يف ظالل املغريٗ املَزّٓ٘
الغلغل٘ االلكرتّىٔ٘ يف اليصضٗ احلقٔقٔ٘
احللق٘ ()17

ًانذة ًًنذىا يف حٌار
بحث يتضمن حوارا بناءا لوالدة مع ولدها حول قضية
مدعي رسول اإلمام

بقهى

ادلؤينت أو حسني
كربالء ادلقذست

يقذيت انسيذ احلسني (داو ظهو):
بسه اهلل السمحن السحيه
ق م ي ْ ِ يياَ ِِّ ي بلب ي ِ ّ حبلبحْ ي ِ
(( ِإ ِ
ق ِم ي ْ جاكيياَ ح ِبح ي ّ ِ
له ي بح ي ّ ِ
َّ
ُ
تف َّ
جاء حبلث ْ ح ِة ،ح لى
بء بل ُم ْؤ ِمجِي حبل ُم ْؤ ِمجا ِ
ت بِال ِغ ِ
ض ْل لى ِّق ِ
ْ
ْ
يياء
ت بِال ِ ّ
م ْ ضى بل ُميؤ ِمجِي حبل ُمؤ ِمجيا ِ
يفاء حبلََّيح ِ  ،ح ليى َحْ ِ
ِّ ِ
ت بل ُم ْيؤ ِم ِجي
يحب
م
َ
ليى
ح
،
ي
بلَ
ح
ِ
ْ ِ
بل ُم ْؤ ِم ِجي حبل ُم ْؤ ِمجا ِ
ت ِبياللط ْْ ِ
ِ
ت ِبييييا ْلم ْغ ِف ِة حبل َّ حْ ميييي ِ  ،ح لييييى ُ
ييياء بل ُمي ْ
يييؤ ِمجِي
حبل ُم ْؤ ِمجييييا ِ
ِ بي ِ
حبل ُم ْؤ ِمجييا ِ
ت بِييال َّ ِ ِّ إِلييى َ ْحْيياجِ ِه ْ َييا ِل ِمي ِيياجِ ِمي بِ ُمح َّمييِ ح ِل ي ِ
َكْ م ِعي )).
وبعد...
ٕ
أّالً :أشكض اهلل تعاىل العلٕ القزٓض الشٖ شضّفين ّكضّمين ّأىعه عل ّ
ببياتٕ اخلريات الطاٍضات الصابضات العاملات العامالتّ ،أشكضًٍ
ّاحرتمًَ ّأجلًَّّ عل ٙاملْقف البطْلٕ الضعالٕ اإلهلٕ يف إطاعة٘
األمض ّاالمتجال لُ ّالكٌْ يف طضٓق اليصضٗ احلقٔقٔ٘ الصةارق٘،
ّكاىت اإلطاع٘ ّاالعتجاب٘ عضٓع٘ تام٘ صاحل٘ مجنضٗ فجظاًٍ
العلٕ القزٓض عً اإلعالو ّاملغلنني خري اجلظاء ّجعلًَّ اهلل تعاىل
ّثبتًَ عل ٙالغري احلجٔح ّاخلطْات الجابت٘ عل ٙىَج الظٍضاء البتْل
( علَٔا الغالو) ّالغٔزٗ العقٔل٘ طٓيب الػضٓب٘ غضٓب٘ الػضباء ّأو
املصائب العظاو الشزار ( علَٔا الغالو).
ثاىٔاًّ :أخص ٍيا املؤمي٘ (أو حغني) الياصضٗ التقٔ٘ ،حٔح تطضح ليا
ّبأعلْب جٔز حبجَا الشٖ تْعهّ بعيْاٌ ( ّالزٗ ّّلةزٍا يف حةْاص)،
2

ّالةةشٖ لجةةل احللقةة٘ ( )17مةةً حلقةةات الغلغةةل٘ االلكرتّىٔةة٘
املباصك٘،
فونيئاً هلا وهنيئاً لنا ومجيع األخياز املؤمنات وا ملؤمنني بوذر
اجملاهدة الصابسة وهي جتسد مصداقاً جلياً صذاققاً للنصذسة
احلقيقية اليت ختلف وختاذل وتقاعس عنوا الكثري الكثري
الكثري من السجال ممن حيسبون أنفسوه من االخياز.
ثالجاً :لكجضٗ التَاٌّ ّالتداسل ّعزو الطاع٘ ّالعصٔاٌ فإىُ البز
مً التشكري ّالتشكري أٌ ٍشِ ا حللق٘ ّأخْاتَا يف ٍشِ الغلغةل٘
كنا حلقات الغلغل٘ الشٍبٔ٘ ّالغلغل٘ الْافٔ٘ جيب عل ٙاجلنٔع
االطالع علَٔا ّقضاءتَا بتنعً ّفَه ّتكضاص سلك كٕ ٓرتعذ ما
فَٔا مً معاىٕ يف الشًٍ ّاليفػّ ،مً اهلل التغزٓز ّالتْفٔق.
احلند هلل زبِّ العاملني والعاقبة للنتقني
وصلِّ اللوه على حمند وآل حمند
وعجل فسج قائه آل حمند
احلسذذين
/72ذي القعدة9271/هذ

3

يقذيت يركز انبحٌد ًانذراساث

بلمماهللماظرمحنماظرحوم م

اظلهههممِّ هلىمسلههىمربمههيمو ػههلمبوؿهههموِّ هلىمسلههىموظههيم
ايلنمووِّوهمووارثهماظقائممبأعركمواظغائه م

مخلقه م

واٌنؿظههرمنذغ ه ماظلهههممِّ هلىمسلوهههموضههر مب هميهمو نههزم
وسههيهمو وعمسهههيهمواطنههأمسههنمبأدهههمحفهها ماظغوؾ ه م
وازهههرمبظهههورهمِّههقائأمادن ه موضههيمم عاعهههماظرس ه م
وثؾههبمبهههماظقلهه مو ضههممبهههمايههر مو ؼههيهم نههيمعههنم
اٌالئك معلوعنيمودهلطههمسلهىم سهيايمدؼنه م

هنيمم

برمحؿ مؼام رحمماظرامحني ..م
وب ي ..م

-1ضالمت اىلم{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُىا قُىا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيككُمْ نَيااا
وَقُىدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَااَةُ عَلَكْهَا مَالَئِكَةٌ غِالَظٌ شِدَادٌ الَ يَعْصُى نَ
4

اللَّ ي َ مَييا أَمَ ي َهُمْ وَيَفْعَلُييىنَ مَييا يُ ي ْمَ ُون}م(*)مِّههياماهللماظ لههيم
اظ ظوم ..م
ووردم

مايهههيؼ م( طلكهههممراكموطلكهههممعله ه ولمسهههنم

رسوؿه) ..م
تقههعمسلههىمانبههوؼنمعل ه وظو مطههؾ وم

متربو ه موتكههوؼنم

اندههرومماندههالعو مماظواسوهه ماوادصهه موهرههونهامصكرؼههام
و خالضوامعنمخاللمإتؾهاكماندهاظو ماندهالعو ماوادصه م
اظههامارذههيمإظوهههاماظنههاركماٌقههيسموذظهه مؼؾههي معههنم
عراحلمعؿقيع م

محواوماظهفلموؼلؿمرمإىلمإنمتكؿمهلم

تربوؿهموغنأته ..م
-2موعل وظو مانممعنمػذهماظناحو مالمتقهلمسهمنماظرجهلم
بلمواماظيورماظكؾ م

ماغنهايمموإسهيادماندهروماظرهاي م

اظهامته ديمإىلمتكهوؼنماعؿمهعماندهالعيماظردهاظيم

*) التحريم .5 /

5

انِّههههولموطمههههامؼقههههالمإنمانممعيردهه ه مإذام سههههيدتهام
سيدتمذ ؾاًمرو ماالسراا,مص لوهامتقعمعله وظو مطهؾ وم
مإسهههيادماىوهههلماندهههالعيمعهههنمخهههاللمتوجوهاتههههام
وإرذهههاداتهامصههههيمت ههههيمنوالدػهههاماظغهههذايماٌهههاديم
واظروحيمواظفكري ...م
-3م عهههنمػنهههامتقهههعمسلهههىمانبهههوؼنموسلهههىمانممخاِّه ه م
عل وظو مطؾ وم

مهرنيماظفكرمصههيمالمت ههيماظغهذايم

اٌاديمصقل مبلمتقعمسلوهامعل وظو م خرىموباظؿ اونم
ععمان م الموػيمتغذؼ ماظهفهلمروحوهاًموهرهمنيمصكهرهم
عنماظ قائيمواظنؾهاتماٌنقرص مورصعمطلمظؾسم ومذهائؾ م
سنمصكرهموجي مسلوههاماخؿوهارماندهلو ماالعـهلمظهذظ م
وانمتؾذلمضرارىمجهيػامٌ اى ماظهفهلمسنهيمت ر ههم
نيمصؿن م ومذؾه ممتاعاًمطمامتل ىمجاػهيوًمنردهاظهمإىلم
اظهؾوه مسنهيعامؼرها م هرحلمطهايمىمعهـالًمصكههوروم

7

اظفههومواظنههؾه اتمالمتقههلمسههنمخهههورومانعههراحلماظههام
ترو مجليماظهفل .م
-4م البههيمعههنمهرههنيماظفكههرمواظ قههلمواظههنفسموإرذههادم
وت لومماآلخرؼنموتهوسوؿهمموخروِّهامذوماظقربهىموإصهرادم
اندههروماظواحههيوموؼؿأطههيمػههذامانعههرم
حو ه مإغنههامغ ههوشم

متلهه ماظفهه وم

مخوههممصههومواص ه اياتموذههؾهاتم

سقائيؼه مشاؼؿههاماظنوههلمعهنماظفكهمرماندهالعيمادمههييم
انِّولماٌؿمـلمب قويتنامايق مبقوهو مانعهامماٌههييمم
(سلوهماظلهالمم)مواظهذؼنماهاوظونمجاػهيؼنمتنهوؼهمتله م
اظروروم

م غظهارماظناذهؽ معهنمذهؾابنامصالبهيمظنهامعهنمإنم

غل ه ىمجاػههيؼنمظرصههعمتل ه ماظوههؾابو موهرههنيم صكههارم
بنائنامعنمتل ماظنؾهات .م
-5موعههنماظنههؾهاتماظ قائيؼ ه مماظههامزهههرتموبكـههروم

م

وضؿنهههامايا هههرمدسهههاويماٌهيوؼه ه ماظكاذبه ه ماٌنقرصه ه م
اظوههاظ موعنهههامدسههوىماٌههيسومامحههيمإ
8

اسوههلمطههارعمم

( محيمبنمايلن)ماظذيمؼيسيمطوغهمانعهامماٌوسهودم
ومردولمانعامم ومابنمانعهاممدونم نمؼهذطرم يمدظوهلممم
نثؾاتمِّيامعيّساه ..م
-6معهنمبهها ماظنه ورمباٌله وظو موامدههؿفاب مظلؿوجوهههاتم
انبوؼهه مظلههماح ماظلههويمايلهه مم(داممزلهههماٌؾههاركم)م
ترهيتماٌ عنه ماٌواظوه ماظههاػروماظ فوفه مم( ممحلههني)م
عنمطرباليماٌقيد مظكؿاب مػهذاماظؾقه مواظهذيم ـهلم
حواراًمبنيمواظيومووظيػاموػيمترؼيمإخراجههمعهنماظفه م
اظذيموضعمصوهمحو مصوموعكرموخياكماٌهيسومامحهيم
إ

