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بطُ٘ اهلل ايسمحٔ ايسح.. ِٝ
ٚقً ٢اهلل عً ٢غٝسْا ستُس  ،غٝس األْبٝاٚ ٤املطغًني ٚ ،آي٘
ايطٝبني ايطاٖط ٜٔاملطٗطٓ ٜٔاملعكَٛني ٚ ،بعس ..
فإٕٓ َعً ، ١َٓٝٛغٓٝس ؾباب أٌٖ ادتٓٓ ، ١اإلَاّ اجملتب ٢اذتػٔ
قًٛات اهلل عً ، ٘ٝعع ١ُٝدسٓاّ ٚ ،أععِ َا ٜسَ ٞايكًٛب فٗٝا ،
ٜٚكطح األف٦سَٗٓ ٠ا  ٖٛ ،ايكٛض ٠اييت ابتهطٖا ايٓٛاقب َٔ
أغالف بين أَ ١ٓٝيعِٓٗ اهلل قاطب ، ١يف تؿ ٜ٘ٛغريٖ ٠صا اإلَاّ
ايعع ، ِٝضابع أٌٖ ايهػا ، ٤مبا اختًك ٙٛيف سكٓ٘ َٔ أيٛإ
األناشٜب ايباطًٚ ، ١نطٚب االفرتا٤ات ايػاقطٚ ;..١أؾسٓ َا يف
شيو ٖ ٛاغتُطاض ٖصا ايٓٗر األَ ٟٛستٖٓ ٢ص ٙايًشع ١فُٝا
ميطض َٔ ْ٘ٚايؿبٗات يعِٓٗ اهلل تعاىل  ،خالٍ أغطانِٗ ايكفطا..٤
فجُٓ ١ؾبٗات ٜططسٗا َطتعقتِٗ  ،تًٛنٗا أيػٓتِٗ ز ٕٚعًِ
أ ٚفِٗ  ،تتعًٓل بأبطظ َٛاقف غٓٝس ؾباب أٌٖ ادتٓٓ ١اذتػٔ اجملتب٢
قًٛات اهلل عًَ ٘ٝع أٌٖ ايبػ َٔ ٞبين أَ ١ٓٝيعِٓٗ اهلل ; فطأٜٓا إٔ
ته ٕٛيٓا ستاٚي ١عادً ; ١يتػًٝط ايه ٤ٛعً ٢بعض شيو ;
ٚايؿبٗات –فُٝا ٜععُْ -ٕٛصنطٖا بايٓش ٛاآلت: ٞ
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إٔ ٜصاحل ظاملّا نُعا ١ٜٚ؟!

نٝف ضاغ يًحطٔ

ٚدٛاب شيو  :نُا قاحل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إبًٝؼ عً٢
إٔ ٜٓعط ٙيًٛقت املعً ; ّٛقاٍ اهلل تعاىل  :قَاٍَ ضَبِّ َفأَْعٔطِْٔ ٞإٔيَ٢
()1
َُٜ ِّٜٔٛبِعَجُ }36{َٕٛقَاٍَ فَإٔ ْٖوَ ََٔٔ ا ِيُُٓعَطَٜٔٔ
ٚاآلٜات ايكطآْ ١ٓٝقس أفكشت عٔ غطض اهلل تعاىل َٔ َجٌ
ٖصا ايكًح  ٖٛٚ ،االَتشإ ٚاالختباض ٚغري شيو َٔ األغطاض
اإليهل ١ٓٝاألخط... ٣يَِّٝكِهٔ َٞايًُٓ٘ أََِطاّ نَإَ َفِعُٛالّ ئًِّ ِٗ َٝوَ َِٔ ًََٖوَ
ػُٔٝعْ َعًٔ.)2(} ِْٝ
عَٔ بَََٜٚ ٕ١َِّٓٝشِ َِٔ ٢َٝسَ ٖٞعَٔ بََٚ ٕ١َِّٓٝإٕٖٔ ايًَٓ٘ يَ َ
غٌٔ َٚنَإَ
ٚنصيو  :ئَ٦الٖ َٜهُ َٕٛئًٖٓاؽٔ َعًَ ٢ايًٓ٘ٔ سُذٖ ْ١بَعِسَ ايطٗ ُ
() 3
ايًُٓ٘ عَعٜٔعاّ سَهُٔٝاّ
ملآ قاحل نفٓاض قطٜـ يف
ٖٚصا َا فعً٘ ضغ ٍٛاهلل ستُس
قًح اذتسٜب ١ٓٝعً ٢إِٔ ٜهعا ايكتاٍ بُٗٓٝا عؿط غٓني ٚ ،إٔ ٜهفٓ
بعهِٗ عٔ بعض نُا َٖ ٛتٛاتط يف ايتاضٜذ  ،بٌ أنجط َٔ شيو ;
فايٓيب َع  َٔ 1411قشابت٘  ِٖٚ ،أٌٖ بٝع ١ايطنٛإ  ،داؤٚا
يٝشذٓٛا بٝت اهلل اذتطاّ  ،يهٔٓ ايٓيب -ألدٌ ٖصا ايكًح -تطى

) (1غٛض ٠اذتذط . 37-36 :
) (2غٛض ٠األْفاٍ . 42 :
) (3غٛض ٠ايٓػا. 165 : ٤
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اذترٓ َ ،ع إٔٓ اذترٓ فطٜه َٔ ٖٞ ١أععِ أضنإ اإلغالّ ٚزعاِ٥
ايس ٜٔنُا تٛاتط يف األخباض ايػٓٚ ١ٓٝايؿٝع.!!!! ١ٓٝ
ٌ شيو -أغ ٠ٛبفعٌ
بايٓعط يه ٓففعٌ اإلَاّ اذتػٔ
اهلل تعاىل ملآ قاحل ابًٝؼ يعٓ٘ اهلل عً ٢إِٔ ٜٓعط ٙإىل ايٛقت املعًّٛ
ملآ
; يػطض االبتالٚ ٤االَتشإ  ،نُا إٔٓ ي٘ أغ ٠ٛبطغ ٍٛاهلل
تطى
قاحل نفٓاض قطٜـ يف اذتسٜبٚ ١ٓٝغري اذتسٜب ،..١ٓٝستٓ ٢أْٓ٘
ر  ٖٛٚ ،أععِ أضنإ اإلغالّ  ،ألدٌ ٖصا ايكًح ..
اذت ٓ

نٝف تسى إَاَت٘

ملعا١ٜٚ؟!

ادتٛاب ٖ :صَ ٙػايط ١ظاٖط ; ٠فًِ ٜتٓاظٍ اإلَاّ اجملتب٢
عٔ اإلَاَ ، ١بٌ تطى نطغ ٞاذتهِ ال أنجط ٚال أقٌٓ ;
اذتػٔ
سكٓاّ يًسَاٚ ٤سفعاّ يألعطاض ٚيسمي ١َٛايسٚ ; ٜٔإالٓ فعً ٢قٍٛ
ٖؤال ، ٤فايٓيبٓ أٜهاّ تٓاظٍ عٔ ْبٓٛت٘ يف قًح اذتسٜب ١ٓٝملٓا أَط، ٙٚ
مبكته ٢بٓٛز ايكًح  ،إٔ ال ٜكطب َهٓ ، ١بٌ ٚإٔ ٜرتى يف شيو
ايعاّ  ،اذترٓ  َٔ ٖٛٚأععِ أضنإ اإلغالّ ; فٌٗ تطى ايٓيبٓ ستُس
بصيو ؟!..
ْبٓٛت٘ ٚاغتكاٍ عٔ ضغايت٘
بٌ ًٜعّ عً ٢قٖ ٍٛؤال ٤ادتٗال ٤إٔٓ اهلل تعاىل قس تٓاظٍ عٔ
غًطاْ٘ إلبًٝؼ  ،ملا قاذت٘ عً ٢إِٔ ٜٓعط ٙإىل ايٛقت املعً ، ّٛفٌٗ
ٖٓاى َٔ جيطأ عًٖ ٢صا ايك ٍٛ؟!! تعاىل اهلل عُٓا ٜك ٍٛادتاًٖٕٛ
عًٛا نبرياّ ..
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ايعصُٚ ١ايٓب ٠ٛجعٌ إهلٚ ٞيٝطت َٓصباّ عطهسٜاّ
ٖٓٚا ْٓبٓ٘ إىل إٔٓ ايٓب ، ٠ٓٛايطغاي ، ١ايعكُ ، ١اإلَاَ، ١
اب ِبقُ َّو ٍة َوآ َت ْي َناهُ
اذتهِ نُا يف قٛي٘ تعاىل َ :يا َيحْ َيى ُخ ِذ ْال ِك َت َ
ص ِب ًّّياّ  ،..دعٌ تهٜٛين َٔ اهلل تعاىل ; فٗص ٙاألَٛض
ْالحُ ْك َم َ
ايػُا ١ٜٓٚاقطفاٚ ٤ادتباٚ ٤إٜتاٚ ، ٤يٝػت ٖ ٞعٓٛإ اعتباضٟ
ميهٔ املفاٚن ١عً ;..٘ٝفٌٗ ميهٔ يٝش ٢ٝإٔ ٜكاحل أسساّ عً٢
ايعكُ ١أ ٚاذتهِ أ ٚايٓب ٠ٛ؟!!
َجالّ ٖ ٛنًُ ١اهلل  ٖٛٚ ،ضغ ٍٛاهلل ،
فٓيب اهلل عٝػ٢
غٛا ٤أنإ يف ايػذٔ ٜهطب بػٝاط  ،أّ نإ عً ٢نطغ ٞايٛعغ
 ،أّ نإ عً ٢قُٓ ١ايػًط ١اييت ناْت عٓس.. ٙ
 ٖٛ ،غٝس األْبٝاٚ ٤املطغًني  ،غٛا٤
ٚايطغ ٍٛستُس
أنإ حتت اإلقاَ ١ادترب ١ٜٓيف ؾعب أب ٞطايب عً ٘ٝايػالّ  ،أّ
 ،نُا
نإ عًَٓ ٢رب ٙيف املسٜ ١ٜٓكٛز ايعامل  ،أّ نإ قبٌ آزّ
 :نٓت ْبّٝا ٚآدّ بني املاء ٚايطني ..
يف قٛي٘ ايؿطٜف
ْيب ٚضغ ، ٍٛغٛا ٤أنإ يف ادتب
ٜٛٚغف ايكسٜٓل
ملا ضَا ٙأخٛت٘ ف ، ٘ٝأّ نإ يف غذٔ َكط  ،أّ نإ عً ٢نطغٞ
اذتهِ  ;..نطٚض ٠إٔٓ ايٓب ٠ٓٛأ ٚايعكُ ، ١اقطفا ٤ايهلٚ ، ٞدعٌ
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ضبٓاْٚ ، ٞخًل تهٜٛين ٚ ،يٝػت َٖ ٞؿطٚط ١بايهطغ ٞنُا ٜكٍٛ
 ٟضت َٔ ٛاألضتا.. ٤
ٔ ايػفٗا ، ٤بأ ٓ
ادتٗالٜٚ ، ٤ع ٓ
 :ضٝد غباب أٌٖ ادتٓٓ ، ١نُا
ٚبعباضَٛ ٠دع ٠فاذتػٔ
 ،غٛا ٤قاحل َعا ، ١ٜٚأّ مل ٜكاحل َعا ، ١ٜٚفٌٗ
دعّ ايٓيب
ٜتعكٌٓ ظٚاٍ ٖصا ايعٓٛإ ايػُاٖٚ ، ٟٚص ٙاذتكٝك ١ايته ١ٜٓٝٓٛيف
فطض ز ٕٚآخط ..؟!!.

