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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
قاٍ تعاىل:
دؼَ َأٌَِٖ ايِبَِٝتٔ َُٜٚطَِّٗطَنُِِ
ايط ِ
{إَُْٖٔا ُٜطٜٔسُ ايًُٖ٘ ئِ ُٝصٖٔبَ عَٓهُُِ ِّ
تَطِ ٔٗرلّا}(.)1
ٚقاٍ دٌ ازل٘ :
{ قٌُ  ٫أَؽِ َأيُهُِِ عًَََ ِٔ٘ٝأدِطّا إٔ ٫ايََُِٛزٖ َ٠ؾٔ ٞايِكُطِبََٜ َََٔٚ ٢كِتَطٔفِ
سَػَ َْٖٓ ّ١عٔزِ يَُ٘ ؾَٔٗٝا سُػِّٓا إٕٖٔ ايًَٖ٘ َغؿُٛضْ ؾَهُٛضْ}(.)2
ٚقاٍ غبشاْ٘ :
{إٕٖٔ َٖصٔ ٔٙتَصِنٔطَ ْ٠ؾََُٔ ؾَا ٤اتٖدَصَ ٔإيَ ٢ضَبِّ٘ٔ ؽَبًّٔٝا}(.)3
ٚعٔ ايطغ ٍٛا٭ععِ :
( إٕ أٜ َٔ ٍٚسخٌ اؾٓ ١أْا ٚؾاطُٚ ١اؿػٔ ٚاؿػني .قاٍ عً: ٞ
ؾُشبْٛا؟ قاٍ ٚ َٔ :ضا٥هِ ) (. )4

( )33سىرج األحشاب
( )23سىرج اٌشىري
( )29سىرج اإلوسان
وسائًاٌشيؼح ج  21ص .426
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اؿُس هلل ضب ايعاملني محساّ نجرلاّ  ٫وك ٞي٘ اـ٥٬ل عسزاّ
ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢ايطغ ٍٛا٭ععِ احملُٛز ا٭محس أب ٞايكاغِ
قُس ٚ ،عً ٢آي٘ املعكَٛني ايطاٖط ٜٔايطٝبني املعًَٛني ٚ ،ايًعٓ١
ايسا ١ُ٥عً ٢أعسا ِٗ٥أمجعني .
َا سايٓا ي ٛمل ٜهٔ بٓٓٝا قُس ٚآٍ قُس ؟
ٚأ ٟعًٜ ٛتًبؼ َٔ ٜػبح يف عط سبِٗ  ِٗ٥٫ٚٚ؟
ٚأ ٟنع ١تتؿبح ؾٜ ُٔٝبتعس عِٓٗ ؟
ٚأٚ .. ٟأٚ .. ٟأ... ٟ
َٔ ْعِ اهلل عًٓٝا إٔ َٔٓ عًٓٝا ( مبشب ١قُس ٚآٍ قُس ) ؾً٘
اؿُس ٚي٘ ايؿهط أبس اٯبس َ٘ٓٓ َٔٚ ، ٜٔغبشاْ٘ إٔ ٚؾكين ٭ٕ
أطًع عً ٢بعض َٔ أسٛاشلِ بس َٔ ّ٤دسِٖ ا٭ععِ ٚ اْتٗاّ٤
باإلنػرل ا٭ععِ اؿذ ١املٓتعط عذٌ اهلل تعاىل ؾطد٘ ايؿطٜـ .
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فلس ٝاهبحح :
ٚبعس اإلط٬ع  ..أسببت إٔ أنتب يف َٓاغبات املعكَٛني



غٛاَٛ ّ٤ايٝسِٖ أٚ ٚؾٝاتِٗ َٛ انٝعاّ عٔ نٌ قاسب َٓاغب١
ٚ ،بايؿعٌ بسأت ٚ .ناْت ؾهطت ٖٞ ٞايذلنٝع عً٢

( قب١

ٚ ٤٫ٚٚععُ ١أٌٖ ايبٝت .)
ؾبسأت بايهتاب ١يف َٛاقع عً ٢اْ٫ذلْت ٚيف بعض ايٓؿطات
ٚاجمل٬ت ٚيهٔ ٚ ..يعسّ ايتٛفٜل مل أنتب عٔ مجٝع املعكَٛني
يف ٖصا اجملاٍ .
ؾععَت ٚتٛنًت عً ٢اهلل غبشاْ٘ بايكطا ٠٤عٔ أٌٖ بٝت ايعكُ١
ٚ شيو ؾ ُٔٝمل أنتب عٓ٘ يف املٛاطٔ املصنٛض. ٠
ٚهلل اؿُس ٚايؿهط إٔ متت ايهتاب ١نُكا٫ت َٛٚانٝع عاَ١
تسٚض س ٍٛقٛض  ( ٖٛٚسب قُس ٚآٍ قُس.) 
ًِٔج اهبحخ :
ٚاعتُس يف ايهتاب ١سٖ ٍٛصا املٛنٛع بايٓعط أ ّ٫ٚيف نتب
اؿسٜح ٚايػرلٚ ٠ايتاضٜذ س ٍٛايؿدك ١ٝاملطاز ايهتاب ١عٓٗا  ،ثِ
اْتداب ضٚا ١ٜأ ٚقك ، ١أ ٚأنجط ٚ ،ايتأٌَ ؾٗٝا يف قاٚي ١يًتعٚز
َِٓٗ ٚايتعطف عًٚ ِٗٝتهطٜؼ سبِٗ عً ِٗٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػّ٬
 َٔٚ ،ثِ شنط بعض َا ٜٓبػ ٞعًٓٝا ػاٖ ٙص ٙايؿدك. ١ٝ
ٚبعس إٔ أْٗٝت ايبشح – تطا – ٤ي ٞإٔ أنتب ( بطاق ١تعطٜـ )
يهٌ ٚاسس َِٓٗ كتكط ٠دساّ .
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دعا: ١
ؾاغأٍ اهلل عل ؾاطُٚ ١أبٗٝا ٚبعًٗا ٚبٓٗٝا ٚايػط املػتٛزع ؾٗٝا إٔ
ٜهٖ ٕٛصا – ايكًَ – ٌٝكب ّ٫ٛيسٚ ِٜٗإٔ وٛظ عً ٢عني ضنا َٔ
ٚي ٞاٍعكط عذٌ اهلل تعاىل ؾطد٘ ايؿطٜـ ٚ .اؿُس هلل ضب ايعاملني
فؤاد اهصبٚب
 ّٜٛا٫ثٓني ٖ1424/10/21ـ
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حن٘ حمب ٞآي حمٌد 
( ٗحب آي حمٌد د٘اش عو ٟاهصساط )
يْ ٛعطْا إىل ايطغ ٍٛا٭ععِ

 أ ٚايٛق  ٞأ ٚايعٖطا٤

ايبت ٍٛأ ٚأسس ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاض  نٌ َٓؿطز عٔ غرل ، ٙأٚ
ا

ْعطْا إي ِٗٝيف قٛض ٠مجاع ، ١ٝيطأٜٓا أِْٗ َؿطٚع ٚاسس يف ٖص
ايٛدٛز ٚيهٔ أَ ٟؿطٚع ِٖ  ،ؾِٗ املؿطٚع ايطباْ ٞايصٚ ٟنع
تؿاقٚ ً٘ٝدعٜ٤ات٘ ايعً ِٝاـبرل اؾباض املٗ ُٔٝايطمحٔ ايطس. ِٝ

ؾأ ٟقاْع غبشاْ٘ { يَكَسِ خًََكَِٓا ايِإْٔػَإَ ؾَٔ ٞأسِػَٔٔ تَكِ)4( } ِٕٜٔٛ
غٛض ٠ايتني ٚ .أَ ٟكٓٛع{ ٔضدَاٍْ يٖا تًُِٗٔ ِِٔٗٝتٔذَاضََٚ ْ٠يَا بَِٝعْ عَٔ شٔنِطٔ
ايًٖ٘ٔ َٔٚإقَأّ ايكًَٖاَٚ ٔ٠إٜٔتَا ٤ايعٖنَاَٜ ٔ٠دَاؾَُِّٛ َٜ َٕٛا تَتَكًَٖبُ ؾٔ ٔ٘ٝايِكًُُٛبُ
َٚايِأَ ِبكَاضُ} ( )37غٛض ٠ايٓــٛض  ( ٚ .عباز ايطمحٔ ) َٜ ِّ { ٚا أََٜٗٗا ايٖصَٜٔٔ
آََُٓٛا قًَٗٛا عًَََٚ ِٔ٘ٝغًَُُِّٛا تَػًُِّٔٝا } ( )56غٛض ٠ا٭سعاب  ُ{ ٚ .إَُْٖٔا
دؼَ َأٌَِٖ ايِبَِٝتٔ َُٜٚطَِّٗطَنُِِ تَطِ ٔٗرلّا
ايط ِ
ُٜطٜٔسُ ايًُٖ٘ ئِ ُٝصٖٔبَ عَٓهُُِ ِّ
( )33غٛض ٠ا٭سعاب ٚ .غرلٖا َٔ ايٓكٛم .
ؾٗصا املؿطٚع ايطباْ ٞاملتهاٌَ َٔ ايٛادب عًٓٝا اإلط٬ع عً٘ٝ
بسي ٌٝامل٬نات املتكسَٚ ١غرلٖا ٚا يتعٚز َٓ٘ ٚايتعطف عً ، ٘ٝؾُٔ
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}

ٖصا املؿطٚع اإلشل ٞايهبرل تٓسضز مجً َٔ ١ايعٓا ٜٔٚايؿطع ١ٝأٚ
ايصات ١ٝؾ ُٔٝأسػٔ ضب٘ تكٛمي٘ َٓٗا  :عًُِٗ  ،سبِٗ َ ،عطؾتِٗ ،
ؾؿاعتِٗ َ ،هاْتِٗ  ،إَاَتِٗ  ،أؾهًٝتِٗ ٚ .... ،غرلٖا .
ؾهٌ دعٖ َٔ ١ٝ٥ص ٙايعٓا ٜٔٚعاد ١إىل َؿطٚع نتاب ٪َ ٞغػاتٞ
 ٫أق ٍٛيإلساط ١ظُٝع َا ؼتَ ٜ٘ٛج ّ٬نًُ١

(عًُِٗ ) أٚ

( َعطؾتِٗ ) بٌ يًٛقٛف عًَ ٢س ٣ععُتِٗ سٝح غٝذس املط٤
ايدلاٖني عًَ ٢جٌ تًو ايكٓاعات ايهآَ ١يف ايؿطط ٠ايػً. ١ُٝ
ٚيف ٖص ٙايعذاي ١ما ٍٚإٔ ْتعطف أ ٚبا٭قح إٔ ْتعٚز عً ٢عٓٛإ
( قبتِٗ )  ٚ .إ ٫ؾإٕ قبتِٗ ٚعُل  َٔ ِٗ٥٫ٚايعػرل مبهإ
اإلساط ١مبسا ٙأ ٚتؿاع٬ت٘ ٚتأثرلات٘ عً ٢ايه ٕٛأ ٚايٓؿؼ أَ ٚا
سٛيٓا يف ٚاقعٓا اـاضد . ٞشاى ٭ٕ عكٝستٚ – ٞاهلل عًَ ٢ا أقٍٛ
ؾٗٝس – أْ٘  ٫ميهٔ إزضاى ؾ٦ٝاَ َٔ ؾ ِْٗٛ٦أ ٚؾهَٔ ١ًٝ
ؾها ًِٗ٥أ ٚخاق َٔ ١ٝخكا٥كِٗ ٖ ،صا َٔ داْب َٔٚ ،
داْب آخط ؾإْ٘ ي ٛادتُع ايعكٚ ٤٬ايعًُاٚ ٤اؿهُاٚ ٤ايبًػا٤
ٚايعطؾاٚ ٤ايؿعطاٚ ٤ا٭زباٚ ٤اـطباٚٚٚ ٤

 ..عً ٢إٔ تٓاٍ أٜسِٜٗ

ؾه َٔ ١ًٝؾها ًِٗ٥ؾًٔ ٜػتطٝعٛا إىل شيو غب ، ّ٬ٝؾأْ ٢شلِ شيو
 ( ٖٞٚؾها ٫ ( ) ًِٗ٥تٓاشلا ا٭ٜسٚ ٟا٭بكاض ) ؾٗصا مما ٖ ٛؾٛم
اإلزضاى ايبؿطٚ ٟمما مل ٜعط ٢ايبؿط سل َعطؾت٘  .ؾِٗ ايعً ١ايػا١ٝ٥
ـًل ٖصا ايعامل بسي ( ٌٝ٭دًِٗ )  ( ٚقبتِٗ ) ايٛاضزتني يف سسٜح
ايهػا. ٤
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ؾُا عػاْا إٔ ْصنط أْ ٚك ٍٛيف سبِٗ ٚدًٚ ٌٝعع ِٝقسضِٖ ؾإٕ
ايكًِ يٝذـ قبٌ بًٛؽ ايػاٜٚ ، ١ٜهؿٓٝا َا ٚضز يف عاض ا٭ْٛا

ض

يًع ١َ٬اجملًػ ٫ (  ٞتكٛيٛا ؾٓٝا ضباّ ٚقٛيٛا ؾٓٝا َا ؾ٦تِ ٚئ
تبًػٛا ) اثباتاّ يعذعْا ٚأْٓا (ئ تبًػٛا ) ٚنٝـ يٓا شيو ٚمٔ
قٓا٥عِٗ نُا ٚضز يف ْٗر ايب٬غ ( ١إْا قٓا٥ع ضبٓا ٚايٓاؽ بعس
قٓا٥ع يٓا ) ٚبعس ٖصا وػٔ بٓا إٔ ْٓكٌ مجً َٔ ١ايطٚاٜات يف
قبتِٗ  ٭ْ٘ ٜعٜس ٜٓٚكل – عًَ ٢ا ٜبسٚا – نايعًِ ؾإْ٘ ٜعٜس
ٜٓٚكل ٚيهٌ ( ايعٜازٚ ، ٠ايٓككإ ) أغباب٘ َٚػببات٘ َٔٚ ،
أغباب ظٜاز ٠سبِٗ  ا٫غتُاع إىل ن َِٗ٬ؾؿ ٞايطٚا ( ١ٜأْتِ
أؾك٘ ايٓاؽ َا عطؾتِ َعاْ ٞنَٓ٬ا ). 1
قاٍ تعاىل { :إَُْٖٔا ُٜطٜٔسُ ايًُٖ٘ ئِ ُٝصٖٔبَ عَ

دؼَ َأٌَِٖ ايِبَِٝتٔ
ايط ِ
ْهُُِ ِّ

2

َُٜٚطَِّٗطَنُِِ تَطِ ٔٗرلّا}

ٚقا تعاىل { :إٕٖٔ ايًَٖ٘ ًََََٚأ٥هَتَُ٘ ُٜكًَٗ َٕٛعًََ ٢ايٖٓبَٜٔ ِّٞا أََٜٗٗا ايٖصَٜٔٔ
آََُٓٛا قًَٗٛا عًَََٚ ِٔ٘ٝغًَُُِّٛا تَػًُِّٔٝا }ٚ . 3عٓسَا غ  ٌ٦عٔ نٝؿ١ٝ
ايك ٠٬عً ٘ٝؾكاٍ– َا ّ ؾاز ( –ٙايًِٗ قً ٞعً ٢قُس ٚآٍ قُس )
ؾؿًُِٗ  نُٔ ايك . ٠٬عًُاّ بأْ٘ مل ٜطز يف ايكطإٓ ايهطِٜ
( )1حبار األوىار ج 65ص. 199
( )33( )2سىرج األحشاب .
( )56( )3سىرج األحشاب
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آ ١ٜؾٗٝا  :ؾعٌ اهلل  ،ثِ ؾعٌ امل٥٬ه ، ١ثِ ؾعٌ املَٓ٪ني  ،بٗصا
ايؿهٌ إ ٫يف آٜتني ٖص ٙاييت بني أٜسٜٓا ٚا٭خط ٣يف قٛي٘ تعاىل

:

ػطٔ
هُ َٚ ُ١أ ِٚيُٛاِ ايِعًِِٔٔ قَآَُٔ٥اّ بٔايِكٔ ِ
َ ٔ٥٬
{ؾَٗٔسَ ايًُٓ٘ أَُْٖ٘ ٔ َ٫إيََ٘ إٔ َٚ َُٖٛ ٖ٫ايِ َُ َ
ٔ َ٫إيََ٘ ٔإ َُٖٛ ٖ٫ايِعَعٜٔعُ ايِشَهٔ 1} ُِٝؾٗص ٙيف ايتٛسٝس ٚتًو يف ايٓب٠ٛ
ٚاي ٖٞٚ ١ٜ٫ٛعاد ١إىل تأٌَ عُٝل .
ٚمما ٚضزْا َٔ ايطٚاٜات –  ٖٞٚنجرل: - ٠

-قاٍ ضغ ٍٛاهلل  ( : إٕ اهلل ي٘ اؿُس عطض سب عًٚ ٞؾاطُ١

ٚشضٜتٗا عً ٢ايدل ١ٜؾُٔ بازض َِٓٗ باإلداب ١دعٌ َِٓٗ ايطغٌ َٔٚ
2

أداب بعس شيو دعٌ َِٓٗ ايؿٝعٚ ١إٕ اهلل مجعِٗ يف اؾٓ) ١

ٚمما دا ٤يف سسٜح ايهػا ( ٤ؾكاٍ اهلل عع ٚدٌ ٜ :ا َ٥٬هيتٜٚا غهإ زلاٚات ٞأَْ ٞا خًكت زلاَ ّ٤بٓ ٫ٚ ١ٝأضناّ َس س٫ٚ ١ٝ
قُطاّ َٓرلاّ  ٫ٚسلػاّ َه ٫ٚ ١٦ٝؾًهاّ ٜسٚض  ٫ٚعطاّ هط٫ٚ ٟ
ؾًهاّ ٜػط ٟإ ٫يف قب ٤٫٪ٖ ١اـُػ ١ايص ِٖ ٜٔؼت ايهػا. ٤
ؾكاٍ ا٭َني ددلاٜ : ٌٝ٥اضب  َٔٚؼت ايهػا . ٤ؾكاٍ عع ٚدٌ :
ِٖ أٌٖ بٝت ايٓبَٚ ٠ٛعسٕ ايطغاي١

 : ِٖ .ؾاطُٚ ١أبٖٛا ٚبعًٗا

ٚبٖٓٛا ) ، 3ؾًٓتأٌَ نجرلاّ يف ( إ ٫يف قب. ) ١
( )18( )1سىرج آي ػمزان
( )2شؼاع مه وىر فاطمح ص . 16ومالً ػه ادلىالة ادلزذضىيح ٌٍؼالمح اٌىشفي .
( )3مه فمه اٌشهزاء ص . 50
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ٚعٔ ايطغ ٍٛا٭ععِ  : قاٍ ٜ :ا عً ٞإٕ ؾاطُ ١بهعَ ١ينْٖٛ ٞض عٝين ٚمثط ٠ؾ٪ازٜ ، ٟػَ ْٞ٩ٛا أغاٖ٤ا ٜٚػطَْ ٞا غطٖا
ثِ ضؾع ٜس ٜ٘إىل ايػُا ٤ؾكاٍ

 :ايًِٗ إْ ٞأؾٗسى إْ ٞقب ملٔ

أسبِٗ َبػض ملٔ أبػهِٗ غًِ ملٔ غاملِٗ سطب ملٔ ساض بِٗ عس ٚملٔ
1

عازاِٖ ٚي ٞملٔ ٚا) ِٖ٫

ٚعٓ٘ ٜ ( : ا عً ٞإٕ ٖصا ايٓٗط – ايهٛثط – يٚ ٞيو ٚحملبٝو2

َٔ بعس) ٟ

ٚ-عٓ٘ ٚ ( : سب آٍ قُس دٛاظ عً ٢ايكطاط )

3

ٚعٓ٘ ٜ ( : ا عً ٞإْو قػ ِٝاؾٓٚ ١ايٓاض ٚأْت تكطع باب4

اؾٓٚ ١تسخًٗا أسبا٤ى بػرل سػاب )

ٚعٓ٘ َ : ا َٔ عبس  ٫ٚأَ ١ميٛت ٚيف قًب٘ َجكاٍ سبَٔ ١5

خطزٍ َٔ سب عً ٞبٔ أب ٞطايب إ ٫أزخً٘ اهلل اؾٓ) ١

ٚعٔ اإلَاّ ايباقط  قاٍ  ( :يؿاطُٚ ١قؿ ١عً ٢باب دِٗٓ ؾإشانإ  ّٜٛايكٝاَ ١نتب بني عٝين نٌ ضدٌ
()1شؼاع مه وىر فاطمح ص ، 17ومالً ػه ( أهً اٌثيد ) ٌرىفيك أتى ػٍم .
( )2أمايل اٌشيخ ادلفيد ص ، 294حبار األوىار ج 8ص. 18
()3اٌغديز ج 2ص. 324
()4ػيىن أخثار اٌزضا ج 1ص. 30
( )5األمايل ٌٍطىسي ص. 330
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 َٔ٪َ :أ ٚناؾط

ؾَ٪ٝط مبشب قس نجطت شْٛب٘ إىل ايٓاض  ،ؾتكطأ بني ع ٘ٝٓٝقباّ ،
ؾتك : ٍٛإشلٚ ٞغٝس ٟزلٝتين ؾاطُٚ ١ؾطُت ب َٔ ٞتٚ ْٞ٫ٛتٛىل
شضٜيت َٔ ايٓاض ٚٚعسى اؿل ٚأْت  ٫ؽًـ املٝعاز  .ؾٝك ٍٛعع ٚدٌ
قسقت ٜا ؾاطُ ١أْ ٞزلٝتو ؾاطُٚ ١ؾطُت بو َٔ أسبو ٚت٫ٛى
ٚأسب شضٜتو ٚت َٔ ِٖ٫ٛايٓاض ٚٚ ،عس ٟاؿل ٚأْا  ٫أخًـ املٝعاز
ٚإمنا أَطت بعبسٖ ٟصا إىل ايٓاض يتؿؿع ٞؾ ٘ٝؾأؾؿعو يٝتبني
مل٥٬هيت ٚأْبٝاٚ ٞ٥ضغٛيٚ ٞأٌٖ املٛقـ َٛقؿو َين َٚهاْتو
1

عٓس ٟؾُٔ قطأت بني عَٓ٪َ ٘ٝٓٝاّ ؾذصبت بٝسٚ ٙأزخًت٘ اؾٓ) ١
ٚغرلٖا ٚ ..غرلٖا  َٔ ..ايطٚاٜات .

ؾعً : ٘ٝنُا إٔ ا٫غتػؿاض ي٘ أثط ٙيف ق ٛايصْٛب ( َٚا نإ اهلل
َعصبِٗ ٜ ِٖٚػتػؿطٚ ) ٕٚبايتاي ٞقس ٜه ٕٛغبباّ يف زخ ٍٛاؾٓ، ١
ٚنُا إٔ ايؿٗازٚ ٠ايكتٌ يف غب ٌٝاهلل دٌ ٚع ٬غبباّ يف غؿطإ
ايصْٛب ٚزخ ٍٛاؾٓ ١نصيو .
ؾإٕ قب ١قُس ٚآٍ قُس أٜهاّ أععِ َٔ ٖص ٙا٭غباب يف قٛ
ايصْٛب ٚزخ ٍٛاؾٓٚ ١ا٫بتعاز عٔ ايٓاض ؾعٔ اإلَاّ اٍ قازم 
أْ٘ قاٍ  ( :إٕ سبٓا أٌٖ ايبٝت يٝشط ايصْٛب عٔ ايعباز نُا ؼط
ايطٜح ايؿسٜس ايٛضم عٔ ايؿذط )ٚ 2ض ٟٚعٔ ايٓيب أْ٘ قاٍ :
( َٔ َات عً ٢سب آٍ قُس َات ؾٗٝساّ ). 3
( )1حبار األوىار ج 8ص. 51
( )2حبار األوىار ج 27ص ، 77ثىاب األػماي ص. 187
( )3حبار األوىار ج 33ص. 232
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ؾايعذب َٔ ايبعض ٜكط إٔ بعض ا٭َطاض ناؿُٚ ٢غرلٖا أٚ
بعض املؿانٌ يف ايطظم أ ٚغرلٙ

– َجُٖ – ّ٬ا نؿاض ٠يبعض

ايصْٛب  ٖٛٚ ،ب ٬ؾو قشٝح ٭ْ٘ َط ، ٟٚؾهٝـ ٜ ٫ه ٕٛسب
آٍ قُس نؿاض ٠يًصْٛب بٌ أععِ ايصْٛب ٚغبباّ يسخ ٍٛاؾٓ، ١
ٖٚصا هط ٟيف مجٝع َا ٚضزْا َٔ ن ْ٘ٛنؿاض ٠يًصْٛب ٚزخٍٛ
اؾٓ ١نايكٝاّ با٭عُاٍ اؿػٓ ١نإغاث ١املًٗٛف أ ٚايػػٌ َٔ ّٜٛ
اؾُع ١أ ٚغرلٖا  ،أ ٚبعض ا٭قٛاٍ َٔ قطإٓ أ ٚزعا ٤أ ٚغرل.. ٙ
ْك : ٍٛإٕ ايصٜ ٟبس ٚإٔ قب ١آٍ قُس تؿٛم نٌ شيو  ،ؾٓػأي٘
تعاىل إٔ ٜجبتٓا عً ٢قبتِٗ  ِٗ٥٫ٚٚإْ٘ زلٝع فٝب ايسعا. ٤
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اهسض٘ي األععٍ حمٌد 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :قُس بٔ عبس اهلل بٔ عبس املطًب بٔ  ٙاؾِ بٔ عبس َٓاف
بٔ قك ٞبٔ ن٬ب بٔ َط ٠بٔ ي ٟ٪بٔ غايب بٔ ؾٗط بٔ َايو بٔ
ْعط بٔ نٓاْ... ١
أبٛاٚ : ٙايس : ٙعبس اهلل بٔ عبس املطًب  ،أَ٘  :آَٓ ١بٓت ٖٚب بٔ
عبس َٓاف بٔ ظٖط ٠بٔ ن٬ب ...
٫ٚزت٘  :املؿٗٛض أْ٘ ٚيس يف /17ضبٝع ا٭ / ٍٚغٓ٬َٝ570 ١ز١ٜ
يف عاّ ايؿ. ٌٝ
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛايكاغِ  ..ايكازم ا٭َني
ْكـ خامت٘  :أؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚإٔ قُساّ ضغ ٍٛاهلل .
ظٚدات٘  :خسه ١بٓت خًٜٛس ٚ ،بعس ٚؾاتٗا  ،تعٚز بعس ٠ظٚدات
َٓٗٔ  :ظٜٓب بٓت خعميٚ ، ١أّ غًُٚ ، ١ظٜٓب بٓت دشـ ٚ ،عا٥ؿ١
بٓت أب ٞبهط َٚ ،اض ١ٜايكبط.. ١ٝ
أ٫ٚز : ٙعً ٢ق ٍٛبٔ ؾٗطاؾٛب َٔ ايصنٛض ٚاإلْاخ

( غبع: ) ١

اإلْاخ  :ؾاطُ ،  ١ظٜٓب  ،ضق ، ١ٝأّ نًجٚ ّٛنًٗٔ َٔ
خسه  ١ايصنٛض  :ايكاغِ  ،عبس اهلل ( َٔ خسهٚ ) ١إبطاِٖٝ
( َٔ َاض. ) ١ٜ
ٚؾات٘  :نش ّٜٛ ٢ا٭ثٓني /28قؿط ٬َٝ633 /ز١ٜ
عُط ٙايؿطٜـ  63 :غٓ. ١
15

ح٘ادخ خازق ٞعِد ٗالد ٝضٚد اهربٞٙ
املٚالد املبازن
َٔ احملاٍ عً ٢ايباسجني ٚايهتاب َُٗا بًػٛا َٔ املكسض ٠ايعكً ١ٝيف
ايتؿهرل ٚأٚتٛا قؿ ١اإلبساع َٔ سػٔ ايتعبرل ٚايبٝإ  ٚ ،اإلساط١
ايتاضىٚ ١ٝايبشح ايعًُ ٞإٔ ٜتٛقًٛا إىل إزضاى أبعاز غرل ٠غٝس
ايدل ١ٜايٓيب ا٭ععِ  ، سٝح أْٗا يٝػت غرل ٠فطز ٠عٔ
َهاَني دًٚ ١ًٝق ِٝعًٝا أْاضت ايسْٝا بأغطٖا  ،بٌ إٔ نٌ
سطنات٘ ٚغهٓات٘ زضٚؽ ٚعدل  ٫سكط شلا  ،نٝـ ٖٛٚ ٫
سبٝب اهلل ٚلٝب٘ ؟
ٚمما  ٫ؾو ؾ ٘ٝبني ؾطم املػًُني – مجٝعاّ – إٔ يًٓيب اي١ٜ٫ٛ
ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜع ١ٝبايٓل ايكطٜح نُا شنط ا يكطإٓ ايهطِٜ
( ايٓيب أٚىل باملَٓ٪ني َٔ أْؿػِٗ

) َٚ ( ٚا نإ شلِ اـرل٠

ٚنُا دا ٤يف ايطٚا ١ٜإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

( ؾٛض إي ٘ٝز) ٜ٘ٓ

ٚغرلٖا َٔ ايٓكٛم  ،بٌ إٔ ي٘ َا يٝؼ ٭سسٕ َٔ املدًٛقات َطًكاّ
 ،ؾْ ٬يب َطغٌ ًَ ٫ٚو َكطب ي٘ ؾهٌ َٓٚعي ١غٝس ا٭نٛإ
(قُس.) 
ٚمما ٜؿرل إىل شيو ٚميجً٘ سني ٫ٚزت٘ املباضن ١يف ي ١ًٝاؾُع ١قبٌ
طًٛع ايؿذط يف ؾٗط ضبٝع ا٭ ٍٚي ١ًٝغبع ١عؿط يف غٓ ١تػع ١أ٫ف
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)

ٚتػعُاٚ ١٥أضبع ١أؾٗط ٚغبع ١أٜاّ َٔ ٚؾا ٠أزّ  ، نُا شنط
شيو ايٛاقسٚ ٟأٚضز ٙايؿهٌ بٔ ؾاشإ يف نتاب٘ ايؿها. ٌ٥
سٝح ضاؾكت ٫ٚزت٘ ا يطاٖط ٠سٛازخ سرلت ش ٟٚا٭يباب ٚايؿهط
 ٖٛٚإَا ٚيس ايػاع ١أٜٛ ٚؾو إٔ ٜٛيس ٖ َٔٚ ...ص ٙاؿٛازخ :
1

-أقبشت ا٭قٓاّ نًٗا قبٝشَٛ ١يس ٙاملباضى َٓهب ١عً٢

ٚدٖٗٛا .
2

-تعيعٍ ٚانططاب إٜٛإ نػطٚ ٣غكٛط أضبع ١عؿط ؾطؾ١

َٓ٘
3

-غانت عرل ٠غا. ٠ٚ

4

-ؾاض ٚاز ٟايػُا. ٠ٚ

5

-مخست ْرلإ ؾاضؽ ٚ ،مل ؽُس قبٌ شيو بأيـ عاّ .

6

-اْككِ طام املًو نػطٚ َٔ ٣غط٘ ...

ٚغرلٖا ٚ ..غرلٖا َٔ اؿٛازخ اـاضق ١يًعاز.. ٠
ٚمما ٚضز يف شيو َا دا ٤يف نتاب ( ا٭َاي ) ٞيًؿٝذ ايكسٚم 
يف قؿشَٚ ، 360 ١جً٘ يف ضٚن ١ايٛاععني يًٓٝػابٛضٚ ، ٟعاض
ا٭ْٛاض اجملًس ٚ ، 15نصا يف ؾذط  ٠طٛب ٢اجملًس ايجاْٚ ، ٞغرلٖا
َٔ املكازض  ..قاٍ :
عٔ أبإ ابٔ عجُإ عٔ أب ٞعبس اهلل ايكازم  قاٍ  .. :ؾًُا ٚيس
ضغ ٍٛاهلل سذب عٔ ايػبع نًٗا – أ ٟإبًٝؼ عً ٘ٝايًعٓ– ١
ٚضَٝت ايؿٝاطني بايٓذ ّٛقايت قطٜـ ٖ :صا قٝاّ ايػاع ١ايص ٟنٓا
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ْػُع أٌٖ ايهتب ٜصنطٚ .. ْ٘ٚأقبشت ا٭قٓاّ نًٗا قبٝش١
َٛيس ايٓيب يٝؼ َٓٗا قِٓ إَٓ ٖٛٚ ٫هب عًٚ ٢دٗ٘ ،
ٚاضػؼ يف تًو ايً ١ًٝإٜٛإ نػطٚ ٣غكطت َٓ٘ أضبع ١عؿط ؾطؾ١
ٚغانت عرل ٠غاٚ ، ٠ٚؾاض ٚزا ٟايػُاٚ ، ٠ٚمخست ْرلإ ؾاضؽ
ٚمل ؽُس قبٌ شيو بأيـ عاّ ٚ ،ضأ ٣امل٪بص إٔ يف تًو ايً ١ًٝيف
املٓاّ إب ّ٬قعاباّ تكٛز خ ّ٬ٝعطاباّ  ،قس قطعت زدًٚ ١اْػطبت يف
ب٬زٖا ٚاْككِ طام املًو نػطٚ َٔ ٣غط٘ ٚانطقت عً ٘ٝزدً١
ايعٛضاٚ ٤اْتؿط يف تًو ايًْٛ ١ًٝض َٔ قبٌ اؿذاظ ثِ اغتطاض ست ٢بًؼ
املؿطم ٚمل ٜبل غطٜط ًَو َٔ ًَٛى ايسْٝا إ ٫أقبح َٓهٛغاّ
ٚاملًو كطغاّ ٜ ٫تهًِ  َٜ٘ٛشيو ٚ ،أْتعع عًِ ايهٗٓٚ ١بطٌ
غشط ايػشطٚ ٠مل تبل نآٖ ١يف ايعطب إ ٫سذبت عٔ قاسبٗا ..
ٚض ٣ٚايؿهٌ ابٔ ؾاشإ يف نتاب ايؿها ٌ٥قؿش١
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عباؽ قاٍ َ :ا نإ َٔ أَط أّ ايٓيب إ ٫أْٗا ناْت ْا ١ُ٥عٓس
خطٚز ٚيسٖا َٔ بطٓٗا َا اْتبٗت أّ ايٓيب ؾإشا ايٓيب تح ت
شًٜٗا قس ٚنع دب ٘ٓٝعً ٢ا٭ضض غادساّ هلل ٚضؾع غبابتَ ٘ٝؿرلاّ
بُٗا  ٫إي٘ إ ٫اهلل .
ٚبعس ٖصا  ..أ ٜٔأقشاب ايؿهط ٚش ٟٚا٭يباب يهٜٓ ٞشت ٕٛعً٢
دبني ايسٖط عذع ايعك ٍٛعٔ إزضاى ععُ ١ايطغ ٍٛا٭ععِ . 
ؾإٕ ٖص ٙاؿٛازخ عاد ١إىل تؿهٝو ٚؼً ٌٝملعطؾَ ١سايًٗٝا
ٚأؽبابٗا ٚأٖساؾٗا ٚ ٚٚإٕ نٓا قاقط ٜٔعٔ ؼسٜس شيو ٚيهٔ
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ميهٔ يٓا – يف اؾًُ – ١اغتؿؿاف قبؼ َٔ أْٛاض ٙايطاٖط٠
ايعاٖط ٠اؾًٚ .. ١ًٝاييت َٓٗا :
أٗالً :
إٕ ٖص ٙاؿٛازخ تٓبأ عٔ ععُٖ ١صا املٛيٛز ٚزلَ ٛهاْت٘
ٚسانُ ١ٝقسضت٘ املتكً ١بايكسض ٠املطًك ١عً ٢مجٝع ا٭ظَٓ ١ايؼ ابك١
ٚاي٬سكٚ ١عً ٢مجٝع اـ٥٬ل ؾطٜؿٗا ٚٚنٝعٗا  ،عٝح تٓشين
ايكاَات إد ّ٫٬يععُت٘ ٚتطأطأ ٖاَات ايؿطؾا ٤يػُ ٛقسض ، ٙؾ٬
َكسّ عً ٘ٝأسس َٔ اـ٥٬ل بأغطٖا ؾٗ ٛأؾطف ٚأععِ ٚأدٌ
كًٛم ٚ ،إٕ ناْت ايعبا٥ط قاقط. ٠
ثاُٚاً :
ٚي ٛمتعٓا قً ّ٬ٝيف فٌُ اؿٛازخ ايػابك١

يطأٜٓاٖا تتكٌ بإشٍ٫

ايهؿط ٚايؿطى مبدتًـ أطٝاؾ٘ ٚ ،يعٌ شيو ٖ ٛاإلْصاض اإلشلَٓ ٞص
٫ٚزت٘ ٚإىل َٜٓٛا ٖصا ؾُٝع اؾبابطٚ ٠ايطٛاغٝت َٔ عباز
ا٭ٚثإ ٚا٭قٓاّ ٚا٭ٖٛاٚ ٤غرلٖا يهٜ ٞأخصٚا َٔ شيو ايسضٚؽ
ٚايعدل يف إٔ ٖصا ايٓٛض ايععَٓ ِٝص إٔ بعؽ إىل إٔ ٜطخ اهلل ا٭ ضض
 َٔٚعًٗٝا أسسخ ْٗه ١يف نُرل ايٛدسإ ايعامل ٞعٝح دعٌ نٌ
اؾبابطٚ ٠ايطٛاغٝت ٜؿهط ٕٚيف أعُاشلِ ايطاغٛتٚ ١ٝغرل سٝاتِٗ ،
ٚإٔ تًو ايػططغٚ ١تًو ا٭يٛإ ايهؿط ١ٜقس اْتٗت ٚأشْت بايطسٌٝ
ٚسٌ َهاْٗا ز ٜٔايتٛسٝس ٚايٓٛض ٚاؿطٚ ١ٜايععٚ ٠ايهطاَ.. ١
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ثاهجاً :
ٜك ٍٛأح ز أ٭غاتص َ ٠عكباّ عً ٢تًو اؿٛازخ  :إٔ ٖص ٙاؿٛازخ
دا٤ت يتدلٖٔ يًٓاؽ بإٔ ٖصا املٛيٛز ايصٚ ٟيس ٖصا اي ّٛٝي٘ ؾإٔ
ععَٚ ِٝهاْ ١غاَ ١ٝبٌ املهاْ ١ا٭زل ٢عًَ ٢ط ايعَٔ ؾْٗ ٛيب
نػرل َٔ ٙا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔضاؾكت ٫ٚزتِٗ َعادع ععٚ ١ُٝسٛازخ
نبرل ٠نايٓيب َٛغٚ  ٢ايٓيب عٝػ.  ٢
بٌ تدلٖٔ عً ٢إٔ ٖصا املٛيٛز ٖ ٛأععِ َٛيٛز دا ٤يًسْٝا ٚغٝبك٢
أدٌ َٛيٛز ٚإىل ْٗا ١ٜاؿٝا ، ٠ؾتهٖ ٕٛص ٙاؿٛازخ ايعذٝب١
َكساقاّ يسعٛت٘ ٚممٗس ٠يإلميإ بٗا .
ؾايػ ّ٬عًٝو ٜا ضغ ٍٛاهلل  ،ايػ ّ٬عًٝو ٜا سبٝب اهلل  ،ايػّ٬
عًٝو ٜا ضمح ١اهلل  ،ايػ ّ٬عًٝو ا ٟقُس ابٔ عبس اهلل ٚعً ٢آيو
ايطٝبني ايطاٖط ٜٔاملعكَٛني ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘ .
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اإلًاَ عو ٛبّ أب ٛطاهب 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :عً ٞبٔ أب ٞطايب بٔ عبس املطًب بٔ ٖاؾِ بٔ عبس َٓاف ...
أبٛاٚ : ٙايس : ٙأب ٛطايب بٔ عبس املطًب  ، ..أَ٘  :ؾاطُ ١بٓت أغس
بٔ ٖاؾِ ..
٫ٚزت٘  ّٜٛ :اؾُع ١يف بٝت اهلل ( ايهعب /13 ) ١ضدب عً ٢أنجط
ا٭قٛاٍ .
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛاؿػٔ  ..أب ٞتطاب  ،املطته ، ٢سٝسض  ،أَرل
املَٓ٪ني  ،ايٛق ، ٞا٭ْعع ايبطني ...
ْكـ خامت٘  :املًو هلل ايٛاسس ايكٗاض .
ظٚدات٘  :ؾاطُ ١اٍظٖطاٚ ،  ٤بعس ٚؾاتٗا تعٚز بــ  :خٛي ١بٓت
دعؿط  ،أّ ايبٓني بٓت سعاّ  ،أّ سبٝب بٓت ضبٝع ، ١ي ٢ًٝايسضاَ. ١ٝ
أ٫ٚز : ٙعً ٢ق : ٍٛغبعٚ ١عؿط : َِٗٓ : ٕٚاؿػٔ  ،اؿػني ،
ظٜٓب  ،ظٜٓب ايكػط ، ٣احملػٔ  ،ايعباؽ ٚ .... ،غرلِٖ .
ٚؾات٘  /21 :ضَهإ  /غٓ 40 ١يًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  63 :غٓ ١نعُط ضغ ٍٛاهلل .
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عو ٛبّ أب ٛطاهبٗ ....دٕ اهلل ٗإزادتٕ
ًّ ٗادباتِا جتاٖ ذهم
دا ٤يف نتاب ( املػتسضى ) يًشانِ ايٓٝػابٛض ٟيف اؾع ٤ايجايح
َٓ٘ يف ايكؿش٘ ( )121ضٚا ١ٜعٔ ايطغ ٍٛا٭ععِ

 ضٚاٖا

ايكشاب ٞاؾً ٌٝأب ٛشض ايػؿاض ٟضنٛإ اهلل عٌٖٚ ٜ٘ص ٙايطٚاٖٞ ١ٜ
:
( َٔ أطاعين ؾكس أطاع اهلل  َٔٚ ،عكاْ ٞؾكس عك ٢اهلل َٔٚ ،
أطاع عًٝاّ ؾكس أطاعين  َٔٚ ،عك ٢عًٝاّ ؾكس عكاْ) ٞ
 ٚقس قطٓح ايصٖيب عًٖ ٢ص ٙايطٚاٚ ١ٜنصا اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ
ٚقا ٫بإٔ ٖص ٙايطٚا ١ٜقشٝش.١
ٚتٛدس ٖص ٙايطٚا ١ٜيف مجً َٔ ١املكازض نتاضٜذ

زَؿل ٫بٔ

عػانط ٚغرلٚ ،ٙدا٤ت ضٚاٜات قطٜبٖ َٔ ١ص ٙايطٚا ١ٜيف بعض
َكازض أٌٖ ايػٓ ١نكشٝح َػًِ ٚغرل.ٙ
ٚنٝـ نإ .......
ؾًٓشًل ؾٛم طٛض ايؿهط ٚايعكٌ قً ّ٬ٝبايتأٌَ يف ٖص ٙايطٚا١ٜ
ٚاغتدطاز بعض دٛاٖطٖا َ ٚػاظٜٗا ٚز٫٫تٗاَٚ ،ا ميهٔ
اغتؿؿاؾ٘ َٓٗا أَطَُٗ ٜٔني ُٖٚا :
 – 1إٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب

 ميجٌ ٚد٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

ٚإضازت٘.
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ٚ َٔ – 2ادباتٓا غطؽ سب عًٞ

 يف أْؿػٓا ٚيف املَٓ٪ني

ٚنصا بػض أعسا.٘٥
ٗٙأت ٛاهطؤاي  :كٚف ذهم ؟
ْك: ٍٛ
إٕ طاع ١اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ٫ميهٔ إٔ ْتكٛضٖا إ ٫بعس ا٭َط،
أ ٟأْ٘ غبشاْ٘ ٜأَط بايكَ ٠٬ج ّ٬ؾُٓتجٌ ايطاع ١باإلتٝإ بايك. ٠٬
أ ٟإٔ ايطاع ١ؾطع ا٭َط ٚنصا املعك ١ٝؾإْٗا ؾطع ايٓٗ ٞعٔ ايؿ.٤ٞ
ٚنُٖ٬ا ( ا٭َط ٚايٜٓٗ ) ٞػتش ٌٝإٔ ٜهْٛإ إ ٫بعس إضاز ٠اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاىلٚ ،عً ٘ٝؾإٔ إضاز ٠اهلل غبشاْ٘ ؾا٤ت إٔ ٜهٕٛ
ٖٓاى أَط ٚ ْٞٗٚبايتاي ٞطاعَٚ ١عكٚ ١ٝعٓس اٍ

