
 



 قضايا منهجية:

 واجب المستضعفين .1
عييييي فيييئ  وا ييم مييين المستضييعفين ميين صيي ل اامييية ت ييذ ق ييم المييي اف    فييا الوقييذ اليي   ت  

وبينمييا تهتهييب االم المبالنيية بنيييلان ااييي ا  ذ فييا نفييت صيي ا الوقييذ   تعيييي ااميية نههييا ت ييذ 
ق م خ اب التخ يل   وتهتهب  ي ول ال ييالب ب ًيان يين مخيل  مميا هل الييئ  يال ومتنيا   ومميا 

 ذذذ   ي يبها من المظالم والم ن النبال

 خ ولة خ اب التخ يل

وال ولانيييا مبال يييان ان قهيييذ ان ق يييم اافنيييال والمميييايل بالخ ييياب المخييي ل   نيييان وال يييي ال صيييو   
  ح   في ك بوابياذ ااميل بفيل  قلييباام  ايالمان   واانًل ت ميلان   انئ ين ل يهى القهوب واالوا

 وي ل ل من  قا ق ص ا ال ين ما ينبنا يهيئ العمل الجا    لن لة  ين اهلل والمستضعفين ذ 

ا  ييييلا  لهييي ل اامييية يامييية  ولمقييي متها مييين العيييامهين لاسيييالم خا ييية  ون يلضيييوا بالتعيييايي مييي    
البا يل  ميين النفييل والظهييم والعيي وان  فييا ظييل يولميية ال ييلب يهييى ابسييالم  بييل ون يقنعييوا بالفتيياذ 

ال فهيهليييييوا الييييى  وايييييا خفييييية  يبنييييون وو ييييي يون   -ان نالوصييييا  –ميييين ال قييييوق والمنتسييييباذ    وا 
فلجييا وو ن ييلا سييماويا خال يياذ فلنييئ ال ومييل لهمستضييعم  وال يمييل  اال  –ان مييا وا  –ولينتظييلوا 

 ذذذ ويا لها من  ياة !ذذ   ما  ياة  وو م اصنة البا ل ليسمح لنا باالستسالم والنسل

   و ا يبل ال منفلقان ال

وم  ق م تاليخ استضعام الف ة المؤمنة فا  ياة البملية    تى ينون بعي  النيال م مين نيل وليم  
فيييا  ييي ي  ييييلم ااميييم :  ونميييا وخبيييل النبيييا   (1)تسيييعما ة وتسيييعة وتسيييعون   وينجيييو وا ييي  م

مي  نيل  ليك    (2) فلويذ النبا ومعئ اللجل   والنبا ومعيئ اليلجالن   والنبيا ولييت معيئ و ي  ذذذمم
فلن الو ا ما نان ليتلننا  ون بيان لهواجب يهى المستضعفين من الميؤمنين   لتت قيق لهيم النجياة 

 التا ينم ونها فا ال نيا واآلخلة ذ 
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ان القييلهن النييليم   وصييو اليي   جعهييئ اهلل فلقانييان بييين ال ييق والبا ييل   ميين القضييايا واامييخا      
 ليخ استضعام المؤمنين الى مل هتين نبيلتين : ومن المواقم واا  ا    ق  قسم تا

   : مل هة الفلال بابيمان ذ المرحلة األولى  

  ا  صييو وول لسييول الييى النفييال   ومعييئ نانييذ وول وصيي ل المل هيية تمتيي   مانيييان ميين بعًييئ نييوح   
لى ان ال التولاة يهى موسى   ذ  ف ة مؤمنة فا ظل استضعام من ومة نافلة ذ وا 

فييا صيي ل المل هيية  نهمييا نييان النييات ينفييلون  نييان اهلل يلسييل اللسييل  ليجيي  وا اليي يوة الييى اليي ين   
فيميا  ال ق  فتستجيب ف ة مؤمنة  وق  نان وال ي ال المؤمنون يبل التاليخ قهة  نما وخبيل النبيا 

