يف ظالل املطريٗ املَدّٓ٘
الطلطل٘ االلكرتّىٔ٘ يف اليصسٗ احلقٔقٔ٘
احللق٘ ()91

بٔاٌ األىْاز
يف
زدّ غبَات األغساز
بقله

أو فاطن٘ املطعْدٖ
كسبالء املقدض٘

مقدمة الضيد احلضىي (دام ظله):
بغٍ اهلل اهضمحّ اهضسٍٚ

ق ٍِْ دعاك فِي اىب ِ ّر واىبحْ ِرر حفضَّر ْو
((إِ ِ
ق ٍِِْ ّاجاك وبِح ّ ِ
ىهي بح ّ ِ
َّ
ُ
ْاء واىث ْرو ِة ،وعيى ٍ ْرضى
راء اى َُؤْ ٍِِْيِ واى َُؤْ ٍِْا ِ
ث ِباىغ ِ
عيى فق ِ
يراء اى َُرؤْ ٍِِْيِ
ث ِباى ِ ّ
اى َُؤْ ٍِِْيِ واى َُؤْ ٍِْا ِ
فاء واىصَّرح ِت ،وعيرى أحْ ِ
ش ِ
ث اى َُرررررؤْ ٍِِْيِ
ث بِررررراىي ْ ِ واىنراٍرررررت ،وعيرررررى أ ٍْرررررىا ِ
واى َُؤْ ٍِْرررررا ِ
اىرحْ َرررر ِت ،وعيررررى ُ
برررراء اى َُررررؤْ ٍِِْيِ
واى َُؤْ ٍِْررررا ِ
غر ِ
ث ِبررررا ْىَ ْغ ِفر ِة و َّ
واى َُؤْ ٍِْررا ِ
راىر ِ ّد ِإىررى أ ْوطرراِّ ِه ٌْ سررا ِى َِيِ غرراِّ َِيِ ِب َُح ََّ ر وآ ِىرر ِ
ث ِبر َّ
أجْ َ ِعيِ)).
ٗبعز. .
أّالً :أؽلض اهلل تعاىل اهعو ٛاهقزٙض اهش ٜؽضّفين ٗكضًّين
ٗأُعٍ عو ّٛببِات ٛارتريات اهطاآضات اهقاابضات اهعاملاات
اهعاااً تٗ ،أؽاالضّٓ ٗاسرتًٔااّ ٗأدؤّ اّّ عواا ٟامل٘ق ا
اهبطاا٘ه ٛاهضعاااه ٛاإلهلاا ٛيف إطاعاا ٞاألًااض ٗاالًتجاااي هاإ
ٗاهلْ٘ يف طضٙق اهِقض ٝاذتقٚق ٞٚاهقارقٗ ،ٞكاُا
اإلطاعٗ ٞاالعتذاب ٞعضٙع ٞتاً ٞفااذتً ٞجٌاض ٝفذاظآّ
اهعو ٛاهقزٙض عّ اإلع َ ٗاملغوٌني خري ادتظاٗ ١دعؤّّ اهلل
تعاىل ٗثبتّٔ عو ٟاهغري اذتجٚح ٗارتط٘ات اهجابتا ٞعواٟ
ُٔر اهظٓضا ١اهبت٘ي (عؤٚا اهغ َ) ٗاهغٚز ٝاهعقٚو ٞطِٙا
اهػضٙب ٞغضٙب ٞاهػضباٗ ١أَ املقا ٢اهعظاَ اهؾزار (عؤٚاا
اهغ َ).
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ثاىٔاًٗ :أخك ِٓا املؤًِا( ٞأَ فاطٌا ٞاملغاع٘ ر )ٜاهِافاضٝ
اهتق ،ٞٚسٚح تطضح هِا ٗبأعو٘ب دٚز حبجٔاا اهاش ٜت٘عاٍّ
بعِ٘اْ (بٚاْ األُ٘اص يف صر ؽبٔات األؽاضاص)ٗ ،اهاش ٜميجاى
اذتوق ًّ )19( ٞسوقات اهغوغو ٞاالهلرتُٗ ٞٚاملباصك،ٞ
فِٔ٣ٚاّ هلا ِٗٓ٣ٚاّ هِا ٗمجٚع األخٚاص املؤًِات ٗاملؤًِني بٔشٖ
اجملآز ٝاهقابض ٛٓٗ ٝجتغز ًقزاقاّ دوٚاّ فارقاّ هوِقضٝ
اذتقٚق ٞٚاها ختوا ٗختااسي ٗتقااعػ عِٔاا اهلاجري
اهلجري اهلجري ًّ اهضدااي مماّ حيغابْ٘ أُفغأٍ ًاّ
االخٚاص.
ثالجاً :هلجض ٝاهتٔاْٗ ٗاهتداسي ٗعزَ اهطاعٗ ٞاهعقٚاْ فإُٕ
البز ًّ اهتشكري ٗاهتشكري أْ ٓشٖ اذتوقاٗ ٞأخ٘اتٔاا يف
ٓشٖ اهغوغو ٞكٌا سوقات اهغوغو ٞاهشٓبٚاٗ ٞاهغوغاوٞ
اه٘اف ٞٚجي عو ٟادتٌٚع االط ع عؤٚا ٗقضا١تٔا باتٌعّ
ٗفٍٔٗ ،تلضاص سهم كٙ ٛرتعذ ًاا فٔٚاا ًاّ ًعااُ ٛيف
اهشّٓ ٗاهِفػ ًّٗ ،اهلل اهتغزٙز ٗاهت٘فٚق.
اذتٌز هلل صبِّ اهعاملني ٗاهعاقب ٞهوٌتقني
ٗفىِّ اهؤٍ عو ٟستٌز ٗآي ستٌز
ٗعذى فضز قا ٍ٢آي ستٌز
اذتغااين
/29ستضَٓ1430/ا
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مقدمة مركز البحىث والدراصات:
بسم هللا الرمحن الرحيم
اْلَفي ي وانْ َك َشي ي َ ال ِْغطي ي وضي ي َ ِ
إهلي ي َعظُي َيم الْ ييءَ ُ َوبَي ير َ
َُ
ِح ْ ُ َ
ِ
ض ِِب ي َو ِسي َيت ِ َّ
ْء ْشييكَك َو َعلَْي ي َ
االَ ْر ُ
السييء ُ َوالَْي ي َ اي َر ِّ
ب ال ُ
الْءت َّيَّ ُ ِف ال ِّشي َدةِ و َّ ِ
صي ِّ َعلي ُُمَ َّءيد َوآ ِ ُُمَ َّءييد
الرخي اَللّي ُيُ َّم َ
َُ
َ
الَّيين َن اََم ْرتَن ي بِطي َعكِ ُِ ْم َو َع ِّج ي اَللّي ُيُ َّم فَ ي َير َه ُُ ْم بِق ي مِ ِء ُِ ْم َواَظْ ُِي ْير
اِ ْعز َازهُ.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ي
اي ُُمَ َّء ُد اي َعل اي َعل اي ُُمَ َّء ُد ا ْكفي ين فَ نَّ ُكء ك في َ
ِ
ِ
ِ
اي
اي ُُمَ َّء ُد اي َعل اي َعل اي ُُمَ َّء ُد اُنْ ُ
صراين فَ نَّ ُكء انصر َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ي
اي ُُمَ َّء ُد اي َعل اي َعل اي ُُمَ َّء ُد ا ْحفظ ين فَ نَّ ُكء ح فظ َ
ايم ييَّالي اي صي ي ِح َّ ِ
الزمي ي ِ اي
الي اي صي ي ِح َ َّ
الزمي ي اي َم ي ْيَّ َ
َ
َْ َ
ث ،اَ ْد ِرْك ييي
الي اي صي ي ِح َ َّ
ث الْغَ ي ْيَّ َ
ث الْغَي ي َّْ َ
الزمي ي ِ الْغَ ي ْيَّ َ
َم ي ْيَّ َ
اَ ْد ِرْكي اَ ْد ِرْكي ،االَم َ االَم َ االَم َ .
وبتد..
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كث ي ة ى ي الشييءُ ت والييدع و الض ي ل املنحرف ي الييي حت ي و

الني من الفكر اإلسي م احملءيدي األصيي املكءثي ابلتقييدة
احلق ي ابإلم ي املُييدي (عليييو الس ي ف فلى ي الء ط ي حي ي ولَّ

تشييَّ و الصييَّرة احلقيقي ي لإلم ي املُييدي (عليييو الس ي ف ميين

أهي إبتي د الني س عنييو وعيد االنصييي إليييو ولكييَّ م تلءييَّ
و كيقنييَّ أ

ي الء ط ي عل ي ييده (س ي

هللا عليييوف و أى ي

ىنه الدع و ىم من أى الء ط قين سَّا علءَّا بينل أ

مل تلءييَّا .وميين تل ي الييدع و دع ي و املُدو ي أو السييف رة

الك ذبي اليي ىي ف وا تُي تشيَّ و منحير للسيف رة احلقيقيي

أو اإلم ي احلقيق ي (س ي
الي ييدع و إلض ي ي

هللا عليييوف فيسييت أصييح ب تل ي

الن ي ي س مي يين أه ي ي مص ي ي حلُم الشخصي ييي

وأىَّامُم الدنيَّ الزامل ولكي كسيلطَّا علييُم وأيميرو م ِبي
ش ي ي ؤو  .وىي يينه الي ييدع و ظُي ييرت مني يين زمي يين الغيء ي ي وى ي ي

مسيكءرة ومكجييددة إىل َّمني ىيينا .حيي ظُيير ميين ييدع انييو

رسَّ اإلم أو ابن اإلم أو اليء ين املَّعَّد بيدو أ تطي
5

أي دليي إلثءي ت دعيَّاه بي علي التكي

مين ذلي إ أدلكييو

اليي ييدعيُ تنفي دعيَّاه السييقيء املنحرفي ومين ىني تصييد

أى احلق لدفع تل الشءُ ت فلُصدرت التد د من الءحَّث
وك ن عل االنرتن آال املش رك ت والردود إلبطي تلي

اليدعَّة .وكي للءيرأة املؤمني الرسي لي التفيفي الطي ىرة الييدور
ف ذل حي تصدت التد د من املؤمن ت ليرد تلي الشيءُ
م يين علي ي االنرتني ي وك يينل م يين خي ي

كك بي ي التد ييد م يين

الءح ييَّث كي ي منُي ي ى يينا الءحي ي املءك ييع للءؤمني ي الطي ي ىرة
التفيفي ي ((أ ف طءي ي املس ييتَّديفف م يين رابطي ي أن ييَّار الزىي يرا

النسييَّ ف ك يرب

املقدس ي  ،والييني ميث ي احللق ي (91ف ميين

حلق ي ت السلسييل االلكرتوني ي ف النصييرة احلقيقي ي نسييل هللا
سءح نو وتت ىل هل الكَّفيق والسيداد والثءي ت علي طر يق احليق

وني ييدعَّ مجيي ييع األخي ييَّات للس ي ي عل ي ي ىي يينا الي يينُ الرس ي ي ي
احملءييدي األصييي ف الييدف عيين احلييق وأىلييو وبك ي الَّس ي م
والطرق املءكن وخصَّص من عل االنرتن .
6

اللُم ص ِّ عل دمحم وآ دمحم وعج فرج مم آ دمحم.

