يف ظالل املسرية املهدوية
السلسلة الوافية يف رد شبهات األدعياء الواهية
احللقة ()8

صدق الكالو
يف رّد األوهاو
حوار ومياظرة مع مساحة الصيخ اليعقوبي

حول األعلنية وطرق إثباتها …!
تقديه

السيد احلسين (داو ظله)
بقله

الصيح حيدر الكوتي

بسه اهلل الرمحً الرحيه

مقدمة السيد احلسين (داو ظله):
ايًِٗ ٚصٌِّ عًٚ ٢يّٝـو احمل ٞٝضٓتـو ,ايكـا٥ـِ بـمَسى ,ايـداعــ ٞايٝـو,
ايـــدي ٌٝعـًـٝــــو ,حجّـتــــو عـًــــ ٢كـًـكــــوٚ ,كـًٝفتــــو ــــ ٞز ــــو,
ٚغاٖدى عً ٢عبادى,
ايًِٗ ذٍّ نٌ َٔ ْاٚاًَِٖ ٚ ,ٙو نٌ َٔ عاداٚ ,ٙاَهُـس نـٔ نـاد,ٙ
ٚاضتمصٌ َـٔ حخـد ٙحكــّ٘ٚ ,اضتٗــإ بمَــسٚ ٙضعــ ٢ــ ٞفافـاْ ٤ـٛز,ٙ
 ٚزاد فمخاد ِذنِس.....ٙ
ٚبعد...
ٚالّ  - :ـنٕ ايكعــا ٚايعًـِ ٚاالآُ٦ــإ ٜتخكــل بُٗـا اذتجٝــٚ ١ايتٓجٝــص
ٚايتعـرٜسٚ ,عًٝــ٘ ايبٓٝـ ١يف املكــاّ فذا مل تٛيّـــد ايعًــِ  ٚاالآُ٦ــإ ـ
تــم ر هلــا  ٟال حجٝــ ١هلــا ٚيــٝظ ٗٝــا تٓجٝــص ٚتع ـرٜسٚ ,األَــس  ٚـح
 ٚحًَ ٢ا ٚحٛد ب ١ّٓٝكـسَ ٣عاز ـ ,١نْٗـا تطـكب باملعاز ـٜٚ ,١بكـ٢
ايعكٌ ٚايػسع ًٜصَآْا ايبخث عـٔ اسٜـل ٜفٝـد ايعًـِ ٚاالآُ٦ـإ ,ـنذا
نــإ ٖــرا ايبخــث ٚاملٓــا سَ( ٠ــً ّ) ٜٛيّـــد عٓــدى ايعًــِ  ٚاالآُ٦ــإ
بمزحخ ٝـ ١األاسٚحــٚ ,) ( ١حــع عًٝــو فتباعٗــاٚ ,بٗــرا ايعــسو ٜهــٕٛ
ايباحث قد ٚيّـد عٓدى ايعًِ ٚاالآُ٦إ ببخً٘ ٖرا ٗ ٛبٗرا املعٓ ٢قـد
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ع ٌُِ عٌُ ٌٖ ارترب( ٠باملعٓ ٢األكص) ايرٜ ٜٔتٛيّـد بػـٗادتِٗ ايعًـِ ٚ
االآُ٦إ ٌٖ َٔ ٛٗ ,ارترب ٠بٗرا ايًخا ٚ ,هلـرا ٚضّـعٓا عٓـٛإ ٖـٌ
ارترب ٠يف َكاَات ضابكْٚ ١كصد ب٘ ٖرا املعٓ,٢
اْٝاّ  - :ميًٌ ٖرا ايبخث اذتًك َٔ )8( ١حًكـات ايطًطـً ١ايٛا ٝـ ١يف
زد غبٗات األدعٝا ٤ايٛاٖ١ٝ
ضدد اهلل تعاىل املؤيف  ٚ ٚك٘ يٓصس ٠اذتل .ًٖ٘ ٚ

ايطٝد اذتطين
 /16ذ ٟايكعدٖ 1424/ ٠ـ
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اإلهداء
فىل َٔ الٖ ٛفال ٖٛ
فىل َٔ ال ٜعس ٘ فال اهلل ٚعًٞ
فىل َٔ ال ٜعس ٘ فال اهلل ٚايسضٍٛ
فىل َٔ ال ٜعسف قربٖا فال املخًصٕٛ
فىل َٔ صبح ْعػ٘ َسَ ٢يٓباٍ ايهفس ٚاإلذتاد
فىل َٔ صبح صدزَ ٙسع ٢ذتٛا س ك ٌٝايعٓاد
فىل َصابٝح ايدحٚ ٢ع َات اهلدٚ ٣الد املظًّٛ
فىل مجٝا غٗدا ٤اذتل
ْ ٚصاز اإلَاّ

((عجٌ اهلل تعاىل

سح٘ ايػسٜف)).

ٖدٖ ٟرا ادتٗد ايكًٌٝ

املؤيف
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وقفـة
بعــد ٕ اــسو ايطــٝد ستُــٛد اذتطــين (داّ ًــ٘) ديًٝــ٘ فىل
ايطــاح ١اذتٛشٜٚــٚ ١مل ٜتصــد يــ٘ احــد

ــٔ ٜدّعـــْٗ ٕٛــِ

صــخا عًــِ ٚدزا ٜـ ١ب ـم  ٟزد عًُــ َٛٚ ٞــٛع ٚ ٞك قــ.ٞ
ي هــٔ األيفــا ايبر٦ٜــٚ ١ايــتٗجِ اي ك قــٚ ٞايهـــــــــــــ ّ
اي َعـكـْ ٍٛساٜ ٙصدز َٔ ْاع ٜدّعـ ٕٛاألك م ٚايعس إ.
ٚيهػف اذتكا٥ل ذٖبت بٓفط ٞفىل املتصد ٜٔيًكٝادٚ ٠حت٢
ال ٜهـــ ٕٛايهــ ّ َٓكـــٛالّ َـــٔ غـــخص تفخصـــت بٓفطـــٞ
ٚدكًــت عًــ ٢بعــل ايعـــًُاْٚ ٤ــا ستِٗ خبصــٛ

َسحعٝــ١

ايطٝد ستُٛد اذتطين(داّ ً٘)ٚ .ضٛف قص عًٝهِ َاذا
حسٚ ٣زا ٤ايهٛايٝظ ٚاهلل ايػاٖد عً ٢ن َ َٔٚ .ٞزاد
ايتمنّد ٜـرٖع فيـ ِٗٝبٗـرا ايهتـا ٜٚطـمٍ فذا نـإ ٖـرا
ايهــ ّ صــخٝح ّ الٚ .ف ذا ْهــسٚا اْــا َطــتعد إ اذٖـــع
َعهِ فيْٚ ِٗٝكطِ بـم ٟصٝػــٜ ١ػـاْ ٚ ٕٚ٤تباٖـٌ ٚصتعـٌ
يعٓ ١اهلل عً ٢ايظاملني.
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الصيخ اليعقوبي واملياظرة
عٓدَا ض٦ـ ٌ ايػـ ٝايٝعكـٛب( ٞداّ عـص )ٙعـٔ ايطـٝد ستُـٛد

