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 كتيَبةية بريتى ية لة :  وىاوةرِؤكى ئة
    ثيَؼةنى     

 وػةى َةطيس ض َاْايةى دةطةيةْيَت ؟ وة ذيهُةت ضيية ية ْاوْاْي
 و دةجحاٍ َةطيس ؟   (عليو السالم)ٖةسيةى ية ثيَغةَبةس عيظى
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  ؟دةجحاٍ بةّ ْاوةيةية ْاوْاْى  ذيهُةت ضى. وة ؟يَتاٍ ض َاْايةى دةطةيةْوػةى دةجحو
 ؟ية ضىدةجحاٍ دةسنةوتٓى  ذيهُةت ية

   تاقيهشدْةوةية  فيتٓةو تاقيهشدْةوةى دةجحاٍ طةوسةتشئ و تشطٓاى تشئ
 ضلني()األئن٘ امُلثيَؼةوا طوَشِانةسةنإ  ئاػوب و فيتٓةى

ةى تشة ية طةستشطٓاى    ْاطةٕ دةجحاٍ بة ئةوْا
  وة نآ ػويَٓى دةنةوآ؟ ية نوآ دةسدةنةوآ؟

   طيفةتةناْى َةطيرى دةجحاٍ
  ضى دةنات؟ باْطةػةي

اياْةى نة ثآى دساوٕ و   خةيَهى طادة و طاويًهة  دةبٓة ٖؤى خةيَةتاْذٕ و طوَشِانشدْى ،ئةو توْا
  ية؟ ضى دةجحاٍ سِيَطاى خؤ ثاسيَضى ية فيتٓةى

 دةسدةنةويَت ضؤٕ دةبيَت؟ تيَيذا  دةجحاٍ ذايَى َوطويَُاْإ يةو طةسدةَةى ناتى دةسنةوتٓى دةجحاٍ
 ( طيطٔئ٘شُق)  سِصطاس نشدْةوةى ،طةسنةوتٓى َوطويَُاْإ بة طةس سِؤَةناْذاو ،جةْطيَهى طةوسةو

   َاوةى َاْةوةى دةجحاٍ
  تيةنى صؤس ثيَؽ ٖاتٓى دةجحاٍبشطيَ ءوػهاْىو

   طاتآئةو ػويَٓاْةى نة دةجحاٍ ْاياْ
   ( بؤ خؤ ثاسيَضى ية فيتٓةى دةجحاٍيةناْى ثيَغةَبةسَإ ) سِيَُٓايى
   ية دابةصيٓى ئةو بةتايبةت ذيهُةتوة  ػوئَ و ضؤْيةتيةنةى و نات ةو (عليو السالم)ثيَغةَبةس عيظى دابةصيٓى

   (عليو السالم)ثيَغةَبةس عيظى طيفةتةناْى
 فيتٓةنةى ءٖاتٓى ئاػوب ةناْى و نؤتايىْى دةجحاٍ و جويةنة ػوئَ نةوتوية ْاوضو

 (عليو السالم)ثيَغةَبةس عيظىئةسى و بةسْاَةى  بةضى ذونِ دةنات
 طةسدةَى ئةودا  بآلوبوْةوةى ئاطايؽ و بةسةنةت يةوة  دواى نوػتٓى دةجحاٍ

   (عليو السالم)ثيَغةَبةس عيظى  ذةد نشدْى
   ثًةى ئةواْةى ٖاوةيَيَتى ئةو دةنةٕ

 ود و َأجود دةسنةوتٓى يأج
  ى يأجود و َأجودضووْ ريإ خؤػى دواى نوػتٓى دةجحاٍ و يةْاو

 ئةوو، بشِواداساْيؽ دواى خؤى َشدْى وة  .دابةصيٓى صةوى دواى يةطةس(عليو السالم)ثيَغةَبةس عيظى  يةطة  ىفةتشةى َاْةوة
    ؟ دةبيَت ثخةسا دا ْيا بةطةس نيَودا ديَت و د يَسِؤرى دوايى بةطةس ن

 يى  نؤتا
 

 
 

باهلل مً طرّر أىفشيا ّمً سٔئات أعناليا، مً َٓدِ اهلل فال مضل  للُ، ّملً ٓضلل  فلال       إٌ احلند هلل حنندِ ّىشتعٔيُ، ّىشتغفرِ، ّىعْذ 
 عبدِ ّرسْلُ.    ٍادٖ لُ، ّأطَد اٌ ال إلُ إال اهلل ّحدِ ال طرٓم لُ ّأطَد أٌ حمندّا

ْسِلُمونَ يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقو  ]   (ٕٓٔ)ال عمران:            [ ْا الّلَو َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوُتنَّ ِإالََّوأَنُتم مُّ
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ُهمَ ]  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ًِِرًا َوِنَسا  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ََ َْْرَح اَم ِإنَّ ا رَِجااًل  َوات َُّقوْا الّلَو الَّ ِذي َتَس ا ُلوَن بِ ِو َوا
اَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ََ  (ٔ)النسا  : [ الّلَو 

)االح اا   [   ِطْع اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًم انُوَبُكْم َوَمن يُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ذُ  ] 
:ٚٓ –ٚٔ) 
ّطر االمْر حمدثاتَا، ّك  حمدث٘ بدع٘ ّك  بدع٘ ضالل٘، ّكل  ضلالل٘    أما بعد: فإٌ أصدق احلدٓث كتاب اهلل ّخري اهلدٖ ٍدٖ حمند   

 يف اليار .
 ======================================== 

 ةكيثَيش
وة  ٖةس وةى سِووٕ و ئاػهشاية يةنيَو ية بريوباوةسِى ئةًٖى طوْٓةو جةَاعة باوةسِ بووٕ بة سِؤرى دوايى نة سِونٓيَهة يةة ثايةةناْى ئيُةإ،   

دابةةصيٓى   بةس ية ٖاتٓى سِؤرى دوايى ْيؼاْةى طةوسةو بضووى ٖةية، وة يةنيَو ية ْيؼاْة طةوسةناْى: دةسضووْي َةطةيرى دةجحايةة، وة  
 .ظى(ى نوسِى )َشيِ(ة)عي

بةدسيَةزي بةؤى بةاغ نةشدووئ بةة ووسدي، وة       وة يةبةس َةصْي و طةوسةيي ئةةو سِووداوةو ػةةسِي فيتٓةةى دةجحةاٍ ثيَغةَبةةسي خةوا       
ئ، ئاطاداسي ثيَ داوئ ييَي، وة طيفةتةناْي بؤ باغ نشدووئ، وة ئةو ػتاْةي نة دةبيَتة خؤثاسيَضى نشدٕ ية ػةسِي فيتٓةي فيَشي نشدوو

 بؤية فيَشي نشدووئ تةْاْةت ية ْاو ْويَزةنامنإ ثةْا بطشئ بة خوا ية ػةسِي.
( ئةّ نيتابةةي داْةاوة، وة ئةَةة    ~وةٖةس يةبةس طشْطي بابةتةنةية صاْاي ثاية بةسصي فةسَوودة ْاطي طةسدةّ )حمُذ ْاؿشايذئ االيباْي

 اْاْي جيَ ٖيَؼتووة.بة يةنيَو ية نتيَبة جواْةناْي دةرَيَشدسيَت نة بؤ َوطًَُ
 دوو خاٍَ بووة : ةةٖةس وةى خؤي ية طةسةتانةيةوة باطي دةنات  ةةوة ئةوةي ٖاْي ػيَخ ئةيباْي دا بؤ داْاْي ئةّ نيتابة 

ويَٓةي ئةَاْة( ية عةقيةذةي دابةةصيث ثيَغةَبةةس )عيظةى(      قرضاّٖيةنةَيإ: طوَاْي صؤسيَو يةواْةي نة خؤيإ دةدةْة ثاٍَ عيًِ )وةى 
 و نوػتث دةجحاٍ ية دوا صةَاْذا .(ليو السالمع)

وة ْانةةٕ .  (علي و الس الم)باطي دةسضووْي دةجحةاٍ و دابةةصيث ثيَغةَبةةس )عيظةى(      ةةَةطةس ئةوةي خودا بيةويَت  ةةدووةَيإ: خةيَهي بةطؼيت 
ًَُاْإ بيَ ئاطاْةبٔ وة ئةوة بةضأْ نةة ئةَةة    ٖةس بؤية َٓيؽ بة ثيَويظتِ صاْي نيتابة بة ْشخة وةسطيَشَِة طةس صَاْي نوسدي تا وةنو َوط

ية عةقيذةي ئةًٖي طوْٓةو جةَاعةتة، وة بؤية يةطةس داوا نشدْي صؤسيَو ية َوطًَُاْإ جاسيَهي تش بة ضةااإ طةياْةذ بةة ٖيةواي طةوود      
 وةسطشتٔ .

 نيمِ العالَ  ر ِّ  للِ دُ مْ والَ 
  ل.وةرطَيِر  

 9241/ربيع األول/ 3
 

 

  ؟يَتىايةك دةطةيةىوشةى مةشيح ض ماو
 بة مةشيح ؟و، دةجحال  (عليو السالم)ٍةريةك لة ثيَغةمبةر عيصى ية لة ىاوىاىى ضى حيكنةت وة 

 

 َاْا ديَت:   ة بةدوو ن ،ةوػةى َةطيس ية صَاْى عةسةبيذا يةطةس وةصْى )فعيٌ(
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ضوْهة ضاويَهى طشِاوةتةوة و  ،حاٍ دةوتشىَ َةطيسَاْاى اطِ َفعوٍ )ممظوح( واتة سِةؾ بوةوةو طشِاوة. وة بةو َاْايةى بة دةج بة .1
 سِةؾ بؤتةوة و ْةَاوة.

ضةوْهة دةطةتى    ،عيظا ثيَغةَبةةس دةوتشيَةت َةطةيس    بةو َاْاية بة بة َاْاى اطِ فاعٌ )َاطس( واتة طشِةسةوةو دةطت ثيَذاٖيَٓةس. وة .2
 دةٖيَٓا بةطةس ْةخؤػذاو بة ئيضْى خوا ضانى دةنشدةوة.

  َ ٍٖيذايةتة.ء َةطيرى سِيَُٓايى ىوةعيظى ية. ةطيرى طوَشِاينةواتة دةجحا 
 

 . ؟يَتوشةى دةجحال ض ماىايةك دةطةيةىو
 ؟دةجحال بةو ىاوةية لة ىاوىاىى  حيكنةت ضىوة 

 

 داثؤػةس.وة دةجحاٍ يةعٓى صؤس  ،يجؤػىواتة دا ،ٖاتووة(ةوة  جَدَية ) دةجحاٍ،وػةى 
وة ٖةةسوةٖا نوفشةنةةى خةؤى يةة ثةيَؽ ضةاوى خةةيَهى        ، دسؤ ءم دادةثؤػةآ بةة ْاذةةم   ضوْهة صؤس ذةة  ،وة بؤية بة دةجحاٍ ْاو بشاوة

 طةو فيٌََ و طةس ىلَ ػيَواْذٕ.ةدادةثؤػآ بة دسؤو دةي
 

 ية؟. ضىدةجحال دةركةوتيى  حيكنةت لة
ةوة. بةآلّ ثةةسوةسدطاسى  خواى ثةسوةسدطاس بةْذةناْى تاقى دةناتةوة بة ْاسدْى دةجحاٍ بةو ضةْذ دياسدة ْاعادةتى و تواْا طٓوسداسةي

 بة سِةذِ ضةْذ ْيؼاْةيةنى داْاوة بؤ ْاطيٓى دةجحاٍ، بؤ ئةوةى خةيَهى صؤس ثيَى ْةخةيَةتئَ.
بةآلّ دٍَ ْةخؤػةنإ و ئةو ْةفاَاْةى نة ٖةَوو دياسدةيةنى ْاعادةتى بة نةساَةت دادةْئَ و جياواصى ْانةٕ ية ْيَوإ خوا ثةسطتى 

 و 
 ٖةس دةخةيَتئَ و دةنةوْة داويةوةو ػويَٓى دةنةوٕ.ػةخع ثةسطتى، ئةواْة 

 .(1)إبةآلّ ية بةساَبةسدا بشِواداساْى سِاطت و خوا بة تةْٗا ثةسطت ثيَى ْاخةيَةتئَ، بةيَهو ئيُاْيإ صياتش ثتةو دةبيَت بة ثةسوةسدطاسي
 

             
 

 اقيكردىةوةيةفيتيةو تاقيكردىةوةى دةجحال طةورةتريً و ترشياك تريً ت
 :(1)فةرموويةتى  ى خواثَيغةمبةر

                                                 

(ٔ  ٌ عي اإلهلية، وىو يف نفس دعواه ُمكذِّ وث فيو، ونقص هلا بصورة حالو، ووجود دالئل الد( قال القاضي عياض: ))ابتلى الل بو عباده، وأقدره على أشيا  من مقدورات الل تعاىل...يدَّ
 صورتو، وعجاه عن إزالة العور الذي يف عينيو، وعن إزالة الشاىد بكفره املكتو  بني عينيو.