احلَّزة التلءي املقدس – كرب

مركز الءحَّث والدراس ت
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املقدس

ادلقدمة:
بصي اهلل الرمحَ الرحٗي
احلىد هلل املتعال٘ عَ صفاا املخمفٕي  ،املٍفسٓ عفَ
ٌعٕ الٍاعت  ،املربأ مما ال ٖمٗق بٕحداٌٗتْ ،املرتاع
عففَ الففسٔاه ٔالاٍففا ٞبٕجففٕ إهلٗتففْ ،ال ف  ٙاشففتع د
اخلالٟق عىد وا تٕاتر عمّٗي وفَ ٌعىاٟفْٔ ،تفراف
لدّٖي وَ حصَ بالٔ ،ْٟتتابع وَ أٖافْٖ ٔعٕاطافْ،
ٔتاايي وَ وٕاِ ْ ٔعٕارفْ ،جي عَ اإلحصا ٞعفدفِا
ٔفففا َ عففَ اإلحاطفف ٛبّففا وففدفِأ ،خرشفف ألصففَ
الٍاطق بالعكر عمّٗا عَ أفا ٞوا ٔجب وفَ حقّفا
لدّٖا.
ٔاظّد أُ ال إلفْ إال اهلل ٔحفدٓ ال ظفرٖ لفْ ،ظفّافٚ
ٖتق ن بّا وٗساُ العارف ٔت فٗ بّفا ٔجفِّٕي ٖفًٕ
الففدَٖٔ ،اظففّد أُ ذلىففداً ع ففدٓ املصففىأ ٜرشففٕلْ
اجملت  ٜخامت الرشن ٔاألٌ ٗأ ٞشفٗد اخلالٟفق كمفّي
األصاٗأ ،ٞاُ ٔصْٗ عم٘ بَ اب٘ طالب (عمْٗ الصالً)
خري ٔص٘ ٔخري إواً ٔٔل٘ٔ ،اُ عرتتْ الىفاِر ٚخفري
العففرت ٚاألٟىفف ٛاهلافٖفف ٛاالثٍففا ععففر أصففاٗا ٞاهلل يف
بالفٓ ٔحججْ عم ٜع فافٓ ،بّفي متف عمٍٗفا ٌعىتفْ
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ٔعمفف كمىتففْ ،اختففارِي لمربٖفف ٛإظّففاراً لمىاففْ
ٔحكىتْ ٔإٌار ًٚإلعفالً عدلفْ ٔرمحتفْ ،فأٌساحف
بّي عم ٛالع ٗدٔ ،زِق باطن كن وصفتكرب عٍٗفد،
بأُ عصىّي وفَ الف ٌٕ ٔبفرأِي وفَ العٗفٕ حاظفاً
وٍْ لمعراٟع ٔاإلحكاً صمٕا اهلل عمّٗي أمجع .
بعففد التٕكففن عمفف ٜاهلل تعففاى ٔبتصففدٖدا اإلوففاً
صففاحب العصففر السوففاُ (عمٗففْ ٔعمفف ٜآباٟففْ الصففالٚ
ٔالصالً) ٔبتٕجْٗ ٔإرظفاف الصفٗد احلصف (فاً ظمفْ)
أيدً ِ ا ال حف ٔ أرجفٕ وفَ اهلل تعفاى أُ ٖكفُٕ
وثىراً بثىار طٗ  ٛتٍري القمٕ ٔتكعف الػعا ٞعفَ
اإلبصار ٔترشخ الٗق يف القمٕ ٔالعقٕه اٌفْ مسٗفع
دلٗب.
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ّ

بيان األوىار يف رد شبهات األشرار
وٍ عد ٚشٍٕا اجتاحف دلتىعٍفا ظف ّٔ ٛخدٖعفٛ
وففدع٘ العصففى ٛك ف باً ٔزٔراً ٔفج فالً ٌٔااي فاً ٔأيصففد
فعٕ ٝأمحد إمساعٗن كاطع ال  ٙأفع ٜعد ٚفعفأٝ
باطم ٛكالٗىاٌ٘ ٔٔص٘ اإلوفاً ٔشفاري اإلوفاً ٔظفار
العا ٙوع اإلواً ٔوفسٔ أختفْ لإلوفأً ،فعفٕ ٝأٌفْ ابفَ
احلصَ ٔابَ اإلوأً ،أٌْ القاٟي ٔأٌفْ اإلوفاً ٔغريِفا وفَ
شااِا ٔأباطٗنٔ ،يد تصفد ٝابفَ كفاطع بٍاصفْ أٔ
بإوطففا ْٟكففالً وففَ غففرر بففْ فأصففدر العدٖففد وففَ
اخلرافففا ٔاألباطٗففن وففدعٗاً أٌّففا فلٗففن عمفف ٜفعففٕآ
ال اطمفف ٛالطففالٔ ،ٛشففأركر يف وففٕارف العدٖففد ممففا
ٖدع٘ فلٗمٗتْ ٔشأث يىعفاً بىفالُ فعفٕآ ِٔٔفَ وفا
ركرٓ غصٕصّأ ،الكالً شٗكُٕ يف وفٕارفٔ ،وفَ
اهلل العُٕ ٔاملدف ٔالصٍد ٔالتٕفٗق.

00

ادلىرد األول :طريق اخلرافة والضفاهة واجلهالة
ضوظك9ذ(أؼهاذاظناسذإنذاظطرؼقذواضحذبلذػووذذأبو ذذعونذذ
ضووو ذاظشوومسذطموواذضووا ذاإلعووا ذاظصووا

ذ(سلوووهذاظدوو) ذ

(أغصفذغفدكذوالذتور ػاذعوار ذاهللكة ذواغظورذذحلاظوكذذ
اظوووو ذب و

ذادلراض و ذادلتصووفحذظلتووارؼ ذواحكوومذ:ذػوولذ

أغصفذاظناسذأمحدذاحلدن

ذ

ٗٙغذى عوٓ ٟشا امل٘صر عز ٝتعوٚقات:
ٓ -1ااى ٙلااْ٘ إُقااا اهِاااؼ ألمحااز اذتغااّ بضأٙاام
باالُقٚار هٕ ٗارتض٘ع إهٗ ٕٚاهتغو ٍٚالرعا٢إ ٗتقازٙقٕ
باازْٗ أْ ٙقاازَ رهاا ّ ٚعوٌٚاااّ ق٘ٙاااّ ٗٗاضااشاّ ٗفااضحياّ
ًِٗطقٚاّ ٙجب ًّ خ هٕ فزق رع٘تٕ؟!!!
ٗ -2إسا قو إُ قازَ اهعزٙاز ًاّ األرها ٞفِقا٘ي هام كوأا
أبطو ًّ قبى األخ٘ات ٗاإلخ٘ ٝاألخٚاص األُقاص ٗقز أثبتا٘ا
باهزهٚى اهعوٌ ٛكجض ٝاهتِاقضات اه فٔٚا.
ُ -3ق٘ي هم ًّ باب اإلُقاا هوذٌٚاع الباز ألباّ كااطع
املازع ٛأمحااز اذتغااّ ًااّ تقاز ٍٙرهٚااى ٗسذاا ٞراًػاا ٞال
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ؽا٢ب ٞفٔٚا ٗال ميلّ إبطاهلا ٗكٌا تق٘ي أُ أباني ًاّ
ض٘ ١اهؾٌػ ٙجب ًّ خ هلاا أسقٚا ٞرع٘تإ ٗاعتقاز أْ
املطاهب ٞباهزهٚى ٓ٘ سق ًؾضٗع أل ٜإُغاْ ٙضٙز أْ ٙعاض
اذتق فٚتبعإ ٗٙعاض اهباطاى فٚتذِبإ فٔاشا ٓا٘ املِطاق
ٗاهعقى ٗاذتق.
هلِّا ُض ٠اُم تضٙز أْ جتضر اإلُغاْ ًّ إُغاُٚتٕ بإهػاا١
اهعقى اهش ٘ٓ ٜسذ ٞاهلل األٗىل عو ٟاهبؾض.ٞٙ
 -4أٗ ّر أْ أُؽااري عااضٙعاّ إىل أّْ رعاا٘ ٝاهِاااؼ هتقاازٙق ابااّ
كاااطع (أمحااز اذتغااّ ًاازع ٛاهعقااٌٗ )ٞاهوذاا٘ ١إهٚاإ
ٗا ّتباعٕ إٌُّا ٓ ٛرع٘ ٝاهِااؼ اىل تقوٚازٖ ٗاهضدا٘ع إهٚإ،
فاإلُغاْ اهشٙ ٜأمتض بضأٗ ٜق٘ي إُغاْ ِٗٙتٔ ٛبِٔ ٕٚفإُّإ
ٙتّبعٕ ٗٙقوّزٖٓٗ ،شا شتاه ملبار٢م اه تازّعٔٚا ٗث٘ابتام
ٗضضٗصٙاتم يف صفض ًبزأ ٜاالدتٔار ٗاهتقوٚز ،إسْ فأُا
تِاقض ُفغم بِفغم.
 -5أ ٜطضٙااق ٗاضا تتشاازخ عِاإ؟ ٓااى تققااز اهغاافآٞ
ٗارتضافٗ ٞادتٔاهٗ ٞإهػا ١اهعقى ٗاملِطاق ٗاهازهٚى اهعقواٛ
ٓى ٓشا ٓ٘ طضٙقم اه٘اض ؟ إُٔ اهظ َ ٗادتٔى ٗاهضا ي،
فٔى أفبش املطاهب ٞباهزهٚى اهشٙ ٜزيّ عو ٟفازق رعا٘ٝ
امحز ابّ كاطع ًّ ً٘اصر اهلولٞ؟!!!
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فأْٗىل بم أْ تق٘ي إْ عزَ املطاهب ٞباهزهٚى اهعٌوآ ٛا٘ ًاا
ٙااؤر ٜاىل اهلاا ن ٗخافاا ٞيف طًااّ ًواا ١ٛباالرعااا١ات
اهلاسب ٞاهضاه ٞاملضو ٞاملِشضفٗ ،ٞاهش ٜتت٘اىل فٚإ اهفا
كقطع اهوٚى املظوٍ.
ٓٗ -6ااى إّْ ً ازّع ٛاهعقااٌ ٞابااّ كاااطع أُق ا اهِاااؼ
بارّعآ ٕ٢شا ٗأصار إُقاس اهِاؼ ًّ ً٘اصر اهلولات؟!!!
فأْٗىل بٕ أْ ِٙق اهِاؼ باهل عاّ ٓاشا االرعااً ١اا
ٙقزَ اهزهٚى ٗاذتذ ٞاهباهػ ٞاه ٙجب بٔاا أسقٚا ٞرع٘تإ
ٗاْ ِٙق ُفغٕ ثاُٚا باهضد٘ع اىل اهلل ٗاالعتػفاص هشُبٕ
ٗأْ ٙت٘ب ٗاْ ال ٙا٘صر ُفغإ ًا٘اصر اهلولاٗ ٞإال فبؾاضٖ
بفِا ١اهعٌض ٗعا٘ ١اهعاقبا ٞفااْ اهلل مئاى ٗال ٌٔٙاى قااي
تعاااىل { ًَٗااا لَوٌَِْااآوٍْ َٗهلك اّْ كاااُو٘ا أَُْفُغَ أوٍْ
َٙظِوكٌوَْ٘}.
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ادلىرد الثاوي :أهداية أم ضاللة؟!!!

