغهم وٖهمهم بىو ٦خمب ال٣غآن ال٨غٍم .
وٖلُه  ٠ُ٦ؾحرص ؤجبمٕ ؤخمض الخؿً ٖلى ؤصلتي؟ وهي التي جىا ٤ٞمىهج ؤهل البِذ وهم ال ٌٗخمضون وال
ٌٗخبرون بمألؾمهُض . .
ً
زخممم ملبدض الٗهمت :
ً
بن ألاخمصًض الىاعصة التي ٢ضمىمهم بسهىم الٗهمت زهىنم في املبدض الشموي ط٦غث ؤن لاممم ال
ٌؿهىا وال ًلهىا وال ًؼ ٫وال ٌٗثر ب٨المه وؤخمض ال٩مَ٘ اهٟطر ٖلى عئوؽ ألاقهمص وبمهذ زُمبمجه
الٟمضخت وال٩ل ٖغ ٝلؿمن ؤخمض الخؿً ؤهه ًؼ ٫وٍخٗثر وهظه لاخمصًض ال جىُبٖ ٤لى ؤخمض الخؿً
ً ً
وبظل ٪وؿٟىم ٖهمخه وؿٟم جممم بدمض هللا حٗملى الى هىم بهخهى .

الٟهل الخمؾ٘  /املعجؼة
ٖلل الكغاج٘ – ط – 1م  -122بمب ٖ – 100لت املعجؼة
ًٖ ؤبي بهحر ٢م٢ ٫لذ ألبي ٖبض هللا ٖلُه الؿالم  :ألي ٖلت اُٖى هللا ٖؼ وظل ؤهبُمثه وعؾله وؤُٖم٦م
ً
املعجؼة؟ ٣ٞمٖ ٫لُه الؿالم لُ٨ىن صلُال ٖلى نض ١مً ؤحى به واملعجؼة ٖالمت هلل ال ٌُٗحهم بال ألهبُمثه
وعؾله وحججه لُٗغ ٝبهم نض ١الهمص ١مً ٦ظب ال٩مطب.
وهظه الغواًت مىظىصة في مهمصع ؤزغي بةم٩من البمخض ؤن ًخد ٤٣مجهم في م٨خبت ؤهل البِذ ٖلحهم الؿالم

ؤ٢ى٧: ٫لىم وٗغ ٝؤهه ال بض للدجت ٖلى الىمؽ مً ش يء ًإحي به زمع ١للٗمصة ال ٌؿخُُ٘ ؤي ؤخض ؤن ًإحي
بمشله  ،في ػمً الىبي مىس ى اقتهغ السخغ ٩ٞمهذ معجؼة الىبي مىس ى الٗص ى والُض البًُمء زمع٢ت
للٗمصة  ،وفي ػمً الىبي ِٖس ى اقتهغ الُب ٩ٞمن الىبي ِٖس ى ًبرؤ ألا٦مه وألابغم وٍديي املىحى بةطن هللا،
وفي ػمً الىبي مدمض اقتهغث البالٚت والٟهمخت و لظا ظمء ال٣غآن معجؼة للىبي مدمض (نلى هللا ٖلُه
وآله وؾلم) ولم ٌؿخُ٘ ؤي شخو ؤن ًمحي بؿىعة مً مشله  ،وفي هظا الؼممن الخ٨ىىلىظُم الٗهغٍت
وٚحرهم ممم اقتهغ في هظا الٗهغ ال بض للدجت ؤن ًمحي بمعجؼة زمع٢ت للٗمصة ًسً٘ ٧ل الٗملم لهم ،وبمم
ً
ً
ؤن ؤخمض ال٩مَ٘ ٌٗخبر هٟؿه حجت ٞال بض له مً معجؼة  ،وخُىمم عؤي ؤن مضٖمه ؾُظهب هبمءا مىشىعا
وٍيخهي مضٖمه ببخضٕ معجؼة مطخ٨ت ٦ةصٖمثه الٟمع ٙوهي :ؤهه ٌٗغ٢ ٝبر الؿُضة ٞمَمت الؼهغاء ٖلحهم
الؿالم وهظه معجؼجه الٟمقلت.
ؤ٢ى : ٫بن ٢بر الؼهغاء ٖلحهم الؿالم لِـ بمعجؼة ألن هظا الٗهغ ٖهغ الخُىع ال ٖهغ ٖضم مٗغٞت
ال٣بىع واملعجؼة ٦مم ٢غؤجم في الخضًض ٖالمت هلل مد٨مت ٌُٗحهم لدججه لُٗغ ٝبهم نض ١الهمص ١مً
٦ظب ال٩مطب وؤخمض الخؿً ً٣ى ٫معجؼحي ٢بر الؼهغاء و٢بر الؼهغاء لِـ مد٨م بل مدكمبه ٞال ؤخض
ً
ٌؿخُُ٘ ؤن ًجؼم بهظه املعجؼة هظا ؤوال .
ً
وزمهُم  :ل٣ض ازخمع ال٩مَ٘ هظه املعجؼة بخسُُِ وجضبحر بط ال اخض ٌؿخُُ٘ هبل ٢بر الؼهغاء والخٗغٝ
ٖلحهم بسضإ ٖ٣ى ٫الىمؽ البؿُُت ول ً٨هحهمث ٞهظه ال ًسضٕ بهم بال هٟؿه وؾإوؿ ٠لان صلُله ومً
املا٦ض ؤن بًٗ٨م ً٣ى ٠ُ٦ ٫؟
مىيىٕ جضلِـ ؤخمض الخؿً ٖلى الىمؽ بمملعجؼة ًدخمط الى مبدشحن .

الٟهل الٗمقغ  /ؤخمض الخؿً والخضلِـ في املعجؼة
املبدض ألاو : ٫م٩من ٢بر ٞمَمت (ٖلحهم الؿالم)
ان ؤخمض الخؿً ً٣ى ( ٫في بُإهه ألاو/1/ ٫قىا 1424 / ٫ه ـ ) :
ؤن ٢بر ٞمَمت ٖلحهم الؿالم مُٛب ال ٌٗلم مىيٗه بال لاممم املهضي ٖلُه الؿالم
وهى ؤزبروي بمىي٘ ٢بر ؤمي ٞمَمت ومىي٘ ٢بر ٞمَمت ٖلحهم الؿالم بجمهب ٢بر الخؿً ٖلُه الؿالم
ومالن ٤له و٧من لاممم املجخبى مضٞىن في خًً ٞمَمت ٖلحهم الؿالم ومؿخٗض ؤن ؤ٢ؿم ٖلى مم ؤ٢ى٫
وهللا ٖلى مم ؤ٢ى ٫قهُض .
ؤ٢ى: ٫
ً
ً
ؤوال  :و٦مم ٢ضمذ ؾمب٣م مً بن ٢بر الؼهغاء لِـ معجؼة ولِـ ُٞه صاللت ٖلى لاعجمػ ألن املعجؼة ج٨ىن
ً
زمع٢ت للٗمصة بدُض ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًإحي بمشلهم ؤبضا وؤي شخو ٌؿخُُ٘ ؤن ً٣ى ٫ؤن ٢بر الؼهغاء
ٖىض الغؾى ٫ؤو في جهمًت م٣برة الب ُ٘٣ومؿخٗض ؤن ؤ٢ؿم ٖلى مم ؤ٢ى ٫وؤن الظي ؤزبروي هى لاممم املهضي
ً
ٞهظه لِؿذ معجؼة بل هي بؾتهؼاء واؾخسٟم ٝمً ؤخمض الخؿً بٗ٣ى ٫الىمؽ هظا ؤوال .
ً
زمهُم  :وهىم الهمٖ٣ت الىمػلت ٖلى عؤؽ ؤخمض الخؿً وبطا ؤعصث ؤن حٗغ ٝملمطا ؟ ٢لذ ل: ٪
ألن الغواًمث الىاعصة ًٖ آ ٫البِذ ج٣ى ٫ؤن ٢بر الؼهغاء ٖلحهم الؿالم بُٗض ًٖ مىي٘ ٢بر لاممم الخؿً
املجخبى وؾإبحن طل ٪ل٨م بن قمء هللا في هظه الغواًت :
ال٩مفي  :ط٦ : 1خمب الدجت بمب الاقمعة والىو ٖلى الخؿحن بً ٖلي
في ونُت لاممم الخؿً ألزُه لاممم الخؿحن ٖلُه الؿالم الغواًت َىٍلت ؤط٦غ مجهم مىي٘ الكمهض (( بطا
ً
ؤهم مذ ٞهُئني زم وظنهي الى عؾى ٫هللا ألخضر به ٖهضا زم انغٞني الى ٢بر ؤمي ٞمَمت زم عصوي ٞمصٞني
بملب ُ٘٣واٖلم ؤهه ؾُهِبني مً ٖمجكت مم ٌٗلم هللا والىمؽ نيُٗهم وٖضاوتهم هلل ولغؾىله وٖضاوتهم لىم
ؤهل البِذ  ....الى آزغ الغواًت ))
ٞإ٢ى: ٫

الٗم٢ل لى ؤهدبه الى ٧لمت زم انغٞني الى ٢بر ؤمي ٞمَمت زم عصوي واصٞني بملبٞ ُ٘٣ةطا ٧من ٢بر ٞمَمت ٖىض
٢بر الخؿً والخؿً مضٞىن في خًجهم ل٩من ٢م ٫للخؿحن زم عصوي واصٞني ٖىض ؤمي ٞمَمت ؤلِـ هظا هى
ً
الصر ؟ ملم ٢م ٫زم عصوي وبٗض الغص اصٞني بملبُ٘٣؟ هل هظه معجؼجً ٪م ٧مَ٘؟ ل٣ض ٞىضتهم ل٣ٖ ٪ال
ً
وعواًت ٞهل ال ػا ٫بنغاعٖ ٥لى ؤجهم معجؼة؟
ً
ؤوال  :معجؼج ٪هظه ال ً٣بلهم ؤخض ألجهم لِؿذ زمع٢ت للٗمصة ؤو مد٨مت ٞإهذ  ِ٣ٞمً ًضعي هظا ألامغ.
ً
وزمهُم  :جبحن ؤن ٢بر الؼهغاء لِـ ٖىض لاممم الخؿً عبمم ؤهذ ٚحر مُل٘ ألن ٢برهم ًم ؤؾخمط قُش ٧مَ٘
مضعي بُٗض ًٖ ٢بر الخؿً وفي املىيىٕ جخمت ان قمء هللا في املبدض الخملي .

املبدض الشموي  :ؤخمض الخؿً ظمهل بمألخمصًض وبمعجؼجه هٟؿهم
ٌؿإ ٫ؾمثل ؤخمض الخؿً وظىاب ؤخمض ٧من مسؼي له وبلُ٨م املهضع :
الجىاب املىحر ٖبر ألازحر  :ط : 3ؽ9
ؾمثل ٌؿإ ٫ؤخمض ال٩مَ٘ ٣ُٞى ( ٫ؾُضي ل٣ض ه٣ل ٖى٨م ؤه٨م ٢لخم ؤن ٢بر ٞمَمت في الب ُ٘٣ول ً٨عوٍىم
ًٖ لاممم الغيم في ال٩مفي بإجهم في بُتهم ؤو في املسجض الىبىي  ٠ُ٦طل٪؟)
هل حٗلمىن مم ظىاب ؤخمض الخؿً ؟ ؤجغ ٥ل٨م الخٗلُ٤
ط (( 9الخضًض ومشله مىا ٤ٞل٨الم الٗممت وؤهل الخال ٝوهم ٢ملىا طل ٪لُلٛىا ًُ٢ت ان ٞمَمت ؤعاصث
بزٟمء ٢برهم  -الى ؤن ً٣ى - ٫ؤمم ٦الم لاممم الغيم وألاثمت خحن ٧من ٌؿإلهم قُٗتهم ًٖ مىي٘ ٢بر
ٞمَمت لحزوعوه ٩ٞمهىا ًغقضوه لحزوع ٞمَمت في حجغتهم ولم ًهغخىا ألخض ؤهه ٢برهم بهمم جىهمىا ملم
ؤزبرهم ألاثمت ػٍمعتهم في الٛغٞت وبِىىا لهم مىي٘ الٛغٞت  ..........ؤخمض الخؿً ))
ؤ٢ى٫
ل٣ض وٗ٢ذ في املهُضة ًم ؤخمض الخؿً هل حٗغ ٠ُ٦ ٝ؟
ألن الغواًمث الىاعصة ٞحهم جهغٍذ واضر بإن ٢بر الؼهغاء في بُتهم وؤهذ ٢لذ ؤجهم لم ًهغخىا أله ٪لؿذ
ً
ً
بممم وال مٗهىم وال ٖىضٖ ٥لم لاممم ؤنال وال ٖىض ٥بَالٕ ؤنال ولظا ٢لذ ؤجهم ٧مهىا ًغقضوهم الى

ً
حجغتهم وؤنال ظىابٖ ٪لى ؤن آ ٫البِذ ٧مهىا ًغقضون الىمؽ الى حجغتهم ٖلُه ٖالثم بؾخٟهمم ولِـ
ٖالمت واخضة ،
ً
ً
وٖلى ٦ال ؤ٢ى ٫عصا ٖلى ؤخمض ال٩مَ٘ بلُ٨م هظه الغواًمث الهغٍدت:
طزحرة املٗمص – املد ٤٣الؿبزواعي – ط – 1ه٨ذ مخٟغ٢ت :
الخضاث ٤الىمْغة – املد ٤٣البدغاوي ط  – 17م  – 427في ط٦غ ؾُضجىم ٞمَمت الؼهغاء
(( عوي الكُش في التهظًب ًٖ مدمض بً ؤخمض بً ًديى ًٖ ؤخمض بً مدمض بً ههغ ٢م ٫ؾملذ الغيم
ٖلُه الؿالم ًٖ ٢بر ٞمَمت ٢م ٫صٞىذ في بُتهم ٞلمم ػاصث بىى امُت في املسجض نمعث في املسجض وعواه
ً
ال٩لُني ؤًًم بؿىضه ًٖ ؤخمض بً ًديى والهضو ًٖ ١البجزهُي ))
ؤ٢ى: ٫
وهىم ٥عواًمث ؤزغي ؤ٦خٟي بهظا امل٣ضاع ٞممطا ً٣ى ٫ألان ألاؾخمط زغٍج ٧لُت الهىضؾت ؤؾخمط قُش ؤخمض
٧مَ٘ ؾلُمي مضعي؟

الٟهل الخمصي ٖكغ  /حجُت ؤخمض الخؿً وُٞه مبدشحن
املـبـح ـ ـث لاول  :لاحـ ـ ـ ـ ـ ـال
وٍدخج ؤخمض الخؿً ٖلى الىمؽ بمألخالم وؤ٢ى: ٫
ً
واٗ٢م هظا ألامغ ًهلر ه٨خه مطخ٨ت ؤو لٛؼ بحن املجخم٘ نُٛتهم ه٨ظا (( بممم مٗهىم ومهضي وٍمموي
وصلُله ال٣مَ٘ ألاخالم )) .
ً
ً
ؤ٢ى : ٫بن ألاخالم والغئي ال جهلر صلُال ٖلى ؤن ً٨ىن ال٩مَ٘ حجت ًٞال ًٖ هظا ان ؤخمض الخؿً
ً
ال٩مَ٘ ً٣ى ٫ؤن املئمث مً الىمؽ عئووي وهظا ٦ظب ٞإًً هم املئمث؟ ؤنال ؤهخم مم ٨ُٞم مئت هٟغ مم بحن
ً
ٖكحرة ؤخمض ومم بحن املؿخُٟضًً مىه املئمث مً ؤًً ظمءوا ؟ هظا ؤوال .
ً
ً
زمهُم  :هىم ٥املئمث ؤًًم ممً عؤي ؤخمض الخؿً في مىمممث لِؿذ ظُضة البٌٗ عؤي ؤهل البِذ وهم
ًدظعون مً ال٩مَ٘ وٍ٣ىلىن ٖىه ؤهه يم ٫مًل ٦ظاب ؤقغ اًم٦م وؤجبمٕ الكُُمن واجبٗىا بممم الؼممن
ً
٦مم ؤزبروي بٌٗ الش٣مة مً ؤصخةبىم  .هظا زمهُم .
ً
زملشم  :ؤخمض ال٩مَ٘ ٌؿخض ٫بغواًت الىبي ؤن الكُُمن ال ًخمشل بملىبي وال بأ ٫بِخه ٞإ٢ى ٫وٗم الكُُمن
ال ًخمشل بإهل البِذ ول ً٨ؤال ًدخمل ؤن ًمحي بهىعة ؤزغي وٍضعي ؤهه بممم ؤو هبي ؟ ًإجُ ٪بهىعة
ً
شخو ٖملم وٖلُه مغاؾم لامممت وٍ٣ى ٫ل ٪ؤهم لاممم الٟالوي ول ً٨واٗ٢م هى لِـ بةممم بل الكُُمن،
بن ٢م ٫ؤخمض الخؿً وؤجبمٖه وٗم ٢ض ً٨ىن طل ٪ؾُ٣ذ حجُت ألاخالم وبن ٢ملىا ال ال ًم ً٨طل، ٪
ٞهظه يغبت خُضعٍت ؤزغي لهم ألن الغواًت جهغح ان الكُُمن ًم ً٨ؤن ًضعي ؤهه اخض ؤهل البِذ وهىم
ًدبحن ظهل ؤخمض وؤجبمٖه وهىم ٥عواًمث ٦شحرة ؤط٦غ واخضة جٟ٨ي لغصٕ هاالء وبلُ٨م الغواًت بملىو :
بدمع ألاهىاع  :ط : 25م 261
عظم ٫ال٨ص ي  :ط : 4م300
معجم عظم ٫الخضًض  :الؿُض ابى ال٣مؾم الخىجي  :ط : 7م  : 289خمؼة بً ال٣مؾم بً ٖلي

((مدمض بً الخ٨م ًٖ ٖلي بً الخ٨م ًٖ خممص بً ٖشممن ًٖ ػعاعة ٢م٢ ٫م ٫ؤبى ٖبض هللا ٖلُه الؿالم
ً
ؤزبروي ًٖ ؤبي ؤًؼٖم ؤن ؤبي آجُه؟ ٢م ٫وٗم ٢م٦ ٫ظب وهللا مم ًإجُه بال املخ٨ىن بن ببلِـ ؾلِ قُُمهم
ً٣م ٫له املخ٨ىن ًإحي الىمؽ في ؤي نىعة قمء ان قمء في نىعة ٦بحرة وان قمء في نىعة نٛحرة وال وهللا
مم ٌؿخُُ٘ ؤن ًإحي في نىعة ؤبي ))
هظه عواًت نغٍدت وواضخت و٧ل شخو ٖم٢ل ال مٗمهض وال م٩مبغ ًٟهم هظا املىيىٕ وٖلُه
ً
ؤ٢ى : ٫بن الكُُمن ال ًخمشل بك٩ل عؾى ٫هللا وٍإحي للىمؽ وال ًخمشل بأ ٫البِذ ول ً٨هىم ٥قُُمهم
ً٣م ٫له املخ٨ىن ٌؿخُُ٘ ؤن ًإحي في ؤي نىعة قمء وٍضعي ؤهه هبي ؤو وص ي ؤو بممم ول ً٨في الىا ٘٢هى
ً
قُُمن ولِـ بممم! ألهه ٗٞال مم ؤحى بهىعة بممم وبهمم ؤحى بهىعة ؤزغي ًغٍض ؤن ًلخبـ ألامغ ٖلى الىمؽ
ً
ً
وٍجٗلهم ٌٗخ٣ضون ؤهه بممم ولٗٞ ً٨ال هى الكُُمن وؤًًم ؤ٢ى ٫بن جىيُذ الىاضخمث مً ؤنٗب
ً
الامىع وهىم٧ ٥لمت ألخض مكمًسىم ألاٞميل صاثمم ً٣ىلهم ؤق٩ل املك٨الث جىيُذ الىاضخمث.
ٞىتر ٥الخ٨م لل٣معت الٗؼٍؼ الٗم٢ل وؤمم امل٩مبغ املٗمهض ٞال جهخم بغؤًه هظا مم ًسو ألاخالم .

