يف ظالل املسرية امليدًية

انسهسهة االنكرتًنية يف اننصرة احلقيقية

احلهقة ()2

إضـــــــــــاءات؟!

أو سفسطة ًحكايـــــــــات!!
موارد نكشف من خالهلا كذب وسيف ادّعاء املدعي يف
كتابه
اضاءات من دعوات املزصلني
اجلشء الثالث  /القضم الثاني
بقهى
خادو املنتظر

املقدية

بسم هللا الرمحن الرحيم
اللهممم صم م عل م دمحم وآل دمحم وعجم م فممر قم م م آل دمحم اللهممم صم م

عل دمحم كم مح وحيك وبلم رسم تكك ,وصم علم دمحم كمم أحم
حاللمك وعلممم كت بممك ,وصم علم دمحم كمم أقم الصممال وآكم الزكم
ودعم م إىل دين ممك ,وصم م علم م دمحم كم م م صم م
وعيم

بوعم م

وصم علم دمحم كمم غ ممر بمو المنوو  ,وسم

وأشم م

مم ممن

بمو العيممو ,

وفرجت بو الكرو  ,وص عل دمحم كم دفعمت بمو الشم  ,وكشم ت
بو الغم وأجبت بو ال ع وجنيت بو من البال  ,وصم علم دمحم كمم
رمحت بو العبم د ,وأحييمت بمو المبالد ,وقصممت بمو اجلبم بر  ,و أىلكمت
بو ال راعنة ,وصم علم دمحم كمم أضمع ت بمو األمموال وأحمرز بمو ممن
اتىموال ,وكسممر بمو اتصممن  ,ورمحمت بممو األان وصم علم دمحم كمم
بعثتممو خبممر األداين ,وأعممزز بممو اإلمي م ن ,وكممت بممو األواثن ,وعظمممت
بمو البيممت احلمرا  ,وصم علم دمحم وأىم بيتمو الطم ىرين األخيم ر ,وسمملم
كسليم كثرا.
ويكون الكال يف ع وق ط-:
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 -1لقم حمنر ادلعصممومون (علميهم السمال ) مممن ال من والشمبه

الممي

كظهر يف آخر الزم ن ,وع د كثر من الرواي يشر اىل ذلك.
 -2والحم م م يف وقتن م م م ى م ممنا ظهم م ممور الع يم م م مم م ممن الم م م ع و وال م م ممن
والشمبه

الضم لة غممر ادلسمن إىل دليم علمم وشمرع وأخالقم بم

ى م جمممرد دع م و ف رغممة مشممككة ألضممالل الن م س وإيق م عهم يف احلممر
والضالل.
لتلم ممك الشم ممبه

 -3وعليم ممو ت ب م م مم ممن التص م م

ابل م م لي العلم م م

والش ممرع واألخالقم م  ,وكوض ممي الص ممور ودفم م الل ممب
الن س العوا و بك الوس

والش ممك عن

و الطر ادلمكنة و عن طري األو وت.

 -4من كلك ال ع و الض لة دعو أمح بن احلسن المن اتر يم ع
كووممو وص م اإلم م  ,وأخممر كووممو إبممن اإلم م  ,وأخممر كووممو اليم م ي
ادلوعود....إىل آخره.
 -5كصم م

مس ح ممة ادلرجم م الم م يي األعلم م آي ممة هللا العظمم م السم ممي

احلس ممي(دا ظل ممو) وأل ممز و س ممو وادلكل ممن ابل ممرد علم م كل ممك الم م ع و
الض لة و منه دعو ابن احلسن ,وأمر ابلكت بة والبحث وخصوصم ممن
عل األو وت ,فك وت "السلسلة اتلك ووية يف النصر احلقيقية".
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 -6ميثم البحممث احللقممة الث ويممة مممن حلقم

"السلسمملة اتلك وويممة يف

النصممر احلقيقيممة" ,وىممو بيم ن مممن حبممو وشممر عل م ادلركممز األعالم م
لسممم حة ادلرج م ال م يي األعل م آيممة هللا العظم م السممي احلسممي (دا
ظلممو ادلب م ر ) ين م ق

’خ م د ادلنتظممر‘ فيه م ص م ح كت م

(إض م ا

ممن دعموا ادلرسملن) للمم عو أمحم بمن احلسمن ,و يبطم ابلع يم مممن
ادلمموارد والتعليق م

م م ذكممره ىممنا ادل م عو يف كت بممو حيممث أن م م كتبممو

أمح بن احلسن شيئ اتفو اتفو اتفو ضح وأضح ممم وتصموره فهمو ت
ي ممر بممن الممن

والوصممية وت ي ممر بممن كممال هللا كعم ىل وكممال األوبيم

وت ي ر بن ادلعجز وغرى  ,إوو يقل احلق

وادلوازين.

اللهممم أوصممر اإلسممال وادلسمملمن واخممنل الك م ر وادلن م فقن برمحتممك اي
أرحم الرامحن.
احلوز العلمية ادلق سة – كربال ادلق سة
مركز البحو ال راس
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المورد األول .
...
املعجزة املادية
بني

ًىى أو استدالل يدعي امليدًية؟؟
ٚقٕل يذع ٙانغفبسح ٔانُٛبثخ انخبطةخ عةٍ اإليةبو فة ٙكزبثةّ
اػبءاد يٍ
دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕاد انًشعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ٍٛطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفسخ 42/
(ٔأيب انًعدضح انًبدٚخ فٓ ٙال ًٚكٍ أٌ ركٌٕ ٔزةذْب ؽشٚةق
إلًٚةةبٌ انُةةبط ثةةم هللا ال ٚشػةةٗ ثٓكةةزا إًٚةةبٌ يةةبد٘ يسةةغ
ٔنٕ كبٌ ٚقجم نقجم إًٚبٌ فشعٌٕ ثعةذ أٌ سأٖ يعدةضح يبدٚةخ
قةةةةبْشح ال رةةةة ٔل ْٔةةةة ٙاَشةةةةقب انجسةةةةش ٔسأٖ كةةةةم شةةةةق
كبنطٕد انعظٛى ٔنًغةّ ثٛةذِ فقةبل (آيُةذ اَةّ ال انةّ إال انةز٘
آيُةةةةةةذ ثةةةةةةّ ثُةةةةةةٕ إعةةةةةةشا ٛم ٔأَةةةةةةب يةةةةةةٍ انًغةةةةةةهً)ٍٛ
ٔنكةةٍ هللا ال ٚشػةةٗ ثٓةةزا اإلًٚةةبٌ قٕنةةّ رعةةبنٗ (االٌ ٔقةةذ
عظةةةةةةةةةةةةٛذ قجةةةةةةةةةةةةم ٔكُةةةةةةةةةةةةذ يةةةةةةةةةةةةٍ انًفغةةةةةةةةةةةةذ....)ٍٚ
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انتعهيق 1/

ٚبعًبزخ انغٛذ اَةذ انٕطةٔ ٙاَةذ انعشفةبَٔ ٙاَةذ انًٛةبَٙ
ٔاَذ أل انًًٓذ ٍٚاًٚبَب ثعذ انًٓذ٘(عهٛةّ انغةمو) ٔاَةذ
داعةةةة ٙانسةةةةق ؟!! َٔسةةةةٍ انعجةةةةبد انًةةةةزَجٌٕ انقبطةةةةشٌٔ
انًقظةةشٌٔ ال َفٓةةى اال عهةةٗ يغةةزٕٖ عقٕنُةةب ْٔةةزِ ْةةٙ
قذسرُب فٓم رُضنذ نُب نزسةذنُب عهةٗ يغةزٕٖ عقٕنُةب ٔفًُٓةب
ٔادساكُب  ,فبرا كةبٌ اعةهٕة انزفغةٛش ٔؽشٚقةّ فة ٙانشٔاٚةبد
خبص ثك ٚةب ٔطةٔ ٙسعةٕل اإليةبو فٓة ٙزدةخ عهٛةك ٔنةٛظ
عهُٛب َسٍ انعجٛذ انقبطشٌٔ انًقظشٌٔ فم ٚكٌٕ رنك عهُٛةب
زدخ الَّ فٕ ادساكُب ٔفًُٓةب ٔيخةبن العةهٕثُب ٔقٕاعةذَب
ف ٙانزفغٛش ٔانًسبٔساد ف ٙاالفٓبو ٔانزفٓٛى....
انتعهيق 2/