اسول م طارعموػومحب مممؿعمودلسمويمصوهماظنفعم

واظفائيومظلهردمسلهىمعـهلمتله ماظنهؾهاتمو ـهلمايلقه مم
()17م عهههنمحلقههههاتماظلللههههل ماالظك وغوههه م

ماظنرههههروم

ايقوقوهه مغلههألماهللمت ههاىلماظؿوصوههتمواظـؾههاتمواظلههيادم
ظلم عن ماظؾاحـ موىموهعمعهنمترهيىمظلنرهرومايقوقوه م
عنماٌ عننيمواٌ عناتماغهم
9

وعمذبو  ...م

-7م نههههيدمدسوتنههههاموغ طههههيػامظتخههههواتماٌ عنههههاتم
اظههههاػراتماظ فوفهههاتماظردهههاظواتماعاػهههياتمنخهههذم
دورػههنم

ماعؿمههعمواظل ه يمظرصههعماظفههومواظنههؾهاتم

عهههنمخهههاللمهرهههنيماظفكهههرمواظهههنفسموإرذهههادموتوسوه ه م
اآلخههرؼن....مغ ههممظنؿههزاورموغؿؾاحهه موغؿنههاضشموغههؿ لمم
وغ لمموغل ىم

و امظلكروجمعنمتل ماظفومواظنهؾهات.م

وايمهيمهللمر ماظ ههاٌنيموِّهلىماهللمسلههىمربمههيموالم
بوبمربميموسفلمصرجمضائممآلمربمي ..م
م
ايوزوماظ لمو ماٌقيد م-طرباليماٌقيد
عرطزماظؾقوثمواظيرادات م
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م

اإلىذاء

بلمماهللماظرمحنماظرحوم م

ايمههيمهللمر ماظ ههاٌنيمواظرههالومواظلههالممسلههىمخهه م
اًلههتم

ههنيمربمههيمبههنمسؾههيماهللماًهها مانعههنيم

وسلههىماظهههماظهوههؾنيماظهههاػرؼنمواظلههالممسلههىمخههامتهمم
اٌنرورماٌ ؼيماظقائممحبف مر ماظ اٌني .م
ماظلهممِّلىمسلىمربميموآلمربميموسفهلمصهرجم
ضائممآلمربميماظلههمماظ هنماىؾهبمواظههاشوتمواظهالتم
واظ زى .م
م ػههههييمػههههذاماىهههههيماٌؿوا ههههعمإىلمدههههويم
اٌردهلنيمخها مانغؾموهايمربمهيمم(ِّهلىماهللمسلوههموآظههم)م
وإىلمانئم ه مانرهههارم(سلههوهمماظلههالم)موخههامتهممانعههامم
ايفهه مبههنمايلههنمم(سفههلماهللمصرجهههماظنههرؼأم)موإىلم
عههوالتيمصارم ه موزؼن ه ماظك ه ىمم(سلوهمههاماظلههالم)موإىلم
00

اٌوىلماٌقيسماظذيمبهمػياغاماهللمإىلمررؼهتمايهتم
واظليادماظلويمايل

م(داممزله) .م

رجوم نمؼنالمر اماهللمور اػمم
ظيم

نيموؼكونمذخهرام

مض يموؼومماينرموؼوممالمؼنفعمعالموالمبنون .م

01

ادلقذيت:

اعؿـاالً منعرماٌوىلماٌقيسماظلويمايله مم(داممزلههم)م
اظنرؼأموتلؾو مظنيائهمباظؿرييمظهردماظنهؾهاتماظ قائيؼه م
وخروِّهاًمم

مػههذهماظظههروعمودههطم جههوايمعتػههامان م

و ايرضهه متههههييمإالمموظههيػاماظوهههالماٌقلههيمظلومهههاغيم
وتياصعمسنمايتموسنمانعامم رواحنامظههماظفهيايموتله م
طمامدارتماظنلايماظزؼنؾواتموتقوممبهياؼؿههموإضناسههمبأغههم
عيسيم المالمدظولمذرسيمظهموذظ معنمخاللماظ يؼيم
عنمادهاوراتماظكالعوه مبهنيماظواظهيومووظهيػامإىلم نم
دبرجهمعنمذظ ماظف موتوِّلهمإىلمبرّمانعان .م
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احلٌاريت األًىل :يشغٌل انبال
بلمماهللماظرمحنماظرحوم م

اظوظي:ماظلالممسلو مؼام عاه .م
وسلوهه ماظلهههالممؼهههاموظهههيي,مطوهههأمحاظهه ماظوهههومم راكم
عنغولماظؾال .م
اظوظي:مخب موايميمهلل,موطوأمالم طهونمعنهغولماظؾهالم
وضيم ِّؾحمظنامصفرمجيؼي .م
اظواظيو :موعامػذاماظففرماىيؼيمؼاموظيي؟ م
اظوظههي:مػههلم

ههبممؼههام عههاهمباظومههاغيموِّههيموردههولم

انعام؟ م
اظواظيو:مغ ممظقيم

بمذظ ,موظكنمػلمِّيضؿهم غب؟ م

اظوظههي:مغ ههممظقههيمِّههيضبمطالعهههمو غههاماآلنمعههنم تؾههاكم
اظوماغي .م
اظواظيو:موسلىم يمدظولمِّيضؿهمواتؾ ؿهمؼاموظيي؟ م
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اظوظهي:مظقههيمجههايمب هيّموم دظطهم موعوا ههوعمزبؿلفه ماضؿن ههبم
بها .م
اظواظيو:مؼهاموظهييموعهامػهيمػهذهماندظه مموضهيمغفهىم

م

بياؼه ه مدسوتههههمعؾهههي ماالجؿههههادمواظؿقلوهههي,موظقهههيمثؾهههبم
باظههيظولماظنههرسيمواظ لمههيم نّمعؾههي ماالجؿهههادمواظؿقلوههيم
عههنماٌؾههاد ماظفهرؼ ه ماظوجياغو ه ماظ قالغو ه موظقههيمذطههرم
اظلويمايل

م(داممزله)م

مطؿا م(اٌنههاجماظموا هحم)م

االجؿهههادمواظؿقلوههيماغهههمثابهمبمباظ قههلمواظفهههرومواظل ه وم
اظ قالئو مواٌؿنرسو موباظيظولماظنرسيموبهاظقرانمواظلهن م
اظنرؼف موانمعنمؼنكهرم ومؼنفهيمػهذاماٌؾهي ممصههومخهارجم
سنماظ قلمواظ قاليموانغلاغو موطلمعنمسملمبغه متقلوهيم
ص ملهههمبارههل,مصرههالتهماٌفرو ه موِّههواعهماظواج ه م

م

ذهر م رعوانموحفهموزطاتهمومخلههموش ػهامطلههامبارله م
عامداعبمعنمش متقلوي .م
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وبهذامؼكونم محيمايلنماظوماغيمعيسيماظومهاغيمضهيم
خههرجمسههنماظههيؼنماندههالعيمواٌههذػ مايههتموخههرجم
سههنماظ قههاليموانغلههاغو موخههاظأماظفهههرومواظ قههل.موؼههام
وظههييمصاظههياسيمٌـههلمػههذهماظقوههو مإعههامم ههالموعههنم
إتؾهاكمماظهيجالموذهوم ؿهمبههلمػهومدجهالمممههيمظلههيجالم
انطه مانسههورماظ ههني,مودههوعماذطههرمظ ه مب ههضمرواؼههاتم
و حادؼ ه ماظردههولم(ِّههلىماهللمسلوهههموآظههه)مسههنمدجههالم
آخرماظزعان :م
-1مضالمردولماهللمِّلىماهللمسلوهموآظههم:م(إنّم خهوعممعهام
خاعمسلىمػذهمانع معنماظيجال,م ئ ّم معولطون) .م
-2مضالمردولماهللمِّلىماهللمسلوههمو مآظههم:م(ظفؿنه مب وهكمم
خهوعممسنههييمعهنمصؿنه ماظهيجالمإغهههامظولهبمعههنمصؿنه م
ِّغ وموالمطؾ ومإالمتؿّوعمظفؿن ماظهيجالمصمهنمنهامعهنم
صؿن معامضؾلهامنامعنها) .م
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-3مومضالمِّلىماهللمسلوهموآظه:م(ثالثونمطذابامخيرجهونم
ضؾلماظيجال) .م
-4موضالمِّلىماهللمسلوهموآظه:م(بنيمؼييماظيجالمغوهأم
ودؾ ونمدجاال) .م
-5موضهالماظردههولمانسظهمممِّههلىماهللمسلوههموآظههم:م(دونم
اظلاس ماثنانمودؾ ونمدجاالمعنهممعنمالمؼؿؾ ههمإالمرجهلم
واحي) .م
صاحذرمؼاموظييمعنمصوماظيجال .م
م
م
م
م
م
م
م
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م
احلٌاريت انثانيت :دلارا انخقهيذ؟
اظوظههي:مؼههام عههاهم غههامجاػههلمالماصه همم,مطوههأمتـؾههؿنيممظههيم
عؾي يماالجؿهادماظؿقلويمبقهىم ممسههيمانئمه مموب هيػمم
وٌاذا؟مصلريمظي؟ م
اظواظههيو:مإنمعؾههي يماالجؿهههادمواظؿقلوههيم

نههىمرجههوكم

اىاػههلماىلماظ هها موحلهه مخ تهههمواخؿراِّهههمصهمههام
عؾههيآنمثابؿههانمعنههذماظقههيممنغهم هامعههنمانعههورماظفهرؼ ه ,م
وعههنماظناحوهه ماظنههرسو مودظولهههام,مصههومكنم نمغقههولم نم
اظؿقلويمغنام

مسررماٌ روعنيمسلوهمماظلالمموػهذامعهام

ذارتمإظوه ماظرواؼاتمبإرجاكماظناسماظ واممإىلماظ لمهايم
و ػههلمانصؿههايموخروِّههام

مزعههنماظ لههكرؼنيمم(سلوهمههام

اظلالم)ممتهوهياًممعهنهممظلغوؾه ماظهامدهوعمتقهعم

محوهاوم

انعههاممايف ه مسفههلماهللمصرجهههماظنههرؼأممحو ه ماغهههمالم
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متوهمواسبراعمصومهامظهومشها م

ؼ طونماعؿممواظناسم

االعامماٌ رومموعنمػنامج لوامػذاماٌؾي  .م
وعههنمرواؼههاتم ػههلماظؾوههبمم(سلههوهمماظلههالمم)مبوجههو م
اظؿقلويمدوعماذطرمظ معامؼـؾبمذظ  :م
-1مضالمانعامماظ لكريم(سلوههماظلهالمم):م(صأعهاممعهنمطهانم
عنماظفقهايمِّائنامغفلهمحاصظامظيؼنهمزباظفاموهواهمعهو هام
نعرمعوالهمصلل وامم نمؼقليوه) م م
-2موضالمانعامماظرادام(سلوهماظلالم)مؼقهولمنبهانممبهنم
تغله ه :م( اجلهههسم

