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 الإهداء
 

 ِد األعظِم.. والُحجَِّة األفـَخِم..السَّيإلى 
 ..وصاحِب الصِ راِط األقَوِم..

 
 يب محمَّد بن ُنص ير النُّميريدي أبي ُشع  سي

******* 
 

 ..الصَّفي .. والنَّجمِ النَّقي وإلى األصلِ 
 ....يالَجلِ وصاحِب البرهاِن 

 
يبِّي ِّ سي ِّدي أبي عبد   الله الُحس ين بن ح مدان الخ صِّ

 
 أحمد...
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 الـمقدمة
 

ُ  ااناا     تراكَم حنيسيِّدنا  انََََّّّّ مََّّن ص(    بعَث اهلَل إنَّ اصيي َ   ،انشيدر

ألصيييَّ َ  ا فشييَيَرع وا دعبناَن عب َدِة انب طِل ااتدب ِع طرِق انضيييَّ،ِ ، يف ه ئَّوَن انََّّ س 

 هدناَنَد اال  بًّ  دعبناَاه ، َدعرفوَن ال نألذق ِن، أم َمه  سيي يندَ  اخيرُّاَن األاث َن،ا

 .صراِط احلقد إىل َنه م َسبَِّل اال برسوٍ  َدسرتِشناَاه ،

يعَله  اوً ا ا انصَّف ِء، انس،ِ  ددَ  ص(  برس نِة ا  انَََُّّّّ مََّّنسِّدن  أق َ اقن 

 قواعَن َساأسَّ مس َ اِت انََّّج ِة، نلَّؤمَّنَي اأاضي َ  إىل سيبِِّل انسيَّواِء،   دضيءء  انرردقَ 

ُِ، انصراَ  على إالَّ أَبوا انذدَ  اعرتاِض اْنَّ شركنَي،  غَم اننددِ   نلحقد أذَعَّ وا  َفََّ انشدر

 .ب حلجَِّة اال َ َضخوا نه إالَّ

 ،ََّعصومنَياْن األئَََّّة ،احلقدع،ِء كلَِّة اإ دِ انند ِةصَرنَّ  سو   اهلل ص(   اخلََّف

 .اهلِل سبِِّل يفاجله ِد  علََّّوا  د اَسا وا،ح َصاَا اا،ر َصَََّف

اقن متسيييَّافر فرَقد َّ  انعلودَّة  انَُّّصيييبدَّة  بََّهِجهم نِّاوَن اهم  األئََِّّة ك نرُّاِ  

 ،ِةَناَادَنَّ ْنا ِ َاااننُّ ِةَندر ِاَّ اْن انقراِنانق ئَِّة ب جلسيييِم انعلواد انَُّّصيييباد على َمَن   

 فودٌل َّ ،ب َِّسَت بٍِّ ق انالد ،َّ َّ شد َتا َّ َّ لَعِفَرٌق ح قنٌة ا صيبٌة م قصدَرٌة ا كةٌة ت فَّشيتتر  

انيت متسييييَّافر ب نعراِة انو ثقى ب سييييِم اننددِ ، انََّّ يَِّة ح  بوا انفرقَة  انذد  هلؤالِء

 .ِةمَِّانرَّ م  هم انسَّ ق َّر َد كَّ  دَ انند م  َّرقوَنَدا ،أانِّ َء اهلِل انصَّ حلنَي روَنسِخد 

فصيييي َ  نلب طِل فِِّه  ،اانعج ئِب ِبانغراِئايي َء هيذا انمَّم ن     لَّل ه  م    

ااخد    ،ِبصُّعاندَّ اَدَ ن  انب طِل َدَاس اطَف  على انسَّرِ  قِّ دٌة، انلفسي ِد فِّه سِّ دٌة،  
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 اْنَّ قصييييدردَ على  ننَِّسدَّانا سيييي وا اندَّلبَِّسيَّوَده  بعَّ دٍة ف ئقٍة نِّ َّ ِ  إبلِّس  انلَّعني 

ُِ انَغ ،سَِّساخَلفَِّجذبوَن إنِّهم   واد.اجيَّدن اَاه  ِنََّشراِع انشدر

ن اََّّى صانم   أمحظهَره  األعو   اننَّيَّ    اْنَّ اِم  أبرَز أسيييي نِِّب اندَّننِِّس م  أ

و   يف ذكاحلسيييي  انَِّّ اء  اْنَّ نَّعء أاَّه   سييييو   انم ِ  اْنَّهناد اْنَّ ََّدَيِر ااصييييُِّّه  اْنََّ

انردااد ِت ااألح ددِث، اانذا َبََِّّّف  اشييتَته  اْنََّشييبوهَة امشييراَعه  اخلبَِّث يف كد بء  

  .انقِّ مِة حرِب مش  دِع ِةَهواَييف م  ر َيََّدَّ هنا اْنََّاْن انم   انسَّ بق ص

 َ َنَعكَِّف  أدف  اْنَّ ؤنََّفِة، اانيت تبلغ  انعشرات،  ِهبد ك  يف ايرت   َََّّن ءإاد ثّم

 َةر ئَِّّفسييانسييَّم سييدخِنًم  األسيي نَِّب  ،نِقانصييد دعوِة إاا ِ  يف اب نَغ ،احلقد اهِم ع 

 .اندَّضلِّلََِّّة يف يذِب أتب ِعِه انذدَ  ف َق عند هم اْنََّ،دني

وِ ، اعنِ  ِة انعلفَّإح َطِة انع مَِّة با  ِ َنَعِن داون أن ل ََّد حَد اندَّضيييلِّل  اذنك

بنَي اْنَّ حَاَّ ِت ااْنَّ دشي به ِت م   ااد ِت أهِل انعصَِّة، اهاذا حَ    معرَفِدِهم انفرَق

هذا اننَّيَّ    بدحردِف اْنََّع اء نَدخن َ  مشراَعه  يف اددع ِء انوص َدِة اانوالدِة، فشَرَع دبثُّ 

صح ِب أانندقَِّة يف اندَّلبِِّس، إالَّ على أهِل انعلِم انب نغنَي ا ب نِغ بتسيلوبٍ  ِهك،ِممسوَ  

نِّاوَن  يف اصييوصيِيِه، ااخللَ  يف أفا ِ ِه، َةك َكانرَّانفرَِّة انرَّاشييندَ ، انذدَ  داشييفوَن 

 .اسخًة م َروََّ ًة ع  أس،ِفِه م  س َدِة انشدِّعِة اْنَّ قصدَرِة

 كدِب اعلوِ  أهِل انب طِل يفاألي،َِّء أالَّ خنوَض  ِئَّ علَّ اع َدِة  ِتَّ  دعيَ   اِم

ا اَء راِ  امح دِة انضييُّعف ِء م  االح ،دِ انندانندف ِع ع   را ِةنضيَ  دَّعلُِّم، بلنلند اسيِة اان 

 .َنِع اْنَّ شبدهنَي ااْنَّ عرِّلنَيِيأهل انب

سدقبِل سواَد اْنَّ  لف اتتمَّ ،انشيَِّّر ن شي به ِت هذا   مضي منيِ  على ف عرَلاطَّ  ََّّاَن

 بعَض أن أاضدَ  بعَض حتردف ِتِه، اأكشَفقصنرت   ،إذا م  اادَشَرتر بنَعد ه  يف انبلناِن
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م حًِّ   ددا ختردف ِتِه، فقلٌِّل م  اناشِف د غين ع  كةٍب م  انا،ِ ، عسى أن داوَن 

 .ِهحردِقَتسبًب  يف ا م س ِهًَّ  يف متمدِقِه، ،ِهدحردِفن

 ،ْنََّشبوهَةَة ااننَّعو تلَك َنِقأاَد أنر عَلءَّ،  فراًضَماإادء  أدف  انوايَب م َحدًََّّ  ا

م    اْنَّسيي ئِل انيت ابدَنعه  انَِّّ اءُّ اْنََّمعو   مع م  شيي َبَهه  م  مسييتنٍة كلَّ اأ ق بَل

شييبه ِت اْنَّ قصييدَرِة ااحلشييودَِّة ألكشييَف أنَّ م  دنَّعِِّه هذا اننَّيَّ    م  َتَرفٍُّع ع  علوِ  

أكةر، ف، خ،َف بََِّّه   إع،اء  الاسيييي يِيِن م  هو إالَّ تربٌِّل إع،مء   احلوزاِت ااْنََّ

ُِ ااناا ِ ، اال يف افء انعصييَِّة ع  األابِّ ِء اانرُّسييِل،  ابنَي هؤالء ال يف عق ئِن انشييدر

شا َنه ، أاإن غََِّّر م،بَسه  اعََّنهم ه  ااحٌن اال يف انرَّعِ  بعصَِّة األئََِّّة، ف نب طل  يوهر 

 .ِةجََُّّّصباد ضرا ا  نثب ِت احل انعلواد ان احلقد أهِلاانرَّدُّ علِّه افَق مَّهِم 

 نراأ ا،رباً َم  خ نصيًي ِهنويِه هذا اجلهَن اانعََّل جيعَل أن تع ىل اهلَل تسييت  ف

 ،أهِل انَّدف ِق ِبََُّّجنَد  ََّقدوفِّ اأن ،انِّقنِي يف َاَ يح ًا  ،دِ ندان يف حتقًِّق   ادمدينَ 

 .اندوفِّق انءُّ هإاَّ ،ااالتدب ِع نصراِطهمهم ِيبآداب ِبااندتدُّااندََّّسُِّك بتهِل انوف ِق، 

 

 ...املؤلف

 جريةه 1441حمرم  1يف 
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 التفسير العلوي لحديث الفرقة الناجية
 

كيف ميكُن أن نفهَم حايَث الفرقِة النَّاجيِة والنَّاُس قسددد:ان  نؤنن  يف البدااية   

 وكافر ؟

 

 اجلواُب بإذِن اهلِل 

ر، بتنَّ اهلَل قسييََّم انعب َد إىل ِقسييََّنِيم مؤم  اك ف كلُّ انرَّوائِف ااْنََّذاهِب ت ِقرُّ

َُ فوا َق كببًة بني ايرِة كلد   َاسَيََّّ هم صأصح َب انَِّّني اأصح َب انشدَّ   ، نا َّ هَّ 

 مذهٍب إىل انمي ِن اانافِر!!

 انلَِّه َعَلى َبَكَذ ِمََّّ  َأْظَلم  صَفََّ رم انعمدم كد به يف اتع ىل سييبح اه اهلل دقو 

 َي َءه  . ِإذر ِب نصدنرِق َاَكذََّب

 لى اهلِلع أانئَك انذدَ  َكَذبوا انردَس الِت، َاَااَيه وا انرُّس ل َع صَير اا  انذدَ  َفََِّ 

اآلدة    م  اهلِل كَّ  ي َء يفيييًيرُّبييييَقييييَّ َ  َتييييَفَعَبناا األص إنِِّه، َدَّسبوَاه  ك اوا َم  يف

 ز ْنَفى ، َاه مر انلَِّه ِإَنى  ِنِّ َقردب وَا ِإالَّ َاعرب ن ه مر َم  َأارِنَِّ ء د اِاِه  ِم اتََّخذ اا انارميةم صَاانَِّذدَ 

ال َدخَدِلف وَن كةًبا عََّّ  ي َء َبعَنهم ِمََّّ  َعَبن اا بعَض األابِّ ِء اانرُّسييِل داَن بعٍض، أا 

ٍض، أا ح بِة داَن بعِمََّّ  َعَبن اا بعَض األئََِّّة داَن بعٍض، أا ممَّ  َعَبناا بعَض انصييييَّ

  َُ ممَّ  َعَبناا بعَض األمس ِء اانصييدف ِت ااألفع ِ  داَن بعِض، اكلُّ ذنَك دويب  انشييدر

 َأسييييرََّ ء الَِّإ د اِاِه ِم  َتعرب ن اَن اانا فَر اانب عيَن م  انرَّمحيِة انهلَِِّّة نقونه تع ىلم صَم   

 َتعرب ن اْا َأالَّ َأَمَر ِنّلِه الَِّإ اْنح ْام  ِإِن سي ْلَر نٍ  ِم  ِبَه  انّله  َأاَمَ  مَّ  َاآَبآؤ ك م َأاد مر سَيََِّّّرد َّ وَه  

 َدعرَلَّ وَن . اَل انََّّ ِس َأْكَةَر َاَنِا َّ اْنَقِّدم  انندد   َذِنَك ِإدَّ ه  ِإالَّ
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اِم  ايوِه تاذدِب اْنَّ ع صيِيرد  نألئََِّّة ااألابِّ ِء اانرُّسييِل هو تاذدب  اْنََّع يِم 

انق َنِ  انيت أظَهر اه ، ااعرتاضي هم على م  َ َأاه  ألاَّهم أثَبد وا علِّهم انبشردََّة انضَّعِّفَة  ا

اقي نوام ال ميا   نلبشييييِر أن َدقوموا بهذا انفعِل بل هو فعل  اْنََّ،ئاِة، ألاَّهم أَخذ اا  

 مد  َأَحٍن  َأَب م َحٌََّّن َك َن بَي هِر م  َ َأاه  ِم  َبشيييَيِردَّدهم مع أنَّ اهلل تع ىل دقو م صمَّ 

سِّ  صع  يف قونهم انََِّّبِّدنَي ، كَّ  ابََّه سِّدنا  انَََُّّّّ امل َاَخ َتَم انلَِّه  َّس وَ  َاَنِا   دَي ِنا مر

  .عَّىََّبل ب ْن ه  ب حلرِفأن تتخَذ ال جيب  كةبٌة أمة ٌ  مادوٌب ه يف األابِّ ِءإاَّص

بشياٍل آخر، اهو إثب ت  انبشييردَِّة اانضَّعِف على   ثم ي َء َم  َبعَنهم ِنِّ َاذدبوا

قصدَرِة يف ِخ احلشودَِّة ااْنَّ داألئََِّّة ااألابِّ ِء اانرُّسيِل صع ، اعلى نس ِن كب ِ  فقه ِء امش  

وَن على انذدَ  َدباانََّّصيي    م، اكذنَك يف صييلواِت كب ِ   ي   اننددِ  ِهم اخربكدبِه

شيييبٍة، كَّ  دباء كب     ي ِ  اْنَّ قصيييدَرِة على اْنََّقدوِ  يف  اْنََّصيييلوِب اْنَّ َعلَِّق على خ

 اخرَدَلف وْا انَِّذدَ  ِإنََّا َنه مر شيي بدَه َاَنِا  صيَيَلب وه  َاَم  َقَدل وه  كرب،ء، ااهلل تع ىل دقو م صَاَم 

 َدِقًَِّّ  . وه َقَدل  َاَم  انيَّ د اتدَب َع ِإالَّ ِعْلٍم ِم ر ِبِه َنه م َم  مدَّره  َشكٍّ َنِفء ِفِِّه

 اهلَل َدعبناَن  انذد اْنَّ دَّقوَن، نألابِّ ِء اانرُّسييِل َفه م  أمَّ  اْنَّ ؤمَّوَن اْنَّ صيَيندقوَن

  انشييَّكِّ خ ِنصيًي  م إمي َاهم، أحسيَيَّ وا ط عِدِه، انذد  صيِيَراِط يف اَددحرَّكوَن اَددَّقوَاه 

ُِ بِعَب   ب نم مِة اانَوصييَِِّّة،  ِدًق  بوالدِة صيَي ِدِة غِب انذَّاِت انهلَِِّّة،صيي فًِّ  م  انشييدر

 اهؤالء عَّه، اه ه م ا   به أمَرهم تع ىل    اهلَل فتط ع وا أعَّ َنهم، اأحسيَيَّ وا احلقد،

هم انفرقة  انََّّ يِّة  اْنَََّّصييو(  عَّه  يف احلندِث انََّّبواد انشييَّردِف انذا كذَّبه  اناةب   

راد  ابعض  انعلوددنَي ِنَعنِ  فهَِّهم ِنَحقِّقِة اْنَّ راِد، فلَِّس اْنَّ  ِّعِةيََِّّة اانشديي م  أهِل انسُّ

م  احلندِث م  َيَر  م  تقسييِِّم اْنَّ سييلَّني إىل ِفَرٍق اَمَذاهَب اِمَلٍل م خدلفٍة م َدخ نفٍة  

ٍََِّّّة اشِّعٍَِّّة اإمس عِّلٍَِّّة اد زدٍَّة ازدندٍَّة اعلودٍَّة اغب ذنك  كَّ  ي َء يف كدِب يييييصسي 

انقَّدء األشيعرا اانشيَّهرسد اء اغبهم، بل اْنََّقصود  ميا   أن د فَهَم م  قونه    سيعن 
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 َّره مريمد ٍةيررَقيِف لديك  ِم  َريَاَف وراَليَفَل ًةيي آفَّيي َك ر اْايي ََِِّّفيي ِن وَنيي َّ يي ؤرِميي اْنَّ  َك َن تع ىلم صَاَم 

َدحرَذ  اَن ، ف نِفَرق   َنَعلَّه مر ِهمرِإَنِّر َ َيع وْا ِإَذا َمه مرَقور َاِنِّ َِّذ  اْا اننددِ  ِفء نََِِّّدَفقَّه وْا َفٌةيآِئيَط

فهم  قِة انََّّ يِِّةأبَّ ء  انفراهَل ِنَاة  هم اْنَّ َدَخلِّفوَن ع  سبِِّل اهلِل أدًّ  ك ن اادَّ ؤ هم، اأمَّ  

 قونه تع ىلم يف أانئيك انيذدَ  َاَفراا نََِّدفقَّهوا يف اننددِ  اد َّرِذ اا َقوَمهم، اهم ي َّود  اهللِ  

أدَِّة ب قَعٍة على  ِنْلَبشيَيِر ، قن َاَراه م يف ِذْكَر  ِإالَّ ِهَء َاَم  ه َو ِإالَّ َ بدَك ي َّ وَد َدعرَلم  صَاَم 

َج َتهم اَدَّفراَن يف َسبِِّله  ِنِّ َحقِّقوا َا ،م نع،ِء كلَِّة احلقدهذه األ ِض َدقوموَن بَوايبِه

 َََّلا وِت األعلى مع َم  سيَيَبَقهم م  انََّّ يني نقونه تع ىلم صِمَ ب صييِرف ِئهم إىل ع ِ  اْن

 َدََّدِير  مَّ  َاِمَّره م ه َاحرَب َقضيَيى مَّ  َفََِّّره م َعَلِّرِه انلََّه َع َهن اا َم  صيَيَنق وا ِ َي ٌ  اْنَّ ؤرِمَِّنَي

 َتبرِندً، . َبنَّن وا َاَم 
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 بشرية النبي أو مالئكيته
 

حم:َّا صددوُ ا الوهوِ  امك:ِ  يف اقِِ،و ونيَتُهُ  ُوحيَّةن نجيجة  شدُدبَهة الي:ان   

 إلخوِصِ  وليست جس:انيَّة !!

والسُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   ه  نفُ  البشريَِّة عن النَّيبِّ حم:َّا )ص( يعين أنَُّ  نن 

 اْلَ:وئكِة؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

 مََّّن هم نثب ِت بشيردَِّة سِّدنا  انَََّّّد َدسيعى كل  م  انسيََُِّّّة اانشيدِّعِة سَيعَِّ    

ص( ، ألنَّ هذا دعين اصَفه  ب نضَّعِف اانسَّهو اانغلِ  اانَّدسِّ ِن اغب ذنَك م  انصدف ِت 

 انبشردَِّة انيت ال تلِّق  بتابِّ ِء اهلل ا سِلِه انصَّ دقني.

ابِّ ِء قد األني ا صييييبددنَي اعي  ضيييي هم يف ايرِتهم اْنَّ جِحَفِة    احن  كعلودد

اانرُّسييييِل صع ، نا َّ هيذا ال دعين أاََّّي  ا َغ نء بهم ب ْنَّ ق بِل، بل اضييييع  األموَ  يف    

 َاَدا وَن انََّّ ِس َعَلى اءش َهَن نَِّدا وا وْا َاَسًر  أ مًَّة َيَعْلََّ ك مر َمَواِضِعه  نقونه تع ىلم صَاَكَذِنَك

 َشِهًِّنا . َعَلِّرا مر انرَّس و  

م  بقوِنِهانََّّ س ااضٌ  إىل افَسه  دقند   كِّف  (صمََّّن  نلََّّد اهلِل إنَّ خر َب

 ِإنر َمَلٌك ِإادء ا مرَن َأق و   َاال ِّرَبييياْنَغ َأعرَلم  َاال انّلِه   يييَمآِئيييَخ ِعَِّنا َنا مر الَّ َأق و   صق ل

 اآلدة  اهذه َتَدَفاَّر اَن ، َأَفَ، اْنَبِصب َا اأَلعرََّى َدِوايييَدسر َهلر ق لر ِإَنءَّ د وَحى ِإالَّ َم  َأتَِّبع 

، بل هء  (ص وِ  اهلِلييي سسِّدنا   نبشردَِّة تتكًِّنا ِّعة ال تعين كَّ  فسَّره  انسََُّّّة  اانشد
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دانٌَّة على انوسيرَِِّّة اعنِ  انغلود يف انَََّّّد، ف خلر ب  انهلءُّ على نسي ِن سِّدنا  انَََّّّد   

 ِعَِّنا ا مرَن أالَّ َارَفَعه  إىل مق ِ  انرُّبوبَِِّّة انعيَّى يف قونهم صالَّ َأق و   مَّدن ص(  دعلََِّّّ 

 َنا مر ق و  َأ َره  إىل د يِة اْنََّ،ئاِة بقونهم صَاالييِياْنَغِّرَب ، اأالَّ ا هب َأعرَلم  َاال اهلِل َخَمآِئ  

ونه حلندث  مشيييهوٌ  يف ذنَك اهو قَمَلٌك ، ألنَّ اهلَل خلَق مًََّّنا قبَل اْنََّ،ئاِة اا ِإادء

 ، اهذا دؤكِّن  أسييييبقََِّّة ايوِدِه على اْنََّ،ئاِة، كَّ  او ا اهلل  مي  خلقَ    أاَّص( م ص

َذاِتَك  آلَن َمجدنرِاء َأدَُّه  اآلب  ِعَّرَناَاأشيي َ  نذنَك سييِّدنا  انَََُّّّّ املسييِّ  صع  بقونهم ص  

َُ َق  (د انذا    ، اهذا هو مق    انَُّّبوَِّة اخلبرَل َكورِن اْنَع َنِمِب ْنََّجرِن انَِّذا َك َن ِنء ِعَّرَن

 دَُّه َأ َدجعْله  ألحٍن م  خلِقِه ال م  ع ِ  اْنََّ،ئاِة اال م  ع ِ  انبشِر، نقونه تع ىلم صَد 

َُ ِإاَّ  انََِّّبءُّ ودِ ، اَاَاِذدًرا ؛ أا شييي هًنا على اخللِق ااندَّ َام َبشيييدًرا شييَي ِهًنا َأ رسييَيْلََّ 

ًرا نع ِ  اْنََّ،ئاِة، ااذدًرا نع ِ  انبشِر.يشدِيبام 

اإن قي َ  نَّ  ق ئٌلم هل دوين  يف انقرآِن اناردِم آدٌة تبِّد   أنَّ سييييِّدنا  مََّّن  

هو م  أمجَعفر مُِّبنٌي ، ا َاِكَد ٌب ا وٌ  انّلِه مدَ  َي ءك م اوٌ ؟ حِّب ه  بقوِنِه تع ىلم صَقنر

اندَّف سييييِب بتنَّ انَُّّوَ  اْنََّذكوَ  يف اآلدِة هو انَََُّّّّ ص( ، انا َّ احلشييييودََّة  علِّيِه كلُّ  

اخلواَة أاار اا بعَن انقراِ ، اهذِه هء اننَّدرَّ وَاة  انيت أشي َ  إنِّه   ااْنَّ رتنددَ  ااْنَّ قصيدرَة  

 انيُّْلَََّة انََّّ س  بََّاَأَح ْنَع َنِما ِإَنى َي َء َقنر انَُّّوَ  صِإنَّ سييِّدنا  انَََُّّّّ املسييِّ   صع  بقونهم

 انَُّّوَ  د برِغض  نسييَِّّدئ ِتا َدعرََّل  َم ر ك لَّ شيِيرددَرًة، أَلنَّ َك َافر َأعرََّ َنه مر أَلنَّ انَُّّوِ  ِمَ  َأْكَةَر

 ِنَاءر انَُّّوِ  ِإَنى َفِّ ْقبييييِيل  اْنَحقَّ َدْفَعل  َم ر َأعرََّ ن ه ، َاَأمَّ  ت َوبََّخ ِنَئ،َّ انَُّّوِ  ِإَنى َدْتِتء َااَل

 َمعرَّ وَنٌة . ِب نلَِّه َأاََّه  َأعرََّ ن ه  َتْيَهَر
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 التعطيل والتشبيه والتجسيم
 

شددُدبهَدة الي:دان   الدذَّاُ  ه  حجداُب الكاندِ  أو اهيييةو وه  اظمدددُم امع ُم       

 أو اهلِل فناء  الذَّاِ  اإلهليَِّةامع ُم!! واممساء أو الصِّفاُ  الذَّاهيَّةا نجَّحا ن وفانيةن يف 

ُ  والياُ ا  أحايًّا جيعِاها والذَّا  واحا ا أحا ا ظ هركيَب في ... فهو مدددبحان  قا 

ذاُهُ  وعامل  والعُِم ذاُهُ !! وحم:َّا  جتِّ  اهلِل مددبحاَنُ و وعِ م َن:سددوس  بذاِ  اهلِلو 

 !!مبحاَنُ  يف اقِِ،و وفاط:ةا نَعُ  فعنانا ظ َيبيى حم:َّا  يكون عِ م هو جتِّ  اهلل

ُُ َنفاهيِم )الْ ه  ِنَن اْلوالسدُّؤاُل الذي يطرُح نفسَدُ      َِِةُ::ِكِن َهوضدي ُ:َشبَِّهِة  واْلُ:َعطِّ

 ُ:َجسَِّ:ِة( يف َزنِننا اهاضِر؟واْل

 

 اجلواب بإذن اهلل 

ث،ثِة  حِِّن إىلصافرتَق انََّّ س  يف اندَّو علَِّّ  سيييي،م ه مدقو   انم    انصييييَّ دق  

ٌُ، اانََّّف  موحدٌن، ااْنِيَّ ةربٌف ام شبدٌه اا ٍف، ف ْنِيمذاهَبم م ةب   يف م َعرٌِّل .َّ َشبده  م شِر

ذاِهِب م  ََّإنَّ شيييي بَهَة اندَّعرِِّل ي َءتر ِم  ِقَبِل انمَّا ِدَقِة َفَنَخَلفر يف أهِل اْن

أا َاَفوا  ،َِّع  اندَّجلِّء َفَعرَّلوا انويوَد انهلءََّّ َعرِّلَية  قي نوا بتاَّه  م َّدَ  سييييلَّنَي، في نْ َّ اْن

انويوَد انهلءَّ، اأاَاراا اندََّجلِِّّ ِت ااآلد ِت انسََّّ ادََّة ااأل ضََِّّة، اقن اقَع فِّهم قو   

ٌُ، َاَم علَِّّ  س،م ه مانم ِ  انصَّ دِق    صَم  َزَعَم أاَّه  دعرف  اهلَل بَدَوهُِّم انقلوِب فهو م شِر

 ََّعبوَد .َم أاَّه َدعرب ن  غَب مويوٍد فقن َاَفى اْنزع
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َّ شيييَيبدَهة  فهم انذدَ  شيييَيبَّه وا انذَّاَت انهلََِّّة ب خَللِق، اَيَعلوا األمس َء أمَّ  اْن

أاَّهم  ، أانلذَّاِتحقِّقًة ام هًَِّّة  -كلَّه  أا بعضييَيه  -اانصيييدف ِت ااألفع َ  ااألشيييِّ َء

صَم   معلَِّّ  سييي،م ه كِّفًَِّّة، اقن اقَع فِّهم قو   انم ِ  انردضييي  َيَعلوا نلب  ا َم هًَِّّة ا

ٌُ، اَم  اَسَب إنِّه م  اهى عَّه فهو ك فٌر .  َشبََّه اهلَل ِبَخلِقِه فهو م شِر

ََّّه أكرب  خلوقِة، اناَََّّ َجسييدََّة  فهم انذدَ  َيَعلوا اهلَل شييًِّئ  ك ألشييِّ ِء اْناأمَّ  اْن

ننَه ِّئَِِّّة شيي بَهٌة، ألاَّهم أثَبد وا األشيِّ َء كَّ هٍَِّّة َفشيَيبَّهوا ا اأعيم  اأقو ، فإثب ت  انشيَّ 

 ب نشَّءِء.

 

 لوِ  اهلِل ب ألشِّ ِء، اهو انافر  نقوِ  أمبلوِ ؛ أا ح ااندَّجسِّم  أاَّ   طردِق احل 

َُ بشيييءٍء م  َخلِقَك فقن َعَنَ  ِبَك،  املؤمَّني انم ِ  علء ص  م صأشيييهن  أنَّ َم  سييَي اا

 ع د   بَك ك ِفٌر .اان

ف ندَّجسِّم  َدقدضء احللوَ  ااجلََّس، ااهلل  تع ىل ال شءَء اال ِيسرييييييييييَم نه  

َّ َِّايََّة  نقو  أمب املؤمَّني انم ِ  علء ص  م صنرٌِّف ِنَدرتكََّب عَّه األشِّ ء  ااأليس    اْن

 ال بَدَجسٍُّم، مويوٌد ال َبعَن َعَنٍ  .

بيَيَن رًِّ، اايي ِكًرا ام لحِيًنا، اَحَيَر اندَّجلِّء َكََّ  عَ َفََّ  َاَفى ا  د ةبِيفر كي َن م عَ  

َعَنًم ، اَم  أثَبَف ا  َدَِّف ك َن م شيَيبدًه  ام شييِرًك  ام َجسييدًَّ ، اَحنََّد احلقَّ َكََّ  َعَبَن   

وً ا، صصَيًَََّّ ، ف حَلقُّ َتَجلًِِّّ  َموصيوٌف ِنَئ،َّ داوَن َمجهواًل، اَذاًت  م ََّمٌَّه ِنئ،َّ داوَن َمح  

ايف هذا دقو   أمب  املؤمَّنَي انم    علء ص  م صَم  تفاََّر يف ذاِت اهلِل َاَ ِيَع بَّفء فذنَك 

معرٌِّل، اَم  تفاََّر يف ذاِت اهلِل ا يَع بصييو ٍة فذنك م جسييدٌم، اَم  تفاََّر يف ذاِت اهلِل  

 ا يَع  بٍة فذنَك م وحدٌن .
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َ  شييييبدَهة  ا...، اقن َحذََّّ هؤالء انَاَفَرة  ااْن اانِّوَ  يف َزمََِّّ  احل ضييييِر ددواين 

َم  ق َ  قصََّرِة بقوِنِهم صَّ م  االاصِّ ِع ا اَء هؤالِء انغ ،ِة اْنعلَِّّ  س،م ه  انم    انصيَّ دق   

ٌُ، احن   مَّه  َبَراٌء يف اننُّاِّ  ااآلخرِة، إاََّّ  َاَضَع األخب َ  َعََّّ   ب ندَّشربِِّه فهو ك فٌر م شِر

ه م اندَّشيبِِّه انغ ،ة  انذد  صَيغَّر اا َعَيَََّة اهلِل، َفََّ  أحبَّه م َفَقنر َأبرَغضَيَّ ، َاَم  َأبرَغضَ    يف

َفَقن أَحبَََّّ ، َاَم  َاااله م فقن َع َداا ، َاَم  َع َداه م َفَقن َااالا ، َاَم  َاَصَله م فقن َقَرَعَّ ، 

ْكَرَمه م فقن َبرََّا ، َاَم  َبرَّه مر فقن َيَف َا ، َاَم  َأ َاَم  َقَرَعه م فقن َاصيييَيَلَّ ، َاَم  َيَف ه م

َلََّ ، ييِيبَله م فقن َ دََّا ، َاَم  َ دَّه م فقن َقييِيفقن أَه َاَّ ، َاَم  َأَه َاه م فقن َأْكَرَمَّ ، َاَم  َقب

ه م َقاَم  َأحرسَيَ  إنِّهم فقن أسي َء إنَِّّ ، َاَم  أسي َء إنِّهم فقن أحرسَيَ  إنَِّّ ، َاَم  َصنَّ    

فقين كَيذََّبََّي ، َاَم  َكذََّبه م فقن صيييَينََّقَّ ، َاَم  أعرَر ه م فقن َحَرَمََّ ، َاَم  َحَرَمه م فقن    

 أعر ا ، َم ر ك َن ِم  أصح بَّ  َف، َددَِّخَذنَّ ِمَّهم َاِنًِّّ  اال َاِصًبا .
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 التجسيم والتحديد
 

ُُ اهلِل يف اجلسدددِا هو ًان ا ك هشددُدبَهة الي:ان    ُِِه يف ك  العوامِل اْلَ:خِوقِة ظهو و

ُِهدا بد !! و   اإلناُم اْلَ:هايُّ هو جتِّ  وظهوُ اهلِل يف اقِِ،!! وأعِى نرهبٍة وظهو

اإلنساِن  فالصِّفاُ  هججَّى يف ميكن أن يرهييها اإلنساُن ه  أن يكون اهلَل يف اقِِ،!!

 ا   الوهوِ  يف اقِِ،و وفطرمنَُّ  خمِوق  عِى صدوُِ  اهلِلو أي أنَّ اإلنساَن هو جتِّ 

 اإلنساِن هؤهِِّاُ  من يكوَن اهلَل يف اقِِ،!!

ييوُم ب   ان الذين َيتع:وَن أنَّ ك َّ هؤظء كيَف َنُر ُّ عِى  نفَسُ  والسُّؤاُل الذي يطرُح

 حايِا؟الجَّجسيِم والجَّ نع اإلمونيَِّة اهيائِ، َهكييُف النُّصرييُّوَن هو العِويُّوَن

 

 واب بإذن اهلل اجل

ِل َبإنَّ كلَّ احلَّ،ِت انيت ط َنفر اهَجَّ  انعلواَّ انَُّّصيييباَّ اخلصيييََِّّّ م  ِق

ا تاَمتر  اخَلَوَاِة ك َن سييبب ه  اندَّوحِّن  احَلقِّقءُّ انذاااْنَّ رتنددَ  انََّّ صيِيَبِة ااْنَّ قصييدَرِة  

ب  ا َصب صع  اِنا  أبء شعِّب مََّّن علِِّه عقَِّنت َّ  احَلقَّة ، ا  د اد  س َدِتَّ  انعيَّ ِء كسِّد

اسيِّدنا  احلسيني ب  محنان اخلصيَِّّد صع  على أهِل اندَّجسيِِّم ااندَّشبِِّه ااندَّعرِِّل     

 ااناا ِ ، َفََّ  ك َن م  أانئَك اْنَّ َشبدهني ااْنَّ عرِّلني إالَّ اتده َمَّ     نَِّس فَِّّ .

 يف ك د ِب اخَلَوَاة  ال َدبحةون  اال د َّحدصوَن ااْنَّ رتنُّاَنَرة  يييَبة  ااْنَّ قصدييييييف نََّّ ِص

سي َدِتهم، اَدَّسِيب وَن نَّ  اندَّجسيَِّم داَن َتنقٍِّق يف أنَّ اندَّجسَِّم ااندَّحندَن نذاِت اهلِل يف    

 ِهم ق ئٌم، استعرض  م  ي َء فِّه ، ام  هء انرُّداد  انعلََِّّّة  علِّه .ِيك د ب
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صشييِّخ انسيي،  اب  تََِِّّّّة  ِم  َتجسييِِّم   ال َتخلو كدب  م  د رَلق  علِّه نقب  

 أخلى قنا انعرِش، على جيلس  اهلَل إنَّم صاننِه عمَّ شييتا ه ، فَِّ  ذنك قون ه  اْنََّشييبوه 

 صإنَّم د ا  انف صجمَّوِع اهلِل!! ، اقون ه  اْنََّشبوه  يف كد ِب  سو   معه  فِّه َدقعن  ما ًا 

 صإذا م!! ، اقون ه  اْنََّشيييبوه  يف افِس اناد ِبمعه  انعرِش على  بُّه  د جِلسييي ه  مًََّّنا

 ملٌك اكتنَّ اهلَل اجلندِن!! ، انرَّحِل كتطِِّ  أطٌِّ  نه سيي ََِّع انارسييءد على اهلل  يلَس

 ثقٌل َنه  كبٌب يسٌم حتَده !! اكتاَّه انع ِ  إىل دَّير  مرتفٍع ما ٍن يف انسَّردِر على ي نٌس

مؤكًِّنا  !!انةَّقِّل  اناسيي ن  علِّه جيلس  حََِّّّ  انرَّحل   َُّدِئ كَّ  َدِئ ُّ اهو انعرِش على

 انعرِش على اهلَل اجلهَِّّية  بقوِنِه اْنََّشييييبوِهم صإنَّ  هيذه انفارَة يف كدي بِيِه صتلِبِّس   

شبوهِة إىل اجَلبَّ ِ !! ، اهو َدسيدَّن  يف مقونِدِه اْنََّ  بِةَقِل َتشيع ر   انعرِش َحَََّلة  ،ئاة ََّااْن

 .اغبه  دااد س ََِّ  أبء يف زاً ا نرسوِ  اهلِل ص(  ا َدحندٍث مَّسوٍب 

 اجلوزدَّة على َمسيييَلِاه اْنَّ َّحرِف بقونِه اْنََّشيييبوه يف انقِّدِم ات بَع تلَِّّذ ه  اب  

 أاَّه  اات َِّار  انعرِش.. اال على معه   سيييوَنه  د جرِلس  اهلَل انفوائن م صإن صبنائع كد ب

 عمَّ هلل صاام احلَّ بلِة  صطبق ِت ن ه !! ، كَّ  ا َد يف كد ِبد قِع أاه ت َِّار اا اال ق عٌن

 .قنمِِّه  موِضع  انعرِش، اانارسءُّ على َاَيلَّ

  أ  أاَّه  دذكر  ََّّانََّّ صإنَّم ادؤكِّن  اب   تَََِِّّّّة على جتسِِّم إهِلِه بقوِنِه اْنََّشبوِه

 ِم  فراٌش ايرِهِه على ذهب ِم  ِنَاعر، عَلِّه خضٍر يف ِ ي،ه  م وفٍر ش بٍّ صو ِة يف  بَّه 

ذَهب  يف إشيييي  ٍة إىل دمدن ب  مع ادة صنع ، ألنَّ مغ زالِتِه ام ب ِتِه نلفرقِة انِّمدندَِّة 

 اْنَّ غ ِنَِِّة بِّمدن اعَناد بِ  م َس ِفر تؤكِّن  ذنَك يف مقندمِة كد بِه صانوصَِّّة انارب  .

 اهلِل كد ِب يف َسصنِّم دَّجسييِِّم زعَم ق ئً،َف اب   تَََِِّّّّة ش ييبهَة انييِ احدَّى د ةب

 ِصَف ِتِه نَّاأ جبسٍم نَِّس أاَّه اأئََِّّده  األمَِّة َسَلِف م  أحٍن قوِ  اال  سوِنِه سيييييََِّّة اال

 َشءرٌء َِّةرِلِهَك صَنِّرَس اأعراًض !! ، ازعَم أنَّ آد ِت اندََّّمدِه كقونه تع ىلم أيس ًم  نِّسف
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 بويٍه انصدف ِت فءا على تن ُّ صال َسًَِِّّّ  م َنه  َتعرَلم  صَهلرم اقونه ِصب  انَب انسيََِِّّّع   َاه َو

 انويوِه!! . م  بويٍه ِيسًَّ  االصر،ِ  أهل  د سَّدِِّه م  َافء اال على انويوِه م 

اال غرابَة يف أنَّ انشدِّعَة اْنَّ قصدَرَة ال َتخلو ك د ب هم م  اندَّجسِّم أدًض ، فه  هو 

 َدما   احلسييينَي تع ىل اهلَل دقو م صإنَّ تقء  مََّّن مبزا سييي،ِ ان َب صحجََّةَم  ن قِّ

 ع ىلت انرَّبُّ سييردٍر!! ، ادقو   يف موضييٍع آخرم صَدما  هم على معه  ادقعن  اد صيي ِفح ه 

 ح ْاِم مع انعبوددَِّة ح ْاِم التدَح ِد ااحٍن سييييردٍر على معه اد صيييي ِفح هم اَدقعناَن

 . !!انرُّبوبَِِّّة

 انندد  صيييينِ  إبراهِّم ب  مََّّن اْنَّ دتنِّهنَي كَّ  ا َد ع  اْنَّ َلقَِّب صصيييين 

 م  فِّه  ِنََّ  تنًََِّّةمد تما   ال اناردمم صانََّّ    انشيدبازا  قوَنه  اْنََّشبوَه يف تفسِب انقرآن 

 انقنَمني ََّكتِّ إحن  اهء فِّه ، َقَنَمه  اجَلبَّ    َدضييَيَع حدَّى االمد،ِء اعنِ  انََّّقِص

هلَل انارسيءد!! ، دواِفق ه  انرب طب ئء يف صتفسِب اْنَِِّّمان  بقوِنِهم صإنَّ ا  يف اْنََّذكوَ َتني

انََّّ ِ  ، م سدَّندَ  إىل حندٍث مَّسوٍب زاً ا نرسوِ  اهلِل ص(  يف َدَ ِ   على انقنَ  َاضَيعَ 

 انسُِّّوطء.