يًكٍ ٚب خُبة ٔطٔ ٙسعٕل االيةبو !!!...اٌ رعطُٛةب آٚةخ أٔ
سٔاٚةخ َغةزذل يةٍ خمنٓةب عهةٗ عةذو قجةٕل إًٚةبٌ يةٍ ٚة يٍ
ثًعةةةبخض األَجٛةةةبء ٔانشعةةةم انًبدٚةةةخ ٔٚةةةب زجةةةزا نةةةٕ أسشةةةذرُب
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نًظةذس رهةك اٜٚةخ أ انشٔاٚةخ انزة ٙرغةزذل يةٍ خمنٓةب عهةٗ
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذو قجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕل ْكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا إًٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبٌ ؟؟...
ٔاكٛذا اَك نى ٔنٍ رعط ٙانًظبدس ألَٓب ال رٕخةذ ٔايةب انكةمو
انظبدس يُك فٕٓ سا٘ شخظ ٙغٛش يغزُذ نهقةشاٌ أ انغةُخ
ثم نغٕ ٔعفغطخ ٔزشٕ كمو.......
انتعهيق3/
ثًبرا رفغش قجٕل رٕثةخ ٔإًٚةبٌ انغةسشح انةز ٍٚايُةٕا ثةذعٕح
يٕعةةةةٗ عهٛةةةةّ انغةةةةمو زٛةةةة َةةةةشٖ يةةةةٍ خةةةةمل انًعدةةةةضح
انًطشٔزخ يٍ قجم انُج ٙيٕعةٗ (عهٛةّ انغةمو) ْةَ ٙفغةٓب
أٚؼب يعدضح يبدٚخ زبنٓب كسبل اَفةم انجسةش نًٕعةٗ(عهٛةّ
انغةةةةمو) قةةةةبل رعةةةةبنٗ (ٔانةةةةق يةةةةب فةةةةًُٛٚ ٙةةةةك رهقةةةة يةةةةب
طةُعٕأْ)...ة ٙانعظةب انزة ٙكبَةذ فةًٚ ٙة ٍٛيٕعةٗ (عهٛةّ
انغةمو)َٔزٛدةةخ انًُبصنةةخ انُٓب ٛةةخ ثةة ٍٛيٕعةةٗ ٔانغةةسشح اٌ
ٚغةةدذ انغةةسشح إًٚبَةةب يةةُٓى ثةةشة ْةةبسٌٔ ٔيٕعةةٗ(عهٛةةّ
انغمو).
اإليةةةةةةةةةةبو....
ُْٔةةةةةةةةةب َغةةةةةةةةةبل ٔطةةةةةةةةةةٔ ٙسعةةةةةةةةةٕل
ْةةةةم كةةةةبٌ خةةةةضاء انغةةةةسشح َفةةةةظ خةةةةضاء فشعةةةةٌٕ او ال ؟
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أكٛذا اٜٚبد انقشآَٛخ انز ٙعؤٔسدْب نك رج ٍٛانفش انٕاػةر
ث ٍٛخبرًخ فشعٌٕ ٔخبرًخ انغسشح ز ٛاٌ خبرًةخ فشعةٌٕ
ْ ٙانغش ٔانٓةم قةبل رعةبنٗ (فةبنٕٛو َُدٛةك ثجةذَك نزكةٌٕ
نًةةٍ خهفةةك ءاٚةةخَٕٚ)...ظ  ,24ايةةب خبرًةةخ انغةةسشح قٕنةةّ
رعةةبنٗ (....فبٔنئةةك نٓةةى انةةذسخبد انعهٗ)ٚةةَٕظ( 57خُةةبد
عذٌ ردش٘ يٍ رسزٓب االَٓبس خبنةذ ٍٚفٓٛةب ٔرنةك خةضاء يةٍ
رضكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٗ) ٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَٕظ...57
ٔا ٌٜأطةةجر ٔاػةةسب أٌ انخبرًةةخ يخزهفةةخ نكةةم يةةٍ فشعةةٌٕ
ٔانغةةسشح ٔانةةذنٛم انًعزًةةذ عهٛةةّ نسظةةٕل انزٕثةةخ ٔاالًٚةةبٌ
ثةبه عُةذ انغةسشح ْةٕ ٔازةذ ْٔةٕ انًعدةضح انًبدٚةخ .فجًةبرا
رفغش قٕنك ٚب عًبزخ انًًٓذ ٔٔطٔ ٙسعٕل االيبو...؟!!!
انتعهيق 4/
ٔانٛك ٚب يذع ٙانُٛبثخ انخبطةخ ٔانغةفبسح عةٍ اإليةبو ثعةغ
انًعبخضانًبدٚخ انزٚ ٙظٕسْب نُب انقشاٌ ٔارا كةبٌ هللا رعةبنٗ
ال ٚقجم رٕثخ انعجذ ثعذ رظذٚقّ ٔاًٚبَّ ثزهك انًعبخض انًبدٚخ
فًةةةةةب انفب ةةةةةذح انًزشرجةةةةةخ يةةةةةٍ ٔخةةةةةٕد ْكةةةةةزا يعةةةةةبخض....؟
عةشا َ ٛم أ َ َِّة ٙقَة ْذ ِخئْةزُكُ ْى
 -1قٕنةّ رعةبنَٗ َٔ (:سعُةٕالا إِنَةٗ ثَُِة ٙإِ ْ
9

