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 اإلهداء
 

 إلى السَّيِد األعظِم.. والُحجَِّة األفـَخِم..
 ..وصاحِب الصِ راِط األقَوِم..

 سيدي أبي ُشَعيب محمَّد بن ُنَصير النُّميري
******* 

 
 وإلى األصِل النَّقي.. والنَّجِم الصَّفي..

 ي....وصاحِب البرهاِن الَجلِ 
يبِّي ِّ   سي ِّدي أبي عبد الله الُحَسين بن َحمدان الَخصِّ

 
 أحمد...
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 دقدةةامل
 سييدنا ا اَّيبَّ َّ َّدَّا ( ح  ن بعَث اهلَل إنَّ

 يف هائدوَن اَر اَّيبَّاُسيييييوص رُك واإل كاُر،ييييياَّشن تراكَم

 عباوَنفشيَيَرُعوا   اَّباطِل واتنباِع طرِق اَّضييَِِّ،،عباَدِة 

 ساجا َن أماَمها َّألذقاِن، وخيرُّوَن األصيباَم واألوثاَن،

برسييييو،   َ هتيياوَن وال ربيي ا  عبيياو يَيُ ، َ عرفوَن ال

 .صراِط احلقن إىل ََُّهم َسبدَل وال َ سرتِشاوَ ُ ،

 ( ح برسيياَِّ  سييدنُا ا اَّيبَّ ُّ َّدَّا وقا أقاَم

ىل إ وجعَلها  وًرا  ضيُء اَّطر َق اَّصَّفاِء، إلسيِِم د نَ ا

 َّلدؤميبَن مسيياَراِ  اَّيبَّةاِة، وأوضييَ  سييبدِل اَّسييَّواِء،

 َّذ َنا اعرتاِض اَُّْدشييركَن، رغَم اَّان ِن قواعَا وأسييََّ 
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 قنيلحَّ واييُبيي أذَع َفَدا رِك،يييي  اَّشن اإلصراَر على إالَّ أَبوا

 .باحلةَِّ  وال َرَضخوا َّ  إالَّ

عِِء وإ اَّان ِن رسيوُ، اهلل ( ح َّيُبصَرةِ  وخلََّف

 َصُحوا،وَ  َفيَبَصُروا، اََّْدعصيومَن،  األئدََّ  كلدِ  احلقن،

 .اهلِل سبدِل وعلَّدو ا دروَس اجلهاِد يف

هم وقا متسَّكْت فرَقُتيبا اَّعلو َُّ  اَّيبُّصري َُّ  بيَبهِة

ِِ اَّاائد ِ   باجلسييييِم اَّعلو ن َّدكوَن  هُج األئديَِّ  كاَّرُّو

 واَّيياَُّوِ، اَُّْدتطيياِوَّيَيِ  اَّيبُّصييييري ن على ميَيَاو اَّاروِن

 ن فيبشييْْ  ِفَرقح  اقاةن  اصييب ن ُماصيينَرةن  اك  اَُّْدتَااَوََِّ ،

 هلؤالِء و لحف َتيبسيِيُبيبا، قبد   وَّكلن وَتشييُتُديبا، تلَعيُبيبا

 اربوا اَّفرقَ  اَّيبَّاجدَ  اَّيت متسييييَّكْت باَّعروِة  اَّذ ن
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 احلَن،أوَّداَء اهلِل اَّصَّ اَُّوثاى باسيِم اَّان ِن، ُ سِخطونَ 

 .اَّرَّمَدِ  من اَّسَّهُم َ دُرُق كدا اَّان َن من وَ درقوَن

وجياَء هيذا اَّمَّمياُن حييا هدلُيُ  من اَّبرائِيِ        

فصييياَر َّلباطِل فدِ  قدادةن، وَّلفسييياِد فد   واَّعةائِ ،

 وَدَرُن اَّباطِل سييييديادةن، وطفَيا على اَّسييييَّطِ  َدَ  ُ   

ٍ  فائاٍ  جيبوَدُه بعيبا  إبلدُ  واختار اَّلَّعُن اَّتَّعصييُِّ ،

َن فَدةذبوَن على اَُّْداصنر  واَّتَّاَّدَ  َُّدداِرسُيوا اَّتَّلبد َ 

 إَّدهم اخَلسدَ ، وجييبنُاوَ ُ  ََِّدشروِع اَّشنرِك اََّبو ن.

وِمن أبرَز أسييياَّدِ  اَّتَّاَّدِ  ما أَهَرُه األعوُر 

كيبَّى (اإلمام أمحا احلسن اَّددا يح اَُّْداَّعي اَّاَّجَّاُ، اَُّْد

أ َُّ  رسييوُ، اإلماِم اَّْدها ن اَُّْديبَتَرِر ووصييدُُّ  اََّْدذكوُر يف 

اَّرنوا اِ  واأل اد ِث، واَّذ  َبدَّيبُت  شييَْتُ  اََّْدشبوهَ  
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ها  َداَّْ اإلماُمومشييروَعُ  اخلبدَث يف كتابي اَّسييَّابق (

 ح.اَّادامِ   رِب مشار ِع ِ َهواَجيف ُم ُرَريبَتُداَّْ

ِ ، واَّيت اَُّْدؤَََّّف ُكُتبِ  يف  ررُ  ََّدَّا إ ني ثّم

 ،احلقن  هِج عن كدَف َعَاَ، تبلُغ اَّعشيييرا ، رأ ُت

 ُمسييتخِاًما األسيياَّد َ  اَّصييناِق، دعوِة إ كاِر يف وباََّغ

 اَّسييَّفسييطائدََّ  اَّتَّضييلدلدََّ  يف جذِب أتباِعِ  اَّذ َن فاقَ  

 . نعاُدهم اََّْدِ

 اَطِ  إ  كون ََِّعَاِم أن ُ حَتَدُل اَّتَّضييلدُل وذَّك

اَّعييامييَِّ  بكييافييَِّ  اَّعلوِم، وعيياِم معرَفِتِهم اَّفرَق بَن   

اَُّْدحَكداِ  واَُّْدتشييابهاِ  من روا اِ  أهِل اَّعصييدِ ،  

وهكيذا حَ  هيذا اَّياَّجيَّاُ، بتحر ِف اََّْدعيا ي ََّتخُاَم      

مشروَعُ  يف ادنعاِء اَّوصاَ ِ  واَّوال ِ ، فشَرَع  بثُّ مسوَم 
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ى أهِل َّانقَِّ  يف اَّتَّلبدِ ، إالَّ علا باَِّغ بْسييلوٍب كِِمِ 

اَّعلِم اَّباَّبَن وأصييييحاِب اَّفطيبِ  اَّرَّاشييييا َن، اَّذ َن 

يف  صييوصيِيِ ، واخللَ  يف أفكاِرِه،     كشييفوَن اَّرَّكاَكَ 

َّدكوَن  سييخ م ُمَطوََّرةم عن أسييِِفِ  من سيياَدِة اَّشييندعِ   

 .اَُّْداصنَرِة

َّ وعاَدِة علداِئيبا َعادِتيبا وِمن  ِء أالَّ خنوَضاألج

 كتيِ  وعلوِم أهيِل اَّباطِل َّلانراسييييِ  واَّتَّعللِم، بل   يف

ومحا ِ  اَّضييييُّعفاِء من  اَّانفاِع عن اَّان ِن، َّضيييَيرورِة

 .االحراِر وراَء أهل اَّبِيَاِع اَُّْدشبنهَن واَُّْدعطِّلَن

شيييُيبهاِ  هذا  مضييييامِن على اطََّلْعُت وََّدَّا

 اَُّْدسييتابِل إذا ما ا تشيَيَرْ سييواَد  وتْمَّلُت اَّشييَّدطان،

اِتِ ، قصْاُ  أن أوضنَ  بعَض حتر ف باَعُتُ  يف اَّبلااِن،
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وأكشيييَف بعَض فر فاِتِ ، فالدلح من اَّكشيييِف ُ ب  

عن ك ري  من اَّكِِم، عسييييى أن  كوَن ردن  مييا ديًيا 

 . ِاِ وسبًبا يف َتحر ُمساِهًدا يف متم ِاِ ، َّتحر ِفِ ،

 يَّ،عَل ُمَحتًَّدا وَمفروضييًياوإ ني رأ ُت اَّواجَ  

 من مسٍَّْ  كلَّ وُأقابَل اَّاَّعوَة اََّْدشبوهَ ، تلَك أ َتِاَا أْن

اَّْدسائِل اَّيت ابتَاعها اَّددا يُّ اََّْدمعوُم مع ما شاَبَهها 

من شيبهاِ  اَُّْداصنَرِة واحلشو َِّ  ألكشَف أنَّ ما  اَّعدِ   

اِجِا ييييزاِ  واََّْدسهذا اَّاَّجَّاُ، من َتَرفلع  عن علوِم احلو

ما هو إالَّ تطبدلح إعِميٌّ وإعِ يٌّ ال أك ر، فِ خَِف 

بديَبُ  وبَن هؤالء ال يف عاائِا اَّشييينرِك واإل كاِر، وال يف 

 في اَّعصييييدِ  عن األ بداِء واَّرُّسييييِل، وال يف اَّطَّعِن  

بعصدِ  األئدَِّ ، فاَّباطُل جوهُرُه وا اح عيبَاهم وإن غدََّر 
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 قناحل أشييكاََُّ ، واَّرَّدُّ علد  وفَق ميبهِج أهِلمِبسيَيُ  و

 .اَّعلو ن اَّيبُّصري ن ضرور ٌّ إلثباِ  احُلةَِّ 

 هذا اجلهَا واَّعدَل جيعَل أن تعاىل اهلَل فْسُْ،

 َّان ِن،ا يف حتاداما  م َا ا وأْن َمربوًرا، خاَّصيًيا َّوجِهِ 

 اَّيبنفاِق،هِل أ ََّتَةيبُِّ   وفَِّايبا وأن اَّداِن، يف َوَرجحاً ا

باِع بآدابييييِيهم واالتن واَّتَّدسييُِّك بْهِل اَّوفاِق، واَّتْدُِّب

 اَّتوفدق. وَّيُّ إ َّ  َّصراِطهم،

 

 املؤلف...

 هجرية 2441حمرم  2يف 
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 التفسري العلوي
 حلديث الفرقة الناجية

يف البدددايددةف مييف  أن  فه َ حدي حددديددثي ال ر ددة  

 .وميافٌر؟النَّاجية  والنَّاس   سماهف مؤمٌن 

كيلُّ اَّطَّوائِف واََّْدذاهِ  ُتِارُّ بْنَّ اهلَل قسييييََّم  

اَّعباَد إىل ِقسييَدِنم مؤمن وكافر، َوسيَيدَّاهم (أصييحاَب 

اَّددن وأصييحاَب اَّشييندا،ح، َّكنَّ هيباَك فوارَق كبريةم  

 بن  ررِة كلن مذهٍ  إىل اإلمياِن واَّكفِر!!

م ماَّعم  كتاب  يف وتعاىل سيييبحا   اهلل  او،

ََْلُم َدْن(َف  ِإْذ اَّصييينْاِقِب اَّلَِّ  َوَكذََّب َعَلى َكَذَب ِمدَّن َأ

 َجاَءُهح.
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 َوَواَجُهوا اَّرُّسييييُيل عيَياصيييَيُروا اَّييذ َن َفِدَن

 كا وا اَم يف على اهلِل أوَّئَك اَّذ َن َكَذبوا اَّرنسيَياالِ ،

ا من اهلِل كدا ًيرُّبيي َايي يباَم َتيي َفَعَباوا األص إَّدِ ، َ يبسبوَ ُ 

 وِ ِ ُد ِمن ُذواييييييياتََّخ اآل   اَّكرمي م (َواََِّّذ َن جاَء يف

ُزََّْفىح، َوُهْم  َّلَِّ ا ِإََّى رنُبوَ ايييَُّدَا ِإالَّ ُبُاُهْميييَ ْع َما َأْوََّداء

ال َ خَتِلُفوَن ك رًيا عدَّن جياَء َبعيَاهم ِمدَّن َعَبُاوا بعَض   

األ بديياِء واَّرُّسييييِل دوَن بعض ، أو ِمدَّن َعبيَيُاوا بعَض 

األئدَِّ  دوَن بعض ، أو ممَّن َعَباوا بعَض اَّصَّحابِ  دوَن 

بعض ، أو ممَّن َعَباوا بعَض األمساِء واَّصنفاِ  واألفعاِ، 

دوَن بعِض، وكلُّ ذََّك  وجُ  اَّشيييينرَك واَُّكفَر واَُّبعَا 

 ُدوِ ِ  نِم َتْعُبُاوَن من اَّرَّمحِ  اإلهلدَِّ  َّاوَّ  تعاىلم (َما

 ِمن ِبَها اَّّلُ  َمَ،َأ  مَّا َوآَبآُؤُكم َأ ُتْم دَّْدُتُدوَهاَس َأْسَداء ِإالَّ
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 َذََّك ِإ َّاُه ِإالَّ وْاَتْعُبُا َأالَّ َأَمَر َِّّلِ  ِإالَّ اَُّْحْكُم ِإِن سيُيْلَطان 

 َلُدوَنح.َ ْع اَل اَّيبَّاِس َأْكَ َر َوََِّكنَّ اََّْادنُم اَّان ُن

داِء َّألئدَِّ  واأل بوِمن وجوِه تكذ ِ  اَُّْدعاِصر ن 

واَّرُّسييييِل هو تكذ ُ  اََّْدعاجِم واَُّاَاِر اَّيت أََهُروها، 

واعرتاضيُيهم على ما َرَأوُه أل َّهم أثَبُتوا علدهم اَّبشيير ََّ  

اَّضَّعدفَ  وقاَّوام ال ميكُن َّلبشِر أن َ اوموا بهذا اَّفعِل 

 نبل هو فعُل اََّْدِئكِ ، أل َّهم أَخُذوا بَراهِر ما َرَأوُه ِم

 َأَبا َحدَّاحُم َكاَن َبشيَيِر َّتهم مع أنَّ اهلل تعاىل  او،م (مَّا

َّيبَِّبدنَنح، ا َوَخاَتَم اَّلَِّ  رَّسييُيوَ، َوََِّكن رنَجاَُّكْم منن َأَ ٍا

  يف  َّإكدا  بََّ  سيييدنا ا اَّيبَّ ُّ احسيييد  (عح يف قوَّ م (

ا هييأن تيْخيذَ   ال جيي ُ  ك ريةن أم يا،ح  مكتوبح األ بدياءِ 

 ح.عيبىَدبل باَّْ حلرِفبا
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ثم جاَء َمن َبعَاهم َُّدَكذنبوا بشييكل  آخر، وهو 

ر َِّ  واَّضيييَّعِف على األئدَِّ  واأل بداِء يييييييإثباُ  اَّبشييي

ِل (عح، وعلى َّسيياِن كباِر فاهاِء ومشييا ِ   ييييييواَّرُّسيي

احلشيييو َِّ  واَُّْداصييينَرِة يف كتبِهم وخطبِهم، وكذََّك يف  

 على اَّذ َن َ بكوَنصارو اَّيبَّصلواِ  كباِر رجا، اَّان ِن 

اََّْدصيلوِب اَُّْدَعلَِّق على خشبٍ ، كدا  بكي كباُر رجاِ،  

اَُّْداصيييينَرِة على اََّْداتوِ، يف كربِء، واهلل تعاىل  او،م 

 اََِّّذ َن ِإنََّو ََُّهْم شييُيبنَ  َوََِّكن صييَيَلُبوُه َوَما َقَتُلوُه (َوَما

 اتنَباَع ِإالَّ ِعْلم  ْنِم ِبِ  ََُّهم َما منيْبُ  َشكٍّ ََِّفي ِفدِ  اْخَتَلُفوْا

 َ ِاديًباح. َقَتُلوُه َوَما اَّرَّنن

 َفُهُم َّأل بداِء واَّرُّسِل أمَّا اَُّْدؤميبوَن اَُّْدصَيانقونَ 

 يف تحرَّكوَنوَ  وَ تَّاوَ ُ  اهلَل َ عباوَن اَّيذ ن  اَُّْدتَّاوَن،
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خاَّصيًيا من  إمياَ هم، أ سيَييُبوا طاعِتِ ، اَّذ ن صيِيَراِط

اِدِة غرِي صافًدا من اَّشنرِك بِعَب شَّكِّ باإلمامِ  واََّوصدَِّ ،اَّ

 وأ سيييَييُبوا صيييَياِدقما بوال ِ  احلقن، اَّذَّاِ  اإلهلدَِّ ،

 م هاُه وحيا ب  أمَرهم تعاىل حيا اهلَل فْطاُعوا أعداََّهم،

وهؤالء هم اَّفرقُ  اَّيبَّاجدُ  اََّْديبصييييوُ  عيبها يف  عيب ،

 اَّشييَّر ِف اَّذ  كذَّبُ  اَّك رُي من أهِلاحلا ِث اَّيبَّبو ن 

داِ  دعِ  وبعُض اَّعلو نَن ََّعاِم فهِدهم ََّحاييبَِّ  واَّشنياَّسُّ

اَُّْدراِد، فلدَ  اَُّْدراُد من احلا ِث ما َجَرو من تاسدِم 

اَُّْدسييييلدن إىل ِفَرق  ومَيَذاهَ  وِمَلل  ُمختلفٍ  ُمَتخاَّفٍ   

لو ٍَّ  ودرز ٍَّ  وز ا ٍَّ  وع يبدٍَّ  وشدعدٍَّ  وإمساعدلدٍَّ ييييي(س

وغري ذَّكح كدا جاَء يف كتِ  سيييعا اَّادني األشيييعر  

واَّشييَّهرسييتا ي وغريهم، بل اََّْداصييوُد ميكُن أن ُ فَهَم 
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  ميآفَّيَك ُروْايَديبِفيَِّ وَنييُبيْؤِمياَُّْد َكاَن من قوَّ  تعاىلم (َوَما

 يِف ََِّّدَتَفاَُّهوْا َف نيآِئيَط يْبُهْميمن ٍ يْرَقيِف لنيُك ِمن َريَ َف ْواَليَفَل

 َعلَُّهْمََّ ِإََّْدِهْم َرَجُعوْا ِإَذا َقْوَمُهْم َوَِّيدُييبييِذُرواْ   اَّييان ينِ 

َ ْحَذُروَنح، فاَِّفَرُق اهَلاََّكُ  هم اَُّْدَتَخلِّفوَن عن سيييبدِل  

اهلِل أ ي ا كان ا تداُؤهم، وأمَّا أبيباُء اَّفرقِ  اَّيبَّاجدِ  فهم  

وَمهم، ََّدَتفاَّهوا يف اَّان ِن وُ يْبِذروا َق أوَّئيك اَّذ َن َ َفروا 

 ِإالَّ َربنَك َدُجيُبو َ ْعَلُم وهم ُجيبوُد اهلِل يف قوَّ  تعاىلم (َوَما

 ُباَعٍ  َِّْلَبشيَيِرح، قا َ َراُهم يف أ َِّ  ِذْكَرو ِإالَّ ِهَي َوَما ُهَو

على هذه األرِض َ اوموَن بَواجبِهم إلعِِء كلدِ  احلقن، 

ىل يف سيَيبدِلها َُّدَحاِّاوا َ َةاَتهم باصييِطفاِئهم إ  وَ يبفروَن

عيياِ  اََّْدَلُكوِ  األعلى مع َمن سيييَيَبَاهم من اَّيبييَّاجن 

 اَهُاواَع َما صييَيَاُقوا ِرَجا،ح اَُّْدْؤِميِبَن َّاوَّ  تعاىلم (ِمَن
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 َوَما َ يبَتِرُر نمَّ َوِميْبُهم َ ْحَبُ  َقضَيى  مَّن َفِديْبُهم َعَلْدِ  اَّلََّ 

ِمح. واَباََُّّ  َتْبِا 
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 بشرية النيب أو ةالئكيته
شددد بحية اليماَحمف حممَّد ةدددورهو الاهوم  ايفميم   يف 

اخللق ، وميزيت ه  روحيٌَّة َتيجًة إلخاةدد ه  وليسدد   

 جسماَيًَّة!!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

ه  َ حم  البشدددريَّة  ان النَّحمم حممَّد  يع يعين فََّه  

 .من اْلميائأة ؟

َ سعى كلٌّ من اَّسُّيبَِّ  واَّشندعِ  َسعَدهم إلثباِ  

بشيييير َِّ  سييييدنا ا اَّيبَّ ن َّدَّا ( ح، ألنَّ هذا  ع  

وصَفُ  باَّضَّعِف واَّسَّهو واَّبلِ  واَّيبنسداِن وغري ذََّك من 
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اَّصييينفاِ  اَّبشييير َِّ  اَّيت ال تلدُق بْ بداِء اهلل ورسيييِلِ  

 اَّصَّادقن.

هم  نَن  عارُضهم يف  ررِتوحنن كعلو نن ُ صري

  ، َّكنَّ هذا ال  عَفِ  حبقن األ بداِء واَّرُّسييييِلاَُّْدةِح

أ َّيبا ُ َباَّي بهم باَُّْداابِل، بل  ضُع األموَر يف َمَواِضِعها 

 َتُكوُ وْاَِّّ َوسيييَيطما ُأمَّ م َجَعْليَباُكْم َّاوَّ  تعاىلم (َوَكَذََّك

 ِهدًااح.َش َعَلْدُكْم ُسوُ،اَّرَّ َوَ ُكوَن اَّيبَّاِس َعَلى ُشَهَااء

 اانُم  كدفح  (َّدَّا  َّليب ن اهلِل إنَّ خطاَب

 ِعيبِا  ُكْمََّ الَّ َأُقوُ، (ُقلم اَّيبَّاس واض ح باوَِّ  إىل  فَسُ 

 َمَلكن ِإ ني ُكْمََّ َأُقوُ، َوال ْدَ ياََّْب َأْعَلُم َوال اَّّلِ  ُنيَمآِئيي َخ

 اأَلْعَدى َتِو يييييَ ْس َهْل ُقْل ِإََّيَّ ُ وَ ى ِإالَّ َما َأتَِّبُع ِإْن

َِ َواََّْبصيييِيرُي  تع  كدا ال اآل ُ  وهذه َتَتَفكَُّروَنح، َأَف
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وِ، يييييرسدنا ا س َّبشر َِّ  تْكدًاا فسَّرها اَّسُّيبَُّ  واَّشندعُ 

، بل هي داََّّ ن على اَّوسييطدَِّ  وعاِم اَّبلون يف ح (اهلِل 

 َّسييياِن سيييدنا ا اَّيبَّ ن اَّيبَّ ن، فاخلطاُب اإلهليُّ على 

ِ  يييييييييَّدينا ( ح  علِّديبا أالَّ َ رَفَعُ  إىل مااِم اَّرُّبوبدَّ 

 اهلِل ُنيييَمآِئيييَخ ِعيبِا  ََُّكْم اَّعردى يف قوَّ م (الَّ َأُقوُ،

اََّْبْدَ ح، وأالَّ ُ هبيييييِيَطُ  إىل درجِ  اََّْدِئكِ   َأْعَلُم َوال

َق َّدًَّاا ألنَّ اهلَل خل َمَلكنح، ِإ ني ََُّكْم َأُقوُ، باوَّ م (َوال

هورح يف ذََّك وهو يييي ا ُث مشيي ِ  واحليي كيي ِئيي قبَل اََّْد

ح، وهييذا  ؤكييُِّا  ور  اهلُل مييا خلَق ُ،أوَّقوَّيي  ( حم (

أسيبادََّ  وجوِدِه على اََّْدِئكِ ، كدا أشاَر َّذََّك سدنا ا  

آلُب آلَن َمةنْاِ ي َأ َُّها ااَواَّيبَّ ُّ احسييييد  (عح باوَّ م (

ِعيبْيَا َذاتِيَك بِياََّْدةْيِا اَّيَِّذ  كَياَن َِّي ِعيْبَاَك َقْبَل َكْوِن       
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ح، وهذا هو مااُم اَّيبُّبوَِّة اخلا ن اَّذ    َ ةعْلُ  اَّْعَياََّمِ 

أل ييٍا من خلايِيِ  ال من عيياِ  اََّْدِئكييِ  وال من عيياِ  

 ْرسييَيْليَباَكَأ ِإ َّا ِبيُّاَّيبَّ َأ َُّها اَّبشيييِر، َّاوَّ  تعاىلم (َ ا

َوَ ِذ ًراح؛ أ  شييياهًاا على اخللِق  َوُمَبشييينًرا شييَياِهًاا

واَّتَّكو ِن، وُمبييييِيشنيييييًرا َّعاِ  اََّْدِئكِ ، و ذ ًرا َّعاِ  

اَّبشِر.

لحم هل  وجُا يف اَّارآِن ييييييييوإن قاَ، َّيبا قائ

 اَّكر ِم آ  ن تبدنُن أنَّ سييييدنا ا َّدَّا  ورحب حدُبُ  باوَِّ 

نحح، وهو مُِّب َوِكَتابح ورحييييُ  اَّّلِ  منَن َجاءُكم تعاىلم (َقْا

ما أمجَعْت علدِ  كلُّ اَّتَّفاسييييرِي بْنَّ اَّيبُّوَر اََّْدذكوَر يف 

اآل ِ  هو اَّيبَّ ُّ ( ح، وَّكنَّ احلشييييو ََّ  واَُّْداصيييينرَة  

اخلو ييَ  أ كُروا بعييَا اإلقراِر، وهييذِه هي  واَُّْدرتييان َن 
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 اَّيت أشيياَر إَّدها سييدنا ا اَّيبَّ ُّ احسييدُ  (عح   اَّاَّْ يُبوَ ُ 

 اَّيبَّاُس َوَأَ  َّ اََّْعاََِّم ِإََّى َجاَء َقْا اَّيبُّوَر (ِإنَّ باوَّ م

 ِشرن َرةم، أَلنَّ َكاَ ْت َأْعَداََُّهْم أَلنَّ اَّيبُّوِر ِمَن َأْكَ َر اَّرلْلَدَ 

ِْْتي اَلَو اَّيبُّوَر ُ ْبِبُض اَّسيييَّدنئاِ  َ ْعَدُل َمْن ُكلَّ  ِإََّى َ 

َّ اَّيبُّوِر  َفُدْابيييِيُل اََّْحقَّ َعُلَ ْف َمْن َأْعَداَُُّ ، َوَأمَّا ُتَوبََّ  ََّئ

 َمْعُدوََّ نح. ِباَّلَِّ  َأ ََّها َأْعَداَُُّ  َتْرَهَر ََّكْي اَّيبُّوِر ِإََّى
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 التعطيل والتشبيه والتجسيم
شددد بحددية اليمدداَحمف الددذَّام  هحم حجدداأ  الأوندده  فو   

احلقيقة، وهحم االسددد  ايفاُد  ايفاُد !! وايفءاأ فو 

الصددم ام  الذَّاتيَّةو متَّةدٌه وفاَيٌة يف الذَّام  اإلَّيَّة  فو 

اهلل  فندداأأ فحددديدُدا  علوحددا والددذَّام واحدددأا فحدددأا ال 

َي فيده... فحو سدددبةداَه  الٌر والقدرهو  ا    ت ه  ترمييد

ٌٌ والعلد   ات ه !! وحممٌَّد لليحم اهلل  سدددبةاَيه ،   وادا

والحمٌّ ميمسدددوٌس تدذام  اهلل ، فعندما ال ييبقَّ حممٌَّد  

يأوه الحمٌّ هو لليحم اهلل سبةاَيه  يف اخللق ، وفاطمةو 

 معيه !!
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 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

ُ  مي اهيد   الْ ه  م ني اْل شيبمحية  م م عيطيَلة  واْلم مأ ن  تيوضدي

 م جيسممية ع يف زيمن نا احلاضر ؟واْل

 (افرتَق علديبا سيييُِمُ م اوُ، اإلماُم اَّصيييَّادُق 

تح وُمشبن ح يييِياَّيبَّاُس يف اَّتَّو دِا إىل ثِثِ  مذاهَ م ُم ب

يبَّايف ُدشَيبنُ  ُمشِركن، واَّ ُت مو ناح، واَّْييييِيُدْ بو اٍف، فاَّْ

 ُمَعطِّلحح.

َهَ  اَّتَّعطدِل جاَءْ  ِمن ِقَبِل اَّمَّ اِدَقِ  إنَّ شيييُيب

َعطَِّلُ  ُدسييييلدَن، فاَُّْدذاِهِ  من اََّْدفَيَاَخَلْت يف أهِل اَّْ 

أ   ،قياَّوا بْ َُّ  ُمدَتيِبُع اَّتَّةلِّي َفَعطَّلوا اَّوجوَد اإلهليَّ 

َ َفوا اَّوجوَد اإلهليَّ، وأ َكروا اَّتََّةلِّديياِ  واآل يياِ   

 دََّ ، وقا وقَع فدهم قوُ، اإلماِم اَّصَّادِقاَّسَّداو ََّ  واألرض
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 (َمن َزَعَم أ َُّ   عرُف اهلَل بَتَوهُِّم اَّالوِب علديبا سييُِمُ م

فهو ُمشييِركن، َوَمن زعَم أ َّ  َ ْعُبُا غرَي موجوٍد فاا َ َفى 

 َدعبوَدح.اَّْ

َ  ُدَشبنَهُ  فهم اَّذ َن َشبَُّهوا اَّذَّاَ  اإلهلدَّأمَّا اَّْ

 -َجَعلوا األمساَء واَّصنفاِ  واألفعاَ، واألشداَءباخَللِق، و

، أ  أ َّهم َّلذَّاِ  ادا م وماهدَّ م  -كلَّهيا أو بعضيييَيها 

َجَعلوا َّلبييار  ميَياهدييَّ م وكدفدييَّ م، وقييا وقَع فدهم قوُ، 

هو (َمن َشبََّ  اهلَل ِبَخلِاِ  ف علديبا سُِمُ ماإلماِم اَّرنضيا  

 يب  فهو كافرحح.ُمشِركن، وَمن  َسَ  إَّد  ما  هى ع

ُدَةسييينَدُ  فهم اَّذ َن َجَعلوا اهلَل شيييدًئا وأمَّا اَّْ

خلوقييِ ، وَّكيبييَّ  أكرُب وأعرُم وأقوو، َدكيياألشييييديياِء اَّْ
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ٍ  فإثباُ  اَّشيَّدئدَِّ  شُيبَه ن، أل َّهم أثَبُتوا األشداَء كداهدَّ  

 َفَشبَّهوا اإلََّ  باَّشَّيِء.

اهلِل  لوِ،لوِ،؛ أ  ُ واَّتَّةسييدُم أوَُّ، طر ِق احُل

ر احؤميبن اإلماِم يييوِ، أمديييفُر َّايييداِء، وهو اَّكيييباألش

لي (محم (أشهُا أنَّ َمن َساواَك بشيٍء من َخلِاَك فاا يع

 َعَاَ، ِبَك، واَّعادُ، بَك كاِفرحح.

اهلُل ، وفاَّتَّةسيييدُم َ اتضيييي احللوَ، واجليبَ 

َم َّ  ََّترتكََّ  عيب  األشيييداُء سييْيتعاىل ال شييييَء وال ِج

يَبُ  َّاو، أمري احؤميبن اإلماِم علي (محم دِكُدواألجساُم اَّْ

 (َّطدفح ال بَتَةسُّم ، موجودح ال َبعَا َعَام ح.

ِم و يياِكًرا    َفَدن َ َفى و  ُ  بيِيْت كيياَن ُمَعطِّ

وُملحِيًاا، وَ َرَر اَّتَّةلِّي َكَدن َعبَيَا َعَاًما، وَمن أثَبَت   
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حلقَّ ُمَةسنًدا، وَ اََّد او  َ يبِف كاَن ُمشَيبنًها وُمشِركما و 

َّ  كوَن  َكَدن َعَبَا صييَييَبًدا، فاحَلقُّ َتَةلًِّدا َموصيييوفح ََّئ

َّ  كوَن َمحصييييوًرا، ويف هذا   َمةهوالم، وَذاتًيا ُميَبمَّهح َّئ

 اوُ، أمرُي احؤميبَن اإلماُم علي (محم (َمن تفكََّر يف ذاِ  

 ذاِ  اهلِل َر يفاهلِل َوَرِجَع بيبفي فذََّك معطِّلح، وَمن تفكَّ

ورجَع بصييورٍة فذَّك ُمةسيينمح، وَمن تفكََّر يف ذاِ  اهلِل  

 ورجَع حبريٍة فذََّك ُمو ناحح.

واَّدوَم يف َزميِبيبا احلاضييِر  تواجُا هؤالء اََّكَفَرُة 

ُِمُ  علديبا سشبنَهُ  و...، وقا َ ذََّر اإلماُم اَّصَّادُق ُدواَّْ

ن اصييََّرِة باوَِّ م (َمُداَّْمن اال صييداِع وراَء هؤالِء اَُّبِِة 

قاَ، باَّتَّشييْيبدِ  فهو كافرح ُمشيييِركن، وحنُن ميبُ  َبَراءح يف 

اَّاُّ دا واآلخرِة، إ َّدا َوضييَيَع األخباَر َعيبَّا يف اَّتَّشيييبدِ  



27 

 

اَُّبُِة اَّييذ ن صيييَيبَُّروا َعَرديَيَ  اهلِل، َفَدن أ بَُّهم َفايَيْا 

االُهم فاا ا، َوَمن َوَأْبَبضييَييبا، َوَمن َأْبَبضييَيُهم َفَاا أَ بَّيَب

عَياَدا يا، َوَمن َعاَداُهم َفَاا َواال ا، َوَمن َوصيييَيَلُهم فاا   

َقَطَعيبيا، َوَمن َقَطَعُهم فايا َوصيييَيَليبا، َوَمن َجَفاُهم فاا   

َبرََّ ا، َوَمن َبرَُّهْم فاا َجَفاَ ا، َوَمن َأْكَرَمُهم فاا أَهاَ يبا، 

ا، َوَمن َلُهم فاا َردََّ يييِ بَوَمن َأَهاَ ُهم فاا َأْكَرَميبا، َوَمن َق

َليَبا، وَمن َأْ َسَن إَّدهم فاا أساَء إَّديبا، يييِيَردَُّهم فاا َقب

َوَمن أسيياَء إَّدهم فاا أْ سيَيَن إَّديبا، َوَمن صيَياََّقُهم فاا 

كَيذََّبيبَيا، َوَمن َكذََّبُهم فاا صيييَياََّقيبا، َوَمن أْعَطاُهم فاا   

كيياَن ِمن  َ َرَميبيَيا، َوَمن َ َرَمُهم فاييا أعطييا ييا، َمنْ 

 أصحابيبا َفِ َ تَِّخَذنَّ ِميبهم َوَّد ا وال َ ِصرًياح.
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 التجسيم والتحديد
شددد بحدية اليمداَحمف  حور  اهلل  يف اهسدددد  هو  امأا    

ٌ  اْلميللو دة  و حور هدا تدده!!     ميُحور ه  يف ميد  العوا

واإلمددام  اْلميحددديُّ هو لليحم و حور اهلل  يف اخللق !! 

وفالَّ مرتبٍة  أن فه يرتقيحا اإلَساه  هحم فه يأوه 

 اهلَل يف اخللق !! فالصدددم ام  تتجليفَّ يف اإلَسددداه  يفََّه 

خملوٌق الَّ ةدددوره  اهلل ، في فهَّ اإلَسددداهي هو لليحم 

الاهوم  يف اخللق ، وفطرهو اإلَساه  تؤهملوه  يفه يأوهي 

 اهلَل يف اخللق !!
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 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

قوم  ي ما مييفي َير لُّ الَّ هؤالأ الذين ييزاموهي فهَّ مي َّ

 ق احلقددائ تيأييف  النُّصدددويُّوهي هو تدده الدعلويُّوهي 

 .التَّجسيد  والتَّةديد ؟ مع اإلساميَّة 

إنَّ كيلَّ احلدِِ  اَّيت طياََّْت  هَةيبا اَّعلو َّ   

اَّيبُّصيييري َّ اخلصيييد َّ من ِقَبِل اَّيبَّاصييِيَبِ  واَُّْداصييينَرِة  

ذ  اخَلَوَ ِ  كاَن سبُبها اَّتَّو دُا احَلادايُّ اَّواَُّْدرتان َن 

ارتكَمْ  علدِ  عادَاُتيبا احَلاَُّ ، وُرُدوُد سيياَدِتيبا اَّعرداِء 

بن ُ صيَيري (عح وسييدنا ا  اكسييدنِا ا أبي شييعد  َّدَّا 

احلسن بن محاان اخلصد ن (عح على أهِل اَّتَّةسدِم 

ئَك َن من أوَّواَّتَّشييييبديِ  واَّتَّعطديِل واإل كياِر، َفَدا كا   

 اَُّْدشيييَيبنهن واَُّْدعطِّلن إالَّ اتنهيياَميبييا حيييا َّدَ  فديبييا.
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ال َ بح وُن  اخَلَوَ ُ واَُّْدرتاُّوَن َرُة يييَبُ  واَُّْداصنييييييفاَّيبَّاِص

َم وال ُ دحنصوَن يف ُكُتِ  ساَدِتهم، وَ يبِسُبوَن َّيبا اَّتَّةسد

 يف هلِلدوَن تَياقدق  يف أنَّ اَّتَّةسييييدَم واَّتَّحا َا َّذاِ  ا 

ُكُتبِيِهم قائمح، وسْعرُض ما جاَء فدها، وما هي اَّرُّدوُد 

 اَّعلددَُّ  علدها.

ال َتخلو كتيُ  من ُ طَلُق علدي  َّاُ  (شييييد    

اإلسيِم ابن تدددَّ ح ِمن َتةسيدِم اإلَِّ  عمَّ شُْ ُ ، فِدن   

 وقا ،اَّعرِش على جيلُ  اهلَل إنَّم (ذَّك قوَُُّ  اََّْدشبوُه

اهلِل!!ح، وقوَُُّ   رسييييوُ، معُ  فد  َ اعُا مكاً ا أخلى

 اَّدًَّا (إنَّم اَّفتاووح (جمدوِع اََّْدشييييبوُه يف كتاِب

 معُ !!ح، وقوَُُّ  اََّْدشييبوُه يف اَّعرِش على ربُُّ  ُ ةِلسيُيُ 

 َّ  َعُسِد اَّكرسيين  على اهلُل جلَ  (إذام  فِ  اَّكتاِب
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 وكْنَّ اهلَل ملكن اجليا يِا!!ح،   اَّرَّ يلِ  كيْطد ِ  أطد ن

 َّعاِ ا إىل  يبرُر مرتفع  مكان  يف اَّسيييَّر ِر على جاَّ ح

 وهو اَّعرِش على ثالح ََُّ  كبريح جسييمح حتَتُ !! وكْ َّ 

 سيييياُناإل  علد  جيلُ   ديبدا اَّرَّ ُل َ ِئ ل كدا َ ِئ ل

 مؤكييًِّاا هييذه اَّفكرَة يف كتييابيِيِ  (تلِبد    اَّ َّادييُل!!

 اَّعرِش على اهلَل اجلهدديي ح باوَّيِيِ  اََّْدشييييبوِهم (إنَّ

اِر!!ح، وهو اجَلبَّ بِ َاِل َتشييُعُر اَّعرِش َ َدَلُ  ِئكُ َدواَّْ

َ سييتيبُا يف ماوَِّتِ  اََّْدشييبوهِ  إىل  ا ٍث ميبسييوٍب زوًرا 

 .وغريها داود ُسيَبِن أبي يف َّرسوِ، اهلِل ( ح ورَد

َلِك  اجلوز َّ  على َمسيي اَّادنِم وتابَع تلددُذُه ابُن

وائاحم اَّف (باائع كتاب يفاَُّْديبحرِف باوَِّ  اََّْدشيييبوه 

 ِكُرواُتيب اَّعرِش.. وال على معُ  رسييوََُّ  ُ ْةِلُ  اهلَل (إن
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 اِبُ اِعُاُه!!ح، كدا ورَد يف كت أ   ُتيبِكُروا وال قاعاح أ َُّ 

 اَّعرِش، على َوَجلَّ عمَّ (واهلُلم احليبابلِ ح (طبايا ِ 

 .قامدِ ح موِضُع واَّكرسيُّ

وَِّ  دِم إهِلِ  باو ؤكيُِّا ابُن تدددََّ  على سسيييي 

 شابٍّ صورِة يف ربَُّ  رأو أ َُّ   ذكُر اَّيبَّ َّ (إنَّم اََّْدشبوِه

 على ذه  ِمن َ ْعِِن عَلد  خضيييير  يف ِرجُِه ُموفر 

ارٍة إىل  م ا بن يييييييييييي ذَه ح يف إش ِمن فراشح وْجِهِ 

معياو   (َّعح، ألنَّ مبازالِتِ  وَّاباِتِ  َّلفرقِ  اَّدم ا َِّ   

اَُّْدباََّدِ  بدم ا وعَا ن بِن ُمسييَياِفر تؤكُِّا ذََّك يف ماانمِ  

 كتابِ  (اَّوصدَّ  اَّكربوح.

