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يقذيت جلُت انبحىد وانذراصاث
اُذٔض هلل عب اُؼالُٔٝ ٖ٤اُواة ٝاُـاةّ ػِا ٠س٤اغ اُشِان
أجٔؼ ٖ٤دمحم ٝآُ ٚاُطلٛغٝ ٖ٣ػجَ كغج٣ ْٜل عب اُؼلُٔ.ٖ٤
بؼااض اٍةػ٘اال ػِااٛ ٠ااظا اُبذاا اُج٤ااض اُااظً ١تباا ٚؿاألد
اُلااا٤ز أُ٤ااالد ٢بؼاااغى ٝاف ُِذغًااال اٌُااالُ أٌُاااِ
ٝهلصتٜل ٝصػلتٜل ػبغ اُتلع٣ز ٓاٖ اصػال اُ٘با ٞأ ٝاإلٓلٓا
أ ٝاُٞهل ٣اُ ٠آسغ دِو ك ٢ػوغٗل اُذلًغ ٛٝا ٞاصػال
أُٜض ٣ٝبٜٔ٘ج ٓشطَ ُ ٖٓ ٚاجَ اُ٘ ٖٓ َ٤اإلٓلّ أُٜض١
ػِ ٚ٤اُـاةّ ٝكشوا ٚأُبالعى ٝهٌا٤ت ٚأُوضؿا ػِا٣ ٠اض
أصٝا اُو ٤ٗٞ٤ٜاُؼلُٔٝ ٤اسواٜل أُاضػ ٢اٌُالطب ادٔاض
ئؿٔلػً َ٤لٍغ أُضػ ٢اٗ ٚابٖ اإلٓالّ ٝعؿاٝ ُٚٞهاض ٗالهق
أُإُق طُي بأؿِٞب ػٍِٔٝ ٢غح ًٓٞاٞػٓ ٢تاً ٖ٤لاق
كً ٚ٤ؼق ٝتٜلكت أصُ أُضػٓٝ ٢شلُلتٜل ُِطغ٣ن اُؼوِا٢
ٝاُلغػ.٢
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ٝكاان هللا اٌُلت ا ٝؿااضصُ٘ ٙوااغ اُذاان ٝئٓاالّ اُذاان ٝجؼااَ
بذث ٚك٤ٓ ٢ؼإ دـ٘لت ٚاٗ ٚؿٔ٤غ ٓج, ٤
٣ٝوااِخ ٛااظا اُبذ ا ألٕ ٌ٣اا ٕٞاُذِو ا (ٓ )12ااٖ اُـِـااِ
االٌُتغ٤ٗٝااا كااا ٢اُاااغص ػِااآ ٠اااضػ ٢أُٜض٣ٝااا ٝاُتااا ٢أٓاااغ
ؿااألد أُغجاااغ اُاااض ٢٘٣األػِااا ٠آ٣ااا هللا اُؼظٔااا ٠اُـااا٤ض
اُوغس ٢اُذـ٘( ٢صاّ ظِ )ٚبٞجٞب االٍةع ػِٜ٤ل.

جلية الذراشات والبحوث
يف احلوزة العلنية املكذشة  -اليجف االشرف
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انذعاء

انحمد هلل رب انعانميه َصله هللا عهل دمحم َانلً
انطللاٌن ه انهٍ ل ن ل انحمللد عه ل مللا اوعم ل تللً
عهيىللا َتفضلله تللً عهيىللا ملله انتُفي ل َانسللدا
نمعنفة انطن

انمُصلم انل رضلُاو سلثحاو

ال انً او انحهي انكن انهٍ سد َنيل قلام آل
دمحم صللللهُات عهيللللً َعهللللل آتللللا ي انطلللللاٌن ه
َأحفظللً تحفظ ل َأ للدي تىصللن انعز للز َاكىفللً
تح ل ظه ل

انضللهيم َاجعهللً انللداع ان ل كتات ل

َانقام تد ى حت تسلكىً أرضل طُعلا َتمتعلً
فيٍا طُ ل ََفقىا ا رب انعانميه تطُن َمىّ
ألن وكُن مه انمساعد ه نً َانمؤازر ه نلً مله
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اجم إعل كهمة انح َإذالل انثاطم َأٌهً تمىل
َرحمت ل

للا ارح ل انللناجميه او ل سللمي مجيللة

َانحمد هلل رب انعانميه َصه هللا عه دمحم َانً
انطاٌن ه
قال هللا سثحاوً َتعان فل محكل كتاتلً انكلن :
(

( وَنُرِي د أَننَنُنأ دَلَىَاددَِنَُ دْتيَََنفُوُ ف د تألُرنَِتددنَنَََُِْوَنَُ َاًأ د َُن تنل د َ

وَنَُ َاًأ د أَنَف درَنَِ تنَ*َ وَنُنَكِّ دًََََأ د َُِتددنَنَََُِْوَنُ درِوَِترُىَ درُنََوَ َ َ د نََ
وَجأنأردَ أنَ َ تدنًُأ َ لد َاد نُرنَيََُدَْأونَ)) اُووان .6-5/هاضم هللا

اُؼِ ٢اُؼظ.ْ٤
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ادلقذيت:
بسم هللا الرمحن الر حيم
ٖٓ األٓٞع أُـأِ ٝاُتا ٢تٌا ٕٞبض٤ٜ٣ا اٗا ٚكا ٢أٌٓ ١الٕ
ٓاااٖ اُؼااالُْ ٝكااا ٢أ ١صُٝااا ٓ٘ااا ٚئطا ٓااال هااالع ٘ٛااالى كاااغاؽ
ؿ٤لؿاٝ ٢آ٘ا ٢الباض ٝإ تٌا٘ٛ ٕٞاالى دلُا أكابٓ ٚال تٌاإٞ
بلُل ٠ًٞك٤ؼبغ ًَ كشن ػٔل ٣غ٣ض ٓٝل ٣شتِج ك ٢هاضعٙ
سلهااا ئطا ًلٗااات تِاااي اُلًٞاااٝ ٠طُاااي اُلاااغاؽ اُـ٤لؿااا٢
ٝاألٓ٘اا ٢جااال بؼاااض ًباات ٝدٌاااْ صًتااالتٞعُ ١اا٤ؾ ك٤ااآ ٚاااٖ
ٓت٘لؾ ٝال ادض ٣ـاتط٤غ إٔ ٣ؼباغ ك٤ا ٚػاٖ كٌاغٓٝ ٙال ٣اضٝع
ك ٢سِجلتُٝ ٚاظُي ػ٘اضٓل ٣اغٛ ٟاظا االٗلاة ٣ـاغع ُ٤لابغ
تِاي اُـغائاؼ اٌُلٓ٘ا كاٗ ٢لـاٝ ٚاُتاً ٢لٗات ٓاٖ أُـااتذَ٤
اُتؼب٤غ ػٜ٘ل ك ٢ظَ اُضًتلتٞعٝ ٣االؿتبضاص.
ٛٝاااظا ٓااال جاااغ ٟكااا ٢اُؼاااغام بؼاااض ؿاااو ٍٞاُطلؿ٤ااا هاااضاّ
ٝاُاااتشِن ٓاااٖ طُاااي اٌُبااات أُو٤ااات ,كلتجااا ٚاُااابؼي اُااا٠
8