 يغ رتون ب و، وال ُِي دعون فتن ة عظيم ة...وأما أى ل التوفي ق، ف الوهلذه الدالئل وغًرىا اليغرت بو إاّل رعاع من الناس، لسدِّ الاجة والفاقة؛ رغبة يف سد الرمق، أو تقيَّة ، أو خوفا من أذاه، ْن و 
بة لو، مع ما سبق هلم من العلم حبالو، وهلذا يقول لو الذي يقتلو مث ُُيييو:  رناه من الدالئل املكذِّ  (( شرح النووي ملسلم.ما ازددت فيك إالّ بصيرةِلما معو، ملا َذ

ًِر: ))إن الدجال ّيتحن الل بو عباده مبا ِيلقو معو من اخلوارق امل ِ ًرا، وقال ابنَ  لو ليس مبخرف ة، ب ل ل و حقيق ة ام تحن الل ا ا عب اده يف آخ ر الام ان؛ فيا ل ب وَ  شاىدة يف زمانو...وىذاَ 
ًِرا؛ يكفر املرتابون، وياداد الذين آمنوا إّيانا(( )النهاية: الفنت واملالحم   (.ٕٔٔ|ٔويهدي بوَ 

  ريريي لريريي ةدةةيس ريرييزة اريري ىزل     ي ريرييز غريريدة ل ي سد كي ريريياى اسىزل ريريي  يزالضريري    ريريي لريريي   ا  ىلطريري   يضريريكى م سيضريريدةم ال وريرياب ز اى ريرييش عم  دطريريا   دريري   (1)
 لي  تا دةكددى  ي ازة ِز  ى ي ي ا م  ؤ ساى يزلز ِزىضتي ا م ىلة هيَل رىزاززن. -~ -(حمند ىاصر الدين األلباىٌ) غدةخ لز . يضي ياة ِزىض  طدةِسازىزل يزل

زل . مضاااا  إلًاه ماا صا  عان نااه مان الصا ابُ          علِ شًاق روايُ أبٌ أمامُ  (لصالو وقتله إياهعلًه الصالَ وا ِقصُ املصًع الدجال وىسول عًص)
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يةةو ناتةةوة نةة خةواى طةةوسة وةضةةى ئةادةَى دسوطةت نةشدووة، يةطةةس ِسووى صةوى ٖةيق فيتٓةةو تةاقى              ٖةةس  بةسِاطتى  ،ئةى خةيَهييٓة!
 .نشدْةوةيةنى طةوسةتشو طةخت تش ية فيتٓةى دةجحاٍ ْةبووةو ْاػبيَت، تاوةنو ٖاتٓى سِؤرى دوايى

فيتٓةةى  دةسضةيَت، ئةةوة يةة     ةنة ية ثيَؽ ٖاتٓى دةجحايةوة سِوو دةدات   ةوطويَُاْيَو، ية تاقيهشدْةوةو فيتٓةى ْيَوإ َوطويَُاْإ  وة ٖةس َ
 .ل  إٌ طاء اهللل دةسدةضيَت  دةجحاييؽ

 

َٓيؽ ئيٓضاستةإ   وة ،ةى ضاوخواى طةوسة ٖيق ثيَغةَبةسيَهى ْةْاسدووة، ئيًال ئوممةتةنةى وسيا نشدؤتةوة ية َةتشطى دةجحاية نويَشى ي
يةة نةة دةجحةاٍ يةة ْةاو ئَيةوةدا، وة يةة         طوَةاْى تيَةذا ْةى    ةاتة ونةوة َٔ نؤتايى ثيَغةَبةسامن و ئيَوةؾ نؤتايى ئوممةتأْ.  ،دةنةَةوة

 طةسدةَى ئيَوةدا دةسدةنةويَت.
و نة بةةِسيَوة بَيةت و يةة ٖاتٓةذا بَيةت، ئةةوة ٖةةس        وة باطى ٖاتٓى دةجحاٍ سِاطتة، بةآلّ ئايا ناتى ٖاتٓى ْضيهة؟. بةيَآ، ضوْهة ٖةس ػتيَ

 ْضيهة.
 .ىاطةٌ دةجحال بة ئةواىةى ترة لة شةرترشياك  (ضلنياألئنة املُثيَشةوا طومرِاكةرةكاٌ ) فيتيةى ء ئاشوب

 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر

ُاْإ بةسةْطاسى دةمبةوةو، بةيَطةو ْيؼاْة ثوضةةيَةناْى  ئةطةس ية ناتيَهذا دةسنةويَت نة َٔ ية ْاوتاْذامب، ئةوة َٔ يةبشى ٖةَوو َوطويَ 
يؽ دةسنةوت ئةوة ٖةس َوطويَُاْةو ثاسيَضطاسى ية خؤى دةنات، بةئةْذاصةى عيًِ و يةةقيٓى بةة   ٖٓةيَذةوةػيَُٓةوة. وة ئةطةس ية دواي َ

 .  خواو ثةياَةنةى، ية بةساَبةسى دةوةطتيَت

 بة دئ ػاسةصاو ناس نشدوو بيَت، ئةوة ٖةيَٓاخةيَةتيَت بة ػوبٗةناْى دةجحاٍ، ئةطةسْا ،يَت وواتة ئةطةس تةواو خواْاغ و خوا ثةسطت ب) 
بةةآلّ دواى َٓةةيؽ ثةةسوةسدطاس ثاسيَضةستةإ دةبيَةةت بةةٖؤى صاْةةا      ي:وفةةةسَو (. وة ئةةوة طةةسى ىلَ دةػةةيَويَت و دةنةويَتةة داويةةوة    

 .(1)ةوةضانةناْتاْ
 

 دةكةوآ؟وة كآ شويَيى  لة كوآ دةردةكةوآ؟
 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر

يةنةناْى)ئةؿةبةٖإ(ى ػةوئَ   ودةجحاٍ ية سِؤر ٖةآلتةوة دةسدةضيَت، ية ػويَٓيَو نة ثآى دةوتشيَت )خوساطإ(، وة ذةفتا ٖةصاس يةة ج 
اجمللاٌ  ) يةة ٖيَشػةى بةساَبةةس(    و دةسضووة، وةى َةتةسيَض )قةيَغاْى ثاسيَضةسصةم نويَُةيإ  ،سِوويإ )دةّ و ضاويإ( ثاْةو دةنةويَت، نة

  (.املطرق٘ أٖ الرتض

 وة ية سِيَطايةنةوة دةسِوات ية ْيَوإ عيَشِام و ػاّ، وة ية سِاطت و ضةثى خؤى فةطادى وخشاثةناسى بآلو دةناتةوة.

                                                                                                                                                                                              

 م  ريسة  سعدؼ ة اتي ي م  ساززل  ي   زاة  زل  سازسي ي  يؽ  يؽ  يط  ةسلة  اضي ان ز ضرييزل  ا ريي م ط ورياز   ريؤ اى ريازن  زل ضريي د ش رياال شى داز ريي        
زطس ن. زل هيز يضمة  ديز ة  القم فيزس ال ان  يشسا م  يزل م  صى دة   ئيزل  ا  طيِز ةتيزل  ريؤ  تا ي ريية غريدةخ    ِزىضتدػم اطتؤ ي ضيز  ؤ ش ا س ض زا زل

 . ~ئيل ا م

 زن.غ  ةعدان  كي يزى ي شى ا ا م  اؽ  ي لي  از  ؤسيَلدى  ن ئيزل ةاز ةصلزن لي ط سِسى  ز م ايَلكي يز  زلمحيت ز هؤة  ياتيزلز ػن  ؤ طيلي ا دان  ي  (1)
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 شيفةتةكاىى مةشيخى دةجحال

 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر
تإ بةؤ بٗيَٓةآ، بةؤ    ػئيُإ و ئيظالَةنةتإ، ٖةس ضةْذة ئاصاسيؼتإ بذات و ػوبٗة يةطةس خؤسِاطشبٔ ئةى بةْذةناْى خوا، ئيَوة خؤسِاطش  

 طةس ىلَ ػيَواْذْتإ.
 ػيَوةية بةتةواوى باطى ْةنشدووة. وة َٔ بؤتإ وةطف دةنةّ، وةطف نشدٕ و باغ نشدْيَو وةٖا نة ٖيق ثيَغةَبةسيَهى ثيَؽ َٔ، بةو

قز صؤسى ئايَؤصو يوٍ و طشرو بآلوة، وة نوستة باآلى صةمخة، وة يةةناتى   (1))طوسنةى(ُة طووس نويَوةئةّ دةجحايةؾ طةجنيَهى ئةمسةسى 
 (2)سِؤيؼتٓذا قاضةناْى )ييٓطةناْى( ييَو دووس دادةْيَت، وةى َٓذايَى خةتةْة نشاو. ئةَةؾ يةنيَهة ية عةيبةناْى

ٖةةَوو ئةواْةةى سِقيةإ يةة سِةفتةاسى       ]خويَٓذةواسو ْةخويَٓذةواس، يإ وة ية ْيَوإ دوو ضاوةناْى ْوطشاوة )نافش(، وة ٖةَوو بشِواداسيَهى 
 ئةّ ْوطشاوة دةخويَٓيَتةوة. [دةجحاية

وةضةاوى سِاطتيؼةى يةة جيَطةاى خةؤى سِةؾ       وة دةجحاٍ بة ثاسضة طؤػتيَهى ئةطتوسى طةوصى دسةوػاوة ْاوضةةى ضةةثى داثؤػةشاوة.   
ئةَةؾ  ثوناوةى ئاو تيَذا ْةَاو واية، نة ْة سِؤضووةو قويَة، وةْة دةسضووةو صةقة. وةوةنو دةْهة تشآى  بؤتةوةو سِوْانى تيَذا ْةَاوة،

 ية. يْيؼاْةيةنى تشى دسؤنةيةتى، ضوْهة ثةسوةسدطاستإ ٖيق ضاوى نويَش ْ
 ذا دةسِوات، بةآلّ صةوى و ئامسإ َويَهى ثةسوةسدطاسى بوْةوةسٕ.يوة ْيؼاْةيةنى تشى ئةوةية، نة يةطةس صةو

 .صؤسى باطةنإ تةواو يةبةسى ْةنةٕ و ييَيإ تآ ْةطةٕ!س ْذة صؤس باطى دةجحامل بؤ نشدٕ، ٖةتا تشطاّ يةوةى ية بةوة ئةوة
 

 ضى دةكات؟.(ي دعاءإ) وباىطةشة
 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر

 .ية دواى َٔ! ٖيق ثيَغةَبةسيَو ْى دةجحاٍ طةسةتاى باْطةواصيةنةى بةوة دةطت ثآ دةنات دةيَيَت: َٔ ثيجَغةَبةسّ. ية ذايَةتيَهذا نة
  .[ئةَةؾ بةيَطةية يةطةس بةدسؤ ٖاتٓةوةى  ]