و تَّى ُ  بيِيَت ابُن تدددََّ  ُشيييبهَ  اَّتَّةسييدِم   

ِم  وَِّ يسر ييبَِّ يي س وال اهلِل كتاِب يف َ يييي  (َّدم زعَم قائ
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 سم جب َّدَ  أ َّ  وأئدَِّتها األمَِّ  َسَلِف من أ ٍا قوِ، وال

وأعراضيًيا!!ح، وزعَم أنَّ  أجسيياًما َّدسييت صيِيَفاِتِ  وأنَّ

 َوُهَو ْيءحشييَي َكِدْ ِلِ  (ََّْدَ  آ اِ  اَّتَّيبم ِ  كاوَّ  تعاىلم

 تا،ُّ (ال د احمَسِد ََُّ  َتْعَلُم (َهْلم وقوَّ  اََّبِصرُيح اَّسَِّددُع

 فيَ  وال على وِهياَّوج من بوجٍ  فاِ يييي  اَّصن  في على

ِِ أهُل ُ سدندِ  ما  .اَّوجوِه!!ح من بوجٍ  ِجسًدا االصطِ

وال غرابَ  يف أنَّ اَّشيييندعَ  اَُّْداصييينَرَة ال َتخلو  

 ُكُتُبهم من اَّتَّةسييدم أ ضيًيا، فها هو َمن َُّاَِّ  ( ةَّ َ 

موُر َ  تعاىل اهلَل  او،م (إنَّ تايح َّدَّا مريزا اإلسييِِم

 اوُ، وسر ر !!ح،  على معُ  و اعُا وُ صاِفُحُ  احلسَن

وُ صييياِفُحهم  تعاىل اَّرَّبُّ يف موضيييع  آخرم (َ موُرهم
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 ود َِّ اَّعب ُ ْكِم التنَحاِد وا ٍا سيير ر  على مع  وَ اعاوَن

 .حاَّرُّبوبدَِّ !! ُ ْكِم مع

 دَّاَّ اَُّْدتَِّّْهَن كدا ورَد عن اَُّْدَلاَِّ  (صيييار

 اَّشيينرياز ح قوََُّ  اََّْدشييبوَه يف اَّان ن صيياِر إبراهدم بنا

 فدها َداَِّ متََِّّْد م تماُ، ال اَّكر مم (اَّيبَّاُر تفسييرِي اَّارآن

 َاَمُ َق اجَلبَّاُر َ ضييَيَع  تَّى االمتِِء وعاِم اَّيبَّاِص من

 يف اََّْدذكوَرَتن اَّااَمن تديبييَك إ ياو  وهي فدهيا، 

اَّكرسيين!!ح،  واِفُاُ  اَّطباطبائي يف (تفسيرِي اَِّْددمانح   

ا َن إىل اَّيبَّاِرح، ُمستيب على اَّااَم باوَِّ م (إنَّ اهلَل َوَضَع

 ييا ييٍث ميبسييييوٍب زوًرا َّرسييييوِ، اهلِل ( ح يف َدَرِر  

 اَّسُّدوطي.
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اَّبلون  أهُلإنَّ شُيبهَ  اَّتَّةسدِم اَّيت وقَع فدها  

هؤالء قا  ذََّر ميبها اإلماُم اَّصَّادُق علديبا سُِمُ  باوَّ م 

ومن  ح،اهلِلَِة شَيرُّ َخلِق اهلِل، ُ َصبنروَن عردَ   اَُّب إنَّ(

هيبا ا طلَق سييدنا ا اخلصييد ُّ (عح يف مواجهِ  شيُيبَهِ   

اَّتَّةسدِم  َن أكََّا على َتةر ِا اهلِل تعاىل عن اَّتَّةسدم 

 واَِّعَلِل باوَّ م

َوال َتَةسَّيييَم يف ِجسييم  أ اَط بِيِ 

 َجلَّ اُحَهدِدُن َعن َتحا ِا ذ  َ َاِد

فَدن َزَعَم أنَّ اهلَل  يَيلَّ جِبسييييم  فاييا  يَياَُّه  

َوَبعَّضَيُ ، َوَمن َزَعَم أ َّ  بذاِتِ  ماهدَّ ن أو جسمح أو جساح  

 فاا َشبََّهُ  خبلاِ ، كدا قا، تعاىلم (الَّ ُتْاِرُكُ  اأَلْبَصاُر

ِ، َوُهَو ُ ْاِرُك اأَلْبصيَياَر َوُهَو اَّلَِّطدُف اََّْخِبرُيح، باَّدِل قو
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حؤميبن اإلمام علي (محم (ال َتَاُع األوهاُم َُّ  على أمري ا

صييييَفٍ ، وال ُتْعَاُا اَُّالوُب ميبُ  على كدفدٍَّ ، وال َتيَباَُُّ  

 اَّتَّةمئُ  واَّتَّبعدُضح. 

فيياَّيتَّةلِّي يف  هِةيبييا اَّعلو ن اَّيبُّصييييري ن    

ِ  عرفييَد ع  أنَّ اَّوجوَد مب ٌّ على اَّْاخلصييييد ن 

 ُ  اآل اِ  اَّبدنيباِ  باا معرفَ  نَّألهودِة َّلحقن، ييييشَداَّْ

(محم اإلمييام علي طر ِق اَّعبييادِة َّاوِ، أمري احؤميبن 

 دَم،يييييهذا ال َ ع  اَّتَّةس (أوَُّ، اَّان ِن معرَفُتُ ح، َّكنَّ

 تعاىل َ ، واهلُليييدَم َ اتضي احللوَ، واجليبيييألنَّ اَّتَّةس

او، أمري َّال ِجسيْيَم َّ  ََّترتكََّ  عيب  األجسيياُم اَُّْددِكيَبُ  

 ودح، موجم سييَُّةال بَت َّطدفحاحؤميبن اإلماِم علي (محم (

ح، كدا أ َُّ  تعاىل ال ميكُن أن  كوَن جسييًدا م َاَع عَاال َب
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َّاو، اإلمام اَّصَّادق علديبا سُِمُ م (إنَّ اجلسَم َمحاودح 

ُمَتيَباٍه، وهو ُمَةسنُم األجساِمح.

 

ديِيَل ََّدْحَتإنَّ اَُّْدةسيييينَم ابن تدددييََّ     كْن 

أ اد َث أهِل اَّعصيييدِ  (عح يف إفراِد اَّبار  تعاىل عن 

ِا اَّتَّةسدِم، فساَ  وأساَ  َمن َتبِيَعُ  من اَّسُّيبَِّ  باَّتَّحا 

واَّتَّشيبدِ   َن جعَل اهلَل خاضًعا َّلحان اََّْدكا ين باوَِّ   

 وقدَّ مف اَّعاِ  فوَق وتعاىل سييبحاَ ُ  اََّْدشييبوِهم (اَّبار 

هذا  اَّرُّتبِ !!ح، و  َ ختلْف فوقدََّ  وَّدسيييت  ادادَّ م

 َّست ا عن اشيتباِه اَّشيدعِ  اَُّْداصنَرِة يف كتاب (األصو،  

  يبمُ، اهلَل عشرح  دث َتَااَوَّوا روا  م مموَّرةم تاوُ،م (إنَّ

 أفَرق  َدل َج على األرِض إىل اَّمَّواِ، أوَِّ، يف عرفَ   وِم يف
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هذه ومشاالم!!ح، ف ميديًبا عرفاَ  أهَل ِبَفخا ِ  ُ صيَياُ،

األقواُ، فدهيا حتيا ياح هلِل تعاىل وإ ااعح َّ  حتت احلان    

واَّتَّشيييبدِ ، وهذا واقعح يف مماعِم ابن تدددََّ  يف قوَّ  يف 

م ُقلُتم( اَّتَّاا  حم أساِس ردن يف د يييييكتاب  (اَّتَّْسي 

 يف وال ُمَتحدَّم ، وال جوهر ، وال جبسييييييييييم   هو َّدَ 

 ييييءحش ميب   تددَُّم وال ِبِح ٍّ، إَّد  ُ شييياُر وال جهٍ ،

 يبَاِسم حُي َّدَ  َتَعاىل بْ َُّ  ذََّك عن وعبَّرُتم شيييييٍء، من

 ََّكبذ تر اوَن غا َ ، وال َّ   اَّ ال وأ َّ  ُمركٍَّ ، وال

 َّ  كوَن  أو وَقْارح، َ اٌّ ََُّ   كوَن أن علدِ  َ دتيِبُع أ َّ 

 كتاٍب ِب اَّيبَّفي هذا اَغييييَس فكدَف... َ َتيباَهى ال َقْارح

ح. وقا  ذََّر سدنا ا اخلصد ُّ (عح ِمن ِشرِك !ُسيبٍَّ ! وال

 اَّتَّحا ِا  ن قا،م
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 َوال ُهيَو اَّشَّيييُء َمحاوًدا ُ َحياُّ َوال

 ال َشيَء كاَن َفُديبفى َ فَي ذ  َجحِا

ُمسيييَتيِبًاا َّاوِ، أمرِي احؤميبن اإلماِم علي (محم 

اُّ ُحدا َتبَعاٍّ، وإ َّ ُ َس، وال ُ ْحُل حَباٍَّديييييييييي (ال ُ ْش

ها، وتشرُي اآلالُ  إىل  رائِرهاح، وقوَّ م َساألدواُ  أ ُف

ُ  ُبْعُا اهِلَدِم، وال  يباَُُّ  غوُ  اَِّفَطِن، اَّذ  يي (ال ُ اِرُك

قييتح وجودح، وال َوعييتح َمحيياودح، وال َ اٌّ َمَّد  َّيي   يَ 

 ُ حاَ بيييياهلَل سن َوَصَف َدداودح، َفعاودح، وال أَجلح َمَم

اُه فاا يبَّيييييييبَّاُه، وَمن َثييييييفاا َقَرَ ُ ، وَمن َقَرَ ُ  فاا َث

وَّو كاَن َمحاوًدا َّكاَن ِجْسيًدا، وال َ ةوُز أن َجمَّأُهح، 

 كوَن اَّبار  جسيييًدا وإالَّ كاَن شيييبدًها باخللِق وهذا  

 ُمحا،ح.
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 واخلاةةوف

َر ذاَ  اهلِل باَّتَّحا ِا فاا َمَرَق من يييإنَّ َمن ذك

اَّان ِن، ألنَّ ذاَ  اَّبار  تعاىل ال َ لدُق ِبها شييييءح من 

اََّْدعاوالِ  وال اََّْدحسييوسيياِ ، َّاوِ، اإلماِم اَّصييَّادِق   

علديبا سيُِمُ م (إنَّ اهلَل ال ُ شيبييييِيُ  َشدًئا وال ُ شبُهُ    

ِ ، ََّذاِت َشيءحح، فهو إذْن معروفح قبَل احلاوِد، ال َ اَّ

وال شيييَء أكرُب ميبُ  َفَدسيُتُرُه، وال شييبدَ  َّ  وال  ررَي 

وال ضييِياَّ وال ِ اَّ، وهذا هو مدماُن اَّتَّو دِا اخلصيييد ن 

اَّذ  َثُاَل على اَُّْدَةسيينيييييدَن اَُّْدتلبنسيييييييَن بلباِس  

اإلسييييِِم، َفحَياوَّوا اَّتَّدو يَ  على أ فسيييِيهم وَرْمَديبا    

هم َّن َ يبيياَّوا ُمراَدهم ألنَّ كَِم احلقن بيياَّتُّهدييِ ، وَّكيبَّ

اَُّْديبرَي ال ُتطِفئُيُ  َلديُ  اَّريَّاَّدَن مهديا جياَر اَّمَّماُن،      
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 َواَّلَُّ  َْْفَواِهِهْمِب اَّلَِّ  ُ وَر َُّدْطِفُؤوا َّاوَّ  تعاىلم (ُ ِر ُاوَن

 اََّْكاِفُروَنح. َكِرَه َوََّْو ُ وِرِه ُمِتمُّ
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 ةعاني التسبيحات األربعة
ُ  يعين التَّنزيددهي من    شددد بحددية اليمدداَحمف التَّسدددبي

 النَّقص !! واحلمددد  هو النَّندداأ  واْلمدديدح  تددالأمددال !!

والقولف  اهلل فميربع في فه اهلَل فميرب  من السدددَّمدداأ   

الدَُّيا، وايَفوىل تأ م ما فيحا من خٍو وشرٍّ وت اةي  

ُوميْ !!  محما اي

 السُّؤال  الذي يطرح ه  اخلصوم فو

ه   أن  شدددرح  معاَحم التَّسدددبيةام  ايفرتعة  اندي  

 .العلويَّة  النُّصويَّة ؟

 ْكَرِذ أنَّ لدَنيييعامَِّ  اَُّْدس َّاو ائِعييييييمَن اَّشَّ

 هلِل، احلدُااهلِل، و (سبحاَنم اَّصندبِ  بهذِه َ َتَد َُّل اهلِل
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ُ  اَّسييييُّيبَّ ِتأكرُبح، وقا أمجَع واهلُل اهلل، إالَّ إََّ  وال

 واِجُ ُ   كوُن عيباما ََّربنِ  اإل سييياِن واَّشيييندعُ  أنَّ ِذْكَر

 يب ،م وخشييد م من اهلِل، خوفما ََّدْةَتيِبَبها اََّْدَعاصيِيي،

هي  اَّلَّفرين اَّذنكِر تعاىل، وأنَّ غا َ  َّ  وشيييكًرا و ب ا

واَّطيَّاعيُ ، وورَد يف شييييرو اِتهم أن معيبى    اال اديادُ 

 سبدِ ت معيبى اإل سيانُ   عدَش أن بعِ األر اَّتَّسيبدحا ِ 

 اهلِل محَا  عدَش وأن  اص ، كلن عن وتيبم هِي ِ  اهلِل

 عدٍ ، وهذا قصورح عن فهِم اَّتَّسبدِ   كلن على وشيكَرهُ 

واحلدِا واَّتَّكبرِي، وهو  اجمح عن اَّسَّطحدَِّ  اَّيت تيباوَ، 

ُُ احلشو َِّ  واَُّْداصنَرِة   خَلَوَ ِ  َفْهَم اواَُّْدرتان َن بها شيدو

 اَّكِِم اَّارآ ين. 
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وقا أسيََّ  سيدنُا ا َّدَّا بن ُ َصري (عح بيبداَن   

اَّبيباِء اَّتَّو دا ن اخلاَِّص على أسي   راسخٍ  متتاُّ يف  

جييذوِرهييا إىل اَّارآِن اَّكر ِم وكِِم اإلمييام علي (مح  

واألئدَِّ  اََّْدعصيييومَن علديبا سيييُِمُهم، فكاَن َّيبا حنُن  

اَّيبُّصييييري ُّوَن ِميبهاًجا َتو دا  ا َخاَّصيييًيا من  اَّعلو ُّوَن

َعَاائِا اَّتَّشيييبدِ  واَّتَّعطدِل، وكاَن اَّتَّسيييبدُ  عيبا ا هو 

َتيبم ُ  ذاِ  اَّبار  عن كلن  اصان  وز ادٍة وكدا،  َّاوَِّ  

َّ م َ صيييِيُفوَنح، وقو َعدَّا َوَتَعاََّى تعاىلم (سيييُيْبَحاَ ُ 

اح، ألنَّ َكبرًي ُعُلو ا ُاوَُّوَنَ  َعدَّا َوَتَعاََّى (سيييُيْبحَيا َي ُ  

اَّيبَّاصياَن ِضاُُّه اَّمن ادُة، واَّكداَ، ِضاُُّه اَّيبَّاُص وهو كدا  

لََّهاح، ُك اأَلْزَواَج َخَلَق اََِّّذ  قا، َجلَّ َوَعِم (سيُيْبَحاَن

وِر ِبُدَضادَِّتِ  َبْدَن األُموقا قا، موال ا اإلمام عليٍّ (محم (
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ِرَف َأْن ، وِبُدَااَرَ ِتِ  َبْدَن األْشَداِء ُعُعِرَف َأْن ال ضِياَّ ََّ ُ 

َِ ِباَُّْبْهَد  ح.ِ ال َقِر َن ََُّ ، َضادَّ اَّيبُّوَر ِباَّرلْلَدِ ، واَُّْوُضو

وكلدُ  (سييبحانح كلدُ  تيبم ٍ  عربدَّ ن َمصيْيَاُرها 

(سييَيَبَ ح وقا جاَء باَّتَّعر ِف أنَّ معيبى (سييُيبَحاَن اهلِلح 

ا قاَ، فد  كلُّ مشييييييييييرٍك، تعردُم وتيبم ُ  اَّبار  عدَّ

واَُّْدْشييييِرُك طبًعا هو اَّذ  َ بُلو ُمَشبنًها اَّبار  َفَدِصُفُ  

بصيفاِ  اخللِق َّاوِ، اإلمام علي اَّرنضا علديبا سُِمُ م  

 إَّد  ، وَمن  َسَ كنِرييي شفهو ُم ِ لِاخَب اهلَل َ بَّيي ن َشَم(

ميا َ َهى عيبي  فهو كافرحح، وهذا  كوُن يف كلن عصيييير    

وزميان ، فهدئياُ  اَّشيييينرِك ُمخَتِلَف ن وَ ِادَاُتُ  اخَلِفدَُّ    

وا اةن وهي اَّيت ذكَرها سييييدنا ا رسييييوُ، اهلِل ( ح  
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 دلييِ َّيبَّا بدييِ ن َدى ِمَفْخيت َأيف أمَّ رُكاَّشيييينباوَّيي م (

 ح.ِداألسَو سِ ِدعلى اَّْ لداِءَّرَّا يف اَّلدلِ  وداِءاَّسَّ

وإنَّ احلدَا عيبا ا ال َ اتصييُر على اَّشُّكِر، بل 

َ رتاي إلثبيياِ  اَّوجوِد اإلهلين اَُّْديْبِعِم علديبييا حَيْعِرفيَيِ  

إشييراِق وجوِدِه وآ اِتِ  اَّبدنيَباِ ، وأنَّ كلَّ ذََّك هلِل جلَّ 

 َفاْدُعوُه يَبىاَُّْحْس َداءييييياأَلْس جَُُِّ  َّاوَّ  تعاىلم (َوَِّّلِ 

 َمْوَنيُدْةييَس ِ يآِئيَديي َأْس ِفي ْلِحُاوَنيي ُ  اََِّّذ َن َوَذُروْا ِبَها

ُديبكروَن داِء هم اَّْييَ ْعَدُلوَنح، فاَُّْدلحاوَن باألس َكاُ وْا َما

ذََّك َاِم، َفُهم بيي ِم واََّعيي هلا اَُّْدتوجنهوَن إىل عباَدِة اََّوه

 َذَكُروُه بَِّْسيَبِتهم.ال َ عِرُفوَن معيبى احَلْدِا وإْن 

وإنَّ اَّتَّو دييَا يف قوَّيبييام (ال إَّييَ  إالَّ اهللح هو 

َ ْفُي َتَعاُِّد اَّذَّاِ  اإلهلدَِّ  وإْن تعاََّدِ  اآل اُ  واآلالُء، 
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ِم َّكا ِت  فلو كا ِت اآل اُ  هي اَّذَّاُ   ادا م وشييييك

 اآل ياُ  آهل م مع اإلَِّ  وهذا ال جيوُز َّاوَّ  تعاىلم (ََّوْ 

 َربن اَّلَِّ  َحاَنَفسيُيْب َََّفسيَيَاَتا اَّلَُّ  ِإالَّ آََِّه ن ِفدِهَدا َكاَن

َ صيييِيُفوَنح، وقييا ورَد عن اإلميياِم جعفر  َعدييَّا اََّْعْرِش

ُِ اَّعبارِة باوَّ م (كلد ن أوَّهلا  اَّصَّادق علديبا سُِمُ  شر

كفرح وآخرها إميانح، فلو قا،م "ال إَّ " وسكَت، َّكاَن 

 كفَرح.

و ييْتي اَّاوُ،م (اهلُل أكرُبح، َّدَ  كدييا درَج 

اَّسُّيبَُّ  واَّشندعُ  أ َُّ  أكرُب من كلن شيٍء، بل إنَّ  هَةيبا 

اَّعلو َّ اَّيبُّصييييري َّ َ َتَلدَُّ  يف َجدَياَّدَِّتهيا ميا ورَد عن    

اإلماِم جعفر اَّصييَّادق علديبا سيييُِمُ   ن جاَءُه رجلح  

 ِ ِمم اهلل أكرب. فسيََُّْ  علديبا س ٍءب ُمُ م ِمن أ ن شيقائ
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فااَ، اَّرَّجُلم من كلن شيييٍء. فااَ، علديبا سُِمُ م َّاا 

 اَّْدَتُ . فااَ، اَّرَّجُلم ما أقوُ،  ا موال ب فاا، علديبا 

 سُِمُ م (قلم اهلُل أكرُب من أن ُ وَصَفح.
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 تنزيه النيب
 عن السهو واإلسهاء

 شددد بحدية اليمداَحمف لهَّ خلي َة اهلل   أن  فه ينسدددَّ   

ويسدددحوي يف موارلي ميأيم لَسددداٍه اخر، فالقولف  له  

خلي َة اهلل  ال ينسدددَّ وال يسدددحو م طلًقا تذات ه ع تاطٌ  

وغلوٌّ، حيث  ييلزم  منه فهَّ خلي َة اهلل  يف فرض ه  َوٌر ال 

  لمَة فيه ، وهذا القول  تاطٌ !!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

ٌُ ما ي شداب تأهَّ النَّحمَّ    حممَّد  يع سحا يف ه  ةدةي

 .ةات ه  وغ  ي انحا؟
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 -َنكعلو نن ُ صري ن -هذا موضوعح خِيفٌّ بديبيبا

وبن كلٍّ من احلشيو َِّ  واَُّْداصيينَرِة، وسييْوضيينُ  يف هذا  

 اجلواِب إن شاَء اهلل اَّفرَق واََّْدوقَع.

 تؤكُِّا سهو اَّيبَّ ن ( ح، إنَّ مصادَر احلشو َِّ 

وترو  أ َّ  سييَيها يف صيييِِتِ  فلم َ ْاِر كم صييَيلَّى من   

 ركعٍ !! وأ َّ  كان ُ صبِيُ  ُجيُبًبا يف شهِر رمضاَن َفَتفوُتُ 

 صُِه اَّفةر!!

أمَّا مصييادُر اَُّْداصيينَرِة فا اسيَيَدْت إىل قسييدنم 

هو وقسييمح قا، باإلسييهاِء كيبوع  من يييييقسييمح قاَ، باَّسييَّ

ددِل اَُّْدصيييطلِ ، وقاَّوا بْنَّ اَّبَِة ُ يبكروَن سيييهَو  س

اَّيبَّ ن وأنَّ هذا ال ُ لِممهم ألنَّ مجدَع ما  اُع على اَّيبَّ ن 

 اُع على غرِيِه، وأ َّ  جيوُز أن َ سيييهو يف صييَيِِتِ ،  
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وَّكنَّ سييَيهَوُه َّدَ  كسييَيهِو ا أل َّ  سييَيهوح من اهلِل عمَّ  

َم أ َّ  بشييرح ولوقح!! وأكَّاوا وجلَّ، وإ َّدا أسييَهاُه ََّدعَل

أنَّ  ومَ  اَّيبَّ ن ( ح  تى ُطلوِع اَّشييَّدِ  أمرح صييحد ح 

ألنَّ اهلَل أ يياميَيُ  عيبهييا!! وأنَّ اَّيبَّوَم واَّسييييَّهَو اَّيببو َّ 

 َرمحا دَّان، وأنَّ  وَميبا وسهَو ا َشدطا يٌّ!!

إنَّ اَّسييييَّهو يف اَّلبيِ  هو اَّبفلُ  واَّذُّهوُ، عن  

ا يف اَّصَِِّة أ   سَي شدًئا ميبها، وَسَها اَّشيَّيِء، وسه 

عن اَّصييَِِّة أ  ترَكها و  ُ صيَيلن. أمَّا اإلسييهاُء َفِفعُلُ  

 أسهى أ  جعَلُ  َ سهو.

َّاا فرَّقوا بن اَّصَِِّة واَّتَّبلدِغ، وأ كروا علديبا 

قوَّيبام إنَّ َمن َ سييهو عن اَّصييَِِّة َ سييهو عن اَّتَّبلدِغ. 
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َّبلون، َفَاُعو ا  يباقُش هذه اَّفكرِة واعتربوا أنَّ هذا من ا

 باَّذَّاِ ،  تَّى ال ُ طدَل يف اإلجابِ .

ََِةقا، تعاىلم ( ِميِبَن َكاَ ْت َعَلى اَُّْدْؤ ِإنَّ اَّصييَّ

 ِِم وأوَُّ،ييييييييح، فهي أوَّ، أركاِن اإلسييييِكَتاًبا مَّْوُقوًتا

اَّفرائِض على كل اَُّْدسلدن، واَّيبَّ ُّ اَُّْدرَسُل هو اأَلوىل 

بيْن ال  فرنَط بهيذه اَّصييييَِِّة أو َ رتَكها أو َ بفَل عن   

أداِئهيا مهدا كا ت اَّرلروف، وَّو فعَلها اَّيبَّ ُّ  ادا م  

َّصييار  سيُييبَّ م عيبَا كل اَّصييَّحابِ  وَمن جاَء بعَاهم أن 

بفلوا عيبها ُأسيييوةم باَّيبَّ ن، وكان ذََّك ُ فرنطوا بها أو َ 

مربنًرا َّلبشييييِر أن َ هةروها مع اَّمَّمن، وهذا ال جيوُز 

ألنَّ اَّيبَّ َّ عرََّف اَّصييََِّة فاا، ( حم (اَّصييَُِّة صيِيل ن  

باهلِل تعاىل، َمن داوَم علدها اتَّصَل وَمن ترَكها ا فصَل، 
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لُ  بن اح، فاَّصنوَّدَ  َّلعبِا من صِِتِ  إالَّ ما َعِاَل ميبه

اَّرَّسيييوِ، وُمرسييِيِلِ  قائد ن دائد ن ال تيباطُع اَّبتََّ ، وهو  

مااومح على اَّصَِِّة متَّصلح حُيرِسِلِ  ال  لوالم ب  بل ُقرًبا 

ميب ، وال جيوُز أن  يبفصَل عيب  ُبعًاا، هلذا ال  رتُكها 

 أبًاا، فاَُّْديبفصيِيُلوَن هم اَُّْديبِكروَن اَّذ َن َتَرُكوا صيِيَلَتهم 

وَعَبُاوا َشهواِتهم. وهذا َ ا ُض اَّشُّبهَ  اَّاائلَ  ببفلِتِ  

 يف اَّصَِّة.

ثمَّ أكََّا أّ   َّدَ  َّلعبِا من صيَيِِتِ  إال ما َعِاَل 

ميبها، وهذا  ع  أ َُّ   اضُر اَّفكُر يف َصِِتِ ، خاشعح 

ُمتفكِّرح ُمواِصلح، فكدَف َّلعبِا اَّعاقِل ََّصِِتِ  أن  سهَو 

كييان ال جيوُز هييذا َّلدؤمِن فكدَف جيوُز فدهيياب وإن 

َّليبَّ ن ( حب وهو اَُّْدطدُع اَّطَّاعَ  اَّكاملَ  هلِل سييبحاَ ُ  
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امت االم ََِّدا ما جاَء يف احلا ِث اَّااسين اَّوارِد يف كتِ  

احلشييو َِّ  واَُّْداصيينَرِة على اَّسييَّواء أنَّ أوََّ، ما خلَق اهلُل 

ْر، ، ثمَّ قاَ، َّ م أدبييِياَّعاَل فااَ، َّ م أقبييِيْل، فْقَبَل

فْدَبَر، فاا، سييييبحا  م (وِعمَّتي وجَِّي ما خلاُت 

خلايما أكرَم عليَّ ميبيك، بيَك آخيُذ وبيك أعطي، وبك      

 أثدُ  وبَك أعاقُ ح.

من جهٍ  أخرو فإنَّ اَّارآَن اَّكر َم وبََّ  ووعَا 

َوْ لح َفباَّو ِل َمن َ سيييهو عن صيييِِتِ  يف قوَّ  تعاىلم (

، فهل حاََِّّذ َن ُهْم َعن صييَيِِتِهْم سييَياُهوَن ،َِّّْلُدصييَيلَِّن

 يبطبُق هذا على اَّيبَّ ن اََّْدعصييوِم وفق  رر َِّ  أصييحاِب 

 اَّسَّهِو أو اإلسهاِء!ب
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إ َّهم مجَّلوا اَُّْدصيييطَلَ  باوَِّهمم (إسيييهاءح من 

اهللح َُّد بِيتوا بشر ََّتُ ، وباَّتاَّي وقوَعُ  حتت احلاالِ  

واَّيبنسييداُن واخلطْ، وباَّتَّاَّي  اَّبشيير َِّ  وميبها اَّسييَّهو 

هقُّ هلم اَّتَّشيكدك باَّيبُّبوَِّة واَّرنسياَِّ ، وحيا صاَر عيبُ  

من تبلدِغ اَّوال ِ ، كتشكدِك أ ِا أصحاِبِ   ن طلَ  

دواةم َّدكتَ  وصييييدََّتُ  باخلِفِ  َِّماِم علي (مح  ن 

فاا،م (إنَّ َّدًَّاا َََّدهُةُرح، واهَلةُر من ذهاب اَّعاِل 

 فهل  اُع هذا على اَّيبَّ نب

إذنم اَّسييييَّهُو واإلسييييهياُء عيبيا ا كعلو نن    

ُ صيري نَن غرُي جائماِن على اَّيبَّ ن اََّْدعصوم ذ  اََّْدااِم  

 ( حم (َّي مع اهلِل وقتح اَّرَّفدِع اَّذ  عبََّر عيب  باوَّ 

َمن كان و ال َ َسع  فد  ملكن مارَّبح وال   ٌّ مرَسلحح،
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فهو فوَق احلاالِ  اَّبشر َِّ  على اإلطِِق، بهذا اََّْدااِم 

 وميبها اَّسَّهو واَّبفل  واَّيبسدان واَّعصدان.
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 ظهور النيب
شدد بحية اليماَحمف حممد ففُدد   خل اأ  اهلل  تشددٌر، وله 

 الصم ام  اهسماَيَّةو البشريَّةو!!

 ال  الذي يطرح ه  اخلصوم  الينافوالسُّؤ

لنَّبويم النُّصويُّوهي لعيد  اْلميولد  امييفي يينُر  العلويُّوهي 

 .له ٌ ي ؤمنوا تبيشير يَّة  النَّحمم حممَّد  يع؟

إنَّ أ يَا االختِفاِ  اَّعاائا َِّ  بَن اَّسييييُّيبَِّ   

واَّشيييندعِ  من جهٍ  وبَن اَّعلو َِّ  اَّيبُّصيييري َِّ  من جهٍ  

أخرو هي مسييَُّْ  بشيير َِّ  اَّيبَّ ن َّدٍَّا ( ح ومجدِع 

األ بداِء واَُّْدرَسيلن (عح، َفُهم َ يبُرُروَن إىل اَّيبَّ ن َّدَّا 

مٍّ واسييييَتَارَّ يف اَّرَّ ِم وكاَن ( ح بيْ َّ  ُوََّا من أٍب وأ 



58 

 

ُِ يف األسواِق، وَ دشي اَّطَّعاَم  ْكُل وَ َتََُّّْم  ُنوَ حم وَ فر

 عدَش  أن وَ سهو وَ يبسى.... إخل، وَّذَّك فاا استطاَع

ومشيياِكَلهم!! فهل اختلفْت ماوََُّتهم عن  اَّبشييِر آالَم

اِ، ا َمَوَقاَُّوماوَّيِ  اَّذ َن ذكرهم اَّارآُن اَّكر ُم باوَِّ م ( 

َْسيْيَواِق ََّْوال    ُْْكُل اَّطََّعاَم َوَ ْدشيِيي ِفي اَّْ َهَذا اَّرَّسيُيوِ، َ 

 حباُأ ِمَ، ِإََّْدِ  َمَلكن َفَدُكوَن َمَعُ  َ ِذ ًر

حنُن  تصيياَّو َّكلن محِِ  اَّتَّشييو ِ  واَّطَّعِن 

اَّيت طياََّيِت اَّيبَّ َّ ( ح بياتنهياِمِهم َّي  باَّبشيييير َِّ       

 ِميبَّا اِم إمياً ا باوَِّ  تعاىلم (َوَموَتفِر ِطهم حَياَياِمِ  اَّعرد 

و من أرفِع اَّيبَّ ن هسيييدنا ا مَّْعُلومحح، َفَدااُم  َمَاامح ََُّ  ِإالَّ

اََّْدايامياِ  أل يَُّ  أوَُّ، اََّْدوجوداِ  بياَّدِل قوَّ  ( حم     

(أوَُّ، ما خلَق اهلُل ُ وِر ح، كدا ورَد بيبفِ  اَّْدعيبى عن 
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ي َأْ َت َمةنْاِ  ح قوَّ م (واآلَنسدنا ا اَّيبَّ ن اَّْدسيييدِ  (ع

َل َأ َُّها اآلُب ِعيْبَا َذاِتَك ِباََّْدْةِا اََِّّذ  َكاَن َِّي ِعيْبَاَك َقْب

 ح.َكْوِن اََّْعاََِّم

 فِ   وأل َّيبييا ال ُ َفرنُق بَن َ  ٍّ وَ  ٍّ َفُكللهم يف

 َوَما َعَلْديَبا ُأ ِمَ، َوَما ِباَّّلِ  آَميبَّا اََّْدااِم َّاوَّ  تعاىلم (ُقْل

 ْعُاوَبَوَ  َوِإسيييْيَحاَق َوِإسيييْيَداِعدَل ِإْبَراِهدَم َعَلى ُأ ِمَ،

 رَّبنِهْم ِمن وَنَواَّيبَِّبدُّ َوِعدَسى ُموسَيى  ُأوِتَي َوَما َواأَلسْيَباطِ 

ُدوَنح، فإ َّيبا ُمْسييييييلِ  ََُّ  َوَ ْحُن منيْبُهْم َأَ ٍا َبْدَن ُ َفرنُق اَل

 ارُك أنَّ ما  اُع على سييييدنا ا  وإن اختلَفِت اََّْدراهُر

اَّيبَّ ن آدم (عح َ يبطبُق على سييدنا ا اَّيبَّ ن اََّْدسييد  (عح 

 َخَلَاُ  آَدَم ِلَكَدَ  اَّّلِ  ِعيبَا ِعدَسى َمَ َل َّاوَّ  تعاىلم (ِإنَّ

راٍب َفَدُكوُنح، فاخَللُق من ت ُكن ََُّ  َقاَ، ِثمَّ ُتَراٍب ِمن
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َبلَِّغ ََّدفهدوا عيب  َأْمَرُه وَ ْهَدُ  وُ هو رممح َُِّدَداَثِلِ  اَّبشييِر 

رسيييياََّ  ربنِ ، وأمَّا األمُر باوَِّ م (ُكْنح فاَّدلح على أنَّ 

إجياَدُه َّدَ  كإجياِد اَّبشيِر، باَّدل قوِ، سدنا ا اَّيبَّ ن  

َقْا َ َمَُّْت ِمَن اَّسييييََّداِء ََّْدَ  أَلْعَدَل اََّْدسييييد  (عحم (

اآل ُ  واحلا ُث ح، فِذ  َأْرَسَليِبيَبْل َمِشدَئَ  اََّّ ،َمِشدَئِتي

 االَِّن على أنَّ فعَل اَُّْدداثلِ  اَّبشر َِّ  وقَع على األرِض 

ال يف اَّسَّداِء، وقا كاَن سدنا ا اَّيبَّ ُّ آدُم (عح يف اَّسَّداِء 

 ن أمَر اهلُل اَّْدِئكَ  باَّسُّيييةوِد َّ  طاع م وهم  روَ ُ  

 ََِّدْن ُةُاَتُ  باوَّ م (َأَأْسُ وًرا، فْ كَر إبلد  (َّعح  ورا دَّ

ِطديبيًياح، وهييذا دَّدييلح على اختِِف اَّيبَّررِة   َخَلايْيَت

َّأل بدياِء بن أهيِل اإلميياِن وأهِل اجلحوِد واَّتَّلبدِ ،    

وَّذَّك ربَ  اهلُل طاعَ  اَّْدِئكِ  َُّ  باَّسيييُّةوِد آلدَم كدا 
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 َّّلَ ا ربَ  طياعتَيُ  بطاعِ  رسييييوَِّ  يف قوَّ م (َوَأِطدُعواْ  

 ُتْرَ ُدوَنح. َََّعلَُّكْم اَّرَُّسوَ،َو

وكدا  يبطبُق على آدَم وعدسييييييييييَى (عح هذا 

اَّتَّكو ُن اََّْدِشدئيُّ،  يبطيبُق أ ضًيا على اإلماِم احلسن 

علديبا سُِمُ  وسيدنا ا اَّيبَّ ن َّدَّا ( ح اَّاائلم (إ ني 

َّسُت كْ ِاكم، إ ني أَلُّ عيبَا ربنيح، وَّكيبَّهم ا تةُّوا 

رح يييييي َشُقْل ِإ ََّدا َأَ ا َباِن  بدنِ م (يييتعاىل على َّس باوَّ 

، فلوال َماَثَلهم حمنْ ُلُكْم ُ وَ ى ِإََّيَّ َأ ََّدا ِإََُّهُكْم ِإََّ ح َواِ اح

ُر اَََّتُ ، إالَّ أ َّ  ُ وَ ى إَّدِ ، واَّبشيييَََّدا َفِهُدوا عيبُ  رس

ال ُ وَ ى هلم، فكدَف َّلبشييييِر أن َ فَهُدوا َّبَ  اَّو ي 

َّيبُّورا ين!ب وَّو كياَن هذا جائًما َََّدا توقَّفِت اَّيبُّبوَُّة عيبا  ا
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خامِت اَّيبَّبدنن، وَََّةاَز أن ُ صييَيانَق ُماَِّعي اَّيبُّبوَِّة اَّدوم، 

 َوُهم َ اَُّعون أ َُّ  ُ وَ ى هلم!!

وقا تسياَء، اَُّْدشركوَن آ ذاَكم ََّداذا ََّْم َ يبمْ،  

َّرَّسييييوُ، َمَلكيماب فكيياَن  معيُ  َملَيكنب أو َِّدَياذا   َ ُكِن ا   

 َمَليكن ْدِ َعَلييي ُأ ِمَ، ََّْوال اجلواُب اإلهليُّ باوَّ م (َوَقاَُّوْا

 يبَريييُروَن، َوََّْوُ  اَل ُثمَّ األْمُر ََُّّاِضيييَي َمَليييكما َأ َمَّْيَبا َوََّْو

ِم يَباُهيييييَََّّةَعْل َمَلكما َجَعْليَباُه  مَّا َعَلْدِهم ايَبيييييَوَََّلَبسيْي َرُج

 َّو فكدَف  اُع االختباُر واالصطفاُء َّلدؤميبَن َ ْلِبُسوَنح،

كا ت األموُر واضحَ  اََّْدَعاَِّمب أو َّو كاَن اَّرَّسوُ، بشًرا 

ومعيُ  ملييكن َيياهرح بيُبوَراِ دَّتيِيِ ب أو َّو كيياَن اَّيبَّ ُّ َمَلكييما  

فكدَف سيَيدفهدوَن عيب ب إالَّ أنَّ يف اآل ِ  إشييارةم إىل أ َّ  
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ِم َتلبدسييًيا على  تَّى َّو كاَن َمَلكما َّكاَن  سيييدرهُر رج

 اجلا ا ن.

 م وجوُد يف أوَِّ، اَّتَّكو ِن يف قوَّييفيياَّيبَّ ُّ اََّْد

(أوَُّ، ما خلَق اهلُل  ور ح، َّدييييَ  بشييييييييًرا، بل هو 

اَّكلدُ  اَّيت ذكرها سدنا ا اَّيبَّ ُّ اَّْدسييد  (عح باوَّ م 

ََّْدَخاِض اح، وهو   ُ وََّْا والدَة ِفي اَّْبَيْاِء كَياَن اََّْكِلَد ُ  (

اَّبشيير ن، بل َهَر موَّوًدا َّتبلدِغ اَّرنسيياَِّ  يف اَّتَّاسييِع 

 من ربدع األوَّ،.

وإن ا تجَّ ُمحَتجٌّ فايا،م إنَّ سييييدينَاتيبا مر َم   

خاِض اَّيبَّ َّ اَّْدسدَ  (عح باََّْدسدنا ا اَّعذراَء (عح َوَََّاِ  

ََْجاءَها َلِ ح، َّيبَّْخا ِجْذِع ِإََّى اََّْدَخاُض يف قوَّ  تعاىلم (َف

 قليبا َّ م هل َمخاُض مر َم كَدَخاِض اَّبشييييِر وقا كاَن
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سيياعٍ  وا اٍةب فسييبحاَن اَّاائِلم   يف واَّوالدُة احلدُل

 َِّّْلُدؤِميِبَنح. آلَ  م َذََّك ِفي (ِإنَّ
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 ظهور املهديكيفية 
شددد بحدية اليمداَحمف له طريقي معرفة  اإلمام  اْلميحديم   

َ  مندذ فمينر من فلف  اداٍم      مسددددوٌل انددي مين   الغدائد

لليلوحد اليدده  هو فه يددأتيح د تدداْلم عجزيه !! فطلددَ  

الندَّاس  للمعجزه  وامتنداب  الرَّسدددول  من تقد  حا ال   

يعين ادمي فحقيَّة  الرَّسدول ، ومين يعتقد  فهَّ اْلميعصومي  

يتَّصدددف  تاْلم عج ز  ميصددد ٍة م از ميٍة له فحو م نةر    

 ُ َُر، وهو العقيددده !! ولهَّ اإلمددامي م نت ٌر وليسي ٌمنتي

 ع رجًا ليقومي!!121ينتُر  تحيُّؤ  
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 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

حدددي  بع ميولولأا ميبقيددَّة   ميهدد  يديُحر  اإلمددام  الْ  

 .ايفَبياأ ؟

 واضدِع اَّيت َ خَتِلُف فدها َكعلو نَنَدهذا من اَّْ

ُدرتان َن واَّْاحلشييو َِّ  واَُّْداصيينَرِة  صييري نَن مع كلٍّ من 

يبتَرر ُدها  اََّْدهاوَّوَن  سييَ  اَّْاحلشييو َُّ  ، فاخَلَوَ ِ 

اَُّْداصيييينَرُة هلم َّدكوَن مبعوثيًيا يف أرِض احلةيياِز!! و

 هاوَّوَن َ ْسَبُ  َّدكوَن شدعد ا موَّوًدا ألبو ِن شدعدَِّن يف

اَّاائَم ا سدنا اَّعراِق!! واحلاداُ  اَّيت تباَفلوا عيبها أنَّ 

هم ََّضيَياَع يييييِي(عح َّو كاَن على َمَااِس أكاذ بها  َداَّْ

 ْهَاِو َِّ  اَّدوَم. َداَّيبَّاُس يف َتصا ِق ُماَِّعي اَّْ
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ها  (عح ال  ْتي َداَّاائَم اَّْسييييدنا ا علًدا أنَّ 

َّدَياعَو اَّيبَّاَس باَّللطِف واَّلِِّن بل باَّاهِر واَّاوَِّة إلعادِة  

  األرِض يفسييييلوبيَيِ ، وإعِِء كلدييِ  اهلِل يفَداحلاوِق اَّْ

اَّوقِت اَّذ  ا تشييَر فدِ  اَّباطُل واَّرللُم واجلوُر، وعلى 

 ا أَهَردهذا فإ َُّ  ال  ْتي َموَّوًدا بَن هؤالِء أو أوَّئَك ك

(عح، بل َ ْتي باَّاارِة اَّباهرِة فةْةم  واألئديَّ ُ  األ بدياءُ 

َذََّك  َوَأمَّام (د  (عحييييياحسعدسى  او، سيدنا ا اَّيبَّ ن َّ

َِِئ َِ َ ْعَلُم ِبِهَدا َأَ اح َواَل اََّْد َكُ  اََّْدْوُم َوِتْلَك اَّسييييَّاَعُ  َف

! اْسَهُروا ُرُرواْ ُٱاََِّّذ َن ِفي اَّسََّداِء َواَل ااِلْبُن إالَّ اآلُب. 