ٌٖ اذتطٔ

صاحل َعا ، ١ٜٚأّ بايعهظ !!.

ادتٛاب  ،شنط ٙاإلَاّ ايػين ايهبري ابٔ سذط ايعػكالْٞ
يف نتاب٘ فتح ايباض ، ٟسٝح قاٍ َا ْكٓ٘  :إٕٓ احملفٛظ (=ايجابت)
إٔٓ َعا ٖٛ ١ٜٚاير ٟبدأ بطًب ايصًح (.)4
أقٚ : ٍٛعًٖ ٢صا فُا ٚضز يف بعض األخباض َٔ إٔٓ اإلَاّ
قس ناتب٘ عً ٢ايكًح  ،فإُْٓا ٖ ٛبعس إٔ طًب
اذتػٔ
ال قبً٘  ،نُا قطٓح ابٔ سذط ايعػكالْٞ
َعا ١ٜٚشيو َٓ٘
بصيو  ،فطادع نالَ٘ ٚ ،ال ٜػُح املكاّ بايتفك. ٌٝ
يهٔ قس ْهتف ٞبٗصا ايٓل املِٗٓ ; فكس أخطز أٌٖ ايػٓٓ، ١
َِٓٗ ابٔ سذط  ،قايٛا :
) (4فتح ايباض( ٟابٔ سذط ايعػكالْ . 53 : 13 )ٞزاض املعطف ، ١بري-ٕٚيبٓإ
 ،ايطبع ١ايجاْ. ١ٝ
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قاٍ ستُس بٔ غعس ٚ :أخربْا عَبس اهلل بٔ بهط ايػُٗ، ٞ
قاٍ  :سَسٖثََٓا سامت بٔ أَب ٞقػري ، ٠عٔ َعُِط ٚبٔ زٜٓاض قاٍ :
إ ٕٓ َعا ١ٜٚنإ ٜعًِ إٔٓ اذتػٔ نإ أنط ٙايٓاؽ يًفتٓ، ١
فًُا تٛيف عً ٓٞبٔ أب ٞطايب بعح إىل اذتػٔ  ،فأقًح ايص ٟب٘ٓٝ
ٚب ٘ٓٝغطاّ ٚ ،أعطاَ ٙعا ١ٜٚعٗسا إِٕ سسخ ب٘ سسخ ٚاذتػٔ سٓٞ
يٝػُٚ ، ٘ٓٝيٝذعًٔ ٖصا األَط إي ، ٘ٝفًُٓا تٛثل َٓ٘ اذتػٔ قاٍ
عَبس اهلل بٔ دعفط ٚ :اهلل إْ ٞدتايؼ عٓس اذتػٔ إش أخصت القّٛ
فذصب ثٛبَٚ ، ٞقَاٍ ٜ :ا ٖٓا ، ٙادًؼ  ،فذًػت  ،قاٍ  :إْ ٞقس
ضأٜت ضأٜا ٚإْ ٞأسب إٔ تتابعين عً .٘ٝقاٍ  :قًت َ :ا ٖ ٛ؟ قاٍ :
قس ضأٜت إٔ أعُس إىل املس ١ٜٓفأْعيهلا ٚ ،أخً ٞبني َعاٚ ١ٜٚبني ٖصا
اذتسٜح  ،فكس طايت ايفتٓٚ ، ١غفهت فٗٝا ايسَاٚ ٤قطعت فٗٝا
االضساّ ٚ ،قطعت ايػبٌ ٚ ،عطًت ايفطٚز ٜ ،عين ايجػٛض  ،فكاٍ
ابٔ دعفط  :دعاى اهلل عٔ أَ ١ستُس خريا  ،فأْا َعو ٚ ،عًٖ ٢صا
اذتسٜح (.)5
أق : ٍٛضداي٘ ٖصا اذتسٜح ثكات عٓس أٌٖ ايػٓٓٚ ، ١غٓسٙ
َتكٌ قشٝح ال ؾو يف شيو  ،بٌ ثابت َػتفٝض ; فكس ض٣ٚ

أٌٖ ايػٓٓ َٔ ١ططم أخط ٣ضت ٛشيو ; فُٓ٘ َا ض ٙٚٚعٔ عبس اهلل
بٔ ستُس  ،سسثٓا غفٝإ  ،عٔ أبَٛ ٞغ ٢عٔ اذتػٔ ٚشنطٙ
) (5تٗصٜب ايتٗصٜب  ، 259 : 2تٗصٜب ايهُاٍ (املع. 247 : 6 )ٟ
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َا ٖ ٛأقطح َٔ غابك٘

() 6

 .بٌ ف ٘ٝإٔٓ اإلَاّ اذتػٔ

قس

قبٌ قًح َعا ; ١ٜٚيهجطَ ٠ا أٖطٜل َٔ زَا ٤املػًُني  ،بٌ يف ف٘ٝ
نإ قازضاّ عً ٢إٔ ٜعفط باملًو يف آخط
إٔٓ اإلَاّ اذتػٔ
ايػذايني  ،يهٔ ايصَٓ ٟع٘ َٔ شيو  ،ايعسز ايهلا َٔ ٌ٥ايسَا ٤يٛ
ٖ ٛسطَ ٌْٝ ١ارتالف١
مل ٜكبٌ ايكًح  ،نُا إٔٓ أِٖٓ َا َٓع٘
بططٜك ١االغتالب ٚاالبرتاظ  ،أ ٚايػسض ٚايفذٛض  ،أ ٚاالغتٓكاض
باألتٝاؽ ايعاملني  ،نُا غٓٛنٓش٘ بعس قً. ٌٝ

ٌٖ اإلَاّ اذتطٔ

تٓاشٍ عٔ ارتالفْٗ ١ائّٓٝا أّ  ..؟!!!

دعّ ايٓلٓ ايػابل –ايكشٝح ايػٓس -بادتٛاب يف غا١ٜ
قس
ايٛنٛح ; فاذتلٓ ايص ٟال ستٝس عٓ٘ ٖ ٛإٔٓ اإلَاّ اذتػٔ
قاحل عً ٢إِٔ ته ٕٛارتالف ١ملعاَ ، ١ٜٚسٓ ٠سٝات٘ يعٓ٘ اهلل فكط  ،فإشا
; ٚنُا أٚنشٓا  ،فكس نإ
َات عازت ارتالف ١يإلَاّ اذتػٔ
ايػطض َٔ شيو ٖ ٛسكٔ ايسَا ، ٤اييت ال ٜتٛضع األَ ٕٜٛٛفٗٝا ،
ٖٚصا زتُع عً ٘ٝبني ايعًُا ، ٤ال خالف ف ٘ٝعٓسِٖ ..
قاٍ اإلَاّ ايػين ايهبري  ،ابٔ عبس ايرب يف االغتٝعاب :
ٚال خالف بني ايعًُا ٤إٔ اذتػٔ إمنا غًِ ارتالف ١ملعا ١ٜٚسٝات٘ ال
غري  ،ثِٓ ته ٕٛي٘ َٔ بعسٚ ، ٙعً ٢شيو إْعكس بُٗٓٝا َا اْعكس
) (6غري أعالّ ايٓبال. 271 : 3 ٤
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يف شيو ٚ ،ضأ ٣اذتػٔ شيو خرياّ َٔ إزاق ١ايدَاء يف طًبٗا ٚ ،إٕ
نإ عٓس ْفػ٘ أسل بٗا (.)7
أق : ٍٛفٗصا ْلٓ يف أْٓ٘ ال خالف بني ايعًُا ٤يف شيو ،
 ٖٛٚظاٖط يف اإلمجاع ْ ،اٖٝو عٔ ايٓل ايكشٝح .