واتةة يةة دوْيةادا    ) ية دواييذا صياتش صيَذةسِةوى دةنات و دةيَيَت: َٔ ثةسوةسدطاستامن. ية ذايَةتيَهذا نة ثةةسوةسدطاستإ ْةابيٓٔ تةا ْةةَشٕ.     
 .(هشاية يةطةس دسؤيةتى دةجحاٍ، ضوْهة دةى بيٓني و دةػًَآ َٔ ثةسوةسدطاستامن!ثةسوةسدطاس ْابيٓشيَت، نةوابوو ئةوة بةيَطةيةنى ئاػ

 

 و شاويمكةطومرِاكردىى خةلَكى شادة ءدةبية ٍؤى خةلَةتاىدٌ ،ئةو تواىاياىةى كة ثآى دراوٌ
 

 ية ذةديظى سِاطتذا ٖاتووة نة:
 . (1)، ية ناتيَهذا نة خةيَهى ثيَويظتيإ بة ْإ و ئاوةةذاييةطةيَ ىجب  اخلبز() نيَوى ْإ سِوباسى ئاوو يةنيَو ية فيتٓةناْى ئةوةية، نة  .1
( دةيَيَت: ئةطةس بيَت و َٔ باوى و دايهة َشدووةناْةت  )األعرابٕوة يةنيَهى تش ية فيتٓةناْى ئةوةية، بة نابشايةنى عةسةبى دةػتةنى   .2

بة ْةصاْةنةؾ دةيَيَت: بةيَآ ئةةو ناتةة دوو ػةةيتإ خؤيةإ     بؤ صيٓذوو بهةَةوة، ئةو ناتة ػاٖيذى دةدةيت نة َٔ ثةسوةسدطاسمت؟. عةسة
 .دةٖيَٓٓة طةس ػيَوةى دايو و باونى ية ثيَؽ ضاوى، وة دةيَيَت ئةى سِؤيَة ػويَٓى نةوة، بة سِاطتى ئةَة ثةسوةسدطاسى تؤية!

                                                 
 .(8127)رقه ( شرح حديث 11/906)ات  البارٍ:  : ِسزى ي (1)

 . زل   قؤِز الزال يز ة  (2)
 .) ِسزى ي فتح ىل ازي( (1)
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ُةإ ثيَٗيَٓةاْي، ئةةواْيؽ بةة دسؤى     وةيةنيَهى تش ية فيتٓةناْى ئةوةية نةة بةةالى ئاوةداْيةنةذا دةسِوات، وة باْطيةإ دةنةات بةؤ ئي       .3
 دادةْئَ، نةضى نة بة جيَيإ دةٖيًََيَت، ٖيق َةسِو َاآلت و ئارةيَيإ ْاَيَٓيَت وٖةَووى دةَشيَت.

وة ية فيتٓةناْى تشى ئةوةية نة بةالى ئاوةداْيةنذا دةسِوات و باْطيإ دةنات ئةواْيؽ ئيُاْى ثةآ دةٖيَةٓٔ و وةآلَةى دةدةْةةوة.      .4
يةنظةةس  وة  ؛تٓيَة وة فةةسَإ بةةصةوى دةنةات سِووةى بشِويَ    يةنظةةس دةباسيَةت،  وة  ؛تٓيَة ٕ دةنةات بةة ئامسةإ بةاسإ بباسيَ    ئةويؽ فةسَا

يةوةسِطا دةطةسيَٓٓةوة بة تيَشتشئ و قةيَةوتشئ ػيَوة، نة نةيةنةيإ تيَو ػهاوٕ و طواْيإ ثشِ  ةناْيإ ئةو سِؤرة يةدةسِويَت، تاوةنو ئارةيَ
 .ية ٖةَوو سِؤريَو صياتش!بووٕ ية ػري 

ى دةيَيَت: نةْضو صيَشِو صيوو َةاددة بةةٖاناْى ْةاوةوةت فشِيَةذة دةسةوة، صةويةؽ      يَوة بةالى ػويَٓيَهى ويَشاْى ناوٍ بوودا دةسِوات و ث .5
 ٕ دةنةوٕ.ٖةْط تؤثةٍَ و يةى ية دواى يةى ػوئَ ئةَريةنةيا ةنةْضةنةى دةخاتة دةسةوةو، دةنةوْة ػوئَ دةجحاٍ، وةنو نؤَةيَ

ت و دؤصةخ. يةةنيَهيإ نةة بةضةاو    ػة وة ية فيتٓة طةس ىلَ ػيَويَٓةسةناْى دةجحاٍ ئةوةية، نة دوو سِووباسى يةطةيَذاية بة ويَٓةى بةٖة  .6
 .(1)ضاو دياسة ئاطشيَهى ٖةيَطريطاوو بًَيَظةداسةة ثآى دةيَيَت )بةٖةػت(، وة ئةوى تشيؼيإ نة ب ،دياسة ئاويَهى طجىيةو دةسِوات

 

 ية؟ ضى دةجحال يَطاى خؤ ثاريَسى لة فيتيةىرِ
 

 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر
جا ٖةسنةطيَو ية ئيَوةى َوطويَُإ طةيؼتة ئةو ناتةو، ئاوى ويظت، ئةوة با يةةو ِسووبةاسة اواتةةوة نةة بةة ئةاطش دةبيَٓيةت، وة بةة          

طشةنةة، ئةةو ناتةة يةنظةةس ئةاويَهى طةاسدى طةاصطاسى باػةى دةطةت          ضاوةناْى بٓوقيَٓيَت و طةسى خؤى دابٓويَٓيَتةوة بؤ ْاو سِووباسة ئا
 دةنةويَت ْةى ئاطش، ضوْهة ئاطشةنةى ئاوة.
داواى فشيانةوتٔ ية خوا بهات و طةسةتاى طوسِةتى )ايهٗف(ى بةطةسدا اويَٓيَت، ضةوْهة   جا ٖةس نةطيَو توػى ئاطشةنةى بوو، ئةوة با
يهٗف( ثةْاتأْ ية فيتٓةى دةجحاٍ. وة ئةو ِسووبةاسةى نةة بةة ئةاو دةبيةٓٔ، يةة سِاطةتى دا        بةسِاطتى ئةو ئايةتاْةى طةسةتاى طوسةتى )ا

ئاطشيَهى طوتيَٓةسة، جا ٖةس نةطيَو بضيَتة ْاويةوة، ئةجشو ثاداػت و خَيشى ية دةطةت دةضةيَت طوْةاٖى بةؤ دةْوطةشيَت، بةةآلّ ئةةوةى        
  دةوةسيَت.بضيَتة ْاو ئاطشةنةوة، ئةوة ئةجشى بؤ دةْوطشيَت و طوْاٖى ىلَ

 
 كاتى دةركةوتيى دةجحال

ٌ دةبيَت؟ ٌ لةو شةردةمةى دةجحال تيَيدا دةردةكةويَت ضؤ  حالَى موشولَناىا
 (.طنطينيةسقُ)  رِزطار كردىةوةى ،شةركةوتيى موشولَناىاٌ بة شةر رِؤمةكاىداو ،جةىطيَكى طةورةو

 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر
ذاو ِسقيةإ يةة يةن ىيةة، وة ديةٔ طةوى بةووة يةة ْاوياْةذاو         ية نة خةيَهى جياجياو ْةانؤنٔ يةةْاو يةن   ناتيَهذا دةسدةنةويَت  دةجحاٍ ية

 ثةيوةْذى ْيَواْيإ تيَو ضووةو خشاث بووة.

                                                 
 ريرييز   دػريريا ية ط سِسى دريريي  ريريي   ي  ريرياقم  سا ريرييزلة اريري ى  غريريي تا يزل يز سدى ريرييزلة هازىز ريرييزى م ىريريي سة اريري ى لريريي  ئيزى ريريي  يَلطريريين ليضريرييز ئريرييزلة  ريريي زل َ  (1)

  .ِز ةعما م
 . (   ضيزا ى ةيزضتم  ي  غياظ ةيزضتمزل  ؤ ش ا س اَلعدا  زن لي  ِزىضتدي  ِسزى ي  تدة م )
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يَى صةوى بؤ دةثيَضشيَتةوةو خشِدةبيَتةوة، ٖةسوةى ضؤٕ نةو ( وةيَ مَ فريِد ك َّدةضيَتة ٖةَوو اليةى ) يةو ناتةدا دةجحاٍ دةسدةنةويَت و
َةبةطت بة خشِبووْةوةو ثيَضشاْةوةى صةوى بؤى، ئاطإ طةيؼةتٓيةتى بةة ٖةةَوو اليةةنى صةويةذاو،      ) ( خشِ دةبيَتةوة فرّٗ اللبعبةسإ )

 .(ثيادا طةسِإ وطةػت نشدْيةتى تيايذا 
إ، وة ئةةًٖى ئيظةالَيؽ نؤدةبٓةةوة    نؤدةبٓةوة ية درى َوطةويَُاْ  (1) (دابق( يا ية )أعناقوةدةس ْانةويَت تا ئةو ناتة نة سِؤَةنإ ية )

بؤيإ. وة طوثايةى ية َةديٓةوة دةسدةضآ بؤ طةس سِؤَةنإ، نة ئةو طوثاية ية باػة ئ و ٖةيَبةزيَشدساوتشيٓى ئةةًٖى طةةسصةوىية يةةو      
 ناتةدا.

ٍَ بهةةٕ و واصَةا         ٕ ىلَ بٗيَةٓٔ تةا بضةيٓة طةةس ئةةو      جا نة بةساَبةس ِسؤَةنإ وةطتإ، ِسؤَةنإ دةيََئ: ئةةى طةوثا ئَيةوة ِسيَطاَةإ بةؤ ضةؤ
 ( بؤ ئةوةى ظةْطني دريإ.سَبَْا مِياديٌ طشتووة ) ية ئيَُةيإ بةنة َوطويَُاْاْةى 

( سِيَطاتإ بؤ ضؤٍَ ْانةئ بؤ طةس بشا َوطويَُاْةنامنإ. ئةو ناتة دةجةْطني بةة ساَبةةسيإ، وة   ّاهللوة َوطويَُاْةناْيؽ دةيئَ: ْةخيَش )
نة  ٔ. وة َوطويَُاْةنإ، نؤَةيَة فيذاناسيَو دادةْيَ{طدٓدٗ ردْٗ القتالِ ُهّتلٌْ عيد ذاُك }يَطةسِاْةوةيةنى توْذ سِوو دةداتيةو جةْطةدا ٖة
 طةسنةوتويى ْةبيَت، ئةطةس ٖةَووػيإ بهورسئَ. ْةطةسِيَٓةوة بة

 وةطتآ بة بآ طةسنةوتٓى ٖيق اليةى.ةْطيَهى خةطت سِوودةدات تاوةنو تاسيهايى ػةو ييَهيإ جيادةناتةوة وػةسِ دةجوة 
سَيَٓةةوة  وةدوايى ئةو نؤَةيَة فيذاناساْة ٖةَوويإ ية ْاو دةضٔ، بةآلّ َوطويَُاْإ نؤَةيَة فيذاناسيَهى تش ٖةيَذةبزيَشيَت نة تا َشدٕ ْةة طة 

 دةطةسِيَٓةةوة بٓهةةناْيإ بةة بةآ     ٖةةسدووال  ءئةواْيؽ دةجةْطٔ تاوةنو ديظإ ػةو نؤتايى بة جةْط دةٖيَٓيَت ،بة طةسنةوتويى ْةبيَنت
 ةةةةةةةةوة دواى جةْطاْيَهى تش ئةّ نؤَةيَة فيذاناسةؾ ية ْاو دةضٔ. بةآلّ بةٖةَإ ػيَوة َوطويَُاْإ نؤَةيَ طةسنةوتٓى ٖيق اليةنيإ.