 سبق من اا ا ي  ذ

بيمييان ووصهييئ   واليي يوة اليييئ وقيي  نييان الواجييب يهييى المييؤمنين فييا صيي ل المل هيية   االن يييا  الييى ا  
والًبييياذ يهييييئ ذ  تيييى يف يييل اهلل بيييينهم وبيييين يييي وصم   فتنيييون نجييياتهم ب سيييباب متنويييية   وينيييون 
اصيييالك ويييي ا هم واست  يييالهم بالقييي ل اللبيييانا الخيييال     ال يييول المتنويييية ويضيييان  لنييين  ون ون 

 ينون لهمؤمنين  ول فا ص ا ابصالك ذ

   ف  المؤمنين ذ: مل هة   المرحلة الثانية  

   وتمت  الى هخل ال مان ذوص ل المل هة تب و بلن ال التولاة يهى موسى   

والواجييب يهييى المييؤمنين فييا صيي ل المل هيية   االن يييا  الييى ابيمييان ووصهييئ   واليي يوة اليييئ والًبيياذ   
 يهيييئ   وجهييا  وييي ا هم ذ  تييى ين ييلصم اهلل يهييى ييي وصم   فتنييون نجيياتهم وينييون اصييالك ييي وصم
ب ي   المؤمنين ذ ف ال المؤمنون صم ق ل اهلل ال الب   الي   بيئ ي قيق سينتئ فيا خهقيئ ذ فهيم و اة 

 انقا  المظهومين   وصم و اة تع يب المجلمين ذ

 سماذ المل هة الًانية

فييا صيي ل المل هيية بقييا ينيي نا مييي ان  وت يييل مييا : بقيييذ ينيي نا: سيينة استضييعام الف يية المؤمنيية   
نقيي ل جييال فييا العبييا   وبقييا ينيي نا: قيي ل اصييالك المنيي بين المجييلمين  نجيي   ميين الجيي ا  العييا ل  

فقي  ال   يجليئ اهلل فا ال نيا تق مة لما يقوم فا اآلخلة ذ وت يل ما : ليم يبيق  ول الف ية المؤمنية 



صو ون تؤمن  ًم تنجو بنفسها  واهلل يتولى وميل ويي ا ها  انميا  يالذ الف ية المؤمنية صيا صي ا القي ل 
قياتهوصم : ( ال اليب  وصيا يي  اهلل التيا يعي ب بهيا ويي ا ل فيا االم  ولي لك قيال اهلل هميلان الميؤمنين

  ووليا يئذ نميا قيال ي يع بهم اهلل ب ي ينم( ف مضى اهلل سنتئ فا تع يب وي ا ئ  لنن  لك  ال ب يي 
ي  وجل ي لنا : ) قاتهوصم يع بهم اهلل ب ي ينم ويخي صم وين يلنم يهييهم ويميم  ي ول قيوم ميؤمنين 

 ذ(6) ذ وي صب غيظ قهوبهم (

 اا لة القلهنية

مي  قوميئ ني ول نميو   لهمل هية  فا سيولة م المؤمنيون م ق ية نيوح  –تعالى  –له ا  نل اهلل   
 –  وميين ًييم افتيلاق النييات اليى مييؤمنين ونفيال   ًييم انجييا  اهلل الييى ابيميان ااوليى   فيي نل الي يوة 

صالنييئ  –سييب انئ وتعييالى  م النييافلين بقيي لل اللبييانا لهقييو  –ييي  وجييل  –لهمييؤمنين المستضييعفين   وا 
 ذ  الخال 

فنيييان ابهيييام  ووتبييي  صييي ل الق ييية بق ييية قيييوم مبهميييين   جيييلب فييييهم ميييا جيييلب فيييا ق ييية نيييوح   
المخو  وال مان والمنيان اميالة اليى اسيتقلال السينة اللبانيية    ون ون ينيون لميا  مميا وبهيم وًيلل 

: ) ًييم ونميي نا  -سييب انئ  –ييي مان ذ ًييم ونيي  اضيي لا  صيي ل السيينة فيييمن بعيي صم فقييال  فيهييا وجييو ان وو
  نيل مين جيا  بعي    فجمي (2) من بع صم قلونيان هخيلين ذ ميا تسيبق مين ومية وجههيا وميا يسيت خلون (