هؤالء قن حذََّ  مَّه  انم     انغلود أهل إنَّ شييي بهَة اندَّجسيييِِّم انيت اقَع فِّه   

م  هَّ  ا ،َة َشرُّ َخلِق اهلِل، د َصغدراَن عيََّة اهلِل ،انغ  إنَّانصَّ دق  علَِّّ  س،م ه  بقونهم ص

اارلَق سيِّدنا  اخلصيَُِّّّ صع  يف موايهِة شي بَهِة اندَّجسِِّم حنَي أكََّن على َتجردِن اهلِل    

  ع  اندَّجسِّم اانِعَلِل بقونهمتع ىل

 َهَِِّّ   َع  َتحندِن ذا َحَنِدَيلَّ امل   ِهِيٍم أح َط بييَم يف ِيسيييَاال َتَجسَّ

فََّ  َزَعَم أنَّ اهلَل َحلَّ جِبسٍم فقن َحنَّه  َاَبعََّضه ، َاَم  َزَعَم أاَّه بذاِتِه م هٌَِّّة أا 

ُ     يسييٌم أا يسييٌن فقن شيَيبََّهه   لقِه، كَّ  ق   تع ىلم صالَّ ت نرِ ك ه  اأَلبرصييَ    َاه َو د نرِ 

اأَلبرصيييَي َ  َاه َو انلَِّرِّف  اْنَخِبب  ، بننِِّل قوِ  أمب املؤمَّني انم   علء ص  م صال َتَقع  
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األاهي    نيه  على صييييفَيٍة، اال ت عرقَين  انق لوب  مَّيه  على كِّفِّيٍَّة، اال َتََّي ني ه  اندَّجمئة          

 ااندَّبعِّض  . 

 مبين  على دعين أنَّ انويوَدصيباد اخلصَِّّد  ف ندَّجلِّء يف اهِجَّ  انعلواد انَُّّ

مب اآلد ِت انبِّدَّ ِت بنادة  طردِق انعب دِة نقوِ  أ معرفَة ألنَّهودِة نلحقد، يي شََّعرفِة اْنََّاْن

نَّ أل هذا ال َدعين اندَّجسييييَِّم، ص  م صأاَّ   اننددِ  معرَفد ه  ، نا َّانمي   علء  املؤمَّني 

لوَ  ااجلََّس، ااهلل  تع ىل ال ِيسييرَم نه ِنَدرتكََّب عَّه األيسيي    اندَّجسييَِّم َدقدضييء احل

 عييَنال َب ، مويوٌدٍمسييييَُّجال بَد نرٌِّفاْنَّ َِّاَّيَية  نقو  أمب املؤمَّني انميي ِ  علء ص  م ص

 ، كَّ  أاَّه  تع ىل ال ميا   أن داوَن يسًَّ  نقو  انم   انصَّ دق علَِّّ  س،م ه م صإنَّ ٍ َنَع

اٌد م َدََّ ٍه، اهو م َجسدم  األيس ِ  .اجلسَم َمحن

 

إنَّ اْنَّ جسييدَم اب  تَََِِّّّّة   دا ر ِنَِّحرَدََِّل أح ددَث أهِل انعصييَِّة صع  يف إفراِد 

 ااندَّشبِِّه َعه  م  انسََُِّّّة ب ندَّحندِنييييِيانب  ا تع ىل ع  اندَّجسيِِّم، فسقَ  اأسقَ  َم  َتب 

 فوَق تع ىلا سيبح َاه    اءد بقوِنِه اْنََّشيبوِهم صانب  ا حنَي يعَل اهلَل خ ضيًع  نلحند اْنََّا 

نشِّعِة انرُّتبِة!! ، ا  َدخدلفر هذا ع  اشيدب ِه ا  فوقََِّّة انِّسيف  حقِّقًَِّّة فوقًَِّّة انع ِ 

 هلَلا عشر  حِّث َتَناَانوا  اادًة مماَّ ًة تقو  م صإنَّ انسيدة  اْنَّ قصيدَرِة يف كد ب صاألصيو   

 أهَل َفخندِهِب د صييَي    أفَرٍق َيٍََّل على األ ِض إىل انمَّااِ  أاَِّ  يف عرفَة دوِ  يف دَّم  

امش اًل!! ، فهذه األقوا   فِّه  حتندٌن هلِل تع ىل اإدق ٌع نه حتف احلند  ميًَِّّ  عرف َت

 أسيي ِس  دد يف ااندَّشيبِِّه، اهذا ااقٌع يف مماعِم اب  تَََِِّّّّة يف قونه يف كد به صاندَّتسييِّس 

 د شي    الا يهٍة، يف اال م َدحٍَِّّم، اال يوهٍر، اال جبسييٍم هو نَِّسم ق لد مص  ماندَّقندس

   ََّقِسٍم نَِّس ىلَتَع  بتاَّه  ذنَك ع  اعبَّرت م شيءٍء، م  شيءٌء مَّه ددََِّّّم  اال ِبِحسٍّ، إنِّه

 َحن  َنه  اوَند نأ علِِّه َدَّدَِّع  أاَّه بذنَك تردناَن غ دَة، اال نه حنَّ ال اأاَّه م ركٍَّب، اال



18 

 

  .!س ٍََّّة! الا كد ٍب ب، انََّّفء هذا سَي  َ  فاَِّف... َدَدَّ َهى ال َقنرٌ  نه داوَن أا اَقنرٌ ،

ُِ اندَّحندِن حني ق  ماقن حذََّ  سِّدنا  اخلصَُِّّّ صع    ِم  ِشر

 ك َن َفِّ َّفى َافَء ذا َيحِن ال َشءَء نُّ َااليءء  َمحناًدا د َحييَو انشَّيَاال ه 

 ب َسل  َ نٍّ، اال د حرََّييييييصال د شرم سَدًَِّنا نقوِ  أمِب املؤمَّني انم ِ  علء ص  م 

ه  ييييه ، اتشب  اآلالت  إىل اي ئِره  ، اقونهم صال د نِ ك َسنُّ األداات  أاف ح َّ  َتبَعنٍّ، اإاَّ

ويوٌد، عٌف َمَا حناٌد، االن  َمب عيرن  اهِلََِّم، اال دَّي ن ه  غو(  انِفَرِ ، انذا نِّس نه حَ  

  َقَرَاه  فقن َقَرَاه ، اَم ه بح َايييي  َاَصَف اهلَل سَََّّناٌد، َفعناٌد، اال أَيٌل َمقٌف َماال َا

َن انو ك َن َمحناًدا نا َن ِيسريًَّ ، اال َدجوز  أن داوََّّ ه  فقن َيمَّأه  ، يََّّ ه ، اَم  َثيفقن َث

 ا م ح ٌ .انب  ا يسًَّ  اإالَّ ك َن شبًِّه  ب خللِق اهذ

 

 واقوصةا 

َر ذاَت اهلِل ب ندَّحندِن فقن َمَرَق م  اننددِ ، ألنَّ ذاَت انب  ا تع ىل يييإنَّ َم  ذك

ال َدلِّق  ِبه  شءٌء م  اْنََّعقوالِت اال اْنََّحسوس ِت، نقوِ  انم ِ  انصَّ دِق علَِّّ  س،م ه م 

َحنَّ  إذنر معراٌف قبَل احلناِد، ال ه  َشًِّئ  اال د شبه ه  َشءٌء ، فهوييييِيصإنَّ اهلَل ال د شب

ِنَذاِتِه، اال شيييءَء أكرب  مَّه  َفَِّسيد ر ه ، اال شييبَِّه نه اال ايَب اال ِضنَّ اال ِانَّ، اهذا  

هو مِّمان  اندَّوحِِّن اخلصَِّّد انذا َثق َل على اْنَّ َجسديَّنَي اْنَّ دلبدسينَي بلب ِس انس،ِ ، 

افسيييِيهم اَ مرََِّّ  ب ندُّهَِّة، اناََّّهم ن  َدَّ نوا م راَدهم ألنَّ ك،َ  َفحَي انوا اندََّّودَه على أ 

 احلقد اْنَّ ََّب ال ت رِفئي ه  ظلَّية  انييَّ ِنَّنَي مهَّي  يي َ  انمَّمي ن ، نقونيه تعي ىلم صد ِردن انَ        

 اَن .ر اْنَا ِف َكِرَه َاَنور ا وِ ِه م ِدمُّ َاانلَّه  ِبَتْفَواِهِهمر انلَِّه ا وَ  ِنِّ ْرِفؤ اا
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 معاني التسبيحات األربعة
 

ُُ يعين الجَّ    تيَ  نن النَّيِص!! واه:ُا هو الثَّناُء واْلَ:اُحنشدُدبَهة الي:ان   الجَّسددبي

واليول  )اهلل أكرب( أي أن اهلَل أكرُب نن السددَّ:اِء الاُّنياو واَموب بك ِّ نا  بالك:اِل!!

 فيها نن خرٍي وشرٍّ وهفاصي  نه:ا َع اَ:ْت!!

والسدُّؤاُل الذي يطرُحُ  اقصدوُم  ه  ميكُن شرُح نعان  الجَّسبيحاِ  امُبعِة عنَا   

 العِويَِّة النُّصرييَِّة؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

 صسبح َنم ِّغِةانصد بهذِه َدَدََّةَّل  اهلِل ِذْكَر أنَّ ع مَِّة اْنَّ سلَّنَي نن  مَ  انشيَّ ئعِ 

  أنَّ ِذْكَرانسََُّّّة  اانشدِّعة  ِفأكرب  ، اقن أمجَع ااهلل  ،اهلل إالَّ إنَه اال هلِل، اهلِل، ااحلَّن 

 مَّه، اخشًِّة م  اهلِل، خوًف  ِنَِّجرَدََِّبه  اْنَََّع صِيء،  د واِيه  داون  عَّنم  ِنَربدِه اناسي نِ 

 يف اانرَّ عة ، اا َد هء االاقِّ د  انلَّفيءد انذدكِر تع ىل، اأنَّ غ دَة نه اشيييياًرا احبًّ 

 اتَّمدِهِه هلِلا تسبِِّ  معَّى اناس ن  دعَِّش أن األ بعِة ِتهم أن معَّى اندَّسبِّح ِتشراح 

اعٍَّة، اهذا قصييوٌ  ع  فهِم  كلد على اشيياَره  اهلِل محَن دعَِّش اأن اقٍص، كلد ع 

ُ  احلشودَِّة   اندَّسيبِِّ  ااحلَِّن ااندَّابِب، اهو ا يٌم ع  انسَّرحَِِّّة انيت تَّ اَ  به  شِّو

 اخَلَوَاِة َفهرَم انا،ِ  انقرآاءد. ااْنَّ رتنددَ  قصدَرِة ااْنَّ 

اقن أسيََّس سِّدن ا  مََّّن ب  ا َصب صع  بَِّّ َن انبَّ ِء اندَّوحِّناد اخل نِص على  

أسييييٍس  اسييييخيٍة متدنُّ يف يذاِ ه  إىل انقرآِن اناردِم اك،ِ  انم   علء ص   ااألئََِّّة   
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ا َن نَّ  حن   انعلودُّوَن انَُّّصيييبدُّوَن ِمَّه ًي  َتوحِّندًّ  اْنََّعصيييومنَي علَِّّ  سييي،م ه م، ف

َخ ِنًص  م  َعَق ئِن اندَّشبِِّه ااندَّعرِِّل، اك َن اندَّسبِّ   عَّنا  هو َتَّمده  ذاِت انب  ا ع  

 ، اقونهم َدصييِيف وَن َعََّّ  َاَتَع َنى كلد اقصييي ٍن ازد دٍة اكَّ ٍ  نقوِنِه تع ىلم صسييي برَح َاه 

دة ، ااناَّ َ  ِضنُّه  ًبا ، ألنَّ انََّّقص َن ِضنُّه  انمدد َكب ع ل وًّا َدق ون وَن َعََّّ  َاَتَع َنى ه صسي برَح اَ 

  موالا  ك لََّه  ، اقن ق  اأَلزرَااَج َخَلَق انَِّذا انََّّقص  اهو كَّ  ق   َيلَّ َاَع،م صسيي برَح َن

ِّرَ  األشييرَِّ ِء ِرَف َأنر ال ضيِينَّ َنه ، اِبَّ َق َ َاِدِه َبِبَّ ضيَي دَِّتِه َبِّرَ  األم وِ  ع انم   علءٍّ ص  م ص

  .ع ِرَف َأنر ال َقِردَ  َنه ، َض دَّ انَُّّوَ  ِب نيُّْلََِّة، ااْنو ض وَ  ِب ْنب هرََِّة

اكلَّة  صسيبح ن  كلَّة  تَّمدٍه عربٌَِّّة َمصيرَن  ه  صَسَبَ   اقن ي َء ب ندَّعردِف أنَّ   

ُ  طبًع  معَّى صس بَح َن اهلِل  تع ٍُ، ااْنَّ شريِر يِّم  اتَّمده  انب  ا عََّّ  ق َ  فِّه كلُّ مشيير

انب  ا َفَِّصيِيف ه  بصييف ِت اخللِق نقوِ  انم   علء انردضيي  علَِّّ   م شيَيبدًه  هو انذا َدغل و 

 ، ، اَم  اَسَب إنِّه م  َاَهى عَّه فهو ك فٌرٌُشِرفهو م  ِهلِقَ  اهلَل َهبَّ  َشَمسي،م ه م ص 

ُِ م خَدِلَفٌة اَحِقَِّقد ه  اخَلِفَِّّة  ااحنٌة اهء اهذا دا ون  يف كلد عصٍر ازم ٍن، فهِّئ ت  انشدر

ُ انشدانيت ذكَره  سيِّدنا   سو   اهلِل ص(  بقونهم ص   َّلِةانََّّ بِِّب  َدى ِمَفخريت َأيف أمَّ ر

  .ِداألسَو سِ َِّعلى اْن لَّ ِءانيَّ يف انلِّلِة وداِءانسَّ

  ال َدقدصيير  على انشييُّاِر، بل َدرتقء نثب ِت انويوِد انهلءد اإنَّ احلََّن عَّنا

اْنَّ َّرِعِم علَِّّي  َ عرِرفَيِة إشييييراِق ايوِدِه اآد ِتِه انبِّدََّ ِت، اأنَّ كلَّ ذنَك هلِل يلَّ ي،ن ه    

 َأسييرََّآِئِه ِفء ِحن اَند ْل انَِّذدَ  َاَذ  اْا ِبَه  َف درع وه  اْنح سييرََّى اأَلسييرََّ ء نقونه تع ىلم صَاِنّلِه

َدعرََّل وَن ، ف ْنَّ لحناَن ب ألمس ِء هم اْنَّ َّاراَن هل  اْنَّ دويدهوَن إىل  َك ا وْا َم  سييَيِّ جرَمارَن

 عب َدِة انَوهِم اانَعَنِ ، َفه م بذنَك ال َدعِرف وَن معَّى احَلَّرِن اإنر َذَكر اه  بتنِسََِّدهم.

اإنر  هلل  هو َاْفء  َتعَينُِّد انيذَّاِت انهلَِّّةِ  اإنَّ اندَّوحِّيَن يف قونَّي م صال إنيَه إالَّ ا   

تعنََّدِت اآلد ت  ااآلالء ، فلو ك اِف اآلد ت  هء انذَّات  حقِّقًة اشييياً، نا اِف اآلد ت  
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 َفسيييَيَنَت َن انلَّه  ِإالَّ آِنَهٌة ِفِِّهََّ  َك َن آهليًة مع اننِه اهذا ال جيوز  نقونه تع ىلم صَنور 

  َدصيِيف وَن ، اقن ا َد ع  انم ِ  يعفر انصييَّ دق علَِّّ  َعََّّ  اْنَعررِش َ بد انلَِّه َفسيي برَح َن

سيييي،م ه  شيييير   انعب  ِة بقونهم صكلٌَّة أاَّهل  كفٌر اآخره  إمي ٌن، فلو ق  م  ال إنه   

 اساَف، نا َن كفَر .

كلد   ادتتء انقو  م صاهلل  أكرب  ، نَِّس كَّ  د َج انسييََُّّّة  اانشييدِّعة  أاَّه  أكرب  م 

شييءٍء، بل إنَّ اهَجَّ  انعلواَّ انَُّّصييباَّ َدَدَلََّّس  يف َيََّ ِنَِِّّده  م  ا َد ع  انم ِ  يعفر 

انصَّ دق علَِّّ  س،م ه  حني ي َءه   يٌل ق ئً،م اهلل أكرب. فستَنه  علَِّّ  س،م ه م ِم  أاد 

رَّيل م م  درَته . فق َ  انشءٍء؟ فق َ  انرَّيل م م  كلد شءٍء. فق َ  علَِّّ  س،م ه م نقن حنَّ

 أقو   د  موالا؟ فق   علَِّّ  س،م ه م صقلم اهلل  أكرب  م  أن د وَصَف .
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 واإلسهاء تنزيه النبي عن السهو
 

شُدبَهة الي:ان   ننَّ خِيفَة اهلِل ميكُن أن ينسدى ويسهَو يف نواَُ  كِّيِّ ننساٍن رخرو   

تُم ُِنطِي ا بذاِهِ ( باط   وغِومو حيُث َيفاليول  )نن خِيفَة اهلِل ظ ينسدى وظ يسدهو   

ُ  ظ ظِ:َة فيِ و وهذا اليوُل باط  !!  نن  أنَّ خِيفَة اهلِل يف أُِضِ  نو

ُ  نا ُيشاأ بِّنَّ النَّيبَّ حم:َّا )ص( مها يف     والسدُّؤاُل الذي يطرُح نفسَدُ   ه  صدحي

 صوِهِ  وغفَ  عنها؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

ِة ابني كلٍّ م  احلشيييودَّ -كعلوددني ا صيييبددنَي -ََِّّّ هذا موضيييوٌع خ،يف  ب

 ااْنَّ قصدَرِة، استاضد   يف هذا اجلواِب إن ش َء اهلل انفرَق ااْنََّوقَع.

إنَّ مصي دَ  احلشودَِّة تؤكِّن  سهو انَََّّّد ص( ، اتراا أاَّه َسه  يف ص،ِتِه فلم  

،ه  ي َّ ًب  يف شيهِر  مضيي َن َفَدفوت ه  ص    ييييِيصيب َدنرِ  كم صَيلَّى م   كعٍة!! اأاَّه ك ن د  

 انفجر!!

أمَّ  مصيي د   اْنَّ قصييدَرِة ف اقسيَيََّفر إىل قسييَّنيم قسييٌم ق َ  ب نسييَّهو اقسييٌم ق   

ب نسيه ِء كَّوٍع م  جتَِِّّل اْنَّ صرلِ ، اق نوا بتنَّ انغ،َة د َّاراَن سهَو انَََّّّد اأنَّ هذا  

نَََّّّد دقع  على غِبِه، اأاَّه جيوز  أن َدسييييهو يف ال د لِممهم ألنَّ مجَِّع مي  دقع  على ا 

 َمعَلم  اهلِل عمَّ ايلَّ، اإاََّّ  أسَه ه  ِنَِّ ا  ألاَّه َسهٌوصَي،ِتِه، انا َّ سَيهَوه  نَِّس كسَيهوِ   

أاَّه بشيٌر للوٌق!! اأكَّناا أنَّ اومَة انَََّّّد ص(  حدى ط لوِع انشيََِّّس أمٌر صحٌِّ  ألنَّ   
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َّهي !! اأنَّ انََّّوَ  اانسييييَّهَو انَّبواَّ َ محي اِّيَّ ن، اأنَّ اوَمَّ  اسييييهَوا      اهلَل أاي مَيه  ع  

 َشِّر اء !!

إنَّ انسَّهو يف انلغِة هو انغفلة  اانذُّهو   ع  انشَّءِء، اسه  يف انصَّ،ِة أا اسَء 

 اشيًِّئ  مَّه ، اسَيَه  ع  انصيَّ،ِة أا ترَكه  ا  د صَيلد. أمَّ  انسيه ء  َفِفعل ه  أسهى أ     

 يعَله  َدسهو.

نقن فرَّقوا بني انصييييَّ،ِة ااندَّبلِِّغ، اأااراا علَِّّ  قونَّ م إنَّ َم  َدسييييهو ع  

ااعدرباا أنَّ هذا م  انغلود، َفَنع وا  اَّ قش  هذه انفارِة  .انصيييَّ،ِة َدسيييهو ع  اندَّبلِّغِ 

 ب نذَّاِت، حدَّى ال ا رَِّل يف اني بِة.

، فهء أاَّ  أ ك ِن  َافر َعَلى اْنَّ ؤرِمَِّنَي ِكَد ًب  مَّورق وًت َك  ِإنَّ انصََّ،َةق   تع ىلم ص

انسيي،ِ  اأاَّ   انفرائِض على كل اْنَّ سييلَّني، اانَََُّّّّ اْنَّ رسيَيل  هو اأَلاىل بتن ال دفردَط  

بهذه انصييييَّ،ِة أا َدرتَكه  أا َدغفَل ع  أداِئه  مهَّ  ك اف انيُّراف، انو فعَله  انَََُّّّّ 

ص  ت س ًََّّة عََّن كل انصَّح بِة اَم  ي َء بعَنهم أن د فردطوا به  أا َدغفلوا عَّه  حقِّقًة ن

أ سيييوًة ب نَََّّّد، اك ن ذنَك مربدً ا نلبشيييِر أن َدهجراه  مع انمَّم ، اهذا ال جيوز  ألنَّ 

صَل اَم  تَّانََََّّّّ عرََّف انصَّ،َة فق   ص( م صانصَّ،ة  ِصلٌة ب هلِل تع ىل، َم  دااَ  علِّه  ا

ترَكه  اافصييَل، انَِّس نلعبِن م  صيي،ِتِه إالَّ م  َعِقَل مَّه  ، ف نصييدلة  بني انرَّسييوِ     

ام رِسِلِه ق ئٌَّة دائٌَّة ال تَّقرع  انبدََّة، اهو منااٌ  على انصَّ،ِة مدَّصٌل   رِسِلِه ال حلواًل 

ِصل وَن رتك ه  أبًنا، ف ْنَّ َّفبه بل ق رًب  مَّه، اال جيوز  أن دَّفصيَل عَّه ب عًنا، هلذا ال د 

هم اْنَّ َِّاراَن انذدَ  َتَرك وا صيِيَلَدهم اَعَبن اا شيَيهواِتهم. اهذا َدنحض  انشيييُّبهَة انق ئلَة   

 بغفلِدِه يف انصَّ،ة.

ثمَّ أكََّن أّاه نَِّس نلعبِن م  صيَي،ِتِه إال م  َعِقَل مَّه ، اهذا دعين أاَّه  ح ضيير  

َو فِّه ؟ دفاٌِّر م واِصٌل، فاَِّف نلعبِن انع قِل ِنَص،ِتِه أن دسهانفار  يف َص،ِتِه، خ شٌع م 
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اإن ك ن ال جيوز  هذا نلَّؤمِ  فاَِّف جيوز  نلَََّّّد ص( ؟ اهو اْنَّ رِّع  انرَّ عَة انا ملَة 

هلِل سبح َاه  امدة اًل ِنََّ  م  ي َء يف احلندِث انقنسءد انوا ِد يف كدِب احلشودَِّة ااْنَّ قصدَرِة 

رر، ِيهم أدبَل، ثمَّ ق َ  نلر، فتقَبييِ ى انسَّواء أنَّ أاََّ  م  خلَق اهلل  انعقَل فق َ  نهم أقبعل

مَّتء اي،نء م  خلقف  خلًق  أكرَ  علءَّ مَّك، بَك آخذ  َر، فق   سييييبح اهم صاِعفتدَب

 ابك أعرء، ابك أثِّب  ابَك أع قب  .

 ب نودِل َم  َدسهو ع  ص،ِتِه يف م  يهٍة أخر  فإنَّ انقرآَن اناردَم ابََّخ ااعَن

هل دَّربق  هذا على  ، فانَِّذدَ  ه مر َع  َص،ِتِهمر َس ه وَن ،َفَودرٌل نِّْلَّ صَيلِّنيَ قونه تع ىلم ص

 انَََّّّد اْنََّعصوِ  افق ايردَِّة أصح ِب انسَّهِو أا انسه ِء!؟

ب ند نء دوا بشردََّده ، اإاَّهم مجَّلوا اْنَّ صرَلَ  بقوِنهمم صإسه ٌء م  اهلل  نِّ ةبييييِي

اقوَعه  حتف احل الِت انبشيردَِّة امَّه  انسيَّهو اانَّدسِّ ن  ااخلرت، اب ندَّ نء لقُّ هلم   

اندَّشيييييياِّك ب نَُّّبوَِّة اانردسييييي نِة، ا   صنَ  عَّه  م  تبلِِّغ انوالدِة، كدشاِِّك أحِن   

صإنَّ  علء ص   حني فق  م أصييح ِبِه حني طلَب دااًة نِّادَب اصييََِّّده  ب خل،فِة ن م ِ 

 مًََّّنا َنَِّهج ر  ، ااهَلجر  م  ذه ب انعقِل فهل دقع  هذا على انَََّّّد؟

إذنم انسيييَّهو  اانسيييه ء  عَّنا  كعلوددني ا صيييبددنَي غب  ي ئماِن على انَََّّّد 

َدَسعين  ص( م صنء مع اهلِل اقٌف ال اْنََّعصو  ذا اْنََّق ِ  انرَّفِِّع انذا عبََّر عَّه بقونه

اَم  ك ن بهذا اْنََّق ِ  فهو فوَق احل الِت انبشييردَِّة  فِّه ملٌك مقرٌَّب اال اَّ  مرسيَيٌل ،

 على انط،ِق، امَّه  انسَّهو اانغفلة اانَّسِّ ن اانعصِّ ن.
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 ظهور النبي
 

 ُشبَهة الي:ان   حم:ا أفضُ  خِفاِء اهلِل بشر و ول  الصِّفاُ  اجلس:انيَّةا البشريَّةا!!

عيِا لالعِويُّوَن النُّصدددرييُّوَن  ن ُرلسدددُّؤاُل الذي يطرُحُ  اقصدددوُم عِينا  كيَف َيوا

 اْلَ:ولِا النَّبويِّ نن مل ُيؤننوا بَبَشِريَِّة النَّيبِّ حم:َّا )ص(؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

 إنَّ أحَن االخد،ف ِت انعق ئندَِّة بنَي انسييََُِّّّة اانشييدِّعِة م  يهٍة ابنَي انعلودَّةِ 

انَُّّصيييبدَِّة م  يهٍة أخر  هء مسيييتنة  بشيييردَِّة انَََّّّد مٍََّّن ص(  امجِِّع األابِّ ِء  

ااْنَّ رَسيلني صع ، َفه م َدَّي ر اَن إىل انَََّّّد مََّّن ص(  بتاَّه ا ِنَن م  أٍب اأ ٍّ ااسَدَقرَّ يف 

هو اَدَدتنَّم  اَدسيييي اَدحمن  اَدفر   يف األسييييواِق، اَدَّشييييء انرَّع َ  انرَّحِم اك َن دتكل 

ففر امش ِكَلهم!! فهل اخدل انبشِر آالَ  دعَِّش أن اَدَّسى.... إخل، انذنك فقن اسدر َع

ْتك ل  َاَق ن وا َم ِ  َهَذا انرَّسيي وِ  َدمقوَند هم ع  مقونِة انذدَ  ذكرهم انقرآن  اناردم  بقوِنِهم ص

  ؟اَنِّرِه َمَلٌك َفَِّا وَن َمَعه  َاِذدًرانرََّع َ  َاَدَّرِشء ِفء اْنَتسرَواِق َنورال أ اِمَ  ِإ

حن   ادصيييينَّ  نايلد مح،ِت اندَّشييييوديِه اانرَّعِ  انيت طي َنِف انََََّّّّ ص(      

 َنه  ِإالَّ ََّّ ِم ب تده ِمِهم نه ب نبشيييردَِّة اَتفِردِرهم َ َق ِمِه انعيِِّم إمي ًا  بقوِنِه تع ىلم صَاَم 

ِِّل انَََّّّد هو م  أ فِع اْنََّق م ِت ألاَّه  أاَّ   اْنََّويوداِت بنننا  سييِّدمَّعرل وٌ  ، َفََّق     َمَق ٌ 

قونيه ص( م صأاَّ   مي  خلَق اهلل  ا وِ ا ، كَّي  ا َد بَّفِس اْنَّعَّى ع  سييييِّدنا  انَََّّّد    
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َن ِنء  َمجدنرِاء َأارَف َأدَُّه  اآلب  ِعَّرَن َذاِتَك ِب ْنََّجرِن انَِّذا َك اْنَّسيييِِّ  صع  قونهم صااآلَن

َُ َقبرَل َكورِن اْنَع َنِم   .ِعَّرَن

 َمََّّ آ األاََّّي  ال ا َفردق  بنَي َاٍَّّ اَاٍَّّ َفا لُّهم يف افِس اْنََّقي ِ  نقونه تع ىلم صق لر  

 َاَم   ِطَااأَلسرَب َدعرق وَبَا َاِإسرَح َق َاِإسرََّ ِعَِّل ِإبرَراِهَِّم َعَلى أ اِمَ  َاَم  َعَلِّرََّ  أ اِمَ  َاَم  ِب نّلِه

م سرييِلَّ وَن ،  َنه  َاَاحر   َّره مرمد َأَحٍن َبِّرَ  ا َفردق  اَل  َّبدِهمر ِم  َاانََِّّبُِّّوَن َاِعَِّسى م وَسى أ اِتَء

ُ  أنَّ م  دقع  على سيييِّدنا  انَََّّّد آد  صع  َدَّربق  على  فإاََّّ  اإن اخدلَفِف اْنََّي هر  ان 

 ِم  َخَلَقه  آَدَ  َََّةِلَك انّلِه ِعََّن ِعَِّسى َمَةَل   نقونه تع ىلم صِإنَّسيِّدنا  انَََّّّد اْنََّسِّ  صع 

ا عَّه َفَِّا ون  ، ف خَللق  م  تراٍب هو  مٌم ِنَّ ََّ َثِلِة انبشييِر ِنَِّفهَّو ك   َنه  َق َ  ِثمَّ ت َراٍب

 إجي َده  نَِّس نٌِّل على أنََّأمرَره  اَاهرَِّه  اد َبلَِّغ  سييي نَة  بدِه، اأمَّ  األمر  بقوِنِهم صك  ر  فن

سييَََّّ ِء َنِّرَس َقنر َاَمْنف  ِمَ  انكإجي ِد انبشييِر، بننِّل قوِ  سييِّدنا  انَََّّّد اْنََّسييِّ  صع م ص

على أنَّ فعَل   ، ف آلدة  ااحلندث  دنالَِّنَبلر َمشيِيَِّئَة انَِّذا َأ رسيَيَلَِّء ،أَلعرَََّل َمشيِيَِّئِدء

 األ ِض ال يف انسييََّّ ِء، اقن ك َن سييِّدنا  انَََُّّّّ آد   صع  يفاْنَّ َّ ثلِة انبشييردَِّة اقَع على 

انسََّّ ِء حني أمَر اهلل  اْنَّ،ئاَة ب نسُّيجوِد نه ط عًة اهم دراَاه  ا وً ا، فتااَر إبلِّس صنع  

 ألابِّ ِءِطًَِّّ  ، اهذا دنٌِّل على اخد،ِف انََّّيرِة ن َخَلْقَف ِنََّ ر او ااََِّّده  بقونهم صَأَأسرج ن 

بني أهييِل انمييي ِن اأهييِل اجلحوِد ااندَّلبِِّس، انييذنييك  بَ  اهلل  طيي عييَة اْنَّ،ئاييِة نييه  

 َنَعلَّا مر رَّس وَ َاان انّلَه ب نسيُّجوِد آلدَ  كَّ   بَ  ط عَده  بر عِة  سيوِنِه يف قونهم صَاَأِطِّع واْ  

 ت ررَحَّ وَن .

ييًي  ِشِّئءُّ، دَّريييبق  أدضاكَّ  دَّربق  على آدَ  اعِّسيييَى صع  هذا اندَّاود   اْنََّ

على انم ِ  احلسيني علَِّّ  س،م ه  اسيييييِّدنا  انَََّّّد مََّّن ص(  انق ئلم صإادء نسف   

لر ق كتحِنكم، إادء أظلُّ عََّن  بدء ، اناََّّهم احدجُّوا بقونه تع ىل على نسييي ِن ابِّدِهم ص

 َثَلهم َنََّ  َفِهَّ وا عَّه   ، فلوال َمَنه ا مر ِإَنٌه َااِحٌنِإاَََّّ  َأَا  َبشيييَيٌر مدةرل ا مر د وَحى ِإَنءَّ َأاَََّّ  ِإ
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 سيي َنَده ، إالَّ أاَّه د وَحى إنِِّه، اانبشيير  ال د وَحى هلم، فاَِّف نلبشييِر أن َدفَهَّ وا نغَة  

انوحء انَُّّو ااءد!؟ انو كي َن هيذا ي ئًما َنََّ  توقَّفِف انَُّّبوَّة  عَّن خ ِ  انََّّبِّدني، اَنَج َز   

 ا َصندَق م نَِّعء انَُّّبوَِّة انِّو ، َاه م َدنَّع ون أاَّه  د وَحى هلم!! أن

َُم ِنََّ ذا َنمر َدَّم ر معه  َمَلٌك؟ أا ِنََّ ذا   َدا ِ   اقن تسيييي َء  اْنَّ شييييركوَن آاذا

 َأاَمْنََّ  َنورَا َليٌكَم َعَليييِّرِه أ اِمَ  َنورال انرَّسو   َمَلًا ؟ فا َن اجلواب  انهلءُّ بقونهم صَاَق ن وْا

 َعَلِّرِهم ََّ يَاَنَلَبسر َ ي ً،  ه ََّينََّجَعْل َمَلًا  َيَعْلََّ ه  د ََّيير اَن، َاَنور اَل ث مَّ األمرر  نَّق ِضييءَ  َمَلييًا  

َدْلِبسييي وَن ، فاَِّف دقع  االخدب    ااالصيييرف ء  نلَّؤمَّنَي نو ك اف األمو   ااضيييحَة   مَّ 

  سيييو   بشيييًرا امعه  ملٌك ظ هٌر بَّ وَ اِاَِِّّدِه؟ أا نو ك َن انَََُّّّّ َمَلًااْنَََّع ِنِم؟ أا نو ك َن انرَّ

فاَِّف سَيِّفهَّوَن عَّه؟ إالَّ أنَّ يف اآلدِة إش  ًة إىل أاَّه حدَّى نو ك َن َمَلًا  نا َن سِّيهر   

  يً، َتلبًِّس  على اجل حند .

 او ا ، اَّ   م  خلَق اهلل في نَََُّّّّ اْنَّويود  يف أاَِّ  اندَّاودِ  يف قونيه ص( م صأ  

ء ِفنِّييَس بشييييًرا، بل هو انالَّة  انيت ذكره  سِّدنا  انَََُّّّّ اْنَّسيييييِّ  صع  بقونهم ص    

 ، اهو   د وَننر االدَة اْنَََّخ ِض انبشييييراد، بل ظهَر مونوًدا ندبلِِّغ اْنبَينرِء َك َن اْنَاِلََّة  

 انردس نِة يف اندَّ سِع م   بِّع األاَّ .

انََََّّّّ   سيييِّدنامَّ م حَدم  فق  م إنَّ سيييِّدَنتَّ  مردَم انعذ اَء صع  َاَنَنِت اإن احد

خرَلِة ، قلَّ  انََّّ ِيذرِع ِإَنى اْنَََّخ ض  اْنَّسيييَِّ  صع  ب ْنََّخ ِض يف قونه تع ىلم صَفَتَي ءَه 

سييي عٍة ااحنٍة؟  يف اانوالدة  احلَّل  نهم هل َمخ ض  مردَم كَََّخ ِض انبشيييِر اقن ك َن

 نِّْلَّ ؤِمَِّنَي . آلَدًة َذِنَك ِفء بح َن انق ئِلم صِإنَّفس
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 ظهور المهديكيفية 
 

شددُدبهَدة الي:دان   نن طريَ، نعرفِة اإلناِم اْلَ:هايِّ ال ائِب ننذ أكثر نن ألِف عاٍم   

نسددداو   عنَا َنن  ليِاهم عِيِ  هو أن يِّهيِهم باْلُ:عجَتِ !! فطِب النَّاِس لِ:عجتِ  

موِل نن هيامِيها ظ يعين عاَم أحييَِّة الرَّموِلو وَنن يعجيُا أنَّ اْلَ:عصوَم وانجناُأ الرَّ

يجَّصدددُف باْلُ:عِجِت كصدددفٍة ُنوِزَنٍة ل  فهو ُننحرُق العيياِ !! وننَّ اإلناَم ُننجِ ر   

 ( ُجو  لييوَم!!111وليَس ن نَجَ رو وهو ينج ُر ههيُّؤ )

 ؟هاي )أ( َنولو  ا كبييَِّة امنبياِءَ:هُر اإلناُم اْله  َي والسُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   

 

 اجلواب بإذن اهلل 

حلشودَِّة اواضِِّع انيت َاخَدِلف  فِّه  َكعلوددنَي اصبددنَي مع كلٍّ م  ََّهذا م  اْن

َّدَير هلم نِّاوَن َّ هنا اْنََّل انوَن اسَب اْن حلشودَّة  ، فاخَلَوَاِةااْنَّ رتنددَ  َّ قصيدَرِة  ااْن

ِ  ل انوَن َاسييرَبه  نِّاوَن شييِّعًِّّ  مونوًدا ألبود َّ قصييدَرة  اْنمبعوًث  يف أ ِض احلج ِز!! ا

هنا صع  نو ََّانق ئَم اْنسييِّدنا   شييِّعَِّّنِي يف انعراِق!! ااحلقِّقة  انيت تغ َفلوا عَّه  أنَّ 

  انِّوَ . ِةهرَنِادَََّّهم َنَض َع انََّّ س  يف َتصندِق م نَِّعء اْنِيك َن على َمَق ِس أك ذدب

ل هنا صع  ال دتتء ِنَِّنعَو انََّّ َس ب نلُّرِف اانلِّنِي بََّانق ئَم اْنسييِّدنا  علًَّ  أنَّ 

سيييلوَبِة، اإع،ِء كلَِّة اهلِل يف األ ِض يف انوقِف انذا ََّب نقهِر اانقوَِّة نع دِة احلقوِق اْن

ا أانئَك تتء َمونوًدا بنَي هؤالِء أاادشَر فِِّه انب طل  اانيُّلم  ااجلو  ، اعلى هذا فإاَّه  ال د

 نَََّّّدقو  سييييِّدنا  اصع ، بل َدتتء ب نقن ِة انب هرِة فجتًة ن ااألئََّّة  األابِّ ء  َّي  أظهرَ ك
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َ،ِئَاة  َاَأمَّ  َذِنَك اْنَِّور   َاِتْلَك انسَّ َعة  َفَ، َدعرَلم  ِبِهََّ  َأَحٌن َااَل اْنََّم صِّ  صع يييياملسعِّسى 

 َتعرَلَّ وَن َمَدى ! اسييرَهر اا َاصيَيلُّوا أَلاَّا مر اَلاري ر اا ٱانسييَََّّ ِء َااَل ااِلبر   إالَّ اآلب .  انَِّذدَ  ِفء

ِعََّن  قونه تع ىلم صَدسيرَتن وَاَك َعِ  انسَّ َعِة َأدَّ َن م ررَس َه  ق لر ِإاَََّّ  ِعْلَّ َه   ، اَدا ون  اْنَوْقف 

مر ِإالَّ َبغرَدًة الَّ ه َو َثق لَيفر ِفء انسييييَََّّي َااِت َااأَل رِض اَل تَيْتِتِّا    َ بدء اَل د َجلِِّّهَي  ِنَوْقِدهَي  إِ  

وَن ، َدسييييرَتن وَاَك َكَتاََّك َحِفء  َعَّرَه  ق لر ِإاَََّّ  ِعْلَّ َه  ِعََّن انّلِه َاْنِا َّ َأْكَةَر انََّّ ِس اَل َدعرَلَّ 

 دق ااألئََِّّة قو   انم ِ  يعفر انصيييَّ ااننَّنِّل  على أاَّه  ال دتتء كََّ  سيييبَقه  م  األابِّ ِء

حنَي س ئَل ع  انق ئِم فق َ م صكلَُّّ  ق ِئٌم بتمِر اهلِل، ااحٌن بعَن ااحٍن حدَّى علَِّّ  س،م ه  

 َن اهِّئٍة غِب انذا ك َدجءَء صي حب  انسيَِِّّف، فإذا ي َء صَي حب  انسَِِّّف ي َء بتمرٍ   

 ِمََّّ  .