قوَّ  ، وحَوصيييَيللوا أَل َُّكْم اَل َتْعَلُدوَن َمَتى َ ُكوُن اََّْوقْيتُ 

ََُّْ َدا وَ َك َعِن اَّسييَّاَعِ  َأ َّاَن ُمْرسيَياَها ُقْل ِإ َّتعاىلم (َ سيْي

ي ِعْلُدهَيا ِعيبيَا َربني اَل ُ َةلِّدهَيا ََّوْقِتَها ِإالَّ ُهَو َثُاَلْت فِ   



68 

 

ََُّْوَ كَ  ِْْتدُكْم ِإالَّ َبْبَت م َ ْس َْ ََّك  اَّسيََّداَواِ  َواأَلْرِض اَل َت َك

ْكَ َر اَّيبَّاِس يبَا اَّّلِ  َوَِّْكنَّ َأَ ِفيٌّ َعيْبَها ُقْل ِإ ََّدا ِعْلُدَها ِع

اَل َ ْعَلُدوَنح، واَّاََّّدُل على أ َُّ  ال  ْتي كَدن سييبَاُ  من 

ُِمُ  علديبا ساأل بداِء واألئدَِّ  قوُ، اإلماِم جعفر اَّصَّادق 

 َن سيييُيئيَل عن اَّايائِم فااَ،م (كلليبا قاِئمح بْمِر اهلِل،   

 اَّسييَّدِف، فإذا وا اح بعَا وا ٍا  تَّى َ ةيَء صييا ُ 

وهدئٍ  غرِي اَّذ  كاَن  جاَء صيَيا ُ  اَّسييَّدِف جاَء بْمر 

 ِميبَّاح.

د  (عح ياحساَّيبَّ ُّ عدسى وهو ما َعيَباُه سدنا ا 

هِر واَّاوَِّة  وَم اَّادامِ  باوَِّ م يييَهِر اَّايييتْكدًاا على َمر

ئُت ، ج(ال تريبُّوا أ ني جئُت ألَّاَي سًِما على األرض

 على األرضح.ألَّاَي  اًرا 
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ويف هيذا احليا يِث تيْكدياح على أ َُّ  ال َ ْتي      

بيياَّللطِف واَّلِِّن بييل بيياََّاهِر واَّسييييَّدِف على رؤوِس  

باَّدِل قوِ، سييدنا ا عدسيييى احسيييد  (عحم   ن،ِداَّرَّاَّ

وَِّة َوسَيْوَف ُتْبصِيُروَن اْبَن اإِلْ َساِن َجاَّسام َعْن َ ِدِن اَّْاُ  (

 ح.َداِءَوآِتدام ِفي َسَحاِب اَّسَّ

هذا اَّسييييَّدُف تواَرَثُ  األئدَُّ  إماًما بعَا إمام ، و

ها  َداإلماِم اَّْسييدنا ا َّكنَّ اسييتخااَمُ  َّصييورح فا  ب

يبتَرر (عح، وهذا معيبى جمدِئِ  بْمر  غرِي األمِر اَّذ  ُداَّْ

 .جاؤوا فدِ 

وميا  ؤكُِّا هذا روا  ن أخرو ورَدْ  عن اإلمام  

ا يبِ  قاَ، َدأ َّ  بديبدا كاَن باَُّْ  علديبا سُِمَّدَّا اَّباقِر 

ا ااِم إْن أ يييَدِن واَّْيييرُّكيييذرح بَن اَّيييَّ  رجلحم َعَليَّ َ 
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قائُم  ا يبِ   تَّى َأْعَلَم أ َّكَدَك أْن ال َأخُرَج من اَّْيدُتييِ ََّا

آِ، َّدٍَّا أم ال. َفلْم ُ ِةْبُ  بَشيٍء، فْقاَم ثِثَن  وًما، 

إ َّك َََّهُهيبا ( علديبا سييُِمُ مثمَّ اسييتاَبَلُ  يف طر ق  فاا، 

َبعيُابح. فاياَ، اَّرَّجُلم َ عم، إ ني أخَبْرُتَك حيا َجَعْلُت   

ُتِةْب   ي عن َشيٍء و هلِل عليَّ، فلم َتُْمْر ي و  َتيْبَهيِب

يْبِمَ،ح. َد(َبكِّْر َعَليَّ ُغاَوةم اَّْ علديبا سُِمُ مبشَييٍء. فاا،  

ح. (سيَيْل عن َ اَجِتَك علديبا سيُِمُ م َفَبَاا علدِ ، فااَ، 

فايا، اَّرَّجيُلم إ ني َجَعلْيُت هلِل َعَليَّ  َيْذًرا وصيييِيداًما     

 ال َأخُرَج دُتَك أْنَااِم إْن أ ا ََِّاَدوصييَيَاق م بَن اَّرُّكِن واَّْ

ا يبِ   تَّى أعَلَم أ ََّك قاِئُم آِ، َّدَّا أم ال، فإْن َدمن اَّْ

كيبَت أ َت َراَبْطُتَك، وإن   َتُكْن أ َت ِسْرُ  يف األرِض 

ائمح بْمِر (كلليبا ق علديبا سيييُِمُ مَدَعاَش. فاا، َفَطَلْبُت اَّْ
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 ُمُ مسِعلديبا ها ب قا، َداهلِلح. قاَ، اَّرَّجُلم فْ َت اَّْ

(كلليبيا َ ها  إىل اهلِلح. قا، اَّرَّجُلم فْ َت صييييا ُ   

(كلليبا صييا ُ  اَّسييَّدِف  علديبا سييُِمُ ماَّسييَّدِفب قا، 

 وواِرُث اَّسَّدِفح.
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 أطيار إبراهيم األربعة
َ  من لتراهيد اخللي  يفهَّ  شدد بحية اليماَحمف مياه الطيفل

ريني، م قصددمايفَبياأي وايفولياأي يروهي فَ سدديحد م ذَب ي 

َي لييطمأنَّ فَدَّه  خلي         َي لتراهيد  هدذا الطيفلد و دد طلد

 اهلل !!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

 يفالينا سددام ه  لتراهيد ه  ي عَق   فه ييشدد  يف سدديمدَا 

َ حم ويل ْ  َ الي ل ْترياه يد  ريأم َفر   ف وله تعاىلل داَد ه  يف   

َلَّ ويَلدأ ن َفويَلْد ت ْؤم ن َ الي تي مَيْيفي ت ْةي ددحم اْلميْوتيَّ َ الي 

َفص ْره نَّ ل َلْيَ   َ الي َفل ْذ َفْرتيعيًة ممني الطيفْير  ليييْطميأ نَّ َ ْلب حم
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 اْلا ح نَّ ا ث دَّث دَّ اْجعدديْ  ايَلَّ ميددو م جيبدديٍ  ممْنح نَّ ج ْزأأ 

 .ع؟اييْأت ينيَ  سيْعيأ

 جَّاا َ دَََّّعلديبا سيييُِمُ    إبراهدَمسيييدنا ا  نَّإ

 سَْ، ،ُتدِدحدي وُ اَّذ  ُ هو  ُ بََّر يف أنَّ(َّعح  دروَداَّيبَّ

وتى باوَّ م َداَّْ إ داِء ِ على كدفدَّ ُ َعِلْطتعياىل أن  ُ  اهلَل

لى بصريٍة ع ، َّدكوَنحيي اََّْدْوَتىِيَربن َأِرِ ي َكْدَف ُتْحد(

تعاىل  اهلُل  ، فْجاَبعِناَّلَّ اَّيبَّدروِدعلى  ِ من ا تةاِج

ي قادرح على ْ نب ُتِارَّ ْمََّأَو مع َ  ح؛َأَوََّْم ُتْؤِمن(م ِ باوَّ

 اَّاارِة برؤ ِ  حَبَلى َوََِّكن ََِّّدْطَدِئنَّ َقْلِبي( م، قيا،َ ذَّيكَ 

صيُيْرُهنَّ َفُخْذ َأْرَبَع م منَن اَّطَّْدِر َف( من عيبا ، قا،تدكََّتَف

 جيباِساأل َ وتلف أربعي م  رِياَّطَّمن  ْذخيُ أ  َف ح؛ِإََّدْيكَ 

 مع اجلددَع ِ واخُل ،هاراَمها وِعوَمُحها وَُّأر اَش ْعوا َم
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ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلن ( ،أجماٍء ها واقسييدها أربعَ بعضيِي

 ِقْبوَأ جبييا،  أ  على أربعييِ  ح؛اَجبيَيل  منيْبُهنَّ ُجْمًء

ِْْتديَبَك َسْعًد( معَك، ؤوِساَّرُّ  تلَك أ  إنَّ ح؛اُثمَّ اْدُعُهنَّ َ 

أ داًء،  بها وتعوَد َمِحلَتَتَف ؤوِسسييعى إىل اَّرَُّت األجماَء

 علديبا سيييُِمُ  األطداَر األربعَ  إبراهدُمسيييدنا ا  فْخَذ

 ُ يبيَيْئِةَف نَّأ   يياداُه نَّاُهعيَيثم َد ُهكدييا أمَر نَِّهِب َلعيَيوَف

فدهم  ْتَةَِّوُأَو ؤوِسباَّرُّ األجساُم ِتَدَحَتا واَّْاًمَما َّعًدَس

ُِ  .أ داًء َنْاُع تى  األروا

 اهلَل نَّإ ري ُّوَن  اوُ،ميوَن اَّيبُّصيو ُّيي ُن اَّعليي حن

رٍّ من ِس احلكدِم كِراَّذن طِقيُبَِّ والباَّ ،اً َبا َعدًئَش فعُلال َ 

ا سُِمُ  علديب إبراهدُمَسدنُا ا َف ،دم ييييييسٍ  َجْطوَخ كر م 

سييتوو من م  تااَ،اال دا أراَدوإ َّ ،اأبًا ِ بنَر يف كَّما شيَي
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 اِنَدوو اَِّعإىل مستاَُّْدعبَِّر عيب  بعلِم اَّداِن،  ستاالِ،اال

 درجييِ  إىلاَُّْدَعبَِّر عيبيي  بَعِن اَّداِن، ثمَّ االرتايياَء  

ا ائًدد ؤميبَنُداَّْ ، وهذا  اُ،اَّتَّو ديِا وهي  قُّ اَّدانِ 

 م علُمَ ِتاَرَم ثِثُ  اإلمياَن نَّأل، عدهم إىل اَّكداِ،َس يف

َّيبَّعدُم وهو ا اَّداِن قَُّ ثمَّ  اَّداِن عُنثمَّ  اَّيدياينِ   

َّاألبييا ُّ َّاوَّيي  تعيياىلم (   ،ِاِنََّْو َتْعَلُدوَن ِعْلَم اََّْد َك

ََُّْنَّ   ،ُثمَّ َََّتَرُو ََّها َعْدَن اََّْدِاِن ،َََّتَرُونَّ اََّْةِحدَم ُثمَّ ََُّتسييْي

 ح.َ ْوَمِئٍذ َعِن اَّيبَِّعدِم

عيبى َدهذا اَّْ ح ( اهلِل رسوُ،سيدنا ا   َبدََّنوقا 

 ،يبابدَُّ  كَّشيُيو  َ  إبراهدُم كَّشيَي قائلنم ومحَق َزَعَم ن 

ن م كِّباَّشيييَّ قَُّ َأ حنُن( م( ح سيييدنا ا َّدَّا فاا،

ا وهو ًاأب كليييي  ميب  اَّشَّ اُعال َ ( ح   ُّواَّيبَّ ح،إبراهدم
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َْ، ال َأشييُيكل( ماَّاائل  هذا من قبدِل فكاَن ح،َوال َأسييْي

 .ُ وقوُع ُندِكما ال ُ  افرتاِض

 ِ دييَّكدفب إنَّ اهلَل أراَد بهييذِه اآل ييِ  اَّتَّعر َف

 اَِّفكُر اَمق اَِّاَوو ِتَ ونأن ُك بعَا ُ وأ َّ األوَِّ،، كو ِناَّتَّ

 َفعِرَتَِّ حَربن َأِرِ ي َكْدَف ُتْحِديييييي اََّْدْوَتىباَّسُّؤاِ،م (

َأَوََّْم (َّ م باو احلقُّ ُ فيْجيابيَ    ،كو ِناَّتَّ َ كدفديَّ  اَِّاَوو

َوََِّكن ( ،فحِرعَتي مؤمنح وُمإ ن حىَلَب( اَّفكُرم ، قا،حُتْؤِمن

، كو ِناَّتَّ ِ دييَّييييييييييف كدف على  ان  حََِّّدْطَدِئنَّ َقْلِبي

على  اَّفكِر ِلضَفا َّوتبداً  واََّْداصوُد ِبِ  اطدئيباُن اَِّاَوو،

 وِرن اَّيبُّماَّفكُر ب   اهاَّميَ حييا أَ  َّلِاَووا وتعر فيم  اَِّاَوو،

 اعيباه َت ُبَتوَّ ،ُ األبا َّ احلداُة ِ ييييِياَّذ  ب اجلوهر ن

 ِ .عرداَّو دونسُّاَّمن  اما أعطاه َمعرفُ 
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أ   ح؛َفخيُيْذ َأْرَبعيَي م منَن اَّطَّْدِر(َّيي م  ثم قيياَ،

ثم  ،و ِنكاَّتَّ ِ تبيَييف ُرأوجييِا احِل َّ ََّدكوَن مع اَِّاَوو 

ا اًمَما َّعًدَس  ْتدَك ُ فإ َّ اَِّاَوو وَ َعإىل ما َد احِل َّ ُعاْد

 ُمَلْعسيييَيَتَو ،عوِةاَّاَّ عن إجابِ  ر تيْخن وال ُم ل اكيِ  يَ  غرَي

إىل  ْتَدِعُد اهوأ َّ كاحِل ن، ْتُكونَ  اهئيٍذ أ َّ ديَبِ  اَِّاَوو

 اَِّفْكَر ْنَّب اَِّاَوو َفعِرَتو َمَلْعَتوَّاحِل ُّ،  إَّدِ  َيِعما ُد

 اََّْداصييييوُد فكاَن ،باإلرادِة اهاُِّدوُم عوِةبياَّاَّ  احددهي ُم

هو احِل ُّ، وهو مرتب ن باَّطَّبائِع األربعِ  ََّذا  بياألطدارِ 

 إَّدِ  ْتَدإىل ما ُدِع َي احِل ُُّدِع وقا كان َعَاُدها أربع م،

 هُّم َوال َتو وال ارتداٍب كٍَّش ببرِي اًعسيرِ ُم فْجاَب اَِّاَوو

 ى صاَرتَّ  اإلجابِ  بسرعِ  ُ ََّ وفِّقُدي اَّْوإ ن ،قلٍفَووال َت

 .يبمَِّ َديف اَّْ اهومَع اَّاوو يف درجِ  احِل ُّ
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 قتل النيب ةوسى للكافر
ش بحية اليماَحمف  ت   موسَّ للقبطحمم متعمٌَّد وميقصوٌل، 

واْلميوةو   فََّه  من ام   الشَّيطاه  هو القبطحمُّ َ س ه ، 

َ  موسدددَّ الددذي ارتأبدديه  هو تقددا ه يف  صدددر      و َد

 اوهي!!فر

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

َّ  بع رجًا تغو  حقٍّ وهو ددددددمييف  ت ي النَّحمُّ موس

 .َحمُّ اهلل ؟

َوَدَخَل ( مقوَّ  تعاىل يف اَّاتِل ُ بَهشييُي ْ َدَرَو

ِن اَّْدَيِا يَبَ  َعَلى ِ ِن َغْفَلٍ  منْن َأْهِلَها َفَوَجَا ِفدَها َرُجَلدْ 

ََِّّذ  َ ْاَتِتِِن َهَذا ِمن ِشدَعِتِ  َوَهَذا ِمْن َعُاونِه َفاْسَتَباَثُ  ا
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 ِمن شِيدَعِتِ  َعَلى اََِّّذ  ِمْن َعُاونِه َفَوَكَمُه ُموسيَيى َفَاَضى 

، مُِّبنح ْن َعَدِل اَّشَّْدَطاِن ِإ َُّ  َعُاوٌّ مُِّضلٌَّعَلْدِ  َقاَ، َهَذا ِم

َََلْدُت َ ْفسيِيي َفاْغِفْر َِّي َفَبَفَر ََُّ  ِإ َّ  ُ  ُهَوَقاَ، َربن ِإ ني 

 ْن َأُكوَنقيَياَ، َربن ِبدَيا َأْ َعدْيَت َعَليَّ َفلَ   ،اََّْبُفوُر اَّرَِّ دُم

 ح.ََِهرًيا َِّّْلُدْةِرِمَن

اَّسُّيبَُّ   عتربوَن أنَّ األ بداَء (عح معصوموَن عن 

اَّكبائِر، أمَّا اَّصيييَّبائُر فبرُي معصييييومَن عيبها، وهيبا  

رَّروها وباب  فسيًي(عح موسييى اَّيبَّ ُّ   اتُل قاَّوام كدَف

بيْ يَّ  قتلَيُ  باخلطْ وال  ؤاَخُذ ب ، وحيا أ َّ  ُ شيييَيرَُّع    

 ُ !!االستبفاُر من اخلطْ فإ َُّ  استبفَر ربَّ

واَّشييييندعييُ  اعتربوا أنَّ اَّاتيياَ، بن اَّابطين  

واإلسيرائدلين هو اَّذ  من عدِل اَّشَّدطاِن، فرلَم اَّيبَّ ُّ  
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ِ  لحِتييييُ  واختاَر ما    كن يف مصيييي  موسى (عح  فَس

 فِ  ْثُم بفعِل اَّاتِلب

ِ  ير اَّاصَّيي اهيي الباَّ من اَّاوِ، أ َُّ  من  دث َ

 قتِل يف حع(موسييى يبَّ ن دنا ا اَّييييييسيي ال َت ر َ  على

 مَّسببِن اَّابطين

 ُ اَثَبَتْسا ٍفضَعسَتُم مؤمن  َّيبصرِة َل  تاخَّ،م أ َّاألوَّ -

 .ر متةبن كافر  من  ِا

 ْاييياص   (عح موسى  دنَا ا اَّيبَّ َّيييس م أنَّاَّ ا ي -

 ،ههيبا َادَُّعفِ َت ،اَ فَد ُ دَعَر َايييييدا قصوإ َّ ُ قتَل

 .ر فِ اَّشَّ ِ مع عصدِت ال تيباقَض باَّتاَّيو

 ِ بسييباَّيبَّاِس  عاوِ، يف شييْ  اإلشييكاَ، وَّعلَّ

 صورِة (عح يفى موس اَّيبَّ َّ رهُرُت اَّيت ِ وراتدَّاَّتَّ وا ِ اَّرن
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ثم  ألجواَءا اسييييتطلَع اَّذ  ِصبنرَتُداَّْ ِادنتَعُداَّْ اَّاياتلِ 

دَّا َكرَب أَل َّاِم ََّاَوَ َاَث ِفي ِتْلَك م (ِ على جرميتيِ  َمأقياَ 

َأو ُموسييَيى َأ َُّ  َخَرَج ِإََّى ِإْخَوِتِ  ََّديْبُرَر ِفي َأْثَااَِِّهْم َفَر

ِم ِعْبَراِ د ا ِمْن ِإْخَوِتِ  َفاَّْتَ  ِم ِمصْيِر  ا َ ْضِرُب َرُج َفَت َرُج

َِّْدصيييْيِر َّ اِإََّى ُهيبَيا َوُهيَباَك َوَرَأو َأْن ََّْدَ  َأَ اح َفَاَتَل  

 !!َّرَّْمِلحاُه ِفي َوَطَدَر

موسى   َّاَّيبَّ نَّإ مفلم تاْل اَّارآ دَُّ  وا ُ ا اَّرنأمَّ

م بل قا، تعاىل ،عيبىَداَّْ كَلتشييييكي ال َ  ،ُ قتليَ (عح 

 ار ِ اَّتَّ يف ٍةمرَّ ُ،أوَّ وهذِهح، َفَوَكَمُه ُموَسى َفَاَضى َعَلْدِ (

 اَّعدِا بن اَّاتِل فر ِقإىل هيذا اَّتَّ  فدهيا اإلشييييارةُ   تمُّ

بن  َقن فرََّم ُ،هو أوَّ اَّعردُم فاَّارآُن ،اخلطيْ  واَّاتيلِ 

 َّعاِ ا يف قا و يٍّ  رام  أ ُّ ُ سييبْاو  َ  ،احلاالِ  هذِه
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َّيبَّ ن ، وهذا كلل  ال  اُع بااَّعادِ، شر ِعهذا اَّتَّ بداِن يف

موسيى (عح أل َّ    ٌّ معصييومح، وَّكنَّ هذا على سبدِل  

  يبصييَر إخوا يبا اَُّْدؤميبَن ضيِياَّ  اَّتَّعلدِم َّلدؤميبن، َّكي

 َمن ُ عاِد هم َوَ تَعاَّو علدهم وعلى ُ ُرماِتهم.

وألنَّ  هَةيبا اَّعلو َّ اَّيبُّصري َّ كدا قليبا َ تعاىل 

عن اََّْدادن َّاِ  اََّْدحسوساِ  جي  أن  فهَم أنَّ اََّْدا يبَ  

هي ما يبُ  اَّعلِم واَّتو دِا َّاوِ، رسوِ، اهلل ( حم (أ ا 

اَّعلِم وعليٌّ باُبهاح، وجاَء اَّيبَّ ُّ موسييييى (عح ميا يبُ   

َُّدبلَِّغ أهَلها اَّبافلَن عن معرفِ  اهلِل َّدهاَ هم سييييواَء 

اَّسييَّبدِل، فا اسيَيدوا إىل َرُجَلِنم األوَّ، آَمن ب  واآلَخر 

عاداُه، َّكنَّ اَّعاوَّ َّن  واجَ  اَّيبَّ َّ َّعاِم اسييييتطاعِتِ  

ِعِ  اَُّْدؤميبَن ب  من أتبا إل ذاِئِ ، َّذَّك فإ َُّ  سيييدواجُ 



83 

 

وهو قتياَُّهم واَّتَّعيان  علدهم كديا  ياَث يف بياا اِ       

اَّياَّعوِة امديَّا َِّ  من تعذ ٍ  وتيبكدل  باَُّْدؤميبَن على   

َ ِا مشييركي قر ش، فاسييتباثوا باَّيبَّ ن ( ح فْغاَثهم 

باهلةرِة و صيَرهم ربُّهم ِبَبار ، وهكذا استباَث اَُّْدؤمُن  

 موسيى (عح فْغاَثُ  باَّوكِم و صَرُه باَّاضاِء على  باَّيبَّ ن

 اَساَّيبَّ موسييييى قتَلعاونِه،  دث جاَء يف اإلحدلم (

 َّييِ اإل على عبييادِة باَيُدوَّ األصيييييبيياِم عبييادَة بدييَاُدَِّ

ح، وهليذا قا، سييييدنا ا اَّيبَّ ُّ احسييييدُ  (عح   احلاداين

 قٌّموسييى فهو   على كتاِب ما  يبطبُق كلَُّّتِمدِذِهم (

 ح.لوُهفاقَب

وعدُل اَّشييَّدطاِن َّدَ  هو اَّاتاُ، اَّاَّائُر بديَبهدا 

كدا فهَم اَّشييندعُ  اَُّْداصيينَرُة من تْو ِل األئدَِّ  (عح، بل 
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هو ِفعيُل اَّكيافِر وقتياَُُّ  َّلدؤمِن، أ  عدُلُ  ألنَّ اَّكافَر    

بربن موسييى (عح هو اَّشييَّدطاُن اَّعاوُّ اَُّْدضييلُّ اَُّْدبُن، 

اَُّْدؤمِن، َّذَّك فإنَّ اَّاضيييياَء علد  هو وعُا  وِفعُلُ  قتاُ،

اهلِل بيبصييييِر اَُّْدؤميبَن على اَّكييافر ن وهو اَّاييائييُلم  

 ح.ِم محَع َوَََّديبُصَرنَّ اهلل َمن َ يبُصُرُه ِإنَّ اهلل َََّاِو ٌّ(

واسييييييييييتبفاُرُه إ َّدا هو على سبدِل اَّتَّعلدِم  

ِ  اُع ف َّلدؤميبن باالستبفاِر واإل ابِ ، أمَّا األ بداُء (عح

 َربن حييَياعلدهم اَّرللُم َّييذَّييَك أردَف بعييَاهييا باوَّيي م (

، وهو اَّتعلدُم حََِهرًيا َِّّْلُدْةِرِمَن َأْ َعْدَت َعَليَّ َفَلْن َأُكوَن

أ َّيبيا جييُ  أن َ  بُيَت على طر ِق احلقن مهديا كا ت     

عواقييُ  األموِر، وأالَّ ُ هيياِدَن أو ُ سيييييا َر أو  يَياعَم  
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 َن َ تطاوَّون على اهلِل ورسييييِلِ  وأوَّداِئِ  اَُّْدةرمَن اَّذ

ََلْديبا أ فَسيبا وَخِسْر ا ُخسراً ا مبديًبا.  وإالَّ 
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 بنو آدم يف عامل الذر
شددد بحية اليماَحمف ااَلد الذَّر هو ااَلد  ايفَ س  يف هذه 

السَّماأ  الدَُّيا وتنزل  منه لىل ايفرض  َ َطف  تين المي، 

تالّن س ،   ة ، والنُّط ةو متعليقٌةفدالنَّ س  متعليقٌة تالنُّط 

 وهما من ااَلٍد واحٍد هو ااَلد  الذَّرم!!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

ه  مياهي لشحال  تين المي الَّ فَ س حد يف اْلمياضحم فم يف 

 .احلاضر ؟

ال  سيييتطدُع كلٌّ من اَُّْداصييينَرِة واحلشيييو َِّ    

 احُلةَِّ  كدَف كاَن إثباُ اخَلَو ِ  أن  فسنروا واَُّْدرتان َن 

 ِمن بَُّكَر َأَخَذ (َوِإْذم األوىل على اَّبشيييِر يف قوَّ  تعاىل



87 

 

 َأ ُفسيِيِهْم َلىَع َوَأشيْيَهَاُهْم ُذرن ََّتُهْم َُُهوِرِهْم ِمن آَدَم َبيِبي

 اَِّْاَداَمِ  َ ْوَم وَُّوْاَتُا َأن شيَيِهْاَ ا َبَلى َقاَُّوْا ِبَربنُكْم َأََّسيْيُت

 َغاِفِلَنح. َهَذا َعْن ُكيبَّا ِإ َّا

 ِريييَّبشا ِم علىيييأص احلةََّ  دُميي ُ ِا تعاىل فاهلُل

سيُيُبِل  من ودََّّهم علدها اهلاا ِ   عدِ  من َميَبَحهم حيا

 عصييدٍ ،م يف أو ُكفر  يف هلم ُ ةََّ  فِ إثباِ  ُوجوِدِه،

اَّتَّعطدِل واَّتَّشييبدِ   اَّتَّعللَق بْوهاِم َّاوَّتهِم من باَّرَّغِم

 اَّضَِِّ، واالحنراِف. وغرِيها من طرِق

    كن َجَداعد ا َفُهم َ معدوَن أنَّ اإلشييييهيادَ 

 ِ اَّسيُييبَّ أسيياِس على َتارجيد ا كان بل وا اةم، دفع م

 !آلباِءا أصييِِب من األبيباِء إخراِج يف اَّطَّبدعدَِّ  َّلخلِق

 لدَِّ عد من اَُّْديبَطِلُق اإلشهاُد هو باإلشيهاِد،  اَُّْدراَد وأنَّ
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 من وا ٍا كلن يف اهلُل فددا أودَعُ  والدِة اإل سيييياِن،

ِ، خِ ِمن وتو دِاِه، وجوِدِه على واَّرباهِن اَّاَّالئِل

 كوُن  اإل سيياِن! وبهذا تكو ِن يف أودَعها اَّيت اَّفطرِة

َ   فِسِ  بفطرِتِ   س على شاهًاا آدَم ب  من فرٍد كلُّ

َزعِدهم!

هُم اَّسييييَّطحيُّ َّ  يِ  اَُّْدبياركيِ  فد     هيذا اَّف 

تيباقضح كبريح وُ يبايف فكرَة اَّعاِ، اإلهلين، وسيييييييييبورُد 

بعَض اَّتَّسييياؤالِ  على هذا َّدكوَن ُ ةَّ م َّيبام فكدف 

سييَدشييهُا طفلح ماَ  بعا والدِتِ  على ربوبدَِّ  اخلاَِّقب  

ِ  عالد اب وكدف سَدشهُا   وكدَف سيَدشهُا َمن ُوََّا ُمخَت

ُوََّا وعاَش يف بدئٍ    تسدْع باسِم اهلِل بل كان  شخصح

أهُلها َ عباوَن احلةَر أو اَّشييييَّةَر أو اَّباَرب وماذا عن 
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أهيِل اَّشييييَّرائِع األخرو أو اَّيان يا ياِ  اَّااميِ ب هل     

َ ةر  علدهم ما َ ةر  على اَُّْدسييلدَنب وكدف تكون 

 اَّشييييَّهيادُة من دوِن معرفيٍ  وال حتادق ب وَِّديَياذا كييان  

ِر ييي  باحلاضييياخلطاُب باآل ِ  اَّكرميِ  باََّْداضي وَّد

 وال اَُّْدستابِل، فلم  اْلم (َسُدْشِهُاُهمحب

 على اإل سيياِن تاوُم ال إنَّ زعَدهم بْنَّ احُلةََّ 

 أصييِل نع َّبفلِتِ  اَّذَّرن عاِ  يف ب  اعرتَف قا كان حيا

ُِ ال َ فيبى  اََّْدوضوِع هو زعمح باطلح! ألنَّ ما َتحِدُلُ  اَّرُّو

 ِِ وال َ ضدع مهدا امتاَّ اَّمَّماُن، فاََّبفلُ  َّدسييييييْت َّلرُّو

ها اَّ َّابتِ  إ َّدا هي َغفلُ  اَّيبَّفييييييِ  اَُّْدَتيَباِّيييَلِ  يف َمَااماِت

 تدةيَ  اَّيذُّ وِب واخلطا ا، ألنَّ اهلَل ال َ رلُم أ ًاا من   

لِق، وإالَّ فَدا هو سبُ  والدِة َموَّوٍد يف بدئٍ  ُمؤميبٍ ، اخل
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ووالدِة َموَّوٍد آخَر يف بدئٍ  كافرٍة، ووالدِة ثاٍَّث يف بدئٍ  

اصييينَرُة اانُمُ  اَُّْدتال تعرُف عن اهلِل شيييدًئا، فْ ُّ دَّدل  

اخَلَو ُ  عن اَّعاِ، اإلهلين يف  واَُّْدرتاُّوَنواحلشييييو يَُّ   

ما  صَل يف عاََِّم اَّذَّرن وقا قاَ، سدنا ا  خلِاِ  إْن أ كروا

َََّدا َكاَ ْت  اََّْو ُكيْبُتْم ُعْدَداً اَّيبَّ ُّ عدسيى احسدُ  (عحم ( 

 حبََُّكْم َخِطدَّ ن

 أخَذ وذرأ اَّربا ا اخللَق خلَق عيبياما  فياهللُ 

ب  واإلقراِر باألَّوهدَِّ  واَّوال ِ   باإلمياِن اَّعهياَ  علدهم

 إََّ  ال اَّذ  اهلُل بْ َّ  على أ فِسهم وأشيهَاهم  واَّيبُّبوَِّة،

 عهَااَّ وَقَطعوا بذَّك، َفشيَيِهُاوا هَو ربُّ اَّعاََّدَن، إال

َّلدؤميبَن  اهلِل من  ةَّ م ذَّك َّدكوَن على أ فسييِيهم،

 اَُّْدو نا َن، و ةَّ م من اهلِل على اَُّْدشييركَن واَّكافر َن
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 عاب  ستطدعوَن فِ اَّتَّو دِا، خ ِّ عن َ يبحرفون عيباما

اِة عاد وبسيييدطرِة احلقن، عن باَّبفلِ  اال تةاَج ذََّك

 .علدهم اَّتَّشبدِ  واَّتَّعطدِل

فدَيا كيان من أهِل اإلمياِن واَّداِن إالَّ اإلقراُر   

اَّصَّادُق اَّاَّائُم بهذا اَّعهِا، وأمَّا اَّذ ن كفروا فَديبك وَن 

اَّعهَا أل َّهم َشِهُاوا احلقَّ وأ كروه، وسدستدرُّ إ كاُرهم 

 ِ،وَّاأل ِوراَّذَّ ميبُذأبًاا َّاوِ، اإلماِم اَّباقِر علديبا سُِمُ م (

 َُُهوِرِهْم ِمن آَدَم َبيِبي ِمن َربَُّك َأَخَذ "َوِإْذهم كفَر اوبَاأ

 َقاَُّوْا َربنُكْمِب َأََّسيْيُت َأ ُفسيِيِهْم َعَلى َوَأشيْيَهَاُهْم ُذرن ََّتُهْم

وقاَّوا  ،اًهكَرُم كرُبهم األبلدسيُيإهم ودُللِّم ضيِيفااَ، َبَلى"

  طق  ببرِي ،ال مِهحِاُةهم َّبلدُسإ هنم  عم، وقاَ،كَرُم
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 ةُلِع رََّسأكدا  ما قاَ، رَّسيَيأو ،اًرَاوَك َلد م فاسيتحا،َ 

 .حبن عدران موسىسدنا ا 

 وحنُن كعلو نَن ُ صييييري نَن  ارُّ بوجوِد عيياََِّم

 ذََّكدِ  (عح، ومن يييعيب  أهُل اَّعص حتاََّث اَّذ  اَّذَّرن

 األ صييار  (عح عنجابر بن عبا اهلل سييدنا ا  ما رواُه

 مِ اجليبَّ على باِب مكتوبح( ح أ َّ  قا،م (اهلل  رسوِ،

 قبَل رنعلى اَّذَّ ُهوعهَا ُ وال تيَ  ُ ، أخيذْ اهلِل وَّيُّ عليٌّ

ى لَاَ  أن ُهرَّن َس، َمي عام بََّْف واألرِض داواِ اَّسَّ خلِق

هم أوَّدائي ف ُ رتَتا وِعييي علد و،ََّتَدْلَف وهو عيب  راض  اهلَل

 .ائيحوخلفائي وأ بَّ
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 اإلميان والكفر
شدد بحية اليماَحمف اإلَس  ل ا فطااوا اهلَل يرتقوهي حتَّي 

يأوهي اإلَسدداه  وجه  اهلل  ويد  اهلل ، فاإلَسدداه  ل ا فطابي 

 اهلَل يرتقحم يف مرتبٍة فالَّ من مرتبة  اْلميائأة !!

 البعض  يف َ س السمياق فوالسؤال الذي يطريح ه  

    َ هد  اإل داه  والأ ر  ثاتتاه الَّ اْلميرأ ؟ وه  ينقل

 .اْلم ؤمن  ميافرأا فو العأس ؟

رجاالُ  اَُّْداصيييينَرِة فددا بديبهم  َّايا اختلفَ 

و ال، أ  ادا م حتالِاِ  بعَا اإلمياِن  وَ، إمكا دَِّ  زواِ،

أل َّهم  عتداوَن على  كديا جياَء عن اميانِث اَُّكَلد    

االجتهاِد يف أ كاِمهم، وَّكنَّ  هَةيبا اَّعلو َّ اَّيبُّصيري َّ 
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احلقَّ َ سييييييتيبُا إىل أقواِ، أهِل اَّعصييدِ  فا ، اَّتماًما  

ييدَِّ  سييدنا ا أبي شيعد  َّدَّا بن  صري (عحم   يي بوص

ا عن عضييًيا َبصييي يبَّا َ ِم أخَذ م إال عدَّْنُكال تْخذوا د يَب(

 ارُّ أنَّ اَُّْدؤمَن مؤمنح ال  يبالييُ  إىل  ح، َّييذَّييَكبعض 

كافر ، واَّكافَر كافرح ال َ رتاي إىل مؤمن ، باَّدِل ما ورَد 

 كوُنَ  عن اإلماِم اَّصَّادِق علديبا سُِمُ   َن ُسِئَلم (ََّم

 ثمَّ َاُهعيب اإلمياُن ََُّ  ثييييَيبَت قا ُمؤميًبا اهلِل عيبَا اَّرَّجُل

َّكفِربح، فيْجاَب علديبا  ا إىل اإلمييانِ  من اهلُل  يبالُي ُ 

 َِّعباَدا َدَعا إ َّدا اََّعاُ،، هو َوَجلَّ عمَّ اهلَل سُِمُ م (إنَّ

 َّكفِرا إىل َ اعو أ ًاا وال اَّكفِر، إىل ال بِ  اإلمياِن إىل

   َا اهلِلعيب اإلمياُن ََُّ  ثييييَيبَت ثمَّ باهلِل آمَن فَدْن بِ ،

اَّكفِرح،  إىل اإلمياِن مَن ذََّك عمَّ َوَجلَّ بعَا اهلُل َ يبُاْلُ 
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فِدن عَياِ، اهلِل أن مجَع اخَللَق وَدعياُهم إىل اإلقراِر ب    

 ِمن بَُّكَر َأَخَذ وَّدَ  إىل إ كاِرِه، وهو قوَّ  تعاىلم (َوِإْذ

 َأ ُفسيِيِهْم َلىَع َوَأشيْيَهَاُهْم ُذرن ََّتُهْم َُُهوِرِهْم ِمن آَدَم َبيِبي

ن َأَقرَّ وَثبَت شيَيِهْاَ اح، فََْقرَّ َم َبَلى َقاَُّوْا ِبَربنُكْم َأََّسيْيُت

َّ  اإلقراُر وُدِعَي مؤميًبا ُمِار ا، وأ كَر َمن أ كَر وثبَت َّ  

 اإل كاُر وُدِعَي كافًرا ُميبِكًرا.

هيبا ال  وَجُا اختِطن يف اإلشييهاِد األوَِّ، أل َّهم 

   كو وا قا ََّبسيُيوا األجسيياَم اَّبشيير ََّ  على األرِض.  

 بُ  على اَّضييييُّعفياِء أنَّ اَّكافَر يف احلداةِ وَّكنَّ ميا َ لتَ 

اَّيياُّ دييا قييا  ييْتي بَن اَُّْدؤميِبَن وهو َّدَ  حيؤمن ،  

 فدتلبَُّ  بصييييفيياِتهم كديا تلبََّ  إبلدِ  بَن اََّْدِئكيي ِ 
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احلشيييو َُّ  واَُّْداصييينَرُة أ َُّ  كاَن مِكما ثم كفَر،   ِتفَريبَّ

 وهذا غرُي َصحد  .

 متحدًُّرا  دُث قاَ،م وهلذا كاَن سؤاُ، اَّسَّائِل

 ثمَّ اهلِل عيبَا اَّكفُر ََُّ  ثبَت قا كافًرا اَّرَّجُل (فدكوُن

 جواُب فةاَء اإلمياِنبح، إىل اَُّكفِر من ذَِّك بعَا َ يباُلُ 

 (إنَّ ماإلماِم اَّصَّادِق علديبا سُِمُ  قاِطًعا اَّشَّكَّ باَّداِن

 اَّيت طَرِةاَِّف على كلَُّهم اَّيبييَّاَس َخلَق عمَّ َوجيَيلَّ اهلَل

 فًراك وال بشييير عٍ  إمياً ا َ عرفوَن ال َعَلدها، َفَطَرُهم

 اإلمياِن إىل اَِّعَباَد َتاعوا اَّرُُّسَل اهلُل َبَعَث ثمَّ جُبحوٍد،

 ح.اهلُل َ هِاِه ََّم َمن وِميبهم اهلُل َهَاو َمن فِديبُهم ِبِ ،

وهيبا كاَن ضييداُع اَُّْداصيينَرِة يف اَّتَّفسييرِي  دُث  

 َتُهمِفطَر ُ بِطُلوا   اَّذ ن اهلُل هم َهَاو أنَّ َمنَزَعدوا 
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 واأبَطُل اهلُل فهم اَّذ ن َ هِاِه األصييييلديََّ ، أميَّا َمن    

 األصلدََّ !!! ِفطَرَتُهم

َّكايف يف ا هذا اَّتَّفسييييرِي اَّذ  أوَرَدُه اَُّكَلد 

ُ يبياِقُض قوَ، اإلمياِم و يا،ُّ على عاِم فهِدِ  وَتبصييييُِّرِه    

بْقواِ، أهِل اَّعصدِ ، فاإلماُم    اْلم إنَّ اهلَل عمَّ وجلَّ 

فطَرهم على اإلمييياِن!! بييل على اَّفطرِة اَّيت فطَرهم 

علدهيا. وهذا كاَن يف عاِ  اَّاُّ دا، أ  بعَا اإلشييييهاِد  

منح دِنم مؤييييدِ  اَِّعباُد إىل قسَم فيييياألوَِّ، اَّذ  ا اَس

فطِرتُيُ  اإلقراُر، وكيافرح فطَرتُيُ  اإل كاُر، وقا َ ِفَا اهلُل    

هلم فطَرَتهم عيبَا خلِاهم على األرِض، وهم ال  ذكروَن 

هاِد األوَِّ،، َّذَّك قا،م ييَل معهم عيبَا اإلشيييي  ما َ ص

عَث جُبحوٍدح، فب كفًرا وال بشيير عٍ  إمياً ا َ عرفوَن (ال
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 بداَء واَّرُّسَل (عح ََّاعَوِتهم َِّقراِر، فاَُّْدِارُّ هااُه اهلُل األ

َِّقراِر فيْقرَّ كدا أقرَّ ألنَّ فطَرَتُ  قاَدتُ  َّذََّك، واَُّْديبِكُر  

  َ هيِاِه اهلُل َِّقراِر فْ كَر كدا أ كَر ألنَّ فطَرَتُ  قاَدتُ   

 َّذََّك، وهي اخلطدئُ  اَّيت َذَكَرها سدنا ا اَّيبَّ ُّ عدسى

 اَّذ  اِنييياإل س يبوَنُج َميييما أعَراحسد  (عح باوَِّ م (

بكي ال َ و ،ُ يفاَّيبَّ ُ ْتيَقاَراَّذ  َف ِايي بكي على اجلسَ 

 ح.ِ طدَئاخَل بسبِ  اهلِل ُ مَحها َرْتَقاَراَّيت َف فِ على اَّيبَّ
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 تشبيهال
 النصارىعند الشيعة و

أََّحد تشدد بحية اليماَحمف اختصَّ حممَّدأا والُيا والقائدي 

  ام  لليحم اهلل  يف اخللق  يف هذه احلياه  الدَُّيا!!