ِ
َحق أَ ْ ُيكيَّءَ َع أ ََّم ْن ال
قْلك :قاه حعاىى {أَفَ َء ْن َي ُْدي إِ َىل ا ْحلَ ِّق أ َ
ك ُءَّ َ }.
َ ُِ ِّدي إِالَّ أَ ْ ُي ُْد فَء لَ ُك ْم َك ْي َ َْحت ُ

قو ىي بربل أيَنِ أُ حرتحي به ايرت أمثرر ٍرِ ه ايرت اىقررآُ
فتجو جاء باىقراُ اىنريٌ ودعىح اىقرآُ اىنريٌ وٍرْه آه
اىبيج (عييهٌ اىسالً).
أق٘ي :اهل َ يف عز ٝتعوٚقات:

-7ك ًم يف ٓشا امل٘صر ٙتضٌّ ًقزًتني ُٗتٚذ:ٞ
امحز ابّ كاطع دا ١باهقضآْ اهلضً . . . . . . .ٍٙقزً1 ٞ
أ :ٜأمحز ابّ كاطع دا ١باهلزًِٔٗ ٠ر آي اهب. . . . . . ٚ
ً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قزً1 ٞ
كى ًّ دا ١باهلز ٠أسق أْ ٙتبع ٗٗاد اإلتباع. . . . . . .
ً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قزً2ٞ
إسْ امحز ابّ كاطع ٗاد اإلتباع . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ُ . . . . . . . . . . . . . .تٚذٞ
ِٗٓا ُض ٠اُام تفغاض اهقاضآْ ٗتؤّٗهإ ٗجتضٙإ ٗتطبّقإ
عو٘ٓ ٟان ٗك ٚتؾتٔ ٛفٔى ًّ املعق٘ي أْ تلاْ٘
ٓشٖ اهلوٌات ٗاهتطبٚق املِشض املظ ّٙآل ٞٙقضآُ٘ٓ ٞٚ
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ًعذظ ٝفاسبم اهعوٌٚاً( ٞعذاظ ٝتفغاري اهقاضآْ) اها
ٙضٙز ًّ خ هلا إثبات أسق ٞٚرع٘تٕ؟!!! ُعٍ حنّ ُق٘ي
ال ؽ ١ٛأٓز ًّ ٠اهقضآْٗ ،هلّ ٓشا يف ساي أ ُّم تعض
ٗتفٍٔ ًزه٘هٕ ًٗضٌُٕ٘ اهعٌٚق اه٘اعع ٗتاأمتض باأٗاًضٖ
ٗتِتٔ ٛعّ ُ٘آٗ ٕٚحتوى س هإ ٗحتاضَ سضاًإ ٗتغاري
عؤُ ٟذٕ ٗٓز.ٕٙ
 -8إّْ ٓزٓ ٜاشٖ اآلٙا ٞاملتٌجاى بٔاز ٠اهقاضآْ ًٗأِر آي
اهب( ٚعو ٍٔٚاهغ َ) ٓ٘ كٌا داا ١يف تفغاري اهضعا٘ي
اهلض( ٍٙفوّ ٟاهلل عوٗ ٕٚآهٕ ٗعوٍّ) ٗٓا٘ اُإ الباز باى
جي أْ ٙلْ٘ ارتوٚف ٞعو ٟاألًا ٞأعؤٌاٍ بلتااب
اهلل ٗعُِ ٞب( ٕٚفوّ ٟاهلل عوٚإ ٗآهإ ٗعاوٍّ) ٗٓا٘ اهاشٜ
ٙقزَ اهزهٚى عو ٟأعوٌٚتٕ ٗاذتذ ٞاه ٙجب بٔا أسقٞٚ
رع٘تٕ ،سٚح قاي اهضعا٘ي (فاوّ ٟاهلل عوٚإ ٗآهإ ٗعاوٍّ)
((ما ّلت ام٘ قط أمسٍا زج ال ّف َٔه م ً ٍ ْ اعل ه مي ُ إال
ٓرٍب أمسٍه ضفاال حتٓ ٙسجع ْا اىل م ا تسك ْا)) إسْ الباز
ًّ اهضد٘ع اىل األعوٍ بز ّٙاهلل ٗعاُِ ٞبٚإ (فاوّ ٟاهلل
عوٗ ٕٚآهٕ ٗعوٍّ) ٗاهشٙ ٜجب أعوٌٚتٕ باهازهٚى ٗاذتذاٞ
اه٘اضش ٞاهزاًػ.ٞ
 -9هوت٘ض : ٚفٌج ّ يف طًّ اهضع٘ي (فوّ ٟاهلل عوٗ ٕٚآهٕ
ٗعوٍّ) كاْ ٓ٘ (فوّ ٟاهلل عوٗ ٕٚآهإ ٗعاوٍّ) ًاّ ميجاى
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ٓااشٖ اآلٙاآٗ ٞاا٘ ًاا٘صر تطبٚقٔااا اهتاااَ األمت األكٌااى
األؽض  ًّٗ ،بعزٖ اإلًاَ عو ٛثٍ األ( ٌٞ٢عو ٍٔٚاهغا َ)
اه٘اسز تو٘ اآلخض اىل أْ ُق اإلًاَ فاس اهظًاْ (عوٚإ
اهغ َ) خوٚف ٞعو ٟاألًٗ ،ٞيف غٚبتإ اهقاػض ٠كٌاا
ُعوٍ كاْ اهِ٘اب األصبع ًّ ٍٓ ٞجي إتباعٍٔ باأًض ًّ
ً٘ال ٜفاس اهعقض ٗاهظًااْ (عذاى اهلل فضدإ) ،اىل أْ
بزأت اهػٚب ٞاهلربٗ ٠اُقطع اإلًاَ (عو ٕٚاهغا َ) عاّ
اهِاؼ فلاْ البز ًّ ٗد٘ر عوٌاً ١اتفقٔني يف اهازّٙ
عاملني بأف٘هٕ ٗفضٗعٕ ٗبلى أسلإً ٗؽضا٢عٕ ٙوذأ
اهِاؼ أه ٍٔٚذتاى ًؾااكؤٍ اها تا٘ادٍٔٔ يف سٚااتٍٔ
اهٗ ًٞٚ٘ٚإال فأْ أًض األًٙ ٞلْ٘ عافاالّ كٌاا ٗفافٕ
اهضعا٘ي اهلاض( ٍٙفاوّ ٟاهلل عوٚاإ ٗآهإ ٗعاوٍّ) ِٗٓااان
اهلجري ًّ اهضٗاٙاات اها رها عوا ٟسهام ٗأؽااصت اىل
فضى اهعوٍ ٗاهعوٌاُ ١شكض ًِٔا:
أ) عّ أب ٛستٌاز اذتغاّ اهعغالض( ٜعوٚإ اهغا َ)
قاي :قاي عو ٛابّ ستٌز (عو ٕٚاهغ َ) {لْال مً ٓبق ٙ
بعد غٔب٘ ق امنكه (علٔ ُ الط الو) م ً العلن اء ال داع
إلُٔ ّالدال علُٔ ّالراب عً دٓيُ حبجج اهلل ّامليق رًٓ
لطعفاء عباد اهلل مً غ با إبل ٔظ ّمسدت ُ ّم ً فد ا
اليْاصب ملا بقٕ احد إال ازتد عً دًٓ اهلل ّلكيَه ال رًٓ
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ميط كٌْ أشم ٘ قل ْ ض عفاء الػ ٔع٘ . .أّلئ ك ٍ ه
األفطلٌْ عيد اهلل عص ّجل}.
ب)ٗأٙضا ٗصر عاّ اإلًااَ اهعغالض( ٜعوٚإ اهغا َ)
قاي :قااي اذتغاني اباّ عوا( ٛعوٚإ اهغا َ){ :فط ل
كافل ٓتٔه آل حمند امليقطع عً مْالُٔ الياغب يف زتب٘
