حضرة سيدنا اإلمام جعفر الصادق رضي اهلل عهه
إُخهل ْذا ايشر األؼعٌ إيٖ ضطرث اإلٍبٌ ايرض ٌٙايُبظم تبيؽًٌٔ ايًدُٙج ٔايسٔاْر
ايرتبُٙج
ذٔ ايزٍبٌ ايشبتم ،أتٔ ؼتد اهلل سؽلر تَ ٍضٍد ايصبدم ،أنتل ؼًٖ ايؽتبدث ٔايخطٔغ ٔآذر
ايؽزيج ٔايخضٔغ ُٖٔٓ ؼَ ايرئبشج ٔايسٍٔغ ،كبضخٓر تبيؽًٌ ائكٙر ٔايزْد ٔايخٔاطػ شبيى ًب
ك٘ ايظرٙم ايهٔ ٌٙؼًٖ ْدٕ شٙد ايٍرشً ،  َٙكىبَ يًرة ظبئؽ ًب ٔيًضتٙة ٍضت ًب ٔك٘ ظرٙم
ايصدّٙم
األىتر إٍبًٍب ٔؼًٍبً ،كٓٔ ايىترٙح األضٍر ٔنظة زٍبُّ ٔـٔد األُبٌ ك٘ ؼصرِ ذٔ ايسُبضَٙ
ًٍٔخهٖ ايتضرٍ ،َٙخٔرذًب ٍَ ايصدّٙم األىتر صدّٙهٙخّ ٍَٔ ؼً٘ ىرٌ اهلل ٔسّٓ ٍخٔرذبً شر
ضهبئهّ يٙىَٔ ٍعٓراً يتبة ٍدُٙج ايؽًٌ ضٙد ٙهٔل ايُت٘ « أٌا يدٌٌث اهعاهى وعوً ةاةها » .
كىبَ إٍبًٍب ٍٔرضدًا ٍٔرتًٙب يًشبيىٔ َٙيألٍج ٔألئٍج ايظرٙهج ايصدّٙهٙج أٗ " ايُهضتُدٙج ايؽًٙج "
ئٙرذٌٓ شر ايصدّٙم ٔشر ؼً٘ ايٍرخطٖ يٙصتص ىل ٍَ ؼهتّ ٍَ ايٍضبٙخ ايؽعبٌ ،أؼالٌ
ايظرٙهج ،تؽدِ أئٍج راكؽ َٙراٙج األشرار ايٍضٍدٙج ٔشر ايظرم ٔايشتل ائٍصًج إيٖ
ٍضٙظبح تص ر ائضداُٙج  .يٙىُٔٔا ٍعٓرًا يشر ايُتٔث ٔىٍبل ائراذج ايٍضٍدٙجٍ ،عبْر ايؽًٌٔ
ايًدُٙج ايخ٘ صتح ك٘ صدر ايصدّٙم األىتر ٔصدر شٙدُب ؼً٘ اإلٍبٌ األىرٌ .