ووخبيييل يييين سييينتئ فييييهم ) ًيييم ولسيييهنا لسيييهنا تتيييلا ( و  : متتيييابعين   يييي يون النيييات اليييى ابيميييان   
لى وصهئ ) نل ما جا  ومة لسولها ن بول ( م فهم يي ل النفيل والتني يب    وب ااميم  واالن يا  اليئ وا 

ف تبعنييا بعضييهم بعضييا ( مبييالهالك   )  (5)الع يياة   والنفييلة الب يياة   نهمييا جييا  وميية لسييولها نيي بول م
فهم يبق منهم باقية   وتع هذ مساننهم من بعي صم ) وجعهنياصم و ا يي  ( يت ي   بهيم مين بعي صم  

) فبعييي ا لقيييوم ال   (3)وينونيييون يبيييلة لهمتقيييين   وننييياالن لهمنييي بين   وخ ييييان يهييييهم مقلونيييان بعييي ابهم م
 ذ  (7) يؤمنون (
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لييى قولييئ : ) ولقيي     ًييم قييال ي تعييالى ي : ) ًييم ولسييهنا موسييى ووخييال صييالون بيياتنييا وسييه ان مبييين( وا 
نييان السيياال  فييا امييالة واضيي ة الييى ون السييال موسييى   (1)وتينييا موسييى النتيياب لعههييم يهتيي ون(

 ذ منين  وب وذ مل هة  ف  المؤ ة   وختمذ مل هة الفلال بابيمانا  ون لذ فا ظهئ التولا مختهفا  

وقليب من ص ا السياق   ويي يم  اللتيئ م ميا  نيل اهلل فيا سيولة ييونت مين قوليئ : ) ًيم بعًنيا مين   
بعي ل ( و  : مين بعي  نيوح ) لسيال الييى قيومهم فميا نيانوا ليؤمنيوا بميا نيي بوا بيئ مين قبيل ني لك ن بيي  

 ذ(10)مذ ماآلياذ ذ واهلل ويه(3) يهى قهوب المعت ين ذ ًم بعًنا من بع صم موسى وصالون (

 اله ظة الفا هة بين المل هتين

  فقيي   وميا ضييب  صي ا ال يي  ال منيا الفا ييل بييين الميل هتين   وصييو اني ال التييولاة يهيى موسييى   
: )ولقي  هتينيا موسيى النتياب مين بعي  ميا وصهننيا القيلون -تعالى  –جا  فا سولة الق   فا قولئ 

ل مييئ اهلل  –قييال ابميام ال يافظ ابيين نًييل (11)ااوليى ب يا ل لهنييات وصي ب ول مية لعههييم يتي نلون(
 ال التيولاة : ) من بع  ما وصهننا القلون ااولى ( يعنيا ونيئ بعي  اني-تعالى –فا تفسيلل : م وقال  -

 فبعي  اني ال التيولاة ذ(12)  بل ومل المؤمنين ون يقاتهوا وي ا  اهلل من المملنينم  لم يع ب ومة بعامة
م يتيلك الظيالمين المعتي ين  انميا نهيم الميؤمنين ون ينونيوا صيم و اة لم يهميل اهلل مي ن النيات   ولي  

 تع يب صؤال  النافلين ذ

فيا تفسييل هيياذ سيولة مالمؤمنيونم المي نولة: م ميل  يهيا   -ل ميئ اهلل  -ل ا قال العالمة السيع     
لعيي اب وصييو ونييئ بعيي  موسييى ونيي ول التييولاة  لفيي  اهلل ا ذذذمنيي   مييان  ويييل   نييالم لييبعم العهمييا  

يين وخي ل   ذ وليم و ل مين ووملع لهمن بين المعان ين الجها  ين اامم   و  : ي اب االست  ال  
  م  اآلياذ التا فا  سولة مالق ي م تبيين ليا وجهيئ ذ وميا صي ل اآليياذ   فهما ت بلذ ص ل اآلياذ