ماٌلهههفيم وم

واصبماظناسمصاغيم ح م نمؼرىم

معلهههفيماٌيؼنه ه م
مذو امعـل ) .م

-3موضالمانعامماواديم(سلوهماظلهال مم):م(ظهوالمعهنمؼؾقهىم
ب ههيمشوؾه مضههائمكمم(سلوهههماظلههالم)معههنماظ لمههايماظههياسنيم
إظوهههمواظههياظنيمسلوهههمواظههذابنيمسههنممدؼنهههمحبفهه ماهللم
واٌنقذؼنمظوه فايمسؾهادماهللمعهنمذهؾاكمإبلهوسمموعردتههم
وعنمصكاخماظنواِّه معهامبقهىماحهيمإالمارتهيمسهنمدؼهنم
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اهللموظكههنهمماظههذؼنم لههكونم زعهه مضلههو مذههو ؿنامطمههام
ل ه مِّههاح ماظلههفون مدههكنهام وظؽ ه مػههممانصوههلونم
سنيماهللمسزموجل) ,م
وش ػههامعههنماظرواؼههاتماظكههـ وموظههوسمظههييموضههبماآلمنم
نذطرػامظ مطلها,مو سلهممؼهاموظهييماغههمؼوجهيم

مطهلم

واض ه ه موحادثه ه م طـهههرمعهههنمرواؼه ه موؼوجهههيمبهههنيمػهههذهم
اظرواؼههاتماخههؿالعمبههاٌ نىموت ههارحلمالم كههنمٌـلههيم
وعـل مع رص ماظرواؼ ماظرقوق مومتووزػامسهنمش ػهاموالم
كننههامع رصهه مرههراموطوفوهه مع اىهه ماظؿ ار ههاتمبههنيم
اظرواؼههات,موػههذاماظ مههلمػههومسم هملمواخؿرههااماظ هها م
اظفقوهههمموحؿهههىم

مزعههنماٌ رهههوعنيمم(سلههوهمماظلهههالمم)م

طاغبمػناكمحاج مظلرجهوكماىلماظ ها ماظفقوههمعهنمضؾهلم
سوامماظناس,موذظه مننمانئمه مم(سلهوهمماظلهالمم)مساذهوام
شاظؾاًم

مو عمتقو مصكهانمؼره

ماالترهالمبههممإالمعهنم

ب ضماًواا ,موطذظ مظل ماظؾليانموتؾاسهيػاموسهيمم
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وجههودمو دههائطماظنقههلماظلههرؼ مطوضؿنههامايا ههرموسههيمم
وجهههودمودهههائطماظهؾاسه ه ماييؼـه ه مواالترهههالمواظنقهههلم
اظلهههرؼعمطاالدؿنلهههاخمواالغ غهههبمظكهههيمتنقهههلموتهؾهههعم
ان حكامم
صؿكونم

ماظردائلماظ ملو موش ػامعنمطؿ ماالحكامم
معؿناولماىموع .....م

وارجههوممؼههاموظههييم نمتكههونمضههيم ضؿن ههبمبههأنماظ قههلم
واظنركماكمانمبوجو ماظؿقلويمورجهوكماٌكلهأماىلمم
اظفقوههههماعؿههههيمطهههيمؼأخهههذمعنههههمانحكهههامماظنهههرسو ,م
صاظؿقلويمػوماظهرؼتماظذيمؼ عننامعنماظ قا ,م غظهرمعهـالًم
اىلم ع مخ مدظولم عاع مصكهلمسمهلمترؼهيماظقوهاممبههم
وطلمحرط متريرمعنهامترجهعمإىلماظلهويمايله مم(دامم
زله),مٌاذا؟ مد المؼهرحمغفلهمنغهمثؾبمظيؼهامباظيظولم
اظنرسيمواظ لميم غّهمػوماظ ا ماظفقوهموػومغائه مانعهاممم
(سلوهماظلالم)موػوماٌنقهذمعهنماظنهارمواظهرؼهتماٌوِّهلم
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إىلماىنهه ,مإىلمعهههنمتلؿفهه م

مايكهههمماظنهههرسي؟مالم

ؼوجيمظيؼهامدواه .م
و ؼوام رؼيكم نمت لمم غّهماغ قيمإ

اكماظفقهايمبوجهو م

اظؿقلوههيمسلههىماٌكلههأمظملوِّههولمإىلمانحكههامماظفرسو ه م
وع رصؿهامصفقهايموسلمايماٌهذػ معهنمبياؼه ماظغوؾه مإىلم
ؼوعنامػهذامضهاظوامباالجؿههادمواظؿقلوهيمص مهلمِّهاحؾ مؼهام
وظييمذاذموزباظأمظل قلموظلنرؼ ماندهالعو م,مصأرؼهيكمم
نمت لمماغهمجي م نمؼرجعماىاػلمظل ها م,مصمهامتقهولم
وعامػومر ؼ ؟م راكمدكبموذردمذػنه م,موعهامر ؼهم مظهوم
غ جههلماىههوا موع رص ه مر ؼ ه ماىلموضههبمآخههرموحؿههىم
ؼكونمظ ماظوضبماظكا

مظلؿفك ؟ م م

اظوظي:مر ؼ مديؼيموعهاكمؼام عاه .م
م
م
م
12

احلٌاريت انثانثت :ال أعرف يا أياه
اظوظي:مب يم نم رلطبماظؿفك مصومام
صإغيم ضولم

بمعن مؼهام عهاه,م

ماىوا ,مالم سرعمؼام عاه......موظكهنمعهام

ر ؼ ه موضوظ ه مؼههأم عههيمايؾوؾ ه م

ماظرواؼههاتماٌواصق ه م

ظههيسوىماظلههويم محههيمايلههنمواظرواؼههاتماظههامتنهوههتم
سلوهموخروِّاًماظرواؼ ماظامغرهامعامؼلي :م
م(سنم

اسه مسهمنماظؾزوصهرميمسلهيمبهنمدهنانماٌوِّهليم

اظ هيلم,م سههنمسلههيمبههنمايلهنيمسههنمامحههيمبههنمربمههيم
اًلولمسنمج فرمبنمامحيماٌرريمسهنمسمههمايلهنم
بهههنمسلهههيمسهههنم بوههههمسهههنم بهههيمسؾهههيماهللمج فهههرمبهههنم
ربمي..........مسنم بوهم عه ماٌه عننيمم(سلهوهمماظلهالمم)م
ضال:مضالمردولماهللم

ماظلوله ماظهامطاغهبمصوههاموصاتههم

ظ ليمسلوهماظلالم:م م
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م(ؼهام بهامايلههنم حوهرمِّههقوف مودواومصهأعتممردههولماهللم
(ا)موِّوؿهمحؿهىماغؿههىمإىلمػهذامماٌو هعم,مصقهال:مؼهام
سليماغهمدوكونمب ييماثنامسنرمإعاعاًموعهنمب هيػمماثنهام
مسنرمإعام ....م

سنرمعهيؼا,مصأغبمؼامسليم ولماالث
إىل ...م

صاذامحوهرتهماظوصهاومصلولهلمهامإىلمابنههماٌلهؿقفظمعهنم
آلمربميمصذظ ماثنامسنر ).....مإىلمآخرماظرواؼ  .م
اظواظيو :مػلم طملبمؼاموظيي؟ م
اظوظي:مغ ممؼام عاه .م
اظواظيو :مؼاموظييمسنيعامتأخهذمماظرواؼمه مجيه م نمت هرعم
والمِّقّ معريرمػذهماظرواؼ موثممعامػيمدالظؿها .م
والً:معنمغاحو ماظلني :مصمـالً :م
)1م

مبياؼ مرواؼؿهمذطرم(سنم

سلوهمصمنمػيمػذهماىماس مؼ ه

اس )موػهذهم ولمغقهه م
م

اسه مشه مع روصه م

وش معوثهوامبههامإذنمصاظرواؼه معردهل م,مصهمأؼنمػهيمتله م
14

اظرواؼهههاتماظهههامواصقهههبمدسوتهههه؟موظهههومدهههلمنامبوجهههودم
اظرواؼههاتمصمههنمؼقههولمبرههق مدههنيػام؟موظههومدههملمنامبهههام
وبرق مدنيػا,مصمنمؼقولم غهامتنهؾتمسلوه؟م م
)2مان

ههايماظههامؼههذطرػام

مرواؼؿهههم عـههالم(سلههيمبههنم

ايلنيموامحهيمبهنمربمهيماًلوهلموج فهرمبهنمامحهيم
اٌرههري)مإغهههممش ه معوثههوامبهههمموالمؼ هذمطرما
سلمماظرجالمو

هههمم

م

مطؿ ماظرجهالم يمػهممذباػوهلمإذنم

ػيم وف ماظلنيموع همالمؼرحّماالدؿياللمبها .م
ثاغواً:معنمغاحو ماظيالظ  :م
عّامدالظ ماظرواؼ مصلوممتطب :م
)1مصهيمتنصّ مسلىم نّم حيماٌ عننيمؼلؿلممانعاع معنم
ب ههيمانعههامم يمب ههيموصاتهههمطمههامذطههرمصهههلمزهههرموخههرجم
انعههامم(سلوهههماظلههالمم)مو مغلههمعمبههذظ م؟!!مػههلمسمههلمم
(سلوهماظلالم)مبفهرحلماهللماظهذيم وجؾههممسلوههم؟!مػهلمعهتمم
انرحلمضلهاموسيالمب يعامعامعلؽبمزلمهاموجهورام؟موػهلم
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وػههلمموػههلم....م عههورممطههـ ومجيهه م نمهههيثمصههأؼنم
حيوثها؟!! م
)2مطذظ مؼاموظهييم عهامتفههمم نّماظوِّهو معقوهميوم هوتم
انعههامم(سلوهههماظلههالمم)مصاظرواؼهه متههنصّمسلههىم نمتلههلومم
اٌهيوؼ منوّلماٌهيؼنيمعنموظيمانعهاممم(سلوههماظلهالمم)م
تكونمإذامحوهرتهماظوصهاوم,م يمالمحفه مظههمسلونهامعهامدامم
انعاممحيّمؼُرزَاموايميمهلل .م
وايواومؼاموظييمتوؾههامضواغنيماظ ل مواٌ لهولمصلكهلم
ذهههييم دهههؾابهموعقيعاتههههموذهههرورهمحلههه ماظ توههه م
واظؿنظههوم,مصهههلم كههنمباظ تو ه مػههلم كههنم نمغههؾ
دههقفماًمظلؾوههبمدونم ومضؾههلم نمغههؾ

م

ماىههيرانم؟موػههلمم

ؼوجيمدخانمدونمغارم ومضؾلمإذ الماظنار؟موػهلمم كهنم
نمتقؾلماظرالوموترحمعنمش مو وي؟ م
)3موظومدلمنامبوجودموِّو معنمضالم غهامتنهؾتمسلوههموالم
ؼوجههيمذههكصمآخههرمؼههيسيمعههامؼيسوهههمعههنم نمزههاػرم
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اظرواؼههاتمتنهؾههتمسلوهههم,مصهههلمغرههيّامطههلمعههيّسيم؟مؼههام
وظهييم

متم لهمعموت لههممباًالصهاتماظههامحرهلبمبههنيم

ػهذاماٌهيّسيمم(ابهنمايلهنم)موبهنيمآخهرؼنموعهنهممعههنم
طانمِّاحؾهموؼيسومظهمثمم دسىماظـاغيم غهمػهوماظومهاغيم
وػههوماظوِّههيموش ػههامعههنمادسههاياتمواتهههممِّههاحؾ مم
(امحيمبنمطارع)مباغهمػوماظهيجالمنغههمطهاذ معنهاصتم
و

