
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 السّيد الصرخّي احلسيّن 

 



(2) ...................................................................................  

 

  



................................................................................ (3) 

 

 

  

 

 

 السّيد الصرخّي احلسيّن

 

 

 أهؿ ادقوقظٚت:
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 امُلَقـدَِّمـُة

احلّد هلل رّب افًٚدغ، وافهالة وافًالم ظذ أذف إٌٕٔٚء 

 وادرشِغ حمّد وآفف افىٌٔغ افىٚهريـ وصحٌف ادْتجٌغ.

إٌٕٔٚء وافهٚحلقن ذم جمتًّٚهتؿ فًْغ ضقال ورحِقا، ومل يٌَؼ  ظٚش

ّٜٔ، افتل مل  ّٜٔ واحلديث ِمـ ذـرهؿ شقى مقاؿٍٓؿ افتل تْٚؿِتٓٚ افَهص افَرإٓ

تٌٍؾ ظـ تدويـ ـّؾ مٚ حئط هبؿ ِمـ طروف ومالبًٚت وردود أؾًٚل شقاء 

.ّٜٔ ّٜٔ أو آجتامظ ّٜٔ أو افًٔٚش  ِمـ ؿٌؾ افًِىٜ افديْ

ّٜٔ أن ُيًٚس إشتٚذ افكخل مًْىٍٚت وؿد ص ٚءت احلُّٜ اإلهل

حٚدة ذم افتٖريخ افديّْل وافًّٔٚد وآجتامظّل فًِراق وافًٚمل، ؾُٕٚٝ 

فألشتٚذ افٌهّٜ افقاوحٜ ذم خوّؿ افيروف احلرجٜ، وؿد اختذ ادقاؿػ 

ٌٌَّٝ فف بٚدهٚظٛ: حٔٞ ادًتَالت وافًجقن وافتؼيد  ّٜٔ افتل تً ادٌدئ

َـّ اهلل )تًٚػ( ظِٔف بٖن يىٔؾ ذم وادى ٚردة، ؾّقاؿٍف مل ترق فِّْتًٍغ، فُـ َم

ظّره افؼيػ، ؾًّْْٚ بٍٔض ظىٚئف افًِّّل افذي مل يَْىع ضِٜٔ تِؽ إيٚم، 

وٓزافٝ تٌْض ظروؿف ظذ افرؽؿ ممٚ أملَّ بف ِمـ حمـ، صٚدًحٚ بهقت احلُّٜ 

بحقثف ذم افتحِٔؾ  إًًُٚشٚ فٍُره إصقيل وافٍَٓل ادتغ وشًِِٜ

ادقوقظّل فًَِٚئد وافتٖريخ اإلشالمّل افتل ٓ ٕير هلٚ مًْٓجٚ ومقوقًظٚ، 

ؾَد ؾٚق اجلّٔع بٖضروحٚتف اجلِِٜٔ وـام هق مًتٚد مْف افتّّٔز ذم ـّؾ دروشف 

 وحمٚرضاتف.



(6) ...................................................................................  

ِّط افوقء ظذ صىٍر يًٍر ِمـ حٔٚة  هذا افُتٚب افذي بغ أيديُؿ يً

ّٔد ّٔدٕٚ إشتٚذ افً افكخل ـام يروهيٚ هق ذم شًِِٜ مَٚضع صقتٜٔ تّؿ  ش

ق جيًِؽ تًٔش مًف تِؽ ادراحؾ 2007تًجِٔٓٚ شْٜ ) م(، وبٖشِقب منقِّ

 ِمـ حٔٚتف افؼيٍٜ. 

ـّ ظذ ادًِّغ بٌزوغ صّس اإلمٚمٜ ٌّٔٓٚ ظـ  ،ًٕٖل اهلل أن يّ افتل ؽ

 بيٓقر اإلمٚم )ظِٔف افًالم(.  ،إبهٚر افًحُٚب 

ِّٓؿ ظذ حمّد وآل حمّد.واحلّد هلل رّب   افًٚدغ، وصؾِّ اف

 جمّقظٜ ِمـ افٌٚحثغ/ ذي ؿٚر
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 دلبطا َكزت انـريح؟!!

ِمـ ـثر ِمـ إخقة، بٖن فُثرة مٚ وصؾ ِمـ ضٌِٚت واشتٍٓٚمٚت 

َٛ  ٕتحّدَث  مٚ مررٕٚ بف ِمـ شرة حٔٚتْٚ، واشتجٚبٜ هلذا إمر وبًد  أو ُٕت

ؾ ظذ اهلل ـّ  )شٌحٕٚف وتًٚػ( وآشتنٚرة بٚٓشتخٚرة وب٘موٚء افَرآن، افتق

ِّؿ.  وحًٛ مٚ ٍٕٓؿ ِمـ تًٍر ومًْك وجدٕٚ اخلر إن صٚء اهلل بٖن ٕتُ

 

 انُشؤح االجزًبػُّخ وانزؼاو انؼبئهخ انضَينّ

افنخص ادتحّدث، افًٚيص، اجلٚين، افَٚس، ادذٕٛ، احلَر، افذفٔؾ، 

ّٜٔ، فٔس ظْدهٚ وفدُت ذم ظٚئِٜ بًٔىٜ وّؾَٓ ٚ اهلل فالفتزام بٚفقاجٌٚت افؼظ

ّٕف افتزام ـٚفتزام ـّٚؾٜ افْٚس، وأشتىٔع أن  ذفؽ افًّؼ ذم افديـ وافٍَف، إذ إ

 ًّٔٚ ّٕف افتزام شىحّل، وهلذه افِحيٜ ادتحّدث مًُؿ يًتز افتزامف شىح أؿقل: إ

ّٕف ٓ ٍٕٚق ؾ ّٔتف وبًٚضتف أظتَد أ ٔف وٓ دجؾ، بًًٔىٚ، وهذا آفتزام ظذ شىح

 ؾام ذم افَِٛ ظذ افًِٚن.

ّٔد افقافد ادٌٍقر فف أهنك افدراشٜ ذم   أّمٚ ِمـ اجلٕٚٛ افًِّّل ؾٚفً

ادًٓد افًٚيل، وظّؾ ذم افتًِٔؿ مدة، وحهؾ ظذ صٓٚدة افٌُٚفقريقس ذم 

افَٕٚقن، وبًد أن حهؾ ظذ صٓٚدة افَٕٚقن ظّؾ ذم ادحٚمٚة، وـّرس حٔٚتف 

ـ أهِف ومُٕٚف إصّع ذم اجلْقب بغ افًامرة وافٌكة، فسبٔتْٚ، وابتًد ظ

ّٕف ـ بٖ َّ  -وظّؾ مدة ذم افْٚسّيٜ، وبًد ذفؽ إتَؾ إػ بٌداد، وأصًُر وأتٔ

ؿد ٕذر ظّره وأظىك حٔٚتف ِمـ أجؾ تربٜٔ أبْٚئف، ؾجزاه اهلل خر  -رمحف اهلل
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ؿٜ جٚريٜ جزاء ادحًْغ إن صٚء اهلل، وجًِْٚ ممّـ يُقن ظّاًل صٚحلًٚ وصد

ْدٕٚ هلذا إمر، وافُالم ًٍٕف يْىٌؼ ظذ  ْٚ وُشدِّ َْ ٚ يْتٍع بف إذا وؾِّ ًً وظِاًم ٕٚؾ

 افقافدة افًزيزة وبٚؿل اإلخقان.

جّدي فقافدي ـٚن ؿد درس ددة فًٔٝ ؿهرة ذم افْجػ إذف، 

ومل يُـ يل مًف تًٚيش أو اختالف ظذ ٕحق آشتًٔٚب: ٕيّن ـْٝ صًٌرا 

، وـٚن يٖتْٔٚ بزيٚرات متٍّرؿٜ، رّبام ـٚن يٖيت ذم افًٚم مّرة، ظْدمٚ تقذّم 

وأصٚهده بوًٜ أّيٚم ظْدٕٚ، وأشّع مْف بًض افَهص وافروايٚت وافقؿٚئع 

ادتٍّرؿٜ: بًوٓٚ بٍٚق ذم افذهـ، وافًٌض أخر ًٕٔتف، وـْٝ أشّع مْف 

ّي تٖثر بًض إمقر افتل ختّص جٕٚٛ افٌِٜ وافْحق، وهذه أيًوٚ مل أظّد هلٚ أ

 ظذ حٔٚيت افتل أشر ؾٔٓٚ أن.

ل )حٍيف اهلل( وأضٚل ذم ظّره بام ؾٔف اخلر وافهالح، أيًوٚ  ّّ أّمٚ ظ

ـٚن فف ٕقع ِمـ افتقّجف افديّْل واحلقزوّي فق صّح افتًٌر، ؾٖخذ بًض 

ف واحلديٞ ذم هذه إمقر أـثر ِمـ ؽره،  َّ افدروس، وـّْٚ ِّٕس ظْده افتٍ

ّٕف ـٚن ذم حمٚؾيٜ افٌكة وأيًوٚ ـٕٚٝ افَِ ٚءات فًٔٝ بٚفهقرة افٌُرة: ّٕ

ا.  وٕحـ ذم بٌداد، وـٕٚٝ افَِٚءات متٌٚظدة جدًّ

ّٜٔ ِمـ صقم  ْٝ مْذ افهٌر بذرُة آفتزام بٚفقاجٌٚت افؼظ وبَٔ

ـّ  وصالة، واحلّد هلل ؿد رّبٕٚٚ افقافد وافقافدة ظذ آفتزام هبٚ ؿٌؾ ش

رة ـّْٚ ذم ادْٚشٌٚت ٕٖيت إػ ادًٚجد واجلقامع افتُِٔػ، وِمـ ٕتٚئٟ هذه افٌذ
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واحلًّْٔٔٚت، وافتَْٔٚ بّجّقظٜ ِمـ افْٚس ادٗمْغ، وذم افقؿٝ افذي ِٕتَل 

 بف مع أصحٚبْٚ وجرإْٚ وًِٕٛ وِٕٓق مًٓؿ.

 

 ػجّبؽ ادلئيٍ وأيضبنّ كبَىا لضوح يل

ّٔز ظـ بٚؿل  أحتّدُث ظـ ٍٕز وإخقاين وبًض أصحٚيب، ـّْٚ ٕتّ

بْٚ بّٖن فديْٚ أصدؿًٚء ممّـ يذهٌقن إػ ادًٚجد واجلقامع، ورّبام أظامرهؿ أصحٚ

أـز مّْٚ، وـّْٚ ِٕتَل مًٓؿ وٕتّّنك، ورّبام ًٕٚؾر وًِٕٛ مًٓؿ بام يتْٚشٛ 

وادقؿػ وافًّر، بحٔٞ هذه افؼحيٜ تتّّٔز ظـ تِؽ افؼحيٜ، ؾًْدمٚ يٖيت 

ٚبْٚ يَقفقن: أتك ؾالن صخص ِمـ أصحٚبْٚ إػ اجلٚمع، ؾٚٔخرون ِمـ أصح

ادٗمـ، وِمـ أووح ادهٚديؼ وأـثر إؾراد افذيـ تّٖثرُت هبؿ صخص اشّف 

ٌّٚس ادٗمـ(، وهق ـٌر بٚفًّر بٚفًٌْٜ  ٌّٚس خوّر(، وـٚن ُيًرف بـ)ظ )ظ

ّٜٔ وهق ذم مرحِٜ اجلٚمًٜ ذم اجلٚمًٜ  ُٝ ذم ادرحِٜ آبتدائ يل، ؾٖٕٚ ـْ

ِّّٜٔ اهلْ ُٝ افتُِْقجّٜٔ أو ذم ـ دشٜ، ٓ أظرف بٚفوٌط: ّٕن ادًٖفٜ ؿديّٜ، ؾُْ

 أفتَل مًف، وأخذُت مْف وِمـ ؽره، وأؾدُت مْٓؿ.

ُٝ مْٓؿ ـثًرا، وأخذُت مْٓؿ ـثًرا، ذم  ِّّ هٗٓء ـٕٚقا ؿدويت، ؾتً

بدايٜ حٔٚيت، ؾُٕٚٝ هذه افَْىٜ، َٕىٜ حتّقل ذم حٔٚيت، وفُـ ٓ أظِؿ ذم هذا 

 ُٝ ّٓ بًد أن افتحَ بٚفًِؽ احلقزوّي واّضًِٝ ظذ إحداث،  افتحّقل إ

ٍِّقا أحد  ـّ افٌِقغ، وـ ُٝ ذم تِؽ اددة وأظتَد ـٚن ذفؽ ؿٌؾ ش ؾٚفتحَ

إصخٚص بتدريز، وـٚن يدّرشْل رشٚفٜ ظِّّٜٔ ذم أحد ادًٚجد ذم مْىَٜ 
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حل افًالم ذم بٌداد، ؾُٚن يدّرشْل افٍتٚوى افقاوحٜ،  -احلّرّيٜ -افىقبجل

ُٝ أفتَل ذم هذ ا ادًجد افذي أدرس ؾٔف، وـٚن ؾٔف جمّقظٜ أصخٚص، ؾُْ

ّٓ صخًهٚ واحًدا بًّري أو أؿّؾ أو أـثر بًْٜ أو شْتغ، أّمٚ افٌٚؿقن  ومل أجد إ

ؾُٚن افٍٚرق افًّري ـٌر بْٔل وبْٔٓؿ بٚفًٌْٜ إػ ظّري، وؾجٖة حتّقل 

ُٝ ؾٔٓٚ ظذ ي د هذا وتٌّر افدرس وإشتٚذ ظذ افرؽؿ ِمـ أّن اددة افتل درش

ٍِّْٚ صخص آخر اشّف  إشتٚذ ؿهرة، ؾَٚل إٔٚ أظتذر ظـ تدريًؽ وـ

ٌّٚس(، ؾٖصٌح  )حًغ(، وهق أخ فذفؽ افنخص افذي تّٖثرُت بف )ظ

ُٝ ؿد بدأُت ذم دراشٜ افٍتٚوى  )حًغ( هق إشتٚذ، ؾؼع بٚفدرس، وإٔٚ ـْ

افقاوحٜ، وفُـ ؾجٖة رأيٝ )حًغ( ؿد أخرج ـتٚب مْٓٚج افهٚحلغ 

، وٓ أظِؿ دٚذا تٌّر إشتٚذ وتٌّر افُتٚب وادقوقع؟!! د اخلقئّل فًِّٔ 

ُٝ ٓ أظرف  ُٝ أشتٚذي اجلديد )حًغ( وؽره، ومل أجد إجٚبٜ، وبَٔ وشٖف

ْٝ بًد ذفؽ  ّٕف حهِ اإلجٚبٜ: ٕهّنٚ ـٕٚٝ مرحِٜ ظٚبرة، إوٚؾٜ إػ أ

ْٝ )مجٚظٜ حزب افدظقة(، وَمـ يْتّل إػ هٗٓء، ومَ  ـ اظتَٚٓت صِّ

صٚدف هٗٓء، وَمـ صٚحٛ هذا، وَمـ جٚمؾ هذا، وَمـ ـٚن فف شرة مع 

ْٝ ٕٚس ٓ  هذا، وَمـ اصسى ِمـ هذا، وَمـ بٚع هلذا، أمقر ـثرة!!! ؾَد ذهٌ

 ُٝ ظالؿٜ هلؿ بٕٚمر!!! ؾُٕٚٝ أحداث متًٚرظٜ، وفُـ ذم اددة إخرة ظِّ

ووجدُت اإلجٚبٜ مٚذا حهؾ ذم تِؽ ادرحِٜ ؿٌؾ أـثر ِمـ ظؼيـ ظًٚمٚ!!! 

بّٖن تِؽ افقاؿًٜ ـٕٚٝ ِمـ تىٌَٔٚت مٚ يذـر ذم )شْقات ادحْٜ وأّيٚم 

د بٚؿر افهدر ظْدمٚ حهؾ ذفؽ ادقؿػ ِمـ  ّّ ّٔد حم احلهٚر(، وافتزام افً

ّٜٔ احلقزوّيٜ، وؾروقا وأمِقا ظِٔف افؼوط، وافتزم  افًِىٜ افتؼئًّٜ افديْ
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ّٕف ٓ يدظق إػ ًٍٕف وٓ إػ  ّٖ ّٔتف ٓ ِمـ ؿريٛ وٓ ِمـ بًٔد!!! مًٓؿ ب مرجً

ْٝ هلٚ إصٚرات ذم مَٚمٚت شٚبَٜ، وٕحـ أفزمْٚ  وافرشٚفٜ مقجقدة، وحهِ

 اجلّٔع بَراءة ـتٚب شْقات ادحْٜ وأّيٚم احلهٚر.

د بٚؿر افهدر دّدة فًٔٝ   ّّ ّٔد حم س ـتٚب افٍتٚوى افقاوحٜ فًِ وُدرِّ

ـ تِؽ افتىٌَٔٚت، ؾٚفتزم بٚفَهرة، ؾُٕٚٝ حٚفٜ تٌّر افدرس واددّرس مِ 

اإلخقان بسك تدريس افٍتٚوى افقاوحٜ: ٕهّنٚ تًتز دظقة فًِٔد افنٓٔد 

 ّٔد اخلقئّل، ؾدّرشْل مْٓٚج ِّد افً ، ؾحّقفقين إػ صخص آخر يَ

 افهٚحلغ رشٚفٜ اخلقئّل افًِّّٜٔ.

 

 انمهك واحلظع يف ادلزىؿّؽخ واإلػضاصَّخ!!!

ٕٚ ذم احلٔٚة ومًسـٓٚ وخم ك ومع ِهْ ّّ ٚضرهٚ، هٕٚ مع افزيـ ـام يً

َِؾ،  َِؾ َمـ اظت افنغ، وظنْٚ ذم مْٚضؼ صًٌّٜٔ، وافتَْٔٚ ذم أمٚــ ـثرة، واظت

ؾ صِّف  ََ ٚ، وَمـ مل ُيًت ًً ِقا مجٔ َِ ؾُٚن ـّؾ َمـ افتَْٔٚ مًٓؿ ذم ادًجد ؿد اظت

ؾ أيًوٚ بًْقان: َمـ ـٚن ظّره بغ اخلّس ظؼة  ََ ؿٕٚقن افتًٍر، وؿد ُيًت

شْٜ إػ اخلّس وإربًغ شْٜ، حتك ٓ ينسـقا ذم احلرب أو ؽرهٚ ِمـ 

دوا، ؾُٕٚٝ احلٔٚة صًٌٜ، ؾًذ افرؽؿ ِمـ  ِٓ ِقا واشتُن َِ افتزيرات، ادٓؿ اظُت

ؾ!!!  ََ ًُٕت ـّ ـّْٚ ًٕٔش مرحِٜ ِمـ افَِؼ واحلذر ِمـ أن ٕٗخذ أو  صٌر افً

ّٜٔ ؾٖـِّْٚ افدراشٜ ادتقّشىٜ واإلظدادّيٜ، بًد ذفؽ  ِّ دخِْٚ اجلٚمًٜ ذم ـ

 اهلْدشٜ.
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 انشهُض ادلهُضؽ ادلؼًبعٌ حمًّض غعجبٌ ششص عؿبيلّ يف اجلبيؼخ

ر أخذٕٚ  َُ افتَْٔٚ بٚفًديد ِمـ إخقة ادٗمْغ، وأيًوٚ هذا افقء ٓ ُيْ

ّٜٔ وهق ذم  ّٜٔ اهلْدشٜ اددٕ ِّ د ؽوٌٚن(، ؾُّْٚ ٕحـ ذم ـ ّّ ِمـ افنٓٔد )حم

ِّّْٚ مْف ـٔػ ًٕٚذ افْٚس، وـٚن اهلْدشٜ ادًامرّيٜ، وؿد أ ؾدٕٚ مْف ـثًرا: تً

ّٔد افنٓٔد  يٌّغ فْٚ هنٟ افًّٔد افنٓٔد، ؾُٚن حيّؾ افُثر ِمـ مٍٚهٔؿ افً

د ـثًرا ِمـ وصٚيٚه، ؾُٚن يِتَل مع ادًٔحّل وافهٚبئّل  ًّ )ؿّدس هه( وجي

وافًِاميّن وادِحد ومع ؽرهؿ، ؾُٚن حيّؾ أخالق ويًىل أخالق، وـٚن 

داظٜٔ وداظًٔٚ فإلشالم وفِحّؼ ومذهٛ احلّؼ وفِّرجًّٜٔ افهٚدؿٜ افًٚمِٜ 

بٖخالؿف وصّتف وشُقتف: بٚفتزامف بٚحلّؼ وادٌٚدئ: بٖدبف وظِّف، وحهؾ مٚ 

د )روقان اهلل ظِٔف(، وهق ِمـ ادحّىٚت افتل  ِٓ ؾ وُاشتن َِ حهؾ وُاظت

 أذـرهٚ. 

 

 ثظوع االَفزبح ػهً انضٍَ وانزىاصم يغ احلىػح

 َِ ل ووافدي ب ّّ ْٝ هذه افٌذرة افتل ـٕٚٝ هلٚ تٖثرات ِمـ جّدي وظ َٔ

د ؽوٌٚن وؽرهؿ،  ّّ ُٝ مًٓؿ ذم ذفؽ ادًجد، وِمـ حم وأصحٚيب ممّـ افتَٔ

ّغ وبًض  ّّ ّٜٔ أو بًض ادً ْٝ فْٚ ظالؿٚت مع بًض افًقائؾ افديْ وأصٌح

ٜ اجلقامع، ؾتّّٔزٕٚ بّٖن فْٚ ظالؿٚت مع  ّّ ّٜٔ وبًض أئ بًض افرمقز افديْ

ّْٜٔ، وِٕتَل  ّٜٔ، ؾُّْٚ ٕذهٛ إػ افْجػ، وإػ مًٚجد مً ّٔٚت افديْ افنخه

بٖصخٚص يًرؾقْٕٚ وًٕرؾٓؿ وفْٚ مًٓؿ ـالم وظالؿٚت خّٚصٜ: بًّْك 
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قن بْٚ وٕثّؼ  َّ شٗال وجقاب واشتًٍٚر وحَقق ذظّٜٔ واشتٍٓٚمٚت، ويث

 .هبؿ، واشتّّر إمر هُذا، إػ أن إتْٓٔٚ ِمـ افدراشٜ اجلٚمًّٜٔ

 

 اخلضيخ انؼـكغَّخ وفزخ يكزت يمبوالد

بًد ذفؽ دخِٝ ذم اخلدمٜ اإلفزامّٜٔ افًًُرّيٜ مٚ يَٚرب إربع 

 ُٝ ُٝ وظِّ ْٝ حرب افُقيٝ، ؾخرج شْقات أو أؿّؾ ِمـ ذفؽ إػ أن إتٓ

حًٛ اختهٚيص اهلْدشٜ اددٕٜٔ، إذ ؾتحٝ مُتٛ مَٚوٓت إٔٚ وأحد 

 ُقن بخر وظذ خر.إصخٚص اشّف ظع حمًـ، وإن صٚء اهلل ي

 

 انصضَك واألر واجلبع 

إصدؿٚء ـثرون فُـ افَِٔؾ مْٓؿ يُقن فف مًزة خّٚصٜ وؿرب 

ًٌٚ وظزيًزا  خّٚص، دٚ يُِّقن ِمـ أدب وأخالق، وـٚن ـّؾ مْٓؿ أًخٚ وصٚح

وجًٚرا وصديَؼ ضٍقفٜ ورؾَٔؼ درب فٍسة زمّْٜٔ فًٔٝ بَهرة، ومْٓؿ ظع 

ّٜٔ(، أبق حًغ، ـّْٚ شقّيٜ ذم  افدراشٜ وذم افًَؿ افًِّل ًٍٕف )اهلْدشٜ اددٕ

ّٜٔ، وظِّْٚ شقّيٜ، إػ أن شٚؾر إػ فٌٔٔٚ، وبًد ذفؽ  وؿد شٌَْل بّرحِٜ دراش

إػ بالد افٌرب، ورّبام إػ ـْدا، وأرى ِمـ واجٌل أن أذـر هذه إشامء وأصر 

ّٔز ؾٔ ف أحدهؿ آفتزام إفٔٓٚ: دٚ أحتٍظ هلؿ ذم ذاـريت وؿٌِل افُثر، وممّٚ يتّ

ًّٔٚ، وؿٌؾ أن  وإخالق وإدب وافتوحٜٔ واإليثٚر حتك ؿٌؾ أن يِتزم ديْ

يهّع، وؿٌؾ أن هيتدي، فق صّح افتًٌر، ويُّـ افَقل إهّنؿ ـٕٚقا يْتّقن إػ 
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أخالق اإلشالم وإيثٚر اإلشالم ؿٌؾ أن يِتزمقا بٖمقر افهالة وافهقم، 

ىل احلَقق افؼظٜٔ بتاممٓٚ حتك ؿٌؾ أن وادٍِٝ ذم إمر أّن بًوٓؿ ـٚن يً

ًّٔٚ وؿٌؾ أن يًرف مًْك افهالة وأداء افهالة ذم افقؿٝ افذي ـٚن  يِتزم ديْ

افْٚس ؾٔف تتُٚفٛ ظذ إمقال واحلَقق، وأشامء أخرى هلؿ ذم افٍْس 

ل أو ٕقظل مّٗثر، وربام تٖيت اإلصٚرة إػ بًوٓؿ  ّّ ّٜٔ وحدث ـ خهقص

تًٚػ أن يُقٕقا ِمـ ادٓتديـ وافًٚئريـ وافثٚبتغ خالل احلديٞ، ؾًْٖل اهلل 

 ظذ افكاط ادًتَٔؿ.

 

 عدهخ يغ انكزت انزبعخيُّخ وانؼمضَّخ

ّٕف ٓ  ُٝ مِتزًمٚ بٚفُتٚب، بحٔٞ إ بًٌٛ هٗٓء ادٗمْغ وتّٖثري هبؿ بَٔ

ّٜٔ وافًَدّيٜ هلٚ افتٖثر  ، وافُتٛ افدئّْٜ وافتٚرخي ًٜ ِّام أجد ؾرص يٍٚرؿْل، أؿرأ ـ

ُٝ ذم َٕٚصٚت ومْٚطرات مع َمـ و ّٔز إـز ئًَْٚ، وِمـ تِؽ اددة دخِ احل

يِتزم ومع َمـ ٓ يِتزم أصاًل، مع َمـ خيٚفػ ومع َمـ يًٕٚد: ِمـ افنًٜٔ وِمـ 

افًّْٜ، ِمـ ادًٔحّٜٔ وافهٚبئٜ، واشتّّر هذا افْٟٓ حّتك ذم اجلٚمًٜ، وحّتك ذم 

ًًُرّيٜ، وؿد ـًٌْٚ افُثر ِمـ ادًًُرات خالل مدة افتحٚؿل بٚخلدمٜ اف

ٌّٔغ ذم اجلٔش، وحتّك ظْدمٚ ـّْٚ ًّٕؾ ذم جمٚل  إصدؿٚء ِمـ ادٗمْغ افى

 افٌْٚء وادَٚوٓت، ظذ افرؽؿ ِمـ ذفؽ اشتّّريْٚ بٚفَراءة وافدراشٜ.
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 ثضء صعاؿخ انكزت ادلُهجُّخ احلىػوَّخ صوٌ أؿزبط

خروجل ِمـ اجلٔش مْذ تِؽ ادّدة، ومْذ بدايٜ افتًًْٔٚت، بًد 

ّٜٔ: ؾٌدأُت أؿرأ ادْىؼ فٍْز، وأؿرأ  بٚفوٌط، افتزمٝ بٚفدراشٜ ادْٓج

ّٜٔ فٍْز، وِمـ خالل ظالؿٚيت  ّٜٔ وأصقل افٍَف وظِقم افًرب افرشٚفٜ افًِّ

بدأُت أشٖل، ؾٖذهٛ فزيٚرة افْجػ وـربالء وأفتَل بًٌض افًْٚويـ 

ّٜٔ أو  وافرمقز هْٚك، وأشٖل وأشّجؾ إشئِٜ شقاء ـٕٚٝ ّٜٔ أو أصقف ؾَٓ

مْىَّٜٔ أو ٕحقهٚ، حًٛ مٚ أؾٓؿ وحًٛ مٚ إَٔؾ ِمـ اشتٍٓٚم، وأشتّع إػ 

ِّام يُْنػ يل رء جديد أظٔد ادّٚدة وأـتٛ  اجلقاب مّرة وثٕٜٚٔ وثٚفثٜ، ـ

ْٝ ظْدي ؾُرة بٖن َأؿٔؿ هذا إمر، وؿد صّجًْل بًض  ر، ؾحهِ وأؿرِّ

فنٔخ افًَٔقيّب )أدامف اهلل(، ؾًٌد أن إخقة ظذ هذا إمر، ومْٓؿ شامحٜ ا

ُٝ هذا إمر ظِٔف، وحهؾ بْٔل وبْٔف َٕٚش وٕتٔجتف، رّجح بٖن َافتحَؼ  ظرو

بٚحلقزة ٓشتنًٚر هذا إمر، وفُّْْل مل أرد أن أترك ظّع، وأردُت أن 

ْٚ ـّْٚ ٕنًر  ّٕ يُقن ظْدي ادقرد ادٚيّل: حتّك ٓ أحتٚج إػ رواتٛ احلقزة: ٕ

دًٕٚٚة افتل ـٕٚقا يّّرون هبٚ، ومٚ يًٕٚقه ِمـ ادُٚتٛ، وـٔػ وًِٕؿ بٚ

أن أصٚرك ذم  لحيهِقن ظذ افرواتٛ؟!! وبّٖي ضريَٜ؟!! ؾُٚن رأي

ّٔٚت ِمـ ِؿٌؾ احلقزات، واحلّد هلل،  آمتحٕٚٚت افتل تتّؿ ذم ادُٚتٛ وافّزإ

ُٝ ظذ درجٚت ؾٔٓٚ جٕٚٛ تٍّقق بٖـثر مِ  ُٝ بٚٓمتحٕٚٚت، وحهِ ـ اصسـ

ُٝ ظذ هذا إمر، ومل يُـ ظْدي أّي ؿراٍر ذم آفتحٚق  مُٚن ومَٚم، وبَٔ

ْٝ افثَٜ أـز بٚجلٕٚٛ افًِّّل، وافٍٓؿ أـثر  بٚحلقزة، ؾًٌد آمتحٕٚٚت أصٌح
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بٚظتٌٚر دخقفْٚ بٚٓمتحٕٚٚت، ؾٌدأْت ضريَٜ وأشِقب افَراءة وافتْير 

 وافتَرير فِّىٚفٛ ختتِػ.

 

 ػهًًُّب!!! عيىػ صَُُّخ كجريح فبعغخ

ظرؾْٚ أّن إشِقب وافىريَٜ افتل اظتّدٕٚهٚ ـٕٚٝ صٚئٌٜ: ؾَد تٍّقؿْٚ 

ظذ افىٌِٜ افذيـ حييون دروس ذم احلقزة فًْقات، واشتّّر فَٚؤٕٚ بًٌض 

افًْٚويـ، وبدأْت إشئِٜ ختتِػ، ؾًْدمٚ تىّقر اجلٕٚٛ افٍُرّي وافًِّّل ذم 

، بدأْت إٍٓتٚحٚت ؾٔف، وص ًٜ ٚرْت إشئِٜ افٍَّٜٓٔ أـثر إصقل خّٚص

ٚ، وافتَْٔٚ بًْٚويـ هلٚ ظْقان وإظالن وواجٜٓ ـٌرة، ؾًْدمٚ ـّْٚ ًٕٖل أو  ًَ ظّ

ٕدخؾ ذم َٕٚش مًٓؿ، ٕجد افوًػ وافرـٚـٜ وادٓزوزّيٜ!!! ؾُّْٚ ٕتّٖشػ 

!!! ؾُٔػ فف هذا افًْقان وافْٚس تْير فف هبذه افْيرة،  ًٜ ظذ هذا إمر حََٔ

ٚد، وهق هبذا ادًتقى ِمـ افوحٚفٜ؟!! وٕحـ خٚرج بؾ ويّدظل آجتٓ

افًْقان، ؾٌدأ ٕقع ِمـ افوٌط افٍّْز، وـام تًِّقن إّمٚ وشقشٜ صٔىٚن أو 

ُٝ مدة ضقيِٜ أؤّجؾ  ّٜٔ ؾٔٓٚ مهِحٜ مذهٛ، ؾٌَٔ هدايٜ رمحٚن: ّٕن افَو

ُٝ أظزم بٚٓشتخٚرة  ٚ ومسّدًدا، وبَٔ ًٍ وأشّقف افتٖجٔؾ وافَرار، وأطّؾ خٚئ

 "داظُٔؿ": رآن ددة ضقيِٜ!!! وظذ ؿقل افًّٔد افنٓٔد افهدر افثٚين بٚفَ

ل ؾٔٓٚ  ْٝ ظّع تِؽ اددة افتل ُبدِّ ـٚن حٚفف ـحٚل أّي إًٕٚن آخر، ـام ؾٚت

ُٝ بٚحلقزة. ّٓ بًد أن افتحَ  افدرس واددّرس، ومل أظِؿ هبٚ إ
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 انـُّض انصضع ػًُم أليريكب واؿغائُم وصضّاو!!!

ُٝ أ ّٜٔ وافًْٚويـ مل تُـ هلٚ ظالؿٜ أـثر َمـ ـْ ظرؾف ِمـ افًقائؾ افديْ

ّٔد افهدر )ؿّدس ّهه(، بؾ يًتزوٕف ِمـ رجٚل إمـ ورجٚل افدوفٜ،  بٚفً

ّٜٔ ذم  ّٜٔ وافًراؿ ّٜٔ وإمرـ وأيًوٚ اهّتّقه ِمـ رجٚل ادخٚبرات اإلهائِٔ

شتٌٍر ا-افقؿٝ ًٍٕف، وٓ أظرف ـٔػ؟!! واشتٌٍر اهلل وأتقب إفٔف، وأيًوٚ 

اظتزوه ابـ حرام وجمْقن وؽرهٚ!!! وهذا اإلظالم  -اهلل ريب وأتقب إفٔف

تّٖثرٕٚ بف، وـثرْت إحٚديٞ وافروايٚت وإؿقال، وٕحـ أيًوٚ تّٖثرٕٚ بف، 

ِمـ أدّفٜ ومع مٚ  وـّْٚ ًٕٔش ذم ساع مع مٚ يىرحف افًّٔد افنٓٔد افثٚين 

ْٚ ـّْٚ مْذ اف ّٕ ٌدايٜ يتًٚرض ظْدٕٚ اجلٕٚٛ افًِّّل ًًّٕف ظْف ِمـ افُالم: ٕ

مع جٕٚٛ افًدافٜ، أو يتًٚرض اجلٕٚٛ افًِّّل مع اجلٕٚٛ افًِّّل، ؾُٔػ 

ِّٔؿ؟!! وجيٛ أن تُقن أظِؿ وِمـ أهؾ آختهٚص، وهؾ  تٍٓؿ؟!! وَمـ ُيَ

ُيًَؾ ـّؾ هذه افًْٚويـ وّد ؾالن وؾالن؟!! وـٔػ يدظقن فٍالن وؾالن؟!! 

 افًِّّل، ومّرة ِمـ اجلٕٚٛ أخر. ؾّّرة ٕنّؽ بف ِمـ اجلٕٚٛ

 

 أصذبة انـُض انصضع دجّزهى ظؼُفخ وال ديزهكىٌ انضنُم!!!

ظْدمٚ  وـٚن ممّٚ يزيد تًّٔؼ هذا إمر أّن َمـ يدظق فًِّٔد افنٓٔد 

ـّْٚ ٕدخؾ مًٓؿ ذم َٕٚش دًرؾٜ احلّؼ واشتيٓٚره وافقصقل إفٔف، ـٚن 

ّٔد  ٌر ظْقان إػ أظذ ظْقان، أصحٚب حّجٜ ؤًٍٜ ِمـ أص أصحٚب افً

ـ ِمـ خالل ؾًِف وؿقفف وتّكؾٚتف ومقاؿٍف  َّ ومٚذا َٕقل فنخص ًِٕؿ وٕتٔ

ّٕف جمتٓد، وـٚن مَّرًبٚ ِمـ افًّٔد افنٓٔد  ّٕف يدظق فًٍْف، ويّدظل أ ، أ
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وظْدمٚ تدخؾ مًف ذم َٕٚش، يَػ أمٚمْٚ ويَقل: ًٕؿ ـالمُؿ صحٔح بام 

ّٔد!!! ؾتجد ٓ جقاب ظْد ه، ومثاًل ٕجد أحد إصخٚص ظْدمٚ خيّص افً

ِّؿ مًف بٚجلٕٚٛ افًِّّل وًٕٖفف: َمـ إظِؿ: بٚفٍَف أو بٕٚصقل؟  ٕتُ

د افهدر  ّّ ّٔد حم ؾَٔقل: إظِؿ بٚفٍَف، ثؿ ًٕٖفف َمـ إظِؿ ذم إصقل افً

ّٔد افهدر أظِؿ بٕٚصقل، وبًد ذفؽ ًٕٖفف: َمـ  أو ؾالن؟ ؾَٔقل: افً

د افهد ّّ ر أو ؾالن بٚفٍَف؟ يَقل: ؾالن أظِؿ بٚفٍَف، وأن إظِؿ افًّٔد حم

د افهدر!!! إذن إٔٝ تَقل: إّن ؾالن أظِؿ  ّّ دِـ تدظق؟ ؿٚل: أدظق فًِّٔد حم

ّٔد افهدر هق إظِؿ  بٚفٍَف، وتَقل: إظِؿ هق إظِؿ بٚفٍَف، وتَقل افً

د افهدر  ّّ  ؟!!بٕٚصقل وفٔس بٚفٍَف، ؾِامذا تدظق فًِّٔد حم

ّْٕ ٚ دخِْٚ ذم تٍريًٚت وأمقر وأشئِٜ ـثرة ومتّْقظٜ، ؾُّْٚ ؾْالحظ إ

ِّؿ ويٌحٞ جيد إًٔٚشٚ  ٕخقض ًَٕٚصٚ هبذا ادًتقى مع أخريـ، وـّؾ َمـ يتُ

ّٜٔ وأظِّّٜٔ  ِّؿ هبذا إمر ِمـ تَِٔد ومرجً بًٔديـ ظـ هذا إمر!!! وَمـ يتُ

ّٕف )بىران( وفٔس ظْده صٌؾ!!! و ـام ذم أصاًل يوحُقن ظِٔف ويَقفقن: إ

د افهدر  ّّ ادثؾ ادًروف )ذهبف براس ظٚمل، واضِع مْٓٚ شٚمل(!!! ؾ٘ذا ـٚن حم

ّٔد افهدر افثٚين هق هبذا ادًتقى ِمـ افًِؿ  هق إظِؿ، وَمـ يًتّد ظِٔف افً

ًٌٚ بًْقان  وافٌٔٚن، وأيًوٚ ؽره ِمـ افًِامء وممَـّ يّدظل آجتٓٚد ويٍتح مُت

ـ فِديـ وادذهٛ؟!! وهذا اجلٕٚٛ جمتٓد هق أصاًل هبذا ادًتقى،  َّ ؾ

 افًِّّل. 
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أّمٚ ِمـ اجلٕٚٛ آجتامظّل وإخالؿّل وادّٚدّي وادٚيّل، ؾ٘يّن ِمـ خالل 

 ّٓ ّٜٔ وافدئّْٜ، ؾِؿ أجد ؾٔٓؿ إ فَٚءايت هبذا ادجتّع افديّْل وافؼحيٜ آجتامظ

ٜ ادًهقمغ  ّّ ًٜ مْف إذا ـٚن احلًد ظؼة، ؾتً "حََٜٔ مٚ ورد ظـ إئ

ًدا مٚئٜ بٚدٚئٜ ظْدهؿ!!! بؾ أـثر ِمـ "ظْد افًِامء ًَّ !!! ؾقجدُت هذا إمر جم

هذه افًٌْٜ إن صّح افَقل!!! ؾقجدُت أّن أحدهؿ يسّبص بٚٔخر وخيّىط 

ّٜٔ!!! ومتك  ويْتير متك يّقت ؾالن وؾالن وؾالن، حتك تُقن فف ادرجً

ّتك تُقن فف افًىقة!!! افدوفٜ متْع ؾالن ِمـ افدرس ومتْع ـتٛ ؾالن، ح

ويْتير ويتّٖمؾ ِمـ افتّجٚر وإشٚتذة وافقاجٓٚت أن خيدظٓؿ!!! ؾتالحيف 

جيٚمؾ هذا وجيٚمؾ ذاك، ويرشؿ حّتك يًُٛ أـز ظدد ِمـ إصقات!!! 

ّٜٔ؟!! وـٔػ شتهؾ  وحيًٛ بًد ظٚم أو بًد ظٚمغ ـٔػ شتُقن هذه افَو

ـٔػ يتًٚمؾ مع  إفٔف؟!! وـٔػ شٔخدع أخريـ؟!! ويرشؿ وخيّىط

افدوفٜ؟!! وـٔػ حيٚؾظ ظذ ًٍٕف؟!! وـٔػ يًّح فُتٌف أّن تْتؼ؟!! 

وؽرهٚ ِمـ إمقر!!! ؾقجدٕٚ ـاًل مْٓؿ يْتير ويسّصد ادقت بهٚحٌف، مثِام 

يسّصد إشد بٍريًتف!!! ؾقجدٕٚ افىّع هْٚك ِمـ ؿٌؾ افُثريـ، ِمـ جٕٚٛ 

ْٝ ادًُٕٚٚة ظِّّل وجٕٚٛ أخالؿّل وجٕٚٛ اجتامظّل!!!  ـ فِديـ؟!! بََٔ َّ ؾ

 وترّشخٝ أـثر وأـثر!!! إػ أن حهؾ افَرار بٚٓفتحٚق بٚحلقزة.

 



(21) ...................................................................................  

 االنزذبق ثبحلىػح وانزفغّؽ نهضعاؿخ واحلعىع ثكضبفخ

ٚ وهق: ِمـ افذيـ  ًَ د ظِٔف، وؿِتف شٚب ـّ ر، وأؤ َُ يقجد رء ٓ ُيْْ

)أدامف اهلل صّجًقين ظذ آفتحٚق بٚحلقزة هق شامحٜ افنٔخ افًَٔقيّب 

دُت وافًٓد  ّٓ وحٍيف(، وبدأْت ادًرة ذم احلقزة، وأخذُت ظذ ظٚتَل، وتً

إػ اهلل )شٌحٕٚف وتًٚػ(، بٖيّن شٖتٍّرغ مٚئٜ بٚدٚئٜ فِدرس ٕكة فِديـ 

د، وإن  وفِّذهٛ ؿدر مٚ أشتىٔع إن ُوؾَِّٝ، واهلل )شٌحٕٚف( هق ادقؾِّؼ ادًدِّ

ّٓ مل أَوؾَّؼ، ؾّ٘ن اهلل )شٌحٕٚف و ّْٕل مل أذهٛ إ ّٔتل: ٕ تًٚػ( شًٔىْٔل ظذ ٕ

ْٝ يل دظقات فًزائؿ ووٓئؿ، فُّْْل ـْٝ  ٓ ٕجؾ ٕكة ادذهٛ: وهلذا ُوجِّ

ّٓ ِمـ أجؾ افدرس وافدراشٜ،  ّْٕل ؾًاًل مل آيت إ أتًّذر وأحتّجٟ بٚفدرس: وٕ

ّْٕل وّؾَٝ بتًديد اهلل )شٌحٕٚف( إػ  وافقؿٝ فٔس مُِل، ؾٚحلّد هلل أصًر أ

ّْٕل  مٚ أذُت إفٔف، ؾًْد افتحٚؿل بٚحلقزة حهؾ هْٚك إَالب ذم حٔٚيت: ٕ

ًٌٚ ِمـ ؽره، وبدأُت  ؿريٛ ِمـ افًّٔد افهدر  فٍسات، وسُت ؿري

ُٝ أن أظرف مٚذا حيهؾ؟!!  أواصؾ وفق بزيٚرات متٌٚظدة، وفُـ اشتىً

 ومٚذا جيري؟!! وأشُّع، وأشُٖل، وأشتٍُٓؿ، وأرى مقاؿػ أمٚمل، ؾٌدأُت 

ّٔد افهدر واحلجٛ  ّٜٔ افً ْٝ ؿو أؿٚرن وأؾٚوؾ بغ هذا وذاك، ؾٖصٌح

ْٝ بغ أظغ  -فق صّح افتًٌر -وإؽٍِٜ وإضر واجلدران ادًتّٜ افتل ووً

د افهدر ّّ ّٔد حم ْٝ بْٔٓؿ وبغ افًّٔد وأؾُٚر افْٚس وبغ افً ، ـام ووً

د بٚؿر افهدر  ّّ وافٌىٚء بًد مـ ؿٌُؾ، ؾٌدأ يُْنػ اجلدار بًد أخر، حم

د صٚدق افهدر  ّّ ّٔد حم ّٜٔ افً ُٝ بحََٜٔ ؿو ْ َّ ، ؾٚظتَدُت أخر، إػ أن تٔ

 بٖهّنٚ إرجح ظِاًم وأخالًؿٚ وروًحٚ وذًظٚ وذم ـّؾ ادجٚٓت.



................................................................................ (20) 

ُٝ مع أـثر  وافدروس افتل ـْٝ آخذهٚ هل دروس مُثٍّٜ، وافتحَ

ت اجلزء ِمـ أشتٚذ: بًّْك أخذُت افًِّٜ اجلزء إّول ظْد صخص، وأخذ

افثٚين ظْد صخص آخر، واجلزء افثٚفٞ ظْد صخص ؽرمهٚ، وذم يقم واحد 

ر، أيًوٚ  ٍّ آخذ ثالثٜ دروس دًٜ وهُذا، وظذ افرؽؿ ِمـ تَريري أصقل ادي

ر، وذم ٍٕس افقؿٝ أحي درس افٍُٚيٜ هْٚ وهْٚك،  ٍّ حيت أصقل ادي

ا ذم ذ ٚ جدًّ ًَ فؽ افقؿٝ وفٔس وـٚن وؿٝ افدراشٜ صًٌٚحٚ ومًًٚء، وـْٝ مقّؾ

أن، ؾُٚن وؿٝ افْقم ظْدي ـًّّدل أربع شٚظٚت، إوٚؾٜ إػ احلٔٚة 

ّٔٚت  َِّٚت وافّزإ افهًٌٜ هْٚك ظْدمٚ ٕحٚول أن ٌٕتًد ظـ ادجٚمالت وافتّ

ّٜٔ بٚظتٌٚر أّن  ّٕؽ تًٔش حٔٚة صًٌٜ، وفُـ هذا خدمْل ذم افَو وادُٚتٛ، ؾ٘

ِّف -مًيؿ افقؿٝ ُٝ ذم حٚفٜ -إن مل يُـ ـ صٔٚم، ؾٕٚـؾ بًٌٔط، وذم  ـْ

أؽِٛ إحٔٚن ٓ يُقن هْٚك ٕٚر وضٌخ وٕحقهٚ، وهذا أيًوٚ وّؾر ظّع 

افقؿٝ، وأيًوٚ ظْدمٚ تُقن ادًدة خٚفٜٔ وخٚويٜ تُقن ؾسات افْقم ؿِِٜٔ، 

.ّْٜٔ  وـٚن هذا وّـ ؾسة مً

 

 يغ انـُّض يهضٌ ادلضين يف صعؽ انكفبَخ ػُض انشهُض انصضع 

ّٔد افهدر درس افٍُٚيٜ، إذ ـٚن يًٚين ذم درس افٌحٞ  ؾتح افً

اخلٚرج: ّٕن افىٌِٜ ـٕٚقا ٓ يٍّٓقن، بٚظتٌٚر أّن أصؾ افٍُٚيٜ وبحقث 

افٍُٚيٜ هل افتل تقصؾ إػ افٌحٞ اخلٚرج، ؾُٚن افىٌِٜ ؽر مّٗهِغ 

د صٚدق افهدر  ّّ ّٔد حم وظْد افًّٔد  فٌِحٞ اخلٚرج، خّٚصٜ ذم خّط افً

د بٚؿر افهدر  ّّ ّٔد افنٓٔد افثٚين اف حم ، ؾٚوىّر افًّٔد ذي شٚر ؾٔف افً
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س افٍُٚيٜ، ؾُٚن جيد ظدم آرتٔٚح ذم  افهدر )روقان اهلل ظِٔف( أن ُيَدرِّ

ذفؽ: ّٕن ـّؾ إًٕٚن ظْدمٚ يهؾ إػ مرحِٜ دراشّٜٔ، جيد ِمـ افهًقبٜ 

دراشٜ مرحِٜ شٚبَٜ إذا ـٕٚٝ مرحِٜ بًٔدة ظـ مًتقاه ـّرحِٜ ثٚفثٜ أو 

يدّرس مرحِٜ أوػ مثاًل، ؾٔجد صًقبٜ ذم إؾٓٚم ادّٚدة أو إظىٚئٓٚ، وٓ رابًٜ و

ّٔع افىٌِٜ ادىٚفٛ، وُتنتّٝ  ّٕف مرتٚح وٓ يتقّشع هبٚ، وـذفؽ يو ينًر بٖ

ّٕف مَّك،  أؾُٚرهؿ، وهؿ هبذا ادًتقى، وإذا أظىٚهٚ بهقرة أخرى، ينًر بٖ

ٜ ذم إيهٚل ادّٚدة ؾًٔٚين خالل افدرس، وؿد ٓ جيد أّي  إخالص أو مهداؿّٔ 

إػ ادَٚبؾ، ؾتقجد مًٕٚٚة، وحيتٚج إػ تقؾٔؼ ِمـ اهلل )شٌحٕٚف وتًٚػ( حتّك 

يّٗثر ويتّٖثر، ؾٖظىك افًّٔد افهدر درس افٍُٚيٜ حتّك هئّئ افىٌِٜ، ؾُٕٚٝ 

هذه ؾرصتل بٖن أفتحؼ بدرس افٍُٚيٜ، وبحّد اهلل وتقؾَٔف افتحَٝ بدرس 

ّٔد مٓدي( حيٍيف اهلل.افٍُٚيٜ مع إصحٚب ومْٓؿ )  ش

 

 صػىح انـُّض انصضع حلعىعٌ يف انجذش اخلبعط

شٝ ًٍٕف( مٚ يَٚرب افًّتٜ أصٓر أو  ُٝ مع افًّٔد افهدر )ُؿدِّ اشتّّري

أـثر أو أؿّؾ، واحلّد هلل إٔٚ ممّـ ُوؾَِّٝ: ٕيّن أحي أـثر ِمـ بحٞ ـٍٚيٜ ذم 

ّٔد افهدر ذم بحٞ افٍُٚيٜ  ّٓ بًد افقؿٝ ًٍٕف، وحوقري مع افً مل حيهؾ إ

ُٝ بحقث افٍُٚيٜ، بًّْك أّن تَريرات بحقث افٍُٚيٜ ـٕٚٝ مقجقدة  أن أمتّ

ّٔد افهدر، وحيت وإٔٚ ظْدي بحقث  ظْدي ؿٌؾ أن أحي ظْد افً

ُٛ مًف وأشّجؾ، ومْذ افٔقم  افٍُٚيٜ وتَريرات افٍُٚيٜ، واحلّد هلل بدأُت أـت

فهدر وأدخؾ مًف ذم َٕٚصٚت، افثٚين وافثٚفٞ بٚفتحديد بدأُت إٔٚؿش افًّٔد ا
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ًٌّٚ فِدرس وفِىٌِٜ حّتك فق ظذ حًٚب مًِقمٚتف:  ومل أجد أشتًٚذا خمًِهٚ حم

ّٕف يٍرح )رمحٜ اهلل ظِٔف(،  ّٔد افهدر، ؾ٘ َٝ ختّىئ افً ّٕف حتّك فق ـْ بًّْك أ

ٍَس  ّٔد افهدر وينٚهبف ذم افَْ ًٜ مل أجد َمـ يامثؾ افً ؾٍل هذا آدّمٚه حََٔ

ّٜٔ افًئّٜ، وـٚن يٍرح ظْدمٚ أشٖل، وأجد آبتًٚمٜ وإخالق افًِ ّ

 وافنور وافراحٜ ظذ وجٓف ظْدمٚ أشٖفف.

إػ أن افتحؼ مًف  مّرت شّتٜ أصٓر ظذ بحٞ افٍُٚيٜ ؾدظٚين 

بٚفٌحٞ اخلٚرج، ؾُْٝ ذات مّرة مًف ذم مًجد افرأس وٕٚؿنتف، وبًد أن 

ف رجع وؿٚل يل: إٔٚ أوّجف إتٓك افَْٚش وأراد أن خيرج وأزاح افًتٚر، وفُّْ 

فؽ دظقة خّٚصٜ بٖن تِتحؼ بٌحقث اخلٚرج، ؾنُرتف ـثًرا هلذه افدظقة، 

وشٖفتف: هؾ تَهد بحقث إصقل أم بحقث افٍَف؟ ؾَٚل: بحقث إصقل 

وافٍَف، ؾَِٝ فف: ظْدي بًض افٌحقث حتّك أـقن أمًْٔٚ وظْد حًـ طّْؽ، 

 بًد أشٌقظغ أو ثالثٜ ؾٖـّؾ مٚ ظْدي مـ بحقث وبًدهٚ أبٚذ، وؾًاًل 

ّٖٔ فالفتحٚق بٚفٌحٞ اخلٚرج، ؾٚفتحَٝ ظذ  أشٚبٔع اشتٖذٕتف وؿِٝ: إٔٚ ُمٓ

 برـٜ اهلل مًف ذم افٌحٞ اخلٚرج إصقيّل وافٌحٞ اخلٚرج افٍَّٓل.

 

 َمبشبد يؼًّمخ يغ انـُّض انصضع ال َشهضوٌ هبب!!!

ُٝ مع افًّٔد احلُّد هلل مٙ افٔقم إّول وافثٚين ورّبام افثٚفٞ دخِ

افهدر ذم َٕٚصٚت ضقيِٜ وظَّٜٔ، وفُـ َمـ ينٓد؟ وَمـ يَقل هبذا 

ـ  َّ ّٜٔ، ؾ افُالم؟ وَمـ يهّدق؟ ؾٓذا مٚ ظْدي وهْٚك مـ ينٓد هبذه افَو
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ِّؿ ظْف أن هق جمّرد هد وؿٚئع حهِٝ وهل  ُُِْٔر، ؾام ٕتُ ُيريد أن ُيُِْر ؾِ

ّٕام افدفٔؾ مٚ يْتجف افٍَٔف و مٚ يًىٔف مـ أدّفٜ خٚرجّٜٔ تُقن فًٔٝ بدفٔؾ، وإ

ّٔد افهدر دفٔؾ ٕٕف يُّـ ّٕي صخص أن يّدظٔٓٚ،  مقّثَٜ، وفًٔٝ دظقة افً

وإمر هْٚ جمّرد تَٔٔؿ وتَٔٔد فًِرة: حتّك يًرف َمـ ُيريد أن يًرف، وَمـ 

ّٕف تقجد بحقث هل  ُيريد أن يهّدق ؾِٔهدق، ومـ ٓ يهّدق ؾال يهدق: ٕ

ًّٔٚ وحيٚجٟ ـّحٚججٜ افٌّْل افٍٔهؾ، ؾٚإلًٕٚن ظْد شُٔقن  مٚ يُقن أّم

ٚ وتٖثًرا، ؾُٚن افٌّْل  ًً ٓ يَرأ وٓ يُتٛ، وفُـ ـٕٚٝ  أـثر وؿ

حمٚججتف أؿقى، إذ ـٔػ ٓ يَرأ وٓ يُتٛ وؿد ؾٚق أهؾ افٌالؽٜ وأهؾ 

افٌِٜ؟ أّمٚ إذا ـٚن مًٓؿ ويدرس ويُتٛ ويَرأ ويْيؿ ويَقل افنًر ؾّ٘ن 

ّٔزه ٓ يّٗثر ذم افْٚس بَدر مٚ يّٗثر ظْدمٚ ٓ تُقن فف خٍِٜٔ ذم هذا افًِؿ أو  مت

 افٌٚب أو ادجٚل.