ةوناتةة ْاضةاس ٖةةس دووال    فيذاناسيَهى تش دادةْيَت نةة ْةطةِسيَٓةةوة تةا َةشدٕ بةة طةةس نةةوتويى ْةةبيَت. ئةةواْيؽ دةجةةْطٔ تةا ػةةو، ئ            
 وة ئةو نؤَةيَة فيذاناسةى طيَٗةَيؽ ية ْاو دةضٔ. ،دةطةسِيَٓةوة بآ طةس نةوتٔ

يةنى يَنة سِؤرى ضواسةَى جةْط ٖات باقى َوطةويَُاْإ بةؤ سِؤَةةنإ ِساطةت دةبٓةةوةو بةة طزياْةذا دةضةٓةوةو بةسبةةسةناْيإ دةنةةٕ، وة طة            وة
 سِادةنات، وةخواى طةوسةؾ  طوثاى َوطًَُاْإ ثاػة نؼة دةنات و 

ة بيٓةشاوة،  ٖةسطيض تؤبة يةوإ قبوٍَ ْانات. وة خواى طةوسة َشدٕ و بٓةبشِنشإ يةطةس سِؤَةنإ دادةْيَت نوػتاسيَهى وايإ ىلَ دةنشآ نةة ويَٓةةى ْة   
 و دةَشيَت.يَٓذة بةطةس الػةناْياْذا بشِوات ْاتواْيَت ييَيإ تيَجةسِنات ابيٓشيَت، بة ػيَوةيةنى وا نة بايا ْ

ئةوناتة ْةوةى باونيَو نةناتى خؤى طةد نةغ بووٕ ئَيظتا طةس رَيَشى خؤيةإ دةنةْةةوة طةةيش دةنةةٕ تةةْٗا يةةى ثياويةإ َةاوة! جةا يةبةةس           
 .ئةوة بةض غةْيُةتيَو دٍَ خؤؾ دةبيَت و ض َرياتيَو دابةؾ بهشيَت؟!

وة ئةوػةاسة   يةة، يةو اليةةنى تةشى يةةْاو دةسيا   يوػةهاْ و( نة ػاسيَهة اليةنى يةة  بْلستيإ( ) يطئ٘طَِشُقدواى ئةو طةسنةوتٓة، َوطًَُاْإ دةطةْة )
ٕ   سِ بةة   ؤَيةنإ ية ئاخريى صةَاْذا داطريى دةنةٕ بة ذةفتا ٖةصاس نةغ، بةآلّ ناتيَو َوطًَُاْة طةسنةوتوةنإ ديَٓة طةس ػةاسةنة ْاجةةْطٔ دريةا

اليةةناْى نةة يةةْاو دةسيادايةة      ئةو ناتة يةنظةةس يةةنيَو يةة    ،ال إلُ إال اهلل، ّاهلل أكربٔ،: ضةى و ٖيق ترييَهيؼيإ بؤ ْاٖاوٕ، بةيَهو تةْٗا دةيَيَ
، ئةةو نةات النةةى تشيؼةى ريَةش بةاسى       أكلرب  ال إللُ إال اهلل ّاهلل دةنةويَتة ريَش دةطةةآلتى َوطةًَُاْةنإ، يةثاػةإ جةاسيَهى تةش دةيَيَٓةةوة:       

ئةو ناتة سيَطةاو دةسطايةإ بةؤ دةنشيَتةةوة، دةضةٓة ْةاو ػةاسةوةو        أنرب  ال إلُ إال اهلل ّاهللٔ: َوطًَُاْإ دةبيَت. وة بؤ جاسى طآيةّ دةيَيَ
 طةسدةنةوٕ و غةْيُةتيإ دةطت دةنةويَت.

                                                 
 .  ص ك غازة ح ب  ازز غ  ةعن لي غا   (1)
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وة يةناتيَهذا نة ئةوإ غةْيُةت دابةؾ دةنةٕ ية ْاو خؤياْذا و ضةنةناْيؼيإ بةدسةختى صةيتوْةوة ٖةيَواطيوة، ػةيتإ ٖاواس دةنات 
 .دةجحاٍ ية دواوة ضؤتة طةس نةغ و ناسو ئةًٖةناْتإ! ىيَت: َةطيرو دةيَ

. وة َوطةًَُاْإ يةة ثةيَؽ    [وة ئةةو ٖةوايَةةى ػةةيتإ دسؤيةة    ]ى دةدةٕ و دةسدةضةٔ. يَ بةوو فةشِ   ئةواْيؽ ئةو غةْيُةتةى ية دةطةتياْذا 
 خؤياْةوة )دة( طواس دةْيَشٕ.

آلخةناْيؼةيإ دةصامن، وة ئةةو )دة(   ويإ و باونةناْيؼيإ ضىية، وةسِةْطةى و َٔ دةصامن ْاوى خؤػ)يَت: ودةفةسَو  ى خواثيَغةَبةس
 .(طواسة باػ ئ و ضان ئ طواسى طةس صةوئ يةو ناتةدا. جا نة طةيؼتٓة ػاّ ئةوناتة دةجحاٍ دةسدةنةويَت

 ماوةى ماىةوةى دةجحال
 

 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر
 ةفتةيةنةة، وة ٖوةى طةايَيَهة، وة سِؤريَهيؼةياْى وةى َاْطيَهةة. وة سِؤريَهيؼةياْى وةى      ىسِؤريَهيةاْ  دةجحاٍ ضٌ سِؤر دةَيَٓيَتةوة، بةآلّ 

 عادةتيةناْى ئيَوةية.  ةباقى سِؤرةناْى تشيؼى وةى سِؤر
 0ئةو سِؤرةى نة وةنو طايَيو واية، ئايا ْويَزى تةْٗا يةى سِؤر تيايذا بةطة؟!، خوا  ىثيَغةَبةسفةسَوويإ: ئةى 

 ْاو ئةو سِؤرة دسيَزةى نة وةنو طايَيَهة. َووى: ْةخيَش، ئةْذاصةى سِؤرى ئاطايى دابٓيَت يةفةس
 . {سِؤرةدا اس طةعاتيَهى ئةووٖةَوو بيظت و ض بيظت و ضواس طةعاتيَهذا ثيَٓخ ْويَز دةنشيَت بةٖةَإ ػيَوةؾ يةٖةس ضؤٕ ية  :واتة}

 ؟. ذا ضؤْةيصةو خيَشايةنةى يةفةسَوويإ: 
 : وةنو باساْيَو نة بايةنى ية ثؼتةوة بيَت و ثايَى ثيَوة بٓآ.فةسَووى

 تيةكى زؤر ثيَش ٍاتيى دةجحالبرشيَ ءوشكاىىو
 

 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر
  .ذاياْتى دةبٔ تياةدةبيَت، خةيَهى صؤس توػى بشطي ىوة ثيَؽ ٖاتٓى دةجحاٍ طآ طايَى صؤس ووػهاْى و طشاْ

ا فةسَإ دةنات بة ئامسإ نة طآيةنى باسإ بٗيًَيَتةوة و ْةى باسيَٓيَت. وةفةسَاْيؽ بةةصةوى دةنةات نةة    خواى طةوسة ية طاىلَ يةنةَذ
 طآيةنى سِووةنى ْةسِويَٓيَت. 

 (ى3\2)طآيةنى وة طايَى دووةّ فةسَإ دةنات بةطشتٓةوةى دوو     
 باسإ و سِووةى.  
باسيَت و ضًَة سِووةنيَو ْاسِويَةت و طةةوص    ئةو طايَة قةتشة ئاويَو ْاجا سِووةى، و  طايَى طيَٗةّ فةسَإ دةنات بةطشتٓةوةى ٖةَوو باسإ وة

 ْابيَت، وة طؼت َةسِو َاآلت دةَشٕ تةْٗا ئةوة ْةبيَت نة خوا ويظتى َاْةوةى ٖةية.
 ػتيَو خؤسانى خةيَهى دةبيَت يةو صةَاْةدا؟.  ضوتشا: ئةى 
 .{اهلل، ّاحلند هلل سبحاٌ ال إلُ إال اهلل، أهلل أكرب،}فةسَووى: 

 .(صيهشاْة ػويَٓى خواسدْيإ بؤ دةطشْةوة ّة ئةاتو)
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 ئةو شويَياىةى كة دةجحال ىاياىطاتآ

 

 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر

 دةسدةنةويَت، تةْٗا ضواس ػوئَ ْةبيَت:تيايذا طةسيذا دةسِوات و  ٖيق ػويَٓيَو ْاَيَٓيَت ية طةس صةوى ئيًال بة
 ، َضطةوتى أقـى(.طْرنيَوى  ضطةوتى َةديٓة،)َضطةوتى َةنهة، َ

ئةوا َةالئيهة بة مشؼيَشى دةسنيَؼشاوى ئاَادةوة بةةس ثةسضةى    ،وةنة بيةويَت ية ٖةس سِيَباصو نةييَٓيَهى َةنهةو َةديٓةوة بضيَتة رووسةوة
 دةدةْةوة.

يةطةةس ٖةةس    وت ، نة ئةو ناتة ذةوت دةسطاى دةبيَة وة ٖيق ػاسيَو ْاَيَٓيَت ئيًال تشطى َةطيرى دةجحاٍ دةيطاتآ، تةْٗا َةديٓة ْةبيَت
دوو فشيؼةةتة ثاطةةةواْى دةنةةةٕ و َةتشطةةى َةطةةيرى دةجحةةاٍ سِةت دةنةْةةةوة، تةةاوةنو دةطاتةةة الى صةويةةة سِوونةةةؾ    دةسواصةيةةةني

 دةنات.شف(، نة ػويَٓيَهة ية ثؼت نيَوى ئوذذ، يةوآ دادةبةصيَت و تاسَةيةى )نةثشيَو( بؤ خؤى دسوطت يَياونةنةى )ُجوخ
ػةاس   ة ٖةرإ و يةسصإ، ئةو ناتة ٖيق َوْافيكيَهى ثياوو رٕ ْاَيَٓيَةت ئةيًال يةة   تخةيَهى ديَنة ػاسى َةديٓة طآ يةسصةى تآ دةنةويَت  وة

ػاسى َةديٓة َشؤظة ثيظةناْى فشِآ دةداتة دةسةوة بةسةو دةجحاٍ ٖةسوةنو ضؤٕ نووسةى ئاطةٔ   دةضيَتة دةسةوة بؤ الى دةجحاٍ، وة
ثةانى دةناتةةوة، ئةةو ِسؤرةؾ ئةاوا َةديٓةة ثةاى دةبيَتةةوة و بةةو ِسؤرة دةووتشَيةت ِسؤرى ثةاى            ءثيظى ئاطٔ فةشِآ دةدات  ءةْطر ءضًَو

 بووْةوةو ثاآلوتٔ، وة صؤسبةى ئةواْةى دةضٓة دةسةوة بؤ الى دةجحاٍ ية ئافشةتأْ.
ضةةنذاسةناْى دةجحةاٍ بةةسةو سِووى     ثاطةةواْة بةةسةو دةجحةاٍ وة    ياْة يةو سِؤرةدا دةسِوات ثياويَهى طةْخ ية بشِواداسأْ نة ية باػ يث

 ى دةيَئَ: بةسةو نويَت َةبةطتة؟. يَدةبٓةوةو ث
 دةجحاٍ(. بةسةو دةيَيَت: بةسةو ئةوةى نة دةسنةوتووة )واتة

 ى دةيَئَ: ئةوة تؤ ئيُإ ْاٖيَٓى بة ثةسوةسدطاسَإ؟.يَث
 (.فاٌءيا خَبِّرَما بِ)ية ياطشاو ْْادياسو ْةْ وٕءدةيَيَت: ثةسوةسدطاسى ئيَُة 

 دةيَئَ: بيهورٕ.
. ئةو جاس ٖةْذيَهيإ بة ٖةْذيَهيإ دةيَئَ: ئةى ثةسوةسدطاستإ قةدةغةى ْةنشد ييَتإ نةنةغ بهورٕ بآ ئةو؟. واتة ثيَؽ ئاطاداسى ئةو؟

نة ثيَغةَبةةس   ةىدةجحاي ية ئةوى دةدةّ نة ئةَةبيٓى دةيَيَت: ئةى خةيَهيٓة، ػاٖيذ ئةو ناتة دةيبةٕ بؤ الى دةجحاٍ، وة نة دةجحاىل
 يبؤى باغ نشدوو.ٔ 