َا ٖ ٞأضباب قب ٍٛاإلَاّ اذتطٔ

ايصًح ؟؟؟؟؟؟

اتٓهذ ادتٛاب ْٚ ،كَ ٍٛطٓ ٠أخط : ٣يًتكٚ ; ١ٓٝسكٔ ايسَا، ٤
ٚيًشفاظ عًَ ٢ا تبكٓ َٔ ٢ايؿٝع َٔ ١ايهلالى ٚايتالؾٚ ; ٞألٕٓ
املٓسغني َٔ أعسا ٘٥يف قفٛف دٓس ِٖٚ– ٙنجري َٔ -بكاٜا
املٓافكني ناألؾعح ،...ايص ٜٔأضازٚا إٔ تػتُط اذتطب يػطض ٖالى
ايس ، ٜٔقس خصٓيٛا ايٓٓاؽ عٓ٘ ْٚافكٛا فكًبٛا نٌ املٛاظ.. ٜٔ
قاٍ ؾاضح املٗصٓب  ،ايعالَ ١ايػٓٓ ٞاألظٖط ٟستُس صتٝب
املطٝع : ٞفإ ق : ٌٝفهٝف خًع اذتػٔ بٔ عًْ ٞفػ٘ ؟! .قًٓا :
يعًٓ٘ عًِ َٔ ْفػ٘ نعفاّ عٔ حتًُٓٗا  ،أ ٚعًِ أْٓ٘ ال ْاقط ي٘ ٚال
َعني  ،فخًع ْفط٘ تك.)8( ١ٝ
) (7االغتٝعاب يف َعطف ١األقشاب  . 389 : 1زاض ادت ٌٝبريٚت  ،حتكٝل :
ستُس عً ٞادتبا. ٟٚ
) (8اجملُٛع (اإلَاّ ايٓ . 194 : 19 )ٟٚٛايعالَ ١ايػين املطٝع ٞممٓٔ أنٌُ
ؾطح زتُٛع ايٓ ٟٚٛعً ٢املٗصب  َٔ ،ادتًس ايجايح عؿط إىل األخري  ،فال
تػفٌ !!!.
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قاٍ تًُٝص ابٔ ت ، ١ُٝٝايكفسٚ : ٟنإ أٌٖ ايعسام قد
خري ٙٛيف قتاٍ َعاْٗٚ ، ١ٜٚب ضسادق٘ ٚ ،طعٔ غٓجس (.)9
ٚقاٍ ابٔ نجري (تًُٝص ابٔ ت ١ُٝٝاآلخط) يف خصالٕ ايٓٓاؽ
َا ْكٓ٘  :فبُٓٝا ٖ ٛيف املساَ ٔ٥عػهطاّ
يإلَاّ اذتػٔ
بعاٖطٖا  ،إش قطر يف ايٓاؽ قاضر  :أال إٕ قٝؼ بٔ غعس بٔ
عباز ٠قس قتٌ  ،فجاض ايٓاؽ فاْتٗبٛا أَتع ١بعهِٗ بعهاّ  ،حت٢
اْتٗبٛا ضسادم اذتطٔ  ،حتْ ٢اشع ٙٛبطاطاّ نإ جايطاّ عً، ٘ٝ
ٚطعٓ٘ بعضِٗ حني زنب طعٓ ١أثبتٚ ٙٛأؾٛت٘  ،فهطِٖٗ اذتػٔ
نطاٖ ١ٝؾسٜس.)11(٠
ٚيٝؼ ٖصا ٚسػب  ،بٌ إٕٓ ايبعض أضاز إٔ ٜكٓٝس اإلَاّ
ٜٚأخص ٙأغريّا إىل َعا ; ١ٜٚطُعاّ بايسْٝا ٚادتا٥ع..)11( ٠
اذتػٔ
) (9ايٛايف بايٛفٝات (ايكفسٖ764 ٟـ)  . 68 : 12بريٚت  -زاض اسٝا٤
ايرتاخ يػٓ ، ّ211 ١حتكٝل أمحس األضْؤٚط .
) (11تاضٜذ ابٔ نجري (=ايبساٚ ١ٜايٓٗا . 16 : 8 )١ٜزاض إسٝاخ ايرتاخ ايعطبٞ
 ،بريٚت  ،ايطبع ١األٚىل .
) (11يف تاضٜذ ابٔ نجري (=ايبساٚ ١ٜايٓٗا . 16 : 8 )١ٜإٔٓ املدتاض ايجكفٞ
ضنٛإ اهلل عً َٔ ٖٛ ٘ٝأضاز شيو ٖٚ ،صا ٚاهلل ايهصب ٚاالفرتا ٤عً ٢خًٓل
; ٜٚسٍٓ عً ٢شيو أِْٓٗ
ايؿٝع ١املُسٚسني عً ٢يػإ املعكَٛني
أيككٖٛا باملدتاض ضنٛإ اهلل عً َٔ ٘ٝز ٕٚغٓس ٚال َػتٓس افرتا ; ّ٤فاملٓافكٕٛ
َٔ غًف ايٓٛاقب ِٖ َٔ أضاز تًو ارتٝاْٚ ، ١قس عً ٢ضأغِٗ املطتسٓ
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يو اهلل ٜا أٜٗا اذتػٔ اجملتبٜ ، ٢ا غٓٝس ؾباب أٌٖ ادتٓٓ!!! ١
ٚقاٍ ابٔ نجري أٜهاّ يف شّٓ املتداشيني ٚ :يف ٖص ٙايػٓ ١بٜٛع
ملعا ١ٜٚباًٜٝاٜ- ٤عين ملا َات عً -ٞقاّ أٌٖ ايؿاّ فباٜعٛا َعا١ٜٚ
عً ٢إَط ٠املؤَٓني ; ألْٓ٘ مل ٜبل ي٘ عٓسِٖ َٓاظع  ،فعٓس شيو أقاّ
أٌٖ ايعطام اذتػٔ بٔ عً ٞضن ٞاهلل عٓ٘ يُٝاْعٛا ب٘ أٌٖ ايؿاّ
 ،فًِ ٜتِ يهلِ َا أضازَٚ ٙٚا ساٚيٚ ، ٙٛإُْٓا نإ خصالِْٗ َٔ قبٌ
تسبريِٖ ٚآضا ِٗ٥املدتًف ١املدايف ١ألَطاٚ ، ِٗ٥ي ٛناْٛا ٜعًُ، ٕٛ
يععُٓٛا َا أْعِ اهلل ب٘ عًَ َٔ ِٗٝباٜعتِٗ ابٔ بٓت ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،غٝس املػًُني ٚ ،أسس عًُا ٤ايكشاب١
ٚسًُاٚ ِٗ٥ش ٟٚآضا. ِٗ٥
ٚايسي ٌٝعً ٢أْٓ٘ أسس ارتًفا ٤ايطاؾس ٜٔاذتسٜح ايصٟ
أٚضزْا ٙيف زال ٌ٥ايٓب َٔ ٠ٛططٜل غفَٛ ١ٓٝىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ إٔٓ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ « :ارتالف١
بعد ٟثالث ٕٛضٓ ١ثِ تهًَ ٕٛها » ٚإُْٓا نًُت ايجالث ٕٛخبالف١
اذتػٔ بٔ عً ، ٞفإْٓ٘ ْعٍ عٔ ارتالف ١ملعا ١ٜٚيف ضبٝع األَٔ ٍٚ
غٓ ١إسسٚ ٣أضبعني ٚ ،شيو نُاٍ ثالثني غَٓٛ َٔ ١ت ضغ ٍٛاهلل
األؾعح بٔ قٝؼ ٚ ،..ال ٜػُح املكاّ بايتفك ٌٝيهٔ غٝأت ٞإٔ بٓت٘ دعس٠
يعٓٗا اهلل ناْت َٔ نُِٓٗ  ،سٝح مسٓت إَآَا اذتػٔ قًٛات اهلل عً٘ٝ
بٛاعع َٔ َعا.١ٜٚ
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 ،فإْٓ٘ تٛيف يف ضبٝع األ ٍٚغٓ ١إسس ٣عؿط َٔ ٠ايهلذطٖٚ ، ٠صا َٔ
زال ٌ٥ايٓب ٠ٛقًٛات اهلل ٚغالَ٘ عًٚ ٘ٝغًِ تػًُٝاّ ( .)12اٖـ .