اجلَل خيسجُ مً جَلُ ّْٓضح لُ ما اغ تبُ علٔ ُ عل ٙ
فطل كافل ٓتٔه ٓطعنُ ّٓطقُٔ كفطل الػنظ عل ٙ
الطََُّا}.
ٗٙققز باهٚتِٓ ٍٚا ادتآى سٚح ٗصر عّ اب ٛستٌز
اهعغلض( ٜعو ٕٚاهغ َ) قاي :سزثين أب ٛعاّ آبا٢إ
(عو ٍٔٚاهغ َ) عّ صع٘ي اهلل (فاوّ ٟاهلل عوٚإ ٗآهإ
ٗعوٍّ) إُ قاي{ :اغد مً ٓته الٔتٔه الرٖ اىقطع عً أمُ
ّأبُٔ ٓته ٓتٔه اىقطع عً إمام ُ ّال ٓق دز عل  ٙالْص ْل
إلُٔ ّال ٓدزٖ كٔف حكه ما ابتلٕ بُ م ً غ سامع دٓي ُ
أال فنً كاٌ مً غ ٔعتيا عامل اً بعل ه مي ا ٍّ را اجلاٍ ل
بػسٓعتيا امليقطع عً مػاٍدتيا ٓت ٔه يف حج سِ أال فن ً
ٍ داِ ّأزغ دِ ّعلن ُ غ سٓعتيا ك اٌ معي ا يف السفٔ
األعل.}ٙ
 -10إسْ البز هِا ًّ ٓشٖ اهِدب ٞاهطٚب ًّ ٞاهعوٌا ١اهاشّٙ
كضًٍٔ اهضعا٘ي (فاوّ ٟاهلل عوٚإ ٗآهإ ٗعاوٍّ) ٗاألٌ٢اٞ
(عو ٍٔٚاهغ َ) فٔؤال ١فضؤٍ أكجض ًاّ فضاى اهغاٌا١
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عو ٟاألصض ٗاهعضـ ٗاهلضعٗ ٛاذتذا عوا ٟاهغاٌا١
ٗفضؤٍ عو ٟاهعبار كفضاى اهقٌاض هٚوا ٞاهبازص عواٟ
أخف ٟك٘ك يف اهغٌا ١كٌا دا ١يف ٗف اإلًااَ
ادت٘ار (عو ٕٚاهغ َ) هلٍ ،فٌا ق٘هم بعز كى ٓشا؟!!!
أٙعقى أْ ٙأت ٛأمحز اذتغّ اآلْ هِٚف ٛعٌى عوٌاِ٢اا
األخٚاص ٗفضؤٍ؟ إسْ أ ّٙكاْ ط٘اي توم اهغِني ًِاش
غٚب ٞإًاًِا اهلربٗ ٠ست ٟاآلْ ٙظٔاض ًاّ قباى ٗ
ٙؾٔز هٕ اإلًاَ فاس اهظًاْ أٗ ستٙ ٟاشكضٖ أٗ ِٙاّٖ٘
عّ ٗد٘رٖ!!!!!!!
ال س٘ي ٗال ق٘ ٝاإّل باهلل اهعو ٛاهعظ.ٍٚ
ًّ داُ آخض أْ اهضع٘ي اهلض( ٍٙفاوّ ٟاهلل عوٚإ ٗآهإ
ٗعوٍّ) قاي إْ خوٚف ٞاألً ٞجيا أْ ٙلاْ٘ (أعؤٌاٍ).
ٓشا ٙعين إْ ِٓان زتٌ٘عاً ٞاّ اهعوٌاا ١املاتفقٔني يف
اهزٗ ّٙهلّ فً ٍٔٚاّ ٓا٘ أعواٍ ًاّ ادتٌٚاع ٗاملتفا٘ق
عو ٍٔٚبعوٌٕ ًّ ٘ٓٗ ،جي إتباعٕ ٗاهوذ٘ ١اهٚإ ٗاهاشٜ
كٌااا قوِااا ٙجب ا أعوٌٚتاإ باازهٚى ٗسذااٗ ٞاضااش ٞال
ميلّ إبطاهلا ًاّ قباى بقٚا ٞاهعوٌاا ١أٗ اهاضر عؤٚاا.
ٗباهتاهُ ٛغتِتر ًاّ كاى ًاا ًاض إْ ٓاشٖ اآلٙا ٞتاأًض
بأتباع األعوٍ ٗتقوٚزٖ.
إسْ البزّ ًّ ًبزأ االدتٔاار ٗاهتقوٚاز ٗبؾأارٗ ٝرهٚوٚاٞ
اهقضآْ اهلض.ٍٙ
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 -11إْ ًِٔر آي اهب( ٚعوا ٍٔٚاهغا َ)حيح عوا ٟاهعواٍ
ٗاهتعوٍ ٗإتبااع األعواٍ باز ّٙاهلل ٗعاُِ ٞبٚإ ٗكٌاا
أعوف ٗسكضت عز ٝصٗاٙات ،إضاف ٞهشهم أؽاص األٌ٢اٞ
(عو ٍٔٚاهغ َ) إىل اهعوٌاٗ ١اىل فضؤٍ ٗاهاش ّٙها٘الٍٓ
يف طًّ اهػٚب ٞاهلرب ٠هػاصت األً ٞيف غٚآا ادتٔاى
ٗاهظوااٍ ٗاهظوٌااات ٗاالحنضافااات اهزِٚٙااٗ ٞاألخ قٚااٞ
ٗاالدتٌاعٗ ٞٚغريٓا.
كٌا أْ األٌ٢ا( ٞعوا ٍٔٚاهغا َ) ساشصٗا ًاّ اهفا يف
طًِِا ٓشا أ ٜطًاّ اهػٚبا ٞاهلاربٗ ٠سجا٘ا عوا ٟطوا
اهعوٍ ٗاملعضف ٞيف كى اجملاالت ال فقط ًعضف ٞاحمللاٍ
ٗاملتؾابٕ ًّ اآلٙات اهقضآُٗ ٞٚتفغريٓا باى جيا عواٟ
كى إُغاْ أْ ٙعض اذتا ي ٗاذتاضاَ ٗاذتاق ٗاهباطاى
فلٌااا أْ األكااى ٗاهؾااضب غااشا ١هوباازْ فااأْ اهعوااٍ
ٗاملعضف ٞغشا ١هوضٗح ٗاهعقى.
ٗهشهم ُض ٠إْ اهعوٌا ١أعغ٘ا اذت٘طات ٗاملازاصؼ اهزِٚٙاٞ
هتزصٙػ اإلسلاَ اهؾضع ٞٚاه ٙقاَ٘ بٔاا اهازٗ ّٙاها
تضدع اىل عواٍ اهفقإ ٗاألفا٘ي ألْ اهاز ّٙأعاعااّ قااٍ٢
عو ٟعوٍ اهفقٕ ٗاألف٘ي.
إسْ البز ألبّ كااطع ًازع ٛاهعقاٌ( ٞإسا كااْ ٗادا
اإلتباااع سغاا ق٘هاام ٗاُاإ ًعقااَ٘ سغاا ارعا٢اام) أْ
ٙلْ٘ اعوٍ اهِااؼ يف كاى اهعواَ٘ بازْٗ ختقاك يف
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زتاي ٗاسز ٗأْ ٙلاْ٘ قاارصاّ عوا ٟاهاضر عوا ٟأً ٜغاأهٞ
ت٘دٕ إه ٕٚأٗ سلٍ ٙغأي عِٕ أٗ عوٍ ٙعضض عوٗ ٕٚعوٟ
األقى ٙلْ٘ ٓ٘ األعوٍ يف اهفقإ ٗاألفا٘يٗ ،الباز أٙضااّ
ًّ تقز ٍٙرهٚى ٙجب رع٘تٕ ٗإال فإُٔ ٙلْ٘ غاري عااص
بؾ ًّ ١ٛاهقضآْ ٗال مبِٔر آي اهب( ٚعو ٍٔٚاهغ َ).
ذ
ذ
ذ
ذ
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َ
ُ
مك أديىك
ادلىرد الثالج :مه ف ِ
قْل ك( :طمووا اغووه وببدووارة إي إغدووان ميلووك عصوون أو
عزرسة أو دفونة أو إي ذي صووهذ سموا ذ البودذ أن ؼعو ذ
هلم ذخص عنهم ؼرأدهم) .ذ