ئةو ناتة دةجحاٍ ئةَش دةنات دسيَزى بهةٕ بؤ ييَذإ، وةثؼت و طهى ييَو دةنيَؼٓةوة بة ييَةذإ )واتةة صؤسى ىلَ دةدةٕ تةا ثؼةتى ْةةسّ      
 ئيَظتا ئيُامن ثآ ْاٖيَٓيَت؟.. ئةو ناتة ثآى دةيَيَت: ذا (.وةى ثيَظتةيةى بة ييَذإ ييَو دةنؼيَت و تةخت دةبيَت يةطةٍَ صةويَ ءدةبيَت

 دةيَيَت: تؤ َةطيرى دةجحاييت.
 دوايى صيٓذوى بهةَةوة طوَاْتإ دةَيَٓآ بةخوايةتى َٔ؟. ءدةجحاٍ بة ػوئَ نةوتوةناْى خؤى دةيَيَت: ئةطةس بيهورّ

 دةيَئَ: ْةخيَش.
ييَهيةإ دووس   وثاسضةة  دةيهاتةة دوو  ،ودةنشيَتةةوة جيةا  تةا دوو القةةناْى ييَةو     سيةوةطةة  بةَؼاس ية ْاوةسِاطةتى  ءئةو جاس فةسَإ دةنات

 بة دوو بةػةنة دةيَيَت: ٖةطتةوة. يؼذادوايية خؤى بة ْيَوإ ٖةسدوو ثاسضةنةدا دةسِوات، وة دةخاتةوة، 
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سِوويةةنى   ديَةت بةة   ات، ئةةويؽ بةؤ الى  يةة ثاػةإ بةاْطى دةنة     و سِاطت دةبيَتةةوة وةنةو جةاسإ.   ؽ ديَتةوة يةى و دسوطت دةبيَتةوةئةوي
 ى دةيَيَت: ئيَظتا ئيُامن ثآ دةٖيَٓيت؟.يَئةو جاس ث ،طةػاوةو دسةوػاوة ثيَذةنةْآ

ئةةوجاس طةجنةنةة دةيَيَةت: ئةةى      ،تةؤ  بريوبةاوةسِى ثيَؼةووّ طةةباسةت بةة    ية طةس ئةويؽ دةيَيَت: طويَٓذ بةخوا صياتش ديَٓيايِ بؤ صياد بوو 
 نةغ بهات.  دةجحاٍ ْاتواْآ وا ية ية دواى َٔ خةيَهيٓة

دةجحاييؽ دةيطشيَت بؤ ئةوةى طةسى بربِيَت، بةآلّ بة َع ية طةسدْى تا ئيَظكاْى ضؤيَةَةى طةيٓهى دةبةطة يَت، يةبةةس ئةةوة تواْةاى      
اوةتة ْةاو ئةاطش، بةةآلّ    ى ديَى دةدات، وة خةيَهى وا ذيظاب دةنةٕ نة فشِيَفشِ ءدوو قاضةناْى دةطشيَت ءوة دوو دةطت ،ْابيَتطةسبشِيٓى 

 سِاطتى دا فشِآ دساوةتة ْاو بةٖةػتةوة، وة ئةوة ػةٖيذيةنةى ية ٖةَوو خةيَهى طةوسة تشة الى ثةسوةسدطاس. ية
ةوسةى نؤَةةيَيَو يةة َوطةويَُاْإ    د(، وة يةةوآ  إٓلٔلا دواى ئةوة َةالئيهةت سِووى ثآ وةس دةطيَشِٕ بةسةو ػاّ ية ثاػإ ديَت بةؤ نيَةوى )  

 وطًَُاْةنإ تووػى ْاسِةذةتيةنى صؤس توْذ دةبٔ. وة خةيَهى ية دةجحاٍ سِادةنةٕ بؤ ْاو نيَوةنإ.دةدات، َ
ى ئةو صَيذةسِةوة دةنةٕ؟! َةطةةس ظةةْطٔ درى تةا دةطةةٕ بةةخوا )واتةة ػةةٖيذ        يَضاوةسِض ثيَيإ دةيَيَت:  (1)وة ثيَؼةواى َوطًَُاْةنإ

 ى. يَسِصطاستإ دةنات ي ءيإ طةستإ دةخات ،دةبٔ(
 وة ثيَؼةواى َوطًَُاْةنإ ثيَؽ دةنةويَت بؤ ثيَؽ ْويَزى. 

 
 ( بؤ خؤ ثاريَسىيةكاىى ثيَغةمبةرماٌ ) رِيَينايى

 لة فيتيةى دةجحال
 

ئيُةإ ٖيَٓةإ   طوْٓةتذا ٖةاتووةو   ءيفةتاْةى نة ية قوسئإؿية سِواْطةى ئةو ْاوو  دسوطت ءْاطيٓى ثةسوةسدطاسَإ ْاطيٓيَهى سِاطت -1
 ثآى بةّ ػيَوةية. 

 وةى ية ذةديظذا ٖاتووٕ. يفةتةناْى دةجحاٍؿوة ْاطيٓى 
جحاٍ دسوطةت نشاويَهةى عةةي     ةبؤَإ دةسدةنةويَت نة د ،يفةتةناْى ثةسوةسدطاسؿيةطةٍَ  ،يفةتةناْى دةجحاٍؿشدْى ية بةساوسد ن جا

 تةواوة. بةٖيَضو ءداسى ْاتةواوة. بةآلّ خواى طةوسة دسوطت ناسةو جوإ
 بؤ منوْة:

 ٕيةنيَهياْى بةتةواوى نويَشة. ءدةجحاٍ ٖةسدوو ضاوةناْى عةي  داس 
َّ) :( فةسَوىوةى ثيَغةَبةس ) ،ةيبةآلّ ثةسوةسدطاسَإ ئةو عةيباْةى ْي َّأالدجال  إ  .(ربله لٔص بأعْر عْر ّإ

 ( َّثةسوةسدطاس جواْةو تةواوة، وةى ية ذةديظذا ٖاتوة  ال(.نَاجلَ حُبُٓ ٌٔ نِجَ اهللَ إ
 ية طةسو قزيذا، وة ية ٖةَوو سِةفتاسو ئاناسيذا. وة ،وة ية سِؤيؼتٓيذا ،ضاويذا ءْاتةواوة ية دةّ ءْاسيَو ءبةآلّ دةجحاٍ ْاػريئ

 ية.يتةْاْةت ضاوة نويَشةنةى خؤيؼى ْ بةآلّ دةجحاٍ تواْاى ضاى نشدْةوةى ،ثةسوةسدطاس دسوطتهاسى ٖةَوو بوْةوةسة 

                                                 
لريي غرييز ةكدى    اري ىة طرييززل    ي  (ُااطن يزلة ) لي ىل د ( ةدةػيزىة س ضَ ما ان ةداز ةكم ضا يز لي ئيه م اؤسي )أهل  فيزس ز ي م: ة ا ى ةدةةيس يز (1)

شلزة ةِس  … دة ضازىن فسىزى ي زى ي. ازة  از دػم زل    ازة  از م  زى ي  ازة اؤة زل    ازة سن  س ضَ ما ان.ئاساالة ال ات  ؤ ةدةػيزى ي م  سا م 
 االريي ئدمرياسم سيهدةدريي  ريي  ريازة      ئرييز ةدةػرييزى ي   ] ال ريات. زل حرييزت ضريابة حري  م     ضتي .اىاةيززلزة هيززل  ضؤن ةِس   ز لي شزَلم ز  ءال ات لي  ياىليت

 .[)حممدة   ِزة   دىهلل( يز لي  يزلة حيضي م   ِزة ئدما   يلةدي ِزلشىة ا ى ان لية  دة 
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 وة بةؤ جةاسى    ،صيٓةذوى بهاتةةوة   ءطتهاسو َشيَٓةسى ٖةَوو بوْةوةسة، بةآلّ دةجحاٍ ْاتواْيَت ية يةةى نةةغ صيةاتش بهوريَةت    ثةسوةسدطاس دسو
 ْاَيَٓيَتةوة!.   ئةويؼى دووةّ تواْاى نوػتٓى

 بيٓٔيْيا دةونافش ية د ءطًَُإويةى ضاو خةيَهى َ ةية، بةآلّ دةجحاييْ ىنةغ ية دوْيا تواْاى بيٓيٓى ثةسوةسدطاس . 
   ية ناتى ٖاتٓيؼى.وة  ،بة تايبةت ية ْويَزدا ،ثةْا طشتٔ بةخوا ية فيتٓةى دةجحاٍ  -2

ٕ  ءيةطةسى واج  نشدوئ نة ية ٖةَوو ْويَزيَهذا دواى تةذيات ءفةسَاْى ثيَهشدوئ (وةى ثيَغةَبةس ) ثةيَؽ طةةالّ داْةةوةى ْويَةز      ،ػةايةاا
 :نيبًَيَ
 . ( صحٔح مشلهالمحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال فتنة   ن  القبر، وم   اب  ذ  ع   ن  وم   جهنم، إني أعوذ بك من عذاب   م  الله  )

ٕ     ،طةضاى بةةسصةخ )طةؤسِ(    َٔ ثةْا بةتؤ دةطشّ ية طةضاى دؤصةخ، وة يةة  ئةي خواي ئيَُة واتة:  َةشدٕ، وة يةة فيتٓةةى     ءوة يةة فيتٓةةو ئاػةوبى ريةا
 بة نوسِةنةى دةنةشد بةة دووبةاسة    بوو: فةسَاْىيبيٓ وة ثةجنا ية ٖاوةآلْى ثيَغةَبةسى ،بوو ةنإينة ية طةوسة تابيع (طاّض) ئيُاَى دةجحاٍ.

 .!(1)اية ْةخويَٓذ ئةطةس ئةو دوعايةى تيَذا نشدْةوةى ْويَزةنةى
 وةخويَٓذْةوةيإ ناتى بيٓيٓى دةجحاٍ. (.ايهٗفيةبةس نشدْى دة ئايةتى طةسةتاى طوسِةتى )  -3

 يةتى: وفةسَو  ى خواثجيَغةَبةس وةى ية ذةديظذا ٖاتوة نة
 . (1)تُ*)مً حفظ عظر آٓات مً أّل سْرٗ اللَف، عصه مً الدجال( أٖ مً فتي

 نةٖف يةبةس بهات ئةوة ية فيتٓةى دةجحاٍ ثاسيَضساو دةبيَت. طوسةتي واتة: ٖةس نةطيَو دة ئايةتى طةسةتايى
 .(2)*)مً أدركُ ميله فلٔقرأ علُٔ فْاتح سْرٗ اللَف(

 اويَٓيَتةوة.بة طةسدا طوسِةتى نةٖفى  ىٖةسنةطآ طةيؼت بة دةجحاٍ با طةسةتاواتة: 

 .(3) طوسِةتى نةٖف بة طؼتى صؤس خيَشو بةطودة بة تايبةت ية سِؤراْى جوَعة ىوة خويَٓذْةوة
4-   ٍ وػةى طوَشِاييةإ دةنةات ثةةْا     ، ضةوْهة ػةوبٗةو طوَةاْى صؤس دةخاتةة ديَةى صؤس يةة َوطةويَُاْإ و ت       دوسنةوتٓةةوة ييَةى   ءسِانشدٕ ية دةجحةا

اهلل إٌ الرج  لٔأتُٔ، ٍّْ حيشب أىُ ملممً، فٔتبعلُ  لا ٓبعلث بلُ      َْعيُ؛ فَ أَِئَِلمً مسع بالدجال؛ فَ ) :يةتىو( فةسَووة ثيَغةَبةسَإ ) .بةخوا
 المً الظبَات أّ مل

   .(1)(ٓبعث بُ مً الظبَات
ضوْهة طةوَيٓذ بةةخوا ثيةاوى وا ٖةيةة نةة دَيةت بةؤ الى دةجحةاٍ و يَيةى          ، سنةويَتةوةوييَى دو وة، باواتة: )ٖةس نةطآ بيظتى دةجحاٍ دةسنةوتوةو ْضيو بؤتة