ةَ ٍٛك َٓ ْٛئَة ِخ ان َّ
ق َنكُة ْى ِيةٍَ ان ِ ّ
طِْ ٛةش فَةؤ َ َْفُ ُ
ِثآ َٚخ ِي ٍْ َس ِّثكُ ْى أ َ َِّ ٙأ َ ْخهُة ُ
ط ِ
فِٛةةةةةة ِّ فََٛكُةةةةةةٌُٕ َ
َّللا)( .آل عًةةةةةةشاٌ .)22
ؽ ْٛةةةةةةشا ا ثِةةةةةة ِرْ ٌِ َّ ِ
َّللاِ
ََٚٔ -4ب قَ ْٕ ِو َْـ ِز ِِ ََبقَخُ ّ ِ
َّللا نَكُ ْى آَٚخا فَزَ ُسٔ َْب رَؤْكُة ْم فِة ٙأ َ ْس ِ
ع ّ
غٕ َْب ثِغُةٕء فََٛؤ ْ ُخةزَكُ ْى عَةزَاة قَ ِشٚةت * فَعَقَ ُشٔ َْةب فَقَةب َل
َٔالَ ر َ ًَ ُّ
ر َ ًَزَّعُٕاْ فِة ٙد َِاسكُة ْى نَمَنَةخَ أََّٚةبو رَ ِنةكَ َٔعْةذ َ
غُْ ٛةش َيكْةزُٔة * ْةٕد
77-72/
 -3قٕنّ رعبنٗ (أَنَ ْى ر َ َش ِإنَٗ انَّة ِزَ ٍَٚخ َش ُخةٕا ِي ْ
ةبس ِْ ْى َُْٔة ْى
ةٍ ِدِ َٚ
َّللا نَةزُٔ
أُنُٕف َززَ َس ا ْن ًَ ْٕ ِ
د فَقَب َل نَ ُٓ ُى َّ
َّللاُ ُيٕرُةٕا نُة َّى أَزْ َٛةبُْ ْى ِإٌَّ َّ َ
فَ ْ
ةةةبط ال ْ َٚ
شةةةةك ُُشٌَٔ )
ؼةةةةم َ
ةةةش انَُّة ِ
عهَةةةةٗ انَُّة ِ
ةةةبط َٔنَ ِكةةةةٍَّ أ َ ْكثَة َ
(انجقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشح )423
َب٘
عٗ * قَب َل ِْ ََ ٙ
(ٔ َيب رِ ْهكَ ِثًُِِٛ َٛكَ َٚب ُيٕ َ
 -2قبل رعبنٗ َ
عظ َ
ُ
عهَةٗ َ
ة أ ْخ َةشٖ
ُش ِثَٓب َ
أَر َ َٕ َّكؤ ُ َ
ةآس ُ
عهَ َْٓٛب َٔأَْ ُّ
ة ٙفَِٓٛةب َي ِ
غَُ ًِةِ َٔ ٙن َ
غةعَٗ * قَةب َل
ةَ ٙزَّٛةخ ر َ ْ
* قَب َل أ َ ْن ِقَٓب َٚب ُيٕ َ
عٗ * فَؤ َ ْنقَب َْةب فَة رَا ِْ َ
ٛشرََٓب األُٔنَةٗ * َٔا ْ
ػة ًُ ْى َٚة َذ َ إنَةٗ
عُُ ِعُ ٛذ َْب ِ
ُخزْ َْب َٔال ر َ َخ ْ َ
ع َ
ؼب َء ِي ٍْ َ
غِْ ٛش عُٕء آَٚخا أ ُ ْخ َةشٖ * ِنُُ ِشَٚةكَ ِي ْ
بزكَ ر َ ْخ ُشجْ ثَ َْ ٛ
ةٍ
َخَُ ِ
ةت إنَةٗ فِ ْشع َْةٌَٕ إََّةُّ َ
ؽغَةٗ) (ؽةّ-15 ,
آَٚبرَُِةب انكُج َْةشٖ * ارْ َْ ْ
.)42
ٔانًغزفبد يةٍ خةمل اعةزقشاء ْةزِ اٜٚةبد اٌ َةٕ انًعةبخض
انًطشٔزخ يٍ قجم االَجٛبء(عهٓٛى انغمو) ْ ٙيعبخض يبدٚخ
اززدةةةةةةةةةٕا ثٓةةةةةةةةةب عهةةةةةةةةةٗ أيًٓةةةةةةةةةى نٛثجزةةةةةةةةةٕا أزقٛةةةةةةةةةزٓى
فٓةةم رهةةك انًعةةبخض ال رة د٘ ثبنعجةةذ ثعةةذ اًٚبَةةّ ثٓةةب ٔثةةذعٕح
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طبزجٓب انٗ شًٕنّ ثشػب ٔيغفشح ٔرٕثخ هللا رعةبنٗ عُةّ..؟

انتعهيق 5/
إٌ كم يٍ ادّعٗ أيشا ا عهٛةّ إنجةبد يةب ٚذّعٛةّ ثجُٛةخ ٔثشْةبٌ,
ٚسًم اٜخش ٍٚعهٗ رظذٚق يب ٚذعٔ ّٛانزغةهٛى نةّٔ .يدةشد
دعةةٕٖ إَغةةبٌ ثؤَةةّ ٔطةةٔ ٙسعةةٕل االيةةبو انًشعةةم نأليةةخ
اإلعةةةميٛخ ،دٌٔ أٌ ٚقةةةذّو انسدةةةخ عهةةةٗ دعةةةٕاِ ٔانجشْةةةبٌ
عهٗ ٔطٛزّ ٔاسعبنّ يٍ قجم االيبو (عه ّٛانغمو) فم قًٛخ
نذعٕاِ ْٙٔ ،ثبنزبنَ ٙقغ نذعٕرّ ٔكزثٓب ٔ ,كًب َعهى يةٍ
اٌ انُٛبثةةخ عةةٍ االيبو(عهٛةةّ انغةةمو) انخبطةةخْ ،ةة ٙارظةةبل
غٛش عبد٘ ث ٍٛاإليبو(عه ّٛانغمو) َٔب جّ انخةبص نٛخزةبسِ
نزجه ٛة انزعةةبنٛى ٔانزشةةشٚعبد انظةةسٛسخ عُةةّ عهٛةةّ انغةةمو،
فٓم ٚب رشٖ اٌ كم يب ٚظذس يُك ٚب يذع ٙانُٛبثةخ ٔانٕطةبٚب
ٔانًٓذٔٚةةخ ْةةٕ طةةبدس يةةٍ اإليةةبو عهٛةةّ انغةةمو أو سأٚةةةك
ٔاعزذالنك انشخظ ٙ؟؟؟ فبٌ كبٌ اعزذالنك انشخظ ٙفزهةك
ؽبيةةخ ٔاٌ كةةبٌ رجهٛغةةب يةةٍ اإليةةبو (عهٛةةّ انغةةمو) فبنطبيةةخ
اكجش.
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انتعهيق 6/
ٚغزسغٍ ثك ٚب يةذع ٙانًٓذٔٚةخ إعةبدح انُظةش فة ٙثعةغ يةب
كزجزّ ف ٙانزفغٛش نزًةشس دعٕرةك عهةٗ عقةٕل انُةبط انغةزج
خظٕطةب ٔاَةك رةةذع ٙاألعهًٛةةخ فة ٙصيبَةةك ثزفغةٛش انقةةشاٌ
ٔكميك ف ٙانزفغٛش انز٘ رطشزّ ٚذل عهٗ اَك اخٓم انُةبط
ثقةةةةةشاءح انقةةةةةشاٌ فكٛةةةةة ثةةةةةك ثزفغةةةةةٛش انقةةةةةشاٌ .......؟؟؟
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المورد الثاني…
أنزيٌىى مبا أنزيٌا بو أنفسيى
ٚقٕل يذع ٙانغفبسح ٔانُٛبثخ انخبطةخ عةٍ اإليةبو فة ٙكزبثةّ
اػةةةةةةةةةبءاد يةةةةةةةةةٍ دعةةةةةةةةةٕاد انًشعةةةةةةةةةهٍٛطةةةةةةةةةفسخ47/
قبل (ٔ......نعم يٍ رذثش ف ٙيعدةضاد األَجٛةبء ٚدةذْب خًٛعةب
خبءد يشبثٓخ نًب اَزشش ف ٙصيبَٓى  ,فًٕعٗ ٚؤر ٙثبنعظب
انز ٙرظجر أفعٗ ف ٙصيٍ فٛةّ عشةشاد ٚهقةٌٕ عظةٓٛى فة را
ْةةةةة ٙأفعةةةةةٗ كًةةةةةب ٚخٛةةةةةم نهُةةةةةبط ٔ ,كةةةةةزا عٛغةةةةةٗ خةةةةةبء
نٛشةةف ٙانًشػةةٗ فةة ٙصيةةٍ اَزشةةش فٛةةّ انطةةت ٔ ,دمحم(ص)
ٚةةةةةؤر ٙثةةةةةبنقشاٌ نقةةةةةٕو اشةةةةةزٓشٔا ثةةةةةبنكمو ٔانشةةةةةعش.......
ٔاَةةك رقةةٕل فةة ٙكزجةةك ٔيُةةز ثذاٚةةخ دعٕرةةك (ادعةةٕا خًٛةة
انعهًةةةةةةبء ثةةةةةةبٌ ُٚةةةةةةب شَٔ ٙفةةةةةة ٙانقةةةةةةشاٌ انكةةةةةةشٚى)...