َ  هذا   َ  موسدددَّ  فرَحم فَُرع لىل ةددداح ومياه طل

اْلميقدام  وهو حممَّد يفََّه وجه  اهلل  فجاأيه  اهواأ  فََّه   

ال طدا دَة لده الَّ ر يدة  َور  حممدَّد، فتجليفَّ حممَّد      

هف ليميًّا، فقولوهو َور اهلل  سدددبةاَيه  للجب   فجعَله  

  لن تراَحمع فيف لن ترى حممَّدأا ر يًة تامًَّة!!
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 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

ت َأَّنيا ويَيةو اْلم قصددمريهو واْلم رتدُّوهي اخَلويالنَّاةدد بيةو تَّح م نيا تي

ا يسيَّ  النَّصياريى يعبد مَيميا  مع  ايَلحمٍّ جسد اإلميام  َعبد 

 .ريلَُّيا ايَليحد؟ . ميا ه وي بع اْلميس يُ

سييادِة هذه االتنهاماُ  باًءا من مااالِ   باأْ 

 ينواحللِّ ينسعِا اَّادنين األشعر ن مروًرا باَّكشناَُّْداصنَرِة ك

 مَّن ثتدددََّ  وِم ابُن هم، وعيبهم أخيذَ وغرِي وسييييينواَّطل

وا ُدهدييا، فهم ردَّوأتبيياُع اَّوهيياِب ا بن عبييِاَّدييَّ

 اُ َمَِّعلديبا ع ى برَز،  تَّهاماِ االتن هذِه باواِ كاَّببَّ

من  ِ اَّببدَّ ِ دَّبائاَّببَّ ثوا بيبفِ َّدتحياَّ  اَّدوَماَُّْداصيييينَرِة 

م هَّدا  سن فضل اهلل وكدا، احلدار  وغرِي أم اِ،
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  ا خطاباِ اَّضيييِي حر ضيييييُّم اَّتَُّهخطاُب َ ن شيييياَبممَّ

 .من اَّيبَّواصِ  هماَّارضاو  واَّعر في وأم اَّ

صيينَرِة اَُّْداواَّيبَّاصييبِ   عاِةُد ا فصيياَ، ُاوهذا  ؤكِّ

هم م، وا اديياَدهم ببريِهاعرتاِف ، وعيياَمعين اَّواقعِ 

 ، َّكنَِّنَتاَِّف وإشييييعاِ، كفرِييف اَّتَّ هم اجلاَِّ َّرغبياتِ 

ُِ ؤاَ،اَّسُّ  مُ  فَس اَّذ   طر

سييييدنا ا اَّيبَّ َّ  ةعيلُ ن َ بن َم ميا هو اَّفرقُ 

 ِ َفهلدا  ف  اَّصييين نَّأو ِباآل من جيبِ (عح  احسيييدَ 

 َجَر َداَّيتاَُّْداصيينَرِة واَّيبَّاصييبِ   ، وبن عاائِاواجلوهِر

 !بتاادموَنُدهم اَُّْتعلدها ساَد

اَّيبَّاصبُ  ا هرفضيُيي اَّيت َ ةلِّاَّتَّ فكرُة ْتأَّدسيَ 

يف  اَّارآ ين صنباَّيبَّ واردةماخَلوَ ُ  رتاُّوَن اَُّْداصييينَرُة واَُّْدو
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 َقاَ، (َوََّدَّا َجاء ُموسيَيى َِِّددَااِتيَبا َوَكلََّدُ  َربُُّ قوَّ  تعاىلم 

 َربن َأِرِ ي َأ ُرْر ِإََّْدَك َقاَ، ََّن َتَراِ ي َوََّييييِكِن ا ُرْر ِإََّى

َةلَّى َربُُّ  اََّْةَبِل َفِإِن اْسَتَارَّ َمَكاَ ُ  َفَسْوَف َتَراِ ي َفَلدَّا َت

 اح.ى َصِعاما َوَخرَّ موَسَِّْلَةَبِل َجَعَلُ  َدك 

وا َعهم َدصيييارو هي أ َّاَّيبَّ إذا كا ت مشيييكلُ 

 بن اآلِب ينفاتاَّصيين شييبدِ اَّتَّبعوا فوَق فِ اَّصيين َّعبادِة

 اِةعيَيُد ، فدشييييكلييُ اآلِب عَن ، وجعلوا االبَنواالبِن

عطدِل وا باَّتَُّعوَقَف اَّوهِم وا َّعبادِةَعهم َدأ َّاَّيبيَّاصييييبيِ    

وَ ِ  اخَلرتان َن اَُّْداصييينَرِة واَُّْد ا مشيييكلُ ، أمَّاَّوجود ن

 عطدِلاَّتَّو فاتينشييييبدِ  اَّصيييين حوا بن اَّتَّهم تْرَج َّْف

 اَّعلو ن و دييِاإىل اَّتَّ ِقرَت  َ  ، واَّكييلُّاَّيوجيود ن  

 .عطدِلواَّتَّ شبدِ   اَّتَّاَّعن َ  يبمنِهُداَّْاَّيبُّصري ن 
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،  مدَّطبدع م إهل َّ ِب دوا أنََّعصارو َزاَّيبَّ اُةَعفُا

 االبَن وا أنَّعُدَز، َواجليبِ   ييان حتييَت ُ وهييذا جيعليُي

يبهم م ن زعَما َموا بديبهدا، أمَّاَوفسيَي بدعَ اَّطَّ هذِه ميلُك

فاا  لِ َّصَّا حبادثِ  ْتَليييييَّمت   مبشر َّ طبدع م َِّبِن أنَّ

 ٍ شر َّب ذا طبدعٍ   كوُن  ، فكدَفوجَِّ ِ طعَن بعصيدتِ 

آلَن ام (َو، وهو اَّاييائييُلأٍب بيياوِن من أمٍّ َاجيِيوقييا ُو

 َمةينْاِ ي َأْ َت َأ َُّها اآلُب ِعيْبَا َذاِتَك ِباََّْدْةِا اََِّّذ  َكانَ 

 َِّي ِعيْبَاَك َقْبَل َكْوِن اََّْعاََِّمحب

ِم ًا هلِل دوا أنََّعَزاَّيبَّاصبِ   عاُةوُد ا وجًهو ا ورج

َد كدا ور ذرِعاأل وطوالم بعشراِ  ا على اَّكرسينوجلوسيً 

َّا هم  سعِ اَّتن احلا ِث وكتِ  أبي هر رَة يف أ اد ِث

لوا َعم َجهفإ َّ َّذََّك ،َ تدددَّ ابِن ها من قداساِ َاِحوما ََّ
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، فكييا وا كيياَّدهوِد  اجليبِ   ييان ا حتييَتواقعيًي اهلَل

 وُ،ق ، وعلدهم وقَعهم اَّايياميييِ يف معتاييااِت لَنعطُِّداَّْ

 اخللِقب اهلَل َ بَّين ش(َم ُ معلديبا سُِمضا علي اَّرن اإلماِم

ن َم، َوفهو كافرح باَّوهِم ُ َفَصن َو، وَمكنِريييييييي شفهو ُم

 ِ هذهَت ، ثمَّفهو كاذبح ى عيبي ُ َهميا  َ  إَّدي ِ  َ سيييَيَ 

 اَّّلِ  ِبآَ اِ  ِميُبوَنُ ْؤ اَل اََِّّذ َن اََّْكِذَب َ ْفَتِر  ِإ ََّدام اآل َ 

 ح.اََّْكاِذُبوَن ُهُم َوُأْوَّيِئَك

 دوا أنََّعَزاخَلوَ ِ  رتان َن اَُّْداصييينَرِة واَُّْد عاُةوُد

 اخللِق بييَلق  ناألوىل  ورا دييَّ مِنِتبدَعَط ميلكوَن َ األئدييَّ

 طوَنلَِّخُم هوَنبنيشفهم ُم !اخللِق بعَا  نر َّيي بش ا دُ واَّ َّ

 احلسييييَن اإلماَم رفعوَنَ  ، فتارةموَنما  اوَّ اروَنال  يَ 

ارةم األعلى، وت لكوِ َداَّْ صا ِ  إىل مااِمعلديبا سُِمُ  
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 ا حتَتاقًعو ُ ضعدفٍ  سعُل ٍ بشير َّ  َّطبدعٍ  ُ عوَ خضيِ ُ 

(عح  سييدَ َداَّْسييدنا ا اَّيبَّ َّ صييارو اَّيبَّ كدا أوقَع بِ اَّذَّ

 َعَقهدا، وعلدهم َوِتَدييييصِعِب ، وهذا طعنحلِ اَّصَّ حتَت

 ُ َهن شييييبََّم اهلَل َفَر( حم (ما َع اهلِل رسييييوِ، قوُ،

 ح.اَّعباِد ذ وَب إَّدِ  َ َسن َ َم ُهَا، وال و َّلِقباخَل

ام بن ييييييييا ا هشدنييييس فاهوا قوَ،هؤالء   َ 

 ور ٌُّ   ٌِّاَدصييَي جسييمح  وجلَّ عمَّ اهلَل احلكم (عحم (إنَّ

  وا أ َّيبَُّرح، َفن  شيياُءبها على َم نُُّدَ  ضييرورةن ُ ُتمعرَف

 عن إثباِ  ُثدا هو  تحاَّ، وإ َّاإلَِّ  َّيذا ِ  سسييييدمح

 قوَّ  ي يفةلِّاَّتَّ عيبَا وجوِدَداَّْ على قاِر اإلهلين اَّوجوِد

ا ُت َ اًرا َفَااَ، أَلْهِلِ  اْمُكُ وا ِإ ني آَ ْستعاىلم (ِإْذ َرَأو َ اًر

َََّّعلِّي آِتدُكم منيْبهيَيا ِبَاَب   َأْو َأجيِيُا َعَلى اَّيبييَّاِر هيُيًاوح، 
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بي  َجَرا َعدَّ( حم (ََّ اهلِل رسوِ، يف قوِ، إَّدِ  شيارِ ُدواَّْ

 جربائدُل ُْهَطا   َ مكاً  بي جربائدُل َغَلَب داِءإىل اَّسيييَّ

من  ما أ  َّ وجلَّ عمَّ ي اهلُلَّي فْراِ  َفيييييَشَك، َف لَق

  ناَّيبَّدنا ا ييييييسيي عروَج أنَّ ُاح، وهذا  ؤكِِّ ِتَدَرَع  وِر

 ُ روُجُع ا، بيل كانَ ( ح    كن جسييييديا دي   َّديَّا  

من  ُ َقا بل رأو استحااسًَّدَةُم اهلَل َر    َ ، أل َّا ورا د 

 .ِ عردِت  وِر

ا ا هشيييام بن سيييدن كُِم ؤخَذال ُ  يوَّكن َك

ب     تارُّاَّذ فاتيناَّصن شبدِ اَّتَّ ِلحَداحلكم (عح على َم

 دتازحاىل ُمَعم (هو َتاوِقاَّصَّ كدا يف قوِ،اَُّْداصنَرُة  دعُ اَّشن

اا جاَء هاح، فها عديُبفاِتمن ِص اَّيت كلٌّ ِ بذاِت ِهمن غرِي

 َِّ اإل ا ذاَ ًهيبمنُمعلديبا سييُِمُ   ادِقاَّصييَّ اإلماِم جواُب
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ن َم حاَنبييييي  فاا،م (س ةسدِمواَّتَّ شبدِ اَّتَّ عن صفاِ 

 ددُعياَّسَّ َو، وُهيءحَش ِ ِلْ ِدَك ، َّدَ ْوإال ُه ْوما ُه علُمال َ 

  ُّيَد ُ وال  ُّيَةوال ُ   ُّيي َحوال ُ  اَُّح، ال ُ رُييييي  صاََّب

 محييي، ال جسيءحييييييب  َش حدُ ال ُ و احلواسُّ ُ ُكاِروال ُت

 هي اَّعاداُة ح، وهذِهوال حتا اح وال فطد ن وال صييورةن

 د ُّاخلصيي صييري ُّاَّيبُّ يبا اَّعلو ُّعلدها  هُة اَّيت  اوُم

 خلدِ َتواَّيبَّاصييبِ   صييارو وتعطدِلاَّيبَّ بعداام عن تشييبدِ 

 َربنَك ْبَحاَنُسَّاوَّ  تعاىلم (اخَلوَ ِ  رتان َن اَُّْداصنَرِة واَُّْد

 ح.َ ِصُفوَن َعدَّا اَِّْعمَِّة َربن
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 احلسني تنزيه اإلةام
شد بحية اليماَحمف احلقيقةو لهَّ ف  َّ ما ي قال ف لهَّ جسدي  

اإلمددام  احلسددد  ميجسدددددد  غو ه  من البشدددر !!   

لرَّفم الَّ جسددد  احلس   فاحليواَام  اْلم  رتسدةو  

ميمدا لرََّف البشدددر  وميمدا لرَّفم  اخليول !! و تَلةو   

َي  احلسددد   تيةوا سددديمدي شدددباأ  فه   اهنَّة  وحبي

رسدددول  اهلل  حممَّد!! و ال القتلةو لهف ال تذوق اْلمياأي 

 حتََّّ تر لي جحنَّدي!!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

ما مو ف  النُّصدويَّة  َّيفن يقول  تقت   اإلمام  احلس    

 .الينا سام ه ؟
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رسوِ، اهلِل ( حم (إنَّ سدنا ا ا طِقما من قوِ، 

ؤميبَن معرف ن َمكتوَم نح، حُا أنَّ ُدَّلحسن يف جواهِر اَّْ

ِه َّ  خصيوصدَّ ن يف اشتبا علديبا سيُِمُ   اإلماَم احلسيَن  

معُ  يف قصيييَِّ  اَّاتِل واَّعطِش اَّاوِم ب ، وأن ما  اَث 

وقطِع اَّرأِس واَّيياَِّم كيياَن اختبيياًرا    يبةْ  فدييِ  إالَّ 

ؤميبوَن، أل َّهم  عرفوَن احلقَّ وُ ارُّوَن َّيي ، علديًيا أنَّ ُداَّْ

 َمن أ كَر سييدباى ُميبِكًرا إىل احلقَّ َاهرح َّلةددِع إالَّ أنَّ

  وِم اَّان ِن.

ُع ال  سييتطد حَّع( َدؤميبوَن أقرُّوا أن اَّيبَّدروُدفاَّْ

َق رسيوَ، اَّوال ِ  إبراهدَم اخللدل علديبا سُِمُ   حِرأن ُ 

ى كان قوَُُّ  تعاىلم (ُقْليَبا َ ا َ اُر ُكوِ ي َبْرًدا َوَسَلاًما َعَلف

سدنا ا  بواَ صل أن  ستطدعوَن ال اَّرُّوماَن وأنَّ ،حِإْبَراِهدَم
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 إَّدِ  اهلُل ُ رفَع عيباما هلم ُشبنَ  بلح ع( اَّْدسيد َ  اَّيبَّ َّ

 َوِإنَّ ََُّهْم بَِّ ُش َوََِّكن َصَلُبوُه َوَما َقَتُلوُه َوَمام (تعاىل فاا،

 ْم ِبِ  ِمْن ِعْلم  ِإالَّيْبُ  َما ََُّهمن ِفي َشكٍََّّ ِفدِ  اْخَتَلُفوْا اَِّذ َن

ََّْدِ  َوَكاَن َومَيا َقَتُلوُه َ ِاديًبا، َبل رَفَعُ  اهلُل إِ  اَّرَّنناتِّبَياَع  

عيبهم َّاهلُل َعِم ًما َ ِكددًياح، وكذََّك أقرُّوا أنَّ ب  أمدََّ   

ال  سيتطدعوَن قتَل اإلماِم احلسييِن علديبا سُِمُ ،  اهلل 

َ، ذنُب قوَكفَدن ُ  عصييييومَن.َدوهذا جير  على كلن اَّْ

علي (محم ( ا سلداُن و ا جيباُب،  ؤميبَن اإلمامُدأمري اَّْ

ُل، َتيبا إن ُقِتَل ال ُ اتوَُّيييُتيبا إن ماَ  ال َ دوُ ، َمايييمدن

اُء وال َ اخُل يف األر اِم، وال َ ةر  سييييِلُا ا اَّيبنوال َت

 ذنُب اهلَليَكِقح، ُ يليائِر اخلير  على سيي ديبا ما َ ةيي عل

 ال َّاََّ .
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 االشييييتباَه يفُل ديِ حَتوهيذا اَّيبَّصُّ ُمحَكمح ال  َ 

ِ  وَدْو ييِل، فهو  فرنُق بَن مييا َهَر من  يياِ، اَّْاَّتييَّ

واَّاتيِل واَّوالدِة واحلياالِ  اَّبشيييير َِّ ، وبَن وجوِب   

و عيبى َرَوَدعصوموَن، وبهذا اََّْدهم عيبها أل َّهم اَّْيبم ِهَت

اإلمييام علي (مح عن اَّيبَّ ن َّدييَّا ( ح أ ييَُّ  قييا،م  

 ميبَّا ِبَددنٍت، وَ ْبلى من َبِلَي(ميوُ  َمن ماَ  ميبَّا وَّدَ  

َِ َتُاوَُّوا حييَيا اَل    وَّدَ  ِببيَيا، ح، وأتَبعيَيُ  باوَّيِيِ م (َف

ُ  َتْعِرُفوَن، َفإنَّ َأْكَ َر اََّْحقن ِفَددا ُتيْبِكُروَنح، فاحلشييييو َّ

َ  َاطَلُدأ كروا اَّعصييدَ  اَّْاخلو ُ   رتاُّوَنُداصيينرُة واَُّْدواَّْ

م رُّسِل (عح، فوقَع فدهم قوَّ  تعاىلَّألئدَِّ  واأل بداِء واَّ

 (َبْل َجاءُهم ِباََّْحقن َوَأْكَ ُرُهْم َِّْلَحقن َكاِرُهوَنح.
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وعيبييامييا َ َفى أمرُي احؤميبَن اإلميياُم علي (مح 

وَ  عن األئديَِّ  من بعِاِه يف قوَِّ م (َ دوُ  َمن ماَ   َداَّْ

علدكمح،  م ةَّميبيَّا وَّدَ  حيدنٍت، وَ باى َمن َبِاَي ميبَّا  ُ 

وَ  ال  اُع علدهم تيبم ًها، وأنَّ دواَم َدكياَن  ؤكُِّا أنَّ اَّْ 

ةيَِّ  قائمح إىل قداِم اَّسييييَّاعِ  بعَا األئدَِّ  من خِِ،  احُل

 وجوِد رسِل اَّيبُّوِر (عح.

وما جير  على األئدَِّ  علديبا سييُِمُهم جير  

على اإلمام احلسييِن علديبا سييُِمُ ، وَّذََّك  بََّ  اإلماُم 

سيى اَّكاَِم علديبا سيُِمُ  باوَِّ م (َمن زاَر احلسَن   مو

عارفما حَباِِّ  َغَفَر اهلُل َّ  ما تااََّم من َذ ِبِ  وَما َتْخََّرح، 

لدُق ب  من اَّاتِل واَّعطِش عصيييِيَدُ  عدَّا ال َ و الُ  أن َ 



113 

 

واَّاَِّم وقطِع اَّرَّأِس واَّتَّد دِل وما إىل ذََّك، وهو ما أكََّا 

 ا احلسن بن محاان اخلصد  (عح باوَّ معلديبا سدنا 

  َهَا  ور ييأ ُّها اَّمَّائروَن َمش

ََييَُّحس  روِريِفْرُتم باَّسُّين  

 ِعْاُتم وُفْمُتْميوَََّعدر  َّاا ُس

 باَّذ  َّدَ  م َلُ  يف اَّاُّهوِر

 فَلَعدر  َّاا َ و ُتم وِ ْمُتْم

 َرفما باِذًخا وفخَر اََّفخوِريَش

ُ  ُِميين علديبا سيياحلس ُ  أنَّ اإلماَميرفيي فدع

ِ  اِّال ُ اتَيُل وال َتطياَُّيُ  أ يا  أعااِء اهلِل هي معرفُ   َ    

 عطي اَّشَّرَف واَّفخَر.وُت بفُر اَّذُّ وَباَّيت َت
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 خصوصية ةدقام اإلةام
ش بحية اليماَحمف له روايام  فهَّ احلجََّة فو خلي َة اهلل  

 لاجازيٌَّةيف فرضددد ه  فو النَّحمَّ فو اإلمدامي له ةددد اٌم   

يتَّصدددف  تحا لائمًا، وهحم مازمٌة له وترافقوه  لائمأا 

ويف مجيع  فحوالد ه ، وتحا ي عري   فََّه  حجَّةو اهلل ع هحم  

 رواياٌم مأذوتٌة الَّ ال حممد  يع!!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

مددا هو مقددام  اإلمددامددة  الواجبددة  يف فأر  العلويم   

 .النُّصويم ؟

وَّكنَّ اخلَِف ، ضييرورةم واجب نعيبا ا  مامُ اإل

باإلمامِ !! فَدن وجَ  أن  هو صييا ُ  احلقنَمن على 
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ِم َّ اَّعردَم ااَمَداَّْ تبوََّأ هذا   ا ِ صييالباَّ أن  كون ُمَد ن

، َجَةاحُل اطَعَدَِّ ِ ةَّباحُلقائًدا ، َّليبيَّاسِ  ، هيادٍ األمِر

 اُساَّيبَََُّّْ  سيييييي  ، ِإْنَداِمَب ن ُ ُتيييةَُّ َوقاطعح  ُ ييياُ رَهُب

 اٍءيَبَع رِين َغِم أَهَرُه واَّاوِ، يف اَّفعيلِ  ِمعِةُداَّْإَهياَر  

ِم ب ، و األمِر صييا ُ أراَدُه ا عاًَِّدا حَي، هٍاُجال و عام

 ُميَبمًَّها ،اخلصاِ، ، مجدَلِ وتْو ِل اَّارآِن يبم ِلَتب عارفما

يف  َّلحقن ادُقاَّصييييَّ  اُ،ِداَّْفهو ، فاِ اَّصيييين مدِمعن َذ

ذا فإنَّ ، هلِ اَّيفعأو ِ اَّيوخص ِ فاِتيي وص ِ كاِتَلَم مجدِع

هم ََِّدااِم يبَِّ  واَّشندعِ  يف رؤ تيييما ميدنُم اَّعلو نَن عن اَّسُّ

اإلمامِ   تلخَُّص باوِ، اإلماِم اَّصييَّاِدق علديبا سيييُِمُ م  

(م ياُ، َمَحلن اإِلَماِم ِفي اأَلرِض م اُ، َمَحلن اََّباِر  ِفي  

َرُه يَابنيَوُ  ُ يوُز َأن َ دلَكيلَك اَل َ ُةيَداِء، َوِإنَّ اَُّْدياَّسَّيييي  
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 اَّلَُّ  ِإالَّ ََِّه نآ ِفدِهَدا َكاَن ِإالَّ َواِ اح، ََّاوَِّ  َتَعاََّىم ََّْو

 َََّفَسَاَتاح.

 ر ُفحييييواَّتَّ با ُلاَّتََّر اَّكذُب وييييا تشا دَّوََّ

 َجَةُ   اطُعكا ت احلاجُ  ماسييَّ م َّوجوِد اإلماِم اَّذ  

َدْلَتفَّ  وََُّ  َف ،باَّربهاِن ََّناونَتُداَّْ وأَّسيييييبَ  ََّنْونَتُداَّْ

 تلُفخيوال اَُّْدؤميبوَن وال ُ خيَياَُّفو يَيُ ، َفَتُعمَّ اهليياا ييُ  

إْذ  ،واألهواِء  راِءأ كيياِم اَّييان ِن تبعيًيا َّ يفاَُّْدؤميبوَن 

 ِ على ِإزاَّ ُ ةَّاحُل  ِ َاَََّو عيبي ُ  ُ،ميا ُ سييييَْ  علُم ُهعيبياَ 

 .واألضاَّدِل واجلهاالِ  واألباطدِل األوهاِم

هم َفرنَعُدَِّ، َّليبَّاِس ماَماإلاهلُل تعاىل  َ  صييَّهلذا 

دا ك هم. هِاوَ  همَحِلصيييْيُ أصيييوَ، ِد يِبهم وتعاَّدَدُ ، وَ 

أل ٍّ يب  ع بلدَغاَّتَّ( ح  سيييوُ،اَّرَّ أن  رتَك سيييتحدُلَ 
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، وَّو اِمبعَا اإلم ماِماإل ِ ديبصتتعاىل بكاَن، َّذََّك أمَرُه 

ترَك غرِيِه، علد   جلاَز هيذا اَّواج ِ  علدي  تركَ  جيازَ 

ُْْمُرُكْم اَّّلَ  (ِإنَّم عم وجل اهلل واَّاََّّدُل قو،  ُتؤدُّوْا نَأ َ 

 نب َأْهِلَهاح  دث سييْ، سييدا ا اَُّْدعلَّى  ِإََّى اأَلَماَ اِ 

 جعفر اَّصيييَّادق علديبا سيييُِمُ  عيب (عح اإلمام  ُخيَبد 

 ِماإلما إىل َ افَع أن األوََّ، اإلماَم اهلُل (أمَرم فْجاَب

عيبَاُهح، وقا، علديبا سُِمُ  أ ًضام  شيٍء كلَّ بعَاُه اَّذ 

 َّدِ ح.إ فُدوصي َبعِاِه ِمن اَّذ  اإلماَم  عرُف اإلماَم (إنَّ

 ِتَبَجَو ُ َّاسيييياَّرن ِتَبَجى َوَتَمهذا  ع  أ َّ  

، ِصد اَو ماُماإل َ صين ُ رسياَّ م   اهلُل َثَعى َبَتَم، َوُ ماماإل

َّك َ اداٍ ، َّذ ببرِي ر عَ ، وال شيَيبِ ِإمام  رسيياََّ فِ 

َأمَّن َجعَيَل اأَلْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخَََِّها  قيا، تعياىلم (  
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ًما اِجَرَواِسَي َوَجَعَل َبْدَن اََّْبْحَرْ ِن َ  َأْ َهاًرا َوَجَعَل َََّها

َرَوو سييدنا ا  ح، وقاَأْكَ ُرُهْم ال َ ْعَلُدوَن َأِإََّ ح مََّع اهلِل َبْل

أنَّ اإلماَم اَّصييَّادَق علديبا سُِمُ   (عحاَُّْدفضيَُّل بن عدر  

 ا ُمَفضنل، األرُض هُم اَُّْدؤِميُبوَن، واَّرَّواِسي ُهُم (قا،م 

 .حاألِئدَُّ 

،  مصيييَّخا د يبدَّ م بوِة مكا  مألهِل بدت اَّيبُّوإنَّ 

عيبهم اَّرنجَ  كدا هو ثابتح من  م اَّذ َن أذهَ  اهلُلُهَف

َ  طهرِيم (ِإ َّدَيا ُ ِر يُا اَّلَُّ  َُّدْذِهَ  َعيبُكُم اَّرنجْ  اَّتَّ آ ي ِ 

 ن كدا َّيبَّا اح، وهم  فُ َأهْيَل اََّْبدْيِت َوُ َطهنَرُكْم َتْطِهريً  

 ِمن َبْعِا ِ باهلِ م (َفَدْن َ آجََّك ِفدُدهو ثابتح من آ ِ  اَّْ

ْم مَيا جَياءَك ِمَن اَِّْعْلِم َفاُيْل َتعَياََّْوْا َ ْاُع َأْبيَباءَ ا َوَأْبيَباءكُ    

يَبْةَعل َوِ سَياءَ ا َوِ سَياءُكْم َوَأ ُفَسيَبا وَأ ُفَسُكْم ُثمَّ َ ْبَتِهْل فَ  
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ََّّْعيَبَ  اَّّلِ  َعَلى اََّْكاِذِبَنح، وهم أعااُ، اَّكتاِب كدا هو 

واتِرِه، لَِّم بصحَِّتِ  وتيييييَسُد اَّْثابتح من  ا ث اَّ الِن

سيييو، ( حم (إ ني ولِّفح فدكم اَّرَّسيييدنا ا  وهو قوُ،

 قا فرَضونم كتياَب اهلِل وعرتتِي أهيل بديتح،   َلَااَّ َّ

ُقل ودَِّةم (َدابتح من آ   اَّْثتعياىل مودَّتهم كديا هو    اهلُل

ْرَبىح، ياَُّْا َة ِفيَودَّياََّْد ا ِإالًَّريي ََُُّْكْم َعَلْدِ  َأْجيييييي   الَّ َأْس

 على ِِةمن اَّصَّ ُأال  تةمَّ اَِة علدهم جمًءيياَّصَّجعَل و

دماِن ِدرسو، اهلل ( حم (ما يف اَّْسدنا ا َّاو، اَّرَّسيوِ،  

لَّى ِِة على َّدٍا وآِ، َّدا، وَمن صيَيأثاُل من اَّصييَّ

َّذََّك ، َِ اجليبَّ حوْا ُرِةي   َ ى آََّليَّ و  ُ صييَيلن َعَلَع

إماًما، وقا، عن عيبا ا رسوُ، اهلِل ( ح سيدنا ا  دنَي سيُ 

  إمام، وقا، عن احلسيين أ َّعلديبا سييُِمُ  احلسيين 
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ِ  أقواِ، حَُّ، بصيييِي  إمام، والَ ُ ةاَدأ َّ علديبا سييييُِمُ 

 سوِ، ( ح هذه.اَّرَّ

 ح يف اَّارآِن اَّكر م كلدييُ  (أئدييَّ ْ ورَدوقييا 

اهلاا ِ  اَّيت مخَ  مراٍ ، ميبها َّفان َّدودح د،َّ على 

تاوُد  تدًيا إىل احلقن يف قوَّي  تعاىلم (َوَجَعْليَباُهْم َأِئدَّ م   

َْْمِر َيا َوَأْوَ ْديبيَيا ِإََّْدِهْم ِفعْيَل اََّْخْدَراِ  َوِإقيَياَم      َ هْيُاوَن بِي

َنح، وقوَّ  ِا ييِيمََّكاِة َوَكاُ وا ََّيَبا َعابيييِة َوِإ َتاء اََِّييياَّصَّ

َْْمييِئتعاىلم (َوَجَعْليَبا ِميْبُهْم َأ ِرَ ا ََّدَّا َصَبُروا يدَّ م َ ْهُاوَن ِب

 م َوكَياُ وا ِبآَ اِتيَبا ُ وِقيُبوَنح، وقوَّ  تعاىلم (َوَ ْةَعَلُهْم َأِئدَّ 

 ى طبدعِ ،َّ علَوَ ْةَعَلُهُم اََّْواِرِثَنح، وميبها َّفان مذمومح َد

وِء اَّيت ِة اَّسُّاَوِ  اَّضييَّاَِّ  وُقرجعدََّداَّادادِة اَّفاسياِة واَّْ 

اِر اَّبواِر، وهم كبعِض زعداِء قر َش رُّ أتباَعها إىل َدُةَت
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 يف قوَّيي  تعيياىلم (َفايَياِتُلوْا َأِئدييََّ  اَُّْكْفِر ِإ َُّهْم اَل َأْ ديَياَن

اَّذ َن  اودوَن إىل اَّيباِر يف قوَّ   ِهََُّهْمح، وفرعون وجيبوِد

 اَِّْاَداَمِ  َمتعياىلم (َوَجَعْليَباُهْم َأِئدَّ م َ ْاُعوَن ِإََّى اَّيبَّاِر َوَ وْ 

 ، وقا فرََّق اإلماُم اَّصَّادُق علديبا سُِمُ  بنال ُ يبَصُروَنح

 اهلُل رَضف قومح أئدَِّ  احلقن وأئدَِّ  اَّضَِِّ، باوَِّ م (حنن

 هاََِّتِ ح.جب اَّيبَّاَس َ عُذُر ال حَين تْمتلون وأ تم طاَعَتيبا،

وِة باَّيبُّ بدِت أهيلِ   صييييوَ ِا أنَّ َِ ُداَّْ َنوِم

َل م بإمامِ   ََّدتَّفُق باَّكامِل مع اَّبداِن أل كاِم اإلمامِ ، ُمت

اَّيت من بعِاِه، وعلديبا سُِمُهم  واَّرُّسِلإبراهدَم سدنا ا 

راهدم إبرسيييوَ، اَّوال   ًبا اِطَخُم َلها اَّارآُن اَّكر ُمدََْجَأ

اح، َماًمم (ِإ ني َجاِعُلَك َِّليبَّاِس ِإعلديبا سُِمُ  باوَّ  تعاىل

تعاىل هو اَّذ  أسيييبَا ميبصييَ  اإلمامِ  إلبراهدَم،   فاهلُل
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ِا عن َباؤوا ِمِ  اَّذ َن َجوكيذَّيَك قوَّي  تعياىل عن األئديَّ     

إبراهدَم  دييُث قيياَ،م (َوَجَعْليبيَياُهْم َأِئدييَّ مح، (َوَ ْةَعَلُهْم 

َأِئديَّ مح، فياسييييتعديل كلدا م (جاعلك، وحعلهم،    

 وجعليباهمح.

 هاوَن بْمِر اهلِلَ   نأئدَّ همأ َّ فددَّا سييييبَق حُا

ديبا هو يِبعوما َ  ِ ،عياَّدِم اإلهلدَّ اودوَن اخللَق وفَق اَّتَّوَ 

ا َدَك وا معيبى اإلمامِ ُةبوِة عياََّ اَّيبُّ بديتِ  أهيلِ  َ أنَّ أئديَّ 

 دييث قييا،م  (محاإلمييام علي إميياِم األئدييَِّ  اَّوُه عن َلَت

 ةٍَّ  َََّك َعلىييييييييي(اَّلَُّهمَّ إ ََّك ال ُتخلي األرَض ِمن ُ 

َك، َاهرح َموجودح، أو َخاٍف َمْبُدورح ََّكي ال ُتبِطَل يلِايَخ

 ذِهٍا من هُ ةََّتَكح، وقا، أ ضييًيام (ال ُ ااُس بآِ، َّدَّ

   عَدُتُهم علد ْ َروَّو بهم َمن َجسيييَياح، وال ُ ِ  أَ األمَّ
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يُء ِفاُد اَّداِن، إَّدهم َ َد ِن وِعأبيًاا، هم أسيييياُس اَّان 

هم ، وفدهم اَّوال ييُ اَّي، وََّاَّتييََّحُق اَّبيياَّي، وبهم ُ ْل

 ح.ُ راَثاَّوصدَُّ  واَِّو

 علديبا سُِمُ موقا، اإلمام علي ز ن اَّعابا ن 

، نِدُج اهلِل على اَّعيياَََّة، وُ اَُّْدؤميبنُ  (حنُن أئدييَّ

ًضام نح، وقا، أ ةَِّلَحُدرن اَّْؤميبن، وقادُة اَُّبُدوسادُة اَّْ

، حاَُّْدؤميبنَ باَُّْدؤميبن(حنن خلفاءُ األرِض، وحننُ أوىل 

 يَبَك  ِدَ  م (اَّلهمَّ إ ََّك أ َّْاةاد َّحدفِ  اَّسَّوقا، يف اَّصَّ

، أرِضَكا يف يباًرَماِدَك َوَبِعًدا ََّليف كلن أوان  بإمام  أقدَتُ  َع

إىل  َّسييييَّبدَلاَتُ  ْلَعَجِلَك َوْبَلُ  حَبْبَت َ ْلصيييَيما َوَاعيْ َب

وقا،  َتُ ح.َدِصْعَ  َمذَّْرَ ُ  َواَعَتَت َطاِ َك، وافرتْضَوضيْ ِر

برِي ِت األرُض بَدِا(َّو َبعلديبا سييُِمُ م ادق اإلمام اَّصييَّ
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اُس ُع اَّيبَِّفيبَتإميام  ََّسيييَياخَيْتح. كديا قدَل َّ م كدَف  َ   

كدا ( علديبا سييُِمُ مسييتوِرب فاا، َدةَِّ  اَّبائِ  اَّْباحُل

 َرها اَّسَّحاُبح.َتدِ  إذا َسوَن باَّشَُّعِفيبَتَ 

دَّيبوا بوِة قا بَ  أهِل بدِت اَّيبُّع  أنَّ أئدََّ وهذا 

نح ( ح على أ َّها ركاَّرَّسوُ، سدنا ا اإلمامَ  كدا بدَّيَبها 

 ن ِن ال ِغيَبى عيب ، وبْنَّ اإلماَم ُمعدَّنح ِممن أركيان اَّيان  

 َ هِاَ  اإلماِم أن َ ن رسييييوَِّيِ ، وأنَّ مهدَّ اهلِل وُمعَلنح ِم

أموِر  ُتها يفَوْاُعها وُقِجْرِ  وَمألمِر اهلِل، فهو قيائيُا األمَّ  

ُف يييييييتَّصييِيُدِ  اَّْماِ  داها، أل َُّ  اَّو دُا يف َز يِبها وُدِد

ِفِ  ؤهَُّل اَّو دُا خلُدِ  َِّمامِ ، واَّْيرعدَّفاِ  اَّشَّباَّصن

  دا. ِن واَّاُّاَّيب ن يف أموِر اَّان
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 التلبيس والتحدقيق
 الواليةوالشك يف 

ش بحية اليماَحمف َستذمير فه يزيد تن معاوية تن فتحم 

سدد ياه  تُ احلسدد ، وسدديبيَّ تنام حممَّد، تاسددد  

 اإلسام وتاسد حممَّد!!

 ه فدوالسُّؤال  الذي يطرح  َ سي

 ان  يزَّهني وم  يعصومل ا مياهي ايفئمَّةو وايفَبياأ   بع مي

حاالم  الُدَّعف  والنَّقص  البشدريم، فأيفي َ سمر  ما   

ٍَ فمامي اخللق ؟  .ف حروه  من حاالم   تٍ  فو ةيل

 اوُ، تعياىل يف كتياب  اَّعم مم (َوِإْذ َفَرْقيَبا ِبُكُم   

ََْحْديبَياُكْم َوَأْغَرْقيَبا آَ، ِفْرَعْوَن َوَأ ُتْم َتيبُررُ   وَنح، اََّْبْحَر فَي
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ؤميبَن ُدائًدا ُ رِهُر اآل َ  َُّدفرنَق بَن اَّْفاهلُل سييييبحاَ ُ  د

واَّكافر َن، فدكوَن احَلَكُم هو اَّتَّصييييا ُق واَّتَّكذ ُ ، 

َفَدْن صييَياََّق باآل اِ  فهو من أهِل اََّداِن، وَمن َكذََّب 

بها فهو من أهِل اَّشييَّكِّ. واآل ُ  َّدسييت دوًما معةمةم  

و  اًصا ا أوُقارةم، بل قا تكوُن يف بعِض األوقاِ  ضَيعفم 

َاهًرا ََّدتمَّ االختباُر واالمتحاُن فدسييياَ  أهُل اَّشيييَّكِّ  

 َن َ َروَن مرَهَر اَّضَّعِف واَّيبَّاِص، و فوَز أهُل اإلمياِن 

أل َّهم ُ اِركوَن أنَّ إَهاَر اَّضَّعِف واَّيبَّاِص من اإلماِم أو 

 اَّيبَّ ن قارةن.

وكد ييا،  على ذَّييَك فييإنَّ مييا أَهَرُه اإلميياُم  

ُن وبادَُّ  األئدَِّ  علديبا سِمهم من اَّاتِل (تلبدًساح احلس

 عةماِ  اَّيتُدال  توافُق مع ما أََهُروُه ( ادا مح من اَّْ



127 

 

ذكَرهيا سييييدينا ا اخلصييييد ُّ (عح يف كتاب اهلاا      

ن سيييد  (عح مَداَّكربو، وما أَهَرُه سيييدنُا ا اَّيبَّ ُّ اَّْ

راِء من إب اَّصيييَّلِ  (تلبدسييًياح ال  توافُق مع ما أََهَرهُ 

وتى ( ادايي مح، َداألكديَيِ  واألبرِ  واألعدى وإ ديياِء اَّْ

فْهُل اَّداِن اَّذ ن ال ُ ساووَن بَن اَّعصدِ  واَّتَّسفدِ ، 

 ُنييياُم احلسيَ  هو اإلميييتوَ، َّديي ايي َدوا أنَّ اَّْيي َرُفيي َع

لوَب َّدَ  هو اَّيبَّ ُّ ييييييصييَدعلديبا سييِم ، كدا أن اَّْ

أََهَراُه من اَّضييييَّعِف باَّاتِل سييييد  (عح، وأنَّ ما َداَّْ

واَّيبَّاِص بياَّصييييَّلِ  هو قارةن على اَّتَّلبدِ  على أهِل  

 اتوَ، هو اإلماُم احلسييُنَداَّشييَّكِّ اَّذ َن صيَياَّقوا أنَّ اَّْ 

أل َّهم  سدُ  (عح،َدصلوَب هو اَّيبَّ ُّ اََّْدعلديبا سِم  واَّْ

ِم حُيعةَماِ  اإلمام احلسن وبادَِّ  األ ئدَِّ    ُ ؤميبوا أص
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سييييدِ  (عح، َدعلديبا سييييُِمهم وال حيعةماِ  اَّيبَّ ن اَّْ

ماُ ، عةُدفتفرَّقوا بعييَا أن جيياَءتهُم اَّبدنيبيياُ  وهي اَّْ

اُهم جهيبَّم  َووجعُلوا اَّتَّلبدَ   ادا م فْشركوا وكفروا وَم

صييييرِي، وهؤالء ذكرهم تعيياىل باوَّيي م (َواَل  َدوبئَ  اَّْ

ِا ميَيا جيَياءُهُم وْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبعيْيَتُكوُ وْا كيَياَّييَِّذ َن َتَفرَُّق

 اََّْبدنيَباُ  َوُأْوََّيِئَك ََُّهْم َعَذابح َعِردمحح.

فدَ  ييص ٍّ ألنَّ اَّتَّييٍّ وَ ياألمُر ذاُتُ  مع كلن َوِص

ؤميبن ُدقيائد ن دائد ن، وهو ما  َاَث مع موال ا أمرِي اَّْ 

ا ِف، صَداإلمام علي (مح  وَم صفَِّن يف  ادثِ  رفِع اَّْ

ُدواََّن  ايي ا تييابعوَن بييإخِ   َِّديَيا  اوُم بييِ  إذ إنَّ اَّْ

اوَن يايِركوَن وال َ يبتيييكلوَن وال ُ شيييييي   أمرُيهم، ال َ ش

ُ  علدهم األموُر، فهم  علدوَن أنَّ رفَع ييييييييِيوال َتلَتب
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 اَّذ  ُدخاَّفَنصا ِف كا ت إلثباِ  احلةَِّ  على اََّْداَّْ

كِر واخِلااِع َّلوصيييوِ، إىل َد سيييتخاموَن أسييياَّدَ  اَّْ 

اَّذ ن  تَّهدوَ يبا اَّدوَم بِ  يييييييييي اَّيبَّاصغا اِتهم، كعلداِء 

ِاَل ِر حَيا ُ يييياهييييباَّكفِر وَ دكُروَن علديبا باَّتماِمهم اَّرَّ

ِ  ييي ن!! وعلداِء اَّوهَّابدَّييييبَّ ن  بو َّيييييي إَّدهم على أ َُّ  ُس

رآَن كدا ااَّذ ن ُ شَيرنُعوَن قتَليبا باسِم اَّان ِن وهدُلون اَّ 

اتلوَن ااََّس وَ ُدكيان اَّصييييَّلدبدُّوَن هدلوَن اَّكتياَب اَّْ  

 ن اَّذاَُّْداصييينرِة سيييلدَن باسيييِم اَّان ن!! وعلداِء  ُداَّْ

َ تَِّهدوَ يبيا بياَّبلون وَ دكُروَن علديبيا باسييييِم اال تداِء إىل    

 صييا َفَدمذهِ  أهِل اَّبدِت (عح!! فكللهم هدلوَن اَّْ

قوَّ   دهم ِن، َّذََّك ا طبَق علوُ َكفِّروَ يبيا بياسييييم اَّيان   

َوَأ ُتْم  تعاىلم (َوال َتْلِبُسوا اََّْحقَّ ِباََّْباِطِل َوَتْكُتُدوا اََّْحقَّ
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َتْعَلُدوَنح، وهذا  ةَّ ن علدهم ال ََُّهم أل َّهم سييَياطوا يف 

االمتحياِن عيباما شيييَيكلوا بعصييييدِ  أمري احؤميبَن (مح   

 ح، وأسييَاطوُهم من واألئدَِّ  علديبا سييُِمُهم واَّيبَّ ن (

اَّيبُّورا دَِّ  اَُّعرَدى إىل اَّبشيير َِّ  اَّضييَّعدفِ ، فوقَع فدهم  

َِّْعْلُم ِمن َبْعِا َما َجاءُهُم ا قوَّي  تعياىلم (َومَيا َتَفرَُّقوا ِإالَّ   

َجل  َبْديَبُهْم َوََّْوال َكِلدَي ن سيييَيَباَيْت ِمن رَّبنَك ِإََّى أَ   اَبْبديً 

ِكَتاَب ِمن ِإنَّ اََِّّذ َن ُأوِرُثوا اَّْمُّسييَيد ى ََُّّاضيييِيَي َبْديَبُهْم وَ 

 َبْعِاِهْم ََِّفي َشكٍّ منيْبُ  ُمِر ٍ ح.