 ى دةخةيَةةتيَت، بةة  يَة و ث ى طةيؼةت ػةويَٓى دةنةةويَت   يَة ْضيو دةبيَتةوة. وا ية خؤى سِادةبيٓيَت نة بشِواداسةو بة ػوبٗةناْى دةجحاٍ ْاخةيَةتيَت، بةةآلّ نةة ث  
 .(2)َاْاْةى نة دسوطتى دةنات ية ديَيذاو ئةو دياسدة طةيشو طةوسة ْائاطايياْةى )خواسم ايعادة( نة ييَيةوة دةس دةنةوٕٖؤى ئةو ٖةَوو ػوبٗةو طو

                                                 
  ِسزى ي غسح سط م ل ع زة. (1)
 رواه مصله. (1)

 رواه مصله. (2)

 (.6346 ِسزى ي ؾةدح ىجلاسع ىلؿةك ) (ٖ)
 .(9188ع الصغا وزيادته )ص ً  اجلام ِسزى ي:   رواه أمحد وأبى داود (1)

  ريي لي يزئيزلزل  ا رين ز  ريكز  ازلِزل ي ريدى.     يزى ي ةدة  طتي سسىظم س ض َلمان ازز يز ةتيزل لريي هرييز غريتدةك  ريي غري  وية  دةريدى دة  زط سريا م  ريؤ اززضري   كريات لريي            (2)
م  ز ئدمريا   ريي شى دريازة  زز ا رييز  ي ى ري ز يس ري  ز   ضريسىز ان ي  ةعدةترييزل.    فيزس  ا ي اززض   ةدي  ة  دد ي ازىن )أهل ىل ريد(( اى عدػريد  ز ط  ةدريان ىلة  ط    انشى ا امن

 اؤت سي اشلز سيايَلي مة .
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 ػاسة بةسِيَضةوة. وةى ية ذةديظذا ٖاتووة. دوو ّتة ْاو ئة، ضوْهة دةجحاٍ ْاتواْيَت بضيَْيؼتةجآ بووٕ ية َةنهة يا َةديٓة  -5
تةةْٗا ثةسطةتى   بةة  ئةطةس ئيُاْذاسيَهى خةوا   ،ؤظ ية دةجحاٍشَ ْابيَتة ثاسيَضةسى ،دوو ػاسة ّٕ يةوئةوةية نة تةْٗا ْيؼتةجآ بو بةآلّ ئةوةى جيَطاى طةسجنة

 ضوْهة نةطاْيَهى صؤس ية ئةًٖى ْاو َةديٓة ية ناتى ْضيو بووْةوةى دةجحاٍ ية َةديٓة، ية ػاس دةضٓة دةسةوة بؤ الى دةجحاٍ و ئيُةاْى ثةآ   ،سِاطت ْةبيَت
 يةة بةؤ خةؤ    نةواتة ْيؼتةجآ بووٕ يةة دوو ػةاسة ثاسيَضساوةنةة ٖؤيةةنى طةةسةنى ْةى       .ضوْهة ئيُاْذاسى سِاطت ْةبووٕ و َوْافيل و دوو سِوو بووٕ!دةٖيَٓٔ، 

 ثاسيَضى ية دةجحاٍ، بةيَهو ٖؤى طةسةنى ئيُإ و نشدةوةى ضاى و صاْياسى سِاطتةقيٓةية.
 (عليو السالم) ىعيص ثيَغةمبةردابةزييى  

 شويًَ و ضؤىيةتيةكةى و كات ةو
 حيكنةت لة دابةزييى ئةو بةتايبةتوة 

 

 فةرموويةتى:  ى خواثَيغةمبةر 
ّ  ىجا ية ناتيَهذا نة ثيَؼةواى َوطًَُاْإ ية ثيَؼياْةوة ثيَؽ ْويَةزيإ بةؤ دةنةات. يةةو ناتةةدا )عيظة       يةة ئامسةإ    ()(ى نةوسِى َةسيةة

ت )دةمةػل( ية دوو ثؤػانى سِةْط نشاودا بة وةسطى صةعفةسإ دوو يةثة دةطةتةناْى يةطةةس   دادةبةصيَت بؤ الى َٓاسة طجيةنةى سؤرٖةآل
 .(1) ئاوى طافى ية ػيَوةى دةْهة صيوى ػيَوة َشواسى ىلَ دةتهيَت بايَى دوو َةالئيهة داْاوة نة طةس بةسص نات و ْةوى بهات، ديَؤثة

 
 
 
 

                                                 
  لي ريريي ىريرييشل  ىلة طكىزل ريريان زى  ا طيغريرييز ئدريريد ةا ال ريريين  ريريي  دطريريا ةدةةيس ريرييز ان   غريريت زلز ليااضريريدان اىزل  زل طريرياززل ط سِسى ريريا دؼ            (1)

ويح  ع يس ون اب ون  م ور س م  ر ل وول  الل وق  و م وا قو تو ل وو   و م وا ] زئريان  رييازىة هدةعاز ي رييزلز فيزس ز ريي م:     ازلِز ان  ساززل  ي قطي ازى ي ي ان.  يآل  ق  ل ه م  إ ن وا قو تو ل ن وا ال م س  و قو وو 
تو ل ف وا ف يق  ل ف ي ش كٍّ م ن ق  م ا ل ه م  ب ق  م ن  ع ل م   إ ن  ال ذ سن  اخ  وان  الل وق  ع   سوً ا ا ك يًموا  (751)إ ال  اتوِّب اع  الظ نِّ و م ا قو تو ل و   س ق يًنا  ص ل ب و   و ل ك ن  ش بِّق  ل ه م  و   َ َ وق  الل وق  إ ل ي وق  و  ْ  ر فو  ْ  ال ك ت واب  إ ال   (751)ب و و  ْ ون  أ  إ ن  م  و 

ووه يًدا  ا  ال ق ي ام ووة  س ك ووون  ع ل ووي ه م  ش  ت ووق  و سو ووو  ْ  م و  م ن ن  ب ووق  قو ب وو زى ريريي:  ريريي هريريؤة ئريرييز قطي يغريريدان  ريريي ال ريريان زت:  يِزىضريريتم ئدةمريريي سيضريريدح         .[ٜ٘ٔ-ٚ٘ٔ: النس  ا ] [(751)ل يو ووم 
ةدةةيس رييزة  ري ِزة سيز ريي ان   غريت زل   يضريم ليِزىضتدػريدى  ريي   غريت ز ا يز  ريي لريي ااضدػريدان اىزل   رييَلك  لدةدريان  دةريك ضري زلز  لريي سة ئريرييز                 

 دزز  يز لدةم حاَلم   زن... يادةس  يَلك  ا ى  يزشة  ريسالزل  ريؤ ئانريان  ريؤ  ة اريؤة        ي دةكم  س ان   غ  ز لي ااضدان اى  ي  يز ان غ  وا
ةريدةؼ   زل ا ى هيسدػي  اآل الض  ز اى ا ي. زل هدض  يضدةك  اسدةعدة  لي   لي يز طاززل ا م  ا م اى رييش عم  دطريم ئريد    ريازلِز الهدةعدةري  ةدةريم      

ىشن  ريريريي  زلز  ريريري ِزة شى دريريريي  ددريريرييز ةا ريريريي اريريريؤة ز اى كدػريريريم  زل طاززل ريريريا دؼ  ؤ ريريريان   لي ريريريي ان  ؤ ريريريان الزال ريريرييزية  ريريريي از[سسا ريريريم  دطريريريم. 
لدةريم   الزال يز ة   ي  دطا   ِزة ا ى  دديز ا ىؽ  ددي   يَلك   ي دز  ي دلة ا ى يز   دةكِسىؽ  ازلِز الهدةعن  ي  دةريسازىزة ا ى ريي  زل  رييع   

 زل ِزىذة قداسي دؼ غا ي ي  ي ضيز ا يزل. ]ط  قي  زأل  ا س ة  لي ضيز هدض ا عدةك مبدةعدةتيزل  طي لي ئد
زل  علي و الس المسي يض   ي  ئا ي ي ئيزل ي  ي  انان  سا لي اى عان  ي   ز ي  دطريم  )) ري ِزلمحي م ا ىة ىلة  دة  ري الفيزس ز ة :   ابن كثائدماسم 

ئرييزلي ئيزى رييز ئيسا ريي  ريي ازى يا رييزل لريي   زل  رييز طريازز         سا ي ذ ا ي لي ئانان  زل ئيز اىال يش ة   ريؤ ضرييز شلزي  رييز لريي ِزىذي قداسرييت  ريؤ       
ا ريي شىز  ئيزى يي ززغي ا دان ِزززن  ؤ يزل  ي  ي  ي  اىاى   ةدةضيزى يز هيَل لغا د يزلز ااَلي   ز ي  دةدى ي  ؤ حيقء ِزىضيت   ا ئرييز   زلي  

ا اى لي ي اىز ال ين ز  ي قدؿريم ال ريين  رييز   هتا ريي طيززل رييي  ريؤ       ش ةدل ِزلز ان  سازل زل ئيز طاززى يؽ ش ةدل ِزلز ان  دا  سا    زلي ي ان 
يز اؤي ز اى كدان هيَل يض  زل طاززل ا دؼ ش ةدل ِزلز ان  سا ليزلي  ي هي دية غتدان ضريي ازلت  رييز ززت  ريي  دةدريدى  ددريي   ريا لريي  يزىس رييز  ري         

(  ةريا ي ز  ريية طرييزاي  ريسشز  رياَ       الربىبًُزل  ؤ  يقاسي ةيززلزاطازي)لي ياىز سا يي   زلي ي طاززل ان لي سيقاسي ةدةةيس يزى ي ي  يزش ان  سال
                                       ((.الإله إاّل هىليزلي ئيزىن ز ئيزى ي  س ؼ الي َلدةن  ةا ي ز  ية طيزاي  ؤ ئيز ا ى يي  ي  ي وا غا ي ي ةيزضتعي  ي حيق 
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 (عليو السالم)ى ثيَغةمبةر عيص شيفةتةكاىى

 

 فةرمووى: ى خوا ةرثَيغةمب  
بةاى ٖةْاطةةنةى يةةو ػةويَٓة      يةاخود بةؤْى ٖةْاطةة داْةةوةى عيظةاى ثةآ بطةات يةنظةةس دةَشَيةت، وة          ،(ىووة ٖةس نافشيَو بةاى )فةو  

تةا ئةةو طةٓوسةؾ نةافشإ      دةوةطتيَت نة بيٓيٓى تيَذا نؤتايى ديَت، واتة ضةْذة ضةاوى بةشِ بهةات ئةوةْةذةؾ ْةفةطةةنةى دةسِوات، وة     
 ةوسى. دةَشٕ ية د
ٖيق ثيَغةَبةسيَو ْىية، وة ئةو يةئامسإ دادةبةصيَت، جا نة بيٓيتإ بياْاطةٔ: ثيةاويَهى َةاّ     ة(ىواتة )عيظ ة  ئةوداو ْيَوإ َٔ  وة ية

 و طجى دا. ْاوةْذىية ية ْيَوإ طوسى
 ى ئاوى ىلَ دةتهآ ئةطةس ئاويؼى بةس ْةنةوتبيَت.يَية دوو ثؤػانى سِةْط بةسةو صةسد داية. دةيَ

بيَتة ثيَؼةوةو ثيَؼةى دةيَيَةت: فةةسَوو وةسة     ة علُٔ الشالو ى ة  وة ثيَؼةوانةى َوطًَُاْإ ثاػةنؼة دةنات بةسةو دواوة بؤ ئةوةى عيظ
 !.ْويَزَإ بؤ بهة