املـبـد ـض الشمهـ ـ ـ ـ ـ ـي  :لاؾ ـ ـ ـ ـخ ـس ـمعة
ً
ؤ٢ى ٫ولاؾخسمعة لِؿذ حجت ؤًًم ٖلى الٗهمت ولامممت وال صاعي ألن هٟخذ ه٣مف َىٍل ٖغٌٍ ٞمل٣معت
ال٨غٍم ٌٗغ ٝؤن الدجت ولاممم ال بض ؤن ً٨ىن لضًه الدجت ال٣مَٗت ولاؾخسمعة لِؿذ حجت ٢مَٗت ٞلى
اؾخسغث ؤهم لان وَلٗذ لاؾخسمعة ٚحر ظُضة ٞؿُ٣ى ٫ؤخمض الخؿً هِخ ٪مى نمُٞت والى آزغه مً الدجج
ً
الىاهُت وٖلُه ؤخمض ال٩مَ٘ مم ًغٍض للؾخسمعة بال خل واخض وظىاب واخض وهى ؤجهم ظُضة هظا ؤوال .
ً
زمهُم  :ؤخمض ال٩مَ٘ ً٣ى ٫ؤمغي ؤبحن مً الكمـ في عابٗت الجهمع والخحرة ال ج٨ىن بال ٖىض الخحرة وَمملم ؤن ؤمغ
ؤخمض ّبحن وواضر ٞمهخٟذ لاؾخسمعة .
ً
زملشم  :هم ٌؿخضلىن بإ٢ىا ٫الؿُض الهضع بذجُت لاؾخسمعة ول ً٨ظهلهم وبهحرتهم الٗمُمء ؤنبدذ ال جغي بال
مم هى في مهلختهم  ،الؿُض الهضع ً٣ى ٫لاؾخسمعة ٚحر ظمثؼة بمألمىع الىاظبت واملدغمت ٞةطا ٧مهذ لاؾخسمعة
بمالمىع الىاظبت واملدغمت ٚحر ظمثؼة ٖلحهم ٞمً بمب ؤولى الٗ٣مثض مم ًجىػ ٖلحهم لاؾخسمعة .
ً
عابٗم  :ؤ٢ى ٫لاؾخسمعة ًم ؤخمض الخؿً لِؿذ حجت أله ٪ال جغٍض لهم بال بخخمم ٫واخض ِ٣ٞ
ً
وهظا ال ًصر ؤبضا وال ًؼا ٫وؿ ٠مٗخ٣ض ٥مؿخمغ ٞ ..خضبغ .

الٟهل الشموي ٖكغ ٖ /لم لاممم وُٞه مبدشحن :
املبدض ألاوٖ : ٫لم ؤخمض ال٩مَ٘ وجضلِؿه ٖلى آ ٫البِذ بملٗغبُت والغص ٖلُه
وٍضعي ؤخمض الخؿً ؤهه ٖملم وَٗلم ٧ل ش يء وال ٌؿإ ًٖ ٫ش يء بحن نضٞحهم بال وؤظمب
ؤ٢ى :٫وؤًً ؤخمض الخؿً مً الٗلم؟ ٞإخمض الخؿً زغٍج ٧لُت هىضؾت ٌٗني ٧من ٌِٗل في وؾِ
ً
الٟؿمص وال عٍب ؤن انض٢مثه هىم ٥في الجممٗت ٌٗغٞىن مؿخىاه ألازالقي هظا ؤوال .
ً
زمهُم  :ؤهل البِذ ٖلممء في ٧ل الٗلىم ألن ٖلمهم ًٖ هللا ؾبدإهه وحٗملى ؤزظوه ًٖ آبمئهم ًٖ ؤمحر
املامىحن ٖلُه الؿالم ًٖ عؾى ٫هللا ًٖ ظبراثُل ًٖ هللا ٞهل ؤخمض الخؿً ٖلمه ًٖ هللا؟ ؤم ًٖ
ؤؾمجظة ظممٗت ٧لُت الهىضؾت ؟
ً
زملشم  :ؤخمض الخؿً لان لى زغط ٖلى الًٟمثُمث وؾإله ٖلممء الهحن بلٛتهم وٖلممء البرحٛم ٫بلٛتهم
وٖلممء بىٛالصف بلٛتهم وٖلممء بؾغاثُل بلٛتهم وٖلممء الُمبمن بلٛتهم وٖلممء بًغان بلٛتهم وٖلممء
لاؾبمن بلٛتهم ٞهل ٌؿخُُ٘ بظمبتهم بلٛمتهم؟ الجىاب ًُ٣ىم ال وؤل ٠ال  ،وهظا لِـ ظىابي بل ظىاب
ؤجبمٖه امل٣غبحن مىه و٧ملٗمصة ملم ٢لىم لهم هظا الؿاا ٫نمعوا ًيخ٣هىن مً ؤهل بِذ الٗهمت وٍدخجىن
بغواًمث يُٟٗت جمع٦حن الغواًمث املؿخًُٟت الىاضخت الهغٍدت الصخُدت املخىاجغة ومخمؿ٨حن بمآلخمص
الًُٟٗت املتهمل٨ت ألن هظا هى صًجهم ُٞبضؤون ًيخ٣هىا مً ؤهل البِذ وًٍٟٗىا مً قإجهم وٖلُه ؤ٢ى:٫
ؤهخم ج٣ىلىن ؤن ؤخمض الخؿً عخمت للٗمملحن ولِـ للٗغب ٞهل ؤخمض الخؿً يُٗ ٠بممم اللٛمث
ً
ألازغي؟ بن ٢لخم ؤن آ ٫البِذ ال ٌٗغٞىن اللٛمث ٢لذ حٗؿم ل٨م وإلممم٨م ٞإهل البِذ ٖلممء بمللٛمث
ً
والًغبمث الخُضعٍت ٢ض ظمثخ٨م مجضصا م٘ هظا املىيىٕ بلُ٨م الغواًمث ًٖ آ ٫البِذ :
ُٖىن ازبمع الغيم ٖلُه الؿالم – ط-2بمب -54مٗغٞخه بجمُ٘ اللٛمث
(( ًٖ ؤبي الهلذ الهغوي ؤهه ٢م٧ : ٫من الغيم ٖلُه الؿالم ً٩لم الىمؽ بلٛمتهم و٧من وهللا ؤٞصر الىمؽ
ً
وؤٖلمهم ب٩ل لؿمن ولٛت ٣ٞلذ له ًىمم ًةبً عؾى ٫هللا بوي ألعجب مً مٗغٞخ ٪بهظه اللٛمث ٖلى
ازخالٞهم ٣ٞمٖ ٫لُه الؿالم :

ًم ؤبم الهلذ ؤهم حجت هللا ٖلى زل٣ه ومم ٧من هللا لُخسظ حجت ٖلى ٢ىم وهى ال ٌٗغ ٝلٛمتهم ؤومم بل٪ٛ
٢ى ٫ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم ؤوجِىم ٞهل الخُمب ٞهل ٞهل الخُمب بال مٗغٞت اللٛمث ))
و٢ض ه٣ل هظا ال٣ى ٫وهظه الغواًت هٟؿهم في بدمع ألاهىاع ط 26وط49
و٦ظا في مىم٢ب آ ٫ابي َملب ط 3ومؿىض لاممم الغيم ط 1والٗضًض مً ألا٢ىا ٫ومً ً٨خب هظه الغواًت
في م٨خبت ؤهل البِذ ٞؿُجضهم خخمم بشممهُت ٖكغ مهضع ٞهل ٌؿخُُ٘ ؤخمض الخؿً ؤن ً٩لم الىمؽ
بلٛمتهم ؟
ً
نال هى ًلخً في ٦المه ًىهب الٟمٖل وٍغ ٘ٞاملٟٗى٫
ؤ٢ى : ٫ؤخمض الخؿً ال ٌٗغ ٝؤن ًخ٩لم ٖغبي ؤ
ً
ً
ً
ؤهمقض ؤهل الٗ٣ى ٫هل عؤًخم ال٣غآن ال٨غٍم ًىمم ًىهب ٞمٖال؟ ؤو ًغ ٘ٞمٟٗىال؟ ؤو ًسملٟه الىدى
ً
ً
الٗغبي؟ الجىاب ًُ٣ىم ال  ٠ُ٦وهللا ال٣مثل في ٦خمبه ال٨غٍم (( بهم ؤهؼلىمه ٢غآهم ٖغبُم )) ؟
ؤخمض الخؿً ظم٘ ٧لمت عئٍم بغئٍمث في زُمبه ههُدت الى َلبت الخىػة الٗلمُت
وهللا الُٗٓم َمملم اوي اؾخم٘ الى زُمب الىهُدت ٦ىذ ؤضخٖ ٪لى هظا الغظل ؤًً هى مً الٗلم ًلخً
ً
في ال٨الم ًجم٘ ٧لمت عئٍم بغئٍمث ختى الُٟل ال ًجمٗهم ه٨ظا وفي زُمب زموي ؤًًم ظمٗهم بغئٍمث .
الخضًض الشموي :
ًٖ الهمصٖ ١لُه الؿالم ٢م ٫اٖغبىا ٦المىم ٞةهم ٢ىم ٞصخمء
وعص هظا الخضًض في بدمع ألاهىاع – ط108
ال٩مفي – ٦خمب ًٞل الٗلم – ط1
وهظه ٞحهم صاللت ٢ىٍت ٖلى ؤن ؤهل البِذ ٖلحهم الؿالم ٞصخمء ٖىضهم البالٚت والٟهمخت والٗغبُت
وؤمحر املامىحن مٗغو ٝبملٗغبُت ختى نمع الؿىت والكُٗت ٌكغخىن ههج البالٚت ٞإًً ؤخمض الخؿً مً
ً
ؤهل البِذ؟ ؤ٢ى ٫ؤؾمؾم الٟغ ١بحن ؤخمض الخؿً وآ ٫البِذ ٞغ ١الثرًم ًٖ الثري ؤخمض الخؿً ال
ٌؿخُُ٘ الىنى ٫الى ٖلم لاوؿمن الٗمصي  ٠ُ٨ٞبٗلىم آ ٫البِذ؟
الى ألان هظه ؤصلت عواثُت مً الش٣ل الشموي وهى ؤهل البِذ ٖلحهم الؿالم وبلُ٨م لان ألاصلت ٖلى ؤن ؤخمض
الخؿً مضلـ ال ٌٗغ ٝالٗغبُت وال ً٣ٟههم مً ال٣غآن :

ؾىعة الكٗغاء –  (( 192بلؿمن ٖغبي مبحن ))
ً
ؾىعة الؼزغ (( 3- ٝبهم ظٗلىمه ٢غآهم ٖغبُم ))
ً
ً
ؾىعة ًىؾ (( -2- ٠بهم ؤهؼلىمه ٢غآهم ٖغبُم لٗل٨م حٗ٣لىن ))
ٞهظه ؤصلت ٢غآهُت ؤن ال٣غآن هؼ ٫بلٛت الٗغب الؿمب٣حن الظًً ًًُٗ ٞحهم ؤخمض ال٩مَ٘ وؤجبمٖه
وَؿمىجهم بىدى ؾِبىٍه ٞإ٢ى ٫لهاالء :
ؾِبىٍه مً ؤًً ؤحى بملىدى؟ مً ظُبه؟ ؤم مً لٛت الٗغب الؿمب٣حن؟
ؤلِـ ال٣غآن هؼٖ ٫لى الٗغب الؿمب٣حن؟
آ ٫البِذ ًىصخىهم بةٖغاب ال٣غآن وبٖغاب ٦المهم ٦مم في ال٩مفي /ط٦ /2خمب ًٞل ال٣غآن ًٖ الهمص١
ٖلُه الؿالم (( بٖغب ال٣غآن ٞإهه ٖغبي ))
ٞإًً ؤخمض ال٩مَ٘ مً الٗغبُت وال٣غآن؟ ٞهى ًىهب وٍغٖ ٘ٞلى مؼاظه .
ً
زم خموعث ٧مَعي مً ال٨ىاَ٘ الظًً ًلخ٣ىن بإخمض ال٩مَ٘ شخهُم وهىم وظضث مهِبت ٞدُىمم ٢لذ
ؤن ؤخمض الخؿً ال ٌٗغ ٝالٗغبُت ؤظةبني هظا الغظل ان لاممم الهمص ١مشل ؤخمض الخؿً ال ٌٗغٝ
ٖغبي وال٣مثل بهظا ال٨الم ؤخمض الخؿً هٟؿه و٧ملٗمصة ٌؿخضلىن بغواًمث يُٟٗت ؾمُ٢ت ٦ةمممهم
٢لذ لًٗ هللا املىخ٣و مً آ ٫البِذ ٠ُ٦؟ ٢م ٫ؤهه هىم ٥عواًت ج٣ى٫
مؿخضع ٥الىؾمثل  /ط4
ًٖ خممص ًٖ عبعي ًٖ مدمض بً مؿلم ٢م٢ (( : ٫غؤ ؤبى ٖبض هللا ٖلُه الؿالم ول٣ض همصًىم هىخم ٢لذ
ُ
هىح زم ٢لذ ظٗلذ ٞضا ٥لى هٓغث في هظا ؤٖني الٗغبُت ٣ٞم ٫صٖني مً ؾه٨٨م))
وؤهم ٖىضي حٗلُ٣حن ٖلى هظا الجىاب :
ألاو : ٫اهٓغوا الى حؿغٕ وٚبمء هاالء ؾغٖمن مم ًتهمىن آ ٫البِذ ٖلحهم الؿالم وٍدمولىن ؤن ًتهمىهم بمم
لِـ ٞحهم ٞهظه ال٣غاءة صخُدت ال بق٩مٞ ٫حهم ألن لاممم ً٣ىٞ ٫حهم ( ول٣ض همصًىم هىخم ) ٞىىخم مىهىب
بملٟخدت ألن مدله مً لاٖغاب مٟٗى ٫به مىهىب وٖالمت ههبه الٟخدت والٟمٖل هى الًمحر هم املخهل
بىمصي ٞإنبدذ همصًىم .

الشموي  :ؤعٍض مً الٗملم ؤن ٌكهض ٖلى هظه املجممُ٘ وٖلى بمممهم ال٩مَ٘ ًُٗ ٠ُ٦ىىا بإهل البِذ ٖلحهم
الؿالم وٍيخ٣هىا مجهم بؿغٖت ٞةطا ؤمؿ٨ىم زُإ ٖلى بمممهم املضعي ال٨ظاب ٦مم بِىم ٢م ٫بمممهم و٢م٫
ؤجبمٖه ول ً٨ؤهل البِذ ٧مهىا ه٨ظا ٞلِكهض الٗملم ٖلى هاالء ً ٠ُ٦دمولىن الىُل ولاهخ٣مم مً ؤهل
البِذ ٖلحهم الؿالم ًٖ َغٍ ٤جٟؿحر الغواًت بملك٩ل الخمَئ والخمؿ ٪بملغواًمث املتهمل٨ت الًُٟٗت
لاخمص التي ال جهمض ؤممم املٗخ٣ض لازىم ٖكغي.
في زخمم هظا الٟهل ؤ٢ى ٫ألخمض ال٩مَ٘ وؤجبمٖه وؤؾإلهم ؾاا ٫وؤجدضاهم ؤن ًجُبىا الى مم بٗض ٖكغة
٢غون مم هى مغظٗ٨م بمل٣غاءاث؟ ؤًً وعص ظىاػ ههب الٟمٖل وع ٘ٞاملٟٗى٦ ٫مم ًٟٗل بممم٨م بٗغبِخه
ً
الخمَئت؟ ؤعٍض مغظٗ٨م في ال٣غاءاث امليؿىبت الى آ ٫البِذ ولً ؤظض بظمبه مُل٣م وؤهم ٖلى ً٣حن مً
هظا .بهخهى

املبدض الشموي ٖ :لم ؤهل البِذ (ٖلحهم الؿالم)
ً
ً
بضاًت ؤ٢ى ٫بن ؤهل البِذ ٖلحهم الؿالم ٖلممء ال ٦مم ًضعي البٌٗ بهخ٣منم مجهم وهُال مً م٩مهتهم وٖلىا
مجزلتهم ٞملُب ٧من مٗغوٖ ٝىض ؤهل البِذ وَب الهمص ١وَب ألاثمت زحر صلُل ٧ل ؤهىإ ألامغاى
ً
ً
ً
٦خب ٞحهم ؤهل البِذ ٖالظم زمنم ومؿإلت الغٍميُمث ؤًًم ؤمغ ٌؿحر ٖلى ؤهل البِذ والٗ٣الء ٌٗلمىن
ؤن الغٍميُمث ؤؾمؽ الهىضؾت والُ٨مُمء والٟحزًمء واللٛمث ٧لهم ٖىض ؤهل البِذ ألجهم لِؿىا زغٍجي
٧لُت هىضؾت بلب الٟؿمص وبهمم ٖلمهم ًٖ هللا حٗملى وهىم ؤعٍض ؤن ؤي٘ عواًمث جهٗ ٤ؤخمض الخؿً
وؤجبمٖه في ٖلم ؤهل البِذ وًٞلهم :
 - 1مىم٢ب آ ٫ؤبي َملب – بمب بمممت لاممم ؤبي ٖبض هللا ظٟٗغ الهمصٖ ١لُه الؿالم :
الغواًت َىٍلت ؤط٦غ مجهم مىي٘ الكمهض بٗض مم اؾخٛغب ٧ل مً ٧من خميغ ٖىض الخلُٟت مً ٖلم لاممم
وؾإلىه ًٖ ٖلمه ومً ؤًً ؤزظه ٢م (( ٫هى ٖلم ؤزظجه ًٖ ؤبمجي ًٖ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم
ًٖ ظبراثُل ًٖ عب الٗمملحن ))
بطن ٖلمهم ؤزظوه ًٖ هللا حٗملى ال ًٖ ٧لُت الهىضؾت .
 - 2مىم٢ب آ ٫ؤبي َملب – الجؼء ألاوٞ – ٫هل في املؿمب٣ت بملٗلم :