 

 احلعىع ػُض انـُـزبينّ وانفُّبض وانربوجغصٌّ واحلًبيٍّ وانـجؼواعٌّ

ُٝ افًّٔد افهدر بٖن   متّٔزٕٚ بتقؾٔؼ اهلل مْذ إّيٚم إوػ، واشتٖذٕ

ٌف إفزام، وؿٚل: إٔٚ أحي ظْد أخريـ، ؾَٚل: فؽ هذا. وأصٌح إمر ص

أريد َمـ مثِؽ أن  حيي ظْد أخريـ: حّتك ُئَّؿ ويًرف ادًتقيٚت 

احلََّٜٔٔ، وؾًاًل حيُت هْٚك حًٛ مٚ يًّح وؿتل، ؾحيُت ظْد 

ّٔٚض افٍَف وإصقل، وظْد افنٔخ افزوجردّي )رمحف اهلل(،  افًًٔتٚيّن وافٍ

ّٔد احلاممّل )رمحف اهلل(، وظْد  افًّٔد افًٌزوارّي افذي ـٚن وـذفؽ ظْد افً
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 ُٝ ُٝ ودً ْ َّ يًىل دروس افٍُٚيٜ وؽرهؿ ِمـ ظِامء ورجٚل ديـ، وؾًاًل تٔ

ًٜ افًِؿ وافًِامء ومٚ يًىقن.  ئًَْٚ وحََٔ

احلُّد هلل ذم ـّؾ مُٚن دخِْٚ وذم ـّؾ درس حيٕٚ شّجِْٚ هذا إمر 

ٚ أمٚم إصٓٚ ًٍ د ويتٌّغ افهٚدق وأمٚم إصٓٚد، وإّن َمـ يُْر شُٔقن فف مقؿ

ِمـ افُٚذب، ؾُّْٚ ٕدخؾ مع مجٔع افًِامء ذم َٕٚصٚت، حتك بًض افًْٚويـ 

دخِْٚ مًٓؿ ذم َٕٚصٚت ورأيْٚ أّن أشئِتٓؿ ـٕٚٝ تٚؾٜٓ، وفٔس هلٚ ظالؿٜ 

ّْٔقا إًٍٔٓؿ ِمـ خالهلٚ،  َِّٚت وزفٍك، ويريدون أن يٌ بٚفٌحٞ أصاًل، جمّرد مت

شٚتذة وِٕزمف احلّجٜ، ـٚن يًُٝ وـذفؽ ظْدمٚ ٕدخؾ ذم َٕٚصٚت مع إ

وٓ جئٛ ويَقل: اِشٖل ؾالن وؾالن، وؾالن وفدي، أو زيد مـ افْٚس، 

ّٔد افهدر  ، ووجدٕٚ ؾُٕٚٝ هذه بّثٚبٜ مَٚرٕٜ مع مٚ يىرحف ويًُِف افً

أّن افًٌض مل يٍٓؿ ادىٚفٛ، ويًِؿ بّٖن َمـ جيِس ٓ يٍٓؿ ادىٚفٛ، جمّرد 

ّٕف يًىل بحًثٚ وحيي فديف تُثر شقاد، وفُّْف يريد وحي ّٛ أن ُيَٚل ظْف: إ

.ّٜٔ ّٔٚت افٍالٕ  افًدد افٍاليّن وافنخه

 

 انؼًم يف انربّاينّ يغ انـُّض انصضع

ّٔد افهدر ذم يقم ِمـ إّيٚم أن أظّؾ مًف ذم افّزايّن أو  ضِٛ مّْل افً

ادُتٛ وأشٚظده ذم افًّؾ هْٚك، ؾَِٝ فف: حََٜٔ إٔٚ ظْدي ٕذر أو ظٓد 

ف ظذ ٍٕز بٖن أتٍّرغ فِدراشٜ، وهذا خّىل وإذا ـٚن رء خيّص أخذت

افدرس وافدراشٜ ؾٖشتىٔع أن أؿقم هبذا افًّؾ، وؿِٝ فف: هؾ إّن هذا إمر 



(26) ...................................................................................  

هؾ هق أمر مْؽ أم إٔٚ خمتٚر  {افًّؾ ذم افّزايّن أو ادُتٛ}افذي تىٌِف مّْل 

ف: إذن أختُٚر ؾٔف؟ ؿٚل: اخلٔٚر فؽ، وٓ أريد أن أجزك ظذ رء، ؾَِٝ ف

ُٝ ذم دراشتل واظتذرُت ظـ ذفؽ،  افًٚؾٜٔ وافًالمٜ، ؾٚخسُت افدرس وبَٔ

 ؾَٚل ظذ راحتؽ.

بًد ؾسة ؿد تُقن ثالثٜ أشٚبٔع أو أـثر أو أؿّؾ ضِٛ مّْل مّرة أخرى 

وظرض إمر ظّع وؿٚل يل: إٔٚ أحتٚج أن تُقن مًل، ؾَِٝ فف: إٔٝ وافدي 

افٌحٞ اخلٚرج وثَتل بٍْز ِمـ  وصٚحٛ ؾوؾ ظّع وإٔٚ وجقدي ذم

اجلٕٚٛ افًِّّل مْؽ وبٍوِؽ وؾوؾ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ هل ؾقق اجلّٔع 

ّٕؽ وافدي وأشتٚذي، ؾٚمتثِٝ فف، وؿِٝ: إٔٚ  ئًَْٚ، ؾٖٕٚ أمتثؾ ٕمرك: ٕ

أمتثؾ وفُـ هْٚك بًض إمقر افتل أريد أن أفٍٝ إفٔٓٚ، ؾُٚن هذا افَِٚء 

ّٔد: إٔٚ ظْدمٚ  {خ شِٔؿصٔ}ظًكا وبحوقر صخص اشّف  ؾَِٝ فًِ

أجِس هْٚ ٓ ظالؿٜ يل مع أّي صخص آخر: بًّْك أّن ظالؿتل تُقن ؾَط 

ًٓ ٕمرك وضٌِؽ، وإٔٚ أمتثؾ ؾال ظالؿٜ يل مع أّي صخص  ُٝ امتثٚ مًؽ، ؾجئ

ًّٔٚ، ؾُّؾ رء  يًّؾ ذم ادُتٛ وافّزايّن، ؾَٚل: فؽ هذا وٓ ظالؿٜ فؽ هبؿ هنٚئ

جٝ إػ رء تىٌِف مّْل، وإٔٚ أيًوٚ إذا أردُت صًٔئٚ أبٌِؽ ِمـ ظْدي، ؾ٘ذا احت

ُٝ فف: افُثر ِمـ افْٚس تٖيت فِّْٚصٛ وافقاجٓٚت، ؾٓذا ادْهٛ  بف، ؾَِ

ٌّٛ يل منٚـؾ ـثرة وحًد ِمـ افُثريـ، ؾٖٕٚ ِمـ أن أؿقل: شٖجِس  شًٔ

ّٜٔ وآجتٓٚد وافتَِٔد وؽره ؾٖٕٚ مِ  ـ أن ذم هذا ادُٚن وشٖشٖل ظـ إظِّ

ّٖين ٓ أؿِد حمّد افهدر وٓ أؿِد ؽر حمّد  أؿقل ٕشتٚذي حمّد افهدر ب

افهدر وحتّك ٓ ُتَْؾ ظـ ؽري، ؾُٚن ظّع أن أجٔٛ ظـ آشتٍتٚءات ذم 
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ّٔد افهدر جيِس ؾٔٓٚ، وبْٔل وبْٔٓؿ ؿٚضع خنٌّل،  ٍٕس افٌرؾٜ افتل ـٚن افً

وُأجٔٛ ظذ ؾٓق جيِس هبذا اجلٕٚٛ وإٔٚ أجِس ذم اجلٕٚٛ أخر 

آشتٍتٚءات، وظْدمٚ ؿِٝ فف: أريد أن ٕختِط، ؿٚل يل: ٓ، إٔٝ دمِس ذم 

هذا اجلٕٚٛ وإٔٚ أجِس ذم اجلٕٚٛ أخر، وبْْٔٚ هذا افًتٚر اخلنٌّل، ؾَِٝ 

د  ّّ ّٔد حم ِّد افً فف: حّتك ٓ تًّع ِمـ ؽري وٍٕٚق ِمـ أخريـ: بٖيّن ٓ أؿ

ِّد ؽره، وفُـ أؿقل احل ّؼ وأدظق إػ صٚحٛ افدفٔؾ وأترك افهدر وٓ أؿ

ّٔد وٓ بٖس بف،  ِّػ هق افذي خيتٚر، ؾَٚل يل: ظذ راحتؽ، ؾٓذا رء ج ادُ

 ؾٌدأُت ظذ برـٜ اهلل ذم افًّؾ هْٚك.

 

 يعبَمبد وحتغّشبد يف ثغّاين انـُّض انصضع!!!

ّٔد افهدر ذم ادُتٛ بدأْت ادٗامرات وادُٚئد  بًد ظّع مع افً

واخلداع وافٍْٚق وادُر، ؾّثاًل ـْٝ أحي  -ّح افتًٌرفق ص -وافتحّرصٚت

ّٔد افهدر بحقث اخلٚرج، ـام أحي ظْد ؽره، ؾُٚن بحٞ افٍَف  مع افً

صًٌٚحٚ ووؿٝ إتٓٚء افٌحقث بًد افًٚظٜ احلٚديٜ ظؼة: أي: ؿٌؾ صاله 

افيٓر بًٚظٜ أو أؿّؾ، ؾٖشتىٔع ذم ذفؽ افقؿٝ أن أفتحؼ بٚفّزايّن أو ادُتٛ، 

ّٕف يقجد ظدم إوٌٚط ذم ؾُٕٚ قا يًتًِّقن ضرق خمتٍِٜ وإصٚرات مْٓؿ بٖ

ّٜٔ، ؾّثاًل يُتٌقن إظالن  ادُتٛ، أو حيّددون افدوام حتّك ٓ تُقن ادًٖفٜ ـٍٔ

بّٖن افدوام يٌدأ ِمـ افًٚظٜ افًٚذة صًٌٚحٚ ويْتٓل إػ افثٕٜٚٔ ظؼة أو 

، أو تٚ ًٓ ٚ فًِّؾ، أو ٓ يٖيت افقاحدة طًٓرا، وافذي ٓ يِتزم شُٔقن مٍهق ـً ر

 إذا أتك بًد افًٚظٜ افًٚذة.
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وافًّؾ ذم افّزايّن ـٚن مرؽقًبٚ ؾٔف، ؾ٘ذا ـٚن افدوام يٌدأ ذم افًٚظٜ 

ِّٓؿ ظٌٚرة ظـ  ّٔٚت أو ج افًٚذة، ؾٓؿ يٖتقن ذم افًٚظٜ افثٚمْٜ: ّٕن ـّؾ افّزإ

 وذاك. ؿٚل وؿٔؾ وٍٕٚق ودجؾ ومٗامرات، وأهؾ افٍْٚق يتَّربقن زفٍك هلذا

ؾُٚن ادَهقد بَؤّٜ اإلظالن هق إٔٚ واحلّؾ ظْدي وهق شٓؾ: ؾًْدمٚ 

يْتٓل افًّٔد افهدر ِمـ افَِٚءات أذهٛ إفٔف مٌٚذة، أو ظْدمٚ خيرج إػ 

د  ـّ افهالة أخرج ذم ؽٚفٛ إحٔٚن مًف ؾٚذـر فف مٚ ظْدي ِمـ أشئِٜ، أو أتٖ

إػ افهالة وٕهّع ِمـ إجقبٜ افتل ضرحٝ وإٔٚ ذم افىريؼ أمتّنك مًف 

وأرجع إػ افٌٔٝ، وهذا ذم ؽٚفٛ إحٔٚن ظْدمٚ تُقن ظْدي أشئِٜ، أو 

أـقن مًف، وبخالف ذفؽ أرجع مٌٚذة إػ افٌٔٝ، وٓ أفتحؼ بٚفهالة، 

ُٝ فف:  ؾٖرجع إلـامل بحقثل ودرود وأهّٔئ ٍٕز فٌحٞ افًك، ادٓؿ ؿِ

ّٕف َمـ ٓ يِتحؼ إػ افّزايّن ذم  يقجد إظالن وُيًْٛ إفُٔؿ وصٚدر مُْؿ أ

ٚ فًِّؾ أو ٓ ٕحتٚجف، وإٔٚ ٓ أشتىٔع  ـً ًٓ أو تٚر افًٚذة صًٌٚحٚ ُيًتز مٍهق

ّٕف شٌؼ  ّٓ بًد احلٚديٜ ظؼة، ؾٓؾ إٔٚ منّقل هبذا ٕ احلوقر هْٚك إ

وأخزتؽ بٖن ٓ ظالؿٜ يل هبؿ وبام يهدر مْٓؿ، ؾ٘ذا ـٚن إمر مْؽ ؾٖٕٚ 

هلذا افؼط: ّٕن بحقثل تْتٓل بًد احلٚديٜ  أظتذر وٓ أشتىٔع أن أمتثؾ

ظؼة، ؾَٚل يل: ٓ، إٔٝ ؽر منّقل، وفٔس فؽ ظالؿٜ هبؿ، وبَٔٝ ظذ 

ّٕف ظِٔؽ أن تِتزم، ودٚذا ٓ  هذه احلٚل وهؿ يرشِقن افقاحد بًد أخر أ

ّٔد افهدر، وإذا ـٚن إمر أن أؾهؾ  تِتزم؟ ؾُٚن جقايب: اذهٌقا إػ افً

ُّٕؿ تًِّقن ظعّ  ّٔد افهدر ؾٓق يرحيْل.ؾ٘   ؾواًل إذا جٌِتؿ يل أمًرا ِمـ افً
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وذم مّرة ِمـ ادّرات حهِٝ مٗامرة ـٌرة اصسك ؾٔٓٚ بًض افًْٚويـ 

وافزظٚمٚت وإصخٚص، إذ ظِّقا ؽداًء فًٌض إصخٚص وحهِٝ 

ادٗامرة ذم بٔٝ ذفؽ افًْقان افرئٔس، وـٕٚقا يّتًْقن ِمـ افتَّرب ِمـ افًّٔد 

فًّؾ مًف وافدظقة فف جًٓرا، أو خيٚؾقن ِمـ افّزإّٔٚت وافقاجٓٚت افهدر وا

ّٔد افهدر ِمـ  إخرى، وـذفؽ خيٚؾقن ِمـ أن تِّقث شًّتٓؿ بام حيِّف افً

هتؿ ومٚ ُشّجِٝ ظِٔف ِمـ أخريـ ؾٔخٚؾقن أن ُيِّقثقا، وَمـ يًتٍٔد ِمـ 

ّٔد افهدر وظالؿتف بف يًّؾ وّـ هذه اخلهقصّٜٔ، وهيٚدن ا ٔخريـ افً

ّٔد افهدر ذم مَٚمٚت ـثرة ظْدهؿ، ويٌَك ظذ هذه احلٚل  ِّؿ ظذ افً ويتُ

ّٔد افهدر وتُقن فف  ويْتير حتّك يّقت افًّٔد افهدر، أو متك ُيًتَؾ افً

ّٔد افهدر أو ؽره ِمـ ادراجع وافًْٚويـ،  افْٔٚبٜ أو اخلالؾٜ شقاء ـٚن افً

ؿٚئّتٓؿ ظْدمٚ ظِّْٚ مع  وهذه صقرة وٕيرة ظّٚمٜ ظْد أهؾ افديـ، ؾَٚمٝ

افًّٔد افهدر هْٚك ذم افّزايّن، وبدأت افْٚس تًٖل وتًتٍٓؿ، وبدأ احلًد ؿد 

أصًؾ رؤوشٓؿ وؿِقهبؿ وأجًٚدهؿ وجقارحٓؿ، ؾٌدأت حتٚك ادٗامرات 

بهقرة ـٌرة، وـٚن بًض ادتآمريـ يرؾض شقاء افًّؾ افذي ظِّٝ بف إٔٚ 

وخيٚف مـ اجلٕٚٛ آجتامظّل أو ؽره، ؾرؾض مّرة وثٕٜٚٔ وثٚفثٜ، 

وافًِّّل وافقجٚهتّل،  -فق صّح افتًٌر -واحلقزوّي وإمّْل واإلًٕٚينّ 

ف زيد وظّرو ِمـ  ّّ وادٍروض أّن ـّؾ ظّؾ اإلًٕٚن يُقن هلل شٌحٕٚف وٓ هي

ٜ بٖن يًٍؾ مٚ ُضِٛ مْف، ؾحهِٝ ادٗامرة  ّّ وهق -افْٚس، ؾهٚرت ظْده اهل

آجتامظّل أّن ذفؽ افنخص فف تِؽ افقاجٜٓ  ذم حََٜٔ إمر ِمـ اجلٕٚٛ

َدم احلقزوّي، فُّْف ٓ  َِ وافقجٚهٜ وآشؿ وافًْقان وافًٚئِٜ احلقزوّيٜ واف
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يّتِؽ افًِؿ، ؾّـ خُيَدع بٚفقاجٜٓ ئًَْٚ يُقن هُذا صخص إًٔٛ 

ّٕف شًِْـ أشامء افًٚمِغ ذم ادُٚتٛ  -فِقاجٜٓ ًٕٚ بٖ وـتٌقا ذم ذفؽ افٔقم إظال

ّٜٔ افًٚمِغ مٚئٜ بٚدٚئٜ، وـّؾ صخص ُيذـر  بٚفتدريٟ، ّٕام هل تهٍٜٔ ؿو ـٖ

اشّف يًتز ًٍٕف فٔس ظٚماًل ذم ادُتٛ حتّك فق واصؾ افًّؾ ؾٓق فٔس 

 ظٚماًل بٚدُتٛ.

وتيٓر إشامء افقاحد بًد أخر ظذ صُؾ وجٌٚت إػ أن إتٓقا 

ؽر منّقل، وهذا وًٕقا إمر، وبًد ذفؽ ؿٚفقا: بّٖن َمـ مل ُيذـر اشّف ؾٓق 

ًٓ وطٚهر احلٚل أن ٍٕٓؿ هذا افقء، ؾٖٕٚ افتزمٝ بيٚهر  ادًْك افًٚم إمجٚ

 ٚ ًَ احلٚل، وفُـ مل أذـر تٍهٔالت وأمقر ـثرة حهِٝ، ؾُام ؾًِٝ شٚب

ظْدمٚ حهِٝ ظْدي إصُٚٓت واشتٍٓٚمٚت وأمقر ومنٚـؾ ـْٝ أذهٛ 

ُٝ إػ افًّٔ  ّٔد افهدر وأحُل مًف بنٖهنٚ، ؾذهٌ ُٝ مًف، إػ افً ِّّ د وتُ

ؾهدر مْف ـالم ـثر، وؿٚل: إٔٚ أيًوٚ مل أشِؿ مْٓؿ، ؾُٔػ تًِؿ إٔٝ؟!! 

ؾ إٔٚ، وهذا ِمـ وّـ إؿقال افتل شًّتٓٚ مـ افًّٔد  ّّ ؾ مًل ـام أحت ّّ ؾتح

 افهدر.

ذم هذه ادّرة وهل ادّرة إخرة صًرت بٚخلجؾ ِمـ افرجقع ذم ـّؾ  

ُٝ مـ ِؿٌَؾ افًّٔد افهدر شٖؿقل مّرة إفٔف ومٚ دام طٚهر احلٚل هُ ذا، وفق ُشئِ

ُٝ مٌٚذة ظـ افدوام ذم افّزايّن  ّْٕل أزظجؽ بٚفًٗال، وؾًاًل إَىً فف: بٖ

بٚظتٌٚر أّن هذا اإلظالن ـٚن واوًحٚ، وؾًاًل ظْدمٚ طٓرت أشامء جديدة 
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ّٔد افهدر، إذن ـٚن ظِّٓؿ  وتٌّرت أشامء جديدة ـٕٚٝ تًّؾ بَرب افً

ّٜٔ!!! مّٗمًْٚ طٚهرً  ُٝ ِمـ تِؽ ادًٗوف  ا، ؾسـٝ افًّؾ واهلل وّؾَْل، وارحت

 

 انؼًم يغ انـُّض انصضع سؽُت مجؼخ

 ،ًٌٚ ٍِّْل بٖن أـقن خىٔ ّٔد افهدر ـ ذم تِؽ افٍسة ِمـ افًّؾ مع افً

ِّٜ، ومل تُـ بٚفٍسة افىقيِٜ، رّبام دمٚوزت  ًٌٚ وإمٚم مجًٜ ذم احل ؾكُت خىٔ

ؿّؾ أو أـثر، وفُـ ٕتٟ ظْٓٚ بحٞ ظـ صِح مجع، أو أ أو افتًعافنٓريـ 

ّٜٔ اإلمٚم احلًـ ، وفُـ بدأت موٚيَٚت ِمـ افَقى وإجٓزة إمْ

 ٌِّٝ وضٌِقا أن أتًٚون مًٓؿ، وفُّْْل امتًْٝ ظـ هذا، وبًد ؾسة ُب

ّٔد افهدر وؿِٝ فف: يريدون  ومًْقين ِمـ افتهّدي فألمر، ؾٚظتذرُت ِمـ افً

ا أن أتًٚمؾ  افنخص إصّع أو افذي ـٚن يًّؾ مًٓؿ، وإٔٚ فًٝ مًتًدًّ

ّٜٔ افًّؾ ذم افّزايّن،  ُٝ هذا افًّؾ افذي تزامـ مع ؿو مًٓؿ، واحلّد هلل ترـ

ًٌٚ ذم ـربالء وإمٚم مجًٜ، وأن أـقن  وبًد ذفؽ ُظرض ظّع أن أـقن خىٔ

ًٌٚ ومتّٖخًرا ذم افدرس بًٌٛ افًّؾ  ًٔٚ هْٚك ذم ـربالء ؾقجدُت ٍٕز متً ؿٚو

ْٚظتذرت أـثر ِمـ مّرة فًِّٔد افهدر وهق ذم ادُ تٛ إوٚؾٜ إػ اخلىٚبٜ، ؾ

ّْٕل تّٖذيٝ  ُٝ فف: إٔٚ أصسي افًالمٜ وافًٚؾٜٔ: ٕ يُّرر ظّع هذا إمر، ؾَِ

ِمـ افًّؾ هْٚك، وذـرت فف مٚ تًّروٝ فف ِمـ مقاؿػ وإهٕٚٚت واظتداءات 

ّٕف ـٚن يهّزين، إذ ـٚن بّثٚبٜ افَد وة يل، وهق أيًوٚ ِمـ أخريـ، وـٔػ أ

ؾ ِمـ افُثر ممّـ تهّدى فإليذاء وإمل، ؾنُقت  ّّ يتًّرض هلذا إمر ويتح

 فف وذـرت بًض مٚ أٓؿٔف ؾٚظتذرت ظـ هذا إمر.
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 لصّخ رمغَغاد يجذش انعض

ّٔد افهدر، ؾَٚل  ظْدمٚ أردت أن أؿّرر مٌحٞ افود أخذُت رأي افً

إػ إشٌقع افَٚدم حتّك  يل: ٓ بٖس، هذا رء جّٔد ويٍرحْل، ؾٕٚتيرين

أرّتٛ افدؾس فؽ وأظىٔؽ إّيٚه، ؾَِٝ فف: ٓ، إٔٚ أريد أن أؿّرر بٍْز، وإذا 

د، وفُـ ٓ آخذ افدؾس مْؽ  ـّ ـْٝ أريد أن آخذ افدؾس ؾآخذه فِتّزك وافتٖ

ّٓ بًد أن أؿّرر وإتٓل ِمـ افتَرير، ؾَٚل: ظذ راحتؽ، وؾًاًل مل آخذ  أن إ

ُٝ افتَرير إػ افًّٔد افهدر، وذم هذه افٍسة افدؾس مْف، ؾَ ّررُت وؿّدم

ًٕٚ فمخريـ،  ّٕف ـٚن ظْقا ّٜٔ اجلًّٜ وافَوٚء ذم ـربالء، وأصًُر بٖ ُحّرـٝ ؿو

ًٌٚ فٌَقيل أن أظّؾ ـخىٔٛ وؿٍٚض،  ؾٚفتَرير وافتَريرات وادَّدمٜ ـٕٚٝ شٌ

ّٔد افهدر ومل أظّؾ وإتٓك إمر، ورؽؿ تٖ ّخر وفُـ اظتذرت ِمـ افً

ُٝ أصًر بّٖن افوٌط ـٌر ظذ افًّٔد  ، ؾُْ ْٝ ْٓٚ طٓرت وٕتَج ُّ ادَّدمٜ ف

ّٕف يريد  افهدر بٖن ُيًىل يل وٓ يَّدم يل ادَّدمٜ، وفُّْٓٚ ٕتجٝ ظذ افرؽؿ أ

أن يريض اجلّٔع، ؾٖظىك مَّدمٜ ؿهرة، وإٔٚ أظتزهٚ إن صٚء اهلل مقجزة 

 ؾّ٘ن افٌحقث تٌَك هل افدفٔؾ. وـٚؾٜٔ، وهل فًٔٝ دفٔاًل، وَمـ ٓ يهّدق هبٚ

 

 يب ثؼض انـُض انصضع: حبىس ػهًُّخ وَىاَب انزصضٌّ نهًغجؼُّخ

 ُٝ ُٝ فِدرس وافًِؿ: ًٕؿ، ـتٌ ّٔد افهدر تٍّرؽ بًد اشتنٓٚد افً

ّٜٔ وذم بًض ادًٚئؾ، وصًرُت أّن ظْدي جٕٚٛ رجحٚن  ّٜٔ وأصقف بحقًثٚ ؾَٓ

ّٕف َمـ بْٔل و بغ اهلل تًٚػ، وفق شئِٝ إٔٚ وٍٕز شٖ ؿقل: إٔٚ إظِؿ: ٕ

ّٕف أرجح ِمـ افًّٔد افنٓٔد افهدر افثٚين، ويًتَد  يًتَد ذم تِؽ افٍسة بًٍْف أ
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ّٔد افهدر هق إظِؿ وإرجح مـ أخريـ ئًَْٚ يُقن هق إظِؿ  بّٖن افً

ّٔتل ظذ  ّٜٔ واوحٜ افْتٚئٟ، ؾٖٕٚ ـْٝ أصًر بٖرجح مـ أخريـ، وهذه ؿو

ّٔد افهدر ذم تِؽ ـ  افً َّ افٍسة وحلغ وؾٚتف )ؿّدس ّهه( ـْٝ متٔ

ّٔتل ظِٔف بام ضرحٝ وحيت ِمـ دروس افٍُٚيٜ وافٌحٞ اخلٚرج  بٖرجح

 ُٝ َ ِّ ِّؼ فً وبام ؿّررت وشّجِٝ ظذ افرؽؿ ِمـ افتًَِٔٚت، وفق أردُت أن أظ

ّٕف ـٚن  َِّٝ بف ذم مٌٚحٞ افود، وفٔس أن أرجع وأصّحح، بؾ أ بٌر مٚ ظ

ًّٔٚ ويُ  ًٌٚ ظِّ سك فِىٌِٜ هؿ َمـ يرّد أو يٌىؾ تِؽ اإلصُٚٓت، فُّْْل جٕٚ

 ِّٚٓ شّجِٝ وجّؾ اإلصُٚٓت افتل ُشّجِٝ ظذ افًّٔد افهدر إن مل يُـ ـ

هل ذم افدرس أو خالفف، ؾٓل تّٚمٜ ذم وؿتٓٚ ظذ افًّٔد افهدر ظذ أؿّؾ 

تَدير، أّمٚ أن ِمـ ادُّـ أن ُترد أو تْٚؿش أو حتّك ُيًسض ظِٔٓٚ، 

ِّام يّّر بٍسة زمْٜٔ وُيقّؾؼ مـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يتٌّر ويتىّقر وا إلًٕٚن ـ

 ظِّف بّرور افزمـ.

 

   ؼهت اػبصح كزبثخ يىؿىػخ اإليبو ادلهضٌ 

ِمـ إمقر افتل حتّدثٝ هبٚ مع افًّٔد افهدر وأيًوٚ ؽري حتّدث مًف، 

ُتٛ بحقًثٚ مّرة أخرى، أو ي ؿِٝ فف: بٖن يُتٛ مقشقظٜ اإلمٚم ادٓدي 

ُٝ أن ؾال ُبدَّ أن أـتٛ صًٔئٚ جديًدا: ّٕن أؾُٚري  أخرى، ؾَٚل: ٓ، إذا ـتٌ

ِّام مّرت ؾسة، وبًد هذه افًْقات ؾًٖـتٛ أضروحٚت أخرى أؾوؾ  تتٌّر ـ

 ِمـ أن أجّدد.

 



(34) ...................................................................................  

 انضػىح اىل انشُز انفُبض

ّٜٔ ؾٔف افُثر مـ افًن  وجدت ٍٕز أّن خّط افتهّدي وادرجً

وادوٚيَٚت وافتْٚؾًٚت وافكاظٚت وافْىٚحٚت، وؾٔف افُثر  وافهًقبٜ

مـ ادخٚضر افدٕٔقّيٜ وادخٚضر وادزافؼ إخروّيٜ، ٓ يًِؿ مْٓٚ إًٕٚن، 

وأيًوٚ افتهّدي يّٗثر ظذ اجلٕٚٛ افًِّّل: ظذ افٌحقث، أن إٔٚ أدظق 

ّٜٔ إظِؿ وأدظق )فق صّح افتًٌر( فٍْز وأؿقل: إٔٚ أ ظِؿ فألظِؿ وفَو

وأتهّدى ، أظِؿ ِمـ افًّٔد افهدر واظتَد هبذا، فُّْل أظِؿ أيـ؟ هؾ هت 

ّٔد بحٔٞ أـِّٝ افٌحقث؟ أو أـِّٝ بَدر مٚ أـِّف  ذم خّط يقازي خّط افً

افًّٔد )ؿّدشٝ ًٍٕف( مـ بحقث؟ إٔٚ مل أـّؾ بحٞ خٚرج ظْد أحد ِمـ 

رأت افًِامء، فُّْل ؿرأت ودرشٝ وأـِّٝ بحقث ظذ ٕحق افدراشٜ: ؿ

ّٔد اخلقئّل افتل شّجِٓٚ وؿررهٚ افنٔخ افٍٔٚض وافتل ؿّررهٚ  بحقث افً

ّٔد حمّقد  )هور(، ؿرأت بحقث افًّٔد حمّد بٚؿر افهدر بتَريرات افً

اهلٚصّّل، وؿرأت ؽرهٚ مـ افٌحقث، وشّجِٝ مالحيٚت وتًَِٔٚت 

 وشّجِٝ بٕٔٚٚت وذوح، فُـ هؾ هذا يٍُل بٖن أتهّدى؟

 ّٜٔ فًٔٝ هبذه اخلهقصّٜٔ، إٔٚ أتٔٝ مـ أجؾ افًِؿ وجدت بّٖن افَو

ؾٔجٛ أن إٔك افًِؿ بٚفهقرة افهحٔحٜ، أّمٚ إذا إنٌِٝ بٚفتهّدي 

ّٔد افهدر  شٖتقّؿػ وٓ اشتىٔع أن إٔتٟ بًد هذا، وٓحظ إٔٝ ٕتٚجٚت افً

)ؿّدشٝ ًٍٕف( بًد تهّديف فِّرجًّٜٔ أؿؾ مـ ٕتٚجٚتف ؿٌؾ ذفؽ، إذن مٚذا 

فؼظّل؟ وجدت أّن افيروف ؽر مْٚشٌٜ، هذا افذي أؾًؾ مـ هذا افٌٚب ا

ًٕٚ وأشّح بتَِٔد افنٔخ  ْف، فذفؽ ؿِٝ: إٔٚ إظِؿ وأظىل إذ َّ أصًر بف وأتٔ
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ّٜٔ بٚفًّؾ  افٍٔٚض أو بٚفًّؾ ضٌؼ ؾتٚوى افنٔخ افٍٔٚض، ٕحـ ًّٕٔف ادٖذوٕ

ضٌؼ هذه افٍتٚوى أو ادًٚئؾ افتل تىرح، ؾِٔس أـثر مـ هذا، ـذفؽ إمر 

 اإلذن بٚفٌَٚء ظذ تَِٔد ادٔٝ، إذن هق تَِٔد فِّرجع احلّل.  بخهقص

ؾَِٝ فِذي يٖتْٔل: إذا ـْٝ تًتَد بٖيّن إظِؿ ؾٖٕٚ أفزمؽ أو أشّح 

 ًٓ فؽ بٖن تَِد افنٔخ افٍٔٚض، أرى أرجحّٔتف، وأيًوٚ يًتز هق متثٔاًل وامتثٚ

ّٜٔ( دٚذا ٓ ِٕتزم؟ فِْتزم  ّٔد )ؿّدشٝ ًٍٕف افزـ ّٜٔ افً وفْتّزك هبذا، إػ فقص

ّٔد افهدر، وؾًاًل بَٔٝ مٚ يَٚرب افثالث  أن ييٓر مـ يَقل إٔٚ أحد ضٌِٜ افً

ّٕام أؿقل ادتقّؾر ذم افًٚحٜ  ّٕف إظِؿ وإ شْقات أدظق فِنٔخ افٍٔٚض، فٔس ٕ

ّٜٔ فِنٔخ افٍٔٚض وّـ افٌحقث  هق افنٔخ افٍٔٚض وؾًاًل إرجح

ُتىرح مـ ظْٚويـ، وظْدمٚ َٕٚرن  مقجقدة ذم ذفؽ افقؿٝ وذم افْجػ، ومّمـ

ٚ تٌَك إرجحٜٔ فٌره مـ ضٌِٜ افًّٔد  ًً ًّٔٚ ضٌ فَْؾ ظذ ٕحق افُّعّ وظٚد

ّٔد احلٚئرّي، ؾال يًتٌرب بًوُؿ ربام يَرأ  ّٔد اهلٚصّّل وافً افنٓٔد، ـٚفً

وجيد ذم آشتٍتٚءات افًٚبَٜ ٕدظق فِنٔخ افٍٔٚض، وؿِْٚ هذا ظذ ٕحق 

ّٜٔ. آّدظٚء وافتْزيؾ،  وظذ ٕحق ادٖذوٕ

ظْدمٚ ؿٚل افًّٔد وٕحـ أيًوٚ ؿِْٚ: افنٔخ ادٍٔد جمتٓد ذم ذفؽ افقؿٝ، 

ّٕام ظِٔف أن يّىِع ظذ ادٌٚين وادىٚفٛ إصقفّٜٔ  أّمٚ أن ؾِٔس بّجتٓد وإ

ـ مْٓٚ  ُّ فٌحقث افًٔد حمّد بٚؿر افهدر، بًد ذفؽ إذا ؾٓؿ هذه إمقر ومت

 ّٜٔ ٌّٜ بٚدَٚرٕٜ، ؾًْدمٚ ؾُٔقن جمتًٓدا، إذن ؿو ًٕٔ ّٜٔ ّٜٔ وآجتٓٚد ؿو إظِّ

ٚ يٌَك افٍٔٚض بٚفًٌْٜ  ًً يًْزل صخص وتٌَك افٌحقث افتل أمٚمؽ، ضٌ
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فمخريـ هق ادجتٓد وهق إظِؿ، ؾٓق ادجتٓد وهق افذي يزئ افذّمٜ فَْؾ 

وّـ هذه اخلهقصّٜٔ، وهذا إمر بَل فٍسة ضقيِٜ، واصِْٚ افنٔخ 

اخلهقصّٜٔ ، واصِْٚه ذم افٌحقث، واصِْٚه ذم َٕٚصٚت افٍٔٚض وّـ هذه 

خّٚصٜ ذم افٌحقث إصقفّٜٔ، وؿّررٕٚ فف، وذهٌْٚ إفٔف بجًِٚت خّٚصٜ إػ 

افٌٔٝ، يُْر أو ٓ يُْر، مـ يًّؾ مًف يُْر أو ٓ يُْر، فُـ اهلل )شٌحٕٚف 

 وتًٚػ( هق افنٚهد ظذ هذا إمر، وؿّررٕٚ أيًوٚ فف مٚ خيّص مدخؾ ذم ظِؿ

إصقل )افٍُر ادتغ( وإٔزفْٚه إػ افًٚحٜ، وأظىْٔٚه ًٕخٜ مـ هذا وبًد 

ذفؽ إَىًْٚ ظْف، فُـ ظْدمٚ ـْٚ ٕقاصؾ ٕتحّدث ظـ أمقر وظـ مرجًّٜٔ 

وتٍٚظؾ مع افْٚس، فُـ افنٔخ افٍٔٚض مل يتٍٚظؾ مع أخريـ: بؾ اشتىٚع 

ض، أخرون خداع افْٚس، وأن يًٌِقا افًٌٚط مـ حتٝ افنٔخ افٍٔٚ

ّٜٔ افًّٔد مـ حمتقاهٚ، ؾًْدمٚ وصِٝ افَؤّٜ إػ هذا ادًتقى،  ويٍرؽقا وص

ّٔد وـتٌْٚ  ِّؿ خالف هذا وأـدٕٚ ظذ وصّٜٔ افً وواصِْٚ وحٚوفْٚ أن ٕتُ

بخهقص افنٔخ افٍٔٚض ودظقٕٚ فف، وذـرٕٚ إشٌٚب افتل دظتْٚ إػ هذا 

ًٔٚدا أظّك إمر، فُـ مل ٕجد ثّرة ذم هذا، ؾقجدٕٚ افْٚس تَْٚد إَ

ّٔٚت مل تٍٓؿ أبًط  فنخهّٔٚت بًٔدة ظـ افًِؿ، بًٔدة ظـ آجتٓٚد، صخه

ّٜٔ وآجتٓٚد،  ادىٚفٛ إصقفّٜٔ ؾواًل ظـ افٍَّٜٓٔ، ؾُٔػ تتهّدى فِّرجً

ّٜٔ، وادًٚواة وافسجٔح ظذ افًّٔد  وبدأوا يًىقهٚ افًْٚويـ وافهٍٜ افًِّ

يـ افْزول إػ ادجتّع، افهدر وبدون أّي دفٔؾ، وخدظقا افْٚس بًْٚو

ُِّؿ يًِؿ هبٚ  ّٜٔ أيًوٚ ـ وظالؿٚتف ويًرف ؾالن وجئٛ ظذ ؾالن، وهذه ؿو

ْٚ بّٖن افًِؿ وخهقًصٚ ظِؿ  َّ وظٚش هذه افٍسة، ؾًْدمٚ وجدٕٚ هذا إمر تٔ
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ٌِٜ، ؾْ٘ن  َِ افهدريـ ُيذبح، ـام ُيَٚل ُيذبح ظذ ؿٌِٜ افٔٓقد، يًْل ظذ خالف اف

ًرا ظذ افنٔخ افٍٔٚض ؾُٔػ ٕرى أن ٌَٕك ظذ زيد رؤْٚ أن ٌَٕك اوىرا

وظّرو مـ افْٚس؟!! وبدأت دـٚـغ وؾتحٝ دـٚـغ، بدأت ادٓٚدٕٚت 

 واخلداظٚت!!! 

 

 حمبونخ انجؼط عكىة ادلىط!!!

وأذـر حٚدثٜ واحدة ِمـ هٗٓء افذيـ أرادوا أن يرـٌقا ادقج، ذم يقم 

ٚ ِمـ ادٚل وؿٚل  ِمـ إيٚم ضرؿٝ افٌٚب ووصؾ يل صخص ؾٖوصؾ يل ًٌ مٌِ

ظْدك حَِٜ ـٌرة ِمـ افىٌِٜ وحيتٚجقن مًٚظدات، وإٔٝ دائاًم دمري 

امتحٕٚٚت وتتٚبع، ؾْحـ ٕريد أن ٕتًٚون ؾٔام بْْٔٚ، وًّٕؾ جمّقظٜ مٗمْٜ متثّؾ 

ّٔد افهدر وتَقد احلقزة، وهذا مٌِغ ِمـ ادٚل ئٍدك هلذا افقء،  خّط افً

خيٚفػ ويْتَد خّط افٍٔٚض، ؾٖخذت  وهذا افنخص هق ِمـ اخلّط افذي

ادٌِغ ذم افٔقم افثٚين وـْٝ ؿد أجريٝ امتحٕٚٚت ؾًاًل فِىٌِٜ ذم ذفؽ 

افقؿٝ، أخذت افْتٚئٟ وجًِٝ ذم جٚمع افرأس وظذ مرأى ومًّع ِمـ 

افنخص افذي أرشؾ إمقال، ووزظٝ إمقال ذم ذفؽ ادُٚن، وـْٝ 

ّٜٔ افٍٔٚض ّٕف  أصر إصٚرات ؽر مٌٚذة إػ ؿو وجيٛ آفتزام هبٚ، وذـرت أ

يقجد َمـ يتهّدى وهق ؽر ظٚمل، وذم هذا افٔقم تهّديٝ مٌٚذة وؾًاًل هلذا 

ّٜٔ، هؾ إٔٚ ؾًاًل شٖهٚدن هذا  إمر، حتّك أؿىع هذه افتًٚؤٓت افنٔىٕٚ

ّٕف أرشؾ يل وشٌَُٔل بٚب مًٚظدات؟ َمـ جٚء فِدرس  افنخص وأشُٝ ٕ
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قال ؾٖٕٚ فٔس ظْدي إمقال، ظْدي افًِؿ فٔحي وَمـ جٚء ِمـ أجؾ إم

أظىٔف َمـ ينٚء ؾِِٔتزم وَمـ صٚء ؾِٔذهٛ، وؾًاًل هؿ حٚربقا افُثر وؿىًقا 

افراتٛ ظذ َمـ حيي درود، ادّٓؿ وّزظٝ وَحُٔٝ ذم ذفؽ افٔقم مٚ مل 

ُٝ صقيت ذم ذفؽ افٔقم حتّك يًّع  ٚ، ورؾً ًَ ٚ ومٚ مل أسح بف شٚب ًَ أْحُِِف شٚب

ّٕف أراد أن  -ص وؽره، وبًدهٚ إَىع ظـ إرشٚل ادٌِغذفؽ افنخ ظِاًم أ

اهلل )شٌحٕٚف وتًٚػ(  -يُقن هذا ادٌِغ ظٌٚرة ظـ مٌِغ صٓرّي، واحلّد هلل

رزؿْٚ افًٚؾٜٔ وافًالمٜ، ؾًٌد افتقـؾ ظذ اهلل )شٌحٕٚف وتًٚػ( بدإٔٚ بُتٚبٜ 

ّٜٔ ومٚ ًٕتَد بف، وصٚر ظْدي افًزم بٖن أبد أ بٚفتهّدي، وصٚر افرشٚفٜ افًِّ

ُٝ مسدًدا: افَرار صًٛ بٖن  ظْدي جمّقظٜ ِمـ افٌحقث وافُتٛ، وأيًوٚ بَٔ

أترك افًِؿ وافتزامل بف وحٌّل وظنَل فف، وأيًوٚ شٖبدأ مع افْٚس وافتَل 

ؾ مًٗوفٔتٓؿ، ؾًنٝ ذم ساع. ّّ  هبؿ وأحت

 

 ؿجت رـًُخ انغؿبنخ ثبدلُهبط انىاظخ

ُٝ أـتٛ ذم مًٚئؾ افرشٚفٜ وصٌٔ ل هذه ـْ ّّ تٓٚ، وٓ أظرف مٚذا أش

وؿِْٚ افُالم ظٌٚرة ظـ هد ؿهص ـام  -افرشٚفٜ، ؾجٚءين أحد إصخٚص

ك وَمـ ينٚء ؾِٔهّدق وَمـ ينٚء ؾُِّٔذب واهلل )شٌحٕٚف وتًٚػ( هق  ّّ يً

ّٜٔ،  -افنٚهد ظذ مٚ َٕقل وفٔس فف ظالؿٜ، وٓ يًِؿ بٖيّن أـتٛ افرشٚفٜ افًِّ

ٚ ـّٖن صخص أتٚين وهق ظع )ظِٔف افًالم( وؿٚل ؾَٚل: رأيٝ ذم ظٚمل افرؤي

ّٜٔ، ؾًِّع ظذ افًّٔد  ّٔد احلًّْل يُتٛ رشٚفٜ ظِّ يل: إّن افًّٔد حمّقد أو افً

ٔٓٚ )ادْٓٚج افقاوح(، ومل يُـ ذم بٚيل هذا  ّّ وؿؾ فف: بّٖن افرشٚفٜ افًِّّٜٔ يً
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ًّٚٔ ومل يىرق بٚيل هذا افًْقان، ؾَٚل: هؾ ؾًاًل إٔٝ تُتٛ  افًْقان بتًٚتٚ وهنٚئ

افرشٚفٜ افًِّّٜٔ؟ مل أشٔىر ظذ دمقظل ظذ مٚ حهؾ، وشٌحٚن اهلل وؾًاًل 

ّٜٔ ومٚ وصِٝ  ـٕٚٝ إوراق حتٝ افٔد ؾٖخرجٝ فف مٚ خيّص افرشٚفٜ افًِّ

إفٔف ، ؾَد ـْٝ أـتٛ بٖوراق وِمـ ثّؿ إٔزل إػ افدؾٚتر: إي ظذ صُؾ ؾهقل 

ٚج افقاوح، بًد ذفؽ أيًوٚ بدأت )فق صّح افتًٌر( هذا شٌٛ تًّٜٔ ادْٓ

ّٜٔ وتٖئدات  ّٜٔ حيهؾ هلٚ تٖمغ، وهذه افتٖمْٔٚت هل تٖمْٔٚت ذظ افَو

ّْٜٔ بغ  ّٜٔ بغ رؤيٚ إػ اشتخٚرة إػ صخص يٖتٔؽ ويَْؾ فؽ حٚدثٜ مً ذظ

ّٜٔ )فق صّح افتًٌر( هذه هل آشتنٚرات،  بًض ادَٚرٕٚت وإمقر آّتٍٚؿ

 (1)1إمقر. ٓ ٕتجٚوز أـثر ِمـ هذه

 

 احلبط جبؿى ولصّزّ يغ انـُّض اخلىئٍ ويكزجّ

ًٔٚ ذم افٍْس، ومـ  بدأت افرحِٜ وافتٍُر أـثر جّدّيٜ وأـثر حًٍيٚ وتّٖش

ّٜٔ وافَّديًٜ روقان اهلل ظِٔف وإٔٚر ؿزه  افْٚس افذيـ يّتُِقن افروح افَدش

ٌٚذة وؽر وبرزخف ورؾع صٖٕف بٚفدٕٔٚ وأخرة، وافذيـ تّٖثرٕٚ هبؿ بهقرة م

مٌٚذة، وتٍٚظِْٚ مًٓؿ مـ اجلٕٚٛ افٍُرّي وافروحّل وافًٚضٍّل 

 وآجتامظّل هق احلٚج جٚشؿ.

                                                           

ّٓ أن يًِؽ  (1) اإلًٕٚن افًٚيص اجلٚين افَٚس وادَّك ذم بًض حٚجٚتف فٔس فف إ

ّٜٔ ِمـ رؤيٚ وؿرآن أو ٕىِٛ أن ٕرى إوٚؾٜ إػ اجلٕٚٛ افًَع افذي  افىرق افروح

 هق بٚدَٚم إّول.
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ؾُّْٚ ٕحتٚج إػ أن ٕىرح هذا إمر ظذ بًض إصخٚص افذيـ ٕثؼ 

هبؿ حتّك ًٕرف مٚ هق رأي ادَٚبؾ؟ وحتّك ُّٕقن ادرآة افُٚصٍٜ ظـ افقاؿع 

ُِّؿ ظـ افنخ ًّٔٚ، وأتُ ّٜٔ: ّٕن افنخص إّول وفق جزئ ص افثٚين ذم هذه افَو

 -بٚفتٖـٔد هؿ إهؾ بٚدًْك إخّص: افًٚئِٜ اخلّٚصٜ افذيـ ظٚصقا مًل

ِمـ افِحيٚت إوػ ومْذ افَرار إّول بٚٓفتحٚق  -جزاهؿ اهلل خر اجلزاء

ذم احلقزة وافًِؽ احلقزوي: ٕهّنؿ ـٕٚقا أّول مـ يًِؿ هبذه إمقر، 

ّول خٚرج افًْقان افًٚئّع هق احلٚج جٚشؿ )رمحف اهلل(، وـٚن وافنخص إ

د بٚؿر افهدر )ؿّدس ّهه(، وٓ بٖس  ّّ ّٔد حم ّٛ وظنؼ افً آفتَٚء مًف ذم ح

ّٔد افهدر أن أذـر هذه احلٚدثٜ ادَْقفٜ ظـ احلٚج جٚشؿ  وٕحـ ذم ذـرى افً

ّٜٔ ومقاصِٜ احلقزة ذم  بًٍْف، وهل ذم بدايٜ افتزامف وإظىٚئف احلَقق افؼظ

افْجػ إذف رّبام ذم افًّتْٔٚت مـ افَرن ادٚيض، فُـ هذه احلٚدثٜ ظْدمٚ 

شًّتٓٚ مْف تّٖثرُت هبٚ ـثًرا، وظْدمٚ افتحَٝ بٚحلقزة أصٌح هلذه احلٚدثٜ 

ؿ وأحٚول أن أـقن مْتًكا دْٟٓ افًّٔد  ّّ تٖثر أـز وأـز ذم أن إٔتٟٓ وأص

د بٚؿر افهدر  ّّ  . حم

ُٝ "جٚشؿ:  يَقل احلٚج ّٜٔ وـْ ظْدمٚ ذظٝ ب٘ظىٚء احلَقق افؼظ

ّٔد اخلقئل  ِّدي افً ُٝ أوصؾ إػ افًّٔد اخلقئل ِمـ مَ احلَقق  (1)ؾُْ

ّٜٔ ِمـ بٚب افتّزك بٚفًٚدة وأختٚمٓؿ وًٍٕٓؿ وـِامهتؿ افؼيٍٜ،  افؼظ

                                                           

ّٔد حٌٔٛ، وهق افذي ـٚن احلٚ (1) ل افً ّّ ًٌٚ فً ج جٚشؿ ذم بدايٜ حٔٚتف مهٚح

ّٜٔ، ورّبام ـٚن ظّل  أرصده إػ ضريؼ افقصقل إػ احلقزة وافْجػ وادُٚتٛ افؼظ

 فف تٖثر ظذ ادرحقم احلٚج جٚشؿ.



................................................................................ (40) 

ُٝ دؾًسا أو ـّراًشٚ صًٌرا، وظْدمٚ أذهٛ إلظىٚء  احلَقق افؼظّٜٔ  وظِّ

ِّػ  ّٜٔ بٖن خيتؿ يل ذم افدؾس: ٕيّن ـْٝ أـ افًٚمل أو مًٗول احلَقق افؼظ

ّٜٔ ذم هذا افدؾس، واخلتؿ يُقن ظذ  ٌّٝ احلَقق افؼظ أريد أن أؿّرر وأث

افهٍحٜ، وأشّجؾ: وصؾ ـذا ظذ ٍٕس افهٍحٜ، واخلتؿ ظِٔٓٚ: فُل تُقن 

ـّؾ صٍحٜ ظٌٚرة ظـ وصؾ، وظْدمٚ  ٕٖخذ احلَقق إػ افْجػ ٕتّؼف 

 وٕذهٛ فزيٚرة أـثر ِمـ مُتٛ وأـثر ِمـ مرجع ِمـ مراجع افديـ.

 ُٝ ّ ًّ ِّّْٚ ظِٔف وؿ ذم إحدى ادّرات زرٕٚ مُتٛ افًّٔد اخلقئّل وش

ُٝ بًد ذفؽ إػ  ّٔد اخلقئل، وذهٌ إمقال ؾٖظىٔٝ افًَؿ إـز دُتٛ افً

د بٚؿر افهدر  ّّ ّٔد حم ُٝ فف ًٌٕٜ ِمـ  مُتٛ افً ِّّٝ ظِٔف، وجًِ وـذا ش

ّٜٔ وفق بًْقان حّؼ افًٚدة.  احلَقق افؼظ

ُٝ إػ مُتٛ افًّٔد  تُّرر هذا إمر ٕـثر ِمـ مّرة، وذم ادّرة افثٚفثٜ ذهٌ

ُٝ ادٌِغ، وفُـ بدأ مدير ادُتٛ يْير إيّل  اخلقئل وٍٕس اإلجراءات وأظىٔ

ّٔد اخلقئل، وأخرون  ظذ ؽر ظٚدتف، ثؿ ؿٚم ِمـ مُٕٚف ودخؾ ظذ افً

وخيرجقن ويدخؾ صخص وخيرج آخر ظذ ؽر ظٚدهتؿ،  يْيرون إيلّ 

ٌِّقن ؾٔف، ؾٖٕٚ تٍٚجُٖت  ِّٓٚ يل، ويٖخذون افدؾس ويَ ويّٗذون ب٘صٚرات ـ

ّٜٔ جديدة، ومل أؾٓؿ هذا ادقؿػ  ُٝ ِمـ ذفؽ ادقؿػ، ؾُٕٚٝ هذه ؿو وارتٌُ

 ُٝ ّٔد اخلقئل، وخرج ُٝ ظذ افً ِّّ ِّّقا يل افدؾس، وش إػ أن إتٓك إمر وش

ٌِّقن ذم افدؾس؟ ؾ ُٝ مدير ادُتٛ مٚ إمر أراـؿ  ظذ ؽر ظٚدتُؿ وتَ ًٖف

 ُٝ ؾَٚل: ٓ يقجد رء، وافَؤّٜ ٓ ختّهؽ وفٔس فؽ ظالؿٜ هبٚ، ؾخرج
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د بٚؿر افهدر )ؿّدس  ّّ ُٝ إػ مُتٛ افًّٔد حم ورّبام ذم هذه افزيٚرة أيًوٚ ذهٌ

ّٜٔ بًْقان حّؼ  افًٚدة، وـذا أظىٔتف  ّهه(، ؾٖظىٔتف جزًءا ِمـ احلَقق افؼظ

د بٚؿر  ّّ ّٔد حم ـّ افً افدؾس حّتك يًّجَؾ يل ؾٔف ـام شّجؾ ذم ادّرة افًٚبَٜ، فُ

افهدر بدت ظذ وجٓف مالمح اخلجؾ واحلٔٚء وإمل، ؾٖظتذر ظـ اشتالم 

ّٜٔ مْل.  احلَقق افؼظ

ؾَِٝ فف: خذهٚ ٕضِٛ افتّزك مْؽ، ؾَٚل: خذهٚ إػ مُتٛ افًّٔد 

ُٝ فف: خذهٚ بًْقان حّؼ افًٚدة وٓ أريد افتقؿٔع اخلقئل، ؾٖحلح ُٝ ظِٔف وؿِ

ّٔد اخلقئّل: ٕهّنؿ ٓ يروقن أن  و اإلموٚء، ؾَٚل: ٓ، خذهٚ إػ مُتٛ افً

أشتِؿ هذه احلَقق وأميض فؽ ذم هذا افدؾس، ؾٖٕٝ تًٚمؾ مًٓؿ وواصِٓؿ 

بتِؽ احلَقق، وبًٌٛ هذه احلٚدثٜ حهؾ يل إَالب ذم جٕٚٛ آظتَٚد 

 ."افتَِٔد وآفتزام ومقاصِٜ احلَقق افؼظّٜٔو

 

 ثضاَخ انزصضٌّ نهًغجؼُّخ وهتُئخ انظغوف

ُٝ افَؤّٜ ظذ احلٚج جٚشؿ ؾقجدُت ظْده افتٌَّؾ وافتنجٔع  ظرو

ِّام مّر ظّع ظـ ؿرار افتهّدي فِّرجًّٜٔ، ؾهٚر  هلٚ، بؾ ـٚن يًٖل دائاًم وـ

ْٚ ًِٕؿ مٚ هق ؿدر وحجؿ هذا افتهّدي وِمـ هْٚ بدأ آبتالء بٚدرجًّٜٔ، و ّٕ إ

آبتالء أمٚم افْٚس وأمٚم إجٓزة إمّْٜٔ فِدوفٜ وأمٚم احلقزة، وآبتالء 

 إـز هق أمٚم اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ.
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ّٕف ابتالء وبالء، ؾٚفتهّدي وؿٔٚدة افْٚس أمر خىر، وفُّْْٚ اوىررٕٚ  ًٕؿ، إ

دٕٚ ذم مًًٕٚٚ وذم ضريَْٚ إػ هذا إمر، وشٖفْٚ وًٕٖل اهلل تًٚػ أن يًدّ 

 ومْٓجْٚ.