أق ْل:
 -12إْ كِاا تفٔااٍ ؽاا٣ٚاّ ًااّ املِطااق فااأق٘ي هاام أْ
اهلرب ٠تاًٗ ٞال إؽلاي فٔٚا ،أ ٜتعٚني ؽدك ٙضأؼ
اآلخااضٙٗ ّٙقاا٘رٍٓٓ ،ااشا ك ا َ تاااَ ًٗغ اوٍّ ،هلااّ
اهل َ ٗاهِقاـ يف اهقػض ٠أ ٜاهِقاـ يف إُٔ ًّ ٓا٘
اهؾدك اهشِٙ ٜطباق عوٚإ عِا٘اْ اهض٢اعاٗ ٞاهقٚاارٝ
ٗسغا ا اهضااا٘ابط ٗاهؾاااضٗ اهؾاااضعٗ ٞٚاهعقوٚاااٞ؟
فل ًِااا يف تؾاادٚك اهقااػضٓٗ ،٠ااشا ٙعااين حنااّ
ُ٘افقم اهضأُٗ ٜق٘ي إْ ٓاشا كا َ فاشٗ ٚال ؽاا٢بٞ
فٙ ٕٚق٘هٕ كى إُغاْ عاقى فٌِش أْ خوق اهلل اهلْ٘
ٗخوق اهِااؼ هعبارتإ بعاح األُبٚااٗ ١املضعاوني هقٚاارٝ
ٓااؤال ١اهِاااؼ ٗص٢اعااتٍٔ ٗهت٘ضاا ٚعاابى اهلزاٙاا ٞهلااٍ
ٗطضٙق اذتق اهش ٜجي عو ٍٔٚإتباعٕ هِٚذ٘ا ًّ عشاب
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اهلل ٗبعز أْ ختٍ األُبٚا ١باهضع٘ي األكضَ ستٌز (فوّٟ
اهلل عوٗ ٕٚآهإ ٗعاوٍّ) دعاى األٌ٢ا ٞاملعقاً٘ني (عوأٍٚ
اهغ َ) ٍٓ قارتٕ هألًٗ ٞسذذٕ عو ٟعباارٖ ٗأًِاا ٖ١يف
ب رٖ فٌاّ غاري املعقا٘ي أْ ختوا٘ األصض ًاّ سذا ٞهلل
تعاىل عو ٟخوقٕ.
فعّ دعفض بّ ستٌز عّ أب ٕٚعّ دزٖ عو ٛابّ اذتغني
(عو ٍٔٚاهغ َ) قاي(( :حنً أمن ٘ املط لن ّحج ج اهلل عل ٙ
العامل ّض ادٗ امل ممي ّق ادٗ الػ س احملجل ّم ْالٕ امل ممي
ّحنً أماٌ ألٍل األزض كنا أٌ اليج ْو أم اٌ ألٍ ل الط ناء
ّحنً الرًٓ بيا ميطك الطناء أٌ تق ع عل  ٙاألزض إال بأذى ُ
ّبيا ميطك األزض أٌ متٔ د بأٍل َا ّبي ا ٓي صل الػٔ ح ّٓيػ س
السمح٘ ّختسج بسكات األزض ّلْال ما يف األزض ميا لطاخت
األزض بأٍلَا .ثٍ قايّ :مل خت ل األزض مي ر أٌ خل اهلل آدو
مً حج٘ هلل فٔيا ظاٍس مػَْز أّ غامب مط تْز ّال ختل ْ اىل
أٌ تقْو الطاع٘ مً حج٘ اهلل ّلْال ذلك مل ٓعبد اهلل)).
ٓ -13شاٗ ،إس حنّ ُعٚؿ طًاّ اهػٚبا ٞاهتاًا ٞذتذا ٞاهلل
املِتظااض اهقااا ٍ٢املٔااز( ٜعذااى اهلل فضداإ) ًِٗااش ً٣ااات
اهغااِني ف بااز ًااّ ٗداا٘ر ًااّ ٙغ اّٚض األًاا ٞإىل اإلًاااَ
ٗٙق٘رٓا ٗٙبني هلا عبى اهلزاٗ ٞٙطضٙاق اذتاق اهاش ٜال
طٙؼ فًِٔٗ ٕٚر آي اهبٗ ٚحيى ًؾاكى اهِاؼ ٗٙاِظٍ
أًا٘صٍٓ ٗال بااز هألًاً ٞااّ ص٢اٚػ ٙضأعاأا طا٘اي اهػٚبااٞ
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اهلربٗ ٠حنّ سغ عوٌِا ٗكٌا قو أُ أْ رعا٘ٝ
ابّ كاطع ًزع ٛاهعقٌ ٞبزأت ًِش مخػ عِ٘ات.
فٔى ًّ املعقا٘ي أْ تارتن األًا ٞطا٘اي توام اهفارت ٝبازْٗ
صٚ٢ػ؟
إسْ أ ّٙكاْ ط٘اي توم اهفارتٓٗ ،ٝاشا تِااقض ٗاضا
يف ق٘همٗ ،إُٕ رهٚى عوٚم ٗٙبطى رع٘تم ٗهاٚػ هام،
ٗكٌا ٙقاي ًاّ فٌَكام أُرِٙام فٔاا أُا تازُ ّٙفغام
ٗتبطى رع٘تم بِفغم.
 -14فٚتشقى مما عبق أْ ق٘هم ٙزي عو ٟأٌٓٗ ٞٚدا٘ر
قا٢ز هألًٗ ٞاهاشٓ ٜا٘ اهعاا اهفقٚإ اهعاًاى باز ّٙاهلل
ٗعُِ ٞب ٕٚاهِاطق باذتق ٗاهزاع ٛإه ٕٚاهش ٜخيضز األًٞ
ٗ اهِاؼ ًّ اهظ َ إىل اهضاٚاًٗ ١اّ اهظوٌاات اىل اهِا٘ص
ٗاهشٙ ٜبني هلٍ اذت ي ًّ اذتاضاَ ًٗاا ٙؾالى عوأٍٚ
ًّ ًغا٢ى يف سٚاتٍٔ فأ ّٙاُ ٙا ًازع ٛاهعقاًٌ ٞاّ
اهفقٕ ٗاألفا٘ي ًٗاّ االسلااَ اهؾاضعًٗ ٞٚاّ اذتا ي
ٗاذتضاَ؟ ًٗا سُ اهغابقني بعز اهػٚب ٞاهلربٗ ٠قبٚاى
لٔ٘ص رع٘تم اهضاه ٞقبى بضع ٞعِني ٗأقى ًاّ مخاػ
عِني؟
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 ًّ -15داُ آخاض أقا٘ي ،عِازًا أقارتب أداى أبا ٛاذتغاّ
اهغٌض ٜقٚى هٕ اىل ًّ ت٘ف ٛفأخضز هلٍ ت٘قٚعاّ ًّ ً٘الُاا
فاس اهعقض ٗاهظًاْ (عذى اهلل فضدٕ) ُغدتٕ:
((بط ه اهلل ال سمحً ال سحٔه ٓ ،ا عل ٕ اب ً حمن د الط نسٖ
أعظه اهلل اجس أخْاىك فٔك فأىك مٔ ت م ا بٔي ك ّب ض ت٘
أٓاو فأمجع أمس ّال تْصِ إىل اح د م ً بع د فٔق ْو مقام ك
بعد ّفاتك فقد ّقعت الػٔب٘ التام ٘ ف ال ظَ ْز إال بع د إذٌ اهلل
تع اىل ذك سِ ّذل ك بع د ط ْل األم د ّقط ْٗ القل ْ ّام تالء
األزض جْزاً ّضٔأتٕ إىل غٔعيت م ً ٓ دعٕ املػ اٍدٗ أال فن ً
ادع ٙاملػاٍدٗ قبل خ سّج الط فٔاىٕ ّالص ٔخ٘ فَ ْ ك را
مفرت ّال حْل ّال قْٗ إال باهلل العلٕ العظ ٔه)) فِغاد٘ا ٓاشا
اهت٘قٚع ٗخضد٘ا فوٌا كااْ اهٚاَ٘ اهغاارؼ عاارٗا إهٚإ
ٗٓ٘ جي٘ر بِفغٕ فقاي هٕ بعض اهِاؼ ًاّ ٗفاٚم ًاّ
بعزن فقاي هلل أًض ٓ٘ باهػٕ ٗقضا ٟفٔاشا أخاض كا َ
مسع ًِٕ.
ًااّ ٓااشٖ اهضٗاٙااُ ٞااض ٠إْ اإلًاااَ (عذااى اهلل فضداإ)
ٙشكض إْ ِٓان ممٔز أٗ صعا٘ي أٗ ُا٢ا عِإ ٙغاوٌٕ
اه٘فٗ ٞٚاهغ ح ٗغريٖ خيضز قبى لٔ٘ص اإلًاَ هٌٔٚز هٕ
ٗٙلْ٘ قا٢زاّ هألً ٞأٗ صٚ٢غاّ ٗإُ جي عو ٟاهِااؼ أْ
ٙتبعٖ٘ ٗإُ املٔاز ٜاألٗي ًاّ ٗهازٖ ٗال جيا٘ط هوِااؼ أْ
ٙطاهبٖ٘ بزهٚى ألُٕ ًضعى ًّ اإلًاَ بى عوا ٟاهعلاػ
ُض ٠اإلًااَ ٙقا٘ي أال فٌاّ ارعا ٟاملؾاآز ٝقباى خاضٗز
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اهغفٚاُٗ ٛاهقٚش ٞفٔ٘ كاشاب ًفارت أ ٜاُإ ال ٘ٙداز
ممٔز هظٔ٘صٖ ٙزع ٛاهعقٌٙٗ ٞزع ٛإُ ابِإ ،باى اُإ
(عو ٕٚاهغ َ) ٙظٔض فذأ ٝف ِٙفع ُفغاّ إميأُاا إْ
تلّ أًِ ًّ قبى أٗ كغب يف إميأُا خرياّ.
إمنا اهتٌٔٚاز هظٔا٘صٖ ٙلاْ٘ باهعٌاى اهقاا ٗاألًاض
باملعضٗ ٗاهِٔ ٛعّ املِلض.
 -16إسْ ًّ كى ًا ًضّ ٙتض هِا إْ قا٢ز األًٗ ٞصٚ٢غٔا يف
طًّ اهػٚبا ٞاهلاربٓ ٠ا٘ اهعاا املتفقإ باهاز ّٙاهعاًاى
اهِاطق باذتق اهشٙ ٜضؽاز اهِااؼ اىل ًاا فٚإ فا ح ألًاض
رٗ ٍِٔٙرُٚآٍ ٗآخاضتٍٔ ٗٓا٘ ًاّ جيا إتباعإ ٗتقوٚازٖ
ذتااني خااضٗز عااٚزًٗ ٜاا٘ال ٜفاااس اهعقااض ٗاهظًاااْ
فٚلااْ٘ ٓاا٘ اإلًاااَ ٗاهقا٢ااز األٗي هألًاا( ٞفااو٘ات اهلل
ٗع ًٕ عوٗ ٕٚأصٗاسِا هٕ اهفزا)١
ٗعااأسكض ًقطع ااّ ًااّ صٗاٙاا ٞمل٘الُاا أباا ٛستٌااز اذتغااّ
اهعغلض( ٜعو ٕٚاهغ َ) ٙفٚز باملقاَ ٗٓ٘:
((فأما م ً ك اٌ م ً الفقَ اء ص امياً ليفط ُ خمالف اً هل ْاِ
مطٔعاً ألمس مْالِ فللعْاو أٌ ٓقلدِّ)) فِٔا ُك فاضً ٙاّ
ً٘الُااا اذتغااّ اهعغاالض( ٜعوٚاإ اهغاا َ) عواا ٟأْ
اهض٢اعٗ ٞاهقٚار ٝتلْ٘ هوفق.ٕٚ
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ادلىرد الرابع :هروب خمز مه آالف ادلباهالت
املبآو ٞمما سكضٖ ًزع ٛاهعقٌ ٞابّ كاطع ٗقز أفازص
اهعزٙز ًّ املِؾ٘صات ٗكت يف عازً٘ ٝاضاع ٗسكاض يف
اهعزٙز ًّ امل٘اضع أْ رهٚوٕ املبآوٗ ٞإُٔ رعً ٟضادع اهزّٙ
هوٌبآو ٞست ٟإُ سكض بعض أمسا ١اهعوٌا ١ممّ رعاآٍ
هوٌبآوِٓٗ ،ٞا أسكض عز ٝتعوٚقات:
 -17إْ ًّ ؽضٗ املبآو ٘ٓ ٞأْ ٙلْ٘ املازع ٛفااس