كٓٔ أتٔ ؼتد اهلل سؽلر ايصبدم تَ ٍضٍد ايتبنر تَ ؼً٘ ز َٙايؽبتد َٙتَ ايضش َٙتَ
ؼً٘ إتَ أت٘ ظبية رطٔاَ اهلل ؼًٌْ٘ ،ىبَ ٍَ شبداح أْل ايتٙح ٔيهة تبيصبدم يصدنّ ك٘
ٍهبيخّ ٔكطًّ أضٓر ٍَ أَ ٙذىرٔ ،رد ٍهبٌ شر ايُتٔث ٔايصدّٙهٙج كبزدْرح ك٘ ظًؽخٓب
ايتٓٙج أُٔار ايؽًٌٔ ٔايٍؽبرق ايضهٙهٙج ،كسدِ شٙد ايضٓداء اإلٍبٌ ايضش َٙرط٘ ايّ ؼُّ ٔأٍّ
كرٔث تُح ايهبشٌ تَ ٍضٍد تَ أت٘ تىر ايصدّٙم رط٘ اهلل ؼٌُٓ  .أخذ ايضدٙد ؼَ أتٔ ّٙسدِ
ألٍّ ٔؼرٔث ٔؼظبء ُٔبكػ ٔايزْرٗ ٔؼُّ أخذ ايشلٙبُبَ ٍٔبيو ٔايهظبَ ٔخرر يّ ايسٍبؼج
.
ىبُح ٔالدخّ شُج ذٍبُ َٙيًٓسرث ْٔ٘ شُج شٙل ايسضبق  ٌٔٙايذالذبء نتل ظًٔغ ايضٍس
ذبٍَ ضٓر رٍطبَ .
ٔنٙل إَ ايخصٔق إُخلبغ تبيشتة ٔإرخلبغ ك٘ ايُشة كىل ضٙبخّ ؼظبء ٔىرٌٔ ،ىٙق ال،
ْٔٔ ُشل شٙد ايٍرشً  َٙضخٖ نٙل إذا ُعرُب إيٖ سؽلر تَ ٍضٍد ؼًٍُب أُّ ٍَ شاليج
ايُت ،َٙٙكىبَ ٙظؽٌ ضخٖ ال ٙتهٖ يؽٙبيّ ض٘ء ُ.ضر ايؽًٌ تضه ّٙايعبْر ٔايتبظَ ،ؼًٌ ايهبل
ٔؼًٌ ايضبل ،دائًٍب ك٘ ٍضراتّ ٍصًًٙب خبضؽبً ،كٓٔ ايهبئل  :ايصالث نرتبَ ىل خه٘ٔ ،ايضز
سٓبد ىل طؽٙقٔ ،زىبث ايتدَ ايصٙبٌٔ ،ايداؼ٘ تال ؼٍل ىبيراؼ٘ تال ٔخرٔ ،اشخُـزئا
ايرزم تبيصدنجٔ ،ضصُٔا أٍٔايىٌ تبيزىبثٍٔ ،ب ؼبل ٍَ إنخصدٔ ،ايخدتٙر ُصق ايؽٙص،
ٔايخٔدد ُصق ايؽهلٔ ،نًج

ايؽٙبل أضد ايٙشبر ٍَٔ ،َٙأضزَ ٔايد ّٙكهد ؼهٍٓب ٍَ ٔ ،طرة ٙدِ ؼًٖ كخذِ ؼُد ٍصٙتخّ
كهد ضتظ أسرِٔ ،ايصُٙؽج ال خىَٔ صُٙؽج إال ؼُد ذٗ ضشة ٔدٔ ،َٙاهلل خؽبيٖ ٍُـزّل
ايصتر ؼًٖ ندر ايٍصٙتجٍُٔ ،ـزّل ايرزم ؼًٖ ندر ايٍؤُٔج ٍَٔ ،ندر ٍؽٙضخّ رزنّ اهلل
خؽبيٖ ٍَٔ ،تذر ٍؽٙضخّ ضرٍّ اهلل خؽبيٖ  .أدرىّ اإلٍبٌ أتٔ ضُٙلج ايُؽٍب َ ٔشًو ؼًٖ ٙدّٙ
تٍب رإٔ ؼُدِ ٍَ ؼًٌ ايٙه ،َٙؼ َٙايٙه ،َٙضم ايٙهٔ . َٙىبَ ضبيّ ك٘ خؽركّ ؼً ّٙأُّ ً ٍٔٙب
ٍَ األٙبٌ دخل ؼًٔ ْٔ ّٙؼتد اهلل تَ ٍضٍد ذُب ايضشَ ٔتَ أت٘ ي ًٖٙكهبل شٙدُب سؽلر
ايصبدم إلتَ أت٘ يْ ٍَ ًٖٙذا ٍؽو ؟ نبل ْذا رسل يّ تصر ُٔلبذ ك٘ أٍر ايد ،َٙنب ل  :يؽًّ
ٙهٙس أٍر ايد َٙترأ ّٙنبل ُ :ؽٌ  .نبل  :كهبل سؽلر ألت٘ ضُٙلج ٍب اشٍو ؟ نبل ُ :ؽٍبَ ،نبل
ٙ :ب ُؽٍبَ ْل نشح رأشو تؽد ؟ نبل  :ىٙق أنٙس رأش٘ ؟ نبل ٍ :ب أراو خضشَ ضٙئبًْ ،ل
ؼًٍح ٍب ائًٍضج ك٘ ايؽٔ َُٙٙايٍرارث ك٘ األذُٔ َٙايضرارث ك٘ ايٍُخرٔ َٙايؽذٔتج ك٘
ايضلخ َٙ؟ نبل