يف خرالٕ األصحاب

األْبٝاء أض ٠ٛاذتطٔ

قس ٜك ٍٛقا َٔ ٌ٥ايٓٛاقب يعِٓٗ اهلل تعاىل سٝجُا شنطٚا :
ٚساؾا -ٙنعٝف يف ارتالف ، ١يٝؼبإٔٓ اإلَاّ اذتػٔ
قا٥ساّ قٜٓٛاّ يف ايػٝاغ ، ١يٝؼ قاذتاّ يإلَاَ ; ١خبالف َعا ١ٜٚايعامل
ايباغٚ ; ٞإالٓ فًِ تطن٘ أقشاب٘ ٚخصي ، ٙٛبٌ خبٓذط طعٓ، ٙٛ
ٚبػاط٘ ْاظع ٙٛ؟!! ٚاألَط ٖ ٛاألَط يف خصالٕ أقشاب أَري
املؤَٓني عً ٞيف َعاضن٘ املكسٓغٚ ، ١نصيو خصالٕ ايٓٓاؽ يػٝس
ايؿٗسا ٤اذتػني قًٛات اهلل عً.. ٘ٝ
نعٝفاّ يف ايػٝاغ، ١
ٚدٛاب٘  :فٌٗ نإ ايٓيب ستُس
يٝؼ بك ٟٛيف اإلَاَٚ ١ايطغاي ، ١غري ْاٖض بأعبا ٤اإلَاَ ، ١ملآ
خصي٘ نباض ايكشاب ، ١األنتع ٕٛاألبكع ٕٛايػابك ٕٛاألٚئَ ٕٛ
املٗادطٚ ٜٔاألْكاض  ،يف أسًو ايعطٚف ٚ ،أؾسٓ األٚقات  ،نُا يف
ٟ
ٚقعيت أسس ٚسٓني ; سٝح ٖطبٛا إىل دبٌ أسس  ،أغطع َٔ أ ٓ
عسٓا ٤يف ايعامل  ،تاضنَ ٘ٝع أَري املؤَٓني عً ٞبٔ أب ٞطايب

) (12تاضٜذ ابٔ نجري (=ايبساٚ ١ٜايٓٗا . 17 : 8 )١ٜزاض إسٝاخ ايرتاخ ايعطبٞ
 ،بريٚت  ،ايطبع ١األٚىل .
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عًُٗٝا ايػالّ ٚسسُٖا فكط  ،جيايسإ املٛت ٜٚ ،كاضعإ املٓ، ٕٛ
ٜٚهافشإ ايؿطى ٚايهفط ؟!!!.
فٌٗ ٖطٚب ايكشاب ١املهشو املدذٌ  ،ميجٌٓ طعٓاّ بايٓب٠ٛ
ٚايطغايٚ ١ايكطإٓ  ،أّ َاشا ؟!!! َا يهِ  ،نٝف حتهُ ٕٛ؟!!.
قاٍ اهلل تعاىل يف ايكشاب ١أٌٖ أسس –باغتجٓا ٤أَري املؤَٓني
 َٚ :يَكَسِ قَسَقَهُُِ ايًُٓ٘ َٚعِسَ ُٙإٔشِ تَشُػٗٔ َُِْٗٛبإٔشِْٔ٘ٔ سَتٖ ٢إٔذَاألَِسٔ َٚعَصَِٝتُِ َِّٔ بَعِسٔ ََا أَضَانُِ َٖا تُشٔبَٕٗٛ
فَػًِٔتُِِ َٚتََٓاشَعِتُِِ فٔ ٞا َ
َٔٓهُِ َٖٔ ُٜسٜٔدُ ايدَِْٗٝا ََٓٔٚهُِ َٖٔ ُٜطٜٔسُ اآلخٔطَ َ٠ثُِٖ قَطَفَهُِِ عَُِِِٓٗ
هٌٕ عًََ ٢ا ِي ُُؤَِٔٓٔنيَ{ }152إٔشِ
ئَٝبَِتًَٔٝهُِِ َٚيَكَسِ عَفَا عَٓهُِِ َٚايًُٓ٘ شُ ٚفَ ِ
تُكِعٔسَُٚ َٕٚالَ تَ ًِ َُٕٚٛعًََ ٢أحَدٕ َٚاي ٖسضَُٜ ٍُٛدِعُٛنُِِ فُٔ ٞأخِسَانُِِ
َفأَثَابَهُِِ ُغ ُٖاّ بٔػٍَِّ يِّهَِٝالَ تَشِعَُْٛاِ َعًَََ ٢ا فَاتَهُِِ َٚالَ ََا أَقَابَهُِِ
َٚايًُٓ٘ خَٔبريْ ٔبَُا تَ ِع ًَُُ}153{ َٕٛثُِٖ أَْعٍََ َعًَِٝهُِ َِّٔ بَعِسٔ ايِػَِِّ أَ ََّٓ١
ْٗعَاغاّ َٜػِؿَ ٢طَآٔ٥فََِّٓ ّ١هُِِ َٚطَآٔ٥فَ ْ١قَسِ أَ َُٖٖتُِِِٗ أَْفُػُُِِٗ َٜظُٓٗ َٕٛبٔايًٓ٘ٔ
غَِٝسَ ايِحَلِّ ظَٖٔ ايِجَأًَٖٜٔ ٔ١ٖٝكُٛيُ ٌَٖ َٕٛيَٖٓا ََٔٔ األََِطٔ َٔٔ ؾَُ ٕ٤ِٞقٌِ إٕٖٔ
األََِطَ ُنًُٖ٘ ٔيًٖ٘ٔ ُٜدِفُ َٕٛفٔ ٞأَْفُػِٔٗٔ َٖا َال ُٜبِسَُ َٕٚيوَ َٜكُٛيَُ َٕٛي ِٛنَإَ
يََٓا ََٔٔ األََِطٔ ؾََٖ ْ٤ِٞا قُٔتًَِٓا َٖآَُٖا قٌُ ٖي ِٛنُٓتُِِ فٔ ٞبُُٛٝتٔهُِِ يَبَطَظَ
ايٖصٔ َٜٔنُتٔبَ َعًَ ُِِٔٗٝايِكَِتٌُ إٔيََ ٢هَادٔعِِٔٗٔ َٚئَٝبِتًَٔ َٞايًُٓ٘ ََا فٔٞ
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صُدُٚزٔنُِِ َٚئَُُٝحٖصَ ََا فٔ ٞقًُُٛبٔهُِِ َٚايًُٓ٘ َعًٔ ِْٝبٔصَاتٔ
ايكٗسُٚضٔ{ }154إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔتَٖ َٛيِٛاِ َٔٓهُِِ َ َِّٜٛايِتَكَ ٢ايِجَ ُِعَإٔ إَُْٖٔا
اضِتَصَيُُِٖٗ ايػِٖٝطَإُ بَٔبعِضٔ ََا نَطَبُٛاِ َٚيَكَسِ عَفَا ايًُٓ٘ عَُِِِٓٗ إٕٖٔ ايًَٓ٘
سًٔ.)13( ِْٝ
غَفُٛضْ َ
ْك : ٍٛفايكشاب ١إشٕ قس :
-1اضتصيِٓٗ ايػٝطإ .
-2تٓاشعٛا ففػًٛا .
-3تٛيٛا  ّٜٛايتك ٢ادتُعإ .
ٜ-4ظٓ ٕٛظٔٓ ادتاًٖ. ١ٓٝ
-5جبٓاء  ،ال  ًٕٜٚٛعً ٢أحد .
-6ايٓيب ٜدع ِٖٛيف أخساِٖ  ،يٓكطت٘  ِٖٚقِ بهِ عُ ٞال
ٜػُع. ٕٛ
-7ضاقت عً ِٗٝاألزض مبا زحبت  ،نُا يف ق ٍٛاهلل غبشاْ٘
ٚتعاىل يف ايكشاب ١أٌٖ سٓني  : :يَكَسِ َْكَطَنُُِ ايًُٓ٘ فََٔٛ ٞاطَٔٔ

) (13غٛض ٠آٍ عُطإ . 153-152 :
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نَٔجريَ َََِّٜٛٚ ٕ٠سَُٓ ِٕٔٝإٔشِ أَعِذَبَتِهُِِ نَجِطَتُهُِِ َفًَِِ تُػِٔٔ عَٓهُِِ ؾَ٦ِٝاّ
َٚضَا َقتِ عًََِٝهُُِ األَزِضُ بَُٔا َزحَُبتِ ثُِٖ َٚيِٖٝتُِ َٗسِبٔطَٜٔٔ

ختاذٍ أصحاب األْبٝاء

(. )14

بٓص ايكسإٓ !!!