ػعاعة ًٖ ؤبي ٖبض هللا ٢م٢ ٫م ٫ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم ٖ :لمىم مىُ ٤الُحر ٦مم ٖلمه ؾلُممن بً
صاوص و٧ل صابت في بغ ؤو بدغ .
وهٟـ الغواًت جى٣ل ًٖ لاممم السجمص ػًٍ الٗمبضًً ٖلُه الؿالم خُىمم ٧من م٘ ؤبي خمؼة الشمملي و٧مهذ
الٗهمٞحر جُحر وٍهغزً ٣ٞم ٫لاممم ألبي خمؼة ((بجهم ج٣ضؽ عبهم وحؿإله ٢ىث ًىمهم )) وفي عواًت
ؤصخمبىم زم ٢مً ٫م ؤبم خمؼة ٖلمىم مىُ ٤الُحر وؤوجِىم مً ٧ل ش يء ؾببم .الغواًت في مىم٢ب آ ٫ؤبي
َملب ط – 3بمب بمممت لاممم ٖلي بً الخؿحن  .و٦ظا في ًىمبُ٘ املٗمظؼ وٚحره مً ال٨خب ججضوجهم في
م٨خبت ؤهل البِذ .
ُٖ - 3ىن ؤزبمع الغيم ٖلُه الؿالم –ط -1بمب مٗغٞخه بجمُ٘ اللٛمث :
ًٖ ؤبي الهلذ الهغوي ؤهه ٢م٧ (( ٫من الغيم ٖلُه الؿالم ً٩لم الىمؽ بلٛمتهم و٧من وهللا ؤٞصر الىمؽ
ً
وؤٖلمهم ب٩ل لٛت ٣ٞلذ له ًىمم ًةبً عؾى ٫هللا بوي ألعجب مً مٗغٞخ ٪بهظه اللٛمث ٖلى ازخالٞهم
٣ٞمً ٫م ؤبم الهلذ ؤهم حجت هللا ٖلى زل٣ه ومم ٧من هللا لُخسظ حجت ٖلى زل٣ه وهى ال ٌٗغ ٝلٛمتهم ؤومم
ً
بل٢ ٪ٛى ٫ؤمحر املامىحن ؤوجِىم ٞهل الخُمب؟ ٞهل ٞهل الخُمب بال مٗغٞت اللٛمث؟)) الغواًت ؤًًم
مىظىصة في بدمع ألاهىاع ط 26بمب ؤجهم ٖلحهم الؿالم ٌٗلمىن ظمُ٘ ألالؿً واللٛمث و٦ظا في ظؼء 49
ً
وؤًًم في ٦خمب مىم٢ب آ ٫ؤبي َملب بمب بمممت لاممم ٖلي بً مىس ى الغيم و٦خب ؤزغي ا٦خٟي بهظا
ال٣ضع .
ً
 - 4وعص في ظىاهغ ال٨الم ط 13و في بدمع ألاهىاع – ط 26و  47و  89و  110وؤًًم في ٦خمب ال٩مفي لل٩لُني
ط 1بمب ؤن ألاثمت ٖلحهم الؿالم ٌٗلمىن ٖلم مم ٧من ومم ً٨ىن
وهىم ٥مهمصع ؤزغي ؤ٦خٟي بهظه املهمصع وبلُ٨م الغواًت :
ًٖ ب٨حر بً ؤٖحن ٢م٢ ٫بٌ ؤبى ٖبض هللا ٖلى طعإ هٟؿه و٢مً ٫م ب٨حر هظا وهللا ظلض عؾى ٫هللا وهظا
وهللا لخمه وهظا ٖٓمه وهللا اوي ألٖلم مم في الؿممواث ومم في ألاعى وؤٖلم مم في الجىت وؤٖلم مم في الىمع
وؤٖلم مم ٧من ومم ؾُ٨ىن زم ؾ٨ذ ٞغؤي حٛحر ظممٖه ٣ٞمً ٫م ب٨حر بوي ألٖلم طل ٪مً ٦خمب هللا ٖؼ وظل
ً
بط ً٣ى (( ٫وهؼلىم بلُ ٪ال٨خمب جبُمهم ل٩ل ش يء ))

 - 5مىم٢ب آ ٫ؤبي َملب – بمب بمممت لاممم ٖلي بً مدمض الخ٣ي ٖلُه الؿالم-ط3
صاوص بً ٢مؾم الجٟٗغي ٢م ٫صزلذ ٖلُه بؿغ مً عؤي وؤهم ؤعٍض الدج ألوصٖه ٞسغط معي ٞلمم بهخهى الى
آزغ الخمظؼ هؼ ٫وهؼلذ مٗه ٞسِ بُضه ٖلى ألاعى زُت قبحهت بملضاثغة زم ٢م ٫لي ًم ٖم زظ مم في هظه
ً٨ىن في ه٣ٟخ ٪وحؿخٗحن به ٖلى حجًٞ ٪غبذ بُضي ٞةطا ؾبُ٨ت طهب ٩ٞمن مجهم ممثخم مش٣م. ٫
 - 6مىم٢ب آ ٫ؤبي َملب – بمب بمممت ابي ظٟٗغ مدمض بً ٖلي الخ٣ي –ط3
مدمض بً ؤبي الٗالء ؾملذ ًديى بً ؤ٦شم بٗض الخد ٠والُغ٣ٞ ٝلذ له ٖلمني مً ٖلىم آ ٫مدمض
٣ٞم ٫ؤزبر ٥بكغٍ ؤن ج٨خمه ٖلي خم ٫خُمحي ٣ٞلذ وٗم ٣ٞم ٫صزلذ املضًىت ٞىظضث مدمض بً ٖلي
الغيم ًُىٖ ٝىض ٢بر الىبي ٞىمْغجه في مؿمثل ٞإظمبني ٣ٞلذ في هٟس ي زُٟت ؤعٍض ؤن ؤبضحهم ٣ٞم٫
ؤزبر ٥بهم جغٍض ؤن حؿإ ٫مً هى لاممم في هظا الؼممن ٣ٞلذ هى وهللا هظا ٣ٞم ٫اهني ٞؿإلخه ٖالمت ٞخ٩لم
ٖهم في ًضه ٣ٞم ٫بن مىالي بممم هظا الؼممن وهى الدجت .
ً
ً
وؤ٢ى ٫حٗلُ٣م ٖلى الغواًمث ٖمىمم :
مً ًغٍض ؤن ًخدهل ٖلى الغواًمث وٖلى ًٞمثل ؤهل البِذ ؤ٦ثر ٞلُ٣غؤ ٦خمب مىم٢ب آ ٫ؤبي َملب ٟٞحهم
ً
ً ً
ًٞمثل ٦شحرة ظضا ظضا ؤهم لم ؤط٦غ بال ش يء بؿُِ مجهم ملىي٘ الكمهض  ِ٣ٞوؤ٢ى ٫ؤًًم ل٣ض ٢غؤجم معي
بزىاوي ألاٖؼاء هظه الغواًمث ٞمألثمت ٌٗغٞىن مىُ ٤الُحر والضواب و٧ل ش يء وٖىضهم ٖلم مم ٧من ومم
ً٨ىن ٞهل ألخمض ال٩مَ٘ ٖلم ٦هظا؟ الجىاب ًُ٣ىم ال ٞإًً ؤخمض مً ٖلم آ ٫البِذ ؤخمض ال٩مَ٘ ال
ً
ٌٗغ ٝلٛت واخضة صخُدت ؤنال ختى الٗغبُت التي ًخ٩لم بهم ٞهى ًلخً بهم وٍىهب وٍغ ٘ٞوٍس ٌٟبمم
ً
ً
ًىمؾب مؼاظه م٘ ان لٛخه و٦المه لٛت وهدىا مسمل ٠لل٣غآن ألهىم لم هغي ال٣غآن ًغ ٘ٞمٟٗى ٫وٍىهب
الٟمٖل ؤو ًغ ٘ٞزبر ٧من .
ؤخمض ال٩مَ٘ خُىمم ؾم٘ بإصلخىم ٢م ٫ؤن ألاثمت ٖىض٦م الهىث مُل ٤ؤ٢ى ٫زؿئذ ًم مٟتري جغي ؤه٪
ٖمظؼ ؤممم ٖلم آ ٫البِذ ٞخىُ ٤بمم ال حٗلم أله ٪بملخ٣ُ٣ت همنبي جب ٌٛآ ٫البِذ ٖلحهم الؿالم
ً
والؿبب الغثِس ي َبٗم وؿب ٪أله ٪بمم ببً ػهم ؤو ببً خٌُ وبال ٞمملامً ال ًيخ٣و مً آ ٫البِذ وؤهخم
ً
ؤي زُإ ًهضع جيؿبىه آل ٫البِذ هظا ؤوال :

ً
زمهُم ٖ :ؼٍؼي بن ؤهل البِذ ٖلحهم الؿالم لِؿىا الهىث مُل ٤ألن ٖلمهم ًٖ هللا حٗملى ال ًٖ هٟؿهم
وهظا مم ٟٚلذ ٖىه ألن الٗلم طاحي بمليؿبت هلل ول ً٨بمليؿبت آل ٫البِذ ٖغض ي ٞلمم حؿخٛغب مً
مٗغٞتهم ببٌٗ ألامىع الُٛبُت ًٖ هللا حٗملى؟ ؤلم ًسبروهم بدىاصر آزغ الؼممن؟ ؤلم حؿخض ٫ظىمبٖ ٪لى
هٟؿ ٪ومضٖم ٥الٟمقل مً عواًمث آزغ الؼممن؟ ؤلِؿذ هظه ؤمىع ُٚبُت؟ بطن ملم حٗترى ٖلى ٖلم آ٫
البِذ وج٣ى ٫ؤه٨م ظلٗخمىهم الهىث مُل٤؟ هظه ألاصلت ال جسمل ٠ال٣غآن وؤهخم ال جإزظون بمألؾمهُض
 ٠ُ٨ٞؾترصهم ًم قُش ٧مَ٘؟
ً
زملشم  :ألاصلت ههذ ٖلى ؤن الٗهم هُ٣ذ بُض ألاثمت وؤجهم ٌٗغٞىن مىُ ٤الُحر والضواب وٖلم مم ٧من ومم
ً٨ىن بل وؤجهم ٌٗغٞىن لٛمث الٗملم ٧لهم ٞهل ؤخمض الخؿً جخىٞغ ُٞه هظه ألامىع؟ الجىاب ًُ٣ىم ٦ال
٦مم ٢م ٫لىم ؤجبمٖه ه٣ى ٫بطن ٣ً ٠ُ٦معن هٟؿه بأ ٫البِذ؟ بن لم ًٖ ً٨ىضه خٔ مً الٗلم بطن ملم
ًيخ٣و مً آ ٫البِذ وٍ٣لل مً قإجهم؟
اهٓغ ؤدي ال٣معت ال٨غٍم ملم بضؤهم ال٨خمب ٢لىم ل ٪ؤن هاالء هضٞهم يغب الخىػة الٗلمُت وحكخِذ الىمؽ
مً خى ٫املغاظ٘ وزحر صلُل ٖلى هظا ؾبهم وقخمهم ولٗجهم للمغاظ٘ بٛغٞهم والدسجُالث مىظىصة وصلُل
آزغ ؤجهم ٢ملىا ببُالن الؿىض وعظم ٫الخضًض وصلُل آزغ ؤجهم ًدمولىن جىٟحر الىمؽ مً املغاظ٘ وسخبهم
بمألمىا ٫ألن الىمؽ حك٩ل ٢ىة الهٓحر لهم بخمؿ٨هم بمملغاظ٘ وهم ًغٍضوا جىٟحر هظه ال٣ىة ألن الخمؿ٪
ولاٖخهمم مً الهٗب ؤن ًى٨ؿغ بال بطا جٟغ ١ول ً٨هحهمث ٞلً ٌؿخُُٗىا جٟغ٢خىم ال بإمىالهم وال
ب٣خلهم لألبغٍمء .
ً
ً
ؤ٢ى ٫ؤًًم بن واخضا مً ألاصلت ٖلى ؤن هضٞهم يغب الخىػة وحكخِذ الضًً مً زال ٫ال٨ٟغة املهضوٍت
ً
وبٞغاٚهم مً مدخىاهم لالهي ؤن الكُش ؤخمض ال٩مَ٘ خُىمم ٧من قُسم بملخىػة و٢بل ؤن ًخدى ٫الى
ؾُض بمليؿب املجهى ٫صزل الخىػة وملم لم ٌؿخُ٘ بصٖمء املغظُٗت بؿبب ظهله وٚبمثه وَغصه الٗلممء
٢غع بصٖمء املهضوٍت والٗهمت والُممهُت ول ً٨لً ًىجر ال بًغب الخىػة وال بمإلهخ٣مم مً آ ٫البِذ وال
بمإلصٖمءاث ال٩مطبت وبن قمء هللا هدً له بمملغنمص وال ؤ٢ى ٫لخؼب ال٩مَ٘ الكُُمن ؾىي ؤن خؼب هللا
بملجهمًت هم الٛملبىن بةطن هللا ٞلً ج٣ضعوا ٖلُىم ألهىم جدذ عٖمًت هللا وعؾىله وؤهل بِخه وجدذ عٖمًت
لاممم املهضي املىخٓغ عجل هللا ٞغظه الكغٍ. ٠

الٟهل الشملض ٖكغ  /خم٦مُت هللا والخىمٖ ٌ٢ىض ؤخمض ال٩مَ٘
ً
ً
وٍ٣ى ٫ؤخمض الخؿً في ؤ٦ثر زُمبمجه بملخم٦مُت هلل  ِ٣ٞبل و٢ض ؾمى ٦خمبم ٧ممال بمؾم الخم٦مُت هلل
ً
والعجُب الٛغٍب ؤن زُمبمجه مىظهت صاثمم الى الكٗب الٗغاقي والى لاهخسمبمث في الٗغا ١وفي هظا سٛغه
واضخت والخغ جُٟ٨ه لاقمعة،
بط ؤهه ٌؿعى الى الخهىٖ ٫لى مىهب ول ً٨ال ٌؿخُُ٘ ٞبٗض ؤن جىظه الى الخىػاث م٘ خُضع مكدذ
٦مم ؾيبحن بٗض هظا الٟهل وؤعاص الخهىٖ ٫لى صعظت بظتهمص َغصه الٗلممء ولم ٌُٗىه صعظت بظتهمص ألهه
لِـ لضًه ٖلم ظمهل بملجهل املغ٦ب .
ٟٞغ الى زمعط البالص وهى ًضعي الٗلم واملهضوٍت لظا ؤدي ال٣معت الٗؼٍؼ لى جخإمل وجغي ،
ً
ؤخمض الخؿً صزل في مإػ ٫ ١اٌؿخُُ٘ الخغوط مىه ؤبضا ألهه بصعى وبهخهى ألامغ ٞةطا ؤعاص ؤن ًتراظ٘ في
مىهب مً املىمنب التي بصٖمهم زبذ ٞؿ٣ه وبُلذ صٖىجه ،
ومً هىم ٞإخمض الخؿً بصعى املهضوٍت وببً املهضي وامللخ٣ي به وهمنغه ألاو ٫والدجت ولاممم واملٗهىم
والُمموي وؤهه ؤًٞل مً آ ٫البِذ بط ان آ ٫البِذ ٖىضهم بمممت  ِ٣ٞبِىمم هى ٖىضه بمممت وهضاًت ألهه
ً
مهضي وهظا واضر ونغٍذ ٖلى ؤن هظا الغظل مغٌٍ هٟؿُم .
٣ُٞى ٫ؤخمض الخؿً بملخم٦مُت هلل  ِ٣ٞول ً٨هغاه مخىم ٌ٢بطا ٢م ٫لي ٢مثل ٢ ٠ُ٦لذ :
بن ؤخمض الخؿً ٌٗخ٣ض ؤن الخم٦مُت هلل  ِ٣ٞوؤن جم٨حن الخم٦مُت للىمؽ ؤو ال٣ٟهمء هظا ٧له بمَل
بل ؤن مً ًدبٗهم هظا يم ٫وهى في الىمع وال بض ؤن ً٨ىن هىم ٥حجت مىهب مً هللا حٗملى في ػمً
بهُ٣مٕ الؿٟغاء ًٖ الىمؽ في ػمً الُٛبت وهظه ُٖ٣ضجه في ٦خبه وحسجُالجه ول ً٨اهٓغوا مةطا ً٣ى ٫في
ؤخض ٦خبه وٍم له مً جىم ٌ٢عجُب في ٦خمبه الخُه ؤو الُغٍ ٤الى هللا –م27
(( بطن ٞىاظب املؿلمحن في ػمً الُٛبت هي ههغة الضًً بخم٨حن همثب لاممم الخمم املغؾل مىه ٖلُه
الؿالم ؤو الُ٣ٟه الجمم٘ للكغاثِ الٗمص ٫الؼاهض في الضهُم في خمٖ ٫ضم وظىص همثب زمم له مً بؿِ
ًضه ٖلى الخ٨م ))