ّٖٕٔٚ إشٌٚب وإمقر افتل  أّخرٕٚ افتهّدي فٍسات وؾسات إػ أن ه

ّٖٕٔٚ بًض احلجٟ افتل ًٕتىٔع هبٚ أن  ّٟ ظذ ادَٚبؾ، وه ًٕتىٔع هبٚ أن ٕحت

ّٜٔ ذم أـثر  َٕىع إفًـ، ؾُتٌْٚ ذم إصقل وافٍَف، وبحثْٚ ذم افرشٚفٜ افًِّ

ٚ أـثر ِمـ بٚب ذم افرشٚفٜ افًِّّٜٔ، وـتٌْٚ ذم إخالق، مـ بٚب، وشّجِْ

.ّٜٔ  وضرحْٚ بًض ادَّدمٚت إخالؿ

 

 فشم يغجؼُّخ انفُبض وأصغِ ػهً رصضَُّب نهًغجؼُّخ!!! 

بدإٔٚ بىرح هذا إمر، وأفزمْٚ إًٍْٔٚ بٖن ّٕتثؾ فِقاجٛ افؼظّل 

ّٜٔ افنٔخ افٍٔٚض  بًٌٛ وإخالؿل وأن ٕتهّدى بًد أن ؾنِٝ مرجً

تّكؾٓٚ، وأيًوٚ بًٌٛ َمـ ـٚن يْٚؾًٓٚ وحيٚرهبٚ ويًحٛ افًٌٚط ِمـ حتتٓٚ، 

وخدظقا افْٚس بًْٚويـ ودظٚوى ـثرة، ؾهٚر افِزوم ظِْٔٚ بًد أن صٚرت 

د  ّّ د حم ّّ احلقزة وإَٔٚد افْٚس إػ اجلٓؾ وافيالم، وافُّؾ يًِؿ بّٖن افًّٔد حم

ّٜٔ صٚدق افهدر  ذم حٔٚتف ظْدمٚ وّحك بًٍْف  ؿد ُطِِؿ، ومَدار اديِقم

ّٜٔ، ؾٚفذيـ حٚربقه وإىذ ظِٔٓؿ اخلداع وادُر وآهّتٚمٚت  وروحف افَدش

د صٚدق افهدر  ّّ د حم ّّ صٚر ظْدهؿ ردود ؾًؾ  وافُنٌف ظذ افًّٔد حم

ّٔد افهدر حّتك بًد وؾٚتف:  ـٌرة، ؾسـقا تَِٔد افُثر وافتجٖوا إػ تَِٔد افً
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ذ بَٚء تَِٔد ادّٔٝ ؤًٍٜ: أو حّتك تَِٔد ادٔٝ وحتّك فق ـٕٚٝ افدظقة ظ

ابتداًء: أو إٓتَٚل إػ تَِٔد ادٔٝ ظذ افرؽؿ ِمـ وًػ هذه افدظٚوى 

ّٔد افهدر أؿقى  وتٖٕٔٛ افوّر افذي مّر بف افُثر، ؾٚفتحَقا وصٚر خّط افً

ّٔد افهدر  وأظّؼ وأـثر ظدًدا، ؾٓذه اجلّقع افتل إدؾًٝ بَّقة إػ تَِٔد افً

ِّؿ بٚشّف شِٔتزم افْٚس حقفف وشًٔتَدون بف ئًَْٚ أـثر مـ افًّٔد  وَمـ يتُ

ّٜٔ افقٓء مقجقدة أصاًل،  افهدر  شقاًء افْٚس اجلدد أو افَدمٚء: ّٕن ؿو

ّٔد افهدر  ِّػ ظـ افً وهٗٓء افذيـ يدؾًٓؿ تٖٕٔٛ افوّر وافتخ

أيْٚ أّن افًقاد شِٔتحَقن بام بًده ويتقّفقٕف ويًتَدون بف بهقرة موٚظٍٜ، ور

إظيؿ مـ افْٚس تَْٚد ٕحق اجلٓؾ وافيالم مـ اجلٕٚٛ افًِّّل وافٍُرّي 

ّٕف جٚهؾ، فُـ  وافًَٚئدّي، وبٚفتٖـٔد ظْدمٚ يُقن ادتهّدي اجلٚهؾ، ويًِؿ أ

ِّٓٚ واجٓٚت ودٕٔٚ  يًىل فًٍْف ادّزرات حتّك يٌَك متهّدًيٚ ويثٌٝ، ؾُ

ّٜٔ، ًٕؿ، وـّؾ مْٓؿ يًتَد وزيْٜ وأمقال وظّزة بٚإلثؿ وتًقيالت  صٔىٕٚ

بًٍْف هق ؿىٛ افرحك، وظِٔف ُبْل اإلشالم، وظِٔف يَقم اإلشالم وادذهٛ، 

ُِّؿ اهلل -ومل يِٖت ذم بٚفف ّٕف ظْدمٚ يدخؾ إػ اخلالء ويْير إػ تِؽ  -أج أ

ًٌٚ ذم ظٚؾٜٔ وأخرجف  افْجٚشٚت، وظِٔف أن يَقل: احلّد هلل افذي أضًّْٔف ضّٔ

ٜ، وافًٚؾٜٔ مـ اهلل، وٕز ظْدمٚ يْٚم شٚظٜ وشٚظٜ ثٕٜٚٔ خًٌٔثٚ ذم ظٚؾٔ

ّٔٚت احلٔقّيٜ ذم اإلًٕٚن، ؾتخرج تِؽ  ٚف ًّ ويًتَٔظ مـ افْقم تتقّؿػ بًض افٍ

افروائح افُرهيٜ ِمـ ؾّف، ؾٓذا افذي حيِّف اإلًٕٚن ٕجٚشٚت ذم ٕجٚشٚت 

ـ  َّ ومُروهٚت ذم مُروهٚت وؿذارات ذم ؿذارات وـراهٜ ذم ـراهٜ، ؾ

 تّك يتقّؿػ ظِٔؽ ادذهٛ واإلشالم؟!!إٔٝ ح
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ّٕف أخذ ذفؽ اخلّط وادْقال ـام أخذ إبِٔس ذفؽ  وافًتٛ فٔس ظِٔف: ٕ

 ،ّٜٔ ّٕام افًتٛ ظذ َمـ ُيًتَخّػ بف، وَمـ جًؾ ِمـ ًٍٕف مى اخلّط وادْقال، وإ

 وبْك دٕٔٚ ؽره وظّؾ فدٕٔٚ ؽره وخن آخرتف، بؾ وحتّك دٕٔٚه.

 

 !يآؿٍ ويصبػت يف انُجف!!

هْٚفؽ افُثر مـ ادآد مّر هبٚ افُثر مـ افْٚس مـ ؿىع رواتٛ 

إصخٚص افذيـ حييون افدروس وذم أوؿٚت خمتٍِٜ، ؾُٕٚقا يًتٖذٕقن 

بسك افدرس، وترك ادقاصِٜ وبسك ادجلء إػ ادُتٛ وافّزايّن، ّٕن احلٚفٜ 

ًروؾغ ادّٚدّيٜ صًٌٜ، ؾٓق مّٓدد بَىع افراتٛ، وِمـ بًض إصخٚص اد

وهلؿ ظْٚويـ ِمـ أصحٚبْٚ، وإن صٚء اهلل يُقٕقن ظذ خر، وؿد ظرض ظِٔف 

ّٔٚت ظـ ضريؼ أخٔف أو أحد أرحٚمف بٖن يًىٔف ادٌِغ ادٚيّل  ِمـ بًض ادرجً

افذي ئٍُف فتًديد إجيٚر افٌٔٝ وفٍَْٜ إهؾ وافًٔٚل، وظْدمٚ شٖل: مٚ هق 

جٜٓ؟ ؾَٚل فف: أن تسك خّط ادَٚبؾ أمٚم هذا افًرض وإٔٝ تٖيت بًْقان 

 افكخّل، وتسك ؿؤّتف، وتسك افدرس وادقاصِٜ!!! 

ٌَدوا وَأضٚظقا إمقال   وـثر ِمـ افْٚس ممّـ ظِّقا مًْٚ ؿد ُؽّرروا أو َظ

وافدٕٔٚ وافزخرف، وحّتك ممّـ ـٚن يًّؾ مًْٚ وبهقرة رئًٜٔ ويتهّدى 

ُٖخز هذا افنخص ِمـ ؿٌ ؾ جٜٓ مًْٜٔ ِمـ بًض دْهٛ مًّغ ذم ادُتٛ، ؾ

ٜ افوالفٜ وؿٚدة افٍُر بٖن يٌَك ذم مْهٌف ومُٕٚف، وـام دظقا  ّّ ادْتًٍغ وأئ

روا افْٚس ِمـ خّىْٚ، وؾًاًل ـّْٚ ٓ ٕجٔز افتدخغ  ٍّ افْٚس بٚفدفٔؾ ظِٔٓؿ أن يْ
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ذم ادُتٛ، وهؿ ـٕٚقا يتًٚضقن افتدخغ ذم ادُتٛ وئًئقن إدب مع 

ُقن ُّ رون افْٚس ِمـ ادُتٛ فٍسات  أخريـ، وـٕٚقا ين ٍّ ذم خّىْٚ ويْ

ضقيِٜ، ووصِتْٚ صُٚوى ـثرة، إػ أن ظزفْٚهؿ ظـ تِؽ ادْٚصٛ، 

وـنٍٝ إمقر ظذ حََٔتٓٚ، وـذفؽ مقاؿػ رجٚل إمـ وافًٌثّٔغ 

ّٔتْٚ  وافْٚس وادجتّع، مٚذا ـٕٚقا يتًٚضقن ؾٔام بْٔٓؿ بخهقص ؿو

دمٚ ـٚن ُيًتَؾ إصحٚب يًِّقن هلؿ بٚٓجتامظٚت اخلّٚصٜ وافًّٚمٜ؟ وظْ

ّٔتْٚ وآفتحٚق بٌرهٚ،  حمٚرضات وتقجٔٓٚت شٔٚشّٜٔ بخهقص ترك ؿو

 وافتٓديد وافقظٔد!!!

 

 ادلُبظغح انؼهًُّخ.. ومخـخ أؿئهخ يف ادلىػض!!!

ّٜٔ  بًد تقّشط أصخٚص  حهؾ آّتٍٚق مع بًض ادتهّديـ فِّرجً

ـام واؾؼ افنخص ادْٚطر افذي ـٚن  تٌّْقا هذه افَؤّٜ، وواؾَْٚ ظذ ادقظد

ًٌٚ ُينٚد فف  يًّؾ مديًرا، أو هق افنخص ادَّرب فذفؽ ادرجع، وـٚن ضٚف

بٚفتزامف فِدرس ومثٚبرتف، وُينٚد فف ِمـ ؿٌؾ افُثر بًِّّٔتف، وـٚن هذا 

حًٛ ؿقل افُثر ممّـ حي ظْده افدرس، وـٚن بيٚهر احلٚل يتّهػ 

قن ظذ مٚ هق ظِٔف ذم افقاؿع وافٌٚضـ، بٖخالق حًْٜ، وإن صٚء اهلل يُ

وًٕٖل اهلل اهلدايٜ فف وفْٚ، ؾتهّدى فِّْٚطرة واظتُز ممثٌّؾ ظـ ذفؽ ادرجع 

وافًٚمل، وؿد حهِٝ ادقاؾَٜ واّتٍَْٚ ظذ ذفؽ، وفُـ ـّْٚ ٕتقّؿع أمًرا، 

ِّف، شٌحٚن اهلل! ؾٍل افِِٜٔ افتل شٌَٝ ادْٚطر ْٚ ـٚن ذم حم ًَ ة وتٍٚجٖٕٚ بّٖن تقّؿ

ِْٚ ظذ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وووًْٚ ـّؾ احلًٚبٚت ذم  ـّ بًد صالة ادٌرب تق
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ٍِّْٚ بًض إصخٚص بٚشتًْٚخ ظّدة ًٕخ  أذهْٕٚٚ، وووًْٚ مخًٜ أشئِٜ، وـ

مـ إشئِٜ دون أن يًِؿ أحد هبذا إمر، وافقء بٚفقء يذـر: إّن هذه 

ْٓٚك مـ يًرف هذه إشئِٜ فًٔٝ أشئِٜ تًجٔزّيٜ، أو ٓ تقجد هلٚ حِقل، ؾ

احلِقل، وافًديد مـ ضٌِٜ افًِؿ ظْدمٚ يَرؤون ويىٚفًقن يًتىًٔقن أن 

ِّٜ، أو هل دفٔؾ مًتَّؾ، أو  يًرؾقا احلِقل بًد حغ، ؾٓل فًٔٝ أشئِٜ مًتَ

ّٜٔ ظْد  أمر تًجٔزّي، أو مْٚطرة تًجٔزّيٜ، وفق أهّنٚ صٚرت هلٚ هذه اخلهقص

ٚس: جلٓؾ هٗٓء ادتهّديـ ممّـ افُثر، وصٚرت حّجٜ ظذ افُثر مـ افْ

ق افٌٔٝ ذم مْتهػ افِٔؾ،  ُظِروٝ ظِٔٓؿ، وحدث ذم ذفؽ افٔقم أن ُضقِّ

وٕزفٝ ؿّقات إمـ واحلزب وأحٚضٝ بٚفٌٔٝ، وذم افًٚظٜ افًٚدشٜ 

وافْهػ صًٌٚحٚ ُضِرق افٌٚب ـثًرا، وفُـ مل أؾتح افٌٚب، وبًد ذفؽ أرشِٝ 

ؾٍتح افٌٚب، ؾَٚل فف أحدهؿ: أيـ افهٌر وؿِٝ فف: اذهٛ واؾتح افٌٚب، 

أبقك؟ ؾُٚن افُالم بزجر ذفؽ افهٌر، ؾٖتك مرظقًبٚ، ؾٚرتديٝ افزّي 

ُٝ فف:  ، ؾَٚل يل: صٚر فْٚ أـثر مـ ٕهػ شٚظٜ ٕىرق افٌٚب، ؾَِ ُٝ وخرج

ُٝ فف: (1)هذه فًٔٝ مًئقفّٔتل، وفٔس ظْدي مقظد مًؽ، وهذه داري ، وؿِ

                                                           

( افقء بٚفقء يذـر: ٕحـ ـّْٚ ًُٕـ بًَد إجيٚر ذم هذه افدار، وِمـ 1)

ٖن يٖيت صٚحٛ افدار ويَقل: ٓ يًّح فؽ افهالة افوٌقضٚت افتل واجْٓٚهٚ ب

ذم هذا ادُٚن، وٓ يًّح فؽ بٚشتٌَٚل ٕٚس، ؾْحـ أظىْٔٚك افٌٔٝ فًُِـ وفٔس 

بًْقان مًجد أو جٚمع أو مُتٛ، ووّـ هذه اإلصٚرات وبداؾع إصخٚص، 

ّٕف تقجد صِٜ رحؿ بْْٔٚ وبغ صٚحٛ افدار، وفُـ ـٕٚٝ اجلٜٓ إخرى  ظِاًم أ

ّٜٔ، وفَد تدؾع أـث ر، وهلٚ افَّقة وإشٌٚب، ؾُٕٚقا يًىقن تِؽ اجلٜٓ ادؼوظ
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ُٝ فف: إٔٚ تٍّوؾ إذا ظْدك رء، ؿٚل: ٓ أدخؾ،  شٖبَك ذم افٌٚب، ؾَِ

شٖدخؾ إػ افداخؾ وأـّؾ أصٌٚيل وظْدمٚ أرى افٍرصٜ مْٚشٌٜ شٖخرج 

إفٔؽ، وهذه افٌٚب مٍتقحٜ، وإذا أردت افدخقل ؾتٍّوؾ إػ ؽرؾٜ ادُتٛ، 

ّٕف دخؾ،  وترـتف ودخِٝ إػ افداخؾ، وبًد ذفؽ ظِّٝ ِمـ  افهٌر أ

ئد واشّل ظٌد افزهرة، ودخؾ مًف أحد إصخٚص وـٚن يَقل: إٔٚ را

ّٕف مدير أمـ افٌِدة وهق أظذ رتٌٜ ِمـ افرائد، وبًد  وافنخص أخر أظتَد أ

َٝ فْٚ منٚـؾ ووّجٜ  مَّدمٚت ضقيِٜ ومْٓٚ ـٚن يَقل: إٔٝ أتًٌتْٚ وظِّ

ّٕف  وبٌِِٜ، وبًد ذفؽ رضب ظذ رجِف وؿٚل: أتْٔٚ افٔقم بتٌِٔغ ِمـ بٌداد أ

افذهٚب إػ ادْٚطرة، وّْٕع وؿقظٓٚ حتّك حّتك فق ظذ جّثتؽ شًّْْؽ ِمـ 

وفق بٚفَّقة، ؾُٚن ـالمل ِمـ جٕٚٛ ظِّّل إلبراء افذّمٜ، وإلفزام احلّجٜ ظذ 

أخريـ، وـٚن ذفؽ افنخص افذي اّتٍَٝ مًف ظذ ادْٚطرة بٖن يذهٛ إػ 

مُٚن ادْٚطرة ذم جٚمع افسك، وظْدمٚ حيغ وؿٝ ادْٚطرة شقاء ـٚن 

قًدا أو ؽر مقجقد ؾتقّزع إشئِٜ ظذ افْٚس افنخص أخر مقج

ّٔد ]افكخّل[ ؿد ُمْع ِمـ ادجلء، ؾٓذه  ادقجقديـ، وتَقل هلؿ: إّن افً

مخًٜ أشئِٜ، وفف ِمـ افقؿٝ أشٌقع أو ظّدة أّيٚم، وفف أن يرجع إػ مرجًف أو 

                                                                                                                          

ُٝ ـثًرا ِمـ تِؽ اجلٜٓ، وـٚن هلٚ أشٌٚب تٖثر وإحراف ـثر ِمـ افْٚس  حقرب

ف ـام ذم ادثؾ افذي ؾٔف رء ِمـ  ّٕ ّٜٔ وافتنُٔؽ هبٚ: ٕ وابتًٚدهؿ ظـ هذه افَو

ن افىًـ مْؽ وؾٔؽ بٚظتٌٚره ، ؾًْدمٚ يُق{احلّك تٖيت ِمـ افرجِغ}افهقاب 

افَريٛ، وظْدمٚ يُقن افُذب وآؾساء مـ هذه افهِٜ افَريٌٜ شُٔقن تٖثرهٚ 

 أـز وإحراف افْٚس وابتًٚدهؿ أـثر ِمـ أخريـ.
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أشتٚذه فٔحّؾ هذه إشئِٜ وّـ هذه افٍسة، وبٚدَٚبؾ يُتٛ أشئِٜ ويرشِٓٚ 

وخالل شٚظتغ شٖبًٞ فف بٚجلقاب، ؾٚدَٚبؾ فف أيٚم حتّك يٖيت بٚجلقاب يل 

ُٝ ذم ذفؽ افٔقم ِمـ  ًْ
وإٔٚ خالل شٚظتغ أبًٞ فف إجقبٜ، وؾًاًل ُمِْ

ْٝ تِؽ افَّقات حتٚس افٌٔٝ، وافٌريٛ ذم إمر  َٔ افذهٚب إػ ادْٚطرة وبَ

ّٕف ـٚن ذفؽ افنخص أخر افذي ِمـ ادٍروض أن جيِس مًل ذم ادْٚطرة،  أ

ًٌٚ ظذ ادقؿع  ؾٖخزين أحد افثَٚة وهق صخص ِمـ اجلران، وـٚن ؿري

صٚهد أّن افنخص ادْٚطر ـٚن  -ـام صٚهد أخرون هذا إمر -ويراؿٛ

ك افهدر}جيِس ذم ادًَد إمٚمل  ّّ مع ذفؽ افوٚبط إمّْل افذي  {مٚ يً

ّٕف مدير أمـ افٌِدة، وؾًاًل حهؾ مٚ حهؾ، وو ْٝ افقرؿٜ، وؿد يّدظل أ ّزظ

ّٕف إذا مل يُـ هْٚك َمـ يرّد ؾِٖٔخذ هذه إشئِٜ إػ مُتٛ  ٍِّٝ افنخص بٖ ـ

وبّراين ذفؽ افًٚمل وادرجع فٔجٔٛ ظِٔٓٚ، واحلّد هلل مّرت تِؽ ادْٚطرة، 

ديـ ؿٌؾ وؿٝ  ـّ وـٚن ِمـ ادٍروض حتدث هذه ادْٚطرة: ٕهّنؿ ـٕٚقا متٖ

ّٕف ادْٚطرة أو ؿٌؾ أن تهؾ إفٔٓؿ إ شئِٜ شَٔقفقن: هرب ومل حيي، أو أ

ٚ هرب، وفُـ ظْدمٚ  ًً يّدظل ادْٚطرة فٍسة وظْدمٚ حدثٝ ادْٚطرة واؿ

وصِٝ إفٔٓؿ إشئِٜ واحتججْٚ ظِٔٓؿ هبٚ أخرشٓؿ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، 

 وأطٓر احلّؼ وأزهؼ افٌٚضؾ.

ّٕف دفٔؾ اإلم ٚم ٕحـ وٌىْٚ وأحلحْٚ ظذ ادْٚطرة واجلٕٚٛ افًِّّل: ٕ

  ّٕام إدّفٜ إخرى شُٔقن ّٜٔ، وفٔس هق افدفٔؾ افقحٔد، وإ ذم هذه افَو

ّٕف شُٔقن خِط بغ ادًجزة  ؾٔٓٚ افُثر ِمـ افتنقيف وافتنقيش: بًّْك أ

وافًحر، وبغ ٕداء افرمحـ وصٔحٜ ادالئُٜ وبغ صٔحٜ إبِٔس وافنٔىٚن 
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ٜ افوالل، وبغ حّجٜ افًامء وحّجٜ إرض، ؾًُٔقن  ّّ ـثر ِمـ اخلِط وأئ

ّٓ ـٔػ ٍّٕن وجقد افْٚس مع اإلمٚم ذم  وافتنقيش ظذ ـثر ِمـ افْٚس، وإ

، بًد ذفؽ يُقن يقم يقم إبدال، ووجدوا ادًجزة وظٚصقا مع اإلمٚم 

إبدال؟!! وٓ حيهؾ ؾَط ِمـ افٌٚضؾ إػ احلّؼ، فُـ أيًوٚ ِمـ احلّؼ إػ 

ش افًٍٔٚين وؾُر وخّط ويِتحَقن بجٔ افٌٚضؾ، ؾٔسـقن اإلمٚم 

وخّط احلّؼ واهلدايٜ،  افًٍٔٚين، وبٚفًُس هْٚك َمـ يِتحؼ بجٔش اإلمٚم 

ؾُٔػ حيهؾ يقم إبدال فقٓ وجقد تِؽ افنٌٓٚت افٌُرة؟!! إوٚؾٜ إػ 

أّن آخر افزمٚن شُٔقن ؾٔف افْٚر واحلديد وجٌؾ افْٚر، وبٚدَٚبؾ يقجد افثريد 

قن افرصٚ وإمقال وادْٚصٛ، وبٚدَٚبؾ وافذهٛ وافدرهؿ وافديْٚر، ؾًٔى

 هيّددون ويتقّظدون. 

 

 األيٍ واالؿزشجبعاد واحلؼة ػهً ثبة انضاع!!!

بدأ افتهّدي وهْٚ بدأ ادرار وافقيؾ وافسهٔٛ، وبدأت افٌٚب ُتىرق 

صًٌٚحٚ ومًًٚء ِمـ إمـ وادخٚبرات وحزب افًٌٞ، ويٖتقن بٚشتٍٓٚمٚت 

ّٜٔ إخرى، ودٚذا تتهّدى؟ دٚذا تَقل: واشتًٍٚرات ويربط افَؤّٜ ب ٚفَو

إٔٚ أظِؿ؟ دٚذا تَقل: إّن ؾالن فٔس بٖظِؿ، وأّن زيًدا ِمـ افْٚس فٔس 

ّٜٔ أو  ّٜٔ أمْ ّٕؽ ظْدمٚ أتٔٝ يل ؾّجٔئؽ فَو ّٟ ظِٔٓؿ: بٖ بّجتٓد؟ وإٔٚ أحت

ّٜٔ، أّمٚ افَؤّٜ افتل ظْدي ؾٓل ؿؤّٜ حقزوّيٜ. ّٜٔ أو اجتامظ  شٔٚش
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 غ.. عجم خمبثغاد.. ػًُم اؿغائُهٍّ!!!جمُىٌ.. ؿبد

ٌّٚط إمـ وآشتخٌٚرات أو مًيّٓؿ أن يدخِقا،  ٓ يرى ـّؾ و

ّٕام ـٕٚقا يٖتقن مـ أجؾ اإلهٕٜٚ وآشتٕٜٓٚ وآشتهٌٚر واإليالم  وإ

ٚ ذم افنٚرع وإٔٚ واؿػ مًف ذم افنٚرع، ويًٖل وبٔده  ًٍ واإليذاء، ؾٌَٔك واؿ

ُأرِشؾ ِمـ ؿٌؾ ؾالن وؾالن، وؿػ ذفؽ  ورؿٜ ويًّجؾ، وظِّْٚ أّن هذا

ؿ ابـ ذفؽ ادرجع، أو تٚبع فذفؽ ادرجع ويَقل دـ يٖيت ِمـ افْٚس إفْٔٚ  ّّ ادً

َمـ هذا افذي تٖتقن إفٔف؟ هذا ادجّدي، ويَقل ادرجع }وفديف اشتًٍٚر: 

ّٕف شٚحر، وؿٚل أخر: رجؾ خمٚبرات  أخر: إّن هذا جمْقن، وؿٚل أخر: إ

 وٕحقهٚ ِمـ افتٓؿ وآّدظٚءات. {جؾ أمـ إهائٔعّ وظّٔؾ، ور

، ؾُٚن  ّٜٔ حيهؾ ؾٔٓٚ تقشًٜ وفق بنُؾ بىلء ومتٖنٍّ فُـ بدأت افَو

ّٔتْٚ ويِتهؼ اثْٚن أو ثالثٜ، أو يِتهؼ ظؼون ذم مّد  خيرج ظؼة ِمـ ؿو

ّٜٔ أرؽّٝ افُثر ظذ أن يِتهؼ ويٖيت  وجزر، وفُـ ؿّقة وظِّّٜٔ افَو

يرشِقن ويًّجِقن صٌٓٚت ويرشِقهنٚ بٔد افًٌض بًٌٛ  ويقاصؾ، ؾٌَدُءوا

اإلحراج وبٔٚن بًض إخىٚء وافتقّؿٍٚت: حتّك يَقفقا: إّن ؾالن تقّؿػ، أو 

 مل جيٛ ظذ هذا افًٗال وشُٝ أمٚم هذا وأرتٌؽ أمٚم ذاك.

ِّؿ ـثًرا  ّٔد افهدر افثٚين: إّن َمـ يتُ ؾٖٕٝ تًرف وؿد بدر ِمـ افً

د ظهّٜ بٚفتٖـٔـد، أّمٚ افذي أؽِؼ ظِٔف افٌٚب وأؽِؼ خيىئ ـثًرا، وٓ تقج

ؾّف وحْجرتف وصقتف، ؾّـ أيـ خيىئ؟!! بؾ جمّرد شُقتف هق خىٔئٜ 

 وخىٖ.
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 يمبثهخ يضَغ أيٍ انُجف.. يىالف وػرب!!! 

ّٜٔ يٖتقن إيّل، ـام  ّٜٔ أو احلزب بدأ ادّّثِقن ظـ اجلٓٚت إمّْٜٔ أو ادخٚبرات

فقؿٚئع، ؾىِٛ ذفؽ ادجرم مدير أمـ افْجػ ذم ينٓد ـثر ِمـ افْٚس هذه ا

ظّدة مّرات وأرشؾ ظّدة أصخٚص ِمـ أجؾ أن آيت فَِٚء بف، أو هق يٖيت إػ 

افٌٔٝ بخالف إّيٚم افتل أؿٚبؾ هبٚ افْٚس، وفُـ مل أؿٌؾ بٚفذهٚب إفٔف أو 

أظىٔف وؿًتٚ بخالف أوؿٚت فَٚئل بٚفْٚس، ؾ٘ذا أتك وّـ هذا افقؿٝ أفتَل 

ّٜٔ وٓ أترّدد ذم هذا، وٓ بف حتّك  ّٜٔ افٍالٕ ُٝ بٚفنخه يًِؿ اجلّٔع بٖيّن افتَٔ

 أتردد ذم أن أؿقل احلّؼ مٓام ـٚن وظذ أّيٜ حٚل.

هق مالزم أو رائد أو }وـٚن افقشٔط افذي يرشِف مدير أمـ افْجػ 

يتًّجٛ ويَقل يل: ـٔػ ترؾض ضِٛ مدير إمـ؟!! ويذـر يل بّٖن  {مَّدم

ٌّٜٔ وضًٌّٜٔٔ مًٓؿ، ويٖتقن  ادرجع ؾالن وابـ ادرجع ؾالن ظْدٕٚ ظالؿٚت ض

إفْٔٚ وٕذهٛ هلؿ، ؾَِٝ فف: إٔٚ ٓ ظالؿٜ يل بٚٔخريـ، إٔٚ آتُٔؿ بؼط واحد 

ؾال أمتِؽ افًالح فُل أؿٚوم، ؾٖـقن جمًزا  {إفَٚء افٌَض}هق إذا أتٔتؿ بٖمر 

ّٔدك ومديرك أمر إفَٚء افٌَض وإٔٝ ذ،  أن أذهٛ مًُؿ، ؾ٘ذا أصدر ش ٍّ تْ

ؾًآيت مًؽ، وٍٕس افَؤّٜ تُّررت ِمـ ؿٌؾ ادخٚبرات وضِٛ أيًوٚ مدير 

ادخٚبرات افَِٚء ذّم مّرة وثٕٜٚٔ وثٚفثٜ، وبًد ذفؽ ؿٚل: ِٕتَل ذم أحد 

ّٕف ؿٚل ذم  افٍْٚدق، وبًد ذفؽ ؿٚل: إٔٝ اخس ادُٚن افذي ِٕتَل ؾٔف، حّتك أ

ٚم أمر ادٗمْغ )ظِٔف آخر ادىٚف: أن ِٕتَل ذم إحدى ؿٚظٚت حرم اإلم

، وؿِٝ: هذا بٔتل مٍتقح إن أراد أن يٖيت ؾًٖفتَل بف  ُٝ افًالم(، وإٔٚ رؾو



................................................................................ (53) 

وّـ إّيٚم افتل أفتَل هبٚ ذم افْٚس، وـٚن هذا مدير خمٚبرات افْجػ ومل 

 أفتَل بف.

ّٜٔ ضًٌّٜٔٔ وهْٚك ٕٚس يِتَقن هبؿ،  حٚول افقشٔط أن يٌّغ يل بّٖن افَو

خمٚبرات وظْدهؿ ظالؿٜ بٚدراجع وظالؿٚت ـٌرة  وخّٚصٜ أهّنؿ أجٓزة

مًٓؿ، وفُّْْل رؾوٝ هذا إمر، وؿِٝ فف: إذا ـٚن ذم هذا إمر اظتَٚل 

ؾ٘يّن شآيت مًؽ، حتّك أبرأ ذّمتل أمٚم اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وأمٚم افْٚس 

 ادٗمْغ.

 

 يغاجغ انُجف حيغّظىٌ صضّاو ػهً لزهُب!!!

ٌّٚط ظْدم ٚ وجدوا هذا ادقؿػ مّْل واّدظك تًٚضػ مًل بًض افو

ّٕف  ويُّْك بٖيب ظٌد اهلل، وذـر يل افًٌٛ وؿٚل: إٔٚ  {مَّدم}صخص مْٓؿ أ

ُٝ إػ ـثر ِمـ إصخٚص ظذ  مًجٛ بّقؿٍؽ ومل أجد مثِف، ؾَد ذهٌ

ّٜٔ فٔس هلٚ صقرة ذم  افرؽؿ ِمـ أيّن شّْل ادذهٛ ؾَد وجدُت مقاؿػ حََٔ

ومًجٛ بنخهؽ، ؾَِٝ فف: إٔٚ أمٚم اهلل  وؿتْٚ احلٚيل، وإٔٚ أخٚف ظِٔؽ،

شٌحٕٚف وتًٚػ مّٗمؾ هذه افْتٚئٟ وحٚشٛ هلٚ هذا احلًٚب، وذـر ـام ذـر 

ؽره أّن هذه افوّجٜ افتل تثٚر ظِٔؽ وتُرار ادجلء ظذ افرؽؿ ِمـ حٔٚئل 

وخجع، وواصِٝ مديري هبذا ادقؿػ وذـرت فف حٔٚئل مْؽ، وفُّْف ؿٚل 

ٜ، حتّك يَقل: أشتحل أن آيت يل: مٚ دمٝ إٔٝ واصِت ّّ ف ؾًتٌَك ذم هذه ادٓ

وأـّرر ظِٔؽ وأبٌِؽ بام يىٌِقن، وؿٚل: إّن مديري ذم حٚفٜ إحراج أيًوٚ، 
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ّٕن آّتهٚل مٌٚذ ِمـ ؿيص بـ صّدام حًغ واّتهٚٓتف مٌٚذة، ويٗـد 

ّٔتف  ّٕف مدّوخ راس ادراجع}ظذ مًرؾٜ افكخّل ومٚ هل ؿو وؾالن  {وأ

، وذـر يل أيًوٚ: إّن ظْدهؿ أرؿٚم يّتهِقن مٌٚذة مع ؿيص أو اّتهؾ بف

روـٚن، ويَقفقن ذم اّتهٚٓهتؿ: بّٖن افكخّل يزظجْٚ وحيّرض افْٚس ظِْٔٚ 

ّٔتٓؿ  ويثر افٍتـ وّدٕٚ، ويَقل أيًوٚ: إّن ادراجع ؾالن وؾالن وؾالن ؿو

ـ حيّرك مٌٚذة مع رئٔس افْيٚم افًٚبؼ، وفدهيؿ أرؿٚم مٌٚذة مًف، وهؿ مَ 

افدوفٜ وّدك، وـذفؽ ؿٚل: ٕحـ ـجٜٓ فٔس ظْدٕٚ رء ادّمٚهؽ وظْدٕٚ 

 صقر ودراشٚت ـٚؾٜٔ وواوحٜ بٖن فٔس فؽ ارتٌٚط خٚرجّل.

ٌّٚط إمـ َِٕقا يل تٍٚصٔؾ دخقهلؿ ذم احلٔٚة افًٚئِٜٔ  افًٌض ِمـ و

فًٌض ادراجع وؾًاًل بًد ذفؽ ـنٍٝ إمقر، ووصؾ بٚفًٌض إػ ضٌٚظٜ 

ـ إصٔٚء ادقّثَٜ افتل حتتقي ظذ افهقر، ـذفؽ ؿٚل أحدهؿ: إّن ـثر مِ 

ّٓ بًد أن يّتهؾ بّديري ظْدمٚ يريد أن يًٚؾر فٌِالد  افًٌض ٓ خيرج إ

ّٜٔ وؽرهٚ فًِٔٚحٜ أو فًِالج أو ؽرهٚ، وؾًاًل ـنٍٝ ذم تِؽ  افًرب

، إػ أن وصؾ  ُٝ إمٚــ، وـٚن ـنٍٓٚ ِمـ أجؾ ترؽٌٔل ذم افَِٚء ؾرؾو

ّٔغ، واجلّٔع إ مر إػ أمغ ه أو ظوق ؾرع أو صخص ِمـ ادًٗوفغ احلزب

إذا وجدت افًِامء ظذ أبقاب إمراء "أجٌٔٓؿ بام ورد ظـ أهؾ افٌٔٝ 

ؾٌئس افًِامء وبئس إمراء، وإذا وجدت إمراء ظذ أبقاب افًِامء ؾًْؿ 

 ."افًِامء وًٕؿ إمراء 
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 انضاع!!!  انزجـّؾ وادلغالجخ واالػزضاء ػهً

ُٝ أثؼ بٖصخٚص وأفتَل مًٓؿ مثاًل يقمل اخلّٔس  بًد افتهّدي ـْ

ُٝ بًد ؾسة وِمـ خالل وفدي افهٌر  واجلًّٜ، ؾٓؾ تًِّقن بٖيّن اـتنٍ

ّٕف  حٔٞ يهًد ويًِٛ وؿد شّع صقًتٚ، ؾٖتك وؿٚل: بٚبٚ أشّع صقًتٚ وـٖ

ختزين،  صخص يتّهؾ بجٓٚز تٍِقن، ـام أخز أّمف ظّدة مّرات وهل بدورهٚ

ّْٕٚ ؿِْٚ: إّن هذا  وإٔٚ أؿقل فف: أشُٝ، إٔٝ منتٌف أو هذه ختٔاّلت، حتّك أ

رء ِمـ ؾُره وذهْف، أو رّبام ؾٔف رء ِمـ اجلٕٚٛ افٍّْز أو افروحّل أو ؿد 

ر هبذه إمقر إػ أن  ُّ تُقن بًض افتٖثرات ِمـ افًقامل  إخرى، وسٕٚ ٍٕ

ْٝ افًِقّيٜ فتْئػ حهؾ ذم يقم ِمـ إّيٚم وّـ هذه ا فٍسة حٔٞ ذهٌ

ِّؿ أو افدرج افذي يّٗدي إػ ادُتٛ أو افّزايّن، ؾًًّٝ أثْٚء افُْس  افً

صقًتٚ، ؾْيرت ِمـ خالل ؾتحٜ صٌرة بٚفٌٚب ؾرأْت صخًهٚ يرتدي 

ِّؿ مع آخريـ، ؾْزفٝ مرظقبٜ  دصداصٜ بٔوٚء وبٔده جٓٚز ويّتهؾ ويتُ

َّْٚ بّٖن هذه إصقات افتل ـٚن يًًّٓٚ خٚئٍٜ وأخزتْل هبذا إمر، ؾْٓٚ تٔ

ّٜٔ، ؾُّؾ أشٌقع يتقاجد هذا افنخص ذم هذا  ظّع افقفد افهٌر ـٕٚٝ حََٔ

ادُٚن ويٌَك بًد أن ُيٍَؾ ظِٔف، واهلل افًٚمل مع َمـ يتقاضٖ، ويٌَك يًسق 

افًّع ويراؿٛ ويوع مٚ يوع ويٖخذ مٚ يٖخذ، ويٖيت ذم افٔقم افتٚيل، ؾٍٔتح 

ّٜٔ بًٔدة بغ يقم اجلًّٜ ويقم آثْغ، رّبام افٌٚب وخير ج، ّٕن ادًٚؾٜ افزمْ

ْٝ بّٖن هذه إشٚبٔع ادٚؤٜ ـٕٚٝ ادراؿٌٜ  َّ حهِٝ وّـ افٔقمغ وتٔ

ُٝ افٌٚب افرئٔز وٕٚديٝ أحد اإلخقان ممّـ  س هبذا ادًتقى، ؾٍتح ًّ وافتج

قين وإٔٚ ٕٚديٝ أثؼ هبؿ ِمـ اجلران، وبًد ذفؽ ؾتحْٚ افٌٚب فف وؿٚل: فَد ًٕ
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ّٕف ـٚن  ومل يًًّقا ؾًْقين وذهٌقا، ذهٛ وإَىع هذا افنخص رؽؿ أ

 :ّٜٔ ّٕف هرب ِمـ اخلدمٜ افًًُرّيٜ اإلفزام يقاصؾ ويًىل ظْٚويـ ويَقل: بٖ

ّٕف ِمـ أهٚيل ـربالء أو مْىَٜ  فُل يِتحؼ بٚفَؤّٜ ويْكهٚ، وـٚن يّدظل أ

 تٚبًٜ فُربالء.

س أيًوٚ ذم افٌٚب أو ًّ ٌّٚك أو ظـ ضريؼ ظاّمل  حهؾ دم ظـ ضريؼ افن

ّٛ وافنتؿ ًًّٕف بٖن  افْيٚؾٜ أو ظاّمل افُٓربٚء أو اهلٚتػ، وهْٚك أيًوٚ افً

ِّّقن  {شحٛ أؿًٚم افٌْٚدق}يٖيت ِمـ افنٌٚبٔؽ وإبقاب وًّٕع  ويتُ

ًٔٚ ويْٚدون: ؾالن أخرج، وؽرهٚ ِمـ  بٚفٍحش وهؿ يرؾًقن أصقاهتؿ ظٚف

 ل مقرشٝ وّدٕٚ!!!إمقر آشتٍزازّيٜ افت

  

 نمبء يضَغ أيٍ انُجف األوّل!!!

ٌّٚط إمـ وضرق افٌٚب وافّح بٚفىرق إػ أن ؾتحْٚ فف  أتك أحد و

ُٝ فف: إٔٚ  ُٝ بىِٛ ِمـ مدير أمـ افْجػ ويريد فَٚءك، ؾَِ افٌٚب، ؾَٚل: أتٔ

ُٝ فف: إذن شٖرتدي مالبز وآيت،  ٓ أذهٛ، ؾَٚل: ظْدي أمر اظتَٚل، ؾَِ

ّٔٚرة ؾٚرتديٝ اد البس ووّدظٝ إهؾ، وذهٌٝ مًف وذم افىريؼ بّدفقا افً

ُٝ إػ افدائرة ؾقوًقين ذم ؽرؾٜ ؾٔٓٚ جمّقظٜ ِمـ  وظْدمٚ وصِْٚ ُأدِخِ

ٌّٚط افًٚؿىغ، ؾَد ظروقا إؽٚين وافرؿص ظز حمّىٚت افتٍِزيقن،  افو

وجًِٝ هْٚك شٚظٜ أو شٚظتغ، وهؿ يتحّدثقن ؾٔام بْٔٓؿ بُالم افٍحش 

ٌّح اهلل تًٚػ، وبًد أـثر مـ وافرذي رون وإٔٚ جٚفس أش ٍّ ِٜ ويوحُقن ويه
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شٚظتغ ُأخذُت إػ ؽرؾٜ أخرى وجًِٝ ؾٔٓٚ ؾسة إػ أن دخؾ ظّع صخص 

ّٕف  ٓ أظرؾف، وبدأ بٖشِقبف ادتُّز ادتًٚيل، وؿٚل: إٔٚ ؾالن، وظّرف ظـ ًٍٕف بٖ

 :ّٜٔ ًؽ صقؾف، واحْف إٕتف صٚيػ ٍٕ}مدير أمـ افْجػ، وؿٚل بٚفِٓجٜ افًّٚم

أـز واحد إجٌٔف وإًحِف، وإنقف مراجًؽ جيقن إهْٕٚف جمّرد بس إٕدز 

ظِٔٓؿ وّحدهؿ جيقن، وإٔتف صٚرفؽ ؾسة إٕدز ظِٔؽ وترؾض ومٚ تٍتح 

ّٓ ـذا ّٓ ـذا وإ ، وـالم ـثر وؾٚحش وأشٚفٔٛ دٕٔئٜ وؽر {افٌٚب، وإ

ّٜٔ، وذم احلََٜٔ ؿىًٝ ظِٔف افُالم، وؿِٝ فف:  هذا تٍُِٔل افؼظّل أخالؿ

 ّٛ وإخالؿّل، وإذا ـٚن ظْدك إجراء ؿٕٚقيّن اخّتذه، وٓ داظل هلذا افً

ذ إوامر  ٍّ ّٕؽ متّثؾ جٜٓ تْ وافنتؿ وافتًَِٔٚت، ؾٚخّتذ إجراءك افَٕٚقيّن: ٕ

ِمـ شِىٜ تهدرهٚ إفٔؽ، وظْدمٚ شّع هذا افُالم تٌّرت هلجتف وأشِقبف 

صخص وأحي فف إوٌٚرة خّٚصٜ يب،  وبدأ يىرح إشئِٜ، إذ ٕٚدى ظذ

ّٕف هق َمـ مجع ادًِقمٚت ؾٖخرج ورؿٜ ِمـ ذفؽ  وخلّص ذفؽ افوٚبط وـٖ

ّٜٔ،  {افٍٚيؾ} ًٔٚ دظقى أظِّ ًٓ دظقى شٔٚدة، وثٕٚ وووًٓٚ أمٚمف، وؾٔٓٚ: أّو

ّٜٔ اإلزظٚج أو افتحريض ّود  وثٚفًثٚ دظقى اجتٓٚد، ودظقى مْٚطرة... وؿو

ّٜٔ، ؾٌدأُت أؾّْد واحدة بًد ادراجع، وظدم افتًٚون م ّٜٔ واحلزب ع إجٓزة إمْ

 ّٞ ّٜٔ وتًتّد افٌحٞ افًِّّل وهق ٓ يٌ ّٔتْٚ ظِّ ّْٔٝ فف بّٖن ؿو إخرى، وب

أّي إًٕٚن، وهذا خٚرج ٕىٚق ظُِّؿ، ؾٕٚظِّّٜٔ وافًٔٚدة وآجتٓٚد 

ُٝ ـثًرا بخهقص  ِّّ وؽرهٚ ِمـ إمقر فًٔٝ وّـ شٔٚق ظُِّؿ، وتُ

ر، ؾَٚل: ٓ بٖس شٖدخؾ ذم أصؾ ادقوقع: ٕحـ أصدرٕٚ أمر هذا إم

اظتَٚل وإٔٝ مل تِٖت اشتجٚبٜ فِىٌِٚت افًٚبَٜ، ؾٚوىررٕٚ إػ أمر اظتَٚفؽ، 
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ُٝ فف: ٓ بٖس إن صٚء اهلل ؾٔف مروٚتف شٌحٕٚف وتًٚػ  وهذا مٚ أردتف إٔٝ، ؾَِ

ِٔف، ؾَٚل: وؾٔف روٚ ٍٕز، ؾَٚل: شْتحّدث ذم ادٍٔد أو اخلالصٜ وٕتٍٚهؿ ظ

ِّؽ ؿد شًّٝ هبذا إمر ِمـ أخريـ بّٖن هٗٓء ادراجع   {إظٚجؿ}فً

ؤقف، وإّن افرئٔس يرّحٛ هبؿ، وٕحـ ْٕير هلؿ ـذفؽ، وٕحـ أهؾ ـرم 

وظرب، وإذا ـٕٚٝ فدهيؿ صُقى ؾٓؿ يّتهِقن مع مُتٛ افرئٔس مٌٚذة 

ؾٓؿ بّٚتهٚل  وفٔس مًْٚ، أو يّتهِقن مع ؿيص، وذـر أشامء ـثرة، وافْتٔجٜ

ذ!!!  ٍّ  مٌٚذ مع ديقان افرئٚشٜ، وٕحـ تٖتْٔٚ أوامر ِمـ هْٚك ؾْْ

 

 احلىػح انؼغثُّخ ثني أيُُبد انجؼش وػًبنخ األػبجى!!! 

 ّٜٔ ّٜٔ ظرب وؿٚل مدير أمـ افْجػ: ٕحـ ٕتّّْك أن تُقن فْٚ مرجً

ّٜٔ خمِهٜ وِمـ هذا افٌَٔؾ، ؾٖٕٝ مٚذا ترى؟ ومٚ هل ادنٚـؾ افتل  ظراؿ

ٕٔٓٚ اإلًٕٚن احلقزوّي أو احلقزة؟ ومٚ هق ادىِقب ِمـ افدوفٜ أن تًٍؾ يًٚ

 فِحقزة؟ ؾذـرُت فف مجِٜ أمقر، مْٓٚ: 

ّٜٔ وحقزوّيٜ وتٖخذ مًٍقهلٚ: حتّك ٓ يتّجف  -1 أن ُتىرح ـتٛ ديْ

اإلًٕٚن خالف افَٕٚقن، وافتَِٔؾ ِمـ افوقابط ادسّتٌٜ ظذ َمـ يريد 

 آفتحٚق بٚحلقزة.

َّٔقا تًٓٔؾ اجلٕٚ -2 ٛ اإلدارّي وآجتامظّل وإمّْل بٚحلقزة، وٓ تو

 ظذ افْٚس.

 إصدار صحٍٜٔ أو إذاظٜ خّٚصٜ بٚحلقزة. -3
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وهق يًّجؾ هذه افَْٚط، ؾَٚل: إذن وصِْٚ إػ أّن هذا هق احلؾ، ؾَِٝ 

فف: هذه حِقل أتقّؿع هلٚ تٖثر بٚدجتّع، وحتّدث أيًوٚ إػ تٚريخ ادراجع، ؾٍل 

ْٚك حهٚر وتّٖزم وشقء ظالؿٜ مع إمرـٚن، ومٚ حهؾ ذم تِؽ افٍسة ـٚن ه

ؾًِىغ ِمـ ؿٌؾ افهٓٚيْٜ، وـٕٚٝ أجٓزة افْيٚم افًٚبؼ إمّْٜٔ واحلزبّٜٔ 

ّٜٔ ؾًِىغ، وافنًٚرات ـثرة ومقجقدة،  تّدظل بٖهّنٚ تْٚس ؾًِىغ وؿو

ِّؿ ظـ تٚريخ افنًٜٔ وذـر ظِامء افنًٜٔ ومقاؿٍٓؿ ِمـ آحتالل،  وتُ

ؿٍٓؿ مع ؿوٚيٚ افًرب وادًِّغ، ؾِامذا ادراجع أن شٚـتغ وٓ ومقا

 ُٝ يتحّرـقن وٓ يقجد أّي رّد ؾًؾ ظذ مٚ حهؾ ذم افًراق وؾًِىغ؟ ؾَِ

 ُٝ فف: فق حُك صخص ؾٓؾ إٔتؿ تٌَِقن وُتًِْقن مٚ يَقل؟ ؾَٚل: ًٕؿ، ؾَِ

مل حتّرـقا هبٚ، و فف: تقجد افُثر ِمـ إمقر أصدرهتٚ، وإٔتؿ ئًَْٚ تًِّقن

 دّمٚهٓٚ صًٔئٚ

ُٝ إجٓزة إمّْٜٔ  وممّٚ ُشّجؾ بٚدِّخص افذي ذم اإلوٌٚرة ذـر أيّن أتًٌ

ِمـ ـثرة مٚ يٌّر َمـ يًّؾ مًف، ؾَٔقل: ظْدمٚ ٕرشؾ إػ صخص مًّغ فًّٔؾ 

مًؽ ويًىْٔٚ ادًِقمٚت ؾًٌد أن يٌدي اشتًداده وٕوًف فٔتًٚون مًْٚ ٕتٍٚجٖ 

ّٕؽ تٌّره، ؾِؿ يث ٌٝ ظْدك صخص، وهذه ِمـ إمقر افتل أتًٌتْٚ، وـٚن بٖ

ّٕف إذا ـْٝ تريد صخًهٚ يًّؾ مًؽ جيٛ أن ٕقاؾؼ ظِٔف  ِمـ وّـ افؼوط أ

ـ أيـ  ِّ ، ؾربام يٖيت صخص مدشقس ِمـ خمٚبرات أمرـٚ أو إهائٔؾ ؾ ًٓ أّو

ُٝ فف: إٔٚ أتًٚمؾ ظذ افيٚهر، وظْدمٚ يًّؾ مًل صخص أصًر بف  ًٕرؾف؟ ؾَِ

ل تّكؾٚتف بّٖن ؾٔف ٕقع ِمـ افٌِس ؾٖشتخُر اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ِمـ خال

وأشتنره بٚفَرآن، وأجد مٚ يْٚشٛ ذفؽ إمر، ومع إشِقب يًتجٔٛ ذم 
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ؿ ِمـ ؿٌِف دون ذـر إشٌٚب وافتٍٚصٔؾ، وأذـر فف بّٖن ـّؾ  ّٓ مروٚة اهلل ويتٍ

ذم مُٚن آخر،  إًٕٚن يُقن ذم مُٕٚف ادْٚشٛ، ؾّّرة يُقن هْٚ، ومّرة يُقن

 وافٌٚيٜ روٚ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وذم ـّؾ مّرة أحدث تٌٔرات ٕصخٚص.