اذتطــين (داّ ًــ٘) قــاٍ ــ ٞايبداٜـَ ١ـــــا َضـُْٛــ٘ ((قــد
استعجــــل)) ٚمل ٜٓهـــس احتٗـــادٚ ,ٙيهـــٔ عٓــدَا صـــبح
يًُسحعٝــ ١غــٝاع ٚبــد ايٓــاع ٜكبًــ ٕٛعًــ٢

احــ ١ايطــٝد

ستُٛد اذتطين (داّ ً٘) صسّ و ايػ ٝايٝعكٛب( ٞداّ عـص)ٙ
إ ايطٝد اذتطين ((متوهه)) .يريو قسزت إ اذٖع ايٝـ٘ َـا
صخاب ٞيه ٞتمند بٓفطـ ٞأل ٕ ٖـرا ايصَـإ شَـإ ضـ٤ٛ
ٚحطٔ ايظٔ ال ٜٓفا ٚض ٤ٛايظٔ َٔ حطٔ ايفعٔ نُا عبّس
اإلَاّ (ٚ .)عٓدَا دكًٓا فىل حاَا ايس ع ٚحدت ايػٝ
ايٝعكٛب( ٞداّ عصٚ )ٙضًُّت عـًٝـ٘ ٚبد ت املٓا سَ ٠عـ٘ ٖٚـرا
ْـص املٓا س َٔٚ ,٠زاد ايتمند ًٝرٖع فىل

اح ١ايػٝ

ٜٚك ٍٛي٘ ٌٖ ٖرا ايه ّ صخٝح نذا ْهـس  ٟكـسَ ٠ـٔ
كــسات ايه ـ ّ مْــا َطــتعد ألٕ ذٖــع ايٝــ٘ ْٚكطــِ ضت ـٔ
اال ٓني ْ ٚتباٖـٌ َٚـٔ ال ٜكطِ  ٚال ٜتباٖـٌ ٜه ٕٛناذبـاّ
ٚيعٓ ١اهلل عً ٢ايهاذ .
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ىص املياظرة
قًــت يًػــ - : ٝإ ايطــٝد ايػــٗٝد (قــدع ضــس )ٙقــاٍ يف
نتا َٓٗج ايصاذتني ادتص ٤األ ٍٚبـا االحتٗـاد ٚايتكًٝـد
َطميْ ١صٗا - :
((فذا قـًد زتتٗداّ ُات حاش يو ايبكا ٤خبصٛ

َا عٌُ ب٘

َٔ املطاٜٚ ٌ٥تعني ايسحٛع يف ضا٥س االحهاّ يًُجتٗد اذتٞ
ادتــاَا يًػــسا٥ب ايــر ٟقًدتــ٘ يف حــٛاش ايبكــاُ ))٤ــا ْــٛع
ايتعٝني املرنٛز يف املطمي١؟
ايػٚ - : ٝاحع عٝين.
قًت  ٌٖ - :حٛاش ايبكا ٤حيتاج فىل تكًٝد عًِ األحٝا٤؟
ايػْ - : ٝعِ.
قًت  َٔٚ - :عًِ األحٝا٤؟
ايػــ - : ٝستُــد فضــخام ايفٝــاح حطــع غــٗاد ٠ايطــٝد
ايػٗٝد (قدع ضس.)ٙ
قًت ٚ ٌٖ - :احع تكًٝدٙ؟
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ايػْ - : ٝعِ.
قًـــت  - :عـ ــً ٢نـ ــ ٌ َكًـــد ٟايطـــٝد ايػـــٗٝد إ ٜكًـــدٚا
ايفٝاح؟
ايػــْ - : ٝعــِ عًــ ٢نــٌ َكًــد ٟايطــٝد ايػــٗٝد تكًٝــد
ايفٝاح.
قًت  - :قبـٌ َـد ٠زضـًٓا يـو غخصـاّ ٚقـاٍ يـو ٖـٌ

ـٛش

تكًٝدى؟ هإ حٛابو ي٘ (( نـ ابكـ ٢عًـ ٢تكًٝـد ايطـٝد
ايػــٗٝد (قــدع ضــسٚ )ٙازحــا يــ ٞباملطــتخد ات))ٚ .ايسحــٛع
باملطتخد ات ألعًِ األحٝاٚ ٤عٓدَا قًـت يـ٘ ازحـا يـٗ ٞـرا
َعٓا ٙاْو ْت عًِ األحٝـا ٤هٝـف تكـ ٍٛاآلٕ ٕ ايفٝـاح
ٖ ٛعًِ األحٝا٤؟
ايػ - : ٝال حصًت غبٗ.١
قًت َٚ - :ا ٖ ٞايػبٗ١؟
ايػـــَ - : ٝعٓـــ ٢ايهـ ـ ّ ٖـــٜ ٛسحـــا يـــٚ ٞاْـــا آتـــ ٞيـــ٘
باملطتخد ات َٔ ايػ ٝايفٝاح.
قًت ٖ - :را َعٓا ٙزحٛع ف ىل ايفٝاح ٚيٝظ يو ْ ٚت زتسد
ٚاضــعْ ١كــٌ تــ ٟ ٚ ٣ٛغــخص حتــ ٢فذا مل ٜهــٔ حٛش ٜٚـاّ
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ميهٔ إ ٜٓكٌ ت ٣ٛاجملتٗد .فذٕ اْت اير ٟا ست ايػبٗ ١يف
ذٖٔ ايطا ٌ٥حت ٢قاٍ إ ايػ ٝايٝعكٛب ٞزتتٗد.
ايػ - : ٝال اْا يطت زتتٗداّ ٚمل ُْصٍّ زضاي ١عًُ.١ٝ
ٚيهٔ نْٛهِ تعس ٚ ْٞٛال تعس ٛا ايفٝاح.
قًت  - :ضتٔ ْعسف مجٝا ايعًُا ,٤كًـت يـ٘ عٓـد ٟضـؤاٍ
آ كس (َا ٖ ٛز ٜو بايطٝد ستُٛد اذتطين)؟
ايػْ - : ٝا قًت ّْ٘ ٚاِٖ.
قًت َٚ - :ا ٖ ٛايديٌٝ؟
ايػٚ( - : ٝاْت٘ غٓ ٛحت ٢اْعٝو ايدي.)ٌٝ
قًت  - :اْا َهًف ٚاهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل َسْ ٕ ٞاضمٍ يف
َٛز دٜين.
ايػ - : ٝكرٖا َطًُّ.١
قًت - :ملاذا ال آكـرٖا َطًُّـَ ١ــٔ ايطـٝد ايطـٝـطتـاْــٚ ٞ
ايطٝد اذتطين ملاذا َٓو؟
ايػٖ - : ٝرا َس خيصو اْت ال تعتكد ب.ٞ
قًت  - :اْا َا ايدي ٌٝنٌ َٔ ٜعع ٞايدي ٌٝاْا َع٘.
ايػ - : ٝملاذا ضميتين  ٚيطت َٔ ٌٖ ارترب٠؟
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قًت  ٌٖ - :ارترب ٠اسٜـل َـٔ مخطـ ١اـسم ملعس ـ ١األعًـِ
ٚايطٝد ايػٗٝد(قدع ضس )ٙمل ٜرنس ٌٖ ارترب ٠يف نتا
َٓٗج ايصاذتني ,يهٔ ذنس ايب ١ٓٝمععين ايبٚ ١ٓٝاْا قسّ
يو.
ايػَ - : ٝا ٖ ٛايداع ٞاير ٟحعًو تطمٍ ٖهرا ض١ً٦؟
قًــت  - :ايــداعٖ ٞــ ّٕ ٛايطــٝد ايػــٗٝد(قدع ضــسٜ )ٙكــٍٛ
((َٔ بك ٞعً ٢تكًٝد املٝت فُٖـاالّ َ ٚطـاست ١د ٕٚإ ٜكًـد
اذتــ ٞيف ذيــو نــإ نُــٔ عُــٌ بــد ٕٚتكًٝــد ٜٚــتعني عًٝــ٘
ايسحٛع فىل اذت ٞيف ذيو))ٚ ,ايطٝد ستُٛد اذتطين ادّعـ٢
االحتٗاد ٚاالعًُٚ ١ٝال