ؤ٢ى: ٫
مم هظا ال٨الم ًم ؤخمض ٧مَ٘؟ ٢بل لخٓمث ٦ىذ ج٣ى ٫خم٦مُت الىمؽ وال٣ٟهمء بمَلت  ٠ُ٨ٞلان ج٣ى٫
ٞىاظب املؿلمحن في ػمً الُٛبت ههغة الضًً بخم٨حن همثب لاممم الخمم ؤو الُ٣ٟه الجمم٘ للكغاثِ مً
الظي ًم ً٨هظا الُ٣ٟه؟ هل هللا ام الىمؽ؟ ٞةطا ٧من الىمؽ ؾُ٣ذ خم٦مُت هللا التي حٗخ٣ض بهم وبهظا
ٌؿ ِ٣مٗخ٣ض.٥
وٖلُه ؤهم اجغ ٥الخ٨م لل٣معت ال٨غٍم مً هى الظي ٖلى خ ٤ومً هى الظي ٖلى بمَل؟
وجىمً٢مث ؤخمض الخؿً وجضلِؿه مىظىص ب٨ثره وؾِخم وكغه بن قمء هللا .
ومً هللا الخى. ٤ُٞ

الٟهل الغاب٘ ٖكغ /نمٖ٣ت ٦بري وؿٟذ ؤخمض وؤجبمٖه في مٗغى ال٨خمب
وٍ٣ى ٫ؤجبمٕ ال٩مَ٘ ؤجهم مالخ٣ىن مً ألاظهؼة ألامىُت ومً الخ٨ىمت الٗغاُ٢ت وٍدمولىن بهظه ألاؾملُب
وال٨الم الخمصٕ ظظب الىمؽ ول ً٨هحهمث ٞملىمؽ ٖىضهم ٖ٣ل ولِـ ٖىضهم مغى هٟس ي وال
ٌؿدبضلىن ؤهل البِذ ب٩مَ٘ ٣ُٞى ٫ؤجبمٕ ال٩مَ٘ و٧مَٗهم ؤجهم مالخ٣ىن مً ألاظهؼة ألامىُت والظي
ٖىضه بَالٖمث بمألزبمع الؿُمؾُت ًخظ٦غ ًُ٢ت ألاؾلخت التي وظضث لضي ؤجبمٕ ؤخمض الخؿً ؤؾلخت
زُ٣لت وبًٗهم مخٟجغاث وجم الخد ٤ُ٣مٗهم وٞطخهم وٞطر بمممهم الظي هغب مً خُجهم وؾإي٘ ل٨م
الُٟضًى الخمم بهظا الخد ٤ُ٣في آزغ البدض ول ً٨الخ٨ىمت لِـ لهم ٖال٢ت بإجبمٕ ال٩مَ٘ ؤخمض
الخؿً م٘ طلً ٪دمو ٫ؤجبمٕ ال٩مَ٘ ؤن ًلبؿىا ٖلى الىمؽ ولظا ه٣ى: ٫
ًضعي ؤجبمٕ ( ؤخمض الخؿً ) الظًً ًؼٖمىن ؤهه مً وؿل لاممم املىخٓغ وؤهه املبٗىر واملى٣ظ ؤهه مىظىص ل٨ىه
ازخٟى طل ٪بؿبب مالخ٣ت ألاظهؼة ألامىُت الٗغاُ٢ت له وألجبمٖه وؤهه مهضصًً بمل٣خل والخهُٟت ،
مٗغى ال٨خمب ٦ك ٠لىم ؤ٦ظوبت هظه املجمىٖت الًملت التي ال وٗغ ٝخ٣ُ٣تهم وخ٣ُ٣ت مً ً ٠٣وعائهم ومً
ًمىلهم و ٠ُ٦لهظه املجمىٖت ؤن ً٨ىن لهم ظىمح في مٗغى ال٨خمب وهي جضعي ؤجهم ونمخبهم املضٖى ( ؤخمض
الخؿً ) مُلىبت لألظهؼة ألامىُت الٗغاُ٢ت ،
ً٣ى ٫املشل الكمج٘ ( ٚلُت الكمَغ بٗكغة )  ،ل٣ض وظه ؾاا ٫لهظه الٟئت الًملت مً ٢بل الٗكغاث مً الىمؽ
ؤال وهى ؤًً بممم٨م ( ؤخمض الخؿً ) وؤًً ٌؿ ً٨ومم هى ٖىىاهه وملمطا هى مسخٟي وملمطا ال ًلخ٣ي بملىمؽ وَٗغٝ
ًٖ صٖىجه الجضًضة ،

ً
بملُب٘ الجىاب ٧من وال ػا ٫صاثمم وؤبضا ؤن ( بمممهم ) مىظىص وؤجبمٖه مىظىصًً و٢ض حٗغيىا لل٣م٘ مً ٢بل
ألاظهؼة ألامىُت الٗغاُ٢ت وهضمذ مؿمظضهم وخؿُيُمتهم وهم مُلىبحن ؤًىمم وظضوا ولهظا الؿبب ازخٟى
املضٖى ( ؤخمض الخؿً ) وؤجبمٖه وٖلى الىمؽ ؤن جامً بهظه الضٖىة صون الخمظت الى مكمهضة لاممم املى٣ظ ،
هىم وؿإ ٫ؤجبمٕ املضٖى ( ؤخمض الخؿً )  ٠ُ٦ؾمدذ ل٨م الؿلُمث الٗغاُ٢ت بمملكمع٦ت وؤهخم جضٖىن ؤجهم
حؿتهض٨ٞم  ،و٢ ٠ُ٦بلخم ٖلى ؤهٟؿ٨م املكمع٦ت وؤهخم جضٖىن ؤن ألاظهؼة ألامىُت جبدض ٖى٨م وًٖ بممم٨م بل
و ٠ُ٦ؾمدذ ل٨م الخ٨ىمت بٟخذ م٩مجب في بٌٗ مدمٓٞمث الٗغا ١؟؟؟؟؟؟

بهظه ال٨ظبت املًٟىخت وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى ٫ل٨م ًم ؤجبمٕ املضٖى ( ؤخمض الخؿً ) ؤن خبل ال٨ظب ٢هحر
وؤن هللا ًمهل وال حهمل وؾُ٨ىن خمل٨م خمٚ ٫حر٦م مً الظًً ؾب٣ى٦م في لاصٖمء البمَل وهم ٢ض بمن
الخُِ ألابٌُ مً الخُِ ألاؾىص وال ؤصعي ملمطا لم ًلخٟذ بممم٨م املٗهىم لهظه الؼلت التي ٦كٟذ ًٖ
٢بذ ٦ظب٨م وٖثرج٨م ٖلى عئوؽ ألاقهمص  .بهخهى .

الٟهل الخممـ ٖكغ  /ملًُٞ ٠دت ؤخمض الخؿً م٘ خُضع مكدذ
جإؾِـ قغ٦ت بصٖمء الُمموي املىٖىص :
ًٓهغ ؤن ؤنل ال٨ٟغة مً الكُش خُضع مكدذ امليكضاوي  ،مً ٖكحرة آ ٫بى مدمض  ،مً الٗممعة ؤو
مِؿمن  ،ؤمم املضٖى ؤخمض بؾممُٖل ٞ ،هى مً ٢غٍت الهمبىش ي في مىُ٣ت الهىٍغ في ً٢مء املضًىت  ،الخمب٘
ملدمٓٞت البهغة  ،وهى مً ٖمثلت ٣ٞحرة ً٣ىلىن ؤجهم مً بني الؿلُمي الظًً ًغظٗىن الى الهُممغة .
ً
ً
و٧من نضً٣م للكُش خُضع  ،و٧من خُضع ؤٖغ ٝمىه بملجى الخىػوي والكُعي  ،ؤمم ؤخمض ٩ٞمن بُٗضا ًٖ
ظى الخىػة والكُٗت  ،بال مم حٗلمه في ٖمله في البهغة .
ً
و٢ض ؤمط ى خُضع مضة في الىج ٠وعؤي قِئم مً الضعوؽ  ،بٗ٨ـ ؤخمض اؾممُٖل الظي طهب الى
ً
ً
الىج ٠ػاثغا وب٣ي ٞحهم قهغًٍ ؤو بًٗت قهىع  ،يُٟم ٖىض خُضع ،و٧مهم ًدىمظُمن في مكغوٖهمم  ،وط٦غ
ً
لي بًٗهم ؤجهم ٧مهىا مجمىٖت مً بً٘ هٟغاث  ،و٦شحرا مم ٧مهىا ًظهبىن الى (ظضو ٫الىج )٠وٍ٣ىمىن
بمإلعجُمى بملٗبمصة والٗؼلت  ،وٍإ٧لىن الخبز والخًغة ! ِ٣ٞ
ً
وؤزحرا في ؾىت  1424هجغٍت  ،بج٣ٟم ٖلى بَال ١صٖىي خغ٦ت الُمموي الظي ههذ ألاخمصًض الكغٍٟت ٖلى
ً
ؤهه همنغ لاممم املهضي ووػٍغه ٩ٞ ،مهم قغٍ٨حن ٞحهم  ،وظٗال ألامغ مبهمم ٞ ،لم ً ً٨خُضع ًهغح بإهه هى
الُمموي ؤو نمخبه !

ً
ً
ً
و٧من خُضع ؤ٦ثر ٖمال لهضٞه وؤوؾ٘ جدغ٧م مً قغٍ٨ه ؤخمض  ،و٢ض ظمء مغاث الى ٢م  ،مدموال الخإزحر ٖلى
بٌٗ الُلبت والٗغب املُ٣محن ٞحهم !
و٢بل بً٘ ؾىحن ظمء م٘ مجمىٖت مً ؤجبمٖه و٢مم بخىػَ٘ ميكىعاث جبكغ بملُمموي املىٖىص! وزغط م٘
ؤههمعه ٖلى ق٩ل جٓمهغة بكٗمعاث وهخمٞمث  ،مخجهحن مً وؾِ ٢م الى مسجض ظم٨غان زمعط ٢م ،
الظي ًؼوعه الىمؽ لُلت ألاعبٗمء ألهه مسجض لاممم املهضي٣ٞ .ممذ الكغَت لاًغاهُت بمٖخ٣ملهم وببٗمصهم
الى الٗغا. ١
مكتر لخغ٦خه! ختى ؤ٢ى٘
ل ً٨ؤخمض الخؿً ٧من ؤ٦ثر قُُىت مىه ٩ٞ ،من ٌؿمٞغ الى لاممعاث ًبدض ًٖ
ٍ
بٌٗ الجهمث الٗغبُت  -الههُىهُت بخبىُه وبمضاص خغ٦خه َّ ،
ٞىؾ٘ وكمَه  ،وظم٘ خىله بٌٗ ألاجبمٕ
اليكُحن ٞ ،إزظوا ًخدغ٦ىن في لاممعاث والبهغة وٚحرهم  ،وٍضٖىن إلمممخه!
ً
٢م ٫الكُش ال٨ىعاوي :ػاعوي خُضع مكدذ في ٢م  ،مدموال ٦ؿب جإًُضي إلصٖمثه بإهه الُمموي املىٖىص  ،م٘
ؤن الُمموي ًٓهغ في الُمً  ،ولِـ في الٗغا! ١

٢م ٫لي :ظئذ بغؾملخحن  ،واخضة ل ٪والشمهُت للؿُض ال٣مثض الخممىئي خٟٓه هللا ؾإلخه :ممً الغؾملت؟
٢م :٫مً لاممم نمخب الؼممن !

ً
ظمٗذ هٟس ي وجىظهذ الُه ٢مثالً :مقُش خُضع  ،هل ؤهذ مخإ٦ض ؟!

٢م :٫وٗم ٢ .لذ له :ال حؿخعجلٞ ..ةوي ؤؾإل :٪هل ؤهذ الخُ٣ذ بمإلممم املهضي نلىاث هللا ٖلُه ،لاممم
الدجت بً الخؿً  ،الخمؾ٘ مً طعٍت الخؿحن ٖلُه الؿالم  ،الظي بكغ به ظضه املهُٟى  ،وطزغه هللا
ً
ً
ً
ً
حٗملى لُمأل به ألاعى ٢ؿُم وٖضال ٦مم ملئذ ْلمم وظىعا ..هل ؤهذ الخُ٣ذ به و٦خب لي عؾملت  ،وؤمغ٥
ؤن جىنلهم لي ؟!

ُ
٢م :٫وٗم ! ٞكغخذ له وهصخخه  ،وعوٍذ له ٢هت الخالط  ٠ُ٦اصعى الؿٟمعة ًٖ لاممم املهضي ،و٦خب
الى والض الكُش الهضو ١في ٢م ً ،ضٖىه الى لاًممن به  ،و ٠ُ٦ؤظمبه  ،زم ظمء الخالط الى ٢م ٞ ،ىبسه
وهٟمه مً املضًىت !

وزخمذ ب٣ىلي :ؤٖخظع ًٖ اؾخالم عؾملخ !٪ومم صمذ الخُ٣ذ بمإلممم و٧ل ٪ٟبةًهم ٫عؾملت لي ٣ٞ ،ل له:
ً
ً
بن ٞالهم ع ٌٞؤن ٌؿخلم الغؾملت ختى ًغي معجؼة  ،ج٨ىن صلُال ٖلى نضقي ونض ١الغؾملت.
ً
ً
ٞبمصع خُضع ٢مثال :خؿىم ،مةطا جغٍض معجؼة؟ ٢لذ له :هٟـ املعجؼة التي َلبهم والض الهضو ١مً الخالط:
ً
ؤن ٌُٗض لخُتي البًُمء  ،بلىجهم ٖىضمم ٦ىذ قمبم .
ً
ً
ٞؿ٨ذ مضة  ،زم ٢م :٫خؿىم  ،هل ج٣بل ؤن جغي مىممم اللُلت ؟!
ً
٢لذ له٦ :ال  ،وال ٖكغًٍ مىممم ! ٞهل هإزظ صًيىم ًمقُش خُضع مً املىمممث ؟ بن صًً هللا ؤٖؼ مً ؤن
ًازظ مً مىمم  ،بل ًدخمط الى صلُل بغهموي مىُ٣ي جسً٘ له الٗ٣ى ، ٫ومعجؼة واضخت جسً٘ لهم
ألاٖىم٢ . ١م ٫لاممم ال٩مْم( :بن هلل ٖلى الىمؽ حجخحن :حجت ْمهغة وحجت بمَىتٞ .إمم الٓمهغة ٞملغؾل
ً
وألاهبُمء وألاثمت وؤمم البمَىت ٞملٗ٣ىٞ .) ٫ؿ٨ذ خُضع مضة  ،زم جهٌ مىصٖم :في ؤممن هللا! ..
ؤزخال ٝالكغٍ٨حن وٞسخ الكغا٦ت :
في هظه املضة و ٘٢الخال ٝبحن الكغٍ٨حن خُضع مكدذ وؤخمض بؾممُٖل  ،زم اج٣ٟم ٖلى ؤن ؤخمض
ً
بؾممُٖل هى عؾى ٫املهضي وخُضع قمهض له  ،وؤنضع خُضع بُمهم بخمعٍش/6:ظممصي الشموي 1424/بةؾم:
َّ
(ؤصلتي ٖلى ؤن الكُش ؤخمض مغؾل مً لاممم  ،م ً٨هللا له في ألاعى ) ووُٞ ٘٢ه( :زمصم املهضي الكُش
خُضع).
و٢مُٞ ٫ه ( :بًٟل هللا جم البال ٙبةعؾم ٫لاممم املهضي م ً٨هللا له في ألاعى  ،عؾىله الكُش ؤخمض
والكمهض له الكُش خُضع ) .

واؾخمغ طل ٪ؤ٦ثر مً ؾىت  ،زم ازخلٟم ٞ ،مصعى خُضع ؤهه هى الُمموي ٞ ،مهؼعج ؤخمض بؾممُٖل ولًٗ
ً
نمخبه خُضع  ،وص ٘ٞهمْم الُٗ٣لي ٨ٞخب بُمهم بةؾم( :ؾممغي ٖهغ الٓهىع) ! ً٣هض خُضع  ،الظي زمن
البُٗت وٟ٦غ بٗض بًممهه !
في هظه املغخلت ؤيم ٝؤخمض بؾممُٖل الى صٖىي الُمموي صٖموي  :ؤهه ؾُض  ،وببً لاممم املهضي وونُه
ً
الظي ؾُد٨م بٗضه  ،ل٨ىه ؤعؾله ٢بله ؾٟحرا الى الٗمملحن ! ومً ًىمهم ازخٟى ل٣ب الكُش  ،ونمع بؾمه:
(الؿُض ؤخمض الخؿً) !
ظمء في م٣ضمت ٦غاؽ همْم الُٗ٣لي ( :ل٣ض ٦خب الكُش خُضع املكدذ (قدذ هللا ؤمغه) م٣ملت يض الؿُض
ؤخمض الخؿً وص ي وعؾى ٫لاممم املهضي (ٕ) في ظغٍضجه املؿممة بـ( ال٣مثم  -الٗضص )11وهي ٢مثم الٟ٨غ
ولِـ ٢مثم الخ ! ٤ألهه خمقم لاممم املهضي (ٕ) ؤن جيؿب له ه٨ظا ظغٍضة يملت مًلت  ،و٦ظل٪
ؤصخمبهم يملحن ومًلحن (يملىن ومًلىن) .و٢م ٫في هظه امل٣ملتْ :هغ في ألاوهت ألازحرة شخو ًضعى
ؤخمض الخؿً ؤو البهغي ) .بهخهى.
وهىعص ُٞمم ًلي هممطط مً ؤ٢ىا ٫خُضع مكدذ في قغٍ٨ه ؤخمض بؾممُٖل ٦،مم ه٣لهم همْم الُٗ٣لي ،الظي
هى مٗخمض ؤخمض بؾممُٖل وؤو ٫املضاٗٞحن ًٖ بضٖخه !
ً
٢م ٫الكُش خُضع مكدذ مسمَبم قغٍ٨ه ؤخمض ( :وعص في الغواًت ًٖ البم٢غ (ٕ) في ط٦غ الُمموي والتي
ط٦غتهم في ميكىع( ٥الؿُض ؤخمض الخؿً الُمموي املىٖىص) ًضٖى بلى نمخب٨م  ،ؤي الُمموي  ,وؤهذ ج٣ى٫
ً
ؤهم الُمموي ٖ ،لمم ؤه ٪جضٖى بلى هٟؿ ! ٪وهظا ال ًدخمط بلى بغهمن بل هى واضر للُٗمن  ،وقمهض طل٪
ألال٣مب التي ويٗتهم لىٟؿ ٪خُض ٢لذ :ؤهم عويت مً عٍمى الجىت ؤزبر ٖجهم عؾى ٫هللا (م) ! وحؿمي
هٟؿ :٪بُ٣ت آ ٫مدمض  ،والغ ً٦الكضًض  ،ووص ي وعؾى ٫لاممم املهضي بلى الىمؽ ؤظمٗحن  ،املاٍض
بجبراثُل  ،املؿضص بمُ٩مثُل  ،املىهىع بةؾغاُٞل ،طعٍت بًٗهم مً بٌٗ وهللا ؾمُ٘ ٖلُم ) .
و٢م ٫الكُش خُضع ( :جضعي ؤه ٪الُمموي املىٖىص  ،وؤه ٪ببً لاممم ! واملهضي(ٕ) خؿُني ٦مم ال ًسٟى ،
ً
ٖلمم ؤن الشمبذ ؤن الُمموي خؿني )!
و٢م : ٫وعص في ميكىع ٥املؿمى (هضاء ع٢م واخض بلى بُ٣ت ؤٖمم ٫الدج) الهمصع بخمعٍش1قىا1424٫هـ ١ .
(بلى الؿُض مدمىص الخؿني)  ،وبلى الؿُض الخؿني الهبُذ الىظه مً بحن ظبم ٫الضًلم و٢ؼوًٍ  ،والى