ّٕام أجرى اّتهٚل أو ؿد تُقن   بًد ذفؽ ترـْل ؾسة فقحدي ورجع، ـٖ

حرـٜ فراؿٛ ردود افًٍؾ، وأظِؿ بقجقد ـٚمرا فَْٔؾ افَِٚء إػ َمـ هق أظذ 

ٌّل فؽ هذه افىٌِٚت، مْف، وؾًاًل رجع وؿٚل: إذا وصِْٚ إػ افْتٔج ٜ شِْ

وًّٕح فؽ بْؼ مىٌقظٚتؽ بهقرة ـٚمِٜ، وًّٕح فِْٚس بٚدجلء إفٔؽ 

ِّؿ فؽ اددارس افدئّْٜ، وذـر افُثر ِمـ إمقر مْٓٚ: ـّؾ  ومقاصِتؽ، وًٕ

ّٔٚت ذم احلقزة، وإمقال افتل تهؾ إػ افًتٌٚت ادَّدشٜ وصٗوهنٚ،  افهالح

حٚء افًراق، وـذفؽ إؿٚمٚت افًِامء وادراجع واجلٕٚٛ إوؿٚذّم ذم ـّٚؾٜ إٔ

د  ّّ ّٔٚت افتل ـٕٚٝ مْقضٜ بٚفًّٔد حم ِّٓٚ تُقن ِمـ خالفؽ، وـّؾ افهالح ـ

د صٚدق افهدر  ّّ ُٝ فف: مٚ ادىِقب؟ ؾَٚل: فٔس  حم شَِْْٓٚ  فؽ، ؾَِ

ظْدٕٚ رء مًؽ، فُـ جٕٚٛ افًٔٚشٜ وإمقر افتل حهِٝ ذم زمـ افًّٔد 

ّٔد افهدر  افهدر ٓ ٕريدهٚ أن رر، ؾَِٝ فف: مٚ حهؾ مع افً ُّ هؾ  تت

ِّٝ ادنُِٜ أم وؿًٝ؟ ؾَٚل: ٓ، وؿًٝ ادنُِٜ، ووصِْٚ إػ ٕتٚئٟ حمزٕٜ  ُح

وذهٛ ؾٔٓٚ ٕٚس، وصٚرت اوىرابٚت ووّجٜ ذم افٌِد، ؾَِٝ فف: إٔٚ 

أظىٔؽ احلّؾ؟ ؾَٚل: مٚ هق؟ ؾَِٝ فف: بٚفًٌْٜ يل ٓ أرى بٖن أشتِؿ أّي 

ّٔٚت افتل أوـِٝ فًِّٔد افهدر رء ِمـ ادًئ : ٕيّن ظَدُت افًزم بٖن قف

ًٔٚ ومتّزئ ِمـ ـّؾ رء دون اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ،  أشر ذم هذا افىريؼ خٚف

ّٔتْٚ: حتّك أؿىع ـّؾ شٌؾ  ودون ادٗمْغ وادٗمْٚت ممَـ يريد أن يْتك درجً



................................................................................ (60) 

ّٔد اف ذم هذه  هدر آهّتٚم وآؾساء وادُٔدة، وؿِٝ فف: ظْدمٚ ظّؾ افً

ّٕف ظّٔؾ فِدوفٜ ورجؾ أمـ ورجؾ  ّٔٚت وضٌع بّقاؾَٜ افدوفٜ اهّتؿ بٖ افهالح

ّٕف رجؾ أوؿٚذم، ؾٖٕٚ أريد أن أؿىع خٔقط افتٓؿ هذه، ـام أهّنٚ  خمٚبرات، وأ

ِٓٚ، وٓ أجد إٔٚس أثؼ هبؿ: حّتك أجًؾ  ّّ ّٜٔ ٓ ًٕتىٔع أن ٕتح مًئقفّٜٔ إوٚؾ

ًّٔٚ، ؾَٚل: افًٌض ذم هذا ادْهٛ، ؾال أؿٌؾ هب ًّٔٚ وٓ ذظ ًٔٚ وٓ اجتامظ ٚ ٓ روح

ِّهؽ وترجًؽ إػ أهِؽ وظٔٚفؽ وظِّؽ وإػ احلقزة،  ادقاؾَٜ خت

وبخالؾٓٚ شتٌَك، ؾَِٝ فف: إٔٚ مًتًّد أن أبَك، ؾذهٛ وبًد ؾسة أرشؾ 

صخًهٚ، ؾَِْْل إػ ؽرؾٜ أخرى وبَٔٝ هبٚ إػ افٍجر وحتديًدا إػ افًٚظٜ 

رشؾ يل صخًهٚ، وؿٚل: أن شٍْرج ظْؽ، وفُـ اظتز هذا افثٚفثٜ صًٌٚحٚ، ؾٖ

ّٕؽ فـ خترج.  حتذيًرا، ؾ٘ذا تُّررت وأتٔٝ إػ هْٚ احًٛ حًٚبؽ أ

 

 ادغاط دكىيخ صضّاو ثبلبيخ مجؼخ األلصً!!! 

ّٛ افدخقل ذم مقاجٓٚت  ُٝ أح بًد أن خرجٝ خىر ذم بٚيل رء، ؾُْ

، ؾُْٝ أشتٌَؾ افْٚس ؾُرّيٜ مع أخريـ، وأـنػ ـذب ادَٚبؾ أو خداظف

ّٜٔ، وأظِؿ بقجقد صخص ـٚن ؿد ُوّطػ فِّراؿٌٜ،  يقم اجلًّٜ بهقرة ضًٌٔ

واـتنٍتُُف بًد أن ظّؾ مًل ؾسة ذم ادُتٛ، ؾُْٝ أـثر حذًرا بًد أن 

ّٜٔ، وـٕٚٝ آشتنٚرة  ّٕف يًّؾ فِجٜٓ افٍالٕ وصِٝ إػ درجٜ ِمـ افَٔغ بٖ

 ؽ افٍسة.افَرإّٜٓٔ ؽر مّٗمْٜ بٖن أؽّره ذم تِ

ٕقيٝ إؿٚمٜ صالة اجلًّٜ: فُل أؿىع هبٚ أفًْٜ افُذب وآؾساء ممّـ 

ّٔد افهدر  ِّؿ بٚجلًّٜ بٚشؿ افً ، وـذفؽ إحًٔٚء فِجًّٜ احلََّٜٔٔ، يتُ
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ّٔد افهدر: ّٕن اجلًّٜ بًده أخذت تًر حًٛ هقى ومراد  وجلًّٜ افً

ْجػ ظْدمٚ افدوفٜ، ـام أردُت أن أـنػ ـذب ذفؽ ادّدظل مدير أمـ اف

ّٜٔ ؾًِىغ وٓ  ّٜٔ افًراق وؿو ؿٚل: بّٖن مراجع افنًٜٔ ٓ يتحّدثقن ظـ ؿو

ظـ إٓتٍٚوٜ وٓ ظـ آحتالل، ؾٖردت أن إٔتك فٌٔٝ ادَدس، وإٔك 

ّٔغ واديِقمغ وأرض اإلهاء وادًراج ذم صالة  ادًجد إؿل وافًٍِىْٔ

ّٓ ا هلل، واشتخرُت اهلل شٌحٕٚف مجًٜ إؿل، وفُـ ٓ يًِؿ هبٚ أّي صخص إ

ُٝ بًض افنًٚرات افتل ختّص ادْٚشٌٜ.  وتًٚػ، وـتٌ

بدأ ادُتٛ بٚفًّؾ ذم افًٚظٜ افًٚذة صًٌٚحٚ: أي: ؿٌؾ افهالة 

ز ادْز  ّٓ ُٝ بًض افًٚمِغ بٚشتًْٚخ بًض إوراق، وُج ٍِّ بًٚظتغ، وـ

وأؿّْٚ  افذي ـٚن ُيهْع يدوًيٚ، ؾْوع مْودة ؾقق أخرى وّٕٗشس مًْزا،

ؾْٓٚك اظتَٚل  "مجًٜ إؿل"، ؾُٕٚٝ هذه ادٍٚجٖة ذم ؿرار "مجًٜ إؿل"

ُٖثرت حٍٔيتٓؿ، وؾًاًل ٕزفٝ ؿّقات ـزى ذم ذفؽ افٔقم،  يِقح بٕٚؾؼ، ؾ

واحلّد هلل ُأؿّٔٝ صالة اجلًّٜ، وهْٚك تٍهٔالت ٓ أذـرهٚ ربام ُتًّع ِمـ 

 أخريـ.

 

 األيٍ انؼبيّخ!!!مجؼخ األلصً واالػزمبل انضبين يف 

بًد ؾسة ِمـ إتٓٚء افهالة أتك وٚبط ذم شٔٚرة، وؿٚل: إٔٝ مىِقب 

ذم بٌداد، ؾُٚن هذا أشِقهبؿ ظْدمٚ يٖتقن، ؾَِٝ فف: إٔٚ ٓ أذهٛ مًؽ حتّك 

أرى أمر آظتَٚل، ؾَٚل: هذا هق، وأرإٔف، ؾٚرتديٝ مالبز وذهٌٝ مًف 
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ّٔٚرة أـثر ِمـ مّرة إػ إػ هْٚك، ودار ـالم ـثر بْْٔٚ أثْٚء افىر يؼ، وأبدفقا افً

أن وصِْٚ إػ مْىَٜ اجلٚدرّيٜ، إذ مل أــ مًهقب افًْٔغ، ؾدخِْٚ إػ مُٚن 

ّٔٚرات متقّؿٍٜ هْٚك، ؾٖدخِقين ذم  طٚهره بٔٝ، وؾٔف حديَٜ ـٌرة ـام تقجد ش

ؽرؾٜ ؾٔٓٚ مُتٌٜ: وهل ظٌٚرة ظـ رـْغ أو صٚفٜ ـٌرة تتُّقن ِمـ هذه ادُتٌٜ 

ُٝ أوراق تَِٛ ورء ِمـ اهلّس، وم ٚ بًد ادُتٌٜ هل تُِّٜ فِهٚفٜ، وشًّ

ّٕف ـام  وـْٝ حذًرا ذم افتًٚمؾ مًٓؿ حتّك ذم احلرـٚت، وأخذت بٚحلًٌٚن بٖ

ُٝ بقجقد ـٚمرا ؾتقّؿًٝ أن تُقن  حهؾ ذم مديرّيٜ أمـ افْجػ حٔٞ حتّدث

، ؾًْدمٚ يَقفقن: هْٚ أيًوٚ ـٚمرا، ؾُْٝ أخّتذ ادُٚن افذي خيٚفػ مٚ يريدون

اجِس هْٚ ـْٝ أؽّر مُٚين وأؿقل: ٓ، أجُِس هْٚ، وأجًِقين ذم ادُٚن 

افذي يريدون وذهٌقا، ؾّٚضًِٝ ظذ ادُٚن ؾقجدُت أّن هْٚك ؾراؽٚت بغ 

ُٝ إػ ـرّد  ُٝ وجقد ـٚمرا، ؾٌّرت مُٚين وإتَِ افُتٛ ومًٚؾٚت ؾتقّؿً

دخؾ ظّع صخص ٓ أظرف آخر، إذ يقجد هْٚك جمّقظٜ ِمـ افُراد، ؾ

ؾَٚل: افًالم ظُِٔؿ، إٔٚ مًٚظد مدير  {مَّدم خٚفد}اشّف بٚفوٌط، رّبام 

ُٝ فف: ٓ،  أمـ احلقزة، ومًٚظد مدير صًٌٜ افدراشٚت، تًٚل اجِس هْٚ، ؾَِ

ِّؼ  ّٕف يتً إٔٚ مرتٚح هْٚ، ؾَٚل: ٓ، اجِس هْٚ، وذـر شٌٛ آظتَٚل، وؿٚل: إ

ّٜٔ صالة اجلًّٜ، وحتّدث ـ ُٝ فف: أن وؿٝ افهالة، ؾٖٕٚ أجد بَو ثًرا، ؾَِ

اإلفزام ظّع أن أؤّدي افهالة ؾٓؾ بٚإلمُٚن أن دمِٛ يل ورؿٜ ِمـ ورق 

احلديَٜ حتّك أصّع ظِٔٓٚ؟ ؾَٚل: إٔٚ أيًوٚ صًٔل، ؾ٘ذا أردت تربٜ وشّجٚدة 

ُٝ فف: ؾَط أريد أن أحرز مقوع افًجقد، وؾًاًل أحي يل  أظىٔؽ، ؾَِ

: ٓ، إٔٚ ظذ ووقء ورؿٜ ِمـ احلدي ُٝ َٜ، وؿٚل يل: هؾ تريد أن تتقّوٖ؟ ؾَِ
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ُٝ بٚدُٚن افذي خيٚفػ ادُٚن افذي ؿٚل  إن صٚء اهلل، وأّديٝ افهالة، وجًِ

 ُٞ يل: اجِس ؾٔف، وأيًوٚ ظْدمٚ دخؾ أرجًْل إػ ادُٚن إّول، وـٚن احلدي

ودخِٝ ذم  ضقياًل، وذـر مٚ ذـر وؿٚل: إٔٚ ـْٝ ذم افّزايّن وأواصؾ مُتٌُؿ

ؿ وأدرس  ّّ ُٝ فف: بّٖي ظْقان، ؾَٚل: إٔٚ مً ِّّٝ ظِٔؽ: ؾَِ بًض ادّرات وش

ّٕف يريد  {برتٌٜ مَّدم}ذم احلقزة، وهذه افًْٜ افثٚفثٜ يل بٚحلقزة، وإٔٚ  وذـر بٖ

ّٔد افهدر أو مجٚظتف أو  ـّ افً ّٜٔ، وفُ ّٜٔ واحلقزة افًراؿ  {ؾالن}احلقزة افًرب

ف مٚ تريده افدوفٜ، وٕحـ وجقدٕٚ تٖمغ دٚ ظِّقا ـذا وـذا، وشٚروا بخال

ّٜٔ فٔس ؾٔف رء، ويريد أن  تريده احلقزة، وذـر يل افتًٚون مع إجٓزة إمْ

ّٔٚت وادُٚتٛ وابـ  يٌّغ اجلٕٚٛ افؼظّل فًِّؾ مًٓؿ، ؾذـر بًض افّزإ

ّٔد ؾالن وابـ ادرجع ؾالن، ويريد أن يٌّغ أّن افًِامء حيٚؾيقن ظذ احلقز ة افً

وظذ شٔٚؿٓٚ وهُِٔتٓٚ ويتًٚوٕقن مع إجٓزة إمّْٜٔ، ؾَٚل: ظْدمٚ ٕحتٚج 

ّٔد افهدر ِٕجٖ إفٔٓؿ، ؾَٔقل:  إػ صخص ٓ ًٕرؾف خّٚصٜ بًد أحداث افً

ٚ ظْد صٔخ ؾالن وؿٝ تقزيع افرواتٛ، ؾٖٔخذون افٌىٚؿٚت وبًد  ًً ـْٝ جٚف

ّٕام أشٚظد ؿ، ـٖ ّّ ه ذم تقزيع ذفؽ يذيًقن إشامء، ؾٖجِس مًف وإٔٚ مً

افرواتٛ، ؾٖظرف افنخص ادىِقب ظْدمٚ يذيًقن بٚشّف وجئٛ ؾٖظرؾف، 

ّٔٚرة وْٕتيره إػ أن خيرج وٕٖخذه دون أن ًّٕؾ منٚـؾ  ؾٖخرج إػ افً

ّٕف دٚذا ٓ تتًٚون  فِحقزة، وذـر هذا ـّثٚل فِتًٚون مًٓؿ، ويريد أن يٌّغ: أ

احلِقل؟ وـٔػ ًٕٔىر  مًْٚ؟ ودٚذا ٓ أـقن مثؾ أخريـ؟ وؿٚل: مٚ هل

ظذ جٕٚٛ احلقزة دون افتدّخؾ ودون حهقل اوىرابٚت ذم افْٚس 

وادجتّع؟ إػ أن إتٓك ِمـ افُالم، ؾَٚل: شٖٔتٔؽ اددير ويتحّدث مًؽ، 
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ورّبام ؿٚل: احلٚج خٚفد، أو حّجل ظزيز، وأّن افُالم ِمـ ظْده مٌٚذة إػ 

ؾٓق بٚدٌٚذ حيُل  {ؿيص}وإػ  {صّدام حًغ}رئٔس افْيٚم افًٚبؼ 

ّٜٔ وهلذا  مًٓؿ، وهق صٔخ وابـ صٔخ ورجؾ ديـ، وؿد بًثْل واجٜٓ ديْ

افًٌٛ اّتهؾ بف رئٔس افْيٚم، وؿٚل فف: أريدك أن تًّؾ صًٌٜ أو ؿًؿ 

ًٕٚ متدّيًْٚ ؾتًٚون  خّٚص بٚحلقزة، وإٔٝ تُقن اددير، ثؿَّ ؿٚل: شقف دمده إًٕٚ

 مًف.

ُٝ افٌٚب أـثر دخؾ اددير وبدأ بٚفُالم، وؿٚل: ج ُٝ إػ افٌٔٝ وضرؿ ئ

ّٓ بّٕٚيٚم ادَهقدة، وهذا  ِمـ مّرة ومل تٍتح، ؾَِٝ فف: إٔٚ ٓ أؾتح افٌٚب إ

ل ؾٓق بٔتل اخلّٚص وإٔٚ خمّر بغ افٍتح أو ظدمف، وؿٚل أيًوٚ: ٕٖيت ظْد  َّ ح

: ٕتقّؿع  ُٝ مْتهػ افِٔؾ وؿريٛ إػ افٍجر ذم فٔٚيل اجلّع ٕدّق افٌٚب، ؾَِ

ٌٓقن بٚدُٚن ؾال أؾتح، وحّتك فق ـْٝ أظرؾٓؿ افقؿٝ ؽر مْٚشٛ إٔٚس ينت

ل أن ٓ أؾتح افٌٚب، ؾَٚل: أتْٔٚ أـثر ِمـ مّرة وخرجقا جرإُؿ  َّ ومـ ح

وإٔتؿ مل تٍتحقا افٌٚب، وهذا افُالم مهٚحٛ بٚشتٓزاء وشخريٜ وأشٚفٔٛ 

 ، وأضٚل ذم{إٕتف مْق؟!! وإٕتف صٚيػ ًٍٕؽ صقؾف}ـثرة، وبًد ذفؽ ؿٚل: 

د افهدر  ّّ افُالم إػ أن ؿٚل: مٚ هذه اجلًّٜ وٕحـ مل ٕهّدق خِهْٚ ِمـ حم

ُٝ فف: شٌحٚن اهلل ذم ادّرة  ٚف ًَ ؾتٍتح فْٚ مجًٜ وحتّرض افْٚس ظذ افدوفٜ؟ ؾ

ُٝ ؾٔٓٚ ذم أمـ افْجػ وَيِهُٔح ظّع مدير إمـ ويَقل: إٔتؿ ٓ  إوػ اظتَِ

ّٜٔ وٓ تَقفقن أ ّٜٔ افًٍِىْٔ ّي رء!!! ؤَٕؿ مجًٜ ؾًُْتََؾ تْكون افَو

وتَقفقن: دٚذا تَّٔقن مجًٜ وتثرون افٍتْٜ بغ افْٚس؟!! وذـرُت فف بٖهّنٚ 

، وتىّرؿْٚ ذم خىٌٜ اجلًّٜ إػ افدّجٚل "مجًٜ إؿل"ؽر خمٚفٍٜ واشّٓٚ 
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وبٔٝ ادَدس وهنٚيٜ وذبح افدّجٚل ذم ذفؽ ادُٚن، ؾَٚل: ًٕؿ، حتّك فق 

ّٜٔ ؾًِىغ، ؾًِٔؽ أن تٖخذ مقاؾَٜ، ؾ٘ذا تريد أن تَٔؿ اجلًّٜ  ذـرتؿ ؿو

ظِٔؽ أن تٖخذ ادقاؾَٜ وفق بّٚتهٚل مْؽ، وهؾ إٔٝ تًتُْػ أن تتّهؾ؟!! 

ؾّٚتهؾ إٔٝ أو أحد افًٚمِغ مًؽ بّدير إمـ وؿؾ فف: بّٖن ظْدٕٚ صالة، 

ؾَِٝ فف: إذن ٓ أؤّدي افهالة إذا ـٕٚٝ هبذه افهقرة، ؾَٚل: إذا تقاؾؼ ٕحـ 

 ًّدون أن ًٕىٔؽ مجًٜ افُقؾٜ، ومقاؾَتُؽ َِْٕٓٚ إػ افرئٚشٜ.مًت

د افهدر وشّحْٚ فف   ّّ ِْٚ افُثر ِمـ حم ّّ بًد ذفؽ ؿٚل: فَد حت

ِّٓٚ وؿِٛ ظذ  ِّهْٚه ِمـ اإلظدام وأظىْٔٚه ـّؾ افهالحّٔٚت، وهق اشتٌ وخ

افدوفٜ، ؾَِٝ فف: ـّؾ ظٚمل وتٍُِٔف أمٚم اهلل، وإٔٚ هذا تٍُِٔل افؼظّل، 

ّْٕٚ ٓ ٕزرع و إصؾ بٕٚصٔٚء هق اإلبٚحٜ وهل مقجقدة وجٚئزة، ؾًْتَد بٖ

ّٔتُؿ إمـ ؾسيدون حتََٔف، ؾْحـ  افٍتْٜ ذم ادجتّع، وإٔتؿ بٚظتٌٚر مًئقف

 ،ّٜٔ ًّٕؾ، وإذا ـٚن هْٚك رء ؾٔف خِؾ أو خىٖ أو يًٚرض خىىُؿ إمْ

ٚ بٖن ٕدؾع ذفؽ ؾَقفقا: إّن هذا ؾٔف خمٚفٍٜ وخىر، وٕحـ ُٕقن مِزمغ ذظً 

 افير ظـ أخريـ حًٛ ادقؿػ وافدفٔؾ واحلٚل افذي حيهؾ ؾٔف.

وذـر أيًوٚ افؼوط افتل شًّتٓٚ ذم مديرّيٜ أمـ افْجػ، وإتٓك  

افَِٚء ؾسـْل وحتّقفٝ ِمـ صخص إػ آخر، وـْٝ أظِؿ بّٖن افتهقير ُيَْؾ 

وـٚن افُالم  إػ جٜٓ أظذ حًٛ مٚ أظتَد: إػ ؿيص أو إػ صّدام مٌٚذة،

بغ ترؽٔٛ وترهٔٛ ووظٔد بٚفًَٚب وافًجـ واإلظدام، وبٚدَٚبؾ ًٕىٔؽ 

ّٜٔ وافدظقة هلٚ ودفٔؾ  ّٜٔ ادراجع وإظِّ مٚ ِصئٝ إذا واؾَٝ، وذـروا ؿو
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آجتٓٚد وظِؿ إصقل وافًٔٚدة، ـام ذـروا أّن ادراجع يَقفقن ظِٔؽ: ـذا 

ووجٜٓ ٕيره، بًد ذفؽ ترـقين وـذا، وإٔٚ أجٌتٓؿ إّن ـّؾ إًٕٚن وتٍُِٔف 

وحدي ؾسة ضقيِٜ، وبًدهٚ رجع يل ذفؽ ادًٚظد وؿّرروا إضالق هاحل: 

وؿٚفقا شْىِؼ هاحؽ، وفُّْْٚ إذا أردٕٚ افَِٚء أو آتهٚل بؽ ؾتًىْٔٚ رؿؿ 

ّٕام هذه  اهلٚتػ أو مقظد خّٚص فَِٚء وتتًٚون مع مدير أمـ افْجػ، وـٖ

ْٚ فٔس ظْدٕٚ رء هنٚيٜ افُالم بًد أن مل أؿِض و ّٕ مل أوّؿع ظذ رء، وؿٚفقا: بٖ

مًؽ، وفُـ جمّرد تًٚوٕؽ وإٔٝ ظذ راحتؽ إذا تريد أن تذهٛ إػ أهِؽ 

ذم بٌداد أو إػ افْجػ، وـٚن افقؿٝ متّٖخًرا، ؾُْٝ أريد افرجقع إػ 

افْجػ، ؾَٚفقا: أن تًتىٔع أن تذهٛ وإٔٝ حّر، ؾٖٕٚ تقّؿٍٝ، ؾَٚفقا: مٚذا 

ّْٕل أتٔٝ بًْقان أمر اظتَٚل أو إفَٚء  ظْدك؟ ؿِٝ هلؿ: ٓ أريد أن أخرج: ٕ

ّْٕل فًٝ ظذ اشتًداد أن أشتٌَؾ  ؿٌض، ؾٖٕٚ أريد أن أبَك ذم آظتَٚل: ٕ

أّي صخص خالف ادقاظٔد افتل أحّددهٚ، وٓ أخرج ِمـ بٔتل ٓشتٌَٚل أّي 

 صخص، وإٔٚ وّطٍٝ ٍٕز وروحل وجًدي هلذا إمر، بًد ذفؽ ترـقين

ؾسة ورجًقا ؾٌدءوا بُالم افزجر وافنتؿ وافٌِط، وؿٚفقا: اخرج وٕحـ 

ر بٚفُالم  ُّ حّذرٕٚك، وإذا أتٔٝ إػ هْٚ مّرة أخرى ٓ تتقّؿع أن خترج، وؾ

افذي ؿِْٚه، وأرؿٚمْٚ مقجقدة وٕحـ مقجقدون، ؾٓل أشٚفٔٛ ترهٔٛ 

ُٝ ؾُٚن افنخص افذي ـٚن مًل أهِف ذم بٌداد، ؾَٚل: إ ػ وترؽٔٛ، وخرج

أيـ تريد أن تذهٛ؟ ؾَِٝ فف: إػ افْجػ، ؾَٚل ظْدي صٌؾ مع أهع وأريد 

أن أزورهؿ، ؾام هق رأيؽ بٖن تذهٛ إٔٝ إػ أهِؽ وإٔٚ إػ أهع وبًد ذفؽ 

ٕذهٛ إػ افْجػ؟ ؾٚشتخرُت اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وذهٌْٚ إػ بٌداد، وـّؾ مّْٚ 
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ُٝ هلؿ: احلّد  ُٝ بٚفْجػ وؿِ هلل خرجٝ، واؿسح ذهٛ إػ أهِف، ؾّٚتهِ

: ٓ، افنخص افذي مًل ظْده دوام، وؾًاًل  ُٝ إهؾ ظّع بٖن أبَك، ؾَِ

ًٌٚ، ووجدُت بًض إصخٚص  رجًْٚ إػ افْجػ، ووصِٝ مع افٍجر تَري

جزاهؿ اهلل خر اجلزاء يْتيرون ذم بٚب داري: بًض ادٗمْغ ثالثٜ أو أربًٜ 

.ّٜٔ  أو أـثر، واحلّد هلل إتٓٝ هذه افَو

 

 انضونخ وحمبصغح انربّاينّ وثُبٌ }انؼجت كمّ انؼجت{!!! لهك

بًد اخلروج ِمـ آظتَٚل بدأت ادوٚيَٚت وادحٚربٚت ِمـ إجٓزة 

ّٜٔ ومًْقا افْٚس ِمـ افقصقل إػ افٌٔٝ واظتَِقهؿ، وبدأت  ّٜٔ واحلزب إمْ

ّٜٔ تتقشع أـثر وأـثر، ؾٖردت أن أظٔش مع افدوفٜ ذم حٚفٜ تهٚدم  افَو

ّٔئ فٔقم اجلًّٜ، ؾُتثٚر حٍٔيتٓؿ، إذ أهّنؿ ٓ ظْدمٚ ت ُٝ أه ُٝ مْٓؿ، ؾُْ ّٖذي

يًِّقن بٚفوٌط مٚ إمر؟ وـذفؽ ـثرة افتٌٔرات ذم افًٚمِغ مًل ذم 

افّزايّن، ؾال يًِّقن مٚ هق افَرار افْٓٚئّل: ّٕن اجلًّٜ افًٚبَٜ ـٕٚٝ ؿٌؾ 

ؿ ِمـ احلزب شٚظٜ أو شٚظتغ ِمـ وؿٝ افزوال، ؾُٕٚقا حيّيون ؿّقاهت

ِّغ ادٗمْغ، وفُـ بًد  وافىقارئ وافٍدائّٔغ وجٔش افَدس ويًتَِقن اده

ّٜٔ ضًٌٜٔٔ وّٕٗدي صالة افيٓر وٕخرج وـّؾ صخٍص  ذفؽ يرون أّن افَو

يذهٛ إػ أهِف، إػ أن بدءوا يىرؿقن افٌٚب أثْٚء افهالة وتدخؾ جمّقظٜ 

حيِّقن  وهتجؿ ظِْٔٚ، وتًحٛ ِمـ تًحٛ، وخيرجقن بنظٜ وهؿ

، وـْٝ ذم تِؽ افٍسة مرتدًيٚ افٍُـ، وذم أـثر ِمـ {وافٌُٔالت}إشِحٜ 

مّرة أخرج إفٔٓؿ، وأؿقل: دٚذا تًتَِقن افْٚس؟ اظتَِقين إٔٚ، أٓ 
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ر ـّؾ واحد  ُّ تًتحقن؟!! أٓ ختجِقن؟!! ؾٓؿ يرتًدون ويساجًقن ويٍ

صٚر افَرار  مْٓؿ بٚهلروب، وظْدمٚ أدخؾ إػ افٌٔٝ يٖتقن وهُذا، إػ أن

ّٜٔ ّٜٔ وآشتخٚرة افَرإٓ ّٜٔ، ؾُتٌْٚ  (1)بٚٓشتنٚرة اإلهل بٖن ُٕتٛ فتحريؽ افَو

وؿِْٚ ؾٔف: إّن صالة اجلًّٜ  {افًجٛ افًجٛ ممّـ مْع صالة اجلًّٜ}بٔٚن: 

تَٚم ذم ؾًِىغ وبّرأى ِمـ ؿّقات آحتالل، أّمٚ هْٚ ؾال ُيًّح بٚفهالة، 

ٚداهتٚ ورؾوٓٚ فالحتالل وافٔٓقد وهذا رء ظجٔٛ ِمـ دول تّدظل مً

ْٚ ؿٚدمقن ظذ ظك افٍتْٜ  ّٕ وافهٓٚيْٜ، ؾُٚن هذا افَرار ُٕبّغ ؾٔف صًٔئٚ وهق إ

وحٚل ؾتـ، وأظتَد ِمـ خالل ؿراءيت فِروايٚت وافتًٚمؾ مًٓٚ وتًٍري هلٚ 

ومٚ يسّتٛ ظِٔف تٍُِٔل افنخيّص وؾًع ومقؿٍل، ؾُْٝ أظتَد بّٖن ظك 

فذي أمرٕٚ بٖن ًٕزل إًٍْٔٚ ظْف، وفُـ مٚ هل افًزفٜ؟ افٍتـ هذا وهق ا

ؾٚفًزفٜ أن ٕحٚؾظ ظذ ادٌٚدئ وادقاؿػ، وإٔٚ أظِؿ بّٖن أصحٚيب ادٗمْغ 

ٌّٓؿ وارتٌٚضٓؿ بٚفًراق  وادٗمْٚت يتّتًّقن بَّقة اإلخالص واإليامن، وح

 ، وارتٌٚضٓؿ بٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، رأيٝوفًِراق، وحٌّٓؿ فإلمٚم ادٓدي 

بٖهّنؿ ممُـ أن يُقٕقا رأس احلربٜ افتل ممُـ أن ُتًتٌؾ ِمـ هذه اجلٜٓ أو 

تِؽ اجلٜٓ، وأّن افتجٚرب افًٚبَٜ هل َمـ حُؿ ظِْٔٚ وظذ أؿقافْٚ وأؾًٚفْٚ 

ِّغ هق خالف  ومقاؿٍْٚ، وًُِٕؿ بّٖن اخلالف بغ ٕيٚم صّدام وبغ ادحت

ّٜٔ، وـٔػ إٌَِٝ دٕٔقّي مّٚدّي، ـام حهؾ ذم أحداث إٓتٍٚوٜ افنًٌ ٕٚ

ٚ ظذ افنًٛ. ًً  ادقازيـ، وصٚر افْيٚم وآحتالل م

                                                           

ّٜٔ برؤيٚ أو ؿرآن أو بام يَْؾ بًض (1 ( احلّد هلل ؾْحـ ٕىِٛ آشتنٚرة اإلهل

 ّٜٔ، ؾًِْؿ حْٔٓٚ بحََٜٔ إمر.ادٗمْغ مـ رؤى أو مقاؿػ أو أمقر اّتٍٚؿ
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 فزىي انـُـزبينّ نصبحل صضّاو.. وانُجبح يف انؼؼنخ!!!

أردُت أن إٖٔى بٖصحٚيب ادٗمْغ وادٗمْٚت وفق بٚفًدد إـز مْٓؿ، 

ِّؿ مْٓؿ بّٖن افْجٚة ذم افًزفٜ افًزفٜ، إ ػ وظّقم افْٚس ممّـ يَتدي هبؿ أو يتً

أن يتٌّغ اخلٔط إبٔض ِمـ اخلٔط إشقد، وافذي حّذرين ِمـ خىقرة إمر 

وأفٍتْل إفٔف أّن افدوفٜ ذم تِؽ افٍسة وادًئقفغ إمّْٔغ ِمـ خالل ذهٚيب 

إفٔٓؿ أثْٚء آظتَٚل ـٕٚقا حيِّقن ؾتقى ِمـ افًًٔتٚيّن وهل ظٌٚرة ظـ ورؿٜ 

تهدر ؾتقى مثؾ هذه؟ وحيتّجقن صٌرة وؾٔٓٚ صقرتف، ويَقفقن: دٚذا ٓ 

ِّغ وتدظق إػ  هبذه افقرؿٜ ظذ افْٚس، وـٕٚٝ افٍتقى تّْدد بٚٓحتالل وادحت

ؿتٚهلؿ، وتًِّقن أهّنؿ أخرجقا هذه افٍتقى حتّك يٖخذوا مقاؿػ ِمـ خالل 

ّٜٔ هذا إمر ؾّ٘ن افُثر ِمـ افْٚس  وشٚئؾ اإلظالم، وبٌّض افْير ظـ مهداؿ

ذا افُالم ويْدؾًقن بٚدّمٚهٓؿ، إوٚؾٜ إػ أّن هذه افٍتقى ممُـ أن تتّٖثر هب

وادقاؿػ ٕـثر ِمـ ظٚمل ومرجع، وـذفؽ افَِٚءات افتل ظروقهٚ ذم 

اإلذاظٜ وافتٍِزيقن وذم افهحػ، وؿد ظروقهٚ ظّع بٚٓظتَٚل ذم افْجػ 

 وبٌداد.

 

 صالح األكفبٌ يف انشبيُّخ.. نى سُهُذ نمُهجذ!!! 

ْٝ صالةُ  اجلًّٜ وصٚر ذم احلًٚب وافٍُر وافٍْس  بًد أن ُأفٌٔ

د فمخريـ: ادٗمْغ إخٔٚر  ًّ ّْٕٚ جيٛ أن ًٕىل وٕج وافذهـ وافَِٛ بٖ

ٚل ومجٔع افْٚس بّٖن افذي حيهؾ ظٌٚرة ظـ ؾتْٜ،  ّٓ إٕهٚر وفٌِّّرر هبؿ واجل

وإصحٚب  وآل بٔتف  ؾٚفًك وادك افذي أصٚر إفٔف افٌّْل 
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َُٕحؿ إًٍْٔٚ ؾٔٓٚ، وؿِْٚ: إحداث إجاّلء إخٔٚر بٖهّن  ٚ ؾتْٜ، وجيٛ أن ٓ 

افًٚبَٜ جيٛ أن تُقن هل ادَٔٚس وٕٚؿقس احلذر واخلىر ذم حتّرـٚتْٚ 

ومقاؿٍْٚ، وأيًوٚ هق تىٌٔؼ دٌدأ افتَّٜٔ، وٕحـ ًٕتَد بّٖن مٌدأ افتَّٜٔ مل ُيًـ 

ّٓ فِحٍٚظ ظذ افديـ ومٌٚدئف، وفٔس فِحٍٚظ ظذ افر وح وافٍْس ومل ُيّؼع إ

 واجلًد، ؾًْدمٚ ـٚن احلٍٚظ ظذ اإلشالم وبَٚئف وامتداده بٌَٚء احلًـ 

 ،ّٜٔ حهِٝ ادًٚهدة وافهِح مع مًٚويٜ، ؾُٚن افهِح أو ادًٚهدة هل افتَ

ًٌٚ ذم احلِٜٔ، بؾ هق ظٚصؼ ويرؽٛ إػ  ظِاًم أّن اإلمٚم احلًـ  فٔس راؽ

، ؾٓق يًنؼ هراء وافز مًنقؿف: يرؽٛ إػ اهلل شٌحٕٚف وافٌّْل 

َُِف إػ مًنقؿف وَؿٌَِؾ افهِح وافًٓد  ـْ أّجَؾ رحٔ افرحٔؾ إػ أخرة، وفُ

 ّٜٔ وآّتٍٚق وادًٚهدة: حًٍٚطٚ ظذ افديـ واإلشالم، وظذ افٌذرة افَْ

افهٚحلٜ وادٌٚدئ، وظْدمٚ ـٚن احلٍٚظ ظذ اإلشالم وافديـ وادٌٚدئ 

قم إؾوؾ إتَك إَٕك إزـك، اإلمٚم ادًه بٚفتوحٜٔ بَّتؾ احلًغ 

ّٕف وّحك بروحف وًٍٕف ودمف وجًده وظٔٚفف وأصحٚبف )شالم اهلل  ؾ٘

ظِٔٓؿ(، ؾٚفراحٜ ذم افدٕٔٚ وافٌَٚء ؾٔٓٚ إوٚؾٜ إػ افٌَٚء مع افًٔٚل وإهؾ 

وإصحٚب واحلٍٚظ ظِٔٓؿ وآشتئْٚس هبؿ أيًوٚ هذا مرؽقب ؾٔف، وـام 

نقق هْٚك ذم أخرة، وفُـ يسك ويًتٌْل يقجد ادًنقق هْٚ ؾٔقجد ادً

ظـ ـّؾ هذا ويوّحل بف ِمـ أجؾ اإلشالم وادٌٚدئ، وِمـ أجؾ احلّؼ وإظالء 

ّٜٔ فِْكة وفٔس فِحٍٚظ ظذ إصخٚص وإرواح مَٚبؾ ادّس  ـِّتف، ؾٚفتَ

 بٚإلشالم ومٌٚدئ وثقابٝ افديـ.
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ٚ وخٚرًجٚ وٕزهـ ظ ًً د هذه ادٌٚدئ واؿ ًّ ذ أّن هذه ؾتْٜ وأردٕٚ أن ٕج

وٓ يقجد ؾٔٓٚ ضرف َّٕل، ؾُّؾ إضراف زائٍٜ وـٚذبٜ وخمٚدظٜ، ؾٚفًزفٜ 

افًزفٜ مع احلٍٚظ ظذ ادٌٚدئ وافثقابٝ، ؾُام وّحْٔٚ ذم هذه افٍسة وٕوّحل 

ِّغ وطِّٓؿ وإتٓٚـٚهتؿ وؿٌٚئحٓؿ وؾوٚئحٓؿ  ذم رؾض آحتالل وادحت

وبٌل وٍٕٚق ادْٚؾَغ شقاء وؾًٚدهؿ، وذم ٍٕس افقؿٝ ٕرؾض طِؿ وـٔد 

ِّٜ أو افَقمٜٔ افٍالّٕٜٔ أو ادجتّع اإلًٕٚين  ـٚن ادْٚؾؼ ِمـ أهؾ ادذهٛ أو اد

بهقرة ظّٚمٜ، وٓ ْٕخدع وٕخٚدع إًٍْٔٚ وأخريـ ِمـ أجؾ احلٍٚظ ظذ 

افٍْس وافدٕٔٚ افزائِٜ وادْٚصٛ اخلّداظٜ، ؾُذا ٓ ُبدَّ ِمـ افتوحٜٔ وـنػ 

اظف ذم زمـ افْيٚم افًٚبؼ، وفْجًؾ ِمـ إًٍْٔٚ افَربٚن زيػ ادَٚبؾ وخد

وافدمٚء افتل حتٚؾظ ظذ دمٚء أخريـ، ؾتىٌَٔٚت افتَّٜٔ ِمـ أجؾ افديـ 

ـ بٚب ادثٚل: ظْدمٚ يَقل فؽ  ِّ ّٜٔ بَدرهٚ، ؾ واحلٍٚظ ظِٔف، ومقارد افتَ

افًدو: ؿػ، ؾِٔس ِمـ افهحٔح أن تٌْىح فف، ؾ٘ذا ؿٚل فؽ: ؿػ، ؾتتقؿػ 

تًىف أـثر ِمـ هذا، وٕحـ ظْدمٚ اظتَِْٚ بٚدّرة إوػ أتْٔٚ بٚجلًّٜ: حتك وٓ 

ٕجًؾ فْٚ وفٌرٕٚ افزهٚن وادّزر وافدفٔؾ فالحتجٚج ظذ أخريـ، ؾٖٕٚ 

أحتّؾ وأتقّؿع بّٖن هذا إمر يًٌٛ افرّد افًْٔػ ِمـ ادَٚبؾ، وفُـ ٕحـ ذم 

ّٜٔ َّ ّٔتٓٚ  مَٚم أن ٕثٌٝ فْٚ وفمخريـ وٕظدائْٚ أح ّٜٔ ومهداؿ ّٜٔ افَو ومٌدئ

ٌِٝ، ؾْٓٚك افهٚحلقن وإخٔٚر  َُ وَٕٚءهٚ، وٌّٕغ هلؿ بٖهّنٚ فق ُخِٔٝ ف

وادوّحقن فٔس ِمـ ادذهٛ وأهؾ ادذهٛ أو احلقزة وظقام وشقاد احلقزة، 

ّٕام يقجد ٕٚس موّحقن  افذيـ هؿ ظٌٚرة ظـ شقاد وطالم وؽىٚء وؽالف، وإ

ِّّْٚ مْٓؿ ِّؿ وخمِهقن، وٕحـ تً ٍِّغ وٕتً ِّّْٚ ِمـ افْٚس ادُ . ًٕؿ، تً
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ِّّْٚ افنجٚظٜ، ؾٖؿّْٚ ظذ أثر ذفؽ  مجًٜ "ادقؿػ وافثٌٚت ظِٔف، وتً

ومًْٝ اجلًّٜ واظتَِْٚ ظذ أشٚشٓٚ، وخرجْٚ وأتْٔٚ بٖمر ومٍْذ  "إؿل

آخر حيرجٓؿ، ؾَِْٚ: إن ـٕٚٝ اجلًّٜ ممْقظٜ، ؾِـ ٕخوع فًِدو وٓ يَع 

يَقل افًدّو فؽ: ؿػ ؾال تٌْىح أمٚمف، ؾِؿ ٌْٕىح، وٕحـ هذا مّْٚ، وظْدمٚ 

ذم ادًر افرئٔس وذم أجقاء وووع وحٚل افتوحٜٔ، ؾْريد أن ٕوّحل 

وًِٕؽ افىرق افتل ٕحٚجٟ هبٚ وٕزهـ ظذ مٚ َٕقل: بٚحلٍٚظ ظذ ادٌٚدئ 

ّٜٔ وثٌٚت ودفٔؾ وبرهٚن أمٚم  وافثقابٝ، وبٚفقؿقف بًّزة وصّقخ ومٌدئ

ّٜٔ، ؾٖوجٌْٚ أداء صالة ادٌرب وافًنٚء افًدّو وإج ٓزة إمّْٜٔ وافتحََٔ

ّٕام ادٗمْقن افهٚدؿقن إخٔٚر ذم  ُٝ إٔٚ وإ ّٜٔ، فً مجٚظٜ وأّديْٚهٚ ذم افنٚم

ْٝ جحٚؾؾ ِمـ إمـ وادخٚبرات واحلرس اخلّٚص  ّٜٔ، وخرَج افنٚم

ّٔغ واحلزب، وأرادوا مْع افهالة، ؾُٕٚٝ آشتنٚرة وآشتخٚ رة وافٍدائ

افَرإّٜٓٔ بٖن ًٕتّّر بخّط افتوحٜٔ، ؾتقّصِْٚ إػ أّن فٌس إـٍٚن هق احلّؾ 

ادْٚشٛ وإرجح وإٕجح وإوثؼ وإوؾؼ ذم بٔٚن هذه افتوحٜٔ 

ء  ّٓ وإرهٚب ادَٚبؾ، واحلّد هلل )شٌحٕٚف( فٌس إخٔٚر إـٍٚن واهنزم إذ

َٚرير وُحّندت وادًٚدون وإظداء، ؾُٕٚٝ هزيّٜ ُٕراء، ورؾًٝ افت

اجلٔقش وـٚن افٔقم افالحؼ هق يقم افٍهؾ، وظذ ادْٟٓ وآّتٍٚق بٖن 

 أذهٛ مرتدًيٚ افٍُـ وأـقن مع إخٔٚر.

وخّٚصٜ ظْدمٚ ٕراجع ؤًٕش مع افروايٚت افتل تتحّدث ظـ  

، ؾّٔتجف ِمـ افْجػ وافُقؾٜ، وشًًُٔر وجيد إٕهٚر ذم حتّرـٚت اإلمٚم 

توحٜٔ، ـام أّن هلذا ادُٚن شُٔقن افؼف وافتّؼف هذا ادُٚن وتُقن اف
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، وذم هذا ادُٚن شتُقن توحٜٔ ومترـز ومرـز بحوقر ظًٔك بـ مريؿ 

ِمـ هذا ادُٚن إػ افُقؾٜ أو افْجػ،  إخٔٚر إٕهٚر، وشْٔىِؼ اإلمٚم 

ٜ افوالل وؿٚدة افٍُر،  ّّ ِّقن وأئ وهلذا ادُٚن شٔخرج ادْٚؾَقن ادو

بجٔنف دَٚتِٜ  ، وِمـ هذا ادُٚن خيرج اإلمٚم إلمٚم وشٔحٚربقن ا

افًٍٔٚيّن وحمٚربتف وإيَٚع اهلزيّٜ بجٔنف وأتٌٚظف، وِمـ هذا ادُٚن شتُقن 

 افهقفٜ واجلقفٜ ظذ افدّجٚل وأتٌٚظف.

 ًٕؿ، ؾِامذا ٓ ُٕقن ِمـ ادوّحغ ذم هذا اخلط وفف وخلدمٜ اإلمٚم  

إًٍْٔٚ أم ظذ ؽرٕٚ؟ ًٕتٌٍر اهلل  ؟ هؾ ُٕذب ظذوافتًجٔؾ فيٓقره 

وٕتقب إفٔف إْن ـّْٚ ِمـ افُٚذبغ، ؾُٚن افَرار هبذا آدّمٚه، وذم ذفؽ افٔقم 

 ْٚ ّٕ ّٓ أ مًْٚ بًض إصخٚص وًِٕؿ بٖهّنؿ رؽؿ ارتدائٓؿ افزّي احلقزوّي إ

ِِّػ ِمـ ِؿٌِٓٚ، وـٚن  ـُ ّٕف يًّؾ فِجٜٓ إمّْٜٔ أو يتًٚمؾ مًٓٚ أو  ًِٕؿ بٖ

ّٕف فدّي ظّؾ أو أريد أن أّتهؾ بٖهع،  حيٚول أن يذهٛ ويِتّس افًذر بٖ

د ظّدة مّرات ظذ اخلروج وآّتهٚل، وـْٚ ظذ ظّد ّٕٗجؾ خروجف وٓ  ـّ ؾٖ

ًّٕح فف، وَٕقل فف: إتير، وٕحٚول أن ًّٕقف ذم هذا إمر حتّك يتٌّغ 

ؿٝ ادْىَٜ ذم  ق افٌٔٝ ـام ُضقِّ ّٜٔ وافْجػ ظْدٕٚ افَرار افْٓٚئّل، وُضقِّ افنٚم

ك ظْدهؿ، وؿٌؾ  ّّ ّٜٔ، واإلٕذار ـٚن ِمـ افدرجٜ إوػ ـام يً ِّٜ وافديقإ واحل

صالة ادٌرب بًٚظٜ أو شٚظتغ حهؾ افَرار وافرأي احلٚشؿ ذم هذه 

ْٚ ٕحـ وإٕهٚر إخٔٚر مقجقدون  ّٕ ّٜٔ، ؾقصِْٚ إػ افْتٔجٜ بٖ افَو

ىٔع ذم حليتٓٚ ؾًؾ أّي ومًتًّدون ذم أّي وؿٝ وأّي زمٚن ومُٚن، ؾًْت

رء، ؾًِْتٍّز ادَٚبؾ وٕرهٌف وًٕتثّر اجلٕٚٛ اإلظالمّل فٍسات أضقل 
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ّٓ اشتنٚرة افَرآن  ّٝ ذم إمر، وفٔس أمٚمْٚ إ وأضقل، ؾَّررٕٚ تٖجٔؾ افٌ

ّٜٔ، وفُـ  وافهالة وافتقّجف إػ اهلل بٚفدظٚء، ؾحهؾ افَرار بتٖجٔؾ هذه افَو

ٚ َمـ ٕثّؼ بف بٖن خيرج ويذهٛ إػ إصحٚب دون أن يًِؿ إظداء، ؾٖرشِْ

ٌِّٓؿ بّٖن افَؤّٜ إتٓٝ متًٚمٚ، وظذ ـّؾ صخص أن يّٗدي افهالة  إخٔٚر ويٌ

ذم بٔتف، وـٕٚٝ افَؤّٜ ضًٌّٜٔٔ مٚئٜ بٚدٚئٜ، وفُـ دون أن يًِؿ أحد بّٖن 

ِّػ ظذ اشتًداد فِذهٚب وذم آخر حليٜ يّٗدي  ّٕام ادُ ّٜٔ إتٓٝ، ؾُٖ افَو

ة ادٌرب ذم بٔتف، وـٚن افنخص اددشقس بْْٔٚ، ؾخرجْٚ ووّدع بًوْٚ صال

افًٌض وؾتحْٚ ادجٚل دـ يريد أن يتّهؾ ويقاصؾ أهِف، وؾًاًل خرج 

افنخص اددشقس إػ هْٚك، وؿد تقّجف إػ جٜٓ مًّْٜٔ وأظىٚهؿ اخلز، 

دوا ِمـ إمر وحّندوا افَّقات، واحلّد هلل رّب افًٚدغ مّر ذف ـّ ؽ افٔقم وتٖ

ٚ، ورجًٝ تِؽ افَّقات واحلنقد، ـذفؽ أردٕٚ ِمـ  ًً وؿد ؾنِقا ؾناًل ذري

خالل هذه احلرـٜ أن ُٕنػ مَدار افقثٚؿٜ وافُتامن وظدم إؾنٚء افّن ظْد 

أصحٚبْٚ، وـذفؽ أردٕٚ أن ُٕنػ ـذب وخداع ادْٚؾَغ واحتٔٚهلؿ، 

ٕقؿع بْٔٓؿ وـذفؽ افًّالء ممّـ ـٚن يَْؾ إخٌٚر ٕوفئؽ، ؾٖردٕٚ أن 

وُٕنػ خذٓن وذّفٜ افًّالء وافقشىٚء، ؾُٕٚقا ـّؾ مجًٜ حيّندون 

ويتقّؿًقن بّٖن هْٚك صالة مجًٜ بًد أن وصِتٓؿ افتَٚرير وإخٌٚر، ومل تُـ 

هْٚك صالة مجًٜ، وـذفؽ حّندوا فهالة اجلامظٜ، وفُـ ٓ حتهؾ صالة 

ّٕف أربُ ٝ اجلٕٚٛ إمّْل، وـّؾ اجلامظٜ، وهذه ممّٚ ُشّجِٝ ظّع ذم افتحَٔؼ بٖ

 مجًٜ تًّؾ منُِٜ ويُقن هْٚك إٕذار.
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ّٜٔ وهل صالة اجلامظٜ ووجقهبٚ ذم وؿٝ   وأن أتٔٝ بّنُِٜ يقم

ّٜٔ أو ؽرهٚ، وـذفؽ أّديْٚ صالة اجلامظٜ ذم  ادٌرب وافًنٚء ذم ادْٚضؼ افٍالٕ

ضقيريٟ وذم أمٚــ أخرى، وـتىٌٔؼ صٌروّي ؾٍل هذه إمٚــ شتحهؾ 

ت وساظٚت ووؿًٚت مع جٔش افًٍٔٚين أو ؽره، وشتُقن وؿٚئع مقاجٓٚ

 وذم خّىف وٕكتف. وتوحٔٚت وتوحٔٚت ذم ضريؼ اإلمٚم 

 

 االػزمبل انضبنش ثؼض ثُبٌ }انؼجت كمّ انؼجت{!!!