ْى تشتةإ  ئيَةوة ٖةْةذيَهيإ يةة طةةس ئةةوا      ،يةة خؤتاْةة  ثيَؼةوا ويَت:ْةخيَش وى دةفةسَيَْاو ػاْى ئيُاَةنة دادةْيَت و ث دةطتى ية ىعيظ
 ةتة.فةسَوو خؤت ثيَؼهةوة. وة ئيُاَةنة ثيَؽ ْويَزيإ بؤ دةنات.ضى خواية بؤ ئةّ ئوممثيَؼةواو ئةَريٕ. سِيَ

 .ىى دةجحال و جولةكة شويًَ كةوتةكاىى و كؤتايى ٍاتيى ئاشوب و فيتيةكةىولة ىاوضو
 

  فةرمووى: ى خوا ثَيغةمبةر  
  .بيهوريَت دةيةويَت دةجحاٍ بطشيَت و ىثاػإ عيظ ية

 .وة دةجحاٍ ذةفتا ٖةصاس جويةنةى يةطةيَةو ٖةَوػيإ بةضةى و مشؼيَشةوة
نةة   ٖةةس  وة ،ذةسبةنةيةةوة بةةسةو دةجحةاٍ دةضةيَت     وة بةة  ،( دةطات بة دةجحاٍُلّد)بةْاوى  (بيت املكذغ)ية ػاسيَهى ْضيو  ىوة عيظ

ى بطةةسِيَت دةتويَتةةوة   يَ، وة ئةطةس ي(1)خوآ يةْاو ئاودا دةتويَتةوةٖةسوةنو ضؤٕ  ،دةجحاٍ ضاوى بة عيظا نةوت دةتويَتةوة تا دةَشيَت
تا دةَشيَت و يةْاو دةضيَت، بةآلّ خواى طةوسة بةدةطتى عيظا دةيهوريَت و بةذةسِبةنةى ية طيٓطى دةدات تةا خةوئَ بةة ذةسِبةنةيةةوة     

 و ئةسدةٕ.( نة ػؤسِ دةبيَتةوة بةسةأفٔقدةبيٓيَت و دةيهوريَت، الى سيَطة تةْهةنةى )
وة خواى طةوسة جويةنة تيَو دةػهيَٓيَت و َوطًَُاْإ طةسدةخات بةطةس ياْذاو دةيإ نوريَت. وةٖيق ػتيَو ْابيَت جويةنة خؤى يةةثاٍَ  

 يةنة بيةةويَت خةؤى ال ذةػةاس بةذات. دةيٗيَٓيَتةة قظةةو      ووبؼاسيَتةوة ْةداس ْةبةسد ْةديواس ْة ئارةٍَ. وة خواى طةوسة ٖةَوو ػتيَو نة ج
 بةَوطًَُاْإ دةيَيَت: ئةى )عبذاهلل(ى َوطًَُإ، ئةوة جويةنةيةنة ية دواى َٔ خؤى ػاسدؤتةوة، وةسة بيهورة. 

 تةْٗا دسةختى غةسقةد ْةبيت نة دسةختى خؤياْة، ػاٖيذيإ يةطةس ْادات.
 

 
 

                                                 
 زلة  دطاة  طا ية  ي طيز السس ة .ض  كي هيز  افس ةك  ؤ م هي اضي اى ي (1)
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 بةضى حوكه دةكات

  دواى كوشتيى دةجحال (عليو السالم)عيصى  ثيَغةمبةرئةرك و بةرىامةى 
 شةردةمى ئةودا  آلوبوىةوةى ئاشايش و بةرةكةت لةبوة 

 
 فةرمووى: ى خوا ثَيغةمبةر  
ى نةوسِى  ى(عيظة )تةةبايى دةريةٔ و ْةانؤنى ْابَيةت يةة َْيةوإ ٖةيق دوو نةطةيَهذا. وة          خةيَهى ذةوت طاٍَ بة نورساْى دةجحاٍ ثاؾ ية 

 :َةسيةّ ية ْاو ئوممةتةنةى َٓذا
 . يَُٓاناسو عادٍ دةبيَتسِ ثيَؼةوايةنى ،ثةسوةسودَيَهى داةنةذ .1

 .ية طةس ػةسيعةتةنةى ئةو دةبيَت و سِاطت دادةْيَت )حمُذ( بة .2

  . درى خةيَهى يةطةس ئيظالّ يَتوة دةجةْط .3

   .(1)( دةػهيَٓيَتصلٔبوة خاض ) .4

   ،(2)بةساص دةنوريَت .5

   .(3)تبادةال( جزٓ٘طةساْة ) .6

ٕ   .ات، تةةْٗا ئيظةالّ ْةةبيَت   وة خواى طةوسة ية صةَاْى ئةودا ٖةَوو ديٓةنإ ية ْاو دةبة  .7 طةوْٓةت ثيَؼةةوايةتيإ دةنةات وة     ءوة بةة قوسئةا
 نيٓةو ذةطادةت ْاَيَٓيَت. ءسِم

   .ياسَةتى و صةنات و خيَش وةسبطشيَت ،بيَت و ثيَويظتى بة ثاسة ييةوةنةغ ْ
ناتةةدا نةةغ خيَةشو ثةاسةت ىلَ وةسْاطشيَةت و نةةغ       بةخؼيٓى ٖةَوو َايَى دوْيا، ضةوْهة يةو  وة ٖةسوةٖا ْويَزو طوجذةيةى خيَش تشة يةو ناتةدا ية

 .(4)ى ْيةو َاٍَ صؤسةيَثيَويظتى ث
 وة باْطةواصى تةْٗا بؤ الى خوا دةبيَت. .8
 
 

 
 

                                                 
زل شىز ريية ااضريي ا دان      ريي ارياض  يطرييززل اىال ريدةن      زل ئدةتدقرياال ة ضرييَلي ية طاززل ريان هيَلدلزلغريدةعتيزل    م( دطري )  ريين    ي زىقدةم لريي  غكا د م ااض )ىلؿ دب( (1)

 .لليضيزة لي ااض ازىز م دط ي ض  كي زى ط سان ال ين  ؛ز ةعية  دطاة ليضيز  دةػسىزل
 م   دطري َلم الشى رين اري ىزا م  رييزىشز شىز   ريين  رييِز ةصل  ريي َ      َ  يازىاطتعيزلة طاززل ا ي  ي الَلريدةن ئدةمريي غري  ةعكيز ية  دطريا ن ليطرييبة ئيزلغريدى  ريي حريي            غتعم  يزىشز لي  از سا م (2)
 ك ذز ة .َلم اىال دة   َ حي  ي حيزىسم اىال دةت  ِزى طك ة   ا   اس ة   زل  ي (عليه السالم)

 س ض َلمان  ن زل ا ال  ذز ةن ز لريي از ال ريس ةن.  رييز    يةلي  يزىس يز سا يزل ان ليضيز ا عي ي ان  يَلك   ا ال  زى ي ضيزى ي  اهدةَ دة  ز لي  يضم زلز اطس ة  (3)
 دتريا  ليضرييز ا عريم اريؤة سا دةترييزل  ريا ضرييزى ي         غدة ل ي ا ىة ةيززلزاطاز هدض ا عدةك  اهدةَ دة   طي لي ئدطري  . زل ازىة ئرييزل  رييع  اسدةعدةري  لريي ئرييه م      

 . دىت
هرييززلها  رييع    زل  ضرياسا م  رياز شلزة   دعرييز زل  رييهؤة الز رييز عم طيو   . دطرياز  رييسا م شزَلريم ز ضريتي  ز ادا رييت      مهؤة  ياىلريي   ريي  لريي ةاغريان   سابة شىز ال دة :  ي  يزل ي م ا ى م) (4)

زل ئيز  ا ي  ي وا ض  دل  سا دةك ادةس ريس   . دا  يزلز  يسا يزا ز ش عم  دطا  دػا ية  ص ك   ز يزلة ِزىذة ازى ة  از دا  دةك ض ز يض  كي ايَلكم الشى ن  ي اى ي ية  ا دة  ةازل زلزطس
 .(ال دة  لي از داز ئيزلؽ  ي لي از دااى ي
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 (عليو السالم)ثيَغةمبةر عيصى  حةج كردىى
 

 فةرمووى: ى خوا ثَيغةمبةر  
بؤ وةآلّ داْةوةى بةاْطى خةوا   ةْطى خؤى بةسص دةناتةوة د (1)َٓى بة دةطتة، عيظاى نوسِى َشيةّ ية )سِةوذائةوة( طياْيبةوةى طويَٓذ 

 ((.نة ْيةتى ذةد يا عوَشة يا ٖةسدوونيإ بةيةنةوة)) 
{)لبٔم اللَه لبٔم، لبٔم ال طرٓم لم لبٔم( ا أّ عنرٗ (ّج)لبٔم حَ}واتة دةيَيَت: 

(2). 
 

 ثمةى ئةواىةى ٍاوةلَيَتى ئةو دةكةٌ
 

  فةرمووى: ى خوا ثَيغةمبةر  
دةطةت دةٖيَٓيَةت بةة     (علي و الس الم)ىنة ثةسوةسدطاس ثاساطتبوْى يةة دةجحةاٍ، وة عيظة    (عليو السالم)ىقةوَيَو دئَ بؤ الى عيظ ية ثاػإ

 إ دةنةويَت. يدةّ و ضاوياْذا و ثًةو دةسةجةى خؤيإ ثآ دةيَيَت نة ية بةٖةػذا دةطت
 

 دةركةوتيى يأجوج و مأجوج
 

 فةرمووى: ى خوا ثَيغةمبةر  
ٕ  ةناتةدا خواى طةوسة وةذى دةْيَشآ بؤ عيظا ثآى دةفةسَويَت: َٔ بةْذة طةييَهى خؤَِ نة )يأجود وَأجود(وة يةو   نةة   ،دةسخظةتو

( و يةةوآ بيةإ ػةاسةوةو ثةةْايإ     طْرية بة ساَبةس ئةوإ، ية بةسئةوة بةْذة َوطًَُاْةنامن بذة ثاٍَ نيَوى )يْ نشدْي نةغ تواْاى جةْط
 بذة.

ُ نة ية ٖةَوو بةسصيةنةوة ػؤسِدةبٓةوة دئَ بةثةية ية طةسةتانةيإ بة دةسياضةى ) ،ود َأجود( دةْيَشيَتوة خواى طةوسة )يأج (دا طربٓل
دةسِوات وةنةَآ ئاوى تيَذاية ٖةَووى دةخؤْةوةو نؤتايى ثيَذيَٓٔ. وةنة نؤتايىيةنإ دةطاتة طةس دةسياضةنة دةيَئَ: جاسإ ئيَةشة ئةاو   

 .بوو!!
دةى ئةةااس   ،ٖةَووَإ نوػنت ،وة دةيَئَ:خةيَهى طةس صةوى نةغ ْةَاوة ،دةطةْة نيَوى )خةَش( ية بيت املكذغثاػإ دةسِؤٕ تا  ية

ناْيإ تري دةطشْة ئامسإ. بةآلّ خواى طةوسة طةسةو خواس دةى طةسِيَٓيَتةوة بؤطةةس خؤيةإ   واْةةونتري با ئةًٖى ئامسإ بهورئ، وة بة
وايإ ىلَ ديَةت يةة بشطةإ و     ات ،ظا يةطةٍَ ٖاوةآلْى ٖةس ية نيَو طري دةخؤٕ و تةْطيإ ثآ ٖةٍَ دةضٓشيَتبة خويَٓاويةوة. وة ثيَغةَبةس عي

 يإ باػ ة ية طةد ديٓاسى ئةَشِؤ بةالى يةنيَو ية ئيَوة.هطايةى بؤ يةنيَ يإ طةسة ىثيَويظت
ئةةو  ة و ،ٕ سِصطاسيةإ بهةات يةةو تةْطاْةةو ْاسِةذةتىيةة     يةوة داوا ية خةوا دةنةة   وة عيظا ثيَغةَبةسو ٖاوةآلْى بة ٌَ نةضى و َوذتاجى
 قةوَة دسِْذةية نة )يأجود و َأجود(ة يةْاو بةسيَت.