الؿمصة الؿخت ال٨غام امل٣غبحن مً لاممم املهضي (ٕ) و بلى الؿمصة الدؿٗت ٖكغ املخهلحن بمإلممم املهضي
(ٕ)ٖ :لُ٨م بْهمع الُمٖت ولاٖالن ٖجهم  ،ولامخشم ٫لىص ي لاممم املهضي (ٕ) ومبمٌٗخه بك٩ل ٖلني وٖلى
َ
عئوؽ ألاقهمص  .و بٗ٨ؿه ج٨ىهىن ٖمنحن ألمغ لاممم املهضي مدمض بً الخؿً (ٕ) َ ٞ .ح ُرص ٖلُه :ؤه٪
َّ
وز٣ذ هاالء ألاشخمم ومضختهم وؤ٢غعث بمجهملهم بمإلممم املهضي ،وظٗلتهم مً زمنخه و امل٣غبحن بلُه
ً
ً
 ،وٖضصهم ٦مم ط٦غث ؾبٗت وٖكغًٍ (وٖكغون) شخهم مخهال بمإلممم املهضي (ٕ) ! وهاالء الؿبٗه
والٗكغًٍ (الٗكغون) لم ًجُبً( ٪جب )٪ؤخض مجهم وَٗلً طلٖ ٪لى عئوؽ ألاقهمص  ،ولم ًٓهغ الُمٖت
ل ! ٪بل ٖلى الٗ٨ـ مً طلٞ ، ٪ةن ؤولهم وؤًٞلهم ٦مم ٢لذ الؿُض مدمىص الخؿني الظي ٢لذ ٖىه
٢مم بخ٨ظًبٖ ٪لى عئوؽ ألاقهمص  ،وؤْهغ ٦ظب ٪وصظل ، ٪وطل ٪في ٞخىي نضعث ٖىه عص ٖلى اؾخٟخمء
وعص بمؾم (مهىض قُمٕ) ! و٢ض ط٦غجم طل ٪في ٦خمب٨م :لاٞدمم مل٨ظب عؾى ٫لاممم ! وهظا ٌؿخلؼم الٗمل
ب٣ى ٫الؿبٗت وٖكغًٍ املخهلحن بمإلممم  ،وجغ٢ ٥ىل ، ٪ألهه لِـ حجت ٖلى الىمؽ !
و٢م ٫خُضع مكدذ ( :ط٦غث في ال٨شحر مً ميكىعاج٢ ٪م ٫لي ؤبي  ,ؤزبروي ؤبي  ,وٚحر طل٧ ٪ممليكىعاث
الهمصعة مى ٪بخمعٍش ( 1قىا1424 ٫هـ  )١.املؿمى البُمن ألاو . ٫زم ط٦غث في امليكىع الهمصع ٖى ٪بخمعٍش
( 20نٟغ 1424هـ  )١.مم هظا ههه( :وؤهم الٗبض ال٣ٟحر ؤو ٫مً جبرؤ مجهم بٗض ظضي لاممم املهضي (ٕ) !

ً
ٞحرص ٖلُ ٪ؤن هظا جىم ٌ٢واضر  ،وؤهذ جضعي الٗهمت ! ٞةن ٢لذ امل٣هىص بإبي مٗىمه ظضي اؾدىمصا

الى ؤن ألاظضاص آبمء وبن نٗضوا  ،ؤ٢ى٢ :٫ض ط٦غث في ميكىع( ٥الُمموي املىٖىص) الغواًت الىاعصة ًٖ
الهمص ًٖ )ٕ( ١آبمثه ًٖ عؾى ٫هللا (م) في اللُلت التي ٦إهذ ٞحهم وٞمجه :زم ً٨ىن مً بٗض بزىم ٖكغ
ً
مهضًم ٞ ،ةطا خًغجه الىٞمة ٞلِؿلمهم الى ببىه ؤو ٫املهضًحن  ،له زالزت ؤؾمم :بؾم ٦إؾمي واؾم ؤبي وهى
ٖبضهللا وؤخمض  ،ولاؾم الشملض املهضي  ،وهى ؤو ٫املامىحن  .ؤ٢ى :٫الغؾى( ٫م) ٧من في م٣مم البُمن
خُض ٢مٌ :٫ؿلمهم الى ببىه وامل٣هىص ببىه بمملبمقغة  ،وبال لى ٧من مً طعٍخه ل٣مٌ :٫ؿلمهم الى عظل مً
طعٍخه ؤو ؤخض ببىمثه ؤو الى خُٟضه)!!
و٢م ٫الكُش خُضع ( :زم ًغص ٖلى هظه الغواًت ٖضة بق٩مالث  ،ؤي عواًت الىنُت :ؤجهم مٗمعيت بغواًمث
الغظٗه و٢ى ٫ألاثمت بإن لاممم املهضي (ٕ) ٌؿلمهم الى الخؿحن (ٕ) ٟٞ ،ي جٟؿحر الُٗمش ي ًٖ نملر بً
ؾهل  ًٖ ،ؤبي ٖبضهللا في عواًه َىٍله ٢م :٫بطا ظمء الدجت املىث ٨ُٞ ،ىن الظي ًلي ٚؿله وٟ٦ىه
وخىىَه وبًالظه خٟغجه الخؿحن  ،وال ًلي الىص ي بال الىص ي  .وهظا ٌٗني ؤن الظي ًلي بٗض لاممم املهضي
هى الخؿحن(ٕ) )

ً
و٢م ٫خُضع مكدذ مسمَبم ؤخمض بؾممُٖل مم خمنله  ( :به ٪جضعي ؤه ٪ؤو ٫املامىحن بًُ٣ت لاممم
املهضي ،وحكبه هٟؿ ٪بإمحر املامىحن! وبىٟـ الى٢ذ ج٣ى :٫به ٪الضاعي  ،والضاعي هى عؾى ٫هللا ولِـ
ؤمحر املامىحن ٞال ًم ً٨ؤن ً٨ىن الضاعي هى ؤو ٫املامىحن ) .
و٢م٢ ( :٫لذ في امليكىع املؿمى البُمن ألاو ٫الهمصع بمؾم ،٪بخمعٍش 1قىا 1424٫هـ :١.وؤو ٫معجؼة
ؤْهغهم للمؿلمحن والىمؽ ؤظمٗحن  ،هى ؤوي ؤٖغ ٝمىي٘ ٢بر ٞمَمت (ٕ) بًٗت مدمض (م)  .وظمُ٘
املؿلمحن مجمٗحن (مجمٗىن) ٖلى ؤن ٢بر ٞمَمت (ٕ) مُٛب ال ٌٗلم مىيٗه بال لاممم املهضي (ٕ)  ،وهى
ؤزبروي بمىي٘ ٢بر ؤمي ٞمَمت (ٕ)  .ومىي٘ ٢بر ٞمَمت(ٕ) بجمهب ٢بر لاممم الخؿً(ٕ)  ،ومالن ٤له
و٦إن لاممم الخؿً املجخبى (ٕ) مضٞىن في خًً ٞمَمت (ٕ)  ،ومؿخٗض ؤن ؤ٢ؿم ٖلى مم ؤ٢ى. ٫

ً
وٍغص ٖلُه :ؤن املعجؼة البض ؤن ج٨ىن ْمهغة للُٗمن ومدؿىؾت  ،وهظا الظي جضُٖه لِـ مدؿىؾم ؤو
ً
ً
ْمهغا  ،بال ؤن ج٣ى ٫بىبل ٢بر لاممم الخؿً (ٕ) والخإ٦ض مً نض٦ ١المه ممم ال ًجىػ قغٖم  ,وؤمم
٢ىل ٪به ٪مؿخٗض لل٣ؿم ٖلى طلٞ ٪إ٢ى :٫لى ٧من ألامغ بمل٣ؿم ملم اخخجذ بلى املعجؼة التي جضٖحهم ،
ولخؿم الجزإ بمل٣ؿم مً ؤو ٫ألامغ ٞ ،مم هظا التهمٞذ بمل٨الم ًم عظل!

ً
ً
و٢م ٫خُضع مكدذ مم خمنله :به ٪همً٢ذ هٟؿ٣ٞ ٪لذ بن الظي ًمأل ألاعى ٢ؿُم وٖضال هى ؤخمض ،
وفي هٟـ ال٨خمب نٟدت ، 24ؤجِذ بدضًض ؤجمح هللا آل ٫مدمض بغظل مً ؤهل البِذ ٌؿحر بملخ٣ى وَٗمل
بملهضي وال ًإزظ في خ٨مه الغش ى..زم ًإجِىم طو الخم ٫والكممخحن الٗمص ٫الخم ٔٞملم اؾخىصٕ ُٞ ،ملاهم
ً
ً
ً
٢ؿُم وٖضال ٨ً ٠ُ٨ٞ .ىن ؤخمض الخؿً هى الظي ًملاهم ٖضال؟!
و٢م ٫الكُش خُضع ؤهذ ل٣ب ٪الصخُذ ٦مم ٌٗغ ٝطل٧ ٪ل مً اَل٘ ٖلُ ٪وٖلى ؤخىال ، ٪هى ؤخمض
بؾممُٖل الؿلمي..بؾم ابُ ٪هى اؾممُٖل ولِـ املهضي ٦مم جضعي )  .بهخهى
ؤ٢ى:٫
بق٩مالث خُضع مكدذ ٖلى قغٍ٨ه ٢ىٍت !
و٢ض خإو ٫همْم الُٗ٣لي ؤن ًجُب ٖلحهم ٞلم ًى ، ٤ٞل٨ىه ؤظمص في السخغٍت بدُضع مكدذ  ،و٦ك٠
ً
وص َظله  .وال عجب ُّ
جىمً٢ه َ
ٞمملضٖىن للمهضوٍت زبراء ب٨ظب بًٗهم بًٗم !

ً
وألان ؾإؾغص ٖلُ٨م مم ظغي ٖلى الكُش خُضع ! عظ٘ بٗض طل ٪الكُش خُضع مكدذ وبنى له م٩مهم مً
٢هب بحن ال٨ىٞت والؿهله  ،وؤٖلً ًٖ هٟؿه بإهه (خُضع الُمموي) وخغم ٖلى ؤصخمبه ؤ٧ل الُممَت
واللخم والكمي وقغب الؿ٩مثغ  ،وٚحرهم مً ألامىع التي ؤخلهم هللا حٗملى  ،وبظل٨ً ٪ىن ٢ض خغم مم ؤخل
ً
هللا حٗملى  ،وبظل٨ً ٪ىن زمعظم ًٖ لاؾالم ! وهظه ألامىع ٢ض ؾم٘ بهم ٦شحر مً ؤهل الىج ٠والٗممعة
والىمنغٍت ومً ؤعاص الخإ٦ض ٞلِؿمٖ ٫جهم .
ؤلبـ ؤصخمبه ٖممثم خمغاء وؤمغهم بإن ًخمغٚىا في ألاعى الىسخت  ،وه٣ل ؤجهم ٧مهىا ًخمغٚىن في ممء
املجمعي الىجؿت  .بؾم٘ وحعجب !
اؾخٗض هى وؤصخمبه ل٣ه ٠مسجض ال٨ىٞت في ًىم الجمٗت  ،ب٣ظاث ٠الهإون م٘ الٗلم بن املسجض ٧من
ً
ٚمنم بمملهلحن ألابغٍمء ! وٖىضهم قهىص ُٖمن ٌكهضون بظل ٪ومؿخٗضون لل٣ؿم ٖلُه  ,ألجهم ٧مهىا مٗه
في طل ٪الى٢ذ  ،وبٗض ؤن جبحن لهم ٦ظبه وصظله جغ٦ىه  ،وهم ألان م٘ الؿُض ؤخمض الخؿً .
وزال ٫طل ٪ونلذ مٗلىممث للكغَت و٢ىاث لاخخال ٫بإن في طل ٪امل٩من جىظض ؤؾلخت
وبعهمبحن(وبعهمبُىن) ٞ ،جمءث م٣مجالث لاخخال ٫و٢ممذ بملهجىم ٖلى ؤصخمب الكُش خُضع مكدذ وٞغوا
همعبحن  ،و٢ض ؤخغ ١الجىىص م٨إجهم وؤنبدىا ؤًٞىخت للىمؽ ولٗىت ٖلى ؤلؿجهم  ،وٟ٦ى هللا الىمؽ
قغهم  .و٢ض وعص في الخضًض ال٣ضس ي :الٓملم ؾُٟي ؤهخ٣م به وؤهخ٣م مىه.
ٖىضمم اٞخطر الكُش خُضع مكدذ  ،وٖىضمم زمب ؤمله في ٦ؿب الىمؽ مٗه ؤمغ ؤصخمبه بملهجغة بلى
بًغان  ،وؤزبرهم ؤهه بمجغص ؤن ًضزلىا بًغان ؾُ٣خل الؿُض م٣خضي الهضع  ،وؾحهل٧ ٪ل مً في الٗغا! ١
ً
ً
ً
ّ
ؾُ٨ىهىن ظِكم في بًغان وؾُإجىن ٞمجدحن بلى الٗغا ! ١وخضر الٗ٨ـ مً طل ٪جمممم
م
ؤجه
ؤًًم
وؤزبرهم
ِ
ً
 ،خُض ؤل٣ذ املسمبغاث لاًغاهُت ال٣بٌ ٖلحهم وؤوصٖتهم السجً  ،والكُش خُضع مٗهم في السجً ؤًًم
وبُ٣ذ وؿمئهم وؤَٟملهم ً٣خمجىن ٖلى املؼابل في بًغان ٦مم ه٣ل لىم ٖىه  .وب٣ىا في السجً ٖضة ؤقهغ ،
ولم ًسغظىا ختى اٖترٞىا في املد٨مت لاًغاهُت بإجهم ؤصخمب بمَل  ،وؤن الكُش خُضع مكدذ لِـ
الُمموي  ،وؤهه ٧مطب وؤجهم ال ٌٗىصن بلى مشل طل ٪مغة ؤزغي وجبرئوا مً الكُش خُضع  .والكُش خُضع
ً
مكدذ ؤًًم اٖتر ٝبممم املد٨مت بإهه مكدبه  ،وؤن صٖىجه بمَلت وزغط بٟ٨ملت ( )30ملُىن صًىمع ٟ٦ ،له
ؤخض الؿم٦ىحن في بًغان ٖلى ؤن ًإحي بلى املد٨مت في الى٢ذ الظي جدضصه له  ،و٢ض ؤ٢ؿم الكُش خُضع
بممم طل ٪الغظل الظي ٟ٦له بملؿُضة مٗهىمت (ٕ) بإهه مكدبه  ،وؤن صٖىجه بمَلت  ،وؤهه ؾِبٗض مبلٜ
ال٩لٟت خحن ونىله بلى الٗغا. ١

ول٣ض ه٣ل لىم مً ظهمث مىز٣ت بإن املد٨مت لاًغاهُت ٢ض َلبذ مً الُٟ٨ل بمم ؤن ًدًغ الكُش خُضع
وبمم ؤن ًض )30(٘ٞملُىن صًىمع  ،والكُش خُضع لخض ألان لم ًدًغ ولم ًبٗض لظل ٪الُٟ٨ل املؿ٨حن مبلٜ
الٟ٨ملت !!
ومً ؤعاص ؤن ًخد ٤٣مً هظه املؿملت ٞإجهم مكهىعة في بًغان وفي مدمٓٞت الٗممعة ٖىض ٧ل مً اَل٘ ٖلى
ً
خم ٫الكُش خُضع املؼعي  .و٧ل طل٣ٖ ٪ىبت ٢ؿمه ٦ظبم بإبي الًٟل الٗبمؽ ٖلى ؤهه هى الُمموي ! والخ٤
ؤهه ًمموي ببلِـ لٗىه هللا !
وٖىضمم عظ٘ الكُش خُضع بلى الٗغا ١هى وؤصخمبه مدملحن بإوػاع الٗمع والكىمع  ،ولم ٌؿخُُٗىا ؤن
ٌٗلىىا ًُ٢تهم للىمؽ  ،ألن الىمؽ ٢ض ٖغٞذ ٦ظبهم وصظلهم ٞ ،مبخضٖىا َغٍ٣ت ظضًضة ل٩ي ًىانلىا
ياللهم وبياللهم للىمؽ  ،بط ٢ممىا بُب٘ ظغٍضة ؾمىهم (ال٣مثم) وؤزظوا ًضٖىن ٞحهم للكُش خُضع
املكدذ بهىعة ٚحر مبمقغة  ،و٢ض جغ ٥الكُش خُضع مكدذ بؾمه ول٣به الؿمب ( ٤الُمموي) خُمءا مً
ً
ً
الىمؽ ول٣ب هٟؿه ( ؤبى ٖبض هللا الخؿحن ال٣دُموي) وؤزظ ًٟؿغ ال٣غآن في جل ٪الجغٍضة جٟؿحرا بمَال
ًطخ ٪الش٨لى ٞ .إ٢ى ٫للكُش خُضع املكدذ :بن هظا ؤ٦بر ٖمع ٖلُ ٪بط ؤه٧ ٪ل ٞترة حٛحر بؾم ٪ول٣ب٪
ل٨ثرة ًٞمثد ،٪ول٩ي ال حٗغ ٝالىمؽ مميُ ٪ألاؾىص املسؼي ٞ ،ةن بؾم ٪الخ٣ُ٣ي هى خُضع املكدذ
امليكضؤوي  ،زم ٚحرجه بلى خُضع الُمموي وبٗض ًُٞدخٚ ٪حرجه بلى ؤبى ٖبض هللا الخؿحن ال٣دُموي! وهللا
ؤٖلم مةطا ؾدؿمي هٟؿ ٪في املؿخ٣بل ٖىضمم ؾخٟخطر مغة ؤزغي..