ماٌقابهههلمصهههانمِّهههاحؾ ماتههههممذاكمباغههههمطهههاذ م

دجال!!! م
اظوظههي:مإذنمؼههام عههاهمعههامر ؼه مبرههفاتهموعواِّههفاتهماظههام
تنهؾتمسلوهمبأنّمعلقطمر دهماظؾرروموشهائرماظ ونهوني.....مم
إىلمآخرػا,مواظامذطرتهاماظرواؼات؟ م
اظواظههيو:مؼههاموظههييمظههوم طههانماههتم نمؼنؿقههلمذكرههو م
انعامم(سلوههماظلهالم)مطهلمذهكصمعلهقطمر دههمماظؾرهروم
وشائرماظ ونونيمسرؼضماٌنكؾنيمو

مر دهمحزازومووجهم

ههههيدتماظنكرههههواتم
ههههرمو عهههههممدههههودايمووو....مظؿ م
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و ذكاامطـ ونمبههذهماظرهف م,مو غهبم المت هرعم حهياًمم
بهذهماظرفاتموانوِّاع معنم ِّيضائ ؟ م
اظوظي:مبلىمؼام عاه .م
اظواظهيو:موظههومادّسههىمذظه مصهههلمترههيضهم؟مومإذنم تقههولم
غّهموِّيم ومابنمانعام؟ م
اظوظي:مال .م
اظواظيو:مإذنمجيه م نمالمتغرّمغهامػمكهمذام عهورم,موالمغنلهىم
اًالعمبونهموبنيمعنمطانمع همثمماغفرهلمسنههموادسهىم
غفهههسمدسوتههههموادسهههىمغفهههسمِّهههفاتهموعواِّهههفاتهمو نم
اظرواؼاتموعامجايمصوهامتنهؾتمسلوه,موطذظ مؼوجهيماالنم
طـرمعنمذكصمؼيّسيمعـلمدسوتهموبنفسماًيس مبهأنم
اٌواِّفاتمواظرفاتمتنهؾتمسلوهم,مصهلمغريضهم؟ م
وظهههييماظ زؼهههزم,مبههههذاماظهههؿفك ماٌنقهههرعمصإغنهههامغ هههنيمم
اظرهاؼن مواالدهؿ مارمسلهىماظفؿه مباالدهالممواٌلهلمنيم
نغهممطلمؼوممؼ ملونماظؿفمولمواظؿغهو منموِّهاعم حهيم
19

سمالئهمموصتمعواِّفاتماظرواؼات......مصويّسونماالعاعه م
وماٌهيوؼ م ومش ػا....؟!!! م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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احلٌاريت انرابعت :انقائى ادليذي
اظوظي:مطالع م

ولموعفويمؼهام عهاهم,مصها

اظكالمموررحماالدؽل ماظامتيورم

قميمظهيم

م

مذػه م,مصمهـالّم,معهام

ر ؼ مبيسوىموصكرومذكصمؼردلهمانعامماٌههييمػهوم
ابنهمووِّوهموػذاماظنكصمػوماظقائمماظذيم هيمظإلعامم
اٌهيي؟ م
اظواظههيو:مؼههاموظههييمطوههأمغفرههلمبههنيمانعههامماٌهههييم
سفههلماهللمصرجهههموبههنيماظقههائمموػمههامإ

ههانم ومِّههفؿانم

ظنهههكصمواحهههيمػهههومانعهههاممايفههه مم(سلوههههماظلهههالمم)م
ون لهمامظنكرني ,مانولماٌههييم,مواظـهاغيماظقهائم؟!!م
وػذامزباظأمظلنّ م ػهلماظؾوهبموجهيػمماظهندمربمهيم
ردههولماهللم(سلههوهمماظرههالومواظلههالم)موزبههاظأمٌههاموردم
سنهممعنمرواؼاتمصمـالمّ:م م
20

-1مسنم بيمد ويماًراداغيمضال:مضلبمنبيمسؾهيماهللمم
(سلوهههماظلههالم):ماٌهههييمواظقههائممواحههيم؟مصقههال:مغ ههمم,م
صقلب:منيمذييم
عهرممخفهيمو

يماٌهيي؟مضال:منغهمؼههييمإىلم

هيمباظقهائممنغههمؼقهوممب هيعمام هوتم,مإغّههم

ؼقوممبأعرمسظوم .م
-2مسنمابيمصوالمسنماظرؼانمبنماظرلبمضهال:م

هبم

اظر ههام(سلوهههماظلههالم)مؼقههولمدههؽلمسههنماظقههائممصقههال:م(الم
ؼرىمجلمهموالمؼلمىما

ه) .م

وِّاحؾ مؼاموظييمؼلميمبا

هموؼرىمذكرههموجلهمهم

صأيماسبراعمواص ايمسلىماٌ روممسلوهماظلالم .م
-3محهيثنامايلهنيمبهنمامحهيمبهنمإدرؼهسمم(ر هيماهللم
سنه)مضال:محيثنام بيمسنمامحيمبهمنمربمهيمبهنمسولهىم
وإبراػوممبنمػاذمم

و امسنمايلنمبنمربؾهو مسهنم

بيماىارودمسنم بيمج فرم(سلوهماظلالم)مسنمجهابرمبهنم
سؾههيماهللمانغرههاريمضههال:مدخلههبمسلههىمصارمهه مسلوهههام
21

اظلهالمموبههنيمؼهيؼهامظههوحمصوهههم

هايممانوِّههوايمص ههيدتم

اثنامسنرمآخرػمماظقائممسلوهماظلالممثالث معنهممربمهيم
و رب مسليمسلوهمماظلالم .م
وش ػههامرواؼههاتمطههـ ومالمؼل ه
ظ  .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
22

ماعههالم نماذطرػههام

احلٌاريت اخلايست :سحر ًنيس يعجزة
اظوظهههي:موعهههاذامتقهههوظنيمؼهههام عهههيمسهههنماٌ فهههزوماظهههام
بادهههؿهاسؿهم نمؼهههأتيمبههههامواظهههامههههيىمبههههاماظ لمهههايم
صيسوتهمعنابه مظيسوومانغؾواي؟ م
اظواظيو:مؼاموظييما

عمجوياًمو صهممعام ضوظهمظ  :م

والً:مانمزههههورمانعهههامممبهههاٌ فزوم

موضؿنهههامايا هههرم

خياظأمػيصهماظنرسيماظذيمؼرؼهيم نمؼههييماظنهاسمبههم
ظوموتمعنمعهاتمسلهىمبونه مواوهىمعهنمحوهامسلهىمبونه م
النمانغلانمؼكونم عهاممدهؾ مضههريمظإل هانممصوهؿهييم
اىموعمبلؾ ماٌ فزو .م
ثاغو هاً:ما ه اص مظههذظ مصههإنمِّههاحؾ ماٌههيسيمم(اظومههاغيم
وابهههنمايلهههن)مغفلههههم
ان ههان,موؼ ؿهه م نم

مطؿاباتههههمؼهههرصضمعـهههلمػهههذام
ماٌ فههزومظههؾسمومتههيظوسمنغهههام

تنههؾهماظلههقرموؼههيسيماغهههمالبههيمعههنماال ههانمواالسؿقههادم
23

واظؿرههيؼتمبنههييمآخههرمشهه ماٌ فههزوم,م

متقههر محبهه مم

(إ انمصرسون!!!!موجهل ماٌيسي)مصاٌيسيم محيمبنم
طههارعمم(عههيسيماظ رهههم م)مؼقههولمم نمصرسههونمٌهههامر ىم
اٌ فزومآعنمظكنماهللمت اىلم مؼقؾهلمإ اغههمايمؼقهولم
نمصرسونمٌامر ىمع فزوماغفالاماظؾقرممآعهنمظكهنماهللم
ت اىلم مؼقؾلمإ اغه,مإذنمطوأمؼهل مِّهاحؾ مم(ابهنم
طههارع)معههنماظنههاسماال ههانمبهههمنغهههمِّههاح مع فههزوم؟م
وطوأمدوقؾلماهللمت هاىلما هانماالغلهانماظهذيمؼرهيام
باٌههيسيم(ابههنمطههارعم)موؼؿؾ هههمب ههيم نمؼههرىمع فههزوم
ِّاحؾ ؟مصهإذامضبؾهلماهللمإ هانمػهذاماالغلهانماٌ مته م
سلههىمرةؼهه ماٌ فههزومصههاٌفروحلم نماهللمت ههاىلمؼقؾههلم
إ انمصرسونمسنيعامر ىماٌ فزوموآعن؟؟!! م
ثاظـههاً:مانماهللمت ههاىلم غ ههممواسهههىمو ؼّههيموغرههرم غؾوائهههم
وردههلهمواالئمهه ماٌ رههوعنيمم(سلههوهمماظرههالومواظلههالم)م
بههاٌ فزاتموج ههلموههمماظوالؼهه ماظؿكوؼنوهه مواظؿنههرؼ و م
24

صهلمت قلم نمعنم ؿل مذظه مؼ فهزمسهنماالمتوهمانمبهأعرم
طلههد مهههياهمبهههماذههكاامسههادؼنيمظولههوامبمأغؾوههايموالم
عردلنيموالم ئم ؟؟ م
صفهههيموضؿنهههامو

مطهههلموضهههبمصهههإنماظ ه هام مؼ لهههمموؼنؾههههم

االخهههرؼنموخيه ه ػممبأ حكهههامماظهههيؼنمحؿهههىم

مزعهههنم

اٌ رههوعنيم(سلههوهمماظلههالم)مواظفقهههايماعؿهههيونم

م

ػهههذاماظزعهههانمظهههنف حلمتنهههزالًم نّمع فهههزتهممػهههيمسلهههمم
االِّههول,م ومظنقههلمانمحفههؿهممسلههىمانسلمو ه موباظؿههاظيم
وجو متقلويػممػومسلموؿهممو سلموؿهممب لهمماالِّهولم,م
وػممؼؿقيونمطلمعيسيمعـلمِّاحؾ مب لهمماالِّهولم,م
صإذامطانمِّاحؾ مؼلومبلننماالغؾوهايمواالئمه مم(سلهوهمم
اظلههالم)مصلم هامالمؼف ههلمعههامص لهههمانغؾوههايمصك هلمغههدمجههايم
فزوم

مسررهم ـلمعامعوجودم

مؼوعههم,معهـالمغهدم

اهللمعودىم(دهالمماهللمسلوههم)م ظقهىممسرهاهمسلهوهممسنهيعام
طانمؼنؿنرماظلقرم

مسهيمصرسونم(ظ ن ماهللمسلوه),موغهدم
25

اهللمسولىم(سلوهماظلالم)م
عنؿنراًم

ماظهه مسنهيعامطهانماظهه م

مذظ ماظوضب,مواظندمربميم(ِّهلىماهللمسلوههم

وآظه مودلم)مباظقرانماظكرؼمموبالشؿهمسنيعامطانماظنه رمماوم
اظؾالشهه معههروالمذظهه ماظوضههب.م عههام