تأٌَ يف ايطٚا١ٜ

املتكسَٚ ١اييت ٚضزت ؾٗٝا يؿع ) َٔ ( ١أضبع َطات  – ٖٞٚأ– َٔ ٟ
َٔ أزٚات ايعُٚ ّٛبايتاي ٞؾإْٗا تؿٝس ايعُٚ ،ّٛنصا يؿؿع ( ١ؾكس )
اييت تؿٝس ايتأنٝس يف املكاّ.
ٚبطبط ٖصا ايعُ ّٛعًٖ ٢صا ايتأنٝس ٜتبني إٔ طاع ١عً ٞابٔ أبٞ
طايب ٖ ٞطاع ١اهلل غبشاْ٘  ٚ ،إٕ َعك ١ٝعً ٞابٔ أب ٞطايب ٖٞ
َعك ١ٝاهلل غبشاْٜ٘ٚ ،ػتش ٌٝإٔ ْتكٛض إٔ طاع ١عً ٖٞ ٞطاع١
اهلل ٚ ،إٔ َعك ١ٝعًَ ٖٞ ٞعك ١ٝاهلل َٔ ز ٕٚإٔ ته ٕٛإضاز ٠عً٢
ٖ ٞإضاز ٠اهلل.
ٚشيو ٜٛقًٓا إىل ْتٝذٚ ١انش ٖٞٚ ١إٔ اإلَاّ عً  ٞميجٌ إضاز٠
اهلل دٌ ٚعٚ ٬بايتاي ٞؾٗٚ ٛد٘ اهلل  ،ؾإشا اْتؾدت أٚزاد٘ 
23

غهباّ أ ٚأمحط ٚدٗ٘  غهباّ ؾُا شيو ٚد٘ عً ٞايػانب ،بٌ
ٖٚ ٛد٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلٚ ،إشا ابتػِ ثػط ٙايؿطٜـ ؾإٔ شيو
ٜعين إؾان ١ضنا ايباض ٟدٌ ٚع ٬عًٖ ٢صا ايٛدٛز ٚإٔ إضاز ٠عًٞ
َ ٖٞ طآ ٠إضاز ٠اهلل غبشاْ٘ ٚنٌ شيو بسٖ ٌٜصا ايٓل ايصٟ
أٚضز ٙاحلانِ ٚايصٖيب ٚابٔ عػانط ٚغرلِٖ.
دفع ٍٗٓ :
َٚا شيو بػً ٛؾإٕ املٜ َٔ٪هٜ ٕٛس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل اييت ٜطَٞ
بٗا بٓل ايكطإٓ سٝح قاٍ دٌ قسغ٘ يف غٛض ٠ا٭ْؿاٍ آ١ٜ

( ) 17

{ َََٚا َضََِٝتَ إٔشِ َضََِٝتَ َٚيَهٖٔٔ ايًَٓ٘ ضََّ ٖ }٣صا بايٓػب ١يًٓكط ١ا٭ٚىل.
أَا ايجاْ:١ٝ
ؾإْ٘ ٜتؿطع عًَ ٢ا تكسّ ٚدٛب سب عًٞ

 يف أْؿػٓا أ،ّ٫ٚ

ٚايعٌُ عًْ ٢ؿط ؾهآَٚ ً٘٥اقب٘ ٚغطؽ سب٘ يف اٯخط – ٜٔثاْٝاّ-
َػتػًني ناؾ ١ايٛغا ٌ٥املتاس.١
ٚنصا ٚدٛب بػض أعسا ،٘٥ؾإٕ َٛا ٠٫أ ٚسب أعسا ٤عًٞ



َعك ١ٝب ٬ؾو  ٫ٚضٜبٚ ،إٕ ايص ٟأٚدب سب٘  أٚدب بػض
أعسا ٚ ٨ايتدل َِٗٓ ٟبٓؿؼ ايكسض .
ٙ
ضظقٓا اي٘ يف ايسْٝا ظٜاضت٘ ٚيف اٯخط ٠ؾؿاعت٘  ....أْ٘ زلٝع ايسعا٤
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اهطٚد ٝفاطٌ ٞبِت حمٌد 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :ؾاطُ ١بٓت قُس بٔ عبس اهلل بٔ عبس املطًب ...
أبٛاٖا ٚ :ايسٖا  :ايطغ ٍٛا٭ععِ  ،أَٗا  :خسه ١بٓت خًٜٛس
.
٫ٚزتٗا  :يف  ّٜٛاؾُع /20 ١مجاز ٣اٯخط / ٠بعس املبعح بػٓتني ،
عً ٢ق. ٍٛ
نٓٝتٗا ٚأيكابٗا  :أّ اؿػٔ  ..ايعٖطا ، ٤ايبت ، ٍٛاؿٛضا ٤اإلْػ١ٝ
 ،أّ أبٗٝا ..
ْكـ خامتٗا  :آَٔ املتٛنً. ٕٛ
ظٚدٗا  :أغس اهلل ايػايب عً ٞبٔ أب ٞطايب . 
أ٫ٚزٖا  :اؿػٔ  ،اؿػني  ،ظٜٓب ايهدل ، ٣احملػٔ .
ٚؾاتٗا  /3 :مجاز ٣اٯخط / ٠غٓ 21 ١يًٗذط ٠ايؿطٜؿٚ . ١ق ٍٛيف
 /13ضبٝع ا٭خط  /ي ١ًٝا٭سس ٚ .ق /13 : ٍٛمجاز ٣ا٭ٚ ، ٍٚاهلل
ايعامل .
عُطٖا ايؿطٜـ  :إَا  18 :غٓ ، ١أ 21 ٚغٓ ، ١أ22 ٚغٓٚ ، ١غبب
ا٫خت٬ف ٖ ٛاخت٬ف يف تاضٜذ اي٫ٛز. ٠
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تأًالت يف أمسا ١فاطٌٞ
دا ٤يف َػتسضى غؿ ١ٓٝايبشاض يف اؾع ٤اـاَؼ قؿش١

( )174

ْك ّ٬عٔ أَاي ٞايؿٝذ ايكسٚم ٚعًٌ ايؿطا٥ع ٚ .نصيو دا ٤يف
بٝت ا٭سعإ يًُشسخ ايكُ : ٞعٔ ْٜٛؼ بٔ ظبٝإ  :قاٍ  :قاٍ
اإلَاّ ايكازم  ( : يؿاطُ ١تػع ١أزلا ٤عٓس اهلل عع ٚدٌ
ؾاطُٚ ، ١ايكسٜك١

:

ٚ ،املباضنٚ ، ١ايطاٖطٚ ، ٠ايعن، ١ٝ

ٚايطانٚ ، ١ٝاملطنٚ ، ١ٝاحملسثٚ ، ١ايعٖطا. ) ... ، ٤
ًدخى :
إٕ تعٝني أغِ املٛيٛز غٛا ّ٤نإ املٛيٛز شنطاّ أّ أْج ٢بٝس ا٭ب، ٜٔٛ
ُٖا ىتاضإ يٛيٝسُٖا أزلاّ مجٚ ّ٬ٝسػٓاّ

– يف ايػايب – ملا

يًتػُ َٔ ١ٝأثط ْؿػ ٞعً ٢ايٛيس  ٚايػاَع ٚاحملٝط ب٘  ،ؾإٕ ٚقع
ا٫غِ اؿػٔ عً ٢ايٓؿؼ ب ٬ؾو ىتًـ عٓ٘ يف ا٫غِ ايكبٝح .
ٚأٚيٝا ٤اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜعٗط إٔ تعٝني ا٫غِ إمنا ٖ َٔ ٛعٓس
اهلل عع ٚدٌ نكٛي٘ تعاىل  { :إْٖٔا ُْبَؿِّطُىَ بٔػًَُإّ اغُُُِ٘ َٜشِ ٢َٝيَِِ
َْذِعٌَ يُٖ٘ َٔٔ قَبٌُِ غَُٔ٘ٞا } ( )7غٛضَ ٠طٚ . ِٜنصيو ايطٚا ١ٜاملتكسَ١
ي ٛأَعٓا ايٓعط يف ( يؿاطُ ١تػع ١أزلا ٤عٓس اهلل عع ٚدٌ

).

ٚنصيو ايطٚاٜات ايهجرل ٠اييت تؿرل إىل أغِ ايطغ ٍٛا٭ععِ 
قبٌ َٛيس ٙايؿطٜـ ٚ ،نصيو أزلا ٤ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاض .
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ؾُٔ شيو ٜتهح إٔ أزلا ٤أٚيٝا ٤اهلل دٌ ٚع ٬إمنا ٜتِ تعٗٓٝٝا َٔ
قبٌ ايباض ٟدٌ قسغ٘ ٚمل ٜهٔ يٮب ٜٔٛؾٗٝا ؾإٔ  ،بٌ ٖٞ
َٛنٛي ١هلل غبشاْ٘ .
ٖٚص ٙؾاطُ ١ايعٖطا ٤دا٤ت تػُٝتٗا َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚ ،مل
تهٔ تػُٝتٗا بؿاطُ ، ١أ ٚايكسٜك ١أ ٚغرلٖا َٔ ا٭زلا ٤ايؿطٜؿ١
اعتباطا – ٚايعٝاش باهلل – بٌ إٔ يهٌ أغِ غبباّ ٚٚد٘ ٚ ،مل ٜهٔ
إعذاباّ ٚؾكط  ،بٌ نإ ي٘ َٓاغبات ٚٚدَ ٙٛتعسزَٚ ٠تهجط٠
ٚإَعإ ايٓعط ؾ٪ٜ ٘ٝنس إٔ ا٫غِ َٓطبكاّ عً ٢شاتٗا ايطاٖط ٠عً٢
ٚد٘ اؿكٝك ٫ ١اجملاظ .
ٚمآٖ – ٍٚا – ايتعطف عً ٢أغباب ٚٚدَٓٚ ٙٛاغبات َٚعاْٞ
ٚععُ ١إْطبام أزلا ٤ؾاطُ١

عً ٢شاتٗا املكسغٚٚ ١دٛزٖا

اٍؾطٜـ  ،سٝح عني اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل تػع ١أزلا يؿاطُ١
: ٖٞٚ
 -1ؾاطُ١

 -2ايكسٜك١

 -5ايعن -6 ١ٝايطان١ٝ

 -3املباضن١
 -7املطن١ٝ

 -4ايطاٖط٠
 -8احملسث١

 -9ايعٖطا. ٤
ٚمآٖ ٍٚا ايتعطف عً ٢أغِٔ َٔ أزلاٗ٥ا ايؿطٜؿ: ٖٛٚ ١
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فاطٌٞ
ٚقبٍ ايبس ٫ ٤بس َٔ شنط إٔ اـٛض يف َجٌ ٖصا ا٭َط إمنا ٖٛ
زي ٌٝايعذع ٚايؿكط عٔ إزضاى سكٝك ١غط ا٭غطاض  ،ؾً ٫ٛا٭َط
بايتعٚز َٔ أقٛاشلِ يهإ ا٭َط أؾب٘ َا ٜه َٔ ٕٛتعس ٟايعبس
اٯبل عً ٢غٝسٚ – ٙ٫َٛٚ ٙاؿاٍ ٖص – ٙؾهٝـ يٓا إٔ ْتُهٔ َٔ
َعطؾتٗا  ٖٞٚاييت زاضت عًَ ٢عطؾتٗا ايكط ٕٚا٭ٚىل ؾُا ٖصٙ
احملاٚي ١إ ٫اغتُسازا َٔ ؾعاع ْٛض قطب ضس ٢ايٛدٛز ٚبطظر ايٓب٠ٛ
ٚاإلَاَ. ١
ْٚتعطف عًٖ ٢صا ا٫غِ ( ؾاطُ ) ١ايؿطٜـ َٔ خ: ٍ٬
ايتعطف عًَ ٢عٓ ٢ا٫غِ .
ايتعطف عً ٢أغباب َٓٚاغبات ٚٚد ٙٛايتػُ ١ٝبٗصا ا٫غِ .
أثاض ٚبطنات ٖصا ا٫غِ اٍؾطٜـ ايتؿطٜعٚ ١ٝايته. ١ٜٝٓٛ
أ : ّ٫ٚايتعطف عًَ ٢عٓ ٢ا٫غِ:
اغِ ( ؾاطَُ ) ١ؿتل َٔ ايؿطِ ٚ ،شنط ابٔ َٓعٛض يف يػإ
ايعطب اؾع ٤ايجاْ ٞعؿط قؿش١

( َ )454ا ْك٘  :ؾطِ  :ؾطِ

ايعٛز ؾطُا  :قطع٘ ٚ .ؾطِ ايكيب ٜؿطُ٘ ؾطُا  ،ؾٗ ٛؾطِٝ

:

ؾكً٘ َٔ ايطناع ٚ .غ ّ٬ؾطَٚ ِٝؿطٚ ّ ٛؾطُت٘ أَ٘ تؿطُ٘ :
ؾكًت٘ عٔ ضناعٗا  .اؾٖٛط : ٟؾطاّ ايكيب ؾكاي٘ عٔ أَ٘ ،
ؾطُت ا٭ّ ٚيسٖا ٚؾطِ ايكيب  ٖٛٚؾطٚ ، ِٝنصيو غرل ايكيب
َٔ املطانع ٚ ،ا٭ْج ٢ؾطٚ ِٝؾط. ١ُٝ
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ٚشنط أٜهاّ يف َٛنع آخط  :٭ؾطُٓو عٔ ٖصا ايؿ ٧أ ٟ٭قطعٔ
عٓ٘ طُعو ٚ .ؾاطُ َٔ : ١أزلا ٤ايٓػا . ٤ايتٗصٜب ٚ :تػُ ٢املطأ٠
ؾاطُٚ ١ؾطاَا ٚؾطٚ . ١ُٝيف اؿسٜح  :إٔ ايٓيب  ،قً ٢اهلل عً– ٘ٝ
ٚآي٘ -

ٚغًِ  ،أعط ٢عًٝا سً ١غرلاٚ ٤قاٍ ؾككٗا مخطا بني

ايؿٛاطِ  ،قاٍ ايكتٝيب  :إسسأٖ غٝس ٠ايٓػا ٤ؾاطُ ١بٓت غٝسْا
ضغ ٍٛاهلل  ،قً ٢اهلل عًٚ – ٘ٝآي٘ -

ٚغًِ ٚ .قاٍ أٜهاّ ٚ :قٌٝ

يًشػٔ ٚاؿػني  :ابٓا ايؿٛاطِ  ،ؾاطُ ١أَُٗا ٚ ،ؾاطُ ١بٓت أغس
دستُٗا ٚ ،ؾاطُ ١بٓت عبس اهلل بٔ عُط ٚبٔ عُطإ بٔ كع ّٚدس٠
ايٓيب  ،٭بٚ . ٘ٝؾطُت اؿبٌ  :قطعت٘ ٚ .ؾطَٛ : ١ُٝنع َٔ
ايٓاؽ .
ٚدا ٤يف نتاب ايًُع ١ايبٝها ٤يًتدلٜع ٟا٭ْكاض ٟقؿش : 59 ١٭ٕ
ؾاطَُ ١ؿتل َٔ ايؿطِ مبعٓ ٢ايؿكٌ  َ٘ٓٚ ،ايؿطاّ يف ايطؿٌ
مبعٓ ٢ؾكً٘ عٔ ايًي ٚا٫ضتهاع ٜ ،كاٍ  :ؾطُت املطنع ايطنٝع
ؾطُا  َٔ -باب نطب -

ؾكًت٘ عٔ ايطناع  ،ؾٗ ٞؾاطُ١

ٚايكػرل ؾطِ مبعٓ ٢املؿطٚ . ّٛأؾطِ ايطدٌ  :زخٌ يف ٚقت ايؿطاّ
َ ،جٌ أسكس ايعضع إشا سإ سكازٚ ، ٙؾطُت ا ؿبٌ  :قطعت٘ ،
ٚؾطُت ايطدٌ عٔ عازت٘  :إشا َٓعت٘ عٓٗا ٚ .يٝؼ ايؿطِ ككٛقا
بايؿكٌ عٔ ايًي ٚإٕ نجط اغتعُاي٘ ؾ ، ٘ٝبٌ َٖ ٛطًل ايؿكٌ عٔ
ايؿَٚ ، ٧عٓ ٢ايكطع ٚاملٓع ضادع إي ٘ٝأَ ٚتؿطع َٓ٘  ،ؾٝهَ ٕٛعٓ٢
ؾاطُ ١ؾاقً ١أ ٚقاطع ١أَ ٚاْعٚ ، ١نٌ َٓٗا َعٓ ٢نًَٚ ٞاٖ١ٝ
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َطًك ١تكسم َع ايكٛٝز ايهجرل ، ٠ؾػُٝت َٔ عٓس اهلل بٗا ًٜٚ .عّ
يف ؼكٝل َعٓ ٢ايؿكٌ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ؾاقٌ َٚؿكَٚ ٍٛؿكٍٛ
عٓ٘ َٚؿك ٍٛب٘ َ ،ج ٬إشا ناْت ا ّ٫ؾاطُ ١يطؿًٗا ؾٗ ٞؾاقً، ١
ٚايطؿٌ َؿكٚ ، ٍٛايًي َؿك ٍٛعٓ٘ ٚ ،ايػصاَ ٤ؿك ٍٛب٘ ،
ؾٝهَ ٕٛعٓ ٢ؾاطُ ١اْٗا تؿطِ ْؿػٗا  ٚ ٍٚبػبب قابًٝتٗا ايصات١ٝ
عٔ اؾٌٗ بايعًِ ٚ،عٔ ايؿط باـرل،

ٚعٔ ايطُح بايطٗاض ٠عٔ

اؿُطٚ ٠تؿطِ شضٜتٗا ٚؾٝعتٗا  َٔٚتٖ٫ٛا ٚأسبٗا عٔ ايٓاض باؾٓ١
ٚ ،تؿطِ أعساٖ٤ا عٔ طُع ايٛضاث ١بايٝأؽ عٓٗا ٚعٔ سبٗا ببػهٗا .
ٚبعس إٔ تعطؾٓا عًَ ٢عٓ ٢اغِ ( ؾاطُ ) ١يػ ١عٓس ايعط ب ٚؼػػٓا
بعض َا وت ٜ٘ٛايًؿغ َٔ َعاْٚ ، ٞقبٌ إٔ مًل يف عامل ايػُٛ
ٚايطؾع ١يػٝستٓا ؾاطُ .. ١ؾًٓبشط يف عامل ايطٚا ١ٜيٓػتُس َٔ
ْٛضِٖ ٚدٛاٖط نٚ َِٗ٬دَٓٚ ٙٛاغبات ٚأغباب ايتػُ١ٝ
ايؿطٜؿ.١
ثاْٝاّ  :ايتعطف عً ٢أغباب َٓٚاغبات ٚٚد ٙٛايتػُ ١ٝبٗصا ا٫غِ :
ٜبس ٚإٔ شلصا ا٫غِ املباضى ( ؾاطُ ) ١غبع ١أٚد٘ َٓٚاغبات – ٚاهلل
ايعامل – مبا أطًعٓا عً َٔ ٘ٝايطٚاٜات يف ٖصا ايؿإٔ : ٖٞٚ ،
1

-أْٗا ؾطُت بايعًِ .

2

ٚ-أْٗا ؾطُت عٔ ايطُح ٜٚ .سٍ عًٖ ٢ص ٜٔايٛدٗني َا

ٚضز يف عاض ا٭ْٛاض يًع ١َ٬اجملًػٞ
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يف اؾع )43( ٤قؿش١

( )13ق ٍٛاإلَا ّ ايباقط ٚ ( اهلل يكس ؾطُٗا اهلل تباضى ٚتعاىل
بايعًِ ٚعٔ ايطُح باملٝجام ) .
ؾُا َعٓ ( ٢ؾطُت بايعًِ ) ؟ ؾهُا إٔ ايطؿٌ سني ٜؿطِ عٔ
ايًي ٜه ٕٛايػصاَ ٤ؿط ّٛب٘  ،نصيو ايعًِ بايٓػب ١يػٝستٓا
ايعٖطا ، ٤ؾٗ ٞتؿطِ ْؿػٗا بايعًِ عٔ اؾٌٗ ٚي ٛبػبب
قابًٝتٗا ايصاتَٚ . ١ٝا ٖصا ايعًِ اييت ؾطُت ب٘ ايعٖطا٤

؟ َٚا

ٖ ٞسسٚز ٙ؟ َٚا َٖ ٞاٖٝت٘ ؟ َٚا َٚ ..ا  ...؟؟ ٜبس ٚإٔ ٖصا ايعًِ
ؾٛم طٛض ايؿهط ٚايتكٛض ؾٗ ٛعًِ َا نإ َٚا ٜه َٔ ٕٛا٭ٚيني
ٚاٯخط ٜٔؾ ٬أسس ٜؿٛقٗا

غ ٣ٛأبٖٛا  ، ؾٗ ٞايعامل١

بايعً ّٛايطباْ ١ٝبًشاظ املآٍ ٚاحلقٝك. ١
َٚا َعٓ ( ٢ؾطُت عٔ ايطُح ) ؟ ؾبعض قاٍ  :أ ٟأْٗا ؾطُت
ْؿػٗا با٫قتها ٤ايصاتٚ ٞا٫غتعساز ا٭قً ٞعٔ ايطُح أ ٟعٔ زّ
اؿٝض ٚ .بعض قاٍ  :إٔ املعٓ ٢نٓا ١ٜعٔ ا٭خ٬م ٚا٭ؾعاٍ
ايصَٚ ١ُٝا٭زْاؽ ايطٚساْٚ ، .. ٚٚ ١ٝعًل ايتدلٜع ٟا٭ْكاض ٟيف
نتاب ايًُع ١ايبٝها ٤عً ٢شيو ٚ :نٌ َا شنط ٙيف تٛد ٘ٝايًؿغ
ٚاملعٓ ٢يف املطسً ١تهًـ َػتػٓ ٢عٓ٘

ٜٚ .عٗط شيو َٔ املعٓ٢

( ؾطُت عٔ ايطُح

) ؾٗ ٞؾٛم ايٓعاّ

ايٛنع ٞدًٝاّ يـ

ايطبٝع ٞيًُطأ ، ٠ؾهْٗٛا طاٖطٜ ٫ ٠أتٗٝا َا ٜأت ٞايٓػا ٤شيو عً٢
ٚد٘ اؿكٝك ٫ ١اجملاظ  ،ؾَ ٬عٓ ٢يتٛد ٘ٝاملعٓ ٢عٌ َ ٣ا شنط ٚإٕ
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نإ ٜ ٫بعس ا٫ؾذلاى خكٛقاّ ٚأْٗا ؾطُت عٔ ايؿط نُا
غٝأت. ٞ
ٜٚ .سٍ عً : ٘ٝقٍٛ

 -3أْٗا ؾطُت ٖٚ ٞؾٝعتٗا َٔ ايٓاض

ضغ ٍٛاهلل  ، نُا ٚضز يف عًٌ ايؿطا٥ع اؾع ٤ا٭ ٍٚقؿش١
ٜ ( : 179ا ؾاطُ ١أتسض ٜٔئَِ زلٝتٔ ؾاطُ ١؟ قاٍ عًٞ

 : مل

زلٝت ؟ قاٍ  :٭ْٗا ؾطُت ٖٚ ٞؾٝعتٗا َٔ ايٓاض ) ٚ .نُٔ ٖصا
املعٓ ٢ميهٔ زخَ ٍٛا ٚضز َجٌ ( ؾطُٗا ٚؾطِ َٔ أسبٗا َٔ ايٓاض )
ٚنصا ( ؾطُٗا ٚؾطِ شضٜتٗا َٔ ايٓاض ) ٚغرلٖا َٔ ايطٚاٜات .
ٚبٓا ّ٤عً ٢إٔ َعٓ ( ٢ؾاطُ َٔ ) ١سٝح ايكٛاعس ايًؿع ١ٝايكاطع١
ٚايؿاقًَ ١طًكاّ  ٫خكٛم ؾطِ ايطنٝع

– ى َا َط – ؾٗٞ

تؿطِ شضٜتٗا ٚؾٝعتٗا ٚقبٗٝا عٔ ايٓاض  ،أ ٟتؿكًِٗ ٚتكطعِٗ
عٔ ايٓاض ٜ٪ٜٚ ،سَ ٙا ٚضز عٔ اإلَاّ ايباقط

 : إشا نإ ّٜٛ

ايكٝاَ ١نتب بني عٝين نٌ ضدٌ ( َ ) َٔ٪أ ( ٚناؾط )  ،ؾتكـ
ؾاطُ ) ( ١عً ٢باب دِٗٓ  ،ؾَ٪ٝط مبشب قس نجطت شْٛب٘ اىل
ايٓاض  ،ؾتكطأ ؾاطَ ) ( ١بني ع ٘ٝٓٝاْ٘ قب َ ، َٔ٪ؾتك: ٍٛ
اشلٚ ٞغٝس ٟزلٝتين ؾاطُٚ ، ١ؾطُت ب َٔ ٞتٚ ْٞ٫ٛتٛىل شضٜيت
َٔ ايٓاض ٚٚ ،عسى اؿل ٚ ،أْت  ٫ؽًـ املٝعاز

 .ؾٝك ٍٛاهلل

ععٚدٌ  :قسقت ٜا ؾاطُ ، ١اْ ٞزلٝتو ؾاطُٚ ١ؾطُت بو َٔ
أسبو ٚت٫ٛى ٚ ،أسب شضٜتو ٚت َٔ ِٖ٫ٛايٓاض ٚٚ ،عس  ٟاؿل ،
ٚأْا  ٫اخًـ املٝعاز ٚ ،أْا أَطت بعبسٖ ٟصا اىل ايٓاض يتؿؿع ٞي٘
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ؾاؾؿعو  ،يٝتبني مل٥٬هيت ٚأْبٝاٚ ٞ٥ضغًٚ ٞأٌٖ املٛقـ َٛقؿو
َين َٚ ،هاْو عٓس ، ٟؾُٔ قطأت بني عَٓ٪َ ٘ٝٓٝا ؾدص ٟبٝسٙ
ٚأزخً ٘ٝاؾٓ.١
4

-أْٗا ؾطُت عٔ ايؿط ٜٚ ،سٍ عً ٘ٝق ٍٛاإلَاّ ايكازم

 ( : أتسض ٕٚأ ٟؾ ٤ٞتؿػرل ؾاطُ ١؟ قًت  :أخدلْٜ ٞا غٝس، ٟ
قاٍ  :ؾطُت َٔ ايؿط ) ٚايطٚاٚ ١ٜاضز ٠يف نتاب اـكاٍ يًؿٝذ
ايكسٚم قؿش . 414 ١ؾٗ ٞبا٫قتها ٤ايصاتٚ ٞا٫غتعساز
ا٭قًَ ٞؿط َٔ ١َٛايؿط  ،مبعٓ ٫ ٢خرل يف املعكَ ٫ٚ ١ٝعك ١ٝيف
اـرل نُا  ٫خرل يف اـباثٚ ١ايطشاٍ ٠اـًكٚ ١ٝا٭خ٬ق ١ٝبٌ نًٗا
ؾط ٖ .صا ٜعين إٔ ؾاطُ ١شلا ايعكُ ١ايهدل ٣بسيٖ ٌٝصٙ
ايطٚا ١ٜاييت  ٫ميهٔ إٔ ٜٓسضز أْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايؿط قػرلاّ أٚ
نبرلاّ ؼتٗا  ،ؾًٗا ايعكُ ١ايهدل ٣بٌ املكاّ ا٭زل ٢بني ايٓب٠ٛ
ٚاإلَاَ. ١
5

-ازلٗا  (ؾاطُ ) ١٭ْ٘ َؿتل َٔ اغِ اهلل تباضى ٚتعاىل

( ؾاطط ) ٜٚسٍ عًَ ٘ٝا ٚضز يف عاض ا٭ْٛاض اؾع ٤اؿاز ٟعؿط
قؿش ( : 151 ١قاٍ تعاىل ٖ :ص ٙؾاطُٚ ١أْا ؾاطط ايػُاٚات
ٚا٭ضض ؾاطِ أعسا ٞ٥عٔ ضمحيت  ّٜٛؾكٌ قهاٚ ٞ٥ؾاطِ أٚيٝاٞ٥
عُا ٜعذلٜٚ ِٜٗؿٚ ِٗٓٝؾككت شلا أزلاّ َٔ أزلٞ

) ٚ .يف ايسعا٤

املؿٗٛض  ( :أشل ٞعل قُس ٚأْت احملُٛز ٚعل عًٚ ٞأْت ا٭عً٢
ٚعل ؾاطُٚ ١أْت ؾاطط ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚ ) ...يف ايطٚا ١ٜأٜهاّ
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عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍ يؿاطُ : ١إٕ اهلل ؾل يو ٜا ؾاطُ ١ازلاّ َٔ
أزلاٖٚ ٘٥ـ ٛايؿاطط ٚأْت ؾاطُ. ) ١
ؾٜ ٬كاٍ إٔ يؿغ ( ؾاطَُ ) ١ػاٜط َٔ سٝح املازَ ٠ع يؿغ ( فاطط )
ؾهٝـ ٜؿتل ٖص َٔ ٙشاى  ،٭ْ٘  ٫إؾهاٍ يف ا٫ؾتكام ايهبرل
نُا ٜعدل ٕٚبكًب بعض اؿطٚف بعهاّ ٚاملعٓ ٢عً ٢ساي٘ أ ٚبتؿاٚت
ٜػرل يف اؾًُ ١نُا ميجً ٕٛيصيو ( ثبت  َٔ ،ايجًِ )  ،ؾبٗصا تجبت
شلا َ (عٗط ) قؿات ايطبٛب ١ٝنػا٥ط ا٭ْٛاض املطٗط. ٠
6

-أْٗا ؾطُٛا اـًل عٔ َعطؾتٗا ٜٚ ،سٍ عًَ ٘ٝا دا ٤يف

ايبشاض عٔ اإلَاّ ايكازم  أْ٘ قاٍ{ :إْٖٔا أَْ َعيَِٓا ُٙؾٔ ٞيَ ٔ١ًَِٝايِكَسِضٔ }
ايً : ١ًٝؾاطُٚ ، ١ايكسض  :اهلل  ،ؾُٔ عطف ؾاطُ ١سل َعطؾتٗا ؾكس
أزضى ي ١ًٝايكسضٚ،إمنا زلٝت ؾاطُ ١٭ٕ اـًل ؾطُٛا عٔ َعطؾتٗا .
ٖٓٚا َ٬سع : ١إٔ اإلَاّ  مل ٜعدل بـ ( ايٓاؽ ) بٌ بـ ( اـًل )
ٚايجاْ ١ٝب ٬ضٜب أٚغع ْطاقاّ ؾا٭ْؼ ٚاؾٔ ٚامل٥٬ه ١ؾٗ ٤٫ٛمجٝعاّ
ؾطُٛا عٔ َعطؾتٗا ؾأ ٟضؾع ١تًو ٚأ ٟزلٖ ٛصا !!! .
7

-أْٗا تؿطِ أعساٖ٤ا عٔ طُع ايٛضاث ١بايٝأؽ عٓٗا ٚعٔ

سبٗا ببػهٗا :
ٜٚسٍ عًَ ٘ٝا ٚضز يف نتاب ايًُع ١اٍبٝها ٤قؿش )59 ( ١قاٍ  :عٔ
أب ٞاؿػٔ ايطنا  ٤أْ٘ قاٍ  ( :زلٝت ؾاطُ ١ؾاطُ ١٭ٕ اهلل
تباضى ٚتعاىل عًِ َا نإ قبٌ إٔ ٜه ، ٕٛؾعًِ إٔ ضغ ٍٛاهلل 
ٜتعٚز يف ا٭سٝاٚ ، ٤أِْٗ ٜطُع ٕٛيف ٚضاثٖ ١صا ا٭َط  ،ؾًُا ٚيست
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ؾاطُ ١زلاٖا اهلل تعاىل ؾاطُ ١ملا أخطز َٓٗا َٔ ٚيسٖا

ؾذعٌ

ايٛضاث ١يف أ٫ٚزٖا ؾكطع غرل أ٫ٚزٖا عُا طُعٛا ؾبٗصا زلٝت
ؾاطُ ١أ ٟؾطُت طُعِٗ ٚقطعت )  .عٔ عًٌ ايؿطا٥ع ٚايبشاض .
ٚاملطاز َٔ شيو ٚانح  ،سٝح أْٗا َػتٛزع اإلَاَ ١دعًٗا اهلل
تعاىل ايكاطعٚ ١ايؿاقً ١ملبػه ٞقُس ٚآٍ قُس عٔ ٚضاث ١ايطغٍٛ
ا٭ععِ  ، بٌ ست ٢قاطع ١عٔ سبٗا  ،ؾُٔ أسبٗا أسب٘ اهلل َٔٚ
أبػهٗا أبػه٘ اهلل  ،ؾٗ ٞايؿٝكٌ يف َٝعإ ايكطب ٚايبعس َٔ ضنا
اؾباض غبشاْ٘ .
تٓب:٘ٝ
ٚبعس شنط ايٛد ٙٛايػبع ١يف ايتػُٜ ، ١ٝبك ٢تػأٍ قس ٜجاض سٍٛ
شيو  : ٖٛٚإٔ ٖص ٙايٛدَ ٙٛع تعسازٖا ٚاخت٬ف املطاز َٓٗا ٜجرل
ايؿو يف قشتٗا ؟ ٚأَٗٓ ٟا ٖ ٛايكشٝح ؟ .
ْكَٓ ٫ :ٍٛاؾا ٠بني مجٝع ا٭خباض خكٛقاّ إشا عطؾٓا َعٓ( ٢ايؿطِ )
يػٚ ، ١أْ٘ ٜكسم عً ٢مجٝع ايٛد ٙٛاملصنٛض . ٠نُا إٔ اخت٬ف
ايطٚاٜات إَا ٫خت٬ف ساٍ ايطٚاٚ ، ٠اخت٬ف ا٫غتعساز ايصات ٞشلِ
ٚإَا ٫خت٬ف املكاحل يف ايعَإ ٚاملهإ ٖ .صا فن ّ٬عٔ ايك ٍٛإٔ
املطاز َٔ ايتػُ ٖٛ ١ٝمجٝع شيو إلَهاْ ١ٝاغتعُاٍ ايًؿغ يف
أنجط َٔ َعٓ ٢نُا قطض يف ايكٛاعس ايب٬غٚ ١ٝايٓش ، ١ٜٛؾ٬
تعاضض َٓ ٫ٚاؾا ٠بني ايطٚاٜات .
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ثايجاّ  :آثاض ٚبطنات اغِ ( ؾاطُ ) ١ايتؿطٜعٚ ١ٝايته: ١ٜٝٓٛ
أَا ايتؿطٜع : ١ٝؾُٓٗا – ٚاهلل ايعامل – اغتشباب ايتػُ ١ٝباغِ
( ؾاطُٚ ، ) ١نصيو عسّ دٛاظ أ ٚنطاٖٚ ( ١نٌ يف َٛضز) ٙ
ايًعٔ ٚايؿتِ ٚايػب ٚايهطب ملٔ ازلٗا ؾاطُ ، ١نُا أْ٘ ٜػتشب
إنطاّ َٔ زلٝت بؿاطُٚ ... ١غرلٖا
ٚأَا اٯثاض ايته : ١ٜٝٓٛؾُٓٗا  :إٕ ازلٗا ايؿطٜـ ٜسخٌ ايػطٚض يف
ايٓؿؼ ٚ ،يعٌ شيو َػتؿاز َٔ ايطٚا١ٜ

(إٔ ظنطٜا غأٍ ضب٘ إٔ

ٜعًُ٘ أزلا ٤اـُػ ، ١ؾأٖبط عً ٘ٝددلٌٝ٥

 ؾعًُ٘ إٜاٖا

ؾهإ ظنطٜا  إشا شنط قُسا ٚ عًٝا ٚؾاطُٚ ١اؿػٔ
غط ٟعٓ٘ ُٖ٘ ٚالً ٢نطب٘

) نُا دا ٤يف ايبشاض اؾع٤

ايطابع عؿط قؿش. 178 ١
ٚنصيو َٔ اٯثاض ايته ١ٜٝٓٛعسّ زخ ٍٛاٍؾكط بٝتا ؾ ٘ٝاغِ ؾاطُ١
 ،نُا ٚضز شيو عٔ اإلَاّ ايهاظِ ٜ ٫ ( سخٌ ايؿكط بٝتاّ ؾ٘ٝ
اغِ قُس ٚ ...ؾاطُ َٔ ١ايٓػا ) ٤ايبشاض ز 101م. 131
ٖصا َا ميهٓٓا إٔ ْعطؾ٘ _ ٚمٔ ايعادع- ٕٚ

عٔ ٖصا ا٫غِ

ايؿطٜـ ْٚ ،ػأي٘ إٔ ٜٛؾكٓا إٔ ْتعطف عً ٢بك ١ٝا٭زلا ٤ايطاٖط٠
ايؿطٜؿ. ١
ايًِٗ إْا ْػأيو عل ؾاطُٚ ١أبٗٝا ٚبعًٗا ٚبٓٗٝا ٚايػط املػتٛزع
ؾٗٝا قً ٞعً ٢قُس ٚآي٘ ٚثبتٓا عً ٢قبتِٗ ٚاضظقٓا ؾؿاعتِٗ
إْو زلٝع فٝب .
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فاطٌ ٞاهصٓسا  ١قطب زح ٟاه٘د٘د
قاٍ تعاىل ( :إْٖٔا أَعِطََِٓٝاىَ ايِهَِٛثَط َ .ؾكٌَِّ ئط َِّبوَ َٚاِْشَط ) غٛض٠
ايو ٚثط ٚ ،عٔ ايطغ ٍٛا٭ععِ أْ٘ قاٍ َ ( :ا تهاًَت ايٓب٠ٛ
يٓيب ست ٢أقط بؿهًٗا ٚقبتٗا ) ٚعٔ اإلَاّ ايكازم ٖٞ ( :
ايكسٜك ١ايهدلٚ ٣عًَ ٢عطؾتٗا زاضت ايكط ٕٚا٭ٚىل )ٚ 1عٔ اإلَاّ
ايعػهط ٟأْ٘ قاٍ ( ٚإٔ ؾاطُ ١سذ ١عًٓٝا )ٚ 2عٔ اإلَاّ
ايكاِ٥

أْ٘ قاٍ ٚ ( :يف ابٓ ١ضؽ  ٍٚاهلل ي ٞأغ ٠ٛسػٓٚ 3) ١غرلٖا

َٔ ايٓكٛم ايساي ١عً ٢ععُٚ ١د٬ي ١ايعٖطا.  ٤
ٚمبٓاغب ١اغتؿٗازٖا

 يف اي ّٛٝايجايح عؿط َٔ ؾٗط

مجاز ٣ا٭ٚ ، ٍٚنصيو يف ٬َٝ ّٜٛزٖا ايطاٖط املكازف يًّٛٝ
ايعؿط َٔ ٜٔؾٗط مجاز ٣ايجاْ ١ٝما ٍٚإٔ ْكتبؼ بكٝكاّ َٔ
ؾعاع ْٛضٖا ٚمجاشلا ٚقسغٗا ٚ ،إٕ نإ اؿسٜح عٓٗا َٔ 
قبًٓا ٜ ٫عس ٚن ْ٘ٛتطؿٌ ٭ْٗا أدٌ ٚأعع ٚأزل َٔ ٢إٔ ْتُهٔ َٔ
َعطؾتٗا ٚنٝـ شاى  ٖٞٚقطب زا٥ط ٠اإلَهإ .

 ) 1مه فمه اٌشهزاء ص ، 10ػه  :األمايل ٌٍشيخ اٌطىسي ج 2ص. 280
 ) 2مه فمه اٌشهزاء ص. 11
 ) 3مه فمه اٌشهزاء ص ، 11اٌثحار ج 53ص. 178
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ؾٗ  ٞيف زل ٛقسضٖا َٚهاْتٗا َٔ غٓذ ايَ٬تٓاٖ ٞؾهٝـ
يٓا ٚمٔ ايعادع ٕٚإزضاى قسضٖا .
ٚيهٓٓا َٔ باب قاعسٜ ٫ ( ٠ذلى املٜػٛض )  َٔٚباب اإلَتجاٍ
يٮَط ٚنصا ز٫ي ١ايعكٌ َٔ ٚدٛب ايطدٛع إيٚ  ِٗٝايتعٚز َٔ
غرلتِٗ ًُْ ،ح ٖٓا – بؿ َٔ ٤ٞا٫ختكاض – إىل سكٝك ١غا٥ب ١زيت
عًٗٝا ايٓكٛم ٚأٜستٗا نجرل َٔ ايطٚاٜات تبني دع َٔ ٤دٍ٬
قسٖا ٚخكا٥كٗا أ ( ٖٞٚ ٫إٔ ؾاطُ ١ايعٖطا ٤قطب ضس٢
ايٛدٛز ) ٚيٝؼ يف ٖصا ايه ّ٬ؾ َٔ ٤ٞايػً ٫ – ٛزلح اهلل – إشا
اغتٓـس إىل ايسيٚ ٌٝاتهأ عًْٚ ٘ٝصنط ٖٓا زيًٝني ٜٛنشإ سكٝك١
املسع: ٢
اهدهٚى األٗي :
مما دا ٤يف سسٜح ايهػاٚ ، ٤شلصا اؿسٜح أغاْٝس نجرل٠
َععُٗا قشٝش ١ايػٓس عً ٢املكطًح ايعًُ ( .. ٞقاٍ اهلل عع ٚدٌ :
ٜا َ٥ ٬هيت ٜٚا غهإ زلاٚات ٞإَْ ٞا خًكت زلاَ ّ٤بٓ٫ٚ ١ٝ
أضناّ َسس ٫ٚ ١ٝقُطاّ َٓرلاّ  ٫ٚسلػاّ َه ٫ٚ ١٦ٝؾًهاّ ٜسٚض ٫ ٚ
عطاّ هط ٫ٚ ٟؾًهاّ ٜػط ٟإ ٫يف قب ٤٫٪ٖ ١اـُػ ١ايصِٖ ٜٔ
ؼت ايهػا ، ٤ؾكاٍ ا٭َني ددلاٜ ٌٝ٥ا ضب  َٔٚؼت ايهػا٤
ؾكاٍ عع ٚدٌ  ِٖ :أٌٖ بٝت ا يٓبَٚ ٠ٛعسٕ ايطغاي ِٖ ١ؾاطُ١
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ٚأبٖٛا ٚبعًٗا ٚبٖٓٛا

 )..ؾٗ ٞبٓل اؿسٜح تتُتع مبٛقع

ايكطبٚ ١ٝشلا زٚض املطنع ١ٜؾإٕ زٚضإ ايٛدٛز ٜه ٕٛعً ٢أؾهٌ
املٛدٛز ٚ ،إٕ نإ أبٖٛا أؾهٌ َٓٗا ب ٬ضٜب إ ٫أْٗا تتُتع بٗصٙ
اـكٛق ٖٞٚ ١ٝايكطبٚ ١ٝاملطنعٜٚ ، ١ٜك ٍٛاإلَاّ ايؿرلاظٟ
ايطاسٌ  يف نتاب َٔ ؾك٘ ايعٖطاَ ٤عكباّ عً ٢شيو ٚ :سٝح
أِْٗ قٛض ايهٚ ٕٛايهآ٥ات سٝح ناْٛا ِٖ ايػبب يف
إؾانت٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚ ..ناْٛا ِٖ ايططم ٚايٛغا ٌ٥يف ٖصٙ
اإلؾان ١يصيو ؾِٗ قطب ضس ٢ايٛدٛز ٚعً ِٗٝتسٚض ايكطٕٚ
 ٖٞ قٛض ٖصا

ٚا٭ظَإ بكَ ٍٛطًل ٚ ،ؾاطُ١

احملٛض .