ً
وبملخ٣ُ٣ت ًم قُش خُضع لى ؤه٢ ٪خلذ ؤل ٠مغة ولى ؤه ٪مسخذ ؤل ٠مغة ل٩من زحرا ل ٪مً هظا الٗمع

والكىمع  .بهخهى ٦الم الُٗ٣لي
ؤ٢ى:٫
ً
بٗض هظا  ،ؾ ً٨الكُش خُضع في الٗممعة وؤؾـ مغ٦ؼا له وألههمعه  ،واقخض نغاٖه م٘ قغٍ٨ه ؤخمض
بؾممُٖل الظي ٌؿ ً٨في الخىىمت ٢غب البهغة  ،زم ؾمٗىم بجهت مجهىلت همظمذ مغ٦ؼهم  ،واقدب٨ذ
ً
مٗهم بملؿالح ٖضة مغاث  ،زم ؾمٗىم بم٣خل الكُش خُضع مكدذ عمُم بملغنمم ٖ ،ىضمم ٧من في ؾٟغة
له في بٛضاص في ػٍىهت  ،وؤن ؤجبمٖه اتهمىا بضمه ؤخمض بؾممُٖل !
مالخٓتٌ :ؿخٗمل ؤخمض بؾممُٖل وجالمُظه ٧لمت (٢ؿم) بض( ٫ؤ٢ؿم) وهى ٚلِ .ولهم ؤٚالٍ في جغُ٦ب
الجمل جضٖ ٫لى هبىٍ مؿخىاهم الٗلمي ختى في الٗغبُت .

مٗغٞت صٖىة ؤخمض ؤؾممُٖل جإزظ ق٩ل خغ٦ت ؾغٍت مىٓمت !
في الؿىىاث ألاعب٘ ألازحرة وكِ ؤخمض بؾممُٖل ٧مَ٘ في الضٖىة الى هٟؿه  ،في البهغة واملىمَ٤
الجىىبُت  ،وْهغث ٖلُه وٖلى ظممٖخه آزمع الؿٗت اململُت في خُمتهم ووكمَهم لاٖالمي ٞ ،إوكإ مىٗ٢م
وؤؾـ مغا٦ؼ لضٖىجه في الٗغا ١ولاممعاث  ،و٧من له وكمٍ خظع في ٢م  ،بىاؾُت بًٗت هٟغ مً الُلبت
الٗغاُ٢حن بُجهم مهغي ٚلُٔ الظهً ! وؤزظ ؤجبمٖه ًضٖىن الى بُٗخه وٍدإولىن ب٢ىمٕ الىمؽ بمملىمممث
ولاؾخسمعة  ،وٍيكغون بُمهمث بمممهم في مدمٓٞمث الٗغا ١وزمعظه  ،وٍيكغون ٦غاعَـ بمممهم
ً
وَؿمىجهم (٦خبم) وهي ؤوعا ١ؾٟؿُت ال ؤ٦ثر !
و٢ض ؾإلذ ٖجهم بٗض ؤن زمع ؤجبمٕ ؤخمض اؾممُٖل في البهغة  ،واقدب٨ىا ألًمم م٘ ٢ىاث الخ٨ىمت
الٗغاُ٢ت في البهغة والىمنغٍت وٚحرهم  ،و٢ممذ بخهُٟت ؤ٦ثرهم  ،وهغب بمممهم ؤخمض بؾممُٖل املؿمي
هٟؿه ؤخمض الخؿً ! ٣ٞملىا :ؤجهم اجهلىا بةمممهم لُظهبىا الى الٗغا ١وٍىهغوهٞ ،إمغهم ؤن ًب٣ىا في
بًغان وَٗملىا ٞحهم  ،ألن ؤعيُت بًغان لضٖىتهم ؤخؿً مً الٗغاٞ ! ١هم ًجخمٗىن في ٢م وَؿمٞغون ليكغ
صٖىتهم في ألاهىاػ وٚحرهم !
وط٦غ لي بًٗهم ؤجهم الًظ٦غون املغاظ٘ و٦بمع الٗلممء بال ب٣ىلهم لٗىه هللا ! ألجهم ٌٗخبرون ؤجهم الؿبب في
ٞكل صٖىتهم ! ٞلى اؾخجمبىا لهم وآمىىا ألهدكغث صٖىتهم في الىمؽ !
وٍ٣ىلىن ًٖ بمممهم ؤخمض بؾممُٖل ؤهه ٚمب ؾخت ؤًمم ؤو ؾخت ؤقهغ ؤو ؾذ ؾىىاث  ،زم ًٓهغ
ً
وٍيخهغ! وٍمأل ألاعى ٖضال !
٢ىمة ال٨ىزغ  ,والهغدي , ,ؤخمض ؤؾممُٖل:
ً
ً
٧من الكُش ال٨ىعاوي ً٣ضم بغهممجم مبمقغا مً ٢ىمة سخغ الًٟمثُت ٧ل ًىم ظمٗت  ،و٧من ال ًمغ بغهممج
بال وٍخهل به ظممٖت ؤخمض بؾممُٖل ًُ ،غخىن مؿإلت الُمموي وؤهه ًٓهغ مً الٗغا ١ولِـ الُمً ! ؤو
ً
ًُغخىن قبهمث ًدإولىن ؤن ٌؿخضلىا بهم ٖلى صخت صٖىي نمخبهم ! و٧من بًٗهم قغؾم ً٣ى :٫هدً
ً
هدخج ٖلُ ٪بمم ط٦غجه في ٦خب٣ٞ ، ٪ض ط٦غث في ٖهغ الٓهىع عواًت ؤن الُمموي املىٖىص لِـ ًمىُم بل له
وؿب في الُمً !
ٞإظمبه الكُش ال٨ىعاوي :وٗم ؤهم ط٦غث هظه الغواًت ل٨ني عصصتهم ! ٞهل جدخج َّ
ٖلي بمم عًٞخه ؟!
ؤ٢ى :٫الغواًت في صخُذ البسمعي ،155/4:و،105/8:

٢م٧ :٫من مدمض بً ظبحر بً مُٗم ًدضر ؤهه بل ٜمٗإوٍت وهى ٖىضه في وٞض مً ٢غَل ،ؤن ٖبض هللا بً
ً
ٖمغو بً الٗمم ًدضر ؤهه ؾُ٨ىن مل ٪مً ٢دُمن ًٛٞ ،ب مٗإوٍت ٣ٞمم زُُبم ٞإزنى ٖلى هللا بمم
ُ
ً
هى ؤهله  ،زم ٢م :٫ؤمم بٗض ٞإهه بلٛني ؤن عظمال مى٨م ًخدضزىن ؤخمصًض لِؿذ في ٦خمب هللا والجازغ ًٖ
عؾى ٫هللا ٞإئلئ ٪ظهمل٨م ! ٞةًم٦م وألامموي التي جًل ؤهلهم ! ٞةوي ؾمٗذ عؾى ٫هللا ً٣ى :٫بن هظا ألامغ
في ٢غَل الٌٗمصحهم ؤخض بال َّ
٦به هللا ٖلى وظهه مم ؤ٢ممىا الضًً) .بهخهى.
وهظا ًضلٖ ٪لى ؾُُغة ال٣غقُحن ٖلى عواًت الخضًض ومهمصعه  ،وؤجهم اهىا ًمىٗىن عواًت ؤي خضًض
ًبكغ بٓهىع ٢مثض ٢دُموي  ،ألن طلً ٪مـ ُ٢مصة ٢غَل للٗغب والٗملم ! ولظلَّ ٪
نب مٗإوٍت ًٚبه ٖلى
ً
ٖبضهللا بً الٗمم ووبسه ٖلى املىبر وؾممه ظإهال ،ألهه عوي ؤهه ؾُ٨ىن َم ِل ٪مً ٢دُمن ! و٢دُمن ٧ل
َّ
٢بمثل الٗغب مم ٖضا ٢غَل ! وال بض ؤهه وبسه في ٢هغه ؤ٦ثر  ،واٖخبره ٖضًم الٟهم والٛحرة ! و٢ض ؤزغ ُٞه
ً
ً
جىبُش مٗإوٍت ٞخمب ببً الٗمم جىبت ههىخم وظٗل الُمموي ٢غقُم ! ٢مً( :٫م مٗكغ الُمً ج٣ىلىن بن
املىهىع مى٨م  ،والظي هٟس ي بُضه ؤهه ل٣غش ي ؤبىه ) ! (ببً خممص٦ .)120/1:مم عوي ببً خممص،103/
ً
ً
و ( :109مم املهضي بال مً ٢غَل  ،ومم الخالٞت بال ٞحهم ٚحر ؤن له ؤنال ووؿبم في الُمً) ٞ .دكبض ؤجبمٕ
ؤخمض بؾممُٖل بهظه الغواًت و٢ملىا للكُش ال٨ىعاوي ؤهذ اٖترٞذ بإن الُمموي الًجب ؤن ً٨ىن مً
الُمً ٨ُٞ ،ىن مً البهغة  ،وٍىُبٖ ٤لى بمممهم ؤخمض بؾممُٖل !
م٘ ؤن الغواًت ًٖ ؤهل البِذ ههذ ٖلى ؤن الُمموي املىٖىص مً الُمً ٟٞ ،ي ٦مم ٫الضًً للهضو/١
 :328وبن مً ٖالممث زغوظه :زغوط الؿُٟموي مً الكمم وزغوط الُمموي مً الُمً  .ومعجم ؤخمصًض
لاممم املهضي .242/3:وًٖ ٖبُض بً ػعاعة ٢م :٫ط٦غ ٖىض ؤبي ٖبض هللا الؿُٟموي ٣ٞم :٫ؤوى ًسغط طل ٪وملم
ًسغط ٧مؾغ ُٖيُه بهىٗمء؟( .معجم ؤخمصًض لاممم املهضي.)478/3:
ً
وفي هظه املضة زهو الكُش ال٨ىعاوي بغهممجم في ٢ىمة ال٨ىزغ للغص ٖلى مؼاٖم ؤخمض بؾممُٖلٞ ،لم
ً
ًخهل ؤخض مً ؤجبمٖه  ،ل ً٨ؤخمض بؾممُٖل ٦خب في مىٗ٢ه :وؤيغب ل ٪مشمال مً هظا الؼوع وال٨ظب
ً
الظي حٗغيذ له ؤهم شخهُم٣ٞ ،بل ٖضة ؤقهغ وفي ٢ىمة ال٨ىزغ الًٟمثُت لاًغاهُت وفي بغهممج (املهضي
ً
املىٖىص) اؾخًمٞىا الكُش ٖلي ال٨ىعاوي و٦إهذ الخل٣ت ٧لهم ج٣غٍبم مسههت للخضًض ٖني وحكىٍه
نىعة الضٖىة  ،ومً يمً مم ٢مله الكُش ال٨ىعاوي :بن ؤخمض الخؿً ً٣ى ٫ؤهه ػوط ؤزخه للممم

ً
املهضي .وهى ٌٗلم ًُ٣ىم ؤوي لم ؤ٢ل هظا وَٗلم ؤهه ً٨ظب ،ول٨ىه ال ٌؿخخي مً ال٨ظب و٢ى ٫الؼوع عٚم
٦بر ؾىه والٗمممت التي ًًٗهم ٖلى عؤؾه ! و٢ض ٦ظب ؤخمض بؾممُٖل ٖلى الكُش ال٨ىعاوي ٞلم ً٣ل طل٪
ٖىه بل ه٣له ٖلى ٖهضة الغواة ًٖ شخو ٚحره  ،ػٖم ؤهه ػوط ؤزخه للممم املهضي وؤ٢مم ولُمت للٗغؽ!
و٢ض حٗغى بمزخهمع لظ٦غ الهغدي املؿمى (الخؿني) ٣ٞم ٫ؤهه ًضعي ؤهه ؾُض  ،والهغزُىن لِـ ٞحهم
ؾمصة  ،ل ً٨هظا ؤمغ ًدب٘ وؾمثل لازبمث الكغُٖت ،وٍضعي املغظُٗت وألاٖلمُت ولاعجبمٍ الخمم بمإلممم
املهضي ؤعواخىم ٞضاه  ،وهظا ال ًم٨ىىم ٢بىله بال بضلُل ومعجؼة .
وفي الُىم الخملي للبرهممج ٢مم ظممٖت الهغدي بمهمظمت ال٣ىهلُخحن لاًغاهِخحن في ٦غبالء والبهغة ،
ً
وخإولىا بخغا٢همم اخخجمظم ٖلى املؿمؽ بمغظٗهم الؿُض مدمىص الهغدي  ،مً الكُش ٖلي ال٨ىعاوي ،
في ًٞمثُت ال٨ىزغ لاًغاهُت !
و٢ض اؾخٛغب الىمؽ هظا الخهغ ، ٝو٢م ٫الكُش ال٨ىعاوي :بن هظا ألاؾلىب لِـ ؤؾلىب املغاظ٘ ! و٧من
ألاخغي بملهغدي ؤن ًخهل بي وٍىضر لي بغاءجه ممم اتهمخه به  ،ختى ؤصدر في البرهممج الشموي وؤٖخظع
مىه ٖلى مغؤي الىمؽ بن ٦ىذ ؤؾإث له ! زم بن املس ئ بمٖخ٣مصهم لبىموي في ًٞمثُت بًغاهُت ٞ ،ةن ٧من ال
بض مً الهجىم ُُٞ ،يبػي ؤن ً٨ىن ٖلى الؿٟمعة اللبىمهُت ولِـ ٖلى ال٣ىهلُمث لاًغاهُت !
زم ٢م ٫الكُش ال٨ىعاوي :اجهلذ بي ًٞمثُت (الٗغبُت) خى ٫هجىم ؤههمع الهغدي ٖلى ال٣ىهلُمث
لاًغاهُت في الٗغا ١بؿبب ٦المي ٞ ،ىظضث ؤؾئلتهم جهب الؼٍذ ٖلى همع الهغدي َّ
ٞبرصث ػٍتهم  ،وؤٖضجه
ً
الحهم ؾمملم ! ألن الًُ٣ت في الىا ٘٢لِؿذ ًُ٢ت الهغدي واملؿمؽ به في بغهممج في ٢ىمة بًغاهُت  ،بل
نغإ بغٍُموي ؤو ؤمغٍ٩ي م٘ بًغان ٖلى ؤعى الٗغا. ١

مىخضي مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسههُت في لاممم املهضي
وبٌٗ لايمٞمث والخٗضًالث املهمت مً مٗلىممحي املىزى٢ت في هظه الًُ٣ت املٗغوٞه واملكهىعة .

الٟهل الؿمصؽ ٖكغ  /ؤؾئلت الى ؤخمض الخؿً وؤجبمٖه هغبىا مجهم
وٍضعي ؤخمض الخؿً الظي اتهم ؤمه وؤهه مجهى ٫اليؿب ؤهه بممم مٗهىم ٦مم ٢ضمىم وؤهه مً ؤهل الٗلم
وخملخه وٖلُه ٖىضي له ؤؾئله ٢ضمهم له مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسههُت للممم الدجت وؾإ٢ضمهم له مغة م٘ اوي
ٖملم ؤهه لً ًجُب ألهه ظمهل وألاؾئلت هي:
ؽ /1هل بن ؤخمض ال٩مَ٘ ً٣ى ٫ؤهه مً نلب لاممم و ؤن امه ٖلى طمت عظل آزغ ومم هى بؾم ؤمه؟؟؟
الظي ٧ل ؤههمعه بملٛغٞت ال ٌٗغٞىن بؾمهم خُىمم ؾإلىمهم .
ؽ /2هل ؤزىة ؤخمض ال٩مَ٘ وؤزىاجه هم ؤبىمء لاممم املهضي ؟
ؽ /3هغٍض عواًت نغٍدت صخُدت جضٖ ٫لى ان ؤخمض الخؿً مٗهىم ؟
ؽ /4هغٍض عواًت نغٍدت صخُدت ج٣ى ٫ؤن املهضًحن مً ولض املهضي ؟
ؽ / 5هغٍض عواًت نغٍدت صخُدت ج٣ى ٫ؤن املهضًحن ومجهم ؤخمض الخؿً ًٓهغ ٢بل ْهىع لاممم املهضي عجل
هللا ٞغظه الكغٍ ٠؟
ؽ /6هغٍض مً قُش ٧مَ٘ ؤن ًشبذ لىم ؤن ؾلممن ببً لاممم املهضي مبمقغ بضلُل ٢مَ٘ ال قُٞ ٪ه ولُتر٥
الصجغة الؼاثٟت .
ً
ً
ؽ /7هغٍض مً قُش ؤخمض ؤن ًشبذ لىم نغٍدم ان لاممم املهضي جؼوط ؤؾمؾم في ػمً الُٛبت؟
ؽ /8هغٍض مً قُش ٧مَ٘ ؤن ًىضر لىم هغوبه مً الىمؽ وٖضم الخ٩لم مٗهم ٞةن ٢م ٫بهني مُلىب للٗضالت
٢لذ بةم٩مه ٪ؤن جخ٩لم بٛغٞخ ٪في البملخى ٥وحُٗي مجم ٫مٟخىح ٧ممل لىم لىخ٩لم مٗ ٪وال ٖال٢ت للخ٨ىممث
بملبملخى‘ ٥ال بطا ٦ىذ جسم ٝؤن ًٟخطر لؿمه ٪وٖضم ٞهم ٪و٢لت بَالٖٖ ٪لى الضًً.
بدؿب املٗلىممث التي ٖىضهم ان ؤخمض الخؿً ً٣ى ٫ؤهه ٖلى طمت عظل آزغ وٖلُه ؾإلىمه هظا الؿاا٫
ً
وألاؾئلت ألازغي ؤًًم وهغٍض مىه الجىاب ًٖ هظه ألاؾئلت .
ٞهل بةؾخُمٖت ؤخمض ال٩مَ٘ ؤن ًغص ٖلى هظه ألاؾئلت بملخٟهُل؟ ؤم ؤهه ؾُتهغب مجهم ؟
وهل بةؾخُمٖت ؤجبمٖه الغص ٖلى هظه ألاؾئلت؟ ؤم ؾحهغبىا مجهم ؟
ؤُ٦ض بجهم ؾحهغبىا مجهم ألهىم ؾإلىمهم مً ٖضة ؾىحن ولم ًجُبىا بل اؾخمغ هغوبهم والى ًىمىم هظا .