استااغاع أكٌاالع ٞٓٝاًاا٤غ ٛاا ٢بؼ٤ااض ػااٖ اُٞاهااغ ٝاُٞاهؼ٤ا
ٖٓ اجَ إ ٣ـض اُ٘ون اُظً ١لٕ ؿلئضا آٗظاى كولع ٘٣لئ
بؼي االكٌلع ٣ٝضػ ٞاُ ٠كٌغ أ ٝأٓاغ هاض ٗـاجٓ ٚاٖ س٤لُاٚ
ٗ ٖٓٝلؾ ٓغٝ ٌ٣ال ٣ـت٘ض ك ٚ٤اُ ٠أؿلؽ ػِٔا ٢عهاٖ٤
٣وبِ ٚاُؼوة ٝئٗٔل ًٔل هِت ٌُْ ًَ ٓل ػ٘ض ٙاٗ٣ ٚإٖٓ بتِي
االكٌلع ٣ ٞٛٝذل ٍٝإ ٣لغًٜل ػِا ٠اُـ٤اغ ٝإ ًالٕ ٣اإٖٓ
بواااغاع ٗلـااا٤ُ ٚـااات اكٌااالعا هاااذ٤ذ ٣ٝغكٌاااٜل اُؼواااَ
ٝاُؼوة ٌُ٘ٝاُ ٚؼاضّ اُغه٤ا اُاضاسِ ٢أ ١اٌُأ٤غ ٝاُجٜاَ
اُااظ٣ ١شااتِج كااٗ ٢لـااٝ ٚأٌ٣اال ال ٞ٣جااض ٓااٖ ٣أسااظ ػِاا٣ ٠ااض
اُشااالٍئ ٘ٔ٣ٝؼااآ ٚاااٖ اُـااا٤غ كااا ٢سطاااأُٞ ٙجاااٞص اُلاااغاؽ
اُـ٤لؿٝ ٢األًٓ٘ٔ ٢ل هِت ٌُاْ ك٤ذالٝ ٍٝبٌاَ ٓال أٝتآ ٢اٖ
ه ٞإٔ ٣ؼٌض طُي اُاٜ٘ج ٣ٝلغًا ٚػِا ٠ا٥ساغ٣ٝ ٖ٣تٔـاي
بااضٝاػٝ ٢ا ٤ٛا ال تواأض أٓاالّ اُ٘وااض أًُٞااٞػٝ ٢اُتو٤ااْ٤
اُؼوةئااًٝ .٢لٗاات ٛااظ ٙاُبِ ٤ا اُتااٝ ٢هااغ كٜ٤اال اُؼااغام بؼااض
اُتلؿغ ٖٓ ٗ٤ـلٕ ؿ٘ .1003
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كلٌُث٤غ تغا ٙعكغ ه٤وتٝ ٚصػال اُاٗ ٠لـا ٚػِا ٠اٗأ٣ ٚثاَ
أُٜ٘ج اُوذ٤خ ٝاُلٌغ اُظ ٞٛ ١اكٌَ ٖٓ ؿ٤اغ ٙكتلاؼبت
ٝتؼضص اُضػٞا ُتِي االكٌلع أُ٘ذغكا ٝهالع ٌُاَ ٓاٜ٘ج
أٗوااالع ٝأػاااٞإ ٣ـااالػض ٕٝهااالد اُاااضػ ٞكااا ٢صػٞتاااٚ
٣ٝضػُٜ ٕٞل اُلبلب سله ٖٓ اجاَ ٗواغتٜل ٓٝؼلًاضتٜل.
ٝألٗاآ ٚااغ ػااضّ ٝجااٞص اُااغاصع كلٗااٞ٣ ٚجااض ٓااٖ ٣ـاالٗض تِااي
اُذغًل  ٝاهذلبٜل ٣ٝو ٕٞٓٞباؿضام األٓٞاٍ ػِٛٝ ْٜ٤اْ
االدااتةٍ ٓٝاااٖ ٣ـااالٗض٣ٝ ٙؼلًااض ٙألٕ ٓثاااَ ٛاااظ ٙاُذغًااال
ت٘لغ اُج َٜك ٢اٝؿالٍ أُجتٔاغ ٛٝاظا ٓال ٣بتـ٤ا ٚاالداتةٍ
ٖٓ اجَ اُـ٤طغ ػِا ٠اُبِاض ٜٗٝا ثغٝاتاٝ ٚتشغ٣ا ب٘٤تاٚ
اُتذتٓ ًَٝ ٤ل  ٞٛج٤ض ٖٓ ص ٕٝإ ِ٣تلت اُ ٠طُي ادض الٕ
اٌُااَ ٓلااـ ٍٞبااأٓغ ٝكٌااغ ٝدغًا ًاالُ ٝهاالع اُؼٔااَ بااضٍ
االٗلـلٍ بٔل ٘٣لغ بِض٤ًٝ ْٛل ٤اُتشِن ٖٓ االدتةٍ هلع
اُؼٔااَ ٝاُلااـَ اُلاالؿَ ألب٘اال اُبِااض ٛاا٤ً ٞااق ٣ـااتط٤غ إ
٣جؼَ ٓال ٣اإٖٓ بآ ٚاٖ كٌاغ ٓٝال ٣اضػ ٞاُ٤آ ٚاٖ ٓاٜ٘ج ٛاٞ
اُوااٛٝ ١ٞاا ٞأُـاا٤طغ ػِاا ٠اًُٞااغ ٛٝااظا اٗٔاال ٌ٣اآ ٕٞااٖ
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سةٍ ػ٣الص أٗوالعٓ ٙاٖ أب٘ال اُلاؼ أُـِاٞب ػِا ٠آاغٙ
كلٌُاَ ال ٣ؼباأ بلُبِاض ٓٝال ؿا٤إ ٍٝاُ٤آ ٚوا٤غ ٙبواضع ٓال ٛاٞ
٣ذاالٝ ٍٝبٌااَ ٓاال أٝتاآ ٢ااٖ هاا ٞإ ٣ؼٌااض كٌغتااٜ٘ٓٝ ٚجااٚ
ٝت٤لع.ٙ
ومننن اجلننر ر ابلننر ر ان فكننر اإلمن ادلهننر (علين السن
فرجن ) مننن األمن ر النني ال تفن ر هنن
أييت يف آخر الزم ن ليخل

وعجن هللا

ن عراق ن وانن ادلخلن

الننر

البشر ة منن الظلنم والطغين ن و قنيم العنر

وادلس ن وا بننُ أبن ن ادلعم ن ر أبسننر فص ن رت ننر الفكننر مننرار حب ن
عنر الكثَ ن ابن تقم

شخصية اإلم ادلهر علي و ن عرع انن ن

اإلم ن ن الن اإلم ن ن ال احن ننر عن ننر شخصن ننيت احلقيقين ننة فبإمك ن ن ن أ
شننخ

ان ننرع ان ن ن ادلهننر  ,وان فكننر ادع ن ادلهرو ننة فكننر

رائجة يف العرا والك نظر اىل ص حب الطلعة البهينة ول جن د اجلهن
بننُ أوس ن

الن ن س حننى مننن نن لر ن شننه د أ ددييننة تننر أ ث ننر م
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جه ن ال يف ننرا ادلض ننم ر فصن ن ر م ننن لر ن بعن ن
ع
اإلمن ن ادله ننر ولألس ننب

ادل ننت ت ننرع اننن

ادلتقرم ننة ت ننر النن ن س تسن ن ر الين ن أ اىل

صن ن حب تلن ن ال ننرع و ب ننرون اس ننتعراد م لنص ننرت وأهن ننم طن ن أم ننر
فيستغ جه الن س و ك ن لنرل الشنخ

ادلن عرع للمهرو نة أنصن ر

وأعن ان و ننزداد العنرد ابسننتمرار اعتمن دا علن من أسنلفن  .فنننر الكثننَ
من احلر ت ادلهرو ة الني ظهنرت يف ال سن العراقن وت سنع وازداد
أنص ن ن ر وأع اهن ن ن من ننن جهلن ننة الن ن ن س .و من ننن ن ننر احلر ن ن ت حر ن ننة
ادلرس ن م وحر ننة ف ن ح البهن ن دي وضنني الكرعن ن و ادلسننم ابليمنن ي
وغَ ن  ,وعل ن رأس تل ن احلر ن ت مننن انحيننة اخلط ن ر حر ننة إمس عي ن
ابننن ن ط رس ن

اإلم ن

م ن ننرع وقننر مج ن الكثننَ مننن األنص ن ر

واألع ان يف العرا وحى خن رج العنرا ولن ال وجن د ثلنة متمننة ق من
بكبحن وتفنيننر ن من أت ن بن مننن أدلننة م ن ننزعم لكن ن خطننر أعظ نم
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وا رب ولكن بفض هللا وهبمة ادلتمنُ األخي ر دف شنر واىل األبنر وان
ن ن ل ن بننُ الفينننة واألخننر ظهنن ر ولكن ن ظه ن ر زلننرد وخطننر ق ننر
ت ش ابلضربة األوىل الي تلق
وقر استنر نرا ادلنرع إمس عين

من ادلتمنُ يف بر دع ت .
ن ط أو رسن

اإلمن أو ابنن اإلمن

اىل أدلنة طرحهن يف السن حة وقنر تصننر ذلن ادلتمنن ن و فننرو واثبتن ا
جهل ن حننى أببس ن األم ن ر وضلننن وبعننر الت ن عل ن هللا ول سننتزاد يف
الف ئر نستعرض تل األدلة الي طرحهن نرا ادلن عرع ونقن برحضنه
واثب ت خطأ م ذ ب الي ابالستن د اىل األدلنة الصنحيحة منن الكتن
الكرمي والسنة ادلشرفة ومن سبح ن نستمر الع ن والت فيق.
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انذنيم االول :انرؤيا
هاالٍ أُااضػ ٢ادٔااض اؿاألػً َ٤االٍغ اٗاآ ٚإ٣ااض باالٌُِٔ, ٞ
ٝأٌُِ٘٣ ٞوـْ آُ ٠ل ًٔ( ٢ِ٣ل ٣ضػ:)٢
الذليل األول :الرؤيا
د ٤اصػ ٠إ اُغؤ٣ال ٓاٖ األصُا اُتاً ٢لٗات ٓثبتا ُضػٞتاٚ
د ٤ا إ ٘ٛاالى اٌُث٤ااغ ٓٔااٖ اٗتـ ا اُاا ٠صػٞتاآ ٚااٖ سااةٍ
اُغؤ٣اال ٝأٜٗااْ ًاالٗٞا كاا٘ٓ ٢االٍن ٓشتِلا ُٝاا٤ؾ كاا٘ٓ ٢طوا
ٝادض ٤ُٝؾ ب ْٜ٘٤أ ١اتولٍ ٝاٗٔل ٓاٖ ساةٍ اُغؤ٣ال اُتا٢
اثبتت ُ ْٜإ اُـا٤ض ادٔاض ٛا ٞهالد اُاضػ ٞاُذوا ٝاٗاٚ
عؿاا ٍٞاإلٓاالّ ٝهااض اُتذوااٞا بٜااظ ٙاُوٌاآ ٤ااٖ سااةٍ طُااي ال
ؿ٤غ ٛٝظا تأ٤٣ض عبالٗ ٢الٕ اُغؤ٣ال صُ٤اَ ٝال ٗوالف ك٤ا ٚألٗاٚ
ٓااٖ سااةٍ اُغؤ٣اال كوااَ هااضّ ئبااغا ْ٤ٛاب٘ااُِ ٚااظبخ كٜاا( ٞػِ٤ااٚ
اُـاااةّ) أٓاااغ ٙهللا بلُغؤ٣ااال إ ٣اااظبخ اب٘ااا ٚكلؿاااتجلب ُتِاااي
اُغؤ٣ال ٝكؼااة أهااضّ ػِاا ٠طبااخ اب٘ااُ ٚااٞال ٓلاا ٤هللا ؿاابذلٗٚ
اُت ٢دلُت ص ٕٝطُي د٣ ٤و ٍٞؿبذلٗٝ ٚتؼلُ ٠ػُِ ٠ـالٕ
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ئبغا( ْ٤ٛػِ ٚ٤اُـةّ) (اط هلٍ ئبغا٣ ْ٤ٛل ب٘ ٢ئٗا ٢أع ٟكا٢
أُ٘لّ اٗ ٢أطبذيٛٝ )...............ظ ٙصُ٤اَ ٝدجا ِٓؼٓا ال
 ٌٖٔ٣ئٌٗلعٛل ٖٓ هبَ أ ١كشن ُض ٚ٣طع ٖٓ ػِْ.