ؾػبشإ املٓإ اؿٓإ .
اهدهٚى اهجاُ: ٛ
دوَ ؾَٔٔٔ ٔ٘ٝ
شنط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف غٛض ٠آٍ عُطإ {ؾََُِٔ سَآ ٖ
بَعِسٔ ََا دَا٤ىَ ََٔٔ ايِعًِِٔٔ ؾَكٌُِ تَعَايَ ِٛاِ َْسِعُ أَبَِٓاَْ٤ا َٚأَبَِٓا٤نُِِ َْٔٚػَاَْ٤ا
َْٔٚػَا٤نُِِ َٚأَْؿُػََٓا ٚأَْؿُػَهُِِ

ثُِٖ َْبِتٌَِٗٔ ؾََٓذِعٌَ يٖعِ َٓ ُ١ايًٓ٘ٔ عًََ٢

ايِهَاشٔبٔنيَ } ٚمما دا ٤يف نتب ايتاضٜذ ٚايتؿاغرل ٚاؿسٜح سٍٛ
نٝؿ ١ٝخطٚز ايٓيب ا٭ععِ  ّٜٛ املباًٖ َٔ ١ططم ايػٓ ١قبٌ
ايؿٝع ١نُا شنط شيو ايعكؿط ٟيف ايهؿاف ٚايبٝها ٟٚيف
تؿػرلٚ ٙضٚاَ ٙػًِ يف قشٝش٘ ٚايذلَص ٟيف
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اؾاَع ايكشٝح

ٚاؿانِ يف املػتسضى ٚغرلِٖ ٖ ،صا ؾه ّ٬عُا ضٚا ٙايؿٝع ١يف
شيو .
ٚقبٌ شنط ايهٝؿ ١ٝاييت خطز بٗا ايٓيب يًُباًًٖٜ ١عّ ايتٓب٘ٝ
عً ٢إٔ قٚ ٍٛؾعٌ ٚتكطٜط ايٓيب سذ ١ب ٬خ٬ف  ٫ٚضٜب ٫ٚ
ؾو بني ؾطم املػًُني ( َا أتانِ ايطغ ٍٛؾدصَٚ ٙٚا ْٗانِ عٓ٘
ؾإتٗٛا ) .
ٜك ٍٛعًُا ٤ايػٓ ( : ١خطز ايٓيب  ٚنإ قس أستهٔ اؿػني
ٚأر ـش بٝس اؿػٔ ٚؾاطُ ١متؿ ٞخًؿٚ ١عً ٞضن ٞاهلل عٓ٘ خًؿٗا
 )..مل ٜهٔ ايٓيب ىطز بٗص ٙاشلٚ ١٦ٝايهٝؿ ١ٝإعتباطاّ

–

ساؾا – ٙؾهٌ ؾعٌ َٓ٘ غٛا ّ٤يف استهاْ٘ اؿػني أ ٚأخصٙ
بٝس اؿػٔ أ ٚن ٕٛؾاطُ ١خًؿ٘ ثِ ن ٕٛعً ٞخًؿِٗ نٌ سطن١
شلا ز٫٫تٗا  َٔٚ ..أِٖ شيو ؾعٌ ايٓيب يف ٚنع ؾاطُ ١يف
ٚغط اجملُٛع ٚايص ِٖ ٜٔأؾهٌ املدًٛقات عً ٢اإلط٬م سٝح شلا
خكٛق ١ٝاملطنعٚ ١ٜزٚض ايكطب ١ٝؾٗ ٞبطظر ٜي ايٓب ٠ٛايهدل٣
ٚاإلَاَ ١ايععُٜٚ ، ٢ك ٍٛاملطدع ايسٜين آ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايؿٝذ
ايٛسٝس اـطاغاْ ٞزاّ ظً٘ يف ٖ1414/5/11 ّٜٛـ يف زضغ٘ اـاضز
ٚ ،مبٓاغب ١شنط ٣ايػٝس ٠ايعٖطاَٚ  ٤عكباَّ عً ٢نٝؿ ١ٝخطٚز
ايٓيب يًُباًٖٚ ١شيو يف نتاب (َكتطؿات ٚ ( : ) ١ٝ٥٫ٚأْ٘ ٜعين
إٔ ؾاطُ ١تتُتع مبٛقع ايكطبٚ ١ٝشلا زٚض املطنع – ١ٜاحملٛض– ١ٜ
بني َكاَ ٞايٛس ٞا٭ ععِ ٚايب٬ؽ  ،ؾايص ٟنإ ٜتكسَٗا ٖ ٛضغٍٛ
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اهلل ٚايص نإ ميؿ ٞخًؿٗا ٖ ٛعً ٞقاسب َكاّ تؿػرل
ايٛس... ٞ
ؾٌٗ بعس شيو ؾو !!
ؾٓػأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عل ؾاطُٚ ١أبٗٝا ٚبعًٗا ٚبٓٗٝا
ٚايػط املػتٛزع ؾٗٝا إٔ ٜجبتٓا عً ٢قبتِٗ ٜ٫ٚٚتِٗ
ٚايدلا َٔ ٠٤أعسا ِٗ٥إْ٘ زلٝع فٝب ايسعا٤
ٚاهلل املٛؾل ٚاملػتعإ ،،،
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اإلًاَ احلطّ بّ عو ٛ
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :اؿػٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب بٔ عبس املطًب بٔ ٖاؾِ …
أبٛاٚ : ٙايس : ٙأَرل املَٓ٪ني عً ٞبٔ أب ٞطايب  ، أَ٘  :ؾاطـُ١
ايعٖطا  ٤بٓت ضغ ٍٛاهلل .
٫ٚزت٘  :ي ١ًٝايٓكـ َٔ ؾ٘ ض ضَهإ املباضى  /غٓ ١ث٬خ َٔ
اشلذط ٠عً ٢املؿٗٛض .
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛقُس  ..ايعن ، ٞايتك ، ٞايػبط …
ْكـ خامت٘  :ايعع ٠هلل ٚسس ، ٙأ : ٚسػيب اهلل .
ظٚدات٘  :عس ٠ظٚدات َٓٗٔ  :أّ بؿرل بٓت أبَ ٞػعٛز  ،خٛي ١بٓت
َٓعٛض  ،أّ أغشام بٓت طًش ١ايت ، ُٞٝدعس ٠بٓت ا٭ؾعح …
أ٫ٚز : ٙمخػ ١عؿط ٚيساّ  : َِٗٓ :ظٜس  ،أّ اؿػٔ  ،ايكاغِ ،
ؾاطُ.… ، ١
ٚؾات٘  :يف  /7قؿط  /غٓ 50 ١يًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  :أقٛاٍ ٚ :ايعاٖط أْ٘  47غٓ. ١
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احلطّ بّ عو ٛ
عوٍ اهِب٘ٗ ٝشب ٕٚاهسضاهٞ
َٓص إٔ بعؽ ْٛض ايععُ ١اؿػٓ ١ٝعًٚ ٢د٘ ايبػٝط ١سٝح

ٚيس َٔ

اييت زاضت عًَ ٢عطؾتٗا ايكط ٕٚا٭ٚىل ٚ ،اغتكطت ٖص ٙايععُ ١بني
ٜس ٟايطغاي ١احملُسٚ ١ٜاغتٓؿكت عبرل اإلَاَ ١ايعًٚ ١ٜٛتػصت َٔ
اشلسا ١ٜايطباْ ، ١ٝنُا دا ٤يف اـدل أْ٘ قس ْعٍ ايٛسٜ ٞكٍٛ

 :إٔ

اغِ ابٔ ٖاض – ٕٚخًٝؿَٛ ١غ – ٢نإ ؾدلا ٚ ..عًَٓ ٞو – ٜا
قُس – مب ْعيٖ ١اضَٛ َٔ ٕٚغ ٢ؾػُٓ٘ سػٓاّ شيو إٔ ؾدلاّ ٜطازف
اغِ اؿػٔ يف ايعطب .. ١ٝؾأخص َٔ ْبع ايطغاي ١نٌ َعاْٗٝا َٔٚ
ظ ٍ٬اي ١ٜ٫ٛنٌ قُٗٝا ٚعًٖٛا  َٔٚايطعا ١ٜايؿاطُ ١ٝايعكُ١
ٚايؿهاٚ ٌ٥املهاضّ .
ٖٓٚا ما ٍٚإٔ ْكتبؼ َٔ ؾعاع ضابع ايعكُٚ ١ثاْ ٞا٭ ١ُ٥بكٝكاّ
َٔ ْٛض ٙا ملكسؽ عٌٓ إٔ تًؿشٓا ْؿشْ َٔ ١ػا ِ٥ضأؾت٘ ٚضمحت٘
ٚنطَ٘ .
ٚعٓس قطا ٠٤ايػرل ٠املؿطق ١يإلَاّ ايعنْ  ٞط ٣سباّ ٚع٬ق١
َٔ ايطغ ٍٛا٭ععِ َ ع اؿؿٝس ايطاٖط ؼتاز إىل تأٌَ ٚقطا٠٤
ؼً ١ًٝٝيٓػتُس َٓٗا املعطؾ ١عٔ اؿػٔ  ، ؾإٕ قٛيٓا َعْٓٛني
أْ٘  ؾب ٘ٝايطغاي ١مل ٜهٔ مبععٍ عٔ ايٓل تكطواّ أٚ
تًٛواّ ؾطاملا نإ ايٓيب ٜ طًل قٛي٘ ايهط ( : ِٜاؿػٔ َين
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ٚاؿػني َٔ عً ) ٞعً ِٗٝمجٝعاّ قًٛات اهلل ٚغٚ . َ٘٬مبا إٔ
اإلَاّ اؿػٔ ٚ يس َٔ عبس املطًب َطتني َ ،طٓ َٔ ٠عً ٞابٔ
أب ٞطايب ٚأخط َٔ ٣ؾاطُ ١بٓت قُس عً ِٗٝايكٚ ٠٬ايػ، ّ٬
نِ ا شنط ايػٝس املطدع املسضغ ( ٞزاّ ظً٘ ) بٓا ّ٤عً ٢عًِ سػاب
ايٛضاث ١إٔ ايتأثرل قس ٜه َٔ ٕٛدٗ ١ا٭ب ؾٝػتكشب نٌ زلات٘
ٚقؿات٘ ٚقس ٜه َٔ ٕٛدٗ ١ا٭ّ ٚ ،قس ؼكل يف اإلَاّ اؿػٔ
ٖ صا ا٭خرل ؾكس بطظت ؾ ٘ٝزلات أَ٘ ايطاٖط ٠ايعن١ٝ
يتعهؼ قؿات ٚايسٖا ا٭ععِ  ؾهإ أؾب٘ َا ٜهٕٛ
بايٓيب .
ٚقس ٚضز إٔ ضغ ٍٛاهلل  زخٌ زاض ؾاطُٚ ١غًِ ث٬ثاّ عً٢
عازت٘ يف نٌ زاض ؾًِ هب٘ أسس

 .ؾأْكطف إىل ؾٓا ٤ؾكعس َع

مجاع َٔ ١أقشاب٘ ثِ دا ٤اؿػٔ ٚٚثب يف سب ٠ٛدس ٙؾايتعَ٘ دسٙ
ثِ قبٌ يف ؾ ٘ٝثِ ضاح ٜك ( ٍٛاؿػٔ َين ٚاؿػني َٔ عً ) ٞعًِٗٝ
مجٝعاّ ميٛات املكًني .
ؾإٕ ٖص ٙاإلؾاضات َٔ ايطغ ٍٛا٭ععِ  إٔ اؿػٔ َ٘ٓ 
ٚؾب ٘ٗٝشلا ز٫٫تٗا اييت ؼتاز إىل ؾهط ثاقب نٜ ٞكٌ إىل ؾ٤ٞ
بػٝط َٔ َساضنٗا ٚيعٌ َٔ شيو ؾه َٔ ّ٬ن ْ٘ٛؾب ٘ٝدسٙ
ا٭ععِ  ،إٔ سٝاتُٗا ؾٗٝا َٔ ايتؿاب٘ ايهجرل يف ا٭سساخ اييت
دطت  ،ؾهاْت غرلت٘  نجرل ٠ايتطابل َع َٓٗر ايطغ ٍٛ
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ؾٝعط ٞايٓاؽ َٔ عؿٚ ٙٛقؿش٘ ٜٚعط ٞأعسا َٔ ٙ٤قًش٘ ٚضؾك٘
َجًُا نإ دس ٙمتاَاّ .
بٗصا ٜتبني إٔ اإلَاّ اؿػٔ  ٖٛ ؾب ٘ٝايطغاي. ١
ٚنُا أْ٘ نصيو ؾٗ ٛأٜهاّ

 عًِ ايٓب ٠ٛؾكـس ٚضز يف عـاض

ا٭ْٛاض اؾع )44 ( ٤يف قؿش )93 ( ١قاٍ َ :ؿار ض ٠اؿػٔ بٔ عًٞ
 عًَ ٢عاَٚ ١ٜٚطٚإ بٔ اؿهِ ٚاملػرل ٠بٔ ؾعبٚ ١ايٛيٝس بٔ
عكبٚ ١عتب ١بٔ أب ٞغؿٝإ يعِٓٗ اهلل أمجعني  .قٚ : ٌٝؾس اؿػٔ بٔ
عً  ٞعًَ ٢عا ١ٜٚؾشهط فًػ٘ ٚإشا عٓس ٤٫٪ٖ ٙايك، ّٛ
ؾؿدط نٌ ضدٌ َِٓٗ عً ٢بين ٖاؾِ ؾٛنعٛا َِٓٗ ٚ ،شنطٚا
أؾٝا ٤غا٤ت اؿؼٕ ٚ بًػت َٓ٘ ؾكاٍ اؿػٔ بٔ عً:  ٞ
أْا ؾعب َٔ ١خرل ايؿعب آبا ٞ٥أنطّ ايعطب  ،يٓا ايؿدط ٚايٓػب ،
ٚايػُاس ١عٓس اؿػب  َٔ ،خرل ؾذط ٠أْبتت ؾطٚعا ْاَ، ١ٝ
ٚأمثاضا ظانٚ ، ١ٝأبساْا قا ، ١ُ٥ؾٗٝا أقٌ ا٫غٚ ّ٬عًِ ايٓب٠ٛ
ؾعًْٛا سني سلذ بٓا ايؿدط ٚ ،اغتطًٓا سني اَتٓع َٓا ايعع  ،عٛض
ظاخط ٫ ٠تٓعف ٚدباٍ ؾاك ٫ ١تكٗط ) .
ٚنصيو قٛي٘  بعسَا ضسٌ اإلَاّ عً  ٞكاطباّ ايٓاؽ
 ِٖٚيف ساي ١سعٕ ٚبها ٤قاٍ  -... :إىل إٔ قاٍ ( -أٜٗا ايٓاؽ ،
َٔ عطؾين ؾكس عطؾين  َٔٚ ،مل ٜعطؾين ؾأْا اؿػٔ بٔ قُس
 أْا ابٔ ايبؿرل  ،أْا ابٔ ايٓصٜط  ،أ ْا ابٔ ايساع ٞإىل اهلل عع
ٚدٌ بإشْ٘ ٚ ،أْا ابٔ ايػطاز املٓرل ٚ ،أْا َٔ أٌٖ ايبٝت ايص ٜٔأشٖب
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اهلل عِٓٗ ايطدؼ ٚطٗطِٖ تطٗرلا ٚ ،ايص ٜٔاؾذلض اهلل َٛزتِٗ يف
نتاب٘ إش ٜكٜ َٔٚ ( : ٍٛكذلف سػْٓ ١عز ي٘ ؾٗٝا سػٓا )  .ؾاقذلاف
اؿػَٓٛ ١زتٓا أٌٖ ايبٝت ) .
ؾٗصإ ْكإ ٜطع زإ ايؿطا٨م  ،ؾٌٗ يٓا إٔ ْتُهٔ َٔ ايػباس١
يف عط ٖصا ايعًِ ايٓٛض ؟  ٌٖٚعكٛيٓا قازض ٠عً ٢إزضاى َعاْٖ ٞصٙ
ايٓكٛم ؟  ٫بس َٔ ا٫عذلاف بايعذع ٚأْٓا قاقطَٚ ٜٔككط ٜٔعٔ
اإلساط ١مبػاظ ٟتًو ايعباضات ايطقٚ ١ٓٝاؾٌُ اؾًٚ ١ًٝاملعاْٞ
ايعع.. ١ُٝ
ٖٓٚا ؾًٓتأٌَ َ -تطؿًني – عًٖ ٢ص ٙاؾًُٚ( ١عًِ ايٓب ٠ٛؾعًْٛا
سني سلذ بٓا ايؿدط ٚ ،اغتطًٓا سني اَتٓع َٓا ايعع  ،عٛض ظاخط٠
 ٫تٓعف ٚدباٍ ؾاك ٫ ١تكٗط )  .ؾأ ٟعامل أْت أٜٗا ايعن ٞ؟
ؾُٔ مبكسٚض ٙإٔ ٜتذطأ – غرلى غٝس – ٟإٔ ٜعًٔ إٔ ايؿدط ٜؿُذ
ب٘ ٜ ٖٛ ٫ؿُذ بايؿدط ؟  َٔٚشا غرلى ٜا َ ٟ ٫ٛأزع ( ٢عًِ ايٓب) ٠ٛ
؟ ٚأْ ٟب ٠ٛتًو ؟ ايٓب ٠ٛاـامت ١اييت َٔ ْٛضٖا دا٤ت ٚتهْٛت
مجٝع ايٓبٛات ٚايطغا٫ت ؾهاْت عكاضتٗا أْت أٜٗا ايعن . ٞؾإشا
نإ اهلل غبشاْ٘ بعح َا ٜكاضب ( ٚ ١٦َ )124000أضبعٚ ١عؿطٕٚ
أيـ ْيب نُا ٚضز يف بعض ايطٚاٜات ٚ ،ناْت مجٝعٗا َػتُس٠
َٔ ْٛض قُس  ( نُا ٚضز )  ،ؾًٝأتٚ ٞاسس َٔ ايبؿط ٜسعٞ
َعطؾ ١أزلا ٤أي٨٫ٛى ؾكط  ،ؾه ّ٬عٔ أسٛاشلِ َٚهاْتِٗ ٚغرل
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شيو !! ؾهٝـ يٓا َعطؾ ١عًِ ايٓبٚ ٠ٛظبس ٠ايعكُ ١املتُجً ١يف
اؿػٔ ابٔ عً!! .  ٞ
ٚغرلٖا ٚغرلٖا  َٔ ..املعاْ ٞاييت ميهٔ إٔ تػتدطز َٔ اؾٌُ
ا٭خط َٔ ٣ايٓل ا٭. ٍٚ
ٖصا ْاٖٝو عُا دا ٤يف ايٓل ايجاْ ٞايص ٟأطًل اإلَاّ  بهٌ
َا تعٓ ٘ٝنًُ ( ١ايٛاثل ) َٔ َعٓ ٢سٝح قاٍ ٚ ( :ايص ٜٔاؾذلض
اهلل َٛزتِٗ يف نتاب٘ إش ٜكٍٛ

َ { :و َمن يَ ْقت َِر ْ
ف َح َسنَةً نَّ ِز ْد لَهُ فِيهَا ُح ْسنًا

}.

ؾاقذلاف اؿػَٓٛ ١زتٓا أٌٖ ايبٝت ) .
ؾاإلَاّ ايعن َٔ ٖٛ  ٞأدًَ ٢كازٜل اٯٚ ١ٜإٔ َٛزت٘ ؾٗٝا
ا٭دط ٚايؿهاٚ ٌ٥إٔ اقذلاف اؿػَٓٛ ٖٞ ١زت٘ ٚأٌٖ بٝت٘



نُا أْ٘ ضمبا تهٖٓ ٕٛاى ع٬ق ١كؿ ١ٝعًٓٝا بني أزل٘ املباضى (
اؿػٔ ) ٚبني اقذلاف ( اؿػٓ ) ١ؾًعٌ تطابل ا٭يؿاظ َٔ باب ( إشا
شنط اـرل نٓتِ أٚي٘ ٚأقً٘ ) ٚضمبا إٔ اؿػٓ َٔ ٖٞ ١اؿػٔ
َأخٛش ٖٛٚ ، ٠غرل بعٝس نُا ْكٌ عٓ٘ َ – ا َعٓا – ٙأْ٘ قاٍ :
ٜ ٫سخٌ اؾٓ ١أسس بعًُ٘ بٌ بطمح ١اهلل ايٛاغع .. ١ثِ قاٍ ( ٚمٔ
ايطمح. ) ١
ؾكسم ٚاقؿ ٙٛسني قايٛا َ :ا ضآ ٙأسس إٖ ٫اب٘ َٚا خايط٘ إْػإ
إ ٫أسب٘  ٫ٚزلع٘ عس ٚي٘ أ ٚقسٜل ر اطباّ ؾادذلأ عً ٘ٝبايتهًِ
ٚايًػٚ ٛمل ٜهٔ أسس أؾب٘ بطغ ٍٛاهلل
 خًكاّ ٚخًُكاّ ٖٚ ١٦ٖٝٚسٜا ٚغ٪ززا .
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 َٔاؿػٔ بٔ عًٞ

اإلًاَ احلطني بّ عو ٛ
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :اؿػني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب بٔ عبس املطًب بٔ ٖاؾِ …
أبٛاٚ : ٙايس : ٙأَرل املَٓ٪ني عً ٞبٔ أب ٞطايب  ، أَ٘  :ؾاطـُ١
ايعٖطا  ٤بٓت ضغ ٍٛاهلل .
٫ٚزت٘  :يف ايجايح َٔ ؾٗط ؾعبإ غٓ ) 4 ( ١يًٗذط. ٠
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛعبس اهلل  ..غٝس ايؿٗسا ، ٤ثاض اهلل  ،ايٛتط
املٛتٛض  ،أب ٛا٭سطاض  ،ايػبط …
ْكـ خامت٘  :إٕ اهلل بايؼ أَط : ٚ ، ٙيهٌ أدٌ نتاب  : ٚ ،سػيب
اهلل ٚ .ايعاٖط إٔ ي٘ عس ٠خٛامت .
ظٚدات٘  : َٔٗٓ :ؾا ٙظْإ بٓت ٜعزدطز ًَو إٜطإ ٚ ،ايطباب بٓـت
أَط ٩ايكٝؼ ..
أ٫ٚز : َِٗٓ : ٙعً ٞايػذاز  ،عً ٞا٭ندل  ،عبس اهلل ٚ ،غه١ٓٝ
ٚ ..غرلِٖ .
ٚؾات٘  /10 :قطّ  /غٓ 61 ١يًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  58 :غٓ. ١
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احلطني بّ عو ٛ
( زمح ٞاهلل اه٘اضع) ٞ
ض ٣ٚاملؿٝس ٚايػٝس يف ظٜاض ٠ايبعٝس  ،إشا أضزت شيو ؾُجٌ بني ٜسٜو
ؾب٘ ايكدل ٚانتب عً ٘ٝأزل٘ ( اإلَاّ اؿػني ) ثِ قٌ ( ...ايػّ٬
عًٝو ٜاضمح ١اهلل ايٛاغع.)... ١
إٕ شلص ٙاؾًُ ١املؿٗٛضٚ ٠اييت ٜطززٖا َععِ خطبا ٤املٓدل اؿػٝين
يف بسا ١ٜأ ٟسس ٜح أ ٚفًؼ سػٝين  ،دٛاٖط َعطؾٚ ١ٝزعٛات
إضؾاز ١ٜم ٛايٛيٛز يف ظقام َس ١ٜٓايطمحٚ ١بػاتني ايعؿ. ٛ
أٚيٝؼ نٌ ٚاسس َٓا ندل أّ قػط عادَ ١اغ ١إىل ضمح ١اهلل
غبشاْ٘  ٫ٚتهؿ ٞأعُايٓا يف غب ٌٝايٛق ٍٛإىل ضنٛإ اهلل تعاىل
ؾهٝـ إشا نإ ا٭َط عاد ١إىل ايطمحٚ ١ايسع ٠ٛإىل اغتًٗاّ تًو
ايٓؿشات َٔ أٚغع أبٛابٗا ؾ ٬ضٜب ته ٕٛتطاؾٝح ايطنٛإ ٚايكطب
َٔ ْؿشات اؾٓإ أنجط ٚأظٗط ٚ.عً ٢إثط ٖصا اإلمجاٍ ؾٌٗ ميهٔ
َعطؾَ ١طاز اإلَاّ

 َٔ قٛي٘ (ٜ...اضمح ١اهلل ايٛاغع)... ١

نٛقـ ملكساق٘ ا٭مت  ٖٛٚاإلَاّ اؿػني

؟ َٚا َعٓ٢

( ٜاضمح ١اهلل ) فطز ٠عٔ إناؾتٗا ايجاْ ( ١ٝايٛاغع ) ١ثِ َاَعٓ٢
تطنٝب ٖص ٙاؾًَُٚ ١ا ٖ ٞسسٚزٖا َٚا ٖ ٞقػطٜات ٖصٙ
ايهدلٚ ٣نٝـ ميهٔ ططم ٖصا ايباب َٚا ٖ ٞغبً٘ ٚٚغاَٚ ً٘٥ا
سسٚز ٖص ٙايػع...... ٚٚٚٚ ١أخل .إىل غرلٖا َٔ ا٫غتؿٗاَات َٚ.ا ٕٜٛٗ
اـطب ٖ ٛإضداعٓا ايؿطع إىل ا٭قٌ  ...سٝح أْ٘ ب ٬ؾو  ٫ٚضٜب
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أْٓا عادع ٜٔعٔ إزضاى َعطؾ ١سسٚز ضمح ١اهلل بٓشَ ٛطًل نُا
أْٓا عادع ٜٔعٔ إزضاى عًِ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚقسضت٘  ،نصيو
ضمحت٘  ٫ميهٔ يٓا إزضانٗا .
ٖٚصا ايؿطع – ن ٕٛاؿػني ضمح ١اهلل ايٛاغع َٔ – ١شيو
ا٭قٌ  ،ؾ ٬ميهٔ إزضاى تساعٝات ٚسسٚز

ٖص ٙاملٝع ٠ايعع١ُٝ

ٚاـاقٝـ ١ايؿطٜؿ ١يػٝس ايؿٗسا.  ٤
ٚيعٌ اـٛض يف شيو َكساقاّ يك ٍٛأَرل املَٓ٪ني

(عؿط٠

ٜعٓت ٕٛأْؿػِٗ ٚغرلِٖ  :ش ٚايعًِ ايكًٜ ٌٝتهًـ إٔ ٜعًِ ايٓاؽ
نجرلاّ ٚ ،ايطدٌ اؿً ِٝش ٚايعًِ ايهجرل يٝؼ بص ٟؾطٓٚ ١ايصٟ
ٜطًب َاٜ ٫سضى ٜٓ ٫ٚبػ ٞي٘  ...إخل ) ايبشاض ز  2م 51
َٚا ْصنط شيو إ ٫نٓكٌ يًشسٜح أ ٚايعٜاض َٔ ٠دٗٚ، ١اَتجا٫
يٮَط ( ٚابتػٛا إي ٘ٝايٛغٚ ) ١ًٝيًتعٚز َٔ أٌٖ ايهُاٍ يًكاعس٠
ايعكًٚ َٔ ١ٝدٛب ضدٛع اؾاٌٖ يًعامل

( ؾػأيٛا أٌٖ ايصنط إٔ

نٓتِ  ٫تعًُٚ ) ٕٛغرلٖا َٔ ا٭ق ٍٛاييت تسعْٛا يًتأٌَ يف َعإ ٟ
ن ّ٬غازات ايٛض َٔ ٣دٗ ١أخط.٣
ٚبعس َعطؾٖ ١ص ٙايتٛدٗٝات يًطمح ١ايٛاغعٚ ١يف ن ٤ٛايعطٚف
ايطآٖ ١اييت ْعاٜؿٗا بؿت ٢فا٫تٗا ايػٝاغٚ ١ٝايعاٚ ١ًٝ٥ا٫دتُاع١ٝ
ٚغرلٖا ٜأت ٞايػ٪اٍ :أ ٜٔمٔ َٔ ٖص ٙايطمح ١؟ َٚا قسَٓا ٭ْؿػٓا
ػاٖ ٙص ٙايطمح ١؟َٚا عػاْا إٔ ْعٌُ ػاٙ

ٖص ٙايٓعُ ١ايهدل٣

يه ٞتؿًُٓا ضمح ١ايباض ٟدٌ ٚع ٬بػبب اؿػني نؿؿٝع
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ٚٚغ َٔ ١ًٝقبٌ اهلل غبشاْ٘ ...؟ ٚتأتَ ٞؿطزات ٚعٓا ٜٔٚنجرل ٠دساّ
متجٌ سٝعاّ َٔ قٝط ايطمح ١اإلشل ١ٝاملتُجً ١يف قسؽ ؾدل
اؿػني  ،ؾُٓٗا ايتأزب يف ظٜاضات٘ ٚايتعٚز يف َعطؾت٘ ٚاملسا١َٚ
عً ٢شنطٚ ٙايعٌُ عً ٢خسَت٘ ْٚؿط ظَ٬ت٘ ٚايبها ٤عًٚ ٘ٝايتأٌَ
يف دٛاٖط نًُات٘ ٚايتأغ َٔ ٞنٌ غهٓات٘ ٚسطنات٘ ...ٚٚٚاخل
ٚيهٔ نل بايصنط ٖٓا فُٛع ١أَٛض ْٚطنع عًٗٝا يف غبٌٝ
ايٓٗٛض بأْؿػٓا ٚقٝطٓا يهْ ٞكٌ إىل ؾطف إٔ ْهٕٛ
(سػٝٓٝني) .
أوًال  :التفرغ لخدمة الحسين .
قاٍ تعاىل {إٔشِ قَايَتٔ اَِطَأَ ُ٠عُِٔطَإَ ضَبِّ إَِّْْٔ ٞصَضِتُ َيوَ ََا ؾٔ ٞبَطِٓٔٞ
َُشَطٖضّا ؾَتَكَبٌِٖ َِّٔٓ ٞإٔ ْٖوَ أَْتَ ايػُٖٔٝعُ ايِعًَُِٔٝ

} نإ َٔ عاز ٠بين

إغطا – ٌٝ٥املَٓ٪ني َِٓٗ – ٜٓسض ٕٚبعض أ٫ٚزِٖ ٚأطؿاشلِ ـسَ١
بٝت املكسؽ ٚبايتايٜ ٞتعًِ ايسٜٚ ٜٔه ٕٛعاملاّ َٚبًػاّ.
أٚيٝؼ سط ٟبٓا ٚمٔ أتباع آٍ قُس إٔ لعٌ َٔ بعهٓا خساَاّ
يًشػني ٚ ، قس زعا املطدع ايسٜين ايػٝس قازم ايؿرلاظ ٟزاّ
ظً٘ يف قانطَ ٠س ١ْٚيف نتاب عٛخ أخ٬قٚ ١ٝقاٍ ( يٝهٔ يف
نٌ بٝت خازّ يًشػني

 ،ؾهُا ٜهٖ ٕٛصا طبٝباّ -

َجٚ -ّ٬اٯخط َٗٓسغاّ ٚايجايح تادطاّ أَٝٓٗٚاّ أٚغرل شيو ؾًٝهٔ
أسسِٖ َٔ خسَ ١اؿػني َٓٚدلٚ ٙقهاٜاٖٚ ٙصا َٓٛط بذلغٝب
ايٛايسٚ ٜٔسجُٗا ) ؾإٕ مل ٜهٔ يف نٌ بٝت خازّ يًشػني
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ؾًٝهٔ يف نٌ عا ١ً٥عً ٢أقٌ ايتكازٜط ٖٚصا ؾطف عع ِٝيف ايسْٝا
ٚاٯخط ، ٠ؾاْعط إشا نإ أسس اـطبا ٤احل غٝٓٝني ََٓ٪ا سػٝٓٝاّ
نٝـ ايعا ١ً٥بأغطٖا يف ايسْٝا قذلََٚ ١كسضْ ٠اٖٝو عُا تؿٝه٘
( ضمح ١اهلل ايٛاغع( ) ١اؿػني  )مما ْ ٫طا ٙيف ايسْٝا قبٌ
اٯخط. ٠
ثانيا ًال  :تبني العأائل للقضايا الحسينية.
ْكطأ يف ايتاضٜذ إٔ بعض اـسَات ايهدل ٣ناْت تتكاضع عًٗٝا
ايكبا ٌ٥يف ا ؿك ٍٛعً ٢ؾطف تًو اـسَ ١نػساْ ١ايهعب١
ٚإطعاّ َٔ نإ يف عطؾ ١أَ ٚعزيؿ .. ١نُا نإ أٜهاّ عٓس بين
إغطا َٔ ٌٝ٥ا٭غباط ٚنٌ غبط عًٚ ٘ٝادبات ٜك ّٛبٗا غٛا ّ٤ػاٙ
بٝت املكسؽ أ ٚيف عُ ّٛخسَ ١ايس ٜٔايتٛضات. ٞ
ٚمٔ بهْٓٛا َككط - ٜٔدساّ -يف اجملاٍ اؿػٝين َٔ دٗ، ١
ٚبو ْٓٚا َٔ اجملتُع اـًٝذ ٞايص ٟأقبشت نجرل َٔ ايعٛا ٌ٥شلا
فايؼ تػُ ٢بـ ( اجملًؼ ايعاٜ ) ًٞ٥ك ّٛباٖ٫تُاّ ببعض ؾٕٛ٦
ايعا ١ً٥اـاق َٔ ١دٗ ١أخط. ٣
َٔ ايٛادب عًٓٝا ( يف اجملًؼ ايعا ) ًٞ٥إٔ ْعني ايهعٝـ يهٞ
ٜػتطٝع إٔ ٜتكسّ ٜٚسضؽ ٜٚتدطز  ... ٚٚٚنصيو َٔ ايٛادب عًٓٝا
إٔ ْكْٚ ّٛعٌُ بايكهاٜا اؿػ ١ٝٓٝنتبين خطٝب َٔ ايعا- ١ً٥
نُا تكسّ – أٚبٓا ٤سػ ١ٝٓٝيًعا ١ً٥أٚطباع ١نتاب عٔ اؿػني
ا ٚؾتح َٛقع سػٝين أ ٚتبين َٛانب ايععا ٤أْ ٚؿط زٚضٜات
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سػ..... ١ٝٓٝأ..... ٚأ..... ٚأ ٫ٚ ..... ٚؾو يف إٔ قٓع شيو ٪ٜت ٞأنً٘
نٌ سني بإشٕ اهلل يف اٍزْٝا ٚاٯخط ٠بدلن ١اؿػني "ع".
ثالثا ًال :تأسيس مراكز بحأث أدراسة عن الحسين .
إٕ ا٭َاّ اؿػني َٓص ٫ٚزت٘ بٌ َٓص ن ْ٘ٛيف ا٭سؿا٤
املكسغ ١٭َ٘ ايطاٖط ٠ايعٖطا ٤إىل إٔ قطع أخط ٚضٜس َٓ٘ 
بٌ ست ٢بعس اغتؿٗاز ٙبٌ ٚإىل َٜٓٛا ٖصا َٚا ْطاْٚ ٙػُع٘ َٔ
بطنات اؿػني  غٛا ّ٤املباؾط ٠أ ٚغرل املباؾط ٠نذلبت٘
ٚظٜاضات٘ ٚغرلُٖا .ؾإٕ ٖصا ايعَٔ املتطاٖٚ ٍٚص ٙاؿٝا ٠اـايس٠
ٖٚص ٙايطمح ١ايٛاغع ١أيٝؼ َٔ ايٛادب عًٓٝا إٔ ْ٪غؼ ( َطنع
ايبشٛخ ٚايسضاغات اؿػ١ٝٓٝ

) يٝؿطف عً ٢ايسضاغات ٜٚكّٛ
با٤

بتؿذٝع ايباسجني ٚايساضغني ٚايهتاب ٚايؿعطاٚ ٤ا٭ز

ٚايككاقني ،يهْٛ ٞقٌ قٛت ٚأغِ َٚعٓ ( ٢اؿػني ( )
ايطمح ١ايٛاغع ) ١يًعامل نً٘ .
ؾُٔ ايعاض عًٓٝا – نطا٥ؿٜٛ٫ – ١دس يسٜٓا َطنعاّ بٗصا ايؿإٔ يف
ايٛقت ايصْ ٟط ٣غرلْا ٜكٍٛ

( تعًُت َٔ اؿػني نٝـ أقبح

َعًَٛاّ ؾأْتكط ) ٚغرلٜ ٙك( ٍٛي ٛنإ يسٜٓا اؿػني يٓكبٓا ؾٛم
نٌ بٝت ي٘ عًُاّ ) ٚمٔ يٝؼ يسٜٓا غرل قا٫ٚت ؾطز١ٜ

( دً١ًٝ

َٚكسضٚ ) ٠يهٔ ايطُٛح يف إٜكاٍ ايكٛت اؿػٝين ٚايع١َ٬
اؿػٚ ١ٝٓٝايعًِ اؿػٝين ٚايطمح ١اؿػ ١ٝٓٝإىل نٌ ايعامل بهٌ
ايًػات يف نٌ اجملا٫ت

( اؿػ َٔ ) ١ٝٓٝعًِ َٚعطؾٚ ١نطّ
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َٚعًٚ ١َٝٛقساغٚ ١غداٚ ٤ؾذاعٚ ١بط ٛيٚ ١ظٖس ٚعبازٚ ٠قدل
ٚسهُٚ ١ؾكاسٚ ١غرلٖا .....
أفي الختام :
ْتٛز ٖص ٙاملكاي ١بكك ١ظطٜؿٚ ١مج ١ًٝتبني إٔ أقٌ خسَ ١يًشػني
ٚ يًكه ١ٝاؿػ ١ٝٓٝشلا آثاضٖا عٝح تٓسضز نُٔ

( ايطمح١

ايٛاؽعْ ٫ٚ )١ػتكٌ أ ٟعٌُ َُٗا نإ :
ْكٌ املطدع ايػٝس قازم ايؿرلاظ( ٟزاّ ظً٘) ٖص ٙاٍقك: ١
نإ ؾدل يف نطب ٤٬باغِ (َطتهٜ )٢ك ّٛيف عاؾٛضا َٔ نٌ
عاّ بتُج ٌٝزٚض سلط بٔ ش ٟاؾٛؾٔ ٚإسطام خٝاّ اؿػني
داٖ ٤صا ايؿدل إىل إٜطإ ثِ تٛيف يف َس ١ٜٓأقؿٗإ ٜٓ .كٌ
أْ٘ ض ٞ٥يف عامل املٓاّ ٚغ ٌ٦عُا قٓع ب٘ ؾكاٍ  :عٓسَا ٚنع ْٞٛيف
ايكدل دآَ ْٞ٤هط ْٚهرل ٚغأ َٔ ْٞ ٫ضبو؟ ْ َٔٚبٝو ؟ َٔٚ
أَاَو؟ٚ ....إشا بػٝس ايؿٗسا ٤قس أقبٌ ٚأؾاض ملٓهط ْٚهرل
إٔ ٜسعاْ .ٞثِ طًب َين إٔ أ٩زَ ٟا نٓت أق ّٛب٘ يف  ّٜٛعاؾٛضا٤
يف سٝات . ٞقًت غٝس -: ٟإٔ ٖصا ٜتطًب ؾطغاّ ٚخٝاَاّ ٚعطق. ١
ؾأَط ا٭َاّ امل٥٬ه ١يٛ٦ٝٗٝا شيو نً٘ ي . ٞثِ إْ ٞضنبت
اجل ٚاز ٚقُت باشلذ ّٛعً ٢اـٝاّ ٚؼطٜكٗا ٖٓٚا ضأٜت ايسَٛع تػٌٝ
َٔ عني أب ٞعبساهلل  .عٓس شيو قاٍ اإلَاّ اؿػني ٖ صا
ٜهؿ ٞاْتٗ ٢ا٭َط ثِ َٓش ْٞٛايككط ٚايبػاتني ٚايٓعٚ ِٝايصٟ
أضؾٌ ؾ ٘ٝاٯٕ بدلن ٟ٫َٛ ١غٝس ايؿٗسا.  ٤
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اهصعــــا٢ــس احلطِٚــٚــٞ
دعــــ٘ ٝإىل اهتأًــى
ي ٛطايعٓا نتب اؿسٜح املعتُس ٠يطأٜٓا نُاّ ٖا َٔ ّ٬٥ايطٚاٜات
ايكازض ٠عٔ أٌٖ بٝت ايعكُ ١يف فٌُ ؾ ٕٚ٪اإلَاّ اؿػني 
ؾبعض َتٛاتط ٚبعض قشٝح ٚبعض سػٔ ٚبعض ٚ ...بعض ..
ٚإٕ ٖص ٙايطٚاٜات بامل٦ات ٚ ،ي ٛقُٓا بعًُ ١ٝمجع ايطٚاٜات إىل
طٛا٥ـ عٝح ته ٕٛنٌ طا٥ؿ ١ؽتل بؿإٔ َٔ ؾ ْ٘ٚ٪
يهإ ٖصا ا٭َط عاد ١إىل دٗس ٚٚقت نبرل.. ٜٔ
ٖ َٔٚص ( ٙايؿ ) ٕٚ٪تٓسضز ( ايؿعا٥ط اؿػ ) ١ٝٓٝأ ( ٚاـكا٥ل
اؿػ ) ١ٝٓٝأ ٚغرلٖا َٔ ايتػُٝات ٚ .ؾُٝا ىتل بٗصا ايعٓٛإ
( ايؿعا٥ط ) ؾُٝا بني ٜسٚ ٟأْا أنتب ٖص ٙا٭غطط َ٦ات ايطٚاٜات
اييت تح ن ٞعٔ بعض ايؿعا٥ط اؿػ ١ٝٓٝاملٓكٛقٚ ١اييت َٔ
خ٬شلا أؾت ٢ؾكٗاْ٤ا ( ضنٛإ اهلل عً ) ِٗٝباغتشباب ٚضدشإ
إسٝا ٤تًو ايؿعا٥ط .
ٖ َٔٚص ٙايؿعا٥ط عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  :ايبها ، ٤ايتبان ، ٞايٓسب ،
اؾعع  ،ايعٜاض ٠عٔ قطب  ،ايعٜاض ٠عٔ بعس  ،يعٔ قاتً ٘ٝبعس ؾطب
املا ، ٤يعٔ قاتًَ ٘ٝطًكاّ  ،دعٌ ا٭ٜاّ ايعؿط َٔ ٠احملطّ أٜاّ سعٕ ،
دعٌ اي ّٛٝايعاؾط َ ّٜٛكٝبٚ ١سعٕ  ،ايسعا ٤عٓس شنط اؿػني
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 ، تطب ١اإلَاّ اؿػني  ،سطّ اإلَاّ اؿػني  ،إْؿاز ايؿعط ،
إْؿا ٤ايؿعط  ...إخل .
ٚنٌ ٖص ٙايؿعا٥ط املصنٛضٚ ٠ضزت يف سكٗا ضٚاٜات نجرل٠
ْٚكٛم َعتُس ٠اتهأ عًٗٝا ايؿكٗا ٤بإقساض ايؿتا ٣ٚيف اغتشباب
ٖص ٙايؿعا٥ط .
بٝس إٔ املٛنٛع – ؾُٝا ٜبسٚا – مل ُٜؿبع عجاّ ٚؼكٝكاّ ٚتأَ، ّ٬
ؾهٌ ٖص ٙايعٓا ٜٔٚاملصنٛض ٠أْؿاّ عادَ ١اغ ١إىل ايتعطف عً٢
َعاْٗٝا ٚسسٚزٖا ٚؾطٚطٗا َٚكازٜكٗا ٚغرلٖا َٔ ايكهاٜا
املطتبط ١بٗص ٙايؿعرل  ٠أ ٚتًو  ،ؾُج ّ٬ي ٛأخصْا ؾعرل ( ٠تطب ١اإلَاّ
اؿػني  ؾٗص ٙعاد ١إىل

 :تعطٜـ َ ،عطؾ ١اؿسٚز ،

ايؿطٚط  ،املكازٜل  ،ا٭ثاض ايتؿطٜعٚ ، ١ٝاغتككا ٤ا٭سهاّ
ايؿكٗ ١ٝاملتعًك ١بٗا نا٭نٌ ٚايتػبٝح ٚايٛنع يف ايكدل
ٚنصيو ا٭ثط ايتهٜٛين شلا

، ...