ِّ  صع  تتكًِّنا على َميَهِر انقهِر ييياملسعِّسى َُّّ انََِّّّدنا  ييييييييياهو م  َعََّ ه  س

يئف   ،اانقوَِّة دوَ  انقِّي ميِة بقونِهم صال تيَُّّوا أادء يئف  ألنقَء سيييي،ًم  على األ ض  

 ألنقَء ا ً ا على األ ض .

ايف هذا احلندِث تتكٌِّن على أاَّه  ال َدتتء ب نلُّرِف اانلِّنِي بل ب نَقهِر اانسَِِّّف 

َسورَف ت برِصر اَن َابننِِّل قوِ  سِّدنا  انَََّّّد عِّسى املسِّ  صع م ص ني،َِّيَّ ِنعلى  ؤاِس ان

  .ابرَ  اِنارَس ِن َي ِنسً  َع ر َدَِّنِي اْنق وَِّة َاآِتًِّ  ِفء َسَح ِب انسَََّّ ِء

هذا انسييَِّّف  تواَ َثه  األئََّّة  إم ًم  بعَن إم ٍ ، نا َّ اسييدخناَمه  مصييوٌ  فق    ا

َّدَير صع ، اهذا معَّى جمِِّئِه بتمٍر غِب األمِر انذا ي ؤاا َّ هنا اْنََّانم ِ  اْنسيييِّدنا  ب

 .فِِّه

أاَّه علَِّّ  سيييي،م ه  ام  دؤكِّن  هذا  اادٌة أخر  ا َدتر ع  انم   مََّّن انب قِر 

َك أنر يِّد ِيق  َنق ِ  إنر أايََِّ  ااْنيرُّكيذٌ  بنَي انيي ندَِّة ق َ  نه  يٌلم َعَلءَّ َاََّبََِّّّ  ك َن ب ْن

ندَِّة حدَّى َأعرَلَم أاَّك ق ئم  آِ  مٍََّّن أ  ال. َفلمر د ِجبره  بشيييَيءٍء، فتق َ  ََّال َأخر َج م  اْن
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عن ؟ . فق َ  صإاَّك َنَهه َّ  َب علَِّّ  سيييي،م ه مث،ثنَي دوًم ، ثمَّ اسييييدقَبَله  يف طردٍق فق   

شيييَيءٍء  علءَّ، فلم َتتم رراء ا  َتَّرَهَِّء ع  انرَّيل م َاعم، إادء أخَبررت َك    َيَعْلف  هلِل

َغَنا علِِّه، فق َ  َّرِمَ  . َفََّصَباِّرر َعَلءَّ غ نَاًة اْن علَِّّ  سيي،م ه ما  ت ِجبرين بشيَيءٍء. فق   

صسَيلر ع  َح َيِدَك . فق   انرَّيل م إادء َيَعْلف  هلِل َعَلءَّ َاذرً ا اِصِّ ًم    علَِّّ  سي،م ه م 

أعَلَم أاََّك ق ِئم   ندَِّة حدَّىَََّق ِ  إنر أا  َنِقِّد َك أنر ال َأخر َج م  اْنََّانرُّكِ  ااْناَصَنقًة بنَي 

آِ  مََّّن أ  ال، فإنر كََّف أاَف َ اَبْرد َك، اإن   َتا  ر أاَف ِسررت  يف األ ِض َفَرَلبرف  

هنا؟ ق   ََّيل م فتاَف اْنصكلَُّّ  ق ئٌم بتمِر اهلِل . ق َ  انرَّ علَِّّ  س،م ه مَََّع َش. فق   اْن

لَِّّ  عصكلَُّّ  َاهنا إىل اهلِل . ق   انرَّيل م فتاَف ص حب  انسَِِّّف؟ ق    علَِّّ  س،م ه م

 صكلَُّّ  ص حب  انسَِِّّف اااِ ث  انسَِِّّف . س،م ه م
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 أطيار إبراهيم األربعة
 

ولياَء يروَن شددُدبهَدة الي:دان   كدان الطَِّدُب نن نبراهيم اقِيد  منَّ امنبياَء وام     

 أنفَسهم ُنذنبنَي ُنيصِّريَنو وقا طَِب نبراهيُم هذا الطََِّب لَيط:ئنَّ أنَُّ  خِيُ  اهلِل!!

 يفُنُ  عِينا مددونبراهيم والسددُّؤاُل الذي يطرُح نفسدَدُ   ه  ُيعَيُ  أن َيشدُددَّ مدديِّانا 

ُِِن  َك)  قول  هعابنمياِنِ  يف  َُبِّ َأ ْوَهى َقاَل َأَوَلْم ْيَف ُهْحِيدددد  اْلَ:َوِنْذ َقاَل ِنْبَراِهيُم 

ِِْب  َِى َوَلددددددِكن لَِّيْطَ:ِئنَّ َق َُْبَعة  نَِّن الطَّْيِر َف ُهْؤِنن َقاَل َب صدُدْرُهنَّ ِنَلْيَد  َُّمَّ َقاَل َفُخْذ َأ

َِى كا ِّ َجَبٍ  نِّْنُهنَّ ُجْتء   ؟(اا  َُّمَّ اْ ُعُهنَّ َيِِّْهيَنَد َمْعي اْجَعْ  َع

 

 ن اهلل اجلواب بإذ

انذا هو  ه بََّ  يف أنَّصنع   َّراَدانََّّ  جَّ  َحَََّّنعلَِّّ  سيي،م ه   إبراهَِّمسييِّدنا   نَّإ

َ بد َأِ ِاء صقونهم وتى بََّاْن إحِّ ِء ِةعلى كِّفَِّّ ه َعِلْرتع ىل أن د  اهلَل ستَ  ،ِّف َِّحِّء اد د 

، عنِينلَّا انَََّّّراِدعلى  ِهعلى بصبٍة م  احدج ِي ، نِّاوَن يييييء اْنََّورَتىييييِيَكِّرَف ت حرِّ

 م، ق َ دٌ  على ذنَكء ق بتاد ت ِقرَّ مرَنأَا معينَد  ؛َأَاَنمر ت ؤرِم صم ِهتع ىل بقوِن اهلل ه فتي َب

َفخ ذر َأ رَبَعًة مدَ  انرَِّّرِر ص م  عَّنا، ق  دَّاََّدَف انقن ِة برؤدِة  َبَلى َاَنِا  نَِِّّْرََِّئ َّ َقْلِبءص

ه  وَمح ه  ان َشأ د  عراااَم األيَّ ِس لدلفَة أ بعًة ِبانرَّم   ذرخ أا َف  ؛َكَفصي رره  َّ ِإَنِّر 

ث مَّ ايرَعلر َعَلى ك لد ص ،أيماٍء ه  ااقسيييَّه  أ بعَةمع بعضييِي اجلََِّّع ِ ااخل  ،ه ي َماِع

َدْتِتَََِّّك  ث مَّ ادرع ه  َّص معَك، ؤاِسِق انرُّبراَأ يب ٍ  أا على أ بعيةِ   ؛اَيبَيٍل مدَّره  َّ ي مرءً 

 ِّ ًء، فتخَذأح به  اتعوَد َمِحلَدَدَف ؤاِسسييييعى إىل انرَُّت األيماَء تلَك أا إنَّ  ؛ سيييَيعرًِّ
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  َّأا ا داه   َّ ه َعثم َد ه كَّ  أمَر  َِّهِب َلَعاَف علَِّّ  س،م ه  األطِّ َ  األ بعَة إبراهِّم سِّدنا  

 َننرع دى ح فِّهم األ اا   فرَجاِنأ َا ؤاِسنرُّب  األيسييي    ِفَََّحَد  ااْناًمَم  ِنعًِّسييَي ه ََّئرِجَف

 .أحِّ ًء

 رِقَّ ِن االبنَّ ، ًةَب  َعًِّئشييَي فعل ال َد اهلَل إنَّ حن   انعلودُّوَن انَُّّصيييبدُّوَن اقو  م

 يف كَّم  َش علَِّّ  س،م ه  إبراهِّم َسِّدن ا  َف ،سيِّمٍ ٍب َيْراَخ رٍّ كردٍمم  سيِ  احلاِِّم كِرانذد

إىل ، اْنَّ عبَِّر عَّه بعلِم انِّقنِي سيييدنالِ م  مسيييدو  اال ادق َ اال َّ  أ اَداإاَّ ،اأبًن ِهبدَ 

حِِّن اهء حقُّ اندَّو إىل د يِةاْنَّ َعبَِّر عَّه بَعنِي انِّقنِي، ثمَّ اال تق َء   ِنَِّمسييييدو  انِع

م َباِتَرَم ة ث،ث انمي َن نَّأل، عِّهم إىل اناَّ ِ سيَ    يفدائًَّ ؤمَّنَيَّ اْن ، اهذا ح   انِّقنِي

َنور  َك،َّم صاهو انََّّعِّم  األبييناُّ نقونييه تعيي ىل انِّقنِي قَُّحثمَّ  انِّقنِي عني ثمَّ  انِّقنِي علم 

ث مَّ َند سيييرَتن  َّ َدورَمِئٍذ َعِ   ،ث مَّ َنَدَرا اََّه  َعِّرَ  اْنَِِّقنِي ،َنَدَرا نَّ اْنَجِحَِّم ،َتعرَلَّ وَن ِعْلَم اْنَِِّقنِي

  .انََِّّعِِّم

 كَّشيَي ق ئلنيم وٌ َق َزَعَمعَّى حني ََّهذا اْن  (ص اهلِل  سييو  سييِّدنا   َبََِّّ ن اق

  ،م  إبراهِّم كِّب نشَّ قَُّحَأ حن  ص مص(  سِّدنا  مََّّن فق   ،َّ بَُِّّا كَّش ا  َد إبراهِّم 

هذا  ا َنف  ،َاال َأسرَت  ال َأش كُّص ما اهو انق ئلأبًن كُّيييييي مَّه انشَّ قع ال َدص(   َُّّاانََّّ

 .ه اقوع    َِّام  ال د  افرتاِض م  قبِِّل

 ِفَاودأن ك  بعَن ه أاَّا األاَِّ ، اودِ اندَّ ِةاِّفَِّّب إنَّ اهلَل أ اَد بهذِه اآلدِة اندَّعردَف

 َةكِّفَِّّ انِقَو  َفعِرَدِن  َ بد َأِ ِاء َكِّرَف ت حرِِّيييييء اْنََّورَتىب نسييُّؤاِ م ص انِفار  ق َ  انِقَو 

 ،ٌفِرعَدمؤمٌ  ام  ءإاد  ىَلَبص انفار م ، ق   َأَاَنمر ت ؤرِم صبقونهم  احلقُّ ه فتي َب ،ودِ ااندَّ

 د  ِبِه اطَّئَّ ن  انِقَو ،، ااْنََّقصييييواودِ اندَّ ِةيف كِّفَِّّ على دقنٍي  َاَنِا  نَِِّّْرََِّئ َّ َقْلِبءص

 وِ م  انَُّّر  انفابه   هي نَّميَ  ي  أَ  نلِقَو   اتعردفيً  انِقَو ،على  انفاِر ضييييِلَف  ِناتبِّي ايً  
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 َّودسيييُّانم    م  أعر ه َمعرفة   عَّنه َفةب َداِن ،ة األبندَّ احلِّ ة  ِهيييييِيانذا ب اجلوهراد

 ِة.عيَّانا

يف  أايِن احِلسَّ ِنَِّاوَن مع انِقَو أا   ؛َفخ ذر َأ رَبَعًة مدَ  انرَِّّرِرصنيهم   ثم قي  َ 

 ٍل ِكَا   غَباًمَم  ِنًِّعسيَي دتتَِّك ه فإاَّ انِقَو  وَتَع م  َدإىل احِلسَّ ع ثم ادر ،اودِ اندَّ ِةتَب  

  هاأاَّ سد،ك حِل فرك ودَا  هئٍذ أاَََِِّّّح انِقَو  م َلعرسيييَيَدَا ،عوِةاننَّ ع  إي بِة ٍرديتخد اال م 

 عوِة ننَّب  حِِّّهم  انِفْاَر بتنَّ انِقَو  َفعِرَتا َمَلعرَداِناحِلسُّ،  إنِّيهِ  َءِعإىل مي  د   فرِّيَ د ِع

 ِنَذا هو احِلسُّ، اهو مرتبٌ  ب نرَّب ئِع األ بعِة اْنََّقصود  ب ألطِّ ِ  فا َن ،ب ن ادِة  هنَُِّّام 

 بغِب  ًعسيييِرم  فتي َب انِقَو  إنِِّه فرَِّإىل م  د ِع َء احِلسُّد ِع اقن ك ن َعَند ه  أ بعًة،

 ى صيي َ حدَّ ِةاني ب بسييرعِة ه وفِّق َنَّ ْنء ااإاد ،قٍُّفَواال َت هٍُّمَواال َت اال ا تِّ ٍب كٍّشيَي

 .َّمنِةََّيف اْن  هامَع انقو  يف د يِة احِلسُّ
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 قتل النبي موسى للكافر
 

شدُدبَهة الي:ان   قجُ  نومددى لِيبط ِّ نجع:َّا  وَنيصددو  و واْلَ:وصددوُق أنَُّ  نن ع:ِ    

 رعوَن!!ؤه يف قصِر فالشَّيطاِن هو اليبط ُّ نفُسُ و وذنُب نومى الذي اُهكَبُ  هو بيا

والسُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   كيف قجَ  النَّيبُّ نومى )أ( ُجو  ب رِي ح،ٍّ وهو نيبُّ 

 اهلِل؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

ٍة مد ر َأهرِلَه  َاَدَخَل اْنََِّندَََّة َعَلى ِحنِي َغْفَلص مقونه تع ىل يف انقدِل ة بَهش  ترَدَ َا

ِذا ِم  ِشَِّعِدِه َدْقَدِد،ِن َهَذا ِم  شِيَِّعِدِه َاَهَذا ِم ر َعن ادِه َف سرَدَغ َثه  انَّ  َفَوَيَن ِفَِّه  َ ي َلِّرِ 

 َعَلى انَِّذا ِم ر َعن ادِه َفَوَكَمه  م وسيَيى َفَقضيَيى َعَلِّرِه َق َ  َهَذا ِم ر َعََِّل انشييَِّّرَر ِن ِإاَّه  َعن ا 

 ،اْنَغف و   انرَِّحِّم  َوَاْفسيِيء َف ْغِفرر ِنء َفَغَفَر َنه  ِإاَّه  ه  َق َ  َ بد ِإادء َظَلَّرف ، مُّضيِيل  مُِّبنٌي

  .َظِهًبا نِّْلَّ جرِرِمنَي َق َ  َ بد ِبََّ  َأارَعَّرَف َعَلءَّ َفَل ر َأك وَن

انسييََُّّّة  دعدرباَن أنَّ األابِّ َء صع  معصييوموَن ع  اناب ئِر، أمَّ  انصييَّغ ئر  فغب    

ه قدَله  ابرَّ اه  بتاَّ ؟ افًسصع  موسى انَََُّّّّ  دقدل  ق نوام كَِّف  معصيومنَي عَّه ، اهَّ 

 ب خلرت اال دؤاَخذ  به، ا   أاَّه د َشرَّع  االسدغف    م  اخلرت فإاَّه  اسدغفَر  بَّه !!

اانشييييدِّعة  اعدرباا أنَّ انقد َ  بني انقبرءد اانسييييرائِّلءد هو انذا م  عَِّل  

ِل َُّّ موسى صع  افَسه  ااخد َ  م    دا  يف مصلحِدِه ف، دتثم  بفعانشَِّّر ِن، فيلَم انََّّ

 انقدِل؟
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َّد ِّدنا  انََّّيييييس ِة ال َتةردَب علىيييييالبنَّ م  انقوِ  أاَّه  م  حِّث ظ هر انقصَّ

 منسببنِي انقبرءد يف قدِل  عصموسى 

 .ٍرجبدمد ك فٍر م  دِن ه  َثَغَدسرا ٍفضَعسَدم  مؤمٍ  نَّصرِة َله تنخَّ م أاَّاألاَّ -

 ، َتفََّ ه دَعَ  َنيييَّ  قصاإاَّ ه قدَل نرييي  دقصصع  موسى  ِّدَنا  انََََّّّّيييس م أنَّانة اء -

 .ردفِةانشَّ ِهمع عصَِّد ال تَّ قَض ب ند نءا ،ههَّ  َنََُّّعف، َت

 ََّّانََّّ يهر ت  انيت ِةو اتَِّّاندَّ اادِةانرد بسبِبانََّّ ِس  عقوِ  يفاشت  انشا َ  انعلَّ

على  َ م أقَنث األيواَء اسييدرلَع انذا ِصبدرَتَّ اْن ِنَّددَعَّ اْن انق تِل صييو ِة صع  يفموسييى 

ي َر ِفء أَلدَّ ِ  َنََّّ  َكرَب م وسيييَيى َأاَّه  َخَرَج ِإَنى ِإخرَوِتِه ِنََِّّراَاَحَنَث ِفء ِتْلَك م صِهيرميديِ 

َُ ي ً، ِعبرَراِاًِّّ  ِم ر ِإخرَوِتِه َف ْنَدَفَأثرَق ِنِهمر َفَرَأ  َ ي ً، ِمصييرِردًّ  َدضييرِرب  َ  َف ِإَنى ه ََّ  َاه ََّ 

 !!نرَّمرِل اْنَِّصرِراَّ َاَطَََّره  ِفء اَاَ َأ  َأنر َنِّرَس َأَحٌن َفَقَدَل 

 اَلدشييي َدكء ال ،ه قدَلصع  موسيييى  انََََّّّّ نَّإ مفلم تقلر انقرآاَِّّة  اادة   انردأمَّ

 ددمُّ   دِخاندَّ يف ٍةمرَّ   أاَّ اهذِه ، َفَوَكَمه  م وسيَيى َفَقضيَيى َعَلِّرِهصم بل ق   تع ىل ،عَّىََّاْن

   هو أاَّ نعيِّم ا ف نقرآن  ،اخلرت اانقدِل انعَِّن بني انقدِل فردِقإىل هذا اندَّ فِّه  انش  ة 

ا هذ ِّ ِنب يف انع ِ  يف ق اواءٍّ اي ٍ  أاُّ ه سييييبْقا  َد ،احلي التِ  بني هيذهِ  َق  فرََّم

، اهذا كلُّه ال دقع  ب نَََّّّد موسييى صع  ألاَّه اَّ  معصييوٌ ، انا َّ هذا انع دِ  شييردِعاندَّ

على سيبِِّل اندَّعلِِّم نلَّؤمَّني، ناء اَّصَر إخوااَّ  اْنَّ ؤمَّنَي ِضنَّ َم  د ع ِددهم َاَددَعنَّ   

 علِّهم اعلى ح ر م ِتهم.

 ِت ع ىل ع  اْنََّ دددَّ ِت اْنََّحسييوسيي األنَّ اهَجَّ  انعلواَّ انَُّّصييباَّ كَّ  قلَّ  َدد

جيب أن افهَم أنَّ اْنََّندََّة هء مندَّة  انعلِم ااندوحِِّن نقوِ   سييييوِ  اهلل ص( م صأا  

مندَّة  انعلِم اعلء  ب ب ه  ، اي َء انَََُّّّّ موسييييى صع  ِنِّ بلَِّغ أهَله  انغ فلنَي ع  معرفِة 

 َّ ىل َ ي َلنِيم األاَّ  آَم  به ااآلَخر ع داه ، نااهلِل نِّهنَدهم سيواَء انسَّبِِّل، ف اقَسَّوا إ 
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انعناَّ ن  دوايَه انََََّّّّ نعنِ  اسييدر عِدِه ندذاِئِه، نذنك فإاَّه  سييِّوايه  اْنَّ ؤمَّنَي به م  

أتب ِعِه اهو قد ن هم ااندَّعندا علِّهم كَّ  حنَث يف بناد ِت اننَّعوِة احملََّّندَِّة م  تعذدٍب 

َّنَي على َدِن مشركء قردش، ف سدغ ثوا ب نَََّّّد ص(  فتغ َثهم ب هلجرِة اتَّاٍِّل ب ْنَّ ؤم

ااصيَرهم  بُّهم ِبَبنٍ ، اهاذا اسدغ َث اْنَّ ؤم   ب نَََّّّد موسى صع  فتغ َثه  ب نوكِم ااصَره   

 األصَّ ِ  ب دَةع بَِّنِّ ِن  َسانََّّ موسى قدَلب نقض ِء على عنادِه، حِّث ي َء يف انحِّلم ص

ِهم  ، اهلذا ق   سييِّدنا  انَََُّّّّ املسييِّ   صع  ند،مِّذِ احلقِّقءد نِهان على عب دِة قَءبِّ اِن

  .لوه ف قَب موسى فهو حق  على كد ِب م  دَّربق  كلُّص

اعَّل  انشييَِّّر ِن نَِّس هو انقد    اننَّائر  بََِّّهَّ  كَّ  فهَم انشييدِّعة  اْنَّ قصييدَرة  م  

ل  اناي فِر اقد ن ه  نلَّؤمِ ، أا عَّل ه  ألنَّ انا فَر بربد  تيتاديِل األئَّيَِّة صع ، بيل هو ِفعي     

فإنَّ انقض َء  ؤمِ ، نذنكَّ بني ، اِفعل ه  قد    اْنَّ ضلُّ اْنَّ موسيى صع  هو انشَِّّر ن  انعناُّ انْ 

 َم  َدَّص ر ه  َاَنََِّّص َرنَّ اهللؤمَّنَي على انا فرد  اهو انق ئل م صَّ علِّه هو اعن  اهلِل بَّصِر اْن

  .َعِمدٌم نَّ اهلل َنَقِوا ِإ

ااسييييييدغف   ه  إاََّّ  هو على سبِِّل اندَّعلِِّم نلَّؤمَّني ب السدغف ِ  اانا بِة، أمَّ   

َف َعَلءَّ َ بد َ   َأارَعَّرلم  نيذنَك أ دَف بعَنه  بقونهم ص األابِّي ء  صع  ف، دقع  علِّهم انيُّ 

قد مهَّ  دعلِّم  أاََّّ  جيب  أن َاةب َف على طردِق احل ، اهو انَظِهًبا نِّْلَّ جرِرِمنَي َفَل ر َأك وَن

ك اف عواقب  األموِ ، اأالَّ ا ه ِدَن أا ا سيي دَر أا َانعَم اْنَّ جرمنَي انذدَ  َددر انون على 

 اهلِل ا سِلِه اأانِّ ِئِه اإالَّ َظلَّرَّ  أافَسَّ  اَخِسررا  خ سراًا  مبًَِّّ .
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 في عالم الذرآدم  وبن
 

   عاَلم الذَُّ هو عاَلُم امنفِس يف هذه السدددَّ:اِء الاُّنيا وهنتُل نن  نب شددُدبَهة الي:ان

امُِض ُنَطُف بين ر َمو فدالنَّفُس نجعِِّيةن بالنُّطفِةو والنُّطفةا نجعِِّيةن بالنففِسو وه:ا  

!!ِّ  نن عاَلٍم واحٍا هو عاَلُم الذَّ

 عِى أنفِسهم يف اْلَ:اض  أم يف والسدُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   ه  كاَن نشهاُ  بين ر مَ 

 اهاضِر؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

سدراا كَِّف اخَلَواِة أن دفااْنَّ رتنددَ  ااحلشيودَِّة  ال دسيدرِّع  كل  م  اْنَّ قصيدَرِة   

 ِم  آَدَ  َبَِّء  ِم َ بَُّك َأَخَذ صَاِإذرم ك َن إثب ت  احل جَِّة األاىل على انبشييِر يف قونه تع ىل

 َدورَ  َتق ون وْا َأن َشِهنرَا  َلىَب َق ن وْا ِبَربدا مر َأَنسرف  َأاف ِسِهمر َعَلى َاَأشرَهَنه مر ذ  ددََّده مر ظ ه وِ ِهمر

 َغ ِفِلنَي . َهَذا َع ر ك ََّّ  ِإاَّ  اْنِقَِّ َمِة

ادنَّهم  نادِةاهل اعَِّة م  َمَََّحهم    انبشِر أصً، على احلجََّة د ِقِّم  تع ىل ف هلل 

 م  نرَّغِمب  معصييٍِّة، يف أا ك فٍر يف هلم جََّةح  ف، سيي ب ِل إثب ِت ا يوِدِه، م  ِّه عل

 حنراِف.انضَّ،ِ  ااال اندَّشبِِّه ااندَّعرِِّل اغِبه  م  طرِق اندَّعلَُّق بتاه ِ  م اندهِم

  َتن جيًِّّ ك ن بل ااحنًة، دفعًة   دا  َيََّ عًِّّ  َفه م َدمعَّوَن أنَّ انشيييه َد

 اْنَّ راَد اأنَّ !اآلب ِء أصيي،ِب م  األبَّ ِء إخراِج يف انرَّبِّعَِِّّة نلخلِق انسيي ََِّّة أسيي ِس على

 كلد يف اهلل  فَِّّ  أادَعه  االدِة اناسيي ِن، عَّلَِِّّة م  اْنَّ ََّرِلق  انشييه د  هو ب نشييه ِد،
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 يف ه أادَع انيت خ،ِ  انفررِة ِم  اتوحِِّنِه، ايوِدِه على اانرباهنِي اننَّالئِل م  ااحٍن

ِه حسَب افِسِه بفررِت على ش هًنا آدَ  بين م  فرٍد كلُّ داون  اناسي ِن! ابهذا  تاودِ 

َزعَِّهم!

هيذا انفهم  انسييييَّرحءُّ ناديِة اْنَّ بي  كِة فِّه تَّ قٌض كبٌب اد َّ يف فارَة انعنِ     

شهن  طفٌل سَِّ انهلءد، اسيييَّو د  بعَض اندَّس ؤالِت على هذا نِّاوَن ح جًَّة نَّ م فاِّف

م َت بعن االدِتِه على  بوبَِِّّة اخل نِق؟ اكَِّف سييَِّشييهن  َم  ا ِنَن م خَد،ل عقلًِّّ ؟ اكِّف 

َن اع َش يف بِّئٍة   تسَّعر ب سِم اهلِل بل ك ن أهل ه  َدعبناَن احلجَر ِنسَِّشهن  شخٌص ا 

 ِت انقنميِة؟ هل َدجرا أا انشَّجَر أا انبقَر؟ ام ذا ع  أهِل انشَّرائِع األخر  أا انندد ا

علِّهم م  َدجرا على اْنَّ سييلَّنَي؟ اكِّف تاون انشييَّه دة  م  داِن معرفٍة اال حتقٍِّق؟ 

اِنََّ ذا ك ن اخلر ب  ب آلدِة انارميِة ب ْنََّ ضيييء انِّس ب حل ضيييِر اال اْنَّ سيييدقبِل، فلم 

 دقلرم صَسِّ شرِهن ه م ؟

 ع ِ  يف به اعرتَف قن ك ن    ِنعلى اناسيي  تقو   ال إنَّ زعََّهم بتنَّ احل جََّة

ع اْنََّوضوِع هو زعٌم ب طٌل! ألنَّ م  َتحَِّل ه  انرُّا   ال َدفَّى اال َدضِّ أصِل ع  نغفلِدِه انذَّ د

 مهَّ  امدنَّ انمَّم ن ، ف نَغفلة  نِّسييفر نلرُّاِ  انةَّ بدِة إاََّّ  هء َغفلة  انََّّفييِس اْنَّ َدََّقِّيَلِة يف

ِّجَة انذُّاوِب ااخلر د ، ألنَّ اهلَل ال َديلم  أحًنا م  اخللِق، اإالَّ فََّ  هو َمقَي مي ِتهي  اد   

سبب  االدِة َمونوٍد يف بِّئٍة م ؤمٍَّة، ااالدِة َمونوٍد آخَر يف بِّئٍة ك فرٍة، ااالدِة ث نٍث يف 

اخَلَواة   رتنُّاَناْنَّ اااحلشودَّة  قندم ه  اْنَّ قصدَرة  تبِّئٍة ال تعرف  ع  اهلِل شًِّئ ، فتاُّ دنٍِّل 

ع  انعنِ  انهلءد يف خلِقِه إنر أااراا م  حصيييَل يف ع َنِم انذَّ د اقن ق َ  سيييِّدنا  انَََُّّّّ 

  ؟  َنََّ  َك َافر َنا مر َخِرٌَِّّةَنور ك َّرد مر ع َّرَِّ ًاعِّسى املسِّ   صع م ص

ِ  به اانقرا ب نمي ِن انعهَن علِّهم أخَذ اذ أ انرباد  اخللَق خلَق عَّنم  ف هلل 

هَو  بُّ  إال إنَه ال انذا اهلل  بتاَّه على أافسيِيهم اأشييهَنهم ب ألنوهَِِّّة اانوالدِة اانَُّّبوَِّة،
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 اهلِل  م حجًَّة ذنك نِّاوَن على أافسيِيهم، انعهَن اَقَرعوا بذنك، َفشيَيِهن اا انع َنَّنَي،

 ع  فونَدَّحر عَّنم  نا فردَ نلَّؤمَّنَي اْنَّ وحدندَ ، احجًَّة م  اهلِل على اْنَّ شييركنَي اا 

عقِّنِة  سِّررِةاب احلقد، ع  ب نغفلِة االحدج َج ذنَك بعن دسدرِّعوَن ف، اندَّوحِِّن، خ ِّ

 .علِّهم اندَّشبِِّه ااندَّعرِِّل

فََّ  ك ن م  أهِل انمي ِن اانِّقنِي إالَّ انقرا   انصَّ دق  اننَّائم  بهذا انعهِن، اأمَّ  

نعهَن ألاَّهم َشِهن اا احلقَّ اأااراه، اسِّسدَّرُّ إاا   هم أبًنا نقوِ  انذد  كفراا فََِّّاةوَن ا

 آَدَ  َبَِّء ِم  َ بَُّك َأَخَذ  َاِإذرهم كفَر اابَنأ ِ اَّاأل  ِاانذَّ مَّذ انم ِ  انب قِر علَِّّ  س،م ه م ص

هم ِّل لِّم ِضفق َ  َبَلى  وْاَق ن  ا مرِبَربد َأَنسرف  َأاف سِيِهمر  َعَلى َاَأشيرَهَنه مر  ذ  ددََّده مر ظ ه وِ ِهمر ِم 

 ارٍق غِبب ،ال مِهحِنج هم ِنبلِّس إ هنيم اعم، اق َ اَراق نوا م  ، ًهاَرم  كرب هم األبلِّس إا

 . ب  عَّران موسىسِّدنا   جل ِع رََّسأكَّ   م  ق َ  رََّسأا ،اً َناَك ظلًَّة ف سدح َ 

َّه أهل  ع حتنََّث انذا انيذَّ د  عي َنمِ احن   كعلوددنَي ا صييييبددنَي اقرُّ بويوِد 

  سوِ  األاصي  ا صع  ع  ي بر ب  عبن اهلل سيِّدنا    انعصيَِّة صع ، ام  ذنَك م   ااه  

 ه اعهَن ه االدَد ت ، أخذراهلِل انءُّ علء  مِةاجلََّّ على ب ِب مادوٌبص   أاَّه ق  م(صاهلل 

اهو عَّه  ى اهلَللَقأن َد ه رَّ  سيَي، َمع ٍ ء بتنَف ااأل ِض َّ ااِتانسييَّ خلِق قبَل  دعلى انذَّ

 . ئء فهم أانِّ ئء اخلف ئء اأحبَّ ه رتَت  اِعيًّعلِّ و ََّدَِّْلَف  اٍض
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 اإليمان والكفر
 

شددُدبَهة الي:ان   اإلنُس نذا أطاعوا اهلَل يرهيوَن حجَى يكوَن اإلنسددداُن وجُ  اهلِل ويُا 

 هبٍة أعِى نن نرهبِة اْلَ:وئكِة!!اهلِلو فاإلنساُن نذا أطاَأ اهلَل يرهي  يف نر

السدددؤال الذي يطَرُحُ  البعيُف يف نفس السدددِّياِق  ه  اإلمياُن والكفُر  َّابجان عِى و

 اْلَ:رِء؟ وه  ينيُِب اْلُ:ؤنُن كافر ا أو العكِس؟

 

 بعَن انمي ِن  ي الت  اْنَّ قصيييدَرِة فَِّّ  بَِّّهم حوَ  إما اَِِّّة زااِ  نقن اخدلَف

أا ال، كَّ  ي َء ع  احملندِث انا َلِّين ألاَّهم دعدَّناَن على االيده ِد يف  ًةحقِّق حتقُِّقِه

أحا ِمهم، انا َّ اهَجَّ  انعلواَّ انَُّّصيباَّ احلقَّ َدسيدَّن  إىل أقواِ  أهِل انعصَِّة فق ، 

 م إال عََّّ را ال تتخذاا ددََّاندماًم  بوصيَِِّّة سيِّدنا  أبء شيعِّب مََّّن ب  اصب صع م ص

 ، نذنَك اقرُّ أنَّ اْنَّ ؤمَ  مؤمٌ  ال دَّقلب  إىل ك فٍر، عضيييًي  ع  بعٍض  َبصييييًََّّّ  َاِم خَذأ

اانا فَر ك فٌر ال َدرتقء إىل مؤمٍ ، بننِِّل م  ا َد ع  انم ِ  انصَّ دِق علَِّّ  س،م ه  حنَي 

 م  اهلل  دَّقل ه  ثمَّ ه عََّن انمي ن  َنه  ثييييَيبَف قن م ؤمًَّ  اهلِل عََّن انرَّيل  َداون  س ِئَلم صِنَم

 َدَع  اََّّ إ انَعن  ، هو َاَيلَّ عمَّ اهلَل انافِر؟ ، فتي َب علَِّّ  سيي،م ه م صإنَّ إىل انمي ِن

 ثمَّ ب هلِل مَ آ فََّ ر بِه، انافِر إىل َدنعو أحًنا اال انافِر، إىل ال بِه انمي ِن إىل انِعب َد

انافِر ، فَِّ   إىل انمي ِن مَ  ذنَك عمَّ َاَيلَّ بعَن اهلل  ْله َدَّق    عََّن اهلِل انمي ن  َنه  ثَيبَف

عَينِ  اهلِل أن مجَع اخَللَق اَدعي ه م إىل انقراِ  به انَِّس إىل إاا ِ ِه، اهو قونه تع ىلم   

 ِبَربدا مر َأَنسرف  اف ِسِهمرَأ َعَلى َاَأشرَهَنه مر ذ  ددََّده مر ظ ه وِ ِهمر ِم  آَدَ  َبَِّء ِم  َ بَُّك َأَخَذ صَاِإذر
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شيَيِهنرَا  ، فَتَقرَّ َم  َأَقرَّ اَثبَف نه انقرا   اد ِعَء مؤمًَّ  م ِقرًّا، اأااَر َم  أااَر  َبَلى َق ن وْا

 اثبَف نه اناا    اد ِعَء ك فًرا م َِّاًرا.

هَّ  ال دوَين  اخد،ٌط يف انشييه ِد األاَِّ  ألاَّهم   داواوا قن َنبسيي وا األيسيي َ  

انبشيييردََّة على األ ِض. انا َّ م  َدلَدبس  على انضيييُّعف ِء أنَّ انا فَر يف احلِّ ِة اننُّاِّ  قن 

دييتتء بنَي اْنَّ ؤمَِّنَي اهو نَِّس  ؤمٍ ، فِّدلبَّس  بصييييفيي ِتهم كَّيي  تلبََّس إبلِِّس بنَي  

  َصحٍِّ .غب احلشودَّة  ااْنَّ قصدَرة  أاَّه  ك َن م،ًك  ثم كفَر، اهذا  ِفاْنََّ،ئاِة فَيََّّ

 ثبَف نق ك فًرا انرَّيل  صفِّاون  اهلذا ك َن سيؤا   انسَّ ئِل مدحًُِّّرا حِّث  ق َ م 

واب  انم ِ  فج َء ي انمي ِن؟ ، إىل انا فِر م  ذنِك بعَن َدَّقل ه  ثمَّ عََّن اهلِل انافر  َنه 

 على كلَّه م نََّّ َسا َخلَق َيلَّعمَّ َا اهلَل صإنَّم انصيَّ دِق علَِّّ  س،م ه  ق ِطًع  انشَّكَّ ب نِّقنيِ 

 اهلل  َبَعَث ثمَّ جب حوٍد، كفًرا اال بشيردعةٍ  إمي ًا  َدعرفوَن ال َعَلِّه ، َفَرَره م انيت انِفرَرِة

  .اهلل  هِنِهَد َنم َم  اِمَّهم اهلل  َهَن  َم  فََِّّه م ِبِه، انمي ِن إىل انِعَب َد َتنعوا انرُّس َل

 انذد  هلل  هما َهَن  صدَرِة يف اندَّفسِب حِّث  َزَعَّوا أنَّ َم اهَّ  ك َن ضيِّ ع  اْنَّ ق 

 رَرَته مِف أبَرل وا اهلل  فهم انييذد  َدهييِنِه األصييييلِّييََّة، أمييَّ  َم    ِفرَرَته م د بِرل وا  

 األصلََِّّة!!!