التعليل-:
أٝالآ -:ل  ٞٛاُضُ َ٤ػِ ٠دج ٤اُغؤ٣ل ٓ ًَٝل هِات ال ٣ثبات
أُااضػ ٠ألٗااٗ ٚـتلااق ٓااٖ أُذلصث ا أ ٝأُذاالٝع اُتاا٢
جاغ باا ٖ٤ئبااغاٝ ْ٤ٛئؿاألػ( َ٤ػِٜٔ٤اال اُـااةّ) ٛاا ٢إ
ئؿٔلػ َ٤اٗٔل هلٍ ُ٣ ٚال أبات اكؼاَ ٓال تاإٓغ أ ١اكؼاَ ٓال
أٓغى با ٚهللا ُٝاْ ٣واَ ُا ٚاكؼاَ ٓال عأ٣ات كا ٢أُ٘الّ .ئطٕ
اٗٔاال ًاالٕ ؿااب ئهااضاّ ئبااغا ْ٤ٛػِاا ٠طبااخ ُٝااضٛ ٙااُ ٞاا٤ؾ
اُغؤ٣ل ٝئٗٔل األٓغ اُظ ١جل ٖٓ هللا ؿبذلٗٝ ٚتؼلُ,٠
ً ُٞٝلٗت اُغؤ٣ل دج ٝصٌُُ َ٤لٗت هاض اتشاظ ٓاٖ اُلالعع
ًضُ َ٤الؿت٘بلٍ األدٌلّ اُلغػ ٌُٖٝ ٤أُتؼلعف  ٞٛاألصُ
أعبؼ :٢ٛٝ
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 -2اٌُتلب

 -3اإلجٔلع

 -1اُـ٘

 -4اُؼوَ

ٛااظ ٙاألصُ ا الؿاات٘بلٍ األدٌاالّ اُلااغػُٝ ٤ااً ٞلٗاات اُغؤ٣اال
صُاا٤ة ألثبتٜاال أُؼوااً ٕٞٓٞاأٖ األصُ ا الؿاات٘بلٍ األدٌ الّ
اُلغػ٤
ئطٕ هلع ٝاًذل ا ُاض٘٣ل إ اُغؤ٣ال ُ٤ـات بذجا ًٔال أؿاِل٘ل
كٔااٖ ا٣ااٖ أت٤اات أٜ٣اال أُشاالصع أُاالًغ بٔاال هِاات ٓااٖ دج ٤ا
اُغؤ٣ل ٝأٜٗل صُ ٌُٖٝ َ٤اُؼت ُا٤ؾ ػِ٤اي ٝاٗٔال اُؼتا ًاَ
اُؼت ا ػِاآ ٠ااٖ تبؼااي أتباالع اُلواا َ٤اثااغ أٓاا ٚأ ٝاألػٔاا٠
ُولئض.ٙ
ثلٗ٤ل ُٞ -:ت٘ؼُ٘ل ٝهِ٘ال بٔولُتاي ٓاٖ دج٤ا اُغؤ٣ال بلالؿات٘لص
ػِاا ٠عؤ ٟئبااغاٛٝ ْ٤ٛاا( ٞػِ٤اا ٚاُـااةّ) ٓؼوااٗٝ ّٞباا٢
كٌ٤ااق تااأتُ ٢ت٘ااؼٍ ٗلـااي ٓ٘ؼُا األٗب٤اال ٝأٗاات ػِاآ ٠اال
أٗت ػِ٤آ ٚاٖ اُاظٗٞب ٝاعتٌالب أُؼلها ٢كٌ٤اق توا٤ؾ
عؤ٣لى أٗت بغؤ٣ل ٗب ٢ٛٝ ٢جؼ ٖٓ اُٞدًٔ ٢ل جل ك٢
بؼي اُغٝا٣ل ؟
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ثلُثلٗ ُٞ -:ظغٗل اُ ٠عؤ٣ل ئباغا( ْ٤ٛػِ٤ا ٚاُـاةّ) اٗٔال ٛا٢
عؤ٣اال ُؼٔااَ كااُ ٢اا٤ؾ ٓااٖ اُؼولئااض ٝاٗٔاال ٛاا ٞأًثااغ ٓاال
 ٌٖٔ٣ه ُٚٞدٌْ كغػٝ ٢ئطا ًلٕ األٓغ ًاظُي كٌ٤اق تجاغ
طُااي اُاا ٠اُؼولئااض ٝتغ٣ااض إ تثباات ئٓلٓتااي ٝاٗااي عؿااٍٞ
اإلٓلّ ٝاٗي اُولئْ بلالؿت٘لص اُ ٠عؤ٣ل أهوٓ ٠ل ٌٔ٣اٖ إ
تثبت ٞٛ ٚدٌْ كغػٝ ٢أٗت تغ٣ض إ تثبت أدو ٤هٌا٤تي
بلالؿت٘لص اُ ٠عؤ٣ل اُؼٞاّ بأٗي هلد هٌ ٤دو ٝئْٜٗ
عأٝا طُااي ٝئٜٗااْ بلالؿاات٘لص اُاا ٠تِااي اُغؤ٣اال اٛتااضٝا اُاا٠
ٍغ٣وااي ٝاُاا ٠هٌاا٤تي ٝاٜٗاال اُوٌاا ٤اُذوا ص ٕٝؿااٞاٛل
ٖٓ اُوٌل٣ل.
عابؼل ا ُٞٝ -:ت٘ؼُ٘ل ػٖ ًَ ٓل توضّ كٔاٖ ٣ثبات إ ٓال تضػ٤اٚ
هاااذ٤خ ٝاٗاااٞ٣ ٚجاااض ٓاااٖ عأ ٟك٤اااي عؤ٣ااال تٞجااا ػِ٤اااٚ
االُتذلم بي ٝبوٌ٤تي  ٖٓٝأٌُٔاٖ إ ٌ٣ا ٕٞطُاي اُاظ١
هِات ٛا ٞػبالع ػاٖ كبغًا هٔات اٗات بٜال ٓاغ ٓجٔٞػا
ٓااٖ األكااشلم ٝهٔاات باااؿغائ ْٜباالألٓٞاٍ ٓااٖ اجااَ إ
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٣إُلٞا ك٤ي طُي ٝال ٣ـت٘ض طُي اُاٝ ٠اهاغ أباضا ٝال ٞ٣جاض
ٓاٖ ٛاآ ٞذل٣ااض دتااٗ ٠ـااأُ ٚػاٖ هااضم تِااي اُااغؤٌُ ٟاا٢
ٗت٤وٖ ٖٓ هضم ٓاضػلى كٜاَ تـاتط٤غ إ تثبات طُاي ٓاٖ
سةٍ كشن ٖٓ ؿ٤غ أتبلػي؟
بااَ اثباات طُااي ٓااٖ سااةٍ أػااضا ى كٜااَ ٌ٘ٔ٣ااي طُااي دتاا٠
 ٌٕٞ٣صُِ٤ي آتٖ ٝأه ٟٞألٕ اُلٌَ ٓال كاٜض با ٚاألػاضا
ٝاٗاال أٓلٓااي أػط٘اا ٢اُ٘وااق ٓااٖ ٗلـااي كاا ٢طُااي ٝاجؼِ٘اا٢
أع ٟعؤ٣ااال ك٤اااي تثبااات أدو٤ااا هٌااا٤تي ػاااٖ ؿ٤غٛااال .كٜاااَ
تـتط٤غ طُي؟؟؟
أٗاال أػِااْ أٗ اي ال تـااتط٤غ طُااي أبااضا ا ًٝااَ ٓاال تغ٣ااض كؼِااٛ ٚااٞ
سضاع اُ٘لؽ ٖٓ اجَ أُ٘و ٝاُجل.ٙ
ئطٕ ٖٓ سةٍ ٓل توضّ ثبات ُ٘ال جٔ٤ؼال ًاظب أُاضػٝ ٠ػٝعٙ
ٝبٜتلٗ ٖٓ ٚاٗ ٚعؿ ٍٞاإلٓلّ ٝاٗ ٚاُولئْ ٝاٗٝ ٚاٗ.........ٚ
كلُغؤ٣ل ُ٤ـت بضُ َ٤أبضا ا ٝهض ك٘ضٗل اصػال  ٙبٔال أؿاِل٘ل ٙكا٢
اُ٘ولٍ األعبغ ٝهللا  ٢ُٝاُتٞك٤ن.
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انذنيم انثاَي :االصخخارة
هاالٍ إ االؿااتشلع صُِ٤ااٛٝ ٢اآ ٢ااٖ األصُ ا أٌُِٞت ٤ا اُتاا٢
تثبات ادو٤ا هٌاا٤ت ٢ػااٖ ؿ٤غٛال ٝػِٜ٤اال ؿاا٤غ أُتلااغػ
ٓ٘ااظ اُوااضع األ ُ ٍٝؿااةّ ٝإ االؿااتشلع دجا د٤ا هاالٍ
اُـ٤ض اُل٤ٜض اُواضع كا ٢االؿاتشلع ٓال ٗوا( ٚئٕ اإلٗـالٕ
أُإٖٓ ئطا ٓل اؿت٘وذ ٚأسل ٙأُإٖٓ كاٗ ٚال ٣ـل ,ٚكٌ٤اق
بلهلل تؼلُ.)٠
ثااْ هاالع اُاا ٠ؿااغص عٝا٣اال أٛااَ اُب٤اات اُتاا ٢ثباات دج ٤ا
االؿاااتشلع د٤ااا هااالٍ ػاااٖ اُوااالصم ػِ٤ااا ٚاُـاااةّ (هاااَ
عًؼتٝ ٖ٤اؿتشغ هللا ,ك ٞهللا ٓل اؿتشلع هللا ٓـِْ ئال سلع ُٚ
أُبتا ) ٝػ٘اا( ٚع)ٓ( :اٖ اؿااتشلع هللا عاًاا٤ل بٔال هاا٘غ ساالع
هللا ُ ٚدتٔل) (.)2
ثااْ هاالٍ ٛٝااظا اُذااض٣ ٣إًااض كااغٍل ًااغٝع٣ل ٓااٖ كااغٍٝ
اإلؿتشلع  ٞٛٝ ,إٔ ٌٔ٣غ أُـاتش٤غ اُغًال بلُ٘ت٤جا  ,أ٣ال
ٝ( )1ؿلئَ اُل٤ؼ  :بلب هة اإلؿتشلع ).
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ًلٗتٝ .ػ٘( ٚع)ً٘( :ل ٗتؼِْ اإلؿاتشلع ًٔال ٗاتؼِْ اُـاٞع
ٖٓ اُوغإٓ)
ٝهاالع ٣ـااغص األصُ ا اُتاا ٢تثباات دج ٤ا االؿااتشلع ٝإ هللا
(ؿبذلٗٝ ٚتؼلُ )٠هض أ٣اض ٙبلالؿاتشلع ٝاٜٗال دجا ٝاٗا ٚهاض
اؿاات٘ض اُٜ٤اال اُجٔاالٍ إلثباال آلٓ ا اُغًاال (ػِ٤اا ٚاُـااةّ)
ٛٝااظا ٣ااضٍ ػِاا ٠اٗاأٌٓ ٚااٖ إ ٗـااتشضٜٓل كاا ٢اُؼولئااض أ١
اُش٤غ اؿت٘لصا ػِ ٠ػَٔ اُجٔلٍ.

