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 اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ بػِ
 .اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘

  ، ٚع٢ً ن٤ٛ احملانط٠ اييت مسعٓاٖا َٔ األغتاش ظٜس عًٞ َكًض.ايعكطيًُٛنٛع ايصٟ ؼسثٓا عٓ٘ بعس  إنُااّل
قس  ٦ّادسٜس ٚؾٝ ٦ّاغري َأيٛف ٚؾٝ ٦ّاس ٜهٕٛ ططح َجٌ ٖصٙ املٛانٝع عٓس ايهجري َٔ ايٓاؽ ؾٝـق :ٍٛـقأب إٔ ـسأ
، ٚاملؿه١ً أْٓا ال ٜعًُ٘قس ٜط٣ ْفػ٘ كتاضّا إٔ ، ٚ أضاز إٔ ال ٜعًُ٘أس إٔ ٜعًُ٘ ـا أضاز أسـٝاضّٜا إشا َـختابسٚا ـٜ
رب إٔ اإلغالّ إٔ ايسٜٔ نً٘ ٖٛ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ األسهاّ ٚاملفاِٖٝ ٚايتٛدٝٗات اييت أيفٓاٖا ْٚؿأْا ـبشٓا ْعتـأق
ٚاؿكٝك١ إٔ ايؿ٤ٞ ايصٟ جيب إٔ ْٗتسٟ ب٘ ٖٛ ٓاى أؾٝا٤ أخط٣ نجري٠ ٜطٜسٖا اهلل َٓا ، ـٝؼ ٖـ٘ يـٝٗا ٚنأْـعً

ُّ }ايصٟ قاٍ اهلل فٝ٘  هطِٜايكطإٓ اي ايكطإٓ ايهطِٜ َٛ َٞ َأِق ٖٔ ِٗٔسٟ ئًٖٔتٞ  َٜ َٕ ََٖصا اِيُكِطآ  ٖٕ ٚمسـاٙ   (9)اإلغطا٤: َٔ اآلٜـ١ {ٔإ
 ال،ٖٛ األغًٛب ايكشٝض ،ٖتسا٤ ب٘ ٖٛ ايططٜل ايكشٝض اليًكطإٓ ايهطِٜ ي ٠زٛايع .بأْ٘ ٖس٣ يًٓاؽ ٖس٣ يًعاملني

 .ٜطًب َٓا َٔ د١ٗ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلإٔ ْظٌ ع٢ً َا مٔ عًٝ٘ ْٚفُٗ٘ أْ٘ نٌ ؾ٤ٞ ٚنٌ َا 
، يس٣ ايهـجري َٓـا    ١ّٚغطٜب،يف أْظاضْا  ١ّإٔ تهٕٛ غطٜبٖٛ  ايػطٜب ،ايؿ٤ٞ ايػطٜب يٝؼ ٖٛ ططح املٛانٝع ٖصٙ

( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أقبشٓا نُا ضٟٚ عٔ ايطغٍٛ  ،يف ٚاقعٓا ١َٚا أنجط األؾٝا٤ ايػطٜب،ٖصا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايػطٜب 
 .يف سسٜح ))نٝف بهِ إشا ضأٜتِ املٓهط َعطٚفّا ٚاملعطٚف َٓهطّا ((أْ٘ قاٍ 

يف كتًـف بكـاع ايـسْٝا َكـاتًني نًُـٕٛ       ،مٔ ْط٣ اآلخطٜٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ِٖ َـٔ ٜتشطنـٕٛ يف ايبشـاض    
َٔ اؾٓٛز َٔ أَطٜهـا َٚـٔ أملاْٝـا َٚـٔ      ّافطق،أغًشتِٗ طا٥طاتِٗ زباباتِٗ  قٛاعسِٖ ايعػهط١ٜ بط١ٜ ٚعط١ٜ 

ِٖ َٔ ٜتشطنٕٛ نًُٕٛ أغًشتِٗ ،فطْػا ٚأغباْٝا ٚنٓسا ٚ كتًف بًسإ ايعامل ايػطبٞ ِٖ َٔ ٜٓطًكٕٛ فاؼني 
ايكـطإٓ ايـصٟ أضاز إٔ تىبـ٢ عًـ٢ إٔ ؼُـٌ ضٚسـّا       ،ٖٚصٙ األ١َ اإلغال١َٝ أَـ١ ايكـطإٓ    ،يف كتًف بكاع ايسْٝا

زٜٓـ٘  ست٢ ٜظٗـط ٖـصا ايـسٜٔ    ،يف األضض نًٗا ي١ٝ إٔ تعُِ زٜٔ اهلل ٦ٖٛٞ َػ،ي١ٝ نرب٣ ٦ٛإٔ ؼٌُ َػ ١دٗازٜ
 .ع٢ً ايسٜٔ نً٘ ست٢ ٜكٌ ْٛضٙ إىل نٌ بكاع ايسْٝااؿل 