 

 اإلجاتة  الَّ التَّسا ل  اآلتحمف هنا التد من

صدداحف  يومي ةدد ي  جعل   البعضي مي صددََّة رفع  اْل لهَّ

لما ا فييشدد  ب تاإلمام الحم  مع ويينشدديقُّ ان والييت ه !! 
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النحاية  لييقُدحم الَّ حأد  معاويَة تن  ٌ ي قاتْ  حتََّّ 

فتحم س ياهي وي عري ي احلقُّ من الباط  ؟ ولو حديثي  لَ  

 .فَلن يأوه سببأا يف ادم  و وب  حالثة  ميرتاأ!!؟

هم َع بييكَّ اَّذ  وقييييي   اوُ، اَّبعُضم إنَّ اَّشَّ

تضييي اال  ع  تكفرَيهم من ِقَبِليبا، فاَّشييَّكل ضيَيعفح  َ 

ُدسيياَمَحَ ، وربَّدا  عودوَن َُّرشييِاهم بعَا  ن   اَّرنفَق واَّْ

 اَّوَن األئدََّ  واَّرَّسوَ، (عح!!َودا أ َّهم ُ طاََّ

 اوُ، هلمم حنُن ال ُ كفُِّر أ ًاا فاهلُل َ فصييييُل 

 بديبيبا  وَم اَّادامِ  َّاوَّ  تعاىلم (ِإنَّ اََِّّذ َن آَميُبوا َواََِّّذ َن

 َن َأْشَرُكوا اََّْدُةوَس َواََِّّذَهاُدوا َواَّصيَّاِبِئَن َواَّيبََّصاَرو وَ 

ُكلن  ِإنَّ اَّليََّ  َ ْفصيييِيُل َبْديَبُهْم َ ْوَم اَِّْاَداَمِ  ِإنَّ اَّلََّ  َعَلى 

شَيْيٍء َشِهداحح، وَّكيبَّيبا َ ِصُف أعداََّهم، وَ ُردُّ اَّشُّبهَ ،  
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عاىل َدخفدََّ ، فاَّشَّاُك خائنح، واهلُل تو وضنُ  احلاداَ  اَّْ

اوَّيي م (َوَأنَّ اَّليّيَ  اَل َ هيْيِا  َكديْيَا   ذمَّ اخلييائيبَن ب

ْذ اََّْخاِئيِبَنح، وقوَّ م (َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوم  ِخَداَ  م َفا ِب

ِإََّْدِهْم َعَلى سيييَيَواء ِإنَّ اَّّلَ  اَل ُ ِح ُّ اخَلاِئيِبَنح؛ أ م 

ِْ َعهيَاهم إْذ ال َعهَا هلم، فَ   م َ َاضيييُيوا اَّعهَا ُهفياطَر

باَّكفِر واَُّبلون وأسيياؤوا َّسيَيدنِا اَّسييَّادِة   و ا عيباما اتَّهُد

َّديَّا بن ُ صيييَيري (عح، فدا َفَعلُ  ابُن تدددََّ  شييييدُ    

اإلسِِم عيبَا اَّسُّيبَِّ  ال خيتلُف عدَّا فعَلُ  اَّطلوسي شدُ  

ِةهم وإن هاَّطَّائفِ  اَّشندعدَِّ ، وإنَّ أتباَعُهم اَّدوَم على َ 

َك ىلم (َوِإن ُ ِر ُاوْا ِخَداَ َتهاًء َّاوَّ  تعاكًرا وَدأََهروا َم

َْْمَكَن ِميْبُهْم َواَّليّيُ  َعِلدمح   َفايَيْا خيَياُ وْا اَّليّيَ  ِمن َقبيْيُل فيَي

 َ ِكدمحح.
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ديبدا ما ُروَ  أ َّ  ب وما ُ  ِبُت أنَّ اَّشييَّكَّ خدا  ن

علي (مح  وَم اَّيبَّهرواِن اإلماُم كان موال ا أمرُي احؤميبَن 

َجاَّسييًيا جاَء أ ُاهم فاا،م (اَّسيييَُِّم علدَك  ا َعِليُّح. 

مَُّك   ُتَسلِّْم أ َفَردَّ ََُّ م (وعلدَك اَّسيَُِّم، َما َََّك َثِكَلْتكَ 

ُدؤميبنبح. قييا،م (َبَلى سييييُْخرُبَك عن َعَليَّ بييإمَرِة اَّْ

ِفَعِت ُر ذََّك، كيبُت إذ كيبَت على احَلقن بصييفَِّن، فلدَّا

 ُت ميبَك وَسدَّدُتَك ُمشِركما، فْصبحُتييْيا ُف َبِرئيييصَداَّْ

 واهلِل ََِّئْن أعِرْف .ال أدر  إىل أ َن أصييييِرُف ِوالَ يت

 ُهَااَك ِمن َضََِِّتَك أ  ُّ إََّيَّ ِمَن اَّاُّ دا وَما فدهاح.

مُر َ  علدِ  أيييييا رْر أخي اَّاارئ كدَف اََّْتَب توضيُف

  ُ  فْخَذ بِ  على َاهِرِه، وِيابيتشُدا ِف اَّْيصَدرفِع اَّْ

اََّن  ادا م ُدَو فَهْم أ َُّ   ةَّ ن ََّتصييييفدٍ  جا اٍة بَن اَّْ
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لديبا عصييييوموَن عَداََّن َاهًرا، كدا فَرَز األئدَُّ  اَُّْدتَوواَّْ

سييُِمُهم أتباَعهم إىل خوا   وعوام ، وكدا فَرَز سييدنا ا 

ٍة عشيييير ََّ  إىل ُمَو نَا اخلصييييد ُّ (عح اإلمامدََّ  اإلث 

 وُمَاصنَرٍة.

 

قيا، َّ  أمري احؤميبن (محم (َثِكَلْتَك أمَُّك ِقْف  

ا ُأِر ييَك َعِميَياِ  اهليُيَاو من َعِميَياِ    ميبني قر بيًي

اَّضييََِِّّ ح. َفَوَقَف اَّرَّجُل قر ًبا ميبُ ، فَبديَبدا هو كذََّك 

ح فااَ،م مإْذ أقَبَل رجلح َ رُكُض  تَّى أَتى اإلماَم علد ا (

( يا أمرَي احؤميبَن، أبشيييِيْر باََّفتِ  أَقرَّ اهلُل َعديَبَك، َقْا  

واهلِل ُقِتَل اََّاوُم أمَجعوَنح، فاا، (محم (ِمن دوِن اَّيبَّهِر 

أو ِمن َخلفِيِ بح، قيا،م (بيَيل ِمن ُدو ِيِ ح، فايا، (محم     
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ا ًا(َكَذْبَت واَّذ  َفَلَق احَلبََّ  وَبَرَأ اَّيبَّسَدَ  ال َ عُبروَن أب

 تَّى ُ اَتلواح، فاا، اَّرَّجُلم (فاْزَدْدُ  فدِ  َبصييرَيةمح، 

فةاَء آَخُر َ ركُض على فرس  ََُّ  فااَ، ََُّ  م َل ذََّك َفَردَّ 

 علدِ  أمرُي احؤميبَن (مح م َل اَّذ  َردَّ على صا بِ .

قاَ، اَّرَّجُل اَّشييَّاكلم (وَهَدْدُت أن أمِحَل على 

ركضاِن َّسَّدِفح، ثمَّ جاَء فارساِن َ َعِليٍّ فْْفلَق هاَمَتُ  با

قيا َأْعَرقَيا َفَرسيييَيدِهديا فااالم (َأَقرَّ اهلُل َعديَبَك  ا أمرَي    

احؤميبَن، أبشييِيْر باََّفتِ  قا َواهلِل ُقِتَل اَّاوُم أمجعوَنح. 

فاا، (محم َأِمْن َخلِف اَّيبَّهِر أو ِمن ُدوِ ِ ب قاالم (ال بل 

 وا َخدَلهم اَّيبَّهرواِن وضيييَيَرَبَخلفَيُ ، إ َّهم ََّديَّا اْقَتَحدُ  

اَ  ُخُدوَِّهم َرِجُعوا فيُْصيييِيدُبواح، فاا، أمري  اُء َّبيَ ديَ اَّْ

 .احؤميبن (محم (َصَاْقُتداح
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َفيَبَمَ، اَّرَّجييُل عن َفَرسيييِيِ  فييْخييَذ بدييِا أمرِي  

احؤميبَن (مح وبِرْجِلِ  َفَابََّلُهدا، فااَ، أمرُي احؤميبَن (محم 

 (هذِه َََّك آَ  نح.

(مح َّ  اآل َ  اإلمام علي أَهَر أمرُي احؤميبَن  توضدديُف

ِِ أو بفرِة أو اَّسييييََّدإثباًتا َّلحةَِّ ، و  ُ َبشيييينْرُه باَّْ دا

اإلمييياِن، ألنَّ اَّييذَّ ييَ  اَّييذ  ال ُ بَفُر هو اَّرباُء بعييَا 

 اَّوالِء، واَّشَّكل بعَا اَّداِن، واَّشنرُك بعَا اإلمياِن.

 

َن اإلماِم ييييبديييؤمُداَّْرِي يييوال ا أميييهذا اَّشَّكل حي

 خُلذالِن اإلماِم احلسناَُّْداصنَرَة علي (مح قاَد اَّشيندعَ   

علديبا سييييِم  عيباما َدعاُهم إىل قتاِ،  م ا بن معاو   

وا ضَُّّعيب  اهلل، فشيكلوا ب  وخَذَّوُه وَعَصوُه وتركوُه وا فَ 
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عيب  فخاَطبهم علديبا سييييُِمُ  موبنًخام (أال فلعيبُ  اهلِل 

اك َن اَّذ َن َ يباضيييوَن األمياَن بعَا توكدِاهاح، على اَّيبَّ

ؤميبَن يف اختبار  دائم  ال  فوُز بِ  إالَّ أصيييحاُب ُدألنَّ اَّْ

اَّوالِء احلاداين، فكيا يت واقعُ  كربِء من جهٍ  أوىل   

اصيينَرِة على شيَيكِّهم وفاُذَِّهم، و تَّى اَّدوَم  ُدَّلعااًبا 

ِ   ت على اَّيبَّاِصَب ضيربوَن أ فَسهم  اًما، كدا أ َّها كا 

 ُ ةَّ م أل َّهم َفضَّلوا اَّوالَء األمو َّ على اَّوالِء اَّعلو ن.

وَّكيبَّيبا كعلو نن  صييري نن ُمو نا ن   َ شيُيك  

وال  شييييكل بيْمري احؤميبن اإلميام علي (مح، وما ِزَّيبا   

َّيافرَن على والِئيبيا اَّعلو ن اَّصييييَّايف، ممَّا أعطا ا   

أنَّ ما َجَرو بكربِء من إجرام   االسيييتطاعَ  على َفهِم

أمو ٍّ  اقٍا على ب  هاشييم، وَرفع  َِّماِم احلسييِن  
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علديبا سِم  باَّعيبا ِ  اإلهلدَِّ ، هو أمرح الباَّ أن جير  

يف سيداِق صراِع احلقن ضاَّ اَّباطِل، واَّذ   يبتصُر فد   

احلقُّ دومًيا َّاوَّي  تعياىلم (َوكَياَن َ ايّما َعَلْديَبا َ صيييْيُر      

 ْؤِميِبَنح.اَُّْد

فيبحُن ال  ربنُئ  م يا بن معاو   َّعيب  اهلل من  

 وا ا فعِل اَّاتِل اَّذ  أمَر بِ  ضاَّ اإلماِم احلسن علديبا 

سييُِمُ  كدا  تَِّهُديبا اَّبعُض، وال ُ ربنُئ قابدل َّعيب  اهلل 

من  وا ا فعِل اَّاتِل اَّذ  قاَم بِ  ضيياَّ اَّوصييين هابدل  

سخر وطي َّعيب  اهلل من فعِل (مح، وال ُ ربنُئ  هوذا اإل

اَّوشييا ِ  باَّيبَّ ن احسييد  (عح ابتباَء صيَيلِبِ ، وال ُ ربنُئ 

اَّيبدرود َّعيبي  اهلل من  وا ا فعِل اإل راِق اَّذ  قاَم بِ   

ضاَّ رسوِ، اَّوال ِ  إبراهدم اخللدل علديبا سُِمُ ، وَّكْن 
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 َخسييِيئوا أن َ يباَّوا ُمراَدهم باَّدِل قوِ، اإلماِم اَّصيييَّادِق

علديبا سييِم م (َمن روََّع مؤميًبا بسييلطان  َُّدصييدَبُ  ميبُ   

مؤميبيًيا  َمن روََّعَوحَيكروٍه فَلم ُ صيييِيبيْيُ  فهو يف اَّيبييَّاِر، 

بسيلطان  َُّدصيدَبُ  ميبُ  حَيكروٍه فْصاَبُ  فهو مع فرعوَن   

وآِ، فرعون يف جهيبَّمح، فييإذا كيياَن هييذا احليياُ، مع  

 صيييداِء وُرسييُيِلدؤميبَن، فكدُف  كوُن احلاُ، مع األواَّْ

 اَّوال ِ  واألئدَِّ  واأل بداِء!ب

تَّصيير ِ ، فهَم باَّفهْم باَّتَّلو ِ  َّن َ إنَّ َمن   َ 

 اِ ِ .ككاِ ِ  واَّتَّصر ِ  يف َموحنُن أهُل اَّتَّلو ِ  يف َم
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ةوسى واخلضر ةدقاصد رحلة
شددد بحية اليماَحمف َسدددياه يوشدددع للةوم  و عي لعليفة  

ُبلمة  اْلميوجوله  يف ةددد ةة  يوشدددع، فقوَّدف  لهَّ  ال

اْلميعصدومي َوٌر ال  لمَة فيهع تاطٌ  يفهَّ اْلميعصدومي َوٌر   

شدددائبده   لمدٌة وهحم هويدَّةو وجول ه ، وميوَحدا  لمٌة     

فيأوه  فثر ها َسدددياَأا وغ لًة وغو ها َّيفا يطرف الَّ 

   ٌ اْلميللوق . فمَّا العبد  الصددَّا   فسَسدداٌه َزلي لىل العا

تعليد  موسدددَّ، وهو  ائد  ال حممد. اهسدددمداَحمم ل 

واارتاضدددام  موسدددَّ ميلبحا مياَ  اارتاضددداٍم الَّ  

َ  ادم  ةدرب  موسَّ معه     القياله  اْلميعصدومة ... وسدب

 هو اهح   ته!!
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 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

يمد َا سددم وسددَّ  بع هو النَّحمُّ ه  العيال د  الذي راَفَقه  

ة  دددددددد  م رال من  صَّاْل ؟ ويميا هوالينا سام ه اخلُدر  

وما هحم  موسدددَّ واخلُدددر؟ وما هحم العربهو منحا؟ 

مقاةد  ما  امي ته سيمدَا اخلُر ، وما الغايةو من  لَ  

 .ميليه ؟

 او، تعياىل يف كتيابي  اَّعم مم (ََّاَيْا َكاَن ِفي     

ُْْوَِّي اأَلََّْباِبح، ومن قصييِص اَّارآِن   َقصيَيصيِيِهْم ِعْبَرةن َِّّ

اَّيبَّ ن ا دنا يييييسعا ي قصَُّ  َدمن اَّْاَّيت َ َدَلِت اَّك رَي 

رسييوِ، اَّوال ِ  اخلضييِر سييدنا ا موسييى كلدِم اهلِل (عح و

، اَّذ   عِرُفُ  أهُل اَّشيييَّرائِع مجدِعها، علديبا سيييُِمُ 

حدَِّ  سييدَدفهو عيبَا اإلسييِِم (اَّعبُا اَّصييَّاُ ح، وعيبَا اَّْ
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ُر احؤميبن اإلمام ييييأمدموال ا  ح، وذكَر يييي(مار جرج

علي (مح أنَّ امسييُ  (تيياَّدييَّاح، وهو اَّييذ  قييا، اإلميياُم 

فد م (إنَّ اخلضَر جاَء إىل قوِمِ ،  علديبا سُِمُ اَّصَّادُق 

َفييَاعياُهيم إىل تو يدِا اهلِل، واإلقراِر بْ بيداِئِ  وُرُسيِلِ   

وكتِبِ ، وكا ت آ ُتُ  أ َُّ  كاَن ال جيلُ  على خشييييبٍ  

  أرض  بدضاَء إالَّ اهتمَّْ  َخَضاًرا، وإ َّدا ُسدنَي ابسٍ  وال

اخلضييييَر َّيذََّكح، وقاَ، تعاىل فد م (َفَوَجَاا َعْبًاا منْن  

ِعبَياِد َيا آَتْديبَياُه َرْ َد م ِمْن ِعيبِاَ اح وهي اَّو ُي واَّيبُّبوَُّة    

قبيَل اَّرَّفِع، (َوَعلَّْديبَياُه ِمن ََُّّا َّا ِعْلًداح أ  حَيا َ خَتصُّ   

ر ِف د وِ، باَّعلِم وهو علُم اَّتَّشييَدرَّفِع واَّتَّشيير ِف اَّْباَّ

بعَا اَّرَّفِع.
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اَّيبَّ ن موسى (عح مع رسوِ، سيدنا ا  َوَما قصيَُّ   

 أالَّ  رنَّ ؤمِنُدإالَّ َّتعلدِم اَّْ علديبا سُِمُ اَّوال ِ  اخلضِر 

اِ ، ادن ََّدَم كيلَّ شيييييٍء إذا بلبَيْت  فسيييُيُ  اَّْ   ِلأ يَُّ  عَ 

 َ دَلُ  لًدا ك رًيا ال ُ طدُقحتدُل يف طدَّاِتها ِع فاإلشاراُ 

اَّضُّعفاُء.

أخَبَر سيدنُا ا اَّيبَّ ُّ ُموسَيى (عح موال ا اَّوصيَّ   

 وشع (مح أن َ َتَموََّد ََّطَلِبِ   دث قا، تعاىلم (َوِإْذ َقاَ، 

ُِ َ تَّى َأْبُلَغ َمْةَدَع اََّْبْحَرْ ِن أَ  ْو ُموسيييَيى ََّفتَياُه ال َأْبَر

ْمضِيَي ُ ُابييييًياح، وكا ت عِمُتُ  َّلوصوِ، إىل َمةَدِع  َأ

اَّبحر ن أن هدَل  وًتا، فإذا ا تعَش وَ َدا دََُّّ  على 

ُوُصوَِّ .
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اِ  يييرَّا باَّعبِا اَّصَّييياَرا وَميييَفَحَدِ  وًتا َوَس

م ى (عح، فااييييياَّيبَّ ُّ موسدنا ا يييييساَّذ    َ عِرْفُ  

وشيييُع (مح احلوَ  اَّوصييييُّ  موال ا ُ صيييلِّي، وأخرَج 

ووضيييَيعَيُ  على َ َةر ، َوَ َدا، فْفَلَت من َ ِاِه ودخَل  

اَّوصيييُّ  وشُع (مح أ َُّ  َ ِسَي أن موال ا اَّبحَر، وأَهَر 

َا اَّيبَّ َّ موسيييى (عح بذََّك، َفَتَركا اَّعبسيييدنَا ا ُ خِبَر 

بعَا وضِع، وَداَّصيَّاَ  على اَّصيَّخرِة ومشَدا ِمن ذَّك اَّْ  

َّيبَّ َّ اسدنَا ا اَّوصيُّ  وشُع (مح موال ا  أن غاَدراه أخرَب

موسييييى (عح عن أمِر احلوِ ، كديا قا، تعاىلم (َوَما  

َأ سييَياِ دُ  ِإالَّ اَّشيييَّْدَطاُن َأْن َأْذُكَرُهح، وقا كاَن يف ذََّك 

عرفِ  ذََّك اَّعبِا اَّصَّاِ ، َفَعادا  بح اِن عيب .َدعِم م َّ
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وال ا مموسى (عح واَّيبَّ َّ سيييدنَا ا وقا ورَد أنَّ 

اَّوصييَّ  وشع (مح قا َرِجَعا َفَوجَاا احلوَ  قا َخرَّ يف  

 ا األثَر  تَّى أَتَدا اَّعبَا اَّصييَّاَ  يفيييييياَّبحِر، فاقَتصييَّ

َّيبَّ ُّ اسيييدنا ا جم رٍة من جمائِر اَّبحِر، َفسييَيلََّم علدِ  

موسى (عح، َفََْهَر َتَعةَُّبُ  من اَّسَِّم، إْذ كاَن بْرض  

دها سِمح، وقا،م َمن أ َتب فْجاَبُ م أ ا ُموسى َّدَ  ف

بُن عدراَن اَّذ  َكلََّدُ  اهلُل َتكلدًدا. فااَ،م وما َ اَجُتكب 

قا،م ِجْئُت َُّتَعلَِّد  ِمدَّا ُعلِّْدَت ُرشييييًاا َّاوَِّ  تعاىلم 

 (َقاَ، ََُّ  ُموسييَيى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأن ُتَعلَِّدِن ِمدَّا ُعلِّْدَت

ح؛  ع م أر ُا أن أصحَبَك على أن ُترِشَا ي إىل ُرْشًاا

اَّعلِم وهو اعرتافح من سييدنا ا اَّيبَّ ن موسييى (عح حَيَااِم 

يف  ُ علديبا سُِمِر يوِ، اَّوال ِ  اخلضيي وَميْبِمَِّ  سدنا ا رس
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لديبا عاخلضُر دنا ا رسوُ، اَّوال ِ  يسعلِم اَّوال ِ ، فاا، 

َكْدَف ِطدَع َمِعَي صيَيْبًرا، َوم (َقاَ، ِإ ََّك ََّن َتسيْيَتسييُِمُ 

ا َتْصِبُر َعَلى َما ََّْم ُتِحْ  ِبِ  ُخْبًراح؛  ع م إنَّ َّا َّ أمًر

ال َتحَتِدُلُ  باَّوال ِ ، فِ استطاعَ  ََّك علد ، وال َصرَب 

ا ا سييييدنَّك على ما   ُتِحْ  ب  اختباًرا وفهًدا، فاا، 

اَّلَُّ   شييَياء اَّيبَّ ُّ موسيييى اَّكلدُم (عحم (سييَيَتِةُاِ ي ِإن

سييوُ، سييدنا ا رصيَياِبًرا َوال َأْعصيِيي َََّك َأْمًراح، فااَ، َّ  

ِ م (َفِإِن اتََّبْعَتيِبي َفعلديبا سييييُِمُ اخلضييييُر اَّوال يِ   

َتْسََّْْيِبي َعن َشْيٍء َ تَّى ُأْ ِاَث َََّك ِميْبُ  ِذْكًراح.

فاَّرُّشيييُا اَّذ  ُذِكَر يف اآل ِ ، هو االهتااُء إىل 

ِِ اَّْ بدِ  يييمِن َّعادَاِتِ  ِبَتيْبِحَدِتها عن رذائِل اَّتَّشؤُدإصِ

َعبَُّر عيب  ائِل اَّتَّو دِا، وُ يييعطدِل َوَتْحِلَدِتها خبصيييواَّتَّ
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ح بكدفدَِّ  ى (عيدنا ا اَّيبَّ ُّ موسيِق، وقا أدََّبيبا سيباَّعش

اَّطَّلييِ ،  دييُث َتيَبمََّ، من َمايياميِيِ  اَّعيياَّي إىل َمايياِم  

ويف  لَ  واَّسُّؤاَ، بصورِة االستفهاِم،اَّسَّائِل، وأبَرَز اَّطَّ

هذا تعلدمح َّلعباِد كدَف َ يبببي ََِّدْن أراَد اَّعلَم أن َ طُلَبُ  

من اَّعاِ ، وَتيببد ح َّلدؤمِن، وإْن كاَن ذا َفَضاِئَل ك ريٍة، 

َ  فِ َ يبببي أن َ َتْفََّف عن اَّتََّعللِم، بل َ يبببي أن َ ْطُل

فاوَد عيبَاه.َدُم أنَّ اَّْما افَتَاَاُه ِمدَّْن َ ْعَل

يبا علددنا ا رسوُ، اَّوال ِ  اخلضُر ييي وقا قا، س

عح اَّيبَّ ن موسييى اَّكلدِم (سييدنا ا َتعردًدا َّعمِم  سييُِمُ 

ِم، وَتدهدًاا ألْخِذ اَّْ  األكدِا علدِ م د اِقِدوَتْ بدًتا وَتكِدد

دنا ا سيي(ِإ ََّك ََّن َتسيْيَتِطدَع َمِعَي صيَيْبًراح، وذََّك ألنَّ َّ 

 أمرح ال َ حَتِدُلُ  علديبا سييُِم ُ رسييوِ، اَّوال ِ  اخلضييِر  
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لِم اَّيبَّ ُّ موسى (عح، َفاَّيبَّ ُّ ُموسى (عح ُوكَِّل بعسدنا ا 

 َدَراِتِ  وتشر ِع اَّرَّواهِر وِ ْفِا احلاوِقاإلشارِة و فِا اَّْ

وإ صييياَّها إىل أهِلها، وإجراِء أ كاِم احلِِ، واحلراِم 

وذَّييَك أمرح عردمح هو مايياُم اَّك َرِة، مع  و يُياوِدهدييا،

َكَداَِّ  يف اَّتَّو دِا، وإْن كاَ ت اَّك رُة ُتيباِقُض بشراِئعها 

أسييراَر اَّتو دِا وغرائِبِ . أمَّا رسييوُ، اَّوال ِ  اخلضييُر   

فهو صيييا ُ  اَّوال ِ  ووكدُل جوهِرها،  علديبا سيييُِمُ 

 اِعؤمُن احلافُا ألوضييييُدومياَُّك أسييييراِر اَّتَّو دِا. فاَّْ 

تيباقضييييِ  وأ كاِم اََّك رِة اَّرَّاهرِة، غرُي ُداَّشييييَّر عِ  اَّْ

اِمدِ  جبوهِر اَّوال يِ  وأسييييراِر اَّتَّو دِا، ال ُ دِكيُبُ   

َتَحدُُّل ما َ رهُر من اَّبرائِ  من صا ِ  األسراِر.
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يف هذِه اَّاصييييَِّ  تعلدمح َّلدؤمِن أن ُ ااوَم على 

َّلدعلِِّم  ، واَّتَّوجدِ اَّتَّعللِم اَّعرفا ين اجلوهر ن اخلا ن

وَّين اَّذ  ُ لاي إَّدِ  معرفَ  اهلِل تعاىل، اَّيت يييييييياَّرَّس

ىلم رُء ِبِعلِدِ  َّاوَّ  تعاَدفدهيا حياتُيُ ، وأالَّ ُ عةَيَ  اَّْ    

َْْرِض َمَرً ا ِإنَّ اَّلََّ  ال ُ ِح ُّ ُكلَّ ييييييييي(َوال َتْد ِش ِفي اَّْ

فيْيُ  ِر مييا ََّم  عِرُمْختيَيا،  َفُخور ح، وأالَّ ُ بيياِدَر إىل إ كييا

وتكذ ِ  ما َ سَدُعُ ، َفَلَعلَّ فدِ  سييير ا ال  علُدُ .

يبا علدوُ، اَّوال ِ  اخلضُر ييي وقا أراَد سدنُا ا رس

 ؤميبن اَّسيييُّلوَك إىل اهلِل،ُدممَّا أَهَرُه تعلدَم اَّْ سيييُِمُ 

فْرفُع مراتِ  اَّسيُّلوِك هو اَّسَّرُي باخَلِِ  من مر لِ   

 َّلوصييوِ، إىل اَّرُّو ا دَّاِ ، وذََّك هتاُج إىل ادن َّاِ َداَّْ

َِّو اَّبيَيَاِن واَّيبَّفِ   تَّى َ تخلََّص من سيييُيلطيياِن   
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و دا نم عيبى اَّتََّداَّشَّهواِ ، وُ َسلَِّم َِّاَوو اَّعاِل، وباَّْ

إنَّ اَّسُّييييلوَك إىل معرفِ  اهلِل هو معرفُ  تو دِاِه إثباًتا  

ا رأُس م معلديبا سُِمُ  احلسنِئَل اإلماُم إذ ُسيو فًدا، 

اَّعلِمب فااَ،م (معرفُ  اهلِل  قَّ معرَفِت ح. قدلم وما َ قُّ 

 معِرَفِت ب فاا،م (أن تعِرَفُ  بِ ِم ا،  وال شبدٍ  وال ِ اٍّح.

وتعدي فه فجيبنا ان رحلة  النَّحمم موسددَّ  بع 

مع سدديمدَا اخلُددر الينا سددام ه ، سددنقوم  تشددرح     

ته سيمدَا اخلُر ، وما هحم الغايةو من  مقاةدد  ما  امي 

  لَ  ميليه ؟

 خرق  السَّ ينةف -فواًل

 يِف َرِكبيَيا ِإَذا َ تَّى قييا، تعيياىلم (فيَيا َطَلايَيا

ر أ  أنَّ سيدنا ا رسوَ، اَّوال ِ  اخلض  َخَرَقَهاح اَّسيَِّفديَب ِ 
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علديبا سيييُِمُ  كسيييَر  ا د م من اَّسيييَّفديبِ  كْ َُّ   ر ُا  

ى (عحم موس اَّيبَّ َُّّ  سدنا ا  فدها، فَااَ،إغراَقها حَين 

ِإْمًراح، وكان  اشيَيْدًئ ِجْئَت َََّاْا َأْهَلَها َُّتْبِرَق (َأَخَرْقَتَها

 موسييى (عح هيبا َ ُا،ُّ َتعلدًدا َّلدؤمِن على اَّيبَّ ُّسييدنا ا 

اإل سيياِن اَّذ  ال َ حَتِدُل ما َ َرو أماَمُ  من أ   َوَوجع  

 يف  َفَدتسيييياَءُ، َوَ تذمَُّر َوَ تَّهُم اهلَلَ ةر  على اَُّْدؤميبَن

ِمم (ََِّداذا  فعُل اَّرَّبُّ هذا باَّيبَّاِس!بح،  َعَااََِّتِ  ُمَتسيَيائ

إْذ ال َ تابَُّل فكُرُه اَّبشيير ُّ هذا اَّاضيياَء اإلهليَّ فُديبكُرُه 

موسييييى (عح أ َُّ   اَّيبَّ ُّعلى اهلِل كدا أَهَر سييييدنا ا 

 اخلرِق ِمن ِقَبِل سيييدنا ا رسيييوِ، َتَعةََّ  وسييَيلََّم َِّفعِل

 اَّوال ِ  اخلضر علديبا سُِمُ !!
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وِ، اَّوال ِ  يييييدنا ا رسيييييهيبا كاَن جواُب سيي

 َمِعَي َتِطدَعَتْس ََّن ِإ ََّك َأُقْل ر علديبا سُِمُ م (َأََّْمياخلض

رُي إىل أ َُّ   علُم من اَّعلِم ما ال َ علُدُ  ييييييصيَيْبًراح؛  شيي

 (عح، وهيبا  تذكَُّر قوََّ  تعاىلمموسى  اَّيبَّ ُّدنا ا يييييس

 َتْعَلُدَها يبَتُك َما ِإََّْدَك ُ وِ دَها اََّْبْدِ  َأ َباء ِمْن (ِتْلَك

 ََّْعاِقَبَ ا ِإنَّ َفاصييْيِبْر َهييييييَذا  َقْبِل ِمن َقْوُمَك َواَل َأ َت

 َِّْلُدتَِّاَنح.

 موسييييى (عحم (ال اَّيبَّ نوكيان ردُّ سييييدنا ا  

ُعسيْيًراح   َأْمِر ِمْن ُتْرِهْايِبي َوال َ سيِيدُت ِبَدا ُتَؤاِخْذِ ي

تواضُيًعا َّسيدنا ا رسيوِ، اَّوال ِ  اخلضر علديبا سُِمُ ،    

 وَتعلدًدا َّيبا على ا رتاِم اَّعاَِّم وُ سِن اَّتَّسلدِم واََّابوِ،.
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 َّسَِّفديَبُ ا وكاَن تْو ُل ذََّك يف قوَّ  تعاىلم (َأمَّا

 َأِعدَبَها َأْن ََْرد َُّف اََّْبْحِر ِفي َ ْعَدُلوَن ََِّدَساِكَن َفَكاَ ْت

ُْْخُذ مَِّلكن َوَراءُهم َوَكاَن اح؛ ومعيباُه أنَّ َغْصًب َسِفديَبٍ  ُكلَّ َ 

ملكما غاصيًبا كان  ْخُذ اَّسُّفَن من اَّبحِر غصًبا َفَخَرَق  

سييدنا ا رسييوُ، اَّوال ِ  اخلضيير علديبا سييُِمُ  اَّسييَّفديبَ  

َما على أصحاِبها اََّْدساكِن ِم ُك ن أن ُ هِلَكهم اََّْدل فا

اَّباصيُ  فَدَرو اَّسَّفديبَ  وروق م َفَدرُتَكها، وَّد  عيبا  

 موسى (عح ِعلُم ذََّك. اَّيبَّ نسدنا ا 

ويف هذا إشييارةن إىل اَّتَّادَِّ  اَّيت أَهَرها األئدَُّ  

علديبا سُِمُهم َتسِكدًتا َّلةهلِ  وأهِل اََّعَدى  َن كا وا 

كوو اخلاصيَِّ ، َفَدْتوَن َّلشَّ  َ سيتيبكروَن اعتااَد خاصيَّ ِ  

إىل األئدييَِّ  علديبييا سييييُِمُهم، فُدةدُبهم األئدييَُّ  حيييا  
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ا  َّإَ َتَحدَّلوَ ُ  اقتااًء باوِ، سييييدنا ا اَّرَّسييييوِ، ( حم (

 ح.هموَُّاُع ِرْاَاِب اَساَّيبَّ َملَِّك ا أن ُ ْرِمُأ األ بداِء معاشَر

 اَّسيييَّفديبِ وهيبا َ رهُر َّلدلِك اَّباصيييِ  عدُ  

اَّيت َتحدُل اَّيبَّاَس اََّْدسياكَن اَّذ ن أِ ُسوا حيعرفِ  اهلِل  

َفَسَكيُبوا إىل رمحِ  اهلِل َوَ ةَّاُهم من َلِم اََّْدلِك اَّباصِ  

اَّذ  َأْوَصَلُ  َعَداُه وُطبداُ ُ  إىل مر لِ  اَّشنرِك اََّْدوسوِم 

 دمحح.ِرَع ََُّرْلمح اَّشنْرَك باَّرللِم يف قوَّ  تعاىلم (ِإنَّ

وََّتتحاََّق هذه اَّسييييَّكديبُ  كاَن الباَّ من اَّتَّادَِّ  

خبرِق اَّسَّفديبِ  فَديبرر إَّدها اََّْدلُك اَّباصُ  َفَدرو فدها 

لوِم َعدًبا َفَدَتَةيبَّبها، كدا َتَتَةيبَُّ  اَّيبَّاصيييِيَبُ  اإلمياَن بع

احلاائِق اَّعلو َِّ  اَّيبُّصييري َِّ ؛ وهي سييفديبُ  اَّوال ِ  اَّيت 

َ  َمعرَفَتها َ َةا، وَمن َتَخلََّف عيبها َغِرَق وهلَك َمن َرِك
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َوَهَوو، أل َّهيا بياَّيبنسييييبِ  إَّدهم َمْخُروَق ن ُمَعاَب ن، كدا   

كا وا َ َروَن اَّيبَّايييَص واَّعةَم واخلطْ واَّيبنسيييداَن َّاو  

األوصيييييداِء واألئدَِّ  واأل بداِء فُد بتوَ ُ  علدهم  ادا م، 

دوِ هم وَ اصح وَعةمح وَوهنح يف ومييا هو إالَّ ِعلييَّ ن يف ُع

بِ  ضيَيَِِّهم وُكفِرهم ييييييإدراِكهم،  تَّى َوصيَيُلوا بسيي

ذنكِر اِء واَُّْديبكِر وإشراِكهم باَّيَوَشكِّهم إىل َتعردِم اَّفحش

َْ َُّ  احلكدِم يف قوَّ  تعاىلم (َذَُّكم  َوْ َاُه اَّلَُّ  َيُدِع ِإَذا ِب

 اََّْعِلين لَِّ َِّ فَياَُّْحْكمُ  واُتْؤِميُب بِي ِ  ُ شيييْيَرْك َوِإن َكَفْرُتْم

 َْنَِّب اََّْكِبرِيح، وتفضييييدِلهم علدِ  يف قوَّ  تعاىلم (َذََّك

 اَّلََّ  َوَأنَّ اِطُلاََّْب ُدوِ ِ  ِمن َ ْاُعوَن َما َوَأنَّ اََّْحقُّ ُهَو اَّلََّ 

 اََّْكِبرُيح. اََّْعِليُّ ُهَو
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وهذا اََّْدلُك اَّباصُ  َسَدُرنُّ أنَّ أهَل اَّسَّييفديبِ  

غارقوَن ال َمَحاََّ  ِبَسييييييييييِفديَبِتهم اَّيت َ َراها َمخروق م 

َفَدرُتَكها، كدا  رنُّ اَّيبَّواصييييُ  أنَّ أهَل احلقن هاَّكوَن 

بيَعِادييَاِتهم اَّيت  ريبُّوَن فدهييا ُغُلو ا َفَدَتَةيبَّبوَ هييا،    

ِل احلقن بَتو دييِا ييا اخليياَِّص واحلاداييُ  أنَّ حيياَة أهيي

كيبةاِة أهِل اَّسَّفديبِ ، وَّدَ  يف عادَاِتيبا شائب ن إالَّ على 

سبدِل اخَلرِق حلدا ِ  اَُّْدؤميبَن وَتضلدِل اَّكافر َن َّاو، 

 ْشُعُروَنح.َ  ال َوُهْم َمْكًرا َوَمَكْرَ ا َمْكًرا تعاىلم (َوَمَكُروا

 

  ت   الغامف -ثاَيأا

 َّلبِِم اََّْداتوِ، يف قوَّ  تعاىلم أمَّا باَّيبنسييييبِ 

 َ ْفسيًيا َأَقَتْلَت اَ،َق َفَاَتَلُ  ُغَلاًما ََِّاَدا ِإَذا َ تَّى (َفا َطَلَاا
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 اَّيبَّ ُّْكًراح، فسدنُا ا  ُّ َشْدًئا ِجْئَت َََّّاْا َ ْف   ِبَبْدِر َزِكدَّ م

موسيى (عح جاَء بشر عٍ  ُتَحرنُم قتَل اَّيبَّفِ   دث كان  

َوصيَيا اُه باَّشييَّر عِ م (ال َتْاُتْلح، كدا قوَّ  تعاىلم  من 

 َقَتَل َمن َأ َُّ  ِإسيْيَراِئدَل َبيِبي َعَلى َكَتْبيَبا َذََّك َأْجِل (ِمْن

َْ ََّداَف اأَلْرِض ِفي َفسيَياٍد َأْو َ ْف   ِبَبْدِر َ ْفسييييييًيا  َقَتَل َك

 َجِددًعاح. اَّيبَّاَس

يبا ضر علدهيبا قا، َّ  سدنا ا رسوُ، اَّوال ِ  اخل

َصْبًراح،  ِعيَم َتسْيَتِطدعَ  ََّن ِإ ََّك َََّّك َأُقل سيُِمُ م (َأََّمْ 

 موسييى (عح َتعلدًدا َّلدؤميبَن على اَّيبَّ ُّفاا، سييدنا ا 

ََُّْْت احلداِء من اَّعاَِّم واعرتافما حييبمََِّتِ م (ِإن  َعن َكسييَي

 ُعْذًراح. ََُّّا ني نِم َبَلْبَت َقْا ُتَصاِ ْبيِبي َفِ َبْعَاَها َشْيٍء

 َُّْبُِما وكاَن تْو ُل ذََّك يف قوَّ  تعاىلم (َوَأمَّا

 َوُكْفًرا، ُطْبَداً ا اُ ْرِهَاُهَد َأن َفَخِشديَبا ُمْؤِميَبْدِن َأَبَواُه َفَكاَن
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ََْرْد َيا    َوَأْقَرَب اةمَزَك منيْبُ  َخْدًرا َربُُّهَدا ُ بْيِاََُّهَدا  َأن فَي

م إنَّ هييذا اَّبُِم   َ اتيُيْل ُرْ ديًياح، وقييا  اوُ، قييائييلح

َفُاِتَل، وهذا واَّفح َّلارآِن اَّكر ِم، وهو قاصيييرح وهذا 

 َ ع  أ َّها َجرمي ن ُ حاِسُ  علدها اَّاا ون!!!

هيبا  او،م إنَّ حتر َم اَّاتِل كان حترمًيا َّاتِل 

 ُمْؤِميبام ُتْلَ ْا اَُّْدؤمِن ال اَّكافِر باَّدِل قوَّ  تعاىلم (َوَمن

 َكاَن َوَماِفدَهاح، وقوَّ م ( َخاًَّاا َجَهيبَُّم َفَةَمآُؤُه امَُّتَعدنًا

بَِم َخَطًئاح، وَّكنَّ هذا اَّ ِإالَّ ُمْؤِميًبا َ ْاتُيلَ  َأن َُِّدْؤِمن 

 كان َمطبوًعا باَّكفِر.