أق : ٍٛدًٓت سهُت٘ ٚ ،ععِ قهاؤ ٙغبشاْ٘ ٚتكسٜط، ٙ
فشاٍ ايسْٝا ٖهصا ٚ ،ايكطإٓ قطٜح يف إٔٓ أقشاب املعكَٛني ،
إالٓ َٔ عكِ اهلل تعاىل  ِٖٚأْسض َٔ ايهربٜت األمحط  ،ال خري
فٚ ، ِٗٝال ٜعتُس عًٚ ، ِٗٝال ٜؤمتٔ داْبِٗ ٚ ،ال ٜطنٔ إي، ِٗٝ
دبٓا ، ٤طُاع ٕٛملا يف ايسْٝا ظاٖس ٕٚملا يف اآلخطٚ ، ٠سػبٓا إٔ
يف ايكطإٓ ايهط ِٜيٓعطف
ْطايع غري ٠أقشاب َٛغ ٢ايٓيب
شيو ..
قاٍ اهلل تعاىل يف أفهٌ أقشاب َٛغ ٢ايػبعني  :ضَأَيُِٛا
َُٛضَ ٢أَنِبَسَ َٔٔ ذَئوَ فَكَايُٛاِ أَزَْٔا ايًٓ٘ٔ جَِٗسََ ّ٠فَأخَصَتُُِِٗ ايكٖاعٔكَُ١
بٔ ُع ًُِِِٔٗٔ ثُِٖ اتٖخَرُٚاِ ايِعٔجٌَِ َٔٔ بَعِسٔ ََا دَا٤تُُِِٗ ايِبََِّٓٝاتُ فَعَ َفَِْٛا
غًِطَاْاّ َٗبٔٓٝاّ (.)15
عَٔ شَ ٔيوَ َٚآتََِٓٝا َُٛغَُ ٢
ٚايهالّ ٖ ٛايهالّ يف اذتٛاضٜني  ِٖٚ ،أؾطف أقشاب
شَٛاضَٜٔ َٕٜٛٗا عٔٝػَ٢
فكس قاٍ اهلل تعاىل ف : ِٗٝإٔشِ قَاٍَ ايِ َ
عٝػ٢
) (14غٛض ٠ايتٛب. 25 : ١
) (15غٛض ٠ايٓػا. 153 : ٤
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ػَُا ٔ٤قَا ٍَ
ابَِٔ َطَِٜ ٌَِٖ ََِٜػِتَطٔٝعُ ضَ ٗبوَ إَٔ َُٜٓعٍَِّ َعًََِٓٝا ََآٔ٥سَ ََِّٔ ّ٠اي ٖ
اتٖكُٛاِ ايًَٓ٘ إٕٔ نُٓتُِ َٗ ِؤَٔٔٓنيَ (ٚ ،)16نًٓٓا ٜعًِ إٔٓ ٜٛٗشا
االغدطٜٛط ٞيعٓ٘ اهلل  ٖٛٚأسس اذتٛاضٜني االثين عؿط  َٔ ٖٛ ،خإ
ال .
فػًُٓ٘ يًٛٗٝز  ،فًعٓ٘ اهلل تعاىل يعٓا ٚبّ ٝ
ايػٝس املػٝح

!!!

ختاذٍ أصحاب طايٛت

بٌ سػبٓا ملعطف ١شيو قٛي٘ تعاىل يف أقشاب طايٛت
كٌَ طَايُٛتُ بٔايِذُُٓٛزٔ قَاٍَ إٕٖٔ ايًَٓ٘ َُبَِتًٔٝهُِ بََٔٓٗطٕ فََُٔ
َ :ف ًَُٖا فَ َ
غَسٔبَ َُِٔٓ٘ فًََِٝظَ َِّٔٓ َََٔٚ ٞيِِٖ َٜطِ َعُُِ٘ َفإُْٖٔ٘ َِّٔٓ ٞإٔالٖ َٔٔ اغِتَطَفَ
غُطِفَ ّ١بَٔٝسٔ ٔٙفَؿَطٔبُٛاِ َُِٔٓ٘ إٔالٖ قًَٔٝالّ َُِِِِّٓٗ َف ًَُٖا دَاَٚظََٚ َُٖٛ ُٙايٖصٔ َٜٔآ َُٓٛاِ
َعَُ٘ قَايُٛاِ َال طَاقَ َ١يََٓا ايَِ َِّٛٝبٔذَايُٛتَ َٚدُٓٛزٔ ٔٙقَاٍَ ايٖصَٜٔ َٜٔعَُٕٓٗٛ
أَُِْٖٗ َٗالَقُ ٛايًٓ٘ٔ نَِ َِّٔ فَٔ ٕ١َ٦قًَٔ ٕ١ًَٝغًَبَتِ فٔ ّ١َ٦نَٔجريَ ّ٠بٔإٔشِٕٔ ايًٓ٘ٔ َٚايًُٓ٘
َعَ ايكٖابٔطٔ.)17( َٜٔ
فبٗصا ٚأَجاي٘ جياب عٔ ايػؤاٍ ايكا : ٌ٥مل خرٍ أصحاب
ل ٚ ،تسنٛا ْصست٘ ؟!!!
اذت ٓ
عًٚ ٞاذتطٔ ٚاذتطني
فادتٛاب  :يهلِ أغ ٠ٛغ ١٦ٝبأقشاب طايٛت عً ٘ٝايػالّ ،
نُا إٔٓ يهلِ شات ايٛقت أغ ٠ٛأغٛأ بأقشاب َٛغ ٢ملا قايٛا ي٘
) (16غٛض ٠املا٥س. 112 : ٠
) (17غٛض ٠ايبكط. 249 : ٠
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خًََٗا أَبَساّ َٖا زَاَُٛاِ فَٔٗٝا
عً ٘ٝايػالّ  :قَايُٛاِ َٜا َُٛغَ ٢إْٖٔا ئَ ْٖ ِس ُ
فَاذِ َٖبِ أَْتَ َٚزَبٗوَ فَكَاتٔال إْٖٔا َٖآَُٖا قَاعٔدَُٕٚ

(..)18

نُا إٔٓ يهلِ أغْ ٠ٛاقع ١يف ايهلعميٚ ١االْٗعاّ ٚادتدي ٚايفطاض
;
 ،ال حتذب نٖ٤ٛا ايؿُؼ  ،بهباض أقشاب ايٓيب ستُس
ايص ٜٔمل جيطأ
نأب ٞبهط ٚعُط ٚعجُإ ٚبك ١ٓٝقشاب ١ايٓيب
أسس َِٓٗ يف غع ٠ٚارتٓسم عً ٢ؾ ٤ٞأَاّ عُط ٚبٔ ٚز ايعاَط. ٟ

جعد ٠يعٓٗا اهلل خت ٕٛاإلَاّ اذتطٔ

!!

; فكس
يهلص ٙاملًع ١ْٛأغ ٠ٛبعٚديت ْب ٞٝاهلل ْٛح ٚيٛط
قاٍ اهلل تعاىل يف نتاب٘ ايهط : ِٜنَطَبَ ايًُٖ٘ َجَالّ ِّيًٖصٔ َٜٔنَفَطُٚا
أَِطَأَُْٛ َ٠حٕ َٚأَِطَأَ َ٠يُٛطٕ نَاَْتَا تَشِتَ عَبِسَ َِٔٔ ِٜٔٔعٔبَازَْٔا قَائشَِٔٔٝ
خًَا ايٖٓاضَ َعَ
فَدَاَْتَا َُُٖا فًََِِ ُٜػَِٓٔٝا عَِٓ َُُٗا ََٔٔ ايًٖ٘ٔ ؾَ٦ِٝاّ َٚقٔ ٌَٝا ِز ُ
خًٔنيَ (.. )19
ايسٖا ٔ
فٗصا داْب َٔ ادتٛاْب اييت تهؿف عُٓا نإ ٜعاْ٘ٝ
اإلَاّ اذتػٔ اجملتب ٢قًٛات اهلل عًٚ ، ٘ٝي٘ يف شيو أغ ٠ٛقاذت١
باألْبٝا ، ٤نٓٛح ٚيٛط  ،فػالّ اهلل عً ٢األْبٝا ٤مجٝعّا ..

) (18غٛض ٠املا٥س. 24 : ٠
) (19غٛض ٠ايتشط. 11 : ِٜ
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ض ٣ٚايصٖيب بػٓس ٙإٔٓ دعس ٠بٓت األؾعح بٔ قٝؼ ،
غكت اذتػٔ ايػِ  ،فاؾته ، ٢فهإ تٛنع حتت٘ طؿت ٚ ،تطفع
أخط ٣ضتٛاّ َٔ أضبعني َّٜٛا (ٚ .)21قس ضٚا ٙاإلَاّ املعٚ ٟغري.)21(ٙ
ٚيف تٗصٜب ايهُاٍ قاٍ املعَٚ : ٟقَاٍ ستُس بٔ غالّ
ادتُش ، ٞعٔ ابٔ دعسب : ١ناْت دعس ٠بٓت األؾعح بٔ قٝؼ
حتت اذتػٔ بٔ عً ، ٞفسؽ إيٗٝا ٜعٜس إٔ مسٓ ٞسػٓاّ إْين ظٚدو
 ،ففعًت  ،فًُا َات اذتػٔ بعجت دعس ٠إىل ٜعٜس تػأي٘ ايٛفا ٤مبا
ٚعسٖا  ،فكاٍ  :إْا ٚاهلل مل ْطنو يًشػٔ فٓطناى الْفػٓا (.)22
ٚقاٍ ابٔ خًهإ يف ٚفٝات األعٝإ ٚ :قاٍ ايكتيبٜ :كاٍ إ ٕٓ
اَطأت٘ دعس ٠بٓت األؾعح مست٘ َٚهح ؾٗطٚ ، ٜٔإْٓ٘ يريفع َٔ
حتت٘ نٌ  ّٜٛنصا ٚنصا طػت َٔ زّ ٚ .نإ اذتػٔ ٜك : ٍٛضكٝت
ايطِ َسازاّ َا أصابين َا أصابين يف ٖر ٙاملسٚ . ٠خًف عًٗٝا ضدٌ
َٔ قطٜـ فأٚيسٖا غالَاّ  ،فهإ ايكبٝإ ٜكٛي ٕٛي٘ ٜ :ا ابٔ
َػُُٓ ١األظٚاز (.)23
) (21غري أعالّ ايٓبال( ٤ايصٖيب) َ . 274 : 3ؤغػ ١ايطغاي ، ١حتكٝل :
ؾعٝب األْؤٚط .
) (21تٗصٜب ايهُاٍ (املعَ . 252 : 6 )ٟؤغػ ١ايطغاي ، ١حتكٝل ايسنتٛض
بؿاض عٛاز .
) (22تٗصٜب ايهُاٍ (املع. 252 : 6 )ٟ
)ٚ (23فٝات األعٝإ (ابٔ خًهإ)  66 : 2زاض قازض بريٚت .
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ٚقاٍ ابٔ عبس ايرب يف االغتٝعاب ٚ :قاٍ قتازٚ ٠أب ٛبهط بٔ
سفل غِ اذتػٔ بٔ عً ٢مست٘ إَطأت٘ دعس ٠بٓت األؾعح بٔ
قٝؼ ايهٓسٚ ، ٟقايت طا٥ف ١نإ شيو َٓٗا بتسغٝؼ َعا ١ٜٚإيٗٝا
َٚا بصٍ يهلا َٔ شيو(. )24
ٚقس ض ٣ٚعآَ ١أٌٖ ايتاضٜذ ٚايػري ٠عٔ عُري بٔ إغشام،
قاٍ :زخًٓا عً ٢اذتػٔ ْعٛز ،... ٙفكاٍ :إْٓٚ ٞاهلل قس يفعت طا٥ف١
َٔ نبس ٟقًبتٗا بعٛز ٚ ،إْٓ ٞقس غكٝت ايػِ َطاضاّ  ،فًِ أغل
َجٌ ٖصا  ،فًُا نإ ايػس أتٝت٘ ٜ ٖٛٚػٛم ،فذا ٤اذتػني ،فكاٍ :أٟ
أخ ! ٞأْب٦ين َٔ غكاى ؟ قاٍ :مل ! يتكتً٘ ؟ قاٍْ :عِ  .قاٍَ :ا أْا
ستسثو ؾ٦ٝاّ  ،إِٕ ٜهٔ قاسيب ايص ٟأظٔ ،فاهلل أؾس ْكُٚ ، ١إالٓ
فٛاهلل ال ٜكتٌ ب ٞبط.)25( ٤ٟ