ٝص ايبكا ٤عً ٢تكًٝد املٝتٚ ,ك ٛاّ

عً ٢اعُاي ٞإ ترٖع ٖبا٤اّ ًَٓٛزاّ بد ت اضمٍ.
ايػ - : ٝدع ٠ٛايسحٌ يٓفط٘ ال تًبت حج.١
قًت - :اذتج ١يٝطت دعٛا ٙكب ٚامنا نتبـ٘ االضـتدالي١ٝ
ٚدعٛت٘ فىل املٓا س ٠مصبح ن َ٘ حجـ ١عًـٚ ,ّٞحتـ ٢اْـ٘
ٖـدّ َبٓـاى يف ايفكــ٘ حٝـث غـهٌ عًــ ٢نتابـو ((ايكــٍٛ
ايفصٌ يف حهاّ ارتٌ)) مصبح ن َـ٘ حجـ ١عًـ ّٞملـاذا
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مل تسد اإلغهاالت ايٛازد ٠عًٝو حتٜ ٢ه ٕٛن َو حج١
عًَّٞ؟
ايػ َٔٚ - : ٝقاٍ يو اْ ٞمل زد عً٘ٝ؟
قًت  ٜٔ - :ايسد؟ اععين فٜاْ ٚ ٙا ذٖع ب٘ فىل ايطٝد
ستُٛد اذتطين.
ايػ - : ٝنتابْ ٞفط٘ ٖ ٛايسد.
قًت  - :قبٌ قً ٌٝتك ٍٛدعـ ٠ٛايسحـٌ يٓفطـ٘ ال تًبـت حجـ١
هٝف تدع ٛيٓفطو ٚتك ٍٛنتاب ٖٛ ٞايسد؟
ايػ - : ٝتسدد ِ قاٍ ((فذٕ ضٌْ  ٌٖ َٔ ٟارترب.))٠
قًــت  - :زحعٓــا ٜضــاّ فىل ٖــٌ ارتــربٚ ,٠يهــٔ ال بــمع
اععــين غــخص ٚاحــد َــٔ ٖــٌ ارتــرب ٠حكٝكــ ٞحٝــث دزع
عٓــدى ٚعٓــد ايطــٝد ستُــٛد اذتطــين ٚعــادٍ ٚاْــا از ــ٢
حبهُ٘.
ايػـــْ - : ٝـــتِ ملـــاذا تطـ ـميٖ ٕٛهـــرا اضـــ ١ً٦اْـــت تـ ـمتٞ
ٚتمكــرٖا َطـًُّٖ ١ــرا َــس خيصــٓا ال خيصــهِ ٚيــٝظ َــٔ
حكهِ ٕ تطميٛا عٔ ايتفاص.ٌٝ
قًت  - :ضتٔ ال ْمكر َطًُات ,ضتٔ َا ايدي.ٌٝ
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جــا ٤حــد املػــاٚ ٜقــاٍ حــإ ٚقــت ايص ـ  ٠اْٗضــٛا عــٔ
ايػ. ٝ
كُت ْا  ٚصخابٚ ٞقًت يًػ ٝبصـٛت عـاٍ ((اآلٕ ٚاحـع
عًــ ٢نــٌ َكًــد ٟايطــٝد ايػــٗٝد (قــدع ضــس )ٙإ ٜكًــدٚا
ايفٝاح)).
كــاٍ ايػــ - : ٝاْتظــس ذتظــ ,١كــر االضــتفتاَ ٤ــٔ ذيــو
ايػ. ٝ
(اْظس يف ايبداٜـ ١قـاٍ

ـع تكًٝـد ايفٝـاح ٚاآلٕ ٜكـ ٍٛكـر

االضتفتا َٔ ٤ذيو ايػ.) ٝ
رٖبت ف ىل ايػ ٝادتايظ يف حاَا ايس عٚ ,قًت ي٘ ايػٝ
ايٝعكٛب ٞبعًين فيٝو  ٚزٜد االضتفتا.٤
كــاٍ ذيــو ايػــ - : ٝضــٛف قــس ايٝــو االضــتفتاٚ ٤اْــت
احفظ٘.
كًت ي٘  - :ال بمع تهًِ.
كاٍ ذيو ايػ - : ٝت٢