كةةةةةةةةةمو يُطقةةةةةةةةةٔ ٙنةةةةةةةةة ٙعهةةةةةةةةةٗ كميةةةةةةةةةك رعهٛقةةةةةةةةةبد....
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انتعهيق 1/
ثًةب اَةك رهزةضو ٔرقةةش ثة ٌ يعدةضاد األَجٛةبء(عهةٓٛى انغةةمو)
خةةبءد يشةةبثٓخ نهةةذعٕاد ٔانفُةةٌٕ انًُزشةةشح فةة ٙصيةةبَٓى
(عهةةٓٛى انغةةةمو) فًةةشح انغةةةسش ٔيةةشح انطةةةت ٔيةةشح انكةةةمو
ٔانشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعش...
شٙء خٛذ اَك ر يٍ ثبٌ أطم انذعٕح انز ٙكه ثٓب االَجٛبء
ٔانشعم عهةٓٛى انغةمو نةٛظ ْة ٙانطةت أ انغةسش أ انكةمو
ٔانشعش ثم كم انٕعب م انز ٙركشد يٍ ؽت ٔثمغخ ٔغٛشْةب
يةةب ْةة ٙإال ٔعةةٛهخ نهٕطةةٕل إنةةٗ غبٚةةخ عةةبيٛخ ْٔةة ٙاإلًٚةبٌ
ثبنسق انًطهق ٔايزثبل أٔايشِ ٔ ,عهٛةّ نُدعةم ْةزا انزعهٛةق
يقذيخ نهزعهٛقبد انمزقخ.
انتعهيق 2/
انًقذيةخ فةة ٙانزعهٛةةق االٔل رٕخةت عهٛةةك ٔخٕثةةب شةةشعٛب اٌ
رغةةزٍ ثغةةٍُ االَجٛةةبء ٔانشعةةم ( عهةةٓٛى انغةةمو) ٔثبنزةةبنٙ
انٕاخت انششعٔ ٙاالخمقةٔ ٙانعقهةٚ ٙةذعٕ نهةشد عهةٗ كةم
فةةٍ يةةٍ ش ةبَّ أٌ ٚق ة عةةذا أيةةبو دعٕرةةك زبنةةّ كسةةبل فةةٍ
انطةةت ٔانكةةمو ٔانشةةعش ٔرنةةك إلنجةةبد قةةذسرك ٔإعدةةبص أْةةم
انفُةةةٌٕ األخةةةشٖ يةةةٍ سد اٜٚةةةخ انزةةة ٙرجطةةةم ثٓةةةب دعةةةٕارٓى
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ٔفُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَٕٓى.
ٔنزغٓٛم االيش عهٛك اركش نك أْى فُة ٍٛيةٍ رهةك انفُةٌٕ فةٙ
ٔقزُةةب انسةةبنًْٔ ٙةةب عهةةى األطةةٕل ٔ انفقةةّ االعةةزذالن ٙفةةبٌ
ْةةز ٍٚانفُةة ٍٛانغةةجت انش ٛغةة ٙثعةةذو انزسةةب األيةةخ ثةةذعٕرك
فٓم ردذ نُفغك ٔعةٛهخ يةٍ انٕعةب م انزة ٙرخشخةك يةٍ ْةزا
انًؤص .....؟
انتعهيق 3/
ثةةةةةةةشاقش..
ُْٔةةةةةةةب َقةةةةةةةٕل  ,خُةةةةةةةذ عهةةةةةةةٗ َفغةةةةةةةٓب
ففةة ٙزةةبل عةةذو سد ٚةةب طةةبزت دعةةٕح انُٛبثةةخ انخبطةةخ عهةةٗ
ْةةز ٍٚانعهً(ٍٛانفُةة )ٍٛفبَةةّ ٚثجةةذ نهدً ٛة ثطةةمٌ دعٕرةةك
ٔعذو طسخ االعزذالل عهٗ دعٕرك ثةب٘ عهةى يةبنى رةشد عهةٗ
أطةةسبة انفةةٍ فةة ٙصيبَُةةب ْةةزا خظٕطةةب ٔاَةةك رهةةضو َفغةةك
ثبنغةةٛش عهةةٗ عةةٛشح األَجٛةةبء ٔانشعةةم (عهةةٓٛى انغةةمو) يةةٍ
آَةى رُضنةٕا أليًٓةى ٔانجزةةٕا نٓةى ازقٛةخ دعةٕرٓى يةةٍ خةةمل
يُب شرٓى ألطسبة انفُةٌٕ انزة ٙكبَةذ يُزشةشح فة ٙصيةبَٓى
فٓةةم رُضنةةذ نُةةب نزثجةةذ دعٕرةةك ٚةةب طةةبزت دعةةٕٖ انُٛبثةةخ
انخبطخ...؟ فُسٍ أَبط يغبك ٍٛال زٕل نُب ٔال قٕح ٚب َب ةت
اإليةةةبو ٔعةةةٛشح األَجٛةةةبء ٔانشعةةةم رقزؼةةة ٙأٌ رسةةةذنُب عهةةةٗ
يغةةةزٕٖ عقٕنُةةةب فةةةُسٍ ال َفٓةةةى ٔال َةةةذس ٔال َعزجةةةش اال
ثٓةةز ٍٚانفُةةٔ ٍٛال َعةةشف اال ؽشٚقًٓةةب ٔيُٓدًٓةةب نهٕطةةٕل
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انٗ انسكةى انشةشع ٙانظةبدس يةٍ انًةٕنٗ فًٓةب انسدةخ عهُٛةب
يُز اَزٓبء عفبسح انُٕاة األسثعخ ٔانٗ انٛةٕو فٓةم أثطهزًٓةب
نُةةةةةبٔ ...عةةةةةزدذَب إٌ شةةةةةبء هللا يةةةةةٍ انًقهةةةةةذٔ ٍٚانزةةةةةبثعٍٛ
ٔانُبطش ٍٚنك.
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المورد الثالث….
ننفي دًر انعقم

أو نعتًده يا مساحة رسٌل اإلياو ؟؟؟
ٚقٕل يذع ٙانغفبسح ٔانُٛبثخ انخبطةخ عةٍ اإليةبو فة ٙكزبثةّ
اػةةةةةةةةةبءاد يةةةةةةةةةٍ دعةةةةةةةةةٕاد انًشعةةةةةةةةةه ٍٛطةةةةةةةةةفسخ 17/
(كًةةب اَةةّ ٔثجغةةبؽخ أ٘ اَغةةبٌ ًٚهةةك يظةةُ أ يضسعةةخ أ
عفُٛخ أ أ٘ شٙء فٛةّ عًةبل ٚعًهةٌٕ نةّ فٛةّ الثةذ اٌ ٚعةٍٛ
نٓى شخظب يُٓى ٚش غٓى)

انتعهيق 1/
كةمو رةبو ٔاخًةم يةب فٛةّ أٌ أسا فةْ ٙةزِ انعجةبساد يخبنفةب
نعجبسارك انغبثقخ ْٔ ٙثبنزًبشٗ ي يٍ ٚقٕل ثسدٛةخ انعقةم
ٔكميك دال عهٗ اَك نى رًٓم انغةٛشح انعقم ٛةخ ٔانةذنٛم ْةٕ
انًثم انز٘ رؼةشثّ (إَغةبٌ ًٚهةك يظةُعب أٔ يضسعةخ....ان
(إلنجةةبد ٔخةةةٕد األعهةةى يةةةٍ ثةةة ٍٛاأليةةخ نٛقٕدْةةةب ٔإال عةةةزعى
انفٕػٗ ف ٙاأليخ ٔأَةب زقٛقةخ يًةٍ ٚشةذ عهةٗ ٚةذ فةْ ٙةزا
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انطةةشذَ .عةةى الثةةذ نأليةةخ يةةٍ ٔخةةٕد شةةخض ٚقٕدْةةب فةة ٙكةةم
صيةةبٌ ٔإال نزبْةةذ األيةةخ اإلعةةميٛخ ٔعًةةذ انفٕػةةٗ فٓٛةةب
فكةم ٚةةذع ٙيةةب نةةٛظ نةّ ٔ كةةم ٚقةةٕل زغةةت سأٚةّ ٔثبنزةةبن..ٙ
ػٛب األيخ ٔٔقٕعٓب ف ٙانٓبٔٚخ َزٛدخ عذو رظذ٘ االعهةى
يٍ ث ٍٛااليخ نقٛةبدح االيةخ ,نًخبنفةخ ػةشٔسح رقةذٚى انطبعةخ
ٔانٕالء يٍ االيخ نًٍ ٕٚطةهٓب إنةٗ شةبؽ انسةق ٔاأليةبٌ,
انشةةةخض انٓةةةبد٘ نهجشةةةشٚخ ٔانةةةذاع ٙنسبكًٛةةةخ هللا رعةةةبنٗ.