 ِ هذا اندَّفسِب انذا أاَ َده  انا َلِّين يف انا يف د َّ ِقض  قوَ  انم ِ  ادن ُّ على عن

فهَِِّه اَتبصيييُِّرِه بتقواِ  أهِل انعصيييَِّة، ف نم      دقلرم إنَّ اهلَل عمَّ ايلَّ فرَرهم على 

انميي ِن!! بيل على انفررِة انيت فرَرهم علِّهي . اهيذا ك َن يف ع ِ  اننُّاِّ ، أا بعَن     

، اك فٌر ا  َّنِيم مؤمٌ  فرِرت ه  انقريييييَم فِِّه انِعب د  إىل قسيييييانشه ِد األاَِّ  انذا ااقَس

فرَرت ه  اناا   ، اقن َحِفَظ اهلل  هلم فرَرَتهم عََّن خلِقهم على األ ِض، اهم ال دذكراَن 

 فًراك اال بشردعٍة إمي ًا  َدعرفوَن م  َحصيَل معهم عََّن انشه ِد األاَِّ ، نذنك ق  م صال 

 ن قراِ  فتقرَّ رُّ هناه  اهلل جب حوٍد ، فبعَث األابِّ َء اانرُّسَل صع  نَنعَوِتهم ن قراِ ، ف ْنَّ ِق
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كَّي  أقرَّ ألنَّ فرَرتَيه  قي َدتيه  نذنَك، ااْنَّ َِّار    َدهِنِه اهلل  ن قراِ  فتااَر كَّ  أااَر ألنَّ     

فرَرَته  ق َدته  نذنَك، اهء اخلرِّئة  انيت َذَكَره  سيييِّدنا  انَََُّّّّ عِّسيييى املسيييِّ  صع   

 ،س يفنََّّا ه دريَق َ انذا َف ِنيباء على اجلسانذا َد  ِنيي اناس َّوَني  َميي م  أعَيبقوِنِهم ص

  .ِةرَِّئاخَل بسبِب اهلِل ة مَحه  َ درَق َ انيت َف فِسباء على انََّّاال َد
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 النصارىعند الشيعة و تشبيهال
 

ُشبَهة الي:ان   اخجصَّ حم:َّا ا وعِيًّا واليائَم بِّنَّهم ًاُم جتِّ  اهلِل يف اقِِ، يف هذه 

 الاُّنيا!! اهياِ 

وكان طُِب نومدددى )أُن  أن ر( نب صددداحِب هذا اْلَ:ياِم وهو حم:َّا منَّ  وجُ  اهلِل 

ُِ حم:َّاو فججَّى حم:َّا وهو نوُ اهلِل    فجداَءُه اجلواُب أندَُّ  ظ طاقَة ل  عِى ُؤيِة نو

مدددبحدانَدُ  لِجبدِ  فجعَِدُ  َ كدهاو فيول   )لن هران ( أي  لن هر  حم:َّا ا ُؤية       

 !!هانَّة 

ِبَِّنََّنا  اَقَوَنةا اْلُ:يصَِّر ا واْلُ:رهاُّوَنَوالنَّاصِدَبةا  جَِّهُ:َنا َهوالسدُّؤاُل الذي يطرُح نفسَدُ     

َِ ٍّ جسددم اإلَناِم نعبُا َُ  ِعيسدَدى اْلَ:سدِديُ يعبُاَكَ:ا )م(  َع َُ َُّنا  . َنا)أ( النَّصدَدا ُهَو 

َِيهم؟  َع

 

 اجلواب بإذن اهلل 

عراد سعِن انقَّدءد األشس دِة اْنَّ قصدَرِة كه م ت  بنًءا م  مق الِت هذه االتد بنأتر

ن ب  مََّّ   ثمَّتَََِِّّّّة اِم اب   هم، اعَّهم أخَذاغِب وسييءداانرُّ ءدااحللِّ ءدمراً ا ب ناشييد

لَِّّ  ع ى برَز، حدَّه م ِتاالتد هذِه غ ااِتاا ك نببَّد هَّي ، فهم  دَّ اأتبي ع   انوهي بِ  عبينِ 

مَّن حسني فضل  ة ِ م  أم ِةانغبَِّّ ِةغ ئَِّّانببَّ ثوا بَّفِسنِّدحنَّ انِّوَ اْنَّ قصدَرِة   ت َم،َّع

 ا  خر ب ِتنَّضيييِي حردضييييءُّم اندَّه خر ب  َه  شيييي َبهم ممَّاهلل اكَّ   احلِّن ا اغِب

 .م  انََّّواصِب همانقرض اا اانعردفء اأمة ِن
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هم ِفاعرتا ، اعنَ ع  انواقِعاْنَّ قصيييدَرِة ا انََّّ صيييبِة ع ِةد  اافصييي َ  ن اهذا دؤكِّ

انذا  ؤاَ نسييُّا ، نا َِّ َدانِف اإشييع ِ  افِبيف اندَّ هم اجل مِةهم نرغب ِتم، اااقِّ َدبغبِه

 مه افَس درر  

 نَّأا ِباآل م  يَِّسصع   املسييِّ َ سييِّدنا  انََََّّّّ   جعل   َدبني َم م  هو انفرق 

هم ت علِّه  س َد َجَ انيت َداْنَّ قصدَرِة اانََّّ صيبِة   ابني عق ئِن ،ااجلوهِر ِةَفهلَّ  افس انصيد 

 !؟دق دموَنَّ اْن

اخَلوَاة  تنُّاَن راْنَّ قصييدَرة  ااْنَّ اانََّّ صييبة  ه  رفضيي ء انيت َدجلِّاندَّ فارة  فرأنِّسيَي

ه  َ بُّه  َق َ  َ بد ََّيف قونه تع ىلم صَاَنََّّ  َي ء م وسيييَيى ِنََِِّّق ِتََّ  َاَكلَّ انقرآاءد صدب نََّّ اا دًة

َف َتَراِاء َأِ ِاء َأاي رر ِإَنِّرَك َق َ  َن  َتَراِاء َاَنيِاِ  ااي رر ِإَنى اْنَجَبِل َفِإِن اسرَدَقرَّ َمَا َاه  َفَسور

   .  َاَخرَّ موَسى َصِعًقَفَلََّّ  َتَجلَّى َ بُّه  ِنْلَجَبِل َيَعَله  َدكل

 شييبِِّه ندَّبعوا فوَق فِةانصييد وا نعب دِةَعهم َداَّصيي    هء أانََّّ إذا ك اف مشييالة 

هم أاَّ صييبِة انََّّ  ِةَعد  ، فَّشييالة اآلِب عنَي ، ايعلوا االبَ ااالبِ  بني اآلِب ف تءدانصييد

اخَلوَاِة تنددَ  راْنَّ قصدَرِة ااْنَّ    مشالة ، أمَّعرِِّل انويودادوا ب ندَّع وَقَف انوهِم وا نعب دِةَعَد

إىل  ِقرَت َد  ، اانالُّانويوداد عرِِّلااندَّ ف تءدشييييبِِّه انصييييد حوا بني اندَّتت َيهم اَّتفي 

 .عرِِّلااندَّ شبِِّها اندَّنَّع  َح َّمدِهَّ اْنانَُّّصباد  انعلواد وحِِّناندَّ

 ندح حتَف ه ، اهذا جيعل ًةطبِّعيًة إهلِّيَّ   ناِب َّوا أنََّعصيييي    َزانََّّ  ة عيَ فين  

 َّهم أنَّم   زعَم  َماا بَِّّهَّ ، أمَّ َافسييَي بِّعَةانرَّ هذِه ميلك  االبَ  أنَّوا عَّ َز، َااجلَِّس

 داون  ه، فاَِّفي،ِنا ِهفقن طعَ  بعصَِّد لِبانصَّ   دثِة فرَليَّمتة ًةبشردَّ طبِّعًة ن،بِ 

دَُّه   َأآلَن َمجدنرِاء َأارَفام صَا، اهو انق ئل أٍب بناِن م  أ ٍّ َنِياقن ا  ٍةبشييردَّ ذا طبِّعٍة

َُ َقبرَل َكورِن اْنَع َنِم ؟  اآلب  ِعَّرَن َذاِتَك ِب ْنََّجرِن انَِّذا َك َن ِنء ِعَّرَن
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طواًل ا   على انارسءد  ايلوًساايًه ا ا يً،دًن هلِل َّوا أنََّعَزانََّّ صيبِة   ع ة اد 

ام  هم نند سييعِةاندد احلندِث اكدِب أبء هردرَة كَّ  ا َد يف أح ددِث ذ ِعاأل بعشييراِت

، جلَِّسا حند   حتَفااقًع لوا اهلَلَعهم َيفإاَّ نذنَك ،َةتََِِّّّّ ابِ  هي  م  قِّ سيييي تِ َقِحَن

ضيي  لء انردع انم ِ  قو   ، اعلِّهم اقَعهم انقنميِةيف معدقناِت لنَيعرَِّّ فا اوا ك نِّهوِد اْن

، هو ك فٌرف نوهِمب  ه َفَص  َا، اَمٌُِرييييييشفهو م  ب خللِق اهلَل َهبَّييي  شصَم علَِّّ  س،م ه م

 انَِّذدَ  اْنَاِذَب َدْفَدِرا ِإاَََّّ م ، هذه اآلدَةَت ، ثمَّفهو ك ذٌب ى عَّه َهم  َا إنِِّه َبَس  َاَمَا

  .اْنَا ِذب وَن ه م  َاأ ارنيِئَك انّلِه ِبآَد ِت د ؤرِمَّ وَن اَل

األاىل  منِيِدَِّعبَط ميلاوَن َةاألئََّّ َّوا أنََّعَزاخَلوَاِة رتنددَ  اْنَّ قصيييدَرِة ااْنَّ  ع ة اد 

م   ن اَنال َد روَنلَِّخم  هوَنشييبدفهم م  !اخللِق بعَن ٌةبشييردَّ  اِّة اانةَّ اخللِق قبَل ٌةاو ااَِّّ

 اوِتلََّاْن صييي حبِ  إىل مق ِ علَِّّ  سييي،م ه    احلسييينَي انم َ  رفعوَنَد ، فد  ًةوَندقون

 كَّ  أاقَع بِ ذَّان   حتَفااقًع ه ِّفٍة جتعل ضع ٍةبشيردَّ  نربِّعٍة ه عوَاخضيِ األعلى، ات  ًة د 

هَّ ، اعلِّهم ِدََّيييي صِعِب ، اهذا طعٌ لِبانصَّ صع  حتَف سَِّ ََّاْنسِّدنا  انََََّّّّ ص    انََّّ

 َبسيَي  َاَم ه َن، اال احَّلِقب خَل ه َه  شييبََّم اهلَل َفَرص( م صم  َع اهلِل  سييوِ  قو   َعَقَا

  .انعب ِد ذاوَب إنِِّه

 ٌميس ايلَّ عمَّ اهلَل نا  هشي   ب  احلام صع م صإنَّ سيِّد  فقهوا قوَ َد هؤالء  

، اننِه نذاِت سٌِّمه جتوا أاَََُّّّي ، َف  دش ء به  على َم  َُّّ َد ضرا ٌة ه د معرَف و ا ا  ا ِنَََّص

ونه يف ق ءجلِّاندَّ عََّن ويوِدََّاْن على قنِ  انهلءد انويوِد ع  إثب ِت ث َّي  هو ددحنَّ اإاَّ

ا م مدَّرَه  ِبَقَبٍس َأار ا نََّعلِّء آِتِّا َفَق َ  أَلهرِلِه امرا ة وا ِإادء آَاسييييرف  َا ً تع ىلم صِإذر َ َأ  َا ً 

بء إىل  َجَر  َعََّّص( م صَن اهلِل  سيييوِ  يف قوِ  إنِِّه شييي ِ َّ َأِين  َعَلى انََّّ ِ  ه ًن  ، ااْن

 ايلَّ عمَّ ء اهلل ت اِانء ف َفَشَا، َف َُّق يربائِّل  ته َر    َدما ًا بء يربائِّل  َغَلَب َّ ِءانسَّ

ا  ص(    دمََّّن  َّدانََّّسييييِّدنا   عراَج أنَّ ن  ، اهذا دؤكِِّهِدَََّيَع م  اوِ  م  أحبَّ
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م   ه   بل  أ  اسييدحق َقسييًَََّّجم  اهلَل َره   َد، ألاَّ او ااًِّّ ه راي ع   ، بل ك َنيسييَّ اًِّّ

 .ِهعيَِّد اوِ 

 ِِّهشييباندَّ ِلحََّنا  هشيي   ب  احلام صع  على َمسييِّد ك،   ؤخَذال د  ءنا  َكا

 ِهم  غِب َّد ٌز ىل م َعم صهو َتناِقانصَّ كَّ  يف قوِ اْنَّ قصدَرة   ِّعة به انشد انذا تقرُّ ف تءدانصد

م ه  ،علَِّّ  سيي  دِقانصييَّ انم ِ  ه  ، فقن ي َء يواب ه  عَِّّ ف ِتم  صيِي انيت كل  ِهبذاِت

 ورم  ه  علم  َد  الَم بح َنيييي فق  م صس جسِِّمااندَّ شبِِّهاندَّ ع  صف ِت اننِه   ذاَتًهَّمدم 

 سُّيَجاال د  سُّيَحاال د  نَُّح، ال د ب ييصانَب َِّّع يانسَّ َو، اه ءٌءيَش ِهِليةريََِّك َسي، نِّورإال ه 

 رٌِّ اال خت اال صو ٌة ٌمييي، ال يسٌءءيييبه َش حِّ  ال د ا احلواسُّ ه ك نِ اال ت  سُّيييََّاال د 

 صييَُِّّّاخل صييباُّانَُّّ َّ  انعلواُّعلِّه  اهج  انيت دقو   هء انعقِّنة   ، اهذِهاال حتندٌن

نقونه اخَلوَاِة تنددَ  راْنَّ قصدَرِة ااْنَّ  خلِِّ اَتانََّّ صبِة  ص    اتعرِِّلانََّّ بعِّنًا ع  تشبِِّه

  .َدِصف وَن َعََّّ  مَِّةاْنِع َ بد َ بدَك س برَح َنتع ىلم ص
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 الحسين تنزيه اإلمام
 

ُشبَهة الي:ان   اهيييةا ننَّ أق َّ نا ُيياُل  ننَّ جسَا اإلناِم اهسني كجسِا غرِيِه نن 

البشِر!! فاهيواناُ  اْلُ:فرتمةا جترَّأ  عِى جسِا اهسنِي ك:ا جترََّأ البشُر وك:ا 

حوا مديَِّا شباِب أهِ  اجلنَِّة وحبيَب ُموِل  جترَّأِ  اقيوُل!! وقجَِةا اهسدني ذبَ 

 اهلِل حم:َّا!! وقال اليجِةا ل   ظ هذوق اْلَ:اَء حجَّى هِرَ  جهنََّم!!

نا نوقُف النُّصدرييَِّة ََّّن ييوُل بيجِ  اإلناِم اهسنِي  والسدُّؤاُل الذي يطرُح نفسَدُ     

 عِينا موُنُ ؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

َّنَي ؤمَّ  سيوِ  اهلِل ص( م صإنَّ نلحسني يف يواهِر انْ نا  سيِّد اار،ًق  م  قوِ  

نقوِ  نه خصوصٌَِّّة يف اشدب ِه اعلَِّّ  سي،م ه   معرفٌة َمادوَمٌة ، حن  أنَّ انم َ  احلسينَي  

به، اأن م  حنَث معه  يف قصييييَِّة انقدِل اانعرِش اقرِع انرأِس ااننَِّ  ك َن اخدب ً ا   

مَّوَن، ألاَّهم دعرفوَن احلقَّ اد قرُّاَن نييه، علَّيًي  أنَّ احلقَّ ظيي هٌر  ؤَّ دَّج ر فِّييِه إالَّ اْن

 َم  أااَر سِّبقى م َِّاًرا إىل دوِ  اننددِ . نلجَِِّّع إالَّ أنَّ

الدِة َق  سيييوَ  انوحِرال دسيييدرِّع  أن د  نعَّه  اهلل ؤمَّوَن أقرُّاا أن انَََّّّراَدَّ ف ْن

ًم  َعَلى تع ىلم صق ْلََّ  َد  َا    ك وِاء َبررًدا َاسيَيَل  ا ن قون ه فإبراهَِّم اخللِّل علَِّّ  سيي،م ه  

 ش بدَه بل  عص َ اْنَّسِّ سيِّدنا  انََََّّّّ  َدصيلبوا  أن دسيدرِّعونَ  ال انرُّام َن اأنَّ ، ِإبرَراِهَِّم

 انِذدَ  ِإنََّا َنه مر بَِّهش  َاَنِا  َصَلب وه  َاَم  َقَدل وه  َاَم م صتع ىل فق   إنِِّه اهلل   فَعه  عَّنم  هلم
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َاَم  َقَدل وه  َدِقًَِّّ ، َبل  َفَعه    دانيَّاتَِّب َع  َّره  َم  َنه مر ِبِه ِم ر ِعْلٍم ِإالَّمد ِفء َشكٍَّن ِفِِّه اخرَدَلف وْا

ال دسدرِّعوَن هلل نعَّهم ااهلل  ِإَنِّرِه َاَك َن اهلل  َعِمدًما َحِاًَِّّ  ، اكذنَك أقرُّاا أنَّ بين أمََِّّة 

 عصومنَي.ََّنم ِ  احلسنِي علَِّّ  س،م ه ، اهذا جيرا على كلد اْنقدَل ا

ؤمَّنَي انم   علء ص  م صد  سييييلَّ ن  اد  يَّنب ، َّ ذدب  قوَ  أمب اْنايَ فََّ  د 

ء  اال َانخل  يف  سييييِلن ا  انَّدل ، اال َتَدَّ  إن ق ِدَل ال د قمِّدد َّي  إن م َت ال َدَّوت ، َمقدون  

 ذدب  اهلَل ال م نَة.َالَِّّ  م  َدجرا على س ئِر اخللِق ، د األ ح ِ ، اال َدجرا ع

 م  ظهَر م  تادِل، فهو دفردق  بنَيل  االشدب َه يف اندََِّّحَداهذا انََّّصُّ م حَاٌم ال َد

ألاَّهم  هم عَّه َّمدِهوِت اانقدِل اانوالدِة ااحل الِت انبشيييردَِّة، ابنَي ايوِب َتََّح ِ  اْن

عَّى َ َا  انم   علء ص   ع  انَََّّّد مََّّن ص(  أاَّه  ق  م ََّاْن عصييييوموَن، ابهذاََّاْن

صميوت  َم  مي َت مَّيَّ  انَِّس ِبََِّّدٍف، اَدبرلى م  َبِلَء مََّّ  انَِّس ِبَب ٍ  ، اأتَبَعه  بقوِنِهم   

قصييييدرة  َّ ة  ااْندَّصَفَ، َتق ون وا َ   اَل َتعرِرف وَن، َفإنَّ َأْكَةَر اْنَحقد ِفََِّّ  ت َّرِار اَن ، ف حلشييييو

ِّهم َة نألئََِّّة ااألابِّ ِء اانرُّسييِل صع ، فوقَع فَقرَلَّ أااراا انعصييََّة اْناخلواة   رتنُّاَنَّ ااْن

 قونه تع ىلم صَبلر َي ءه م ِب ْنَحقد َاَأْكَةر ه مر ِنْلَحقد َك ِ ه وَن .

 ِة م  بعييِنِه يفوَت ع  األئَّييَََّّاعَّيينميي  َاَفى أمب  املؤمَّنَي انميي    علء ص   اْن

ام ، ك َن جًَّة علِّقونِيِهم صَدَّوت  َم  مي َت مَّيَّ  انَِّس  ِّيدٍف، اَدبقى َم  َبِقَء مََّّ  ح     

 بعَن جَِّة ق ئٌم إىل قِّ ِ  انسييييَّ عِةوَت ال دقع  علِّهم تَّمدًه ، اأنَّ دااَ  احل ََّدؤكِّن  أنَّ اْن

 األئََِّّة م  خ،ِ  ايوِد  سِل انَُّّوِ  صع .

را على األئََِّّة علَِّّ  سيييي،م ه م جيرا على انم   احلسيييينِي علَِّّ  ام  جي

س،م ه ، انذنَك ابََّه انم    موسى انا ظِم علَِّّ  س،م ه  بقوِنِهم صَم  زاَ  احلسنَي ع  ًف  

م   لِّق  به َدعصيِيََّه  عََّّ  الَ قِِّه َغَفَر اهلل  نه م  تقنََّ  م  َذاِبِه اَم  َتتخََّر ، احقُّه  أن َا
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انقدِل اانعرِش ااننَِّ  اقرِع انرَّأِس ااندََّّةِِّل ام  إىل ذنَك، اهو م  أكََّن علَِّّ  سييييِّدنا  

 احلسني ب  محنان اخلصَِّّ صع  بقونهم

 راِ يِفررت م ب نسُّينٍي َظييِنح س  َهَن اوٍ ييأدُّه  انمَّائراَن َمش

 اننُّهوِ ب نذا نَِّس مةَله  يف  ِعنرت م اف مرت مرياَنَعَّرا نقن س 

 َرًف  ب ِذًخ  افخَر انَفخوِ يَش فَلَعَّرا نقن َحودد م اِحمرت مر

فَّعرفة  أنَّ انم َ  احلسييني علَِّّ  سيي،م ه  ال د قَدل  اال َتر ن ه  أدنا أعناِء اهلِل  

 عرء انشَّرَف اانفخَر.ات  غفر  انذُّاوَبقِِّه انيت َتهء معرفة  َح
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 خصوصية مقام اإلمام
 

نن ُوايا  )أنَّ اهجََّة أو خِيفَة اهلِل يف أُِضِ  أو النَّيبَّ أو اإلناَم ل  ان   ُشبَهة الي:

 ئ: ا ويف مجيِعصدددفا   نعجازيَّةن يجَّصدددُف بها  ائ:ا و وه  نوزنةن ل  وهرافياُ   ا 

 عَرُق أنَُّ  حجَّةا اهلِل( ه  ُوايا   نكذوبةن عِى رل حم:ا )ص(!!ها ُيبأحواِلِ و و

ذي يطرُح نفسددَدُ   ندا هو نيداُم اإلنداندِة الواجبِة يف فكِر العِويِّني     والسدددُّؤاُل الد 

 النُّصرييِّني؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

 هو صييي حب  احلقدَم  انا َّ اخل،َف على ، ضيييرا ًة اايبٌةعَّنا   م مة ان

  حِبصييييالبنَّ أن داون م ََّةدً، ن انعيَِّم ق َ ََّاْنفََّ  ايَب أن ددبوََّأ هذا  بي نمي مِة!!  

 ، ِإنرَداِمَغٌة ه د جَّح َاق طٌع  ه  ا رَه، ب َمَجاحل  قرَعَِِّن ِةجَّب حل ق ئًَّ  ، نلََّّ ِس ، ه ٍداألمِر

ع ِنًَّ  ، ٍنهي ال ا  ٍءَََّع ِب  َغِم أظهَره  اانقوِ  يف انفعِل ِمعِجَّ اْنإظه َ    س انََّّتَنه  ييييييس

، صيي ِ اخل ، مجَِّلِهاتتادِل انقرآِن دِلَّمَدب ع  ًف ع مً، به، ا األمِر صيي حب أ اَده    َ 

 ِهاصيييف تِ  ِها ِتَلَم يف مجِِّع نلحقد  دق انصيييَّ ة   َِّاْنفهو ، ف ِتانصيييد مِِّمع  َذ م ََّمًَّه 

دهم ِنََّق ِ  ََِّّة اانشدِّعِة يف  ؤدييييي، هلذا فإنَّ م  ميِّدم  انعلوددنَي ع  انسُِّهفع ِنأا ِهاخص ِن

م ِ  انصيييَّ ِدق علَِّّ  سييي،م ه م صمة    َمَحلد اِنَم ِ  ِفء اأَل ِض انم مِة ددلخَّص  بقوِ  ان

مة    َمَحلد انَب ِ ا ِفء انسَّييييييييََّ ِء، َاِإنَّ اْنَّ لَك اَل َدج وز  َأن َدَّلَاه  َاد َنبدَره  ِإالَّ َااِحٌن، 

 َنَفَسَنَت  . انلَّه  ِإالَّ آِنَهٌة ِفِِّهََّ  َك َن ِنَقوِنِه َتَع َنىم َنور
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ويوِد ًة نيييييي ك اف احل ية  م سَّ حردف يييااندَّ بندل اندََّر اناذب  اييياادش  ََّّاَن

َن ؤمَّوَّ ْلَدفَّ حوَنه  اْنََِّف ،ب نربه ِن ننَيقودَدَّ اْن اأنسََّة ننَيتادَدَّ اْن َمَجح  دقرع انم ِ  انذا 

 ا اِءبعيًي  نِ  انيينددِ  تأحايي  يفؤمَّوَن َّ اْن دلف خياال اهلييناديية   اال د خيَي ِنف وايَيه ، َفَدع مَّ

 ِلااألب طِّ األاه ِ  على ِإزانِة ة جَّاحل  دِهَنَنَا عَّه    مي  د سييييتَ  علم  ه عَّينَ إذر ، ااألهواِء

 .ااألض نِِّل ااجله الِت

ه ، أصييييوَ  ِددَِّهم اتع نََِّّهم َفردَعِّ ِن، نلََّّ ِس م َ اناهلل  تع ىل  َباصييييَّهليذا  

َُ سييدحِّل كَّ  َد هم.دهِناَد همَحِلصييرد َا ألاٍّ ك َن،  عَّه بلَِّغاندَّص(   سييو  انرَّ أن درت

َُ ، انو ي َزبعَن انم ِ  م ِ ان ِبَِّّصيييدتع ىل بنذنَك أمَره     َزجل هذا انوايِب علِّه تر

َُعلِّه   ِإَنى أَلَم َا ِتا ت ؤدُّاْا َأن َدْتم ر ك مر انّلَه صِإنَّم عم ايل اهلل غِبِه، ااننَّنِّل  قو  تر

صع  انم   يعفر انصَّ دق علَِّّ  س،م ه   خ ََِّّس ب     حِّث سيت  سيِّنا  اْنَّ علَّى  َأهرِلَه

ََّنه  ، ع شءٍء كلَّ بعَنه  انذا انم ِ  إىل َدنفَع أن األاََّ  انم َ  اهلل  صأمَرم فتي َب عَّه

 .ِه إنِّ فِّ وصء َبعِنِه ِم  انذا انم َ  دعرف  انم َ  اق   علَِّّ  س،م ه  أدًض م صإنَّ

 سيي نًة  اهلل  َثَعى َبَدَم، َاة م مان ِفَبَيَا ة ن سييانرد ِفَبَيى َاَدَمهذا دعين أاَّه 

   تع ىلم َحقِّقٍة، نذنك ق بغِب ردعَة، اال َشب، ِإم ٍ   س نَة، ف، َاِصًِّّ  م   ان َبصيد ا 

ِّرَ  اْنَبحرَردرِ  َ َااِسَء َاَيَعَل َب َه َأمَّ  َيَعَل اأَل رَض َقَراً ا َاَيَعَل ِخ،َنَه  َأارَه ً ا َاَيَعَل َنص

أنَّ  صع ضَّل  ب  عَّر فَّ  ، اقن َ َا  سِّدنا  اْنَأْكَةر ه مر ال َدعرَلَّ وَن َح ِيًما َأِإَنٌه مََّع اهلِل َبلر

م  َّ ؤِمَّ وَن، اانرَّااسيِيء ه د  م َفضييدل، األ ض  هم  اْنصانم َ  انصييَّ دَق علَِّّ  سيي،م ه  ق  م 

 . ة األِئََّّ

َّهم ع م انذدَ  أذهَب اهلل ه ، َفًةخ صييييَّ ددًََِّّّة بوِة ما اًةألهيِل بِّيف انَُّّ  اإنَّ 

هرَل رهِبم صِإاَََّّ  د ِردن  انلَّه  ِنِّ ذرِهَب َعَّا م  انرديرَس َأاندَّ انرديَس كَّي  هو ثي بيٌف م  آدةِ   

ب هلِةم صَفََّ ر َّ ثي بيٌف م  آدِة انْ  َّد كَّي  هو  انََّّ ا ، اهم افس اْنَبِّيرِف َاد َرهدَرك مر َتْرِهبً 
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َُ ِمَ  اْنِعْلِم َفق لر َتَع َنورْا َانرع  َأبرََّ ءَا  َاَأبرََّ ءك مر َاِاسيييَي ءَا      حَيآييََّك ِفِّيِه ِم  َبعرِن َم  َي ء

هم أعنا   ا َاِاسيَي ءك مر َاَأاف سيَيََّ  اَأاف سيَيا مر ث مَّ َابرَدِهلر َفََّجرَعل نَّعرَََّة انّلِه َعَلى اْنَا ِذِبنَي ،

ِّدنا  س لَِّم بصحَِّدِه اتواتِرِه، اهو قو  ييييَسَّ اناد ِب كَّ  هو ث بٌف م  حندث انةقلنِي اْن

قن انيم كدي َب اهلِل اعرتتِء أهل بِّيت ،  َلَقسييييو  ص( م صإادء للٌِّف فِّام انةَّانرَّ

ا ًريَعَلِّرِه َأير َتن ا مريييييودَِّةم صق ل الَّ َأسرََّ بٌف م  آدة اْنثتع ىل مودَّتهم كَّ  هو  اهلل  فرَض

،ِة على م  انصَّ أ ال ددجمَّ ا،َة علِّهم يمًءييييييانصَّيعَل ررَبى ، ايييَودََّة ِفء اْنق ييياْنََّ ِإالَّ

ٍَّن ،ِة على مِّماِن أثقل  م  انصيَّ َِّ سيو  اهلل ص( م صم  يف انْ سيِّدنا   نقو  انرَّسيوِ   

َّدَء سيي نَك نذَ  اجلََّّة ، انر   ِجء   َدى آِنَلَع ءَّ ا  د صيَيلدَللَّى َعاآِ  مَّن، اَم  صيَي

ه إم  ، اق   أاَّعلَِّّ  س،م ه  إم ًم ، اق   ع  احلس  عَّنا   سيو   اهلِل ص(   سيِّدنا   

 سوِ  ص(  هذه.ِة أقواِ  انرَّحَّ   بِصه إم  ، االَ د ج َدأاَّ علَِّّ  س،م ه ع  احلسني 

اناردم مخَس مراٍت، مَّه  نفٌظ مَّوٌد د َّ  ة  يف انقرآِنكلَّة  صأئََّّ ترا َداقن 

على اهلنادِة انيت تقود  حدًَّ  إىل احلقد يف قونه تع ىلم صَاَيَعْلََّ ه مر َأِئًََّّة َدهرن اَن ِبَتمرِرَا  

ِندَ  ، اقونه ِيوا َنََّ  َع بمََّك ِة َاَك ا يِة َاِإدَد ء انَ،يَاَأارَحِّرََّ  ِإَنِّرِهمر ِفعرَل اْنَخِّرَراِت َاِإَق َ  انصَّ

  د وِقَّ وَن ، اقونه ِرَا  َنََّّ  َصَبر اا َاَك ا وا ِبآَد ِتََّيًََّّة َدهرن اَن ِبَتمرييتع ىلم صَاَيَعْلََّ  ِمَّره مر َأِئ

انقِّ دِة  لى طبِّعِة َّ عتع ىلم صَاَاجرَعَله مر َأِئًََّّة َاَاجرَعَله م  اْنَواِ ِثنَي ، امَّه  نفٌظ مذموٌ  َد

نبواِ ، اهم كبعِض اِ  ارُّ أتب َعه  إىل َدج وِء انيت َتِة انسُّنَاِة انضَّ نِة اق ريعَََِّّّْنانف سنِة اا

 ِهزعَّ ِء قردَش يف قونه تع ىلم صَفَق ِتل وْا َأِئَََّّة اْنا ْفِر ِإاَّه مر اَل َأدرََّ َن َنه مر ، افرعون ايَّوِد

 َاَدورَ  اْنِقَِّ َمِة ه مر َأِئًََّّة َدنرع وَن ِإَنى انََّّ ِ انيذدَ  دقوداَن إىل انَّ ِ  يف قونه تع ىلم صَاَيَعْلََّ  

، اقن فرََّق انم    انصييَّ دق  علَِّّ  سيي،م ه  بني أئََِّّة احلقد اأئََِّّة انضييَّ،ِ   ال د َّصيَير اَن 

 ه َنِدِه .جب انََّّ َس َدعذ    ال َ   تتمتُّون اأادم ط َعَدَّ ، اهلل  فرَض قوٌ  بقوِنِهم صحن 
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حا ِ  دَّفق  ب نا مِل مع انبِّ ِن ألتبوِة انَُّّ بِِّف أهِل اصيييوَ(ِظ أنَّ ،َحَّ اْن َ اِم

َله  َََّيرَأ م  بعِنِه، اانيتعلَِّّ  س،م ه م  اانرُّسِلإبراهَِّم سِّدنا  ةََّلًة بإم مِة ََّانم مِة، م 

ء َي ِعل َك م صِإادعلَِّّ  س،م ه  بقونه تع ىلإبراهِّم  سيوَ  انوالدة  ًب   ِطَخم  انقرآن  اناردم 

تع ىل هو انذا أسََّن مَّصَب انم مِة نبراهَِّم، اكذنَك قونه تع ىل    ، ف هلل ِنلََّّ ِس ِإَم ًم

عِن إبراهَِّم حِّث  ق َ م صَاَيَعْلََّ ه مر َأِئًََّّة ، صَاَاجرَعَله مر   َب ؤاا ِمِة انيذدَ  ييَ  ع  األئَّيَّ 

 ، ايعلَّ هم .َأِئًََّّة ، ف سدعَّل كلَّ تم صي علك، احعلهم

 نِِّم عقوداَن اخللَق افَق اندَّهناَن بتمِر اهلِل اَدَد ٌةأئََّّ همأاَّ فََّّيَّ  سييييبَق حين   

قَّوه  ع  َل  َتَََّك وا معَّى انم مِةج بوِة ع َنانَُّّ بِِّف أهِل َةَِّّ  هو أنَّ أئََّّعَِّام  َد ِة،انهلَِّّ

َك جٍَّة َنيييياََّك ال ت خلء األ َض ِم  ح حِّث ق  م صانلَّه مَّ إ ص  انم   علء إم ِ  األئََِّّة 

َك، ظ هٌر َمويوٌد، أا َخ ٍف َمغرَّ وٌ  ِنَاء ال ت بِرَل ح جََّدَك ، اق   أدًض م يييلِقيييَعلى َخ

ِّه اعََّد ه م عل ترَروَّ  بهم َم  َيسيييَيٌن، اال د ِة أَحاألمَّ ٍن م  هذِهصال د قي س  بآِ  مََّّ 

هم  نء، اَندََّحق  انءء  انغ نء، ابهم د ْلِفانِّقنِي، إنِّهم َد د  ََّدِ  اِعأبًنا، هم أس س  انند

  .ة  اَث، افِّهم انوصَِّّة  اانِوانوالدة 

م  َج، اح ؤمَّنيَّ اْنة  صحن   أئََّّ علَِّّ  سيي،م ه ماق   انم   علء زد  انع بند  

صحن   أدضييًي م ني ، اق  جَِّلَحَّ رد اْنؤمَّني، اق دة  انغ َّ ني، اسييي دة  اْنَِّاهلِل على انع َن

ةم  ددَّجحِّفِة انسييييَّ ، اق   يف انصييييَّؤمَّنيَّ ؤمَّنَي ب ْنَّ اْنخلف ء  األ ِض، احن   أاىل 

َُ َاَبِعًَّ  ِنَلدَََّك يف كلد أااٍن بإم ٍ  أقََّده  َعَت ِدصانلهمَّ إاََّك أدَّنر م  َنعر، َبأ ِضَكَّ ً ا يف َم ِد

َت ذَّ رَح َعَده  َا َطَفاِاَك، اافرتضيييرَوضيييرإىل ِ  بَِّلانسيييََّده  ْلَعَيِلَك َابرَله  َ برَف َحْلصييَيَا

 َخفر . ِف األ ض  بغِب إم ٍ  َنَسَِِّقصنو َبعلَِّّ  س،م ه م  دق اق   انم   انصَّ َده  .َِّصيِ عرَم

صكَّ   َِّّ  س،م ه معلسدوِ ؟ فق   ََّجَِّة انغ ئِب اْن س  ب حل ع  انََِّّفََّدكَّ  قَِّل نهم كَِّف َد

 َره  انسَّح ب  .َدَِّس إذا َس نشَّوَن بع ِفََّدَد
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ِّدنا  سييييبوِة قن بََِّّّوا انم مَة كَّ  بَََِّّّه  َة أهيِل بِّيِف انَُّّ  عين أنَّ أئَّيَّ اهيذا دَ 

اهلِل   دِ  ال ِغََّى عَّه، ابتنَّ انم َ  م عٌَِّّ  ِمص(  على أاَّه   كٌ  م  أ ك ن انندانرَّسو   

ع ه  ِيررِة اَمألمِر اهلِل، فهو ق ئن  األمَّ َاهِنِ  أن َدَة انم    سييييوِنِه، اأنَّ مهََّّام عَلٌ  ِم

ِة يرعَِّّف ِت انشَّصدف  ب نيي دَِّصَّ ِه اْنم ِااِّ ه ، ألاَّه  انوحِّن  يف َزدَِّه  اد ت ه  يف أموِ  ِدَانراق 

 اِّ .دِ  ااننُّؤهَّل  انوحِّن  خل،فِة انََّّد يف أموِ  انندَّ ن م مِة، ااْن
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 والشك في الوالية قيقالتلبيس والتح
 

شُدبَهة الي:ان   نسجذكر أن يتيا بن نعاوية بن أب  مفيان ذبُ اهسنيو وَمَبى  

 بنا  حم:َّاو بامم اإلموم وبامم حم:َّا!!

 عن نَيتَّهَن وُننَيعصوننذا كاَن امئ:َّةا وامنبياُء )أ( َنوالسدُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ    

ريِّو فكيَف نفسدددُِّر نا أظهروُه نن حاظِ  قجٍ  أو حاظِ  الضدددَّعِف والنَّيِص البشددد

 َصٍِب أناَم اقِِ،؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

َ  دقو   تعي ىل يف كدي بيه انعمدمم صَاِإذر َفَرْقََّي  ِبا م  اْنَبحرَر َفَتَحِّرََّ ك مر َاَأْغَرْقََّ  آ    

ؤمَّنَي َّ  اْنَة نِّ فردَق بنَيِفررَعورَن َاَأاد مر َتَّي ر اَن ، فيي هلل  سييييبحيي ايَيه  دائَّيًي  د يِهر  اآلديي 

اانا فردَ ، فِّاوَن احَلَام  هو اندَّصيندق  ااندَّاذدب ، َفََّ ر َصنََّق ب آلد ِت فهو م  أهِل  

انَِّقنِي، اَم  َكذََّب به  فهو م  أهِل انشَّكِّ. ااآلدة  نِّسف داًم  معجمًة اق ن ًة، بل قن 

 أهل  نَِّدمَّ االخدب    ااالمدح ن  فِّسييقَ  تاون  يف بعِض األاق ِت ضيَيعًف  أا اقصيًي  ظ هًرا

انشييييَّكِّ حنَي َدَراَن ميَهَر انضييييَّعِف اانََّّقِص، ادفوَز أهل  انمي ِن ألاَّهم د نِ كوَن أنَّ 

 م  انم ِ  أا انَََّّّد قن ٌة. إظه َ  انضَّعِف اانََّّقِص

،مهم ِة علَِّّ  سيياكَّة ٍ  على ذنَك فإنَّ م  أظهَره  انم    احلسييني  ابقَِّّة  األئََّّ

 عجماِت انيت ذكَره َّ م  انقديِل صتلبِّسيييًي   ال ددوافق  مع مي  أظَهر اه  صحقِّقًة  م  انْ  

سِّ  صع  ََّسِّدنا  اخلصَُِّّّ صع  يف كد ب اهلنادة انارب ، ام  أظهَره  سِّدن ا  انَََُّّّّ اْن
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 ااألبرِ( ااألعَّى م  انصييييَّلِب صتلبِّسيييًي   ال ددوافق  مع م  أظَهَره  م  إبراِء األكََّهِ 

وتى صحقِّقًة ، فتهل  انِّقنِي انذد  ال د سييي ااَن بنَي انعصيييَِّة ااندَّسيييفِِّه، ََّاإحِّ ِء اْن

َس هو صلوَب نََِّّقدوَ  نَِّس هو انم    احلسيني  علَِّّ  سي،مه، كَّ  أن انْ  َََّعَرف وا أنَّ اْن

هو قن ٌة على  انََّّقِص ب نصَّلِبسِّ  صع ، اأنَّ م  أظَهَراه  م  انضَّعِف ب نقدِل اََّانَََُّّّّ اْن

،مه قدوَ  هو انم    احلسييني  علَِّّ  سييََّاندَّلبِِّس على أهِل انشييَّكِّ انذدَ  صيَينَّقوا أنَّ اْن

سيِّ   صع ، ألاَّهم   د ؤمَّوا أصيً،   عجَماِت انم   احلسني   ََّصيلوَب هو انَََُّّّّ انْ ََّااْن

َن أن ي َءتهم  سِِّ  صع ، فدفرَّقوا بعََّاِت انَََّّّد اْنابقَِِّّة األئََِّّة علَِّّ  س،م هم اال  عجم

اه م يهََّّم ةَوعجمات ، ايعل وا اندَّلبَِّس حقِّقًة فتشييييركوا اكفراا اَمَّ انبِّدَّ ت  اهء اْن

ِم   صيييِب، اهؤالء ذكرهم تع ىل بقونهم صَااَل َتا وا وْا َك نَِّذدَ  َتَفرَّق وْا َااخرَدَلف وْاََّابئَس اْن

   َي ءه م  اْنَبِّدََّ ت  َاأ ارَنيِئَك َنه مر َعَذاٌب َعِيٌِّم .َبعرِن َم

َنَث فَِّة ق ئٌَّة دائٌَّة، اهو م  حييٍَّّ ألنَّ اندَّصيءٍّ اَايي األمر  ذات ه  مع كلد َاِص

 حِف، ييصََّفِّنَي يف ح دثِة  فِع اْنييييي  ؤمَّني انم   علء ص   دوَ  صَّ مع موالا  أمِب اْن

ِركوَن يييد ش اُّوَن االييي حقل  ت بعوَن بإخ،ٍ( ِنََّ  دقو   بِه أمب هم، ال َدشَّ واننَيإذ إنَّ اْن

 اف نثب ِت ص حِف كََّس  علِّهم األمو  ، فهم دعلَّوَن أنَّ  فَع اْنِياال َدَّدقناَن اال َتلَدب

ََّاِر ااخِلناِع نلوصييييوِ  إىل َّ خ ِنفنَي انذا دسييييدخنموَن أسيييي نَِّب اْناحلجَِّة على اْن

انذد  ددَّهَّوَاَّ  انِّوَ  ب نافِر اَدَّار اَن علَِّّ  ب ندماِمهم انََّّ صييييبِة هم، كعلَّي ِء  غي دي تِ  

شيَيردع وَن قدَلَّ  بَِِّّة انذد  د انيَّ هِر َ   ا ِقَل إنِّهم على أاَّه  سيي ٌََّّة ابودٌَّة!! اعلَّ ِء انوهَّ 

نََّس اَدقدلوَن قَّ ب سيييِم اننددِ  الَّل ون انقرآَن كَّ  ك ن انصيييَّلِّبُِّّوَن لَّلوَن اناد َب اْن

لَِّّ  ب سِم انذد  َددَِّهَّوَاَّ  ب نغلود اَدَّار اَن عاْنَّ قصدرِة سيلَّنَي ب سِم انندد !! اعلَّ ِء  َّ اْن

سيييم صييي حَف اد َافِّراَاَّ  ب ََِّف صع !! فالُّهم لَّلوَن اْناالادَّ ِء إىل مذهِب أهِل انبِّ

 ْنَحقَّقونه تع ىلم صَاال َتْلِبسيييي وا اْنَحقَّ ِب ْنَب ِطِل َاَتْاد َّ وا ا ِّهمانينددِ ، نيذنَك ااربَق عل  



57 

 

َاَأاد مر َتعرَلَّ وَن ، اهذا حجٌَّة علِّهم ال َنه م ألاَّهم سييَيقروا يف االمدح ِن عَّنم  شييَياُّوا  

أمب املؤمَّنَي ص   ااألئََِّّة علَِّّ  سيييي،م ه م اانَََّّّد ص( ، اأسييييَقروه م م   بعصييييَِّة

 ِم  انَُّّو ااَِِّّة انع يََّى إىل انبشييردَِّة انضييَّعِّفِة، فوقَع فِّهم قونه تع ىلم صَاَم  َتَفرَّق وا ِإالَّ

َنى َأَيٍل مُّسيَيًَّّى نَّق ضيِيَء ِم   َّبدَك ِإ َبِّرََّه مر َاَنورال َكِلٌََّة سيَيَبَقفر  َبعرِن َم  َي ءه م  اْنِعْلم  َبغرًِّ

 َبِّرََّه مر َاِإنَّ انَِّذدَ  أ اِ ث وا اْنِاَد َب ِم  َبعرِنِهمر َنِفء َشكٍّ مدَّره  م ِردٍب .