اح ١ايػـ ٝايٝعكـٛب ٞجبـٛاش

ايبكا ٤عً ٢تكًٝد ايطٝد ايػٗٝد (قدع ضس )ٙيهٔ غسط إ
حتتاط بني ايطٝد ايػٗٝد (قدع ضسٚ )ٙايػ ٝايفٝاح.
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ف ىل ٖٓا اْتٗ ٢ايه ّ ٚكسحٓا.
ٚاآلٕ ضٛف ْٓاقؼ ن ّ ايػ ٝايٝعكٛب( ٞداّ عـصْٚ )ٙـس٣
َٔ اير ٟكايف ن ّ ايطٝد ايػٗٝد (قـدع ضـسٚ )ٙكـايف
ايعكٌ ٚايٛحدإْ ,ا ّ

احـ ١ايػـ ٝايٝعكـٛب( ٞداّ عـص)ٙ

ٚضٝه ٕٛايه ّ يف ْكاط - :

أو ًال -:
قاٍ

اح ١ايػ ٝإ ايفٝاح ٖ ٛاألعًِ حطع غٗاد ٠ايطٝد

ايػٗٝد (قدع ضسٚ .)ٙضتٔ نًٓا ْعـ ًِ إ ايطٝد ايػٗٝد يـِ
ٜػــٗد بمعًُٝــ ١ايػــ ٝايفٝــاح ابـــداّ ,ألٕ

احــ ١ايطــٝد

ايػٗٝد (قدع ضس )ٙقـاٍ يف يكـا ٤اذتٓاْـ ١إ َـٔ مل ٜـدزع
اص ٍٛب ٞحعفس ٜٚفُٗٗا اعصي َٔ ٙٛاألعًُٝـٚ ١ايهـٌ ٜعًـِ
إ ايفٝـــاح مل ٜـــدزع اصـــ ٍٛبـــ ٞحعفـــس ((ْعـــِ حـــإ ٍٚ
ٜٓكضٗا ٜٚػهٌ عً ٢بعضٗا يف ايبخث ارتازج ايرًٜ ٟكٝـ٘
عًـــ ٢ا بـــ٘ يهـــٔ ايطـــٝد اذتطـــين بعـــٌ نـــٌ ْك ٛـــ٘
ٚفغهاالت٘ نُـا يف ايفهـس املـتني (ادتـص ٤األ – ٍٚادتـص٤
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ايًـــاْ ٕ ٚ )))ٞايطـــٝد ايػـــٗٝد (قـــدع ضـــس )ٙقـــاٍ يف يكـــا٤
اذتٓاْ ١اْ٘ (اٝع ايكًع) ٚمل ٜكٌ عًِ اجملتٗد.ٜٔ
بٌ قاٍ ايطٝد ايػٗٝد (قدع ضس )ٙعٓدَا ضـ٦ـٌ عٔ ايسحٛع
فىل ايفٝــاح ٖــٌ ألْــ٘ األعًــِ محــا نـ

ْــ٘ يــٝظ بــمعًِ

حصَاّٚ .يهٔ ْا قًت ازحعٛا اي ٘ٝألْ٘ اٝع املٛحٛدٜ ٜٔعين
ا ضٌ َٔ غر .ٙم ٜٔاغاز ٠ايطٝد ايػٗٝد (قدع ضـس )ٙفىل
ايفٝاح باألعًُ ,١ٝي ٝظ ٖرا ايه ّ غـر َعـابل يًٛاقـا,
ٚاذتهِ يهِ ٜٗا املٓصف.ٕٛ

ثاىياً-:
إ

اح ١ايػٜ ٝك ٍٛيًٓاع ابكٛا عً ٢تكًٝد ايطٝد ايػٗٝد

(قــدع ضــسٚ )ٙازحع ــٛا يــ ٞيف املطــتخد اتٚ .نــإ عٓــدَا
ٜـطـٜ ٌ٦عع ٞز  ٟايطٝد ايػـٗٝد  ٚز ٜـ٘ ٚعٓـدَا ايصَتـ٘ يف
ايه ّ قاٍ (ال ,إ َٔ ٜسحا فيْ ٞا عع ٘ٝز  ٟايفٝـاح)
ٚايهٌ ٜعًِ فٕ ز  ٟايفٝاح غر َرب ٨يًرَ ١ألْ٘ يٝظ بمعًِ
حصَاّٚ ,اذتهِ يهِ ٜٗا ايعادي.ٕٛ
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ثالجاً-:
ٚي ٛس ٓا إ تكًٝد ايفٝاح ٚاحع هٝف حاش يهِ ايبكا٤
عً ٢تكًٝد ايطٝد ايػٗٝد (قدع ضسٚ )ٙضتٔ ْعًِ إ ايفٝاح
ص ّ ال ٜعتكد باحتٗاد ايطـٝد ايػـٗٝد (قـدع ضـس )ٙضـ ّ
عٔ عًُٝت٘ .ن ذا قًتِ ضتٔ ْسحا ي٘ كب يف ٖـر ٙاملطـمي,١
حٝث ْ٘ ّ ٛش ايبكا ٤عً ٢تكًٝد املٝت فذا نإ عًِ.
ْكــ - : ٍٛفذا زحعــتِ فىل ايفٝــاح نْٛــ٘ عًــِ فذٕ األعًــِ
اقدز عً ٢حتدٜد األعًِ ألٕ حتدٜد األعًـِ غـبٗ َٛ ١ـٛع١ٝ
ْسحــا بٗــا فىل ٖــٌ ارتــربٚ ٠االكتصــا

يف ذيــو امل ٛــٛع

ايــداكٌ يف ْعــام ايعًــِ ٚاألعًُٝــٚ ١ايفٝــاح فذا نــإ عًــِ
ٝجــع إ ْسحــا ايٝــ٘ يف حتدٜــد األعًــِ ألٕ ايػــبٗ١

ــُٔ

اكتصاص٘  ٟيف زتاٍ ايعًِ ٚاألعًِٚ .ي ٛنـإ ٖـ ٛاألعًـِ
 ٚعًِ َٔ ايػ ٝايٝعكٛبٚ ٞايطٝد اذتطين ٗرا ٜطـتًصّ فٕ
تكًٝدْا يًطٝد ايػٗٝد (قدع ضس )ٙنإ باا ّ ,ألٕ ا
ايطــٝد ايػــٗٝد غــازٚا فىل

احــ ١ايطــٝد ايػــٗٝد (قــدع

ضـــسٚ )ٙنـــا إ ايفٝـــاح عًـــِ َـــِٓٗ حطـــع ـــسح ايػـــٝ
ايٝعكــٛبٖٚ ٞــٜ ٛػــر فىل ايطــٝد بــ ٞايكاضــِ ارتــٗ ٞ٥ٛــرا
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ٜطتًصّ عًُ ١ٝايطٝد ب ٞايكاضِ ارت ٞ٥ٛعً ٢ايطٝد ايػٗٝد
(قدع ضس.)ٙ
ٖٚرا ايه ّ ٜس ض٘ نٌ َٔ اعتكد بمعًُ ١ٝايطٝد ايػٗٝد
(قدع ضس )ٙعً ٢باق ٞاملساحا.
ٚفذا نإ ايفٝاح ٖ ٛاأل عًِ ٗـرا ٜطـتًصّ ايسحـٛع ايٝـ٘ يف
ضا٥س االحهاّ ال كـب يف ٖـر ٙاملطـمي ١نُـا ا تـ ٢ايطـٝد
ايػــٗٝد (قــدع ضــس )ٙحٝــث قــاٍ ( ٜٚــتعني ايسحــٛع يف ضــا٥س
االحهاّ يًُجتٗد اذتٚ .)ٞا يبكاٜ ٤ه ٕٛكب خبصٛ