 :ال ،نبل

ٍ :ب أراو خضشَ،

نبل ْ :ل ؼًٍح ىًٍج أٔيٓب ىلر ٔآخرْب إٍٙبَ ؟ نبل إتَ أت٘ يٙ : ًٖٙب إتَ رشٔل اهلل



أخترُب تٓذِ األضٙبء ايخ٘ شأيخّ ؼُٓب  .كهبل  :أخترُ٘ أت٘ ؼَ سدٗ أَ رشٔل اهلل  نبل :
« أً اهلل حعاهى ةيٌه وفضوه جعل إلةً آدى اهيووحث في اهعًٌٌٌ ألٌهيا شحيحاً وهوال ذهم
هذاةحا ،وأً اهلل حعاهى ةيٌه وفضوه ورحيحه عوى إةً آدى جعل اهيرارت فً األذًٌٌ حجاةاً يً
اهدواب فإً دخوج اهرأس داةث وإهحيسج إهى اهدياغ فإذا ذاكج اهيرارت إهحيسج اهخروج،

وأً اهلل حعاهى ةيٌه وفضوه ورحيحه عوى إةً آدى جعل اهحرارت فً اهيٌخرًٌ ٌسحٌشق ةهيا
اهرٌح هوال ذهم ألٌحً اهدياغ ،وأً اهلل حعاهى ةيٌه ونريه ورحيحه إلةً آدى جعل اهعذوةث فً
اهشفحًٌ ٌجد ةهيا إسحطعاى نل شًء وٌسيع اهٌاس ةها حالوت يٌطله » .نبل كأخترُ٘ ؼَ
ايىًٍج ايخ٘ أٔيٓب ىلر ٔآخرْب إٍٙبَ ،كهبل  :إذا نبل ايؽتد "ال إهه" كهد ىلر ،كئذا نبل "إال اهلل"
كٓٔ إٍٙبَ.ذٌ أنتل ؼًٖ أت٘ ضُٙلج كهبل ٙ :ب ُؽٍبَ ضدذُ٘ سدٗ أَ رشٔل اهلل  نبل  « :أول
يً كاس أير اهدًٌ ةرأٌه إةوٌس .كال اهلل حعاهى هه  :أسجد ٍدى ،فلال  :أٌا خٌر يٌه خولحًٌ
يً ٌار وخولحه يً طًٌ .فيً كاس اهدًٌ ةرأٌه كرٌه اهلل حعاهى ٌو ى اهلٌايث ةإةوٌس ألٌه
إحةعه ةاهلٌاس »  .ذٌ نبل سؽلر أٍٓٙب أؼعٌ نخل ايُلس أٔ ايزُٖ ؟ نبل نخل ايُلس ،نبل كئَ
اهلل ؼز ٔسل نتل ك٘ نخل ايُلس ضبْدٔ َٙيٌ ٙهتل ك٘ ايزُٖ إال أرتؽج  .ذٌ نبل أٍٓٙب أؼعٌ
ايصالث أٌ ايصٌٔ ؟ نبل ايصالث ،نبل  :كٍب تبل ايضبئض خهط٘ ايصٌٔ ٔال خهط٘ ايصالث ؟
كىٙق ٔٙضو ٙهٌٔ يو نٙبشو ! إخم اهلل ٔال خهس ايد َٙترأٙو .
ْٔىذا إخخذ شٙدُب أتٔ ضُٙلج شٙدُب سؽلر ايصبدم ضٙخ ًب يّ ئٙصًّ إيٖ ايضهبئم ايًدُٙج
ٔٙىضق ؼُّ ايضسة كٙخضهم تٍهبٌ ايتهبء تؽد ايلُبء .