بعيي صم    فيي ن اهلل    نييل اامييم المههنيية المتتابعيية يهييى الهييالك   ًييم وخبييل ونييئ ولسييل موسييى 
ا فييا سييولة مالق يي م فهييا  ييلي ة وونيي ل يهيييئ التييولاة فيهييا اله اييية لهنييات ذذذ وومييا اآلييياذ التيي

  فلنييئ لميييا  نييل صييالك فلييييون قييال : ) ولقييي  هتينييا موسييى النتييياب ميين بعيي  ميييا وصهننييا القيييلون جيي ا
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صييالك فهيي ا  ييليح ونييئ هتييال النتيياب بعيي   (16) (يتيي نلونااولييى ب ييا ل لهنييات وصيي ب ول ميية لقييوم 
 ذ (12)اامم الباغية ذ ووخبل ونئ ون ل ب ا ل لهنات   وص ب ول مة م

 اامة الماص ة لهمل هتين

صياتين الميل هتين   فنيان اصيالك فلييون وجني ل ختيام المل هية  ومه  بنو اسلا يل مي  موسيى   
ااولى   فال يعتلم بيئ يهيى ميا  نلنيا مين مي ن المل هية الًانيية ذ وصي ا ميا قيللل العالمية السيع   

ونيييان وميييلصم بييي خول  (15)قيييا ال : م وال ييييل  يهيييى صييي ا   اصيييالك فلييييون   فلنيييئ قبيييل نييي ول التيييولاة م
ييلوا ون ييي خهوصا بالجهييا  فييا ماالم المق سييةم صييو وول ت بييي ق يمهييا لسيينة المل هيية الًانييية  ا  ونمي

 سبيل اهلل   وون ي فعوا وي ا  اهلل ذ

لنن بنا اسيلا يل   وصيم وول ف ية مؤمنية   ت الإيب بلنفيا  سينة  في  الميؤمنين لهنيافلين    هبيوا ون   
 (13) ونييذ ولبييك فقيياتال (: ) فا صييب  تسييتمل فيييهم السيينة الق يميية   فقييالوا لنبيييهم النهيييم النييليم 

: نمييا وصهييك لبييك لنييا فليييون وجنيي ل   ولييم نيي فعهم بمييا  ميين وييي ينا   نيي لك فهيههييك لنييا صييؤال  و 
الجبيالين النيافلين   ون يين ني خل االم المق سيية ذ بيل بهيع بهييم الضيعم والجييبن ون قيالوا : ) انييا 

 ذذذ لئ   وب ت التعهيل قبل  هبهم السابق   نالتعهيل (17) لن ن خهها وب ا ما  اموا فيها (

فهل قبل منهم  لك ؟!ذذذ ان اهلل ي ي  وجل ي لم يقبل مينهم  ليك   وصيم فيا المل هية الًانيية   وليم   
يههيييك لهيييم ويييي ا صم النيييافلين   بيييل يييي بهم   فنتيييب يهييييهم ون يتيهيييوا فيييا االم ولبعيييين سييينة   

 يقوبة لهم  ال اي ا هم ذ 

 ياقبة التخا ل ين واجب ال ف 

 وجبن ين ال ف  فا ظل ص ل المل هة  نالتئ ومول ًالًة :  من  لك ون من سهك سبيل صؤال تبين 
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تظيل  مييا  ام   مهمييا ان ك يي وليبقيى العي و  ويبقييى افسيا ل فييا االم وو ي يي  ذ وال يههيي ااول :  
 18: ) ولوال  في  اهلل النيات بعضيهم بيبعم لفسي ذ االم (-تعالى  –ذ قال لم يقم بالواجب يهيئ

 فالب  من ص ا ذ 19قال: ) ظهل الفسا  فا البل والب ل بما نسبذ وي   النات (و 

فيا صيي ل ال ييياة الي نيا  فميين فييل مين ولييم فييا ال ايية  يوقييب بيي لم وميي   تعيي يب المتخييا ل الًيانا :  
ي ال فلنييئ ال بيي  ميين ييي اب  20 ابا وليمييا (: ) اال تنفييلوا يعيي بنم ييي-تعييالى  –فييا المع ييية ذ قييال 