موضؿنههامصم فههزوم

انِّهههولمواظفقههه هموسبهههنمغؿقهههياهم نمؼواجههههماظلهههويمم
ايل

م(داممزله)مبهذهماٌ فزو .م

راب اً:مطلمعامذطرتهمدهابقاًمػهومسلهىمصهرحلماظؿلهلوممبمأغّهمهم
ِّاح مع فزو,مظك

مؼامسزؼزيمالم دهلطممبهذظ مبهلم غهام

عؿوقن م نّماظذيمؼف لههمابهنمطهارعمم((اٌهيسيماظومهاغيم,م
اٌههيسيمابههنمايلههنم,ماٌههيسيمذهههار ماظنههايمعهههعم
انعههام))مػههومدههقرمودجههلموذه وذو,مبهههامؼلههقرموؼغنههيم
برارموسقولمب ضماظلذجمواىهال .م
خاعلاً:مضوظ متنابهمدسوتهمظتغؾوايم(سلوهمماظلهالمم),مشه م
تامّموزباظأمظلواضعموذظه مننّممدسهوىماالغؾوهايمم(سلهوهمم
اظلالم)مػهيمدسهوىم مخاظره مهللمدهؾقاغهموت هاىلموإغههممم
27

ؼؿقملونماٌ اغاوموؼقؾلونماظؿقييمنجلماظيظولمسلىم
حقوههؿهمموػههذامؼ كههسمِّههالحماظقو هو موثؾاتهههامب ههيم نم
تؿقهههيممباظهههيظولموتؿقمهههلمعهههامؼ تهه مسلوههههموتؿقهههيىم
اآلخرؼنموتؾهلمعامسنيػم .م
عّامإذامطاغبماظيسوومظولبمضائم مسلهىمدظوهلممطهيسوىم
ِّاحؾ مصهيمبارل موصاديو .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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احلٌاريت انسادست :حريت االسخخارة إرا خانفج
انعقم ًانذين

اظوظي:موظكهمنمؼهام عهاهممظقهيمادهؿكرتموطاغهبمماالدهؿكاروم
جويو,مور ؼؿهم

ماظرةؼاماغهمػومانعام؟ م

اظواظيو:مؼاموظييمإغّماماالدؿكارومطمامضهالم ػهلمماظؾوهبمم
(سلههوهمماظلههالم)م

ماي ه ومطههأنمؼكههونمانضههياممسلههىم

سملمع هنيمالمت هرعمعقهيارماظوهررم وماظرهالحمصوههمظكهنم
اظ مههلم

مغفلهههمعؾههاحموحههاللم,م عههامإذامطههانماظ مههلم

ربرعهاًم

مغفلههمصهالمؼرهحّممصوههماًه ومصهالمجيهوزمذظه م

اظ ملمادرممحؿىمظومطاغبماالدؿكارومجويو,مؼامبه مم
إنماالدؿكارومالمت يوماغههام

محاظه مشوها مماٌرجقهاتم

صوكههونمرل ه ماً ه م معههنماهللمت ههاىلمثههمماظؿوطههلمسلوهههم
دههؾقاغه,مصاالدههؿكاروم الم كههنماالدههؿياللمبهههامظوجههودم
عههاغعم سقلههيم ومذههرسيمنغهههمعههعموجههودماٌههاغعمتكههونم
االدؿكاروماٌكاظف مواظ ملمبهامحرام .م
29

إذنمسلوهه مؼههامسزؼههزيم نمت ههرعم نماالدههؿكارومدسههايم
وممههامؼ ؿمههيمسلههىماظههيسايم,موانمادههؿفاب ماظههيسايموههام
ذروطموعقيعاتمالمغيرطها,مووذامصإنمادهؿفاب ماظهيسايم
ظولبمعنماظورورؼاتمايؿمو مسلىماهللمت اىل ...م
وسلو مانمت هرعموتؿهوقنمؼهاموظهييم غههمالمادهؿكاروم

م

دؼنه موعههذػؾ موع ؿقههيك,مصاظ ػههانمواظههيظولماظ قلههيم
واظنرسيمػومايف مسلىماىموع .م
وزباظف مػذاماظيظولماظ قليمواظنهرسيمصوههامخهروجمسهنم
اظيؼنموسنماظ قلمواظ قاليموسهنماالغلهاغو م,مصاالدهؿكاروم
شهه ه مجههههائزوموربرعهه ه مإذامخاظفههههبماظههههيظولماظ قلههههيم
واظنرسي .م
عـالًم غام ع ,مباظيظولماظ لميمواظنرسيمواظ قلهيمضلهيتم
اظلههويمايل ه

م(داممزلههه)مإذام خههذتمادههؿكارومسلههىم

شه هموطاغههبمجوههيومػههلم سههيلمسنههه؟مطهال,منغّههمظههييم
دظولمسلميموذرسيمسلىمتقلوييمظللهويمايله مم(دامم
31

زله)مصالم سهيلمسنههموالم شه هممإالمبهيظولمسقلهيمذهرسيم
نغنامؼاموظييم ِّهقا ممدظوهلمػكهذامسلطممنهام ػهلمماظؾوهبمم
حموجيهوزم
(سلوهمماظلالم),مو رؼيم نم ضهولمظه مػهلمؼره ّم
خذمادؿكارومسلىم غّه :م
ػههلم طههونمؼهودؼههاًم؟مػههلم طههونمغرههراغواًم؟مػههلم طههونم
علقياً؟مػلم ِّليماظرؾح؟مػلم ضؿلم به م؟مػهلم ضؿهلم
خي؟مػلم ضؿلم ولمإغلهانم ذهاػيهمػهذاماظوهومم؟مػهلم
ذر ماًمر؟مػلم رتك ماظفاحن ؟ م
باظؿأطوههيمؼههاموظههييماظ زؼههزمإنّمماىههوا مسنههيكموا ههحم
وؼقههو

موػههومسههيممِّ هقّم موسههيممجههوازماالدههؿكاروم

م

تل ماالعورمو عـاوا ....م
و عّههم اماظرةؼههاماظههامتؿقهههيثمسنهههام,مصهههيمظولههبمحفهه م
وجيريمصوهامغفسماظكهالمماظهذيمذطرتههمظه مضؾهلمضلوهلم
خبرواماالدؿكارو,موغفسماظقولم طررهمظ مبأغههمػهلم
ؼرحموػهلمجيهوزمانمترهيامباظرةؼهاموتؿؾ ههاموتهؾهتمعهام
30

ر ؼههههبم

ماٌنههههاممصومههههامظههههوممر ؼههههبم غههه ماسؿنقههههبم

اظوهودؼ !!!مر ؼبم غ ماسؿنقبماظنرراغو !!!مر ؼبم غّهم م
ِّرتمعلقياً!!!مر ؼبمذكراًمغوراغواًمؼهأعركمبه كمِّهالوم
اظرؾح!!!مر ؼبمذكراًمؼقولم غاماالعامموضهالمظه م ضؿهلم
بن م وم ضؿلم ع !!!م ومر ؼبمذكرهاًمؼقهولم غهاممانعهامم
و عركمبنر ماًمرم ومبارتكا ماظفاحن !!! م
صهلمدؿمؿـلموتؿؾعمعامذهيتهم
ذظ ماظنكصم

معناع موعهامِّهيرمعهنم

ماٌنام؟؟م غامسلىمؼقهنيماغه مالمتف هلم

ذظ ,ما اص مظهمذظ م ضهولمظه م,مذهوؽاًمسهنماظرةؼهام,موػهيم
نماالغلههانمسنههيعامؼنههاممالمؼلههؿهوعماظههؿقكممواظلههوهروم
سلىمغفلهموؼكونماظ قلمعنهغوالًممبهانعرمماظهذميمؼفكهرمصوههمم
وؼكهونماالغ كههاسمعهههودمانغلههانماظههذيمبذظهههمإثنههايم
اظنهههارمصهه اهم

معناعهههموالم كههنم نمت هههىمايفوهه م

ظنييمػومخارجمسنمموسيمانغلانموإدراطههممو هام مغه م
مػههذهماظفهه ومعنههغولماظؾههالمبهههمم( محههيمبههنمطههارعمم
31

(عههيسيماظ رههم موابههنمايلههنمواظومههاغيم))موتفكههرم

م

ضوههوؿهمودسوتهههممصقههيمر ؼؿهههمطأغهههماٌههالكم عههاممسونهه م,م
ػهههياكماهللمؼهههاموظهههييمو وِّهههل ممإىلمررؼهههتمايهههتم
واظروا  .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ّ

احلٌاريت انسابعت :ىم نصذق ابهيس ًنقهذه؟!

اظوظهي:موظكهنمؼههام عهماهمعهامتقههوظنيم

مطنهأمضه معوالتنههام

اظزػرايم(سلوهاماظلالم),موطوأماظذيمؼيسومدسوومظولهبم
ظههمته هماهللموػهوماآلنمعنههذموضههبمروؼهلم مارههلمظهههم
ذههييمط مههامحرههلمىنههيماظلههمايموش ػههامعههنمدسههواتم
بارل  .م
اظواظيو:مؼاموظييم نمطنفهموع رصؿ مضه معوالتنهاماظزػهرايمم
(سلوههههاماظلهههالم)مبارهههلمواصه ه ايموطهههذ مصقهههطمانعهههامم
اٌ رومم(سلوهماظلالم)مؼلؿهوعمطنأمذظه م,مو

موضؿنهام

ػذامسنيمخروجمانعهاممايفه مسفهلماهللمت هاىلمصرجههم
اظنههرؼأموحههيهمؼف ههلمذظ ه موؼكنههأمسههنمض ه معوالتنههام
اظزػههرايم(سلوهههاماظلههالم)مواصههرحلم غهههمطنههأمسههنمض ػههام
صمنمؼريامذظ موعنم ؼهنمغ هرعماغههمض ػهامايقوقهيمم
(دالمماهللمسلوها),موإذامجهايمشه هموادسهىمغفهسمدسوتههم
ماظ رم مواظوِّو مواالعاع موضالمانمدظولهمػهومطنهأم
33

ضه ه ماظزػهههرايم(سلوههههاماظلهههالم)موانمض ػهههام

ماٌكهههانم

اظفالغي.....مصهلمغريضهموغريامدسواه؟!!! م
مو عاماغهم مؼؿه ميهيماآلنمصره اًمم

هوالًممؼهاموظهييمالنم

اهللم هههلموالمؼهمههلموضههالماهللمت ههاىل:مم(وَؼَمُ هيُػُمِمصههيم
رُغِوَهههاغهمِمؼَ ِمَهُهههونَم)م نماهللمدهههؾقاغهموت هههاىلم هلههههمم
وؼ هههوهمماظفرِّ ه مظلؿوبه مظ لهههممؼرج ههونمسههنم بارولهههمم
ودوعمؼؿ ػمماهللمطمامته مجنهيماظلهمايمب هيمصه ومعهنم
ان ههاللمواظؿوههلولمواالسؿههيايمسلههىماٌقههامماٌقههيسم
ظراح مانعرم(سفهملماهللمصرجههماظنهرؼأم)معهام ممؼؿوبهوام
اىلماهللموؼ ههودواماىلمرذههيػم,موإذامطههانمسههيمماغههزالم
اظنقمه ه مواظ هههذا مسلهههىماظكهههاذ مواظوهههالمواٌهههيسيم
ظلؾارههل,م ػههومدظوههلمسلههىمِّههيامػههذاماٌههيسيم,مإذنم
انوِىلمبهه موباتؾههاكمابههنمطههارعموبههابنمطههارعمغفلهههم
انوِىلمبكههممترههيؼتمابلههوسماظل ههنيموإمتؾاسهههموتقلوههيهم
واعؿـههالم واعههره,مننمابلههوسمضههيماعهلهههماهللمت ههاىلمسنههيم
34