ٔٙهٔل " ئال شُخبَ يًٓو ايُؽٍبَ " ألُّ تؽد شُخ ٍَ َٙشًٔىّ خٔك٘ شٙدُب أتٔ ضُٙلج
ايُؽٍبَ  .ىذيو إخخذِ شٙدُب ٍبيو تَ إُس أشخبذًا ٔضٙخًب ٍٔرتً ٙب يّ ك٘ ظرٙم ايصدم

ٔائصبل يٙخضهم تبيتهبء ك٘ اهلل تؽد ايلُبء ك ّٙكأنٔايّ ٔضىٍّ ىذٙرث ٔٔكٙرث ،كٓٔ ٍرت٘
ايؽبركٔ َٙإٍبٌ ايزاْد َٙك٘ ؼصرِ .دخل ؼً ّٙشلٙبَ ايذٔرٗ ً ٍٔٙب ٔىبَ ؼًٖ شٙدُب سؽلر
ستج خز دىُبء ٔىشبء خز إٙرسبُ٘ كسؽل ُٙعر إيٍ ّٙؽست ًب  .كهبل ٙب ذٔرٗ ٍب يو خُعر إيُٙب
يؽًو خؽسة ٍٍب رأٙح نبل نًح ٙ :ب إتَ رشٔل اهلل  يٙس ْذا ٍَ يتبشو ٔال يتبس آتبئو

.

كهبل ي٘ ٙ :ب ذٔرٗ ىبَ ذيو زٍبُبً ٍهلراً ٍهخرًا ٔىبُٔا ٙؽًٍَٔ ؼًٖ ندر إنلبرِ ٔإنخبرِْٔ ،ذا
زٍبَ ند أنتل ىل ض٘ء ك ّٙؼز إي ،ّٙذٌ ضشر ؼٍَ دَٔ ستخّ ٔإذا خضخٓب ستج صٔق تٙطبء
ٙهصر ايذٙل ؼَ ايذٙل ٔايردَ ؼَ ايردَ كهبل يّ ٙب ذٔرٗ يتشُب ْذا هلل ْٔذا يىٌ كٍب ىبَ هلل
أخلُٙبِ ٍٔب ىبَ يىٌ أتدُٙبِ .
ٔىبُح ىراٍبخّ ىذٙرث ال خؽد ٔال خضصٖ ٔال ٙدؼٔ إال ٔٙشخسبة يّ ىٙق ال ْٔٔ إتَ
رشٔل اهلل  عبْرًا ٔتبظًُب ٔإٍبٌ األٔيٙبء ٔاألئٍج ٔاألٍج ،خرر ايظترٗ ؼَ ظرٙم ْٔة
نبل شٍؽح ايًٙد تَ شؽد ٙهٔل ضسسح شُج ذالد ؼضرث ٍٔبئج كًٍب صًٙح ايؽصر رنٙح أتب
نتٙس كئذا رسل سبيس ٗدؼٔ كهبل ٙب رة ضخٖ إُهظػ ُلشّ ذٌ نبل ٙب ض٘ ٙب ض٘ ضخٖ إُهظػ
ُلشّ ،ذٌ نبل إيٓ٘ إُ٘ إضخٓٙح ايؽُة كأظؽٍُٔ ،ّٙأَ تردٗ ند خًهب كأىشُ٘ ،نبل ايًٙد  :كٍب
أخٌ ىالٍّ ضخٖ ُعرح إيٖ شًج ًٍٍؤث ؼُتًب ٔيٙس ؼًٖ ٔسّ األرض ٍٔٙئذ ؼُة ٔإذا تتردَٙ
يٌ أر ٍذًٍٓب كأراد األىل كهًح أ ُب يضرٙىو ألُو دؼٔح ٔأُب أؤٍَ كهبل  :ىل ٔال خختئ ٔال
خدخر ،ذٌ دكػ إي٘ تأضد ايترد َٙكهًح ي٘ ؼُّ ـُٖ كبخزر تأضدٍْب ٔإرخدٕ تبٚخر ذٌ أخذ