ٚ .....ايكٝاّ مبؿط ٚع عًُ ٞنبرل

يتكك ٞنًُات املعكَٛني يف ٖص ٙايؿعرلٚ ٠ؼًًٗٝا َٚعطؾ ١املطاز
َٓٗا ٚتسٜٗٓٚا ْٚؿطٖا .. ٚٚٚ
ؾإٕ ؾعرلٚ ٠اسس – ٠يف ظين – عاد ١إىل َؿطٚع سكٝكَ ٞتهاٌَ
ٚ ،يه ٞلعٌ ايسع ٠ٛإىل ايتأٌَ ٚانشٚ ١عًُْ ١ٝصنط َجاّ٫
ْططح َٔ خ٬ي٘ بعهاّ ؾُٝا ٜتعًل – َج – ّ٬بؿعرل  ( ٠سطّ اإلَاّ
اؿػني : )
نقأم بعدة عمليات :
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ا٭ٚىل  :مجع ايطٚاٜات ٚايٓكٛم ايٛاضز ٠يف ؼسٜس سطّ اإلَاّ
اؿػني ٜٚ ، ه ٕٛشيو يف ْكاط  ( :عسزٖا َ ،سايًٗٝا ،
اخت٬ؾاتٗا َ ،كازضٖا  ،قشٝشٗا َٔ عسَ٘  ،ايتعطف عً ٢أقٛاٍ
ايؿكٗا ٤ؾٗٝا  ،ؼًًٗٝا ٖٚ ) ....ص ٙايط ٚاٜات َٛدٛز ٠يف ايٛغاٌ٥
اجملًس ( ٚ )10املػتسضى اجملًس ( ٚ )10ايبشاض يف اجملًس ( ٚ ، )98يف
املكباح ٚ ،ايهاٌَ ... ٚٚ ،
ايجاْْ : ١ٝك ّٛبعًُ ١ٝايتعطف عً ٢بعض ا٭َٛض املطتبط ١بٗص ٙايؿعرل٠
 :أَجاٍ :
ايٛقـ  ،اإلقاَ ، ١املبٝت  ،ا٫غتؿؿا ، ٤ايسعا ، ٤ايػذٛز ،
ايتػبٜح  ،اإلؾطاض  ،ايتشٓو  ،اؿا٥ط  ... ٚٚٚ ،إخل  .عًُاّ بإٔ نٌ
ٖص ٙا٭َٛض ٚضزت بؿأْٗا ضٚاٜات َتعسزٚ ٠نجرل ٠دساّ ،
ٚي ٛأخصْا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ( ايٛقـ ) نأَط َتعًل بؿعرل ( ٠سطّ
اإلَاّ اؿػني  َٔ ) عؿطات ا٭َٛض املتعًك ١بٗص ٙايؿعرل٠

:

ْك: ٍٛ
ٚضزت عس ٠ضٚاٜات تل

ف سطّ اإلَاّ اؿػني

 بهْ٘ٛ

( َباضنَٚ ١كسغَٗٓ ) ١ا نُا ٚضز يف ايٛغا ٌ٥اجملًس ايعاؾط  :عٔ
اإلَاّ ايباقط  ( : خًل اهلل نطب ٤٬قبٌ إٔ ىًل ايهعب١
بأضبعٚ ١عؿط ٜٔأيـ عاّ ٚ ،قسغٗا ٚباضى عًٗٝا ؾُا ظايت قبٌ إٔ
ىًل اهلل اـًل َكسغَ ١باضن ٫ٚ ١تعاٍ نصيو

ٚ ،دعًٗا اهلل

أؾهٌ ا٭ضض يف اؾٓ ) ١ؾٗص ٙايطٚا َٔ ١ٜعؿطات ايطٚاٜات بٗصا
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ايؿإٔ ( ايٛقـ ) عاد ١إىل تؿهٝو َعاْٗٝا َٚعطؾ ١غعٚ ١سسٚز
ا٭يؿاظ  ،يًتٛقٌ إىل املطاز ... ،إخل ٜٚ ،عٗط  :إشا نإ ٖصا نً٘
ؾُٝا ٜتعًل ظعٚ ٤اسس َٔ مجً ١أدعا َٔ ٤ؾعرلٚ ٠اسس َٔ ٠عؿطات
ايؿعا٥ط  ..أٜ ٫سعْٛا شيو إىل عٌُ َؿطٚع بٗصا ايؿإٔ ٜؿتح أَآَا
أؾكاّ أضسب ل ٍٛيف بػات ٘ٓٝاملعطؾٚ ١ٝعٛض ٙاي ١ٝ٥٫ٛيف غب ٌٝإسٝاّ٤
٭َطِٖ !!
ٚإشا نإ شيو يف دعٜ – ٕ٤بسٚا بػٝطاّ – ؾُٝا ٜتعًل باؿػني 
 ،ؾهٝـ ٜه ٕٛا٭َط إشاّ ي ٛأضزْا ايتعطف عً ٢نٌ ٚفٌُ سٝا٠
اإلَاّ اؿػني  ، بتؿاقًٗٝا ٚدعٜ٤اتٗا َٓص نإ قبٌ اـًل
ٚإىل َٜٓٛا ٖصا  ،أيٝؼ ٖصا عاد ١إىل ؾتح َطنع باغِ ( َطنع
أ ٚفُع ايسضاغات اؿػ ) ١ٝٓٝتؿتح أَاّ ايهتاب ٚ ،ايعًُا، ٤
ٚا٭زباٚ ، ٤ايؿعطاٚ ، ٤اـطباٚ ، ٤غرلِٖ أبٛاباّ يػسٔ ٚي ٛدعٕ٤
بػٝطٕ َٔ اشل ٠ٛاييت بٓٓٝا ٚبني اؿػني  َٔ ايٓاس ١ٝاملعطؾ١ٝ
ٚايٚ ١ٝ٥٫ٛاؿب ٚايبصٍ اييت مٔ َٔ تػبب يف ٚدٛزٖا ْ ٫ٚ ،عاٍ
ْٛغع تًو ايؿذ ٠ٛبتككرلْا م ٛغازاتٓا عً ِٗٝمجٝعاّ قًٛات اهلل
ٚغ ، َ٘٬ؾإٕ َٔ أِٖ ايٛادبات عًٓٝا ( ايؿطع ، ١ٝأ ٚا٭خ٬ق، ١ٝ
أ ٚغرلٖا ) إٔ ْتعطف عً ٢اؿػني ٚايتع ٚز َٔ اؿػني ٚأسازٜح
اؿػني َٚهاْٚ ١ععُ ١اؿػني  ..ؾُا أزضْا َا اؿػني !!، 
ٚيف اـتاّ ْٛضز ضٚا ١ٜشلا ع٬ق ١بـؿعرل٠

( سطّ اإلَاّ ) ٚؾعرل٠

( ايًعٔ ) عًٓا ْٛؾل يف ايتعٚز َٓٗا ٚايتأٌَ ؾٗٝا
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 ( :ض ٟٚإٔ ْٛساّ

 ملا ضنب يف ايػؿ ١ٓٝطاؾت ب٘ مجٝع ايسْٝا ؾًُا

َطت

بهطب ٤٬أخصت٘ ا٭ضض ٚخاف ْٛح ايػطم ؾسعا ضب٘ ٚقاٍ

 :إشلٞ

طؿت مجٝع ايسْٝا َٚا أقابين ؾعع َجٌ َا أقابين يف ٖص ٙا٭ضض .
ؾٓعٍ ددلاٚ ٌٝ٥قاٍ ٜ :ا ْٛح يف ٖصا املٛنع ٜكتٌ اؿػني



غبط قُس خامت ا٭ْبٝاٚ . ٤ابٔ خامت ا٭ٚقٝا . ٤ؾكاٍ َٔٚ :
ايكاتٌ ي٘ ٜا ددلا ٌٝ٥؟ قاٍ  :قاتً٘ يعني أٌٖ غبع زلاٚات ٚغبع
أضنٝني  ،ؾًعٓ٘ ْٛح أضبع َطات ؾػاضت ايػؿ ١ٓٝست ٢بًػت اؾٛزٟ
ٚاغتكطت عً. ٘ٝ
ؾٓػأٍ اهلل غبشاْ٘ إٔ بًػٓا ؾطف سب اؿػني َٚعطؾ ١اؿػني
ٚإٔ تػتكط أْؿػٓا بصيو إْ٘ زلٝع فٝب ايسعا. ٤
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احلطني ابّ عو  ٛد٘ٓس ٝاه٘د٘د اهفسٙدٝ
إٕ اؿػني بٔ عً ٞقًٛات اهلل ٚغ َ٘٬عً ٘ٝأعًٚ ٢أدٌ إٔ
ْتُهٔ – ٚمٔ ايعادع – ٕٚعٔ اؿسٜح عٓ٘ بٌ ٚعٔ شنط بعض
َا ًٜٝل ظ ٍ٬ععُت٘ ٚضؾٝع زضدات٘ ٚزلَ ٛهاْت٘ ...
ٚقبٌ إٔ ْسخٌ يف املٛنٛع أٚز إٔ أشنط َكسَ ١ؼ ٟٛفُٛعَٔ ١
ايٓكاط ( نُسخٌ ) إىل َا أضزْا اإلملاع إي: ٘ٝ
املكــسَ: ١
أ: ّ٫ٚ
إٕ َهاْٚ ١ععُ ١اإلَاّ اؿػني  ٫ ميهٔ يٓا اغتٝعابٗا ،
نُا إٔ ا٫عذلاف بايعذع عٔ إزضاى نٓ٘ ايباض ٟدٌ ٚعَٔ ٬
قُ ِٝاإلميإ املبين عً ٢املعطؾ ، ١نصيو ِٖ – املعك َٕٛٛا٭ضبع١
عؿط –  ٫ميهٔ يٓا إساطتِٗ  ٫ٚ ،ؾو أِْٗ يٝػ ٛناهلل غبح اْ٘
ٚتعاىل يف اي٬قسٚزٚ ، ١ٜيهٔ مما ٫ؾو ؾ ٘ٝأِْٗ  أٚغع َٔ
مجٝع املدًٛقات مما هعٌ ْػب ١املدًٛقات إي ِٗٝنايكطط ٠إىل
احملٝط ٚ ..املجاٍ يًتكطٜب ٚإ ٫ؾايٓػب ١أندل ٚأبعس ٚ ..قس زيت عً٢
ٖص ٙاملٛنٛع ١ايطٚاٜات املتعسز ٠نبعض َكاطع ايعٜاض ٠اؾاَع١
ٚسسٜح ايهػا ٤أ ٚبعض أزع ١ٝؾٗط ضدب ٚغرلٖا  ،نُا ٜسٍ
 ) 1ورثد هذا ادلىضىع يف اٌثدء وثحث مسرمً  ،مث أدرجره يف وراب ( سيارج ػاشىراء )  ،وها حنه
ودرجه هىا ٌىىوه مرسك مغ هدف اٌىراب وٌٍفائدج .
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عً ٢شيو ايعكٌ ٚ ،يػٓا ٖٓا يف قسز إثبات شيو ٚإمنا أضزْا اإلؾاض٠
شلص ٙاؿٝجٚ ١ٝايتصنرل .
إشاّ نًل إىل إٔ َعطؾ ١اإلَاّ اؿػني  – سل املعطؾ – ١ؾٛم
َػت ٣ٛإزضانٓا  ٫ٚؼٝط٘ عكٛيٓا بٌ تتٗاؾت أَاّ سلٛر قطس٘
أيباب أضباب أٌٖ اٍعًِ ٚاملعطؾ. ١
ثاْٝاّ :
إٕ سسٜجٓا عٔ اإلَاّ اؿػني

 يف أ ١ٜدٓب َٔ ١دٛاْب٘ يف

سكٝكت٘ ي ٛدُطز عٔ ا٭َط ٚاَ٫تجاٍ يهإ َٔ ايؿهٚ ٍٛغ ٤ٛا٭زب
– ٚاؿاٍ ٖص ٚ – ٙيهإ َكساقاّ يتعس ٟايعبس اٯبل عً ٢غٝسٙ
 ٙ٫َٛٚايهط .. ِٜؾتباّ ٭قَٓ٬ا  ٚأيػٓتٓا ؾطأتٗا عً ٢غٝسٖا
ٖ٫َٛٚا  ،ؾإْ٘ ٜؿذلط يف ايهاتب أ ٚايٓاطل عٔ اؿػني



ايعًِ ٚاملعطؾٚ ١ايهُاٍ (  ٫ٚعًِ َ ٫ٚعطؾ ٫ٚ ١نُاٍ ) ٜ ٫ٚكاٍ
أْ٘ يف ْل بعض ظٜاض ٠اإلَاّ اؿػني  ( أتٝتو عاضؾاّ  ) ..مما
ٜؿ ٞبإَهاْ ١ٝاملعطؾ ، ١ؾإٕ شيو تعبس َٔ قب ٌٝقطا ٠٤ايكطإٓ ٫ٚ ،
قا َٔ ٌ٥املػًُني بتُاََ ١ٝعطؾتٓا بايكطإٓ ٚعً َ٘ٛيف ايٛقت ايص٫ ٟ
ٜٓؿو يػإ َٔ املػًُني عٔ تطت ٌٝآٜات٘ ايطاٖط ، ٠أ ٚته ٕٛاملعطؾ١
املصنٛض ٠كتك ١بهَ ْ٘ٛؿطٚض ايطاعٜٚ ١ػتؿاز شيو َٔ
ايطٚاٜات .
نُا أْ٘ ٜؿذلط يف ايكاض ٫ – ٤٣أعين قطاٖ ٠٤ص ٙا٭غطط ايكاقط٠
بٌ عُ ّٛايكطا ٠٤عٔ اؿؼ  –  ٜٔأ ٚايػاَع ٚدٛز ا٭ضن١ٝ
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اـكبٚ ١ا٫غتعساز يتكبٌ ايؿٛٝنات املتكً ١باملسز اإلشل َٔ ٞقبٌٝ
( ٜؿطح قسض ٙيإلغ. ) ّ٬
ؾٝتهح بصيو إٔ سسٜجٓا عٔ اؿػني
 ( ضسِ اهلل َٔ أسٝا شنطْا

 ٖٛ اَتجاٍ ٭ٚاَطِٖ
) أ ( ٚأَطْا ) ٚ ،يعٌ اؿسٜح

عِٓٗ ٚ ايتؿهط يف غرلتِٗ قػط ٣يهدل ( ٣املٛز ٠يف ايكطب) ٢
ٚنصا زي ٌٝايعكٌ َٔ ضدٛع اؾاٌٖ يًعامل ٚايعً ٌٝيًطبٝب

ٚ ..أٟ

عامل ٚأ ٟطبٝب اؿػني بٔ عً  ٞايص ٫ ٟوٝط٘ تعطٜـ ٫ٚ
ميهٔ ٚقؿ٘  ،ؾٗصا َٔ شا يٝؼ إ. ٫
ٚقبٌ شيو نً٘ ؾإٕ فطز شنطْا يًشػني

 ؾإْ٘ َٔ مجٌٝ

ؾٛٝنات٘ ٭ْ٘ خرل ٚشيو َٔ باب ( إٕ شنط اـرل نٓتِ أٚي٘ ٚأقً٘
ٚؾطع٘ َٚعسْ٘ َٚأٚآَٚ ٙتٗاٚ ) ٙنصا ( ٚبهِ أخطدٓا اهلل َٔ
ايصٍ ٚؾطز عٓا غُطات ايهطٚب ٚأْكصْا َٔ ؾؿا دطف اشلًهات )
.
ثايجاّ :
ايٓكط ١ايجايجٚ ١ا٭خرل ٠يف املكسََ ١عكٛز ٠يتبٝني املطاز بكٛض٠
إمجايَٚ ١ٝكتهبٖ َٔ ١ص ٙا٭غطط سٝح ْػتُس اؿهُٚ ١املعاضف
ٚايعً ّٛاملتٓاثطٚ ٠املبجٛث ١بني ثٓاٜا ن ّ٬ا٭لِ ايػاطعٚ ١خكٛقاّ
يف ٖصا املكاّ  ،ؾُٝا ٚضز عٔ كتكات اإلَاّ اؿػني  اييت ٫
ٜؿذلى َع٘ أسس ؾٗٝا ؾٛسسٚ ٙسس ٙايص ٟىتل بٗا ٜ ٫ؿاضن٘
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ؾٗٝا ست ٢ايًصٜ ٜٔؿهً ْ٘ٛنذسٚ ٙأبٚ ٘ٝأَ٘ ٚأخ ٘ٝعً ِٗٝقًٛات
املقًني ٚأٌٖ ايطاع ١املكطبني .
ْ َٔٚاؾً ١ايك ٍٛإٔ ْبني أَٛضاّ : ٖٞٚ
 1ــ ٖٓايو أَٛض َؿذلن ١بني املعكَٛني

 مجٝعاّ غٛا ّ٤يف

اؾاْب ايتؿطٜع ٞأ ٚايتهٜٛين ٚ ،نصا اي ١ٜ٫ٛؾُٗٝا .
 2ــ ٖٓٚاى أَٛض كتك ١بأٌٖ ايهػا ٤خاق ( ١ؾاطُٚ ١أبٗٝا ٚبعًٗا
ٚبٓٗٝا ) ٚنصا ايكاسب ايكاِ٥
 3ــ ٖٓٚاى أَٛض ٜٓؿطز بٗا أسس املعكَٛني عٔ غرلٚ ٙشيو أٜهاّ
ٜؿٌُ اؾٗتني ( ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜع. ) ١ٝ
ٚغٝه ٕٛاؿسٜح _ بع ٕٛاهلل _ يف داْبني :
اؾاْب ا٭ : ٍٚاي ١ٜ٫ٛايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜع ١ٝيًُعكَٛني



( ايؿاَـً ١يًٓكط ١ا٭ٚىل ٚايجاْ ) ١ٝبكٛض ٠كتكط ٠نُسخٌ يًذاْب
ايجاْ. ٞ
اؾاْب ايجاْ َٔ : ٞكتكات اإلَاّ اؿػني  اييت  ٫ؾطٜو ي٘
ؾٗٝا  ،ايتؿطٜعٚ ١ٝايتهٚ ،، . ١ٜٝٓٛاهلل املػتعإ .
اؾاْب ا٭: ٍٚ
ٜؿذلى املعك –  َٕٛٛؾُٝا ٜبس – ٚيف َععِ ايكؿات ٚدًٗا
ٚخكٛقاّ بايٓعط إىل اؾاْب ايتؿطٜعٚ ، ٞنصا ٜ ٫بعس ايتهٜٛين
أٜهاّ ٚإٕ نإ ايتؿاٚت يف ايجاْ ٞأٚنح ٚأدً٢

 .سٝح ٚضز عٔ

ايطغ ٍٛا٭ععِ  ( أْا ٚعًٚ ٞؾاطُٚ ١اؿػٔ ٚاؿػني نٓا يف
63

غطازم ايعطف ْػبح اهلل ؾػبشت امل٥٬ه ١بتػبٝشٓا قبٌ إٔ ىًل
اهلل عع ٚدٌ أزّ بأيؿ ٞعاّ ٚ ) ..نكٛي٘ تعاىل يف اؿسٜح ايكسغٞ
( ٜا قُس ر يكتو ٚخًكت عًٝاّ ٚؾاطُٚ ١اؿػٔ ٚاؿػني َٔ غٓذ
ْٛضٚ ) ٟبهُ ١ُٝايطٚا ١ٜايكا ( ١ً٥أِْٗ ْٛض ٚاسس ) ٚ ،بٓا ّ٤عً٢
ايكاعس ( ٠إٔ ايتؿطٜع َٔ يٛاظّ ايته ٜٔٛباملعٓ ٢ا٭عِ ) مبعٓ ٢إٔ
اي ١ٜ٫ٛايتؿطٜع َٔ ١ٝقب ( ٌٝؾؿٛض إي ٘ٝأَط ز ) ٜ٘ٓأ ( ٚاملؿٛض إي٘ٝ
ز ٖٞ ) ٜ٘ٓإسسَ ٣ؿطز ات اي ١ٜ٫ٛايتهٚ .. ١ٜٝٓٛيهٔ باملعٓ ٢ا٭عِ
أ ٟنُا إٔ يًُعك ّٛايكسض ٠عً ٢إٔ ٜدل ٟا٭نُ٘ ٚا٭بطم ٚوٞ
املٛتٚ ٢ىًل ٜٚسٜط ايه ( ٕٛبإشْ ) ٞنصيو ي٘ ايكسض ٠يف ايتشًٌٝ
ٚايتشط ( ِٜؾؿٛض إي ٘ٝز. ) ٜ٘ٓ
ْٚصنط ٖٓا – بإهاظ – ؾ٦ٝاّ عٔ ٖاتني ايٜ٫ٛتني :
 اي ١ٜ٫ٛايتؿطٟع ١ٝيًُعك:  ّٛ
ٖٚص ٙايَ ١ٜ٫ٛػتؿاز َٔ ٠فُٛع َٔ ١ايٓكٛم نايطٚا ١ٜايٛاضز٠
ٚاملتٛاتط ٠يف نتب اؿسٜح نايبشاض ٚغرلٙ

( إٕ اهلل أزب ْب٘ٝ

بآزاب٘ ؾؿٛض إي ٘ٝزٚ ) ٜ٘ٓضٚا ( ١ٜاملؿٛض إي ٘ٝزٚ ، ) ٜ٘ٓنصا ٜػطٟ
ا٭َط يف بك ١ٝاملعكَٛني ٚشيو أٜهاّ َػتؿاز َٔ ايطٚاٜات نُا
يف َعٓ ٢إسس ٣ايطٚاٜات إٔ اهلل دٌ ٚع ٬ؾٛض يًٓيب أَط زٚ ٜ٘ٓإٔ
ايٓيب ؾٛض أَط ايس ٜٔيٓا ٚ ،نصا ( إٔ ٭ٚشلِ َا ٯخطِٖ ) .
ٜ ٫ٚكاٍ إٔ شيو ٜه ٕٛيف ( عطض ) اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ،مبعٓ٢
إٔ غٓ ١ايٓيب ٚأٌٖ بٝت٘ ته ٕٛيف قباٍ َا ٜؿطن٘ اهلل تعاىل ..
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بٌ إٔ شيو قه ّٛـب( َٚا ٜٓطل عٔ اشل ( ٚ ) ٣ٛإٔ قًٛبِٗ أٚع١ٝ
َؿ ١٦ٝاهلل غبشاْ٘ ) ٚعًٖ ٢صا تكرل ٚتػط ٟاي. ١ٜ٫ٛ
 ٖٞٚبٗصا املعٓ ٫ ٢تٓؿ ٞايتؿانٌ ؾُٝا ب  ِٗٓٝبٌ إْ٘ باإلناؾ١
إىل مجٝع ٖص ٙايك٬سٝات اييت ٜتُتع ٕٛبٗا ٜٛ دس ؾُٝا بِٗٓٝ
هًَِٓا بَ ِعهَُِِٗ عًََ٢
تؿانٌ ٚخكٛقٝات نكٛي٘ تعاىل {تٔ ًِوَ ايطٗؽٍُُ َؾ ٖ
بَعِضٕ } ٚؾُٝا مٔ ؾٚ – ٘ٝايه ّ٬عٔ اؿػني َ – ؿٍُٛ
مبا شنط بٌ ٜؿهٌ عً ٢مجٝع املعكَٛني غ( ٣ٛدسٚ ٙأبٚ ٘ٝأَ٘
ٚأخٖٚ ) ٘ٝصا  ٫وتاز إىل عٓا ٤ا٫غتس ٍ٫يٛنٛس٘ .


اي ١ٜ٫ٛايته ١ٜٝٓٛيًُعك:  ّٛ

ؾا٤ت إضاز ٠ايباض ٟدٌ قسغ٘ إٔ هعٌ ب  ٜٔزؾيت نتاب٘ املٓعٍ
اٯٜات ٚاٯٜات اييت تُطتٌ يْٗٚ ّ٬ٝاضاّ ايساي ١عً ٢قسض ٠املعكّٛ
عُ ّٛاملعك ، ّٛايطغٌ ٚا٭ْبٝاٚ ٤ا٭١ُ٥

–

– بكٝاَ٘ عً ٢خٛاضم

ايه ٕٛنإسٝا ٤املٝت ٚؾؿا ٤املطٜض ٚخًل ايطرل ٚغرلٚ ٙايكسض٠
عً ٢تػٝرل ايطٜاح ٚ .... ٚٚايهجرل َٔ شيو ٚاييت  ٫تتػع  ٙش ٙا٭غطط
يػطزٖا ..
( بإشْٚ ، ) ٞايه ّ٬بايٓػب١

ٚشيو نً٘ بؿهً٘ تعاىل َ٘ٓٓٚ

يًُعكٚ ّٛقسضت٘ عً ٢اإلتٝإ غٛاضم ايهَ ٕٛؿطٚؽ َٓ٘ ٚ ،إمنا
ايه ّ٬يف قسض ٠غرل املعك َٔ ّٛقب ٌٝقك ١آقـ (  ٖٛٚيٝؼ بٓيب
) ٚقسضت٘ عً ٢إتٝإ عطف بًكٝؼ !!
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ٚايٓيب ٚأٌٖ بٝت٘ مبا أِْٗ أؾض ٍ خًل اهلل تعاىل عً٢
اإلط٬م ؾْ ٬يب َطغٌ ًَ ٫ٚو َكطب ٜعً ٛعً ِٗٝبسي ٌٝاؿسٜح
ايكسغ ٞاملتكسّ ٚايص ٟتتُت٘

( ٚعطنت ٜ٫ٚتهِ عً ٢أٌٖ

ايػُاٚات ٚا٭ضنٝني ؾُٔ قبًٗا نإ عٓس َٔ ٟاملَٓ٪ني ) ٚايعُّٛ
يف ايٓل ٜؿٌُ ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًني ٚ ،نصا

( ٖصا ْٛض .. ٟأؾهً٘

عً ٢مجٞع ا٭ْبٝاٚ ) ٤غرلٖا َٔ ايطٚاٜات .
بٌ أِْٗ بٝسِٖ ظَاّ ايهٜٚ ٕٛؿٛق ٕٛمجٝع اـ٥٬ل يف قسضتِٗ
عً ٢شيو بسيَٛ ٌٝقع اي ّ٬يف نًُ ( ١٭دًِٗ ) ايٛاضز ٠يف سسٜح
ايهػا ٤ايساي ١عً ٢أِْٗ ايعً ١ايػا ١ٝ٥يف اـًل نُا يف ايطٚاَ ( ١ٜا
خًكت زلاَ ّ٤بٓ .. ١ٝإ ٫٭دٌ ٖ ٤٫٪اخل َػ ( ٚ ) ١ي٫ٛى ملا خًكت
ا٭ؾ٬ى ) ٚغرلٖا ٚ .نُا يف ْٗر ايب٬غ ( ١إْا قٓا٥ع ضبٓا ٚايٓاؽ
بعس قٓا٥ع يٓا ) ٚغرلٖا ٚ..غرلٖا مما تؿٝض ب٘ نتب اؿسٜح ،
ٚيٝؼ يف شيو َٔ ايػً ٛيف ؾ ٤ٞإشا نإ قه ّٛبك ٍٛأَرل
املَٓ٪ني  ( إٜانِ ٚايػً ٛؾٓٝا  ،قٛيٛا إْا عبٝس َطبٛبٚ ٕٛم ٚيٛا
يف ؾهًٓا َا ؾ٦تِ )  ،أ ٚنُا يف ايبشاض (  ٫تكٛيٛا ؾٓٝا ضبٓاّ ٚقٛيٛا
َا ؾ٦تِ ٚئ تبًػٛا ) .
ٚي ٛأُضٜس ايتهًِ عٔ شيو تؿك ّ٬ٝؾـ ايكًِ قبٌ بًٛؽ ايػا١ٜ

..

ٚيهٓٓا أضزْا اإلملاع ؾكط .
إشاّ ٜ ..تهح بصيو إٔ اإلَاّ اؿػني  ي٘ تًو اي ١ٜ٫ٛيف اؾاْب
ايتؿطٜعٚ ٞايتهٜٛين بٌ ٜؿٛم مجٝع اـًل – إَ ٫ا اغتجين غابكاّ
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– يف غع ١تًو ايكسضٚ ٠اي ، ١ٜ٫ٛبٌ ْعٜس عً ٢شيو بأْ٘ قًٛات اهلل
ٚغ َ٘٬عً ٘ٝي٘ خكٛقٝات ٜ ٫ؿذلى َع٘ أسس ؾٗٝا

ٚ ..ايٓكط١

ايتايَ ١ٝعكٛز ٠يصيو :


اؾــاْب ايجــاْ: ٞ

بعض خكٛقٝات اإلَاّ اؿػني  اييت ٜ ٫ؿذل ى َع٘ أسس
ؾٗٝا :
َٔ ايجابت إٔ ضغ ٍٛاهلل ي٘ بعض اـكٛقٝات اييت ٜٓؿطز بٗا
عٔ غرل َٔ ٙاملعكَٛني  – ا٭ْبٝا ، ٤ايطغٌ  ،ا٭َٗٓ – ١ُ٥ا
ظٚاد٘ أنجط َٔ أضبع ٚغرلٖا َٔ اـكٛقٝات ٚ ،نصا اإلَاّ عًٞ
 أ ٫ىاطب غرل ٙبـ ( أَرل املَٓ٪ني ) ٚ ،نصا ايػٝس ٠ؾاطُ١
ايعٖطا  ٤يف سطَ ١ظٚاز اإلَاّ عً  ٞعً ٢اَطأَ ٠ا زاَت
ايعٖطا ٤يف شَت٘ ٖٚ ..هصا تؿكٌ ا٭َٛض باملطادع ١يبعض نتب
ايػرلٚ ٠اؿسٜح .
ْٚصنط ٖٓا بعض كتكات اإلَاّ اؿػني  اييت  ٫ؾطٜو ي٘
ؾٗٝا َٓٗا :
1

-تطنٝب سطٚف ازل٘ ايؿطٜـ

( اٍ ،ح  ،ؽ ) ٕ ، ٟ ،

ٚأثطٖا ايتهٜٛين :
ْٚعين أ ْ٘ مبذطز شنط اإلَاّ  بٗص ٙايذلنٝب ( ١اؿػني )
تٛدب ا٭ثط يف ايكًٛب نأثط أؾع ١ايؿُؼ عً ٢ايهآ٥ات ،
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ٚميهٔ اغتؿؿاف شيو َٔ ضٚآَ ١ٜكٛي ١يف ايبشاض ٚا٫ستذاز
ٚإضؾاز ايكًٛب ٚ ،نصا يف تأ ٌٜٚاٯٜات ٚ ،ز ٌ٥٫اإلَاََٚ ، ١جً٘
يف نُاٍ ايسٚ ، ٜٔاملٓاقب َٓٚ ،تدب ا٭ْٛاض َٚ ..ا ىل املكاّ َٔ
ايطٚا .. ( ١ٜإٔ ظنطٜا  غأٍ اهلل ضب٘ إٔ ٜعًُ٘ أزلا ٤اـُػ١
ؾأٖبط عً ٘ٝددلا  ٌٝ٥ؾعًُ٘ إٜاٖا  ،ؾهإ ظنطٜا إشا شنط
قُساّ ٚعًٝاّ ٚؾاطُٚ ١اؿػٔ  غط ٣عٓ٘ ُٖ٘ ٚالً ٢نطب٘
ٚ ،إشا شنط اغِ اؿػني  خٓكت٘ ايعدلٚٚ ٠قعت عً ٘ٝايبٗط. ٠
ؾكاٍ  ايَ٘ ٟا باي ٞإشا شنطت أضبع َِٗٓ ١تػًٝت بأزلأَ ِٗ٥
ُٖٚ َٞٛإشا شنطت اؿػني  تسَع عٝين ٚتجٛض ظؾطت ٞؾأْبأٙ
اهلل ) ....
مما ٜػتؿاز َٔ ايطٚا ١ٜإٔ ْيب اهلل ظنطٜا
ايتؿك ٌٝعٔ ٖص ٙا٭زلا ٤قبٌ إٔ ٜتأثط بسيٌٝ

 مل ٜهٔ ٜعًِ
( ؾأْبأ ٙاهلل ) مما

ٜعين إٔ فطز شنط ٖص ٙا٭غِ ا ٤ايؿطٜؿ ١ي٘ أثط ٙيف ايكًٛب ،
ٚىتل اإلَاّ اؿػني  بأثط خام  ( ٖٛٚخٓكت٘ ايعدلٚٚ ٠قعت
عً ٘ٝايبٗطٚ ) ٠نصا ( تسَع عٝين ٚتجٛض ظؾطتَٚ ، ) ٞجً٘ َا دا ٤يف
إسس ٣ظٜاضات٘ عٔ اإلَاّ ايكازم ٚ ( به ٢ي٘ مجٝع اـ٥٬ل )
ٚاإلط٬م ؾٗٝا ٜبني املطاز ٚ ،نصا عٓسَا قاٍ ْٜٛؼ

بٔ ظبٝإ

يإلَاّ ايكازم  ( إٕ قًب٘ يٝدؿل عٓسَا ٜتصنط اؿػني ) .
ٚاملؿاٖسات يف ٖصا اؾاْب نجرل ، ٠ؾهجرل َٔ املَٓ٪ني مبذطز إٔ
ُٜصنط اغِ اؿػني

 تؿٝض أع ِٗٓٝبايسَٛع ٚتجٛض َٓ٘
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ايعؾطات ٚ ،ايصٜ ٟبس ٚأْ٘ ًٜ ٫عّ ايعًِ بتؿاق ٌٝاؿازث ١يٛقٛع ٖصا
ا٭ثط ٚ ،ايك ٍٛبإٔ ايهجرلُٜ ٜٔصنط اغِ اؿػني  عٓسِٖ ٫ٚ
ٜتأثط ، ٕٚميهٔ محً٘ عً ٢أسس أَط : ٜٔإَا إٔ تهْ ٕٛػب ١ايتأثرل
َتؿاٚت ١أ ٟإٔ أضق ٢زضد ( ١ا٫ختٓام بايعدلٚ ٠ثٛضإ ايعؾط ) ٠ؾتتًٖٛا
(٫

تٓاظيٝاّ زضدات كتًؿ ، ١أ٫ ٚخت٬ف تطمج ١ايتأثرل َٔ باب
تؿكٗ ٕٛتػبٝشِٗ ) .
ا٭خ ٜؿٌُ مجٝع ايٓاؽ أّ أْ٘ كتل باملَٓ٪ني ؟
 ٌٖٚض

خكٛم تأثرل ٙباملَٓ٪ني ؾٛانح  ،أَا سلٛي٘ ؾُٝع ايٓاؽ ؾُٝهٔ
بايكطا ٔ٥اـاضد ١ٝايك ٍٛب٘ ٚاييت َٓٗا بها ٤قتً ١اؿػني



عً ِٖٚ ٘ٝقتًت٘ ٚ ،نصا نبها ٤املػٝشٝني ٚأقشاب ايسٜاْات
ا٭خط ٣عًٚ . ٘ٝأَا ايص ٜٔمل ٜبهٛا أٜ ٚتأثطٚا ؾًطمبا استادٛا إىل
( ايتصنرل) ؾكط نأَط ( املعطؾ. ) ١
2

-ظٜاض ٠اؿػني ٚ ايػـ ّ٬عًٚ ٘ٝآثاضُٖا ايتؿطٜع١ٝ

ٚايته: ١ٜٝٓٛ
هلل دٌ ٚع ٬غٓٔ يف ايٛدٛز ( تهٚ ١ٜٝٓٛتؿطٜعٖٚ ) ١ٝص ٙايػٓٔ
عطؾٖٛا بأْٗا ( ظٗٛضات َٔ ايكؿات اإلشلٚ ١ٝا٭سهاّ ايػاض١ٜ
ٚاملٓهبط ١بهٛابط خاقَٚ ) ١جاشلا ايػٓٔ ايهٚ ١ْٝٛا٫عتباض– ١ٜ
ايتؿطٜع. - ١ٝ
ٚقاٍ أٌٖ ايهٚ ّ٬عًُا ٤ايتؿػرل إٔ ٖص ٙايػٓٔ نكٝاّ ايهٕٛ
بايعًٚ ١املعًٚ ٍٛايػبب ٚاملػبب ( نٌ ؾ ٤ٞعٓس ٙمبكساض ) غٓٔ غرل
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َػتجٓا ٠بٌ َػتشهُ ٫ ١ميهٔ تػٝرلٖا بٓش ٛايتأبٝس ٜٚسٍ عً٢
شيو ٚضٚز ( ئ ) َطتني يف غٛضٚ ٠اسس ٠يف أٚ ١ٜاسس ( ٠ئ ػس يػٓ١
اهلل تبس ) ٬ٜأ ( ٚؼٚ . ) ٬ٜٛيهٔ ٚضزت غٓ ١اغتجٓا ١ٝ٥أِٖ َٔ
مجٝع ايػٓٔ املاز ١ٜايته ، ١ٜٝٓٛبٌ ٚسانُ ١عًٗٝا - ٖٞٚ

ظٜاض٠

اإلَاّ اؿػني ٚ – زي ٌٝسانُٝتٗا عً ٢ايػٓٔ ايه١ْٝٛ
نتشكٝل أَٛض نايطظم ٚايؿؿاٚ ٤غرلُٖا ٚ ،شيو َٔ ز ٚ ٕٚدٛز
غبب نَ ْٞٛا ٚضز يف ايبشاض ٚغرلٖا َٔ ٚقا٥ع  ١َٜٝٛتسٍ عً٢
سانُ ١ٝايعٜاض ٠عً ٢تًو ايػٓٔ بػبب ايعٜاض ٠نُا ٚضز يف ايبشاض
يف اجملًس ( ( ) 89أْ٘ دا٤ت يعٜاض ٠اؿػني َ ا ١٥أيـ اَطأ٠
عك .. ١ُٝؾٛيسٕ نًٗٔ ) ٚنصا َا ٚضز عٔ اإلَاّ ايكازم  يف
أثط ظٜاض ٠عاؾٛضا ٤سٝح قاٍ (  ..نٌ َٔ ظاض اؿػني عٔ قطب أٚ
بعس ٜٚسعٛا بٗصا ايسعا – ٤زعا ٤عًكُ ١بعس ظٜاض ٠عاؾٛضاٚ ٤ايصٟ
ٜط ٜ٘ٚقؿٛإ – أقبٌ ظٜاضت٘ ٚأغتذٝب زعاٚ ٙ٤أييب زعٛت٘ ٚأعط٘ٝ
َطاز ٙأ ٟؾ ٤ٞنإ ) ؾعٗٛض ايعُٚ ّٛسلٛي٘ ملا مٔ ؾٚ ٘ٝانح

.