ولنن لهمؤمنين  ال ين ظهموا ونفسهم  لميا ليم يقوميوا بالواجيب يهييهم  بالي ف  يين  يينهم  لهظالمين ي 
ييي  ييي مي  تخييا ل بنيا اسييلا يل ويين المستضييعفين مين ومييتهم  ان اهلل ياقيب بنييا اسيلا يل  ولييم يههيك

بنو اسلا يل صم ال ين تياصوا ولبعيين سينة فيا االم  جي ا  جبينهم وتفيلي هم وتق ييلصم فالجبالين  
 ذذذ ا  ق لبهم و ينهم ولسولهم وومتهم  بل وفا  ق ونفسهمف

ا  ننييي  ييين العبو ييية الواجبييية  بميين صييو خييييل منييئ  مميين يميييلم  اسييتب ال المتخييا ل الًاليي  :  
بيي  ا  الواجييب  وينييال ًملتييئ ذ ففييا نفييت اآلييية السييابقة: ) اال تنفييلوا يعيي بنم ييي ابا وليمييا ويسييتب ل 

 يل: ان ص ا العميل  وصي ل الوظيفية التيا يعميل فيهيا العبيا  هلل  ذ وص ا ومل هخل خ 21قوما غيلنم (
يمنن ون ت ييل  فيذ الوظيفيية تقبيل الف ييل   لييت صنياك ضييمان ا ي  ون يبقييى موظفيان فيهييا اليى اابي 

 ذ منها

  ول من االستب ال

لمييا  نييل لنييا  نمييا فييا  يي يح البخييال   فييلن اهلل قيي  اسييتب ل وممييان بيي مم  وبييين لنييا  لييك النبييا   
مًهنيا ومًيل ميين قبهنيا مي  اهلل ي يي  وجييل ي فقيال: م مًييل المسيهمين و اليهيو  والن ييالب  نمًيل لجييل 
اسييتعمل قومييان  يعمهيييون لييئ يميييال يومييا اليييى الهيييل  يهيييى وجييل معهيييومذ فعمهييوا اليييى ن ييم النهيييال  

ا بقيية ونمهيو  وقالوا: ال  اجة لنا فا وجلك ال   مل ذ لنا  وما يمهنا با يلذ فقيال لهيم: ال تفعهيوا 
ذ واسييت جل هخييلين بعيي صم  فقييال: ونمهييوا بقييية يييومنم   ذ فيي بوا وتلنييوا يمهنييم  وخيي وا وجييلنم نييامال

فعمهيييوا  تييى ا ا نيييان  يييين  يييهوا الع ييل  قيييالوا: ميييا يمهنيييا  ولنييم الييي   ميييل ذ لهييم مييين ااجيييلذ
ا  با ييل  ولييك ااجييل اليي   جعهييذ لنييا فيييئذ فقييال: ونمهييوا بقييية يمهنييم  فلنمييا بقييا ميين النهييال ميي
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فعمهيوا ليئ بقيية ييومهم  تيى غابيذ الميمت   يسيلذ في بواذ فاسيت جل قوميا ون يعمهيوا ليئ بقيية ييومهمذ
اامم تسييتب ل  فيا ا  22فاسيتنمهوا وجيلة الفييليقين نهيهمياذ في لك مييًههم ومًيل ميا قبهييوا مين صي ا النييولذم

      ذ وت ل ومة ج ي ة منان اامة التا تتخهى ين وظيفتها

ون م اهلل نظييل  فييا  يي يح مسييهم  ييين  ييال النييات قبييل بعًيية النبييا  و فييا  يي ي  النبييا    
صيؤال  البقاييا  صيل مقييتهم  23اليى وصيل االم  فمقيتهم ييلبهم ويجمهييم  اال بقاييا مين وصيل النتيياب م

اهلل؟ ال  لم يمقتهم  ولم ي ضب يهيهمذ لما ا لم يمقيتهم؟ نيانوا مو ي ين  نيانوا ميؤمنينذ ومي   ليك  
  فيا ون ينونيوا تيابعين  وبلخلا  ص ل اامة  و يالذ نجياة صي ل البقاييا النبا  فق  استب لهم ببعًئ