سرواغهماىلماظوضبماٌ لومموػومبهذامؼكونمظهماالوظوؼه م
ننموضبماعهاظهم

اعم ه اعموضهبمإعههالمِّهاحؾ م

ابنمطارعم(عيسيماظ رم ماٌهيسيمذهار ماظنهايمعهعم
انعام)؟!!! م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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احلٌاريت انثاينت :ادلباىالث ًاذلرًب ادلخزي

اظوظههي:مؼههام عههاهمايههيؼ مع ه مممؿههعموعفموههيمصلأدههؿمرم
ع

م

مايوارمطيمتؿوحمظهيم عهورمسيؼهيوم,مػهذامإذام

قبمظيمؼام عاه؟ م
اظواظهيوم:متفوههلمؼههاموظههيي,موعههامػههيمانعههورماظههامترؼههيم
اظل ه المسنههها؟مودههوعم و ههقهامحل ه معههامادههؿهوعمإنم
ذايماهلل .م
اظوظي:معامتقوظنيم

معلأظ ماٌؾاػل  .م

اظواظيو:مإنماٌؾاػل موريمنثؾاتمايتماٌؿوقنمسنهيم
جقههودماٌ اغههيؼنمواٌنكههرؼنمظههذظ مايههتموسنههيعام
تؾاػلماظردولمربميم(ِّلىماهللمسلوهموآظه)مععمغرهمارىم
نرانمطانمذظه ممب هيعام غكهرواممدظوهلماظقهرمآنموطهلمعهام
ررحهماظردولم(ِّهلىماهللمسلوههموآظههممودهلمم)موادهؿك وام
صلهههممؼؾهههتَممإالماٌؾاػلههه موطاغهههبمتلههه ماظهههيسووم عهههامم
37

انذهاد,مو رؼيمانماغؾه مؼاموظهييماىلم عهورمعهمه مم

م

ضوو ماٌؾاػل ماٌؾارط مظلردولماظكرؼمم(ِّلىماهللمسلوهم
وآظهمودلم) :م
انول:مإنمدسههوىماٌؾاػلهه م متكههنمدظهههوالًمماوظوهههامو م
تكنمدظوالمساعاً,مابؿيايّمإنماظقرآنم ذارماىلماداجفه م
واظيظولمواظ ػانماظ لمي,موب يم نم ثؾبماظهندمم(ِّهلىم
اهللمسلوهموآظهمودلم)مدسواهمباظهيظولمواظ ػهانماظ لمهيم,م
تىمانعرمانويمباٌؾاػل ,مإذنمانِّهلمواالدهاسمػهوم
اظ لههممواظههيظولماظ لمههيمواظنههرسيموب ههيمإثؾههاتممتاعوؿهههم
ؼهأتيماظكههالمم

ماٌؾاػله موػههذاماالعهرم كنه مع رصؿهههم

وتوقنهمعنمخاللماالرالكمسلىماآلؼاتماظقرآغوه ماًاِّه م
باٌؾاػل موعامؼؿ لتمبها .م
اظـاغي:م كن مؼاموظهييمعراج ه مطؿه ماظله مواظؿهارؼ م
بنفل مو كنه ماظله الم ؼوهامصههلموهيم نماٌؾاػله م
طاغههبمدظههوالًمرئولههواًمساعههاًم
38

مدسوتهههمواثؾههاتمِّههقؿهام

وضيدوؿهامواغهبمتهابعماظقهرآنمبنفله موالحهظمطهممػهيم
سهههيدماآلؼهههاتماظهههامتنه ه ماىلماظ لهههممواظفكهههرمواظؿ قهههلم
واظؿفكرمواظؿيبرمواىلمذويماظ قولمواالظؾا مواىلماظفههمم
وذويماظ لم.........وطهههممآؼه ه متؿقههميثمسهههنماٌؾاػله ه م
واي مسلوها.......؟!!! م
اظـاظ ه :م عههامِّههاحؾ مؼههاموظههييم,مصأغهههمصنههلم

مإثؾههاتم

دسواهمباظيظولماظ لميماظنرسيموطانمصنلهمصنهالًمذرؼ هاًم,م
واغههؿه مادههلوباًمآخههرمظلكههياكمواظوههق مواظؿغرؼههرمسلههىم
اظؾ ضمبيسوىماالدؿكاروم وماظرةؼام وماٌؾاػل  .م
مماظرابههع:مماب ه

ماظ زؼههزم ظبهمممتلههمعم ظب هممتقههر مسههنمعهزظ ه م

اٌهازلموعلهكروماٌلهاخرماظهامِّهارمصوههامابهنمطهارعمم
(عيسيماظ رم موعيسيماظوماغيموابهنمايلهنم),محوه م
ج لهماظلويمايل

م(داممزله)مواالخوارمعلكروموعهزظ م

وس ومظكلمعنمؼ ؿ موطذظ مٌنمالمؼ ؿ مننمعامحرلم
ظهمعنمطنأمزؼأموطذ مودجلمو اللمودهفهموسماظه م
39

مؼنهيمظهمتارؼ ماظؾنرؼ ,مصقؿىماٌؾاػل مج لوػاموباالًم
سلوههه,مصهههامػههيمعالؼههنيماٌؾههاػالتمتنههاركمصوهههامحؿههىم
اظنلههايمواظنههووخمواالرفههالموحؿههىماظهفههلمب مههرمؼههومم
واحيموحؿىماظلويمايل

م(داممزله)مبلقمههموذهقمهم

ودعههمادههؿفا مظم يسوتهههمظلمؾاػله مظكههنماٌههيسيمػههر م
وػر موػر مواىلمجقوممودقر .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م
احلٌاريت انخاسعت :ابن كاطع ًجيهو انٌاضح

اظوظي:م عاهماسذرؼ
دظولهم

مظقهيم ت ؾؿه مم رؼهيمم نم دهاظ ممسهنم

ماغهمابنمانعامموغلؾهم

ماظرواؼهاتمودظولههم

م

اغهماسلممباظقرآن,م قكمهموعؿنابهه .م
اظواظههيو:م غههبمررحههبمدههم اظني,مصههاظكالممؼكههونم

م

عرؼن :م
انعههرمانول:م ضههولمظهه بمؼههاموظههييماصهههممو دركمعؿههىم
ِّؾحمابنمانعام؟مصانعامم(دالمماهللمسلوههم)موطلنهامغ هرعم
ظهمشوؾؿانماظغوؾ ماظرغرىمواظغوؾ ماظك ى .م
)1مصانمضالم

ماظغوؾ ماظرهغرىمطهذ مواهللمصؾونههموبهنيم

انعامم عيمروؼلمإذمؼكونمسهيمانعاممعنمشوؾؿههمظووعنهام
ػذامتقرؼؾاًم1173مساعاًمصاظغوؾه ماظرهغرىموحهيػامدهؾ ونم
ساعهههامحاصلههه مبانحهههياثماىلهههاممواظؿقلؾهههاتماظ ظهههامم
واغؿقلبماظوطاظ ماًاِّ م وماظلفارومسنمانعامماٌههييمم
40

(سلوهماظلالم)مبنيم رب ه ممعهنمخوهارمخلهتماهللموخاظرهؿهم,م
ػممسـمانمبهنمده ويماظ مهريموابنههمربمهيمبهنمسـمهانم
وايلنيمبنمروحموسليمبنمربميماظلمريم(ر هيماهللم
سنهمم

ني)مو مؼرويم يمواحيمعنهمموالمؼوجيم يم

اذههارومعههنهممابههياًمتن ه ماىلموجههودمابههنمظإلمعههامم(سلوهههم
اظلالم),مو رؼيكم نمت لمم نمص وماظغوؾ ماظرهغرىموصه وم
اظلفرايمانرب م مدبلُمعنمتنوؼناتموِّه وباتمساغاػهام
اظلفرايموانعام ماٌههييمم(سلوههماظلهالمم)موػهوم

مشوؾؿههم

بلؾ مدساوىمطاذبه مسهنمدهفاروم وموِّهو موسبوػهامعهنم
دسههاوىمبارلهه ممماثلهه مظههيسوىمِّههاحُؾ مابههنمطههارعمم
(عهيسيماظومههاغيم,موعهيسيماظ رههم م),مصقهيم دسههىماصههرادمم
ظلوطاظهه ه ماًاِّهه ه مزوراًموبهؿاغهه هاًم(طرههههاحؾ ماظومههههاغيم
اٌهههيسي)مو زههههرواممع ار هههؿهممظللهههفرايمايقوقهههونيم
وإشرايػم مظلنهاسمباىههلم,مومطهانمموهمماًوؾه مواظفنهلم
غؿوف مظلفهودماظواد ماظامبذواماظلفرايم
41

متكهذؼؾهمم

وسههزلماظنههاسمسههنهممادؿنهههاداًمبههأضوالمانعههامماٌهههييم
(سلوهههماظلههالمم)موبواغاتهههمصههوهمم,موعههنمػهه اليماٌههيّمسنيم
و برزػممتأث اًم

م

اساتماظناسمػهوماظنهلغماغيمابهنم

ابههيماظ زاضههرموربمههيمبههمنمغرهه ماظههنم يموامحههيمبههنم
ػههاللماظكرخههيموش ػههممطههـ ونم,موظكههنمثؾههبمايههتم
وزػههتماظؾارههلمطمههامحههيثماآلنممعههعمعههيسيماظلههفاروم
واظ رم مابنمطارعماٌيّسيمابنمايلن,محو م خزاهم
اهللمت اىلمودفطههمسلىم ؼييمانخوار .م
)2موانمضالم

ماظغوؾ ماظك ىمصمؿهىمحهيثمذظه مو

م

يموضههب؟مواسلههمم نمضوههو مزواجمانعههاممغاضنهههاماظلههويم
اظرههيرم(ضههيسمدههره)م

معودههوسؿهماظههاموردمصوهههامسههنم

انعامماظرادام(سلوهماظلالم)م((طهأغي م رىمغهزولماظقهائمم
معلفيماظلهل مبأػلهموسواظههم))مؼلهؿظهرماظلهويماظرهيرمم
(ضههيسمدههره)معههنماظرواؼ ه مبههأنمسنههوانمانػههلمواظ وههالم
ؼنررعماىلماظزواجموانا ماظذرؼ موظكهنمؼؾقهىمامظكهالمم
42

مدرج ماالحؿمهالموؼؾقهىماظله المواالدهؽل مسهنم غههم
ػههلمتههزوجمانعههاممم(سلوهههماظلههالمم)مص ههالً؟موعؿههىمتههزوجم؟م
وطوههأمتههزوج؟موعههنمػههيمزوجؿههه؟موػههلمسلمههبمبههأعره؟م
وػلمسلمم ػلهامبأعره؟ممػلمزوجوػهامظنهمكصمذبههولم,م
وطوأمر وامبهذاماظزواج؟موإذامسرصبماظزوجه مبهانعرم وم
سهههرعم ػلههههامبهههانعر,مصكوهههأمحهههاصظوامسلهههىماظلهههرمو م
ؼكنههفوه؟موطوههأمؼكنههأمانعههاممم(سلوهههماظلههالمم)مذظهه م
اآلن؟م المؼوجههيمخهههرمسلههىمحواتهههماظنههرؼف ؟ممإالمؼوجههيم
خهرمسلىمضاسيتهماظن ؾو ؟موسبنماآلنم