ووّزظْٚه، وافذي ؾٔف  {افًجٛ ـّؾ افًجٛ}بًد أن أصدرٕٚ بٔٚن  

افُٔٚن افهٓٔقين ذم  اشتُْٚر دْع صالة اجلًّٜ ذم افًراق، بْٔام يًّح

ؾًِىغ بهالة اجلًّٜ، وفُـ احلّد هلل أبًدٕٚ ـّؾ دفٔؾ ينر إفْٔٚ ذم ذفؽ 

ـّنوا ظِْٔٚ  20/12/2002ادْنقر، وـٕٚٝ ردود افًٍؾ ظٍْٜٔ، ؾٍل 

افزجٚج وافْقاؾذ وإبقاب ودخِقا ِمـ ـّؾ ؾتحٚت افٌٔٝ: ِمـ ؾقق وِمـ 

مٚمل فٌِٔٝ، وظزوا أشٍؾ حٔٞ ـنوا بٚب افًىح وـذفؽ افٌٚب إ

أيًوٚ ِمـ افْقاؾذ افتل تىّؾ ظذ احلَْقِش افداخّع، وـٚن ذم ذفؽ افٔقم مًل 

بًض إصخٚص ؾٚظتَِْٚ وُأِخذٕٚ إػ مديرّيٜ إمـ ذم افْجػ، وووًقين 

ذم زٕزإٜ، وـٚن اجلقُّ بٚرًدا ذم هنٚيٜ صٓر ـٕٚقن افثٚين، وذم ذفؽ افقؿٝ 

ّٜٔ: وهل ؿّ ّٜٔ، أرتدي مالبس صٍٔ ٔص وهوال وحتتٓٚ مالبس داخِ

َّٜٔ مِٔئٜ بٚفْجٚشٚت حيجزهٚ جدار صٌر ظـ مقوع  ؾقوًقين ذم زٕزإٜ و

افزٕزإٜ، وهق مُٚن فَوٚء احلٚجٜ، وـٕٚٝ ضٚؾٜٔ بٚدٚء، ؾٌَٔٝ ثالثٜ أّيٚم 

 ُٝ بِِٔتغ بدون ؿوٚء حٚجٜ وظدم وجقد أّي رء أشتًِّف فِتىٓر، ؾُْ
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د مْتهػ افِٔؾ أخذوين إػ ؿٚظٜ وهبذه ادالبس صٚئاًم ذم تِؽ افٍسة وبً

ُٝ بف  َّٜٔ وذم ذفؽ اجلق افٌٚرد وأدخِقين إػ مدير إمـ افذي افتَٔ افو

 .ٚ ًَ  شٚب

ِّام جٚء وٚبط ؿد رآين  ّٛ وافنتؿ، وـ بدأ بٚٓشتٓزاء وافًخريٜ وافً

ّٛ وينتؿ، وبًد ـالم ضقيؾ، ؿٚل:  ٚ أيًوٚ يً ًَ ، {هُذا أحًـ إفؽ}شٚب

مٚ دام ذم مروٚة اهلل شٌحٕٚف ؾٖٕٚ ٓ أهتؿ بام تًٍِقن، ؾُٚن هذا ؾَِٝ فف: 

اجلقاب يثر حٍٔيتٓؿ، ؾَٚل: خذوه، ؾٖخذوين إػ افزٕزإٜ، وظْدمٚ أخذوين 

ّٔدوا يدي إػ اخلِػ وظهٌقا ظْٔل وظْدمٚ دخِٝ إػ افزٕزإٜ  ِمـ افٌٔٝ ؿ

ُٝ إػ مدير إمـ و خرجٝ ؾتحقا افًهٚبٜ وافقثٚق، وـذفؽ ظْدمٚ دخِ

ّٔدوا يدّي إػ اخلِػ، وأخذوين إػ ؽرؾٜ وجًِٝ  أيًوٚ ظهٌقا ظْٔل وؿ

ّٔدوا يدّي إػ افُرّد افذي أجِس ظِٔف، وـْٝ إٔتير وذم يدي أـثر ِمـ  وؿ

ِّٓٚ، بًد ذفؽ بَدُءوا يّٗدون حرـٚت، مثاًل يٖيت صخص  خٚتؿ ؾٖخذوهٚ ـ

ؿ يُقن ـالم وييبْل بٔده، وأخر يًحٛ صًري، ثّؿ تُقن ؾسة هدوء، ث

ؾٔام بْٔٓؿ مثؾ اهلّس، ثؿ يَقل بًوٓؿ فمخر: ٓ، ٓ تيبف وـذا، وإٔٚ 

احلّد هلل صّدُت ذم تِؽ افٍسة رؽؿ اشتًامهلؿ هذا إشِقب مًل دّدة 

ثالث شٚظٚت أو أـثر، بًد ذفؽ ؾتحقا افًهٚبٜ ؾقجدُت ٍٕز ذم ؿٚظٜ أو 

ّٓ ِمـ حٚجٚيت وهل ادُتٌٜ، ِّٓٚ مرزومٜ  ؽرؾٜ ـٌرة وؾٚرؽٜ إ ؾَد جٚءوا هبٚ ـ

ومرّتٌٜ ظذ إرض ذم هذه افٌرؾٜ أو افَٚظٜ، وـذفؽ احلٚشقب 

وافٌقشسات وافهقر وادًّجؾ وافًاّمظٚت وأّي رء آخر، حّتك ادالبس 

ّٔٚت، ؾٖؾرؽقا ادُتٛ بٚفُٚمؾ وؿٚفقا تًٚل: ؾتٌّغ أهّنؿ أحدثقا ـّؾ  وافٌّىٕٚ
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ع ـتٌل: ؾٖوؿٍقين وأخذوا يل صقرة، هذه افوّجٜ: فُل يٖخذوا يل صقرة م

وأوؿٍقين ذم مُٚن آخر وأخذوا يل صقرة، ومع هذا آشتٓزاء وافًخريٜ 

وأؿقال افٍحش افتل تتجّدد بهقرة مًتّّرة، وأيًوٚ ـٚن افيب وافًحٛ 

ّٔدوا يدّي، وأخذوين إػ  ّٛ وافنتؿ إػ أن ظهٌقا ظّْٔل وؿ ِمـ افنًر وافً

 ٚبٜ وافَٔقد ودؾًقين إػ افزٕزإٜ.افزٕزإٜ، وهْٚك ؾتحقا افًه

 

 عإَب اخلغوط يٍِ انؼَؼاَخ يغ ادلؼزمم دُضع 

مّرت افِِٜٔ إوػ وافثٕٜٚٔ ؾجٌِقا أحد إصخٚص مًل اشّف حٔدر، 

وـٕٚٝ آثٚر افتًذيٛ وـثرة افيب بٚديٜ ظذ جًده، ؾحًٌقه مًل وـٕٚٝ 

أظىقٕٚ بّىٕٜٚٔ حٚفتف يرثك هلٚ ِمـ صّدة افتًذيٛ وهق يرجػ ِمـ افزد، و

واحدة، ؾهّزتف وؿٌِتف وؽّىٔتف مًل، فُّْف رؾض وبًد إحلٚحل ظِٔف تٌّىك 

مًل وبَْٔٚ ٕدظق اهلل شٌحٕٚف وأصّزه ويهّزين إػ أن طٓرت يل رؤيٚ ذم ادْٚم 

ًٌٚ، ؾُٚن تًٍري هلذه افرؤيٚ  ّْٕٚ شْخرج ؿري ذم تِؽ افِِٜٔ وُبّؼت ِمـ اهلل بٖ

ِّص ِمـ هذا  افِِٜٔ وافِِٜٔ افثٕٜٚٔ ّْٕٚ شْتخ وٕخرج، ؾٌّؼت حٔدر هبذا بٖ

 ادُٚن، وأّن افٍرج ؿريٛ إن صٚء اهلل ذم ثالثٜ أّيٚم.

 

 أْم انضَىاَُّخ َُمظوَب يٍِ دجم ادلشُمخ.. واحلهّخ رُزصغ

ظذ تِؽ افرؤيٚ ذم افِِٜٔ افتل تِٝ اشتدظقين، وـٚن حّتك أشِقهبؿ 

إػ ؽرؾٜ اددير، وهل ٍٕس افٌرؾٜ  بٚفْداء خيتِػ، ومل يًهٌقا ظْٔل وأخذوين

صِقٕؽ؟ هؾ يًىقٕؽ أـؾ أو }افتل جًِٝ ؾٔٓٚ هْٚك، وإذا بف يًٖفْل: 
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ّٜٔ؟ ، وبًد ذفؽ أتك مَّدم حًٛ مٚ أذـر اشّف ) ظّر( وؿٚل: ُخذ هذه {بّىٕٚ

برتَٚفٜ، ؾٖٕٚ رؾوٝ، ؾَٚل: أظىٓٚ فهٚحٌؽ، ؾٍّٓٝ ِمـ ـالمٓؿ أّن 

ّٜٔ مِّٜٓ وإتٓٝ ذم افْجػ و مل تتًَد إػ أـثر، وبدءوا يًٖفقن ظـ افَو

ِّؼ  ِّديْٚ وظـ إتٌٚع وادحٌّغ، ؾٍّٓٝ ِمـ افُالم أّن افَؤّٜ تتً مَ

ّٜٔ؟ وـٔػ تّٖثروا بؽ؟  ّٜٔ، ؾَٚفقا: ِمـ أيـ فؽ وـالء ذم افديقإ بٚفديقإ

 ّٜٔ ّٜٔ بّٖن افقوع ذم افديقإ ّٜٔ واحلزب وذـروا ِمـ خالل افتَٚرير إمْ

ّٔد افكخل يًّدون )افَٚدشٜٔ( مر بؽ وخىر، ويقجد افُثر ِمـ أتٌٚع افً

 ّٜٔ فِٓجقم ظذ مقاؿع احلزب وإمـ، ويًّدون فِّيٚهرة ذم افْجػ وافديقإ

ِّٜ، ؾٌدأت افدوفٜ حتًٛ حًٚبٚهتٚ فَِؤّٜ بًد أن أمهِقهٚ بٚظتٌٚر أهّنؿ  واحل

ّٔدهؿ مًٓؿ، وؿٚفقا: إتٓٝ افَو ّٜٔ، اظتَِقا شًٌغ صخًهٚ، واظتَِقا ش

ؾتٌّغ أهّنٚ أـز ِمـ افتَٚرير افتل رؾًٝ هلؿ، وأـز ِمـ هتّٜ شٚحر أو جمْقن 

ّٕف يَنّر َمـ يتًٌف}ـاّم ظّز افًٌض، أو ـام ؿٚل افًٌض:  {أو جمّدي} أو  {إ

ٌٌّٝ هلؿ اإلربٚك، ؾتٌّر  ّٜٔ أـز ؾً ٚل، ؾتٌّغ أّن افَو ّٓ أّن أتٌٚظف ِمـ اجل

أّول اشّف خٚفد يًّجؾ ـالمل وهق صٔخ ادقؿػ، وِمـ خالل وٚبط مالزم 

أو ضٚفٛ حقزة، ؾٍل افِِٜٔ إخرة ظْدمٚ اشتدظقين تٌّرت افَؤّٜ 

ّٔتف إػ مًتقى  ّٜٔ، ؾذـروا أّن ظّع مرجع ديّْل، ؾسؾع ؿو ؾٖصٌحٝ مرجً

أظذ، ؾال ُبدَّ أن تْتَؾ ِمـ أمـ افْجػ إػ أمـ بٌداد أو يُقن افتًٚمؾ 

هذا إَٕٚذ يل ِمـ حٌؾ ادنَْٜ أو افتهٍٜٔ ذم افْجػ مٌٚذة ِمـ هْٚك، ؾُٚن 

ّٜٔ بٚفذات، وـٚن هذا ادقؿػ إّول هبذا افتٖثر،  بٍوؾ مقاؿػ أهؾ افديقإ

 ؾجزاهؿ اهلل خر اجلزاء.
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 يٍِ ػَؼاَخ أيٍ انُجف اىل ػَؼاَخ األيٍ انؼبيّخ!!! 

ُٝ بذفؽ افنخص افذي  َِٕقٕٚ إػ إمـ افًّٚمٜ ذم بٌداد، وافتَٔ

تَٔٝ بف ذم آظتَٚل افثٚين حٚج ظزيز، وـذفؽ افنخص أخر ادَّدم اف

ًل، وذم أّول فِٜٔ يل ذم بٌداد وصِٝ هْٚك ادًٚظد فف، وبَدُءوا افتحََٔٚت م

ّْٕٚ ظْدمٚ ـّْٚ ذم افْجػ  ووًقين ذم زٕزإٜ، ؾحّدُت اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ: ٕ

ْٕٚم بدون ؾراش، وؽىٚء واحد إٔٚ وصٚحٌل ذم مُٚن فَوٚء احلٚجٜ وأمقر 

أخرى، أّمٚ أن ظْدمٚ وصِْٚ إػ بٌداد ـٚن ادُٚن أؾوؾ ِمـ ذفؽ، وظْدمٚ 

ِّٔ ّْٕل ست ذم مُٚن أؾوؾ ِمـ ذفؽ وصِٝ ص ُٝ وشجدُت صًُرا هلل: ٕ

ادُٚن، إذ أشتىٔع أن أؿيض حٚجتل، ويقجد ؾراش وؽىٚء واحد، وفُـ ٓ 

ّٔدوا  يَٚرن بام ذم افْجػ، ؾٖرشِقا ذم ضٌِل ذم تِؽ افِِٜٔ وظهٌقا ظْٔل وؿ

يدّي، وأخذوين وأجًِقين ظذ إرض، ودخؾ ذفؽ افنخص، وؿٚفقا: هذا 

ّٜٔ، وـٚن أشِقبف متدنٍّ وؾٚحش، ؾٌدء بُالم ضقيؾ مدير اف نًٌٜ افًٔٚش

ّٛ وصتؿ وؾحش وؽرهٚ ِمـ إمقر، وـذا شحٛ وزجر  وظريض وش

افذي وّزع، وأيًوٚ  {ادْنقر}وهتديد، وـٚن حمقر افتحَٔؼ وأشئِتف حقل 

ِّؼ بهالة إـٍٚن،  ّٜٔ إـٍٚن ووجقدهٚ ذم افّزايّن وافهالة ؾٔٓٚ ومٚ يتً ؿو

ُت بٚفُالم مًف، ؾٓق يًٖل وإٔٚ أجٔٛ إػ أن وصِٝ إػ ٕتٔجٜ مًف، وبدأ

ؾّٚتٍَْٚ ظذ افْتٔجٜ بتًديد اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وٕٚدى ظذ أحد إصخٚص، 

وؿٚل فف: اجِٛ ـرّد، ؾجٌِقا، وؿٚل: اجِس هْٚ، ؾَِٝ فف: ـال، إٔٚ مرتٚح 

ٜ ادالبس افتل أرتدهي ٍّ ٚ، ؾَٚل: ٓ، ؾٖمر هْٚ ظذ إرض رؽؿ برودة اجلّق وخ

صخص وووًْل ظذ افُرّد، وؿٚل فف: أخرج وأؽِؼ افٌٚب وراءك، ؾَٚل: 
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ّٕؽ مل تسك أّي ثٌرة أو دفٔؾ ِمـ  ا بحٔٞ إ ّٕؽ ذـّل جدًّ شٖؿقل فؽ صًٔئٚ مٚ: إ

ّٕؽ  ّٜٔ وهل ؿؤّٜ ادْنقر، أو إ ادُّـ أن ُيًّجؾ ظِٔؽ ووّدك ذم هذه افَو

ٚل: ظذ ـال آحتامفغ إٔٚ مرتٚح ِمـ جٌٕٚؽ، بريء ؾًاًل مْف مٚئٜ بٚدٚئٜ، وؿ

ُٝ ِمـ افٌٔٝ، مع افًِؿ إٔٚ  وأصّدق بؽ، وأرّجح جٕٚٛ افزاءة، وإٔٚ أن أتٔ

افذي أظىك إمر ب٘حوٚرك ِمـ افْجػ إػ هْٚ، وإمر أتٚين مٌٚذة ِمـ 

، ؾٕٚمر مٌٚذة مْف، واّتهِقا يب وإٔٚ ذم افٌٔٝ، فُل {صّدام}افرئٔس 

تحَٔؼ مًؽ، وافُالم افذي شٔدور بْْٔٚ ُيًّجؾ ِمـ ؿٌؾ وٚبط أجري اف

ًّٔٚ إػ افرئٔس، وؾًاًل ٕٚدى ظذ وٚبط  َُْٔؾ حرؾ افتحَٔؼ، وافُالم ش

ّٔدة ظْؽ،  افتحَٔؼ، وؿٚل: إٔٚ فٔس بٔدي رء، وفُـ شَٖٕؾ صقرة ج

ٌّٜٔ فِرئٚشٜ.  ؾًْدمٚ ُأشٖل ظـ تَرير أو حتِٔؾ ٍٕز ظْؽ، شَٖٕؾ صقرة ض

ُٝ حذًرا ذم افتًٚمؾ مًف، ـٚن هذا  افَِٚء إّول مع هذا افنخص، ؾُْ

وِمـ افُالم افذي يهدر وأحًٛ ـّؾ آحتامٓت ادتقّؿًٜ ذم بٚيل دمٚه 

إمقر افتل ُتىرح، ؾجٚء ادَّدم فتًجٔؾ إؿقال، ؾجِس وبدأ ُيًّجؾ 

ّٕف ؿٚل:  دّوختْل ِمـ ـثر مٚ }أشئِٜ، وبدأْت إشئِٜ وإٔٚ أجٔٛ حّتك أ

وبًدهٚ أمر صخص وؾتح ؿٔقدي وؿّرب افُرد بٚفَرب ِمـ وٚبط  {جلحت

افتحَٔؼ، ؾٌدء ُيًّجؾ افًٗال ويَقل: أي رء اـتٌف، وهق يرّد فؽ، 

ُٝ بام ظْدي وبام يريض اهلل )شٌحٕٚف وتًٚػ(، وبام ؾٔف صٍٚء افَؤّٜ  ِّّ ؾتُ

ُٝ إػ افزٕزإٜ وإتٓك افَِٚء إّول مع ّٔتٓٚ، ورجً َّ هذا  وَٕٚئٓٚ وأح

افنخص، وؿٚل: شآتٔؽ بتحَٔؼ ثٍٚن وثٚفٞ ورابع، وٕنٚهد بام يسّتٛ ِمـ 

 ٕتٚئٟ.
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ـٚن افتحَٔؼ ظٌٚرة ظـ ظّدة إجراءات ومل يُتّؾ بجًِٜ واحدة: ّٕن 

ّٜٔ ذم تِؽ افٍسة ـٕٚٝ خىرة ظِٔٓؿ، ؾٍل بًض إحٔٚن  إووٚع  إمْ

وؿٝ ٓحؼ، وبًد ؾسة  أثْٚء افتحَٔؼ يٖيت اّتهٚل ؾْٔٓل اجلًِٜ ويّٗجِٓٚ إػ

َقا ِمـ ؿٌؾ إمـ  َّ َقا وح َّ ِٕتَل ويًتُّؾ افتحَٔؼ وـتٚبتف، وـثًرا مٚ ح

ؼ، وبًد أن  َّ وادخٚبرات وافٍدائّٔغ واحلزب، ؾُّؾ مّرة يٖيت صخص وحي

ّٜٔ تريد افتحَٔؼ، ؾُٕٚقا حيٚربقْٕٚ ًًٍٕٔٚ  خيرج يٖتقن ويَقفقن: إّن اجلٜٓ افٍالٕ

ٚ بهقرة ـٌرة ـ ُيريدون ويٖخذون فف  وجًديًّ َّ ًٕٚ يٖتقن ب وـثرة، وأحٔٚ

صقرة ذات افهقت ادرتٍع، وافُثر ِمـ ادًتَِغ مًْٚ يًرؾقن هذا إمر، 

ّٜٔ وأخرى خٍِّٜٔ وثٚفثٜ ورابًٜ بدون أن يتحّدث  ؾٖٔخذون صقرة أمٚم

ّٜٔ اإلظدام مًٖفٜ مْتٜٓٔ، ويذهٌقن بدون  ّٕام ؿو افوٚبط أو ادهّقر مًف، وـٖ

ٚ ظذ ؿرار اإلظدام، وأمقر أّي  ًً ـالم، وأيًوٚ ـٕٚقا يٖخذون ِمـ ادًتَؾ تقؿٔ

 اشتٍزازّيٜ وحتََّٜٔٔ ـثرة!!!

 

 يٍِ ػغوض اإلفغاط.. اؿزالو ادلغالض واحلىػاد واإللبيبد!!! 

ُظِروٝ ظّع ظدة أمقر فٌرض اإلؾراج مَٚبؾ أصٔٚء، مْٓٚ أن أؿّدم  

دوفٜ، ؾجٚء هذا بًٌٛ تًٚضػ اظتذار: بًّْك أن أضِٛ مَٚبِٜ رئٔس اف

ؼ مًل، ؾٌدأ يتحّرك وحُيّرك افوٌّٚط دمٚهل: حتّك  َّ ذفؽ افنخص ادح

ًٌٚ فرئٔس افْيٚم افًٚبؼ وأضِٛ مْف افًٍق، وشٖحهؾ  يًَْقين بٖن أؿدم ضِ

ظِٔف، مَٚبؾ هذا اشسجع ـّؾ ممتُِٚيت ويرجع يل اشّل وظْقاين وأشتِؿ ـّؾ 

ّٔٚت افتل ـٕٚٝ فًِّٔد افه ِمـ أمقر احلقزة وادًٚجد  در افثٚين افهالح
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ذم ـّٚؾٜ إٔحٚء افًراق، وـذفؽ حّرّيٜ افىٌٚظٜ وادىٌقظٚت، وـذفؽ واردات 

ًٌٚ، وبًد ذفؽ ترـقين أشٌقًظٚ  افًتٌٚت ادَّدشٜ، وفُـ رؾوٝ ومل أؿّدم ضِ

ّٜٔ واجلًدّيٜ، ويٖتقن مّرة  ًٔٚ مع ادحٚربٚت وافتًذيٛ وافوٌقضٚت افًٍْ وثٕٚ

رون، وظذ فًٚن ٍٕس إصخٚص أو آخريـ، وفُـ هذه ادّرة أخرى ويُرّ 

تْٚزفقا ظـ ؿؤّٜ تَديؿ افىِٛ وادَٚبِٜ، وجٚءوا بهٌٜٔ أخرى وهل أن 

ُأشٖل أثْٚء افتحَٔؼ ظاّم حهؾ ؾٖبدي تّٖشٍل ظذ مٚ حهؾ وؾَط أؿقل: إٔٚ 

متّٖشػ ظاّم حهؾ: إلضالق هاحل، ومًف أيًوٚ شٖحهؾ ظذ مٚ ـٚن 

ّٔد افه دت، حّتك ٓ أـقن خمٚدًظٚ مًٓؿ در افثٚين فًِ ـّ ، ؾٖٕٚ رؾوٝ وأ

ُٝ أن وحهِٝ ٍٕس  ّٔتل، ؾِق خرج ومع ٍٕز، وحّتك أثٌٝ مهداؿ

ٚ، وحتّك  ًَ إمقر افًٚبَٜ، ؾًٖؾًؾ ٍٕس اخلىقات افتل هُت هبٚ شٚب

ُٝ ِمـ هْٚ ؾًٖؾًؾ ٍٕس إؾًٚل مٚ  تُقٕقن ظذ حذر وظِؿ، ؾ٘ذا خرج

ّٛ وافنتؿ وافيب دامٝ ردود ؾًُِؿ ٕ ًٍٓٚ، وإتٓك افَِٚء بٚفً

وافًحٛ ِمـ افنًر واإلهٕٚٚت ـام ذم ؽره ِمـ افْٓٚيٚت، إػ أن حهؾ 

افَِٚء أخر، ؾتْٚزفقا ظـ هذا إمر، وـٕٚٝ ادًٖفٜ ذم وؿتٓٚ تَسب ِمـ 

اشتٓداف افًراق وافًدوان ظِٔف وظذ أروف وصًٌف ِمـ ؿٌؾ ادحتؾ، 

بٚفتٖـٔد، ؾَٚفقا: ٓ بٖس، اترك ـّؾ افؼوط  وافوٌقضٚت تُثر ظِٔٓؿ

افًٚبَٜ، وفُـ بَل ضِٛ واحد، وهذا افىِٛ ٓ تًسض ظِٔف: وـٚن 

ًٌٚ مْف، وهق حيّؾ ذم جٌٔف ؾتقى ِمـ افًًٔتٚيّن: ظٌٚرة  ؼ ظًّٔدا أو ؿري َّ ادح

رة ومٌُقشٜ  ٌّ ظـ ورؿٜ صٌرة وؾٔٓٚ صقرة افًًٔتٚيّن، وؾٔٓٚ ـتٚبٜ مه

ّْٕل أذـر بًض ويوًٓٚ ذم جٌٔف،  ّٟ ظذ َمـ ُيًتَؾ، حتّك إ وهق ييٓرهٚ وحيت
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إصخٚص افذيـ أتقا هبؿ فِتحَٔؼ، وـٚن يتًٚون مع إمرـٚن وهق يدظك 

ّٔد حًغ} ُٝ بف، وؿٚل: إٔٚ شّٔد ِمـ مْىَٜ  {ش ، {بٌداد اجلديدة}وؿد افتَٔ

ّٕف ظْدمٚ أ ّٔد اخلقئّل، ؾذـر أ تقا بف وإّن أبٚه ـٚن إمٚم مًجد، أو وـٔؾ افً

ّٕف صديؼ فًِّٔد  ّٔٚت فألمرـٚن، وذـر يل أ ّٕف يًىل إحداث فِتحَٔؼ اهّتّقه أ

ْٚ ٕريد اخلالص ِمـ هذا افْيٚم،  ّٕ ِّؿ بٖ ّٔد اخلقئّل وفف ظالؿٜ مًف، وـٚن يتُ جم

ّٜٔ افتل شًٔٔنٓٚ افًراق  ِّؿ ظـ افًٚمل افقردّي واحلٔٚة افقردّيٜ وافًٌٍْج وتُ

ُٚن هذا اظتَٚده ذم ًٍٕف، وظْدمٚ أخذوه بًد خالصٓؿ ِمـ افدـتٚتقر، ؾ

دديرّيٜ إمـ وأجروا مًف حتَٔؼ، ؾَٚل أثْٚء افتحَٔؼ: أخرجقا يل ؾتقى 

افًًٔتٚيّن، ؾَد إُٔر وؿٚل: إّن هذه افٍتقى ؽر حََّٜٔٔ ومل تهدر مْف، وـٚن 

ّٕف ٓ جئز افتًٚون مع ادحتّؾ وؿّقات آحتالل، وؿٚل: إٔٚ  موّقن افٍتقى أ

افًّٔد جمٔد اخلقئّل ويل ظالؿٜ بف، وذـر أصخٚص ـثريـ ممّـ أتقا إػ أظرف 

ّٕف مل يهدر ِمـ افًًٔتٚيّن مثؾ هذا إمر، وهذا  د أ ـّ افًراق ذم تِؽ افٍسة، وأ

ّٔد اخلقئّل وهذه ؾتقى  ِّد افً ّٕف ـٔػ تَ ـذب واؾساء، وؿٚل احتّجقا ظّع بٖ

 افًًٔتٚيّن؟!!

افَِٚءات افًٚبَٜ أخرجقا يل هذه افٍتقى  وإٔٚ أيًوٚ ذم هذا افَِٚء وذم

أو افقرؿٜ ادًْقبٜ فًًِٔتٚيّن، واهلل افًٚمل، وؿٚفقا: هذه افٍتقى أو افقرؿٜ 

ِّٓؿ أصدروا بٕٔٚٚت  صٚدرة ِمـ افًًٔتٚيّن ومـ شّٔد ؾالن وصٔخ ؾالن، وـ

ؼ: ٕريد مْؽ  َّ ِّغ، ؾَٚل ادح وؿٚفقا أصٔٚء ـثرة بخهقص آحتالل وادحت

ًٕٚ تنجٛ ؾٔف افتحّرـٚت وافتحنٔدات وّد افًراق، وتىِٛ ؾٔف أن ُتهد ر بٔٚ

ِّغ، ؾُٚن هذا ادقؿػ ؾٔف رء ِمـ اإلحراج، وؾٔف  ظدم افتًٚون مع ادحت
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ـنػ فقؿٚئع ـثرة، ويُنػ مٚ هق داخؾ اإلًٕٚن، ؾٚدتقّؿع وادسّتٛ ظذ 

ّٔد افهدر افثٚين ،  ذفؽ أن أخرج ويل ـّؾ افهالحٔٚت افتل ـٕٚٝ فًِ

ؾرؾوٝ مٚئٜ بٚدٚئٜ، وفُـ ـٔػ أرؾض إصدار ؾتقى وّد آحتالل ذم زمـ 

ّٓ بربىف  ّٜٔ؟!! ؾَّررُت أن ٓ أضِؼ افرؾض إ صّدام وُتًّجؾ ظّع هذه افَو

ّْٕل ٓ أرى، وٓ أشّح فٍْز بٚدًٚومٜ ظذ ديْل ومٌٚدئل  بتًٍِٔؾ، وهق أ

ّْٕل ٓ أرى أن ّٔتل، ؾذـرت هلؿ: إ ّٔتل وظراؿ يُقن ثّـ خروجل ِمـ  ووضْ

ِّغ وافقؿقف  ِّغ، ؾرؾض ادحت افًجـ هق بٔٚن صجٛ واشتُْٚر فِّحت

وّدهؿ ِمـ مٌٚدئل واظتَٚدايت وظٚضٍتل وؾُري وجًدي وروحل وٍٕز 

ّٔغ  ٌّل فًِراؿ ٌّل فًِراق وفِّذهٛ وفإلشالم، وح ودمل، وِمـ ح

ّٜٔ، وـذفؽ ذم ٍٕز ومًتَدي بٌض افُٚؾريـ وادْٚؾَغ ِّغ واإلًٕٕٚ  وادحت

ّٔتل، ؾُٔػ أشٚوم ظِٔف؟!! وفُـ  وادًتُزيـ، ؾٓذا جزء ِمـ ـٔٚين وصخه

وَمـ يريد أن يهّدق ؾِٔهّدق، وإٔٚ ؽر  -إٔٚ أظىل ظًٓدا )ؽر مُتقب(

ُٝ شٖؿػ مقؿٍل افقضّْل افذي شٖريض بف اهلل  -راؽٛ بٚخلروج فق خرج

ٜ ادًهقمغ  ّّ افهحٚبٜ و وإٌٕٔٚء وادرشِغ  ورشقفف وإئ

، وأريض بف افًراق وافًراؿّٔغ، وأريض بف ـّؾ ذيػ، ؾْٓٚ ادْتجٌغ 

وافتِقيح بٚإلظدام، ؾَٚل مدير  {أؿًٚم ادًّدس}بدأ افتٓديد وشحٛ 

ّٜٔ ب٘ظدامف دون افرجقع إػ اجلٓٚت  إمـ: خذه وأظدمف، وإٔٚ ظْدي صالح

ُٝ افًِٔٚ، ؾِامذا ٓ تٌَؾ وتُتٛ وخترج أن وُتْٓل افَؤّ  ٜ، واحلّد اهلل رؾو

 افًرض.



(86) ...................................................................................  

بًد ذفؽ افتجٖوا إػ أشٚفٔٛ أخرى، ؾٖخذوا يْٚدون ظذ أشامء  

ِّؿ بقء  أصخٚص ِمـ إصحٚب، وبًد ذفؽ يْٚدوْٕل ويَقفقن: إذا مل تتُ

ؾ مًئقفّٜٔ  ّّ ًُٔدمقن، وإٔٝ تتح أو ٓ تٌَؾ افًرض، ؾّ٘ن أصحٚبؽ ش

ّٜٔ وًٕتَد إظدامٓؿ ومقهتؿ، ومٚ هق ذٌٕٓؿ؟ ؾَِٝ هلؿ: إذا  ـّْٚ ًٕر ذم ؿو

ّٜٔ، ؾال ِٕتٍٝ دـ  أهّنٚ ظذ حّؼ ومٌدأ وؾٔٓٚ خدمٜ فِديـ واإلشالم واإلًٕٕٚ

 ،ّٜٔ يّقت وُيًدم، ؾّـ يّقت ظذ ظَٔدتف هْٚ بٚإلظدام ؾٓق ؿربٚن فَِو

وٕحـ أيًوٚ ؿربٚن هلٚ وٕوّحل ِمـ أجِٓٚ، ؾ٘ذا ـٚن ـّؾ إًٕٚن يًر ذم ضريؼ 

يّقت، وَمـ شٔتّير ؾال أحد يًتىٔع ادًر ذم ضريؼ احلّؼ ويِتٍٝ إػ َمـ 

ؾ  ّّ ّْٕل ٓ أحت احلّؼ وٓ يٌَك ؾٔف أحد، بؾ ٓ يٌَك احلّؼ واإلشالم أبًدا، ـام أ

مٚتقا بًٌٛ افدؾٚع  مًئقفّٜٔ َمـ يّقت، ّٕن افُثر ِمـ صحٚبٜ افٌّْل 

مٚت افًديد ِمـ  ظـ افديـ وٕؼ مًٚدف، وـذفؽ مع أمر ادٗمْغ 

ّٜٔ، ؾٓذا خّط افنٓٚدة  افهحٚبٜ، واشتنٓد افُثر ذم افٍتقحٚت اإلشالم

وافتوحٔٚت ؿربٜ إػ اهلل )تًٚػ(، وٕحـ فًْٚ دٕٔقّيغ، بؾ ٌٕحٞ ظـ 

أخرة، ؾْٓٔئًٚ دـ يًتنٓد ويًُٛ أخرة، ؾٓذه ٕكة وإحدى احلًْٔغ 

 صٚء اهلل.أّمٚ افْك وأّمٚ افنٓٚدة، ؾٔذهٌقن ذم هذا افىريؼ وٕحـ مًٓؿ إن 

 

 انـُض انصغسٍ "انؼُىصٌ" وَظغح عجبل األيٍ ادلـزذمِغح نهذىػح!!!

ّٜٔ وهؿ  -ذم مًتَالت افْجػ أو بٌداد ممٚ زادين إساًرا ظذ ادٌدئ

قٕف ظْٚد ّّ ّٕؽ  -يً وافًْٚد، ظْدمٚ يدخؾ ذفؽ افًّٔد ويَقل: ًّٕع بٖ

ُٝ {ظْقدي} ٚ}، ؾ٘ذا ـْ  حًٛ {ظْقدّي }ظذ احلّؼ، ؾٖٕٚ  {ظْقديًّ
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مهىِحٚتُؿ، ؾٚفثٌٚت افثٌٚت افثٌٚت، وظْدمٚ دخِٝ إػ جٓٚز إمـ أثْٚء 

ّٕٜٔ وافقؤًٜ وافذفِٜٔ  ّٜٔ افدٕٔئٜ وادتد ُٝ افْيرة افدوٕ آظتَٚل ٓحي

وافهٌرة وٕيرة آشتحَٚر وافوًٜ فرجٚل افديـ واحلقزة وافًاممٜ 

ّغ، ومل أجد ظذ أفًْتٓؿ ِمـ افًْٚويـ افتل ترهٌٓؿ و ّّ ادقاؿػ افتل وادً

د بٚؿر افهدر ّّ ّٔد حم ّٓ افً رهؿ أمٚمٓٚ إ َّ ، ظذ ِمـ خالهلٚ تُنٍٓؿ وحت

ّٛ وافنتؿ وافًامفٜ، ؾُٚن يرظٌٓؿ اشّف  افرؽؿ ِمـ أهّنؿ يذـروٕف بٚفً

د صٚدق  ّّ د حم ّّ ّٔد حم ويذـروٕف برظٛ وخقف، وبٚفدرجٜ افثٕٜٚٔ افً

ّٔدٕٚ وأشتٚذٕٚ، ًٕؿ، ـٚن ادقؿػ ادٌدئّل  افهدر د  ش ّّ وافهِٛ فًِّٔد حم

ؽ هبذا ادٌدأ،  ًّ بٚؿر وـّٖن افًٚحٜ خٚفٜٔ ذم تٍُرهؿ وحًٚبٚهتؿ ممّـ يتّ

ّٜٔ ِمـ وّـ  ؼ مدير افنًٌٜ افًٔٚش َّ ويًر ظذ ذفؽ افْٟٓ، ؾُٚن ادح

د بٚؿر افهدر، وـٚن أيًوٚ  ّّ ّٔد حم ُٝ مع افً َ َّ هتديداتف يَقل: إٔٚ بٍْز ح

، وفُـ مل ٕهز مًف مثِام صزٕٚ مًؽ، يتحّدث مثؾ حديثؽ وهبذا إشِقب

وذم هذه افٌرؾٜ وهل ؽرؾٜ افتهٍٔٚت هْٚ أظدمْٚه هق وأختف، ؾٚفدوفٜ هل 

ّٔد افهدر إول   افدوفٜ، وأخذ يتحّدث ظـ افدوفٜ، ومٚذا حهؾ فًِ

حدر }وبَٔٝ افدوفٜ، وذهٛ َمـ ذهٛ وصٚروا  وافهدر افثٚين 

ُٝ مًف ِمـ جٕٚٛ مٌ{افساب دئّل وؿِٝ فف: ـّؾ إًٕٚن وتٍُِٔف ، وإٔٚ حتّدث

ؼ بام تًتَد بف ِمـ مْٟٓ،  َّ ذ مٚ يهدر فؽ ِمـ أوامر، وحت ٍّ افؼظّل، ؾٖٕٝ تْ

وٕحـ ًٕتَد بّٖن هذا افوٌط ومٚ بف ِمـ تَتٔؾ ودمٚء وإظدام، وأن ُٕقن 

ُٕريده وًّٕقا إفٔف، ؾُٚن يثٖر وُيًتٍّز أـثر  ؼ مٚ  َّ حتٝ افساب هق افذي حي

يْٚدي، ويًٍؾ مٚ يًٍؾ، وٓ ًْٕك ـٕٚٝ ظْدهؿ ٕيرة  ويْٚدي ظذ َمـ
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آزدراء وافًخريٜ وآشتٓزاء فِحقزة وافًِؿ وافديـ وادٌدأ وادذهٛ 

واإلشالم احلّؼ احلَٔؼ، وهل افًٌٛ ذم أن أثٌٝ ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف، وأن 

أوّحل بٖصحٚيب وأظّزائل وأبْٚئل وأخقاين وإٔهٚري ِمـ أجؾ زرع ادٌدئّٜٔ 

.ذم ٍٕس ا ّٛ  فًدو ؿٌؾ افهديؼ، وذم ٍٕس ادٌٌض ؿٌؾ ادح

 

 اظغاة ػٍ انؽؼبو مثّ اىل ادلـزشفً.. يىالف واَزصبعاد!!!

احلّد هلل ثٌٝ اجلّٔع ِمـ إصحٚب إخٔٚر، ًٕؿ مجًٔٓؿ ثٌتقا ظذ 

هبٗٓء  ادٌدأ ذم إمـ افًّٚمٜ، ؾًْٓٔئٚ هلؿ وهًْٔئٚ يل هبؿ، وهًْٔئٚ فإلمٚم 

زاهؿ اهلل خر اجلزاء، وـّثر اهلل ِمـ ظددهؿ وظّدهتؿ إٕهٚر إخٔٚر ج

ٌّتٓؿ وثٌّتْٚ مًٓؿ ظذ احلّؼ وٕكتف، وٕكة اإلمٚم  وأرواحْٚ فساب  وث

ُٝ ِمـ صّقدهؿ وتوحٔٚهتؿ وإيثٚرهؿ. ِّّ  مَدمف افٍداء، وتً

وِمـ إشٚفٔٛ افتل اشتخدمٝ جلّس افٌْض ومًرؾٜ ردود إؾًٚل  

ّٔد افك خّل بٖهّنؿ يٌثّقن ذم اخلٚرج دظٚيٚت بّٖن افكخّل ؿد ؾٔام فق أظدم افً

ُأظِدم، ثّؿ يًتَِقن بًض إصخٚص ويدخِقهؿ مًْٚ وخيرجقهؿ فَٔقفقا 

ّٕف  فِْٚس: إّن افًّٔد افكخّل مل ُيًدم، وؿد ظِّْٚ ِمـ افْٚس افذيـ اظتَِقا بٖ

: هذه ُٝ  يقجد ذم اخلٚرج ِمـ إٕهٚر وإخٔٚر ممّـ ُيرظٛ افًدّو، ؾَِ

ؾرصتل، ؾُام فًٌقا بٖظهٚبْٚ وأذاؿقٕٚ افًذاب ادّر، ؾًٖذيَٓؿ افًذاب ادّر، 

وبًد أن اشتؼُت واشتخرُت اهلل )شٌحٕٚف وتًٚػ( وجلُٖت إػ افَرآن، إػ 

ّٓ افَرآن وظٚمل افرؤيٚ، وٕىِٛ ِمـ اهلل  افَرآن، إػ افَرآن، ؾِٔس ظْدٕٚ إ
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ًِؽ وافَرار افًِٔؿ، ؾِٔس ظْدٕٚ )شٌحٕٚف وتًٚػ( أن يقّؾَْٚ إػ افًٌٔؾ واد

َٝ ذم حمجر ؾٖٕٝ واهلل )شٌحٕٚف( وَٕ  ّٓ هذه افقشٚئؾ، وإذا ـْ ٍَس وشِٜٔ إ

، ، ومع ادًٚيص ؾال ترى وٓ تنٚهد وٓ تِتَل بٚإلمٚم اإلمٚم احلّجٜ 

ّٓ أن تىرق بٚب افرؤيٚ وافَرآن، وتٍٓؿ مٚ تٍٓؿ ِمـ افَرآن  ؾِٔس أمٚمؽ إ

 هٚر افَرار بٚإلرضاب ظـ افىًٚم.وتٍّن مٚ تٍّن، ؾ

أرضبْٚ مٚ يَٚرب افثالثٜ ظؼ يقًمٚ متتٚفٜٔ دون أن يًِؿ أحد  

قن  ّّ ـُنػ اإلرضاب، ؾقجدوا مٚ اشُتِؿ ِمـ أرؽٍٜ أو ص بٚإلرضاب، إػ أن 

ُٝ إػ هذه افْتٔجٜ بًد أن اشتحُّٝ  مُّدس ومٌّٔس ذم ؽرؾتل، وؿد وصِ

ّٜٔ اإلرضاب، وطٓر ظذ جًدي وؿقاي  آثٚره، ؾٌدأُت أرؾض افىًٚم ؿو

ّٜٔ، وؾًاًل ؾتحقا افٌٚب ووجدوا مٚ وجدوا ِمـ هذه  حّتك ُتنٚع هذه افَو

إّيٚم، ووجدوين مىروًحٚ ظذ إرض، وحٚوفقا مًل ؾٖوثَقا يدّي 

وأخذوين إػ ادًتنٍك فقوع ادٌّذي، ؾُْٝ أرؾض وأحٚول أن أخرج إبرة 

ّٔدوا يدّي و ووًقا أحد إصخٚص مًل، ؾُٚن ادٌّذي ِمـ يدي، إػ أن ؿ

ُٝ فف: أريُد  يٖتْٔل ويَقل: مٚذا تريد؟ ومٚذا تىِٛ؟ ومٚ هل حٚجتؽ؟ ؾَِ

َُّٕدم، وإذا ـّْٚ بريئغ  أن ُتَّدم أوراؿل إػ افَوٚء، ؾ٘ذا ُحُِّْٚ بٚإلظدام 

ٕخرج، ؾَٚل: أفٌٔٝ حمُّٜ افثقرة، وٕحـ بٕٚتيٚر حمُّٜ جديدة، ؾَِٝ فف: 

ؾ ادحُّٜ ُّ إخرى؟ ؾَٚل: إتير حتّك ُيَّدم ضِٛ خٚص فِرئٔس  متك ُتن

أو فِرئٚشٜ وْٕتير اجلقاب، ؾَِٝ فف: إذن إٔٚ أبَك ظذ مٚ إٔٚ ظِٔف وهق 

 اإلرضاب وأشتّّر بف حتّك حيهؾ مٚ ٕريد!!! 
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ٌّٚط وَمـ يًّع بّقؿٍْٚ   اشتّّر اإلرضاب شًٌٜ وظؼيـ يقًمٚ، وافو

ٌّٚط بٚشتّرار، ويٖيت يًٖفقن، ؾحهؾ افنٔٚع فَؤّتْٚ، وبدءوا  يٌّدفقن افو

ِٝ، وذم  ُّ مثاًل صخص حيّؾ أوراًؿٚ ويَقل: شٖذهٛ إػ ادحُّٜ: ٕهّنٚ ُص

افٔقم افٍالين شٌٌُِْؿ وتذهٌقن إػ ادحُّٜ وحتيون أمٚم افَٚيض، وآخر 

ًّٔٚ ظـ افىًٚم، ؾُٚن يٖيت افوٚبط ويَّدم يل افىًٚم ويِّح  ُٝ هنٚئ ًْ رء إَى

ؿ هبؿ، ظّع أن آـؾ، وب ُّ ّْٕل بدأت أحت ُٝ ئًَْٚ بٖ ًد أن رأيٝ ذفؽ مْٓؿ ظِّ

ٚ بٖهّنؿ خيٚؾقن ِمـ مقيت وِمـ ردود افًٍؾ افتل  ًَ ُٝ شٚب ُٝ ممّٚ رّجح ْ َّ وتٔ

: هذه ؾرصتل فِوٌط ظِٔٓؿ، ؾّٖمٚ تتحرك  ُٝ شتحهؾ ذم اخلٚرج بًٌٌف، ؾَِ

ّٔتْٚ وٕخرج، وأّمٚ تْتٓل وُٕقن موّحغ ذم هذا اخلط!!!   ؿو

 

 غط دزًّ خيغط أصذبيب!!! ال أس

ِمـ وّـ إمقر افتل ِمـ خالهلٚ أردُت إثٌٚت ـذب ادَٚبؾ أو 

ّٔتف ظْدمٚ ـٚن يَقل: إّن إوراق ذهٌٝ إػ ادحُّٜ، وـٚن بًض  مهداؿ

ادًئقفغ افذيـ افتَٔٝ هبؿ ذم افتحََٔٚت يَقفقن: ِمـ خالل أوراؿُؿ ؾٖٕتؿ 

َٔٚت أثٌتٝ براءتُؿ وُرؾًِٝ بريئقن، وٓ يقجد أّي رء وّدـؿ، ؾٚفتحَ

ّٓ مًٖفٜ  أوراؿُؿ وؿرأهٚ افَٚيض، وتنُِّؿ ادّٚدة ـذا وخترجقن، ومٚ هل إ

وؿٝ، وهْٚك أصخٚص شٔخرجقن مٌٚذة، وبًدهٚ حّقفقين إػ صخص 

وؿٚفقا: إّن ـؾ إمقر بٔده، ؾٖتك ذفؽ افنخص وـّرر ٍٕس افُالم بًد أن 

دوا فَِٚء، ؾٖٕٚ ؿِٝ فف: اثٌتقا مه ّٓ ّٔتُؿ واخرجقا بًض أصحٚيب، ؾَٚل م داؿ

ّٔتؽ، ؾٍل يقم اخلّٔس أو اجلًّٜ أو ؿٌؾ هذا افٔقم  يل: إٔٚ أتٔٝ ِمـ أجؾ ؿو



................................................................................ (90) 

 ُٝ : ٓ واهلل، ؾٖٕٚ أؿًّ ُٝ شْخرجَؽ، وفُـ فٔس فؽ ظالؿٜ بٖصحٚبؽ، ؾَِ

وأخذُت افًَٓد ظذ ٍٕز بٖن ٓ أخرج ِمـ هذا ادُٚن حتّك خيرج أصحٚيب 

ٚ، ؾحّتك فق أخ ًً رجتّقين بٚإلـراه ؾًٖؾًؾ ذم بٚب ادديرّيٜ صًٔئٚ ٓظتَٚيل، مجٔ

ُّٛ وإٔٚدي وأحُل وأظٚرض حتّك أرجع إػ ادًتَؾ، ؾّٖمٚ ُأظدم أو  ؾًٖش

أخرج مع أصحٚيب، ؾٓذه ادقاؿػ وّفدْت افُثر ِمـ افتًٚضػ مًل ِمـ 

ًٜ بًد أن اشتٍْذوا ـّؾ إمقر وافقشٚ ٌّٚط خّٚص ئؾ ادًتَِغ وافًّجٕٚغ وافو

 ذم إؿْٚظل إلهنٚء اإلرضاب.

ُٝ صٚئاًم ؾَط أذُب ادٚء ظْد  ُٝ ميًبٚ ظـ افىًٚم، وـْ اشتّّري

ادٌرب، وهؿ يًتًِّقن ادٌّذي مًل بٚإلـراه بًدمٚ َِٕقين إػ ادًتنٍك 

ؼ هذا افْك اإلوٚذم، وحهؾ ظْدٕٚ آضّئْٚن أـثر، ؾهٚرت  َّ وبف حت

ًٜ وظؼيـ شٚظٜ: أ ي: ٓ ُبدَّ ِمـ وجقد ثامن أصخٚص احلراشُٚت ظّع أربً

ٌّٚط وأربًٜ ِمـ  يٍَقن بٚفَرب مّْل ظذ مدار افًٚظٜ، ؾُٕٚقا أربًٜ ِمـ افو

ادراتٛ، وهؿ دائاًم ظذ حذر خقًؾٚ ِمـ أن إٔتحر أو أؿتؾ ٍٕز، وذم ٍٕس 

افقؿٝ يًتخدمقن ـّٚؾٜ إشٚفٔٛ إلؿْٚظل بٚفُػِّ ظـ اإلرضاب ويراؿٌقن 

ّٛ شقاء ِمـ افوٌّٚط أو احلرس، ادٌّذي، ؾقجدُت اف نُقى وافتذّمر وافً

ويَقفقن: بًٌٌؽ وبًٌٛ اإلرضاب زادت افقاجٌٚت ظِْٔٚ، ؾٌدل أن يُقن 

ظْدٕٚ واجٛ واحد أن صٚرت ثالثٜ بٕٚشٌقع، وبٚفتٖـٔد ؿد أراحْل أن 

ؿ وأحّرك منٚظرهؿ وأشِٛ راحتٓؿ، ؾّثاًل افقؿٝ ؿريٛ فٍِجر وذم  ُّ أحت

ّٜٔ أو مدير افتحََٔٚت، ذفؽ افقؿٝ يّتهِق ن بٚفًّٔد أو مدير افنًٌٜ افًٔٚش

ّٛ وينتؿ، ويَقل: إٔٚ ٕٚئؿ وأيَيقين ذم هذا  ؾٖٔيت بذفؽ افقؿٝ ادتّٖخر يً
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افقؿٝ، ؾٓذه إمقر أشًدتْل وأراحتْل وأؾرحتْل ـثًرا، ؾتّّْٔٝ أن تىقل 

ٕٚف هذه افٍسة بَدر ؾسة افتًذيٛ افتل فَٔتٓٚ مْٓؿ، ؾنُرُت اهلل )شٌح

 وتًٚػ(.

ُٝ اخلروج ؿٌؾ أصحٚيب ـٕٚقا جيرون حتََٔٚت مع  وـام رؾو

ِّّقا ظذ شّٔدهؿ وصٚحٌٓؿ  إصحٚب ويَقفقن هلؿ أو يىٌِقن مْٓؿ أن يتُ

ّٕف ظذ خىٖ، وخّىف ؽر صحٔح، ويذهٌقن إػ اخلٚرج  ّْٔقا بٖ ويذّمقٕف ويٌ

ِّّقن هبذا إمر، وإذا ؾًِقا ذفؽ ؾ٘هّنؿ خيرجقن، وفُّْ  ٓؿ رؾوقا ويتُ

 جزاهؿ اهلل خر اجلزاء.

 

 يف ادلـزشفً.. انـفُبينّ وانضجّبل وػمبئض أسغي!!! 

ـّ افَؤّٜ إتؼت، ؾُٕٚٝ  ُٝ ذم ادًتنٍك ظذ هذه احلٚل، وفُ بَٔ

ّٜٔ وصٔقظٓٚ، ؾُّؾ َمـ  اخلٍٚرات افتل ُؾِروٝ ظّع هل افًٌٛ ذم إتنٚر افَو

ف افًٌٛ وافدفٔؾ افًِّّل وحََٜٔ يٖيت ويًٖفْل ـْٝ أبّغ فف مٌٚدئْٚ، وأذـر ف

ف، ؾُٕٚقا ٓ يًرؾقن مثاًل َمـ هق اإلمٚم  َّ احلقزة ومذهٛ أهؾ افٌٔٝ وافتٍ

ّٔع؟ ؾُٕٚقا حيِّقن ٕيرة ؿٚسة ظـ هذا إمر، افهٚدق  ؟ ومٚ هق افتن

ًٌٚ ِمـ أهؾ افًّْٜ، ؾٖراه  وحتّك بًض احلّراس أصِف ِمـ افنًٜٔ ـٚن أـثر تًّه

ّٕف ِمـ مًٌٌوٚ ومْتًَدا و ُٝ ممّـ يّدظل افتنّٔع أو أ طًٚدٚ فًِّتَِغ، ؾٖٕٚ تّٖذي

ّٕف شّّْل وهق  ٌّٚط إمـ افًّْٜ، ؾُٚن هق صًّٔل ويّدظل أ افنًٜٔ أـثر ِمـ و

ّٜٔ افنًٜٔ وافتنّٔع وظِامء ورجٚل افديـ ظْدهؿ ؿؤّٜ  أـثر خًٌثٚ، ؾَو
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ـٕٚٝ  منّقهٜ ومنقصٜ، وافْيرة إػ ادراجع وإمقال وافتّكف هبٚ

واوحٜ ظْدهؿ ومقّثَٜ بٚفهقر وافتًجٔالت: ٕهّنؿ يدخِقن، بؾ دخِقا 

ِّؿ هبذا إمر ذم  ّٜٔ وادُٚتٛ ـام يًِؿ اجلّٔع، وبدأُت أتُ إػ افًٚئالت افديْ

جًِٚت ضقيِٜ، ؾٖخذوا بٚفُالم ظـ هذه إمقر افًَٚئدّيٜ، ؾٌدأت 

ّٜٔ اإل ، مٚم ادٓدي مْٚطرات ومْٚؿنٚت ظَٚئدّيٜ، ووصؾ احلديٞ إػ ؿو

ؾٌدءوا هؿ َمـ جيِٛ يل إخٌٚر واجلرائد افتل تْؼ ظـ افًٍٔٚين وافدّجٚل 

ُٝ بٚفٌحٞ ظـ افًٍٔٚين وافدّجٚل،  وافًغ افقاحدة وأمرـٚ وؽرهٚ، ؾٕٚىَِ

ٌّٚط إمـ دمٚهل، وظذ أثر  وهذه ِمـ إشٌٚب افتل صّدت افُثر ِمـ و

ْٝ أتقّشط حتّك أـقن ِمـ ذفؽ َٕؾ أـثر ِمـ صخص، ؾَٔقل أحدهؿ: ـ

 ُٝ َٕىٜ احلّراس ظِٔؽ، وحتّك أشّع مْؽ، وـّؾ َمـ يٖيت يَقل: فَد شًّ

ػ افقضّْل  َّ بؽ وبٖؾُٚرك، وٕحـ ؾخقرون بقجقد ظٚمل هبذا ادًتقى ادث

ٚ، واظتَِْٚ ومّر ظِْٔٚ افُثر ِمـ ظِامء افديـ،  ًَ وافتٚرخيّل، ؾِؿ َٕر ذفؽ مًٌ

 ؾهٚر أحدهؿ جيِذب أخر.

 

 وطُ ثُذ أيب صاووص احلضّاص شبْضٌ ػهً ادلىالفػ

ُٝ أظرؾف وفُـ ـٚن  ّٕف مٍّقض بٕٚمـ، ؾًِ مّر ظّع صخص وأظتَد أ

أحد إصخٚص افذيـ ؿٚمقا بٚحلراشٜ ظّع بٚدًتنٍك، ؾٖراه أـثر تنّدًدا 

ِّص  دمٚهل، وحيّذر أخريـ مّْل، وـام تًِّقن أّن ـّؾ صخٍص يريد أن يتّ

ّٕام ظّؾ ِمـ افقاجٛ دنٚه دة افتٍِزيقن أو يذهٛ إػ أهِف، ؾٓذا ادٍقض ـٖ

ظذ احلّراس أخريـ ؾواًل، ؾَٚل هلؿ: ٓ بٖس اخرجقا واذهٌقا وإٔٚ أشّد 
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 َٝ مُُٕٚؿ، ؾٌَل بٍّرده وٕير يّغ وصامل وأؽِؼ افٌٚب وؿٚل يل: فَد رؾً

أبق }رأشْٚ، وٕحـ ٍٕتخُر بؽ، ؾَِٝ فف: ـٔػ ذفؽ؟ ؾَٚل: إٔٚ زوج بْٝ 

ٚ، حٔٞ ـٚن يًّؾ حّداًدا ذم مْىَٜ {ُوددا ًَ ، وهذا أبق داُود أظرؾف شٚب

، ؾُْٝ أتًٚمؾ مًف وأصْع ظْده افنٌٚبٔؽ وإبقاب بًْقان {افًالوي}

 ّٜٔ ِّ ادَٚوفٜ ظْدمٚ ظِّٝ وّـ اختهٚيص اهلْدّد بًد افتخّرج ِمـ ـ

تف اهلْدشٜ، ؾُّؾ ظّؾ آخذه ـْٝ أتًٚمؾ مًف، ؾَٚل ادٍّقض: إٔٚ زوج ابْ

ّْٕل حُٔٝ هلٚ ظـ  وأظىٚين ؿىًٜ ـٔؽ، وؿٚل: هذه ِمـ زوجتل، وأ

ِّؿ بٚشّؽ، ويتّّْقن أن يًًّقا  ْٚ ٍٕتخر بؽ، وافُؾُّ يتُ ّٕ مقاؿٍؽ، وـٔػ أ

ـالمؽ، ويتّّْقن أن يٖتقا ويًُّقا حراشٜ ظِٔؽ، ؾهٚر احلديٞ مٚ 

ِّّقن  يَٚرب افًٚظٜ ظـ مقاؿٍؽ ومٌٚدئؽ وصالبتؽ وثٌٚتؽ، وافُّؾ يتُ

: احلّد هلل هب ُٝ ذه ادقاؿػ ِمـ أظذ رتٌٜ إػ أدٕٚهٚ، ومًجٌغ بّقاؿٍؽ، ؾَِ

 رّب افًٚدغ، هذا ِمـ ًٕؿ اهلل ظِْٔٚ.