التعليل-:
أٝالٓ ًَ -:ل هِت ٚال ٣ثبت إٔ االؿتشلع دج باَ أهوآ ٠ال
ٌٔ٣ااٖ إ ٣ثبااات ٛااا ٞاؿاااتذبلب اؿاااتشلع هللا كااا ٢بؼاااي
األٓٞع اُت ٢تؼتغى اإلٗـالٕ ٝإ هللا (ؿابذلٗٝ ٚتؼالُ)٠
ٜ٣ااض ١أُااإٓ٘ ٖ٤اُاا ٠أهااٞب اُطااغم ال أًثااغ كِااً ٞلٗاات
صُ٤ة ٝدج ُٞعص ٓل ٣ثبت طُي ك ٢اٌُتلب اٌُغ ْ٣أ ٝتأت٢
ٓااٖ آثاالع أُؼواا( ٖ٤ٓٞػِاا ْٜ٤اُـااةّ) كاا ٢طُااي ٝتثباات
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ٝجٞب أسظ االؿتشلع كِْ ٘٣وَ ُ٘ل  ُٞٝعٝاٝ ٣ادض تضٍ
ػِ ٠ئ٣جلب االؿتشلع ػِ ٠أُإٖٓ ٝإ ٣ـتش٤غ هللا ك٢
جٔ٤غ كإٝ ٚٗٝاٗٔل ًلٗات ٘ٛالى اعجذ٤ا ُةؿاتشلع كا٢
بؼااي األٓااٞع أٓ ٝاال ٣ؼتااغى اإلٗـاالٕ ٓااٖ أٓااٞع كٌ٤اإٞ
ٓذتلعا ك ٢ؿِٞى أ٣ل ٜٓ٘ل ك٤ـاتش٤غ هللا ؿابذلٗٝ ٚتؼالُ٠
كاا ٢إ ٞ٣جٜااُ ٚـااِٞى أكٌااِٜل ال أًثااغ ٓااٖ طُااي ٛٝااظا
ٝاًااخ كاا ٢جٔ٤ااغ اُغٝا٣اال ٛٝاا ٢كاا ٢أُـاالئَ اُلغػ٤ا
كوَ.
اثني  -:امن اخلَ تك ن من قلن لكنم فيمن عنًض االنسن ن منن أمنر
ال ننرر أ طر ننق سننلك ك ن ن أفض ن مننن غننَ أو ن ان ننرا
االم ننر أيخ ننر بن ن أو ً ن ن وأمثن ن

ننر االمن ن ر فيلج ننأ اإلنسن ن ن اىل

االسن ننتخ ر و سن ننتخَ هللا يف أفض ن ن واصل ن ن الطن ننر يف ذل ن ن وهللا
سننبح ن س ننرد ادل ننتمن بلطف ن ان شن ن اىل أفضن ن تلن ن الط ننر أو
االخر هبرا أو تر وال جر دلي واحنر قن
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ابنن أيخنر االنسن ن

أو ادلتمن االستخ ر يف االم ر العق ئر نة أبنرا بن يف االمن ر احلي تينة
البسيطة فحسب.
اجلمن ) وأنعن اسننتخ ر هللا أبن رلعن علن اإلم ن
اثلثن  -:من نقلتن عننن ( ع
احلنق وان االسنتخ ر أوصننلت اىل اإلمن الرضن (علين السن ) ومننن
ن ننر احل دث ن ننة أثبن ن ن أنعن ن ن ديك ن ننن أن تكنن ن ن االس ن ننتخ ر يف األمن ن ن ر
العق ئر نة ,و نرا األمنر منن اجل ن عجينب فضن عنن العن م! وانن
تن عرع العلننم فهن صننرت أتخننر احلجيننة مننن أصننح

األئمنة؟ و ن
ع

حج نة؟ ننرا ق ن دان اىل الق ن
فع ن الصننح ي وق ل ن ع

القننرمي بعرالننة

وأهنن نم ن ن لنج أب ه ننم اقت ننر تم ا ت ننر تم؟؟ ت ننرع انن ن
الص ننح بة ع
رس ن

اإلم ن وأن ن ال تعننر ابس ن البننر هي ت ف حلجيننة (اي ع ن م

آخ ننر الزم ن ن ن) امن ن ن تكن ن ن لك ن ن

ادلعص ن ن فقن ن ولن نني

لصن ننح ي

وادلفننًض انن تعلننم ذلن ولكننن اان هلل واان الين راجعن ن يف علمن
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آخ ننر الزم ن ن ن وان ن ن وم ننن ن ن عل ن ن شن ن لت

نطبن ننق علي ن ن ق ن ن

الش عر:
أل وحى استلمه

لقر زل وحى ابن من زاذل

فمننن العيننب علين أن ت ن عرع ان ن رسن
القن ن

مفل

اإلم ن و أنن ال تفننر بننُ

احلج ننة وغن نَ احلج ننة ح ننى أوص ننل األم ننر ان تقن ن

ان ن ن

اجلم ن ن ن حجن ن ننة ومن ن ن ن تثب ن ن ن امك نين ن ننة االسن ن ننتخ ر حن ن ننى يف االم ن ن ن ر
العق ئر ن ننة؟؟؟ الله ن ننم عإان نعن ن ن ذ ب جهن ن ن الك ن ننرمي م ن ننن مهن ن ن و ال ن ننرد
والض

واالضلرا .
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انذنيم انثانذ :انكشف وانُقر وانقرع
ٖٓ األصُ اُت ٢ادتج بٜل ابٖ ًلٍغ ػِ ٠أدو٤ا هٌا٤تٛ ٚا٢
اٌُلق ٝاُ٘وغ ٝاُواغع د٤ا اصػا ٠إٔ ٛاظ ٙاٌُغآا ٛٝاظا
األ ٓااغ ال ٘٣لُاا ٚئال ط ٝدااع ػظااٝ ْ٤اٗاا ٚآتاالػ باا ٚص ٕٝؿ٤ااغٙ
ٝهاض دبال ٙهللا با ٚص ٕٝؿ٤اغٝ ٙهاض ػٌاض عأ٣ا ٚبغٝا٣ال ػاٖ
أُؼواا( ٖ٤ٓٞػِاا ْٜ٤اُـااةّ) د ٤ا ٗوااَ ٛااظ ٙاُغٝا ٣ا ػااٖ
اإلٓاالّ اُواالصم (ػِ٤اا ٚاُـااةّ) ٣وااق كٜ٤اال أٗو الع اإلٓاالّ
أُٜااض( ١ػِ٤اا ٚاُـااةّ) (ئطا ظٜااغ – أ ١أُٜااض٣ – ١بل٣ؼااٚ
اُؼاالعكٓ ٕٞااٖ أٛااَ اُذواالئن ػااٖ كااٜٞص ًٝلااق بتؼغ٣ااق
ئُٜاآٝ )٢ووااض٘ٛ ٙاال ٓااٖ ٗوااَ اُغٝا٣اا هاا ٍٞاإلٓاالّ ػِ٤ااٚ
اُـةّ (ًٝلق) أ ١إ أهذلب اإلٓلّ ٣تِوا ٕٞاٌُلاق ٓاٖ
هللا ؿبذلٗ ٚكٓ ٢ؼغك اإلٓلّ.