ايخًؽخُٔ َٙزل كًه ّٙرسل كهبل أيتشُ٘ ٙب إتَ رشٔل اهلل  كدكؽٍٓب إي ،ّٙكهًح ٍَ ْذا ؟ نبل
سؽلر ايصبدم ،نبل ايًٙد  :كظًتخّ ألسٍػ ٍُّ كًٌ أسدِ .
ىبَ رط٘ اهلل ؼُّ ٙخهرة ٍُّ ايخًلبء ٔايؽًٍبء ٔايلهٓبء ٔٙسًشَٔ ك٘ ٍسًشّ يٙضصًٔا
ٍَ ؼًٍّٔ ٔأُٔارِ ٔيخلٙض نًٔتٌٓ تضة اهلل ٔرشٔيّٙٔ ،ؽًٌ ايُبس ٍضتج تؽطٌٓ ايتؽض
ٔضشَ ايعَ تتؽطٌٓ ٔايخٔاطػ كٍٙب ت. ٌُٓٙكٙهٔل :إذا شٍؽخٌ ؼَ ٍشًٌ ىًٍج ً كئضًٍْٔب ؼًٖ
أضشَ ٍب خسدَٔ ،ضخٖ ال خسدٔا يٓب ٍضٍالً كًٍٔٔا أُلشىٌ ٔ.يّ ٍؤيلبح ؼتبرث ؼَ رشبئل
ْٔ٘ خٍشٍبئج رشبيج ىًٓب ضىٌ ٔؼتر ٔأضىبٌ ٔخضرٙػ ْٔدٗ يًظرٙم ائٍصل إيٖ ايشٍٙػ
ايؽً. ٌٙ
ٔك٘ خطٌ ْذا ايسٓبد ايؽعٔ ٌٙإرضبد ايخًم يًخبيم ٔخدٍج ايلهراء ٔايٍشبى ،َٙخٔك٘
رط٘ اهلل ؼُّ ك٘ ضٔال شُج ذٍبَ ٔأرتؽٍٔ َٙبئج تبيٍدُٙج ائٍُرث ٔدكَ ك٘ سُج ايتهٙػ ك٘
نتر ك ّٙأتِٔ ٍضٍد ايتبنر ٔسدِ ؼً٘ ز َٙايؽبتدٔ َٙؼٌ سدِ ايضشَ تَ ؼً٘ رط٘ اهلل ؼٌُٓ
أسٍؽ.َٙآٍ. َٙ
ٔٔرد ْذا ايشر األؼعٌ ٔايُلس ايهدش٘ األندس يٍَ رتبِ رٔضبًُ ٙب كأضشَ خرتٙخّ ٔأىٍل
يّ خًٔاخّ ٔٔمق ؼًٖ أضٔايّ تخرتٙج أٔٙشٙج ٔأشرٕ إي ّٙشر ْذِ ايُشتج ايضرٙلج يًظرٙهج
ايؽًٙج ،ضطرث شٙدُب أتب ٙزٙد ظٙلٔر تَ ؼٙشٖ ايتشظبٍ٘ رط٘ اهلل ؼُّ ،آٍ. َٙ