الٟهل الؿمب٘ ٖكغ  /ؤخمض الخؿً ال٩مَ٘ ملٗىن والضلُل مً الش٣لحن
َ
َ
َ َ
َ
َّ
َّ َّ َ ْ ُ َ َّ
ْ
ُّ ْ
ً
الضه َُم َولا ِز َغ ِة َوؤ َٖ َّض ل ُه ْم َٖظ ًابم ُّم ِهُىم )
ًً ًُاطون الل َه َو َع ُؾىل ُه ل َٗ َج ُه ُم الل ُه ِفي
( ِبن ال ِظ
بوكضاص الجممهحر الى ٧ل مم ًغجبِ بمإلممم املهضي(عجل هللا ٞغظه) وٍ٣غب ْهىعه املبمع ٥ظٗل مً
ً
البٌٗ ممً ًدؿب عنُضهم ٖلى الدكُ٘ بضال مً ؤن ٌؿدشمغ هظه الجظوة الى٢مصة في هٟىؽ الكُٗت
ومدبي لاممم (عجل هللا ٞغظه) عاح ٌؿخٛلهم يض ُٖ٣ضة هاالء املامىحن بةمممهم لُمهض الُغٍ ٤آلزغًٍ
ً
ً
ً
ً
ًٟٗلىن ؤٗٞمال جازغ ٖلى هٟىؽ الكُٗت وقِئم ٞكِئم جسٟذ هظه الجظوة ْىم مجهم ؤجهم ؾىًُٟ ٝئىجهم
في ًىم مً ألاًمم بال ؤن هللا حٗملى الظي خ ٟٔهظا الىىع وؤصام يُمثه ًإبى بال ؤن ًخم هىعه ولى ٦غه هاالء،
ومً بحن الىممطط لاهدغاُٞت التي حِٗكهم ؾمخخىم ال٨ٟغٍت والجممهحرًت هي صٖىي ؤخمض الؿلمي ؤبىة
ً
لاممم املهضي (عجل هللا ٞغظه) اليؿبُت له وان لاممم ٖلُه الؿالم -بضال مً اؾممُٖل ٧مَ٘ -ؤبىه الظي
ؤولضه مً ؤمه ،وعٚم ؤن هظه الضٖىي ال ًم ً٨جهضً٣هم بدم ٫ملم ً٨خىٟهم بٗض الخض ٤ُ٢والخإمل مً
مسملٟت ألبؿِ املىاػًٍ الكغُٖت واعج٩مب ألوضر الًغوعاث الضًيُت ،وال هغٍض الخىى في جٟمنُل طل٪
ً
بل ه٨خٟي بمإلقمعة الى ؤن لاهدؿمب الهلبي لهظا املضعي البىىة للممم املهضي ٌٗني مسملٟت لًغوعة مً
يغوعاث لاؾالم في بمب الى٩مح .
وخُض ؤن هظه الضٖىي واضخت البُالن وال جدخمط الى ؤ٦ثر مً ؤن ًيبه ٖلحهم املامىىن ل٩ي ال ٌؿخضعظىا
ً
ً
ًمص تهض ٝالى بؾ٣مٍ مظهب ؤهل
وَؿخٛلىا في ٖىاَٟهم بؾخٛالال ؾلبُم مً ٢بل ٞئمث بعجبمَهم واضر بإ ٍ
البِذ (ٖلحهم الؿالم) في ُٖىن مٗخىُ٣ه وفي ُٖىن الٗملم بٗض ؤن ؤيخى ًىدكغ بحن ؤٞغاص الٗملم ٦ةهدكمع
ً
الىىع في الٓالم بال ؤهىم هغٍض ؤن هلٟذ لاهدبمه الى يغوعة حؿملم ٖلحهم ٖلممء هظه الُمثٟت ًٞال ًٖ
ظمهىعهم في ؤن ٧ل مً ًضعي لاعجبمٍ املبمقغ ولاعجبمٍ املل٨ىحي ولاعجبمٍ الخمشُلي ًٖ لاممم املهضي
(عجل هللا ٞغظه) ٢بل بهً٣مء الُٛبت ال٨بري ٞهى ٧مٞغ ٦ظاب يم ٫مًل مىمـ ًجب لٗىه بم٣خط ى
لاًت التي ّ
نضعهم بهم البدض و٦ظل ٪الٟخىي.
ج٣غٍب لاؾخضالٖ ٫لى ب٢خًمء اللًٗ للمضعي بضاللت لاًت ٞ :ةهىم ال وك ٪في ؤن مً حهض ٝمً زال ٫خغ٦ت
ؤو ٗٞل ؤو ُٖ٣ضة الى بؾ٣مٍ مظهب ؤهل البِذ (ٖلحهم الؿالم) ؤو لاهخ٣مم مىه ٞإهه ًجب لٗىه ألن هللا
حٗملى ٢ض ؤطن لىم بلٗىه ،وؤهه حٗملى ًلٗىهٞ ،ال وك ٪في ؤن مً ًٟٗل مم ًىظب جىهحن املظهب ولاهخ٣مم
مىه ٞإهه ًاطي هللا وعؾىله وبملخملي ٞةهه ًجب لٗىه ،وخُض ؤن مم نضع مً هاالء ٖلى ؤ٢ل ون٠

ً
ههٟهم به ؤجهم وهىىا مظهب ؤهل البِذ (ٖلحهم الؿالم) ٞبملخملي ً٨ىن مًمىن لاًت نمص٢م ٖلحهم هظا
بطا لم ه٣ل ؤن هاالء ّ
قىهىا نىعة لاممم بمؾم لاممم (ؤي بمصٖمئهم ههغة لاممم وبهدؿمبهم املبمقغ له)
ّ
ونىعوه ٖلى ؤهه ٞغص ٖمظؼ ال ًخم ً٨مً جد ٤ُ٣وٖض هللا لالهي بال بمإلؾخٗمهت بإمشم ٫هاالء املتهلىؾحن
ّ
ونىعوه ٖلى ؤهه عظل ًىته ٪املدغممث وٍغج٨ب مم ههى هللا ؾبدمهه وحٗملى ٖىه ألهه في هٓغهم ال بق٩م٫

في ؤن ًخ٣غب لاممم مً اليؿمء املدهىمث وبال ٢ل لي بغب ٠ُ٦ ٪زغط ؤخمض مً نلب لاممم وامه ٖلى
ً
ّ
والخبري مجهم ؤمغا ال ًضزله الغٍب والك.٪
طمت عظل آزغ! وبملخملي ً٨ىن لٗجهم
ً
ٌٗلم هللا ؤن لاممم(عجل هللا ٞغظه) ًخإطي مً طل ٪وٍخُٟغ ٢لبه خؼهم ملم ًٟٗل هاالء بةؾمه ،بل ال
ً
وك ٪ؤن ٦شحرا مً لام لاممم واملهمثب التي ًغاهم ملم ًدضر في الٗملم هي ؤهىن ب٨شحر ٖلُه ممم ٗٞله
هاالء به مً زال ٫بصٖمءاتهم املىدغٞت وبصٖمءهم لالخهم ١به والخمهُض لٓهىعه .
هظا وان في عواًمث ؤهل البِذ (ٖلحهم الؿالم) مم ٌكهض ٖلى ؤن مً ًضعي الىلض للممم املهضي(عجل هللا
ً
قمهضا ٖلى مم ّ
٢ضمىمه.
ٞغظه) ملٗىن مً ٢بل هللا والىمؽ واملالث٨ت ؤظمٗحن وٍٟ٨ي بهظه الغواًت
في الهضاًت ال٨بري للخؿحن ببً خمضان الخهُبي البمب الغاب٘ ٖكغ بمب لاممم املهضي املىخٓغ (ٖلُه
الؿالم) م ًٖ 361املًٟل بً ٖمغ ٢م :٫ؾمٗذ ؤبم ٖبض هللا ٖلُه الؿالم ً٣ى :٫بًم٦م والخىىٍه وهللا
لُُٛبن مهضً٨م ؾىحن مً صهغ٦م ًُىٖ ٫لُ٨م وج٣ىلىن ؤي ولُذ ولٗل و ،٠ُ٦وجخمدهىا وجُل٘
واص ؾل ،٪ولخضمًٗ ٖلُه ؤٖحن املامىحن ولخٟ٨ان ٦مم
الك٨ى ٥في ؤهٟؿ٨م ختى ً٣م ٫ممث ؤو هلٞ ٪بإي ٍ
جىٟ٨ئ الؿ ًٟفي ؤمىاط البدغ ختى ال ًىجى بال مً ؤزظ هللا مُشم٢ه و٦خب لاًممن في ٢لبه وؤًضه بغوح
مىه ،ولتر ًٗٞبزنى ٖكغ عاًت مكخبهت ال ًضعون ؤمغهم مم جهى٘.
٢م ٫املًٟلٞ :بُ٨ذ و٢لذ ؾُضي و ٠ُ٦جهى٘ ؤولُمئ٦م؟ ٞىٓغ الى قمـ ٢ض صزلذ في الهٟت ٣ٞم:٫
جغي هظه الكمـ ًم مًٟل؟ ٢لذ وٗم ًم مىالي،
٢م :٫وهللا ألمغهم ؤهىع وؤبحن مجهم ولُ٣م ٫ولض املهضي في ُٚبخه وممث،
وٍ٣ىلىن بملىلض مىه ،وؤ٦ثرهم ججخض والصجه و٦ىهه ،ؤئلئٖ ٪لحهم لٗىت هللا والىمؽ ؤظمٗحن.
ومٗنى طل ٪بن مً ً٣ى ٫بإن املهضي نمع له ؤوالص ؤًمم ُٚبخه ٗٞلُه لٗىت هللا والىمؽ ؤظمٗحن.
ومً ً٣ى ٫ؤن املهضي (ٖلُه الؿالم) ٢ض ولض له ؤو ًضعي ؤخض ؤهه ولضه ٗٞلُه لٗىت هللا والىمؽ ؤظمٗحن.
ؤهه لى ٧من ال بض ؤن ً٨ىن للممم (ٖلُه الؿالم) مً ولض في ٖهغ الُٛبت ال٨بري لظ٦غث لىم الغواًمث طل٪

ّ
ولبكغ به ألاثمت ألاَهمع (ٖلحهم الؿالم)ٞ ،لم ً٨خٟىا بٗضم ط٦غهم له ،بل هٟىا طل٦ ٪مم ظمء في هظا
الخضًض وؤخمصًض ؤزغي مجهم:
مم عواه الكُش الُىس ي في الُٛبت في م ٖ ًٖ 224لي بً ابي خمؼة ؤهه صزل ٖلى الغيم (ٖلُه الؿالم)
٣ٞم ٫له  :ؤهذ بممم؟
٢م :٫وٗم٣ٞ ،م ٫له :اوي ؾمٗذ ظض ٥ظٟٗغ بً مدمض ٖلحهم الؿالم ً٣ى :٫ال ً٨ىن لاممم بال وله ٖ٣ب.
٣ٞم :٫ؤوؿِذ ًم قُش ؤو جىمؾِذ؟ لِـ ه٨ظا ٢م ٫ظٟٗغ ٖلُه الؿالم ،بهمم ٢م ٫ظٟٗغ ٖلُه الؿالم:
ال ً٨ىن لاممم بال وله ٖ٣ب بال لاممم الظي ًسغط ٖلُه الخؿحن بً ٖلي ٖلحهمم الؿالم ٞةهه ال ٖ٣ب له،
٣ٞم ٫له :نض٢ذ ظٗلذ ٞضا ٥ه٨ظا ؾمٗذ ظض٣ً ٥ى.٫
 ٠ُ٦و٢ض عوي الهضو ١وٚحره ًٖ ؤمحر املامىحن (ٖلُه الؿالم) (( :نمخب هظا ألامغ الكغٍض الُغٍض
الٟغٍض الىخُض )) .
ط٦غ الكُش الُىس ي في ٦خمب الُٛبت ٖىض ط٦غ املظمىمحن الظًً بصٖىا الىُمبت ٞظ٦غ ٖىض ط٦غه ؤمغ ؤبي ب٨غ
البٛضاصي ببً ؤدي الكُش ؤبي ظٟٗغ مدمض بً ٖشممن الٗمغي وؤبي صل ٠املجىىن ط٦غ هظه الٟخىي ًٖ
ؤبي ال٣مؾم ظٟٗغ بً مدمض بً ٢ىلىٍه (ألن ٖىضهم ؤن ٧ل مً بصعى ألامغ بٗض ّ
الؿ ُمغي ٞهى ٧مٞغ مىمـ
يم ٫مًل (( مى ٘٢مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسههُت ))
ومً هللا الخى . ٤ُٞبهخهى

الٟهل الشممً ٖكغ  /عؤي ؤخمض ال٩مَ٘ في الكُٗت لامممُت لازني ٖكغٍت
ً
وَٗخ٣ض ؤخمض ال٩مَ٘ املضعي ٦ظبم المغ ؤهل البِذ وامللٗىن بىو ال٣غآن والؿىت ٦مم بُيىم في لاخمصًض
املميُت واملضلـ املهغط :
ً
ؤن الكُٗت لامممُت ٟ٦مع مؿخد٣حن الىمع وؤٖمملهم مً نالة ونُمم ٧لهم ال جىٟٗهم (( هبمءا مىشىعا ))
٩ٞل مً لم ًامً به هى زمعط ًٖ والًت ؤمحر املامىحن ٖلُه الؿالم وهى بظل ٪الى ظهىم .
ؤ٢ى: ٫
ً
٢م٢ ٫ىله هظا لِؿُُغ ٖلى ٖ٣ى ٫البؿُمء وٍسىٞهم ٞإهم ؤًًم ؤؾخُُ٘ ؤن ؤزظ ؾممٖت وؤج٩لم بلهجت
مسُٟت ؤضخم ٞحهم مً نىحي وؤ٢ى ٫بن مً لم ًدبٗني زمعط ًٖ لاؾالم ٧له وهى الى ظهىم .
ٞهظا لِـ بمألمغ الهٗب وهى ًٟٗل هظا الٟٗل بسُت مضبغة ألهه بٗض ؤن لم ٌؿخُُ٘ بظخُمػ خضوص
ً
البدض الخمعط في الخىػة وونىله لضعظت لاظتهمص واملغظُٗت هغب مضُٖم املهضوٍت والُممهُت والٗهمت
ولامممت ووو  ...الخ ) ل٩ي ٌكٗل ألايىاء مً خىله وٍجظب الىمؽ بمألمىا ٫والخى. ٝ
ؤ٢ى ٫ول٨ىه لم ٌكٗل ألايىاء وبهمم ؤقٗل ظهىم مً خىله ٞهى بهظا لاصٖمء الٟمقل ال٩مطب الظي ٢ض
بمهذ عاثدخه وبمن ٞكله بهخهى الى ؤبض لابضًً وهظا ال٨خمب للغص ٖلى ؤخمض الخؿً وٖلى ٧ل مً ًدمو٫
ؤن ًخجغؤ بمإلصٖمءاث ال٩مطبت ٞال ؤصعي  ٠ُ٦خ٨م ٖلُىم هظا الصخو ؤهىم في الىمع ؤولم ً٣ل الغؾى٫
(نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم) لٗلي (ٖلُه الؿالم) ًم ٖلي ؤهذ وقُٗخ ٪هم الٟمثؼون؟  ٠ُ٨ٞؤصزلخىم الىمع
ً
ًم ْملم هل حٗخ٣ض ؤن هللا والُٗمط بمهلل مشلْ ٪ملم؟ هللا ٖمصً ٫م عظل قٛل ٖ٣ل٢ ٪لُال بصٖمث ٪بهخهى
ونمع جدذ ألا٢ضام .
ؤ٢ى٢ ٫ىلي هظا واؾخٟٛغ هللا لي ول٨م والخمض هلل عب الٗمملحن ونلى هللا ٖلى مدمض وا ٫الُمهغًٍ.
اللهم نل ٖلى مدمض وآ ٫مدمض وعجل ٞغظهم

الٟهل الخمؾ٘ ٖكغ  /عص ٖلى املضٖحن ٖممت
ؤ٢ى ٫ل٩ل مضعي ألمغ ؤهل البِذ وألمغ لاممم املهضي (ٖلحهم الؿالم)
الهضو ١عخمه هللا في ٦مم ٫الضًً ، 516/2:خضزىم ؤبى مدمض الخؿً بً ؤخمض امل٨خب عض ي هللا ٖىه
٢م٦ :٫ىذ بمضًىت الؿالم في الؿىت التي جىفي ٞحهم الكُش ٖلي بً مدمض الؿمغي ٢ضؽ هللا عوخه ،
ً
ٞدًغجه ٢بل وٞمجه بإًمم ٞ ،إزغط بلى الىمؽ جىُٗ٢م وسخخه:
بؿم هللا الغخمً الغخُم ً ،م ٖلي بً مدمض الؿمغي  ،ؤٖٓم هللا ؤظغ بزىاهٞ ٪ُٞ ٪ةه ٪مُذ مم بِى٪
وبحن ؾخت ؤًمم ٞ ،مظم٘ ؤمغ ٥وال جىم بلى ؤخض ً٣ىم م٣مم ٪بٗض وٞمج٣ٞ ، ٪ض وٗ٢ذ الُٛبت الخممت ٞال
ً
ْهىع بال بٗض بطن هللا ٖؼ وظل  ،وطل ٪بٗض َى ٫ألامض و٢ؿىة ال٣لىب وامخالء ألاعى ظىعا ،وؾُإحي
قُٗتي مً ًضعي املكمهضة ؤال ٞمً بصعى املكمهضة ٢بل زغوط الؿُٟموي والهُدت ٞهى ٦ظاب مٟتر  ،وال
خى ٫وال ٢ىة بال بمهلل الٗلي الُٗٓم ٢ .مٞ :٫يسخىم هظا الخى ُ٘٢وزغظىم مً ٖىضه ٞ ،لمم ٧من الُىم
الؿمصؽ ٖضهم بلُه وهى ًجىص بىٟؿه ُ٣ٞ ،ل له :مً ونُ ٪مً بٗض٥؟ ٣ٞم :٫هلل ؤمغ هى بملٛه  .ومط ى
عض ي هللا ٖىه ٞ ،هظا آزغ ٦الم ؾم٘ مىه) .ومشله ُٚبت الُىس ي ،242/وبٖالم الىعي، 417/
ولاخخجمط ، 478/2:والخغاثج 1128/3:وزم٢ب املىم٢ب ،264/و٦ك ٠الٛمت ، 320/3:وجمط املىالُض، 144/
والهغاٍ املؿخُ٣م ، 236/2:وُٞهٞ :يسخذ هظا الخى ُ٘٢و٢ط ى في الُىم الؿمصؽ و٢ض ٦إهذ ُٚبخه
ال٣هغي ؤعبٗت وؾخحن ؾىت  .ومىخسب ألاهىاع ، 130/وُٞه :و٢م٦: ٫إهذ وٞمة الكُش ٖلي الؿمغي املظ٦ىع
في الىه ٠مً قٗبمن ؾىت  ، 328وٖجهم بزبمث الهضاة ،693/3:والبدمع ، 361/51:و. 151/52:
وٍٟ٨ي لصخت هظا الخضًض ؤن الهضو ١عخمه هللا عواه بىاؾُت واخضة ًٖ الؿمغي عخمه هللا  ،وهى
َّ
الخؿً بً ؤخمض امل٨خب عخمه هللا الظي ًغوي ٖىه بةظال ٫وٍترض ى ٖىه في ٦خبه.
ً
٢م ٫في لؿمن املحزان٢( : 271/2:مٖ ٫لي بً الخ٨م في مكمًش الكُٗت ٧ ،من مُ٣مم ب٣م ،وله ٦خمب في
الٟغاثٌ ؤظمص ُٞه  ،وؤزظ ٖىه ؤبى ظٟٗغ مدمض بً ٖلي بً بمبىٍه و٧من ٌٗٓمه) .بهخهى .
عاظ٘ تهظًب امل٣م ٫لألبُخي ، 372/2:ومؿخضع٧مث ٖلم عظم ٫الخضًض للىممػي ، 72/3:وحٗلُ٣ت الىخُض
البهبهموي ،136/ومعجم عظم ٫الخضًض للؿُض الخىجي ،198/2:و ، 35/3:وٚحرهم.