التعليل:
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نن ن ادل ننرع عض ننر رأ ن ن ابن حييلن ن علن ن رلهن ن
معرفننة م ن رعي ن و ن م ن ق ن

وإال ين ن نس ننتطي

ل ن واق ن أ ان ن رلننرد ختنني ت وأو ن

فحسننب؟ الن قضننية النقننر والكشن

ن أمن ر بينيننة أ بننُ هللا تع ن ىل

وبنننُ العبنننر وال سن ننتطي احن ننر ان عنننر حقيقن ننة ذل ن ن ادلن ننرع واي
ألعجب شلن سَ خل
ل وال أس س وال نق

را ادلعت

ي

سنَ خلن شن

ال واقن

إال أهن مص ر السن وسن ع قبنة اإلنسن ن ان

جيعن قين د بيننر ج ن ال دلين لن وال مرتكننز رتكننز علين فيمن رعين
وال عضنر من عرع بننرلي ملمن س ديكننن التع من معن علن ارض ال اقن
ولقننر ثب ن لن ن ابلننرلي الق ن ط ان ادلعص ن مُ (علننيهم الس ن ) ن ن ا
ثبتن ن احقيننة قضننيتهم و سننتنرون يف ذلن اىل الننرلي العلمن الرصننُ
ولنن هبنم اسن حسنننة ابن نسنَ علن هنجهننم يف تقينيم االشنخ
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ون

قضننية ال تسننتنر اىل الننرلي نضننر هب ن عننرض اجلننرار م ن أ ع نر عل ن
ذل ادلعص م ن (عليهم الس ).
إذن ثب لن ابلرلي القطع ان من ق لن ادلن عرع منن األدلنة من قن
إلثب ن ت أحقيننة قض ننيت ال تعننرو

هن ن أو ن ن وخننزعب ت ال قيم ننة وال

اجله فض عن العلمن وقنر اثبتنن
أس س ذل من الصحة وم ق هب ع
ادعن ن ادل ننرع و اآلن
ذلن ن فيمن ن تق ننر م ننن أدل ننة داحض ننة لكن ن من ن ع
نستعرض بقية األدلة الي اعترب أدلة ألحقية قضيت .
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انذنيم انرابع :ادلباههت وقضى انرباءة
د٤ا اصػاا ٠اٗاا ٚصػاا ٠اُاا ٠أُبلِٛا ًااَ ػِٔاال اُلاا٤ؼ بااَ
ًٝاااَ أهاااذلب األص٣ااالٕ اُـااألً ٣ٝلُٜٞ٤ص٣ااا ٝاُ٘واااغاٗ٤
٣ ُْ ٌُٖٝـتج ادض ُطِب ًَٝ ٚؿٌت ٣ ُْٝج صػٞت ٚكا٢
أُ٘لظغ ًٔل ؿٌت ٗولعٗ ٟجغإ ػ٘ضٓل ٍِ ٓا٘ ْٜاُ٘با٢
(هِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤آُ )ٚإ ٣بل ٌُْٜ٘ٝ ِْٜٛادجٔاٞا ػاٖ طُاي
ٝعكٌٞا ٓبلِٛتٝ ٚؿٌٞتٝ ْٜػضّ ٓبلِٛت٣ ٚاضٍ ػِا ٠ادو٤ا
هٌ٤تًٔ ٚل ًلٗت ادو٤ا اُ٘با ٢ػِاٗ ٠والعٗ ٟجاغإ ػ٘اضٓل
عكٌٞا ٓبلِٛتٝ ٚهض اٗول ْٜكا ٢طُاي بؼاض إ ُاْ ٣ـاتج٤بٞا
ُضػٞتاأُٝ ٚاال هااضّ ُٜااْ ٓااٖ االصُاا اُتاا ٢أسااظ بأػ٘ااالهْٜ
 ٌُْٜ٘ٝعكٌٞا ًاَ تِاي االصُا اُتا ٢ؿالهٜل اُ٘باُٜ ٢اْ كوالٍ
ُ ْٜاػط ٢ٗٞاُ٘وق ٖٓ اٗلـٌْ بإٔ أج٤ب ٢ٗٞاُ ٠أُبلِٛ
كأجالب ٙٞابتااضا ا ٝعكٌااٞا بؼااض طُااي كواالع اُذاان ُاا ٚػِااْٜ٤
كواالُذ ٙٞػِاا ٠اُجؼ٣اا ٘ٛٝاال ٣ااضػ ٠اٗاا ٚكؼااَ ٓااغ ػِٔاال
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اُل٤ؼ ٝبو ٤األص٣لٕ ًٔل كؼَ اُ٘ب ٢هِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤آُ ٚغ
ٗولعٗ ٟجغإ ٝبظُي هلع ٖٓ اُٞاج اُتـِ.ُٚ ْ٤
ٛظا  ٞٛكذ ٟٞصُ َ٤أُضػ ٢اٗ ٚعؿ ٍٞاإلٓلّ ك ٢أُبلِٛ

التعليل:
أوال -:إمن ن ن ن الننني (صننل هللا علي ن وال ن ) قننر دع ن نص ن ر صل نران اىل
ادلب لة بعر ان رفض ا
رد ب

نرب

م أت ب من ادلة وبرا ُ دامغنة سنكت ا عنن

تكنر ب اجل ن ولني

هللا علين ن والن ن ) عل ننيهم ف ننأراد ان ثبن ن

رد العن م فصن ر احلنق لن (صنل
ننرهبم ودجله ننم للجمين ن ح ننى

ألصننح هبم وحننى ال نطل ن اخلننرا عل ن احننر دعن م اىل أمننر واض ن ال
قب التأو وال اخلرا و ادلب لة حى ننز العنرا منن هللا سنبح ن
وتع ىل فن را علن الكن ذ فيكن ن األمنر أوضن منن ان نكنر احنر و نم
قر شنعروا ابخلطنر فرفضن ا قبن

ادلب لنة وصن حل ا النني (صنل هللا علين
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والن ) علن اجلز نة ,واألمننر نن أ هن ادلنرع سلتلن فأنن م تسنق دلنني
واحننرا عل ن صننر دع ت ن حننى نلتجننأ اىل ادلب لننة ف دلب لننة أتيت بعننر
سن

االدلننة وال تكن ن مب لننة بغنَ ننرا ادلفهن و من يف ادلب لننة ال

سنتنر اىل أ أسن س علمن وال اجنب علين ان تطنرح االسنللة أوال وال
تق ي ان م جل ب كف فإ عن م جلن بن لني
فيم تقر ان ن من جلن بن ال عنرو عنن
ال تص اىل مست

أدلعنة وقنر ثبن لنن

نن أو ن ال قيمنة ذلن بن

مت رات فضن منن ان تكن ن ادلنة فن نظر يف االمنر

جيننرا قب ن ان خت ن ض اللج ن يف البحن ن ر وأن ن ال تعننر الع ن يف من ن
النهر فض عن البح ر واحمليط ت.
اثني ن  -:أن ن تق ن

دع ن ت العلمن ن وم سننتجب احننر و ننرا ننر وش ننر

األم ر الكر وان لتق

فتكر فلقنر تصنر لن علن األقن عن م

مننن العلم ن واآلال مننن األخي ن ر ولعننر سننن ات وطلب ن ا من ن ادلب لننة
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ولكن ن

رب ن ودخل ن يف جحننر وم تسننتجب للننرع النني وجه ن

إلين ن ولع ننر من نرات بن ن وج ننرت ادلب ل ننة من ن غي بن ن يف ن ن مكن ن ن يف
البين ت ويف أمن ن العمن ويف ادلسن جر ودور العبن د ويف الشن ار فننأ ن
نن ن وق ننر نش ننرت ادلب ل ننة ح ننى علن ن وسن ن ئ االعن ن

و ننررت تلن ن

ادلب لننة لسننن ات متعننرد وم تسننتجب ذل ن فلم ن ذا تكننر ابدع ئ ن أ عن
احرا م جيب دع ت اىل ادلب لنة؟ واان اآلن أوجن لن النرع ابي علن
اس ننتعراد دلب لت ن ن يف ا مكن ن ن شن ننل وسأس ننتعُ ابهلل وحن ننر وأن ن ن
استعن مبن شل  ,فه من رليب؟؟؟؟
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انذنيم اخلايش :طهب اإلحياٌ بادلعجزة
٘ٛٝاال ٣ااضػ ٢أُااضػ ٢بأٗ ا٣ ٚتذااض ٟأُغاجااغ اُشٔـ ا (ًٔاال
٣و ْٛٝ )ٍٞاُشلٓ٘  ٝ ٢اُـ٤ض اُـ٤ـتلٗ ٝ ٢اُـ٤ض دمحم ؿؼ٤ض
اُذٌاا ٝ ْ٤اُـاا٤ض كٌ اَ هللا ٝاُلاا٤ز اُل٤االى ٝهاالٍ ُٜااْ إٔ
٣ذااضصٝا أٓ ١ؼجاااؼ ٓاااٖ ٓؼااالجؼ األٗب٤ااال (ػِااا ْٜ٤اُـاااةّ)
ٝاكتغٍ إٔ ٣و ّٞبلإلت٤لٕ بتِي أُؼجؼ أٓلّ ٝؿلئَ االػةّ
دت ٠تٌ ٕٞاُذج ابِؾ ػِ ٠اُجٔ٤غ ٣ ٌُٖٝو ٍٞاٗ٣ ُْ ٚجبٚ
اُ ٠طُي اداض ٓاٖ اُشٔـا اُاظ ٖ٣داضصٓ ْٛاٖ أُغاجاغ ًٔال
اؿِل٘ل اػةٝ ٙاًٗٝ ْٜؼٞا أهلبؼ ْٜك ٢أطاٜٗاْ ٝاؿتـلاٞا
ث٤االبًٝ ٝ ْٜااؼٞا أهاالبؼ ْٜكاا ٢أطاٜٗااْ ًااأٗ ْٜال ٣ـاأؼٕٞ
(ًٔل ٣و.)ٍٞ
انخعهيق:
أود أن أانقش ادل عرع يف بع
ون ع

اجل انب:
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اجل نننب األو  :ن دل ن ذا حصننر العلم ن هبننتال اخلمسننة إذا ن ن دع ت ن
ع مة و را ادلطل
وال خيت

من دع ا ألن عرع اإلم مة و ن أمنر هنم اجلمين

أبحر ف حلصر هبتال لي

ل مربر.