ٚايطٚاٜات يف ٖص ٙاؾاْب عسٜسٚ ٠يًُعٜس َطادع ( ٠ناٌَ ايعٜاضات
) ٚايبشاض ٚغرلُٖا .
ٚي ٛتتبعٓا ا٫خذلاقات غٛاَ ّ٤ا ٚضز عِٓٗ  أَ ٚا سسخ إىل بعض
أعاظُٓا َٔ عًُاْ٤ا نايدلٚدطزٚ ٟا٭َٝين ٚايه ٙٛنُطٟ
ٚاجملسز ايؿرلاظٚ ٟايؿٝذ ا٭ْكاضٚ ٟغرلِٖ يهتب يف شيو
اجملًسات  ٫ٚ ،ػس يف غرل ظٜاض ٠اؿػني ٖ صا ايتأثرل .
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ٚأَا َٔ ايٓاس ١ٝايتؿطٜع ١ٝيًعٜاض ٠ؾايعاٖط أْٗا غرل قابً ١يًتكٛض
ٚا٫غتٝعاب  ،ؾكس خُل اؿػني  بطٚاٜات مل تطز يف أسس غرلٙ
بٌ  ٫ٚيف سهِ ؾطع ٞآخط نُا يف ايطٚا ١ٜايكشٝش ١إٔ َٔ ظاض
اؿػني  ( نُٔ ظاض اهلل يف عطؾ٘ ) ٚنصا عٔ اإلَاّ ايطنا
 يف ؾهٌ ظٜاض ٠ايٓكـ ّ ٕ ضدب ٚؾعبإ قاٍ  ( ي٘ َٔ
ا٭دط ٚايجٛاب َا ْٗ ٫ا ١ٜي٘  ٫ٚسس

) ٚيف بعض ايطٚاٜات ( ٫

وك ٘ٝإ ٫اهلل ) ٚيف بعهٗا ( قًت عً٥٬َ ٘ٝه ١اهلل إىل سني
َٛت٘ ) ٚيف ا٭خرل ٠مجع َهاف ٜؿٝس ايعُ ، ّٛأ ٟمجٝع امل٥٬ه١
ٚيف نٌ سني ٚ ..غرلٖا َ٦ات ايطٚاٜات مما  ٫لس ٙيف أ ٟعباز٠
ٚأ ٟعٌُ بٌ ٖ َٔ ٞكتكات٘ . 
ٚمما ٪ٜنس عً ٢ععُ ١ظٜاض ٠اإلَاّ اؿػني

 خهٛع نجرل

َٔ أِٖ ايٛادبات ايؿطع ١ٝأَاّ تؿطٜع ايعٜاضٖٚ ، ٠صا مما ٜجرل
ايعذب ْٚ ،عين بصيو إٔ ؾكٗاْ٤ا ٜكطس ٕٛأْ٘ يف ساٍ تعاضض
اؿهِ ا٫غتشبابَ ٞع اؿهِ ايٛدٛبٜ ٞكسّ اؿهِ ايٛدٛبٞ
ٚشيو يـ ( اإلقتهاٚ ١ٝ٥ايإلقتهاٚ ) ١ٝ٥نصا تكسّ بعض ايٛادبات
عً ٢غرلٖا َٔ ا٭سهاّ ايٛدٛب ١ٝيف ْعاّ ايتؿطٜع َٚجاي٘ إشا
تعاضض سؿغ ايٓؿؼ –  َٔ ٖٛٚأِٖ ايٛادبات – َع ٚادب آخط أٚ
َع قطّ ؾإُْٗا – ايٛادب ٚاؿطاّ – ٜػكطإ أَاّ سهِ ( سؿغ
ايٓؿؼ ) ٖٚصا ا٭َط َػًِ ب٘ .
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ٍٚنٔ مما ٜجرل ايعذب إشا تعاضنت ظٜاض ٠اؿػني َ ع سؿغ
ايٓؿؼ ؽهع ايجاْ ١ٝيٮٚىل  ،ملا ٚضز عٔ ا٭  ١ُ٥أِْٗ ناْٛا
يف عٗس ايعباغٝني وج ٕٛايؿٝع ١عً ٢ظٜاض ٠اؿػني

ٚ قس

نإ يف ظٜاضت٘ إظٖام ٭ضٚاسِٗ ٚناْٛا ٜعًُ ٕٛشيو

!! يف ايٛقت

ايصٜٛ ٫ ٟدس تهًٝـ ٜػتك ِٝأَاّ سؿغ

ايٓؿؼ  -عًُاّ بإٔ

اؿهِ يف ٖص ٙا٭ظَٓ ١عاد ١إىل تأنس ؾكٗ ٞأ ٟإداظَٔ ٠
ايؿكٗا. - ٤
ٚنصا ؾُذطز ايػ ّ٬عً ٘ٝبٗص ٙا٭يؿاظ ( ايػ ّ٬عًٝو ٜا أبا عبس
اهلل ) ي٘ آثاضٚ ٙمتٛدات٘ ُٜٚشسخ َعاز٫ت تػٝرل ٫ ١ٜميهٔ يٓا
اغتٝعابٗا بػبب اؿذب ٜٚ ،هؿ ٞؾُٝا شنطْا عٔ ايعٜاض  ٠إؾاض٠
يصيو،سٝح ايػ ّ٬دع ٤ايعٜاضٚ ٠ي٘ َا شلا – ؾُٝا ٜبس. - ٚ
3

-بعض ايػَ٬ات املدتك ١ب٘  ز ٕٚغرلٚ ٙنصا آثاضٖا :

ىتل غٝس ايؿٗسا ٤بعٜاضات خاق ١يف أٜاّ ايػٓ ١ظا٥ساّ عًَ ٢ا ٚضز
يف ايتأنٝس عً ٢ظٜاضت٘ املطًك ١يف نٌ ٚقت
ٚيف نٌ سني ز ٕٚغا٥ط املعكَٛني 
ٚؾٛم شيو ا٫ختكام ْط – ٣ؾُٝا ٚضز – غَ٬ات خاق ٫ ١تٓطبل
إ ٫عًَ ٫ٚ ٘ٝكسام شلا غرلٖ َٔٚ  ٙص ٙايعبا٥ط –  ٖٞٚنجرل٠
– ق ٍٛاإلَاّ ايكازم  يْٛٝؼ بٔ ظبٝإ ٜعًُ٘ نٝؿ ١ٝظٜاض٠
دس ٙاؿػني ٚ مما دا ٤يف ٖص ٙايعٜاض ٠ؾُٝا ىل املكاّ

(

ايػ ّ٬عًٝو ٜا قت ٌٝاهلل ٚابٔ قت ، ً٘ٝايػ ّ٬عًٝو ٜا ثاض اهلل ٚابٔ
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ثأض ، ٙايػ ّ٬عًٝو ٜا ٚتط اهلل يف ايػُاٚات ٚا٭ضض ) ٜٚك ٍٛبعض
ا٭دً ١عٔ ٖص ٙايعبا٥ط أْٗا تؿرل إىل َكاّ كتل باإلَاّ اؿػني
ٜ ٫ ؿاضن٘ أسس ؾٗٝا ٜٛ ٫ ٚدس يف عامل اـًٝك َٔ ١أقكاٙ
إىل أزْا ٙإْػإ خًع عً َٔ – ٘ٝعامل ايػٝب – ٖص ٙا٭يؿاظ ٚايعٓأٜٚ
ٚمتتً ٤٢ظٜاضات٘ ايطاٖط َٔ ٠ؾبٖ ٘ٝص ٙايعبا٥ط نعٜاضٚ ٠اضخ ٚظٜاض٠
عاؾٛضاٚ ٤ايٓكـ َٔ ضدب ٚؾعبإ ٚغرلٖا ٚ ،يف ظين إٔ ٖصا
ا٭َط أٚنح َٔ إٔ ُٜػتسٍ عًًُٜٚ ٘ٝػ٘ نٌ ظا٥ط ٚ ،خكٛقاّ َٔ
زا ّٚعً ٢ظٜاض ٠املعكَٛني ًُٜ ؼ ايؿاضم يف ا٭يؿاظ ٜٚػتؿعط
ايتبا ٕٟيف ايعبا٥ط بني ظٜاض ٠غا٥ط املعكَٛني ٚ ظٜاض ٠اؿػني
.
ٚمبا إٔ يًشػني ٖ ص ٙاـكٛق ١ٝيف تطنٝب ( ايػ ) ّ٬عً٘ٝ
،

نصيو ا٭ثط املذلتب عً ٘ٝؾإْ٘ أٜهاّ َٔ كتكات٘

٫ٚميهٔ تكٛض ٚدٛز غَ٬ات خاق ١ب٘  َٔ ز ٕٚأثط كتل
٭ٕ شيو َٔ تؿهٝو ايؿ ٤٢عٔ شاتٝات٘ ! بٌ ْك ٍٛإٔ َٔ يٛاظّ ٖصا
ايػ ّ٬اـام ا٭ثط املدتل ٚ ،اهلل ايعامل .
4

-تطب ١اؿػني ٚ آثاضٖا ايتؿطٜعٚ ١ٝايته: ١ٜٝٓٛ

وتاض ايهٌُٓ ٚش ٚٚا٭يباب عٓس َطايعَ ١ا ٚضز يف

( باب تطبت٘

قًٛات اهلل عًٚ ٘ٝؾهًٗا ) يف ايبشاض اجملًس ( ٚ )98غرل ٙنهاٌَ
ايعٜاضات ٚايتٗصٜب َٚكباح ايعا٥ط ٚغرلٖا َٔ املكازض .
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ؾُٔ ا٭ثط ايتؿطٜع ٞاـام بذلب ١اؿػني  : أْٗا أؾهٌ تطب١
يًػذٛز ٚايص ٟميجٌ قُٖ ١طّ ايتعبس ٚايتصيٌ َٔ ايعبس مل ، ٙ٫ٛؾعٔ
ايكازم  ( ايػذٛز عً ٢تطب ١اؿػني ؽطم اؿذب ايػبع

)

ٚمل ٜطز يف غرل تطب ١اؿػني شيو َٚ ،جً٘ يف دعٌ ايذلب ّ ( ١غبش) ١
سٝح غُ ٌ٦اإلَاّ  ٌٖ هٛظ إٔ ٜػبح ايطدٌ بطني ايكدل ٌٖٚ
ؾ ٘ٝؾهٌ ؟ ؾأداب اإلَاّ  ( تػبح ب٘ ؾُا َٔ ؾ َٔ ٤ٞايتػبٝح
أؾهٌ َٓ٘  َٔٚ ،ؾهً٘ إٔ املػبح ٜٓػ ٢ايتػبٝح ٜٚسٜط ايػبش١
تهتب ي٘ شيو ايتػبٝح ) ٚ .يعٌ شيو بعض ايؿهٌ مما ٜؿ ٞبٛدٛز
ؾها ٌ٥غرلٖا ٚشيو يٛضٚز (  َٔٚؾهً٘ ٚ . ) ..نصا ٚنع ايذلب ١يف
قدل املٝت َٚا شلا َٔ ايؿهٌ سٝح ٚضز

( ٜٛنع َع املٝت يف قدلٙ

ٚىًط عٓٛط٘ إْؿا ٤اهلل ) .
ٜٚعٗط إٔ تًو خكٛق ١ٝيذلاب نطب ٤٬اييت ؾطؾٗا اؿػني 
ٚيعً٘ ٜٛ ٫دس يف غرلٖا تًو اـكٛقٚ ، ١ٝاهلل ايعامل .
 َٔٚاٯثاض ايته ١ٜٝٓٛيذل بت٘  : ؾصيو مما وتاز إىل ايتػًِٝ
( ٚغًُٛا تػًُٝا ) ٚإ ٫ي ٛأعًُٓا عكٛيٓا ايكاقط ٠مبٓأ

 ٣عٔ

ايٓكٛم ملا اغتكاّ شلصا ا٭َط ضنٔ ٚشيو إٔ ايذلاب أنً٘ سطاّ
ْاٖٝو عُا ٜػبب٘ َٔ أَطاض ٚغرلٖا ٚ ،ايؿ ٤ٞايصٖ ٟصا ؾأْ٘
عًْ ٢كٝه٘ تطب ١اؿػني  سٝح ا٫غتشباب  ،بٌ ٚشلا أ ثطٖا
ايعع ِٝنأثط ايسٚا ٤عً ٢ايبسٕ ٚإٕ ناْت َععِ ا٭ز ٫ ١ٜٚؽًٛ
َٔ آثاض داْب ١ٝغًب ، ١ٝيف ايٛقت ايص ٫ ٟأثط غًبٝاّ ٭نٌ تطب١
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اؿػني  – بؿططٗا ٚؾطٚطٗا – بٌ إٕ أنً٘ نُا يف ايطٚا١ٜ
( ملا أُخص ي٘ ) ٚ ،يف ايطٚا ١ٜعٔ اإلَاّ َٛغ ٢بٔ دعؿط  قاٍ
(  ٫تأخصٚا َٔ تطبيت ؾ٦ٝاّ يتتدلنٛا ب٘  ،ؾإٕ نٌ تطب ١يٓا قطَ١
إ ٫تطب ١دس ٟاؿػني  ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ دعًٗا ؾؿا ّ٤يؿٝعتٓا
ٚأٚيٝآ٥ا ) ٚعٔ ايطنا  ( طني قدل اؿػني  ؾإٕ ؾ ٘ٝؾؿا٤
َٔ نٌ زاٚ ٤أَٓاّ َٔ نٌ خٛف)ٚيؿغ – نٌ – َٔ أيؿاظ ايعُ. ّٛ
ٖٓٚا – يف ٖصا املكاّ – ث٬خ َ٬سعات ًٜعّ شنطٖا :
 -ا٭ٚىل  :إٔ يتٓا ٍٚتطب ١اؿػني

 ؾطٚطاّ يت٪ت ٞأنًٗا

نبعض ا٭شناض اـاقٚ ١ايكسض املعني ٚغرلُٖا ..
 ايجآْٖ :١ٝاى اغتجٓا ٤يف بعض ايطٚاٜات شلصا ايعاّ – ؾؿأَ ٤نٌ زاٚ – ٤ا٫غتجٓا ٤ايٛاضز ٖ ( ٛإ ٫ايػاّ ) ٚ ،يهٔ مبعٓ ٢املٛت
نُا ماٍ ايع ١َ٬اجملًػ ٞيف عاض.. ٙ
 ايجايجٚ : ١ضزت ضٚا ١ٜعٔ عً ٞبٔ َٗعٜاض  ،تعطٖ ٞص ٙاـكٛق١ٝيكدل ايٓيب ٚايٛقٚ  ٞاإلَاّ اؿػٔ  ، ؾًعً٘ 
ٜؿذلى َعِٗ يف ٖص ٙاـكٛق ، ١ٝإ ٫إٔ ايٛاضز عٔ تطاب قدل
اؿػني َ ا  ٫وك. ٢
5

-تهُني ا٭ضض ٚايػُا ٤زَ٘ ٚثأض: ٙ

دا ٤يف ايبشاض يًع ١َ٬اجملًػ ٞيف اجملًس ( ْ )101ك ّ٬عٔ ناٌَ
ايعٜاضات ٫بٔ قٛيٚ ، ٜ٘ٛايص – ٖٛ ٟناٌَ ايعٜاضات – عٓس قسثٞ
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ايؿٝعٚ ١عًُاٗ٥ا َٔ أدٌ ايهتب ٚثاقٚ ١اعتباضا ٚ ،ايطٚا ١ٜعٔ
اإلَاّ ايكازم َ ٖٞٚ عتدل ٠غٓساّ  ،يف إسس ٣ظٜاضات دسٙ
اؿػني  قاٍ  ٖٛٚىاطب٘ ( ٚنِٓ ٕ ا٭ضض  َٔٚعًٗٝا زَو
ٚثأضى ) .
ٜك ٍٛأسس اٯدً ١احملككني عٔ ٖص ٙايعباضٖٚ .. ٠صا مما اغتجٓ ٢اهلل
دٌ ٚع ٬ب٘ اؿػني ٚ خك٘ ب٘ ٚ ،يتبٝني َطاز اإلَاّ ايكازم
ٖ َٔ ص ٙايعباضٚ ٠املػتؿاز َٔ ن ّ٬ايعًُا ٤ناجملًػٚ ٞغرلٙ
ْ ..صنط أَطَُٗ ٜٔني ُٖٚا :
ا٭: ٍٚ
( ايهِإ ) :
إٕ َطاز اإلَاّ ايكازم ٖ َٔ ص ٙايهًُ ( ١نُٓٔ ) يف ٖصٙ
اؾًُ ٖٛ ١املعٓ ٢ايعطبٚ ٞايؿطع ٞشلا ٚ ،ايهُإ باب أ ٚؾكٌ
َػتكٌ بصات٘ يف ايهتب ايؿكٗ ١ٝاملطٛيٚ ١غرلٖا

ٚ .املؿٗٛض عٓس

عًُا ٤ايؿٝع – ١باختكاض – عٔ ٖص ٙايهًُ( ٖٛ ١ايتعٗس بايسٜٔ
يًػرل بٓشٜٓ ٛتكٌ َٔ ش َ ١املهُ ٕٛعٓ٘ إىل شَ ١ايهأَ ) غ٬ف
ايػٓٚ ١ايص ٖٛ ٟعٓسِٖ (نِ شَ ١إىل شَٚ ) ١يًتؿطٜل ْصنط َجا: ّ٫
ظٜس ( زا ) ٔ٥أعط ٢عُطاّ ( َس100 – ) ٜٔزٜٓاض – نس ٜٔعً ٢عُط
ٚ ،بهط نُٔ عُطاّ بايتػسٜس

 .ؾعٓس غرلْا باغتطاع ١ظٜس إٔ

ٜطايب عُطاّ أ ٚبهطاّ بسْاْرل ٙعً ٢م ٛايتذ ٜرل .
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أَا عٓسْا مٔ اإلَاَ ١ٝؾإٕ ظٜساّ ٜ ٫ػتطٝع َطايب ١إ ٫بهط
ايهأَ ) ٜ ٫ٚطًب َٔ عُط ؾ٦ٝا

(

 .نُا إٔ ُٖاى َعٓ٢

اقط٬س ٞآخط س ٍٛؾطاؽ شَ ١املهُ ٕٛعٓ٘ أّ  ٫يػٓا بكسز. ٙ
ٚؾُٝا مٔ ؾ ٘ٝس ٍٛمجًٚ ( ١نُٓٔ ا٭ضض  ) ...ؾإٕ اؿػني 
قتٌ يف بكع ١قػرل َٔ ٠ايهط٠

ا٭ضن ٖٞٚ ١ٝأضض نطب، ٤٬

ٚيهٔ اهلل دٌ ٚع ٬نُٓٔ ا٭ضض نًٗا بٌ  َٔٚعًٗٝا يععِ
اؾٓاٜ ٫ٚ ، ١ٜكاٍ إٔ ٖصا ايهُإ خ٬ف ايعسٍ ؾعً٫ ٘ٝبس َٔ
تأ ٌٜٚايًؿغ ! مبعٓ ٢إٔ ا٭ضض ٚنجرل ممٔ عًٗٝا غرل ضانني عٔ
قتٌ اؿػني  ؾهٝـ ٜهُٓ ٕٛزَ٘ ! ؾٝسؾع ٖصا إٔ ايهُإ
يٝؼ نً٘ اختٜاضٜاّ بٌ يف بعه٘ إدباضٖٚ ٟصا َػًِ ب٘ يف ايؿك٘
َٚجاي٘ إشا نػط ايٓا ٖٛٚ – ِ٥غرل ؾاعط مبا ٜكٓع – نٛظ أسسٕ
ؾإْ٘ ٜهُٔ شيو – إدباضٜاّ –  ٫ٚقا ٌ٥بإٔ ٖصا خ٬ف ايعسٍ َٚ ،ا
مٔ ؾٖ َٔ ٘ٝصا .
ايجاْ: ٞ
عٓسْا يف أق ٍٛايؿك٘ يف َباسح ا٭يؿاظ قاعس ٠تكٍٛ

( املعٓ٢

اؿكٞق ٞإشا نإ ؾ ٘ٝقصض ُٜٓتكٌ إىل أقطب اجملاظات

) ٚنُإ

ا٭ضض  َٔٚعًٗٝا زّ اؿػني  مبعَٓ ٢ػٛ٦ي ١ٝا٭ضض َٔٚ
عًٗٝا زَ٘ مبعٓ ٢ايعكاب عًٖ ٢ص ٙاؾٓاٖٚ ، ١ٜصا ٖ ٛاملعٓ٢
اؿكٝكٚ ، ٞيهٔ بكط ١ٜٓإٔ ٖصا ( َٓاف يًعسٍ ) ؾإْٓا ْٓتكٌ إىل
أقطب اجملاظات  ٖٞٚنجرل ، ٠شنط بعهٗا
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ايع ١َ٬اجملًػ ٞيف

اجملًس املصنٛض يف م ( ٚ .. )170يهٔ أقطبٗا وتاز إىل تأٌَ
ٚإعُاٍ ايٓعط .
َٗٓٚا – اجملاظات – مبا إٔ قتٌ اؿػني  ٖٛ يف سكٝكت٘ قتٌ
يًهطاَ ١اإلْػاْٚ ١ٝقتٌ يًُعٜٓٛات ٚقتٌ يًس .... ٚٚ ٜٔؾإٕ َػٛ٦ي١ٝ
اؾُٝع ٖ ٞإسٝا ٤ؾعا٥ط اؿػني ٚ اييت متجٌ ؾع ا٥ط اهلل دٌ
ٚع َٔ ٬خ ٍ٬نٌ ايٛغا ٌ٥املتاسـ ١اإلعٚ ١َٝ٬غـرلٖا ٚيعٌ شيـو
ٜتهح َٔ نًُ ( ١ثأضى ) .
أالذي يظهر ن المسئألية المراده هي لنأعين :
ا٭:ٍٚ
َػٛ٦ي ١ٝاؾُازات ٖٚ ..صا ظاٖط يف أْ٘ أَط تهٜٛين ٖٚ ،صا ٜعين
إٔ نُإ ا٭ضض  َٔٚعًٗٝا َٔ اؾُازات َػٛ٦يٝت٘
اؿػني ٚ ثأضَ ٖٞ ٙػٛ٦ي َٔ ١ٝاؾاْب ايتهٜٛين

ا عٔ زّ
– ٚاهلل

ايعامل _ .
ايجاْ: ٞ
أَا َػٛ٦يٝـ ١ش ٟٚايعك ٍٛؾإْٗا َػٛ٦ي ١ٝتؿطٜع ١ٝأ َٔ ٟاؾاْب
ايتؿطٜع. ٞ
ٜٛ ٌٖٚدس يف غرل اؿػني  شيو ؟؟
ٚيف ختاّ عح كتكات اؿػني : 
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نٓا ْٛز شنط بعض اـكٛقٝات ا٭خطٍ ٣

ٙ

ناغتشباب ايسعا ٤ؼت قبت٘ ٚ ،إٔ ا٭ َٔ ١ُ٥شضٜت٘ َٚ ،ا وٜ٘ٛ
زّ قًب٘ ايطاٖط ٚاغِ اهلل ا٭ععِ .
ٚيهٔ ْهتؿ ٞمبا شنطْا غاً٥ني املٛىل دٌ ٚع ٬إٔ ٜتكبٌ َٓا
ٖصا ايكً َٔ ٌٝايكً. ٌٝ
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اإلًاَ عو ٛبّ احلطني 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :عً ٞبٔ اؿػني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ...
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ اؿػني  ،أَ٘  :ؾٗعْإ بٓت ٜعزدطز
ًَو ايؿطؽ .
٫ٚزت٘  ّٜٛ :اؾُع ١أ ٚاـُٝؼ  /5ؾعبإ  37 /يًٗذط ، ٠عً٢
املؿٗٛض .
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛقُس ٚ ،أب ٛاؿػٔ  ..غٝس ايعابس ، ٜٔظٜٔ
ايعابس ، ٜٔايػذاز  ،ش ٚايجؿٓات ... ،
ْلف خامت٘  :اؿُس هلل ايعً ، ٞإٕ اهلل بايؼ أَطٚ ، ٙغرلٖا ..
ظٚدات٘  : َٔٗٓ :ؾاطُ ١بٓت اؿػٔ ٚ ،أَٗات أ٫ٚز ...
أ٫ٚز : ٙمخػ ١عؿط  : َِٗٓ :قُس ايباقط  ، عبس اهلل ،
اؿػٔ  ،اؿػني ا٭ندل  ،ظٜس ايؿٗٝس  ،ؾاطُ ، ١خسه١
ٚغرلِٖ .
ٚؾات٘ /25 :قطّ  /غٓ 95 ١يًٗذط ، ٠أ 94 ٚيًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  56 :أ 57 ٚغٓ. ١
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....

اإلًاَ عو ٛبّ احلطني
ُ٘ز قدز ٝاهلل
هلل دًت قسضت٘ أْٛاض قسغ ١ٝخًكٗا غبشاْ٘ يٝتِ ْعُت٘ عًٓٝا َٔٚ ،
ٖص ٙا٭ْٛاض ايطاٖط ٠اإلَاّ عً ٞبٔ اؿػني ايػذاز

 ، ؾٗٛ

أسس أع ّ٬اشلسٚ ٣املكسام ا٭مت يـ ( عباز اهلل ايكاؿني ) .
عٓس اإلط٬ع عً ٢غرل ٠أسس ا٭ ١ُ٥ايطاٖطٜ ٜٔكـ املط ٤سرلاْاّ يف
أنجط َٔ َٛنع قا ّ٫ٚإٔ ٜكٌ إىل ؾٜ ٤ٞؿتح عً ٘ٝأبٛاباّ َػًك ١بٌ
قهُ ١اإلغ٬م إ َٔ ٫ؾطح قسض ٙيإلغٖٚ ، ّ٬صا ا٭َط داضٟ
يف نٌ ايكؿشات اجملٝس ٠شلِ .
ٚيهٓٗا يف غرل ٠اإلَاّ ظ ٜٔايعابس  ٜٔته ٕٛاؿرل ٠انجط
ٚايتكعّ أَاّ ٖصا ايطٛز أدًٚ ٢شيو يهٚ ٕٛضٚز ضٚاٜات َتعسز ٠عً٢
يػإ اإلَاَني ايباقط ٚايكازم  تكـ ؾٗٝا اإلَاّ ظ ٜٔايعابسٜٔ
عٝح هـ ايكًِ قبٌ بًٛؽ غاٜت٘ ٚنٓ٘ َعطؾت٘  ..ؾٗصا ْٛض َٔ أْٛاض
اهلل دٌ ٚع ٬بعؽ يف ٖصا ايٛدٛز .
ٚقس شنط ا إلَاّ ايباقط ٚ قؿاّ ٭ب ٘ٝيف ضٚا ١ٜطٚ ١ًٜٛضزت يف
مجً َٔ ١نتبٓا َجٌ اـكاٍ يًؿٝذ ايكسٚم ٚايٛغا ٌ٥يًشط
ايعاًَٚ ٞايبشاض يًع ١َ٬اجملًػٚ ٞغرلٖا َٔ ايهتب املٛثكٖٞٚ ، ١
ضٚا ١ٜطْ ١ًٜٛصنط َٓٗا بعض املكاطع اييت ؽهع شلا ا٭عٓام  ،قاٍ
ٚ .. ( : ضمبا محٌ عً ٢ظٗط ٙاٍطعاّ أ ٚاؿطب ستٜ ٢أت ٞباباّ
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باباّ ؾٝكطع ١ثِ ٜٓا َٔ ٍٚىطز إيٚ ٘ٝنإ ٜػطٚ ٞدٗ٘ إشا ْاٍٚ
ؾكرلاّ يٜ ٬٦عطؾ٘ ٚ ..يكس نإ ٜ أب ٢إٔ ٪ٜانٌ أَ٘  ،ؾك ٌٝي٘
ٜ :ابٔ ضغ ٍٛاهلل أْت أبط ايٓاؽ ٚأٚقًِٗ يًطسِ  ،ؾهٝـ ٫
ت٪انٌ أَو ؟ ؾكاٍ  :أْ ٞأنط ٙإٔ تػبل ٜس ٟإىل َا غبكت ع ٜٗٓا
إيٚ .. ٘ٝيكس غً٦ت عٓ٘ َ ٠٫ٛي٘ ؾكايت  :أطٓب أ ٚأختكط ؟ ؾك ٌٝشلا
 :بٌ اختكط ، ٟؾكًت َ :ا أتٝت٘ بطعاّ ْٗاضاّ قط  ،أ ٚؾطؾت ي٘
ؾطاؾاّ بً ٌٝقط ٚ ..يكس نإ تػكط َٓ٘ نٌ غٓ ١غبع ثؿٓات َٔ
َٛانع غذٛز ٙيهجط ٠ق٬ت٘ ٚنإ هُعٗا ؾًُا َات زؾٓت َع٘ .
ٚيكس به ٢عً ٢أب ٙٞاؿػني  عؿط ٜٔغٓ. 1) ... ١
إْٗا قؿات مل تكطأٖا إ ٫يف نتاب اهلل اجملٝس يف ٚقـ ( عباز اهلل
ايكاؿني ) ؾهإ اإلَاّ ايػذاز  َٔ أمت َكازٜل ا٭ٚيٝا٤
ايكاؿني  ،ؾأ ٟععُ ١ؼً ٢بٗا أَآَا ٚا ٟضؾع ١أخ٬قٚ ١ٝقسغ١ٝ
َٔ ؾعاع ْٛض ٙأنا٤ت قؿشات ايتاضٜذ ؾٗا ٖٜٛ ٛدٗٓا

ٚوسز يٓا

نٝؿ ١ٝسبٓا ي٘ ٚنٝـ ٜٓبػ ٞإٔ ته ، ٕٛقاٍ  َٔ .. ( أسبٓا
 ٫يسْٝا ٜكٝبٗا َٓا ٚعاز ٣عسْٚا  ٫يؿشٓا ٤ناْت بٚ ٘ٓٝب ٘ٓٝأت٢
2

اهلل  ّٜٛايكٝاََ ١ع قُس ٚإبطاٖٚ ِٝعً) ٞ

إشاّ ؾإٕ سب اإلَاّ ايػذاز ٪َ زا ٙاؿؿط َع ايٓيب ا٭ععِ
ٚ خًٝؿت٘ ٚد٘ اهلل عً ٞبٔ أب ٞط ايب  ؾإٕ فطز سب٘
 ) 1اخلصاي ٌٍصدوق ص ، 517اٌىسائً ج 9ص 397وغريها .
 )2اٌثحار ج 27ص. 56
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 ب ٬ؾو  ٫ٚضٜب ي٘ َا ي٘ َٔ ايتساعٝات ٚاٯثاض  ،ؾهُا إٔ
ا٫غتػؿاض ي٘ أثط ٙيف غؿطإ ايصْٛب ٚ ،نُا إٔ ايؿؿاع ١شلا أثط يف
ق ٛايػ٦ٝات ٚ ،نُا إٔ ايؿٗاز ٠يف غب ٌٝاهلل تػؿط اـطاٜا
ٖٚهصا  ..ؾإٕ سب ا٭َاّ ايػذاز  ي٘ أثط ٙبٌ بايؼ ا٭ثط يف
زخ ٍٛاؾٓٚ ١غؿطإ ايصْٛب ٚق ٛاـطاٜا بسي ٌٝإط٬م (َٔ أسبٓا
) ب ٬قٝس َٔ ايعٌُ أ ٚغرل ٙبٌ اؿب ٚايبػض ؾِٗٝ

ٜ٪ٜٚ سٙ

نجرل َٔ ايطٚاٜات َجٌ :
عٔ ايطغ ٍٛا٭ععِ  ( :أمنا زلٝت ابٓيت ؾاطُ ١٭ٕ اهلل عع
ٚدٌ ؾطُٗا ٚؾطِ َٔ أسبٗا َٔ ايٓاض

) 1ؾاْعط إىل شات ايًؿغ

( َٔ أسبٗا ) ٚقٛي٘ ٚ ( :ي ٛأدتُع ايٓاؽ عً ٢سب٘ ملا خًل اهلل
دِٗٓ )ٚ ، 2عٔ أَرل املَٓ٪ني  قاٍ  ( :عٔ ايٓيب  إٕ أٍٚ
َٔ ٜسخٌ اؾٓ ١أْا ٚأْت ٚؾاطُٚ ١اؿػٔ ٚاؿػني  .قاٍ عً ٞ
 :ؾُشبْٛا ؟ قاٍ ٚ َٔ :ضا٥هِ )ٚ 3غرلٖا َٔ ايطٚاٜات اييت
متً ٤٢نتب اؿسٜح .
إشاّ فقب ١اإلَاّ عً ٞبٔ اؿػني  تسخٌ اؾٓٚ ١ؾٗٝا ضنا اهلل
دٌ ٚعٚ ، ٬يف املكابٌ أٜهاّ َعازات أعسا ٙ٤جملطز ن ِْٗٛأعساٙ٤
ٚبػهِٗ ؾإْ٘ أٜهاّ َطنا ٠هلل غبشاْ٘ ٚي٘ أثط ٙايتهٜٛين
ٚايتؿطٜع ٞيف َػرل ٠اإلْػإ .
 ) 1حبار األوىار ج43ص. 15
 )2شؼاع مه وىر فاطمح ص ومالً ػه إحماق احلك ج17ص244
 )3حبار األوىار ج 65ص. 127
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ٖصا ؾه َٔ ّ٬نٖ ٕٛص ٙايطٚا ٖٞ ١ٜأقاَ ١يؿطعني َٔ ؾطٚع ايسٜٔ
ُٖٚا ( ايتٛيٚ ، ٞايتدلَٚ ) ٟا تعٖٓ ٘ٝاتإ ايهًُتإ َٚا أُٖٝتُٗا
يف ايسٚ ٜٔايؿطٜع ، ١ؾإٕ ٖصا عاد ١إىل عح يٝؼ ٖٓا قً٘ .
ٚيتبٝني ععُ ١اإلَاّ ايػذاز  عٓس أٚيٝا ٤اهلل غبشاْ٘ ٚاييت
َٓٗا  َٔٚغرلٖا ٜتذً ٢نْٛ ْ٘ٛض قسض ٠اهلل غبشاْ٘ َا ْكً٘ نٌ
َٔ إبطاٖ ِٝبٔ أزٚ ّ ٙؾتح املٛقً ٞقاٍ نٌ ٚاسس َُٓٗا

 :نٓت

أغٝح يف ايبازَ ١ٜع ايكاؾً ، ١ؾعطنت ي ٞساد ١ؾتٓشٝت عٔ ايكاؾً١
ؾإشا أْا بكيب ميؿ ٞؾكًت  :غبشإ اهلل باز ١ٜبٝساٚ ٤قيب ميؿ، ٞ
ؾسْٛت َٓ٘ ٚغًُت عً ٘ٝؾطز عً ٞايػ ّ٬ؾكًت ي٘  :إىل أ ٜٔ؟ قاٍ :
أضٜس بٝت ضب ، ٞؾكًت  :سبٝيب إْو قػرل يٝؼ عًٝو ؾطض  ٫ٚغٓ١
ؾكاٍ ٜ :ا ؾٝذ َا ضأٜت َٔ ٖ ٛأقػط غٓا َين َات ؟ ! ! ؾكًت  :أٜٔ
ايعاز ٚايطاسً ، ١ؾكاٍ  :ظاز ٟتكٛاٚ ، ٟضاسًيت ضدٚ ، ٟ٬قكسٟ
َ ، ٟ٫ٛؾكًت َ :ا أض ٣ؾ٦ٝا َٔ ايطعاّ َعو ؟ ؾكاٍ ٜ :ا ؾٝذ ٌٖ
ٜػتشػٔ إٔ ٜسعٛى إْػإ إىل زع ٠ٛؾتشٌُ َٔ بٝتو ايط

عاّ ؟

قًت ،٫ :قاٍ  :ايص ٟزعاْ ٞإىل بٝت٘ ٖٜ ٛطعُين ٜٚػكٝين  ،ؾكًت :
اضؾع ضدًو ست ٢تسضى ؾكاٍ  :عً ٞاؾٗاز ٚعً ٘ٝا٫ب٬ؽ أَا زلعت
قٛي٘ تعاىل َٚ{ " :ايٖصٔ َٜٔدَاَٖسُٚا ؾَٔٓٝا يََِٓٗسٔ َُِِٖٜٗٓغُبًََُٓا َٚإٕٖٔ ايًَٖ٘ يََُعَ
ايُُِشِػٔٓٔنيَ }  .قاٍ  :ؾبٓٝا مٔ نصيو إش أقبٌ ؾاب سػٔ ايٛد٘
عً ٘ٝثٝاب بٝض سػٓ ١ؾعاْل ايكيب ٚغًِ عً ، ٘ٝؾأقبًت عً٢
ايؿاب ٚقًت ي٘  :أغأيو بايص ٟسػٔ خًكو َٔ ٖصا ايكيب ؟ ؾكاٍ
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 :أَا تعطؾ٘ ؟ ٖصا عً ٞبٔ اؿػني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ؾذلنت
ايؿاب ٚأقبًت عً ٢ايكيب ٚ ،قًت  :أغأيو بآبا٥و َٔ ٖصا ايؿاب
؟ ؾكاٍ  :أَا تعطؾ٘ ؟ ٖصا أخ ٞاـهط ٜأتٓٝا نٌ  ّٜٛؾٝػًِ عًٓٝا
 ،ؾكًت  :أغأيو عل آبا٥و ملا أخدلتين مبا ػٛظ املؿاٚظ ب ٬ظاز ؟
قاٍ  :بٌ أدٛظ بعاز ٚ ،ظاز ٟؾٗٝا أضبع ١أؾٝا ٤قًت َٚ :ا ٖ ٞ؟ قاٍ :
أض ٣ايسْٝا نًٗا عصاؾرلٖا ممًه ١اهلل ٚ ،أض ٣اـًل نًِٗ عبٝس
اهلل ٚإَاٚ ٙ٤عٝاي٘ ٚ ،أض ٣ا٭غباب ٚا٭ضظام بٝس اهلل ٚ ،أض ٣قها٤
اهلل ْاؾصا يف نٌ أضض اهلل  ،ؾكًت

ْ :عِ ايعاز ظازى ٜا ظٜٔ

ايعابسٚ ، ٜٔأْت ػٛظ بٗا َؿاٚظ اٯخط ٠ؾهٝـ َؿاٚظ ايسْٝا. . 1
ؾًٓسقل يف قٛي٘ ٖ ( صا أخ ٞاـهط ٜ ،أتٓٝا نٌ  ّٜٛؾٝػًِ
عًٓٝا  ) ..ؾٗصا ٖ ٛاـض ض ٜ أت ٞنٌ  ّٜٛيٝػًِ عً ٢اإلَاّ
ايػذاز ًٜٚ ك ٞايتش ١ٝعً ٢اإلَاّ ايطابع ْٛض قسض ٠اهلل .
ؾُُا ٜٓبػ ٞعًٓٝا ( نُشبني ) ي٘  ايكٝاّ ب٘ :
 )1اإلط٬ع عً ٢غرلت٘ ايعططٚ ٠ايتعٚز َٓٗا ٭ْؿػٓا ٚأًٖٓٝا ٚشٜٓٚا
ٚتعُٝل سب٘ . ٙ٤٫ٚٚ
 )2ظٜاض ٠قدل ٙايؿطٜـ ؾإٕ مل ٜهٔ  ،ؾعٜاضت٘

َٔ بعس ٚايػّ٬

عً ٘ٝإقتسا ٤باـهط . 
 )3ايتػُ ١ٝبأزلا ٘٥ايؿطٜؿ ١نايػذاز ٚعًٚ ٞغرلٖا َٔ ا٭زلا٤
ٚشيو ٭٫ٚزْا ٚأسبتٓا ٚ ،نصيو تػُ ١ٝا٭عُاٍ ٚايًذإ ايس١ٜٝٓ
 ) 1حبار األوىار ج 46ص. 38
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ٚامل٪غػات اـرلٚ ١ٜايؿك ٍٛايسضاغٚ ١ٝغرلٖا بازل٘ املباضى
يتدًٝس ايكٚ ِٝايطؾعٚ ١ايؿطف بصيو .
 )4ايعٌُ عًْ ٢ؿط آزاب٘ ٚتطاث٘ ٚنًُات٘ ٚتاضى٘ ٚقكك٘ ٚعًَ٘ٛ
َٚعاضؾ٘ يف نٌ َهإ ؾطقاّ ٚغطباّ سلاٚ ّ٫دٓٛباّ عٔ ططٜل
ايهتب ٚاجمل٬ت ٚايكشـ ٚاملكا٫ت ٚايؿعط ٚا٭زب ٚاْ٫ذلْت
ٚاحملطات ٚايؿهاٝ٥ات ٚ ... ٚٚٚبهٌ ايًػات  ،ؾٓٝكٌ إٔ املػٝشٝني
تطمجٛا اإلل ٌٝإىل أيـ يػْٚ ١ؿطٖٚا يف مجٝع أما ٤ايعامل  ،بُٓٝا
املػًُ ٕٛمل ٜذلمجٛا ايكطإٓ ايهط ِٜأنجط َٔ أضبعُا ١٥يػ ١ؾكط .
ٖصا ؾه ّ٬عٔ ن ّ٬أٚيٝا ٤اهلل ايٓيب ٚأٌٖ ايبٝت ٚ مما ٜجرل
ايعذب َا ْكً٘ اإلَاّ ايؿرلاظ  ٟيف نتاب٘ َكَٛات ضدٌ ايسٜٔ
ْك ّ٬عٔ أسس ٣اجمل٬ت َٔ إٔ َا نتب س ٍٛغاْس ٟإناؾ١

إىل

ايهتب املتؿطقَٛ ١غٛع ١يف ث٬مثا ١٥فًس ٚ ،بعسٖا تػا ٌ٥اإلَاّ
ايؿرلاظ ٟؾٌٗ نتبٓا مٔ املػًُني عٔ غرلْ ٠بٓٝا ضغ ٍٛإلغّ٬
 قُس بٔ عبس اهلل أ ٚعٔ سٝاٚ ٠قٚ ١ٝابٔ عُ٘ بطٌ اإلغّ٬
اـايس عً ٞبٔ أب ٞطايب

َٛ غٛع ١تهِ ث٬مثا ١٥فًس

ٚأتػا ٌٖ : ٍ٤نتبٓا يف عً ٞبٔ اؿػني  عؿط ٠فًسات !!
ؾعًٓٝا بصٍ اؾٗس ٚاؾٗس
ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني ٚقً ٢اهلل عً٢
قُس ٚآي٘ ايطاٖط. ٜٔ
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.

اإلًاَ حمٌد بّ عو ٛاهباقس 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :قُس بٔ عً ٞبٔ اؿػني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ...
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ اؿػني  ، أَ٘  :ؾاطُ ١بٓت اؿؼ ٕ بٔ
عً ٞبٔ أب ٞطايب . 
٫ٚزت٘  :اؾُع ١أ ٚا٫ثٓني غط ٠ضدب  /غٓ 57 ١أ 56 ٚيًٗذط. ٠
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛدعؿط  ..ايباقط  ،اشلاز ، ٟا٭َني ... ،
ْكـ خامت٘  :ايعع ٠هلل مجٝعاّ .
ظٚدات٘  :أؾٗطٖٔ  :أّ ؾط ٠ٚبٓت ايكاغِ بٔ قُس بٔ أب ٞبهط ،
أّ سه ١ُٝبٓت أغس بٔ املػرل ٠ايجكؿ.... ١ٝ
أ٫ٚز : ٙغبع : ١دعؿط ايكازم  ، عبس اهلل  ،إبطاٖ ، ِٝعبس
اهلل  ،ظٜٓب  ،أّ غًُ ، ١عً. ٞ
ٚؾات٘  /7 :ش ٟاؿذ / ١عاّ  114أ 115 ٚيًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  :نعُط أب 57 ٘ٝغٓ ١عً ٢ايك ٍٛاملؿٗٛض .
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اإلًاَ حمٌد بّ عو ٛاهباقس 
صدز اهركس ْٗ ..بع املعسفٞ
دا ٤يف نتاب ٚغا ٌ٥ايؿٝع ١يًشط ايعاًَٞ

يف اجملًس ايػابع

ٚايعؿط ٜٔقؿشَ )63( ١ا ْك٘  :عٔ قُس ابٔ َػًِ عٔ أب ٞدعؿط
 قاٍ  :إٕ َٔ عٓسْا ٜععُ ٕٛإٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ  { :ؾَاغِ َأيُٛاِ
َأٌَِٖ ايصِّنِطٔ إٕٔ نُٓتُِِ َ ٫تَعًَُُِ } َٕٛأِْٗ ايٛٗٝز ٚايٓكاض . ٣قاٍ  :أشٕ
ٜسعٛنِ إىل ز . ِٜٗٓقاٍ  :ثِ قاٍ بٝس ٙإىل قسضٙ

 :مٔ أٌٖ

ايصنط ٚمٔ املػٛ٦ي. ٕٛ
َٚجً٘ يف اإلضؾاز ٚايبشاض َٚػتسضى ايٛغاٚ ٌ٥نتاب ايتٛسٝس
يًكسٚم ٚايهايف ٚغرلٖا َٔ املكازض .
تطؾض ايؿطط ٠ايبؿطٚ ١ٜايعكٌ املهٓ ٕٛاغتكباٍ َجٌ ٖصا اؿسٜح
َٔ أ ٟإْػإ بٌ ّ ٕ أَٛ ٟدٛز يف ٖصا ايه ، ٕٛإ ٫إشا دأَ ٤
بٝت ايٓب ٠ٛايص ٟأشٕ اهلل إٔ ٜطؾع ٜٚصنط ؾ ٘ٝازل٘  ،ؾٗا ٖ ٛاإلَاّ
اـاَؼ َٔ أ ١ُ٥اشلس ٣ايباقط ٜ ؿٝض عًٖ ٢صا ايٛدٛز بإؾاض٠
إىل قسض ٙاملكسؽ بأْ٘ أٌٖ ايصنط ْٚبع املعطؾٚ ١إداب ١ايػاً٥ني ..
ٖٓٚا أٚز إٔ أقـ يف قطاتٕ َتأّ  ٫يف َطاز  ٙبٗصا اؿسٜح ..
ٚشيو يًتعٚز َٓ٘ ٚ تعُٝل اؿب ٚاي ٤٫ٛي٘ ٚ٭ٌٖ ايبٝت : 
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ا٭ٚىل :
سطنت٘  ( قاٍ بٝس ٙإىل قسض ٖٞ ) ٙإؾاض  َ٘ٓ ٠إىل َكط
َػتٛزع ايصنط َٔ دٗ َٔٚ ، ١دٗ ١أخط : ٣إؾاض ٠إىل َٓبع املعطؾ١
بهٌ أبعازٖا  ،بٌ إٔ ٖصا املؿاض إي ٖٛ ٘ٝاـرل

املأَٚ ٍٛؾ٘ٝ

اؾٛاب ايؿايف يهٌ غ٪اٍ غٛا ّ٤ايػ٪اٍ ايعًُ ٞاملعطيف أ ٚطًب
اؿاد ، ١ؾإٕ نًُ ( ١املػٛ٦ي – ) ٕٛعًَ ٢ا ٜبسٚا – أْٗا أسلٌ
ٚأعِ ٚأٚغع َٔ ايػ٪اٍ عٔ ايعًِ أ ٚاملعطؾ ، ١ؾهُا أْ٘  يسٜ٘
اؾٛاب عٔ أ ٟغ٪اٍ ٚأَ ٟعطؾ ١يه ( ْ٘ٛخعإ ايعًِ ) ؾٗ ٛأٜهاّ
ٜكه ٞدِ ٜع اؿادات ؾُٝع ايٓاؽ بٌ ايهآ٥ات ؾٗٛ

( َٓتٗ٢

اؿًِ ) ٚ ( ٚغازات ايعباز ) .
ايجاْ: ١ٝ
إٕ قٛي٘  ( مٔ أٌٖ ايصنط ) :
( مٔ ) ايعاٖط إٔ املطاز َٓٗا

– أٌٖ ايبٝت – أ ٟا٭١ُ٥

ا٭طٗاض ٚايعٖطاٚ ، ٤إٔ ايٓيب ا٭ععِ يٝؼ َٔ أٌٖ ايصى
بٌ ٖ (  ٛايصنط )  ،ؾكس ٚضز عٔ اإلَاّ ايباقط  يف قٍٛ
اهلل عع ٚدٌ ( ؾػًٛ٦ا أٌٖ ايصنط إٕ نٓتِ  ٫تعًُ ) ٕٛقاٍ  :قاٍ
ضغ ٍٛاهلل  : ايصنط أْا ٚ ،ا٭ ١ُ٥أٌٖ ايصنط ٚ .قٛي٘ عع ٚدٌ
{َٚإُْٖٔ٘ يَصٔنِطْ ٖيوَ َٚئكَ َِٔ ٛوَ َٚغَِٛفَ تُػِ َأيُ } َٕٛقاٍ أب ٛدعؿط : 
مٔ قٚ َ٘ٛمٔ املػٛ٦ي. ٕٛ
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إشاّ ؾإٕ ضغ ٍٛاهلل  ٖٛايصنط ٚأٌٖ ايبٝت