َا

عًُت ب٘ َٔ املطا ٟ .ٌ٥كب املطا ٌ٥اييت َست عًٝو ك ٍ
ـ  ٠تكًٝــد األعًــِ يف حٝاتــ٘ اَــا املطــا ٌ٥ايــيت مل تعُــٌ بٗــا
ٚاملطتخد ات ٚارتُظ ٚايتكًٝد ٜه ٕٛيًخ ٞاألعًـِ حطـع
ت ٣ٛايطٝد ايػٗٝد (قدع ضس.)ٙ
ٗــٌ ٜٛحــد َــٔ ابــل ٖــرا ايه ـ ّٚ ,اذتهــِ يهــِ ٜٗــا
املؤَٓ.ٕٛ
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رابعاً-:
يكد صسّ و ايػ ٝايٝعكٛب ٞاْ٘ يٝظ زتتٗـداّٖٚ .ـرا ايهـ ّ
ٖ ٛفقساز َٓ٘ ٚاإلقساز ٜؤكر عً ٢ايػخص .اَـا فذا قـاٍ اْـ٘
تك ١ٝاملفسٚح اْ٘ ال ٜصـسو بعـدّ االحتٗـاد ٚامنـا ٜطـتخدّ
ايتٛزٜ ّ ًَ ١ٜك(( ٍٛاْا مل اقٌ اْ ٞزتتٗد)) ٗرا َعٓـا ٙاْـ٘
مل ٜصــسو باالحتٗــاد يهــٔ يــٝظ َعٓــا ٙاْــ٘ يــٝظ زتتٗــداّ
ٝهَ ٕٛعـرٚز اَا اْ٘ ٜصسو ٜٚكـ ٍٛاْـا يطـت زتتٗـداّ ٚمل
ُْصٍّ زضاي ١عًُٗ ١ٝرا فقساز َٓ٘ عًْ ٢فطـٖ٘ٚ .ـرا اإلقـساز
ضٛف ضت تج ب٘ عً ٘ٝيف ْٗاٖ ١ٜرا ايبخث ((زنا ٜك ٍٛايبعل
ْــ٘

ــا َــٔ

احــ ١ايػــٜ ٝكــَ ٍٛــً ّ (اْــ ٞمل قــٌ اْــٞ

زتتٗد)ٖٚ ,را يٝظ َعـٓاْ ٙـ٘ يٝظ نجتٗد .يـهٔ ق, ٍٛ
فْــ ٞحتــد ٚاعًــل عًــ ٢ايه ـ ّ ايــر ٟحصــٌ بــٝين ٚبــني
احـــ ١ايػـــ ٝايٝعكـــٛبٖ ٞـــرا ٚالّ ٚ ,اْٝـ ـاّٖ ,ـــرا ًٜبـــت
ايتضــاز يف ن َـــ٘ حٝـــث ٜعـــين ٖـــرا ايهـــًر ال حاحـــ١
يًخٛح يف ايتفصٚ ,))ٌٝاذتهِ يهِ ٜٗا ايعك .٤
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خامساً-:
يكــد قــاٍ

احــ ١ايػــ ٝإ ايطــٝد اذتطــين ٚاٖــِٖٚ .ــرا

ايه ّ ب ديٚ .ٌٝضتـٔ ْعًـِ إ نـٌ دعـ ٚ ٣ٛحهـِ بـ
دي ٌٝبااٌٚ .عٓدَا اايبت٘ بايديْٗ ٌٝسْـٚ ٞقـاٍ ((اْـت غـٓٛ
حت ٢اْعٝو ديٌٗ ) )ٌٝ

عتِ يف ضر ٠املعصَٛني ٚايعًُا٤

إ غخصاّ ضمٍ احد املعصَٛني  ٚاحد ايعًُـا ٤عـٔ ايـديٌٝ
ٚقاٍ ي٘ املعص ٚ ّٛايعامل َا يفظ٘ َ ٚعٓا(( ٙاْت غٓ ٛحت٢
اْعٝو ديَٚ ))ٌٝا دزاى َا اْا قد ن ٕٛاايع حبث كازج
ٚضميو عٔ ايدي ,ٌٝبٌ حت ٢فذا مل نٔ اايع حبث كـازج
ــاملفسٚح اْــو تع ــع ٞديــ ّ ٝعًــ ٢قــدز عكًــٚ ٞيــ ٛتؤضــظ
االحتُاٍ املعـك ٚ ٍٛايعـك  ٞ٥يف ذٖين حتٜ ٢بعٌ اضتداليٞ
يف ف بـات عًُٝـ ١ايطـٝد ستُـٛد اذتطـين (داّ ًـ٘) .يهــٔ
نٌ ٖرا مل ٜصدز َٔ ايػـٚ ٝاضـتٗص بـٚ .ٞيـَ ٞعـ٘ ٚقفـ١
َاّ اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل ٚاهلل احهِ اذتانُني.
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سادساً-:
قاٍ

اح ١ايػ ٝكرٖا َطـًُّ .١قـَٓ - : ٍٛـر َتـ ٢ضتـٔ

ْمكر َطًُّات مل ٜعًّ ُٓا ايطٝد ايػٗٝد (قـدع ضـس )ٙعـدّ
اكر املطًُات مل ٜعًُّٓا املعايب ١بايديٚ .ٌٝفذا نـإ األكـر
َــٔ ايػــر بــد ٕٚديٝــٌ ــاملفسٚح إ ايطــٝد ايػــٗٝد (قــدع
ضسٜ )ٙهَ ٕٛصداقاّ ملـا قـايٛا عٓـ٘ حٝـث قـايٛا (( :زتٓـٕٛ
ٚعُٝــٌ يًدٚي ـ ٚ ١غــر زتتٗــد  ٚن ـ ّ ال ضــتعٝا يفظــ٘ ٚ
نتابت٘ " ٚيف حاغاٚ ))"ٙيٛال َعايبتٓا هلـِ بايـدي ٌٝيهـإ
ن َٗــِ تاَ ـاّ عًٓٝــاٚ .نــٌ َــٔ كــرٖا َط ـًَُّ ١ــٔ ٖــؤال٤
املٓتفعني كد