سيدنا جعفر الصادق رضي اهلل عهه

ضٙبخّ ايٍؽُٔٙج ندّس اهلل شرِّ
شٙدُب سؽلر ايصبدم تَ ٍضٍد ايتبنر تَ ز َٙايؽبتد َٙتَ ايضش َٙتَ ؼً٘ رط٘ اهلل
ؼٌُٓ ٔىرٌ اهلل ٔسّٓ ٔيد ك٘ شُج ذٍبُ َٙيًٓسرث  ٌٔٙايذالذبء ك٘ ايذبيد ٍَ ضٓر رٍطبَ
ايٍتبرو ٔنح ظًٔغ ايلسر ك٘ ايٍدُٙج ائٍُرث ٔإُخهل ك٘ شُج ٍبئج ٔذٍبَ ٔأرتؽَٔ يًٓسرث
( ٍداكَ ايٍدُٙج
ك٘ ايراتػ ٍَ ضٓر ضٔال  ٌٔٙاألضد تؽد اإلضرام ٔدكَ ك٘ سُج ايتهٙػ
ائٍُرث) .
ىبَ ٍذل شٙدُب إتراْ ٌٙايخًٙل ؼًٖ ُتُٙب ٔؼً ّٙأكطل ايصالث ٔايشالٌ ٔضبستبِ ٍخصالَ
ظٔٙالَ ئُّ ئَ ايتر ٔؼُٙبِ ٔاشؽبَ نًٙل ايتٙبض ىذٙر ايشٔاد ،يضٙخّ شٔداء ؼرٙطج سداً،
سشٍّ ظٔٙل ٍذل سشٌ اإلٍبٌ األؼعٌ ،ىبَ ذا سشٌ ؼع ٌٙيٙس ٍذًّ ك٘ ؼصرِ ،صٔخّ ركٙػ
ٙشٍؽّ ٍَ ك٘ خبرر ايهرٙج ٔىأُّ ك٘ نرتّٙٔ ،خخًق أصٔاخّ تضٙد ٙظبتم أضٔال ٔظتبئػ
أكراد اإلُشبَ تصٔح ٔاضد خبرر ٍُّ ٍرث .
كهتل ٔالدخّ ذْة أتِٔ ٍضٍد ايتبنر رط٘ اهلل ؼُّ إيٖ زٙبرث ايُت٘  يًٙج ايذبيد ٍَ
ٔ يىل
ضٓر ضؽتبَ ايٍؽعٌ ٔخخٌ ىالٌ اهلل خؽبيٖ ك٘ ايرٔطج ٔأؼظٖ ذٔاتّ يًرشٔل
ايصضبتج رطٔاَ اهلل ؼً ٌٓٙأسٍؽ َٙتذىر أشٍبئٌٓ كردًا كردأً ،سًس تؽدِ ؼًٖ ايٍُبسبح
:
ٔدؼٖ اهلل خؽبيٖ ٔنبل
"ٌا رب نً هً ٌاصراً ويعٌٌ ًا فً اهخاحيث ويعٌٌ ًا فً اهوحد اهيظوى وفً اهيحشر "  .كؽرض
يّ ُْبيو ٌُٔ كرإٔ ايُت٘  ك٘ ايٍُبٌ كهبل يّ ٙب ٔيدٗ سئح إيٙو تبيتضبرث ايؽعٍٙج ذٌ نبل يّ
ٙعٓر ٍُو ضٍس ٍؽُٔٗ  ٌٔٙايذبيد ٍَ ضٓر رٍطبَ  ٌٔٙايذالذبء ٔنح ظًٔغ ايلسر ٔٙىَٔ
ىالٍّ ٍذل ىالٌ األُتٙبء ٔ ،ايضبصل أَ ايهصد ٙخىًٌ ٍذل ىالٌ شٙدُب إتراْ ٌٙايخًٙل ٔأٔي٘
ايؽزٌ ٍَ ايرشل ٙىَٔ ىالٍّ ٍذل ىال ٌٍْٓٔ ،ىذا تؽد ٔالدخّ أنبٌ أتِٔ ٍضٍد ايتبنر رط٘ اهلل
ؼُّ ٍٔيدًا خصدم ك ّٙتسٍٙػ ٍبئّ ،ىبَ ك٘ خًو ايًًٙج ٙصً٘ ايخٓسد كتؽد خٍبٌ رىؽخ َٙضطر
رشٔل اهلل ٙ هعج ٔنبل يّ ٙب ٔيدٗ تشتة صدنخو ْذِ ٔتترىخٓب ٙعٓر ٍَ ُشًو أضد
ال ٙضصل ٌٍُٓ يألٍج ٍُلؽج ؼع ٍٙج ىٍب ضصل ايٍُلؽج ٔايٓداٙج ٍَ
ال ىبٍ ً
ٔخٍشَٔ رس ً
األُتٙبء ايٍبط َٙألٌٍٍٓ ،ذٌ نبل رشٔل اهلل ٙ ىَٔ ألٍخ٘ ٌٍُٓ ٍذل ٍب ٙىَٔ ٍُ٘ ٍَ
ايرضٍج ٔاأليظبق ٍب يٌ ٙخهرتٔا إيٖ أتٔاة ايشالظ ،َٙذٌ نبل ٍضٍد ايتبنر رط٘ اهلل ؼُّ
يًرشٔل  إال ٙصص أَ أالزٌ ايدؼبء تؽدٌ خهرتٌٓ إيٖ أتٔاة ايشالظ ، َٙكهبل يّ إُ٘ أخٍٍح
أٍرٌْ ؼًٖ ٔكم ٍرادو ْذا ٔأُح خدؼٔ يفٙرٌْ ايذٙ َٙسٙئَٔ تؽد ٍَ ايٍشًٍ ،َٙذٌ نبل ٙب
سدٗ ْل ْذا نطبء ٍترٌ ،كهبل إَ يىَٔ ْذا األٍر نطبء ٍترٍ ًب ٔٙسد يّ ضرائظ ٔأٔيٓب