 ِٖ أٌٖ

ايصنط ٚ ،ايكطإٓ ايهطٜ ِٜأَطْا بػ٪اشلِ ( ؾػًٛ٦ا أٌٖ ايصنط )
 ،ؾايٛادب عًٓٝا إٔ ْػأشلِ ْٚتعٚز مبا ٚضزْا َٔ قبًِٗ ْ ٫ٚهٔ يف
شيو َٔ ايعاٖسٚ ، ٜٔيٝؼ ايػ٪اٍ ؾكط عٔ املعاضف ٚايعً ّٛبٌ نٌ
غ٪اٍ ست ٢طًب اؿادات َٔ بٛٝتِٗ َٚكطِٖ قًٛات اهلل عً. ِٗٝ
ايجايج: ١
ٚقٛي٘ ٚ ( مٔ املػٛ٦ي: ) ٕٛ
ٜٛ ٫دس أسس يف ٖصا ايٛدٛز تصٖب إي ٘ٝيتػأي٘ عٔ ؾ ٤ٞإٚ ٫تهٕٛ
يسٜو ْػبٚ ١ي ٛن ١ًٝ٦بأْ٘ قس ٜ ٫ه ٕٛعاضؾاّ ٚعاملاّ باؾٛاب بٌ
ضمبا تهْ ٕٛػب ١أْ٘ ْاغ ٞأ ٚغاٖ ٞعٔ اؾٛاب سانط ٠أٜهاّ ،
إ ٫إشا ى إ ايتٛد٘ إىل أ ١ُ٥اشلس ٣ؾتػكط نٌ تًو ا٫ستُا٫ت
ٚوٌ قًٗا ( ايٝكني ) بأْو ٚدست نايتو اييت تٓؿس  ،بٌ ٜهٕٛ
استُاٍ أْٓا غٛف مكٌ عً ٢أنجط مما نٓا ْبشح ٖ ٛا٫ستُاٍ
ا٭قٚ ٣ٛا٭ضدح ٖٓٚ ،ا  ٫بس َٔ ايتصنرل َٔ إٔ ايػ٪اٍ أعِ ٚأسلٌ
ٚأٚغع َٔ غ٪اٍ عٔ املعطؾٚ ١ايعًِ .
ؾإشا نٓا ْبشح عٔ غبب عًُ ٞس ٍٛظاٖط ٠عًُٚ ١ٝضدعٓا إىل
أُ٥تٓا  ؾإْٓا ب ٬ؾو  ٫ٚضٜب غٓشكٌ عًَ ٢طازْا  ،بٌ إٔ
نُا٥طْا َتٝكٓ ١بأْٓا غٓشكٌ عً ٢أنجط َٔ غبب س ٍٛتًو
ايعاٖطٚ ، ٠نتب اؿسٜح ًَ ١٦ٝمبجٌ ٖصا ٚ ،نصيو اؿاٍ يف
طًب اؿادات ؾطمبا إْػإ تٛغٌ بِٗ يًؿؿاَ َٔ ٤طض يف ايعني
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( َج ) ّ٬ؾٝشكٌ يٝؼ ؾكط عً ٢ايؿؿاَ َٔ ٤طن٘ بٌ أْ٘ غتهٕٛ
ع ٘ٓٝأؾهٌ مما ناْت عً ٘ٝقبٌ املطض ايعاضض َٚ ،جٌ ٖصٙ
اؿٛازخ  ٫سس شلا  ٫ٚسكط ٚ ..شيو بػبب أْ٘ ( إشا شنط اـرل
نٓتِ أٚي٘ ٚآخطٚ ٙأقً٘ ) ٚشيو أِْٗ ٚ اإلَاّ ايباقط 
َتكً ٕٛبأَرل امل َٓ٩ني ٚ أَرل املَٓ٪ني َتكٌ بطغ ٍٛاهلل
ٚايطغ ٍٛا٭ععِ َتكٌ بباض ٤٣ايػُاٚات ٚضب ايعاملني  ،ؾكس
ٚضز إٔ اإلَاّ ايباقط  غ ٌ٦عٔ اؿسٜح ٜطغً٘ ٜ ٫ٚػٓس ٙؾكاٍ
 : إشا سسثت اؿسٜح ؾًِ أغٓس ٙؾػٓس ٟؾ : ٘ٝأب ٞعٔ دسٟ
عٔ أب ٘ٝعٔ دس ٙضغ ٍٛاهلل عٔ ددلا ٌٝ٥عٔ اهلل عع ٚدٌ. 1
ٚبعس عطض دع ّ٤بػٝط ّا مما ْؿُٗ٘ َٔ زضض اإلَاّ ايباقط ٜ طز
ايػ٪اٍ َ :ا عػاْا إٔ ْكٓع ػا ٙأَآَا ٚغٝسْا قُس بٔ عًٞ
ايباقط  ؟ ؾإٕ ٚادباتٓا ػاٖ٘ نجرلَٗٓ ٠ا :
1

-تعُٝل سبٓا ٓ٥٫ٚٚا ي٘ ٜٚ تِ شيو بكطا ٠٤غرلت٘ ايعطط٠

َٔ ايهتب املعتدلٜٚ ٠ه ٕٛشيو بتأٌَ ٚت عُل نْ ٞتٛقٌ عً٢
ايٝػرل َٔ َعاضؾ٘ ٚعً.  َ٘ٛ
2

-ايتشً ٞبكؿات٘ ايهطميٚ ١ا٭خ٬م ايٓٚ ١ًٝؽًٝس أزل٘

ايطاٖط عٔ ططٜل تػُ ١ٝأ٫ٚزْا بأزلاٚ  ِٗ٥نصيو َ٪غػاتٓا
اـرلَٚ ١ٜساضغٓا َٚػادسْا بأزلا.  ِٗ٥

 ) 1اإلرشاد ج 2ص. 167
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3

-ايعٌُ عًْ ٢ؿط عًَٚ َ٘ٛعاضؾ٘ ٚسسٜج٘ يف أضدا ٤املعُٛض٠

ٚبهٌ ايًػات ٚايؿطح عًٗٝا ٚايتعًٝل ٚايتٛنٝح ٚبؿتٚ ٢غاٌ٥
ا٫تكاٍ اؿسٜجٚ ١اإلع ّ٬املتطٛض .
4

-ايعٌُ عً ٢تعُٝل سبِٗ  ِٗ٥٫ٚٚيف أْؿػٓا ٚأبٓآ٥ا ٚأًٖٓا

ٚشٜٓٚا  ،ؾإٕ شيو َٔ أِٖ ايٛادبات عًٓٝا ؾؿ ٘ٝق٬ح ايسْٝا ٚٯخط٠
يٓا ٚشلِ ...
ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني ٚقً ٢اهلل عً ٢قُس ٚآي٘ ايطاٖط. ٜٔ
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اإلًاَ دعفس بّ حمٌد اهصادق 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :دعؿط بٔ قُس بٔ عً ٞبٔ اؿػني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ...
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ ايباقط  . أَ٘  :أّ ؾط ٠ٚبٓت ايكاغِ بٔ
قُس بٔ أب ٞبهط .
٫ٚزت٘  ّٜٛ :اؾُع ١أ ٚا٫ثٓني

 /17ضبٝع ا٭ / ٍٚغٓ 80 ١أ83 ٚ

يًٗذط. ٠
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛعبس اهلل  ،أب ٛإزلاع ، ٌٝأبَٛ ٛغٚ ، ٢ا٭ٍٚ
أؾٗط  ..ايكازم  ،ايؿانٌ  ،ايطاٖط  ،ايكا ، ِ٥ايهاؾٌ ...
ْكـ خامت٘ َ :ا ؾا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهلل  ،أغتػؿط اهلل .
ظٚدات٘  :أؾٗطٕ  :محٝس ٠بٓت قاعس املػطب ، ٞؾاطُ ١بٓت اؿػني
بٔ عً.. ٞ
أ٫ٚز : ٙإزلاع ، ٌٝعبس اهلل َٛ ،غ ٢ايهاظِ  ،إغشام  ،قُس
ايسٜباز  ،ايعباؽ  ،عً ، ٞأّ ؾط ، ٠ٚأزلا ، ٤ؾاطُ... ١
ٚؾات٘ /25 :ؾٛاٍ  /غٓ 148 ١يًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  68 :أ 65 ٚغٓ ٖٛٚ ١أندل ا٭  ١ُ٥عُطاّ .
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اإلًاَ دعفس بّ حمٌد اهصادق 
اهعوٍ اهغابس املصب٘ز
شنط ايؿك ٘ٝقُس بٔ قُس بٔ ايٓعُإ ( ايؿٝذ املؿٝس ) ضنٛإ
اهلل عً ٘ٝيف نتاب٘ اإلضؾاز يف ايكؿش : )274 ( ١نإ أب ٛعبس اهلل
ٜ ك ( : ٍٛعًُٓا غابط َ ٚعبٛض ْٚهت يف ايكًٛب ْٚكط يف
ا٭زلاع ٚإٕ عٓسْا اؾؿط ا٭محط ٚاؾؿط ا٭بٝض َٚكشـ ؾاطُ١
ٚإٕ عٓسْا اجلاَع ١ؾٗٝا مجٝع َا وتاز ايٓاؽ إي. ) ٘ٝ
ؾػ  ٌ٦عٔ تؿػرل ٖصا ايه ّ٬ؾكاٍ  :أَا ايػابط ؾايعًِ مبا
ٜهٚ . ٕٛأَا املعبٛض ؾايعًِ مبا نإ ٚ .أَا ايٓهت يف ايكًٛب ؾٗٛ
اإلشلاّ ٚ .ايٓكط يف ا٭زلاع سسٜح امل٥٬هْ ١ػُع نْ ٫ٚ َِٗ٬ط٣
أؾداقِٗ ٚ .أَا اؾؿط ا٭محط ؾٛعا ٤يف  ٙغ٬ح ضغ ٍٛاهلل 
ٚئ ىطز ستٜ ٢ك ّٛقآُ٥ا أٌٖ ايبٝت ٚ .أَا اؾؿط ا٭بٝض ؾٛعا٤
ؾ ٘ٝتٛضاَٛ ٠غٚ ٢إل ٌٝعٝػٚ ٢ظبٛض زاٚٚز ٚنتب اهلل ا٭ٚىل ٚ .أَا
َكشـ ؾاطُ ١ؾؿَ ٘ٝا ٜه َٔ ٕٛسازخ ٚأزلا ٤نٌ َٔ
ميًو إىل إٔ تك ّٛايػاعٚ . ١أَا اؾاَع ١ؾٗ ٛنتاب طٛي٘ غبعٕٛ
شضاعاّ أَ ٙ٬ضغ ٍٛاهلل  َٔ ؾًل ؾٚ ٘ٝخط عً ٞبٔ أب ٞطايب
 بٝس ٙؾٚ ٘ٝاهلل مجٝع َا وتاز ايٓاؽ إي ٘ٝإىل  ّٜٛايكٝاَ ١ست٢
إٔ ؾ ٘ٝإضف اـسف ٚاؾًسْٚ ٠كـ اؾًس. ) ٠
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ٚأٚضز َجً٘ :ايهًٝين يف ايهايف اؾع ٤ا٭ ٍٚم ٚ ، 264ايطدلغٞ
يف ا٫ستذاز اؾع ٤ايجاْ ٞم ٚ ، 134اجملًػ ٞيف ا يبشاض اؾع٤
ايػازؽ ٚايعؿط ٜٔمٚ ، 18غرلِٖ .
ؾُا ٖص ٙايػع ١املعطؾ َٔٚ ١ٝمبكسٚض ٙإٔ ٜسع ٞشيو ؟ ؾدص نتب
ايتاضٜذ ٚقًب َا ؾ٦ت يف قؿشاتٗا َٔ اؾًس ٠يًذًس ٠ؾًٔ تطَٔ ٣
أزع ٢شيو غرل دعؿط بٔ قُس ايكازم ٚ أٌٖ ايبٝت .
ؾٗا ٖ – ٛع – مبً ٤ٞايؿِ ايطاٖط ٜعًٔ ٚبهٌ َا
ايٛاثل َٔ ْؿػ٘ َٔ َعٜٓ ٢كٍٛ

ؼت ٜ٘ٛنًُ١

( عًُٓا ) ؾُا قاٍ ٖص ٙاملكٛي ١أٚ

ايهًُ ١أسس غرلِٖ إٚ ٣ٖٛ ٫خُػـ ب٘ ؾأْعط إىل َٔ قاٍ ( :
إمنا أٚتٝت٘ عً ٢عًِ عٓسٟ

) ؾأتا ٙاؾٛاب ( ؾدػؿٓا ب٘ ٚبساضٙ

ا٭ضض ) ؾ ٬ا٭ ٫ٚ ٍٚايجاْ ٫ٚ ٞايجايح  ٫ٚايطابع  ٫ٚغرلِٖ ممٔ
قعس املٓدل املكسؽ يطغ ٍٛاهلل  ِٖٚ يٝػٛا أٖ ّ٬يصيو أغتطاع
إٔ ٜؿه ٞمبجٌ ٖصا ْ ٫ٚكٌ يٓا ايطٚا ٫ٚ ٠ايتاضٜذ أِْٗ قايٛا شيو أٚ
أزع... ٙٛ
ٚيهٔ يف املكابٌ _ ٚأَ ٟكابٌ  ،ؾؿ ٘ٝتػاَح – َا دا ٤عٔ املعسٕ
ايطاٖط َٗٚبط ايٛسَٓٚ ٞبع ايكسؽ مبجٌ َا شنطْا َٔ ٙاٯٜات
ٚاإلخباض بايػٛٝب ؾٗ َٔ ٛاملػتؿٝض يف نتب ا٭قشاب إٕ مل ْكٌ
ٚقٌ إىل سس ايتٛاتط ٖ ،صا ؾه َٔ ّ٬نَ ٕٛععِ ايطٚا ٠يف أنجط
ايطٚاٜات ِٖ َٔ أد ٤٬ايطا٥ؿٚ ١ثكاتِٗ ٚ ،يف أِٖ املكازض عٓسْا ،
بٌ أنجط َٔ شيو َٓك ٍٛيف نتب ايػٓ ١اؿسٜجٚ ١ٝايتاضى١ٝ
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نايبداضَٚ ٟػًِ ٚايهاٌَ ٚايتاضٟر ٚغرلٖا ٚ ...مل ٜػتٓهط أسس
َٔ عًُا ِٗ٥ايػابكني شيو عً ٢قُس ٚآٍ قُس قًٛات اهلل عًِٗٝ
نابٔ أب ٞاؿسٜس ٚغرل.. ٙ
ست ٢ػطأ بعهِٗ – ٚايعٝاش باهلل – بإعطاٖ ٤ص ٙاملٓعي ١إىل بعض
ايكشاب ١مما ٜ ٫كبً٘ عكٌ عاقٌ  ٫ٚضٚح ؾؿاؾ ١إىل إٔ ناز ٖـصا
املسعٜ ٢ه ٕٛيف ط ٞايٓػٞإ .
َٚجٌ شيو َط ٟٚعٔ ايطغ ٍٛا٭ععِ ٚ أَرل املَٓ٪ني ٚؾاطُ١
ٚاؿػٔ ٚاؿػني ٚا٭ ١ُ٥املعكَٛني َٔ شض ١ٜاؿػني عً ِٗٝمجٝعاّ
قًٛات اهلل ٚغ ، َ٘٬ؾ ٬ػس َِٓٗ أسس إٚ ٫شنط َجٌ ٖصٙ
املؿطزات اييت تبني ععُتِٗ َٓٚعيتِٗ ٚنإٔ شيو َٔ ٚادباتِٗ
.
ٜٓٚبػ ٞعً ٢املَٓ٪ني

ايعك ٤٬ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚايتعٚز باملعطؾَٔ ١

َعازْٗا ايطاٖط ٠إٔ ٜكَٛٛا بعس ٠أعُاٍ َٓٗا –  ٖٞٚنجرل: - ٠
أ: ّ٫ٚ
اإلط٬ع عًَ ٢ا ٚضز يٓا َِٓٗ يف تعطٜـ َهاْتِٗ ٚععُتِٗ
ٚد٬ي ١قسضِٖ ٚعً ٛؾأِْٗ عٔ ططٜل َكازضْا املٛثك َٔ ١نتب
اؿسٜح ٚايػرلٚ ، ٠دعٌ ايكًب طاٖطاّ ف ؾاؾاّ يهْ ٞطقْٚ ٢ػُٛا
يف َػرلتٓا ايتهاًَ ١ٝي٬تكاٍ مبعسٕ ايععُ ١ؾكس ٚضز َا َؿازٙ
أْٓا بصيو ْه ٕٛقس أتكًٓا باملعكٚ ، ّٛاملعك ّٛقس أتكٌ با٭َرل
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ٚا٭َرل َتكٌ بايطغ ٍٛا٭ععِ ٚ ، ايطغَ ٍٛتكٌ باهلل ايٛاسس
ايكٗاض .
ثاْٝاّ :
ايعٌُ ٚبكٛض ٠سػٓ ( ١أزعٛا إىل غب ٌٝضبو باؿهُٚ ١املٛعع١
اؿػٓٚ ) ١زٜٓاَٝه ٫ ١ٝتتٛقـ ( ٜػاضع ) ٕٛعًْ ٢ؿط سبِٗ
ٚتعايٚ ُِٗٝؾهطِٖ ٚؾهاٚ ًِٗ٥نٚ َِٗ٬ععُتِٗ بؿت٢
ايٛغا ٌ٥ايكسميَٗٓ ١ا ٚاؿسٜجٚ ، ١ايتػًح بايك ٠ٛايسؾاع ١ٝاإلع١َٝ٬
ٚٚغاًٗ٥ا املطٚ ١ٝ٥املػُٛعٚ ١املكطٚ ٠٤ٚغرلٖا  ،ناْ٫ذلْت ٚتٛابع٘
ٚاملر ٫ت ٚايكشـ ٚغرلٖا ٚ ...إٔ ٜتِ شيو يف نٌ غاسات ايٛدٛز
َٔ أضض ٚغٌٗ ٚدبٌ ٚغرلٖا يه ٞته ٕٛايهط ٠ا٭ضن ١ٝبطَتٗا
تٗتـ باؿب ٚاي ٤٫ٛحملُس ٚآٍ قُس .
ثايجاّ :
ايتأٌَ ٚبعُل يف ايٓكٛم ايٛاضز ٠بؿإٔ ععُتِٗ – نايٓل املتكسّ
– ايصٜ ٟب ٕٛٓٝؾ ٘ٝاٯٜات ٚا٭خباض بايػٛٝب َٚهاْتِٗ عٓس خايكِٗ
دٌ ٚع ٬نُا قاٍ اإلَاّ ايكازم ٚ (: مٔ ٚضث ١ايٓبٝني ) ،
نُا ٚايتعطف عً ٢ايؿٛاضم بٚ ِٗٓٝبني عاَ ١ايٓاؽ نُا قاٍ ايباقط
 ( : بً ١ٝايٓاؽ عًٓٝا إٔ زعْٛاِٖ مل ٜػتذٝبٛا يٓا ٚإٕ
تطنٓاِٖ مل ٜٗتسٚا بػرلْا ) ٚا٭خص باملٓٗر ايعًُٚ ٞخطٛات٘ املتبع ٠
يف اغتككا ٤نًُاتِٗ عًٓا إٔ ْػتدطز َٔ نٓٛظِٖ املٗذٛض٠
ايؿ ٤ٞايبػٝط ٜٚ ،ه ٕٛشيو شخطاّ يٓا ْٚؿعاّ يف ايسْٝا ٚاٯخط. ٠
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ؾٗصا ٖ ٛدعؿط بٔ قُس ايكازم ٖٚ ، صا عُط ٙايؿطٜـ ايصٟ
عاؾ٘  ٖٛٚمخػٚ ١غت ٕٛغٓ ٤ٌَ ١ايسْٝا بأغطٖا َٔ عًٚ َ٘ٛؾكٗ٘
ٚععُت٘ مما مل ٜػذٌ ايتاضٜذ أنجط َٓ٘ ممٔ ض ٟٚعِٓٗ ايعًِ
ٚايؿك٘ ٚايؿهط يف ؾت ٢اجملا٫ت  ،ؾٌٗ ٜكاؽ  بعس شيو بػرلٙ
َٔ أقشاب املصاٖب !! إٕ شيو َٔ إْعا٫ت ايسٖط ٖٛ َٔٚإ ايسْٝا
عً ٢اهلل غبشاْ٘ .
ض ٣ٚعً ٞبٔ اؿهِ عٔ طاٖط قاسب أب ٞدعؿط  ( ايباقط )
قاٍ  :نٓت عٓس  ٙؾأقبٌ دعؿط  ؾكاٍ أب ٛدعؿط :
ٖــصا خٝــط ايبـطٜـ. ١
ثبتا اهلل عً ٢قبتِٗ ٜ٫ٚٚتِٗ
ٚقً ٢اهلل عً ٢قُس ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ
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اإلًاَ اهصادق 
اإلٙد٘ٙه٘د ٝٛاهععٌٟ
وتاض ايؿهط عٓس َطادع ١ايتاضٜذ اإلغ َٞ٬ملا ٜؿه ٞعًَٔ ٘ٝ
عًَٛٚ ّٛاقـ َؿطق ١تتٮ٭ يف زلا ٤ايٛدٛز ٚ ،ي ٛمتعٓا يف

غرل٠

أُ٥تٓا يطأٜٓا اٯثاض اييت بكٝت خايس ٠إىل إٔ ٜطخ اهلل ا٭ضض
 َٔٚعًٗٝا  َٔٚ.مجً ١ا٭ ١ُ٥ايطاٖط  ٜٔاإلَاّ ايػازؽ َٔ أ١ُ٥
اؿل أ ٖٛٚ ٫دعؿط بٔ قُس بٔ عً ٞبٔ اؿػني بٔ عً ٞبٔ أبٞ
طايب ابٔ ؾاطُ ١ايعٖطا ٤ابٔ ضغ ٍٛاهلل – عً ِٗٝمجٝعاّ قًٛات اهلل
ٚغ. – َ٘٬
 ٫ٚميهٔ ٭قَٓ٬ا أ ٚأيػٓتٓا غطز اٯثاض ايته ١ٜٝٓٛأ ٚايتؿطٜع١ٝ
يإلَاّ ايكازم  ، بٌ  ٫ٚست ٢إزضاى بعهٗا ٚ ،يهٔ عٓس
َطايع ١ايتاضٜذ املعطيف أ ٚايؿكٗ ٞأ ٚايؿهط ٟأ ٚايطبٝع ، ٞايؿٝعٞ
أ ٚايػين أ ٚايػطب ٞيف بعض عً ، َ٘ٛتط ٣ػًٝات اإلَاّ ايكازم
 متٮ ايسْٝا بأ غطٖا ْ ٫ٚ ،عس ٚاؿكٝك ١إشا قًٓا إٔ اإلَاّ
ايكازم  أغؼ َسضغ ١ندلَٗٓٚ ٣ذ ١ٝععُ ٢ؾطنت
 .وهي
( )1اإليديىٌىجيح  :ػٍم األفىار اٌذي يؼرب ػه مىالف األفزاد حىي اٌؼامل واجملرمغ واإلوسان
اٌدراساخ األساسيح اٌيت يهرم هبا ػٍم االجرماع وخصىصاً ػٍم اجرماع اٌديه  ،وػٍم اجرماع اٌسياسح ،
أوظز ( مؼجم ػٍم االجرماع ) ص. 121
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غٝططتٗا ايؿهطٚ ١ٜاملبسٚ ١ٝ٥ايجكاؾ ١ٝعً ٢ايبؿط ١ٜيكطَ ٕٚتطاٚي١
ٚإىل َٜٓٛا ٖصا .
ٚإْٓا  ٫لس يف ايتاضٜذ اإلْػاْ ٞبطَت٘ َسضغ ١اغتطاعت إٔ تبين
سهاضَ ٠تهاًَٚ ١تؿٝض عً ٢املر متع اإلْػاْ ٞإؾطاقات املعطؾ١
ٚايتهاٌَ ايؿهط ٟنُا قٓعت٘ َسضغ ١اإلَاّ ايكازم



ٚيٝؼ ٖصا مبععٍ عٔ ايدلٖإ :
ؾًٓٓعط إىل ايهتب ا٭ضبع ١اؿسٜج ١ٝعٓس ايؿٝع ( ٖٞٚ ١ايهايف ،
ايتٗصٜب  ٚ ،ا٫غتبكاض  ٫ َٔٚ ،وهط ٙايؿك ) ٘ٝؾػٛف ْط ٣إٔ
ايطٚاٜا ت اييت ٚضزت إيٓٝا يف ٖصٙ

ايهتب ٚيف غرلٖا نايبشاض

ٚداَع ا٭خباض عٔ اإلَاّ ايكازم  تؿٛم اؾُٝع  ،عٝح مل
ٜط ٚعٔ أسس َٔ املعكَٛني ا٭ضبع ١عؿط (  )بكسض َا ض ٟٚعٔ
اإلَاّ ايكازم . 
نُا ٚأْعط نتب اؿسٜح ايػٓ ١ٝؾذل ٣اإلَاّ ايكازم



سانطاّ يف نجرل َٔ ضٚاٜاتٗا نُا يف قشٝح ايبداضٚ ٟغرل ، ٙبٌ
مما  ٫ؾو ؾ ٘ٝإٔ أقشاب املصاٖب ا٭ضبعَ ( ١ايو ٚ ،أمحس ٚ ،أبٞ
سٓٝؿٚ ، ١ايؿاؾع ) ٞتأثطٚا بايؼ ايتأثط بعً ّٛاإلَاّ ايكازم 
ؾًٓكطأ غرلتِٗ ْٓٚعط إىل اعذلاؾاتِٗ بصيو  ،ست ٢إٔ ابٔ أبٞ
اؿسٜس أثبت إٔ عًِ املصاٖب ا٭ضبع ١ضادع إىل دعؿط بٔ قُس
.
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ْٚتأٌَ يف ٚاقعٓا املعاقط ؾٓط ٣تأثرل اإلَاّ ايكازم  يف نجرل
َٔ عًُا ٤ايػطب ست ٢قسض نتاب يف شيو  ،ؾدص ْعطٜات٘



يف ايعً ّٛايطبٝع ١ٝاييت أَٖ٬ا عً ٢تًُٝص ٙدابط بٔ سٝإ ٚاييت
ناْت ظٖا ٤مخػُا ١٥ضغاي ١يف ايطٜانٝات ٚ ،تًُٝص ٙاٯخط قُس
بٔ َػًِ ايص ٟنتب غت ١عؿط أيـ سسٜح يف َذ

تًـ ايعًّٛ

ٚغرلِٖ ٚ ..غرلِٖ  ،ؾكس سسثٓا ايتاضٜذ بإٔ ط٬ب ٚتَ٬ص ٠اإلَاّ
 يف أقٌ ايتكازٜط ناْٛا (  )4000آ٫ف طايب  ،نٌ ٜكٍٛ
سسثين دعؿط بٔ قُس  ،نُا قطح بصيو اؿاؾغ بٔ عكس، ٠
ٚظاز عً ٘ٝبٔ أب ٞايػها٥ط ٟيف ايعسز .
ٚبعس ٖصا ...
قًٓب قؿشات ايتاضٜذ اإلْػاْ ٌٖ ، ٞػس َسضغ ١أغػت ٚؾطنت
أٜس ٜٛيٛدٝتٗا ٚؾهطٖا ٚثكاؾتٗا ٚتأثرلٖا عًٖ ٢صا ايعامل بؿت٢
تٛدٗات٘  ،نُا قٓعت٘ َسضغ ١اإلَاّ ايكازم  ؟
ؾإْٓا لعّ بصيو ْ ٫ٚؿو ي ٛخًٓٝا ٚأْؿػٓا  ،ؾدص َ٦ات
ا٫عذلاؾات بٌ آ٫ف ا٫عذلاؾات َٔ املدايؿني  ،عُ ّٛاملدايـ
املػًِ ٚغرل ، ٙى َا شنط بعهٗا ا٭غتاش ايسخ ٌٝيف نتاب٘
( اإلَاّ ايكازم يف ْعط ايععُاٚ ٤ايعًُا ) ٤يف قؿشات٘ َٔ 86
ٚإىل . 111
أيٝؼ َٔ ايٛادب عًٓٝا بعس شيو نً٘ إٔ لسز ايعٗس َع٘  يف
تٛثٝل ايٚ ٤٫ٛاحملب ١ي٘ ٚ٭ٌٖ بٝت٘  ؟ ؾِٗ أٚيٝا ٤ايٓعِ ٚأي ٛا٭َط
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ٚغاغ ١ايب٬ز ٚايعباز  ....ؾًٓتأٌَ ْٚتعٚز َٔ غرلت٘ ايعططٚ ٠عًَ٘ٛ
اـايسٚ ٠املتٓاثط ٠بني ثٓاٜا ن  َ٘٬ؾٗ ٛايبشط ايص ٫ ٟسسٚز
ي٘ ٫تكاي٘ باهلل تعاىل ؾٗ ٛاملًِٗ َٔ قبً٘ .
ٚيف اـتاّ إيٝو ٖص ٙايطٚا: ١ٜ
دا ٤شات َط ٠ضدٌ إىل اإلَاّ ايكازم  ؾكاٍ ٜ :ا بين ؾاطَُ ١ا
ؾهًهِ عً ٢ايٓاؽ ؟ ؾػهت مجٝع َٔ نإ يف اجملًؼ  ....ؾكاٍ
اإلَاّ ايكازم  ( إٕ ؾهًٓا عً ٢ايٓاؽ أْا  ٫مب إٔ ْهٕٛ
َٔ أسس غٛاْا ٚ ،يٝؼ أسس َٔ ايٓاؽ  ٫وب إٔ ٜهَٓ ٕٛا )
ؾطظقٓا اهلل يف ايسْٝا ايجبات عً٘٥٫ٚ ٢
ٚظٜاضت٘ ٚ ،يف اٯخط ٠ؾؿاعت٘
إٕ ضب ٞزلٝع فٝب
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اإلَا َ ً٘ض ٟبّ دعفس اهلاظٍ 
يف ضط٘ز
ا٫غِ َٛ :غ ٢بٔ دعؿط بٔ قُس بٔ عً ٞايػذاز ....
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ ايكازم  ، أَ٘  :أّ ٚيس محٝس ٠ايدلبط. ١ٜ
٫ٚزت٘  ّٜٛ :ا٭سس  /7قؿط  129 /يًٗذط. ٠
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛاؿػٔ  ،أب ٛإبطاٖٝـِ

 ...ايهاظِ  ،ايعبس

ايكاحل  ،باب اؿٛا٥ر ...
ْكـ خامت٘  ( :سػيب اهلل )  ( ٚاملًو هلل ٚسس. ) ٙ
ظٚدات٘  :ي٘ عس ٠ظٚدات ٭َٗات أ٫ٚز  ...أؾٗطٕ  :تهتِ أ ٚايطاٖط٠
أّ ايطنا 
أ٫ٚز : ٙعؿط ٕٚشنطاّ ٚ ،عؿط ٕٚأْج٢

 : َِٗٓ :عً ٞايطنا ،

إبطاٖ ، ِٝايعباؽ  ،ؾاطُ ١املعكٚ ، ١َٛغرلِٖ ...
ٚؾات٘  /25 :ضدب  /غٓ 183 ١أ 181 ٚأ 186 ٚيًٗذطٚ ٠اهلل ايعامل ..
عُط ٙايؿطٜـ  55 :غٓ ، ١أ 54 ٚغٓ ، ١أ 57 ٚغٓٚ ، ١اهلل ايعامل .
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اإلًاَ ً٘ض ٟاهلاظٍ 
قاض ٛح٘ا٢ج اهطا٢وني
مل ىتًـ ايٓاؽ يف املس ١ٜٓأٜاّ ٚدٛز غابع ا٭ ١ُ٥ايطاٖطَٛ ٜٔغ٢
بٔ دعؿط ايهاظِ  يف أْ٘ نإ أفق٘ أٌٖ ظَاْ٘ ٚأععُِٗ
قٚ ّ٬أبعسِٖ يف ايٓاؽ قٝتاّ ٚمل ٜط يف ظَاْ٘ أغدٚ َ٘ٓ ٢نإ
أعبس أٌٖ ظَاْ٘  ٚأٚضعِٗ ٚ ،نإ إشا قطأ ايكطإٓ وعٕ ٜٚبهٞ
ايػاَع ٕٛيتٚ٬ت٘ ٚنإ ايٓاؽ باملسٜ ١ٜٓػُ ( ْ٘ٛبع ٜٔاملتٗذس. ) ٜٔ
ٖٚصا مما مل ىتًـ عً ٘ٝاثٓإ آْصاى ٚ ،يهٔ َٔ أخًل ي٘ اي٤٫ٛ
ٚاحملبٜ ١عًُ ٕٛأْ٘ ؾٛم نٌ شيو ب ٬ؾو  ٫ٚضٜب ٚأْ٘ أععِ ٚأدٌ
َٔ إٔ ٜكاضٕ ب٘ أسس َٔ أٌٖ ظَاَ٘ أ ٚغرلِٖ ٭ْ٘ نإ اإلَاّ
املعكٚ ّٛخًٝؿ ١اهلل يف أضن٘ ٚزلا ، ٘٥ؾهإ بعض ا٭قشاب
ٜعًَُ ٕٛهاْت٘ ٚد٬ي ١قسض ، ٙبٌ أععِ َٔ شيو إش إيتذأت إي٘ٝ
ا٭غٛز يكها ٤سٛا٥ذٗا بتصيٌ تكؿعط ي٘ اؾًٛز ْٚ ،صنط ٖٓا ضٚا١ٜ
بٗصا ايؿإٔ عًٓٓا ْػتُس ْٚػتًِٗ َٓٗا بعض ايعدل :
ض ٣ٚعً ٞبٔ أب ٞمحع ٠ايبطا٥ين  ،قاٍ

 :خطز أب ٛاؿػٔ َٛغ٢

 يف بعض ا٭ٜاّ َٔ املس ١ٜٓإىل نٝع ١ي٘ خاضد ١عٓٗا ،
ؾكشبت٘ أْا ٚنإ ضانبا بػًٚ ١أْا عً ٢محاض ي ، ٞؾًُا قطْا يف
بعض ايططٜل اعذلنٓا أغس  ،ؾأسذُت خٛؾا ٚأقسّ أب ٛاؿػٔ
َٛغ  ٢غرل َهذلخ ب٘  ،ؾطأٜت ا٭غس ٜتصيٌ ٭ب ٞاؿػٔ
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 ، ُِٜٗٗٚ ؾٛقـ ي٘ أب ٛاؿػٔ  ناملكػ ٞإىل ُُٖٗت٘
ٚٚنع ا٭غس ٜس ٙعً ٢نؿٌ بػًت٘ ٚ ،قس ُٖتين ْؿػ َٔ ٞشيو
ٚخؿت خٛؾا ععُٝا  ،ثِ تٓش ٢ا٭غس إىل داْب ايططٜل ٚس ٍٛأبٛ
اؿػٔ ٚدٗ٘ إىل ايكبًٚ ١دعٌ ٜسعٚ ، ٛوطى ؾؿت ٘ٝمبا مل أؾُٗ٘
ثِ أَٚأ إىل ا٭غس بٝس ٙإٔ اَض  ،ؾُِٗٗ ا٭غس ُُٖٗ ١طٚ ١ًٜٛأبٛ
اؿػٔ ٜك " : ٍٛآَني آَني " ٚاْكطف ا٭غس ست ٢غاب َٔ بني
أعٓٓٝا َٚ .ه ٢أب ٛاؿػٔ  يٛدٗ٘ ٚاتبعت٘  ،ؾًُا بعسْا عٔ
املٛنع ؿكت٘ فقًت ي٘  :دعًت ؾساى َ ،ا ؾإٔ ٖصا ا٭غس ؟ ؾًكس
خؿت٘ ٚ -اهلل  -عًٝو ٚ ،عذبت َٔ ؾأْ٘ َعو  .ؾكاٍ ي ٞأبٛ
اؿػٔ  " :إْ٘ خطز إيٜ ٞؿه ٛعػط اي٫ٛز ٠عً ٢يب٤ٛت٘
ٚغأيين إٔ أغأٍ اهلل إٔ ٜؿطز عٓٗا ؾؿعًت شيو ٚ ،أيك ٞيف ضٚعٞ
أْٗا تًس شنطا ي٘  ،ؾددلت٘ بصيو  ،ؾكاٍ ي : ٞاّ ض يف سؿغ اهلل ،
ؾ ٬غًط اهلل عًٝو  ٫ٚعً ٢شضٜتو  ٫ٚعً ٢أسس َٔ ؾٝعتو ؾ٦ٝا
َٔ ايػباع  ،ؾكًت  :آَني. 1
 َٔٚايٛادب عًٓٝا إٔ ْتُعٔ يف ٖص ٙايطٚاْٚ ١ٜتأٌَ ٫غتدطاز بعض
َا ٜٓبػ ٞعًٓٝا ايكٝاّ ب٘ ػا ٙأَآَا ايهاظِ : 
أ: ّ٫ٚ
( )1اإلرشاد ج 2ص . 229وجاء مثٍه يف  :حبار األوىار  ،ومسردرن اٌثحار  ،ومىالة آي أيب طاٌة
وغريها .
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هب عًٓٝا إٔ ْػتِٓ ْعُ ١اهلل عًٓٝا سني دعٌ يٓا أٜٗ ١ُ٥س ٕٚبأَطٙ
ٚأبٛاباّ يػاسات قسغ٘  ،ؾًٝعّ عًٓٝا إٔ ْتٛد٘ إي ِٗٝيكها ٤سٛا٥ذٓا
يف ايسْٝا ٚا٭دطٚ ، ٠إٔ ْ ٫ػتش ٞعٓس ايطًب ست ٢يف ا٭َٛض اييت
تبسٚا بػٝط ١ؾِٗ ٚد٘ اهلل ايص٪ٜ َ٘ٓ ٟت ، ٢نُا أْٓا ْتٛد٘ إيِٗٝ
ملعطؾ ١أسهاّ ايسٚ ٜٔاؿٚ ٍ٬اؿطاّ يف

مجٝع َػآً٥ا ايٛادب١

َٓٗا ٚاملػتشب ، ١نصيو ٜٓبػ ٞيٓا إٔ ْتٛد٘ إي ِٗٝيف قها ٤مجٝع
سٛا٥ذٓا ب ٬اغتجٓا ، ٤ؾأْعط إىل اإلَاّ ايهاظِ

َ اشا قاٍ

عٔ ا٭غس  ( :خطز إيٜ ٞؿهٛا عػط اي٫ٛز ٠عً ٢يب٪ت٘

) ؾا٭ٚىل

َٔ إٔ ٜؿعع اؿٛٝإ  ٖٛٚايصٜ ٟبسٚا َػرلاّ إىل غٝسٙ٫َٛٚ ٙ

!! إٔ

ٜؿعع اإلْػإ ايعاقٌ املدتاض إىل إَاَ٘ ٚٚيْ ٞعُت٘ .
ثاْٝاّ  :ايتأزب عٓس طًب اؿاد: ١
ؾًٓتأٌَ نٝـ ٚقـ عً ٞبٔ محع ٠ايبطا٥ين غ٪اٍ ا٭غس ٭بٞ
اؿػٔ َٛغ ٢بٔ دعؿط  : قاٍ  ( :ؾطأٜت ا٭غس ٜتصيٌ ٭بٞ
اؿػٔ ٚٚ .. ُِٜٗٗٚنع ا٭غس ٜس ٙعً ٢نؿٌ بػًت٘

 ..ثِ ْتش٢

ا٭غس إىل داْب ايططٜل . ) ..
ؾُٔ ايٛادب عًٓٝا إٔ ْتًبؼ باٯزاب عٓس غ٪اٍ سٛا٥ذٓا َٔ اإلَاّ
َٛغ ٢ايهاظِ  أ َٔ ٚأسس أٌٖ ايبٝت ٚ إٔ ْتشً ٢بأضق٢
ٚأمجٌ قٛض اٯزاب ٖ َٔٚص ٙاٯزاب اييت ٜٓبػ ٞاإليتؿات إيٗٝا :
أ ) عٓس ايٛقٛف أَاّ أسس ا٭١ُ٥

ًٜ عّ عًٓٝا ايٛقٛف بٛقاض

ٚأزب ٚخؿٛع ٚتصيٌ نُا قٓع ا٭غس َع اإلَاّ ايهاظِ . 
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ب ) اختٝاض أمجٌ ايتعابرل ٚايهًُات ٚاؾٌُ عٓس كاطب ١املعكّٛ
ؾأْعط إىل ا٭غس ٚ ( ٚ ) ُِٜٗٗ ( :قـ ي٘ أب ٛاؿػٔ ناملكػ ٞإىل
ُُٖٗت٘ ) مٔ قشٝح ْ ٫عًِ عٔ ٖص ٙاشلُُٗ ١غ ٣ٛأْ٘ ؾها ساي٘
إىل اإلَاّ ٚ ،يهٔ مما ٫

ضٜب ؾ ٘ٝأْ٘ نًُا ناْت اؾٌُ

ٚايعبا٥ط مج ١ًٝناْت أنٌُ أزباّ يـ ( إٔ اهلل مج ّ٬ٝوب اؾُاٍ )
ٚنُا أِْٗ غازات ايه ّ٬ؾإِْٗ وب ٕٛإٔ ٜه ٕٛايطايب ٕٛشلِ
َٔ أٌٖ ا٭زب ٚايهُاٍ ٚاؾُاٍ يف نٌ ؾ. ٤ٞ
ز) اغتٓاّ ؾطق ١ايٛدٛز بكطبِٗ :
أْعط إىل ا٭غس نٝـ خطز مبذطز إٔ

َطٓ عً ٘ٝاإلَاّ ايهاظِ

 طايباّ َٓ٘ قها ٤سٛا٥ذ٘  ..ؾٝذب عًٓٝا عٓس ظٜاضتِٗ  أٚ
َهٛثٓا بكطبِٗ أ ٚسهٛض َٓاغباتِٗ غٛا ّ٤أؾطاسِٗ ٚأسعاِْٗ إٔ
ْػتِٓ ٖص ٙايؿطم يف تكس ِٜاملعاضٜض ايؿؿ ١ٜٛأٚ

اـطٚ ١ٝطًب

قها ٤سٛا٥ذٓا َِٓٗ .
ز) أَاّ ايعَإ :
يكس تٛد٘ ا٭غس إىل أّ اّ ظَاْ٘ ٚطًب قها ٤سٛا٥ذ٘  ..ؾٗصا ٜؿرل
إيٓٝا نُا أْٓا ْطًب اؿادات َٔ اهلل بػ٪ايٓا يإلَاّ ايهاظِ
 قان ٞاؿادات  ..نصيو ًٜعّ عًٓٝا ايتٛد٘ ٚبعُل إىل أَاّ
ظَآْا ٚٚيْ ٞعُتٓا اإلَاّ اؿذ ١بٔ اؿػٔ

ٚايتٛغٌ ب٘ بؿت٢

ايٛغا ٌ٥املس ١ْٚيف نتب ا٭زع ١ٝبأزب ٚخؿٛع يف قها ٤سٛا٥ذٓا .
ثايجاّ  :ايؿهط ٚايسعا: ٤
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ْتأٌَ ٖٓا يف ٚقـ اؿايٜ : ١كٚ ( : ٍٛس ٍٛأب ٛاؿػٔ ٚدٗ٘ إىل
ايكبًٚ ١دعٌ ٜسعٛا ٚوطى ؾؿت ٘ٝمبا  ٫أؾُٗ٘ ثِ أَٚأ إىل ا٭غس
بٝس ٙإٔ أَض ؾُِٗٗ ا٭غس ُُٖٗ ١طٚ ١ًٜٛأب ٛاؿػٔ ٜك ٍٛآَني ..
آَني ) ؾؿػط اإلَاّ ايهاظِ ٖ ص ٙاشلُُٗ ١أْٗا ( ؾكاٍ ي ٞإٔ
أَض يف سؿغ اهلل ؾ ٬غًط اهلل عًٝو  ٫ٚعً ٢شضٜتو  ٫ٚعً ٢أسس
َٔ ؾٝعتو ؾ٦ٝاّ َٔ ايػباع ؾكًت آَني ) .
إشاّ عٓسَا ْطًب سٛا٥ذٓا َٔ غازاتٓا  ،ؾبعس إٔ ٜتِ ايطًب باٯزاب
املتكسًَٜ ١عّ عًٓٝا ؾهط اإلَاّ عً ٢ا٫غتُاع إيٓٝا ٚإٔ َه ٢يف
قها ٤س ٛا٥ذٓا ٚايسعا ٤ي٘ ٚ٭ٌٖ ايبٝت