اجل نننب الث ن ي :نع ننم مننن اخلمس ننة م جيب ن اح ننر ولكننن نن ن مننن أج بن ن
وحترا يف ادلب لة وادلنن ظر وغَ ن ولكنن

ربن واختبنأت مثن اجلنرذ

وم ن حصننر م ن عرع هبننتال اخلمسننة إال ألهنننم ال تكلم ن ن وأن ن تعلننم
ذل فأردت ان ت عرع أ ثر وتعضر مراد ومن عرع بسنك مم وإال فقنر
حترا األخي ر وأن

ر ادلر من سك فلم ذا؟

اجل ن ننب الث لن ن  :أنن ن دلن ن ذا تتش ننر ابدلعن ن جز وادلعجن نزات وتش ننب نفسن ن
ابألنبي (س

هللا عليهم) وتنرع انن قن در علن ادلعن جز و نن أمن ر

بس ننيطة ق ننر حت ننرا ادلتمنن ن ن هبن ن و ن ن ان تش ننك علن ن بعن ن
األصن ن لية للس ننير احلس ننٍ (دا ظلن ن ) ولكنن ن
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ادلبن ن ي

ع دتن ن جت لن ن ذلن ن

و أنعن ال تعلننم أو ال تسننم واآلن ضلننن نتحننرا أبن تبطن مبننٌ أص ن لي
واح ننرا لس ننم حة ادلرجن ن ال ننر ٍ األعلن ن الس ننير الص ننرخ احلس ننٍ (دا
ظل ) فه جتيبٍ اىل ذل أ ال؟؟
وطبع ن األمننر ك ن ن علي ن سننه ف ن ن مننن ن ن ل ن القننرر عل ن اإلتي ن ن
ابدلعجزات فإبط مبنٌ أصن ي امنر سنه سنَ علين وال كلفن شن
بسنني يف جنننب م ن رعي ن مننن اإلتي ن ن ابدلعج نزات وتننر

ون

كننرا أمننر وأن ن

تتحننر غننَ فيك ن ن األمننر علي ن ألننز وجيننب علي ن اإلج بننة لننرل وإال
ف ن م تل ب غَ من عر اإلج بة رد علين ابن جتينب غنَ إذا دعن
اىل أمر ان تطلب من غَ فلم ذا رب وسنك واىل اآلن م تنطنق ببنن
شفة عل
ادع
اذن م ع

ع اإلشك الت والنق ض علي ؟؟
را الض ع من أنع دلي ظهر لن جلي أنع لني

بنرلي بن

ن

دلي ن عل ن جهل ن وان ن ف قننر ألبس ن مق م ن ت مننن ننرع العلننم فض ن عننن
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ادلهرو ة فلمن ذا ن

نرا اجلهن واالضلنرا ومنن اجن من ذا؟ إان هلل وإان إلين

راجع ن.
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انذنيم انضادس :صفاث انقائى
هلٍ ًَ :اُولل اُت ٢طًغتٜل اُغٝا٣ل ُِولئْ٤ٓٝ ,ؼت ٚػاٖ
اإلٓالّ أُٜااض( ١ع) ت٘طبان ػِاا ٠اُـا٤ض أدٔااض اُذـااٖ (ع)؛
كلُـ٤ض اؿأ( ٚأدٔاض) ٓٝ ,ـاوَ عأؿا ٚاُبواغ ٛٝ ,ا ٞؿالئغ
اُؼ ,ٖ٤٘٤ػغ٣ي أٌُ٘ب ,ٖ٤بٞج ٜٚأثغٝ ,كا ٢عأؿا ٚداؼاػ,
أؿاااأغ اُٞجاااا٣ ,ٚتـااااْ باااالُطٝ ٍٞعكااااله اُب٘٤اااا (جـاااأٚ
ئؿغائٝ ,)٢ِ٤أٓ ٚأٓ ؿٞصا ٛ .اظا ٝهاض ٝعص هال أساغٟ
ُِولئْ ٗجضٛل ك ٢اُـ٤ض أٌ٣لٛٝ ,ا ٢إٔ كا ٢هاٞتً ٚاجل ,
كؼٖ ػٔغ ٝباٖ ؿاؼض ,كلُولئاَ أٓ٤اغ أُاإٓ٘( ٖ٤ع) :ال تواّٞ
اُو٤لٓ  ...اُ ٠إٔ ٣و ُٚ :ٍٞك ٢هٞتً ٚجل ) (.)1
( ئٗل ٗوق هالد ٛاظا األٓاغ بلُوال اُتاُ ٢ا٤ؾ بٜال أداض
ٖٓ اُ٘لؽ .كولٍ :ال ٝهللا ال  ٌٕٞ٣طُي أبضا ,دتاٌ٣ ٠اٛ ٕٞاٞ
اُظ٣ ١ذتج ػِ ٌْ٤بظُي٣ٝ ,ضػ.)ًْٞ

( )2ؿ٤ب اُ٘ؼٔلٗ.)250 :٢
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التعليل:
أوال -:ان ننر الصننف ت النني ذ ننرت شلكننن ان تنطبننق عل ن الكثننَ ن فه ن
تقب ان

من تنطبق علي تل ادل اصف ت أو الصنف ت نقن

الق ئم واان مستعر ان آتي بعر أشخ

تنطبق عليهم تل الصف ت.

اثنين  -:ضلننن اآلن يف عصننر التطن ر العلم ن وعل ن
الغن ننر وأمر ك ن ن ان تعم ن ن
األوصن ن

انن ن

ن ادلسننت ايت وإبمك ن ن

كن ننرا شخصن ننية ابن تضن نني عليه ن ن تل ن ن

وجتعلهن ن مط بق ن نة دلن ن جن ن يف الن ننرواايت م ننن انحي ننة الشن ننك

والع م ن ت الف رق ننة وب ننرل سن ن
ادلق س فه قب

ص نننع ا لنن ن صن ن حب األم ننر حس ننب

را ع ق اي تر ؟؟؟

38

انذنيم انضابع  :اإلحخجاج بانىصيت
ادااتج اُـاا٤ض أدٔااض ػِاا ٠اُ٘االؽ بأٗاا٘ٓ ٚو ا ٓااٖ هبااَ هللا
تؼاالُٞٓٝ ,٠هاا ٠ئُ٤اا ٚبٞهاا ٤عؿاا ٍٞهللا (م) ,كااٝ ٢هاات
ت٘وَ ك ٚ٤اُجٔ٤غ ٖٓ ٓبضأ دلًٔ ٤هللاٝ ,صسِٞا ك ٢دلًٔ٤ا
اُ٘لؽ أ ٝدلًٔ ٤اُل٤طلٕ (اُضٔ٣وغاٍ .) ٤ػٖ اُذالع باٖ
أُـ٤غ اٌُ٘غ ,١هلٍ( :هِ٘ل ألب ٢ػباض هللا (ع) :بٔال ٣ؼاغف
هلد ٛظا األٓغ؟ هلٍ :بلُـٌٝ ٘٤اُٞهلع ٝاُؼِْ ٝاُٞه) ٤
(ٝ .)3ػاااٖ أبااا ٢ػباااض هللا (ع)٣( :ؼاااغف هااالد ٛاااظا األٓاااغ
باثة سواالٍ ال تٌاا ٕٞكاا ٢ؿ٤اغٙ؛ ٛاا ٞأُٝاا ٠اُ٘االؽ بلُااظٖ٣
هبِااااٛٝ ,ٚااااٝ ٞهاااااٝ ,ٚ٤ػ٘ااااض ٙؿااااةح عؿااااا ٍٞهللا (م)
ٝٝهاا٤تٝ .)4( )ٚاُذاان ئٕ اإلدتجاال بلُٞهااٝ ٤دااضٌ٣ ٙلاا٢
صُ٤ة ػِ ٠هضم ٛظ ٙاُضػ , ٞكل ٢دضٓ ُ ٣لّ اُغًل (ع)
٣ذااتج باا ٚػِاا ٠جااالثِ٤ن اُ٘واالعٝ ٟعأؽ اُجاالُ٣ , ٞواااغأ

( )3بذلع األٗٞاع .)238 :51 /
( )4اٌُلك.)378 :2 / ٢
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اإلٓاالّ ٓاال جاال كاا ٢اإلٗج٤ااَ ٓااٖ طًااغ اُغؿاا( ٍٞم)٘ٛٝ ,اال
٣و ٍٞاُجلثِ٤ن٣ ُْ ( :توغع ػ٘ضٗل بلُوذ ئٗٛ ٚا ٞدمحم ٛاظا؟
كولٍ اُغًل :ادتججتْ بلُلي ,ك َٜبؼ هللا ٖٓ هباَ أٓ ٝاٖ
بؼض ٖٓ ,آصّ اُ٘ٓٞ٣ ٠ل ٗب٤ل اؿٔ ٚدمحم كأدجٔٞا ػٖ جٞاب) ٚ
( .)5أه ٍٞئطا هخ ادتجل اإلٓلّ اُغًال (ع)ٛٝ -ا ٞهاذ٤خ
– ٣وخ ادتجل اُـ٤ض أدٔض بلُٞه. ٤

التعليل:
را االحتج ج الر
دع

رعي ال أسن س لن وال صنل ان كن ن دلني بن

ان منصب من هللا و ن دعن

ن

من ن معلن حتتن ج اىل دلين فنأ ن

الننرلي وأ ننن ننر ال صننية النني تننرع اهن ن مننن رس ن

هللا صننل هللا علين ن

وال ن ؟؟ ن إبمك ن ن ان تطلعن ن أو تننرلن عل ن ادلص ن در ذلننر ال صننية حننى
أنخر هب  .ومن اي تر دخ يف ح مينة الشنيط ن غنَ حين بعن نفسن
ل وص ر حير

ي

شن  .مث انن تقن

( )5ئثبل اُٜضا .)296 :2 /
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انن رفضن ح مينة النن س أو

الرديقراطيننة األمر كيننة و نن ن أود ان أسننأل أ ننن ننرا الننرف

الننر ص ننرر
االحنت

من وأ ن صرر وم ذل ننر منن ادلراجن الصن دقُ منن رفن

مجلة وتفصي واذ ر ل مث ادلرج الر ٍ األعلن آ نة هللا العظمن السنير
االح ننت

الص ننرخ احلس ننٍ (دا ظلن ن ) ق ننر رفن ن

تعنرض ذلجن غن در مننن قبن قن ات االحنت
ول

نن قنر رفضن دديقراطينة االحنت

فعن معن االحننت

ونتيج ننة ل ننرل ال ننرف

ومن ذلن م بن

وم هن دن

فنأ ن آاثر ذلن النرف

ودلن ذا م

من فعن من غنَ منن تطر ننر وتشنر ر وإسن

فة ادلست ايت ,ول نظران بعُ ف حصة ل جنران ان االحنت

علن

ن منن ن ن

زو أعم ل و ربز ابدلظهر احلسن.
ع
واآلن أود ان اشرح ل الروا ة الي نقلته فق ل (علي الس ) ( :ن أوىل
الن ن س ابلننر ن قبل ن ) أ ان اإلم ن ادلهننر

ن أوىل الن ن س مبننن سننبق مننن

آاب الط ن ر ن (صننل ات هللا علننيهم أمجعننُ) و ننرا حننق وال ق ن
را أحر إال من ن رلن ان م

ح لت أن اآلن.