 

ني صدداحِف يوَم صددفِّ َ:قصددََّة ُفِع اْل هنا ظبا نن اإلجابِة عِى الجَّسدداؤِل ايه   ننَّ

ْ  حجَّى ِ:اذا مل ُيياهفِ  )م( وَينشدَد،ُّ عن وظَيِجِ !! جعِِت البعيَف َيشدُددب باإلنام ع

النهايِة لَييضددد  عِى حكِم نعاويَة بن أب  مدددفياَن وُيعَرَق اه،ُّ نن الباطِ ؟ ولو 

 حَاَث ذلَد أَلن يكون مبب ا يف عاِم وقوِأ حا  َِّة كربوء!!؟

 

َّ ، ف نشَّكُّ ِقَبِلدقو   انبعض م إنَّ انشيَّكَّ انذا اقَع بهم ال دعين تافَبهم م   

انوَن َو  أاَّهم د ََّّ س َمَحَة، ا بََّّ  دعوداَن ِنر شِنهم بعَن حنٍي ط َنقدضء انردفَق ااْنَضعٌف َد

 األئَََّّة اانرَّسوَ  صع !!

اقو   هلمم حن   ال ا افِّر  أحًنا ف هلل  َدفصييييل  بََِّّّ  دوَ  انقِّ مِة نقونه تع ىلم 

وا ِإنَّ انلََّه ِذدَ  َه د اا َاانصَّ ِبِئنَي َاانَََّّص َ   َااْنََّج وَس َاانَِّذدَ  َأشرَرك صِإنَّ انَِّذدَ  آَمَّ وا َاانَّ

اَار دُّ  َدْفِصل  َبِّرََّه مر َدورَ  اْنِقَِّ َمِة ِإنَّ انلََّه َعَلى ك لد َشءرٍء َشِهٌِّن ، اناَََّّّ  َاِصف  أعَّ َنهم،

ُ  خ ئٌ ، ااهلل  تع ىل ذ َّ اخل ئَّنَيََّخفََِّّة، انشيُّبهَة، ااوضد   احلقِّقَة انْ  بقونهم  ف نشَّ 

ِهمر صَاَأنَّ انلّيَه اَل َدهرِنا َكِّرَن اْنَخ ِئَِّنَي ، اقونهم صَاِإمَّ  َتَخ َف َّ ِم  َقورٍ  ِخَِّ َاًة َف اِبذر ِإَنِّر 

م ه م، َفهل َعَلى سيييَيَواء ِإنَّ انّلَه اَل د ِحبُّ اخَل ِئَِّنَي ؛ أام ف طَر ر َعهَنهم إذر ال َعهَن
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 وا  ب نافِر اانغ لود اأس ؤاا نَسِّدِن انسَّ دِة مََّّن ب  ا َصب صع ،َاَقض وا انعهَن عَّنم  اتَّهَّ 

فَّ  َفَعله  اب   تَََِِّّّّة شييِّخ  انسيي،ِ  عََّن انسييََُِّّّة ال خيدلف  عََّّ  فعَله  انرُّوسييء شييِّخ   

قونه ه ًء ناًرا اَدهِجهم اإن أظَهراا َمى َاانريَّ ئفيِة انشييييدِّعَِِّّة، اإنَّ أتب َعه م انِّوَ  عل  

 ٌِّم .تع ىلم صَاِإن د ِردن اْا ِخَِّ َاَدَك َفَقنر َخ ا وْا انّلَه ِم  َقبرل  َفَتمرَاَ  ِمَّره مر َاانّله  َعِلٌِّم َحِا

 

نم    ام    اَا أاَّه بََِّّّ  ك ن موالا  أمب  املؤمَّنَي  ام  د ةِبف  أنَّ انشيَّكَّ خِّ اةٌ 

   دوَ  انََّّهرااِن َي نسيًي  ي َء أحن هم فق  م صانسييَّ،   علَِّك د  َعِلءُّ . َفَردَّ َنه م علء ص

؟ . ق  م صَبَلى َّ ؤمَّنيأمَُّك   ت سيييَيلِّمر َعَلءَّ بإمَرِة اْن صاعلَِّك انسييييَّ،  ، َم  َنَك َثِاَلدرَك

َُ ع  ذنَك، كَّف  إذ كََّف على احَلقد بصفِّنَي، فلََّّ    ِف ف  يرص حف  َبِرئَََّعِف اْنست خرب 

 َنِئ ر أعِرفر ااهلِل .مََّك اسَيََِّّّد َك م شيِرًك ، فتصيبحف  ال أد ا إىل أدَ  أصِرف  ِاالَديت   

َُ ِم  َض،َنِدَك أحبُّ إَنءَّ ِمَ  اننُّاِّ  اَم  فِّه  .  ه َنا

ه  فتخَذ ِي بيَّ دش حِف اْنيصَََّس علِِّه أمر   فِع اْنياايرر أخء انق  ئ كَِّف اْنَدَب هوضيُ 

اننَي َّ دَوقًة ااْنَّ َواِننَي حقِّبِه على ظ هِرِه، ا  دفَهمر أاَّه  حجٌَّة ِنَدصيييفٍِّة يندنٍة بنَي اْن

عصييوموَن علَِّّ  سيي،م ه م أتب َعهم إىل خواٍ( اعواٍ ، اكَّ   ََّظ هًرا، كَّ  فَرَز األئََّّة  اْن

 ىل م َوحدَنٍة ام َقصدَرٍة.فَرَز سِّدنا  اخلصَُِّّّ صع  انم مََِّّة انثين عشردََّة إ

 

 ِت اهل َن    أ ِ دَك َع،َمق   نه أمب املؤمَّني ص  م صَثِاَلدرَك أمَُّك ِقفر مَّدء قردًب

م  َع،مَي ِت انضييييَّ،نيِة . َفَوَقَف انرَّيل  قردًب  مَّه ، فَبَََِّّّ  هو كذنَك إذر أقَبَل  يٌل   

 اهلل  د  أمَب املؤمَّنَي، أبشيييِيرر ب نَفدِ  أَقرََّدرك ض  حدَّى أَتى انمي َ  علِّيًّ  ص   فق َ م ص  

َعَََِّّك، َقنر ااهلِل ق ِدَل انَقو   أمَجعوَن ، فق   نه ص  م صِم  داِن انََّّهِر أا ِم  َخلِفِه؟ ، 

ق  م صَبل ِم  د اِاِه ، فق   ص  م صَكَذبرَف اانذا َفَلَق احَلبََّة اَبَرَأ انََّّسيييَََّة ال َدعب راَن 
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د قَدلوا ، فق   انرَّيل م صف زرَددرت  فِِّه َبصييييَبًة ، فج َء آَخر  َدركض  على  أبيًنا حدَّى 

 فرٍس َنه  فق َ  َنه  مةَل ذنَك َفَردَّ علِِّه أمب  املؤمَّنَي ص   مةَل انذا َ دَّ على ص حبِه.

ُّم صاَهَََّّرف  أن أمِحَل على َعِلءٍّ فتْفلَق ه َمَده  ب نسَِِّّف  ثمَّ  ،ق َ  انرَّيل  انشَّ 

ي َء ف  س ِن َدركض ِن قن َأعرَرَق  َفَرَسِِّهَّ  فق الم صَأَقرَّ اهلل  َعَََِّّك د  أمَب املؤمَّنَي، أبِشرر 

بي نَفدِ  قن َااهلِل ق ِدَل انقو   أمجعوَن . فق   ص  م َأِم ر َخلِف انََّّهِر أا ِم  د اِاِه؟ ق الم  

ِّ وِنهم َ ِيع وا  َت خ  ء  نَبََّهم انََّّهرااِن اضيَيَرَب اْنصال بل َخلَفه ، إاَّهم َنََّّ  اْقَدَحَّ وا َخَِّل

 .فت ِصِّب وا ، فق   أمب املؤمَّني ص  م صَصَنْقد َّ  

َفَََّمَ  انرَّيل  ع  َفَرسييِيِه فتخَذ بِِّن أمِب املؤمَّنَي ص   ابِريرِلِه َفَقبََّله َّ ، فق َ  

 أمب  املؤمَّنَي ص  م صهذِه َنَك آَدٌة .

ص   نه اآلدَة إثب ًت  نلحجَِّة، ا  د َبشييييدرره  انم   علء مب  املؤمَّنَي أظهَر أ هوضددديُ 

غفرِة أا انسََّّ ِ  أا انمي ِن، ألنَّ انذَّاَب انذا ال د غَفر  هو انرباء  بعَن انوالِء، اانشَّكُّ ََّب ْن

ُ  بعَن انمي ِن.  بعَن انِّقنِي، اانشدر

 

خل ذالِن  اْنَّ قصدَرَةنم ِ  علء ص   ق َد انشدِّعَة هذا انشيَّكُّ  والا  أمِب املؤمَّنَي ا 

انم ِ  احلسني علَِّّ  س،مه عَّنم  َدع ه م إىل قد ِ  دمدن ب  مع ادة نعَّه اهلل، فشاُّوا 

ضييُّوا عَّه فخ َطبهم علَِّّ  سيي،م ه  موبدًخ م صأال فلعَّة  به اخَذنوه  اَعصيَيوه  اتركوه  اااَف

 يف اخدب ٍ  دائٍم ؤمَّنَيَّ َدَّقضوَن األمي َن بعَن توكِِّنه  ، ألنَّ اْناهلِل على انََّّ كةنَي انذدَ  

ال دفوز  بِه إالَّ أصييييح ب  انوالِء احلقِّقءد، فا اف ااقعة  كرب،ء م  يهٍة أاىل عق ًب  

قصدَرِة على َشاِّهم اخت ذ ِنهم، احدَّى انِّوَ  دضربوَن أافَسهم انًم ، كَّ  أاَّه  ك اف َّ نل

 َبِة ح جًَّة ألاَّهم َفضَّلوا انوالَء األمواَّ على انوالِء انعلواد.على انََّّ ِص
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اناَََّّّ  كعلوددني اصييبددني م وحدند    َاشيي ك اال اشييكُّ بتمب املؤمَّني انم    

علء ص  ، ام  ِزنَّ  م فينَي على االِئَّ  انعلواد انصَّ يف، ممَّ  أعر ا  االسدر عَة على 

بارب،ء م  إيراٍ  أمواٍّ حي قيٍن على بين هي شييييم، اَ فٍع ن م ِ     َفهِم أنَّ مي  َيَر   

احلسينِي علَِّّ  س،مه ب نعَّ دِة انهلَِِّّة، هو أمٌر البنَّ أن جيرا يف سِّ ِق صراِع احلقد  

ضييينَّ انب طِل، اانذا دَّدصييير  فِّه احلقُّ داًم  نقونه تع ىلم صَاَك َن َحقًّ  َعَلِّرََّ  َاصيييرر   

 اْنَّ ؤرِمَِّنَي .

ح   ال اربدئ  دمدين ب  معي ادة نعَّه اهلل م  اواد  فعِل انقدِل انذا أمَر بِه   فَّ

ضينَّ انم ِ  احلسيني علَِّّ  سيي،م ه  كَّ  ددَِّهَّ َّ  انبعض ، اال ا ربدئ  ق بِّل نعَّه اهلل م    

اواد  فعِل انقدِل انذا ق َ  بِه ضينَّ انوصءد ه بِّل ص  ، اال ا ربدئ  دهوذا انسخردوطء  

هلل م  فعِل انوشيي دِة ب نَََّّّد املسييِّ  صع  ابدغ َء صيَيلِبِه، اال ا ربدئ  انََّّراد نعَّه نعَّه ا

اهلل م  اواد  فعِل انحراِق انذا ق َ  بِه ضيييينَّ  سييييوِ  انوالدِة إبراهِّم اخللِّل علَِّّ  

  َمس،م ه ، انا ر َخِسئوا أن َدَّ نوا م راَدهم بننِِّل قوِ  انم ِ  انصَّ دِق علَِّّ  س،مهم ص

َم   اََّع مؤمًَّ  َا اََّع مؤمًَّ  بسيييلر ٍن نِّ صيييَِّبه  مَّه  َ اراٍه فَلم د صييِيبره  فهو يف انََّّ ِ ،  

بسلر ٍن نِّ صَِّبه  مَّه  َ اراٍه فتص َبه  فهو مع فرعوَن اآِ  فرعون يف يهََّّم ، فإذا ك َن 

 نوالدِة ااألئََِّّةَّؤمَّنَي، فاِّف  داون  احل    مع األاصيييِّ ِء ا  سييي ِل ا هذا احل    مع اْن

 ااألابِّ ِء!؟

ا ِاِه َم فهَم ب ندَّصييييردِ ، احن   أهل  اندَّلودِ  يففهمر ب ندَّلودِ  ن  َدإنَّ َم    َد

 ا ِاِه.ااندَّصردِ  يف َم
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موسى والخضر مقاصد رحلة
 

نسيان يوشع لِحوِ  وقَع لعَِِّة ال بِ:ِة اْلَ:وجو ِ  يف صفحِة يوشعو ُشبَهة الي:ان   

ُ  شائبُ  ظِ:ةن وه   ُ  ظ ظِ:َة في ( باط   منَّ اْلَ:عصوَم نو فيوهلم  )ننَّ اْلَ:عصوَم نو

هويدَّةا وجوِ ِهو وكونها ظِ:ةن فيكوُن أ َُّرها نسددديان ا وغفِة  وغرُيها ََّّا يطرأ عِى  

ُُ فإنسدان  نتَل نب العامِل اجلس:ان ِّ لجعِيِم نومىو    هو واْلَ:خِوِق. أنَّا العبُا الصدَّا

قدائُم رل حم:دا. واعرتاضدددداُ  نومدددى كِبهددا كدانددت اعرتاضدددداٍ  عِى الييددا ِ      

 !!اْلَ:عصونِة... ومبُب عاِم صرِب نومى نع  هو اجلهُ  ب 

يُِّانا مددُنومددى )أ( هو النَّيبُّ ه  الَعاِلُم الذي ُاَفَيُ  والسددُّؤاُل الذي يطرُح نفسدَدُ   

قصددَِّة نومددى واقضددر؟ ونا ه  العرب ا ُ:را  نن ؟ َوَنا هو اْلعِينا مددوُنُ اقضددر 

 ونا ه  نياصُا نا قاَم ب  ميِّانا اقضُرو ونا ال ايةا نن ذلَد كِِِّ ؟ ننها؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

 دقو  تع ىل يف كد به انعمدمم صَنَقنر َك َن ِفء َقصيَيصيِيِهمر ِعبرَرٌة نِّت ارِنء اأَلْنَب ِب ، 

وسى كلِِّم انَََّّّد مِّدنا  يييييسع اء قصَّة  ََّ م  اْنام  قصِص انقرآِن انيت َحَََّلِف اناةَب

، انذا دعِرف ه  أهل  انشييَّرائِع علَِّّ  سيي،م ه  سييوِ  انوالدِة اخلضييِر  سييِّدنا  اهلِل صع  ا

سِّحَِِّّة صم   يريس ، اذكَر ََّمجِِّعه ، فهو عََّن انسي،ِ  صانعبن  انصيَّ (  ، اعََّن انْ  

ص   أنَّ امسه  صت نَِّّ  ، اهو انذا ق   انم    انصيييَّ دق   أمب  املؤمَّني انم   علءموالا  

فِّهم صإنَّ اخلضَر ي َء إىل قوِمِه، َفييَنعيي ه ييم إىل توحيِِّن اهلِل، اانقراِ      علَِّّ  س،م ه 
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بتابيِّ ِئِه ا  س يِلِه اكدِبِه، اك اف آدد ه  أاَّه  ك َن ال جيلس  على خشبٍة د بسٍة اال أ ٍض 

دمَّتر َخَض ً ا، اإاََّّ  س َّدَء اخلضَر نذنَك ، اق َ  تع ىل فِّهم صَفَوَيَنا َعبرًنا بِّض َء إالَّ اه

اَّ  مد ر ِعَب ِدَا  آَتِّرََّ ه  َ حرًََّة ِم ر ِعَِّنَا   اهء انوحء  اانَُّّبوَّة  قبَل انرَّفِع، صَاَعلََّّرََّ ه  ِم  نَّن 

ِف بعَن انرَّفِع.َّةوِ  ب نعلِم اهو علم  اندَّشردََِّعْلًَّ   أا َ   َدخَدصُّ ب نرَّفِع ااندَّشردِف اْن

إالَّ  ،م ه علَِّّ  سانَََّّّد موسى صع  مع  سوِ  انوالدِة اخلضِر سِّدنا  َاَم  قصيَّة   

ِت، ف نشييي  ات   دددَّ َََّم كلَّ شيييءٍء إذا بلَغفر افسييي ه  اْنِلؤمِ  أالَّ دي َّ أاَّه  َعَّ ندعلِِّم اْن

لًَّ  كةًبا ال د رِّق  َحََّله  انضُّعف ء .حتَّل  يف طَِّّ ِته  ِع

أخَبَر سييِّدن ا  انَََُّّّّ م وسيَيى صع  موالا  انوصييءَّ دوشييع ص   أن َدَدَماََّد ِنَرَلِبِه   

َء حِّث ق   تع ىلم صَاِإذر َق َ  م وَسى ِنَفَد ه  ال َأبرَر   َحدَّى َأبرل َغ َمجرَََّع اْنَبحرَردرِ  َأار َأمرِض

ف ع،مد ه  نلوصوِ  إىل َمجََِّع انبحرد  أن لََّل حوًت ، فإذا اادعَش ح ق بييييًي  ، اك ا

اَحَِّ  دنَّه  على ا ص وِنِه.

انَََُّّّّ نا  ِّديييس ِ( انذا   َدعِرْفه  يييرَّا ب نعبِن انصَّييي َ ا اَميييَفَحََّ، حوًت  َاَس

ه  على انوصءُّ دوشع  ص   احلوَت ااَضَعموالا  ى صع ، فق   د صيلِّء، اأخرَج  يييييموسي 

 انوصيييءُّ دوشيييع  ص   أاَّه موالا  َحَجٍر، َاَحَِّ ، فتفَلَف م  َدِنِه ادخَل انبحَر، اأظهَر 

رِة انََََّّّّ موسييى صع  بذنَك، َفَدَرك  انعبَن انصييَّ َ( على انصييَّخسييِّدَنا  َاسيِيَء أن د خِبَر 

انََََّّّّ   سِّدَناص    انوصءُّ دوشع موالا   وضِع، ابعَن أن غ َد اه أخرَبََّامشَِّ  ِم  ذنك اْن

موسيى صع  ع  أمِر احلوِت، كَّ  ق   تع ىلم صَاَم  َأاَس ِاِّه  ِإالَّ انشَِّّرَر ن  َأنر َأذرك َره  ،  

عرفِة ذنَك انعبِن انصَّ ِ(، َفَع دا دبحة ِن عَّه.ََّاقن ك َن يف ذنَك ع،مًة ِن

دوشع ص   قن َ ِيَع   انوصءَّموالا  انََََّّّّ موسى صع  اسييييييِّدَنا   اقن ا َد أنَّ 

َفَويَنا احلوَت قن َخرَّ يف انبحِر، ف قَدصيَّ  األثَر حدَّى أَتَِّ  انعبَن انصَّ َ( يف يمدرٍة م   

 ، إذر انَََُّّّّ موسيى صع ، َفتظَهَر َتَعجَُّبه  م  انسَّ، سيِّدنا   يمائِر انبحِر، َفسَيلََّم علِِّه  
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َف؟ فتي َبه م أا  م وسييى ب   عَّراَن انذا ك َن بت ٍض نَِّس فِّه  سيي،ٌ ، اق  م َم  أا

َكلَََّّه  اهلل  َتالًَِّّ . فق َ م ام  َح َيد ك؟ ق  م ِيئرف  ِند َعلََِّّين ِمََّّ  ع لَِّّرَف   شييييًنا نقونِه 

تع ىلم صَق َ  َنه  م وسَيى َهلر َأتَِّبع َك َعَلى َأن ت َعلََِِّّ  ِمََّّ  ع لَِّّرَف   شرًنا ؛ دعينم أ دن  أن  

َك على أن ت رشِيَناء إىل انعلِم اهو اعرتاٌف م  سيِّدنا  انَََّّّد موسى صع  َ َق ِ    أصيحبَ 

ِّدنا  ييييسيف علِم انوالدِة، فق    علَِّّ  س،م ه ِر ييييوِ  انوالدِة اخلضيييياَمَّرِمنِة سِّدنا   س

ِّرَف َتصرِبر  َكم صَق َ  ِإاََّك َن  َتسرَدِرَِّع َمِعَء َصبرًرا، َاعلَِّّ  س،م ه اخلضر   سو   انوالدِة 

َعَلى َم  َنمر ت ِحْ  ِبِه خ برًرا ؛ دعينم إنَّ نناَّ أمًرا ال َتحَدَِّل ه  ب نوالدِة، ف، اسيييدر عَة 

َََُّّّّ موسى انسِّدنا  نَك علِّه، اال َصرَب نك على م    ت ِحْ  به اخدب ً ا افهًَّ ، فق   

ِّدنا  سييَاال َأعرصيِيء َنَك َأمرًرا ، فق َ  نه انالِّم  صع م صسيَيَدِجن ِاء ِإن شيَي ء انلَّه  صيَي ِبًرا 

دَّى أ حرِنَث م صَفِإِن اتََّبعرَدَِّء َف، َتسرَتْنَِّء َع  َشءرٍء َحعلَِّّ  س،م ه اخلضر   سو   انوالدِة 

َنَك ِمَّره  ِذْكًرا .

َِِّده  ِه ِبَدَّرِحؤمِ  نعقَِّنِتَّ ف نرُّشن  انذا ذ ِكَر يف اآلدِة، هو االهدناء  إىل إص،ِ  اْن

ِق، ي عَّه ب نعش ئِل اندَّوحِِّن، اد َعبَّر يعرِِّل َاَتحرِلَِِّده   صيي بِِّه ااندَّيي ع   ذائِل اندَّش

 نء إىل ى صع  باِّفَِِّّة انرَّلِب، حِّث  َتََّمََّ  م  َمق ِمِه انعيِّدنا  انَََُّّّّ موسياقن أدََّبَّ  س

 ِد كَِّف االسدفه ِ ، ايف هذا تعلٌِّم نلعبَمق ِ  انسيَّ ئِل، اأبَرَز انرَّلَب اانسيُّؤاَ  بصيو ِة    

َدَّبغء ِنََّ ر أ اَد انعلَم أن َدرل بَيه  م  انعي ِ ، اَتَّبِّيٌه نلَّؤمِ ، اإنر ك َن ذا َفضيييَي ِئَل    

َلم  أنَّ كةبٍة، ف، َدَّبغء أن َدَدتفََّف ع  اندََّعلُِّم، بل َدَّبغء أن َدْرل َب م  افَدَقَنه  ِمََّّ ر َدعر

ه.فقوَد عََّنََّاْن

نا  سِّدَتعيًَِّّ  نعمِ   علَِّّ  س،م ه ِّدنا   سو   انوالدِة اخلضر  يييييييييياقن ق   س

 ِق األكِِّن علِِّهم ِّةًََِِِّّّ،، اَتَّهًِّنا ألخرِذ اْنيييايييةربًِّد  اَتيييانَََّّّد موسى انالِِّم صع  اَت

 علَِّّ  س،م ه ضِر  سوِ  انوالدِة اخلسِّدنا  صِإاََّك َن  َتسيرَدِرَِّع َمِعَء َصبرًرا ، اذنَك ألنَّ ن 
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ِظ انَََُّّّّ موسى صع ، َف نَََُّّّّ م وسى صع  ا كَِّل بعلِم انش  ِة احفسيِّدنا   أمٌر ال َدحَدَِّل ه  

َََّراِتِب اتشيردِع انيَّواهِر اِحْفِظ احلقوِق اإدص ِنه  إىل أهِله ، اإيراِء أحا ِ  احل،ِ   اْن

اناةَرِة، مع َكََّ ِنِه يف اندَّوحِِّن، اإنر  ااحلراِ  احي ناِدهَّي ، اذنيَك أمٌر عيٌِّم هو مقي       

ك َاف اناةرة  ت َّ ِقض  بشييراِئعه  أسييراَ  اندوحِِّن اغرائِبِه. أمَّ   سييو   انوالدِة اخلضيير  

ؤم   َّ فهو صيي حب  انوالدِة ااكِّل  يوهِره ، ام نك  أسييراِ  اندَّوحِِّن. ف ْن علَِّّ  سيي،م ه 

ِة اأحا ِ  انَاةرِة انيَّ هرِة، غب  احمِلِِّ  جبوهِر دَّ قضيييَّ احل فظ  ألاضيي ِع انشيييَّردعِة انْ 

انوالدِة اأسراِ  اندَّوحِِّن، ال د َِّاَّ ه  َتَحَُّّل  م  َديهر  م  انغرائِب م  ص حِب األسراِ .

يف هييذِه انقصيييييَِّة تعلٌِّم نلَّؤمِ  أن ديي نااَ  على اندَّعلُِّم انعرفيي اءد اجلوهراد 

  انرَّسييييونءد انذا د لقء إنِِّه معرفَة اهلِل تع ىل، انيت فِّه اخل (د، ااندَّويِِّب نلَّعلِِّم

َرًح  ِإنَّ انلََّه ِش ِفء اْنَت رِض َميييي رء  ِبِعلَِِّه نقونه تع ىلم صَاال َتَّرََّح ت ه ، اأالَّ د عَجَب اْن

  َدسيييََّع ه ، مال د ِحبُّ ك لَّ م خرَد ٍ  َفخ وٍ  ، اأالَّ د ب ِدَ  إىل إاا ِ  م  َنم دعِرْفه  اتاذدِب 

َفَلَعلَّ فِِّه سيييرًّا ال دعلَّ ه .

ممَّ  أظهَره  تعلَِّم  علَِّّ  سيي،م ه و   انوالدِة اخلضيير  يييييياقن أ اَد سييِّدن ا   سيي

ُِ هو انسيييَّب  ب خَل،ِ( م  مرحلِة  َّ اْن َُ إىل اهلِل، فت فع  مراتِب انسيييُّلو ؤمَّني انسييُّلو

 ِت، اذنَك لد ج  إىل مِو انَبَنِن اانََّّفِس حدَّى ددديَّ ِت نلوصييييوِ  إىل انرُّاحي اِّيَّ    َّيَ اْن

ادم إنَّ عَّى اندَّوحِّنَََّددخلََّص م  سييي لر ِن انشيييَّهواِت، اد سييَيلَِّم نِقَو  انعقِل، اب نْ  

َُ إىل معرفِة اهلِل هو معرفة  توحِِّنِه إثب ًت  اافًِّ ، إذ س ييِئَل انم    احلسني     انسُّييييييلو

نعلِم؟ فقي َ م صمعرفية  اهلِل حقَّ معرَفِده . قِّلم ام  َحقُّ   م مي   أس  ا علَِّّي  سيييي،مي ه   

 معِرَفِده؟ فق  م صأن تعِرَفه  ب، ِمة ٍ  اال شبٍِّه اال ِانٍّ .
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ع   حلِة انَََّّّد موسى صع  مع سِّدنا  اخلضر علَِّّ  س،م ه ، ابعَن أن أَيبَّ  

  دة  م  ذنَك كلِِّه؟م  هء انغام  ق َ  به سِّدنا  اخلضر ،  سَّقو   بشرِ  مق صِن

 

 خرُق السَّفينة  -أوظ 

ا أنَّ سِّدنا   سوَ  أ َخَرَقَه   انسَِّفََِِّّة ِفء َ ِكَب  ِإَذا َحدَّى ق   تع ىلم صَف اَرَلَق 

انوالدِة اخلضير علَِّّ  سي،م ه  كسَر ا حًِّة م  انسَّفَِِّّة كتاَّه  دردن  إغراَقه  َ   فِّه ،   

ِإمرًرا ،  شيَيِّرًئ  َفِيئر َنَقنر َأهرَلَه  ِند غرِرَق موسييى صع م صَأَخَرْقَدَه  انَََُّّّّنه سييِّدنا   فَق َ 

موسيى صع  هَّ  َدن  ُّ َتعلًَِّّ  نلَّؤمِ  على اناس ِن انذا ال َدحَدَِّل    انَََُّّّّاك ن سيِّدنا   

م  اهلَل يف هؤمَّنَي َفَِّدسيييي َء   َاَددذمَّر  َاَددََّّ مي  َدَر  أمي َمه  م  أٍ  َاَايٍع َدجرا على انْ  

راُّ هذا  ذا دفعل  انرَّبُّ هذا ب نََّّ ِس!؟ ، إذر ال َددقبَّل  فار ه  انبشَََّعَناَنِدِه م َدسَي ئً،م صنِ 

َعجََّب اَسلََّم موسى صع  أاَّه  َت انَََُّّّّانقضي َء انهلءَّ فِّ َّار ه  على اهلِل كَّ  أظهَر سِّدنا   

 انوالدِة اخلضر علَِّّ  س،م ه !! نِفعِل اخلرِق ِم  ِقَبِل سِّدنا   سوِ 

 ِإاََّك َأق لر ر علَِّّ  س،م ه م صَأَنمريوِ  انوالدِة اخلضيِّدنا   سيي هَّ  ك َن يواب  س

 انَََُِّّّّّدنا  يييي ب  إىل أاَّه  دعلم  م  انعلِم م  ال َدعلَّ ه  سييييَصبرًرا ؛ دش َمِعَء َتسرَدِرَِّع َن 

 ك ََّف َم  ِّرَكِإَن ا وِحَِّه  اْنَغِّرِب َأاَب ء ِم ر ِتْلَكموسيييى صع ، اهَّ  ادذكَّر  قوَنه تع ىلم ص

 نَي .ِنْلَّ دَِّق اْنَع ِقَبَة ِإنَّ َف صرِبرر َهيَذا َقبرِل ِم  َقورم َك َااَل َأاَف َتعرَلَّ َه 

 ِم ر ت ررِهْقَِّء َاال َاِسِّف  ِبََّ  ت َؤاِخذرِاء موسى صع م صال انَََّّّداك ن  دُّ سيِّدنا   

سيرًرا  تواضي ًع  نسيِّدنا   سيوِ  انوالدِة اخلضر علَِّّ  س،م ه ، اَتعلًَِّّ  نَّ  على     ع  َأمرِرا

 احرتاِ  انع ِنِم اح سِ  اندَّسلِِّم اانَقبوِ .

 ِفء َدعرََّل وَن  ِكنَيِنََّسيَي َفَا َافر انسييَِّفََِّّة  اك َن تتادل  ذنَك يف قونه تع ىلم صَأمَّ 

صرًب  ؛ امعَّ ه  أنَّ ملًا  َغ َسِفٍََِّّة ك لَّ َدْتخ ذ  مَِّلٌك َاَ اءه م َاَك َن َأِعَِّبَه  َأنر َفَتَ دتُّ اْنَبحرِر
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غ صيًب  ك ن دتخذ  انسيُّفَ  م  انبحِر غصيًب  َفَخَرَق سِّدنا   سو   انوالدِة اخلضر علَِّّ     

   صب  فََِّرلك  انغََّس كنِي ِم  أن د هِلَاهم اْنََّس،م ه  انسَّفََِّّة حف ًظ  على أصح ِبه  اْن

 موسى صع  ِعلم  ذنَك. انَََّّّدانسَّفََِّّة لراقًة َفَِّرت َكه ، انِّس عَّن سِّدنا  

ايف هذا إشي  ٌة إىل اندَّقَِِّّة انيت أظهَره  األئََّّة  علَِّّ  س،م ه م َتسِاًِّد  نلجهلِة  

ئََِّّة ألاأهِل انَعََّى حنَي ك اوا َدسدَّاراَن اعدق َد خ صَِّة اخل صَِّة، َفَِّتتوَن نلشَّاو  إىل ا

  اَّإعلَِّّ  س،م ه م، فِّ جِّب هم األئََّّة     َدَدَحََّّلوَاه  اقدناًء بقوِ  سِّدنا  انرَّسوِ  ص( م ص

  .هموِنق ع  ِ نرَقِب  َسانََّّ َملَِّاا  أن ا ررِمأ  األابِّ ِء مع شَر

ذد  س كنَي انََّاهَّ  َديهر  نلَّلِك انغ صِب عِّب  انسَّفَِِّّة انيت َتحَّل  انََّّ َس اْن

انذا َأارَصَله   لِك انغ صِبََّأِاس وا  عرفِة اهلِل َفَسَاَّ وا إىل  محِة اهلِل َاَاجَّ ه م م  ظلِم اْن

ُِ اْن َُا ََّوسييوِ  ب نيُّلِم يف قونه تع ىلم صِإنََّعََّ ه  اط غِّ ا ه  إىل مرحلِة انشييدر  َني ْلٌم نشييدرر

 َعِيٌِّم .

لك  ََّر إنِّه  اْنم  اندَّقَِِّّة  رِق انسَّفَِِّّة فََِّّي اِنَددحقََّق هذه انسَّاَِّّة  ك َن البنَّ

انغ صيييب  َفَِّر  فِّه  َعًِّب  َفََِّدَجََّّبه ، كَّ  َتَدَجََّّب  انََّّ صييِيَبة  انمي َن بعلوِ  احلق ئِق 

انعلودَِّة انَُّّصيييبدَِّة؛ اهء سيييفَِّّة  انوالدِة انيت َم  َ ِكَب َمعرَفَده  َاَج ، اَم  َتَخلََّف  

َق اهليَك َاَهَو ، ألاَّهي  بي نَّدسييييبِة إنِّهم َمخرر اَقٌة م َع َبٌة، كَّ  ك اوا َدَراَن    عَّهي  َغرِ 

دوَاه  علِّهم فِّ ةب صيييِّ ِء ااألئََِّّة ااألابِّ ِءانََّّقيييَص اانعجَم ااخلرت اانَّدسيييِّ َن نن  األا

صيييَيل وا ى َاحقِّقيًة، ام  هو إالَّ ِعلٌَّة يف ع ِّوِاهم اَاقٌص اَعجٌم اَاهٌ  يف إد اِكهم، حدَّ 

 نذدكِر َّاِر اإشراِكهم بَّ  ِء ااْنيييييبِب َض،ِنهم اك فِرهم َاَشاِّهم إىل َتعيِِّم انفحشيييييبسي 

ُْ ِإنَا َكَفررت مر َاحرَنه  انلَّه  د ِعَء ِإَذا ِبَتاَّه  احلاِِّم يف قونه تع ىلم صَذِنا م  ت ؤرِمَّ وا ِبِه د شييرَر

 اْنَحقُّ ه َو انلََّه َتنَِّب اتفضييِِّلهم علِِّه يف قونه تع ىلم صَذِنَك اْنَاِبِب ، اْنَعِلءد ِنلَِّه َف ْنح ْام 

 اْنَاِبب  . اْنَعِلءُّ ه َو انلََّه َاَأنَّ اْنَب ِطل  د اِاِه ِم  َدنرع وَن َم  َاَأنَّ
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لك  انغ صب  َسَِّي  ُّ أنَّ أهَل انسَّيييفَِِّّة غ  قوَن ال َمَح نَة ِبَسييِفََِِّّدهم  ََّاهذا اْن

ه ، كَّ  دي ُّ انََّّواصييييب  أنَّ أهَل احلقد ه ِناوَن بَعِقَِّنِتهم َكَدَراه  َمخراقًة َفَِّرت انيت 

انيت ديَُّّوَن فِّه  غ ل وًّا َفََِّدَجََّّبوَاه ، ااحلقِّقة  أنَّ ح َة أهِل احلقد بَدوحِِّنا  اخل نِص 

ؤمَّنَي َّ حلَّ دِة اْن خَلرِقكَّج ِة أهِل انسَّفَِِّّة، انَِّس يف عقَِّنِتَّ  ش ئبٌة إالَّ على سبِِّل ا

 شرع ر اَن .َد ال َاه مر َمْاًرا َاَمَاررَا  َمْاًرا اَتضلِِّل انا فردَ  نقو  تع ىلم صَاَمَار اا

 

 قجُ  ال وم  - َّاني ا

 َفَقَدَله  غ َل ًم  َنِقَِّ  َذاِإ َحدَّى قدوِ  يف قونه تع ىلم صَف اَرَلَق ََّأمَّ  ب نَّدسبِة نلغ،ِ  اْن

موسى صع   انَََُّّّّا ، فسيِّدن ا   اُّْاًر شَيِّرًئ   ِيئرَف نََّقنر َاْفٍس ِبَغِّرِر َزِكًَِّّة َاْفسًي   َقَدْلَفَأ َق َ 

كَّ   ك ن م  َاصيَي د ه  ب نشييَّردعِةم صال َتْقد لر ،  ثي َء بشييردعٍة ت َحرد   قدَل انََّّفِس حِّ

 َأار َاْفٍس ِبَغِّرِر َاْفسًي  َلَقَد َم  َأاَّه  اِئَِّلِإسرَر َبَِّء َعَلى َكَدبرََّ  َذِنَك َأيرِل قونه تع ىلم صِم ر

 َيًَِِّّع  . انََّّ َس َقَدَل َفَاَتاَََّّ  اأَل رِض ِفء َفَس ٍد

 َن  اََّكِإ نََّك َأق ل هَّ  ق   نه سيِّدنا   سو   انوالدِة اخلضر علَِّّ  س،م ه م صَأَنمر 

ى احلِّ ِء م  موسى صع  َتعلًَِّّ  نلَّؤمَّنَي عل انََََُّّّّصبرًرا ، فق   سِّدنا   َمِعء َتسرَدِرَِّع

 ِم  َبَلغرَف َقنر َِّءت صيَي ِحبر َف، َبعرَنَه  شيَيءرٍء َع  سيَيَتْند َك انع ِنِم ااعرتاًف   َّمَنِدِهم صِإن

 ع ذرً ا . نَّن ادء

 َأن ََِّّ َفَخِش ََِّّرِ م ؤرِم َأَبَواه  َفَا َن اْنغ ،   اك َن تتادل  ذنَك يف قونه تع ىلم صَاَأمَّ 

  حرًَّ  ، اقن  َاَأْقَرَب َك ًةَز مدَّره  َخِّرًرا َ بُّه ََّ  د برِنَنه ََّ  َأن َفَتَ درَا  َاك ْفًرا، ط غرَِّ ًا  د ررِهَقه ََّ 

دقو   ق ئٌلم إنَّ هذا انغ،     َدقد لر َفق ِدَل، اهذا ل نٌف نلقرآِن اناردِم، اهو ق صييييٌر 

 ِسب  علِّه  انق اون!!!اهذا َدعين أاَّه  َيرميٌة د ح 
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ونه ؤمِ  ال انا فِر بننِِّل قَّ هَّي  اقو م إنَّ حتردَم انقديِل ك ن حترمًي  نقدِل انْ  

 ِنَّ ؤرِمٍ  َك َن هم صَاَم ِفَِّه  ، اقون َخ ِنًنا َيَهََّّم  َفَجَمآؤ ه  مَُّدَعَّدًنا م ؤرِمًَّ  َدْقد لر تع ىلم صَاَم 

   ، انا َّ هذا انغ،َ  ك ن َمربوًع  ب نافِر.َخَرًئ ِإالَّ م ؤرِمًَّ  َدْقد َل َأن

 َف ْقد ل وْا  ِ ِئا مرَب ِإَنى كَّ  أنَّ ِفعرَل انقدِل هَّ  َمج زا  مةل  قوِنِه تع ىلم صَفد وب وْا

قدل  انرَِّحِّم   ف ن ندَّوَّاب ا ه َو ِإاَّه  َعَلِّرا مر َفَد َب َب ِ ِئا مر ِعََّن نَّا مر َخِّرٌر َذِنا مر َأاف سييَيا مر

 اجل  ا هَّ  ترهٌب نلََّّفِس. 