َٔ َظً ١َٝٛاإلَاّ اذتطٔ

شٚاج٘ ظعد٠

يعٓٗا اهلل

مل ٜهٔ اإلَاّ اجملتب ٢اذتػٔ يريغب بايعٚاز َٔ ٖصٙ
املًع ، ١ْٛارتبٝج ١ايصات  ،بٌ ٖ ٛختطٝط خبٝح َٔ قبٌ أبٗٝا ،
) (24االغتٝعاب يف َعطف ١األقشاب  . 389 : 1زاض ادت ، ٌٝبريٚت  ،حتكٝل
ادتبا. ٟٚ
) (25اإلقاب ١البٔ سذط  . 73 : 2تاضٜذ االغالّ يًصٖيب  ، 38 : 4تٗصٜب
ايهُاٍ يًُع ، 251 : 6 ٟغري أعالّ ايٓبال ٤يًصٖيب  ، 273 : 3تٗصٜب
ايتٗصٜب البٔ سذط  ، 261 : 2تاضٜذ زَؿل البٔ عػانط ، 282 : 13
االغتٝعاب . 391 : 1
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ضأؽ ايٓفام ٚايؿكام  ،املطتس ( ،)26األؾعح بٔ قٝؼ يعٓ٘ اهلل ،
فايعٚاز ٖ ،هصا ٓمت ..
قاٍ أٌٖ ايتٛاضٜذ ٚايًفغ يًُعَٚ : ٟقَاٍ ايهلٝجِ بٔ عس، ٟ
عٔ عَبس اهلل بٔ عٝاف  :خطب أَري املؤَٓني عً ٞبٔ أَب ٞطايب
عً ٘ٝايػالّ  ،عً ٢اذتػٔ بٓ٘ أّ ٔعُِطإ بٓت غَعٔٝس بٔ قٝؼ
ايهلُساْ ، ٞفكاٍ غَعٔٝس  :فٛق ٞأَري أؤاَطٜ ٙعين أَٓٗا  ،فكاٍ  :قِ
فٛاَطٜ ، ٙعين أَٗا  ،فدطز َٔ عٓس ، ٙفًك ٘ٝاألؾعت بٔ قٝؼ
بايباب فأخرب ٙارترب  ،فكاٍ َ :ا ْطٜس إىل اذتػٔ ٜفدط عًٗٝا ٚ ،ال
ٜٓكفٗا ٜٚ ،ػ ٤ٞإيٗٝا  ،فتك : ٍٛابٔ ضغ ٍٛاهلل ٚ ،ابٔ اَري
املؤَٓني ٚ ،يهٔ ٌٖ يو يف ابٔ عُٓٗا  ،فٗ ٞي٘  ٖٛٚيهلا  ،قاٍ :
 َٔٚشاى ؟! .قاٍ  :ستُس بٔ األؾعح  ،قاٍ  :قس ظٓٚدت٘ ٚ .زخٌ
األؾعح عً ٢أَري املؤَٓني عً ، ٞفكاٍ ٜ :ا أَري املؤَٓني  ،خطبت
عً ٢اذتػٔ بٓت غَعٔٝس ؟! .قاٍ ْ :عِ  ،قاٍ  :فٌٗ يو يف أؾطف
َٓٗا بٓتا ٚ ،أنطّ َٓا سػبا ٚ ،أمت مجاالّ ٚ ،أنجط َاالّ؟! .قاٍ َٔٚ :
ٖ ٞ؟ قاٍ  :دعس ٠بٓت االؾعح بٔ قٝؼ  ،قاٍ  :قس قاٚيٓا ضدالّ ،
قاٍ  :يٝؼ إىل شيو ايص ٟقاٚيت٘ غب ، ٌٝقاٍ  :فاضقين يٝؤاَط أَٗا :
قاٍ  :قس ظٚدٗا َٔ ستُس بٔ األؾعح  ،قاٍ َ :ت٢؟! .قاٍ  :ايػاع١
) (26اضتس ٖصا املًع ٕٛبعس ٚفات ايٓيب
بهط  ،عف ٢عٓ٘ بٌ أنطَ٘ ٚظٚد٘ أخت٘ .
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عٔ االغالّ  ،فًُا دًب ٙٛألبٞ

بايباب  ،قاٍ  :فعٓٚز اذتػٔ دعس ، ٠فًُٓا يك ٞغَعٔٝس االؾعح قاٍ :
ٜا أعٛض  ،خسعتين  ،قاٍ  :أْت ٜا أعٛض  ،سٝح تػتؿريْ ٞيف ابٔ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،أيػت أمحل؟!!.
ال ٜطزٓ ٕٚأسساَّ ،
أق : ٍٛقس تٛاتط إٔٓ أٌٖ ايبٝت
فاغتػٌٓ ٖصا املًع ، ٕٛاألؾعح شيو خببج٘ َٚهط ، ٙيٝكٌ إىل
َٓٗا ; يٝكه ٞاهلل
َآضب٘ اييت ال ْػتبعس إٔ ٜه ٕٛغِٓ اذتػٔ
أَطا نإ َفعٛالّ ; ٚيًشػٔ -نُا َطٓ عًٝو -أغ ٠ٛباألْبٝا ٤ستُس
يف ْػا ِٗ٥ارتبٝجات يعٓٗٔٓ اهلل .
ْٛٚح ٚيٛط ٚغريِٖ
اذتطٔ

صاحل تسنّا يًدْٝا ايفاْ ١ٝألجٌ اآلخس ٠ايباق١ٝ

ٖصا َا دعّ ب٘ نٌٓ املؤضخني ٚأٌٖ ايػريٚ ٠ايرتادِ  ،فُٔ
ٖؤال ٤ابٔ نجري قاٍ ٚ :قس َسس٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
عً ٢قٓٝع٘ ٖصا  ٖٛٚ ،تسن٘ ايدْٝا ايفاْٚ ، ١ٝزغبت٘ يف اآلخس٠
ايباقٚ ، ١ٝحكٓ٘ دَاء ٖر ٙاألَ.)27( ١

ارتالف ١ذتصٌ عًٗٝا يهٔ!!..

ي ٛأزاد اإلَاّ اذتطٔ

تطنٗا هلل تعاىل ; إش ي ٛأضاز ٜػتعٌُ ايسٖا ; ٤فًٝؼ َعا١ٜٚ
املًع ، ٕٛبأزٖ ، َ٘ٓ ٢يهٔ إٔ ته ٕٛخالفًَٚ ١و ٚنطغٚ ٞغًط١
) (27تاضٜذ ابٔ نجري (=ايبساٚ ١ٜايٓٗا . 17 : 8 )١ٜزاض إسٝاخ ايرتاخ ايعطبٞ
 ،بريٚت  ،ايطبع ١األٚىل .
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 ،عً ٢سػاب زَا ٤آالف املػًُني َٚا ال حيك َٔ ٢األعطاض ;
فٗصا يٝؼ َٓٗر غٝس ؾباب أٌٖ ادتٓٓ ، ١ضابع أٌٖ ايهػا ٤ايصٜٔ
طٗٓطِٖ َٔ ايطدؼ تطٗرياّ ..
شنط ايصٖيب عبس ايطمحٔ بٔ دبري بٔ ْفري ،عٔ أب : ٘ٝقًت
يًشػٔ ٜكٛي : ٕٛإْٓو تطٜس ارتالف ١؟!! فكاٍ  :ناْت مجادِ
ايعطب يف ٜسٜ ; ٟػامل َٔ ٕٛغاملت ٚ ،حياضب َٔ ٕٛساضبت ،
فرتنتٗا هلل  ،ثِ أبتعٖا بأتٝاؽ اذتذاظ (.)28
ْ ٖٛٚلٓ يف إٔٓ اإلَاّ نإ ٜػتطٝع أخص ارتالف ، ١يهٔ
بططٜك ١االبتعاظ ٚاالغتالب ٚإضاق ١ايسَاٚ ، ٤ال ٜفعٌ ٖصا غٝس
ؾباب أٌٖ ادتٓٓٓٚ ، ١أتٝاؽ أٌٖ اذتذاظ  ،نٓا ١ٜعٔ إٔٓ االغتٓكاض
بٗؤال ٤ال ْكط ٠ف ٘ٝيًسٚ ٜٔال ٜتشكل ب٘ غطض ايٓبٝني ..
ٚضتَ ٙٛا ضٚا ٙغري ٚاسس َٔ أٌٖ ايػٓٓ ١بأغاْٝسِٖ قايٛا :