 

 يٍِ ادلـزشفً اىل ؿجٍ أيب غغَت.. رظبْغاد وصػىاد نههضاَخ!!!

َِٕقٕٚ ِمـ ادًتنٍك إػ شجـ أيب ؽريٛ، وهْٚفؽ افتَٔٝ بٖصحٚيب: 

ُٝ إػ ادًتنٍك وأيًوٚ ـْٝ  ّٕن ـّؾ افٍسة ادٚؤٜ ـْٝ ذم حمجٍر، ثّؿ َِٕ

َِِٝ إػ أيب ؽريٛ، ؾٚفتَٔٝ هبؿ هْٚك ُٕ ّٕف ؿٌؾ  -وحدي، إػ أن  وٓ ًْٕك بٖ

ذهٚيب إػ ادًتنٍك ووًقا مًل أحد إصخٚص ِمـ أصحٚبْٚ حّتك يرّد 

ّْٕل ميب ظـ افىًٚم، أو يريد أن يْتحر أو يَتؾ  افقحنٜ ظّْل، وأوصقه بٖ

ٌّف، ؾ٘ذا حهؾ ًٍٕف، ؾٖٕ ّٔدـؿ ٕح ٝ ظِٔؽ أن متْع أو خُتز بذفؽ، وأّن هذا ش
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إػ أن افتَٔٝ بٖصحٚيب ذم شجـ أيب ؽريٛ، وـٕٚٝ  -رء أخزٕٚ بف

إبقاب مٍّتحٜ، ؾٚفتَٔٝ مًٓؿ ومع ؽرهؿ ِمـ افْٚس: متدّيْغ وصٔقظّٔغ 

ّٔغ وّهاق وشٍِّٔغ وظهٚبٚت وؽرهؿ، واحلّد هلل شّجِْٚ مقاؿ ػ وظِامٕ

ـثرة ذم ذفؽ ادُٚن، وإتكٕٚ فُثر ِمـ افْٚس ِمـ ؽر أصحٚبْٚ، وـًٌْٚ 

ُٝ أحتّدث ظـ ٍٕز، بؾ ظـ  افُثر ِمـ إصدؿٚء وإصحٚب، وفً

أصحٚيب، ؾًٌُقا افُثر ِمـ افْٚس، وتًٚضػ افُثر مًٓؿ، واهتدى افُثر 

مْٓؿ تنّٔع، هبداهؿ، ؾًَؿ مْٓؿ افتزم بٚفهالة، وؿًؿ افتزم بٚفتنّٔع، وؿًؿ 

وؿًؿ آخر افتزم بوٌط افتَِٔد افهحٔح ِمـ افنًٜٔ، وظْدمٚ خرجقا بدءوا 

ّٔدة، ؾٕٚتكٕٚ وإتك أصحٚبْٚ  يقاصِقٕٚ، وأصٌحٝ ظالؿٚيت مًٓؿ ج

فِّيِقمغ حّتك ذم افًجقن، وضٚفٌْٚ بحَقق أخريـ وخرجْٚ ذم تيٚهرة 

 ظسوْٚ ظذ افُثر.ذم افًجـ، وظِّْٚ ـثًرا ِمـ إمقر ذم ذفؽ ادُٚن، وا

 

 يٍِ ؿجٍ أيب غغَت اىل ؿجٍ انؽىجبٍ.. صعوع ثشغَّخ!!! 

َِٕقٕٚ ِمـ شجـ أيب ؽريٛ إػ شجـ إحداث ذم مْىَٜ 

وافذي ـٚن مٍّرًؽٚ فْٚ، وووًقٕٚ دروًظٚ بؼيٜ فٌٔٝ ؾٔف  {افىقبجل}

افرئٔس وافَٔٚدات مًف ذم ادْهقر، ؾقوًقٕٚ ذم ذفؽ ادُٚن فِٜٔ ـٚمِٜ ؿٌؾ 

ّٔٚرات حتٔط بذفؽ افٌٔٝ، إػ {افىقبجل}ْٕتَؾ إػ شجـ أن  ، وـٕٚٝ افً

أن إتٓك آجتامع ؾٖخذوٕٚ إػ شجـ إحداث، وظِّْٚ بًد شٚظتغ ِمـ 

ّٕف حدث إٍجٚر هٚئؾ ذم ادقؿع افذي ـٚن ؾٔف اجتامع  إتَٚفْٚ ِمـ ذفؽ افٌٔٝ أ

ٕمقر، ؾًٌد أن فَِٔٚدة وبوّْٓٚ رئٔس افْيٚم افًٚبؼ، وهْٚفؽ افُثر ِمـ ا
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ْٝ ظِْٔٚ إؿًٚم وأرادوا ؿتِْٚ وأرظٌْٚ، وفُـ  بْٚ وُأِهّْٚ وُشِحٌَ ُشِجّْٚ ورُضِ

احلّد هلل، وصِٝ إخٌٚر إػ اخلٚرج، وادقاؿػ ؿد شّع هبٚ افُثر ِمـ 

 افْٚس.

 

 َىو انزبؿغ يٍِ َُـبٌ ثني فغدخ اإلفغاط ودؼٌ االدزالل!!!

ًجـ، ؾتحّقفٝ إمقر ِمـ اإلظدام ظِّْٚ تيٚهرة ـٌرة ومتّرد داخؾ اف

إػ إضالق هاح أصحٚيب: ٕهّنؿ افٔد افتل أرضب هبٚ، ؾٚوىّروا إػ اإلؾراج 

ٚ، وخرجقا واحلّد هلل رّب افًٚدغ، وحهؾ مٚ حهؾ وبًد أّيٚم  ًً ظْٓؿ مجٔ

ُٝ إصحٚب اجلدد، وبَقا مًل  ُّٖٔت ٕصحٚب ُجدد، ؾٚفتزمقين وافتزم ه

ّٓ بًد خروج أصحٚيب، إػ أن ظٚهدُت اهلل بٖ ن ٓ أخرج ِمـ هذا ادُٚن إ

وؾًاًل ؿٌؾ إّيٚم إخرة ِمـ احتالل بٌداد، وؿٌؾ ذفؽ افٔقم إشقد افذي 

جثؿ بف ادحتّؾ ظذ جًد افًراق، ؾٖرادوا إخراجْٚ ذم افٔقم افتٚشع ِمـ 

قن ًٕٔٚن، وٕٗخذ إػ ديٚػ وهؿ بحاميتْٚ ٕهّنؿ اظتزوٕٚ دروًظٚ بؼّيٜ حيتّ

بْٚ، ؾٖخرجقٕٚ ذم افًٚظٜ افقاحدة فٔاًل ِمـ شجـ إحداث إػ مدرشٜ 

ّٜٔ، وـّدشقٕٚ بهٍقف وُصًٛ اددرشٜ، وأزافقا افرحالت ذم افزوايٚ،  إظيّ

ّٔٚرات ِمـ أجؾ تًٍرٕٚ إػ ديٚػ، وفُـ شٌحٚن اهلل  وذم افهٌٚح أرـٌقٕٚ افً

ّٜٔ ظذ افىري ؼ افنيع ِمـ جٜٓ ؿىًٝ افىريؼ بًد أن ٕزفٝ ؿّقات أمرـ

افنًٛ أو افَٚهرة، ؾٍل ذفؽ ادُٚن إَىع اخلّط افنيع ِمـ جٜٓ افنًٛ، 

ّٜٔ ذم افًٚظٜ افًٚذة أو افًٚذة  ؾرجًقا بْٚ إػ ٍٕس مدرشٜ إظيّ

وافْهػ صًٌٚحٚ، وبدإٔٚ ًّٕع أصقات افرمل تَسب وأشِحٜ 
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ٜ مًسا، وافًالح اخلٍٔػ، إػ أن اؿسب بحدود اخلًّٜ مٚئ {افدوصُٚت}

ا أيًوٚ، وأتك  ٌّٚط، وؿٚفقا: إّن افًّٔد يريدـؿ إذ ـٚن هق متقاجدًّ ؾٖتك افو

ّٜٔ وأحذيٜ ؽر  ٌّٚط وضٌِقا ِمـ ادًتَِغ بٖن يًىقهؿ مالبس مدٕ افو

إحذيٜ احلّراء افتل ـٕٚقا يرتدوهنٚ، ؾٖخذوا ادالبس وإحذيٜ، وـٕٚٝ 

ٌّٚط هقيٚت مزّورة، وبدءوا بٚفتّنب و احًدا بًد أخر، ؾَٚفقا: إّن فدى افو

ًدا بٖن ٓ يتًٚون مع ادحتّؾ،  ّٓ أّي صخص ِمـ ادًتَِغ خيرج يُتٛ تً

ّٕف إذا اشتدظتؽ  ؾُٕٚٝ ورؿٜ صٌرة تُتٛ ؾٔٓٚ شىًرا واحًدا وخترج بٖ

: ٓ واهلل ٓ أخرج  ُٝ افدوفٜ حتي، ؾَٚفقا: أّول صخص خيرج هق افًّٔد، ؾَِ

ّٓ آخر صخص دات وؾتحقا إبقاب ِمـ هذا ادُٚن إ ّٓ ، وظْدمٚ أخذوا افتً

افتَْٔٚ بٚفًٚحٜ، اجلّٔع ِمـ افًجْٚء افذيـ ظٚصقا مًْٚ مقاؿػ وـٕٚقا 

يًٖفقْٕل، واحلُّد هلل رّب افًٚدغ ـّْٚ متقّؿًغ أن ٕخرج، ؾٖتك اجلّٔع 

ٌِّْل وبًوٓؿ حيوْْل، وافًٌض أخر يٌُل ِمـ افٍرح، واجلّٔع  بًوٓؿ يَ

ِّّقا ظّع وه ؿ يذرؾقن افدمقع، وإٔٚ أبُل مًٓؿ ظذ ذفؽ ادقؿػ، ؾخرج ش

ّٔد حٔدر ِمـ أهٚيل  ُٝ آخر صخص، وـٚن مًل ش ّٜٔ}اجلّٔع وبَٔ ، {افُٚطّ

ؾَٚل: أريد أن أشٚظدك وأوصِؽ إػ افٌٔٝ، ؾٌَْٔٚ إٔٚ وحٔدر، وبًد ذفؽ 

ذه، ؾٚخرج ؿٌع ِمـ  ٍّ ُٝ فف: إّن افًٓد افذي أخذتف ظذ ٍٕز جيٛ أن إٔ ؿِ

ُٝ اد ُٝ مٚ ِٕ درشٜ وإٔٚ شٖحلؼ بؽ، وؾًاًل خرج وـٚن ذفؽ افًّٔد افذي ِٕ

زة واوحٜ ظذ  ًَ مْف ِمـ افًذاب واإلهٕٚٚت ظذ يديف أرشؾ يل وـٕٚٝ اف

ّٕف اخلقف واجلٌـ  ـالمف وافدمقع ذم ظْٔٔف، وإٔٚ أظرف شٌٛ افدمقع: إ

ـ وتٖٕٔٛ افوّر، ؾَٚل يل: شّٔد حمّقد إٔٝ إًٕٚن وضّْل وذيػ، وٕح
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ًٕتذر ظاّم رأيتف مّْٚ، ّٕن ذفؽ ـٚن واجٌْٚ، وٕحـ مثِام ٕخٚف ظِٔؽ ٕخٚف 

ظذ افنًٛ افًراؿّل، وٕحـ أن بحٚفٜ احتالل ومًتٓدؾقن ؾٚظذرٕٚ، ومّد 

ٌِّْل،  ِّؿ ظّع وؿ يده ؾِؿ أمّد يدي إفٔف، وفُّْف بًد ذفؽ شحٛ يدي وش

 ،ّٜٔ ُٝ وهق يَقل: إن صٚء اهلل شْرى مقاؿٍؽ افقضْ ُٝ وذهٌ ُٝ وافتحَ ؾخرج

 بحٔدر.

 

 يب ثؼض انـجٍ

رجًٝ بًد اخلروج ِمـ افًجـ إػ أهع ووافدي افذي فف ؾوؾ ظّع 

ُٝ بّقاؿٍف افُهٌِٜ ِمـ بًدي، ظذ افرؽؿ ِمـ  وظذ مقاؿٍل، وفَد ؾرح

ّٔتْٚ، ومل يُـ ـذفؽ، ؾُٚن  خىقرة اجلٕٚٛ إمّْل، ؾُٚن أيًوٚ يداؾع ظـ ؿو

آظتَٚل، ودائاًم حيّذرين بٖن أترك احلقزة  ؿٌؾ آظتَٚل خيٚف ظّع ِمـ

ُٝ ظْف أخًٌٚرا جّٔدة  -رمحف اهلل -وافىريؼ افذي أشُِف، وفُـ احلّد هلل شًّ

ُٝ ِمـ افًجـ، ؿٚل يل: يقجد افًديد ِمـ افْٚس افذيـ ٕكوك  وظْدمٚ خرج

ّٕف ـٚن بخالف مٚ  ؽ بف، ظِاًم أ ًّ ٌّقك ؾٔجٛ أن تٌَك ذم هذا اخلّط وتتّ وأح

ّٔد احلٚئرّي ذم أريد:  ّٜٔ، وؾًاًل دظقُت فًِ ّْٕل وؿتئذ ؿّررت بٖن أترك افَو ٕ

بدء إمر، وؿِٝ بتَِٔد افًّٔد احلٚئرّي، وإتيرُت جمٔئف إػ افًراق، وفُـ 

ًّٔٚ ظـ إمر،  مع إشػ ـٕٚٝ ادقاؿػ ؽر مقّؾَٜ، ؾَّررت آظتزال هنٚئ

ُٝ أظتزُم ادًر ًٓ فْذر ؾُٚن فَٚئل بقافدي ؿهًرا، إذ ـْ  إػ ـربالء امتثٚ

ُٝ ٕشٌٚب صّحّٜٔ تّٖثرُت هبٚ، ؾًجزُت ظـ إـامل  وظٓد ظذ ٍٕز، ورجً

ّٜٔ، وـٚن مًل بًض إصحٚب ؾرجًْٚ إػ أهع  ادًر ورجًٝ ِمـ افِىٍٔ
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ّٜٔ، وذبْٚ افنٚي أو  ذم بٌداد ؿٌؾ صالة افيٓر، وـٕٚٝ إمقر ضًٌٔ

ُٝ وأذـر إّن افقافدة ظِّت {افْقمل بكة} ف وإٔٚ أظدُت تًخْٔف، وجٌِ

إؿداح اخلّٚصٜ بٚفنٚي وذبْٚ، وحهؾ مٚ حهؾ فًِّٔد افقافد، وـٚن ذم 

ّٜٔ اإلمٚم احلًغ  ، ؾحهِٝ فِٜٔ افًؼيـ ِمـ صٍر: أي: فِٜٔ أربًْٔ

افقؾٚة فقافدي، وـٕٚٝ صدمٜ ـٌرة يل، ؾٖجريْٚ افتًٌٔؾ ذم تِؽ افيروف 

ّٝ ظذ افهًٌٜ، وـٚن افرأي أن يّٗجؾ افتٌ ّّ ًٔؾ وادراشٔؿ، وفُّْْل ص

ْٝ دظقيت  َِ إـامل افتًٌٔؾ ذم تِؽ افِِٜٔ، وـٚن افدؾـ ذم يقم إربًغ، وَؾِن

ّٔٚض، وِمـ افذيـ ـْٝ  ٚ فِنٔخ افٍ ًَ ّٔد احلٚئرّي، ـام ؾنِٝ دظقيت شٚب فًِ

ُٝ أرى ؾٔٓؿ اخلر ِمـ اجلٕٚٛ  ّٔد ـامل احلٔدرّي، ؾُْ إٔتير ظقدهتؿ هق افً

د بٚؿر افًِّّل وآ ّّ جتامظّل وافَٔٚدّي، وخّٚصٜ وجقدهؿ مع افًّٔد حم

ّٔتف وأخالؿف ومّهتف  افهدر  ذم ؾسة ِمـ افٍسات، وإخذ ِمـ صخه

وتوحٔتف، وفُـ فألشػ مل أجد افتٍٚظؾ ِمـ أخريـ شقاء ـٚن ِمـ 

ا فٌِدء بٍْز  ّٔٚت افتل ذـرهتٚ أو ِمـ ؽرهٚ، ؾقجدُت ٍٕز موىرًّ افنخه

ّٔٚض، وأّول مٚ بدإٔٚ بف ِمـ جديد ـ ْٝ افدظقة فِنٔخ افٍ َِ ام بدأُت ظْدمٚ َؾِن

ّجؾ مّْل فِتٚريخ وفِْٚس وادجتّع واإلًٕٕٜٚٔ  ًَ ذم إّيٚم إوػ حّتك ُت

ّٔغ وادًتوًٍغ ذم ـّؾ إٔحٚء  ّٜٔ وافًراق وافنًٛ افًراؿل وافقضْ وافقضْ

ّٕام إخٔٚر إٕهٚر ادٗمْغ وا ُٝ إٔٚ وإ دٗمْٚت افهٚحلٚت افًٚمل، وفً

وّد  {افنراتقن}اخلّرات افهٚدؿٚت، ؾّٖول ميٚهرة خرجٝ ذم بٌداد ذم 

ِّغ ذم إّيٚم إوػ ِمـ آحتالل: أي: بًد ظؼة أّيٚم ِمـ آحتالل،  ادحت

ِّغ، وضٚفٌقا ب٘جراء  ؾخرج إصحٚب وّٕددوا بٚدحتّؾ وضٚفٌقا بخروج ادحت
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ّتحدة ومّْيّٜ ادٗمتر اإلشالمّل واجلٚمًٜ إتخٚبٚت حّرة برظٚيٜ إمؿ اد

ِّٜ إمؿ ادّتحدة  ّٜٔ حتٝ مي ّٜٔ إشالم ّٜٔ، وضٚفٌقا ب٘حالل ؿّقات ظرب افًرب

ِّغ، ؾٓذا ـٚن  ًٓ ِمـ ؿّقات ادحت ّٜٔ حتّؾ بد وادٗمتر اإلشالمّل واجلٚمًٜ افًرب

 ذم إّيٚم إوػ ِمـ آحتالل.

مقؿػ فألخٔٚر إٕهٚر  وارجًقا إػ افتٚريخ، ؾّٖول تًجٔؾ

إصحٚب إضٓٚر حتّك ٓ حيهؾ تزايد ومزايدة وؿقل ِمـ هْٚ وهْٚك ِمـ 

ْٚ ؿٌؾ افًّْٜ  ّٕ ّٜٔ ِمـ افًّْٜ وافنًٜٔ، ؾ٘ افًْٚويـ وإصخٚص وافرمقز افديْ

ِّغ ؿٌؾ أن خترج أّي تيٚهرة، إذ ـٚن  وؿٌؾ افنًٜٔ رؾوْٚ آحتالل وادحت

ِّغ ِمـ افًّْٜ وافنًٜٔ، وهذا افُؾُّ ؾرحغ ويًتٌؼون بٚٓ حتالل وادحت

 رء ٓ يُْر.

 

 فزخ انربّاينّ يف كغثالء وػىصح ادلغجؼُّخ نهذُبح 

وبًد ذفؽ إتَِْٚ إػ ـربالء وبدأت احلقزة بٚفًٍؾ وافتٍٚظؾ مع 

افْٚس وادجتّع، وخرجٝ افًديد ِمـ افتيٚهرات ذم خّىْٚ تّْدد بُّؾ 

ِّغ وأتٌٚظٓؿ، إذ خرج  افٌَٚئح وافًٍٚد وافنذوذ افذي صدر ِمـ ادحت

ِّقجٜ، وخرج  إصحٚب إخٔٚر ظْدمٚ حهِٝ آظتداءات ظذ افٍ

إصحٚب إضٓٚر ظْدمٚ حهؾ آظتداء ظذ شٚمّراء، وخرج إصحٚب 

إضٓٚر ظْدمٚ حهؾ آظتداء ظذ افًجْٚء ذم أيب ؽريٛ، وخرج 

ِّّقا ورؾوقا وصجٌ قا ظْدمٚ حهؾ إصحٚب إضٓٚر واظسوقا وتُ
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ّٜٔ ذم ادحّقدّيٜ، وخرج إصحٚب  آؽتهٚب ظذ افزيئٜ اديِقمٜ افًراؿ

إخٔٚر إضٓٚر وّٕددوا وتيٚهروا وصجٌقا ظْدمٚ حهؾ آظتداء ظذ 

ّٜٔ، وحهِقا  ّٜٔ وـذفؽ ادًٚجد واحلرمٚت افنًٔ ادًٚجد واحلرمٚت افًّْ

ظْدمٚ حهِٝ  ٌّل ظذ افقشٚم وافْزاس ِمـ إٓتهٚر ديِقمّٜٔ افْ

، وتيٚهروا بُّؾ ادحٚؾيٚت وشّجِقا مقاؿػ اإلشٚءة إػ صخهف 

ومقاؿػ، وشّجِقا افْك وإٓتهٚر وشُّٔررون افْك وإٓتهٚر فٌِْل 

 ؾٔٓٚ ٕكة فٌِْل: ّٕن افٌّْل ّٓ هق  ، ؾال ختِقا حٚدثٜ أو واؿًٜ إ

، وفُـ مع إصؾ وهق اإلًٕٚن افُٚمؾ، وأصؾ افقجقدات وادقجقدات

إشػ افنديد ممٚ حهؾ ِمـ أهؾ افًّْٜ، وفُـ فٔس ِمـ أهؾ افًّْٜ إخٔٚر 

إضٚيٛ، وفٔس ِمـ أهؾ افًّْٜ وشقادهؿ ممّـ يًرف حََٜٔ إصحٚب 

إخٔٚر ويتًٚضػ مًٓؿ ويّٗيدهؿ ويْكهؿ، ًٕؿ افتَْٔٚ هبٗٓء افْٚس 

ٌّٔغ، ؾٓؿ يًر ٌّٔغ وـذفؽ ِمـ افنًٜٔ ادٗمْغ افى ؾقن حََٜٔ إخٔٚر افى

إٕهٚر، وفُـ ٕتحّدث ظـ افزظامء افدئّْغ ِمـ افًّْٜ وافنًٜٔ وافزظامء 

ّٔغ افًّْٜ، فَد ٕكوـؿ هٗٓء إخٔٚر إٕهٚر إصحٚب إبريٚء  افًٔٚش

ّٔقن  ّٜٔ وضٚئٍ وٕكوـؿ ذم ـّؾ مُٚن، يٖخذوهنؿ ويَقفقن هلؿ: إٔتؿ وّهٚب

ِجـ وُؿتِؾ َمـ ُؿتِؾ وُشٍُٝ افدمٚء، ؾٚفًتٛ وشّْٜ، اهلل أـز!!! ُشِجـ َمـ ُش 

ٚ يٚ ظِامء افًّْٜ وزظامء افًّْٜ  ًً ظُِٔؿ إٔتؿ ممّـ شُٝ وخرس، ؾًُّتؿ مجٔ

وشٔٚشٔل افًّْٜ، وافًتٛ ظُِٔؿ يٚ أبْٚء افًّْٜ إذ شُتّؿ مع زظامئُؿ 

 وؿٚدتُؿ وظِامئُؿ ظذ مٚ حهؾ ٕصحٚبْٚ ِمـ ؤؿ وتؼيد وتىريد!!! 
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ّٔقن، ؾِامذا دٚذا هذه آرت ٌٚضٚت مع دول وأجٓزة أخرى؟ وإٔتؿ ظراؿ

ارتٌىتؿ بًْٚويـ ورمقز أوصِٝ افًراق إػ هذا ادٖزق وهذه احلرب؟!! 

فٔس ؾَط افنًٜٔ وزظامء ومقاؿػ افنًٜٔ وشٔٚشٔق افنًٜٔ َمـ أوصؾ 

ّٜٔ افٌٌٔوٜ،  افًراق إػ هذا ادٖزق ِمـ احلرب إهِٜٔ افًحَٜٔ وافدمٚء افىٚئٍ

ٚ افىرف أخر يٚ زظامء افًّْٜ، ًٕؿ ؾًُقتُؿ ظـ احلّؼ وظذ احلؼ إٔتؿ أيًو 

هق افًٌٛ، ؾال ِمـ جٕٚٛ ديْل وؿٍتؿ وإتكتؿ، وٓ ِمـ جٕٚٛ أخالؿّل 

وظريب وإًٕٚيّن وحّر تٍَقن دَـ إتك فُؿ، ؾِامذا مل تْتكوا فف؟!! وَمـ 

 إشػ ظُِٔؿ!!!  واصُِؿ وواشٚـؿ دٚذا مل تقاشقه؟!! دٚذا دٚذا دٚذا؟!! مع

ؾٖصحٚبْٚ أّول َمـ ؿٚوم، وأّول َمـ خرج، وأّول َمـ تيٚهر، وأّول َمـ  

ِّغ، وأّول َمـ ضٚفٛ بَّقات بديِٜ، وأّول َمـ ضٚفٛ  ضٚفٛ بخروج ادحت

 بٕٚتخٚبٚت ٕزهيٜ، وأّول َمـ ضٚفٛ بٕٚمؿ ادّتحدة!!! 

ّٕام مـ إّيٚم إوػ،  ومع إشػ وتدويؾ هذه افَؤّٜ فٔس أن وإ

وممّٚ يٗشػ فف ِمـ افنًٜٔ وافًّْٜ ٓ يهدرون ؾتقى فقحدة افهّػ وفْكة 

ك بٕٚجْدات وادهٚفح  ّّ احلؼ، وفُـ مٚ تريده دول اجلقار، ومٚ يً

ّٜٔ يٍتل فف، ؾٍٔتل ذاك ِمـ  ّٜٔ وافدول ادخٚبرات ّٜٔ وادّٗشًٚت ادخٚبرات اخلٚرج

فدمٚء افتل تًٍؽ، ويّزر ؾًِف افًّْٜ وافنًٜٔ، ؾال يٍتقن فِحّؼ وفِْٚس وا

ّٜٔ، حّتك أؾتل إٔٚ وّد هذه  ّٕف دٚذا ٓ يٍتل افًٚمل افنًّٔل وّد اجلٜٓ افٍالٕ بٖ

اجلٜٓ؟!! وافًٚمل افنًّٔل يَقل: دٚذا ٓ يٍتل ظٚمل افًّْٜ حّتك أؾتل إٔٚ؟!! 

ِّؿ إٔٚ؟!! ؾٓذا جمرم وذاك جمرم، ؾٓؾ ِّؿ افًٚمل افًّّْل حّتك أتُ  ودٚذا ٓ يتُ
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ّٜٔ؟!! أيـ اهلل؟!! أيـ افٌّْل  ؟!! أيـ افهحٚبٜ ْٕتير ادقاؿػ افًٔٚش

 ٜ ّّ إجاّلء؟!! أيـ إوفٔٚء افهٚحلغ؟!! أيـ احلّؼ وافؼع؟!! أيـ أئ

ّٜٔ؟!! ؾٓؾ ْٕتير ادًُٛ افًّٔٚد وادّٚدّي  ادذاهٛ؟!! أيـ ادقاؿػ ادٌدئ

ٚ، ؾْحـ ٕىِٛ وآجتامظّل حتّك ٕقؿػ افدمٚء؟!! مع إشػ ظُِٔؿ مج ًً ٔ

ٌّٔغ، وِمـ افنًٜٔ افىٌّٔغ  ِمـ شقاد افْٚس: ِمـ افًّْٜ وافنًٜٔ، ِمـ افًّْٜ افى

افذيـ تّيروا، وفُـ يقجد ذم ادْىَٜ اخلياء ٕٚس ظِٔٓؿ حراشٚت ظٌٚرة 

ظـ حَِٚت، وفديف أـثر ِمـ بٔٝ!!! وٓ تًرف أيـ هق؟!! وَمـ يّكح 

ِّؿ بٚشّف ويًْٛ فف؟!! وَمـ يذ هٛ إػ اخلٚرج وئَؿ ذم أحًـ مُٚن ويتُ

وٓ ُيتٚبع ِمـ ؿٌؾ جٕٚٛ اإلؿٚمٜ، وٓ ُيتٚبع ِمـ ؿٌؾ جٕٚٛ افتٓجر، وٓ 

ّٜٔ، وئَؿ مًّزًزا مُّرًمٚ ذم تِؽ افدوفٜ:  ُيوٌط ظِٔف ِمـ ؿٌؾ إجٓزة إمْ

ٌّٔقن،  ّٕف يتٌع هلٚ وحتتٚج إفٔف، وإٔتؿ شقاد افًّْٜ وافنًٜٔ، إٔتؿ افْٚس افى ٕ

ّٛ بًوُؿ بًًوٚ، افذيـ تًٚينتؿ إٔت ؿ ادتقاّدون ادسامحقن افذيـ حي

وتزاوجتؿ، ؾال تْدؾًقا وراء هٗٓء، ؾٓؿ يٌحثقن ظـ مهٚحلٓؿ اخلّٚصٜ ِمـ 

ّٔغ يٌحثقن ظـ ٕزظٚهتؿ افنخهّٜٔ  افًّْٜ وافنًٜٔ: ِمـ رجٚل ديـ وشٔٚش

ّٜٔ وظْكّيتٓؿ ومْٚؾًٓؿ، وظـ افدول افتل يرجًقن إفٔٓٚ و يًتٍٔدون افىٚئٍ

مْٓٚ، وتّٗمـ هلؿ إمقال وادهٚفح وآشتخٌٚرات وافًالح واإلظالم!!! 

 ًٕؿ، افتٍتقا!!! تّٗمـ هلؿ اإلظالم ووـٚٓت إٌٕٚء وافٍوٚئّٔٚت!!! 
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 ػغوض يغغَخ يٍِ صول ػغثُّخ وأوعوثُّخ نهؼًبنخ.. ونكٍ ادلجضأ!!!

 ّٔ ّٜٔ وؽر ظرب ٜ ودول إشالمّٜٔ اشًّقا مٚ أؿقل: أتقا إفْٔٚ ِمـ دول ظرب

ودول ـٚؾرة، ووصِقا إفْٔٚ وإػ أصحٚبْٚ ومُٚتٌْٚ وإػ صخهّٔٚت، 

ّٔٚت واحلُؿ وادْٚصٛ، وظروقا  وظروقا ظِْٔٚ إمقال وافًالح وافٍوٚئ

ذ، هُذا ؿٚفقا وظروقا  ٍّ ظِْٔٚ ـّؾ رء، ؾَٚفقا: اـتٌقا مٚ تريدون وٕحـ ْٕ

راق، وبٚفًٌؾ ادتقّؾرة ظِْٔٚ وفُّْْٚ رؾوْٚ ورؾوْٚ وٕرؾض ِمـ أجؾ افً

فديْٚ، وممّٚ مْحْٚ اهلل وأظىٕٚٚ شٌحٕٚف وتًٚػ، وبام يريض اهلل، وبٚفُِّٜ 

ٌّٜٔ احلًْٜ: بٚفتل هل أحًـ: بٚفتدّرج بٕٚمر وافْٓل ظـ ادُْر، وٌَٕك  افى

ٕحٚؾظ ظذ ادٌدأ، وٓ هنٚدن هذا وٓ ذاك، وٌَٕك ظذ اخلّط، ؾْىِٛ ِمـ 

ٌّٔغ، وافْٚس افذيـ أصٚهبؿ افتٓجر وافتل افًّْٜ وِمـ افنًٜٔ واف ْٚس افى

شُْٝ افًراء ِمـ افًّْٜ وافنًٜٔ بٖن َٕقل: مٚ ذٕٛ هٗٓء؟!! يٚ رجٚل ديـ، 

ّٔقن، يٍُل مهٚفح ومْٚؾع، ويٍُل دٕٔٚ، إيروا إػ هٗٓء إضٍٚل  يٚ شٔٚش

ء وإػ ادوىٓديـ!!!  ّٓ  وافًْٚء وادرى وافًراة ادّٓجريـ إذ

 

 كغثالء األوىل وْجىو االدزالل ػهً ثُزُب!!!جغديخ 

د ادقؿػ ادٌدئّل واإلياميّن  ًّ مٚ حهؾ ذم ـربالء ذم صٓر صًٌٚن ج

د اجلٌـ واخلذٓن  ًّ وافٌىقيّل وافهٚدق وادخِص ظْد افًديد، ودم

د ادُر واخلداع  ًّ ِّػ ظْد افًديد أخر، ودم وافتخٚذل واخلْقع وافتخ

ّٓ وافتآمر واخلٕٜٔٚ وافًداء وا حلرب وافيِؿ ظْد افُثر. ًٕؿ، فٔس ظْدٕٚ إ

ّٓ ؿقل احلّؼ ورؾض افيِؿ  افُِّٜ افهٚدؿٜ وادٌدأ وافثٌٚت افثٌٚت افثٌٚت، وإ
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د إّن أّول  ـّ د وٕٗ ـّ وافنجٛ وآشتُْٚر وافتيٚهر. ًٕؿ، هذا مٚ ؾًِْٚه وٕٗ

، َمـ خرج، وأّول َمـ اظسض ِمـ اجلّٔع: افًّْٜ وافنًٜٔ، وٓ ًْٕك افتٚريخ

ؾدخِٝ افَّقات إمرـّٜٔ إػ ادحٚؾيٚت افًّّْٜٔ وبٌٚفغ إشػ ِمـ أبْٚئْٚ 

ٌّٚئْٚ وأظّزائْٚ افًّْٜ دون أّي ؿتٚل، وفَد ؿٚوم َمـ ؿٚوم ذم ادحٚؾيٚت  وأح

ّٜٔ ذم افٌكة وافْٚسّيٜ، وهذا  فٔس بَّٔٚس ـام يذـره افًٌض،  اجلْقب

ٕٝ ـٌرة، وافديُتٚتقريٜ وافهقرة مل تُـ واوحٜ، واجلريّٜ واجلْٚيٜ ـٚ

ـٕٚٝ مّٗثرة ظذ افًّْٜ ؿٌؾ افنًٜٔ وظذ افًرب ؿٌؾ إـراد وافسـامن 

وؽرهؿ. ًٕؿ، ؾٚفيِؿ ظّؿ اجلّٔع وهذا رء ٓ ُيُْر، وفُـ ظْدمٚ تُقن 

ّٜٔ ومتحق أخرى، وهذا مٚ حهؾ  ادهٚفح ظْد إٕيّٜ احلٚـّٜ ؾتزز ؿو

خرج وأّول َمـ تيٚهر، وأّول َمـ مًْٚ، ٕحـ َٕقل وٕٗـد: إّن أّول َمـ 

صجٛ واشتُْر، وأّول َمـ تًّرض فِيِؿ وآوىٓٚد وافتؼيد وافتىريد 

وآظتَٚل وشٍؽ افدمٚء ومهٚدرة احلَقق وإمقال ومدامهٜ ادُٚتٛ 

وافٌٔقت هؿ ٕحـ، وبٚؿل افْٚس اشتٌَِٝ ؿّقات آحتالل بٚفزهقر 

وافتتقيٟ فالحتالل وافقرود، وؿد ُظَدت جمٚفس افنُر وآحتٍٚل 

ٚ وأخّرج ٍٕز  ًٍ ٚ ومْه ًَ ورمقزه. ًٕؿ، فَد ؾًِقا هذا. وحّتك أـقن دؿٔ

افًٚصٜٔ اجلٕٜٚٔ، أؿقل: ادٗمْقن وادٗمْٚت افهٚدؿقن إخٔٚر إضٓٚر هؿ 

إّول، هؿ ادوّحقن، هؿ افهٚدؿقن، هؿ أّول َمـ صجٛ وخرج وتيٚهر، 

حتٝ رظٚيٜ إمؿ ادّتحدة  هؿ َمـ رؾض آحتالل وضٚفٌقا بٕٚٓتخٚبٚت

ّٜٔ، وهؿ َمـ ضٚفٌقا ب٘خراج ؿّقات  ّٜٔ واجلٚمًٜ افًرب وادّْيّٜ اإلشالم

ّٜٔ، وهؿ َمـ صّد افنٌٓٚت  ّٜٔ ظرب ّٜٔ إشالم آحتالل وإبداهلٚ بَّقات دوف
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وـنػ زيػ آحتالل، وهؿ َمـ وؿػ مع أبْٚئٓؿ وأظّزائٓؿ افًراؿٔغ ِمـ 

ِّقجٜ وأهؾ افنًٜٔ وافًّْٜ، وإتٍوقا فً ٚمّراء وأهؾ شٚمّراء، وإتٍوقا فٍِ

ِّقجٜ، وإتٍوقا دديْٜ حديثٜ وظٕٜٚ وراوة وافرمٚدي وديٚػ، وإتٍوقا  افٍ

ٕهؾ ادْهقر وافًٚمرّيٜ وأيب ؽريٛ، وإتٍوقا فًِّٚجد، وـذفؽ إتٍوقا 

فِّْٚضؼ إخرى ذم اجلْقب وافنامل وافؼق وافٌرب، وٕتٌٚع أهؾ افٌٔٝ 

ّٜٔ إتٍض ادٗمْقن إخٔٚر وادٗمْٚت وفًِرب وف ألـراد، وفُّؾ ميِقم

 افهٚدؿٚت افىٚهرات!!! 

 

 ظىاثػ رؼبيهُب يغ انضول وانضاػًني نُب

ـٕٚٝ ادٗامرات حتٚك، ووصِقا إفْٔٚ وظروقا ظذ إصحٚب  

ّٜٔ وحَقؿّٜٔ وجمتّع مديّن  إخٔٚر وبًض إؾراد، ِمـ ؿٌؾ مّْيامت إًٕٕٚ

ّٜٔ ّٜٔ وخٚرجّٜٔ  وأجٓزة خمٚبرات مٌٚذة وظًُرّيٜ وؿّقات احتالل وؿقى داخِ

ّٔٚت،  ّٜٔ: ظروقا افًالح وإمقال واإلظالم وافٍوٚئ ّٜٔ وؽرب وأخرى ذؿ

وفُـ ـٚن اجلقاب واحًدا وادٌدأ وافثٌٚت هق إصؾ وهق: إذا ـٚن ظْدك 

رء وافتَٝ مهٚحلؽ مع مهٚفح احلّؼ وأهؾ احلّؼ ؾَّدم مٚ ظْدك، واظِط 

ًؽ ومـ ذاتؽ، ؾ٘ذا أظىٔٝ إمقال ؾخذ وصاًل هبٚ بًْقان احلَقق ِمـ ٍٕ

ٚ، وهذا ـٚن جقاب  ًٍ ّٜٔ، وٓ تىِٛ مّْل صًٔئٚ، وٓ تْتير مّْل مقؿ افؼظ

ـّ 
ِّ ادٗمْغ افهٚدؿغ: ٕهّنؿ أصحٚب مٌدأ، ؾال يتّٖثرون بام يهؾ إفٔٓؿ وبام َي

ّٕام ثٌتقا وؿٚفقا: هذه مٌٚدئْٚ، إذا ـٕٚٝ تًر وتِتَل  بف أخرون ظِٔٓؿ، وإ

ّٕام ِمـ أجؾ احلّؼ  مع مهٚحلُؿ ؾْحـ مل وفـ ًٍٕؾ هذا ِمـ أجُِؿ، وإ
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وٕكة احلؼ، ؾٓق هلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وإذا أردتؿ أن تًتثّروا ادقؿػ أو 

تْكوه ؾْحـ ْٕهح بٖن تُقن هذه افْكة وآشتثامر هلل شٌحٕٚف، إذا 

ّٜٔ افًِٔٚ: مهِحٜ احلّؼ وٕكتف، وبخالؾف شْخٚفػ  وجدٕٚ ادهِحٜ اإلشالم

خّىُؿ وٕحٔد ؤّٕؾ ظْف: ّٕن افٌٚيٜ واهلدف هق احلّؼ وٕكة إمٚم احلّؼ 

وأهؾ احلّؼ، حّتك وصؾ بٚفًٌض أن يَقل: ٓ ٕريد صًٔئٚ، بؾ جمّرد افُالم 

ًّٔٚ أن تَقفقا: ًٕؿ، أو ٕحـ مًُؿ، أو ٕرى بًُِّؿ، ؾَِْٚ: ـال، ٓ  صٍٓ

أظِط وٕحـ ٌَٕؾ، ؾٚفًٌض ِمـ اجلٓٚت ضِٛ أن ٕرى بف، وٓ َٕقل فؽ: 

ِّؿ افقـٔؾ افؼظّل وفٔس افنخص افًٚيص اجلٚين ادتحّدث، ويَقل ظّْٚ:  يتُ

ّٜٔ، أو ٕحـ مًُؿ، ؾحّتك ظذ هذه احلٚل،  ًٕؿ، ٌَٕؾ افًىٚء ِمـ اجلٜٓ افٍالٕ

 ؿِْٚ: ـال، ٓ ٌَٕؾ، ؾحتّك جمّرد افُالم وافتٖئد بف مل ًٕىٓؿ إّيٚه!!!

د ذـروا حَٚئؼ وٕحـ ًِٕؿ هبٚ، وأظىقا رزم ورزم ِمـ إمقال وهؿ ؿ

وافدوٓرات وافًّالت افهًٌٜ إػ زيد وظّرو وبُر، وأوصِقا وأظىقا 

ّٔٚت وشّحقا دـ شّحقا، واحلَٚئؼ  ادْٚصٛ، وأظىقا اإلظالم وافٍوٚئ

ْٝ أوراق، وفُـ احلّد هلل رّب افًٚدغ، وبٚظساؾٓؿ هؿ  ٍَ ِن ـُ واوحٜ، وؿد 

ٚفقا: مل ٕنٚهد ومل َٕر ومل ًّٕع بّثؾ هذه افَِقب وافٍْقس وإؾُٚر إذ ؿ

ّْٕٚ واحلّد هلل رّب افًٚدغ،  افهٌِٜ افثٚبتٜ ظذ احلّؼ ادٌدئّٜٔ إن صٚء اهلل: ٕ

وّٕن إصحٚب إخٔٚر إٕهٚر ادٗمْغ وادٗمْٚت ؽٚيتٓؿ هل ٕكة 

ى احلًْٔغ وفٔس افٌٚيٜ احلّؼ، وٕكة اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، ؾٚفٌٚيٜ هل إحد

 هل افدٕٔٚ وادْٚصٛ: ؾٚفٌٚيٜ هل اجلّْٜ وروٚ اهلل )تًٚػ(.
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ِّؿ، وأن جيِس ويتًٍِػ افًّٔٚد   ِّؿ َمـ تُ حُٔٝ ادٗامرات وتُ

ّٜٔ، وافدوفٜ  ّٜٔ، واجلٜٓ افٍالٕ ورئٔس احلزب افٍاليّن، ورئٔس افُتِٜ افٍالٕ

ّٜٔ، وآحتالل ّٜٔ، وادخٚبرات افٍالٕ ّٜٔ  افٍالٕ افٍاليّن، وافدوفٜ افُزى افٍالٕ

ويَقفقن ويّْددون ويٌُقن ظذ مٚ حهؾ، وافْٚس ادٍروض أن ٓ تًْك، 

ؾ٘ن ًٕٔٝ فُـ أيـ أخرة، ؾٚفدٕٔٚ دار زوال، ؾٓذه افًْٜ اخلٚمًٜ إتٓٝ 

ِّغ، وتْتٓل افًٚدشٜ وافًٚبًٜ، ويْتٓل هذا افزمٚن وـّؾ  مْذ دخقل ادحت

ّٓ أ َُُٔنػ أمٚم إصٓٚد: أيـ اخلداع زمٚن وٓ تٌَك إ خرة، وهْٚك ش

ـ يداؾع  َّ وافُذب وافٍْٚق؟ وإذا يقجد أن َمـ ُيداؾع ويٌّىل ظْؽ، ؾ

ظْؽ ذم أخرة، وهْٚ يقجد َمـ يزّور ويىّىؿ ويُّر وخيدع وحيّرف 

ّٔٚت،  ويًتّد ظذ ًٕٔٚن افْٚس وظذ حتريػ وـٚٓت إٌٕٚء وافٍوٚئ

ًّٔقن دٕٔٚهؿ ويًتّد ظذ افُذب وافُٚذ ِقن ويو ّّ بغ، ويّٗيد ويْك ويتح

ـ يداؾع ظُْؿ ذم أخرة؟!! وَمـ  َّ ٌّحُؿ اهلل، ؾ وآخرهتؿ بٌْٚء دٕٔٚ ؽرهؿ، ؿ

يدؾـ ؾوٚئحُؿ ذم أخرة؟!! ًٕؿ، زهَٝ أرواح وشٍُٝ دمٚء ضٚهرة 

د وُضّرد  ّٜٔ ذيٍٜ وُظّذب ٕٚس وُشجـ ٕٚس، وُصقدرت أمقال وُذّ زـ

ّٓ افَقل بّٖن إٓتخٚبٚت افُثر ِمـ افْٚس:  بًٌٛ بٔٚن يهدر فٔس ؾٔف رء إ

إوػ ذم طّؾ آحتالل وحتٝ رظٚيٜ ذفؽ احلٚـؿ وافقيّل افٍَٔف برايّر، وإّن 

هذا ٓ يهّح، ؾٓذه إتخٚبٚت تّٗدي إػ تُريس آحتالل وشٍؽ افدمٚء 

َِؾ، وبْٔٓؿ إص َِؾ َمـ اظُت ّٜٔ، ؾهقدرت ادًٚجد واظُت حٚب واحلرب إهِ

ّٜٔ وافْقاصٛ وافًّالء وادرتزؿٜ، حقسوا ذم  إخٔٚر، ويتّّٓقهنؿ بٚفقّهٚب

ُِّؿ اهلل}افُقؾٜ، اهلل أـز!!! يرمقهنؿ بٚحلجٚرة وافًْٚل ، وُيًجْقن {أج
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 ّٛ وُيًّذبقن وُتًٍؽ افدمٚء، بّٖي ذٕٛ تًٍِقن هذا هبؿ يٚ أهّيٚ افنًٜٔ؟!! ُش

ْٚبر واظسض َمـ اظسض ظِٔف ظذ اد أمر ادٗمْغ ظّع بـ أيب ضٚفٛ 

ؿ بٚفُذب ِمـ ؿٌؾ اخلقارج، ؾامذا ؾًؾ هلؿ  ؟ ترـٓؿ حتّك ذم مًرـٜ واهتُّ

ا ٓ يُّـ  افْٓروان، إػ أن بدءوا يَىًقن افىرق، ووصِٝ اجلريّٜ حدًّ

افًُقت ظِٔف، ظذ افرؽؿ ِمـ هذا ذهٛ أمُر ادٗمْغ وأفزمٓؿ احلّجٜ 

ِّؿ مًٓؿ وٕٚطرهؿ وحٚججٓؿ،  ؼ مهداق أّن َمـ ُيَتؾ بًٔػ وتُ َّ حّتك حي

ظّع إػ افْٚر. ًٕؿ، مع احلّجٜ افتّٚمٜ، وفٔس ظذ ٕحق اخلداع، حتّك فق ـٚن 

ِّؿ مًف وبّغ فف وأظىف ادّزر وادقؿػ  هذا افقّهٚيب افذي ٕتحّدث ظْف، تُ

افؼظّل وإخالؿّل حتّك يذهٛ إػ افْٚر وبئس ادهر، وفُـ ؿٌؾ هذا 

ّْٔف فف، أّمٚ أن تْٚؽؿ وتهٚحٛ وتقايل وتداؾع ظـ ادحتّؾ أظىف افدفٔؾ ، وب

ِّغ ادٌتهٌغ ووجقدهؿ، وادحتّؾ بذاتف يًسف بّٖن وجقده هق  وادحت

احتالل ويٖتٔؽ ادْٚؾَقن ويَقفقن: هذا حترير وفٔس احتالل، اهلل أـز!!! أٓ 

ّٕف اح ِّغ ويًسؾقن بٖ تالل؟!! ؾُٔػ ئٍُُؿ أْن تَقل إمؿ ادّتحدة وادحت

آحتالل يهر حتريًرا ذم أؾُٚر افًٌض وذم ؿِقب وظَقل وٍٕقس 

 افًٌض؟!!

، وؿٚل: إّن إّمٜ شتهؾ إػ وهذا احلٚل هق افذي إٔذر بف افٌّْل  

أشقأ حٚل، ؾسى ادُْر مًروًؾٚ وادًروف مًُْرا. ًٕؿ، وفٔس ؾَط أن تًَد 

هذا احلٚل، وإػ أيـ وصؾ  ظـ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ؾتهؾ إػ

ّٕف إرهٚيّب، ورشّقا وشخروا  احلٚل؟ اهّتّقا افٌّْل  بٚإلرهٚب، ؾُتٌقا بٖ

ّٟ ظِٔٓؿ؟ َمـ واـٛ وراـٛ وهٚدن آحتالل؟ ومل يهدر أّي  مْف، ؾّـ احت
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صجٛ مْٓؿ دمٚه هذا إمر وهذه اجلرائؿ. ًٕؿ، ّٕن اخلّىٜ وادخّىط فيب 

وًٝ ؿقإغ فإلرهٚب حًٛ ادَٚس، ، وفيب اإلشالم ووافٌّْل 

وحًٛ مٚ يريد افًّٔٚد ووقابط حًٛ مٚ ينتٓٔف هقاه، وتىٌّؼ ظذ زيد 

وظّرو، ًٕؿ حًٛ مٚ ينتٓل، وَمـ يًٚرض وخيٚفػ، وَمـ يَقل بُِّٜ 

ٌّؼ ظذ  {ؾالن}رؾض، وٓ يرى بًّؾ  يىٌّؼ ظِٔف ؿٕٚقن اإلرهٚب، ـام ض

ٌّؼ ظذ اإلمٚم افٌّْل  مـ شْٔتخٛ اإلمٚم افقحٔد  . ًٕؿ،، وشٔى

؟!! وإٔتؿ افٍريد افؼيد افىريد؟!! وأّي وشِٜٔ إظالم شتْتك فإلمٚم 

ِّٓٚ مًًٜٔ وتٚبًٜ ٕجٓزة  دًتؿ مٚ هق مَدار افزيػ ذم وشٚئؾ اإلظالم؟ ؾُ

ْٝ بٚفىٚئٍّٜٔ  َِ َِْٝ وُح ِّؿ حًٛ مٚ تنتٓل، وؿد ُح خمٚبرات، وـّؾ جٜٓ تتُ

َٜ وظَّٜٔ أن وادد افىٚئٍّل. ًٕؿ، وفٔس ا ّّ ّٕام ظـ دراشٜ مً ظتًٌٚضٚ، وإ

ّٜٔ افقحٔدة افتل تتحّدث  ّٔتُؿ: ٕهّنٚ افَو ُتيبقن أهّيٚ إخٔٚر وتْتٓل ؿو

بهدٍق وظدٍل ظـ وحدة افًراق ووحدة افًّْٜ وافنًٜٔ، وظـ افقضّْٜٔ 

واحلٍٚظ ظذ افدمٚء، وظـ اشتُْٚر ادحتّؾ، ؾٖٕتؿ افهٚدؿقن ذم أضروحٚتُؿ 

وذم مقاؿٍُؿ وذم منٚظرـؿ، ؾٖرادوا أن يَوقا ظِٔٓٚ، ؾكتؿ  وذم ـالمُؿ

افْزاس وإمؾ وافَدوة وادثؾ إظذ، وستؿ إتَك وإَٕك ِمـ اجلّٔع، 

ؾال تقجد مَٚرٕٜ، ؾٕٚتَك وإَٕك مَٚبؾ ظدم افَْٚء وظدم افتَقى وظدم 

ّٓ اإليامن وظدم ادٌدأ، ؾٖرادوا أن يىٍئقا ٕقر اهلل، فُّْف شٌحٕٚف  وتًٚػ صٚء إ

أن يتّؿ ٕقره، ؾحهِٝ ادٗامرات وُؿّدمٝ افتَٚرير مع افهقر افٍٔديقّيٜ 

ّٜٔ، وُؿّدمٝ ِمـ ظامئؿ ـٌرة ورمقز، ًٕؿ ِمـ ظامئؿ ورمقز،  وافٍقتقؽراؾ

َِؾ وُيًَتَؾ: مٚذا يًروقن ظِٔف ِمـ صقر؟!! تَِد َمـ؟!!  واشٖفقا َمـ اظتُ
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ِّد هذه افهقرة أو ه ذه افهقرة؟!! واشٖفقا ظاّم حهؾ هذا أم هذا؟!! تَ

 واؾّٓقا!!!

ؾٓؿ ظْدهؿ مِٔنٔٚت وٕحـ ظْدٕٚ ؿىًتغ ِمـ افًالح اخلٍٔػ 

ّٓ هٚتٚن  فِحراشٜ، وتَػ إٍٕس افىٚهرة ادٚئٜ وادٚئتٚن وفٔس ظْدهؿ إ

افَىًتٚن، وبًد ذفؽ صٚرت شًٌٜ ؿىع أو أـثر أو أؿّؾ، ؾحتّك هبذا مل يروقا 

ؾ هذ َّ ه افَىع، وًِٕؽ افىرق افرشّّٜٔ فِّقاؾَٜ وٓ ومل يٌَِقا أن حُت

ٕحهؾ ظِٔٓٚ، إذ يرشِؽ افُٚؾر إػ افًّٔؾ ادْٚؾؼ إػ افًّٔؾ افٌقفْدي أو 

إمرـل وإػ هذا وإػ ذاك وٓ حتهؾ أّيٜ مقاؾَٜ، وبًد ذفؽ مًؽ إخٔٚر 

ٚر إمرـٚن وافٌقفْديقن {افتقاثل}إٕهٚر جمّقظٜ ِمـ افًيص ٍّ ، ويٖيت افُ

فًّالء واّفذيقل ويَقفقن: حتّك هذه افًيص ممْقظٜ، اهلل أـز!!! هؾ وا

، ؾّٖمٚ أن تسك افًهٚ أو {شؿ50}افًهٚ ممْقظٜ وافتل رّبام يهؾ ضقهلٚ إػ 

ّٕٚ إفٔف راجًقن، وحهؾ مٚ حهؾ ذم  ّٕٚ هلل وإ يىٌّؼ ظِٔؽ ؿٕٚقن اإلرهٚب، إ

بٚب افدار:  ذفؽ افٔقم، ووؿػ إخٔٚر إٕهٚر بٖرواحٓؿ افىٚهرة أمٚم

تِؽ افتل أجريْٚ هبٚ ظًَدا، وـّْٚ ًِٕؿ مٚ شّّٔر وحيهؾ هبٚ فثالث شْقات، 

ؾقّثَْٚ افًَد وأمؤْٚه وأظىْٔٚ اإلجيٚر، وـٚن ذم ذفؽ افقؿٝ شًر افًَٚر 

بحدود اخلًّغ أو افًتّغ وادٚئٜ مِٔقن، إذا بٚفٌْٚ بٚفرؿؿ، وفُـ بًد أشٚبٔع 

وبًد أن اشتٍّْٓٚ وتٚبًْٚ إمر وجدٕٚ يٖيت صٚحٛ افدار ويَقل: اخرجقا 

ل افٍاليّن، ودؾًٝ هلذا  ّٓ ٍِّٝ ادُتٛ افٍاليّن وافد ّٜٔ ـ بّٖن اجلٜٓ افٍالٕ

افنخص أربًامئٜ مِٔقن ِمـ أجؾ إخراجْٚ ِمـ افٌٔٝ، وِمـ أجؾ اإلضٚحٜ 
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ّٔتْٚ، ًٕؿ ـٕٚقا حيّرـقن ويتحّرـقن هبذا آدمٚه، ؾوٚظٍقا ادٌِغ أوًًٚؾٚ  بَو

 !!! موٚظٍٜ

 

 ثني لهّخ انُبصغ وسظالٌ انصبدت وظغػ األػضاء!!!