كديا أنَّ ِفعْيَل اَّاتيِل هيبيا َمةياز ٌّ م ُل قوَِّ       

 َخْدرح َذَُّكْم  ُفسيَيُكْمَأ َفاْقُتُلوْا َباِرِئُكْم ِإََّى تعاىلم (َفُتوُبوْا

اَّرَِّ دُمح  اَّتَّوَّاُب َوُه ِإ َُّ  َعَلْدُكْم َفَتاَب َباِرِئُكْم ِعيبَا ََُّّكْم

 فاَّاتُل اجلار  هيبا تطهريح َّليبَّفِ . 
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من هييذا اَُّْديبطلِق فييإنَّ قتييَل اَُّبِِم هو ََّعيَبتيُيُ  

وإبعياُدُه من رمحيِ  اهلِل اَّيت هي معرفُ  احلقن، وذََّك   

ُ  َّدَ  من أهِلها ميبُذ اََّباِء، وَمن    كُن من أهِلها أل َّ

َّن  كوَن مهدا مرَِّ  اَّعصييوُر، وَّو أ َّ  عرَفها حباداِ  

 اََّْدعرفِ  َََّكاَن سَدطبى وَ َتةبَُّر و سبنُ  األذو َّلدؤميبَن

اَّذ َن  عدُش معهم، فهو كاَُّْديْبَاسنيَن واَُّْديبافاَن اَّذ َن 

وا بديبيبييا اَّدوَم، َّكيبييَُّ  أَهَر علدهم أراَد اهلُل أن َ كو 

ِم وِخْلَا م َتكشُف جواهَرهم  َعِماٍ  َذمدد م واضح م شك

اخلبد ييَ  َّيَبحيْيَذَر إدخيياََّهم إىل بدِتيبييا، وُ بعيِيَاهم عن  

 اََّعَبِث حَيعرفتيبا وُ ُرماِتيبا.

وهكذا كاَن من  كدِ  سييدنا ا رسييوِ، اَّوال ِ   

َ  عن اََّْدعرفِ  أل َُّ  َّداخلضيير علديبا سييُِمُ  أْن َأبعَاُه 

من أهِلها، كدا  اَث يف قصييَِّ  سييدنا ا رسييوِ، اَّوال ِ  
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ُِ َ ا  وِ علديبا سُِمُ  يف قوَّ  تعاىلم (َقاَ،  ََّْدَ   َُّ ِإ ُ و

َّيت صييَياَِّ  ح، وم ُلها اَّلَّعيبُ  ا َغْدُر َعَدلح ِإ َُّ  َأْهِلَك ِمْن

ا، َجسيييًا صيييَلْت على جعفر اَّكذَّاِب اَّذ    ُ اَتْل 

إ َّديا ُقِتَل َّعيب م حتذ ًرا ميب  على َّسيييياِن األئدَِّ  علديبا  

سييُِمُهم كدِ ُ صيَيانَقُ  اَّيبَّاُس  ن سيَيداَّعي َّيبفسيِيِ    

اإلمييامييَ  فَدطبى على أهييِل اإلمييياِن واَّوال ييِ ، فكيياَن 

 ماتوالم أ  ماطوَع اَّسَّبدِل إىل بلوِغ مآِرِبِ .

 

 تناأ  اهدار ف -ثالنأا

 باَّيبنسيييبِ  َّلةااِر يف قوَّ  تعاىلم (َفا َطَلَااأمَّا 

 َأن ََْبْواَف َأْهَلَها اسيييْيَتْطَعَدا َقْرَ ٍ  َأْهَل َأَتَدا ِإَذا َ تَّى

ُ َضدنُفوُهَداح، فهذا يف  اداِ  األمِر ال خيتلُف عن دعوِة 
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موال ا أمري احؤميبَن اإلماِم علي (مح اَُّْدسيييِلدَن َّلاتاِ، 

ْوِم يييَا ني َقْا َدَعْوُتُكْم ِإََّى ِقَتاِ، َهُؤالِء اََّْأال وِإيف قوَّ م (

ِم وَ َهاًر ُموُهْم َقْبَل يْلُت ََُّكُم اْغيا وُقا وِإْعًِ ر يي يي ا وِسََّْد

ِهْم ْم َفَواَّلَِّ  َما ُغِمَ  َقْومح َق ل ِفي ُعْاِر َداِريييُموُكيييييْيَأْن َ ب

يبَّاِس َّلحقن، خيذالِن اَّ ح، وِإال َذَّلوا َفَتَواَكْلُتْم وَتخَياَذَُّْتمْ 

رن يرن واَُّْايييََّْحَفِإَذا ُكيْبُتْم ِمَن اوَتوبدِخِ  َّلُدَاصنَرِة باوَّ م (

َْْ يييَتِف َ ا َأْشَباَه . ْدِف َأَفرُّييييييييي ُتْم واَّلَِّ  ِمَن اَّسَّيييرُّوَن َف

!ح، ِعلًدا أ َُّ  ما كاَن حباَجِتهم أل َُّ  اَّرنَجاِ، وال ِرَجاَ،

كياَن  اياُر أن  اهَر اَّبياطَل بضييييربٍ  وا اٍة من "ذو    

اَّفاياِر"، وقيا أشييييرَي هلذا يف أك ِر من روا ٍ ، وَّكْن   

َتعلدًدا َّلدؤميبَن على أصيوِ، اَّصينراِع يف سبدِل احلقن،   

ْعُت ُجاحسدِ  (عحم ( اَّيبَّ نواَّاََّّدُل ما ورَد عن سدنا ا 
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َْْطَعْدُتُدوِ ي، َع  َغِر ًبا ْدُتُدوِ ي، ُكيْبُتَفسيييَيَا ُتشيييْيِطَف

ُمْرُتُدوِ ي، ا َفَكسيَيْوُتُدوِ ي، َمِر ضيًيا َفً اَ ْرُعَفآَوْ ُتُدوِ ي، 

ََْتْدُت  ح، فهييل هييذا اجلوُع واَّعطُشيَِّإََّ ْمَمْحُبوسيييًيا فيَي

 (عح!! احسد  اَّيبَّ نواَُّعِر  واََّْدرُض  ادثح بسييدنا ا 

 هو واقعح فدهم َوَمردودح إَّدهم!بأم 

 َأْن ِر ُاُ  ِجَااًرا ِفدَها ثمَّ قا، تعاىلم (َفَوَجَاا

ََْقاَمُ ح، وهيبا ازداَد  اُن سييي َ يبَاضَّ  يبَّ ناَّدنِا ا يييييييَف

 ِشْئَت ى (عح، وقا، سدنا ا موسى (عحم (ََّْويييييييي موس

 َأْجًراح ماابَل إ كاِرهم فاا، سييييدنُا ا َعَلدْي ِ  التَّخَيْذ َ 

 ْديِبيَب ِفَراُق رسيوُ، اَّوال ِ  اخلضير علديبا سُِمُ م (َهَذا  

 َوَبْديِبَكح.
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وهيباَك اَّك رُي من األقواِ، فدها تْد  ح وتعلدمح 

َّلدؤميبَن أْن ُ سيييَيلُِّدوا َّلعياَِّم يف كيلن ميا  ْتي ب  من    

اَّعلوِم واألفعيياِ، واأل كيياِم، إْن وافَق أفهيياَم اَّعييامييَِّ  

 ها، إ َّدا على سيييَيبدِل اَّتَّعلدِماَّضييييَّعدفَ  أو    واِفْا

واَّتيَّْد يِ  َّلدؤميبَن، ألنَّ ذَّيَك يف عيامَِّ  اخَللِق واقعح     

 وإَّدهم راجعح.

 ِةَااُراَّْ وكيان اَّتيَّْو يُل يف قوَّ  تعاىلم (َوَأمَّا   

 َكيبمح َتْحَتُ  َكاَنَو اََّْدِا يَبِ  ِفي َ ِتدَدْدِن َُِّبَِمْدِن َفَكاَن

ََْراَد صَياًَّحا  َداَأُبوُه َوَكاَن ََُّّهَدا  َأُشاَُّهَدا َ ْبُلَبا َأْن َربَُّك َف

ار ِ  رَّبنَكح، فْهُل اَّ منن َرْ َد م َكيبَمُهَدا َوَ سيييْيَتْخِرَجا

ََاَِّدوَن، وهذا اَُّبِمان صيييَياحلاِن من أهِل اََّْدا يبِ ، 

وَّو أنَّ أهَل اَّار ِ  قا اكَتشيييَيُفوا هذا اَّكيبَم ََّسيييَيرقوُه 
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وَ َرموا ميبُ  اَُّْدؤميبَن، وََّكاَن قا سيييياَد وَتَهتَّكوا بي   

اَّرللُم اَّياُّ ديا وميا فدهيا، ألنَّ هذا اَّكيبَم    كُن كيبًما     

 ادِقييييي اا  ا بل َمعرفد ا باَّدِل ما ورَد عن اإلماِم اَّصييَّ

 (َأَما فااَ،م اَّكيبِم هذا عن ئلييييعلديبا سُِمُ  عيباما س

 ٍ مكلدا أربَع نكا وإ َّدا فضييَّ م، وال ذهًبا كاَن ما أ َُّ 

 َوَمن يبُُّ ،ِس َ ضَحْك   باََّْدوِ  أ َاَن َمن أ ا، إالَّ إََّ  ال

ِْ   باحلسييياِب أ َاَن    اََّاَاِرب أ َاَن َوَمن قلُبُ ، َ فَر

 اهللح. إالَّ َ ْخَش

فكاَن اجلااُر اَُّْدااُم حي ابِ  احِلصييِن احَلصييِن 

 حتتيَيُ ، اَُّْدخَتِبِئعلى اجلوهِر اَّيبَّفدِ  واَّكيبِم اَّ َّدِن 

واَّذ  سييييدحصييييُل علدِ  َبيبوُه من أهِل اََّْدا يبِ   َن 

  بلبوَن أُشاَّهم و ستحالوَن اقتيباَءُه.
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والباَّ من إقامِ  اجلااِر َّداَف علدِ  األشييراُر، 

َفَدريبُّوَن أنَّ هيذا اجليااَر هو اَّبا ُ  اَّيت أقاَمها اَّوَّيُّ   

لى أ َُّ  ِ  اعتااًدا عبصيييُيْحبَيِ  اَّيبَّ ن، َفَدتدسييييَّكوَن ب  

احلاداُ  اَُّعردى، كدا حُا اَُّْدَاصنيَرَة ميارسوَن شعائَر 

احلجن دوَن أن َ فَاهوا َمعَيا ي اَِّابلَيِ  واَُّابلِ  واَّتَّوجُِّ ،   

وَ َتعلَّاوَن ِبُاُبوِر األئدَِّ  علديبا سُِمُهم دوَن َتيبم ِههم عن 

 َّيبُّورا دَِّ .ِتهم ااحلاالِ  اَّبشر َِّ  اَّيت ال َتِلدُق حبضَر

والباَّ من اَّتَّيبو ِ  على عاِم اخللِ  بن اَّار ِ  

واَّْديا يبيِ  هيا هيبيا، فيْهُل اَّار ِ  َاَِّدوَن، وك رًيا ما      

ُوصيييِيفيَيِت اَّار ييُ  بيياَّرللِم واَّكفِر واَُّعُتون، واَّبِميياِن  

اَُّْدؤميبياِن   َ كو يا ميبهيا بيل من اََّْدا يبِ  امدودِة،     

اُ،م (قر  ن فاضييل نح بل (ما يب ن فاضل نح  تَّى أ َّ  ال ُ ا

َّيذَّك فإ َّ  ال خلَ  والَ ممَج بديبهدا، كدا أنَّ سييييدنا ا  
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اَّرَّسييو، ( ح أطلَاها على  فسيِيِ  باوَّ م (أ ا َما يبُ   

اَّعلِمح، وقا كاَن اهلُل  ُرِسُل دائًدا أ بداَءُه ِمن اَّْدا ييييبِ  

 م ورة  إل ييذاِر أهِل اَُّايَرو كدا يف قوَّ  تعاىل يف سي 

ِم ََُّهم (َواضيْييييييِرْب  اءَهاَج ِإْذ اََّْاْرَ ِ  َأصيْييييييَحاَب مََّ 

اَُّْدْرَسُلوَنح، وَمن جاَء كان ِمن اََّْدا يبِ  يف قوَّ  يف  ف  

 َقاَ، ىَ ْسَع َرُجلح اََّْدِا يَبِ  َأْقَصى ِمْن ورةم (َوَجاءيييياَّس

 اَُّْدْرَسِلَنح. اتَِّبُعوا َقْوِم َ ا

لو ن فإ َّهم باَّبوَن حيعرفِتهم أمَّا أهُل احلقن اَّع

أنَّ وراَء هيذه اجلاراِن اَّيت ُ صيييِيَبْت على أعِن أهِل  

اَّار يِ  كيبًما يديًبا من اَّعلوِم واََّْدعارِف كدا قاَ، اإلمام  

 علي ز ن اَّعابا ن علديبا سُِمُ م

  إ ني ألْكيُتيُم ِميَن ِعيليدي َجيواِهيَرُه

 َفدفَتيِبيَباَكي ال َ َرو اَِّعلَم ُذو َجهل  
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واَّوَّيُّ  َن  ادُم اجلييااَر ُ َعلُِّديبييا أنَّ إقييامييَ  

اَّتَّادَِّ  اَّان يبدَِّ  واجب ن َّاوِ، اإلماِم اَّرنضا علديبا سُِمُ م 

 (اَّتَّادَُّ  يف داِر اَّتَّادَِّ  واجَب نح.
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 صورة آدم
شددد بحددية اليمدداَحمف الم خملوٌق الَّ ةدددوره  اهلل !!   

والصم ام  تتجليفَّ يف اإلَساه  يفَّه  خملوٌق الَّ ةوره  

اهلل ، واإلَسددداه  م طوٌر الَّ معرفدة  اهلل ، يفََّه  خ ل قي  

 الَّ ةورت ه !! 

 ي يطرح  َ سيه فوالسُّؤال  الذ

هد   وز  ايفخدذ  تقول  رسدددول اهلل   يعف  لهَّ اهلَل   

 .؟خلقي المي الَّ ةورت ه ع

اَّسييُّيبَُّ  واَّشييندعُ  يف قوِ، سييدنا ا   ِتَّاا ضيياَع

( حم (إنَّ اهلَل خلَق آدَم على صورِتِ ح، َّدَّا اَّيبَّ ن 

ِم وجلوًسا على كرسيٍّ  فْهُل اَّسُّيبَِّ  جعلوا هلِل  ًاا ورج



169 

 

مفسييينر َن اآل اِ  اَّارآ دَِّ  بشيييكل   ريفٍّ، وفهدوا من 

صييورَة وجِ  اإل سيياِن على صييورِة وجِ      احلا ِث أنَّ

اَّرَّمحن!! وقا أضاَف أبو هر رَة هلذا احلا ِث إضاف م 

ِم عن رسييوِ، اهلِل ( حم (خلَق اهلُل  مشييبوه م فاا،  ا

 عمَّ وجلَّ آدَم على صورِتِ  طوَُُّ  ستُّوَن ذراًعاح!!

وأهُل اَّشييييندعِ   ريبُّوَن أنَّ اهلَل خلَق آدَم (عح 

متييذرنعَن باوَِّهمم (إنَّ رسييييوَ، اهلِل مرَّ على م يياَِِّهم 

برجلِن َ َتسابَّاِن، فسدَع أ اهدا  اوُ، َّصا ِبِ م قبََّ  

اهلُل وجَهَك ووجَ  َمن ُ شييِبُهَك، فاا، اَّرَّسييوُ، ( ح  

َّ م  ا عبَا اهلِل، ال تاْل هذا ألخدَك فإنَّ اهلَل عمَّ وجلَّ 

َكح!! خلَق آدَم على صييورِتِ ؛  ع  على صييورِة أخد
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َاُروا َما َقويف َمن  رنُّ هيذه اَّرليبوَن وقَع قوَُّيُ  تعاىلم (  

 ح.اهلل َََّاِو ٌّ َعِم مح اهلل َ قَّ َقْاِرِه ِإنَّ

 م َترهُر جلدَّوتعاىل  ُ سييييبحيا َ  اهلِلإنَّ آ ياِ   

َّلِعديياِن دوَن تشييييبدييٍ  خبلايِيِ  وال إ كييار  َّوجوِدِه،   

ورِة صييفاِ  اَّصيييُّ  فاَُّْدشييبنهوَن اَُّْدةسيييندوَن أثبتوا أنَّ 

اََّْدحسوسَ  ُمشَتَرَك ن بن اإل ساِن واهلِل كصفاِ  اَّسَّدِع 

واَّبصييييِر واَّوجِ  واَّدا ِن، وأ َّها  ادا ن َُّكيْبِ  اإلَِّ ، 

ِم ووجًها وأصييييابَع وضييييحكما   وَيبُّوا أنَّ َّ   ًاا ورج

وغضييييبًيا وغري ذَّك دوَن أن  علدوا كدفدََّ  ذََّك  ن  

 بيَيْل  يَيَااُهح، (اهلل َمْبُلوَّيَي ن  يَيُاقرأوا قوَّيي  تعيياىلم (

 َشْيٍء َهاَّكن ُكلُّح، (َ ْوَم ُ ْكَشُف َعن َساق ح، (َمْبُسوَطَتاِن

 ح،  تَّى أنَّ ابن تدددََّ  (َّعح أكََّا على ثبوِ ِإالَّ َوْجَهُ 
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اَّوجيِ  واَّصييييُّورِة هلِل. أميَّا اَُّْدعطِّلوَن فْ كروا اآل اِ    

ا وجوَدهيا أل َّهم كدا قا،  اَّبدنيبياِ  وَجحياوهيا وَعطَُّلو   

 .حَوآَتْديَباُهْم آَ اِتيَبا َفَكاُ وْا َعيْبَها ُمْعِرِضَنتعاىلم (

دوَن  تَّه وتراُهم بعَا إ كاِرهم هلِل أو شرِكهم ب 

 مدنهوِغ مهَِّضيييَيمن خِِ، ا، اواً ا وُعلديً َُاآلخر ن 

 إىل سبوَنيبم َ اُهَر، وَتمهتكباِريواس مونِهُتوُع مهوعاوا دَِّت

ِمَجَخلطما و اهلِل ٍف من َعةم  وَضع خلوقَنَداَّْ صفاِ  ه

هم أوهاُمما ُتَصونُرُه  حبسي ِ وَوهن  ووالدٍة وموٍ  وقتل  

 ثمَّ  تَّهدوَ يبا بعبادِة األشخاِ !ب، يبحرفُ ُداَّْ

وهيبا  سيائُلهم عليًبام هل هلِل صورةن قبَل خلِق  

ُة بعَا اَّصُّورآدَم  تَّى خلَاُ  على م اَّهاب وهل اختَفِت 

 خلِق آدَم أو تَِشْتب وَمن هو آدُم ها هيباب
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إنَّ عادَاتيبا اَّعلو ََّ  اَّيبُّصييري ََّ  اخلاَّصييَ  تاوُم 

على اإلقراِر باآل اِ  اََّْدحسييييوسييييِ  واََّْدعاوَِّ  اَّيت  

َعرفيباها وشيَيِهْا اها أل َّها أسييباُب االرتااِء إىل اَّبا ِ ، 

َتُاوا ِفي َفْلَدْرتعاىلم (وَّدسيييت اَّبا َ  حبان ذاِتها َّاوَّ  

َْسيْيَباِب ح، ألنَّ اِبأَلسيْيَبََّفْلَدْرَتُاوا ح، وهو    اْلم (اَّْ

اَُّْدعطِّلَن أ كروا األسييييباَب ُمطلاما َفَتاهوا وكا وا ممَّن 

َْ اََِّّذَ  آَتْديَباقياَ، تعياىل فدهمم (   ُه آَ اِتيَبا َواْتُل َعَلْدِهْم َ َب

َْْتَبَعُ  َفا سَيَلَ  ِميْبَها  ح، أمَّا ََّْباِو َناَّشَّْدَطاُن َفَكاَن ِمَن ا َف

اََّْدشييييبنهوَن فةعلوا األسييييبيياَب غييا َتهم اَّكربو،  

ومجدُعهم توقَّفوا عيبيا ربنهم ذ  اَّديِا واَّرنجِل واَّوجِ    

واحلواسن، واَّذ  تعرََّض َّلصييَّلِ  أو اَّاتِل أو اَّذَّبِ ، 
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بلُغ تو   ُياِركوا أنَّ اهلَل  يٌّ ال ميوُ  سييييبحاَ ُ  ال  

 كيبَهُ  اَّعاوُ، وال حتانُدُه اَّرليبون.

ر َِّ  ييُْ ُ  ال ميكُن َّلعاوِ، اَّبشيييي  فاإلَُّ  عمَّ ش

َّ ُ قارَت أن تارَك وال َّألبصيياِر اَّشييَّاخصِ  ، َّاودَةاَّ

أن َت ُبَت َّيبوِرِه اَّسييييَّاطِع، فكدف هلا أن تتوهََّم ُكيبَ  

دئٍ  أو ه ًعا َّصورٍة يف ذاِت ،يذاِتِ ، أو أن سعَلُ  خاض

او،م دنا ا اَّيبَّ ُّ احسدُ  (عح  يأو كدفدٍَّ  أو ماهدٍَّ ، وس

 من باا ٍ  ََّك َ يييييي اَّذ  َّد  َايبا األهَلإبك  عرتُف(أ

 ح.بن اَّبشِر ََّك َ َبال َشو، من  ها ٍ  ََّك وال  كوُن

وهيبيا  اوُ،م َّدَ  هلِل صييييورة يف اَِّاَاِم  تَّى  

خيلَق آدَم على م يياَِّهيا، وال ُ عاَيُل أن خيلَق اهلُل آدَم   

على م ياِ، صييييورِة رجل  جاَء بعَاُه يف اَّوجوِد، وهيبا  
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سيياطوا يف اَّتَّفسييري، ألنَّ اهلاَء يف (صييورِتِ ح راجع ن    

وَّوا اَّليب ن آدَم (عح، ألنَّ احليا َث َ ُردُّ على اَّذ َن   

أن  سيياووا بن ذاِ  احلقن وآدَم يف اَّصيينفِ  واََّْداهدَِّ ، 

فردَّ علدهم بْنَّ آدَم أوَّالم مَّْوهح، واحلقُّ هو إهُلُ ، وهذا 

أوَُّ، فرق ، وأنَّ اَّصُّورَة اآلدمدََّ   ادا م َّ  ال هلِل، َّذََّك 

قاَ،م (على صورِتِ ح؛ أ  على صورِة آدَم اخلاصَِّ  بِ ، 

 ُ  يف ذَّيَك هي إثبياُ  اَّكدفدَِّ  واََّْداهدَِّ  َّليبَّ ن  واَّياَّالَّي  

اَّعردِم، وأمييَّا اَّرَّبُّ اََّْدعبوُد فِ  اُع حتييت اَّكدفدييَِّ  

واََّْداهدَِّ  واَّتَّصييييو ِر جلَّ اَُّْدصيييَيونُر عن اَّتَّةسييييدِم  

دِا، وعمَّ َمن َكدََّف اَّكدَف وخلَق اََّْداهدََّ  ييييييواَّتَّةسيي

ؤميبَن ُدما ورَد عن أمرِي اَّْ وَد، باَّدلييييَاَع اَّوجييييوأب

اإلماِم علي (محم (ال ُ ااُ، َّ م أ َنب أل َُّ  أ ََّن األ يبدََّ ، 
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ال  ااُ،م دََّ ، ويدفيي وال  ااُ، َّ م كدَفب أل َُّ  كدََّف اَّك

 ما هوب أل َّ  خلَق اََّْداهدََّ ح.
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 سجود الـمالئكة آلدم
هذه شددد بحية اليماَحمف  د  فوَّل لَسددداٍه اا ي الَّ  

ايفرض  وهو الم  د َصَّبيه  اهللو خليَ تيه  يف فرض ه ، وفمري 

 اْلميائأَة تطاات ه  والتَّعلبد  منه!!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

ه  مياهي سدديمدَا الم   بع الذي سدديجيديْم له اْلمائأةو  

 .هو فتو البشر؟

ما َ هدُّيبا يف قصيييَِّ  سيييدنا ا آدم تلَك اََّْدعا ي  

دييَ  اَّيت أراَد اهلُل اإلشيييييارَة إىل تو دييِاِه من  اَّعرد

ُثمََّصوَّْرَ اُكْمُثمََّخَلْايَباُكْمَوَََّاْاخَِِّها، إْذ قاَ، تعاىلم (
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َ ُكنََّْمِإْبِلدَ ِإالََّفَسَةُاوْاآلَدَم اسْيُةُاواْ َِّْلَد ِئَكِ ُقْليَبا

 ح.اَّسَّاِجِا َنمنَن

ِمَر اَّتَّصييييو ُر، ومن ثمَّ ُأَّاييا متَّ اخللُق ثمَّ متََّ 

اََّْدِئكُ  باَّسيييُّةوِد، فإالَم َ رمُم اَّارآُن اَّكر ُم يف هذه 

اآل   و رائِرهاب هل آدُم هيبا َبشيَيرح أو َ ِبيٌّب أو هو َمَ لح 

َأجَيلُّ من ذَّيَكب هيل كاَن آدُم قبَل اخللِق موجوًدا أم    

 َبْعَاُهب هل كاَن قبَل اََّْدِئكِ ب

اِ  اَّارآِن اَّكر م اَّيت َرَوْ  إذا دقَّايبييا يف آ يي

قصييييَِّ  اََّباِء،  ِ ُا أ   ال  وجُا ترتد ح زم ٌّ بن 

سدنا ا آدم واََّْدِئكِ ، فاائًدا تباُأ اآل اُ  باوَّ  تعاىلم 

 اِ  اَّيت ح، وَّكنَّ اآلآلَدَم اْسُةُاوْا َِّْلَد ِئَكِ  ُقْليَبا(َوِإْذ 

َم (آدَمح َتذكر اسيييي تيباوَِّت اَّتَّرتدَ  اَّمَّم َّ َّلخلِق  
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َِّْلَدِِئَكِ  َربَُّكَقاَ،ِإْذصييَيرا  ن،  دث قا، تعاىلم (

َربَُّكَقاَ،َوِإْذح، وقا،م (ِطن ِمنَبشيييَيًراَخاَّقحِإ ني

َِِئَكِ  ح، مَّْسيُبون َ َدإ منْنَصْلَصا،  مننَبَشًراَخاَّقحِإ نيَِّْلَد

اَن َّسدنا ا آدم، فلداذا ك و  َ ْذُكْر ُهيَبا االسيَم اَّصيَّر  َ  

 ذَّكب

ال روا أنَّ إبلدَ  َّعيبيَيُ  اهلُل كيياَن دائديًيا مع 

اََّْدِئكيِ ، و   كْن ميبهم، وَّكيبيَّ  كاَن معهم ََّدَتحاََّق   

وجوُد اَّضيييناَّ نم اخلرُي واَّشيييَّرُّ، اَّطَّدنُ  واخلبدُث،  

 اَُّْدؤمُن واَّكافُر، اَُّْدو نُا واَُّْدشِرُك....

 كوَن اَّشيييَّرُّ من أصيييِل اخلرِي، وال ميكُن أن 

وَّكيبَّ   وجُا مع  ََّدَتبدََّن اخلرُي من اَّشييييَّرن، وال ميكُن 

أن  كوَن اَُّْدشييرُك من اَُّْدَو نا َن، بل َمَعُهم، أ  أ َُّ  
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ُ وجيَيُا َُّدعَرَف اَُّْدو يينُا ِمن اَُّْدشييييرِك، واَُّْدِحقُّ ِمن  

 دددِم كاَناُس هذه اََّْدعرفِ  وهذا اَّتَّيييييياَُّْدبِطِل، وأسيي

دنُا ا آدم هيبا َمَ ُل احَلقن اَّذ  يدنا ا آدم، وسيي وجود س

اا  ن َ  َّ  بيِتِ ، وحيا أنَّ احلقَّ َّديَر اجلددُع بطاعيي ُأِم

وال  هيا  ن، فسييييدنُا ا آدم   ُ ذَكْر َّ  َباءح وال َخلقح،  

فكيياَن اَّاوُ، اإلهليُّ ُ و ي دائديًيا بييْ ييَّ  موجودح،   

وِدِه، أو مَتى كاَن وجوُدُه، أو أ َن كاَن ُ حانْد زمَن وج

وجوُدُه، يف اَّسيَّداِء أو يف األرِض، بل اكتفى باإلشارِة  

 إىل األمِر اإلهلين باَّسُّةوِد.

ال  اخُل سيييدنُا ا آدم يف اَّيبَّصن اَّارآ ين ل هف 

َخَلْايَباُكْمَوَََّاْايف عااِد اََّْدخلوقاِ ، وهيبا قا، تعاىلم (

ح، فاخللُق من جهِ  اخلاَِّق، وهو ُمَتَعلِّقح اُكْمصيَيوَّْرَ ُثمَّ
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باَّيبَّفِ ، أ  جَبوهِر اََّْدخلوِق، سيييواَء كاَن َبشيييًرا أو  

َمِكيما، أميَّا اَّتَّصييييو ُر فهو من جهِ  اََّْدخلوِق، وهو   

ُمَتَعلِّقح باجلسييِم، أ  باألعراِض واألمساِء واَّصيينفاِ ،  

هل عكُ ب وفهل جسُم اإل ساِن موجودح قبَل  فِسِ  أو اَّ

هدكُل اََّْدِِك موجودح قبَل جوهِرِه أو اَّعكُ ب فاَّيبَّفُ  

قبَل اجلسِم، واجلوهُر قبَل اََّعَرِض، َّذََّك كاَن اخللُق 

آلَدَم اْسُةُاوْاَِّْلَد ِئَكِ ُقْليَباُثمَّقبَل اَّتَّصو ِر. ثم قاَ،م (

ِسَداِق َِّح. ََِّداذا    اْلم (ثم قليبا َّكمح َكَتتاُبع  َفَسَةُاوْا

 اَّكِِمب

َّكمُقْليبيَياُثمََّّو قيا، ذَّيَك ََّكيَيا َيِت اآل يُ م (    

َفَسَةْاُتْم إالَّ إبلدَ ح وهذا غرُي وارٍد، ألنَّ آلَدَم اْسُةُاوْا

ح صيَيوَّْرَ اُكْمُثمََّخَلْايَباُكْمَوَََّاْااَُّْدَخاَطَ  يف باا ِ  اآل ِ  (
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طدنٍ  وشايٍّ وكاَن كافََّ  اخَللِق من مؤمن  وكافر  وسعدٍا 

وخبدٍث، وَّكْنم َّدَ  كلُّ َمن َ سيدِع األمَر ُ ساِرُع إىل  

اَّطَّاعِ ، فاَّطَّاعُ  َّصيييورةن باََّْدِئكِ ، وهم ِمن ِعَااِد 

اَُّْدخاَطبن، وَّدسيييوا مجدَع اَُّْدخاَطبَن، َفُهم َمن أقرَّ 

 باَّطَّاعِ  واَّعبادِة.

 ،وكاَن األمُرم (اسيْيُةاواح و   كنم (اْعُبُاواح

وكان اجلواُبم (َفسيَيَةُاواح، واَّسييُّةوُد هيبا سييةوُد   

إقرار  وتكر م  وطاعٍ  ال سيةوُد عبادٍة، فلو كاَن سدنا ا  

آدُم هيبا بشيييًرا فهل جيوُز سيييةوُد األ واِر َّلةسيييِا   

اََّْدصيييبوِع من اَّطِِّنب وهل  سييةُا اَّيبُّوُر َّلطِِّنب وهل  

ن َّدي  ا إذ سةُا اَّْدِئكُ  َّلبشِرب ال، فسدنُا ا آدم هيب

 ولوقما، بل هو َأَجلُّ من اََّْدخلوقَن.
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ْمََّأمَّا إبلدُ  سيائُ  أهِل اَّشنرِك واجلحوِد ( 

ح، وَّن  كوَن من اَّسَّاجا ن، أل َّ  اَّسيَّاِجِا نَ منَنَ ُكن

منيْبُ َخْدرحَأ َيا ال  َياخيُل يف عِيَااِدهم، َّكيبيَّ  قيا،م (     

 ح.ِطن ِمنَوَخَلْاَتُ  َّار ِمنَخَلْاَتيِبي

ال روا َمكَرُه وِكْبَرُه وُ ْدَاُ  وِقداسَيُ ، فاهلُل    

 ييذكْر أنَّ اََّْد يَيَل اآلدميَّ من طن ، و   يَيذكْر أ ييَُّ   

َمخلوقح، َّكنَّ إبلدَ  َنَّ ِبَةهِلِ  أنَّ اهلَل سبحا    ْمُرُه 

ََيب ا ميبُ  أنَّ هذِه األعراَض   ََاهِر،  باَّسيييُّةوِد جَلسييَيٍا 

صيييينفاِ  واألفعاَ، اَّرَّاهَرَة ماهدَّ ن و ادا ن واألمساَء واَّ

َّلذَّاِ  اإلهلدَِّ ، وَبِاَي أعواُ ُ  وأتباُعُ  على  فِ  اَّيبَّهِج 

فِ  واَّتَّفكرِي، ُ َساووَن بَن اََّْدَ ِل واَّذَّاِ  اإلهلدَِّ ، واَّصن

وذاِ  اََّْدوصييوِف، واالسييِم وذاِ  اَُّْدسيَيدَّى، َفضيَيللوا   

َن، وهم أتباُع إبلدَ  اَّذ َن قا، وكيا وا من اَُّْدشييييرك 
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َْنَّ تعياىل فدهمم (  َْْمَل ِميْبُهْم َتِبَعَكَوِمدَّنِميبَكَجَهيبََّمََّي

 ح.َأْجَدِعَن
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 التوبة واهلبطة
شددد بحية اليماَحمف لهَّ المي وحواأ مياَا يلبسددداه  لباسي 

التَّقوى ثد َ زبي انحمددا، فحمددا ٌ يأوَددا ادداري   يف 

َّما حالوحما ايفولحمُّ، ت  اَأشفي البداية  واَأشدفي  

َّما حالوحما تعدي اْلميعصدددية  وَ ز بي لباس  التَّقوى!! 

و ددد ميدداه هبوم الم وحواأ من اهنددَّة  الدددَُّيويددَّة  يف 

 السَّماأ  ايفوىل لىل ايفرض !!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

سبةاَيه   َلحا اهللود التَّوتةو حصَلْ   ب ي اَّبطة ، و د َ ب

اليمي يف  وله تعاىلف  َفويسدْدويسي ل َلْيه  الشددَّْيَطاه  َ الي  من

، ييا اليم  هيْ  َفل لبَ  ايَلَّ شددديجيريه  اْلل ْلد  ويم ْلٍ  اليف ييْبَلَّ
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 َفَأمَيا م ْنحيا َفبيديْم َلح ميا سددديْوات ح ميا ويَط  َقا ييْلصددد َ اه  

ويى، ث دَّ اليم  ريتَّه  َفغي ايَلْيح ميا م ن ويريق  اْلجينَّة  ويايصددديَّ

اْجتيبدياه  ريتدُّه  َفتدياأي ايَليْده  ويهديديى، َ الي اْهب َطا م ْنحيا      

دأى جيم يعأا تيْعُددد أوْد ل بيْعٍض ايد وٌّ َفس مَّا ييْأت يينَّأود ممنمحم ه 

مياَ   ا ال ميفَفمين  اتَّبيعي ه ديايي َفا ييُدد  ُّ ويال ييشدْدَقَّع  

 .َلْ  التَّوتةو؟د ما  وباَّبطةو طاَل

إنَّ هذا اَّسُّؤاَ، مهمٌّ جا ا، وسيبيباقُشُ  من عاَِّة 

 جوا َ م

 اجلا ُ  األوَُّ،م* 

ااَوَِّ  بْنَّ تُديبَُّ  حيعتاِا اَّتَّوراِة اَّْيييييعتاُا اَّسييُّت

ُل اإلغواِء، وأ َّها كا ت وسدلَ  اَّشَّدطاِن ي وَّاَء هي أص

إلقيباِع آدَم،  ع  أنَّ آدَم توقََّف وحتدََّر؛ أ  شيييَيكَّ، 
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كِل ألفسييدطَر اَّشييَّدطاُن على  وَّاَء، اَّيت دفَعْت آدَم  

اَّتُّفييَّا ييِ ، كدييا هو احليياُ، يف بعِض اَّرنجيياِ،  دييُث 

م هتسيدطُر علدهم  ساؤهم يف ك ري  من احلاالِ  وُ بو يبَّ 

ن سييييؤوَّدَُّ  يف خروِج آدَم مَدوُ برَ يبَّهم، وبياَّتيَّاَّي فاَّْ  

 اجليبَِّ ، هي مسيييؤوَّدَُّ   وَّاء وَّدسيييت مسيييؤوَّدََّ  آدَم

 !! سَ  َزعِدهم

معُم أنَّ آدَم و وَّاَء يبهم َمن َ دعُ  فِدييييييأمَّا اَّشن

كا ا خاضييَعاِن إلبلدَ  مًعا، وشيير كاِن يف اَّعصييداِن   

دطاِن!! وميبهم من  معُم أنَّ آدَم واالستسِِم وطاعِ  اَّشَّ

هدُل مسييؤوَّدََّ  ما  صييَل دوَن  وَّاء، وقا ا طلَق من 

 خِِ، اَّضَّعِف اَّبشر ن!!
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وهيبا  تسياءُ،م ما اَّفرُق بَن اتنهاِمهم َّسدنا ا  

آدَم (عح خبضييوِعِ  إلغواِء  وَّاء (عح، واتنهاِمهم اَّيبَّ ن 

 ِ  إلغواِء بعِضَّدَّا ( ح خبضيييوعِ اَّيبَّ ن َّسيييدنا ا 

 اَّبخار  ومسلمب صحدِ  أزواِجِ  كدا تاوُ، روا اُ 

 

 اجلا ُ  اَّ َّا يم* 

تطاَع أن يدعُ  أنَّ إبلدَ  اسييبَُّ  واَّشنيرو  اَّسَُّت

ِوَس آلدَم و وَّاء َّداَفَعُهدا إىل االحنراِف عدَّا ييييييُ وسيي

 هاُهدا اهلُل عيبُ  من األكِل من اَّشييييَّةرِة، ألنَّ إبلدَ  

احلاَا على آدَم وذرَّ َِّتِ  ميبذ أمَرُه اهلُل أن  سييةَا  محَل

 ِئكِ !!َدَّ  مع اَّْ



188 

 

ومع أنَّ اهلَل سييبحاَ ُ  قا  ذََّر آدَم و وَّاَء من 

إبلدَ  باوَّيي م (ِإنَّ هيَيَذا عيَيُاوٌّ َّييََّك َوََِّمْوجيِيَك َفِ   

 ُ ْخِرَجيبَُّكَدا ِمَن اََّْةيبَِّ  َفَتشييْيَاىح، إالَّ أنَّ إبلدَ  خطََّ 

آلدَم و وَّاَء ََّدعدشييييا يف  طياِق األ ِِم اَّورد يَِّ  اَّيت   

فاطُ  مشياعَرُهدا وأ اسيدسَيُهدا ََّديبَسدا حتذ َر اهلِل    

هلديا!! وعيبياميا أَّاى األميبدياِ  باحلداِة اخلاَّاِة يف     

ِذهيَبدهديا، و  تكْن َّيا هديا سربي ن يف هذا ا،اِ،،     

 إلهليَّحذ َر اسَيِدَعا ميب  ذََّك كلَُّ ، وبذََّك أ ساُهدا اَّتَّ 

 !! سَ  زعِدهم

عح (عاوِ، أن تكوَن إلبلدَ  سلط ن على آدَم َدهل من اَّْ

 عصوِمبَد  ن اهلِل اَّْ
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قا أمَر ًرا وشييَيرَُّم َبَعُدهل جيوُز أن  كوَن هذا اَّيبَّ ُّ اَّْو

 ِئكَ  باَّسيُّةوِد َّ ب فهل  سةُا اَّيبُّوُر َّلطِِّنب َداهلُل اَّْ

 اخُل اجليبََّ  بعَا  وِم اَّادامِ   اُن  َنييييكاَن اإل س إْن

ال  يبحرُف عن أمِر ربينِ  بيل  باى عبيًاا طيائًعا عابًاا     

ِم هلِلَهُم يبحرُف اَّيبَّ ُّ وهو أوَُّ، خلِق اهلِل ، فهييل َ لِّ

 وأقرُبُ  إَّد ب

 هبطان َّألرِضكدَف عرَف إبلدُ  أنَّ آدَم و وَّاَء سييييَد

علدهدا  ُ  سدحاُاتكاثراِن وستكون هلدا ذرن َّ ن، وأ َّوسَد

 وعلى ذرنَ ِتهداب

إذا كياَن اَّيبَّ ُّ آدم (عح قيا خاََّف اهلَل وهو يف اجليبَِّ    

 راُه و سييدُعُ ، فدا اَّذ   ضييدُن أ َُّ  َّن خياََّفُ  على  
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األرِضب أفلدَ  َمن  عصييي ربَُّ  يف اَّسييَّداِء  عصييدِ  يف 

 األرِضب

هذه اَّتَّسييياؤالُ  تاتضيييي أن تكوَن روا اُ   

 ُرييياقط م وغديييييي عن آدَم و وَّاَء س دعِ يييواَّشن يبَِّ ييياَّسُّ

معصييومح عصييد م  (عح وٍذ بها، ألنَّ اَّيبَّ َّ آدَم ييييييمْخ

 تكو يبدَّ م ال جيوُز فدها اخللُل وال اَّمََُّّل.

 

 اجلا ُ  اَّ َّاَّثم* 

دم (عح، آاَّيبَّ ن دنا ا ييدِ  سييوهو  تعلَُّق بعص

ا آدَم إطِقماَّيبَّ َّ يبََّ  ال  عصدوَن يييييييييي  دث أنَّ اَّسيُّ 

فلوا َتو عتربوَ ُ  كْ ن بشييير ٍّ ميبَّا، أمَّا اَّشيييندعُ  فاا اَّْ 

وضييييوِع  دث َزَعدوا أنَّ آدَم    كْن َدكعاَدِتهم على اَّْ
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َِّْ  سييييَد بد ا عيباما كاَن يف اجليبَِّ  َّدخضييييَع موقُعُ  َّ

 حذورح من ارتكاِباَّعصييدِ ، وباَّتَّاَّي ال  كوُن هيباك َم

 َُّ  كاَن يبا أضيْيعصييدِ  يف اجليبَِّ ، وقاَّوام َّو افرَتَدآدَم َّل

 بد ا فاأل بداُء بشرح، وقا خيضعوَن َّبعِض  ااِط اَّضَّعِف 

اَّذَّاتدَِّ  اَّيت قا تيبطلُق من خِ، بشييير َِّتهم!! وهكذا 

ررِتهم يف  واَُّْدَتشيييدنعوَن تسييياوو اَّسيييُّيبَُّ  واَّشيييندعُ   

 َّأل بداِء.