أتَ ٢ايو بٔ نُط ٠اذتػٔ  ،فكاٍ :ايػالّ عًٝو ٜا َػدِ
ٚد ٙٛاملؤَٓني  .فكاٍ اذتػٔ  :ال تكٌ ٖصا ٚ ،يهٔ نطٖت إٔ
أقتًهِ عً ٢املًو(ْ ٖٛٚ . )29ل يف املطًٛب  ،فًٝؼ املًو
ايصٜ ٟسفع بين أَ ١ٓٝيًكتاٍ َٖ ٛا ٜسفع اجملتب٢

يًكتاٍ ;

)َ (28ػتسضى اذتانِ ٚ ، 171 : 3قاٍ  :قشٝح ٚٚافك٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل.
)َ (29ػتسضى اذتانِ . 171 : 3
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فشفغ بٝه ١ايس ٜٔأِٖٓ ٚ ،ارتسٜع ١ستطَٓٚ ، ١االغتٓكاض باألتٝاؽ
ٖ ٛخسَ ١يًؿٝطإ ال يًطمحٔ ٚ ،ايسَاٚ ٤األعطاض أععِ سطَ١
َٔ نطغ ٞاملًو عٓس املًو ايسٜإ ٚ ،اإلبكا ٤عً ٢بٝه ١اإلغالّ
َٖ ٛا ٜطٜس ٙاملًو ايعالّ ..
ٖٚصا أَط ٜط ٍٛايهالّ ف ، ٘ٝفذًٗ ١ايعٛاّ ٜعٓ ٕٛإٔٓ أَري
املؤَٓني عً ٞعً ٘ٝايػالّ َجالّ  ،نإ ٜػتطٝع بططٜكٚ ١بأخط ٣إٔ
ًٜٗو َعاٚ ١ٜٚبين أَ ١ٓٝإىل األبس  ،فً َِ ِمل ٜفعٌ شيو ؟!!
ٚمل تطى عا٥ؿٚ ١مل ٜكتًٗا يف ادتٌُ ؟! ٚمل ٚمل إىل َا ؾا٤
..
اهلل تعاىل ممٓا ٜسٍٓ عً ٢ايفِٗ املكًٛب يٛظٝف ١املعكّٛ
نإ ٜبه ٞنًُٓا ضأ٣
ٚقس ْػٛا إٔٓ اإلَاّ عًٝاّ
َػًُني ٜكتتالٕ ٚ ،أْٓ٘ نإ األزٖ ، ٢يهٔ ال ٜػسض ٚال ٜفذط ٚ ،أ ٕٓ
األِٖ أْٓ٘ نإ َٛظفاّ َٔ قبٌ اهلل ٚضغٛي٘ عً ٢إٔ ٜبك ٞعً٢
ؾعً ١ايسَ ٜٔهٚ ، ١٦ٝيٝؼ سٝاظ ٠املًو  ،عًَ ٢ا قه ٢اهلل ٚقسٓض..
عٓفٛإ اذتطٔ

-بعد ايصًح -أَاّ بين أَ!!١ٓٝ

يف شيو قاٍ ايصٖيب (َٔ تالَص ٠ابٔ ت ١ُٝٝأٜهاّ) َا ْكٓ٘ :
قاٍ سطٜع بٔ عجُإ  :ثٓا عبس ايطمحٔ بٔ أب ٞعٛف
ادتطؾ ٞقاٍ  :ملا باٜع اذتػٔ َعا ١ٜٚقاٍ ي٘ عُط ٚبٔ ايعام ٚأبٛ
األعٛض ايػًُ : ٞي ٛأَطت اذتػٔ فكعس املٓرب فتهًِ ع ٞٝعٔ
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املٓطل  ،فٝعٖس ف ٘ٝايٓاؽ  ،فكاٍ َعا ١ٜٚال تفعًٛا  ،فٛاهلل يكس
ضأٜت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ميل يػاْ٘ ٚؾفت٘ ٚ ،ئ
ٜعٝا يػإ َك٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أ ٚؾف٘  ،قاٍ  :فأبٛا
عًَ ٢عا ، ١ٜٚفكعس َعا ١ٜٚاملٓرب  ،ثِ أَط اذتػٔ فكعس ٚ ،أَطٙ
إٔ خيرب ايٓاؽ  :إْٓ ٞقس باٜعت َعا ، ١ٜٚفكعس فشُس اهلل ٚأثٓ٢
عً ٘ٝثِ قاٍ :

أٜٗٓا ايٓاع إٕٓ اهلل ٖدانِ بأٓٚيٓا ٚ ،حكٔ دَاءنِ بآخسْا ،
ٚإْٓ ٞقد أخرت يهِ عًَ ٢عا ١ٜٚإٔ ٜعدٍ فٝهِ ٚإٔ ٜٛفس
عًٝهِ غٓائُهِ ٚ ،إٔ ٜكطِ فٝهِ فٝأنِ  ،ثِ أقبٌ عًَ ٢عا١ٜٚ
فكاٍ  :أنراى قاٍ ْ :عِ .
ثِ ٖبط َٔ املٓرب ٜ ٖٛٚكٜٚ ٍٛؿري بإقبع٘ إىل َعا: ١ٜٚ
َٚإِٕٔ أَدِزَٔ ٟيعًَُٖ٘ فٔتَِٓ ْ١يٖهُِِ ََ ٚتَاعْ إٔيَ ٢حٔنيٕ ( )31فاؾتس شيو عً٢
َعا ، ١ٜٚفكايٛا  :ي ٛزعٛت٘ فاغتٓطكت٘ ٜعين اغتفُٗت٘ َا عٓ ٢باآل١ٜ
 ،فكاٍ َٗ :الّ  ،فأبٛا عً ، ٘ٝفسع ٙٛفأدابِٗ  ،فأقبٌ عً ٘ٝعُط، ٚ
فكاٍ ي٘ اذتػٔ :

أَا أْت فكد اختًف فٝو زجالٕ  ،زجٌ َٔ قسٜؼ ٚزجٌ
َٔ أٌٖ املد ١ٜٓفادعٝاى  ،فال أدز ٟأُٜٗٓا أبٛى ٚ ،أقبٌ عً ٘ٝأبٛ
األعٛز فكاٍ ي٘ اذتطٔ  :أمل ٜعًٔ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
) (31غٛض ٠االْبٝا. 111 : ٤
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زعال ٚذنٛإ ٚعُس ٚبٓت ضفٝإ ٖٚ ،را اضِ أب ٞاألعٛز  ،ثِ
أقبٌ عًَ ٘ٝعاٜ ١ٜٚعُٗٓٝا  ،فكاٍ ي٘ اذتطٔ  :أَا عًُت إٔ زضٍٛ
اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يعٔ قائد األحصاب ٚضائكِٗ ٚ ،نإ
أحدُٖا أب ٛضفٝإ ٚاآلخس أب ٛاألعٛز ايطًُ.)31( ٞ
عً ٢يطإ أبٖ ٞسٜس!!! ٠

َظً ١َٓٝٛاإلَاّ اذتطٔ

ض ٣ٚأٌٖ ايػٓ ١بػٓس قشٝح  ،عٔ أب ٞساظّ قاٍ  :ملٓا
سهط اذتػٔ قاٍ يًشػني  :ازفٓ ْٞٛعٓس أبٜ ، ٞعين  :ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،إالٓ إٔ ختافٛا ايسَا ، ٤فإٕ خفتِ ايسَا ٤فال
يف زَاّ  ،ازفٓ ْٞٛعٓس َكابط املػًُني .
تٗطٜكٛا ٓ
قاٍ أب ٛساظّ  :فًُٓا قبض تػًٓح اذتػني ٚ ،مجع َٛاي، ٘ٝ
فكاٍ ي٘ أبُٖ ٛطَِٜط : ٠أْؿسى اهلل ٚق ١ٝأخٝو  ،فإٕٓ ايك ّٛئ
ٜسعٛى  ،ستٜ ٢ه ٕٛبٓٝهِ زَا ، ٤قاٍ  :فًِ ٜعٍ ب٘ ست ٢ضدع  ،ثِٓ
زفٓ ٙٛيف بكٝع ايػطقس  ،فكاٍ أبُٖ ٛطَِٜط : ٠أضأٜتِ ي ٛد ٤ٞبابٔ
َٛغ ٢يٝسفٔ َع أب ٘ٝفُٓع  ،أناْٛا قس ظًُ ٙٛ؟ قاٍ  :فكايٛا ْ :عِ
 ،قاٍ  :فٗصا ابٔ ْيب اهلل قس د ٧ب٘ يٝسفٔ َع أب.!!! ٘ٝ