رع٘ ٝسق ٗإُ قزَ كى ًا هز ًّ ٕٙأره ٞتجبا أسقٚاٞ
رع٘تإ ٗصغااٍ اُاإ ال ميلااّ ألسااز أْ ٙبطااى أرهتاإ أٗ
ٙؾلم بٔا فأْ رع٘تٕ ال تظاي ًضف٘ضاٗ ٞغاري ًقب٘هاٞ
ًّ قبى اهِاؼ عِزٓا ٙلْ٘ البز هوٌزعً ٛاّ املبآواٞ
إلثبات أسقٚا ٞرع٘تإ ٗفازقٔا فضعا٘ي اهلل (فاوّ ٟاهلل
عوٗ ٕٚآهٕ ٗعوٍّ) رعا أٓى اهلتاب هوٌبآو ٘ٓٗ ٞميتوم
كى األرهاٗ ٞاهاربآني اهقاشٚش ٞاهتاًاٗ ٞاهزاًػا ٞاها
كاُ ا سذاا ٞعواا ٟادتٌٚااع فتبٔ ا كااى ًااّ عاُااز
ٗكفض ًٗع ٓشٖ األرهٗ ٞاهربآني اهتاًا ٞكاُا رعا٘٠
املبآو ٞأًا ًع عزَ اهزهٚى أف ّ بى ًع ٗد٘ر رهٚاى تااَ
راًؼ ٙجب قطعاّ بط ْ ٗفغار رع٘ ٠ابّ كااطع فاأٜ
ًعِ ٟهوٌبآوٗ ٞاهزع٘ ٠هلا؟!!
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ِٓٗ -18ا أُبّٕ اىل أْ ًّ ؽضٗ املبآو ٞاعاتذاب ٞاهازعا١
ف٘صاّ ٗاُتقاص فاس اهزع٘ ٝعِزٓا ٙلْ٘ البز هوِااؼ
ًّ تقزٙقٕ ٗإتّباعٕ.
ُٗشكض ًجااالّ عوا ٟسهام ًاا صٗ ٜعاّ ابا ٛدعفاض اهبااقض
(عوٚاإ اهغ ا َ) قاااي(( :مل ا قت ل احلط ب ً عل ٕ (علٔ ُ
الطالو)أزضل حمند ابً احليفٔ٘ إىل علٕ ب ً احلط (علٔ ُ
الطالو) فدال بُ ثه قال ٓا بً أخٕ ق د علن ت إٌ زض ْل اهلل
كاٌ قد جعل الْصٔ٘ ّاإلمام٘ مً بعدِ لعلٕ بً أبٕ طال ب
ثه اىل احلطً ثه اىل احلط ّقد قتل أبْ (زضٕ اهلل عي ُ)
ّصل ٙعلٔ ُ ّمل ٓ ْصِ ّإى ا عن ك ّاخ ْ أبٔ ك ّإى ا يف ض
ّق دميت أح بَ ا مي ك يف ح داثتك ف ال تي اشع الْص ٔ٘
ّاإلمام٘ ّال ختالف ,
قال لُ علٕ ابً احلط (علُٔ الطالو) ات اهلل ّال ت دعْ م ا
لٔظ لك حب  ،إىٕ أعظك أٌ تكٌْ مً اجل اٍل ٓ ا ع ه إٌ
أبٕ أّص ٙألٕ قبل أٌ ٓتْجُ إىل الع سا ّعَ د أل ٕ يف ذل ك
قبل أٌ ٓطتػَد بطاع٘ ٍّرا ضالح زضْل اهلل (صلّ ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّضلّه) عيدٖ فال تعسض هلرا ف أىٕ أخ ا علٔ ك ب يق
العنس ّتػتت احلال.
ّاٌ اهلل تباز ّتعاىل أب ٙإال أٌ جيع ل الْص ٔ٘ ّاإلمام ٘ يف
عقب احلط (علُٔ الط الو) ف أٌ أزدت أٌ تعل ه ف أىطل بي ا
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اىل احلجس األضْد حت ٙحنتكه ألُٔ ّىط ألُ ع ً ذل ك ق ال
الباقس (علُٔ الطالو):
ّكاٌ الكالو بٔيَنا ٍّنا ْٓمئر مبك٘ فاىطلقا حت ٙأتٔ ا
احلجس األضْد فقال عل ٕ اب ً احلط (علٔ ُ الط الو) حملن د
ابتدأ فابتَل إىل اهلل ّأضألُ أٌ ٓيط ل ك احلج س ث ه ض ألُ
فابتَل حمند يف الدعاء ّضأل اهلل ثه دع ٙاحلجس فله جيب ُ
فقال لُ علٕ ابً احلط (علُٔ الط الو) أم ا اى ك ٓ ا ع ه ل ْ
كيت ّصٔاً ّإماماً ألجابك فقال لُ حمند فأدع أى ت ٓ ا ب ً
أخٕ فدع ٙاهلل علٕ اب ً احلط (علَٔن ا الط الو) ث ه ق ال
أض ألك بال رٖ جع ل فٔ ك مٔج ا األىبٔ اء ّمٔج ا األّص ٔاء
ّمٔج ا الي اع أمجع مل ا أخربتي ا بلط اٌ عسب ٕ م ب م ً
الْصٕ ّاإلماو بعد احلط بً علٕ (علَٔن ا الط الو) فتخ س
احلجس حت ٙكاد أٌ ٓصّل عً مْضعُ ثه اىطق ُ اهلل بلط اٌ
عسبٕ مب فقال اللَه إٌ الْصٔ٘ ّاإلمام ٘ بع د احلط ب ً
علٕ بً ابٕ طالب اىل علٕ ابً احلط بً علٕ بً ابٕ طال ب
ّاب ً فاطن ٘ بي ت زض ْل اهلل (ص لّ ٙاهلل علٔ ُ ّآل ُ ّض لّه)
فاىص س حمن د ٍّ ْ ٓت ْىل عل ٕ اب ً احلط (علَٔن ا
الطالو))).
ًّ ٓشٖ اهضٗاُ ٞٙض ٠أْ اإلًاَ عو ٛابّ اذتغاني (عؤٌٚاا
اهغ َ) قزَ كى ًا ميلاّ تقزميإ ًاّ أرهاٗ ٞسذار
ٗاضش ٞدوٗ ٞٚقً٘ٗ ٞٙع سهام ٙاضَ اعاتذابً ٞاّ قباى
ستٌز ابّ اذتِف ٞٚمما اضطضٖ إىل املبآو ٞهٚجب فزقٕ
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ٗسقٕ يف اإلًاًُٗ ٞاض ٠أْ اهلل تعااىل سكاضٖ اعاتذاب
رعاااً ٖ١باؽااض ٝألُاإ فاااس رعاا٘ ٝسقاا ٞفااارقٗ ٞ
ٙوط مبشٌز ابّ اذتِف ٞٚصغٍ إُ عاٍ اإلًااَ ،أًاا ها٘
تااأخضت اعااتذاب ٞاهاازعا ١عِاازٓا تلااْ٘ املبآواا ٞغااري
زتزٗ ٞٙغري ًجٌضٗ ٝال راع ٛأف ّ هلا.
ٗ -19اآلْ أعأهم ًا ٓ ٛأره ٞامحاز أباّ كااطع ٗسذتإ
اهق٘ٙااا ٞاه٘اضاااش ٞاهاا ال ميلاااّ ألساااز إبطاهلاااا أٗ
اهتؾلٚم بٔا ٗاه د٘بٔ باهضفض ٗعزَ اهقبا٘ي مماا
اضطضٖ إىل اهزع٘ ٝهوٌبآوٞ؟!!!!!!!
ٗميلّ اهتٚقّ ًّ اه٘اقع املتٌجاى يف عؾاضات اهبشا٘خ
اه فزصت عو ٟؽلى سوقاات يف عوغاوٗ ٞكاشهم
عؾضات اآلال ًّ اهضرٗر اهتاً ٞاه تبطى كى ًزّعٚات
ٗأٗٓاااَ ًاازع ٛاهعقااٌ ٞابااّ كاااطع ٗٓااً٘ ٛداا٘رٝ
ًٗ٘ثق ٞيف اهعزٙز ًّ امل٘اقاع عوا ٟاالُرتُا ًِٗٔاا ًاا
ً٘د٘ر يف املضكظ اإلع ً ٛهوٌضدع اهزٙين اهغٚز اذتغين
(راَ لوٕ) سٚح ت٘دز ًِتزٙات خاف ٞهازفع ؽابٔات أباّ
كاااطع ((املاازع ٛؽاااصب اهؾاااً ٜااع اإلًاااَ)) ٗإبطاهلااا
كؤا مجوٗ ٞتفق.ّ ٚ
ٗ -20أعأهم عؤاالّ آخضً :ا اهفا٢ز ًّ ٝاملبآو ٞإسا سازخ فٔٚاا
هط إهلٗ ٛتأخري يف اعتذاب ٞاهزعا ١كٌا طعٌتٍ عِزًا
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دااا ١أسااز اإلخاا٘ ٝاألُقاااص األخٚاااص توبٚاا ٞهطواابلٍ يف
املبآوااٞ؟ فوااٍ حيقااى هاإ ؽااِٙ ٗ ١ٛااظي عوٚاإ اهعااشاب
فأفؾولٍ اهلل تعاىل ٗأخظاكٍ فقوتٍ أْ تأخري اعاتذابٞ
اهزعا ٘ٓ ١هوط اإلهل،ٛ
ٗتلضصت االعتذاب ًّ ٞاملؤًِني ٗكاُ ُفاػ اهِتٚذاٞ
ٗكاْ ُفػ ادت٘اب املتٔاف اهغف ٕٚاملدارع اهتافإ ،ألُإ
ٙجب أُإ ال ثااٌضً ٝاّ املبآوا ٞأفا ّ ألْ اهوطا اإلهلاٛ
ً٘داا٘ر ف ا اعااتذاب ٞهواازعآٗ ،١ااشا أٙض ااّ رهٚااى أُقو ا
عوٚلٍ ٗأفؾولٍ ٗأفؾاى ٗأبطاى كاى ارعاا١اتلٍ
ٗاىل األبز.
فٌّ أ ّٙهلٍ ٓشا اهلشب ٗارتزاع ٗعِٛٓ ًّ ٞ؟؟!!!
ٓٗ -21ا ٓ٘ املضدع اهزٙين اهغٚز اذتغين (راَ لوٕ) ٙتقاز٠
بِفغٕ ٗبوشٌٕ ٗعظٌٕ ٗرًٕ ٙتقز ٠هوٌبآ ت ٗألٙااَ
ٗأعابٚع ٗأؽٔض عزٙزٗ ٝكؤا ُٚاب ٞعّ املضدع ٞٚاهزِٞٚٙ
ُٚاب ٞعّ أعااتشتٕ ٗغريٓاٍ ٗتقازً ٠عإ آال ٗعؾاضات
اآلال ًااّ األخٚاااص املااؤًِني اهضداااي ٗاهؾااٗ ٘ٚاهِغااا١
ٗاألطفاااي ،أًااا ابااّ كاااطع املاازع ٛابااّ اذتغااّ املاازعٛ
اهعقٌٗ ٞىل ٓاصباّ خاع٣اّ ًبوغاّ فأ ّٙأُ ٗأٙاّ ًبآوتام
ٗأ ّٙعقٌتم؟؟؟!!
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 -22فاألْٗىل ألمحز اذتغّ أْ ٙقزَ اهزهٚى اهق٘ ٜإْ كااْ
هز ٕٙرهٚى ٙجب ًّ خ هٕ فزق رع٘تٕ أٗ أْ ٙرتاداع عاّ
ًزّعاٖ ٗٙغتػفض اهلل هشهم ٗٙوتذأ إلتبّاع ًّ ٓ٘ اعوٍ ًِإ
ٗأسق ًِٕ يف اإلتبّاع ٗاهتقوٚز.
ذ
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أق ْل:

عّ عاعز باّ عباز اهلل األؽاعض ٜعاّ اهؾاٚذ اهقازٗق
امحااز بااّ إعااشاق بااّ عااعز األؽااعض ٜاُاإ دااا ١بعااض
أفشابِا ٙعوٌٕ أْ دعفض بّ عو ٛكتا أهٚإ كتابااّ
ٙعضفاإ ُفغاإ ٗٙعوٌاإ اُاإ اهقاا ٍٚبعااز أخٚاإ اذتغااّ
اهعغلض( ٜعوٚإ اهغا َ) ٗاْ عِازٖ ًاّ عواٍ اذتا ي
ٗاذتضاَ ًا حيتاز أهٗ ٕٚغري سهم ًّ اهعواَ٘ كوأا قااي
امحز بّ إعشاق فوٌا قضأت اهلتاب كتب اىل فاس
اهظًاْ (عو ٕٚاهغا َ) ٗعاريت كتااب دعفاض يف رصدإ
فدضز أه ٛادت٘اب يف سهم  { :بصي اهلل الرمحَ الفرحٗي
أتاٌ٘ كتاب أبقاك اهلل ٔالكتا ال  ٙأٌا فرجْ
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ٔأحاط وعرفيت ظىٗفع وفا تطفىنٍْ عمف ٜاخفتال
ألااظْ ٔتكرر اخلىأ فْٗ ٔلٕ تدبرتفْ لٕياف عمفٜ
بع وا ٔيا عمْٗ وٍْ ٔاحلىد هلل ر العامل محداً
ال ظرٖ لْ عم ٜإحصاٌْ إلٍٗا ٔفطمْ عمٍٗا ،أب ٜاهلل
عس ٔجن لمحق إال متاواً ٔلم اطن إال زِٕياً ِٕٔ ظفاِد
عم٘ مبا اركرٓ ٔل٘ عمٗكي مبا أيٕلفْ إرا اجتىعٍفا
لمًٕٗ ال  ٙالرٖب فْٗ ٖٔصألٍا عىا حنَ فْٗ رلتمإُ،
ٔاٌْ مل جيعن لصاحب الكتا عم ٜاملكتٕ ألْٗ ٔال
عمٗ ٔال عم ٜاحد وَ اخلمق مجٗعاً إواو ٛوارتض،ٛ
ٔشأب لكي مجم ٛتكتإُ بّا إُ ظفا ٞاهلل ٖاِف ا
ٖرمح اهلل أُ اهلل مل خيمق اخلمق ع ثفاً ٔال محمفّي
شد ٝبن خمقّي بقدرتْ ٔجعن هلي امساعفاً ٔابصفاراً
ٔيمٕباً ٔأل اباً ثي بع الٍ ٗ (عمّٗي الصالً) و عرَٖ
ٔوٍ رَٖ ٖأورٌّٔي بىاعتْ ٍّٖٔفٌّٕي عفَ وعصفٗتْ
ٖٔعرنفٌّٕي وا جّمٕٓ وَ أوفر خفالقّي ٔفٖفٍّي ٔاٌفسه
عمّٗي كتاباً ٔبع ألّٗي والٟكٔ ًٛباَٖ بٍّٗي ٔب
وَ بعثّي إلْٗ بالاطن ال  ٙجعمْ لْ عمّٗي ٔوا أتاِي
اهلل وَ الفدالٟن الظفاِرٔ ٚالفرباِ ال فاِرٔ ٚاآلٖفا
الػال  ٛفىٍّي وَ جعن الٍار عمْٗ برفاً ٔشالواً ٔاخت ٓ
خمٗالً ٔوٍّي وَ كمىْ تكمٗىاً ٔجعن عصآ ثع اٌ اً
و ٍٗاً ٔوٍّي وَ أحٗ ٜاملٕت ٜبأرُ اهلل ٔأبرأ األكىفْ
ٔاألبرص بأرُ اهلل ٔوٍّي وَ عمىْ وٍىق الىري ٔأٔت٘
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وَ كن ظ٘ ٞثي بع ذلىداً (صم ٜاهلل عمٗفْ ٔآلفْ)
رمح ًٛلمعامل ٔمتي بْ ٌعىتْ ٔختي بْ أٌ ٗأ ٓٞرشمْ
اى الٍاط كافٔ ،ٛاظّر وَ صديْ وا اظّر ٔبف وفَ
آٖاتْ ٔعالواتْ واب  ،ثي ي طْ (صم ٜاهلل عمْٗ ٔآلْ)
محٗداً فقٗداً شعٗداً ٔجعن األور وَ بعدٓ اى أخْٗ
ٔابَ عىْ ٔٔصْٗ ٔٔارثْ عم٘ ابفَ ابف٘ طالفب (عمٗفْ
الصالً) ،ثي اى األٔصٗا ٞوَ ٔلدٓ ٔاحفد بعفد ٔاحفد،
أحٗا بّي فٍْٖ ٔأمت بّي ٌٕرٓ ٔجعن بٍّٗي ٔب إخٕاٌّي
ٔب عىّي ٔاألفٌٗ فاألفٌٗ وَ رٔ ٙأرحاوّي فرياٌاً
بٍٗاً ٖعر بْ احلج ٛوَ احملجٕ ٔاإلواً وَ املأوًٕ بأُ
عصىّي وَ ال ٌٕ ٔبرنأِي وَ العٗفٕ ٔطّنفرِي وفَ
الففدٌض ٌٔففسِنّي وففَ المفف ض ٔجعمففّي خففساُ عمىففْ
ٔوصتٕفع حكىتْ ٔوٕضع شفرٓ ٔأٖفدِي بالفدالٟن
ٔلٕال رل لكاُ الٍاط عم ٜشٕأ ،ٞألفنع ٜأور اهلل عس
ٔجن كن احدٔ ،ملا عر احلق وَ ال اطن ٔال العمي وَ
اجلّنٔ ،يد افع ِ ٜا امل ىن املدع٘ عم ٜاهلل الك
مبا افعآ فال افر ٙبأٖف ٛحالفِ ٛف٘ لفْ رجفا ٞأُ ٖفتي
فعٕآ ،أباقْ يف فَٖ اهلل فٕ اهلل ال ٖعر حفالالً وفَ
حراً ٔال ٖار ب خىأ ٔصٕا  ،أً بعمفي فىفا ٖعمفي
حقاً وَ باطن ٔال ذلكىاً وَ وتعابْ ٔال ٖعر حد
الصالٔٔ ٚيتّا ،أً بٕرع فاهلل ظّٗد عم ٜتركْ الصالٚ
الارض أربع ٖٕواً ٖسعي رل لىمب العفعٕرٔ ٚلعفن
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خربٓ يفد تفأف ٝإلفٗكئِ ،اتٗف ظفرٔ وصفكرٓ
وٍصٕبْ ٔآثار عصٗاٌْ هلل عس ٔجن وعّٕر ٚياٟى ، ٛأً
بآٖفف ٛفمٗففأ بّففا ،أً عجفف ٛفمٗقىّففا ،أً بداللففٛ