ٌ ٚ ٣ٖٛٚحاز ْا٥ع اإلَاّ (ٚ )اُيصَو

به َــو ايطــٝد اذتطــين قــاٍ عٓــو اْ ـو يطــت نجتٗــد
 ٚعع ٢دي ّ ٝعً ٢ذيو ٌٗ .إ ن ّ َٔ ٜعــع ٞايـدي ٌٝال
ٜؤكر ٚايـر ٟال ٜعــ ع ٞايـديٜ ٌٝؤكـر ن َـ٘ٚ .ملـاذا نًُـا
ٜعايبْٛـو بايــدي ٌٝعًـ ٢عــدّ احتٗــاد ايطـٝد اذتطــين تكــٍٛ
كرٖٚا َطًُّٚ ١ال تطميٛا عٔ ايدي ٌٝألْ ٞابٝع ٚايعبٝع ال
ٜطــمٍ ف ذٕ عٓــدَا قــاٍ

احــ ١ايطــٝد اذتــا٥س ٟإ ايػــٝ
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ايٝعكٛب ٞيٝظ زتتٗداّ املفسٚح إ ْمكرٖا َطًُّ ١ألْ٘ ٜضاّ
ابٝع ٚايعبٝع ال ٜطمٍ.
عٓاى تكـْ ( ٍٛـا اايـع ايطـٝد اذتـا٥س ٟبايـديٌٝ

ٚيهّٓ ا

عً ٢عدّ احتٗادْ )ٟك ٍٛيـو عٓـدَا صـسحت بعـدّ احتٗـاد
ايطٝد اذتطين قًت كرٖٚا َطًُّ.١
ٚاآلٕ اْــت تعايــع بايــديَ ٌٝــٔ ايطــٝد اذتــا٥س .ٟفذٕ اْــو
تهٝـٌ نهٝـايني .ـم ٜٔاذتــل ضتـٔ اَـا ْعايـع بايــديٚ ٌٝ
ْمكر َطًُّاتٚ .اْت ٜـا غـ" ٝاصـفايو عًـ ٢زا "ٟنُـا يف
هلجتٓا ايعاَٚ .١ٝاذتهِ يهِ ٜٗا املظً.َٕٛٛ

سابعاً -:
قاٍ

اح ١ايػ ٝملاذا ضميتين  ٚيطت َٔ ٌٖ ارترب٠؟

قَٓ - : ٍٛر َت ٌٖ ٢ارترب ٠نـإ ديـ ّ ٝتاَـاّ ٚايتعـازح
َٛحٛد يف نٌ شَإ ٚضتٔ ْعًِ إ ايتعازح ٜطكب ايـدي.ٌٝ
حٝــث ذنــس ايطــٝد نــا ِ ايعباابــا ٞ٥يف ايعــس ٠ٚايــ ٛك٢
(… ٌٖ ارتربَ ٠ـا مل ٜتعـازح) ٚنـريو ز  ٟنـٌ  ٚحـٌ
ايعًُا.٤
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ٚنــا إ ايػــٜ ٝك ـسّ بمعًُ ٝـ ١ايطــٝد ايػــٗٝد (قــدع ضــس)ٙ
يريو ضٛف ْعسح عً ٘ٝباملعٓ ٢تا٣ٚ
(قــدع ضــس )ٙيف ٖــرا ارتصــٛ

اح ١ايطٝد ايػٗٝد

أل ْــ٘ قــد ٜهــ ٕٛمل ٜعًــا

عًٗٝا .عٓدَا ضـ ٌ٦ايطٝد ايػٗٝد (قدع ضـس )ٙعـٔ نٝفٝـ١
ايتكًٝد يف ٖرا ايصَإ َا ٚحٛد ٖـٌ ارتـربٚ ٠يهـِٓٗ نـٌ
ٜػــر ف ىل صــاحب٘ ٚايػــٝاع عبــاز ٠ع ــٔ َؤضطــات اع ــ َ.١ٝ
هإ ادتٛا إ ٌٖ ارترب ٠مجاعـات َتفسقـ ١نـٌ ٜػـر
ف ىل صاحب٘ ٚايػٝاع ال ٜفٝد االآُ٦إ يف ٖرا ايصَإ يهٔ
ٜهف ٞاالآُ٦إ ايعكً ٞيًتكًٝد يف ٖرا ايصَإ.
ٚاٜضاّ ضـ ٌ٦بٗرا ايطؤاٍ ( (إ ايفض ٚ ٤اجملتٗدٜ ٜٔـػرٕٚ
ف ىل زتتٗد ٚاْا اآُ٦اْ ٞيػر.))ٙ
هـــإ ادتـــٛا ((كـــر باآُ٦اْـــو يطـــكٛط ٖـــٌ ارتـــرب٠
بايتعـــازح  ٚايتطـــاقب))َٚ .ـــٔ زاد ايتمنـــد ًرحـــا فىل
َطاٚ ٌ٥زدٚدٜٛٚ .حد نًر َٔ االضتفتا٤ات ايـيت ٜػـر بٗـا
ايطٝد ايػٗٝد (قدع ضس )ٙعً ٢عدّ صـ حٖ ١ٝـٌ ارتـرب٠
يف ٖــرا ايصَــإٜٚ .كـسّ

احـ ١ايطــٝد ايػــٗٝد (قــدع ضــس)ٙ

بٛحٛد ايتعازح زغِ ْ٘ ٜٛحد َٔ ٜػر اي ٌٖ َٔ ٘ٝارترب.٠
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يهٔ اذتل ٜكاٍٚ .قد ٜػهٌ احدِٖ فذا نإ ٌٖ ارترب٠
يــٝظ بــدي ٌٝملــاذا ٜــرنس يف ايسضــا ٌ٥ايعًُ ٝـٚ ١ملــاذا ٜــرنس
اح  ١ايطٝد ايػٗٝد (قدع ضس )ٙيف ايصساط ايكِٜٛ؟
ق - : ٍٛإ ٌٖ ارتربٜ ٠صـًح نـدي ٌٝفذا مل ٜتعـازح ٟ
املفسٚح إ ٌٖ ارتـرب ٠مجـٝعِٗ ٜػـر ٕٚف ىل زتتٗـد بـدٕٚ
اضــتًٓاٚ .٤يف ٖــر ٙاذتايـٜ ١صــبح ٖــٌ ارتــرب ٠حجـ .١اَــا فذا
تعاز ــٛا تطــكب حجٝــتِٗٚ .غــسٚط ٖــٌ ارتــرب ٠إ ٜهــٕٛ
زتتٗــداّ  ٚقسٜب ـاّ َــٔ االحتٗــاد  ٚاايــع حبــث كــازج ٜفٗــِ
َعايع اجملتٗدٜٚ ٜٔطتعٝا متٝٝص األ ضٌ ٚحتٜ ٢تطـٓ ٢يـ٘
اذتهِٚ .إ ٜدزع عٓد نٌ اجملتٗدٜ ٚ ٜٔعًا عً ٢مجٝا
آزاٖ٤ـــِ االصـــٛيٚ ١ٝايفكٗٝـ ـٜٚ ١تباحـــث َعٗـــِ حتـــٜ ٢عـــسف
َطــتٛاِٖ ايعــًُ .ٞاَــا فذا ٚحــد زتتٗــدٚ ٜٔمل ٜدزضــٛا ٚمل
ٜعًعـٛا عً ٢ز  ٟاجملتٗد  ٚاملتصد ٟي حتٗاد