مو هعمحهرجم

وخهههرمواظ ههيوانمانعرؼكههيمطمههامت لههممدههؾ مدخوظهههم
ظل راامواحؿالظهمػومظلقوهايمسلهىمانعهامموسلهىم غرهارهمم
انخوارمواظقوايمسلهىمضواسهيهماظنه ؾو م,موظهومدهلطمنامبهأنم
انعامم(سلوهماظلالم)مظههموظهيم,مصكوهأمتـؾهبم نمػهذامػهوم
ابنه؟موػلمغريامطلمعنمػ ّمود ّمسنيعامؼهيسيماغههم
ابههنمانعههام؟موػههلمتؿرههورممؼههاموظههييمطههممعههنماًيع ه م
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اظكؾ ومتقيعهامظالدهؿ مارمواظرههووغو مسنهيعاممتههيموهمم
ررؼتماٌكهرمواًهياكمصؿ ههوهممم يمِّهاحؾ مؼ ههوهمم
اٌ رم

مطلموضبمنبرازم حيمسمالئهمموازهارهمسلهىم

داسماغهمابنمانعامم ومػوماظقهائمم ومػهومانعهاممغفلههم؟م
صهلمتر ىمبهذاماظ ملماظذيمصوهمإساغ مظلكهاصرؼنمسلهىم
االدالممواٌللمني؟موظهومتنزظنهامودهلطممناماغههمابهنمانعهاممم
((وػذامالمغللطممبههمعهلقهاًم))مصههلمػهومامظوظهيماظوحوهيم؟م وم
ؼوجههيمش ه ه,مصههأؼنمػههم؟موٌههاذامخ هصّمػههومدونمش ه هم
باظلفاروم وماظوِّو م ومش ػامعنمسناوؼن؟موعامػوماٌلهزمم
ظنامظوجو مراسؿه؟مصمامررحهمطلهمصاديموبارلمو وػهنم
عنمبوبماظ نكؾوتمصمامبقهيمظههمذهييمؼـؾهبمبههمعهيّساهم
ودسوته!!!!! م
و ؼههنم ػههومانعههامماآلنمػههلمعههاتمو مغلههمعمب هذمظ م الم
جي ه مسلوهههم نمؼ مههلمبفههرحلماهللمظهههمضؾههلم نم ههوتم؟م
تلاةالتموتلاةالتمطـ ومو دؽل معؿنوس موعؿ يدومتهوردم
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ماظههذػنمؼههاموظههييمصأسقههلمواصهههممو درك,مو رؼههيم نم
ت لمماغهمالمؼوجيمدظولمآخرمش مػذهماظرواؼ ماظهامتنه م
إىلمغزولمانعاممصاغؿؾه؟؟؟ م
انعههرماظـههاغيم:م عههامضوظ ه مدظولهههم
وحفوؿهمبهم

م مغهههم سلههممبههاظقرآنمم

مادكممواٌؿنابهمصلمهاذامالمؼنهاضشم

م

اظفقهموانِّهولم,م ؼهنماالحكهامماظنهرسو ماظهامادهؿنؾههام
عههنماظقههرآن؟!!!م ٌههاذامالمؼؿرههيىمٌناضن ه مسلههمماظؿفل ه م
ٌاذامالمؼناضشمتفل ماٌوزانم ومش همعنمتفاده موؼهؾنيم
ظنام سلموؿهمسلىماٌفلرؼن؟!!ممػلمانعاممسلوعهمعقؿرروم
سلىمسلومماظقرآنماظامؼيسوهام

مع رص ماٌؿنابه؟؟؟ م م

إذنم ؼههنمبههاضيمسلههومماظقهههرآنمصهههلمؼُ قههلم نمجيههههلم
اٌ روممبهاضيمسلهومماظقهرآنمعهنم حكهاممصقهوه مذهرسو م
و حكهههامماظلهههلوكموانخهههالامو خؾهههارماظله ه مواظؿهههارؼ م
واخؾههارمانوظههنيمواآلخههرؼنم,مواؼههنمسلمهههمسههنماظ ظههائمم
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واؼهههنمع رصؿههههم

مادهههرارموبهههوارنماظقهههرآنم؟مو ؼهههن....م

و ؼن .....مو ؼن؟؟ م
م((وج لنههامعههنماظق هرآنموج ههلماظقههرآنمع نههامالمغفارضهههموالم
ؼفارضنا)) .م
وسنم بيمسؾيماهللم(سلوهماظلالم)...:م((ضلبمطوهأمغرهنعم
إذامطانمذظه ؟مضهالم نمادسهىمعهيكمادهأظوهممسهنمتله م
اظ ظائمماظامجيو مصوهامعـله)) .م
وسنم بهيممج فهرمم(سلوههمامظلهالمم):م((...وظهومضهيمضهاممضائمنهام
صنهتمِّيضهماظقرآن)) .م
ػذامطلهمظومثؾبمِّق مدسهواهم!!!مواغهبمتوقنهبمبنفله م
وم كنه ه م نمتؿهههوقنماغههههمجاػهههلموجاػهههلمجهههياًم

م

و هههههحماآلؼهههههاتمادكمهههههاتمصكوهههههأممحاظههههههمم

م

اٌؿنابهات؟مو كن ماظؿوقنمعهنمػهذامبقهراميومعهامِّهيرم
وؼرههيرمعههنمحلقههاتماظلللههل ماالظك وغو ه مواظههامؼرههلم
سيدػاماىلمارب نيمحلق مإنمذايماهللمت اىل,موعنها :م
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ايلق ماالوىل:مإ انمصرسون!!!! موجهلماٌيسي .م
ايلق ماالرب ون:معيّسيماظ رم مغاِّدمؼهودي .م
وحؿىمظومتنزظنامودلمناماغهمؼ هرعمباٌؿنهابه مصنقهولماغههم
المحف مظهمالمسلىمش غاموالمسلونا,مصنقنمغؿؾعمعنمؼ هرعم
ش ػههامعههنم دههرارماظقههرآنموػههوماظفقهههمموانِّههولمسلههمم
اياللموايرامماظ لمماظهذيمؼوِّهلنامإىلمع رصه محهاللم
اهللمحؿىمغؿؾ هموحرامماهللمحؿهىمنؿنؾههموبهذظم مؼرهلم
بنههامإىلمع رص ه ماٌ ههروعمظكههيمغههأعرمبهههموغ ههرعماٌنكههرم
صننهىمسنههموػهذامػهومدؼهنماهللموردهاظ مردهوظهموانئمه م
انرهههارم(سلههوهمماظرههالوماظلههالم)مصمههامغف ههلمبههادكمم
واٌؿنابهمجزاكماهللمؼاموظييمخ ماىزاي .م
م
م
م
م
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م
احلٌاريت انعاشرة :دعٌٍ كاربت ًأخرٍ باطهت

اظوظي:م عيماظ زؼهزوم,مإنمابهنمايلهنماغفهردمباظهيصاكمسهنم
اظقرآنمحنيمدغلّهماظههاشوتمِّهياممبيعههماظهنفسمو غكهرمم
اظ يوانمانعرؼكيموتريىمظهؾ ضمإذهكاالتمماظ لمهايمو م
ؼردواممسلوه .م
اظواظيو:مشفرماهللمظ مؼاموظيي,معهامػهذاماظكهالمموعهنم ؼهنم
اتوبمبه؟ م
والً:م إنمضوظ ه ماغهههماغفههردمباظههيصاكمسههنماظقههرآنمصهههومش ه م
ِّقوحموش معهابتمظلواضهعمابهياًم,مصمهيسيماظ رهم مم(ابهنم
طارعماٌهيسيماظومهاغيم)مسنهيعامحرهلبمحادثه متهيغوسم
اظقرآنمعنمضؾلماظهاشو مِّياممصهإنمِّهاحؾ ماٌهيسيم م
ؼكنمدهوياًم

محونههامو مؼكهنمعرج هاًمو ممؼكهنماظومهاغيم

و مؼكههنمردههوالًمظإلعههاممو مؼكههنمع رههوعاًمطاذب هاًم,مصقاظهههم
حالمطلم وم طـرماظلوادونيماالدهالعونيماظهذؼنمؼؿرهيونم
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ظللله م

ماظ رااماآلنمواظذؼنمؼ ؿ ػممِّاحؾ مسمالي,م

صههه اليمطلهههممترههيوامظواض هه متههيغوسماظقههرآنمعههنمضؾههلم
اظهاشو ,مصكوأمتقولماغهماغفرد؟!موػلمت قلموػلمتر ىم
نمؼيسيم حيمػ اليماظلوادونيماغهمردولمانعهامم وم غههم
ع رهههوممنغههههمداصهههعمسهههنماظقهههرآنمحهههنيمدغلههههماظهاشوه ه م
ِّيام؟!!! م
إ اص ماىلمترييماظ يؼيمعنماظناسمواظ يؼيمعنماظ لمهايم
واٌراجههعموعهههنهمماظلهههويمايلهه مم(داممزلهههه)مو غرهههارهم
حوه مادهؿنكرموذهف موحهرّممماظلهويمايله مم(داممزلههه)م
مذظهه ماظوضههبمتلهه ماظواض هه موضههيم

ههعماظ يؼههيمعههنم

اظناسمعنهمسيممجوازمذظ ماظ مل...,موطذظ ماظ يؼيمعنم
اٌ عننيمانخوارم

مذظ ماظوضبماظ ملموِّهرّحوامب هيمم

جوازه,م بلموظوسمخبروامتل ماظواض ه مبهلمدائمهاًمنهيم
ترهههييماظلهههويمايله ه مم(داممزلهههه)مواالغرهههارماالخوه همارم
ظليصاكمسنماظقرآنمواىلمذف موادهؿنكارمتهيغوسماظقهرمآنم
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واالسؿيايمسلىمذهكصماظردهولماظكهرؼممم(ِّهلىماهللمسلوههم
وآظهمودلم)م عنمخاللمعظاػراتهمموخهؾهمموِّلواتهمم

م

اىمهههعموطهههلمودهههول مسملهههوامبههههامظنرهههرومايهههتموغرهههروم
اظردولمانسظهمممربمهيمم(ِّهلىماهللمسلوههموآظههممودهلمم)م

م

تالحظمترييماظ يؼيموعهنهمماظلهويمايله مم(داممزلههم)م
إىلماظ ههيوانمانعرؼكههيمورصوهههمظالحههؿاللمورصههضمطههلم
ودههول مظلؿ اعههلمع هههمعههنمخههاللمبواغاتهههموإرذههاداتهمصهههلم
كههنمظنههام نمغقههولم نماظلههويمايلهه مم(داممزلههه)مػههوم
اظومههاغيموردههولمانعههامموابههنمانعههاممو غهههمع رههوممو غهههم
اظقائمموانعاممطمامؼيسيمِّاحؾ ؟!!! م
ثاغواً:م و عامضوظ ماغهم ذكلمسلىمب ضماظ لمهايم,مصههومظهوسم
حبف مسلىمدسواه,مصهلمت قلموتر ىمؼامب

ماغهمطلمعهنم

ؼنكلمسلىمب ضماظ لماي,مظهمايتمانمؼيسيماغهماظوماغيم
واغهمردولمانعاممواغهمؼنر ماظنايمععمانعهاممواغههمابهنم
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انعاممواغهمع روممواغهماظقائممواغهمانعام؟!!مػذامطلهمإذام
ص الً مطانمضيم ذكلمسلىماظ لمايموطاغبماذكاالتهمتاع !!!! م
وسلوه م نمتلههألمعههامػههيماالذههكاالتمو