ٔسٔد خًو ايصدنج ٔند خٌ ٔايضٍد هلل ٔذبٍُٓٙب أَ خالزٌ ايدؼبء إيٖ تًٔؾ ْذا ائيد  ،تذىر
أشٍبء األُتٙبء ٔايٍرشًٔ َٙشؽداء أٌٍٍٓ ٔرشل ايٍالئىج كردًا كرداً ،كهبل ٍضٍد ايتبنر أال
ال يٍذً٘ ايطؽٙق ،كخىًٌ ذيو ايرطٙػ سؽلر ٔايذٗ ْٔ ك٘ ائٌٙ
ال ذهً ٙ
خىَٔ ْذِ ائعٙلج ضٍ ً
ايذبٍَ ٍَ ٔالدخّ خظبتبً ألت ّٙايتبنر ٔنبل يّ ٙ :ب أت٘ أخخؽة سدُب  كئُّ ٙس٘ء تػدٗ تأرتؽَٙ
شُج ـالٌ ال ٙأىل ٔئ يهٍج ٔاضدث ٔال ٙضرة ٔال ُٙبٌ إال تذىر أشٍبء ايٍرشًٔ َٙاألُتٙبء
ٔايصضبتج ٔشؽداء أٌٍٍٓ ٍَ آدٌ ؼً ّٙايشالٌ إيٖ  ٌٔٙايهٙبٍج ْىذا ؼبْد ٔٔؼد ٍػ اهلل خؽبيٖ
ٍػ ىَٔ أتٍٔ ّٙسٔشٔ ،َٙٙىبَ ْذا إضبرث إيٖ أت٘ ٙزٙد ايتشظبٍ٘ ندس شرِ ،كىٙق خم ٔل
يًسد ْذا ايىالٌ ٔألٗ ؼًج خراِ أٍرًا ؼعًٍٙب ٍػ أُو ٍَ ُشًّ ٔند إسخٍؽح ٍؽّ ٙهعج
ٍٔضبكٓج ،كتؽد ذيو صبر ايتبنر ك٘ راضج ؼعٍٙجٔ ،نبل يّ أٙط ًب إَ اهلل خؽبيٖ ُٙـزل شتػ
ؼُبٙبح ؼًٖ ىل ٔاضد ٍٍَ ذىرح أشٍبئٌٓ ،ذٌ نبل يّ ايرشٔل ٙ ب ٔيدٗ إَ ظلًو ْذا ند
ضشَ  .كٍُذ ذيو اي ٌٔٙىبَ ٙدؼٔ اهلل خؽبيٖ ىٍب أٍرِ ايرشٔل ٔ ال ٙرد ٙد ّٙإال
ًا
أدتو أدتًب
تؽد شٍبؼّ ايخأٍ ٍَ َٙىال ايٍالئىج ٔىبَ ٙخخٌ ىل ٔ ٌٔٙيًٙج ذالذٍبئج ٔٔاضد ٔخٍشَٔ ٍرث
ىالٌ اهلل خؽبيٖ ( ايهرآَ ايىرٔ ،)ٌٙتؽد ٍط٘ شتؽج أضٓر نبل يّ ايرشٔل  ا َٚند ٔنػ ذيو
ايهطبء ٍترٍبً .
كض َٙتًؿ شٙدُب سؽلر ايصبدم شَ ايذبُٙج ؼضر نبل يّ أتِٔ ٍضٍد ايتبنر خىًٌ تًشبَ
ٔصٔح إتراْ ٌٙايخًٙل ؼً ّٙايشالٌ ٔىبَ إتخداء ىالٍّ ايذٗ ٙخىًٌ تىالٌ األُتٙبء كبتخدأ يًىالٌ
ىٍب أٍرِ أتِٔ ،كئذ تسٍٙػ أرأاش األُتٙبء ٍػ شٙدُب إتراْ ٌٙؼً ّٙايشالٌ ند ضطرٔا ٍُٔذ ذ يو
ائنح يٌ خلبرنّ أرٔاضٌٓ ك٘ ىل ايٍسبيس ٔئ ندر شبؼجٔ ،يٍب ىبَ ٙذْة يًزٙبرث إيٖ سُج
ايتهٙػ كىبَ ٙضطر أرٔاش أًْٓب إئ ّٙت ٌُٓٙأتِٔ ايتبنر ،ذٌ ٙخىًٌ ك٘ ٍسًشٌٓ تًشبَ إتراٌْٙ
ايخًٙل ؼً ّٙايشالٌ ٔىبَ ٙشٍػ ك٘ ذيو ايٍسًس ٍُبسبح األُتٙبء ٔايٍرشً َٙك٘ ضهّ ٔٙضصل
يّ ٍَ ذيو ايٍسًس درسج ٔذٔاة ٍهبتل ىل صٔح ٍَ أصٔاح سٍٙػ ائٍضد ٍَ َٙآدٌ إيٖ
ايخبخٍج ؼًٖ ؼدد ايٍالئىج ايخبدٍ َٙك٘ ايتهٙػ .
ٔذْة ٍرث إيٖ سُج ايتهٙػ يًزٙبرث كأراد ٍَ اهلل خؽبيٖ أَ ٙت َٙيّ ٔٙؽًٍّ أشٍبء أٔيئو
ايىبًٍ َٙايذٙ َٙسٙئَٔ تؽدِ ٍَٔ ُشًّ ،كأسبة اهلل خؽبيٖ دؼبئّ ٔؼًٍّ أشٍبئٌٓ ىًٌٓ ٔخبصج
اإلضدٕ ٔخٍشٔ ٌٍُٓ َٙآخرٌْ ىبَ ٍضٍد ضبىر ْٔٔ ٍَ ايشؽداء ايٍبطٔ َٙايذٗ خٔك٘ ك٘
ؼٓد شٙدُب ايضٙخ ضرق ايد َٙايداـشخبُ٘ ندس شرِ ىبَ ٍضٍد ضبىر ٙشىَ ك٘ أضخرخبَ
ٔإُخهل ُْبؤ ،ند ضصل ألْبي٘ نبزاَ تشتة ترىخّ أضٙبء ىذٙرث ضصًٔا كٓٙب رطبء ايرشٔل
.