انتعهيق 2/
ثعةةذ اٌ أنجزُةةب فةة ٙانًةةٕسد االٔل اَةةك يًةةٍ ٚهزةةضو ثبنغةةٛشح
انعقم ٛةخ فُقةةٕل اٌ ْةزِ انغةةٛشح خةشد عهةةٗ سخةٕ اندبْةةم
انةةٗ انعةةبنى ٔر٘ االخزظةةبص فبنعًةةبل فةة ٙيثبنةةك انًطةةشٔذ
الثةةةذ اٌ ٚشخعةةةٕا فةةةة ٙعًهٓةةةى انةةةٗ انشةةةةخض انًغةةةة ٔل
(انًُٓةةةذط) نكةةةٚ ٙسةةةذد نٓةةةى آنٛةةةخ عًهٓةةةى نكَٕةةةّ طةةةبزت
دساٚخ ٔرخظض فْ ٙزا انًدبل ٔنٕ عةؤنك عةب م عةٍ عةجت
سخٕ انعًبل نهشخض انًغ ٔل عُٓى اكٛذا عزقٕل ثغجت
ٔخةٕد اندٓةةم ٔخٕفةةب يةٍ رظةةذ٘ اندبْةم ٔثبنزةةبن ٙعةةٛكٌٕ
نضايب عهٓٛى انشخٕ نًٍ نّ انعهى ْٔةٕ انشةخض انًغة ٔل
عةةةةةةةةةةةةةُٓى نٛششةةةةةةةةةةةةةذْى انةةةةةةةةةةةةةٗ انعًةةةةةةةةةةةةةم انظةةةةةةةةةةةةةسٛر.
فعهةةةٗ ْةةةزا ٚةةةب عةةةًبزخ انغةةةٛذ انٕطةةة ٙ؟؟ عةةةبس انعهًةةةبء
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األعةةمو  ,فبنشةةبس انًقةةذط نةةى ٚخةةشج عةةٍ ْةةزِ انغةةٛشح ثةةم
اقشْةةب ٔأيؼةةبْب ٔاعزجشْةةب ازةةذ أدنةةخ ٔخةةٕة انشخةةٕ انةةٗ
نهًدزٓذ انس ٙاندبي نهششا ؾ ٔيُٓةب االعهًٛةخ.فٓةم رشٚةذَب
اٌ َةةةةةةةةةة يٍ ثةةةةةةةةةةجعغ انكزةةةةةةةةةةبة َٔكفةةةةةةةةةةش ثةةةةةةةةةةجعغ.؟!!
ُْٔةةب اسٖ يةةٍ انًظةةهسخ نةةك ٔالرجبعةةك ٚةةب عةةًبزخ سعةةٕل
االيةةبو اٌ ال رغةةزخفٕا ٔرغةةزُٕٓٛا ثبنعقةةم يةةشح نبَٛةةخ ٔأٌ ال
رزكشٔا انعجةبساد انزة ٙرةزيٌٕ يةٍ خمنٓةب االعةزذالل ثبالدنةخ
انعقهٛخ خظٕطب أَك اَةذ ٔارجبعةك رةزكشٌٔ رنةك اإلعةزذالل
كثٛشا ف ٙاعةفبسكى فٓةم رشٚةذٌٔ ٚةب رةشٖ أٌ رٕقعةٕا أَفغةكى
ف ٙانًغبنطبد ؟ او أٌّ رهةك انعجةبساد رقة عةٕٓا فة ٙكزةجكى ؟
أو إٌّ االعةزذالل ٚسةزّى عهةٛكى ْةزا ؟ ال اعهةى .هللا انعةبنى ,
ٔيةةٍ عجبسارةةك قٕنةةك (ٔأَةةٗ نةةذ ٍٚهللا اٌ ٚظةةبة ثةةبنعقٕل)
فبقٕل نك اٌ هللا رعبنٗ عُشف ثبنعقم ْٕٔ ازت خهةق هللا إنٛةّ
الٌ هللا عُةةةذيب خهةةةق انعقةةةم قةةةبل نةةةّ اقجةةةم فؤقجةةةم قةةةبل نةةةّ
ادثش فؤدثش فقبل نّ ٔعضرٔ ٙخمن ٙيب خهقةذ خهقةب ا ازةت إنةٙ
يُك ثك انٛت ٔثك اعبقت ف را كبَذ يعشفخ انًةٕنٗ انشةشعٙ
سة انغًٕاد ٔاألسع ٔسثك ٔسثُب ثبنعقم فٓةم ٚةب رةشٖ اٌ
ْةةزا انعقةةم ٚعدةةض ٔٚقظةةش عةةٍ يعشفةةخ انُجةة ٙأٔ انٕطةة ٙأٔ
َب ت اإليبو أٔ عفٛشِ...؟ !!يبنكى ك ٛرسكًٌٕ.
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المورد الرابع....
انًقَّٛذ ُٚزف ٙإرا اَزفٗ قٛذِ
قٕنك (ٔالثذ اٌ ٚةُض عهٛةّ ثبالعةى ٔاال عةزعى انفٕػةٗ كًةب
الثةةةةذ اٌ ٚكةةةةٌٕ اعهًٓةةةةى ٔافؼةةةةهٓى ٔالثةةةةذ اٌ ٚةةةةؤيشْى
ثطبعزّ )!!...طفسخ 17/
تعهيق 1 /
قٕنةةةةةةةةةةةك (ٔالثةةةةةةةةةةةذ أٌ ٚةةةةةةةةةةةُض عهٛةةةةةةةةةةةّ ثبالعةةةةةةةةةةةى)...
انظبْش يٍ كميةك ٚةب عةًبزخ يةذع ٙانُٛبثةخ ؟؟؟ ٔيةٍ خةمل
رؤكٛذ عهٗ يغةبنخ (انةُض) اَةك رشٚةذ ثٓةزا انكةمو اٌ رثجةذ
نهعبيةةخ يةةةٍ اَةةةك انشةةةخض انًقظةةةٕد انًطةةةشٔذ اعةةةًّ فةةةٙ
انشٔاٚةةخ انزةةٕٚ ٙطةة ٙثٓةةب انشعةةٕل طةةهٕاد هللا عهٛةةّ ٔانةةّ
اليٛةش انًة يُ( ٍٛعهٛةّ انغةمو) ْةزا اٌ طةر عةُذ انشٔاٚةخ
ٔآَب يٍ انشٔاٚبد انزُٚ ٙعًم ثٓب عُةذ انشةٛعخ ثٕخةٕد انُةٙ
عشش يٓذٚب ثعةذ االيةبو (عهٛةّ انغةمو) ٔالثةذ عهُٛةب يجبٚعزةك
ثظةةةةفزك أل انًٓةةةةذ ٍٛٚززةةةةٗ رعظةةةةًُب يةةةةٍ انٕقةةةةٕ فةةةةٙ
انًعبطٙ
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انتعهيق 2/
نةةٕ عةةهًُب ثظ ةسخ عةةُذ انشٔاٚةةخ ٔآَةةب يةةٍ انشٔاٚةةبد انزةةٙ
ًٚكةةٍاالززدةةبج ثٓةةب النجةةبد انٕطةةٛخ(انةةُض عهٛةةك) انزةةٙ
رسزح ثٓب ٚب عًبزخ انُب ت ؟؟؟
أقٕل 
َشٖ ف ٙانشٔاٚخ خًهخ) فبرا زؼشرّ انٕفبح فهٛغهًٓب انٗ
اثُّ ألانًٓذ)ٍٛٚ
الزظ اٌ انٕطٛخ انز ٙرسزح ثٓب (خًهخ ششؽٛخ يكَٕخيٍ
ششؽ ٔيششٔؽ)
.انٕفبح 
ايب انششؽ فٓٛب ْٕ
.فٕٓ يذنٕل خًهخ فهٛغهًٓب ثظفزّ
ٔايب انًششٔؽ
طٛغخ أيش طبدسح يٍ انشعٕل(طهٗ هللا عهّٔٛانّ) نإليبو
انًٓذ٘ (عه ّٛانغمو)
فُٓب َفٓى يٍ ْزِ اندًهخ انششؽٛخ
اٌ ٔخٕة رغهٛىانًٓذٔٚخ الٔل انًٓذ ٍٛٚيٍ ثعذِ (أ٘
االيبو انسدخ) عه ّٛانغمو يشرجطخ ثٕفبرّعه ّٛانغمو
ٔيقٛذح ثٓب ٔكًب َعشف اٌ انًقٛذ ُٚزف ٙارا اَزفٗ قٛذِ
ٔخمطخ َقٕل 
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إٌَّ اداح انششؽ ف ٙانشٔاٚخ انًُقٕنخ عٍ أيٛش انً يٍُٛ
(عه ّٛانغمو) رذل عهٗ اَزفبء اَزقبل انًٓذٔٚخ انٗ
ألانًٓذ ٍٛٚف ٙزبنخاَزفبء انششؽ ْٕٔ ٔفبح اإليبو
انسدخ عه ّٛانغمو عه ّٛانغمو .
فٓم ٚب عًبزخ انُب ةت انخةبص؟؟؟ اٌ إيبيُةب (عهٛةّ انغةمو)
رٕف ٙنزذّع ٙانًٓذٔٚخ ثظفزك أل انًٓذ ٍٛٚيةٍ ثعةذ االيةبو
(عه ّٛانغمو) أثًبرا رفغش دعٕرك ٚب رشٖ؟؟