م يمسلههممو

م

يمبا معنم بوا مذظ ماظ لم؟ م
و غههبم دههألمغفله مؼههامسزؼههزيمطوههأمترههيامعـههلمػههذهم
اظيسوى,م عنمعيسيمضيمثؾبمسنيكموسنيمشه كمؼقونهاًماغههم
جاػهههلمو جههههلماىههههالم

م و هههحماآلؼهههاتماظقرآغوههه م

ادكمههاتموػههومعههعم ػههذامؼههيسيم غهههمانسلههمم

مع رص ه م

اٌؿنههابهمصو هالًمسههنمادك همم,مصمـههلمػههذاماىاػههلمػههلم
ؼ قلماغههمؼكهونمضهيم ذهكلمسلهىماظ لمهايموػهلم ُؼ قهلم نم
تكونماذكاالتهمتاع ؟ م
وظييماظ زؼزم ضر معامِّيرمعنمحلقهاتمعؾارطهاتماٌؿوهمن م
ظؾقوثماظلللل ماالظك وغو م
اغهمجاػلمو جهلماىهال .م

م
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ماظنررومايقوقو مودؿؿوقنم

احلٌاريت احلاديت عشرة :عًانت ًسحر ًحنجيى

اظوظي:مصمامر ؼ ماغهمالمؼقؾضمعنماًمهسمممهمنمالمؼه عنم
باظيسووماٌؾارط  .م
اظواظههيو:مظقههيم ههقكؿ

مؼههامبه

,مصهههلمػههذامدظوههلمسلههىم

ِّههقؿهمدسوتهههمصكههـ معههنم ِّههقا ماظههيساوىمالمؼقؾوههونم
اًمهسمالمممههنمؼه عنمبهههمموالمعهنم مش ػههم,مصههلمؼـؾههبم
سنيكمِّق مدسوىمػ الي؟!!! م
ػذامإذامثؾبم غهمالمؼقؾضمظكنمايقوقه مخهالعمعهامتقهولم
صهههومؼؾههوحمدعههايمواسههراحلمواعههوالمعههنمالمؼه عنمبيسوتهههم
صكوأمتقولم غهمالمؼأخذماًمس,مصأنمذاػيتهمص لمعـهلم
ػهذامصهههومسلهىمسبههوماظرؼهايمواًههياكم,موطوهأمبه موعههاذام
تقولمؼاموظييمصومامظومارل بمسلىمحب ماظلهويمايله مم
(داممزله)م

مايلقه ماالرب هنيموتوقنهبم ومحرهلمسنهيكم

االرمؽنانم نمِّاحؾ م(ابنمطهارعم)مػهومسموهلمِّههووغيم
هرطهماٌودادماظرهووغو مواغهمِّاح ماالدهاياتماالطه م
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وانػولمظلردولماظكرؼممو ػلمبوؿهماالرهارم(ِّلواتماهللم
ودهههالعهمسلهههوهمم

هههنيم)موظلقهههرآنماظكهههرؼمموظإلدهههمالمم
هههايم,مصمهههاذامدهههؿقول؟!!مإذنم

واٌلهههلمنيموظإلغلهههاغو م

رلههعمسلههىمحبه م((عههيسيماظ رههم ...مغاِّههدمؼهههودي))م
وتأطيمبنفل  .م
اظوظي:مصمامتقوظنيمسنيعاماخه م نماظ هذا مدووهر مسهيوم
عنارتموب هيمصه وموجوهزومعهنمِّهيورمػهذاماظؾوهانمحهيثم
إسرارمتلوغاعيمو سقؾهمإسرارمطاترؼنا .م
اظواظيو:محؾودم غ هماكيمطـ اًموؼيسيمطـ اًمطمامؼف هلم
زعههالةهماٌنفمههونمواظلههقرومو غههبمت ههرعم نمايههوادثم
سلههىماالرحلموسلههىماظؾنههرمطههـ ومهرههلمطههلمسههامم,مصهههلم
تريامطهلمعهنمؼهنفمم ومؼقهر ماظكهأموؼلؿقوهرماىهنم وم
ؼ ملماظلقرمسنيعامخي غهامحبرهولمحهوادثمعهامصؿقرهلم
صهلمغريامعـالًم غهماظوماغيم ومابنمانعامم ومع روم؟!!! م
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احلٌاريت انثانيت عشرة :رايت انيًاني كيف نعرفيا؟

اظوظي:مبقيم عرم خ مؼام عاهمعامر ؼ مبراؼ ماظومهاغيموضهيم
وردمسنهمم(سلوهمماظلالم)م نمراؼؿنام و معنماظنمس .م
اظواظههيو:مؼههاموظههييم نمراؼهه ماظومههاغيمراؼهه محهههتموانم
اظومههاغيمذبؿهههيموِّههاح محرطهه موحرطؿهههمتههيسومإىلم
غرههرومانعههامموؼ ؼههيمذظ ه ماغهههمسنههيمترههيؼهما هرممبوههعم
اظلالحمواظؿقرؼممسلىمب ضماظؿفل اتمسؾارومسنمحكهمم
ذرسيمؼ لتم

مذعه ماٌكلهأمبفؿهوىمذبؿههيموعهيسيم

اظومههاغيمظههوسم فؿه هيمموإذام دسههىماالجؿهههادمسلوهههم نم
ؼأتيمبيظولمؼـؾهبمصوههامدسهواهمواظهيظولمصقههيم ِّهوظيم
إ اص مظذظ مسلوهمانمؼـؾبم غهماالسلممحؿىمجي مسلىم
اٌكلفنيمتقلويهمدونمش ه ....,م
وظييماظ زؼهزمطهلمِّهاح مدسهوىمصأغههمؼقهولمانمراؼؿههم
ودسوتهم ػيىمراؼ م

متقر ماظؿارؼ مطلماعرعنيمعهنم

االعهههوؼنيمواظ ؾادهههونيموش ػهههممادّسهههوام غههههممخلفهههايم
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اظردهولمم(ِّهلىماهللمسلوههموآظههممودهلمم)مو سههوامنغفلهههمم
ظق ه م ع ه ماٌ ه عننيموطههاغوامصادهمقنيمذههاربنيمظلكمههورم
زاٌني!! م
إذنمالبههيمعههنماظههيظولمواظ ػههانماظههذيمؼـؾههبمِّههق م
اظيسوى,مصهلمغريامطلمعنمؼيسيماغهماظوماغي؟؟ م
ص ههنمانعههامماظؾههاضرمم(سلوهههماظلههالمم)م((خههروجماظلههفواغيم
واظوماغيمواًراداغيم
و

مدن مواحيومو

مذههرمواحهيم

مؼهوممواحههيمغظهاممطنظههامماًهرزمؼؿؾههعمب وههمب وهام,م

صوكونماظؾأسمعنمطلموجهموؼلمٌنمغاواػمموظهوسم

م

اظراؼاتمراؼ م ػيىمعنمراؼه ماظومهاغيمػهيمراؼه مػهيىم
نغهمؼيسومإىلمِّاحؾكممصهإذاممخهرجماظومهاغيمحهرممبوهعم
اظلالحمسلىماظناسموإذامخرجماظوماغيمصاغهضمإظوهمصهانم
راؼؿهمراؼ مػيىموالمالمٌلهلمم نمؼلؿهويمسلوههمصمهنم
ص ههلمذظهه مصهههومعههنم ػههلماظنههارمنغهههمإىلمايههتمواىلم
ررؼتمعلؿقوم)) .م
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واغؿؾهمؼاموظييماظ زؼزمصأنمعهيسيماظومهاغيمم((امحهيممبهنم
طههارعمعههيسيماظ رههم مواٌههيسيمذههار ماظنههايمعههعم
انعههام))مؼههيسومدسههوومع رههومموظكننههامظههومغظرغههاموضرم غههام
وحبـنامنيم نماظوماغيمػومراؼ محهتمو غههمشه مع رهومم
و غهمؼ لنماظؿوب م عاممانعهاممم(سلوههماظلهمالم)مطمهامتهذطرمهم
اظرواؼ ,مص نم ع ماٌ عننيم(سلوهماظلالم):م((صؾونمامسلهىم
ذظ ه مإذام ضؾلههبمخوههلماظومههاغيمواًرادههاغيمؼلههؿؾقانم
طأغهمههامصههرسمرػههانمذ ه

مش ه مجههردم ِّههال مغواِّههيم

واضياحمإذامغظهرتماحهيػممصوقهولمالمخه م

مذبللهنام

ب يمؼوعنامػذا,ماظلهممصاغاماظؿائؾونموػممانبيالماظهذؼنم
وِّهههفهمماهللمت هههاىلم

مطؿابههههماظ زؼه هزمم(( نماهللماه ه م

اظؿوابنيموا ماٌؿههرؼن))مصهانمإسهالنممتهوبؿهممؼهيلم
سلههىماغهههمشهه مع رههومموضههيمابؿ ههيوامسههنمخههطمانعههامم
وغررتهموإالم ٌاذامؼهلؾونماظؿوب موػذاماٌهيسيمامحهيم
اظؾرريمابنمطارعمؼيسيمبأغهماظقائمم وماٌهييمانولم
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ظإلعام ماٌ رومموظكنههمؼكهمذ مصههومظهوسماظقهائمم,مواغهبم
ت ههرعم نماظقههائممواٌهههييمِّههف مواحههيومظإلعههامماظههذيم
تمانرحلمضلهاًموسيالًمب يعامعلؽبمزلماًموجوراً .م
صواموظييماحذرمصوماظيجالمصايهذرمايهذرمؼهاموظهييم
عنمػذهمايرط ماندرائولو ماظرهووغو ماظهامترؼهيمضؿهلم
حرطه ممانعههاممايفه م(سفهملماهللمصرجههه)مودعههارمسقههولم
اظنههاسماظلههذجمظلههقؾهممإىلمررؼههتماظوههالظ موظؿههيع م
ضاسيومانعامماظن ؾو  .م
م
م
م
م
م
م
م
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م
احلٌاريت انثانثت عشرة :شكر ًدعاء

اظوظههي:م محهههيماهللمو ذههكرهمنغّههمهم سهههاغيمم عّههاًمواسوهه م
وعؿ لم موعقليومظلقتموعنمإتؾاكمايهتم,محلهنماًمؼهام عهاهمم
دوعماغظرم

مانعهرموارىمعهامػهوماظرهقوحم,مصها

قيم

ظهههيمبهههؾ ضماظوضهههبمظلهههؿفك موادبهههاذماظقهههرارماظرهههقوحم
اظلههههيؼيمإنمذههههايماهللمت ههههاىلموبرطهه ه مدائههه مودسههههايم
اٌ عننيمواٌ عنات .م
اظواظههيو:م دههألماهللم نمؼههيظط مسلههىماظهرؼههتماظرههقوحم
وؼوصقهه م
و

مذظههم موجي لهه معههنمدسهههاومايههتم,مو غهههام

وههعماٌهه عننيمواٌ عنههاتمع ههم مإنمذههايماهللمر م

اظ اٌنيمػياكماهللموحفظ معنمطلمدوي .م
اظوظههي:ماترطكههيم

م عههانماهللمت ههاىلموحفظهههم,ماظلههالمم

سلوكم .م
اظواظيو:موسلوكمماظلالممؼاموظيي .م
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