و ي  مين صي ل اامية   : م وال   نفسا بي ل  ال يسيم  بيا   ي  النبا   م  اقان ل ل مة الج ي ة
 24النييييالذم  يييي ابولسييييهذ بييييئ  اال نيييان ميييين و الييي  يييييؤمن ب يميييوذ ولييييميهيييو   وال ن ييييلانا  ًييييم 

ف ييالذ نجيياتهم فييا ون ينونييوا تييابعين  ميي  ونهييم نييانوا سييابقينذ لمييا ا؟ ان الوظيفيية والعمييل اليي   
نان منا ان بهي ل اامية المؤمنية  مين اقامية ال يق  و في  الفسيا  فيا االم   يالوا ويجي  مين ون 
يقومييوا بييئذ فاسييتب لوا ب يييلصم  و ييالذ نجيياة ميين ينجييو ميينهم  ون يه ييق بيي لك ال يييل  فينييون ميين 

 ذ المؤمنين  من المسهمين  من وتباع سي نا م م  

ويسييتب ل جيييل ميين النييات بجيييل هخييل  نمييا   ييل ميي  بنييا اسييلا يل اليي ين لفضييوا  خييول االم  
  فعوقبيوا بالتييئ ولبعيين سينة   ليفنيى الجييل الجبيان   وينمي   -يهييئ السيالم  –المق سة م  موسيى 

 ذ جيل هخل   ي خهها م  يوم  بن نون 

   ال فا اامة المسهمةاالستب

وص ل اامة هخل اامم  ال تسيتب ل اامية نههيا  لنين يسيتب ل بعضيها بيبعم  يسيتب ل فيل  بفيل      
وتسييييتب ل ف يييية بف يييية  ان اهلل ييييي  وجييييل خا ييييب وفضييييل وفلا صييييا  وخيييييل الف يييياذ ميييين صيييي ل ااميييية   

اليي ين يهييونهم  ًييم خيييل النييات قلنييا  ًييم : م   وصييم خيييل النييات بيين  النبييا  و يي اب النبييا 
صيؤال  خيييل النيات  قييال ي تعيالى ي لهيم: ) صييا ونييتم صيؤال  تيي يون لتنفقيوا فييا سييبيل  25الي ين يهييونهمذم

ن تتولييوا يسييتب ل  اهلل فميننم ميين يبخييل وميين يبخييل فلنمييا يبخييل ييين نفسييئ واهلل ال نييا وونييتم الفقييلا  وا 
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ييل صي ل اامية  بهي ا الته يي   فنيل فيل ا صي   ال ي ابة  وصيم خ 26قوما غيلنم ًم ال ينونوا ومًيالنم (
مين بعيي صم  اخييل فييا صي ا الويييي ذ وال يظيينن واصييم ون ال يي تا و يي  خيييل منييئ  فقي  جييا  فييا  يي ي  

فيياهلل ي ييي  وجييل ي  27 ايتييئذمفييا : م ال ييي ال اهلل ي ييلت فييا صيي ا اليي ين غلسييان يسييتعمههم  النبييا 
   اهلل ي ييي  وجييل ي صييو الييفيي 28نيئ (صيو اليي   يتيولى غلسييهمذ ) فسييوم يي تا اهلل بقييوم ي ييبهم وي بو 

 ي تا بهم من ين ل  وبفضهئ ذ

    ال ا فة المن ولةبقا  

ا ان فهييي ل اامييية ال تسيييتب ل  انهيييا هخيييل ااميييم  لنننيييا ونيييا وونيييذ يلضييية لالسيييتب ال  يسيييتب ل     
: م ال تييي ال     نميييا وخبيييل النبيييا : تهنيييم ال ا فييية   ويبقيييى فيييا اامييية  ا ميييان ووبييي ا بعضييينا بيييبعم

 ا فيييية ميييين ومتييييا  يقيييياتهون يهييييى ال ييييق  ظيييياصلين يهييييى ميييين نيييياووصم  تى يقاتييييل هخييييلصم المسيييييح 
وفييا لفييظ مسييهم: م ال تيي ال  ا فيية ميين ومتييا قا ميية بيي مل اهلل  ال يضييلصم ميين خيي لهم وو  29اليي جالذم