َّرلِق فيإنَّ قديَل انغ ،ِ  هو َنعََّد ه  اإبع د ه  م   محِة اهلِل انيت هء   َّ م  هيذا انْ 

معرفية  احلقد، اذنَك ألاَّه  نَِّس م  أهِله  مَّذ  انَبنِء، اَم    دا   م  أهِله  ن  داوَن  

بدب  عرفِة َنَا َن سييَِّرغى اَدَدجبَّر  ادسييََّمهَّ  مرَِّت انعصييو  ، انو أاَّه عرَفه   قِّقِة اْن

اهلل  أن  َّ َّ فقنَي انذدَ  أ اَدَّ َّرَنسديييينَي ااْناألذ  نلَّؤمَّنَي انذدَ  دعِّش  معهم، فهو ك ْن

َداواوا بََِّّّ  انِّوَ ، ناََّّه  أظهَر علِّهم َع،م ٍت َذمًَِّّة ااضييحًة شيياً، اِخْلَقًة َتاشف  

  .إدخ َنهم إىل بِِّدَّ ، اا بِعَنهم ع  انَعَبِث َ عرفدَّ  اح ر م ِتَّيواهَرهم اخلبِّةَة ِنََّحرَذَ  

اهاذا ك َن م  حاَِّة سِّدنا   سوِ  انوالدِة اخلضر علَِّّ  س،م ه  أنر َأبعَنه  ع  

عرفِة ألاَّه  نَِّس م  أهِله ، كَّ  حنَث يف قصييَِّة سييِّدنا   سييوِ  انوالدِة او  علَِّّ    ََّاْن

َص ِنٍ  ، امةل ه   ِّرر َغ َعٌََّل ِإاَّه  َأهرِلَك ِم ر َنِّرَس ِإاَّه  ا و   َد  صَق َ سي،م ه  يف قونه تع ىلم  

انلَّعَّة  انيت حصَلفر على يعفر اناذَّاِب انذا   د قَدلر َيسًنا، إاََّّ  ق ِدَل نعًَّة حتذدًرا 

َّفِسِه انم مَة ن مَّه على نس ِن األئََِّّة علَِّّ  س،م ه م كِّ، د َصندَقه  انََّّ س  حني َسِّنَّعء

 فَِّرغى على أهِل انمي ِن اانوالدِة، فا َن مقدواًل أا مقروَع انسَّبِِّل إىل بلوِ  مآِ ِبِه.

 

ُِ  - َّالث ا  بناُء اجلاا

 اسرَدْرَعََّ  َقررَدٍة َأهرَل َأَتَِّ  ِإَذا َحدَّى أمَّ  ب نَّدسبِة نلجناِ  يف قونه تع ىلم صَف اَرَلَق 

د ضييَيِّدف وه ََّ  ، فهذا يف حقِّقِة األمِر ال خيدلف  ع  دعوِة موالا  أمب  نَأ َفَتَبورا َأهرَلَه 
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َنى ِقَد ِ  َأال اِإادء َقنر َدَعورت ا مر ِإَّ سييييِلَّنَي نلقد ِ  يف قونهم صْنااملؤمَّنَي انم ِ  علء ص   

مر َفَوانلَِّه يم اك يرغاه مر َقبرَل َأنر َدم يْلف  َنا م  اْغي  اق ا اِإعر،ًارًّيي ا اِسورِ  َنِّرً، اَاَه ً يي َهؤ الِء اْنَق

، اخذالِن انََّّ ِس نلحقد،  مَي  غ ِمَا َقورٌ  َق ُّ ِفء ع ْقِر َداِ ِهمر ِإال َذنُّوا َفَدَواَكْلد مر اَتَخ َذْند مر 

مر اانلَِّه ِمَ  د يييياَن َفَتاررُّييييرد َتِفييييرد ااْنق ييييَفِإَذا ك َّرد مر ِمَ  اْنَحاَتوبِِّخِه نلَّ َقصدَرِة بقونهم ص

اَّه  ك َن ! ، ِعلًَّ  أاَّه  م  ك َن   َيِدهم ألَد  َأشرَب َه انردَي ِ  اال ِ َي َ . ِّرِف َأَفرُّييييي  انسَّ

، اقن أشييييَب هلذا يف أكةِر م   ذا انفق ِ  دقن   أن دقهَر انب طَل بضييييربٍة ااحنٍة م  

ا َد ع   ِع يف سبِِّل احلقد، ااننَّنِّل  م  اادٍة، انا ر َتعلًَِّّ  نلَّؤمَّنَي على أصوِ  انصدرا

د َّ وِاء، ك َّرف  َغِردًب  ِّرَفَسَق ف شير ِرعرف  َفَتْطَعَّرد َّ وِاء، َعي املسيِِّ  صع م ص  انَََّّّدسيِّدنا   

  ، فهل هذاءَّ ِإَنمر  َفَاسَيورت َّ وِاء، َمِردًض  َفم  رت َّ وِاء، َمحرب وًس  َفَتَتِّرد  ًا َدررع َفآَادرد َّ وِاء، 

قٌع أ  هو اا املسيييِّ  صع !! انَََّّّدرض  ح دٌث بسيييِّدنا  ََّاجلوع  اانعرش  اانع ِرا ااْن

 فِّهم َاَمرداٌد إنِّهم!؟

اهَّ  ازداَد دقني   َفَتَق َمه  ، َدََّقضَّ َأنر د ِردن  ِيَناً ا ِفَِّه  ثمَّ ق   تع ىلم صَفَوَيَنا

َأيرًرا   َلِّرِهَع التََّخذرَت ِشئرَف صَنور موسيى صع ، اق   سِّدنا  موسى صع م  انَََّّّدسيِّدِنا   

 ِّرَِّءَب ِفَراق  مق بَل إاا ِ هم فق   سييِّدن ا   سييو   انوالدِة اخلضيير علَِّّ  سيي،م ه م صَهَذا  

 َاَبِّرََِّك .

َُ اناةب  م  األقواِ  فِّه  تتددٌب اتعلٌِّم نلَّؤمَّنَي أنر د سييَيلَِّّ وا نلع ِنِم يف  اهَّ 

ااألفع ِ  ااألحا ِ ، إنر اافَق أفه َ  انع مَِّة انضيييَّعِّفَة أا    كلد م  دتتء به م  انعلوِ 

دواِفْقه ، إاََّّ  على سيَيبِِّل اندَّعلِِّم ااندَّتددِب نلَّؤمَّنَي، ألنَّ ذنَك يف ع مَِّة اخَللِق ااقٌع 

 اإنِّهم  ايٌع.

 اْنََِّندََِّة ِفء ََِِّّّرِ ِدَد ِنغ ،َمِّرِ  َفَا َن اْنِجَنا   اك ن اندَّتادل  يف قونه تع ىلم صَاَأمَّ 

 َاَدسييرَدخرِرَي  َأشيي نَّه ََّ  َغ َدبرل  َأنر َ بَُّك َفَتَ اَد صيَي ِنًح  َأب وه ََّ  َاَك َن نَّه ََّ  َكٌَّم َتحرَده  َاَك َن
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 َّبدَك ، فتهل  انقردِة َظ ِنَّوَن، اهذا انغ ،م ن صيييَي حل ِن م  أهِل  مد  َ حرًََّة َكََّمه ََّ 

أنَّ أهَل انقردِة قن اكَدشيَيف وا هذا اناََّم َنسيَيرقوه  اَتَهدَّاوا به اَحَرموا مَّه    ندَِّة، انوََّاْن

ؤمَّنَي، اَنا َن قن س َد انيُّلم  اننُّاِّ  ام  فِّه ، ألنَّ هذا اناََّم   دا   كًَّما اقندًّ  بل َّ اْن

 فق َ م اناَِّم ذاه ع  علَِّّ  س،م ه  عَّنم  سئل َمعرفًِّّ  بننِِّل م  ا َد ع  انم ِ  انصَّ دِق

 دَقَ أ َم  أا ، إالَّ إنَه ال كلَّ ٍتم أ بَع ك ن اإاََّّ  فضييًَّة، اال ذهًب  ك َن م  أاَّه  صَأَم 

   ب نَقَنِ  دَقَ أ َاَم  قلب ه ، َدفَر ر   ب حلسيي ِب أدَقَ  َاَم  سيِيَُّّه ، َدضييَحْك   وِتََّب ْن

  .اهلل إالَّ َدخرَش

ة بِة احِلصيييِ  احَلصييينِي على اجلوهِر انََّّفِِّس ااناَِّم  َّ ق     فا َن اجلنا   اْن

نَي دبلغوَن ندَِّة حَََّّ خَدِبِئ حتَده ، اانذا سيييِّحصيييل  علِِّه َبَّوه  م  أهِل اْنانةََّّنِي اْن

 أش نَّهم ادسدحقُّوَن اقدَّ َءه .

االبينَّ م  إقي مِة اجلناِ  نِّقَف علِِّه األشييييرا  ، َفَِّيَُّّوَن أنَّ هذا اجلناَ  هو   

غ دة  انيت أق َمه  انونءُّ بصييي حرَبِة انَََّّّد، َفَِّدَّسيييَّاوَن بِه اعدق ًدا على أاَّه  احلقِّقة   ان

َّ َقصيديييييَرَة مي  سيوَن شع ئَر احلمد داَن أن َدفَقهوا َمَع اء انِقبَلِة   انع يَّى، كَّ  حن  اْن

هم ع  احل الِت ه م داَن َتَّمدِهاانق بلِة ااندَّويُِّه، اَدَدعلَّقوَن ِبق ب وِ  األئََِّّة علَِّّ  سيييي،م 

 انبشردَِّة انيت ال َتِلِّق   ضَرِتهم انَُّّو ااَِِّّة.

ردِة َّندَِّة ه  هَّ ، فتهل  انقاالبينَّ م  اندََّّودِه على عنِ  اخللِ  بني انقردِة اانْ 

  َداوا   ؤمَّ ِنَّ ظ ِنَّوَن، اكةًبا م  ا صيِيَفِف انقردة  ب نيُّلِم اانافِر اانع د ود، اانغ،م ِن اْن

ندَِّة احملَّودِة، حدَّى أاَّه ال د ق   م صقردٌة ف ضلٌة  بل صمندٌَّة ف ضلٌة  ََّمَّه  بل م  اْن

نذنك فإاَّه ال خلَ  االَ ممَج بَِّّهَّ ، كَّ  أنَّ سيِّدنا  انرَّسيو  ص(  أطلَقه  على افِسِه   

ايذاِ  أهِل َّنديَِّة نِم  اْن بقونهم صأا  َمندَّة  انعلِم ، اقن ك َن اهلل  در ِسل  دائًَّ  أابِّ َءه 

 ِإذر ْنَقررَدِةا َأصريييَح َب مََّةً، َنه م انق يييَر  كَّ  يف قونه تع ىل يف سيييو ة دسم صَااضريييِربر
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  رِم ندَِّة يف قونه يف افس انسييو ةم صَاَي ء ََّاْنَّ ررسيَيل وَن ، اَم  ي َء ك ن ِم  انْ  َي ءَه 

 اْنَّ ررَسِلنَي . اتَِّبع وا َقورِ  َد  َق َ  َدسرَعى َ ي ٌل اْنََِّندََِّة َأْقَصى

أميَّ  أهيل  احلقد انعلواد فيإاَّهم بي نغوَن  عرفِدهم أنَّ ا اَء هذه اجلن اِن انيت     

لء عع  ِف كَّ  ق َ  انم   ََّا صيييِيَبفر على أعنِي أهِل انقردِة كًَّما اًَِّّ  م  انعلوِ  ااْن

 زد  انع بند  علَِّّ  س،م ه م

 انِعلَم ذ ا َيهٍل َفِّفَدَََِّّ َكء ال َدَر    َره يواِهيَّء َييليَ  ِعيِمم  يد يإادء ألْك

اانونءُّ حنَي دقِّم  اجليناَ  د َعلَِّّ َّي  أنَّ إق مَة اندَّقَِِّّة اننددََِِّّّة اايبٌة نقوِ  انم ِ    

 انردض  علَِّّ  س،م ه م صاندَّقَِّّة  يف داِ  اندَّقَِِّّة اايَبٌة .
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 صورة آدم
 

ر م خمِوق  عِى صددوُِ  اهلِل!! والصددِّفاُ  هججَّى يف اإلنسدداِن منَُّ  لي:ان   شدُدبَهة ا

ُ  عِى نعرفِة اهلِلو منَُّ  ُخَِِ، عِى صوُِهِ !!  خمِوق  عِى صوُِ  اهلِلو واإلنساُن  نفطو

ه  جيوُز امخُذ بيوِل ُمول اهلِل )ص(  )ننَّ اهلَل خَِ، والسُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   

 ؟ِى صوُِهِ (ر َم ع

 

 اجلواب بإذن اهلل 

إنَّ اهلَل خلَق ص( م صمََّّن انسََُّّّة  اانشدِّعة  يف قوِ  سِّدنا  انَََّّّد  ِفنقن ض َع

آدَ  على صيو ِتِه ، فتهل  انسيََُِّّّة يعلوا هلِل دًنا ا يً، ايلوسًي  على كرسءٍّ مفسدردَ     

ِة دِث أنَّ صو َة ايِه اناس ِن على صو اآلد ِت انقرآاَِِّّة بشاٍل حريفٍّ، افهَّوا م  احلن

ايِه انرَّمح !! اقن أضي َف أبو هردرَة هلذا احلندِث إضي فًة مشبوهًة فق   اقً، ع    

 سدُّوَن ذ اًع  !!  سوِ  اهلِل ص( م صخلَق اهلل  عمَّ ايلَّ آدَ  على صو ِتِه طون ه 

م  ِنِهم مدذ دعنَي بقوِنهمعلى مةصع  اأهل  انشييييدِّعِة ديَُّّوَن أنَّ اهلَل خلَق آدَ  

صإنَّ  سوَ  اهلِل مرَّ بريلنِي َدَدس بَّ ِن، فسََّع أحنهَّ  دقو   نص حِبِهم قبََّ  اهلل  ايَهَك 

اايَه َم  د شِبه َك، فق   انرَّسو   ص(  نهم د  عبَن اهلِل، ال تقلر هذا ألخَِّك فإنَّ اهلَل 

 ِة أخَِّك !! ايف َم  دي ُّ هذه عمَّ ايلَّ خلَق آدَ  على صييييو ِتِه؛ دعين على صييييو 

 . اهلل َنَقِوا  َعِمدٌم َم  َقَن  اا اهلل َحقَّ َقنرِ ِه ِإنَّانيَُّّوَن اقَع قون ه  تع ىلم ص
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إاا ٍ   َتيهر  يلًَِّّة نلِعِّ ِن داَن تشبٍِّه  لِقِه االاتع ىل  ه سبح َا اهلِلإنَّ آد ِت 

ٌة بني وا أنَّ صيف ِت انصُّو ِة اْنََّحسوسَة م شَدَركَ نويوِدِه، ف ْنَّ شيبدهوَن اْنَّ جسيدَّوَن أثبد  

ِه اننِه، ا َّراناسيي ِن ااهلِل كصييف ِت انسييََِّّع اانبصييِر اانويِه اانِّندِ ، اأاَّه  حقِّقٌة نِ 

اظَُّّوا أنَّ نه دًنا ا يً، اايًه  اأصيي بَع اضييحًا  اغضييًب  اغب ذنك داَن أن دعلَّوا  

َدورَ   ، صَد ِنَبلر َدَناه  َمبرسيييي وَط ، صَدن  اهلل َمغرل وَنٌةم صقونه تع ىل قرأااكِّفََِّّة ذنَك حني 

أكََّن على   ، حدَّى أنَّ اب  تَََِِّّّّة صنع ك لُّ َشءرٍء َه ِنٌك ِإالَّ َايرَهه  ، صد ْاشَيف  َع  َس قٍ 

ل وا رَّثبوِت انويِه اانصييييُّو ِة هلِل. أمَّ  اْنَّ عرِّلوَن فتااراا اآلد ِت انبِّدَّ ِت اَيحناه  اَع

 . َاآَتِّرََّ ه مر آَد ِتََّ  َفَا ا وْا َعَّرَه  م عرِرِضنَيايوَده  ألاَّهم كَّ  ق   تع ىلم ص

  م ، نااًا  اع لًَّظ ددَّهَّوَن اآلخرد   اتراه م بعَن إاا ِ هم هلِل أا شييييرِكهم به

 إىل اهلِل بوَنَّسم َداه َر، اَتمهداب ِ يييييااسي  مودِهد اع  مهاعناااَِِّّد مِّدهاِغ مه،ِنضيَ خ،ِ  

 سِب م  َعجٍم اَضعٍف اَاهٍ  ااالدٍة اموٍت اقدٍل  خلوقنَيََّاْن صيف تِ  هً،َيَخلًر  ا

 ثمَّ ددَّهَّوَاَّ  بعب دِة األشخ ِ(!؟، َّحرفة َّ هم اْنأاه م م  ت َصود  ه  

اهَّ  اسيي ئل هم علًَّ م هل هلِل صييو ٌة قبَل خلِق آدَ  حدَّى خلَقه  على مة ِنه ؟  

 ِف انصُّو ة  بعَن خلِق آدَ  أا ت،َشفر؟ اَم  هو آد   ه  هَّ ؟اهل اخدَف

إنَّ عقَِّنتَّ  انعلودََّة انَُّّصبدََّة اخل نصَة تقو   على انقراِ  ب آلد ِت اْنََّحسوسِة 

ااْنََّعقونِة انيت َعرفَّ ه  اشيَيِهنرا ه  ألاَّه  أسييب ب  اال تق ِء إىل انغ دِة، انِّسييف انغ دَة 

 ، أَلسرَب ِبنْلَِّررَتق وا َف ، اهو   دقلرم صَفْلَِّررَتق وا ِفء اْنَتسرَب ِبنه تع ىلم ص ند ذاِته  نقو

اترل  َعَلِّرِهمر َاألنَّ اْنَّ عرِّلنَي أااراا األسب َب م رلًق  َفَد هوا اك اوا ممَّ  ق َ  تع ىل فِّهمم ص

 ، أمَّ  اْنََّشبدهوَن  ِمَ  اْنَغ ِادَ ه  انشَِّّرَر ن  َفَا َنَفَتترَبَع َاَبَت انَِّذَا آَتِّرََّ ه  آَد ِتََّ  َف اَسَلَخ ِمَّرَه 

فجعلوا األسييييبي َب غي دَدهم انارب ، امجِّع هم توقَّفوا عَّين  بدهم ذا انِِّن اانرديِل    
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اانويِه ااحلواسد، اانذا تعرََّض نلصَّلِب أا انقدِل أا انذَّبِ ، ا  د نِ كوا أنَّ اهلَل حء  

 ال تبلغ  كََّهه  انعقو   اال حتندد ه  انيَُّّون.ال ميوت  سبح َاه  

َُييي تا ه  ال ميا   نلعقوِ  انبشيييي  ف ننه  عمَّ ش ، منادَةان،َّ ه قن َت ردَِّة أن تن 

اال نألبصي ِ  انشيَّ خصِة أن َتةب َف نَّوِ ِه انسَّ طِع، فاِّف هل  أن تدوهََّم ك ََّه ذاِتِه، أا   

نَََُّّّّ ِّدنا  ايييييه، أا هِّئٍة أا كِّفٍَِّّة أا م هٍَِّّة، اسًع  نصو ٍة يف ذاِتيييييأن جتعَله  خ ض

 َكن اال داون  م  بنادٍة نَك انذا نَِّس حَنَّ  األهَلإبك  عرتف املسييييِّ   صع  دقو م صأ

  .بني انبشِر نَك َهَبال َشا، م  اه دٍة

 ل يف انِقَنِ  حدَّى خيلَق آدَ  على مة ِنه ، اال د عَق اهَّ  اقو  م نَِّس هلِل صييو ة

أن خيلَق اهلل  آدَ  على مة ِ  صييييو ِة  يٍل ي َء بعَنه  يف انويوِد، اهَّ  سييييقروا يف  

دُّ على انذدَ  ر اندَّفسب، ألنَّ اهل َء يف صصو ِتِه   ايعٌة نلََّّد آدَ  صع ، ألنَّ احلندَث َد

نَّ آدَ  أاَّاًل تح انوا أن دسي ااا بني ذاِت احلقد اآدَ  يف انصدفِة ااْنََّ هَِِّّة، فردَّ علِّهم ب 

ااحلقُّ هو إهل ه ، اهذا أاَّ   فرٍق، اأنَّ انصُّو َة اآلدمََِّّة حقِّقًة نه ال هلِل، نذنَك  ،متنوٌه

ق َ م صعلى صييو ِتِه ؛ أا على صييو ِة آدَ  اخل صييَِّة بِه، ااننَّالنة  يف ذنَك هء إثب ت  

ِّفَِِّّة ااْنََّ هَِِّّة اْنََّعبود  ف، دقع  حتف انا اناِّفِّيَِّة ااْنََّي هَِِّّة نلَََّّّد انعيِِّم، اأمَّ  انرَّبُّ  

ااندَّصيودِر يلَّ اْنَّ َصود   ع  اندَّجسِِّم ااندَّجسِِّن، اعمَّ َم  َكََِّّف اناَِّف اخلَق اْنََّ هََِّّة  

اأبيَنَع انويوَد، بننِّل م  ا َد ع  أمِب املؤمَّنَي انم ِ  علء ص  م صال د ق    نهم أدَ ؟  

األدَِّّيََّة، اال دقي    نهم كَِّف؟ ألاَّه  كََِّّف اناِّفََِّّة، اال دق   م م  هو؟ ألاَّه   ألايَّه  أدََّ   

 خلَق اْنََّ هََِّّة .
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 سجود الـمالئكة آلدم
 

شددُدبَهة الي:ان    ُا أوَّل ننسددداٍن عاَ  عِى هذه امُِض وهو ر م قا نصدددََّبُ  اهللا 

 والجَّعِبِم نن !!خِيَفَجُ  يف أُِضِ و وأنَر اْلَ:وئكَة بطاعِجِ  

و الذي َمَجَاْ  ل  اْل:وئكةا ه)أ( والسدُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   ه  كاَن ميِّانا ر ُم  

 أبو البشر؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

م  َدهََُّّّ  يف قصيَِّة سِّدنا  آد  تلَك اْنََّع اء انعيََِّّة انيت أ اَد اهلل  انش  َة إىل  

ِنْلََّاِئَاِةق ْلََّ ث مَّصيييَيوَّ رَا ك مرث مََّخَلْقََّ ك مرَاَنَقنرىلم صتوحِِّنِه م  خ،ِنه ، إذر ق َ  تع 

  .انسَّ ِيِندَ مدَ َدا  َنمرِإبرِلَِّسِإالََّفَسَجن اْاآلَدَ  اسرج ن اْا

َدرمم   الَ إنقن  َّ اخللق  ثمَّ  ََّ اندَّصيييودر ، ام  ثمَّ أ ِمَر اْنََّ،ئاة  ب نسيييُّجوِد، ف

ن  اناردم  يف هذه اآلدة ااي ئِره ؟ هل آد   هَّ  َبشيَيٌر أا َاِبء ؟ أا هو َمَةٌل َأَيلُّ م  انقرآ

 ذنَك؟ هل ك َن آد   قبَل اخللِق مويوًدا أ  َبعرَنه ؟ هل ك َن قبَل اْنََّ،ئاِة؟

إذا دقَّقَّ  يف آد ِت انقرآِن اناردم انيت َ َاتر قصَِّة انَبنِء، ا،حظ  أاه ال دوين  

 ْلََّ ق ٌب زمين  بني سيييِّدنا  آد  ااْنََّ،ئاِة، فنائًَّ  تبنأ  اآلد ت  بقونه تع ىلم صَاِإذر ترتِّ

َتذكر   ، انا َّ اآلد ِت انيت تَّ انِف اندَّرتَِّب انمَّمينَّ نلخلِق  آلَدَ  اسييرج ن اْا ِنْلََّاِئَاِة

ِم َبشيَيًراَخ ِنٌقِإادءِئَاِةِنْلََّ، َ بَُّكَق َ ِإذراسييَم صآدَ   صيَيراحٌة، حِّث ق   تع ىلم ص
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 ، مَّسرَّ وٍنَحٍََّإمد رصَيْلَص  ٍ  مد َبشَيًرا َخ ِنٌقِإادءِنْلَََّ،ِئَاِةَ بَُّكَق َ َاِإذر ، اق  م صِطنٍي

 ا  َدذرك رر ه ََّ  االسَم انصَّردَ  نسِّدنا  آد ، فلَّ ذا ك َن ذنك؟

ئًَّ  مع اْنََّ،ئاِة، ا  دا ر مَّهم، اناََّّه الحيوا أنَّ إبلَِّس نعََّيه  اهلل  ك َن دا 

ك َن معهم ِنََِّدحقََّق ايود  انضدنَّد م اخلب  اانشَّرُّ، انرَِّّدب  ااخلبِّث ، اْنَّ ؤم   اانا فر ، 

.... ُ  اْنَّ وحدن  ااْنَّ شِر

 م  اخلِب، اناََّّه دوين  معه ِنََِّدبََِّّ  اخلب أصِل انشَّرُّ م   داوَناال ميا   أن 

ُ  م  اْنَّ َوحدندَ ، بل َمَعه م، أا أاَّه  د وَين  نِّ عَرَف   انشيَّرد، اال ميا   أن داوَن اْنَّ شر

ُِ، ااْنَّ ِحقُّ ِم  اْنَّ بِرِل، اأسييي س  هذه اْنََّعرفِة اهذا اندََِِِّّّّم ك َن  اْنَّ وحدن  ِم  اْنَّ شييير

َر اجلَِّّع  بر عِدِه، ا   أنَّ ايود سيييِّدنا  آد ، اسيييِّدن ا  آد  هَّ  َمَةل  احَلقد انذا أ ِم

احلقَّ نَِّس نه بنادٌة اال اه دٌة، فسييييِّدن ا  آد    د ذَكرر نه َبنٌء اال َخلٌق، فا َن انقو   

انهلءُّ د وحء دائًَّي  بيتايَّه مويوٌد،   د حنددر زمَ  ايوِدِه، أا مَدى ك َن ايود ه ، أا    

بل اكدفى ب نشيييي  ِة إىل األمِر انهلءد  يف األ ِض، اأدَ  ك َن ايود ه ، يف انسييييََّّ ِء أ

 ب نسُّجوِد.

ال دنخل  سييِّدن ا  آد  يف انََّّصد انقرآاءد يف عناِد اْنََّخلوق ِت، اهَّ  ق    نذن 

 ، ف خللق  م  يهِة اخل نِق، اهو م َدَعلٌِّق ب نََّّفِس، صيَيوَّ رَا ك مرث مََّخَلْقََّ ك مرَاَنَقنرتع ىلم ص

لوِق، سواَء ك َن َبشًرا أا َم،ًك ، أمَّ  اندَّصودر  فهو م  يهِة اْنََّخلوِق، أا جَبوهِر اْنََّخ

اهو م َدَعلٌِّق ب جلسيِم، أا ب ألعراِض ااألمس ِء اانصدف ِت، فهل يسم  اناس ِن مويوٌد  

ُِ مويوٌد قبَل يوهِرِه أ اقبَل افسيييِيِه أ س  انعاس ؟ ف نََّّف اانعاس ؟ اهل هِّال  اْنََّ،

ث مَّ َ م صثم ق ، ااجلوهر  قبَل انَعَرِض، نذنَك ك َن اخللق  قبَل اندَّصييودِر.قبَل اجلسييِم

َِّ ِق   َكَدد ب ٍع ِنسيِي . ِنََّ ذا   دقلرم صثم قلَّ  نامَفسيَيَجن اْاآلَدَ  اسييرج ن اْاِنْلََّاِئَاِةق ْلََّ 

 انا،ِ ؟
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َفسيَيَجنرت مر إالَّ إبلَِّس  َدَ آل اسييرج ن اْانامق ْلََّ ث مَّنو ق   ذنَك َنَا َاِف اآلدة م ص

  ك َن ك فََّة صيَيوَّ رَا ك مرث مََّخَلْقََّ ك مرَاَنَقنراهذا غب  اا ٍد، ألنَّ اْنَّ َخ َطَب يف بنادِة اآلدِة ص

اخَللِق م  مؤمٍ  اك فٍر اسييعٍِّن اشييقءٍّ اطِّدٍب اخبٍِّث، انا رم نَِّس كلُّ َم  َدسييَِّع  

ف نرَّ عة  مصيييو ٌة ب ْنََّ،ئاِة، اهم ِم  ِعَناِد اْنَّ خ َطبني،  األمَر د سييي ِ ع  إىل انرَّ عِة،

 انِّسوا مجَِّع اْنَّ خ َطبنَي، َفه م َم  أقرَّ ب نرَّ عِة اانعب دِة.

اك َن األمر م صاسييرج ناا  ا  دا م صاعرب ن اا ، اك ن اجلواب م صَفسيَيَجن اا ،  

عب دٍة، فلو ك َن سِّدنا  آد   هَّ   اانسيُّجود  هَّ  سيجود  إقراٍ  اتاردٍم اط عٍة ال سيجود    

بشًرا فهل جيوز  سجود  األاواِ  نلجسِن اْنََّصَّوِع م  انرِّنِي؟ اهل دسجن  انَُّّو   نلرِّنِي؟ 

لُّ م  َياهل دسجن  اْنَّ،ئاة  نلبشِر؟ ال، فسِّدن ا  آد  هَّ  إذن نِّيس للوًق ، بل هو َأ

 اْنََّخلوقنَي.

 ، ان  داوَن انسَّ ِيِندَ مدَ َدا  َنمرُِ ااجلحوِد صأمَّ  إبلِّس  س ئس  أهِل انشدر

اَّ ٍ ِم َخَلْقَدَِّءمدَّره َخِّرٌرَأَا م  انسييَّ يند ، ألاَّه ال َدنخل  يف ِعَناِدهم، ناََّّه ق  م ص

  .ِطنٍيِم َاَخَلْقَده 

دمءَّ م  َةَل اآلالحيوا َماَره  اِكبرَره  اح َّرقَيه  اِقِّي سيييَيه ، ف هلل    دذكرر أنَّ اْنََّ  

طنٍي، ا  َدذكرر أاَّه  َمخلوٌق، نا َّ إبلَِّس ظ َّ ِبَجهِلِه أنَّ اهلَل سبح اه دتمر ه  ب نسُّجوِد 

األمس َء اانصييدف ِت ااألفع َ  انيَّ هَرَة م هٌَِّّة األعراَض اجَلسيَيٍن َظ هِر، َظًَّّ  مَّه  أنَّ هذِه 

سيييَي ااَن ه  اأتب ع ه  على افِس انََّّهِم ااندَّفاِب، د احقِّقٌة نلذَّاِت انهلَِِّّة، اَبِقَء أعواا 

بنَي اْنَََّةِل اانذَّاِت انهلَِِّّة، اانصدفِة اذاِت اْنََّوصوِف، ااالسِم اذاِت اْنَّ َسََّّى، َفَضلُّوا 

ِمََّكَيَهَََّّمَنَتمرَلَتنَّاك اوا م  اْنَّ شييركنَي، اهم أتب ع  إبلَِّس انذدَ  ق   تع ىل فِّهمم ص

  .َأيرََِّعنَيِمَّره مر َتِبَعَكََّّ َاِم
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 التوبة والهبطة
 

ننَّ ر َم وحواء كانا يِبساِن لباَس الجَّيو   َّم ُنتَأ عنه:او فه:ا مل شُدبَهة الي:ان    

يكونا عاُينِي يف الباايِة وانكشَف هل:ا حالاه:ا امول ُّو ب  انكشَف هل:ا حالاه:ا 

 !! وقا كان هبوط ر م وحواء نن اجلنَِّة الاُّنيويَِّة بعَا اْلَ:عصيِة وُنِتَأ لباُس الجَّيو

 يف السَّ:اِء اموب نب امُِض!!

اهللا مبحاَنُ   َِهاددِدالجَّوبةا حصَِْت قبَ  اهلبطِةو وقا َقبوالسُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   

لبَد َعَِى شدَدَجَرِ  ُ رَ َم يف قول  هعاب  )َفَومدْدَوَس ِنَلْيِ  الشددَّْيَطاُن َقاَل َيا رَ ُم َهْ  أَ  نن

َِيْ  َِىو َفََِّكو ِنْنَها َفَبَاْ  َلُهَ:ا مَدْورُهُهَ:ا َوَطِفَيا َيْخِصَفاِن َع ٍِْد ظَّ َيْب ِِْا َوُن ِهَ:ا ِنن اْلُخ

َِْيِ  َوَهَا و َقاَل اْهِب َُبُُّ  َفَجاَب َع َُبَُّ  َفَ َو و  َُّمَّ اْجَجَباُه  َُِق اْلَجنَِّة َوَعصدَدى رَ ُم   َطاَو

و َيِض ُّ ِنْنَها َجِ:يع ا َبْعضُدكاْم ِلَبْعيٍف َعُاوم َفِإنَّا َيِِّْهَينَّكام نِّنِّ  ُها   َفَ:ِن اهََّبَع ُهَااَي فَ 

 َِْت الجَّوبةا؟ِد:ا قابكانت اهلبطةا طاَل اذاَِِ:فَوظ َيْشَيى( 

 

 اجلواب بإذن اهلل 

 يوااَبم إنَّ هذا انسُّؤاَ  مهم  ينًّا، اسََّّ قش ه  م  عنَِّة

 اجل اب  األاَّ  م* 

نغواِء، اأاَّه  ل  ايييدناَانِة بتنَّ حوَّاَء هء أصَّ ََّّة   عدقِن اندَّو اِة اْنيييعدقن  انسُّت

ك اف اسيِّلَة انشييَِّّر ِن نقَّ ِع آدَ ، دعين أنَّ آدَ  توقََّف احتََِّّر؛ أا شيَيكَّ، فسييِّرَر  

ي ِ  اندُّفَّ حِة، كَّ  هو احل    يف بعِض انردكِل ألانشَِّّر ن  على حوَّاَء، انيت دفَعفر آدَ  
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حِّث  تسيييِّرر  علِّهم اسييي ؤهم يف كةٍب م  احل الِت اد غودََّّهم اد غرَدََّّهم، اب ندَّ نء  

سَب ح سؤانَِّّة  يف خراِج آدَ  م  اجلََِّّة، هء مسؤانَِّّة  حوَّاء انِّسف مسؤانََِّّة آدَ ََّف ْن

 !!َزعَِّهم

معم  أنَّ آدَ  احوَّاَء ك ا  خ ضَع ِن نبلَِّس مًع ،   َدَّهم َمِّعة  فَِّييييييييييأمَّ  انشد

اشيردا ِن يف انعصِّ ِن ااالسدس،ِ  اط عِة انشَِّّر ِن!! امَّهم م  دمعم  أنَّ آدَ  لَّل   

 مسؤانََِّّة م  حصَل داَن حوَّاء، اقن اارلَق م  خ،ِ  انضَّعِف انبشراد!!

 نغواِء آدَ  صع   ضوِعِهانَََّّّد نا  اهَّ  ادس ء  م م  انفرق  بنَي اتده ِمهم نسِّد

مََّّن ص(   ضييوِعِه نغواِء بعِض أزااِيِه كَّ  انَََّّّد حوَّاء صع ، ااتده ِمهم نسييِّدنا  

 انبخ  ا امسلم؟ صحِِّ  تقو    ااد ت 

 

 اجل اب  انةَّ اءم* 

وَّاء نِّنَفَعه َّ  اح ِوَس آلدَ يدر َع أن د وسيِّعة  أنَّ إبلَِّس اسيََّّة  اانشديراا انسَُّت

إىل االحنراِف عََّّ  اه ه َّ  اهلل  عَّه  م  األكِل م  انشيييَّجرِة، ألنَّ إبلَِّس محَل احلقَن 

 ،ئاِة!!ََّعلى آدَ  اذ َّدَِّدِه مَّذ أمَره  اهلل  أن دسجَن نه مع اْن

ا  نََّك ن امع أنَّ اهلَل سبح َاه  قن حذََّ  آدَ  احوَّاَء م  إبلَِّس بقونهم صِإنَّ َهَذا َع

  َاِنَمارِيَك َف، د خرِرَيََّّا ََّ  ِمَ  اْنَجََِّّة َفَدشرَقى ، إالَّ أنَّ إبلَِّس خرََّ  آلدَ  احوَّاَء ِنَِّعِّش

يف ار ِق األح،ِ  انو ددَِّة انيت خت طب  مشي عَره َّ  اأح سييِّسيَيه َّ  ِنَََِّّسِّ  حتذدَر اهلِل  

نِة يف ِذهََِّّهَّ ، ا  تا ر نندهَّ  جتربٌة هلَّ !! اعَّنم  أنقى األمَِّّ ِت ب حلِّ ِة اخل ن

 حسييييَب يف هذا اجمل ِ ، سيييَيََِّع  مَّه ذنَك كلَّه ، ابذنَك أاسيييي ه َّ  اندَّحذدَر انهلءَّ

 !!زعَِّهم

 عصوِ ؟ََّاَّد اهلِل اْنصع  عقوِ  أن تاوَن نبلَِّس سلرٌة على آدَ  ََّهل م  اْن
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جوِد نه؟ فهل ،ئاَة ب نسًََُّّرا اقن أمَر اهلل  اْنَشيَّم  َبَعَّ هل جيوز  أن داوَن هذا انَََُّّّّ اْنا

 دسجن  انَُّّو   نلرِّنِي؟

ك َن اناس ن  حنَي دنخل  اجلَََّّة بعَن دوِ  انقِّ مِة ال دَّحرف  ع  أمِر  بدِه بل دبقى  إنر

 نِّه؟إ َّحرف  انَََُّّّّ اهو أاَّ   خلِق اهلِل اأقرب ه ، فهل َدلًِّ، هلِلَهعبًنا ط ئًع  ع بًنا م 

 ددٌَّة، دا ثراِن اسداون هلَّ  ذهبر ن نأل ِض اسَِّكَِّف عرَف إبلِّس  أنَّ آدَ  احوَّاَء سَِّ

 اأاَّه  سِّحقن  علِّهَّ  اعلى ذ دَدِدهَّ ؟

إذا ك َن انَََُّّّّ آد  صع  قن خ نَف اهلَل اهو يف اجلََِّّة دراه  ادسييَّع ه ، فَّ  انذا دضييَّ   

 أفلَِّس َم  دعصء  بَّه  يف انسََّّ ِء دعصِِّه يف األ ِض؟أاَّه  ن  خي نَفه  على األ ِض؟ 

 احوَّاَء ع  آدَ  ِّعِةيييياانشد ََِّّةييييهذه اندَّس ؤالت  تقدضء أن تاوَن  ااد ت  انسُّ

معصييوٌ  عصييًَّة تاودًََِّّّة ال جيوز  فِّه  صع  سي قرًة اغب  متخوٍذ به ، ألنَّ انََََّّّّ آدَ   

 اخللل  اال انمَّنل .