ٜصح إ

ٜعًل عً ِٗٝبمٌٖ ارترب ٠صاذتني يًتكٚ ِٝٝايػٗاد.٠
ٚعٓــد ع ــدّ ٚحــٛد ٖــٌ ارتــرب ٠ال ٜعــين ع ــدّ احتٗــاد ذيــو
ايػـــخص املتصـــد ,ٟألٕ االحتٗـ ــاد ال ٜتٛقـ ــف عًـ ــٖ ٢ـ ــٌ
ارتربٚ ,٠نريو ال ٜٓخصس ف بات االحتٗـاد يف ٖـٌ ارتـرب٠
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كب بٌ تٛحد عـد ٠اسم ملعس  ١اجملتٗد األعًـِ .يـريو عـدّ
ٚحٛد ٌٖ ارترب ٠ضـكب ديٝـٌ ٖـٌ ارتـرب ٠كـب ٚال ٜطـكب
احتٗاد  ٚاعًُ ١ٝذيـو ايػـخص ٚال ٜطـكب ف بـات االحتٗـاد
ٚاألعًُ ١ٝيٛحٛد اسم اكس ٣إل بات احتٗاد ,ٙناالضـتدالٍ
ايفكٗــٚ ,ٞاالآُ٦ــإ ايعكًــ ٞايٓاغــَ ٧ــٔ َــٛزد عك ٥ــ ٞال
ْاغَٛ َٔ ٧زد َايَ ٚ ٞؤضطات ٚ ٞعااف.ٞ

ثامياً-:
ايػــ( ٝداّ عــصٜ )ٙكــ ٍٛيــ ٞملــاذا تط ـمٍ ٖهــرا اضــَٚ ١ً٦ــا
ايدا ا؟
ق - : ٍٛمل تكس زٚاٜات ٌٖ بٝت ايعـصُ( ١عً ِٗٝايط ّ)
اييت تـدٍ عًـٚ ٢حـ ٛايطـؤاٍ عـٔ َـٛز ايـد ,ٜٔحٝـث قـاٍ
املعص )(ّٛضٌ تفكٗاّ ٚال تطمٍ تعـٓتاّٚ .ق ٌٝضٌْ يف َٛز
دٜٓو حتٜ ٢كاٍ عٓو اْو زتٓٚ .ٕٛق ٌٝاضمٍ يف َٛز دٜٓو
حتــٜ ٢عــسم حبٓٝــوٚ .نــًر َــٔ ايسٚاٜــات ايــيت حتــث عًــ٢
ايطـــؤاٍ ا ـــا  ١فىل ايٓصـــٛ

ايكسآْٝــٚ .١اآلٕ ٖـــٌ عس ـــت

ايداع ٞاير ٟد عين فىل ايطؤاٍ ٜا
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اح ١ايػ. ٝ

تاسعاً -:
قاٍ

احـ ١ايػـ( ٝداّ عـص )ٙدعــ ٠ٛايسحـٌ يٓفطـ٘ ال تًبـت

حج.١
قــ - : ٍٛعٓ ـد َا حــا ٤ايسضــ ٍٛارتــا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بدع ــٖٚ ٣ٛــٞ
ايٓبٚ ٠٤ٛحا ٤بهتا  ٖٛٚايكسإٓ ايهس ِٜيٝطت ٖر ٙدع٣ٛ
يٓفط٘ .خطـع ن َـو اْٗـا ال تًبـتٗ ,ـٌ تس ـ ٢بـريو.
ٚملــاذا دع ــٛت ايسحــٌ يٓفطــ٘ ال تًبــت حجــَٚ ١ــا داّ ايديـــٌٝ
َٛحٛدٚ ,ضتٔ ْعًِ إ نٌ ٌٖ ايبٝت (عً ِٗٝايط ّ) دعٛا
ألْفطِٗ .بٌ ٚإ اإلَاّ ايػا٥ع (عجٌ اهلل تعاىل سح٘ ٚضٌٗ
شتسح٘) ضٛف ٜدعـ ٛيٓفط٘ ٚضٛف ٜعًع املٓا سٗ .٠ـٌ إ
ايــدع ٣ٛال تًبــتَ ,ــا يهــِ نٝــف حتهُــٚ .ٕٛيــ ٛض ـًُّٓا
ٚتٓصيٓــا ٚيــٔ ْتٓــصٍ ٕ دعــ ٠ٛايسحــٌ يٓفطــ٘ ال تًبــت حجــ,١
ًُاذا دعٛت اْت يٓفطـو ٚقًـت ٖـ ٛنتـابْ ٞفطـ٘ زد عًـ٢
ايطٝد اذتطينًُ ,ـاذا ٖـرا ايتٓـاقل نَـا تطـًِّ إ دعـ٠ٛ
ايسحـــٌ يٓفطـــ٘ ال تًبـــت حجـــٝ ١هـــ ٕٛيصاَـ ـاّ إ ال تدعــــٛ
يٓفطــو ٚ ,اْــو ال تط ـًّ ِ بٗــرا ايه ـ ّ ٝهــ ٕٛيصاَ ـاّ إ
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ختربْا باذتكٝكٚ ١ايصدم .يِِ تكٛيَ ٕٛا ال تفعً ٕٛنرب َكتاّ
عٓد اهلل إ تكٛيٛا َا ال تفعـً.ٕٛ