و ال يخفييى الفييلق بييين الخيي الن وبييين  30خييالفهم  تييى ييي تا ومييل اهلل وصييم ظيياصلون يهييى النيياتذم
ذ والخييا ل يقييول لييك: مييا مييا  اهلل  ونييذ يهييى  ييواب   لمخييالم يقييول لييك: ونييذ مخ يي المخالفيية  ا

ئ ال انييي ذ هييي ا خيييا لف -ان ليييم يخييي ل بييي نًل مييين صييي ا  – لنييين قهبيييا معيييك  ولييييت ونًيييل مييين قهبيييا
 ؟! ذ فما ا تفعل بقهوب مجل ة مبعًلة فا االم   لننئ ال ين لك يخ  ك

 واجب المل هةن ن و 

ون يين اآلن   نعيييي فييا المل هيية الًانييية   ليي لك قييال اهلل ي تعييالى ي فييا مهييية البيعيية م : ) ان اهلل   
امييتلب ميين المييؤمنين ونفسييهم وومييوالهم بيي ن لهييم الجنيية يقيياتهون فييا سييبيل اهلل فيقتهييون ويقتهييون وييي ا 

صنياك نتيب قبيل التيولاة   فابتي و بيالتولاة   مي  ونيئ نانيذ  (61) يهيئ  قا فا التولاة وابنجيل والقلهن (
لما ا ؟! ان سنة القتيال ومجاصي ة ويي ا  اهلل   و فعهيم ب يي   الميؤمنين ابتي وذ مني  اني ال التيولاة   

 وامت ذ فا ابنجيل   وامت ذ فا القلهن   و الذ ص ل سنة اهلل الماضية الى هخل ال مان ذ
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 ال  الح اال بال ف 

ة ال ت يييهح فيييا صييي ل المل هييية اال بالييي ف  ) وليييوال  فييي  اهلل ون ال ييييا -نميييا ميييل  –وقييي  يهمنيييا اهلل   
فهيت صناك سبيل هخل ذ والي ف  لفيظ ييام   يميمل نيل  (62)النات بعضهم ببعم لفس ذ االم (

  فمييلع اهلل  ييولة مين اليي ف  تقابههيا وتناسييبها    لهيا ف  الممننية ذ ونييل  يولة ميين الب ييا  يول اليي
الجاصيل   وتيي نيل ال افيل   ومييلع ويضيان ابننييال يهيى الموغييل  يييوة النيافل   وتعهيييم  -سيب انئ  -

فييا وصوا ييئ   ومييلع الجهييا  ضيي  اليي ين ي يي ون ييين سييبيل اهلل بسيييوفهم ووييي يهم ذ فال جيية تقابييل 
الميبهة  والنهمية تقابيل النهمية   والسيييم وميام السييم ذ ويهييئ   فيلن نييل وسييهة ميليذ لمقابهية مييا 

صيي ل الوسييا ل    لييذ يهيهييا المييليعة   وبينهييا العهمييا    ليييت  يناف هييا   فييا ظييل ضييواب  السييتخ ام
 ص ا مقام بيانها ذ

 ولسنا ضعفا  ؟!

ان المميينهة ليسييذ فييا مجييل  الضييعم   انمييا صييا فييا اللضييا بالضييعم   وو ان ميي ذ فقييل : فييا  
االستسيييالم لهضيييعم   ويييي م السيييعا لتجييياو ل اليييى القيييوة ذ نعيييم   الضيييلولة لهيييا و نامهيييا   لنييين : 

 ون السعا فا ا الة الضلولة واجب   نما قلل و مة ابسالم ذة تنقإ  ل بق لصا   نما الضلول 

 بين الواجب اللبانا والوي  اللبانا

يوق بيئ   انيئ ويي  اهلل      وال ومل ب يل يمل   فلن الن يل الي   ويي  اهلل بيئ يبيا ل الميؤمنين مًو
ينتظيل المسيهمون  ييلا وبابييل ت ييلت لنين صي ا الن يل ال يي تا بمعجي اذ يهيى نييام ذ وال يجيو  ون 