 

 نةَّ نثماجل اب  ا* 

 دعصَّوَن َََّّة الييآد  صع ، حِّث أنَّ انسُّانَََّّّد ِّدنا  ييَِّة سيييي  اهو ددعلَّق  بعص

وا كع َدِتهم على فَُّدآدَ  إط،ًق  ادعدرباَاه  كتاد بشيييراٍّ مََّّ ، أمَّ  انشيييدِّعة  فقن اْنانََََّّّّ 

ستنِة ََِّن جلََِّّة نِّخضَع موقع ه وضوِع حِّث َزَعَّوا أنَّ آدَ    دا ر ابًِّّ  عَّنم  ك َن يف اََّاْن

ق نوام عصِِّة يف اجلََِّّة، احذاٌ  م  ا تا ِب آدَ  نلََّانعصَِّة، اب ندَّ نء ال داون  هَّ ُ َم

ِة َّ  أاَّه  ك َن ابًِّّ  ف ألابِّ ء  بشيٌر، اقن خيضيعوَن نبعِض اق ِط انضَّعِف انذَّاتَِّّ  ضير نو افرَت

يف َدشِّدعوَن ااْنَّ ذا تسي ا  انسََُّّّة  اانشدِّعة   انيت قن تَّرلق  م  خ،  بشيردَِّدهم!! اها 

 ايرِتهم نألابِّ ِء.
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الِة ؤَهَ:ن  عِى هبِيِغ الرِّموهنا نجساءُل  َنن خيطُئ وخيضُع لنياِط الضَّعِف ه  هو ُن

 السَّ:اويَِّة؟

 ؤم   انع قل  هذه انردااد ِتَّ  ن  اْنسييييبََّّى اناَدخجِل أن َدَّ إايَّه َنََِّ  انْ  أقول 

يهِر ََّود  هم ب ْنَصإىل اهلِل اأابِّ ِئِه ا سِلِه، ألنَّ هذه انردااد ِت ت  ءء عدقناِت انيت ت ِسَّ اْنا

نَََّّّد عِّسى اَق يف ق ئلِّه  قو   سِّدنا  َنعصومنَي صع ، اقن َصََّلِّق  ب ألابِّ ِء اْنانذا ال َد

ء ، ابذنَك علَِّّ  أن اَّا مر َنسرد مر ِم ر ِخَراِفسِّ  صع م صِإادء ق ْلف  َنا مر َاَنسرد مر ت ؤرِمَّ وَن أَلََّاْن

 أاواٍع م  اآلداِ م افردَق بني ث،ثِة

هو عصييء  بَّه  انذا ال خيرئ  اال َدصع  اعصييو   ََّاألا م هو ابَُِّّّ  آد   اجللِّل  اْن -

ذكو  ًََّ ا ا تبًة، اهو اْننر،ئاة  سجوَد ط عٍة ألاَّه  أعلى مَّه  َقََّانذا سجَنتر نه اْن

ِاء يف قونه تع ىلم صَاَعلََّم آَدَ  اأَلسييرََّ ء ك لََّه  ث مَّ َعَرضيَيه مر َعَلى اْنَََّ،ِئَاِة َفَق َ  َأاِبئ و

ِبَتسييرََّ ء َهيييييؤ الء ِإن ك َّد مر صيَي ِدِقنَي ، اقونهم صِإنَّ اهلل اصييرَرَفى آَدَ  َاا وًح  َاآَ   

 ِإبرَراِهَِّم َاآَ  ِعَّرَراَن َعَلى اْنَع َنَِّنَي .

ِّر َن، ى  بَّه  اجتبََّر اتابََّر ااتَّبَع انشَّصيَ نة اءم هو آد   انع صيء انذَّمِّم  انذا عَ ا -

 .ذكو   يف قونه تع ىلم صَاَنَقنر َعِهنرَا  ِإَنى آَدَ  ِم  َقبرل  َفََِّسَء َاَنمر َاِجنر َنه  َعمرًم  ََّاْن

هو آد    ب حلَِّن إالَّ بفعِلِه، اايءُّ انذا   د ذَكرر ال ب نذَّ د االَمَِّانة نثم هو آد   اْن -

أ سَل نه األابِّ َء َنه  اه ه  اأ َشعب َنه ، فتمَره  اَاَفه  اَدعِرَِّانذا خلَقه  اهلل  ِن اُّانَبشَير 

َة قصيود  يف قونه تع ىلم صَاق ْلََّ  َد  آَد   اسرا  ر َأاَف َاَزاري َك اْنَجََّّ ََّبشيدردَ ، اهو انْ م 

نَي ، اهم َحِّرث  ِشئرد ََّ  َااَل َتْقَرَب  َهيييِذِه انشََّجَرَة َفَدا وَا  ِمَ  اْنيَّ ِنََِّاك َ، ِمَّرَه  َ َغًنا 

رفِدِه عقبَل أن تلبَس األبناَن انبشييييردََّة فعَرَض اهلل  علِّهم يَََّّة َم اْنَّ ؤمَّنَيس  اف َأ

اناا ِ   َةقربوا شجرِن انوالدِة اانقراِ ، اال َدَغساَّوا فِّه  ط ئعنَي ادتكلوا م  َ َِِّن

 على األابِّ ِء ادَة ال تقع َوه  إبلِّس انذا توعََّن بغواَدِدهم، ألنَّ انِغبغودِهم ِّ انيت َس
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َُ ِمَّره م  نقونه تع ىلم صَق َ  َفِبِعمَِّتَك َنت ْغِوَدََّّه مر َأيرََِّعنَي، ِإالَّ ِعَب  اْنَّ ؤمَّنَيبل على  َد

َصى قصيوداَن يف قونه تع ىلم صَاعَ ََّم اْنم ه ِف انغوادة  علِّهَعَقاْنَّ خرَلصِينَي ، اَم  اَ 

َأَخَذ َ بَُّك  ِّة َق يف قونهم صَاِإذرَِّآَد   َ بَّه  َفَغَو  ، اهء اخلرِّئة ، انا َّ اهلَل أخَذ اْن

َف ِبَربدا مر َق ن وْا يِهمر َأَنسريي َهَنه مر َعَلى َأاف ِسيي َده مر َاَأشريي ِم  َبَِّء آَدَ  ِم  ظ ه وِ ِهمر ذ  ددَّ

م م  هؤمَّنَي ع ئناَن إىل موطَِّهم األصييلءد بعَن ا تق ِئَّ َبَلى شيَيِهنرَا  ، نذنك فإنَّ اْن

ِه اديِة نيذنيك ق   تع ىلم صث مَّ ايرَدَب ه  َ بُّه  َفَد َب َعَلِّر   ِم اهلينَ اديِة إىل عي نَ  َوعي ِ  انغِ 

 انََّّفِس ايه ِد جربِة ااندَّن دِبَاَهَن  ، اهذا اال تق ء  ال داون  إالَّ ب خلضيييوِع نلدَّ

 االبينَّ أاَّه  ح صييييٌل نقونه تع ىلم صَفَدَلقَّى آَد   ِم   َّبدِه َكِلََّ ٍت َفَد َب َعَلِّرِه ِإاَّه  ه وَ 

اندَّوَّاب  انرَِّحِّم  ، اهذا ال داون  يف ع ِ  انسيييََّّ ِء بل يف ع ِ  األ ِض نذنك ايَب 

  َيًَِِّّع  ة  فق   تع ىلم صَق َ  اهرِبَر  ِمَّرَهَل اندَّوبحصييَيمايءد حدَّى َتَِّاهلبوط  آلدَ  اْن

اواي   ألنَّ آدَ  احوَّاء   د ،انِّس آدَ  احوَّاء األاف س َبعرضيييي ا مر ِنَبعرٍض عَين ا   اهم  

عناَّدِ  ال يف انسيييََّّ ِء اال يف األ ِض، انو ك ن اخلر ب  الثَّنِي نق َ م صبعضيييا َّ  

 ن َّ أنَّ انعنَد دفوق  االثَّنِي اهم كلُّنبعٍض ، ناَّيَّه  قي َ م صبعضيييي ام نبعٍض  نِّي   

ردَ  َّ َِّادَ  ااْنِقردَّ األافِس انيت ك اف يف انذَّ د، اناََّّه  ثََّّى بلفِظ صاهبَر   نِّشييََّل اْن

َّاَر َم   اد رُِّقرَّ َم  د ِقنداوَن احلجَّة  على اجلَِِّّع فِّ  ك ن هلَّ ، اذنَك ألنَّ انشه َد

ِإمَّ  رسيييلني فق  م صَفَّ رسيييل  هلم األابِّ َء ااْنبتاَّه  سيييِّ عَنهم َا، َام  يندٍن َّاَرد 

وَن خِلص َّ َن اْنِقرُّاَّ َدْتِتَََِّّّا م مدَّدء ه ًن  َفََِّ  اتََّبَع ه َناَا َف، َدِضلُّ َاال َدشرَقى ، اهم اْن

ْكِرا ِذ ألنَّ طَََِّّدهم انرَِّّدبَيَة ي بَلفر على انقراِ ، اأ َدَف تع ىلم صَاَم ر َأعرَرَض َع  

ألنَّ  انََّّ كةوَنَن ارَّ َِّاَفِإنَّ َنه  َمِعِّشيَيًة ضيَيًَّا  َاَاحرشيي ر ه  َدورَ  اْنِقَِّ َمِة َأعرََّى ، اهم اْن

 طََِّّدهم اخلبِّةَة ي ِبَلفر على اناا ِ .
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 مفهوم الهبطةأصل إبليس و
 

َُ نن  شددُدبهَدة الي:ددان      نبِيس نن اجلنِّو ولكن نجيجددَة عبدداَ هدِدِ  اُهيى وأصدددب

ْلَ:وئكدَدِة!! فددإبِيس نن اْلَ:وئكددِة نجيجددَة اُهيددائدِدِ  يف هِددَد اْل:رحِددِة ال  أاِنَر ا

ُِ أنَُّ  نن اْلَ:وئكِة يف هَِد    اْلَ:وئكدةا بالسدددُّجوِ و وامنُر لِ:وئكِة يشددد:ِاُ  باعجبا

 اْل:رحِِة!!

َطا ِنْنَها ددِداْهب  )َقاَل هعاب بيول  اإلهل ُّ اقطاُب والسُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   وَُ 

هذا ه  و ُ:نكريَن؟واْل يرِّيَنلُِ:و فه  الجَّثنيةا هشددرُي َجِ:يع ا َبْعضدُدكاْم ِلَبْعيٍف َعُاوم(

 يف اجلنَّة؟ يرِّيَنُ:ْلنع اكانوا  ُ:نكريَنأنَّ اْل يعين

 

 اجلواب بإذن اهلل 

اهَّ   ،اَ َع ٍن لدلفٍة ع لدلفٍةواضيييِييف انقرآِن اناردِم يف َماهلبرة   ِتا َد

 .قصود َََّم ب نضَّبِ  م  هو اْنفَهََّعردِم علِّه  ِنالبنَّ م  اندَّ

 

عرض ا مر ِنَبعرٍض َر  ِمَّرَه  َيًَِِّّع  َبِيقونه تع ىلم صَق َ  اهرب انسَّ بِق ََّق ِ اْنَّ  يف حرَرَش

ل مشَل ص بآدَ  احوَّاء كشييخصنِي، بَدخرو ِد اني بِة أنَّ انفعَل   َدَّ  يف َمْلَعن ا  ، اق 

م  دؤكِّن  أاَّهم جمَّوٌع انِّسييييوا ا .ك َن هلَّ  دَ  مجًِّع  ألنَّ انشييييه َدَّ َِّاردَ  ااْنقردَّ اْن

فق  مي  ا َد يف موضييييٍع آخَر يف انقرآن اناردم م  قونيه تعي ىلم صَاق ْلََّ  اهرِبر وْا     اثَّني

، اقونهم صق ْلََّ  اهرِبر وْا ِإَنى ِحنٍي  َبعرضيي ا مر ِنَبعرٍض َعن ا  َاَنا مر ِفء اأَل رِض م سييرَدَقر  َاَمَد ٌع
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   فيَيِإمييَّ  ديَيْتِتَََِّّّا م مدَّدء هيي ًن  َفََّ  َتِبَع هيي َناَا َفَ، َخورٌف َعَلِّرِهمر َااَل ه مرِمَّرهيَي  َيَِِّّعيًي

َد ٌع َمَدحرَما وَن ، اقونهم صَق َ  اهرِبر وْا َبعرضييي ا مر ِنَبعرٍض َعن ا  َاَنا مر ِفء اأَل رِض م سيييرَدَقر  َا

 أاَّهم ك اوا أكةَر م  اثَّني. تن ُّ علىاجلَِّع  صِّغَةِإَنى ِحنٍي ، اهذا دعين أنَّ 

قصييود م آد  احوَّاء اإبلِّس، ََّعقوِ  أن داوَن اْنََّأحٌنم هل م  اْن قن ددسي ء   

جلََِّّة َقل  أن داوَن إبلِّس  يف اجلََِّّة؟ اإن ك ن يف اعجِّب ه م اهل د ا  !؟صيباَن ث،ثةً فَِّ

لِّس  اهل د عَقل  أن داوَن إب اَن يف اجلَّيَِّة اهم أقلُّ خبًة  مَّه ؟ َّ َِّارلَّي ذا ال داون  انْ ف

 ه  مَّه ؟َيم  أهِل اجلََِّّة فَعَصى  بَّه  فتخَر

 معم َت،ئاِة كَّ  ََّم  اْن ك َن دعين أاَّه فهذا م  أهيِل اجلَّيَِّة   إبلِّس  أن داوَن 

انا َّ  !!ِتهمنََّفِدِه خرَج م  ع  َنَخ، ناََّّه    اخلواة  َنرتنُّااحلشيييودَّة  ااْنَّ قصيييدَرة  ااْنَّ  

مع  ،ئاييِة، بييل كيي َنََّذكرر يف كييلد آديي تيِيِه أنَّ إبلَِّس كيي ن م  اْنانقرآَن اناردَم   ديَي

 ِنْلَََّ،ِئَاِة ْلََّ ق  َاِإذرعٍل كَّ  يف قونه تع ىلم صِف ،ئاِة، اك ن داًم  اسييدةَّ ؤه  اسييدةَّ ءَ ََّاْن

 يٍَّس اسدةَّ َء ِفِردَ  ، ااْنَا ِمَ  َاَك َن َااسرَدْاَبَر َأَبى ِإبرِلَِّس ِإالَّ َفَسَجن اْا آلَدَ  اسيرج ن ااْ 

 َفَسَجن اا آلَدَ  اااسيرج ن   ِنْلََّ،ِئَاِة ق ْلََّ  ألاَّه  نَِّس م  اْنََّ،ئاِة بل كَّ  ق   تع ىلم صَاِإذر

 َ بدِه . َأمرِر َع ر َفَفَسَق اْنِج د ِمَ  َك َن ِإبرِلَِّس ِإالَّ

بوط  هو اَن؟ اهل اهلَّ َِّاراَن ااْنقرَُّّ فَِّ ر أدَ  هبَ  إبلِّس  إذن؟ ام  أدَ  هبَ  اْن

 هبوٌط ما اء  م  األعلى إىل األداى؟ أ  أاَّه  هبوٌط م  اوٍع آخر؟

 

آدَ   ابََِّّّ  نَّاخلواة  حنَي َزَعَّوا أرتنُّاَن احلشيودَّة  ااْنَّ قصدَرة  ااْنَّ   ِتنقن أخرَت

اهَجَّ   نا َّ !!عصييٍِّة مع َذ اهلِلرِّئٍة اَ م  اجلََِّّة إىل األ ِض َ  هبَ عصييوَ  صع  ََّاْن

نقونه س ِنِه نلبشِر بإ  فره  ك َاد بَرَهف انعلواَّ انَُّّصباَّ د َصحد   هلم َمعَّى هذِه اهَلبرِة،

َُ تع ىلم صِإاَّ  عرفِة  بدهم  سواًل م  ََّادِدهم ِنَنِهِناذنَك َاَاِذدًرا ،  َام َبشدًرا َش ِهًنا َأ رَسْلََّ 
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ْ  ِيَل َد  ا و   اهرببننِّل قونه تع ىلم صِقِّاقن َمةَّلَّ ه  ب هَلبرِة انََّّبودَِّة اهلِل اذدًرا ابشًبا، 

م مدََّّ  َعَذاٌب ه ِبسيَيَ،ٍ  مدََّّ  َاَبرَك ٍت َعَلِّرَك َاَعَلى أ َمٍم مدََّّ  مََّعَك َاأ َمٌم سيَيَّ ََّددع ه مر ث مَّ َدََّسييُّ

َأِنٌِّم ، ف هلبوط  نألابِّ ِء دعين إ سيي َنهم ب نردسيي نِة انيت هء انسييَّ،   اانربك ت  على    

 خ نفِةَّ ألخر  اْنا ألمِماهء اناذا   ااندَّحذدر  ن، قرددَ َّ هم اْنرسييلنَي اأتب ِعَّ انََّّبِّدنَي ااْن

 .ِةَرِاَّ َّاْن

 

  دن ُّ علِّه  قون ه  تع ىلم صَاِإذر ق ْلد مر َد  م وسيييَيى َن بَرد ه مايءُّ فَهَِّأميَّ  آد   انْ 

آِئَه  اَّصيييرِبَر َعَلَى َطَع ٍ  َااِحٍن َف درع  َنََّ  َ بََّك د خرِرجر َنََّ  ِمََّّ  ت َِّبف  اأَل رض  ِم  َبْقِلَه  َاِقةَّ

ر وْا ِمصرًرا ِيه َو َخِّرٌر اهرب درَاى ِب نَِّذاَاف وِمَه  َاَعَنِسَه  َاَبَصِلَه  َق َ  َأَتسرَدبرِنن وَن انَِّذا ه َو َأ

َذِنَك ِبَتاَّه مر  َفِإنَّ َنا م مَّ  سَيَتْند مر َاضي ِرَبفر َعَلِّرِهم  انذدنَّة  َااْنََّسرَاََّة  َاَبآؤ ارْا ِبَغَضٍب مدَ  انلَّهِ  

ِنَك ِبََّ  َعَصوْا اََّك ا وْا َدعرَدن اَن ، اْنَحقد َذَك ا وْا َدْاف ر اَن ِبآَد ِت انلَِّه َاَدْقد ل وَن انََِّّبِّدنَي ِبَغِّرِر 

 انب،ِء م  انَّدعَِّة إىلهبرة  ح ِ  اآلدمِّدنَي برة    تا  م  انسََّّ ِء إىل األ ِض، بل ف هَل

قصدردَ  ض ِرَبفر َّ ؤمَّنَي اْنَّ كِّ ااندَّحُِِّّر ااندَّردُِّد اانعصِّ ِن، فََّ  ك اوا م  اْنانشيَّ  بسيببِ 

 َ  انلَِّه.ٍب ِمَّاردَ  َبآؤ ارْا ِبَغَضَّ ِهم  انذدنَّة  َااْنََّسرَاََّة ، ام  ك اوا م  انا فردَ  اْنَعَلِّر

اهذا دعين أنَّ اندَّحذدَر ااندَّخودَف ااألمَر اانََّّهء ع  األكِل م  انشيييَّجرِة   

م ََّعًَّ   ذا ك نراد، انييييمايءد انبشَِّصع ، بل ك َن آلدَ  اْناْنََّعصييييوِ  دا  نَّبِّدَّ  آدَ  

 علِِّه  عرفِة ب  دِه يف قونِه تع ىلم صَاَد  آَد   اسرا  ر َأاَف َاَزاري َك اْنَجَََّّة َفا َ، ِم ر َحِّرث 

اًَّ  نَِّس سيَي اجلََِّّة يفشيِيئرد ََّ  َااَل َتْقَرَب  َهِذِه انشييََّجَرَة َفَدا وَا  ِمَ  انيَّ ِنَِّنَي ، ف نسييَّا   

 .اال ما َن نلَّوادد يف ع ِ  انسََّّ ِءاوا أيس ًدا بشردًَّة م دددًَّة، م ددًد  ألاَّهم   داو

 سِّدن ا  اهو م  أ اَده  م  انسَّاَِِّّة  عرفِة ب  ا انربدَِّة، انسَّاَ  اهذا دعين أنَّ

 يف راه َدَس َكناََّّ، اعرفِةََّاْن مت َ  األ ِضعلى  ه َفعِراَت اه َرأن َت َكال مياَّ املسِّ   بقونهم ص
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ع  ِف ََّاْن َيين هو  األكَلأنَّ ا ، ا جِنَّ  اَمِتع َدسييَي قوا   داون  حِّث  إىل األبِن ِهاِدََّلَم

 ىلم صَاِإذر ، ااننَّنِّل  على ذنَك قونه تعانيت هء غذاء  اْنَّ وحدندَ  انرَّبيَّ اِّيَِّة اندَّوحِّيندَّةِ   

ادرخ ل وْا اْنَب َب َحِّرث  ِشئرد مر َاق ون وْا ِحرٌَّة َا ِقَِّل َنه م  اسيرا َّ وْا َهيييييِذِه اْنَقررَدَة َاك ل وْا ِمَّرَه  

سيي جًَّنا اَّغرِفرر َنا مر َخِرَِّئ ِتا مر سيَيََِّمدن  اْنَّ حرسيِيَِّنَي ، اأمَّ  انشييَّجرة  فهء شييجرة  انشييَّكِّ 

ُِ ااناا ِ  ان ناِد حرِّلنَي، اايود  انشيييَّجرِة يف َعَّ َّ شيييبدهنَي ااْنأكل  اْن ء هيتاانشيييدر

رِّلنَي بننِِّل َعَّ َّ شييبدهنَي ااْناْنا اْنَّ وحدندَ ِة ه  هَّ  مة ٌ  على االمدماِج انق ئِم بنَي اجلََّّ

ََّ  قونه تع ىلم صَاق ْلََّ  ِم  َبعرِنِه ِنَبَِّء ِإسرَراِئَِّل اسرا َّ وْا اأَل رَض َفِإَذا َي ء َاعرن  اآلِخَرِة ِيئر

ُِ ِبا مر َنِفًِّف  ، كَّ  أاَّه  مة ٌ  على انفرِق ااناا ِ   اخلفءد بني اندَّوحِِّن م  يهٍة اانشدر

سِّدنا   نَِّة اخلف ِء بننِِّل قوِ يييييِشردق  بََِّّهَّ  ِنَفرء  د ََّم  يهٍة أخر ، حدَّى ال دا َد اْن

ُ  اخلفءُّ، فإنَّ  سوِ  اهلِل ص( م ص َُإنَّ أخوَف م  أخ ف  علِّام انشدر خفى م  أ انشدر

 يف انلِّلِة انيَّلَّ ِء .ف  على انصَّ دبِِّب انَََِّّّل

 

موًم  ذعرفِة ص غًرا َمََّأمَّ  آد   انع صء انذَّمِّم  فهو إبلِّس  انذا هبَ  م  هذِه اْن

دَّ على انب  ا أمَره ، اق َس برأدِه حنَي  فَض انسُّجوَد، فق   نه َ نحوً ا ألاَّه  أااَر َاَم

انصَّ ِغِردَ  ، اهذا  َدَابََّر ِفَِّه  َف خرر جر ِإاََّك ِمَ ْ  ِمَّرَه  َفََّ  َدا ون  َنَك َأن َتييِيتع ىلم صَف هرب

َ  إىل َبَهفانسييييََّّ ادَِّة ، إذ   دا ر يف اجلََِّّة هبوطًي  ما اًِّّ  م  انسييييََّّ ءِ اهلبوط  نَِّس 

ِرَضفر عرفة  علِِّه كَّ  ع ََّ، نا َّ اهلبوَط هو هبوٌط ح نء ، إذ ع ِرَضِف اْنءداأل ضاجلحِِّم 

شِر، ناََّّه  أااَر فهَلَك ان ِعَ  اخرَج مَّه  ص غًرا فر على انَبيييئاِة اكَّ  ع ِرض،ََّعلى اْن

 ال دعود  إنِّه  أبًنا نقونِه تع ىلم صَق َ  َف خرر جر ِمَّرَه  َفِإاََّك َ ِيٌِّم .
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 ِة؟عرفَ::وئكةا ونبِيس والبشر يف اْلقا يجساءُل نجسائ    كيَف هساو  اْل

عرفِة، نا َّ انشييه َد نلجَِِّّع داَن اسييدةَّ ٍء  ََّيف اْن سيي َاااَداجلوابم هم   َد

حدم  فِّقو م ص بد م  أشَهنرَتين، انو أشَهنرَتين َنَشِهنرت  نك ، فقرَع حدمَّ م ناء ال َد

 َبَِّء ِم  َكَ بُّ َأَخَذ نقونه تع ىلم صَاِإذر ِّهم مجًِّع عل انشَّه دَةاهلل  علِّهم انرَّردَق اعرَض 

 َأن شَيِهنرَا   َبَلى  ن وْاَق ِبَربدا مر َأَنسييرف  َأاف سيِيِهمر َعَلى َاَأشييرَهَنه مر ذ  ددََّده مر ِهمرظ ه وِ  ِم  آَدَ 

بقِّ دِة ابِّدَّ   ؤمَّنَيَّ فََّ  أقرَّ ك ن م  اْنَغ ِفِلنَي ،  َهَذا َع ر ك ََّّ  ِإاَّ  اْنِقَِّ َمِة َدورَ  َتق ون وْا

، نِيعَّبلَِّس انلن اْنَّ َّق ددَ ك َن م  انا فردِ   عصييييوِ  صع ، اَم  أااَرََّآد  اجللِِّل اْن

ع واًل بَّر  عَّه يف قونه تع ىلم صنَِِّّْقضيييِيَء انّله  َأمرًرا َك َن َمْفَعَّ اهو انعين   انهلءُّ انديَّ  ُّ انْ  

 ِلٌِّم .َعنَِِّّهرِلَك َم ر َهَلَك َع  َبِّدٍََّة َاَدحرَِّى َم ر َحءَّ َع  َبِّدٍََّة َاِإنَّ انّلَه َنَسٌَِِّّع 
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 عصمة النبي آدم
 

بالشدددَّجرِ  والجَّعاِّي عِيها أكثَر نن  ر م نجعِِّية  شددُدبَهة الي:ان   كانت نعصددديةا 

 ال  أكَ  ننها ر م ه  اهنطةا والجُّفاح والجَّ:ُر والجِّنُي هعِبِيها بالثَّ:رِ و والشددَّجر ا

 !!وه  شجر ا عِم رل حم:َّا

  كيف يكوُن ر ُم نعصون ا وقا خالَف اهلَل وأكَ  نن وُمُ  اقصوالسدُّؤاُل الذي يطرحُ 

 الشَّجر  وامجطاَأ نبِيُس أن ي ويِ ؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

نقن ذكَّراء هذا انسُّؤا   با،ٍ  نلَّريِع انشدِّعءد مَّن حسني فضل اهلل حِّث 

 شَّجرِة،ان م  كِلاأل ع  احوَّاَء آدَ  َاَهى سبح َاه  أنَّ اهلَل ا،حظ  ي َء يف ك،مهم صحن  

 اهلَل نَّأ مع خ نند ، َمَلَاني جيعلهَّ  مَّه  األكَل بتنَّ دوسوس  هلَّ   اَ  إبلَِّس انا َّ

 اْنََّ،ئاِة !! موقِع أعلى م  موقًع  آدَ  أعرى

اخَلَوَاِة تنددَ  رهذا اندََّّ قض  د َلخدص  اندََّّ قضي ِت عََّن احلشودَِّة ااْنَّ قصدَرِة ااْنَّ  

 ِة آدَ  اغوادِة آدَ ، فهل ميا   اجلَّع  بََِّّهَّ ؟حوَ  ابوَّ

 

نقن سيبَق احتنَّثف  ع  عصَِّة سِّدنا  انَََّّّد آدَ  صع ، اع  اْنَّ خ نفِة اانغوادِة 

آَد   َنمر َاانيت ال تلِّق  بسييِّدنا  انَََّّّد آدَ  صع  بننِِّل قوِ  سييِّدنا  انَََّّّد املسييِّ  صع م ص

 عصييوِ ََّاْن جللِِّلا ، احتنَّثف  ع  آدَ  َة أ ْغِوَدفر َفَحصيَيَلفر ِفء اندََّعنداد غرَو َنِا َّ اْنََّررَأ
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   ِنََّ  فَِّّا مق الٍت سيي بقٍة ، ان  أكردَ  م  ي َء يفمايءدَِّاْن آدَ ا انع صييء انذَّمِِّم آدَ ا

ِة انذا َِّّأ اَد انعودَة إنِّه ، ناََّّين سييتا قش  قِّ َس هذه اْنََّريعَِّّ ِت انشييدِّعَِِّّة اانسييَُّّد 

 دؤددا به  إىل انوقوِع ب خلرت.

ف هلل  تع ىل   َدييييَّرَه آدَ  احوَّاء ع  األكِل بل ع  االقرتاِب م  انشَّييييجرِة،  

 َهيِذِه َتْقَرَب  َااَل ئرد ََّ ِش َحِّرث  ِم ر َفا َ، اْنَجَََّّة َاَزاري َك َأاَف اسرا  ر آَد   نقونه تع ىلم صَاَد 

ِة انيَّ ِنَِّنَي ، اهلذا دالنٌة على أنَّ انشيَّجرَة   تا ر أصً، يف اجلََّّ  ِمَ  َا َفَدا و انشيََّجَرةَ 

ألنَّ انشييييَّجرَة اْنََّلعوايَة ال تاون  يف اجلَّيَِّة أبًنا كَّ  إبلِّس  ال ميا   أن َدقرَ  اجلَََّّة   

ِد حناأبيًنا، ابهذا فإنَّ اهلَل لذد   م  أنَّ االقرتاَب م  انشييييَّجرِة دعين خراًي  م   

اجلَّيَِّة اهيذا تعلٌِّم ِنََّعرفِة احلقد م  انب طِل ااحل،ِ  م  احلراِ ، علًَّ  أاَّه ال حناَد   

ُِ  رديٍَّة يف     ماي اِّييٌَّة نلجَّييَِّة ألاييَّه  أاحى با،ميِيِه أنَّ آدَ  احواَء قي د ان على اندَّحرُّ

ون يف َّؤمَّنَي أاَّهم قن دعِّش اجلََِّّة، اأعر ه َّ  َطِردَق  انرَّ عِة ااْنََّعصِِّة، اهذا تعلٌِّم نل

هم م  ِنِّ غودهم اد وِقَعهم ب خَلرِّئِة انيت ت خِري  ََّعرفِة فِّتتء انشييييدِّر ن  انغواُّيََِّّة اْن

 َيََِّّة اْنََّعرفِة إىل َيََِّّة اجلهِل، داَن أن د َغِّدر اا أيس َدهم اأم كََّهم ااا... إخل.

 األكَل بتنَّ َّ دوسوس  هل  اَ  تنَّ إبلَِّساب نعودِة إىل قِّ ِس اْنَّ فسديرد  نلقصَِّة ب

َوسرَوَس َفخ نند !! فهذا غب دقٍِّق ألنَّ انقوَ  انهلءَّ ااضٌ م ص َمَلَاني جيعلهَّ  مَّه 

، ا  دا  هنف   ِإَنِّرِه انشَِّّرَر ن  َق َ  َد  آَد   َهلر َأد نَُّك َعَلى َشَجَرِة اْنخ ْلِن َام ْلٍك الَّ َدبرَلى

دصييبَ  آد   احوَّاء  َمَلاني، اكِّف دَّ قض  اْنََّريع  انشييدِّعءُّ افسيَيه  بقونهم انغوادِة أن 

اْنََّ،ئاِة ، فاَِّف د عرى موقًع  أعلى  موقِع أعلى م  موقًع  آدَ  أعرى اهلَل أنَّ صمع

 م  موقِع اْنََّ،ئاِة ثمَّ درَّ   نِّاوَن مَلًا !؟

قِعِه على اْنََّ،ئاِة خ ضييييًع  انو ك َن سييييِّدنا  انَََُّّّّ آد   صع  انذا ع،  و

نلغوادِة اانوسيييواِس، فهذا دعين أنَّ اْنََّ،ئاَة ختضيييع  ضيييَّ  هذا انسيييدِّ ِق نلغوادِة  
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اانوسييييواِس، فهل دعين هذا أنَّ سييييِّدنا  يربائَِّل صع  ميا   أن خيضييييَع نلغوادِة 

َتبلِِّغ  اانوسيييواِس َفِّ َبلَِّغ شيييخصييًي  داَن شيييخٍص أا د َِّقَص أا َدمدَن أا د َحردَف يف   

 َاحرٌء ِإالَّ ه َو ِإنر اْنَهَو ، َعِ  َدَِّرق  انوحء!!؟ مع َذ اهلِل، ااهلل  تع ىل دقو م صَاَم 

د وَحى .
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 الـميثاق وتوريث الخطيئة
 

شددُدبَهة الي:ان   كاَن ر ُم يعييُف يف هذِه اهياِ  الاُّنيا ٍسدددٍم لطيٍف يف الباايِةو  

ُُِفَع ننها َل:َّا عصى ُبَُّ  مبحان !!ولكنَُّ  عاَ  كثيفا  نب امُِض   ال  

لوظ أنَّ ر َم أخطَِّ وَزلَّ يف اجلنَِّةو ه  كانَّا َخَرْجَنا والسددُّؤاُل الذي يطرحُ  البعيُف  

 نن اجلنَِّة َوَهَبْطنا عِى امُِض؟

 

 اجلواب بإذن اهلل 

ِإاَََّّ  َدِضلُّ َعَلِّرَه  َضلَّ َفِه َاَم  يييييمَِّ  اهرَدَن  َفِإاَََّّ  َدهرَدنا ِنََّْفِسدقو  تع ىلم ص

 . َااَل َتِم   َااِزَ ٌة ِازرَ  أ خرَر  َاَم  ك ََّّ  م َعذدِبنَي َحدَّى َابرَعَث َ س واًل

ع    ًثمباهذا دعين أنَّ اهلنادَة اانضيَّ،نَة ا بعٌة م  افِس اناس ِن، انِّسف  

َّ  نذد  ال د خِرئون، انو أنَّ مباَثاآلبي ِء ااألييناِد، فاَِّف تاون  مباًث  ع  األابِّ ِء ا  

 ع  األابِّ ِء حقل  َنََّ  كََّّ  قن َهَبْرَّ  م  اجلََِّّة أصً،.

 اِّ بًةصع   دَ آ  سِّدنا م  ِّة َقَِّاْن أخَذ اهلَل نََّتمعم  انسََُّّّة  اانشدِّعة  فِّقونوَنم إ

ه وِ ِهمر ذ  ددََّده مر ِم  َبَِّء آَدَ  ِم  ظ  َاِإذر َأَخَذ َ بَُّكم سَدشهًنا ب آلدِة انارميِةم ص ِهِددَّع  ذ د

ِإاَّ  ك ََّّ   َاَأشيرَهَنه مر َعَلى َأاف سِيِهمر َأَنسرَف ِبَربدا مر َق ن وْا َبَلى َشِهنرَا  َأن َتق ون وْا َدورَ  اْنِقَِّ َمةِ  

 أنََّّ وَن دمعا ، علًَّ  أاََّّ  أا دا  شييرًح  اافًِّ  حوهل  يف مق ٍ  سيي بٍق. َع ر َهَذا َغ ِفِلنَي

 ه د دَّ دذ  فرَِّسيِيَََّف َءسيِيَاصم هقونب اخلرِّئِة تو دِثسييِّدنا  انََََّّّّ مََّّن ص(  دشييب  إىل 

  !ه د دَّ دذ  ترتخرًتف َتخرأا
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 م  َذِخأ  ِّة َقَّ اْن تع ىل   َدق لرم إنَّ اهلَل أنَّحن   انارميِة ديةِ اآلبي نديَّنقِِّق يف   

 َّ إشه د ه  ا  نفعِلبك اف مويودًة  َةدَّ دذُّان نَّبلر إ، ِهِددَّ دع  ذ  ِةِّ بب نَّدصع   دَ آ سِّدنا 

 ر د َق   ِنلرَّي ِل ِم  حني ق  م ص(ص  سييو   اهلِل سيييِّدنا   ه كنَّأ، اهو م   هافِسأعلى 

ك َّرف م ْفَدِنًد  َأ ك َم  َعَلى اأَل رض ِم ر َشءرءيييَأَ َأدرف َنور َك َن َن مَِّ َمةيييَأهرل انََّّ   َدور  اْنِق

 َعَلِّرَك نر َأَخذرت َق ،ِمَّرك َأهرَون ِم ر َذِنَك َقنر َأَ درت  فِّ ق   م  ،َاَعمر مَفَِّق و  قَي َ م   ؟بِيهِ 

 . َأنر ت شرِرُ ِبء َأنر ال ت شرِرُ ِبء َشِّرًئ  َفَتَبِّرف ِإالَّ آَدَ  ِفء َظهرِر

 وَنئ خِرد ا جحناَناَد َّسوَنَد  َسانََّّ نا َّ ااجلحود  إذن ال د و َّث ِن،  خلرِّئة ف

 ه رَتَخ ل حَََّّدَد إاسيي ٍن كلُّا  ، َاخ ِلَق اِناسيَي ن  ضيَيِعًِّفص متع ىل كَّ  ق َ ضييعف ء  هم اَّأل

ا ْفَر َاِإن ِإن َتْاف ر اا َفِإنَّ انلََّه َغَِّء  َعَّا مر َاال َدررضيييَيى ِنِعَب ِدِه اْنص بَّفسييِيِه نقونه تع ىلم 

ئ ا م ِبََّ  ك َّد مر ه  َنا مر َاال َتِم   َااِزَ ٌة ِازرَ  أ خرَر  ث مَّ ِإَنى َ بدا م مَّررِيع ا مر َفِّ ََّبدَتشييرا ر اا َدررضيَي

 ، َم  َسَعى  ِإالَِّّرَس ِنِ اَس ِناقونه يلَّ ي،ن ه م صَن  ،َتعرََّل وَن ِإاَّه  َعِلٌِّم ِبَذاِت انصيُّن ا ِ 

َفََّ  َدعرََّلر ه م صعمَّ ِعمُّاقونه   ،َممرََّ ه  َطآِئَره  ِفء ع َّ ِقِهَاك لَّ ِإاسيَي ٍن َأْنص سي بح اهم اقونه 

  .َاَم  َدعرََّلر ِمةرَق َ  َذ ٍَّة َشّرًا َدَره  ،ِمةرَق َ  َذ ٍَّة َخِّررًا َدَره 

نَِّة آدَ  صع    َدخرجر م  اجلََِّّة بسبب انمَّانََََّّّّ اِم  انوايِب ذكر ه  أنَّ سِّدنا  

 انرُّاِ  ، بل أ سَله  اهلل  ندتددِة انردس نِة بننِِّل قوِ اانشدِّعة َّ  تمعم  انسيََُّّّة   ااخلرِّئِة ك

ًَّ  برا ن َسَدِلَفانق ن ِس نِّوسف ب  داؤد يف انرُّؤد  انيت ش هنه  ندربئِة مردم انعذ اَء صع م ص

اننَّعوة   بذنَك دمََّدِنكذنَك اسييي وَع أَلاَّه  د َخلِّص  شييَيعرَبه  ِم ر َخَر َد ه مر ، َدََّه  سيييرنرع و اَتَا

 َاَم  َخَلْقف  اجِل َّ َااِناَس ِإالَّص مه سييييبح َانقونِيِه  ،  دااجِل اناِسنايلٍّ م    ن ميي نِ 

  .ِنَِّعرب ن اِن
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 بشر قبل آدمالوجود 
 

شدُدبَهة الي:ان   اإلنسدداَن هو جتِّ  اهلِل يف عوامِل اقِِ،!! ور م أوَّل ننسدداٍن عاَ   

 امُِض!!عِى هذه 

 ه  كان عِى امُِض بشر  قبَ  نُماِل النَّيبِّ ر م )أ(؟والسُّؤاُل الذي يطرُح نفَسُ   

 

 اجلواب بإذن اهلل 

َُ خلٌق كَّ   معم  انسييََُّّّة  اانشييدِّعة  فِلََّ ر أ  رسيِيَل ابَُِّّّ  آد  صع  تنو   دا  هَّ 

حِِّن، بننِِّل قونه ِق ِنِّ َبلَِّغ  س نَة اندَّوِل اْنَّ رِسِل نلَخلَبب نردسي نِة، اانَََُّّّّ م رسَيٌل م  قِ  

َُ َ سيي واًل ، اهذا َدجرا على مجِِّع األابِّ ِء بنًءا م  سييِّدنا   ِنلََّّ ِس تع ىلم صَاَأ رسيَيْلََّ 

   مََّّن ص(  خ ِ  انََّّبِّدني.انَََّّّد آد  صع  اصواًل إىل سِّدنا

َنه مر ،  ِّ َبِّدَ ِن َقورِمِه ِبِلسيَي ِن ِإالَّ ٍ  َّسيي و ِم  َأ رسيَيْلََّ  اِم  ذنك قونه تع ىلم صَاَم 

ََّ ِت ، ادنِّل  ذنَك هو ِب ْنَبِّد َفَج ؤ اه م َقورِمِهمر ِإَنى   س ً، َقبرِلَك ِم  َأ رَسْلََّ  اقونهم صَاَنَقنر

   انَََُِّّّّّدن ايييييِل كَّ  خ َطَبهم سيييييييييياخلر ب  اْنَّ َويَّه  نلََّّ ِس ِم  ِقَبِل األابِّ ِء اانرُّس

نِذا اَا، نِذا د ؤرِم   ِبء َنِّرَس د ؤرِم   ِبء َبلر ِب نَِّذا َأ رَسَلَِّءِّ   صع  بقوِنِه هلمم صايييسََّاْن

ٍل كقوِ  َّ ادَِّة نالد اٍَّّ م رسيَيييييي ، اهء افس  اننَّعوِة انسييََّدَراِاء َدَر  انَِّذا َأ رسيَيَلَِّء

 َفَق َ  َقورِمِه َنىِإ ا وًح  ْلََّ ييييييَأ رَس َقنرسِّدنا   سوِ  انوالدِة او  علَِّّ  س،م ه  يف اآلدةم صَن