ٚ نصيو ايسعا٤

يًؿٝع ١املٛاي ٕٛحملُس ٚآٍ قُس .
ٚايعٌُ عًْ ٢ؿط ؾها ًِٗ٥بهٌ َا أٚتٓٝا َٔ قٚ ٠ٛعدل ؾتا ايٛغاٌ٥
َٔ نتابٚ ١خطابٚ ١تأيٝـ ْٚسٚات ٚقانطات ٚإعٚ ّ٬قشـ
ٚغرلٖا َٔ ايٛغا ، ٌ٥ؾإٕ شيو َٔ أِٖ ايٛادبات .
ؾايػ ّ٬عًٝو ٜا با ب اؿٛا٥ر ٜا َٛغ ٢بٔ دعؿط ْ ،ػأٍ اهلل تعاىل
عكو ٚبايؿإٔ ايص ٟيو عٓس ٙإٔ ٜكه ٞسٛا٥ذٓا يًسْٝا ٚاٯخـط ٠إْ٘
زلٝع فٝب ايسعا. ٤
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اإلًاَ عو ٛبّ ً٘ض ٟاهسضا 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :عً ٞبٔ َٛغ ٢بٔ دعؿط بٔ قُس بٔ عً ٞظ ٜٔايعابس... ٜٔ
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ ايهاظِ  ، أَ٘  :ايطاٖط ٠أ ٚتهتِ
ٚتهٓ ( ٢أّ ايبٓني ) .
٫ٚزت٘  ّٜٛ :اـُٝؼ  /11ش ٚايكعس / ٠غٓ 148 ١يًٗذط. ٠
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛاؿػٔ  ..ايطنا  ،ايكابط  ،ايٛيف  ،ايكازم ...
ْكـ خامت٘ َ :ا ؾا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهلل .
ظٚدات٘  :غبٝه َٔ ١أٌٖ َاض ١ٜايكبط ، ١ٝأّ سبٝب ١بٓت املأَ. ٕٛ
أ٫ٚز : ٙاإلَاّ قُس اؾٛاز . 
ٚؾات٘  ّٜٛ :ايج٬ثا /17 ٤قؿط  203 /يًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  55 :غٓ. ١
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اإلًاَ عو ٛبّ ً٘ض ٟاهسضا 
عامل آي حمٌد ٗ ...اهِ٘ز اهطاطع
اإلَاّ عً ٞبٔ َٛغ ٢ايطنا  ايص ٟقً ٢ضغ ٍٛاهلل  ث٬خ
َطات َتتايٝات سُٓٝا قاٍ عٓس شنط ازل٘  ( :قٌ  :قً ٢اهلل
عً ٘ٝقٌ  :قً ٢اهلل عً ٘ٝقٌ  :قً ٢اهلل عًَ ، 1) ٘ٝا ايص ٟدعٌ
سبٝب اهلل قُس ٜكً ٞعًٚ ٢يس ٙايطنا ث٬خ َطات ٖٛٚ ،
ايصٜ ٟك ٍٛعٓ٘ اإلَاّ ايكازم  نُا شنط اإلَاّ ايهاظِ
ٚ ( : يٝتين أزضن٘ ؾإْ٘ زل ٞأَرل املَٓ٪ني ) .
ؾأ ٟععُٖ ١ص ٙاييت متجٌ َعذع ٠اؾباض دٌ ٚع ٬ؾتذعٌ سبٝب٘
قُس ٜكً ٞعً ٘ٝث٬خ َطات ٚػعٌ دس ٙايكازم ٜ كٍٛ
( يٝتين أزضن٘ ) .
 – ٖٛٚاإلَاّ ايطنا –  ايصٜ ٟكـ اإلَاَ ٖٛٚ ، ١عاملٗا ،
ؾ ُٔٝتًبؼ بٗا أْ٘ ايٓٛض ايػاطع ٚايٓذِ اشلاز ٟيف غٝاٖب ايسد... ٢
ْٚصنط ٖٓا ث٬خ ضٚاٟات تؿرل إىل ععَُ ١كاّ اإلَاّ ايطنا 
عٝح  ٫ميهٔ ٭سس إزضانٗا أَ ٚعطؾتٗا أ ٚاإلساط ١بٗا :

()1هي روايح طىيٍح وردخ يف وراب ػيىن أخثار اٌزضا  ج 1ص  ، 314ووذٌه مىمىٌح يف حبار
األوىار .
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ا٭ٚىل :
َا ٚضز عٔ ايٓيب يف ايطٚا ١ٜاملتكسَ ١أْ٘ قً ٢عً ٢اإلَاّ
ايطنا  ث٬خ َطات .
ايجاْ: ١ٝ
َا ٚضز يف ايبشاض يف اجملًس (  ) 49يف قؿشٚ ، ) 100 ( ١غرل ايبشاض
أٜهاّ َا ْك٘  ( :عٔ قُس بٔ إغشام إٔ َٛغ ٢بٔ دعؿط



نإ ٜك ٍٛيبٖٓ ( : ٘ٝصا أخٛنِ عً ٞبٔ َٛغ ٢عامل آٍ قُس ،
ؾأغً ٙٛعٔ زٜٓهِ ٚاسؿعٛا َا ٜك ٍٛيهِ ؾإْ ٞزلعت أب ٞدعؿط
بٔ قُس  غرل َطٜٓ ٠ك ٍٛي : ٞإٕ عامل آٍ قُس يؿ ٞقًبو
ٚيٝتين أزضن٘ ؾإْ٘ زل ٞأَرل املَٓ٪ني )
ايجايج: ١
 ٖٞٚضٚا ١ٜط ١ًٜٛعٔ اإلَاّ ايطنا٤

 يف ٚقـ – اإلَاّ –

ٚايص ٖٛ ٟأسسِٖ َ ،صنٛض ٠يف مجً َٔ ١نتب ا٭قشاب املعتُس٠
َجٌ إنُاٍ ايسَٚ ، ٜٔعاْ ٞا٭خباض ٚ ،ع ٕٛٝأخباض ايطنا، ٤
ٚا٭َاي ٞيًكسٚم ٚغرلٖا .
عٔ عبس ايععٜع بٔ َػًِ عٔ اإلَاّ ايطنا

 .. ( اإلَا ّ وًٌ

س ٍ٬اهلل ٚوطّ سطاّ اهلل  – ...إىل إٔ قاٍ – اإلَاّ نايؿِ ؽ
ايػاطع ١يًعامل  ٖٞٚيف ا٭ؾل عٝح  ٫تٓاشلا ا٭ٜسٚ ٟا٭بكاض ،
اإلَاّ ايبسض املٓرل ٚايػطاز ايعاٖط ٚايٓٛض ايػاطع ٚايٓذِ اشلازٟ
ٚغٝاٖب ايسدٚ ٢ايبٝس ٚايكؿاض ٚؾر ايبشاض
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 ...اإلَاّ ايػشاب

املاطط  ٚايػٝح اشلاطٌ ٚايؿُؼ امله – ... ١٦ٝإىل إٔ قاٍ – اإلَاّ
املطٗط َٔ ايصْٛب املدلٓ َٔ ايعٛٝب ككٛم بايعًِ َٛغ ّٛباؿًِ
ْعاّ ايسٚ ٜٔعع املػًُني ٚغٝغ املٓاؾكني ٚبٛاض ايهاؾط ، ٜٔاإلَاّ
ٚاسس زٖطٜ ٫ ٙساْ ٘ٝأسس ٜ ٫ٚعازي٘ عامل ٜٛ ٫ٚدس َٓ٘ بسٍ  ٫ٚي٘
َجٌ ْ ٫ٚعرل  ....ؾُٔ شا ايصٜ ٟبًؼ َعطؾ ١اإلَاّ ٚميهٓ٘ اختٝاض ٙ؟
ٖٗٝات ٖٗٝات نًت ايعكٚ ٍٛتاٖت اؿًٚ ّٛساضت ا٭يباب ٚسػطت
ايعٚ ٕٛٝتكاغطت ايععُاٚ ٤ؼرلت اؿهُاٚ ٤تؿاخطت اؿًُا٤
ٚسكطت اـطباٚ ٤دًٗت ا٭يبٓاٚ ٤نًت ايؿعطاٚ ٤عذعت ا٭زبا٤
ٚعٝٝت ايبًػا ٤عٔ ٚقـ ؾإٔ َٔ ؾأْ٘ أ ٚؾهٞي َٔ ١ؾها.. ً٘٥اخل .
أق :ٍٛغٝسْٖٛ ٟاّ عًٓٝا ؾ ٬طاق ١يسٜٓا عً ٢محٌ شيو !!!
ٖص ٙث٬خ ضٚا ٟـات ٚما ٍٚإٔ ْػتُس ّ ـْٗا إؾعاعات َٔ ْٛضٙ
اٍَكسؽ :
ـ
أ: ّ٫ٚ
بايٓػب ١يًطٚا ١ٜا٭ٚىل  :اييت قً ٢ايٓيب

 ؾٗٝا عً ٢اإلَاّ

ايطنا  ٤ث٬ثاّ عٓس شنط ازل٘ ايؿطٜـ َٚ ،ا ٖ ٞا ـكٛق١ٝ
يف شيو ؟ ٚملاشا مل ْط يف غرلٖ ٙصا ا٭َط ؟  َٔ ٖٛ ٌٖٚكتكات٘
 ؟ أّ  ..أّ ...ؾٗصا املبشح  ٫طاق ١يٓا يف ؾِٗ بعض َػاظ، ٜ٘
ٚتًو ايكًٛات ٚغعتٗا ٚخكٛقٝتٗا ٚٚٚ
ْسضن٘ .
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 ...ؾا٭َط أععِ َٔ إٔ

ثاْٝاّ :
بايٓػب ١يًطٚا ١ٜايجاْٚ : ١ٝؾكس ٚقـ اإلَاَإ ( ايكازم ٚايهاظِ )
 اإلَاّ ايطنا  ٤بــ ( عامل آٍ قُس ) ٖٚصا عًَ ٢ا ٜبسٚا
َٔ كتكات٘ ٚ ،إٕ ناْٛا مجٝعاّ عًُا َٔ  ٤آٍ قُس
إ ٫إٔ ٖصا ايًكب ايص ٟاْتدب ِٖ ٙٛأْؿػِٗ يعً ٞبٔ َٛغ٢
ايطنا . 
أَا عٔ متين اإلَاّ ايكازم  يط ١ٜ٩سؿٝس ٙايطنا ؾٗ ٞقعٛض٠
عً ٢أَجايٓا نٓ٘ َعطؾ ١ز٫٫تٗا ٚعُكٗا !! .
ثايجاّ :
أَا ايطٚا ١ٜايجايج ١ؾشسخ عٓٗا  ٫ٚسطز ٜ ،هؿ ٞز٫ي ١عً ٢عذعْا
ٚقكٛضْا ٚتككرلْا إٔ عاملاّ مبػت ٣ٛآ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايؿٝذ ايٛسٝس
(

اـطاغاْ ٞأؾطز قانط ٠ناًَ ١يف َكطع َٔ َكاطعٗا ٖٛٚ

ٚاسس زٖطٜ ٫ٚ ٙساْ ٘ٝأسس ) ٚؼسخ عٔ شيو ٚؼسخ ٚ ..تساضى أْ٘
قاقط َٚككط عٔ َعطؾ ١نٌ َا وٝط بٗص ٙا٭يؿاظ ايطاٖطَٔ ٠
ايجػط املكسؽ َٔ َعاَْٚ ٞعاْ... ٞ
ٚسكٝك ١إٔ ايطٚا ١ٜايجايج ٫ ١ميهٔ يعكٌ عاقٌ إٔ ٜسضى َا ؼٝط٘
َٔ َعاْٚ ، ٞيعٌ ايٛاضز يف شًٜٗا أدً ٢دٛاباّ سٝح ٜكٍٛ
( ٖٗٝات ٖٗٝات نًت ايعكٍٛ



 ) .ؾُُٗا قًٓا َُٗٚا أغٗبٓا يف

قاٚي ١يًتٛقٌ إىل َعطؾتِٗ ؾًٔ ْػتطٝع شيو ٚأْ ٢يًصض ٠إٔ ؼٝط
باجملطٚ ، ٠ضمبا غ ٌ٦غاٌ٥

 :ملاشا إشاّ ٖص ٙايهتابات ٖٚصٙ
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احملانطات ٖٚص ٙايهتب  ٚٚٚإخل  .يف أ ١ُ٥اشلس ٣إشا نإ شيو ٖٛ
ْٗا ١ٜاملطاف ؟ ٚإشا ناْت َعطؾتِٗ

َٔطك١

– سل املعطؾ- ١

قعٛض ٠عً ٢أشٖإ اـ٥٬ل ؾًُاشا نٌ شيو ؟ .
ْك ٍٛأْٓا منتجٌ َا ٚضز عٔ ايطنا  سٝح قاٍ ْ ( :عْٖٛا عٔ
ايطبٛبٚ ١ٝقٛيٛا ؾٓٝا َا ؾ٦تِ ٚئ تبًػٛا ) ٜ َ٘ٓٚؿِٗ أْٓا هب عًٓٝا
إٔ ْك ّٛبٛظا٥ؿٓا ٚاملتُجً ١يف ٚدٛب ايكٚ ٍٛايهتاب ١تً ٛايهتاب١
ٚايتأٌَ عكب ايتأٌَ ْٚؿط شيو يًعامل نً٘ ٖٚ ،صا أَط  ٫ضبط ي٘
بايٓتٝذ ١اييت تبسٚا ْٖٗ ٞا ١ٜاملطاف َٔ َعطؾ ١أ ١ُ٥اشلسٚ ٣أعّ٬
ايٛض !! ٣بٌ ايٛادب ٖ ٛايتعٚز َٔ عًَٚ َِٗٛعاضؾِٗ ٚايتكطب َِٓٗ
 نُا أْٓا عادع ٕٚعٔ َعطؾ ١ايباض ٟدٌ ٚع َٔ ٬دٗ، ١
ًَٚعَ َٔ ٕٛايتكطب إيٚ ٘ٝغ٪اي٘ ٚعبازت٘ ٚايتؿو ض ٚايتأٌَ يف خًك٘
ٚايهٚ ٕٛايتاضٜذ  ، ٚٚنصيو ؾإْٓا عادع ٕٚعٔ َعطؾ ١ايطنا
ٚ ، يهٔ ٜ ٫عين شيو أْٓا ْ ٫كطأ غرلت٘ َٚا ض ٟٚعٓ٘ ٚتاضى٘
ٚعً ، ٚٚ َ٘ٛبٌ إٕ شيو َٔ أِٖ ايٛادبات َٔ باب

( ٚيهِ يف

ضغ ٍٛاهلل قس ٠ٚسػٓ ) ١أَا عٔ َكاطع ٖص ٙايطٚا ١ٜاييت تبًؼ ْٝـ
ٚمخػني م ؾ َٔ ١قؿات اإلَاّ  ،ؾً ٛنتب يف نٌ َكطع َٔ
َكاطعٗا آ٫ف ا٭ٚضام ؾًٔ ْبًؼ سكٝك ١املطاز ٚ ،ايسيٌٝ

 :شنط

اإلَاّ ايطنا ٖ ص ٙا٭قٓاف ( أٚي ٞا٭يباب ٚ ،أبكاض ايع، ٕٛٝ
ٚايععُاٚ ، ٤اؿهُاٚ ، ٤اؿًُاٚ ، ٤اـطباٚ ، ٤ا٭يبٓا، ٤
ٚايؿعطاٚ ، ٤ا٭زباٚ ، ٤ايبًػا ) ٤نٌ ٖص ٙا٭قٓاف ي ٛادتُعت عً٢
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َعطؾ ١ؾإٔ َٔ ؾ ٕٛ٦اإلَاّ أ ٚؾه َٔ ١ًٝؾها ً٘٥٭قطت بايعذع
ٚايتككرل ..
ؾً ٛأخصْا َجا ( ّ٫ايعًِ ) أ ( ٚاؿًِ ) أ ( ٚايٓٛض ) أ ( ٚاـًل ) أ.. ٚ
أٚ .. ٚأضزْا إٔ ْكـ إسسٖ ٣ص ٙايكؿات يف اإلَاّ ايطنا



سٝح أْ٘ املتًبؼ باملبسأ ٚ ،ادتُعت نٌ ا٭قٓاف عً ٢ؼسٜس شيو
بٌ عًَ ٢عطؾ ١شيو بٌ عًَ ٢عطؾ ١دعٖ َٔ ، َ٘ٓ ٤ص ٙايؿه ١ًٝأٚ
تًو ٜأت ٞاؾٛاب َٔ قسض ايطٚا١ٜ

(  ٫تٓاشلا ا٭ٜسٚ ٟا٭بكاض )

ؾٗص ٙاـكٛقٝات مما مل ٜعط ٢ايبؿط  ٫ٚغرلِٖ سل َعطؾ ١شيو
( ٖٗٝات ٖٗٝ ،ات ) ٚأْ ٢شلِ شيو  ( ٖٛٚاإلَاّ ) عٝح ايٓذِ َٔ
أٜس ٟاملتٓاٚيني ٚٚقـ ايٛاقؿني  ،ؾعًٓٝا مٔ املٛايني ٚاحملبني إٔ
ْهطؽ شيو يف أعُاقٓا أٜ َٔٚ ، ّ٫ٚعع عًٓٝا ثاْٝاّ ْٚ ،ؿط تًو
املكاَات ايؿاك ١يًعامل نً٘  ،نٌ بػعت٘ ثايجاّ .
ؾً ٛعًِ ايٓاؽ َعازٕ ن  َِٗ٬يتبع. ِٖٛ
ؾايػ ّ٬عً ٢ايطنا ٚ ،ايػ ّ٬عً ٢املدتاض ّ

ٕ ايطب اؾباض ،

ٚايػ ّ٬عً ٢عامل آٍ قُس ٚ ،ايػ ّ٬عً ٢ايٓٛض ايػاطع
ٚاملدكٛم بسع ٠ٛضغ ٍٛاهلل . 
ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني .
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اإلًاَ حمٌد بّ عو ٛاجل٘اد 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :قُس بٔ عً ٞبٔ َٛغ ٢بٔ دعؿط ايكازم ..
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ ايطنا  ، أَ٘  :غبٝه َٔ ١أ ٌٖ َاض١ٜ
ايكبط. ١ٝ
٫ٚزت٘  :باملس /10 ١ٜٓضدب  /غٓ 195 ١يًٗذط ٠عً ٢ق. ٍٛ
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛدعؿط ايجاْ .. ٞاؾٛاز  ،ايكاْع  ،املطته، ٢
ايٓذٝب  ،املدتاض ٚ ،غرلٖا ..
ْكـ خامت٘ ْ :عِ ايكازض اهلل .
ظٚدات٘  :زلاْ ١املػطب ، ١ٝأّ ايؿهٌ بٓت املأَ. ٕٛ
أ٫ٚز : ٙاإلَاّ اشلازَٛ ،  ٟغ. ٢
ٚؾات٘  :أخط ش ٟايكعس / ٠غٓ220 ١يًٗذط٠
عُط ٙايؿطٜـ  25 :غٓ. ١
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اإلًاَ حمٌد بّ عو ٛاجل٘اد 
ٗآتِٚاٖ احللٍ صبٚا
ػًت يف سٝاٚ ٠أسٛاٍ اإلَاّ قُس اؾٛاز  غطا٥ب ٚخكا٥ل
اإلَاَ ، ١ؾُٓٗا أْ٘  أقػط أ ١ُ٥اشلس ٣عُطاّ سٝح اغتؿٗس
ٚعُط ٙايؿطٜـ (  )25مخػٚ ١عؿط ٕٚعاَاّ  َٔٚ ،دٗ ١أخط ٣تكًس
ظَاّ أَط اي ١ٜ٫ٛايععُٚ ٢اإلَاَ ١ايهدلٚ ٣عُط ٙاملباضى غبع غٓني
ٚأؾٗط  ٖٛٚ ،أقػط أ ١ُ٥اشلس ٣يف ٖصا اؾاْب أٜهاّ .
ٖٚاتإ – عًَ ٢ا ٜبسٚا – َٔ خكا٥ك٘  اييت تؿطز بٗا  ،ؾعٔ
املعً ٢بٔ قُس قاٍ  :خطز عً ٓٞأب ٛدعؿط ( اؾٛاز )  سسثإ
َٛت أب ٘ٝؾٓعطت قسض ٙ٭قـ قاَت٘ ٭قشابٓا ؾكعس ثِ قاٍ ٜا َعً٢
إٕ اهلل أستر يف اإلَاَ ١مبجٌ َا أستر ب٘ يف ايٓب ٠ٛؾكاٍ

( ٚآتٓٝاٙ

اؿهِ قبٝا ) . 1ؾٗصا ٖٚ ٛاضخ بٝت ايٓبَٚ ٠ٛعسٕ ايطغاي ١ايصٟ
قاٍ ضغ ٍٛاهلل  ( : بأب ٞابٔ خرل ٠اإلَا ٤ائ ٚب 2) ١ٝيف ضٚا١ٜ
مج ١ًٝبها ٤٭دًٗا اإلَاّ ايطنا  سٝح نإ دايػاّ َٚع٘
ابٓ٘ اؾٛاز ٚ نإ َعِٗ عً ٞبٔ دعؿط بٔ قُس  ...إىل قٛي٘
– ٚايه ّ٬يعً ٞبٔ دعؿط – ٚقبهت عًٜ ٢س أب ٞدعؿط قُس (
اؾٛاز ) بٔ عً ٞايطنا ٚقًت ي٘ أؾٗس أْو أَاَ ٞعٓس اهلل عع ٚدٌ
( )1اإلرشاد ص. 325
( )2اإلرشاد ص. 325
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ؾبه ٢ايطنا  خّ قاٍ ٜا عِ أمل تػُع أبٜ ٖٛٚ ٞكٍٛ

 :قاٍ

ضغ ٍٛاهلل بأب ٞبٔ خرل ٠اإلَا ٤ايٓٛب ١ٝايطٝبٜ ١هٚ َٔ ٕٛيسٙ
ايططٜس ايؿطٜس املٛتٛض بأبٚ ٘ٝدس ٙقاسب ايػٝب... ١
سٝح ناْت غبٝه ١ايٓٛب َٔ ١ٝأؾطٜكٝا ؾاقذلْت بآٍ قُس
ٚألبت غٝسِٖ ا٭ععِ اإلَاّ قُس اؾٛاز . 
ٖٓا اضتػُت بعض ا٫غتؿٗاَات يف شٖين سـٖ ٍٛاتني ايطٚاٜتني

..

َٓٗا :
 1ــ نٝؿ ١ٝدطٜإ سهِ ايٓب ٠ٛيف ايكبا بصات سهِ اإلَاَ ١؟ أَا
ٜعين شيو خ٬ؾ ١اهلل يف أضن٘ َٚكايٝس ايسٚ ٜٔايسْٝا بٝسٙ
ٚسػاب ايٓاؽ عًٚ ٘ٝإٜابِٗ إي... ٘ٝ
 2ــ ٚغ٪اٍ عٔ َس ٣ععُٖ ١صا املٛيٛز ايصٜ ٟك ٍٛؾ ٘ٝضغ ٍٛاهلل
 ( بأب ٞابٔ خرل ٠ايٓػا ٤ايٓٛب ١ٝايطٝب ) ١عًَ ٢اشا تسٍ نًُ١
( بأبٖ َٔٚ ) ٞصا ايص ٟأقػِ ؟ ٚعًَ ٢اشا أقػِ ؟ ٚمبٔ ٜكػِ ؟
 ، ٚٚإْ٘ سبٝب اهلل قُس ايصٜ ٟكعب عًٓٝا إزضاى َطازٙ
.
 1ــ ملاشا ( ؾبه ٢ايطنا ) ؟ َٚا ايص ٟأبها ٙ؟ َٚاشا تعين زَٛع
املعك ّٛإشا شضؾت ؟ َٚا ٖ ٞتساعٝاتٗا ايته ١ٜٝٓٛ؟ َٚا ععَُ ١ا
ضآ ٙايطنا  يتذعً٘ ٜبه ٞ؟ ....
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ؾإٕ مجٝع ٖص ٙا٭غٚ ١ً٦غرلٖا َٔ ايكعٛب – ١إٕ مل تهٔ َٔ احملاٍ
– مبهإ اؾعّ ق ّ٫ٛأ ٚؾع ّ٬إزضاى سكا٥كٗا نُا ٖ ٞعً ٘ٝيف
ٚاقع ا٭َط يس ٣املعك.  ّٛ
ٚيهٓٓا لعّ ٚبهٌ َا أٚتٓٝا َٔ ق ٠ٛعكًٚ ١ٝبٝاْ ١ٝإٔ ٖصا ٜؿرل
ٜٚسٍ عً ٢ععُ ١اإلَاّ اؾٛاز ٚ ، لعّ بأْٓا يػٓا قازضٜٔ
عً ٢اإلساط ١بٗص ٙايععُٚ ١أْ ٢يٓا شيو !!!
ٖصا ؾه ّ٬عُا ٚضز ٍ ْا يف نتب ا٭قشاب عٔ َعادعٚ ٙأخباضٙ
َٓٚاقب٘  اييت تتكاظّ شلا أعٓام ايعًُاٚ ٤اؿًُاٚ ٤اؿهُا٤
ٚايعكٚ ٤٬ا٭زباٚ ٤ايؿعطاٚ ٤غرلِٖ

ٚ ..اييت َٓٗا َا ٚضز َٔ إٔ

املأَ ٕٛايعباغ ٞمجع بين ايعباؽ ٭ِْٗ ناْٛا يف غًع ١مما أضازٙ
املأَ َٔ ٕٛتعٜٚر ابٓت٘ أّ ايؿهٌ يإلَاّ ا ؾٛاز  . ؾادتُعٛا
عً ٢إٔ ٜه ٕٛغا ٌ٥اإلَاّ ٖ ٛو ٞابٔ أنجِ  ،ؾػ ٌ٦اإلَاّ َ :ا
تك ٍٛدعًين اهلل ؾساى يف قطّ قتٌ قٝساّ ؟ ؾطز عً ٘ٝاإلَاّ
بتؿطٜعات نجرل ٠مل ٜسضى و ٞبٔ أنجِ نٌ ٖص ٙايتؿطٜعات يف
املػأيٚ ١ؼرل ٚبإ يف ٚدٗ٘ ايعذع عًُاّ بإٔ و ٞبٔ أنجِ نإ
قان ٞاٍظَإ يف س!! ٘ٓٝ
َ َٔٚعادع  ٙاـايس ٖٞٚ – ٠نجرلْ – ٠صنط َا ْكً٘ ايؿٝذ
املؿٝس ضمح٘ اهلل يف نتاب٘ اإلضؾاز  :قاٍ  :نٓت بايعػهط ؾبًػين
إٔ ٖٓاى ضدٌ قبٛؽ أت ٞب٘ َٔ ْاس ١ٝايؿاّ َهبٚ ٫ٛقايٛا  :إْ٘
تٓبأ قاٍ عً ٞبٔ خايس  :ؾأتٝت ايباب ٚزاضٜت ايبٛابني ٚاؿذب ١ست٢
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ٚقًت إي ٘ٝؾإشا ضدٌ ي٘ ؾِٗ  ،ؾكًت ٜ :ا ٖصا َا قكتو َٚا أَطى ؟
:

قاٍ إْ ٞنٓت ضد ٬بايؿاّ أعبس اهلل يف املٛنع ايصٜ ٟكاٍ ي٘
َٛنع ضأؽ اؿػني ؾبٓٝا أْا يف عبازت ٞإش أتاْ ٞؾدل ؾكاٍ يٞ
قِ بٓا  ،ؾكُت َع٘ ؾبٓٝا أْا َع٘ إشا أْا يف َػذس ايهٛؾ ، ١ؾكاٍ

ي : ٞتعطف ٖصا املؼدس ؟ ؾكًت ْ :عِ ٖصا َػذس ايهٛؾ ، ١قاٍ :
ؾكًٚ ٢قًٝت َع٘ ؾبٓٝا أْا َع٘ إش أْا يف َػذس ايطغٍٛ



باملس ، ١ٜٓؾػًِ عً ٢ضغ ٍٛاهلل ٚ غًُت ٚقًٚ ٢قًٝت َع٘
ٚقً ٢عً ٢ضغ ٍٛاهلل  ،ؾبٓٝا أْا َع٘ إشا أْا مبه ، ١ؾًِ أظٍ
َع٘ ست ٢قهَٓ ٢اغه٘ ٚقهٝت َٓاغهَ ٞع٘ ؾبٓٝا أْا َع٘  ،إشا
أْا يف املٛنع ايص ٟنٓت أعبس اهلل ؾ ٘ٝبايؿاّ َٚه ٢ايطدٌ ،
ؾًُا نإ ايعاّ ايكابٌ إشا أْا ب٘ ؾعٌ َجٌ ؾعًت٘ ا٭ٚىل  ،ؾًُا ؾطغٓا
َٔ َٓاغهٓا ٚضزْ ٞإىل ايؿاّ  ِٖٚمبؿاضقيت قًت ي٘

 :غأيتو

باؿل ايص ٟأقسضى عًَ ٞا ضأٜت إ ٫أخدلتين َٔ أْت ؟  ،ؾكاٍ  :أْا
قُس بٔ ع ي ٞبٔ َٛغ ، ٢قاٍ  :ؾذلاق ٢اـدل ست ٢اْتٗ ٢إىل
قُس بٔ عبس املًو ايعٜات  ،ف بع خ إيٚ ٞأخصْٚ ٞنبًين يف
اؿسٜس ٚمحًين إىل ايعطام  ،قاٍ  ،ؾكًت ي٘

 :ؾاضؾع ايكك ١إيٞ

قُس بٔ عبس املًو  ،ؾؿعٌ ٚشنط يف قكت٘ َا نإ ؾٛقع يف
قكت٘ قٌ يًص ٟأخطدو َٔ ايؿاّ يف ي ١ًٝإىل ايهٛف َٔٚ ٠ايهٛؾ١
إىل املس َٔٚ ١ٜٓاملس ١ٜٓإىل َهٚ ١ضزى َٔ َه ١إىل ايؿاّ إٔ
ىطدو َٔ سبػو ٖصا .
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قاٍ عً ٞبٔ خايس ؾػُين شيو َٔ أَطٚ ٙضقكت ي٘

ٚأَطت٘ بايععا٤

ٚايكدل قاٍ  :ثِ بهطت عً ٘ٝؾإشا اؾٓس ٚقاسب اؿطؽ ٚقاسب
ايػذٔ ٚخًل اهلل  ،ؾكًت َا ٖصا ؟ ؾكايٛا  :احملُ َٔ ٍٛايؿاّ ايصٟ
تٓبأ اؾتكس ايباضس ١ؾٜ ٬سض ٟأخػؿت ب٘ ا٭ضض أ ٚاختطؿ٘ ايطرل .
ٚنإ ٖصا ايطدٌ ( عً ٞبٔ خايس ) ظٜسٜاّ ؾكاٍ باإلَاَ ١ملا ضأ ٣شيو
ٚسػٔ اعتكاز. ٙ
ؾٗصا دع ٤بػٝط مما أعط ٞإَآَا اؾٛاز  َٔ ايكسض َٔ ٠قبٌ
اهلل تعاىل يف ط ٞا٭ضض ٚؾو ا٭غرل  ،ؾشط ٟبٓا ٚمٔ

قبٙٛ

ٚاملٛايني ي٘ ٚٯباٚ ٘٥أبٓا ٙ٤املعكَٛني عً ِٗٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬إٔ ْؿعع
باغِ اإلَاّ اؾٛاز  يف ؾو أغطاْا ٚقها ٤سٛا٥ذٓا  ،ؾٗ ٛباب
َٔ أبٛاب اهلل تعاىل اييت َٓ٘ ت٪تٚ ، ٢نٝـ ٜ ٫هٚ ٕٛقس نإ
ْيب اهلل عٝػ ٢بٔ َط ٖٛٚ  ِٜايص ( ٟآتٓٝا ٙاؿهِ قبٝا ) ،
ٚأَآَا  أٜهاّ  ٖٛٚابٔ غبع غٓٛات ٚأؾٗط

( آتٓٝا ٙاؿهِ

قبٝا ) ؾا٭ٜ : ٍٚدل ٤٣ا٭نُ٘ ٚا٭بطم ٚو ٞاملٛتٚ ، ٢ايجاْٞ
ٜؿطز عٔ املهطٚبني ٚاحملبٛغني ٜٚكه ٞسٛا٥ر ايػاً٥ني ٜٚطٟٛ
ا٭ضض نُا ؾاٖٚ ، ٤صا دعَ َٔ ٤عادع ٙاييت ظٗطت يٓا ٚزْٗٚا
ايتاضٜذ  ٚإَ ٫ا خؿ ٞنإ أععِ ٚأندل َٔ نٌ َا شنط .
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ؾعًٓٝا نُشبني َٛٚايني يإلَاّ اؾٛاز : 
 1ــ إٔ ْكطأ تاضى٘ ٚغرلت٘ ٚٚقاٜاٚ ٙؾهاٚ ً٘٥عًُ٘ ٚغرلٖا  ،يًتعٚز
َٔ غرلت٘ املؿطق َٔ ١باب ( ٚابتػٛا إي ٘ٝايٛغ. ) ١ًٝ
 2ــ تعً ِٝأ٫ٚزْا نٌ َا ٜتعًل باإلَاّ اؾٛاز  َٔ ازل٘ ٚعُطٙ
َٚعادعٚ ٙغٝـطٖا يف غب ٌٝتهـ ٜٔٛفتُـع إمياْ ٞ٥٫ٚ ٞٯٍ قُس
.
 3ــ ايعٌُ عًْ ٢ؿط سب٘ َٚ ٘٥٫ٚٚعاضؾ٘ ٚأخ٬ق٘ ٚتاضى٘ ٚغرل شيو
عدل نٌ ايٛغا ٌ٥اإلع... ١َٝ٬

ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني
ٚقً ٢اهلل عً ٢قُس ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ
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اإلًاَ عو ٛبّ حمٌد اهلاد ٜ
يف ضط٘ز
ا٫غِ :عً ٞبٕ قُس بٔ عً ٞبٔ َٛغ ٢ايهاظِ ...
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ اؾٛاز  ، أَ٘  :زلاْ ١املػطب. ١ٝ
٫ٚزت٘  :أقٛاٍ َٗٓ :ا  /2 :ضدب  /غٓ 212 ١يًٗذط. ٠
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛاؿػٔ  ..ايتك ، ٞاشلاز ، ٟايٓذٝب  ،املطته٢
 ،ايعامل ٚ ،غرلٖا ..
ْكـ خامت٘  :اهلل ضب ٖٛٚ ٞعكِ ْ َٔ ٞخًؿ٘ .
ظٚدت٘  :غً. ٌٝ
أ٫ٚز : ٙاإلَاّ اؿػٔ ايعػهطٟ
دعؿط  ،عً. ٘ٝ
ٚؾات٘  /3 :ضدب  /غٓ 245 ١يًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  42 :غٓ. ١
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 ، اؿػني  ،قُس ،

أب٘ احلطّ عو ٛبّ حمٌد اهلاد ٜ
عاشس أ ٌٞ٢املطوٌني ٗخوفا ١اهلل يف اهعاملني
يف غب ٌٝتٛثٝل ايطٚا بط اإلمياْٚ ٠ٞاي ١ٝ٥٫ٛبني ؾٝع ١أٌٖ ايبٝت 
ٚبني أُ٥تِٗ ٚقازتِٗ َٔ غ٬ي ١ايٓبٝني ٚ ،مبٓاغبيت َطٚض شنط٣
َ٬ٝز ٚٚؾا ٠اإلَاّ ايعاؾط َٔ أ ١ُ٥املػًُني  ٖٛٚاإلَاّ عً ٞاشلازٟ
 سٝح إٔ َ٬ٝز ٙيف اي ّٛٝايجاْ َٔ ٞضدب ٚٚؾات٘ يف ايّٛٝ
ايجايح َٓ٘ _ عً ٢بعض ايطٚاٜات _ ٕتؿطف ْٚتدلى بصنط ؾ٤ٞ
ٜػرل عٔ أطٝب ايٓاؽ َٗذٚ ١أقسقِٗ شلذ َٔ ١بٝت ايطغاي١
ٚاإلَاَ َٔٚ ١زٚس ١ايٓبَٓ ٠ٛتها َٔٚ ٠ؾذط ٠ايطغاي ١فتبا ٠أ٫
 ٖٛٚاإلَاّ أب ٛاؿػٔ عً ٞبٔ قُس اشلاز ٟعًٚ ٘ٝعً ٢آبا ٙ٤آ٫ف
ايتشٚ ١ٝايػ.. ّ٬
َٛيس ٙايطاٖط ٚايتػُ ١ٝايؿطٜؿ: ١
يف عاّ  ٙ212ـ ٚؼسٜساّ يف اي ّٛٝايجاْ َٔ ٞؾٗط ضدب اغتكبٌ بٝت
اإلَاّ قُس اؾٛاز ٚ يساّ َباضناّ طاٖطاّ ظنٝاّ عًٝاّ عِٓ
بػبب٘ ايبٝت اشلاسل ٞايؿطح ايععٚ ِٝايػطٚض ايهبرل ٚنإ شيو
 ّٜٛاؾُع ١أ ٚايج٬ثا ٤يف قطْٛ َٔ ١ٜاس ٞاملس ١ٜٓاملٓٛض ٠تػُ٢
بكطٜا ) _ ٖصا ٖ ٛاملؿٗٛض _ ْ ٙٚاى اخت٬ف يف ؼسٜس ايّٛٝ
ٚايؿٗط ٚايػٓ ١مل٬ٝز ٙاملباضى ؾك ٍٛيف َٓتكـ ش ٟاؿذ ١يعاّ
ٖ212ـ أ ٚعاّ ٖ214ـ ٚق ٍٛيف اي ّٛٝايػابع َٔ ش ٟاؿذٚ ١غرلٖا
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(

َٔ اٯضاٚ ... ٤يهٔ ايص ٟتسٍ عً ٘ٝا٭زع ١ٝاملأثٛض ٠أْ٘ ٚيس يف ؾٗط
ضدب املطدب ٚ ..اهلل ايعامل .
ٚقس زلاٚ ٙايس ٙعًٝاّ ٚشيو باغِ دس ٙاإلَاّ ايطنا

ٚ دسٙ

ا٭ندل أَرل املَٓ٪ني  َٔ ٖٛٚ أؾطف ٚأطٗط أغط ٠عًٚ ٢د٘
ايبػٝط ١ؾٗ َٔ ٛبٛٝت أشٕ اهلل إٔ تطؾع ٜٚصنط ؾٗٝا ازل٘ .
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘ :
ٜتشً ٢أَآَا اشلاز  ٟمبذُٛع ١قؿات تٓب٪ى عٔ نُاي٘
ٚمجاي٘ َٚعاٜا  ٫ػتُع إ ٫يف غكٔ َٔ ؾذط ٠اٍ

ْبَٚ ٠ٛعسٕ

ايطغاي ١سٝح نإ ٜهٓ ٢بأب ٞاؿػٔ ٚ ،أَا أيكاب٘ ؾٗ ٞنجرل٠
َٓٗا  :ايتك ، ٞايٓذٝب  ،ايؿك ، ٘ٝاشلاز ، ٟا٭َني  ،ايٓاقح ،
ايطٝب  ،ايعػهط ، ٟاملطته ، ٢ايعامل  ،املتك ، ٞامل٪متٔ ،
املتٛنٌ  .إ ٫أْ٘  نإ  ٢ٜٗٓأقشاب٘ عٔ تًكٝب٘ باملتٛنٌ
يه٦َٜٛ ْ٘ٛص يكب اخل يٝؿ ١ايعباغٚ ، ٞنإ أؾٗط أيكاب٘ ( اشلازٟ
ٚ ،ايعػهطٚ ) ٟق ٌٝيف غبب تػُٝت٘ بايعػهط ٟ٭ْ٘ أْتكٌ إىل
غط َٔ ضأ ٣يف َٓطك ١تػُ٢

( عػهط ) ؾًصيو ق ٌٝي٘ ٚ٭بٓ٘

اإلَاّ اؿػٔ بايعػهطٜني .
غرلت٘ ايعطط: ٠
عاف  يف املس ١ٜٓاملٓٛضَ ٠ع ٚايس ٙاإلَاّ اؾٛاز

َٔٚ 

ايًص ٜٔعاقطِٖ  ٖٛٚيف املس ١ٜٓاملعتكِ ٚايٛاثل ٚقً َٔ ّ٬ٝأٜاّ
املتٛنٌ  .إىل إٔ اغتكسَ٘ املتٛنٌ إىل غط َٔ ضأ ٣يٝه ٕٛقطٜباّ
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َٓ٘ يرلاقب٘ ٜٚػٌٗ ايهػط عً ٘ٝسٝح إٔ ايطغا ٌ٥ايهجرل ٠اييت
ٚضزت إىل املتٛنٌ ناْت ؼصض َٔ ٙاإلَاّ ٚؼطن٘ يف املس١ٜٓ
املٓٛضَٚ ٠ه ١املهطَٚ ١اؿذاظ

عَُٛاّ ٚ ..نُا ٖ ٞعاز٠

اؿه ١َٛايعباغ ١ٝايػاسل ١ؼٝو ا٭َٛض يًهػط عً ٢ايبٝت ايعًٟٛ
ايٓب ٟٛاشلاسل ٞؾكس أضغٌ املتٛنٌ بطغاي ١إىل اإلَاّ اشلاز ٟ
ضقٝك ١املٔطل خبٝج ١املػع ٣ؾُُا دا ٤ؾٗٝا (ٚ ..أَرل املَٓ٪ني _ ٜعين
ْؿػ٘ _ َؿتام إيٝو وب إسساخ ايعٗس بو ٚايٓعط إىل ٚدٗو . )..
ؾكسّ اإلَاّ اشلاز  ٟإىل غط َٔ ضأ ٣نطٖاّ ٚقاز ا٭َٚ ١إضؾاز
ايٓاؽ َٓٗا إىل إٔ اغتطاب ي٘ ايػهٔ ؾٗٝا ست ٢قاٍ



( أخطدت إىل غط َٔ ضأ ٣نطٖاّٚ،ي ٛأخطدت عٓٗا أخطدت نطٖاّ
قـاٍ ايطاٚ : ٟٚمل ٜا غٝـس ٟ؟ قاٍ  :يـطٝب ٖٛاٗ٥ا ٚعصٚبَ ١اٗ٥ا ٚقً١
زا٘٥ا ) .
ٚقس تع ٚز اإلَاّ  باَطأ ٠نجط ايه ّ٬يف ازلٗا ٚيهٔ
املؿٗٛض ٖ ٛايػٝس ( ٠غًٖٓٚ ) ٌٝاى َٔ قاٍ بإٔ ازلٗا ( سسٜح )
ٚق ٍٛإٔ ازلٗا ( غٛغٔ ) ٚغرل شيو ٚيهٔ ايجابت أْٗا ٖ ٞاييت
تػُ ( ٢باؾسٚ ) ٠نؿاٖا ؾدطاّ إٔ ته ٕٛأّ اإلَاّ اؿػٔ
ايعػهطٚ ٟظٚد ١اإلَاّ اشلازٚ  ٟقس أثٓ ٢عًٗٝا اإلَاّ اشلازٟ
 ؾكاٍ (( غً ٖٛٚ _ ٌٝازلٗا _ َػًٛي َٔ ١اٯؾات ٚا٭ضداؽ
ٚا٭لاؽ )) ٚناْت ضنٛإ اهلل عًٗٝا َؿعع ايؿٝع ١بعس ٚؾا٠
اإلَاّ اؿػٔ ايعػهط.  ٟ
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ٚخًـ اإلَاّ اشلاز  ٟقُس  ٖٛٚأندل َٔ اإلَاّ اؿػٔ
ايعػهطٚ  ٟيهٓ٘ قبض يف أٜاّ ٚسٝاٚ ٠ايس ٙاشلاز..  ٟ
ثِ اإلَـاّ اؿػٔ ايعػهطٚ  ٟاؿػني ٚدعؿط ٚابٓ ١تػـُ( ٢
عً . ) ١ٝؾُذُٛع أبٓا ٤اإلَاّ اشلاز ) 5 ( ٟمخػ ١أبٓا. ٤
ٚسٝح إٔ اإلَاّ  نإ يف عاقُ ١اـ٬ؾ ١ايعباغ ١ٝايعامل، ١
ٚايعباغٜ ٕٛٝتكٓ ٕٛططم ايهػط عً ٢أٌٖ ايبٝت مبدتًـ أْٛاع
اؾطاٚ ِ٥نإ ٖصا ٖ ٛاؾ ٛايػا٥س املً ٤ٞبا٭مل يف عاقُتِٗ ،
ٚنإ اإلَاّ اشلازٟ