انتعهيق 3 /
قٕنةةك (...كًةةب الثةةذ اٌ ٚكةةٌٕ اعهًٓةةى ٔافؼةةهٓى ٔالثةةذ اٌ
ٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤيشْى ثطبعزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ)!!...
كمو خٛذ َٔ ٚةذ فٛةّ فةُسٍ َشٚةذ االعهةى فقةؾ ٔفقةؾ ال غٛةش
ٔايب غٛش االعهى فم ٚدٕص نّ اٌ ُٚظت َفغةّ نٓكةزا يُظةت
انٓةة ٙيقةةذطٔ .نكةةٍ يزةةٗ؟ فةة ٙانغٛجةةخ انكجةةشٖ .اَزجةةّ! فةةٙ
انغٛجخ انكجشٖٔ .زغت انظبْش يٍ كميةك ٚةب عةًبزخ انُب ةت
انخةةبص؟؟ ٔخةةٕد انخهةةؾ انٕاػةةر عُةةذ ثةة ٍٛدعةةٕح انُجةةٕح
ٔث ٍٛدعٕح انُٛبثخ انخبطخ  ,فجبنُغجخ نذعٕح انُجٕح ٚشةزشؽ
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ثٓب اٌ ٚكٌٕ طبزجٓب االعهى ف ٙصيبَةّ ْٔةزا انكةمو ال غجةبس
َش أ َغً ٔخٕد سٔاٚخ ٔازذح
عه ّٛايب انُب ت انخبص فهى َ
رذل أ رُض عهةٗ شةشؽ أعهًٛزةّ فة ٙصيةٍ انغٛجةخ انظةغشٖ
ثم انذنٛم ٚثجةذ خةمف ْةزا فًةثم انغةفٛش انثبنة اثةٕ انقبعةى
انسغةةة ٍٛثةةةٍ سٔذ نةةةى ٚكةةةٍ اعهةةةى انُةةةبط فةةة ٙصيبَةةةّ ثةةةم
كبٌ ٕٚخذ يٍ ْٕ اعهةى يُةّ ٔثٓةزا فةم ٚشةزشؽ االعهًٛةخ فةٙ
صيةةٍ انغٛجةةخ انظةةغشٖ ثةةم ٔطةةٕل انسغةة ٍٛثةةٍ سٔذ نٓةةزا
انًُظةةةت كةةةبٌ ثغةةةجت اخمطةةةّ ثسٛةةة قٛةةةم ثسقةةةّ نةةةٕ كةةةبٌ
االيبو رسةذ رٚةم انسغة ٍٛثةٍ سٔذ ٔقةشع ثبنًقةبسٚغ نًةب
اخجةش عُةّ فعهةٗ يةب اعزقةذ اٌ انكةةمو طةبس ٔاػةسب ثبنُغةةجخ
انٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك فعهٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك اٌ رظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسر فكشرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك.
ٔنزٕنٛق كمي ٙأسد نك رهك انشٔاٚخ انزةُٚ ٙقهٓةب نُةب انشةٛ
انطٕعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٙفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٙكزبثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ انغٛججةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
((قةةبل اثةةةٍ َةةٕذٔ :عةةةًعذ خًبعةةخ يةةٍ أطةةةسبثُب ثًظةةةش
ٚزكشٌٔ أٌ أثب عٓم انُٕثخز ٙعُئم فقٛم نّ :ك ٛطةبس ْةزا
االيةةش إنةةٗ انشةة ٛأثةة ٙانقبعةةى انسغةة ٍٛثةةٍ سٔذ دَٔةةك ؟
فقبلْ :ى أعهى ٔيةب اخزةبسِٔٔ ،نكةٍ أَةب سخةم أنقة ٙانخظةٕو
ٔأَةةةةب شْىٔ ،نةةةةٕ عهًةةةةذ ثًكبَةةةةّ كًةةةةب عهةةةةى أثةةةةٕ انقبعةةةةى
ٔػةغطزُ ٙانسدةةخ عهةٗ يكبَةةّ نعهة ٙكُةةذ أدل عهةٗ يكبَةةّ،
ٔأثٕ انقبعى فهٕ كبٌ انسدخ رسةذ رٚهةّ ٔقةشع ثبنًقةبسٚغ
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يةةةةةةةةب كشةةةةةةةة انةةةةةةةةزٚم عُةةةةةةةةّ)) /سٔاٚةةةةةةةةخ /373طةةةةةةةةفسخ
انتعهيق 4/
ٔثًب اَك رقٕل ف ٙازذ كزجك أٌّ انغفبسح انخبطخ نى رُزة ِّ ٔال
ٕٚخذ َض ٚثجذ يٍ خمنّ اَزٓبء انغفبسح ٔٔطةم ثةك األيةش
أٌ رشةةةكك ثةةةآخش رٕقٛةةة طةةةبدس يةةةٍ اإليةةةبو (عهٛةةةّ انغةةةمو)
فٓزِ انًغبنخ ال أَبقشٓب يعك ألَ ٙنغذ ثظذدْب أ ٌٜنكةٍ
الزقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب إٌ شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبء هللا رعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبنٗ...
أيب ا ٌٜفؤقٕل نٕ عهًُب ٚةب عةًبزخ انُب ةت انخةبص ؟؟؟ ثةبٌ
انُٛبثةةخ انخبطةةخ نةةى رُز ة ِّ ٔنةةى ٚةةشد رٕق ٛة خةةبص يةةٍ اإليةةبو
(عه ّٛانغمو) ُٚض ف ّٛعهٗ اَزٓبء انُٛبثخ انخبطخ فٓم ٚةب
رشٖ رش اإليبو (عه ّٛانغمو) زجهٓب عهٗ غبسثٓب يُةز ٔفةبح
انغفٛش انشاث ٔانٗ فزةشح رعُٛٛةك كغةفٛش خةبيظ ؟!! إرا ا فًةب
رَت ْزِ األيةخ انزة ٙارجعةذ انعهًةبء انةز ٍٚرُعةزٓى ثبنعهًةبء
انؼةةبن ٍٛفٓةةةم ٚقجةةةم اإليةةةبو (عهٛةةّ انغةةةمو) ث ػةةةمل األيةةةخ
ٔػةةةمنٓب ْٔةةةم نإليةةةبو (عهٛةةةّ انغةةةمو) ثعةةةذ ْةةةزا زدةةةخ
عهةةٗ انعجةةبد ؽٛهةةخ رهةةك انفزةةشح انزةة ٙأًْهٓةةى فٓٛةةب ٔ(زبشةةبِ)
فٓةم ٚغةزسق انعجةذ انعقةبة ث رجبعةّ انفقٓةبء خظٕطةب ٔاَةك
رُكش يجذأ االخزٓبد ٔانزقهٛذ ٔرسكى ثؼةمل انفقٓةبء ألَٓةى نةى
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ٚعًهةةٕا ثةةبنقشاٌ ٔانغةةُخ زغةةت صعًةةك أَةةذ  ,أٚةةٍ انهطةة
اإلنٓةٙ؟ أٚةٍ قٕنةّ رعةةبنٗ (ال رخهةٕ األسع يةٍ زدةخ) ؟ كةةم
ْزا ٔرا نٛظ أَذ انز٘ ردٛجّ ثةم ارةش اإلخبثةخ نكةم قةبس
يُظ فٕٓ انز٘ عٛدٛت عه.ّٛ
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المورد الخامس....
قانٌٌ يعرفة