 

َُّعف  ه   وهنا َتساأل ف مين خيطئ  وخيُع  لنقام  ال

 ؤتيميٌن الَّ تبليغ  الرمسالة  السَّماويَّة ؟هو م 

اُن سيييبيبَّى اإل َتخةِل أن َ ُدإ َّ  ََِّدَن اَّْ ف ولف

 يُءعتاااِ  اَّيت ُتسيِيُدواَّْ ؤمُن اَّعاقُل هذه اَّرنوا اِ ُداَّْ
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ونُرهم صيَيإىل اهلِل وأ بداِئِ  ورسييِلِ ، ألنَّ هذه اَّرنوا اِ  ُت

ح، وقا عصييومَن (عَدلدُق باأل بداِء اَّْرهِر اَّذ  ال َ َدباَّْ

ى ييييسيييياَّيبَّ ن عددنا ا ييييييييَق يف قائلدها قوُ، سَاييييَص

ُكْم د  (عحم (ِإ ني ُقْلُت ََُّكْم َوََّْسُتْم ُتْؤِميُبوَن أَل َّيييييي سَداَّْ

 ََّسييْيُتْم ِمْن ِخَراِفيح، وبذََّك علديبا أن  فرنَق بن ثِثِ 

 اِممأ واع  من اآلد

  َّذ(عح اعصيييوُم َداألو،م هو  بدُّيبا آدُم اجللدُل اَّْ -

عصييي ربَُّ  وهو اَّذ  سييةَاْ  َّ   ال خيطُئ وال َ 

ًرا ْاِئكيُ  سييييةوَد طياعيٍ  أل يَُّ  أعلى ميبها قَ    َداَّْ

ذكور يف قوَّيي  تعيياىلم (َوَعلََّم آَدَم ديَيورتبيي م، وهو اَّْ

َِِئَكِ  َفَااَ،  اأَلسيييْيَداء ُكلََّها ُثمَّ َعَرضيييَيُهْم َعَلى اََّْد

َْْسَداء َهيُؤالء ِإن ُكيبُتْم َصاِدِقَنح، وقوَّ م  َأ ِبُئوِ ي ِب
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(ِإنَّ اهلل اصيييْيَطَفى آَدَم َوُ و يًيا َوآَ، ِإْبَراِهدَم َوآَ، 

 ح.ِعْدَراَن َعَلى اََّْعاََِّدَن

ُ  ى ربَّصيَياَّ ا يم هو آدُم اَّعاصييي اَّذَّمدُم اَّذ  َع -

وُر يف قوَّ  ذكَدوسبََّر وتكبََّر واتَّبَع اَّشييييَّدطاَن، اَّْ

 تعاىلم (َوَََّاْا َعِهْاَ ا ِإََّى آَدَم ِمن َقْبُل َفيَبسييِيَي َوََّْم

 َ ِةْا ََُّ  َعْمًماح.

اجيُّ اَّذ    ُ ذَكْر ال باَّذَّمن َمِداَّ ياَّثم هو آدُم اَّْ  -

ذ  اَّ اََّبشيييَير ُّوال بياحلدِا إالَّ بفعِلِ ، وهو آدُم  

َاُه اُه وأرشيييَيهعُبَاُه، فْمَرُه وَ َفُ  وَ عِرَدخلَاُ  اهلُل َّ

 قوَّ  اصوُد يفَدبشنر َن، وهو اَّْوأرسَل َّ  األ بداَء ُم

ََّْةيبََّ  ا تعاىلم (َوُقْليَبا َ ا آَدُم اسيييْيُكْن َأ َت َوَزْوُجَك

َِ ِميْبَها َرَغًاا َ ْدُث شيِيْئُتَدا َواَل َتْاَرَبا َهييييييِذِه    َوُك
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ُ  ُف اَّشييييََّةَرَة َفَتُكو يَيا ِمَن اَّْرييَّاَِِّدَنح، وهم أَ  

قبَل أن تلبَ  األبااَن اَّبشيييير ََّ  فعَرَض  اَُّْدؤميبَن

 سييييكيبوا فدها طائعَنَدعرفِتِ  َّاهلُل علدهم جيبيََّ  مَ 

 ةرَةاربوا شاَّوال ِ  واإلقراِر، وال َ  ِاَغو ْكلوا من َر

هيا إبلد  اَّذ  توعََّا  ببو ِهم ُداإل كياِر اَّيت سييييَ 

 ا ييَ  ال تاُع على األ بديياِء بييلَوببواَ ِتهم، ألنَّ اَِّب

ُْْغ اَُّْدؤميبَنعلى  ِوَ يبَُّهْم َّاوَّ  تعاىلم (َقاَ، َفِبِعمَِّتَك ََّ

وَمن  َلصيييِيَنح،َأْجَدِعَن، ِإالَّ ِعبيَياَدَك ِميْبُهُم اَُّْدْخ

اصييييودوَن يف قوَّيي  َدم اَِّْت اَّبوا ييُ  علدهم ُهعيَيَقَو

تعاىلم (َوَعَصى آَدُم َربَُّ  َفَبَووح، وهي اخلطدئُ ، 

َك د ياَق يف قوَّي م (َوِإْذ َأَخَذ َربُّ  ِدوَّكنَّ اهلَل أخيَذ اَّْ 

َُُهوِرِهْم ُذرن َّ َهَاُهْم َعَلى يَتُهْم َوَأْشيِمن َبيِبي آَدَم ِمن 
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اح، َّذَّك َت ِبَربنُكْم َقاَُّوْا َبَلى َشِهْاَ يِهْم َأََّْسيي َأ ُفِس

ؤميبَن عائاوَن إىل موطيِبهم األصييييلين بعَا ُدفيإنَّ اَّْ 

َّك ا ِ  َّذِم اهلَاا ِ  إىل عاَََّوهم من عياِ  اَّبِ ارتايائِ 

، قيا، تعاىلم (ُثمَّ اْجَتَباُه َربُُّ  َفَتاَب َعَلْدِ  َوَهَاوح 

ِ  ةربإالَّ بياخلضييييوِع َّلتَّ وهيذا االرتاياُء ال  كوُن   

واَّتَّار ِ  وجهاِد اَّيبَّفِ  والباَّ أ َُّ   اصيييلح َّاوَّ  

ِ  ِإ َُّ  تعاىلم (َفَتَلاَّى آَدُم ِمن رَّبنِ  َكِلَداٍ  َفَتاَب َعَلْد

ُهَو اَّتَّوَّاُب اَّرَِّ دُمح، وهذا ال  كوُن يف عاِ  اَّسَّداِء 

دَم بييل يف عيياِ  األرِض َّييذَّييك وجييَ  اهلبوُط آل 

اَ، َل اَّتَّوبُ  فاا، تعاىلم (َقحصييَيماجين  تَّى َتِداَّْ

اْهِبطَيا ِميْبهَيا َجِددعًيا َبْعضيييُيُكْم ََّبْعض  َعُاوٌّح وهم    

 ألنَّ آدَم و وَّاء    كو ا ،وَّد  آدَم و وَّاء األ ُفُ 
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عيياوَّ ِن ال يف اَّسييييَّديياِء وال يف األرِض، وَّو كييان 

ُ  عض ح، َّكيبَّاخلطاُب الثيبِن َّااَ،م (بعضيييُكدا َّب

قيياَ،م (بعضيييُيكم َّبعض ح َّدييا،َّ أنَّ اَّعيياَد  فوُق  

االثيبِن وهم كييلُّ األ فِ  اَّيت كييا ييت يف اَّييذَّرن، 

 َن ِارنُدوَّكيبييَُّ  ثيبَّى بلفِا (اهبطيَياح َّدشييييدييَل اَّْ  

َن َّتكو كان هلدا، وذََّك ر َن ألنَّ اإلشيييهاَدُديبِكواَّْ

 يبكَر َمن ُ يبكَررُّ وُ ِارَّ َمن ُ ِااحلةَُّ  على اجلددِع فُد

رسيييُل هلم األ بداَء عَاهم بْ َُّ  سيييُدَو، َومن جا ٍا

ِْْتَديبَُّكم منيبني ُهًاو َفَدُدواَّْ ِن رسييييلن فاا،م (َفِإمَّا َ 

َن ِارُّوُداتََّبَع ُهَااَ  َفِ َ ضيِيلُّ َوال َ شيْيَاىح، وهم اَّْ 

وَن ألنَّ طديَبَتهم اَّطَّدنبيَيَ  ُجبليَيْت على  خِلصيييُيُداَّْ

، وأرَدَف تعيياىلم (َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِر  اإلقراِر
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ىح، َفِإنَّ ََُّ  َمِعدَش م َضيبكما َوَ ْحُشُرُه َ ْوَم اَِّْاَداَمِ  َأْعَد

ألنَّ طديبَتهم اخلبد ييَ   اَّيبييَّاك وَنَن ورُديبِكوهم اَّْ

 ُجِبَلْت على اإل كاِر.
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 أصل إبليس وةفهوم اهلبطة
ولأن َتيجدَة  شددد بحدية اليمداَحمف لتليس من اهنم،   

ُي من اْلميائَأة !! فستليس من  اباليت ه  ارتقَّ وفةدددب

اْلميائأدة  َتيجدَة ارتقائ ه  يف تلَ  اْلمرحلة  الأ فوم ري   

اْلميائأةو تالسُّجول ، وايفمر  للمائأة  يشملوه  تااتبار  

 فََّه  من اْلميائأة  يف تلَ  اْلمرحلة !!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

م ْنحيا  َطاد ف  َ الي اْهبتعاىل تقوله اإلَّحمُّ اخلطاأ  ورلي

 تشدددو  ، فح  التَّننيةوجيم يعأا تيْعُددد أوْد ل بيْعٍض ايد وٌّع

 ينيم نأرفهَّ اْل هددذا يعينهدد  و م نأريني؟واْل قرمينيللم 

 .يف اهنَّة؟ قرمينيم ْلمع امياَوا 
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ع واضيييِييف اَّارآِن اَّكر ِم يف َماهلبطُ   ِ ورَد

 ِج علدها عر، وهيبا الباَّ من اَّتَّوحَيَعان  وتلفٍ  وتلفٍ 

 .اصوُدَدَم باَّضَّبِ  ما هو اَّْفَهيَبَِّ

َقاَ، قوَّ  تعاىلم ( اََّْدااِ، اَّسييَّابِقيبا يف ْ َرشيَي

يبا يف ْلَطا ِميْبَها َجِددًعا َبْعضيُيُكْم ََّبْعض  َعُاوٌّح، وُقييييِياْهب

آدَم و وَّاء ص بييَتْخورِد اإلجييابييِ  أنَّ اَّفعييَل    َ َم

ا ألنَّ  َن مجدًعُديبِكر َن واَّْارنُدكشييخصييِن، بل مشَل اَّْ

ما  ؤكُِّا أ َّهم جمدوعح وَّدسيييوا و .كاَن هلدا اإلشيييهاَد

فا  ما ورَد يف موضييع  آخَر يف اَّارآن اَّكر م من  اثيبن

ْم قوَّ  تعاىلم (َوُقْليَبا اْهِبُطوْا َبْعضيييُيُكْم ََّبْعض  َعُاوٌّ َوََُّك

ِض ُمسيييْيَتَارٌّ َوَمتَياعح ِإََّى ِ ن ح، وقوَّ م (ُقْليَبا  ِفي اأَلْر

ِْْتَديبَُّكم منيبني ُهًاو َفاْهِبُطوْا ِميْبهَيا َجِددعيً   َدن َتِبَع ا َفِإمَّا َ 
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َِ َخْوفح َعَلْدِهْم َواَل ُهْم َ ْحَمُ وَنح، وقوَّيي م  هيُيَااَ  َف

أَلْرِض ا (قيَياَ، اْهِبُطوْا َبْعضيييُيُكْم ََّبْعض  عيَيُاوٌّ َوََُّكْم ِفي

اجلدِع  دبَ صُمْسَتَارٌّ َوَمَتاعح ِإََّى ِ ن ح، وهذا  ع  أنَّ 

 أ َّهم كا وا أك َر من اثيبن. تا،ُّ على

عاوِ، أن  كوَن َدأ احم هل من اَّْ قا  تسييياءُ،

 ب!صيييريوَن ثِث ماصيييوُدم آدم و وَّاء وإبلد ، فَدَداَّْ

ِ ب وإن اجليبَّاَيُل أن  كوَن إبلدُ  يف  عةدبُيُ م وهيل  ُ  ُ 

ِ  وهم وَن يف اجليبَُّديبِكركيان يف اجليبَِّ  فلداذا ال  كوُن اَّْ 

وهل ُ عَاُل أن  كوَن إبلدُ  من أهِل  أقيلُّ خب ًيا ميبُ ب  

 ُ  ميبهابَجاجليبَِّ  فَعَصى ربَُّ  فْخَر

 ع  فهيذا  من أهيِل اجليبيَِّ    إبلدُ  أن  كوَن 

َرُة ُ  واَُّْداصيييناحلشيييو َّ َتمعُمِئكِ  كدا َدمن اَّْ كاَن أ َُّ 
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 !!اَِّتهمَفِتِ  خرَج من ُعاَََّخ، َّكيبَُّ  حُياخلو ُ  رتاُّوَنواَُّْد

دَ  ذكْر يف كيلن آ ياِتِ  أنَّ إبل  وَّكنَّ اَّارآَن اَّكر َم    يَ 

ِئكِ ، وكان دوًما َدِئكِ ، بل كاَن مع اََّْدكيان من اَّْ 

 ْليَباُق ِإْذَوعل  كدا يف قوَّ  تعاىلم (ِف اسييت يباؤُه اسييت يباءَ 

َِِئَكِ   َأَبى دَ ِإْبِل ِإالَّ َفسيييَيَةُاوْا آلَدَم اسيييْيُةُاوْا َِّْلَد

أل َُّ   يب  ج اسييت يباَءاََّْكاِفِر َنح، و ِمَن َوَكاَن َواسيْيَتْكَبَر

 اُقْليبيَي َّدَ  من اََّْدِئكييِ  بييل كدييا قييا، تعيياىلم (َوِإْذ

 ِمَن َكاَن َ ِإْبِلد ِإالَّ َفسيَيَةُاوا آلَدَم اسيْيُةُاوا َِّْلَدِِئَكِ 

 َربنِ ح. َأْمِر َعْن َفَفَسَق اَِّْةنن

فيِدْن أ َن هبَ  إبلدُ  إذنب ومن أ َن هبَ   

وَنب وهيل اهلبوُط هو هبوطن مكا يٌّ من  ُديبِكروَن واَّْارُُّداَّْ

 األعلى إىل األد ىب أم أ َُّ  هبوطن من  وع  آخرب
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اُّوَن رتاحلشييو َُّ  واَُّْداصيينَرُة واَّْدُ  ِ َّاا أخطَْ

من  بَ هعصوَم (عح َدنَّ  بدَّيبا آدَم اَّْو ُ   َن َزَعدوا أاخل

 َّكنَّ !!عصييدٍ  معاَذ اهلِلطدئٍ  وحَياجليبَِّ  إىل األرِض خَب

 هَةيبيا اَّعلو َّ اَّيبُّصييييري َّ ُ صيييَيحنُ  هلم َمعيبى هذِه   

وَّ  تعاىلم َّابإرسيياَِّ  َّلبشييِر  ْتُ  كاَ ُتبَطَهف اهَلبطِ ،

ا ِتهم َاِهَِّ َوَ ِذ ًراح، وذََّك َوُمَبشنًرا َشاِهًاا َأْرَسْليَباَك (ِإ َّا

ا َم َّليباها وقعرفِ  ربنهم رسوالم من اهلِل  ذ ًرا وبشرًيا، َدَِّ

ُِباهَلبطِ  اَّيبَّبو َِّ   ْ  ِي اْهبباَّدل قوَّ  تعاىلم (ِقدَل َ ا ُ و

َِم  منيبَّا َوَبرَكاٍ  َعَلْدَك َوَعَلى ُأَمم  مندَّن مََّعَك َو َممح ُأِبسيييَي

 بداِء َسيُبَدتنُعُهْم ُثمَّ َ َدسُُّهم منيبَّا َعَذابح َأَّدمحح، فاهلبوُط َّأل

 ع  إرسيياََّهم باَّرنسيياَِّ  اَّيت هي اَّسييَُِّم واَّربكاُ   



203 

 

وهي ، ارن َنُدهم اَّْرسييييلَن وأتبيياعِ ُدعلى اَّيبَّبدنَن واَّْ

 .ِةَرِكُديباَّْ خاَّفِ ُداألخرو اَّْ ألمِماإل ذاُر واَّتَّحذ ُر َّ

بَطتُيُ   يا،ُّ علدهيا قوَُُّ     ماجيُّ فَهِدأميَّا آدُم اَّْ 

ٍا تعاىلم (َوِإْذ ُقْلُتْم َ ا ُموسَيى ََّن  َّْصِبَر َعَلَى َطَعام  َوا ِ 

َها فَياْدُع ََّيبَيا َربيََّك ُ ْخِرْج ََّيَبا ِمدَّا ُتيبِبُت اأَلْرُض ِمن َبْالِ   

َتْسَتْبِاَُّوَن اََِّّذ  َأ َوِق َّآِئَها َوُفوِمَها َوَعَاِسَها َوَبَصِلَها َقاَ،

ََُّكم مَّا  ُطوْا ِمصيْيًرا َفِإنَّييييِيُهَو َأْدَ ى ِباََِّّذ  ُهَو َخْدرح اْهب

ََُّْْتْم َوضُيِرَبْت َعَلْدِهُم اَّذنََُّّ  َواََّْدْسَكيَبُ  َوَبآُؤْوْا بِ   َبَضٍ  سَي

َْ َُّهْم َكاُ وْا َ ْكُفُروَن ِبآَ اِ  اَّلَِّ  َو َ  ْاُتُلوَن منَن اَّليَِّ  َذََّك ِب

ُاوَنح، اَّيبَِّبدنَن ِبَبْدِر اََّْحقن َذََّك ِبَدا َعصيييَيوْا وََّكاُ وْا َ ْعَت

ُ  هبطبطُ    تكن من اَّسييييَّداِء إىل األرِض، بل فياهلَ 

كِّ شييييَّاَّ من اَّيبنعدِ  إىل اَّبِِء بسييييبِ  اِ، اآلدمدنَن 
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يبَن ؤمُدواَّتَّحدُِّر واَّتَّردُِّد واَّعصييييداِن، فَدن كا وا من اَّْ

 وا اصينر َن ضُيِرَبْت َعَلْدِهُم اَّذنََُّّ  َواََّْدْسَكيَبُ ، ومن كا  ُداَّْ

 ِ .َن اَّلَّيبكر َن َبآُؤْوْا ِبَبَضٍ  ِمُدمن اَّكافر َن اَّْ

وهييذا  ع  أنَّ اَّتَّحييذ َر واَّتَّخو َف واألمَر  

واَّيبَّهي عن األكييِل من اَّشييييَّةرِة    كن َّيببدنيبييا آدَم 

 ر ن،ييييماجين اَّبشِدَن آلدَم اَّْ(عح، بل كااََّْدعصييييوِم 

اَّيذ  كيان ُميبَعدًيا علديِ  حيعرفِ  بار ِ  يف قوَِّ  تعاىلم     

َِ ِمْن َ ْدُث  (َوَ ا آَدُم اسيييْيُكْن َأ َت َوَزْوُجَك اََّْةيبََّ  َفُك

ح، شيِيْئُتَدا َواَل َتْاَرَبا َهِذِه اَّشييََّةَرَة َفَتُكوَ ا ِمَن اَّرَّاَِِّدنَ 

كو وا كيًبا مادنً ا أل َّهم    دَ  سيَيَّيف اجليبَِّ  فاَّسييَّكُن 

وال مكاَن َّلدوادن يف عاِ  أجسيييياًدا بشيييير يَّ م مادن َّ م،   

 .اَّسَّداِء
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من اَّسيييَّكديبِ  حيعرفِ   اَّسيييَّكَن وهذا  ع  أنَّ

دُ  باوَّ م احساَّيبَّ ُّ وهو ما أراَدُه سدنُا ا  بار  اَّرب َِّ ،

، عرفِ َدَّْا متاَم األرِضعلى  ُ َفعِروَت اُهَرأن َت َكال ميكيُب(

 قواُم كوُن   دُث إىل األبِا ِ كِتدَليف َم راُهَتسيييَي َكوَّكيبَّ

عارِف َداَّْ َجُ هو  األكَلأنَّ وح،  اةِايبيا ومَ ِتعيادَ سيييَي

واَّاََّّدُل  ،اَّيت هي غذاُء اَُّْدو نا َن اَّرَّبَّا دَِّ  اَّتَّو دا َِّ 

يييييِذِه  ُكيُبوْا َهعلى ذََّك قوَّ  تعاىلم (َوِإْذ ِقدَل ََُّهُم اسيْي

وْا اََّْاْرَ َ  َوُكُلوْا ِميْبَها َ ْدُث شيييِيْئُتْم َوُقوَُّوْا ِ طَّ ن َواْدُخُل

يِبَنح، اََّْباَب ُسةًَّاا  َّْبِفْر ََُّكْم َخِطدَئاِتُكْم َسيَبِم ُا اَُّْدْحِس

 يتوأمَّا اَّشَّةرُة فهي شةرُة اَّشَّكِّ واَّشنرِك واإل كاِر اَّ

 طِّلَن، ووجوُد اَّشيييَّةرِة يفَعُدَُّْدشيييبنهَن واأكُل اَّْ يه

اجليبيَِّ  هيا هيبيا م ا،ح على االمتماِج اَّاائِم بَن     ياوِد  
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تعاىلم  طِّلَن باَّدِل قوَّ َعُدُدشيييبنهَن واَّْاَّْو اَُّْدو نا َن

ا َجاء (َوُقْليَبا ِمن َبْعِاِه ََّبيِبي ِإْسَراِئدَل اْسُكيُبوْا اأَلْرَض َفِإَذ

 ِبُكْم ََِّفدفييماح، كديا أ يَُّ  م يا،ح على    َوعْيُا اآلِخَرِة ِجْئيبَيا  

اَّفرِق اخلفين بن اَّتَّو دِا من جهٍ  واَّشيينرِك واإل كاِر 

دييا رنُق بديَبهَفرُء ُ َدمن جهييٍ  أخرو،  تَّى ال  كيياَد اَّْ

إنَّ حم (رسوِ، اهلِل ( سدنا ا اَِّة اخلفاِء باَّدِل قوِ، يِشَِّ

 رَكاَّشيينإنَّ أخوَف ما أخاُف علدكم اَّشيينرُك اخلفيُّ، ف

 رَّلداِءح.يف اَّلدلِ  اَّعلى اَّصَّفا  أخفى من دبدِ  اَّيبَّدِل

أمَّا آدُم اَّعاصي اَّذَّمدُم فهو إبلدُ  اَّذ  هبَ  

دَّ َرا وًرا أل َُّ  أ كَر َوذموًما َمعرفِ  صاغًرا َمَدمن هذِه اَّْ

على اَّبار  أمَرُه، وقاَس برأ ِ   َن رفَض اَّسييُّةوَد، 

َتَكبََّر ْ  ِميْبَها َفَدا َ ُكوُن َََّك َأن َتييِي(َفاْهبفاا، َّ  تعاىلم 
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ِفدَها َفاْخُرْج ِإ ََّك ِمَن اَّصيييَّاِغِر َنح، وهذا اهلبوُط َّدَ  

، إذ    كْن يف اجليبييَِّ  هبوطييما مكييا ديي ا من اَّسييييَّديياِء

بوَط هو ، َّكنَّ اهليناألرضاجلحدِم َ  إىل َبفَهاَّسيَّداو َِّ   

عرفُ  علدِ  كدا ُعِرضيَيْت َدِت اَّْهبوطن  اَّيٌّ، إذ ُعِرضيَي

 كَر شِر، َّكيبَُّ  أْت على اََّبييييِئكِ  وكدا ُعِرضَدعلى اَّْ

فهلَيَك وَُِّعَن وخرَج ميبها صيييياغًرا ال  عوُد إَّدها أبًاا  

 َّاوَِّ  تعاىلم (َقاَ، َفاْخُرْج ِميْبَها َفِإ ََّك َرِجدمحح.

 

ليس مائأةو ولت د يتساأل  متسائٌ ف مييفي تساوى اْل

 عرفة ؟ميوالبشر يف اْل

 عرفِ ، َّكنََّدسيييياَووا يف اََّْتاجلوابم هم   َ 

تجٌّ ححتجَّ ُماإلشييهاَد َّلةددِع دوَن اسييت يباٍء َّكي ال  َ 
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فداو،م (ربن ما أشييَهْاَت ، وَّو أشييَهْاَت  ََّشيَيِهْاُ  

دهم لع اَّشَّهادَةَّكح، فاطَع اهلُل علدهم اَّطَّر َق وعرَض 

 ِمن َدَمآ َبيِبي ِمن َربَُّك َأَخَذ ْذَّاوَّ  تعاىلم (َوِإ مجدًعا

 ِبَربنُكْم ََّْسُتَأ َأ ُفِسِهْم َعَلى َوَأشْيَهَاُهمْ  ُذرن ََّتُهْم َُُهوِرِهْم

 َهَذا َعْن ُكيبَّا ِإ َّا اَِّْاَداَمِ  َ ْوَم َتُاوَُّوْا َأن َشِهْاَ ا َبَلى َقاَُّوْا

دنيبا آدم بادادِة  ب ؤميبَنُدفَدن أقرَّ كان من اَّْغَياِفِلَنح،  

عصييييوِم (عح، وَمن أ كَر كاَن من اَّكافر ِن َداجللدِل اَّْ

امُّ ، وهو اَّعيياُ، اإلهليُّ اَّتييَِّنبلدَ  اَّلعَّإل اَُّْديبايياد َن

بَُّر عيبي  يف قوَّي  تعاىلم (ََِّّدْاضيييِيَي اَّّلُ  َأْمًرا َكاَن   َعُداَّْ

ى َمْن َ يَّ َعن َدَمْفُعوالم ََِّّدْهلِيَك َمْن َهَلَك َعن َبدنيَبٍ  َوَ حْ 

 َبدنيَبٍ  َوِإنَّ اَّّلَ  َََّسِددعح َعِلدمحح.
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 عصمة النيب آدم
شد بحية اليماَحمف مياَ  معصيةو الم متعليقًة تالشَّجره   

والتَّعدمي اليحا فمينري من تعلبق حا تالنَّمره ، والشددَّجرهو 

الأ فميدد ي منحددا الم هحم احلنطددةو والتُّ دداح والتَّمر   

 وهحم شجرهو الد ال حممَّد!!والتم   

 السُّؤال  الذي يطرح ه  اخلصوم فو

مييف يأوه  الم  معصدددومدأا و دد خالفي اهلَل وفمي ي من   

 .الشَّجره واستطابي لتليس  فه يغويه ؟

َّاا ذكَّر ي هذا اَّسُّؤاُ، بكِم  َّلدرجِع اَّشندعين 

 َّدا  سين فضل اهلل  دث جاَء يف كِم م (حننُ 

 من األكِل عن و وَّاَء آدَم َ َهى سبحاَ ُ  اهلَلأنَّ   ِ ُا
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َِ إبلدَ  وَّكنَّ اَّشييَّةرِة،  ألكَلا بْنَّ  وسييوُس هلدا را

 آدَم أعطى اهلَل أنَّ مع خاَّا ن، َمَلَكن جيعلهدا ميبها

 اََّْدِئكِ ح!! موقِع أعلى من موقًعا

هييذا اَّتَّيبيياقُض ُ َلخنُص اَّتَّيبيياقضييييياِ  عيبييَا  

بوَِّة آدَم اخَلَوَ ِ   وَ،  رتان َن َرِة واَُّْداحلشييو َِّ  واَُّْداصيين

 وغوا ِ  آدَم، فهل ميكُن اجلدُع بديَبهداب

َّاا سييييبَق وحتاَّثُت عن عصدِ  سدنا ا اَّيبَّ ن 

آدَم (عح، وعن اَُّْدخاَّفِ  واَّبوا ِ  اَّيت ال تلدُق بسدنا ا 

 اَّيبَّ ن آدَم (عح باَّدِل قوِ، سييدنا ا اَّيبَّ ن احسييد  (عحم

َوآَدُم ََّْم ُ ْبَو ََِّكنَّ اََّْدْرَأَة ُأْغِو يَيْت َفَحصيييَيليَيْت ِفي  (

 آدَمو عصييييوِمَداَّْ اجللدِلح، وحتاَّثُت عن آدَم اَّتََّعان 

، وَّن أكرنَر ما جاَء يف ماجينِداَّْ آدَمو اَّعاصيييي اَّذَّمدِم
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مااالٍ  سييياباٍ  فددكُن ََِّدن أراَد اَّعودَة إَّدها، َّكيبَّ  

هذه اََّْدرجعدَّاِ  اَّشييندعدَِّ  واَّسيييُّيبندَِّ   سييْ اقُش قداَس  

 اَّذ   ؤدن  بها إىل اَّوقوِع باخلطْ.

فاهلُل تعاىل   َ يييييْبَ  آدَم و وَّاء عن األكِل بل 

 ُمآَد عن االقرتاِب من اَّشييَّيييييةرِة، َّاوَّ  تعاىلم (َوَ ا 

َِ اََّْةيبََّ  َوَزْوُجَك َأ َت اسْيُكنْ   َواَل شِيْئُتَدا  َ ْدُث ِمْن َفُك

ح، وهلذا دالَّ ن اَّرَّاَِِّدَن ِمَن َفَتُكوَ ا اَّشََّةَرَة َهيِذِه َتْاَرَبا

ِم يف اجليبَِّ  ألنَّ اَّشَّةرَة    على أنَّ اَّشيَّةرَة   تكْن أصي

اََّْدلعو يَ  ال تكوُن يف اجليبيَِّ  أبيًاا كدا إبلدُ  ال ميكُن    

 أن َ اطَن اجليبيََّ  أبيًاا، وبهيذا فيإنَّ اهلَل هذنُر من أنَّ    

االقرتاَب من اَّشيييَّةرِة  ع  خروًجا من  اوِد اجليبَِّ  

وهييذا تعلدمح ََِّدعرفييِ  احلقن من اَّبيياطييِل واحلِِ، من  
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احلراِم، علدًيا أ َّ  ال  اوَد مكا دَّ ن َّلةيبَِّ  أل َُّ  أو ى  

بكِمِيِ  أنَّ آدَم و واَء قادران على اَّتَّحرُِّك حبر ٍَّ  يف  

ا اَّطَّاعِ  واََّْدعصييييدِ ، وهذا اجليبيَِّ ، وأعطياُهدا َطِر اَ  

تعلدمح َّلدؤميبَن أ َّهم قيا  عدشيييُيون يف جيبييَِّ  اََّْدعرفييِ   

فديْتي اَّشييييندطاُن اَّبو ُّ َُّدبو هم وُ وِقَعهم باخَلطدئِ   

اَّيت ُتخِرُجهم من َجيبييَِّ  اََّْدعرفييِ  إىل َجيبييَِّ  اجلهييِل، 

 دوَن أن ُ َبدنُروا أجساَدهم وأماكيَبهم ووو... إخل.

عودِة إىل قداِس اَُّْدفسيينييييير ن َّلاصييَِّ  بْنَّ وباَّ

َِ إبلدَ   جيعلهدا ميبها األكَل بْنَّ  وسيييوُس هلدا را

خياَّيا ن!! فهذا غري دقدق  ألنَّ اَّاوَ، اإلهليَّ    َمَلَكن

َك َفَوْسَوَس ِإََّْدِ  اَّشَّْدَطاُن َقاَ، َ ا آَدُم َهْل َأُدَّلواضي حم ( 

ن هاُف ح، و   كالَّ َ ْبَلىَعَلى شيييَيَةَرِة اَُّْخلْيِا َوُمْلٍك  
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اَّبوا ِ  أن  صييييبَ  آدُم و وَّاُء َمَلكن، وكدف  يباقُض 

 آدَم عطىأ اهلَل أنَّ اََّْدرجُع اَّشيندعيُّ  فَسُ  باوَّ م (مع 

اََّْدِئكِ ح، فكدَف ُ عطى موقًعا  موقِع أعلى من موقًعا

 أعلى من موقِع اََّْدِئكِ  ثمَّ  طدُ  َّدكوَن مَلكما!ب

سييييدينا يا اَّيبَّ ُّ آدُم (عح اَّذ  عِ    وَّو كيانَ 

حيوقِعِ  على اََّْدِئكِ  خاضيييًعا َّلبوا ِ  واَّوسيييواِس،  

فهذا  ع  أنَّ اََّْدِئكَ  فضييُع ضييدن هذا اَّسيينداِق   

واِس، فهل  ع  هذا أنَّ سيييدنا ا يييييي َّلبوا ِ  واَّوسييي

جربائدَل (عح ميكُن أن خيضيييَع َّلبوا ِ  واَّوسيييواِس  

شيييخص  أو ُ يبِاَص أو َ م َا أو  َفُدَبلَِّغ شيييخصييًيا دونَ 

ُ َحرنَف يف َتبلدِغ اَّو ي!!ب معيياَذ اهلِل، واهلُل تعيياىل 
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 َوْ يح ِإالَّ ُهَو ِإْن اََّْهَوو، َعِن َ يبِطُق  ياو،م (َوميَيا 

 ُ وَ ىح.
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 الـميثاق وتوريث اخلطيئة
ش بحية اليماَحمف مياهي الم  يعيش  يف هذه  احلياه  الدَُّيا 

البدددايدة ، ولأندَّه  ادالي ميني دًا لىل     جبسدددٍد لطيٍف يف 

 ايفرض  الأ ر ف عي منحا َلمَّا اصَّ رتَّه  سبةاَه!!

 والسُّؤال  الذي يطرحه  البعض ف

لوال فهَّ المي فخطَأ وزيلَّ يف اهنَّة ، ه  ميونَّا خيريْجنيا من 

 .اهنَّة  ويهيبيْطنا الَّ ايفرض ؟

ِ  يا  َّيَبْفِسَ ْهَتمَِّن اْهَتَاو َفِإ ََّدا  او، تعاىلم (

و َوَمن ضَيلَّ َفِإ ََّدا َ ِضلُّ َعَلْدَها َواَل َتِمُر َواِزَرةن ِوْزَر ُأْخرَ 

 ح.َوَما ُكيبَّا ُمَعذنِبَن َ تَّى َ ْبَعَث َرُسوالم
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هيذا  ع  أنَّ اهلياا َ  واَّضييييَََِّّ   ابع ن من   

عن اآلباِء واألجااِد،  امرياًث فِ  اإل سيياِن، وَّدسييت  

تكوُن مرياثيًيا عن األ بديياِء اَّييذ ن ال ُ خِطئون، فكدَف 

وَّو أنَّ مرياَثيبيا عن األ بداِء  ا ا َََّدا كيبَّا قا َهَبْطيبا من  

ِم.  اجليبَِّ  أص

 أخَذ هلَلا نََّتمعُم اَّسييُّيبَُّ  واَّشييندعُ  فداوَّوَنم إ 

ُمسَتشهًاا  ِ ِت َّعن ذرن  داب م(عح  دَمآ سيدنا ا  من د اَقِداَّْ

َوِإْذ َأخيَيَذ َربييَُّك ِمن َبيِبي آَدَم ِمن رميييِ م (بيياآل ييِ  اَّك

ُكْم َُُهوِرِهْم ُذرن ََّتُهْم َوَأشْيَهَاُهْم َعَلى َأ ُفِسِهْم َأََّْسَت ِبَربن 

ْن َهَذا َقاَُّوْا َبَلى َشِهْاَ ا َأن َتُاوَُّوْا َ ْوَم اَِّْاَداَمِ  ِإ َّا ُكيبَّا َع

اا،  افًدا  وهلا يف مح، علًدا أ َّيبا أورد ا شرً ا وَغاِفِلَن

سييدنا ا اَّيبَّ َّ َّدَّا ( ح  شييرُي  أنَّ معُدوَن وسييابق . 
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 ُ ُت َّرنُذ ْتَدسييِييَبَف َيسييِيَ (م  اوَّب اخلطدئِ  تور ِثإىل 

 ح!ُ ُت َّرنُذ ْ ْخطْمف َْخطأو

تعاىل  اهلَل أنَّحُا  اَّكرميِ   ِ اآلبياَّتَّاقدِق يف  

 دابِ اَّيبنب(عح  دَمآ سييدنا ا من َذِخُأ د اَقُداَّْ   َ ُاْلم إنَّ

متَّ و اَّفعِلبكا ت موجودةم  َ  َّرنذُّاَّ نَّبْل إ، ِ ِت َّرنعن ُذ

 رسييوُ، سيييدنا ا  ُهكاَّأ، وهو ما اه فِسأعلى إشهاُدها 

ُ َاا، َِّلرَُّجِل ِمْن َأْهل اَّيبَّار َ ْوم ح  ن قا،م ( ( اهلِل

َشْيء  ك َما َعَلى اأَلْرض ِمْنيَأَرَأْ ت ََّْو َكاَن ََّ مَداَم ياَِّْا

َقْا  فُدااُ،م ،"َ َعْم مَفَدُاو،"َقاَ،م  بَأُكيبْيت ُمْفتَيِاً ا ِب ِ  

ََْهِر َعَلْدَك َقْا َأَخْذُ  ،ِميْبك َأْهَون ِمْن َذََّك َأَرْدُ   ِفي 

ََْبْدت ِإالَّ آَدَم  ح.ْن ُتْشِرك ِبيَأ َأْن ال ُتْشِرك ِبي َشْدًئا َف
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 َّكنَّ إذن ال ُ ورَّثيياِن، واجلحوُد اخلطدئييُ فيي

كدا اُء ضعفهم  َّأل وَنُئخِطوُ  ةحاوَنوَ  يبسيونَ َ  اَساَّيبَّ

  سييان إ كلُّو ح،اَوُخِلَق اإِل سيَياُن ضيَيِعدفم ( متعاىل قاَ،

ُروا َفِإنَّ اَّلََّ  ِإن َتْكُف( بيبفِسِ  َّاوَّ  تعاىلم ُهطََْخ ُلحدََّتَ 

ْشُكُروا َ ْرَضُ  ُكْفَر َوِإن َتَغيِبيٌّ َعيبُكْم َوال َ ْرَضى َِّعَباِدِه اَّْ

ْم ََُّكْم َوال َتِمُر َواِزَرةن ِوْزَر ُأْخَرو ُثمَّ ِإََّى َربنُكم مَّْرِجُعُك

 ح،ُاوِرَفُديَببنُئُكم ِبَدا ُكيبُتْم َتْعَدُلوَن ِإ َُّ  َعِلدمح ِبَذاِ  اَّصييييُّ

ِِ سييَياِن ِإالَّوقوَّ  جلَّ جَُُِّ م (ََّ ح، َما سييَيَعى ْدَ  َِّ

َوُكلَّ ِإ سيييَيان  َأََّْمْميَباُه َطآِئَرُه ِفي ( سيييُيبحا  موقوَّ  

ْدرام َفَدن َ ْعَدْل ِمْ َااَ، َذرٍَّة َخعمَّ ِعمُُّهم (وقوَّي    ح،ُعيُباِي ِ 

 ح.َوَمن َ ْعَدْل ِمْ َااَ، َذرٍَّة َشّرام َ َرُه ،َ َرُه
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وِمن اَّواجِ  ذكُرُه أنَّ سيييدنا ا اَّيبَّ َّ آدَم (عح 

  َ خرْج من اجليبَِّ  بسييب  اَّمَََِّّّ  واخلطدئِ  كدا تمعُم 

اَّدِل ، بل أرسَلُ  اهلُل َّتْد ِ  اَّرنساَِّ  بواَّشندعُ اَّسيُّيبَُّ   

ِِ اَّاُيُاِس َّدوسييييف بن داؤد يف اَّرُّؤ ا اَّيت   قوِ، اَّرُّو

ْاُعو َتا َويًبْبا ُاَسَتِلَفَء (عحم (شياهاها َّتربئِ  مر م اَّعذرا 

كذََّك وُسوَع أَل َُّ  ُ َخلُِّص َشْعَبُ  ِمْن َخَطاَ اُهْمح، َ َدُ  ْسا

، نناجِلو اإل ِ َّكلٍّ من  اَّياَّعوُة َِّميانِ  بيذَّيكَ   تمََّتَِّ

 َوميَيا َخَلايْيُت اجِلنَّ َواإِل َ  ِإالَّ( مُ سييييبحييا يَيَّاوَّيِيِ  

 ح.ََّدْعُبُاوِن
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 قبل آدم وجود البشر
   ٌ شددد بحية اليماَحمف اإلَسددداهي هو لليحم اهلل  يف اوا

 اخللق !! والم فوَّل لَساٍه اا ي الَّ هذه ايفرض !!

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

حمم النَّسيمدَا ه  مياه الَّ ايفرض  تشدٌر  ب ي لرسددال   

 .الم  بع؟

معُم اَّسييييُّيبييَُّ  تَّو    كن هيبيياَك خلقح كدييا 

 فِلَدْن ُأْرِسَل  بدُّيبا آدم (عح باَّرنساَِّ ، واَّيبَّ ُّواَّشيندعُ   

ِل َّلَخلِق َُّدَبلَِّغ رسيياََّ  يييييلح من ِقَبِل اَُّْدرسيِييييييُمرسيَي

 ليبَّاِسَِّ اَّتَّو ديِا، بياَّديِل قوَّي  تعاىلم (َوَأْرسيييَيْليَباكَ    

َرسيييُيوالمح، وهيذا َ ةر  على مجدِع األ بداِء باًءا من  
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 إىل سييدنا ا َّدَّا ( ح سييدنا ا اَّيبَّ ن آدم (عح وصييوالم

 خامِت اَّيبَّبدنن.