بييييذ اهلل   وال وسيييوة فيييا قيييول يبييي  الم هيييب : م لهبييييذ لب ي مييييئ م فلنهيييا نهمييية مييين جييياصها قبيييل 
ابسييالم   والبيييذ لييئ لب ي ميييئ فييا نييل وقييذ   فيياهلل ي مييا مييا مييا  متييى مييا   لنيين اهلل لييم ي ييم 

نمييا  مييى اهلل البييذ   اجييل نهميية يبيي  الم هييب   ولييم ينيين سييهوك يبيي  الم هييب سييه ونا مييلييا   وا 
ظهيال ميلم صي ا  -وال يهي م فييئ التنيلال   –البيذ اسباب وخلب   منها اظهال ملم ص ا البيذ  وا 
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اليي   يوليي  فييا صيي ا ال مييان ينيي  صيي ا البيييذ   لتخييل   ال مييان   و لييك بظهييال مييلم صيي ا النبييا 
 خيل ومة وخلجذ لهنات   تعمل ص ا البيذ وت ميئ ذ

 ةفا التاليخ يبل 

ييي  النبيييا   ت ميييا بييييذ اهلل ذ و يييين ضيييعفذ وخلجيييذ ومتيييئ  نيييان الواجيييب يهيهيييا ون   فهميييا بنعي
  وفل ذ فا  مايتئ   وتى القلام ية فقتهيوا ال جييي فيا ييوم التلويية   ووخي وا ال جيل ااسيو  اامة

ميين النعبيية   وا تفظييوا بييئ سيينين ييي  ا   ونييان نبيييلصم يقييول وصييم يسييتبي ون ال ييلم : وييين ال يييل 
و  ق وصو ن وب ذ نعم   لم ت تئ ال ييل اابابييل   وال يجيو  لهمسيهمين ون ينتظيلوا  33بابيل ؟!اا

بييل الواجييب يهيييهم ون يقومييوا  ال يييل اابابيييل   نيييم ينتظلونهييا   وصييم وميية قوييية نبيييلة قييا لة ؟!ذذذ
 ب مل لبهم ذ

يخيييلب النعبييية  و : م  فقيييال  ون النعبييية تهييي م فيييا هخيييل ال ميييان  انيييئ قييي  جيييا  يييين النبيييا   
    يييين ال ي يييوم بالبييييذ  يييا م    يييين تنهيييال اامييية وتتلاجييي ذذذ  (62) السيييويقتين مييين ال بمييية م

وليئ فيا نيل  ذذذ يهي م البييذ   ويضم ل ابيمان ويقل المؤمنون  وي  ن اهلل بقيلب  وال صي ل الي نيا
  التيا ت ميا م فهييت سيل  مايية البييذ نهمية يبي  الم هيب   بيل بعي  صي ل اامية  ال ملب ي ميئ

وال يجيييو  لهيييا ب يييال ون تيييلنن اليييى ذ البييييذ بييي مل لبهيييا   وت ميييا  لمييياذ اهلل   وت ميييا يبيييا  اهلل 
 ال نيا   وتقول : لبنا سي ما بيتئ ذذذ وين ل يبا ل ذذذ ويظهل  ينئ ذذذ

  هين   وبيلخلا  مين ينونيون يي  اهللنعم   سي     لك ذ لنن بع اب الجبنا    و بم اب المتًاق  
 ا ينتقم بها من وي ا ئ  ويظهل بها وملل فا االم ذالت

 وختاما

ب يييي  مؤمنييية ذ نسييي ل اهلل ون  ذذذنستميييلم يييي ال قا ميييا   ون يييلا هتييييا  اننيييا ت يييذ ق يييفين   لنننيييا  
ينيا ابيميان و ينيئ فيا تنون وي ينا من تهك اايي     وون ي يه نا اهلل وال يسيتب لنا ذذذ الههيم  بيب ال

 ذ الينا النفل والفسوق والع يان ذذذ واجعهنا من اللام ين ذذذ همينونلل قهوبنا ذذذ 
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