 وة خواى طةوسةؾ وةآلَيإ دةداتةوةو نشَى ْاو يووتى وػ و َةسِو َاآلتيإ بؤ طةس طةسدْيإ دةْيَشيَت و تيَهيإ دةػهيَٓيَت و نةالنةة 
 ةويَت. ٖةَوويإ تيَهشِا بةيةنةوة بة ٖيالى دةضٔ.نةيإ دةنةويَت. وةنو يةى نةغ به

                                                 
 ( لي ِز ةطاة سي كي.الصفراءغ  ةعدةكي لي  دة ىن غازة سيا عيز اىَلم) (ٔ)

 (.إن المد والنعمة لك وامللك ،الشريك لك ،شريك لك لبيكلبيك اللهم لبيك ال) (2)
 . ازىة  از مة  ؤ  از ليةا ي د المب  ي ط  ةسى يَل  يزالزىسم ز ال ي   ي  ي مة فيزسا ي ا    مة  من زيالطي  يةاىزى از ي ا    ي  زلَ سم  ؤ الالسيزلز (ىهللزى ي ئية )
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ٕ    ،صةوى طةةس  ية ثاػإ ثيَغةَبةس عيظاو ٖاوةآلْى يةة نيَةو دادةبةصْةة    و نةيَِ و   ىبؤطةةْ  ْانةةويَت ئةيًال  دةطةت   بةةآلّ ػةوئَ بظتيَهيؼةيا
 صوخاوى الػةى يأجود و َأجود ثشِى نشدووة.

وا دةثاِسيَٓةوة نة يةو بؤطةْةة سِصطاسيةإ بَيةت خةواى ثةةسوةسدطاسيؽ بايَٓةذةى طةةوسة        ديظإ جاسيَهى تش ثيَغةَبةس عيظاو ٖاوةآلْى ية خ
 دةْيَشيَت نة ًَيإ وةنو ًَى وػ  دسيَزو طةوسةية.

وة بايَٓذةنإ الػة بؤ طةْةنإ ٖةَيذةطشٕ و دةياْبةٕ ية ػةويَٓيَهى ضةؤيَةواْى ضةاَيذا فِشيَيةإ دةدةٕ نةة خةوا َةبةطةتيةتى يةةوآ فةشِآ          
 ت.بذسيَ

 ت.ية ثاػإ باساْيَو دةباسيَت نة ٖيق َايَيَهى نؤضةسىو ػاسى ْا َيَٓيَت ئيًال دةيضيَتآو صةوى تةواو دةػواتةوةو وةنو ئاويَٓةى ىلَ ديَ

  

 ى ضووى ذياٌ خؤشى دواى كوشتيى دةجحال و لةىاو
  يأجوج و مأجوج

 فةرمووى: ى خوا ثَيغةمبةر  
 بشِويَٓةو بة سةنةتةنةت بطةسِيَٓةوة بؤ خةيَهى.دوايى بةصةوى دةوتشيَت: بةسٖةَةنةت  

، يةو سِؤرةدا نؤَةيَيَو ية يةى ٖةْاس دةخؤٕ و بةػيإ دةنات و تويَهًَةنةػى بةػى طيَبةسيإ دةنات وة بةسةنةت دةخشيَتة ْاو ػةريةوة 
بةػى ٖؤصيَو ية خةيَهى دةنات. وة َة سِيَهةى   واى ىلَ ديَت وػ يَهى تاصة صاو بةػى نؤَةيَيَهى صؤس ػري دةدات. وة َاْطايةنى تاصة صاو تا

 تاصة صاو بةػى نؤَةيَيَو خضّ دةنات وة طا بةوةْذةو ئةوةْذة ثاسةية دةبيَت.
 ى دةجحاية.وة خؤؾ تشئ ريإ دواي َةطير ،بة ضةْذ دسٖةَيَو دةبيَت ة بةسصةوآلخووة 

ٖةيق   وة .ٖةةس دةسِويَةت   يؽو فةشِآ بذةيتةة طةةس بةةسديَه    ويَدةْهة تؤ وة ئةطةس بيَتو، ئامسإ ئيضٕ دةدسيَت بة باسإ و صةويؽ بة سِووةى
 نيَؼةو ْانؤنى و سِم و نيٓةو ذةطودى ْاَيَٓيَت.
 سيَت.ذى دةطيَٓيَوة رةٖشى ٖةَوو خاوةٕ رةٖشيَو ٖةيَذةطرييَت و ي

ًَةٓط و َاْطةا،          ة طةوس  و َةةسِ بةيةنةةوة دةيةةوةسِٕ و     و وة ئةَٔ و ئاطايؽ ية صةويةذا بةآلو دةبيَتةةوة تةاواى يَيةذيَت ػةَيشو وػة ، وة ث
 بذات.وة َٓذايَى بضوى دةطت دةبات بؤ َاس بآ ئةوةى ثةالَاسى بذات و صياْى ىلَ  َٓذاآلْيؽ طايَتة بة َاس دةنةٕ و ئاصاسيإ ْادات.

وة  ثاطةةواْى ىلَ ديَةت بةؤى.   وة طةوس  يةطةةٍَ َةةسِدا وةنةو طةةطى       نيزؤيَةى بضوى سِاوى ػيَش دةْيَت وة ػيَشةنةؾ ئاصاسى ثيَٓاطةيَٓيَت.
  .ٖةسوةنو جاّ ثشِ دةبيَت ية ئاو ،صةوى ثشِ دةبيَت ية طةالَةتى

 .وة ػةسِو جةْط ْاَيَٓيَت ،ٖيق ػتيَو ْاثةسط يَت (اهلل)جطة ية  ،وة خةيَهى يةى بريوباوةسِو باْطةواصيإ ٖةيةو
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 .ابةزييىلةشةر زةوى دواى د (عليو السالم)ى ثيَغةمبةر عيصى فةترةى ماىةوة
 ئةوو، برِواداراىيش دواى خؤىمردىى وة 

 
 فةرمووى: ى خوا ثَيغةمبةر
 دةنةٕ.ى دةَشيَت و َوطًَُاْإ ْويَزى يةطةس يضٌ طاٍَ ية صةويذا دةَيَٓيَتةوة دوا (عليو السالم) ىوة عيظ

وة بايةنة يةة ريَةش بايَياْةةوة بؤيةإ دةضةيَت و       ،خواى طةوسة بايةنى طاسد ٖةيَذةنات ية ػاَةوة ذايَةتةدإ.وة ية ناتيَهذا نة ئةوإ يةو 
 سِوذيإ يةبةس دةضيَت. ٖةية ٖةسضى بشِواداسى رٕ و ثياو

وة ئةطةةس يةةنيَهيإ يةْاوجةسطةةةى    ،وة ٖةيق يةةنيَو ْاَيََٓيةت نةة ئيُةاْى يةةة دَيةذا بَيةت ئةيًال بايةنةة دةيطشيَتةةةوةو ِسوذةى دةنيَؼةشيَت           
 دةنيَؼآ. بيَت ٖةس دةيطاتآ و سِوذى ػاخيَهيؼذا

 
 دا ىيا بةشةر كيَودا ديَت و د يَرِؤذى دوايى بةشةر ك

 ؟ دةبيَت ثخةرا
  فةرمووى: ى خوا ثَيغةمبةر  

ٖةيق ضةانةيةى بةة ضةاى ْةاصأْ و       يةة ػةيَشو ثًَٓطةيؽ دسِْةذةتشٕ.     ،تةشو  خيَةشا وة خشاث يٓى خةيَهى دةَيَٓيَتةوة نة بؤ خشاثة يةة بايَٓةذة   
 ئةسآ وةآلَِ ْادةْةوة؟ ٔ. وة ػةيتإ بة ػيَوةيةى خؤى ْيؼاْيإ دةدات و ثيَيإ دةيَيَت:خشاثة داْاْيَ خشاثةؾ بة

وة رٕ و ثياويةإ جيُةاعى    رياْى َادديإ صؤس باؾ دةبيَت. ،وة ئةوإ يةطةس ئةو ذايَةتة ػريى و خشاثةيةؾ سِصم وسِؤصييإ صؤس دةبيَت و
 .ْةايةن  دةنةٕ وةنو طوآ دسيَز بة ئاػهشاو بآ ػةسَ

 وةبةطةس ئةواْذا نة خشاث يٓى خةيَهني دوْيا تيَو دةضيَت و سِؤرى دوايى ديَت. 
وة يةنةّ نةغ نة دةْطى فووةنةة   ،دةناآ جا ٖةسيةنآ بيبيظتآ ًَى دةطوسِيَٓآو سِووى ت ،فوو دةنشيَت بة نةسِةْادا )ايـوس(ئةو ناتة 

 ية ٖؤؾ خؤى دةضيَت و دةَشيَت و خةيَهيؽ دوا بةدواى ئةودا.  ،دةبيظتيَت ثياويَهة ذةوصى وػ ةناْى بة قوسِ ضاى دةنات
 ية.يدواى ئةوة خواى طةوسة باساْيَهى الواص دةباسيَٓيَت ية ئامسإ نة دوْيا طاَايَةو ٖةوسى ىلَ ْ

ةوةو وة يةةة باساْةةةوة الػةةةى َشدووةنةةإ دسوطةةت دةبٓةةةوةو يةةة ثاػةةإ نةةة فةةووى دووةّ نةةشا بةةة نةةةسِةْادا ٖةةةَوويإ صيٓةةذوو دةبٓةة    
 ٖةيَذةطتٓةوة:

 (.ٛٙ)الامر: زمُثَّ نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى فَِإَذا ُىم ِقَياٌم يَنظُُرونَ ٖةس وةى خواى طةوسة دةفةسَوويَت:ش
ْس ُُوُلونَ ش آ: وية ثاػإ دةوتشآ: ئةى خةيَهيٓة وةسٕ بؤ الى ثةسوةسدطاستإ.  خواى طةوسة دةفةسَو تة: وا(.ٕٗ)الص افات:  زَوِقُفوُىْم ِإن َُّهم مَّ

 سِايإ طشٕ ئةواْة ييَجشطشاوٕ و ثشطياسيإ ىلَ دةنشآ.
 ية ثاػإ دةوتشآ: ْيَشدساوى دؤصةخ دةسنةوٕ )دةسبٗيَٓٔ( دةوتشيَت: ية ضةْذ؟.

 ( ْؤطةدو ْةوةدو ْؤ نةغ ئةًٖى ئاطشةو دةسيإ بيَٓٔ.999ية وةآلَذا دةوتشيَت: ية ٖةس ٖةصاسيَو )
 (.ٚٔ)املامل:  زيَ ْوًما ََيَْعُل اْلوِْلَداَن ِشيًباش ي دةبيَتطةسي طجوة ئةو سِؤرة سِؤريَهة َٓذاٍَ 
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 (.ٕٗ) القلم:   زيَ ْوَم ُيْكَشُف َعن َساقٍ شوة ئةو سِؤرةية نة 
 بؤ ئةوةى بةْذة سِاطتة خواْاطةنإ جيابٓةوة ية خواْةْاطةنإ. ،واتة ثةسوةسدطاس قاضى ػياوو اليةقى بآ ويَٓةى خؤى ٖةيَذةنات

   َيم:لة كؤتاييدا دةَل

 :  (عليو السالم)ى عيص ثيَغةمبةر دابةزييى ءموذدةى شةر كةوتيى موشولَناىاٌ بة ٍاتيى مةٍدى
 زياتر تيَكؤشاٌ لة ثيَياوى خواو بآلوكردىةوةى دييةكةى.  ٍاىدةرماىة بؤ 

 ىةك بة ثيَضةواىةوة : 
 ثالَجيَدةرةوةماٌ بيَت لة ضاوةرِواىى ٍاتيى ئةو دوواىة و،  -
 ئيصالو ثيَش ئةو كاتة. عيسزةت بؤٌ بيَت لة طةرِاىةوةى بآ ئوميَد كةرما -

 واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

 هـ (3645 -ربيع الثاني 46 -) اخلميس
 جاريَكي تر بة ثشتيواىي خواي طةورة ضاووو خشاىد بةو كتيَبة جواىةدا
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