َِٝط ُأ١َٕٖ ُأِخٔطَدِت ٔيًٖٓأؽ }ي٦١ٖٝٛصٙ األ١َ اييت قاٍ اهلل عٓٗا َصنطّا باملػ ِِ َخ ُِٓت َُِعُطٚٔف  }يًعامل نً٘  {ُن َٕ ٔباِي َُُطٚ َتِأ
َِٓهٔط َٚ ُُ ٔٔ اِي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََ٘ٔٚت َٕ ٔبايًٖ ُٛٓ اؿـسٜح عـٔ املٛاقـف    ،أقبض اآلٕ  اؿسٜح عٔ اؾٗـاز   (110)آٍ عُطإ: َٔ اآل١ٜ{ُتِؤَٔ

اؿسٜح عٔ بصٍ املاٍ عٔ بصٍ ايٓفؼ عـٔ  ، اؿسٜح عٔ ْكط زٜٔ اهلل،يف َٛاد١ٗ أعسا٤ اهلل  ١ايعًُٝ ١ايكطآْٝ
ٚال ،يف كتًف ايبًسإ ايعطب١ٝ إال يف ايٓازض  أقبض َٓطكّا ْازضّا ال ْػُع٘ َٔ ٚغا٥ٌ اإلعالّ،ايعٌُ أقبض غطٜبّا 

، ٚال يف َا ٜهتب يف قشفٓا، ْػُع٘ َٔ املطؾسٜٔ ٚايعًُا٤ ٚاملعًُني إال يف ايٓازض ٚال شنط ي٘ يف َٓاٖذٓا ايسضاغ١ٝ
 .أقبض غطٜبّا إٔ ٜتشسخ اإلْػإ عٔ أْ٘ جيب إٔ ْتدص َٛقفّا َٔ أعسا٤ اهلل

َٔ كتًف ايـسٍٚ   فطقاَّأٚ اغتُع إىل األخباض يػُع بأشْٝ٘ إٔ ٖٓاى  ،فعٜٕٛ ْظط نٌ ٚاسس َٓا إىل ؾاؾ١ ايتً يٛٚ
ٚيف يف ايبشـط األمحـط    - ع٢ً سػب َا ٜكٛيٕٛ ِٖ عٔ أْفػِٗ -ٔ ٜفاٖس ني،ايػطب١ٝ َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َكاتً

َـٔ  ٖـِ  ٖـؤال٤  ،ايعطبٞ ٚيف اـًٝر ٚيف ايبشط األبٝض املتٛغط ٚيف كتًف بكاع ايسْٝا يف ايرب ٚايبشـط  ايبشط 
َٔ ْكٌ بِٗ إىل زضدـ١ إٔ ال ٜفهـطٚا    ،يٝتٓا اييت أضاز اهلل يٓا إٔ ْكاتًِٗ ست٢ ٜهْٛٛا أشال٤ قاغطٜٔ ٦ٛناْت َػ

 .إٔ ٜعًُٛا ؾ٦ّٝا نس اإلغالّ ٚاملػًُني
ًكـطإٓ خًـف   يْبص يهتاب٘ ْبـص  ،ٚخعٟ ٚتككري عظِٝ أَاّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،ٖصا خعٟ يًُػًُني يف اؿكٝك١ 

يف ْػـُع إٔ  ال ْػـتػطب إٔ  فعـاّل ال ْػـتػطبٗا،    ثِ إشا َا دا٤ َٔ ٜتشسخ عـٔ ٖـصٙ األؾـٝا٤ ايػطٜبـ١    . ْاظٗٛض
ِ  ٚأفطْػـٝني   ٚأأَـطٜهٝني   ٚأأغـباْٝني   ٚأأفػاْػتإ ٜأتٞ نٌ فى٠ إْعاٍ فاَٝع َٔ اؾٓٛز نٓـسٜني   ال  ،غريٖـ

يف ايبشط األمحط   اٚغريٖ ١ٚأملاْٝ ١ٚفطْػٝ ١يػفٔ أَطٜهٝ ّاٖٚٓاى فطق ١ْػتػطب إٔ ْػُع إٔ ٖٓاى غفّٓا أَطٜهٝ
يف كتًـف بكـاع ايـسْٝا     ّايف ايعـطام ٚدٓـٛز   ّاٚدٓٛز،ٜسخًٕٛ اؾعٜط٠ ٚدٓٛزّا  ٜسخًٕٛ ايُٝٔ ّاٚإٔ ٖٓاى دٓٛز

 نإٔ ٖصا ؾ٤ٞ طبٝعٞ . زاخٌ بالز املػًُني
ٍ ا٤تهض األَط أنجط قس ٜتػاٚإشا َا ، ْػتػطب َا ٜكٍٛطْا مبػ٦ٛيٝتٓا، يٝٛقظٓا ٜٚصٓن ٚعٓسَا ٜأتٞ َٔ ٜتشسخ 

ٛ ؟(ٕ مل ٜتشسثٛاٖٚٓاى عًُا٤ آخط ،ٕ أٜهّا مل ٜتشسثٛا ٚملاشا اآلخط) :ايهجري  ا:. إشا مل ٜتشسخ أسس ايعًُا٤ قـاي
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تشسخ ايهـٌ إشّا  مل ٜإشا  .ٕ أٜهّا الظّ إٔ ٜتشسثٛا مجٝعّاٛايباق :ؼسخ ايبعض قايٛاَا ٚإشا  .مل ٜتشسثٛا ايعًُا٤
 فايكه١ٝ غري نطٚض١ٜ.