عاشرًا -:
يكد صسو ايػ ٝايٝعـكٛبٚ ٚ ٞحع تكًٝد ايػـ ٝايفٝـاح يف
بدا ١ٜاملٓا سٚ ٠عٓدَا ندت عً ٘ٝايطؤاٍ يف ْٗا ١ٜايه ّ
قاٍ ذتظ ١كر االضتفتا َٔ ٤ذيـو ايػـ ٝادتـايظ يف حـاَا
ايس ع.
ق - :ٍٛملاذا تػر ادتٛا يف ايبدا ١ٜعٓدَا ايصَتو بٛحٛ
ايسحٛع فىل األعًِ اذت ٞحطع ت ٣ٛايطـٝد ايػـٗٝد (قـدع
ضس )ٙقًت ْعِ ٚاحع تكًٝد ايػ ٝايفٝاح ٚعٓـدَا نـدت
عًٝــو ايطــؤا ٍ قًــت ذتظــ ١كــر االضــتفتاَ ٤ــٔ ايػــ ٝايــرٟ
نإ

ً ظ عً ٢بعد َطا  َٔ ١ايػ. ٝ

اْظس ٜٗا املهًف املطهني تٓاقل اآلزاٚ ٤ايه ّ.
ٚعٓدَا قاٍ ي ٞذيو ايػ ٝإ ايػ ٝايٝعـكٛب ٞا تـ ٢جبـٛاش
ايبكــا ٤عـــً ٢تكًٝــد ايطــٝد ايػــٗٝد (قــدع ضــس )ٙقــد زنــٔ
غــسط االحتٝــاط بــني ايطــٝد ايػــٗٝد (قــدع ضــسٚ )ٙايػــٝ
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ايفٝاحٖٚ .را ايه ّ َسدٚد مجًٚ ١تفصٚ .ّ ٝضـٛف ا بـت
يهِ ذيو َٔ ك ٍ عـدَٛ ٠ز َٓٗا - :
( )1إ ايػ ٝايٝعـكٛب ٞقد صسو َآَـا بٓفطـ٘ ْـ٘ يـٝظ
زتتٗداّ .هٝف حيل ي٘ إ ٜفيت مل ٜطُا ٜ ٚكس ت٣ٛ
ايطٝد ايػـٗٝد (قـدع ضـس )ٙيف َـٓٗج ايصـاذتني ادتـص٤
األ ٍٚبــا االحتٗــاد ٚايتكًٝــد حٝــث قــاٍ ((َــٔ مل ٜهــٔ
ٖــ ّ يًُسحـعـــ ١ٝحيــسّ عًٝــ٘ ايفتــٚ ))٣ٛنــا إ ايػــٝ
ايٝعـكٛب ٞيٝظ نجتٗد حطع فقسازٚ .ٙغر اجملتٗد يٝظ
ٖ ّ يًُسحـعـ .١ٝبٌ إ اجملتٗد يٝظ ٖـ ّ يًُسحـعــَ ١ٝـا
مل ٜهٔ عًِ املٛحٛد ,ٜٔفذٕ كد ازتهع ستسَاّ.
( )2ي ٛس ٓا إ

اح ١ايػ ٝزتت ٗد تٓصالّ ٚيـٔ ْتٓـصٍ,

كــب زتتٗــد ٚيــٝظ عًــِ حطــع فقــساز ٙإ ايفٝــاح ٖــٛ
األعًِ .هٝف ٜفيت بفت ٣ٛك ف األ عًِ ٚضتـٔ ْعًـِ إ
ت ٣ٛاأل عًِ ْا ـر ٠عًـ ٢غـر األ عًـِ حطـع َبٓـ ٢ايطـٝد
ايػــٗٝد (قدع ضــسَٚ )ٙبٓــ ٢ايػــ ٝايفٝــاحٚ ,نــا ٕ
ايػ ٝايفٝاح مل ٜفتِ جبٛاش ايب كاٚ ٤االحتٝاط بٚ ٘ٓٝبني
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ايطٝد ايػٗٝد(قدع ضس )ٙفذٕ ت ٣ٛايػ ٝايٝعــكٛب ٞال
ٜؤكر بٗا.
( )3ي ٛس ٓا إ ايػ ٝايٝعـكٛب ٞزتتٗد  ٚعًِ تٓصالّ ٚئ
ْتٓصٍ ,هٝف ٜك ٍٛإ ايػ ٝايفٝاح ٖـ ٛاألعًـِ؟ ٚيـٛ
قًٓــا تكٝــ ,١يٝصــسو بــاألَس اآل ٕ بعــد شٚاٍ ْظــاّ ايبعــث
املكبــٛز ٚيٝطــٓد ن َــ٘ بايــديٚ ,ٌٝفذا مل ٜفعــٌ ايعكــٌ
ٚايػسع ٚاألكـ م تًصَٓـا عـدّ اتباعـ٘ ٚعـدّ ايـدع ٣ٛيـ٘
يعدّ ٚحٛد ايدي َٔٚ ,ٌٝكايف ايعكٌ ٚايػـسع ٚاألكـ م
ًٝتبَ ّٛكعـد ٙيف ْاز حِٗٓ ٚب٦ظ ايكسازٚ ,اذتهِ يهِ
ٜٗا املطانني.

()28

اخلاتـنة
ٖـــرا ن َـــَٚ ٞـــٔ زاد ايتمنـــد ًٝطـ ـمٍ

احـــ ١ايػـــٝح

ايٝعكٛبٚ ٞازحا  ٚق ٍٛفذا اْهسٖا نْـ٘ ًَـصّ بـايُٝني ٚضتـٔ
ْعًِ (ايب ١ٓٝعًَ ٢ـٔ ادّعـٚ ٢ايـُٝني عًـَ ٢ـٔ ْهــس) ٚايبٓٝـ١
َٛحٛد ٠فذا اًبٗا

اح ١ايػٝح.

ٖــرا قــٛيٚ ٞاضتػفــس اهلل يــٚ ٞيهــِ ٚاذتُــد هلل ز ايعــاملني
ٚايص ـ ٚ ٠ايط ـ ّ عًــ ٢ك ـر امل ــسضًني ستُــد ٚآيــ٘ ايعٝــبني
ايعاٖـس.ٜٔ
ٜا َٛالْا ٜا صاحع ايصَإ
ايػ .. ٛايػ .. ٛايػ , ٛدزنٓا ..دزنٓا ..دزنٓا,
ايً ..١ًٝايً ..١ًٝايً١ًٝ
ايطاع ..١ايطاع ..١ايطاع ,١ايعجٌ ..ايعجٌ ..ايعجٌ
ايػٝ
حٝدز ايهٛتٞ
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 ملهتعَٞ  املسنص اإلع١ا كٛابا ن
٢ُ اهلل ايعظ١ٜ آ٢ًين األعٜ املسحا ايد١اح
)ً٘ ّ اذتطــين (داٞـد ايصسكٝايطـ
www.al-hasany.com
www.facebook/alsrkhy.alhasany
www.twitter.com/AnsrIraq
www.al-hasany.net
E-mail: info@al-hasany.net
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