) (31تاضٜذ اإلغالّ (ايصٖيب)  . 39 : 4زاض ايهتاب ايعطب ، ٞبريٚت ،
ايطبع ١األٚىل .
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قاٍ اإلَاّ املعٓٚ ٟغريَٚ : ٙقَاٍ غفٝإ ايجٛض ٟعٔ غامل بٔ
أَب ٞسفك ، ١مسعت أبا ساظّ ٜك : ٍٛإْٓ ٞيؿاٖس َ ّٜٛات اذتػٔ
بٔ عً ،...ٞفكاٍ أبُٖ ٛطَِٜط : ٠أتٓفػ ٕٛعً ٢ابٔ ْبٝهِ برتب١
تسفٓ ٙٛفٗٝا ٚ ،قس مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك: ٍٛ
«َٔ أحبُٗا فكد أحبين  َٔٚ ،أبػضُٗا فكد أبػضين» (.)32
ٚض ٣ٚاملعٚ ٟغري ٙقايٛا َٚ :قَاٍ ْٜٛؼ بٔ بهري  ،عٔ ستُس
بٔ إغشام  :سسثين َػاٚض َٛىل بين غعس بٔ بهط  ،قاٍ  :ضأٜت أبا
ُٖطَِٜط ٠قاُ٥ا عًَ ٢ػذس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َ ّٜٛات
اذتػٔ بٔ عًٜ ٞبهٜٓٚ ٞاز ٟبأعً ٢قٛت٘ ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ َ ،ات
اي ّٛٝسبٗ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،فابهٛا.

حتكٝل ضسٜع يف ضفٝإ  ،ايكائٌ يًحطٔ

ٜ :ا َرٍ املؤَٓني !!!

اذتل  ،يٝؼ يف نٌٓ َطٜٚات ايؿٝع ١غٓس  ،ضٚات٘ َٔ
ايؿٝعَ ، ١تكٌ قشٝح ٜ ،صنط إٔٓ ؾٝعٓٝاّ َٔ ايؿٝع ١قاٍ يإلَاّ
ٜ :ا َرٍ املؤَٓني  ،أٜ ٚا َ :طٓٛد ٚج ٙٛاملؤَٓني نُا
اذتػٔ
يف بعض األخباض األخط ; ٣فُجٌ ٖص ٙايطٚا ١ٜال ٚدٛز يهلا يف
) (32اإلقاب ١البٔ سذط  . 73 : 2تاضٜذ االغالّ يًصٖيب  ، 38 : 4تٗصٜب
ايهُاٍ يًُع ، 251 : 6 ٟغري أعالّ ايٓبال ٤يًصٖيب  ، 273 : 3تٗصٜب
ايتٗصٜب البٔ سذط  ، 261 : 2تاضٜذ زَؿل البٔ عػانط ، 282 : 13
االغتٝعاب . 391 : 1
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َكازض ايؿٝع ١عٔ ايؿٝع ; ١إش ايكا ٖٛٚ ، ٌ٥غفٝإ بٔ ايً، ٌٝ
يٝؼ َٔ ايؿٝع ، ١أ ٚمل ٜجبت أْٓ٘ َٔ ايؿٝعٚ َٔ ١د٘ َعترب ..
ض ٣ٚأٌٖ ايػٓٓ ١نابٔ أب ٞؾٝب ١يف َكٓف٘ قاٍ  :سسثٓا
أغٛز بٔ عاَط  ،قاٍ سسثٓا ظٖري  ،قاٍ سسثٓا أب ٛضٚم ايهلُصاْ، ٞ
قاٍ سسثٓا أب ٛايػطٜف  ،قاٍ نٓٓا  ،فًُٓا قسّ اذتػٔ بٔ عًٞ
ايهٛف ١قاّ إي ٘ٝضدٌ َٓٓا ٜهٓ ٢أبا عاَط فكاٍ ايػالّ عًٝو ٜا َرٍ
املؤَٓني !!! .فكاٍ اذتػٔ  :ال تكٌ ذاى ٜا أبا عاَس ٚ ،يهٓٓ ٞنسٖت
إِٔ اقتًِٗ عً ٢املًو (.)33
ٚأب ٛعاَط ٖصا  ،شتتًف يف امس٘  ،فٝكاٍ ٖ : ٛغفٝإ بٔ
ايًَٚ ، ٌٝط ٠غفٝإ بٔ أب ٞايًٚ ، ٌٝثايج ١غفٝإ بٔ ي، ..٢ًٝ
ٚغفٝإ ٖصا قس َٓع أٌٖ ايػٓٓ َٔ ١االستذاز ب٘ ٚنعٓف ، ٙٛبٌ قس
أغكط.. ٙٛ
بًٖ ٢ص ٙايطٚا- ١ٜبٓش َٔ ٛاألضتاَٛ -٤دٛز ٠يف َكازض
ايؿٝع ، ١يهٔ نُا قًٓا  ،فػفٝإ ٖصا مل ٜجبت أْٓ٘ َٔ ايؿٝع.. ١
قاٍ ايؿٝذ املفٝس يف االختكام  :سسثٓا دعفط بٔ اذتػني
املؤَٔ ٚمجاعَ َٔ ١ؿاخيٓا  ،عٔ ستُس بٔ اذتػٔ بٔ أمحس  ،عٔ
ستُس بٔ اذتػٔ ايكفاض  ،عٔ أمحس بٔ ستُس بٔ عٝػ ، ٢عٔ عًٞ
)َ (33كٓف ابٔ أب ٞؾٝب. 476 : 7 ١
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بٔ ايٓعُإ  ،عٔ عبس اهلل بٔ َػهإ  ،عٔ أب ٞمحع ٠ايجُاي، ٞ
عٔ أب ٞدعفط عً ٘ٝايػالّ قاٍ  :دا ٤ضدٌ َٔ أقشاب اذتػٔ
عً ٘ٝايػالّ ٜكاٍ ي٘  :غفٝإ بٔ ي ٖٛٚ ٢ًٝعً ٢ضاسً ١ي٘ فسخٌ
عً ٢اذتػٔ عً ٘ٝايػالّ  ٖٛٚيف فٓا ٤زاض ٙفكاٍ ي٘  :ايػالّ عًٝو
ٜا َصٍ املؤَٓني !!.
 :أْصٍ ٚال تعجٌ  ،فٓعٍ فعكٌ
فكاٍ ي٘ اذتػٔ
ضاسًت٘ يف ايساض  ،ثِ أقبٌ ميؿ ٞست ٢اْتٗ ٢إي ٘ٝقاٍ  :فكاٍ ي٘
اذتػٔ عً ٘ٝايػالّ َ :ا قًت؟!.
قاٍ قًت  :ايػالّ عًٝو ٜا َصٍ املؤَٓني .
قاٍ

َٚ :ا عًُو بريو ؟!!.

قاٍ  :عُست إىل أَط األَ ١فشًًت٘ َٔ عٓكو ٚقًست٘ ٖصٙ
ايطاغ ١ٝحيهِ بػري َا أْعٍ اهلل.

 :ضأخربى مل فعًت ذيو مسعت أبٞ
فكاٍ اذتػٔ
ئ ترٖب األٜاّ ٚايًٝاي ٞحت ًٜٞ ٢عً٢
ٜك : ٍٛقاٍ زضٍٛ
أَيت زجٌ ٚاضع ايبًع ّٛزحب ايصدز ٜأنٌ ٚال ٜػبع ٖٛٚ
َعا ، ١ٜٚفًريو فعًت َا جاء بو  ،قاٍ  :حبو ؟ قاٍ  :اهلل  ،قاٍ :
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اهلل  ،قاٍ  :فكاٍ اذتطٔ عً ٘ٝايطالّ ٚ :اهلل ال حيبٓا عبد أبدا ٚيٛ
نإ أضريا بايد ًِٜإالٓ ْفع٘ اهلل عبٓا (.)34
ٚقس شنط ايػٝس ارت ٞ٥ٛقسؽ غط ٙيف أنجط َٔ َٛنع َٔ
نتاب٘ َعذِ ضداٍ اذتسٜح  ،أ ٕٓ غفٝإ ٖصا  ،زتٗ ٍٛاذتاٍ  ،مل ٜجبت
ف ٘ٝؾٚ .)35( ٤ٞعًٖ ٢صا َؿٗٛض عًُا ٤ايؿٝع ١اإلَاَ ، ١ٓٝبٌ
األضدح يف ساي٘ أْٓ٘ َٔ بكاٜا ارتٛاضز ٚ ،املكاّ ال ٜػُح بايبػط !!.
ٜ :ا َصٍ
ٚعً ٘ٝفايك ٍٛبإٔٓ ؾٝعٝاّ قاٍ يإلَاّ اذتػٔ
املؤَٓني  ،نصب يف نصب ; يعسّ ثبٛت شيو بسيَ ٌٝعترب ٚال مبا
ٜعتس ب٘ َٔ ايكطا. ٔ٥
ٚي ٛناْت ٖٓاى ضٚا ١ٜؾٝع ١ٓٝغٓسٖا َتكٌ قشٝح  ،تصنط
ٖصا ايهالّ  ،فإيٓٝا بٗا
إٔٓ ؾٝعٓٝاّ قاٍ يإلَاّ اذتػٔ اجملتب٢
يٓطاٖا ؟!!!.

) (34االختكام (ايؿٝذ املفٝس قسؽ غط. 82 : )ٙ
)َ (35عذِ ضداٍ اذتسٜح . 157 : 9
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