42

خن

وص الر سنبق منن ادلعصن مُ

وق ل (علي الس ) (و وصي ) أ

و ن أبن اإلمن احلسنن العسننكر (علين السن ) و ننرا واضن وال اعننر
ي ن تفسننر وعل ن م ن تعتمننر يف تفسننَ إال ان ن الض ن
دتكن من نفس فجعل تتخب

واالضل نرا الننر

ي تش .

ام ق ل (علي الس ) (...وعنر س ح رس

هللا ً ( ) ووصنيت ) فننعم

اإلمن ن ادله ننر (علين ن السن ن ) عن ننر سن ن ح رسن ن

وعن ننر ن ن م ار ن ن

األنبين والرسن و ننرا مننن ادلسننلم ت النني ال خيتلن عليهن اثنن ن مننن شننيعة
أ

البي .

ام ن ق ل ن (واحلننق إن اإلحتج ن ج ابل صننية وحننر كف ن دلنني عل ن صننر
ننرا الننر قلن

ننر الننرع ) فن ي ألعجننب مننن أمننر

ضننح الثكلن اي

ننرا أنن حتننت أبمننر ب ن دلين علن ان ن أنن ادلقص ن د ال غننَ وإال ي ن
تثبن ن لنن ن انن ن أنن ن ادلقصن ن د ول نني

غ ننَ ح ننى تقن ن

و كفن ن االحتجن ن ج

ابل صننية الن تك ن ن دلنني عل ن صننر الننرع لص ن حب أو ل ن ف ل صننية
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اثبتنة ولكننن اثبتننة لإلمن ولني

دلننن تن عرع انن لن فهننرا ال دلين علين ورلننرد

نسننب لل صننية أبهنن لص ن حب فإن ن لنني

دلي ن ألن ن مننن ادلمكننن أن ن عرع

ذل غَ فه رلرد ادع فحسب.
إذن أ ه اإلخ قر ثب لن ان م ق ل را ادلعت لي

ل واقن وال واقعينة

وإمن ن رلننرد أم نراض نفسننية حي ن و ان ثب ن ذل ن أ للنننف

ان ن ن ص ن حب

األمننر حننى شننب رغب ت ن مب ن ر ننر مننن تسننل وج ن ومنصننب والعجننب ن
العجب شلن سَ خلف بن وعن وال تنربر وال هنن واقعن مطنرو منن قبن
ادلعص مُ أو العق

.
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انذنيم انثايٍ :عهى انضيذ أمحذ احلضٍ
ػااٖ أباا ٢اُجاالعٝص ,هاالٍ( :هِاات ألباا ٢جؼلااغ (ع) :ئطا ٌٓاا٠
اإلٓلّ اُولئْ ٖٓ أ َٛاُب٤ات ,كباأ ١كا٣ ٢ؼاغف ٓاٖ ٣جا٢
بؼضٙ؟ هالٍ :بلُٜاضٝ ٟاإلٍاغامٝ ,ئهاغاع آٍ دمحم ُا ٚبلُلٌاَ,
ٝال ٣ـأٍ ػٖ ك ٢ب ٖ٤هضكٜ٤ل ئال أجلب) (.)6
ٝهاض أػِااٖ اُـا٤ض أدٔااض (ع) ػاٖ اؿااتؼضاص ُ ٙجلبا ػااٖ أ١
ؿااإاٍ كاا ٢اُوااغإٓ؛ ظاالٛغا أ ٝبلٍ٘االٓ ,ذٌٔاال أٓ ٝتلاالبٜل,
ٗلؿاااشل أ٘ٓ ٝـاااٞسلٝ ,تذاااض ٟجٔ٤اااغ ػِٔااال أُـااأِ ٖ٤إٔ
٣ـااأُ ٙٞأ ١ؿااإاٍ ٣لاالؤ ٕٝكاا ٢اُوااغإٓٝ ,أًثااغ ٓااٖ طُاااي
تذاضا ْٛإٔ ٣ج٤بااٞا ػِا ٠ؿااإاٍ ٝادااض ٣ـاأُ ْٜئ٣االٌُٝ .ٙااْٜ٘
أػغًٞا ٌٗٝوٞا ػِ ٠ػوبٛ .ْٜ٤ظا ٝهض أهضع اُـ٤ض أدٔاض
اُذـااٖ (ع) ٓجٔٞػ ا ٓااٖ اٌُت ا ؛ ٜٓ٘اال (كاائ ٓااٖ تلـاا٤غ
اُللتذا ) ًٝتالب (أُتلالبٜل ) بأعبؼا أجاؼا ٛٝ ,اً ٞتاالب
أدٌْ ك ٚ٤ا٣٥ل أُتلالب ٜكا ٢اُواغإٓ اٌُاغٓٝ .ْ٣ؼِا ّٞئٕ
( )6اإلٓلٓ ٝاُتبوغ .)237 :
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اُؼِْ بلُٔذٌْ ٝأُ تللبٝ ٚاُ٘لؿز ٝأُ٘ـٞر ٓشاتن بأٛاَ
اُب٤ت (ع) ,ص ٕٝؿٞا ,ْٛكٜاظا اإلٓالّ اُوالصم (ع) ٣ذالجج
أبااال د٘٤لااا  ,هااالئة٣( :ااال أبااال د٘٤لااا تؼاااغف ًتااالب هللا دااان
ٓؼغكتٝ ,ٚتؼغف اُ٘لؿز ٝأُ٘ـٞر؟ هلٍٗ :ؼاْ .هالٍ٣ :ال أبال
د٘٤ل ُوض اصػ٤ت ػِٔلِ٣ٝ ,ي ٓل جؼاَ هللا طُاي ئال ػ٘اض أٛاَ
اٌُتلب اُظ ٖ٣أٗؼٍ ػِِ٣ٝ ,ْٜ٤ي ٝال  ٞٛئال ػ٘ض اُشلم ٖٓ
طعٗ ٣ب٘٤ل (م)ٓ ,ل ٝعثي هللا ٖٓ ًتلبا ٚدغكال) (٣ٝ .)7واٍٞ
تؼلُٓٝ( ( :٠ل ٣ؼِْ تأ ِٚ٣ٝئال هللا ٝاُغاؿش ٕٞك ٢اُؼِْ)).
ٝأًثغ ٖٓ طُي ٍِ اُـ٤ض أدٔض اُذـٖ (ع) ٓ٘لظغ ػِٔال
اُلاا٤ؼ ٝئٕ اجتٔؼااٞاُٜٝ ,ااْ إٔ ٣ذٌااغٝا ٓاال كاال ٝا ٓااٖ
ٓواالصع٣ٝ ,ذٌااغ ٛااٝ ٞدااضٝ ,ٙال ٣جِ ا ٓؼاا ٚؿ٤ااغ اُوااغإٓ
اٌُغًٔ .ْ٣ل ئٕ اُـا٤ض أدٔاض اُذـاٖ تذاض ٟػِٔال اُاض٣لٗل
اُـٔل ٣ٝبأٗ ٚأػِْ اُجٔ٤غ بلٌُت اُـٔل. ٣ٝ

التعليل:
( )7ػَِ اُلغائغ .)89 :2 /
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إ عن شن عنر الق ن

الكننر وان الرج ن ليق ن

فيكننر ! وإال أ ننن ن ن عنننرم

حتر ن أبن إذا ن م رعي حق فت جر عر حب ث أص لية وطلبنن منن ان
ق بتفنير أو ان عط إشك ال عل أ مبٌ أص ي ولكن سنك و نأن
الك

م كن م جه إلين فهنرا السنك ت مبن ذا تفسنر ؟ انن العجنز ال غنَ.

ول

ن م ترعي حق ألجب عل م طرح من أسللة علين لكنن سلن د

وب ننرل ظه ننر ننرب وعج ننز  .وأر ننر ان أسن ن ل س ننتاال واح ننرا أ ننن ننرا
السنتا النر طرحتن وعجننز الكن عنن اإلج بنة علين ؟ ومنى طرحتن ؟ ألنني
را ر واض ؟
وعلين ن ان تعل ننم ان ن ن

ننر األمن ن ر ال نني تن ن عرع اهنن ن أدل ننة من ن ن ن إال

ادعن ات ال قيمنة ذلن ولني

ذلن أ اثننر يف اخلن رج وأنن تعلنم ذلن ولننرل

صننرت ختن د وحتن و ان دتن وتكننر علن اآلخننر ن حننى صننرق

ولكننن

أ عن لن ذلن وقننر رأ ن أب عينن من ذا فعن بن ادلتمنن ن األخين ر عنننرم
تصروا ل

فصنرت أضنح ة علن أفن ا النن س و سنخر ة تتن قلهن االلسنن
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ن و ن وادلفروض ب اآلن ان تعن د اىل رشنر وتنً
ال ط ئ من ورا

نر األو ن الني

ل ج د من ًصر و بط شبه ت الي جل هب .