َعِيٍِّم ، اقوِ   َدورٍ  اَبَعَذ َعَلِّرا مر َأَخ ف  ِإادَء َغِّرر ه  ِإَنيييٍه مد ر َنا م َم  انلََّه اعرب ن اْا َقورِ  َد 
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 ِإنَّ اصييرِبر اْاَا ّلِهِب ن اسييرَدِعَِّّ وا ِنَقورِمِه م وسيَيى سييِّدنا  انَََّّّد موسييى صع  يف اآلدةم صَق َ 

 ِنْلَّ دَِّقنَي . َااْنَع ِقَبة  ِعَب ِدِه ِم ر َدَش ء  َم  د وِ ث َه  ِنّلِه اأَل رَض

اإذا سييتَ  سيي ِئٌل فق  م م  َيَر  مع األابِّ ِء م خَدِلٌف عََّّ  َيَر  مع انَََّّّد  

 ِنس ََِّّدََّ  َتِجن  َااَل   ُّسي ِلََّ   ِم َقبرَلَك َأ رسَيْلََّ   َقنر َم  آد  صع ؟ ا جِّب ه  بقونه تع ىلم صسي ََّّةَ 

لني صع ، اهء األابِّ ِء ااْنَّ رَس    يَََّّة اهلِل هء إ سييي أنَّ س  َتحرِودً، ، ف هلل  تع ىل د َؤكِّن 

 َدَلَففر يف ظواهِر انشَّرائِع.ال َتَدحوَّ   اال َتَدغَِّّر  يف َيوهِره ، اإِن اخر

 نِة اآلدمَِِّّة هو يييييراد اقَف انردسيييييييانَبشيَي كَّ  أنَّ اننَّنَِّل على ايوِد اخَللِق

االصيرِرف ء  احل صل  نلَََّّّد آدَ  صع  كَّ  َحَصَل نألابِّ ِء صع  ك فًَّة، ف خَلْلق  قبَل إ س ِ   

انَََّّّد آدَ  صع  مويوٌد اإن   َدا  ر َخلًق  بشيردًّ ، ااالصرِرف ء  داون  ب نعصََِّة ااندَّجردِن  

 َاآَ  وًح َاا  آَدَ  اصيييرَرَفى انّلَه ويوِد بننِِّل قونه تع ىلم صِإنَّع  صيييف ِت اخللِق اْنََّ

 اْنَع َنَِّنَي . َعَلى ِعَّرَراَن َاآَ  ِإبرَراِهَِّم
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 مراجع اليماني الـمطعون بها
 

نن خوِل ُنطاَلَعِة كجِب اْلُ:اَّع  أمحا اهسن الي:ان و ُأينا أنَُّ  يؤيُِّا كون   ائ: ا 

ِس  كالطبوم  والكاِيين واْلَ:جالشِّيعِة اْلُ:يصِّددددَرِ  مدا ِ   كجِب هاِ  أنَّمبا وَُ  يف 

 )ص( ننسدوبٍة لرموِل اهلل  و خاصدَّة  بنيِ  وصديَّةٍ  باَعِجِ إل َّباِ  وغريهم والصدَُّاوِق  

 ِطوم .لنن كجاب )ال يبة(  ناَنِجِ  اْلَ:تعونِةيعجِ:ُاها لِجَّرويِج إل

 َّية   شيخ ا رُبُيعَج الشِّيعيَِّة الطَّائفِة شيخالطبوم   ه والسدُّؤاُل الذي يطرُح نفسَدُ     

َِيين وكجاب )َنن ظ حيضدددُرُه  ؟عنَا العِويِّني وه  ميكُن اعج:اُ  كجاِب )الكايف( لِكا

الَفييُ ( لِصدَُّاوِق وبييَّةا الكجِب الشِّيعيَِّة ك:راجَع يف امحكاِم الشَّرعيِة عنا العِويَِّة  

َُُواِههم؟ النُّصرييَِّة؟ وه   ميكُن الو َّوُق بك ِّ 

 

 اجلواب بإذن اهلل 

 عرَبا ااْنََِّلِل، ااْنََّذاهِب انرَّوائِف م  أحًنا ت ع دا ال انَُّّصيييبدَّة  انعلودَّة 

 أنسيي ِ   م َاسييَلمر   هذا مع نا ر اتنبٍُّر، اتوحٍِّن افقٍه علٍم اهَم اهج َّ  ك َن اندَّ  دِخ

 .دِخنلد   ااْنَّ ماد دَ  احل قندَ 

َُ  هو هلم اندَّافَب أن انَُّّصيييباد ديَُّّوَن انعلواد اهِجَّ  أبَّ ِء م  اناةب  هَّ 

 ك ن َم ا انوه ب عبن ب  امََّّن تَََِِّّّّة اب  ع  ا َد م  خ،  م  فق  اهَّ بء  تافٌب

 !!انضَّ   طردِقهم على
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 انشيييديييييييِّعِة كدِب أمَّه ِت يف نَّ  تافٍب م  مويوٌد هو عََّّ  َغِفلوا ناََّّهم

 م  مٍءي اإهَّ ِ  اَتقصييِب فِّه ، َاَ َد    أكةِرهم اَيهِل أبَّ ئَّ  ِنَبراءِة اْنَّ قصييديييييَرِة، 

يييييِّعِة انشييد كدِب أمَّه ِت يف  قَِّّ  ا َد م  على مَّهم آخَر يمٍء اَتسييدِب ِخ،داْنََّشيي 

 ، معهم ِّهف ننَّاخِلك  قوٍ  بفعِل انرَّاضءم صص   علء انم   قو  فِّهم نِّقَع اْنَّ قصديَرِة،

  ع انسييَّ كف  م ص(ص انرَّسييو  قو  فِّه اقَع عَّه اسيياَف بفعِلهم  اٍض دا ر   اإنر

  .أخرس شِّر ٌن احلقد

إنَّ انشيدِّعَة اْنَّ قصدَرَة كدبوا اناةَب م  انادِب ااقلوا ع  األئََِّّة علَِّّ  س،م ه م  

 ِتف  امَّه  اْنََّوضيييوع ، فَِّ  ِثق اناةَب م  األح ددِث، مَّه  انصيييَّحِّ   امَّه  اْنَّ حرَّ

انرُّااِة انذدَ  اعدَّن  حندَةهم على سبِِّل اْنَِّة ِ م سيييلَّ ن انف  سيييء اأبو ذ  انغف  ا  

اعبن اهلِل ب  مسييعود اخ نن ب  زدن األاصيي  ا اأاديس انقراء اأبو محمة انةيََّّ نء   

ب  عَّر اهش   ب   اي بر اجلعفء امحران ب  أعني اسيييييفِّ ن انةيييييَّو ا ااْنَّ فضَّل

احلام صع ، اهم انذد  ك اوا م  أقرب انصَّح بِة نلََّّد ص(  ااألئََِّّة علَِّّ  س،م ه م، 

اَ َااا عَّهم األح ددَث انصيَّ دقَة اْنََّوثوقَة، فح ردَف بعضي ه  يف كدِب انصَّحِِّ  اانسََُّّ    

    األاوا  اه  انفقِّه  نن  انسيََُِّّّة احلشيودَِّة، اكدِب احلندِث ك نَا يف اَم  ال لضر   

 نن  انشدِّعِة اْنَّ قصدَرِة.اغبه  

 

 الطبوم  الرِّواياُ  اْلَ:شبوهةا يف كجِب 

 بَّ  اْنَّ قصدَرِة اانََّّ ِصَبِة نلرَّعِ  س دِة بنَي االيدَّ ِع هذا سيرُّ  م  داًم م أتسي ء   

و انذا ه األحا ِ ؟ اَم  م  كةٍب يف ااندق ِئهم اندَّ  دِخ يف اتع   ضيِيهم اخد،ِفهم  غَم

 انرُّوسء ِّعَِِّّةانّش انرَّ ئفِة اشِِّخ تََِِّّّّة اب  انسي، ِ  كشيِّخِ  األنق َب تلَك علِّهم أطلَق

 ذنك؟؟ اغب
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 نرُّوسءا انشدِّعَِِّّة انر ئفِة شيِّخِ  اعدب    األحوا  م  ح ٍ  بتاد ميا   نذنَك ال

 ب  مَّن شعِّب أبء بسيِّدنا   جرِلِهاَت َطعَِِّه بسيببِ  ثقًة عَّنا  كعلوددنَي ا صيبددنيَ 

مََّّن ب   شييعِّب أبء نسييِّدنا  َنعٍ  م  انرُّوسييء ع  ا َد م  ذنَك ام  اصييب صع ،

 ََّّ نانسييَّ عةَّ ن ب  مَّن نسيي ِن على اانّدربُِّؤ انلَّع  م  ير  م  صع  بسييببا صيَيب 

 عةَّ ن اأبوه  هو ك َن ام  نعلِمب  انوث قَة ادَّعوا انذد  األ بعِة انَُّّوَّاِب م  اهو انع ََّراد

 يف ا َد حِّث علَِّّ  سيي،م ه ، احلسييِ  انعسيياراد ن م ِ  نلَّ ِ  اكِّ،ِن إالَّ سييعِّن ب 

 م  جملَّوعٍة ،م ه  ق  يييييعلَِّّ  سي  نعسييارادحلسيييييييَ  اا انم َ  أنَّ انارب  اهلنادِة

 مَّني؟اْنَّ ؤ أمب م ِ  ىعل اكًِّ، ك ن سلَّ ن أنَّ إنِّه ا ِقَل أا َعِلَم أحٌن مَّامم أصيح ِبهِ 

. بلىم  نواق ح جََّده؟ ك ن أاَّه إنِّام اا ِقَل علَّد م قن أفلَِّسم ق  . سيِّدنا   د  الم ق نوا

 ب  اعةَّ ن حجَّيت اصييييب ب  مَّن داوَن أن أاارت م انذا فََّ م علَِّّ  س،م ه  فق  

 أن ىلإ حجَّيت باص ب  مَّن أنَّ علءَّ اشَهن اام صعلَِّّ  س،م ه  ق   ثم اكِّلء؟ سيعن 

 بسييبِب صع  شييعِّب أب  سييِّدَنا  دلعَ  أن عةَّ ن ب  حملََّّن لقُّ فهل ، اهلل  دقبضيَيه 

 ِّدَنا يس اِة ِنَِّْلَعَّواِّدعنَي اخلويَرِة ااْنَّ دشياْنَّ قصد ِّعِةيانشد نن  ًََّّةييي س  فد صبَ  ِنِه،يي َحَس

 مَّهَّ ؟ َدصن ر   اهو انعسارددني ن م مني انلَّعَ  هذا صع  ادَّسبوا شعِّب أب 

 نم مَِِّّة،ا انشييدِّعِة إخوان  انعلودََّة أنَّ احَلوزاِت أاسيي ِط يف َدرتدَّد  اآلن احدَّى

 ااصييب ر َِّّعرادشيي   إنر دافِّرااَّ  أاَّهم أا َملعوٌن؟ م َغ ٍ  فهو ا صيَيبدًّ  َبِقَء َم  نا َّ

 انِفَدِ ، اإث  ِة همبَدافِب اتَّهَّ وا   ِتهمشيي ب ه َ َددرا  فإنر ب نسييُّاوِت، اد ر نبوَاَّ  مةَلهم،

 ِبَعَوِ ِه ااألعوَ  ِبَعََّ ه  األعَّى ا َص     صي دقونَ  ناَََّّّ  كعلوددنَي، أحًنا اافِّر  ال أاََّّ  ِعلًَّ 

 .كغِبا  م رائنَي م َّ فقني كََّّ  اإالَّ جم ملٍة، دان

 حقَُّد ال إذ نَّ ، حق  َةتََِِّّّّ اب  أا انرُّوسييءد على ك اف سييواَء اْنََّآخذ  اهذه

 تَََِِّّّّة ابَ  ق دواف َم  فالُّ انِّو ، ت بعِّهم إىل متدنُّ ااْنََّآخذ  سيي َدتَّ ، د افِّراا أن هلم
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 احن  أدًض ، ا فبيتا هو رتائِهيب ف ءَّييانرُّوس دوافق  َم  اكلُّ فبا ،يتا هو واه يي بفد

احلقد، ان   إىل فِّئواَد حدَّى علِّهم انرَّدُّ انوايِب ِم  نا ر ب ندَّافَب، اندَّافَب اب دن ه  ال

 .َدفِّئ وا

 

 نرسوِ  ئقٍةال غب انََّّ صبِة أح ددَث مؤنِّفو َدَّسب  عَّنم  انغرابِة كلَّ اأسدغرب 

 ْنََّعصييومنيا نألئََِّّة الئقٍة غب اْنَّ قصييدَرِة أح ددَث انشيّيِّعِة مؤنِّفو اَدَّسييب  ، (ص اهلِل

 اكفََّر جترَأ عََّّ  َن نلندف ِعواْنَّ دشِّدع انعلودَِّة ِخمشي د  بعض  دَّدفض  ثمَّ علَِّّ  سي،م ه م، 

 ه مَف ذاُ ك َن إنر اندَّشييُِِّّع؟ قر َ  هؤالء اخد َ  فهل!! اصييب صع  ب  مَّن سييِّدنا 

 قنَيام َّ ف ام رائنَي يبَّ ٍء ِم  َفَِّ  َنهم دا    اإنر بصيييراحٍة، هذا انِّ عِلَّ وا أحراٌ 

 .رامِةانا اَعنميء

 

 انسييي،  ص اهو َدجَّع َّ  م  فهَّ ُ ألسيييب ٍب ط ئفٍَِّّة، أحًنا ا ع دا ال حن  

 ااجلََِّّة شييوِ اانَُّّ ب نبعِث اانمي ن  اْنََّعصييوموَن ااألئََّّة  انعيِّم  اانَََُّّّّ اناردم  اانقرآن 

 َحقَِّّ  ِم  نا ر  .اتافِب يف حناَدهم َدَدَعنَّاا أالَّ بشرِط معدقناِتهم يف أحراٌ  اهم ، اانََّّ  

 كدِب َهرطق ِت ع  انعيَِِّّة بعلوِمِه درتفَّع  انذا األ قى، اهِجَّي   ع  اينافعَ  أن

 ممَّ  ذنك إىل ام  دعِةياْنَّ  ازااِج بِبيانا  ِعياإ ض اْنََّرأِة ريي دب إتِّ ِن يف نندهم احلندِث

 عَضب اسييتا د  م ه م،علَِّّ  سيي، اْنََّعصييومنَي ااألئََِّّة اهلِل نرسييوِ  د َّسييَب أن جيوز  ال

 مدالئَل م  َدراه  َ   داًم  لاَم أن انلق  ِئ األمةلِة

 ماهو مَّسوٌب حندث مسلم صحِّ  يف ا َد -

 يف اأهله حذدفة أبء مع ك ن حذدفة أبء موىل أن بار أبء بَّف ع ئشييية ع 

 ذنك م  ذدفةح أبء افس يف إنَّم فق نف انََََّّّّ  سهِّل ابَّة تعينص فتَتفر بِّدهم
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 بءأ افِس يف انذا ادذهَب علِّه، َتحرمء أ ضييعِّهِ م صانََّّ هل  فق  .  شييًِّئ

 أبء افِس يف انذا فذهب أ ضيييَيعرد ه، قن إادءم فق نف فريَعفر،  حيذدفة 

 !!!حذدفة

 مهو مَّسوب حندث نلروسء األحا   اتهذدب االسدبص   كد بء يف ا َد -

 ءٍءشيي كلُّ علِِّه ح ردَ  امرأٍة ننِب م  انرَّيل   ضييَع إذام ق   أاه اهلل عبن أبء ع 

 م  َع ض اإذا ِبَلَبَِّه . أ ضَيَعدره   ك اف انذا انرَّيِل غِب م  ك َن اإنر ِانِنه ، م 

 !!عدره أ ض انيت اْنََّرأِة غِب م  ك ن اإن اننِه، م  شءٍء كلُّ علِّه ح ردَ   يٍل ننِب

 ممَّسوب ن حندة ن نلروسء االسدبص   كد ب يف ا َد -

م   ق د بِره ؟ يف اْنََّرأَة دتتء انرَّيِل ع  اهلل عبن أبو ئَلييييييي  سم األا  احلندث

 !! ضَِّفر إذا بتَس ال

م ق   ِره ؟د ب يف خلِفه  م  اْنََّرأَة انرَّيِل إتِّ ِن ع  انردض  سئَلم انة اء احلندث

 َعِلَم  مرا َن َأْطَهر  ه  َّ َبََّ ِتء َهييييييؤ الءم صنوٍط قو   تع ىل اهلِل كد ِب م  آدٌة أحلَّدره 

 !!اننُّبر إالَّ دردناَن ال أاَّهم

 على  ِءانَّدس َمَح ش م صبقونِه  (ص اهلِل  سيو ِ  ع  ا َد اننُّبِر إتِّ ِن حتردَم أنَّ مع

 فضييَلاأل ألنَّ اناراهَِِّّة م  ضييرٌب انويه م ق ئً، انرُّوسييءُّ فعلََّق ، حراٌ  أمَِّدء

 !!ميوً ا دا ر   اإن ذنَك جتَُّّب 

 ع  ةبٌةك مَّسوبٌة أح ددث  نلرُّوسء األحا   اتهذدب االسيدبص    كد بء يف ا َد -

 ماْنََّعصومنَي نعصَِّة إس َءتهم دبِّد   مَّه  ااحٍن بإدراٍد أكدفء اْنَّ دعِة

 انمدجي ِت أاص األ بِع م  َأِهَء اْنَّ دعَة، نه ذكررت م ق   أعني ب  ز ا ة ع 

 هلف!!! مسييدتيرات فإاه َّ أنًف  مَّه َّ جرَتماَّم انصييَّ دق  انم    فق   ؟ األ بعة

 انقوِ ؟ ص دِق ع  انقو   هذا دصن  
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 الرِّواياُ  اْلَ:شبوهةا عنَا الكاَِيين 

كَّ  اعدََّن انبخ  ا امسييلم اكدب  احلندِث انددسييعِة بشيياٍل كبٍب على أبء  

وٌ  ه  اهذا مشههردرَة كَّ قٍل ألح ددِث انرَّسيوِ  ص( ، علًَّ  أنَّ أصح َب انرَّسو  َنَعَّو 

يف َصحَِّحء انبخ  ا امسلم، كذنك اعدََّن انا َلِّين يف كد ِب صانا يف  على ز  ا ة ب  

َأعرِّ   كَّ قٍل ألح ددِث انم ِ  انص دِق علَِّّ  سي،م ه  بشال كبب مع أنَّ انم َ  انصَّ دَق 

ردي ِ  أنَّ انم َ  يف كدِب انعلَِّّ  سي،م ه  َنَعََّه  ناةرِة كذِبِه ف دَّعى انشديييييِّعة  اْنَّ قصدَرة   

انصَّ دَق علَِّّ  س،م ه    دا  ي دًّا يف َنعَِِّه!! فهل َدَّم   انم    انصَّ دق  علَِّّ  س،م ه  

يف هذا مع َذ اهلل؟ اِنََّ ذا َاسَيَب ز ا ة  افسي ه  أنَّ انم َ  انصييَّ دَق علَِّّ  س،م ه  َنَعَ  م    

اد ت اوه  زاً ا ااعدرباه  ي دًّا يف ذنَك اهو م   أصيييح ِبِه مََّّن ب  أبء زدَّب ااتَّهَّ 

 كد ِب صانا يف  نلا َلِّين؟

ِنََّ ذا االزداايَِّّة  يف كدِب انشدِّعِة اْنَّ قصدَرِة يف األحا ِ  كَّ  هء يف كدِب انسََُِّّّة 

 َ  جماحلشييودَِّة؟ اِنََّ ذا َدلعَّوَن اْنََّحَّوَد ادعيََّّوَن اْنََّذموَ  يف كةٍب م  األح ددِث ال 

نيذكرهي  هي هَّي ؟ اهيل ميا   أن اتخَذ هذه انادَب كَّرايَع كَّ  دقو   اْنَّ دشييييِّدعوَن      

 اخلواة ؟

اهَّ  أسييت   اْنَّ دشييِّدعنَي انذدَ  د نافع وَن ع   ااِة األح ددِث انا ذبِة ام ناَّاِّه  

بِة إنَِّّ ؟ سأال داون  غَب موثوٍق ب نَّد ِتام عَدَِِّندهمم َم  دَّقل  األح ددَث ع  غِب انةدق 

أ  أنَّ إ ضيييي ء انشييييَِّّر ِن ااْنََّب نَغ اهل طلَة على يِّوبام ت خِرسيييي ام ع  االعرتاِف  

 ب حلقِّقِة؟

ِّعة  انذا دعيَِّّ ه  انشيييدأنفف  انََّّيَر إىل بعِض م  طرَحه  انا لِّين سييتخدصييير  ا 

 اندَّشييودِه م انِةيف كد به، اال اعلم  م  هء انغ دة  م  اْنَّ قصييدَرة  ااْنَّ دشييِّدعوَن اخلواة  

 قصودِة نعلوِ  أهِل انبِِّف انصَّ فِِّةمََّقصودِة أا غِب اْنََّاْن
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كرااد ِتِه صع  أبء احلس  ع  انَََّّّ ص(  اهو خي طب  امرأًة تشاو إعراَض 

زاِيهي  عَّهي  فق  م أَم  نو دن ا م  َنه بإقب ِنِه علِّك؟ فق نفم ام  َنه  بإقب ِنِه علءَّ؟   

 اهلل!!!! ، فهل يف سبِِّل ه ا ن فا َن ك نشَّ هِر سَِّفَلإذا أقبَل اكَدَََّفه  َمفق  م أَم  إاَّه 

 ااجمل هِن يف سبِِّل اهلِل مع َذ اهلل؟؟؟ ه  مع  زاَيَده  هو ك نشَّ هِر سَِّفَجكلُّ َم  د 

عمَّ    إىل اهلِلَااهل د عَقل  أن دراا صع  أبء عبن اهلل أاه ق  م إنَّ ابًِّّ  شيييَي

ا ! ، فهل جيوز  أن داوَن هذهلل بتكِل اهلردسييِة!لََّة اجلَّ ِع فتمَره  ااِق عَفايلَّ انضييَّ

 ؟ اهل هذا َهمُّ األابِّ ِء؟ا بدِهَّد اخلر ب  بني انََّّ

رأِة؟ ََّاهل ِم  ع قٍل دصيندق  أنَّ صأب  احلسي  س ئَلم هل د َقبدل  انرَّيل  ق ب َل انْ  

ئل ع  انرَّيل دَّير  إىل امرأِتِه اهء عرد اة  ، أا أنَّ صأب  عبن اهلل س فق َ م ال بتس!!

  ؟بذنَك اهل انلذَّة  إال ذنك!! فق  م ال بتَس

ابيتاد َمَّرٍق ميا   أن اقبييَل  ااَددَيه صع  أبء عبين اهلل أايَّه قي  م إذا َزاََّج      

ه  إنِّه دَّه  ثم َ ييَيفر َاِطئييَيانرَّيل  عبَنه  أَمَده  ثمَّ اشده ه  ق   نهم اعَدِمْنه ، فإذا طَّة

 ! ؟إذا ش ء!

اهل جيوز  أن اصيييندَق  ااَدده صع  أبء عبن اهللم ال بتَس بتن ددَّدََّع ب نباِر 

  ؟نِّه  ل فَة انعِِّب على أهِله !!م    دفض إ

اهيل جيوز  أن درعَ  بيتخ،ِق األابِّي ِء برااددِيِه زاً ا صع  أبء عبن اهلل أاَّه     

  ؟!خ،ِق األابِّ ِء حبُّ انَّدس ء!ق  م م  أ

قبة ب  خ نن أاه ق  م أتِّف  أب  عبن اهلل صع  ع  ِهدحء م   اادِدييييي سييأال َد

 فخرَج إنءَّ ثم ق  م د  عقبة َشَغَلدَّ  عَّك هؤالء انَّدس ء!! ؟

 أاَّه اذابِة صع  أبء عبن اهللََّبِر يف  ااَدِدِه اْناننُّ اكِّف نيه أن لليَِّل ااي  َ   

 ق  م هء نعَبد َك ال ت ؤرِذه !! ؟س ئل ع  إتِّ ِن انَّس ِء يف أعج ِزِه َّ ف
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 صقِّل نهم ذنك حنَي ِِّلييييبدحل،م ه  ييييعلَِّّ  س  ييييانردض اكِّف ددَّهم انم َ 

بِره ؟ فق  م ذنك نه. فق   انريلم فتاَف تفعل ؟ فق  م إاَّ  انرَّيل  دتتء امرأَته  م  د 

 ال افعل  ذنَك!! ؟

صييومنَي عََّسيِيءء  نألئََِّّة اْنانيت ت  اْنََّوضييوعِةاغب ذنك اناةب  م  األح ددث 

ِّدنا  سيي، اانيت ال ختدلف  ع  األح ددِث انيت تسييءء  نََّّد انرَّمحِة علَِّّ  سيي،م ه م

 مَّن ص( .

حدى أنَّ اْنَّ فِّن ااخلوئء قن صرَّحوا أنَّ  ااد ِت انا يف نلا لِّين ش ذٌَّة اا د ٌة 

تنَّ كَر يف كد ِبِه ص    األاوا   باال د َعوَّ   علِّه  اال د عََّل  به ، كذنَك اْنََّجلسييييء ذ

أكةَر أح ددث كد ِب انا يف غب صيييحِّحٍة. أمَّ  ع  كد ب صَم  ال َدحضيييره انفقِّه   

نلصيَّناق فقن مجع م  مجع م  األح ددِث انيت َتَّسب  انسَّهو نلَََّّّد اكلُّه  أح ددث   

 غب صحِّحٍة.

  كدًب  كةبًة بتح ددةه علًَّ  أنَّ سيلسيلَة ص    االاوا   نلَّجلسء قن مجَعفر  

انصييَّحِّحِة ااْنََّحرَّفِة ااْنََّوضييوعِة، فهء جمَّوعة م  انادِب ال أكةر، اال دعين أن  

تاوَن معدََّنًة كةقٍة إن ك اف قن تضييييََََّّّف ضييييََّ  طَِّّ ِته  كد َب صاهلنادِة انارب    

 نسِّدنا  اخَلصَِّّ صع .
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 الخاتمة
 

َُ بتح ددِةحن  كعلوددنَي ا صبددنَي ال ميا    ه  أن اعدََّن انادَب اْنََّشييييييييياو

كَّرايع صيييحِّحٍة ال يف األحا ِ  انشيييَّرعَِِّّة اال يف األحا ِ  انعق ئندَِّة، نا  َاعرض   

احلينديَث انوا َد إنَِّّ  م  أاد كد ٍب ك َن على كد ِب اهلِل، فَّ  اافَقه  أخذا ه ، ام      

 دوافقه  َ َددرا ه  إىل أهِلِه.

انََّّقِل َداذب  يف أاد شيييءءٍّ، اال ميا   أن داوَن إالَّ ِم  انذدَ   اَم  َداذب  يف

مَّ َدق ون وَن َهيييييَذا ِم ر ِعَِّن ث  َفَودرٌل نِّلَِّذدَ  َدْاد ب وَن اْنِاَد َب ِبَتدرِندِهمرذكَرهم تع ىل بقونهم ص

  .َادرٌل نَّه مر مدََّّ  َدْاِسب وَنَأدرِندِهمر َاَفَودرٌل نَّه م مدََّّ  َكَدَبفر  اهلل ِنَِّشرَدر اْا ِبِه َثًَََّّ  َقِلًِّ،

ندٍق اال إدق ٍن، ييييياَم  دنَّعء مق ًم  غَب مق ِمِه ال د َّا   أن داوَن موضَع تص

 انق ئِم انم ِ سيييِّدنا  ألاَّه    ان  د يهَر إال األك ذدَب ااالددع ءاِت انب طلَة، فَّ عجمات  

نلعِّي ِن ال ميا   تايذدب هي  اال إااي   هي ، اهء كةبٌة،      اْنََّهيناد اْنَّ َّدَيِر صع  ظي هرٌة   

يف  ر َيَّدَّ اْن هناََُّّاْن انم   ذكرت  م  تِّسييييََّر م  ع،م ِت ظهوِ ِه يف كد بء انسيييي بق ص

  اأكدفء هَّ  بإدراِد م   اَا ع  سيِّدنا  احلسييني ب   انقِّ مِة حرِب مشي  دعِ  موايهِة

نم     اعصع   ِلفضييََّّ براادده ع  اْن ارب يف كد ِب اهلنادِة ان صع محنان اخلصييَِّّ 

علَِّّ  س،م ه م دق انصَّ

 أمَِّدِه؟يف    اديهر ش بًّ نا أدعود د  سِّدصع م  ل فضََّّ ق   اْن

إذا  صو ٍة ابتاد دش ء  كَِّف ر يَهَد ؟علَِّك ب غر اهل َد اهلِل سبح َنعلَِّّ  سي،م ه م  ق   

.ه ذكر  يلَّ م  اهلِل األمر  ه ي َء

 ؟ر يَهَد اكَِّف ر يَه  َدد  سِّنا فََِّّصع م  ل فضََّّ   اْنق 
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 األعني  ِففإذا ا َم ،ه احَن َفادتتء انبِّ ،ه احَن ر ديَه ،ل د  مفضَّعلَِّّ  س،م ه م ق   

 صع م يربدل  ه َن فِّقو   ، فوًفص  ،ئاة يََّااْن ا ئِّل يي امِّ ربدل يي ي امَ  ،انلِّل  َقيي سَاَا

 هلِل احلَّن ص مادقو   ،ِهعلى ايِه ه دَن   َّسيَياَد  ي ئٌم َُمر اأ مقبوٌ  َكد  سييِّنا قون ص

  .انع ملنَي ير أ عَمََِّف اش ء  حِّث  ِةم  اجلَّيييَّ أ ادبوَّ َّ  األ َضَثاأاَ  ه   اعَنَََّقَنانّذا َص

ُ  ق ِ ََّااْن كِ بني انرُّ دقف  ثمَّ   يت اَم صَّخ قب ئء اأهَلا  مع شَرص مادقو  صرخًة ادصر

 مرلِّهم اه ع ه د صيييَِّح د وَ فد   ،واء ط ئعنيائد  األ ِض و ا على ايِهه ني  اهلل  همَرذخَّ

يف  ااحنًة صِّحًة ه  فِّسَّعوَنِياغرب األ ِض يف شرِق مره َا ،همِشر بهم اعلى ف د  َحيف َم

وا بني ى داواحدَّ انبصيييِر كلَِّ  َّضيييء هلم إالَّاال َد ه حَوَا جِّئوَنفَِّ ااحٍن  يٍل ذِنأ 

 َّ ِءانسييييَّ إىل ا م  األ ِضعَّوًد دصييييَبأن  انَّّوَ  اهلل  ر فِّتم  ،ق ِ ََّااْن كِ ني انرُّب دندِه

 افوس  فدفر   ،ِهيف بِِّد ه او   علِِّه ادنخل  ،األ ِض على ايِه مؤمٍ  به كلُّ سدضءء فَِّ

 دندِه بنَي اقب ؤه  تصييييب   ثمَّ صع ، انق ئِم بيهوِ  اهم ال دعلَّوَن وِ انَُّّ بذنَك ؤمَّنَيَّ اْن

.بنٍ  دوَ ص(   اهلِل  سوِ  أصح ِب ا بعنِدًرَفَا عشَر اث،ثَة ث،ا ئٍة مراه 

ِحََِِّّئٍذ َااهذا ددوافق  مع م  ا َد يف قوِ  سييِّدنا  انَََّّّد عِّسييى املسييِّ  صع م ص

ََِِّّئٍذ َمَ،ِئَاَده  ِّ ررسيِيل  ِحَف ،ٍب ِبق وٍَّة َكِةَبٍة َاَمجرٍند برصيِير اَن ابرَ  اِنارسيَي ِن آِتًِّ  ِفء سيَيَح  

 . َاَدجرََّع  م خرَد ِ دِه ِمَ  اأَل رَبِع انردَد ِ  ِم ر َأْقَص ِء اأَل رِض ِإَنى َأْقَص ِء انسَََّّ ِء

 

 ويف هذا الكوم ُحجَّةن يف اقجام

 مت الكجاب بعون اهلل

 الاكجوُ أمحا أ يب أمحا

 هد 1441حمرم  1يف  الوذقية
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 لمؤلفالسيرة الذاتية ل
م  أه نء م فيِة ان،ذقِّة. ا أ يب أمحا(..)أمح -

هو أمحن ب  أددب ب  انشييِّخ اندم ب  انشييِّخ مَّن ب  انشييِّخ أمحن  نسددُبُ   -

ب شيو ة ب  انشيِّخ حسي  مرج انمااا ب  شيح دة ب  انشيِّخ حسيي  ب  انشِّخ      

إمس عِّل ب  انشييِّخ دواس ب  انشييِّخ حسيي  ب  انشييِّخ غ ن درتء ب  انشييِّخ  

ب  انشِّخ طراز ب  انشييييِّخ محنان يوفني ب  انشِّخ يربائِّل ب  انشِّخ مَّن 

مَّن د سييني ب  انشييِّخ يوهر ب  انشييِّخ موسييى انرابرء صصيي حب قلعة أبء 

قبِّس  ب  انشيييِّخ علء اجملن  ب  انشيييِّخ أمحن قرفِّص ب  ي بر ب  األدهم  

 انغس اء.

، ااشَت اترعرَع يف حء 9191ا ِنَن انا تب  يف مندَِّة دمشق ع    نولاه ونشدِّه    -

رميل انشييييَّي نء  ح فية ان،ذقِّة، ثم اادقَل نلعِِّش مع أسييييرِتِه إىل مَّرقِة    ان

 .، ابعنه  إىل يبلةانشِّخض هر

م  انع ئلِة املعرافِة بيييصشِّخ أمحن  انيت تعود أصون ه  إىل قردة صدرتء   أصولاُ   -

اندي بعية ملَّرقية صانقرداحية ، حِّيث اادقَل أيناد ه  م  قردة صدرتء  نِّقرَّوا يف      

 انعشييرة  انواقعة على طردق حلب منًة م  انمم ، ثم اادقلوا إىل حء قردة صعني

انرمل انشييَّ نء يف مندَّة ان،ذقِّة يف مَّدصييف انقرن انعشييرد ، ام  زانف آث     

بِّوتهم يف قردة صدرتء  مويودًة حدى اآلن امعرافة بيصح  ة بِّف سب عء .

 دقِة اتفقُّهً  على سييبِِّلاهَل انعلوَ  انندََِّّة د اسييًة ملَّهِم انرر عِون  ونعاُف   -

احلقِّقيِة م  أهِل انعلِم ااندقو  اأ ب ِب انفقِه اانعَِّل انصيييي ِ(، على دِن علَّ ِء  
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انبِِّف انشُّيييَعِّبيييءد اَس دِة انفاِر اخَلصَِّّد، اك ن أسد ذ ه  انشِّخ مَّصو  معراف  

ف ن ِع انعرم  ايه ِء انقوِ  امَّ ب -انذا د عدرب  امدنادًا نَّهِم انع،مة صق  - درتءص

 يف أد مه.

 املؤهو  العِ:ية  -

 .1009إي زة يف االقدص د ب خدص ( انحص ء بدقندر يِّن ينًا  .9

 .1001دبلو  يف االقدص د ب خدص ( انحص ء بدقندر امدِّ ز  .1

 .1002م يسدب يف االقدص د ب خدص ( انحص ء اانربجمة بدقندر امدِّ ز  .3

.1093ة بدقندر يِّن ينًا دكدو اه يف االقدص د ب خدص ( انحص ء اانربجم .4
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 بعض الكتب والمؤلفات المنشورة وقيد النشر
 

 يف اجملال الايين أوظ   

.1009او  اهلنادة ألهل انوالدة،  .9

.1092نق ءات احوا ات مع انب حث انندين انعلوا،  .1

.1091حوا  مع ع،مة اجلِّل ااندض   انلرِّف،  .3

.1010حرق يَّ حء اجلرادة انشِّعِّة،  .4

.1019ملهنا املَّدير يف موايهة مش  دع حرب انقِّ مة، انم   ا .5

قِّن اندحضب. -املنقق يف انا،  احملقق .2

   يف اجملال اظقجصا ي  َّانيا 

.1005املعرفة اانفوضى يف انع  ،  .9

.1091، اندعنددة انسِّ سِّة ااالقدص ددة يف مشراع اننسدو  اجلندن .1

.1019طراح ت اقدص ددة يف ظل احلرب على سو دة،  .3

، تربِّق ت ح سييوبِّة يف انعلو  االقدصيي ددة ب سييدخنا  برا مم    .4

1091.

املسييدو  ص يف االقدصيي د انقِّ سييء ب سييدخنا  برا مم  تربِّق ت .5

.1010 ، ا األ

.1019صاملسدو  األا  ،  تربِّق ت إحص ئِّة يف نغة انربجمة  .2

قِّن انَّشر. -االقدص د انسِّ حء .9
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  َّالثا   يف اجملال السيام  

.1099َّة احلق بني اندتدِّن انهلء احاَّة انق ئن، كلإع،ء  .9

.1099، اعء انشب ب يف موايهة اندافب اان ه ب .1

.1099، انوحنة انوطَِّّة.. شع   انق ئن اانشعب .3

.1099، احلردة انف صلة بني تآمر انعَّ،ء اإخ،( انشرف ء .4

.1099 ي   انند  يف موايهة اندحند ت ااألزم ت،  دا  .5

.1091، ع،ئم انَّصر يف مم اعة انفوضى امق امة ان ه ب .2

.1094جتلِّ ت احلاَّة عَّن انق ئن بش   ح فظ األسن،  .9

.1092دعوات ان ه ب اندافبا امدناد نلدلَّود انصهِّواء،  .8

.1010صسو دة أمنوذيً  ،  اننا  املق ا  يف موايهة اندربِّع .1

.1019جمم ة املنفعِّة.. شرا ة انفدَّة األاىل ن خوان املسلَّني،  .90

قِّن انَّشر. -تسِِّّس انند  يف احلراب .99

 ُابعا   يف اجملال العسكري 

أهم امله  ات ااملسييلحة  ان ه بِّةموايهة انعصيي ب ت  مانقد   يف املنن .9

.1099، اجلِّش انعربء انسو اانيت اكدسبه  اخلربات ا

   ب والشعرخانسا   يف جمال ام

.1099 ،شعر -ابٌض نصفص ف انفض ء .9

.1094 ،اةر -مَّ ي ة مع ق ئن األمة .1

قِّن انَّشر. ،اةر -اهر انعسل .3

خواطر اةردة، قِّن انَّشر. - اني انصف ء .4
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انه انعندن م  انادب ااملؤنف ت ااأل  ث ااملق الت املَّشو ة يف انعندن م  

لى نع،مِّة عانصحف احمللِّة اانعربِّة ااملواقع االنارتااِّة، ااملق ب،ت ااحلوا ات ا

انفض ئِّ ت اانذاع ت احمللِّة يف اجمل   انسِّ سء ااالقدص دا، اانَّناات 

 ااحمل ضرات انيت قنمه  يف املراكم انةق فِّة اانفع نِّ ت انوطَِّّة ااجل معة.
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 الفهرس
 

  
 الصفحة  وأددد:وضدال

3 انيَّقنمة

 2اندفسب انعلوا حلندث انفرقة انَّ يِّة

1 دهبشردة انََّّ أا م،ئاِّ

99 اندعرِّل ااندشبِّه ااندجسِّم

94 اندجسِّم ااندحندن

10 مع اء اندسبِّح ت األ بعة

13 اانسه ء تَّمده انََّّ ع  انسهو

 12 ظهو  انََّّ

 11 ظهو  املهناكِّفِّة 

31 أطِّ   إبراهِّم األ بعة

35 قدل انََّّ موسى نلا فر

38 بَّو آد  يف ع   انذ 

49 انمي ن اانافر

44 بِّه عَّن انشِّعة اانَّص   اندش

48 احلسني تَّمده انم  

59 خصوصِّة مق   انم  

52 اانشك يف انوالدة اندلبِّس ااندحقِّق

21 موسى ااخلضر مق صن  حلة
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 الصفحة  وأددد:وضدال

 

93 صو ة آد 

92 سجود انيَّ،ئاة آلد 

91 اندوبة ااهلبرة

84 أصل إبلِّس امفهو  اهلبرة

81عصَّة انََّّ آد 

 11 تو دث اخلرِّئةانيَِّّة ق ا

14 بشر قبل آد انايود 

12 مرايع انَِّّ اء انيَّرعون به 

904اخل متة

902 نلَّؤنفانسبة انذاتِّة 

 908 بعض انادب ااملؤنف ت املَّشو ة اقِّن انَّشر
 