ٔإَ ْؤالء ايىبًٍ َٙاإلضدٕ ٔخٍش َٙىبُٔا ٙذىرَٔ أشٍبء ايشؽداء ىًٌٓ ىٍب ٙذىرْب
سدٌْ ٍضٍد ايتبنر ٔ .ك٘ ضم خؽع ٌٙشٙدُب سؽلر ايصبدم ٍٔدضّ أيق اإلٍبٌ ٍبيو رط٘ اهلل
ؼُّ ُضٔ خشؽٍبئج ٍسًد ٔىبَ ك٘ زٍبُّ أٍٙر عبيٌ إشٍّ نرٔاَ ند أيهٖ خًو ايىخة إيٖ ُٓر
ايُٙلٔ ،يٌ ٙأىل ايًضٌ ك٘ خٍشج ٔؼضر َٙشُج يىَٔ ايضىبٌ ك٘ زٍبُّ ٍُؽٔا ايلهراء ٍَ أىل
ايًضٌ ٔال ٙضصل يد ٌٓٙإال رـٙق ٔاضد ٔيىُّٔ ٍؽخترًا ُلشّ ٍذًٌٓ يٌ ٙأىل ٔئ ضصل يّ
ضخٖ األظؽٍج ٔ .ىبُح ايصضبتج رطٔاَ اهلل ؼًٙ ٌٓٙخؽستَٔ ؼًٖ ىالٍّ ايذٗ ٙخىًٌ تصٔح
ىل ُت٘ ؼً ٌٓٙايشالٌ ،رزنُب اهلل ضلبؼخٌٓ ٔضلبؼخّ  .آٍ. َٙ