ؤ٢ى: ٫
ولاق٩م ٫الظي ًسُغ في الظهً هىم ؤن هظا الخضًض ًضٖ ٫لى ٖضم بم٩من مكمهضة لاممم ٖلُه الؿالم
ً
في ُٚبخه ال٨بري جهمثُم ،بضلُل ٢ىله ( ؤال ٞمً اصعى املكمهضة ٢بل زغوط الؿُٟموي والهُدت ٞهى ٦ظاب
مٟتر) ول ً٨طل ٪اقدبمه  ،ألن امل٣هىص بةصٖمء املكمهضة هىم بصٖمء الؿٟمعة للممم ألن ٢ىله ٖلُه الؿالم
٢بلهٞ ( :مظم٘ ؤمغ ٥وال جىم بلى ؤخض ً٣ىم م٣مم ٪بٗض وٞمجً )٪ضٖ ٫لى ؤن مهب ال٨الم هى الؿٟمعة ،
وٍا٦ضه ٢ىله ٖلُه الؿالم ( :وؾُإحي قُٗتي مً ًضعي املكمهضةٞ )..مإلصٖمء املد٨ىم ب٨ظبه هى الظي ًإحي
نمخبه الكُٗت ُٞسبرهم بإهه ٌكمهض لاممم ٖلُه الؿالم وؤهه ؾٟحره وواؾُخه الى الىمؽ ٞ .هظا هى
امل٣هىص ب٣ىله ٖلُه الؿالم ( :ؤال ٞمً اصعى املكمهضة ٢بل زغوط الؿُٟموي والهُدت ٞهى ٦ظاب مٟتر).
وهظا ًىُبٖ ٤لى ٖضص مً مضعي م٣مم الؿٟمعة ولى لم ٌؿمىهم ؾٟمعة ُٞ ،جب عصهم وج٨ظًبهم وال ًجىػ
ال٣بى ٫مجهم  .ومً ؤٌؿغ َغ ١عصهم ؤن هسخبرهم بُلب معجؼة ٦مم ٧من ازخبر الكُٗت ظٟٗغ ال٨ظاب
والخالط  ،والكلمٛموي  ،وؤيغابهم  ،ألن هاالء وعزتهم وؤقبمههم قمئوا ؤم ؤبىا.
ً
وٖلُه ٞ ،ملظي ًضعي مكمهضة لاممم ٖلُه الؿالم في ُٚبخه ال٨بري وؤهه ؾٟحره ؤو ؤهه ٧لٟه بدبلُٛهم قِئم
ً
ً
نٛحرا ؤو ٦بحرا ٞ ،هى ٦ظاب مٟتر الًجىػ جهضً٣ه وال ؤجبمٖه.

الٟهل الٗكغون  /عؾملتي الى ؤخمض ال٩مَ٘ املضعي
ؤ٢ى ٫لل٩مَ٘ زمنت بن اصٖمء٢ ٥ض بمن واهؼاح ٖىه ألاممن ٞبُٗى ٪ألهل البِذ (ٖلحهم الؿالم)
ً
واهخ٣من ٪مجهم ظٗل ٪هللا ٧ملجغط و٢ض هغبذ مً بِخ ٪وصولخ ٪الى ؤعى هللا الىاؾٗت مخٛغبم مؿلىب
الخىٞ ٤ُٞإهصخ ٪ؤن ج ًٖ ٠٨هظه لاصٖمءاث الٟمعٚت وؤممم ٧ل ألازىة ال٣غاء ألاٖؼاء ؤ٢ى ٫ل: ٪
بن ؤهل البِذ (ٖلحهم الؿالم) ٖىضهم زِ ؤخمغ لى ؤهخ٣هخم مجهم ؤو حٗضًخم خضوص٦م ٞؿُ٨ىن ال٨خمب
ً
ال٣مصم بمشمبت ٖ ٠٦لى وظه ٪مدُمم ل٩ل ؤحٗمبٞ ٪إهذ جمعة جدظع الىمؽ مً املغاظ٘ وجمعة جدبٗهم في
مىهجهم ٞكغاج٘ لاؾالم ٢لضث ُٞه الٗالمت الخلي وهظا صلُل ظهل ٪وٚبمث ٪جمى٘ الىمؽ مً الخ٣لُض
وؤهذ ج٣لض ٖضا ؤهٖ ٪ضلذ بٌٗ ال٩لممث بمم ًىمؾب هىاٞ ٥ةجهٌ مً ؾبمج ٪و٢م مً ؾ٨غ٥
وقهىاج ٪واط٦غ هللا وجب بلُه ٢بل الٟىث وعجل ٢بل املىث هظه ههُدت نٛحرة ل ٪وؤهم مخإ٦ض ؤه ٪ج٣غؤ
٦خمبي هظا ولً ؤػٍض ؤ٦ثر ٞملخغ جُٟ٨ه لاقمعة وؤي ججموػ ٖلى ؤثمخىم ؤو مغاظٗىم الظًً هم جمط ٖلى عؤؾ٪
وبه ٪ال جهل الى جغاب وٗلهم ،
ؤي ججموػ ًم ؤخمض ال٩مَ٘ واٖخبر هظا تهضًض ل ٪وألجبمٖٞ ٪إهم لألن لم ؤُٖ٨م ألاهمُت ال٣هىي ولؿذ
ً
بال زمصمم للخىػة الٗلمُت وللكُٗت لامممُت ٞؿإجىظه ل٨م وؾإ٦خب وؤوكغ الُٟضًىاث التي جٟطخ٨م
ٞهظا ال٨خمب والغوابِ املىظىصة ُٞه ؾخ٨ىن بهظاع ( ٧معث ؤنٟغ ) ٞإخظع ٥مً ألاخمغ ألهني بن ؤزغظخه
ٞلً ؤجغاظ٘ ًٖ ٢غاعي وؾخ٨ىن ٖبرة ل٩ل املضٖحن ألجهم ؾخ٨ىن جهمًخ ٪واَمئن بن ٦المي لً ً٨ىن بال
بملٗلم بىٟـ اللخٓت همؾ ٠لُٗ٣ضج ٪هظا ٦خمب مبؿِ لألزىة ال٣غاء وؤي ججإوػ ٞؿإٖمل حسجُالث
ً
مطخ٨ت ألزُمث ٪الىدىٍت وؤوكغهم مًمٞم الى ال٨خب الىمؾٟت ل٨م.
ؤ٢ى٢ ٫ىلي هظا واؾخٟٛغ هللا الُٗٓم مً ٧ل طهب ُٖٓم والخمض هلل عب الٗمملحن .
ألا٢ل ٖ :بض هللا الٗلىي

الخمجمت :
في زخمم هظا ال٨خمب وهظا البدض ؤج٣ضم بملك٨غ الجؼٍل مً
ألازىة ألاٖؼاء ألاٞميل ممً ؾمٖضووي ٖلى بجممم هظا البدض مً قُىر وؾمصة ؤظالء ،
وألازىة ألاٖؼاء الظًً جىانلىا معي ٖلى لاًمُل وؤعؾلىا لي بٌٗ ألامىع الىمؾٟت لهاالء
٣ٞض جم بًٟل هللا حٗملى ٞطر الضظم ٫البهغاوي ؤخمض الخؿً ال٩مَ٘ الؿلُمي وبْهمعه للىمؽ ٖلى
خ٣ُ٣خه وببُم ٫صٖىجه وٖهمخه وبمممخه ومهضوٍخه .
ً
بل و٢ض بِىم ؤهه ظمء ؤؾمؾم لًغب الخىػة الٗلمُت واملغاظ٘ الٗٓمم وألاثمت ألاَهمع ٖلحهم الؿالم وظمء
ً
ؤًًم لحهضم الضًً لالهي ول ً٨هحهمث ًإبى هللا بال ؤن ًخم هىعه ٞلً حؿخُُ٘ مجمىٖت خشملت ؤن ًُٟئىا
هىع هللا ظل ظالله .
وهدً في هظا ال٨خمب لِـ لضًىم بال ب٢ممت الدجت البملٛت ٖلى ال٣معت ال٨غٍم ٞلِـ في صًيىم الجبر وال
ً
لا٦غاه مُل٣م ول٨ىه صًً الؿالم واملدبت واملىصة والهضاًت ٞمً ؤعاص ؤن حهخضي ٞلىٟؿه ومً ؤعاص ؤن ًًل
ٗٞلحهم و ٧ل له خؿمبه وؤٖممله في ًىم الُ٣ممت .
وؤؾخٟٛغ هللا لي ول٨م والخمض هلل عب الٗمملحن ونلى هللا ٖلى مدمض وآله الُمهغًٍ .
ً
وؤؾم ٫هللا ؤن ًدكغهم ظمُٗم م٘ مدمض وآ ٫مدمض بهه ؾمُ٘ الضٖمء خمُض مجُض.

املهمصع :
٦ - 1خمب هللا الٗؼٍؼ الخُ٨م (( ال٣غآن ال٨غٍم ))
٦ - 2خمب بدمع ألاهىاع .
٦ - 3خمب ٖ٣ض الضعع .
 - 4مؿخضع ٥الىؾمثل .
 - 5ال٩مفي .
 - 6الُٛبت للكُش الُىس ي .
٦ - 7مم ٫الضًً وجممم الىٗمت .
 - 8ؾلُم بً ِ٢ـ .
 - 9الخهم ٫للكُش الهضو. ١
- 10لامممت والخبهغة لل٣مي .
- 11جد ٠الٗ٣ى. ٫
ٖ- 12لل الكغاج٘ .
ُٖ- 13ىن ازبمع الغيم ٖلُه الؿالم .
- 14و - 15املدكمبهمث والخُه الى هللا للكُش ؤخمض اؾممُٖل ٧مَ٘ .
ً
وال هيس ى م٨خبت ؤهل البِذ التي ؤٞمصجني ٦شحرا بةزغاط ألاخمصًض
ً
ً
وؤًًم امل٨خبت الكمملت ال٨بحرة والتي ؤًًم ؤٞمصجني في بزغاط ألاخمصًض
ً
واملٗمظم ال٣ٟهُت والٗ٣مثضًت ؤًًم .

والُ٨م الغوابِ التي وٖضج٨م بهم :

 - 1مى ٘٢الغص ٖلى صٖىي الُمموي http://alyamane.blogfa.com/post-4.aspx :
 - 2مى ٘٢مغ٦ؼ الابدمر الٗ٣مثضًت  http://www.aqaed.com :بمم٩من الازىة جدمُل ٢ؿم الاؾئلت
والاظىبت وجهٟدهم بضون اهترهذ وهي مهمه ل٩ل بمخض ٖ٣مثضي
 - 3مىخضي مغ٦ؼ الضعاؾمث الخسههُت لالممم املهضي  :واخت اخمض اؾممُٖل ٧مَ٘
 - 4مىخضًمث ٚغٞت الٛضًغ املبمع٦ت ٚ :ضًغ نىجُمث ٚغٞت الٛضًغ املبمع٦ت وٚضًغ امل٨خبت الاؾالمُت
والش٣مُٞت .
بٌٗ الغوابِ الهىجُت الخمض الخؿً ال٩مَ٘ املهمت امليكىعة ٖلى الُىجُىب التي جٟطخه
وجٟطر اصخمبه :
٢ - 1ىمة ألار الٗؼٍؼ ( نىث ألاهىاػ ) ٖلى الُىجُىب اؾخمٗىا بلى ًٞمثذ الضظمٖ ٫بر هظه ال٣ىمة :
http://www.youtube.com/user/alahwaz24
٢ - 2ىمة ألار الٗؼٍؼ ( ًم مهضي ) :
http://www.youtube.com/user/yamahdi1412#p/c/59733B9A1D842ADF
٢ - 3ىمة ؤدي الٗؼٍؼ ( ؤهتي ؤخمض الخؿً ) وهي مً ؤهم ال٣ىىاث للغص ٖلى هظا الضظم: ٫
http://www.youtube.com/user/AntiAhmadAlhassan
وان قمء هللا ٖىضي نٟدت زمنت ٖلى الِٟـ بى ٥الؾخالم حٗلُ٣مج٨م واؾخالم ؤؾئلخ٨م
واؾخٟؿمعاج٨م وؤهم زمصم نٛحر ل٩ل ألازىة ال٣غاء ألاٖؼاء وهضفي مً هظا ال٨خمب وكغ صٖىة مدمض
وآ ٫مدمض وبُمن خ٣ُ٣ت املضٖحن ملً ًجهل مشل هظه ألامىع والخمض هلل عب الٗمملحن
نٟدتي ٖلى الِٟـ بى ٥ملً ًغٍض الخىانل :
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003521011461&sk=wall
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املىيىٕ
لاًت ال٨غٍمت ًم ؤحهم الظًً امىىا بن ظمث٨م  ...الخ
لاهضاء
امل٣ضمت
الٟهل ألاو / ٫شخهُت ؤخمض الخؿً
الٟهل الشموي  /ؤخمض الخؿً لِـ ببً لاممم املهضي
الٟهل الشملض ٢ /مهىن مٗغٞت الدجت
الٟهل الغاب٘  /عواًت الىنُت التي ٌؿخض ٫بهم ؤخمض الخؿً
الٟهل الخممـ  /جضلِـ ؤخمض الخؿً وؤجبمٖه في الىنُت
الٟهل الؿمصؽ  /لامممت وؤخمض الخؿً  ،وُٞه زالزت مبمخض :
املبحث لاول  :هل لامئمة إثىا عشر ا أكثر ؟
املبحث الثاوي  :حهل وثذليس أحمذ الحسن مع حذًث اللىح
املبحث الثالث  :من هى كامئم ال محمذ ؟ الكىٍطع ا الحجة املىتظر
الٟهل الؿمب٘  /جضلِـ و٦ظب ٚ :بمء وظهل
الٟهل الشممً  /الٗهمت ـ وُٞه مبدشحن :
املبحث لاول  :عليذثىا بعصمة لامئمة الاطهار عليهم السال املطللة وإثباتها
املبحث الثاوي  :الضربات الحيذرٍة في وسف العصمه الكاطعية
الٟهل الخمؾ٘  /املعجؼة
الٟهل الٗمقغ  /ؤخمض الخؿً والخضلِـ في املعجؼة  ،وُٞه مبدشحن :
املبحث لاول  :مكان كبر فاطمة
املبحث الثاوي  :أحمذ الحسن حأهل باآلحادًث وبمعجزثه هفسها
الٟهل الخمصي ٖكغ  /حجُت ؤخمض الخؿً  ،وُٞه مبدشحن :
املبحث لاول  :لاحال
املبحث الثاوي  :لاستخارة
الٟهل الشموي ٖكغ ٖ /لم لاممم  ،وُٞه مبدشحن :
املبحث لاول  :علم أحمذ الكاطع وثذليسه على آل البيت بالعربية والرد عليه
املبحث الثاوي  :علم أهل البيت عليهم السال
الٟهل الشملض ٖكغ  /خم٦مُت هللا والخىمٖ ٌ٢ىض ؤخمض ال٩مَ٘
الٟهل الغاب٘ ٖكغ  /نمٖ٣ت ٦بري وؿٟذ ؤخمض وؤجبمٖه في مٗغى ال٨خمب
الٟهل الخممـ ٖكغ  /ملًُٞ ٠دت ؤخمض الخؿً م٘ خُضع مكدذ (مهم)
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الٟهل الؿمصؽ ٖكغ  /ؤؾئلت الى ؤخمض الخؿً وؤجبمٖه هغبىا مجهم
الٟهل الؿمب٘ ٖكغ  /ؤخمض الخؿً ال٩مَ٘ ملٗىن والضلُل مً الش٣لحن
الٟهل الشممً ٖكغ  /عؤي ؤخمض ال٩مَ٘ في الكُٗت لامممُت لازني ٖكغٍت
الٟهل الخمؾ٘ ٖكغ  /عص ٖلى املضٖحن ٖممت
الٟهل الٗكغون  /عؾملتي الى ؤخمض املضعي
الخمجمت
املهمصع والغوابِ الهممت للبدىر املهضوٍت والغص ٖلحهم
الٟهغؽ

69
65
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72
75

والخمض هلل عب الٗمملحن ونلى هللا ٖلى مدمض وآله الُمهغًٍ  .ؤزى٦م وزمصم٨م ألا٢ل (ٖبض هللا الٗلىي) للمؼٍض
ً
ً
عاؾلني ٖلى بؾمي في البملخى abdallah_al-alawi ٥وهظا لاؾم بمطن هللا ؾُ٨ىن مٟخىخم ولِـ مٛل٣م بمليؿبت
للخمم وؤي شخو بن قمء هللا لضًه بؾخٟؿمع ؤو قبهه وٍغٍض مىم عصهم ختى ولى ٧من لاؾم ؤو ٝالًً بةم٩مهه
ؤن ً٨خب لي الغؾملت وملم ؤٞخذ البملخى ٥ؤ٢غؤ الغؾملت بن قمء هللا ختى ب٦ىن بسضمخ٨م لبُمن الخ. ٤

ٖبض هللا الٗلىي