 ُسو، رَّ ِمن َأْرسَيْليَبا  وِمن ذَّك قوَّ  تعاىلم (َوَما

 ِمن َأْرَسْليَبا ْاََُّهْمح، وقوَّ م (َوَََّا َُّدَبدنَن َقْوِمِ  ِبِلَساِن ِإالَّ

ِم َقْبِلَك اِ ح، ودَّدُل ِباََّْبدنيَب َفَةاُؤوُهم َقْوِمِهْم ِإََّى ُرسييُي

خلطيياُب اَُّْدَوجييَُّ  َّليبييَّاِس ِمن ِقبيَيِل األ بديياِء ذَّيَك هو ا 

ُ  (عح ديييسَددنُا ا اَّيبَّ ُّ اَّْيييِل كدا خاَطَبهم سييييييواَّرُّس

اََِّّذ  َِّذ  ُ ْؤِمُن ِبي ََّْدَ  ُ ْؤِمُن ِبي َبْل ِبباوَِّ  هلمم (ا

، وهي حَِّذ  َ َراِ ي َ َرو اََِّّذ  َأْرسييَيَليِبياَو، َأْرسييَيَليِبي

 ا َّسَّييييداو َِّ  َّكلن   ٍّ ُمرَسل  كاوِ، سدنا فُ  اَّاَّعوِة ا

 رسييييوِ، اَّوال يِ   وِ علديبيا سييييُِمُ  يف اآل  م (َََّااْ   

 َما اَّلََّ  ُاوْااْعُب َقْوِم َ ا َفَااَ، َقْوِمِ  ِإََّى ُ وً ا ْليَبايييييي َأْرَس
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 َ ْوم  َذاَبَع َعَلْدُكْم َأَخاُف ِإ نَي َغْدُرُه ِإََّيييييييٍ  منْن ََُّكم

 َعِردم ح، وقوِ، سدنا ا اَّيبَّ ن موسى (عح يف اآل  م (َقاَ،

 َِّّلِ  اأَلْرَض نَِّإ َواصيْيِبُروْا ِباَّّلِ  اسيْيَتِعديُبوا ََّاْوِمِ  ُموسيَيى

 تَِّاَنح.َِّْلُد َواََّْعاِقَبُ  ِعَباِدِه ِمْن َ َشاُء َمن ُ وِرُثَها

وإذا سييَْ، سيياِئلح فاا،م ما َجَرو مع األ بداِء 

ُمخَتِلفح عديَّا َجَرو مع اَّيبَّ ن آدم (عحب ُ ةدبُيُ  باوَّ    

 َتِةُا َواَل ِليَبارُُّس ِمن َقْبَلَك َأْرسَيْليَبا  َقْا َمن تعاىلم (سُييبَّ َ 

ِمح، فاهلُل تعاىل ُ َؤكُِّا أنَّ ُس يَبايي ِتيي يبَّيي َُِّس يبََّ  اهلِل ييي َتْحِو 

ُ، وَّهي إرسيياُ، األ بداِء واَُّْدرسيَيلن (عح، وهي ال َتَتح 

وال تَيتَيبدَُّر يف َجوهِرهييا، وإِن اْخَتَلفيَيْت يف َواهِر    

 اَّشَّرائِع.
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ر ن يييييكدا أنَّ اَّاََّّدَل على وجوِد اخَللِق اََّبَش

اَِّ  اآلدمدَِّ  هو االْصِطفاُء احلاصُل َّليبَّ ن يييييوقَت اَّرنس

آدَم (عح كدا َ صييَيَل َّأل بداِء (عح كافَّ م، فاخَلْلُق قبَل 

آدَم (عح موجودح وإن   َ ُكْن َخلاما بشر  ا،  إرساِ، اَّيبَّ ن

واالْصِطفاُء  كوُن باَّعصَدِ  واَّتَّةر ِا عن صفاِ  اخللِق 

 آَدَم اصيييْيَطَفى اَّّلَ  اََّْدوجوِد باَّدِل قوَّ  تعاىلم (ِإنَّ

 ح.اََّْعاََِّدَن َعَلى ِعْدَراَن َوآَ، ِإْبَراِهدَم َوآَ، َوُ وً ا
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 بهاةراجع اليماني املطعون 
َ  اْلمدد دَّاحم ف ددد احلسدددن   من خال  م طدداَلعددية  ميتدد

اليمداَحم، رفيندا فَدَّه  يؤيدمد  ميامده لائمأا دا ورلي يف      

َ  سدداله  الشددميعة  اْلم قصددمدددددريه  ميالطبوسددحم  فمَّحام  ميت

والأوليين واْلميجلسدددحم والصددددَّد وق  وغوهد إلثبددام   

رسول   السيمدَتدايت ه ، خاةدًَّة تنق   وةديٍَّة منسوتٍة   

اهلل  يع يعتمد د هدا للتَّروي   إلمداميت ه  اْلميزاومة  من    

 ميتاأ  الغيبةع للطوسحم.

 والسُّؤال  الذي يطرح  َ سيه ف

ثقًة  شيلأا ي عتيرب  الشميعيَّة  الطيفائ ة  الطبوسحم شيخ ه 

انددي العلويم ؟ وهد   أن  ااتمدال  ميتداأ   الأايفع     
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وميتاأ  مين ال حيُدددر ه  الَ قيه ع للصدددَّد وق    للأوَليين

َ  الشميعيَّة  ميمراجعي يف ايفحأام  الشَّراية   وتقيَّةو الأت

اندد العلويدَّة  النُّصدددويدَّة ؟ وه   أن  الوثوق  تأ م    

 ر ويات حد؟

 َّطَّوائِفا من أ ًاا ُتعاد  ال اَّيبُّصري َُّ  اَّعلو َُّ 

 علم  هَج   هُةيبا كاَن تَّار ِ اَّ وعرَب واَِّْدَلِل، واََّْدذاهِ 

 َّسيُيِنأ من َ سييَلْم   هذا مع َّكْن وتابُّر ، وتو دٍا وفاٍ 

 .َّلتار ِ  واَُّْدمونر َن احلاقا َن

صري ن اَّيبُّ اَّعلو ن  هِةيبا أبيباِء من اَّك رُي هيباَك

 خِ، من ا ف وهَّابيٌّ تكفريح هو هلم اَّتَّكفرَي أن  ريبُّوَن

 وَمن اَّوهاب عبا بن وَّدَّا تدددََّ  ابن عن ورَد ما

 !!اَّضَّا، طر ِاهم على كان
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 يف اَّيب تكفري  من موجودح هو عدَّا َغِفلوا َّكيبَّهم

 وَجهِل يبائيباأب ََّبراءِة اَّشنيدعِ  اَُّْداصنيَرِة، كتِ  أمَّهاِ 

 من جمٍء وإهداِ، وَتاصييييرِي فدها، َوَرَد حيا أك ِرهم

 اِّيباحب ورَد ما على ميبهم آخَر جمٍء وَتسترِي اََّْدشيا ِ ، 

 قو، دهمف َّداَع اَّشنيييدعِ  اَُّْداصنيييَرِة،  كتِ  أمَّهاِ  يف

  فد كاَّاَّاخِل قوم  بفعِل اَّرَّاضييييم ((مح علي اإلمام

 وقَع عيب  وسييكَت بفعِلهم راض   كْن   وإْن ،حمعهم

 نحشدطا احلقن عن اَّسيَّاكتُ حم ( ( اَّرَّسيو،  قو، فد 

 ح.أخرس

إنَّ اَّشييندعَ  اَُّْداصيينَرَة كتبوا اَّك رَي من اَّكتِ  

و الوا عن األئدَِّ  علديبا سُِمُهم اَّك رَي من األ اد ِث، 

ميبها اَّصييَّحدُ  وميبها اَُّْدحرَُّف وميبها اََّْدوضييوُع، فِدن 
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ِثااِ  اَّرُّواِة اَّذ َن  عتدُا  ا َ هم على سبدِل اَِّْد اِ،م 

  وعبا اهلِل بن سيييييلدان اَّفارسيييييي وأبو ذر اَّبفار 

مسيعود وخاَّا بن ز ا األ صيار  وأو ي  اَّار ي وأبو 

محمة اَّ يييييييييَّداَّي وجابر اجلعفي ومحران بن أعن 

 ام بنيييل بن عدر وهشييييييوسيييفدان اَّ يييَّور  واَُّْدفضَّ

احلكم (عح، وهم اَّيذ ن كيا وا من أقرب اَّصييييَّحابِ    

َّليب ن ( ح واألئدييَِّ  علديبييا سييييُِمُهم، وَرَووا عيبهم  

األ اد َث اَّصَّادقَ  اََّْدوثوقَ ، فُحرنَف بعُضها يف كتِ  

اَّصيييَّحدِ  واَّسيييُّيَبن َّاو اَّسيييُّيبَِّ  احلشيييو َِّ ، وكتِ   

أل وار وحبار ااحلا ِث كاََّكايف وَمن ال هضييُرُه اَّفادُ  

 وغريها َّاو اَّشندعِ  اَُّْداصنَرِة.
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َ  الطبوسحمف  الرموايام  اْلميشبوهةو يف ميت

 ِةساد بَن االجتداِع هذا سرُّ ما دوًمام أتساءُ،

 وتعاُرِضهم هماختِِف رغَم بيبا اَُّْداصنَرِة واَّيبَّاِصَبِ  َّلطَّعِن

هو  نَماأل كاِمب و من ك ري  يف واَّتااِئهم اَّتَّار ِ  يف

 ناب اإلسييِِم كشييدِ  األَّااَب تلَك علدهم اَّذ  أطلَق

 ذَّكبب غريو اَّطلوسي اَّّشدعدَِّ  اَّطَّائفِ  وشدِ  تدددَّ 

 اعتباُر األ وا، من  ا،  بْ ن ميكُن َّذََّك ال

و نَن ثا م عيبا ا كعل اَّطلوسييي اَّشييندعدَِّ  اَّطائفِ  شييدِ 

 شعد  بيأ بسدنا ا وَتةرِهِ  َطعيِبِ  ُ صيري نَن بسب ِ 

 اَّطلوسييي عن ورَد ما ذََّك ومن  صييري (عح، بن َّدا

عح (َّدَّا بن ُ صيَيري  شييعد  أبي َّسييدنا ا ََّعن  من

 بن داَّ َّساِن على واَّّتربُِّؤ اَّلَّعن من جرو ما بسب 



229 

 

 َّذ نا األربعِ  اَّيبُّوَّاِب من وهو اَُّعَدر ن اَّسييَّدَّان ع دان

 عداس بن ع دان وأبوُه هو كاَن وما باَّعلِم اَّوثاقَ  ادَّعوا

علديبا  احلسيييِن اَّعسيييكر ن  َِّماِم َّلداِ، وكدِِن إالَّ

 اإلماَم أنَّ اَّكربو اهلاا ِ  يف ورَد  دث سييييُِمُ ،

 من ،دوعٍ  ُِمُ  قا،ييييعلديبا س َّعسكر نحلسييييَن اا

 انك سيلدان  أنَّ إَّد  ُ ِاَل أو َعِلَم أ اح ميبكمم أصيحاِب ِ 

ِم . سييدنا ا  ا الم قاَّوا اَُّْدؤميبنب أمري ماِ، على وكد

 َت بُ ةَّ كان أ َّ  إَّدكم وُ ِاَل علدُتم قا أفلدَ م قا،

 أن أ كرُتم اَّذ  فَدام علديبا سييُِمُ  فاا،. بلىم قاَّوا

 سييعا بن وع دان  ةَّيت  صييييييييري بن َّدا  كوَن

 داَّ أنَّ عليَّ اشَهُاوام (علديبا سُِمُ  قا، ثم وكدليب

 قُّه فهل ،حاهلُل  ابضيَيُ  أن إىل  ةَّيت  صييري بنا
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 (عح شيييعد  أبا سيييدنَا ا  لعَن أن ع دان بن مدَّا

َرِة ياَُّْداصن دعِ ياَّشن َّاو يبَّ مييُس فُتصبَ  ِاِه،يَ َس بسبِ 

(عح  عد ش أبا دنَا ايييس دنعَن اخلو ِ  ََّدْلَعيبوايييواَُّْدتش

 صاْرَ    وهو اَّعسكر نن َِّمامن اَّلَّعَن هذا و يبسيبوا 

 ميبهداب

 نَّأ احَلوزاِ  أوسييياِط يف َ رتدَُّد اآلن و تَّى

 ِاَيَب َمن َّكنَّ اإلمامدَِّ ، دعِ يييييييييي اَّشن إخواُن اَّعلو ََّ 

   ْنإ  كفِّرو يبا أ َّهم أ  َملعونحب ُمَبا،  فهو ُ صييَيري  ا

 فإْن ،باَّسييُّكوِ  وُ طاَّبوَ يبا م َلهم، و صييبْ   تشييدَّْع

 ِعلًدا ِفَتِن،اَّ وإثارِة بَتكفرِيهم اتَّهُدو ا شيُيُبهاِتهم َرَدْد ا

ُُِ  صييادقوَن َّكيبَّيبا كعلو نَن، أ ًاا  كفُِّر ال أ َّيبا  صيَيار
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 يبَّاك وإالَّ جماملٍ ، دون ِبَعَوِرِه واألعوَر ِبَعَداُه األعدى

 .كبرِي ا ُمرائَن ُميبافان

 أو اَّطلوسييين على كا ت سييواَء اََّْدآخُذ وهذه

 اَدتيبا،س ُ كفِّروا أن هلم َ حقُّ ال إذ َّيبا،  قٌّ تدددََّ  ابن

 ابَن افُق و َمن فكلُّ اَّدوم، تابعدهم إىل متتاُّ واََّْدآخُذ

 يَّيياَّطلوس  وافُق َمن وكلُّ فري ٌّ،يتك هو واُهيبفت تدددََّ 

 اَّتَّكفرَي  بادَُُّ  ال وحنن أ ًضا، فري ٌّيتك هو رتائِ يي باف

 َ فدئوا  تَّى علدهم اَّرَّدُّ اَّواجِ  ِمن َّكْن باَّتَّكفرَي،

 .احلقن، وَّن َ فدُئوا إىل

 ومؤَِّّف َ يبسييُ  عيباما اَّبرابِ  كلَّ وأسييتبرُب

 ،ح ( اهلِل َّرسيييو،ِ  الئاٍ  غري اَّيبَّاصيييبِ  أ اد َث

 الئاٍ  غري اَُّْداصيينَرِة أ اد َث اَّشيّيدعِ  مؤَِّّفو وَ يبسييُ 
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 بعُض  يبتفُض ثمَّ علديبا سييُِمُهم، اََّْدعصييومن َّألئدَِّ 

 وكفََّر رَأس عدَّن َن َّلانفاِعواَُّْدتشيييدنع اَّعلو َِّ  مشيييا ِ 

 قطاَر هؤالء اختاَر فهل!!  صري (عح بن َّدا سدنا ا

 هذا وَُّدعِليُبوا أ رارح َفُهم ذاك كيانَ  إْن اَّتَّشييييدُِّعب

 وُمرائَن جبيباٍء ِمن َفَدا ََّهم  كن   وإْن بصيييرا ٍ ،

 .اَّكرامِ  وَعاميي وُميبافاَن

 هيباكف ألسباٍب طائفدٍَّ ، أ ًاا ُ عاد  ال حنُن

 َّعردُما واَّيبَّ ُّ اَّكر ُم واَّارآُن اإلسُِم( وهو َ ةدُعيبا ما

 اجليبَِّ و واَّيبُّشييوِر باَّبعِث واإلمياُن اََّْدعصييوموَن واألئدَُّ 

 َعاَّواَ َت أالَّ بشيييرِط معتاااِتهم يف أ رارح وهم ،حواَّيبَّار

 نع  اافَع أن َ اِّيبا ِمن َّكْن تكفرِي ا. يف  ياوَدهم 

 عن اَّعرددِ  بعلومِي ِ   رتفَُّع اَّيذ   األرقى،  هِةيبيا 
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 َدرأِةاَّْ ريييييدب إتداِن يف َّا هم احلا ِث كتِ  َهرطااِ 

 جيوُز ال ممَّا ذَّك إىل وما تعِ ياَُّْد وزواِج اَّكبرِي وإرضاِع

 يباعلد اََّْدعصيييومَن واألئدَِّ  اهلِل َّرسيييوِ، ُ يبسيييَ  أن

 هكَم أن وَّلاارِئ األم لِ  بعَض وسييْورُد سييُِمُهم،

 مدالئَل من َ راُه حَيا دوًما

 موهو ميبسوبح  ا ث مسلم صحد  يف ورَد -

 انك  ذ ف  أبي موىل أن بكر أبي بيبت عائش  عن

 ابيب  تع ( فَْتْت بدتهم يف وأهل   ذ ف  أبي مع

 من ذ ف   أبي  ف  يف إنَّم فااَّت اَّيبَّ َّح سهدل

 َتحرمي أرضييعدِ م (اَّيب  هلا فاا،. شييدًئا ذَّك

ح  ييذ ف  أبي  فِ  يف اَّيذ   و يذهي َ   علدي ، 
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 َّذ ا فذه  أرَضْعُت ، قا إ نيم فااَّت فرجَعْت،

 !!! ذ ف  أبي  فِ  يف

 األ كام وتهذ   االسييييتبصييييار كتابي يف ورَد -

 مهو ميبسوب  ا ث َّلطوسي

 من اَّرَّجُل رضييَع إذام قا، أ   اهلل عبا أبي عن

 وإْن ِوَِّاها، من شييييٍء كلُّ علدِ  ُ رنَم امرأٍة َّنِب

 َبيِبها.ِبَل أرضيَيَعْتُ  كا ت اَّذ  اَّرَّجِل غرِي من كاَن

 نم شيٍء كلُّ علد  ُ رنَم رجل  َّنِب من رضيعَ  وإذا

 !!أرضعْتُ  اَّيت اََّْدرأِة غرِي من كان وإن وَّاِه،

  ا  ان َّلطوسيييي االسيييتبصيييار  كتاب يف ورَد -

 مميبسوبان
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 اَّرَّجِل عن اهلل عبا أبو ئَليييييسم األو، احلا ث

 !!ْترضَد إذا بَْس الم قا، ُدبِرهاب يف اََّْدرأَة  ْتي

 ِلاَّرَّج إتداِن عن اَّرنضييا سييئَلم اَّ ا ي احلا ث

 من  نآ  أ لَّْتهام قا، ُدبِرهاب يف خلِفها من اََّْدرأَة

 نَُّه َبيَباِتي َهييييييُؤالءم (َّوٍط قوُ، تعاىل اهلِل كتاِب

 !!اَّاُّبر إالَّ  ر اوَن ال أ َّهم َعِلَمح ََُّكْم َأْطَهُر

 سييوِ،رسييدنا ا  عن ورَد اَّاُّبِر إتداِن حتر َم أنَّ مع

 أمَِّتي على اَّيبنسيييياِء َمَحاُشم (باوَِّ ح  ( اهلِل

ِم اَّطلوسيييُّ فعلََّق ،ح رامح  نم ضييربح اَّوجُ م قائ

 كْن    وإن ذََّك سيبُُّ  األفضيييَل ألنَّ اَّكراهدَِّ 

 !!َّروًرا
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 األ كام وتهذ   االسييييتبصييييار كتابي يف ورَد -

 كتفيأ اَُّْدتعِ  عن ك ريةن ميبسوب ن أ اد ُث َّلطلوسي

 َّعصييييدِ  إسيييياَءتهم  بدنُن ميبها وا ياٍ  بيإ رادٍ 

 ماََّْدعصومَن

 َأِهَي اَُّْدتعَ ، َّ  ذكْرُ م قا، أعن بن زرارة عن

 اإلماُم فاا، بحاألربع  اَّمنجياِ  أ ( األربِع من

!!! مستْجرا  فإ هنَّ أَّفما ميبهنَّ َتموَّْجم اَّصَّادُق

 اَّاوِ،ب صادِق عن اَّاوُ، هذا  صاُر فهل

 

 الرموايام  اْلميشبوهةو اندي الأوَليينف

كدا اعتدَا اَّبخار  ومسييييلم وكتُ  احلا ِث 

اَّتنسيعِ  بشكل  كبري  على أبي هر رَة كيباقل  أل اد ِث  
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اَّرَّسيوِ، ( ح، علًدا أنَّ أصحاَب اَّرَّسو، َََّعيبوُه وهذا  

مشييهورح يف صيَيحدَحي اَّبخار  ومسييلم، كذَّك اعتدَا 

اَُّكَلد  يف كتاِب (اَّكايفح على ُزرارة بن َأْعُدن كيباقل  

أل اد ِث اإلماِم اَّصادِق علديبا سيُِمُ  بشكل كبري مع 

ِ  َّك رِة كذِب أنَّ اإلماَم اَّصييييَّادَق علديبا سييييُِمُ  َََّعيَب ُ 

فادَّعى اَّشنيييييدعُ  اَُّْداصنَرُة يف كتِ  اَّرنجاِ، أنَّ اإلماَم 

اَّصييَّادَق علديبا سييُِمُ     كن جاد ا يف ََّعيِبِ !! فهل  

ُِ اإلماُم اَّصييَّادُق علديبا سييُِمُ  يف هذا معاَذ اهللب   َ دم

وََِّداذا َ سييَيَ  زرارُة  فسييُيُ  أنَّ اإلماَم اَّصيييَّادَق علديبا 

ُ  َََّعَن من أصحاِبِ  َّدَّا بن أبي ز يب  واتَّهُدوُه سُِم

زوًرا واعتربوُه جياد ا يف ذَّييَك وهو من روا يا  كتيياِب   

 (اَّكايفح َّلُكَلد ب
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ََِّداذا االزدواجدَُّ  يف كتِ  اَّشندعِ  اَُّْداصنَرِة يف 

األ كاِم كدا هي يف كتِ  اَّسيييُّيبَِّ  احلشيييو َِّ ب وََِّداذا  

و عرَّدوَن اَّْديَيذموَم يف ك ري  من   َيليعييبيوَن اََّْدحدودَ    

األ ياد يِث ال جمياَ، َّيذكرهيا هاهيباب وهل ميكُن أن      

 يْخيَذ هيذه اَّكتَ  كدراجَع كدا  اوُ، اَُّْدتشييييدنعوَن    

 اخلو ُ ب

وهيبا أسُْ، اَُّْدتشدنعَن اَّذ َن ُ اافُعوَن عن رواِة 

األ ياد يِث اَّكياذبيِ  وُماوَّ دها وُمعَتِدِا همم َمن  يباُل     

َث عن غرِي اَّ نايياِ  أال  كوُن غرَي موثوق  األ يياد يي 

باَّيبنسبِ  إَّديباب أم أنَّ إرضاء اَّشَّدطاِن واََّْدباََّغ اهلاطلَ  

 على جدوبكم ُتخِرُسكم عن االعرتاِف باحلاداِ ب



239 

 

أَّفُت اَّيبَّرَر إىل بعِض ما طرَ ُ  سيييْختصيييُر و

 َناَّذ   عرُِّدُ  اَّشييندعُ  اَُّْداصيينَرُة واَُّْدتشييدنعو  اَُّكلد  

يف كتياب ، وال  علُم ما هي اَّبا ُ  من َّاوَِّ   اخلو يُ   

بدِت اصودِة َّعلوِم أهِل اََّداصودِة أو غرِي اََّْداَّتَّشيو ِ  اَّْ 

 اَّصَّافدِ م

كروا اِتِ  (عن أبي احلسيييين عن اَّيبَّ  ( ح 

وهو خياطُ  امرأةم تشكو إعراَض زوِجها عيبها فاا،م 

اَّتم وما ََُّ  أمَيا َّو  يار  ميا ََّي  بيإقباَِّ  علدكب فا     

كان َلبيإقبياَِّيِ  عليَّب فاا،م أَما إ َّ  إذا أقبَل اكَتيَبَفُ  مَ   

 يف سبدِل اهلل!!!!ح، فهل كلُّ ُ فكاَن كاَّشيَّاهِر سيدفَ  

 وا،اهِا يف ُ امُع زوَجَتُ  هو كاَّشيييَّاهِر سيييدفَ َةَمن ُ 

 سبدِل اهلِل معاَذ اهللببب
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وهيل ُ عاَيُل أن  رو  (عن أبي عبيا اهلل أ      

لََّ   وِقعَفا إىل اهلِل عمَّ وجلَّ اَّضيييََّكم إنَّ  بد ا شييَيقا،

اجلداِع فْمَرُه اهلل بْكِل اهلر سييِ !!ح، فهل جيوُز أن 

ب وهيل هيذا َهمُّ   وربين ِ  ن  كوَن هيذا اخلطياُب بن اَّيبَّ  

 األ بداِءب

وهل ِمن عاقل   صيانُق أنَّ (أبا احلسن ُسئَلم  

أو  رأِةب فااَ،م ال بْس!!ح،َدهيل ُ َابنُل اَّرَّجُل ُقُبَل اَّْ 

ئل عن اَّرَّجل  يبرُر إىل امرأِتِ  وهي أنَّ (أبا عبا اهلل ُس

 عر ا   فاا،م ال بَْس بذََّك وهل اَّلذَُّة إال ذَّك!!حب

وبيْ ن َميبطق  ميكُن أن  ابيَل رواَ َت  (عن أبي   

عبييا اهلل أ ييَّ  قييا،م إذا َزوََّج اَّرَّجييُل عبييَاُه أَمتيَيُ  ثمَّ 
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م ها ثييَيْت َوِطئييَيَّ م اعَتِمَّْها، فإذا طد  اشتهاها قا،

 دَّها إَّد  إذا شاء!!حبَر

وهل جيوُز أن  صييييانَق رواَ ت  (عن أبي عبا 

اهللم ال بييَْس بييْن  تدتََّع بيياَّبكِر مييا    فض إَّدهييا 

 وافَ  اَّعدِ  على أهِلها!!حب

وهل جيوُز أن  طعَن بْخِِق األ بداِء بروا ِتِ  

اهلل أ يَّ  قا،م من أخِِق األ بداِء  زوًرا (عن أبي عبيا  

   ُّ اَّيبنساء!!حب

اب  بن خاَّا (عن ُع ِ تحي من روا ِتسييييأال َ 

م يَّ ثم قا،يرَج إَّيبا اهلل فخيُت أبا عيديي أ   قا،م أت

  ا عاب  َشَبَلتيبا عيبك هؤالء اَّيبنساء!!حب
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َِ ِ  بِر يف رواَ تيِياَّيياُّ وكدف َّيي  أن هلييَِّل  كييا

عبا اهلل أ َّ  ُسئل عن إتداِن اَّيبساِء كذوبِ  (عن أبي َداَّْ

 يف أعةاِزِهنَّ فاا،م هي َّعَبُتَك ال ُتْؤِذها!!حب

ُِمُ  يييييعلديبا سا ييييياَّرنض وكدف  تَّهم اإلماَم

(قدل َّ م اَّرَّجُل  ْتي امرأَتُ  من  ذَّك  َن دِليبتحل

بِرهياب فايا،م ذَّيك َّ . فاا، اَّرجلم فْ َت تفعُلب    ُد

 ذََّك!!حبفاا،م إ َّا ال  فعُل 

 اََّْدوضييييوعِ وغري ذَّك اَّك رُي من األ اد ث 

واَّيت  ،علديبا سُِمُهمعصومَن َداَّيت ُتسِييُء َّألئدَِّ  اَّْ 

ال فتلُف عن األ اد ِث اَّيت تسيييييُء َّيب ن اَّرَّمحِ  

 َّدا ( ح.سدنا ا 
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 تى أنَّ اَُّْدفدييا واخلوئي قييا صييييرَّ وا أنَّ  

علدها  ةن وال ُ َعوَُّ،روا اِ  اَّكايف َّلُكلد  شييياذَّةن و ادر

وال ُ عَدُل بها، كذََّك اََّْدةلسيييي ذكَر يف كتاِبِ  (حبار 

األ وارح بْنَّ أك َر أ اد ث كتاِب اَّكايف غري صحدحٍ . 

أمَّا عن كتاب (َمن ال َ حضيييره اَّفاد ح َّلصيييَّاوق فاا 

مجع ما مجع من األ اد ِث اَّيت َتيبسُ  اَّسَّهو َّليبَّ ن 

 حدحٍ .وكللها أ اد ُث غري ص

علًدا أنَّ سيلسلَ  (حبار اال وارح َّلدةلسي قا  

مجَعْت كتًبا ك ريةم بْ اد  ها اَّصييييَّحدحِ  واََّْدحرَّفِ  

 ر، يتِ  ال أكيييدوع  من اَّكيي وعِ ، فهي جميي واََّْدوض

وال  ع  أن تكوَن معتَداةم ك اٍ  إن كا ت قا تضدَّيَبت 
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ضييييدَن طديَّاِتهيا كتياَب (اهلاا ِ  اَّكربوح َّسييييدنا ا     

 خَلصد  (عح.ا
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 اخلامتة
دَا ال ميكُن أن  عت حنن كعلو نَن ُ صييييري نَن

اَّكتَ  اََّْدشيييكوَك بْ اد ِ ها كدراجع صحدحٍ  ال يف 

األ كياِم اَّشييييَّرعديَِّ  وال يف األ كاِم اَّعاائا َِّ ، َّكن   

َ عرُض احليا يَث اَّوارَد إَّديبا من أ ن كتاٍب كاَن على   

كتياِب اهلِل، فديا وافَاُ  أخذ اُه، وما    وافاُ  َرَدْد اُه   

 إىل أهِلِ .

ذُب يف اَّيبَّاِل َ كذُب يف أ ن شيءٍّ، يييييَ ك وَمن

وال ميكُن أن  كوَن إالَّ ِمن اَّيذ َن ذكَرهم تعاىل باوَّ م  

َْْ ِا ِهْم( مَّ َ ُاوَُّوَن َهيييَذا ُث َفَوْ لح َِّّلَِّذ َن َ ْكُتُبوَن اَِّْكَتاَب ِب

ِم   ا َوْ لح ََُّّهم مندََّف ِمْن ِعيبيِا اهلل ََّدشيييْيَتُروْا بِيِ  َثَديًبا َقِلد

 .حَكَتَبْت َأْ ِا ِهْم َوَوْ لح ََُّّهْم مندَّا َ ْكِسُبوَن
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اًما غرَي مااِمِ  ال ُ دكُن أن يييييييوَمن  اَّعي ما

ا ق  وال إ اان ، أل َُّ    وَّن ُ رهَر يييَع تصييي كوَن موض

ا ا سيييدنإال األكاذ َ  واالدنعاءاِ  اَّباطلَ ، فُدعةماُ  

 ِر (عح َاهرةن َّلعداِنيَرييبتيها ن اَُّْديِم اََّْديي اِم اَّاائيي اإلم

 ريةن، ذكرُ  ييييال ميكُن تكذ ُبها وال إ كاُرها، وهي ك

 إلماُماما تدسيََّر من عِماِ  َهوِرِه يف كتابي اَّسابق ( 

ح ِ اَّادام  رِب مشيييار ِع يف مواجهِ  ُريبتَرُداَّْ ها َُّداَّْ

وأكتفي هيبا بإ راِد ما روَ  عن سيييدنا ا احلسييين بن  

 يف كتياِب اهلياا ِ  اَّكربو   محياان اخلصييييد  (عح 

ا علديبادق اَّصيييَّإلمام عن ا(عح  ِلفضيييَُّدبروا ت  عن اَّْ

سُِمُ م
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يف  ا و رهُرشيياب  ا  أ عوُد ا سييدن(عحم  ُلفضييَُّدقا، اَّْ

 أمَِّتِ ب

 بعلدَك ُببُروهل َ  اهلِل سيييبحاَنعلديبا سيييُِمُ م قا، 

 هلِلمن ا األمُر ُهإذا جاَء صيورةٍ  وبْ ن  شياءُ  كدَف ُررَهَ 

.ُهذكُر جلَّ

 بُررَهَ  وكدَف ُررَهن َ  ا سدا  فدَد(عحم  ُلفضَُّدقا، اَّْ

ي و ْت ،ُهو َا ُر رَه ،ُل ا مفضييَّ علديبا سييُِمُ م  قا، 

  مَ، ،اَّلدُل َقيييسَوَو األعُن ِتفإذا  اَم ،ُهو َا َتاَّبد

 ُ ََّ ُ،فداو ،افوفمُص ِئكُ ييييَدواَّْ كائدُلييييومد رب ُلييييج

 حجائمح َكوأمُر مابو،ح َك ا سييييدا  قوَُّ( (عحم جرب ُل

 اَّّذ  هلِل احلدُا( مو اوُ، ،ِ على وجِه ُه َا ُ دسيييَيوَ 

  دُث ِ من اجليبيييييَّ ُأ تبوَّ يبا األرَضَثوأوَر ُها وعَايَبَقَاَص
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 ااِمَدواَّْ ِنكبن اَّرُّ  اُف ثمَّ ح.اَّعاملَن أجُر عَميِبَف  شاُء

ُُ يت خاصَّ وأهَلابائي ُ  معاشَر( مو او، صرخ م و صر

 و يائُت األرِض ور  على وجييِ ُهَُّر هم اهلُلَرن ذخَّوَم

بهم  راَحيف َم ْمعلدهم وُه ُ ُتصييييدَح ُدوَرفُت ح،طيائعن 

 دعوَنها فدسِيوغرب األرِض يف شرِق ْمُهَو ،همِشُروعلى ُف

 ُهحَوَ  ةدئوَنفَد وا ٍا رجل  ذِنيف ُأ وا اةم دح ميييييي ص

  ا ِ  ى  كو وا بن تَّ اَّبصِر كلدِ  دضي هلم إالَّوال َ 

ا عدوًد  صيييرَيأن  اَّيّبوَر اهلُل ُرفدُْم ،ااِمَدواَّْ كِنبن اَّرُّ

لى ع مؤمن  ب  كلُّ سييتضيييُءفَد داِءإىل اَّسييَّ من األرِض

ُِفتف ،ِ يف بدتيِي ُه وُر علدييِ  و يياخييُل ،األرِض وجييِ   ر

 هوِربر وهم ال  علدوَن وِراَّيبُّ بييذَّييكَ  ؤميبَنُداَّْ  فوُس

 ثِيائٍ  ْموُه  ا ِ  بَن  اباؤُه تصيييبُ  ثمَّ (عح، اَّاائِم
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  وَمح (  اهلِل رسوِ، أصحاِب ا بعاِدًرَفَ  عشيرَ  وثِثَ 

.بار 

وهذا  توافُق مع ما ورَد يف قوِ، سييدنا ا اَّيبَّ ن 

اِن َوِ ديَبِئٍذ ُ ْبصيِيُروَن اْبَن اإِلْ سيَيعدسيى احسييد  (عحم ( 

ُدْرسييِيُل ِ ديَبِئٍذ َف ،ِبُاوٍَّة َكِ رَيٍة َوَمْةٍاٍب آِتدام ِفي سييَيَحا

ِِ ِمْن َأْقَص َِِئَكَتُ  َوَ ْةَدُع ُمْخَتاِر ِ  ِمَن اأَلْرَبِع اَّرنَ ا اِء َم

 ح.اأَلْرِض ِإََّى َأْقَصاِء اَّسََّداِء

 ويف هذا الأام ح جٌَّة يف اخلتام

 مت الأتاأ تعوه اهلل

 

 الدميتور ف د فليَ ف د

 هد 2441حمرم  2يف الا  ية 
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 السرية الذاتية للمؤلف

من أهيياَّي َّييافرييِ     ف ددد فليددَ ف دددع.. -

اَِّذقد .

هو أمحا بن أد   بن اَّشيييد   ا م بن  َسددب ه ف -

اَّشيد  َّدا بن اَّشيد  أمحا باشورة بن اَّشد    

 سن مرج اَّماو  بن شحادة بن اَّشد   سن بن 

اَّشد  إمساعدل بن اَّشد   و   بن اَّشد   سن 

بن اَّشيييد  غار  رتي بن اَّشيييد  جربائدل بن  ا

اَّشد  َّدا بن اَّشد  طراز بن اَّشييييد  محاان 

جوفن بن اَّشيد  َّدا  اسن بن اَّشد  جوهر  

بن اَّشييد  موسييى اَّرابطي (صييا   قلع  أبي  ا
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قبد ح بن اَّشييد  علي ا،ا، بن اَّشييد  أمحا 

 قرفدص بن جابر بن األ هم اَّبسا ي.

تُ  يف ما يبِ  دمشق عام ُوََّا اَّكا مولده وَشدأتهف  -

، و شيييَْ وترعرَع يف  ي اَّرمل اَّشيييداَّي  9191

حيحافر  اَِّذقد ، ثم ا تاَل َّلعدِش مع أسييييرِتِ  

 .، وبعاها إىل جبل إىل ميبطاِ  اَّشدخضاهر

من اَّعائلِ  احعروفِ  بييي(شد  أمحاح اَّيت  فةولوه ف -

تعود أصييييوَُّهيا إىل قر ي  ( رتيح اَّتيابع  حيبطا     

ا تاييَل أجييااُدُه من قر يي    (اَّاردا يي ح،  دييث

( رتيح َّداطيبوا يف قر   (عن اَّعشييييرةح اَّواقع  

على طر ق  ليي  ميياةم من اَّممن، ثم ا تالوا إىل 

 ي اَّرمل اَّشداَّي يف ما يب  اَِّذقد  يف ميبتصف 
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اَّارن اَّعشيييير ن، وما زاَّت آثار بدوتهم يف قر   

( رتيح موجودةم  تى اآلن ومعروف  بي( ارة بدت 

سباعيح.

 هَل اَّعلوَم اَّا يبدَ  دراسيييي م  ه ومعدارفهف الومد  -

حيبهِج اَّطر اِ  وتفالهام على سبدِل احلاداِ  من أهِل 

اَّعلِم واَّتاوو وأرباِب اَّفاِ  واَّعدِل اَّصاِ ، على 

د ن، َعد ن وَسادِة اَّفكِر اخَلصعلداِء اَّبدِت اَّشُّ  ِا

 -ح رتي(وكان أسييتاُذُه اَّشييد  ميبصييور معروف   

 من وجهاِء -متاادام َّيبهِج اَّعِم  (قحاَّذ  ُ عترُب ا

اَّاوِم وميبابِع اَّعرفان يف أ ام .
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 املؤهام العلمية

إجازة يف االقتصييياد باختصيييا  اإل صييياء   .9

 .1009بتاا ر جدا جاام 

دبلوم يف االقتصاد باختصا  اإل صاء بتاا ر  .1

 .1001امتداز 

ماجسيتري يف االقتصيياد باختصييا  اإل صاء   .3

 .1002امتداز واَّربجم  بتاا ر 

دكتوراه يف االقتصيياد باختصييا  اإل صيياء    .4

.1093واَّربجم  بتاا ر جدا جاام 

  



254 

 

 املنشوره و يد النشر تعض الأتَ واملؤل ام

 

 يف اجملال الديينففواًلف 

.1009 ور اهلاا   ألهل اَّوال  ،  .9

َّااءا  و وارا  مع اَّبا ث اَّا   اَّعلو ،  .1

1092.

.1091اَّلطدف،  وار مع عِم  اجلدل واإل ضاِ  .3

.1010 رق جيبا ي اجلرادة اَّشدعد ،  .4

اإلميام احهييا  احيبترر يف مواجهيي  مشييييار ع  رب   .5

.1019اَّادام ، 

قدا اَّتحضري. -احاقق يف اَّكِم اماق .2
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 ف يف اجملال اال تصاليفثاَيًا

.1005احعرف  واَّفوضى يف اَّعا ،  .9

اَّتعاد   اَّسيداسيد  واالقتصياد   يف مشروع اَّاستور     .1

.1091، اجلا ا

طرو ا  اقتصييياد   يف َل احلرب على سيييور  ،   .3

1019.

تطبداا   اسييوبد  يف اَّعلوم االقتصيياد   باسييتخاام  .4

.1091، بر امج 

تطبداا  يف االقتصيياد اَّاداسيييي باسيييتخاام بر امج   .5

.1010(احستوو األو،ح،  

(احسييييتوو  تطبداا  إ صييييائد  يف َّب  اَّربجم   .2

.1019األو،ح، 

قدا اَّيبشر. -االقتصاد اَّسدا ي .9
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 ثالنًاف يف اجملال السياسحمف

إعِء كلدي  احلق بن اَّتْ دا اإلهلي و كد  اَّاائا،   .9

1099.

.1099، وعي اَّشباب يف مواجه  اَّتكفري واإلرهاب .1

.1099، اَّو اة اَّوطيبد .. شعار اَّاائا واَّشع  .3

 ،احلر   اَّفاصيل  بن تآمر اَّعدِء وإخِ  اَّشرفاء  .4

1099.

رجيا، اَّيا ن يف مواجه  اَّتحا ا  واألزما ،    دور .5

1099.

، عِئم اَّيبصيير يف مما ع  اَّفوضييى ومااوم  اإلرهاب  .2

1091.

سلدا  احلكد  عيبا اَّاائا بشييييار  افا األسييييا،  .9

1094.
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دعوا  اإلرهاب اَّتكفري  امتااد َّلتلدود اَّصهدو ي،  .8

1092.

(سييور   أذوذجامح،  اَّاور احااوم يف مواجه  اَّتطبدع .1

1010.

جممرة احييافعديي .. شييييرارة اَّفتيبيي  األوىل َِّخوان   .90

.1019احسلدن، 

قدا اَّيبشر. -تسدد  اَّا ن يف احلروب .99

 راتعًاف يف اجملال العسأريف

 اإلرهيابد  مواجهي  اَّعصييييابيا     ماَّاتيا، يف احيان   .9

اَّيت اكتسييييبها اخلربا  أهم احهارا  وواحسييييلح  

.1099، اجلدش اَّعربي اَّسور 

 فايفلأ والشعرخامسًاف يف جمال 
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.1099شعر،  - بضح َّصفصاف اَّفضاء .9

.1094  ر،  -ميباجاة مع قائا األم  .1

  ر، قدا اَّيبشر. - هر اَّعسل .3

خواطر   ر  ، قدا اَّيبشر. -ر ن اَّصفاء .4

 

وَّ  اَّعا ا من اَّكت  واحؤَّفا  واألحباث 

واحااال  احيبشورة يف اَّعا ا من اَّصحف املد  واَّعربد  

 ، واحاابِ  واحلوارا  اإلعِمد  على واحواقع االَّكرتو د

اَّفضائدا  واإلذاعا  املد  يف ا،ا، اَّسداسي 

واالقتصاد ، واَّيباوا  واماضرا  اَّيت قامها يف 

 احراكم اَّ اافد  واَّفعاَّدا  اَّوطيبد  واجلامع .

  



259 

 

 الفهرس
 

  
 الص ةة  الدموضدددوب

3 اَّيداام 

 90اَّتفسري اَّعلو  حلا ث اَّفرق  اَّيباجد 

99 بشر   اَّيب  أو مِئكدت 

11 اَّتعطدل واَّتشبد  واَّتةسدم

18 اَّتةسدم واَّتحا ا

41 معا ي اَّتسبدحا  األربع 

41 تيبم   اَّيب  عن اَّسهو واإلسهاء

 59 َهور اَّيب 

 25 َهور احها كدفد  
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 الص ةة  الدموضدددوب

91 أطدار إبراهدم األربع 

98 قتل اَّيب  موسى َّلكافر

82 بيبو آدم يف عا  اَّذر

13 اإلميان واَّكفر

11 اَّتشبد  عيبا اَّشدع  واَّيبصارو

908 احلسن تيبم   اإلمام

994 خصوصد  ماام اإلمام

915 واَّشك يف اَّوال   اَّتلبد  واَّتحادق

940 موسى واخلضر مااصا ر ل 

928 صورة آدم

992 سةود اَّيدِئك  آلدم
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 الص ةة  الدموضدددوب

984 اَّتوب  واهلبط 

918 أصل إبلد  ومفهوم اهلبط 

190عصد  اَّيب  آدم

 195 اَّيدد اق وتور ث اخلطدئ 

110 وجود اَّبشر قبل آدم

114 مراجع اَّددا ي اَّيدطعون بها

145اخلامت 

150 اَّسرية اَّذاتد  َّلدؤَّف

 154 بعض اَّكت  واحؤَّفا  احيبشورة وقدا اَّيبشر
 