حجة اهلل يف أرضو
قٕنك (((ثعذ اٌ عشفُب ٔخٕد قبٌَٕ انٓة ٙنًعشفةخ خهٛفةخ هللا
فة ٙاسػةّ ْٔةٕ يةزكٕس فة ٙانقةشاٌ انكةشٚى ثةم ٔخةبء ثةّ كةم
خبء ثّ َسزبج اٌ َُزفة
االَجٛبء ٔانًشعهٕٚٔ ) ( ٍٛع
َٔعًم ثٓز انقبٌَٕ فة ٙصيةٍ انظٓةٕس انًقةذط صيةٍ ٕٚعة
ال دمحم ))) ص 41
تعهيق 1/
اقٕل  /انظبْش اٌ عًبزخ انُب ت انخةبص ؟؟؟ ٚسةبٔل خبْةذا
أٌ ٚدعةةم يةةةٍ قةةةبٌَٕ يعةةةشف األَجٛةةةبء ٔانًشعةةةه( ٍٛعهةةةٓٛى
انغةةةةةمو) قبََٕةةةةةب نًعشفزةةةةةّ ؟!! ٔثزدةةةةةشد عةةةةةٍ دنٛةةةةةم
ٔزدةح األَجٛةبء(عهةٓٛى انغةمو)ٔ !! ...ال اعهةى كٛة ٚطهةت
يُةةةب اٌ َظةةةذ ثذعٕرةةةّ ْٔةةة ٙيخبنفةةةخ العةةةهٕة ٔيةةةةُٓح
ٔؽشٚق األَجٛبء ٔانًشعه( ٍٛعهٓٛى انغةمو)ثطةشزٓى نألدنةخ
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ٔانزُةةةةةةةةةةةةةضل نهعبيةةةةةةةةةةةةةخ إلنقةةةةةةةةةةةةةبء انسدةةةةةةةةةةةةةخ عهةةةةةةةةةةةةةٓٛى.
انتعهيق 2/
اقٕل /
ٚفٓةةى ٔٚسزًةةم يةةٍ كميةةك اٌ انقةةبٌَٕ انةةز٘ رسةةزح ثةةّ ْةةٕ
(انٕطٛخ ٔانعهى ٔانجٛعخ ه) ٔعهٚ ّٛكٌٕ انزعهٛق ثُقبؽ:
-1ثبنُغجخ نهٕطٛخ انز ٙرسزح ثٓب فٓ ٙيٍ انشٔاٚبد اٜزةبد
انزةة ٙال ًٚكةةٍ االعةةزذالل ثٓةةب النجةةبد انعقب ةةذ فةة ٙشةةشٚعزُب
انغةةةةةًسبء ٔعهٛةةةةةّ َفةةةةةش رهةةةةةك انُقطةةةةةخ انةةةةةٗ َقةةةةةبؽ /
أ-نٕ رُضنُب ٔعهًُب ثٓزِ انشٔاٚةخ فٓةٔ ٙكًةب قهُةب عةبثقب فةٙ
انًٕسد (انشاث /انزعهٛق انثةبَٔ )ٙطةٛخ يقٛةذح ثًةٕد االيةبو
(عهٛةةّ انغةةمو) الٌ ٓةةٕس انشٔاٚةةخ ٚةةُض عهةةٗ اٌ رغةةهٛى
انًٓذٔٚخ الٔل انًٓذ ٍٛٚيٍ ٔنذ االيبو (عه ّٛانغمو) ركٌٕ
ارا زؼةةشرّ انٕفةةبح أ٘ اإليةةبو(عهٛةةّ انغةةمو) ٔثبنزةةبن ٙفةةم
زدةةخ نةةةك عهُٛةةب يةةةبداو االيةةبو (عهٛةةةّ انغةةمو) زٛةةةب ٚةةةشص .
ةٔ-اٚؼب نٕ رُضنُب ُْب ٔقهُب يًكٍ اٌ ٚظٓةش أل انًًٓةذٍٚ
نهًٓذ٘(عه ّٛانغمو) قجم انقٛبو فُٓب اٚؼب ٚشد اشةكبل ْٔةٕ
كٛة رثجةذ نُةةب ٚةب عةًبزخ انُب ةت انخةةبص ؟؟؟ اَةك انٕطةةٙ
انًقظةةٕد ركةةشِ فةة ٙانشٔاٚةةخ ٔنةةٛظ غٛةةش َٔسةةٍ َعهةةى اٌ
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انزبٔٚم يٕخٕد ًٔٚكٍ أٌ ٚذع ّٛأ٘ شخض ف رٌ ًٚكٍ أل٘
شخض أٌ ٚدعم بْش انشٔاٚخ رُطجةق عهٛةّ ةبْشاا ,نهكةزة
عهةةةةةةةةةةةةةةٗ انجشةةةةةةةةةةةةةةشٚخ ٔخةةةةةةةةةةةةةةذاعٓى ٔإػةةةةةةةةةةةةةةمنٓى.؟؟!
ٔثبنزبنٚ ٙجطم اززدبخك ثبنٕطٛخ اعزًبدا عهةٗ انُقةبؽ انزةٙ
ركشَبْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب......
-4ايب انعهى فعهٗ يب اعزقذ إَُب َبقشُب ْزِ انًغبنخ عبثقب فٙ
انًةةٕسد (انثةةبَ /ٙانزعهٛةةق انثبن ة ) فةةبرا كةةبٌ عُةةذ عهةةى فةةم
ٚكٌٕ عهًك زدخ عهُٛب يبنى رجطةم انعهةٕو انزةَ ٙزًغةك ثٓةب
َٔزٛقٍ يٍ طسزٓب ٔيشةشٔعٛزٓب ٔثةبنز ٙنةٛكٍ عهًةك زدةخ
عهٛك ال عهُٛب الَُب اَبط يغبك ٍٛال َعشف طةسخ عهًةك يةٍ
ثطمَةةّ فةةبٌ كُ ةذ رشغةةت ث نجةةبد عهًةةك فعهٛةةك أٌ رزظةةذٖ
نهعهٕو انز ْٙ ٙيشزٓشح ف ٙعظشَب فٓ ٙفقةؾ انسدةخ عهُٛةب
خظٕطةةب ٔاَةةك رةةذع ٙانغةةٛش عهةةٗ عةةُخ األَجٛةةبء ٔانشعةةم
(عهٓٛى انغمو) انز ٍٚأثطهٕا يب كبٌ عب ذا ف ٙصيٍ دعٕرٓى
يةةٍ فُةةٌٕ انغةةسش ٔانطةةت ٔغٛشْةةب يةةٍ انفُةةٌٕ انزةة ٙكبَةةذ
رسزح ثٓةب انجشةشٚخ ُْٔةب أٚؼةب ٚجطةم االعةزذالل ثةبنعهى انةز٘
رذعٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ..........
-3انجٛعخ /فعهٗ يب اعزقذ رهك عبنجخ ثبَزفبء انًٕػٕ فًزةٗ
يةةب رسققةةذ انُقطةةخ األٔنةةٗ ٔانثبَٛةةخ فةة ٙدعٕرةةك عةةزدذَب إٌ
شةبء هللا رعةبنٗ يةٍ أطةسبة انجٛعةخ ٔانطبعةخ ٔانةٕالء نةك ال
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نغٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش َ ,عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ال نغٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش .....؟؟؟
تعهيق 3/
قةبل (اٌ يةٍ ال ٚعًةةم ثٓةةزا انقةةبٌَٕ ٚكةٌٕ يةةٍ ارجةةب اثهةةٛظ
نعُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ هللا ).....ص41
اقٕل ٔ /انعدت كم انعدت يٍ كةمو َب ةت اإليةبو ؟؟؟ زًُٛةب