ٜكٛز ا٭َٜٚ ١طؾسٖا إىل إٔ اغتطاع

 ايتأثرل يف ايب٬ط ايعباغٚ ٞدٗاظ اؿهِ بٌ ٚست ٢يف ا٭غط٠
اؿانُ ١ستٜ ٢ط ٣ٚإٔ أّ املتٛنٌ ايعباغ ٞناْت تٓصض ايٓصٚض
يإلَاّ ٖٚ .. هصا غاضت ا٭َٛض مبا ٜ ٫ؿتٗ ٞاملتٛى

ٍ

ايعباغ ، ٞؾٓٝكٌ أْ٘ أعتكٌ اإلَاّ  أنجط َٔ َطٚ ٠يهٔ اهلل
ٜٓكص اإلَاّ َٔ ؾط ٙؾٝطًل غطاح اإلَاّ ٚيعً٘ نإ ىؿ َٔ ٢ثٛض٠
مجاٖرل ١ٜنس. ٙ
ٚبعس إٔ قُتٌ املتٛنٌ ايعباغ ٞبسعا ٤اإلَاّ  دا ٤املٓتكط ٖٛٚ
ٜعٗط اؿب ٚا٫سذلاّ ٯٍ أب ٞطايب ٚيهٔ ايص ٜٔداٚ٤ا بعس
املٓتكط ُٖٚا املػتعني ٚاملـعتع مل ٜهْٛا بك ٠ٛاملتٛنٌ  ٫ٚبًني
املٓتكط .
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ٚمما غبل ميهٔ اغتد٬م ْكاط :
 ناْت َس ٠إَاَ ١اشلاز34  ٟغٓ. ١ ًَٛى عكط : ٙاملعتكِ  ،ايٛاثل  ،املتٛنٌ  ،املٓتكط  ،املػتعني ،املعتع .
 اعتكٌ أنجط َٔ َط ٠يف ظَٔ املتٛنٌ . ي٘ ظٚدٚ ١اسس ) 5 ( ٚ ٠أبٓا. ٤ايٓكٛم ايساي ١عً ٢إَاَت٘ :
ايٓكٛم اييت زيت عً ٢إَاَت٘  نجرلْٚ ٠كتكط ٖٓا _ يهٝل
املكاّ – عً ٢بعض َٓٗا :
ا٭ : ٍٚض ٣ٚاملػعٛز ٟبإغٓاز ٙعٔ قُس بٔ عجُإ ايهٛيف عٔ أبٞ
دعؿط أْ٘ قاٍ ي٘  :إٕ أسسخ بو _ ٚأعٛش باهلل _ سازخ ؾإىل َٔ ؟
ؾكاٍ  :إىل أبين ٖصا ٜعين أبا اؿػٔ ...
ايجاْ : ٞقاٍ أَ ١ٝبٔ ايكٝػ : ٞقًت ٭ب ٞدعؿط ايجأَْ  ٞ
اـًـ بعسى ؟ قاٍ   :ابين عً. ٞ
إىل غرل شيو َٔ ايطٚاٜات ايهجرلٖ ٠صا ؾه ّ٬عٔ إمجاع ايعكاب١
عً ٢إَاَت٘ ٚعسّ َٔ ٜسع ٞاإلَاَ ١غرل. ٙ
قؿات٘ ٚأخ٬ق٘ :
ؾؿ ٞايؿك ٍٛاملُٗ ١قؿت٘ أزلط ايًٚ ، ٕٛأَا عٔ أخ٬ق٘ ٚأطٛاض.. ٙ
نإ أطٝب ايٓاؽ َٗذٚ ١أقسقِٗ شلذٚ ١أًَشِٗ َٔ قطٜب
ٚأنًُِٗ َٔ بعٝس إشا قُت عًت٘ ٖٝب ١ايٛقاض ٚإشا تهًِ زلاٙ
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ايبٗا َٔ ٖٛٚ ٤بٝت ايطغايٚ ١اإلَاََٚ ١كط ايٛقٚ ١ٝاـ٬ؾٚ ١ؾعب١
َٔ زٚس ١ايٓبَٓ ٠ٛتهاَ ٠طتهاٚ ٠مثط َٔ ٠ؾذط ٠ايطغاي ١فت ْا٠
فتبا. ٠
اغتؿٗاز: ٙ
نإ يف اي ّٛٝايجايح َٔ ضدب – عً ٢ق – ٍٛأ ٚاي ّٛٝايعؿطَٔ ٜٔ
مجاز ٣ايجاْ ١ٝيعاّ ٖ254ـ _ عً ٢ق ٍٛأخط _ ٚؾا ٠اإلَاّ عً ٞاشلازٟ
 بعس إٔ زبطت ي٘ اؿه ١َٛايعباغ ١ٝايػاسل ١ططٜكتِٗ املعتاز٠
بإٔ زغٛا ي٘ ايػِ ٚضأٚا إٔ ٜكتً ٙٛبٗص ٙايططٜك ١ايـ

ْٝع ، ١ست٢

قهٚ  ٢قبٌ شيو أسهط ابٓ٘ اإلَاّ اؿػٔ ايعػهط ٟ
ؾػًِ إي ٘ٝايٓٛض ٚاؿهَُٛٚ ١اضٜح ا٭ْبٝاٚ ٤أٚق ٢إي .. ٘ٝثِ قاّ
اإلَاّ ايعػهط  ٟبايك ٠٬عً ٘ٝسٝح أدتُع يف زاض ٙمجًَٔ ١
بين ٖاؾِ َٔ ايطايبٝني ٚايعباغٝني .
ٚزؾٔ اإلَاّ  يف زاض ٙبػط َٔ ضأٚ ٣ي٘ نطٜح ٟنُ٘ َؿٗس َٔ
أؾهٌ املؿاٖس ٜٚعٚض ٙامل َٔ َٕٛٓ٪نٌ سسب ٚقٛب ٜسع ٕٛؼت
قبت٘ ٜٚتدلن ٕٛبعٜاضت٘ ٚ ،إٕ يعٜاضت٘ ؾهٌ عع ِٝنِ

ا ٚضز يف

نتب ايسعاٚ ٤ايعٜاض. ٠
ْػأٍ اهلل إٔ ٜطظقٓا يف ايسْٝا ظٜاضتِٗ ٚيف اٯخط ٠ؾؿاعتِٗ

إْ٘ زلٝع فٝب ايسعا٤
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اإلًاَ احلطّ بّ عو ٛاهعطلس ٜ
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :اؿػٔ بٔ عً ٞبٔ قُس بٔ عً ٞايطنا ...
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ عً ٞاشلاز ،  ٟأَ٘  :غً. ٌٝ
٫ٚزت٘  :يف املس /8 ١ٜٓضبٝع اٯخط  /غٓ 232 ١يًٗذط. ٠
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :أب ٛقُس  ..ايعن ، ٞاشلاز ، ٟايع غهط، ٟ
ايتك ، ٞاـايل  ،ايػطاز  ،ايكاَت .. ،
ْكـ خامت٘  :غبشإ َٔ ي٘ َكايٝس ايػُاٚات ٚا٭ضض .
ظٚدت٘ ْ :طدؼ أًَٝ ٚه ١بٓت ٜؿٛعا بٔ قٝكط ًَو ايط. ّٚ
أ٫ٚز : ٙغًطإ ايعَإ اإلَاّ املٗسٟ

.

ٚؾات٘  ّٜٛ :اؾُع / 8 ١ضبٝع ا٭ / ٍٚغٓ 260 ١يًٗذط. ٠
عُط ٙايؿطٜـ  28 :غٓ. ١
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ًّ ُط ٍٚاإلًاً ٞاهلرب٠
ْؿش َٔ ١سٝا ٠اإلَاّ اؿاز ٟعؿط أب ٛقُس اؿػٔ ايعػهطٟ
عً ٘ٝآ٫ف ايتشٚ ١ٝايػّ٬
عٓسَا ميط عًٓٝا شنط٬َٝ ٣ز أٚ ٚؾا ٠أسس ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاض 
تطتػِ أَآَا تًو ايؿذ ٠ٛايهبرل ٠بني سٝاتٓا ٚبني َػرل ٠ايطغاي١
املتُجً ١يف ايطغ ٍٛا٭ععِ ٚأٌٖ بٝت٘ ا٭طٗاض ٚ املكٝب١
ايهدل ٖٞ ٣أْٓا ْ ٫عطف عٔ أُ٥تٓا

– ٚباـكٛم ا٭ ١ُ٥بعس

اإلَاّ ايطنا  –إ ٫ايٓعض ايٝػرل ٖٚصا بسٚضٜ ٙبعسْا عٔ َٓٗذِٗ
ٜٛٚغع ضقع ١تًو ايؿذٚ ٠ٛاييت ٖ ٞأغاغاّ نبرل ٠ؾتكبح بايتايٞ
أندل ٚأندل  ٚأندل ..
يصا ٚمبٓاغب ١شنط٬َٝ ٣ز غٝسٕ َٔ غازات ايٛضٚ ٣أ ١ُ٥اشلسٖٛٚ ٣
اإلَاّ اؿاز ٟعؿط َٔ أٌٖ بٝت ايٓبَٚ ٠ٛعسٕ ايطغايَٗٚ ١بط
ايٛس ٞاإلَاّ أب ٛقُس اؿػٔ بٔ عً ٞايعػهطٟ

،

ٚاملكازف يً ّٛٝايجأَ َٔ ضبٝع اٯخط – عً ٢بعض ايطٚاٜات – ضأٜٓا
تُٓٝاّ ٚتدلناّ إٔ ٜؿتتح ٖصا املٛقع

( ؾبهَ ١عٕ ايجكاؾ ) ١ٝعً٢

اإلْذلْت يف ٬َٝ ّٜٛز ٙاملباضى َػتُس َٔ ٜٔقؿشات سٝات٘ املؿطق١
اييت تتٮ٭ بؿت ٢أْٛاع ايؿهاٚ ٌ٥آٜات ايععُْٚ .. ١صنط ٖٓا َٛدعاّ
عٔ سٝات٘ املباضن: ١

131

َٛيس ٙاملباضى:
اختًؿت ايطٚاٜات يف ؼسٜس غَٓٛ ١يس  ٙؾه ّ٬عٔ  ّٜٛاملٛيس
ؾك ٍٛأْ٘ ٚيس يف ضبٝع ا٭ ٍٚغٖٓ230 ١ـ ٚ ،ق ٍٛيف اي ّٛٝايعاؾط َٔ
ضبٝع اٯخط َٔ غٖٓ232 ١ـ ٚ ،ق ٍٛيف غٖٓ231 ١ـ ٚ ،ق ٍٛأْ٘ ايّٛٝ
ايطابع َٔ ضبٝع اٯخط يػٖٓ232 ١ـ ٚ ،ق ٍٛيف اي ّٛٝايجأَ َٔ ضبٝع
اٯخط َٔ غٖٓ232 ١ـ ٚ ،غرلٖا َٔ ا٭قٛاٍ ٖٚ ،صا ا٫خت٬ف يٝؼ
عذٝباّ يف تاضٜذ َٛايٝس ا٭ ١ُ٥بعس إٔ اختًـ املػًُ ٕٛيف ؼسٜس
َٛيس أؾهٌ ٚأععِ اـًل  ٖٛٚايطغـ ٍٛا٭ععِ . 
ٚقس أمجع امل٪ضخ ٕٛعً ٢أْ٘ ٚيس يف َس ١ٜٓدس  ٙاملـس ١ٜٓاملٓٛض٠
يف بٝت أبٝـ٘ اإلَاّ اشلاز  ٟسٝح نإ بٝت َٔ بٛٝت أشٕ اهلل
إٔ تطؾع ٜٚصنط ؾ ٘ٝأزل٘ .
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘:
نإ ٌٜ قب مبذُٛع َٔ ١ا٭يكاب َٓٗا  :ايكاَت ٚ ،اشلازٟ
ٚ ،ايطؾٝل ٚ ،ايعنٚ ، ٞايػطاز ٚ ،اـايل ٚ ،ايٓكٚ ، ٞابٔ
ايطنا ٚ ،نإ ٜهٓ( ٢بأب ٞقُس )  ٫ٚ .ؽؿَ ٢ا تعهػ٘ ٖصٙ
ا٭يكاب َٔ قؿات محٝسٚ ٠خكاٍ نطمي ١ػًت يف ؾدكٝت٘
ٚ يهٔ ا٭ؾٗط يف أيكاب٘ ٖ ٛايعػهطٚ ٟشيو ٭ْ٘ نإ َع
أب ٘ٝقس اْتك ٬إىل غط َٔ ضأ ٣يف َٓطك ١تػُ( ٢عػهط ) ؾًصيو
ق ٌٝيهٌ ٚاسس َُٓٗا ايعػهط.ٟ
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عطض َٛدع ملػرل ٠سٝات٘ :
اْتكٌ َ ع ٚايس َٔ ٙاملس ١ٜٓاملٓٛض ٠إىل عاقُ ١اـ٬ؾ ١ايعباغ١ٝ
آْصاى  ٖٞٚغط َٔ ضأ ٣يف أدٛا ٤ناْت ًَ ١٦ٝباؾطاٚ ِ٥اؾٓاٜات
اييت تك ّٛبٗا ايػًط ١ا يعباغ ١ٝايػاسلٚ . ١نإ ايعباغٜ ٕٛٝبصيٕٛ
َا يف ٚغعِٗ َٔ عسٚإ ٚظًِ عً ٢أٌٖ ٖصا ايبٝت ٚيهٔ يف َٓتٗ٢
ايػطٚ ١ٜايهتُإ  ،خٛؾاّ َٔ ْكُ ١ايٓاؽ املٛايني شلصا ايبٝت غٛا٤
َٔ عاَ ١ايٓاؽ أ َٔ ٚاملٛظؿني يف دٗاظ ايسٚي ١ايعباغ ١ٝبٌ ٚست ٢يف
ايب٬ط ايعباغ ٞايص ٜٔوًُ ٕٛاحلب ٚاي ٤٫ٛشلصا ايبٝت .
 ٫ٚىؿ ٢أْ٘ نإ يإلَاّ اؿػٔ ايعػهط ٟأر أندل َٓ٘ غٓاّ
ٜػُ ( ٢قُس ) ٚاملعطٚف اٯٕ بايػٝس قُس نإ عع ِٝايؿإٔ
دً ٌٝاملٓعيٚ ١ناْت أْعاض أبٓا ٤ايطا٥ؿ ١تطَك٘ بكؿت٘ اإلَاّ بعس
أب ٘ٝاإلَاّ اشلازٚ ،  ٟيهٔ إضاز ٠اهلل ؾا٤ت إٔ ته ٕٛاإلّ اَ١
عٓس ا٭ر ا٭قػط  ٖٛٚاإلَاّ ايعػهط  ٟسٝح نإ اإلَاّ
اشلازٜ ٟؿرل ـٛام أقشاب٘ إٔ قاسب ايعٗس َٔ بعس ٖٛ ٙأبٛ
قُس اؿػٔ ٚ ،ؾع ّ٬ؾكس قبض ( ايػٝس قُس ) يف غٔ َبهط
ٚيف سٝا ٠أب ٘ٝسٝح قاٍ اإلَاّ اشلازٟ

 ٭بٓ٘ ايعػهطٟ

نًُت٘ املؿٗٛضٜ ( ٠ا بين أسسخ هلل ؾهطاّ فقس أسسخ ؾٝو أَطاّ )
ٚيعٌ املطاز َٔ – أسسخ ؾٝو أَطا -إمنا ْعُ ١ا٫تؿام عًٚ ٘ٝعسّ
سسٚخ اـ٬ف س ٍٛإَاَت٘ ٚاهلل ايعامل .
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ٚقس عاقط  يف ظَٔ إَاَٚ ١ايس ٙاؿهاّ ايعباغٝني نّ٬
َٔ ايٛاثل ٚ ،املتٛنٌ ٚ ،املٓتكط ٚ ،املػتعني ٚ ،املعتع ٚ ،عاقط
يف أٜاّ إَاَت٘ ؾٗٛضاّ َٔ أٜاّ املعتع ثِ املٗتس ٟثِ املعتُس .
ٚقس تعٚز  بايػٝسْ ٠طدؼ ٚايس ٠اإلَاّ املٗسٟ

ؾُٔ

عذا٥ب قسض ٠اهلل غبشاْ٘ إٔ ؾتا َٔ ٠عاَ ١ً٥ايه ١قٝكط ١ٜض١َٝٚ
َػٝشٜ ١ٝسؾعٗا تٝاض ايػعاز ٠إىل أطٗط ٚأؾطف أغط ٠عًٚ ٢د٘
ا٭ضض ٚإىل أغباب ايععُ ١سٝح بٛٝت أشٕ اهلل أ ٕ تطؾع ٜٚصنط
ؾٗٝا أزل٘ ٚ .يف اي ّٛٝاـاَؼ عؿط َٔ ؾٗط ؾعبإ املباضى ٚيف
ايً ١ًٝاملباضن ١يػٖٓ255 ١ـ ٚيس يإلَاّ ايعػهطٚ ٟايػٝسْ ٠طدؼ
سذ ١اهلل يف أضن٘ ايص ٟو ٞاهلل عع ٚدٌ بـ٘ ا٭ضض بعس َٛتٗا .
ٚؾذع اإلَاّ ايعػهط  ٟبٛؾا ٠أب ٘ٝاإلَاّ اشلاز ٟ
ٚشيو غٖٓ254 ١ـ سٝح اغتؿٗس َػَُٛاّ ٚي٘ َٔ ايعُط أضبعني غٓ١
أٚ ٚاسس ٚأضبعني غٓٚ ، ١شيو بعس ث٬ثٚ ١ث٬ث ٕٛعاَاّ َٔ اإلَاَ١
ٚقٝاز ٠ا٭َ . ١ثِ تػًِ اإلَاّ ايعػهط ٟقٝاز ٠ا٭َ ١بعس أبٚ ٘ٝي٘
َٔ ايعُط ث٬خ ٚعؿط ٕٚغٓٚ ،١نإ يف غين إَاَت٘ بك ١ٝأٜاّ
املعتع ثِ املٗتسٚ ٟمخؼ غٓني َٔ سهِ املعتُس.
َٔ قؿات٘ ٚنطاَات٘:
قايٛا يف ٚقؿ٘  : أْ٘ نإ أزلط  ،أعني  ،سػٔ ايكاَ، ١
مج ٌٝايٛد٘  ،دٝس ايبسٕ سسٜح ايػٔ ي٘ ٖٝبٚ ١د٬يٜٚ ١هؿَ ٞا
ٚقؿ٘ ب٘ أعسا ٙ٤ؾٓٝكٌ ايهًٝين يف ضٚا ١ٜعٔ ٚظٜط ايب٬ط ايعباغٞ
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أمحس بٔ عبس اهلل بٔ خاقإ

– ٚنإ وكس عً ٢اٍ عًٜٛني – إٔ

ايٛظٜط ٚقـ اإلَاّ ٚقاٍ َ :ا ضأٜت  ٫ٚعطؾت بػط َٔ ضأَٔ ٣
ايعًٜٛني َجٌ اؿػٔ بٔ عً ٞبٔ قُس بٔ ايطنا  ٫ٚزلعت مبجً٘ يف
ٖسٚ ٜ٘غهٛت٘ ٚعؿاؾ٘ ْٚبً٘ ٚنطَ٘ عٓس أٌٖ بٝت٘ ٚايػًطإ
ٚمجٝع بين ٖاؾِ ٚتكسميِٗ إٜا ٙعً ٢ش ٟٚايػٔ َِٓٗ ٚاؿغ

…

إىل إٔ قاٍ ٚ :مل أض ي٘ ٚيٝاّ  ٫ٚعسٚاّ إٚ ٫وػٔ ايك ٍٛؾٚ ٘ٝايجٓا٤
عً. ٘ٝ
 َٔٚنطاَات٘  أْ٘ يف  ّٜٛقس غًُ ٙٛإىل أسس أعٛإ ايعًُ١
ٚأزل٘ مطٜط ؾكايت ي٘ اَطأت٘ أتل اهلل  ،ؾأْو  ٫تسض َٔ ٟيف
َٓعيو ٚ ،شنطت عبازت٘ ٚق٬س٘ ٚ ،أْ ٞأخاف عًٝو َٓ٘ ؟ ؾكاٍ
٭ضَ ٘ٓٝبني ايػباع ثِ أغتأشٕ يف شيو ( أ َٔ ٟطػات٘ ) ؾأشٕ ي٘
ؾطَ ٢ب٘ إيٗٝا ٚمل ٜؿهٛا يف أنًٗا ي٘ ؾٓعطٚا إىل املٛنع يٝعطؾٛا
اؿاٍ ؾٛدس ٙٚقاُ٥اّ ٜكًٖٞٚ ٞ

– أ ٟايػباع – سٛي٘ ؾأَط

بإخطاد٘ َٔ زاض. ٙ
ؾٗازت٘ ا٭ي:١ُٝ
بعس إٔ ؼٌُ اإلَاّ ايعػهطٟ

 أْٛاع ا٭شٚ ٣ايهػط

ٚايهبت ٚايػذ ٕٛاييت زخٌٖا ٚقا٫ٚت ايكها ٤عً ، ٘ٝبعس شيو
نً٘ ٚبعس إٔ تطبع املعتُس ايعباغ ٞعًَٓ ٢ك ١اؿهِ ٚايص ٟغاض
عًَ ٢ػرل ٠أغ٬ؾ٘ يف إٜصا ٤ايعًٜٛني ٚأٌٖ ايبٝت
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 ..ؾكاّ بسؽ

ايػِ إىل اإلَاّ ايعػهطٟ

 ٖٞٚ ايٛغ ١ًٝاملعتُس ٠يس٣

ايطػا ٠يه ٞىؿٛا دطاٚ ُِٗ٥خؿ ١ٝإٔ ٜٓكًب عً ِٗٝايٓاؽ .
ٖٚهصا ضسٌ اإلَاّ ايعػهط ٟبػِ املعتُس ايعباغ ٞيف ايّٛٝ
ايجأَ َٔ ؾٗط ضبٝع ا٭ ٍٚيعاّ ٖ260ـ ٚ .خًـ ٚضاَ ٙ٤ػرلٚ ٠نا٠٤
يٗٝتس ٟبٓٛضٖا ا٭دٝاٍ ٚزؾٔ يف َكاَ٘ ايؿطٜـ يف َس ١ٜٓغاَطا٤
عٓس قدل ٚايس ٙسٝح ٜ ٫عاٍ املػًُٜ ٕٛتٛاؾس ٕٚيًػ ّ٬عً٘ٝ
ٚايسعا ٤عٓسٚ ٙايك ٠٬ؾ. ٘ٝ
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اإلًاَ صاحب اهعصس ٗاهصًاْ 
يف ضط٘ز
ا٫غِ  :قُس بٔ اؿػٔ بٔ عً ٞبٔ قُس بٔ عً ٞايطنا ٚ ...قس
ٚضز ايٓٗ ٞعٔ تػُٝت٘ بازل٘  ،ؾٗ ٛاملٗس ٟاملٓتعط .
أبٛاٚ : ٙايس : ٙاإلَاّ اؿػٔ ايعػهط ، ٟأَ٘ ْ :طدؼ بٓت ٜؿٛعا
بٔ قٝكط ًَو ايط. ّٚ
٫ٚزت٘  /15 :ؾعبإ  /غٓ 255 ١يًٗذط. ٠
نٓٝت٘ ٚأيكاب٘  :نٓٝت٘  :نٓ ١ٝضغ ٍٛاهلل ٚ ،يكب٘  :اؿذ١
املٗس ، ٟاـًـ ايكاحل ٚ ،ايكا ِ٥املٓتعط ٚ ،قاسب ايعَإ ...
ْكـ خامت٘  :أْا سذ ١اهلل ٚخاقت٘ .
َا ظاٍ سٝاّ ٚبدلنٚ ١دٛز ٙسؿعت ايػُا ٤إٔ تكع عً ٢ا٭ضض  ،ؾٗٛ
ايػًطإ ا٭ععِ ٚإَاّ ا٭ْؼ ٚاؾإ .
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املٔد ٜاملِتعس
اإلكطري األععٍ ٗاملِ ٞاإلهل ٞٚاهععٌٟ
ٚضز يف نتاب إقباٍ ا٭عُاٍ يًػٝس اؾً ٌٝابٔ طاٚٚؽ اؿػين
ضمح٘ اهلل يف قؿشَٚ ، )219 ( ١جً٘ َٓك ٍٛعٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ
 يف املكباح  ،عٔ أعُاٍ ي ١ًٝاـاَؼ عؿط َٔ ؾعبإ املععِ
ؾكاٍ  َٔ( :ايسعاٚ ٤ايكػِ عً ٢اهلل دٌ د٬ي٘ بٗصا املٛيٛز ايععِٝ
املهإ ي ١ًٝايٓكـ َٔ ؾعبإ  :ايًِٗ عل يًٝتٓا ٖصَٛٚ ٙيٛزٖا
ٚسذتو َٛٚعسٖا اييت قطْت إىل ؾهًٗا ؾه ّ٬ؾتُت نًُتو
قسقاّ ٚعسَ ٫ ّ٫بسٍ يهًُاتو َ ٫ٚعكب ٯٜاتو ْٛضى املتأيل
ٚنٝا٩ى املؿطم ٚايعًِ ايٓٛض يف طدٝا ٤ايسهٛض ايػا٥ب املػتٛض ) ....
ٚقاٍ غبشاْ٘ ٚتعاىل َُْٚ( :طٜٔسُ إَٔ ُُْٖٖٔ عًََ ٢ايٖصٔ َٜٔاغِ ُتهِ ٔعؿُٛا ؾٔٞ
ايِأَضِضٔ ََْٚذِعًََُِِٗ َأََْٚ ّ١ُٖ ٔ٥ذِعًََُُِٗ ايَِٛاضٔثٔنيَ ََُُْٚهَِّٔ يَُِِٗ ؾٔ ٞايِأَضِضٔ
َُْٚطٔ ٟؾٔطِعَََٖٚ َِٕٛاََإَ َٚدَُُٓ ٛزَُُٖا َِٔٔ ُِٖ َٖا نَاُْٛا َٜشِصَضُ6 -5 ) َٕٚ
ايككل .
إٕ يه ّ٬أٌٖ بٝت ايعكَُٚ ١عسٕ ايٛسٚ ٞخعإ ايعًِ أثط ٚٚقع
خام عً ٢ايكًٛب  ،نإٔ يذلانٝبِٗ اؾًُ ١ٝقبػَٓ ١تكأَ ٠
أزلٚ ٢أضق ٢ا٭يؿاظ ا٭زبٚ ١ٝاملعاْ ٞايٓٛضاْ ١ٝاييت تعذع ايعك ٍٛعٔ
إزضاى  ٚإساطَ ١ا ٜطَ ٕٛإي ٘ٝبٌ ست٢
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ي ٛأعًُٓا اـٝاٍ شا ا٭ؾل

ا٭ضسب ملا َ٫ػٓا ٚي ٛدع ّ٤بػٝطاّ مما أضازٚا  ،نٝـ ِٖٚ ٫
غازات ايهٚ ّ٬أ ١ُ٥ايبًػاٚ ٤املتشسثني .
 َٔٚشيو ٖص ٙايعٜاض ٠أ ٚايسعا ٤أ ٚايكػِ ا٭ْـ ايصنط سٝح دا٤
ٚقـ اإلَاّ اؿذ١

بـ ْٛ ( :ضى املتأيل ٚنٝا٩ى املؿطم ٚايعًِ

ايٓٛض يف طذ ٜا ٤ايسهٛض ) ؾأقػِ بايص ٟضؾع ايػُا ٤ي ٛمجع عًُا٤
ايه ٕٛبأغط ٙبؿت ٢أطٝاؾِٗ يه ٞهٝبٛا عً٢

 ٌٖ :تػتطٝعٕٛ

إزضاى ْٛض اهلل ؟ ٌٖ بإَهاْهِ اإلساط ١بهٝا ٤اهلل ؟ ٌٖ
مبكسٚضنِ َعطؾ ١عًِ اهلل ؟ ٌٖ  ... ٌٖ ..؟؟ ؾًٔ وطٚا دٛابا !
ؾُا اـٛض يف ؾهً٘

َٚكاَ٘ ايؿطٜـ إ َٔ ٫سٝح ن ْ٘ٛشنط

ٚتٛغٌ َٚ ،أَٛض ٕٚمٔ بصنطِٖ ٚايتٛغٌ بِٗ  ٫ ،قاٚي ١يف ؾِٗ
َاِٖ ؾأْ٘ ! ؾصاى تعٓت يًٓؿؼ ٚإتعاب يًػرل  .ؾأَ ٟكاّ ٚأ ٟضؾع١
تًو اييت ٚقًت إىل نْٗٛا ْٛض اهلل املتأيل ٚنٝا ٙ٩املؿطم ٚأٟ
عامل َٔ ايػُٜ ٛػبح يف دٓبات ؾهً٘ اـٝاٍ .
ؾكس ٚضز إٔ ْيب اهلل َٛغ ٢بٔ عُطإ عًْ ٢بٓٝا ٚآي٘ ٚعً ٘ٝأؾهٌ
ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬سني ٜهع ٜس ٙيف دٝب٘ ؽطز بٝهاٚ ٤يٚ ٛنعٗا
عً ٢ضأؽ ضدٌ ؾٝكبح شيو بعكٌ أضبعني ضدٌ ! أَا اؿذ ١املٓتعط
 ٖٛٚاإلنػرل ا٭ععِ نُا أٚضز ايؿٝذ ايكسٚم

 يف

(

نُاٍ ايسٚ ٜٔمتاّ ايٓعُ ) ١عٔ اإلَاّ ايباقط  قاٍ  ( :إشا قاّ
قآُ٥ا ٚنع ٜس ٙعً ٢ضٚ٩ؽ ايعباز ؾذُع بٗا عكٛشلِ ٚنًُت بٗا
أس ) َِٗ٬يعُطٚ ٟنأْ٘  أَٚأ إميا ٠٤ؾكط  ،ؾُاشا هط ٟيٛ
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ٚنع ٜس ٙاملكسغ ١عً ٢ضأؽ عبس َٔ ايعباز ؾبأ ٟق ٠ٛغٝكبح بٗا
عكٌ ٖصا ايعبس ٜا تط. ٣
ٚبعس شيو ميهٔ يٓا إٔ نًل إىل :
 1ــ أْٓا ّ ُٖا أعًُٓا ايٓعط ٚأطًكٓا ايعٓإ يًتكٛض ٚاـٝاٍ ئ ْبًؼ
َعطؾ ١نٓ٘ املٗسٟ

ٚإٔ تػذ ٌٝشيو – عًَ ٢ا أظٔ – َٔ أععِ

ايؿها ٌ٥ؾاملتكسّ ـٍ ّ ٙـاضم ٚاملتأخط عٓ٘ ظاٖل ٚاي٬ظّ ي٘ ٫سل .
 2ــ إٔ سب اؿذ ١املٓتعط

ٚتعُٝك٘ يف ايٓؿؼ مبجاب ١اإلنػرل

ا٭ععِ ايص ٟميشٛا ايصٕ ٚب ٚاـطاٜا ٭ْ٘ ْٛض اهلل املتأيل ٚنٝاٙ٩
املؿطم ٚايعًِ ايٓٛض يف طدٝا ٤ايسهٛض .
 3ــ إٔ ْكػِ عً ٢اهلل دٌ ٚع ٬باؿذ١

 ( :ايًِٗ عل يًٝتٓا ٖصٙ

َٛٚيٛزٖا  ) ..ؾإْ٘ َٔ ايعبازات اؾًٚ ١ًٝإٔ ْتٛغٌ ب٘ إىل اهلل
غبشاْ٘ ٚ ،نٝـ  ٫ميهٔ شيو ٚاإلَاّ ايكازم ٜ ك ( : ٍٛإٕ
ايً ١ًٝاييت ٜٛيس ؾٗٝا ايكاٜٛ ٫ ِ٥يس ؾٗٝا َٛيٛز إ ٫نإ ََٓ٪اّ ٚ ،إٕ
ٚيس يف أضض ايؿطى ْكً٘ اهلل إىل اإلميإ بدلن ١اإلَاّ

) ايبشاض

ز51م. 28
ؾهُا إٔ قاسب ايعَإ

ٖ ٛاإلنػرل ا٭ععِ  ،ؾٗ ٛأٜهاّ املٓ١

اإلشل ١ٝايععُْٚ ( ٢طٜس إٔ منٔ عً ٢ايص ) ... ٜٔاٯ ، ١ٜؾً ٛتأًَٓا
قً ّ٬ٝيف اٯ ١ٜايؿطٜؿ ١يطأٜٓاٖا ت٪نس ٚتكط عً ٢إٔ املٓ ١غـٛف
تكـع يف املػتكبٌ ؾكس سٛت اٯ ١ٜعً ( ٢غت ) ١أؾعاٍ ْٚ ( ٖٞٚطٜس ...
إٔ منٔ ٚ ...لعًِٗ أٚ .... ١ُ٥لعًِٗ ايٛاضثني ٚ . ...منهٔ شلِ ....
140

ْٚطٚ ) ... ٟنًٗا قٝؼ يًُػتكبٌ  ،نُا أؾاض إىل شيو امل ضدع
– زاّ عع – ٙسٝح قاٍ  :إٕ ٖصا

ايسٜين ايػٝس قازم ايؿرلاظٟ

ايؿعٌ مل ؤ بعس ٚأْ٘ غٝكسض ؾُٝا غٝأت َٔ ٞايعَإ ٜٚكع يف
املػتكبٌ .
ٚيف ايٛقت ايصْٗ ٟاْا اهلل غبشاْ٘ َٔ املٓ ١عً ٢أسس (  ٫ٚمتٓٔ ) ٚ
(  ٫تبطًٛا قسقاتهِ باملٔ ٚا٭شْ ) ٣طا ٙغبشاْ٘ ٪ٜنس عًٖ ٢صٙ
املٓ ١اييت غتكع يف املػتكبٌ نُا تؿرل نجرل َٔ ايطٚاٜات إٔ ٖصٙ
اٯ َٔ ١ٜاٯٜات ايٛاضز ٠يف قاسب ايعَإ .
ٚإٔ ٖص ٙاملٓ ١ؾاًَ ١بطناتٗا عً ٢مجٝع َٔ يف ايٛدٛز َٔ قطٜب أٚ
ميجٌ ايٓتٝذ ١ايٓٗاٚ ١ٝ٥املٓ١

بعٝس  .ؾبٗصا ؾإٕ املٗس ٟاملٓتعط

اإلشل ١ٝاييت أضازٖا اهلل غبشاْ٘ َٔ بعج ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ .
ؾبعس ايتعطف عً ٢إٔ اؿذ١

ٖ ٛاإلنػرل ا٭ععِ ٚاملٓ ١اإلشل١ٝ

ايععُ ٢ؾٓػأٍ أْؿػٓا َ :ا عػاْا ْكسّ ٭ْؿػٓا ػاٖ٘  ؟ ٌٖٚ
مٔ قطٜب َٔ ٕٛغاس ١قسغ٘ ؟ َٚا هب عًٓٝا ؾعً٘ ؟  ٌٖٚمٔ
َطتبط ٕٛب٘ ؟  ... ٌٖٚ ... ٌٖٚ؟ عؿطات ا٭غ٫ ٚ ١ً٦غتؿ٘ اَات اييت
ته ٕٛاإلداب ١عًٗٝا يف اؾًُ٪َ ١طط ٠بايتككرل َٔ ايعبس اٯبل مٛ
غٝس. ٙ٫َٛٚ ٙ
ٖٓٚا أٚز تػذ ٌٝبعض َا ٜٓبػ ٞعًٓٝا ؾعً٘ أثٓا ٤غٝب ١ايكاسب
ٚيهْ ٞطق ٢بأْؿػٓا إىل غاسات ايهُاٍ ٚايعًِ ايٓٛض يف طدٝا٤
ايسهٛض .
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،

 1ــ تعُٝل ٚتهطٜؼ سب٘ يف ايٓؿؼ ٚا٫ضتباط ب٘ ٚبصنطَٓٚ ٙادات٘
ٜٚ :تِ شيو عٔ ططم نجرلٚ ٠أُٖٗا ايسعا ٤ي٘ بايؿطز ايعادٌ ،
نُا املسا ١َٚعً ٢ظٜاضت٘ يف ا٭ٚقات املدكٛقٚ ١املس ١ْٚيف نتب
ا٭زعٚ ، ١ٝايتٛغٌ ب٘ ٚ ،ايكػِ عً ٢اهلل بؿأْ٘ – نُا تكسّ – يف
ايجبات عً ٢قبتِٗ ٜ٫ٚٚتِٗ ٚقها ٤اؿٛا٥ر عكِٗ .
 2ــ تعطٜـ ايكاِ٥

إىل ايعامل نً٘ ٚ :شيو بأْ٘ ٖ ٛا٭ٌَ ا٭ٚسس

ايص ٟتتطًع إي ٘ٝمجٝع أبكاض ٚأَاٍ ايبؿط ، ١ٜؾًٝعّ تعطٜؿ٘



إىل ايعامل ايتعطٜـ مبكاَ٘ َٚ ،هاْت٘ ٚ ،ؾهً٘ ٚ ،ؾأْ٘ ،
ٚنطٚض ٠ا٫ضتباط ب٘ ٜٚ ،تِ شيو بؿت ٢ططم ا٫تكاٍ ٚٚغاً٘٥
املدتًؿ َٔ ١ايؿهاٝ٥ات ٚاْ٫ذلْت  ٚاحملانطات ٚايٓسٚات ٚايٓؿطات
ٚاملطبٛعات ٚا٭ؾٚ ّ٬غرلٖا ٚ ..غرلٖا ٚ ..إٔ ٜه ٕٛشيو مب٦ات
املٜ٬ني َٔ ايٓػذ يه ٞتتعطف ايبؿط ١ٜعًٚ ٘ٝتهَ ٕٛعطؾ ١غاطع١
عً ٢ضٚ٩ؽ ا٭ؾٗاز ٜ ( .اؾه ٌٝؾطسِ اهلل َٔ أس ٞأَطْا ٜ ،اؾهٌٝ
َٔ شنطْا أ ٚشنطْا عٓس ٙؾدطز َٔ ع ٘ٓٝدٓاح ايصباب غـض اهلل ي٘
شْٛب٘ ٚي ٛناْت أنجط َٔ ظبس ايبشط

) عٔ ( َكاق ١ا٭خٛإ )

يًؿٝذ ايكسٚم .
 1ــ إٔ ًْذأ إي : ٘ٝؾٗ ٛامل٬ش ايص ٟهب عًٓٝا إٔ م ّٛسٛي٘ ،
ؾُُٗا أقابتٓا َٔ َكٝب ١أ ٚدعع أ ٚغرلٖا ؾٓٝبػ ٞإٔ ًْذأ إي، ٘ٝ
أيٝؼ ٖٚ ٛي ٞأَطْا ٚٚيْ ٞعُتٓا ؟ أيٝؼ ٖ َٔ ٛتعطض عً ٘ٝأعُايٓا
( تٓعٍ امل٥٬هٚ ١ايطٚح ؾٗٝا ) ؟ بٌ أيٝؼ َٔ سكٓا إٔ ْهشٌ أعٓٓٝا
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بٓعطَٓ ٠ا إي ٘ٝ؟ ٌٖ َٔ دعٚع ؾأطَ ٌٝع٘ ايعٚ ٌٜٛايبها ٤؟ َت٢
تطاْا ْٚطاى  ..غٝس ٟ؟
 2ـــ قاغب ١ايٓؿؼ  :إٕ املٓاغبات إي ٞمتط عًٓٝا ٚاملطتبط ١بكاسب
ايعَإ  يف أٜاّ ايػٓ ١عسَٗٓ ، ٠ا يَٛ ١ًٝيس ٙايؿطٜـ َٗٓٚ ،ا
ي ١ًٝايكسض ٚغرلٖا َٔ ايًٝاي. ٞ
ؾٗصَٓ ٙاغبات تسعْٛا حملاغب ١أْؿػٓا َ ،ا قسَٓا خٖ ٍ٬ص ٙايؿذل٠
َٚا اقذلؾٓاَٚ ، ٙا ٖ ٞا٭َٛض اييت عًُٓاٖا ٚأزخًت عً ٢قًب٘
املكسؽ ايػطٚض ٚ ،نِ ٖ ٞا٭عُاٍ اييت عًُٓاٖا ٚأزَت ؾ٪ازٙ
ايؿطٜـ ؟ ؾهِ ٚنِ أملٓاى غٞ

ز ٟ؟ ؾإٕ أبعستٓا شْٛبٓا عٔ

غاسات قسغو ؾكس قطبٓا إيٝو قدلى ٚسًُو ٚسبو ٚعطؿو ،
ؾأْت أزلٚ ٢أدٌ ٚأععِ ٚأندل أ ٫ػٝب زاعٝو ٜا َٓتٗ ٢اؿًِ .
ؾعذٌ اهلل تعاٍ يو ايؿطز ٚظازْا سباّ ؾٝو ٚ ....اغأي٘ إٔ  ٫ىطدين
َٔ ايسْٝا ست ٢أنشٌ بكط ٟبٓعطَ ٠ين إيٝو  ..غٝس. ٟ
ٚقً ٢اهلل عً ٢دسى املكطؿٚ ٢عً ٞاملطته٢
ٚأَو ايعٖطاٚ ٤اؿػٔ اجملتبٚ ٢اؿػني ايؿٗٝس
بهطبٚ ٤٬عً ٢ا٭ ١ُ٥ايٓذباٚ ٤غًِ تػًُٝاّ نجرلا
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املصادز

1

ايكطإٓ ايهطِٜ

نتاب اهلل غبشاْ٘

2

ايهايف

ايؿٝذ ايهًٝين

3

ٚغا ٌ٥ايؿٝع١

اؿط ايعاًَٞ

4

عاض ا٭ْٛاض

يًع ١َ٬اجملًػٞ

5

اإلضؾاز

ايؿٝذ املؿٝس

6

اٯَايٞ

ايؿٝذ املؿٝس

7

ا٫ستذاز

ايؿٝذ ايطدلغٞ

8

َكازق ١ا٭خٛإ

ايؿٝذ ايكسٚم

9

اٯَايٞ

ايؿٝذ ايكسٚم

10

ع ٕٛٝأخباض ايطنا

ايؿٝذ ايكسٚم

11

ثٛاب ا٭عُاٍ

ايؿٝذ ايكسٚم

12

اـكاٍ

ايؿٝذ ايكسٚم

13

املكباح

ايؿٝذ ايطٛغٞ

14

اٯَايٞ

ايؿٝذ ايطٛغٞ

15

إقباٍ ا٭عُاٍ

ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ

16

ايؿهاٌ٥

ايؿهٌ ابٔ ؾاشإ

17

املػتسضى

اؿهِ ايٓٝػابٛضٟ
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18

َٔ ؾك٘ ايعٖطا ٤

ايػٝس قُس ايؿرلاظٟ

19

َكَٛات ضدٌ ايسٜٔ

ايػٝس قُس ايؿرلاظٟ

20

َؿاتٝح اؾٓإ

احملسخ ايكُٞ

21

قانطات أخ٬قٚ ١ٝتطب١ٜٛ

ايػٝس قازم ايؿرلاظٟ

22

َكتطؿات ١ٝ٥٫ٚ

ايؿٝذ ايٛسٝس اـطاغاْٞ

23

أٌٖ ايبٝت قسٚ ٠ٚأغ٠ٛ

ايػٝس قُس تك ٞاملسضغٞ

24

اإلَاّ ايكازم يف ْعط ايععُاٚ ٤ايعًُا٤

ا٭غتاش ايسخٌٝ

25

ؾعاع َٔ ْٛض ؾاطُ ١

ايػٝس َطته ٢ايؿرلاظٟ

26

اإلَاّ اؿػٔ ايعػهط َٔ ٟاملٗس إىل ايًشس

ايػٝس قُس ناظِ ايكعٜٚين

27

َٛغٛع ١ايػسٜط

ايع ١َ٬ا٭َٝين

28

زضٚؽ يف تاضٜذ ايػرل ٠ايٓب١ٜٛ

ا٭غتاش ضنَٓٗ ٞا

29

يف ايػرلٚ ٠ايتاضٜذ ز10

سػٔ اجملاٖس

30

َعذِ عًِ ا٫دتُاع

تطمج ١ز  /إسػإ قُس سػٔ
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