شَط إخٔٚر إٕهٚر إضٓٚر وشٍُٝ افدمٚء افىٚهرة ذم ذفؽ 

 -ادُٚن، ؾُٚن افًدد ذم ذفؽ افٔقم ٓ يتجٚوز ادٚئتغ، ؾًّّدل َمـ ـٚن يٖيت

ّٔٚت ادّٚدّيٜ وادٖ -جزاهؿ اهلل خر اجلزاء ـؾ بحدود ادٚئتغ: وًٕٓدام آمُٕٚ

وادؼب وادٖوى: وفىقل افٍسة حهؾ ادِؾ وافًُؾ، ؾٖخذ يتّنب َمـ 

يتّنب وـثرة افٍْٚؿٚت واددشقشغ، وـذفؽ افوٌقضٚت افًٍّْٜٔ 

ّٜٔ وافًٚئِّٜٔ، ؾتْٚؿص افًدد دون ادٚئٜ، بًد ذفؽ أصٌح شًٌغ أو  وآجتامظ

ِمـ  شّتغ. ًٕؿ، ؾٌٓذا افًدد وظْدهؿ ظؼ ؿىع شالح أو أؿّؾ ِمـ هذا

افًالح اخلٍٔػ، وافٌٚؿقن يَرءون افدظٚء وحٚرضون بٖجًٚدهؿ وؿِقهبؿ 

افىٚهرة، وهذه ادقاجٜٓ إوػ، ؾْٓٚ ظّؾ إصحٚب إخٔٚر تِؽ افًٔىرة 

ّٓ بًد افتٍتٔش، وبَٔٝ هذه احلٚفٜ ظّدة أّيٚم!!!   ومًْقا َمـ يدخؾ إ

 

 شغوؼُب ػهً ادلفبوض وانعبثػ األيريكٍ انغاغت ثهمبئُب 

ٚن افَٚئد إمرـل وافَٚئد افٌقفْدي وادًئقل افٌريّب افُٚؾر يىٌِقن ـ

ـّ ادٌدأ وافثٌٚت واإلشالم هق  ادقاجٜٓ وافَِٚء واحلديٞ مًْٚ، وفُ

إشٚس، ؾال ُيًَؾ أن تُقن ورؿٜ وصٍحٜ اإلشالم شقداء مىٌَٜ، ختِق ِمـ 
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ػ، ؾرؾوْٚ ورؾوْٚ َٕىٜ افْقر، ؾال ُبدَّ ِمـ افؤٚء وِمـ ٕقر اهلل شٌحٕٚف وتًٚ

وٕرؾض، وؿِْٚ: ظْدمٚ تٖيت وتتخّذ ظـ رتٌتؽ وظـ مْهٌؽ وتٖيت ـّقاضـ 

ّٔغ ادًٔحٔغ وؽرهؿ -ؽريّب مًٔحّل   -ـام ٕتًٚمؾ مع اإلخقان ِمـ افًراؿ

ّٜٔ، ودون أّي  ؾٖهاًل وشٓاًل ظذ افرحٛ وافًًٜ، وفُـ دون أّيٜ صٍٜ رشّ

، وؿٌؾ أن تدخؾ تًتُْر اجلرائؿ ارتٌٚط رشّّل مع أّي دوفٜ حتتّؾ افٌالد

وأصؾ اجلرائؿ وهق ادحتّؾ وؿّقات آحتالل، ًٕؿ هذه ذوضْٚ، وهذه 

 مٌٚدئْٚ، ؾال ظداء فْٚ مع افْٚس!!! 

 

 االعرجبغ ثؤصذبة انمهىة انصبفُخ واألسالق

ّٔغ َمـ شِٔتحؼ بٚإلمٚم  ذم يقم  ؾْٓٚك ِمـ إمرـٚن وإوروّب

غ وادًٔحّٔغ وافٔٓقد ٕٚس يّتُِقن إخالق، إبدال، ويقجد ِمـ افٌربّٔ 

وٓ يّتُِٓٚ افًدد إـز ِمـ ادًِّغ، ؾٓٗٓء بٖخالؿٓؿ وتوحٔٚهتؿ 

ُٔقّؾَقن فْكة اإلمٚم  ، ؾْحـ ِمـ أن ٕرتٌط بتِؽ افَِقب وإيثٚرهؿ ش

ّٜٔ ِمـ افٔٓقدّيٜ وادًٔحّٜٔ وؽرهٚ ِمـ  ّٜٔ افَدش افىٚهرة افهٚؾٜٔ افَْ

ؾواًل ظـ افَِقب افىٚهرة افًّّْٜٔ. ًٕؿ، ٕرتٌط هبٚ ومًٓٚ وٕقايل افديٕٚٚت، 

ـّ فتِؽ افَِقب  تِؽ افَِقب، وفُـ ٓ ًِٕؿ متك ِٕتَل مًٓٚ، وفُّْْٚ ٕح

 .وٕنتٚق هلٚ، وٕنتٚق فذفؽ افٔقم افذي ِٕتَل بف مًٓؿ ذم ٕكة اإلمٚم 

ؾ ظذ  ؾحهؾ آظتداء وـٕٚٝ هذه أّول مَٚبِٜ، وأّول خًٚئر ُتًجَّ

إمرـٚن ِمـ اجلْقد وافوٌّٚط، واؿرءوا وتٚبًقا بًٍُٖٕؿ، ـٕٚٝ هذه أّول 
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ّٜٔ، حتّك  ّٜٔ وٓ خٚرج ّٜٔ، ٓ ِمـ ؿقى داخِ ّٔٚت ؿٌؾ أن حتهؾ أّيٜ ظِّ افًِّ

ِّٓٚ حهِٝ بًد هذه افًِّّٜٔ،  ّٜٔ افتل ُيًْٛ هلٚ أظامل ـ افتْئامت اخلٚرج

ثٜ ـربالء ذم صًٌٚن ؿد وأّول افًِّّٔٚت افتل اشتٓدؾٝ ادحتّؾ بًد حٚد

حهِٝ ذم رموٚن أو ؿٌِف بٔقم أو يقمغ ِمـ تِؽ افًْٜ، وٕحـ شٌَْٚ 

ّٜٔ وشٌَْٚ اجلّٔع.  افًِّ

 

 أْبيل كغثالء.. سُبَبد ػرب انزؤعَز!!! 

ِّقن ظِْٔٚ أّن اهلل   حهؾ ذم افًؼيـ ِمـ صًٌٚن ظْدمٚ اظتدى ادحت

، ٚػ، وٕكٕٚ اإلمٚم شٌحٕٚف وتًٚػ ـٚن بٚدرصٚد ووؿػ فْٚ شٌحٕٚف وتً

ّٕف هؾ تًِّقن أّن افًتٚد ؿد إتٓك وٍٕذ مّْٚ  وإمر افذي ٓ ُبدَّ أن حيُك بٖ

وفٔس فديْٚ ؽر هذه افَىع ِمـ افًالح افَِِٜٔ وٕهػ شٚظٜ وإتٓك ـّؾ 

رء ومل يٌَؼ ظْدٕٚ أّي ظتٚد؟!! ويىرق إخٔٚر إبقاب ظذ أهؾ ـربالء بٖن 

ٌِؼ افٌٚب ويىرد، حتّك وصؾ احلٚل بٖن تقدع يًىقْٕٚ ظتٚد، وافُّؾ ي

 -افًٚئِٜ اخلّٚصٜ إضٍٚل وأّمٓؿ افًِقيٜ -وترشؾ افًٚئِٜ ِمـ هذا ادُٚن

وٕىرق إبقاب ظذ اجلران فٔاًل ذم ـربالء، وَٕقل هلؿ: اشّحقا فًٚئِٜ 

، وـٕٚٝ أّيٚم زيٚرة {افًّٔد افكخل}افًّٔد ادتحّدث افًٚيص اجلٚين 

د افثٕٜٚٔ صًٌٚحٚ، اشّحقا هلذه افًٚئِٜ أن تٌَك هذه افِِٜٔ حلغ وافًٚظٜ بحدو

ضِقع افٍجر حتّك يذهٌقا إػ أهِٔٓؿ، وتٍّْض هذه إزمٜ، ويرحِقا إػ 

ّٕٚ إفٔف  ّٕٚ هلل وإ بٌداد صًٌٚحٚ، وافُّؾ ـٚن يٌِؼ إبقاب بقجقهٓؿ، إ

هريـ: راجًقن!!! أـثر ِمـ بٚب أؽَِٝ، وفُـ ٓ ًْٕك وجقد ادٗمْغ افىٚ
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ّٔد ادقشقّي افذي مل يُـ ِمـ افتٚبًغ أو إٕهٚر ؾواًل أن يُقن  ذفؽ افً

ـّ افًرَق اهلٚصّّل وافؼف وافٌرة  ًِّدا، ؾَد ـٚن بًًٔدا ظـ خّىْٚ، وفُ مَ

وافًٍٜ حتّرـٝ، ؾٖتك ودمٚوز ـّؾ تِؽ افهًٚب وظرض بٔتف ٓشتٌَٚل 

افدٕٔٚ وأخرة وٕٚل صٍٚظٜ افًٚئِٜ، جزاه اهلل خر اجلزاء ورؾع اهلل صٖٕف ذم 

د وإلخقإف وفقافديف، وافًالم ظِٔف يقم وفد، ويقم وؿػ  ّّ د وآل حم ّّ حم

د  ّّ ذفؽ ادقؿػ، ويقم ُشّجؾ إن صٚء اهلل ذم مْزفٜ افنٓداء ويْٚل صٍٚظٜ حم

د!!! ّّ  وآل حم

 

 أسظ اإلطٌ يٍِ انؼضوّ نهُصغح.. أسالق مل َشهضْب انزبعَز!!!

ٌِؼ ويٖتٔؽ صخص ممّـ حيًٛ ظِٔؽ وِمـ افًتٚد يْتٓل وإبقاب ت

أصحٚبؽ ذم افٔقم افثٚين، ومتّر تِؽ افِِٜٔ بًد تِؽ ادقاجٜٓ وافتوحٔٚت، 

ّْٕل ـْٝ أرشؾ  وبَل ِمـ إصحٚب ظؼون أو ثالثقن أو أـثر أو أؿّؾ: ٕ

وأؿقل: ـؿ بَل ِمـ إصحٚب؟!! وَمـ تّنب وَمـ بَل؟!! ؾٌَل افْٚدر 

ّٓ اهلل، ٓ إفف  إٕدر!!! وؿِٛ َمـ ؿِٛ ِمـ افْٚدر إٕدر، شٌحٚن اهلل، ٓ إفف إ

َّٔدك  ّٓ اهلل!!! ًٕؿ، بَل افَِٔؾ ويٖتٔؽ صخص يًتذر!!! مع افًِؿ بّٖن ش إ

وؿٚئَدك وأصحٚبؽ وحقزتؽ ُتيب وُتَتؾ وُتًٍؽ افدمٚء، وحُتٚس 

وترّوع وُتٌٚد ويٖتٔؽ صخص ويَقل: أتك مًل إٕهٚر إخٔٚر ووصِْٚ إػ 

ّٔٚرات، وممْقع مدا خؾ ـربالء ؾقجدٕٚ شٔىرة وؿٚفقا: ممْقع دخقل افً

 افزيٚرة، ؾَِٝ هلؿ: ارجًقا وإٔٚ شٖشتٍٓؿ مٚ هل افَؤّٜ وأرجع فُؿ؟!! 
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ّٔدك وؿٚئدك وأشتٚذك  أهاًل وشٓاًل ظزيزي، أهاًل وشٓاًل حٌٌٔل، ؾً

ين ومرجًؽ ذم هذه احلٚل وإٔٝ تَقل شٖرجع فُؿ!!! ويٖيت إيّل ذم افٔقم افثٚ

ويَقل: اشّح يل، ؾٓذا ذم أّي تٚريخ؟!! وأّي اجتامع؟!! وأّي أخالق؟!! 

ّٜٔ؟!! ظْدمٚ تٖيت فًدّوك وتَقل فف: ممُـ تًّح يل  وأّي ٕكة؟!! وأّي إًٕٕٚ

ّٕٚ إفٔف راجًقن!!! ٕحتٚج  ّٕٚ هلل وإ أن أدخؾ: حتّك إٔك ظدّوـؿ اإلرهٚيّب، إ

ّٔتْ  ٚ!!!اإلذن ِمـ افًدّو وافُٚؾر حّتك ْٕتك فَو

 

 انصضعَّىٌ َصغَبْى يف }ادلشُّى{ فشظنىَب وحتبنفىا ظضَّب!!!

ِّقن ظذ دارٕٚ اهّتّٝ  ؿٌؾ بوًٜ أّيٚم ِمـ احلٚدثٜ افتل هجؿ ؾٔف ادحت

ّْٜٔ ّٔقن ومرتٌىقن مع افَٚظدة، ُأهّتّقا  جٜٓ مً ّٔقن ووّهٚب بٖهّنؿ بًثّٔقن وإرهٚب

هبؿ ؿّقات  ذم ذفؽ ادًجد، وأحٚضٝ {ادخّٔؿ}وحقسوا ذم مْىَٜ 

آحتالل ِمـ ـّؾ جٕٚٛ، وافتحؼ بَقات آحتالل افُثر ِمـ افًّالء، 

وصًد افَّْٚصٜ إػ شىقح افدور وافٌْٚيٚت وبدأوا يَْهقن افقاحد تِق 

أخر ويَتِّقن بٖوفئؽ افْٚس، وبَل احلهٚر وذهٛ إخٔٚر ومْٓؿ 

جًٚدهؿ افنٓداء، ؾذهٛ ظٌد اإلفف وافنٔخ أشًد وادٗمْقن إضٓٚر بٖ

وِمـ مْز  -وأرواحٓؿ وؿِقهبؿ ؿٌؾ احلٚدثٜ وؿٌؾ فِٜٔ افًؼيـ ِمـ صًٌٚن

أذاظقا ]أي ادًٔىريـ ظذ افهحـ  ، وِمـ صحـ احلًغ احلًغ 

ّٔغ وِمـ افهّدامّٔغ  افؼيػ[ ظز مُّزات افهقت: إَٔذوا ـربالء ِمـ افًٌث

ّٔؿ ذم ادًجد، وـٕٚٝ اددّرظٚت وافًال ح وادْٚؾَقن ذم مْىَٜ ادخ

ِّقن حئىقن بذفؽ ادًجد ّٜٔ: مْٓؿ  -وادحت ؾذهٌٝ افًامئؿ افىٚهرة افزـ
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ّٜٔ وأخذوا مٚ يتقّؾر بٚفٔد ِمـ  ظٌد اإلفف وافنٔخ أشًد تَّدشٝ أرواحٓؿ افزـ

ٚر وادْٚؾَغ افذيـ  ٍّ ضًٚم وذاب بًٔط، وؾتحقا احلهٚر ووؿٍقا بقجف افُ

تّزوا واخسق وؾتح احلهٚر ظـ رؾًقا افًالح ذم وجقهٓؿ، وفُّْٓؿ مل هي

أوفئؽ واحلّد هلل رّب افًٚدغ، وفُـ مٚذا حيهؾ مْٓؿ بًد بوًٜ أّيٚم 

موٝ ظذ احلٚدثٜ وؾتح احلهٚر ظْٓؿ؟ وبًد تِؽ احلٚدثٜ وذم تِؽ افِِٜٔ 

يتآمرون مع أخريـ إلؿٚمٜ صالة مجًٜ بًد افِِٜٔ افثٕٜٚٔ ِمـ آظتداء ظِْٔٚ، 

ّٕٚ إفٔف  ّٕٚ هلل وإ ُّٕؿ ِمـ افًٌثّٔغ إ راجًقن!!! ؿٌؾ أّيٚم يتّٓقُٕؿ بٖ

ُٕيب ومل يِٖت أحد مُْؿ فْٔكٕٚ  ّٔغ وافَٚظدة، وأن ٕحـ  وافهّدام

ويْتك فْٚ: صّؿ وبُّؿ، بؾ أـثر ِمـ هذا حٔٞ يّتٍَقن مع أخريـ ذم افٔقم 

ّٕف ٓ يقج د افتٚيل ظذ صالة اجلًّٜ، يّتٍَقن مع َمـ اهّتّٓؿ!!! ؾٚحلََٜٔ أ

 مٌدأ، ًٕؿ، ٓ يقجد مٌدأ، ؾٚفثٌٚت افثٌٚت افثٌٚت!!!

 

 فزبوي وجىة رـهُى انـالح اىل االدزالل األيريكٍ!!!

تٚبًقا واؿرأوا: ـٔػ شتجدون أّن افٍتٚوى صدرت ذم تِؽ 

ّٕام ِمـ ؿّقات افتحٚفػ أو  افٍسة؟!! ويىٌِقن فٔس ِمـ ؿّقات آحتالل، وإ

فٌٔقت وِمـ افْٚس ذم تِؽ افٍسة، ؿّقات افتآفػ أن تًحٛ افًالح ِمـ ا

ؾتٚبًقا هذه إخٌٚر واؿرأوا شتجدون رمقز ـٌرة أصدرت هذه افٍتٚوى، 

 واجلّٔع خرس وشُٝ أمٚم هذه احلٚدثٜ!!!
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 دبصصخ عجت واؿزشهبص انؼغالُني األسُبع ثُض أطَبة االدزالل!!!

وفٔس بًٌٔد احلٚدثٜ افتل ذهٛ ؾٔٓٚ افنٓٔد افنٔخ حٚزم صٚحٛ 

ٜ افًٚفٜٔ آبتً ّّ ٚمٜ افِىٍٜٔ وافقجف افىّٔٛ افزيء، وصٚحٛ افنجٚظٜ واهل

وافْكة افهٚدؿٜ شالم اهلل ظِٔف وظذ أصحٚبف ممّـ اشتنٓد مًف، ؾألّن اجلٜٓ 

ٍِّٜ ِمـ ؿٌؾ اجلٜٓ إخرى بٚإلرضار بٕٕٚهٚر إخٔٚر وتٍجر  ّٜٔ مُ افٍالٕ

ـّ أو أـثر ِمـ ادتٍّجرات فًٍ ّٔٚرة مٍّخخٜ ؾٔٓٚ ض ؽ دمٚء هذه افٍْقس ش

ّٔٚرة؟!! أيـ  ّٜٔ وـّٖن صًٔئٚ مل حيهؾ، أيـ افً ّٜٔ، وتذهٛ افَو افىٚهرة افزـ

ِّص مْٓٚ ِمـ  ِّام ٕذهٛ فنخص يتّ ادتٍّجرات؟!! أيـ اجلٜٓ ادّّقفٜ؟!! وـ

أظذ رتٌٜ إػ أدٕك رتٌٜ، ًٕؿ افُّؾ اصسك هبذه اجلريّٜ، وأيًوٚ ٕٚس أبريٚء 

أّيٜ إضالؿٜ مْٓؿ ويًدمقهنؿ أمٚم إصٓٚد، ؾٖرادوا يَرءون افدظٚء، مل ُتىِؼ 

 ّٜٔ ـّ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وافدمٚء افتل شٍُٝ دمٚء زـ ّٜٔ، وفُ إبٚدة هذه افَو

ّٜٔ. ًٕؿ، وٍٕس افدمٚء شتًٍؽ ويٌوٛ اهلل )شٌحٕٚف وتًٚػ( ظذ  ضٚهرة َٕ

ّٜٔ احلافًٍٔٚيّن وافدّجٚل ـدمٚء حئك  ؼ ، ؾٌٓذه افدمٚء افؼيٍٜ بَٔٝ ؿو

ـُنػ افٌٚضؾ.  وصّدت، وهبذه افدمٚء افزـّٜٔ 

ِّغ: ّٕن   ِّؿ ظـ خروج آحتالل وادحت ِّؿ َمـ يتُ أن بدأ يتُ

مهٚحلٓؿ تّيرت، أّمٚ ؿٌؾ هذا ـٕٚقا يًتًْٔقن بَّقات آحتالل فيب 

ّٜٔ مهِحّٜٔ  ّٕام ؿو ّٜٔ، وإ ّٜٔ ضٚئٍ ادًِّغ ِمـ افًّْٜ وافنًٜٔ، ؾًِٔٝ افَو

ّٓ خلداع شقاد افْٚس، واحلََٜٔ إّن خّٚصٜ مٚئٜ ب ّٜٔ مٚ هل إ ٚدٚئٜ، وإثٚرة افىٚئٍ

اجلّٔع ؿد تّير ِمـ افًّْٜ وافنًٜٔ، ؾْٓٚك ِمـ افًّْٜ َمـ ينسك بٚحلُقمٜ 

وِمـ افنًٜٔ َمـ ينسك بٚحلُقمٜ، وِمـ افًّْٜ َمـ ييب افًّْٜ وافنًٜٔ، 
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َمـ تًٚمؾ مع إمرـٚن،  وِمـ افنًٜٔ َمـ ييب افًّْٜ وافنًٜٔ، وِمـ افًّْٜ

وِمـ افنًٜٔ َمـ تًٚمؾ مع إمرـٚن، وِمـ افًّْٜ َمـ يَٚوم وِمـ افنًٜٔ َمـ 

يَٚوم، وحّذرٕٚ وحّذرٕٚ وٕحّذر ِمـ ادهر ادِٓؽ افَٚد ادرظٛ ادوّؾ 

اديِؿ افذي حهؾ ذم افًراق وأهؾ افًراق، وجيٛ أن ًٕل هذه افَؤّٜ مع 

 فثٌٚت افثٌٚت افثٌٚت!!!افثٌٚت ظذ ادٌدأ مع ا

 

 ثمبء انـُّض انصغسٍّ مبفغصِ!!! 

ِمـ إمقر افتل مل أذـرهٚ: بَْٔٚ ذم ؾسة ِمـ افٍسات بٍّردٕٚ، ودؾًقا 

جزاه  -إمقال وابتًد ظّْٚ اجلّٔع وبَل صخص واحد وهق افنٔخ احلٍِل

هق افقحٔد افذي بَل مًل، وحُقا ذم ؾُره وذهٛ ومل  -اهلل خر اجلزاء

ّٓ بًد أن صٚهد تِؽ افرؤيٚ، واشٖفقه ظـ تِؽ افرؤيٚ افتل رجع ظذ  يرجع إ

ّٓ ِمـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وتًديدات  أثرهٚ، ؾٌَٔٝ ذم تِؽ افٍسة فقحدي إ

ظْدمٚ رأى  -جزاه اهلل خر اجلزاء -، وافتحؼ ذفؽ افنٔخ اجلِٔؾاإلمٚم 

ِّٜ شٚفُٔ ف حّتك فق شُِْٚه تِؽ افرؤيٚ، ؾال هنتّؿ وٓ ًٕتقحش ضريؼ احلؼ فَ

 !!! بٍّردٕٚ مٚدامٝ افٌٚيٜ روٚ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وٕكة ادًهقم 

 

 انشهُض حمًّض ثبلغ انصضع يظهىو ػبْضدُ اهلل ػهً َصغرّ!!!

ؽ  ًّ ؽ هبذا إمر، وافتّ ًّ ِمـ إشٌٚب افرئًٜٔ افتل دؾًتْل أن أمت

ّٜٔ افًّٔد بٚجلٕٚٛ افًِّّل إوٚؾٜ إػ إشٌٚب إخرى، هق إٓتهٚر د يِقم



(021) ...................................................................................  

د بٚؿر افهدر  ّّ ْٝ حم َّ ّٜٔ ـام تٔ ْٝ هبذه اديِقم َّ ، ؾًٌد أن افتحَٝ وتٔ

د صٚدق افهدر  ّّ د حم ّّ ّٜٔ افًّٔد حم ، ؾًٚهدُت اهلل )شٌحٕٚف بّيِقم

د بٚؿر افهدر  ّّ ّٔد حم ّٜٔ افً إػ آخر حليٜ ظْدمٚ  وتًٚػ( بٖن إٔتك ديِقم

َْٚ ٕن أوّشد ذم افساب وأؾٚرق احلٔٚة، وا حلّد هلل وِمـ ًِٕؿ اهلل ظِْٔٚ أن وؾِّ

ًٕىل هذه افدروس ذم احلَِٜ إوػ وافثٕٜٚٔ، وإن صٚء اهلل ٕقؾَّؼ ذم احلَِٜ 

افثٚفثٜ إذا بَٔٝ احلٔٚة، وٕحـ ذظْٚ هبٚ، وإن صٚء اهلل شْقؾَّؼ إلظىٚء افٌحٞ 

ًٕىل ادّتٚز وافٌحٞ إرؿك وإمثؾ وإمتـ وافٍُر ادتغ، وٕحـ أن 

بحًثٚ خٚرًجٚ وهق ظٌٚرة ظـ ذح وتًِٔؼ وتٍهٔؾ وبٔٚن دٚ ذـره افًّٔد 

افهدر ذم بحقث احلَِٜ افثٚفثٜ، وشُٔقن بًقن اهلل )شٌحٕٚف( وتًديد 

 .اإلمٚم 

تٖثر ظٚمل افرؤيٚ وتٖثر اجلٕٚٛ ادًْقّي وتٖثر ـثر ِمـ إمقر ادًْقّيٜ 

ّٜٔ وٕكهتٚ ؿد ظٚصٓٚ اجلّٔع ّٜٔ ذم هذه افَو ، وٕحـ أردٕٚ أن ٕقثِّؼ هذه افَو

وضٌِْٚ ممـ حيٍظ ذم ذاـرتف صًٔئٚ ممّٚ دؾًف فالفتحٚق بخّىْٚ وافتهديؼ بف 

وافتٖمغ فف ِمـ اجلٕٚٛ ادًْقّي وجٕٚٛ افرؤيٚ وجٕٚٛ ادُٚصٍٜ، أو مقؿػ 

ِّام جٚءٕٚ أحد اظتامًدا ظذ هذه اجلقإٛ  مًّغ أثٚره ودؾًف فِّجلء، وٕحـ ـ

ؽ بٚفدفٔؾ افًِّّل وافًَّع، ؾام حهؾ فؽ ظٌٚرة ظـ مَّدمٜ َٕقل فف: مت ًّ

فِدؾع بٖن تهؾ إػ احلّؼ وأهؾ احلّؼ وجٜٓ احلّؼ، وتًٖل ظْف، وأن ًٕىٔؽ 

افدفٔؾ افًَّع وافًِّّل وافٍُرّي وافزهٚن، وِمـ خالفف ظِٔؽ أن تًتَد 

  )شٌحٕٚف(.بٚجلٕٚٛ افًِّّل بًد أن ثٌٝ ِمـ اجلٕٚٛ ادًْقّي بتقؾٔؼ ِمـ اهلل
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 َزذضّصىٌ ػٍ ػصغ انظهىع أْم انجُذ 

ؿٚل ادٍّوؾ: يٚ مقٓي ؾُٔػ بدء طٓقر  :ظـ اإلمٚم افهٚدق  -1

ٍٜ ادٓدّي ظِٔف افًالم وإفٔف افتًِٔؿ؟ ؿٚل  : يٚ مٍّوؾ، ييٓر ذم ُصٌٓ

فًٔتٌغ، ؾًِٔق ذـره، وييٓر أمره، ويْٚدى بِٚشّف وـْٔتف وًٌٕف، ويُثر ذفؽ 

غ وادٌىِغظذ أؾقاه اد َّ ، وادقاؾَغ وادخٚفٍغ: فتِزمٓؿ احلّجٜ (1)ح

                                                           

يرؾع اإلمٚم افنٌٓٚت ويسّبع ظذ ظرش افًِؿ، وهذا مٚ شتنًرون بف إٔتؿ يٚ  (1)

، وإٔتؿ ثّرتف، وإٔتؿ افًَد، وإٔتؿ إٕهٚر إبدال وظهٚئٛ إٔهٚر اإلمٚم 

رة ومّؼؾٜ ومَّدشٜ بًٌٜٔ اإلمٚم  ّٓ ، افًراق، وإن صٚء اهلل شتُقن أيديُؿ مى

دة فتًجٔؾ افيٓقر ًٕؿ ؾٓذ ّٓ ه افنٌٓٚت تيٓر ذم ادجتّع، ؾٖٕتؿ مهٚديؼ مم

ادَّدس، ؾٖٕتؿ ظِقتؿ وتًِقن ظذ أهؾ افٌٚضؾ بٖخالؿُؿ ومٌٚدئُؿ وافتزامُؿ 

وثٌٚتُؿ وظُِّؿ ودؾًُؿ فتِؽ افنٌٓٚت اّفتل طٓرت وتيٓر ذم ادجتّع، 

ل تيٓر، ؾٓذا يَقل: ذم صٌٜٓ. ًٕؿ، هذه افنٌٓٚت اّفت ؾالحيقا اإلمٚم افهٚدق 

ؽ بٚفُِّٜ  ًّ ّٔز أهؾ احلّؼ ظـ أهؾ افٌٚضؾ، وإٔتؿ َمـ مت رء ُيٍرح: ٕهّنٚ مت

افهٚدؿٜ: بُِّٜ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، وإٔتؿ َمـ تهّدى وخٚضٛ وٕٚطر بٚحلًْك، 

ٓحيقا هذا افؼط افذي حهؾ، وهذه افًالمٜ وإمٚرة اّفتل وؿًٝ هل بًٌٌُؿ 

 يقم ِمـ إّيٚم ـٕٚقا يًجْقن افْٚس وبٍوُِؿ وتوحٔٚتُؿ وثٌٚتُؿ. ذم

: اهلل أـز اهلل أـز اهلل أـز ويًّذبقهنؿ ويًٍُقن افدمٚء ظذ ؿقل افدظٚء فإلمٚم 

ّٔنقا  د، ظذ هذا افدظٚء ـٕٚقا يَتِقن افْٚس وج ّّ د وآل حم ّّ افِٓؿ صؾِّ ظذ حم

، اجلٔقش: جٔقش إفًـ وجٔقش افٌٚضؾ وجٔقش ادتهّديـ فِّْز احلًّْٔل 

، وظذ مْز اإلمٚم ادًهقم حيٚربقن ؾٓؿ ظذ مْز احلًغ حيٚربقن اإلمٚم 

ِّّقا وذهٌقا إػ أمٚــ ـثرة ذم افًْقات  ّٔنقا اجلٔقش وتُ اإلمٚم ادًهقم، ؾج
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ْٔٚه وـّْْٔٚه،  ّّ ّٕف ؿد ؿههْٚ ودفِْٚ ظِٔف، وًٌْٕٚه وش بًّرؾتٓؿ بف ظذ أ

وـْٔف فئاّل يَقل افْٚس: مٚ ظرؾْٚ فف اشاًم  وؿِْٚ: َشّّل جّده رشقل اهلل 

ؼ اإليوٚح بف وبِٚشّف وًٕ َّ ًٌٚ. واهلل فٔتح ٌف وـْٔتف ظذ وٓ ـْٜٔ وٓ ًٕ

ٔف بًوٓؿ فًٌض، ـّؾ ذفؽ فِزوم احلّجٜ ظِٔٓؿ، ثّؿ  ّّ أفًْتٓؿ، حتّك فًٔ

ُهَق افذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف "ذم ؿقفف ظّز وجّؾ  ييٓره اهلل ـام وظد بف جّده 

قنَ  ـُ ِرَه اْدُْؼِ ـَ ِف َوَفْق  ِِّ ـُ ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ُْٔي
ـِ احْلَؼِّ فِ  ."بِٚهْلَُدى َوِدي

مٚ ، ؾَٚل: ظـ اإلمٚم ادٓدّي  اإلمٚم زيـ افًٚبديـ شئؾ  -2

ّٓ افنًر  ّٓ افٌِٔظ، ومٚ ضًٚمف إ تًتًجِقن بخروج افَٚئؿ ؾقاهلل مٚ فٌٚشف إ

ّٓ افًٔػ وادقت حتٝ طّؾ افًٔػ  . اجلنٛ، ومٚ هق إ

 

                                                                                                                          

افًٚبَٜ، وـٕٚقا جيتًّقن وافتًِٔامت تهدر وهل تٚبًٜ جلٓٚت مًروؾٜ 

ّٔٚت ظديدة: إذ ـٕٚقا حيّثقن افْٚس فرؾض هذ ّٜٔ وٌٕذهٚ وبٔٚن أهّنٚ ومرجً ه افَو

وظـ افتًجٔؾ   ؽر مقجقدة، وأهّنٚ بدظٜ، ؾُٕٚقا يًٌدون افْٚس ظـ اإلمٚم 

ّٜٔ شٔهّدق فإلمٚم ظِٔف  ، واشٖفقا ظْٓٚ وشتًرؾقهنٚ، وَمـ ظٚش ذم هذه افَو

هذا افُالم، وفُـ بًد مرور هذه افٍسات، وبًد هذه افتوحٔٚت وافثٌٚت هؿ َمـ 

ِّؿ ظـ  ّٜٔ اإلمٚم بدأ يتُ حٔٞ يُثر  ، وهذا مٚ ينر إفٔف اإلمٚم افهٚدق ؿو

قن إن صٚء اهلل، وظذ أؾقاه ادٌىِغ، ؾِِْزمٓؿ  َّ غ وإٔتؿ ادح َّ ذفؽ ظذ أؾقاه ادح

ِّّقن بٚشؿ اإلمٚم  وظْدمٚ يٖيت شٔحٚربقٕف، وظْدهٚ شتُقن  احلّجٜ، ؾٓؿ يتُ

 دٌّرر هبؿ!!!، وِمـ ؿٌؾ افْٚس احّجٜ ظِٔٓؿ ِمـ ؿٌؾ اإلمٚم 
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 صفبد أصذبة اإليبو ادلهضٌ 

ـ ٓ أٓ وإّن ادٓدّي يىِٛ افَهٚ "ؿٚل:  ظـ أمر ادٗمْغ  -3 َّ ص ؾ

ْٚ ؾٓق افنٚهد بٚحلّؼ وخٍِٜٔ اهلل ظذ خَِف، اشّف ظذ اشؿ رشقل  َّ يًرف ح

، ؾْحـ افُرّد (1)اهلل، وأبقه احلًـ بـ ظّع وهق ذّرّيٜ ؾٚضّٜ ِمـ وفد احلًغ

ٌّْٔٚ هؿ إخٔٚر ووٓيتْٚ ؾهؾ اخلىٚب وٕحـ  وأصؾ افًِؿ وافًّؾ، وحم

ّٕف إذا خرج حجٌٜ احلجٚب، وإّن ادٓدي أحًـ افْٚس خِ ٚ وخَِٜ، وإ ًَ

ؾٚجتّع إفٔف أصحٚبف ظذ أظداد أهؾ بدر وأصحٚب ضٚفقت وهؿ ثالثامئٜ 

وثالثٜ ظؼ رجاًل: ـٖهّنؿ فٔقث ؿد خرجقا ِمـ ؽٚب، ؿِقهبؿ مثؾ احلديد، فق 

أهّنؿ مّهقا ب٘زافٜ اجلٌٚل افرواد ٕزافقهٚ ظـ مقاوًٓٚ، وهؿ افذيـ وّحدوا 

، هلؿ ذم افِٔؾ أصقات ـٖصقات افثقاـؾ ِمـ خنٜٔ (2)اهلل )تًٚػ( حّؼ تقحٔده

(، ؿٔٚم ذم فِٔٓؿ وصقام ذم هنٚرهؿ، ـٖهّنؿ ِمـ أب واحد وأّم 3اهلل )تًٚػ()

ٌّٜ وافْهٔحٜ(4)واحدة ثّؿ إهّنؿ يّوقن إػ ادٓدّي ... ، ؿِقهبؿ جمتًّٜ بٚدح

                                                           

ّٕام احلًـ بـ ظع اهلٚدي )شالم اهلل ظِٔٓام(.( 1)  إذن فٔس احلًـ بـ أيب ضٚفٛ وإ

 حّؼ مًرؾتف، وظرؾقا اإلمٚم  ( ًٕؿ ظرؾقا اهلل حّؼ مًرؾتف، وظرؾقا افٌّْل (2

 حّؼ مًرؾتف، وظرؾقا افْكة حّؼ مًرؾتٓٚ.

( ظِٔف أن يِتزم بهالة )( ًٕؿ، افتزمقا بهالة افِٔؾ، َمـ يريد ٕكة اإلمٚم 3)

 افِٔؾ وبَراءة افَرآن.

( ٕريد هذا آهتامم، ؾال يرشؿ ـّؾ صخص دُٕٚف وحمٚؾيتف ومُتٌف ووـِٔف، (4

ّٛ ؾٔٓٚ إن صٚء اهلل تًٚػ، ويَقل ظِٔف  ّٛ مًٓٚ وٕه ّٛ ادهِحٜ ْٕه ّٕام أيـ ته وإ

واهلل واهلل إّن  ظذ بًض افروايٚت، واهلل "ـٖهّنؿ ِمـ أب واحد وأّم واحدة"افًالم: 
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وهق خمتػ حتٝ ادْٚرة، ؾَٔقفقن فف: إٔٝ ادٓدي؟ ؾَٔقل هلؿ: ًٕؿ يٚ 

ّٕف خيٍل ًٍٕف ظْٓؿ فْٔير ـٔػ ضٚظتٓؿ ففإٔ ، ؾّٔيض إػ (1)هٚري، ثّؿ إ

ّٕف ٓحؼ بَز جّده رشقل اهلل  ، ؾِٔحَقٕف بٚدديْٜ، ؾ٘ذا ادديْٜ، ؾٔخزوهنؿ أ

ٜ، ؾال يزافقن ظذ ذفؽ ثالث مّرات، ثّؿ يساءى هلؿ  ُّ أحّس هبؿ، رجع إػ م

ٚ أمًرا حّتك تٌٚيًقين ظذ بًد ذفؽ بغ افهٍٚ وادروة، ؾَٔقل: إيّن فًٝ ؿٚض ًً

ثالثغ خهِٜ تِزمُؿ ٓ تٌّروا مْٓٚ صًٔئٚ، وفُؿ ظع ثامن خهٚل، ؾَٚفقا: 

شًّْٚ وأضًْٚ، ؾٚذـر فْٚ مٚ إٔٝ ذاـره يٚ بـ بْٝ رشقل اهلل، ؾٔخرج إػ 

ويَقل: أبٚيًُؿ ظذ أن ٓ تقّفقن دابريـ، وٓ  ،افهٍٚ ؾٔخرجقن مًف

ٚ، وٓ تٖتقن ؾٚحنٜ، وٓ تيبقن تنؾقن، وٓ تزٕقن، وٓ تًٍِ قن حمرمًّ

ا وٓ صًًرا، وٓ ختّربقن  ًٌٚ وٓ ؾّوٜ وٓ برًّ ّٓ بٚحلّؼ، وٓ تُْزون ذه أحًدا إ

، وٓ تنٓدون زوًرا، وٓ تٌَحقن ظذ مٗمـ، وٓ تٖـِقن افربٚ، وأن (2)مًجًدا

                                                                                                                          

افُثر مُْؿ أهّيٚ إخٔٚر إٕهٚر إّن افًالؿٜ بُْٔؿ أـثر ِمـ افًالؿٜ ؾٔام بغ أهُِٔؿ 

وإخقإُؿ وآبٚئُؿ وأّمٓٚتُؿ، ًٕؿ افًالؿٜ ؾٔام بُْٔؿ صٚرت ـٚجلًد افقاحد، 

ًٓ ذم ٕكة اإلمٚم ) (، ؾٖٕتؿ ِمـ أب واحد وأّم واحدة ممّـ شٚر مُْؿ صدًؿٚ وظد

ٌّٜ وافْهٔحٜ"(: مر ادٗمْغ )ويَقل أ ْٚ ٓ "ؿِقهبؿ جمتًّٜ ظذ ادح ّٕ ، ًٕؿ ؾ٘

 ٕريد افٌٌوٚء وافُٔد وافٍْٚق وادُر، ؾٓذا فٔس ِمـ ثقبْٚ وفٔس ِمـ صٍٚتْٚ.

 إّن اإلمٚم حّتك ذم وؿٝ افًٌٜٔ وافيٓقر يًر مع أصحٚبف بٚٓختٌٚر. (1)

د وادُر وترويع إضٍٚل ( ٓحيقا ودّؿَقا: ؾٓؾ افتٓجر وافتَتٔؾ وافُٔ(2

وافًْٚء واؿتحٚم افٌٔقت وافْٓٛ وإبٚحٜ افدمٚء وإمقال وحرق ادًٚجد 

ّٜٔ هؾ هذا هق ادىِقب؟!! وهؾ هذا ِمـ أخالق  ّٜٔ ؾواًل ظـ افنًٔ وهتديّٓٚ: افًّْ
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تًٌِقن ، وٓ تؼبقن مًًُرا، وٓ (1)تهزوا ظذ افٌراء، وٓ تًِْقن مقّحًدا

ًٌٚ وٓ احلرير افديٌٚج، وٓ تّتًٌقن هزياًم  ، وٓ تًٍُقن دًمٚ حراًمٚ، وٓ (2)ذه

تًذرون بًِّؿ، وٓ تٌٌقن ظذ ـٚؾر وٓ مْٚؾؼ، وٓ تًٌِقن اخلّز ِمـ 

افثٔٚب، وتتقّشدون افساب، وتُرهقن افٍٚحنٜ، وتٖمرون بٚدًروف وتْٓقن 

ًٌٚ شقاـؿ، وٓ أفٌس ظـ ادُْر، ؾ٘ذا ؾًِتؿ ذفؽ ؾُِؿ ظّع أن ٓ  أخّتذ صٚح

ّٓ مثِام ترـٌقن،  ّٓ مثؾ مٚ تٖـِقن، وٓ أرـٛ إ ّٓ مثؾ مٚ تًٌِقن، وٓ آـؾ إ إ

ًٓ ـام  وأمق حٔٞ مٚ متنقن، وأرى بٚفَِٔؾ، وأمأل إرض ؿًًىٚ وظد

مِئٝ طِاًم وجقًرا، وأظٌد اهلل حّؼ ظٌٚدتف، وأوذم فُؿ وتقؾقن يل، ؾَٔقفقن: 

 ظذ ذفؽ، ؾٔهٚؾحٓؿ رجاًل رجاًل. (3)كرؤْٚ وبٚيًْٚ

                                                                                                                          

وأصحٚبف؟!! وشتجدون أّن هذه افَوٚيٚ ؿد أصٚر إفٔٓٚ وإُٔرهٚ اإلمٚم  اإلمٚم 

 افًٌٜٔ افهٚدؿٜ بٚفًّؾ خالف تِؽ اجلرائؿ وادُْرات  وأفزم اجلّٔع ذم

 وافٌَٚئح.

( ادقّحد مًْك ظٚم جٚمع ينّؾ افُثر ِمـ افًْٚويـ: ؽر ادًِّغ ؾواًل ظـ 1)

 ادًِّغ.

افذي يدخؾ أرض ادًرـٜ وهيرب ٓ تقفقا ظِٔف وتَتِقه، ؾُٔػ تذهٛ إػ  (2)

 ّٓ ِّّْٚ هٗٓء إضٍٚل  ظٚئِتف وهتّجرهؿ وترّوع إضٍٚل، ٓ إفف إ اهلل! وفق ش

وافًْٚء هؿ ظٚئِٜ ادجرم أو اإلرهٚيب أو افْٚصٌل ممّـ اشتحّؼ افَتؾ، ؾُٔػ تذهٛ 

 إػ هذه افًٚئِٜ هذا فق شِّْٚ أهّنٚ ظٚئِتف ؾتّٓجرهؿ أو تَتِٓؿ؟!!

ّٔدٕٚ يٚ مقٕٓٚ، إن صٚء اهلل ُٕقن صٚدؿغ، وٕحـ َٕقل فإلمٚم  (3) : يٚ ش

افْٚ، وَٕقل فؽ: رؤْٚ يٚ مقٕٓٚ، رؤْٚ يٚ مقٕٓٚ، رؤْٚ يٚ مقٕٓٚ، ؾًّددٕٚ ذم أؿق
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أرجقـؿ وأتقشؾ إفُٔؿ أن ٓ تًْقين بٚفدظٚء وافزيٚرة، وإٔٚ مل أؾًؾ 

ّٓ دروٚة اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ، ومل يُـ ذم بٚيل وٓ  ٚ إ ًٍ ومل أظّؾ ومل أؿػ مقؿ

فِحيٜ ِمـ افِحيٚت أن أخدع أّي صخص مُْؿ، ؾُّؾ مٚ ظِّتف هق هلل 

شتًزون ظذ هذه افرؿٌٜ ظذ افكاط وإٔٚ أرـس ذم  شٌحٕٚف وتًٚػ، ؾٓؾ

ٕٚر جْٓؿ، ؾٖرجقـؿ وأتقّشؾ إفُٔؿ اشحٌقين واصًٍقا يل ظْد اهلل شٌحٕٚف، 

وهق افًٚمل بٖيّن مل أخدع أّي صخص مُْؿ، واحلّد هلل رّب افًٚدغ وافًٚؿٌٜ 

فِّتَغ، وصؾِّ افِٓؿ ظذ حمّد وآل حمّد وظّجؾ ؾرج ؿٚئؿ آل حمّد 

 ؿ افدظٚء.وأشٖفُ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

رؤْٚ وبٚيًْٚك ظذ ذفؽ يٚ مقٓي، رؤْٚ وبٚيًْٚك ظذ ذفؽ يٚ مقٓي، رؤْٚ 

 وبٚيًْٚك ظذ ذفؽ يٚ مقٓي.
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 ملحق أدلة أعلمية ونسب السّيد الصرخي

 احملىع األوّل: أػهًُّخ انـُّض انصغسٍ احلـين

 )أدّفٜ ومٗيدات أظِّّٜٔ ادرجع افديْل إظذ افًّٔد افكخل احلًْل(

إّن افؼيًٜ ادَّدشٜ ؿّدمٝ افًِامء إػ افْٚس بقصٍٓؿ ورثٜ فألٌٕٔـٚء، 

ِّؿ(:  ؾَد جٚء ذم احلديٞ ظـ رشقل إّن افًِـامء }اهلل )صّذ اهلل ظِٔف وآفف وش

ّٕـف ؿـٚل: (1){ورثٜ إٌٕٔٚء ِّؿ( أ ـؿَّ }، وجٚء ظْف )صّذ اهلل ظِٔف وآفـف وشـ ُٓ افِ

ـُٚؤَك؟ َؿـَٚل:  ٍَ َِ ـْ ُخ َٔؾ َفُف: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ، َوَمـ َِ اٍت، ؾ ِٚئل، َثاَلَث َمرَّ ٍَ َِ اْرَحْؿ ُخ

ِدي، َويَ  ًْ ـْ َب ُْٖتقَن ِم ـْ افذيـ َي َس ِم قهَنَٚ افَّْٚ ُّ ِِّ ًَ ُٔ ْرُووَن َظْْل َأَحِٚديثِل َوُشَّْتِل، َؾ

ِدي ًْ  .(2){َب

                                                           

ِّؿ، احلديٞ: )34، ص1افُٚذم، افُِْٔل، ج (1)  ;(1، بٚب: ثقاب افًٚمل وادتً

 .(2، احلديٞ )164، ص1ار، جادجِز، بحٚر إٕق

: وذم ظٔقن أخٌٚر 92، ص27احلّر افًٚمع، وشٚئؾ افنًٜٔ )ط: آل افٌٔٝ(، ج (2)

افِٓؿ أرحؿ خٍِٚئل "، وؾٔف: 40، ص1افروٚ )ظِٔف افًالم(، افنٔخ افهدوق، ج

ثالث مرات، ؿٔؾ فف وَمـ خٍِٚؤك؟ ؿٚل: افذيـ يٖتقن ِمـ بًدي ويروون أحٚديثل 

 ."فْٚس ِمـ بًديوشْتل ؾًِّٔقهنٚ ا

افِٓؿ ارحؿ خٍِٚئل، ؿٔؾ: يٚ "، وؾٔف 531و ذم ظقائد إيٚم، ادحَؼ افْراؿل، ص

 ."رشقل اهلل، وَمـ خٍِٚؤك؟ ؿٚل: افذيـ يٖتقن بًدي ويروون حديثل وشْتل
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ّٕـف ؿـٚل:  وذم روايٜ ظـ اإلمٚم أمـر ادـٗمْغ ظـع )ظِٔـف افًـالم( أ

جَمـٚري إمـقر وإحُــٚم ظـذ أيــدي افًِـامء بـٚهلل إمْــٚء ظـذ حالفــف }

 ت.، إػ ؽر ذفؽ ِمـ إحٚديٞ وافروايٚ(1){وحرامف

ــٝ افنــوؿــد ر ٌَ ــامء  ًٜيـرّؽ ـــ افًِ ــّتك إشــٚفٔٛ ذم افتَــّرب ِم بَن

وآشتٍٚدة مْٓؿ حّتـك جًِـٝ افْيـر إػ وجـف افًـٚمل ظٌـٚدة فِسؽٔـٛ ذم 

 افرجقع إفٔٓؿ وإخذ مْٓؿ.

ّٜٔ افتل إٔٚضتٓٚ افؼيًٜ بـٚفًِامء صـّددت ظِـٔٓؿ  وبَدر ظيؿ ادًٗوف

ٚ ظٚمًرا بٚفتَقى واإليام ـً ًّٔٚ ِمـ ــّؾ أفـقان وتقّؿًٝ مْٓؿ شِق ن وافْزاهٜ، َٕ

.ٚ ًَّ  آشتٌالل فًِِؿ، فُل يُقٕقا ورثٜ إٌٕٔٚء ح

ؾَد جٚء ظـ اإلمٚم افًًُري )ظِٔف افًالم( ذم هـذا افًـٔٚق ؿقفـف: 

مـِر  ِٕ  ٚ ًً ٚ هِلَقاه ُمىٔ ًٍ ف حٚؾًيٚ فِديِْف خُمٚف ًِ َٓٚء صٚئًْٚ فٍِْ ٍُ ))ؾّٖمٚ َمـ ـَٚن ِمـ اف

ِّدوه((َمْقٓه ؾًِِقاّم أن ي َ(2). 

ّٕف ؿٚل: ))َمــ اشـتٖـؾ  وذم روايٜ ظـ اإلمٚم افهٚدق )ظِٔف افًالم( أ

ِـقن ظِـقمُؿ ويٌّثقهنـٚ ذم  ّّ بًِّف اؾتَـر، ؿِـٝ: إّن ذم صـًٔتؽ ؿقًمـٚ يتح

َِٜ و اإلـرام ؾَٚل )ظِٔف افًالم(: فٔس  صًٔتُؿ  ؾال يًدمقن مْٓؿ افِزّ وافهِّ

                                                           

: ـتٚب ادُٚشٛ، افنٔخ 238حتػ افًَقل، ابـ صًٌٜ احلراين، ص (1)

 .551، ص3إٕهٚري، ج

: مًتْد افنًٜٔ، ادحَؼ 241ت، افنٔخ إٕهٚري، صافَوٚء وافنٓٚدا (2)

ٚ ظذ هقاه"، وؾٔف 34، ص17افْراؿل، ج ًٍ  ."خمٚف
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ّٕام ذاك افذي ُيٍتل  بٌر ظِـؿ وٓ هـدى ِمــ اهلل فٌٔىـؾ أوفئؽ بًّتٖـِغ، إ

ٚ ذم حىٚم افدٕٔٚ(( ًً  .(1)احلَقق ضّ

ّٕـف ؿـٚل:  ِّؿ( أ وذم حديٞ ظــ افرشـقل )صـّذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـ

 .(2)))افٍَٓٚء أمْٚء افرشؾ مٚ مل يدخِقا ذم افدٕٔٚ((

وؿد جٚء ذم إحٚديٞ افتٖـٔـد ظـذ ادًْـك افًّـع ٓشـتّرار مٌـدأ 

ّراره افؼظل، وظذ أّن افديـ فـ يًدم أبًدا افًِـامء آجتٓٚد إوٚؾٜ إػ اشت

ف ؾٔف وتٍّٓٔف فمخريـ ورؾع افنٌٓٚت ظْف. َّ  افَٚدريـ ظذ اشتًٔٚبف وافتٍ

ريػ ظـ رشـقل اهلل )صـّذ اهلل ظِٔـف وآفـف ـؾَد جٚء ذم احلديٞ افن

ّٕف ؿٚل: ))حيّؾ هذا افديـ ذم ـّؾ ؿـرن ظـدول يٍْـقن ظْـف تٖويـؾ  ِّؿ( أ وش

 .(3)حتريػ افٌٚفغ وإتحٚل اجلٚهِغ ـام يٍْل افُر خٌٞ احلديد((ادٌىِغ و

وؿد جٚء ذم احلديٞ أيًوٚ: ))إذا طٓرت افٌدع ذم أمتل ؾًذ افًـٚمل أن 

ّٓ ؾًِٔف فًْٜ اهلل((  .(4)ُييٓر ظِّف، وإ

                                                           

 .141، ص27وشٚئؾ افنًٜٔ )ط: آل افٌٔٝ(، احلّر افًٚمع، ج (1)

: حترير إحُٚم، افًاّلمٜ 117، ص2بحٚر إٕقار، افًاّلمٜ ادجِز، ج (2)

 .38 -37، ص1احلع، ج

 .92، ص2افًاّلمٜ ادجِز، جبحٚر إٕقار،  (3)

وشٚئؾ افنًٜٔ )ط: آل : 175، ص1إرصٚد إذهٚن، افًاّلمٜ احلّع، ج (4)

إذا طٓرت افٌدع ؾًذ افًٚمل أن "، وؾٔف: 271، ص16افٌٔٝ(، احلّر افًٚمع، ج

، 64، و ذم افٌٌٜٔ، افنٔخ افىقد، ص"ييٓر ظِّف، ؾ٘ن مل يًٍؾ شِٛ ٕقر اإليامن

 مثِف.
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ّٓ بٚفىٚظـٜ،  وظـ اإلمـٚم افُـٚطؿ )ظِٔـف افًـالم(: ))... ٓ ٕجـٚة إ

ّٓ ِمـ ظٚمل وافىٚظٜ بٚفًِؿ، وافًِؿ بٚفت ِّؿ بٚفًَؾ يًتَد، وٓ ظِؿ إ ِّؿ، وافتً ً

 .(1)رّبٚين، ومًرؾٜ افًٚمل بٚفًَؾ...((

ؾٚفًٚمل بٚب اهلدايٜ وضريؼ اخلـالص وشـٌٔؾ افْجـٚة ووشـِٜٔ ؿٌـقل 

 إظامل، وؾٔف ادٌٍرة وافنٍٚظٜ، ؾٌٚفًِؿ ُتَُنػ افيُِّّٜ وتْزل افرمحٜ.