مث بعننر ذل ن ص ن ر اىل سننرد بع ن

األم ن ر النني ننرع أهن ن أدلننة عل ن أحقيننة

قضننيت وأان معكننم ان شن هللا سن

نسننتعرض تلن األدلننة ونقن بتفنيننر

وإسق طه عن االحتج ج ومن هللا نستمر الع ن والت فيق.
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ركرها حتج عُىاٌ ((أدنت أخري))
منه ن  :ق ن ورد عننن العننً الط ن ر (علننيهم الس ن )( :م ن ادع ن

ننرا

األمر غَ ص حب إال ترب هللا عمر ) ,أ أ لك .
ٝس٤ااغ كاالٛض ػِ٤اآ ٚاال جااغُ ٟااؼػ ْ٤اُجٔلػ ا اُتاا ٢تـاأ٢
ٗلـااٜل ج٘ااض اُـاأل  ,د٤اا اصػااٛ ٠ااظا اٌُاالٍ ئٗاا ٚاإلٓاالّ
أُٜضٝ ,١ئٕ اؿٔ ٚػِ ٢بٖ ػِ ٢بٖ أبٍ ٢لُ د ٤اٌِٚٛ
هللا ٝاٜٗاا ٠هٌاا٤تًٝ ٚلٗاا٣ ٚغ٣ااض إ ٣واا ٍٞإ ابااٖ ًاالٍغ ُااٞ
ًلٕ ًلطبل أل ٌِٚٛهللا تؼلًُٔ ٠ل كؼَ بـ٤غ.ٙ

التعليل:
و ن نس من ق ل ح لن أبفضن منن حن ذلن ادلن عرع انن علن بنن
عل بن اي ط لب ب ح ل

ح لن ورمبن أتعن

فقنر فضنح وابن و نن

و سنخ رأ ن وعقلن للجمين و ن من سننطرت مننن أدلنة من تن عرع قننر
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اثب ل أهن ليس أبدلة ب ال ترقن حنى اىل مسنت

ادلت نرات .واذلن

سيأيت وسًا بعين وادلس لة مس لة وق ال أ ثنر فكمن أمهن ذلن اللعنُ
لبع

ال ق فأن س

يف ادلسننتقب

دتهن أ ضن والع قبنة وخيمنة سن دا وسنً ذلن

م ن رأ ن بع ن

تل ن الع قبننة مب ن رأ ن مننن دح ن

آلرائ ن

وتفنيننر مننن ادلرجعيننة ومننن أذرعه ن الش ن سلة ابحلننق مننن أخي ن ر الع نرا وأنص ن ر
احلق.
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ّ

اإلخبار بادلغيباث

وميَا قولُ :إخبار الصيذ أمحدذ احلصدً بدالكمري مدً
املغيبات
التعليل:
و ن نسأل ونق

ل م

الغيبي ت الني جلن هبن فهن تسنتطي ان تنر ر

لن ن غيب ن واحننرا ذ رتن ن وحتقننق يف ال اق ن  .ول ن تنزلنن ن عننن ن ذل ن فرمبن ن
الصرفة قنر لعبن دور ن وحتقنق من أخنربت عنن واقعن فهن نر علن انن
القن ئم أو رسن

اإلمن  ,مث انن منن أ نن أتين مبن ت عرعين منن ان اإلخبن ر عنن

الغيبي ن ت ن دلي ن وان ن حجننة ومننن أت ن ابلغيننب أو اخننرب ابلغيننب فتحقننق
واقع ص ر لزام عل الن س ان تتبع ؟ من ق ذل ؟ ول

ن ن ذلن حقيقنة

لكن ن األوىل ابألنبين (علنيهم السن ) ان كن ن دلنيلهم ذلن و نم قن درون
عل ن اإلتي ن ن ابلغيبي ن ت إال ان ال اق ن خ ن
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ذل ن ب ن

ن ن دلننيلهم العلننم

والرلي العلم فمن نر اخلنزعب ت الني تنرعيه واألمن ر الني من اننز هللا
هب من سلط ن.
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(انبيعت هلل) و (حاكًيت اهلل)
وميَا قال :رفع الصيذ أمحذ احلصً (ع) راية (البيعة هلل) ومتصك بصعار
حاكنية اهلل يف وقت دخل اجلنيع يف دميكراطية أمريكا ( حاكنية
الياس).

التعليل:
وهللا أعجب اي ابن ط من ق ل

را فه

من رف را ة وأطلنق عليهن

من ن ر ننر م ننن األمسن ن أو م ننن األمسن ن ال نني وردت ع ننن ادلعصن ن مُ (عل ننيهم
الس ن ) ابن را ننة ادلهننر مكت ن
هبننرا و ن قبل ن ع ق ن فعل ن رأ ن

عليه ن البيعننة هلل ن ادلهننر فه ن تقب ن
ننرا إبمك ن ن أ شننخ

ان رف ن را ننة

و كتب عليه البيعة هلل و رع ان ادلهر ألن رف را ة البيعنة هلل فهن
مقب
فنق

عق أو شرع ال أظن تق

نرا

بن وإذا م تقن بن فإننن ضلنت بن علين

ي جتعن شنيل ديكنن ان رعين أ شنخ
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دلني علن إم متن أو

دلي عل ان أن الق ئم أو رس
فمن ننر إال أفك ن ر مننن ش نخ

اإلم ؟ وهللا أعجب ألمر ودلن تقن

مننر

حي ن و ان عننرب عننن ش ن

أو ثب ن

أمرا لنفس وان ن ذل األمر ال قبل ع ق ف ان هلل وإان إلي راجع ن.
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قرب انزهراء (عهيها انضالو)
وميَا ايضا (أي مً تلك األدلة اليت شردٍا) ٍو :كصدف الصديذ
أمحذ احلصً (ع) عً قرب السٍراء ,وقذ ورد أٌ أول معجدسة للكدائه ٍدي
كصفُ عً قرب السٍراء.

التعليل
إ عن م ن قلت ن مننن أ عن عأو معجننز لإلم ن ادلهننر

ن

شننف عننن قننرب الز نرا

(صنل ات هللا عليهن ) ال أسن س لن وال تسننتطي أن تثبن ذلن أل عن ادلصن در
ع جز عن ذل .

م ورد

أ عن اإلم ادلهر (علي الس

وعجن هللا

فرج الشر ) كش عن قرب الز را ال أ ثر من ذل واألخب ر يف ذلن
ضعيفة وال تصل ل حتج ج أص .
مث ان ل تنزلن عن ن ذلن منن قن انن شن عنن قنرب الصنر قة الطن ر
(عليه ن الس ن ) فق ل ن

ادع ن ال أس ن س ل ن مننن الصننحة ب ن ال
ننرا رلننرد ع
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تسننتطي ان تثب ن ذل ن حقيقننة وامن ن ق ل ن
تق

حقيقة فرلن عل القرب .مث ان م تق

وق

ادع ن وإذا ن ن م ن
ننرا رلننرد ع
ب ديكنن ان عرعين أ شنخ

را قرب الز را (عليه الس ) ب علين ان تثبن لنن ذلن حقيقنة

وتعط الرلي علن من ترعين فن ان اآلن ديكنن ان ادعن من تقن
ذل مٍ وإذا رفضن ق لن فبن ألوىل ان ارفن
فم تق

من عرع

فهن تقبن

من رفضن غنَ

ن ع ق صر مب تق ؟؟

إذن أ هن األخن منن ننر اجل لنة السننر عة الني انقشننن فيهن بعن

ادعن
من ع

اهنن أدلننة ذلننرا ادلعتن تبنُ لنن ان ن من قن اهنن أدلننة ال تعننر ان تكن ن إال
أو من صن در مننن نفن
بسبب م

مر ضننة تع ن ي صنراع داخلين و فراغن فكنراي ح ن و

م ج د يف ال س احملي منن جهن النن س وعنر وجن د النراد

الننراخل أو اخلن رج  ,ان جيمن رلم عننة مننن اجلهن لنشننر فكننر ومن صننب
الين منن فكنر منحنر ضن ولكنن بفضن هللا سنبح ن وتعن ىل و نة ادلننتمنُ
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األخين ر النر ن ن ن ا ابدلرصن د لكن منن حين و ان خيلن األورا ومنن حين و
التم ن والننرج علن السننرج واجلهن مننن الن ن س قننر ن وأد فتنتن و ن يف
مهننر وم كننن ذل ن رواج واس ن بننُ أوس ن

ا تم ن و ن م ن جننر م كننن

ليحننرث لن ان الن ن س وا تمن ن ن واعين ومتسننلح بس ن ح العلننم وادلعرفننة
ولكن السبب األس س والرئيس لنم مث
وس ننراجت فصن ن ر تقبن ن
الش
ننتال
اس ننتغ

نر األفكن ر ن جهن ا تمن

نرو ودراس ننة ل ننرل
ن ن من ن ط ننرح علين ن م ننن دون ت ن ع

ب أيخر األم ر عل ظ ا ر ب تعمق ومن قشة ولرل تنر أمثن
لطفيلي ن ت عت ش ن ن عل ن غننَ م وحي ن ول ن اسننتغ

ادلق ب ن ابش ن

متخ ننر ن م ننن ح ج ننة وجهن ن ا تمن ن طر قن ن لنفن ن مسن ن مهم الين ن

فيفتك ن ن اب تم ن خ صننة وان ن ن الكثننَ شلننن غننر
مصن حلهم تنرتب

ابن كن ن ا تمن

كننرا ولنرل صن ر لزامن علن ادلننتمنُ

ان ك ن ا حنرر ن ومتيقظنُ لكن خطنر دا نم منن أمثن
ش ن هبه وف ن

ننر احلر ن ت الن

نر احلر ن ت ومن

ذل ن ف ن ن ا تم ن هل ن ال زل لننة خ صننة وضلننن اآلن حت ن
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مطرقة االحت

من جهة وسنران العم

من جهة أخر ف بنر منن احلنرر

واليقظننة دائم ن وأبننرا ولننرل وردت الننرواايت عننن أ ن بي ن العصننمة حت ن
عل ذل وضنرور التصنر منن قبن ادلنتمن الن اع لنرف الفكنر ادلنحنر
الض حى ضل فظ عل حلمة اإلدي ن يف رلتمعن .

نسأ هللا سبح ن وتع ىل ان فقن دل حيب و رض م ادلتمنُ األخي ر ان
نعم ادل ىل ونعم النصَ ,وصل عل الني دمحم وعل أ
وسلم تسليم ثَا.
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