فمٗ كرِا ،ياه اهلل عفس ٔجفن يف كتابفْ {بِس ِيم َِّ
اه
ْ
ب ِمين َِّ
ِ
ِ
اه ال َْت ِز ي ِز ا ْحلَ ِكي ِ
ييم مي
ال َّير ْمح ِن الي َّيرح ِيم . .تَي ْن ِز ي ُ الْككي ِ َ
السء ِ
ض َوم بَي ْيينَي ُُء إِالَّ ِاب ْحلَ ِّقَ . . .وإِذا
َخلَ ْقنَ َّ
وات َواألْ ََ ْر َ
ِ
س ك ي ي نَُّا َهليُي ْيم أَ ْعي ييدا َوك ي ي نَُّا بِ ِتء ي ي َد ِِ ْم ك ي ي فِ ِر َن}،
ُحشي ي َير النَّ ي ي ُ
فالتىض تٕلّ ٜاهلل تٕفٗق وَ ِ ا الظامل وا ركفر
ل ٔأوتحٍْ ٔشمْ عَ آٖ ٛوَ كتا اهلل ٖاصرِا أٔ
صال ٚفرٖط ٖ ٛحدٔفِا ٔوا جيب فّٗا لتعمي حالْ
ٔوقدارٓ ٖٔظّر لف عفٕارٓ ٌٔقصفاٌْ ٔاهلل حصفٗ ْ،
حاظ اهلل احلق عم ٜأِمْ ٔأيرٓ عم ٜوصتقرٓ ٔيد أبٜ
اهلل عففس ٔجففن أُ تكففُٕ اإلواوفف ٛيف أخففَٕٖ بعففد
احلصَ ٔاحلص ٔ ،إرا أرُ اهلل لٍا يف القٕه ظّر احلق
ٔأضىحن ال اطن ٔاحنصر عٍكي ٔاى اهلل ارغفب يف
الكاأٖ ٛمجٗن الصٍع ٔالٕالٖٔ ٛحص ٍا اهلل ٌٔعي
الٕكٗن ٔصم ٜاهلل عم ٜذلىد ٔآه ذلىد}.
ًّ ٓاشٖ اهضٗاٙاُ ٞغاتزي عوا ٟعاز ٝأًا٘ص فِاشكض عازٝ
تعوٚقات-:
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ٙ -23أب ٟاهلل هوشق إال إمتاًاّ ٗهوباطى إىل طٓ٘قاّ أبزاّ ًاا ًاض
اهظًّ ٗراصت األٙاَ ٗهلى ؽٗ ١ٛقا ًعواَ٘ سٚاح أْ اهلل
مئى ٗال ٌٔٙى هعى ًزع ٛاهباطاى ٙتا٘ب ٗٙغاتػفض اهلل
ٗإال فأْ اهلل ٙتبّضٖ تتبرياّ.
 -24جيعى ألسز ًّ اهِاؼ إًاًاً ّٞفرتضاٗ ّٞال طاعا ّٞ
ٗادبااٗ ّٞال سًااً ّٞااا ٙلااّ ًااّ األٌ٢اا ٞاملعقااً٘ني
((ال َٖ عصىّي اهلل وَ ال ٌٕ ٔبرأِي وَ العٗفٕ
ٔطّرِي وَ الدٌض ٌٔسِّي وَ الم ض ٔجعمّي خساُ
عمىْ ٔوصفتٕفع حكىتفْ ٔوٕضفع شفرٓ ٔأٖفدِي
بالدالٟن ٔلٕال رل لكاُ الٍاط عم ٜشٕا.))ٞ
ُٗ -25ااض ٠إْ املاازع ٛهإلًاًاا ٞجياا أْ ٙلااْ٘ عاملاااّ
بلى اهعوَ٘ كٌا سكض اإلًاَ ،باهفقٕ ملعضف ٞاذتا ي
ٗاذتااضاَ ٗاهقاا٘اب ٗارتطااأًٗ ،عضفاا ٞاهتفغااري ٗعوااٍ
احمللٍ ًّ املتؾابًٕٗ ،عضف ٞاذتق ٗاهباطى.
 -26كٌا سكض اإلًاَ (عوٚإ اهغا َ) اُإ إسا لٔاض ًاّ
ٙزع ٛاإلًاًا ٞالباز ًاّ ًطاهبتإ بازهٚى ٙجبا فازق
رع٘تٕ سٚح قاي (عو ٕٚاهغ َ) ((إرا كاُ املدع٘ لدْٖ
آٖ ٛتث فعٕتْ فمٗأ ِ بّا أٔ حج ٛفمٗمقّا أٔ فاللٛ
ٖع فلٗن فمٗ كرِا ٔإال فأٌْ ك ا وارت)).
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 ًّ ٛٓٗ -27اهِقا املٌٔآٗ ٞا٘ اُإ عِازًا خياضز ًاّ
ٙزع ٛاإلًاً ٞأٗ اهِٚاب ٞعّ اإلًاً ٞالبز هوِاؼ بااهضد٘ع
هوجقا ًّ ٝاهِاؼ ٗاملتٌاجوني باهعوٌاا ١اهعااملني اهعااًوني
اهِاطقني باذتق يف طًِِا ٓشا طًّ اهػٚب ٞاهلرب ٠فٔاٍ
ًّ عٚلْ٘ أطً ٞقو٘ب ضعفا ١اهؾٚع ٞكٌاا أعاوف
يف صٗا ٞٙاإلًاَ ادت٘ار (عوٚإ اهغا َ) اها سكضتٔاا يف
بزا ٞٙاهبشح.
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ابّ كاطع ٙوػا ٛاهعقاى ٗسذٚتإ فٚوػا ٛاهاتفلري،
فأ ٜعقٌ ٞتزّعٔٚا ٙا اباّ كااطع أُا توػا ٛاهعقاى
ٗرٗصٖ يف متٚٚااظ اذتااق عااّ اهباطااى ٗأكتفاا ٛبااشكض
تعوٚقني:
 -28ممااا عاابق أتض ا هِااا أُاإ البااز يف ٓااشا اهظًاااْ طًاااْ
اهتلو ٚأْ ٙضدع اهِاؼ اىل عوٌاٙٗ ٍٔ٢قوازْٗ ًاّ ٓا٘
أعؤٌااااٍ ٗٙتبعُ٘اااإ ستاااا ٟال ٙتدبطااااْ٘ يف اهفاا ا
ٗاالحنضافات اهفلضٗ ٞٙاهؾا٢عات ٗالبز ًاّ إتبااع اهعقاى
اهش ٜميٚظ بني اذتق ٗاهباطاى فقاز صٗ ٜعاّ اباٙ ٛعقا٘ب
اهبػزار ٜقاي إْ اباّ اهغال ٚقااي ألبا ٛاذتغاّ اهضضاا
(عو ٕٚاهغ َ) ((ملاسا بعح اهلل ً٘ع ٟباّ عٌاضاْ (عوٚإ
اهغ َ) بٚزٖ اهبٚضاٗ ١بآ ٞٙاهغشض ٗبعح عٚغ( ٟعوٚإ
اهغ َ) بأ ٞٙاهط ٗبعح ستٌز (فو ٟاهلل عوٚإ ٗآهإ)
باهل َ ٗارتطاب فقاي هٕ أب٘ اذتغّ (عو ٕٚاهغ َ) :إٌ
اهلل ملا بعح مْض( ٙعلُٔ الطالو) كاٌ الػالب عل ٙأٍل عصسِ
الطخس فأتاٍه مً عيد اهلل مامل ٓكً يف ّضع القْو مجلُ ّمبا
أبطل بُ ضخسٍه ّأثبت بُ احلج٘ علَٔه ّاٌ اهلل بعح عٔطٙ
(علُٔ الطالو) يف ّقت قد ظَست فُٔ الصماىات ّاحتاج الياع
اىل الطب فأتاٍه مً عيد اهلل مامل ٓكً عيدٍه مجل ُ ّبَ ا
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أحٔ ٙهله املْتّ ٙأبسأ األكنُ ّاألبسص ب أذٌ اهلل ّاثب ت ب ُ
احلج٘ علَٔه ّاٌ اهلل بعح حمند (صل ٙاهلل علُٔ ّالُ) يف ّقت
كاٌ األغلب عل  ٙأٍ ل عص سِ اخلط ب ّالك الوّ . .الػ عس
فأتاٍه مً عيد اهلل مً مْاعظُ ّإحكامُ ما أبطل بُ قْهله
ّاثبت بُ احلج٘ علَٔه قاي فٌا طاي ابّ اهغالٙ ٚقا٘ي
ٗاهلل ًا صأً ٙجوم قط فٌا اذتذ ٞعو ٟارتوق اه َ٘ٚفقاي
(عو ٕٚاهغ َ) :العقل ٓعس بُ الصاد عل  ٙاهلل فٔص دقُ
ّالكاذ عل ٙاهلل فٔكربُ فقاي ابّ اهغلٓ ٚشا ٗاهلل
ٓ٘ ادت٘اب)).
قز فٌِٔا اهضضا (عو ٕٚاهغا َ) يف ك ًإ ٓاشا إْ اهازهٚى
فٌٚا اؽتبٕ عو ٟاالُغاْ ًّ أًض اهؾاضٙعٓ ٞا٘ اهعقاى .فٌاّ
كاْ فاس راله ٞتزي عو ٟفزق رع٘اٖ فٚذ اْ ٘ٙفى
امللو اىل ًعضفتٔاا باهعقاى ٗها٘الٖ ملاا عاض اهقاارق ًاّ
اهلاسب فٔ٘ سذ ٞاهلل تعاىل عو ٟارتوق.
ٗ -29أق٘ي ألباّ كااطع ًازع ٛاهعقاٌ ٞاملازع ٛأُإ اباّ
اإلًاَ ٗإُٔ طّٗز أختٕ هإلًاَ ٗإُٔ ٙؾضب اهؾااً ٜاع اإلًااَ،
أق٘ي هٕ اُم ًت ٟاعاتطع أْ تجبا اُام اإلًااَ أٗ صعا٘ي
اإلًاَ أٗ ُا ٢اإلًاَ ٗاُم ًفرتض اهطاع ٞبتقزميم األرهاٞ
عو ٟسهم فوِاا أْ ُطٚعام ُٗتبعام ُٗاأمتض باأًضن ٗ ،إال
فا ٗ ،قااز ثب ا قطعااّ ٙقِٚااّ دظً ااّ أْ كااى ًااا أرعٚتاإ
ٗتزّعٙ ٕٚا بّ كاطع ٓ٘ طخض ٗباطى ٗفاعز ٗضاي. . .
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