ًٓ فأل ّٜٔ تهّدى ادرجع وإىالًؿٚ مـ هذه افروايٚت وامتثٚ حُٚم افؼظ

ّٜٔ وبام إًٔؿ اهلل ظِٔف ِمـ  ّٔد افكخل احلًْل ٕظٌٚء ادرجً افديْل إظذ افً

ٕقر افًِؿ افذي صّؼ بف ُحُجٛ افيـالم وـنـػ بـف اجلٓـؾ بٚفـدفٔؾ وإثـر 

ّٔـٜ ٕـٚؿش ؾٔٓـٚ  ّٔـٜ ظٚف ّٜٔ وؾَٓ ّٜٔ أصـقف افًِّل، ودمّذ ذفؽ بٌحقث اشتدٓف

م مـ ادٚوـغ )ؿـّدس اهلل أهارهـؿ( ومــ إحٔـٚء أشٚضغ افًِامء إظال

، ومــ  افنـرظل)أدامٓؿ اهلل( وـّؾ ذفؽ بحًٛ افدفٔؾ افًِّل إخالؿل 

ّٔد افهـ ّٔـٜ افًـ ـط ظـذ أظِّ ًّ رخل ـإدّفٜ وادّٗيدات افتل تدّل وبنُؾ مٌ

  احلًْل:

 

 

                                                           

: وشٚئؾ افنًٜٔ )ط: آل 138، ص1قار، افًاّلمٜ ادجِز، جبحٚر إٕ (1)

 ."ومًرؾٜ افًٚمل بٚفًَؾ"، بال زيٚدة 19، ص27افٌٔٝ(، احلّر افًٚمع، ج
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: افٌحقث إصقفّٜٔ: وهل ظٌٚرة ظـ جمّقظٜ بحقث أصقفّٜٔ اشتدٓف ًٓ ّٜٔ أّو

ِّف( ٔراء أشٚتذتف  ـ مْٚؿنٚتف )دام ط ّّ ظٚفٜٔ ودروس وتَريرات تتو

 إصقفّٜٔ، ومْٓٚ:

ّٜٔ اشتدٓفٜٔ ظٚفٔـٜ  افٍُـر افـّتغ: -1 وهق ظٌٚرة ظـ بحقث أصقف

ّٔـٜ ِمــ بحـقث  صٚحلٜ فَِّٚرٕٜ وادٍٚوِٜ مـع مـٚ ُيىـَرح ذم افًـٚحٜ افًِّ

ـ أيًو  ّّ ّٜٔ ظٚفٜٔ ذم افًٚمل اإلشالمل وتتو ّٔد أصقف ٚ ذح احلَِٜ افثٚفثـٜ فًِـ

افنٓٔد )حمّد بٚؿر افهدر ؿّدس ّهه( وتىٌٔؼ ظٌٚراهتٚ وهل )إػ وؿٝ ـتٚبٜ 

]]اجلـزء إّول/ ظِـؿ إصـقل تًريٍـف هذه إشىر( ظذ أجـزاء ثامٕٔـٜ: 

 ّٜٔ ومقوقظف، اجلزء افثٚين/ احلُؿ افؼظل وتًَٔامتف، اجلزء افثٚفٞ/ حّج

ومٌٚدئ ظّٚمٜ، اجلزء اخلٚمس/ مٌٚحٞ افدفٔؾ  افَىع، اجلزء افرابع/ افَىع

ٞ افدفٔؾ افٍِيل افًَؿ افثٚين،  افٍِيل افًَؿ إّول، اجلزء افًٚدس/ مٌٚح

ّٜٔ اجلزء افًٚبع/ إوامر، اجلزء افثٚمـ/ اإلضالق[[ ، وهذه افٌحقث إصقف

ِّف( وافتـل يْـٚؿش ويٌىـؾ  ّٜٔ ادختٚرة فًامحتف )دام ط متّثؾ افْيرّيٚت إصقف

ّٔد ؾٔٓ ّٜٔ فـًٌض إظـالم إمـقات وإحٔـٚء ـٚفًـ ٚ بًض أراء إصـقف

ِّف(. ّٔد حمّقد اهلٚصّل )دام ط  اخلقئل )ؿّدس ّهه( وافً

ّٜٔ ظٚفٜٔ ذم أجزاء أربًٜ  افٍُر ادتغ/ اددخؾ: - 2 وهل بحقث أصقف

ـ َٕٚصــٚت وحتِــٔالت وتًَِٔــٚت وإصــُٚٓت ظــذ بحــقث  ّّ وهــل تتوــ

ّٜٔ خمتٍِٜ ٕ شٚتذة متًدديـ ]]ـٚفنٔخ إشتٚذ افٍٔـٚض )دام وٕيريٚت أصقف
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ّٔد ــٚطؿ  ّٔد إشتٚذ افنـٓٔد افهـدر افثـٚين )ؿـّدس ّهه( وافًـ ِّف( وافً ط

ِّف([[ وهل:  احلٚئري )دام ط

ّٜٔ ظٚفٔـٜ/ ادـدخؾ/  -أ افٍُر ادتغ/ اجلزء إّول/ بحـقث أصـقف

يرّيـٚت يْـٚؿش ؾٔـف ويٌىـؾ آراء وٕأصٚفٜ افزاءة افؼظٜٔ/ افًَؿ إّول، 

ِّف(.  أشتٚذه افنٔخ افٍٔٚض )دام ط

ّٔـٜ/ ادـدخؾ/  -ب ّٜٔ ظٚف افٍُر ادتغ/ اجلزء افثٚين/ بحقث أصقف

يْـٚؿش ؾٔـف ويٌىـؾ آراء وٕيرّيـٚت أصٚفٜ افزاءة افؼظٜٔ/ افًَؿ افثـٚين، 

ِّف(.  أشتٚذه افنٔخ افٍٔٚض )دام ط

ّٜٔ/ ادد -جـ  ّٜٔ ظٚف خؾ/ افٍُر ادتغ/ اجلزء افثٚفٞ/ بحقث أصقف

، يْٚؿش ؾٔف آراء أشتٚذه افنٓٔد افهدر افثـٚين مٌحٞ إوامر/ اجلزء إّول

 )ؿّدس ّهه(.

ّٔـٜ/ ادـدخؾ/  -د ّٜٔ ظٚف افٍُر ادتغ/ اجلزء افرابع/ بحقث أصـقف

ّٔد ـٚطؿ افًِؿ اإلمجٚيل/ احلَِٜ إوػ،  يْٚؿش ؾٔف ويٌىؾ آراء وٕيرّيٚت افً

ِّف(.  احلٚئري )دام ط

ّٜٔوِمـ افٌحقث ا -3 ّٜٔ افًٚف وافتل تدخؾ وـّـ ادـدخؾ إػ  ٕصقف

ّٔد  ّٔد افكخل احلًْل ٕشتٚذه افنٓٔد افًـ افٍُر ادتغ تَريرات شامحٜ افً

 حمّد حمّد صٚدق افهدر )ؿدس هه( وهل ظٌٚرة ظـ جزأيـ ومهٚ:

مْٟٓ إصقل/ اجلزء افًٚبع/ افًَؿ إّول/ حـٚٓت خّٚصـٜ  -أ

 فألمر.

 فًٚبع/ افًَؿ افثٚين/ مٌحٞ افود.مْٟٓ إصقل/ اجلزء ا -ب
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وٓ خيٍك أّن هذيـ اجلزءيـ مهٚ ظٌٚرة ظـ تَرير وتًِٔؼ فًامحتف )دام 

ّٔد افنٓٔد افهدر افثٚين وافـذي أصـٚر )ؿـّدس ّهه( ذم  ِّف( ظذ أشتٚذه افً ط

]]بًّف تًٚػ: ؿد اشتَرأت ذم اجلِّـٜ مَّدمتٓام وبخّط يده افؼيٍٜ بام ّٕهف 

ّٔد اجلِٔـؾ )دام بًض مىٚفٛ هذا افٌ حٞ اجلِٔؾ افذي تٍّوؾ بف هـذا افًـ

ًٔٚ بٚدَهقد ومًٔىًرا ظـذ ادىِـقب، مـع إخـذ بْيـر  ظّزه( ؾقجدتف واؾ

آظتٌٚر مٚ ذـره )دام ظّزه( ذم مَّدمتف، أشٖل اهلل حًــ افتقؾٔـؼ فـف وفْـٚ 

، وهذه صٓٚدة ظِّٜٔ واوـحٜ ِمــ وجلّٔع ادٗمْغ. تقؿًٔف )ؿّدس ّهه([[

ّٜٔ.أشتٚذه ا ّٔتف افًِّ  فهدر )ؿّدس ّهه( تُنػ إمُٕٚ

وهل ظٌٚرة ظـ ذح وتقؤح وبٖشِقب افتٌٔغ ذم افٍُر ادتغ:  -4

ّٔد افنٓٔد حمّد بٚؿر  مًٌط )فِحَِٜ إوػ( ِمـ دروس ذم ظِؿ إصقل فًِ

افهدر )ؿّدس ّهه( وهل ظٌٚرة ظـ جزأيـ، تَرير ؾوـِٜٔ افنـٔخ إشـتٚذ 

 بٚشؿ افزيدي.

وهل ظٌٚرة ظـ ذح آخـر )فِحَِـٜ تٌٔغ ذم افٍُر ادتغ: بٔٚن و -5

 إوػ( وبجزأيـ، تَرير ؾؤِٜ افنٔخ ريٚض افُرظٚوي.

وهل ظٌٚرة ظـ ذح وتقؤح وبٖشِقب افتٌٔغ ذم افٍُر ادتغ:  -6

ط )فِحَِٜ افثٕٜٚٔ( مـ دروس ذم ظِؿ إصقل وهل ظذ أجزاء مخًـٜ،  ًَّ مٌ

 شؿ افزيدي.تَرير ؾؤِٜ افنٔخ إشتٚذ بٚ
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ٜ إصقل -7 )مٌٚحٞ إفٍٚظ، مٌٚحٞ احلجٟ، مٌٚحٞ  ذح ـٍٚي

 إصقل افًِّٜٔ(، خمىقط.

 :ّٜٔ ًٔٚ: افٌحقث افٍَٓ ّٜٔ ثٕٚ ّٔـٜ اشـتدٓف وهل ظٌٚرة ظـ جمّقظـٜ بحـقث ؾَٓ

ّٔـٜ  ـ َٕٚصٚت وحتِٔالت وتًَِٔٚت وإصُٚٓت ظذ بحـقث ؾَٓ ّّ وهل تتو

ّٔد اخل ّٔد ـقئل )ؿـّدس ّهه افنـخمتٍِٜ فًديد ِمـ افًِامء ]]ـٚفً ريػ( وافًـ

ريػ( وافنـٔخ افًَٔـقيب )دام ـإشتٚذ حمّد حمّد افهدر )ؿّدس ّهه افنـ

:ّٜٔ ِّف([[، وِمـ هذه افٌحقث افٍَٓ  ط

ّٔتـف  رشٚفٜ ذم ٕجٚشٜ اخلّر، -1 بحٞ اشتدٓيل ؾَٓل أثٌٝ ؾٔف أظِّ

ّٔـٜ افًـّٔ  ِّؿ بٖظِّ ّٔد اخلقئل )ؿّدس ّهه( وظذ ـّؾ َمـ يً د اخلـقئل ظذ افً

 )ؿّدس ّهه( خهقًصٚ ضٌِتف أدامٓؿ اهلل.

وهق بحٞ ؾَٓل ظِّل فتّْٔـٜ ادُِـٜ  افٍهؾ ذم افَقل افٍهؾ، -2

ِّف(.  افٍَٜٓٔ، يٌىؾ ؾٔف آراء افنٔخ حمّد افًَٔقيب )دام ط

 افٍهؾ ذم افٍريوٜ ادًىِٜ بغ رأي واشتحًٚن ودفٔؾ وبرهٚن، -3

ِّف(.يٌىؾ ؾٔف آراء افنٔخ حمّد افًَٔقيب )دا  م ط

 افٍهؾ ذم افٍريوٜ ادًىِٜ بغ اجتٓٚد اخلقئل وادظٚء ادـّدظل، -4

ِّف( ويرد ؾٔـف إصـُٚٓت افنـٔخ  يٌىؾ ؾٔف آراء افنٔخ حمّد افًَٔقيب )دام ط

ّٔد اخلقئل  وُيثٌٝ ظدم متٚمٔتٓٚ مجِٜ وتٍهٔاًل.  افًَٔقيب ظذ افً

ٍّىرّيٜ بحٞ اشتدٓيل مًٌط يثٌٝ ؾٔف م افتدخغ ذم هنٚر افهقم، -5

 افتدخغ ذم هنٚر افهقم.
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ّٔد  -6 ٜ وٓ هتٚؾٝ ذم ـالم افً ٜ مًتحُّٜ( و)ٓ تْٚذم وٓ ؽٍِ )صٌٓ

 افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه(.

ريٜ افنّس/ خمىقط. -7 ّٓ  رشٚفٜ ذم ظدم مى

 ذح افًروة افقثَك/ خمىقط. -8

 تًِٔؼ ظذ افًروة افقثَك/ خمىقط. -9

ّٜٔ ظّٚمٜ وؾٔٓ  ٚ يٌىؾ أضروحٜ ظٚمل شٌٔط افْٔع ومْٓٚ:ثٚفًثٚ: بحقث اشتدٓف

 افٍهؾ ذم رحِٜ افُنػ وادحٚرضات افَهدّيٜ. -1

 افٍهؾ ذم ٕيرّيٜ افىقر ادٓدوي. -2

 افٍهؾ ذم افتىٌٔؼ بغ أصؾ اخلِؼ وافىقر ادٓدوي. -3

خّٚصٜ أّن صٌٜٓ ظٚمل شٌٔط ؿد اشتحُّٝ وؿد افتحؼ بـف افُثـر ِمــ 

ومثٍَغ وؽرهؿ، وبَٔٝ فًـْغ ظديـدة افْٚس ِمـ أشٚتذة جٚمًٚت وضٌِٜ 

ّٔد  ّٓ شـامحٜ افًـ ّٜٔ إ ومل يًتىع أحد أن يرّد ظِٔف ويْٚؿنف مْٚؿنـٜ مقوـقظ

افكخل احلًْل، ؾٖثٌٝ ؾٔٓٚ أّن ٕيريٜ ظٚمل شـٌٔط ؽـر تّٚمـٜ، وبحّـد اهلل 

تراجع افُثر ِمـ افْٚس ظـ آؿتْٚع بْيرّيٚت شٌٔط افْٔع وأتٌٚظف بزـٜ هذه 

ّٜٔ.افردود افًِ ّ 

ٚ: صٓٚدة أهؾ اخلزة: ًً  راب

صٓٚدة أهؾ اخلزة بٚدًْك إخّص )أصحٚب آختهٚص ذم هذا  - أ

ّٔد افكخل ومْٓؿ:  ّٜٔ افً ّٔد يقشـػ ادجٚل( ممّـ صٓد بٖظِّ ]]شامحٜ افً

احلًْٔل، ؾؤِٜ افنٔخ افدـتقرؽًٚن افٌٓٚديل، ؾؤِٜ افنٔخ إشتٚذ بٚشـؿ 
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ري، ؾوـِٜٔ افنـٔخ ريـٚض افُرظـٚوي، افزيدي، ؾؤِٜ افنٔخ هٚدي افٌدي

ؾؤِٜ افنٔخ ؿٚشؿ ادٔٚحل، ؾؤِٜ افنٔخ ٕهر افًقيـدي، ؾوـِٜٔ افنـٔخ 

إشتٚذ ظع افدراجل، وـذفؽ افًديد ِمـ افًِامء وضٌِٜ افٌحقث اخلٚرج ذم 

 داخؾ افًراق وخٚرجف[[.

: أي ِمــ احلـقزة وخٚرجٓـٚ، صٓٚدة أهؾ اخلزة بٚدًْك إظـؿّ  - ب

ّٜٔ واّضِع ظـذ وَٕهد َمـ  امتِؽ احلّد إدٕك ِمـ افثَٚؾٜ افٍُرّيٜ أو إـٚديّ

ّٔد افه رخل احلًْل بهـدق وإٕهـٚف بًـد افتجـّرد ظــ افـدٕٔٚ ـدفٔؾ افً

وأهِٓٚ، إذ يًتىٔع ـّؾ مْٓؿ أن يْٚطر تِؽ افًْٚويـ احلقزوّيٜ وؽرهٚ ويٌّغ 

ّٔد احلًْل، ــام حهـؾ ذم افًديـد ِمـ ّٜٔ أضروحٜ شامحٜ افً َّ ـ ادقاؿـػ أح

 وادْٚطرات.

 

ّٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه(: ٚ: مٚ ـتٌف افً ًً  خٚم

ًٔـٚ (، وهذا بًوف: 7ذم مَّدمٜ مْٟٓ إصقل، اجلزء )  ]]وجدتـف واؾ

، مع إخذ بْير آظتٌٚر أّن افُتٚب ؾٔف بٚدَهقد ومًٔىًرا ظذ ادىِقب[[

ّٔد افهدر )ؿـدّ  س ّهه( وضِـٛ ِمــ افًديد ِمـ افتًَِٔٚت افتل مل يرّدهٚ افً

ّٔتف ظذ أخريـ. ّٔتف وأظِّ َّٔد احلًْل بتثٌٔتٓٚ ـدفٔؾ ظذ ظِّ  افً

ّٔد افنٓٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه(:  شٚدًشٚ: تكيح افً

ّٕـف  ذم افًديد ِمـ ادْٚشٌٚت ظْدمٚ ُشئؾ ظـ أؾوؾ ضٌِتف ـٚن جئـٛ بٖ

ّٔد احلًْل، مع إخذ بْير آظتٌٚر أّن هذه افتكحيٚت متّٖخرة ظــ أّي  افً

تكحيٚت أخرى ومتٖخرة ظـ أّي إصٚرة مًّقظٜ أو مُتقبٜ بحّؼ أخريـ، 
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ّٔد احلًـْل بٌحـقث  بؾ ـٕٚٝ افتكحيٚت بحّؼ أخريـ ؿٌـؾ افتحـٚق افًـ

ّٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه( ؾتُـقن هـذه افتكـحيٚت إخـرة بحـّؼ  افً

 ـ ـقهنٚ راجحٜ ظِٔٓٚ.وٓ أؿّؾ مِ افًٔد احلًْل ٕٚشخٜ فِتكحيٚت افًٚبَٜ 

ّٔد احلًْل ّٔد افنٓٔد )ؿّدس ّهه( واهتاممف بٚفً ٚ: إصٚرة  افً ًً  شٚب

ّٔد  ّٔد افنٓٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه( أّن افً حْٔام َٓحظ شامحٜ افً

ًٌٚ مثِف، حٔٞ ؿـٚل شـامحٜ  احلًْل ذو ظِّٜٔ ظٚفٜٔ ومل يًٌؼ فف أن دّرس ضٚف

ّٔد افنٓٔد )ؿّدس ّهه( وبنـٓٚدة ))إيّن  افًديـد مــ افىٌِـٜ مـٚ مًْـٚه: افً

أدظقك دظقة خّٚصٜ إػ حوقر افٌحٞ اخلٚرج إصقيل وافٍَٓل، ظِاًم أيّن 

ّٔتف مل أدُع ؽرك مثؾ هذه افدظقة((،  ّٕام يدّل ظذ ظِّ وهذا إن دّل ظذ رء ؾ٘

ّٓ تُـقن  افٌُرة ومَدرتف افًٚفٜٔ ظذ اشتًٔٚب افدرس وؾّٓف فِّىٚفٛ، وإ

ّٔد افهدر )ؿّدس ّهه( مـ هـافدظقة فٌقً  ذا افٌِـق وتًـٚحمف ذم ا وحٚصٚ افً

 افًِؿ.

 ثٚمًْٚ: ظدم اظساض افًّٔد افهدر )ؿّدس ّهه( وإؿراره فُالم افًّٔد احلًْل

ظْدمٚ ضِٛ افًٔد افهدر )ؿّدس هه( ِمـ افًٔد احلًْل افًّـؾ ذم 

ّٔد احلًـْل  )افّزاين( وافتهّدي فإلجٚبٜ ظذ آشتٍتٚءات، حْٔٓـٚ ؿـٚل افًـ

))إّن افتهدي دثؾ هذا ادْهٛ يقّفـد  فًِٔد افهدر )ؿّدس ّهه( مٚ مًْـٚه:

ٚد وادٌٌوغ، وفُل أؾّقت ظِٔٓؿ افٍرصٜ ؾ٘يّن أخزك بٖيّن  ًّ افًديد ِمـ احلُ

ِّد ؽره" ّٔد افهدر وٓ أؿ ِّد افً فُّْل أدظق فِدفٔؾ افًِّـل افـذي  "ٓ أؿ

وممّـٚ ٞ ظــ مرجـع تَِٔـد((، ضرحَتف وافذي هق حّجٜ ظذ ـّؾ ظٚؿؾ يٌح
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ُّٔد افنٓٔد )ؿّدس ّهه(:  وؿـد ))ٓ بـٖس جـزاك اهلل خـًرا((، أجٚب بف افً

ّٔد افهـدر )ؿـّدس  شّع افُثر هذا افُالم ظْدمٚ ـٚن يًّؾ ذم )بّراين( افًـ

ّٔد احلًـْل؟!!  ّٔد افنٓٔد )ؿـّدس ّهه( ِمــ ــالم افًـ ّهه(، ؾامذا ؾٓؿ افً

 يـ:واجلقاب ٓ خيِق مـ أحد أمر

ّٔد احلًْل يًّؾ بدون تَِٔد ؾًِّف بٚضـؾ، إذن ـٔـػ  إّول: إّن افً

ّٔد افهدر )ؿّدس ّهه( يًّؾ ذم )افزاين( وأصٚد بف ظّدة مرات؟!!  جًِف افً

 وهذا ؽر مًَقل!!! 

ّٔد احلًْل جمتٓد ويًّـؾ ذم )افـزاين( بآرائـف اخلّٚصـٜ،  افثٚين: إّن افً

 وهذا إمر مًَقل ومٌَقل.

 :ٚ ًً  يُْر افًدو ؾواًل ظـ افهديؼ، أّن افًـٔد احلًـْل ــٚن افىٚفـٛ ملتٚش

َّٔز ذم بحقث اخلٚرج وـام ّسح بذفؽ أشٚتذتف ؾواًل ظــ ؽـرهؿ وــام  ادّ

ّٔتـف  شّع ذفؽ افُثر، وفُـ حْٔام تهّدى شامحتف فِّرجًٔـٜ وأظِــ أظِّ

ّٜٔ وأراد بذفؽ تقحٔد صـٍقف إّمـٜ  ودظٚهؿ فِّْٚطرة وتَٔٔؿ بحقثف افًِّ

 خِػ ادرجع إظِؿ، إٌَِٝ تكحيٚهتؿ رأًشٚ ظذ ظَٛ!!! 

ّٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه( أصٚر ذم افرجقع بٚفتَِٔد وؽره ظًٚذا:  إّن افً

ِّف( وهذا افُالم حّجٜ ظذ ــّؾ  ِمـ إمقر إػ شامحٜ افنٔخ افٍٔٚض )دام ط

ِّف( د ّٔد احلًْل أظِؿ ِمـ افنٔخ افٍٔٚض )دام ط َِّػ، وافً ٚ مُ ًَ ٚ ذـرٕٚه شـٚب

ّٜٔ فًـامحٜ 2، ج1أو دٚ مقجقد ذم )افٍُر ادتغ ج ّٜٔ ظٚف ( وهق بحقث أصقف

ِّف(. ّٔد احلًْل وؾٔف َٕض ٔراء افنٔخ افٍٔٚض )دام ط  افً
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حٚدي ظؼ: افنٔٚع ادٍٔد فًِِؿ وآضّئْٚن بغ أهؾ افًِـؿ وذم ادجتّـع 

ّٔد احلًْل. ّٜٔ افً  بٖظِّ

ّٔد احلً ْل فِّْٚطرة مع أّي صخص يّدظل آجتٓـٚد ثٚين ظؼ: دظقى افً

 ويتهّدى فِّرجًٜٔ، ومل جُيٌف أحد.

 "ضٌِٜ إظِؿ أظِؿ"ثٚفٞ ظؼ: 

ّٔد افهدر افثـٚين )ؿـّدس  وهذه افَٚظدة ِمـ إدّفٜ افتل أثٌٝ ؾٔٓٚ افً

ّٔد احلًْل هق أظِؿ ضٌِـٜ  ّٔتف ظذ أخريـ، وِمـ افقاوح أّن افً ّهه( أظِّ

ّٔد افنٓٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه( وهذا مٚ أثٌتف بٚفـدفٔؾ افًِّـل وذم  افً

حٔٚة افنـٓٔد افهـدر وبًـد اشتنـٓٚده )ؿـّدس ّهه(، وتنـٓد ظـذ ذفـؽ 

ّٔد افكخل احلًـْل ٕشـتٚذه افنـٓٔد افهـدر افثـٚين )ؿـّدس  تَريرات افً

ّٔد افكخل احلًْل هق إظِـؿ أن:  ّهه(، وِمـ هذه افَٚظدة ٕثٌٝ أّن افً

ّٕف ِمـ أ ّٔد ٕ برز ضٌِـٜ إظِـؿ، خهقًصـٚ إذا أخـذٕٚ بْيـر آظتٌـٚر أّن افًـ

افكخل احلًْل هق افىٚفٛ افقحٔد افذي ـتٛ وأّفػ بحقًثٚ ظديدة ذم ظِؿ 

 "حٚٓت خّٚصٜ فألمر"و "مٌحٞ افود"إصقل وبّقاؤع خمتٍِٜ، شقاء 

ادـدخؾ "وافتل هل تَريرات ٕشتٚذه افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه( أم بحـقث 

ّٔد افنـٓٔد "افٍُر ادتغ"أم بحقث  "افٍُر ادتغ إػ ، وأّمٚ بـٚؿل ضٌِـٜ افًـ

افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه( ؾِؿ يّٗفػ ذم ذفـؽ افقؿـٝ أحـٌد مـْٓؿ ذم ظِـؿ 

افذي ـتٌف افنٔخ افًَٔقيب )دام ظـّزه(،  "ادنتؼ"إصقل أصاًل، وأّمٚ بحٞ 
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بؾ هق خٚرج ؾٓق ـام مًروف ومًِقم فٔس ِمـ مٌٚحٞ ظِؿ إصقل أصاًل 

 ظـ ظِؿ إصقل وبنٓٚدة ظِامء إصقل إًٍٔٓؿ ويدّفْٚ ظذ ذفؽ:

  : ًٓ ّٔد اخلــقئل )ؿــّدس ّهه( ذم أّو حمــٚرضات ذم أصــقل "ذـــر افًــ

ِّف(، ص )"افٍَف ف ييٓـر أّن  (:10، تَرير افنٔخ افٍٔٚض )دام ط ّٕ ]]... ـام أ

ٚص، مٌحٞ ادنتؼ، ومٌحٞ افهحٔح وإظّؿ، وبًض مٌٚحٞ افًّٚم واخل

ِّٓٚ خٚرجٜ ظـ مًٚئؾ هذا افًِـؿ )ويَهـد  ـٌّحٞ ووع أداة افًّقم، ـ

 ظِؿ إصقل(، فًدم تقؾر هذا افؼط ؾٔٓٚ[[.

 :ًٚٔ ِّؿ حمّـد بـٚؿر افهـدر )ؿـّدس ّهه( ذم ثٕٚ ّٔد إشتٚذ ادً ذـر افً

ّٔد ــٚطؿ احلـٚئري  -مٌٚحٞ إصقل افًَؿ إّول اجلزء إّول تَريـر افًـ

ِّف( ]]وؾرق بغ هذه إبحٚث وبحٞ ادنـتّؼ، حٔـٞ إّن : 28ص -)دام ط

بحٞ ادنـتّؼ ٓ يْـدرج حتـٝ افتًريـػ، وفـذا ٓ يُـقن مــ إبحـٚث 

ْٚ مل ٍٕٓؿ افٍرق بغ هذه إبحٚث وبحٞ  ّٕ إصقفّٜٔ... وهلذا أصُؾ ظِٔف بٖ

ّٔد  ،ادنتّؼ افذي هق خٚرج ظـ ظِؿ إصقل[[ وٓ خيٍك ظِْٔـٚ ــالم افًـ

]]َمـ مل يّتِؽ أصـقل أيب  ين)ؿّدس ّهه( وافذي مٍٚده:افنٓٔد افهدر افثٚ

ّٜٔ ـٚئًْٚ َمـ يُقن [[، ؾٓذا حٚل َمـ مل يّتِؽ أصقل جًٍر اظزفقه ِمـ ادرجً

ـ مل يّتِؽ ظِؿ  ِّ ّٔد حمّد بٚؿر افهدر )ؿّدس ّهه(!!! ؾُٔػ هق احلٚل ب افً

 إصقل أصاًل؟!!! 

ّٔد افكخل احلًْل أثٌٝ  ّٔتف ظذ افُثر إوٚؾٜ إػ ذفؽ ؾّ٘ن افً أظِّ

ّٔد حمّـقد اهلٚصـّل وافنـٔخ  ّٔد احلٚئري وافً ّٜٔ ـٚفً ممّـ هق متهدٍّ فِّرجً
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افٍٔٚض )أدامٓؿ اهلل( وؽرهؿ، ذم حغ مل يًٍؾ ذفؽ وٓ ضٚفـٛ ِمــ ضٌِـٜ 

ّٔد افكخل احلًْل ـام ذـرٕٚ. ّٓ افً ّٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه(، إ  افً

ّٔد افكخ ّٔتف ظذ مجٔـع وـذفؽ ٓ ًْٕك أّن افً ل احلًْل أثٌٝ أظِّ

ّٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه( شقاء بٚفرد ظـذ بحـقثٓؿ أو ب٘ثٌـٚت  ضٌِٜ افً

ّٔتف  ّٔد افنٓٔد افهدر افثٚين )ؿّدس ّهه( ًٍٕف أو إثٌٚت أظِّ ّٔتف ظذ افً أظِّ

ّٔتـف ظـذ افنـٔخ افٍٔـٚض )دام  ِّف( أو إثٌٚت أظِّ ّٔد احلٚئري )دام ط ظذ افً

ِّف(.  ط

ّٔد افكخل احلًْلراب ِّٔز افً ا مت ٜ جدًّ ّّ ّٜٔ مٓ  ع ظؼ: تقجد خهقص

ّٔد افهـ ِّٔـز افًـ ا مت ـٜ جـدًّ ّّ ّٜٔ مٓ رخل احلًـْل ظــ ـتقجد خهقص

أخريـ وهل  افرّد ظـذ افنـٌٓٚت افتـل دمتـٚح ادجتّـع شـقاء افنـٌٓٚت 

ّٜٔ وافتل يراد مْٓٚ إوالل افْٚس، ؾّثاًل صـٌٓٚت  ّٜٔ أم افنٌٓٚت افديْ افًٔٚش

شٌٔط افْٔع وصٌٜٓ جقاز بؾ وجقب تَِٔد ادٔٝ ابتداًء وصٌٓٚت اإلمٚمٜ  ظٚمل

وافٌّْقة وافًهّٜ، ـام ذم صٌٜٓ أمحد إشامظٔؾ ـٚضع )أمحد بـ احلًـ( مّدظل 

افًهــّٜ، وؾــالح برهــٚن وؽــرهؿ، وـــذفؽ افُثــر ِمـــ افنــٌٓٚت افتــل 

ّٜٔ إلبىـٚل هـذ ه اـتًحٝ افنٚرع افًراؿل، وٓ يقجد َمـ تهّدى بّقوقظ

ّٔد افه ّٓ شامحٜ افً ٚ بـام ورد ظــ افرشـقل ـافنٌٓٚت إ ًُ ـ ًّ رخل احلًْل مت

إـرم وأهؾ بٔتف افىٚهريـ )ظِٔٓؿ افهالة وافًالم أمجًغ(،  ؾَد ورد ظـ 

ّٕف ؿٚل: ))حيّؾ هذا افديـ ذم ــّؾ  ِّؿ( أ افٌْل إـرم )صّذ اهلل ظِٔف وآفف وش
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فٌٚفغ، وإتحٚل اجلـٚهِغ، ؿرن ظدول يٍْقن ظْف تٖويؾ ادٌىِغ، وحتريػ ا

 .(1)ـام يٍْل افُر خٌٞ احلديد((

ّٔد افكخل احلًْل، وبٍوؾ اهلل ورظٚيتف اهتـدى  وهذا مٚ ؿٚم بف افً

ّٜٔ افتـل أثٌـٝ ؾٔٓـٚ بىـالن  ّٜٔ ادقوقظ افُثر ِمـ افْٚس بزـٜ افردود افًِّ

دظقى َمـ ادظك افًهّٜ أو بىالن دظقى َمــ إُٔـر آجتٓـٚد وافتَِٔـد أو 

 بىالن دظقى َمـ أوجٛ تَِٔد ادٔٝ.

 خٚمس ظؼ: ادْٓٚج افقاوح

ّٔد احلًْل، حٔٞ يٌّغ ؾٔٓٚ آراءه ذم  ّٜٔ فًامحٜ افً وهل افرشٚفٜ افًِّ

ّٜٔ وؽرهٚ، وِمـ ٕيـرة هيًـٜ ؾٔٓـٚ يالَحـظ  ّٜٔ وآبتالئ مجٔع ادًٚئؾ افؼظ

ّٜٔ، وهـل خمتٍِـٜ ذمـأشِقبف افرصٔؼ وادّتع ذم ضرح ادًٚئؾ افن  ضرحٓـٚ رظ

.ّٜٔ  وتٍريًٚهتٚ وتقزيًٓٚ فًِّٚئؾ افؼظ

ثّؿ يٌٌْل أن ُٕن أن ِشْٚن افَِـؿ وَٕـقل: إّن مـٚ ُضـرح ِمــ أدّفـٜ 

ًدا أو  ِـّ ومٗيِّدات تهِح أن يُقن بًوٓٚ بٍّرده أو بٕٚواممف إػ إخرى مٗ

ّٔد احلًْل، ويتقّفد مـ ذفؽ افًِؿ أو آضّئْٚن، وٓ  ًدا صّحٜ اّدظٚء افً مٗيِّ

ـؼ افًِـؿ  َّ ّٔـٜ، وبّجّقظٓـٚ يتح أؿّؾ ِمـ ـقن افًٌض مْٓٚ يًىل ؿٔاًم احتامف

 وآضّئْٚن ؾتُقن حّجٜ.

 

 

                                                           

 .9، ص2بحٚر إٕقار، افًاّلمٜ ادجِز، ج (1)
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 شٚدس ظؼ: بًض مّٗفٍٚت افًّٔد افكخل احلًْل وذم ظِقم خمتٍِٜ مْٓٚ: 

 صِح اإلمٚم احلًـ )ظِٔف افًالم(. -1

 ظّع )ظِٔف افًالم( ووٓيٜ افنٚم. -2

 ف ُجّْٜ.ظّع )ظِٔف افًالم( ُحٌّ  -3

ًِسة. -4 ّٛ اف  أهؾ افًّْٜ وح

 .3، ج2، ج1ادْىؼ وأصقل افٍَف ج -5

 افدّجٚل.  -6

 افًٍٔٚين. -7

 إيامن ؾرظقن وجٓؾ اددظل. -8

ًِهّٜ ٕٚصٌل هيقدي. -9  مّدظل اف

ّٜٔ خمتٍِٜ. بحقث ذم تًٍر افَرآن -10  تتْٚول مقوقظٚت ؿرإٓ

ٜ بحقث حتِٔؾ مقوقظل ذم افًَٚئد وافتٖريخ اإلشالمل،  شٚبع ظؼ: شًِِ

 مْٓٚ: 

 بحٞ )ادختٚر.. وثٖر إضٓٚر!!!(.  -1

بحـــٞ )افدوفٜ..ادٚرؿـــٜ... ذم ظكـــ افيٓـــقر مْـــذ ظٓـــد  -2

 (. "صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ"افرشقل

ّل إشُىقري(.  -3 ًْ ّٜٔ اجِل
ِّ

ْٔ ٚت مع.... َتْقحٔد ابـ َت ٍَ  بحٞ: )وَؿ

 

ظِٔٓـٚ ِمــ خـالل زيـٚرة  ويقجد افُثر ِمـ ادّٗفٍٚت يُّـ آضالع

ّٔد افكخل احلًْل.  ادقؿع افرشّل فًامحٜ ادرجع افديْل افً
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 احملىع انضبين: انُـت انشغَف نهـُّض انصغسٍ احلـين

هق حمّقد بـ ظٌد افروٚ، بـ حمّد، بـ فٍتف، بـ بِقل، بـ حٚوي، بـ 

شِىٚن افْجدي، بــ  حًـ، بـ حمّد، بـ ؽزال، بـ جْديؾ، بـ خٍِٜٔ، بـ

ؽٚفٛ، بـ رصٔد، بـ خِػ، بـ حًغ، بـ جٚشؿ، بـ أشقد، بــ شـِٓٛ، 

بـ منرف، بـ درع، بـ مٌهقب، بـ ؿتٚدة، بـ ادريس، بــ ظـع )ؿـٚيض 

ادديْٜ(، بـ )سخٜ(، بـ ادريس، بـ مىٚظـ، بـ ظٌد افُريؿ، بــ ظًٔـك، 

ّٜٔ(، بـ ظٌد اهلل، بـ بـ احلًغ، بـ شِٔامن )أيب ظٌد اهلل(، بـ ظع )أيب افًِ

أيب جًٍر حمّد افثًِٛ، بـ ظٌد اهلل إـز، بــ حمّـد إــز، بــ مقشـك 

افثٚين، بـ ظٌد اهلل افنٔخ افهٚفح، بـ مقشك اجلقن، بـ ظٌد اهلل ادحض، بـ 

احلًـ ادثْك، بـ آمٚم احلًـ افزـل )ظِٔف افًالم(، بـ آمٚم ظع بــ أيب 

 ضٚفٛ )ظِٔف افًالم(.

 

 خ انُـت:أصنّ

ـ صـٓٚدات وتٖئـدات وأختـٚم  ّّ ر فًِٚئِٜ وافذي  يتوـ يقجد منجَّ

ٚبٜ، وذم ادَٚم أذـر بًض إدّفٜ  ًّ ـثرة ِمـ افًِامء وافٍوالء وادّٗرخغ وافْ

 وافنقاهد:
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 صٓٚدة وتٖئد افًِامء: -أ 

ّٔد حًغ بحر افًِقم. -1  افً

ّٔد حمّد ـالٕس. -2  افً

ّٔد حمّد ظع احلام -3  مل.افً

 افنٔخ بنر افْجٍل. -4

ّٔد ظع افًٌزواري. -5  افً

 ادٗرخ افنٔخ بٚؿر ذيػ افَرر. -6

ّٜٔ ادَّدشٜ. -7 ّٔد ظع ادقشقي افقاظظ، افُٚطّ  افً

ّٔد هٌٜ افديـ افنٓرشتٚين، متقيل مُتٌٜ اجلـقاديـ  -8 ّٔد جقاد افً افً

 ذم افهحـ افُٚطّل.

ٚبٜ وادّٗرخغ: -ب  ًّ  صٓٚدة افْ

 تٚذ ظٌٚس افدجٔع.إش -9

ّٔد ظدٕٚن افَٚبجل. -10  افً

ّٔد صٚـر افٌٌدادي. -11  افً

ّٔد أمحد افٍِقجل. -12  افً

ّٔد صٚدق احلع. -13  افً

ّٔد وفٔد افًرييض. -14  افً

رابىــٜ آل افٌٔــٝ ادجِــس إظــذ فًِــٚدة إذاف، ذم بٔــٝ  -15

 ادَدس، ختؿ افرابىٜ.

ّٔد ٕٚجل هٚصؿ آل ظّزام احلًْٔ -16  ل.افً
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 ثٚمر ظٌد احلًغ افًٚمري. -17

افؼيػ ؾتحل ظٌد افَٚدر، أمغ ظـٚم رابىـٜ آل افٌٔـٝ، بٔـٝ  -18

 ادَدس.

ّٔـٜ ذم  -19 ّٔد مجـٚل افـراوي افرؾـٚظل، جِـٔس افًـّجٚدة افرؾٚظ افً

 افًراق.

ٌّٚد افدوري، مَرر اهلٔئٜ افًربٜٔ فُتٚبـٜ تـٚريخ  -20 ّٔد أمحد افً افً

 .إًٕٚب، ًّٕٚبٜ بْل افًٌٚس

 ادهٚدر: -جـ 

ّٔد أبق حمّد احلًْٔل رــ افديـ، ص - 21  .43بحر إًٕٚب، افً

ّٔد روٚ افٌريٍل، خمىقط. -22  صجرة افٌّْقة وثّرة افٍتّقة، افً

ّٔد صّس افديـ حمّـد احلًــ افـرد  -23 افهع ذم إًٕٚب، افً

 .42)ابـ افىَىَل(، خمىقط، ص

ّٔد  -24 وٚمـ بـ صدؿؿ احلًـْل، حتٍٜ إزهٚر وزٓزل إهنٚر، افً

 خمىقط.

، ؿًؿ افُٚطّغ، 3مقشقظٜ افٌَٚب ادَّدشٜ، جًٍر اخلِٔؾ، ج -25

 .62م، ص1970ط بٌداد 

ّٔد بـ افًّٔدي افْجٍل، افَٚهرة  -26 بحر إًٕٚب )افُّنٚف(، افً

 .164هـ، ص1356

ّٔد افـداوودي(،  -27 ظّدة افىٚفٛ ذم إًٔـٚب آل أيب ضٚفـٛ )افًـ

 .141م، ص1961افْجػ 
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ــروت  -28 ــر، ب ـــ إث ــٚريخ، اب ــؾ ذم افت ، 12م، ج1965افُٚم

 .141ص

ّٔد أمحــد  -29 ّٜٔ، افًــ ّٜٔ واحلًــْٔ ّٜٔ ذم إًٕــٚب احلًــْ افــدرر افًــْ

 افزادظل.

صذرات افذهٛ ذم أخٌٚر مــ ذهـٛ، ابــ افًـامد احلْـٌع، ط  -30

 .76، ص5هـ، ج1350افَٚهرة 

اء، اشــىٌْقل، ادختكــ ذم أخٌــٚر افٌؼــ، افًــِىٚن أبــق افٍــد -31

 .127، ص3هـ، ج1286

ٜ ادختك ذم أخٌٚر افٌؼ، ابـ افقردي افنٚؾًل، ط ٕجػ،  -32 ّّ تت

 .206، ص6ج

ضرؾٜ إصحٚب ذم مًرؾٜ إًٕٚب، افًِىٚن ادِؽ إذف،  -33

 .105م، ص1949ظّر افرشقيل، دمنؼ 

إٕجــؿ افزاهــرة ذم إًٔــٚب افًــسة افىــٚهرة، ادجِــد افثــٚين،  -34

 ظٌٚس حمّد افدجٔع.خمىقط، 

 .79شٌٚئؽ افذهٛ ذم مًرؾٜ ؿٌٚئؾ افًرب، ص -35

م، افًنـٚئر افًربٔـٜ ذم 1981افساث افنـًٌل، افًـدد إّول،  -36

 إؿِٔؿ إحقاز، ظٌد اجلٌٚر حمّد افًٚمرائل.

م، 1961تــٚريخ افًــامرة وظنــٚئرهٚ، ظٌــد افُــريؿ افْــداوي،  -37

 .83ص

 تٚن.تٚريخ افٌَٚئؾ افًربٜٔ ذم ظربً -38
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 مًٔٚن وظنٚئرهٚ، ظَٔؾ ظٌد احلًغ ادٚفُل. -39

ّٔد ظـدٕٚن ظًٔـك  -40 ادجّقظٜ ادنجرة ذم إًٕٚب ادىٓرة، افًـ

 افَٚبجل افْجٍل، خمىقط.

ّٜٔ ذم بالد افراؾديـ وذق إردن. -41  افدوحٜ اهلٚصّ

ّٜٔ ذم إًٔٚب ظنٚئر افْجػ افًربٜٔ، ج -42 ، افًِقيـقن، 3افدرر افٌٓ

 حمّد افدجٔع.، ظٌٚس 2ؿًؿ

هنٚيٜ إرب ذم مًرؾٜ ؿٌٚئؾ افًرب، افََِنْدي، حتَٔؼ افنـٔخ  -43

 اخلٚؿٚين.

آل افٌٔٝ ذم بالد افراؾديـ، افؼيػ ؾتحل ظٌد افَٚدر شِىٚن،  -44

 أمغ ظٚم رابىٜ آل افٌٔٝ، بٔٝ ادَدس.

ادقشـقظٜ افقاؾٔـٜ ًٕٕــٚب آل افٌٔـٝ، افؼــيػ ؾتحـل ظٌــد  -45

 افَٚدر.

ّٔد حمّد صٚدق بحر افًِقم، خمىقط.افنذور  -46 ّٜٔ، افً  افذهٌ

 

 افدـتقر ؽًٚن افٌٓٚديل
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 املحتويات

 5 ...................................................................................... مقدمة

 7 .................................................................. !!انـٛغح؟ َكزت نًبطا

ّٙ  انؼبئهخ ٔانزؼاو االجزًبػّٛخ انُشؤح  7 ............................................ انضُٚ

 9 ................................................نٙ لضٔح كبَٕا ٔأيضبنّ انًئيٍ ػجّبؽ

 11 ...................................... !!!ٔاإلػضاصّٚخ انًزّٕؿطخ فٙ ٔانذظع انمهك

ض انًؼًبع٘ انًُٓضؽ انشٓٛض ًّ ّٙ  ششص غعجبٌ يذ  11 ... انجبيؼخ فٙ عؿبن

 11 ................................ انذٕػح يغ ٔانزٕاصم انضٍٚ ػهٗ االَفزبح ثظٔع

 11 .......................................... يمبٔالد يكزت ٔفزخ انؼـكغّٚخ انشضيخ

 11 ............................................................... ٔانجبع ٔاألر انصضٚك

 11 ............................................... ٔانؼمضّٚخ انزبعٚشّٛخ انكزت يغ عدهخ

 11 .............................. أؿزبط صٌٔ انذٕػّٔٚخ انًُٓجّٛخ انكزت صعاؿخ ثضء

 11 ................................................ !!!ًّّٛبػهً فبعغخ كجٛغح صُّٚٛخ عيٕػ

 17 ............................. !!!ٔصّضاو ٔاؿغائٛم أليٛغكب ػًٛم انصضع انـّٛض

 17 ............... !!!انضنٛم ًٚزهكٌٕ ٔال ظؼٛفخ دّجزٓى انصضع انـٛض أصذبة

 12 ........................ ثكضبفخ ٔانذعٕع نهضعاؿخ ٔانزفّغؽ ثبنذٕػح االنزذبق

 11 ................ انصضع انشٓٛض ػُض انكفبٚخ صعؽ فٙ انًضَٙ يٓض٘ انـّٛض يغ

 11 ............................. انشبعط انجذش فٙ نذعٕع٘ انصضع انـّٛض صػٕح

مخ َمبشبد ًّ  11 ............................ !!!ثٓب ٚشٓضٌٔ ال انصضع انـّٛض يغ يؼ

ّٙ  انذعٕعػُض ّ٘  ٔانفّٛبض انـٛـزبَ ّٙ  ٔانجغٔجغص ّ٘  ٔانذًبي  11 ٔانـجؼٔاع

ّٙ  فٙ انؼًم  11 ................................................ انصضع انـّٛض يغ انجّغاَ

 17 .............................. !!!انصضع انـّٛض ثّغاَٙ فٙ ٔرذّغشبد يعبٚمبد

 11 .............................................جًؼخ سطٛت انصضع انـّٛض يغ انؼًم

 11 ........................................................ انعض يجذش رمغٚغاد لّصخ

 11 .............. نهًغجؼّٛخ انزصّض٘ َٕٔاٚب ػهًّٛخ ثذٕس :انصضع انـٛض ثؼض يب

  .................................. 11 انًٓض٘ اإليبو يٕؿٕػخ كزبثخ اػبصح غهت

 11 ........................................................... ضانفٛب انشٛز انٗ انضػٕح

 17 .................................................. !!!انًٕط عكٕة انجؼط يذبٔنخ

 13 ........................................... انٕاظخ ثبنًُٓبط انغؿبنخ رـًٛخ ؿجت
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 19 .................................. ٔيكزجّ انشٕئٙ انـّٛض يغ ٔلّصزّ جبؿى انذبط

 11 ....................................... انظغٔف ٔرٓٛئخ نهًغجؼّٛخ انزصّض٘ ثضاٚخ

 11 ...................... !!!ًغجؼّٛخنه رصّضُٚب ػهٗ ٔأصغِ انفٛبض يغجؼّٛخ فشم

 11 ....................................................!!!انُجف فٙ ٔيصبػت يآؿٙ

 11 ............................... !!!انًٕػض فٙ أؿئهخ ٔسًـخ ..انؼهًّٛخ انًُبظغح

 12 ............................. !!!انضاع ثبة ػهٗ ٔانذؼة ٔاالؿزشجبعاد األيٍ

ّٙ  ػًٛم ..يشبثغاد عجم ..ؿبدغ ..يجٌُٕ  11 ...................... !!!اؿغائٛه

 11 ..................................... !!!ٔػجغ يٕالف ..انُجف أيٍ يضٚغ يمبثهخ

 11 .................................. !!!لزهُب ػهٗ صّضاو ٚذّغظٌٕ انُجف يغاجغ

ـّؾ  11 .................................... !!!انضاع ػهٗ ٔاالػزضاء ٔانًغالجخ انزج

ل انُجف أيٍ يضٚغ نمبء ّٔ  11 .................................................... !!!األ

 13 ....................... !!!األػبجى ٔػًبنخ انجؼش أيُٛبد ثٍٛ انؼغثّٛخ انذٕػح

 11 ................................ !!!األلصٗ جًؼخ ثبلبيخ صّضاو دكٕيخ ادغاط

 11 ......................... !!!انؼبّيخ األيٍ فٙ انضبَٙ ٔاالػزمبل األلصٗ جًؼخ

ّٙ  ٔيذبصغح انضٔنخ لهك  13 ............. {!!!انؼجت كمّ  انؼجت} ثٛبٌٔ انجّغاَ

ّٙ  فزٕٖ  72 ....................... !!!انؼؼنخ فٙ ٔانُجبح ..صّضاو نصبنخ انـٛـزبَ

 72 ................................. !!!نمُهجذ ُسهٛذ نٕ ..انشبيّٛخ فٙ األكفبٌ صالح

 71 ............................ {!!!انؼجت كمّ  انؼجت} ثٛبٌ ثؼض انضبنش االػزمبل

 73 ................................... دٛضع انًؼزمم يغ انؼَؼاَخ ِيٍ انشغٔط عإٚب

 73 .......................رُزصغ ٔانذهّخ ..انًشُمخ دجم ِيٍ ُٚمظَٔب انضٕٚاَّٛخ أْم

 32 ........................... !!!انؼبّيخ األيٍ ػَؼاَخ انٗ انُجف أيٍ ػَؼاَخ ِيٍ

 31 ........... !!!ٔاإللبيبد ٔانذٕػاد انًغالض اؿزالو ..اإلفغاط ػغٔض ِيٍ

 31 .. !!!نهذٕػح انًـزذمِغح األيٍ عجبل َٔظغح "انؼُٕص٘" انصغسٙ انـٛض

 33 ........... !!!ٔاَزصبعاد يٕالف ..انًـزشفٗ انٗ صىّ  انطؼبو ػٍ اظغاة

 92 ................................................. !!!أصذبثٙ ٚشغط دزّٗ أسغط ال

ّٙ  ..انًـزشفٗ فٙ  91 .......................... !!!سغٖأ ٔػمبئض ٔانضّجبل انـفٛبَ

 91 ............................... انًٕالف ػهٗ شبْض   انذّضاص صأٔص أثٙ ثُذ ػٔطُ 

 91 ..... !!!نهٓضاٚخ ٔصػٕاد رظبْغاد ..غغٚت أثٙ ؿجٍ انٗ انًـزشفٗ ِيٍ

 91 ............... !!!ثشغّٚخ صعٔع ..انطٕثجٙ ؿجٍ انٗ غغٚت أثٙ ؿجٍ ِيٍ

 91 ............... !!!االدزالل ٔدؼٌ اإلفغاط فغدخ ثٍٛ َٛـبٌ ِيٍ انزبؿغ ٕٚو

 93 ........................................................................... انـجٍ ثؼض يب

ّٙ  فزخ  122 ............................. نهذٛبح انًغجؼّٛخ ٔػٕصح كغثالء فٙ انجّغاَ
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 121 ..... !!!انًجضأ ٔنكٍ ..نهؼًبنخ ٔثّٛخٔأٔع ػغثّٛخ صٔل ِيٍ يغغٚخ ػغٔض

 121 ...................... !!!ثٛزُب ػهٗ االدزالل ْٔجٕو األٔنٗ كغثالء جغًٚخ

 121 ........................................ نُب ٔانضاػًٍٛ انضٔل يغ رؼبيهُب ظٕاثػ

 111 ..................... !!!األػضاء ٔظغػ انصبدت ٔسظالٌ انُبصغ لهّخ ثٍٛ

 111 .............. ثهمبئُب انغاغت األيٛغكٙ ٔانعبثػ انًفبٔض ػهٗ شغٔغُب

 111 ................................ ٔاألسالق انصبفٛخ انمهٕة ثؤصذبة االعرجبغ

 111 ....................................... !!!انزؤعٚز ػجغ سٛبَبد ..كغثالء أْبنٙ

ّٔ  ِيٍ اإلطٌ أسظ  111 ............... !!!انزبعٚز ٚشٓضْب نى أسالق ..نهُصغح انؼض

 111 .......... !!!ظّضَب ٔرذبنفٕا فشظنَٕب {انًشّٛى} فٙ َصغَبْى انصضعٌّٕٚ

 117 ................... !!!األيٛغكٙ االدزالل انٗ انـالح رـهٛى ٔجٕة فزبٖٔ

 113 ........ !!!االدزالل أطَبة ثٛض األسٛبع انؼغالٍٛٛ ٔاؿزشٓبص عجت دبصصخ

ّٙ  انـّٛض ثمبء  119 .................................................. !!!ثًفغصِ انصغس

ض انشٓٛض ًّ  119 ............ !!!َصغرّ ػهٗ هللا ػبْضدُ  يظهٕو انصضع ثبلغ يذ

 111 ................................ انظٕٓع ػصغ ػٍ ٚزذّضصٌٕ  انجٛذ أْم

  .............................................. 111 انًٓض٘ اإليبو أصذبة صفبد

 027 ................................... الصرخي السيّد ونسب أعلمية أدلة ملحق

ل انًذٕع ّٔ  117 .............................. انذـُٙ انصغسٙ ـّٛضان أػهًّٛخ :األ

 111 .................. انذـُٙ انصغسٙ نهـّٛض انشغٚف انُـت :انضبَٙ انًذٕع

 111 ........................................................................... :انُـت أصنّخ

 050 ......................................................................... المحتويات

 

 