ٚغزذل ْكزا ؟!! فٓم ْزا يب رعهًزةّ يةٍ ايبيةك (ٔزبشةبِ) ؟
اٌ رهةةضو انُةةبط ثجٛعزةةك يةةٍ دٌٔ زدةةخ ٔثشْةةبٌ عةةجسبٌ
هللا...؟!!
عضٚةةةض٘ ٚةةةب َب ةةةت االيةةةبو ؟؟؟ اٌ كةةةبٌ نةةةك عهةةةى أ ٓةةةشِ فةةةم
رزًغةةك فقةةؾ ثبنٕطةةٛخ انًدةةشدح عةةٍ انعهةةى  ,أيةةب اعةةزذالنك
ثٕطةةةبٚب األَجٛةةةبء ٔانشعةةةم (عهةةةٓٛى انغةةةمو) فٓةةةزا ال ٚثةةةبس
عه ّٛأ٘ إشكبل ألَٓى انجزةٕا طةسخ ٔطةبٚبْى ثعهةٕيٓى انزةٙ
اعدةضٔا ثٓةب خظةٕيٓى فة ٙصيةبَٓى ,رةبسح ثبنًُةب شح ٔرةبسح
ثبنًعدضح .فٓم رغزٍ ثغُزٓى عهٓٛى انغمو.......
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انتعهيق 4/
قبل(الثذ أٌ ٚكٌٕ ْةزا انقةبٌَٕ ٔػة يُةز انٛةٕو األٔل انةز٘
خعةم فٛةّ هللا عةجسبَّ خهٛفةخ فة ٙأسػةّ فةم ًٚكةٍ اٌ ٚكةٌٕ
ْزا انقبٌَٕ ؽبس ف ٙإزذٖ سعبالد انغةًبء انًزةؤخشح عةٍ
انٕٛو األٔل نٕخٕد يكهف ٍٛف ٙانٕٛو األٔل ).....طفسخ 13/
انظبْش اٌ َب ت االيبو ؟؟؟ كبٌ َب ًب زًُٛب َشاِ ٚغزذل ثٓزا
انشكم انز٘ ُٚبعت عقٛذرُب ال يب ُٚبعت دعٕرّ الٌ عقٛةذرُب
شٙء ٔدعٕرّ انًدشدح شةٙء آخةش خظٕطةب ٔاَةّ ٚقةٕل اٌ
انُٛبثةةخ انخبطةةخ نةةى رُقط ة ٔشةةكك ثةةآخش رٕق ٛة طةةذس عةةٍ
انغةةةةةةةةةةةةةةفٛش انشاثةةةةةةةةةةةةةة سػةةةةةةةةةةةةةةٕاٌ هللا عهٛةةةةةةةةةةةةةةّ.......
اقٕل  /يٍ َعى هللا رعبنٗ ٔنطفّ ثعجبدِ اٌ ٚدعم ْزا انقةبٌَٕ
يٕاكجةب نهجشةةشٚخ ٔعهةةٗ يةةش انعظةةٕس ُْٔةةب ٚةةؤر ٙانغة ال ٚةةب
يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذع ٙانُٛبثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ انخبطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ ؟؟؟
نًةبرا رخهة ْةةزا انقةةبٌَٕ عةةٍ انجشةشٚخ ثعةةذ انغٛجةةخ انكجةةشٖ
نميةةةبو (عهٛةةةّ انغةةةمو)انٗ زةةة ٍٛرُظةةةٛجك كٕطةةةٔ ٙسعةةةٕل
نميبو (عه ّٛانغمو) اال ٕٚخذ ركه ٛ؟ او سف انزكه ٛززٗ
ُٚشفةةة ْةةةزا انقةةةبٌَٕ (انٕطةةةٛخ.....انةةة )؟ اال ٕٚخةةةذ شةةةخض
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يٕطٗ ثةّ قجهةك ؟ فةبٌ قهةذ ال ٕٚخةذ فبَةب أٔل انًٓةذ ٍٛٚ؟!!
فةؤقٕل إرا ال ٕٚخةةذ زغةبة ٔعقةةبة نًهٛةةبساد انجشةةشٚخ انزةةٙ
رٕفٛذ ثعذ غٛجخ االيبو (عه ّٛانغمو) ٔنٛظ ه عهٓٛى زدةخ
الَةّ نةى ٚشعةم نٓةى سعةٕال ًٚثةةم اإليةبو فة ٙغٛجزةّ انةٗ زةةٍٛ
رُظٛجك يةٍ قجةم االيةبو (عهٛةّ انغةمو)ٔ ,انسةق اٌ ْةزا ْةٕ
صعًةةك ٚةةب عةةًبزخ انُب ةةت انخةةبص ؟!! ٔرةةبر ٙيةةشح اخةةشٖ
ٔثٕخّ اخش ٔرقٕل يب ُٚبقغ كميك ْةزا ثةبنقٕل (نةى ْةم اٌ
هللا عجسبَّ ٔرعبنٗ ٔػ قبٌَٕ ٚعشف ثةّ داعة ٙانسةق( فةٙ
كم صيبٌ...ف ٙكم صيبٌ...ف ٙكم صيبٌ )ْٔةٕ زدةخ هللا عهةٗ
عجةةبدِ ٔخهٛفزةةّ فةة ٙأسػةةّ ٔؽبعزةةّ ؽبعةةخ هللا ٔيعظةةٛزّ
يعظةةٛخ هللا ٔ ,اإلًٚةةبٌ ثةةّ ٔانزغةةهٛى نةةّ ْةةٕ اإلًٚةةبٌ ثةةبه
ٔانزغةةهٛى هٔ ,انكفةةش ثةةّ ٔاالنزةةٕاء عهٛةةّ ْةةٕ انكفةةش ثةةبه
ٔاالنزٕاء عهٗ هللا او اٌ هللا رش انسجم عهٗ انغبسة (زبشةبِ
عةةةجسبَّ ٔرعةةةبنٗ) ْٔةةةٕ انسكةةةٛى انًطهةةةق ٔقةةةذس كةةةم شةةةٙء
فؤزغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍ رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذٚشِ.
انتعهيق 5/
اقةٕل ٚ /فٓةى يةٍ كميةك فة ٙانظةفسخ ()13اٌ هللا نةى ٚزةةش
انجشةةشٚخ ثعةةذ غٛجةةخ االيةةبو عهٛةةّ انغةةمو ٔزدزةةّ ٔقبََٕةةّ
يٕاكجبٌ نهجششٚخ ٔنى ٚخزه انقبٌَٕ أ ٚزخه انًٕطٗ ثّ
عةةٍ انٕطةةٛخ  ,فعهٛةةك ارا اٌ رثجةةذ نُةةب يةةٍ ْةةى انغةةفشاء أ
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األٔطٛبء انز ٍٚكهفةٕا يةٍ قجةم اإليةبو (عهٛةّ انغةمو) نهقٛةبو
ثةذٔس انُٛبثةخ انخبطةخ فةة ٙاألصيةبٌ انزة ٙعةجقذ دعٕرةةك ٔأال
عةٛثجذ قٕنةك (اٌ هللا رةةش زجهٓةب عهةٗ غبسثٓةب) (ٔزبشةةبِ)
أقةةٕل ْةةزا ألَةةك أَةةذ انةةز٘ أٔطةةهزُب نٓةةزِ انًشزهةةخ إلنجةةبد
يغبنطبرةةك ٔإَةةب ه ٔاَةةب إنٛةةّ ساخعةةٌٕ ٔ ...يةةب عشةةذ أسا
انذْش عدجب ٚب عًبزخ ٔطٔ ٙسعٕل َٔب ت ٔعفٛش ًٔٚةبَٙ
ال دمحم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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