ألٕ ايٓـاؽ ال  ;ٔ ٜايعًُا٤ ٖـِ ٜـطٕٚ أْفػـِٗ َعـصٚض     - إٕ قشت ايعباض٠ -ايٛاقع إٔ ايٓاؽ فُٝا بِٝٓٗ ٜتٗازْٕٛ 
ٚايٓاؽ قس ٜطٕٚ أْفػِٗ يٝؼ ٖٓاى َا جيب إٔ  ٜعًُٛٙ ألٕ ايعًُا٤ مل ٜكٛيٛا ؾ٦ّٝا . أيػٓا َتٗـازْني  ،ٜتذاٚبٕٛ 
قـس ال ْعـصض أَـاّ اهلل غـبشاْ٘      ،ْـا  ؤصض ال مٔ ٚال عًُايهٔ ّٜٛ ايكٝا١َ قس ٜهؿف ايٛاقع فال ْع .يف َا بٝٓٓا؟

 . ٚتعاىل
َٚٔ ٜتٛقع إٔ ٜتشطى ايعًُا٤ مجٝعّا فإْ٘ ٜٓتظـط املػـتشٌٝ ٚايتـاضٜذ    ، ايعًُا٤ قس ٜهْٕٛٛ نجرئٜ يف أٟ عكط

ـ  ،١٦ًَٝٚ بايعًُا٤  ١ات ايعًُٝظٜؿٗس بٗصا ٚاؿانط ٜؿٗس بٗصا . ناْت إٜطإ بًس ١٦ًَٝ باؿٛ ِٓٗ ؼطى ٚاسـس َ
ٚقعس نجري َٔ ايعًُا٤. يف املانٞ ناْت ٖذط ايعًِ ،ؼطى َع٘ َٔ ؼطى أٜهّا َٔ ايعًُا٤ ٚقعس نباض َٔ ايعًُا٤ ٚ

  ٚاسس َِٓٗ ٜتشطى. ـ أسٝاْاـ ٚنإ ،بايعًُا٤  ٦ًَٝ١يف ايُٝٔ 
       ٚ تعـاىل إٔ  إشا َا ؼطى أسس ايٓاؽ ٚشنطْا بؿ٤ٞ جيب عًٝٓا إٔ ْعًُـ٘ ٖـٌ ٜهـٕٛ عـصضّا يٓـا أَـاّ اهلل غـبشاْ٘ 

 ايكطإٓ ايهطِٜ ٜتشـسخ عـٔ قكـ١ ْـ  اهلل َٛغـ٢     ، ٓطدع إىل ايكطإٓ ايهطِٜي .ال .اآلخطٜٔ مل ٜتشسثٛا بعس؟
 َ٘ٛـ  }عٓسَا قاٍ يك ِٓكًَُٔب ِِ َفَت ِِ َٚال َتِطَتٗسٚا ع٢ًََ َأِزَبـأضُن ُ٘ َيُه َُُكٖسَغ١َ اٖئتٞ َنَتَب ايًٖ ّٔ اِزُخًُٛا اِيَأِضَض اِي ِٛ ٛا َٜا َق
ََٔخأغٔط  ( 21)املا٥س٠: {ٜ

غـطا٥ٌٝ  إ شنط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أٜهّا نالّ ضدًـني َـٔ بـ      عٓسَا ضفض بٓٛ إغطا٥ٌٝ أَط ْ  اهلل َٛغ٢
ُٙ َفٔإ} ُُٛ ًُِت ُِ اِيَباَب َفٔإَشا َزَخ ٔٗ ِٝ َُا اِزُخًُٛا عًََ ُ٘ عًََٝٗٔ َِ ايًٖ َِْع َٕ َأ َٔ ََٜداُفٛ َٔ اٖئصٜ َٔ ٕٔ ٍَ َضُدال ِِ َغـائ َقا ٘ٔ   ُْٖه َٕ َٚعًََـ٢ ايًٖـ ُبٛ

َُِؤَٔٓٔنَي  ِِ ُِٓت ِٕ ُن َٖٛنًُٛا ٔإ نهـالّ ْبٝـ٘ َٛغـ٢    يف ايكطإٓ ايهـطِٜ  طٙ ػطِّأمل ٜصنط اهلل نالّ ايطدًني ٜٚ (23)املا٥س٠: {َفَت
  .فكط. ضدالٕ؟

فى٠ َع تكٛض ْبّٝا َٔ األْبٝا٤ ٜعٝـ تٌٖ  ؟.ازٓبأمل ٜهٔ فٝٗا عًُا٤ ٚفٝٗا ع  تًو األ١َ اييت ناْت َع َٛغ٢
ُٚٓبأَت٘ ثِ ال ٜهٕٛ فٝٗا عًُا٤ ٚع ٚفٝٗا كتًف ف٦ات اجملتُـع تهـٕٛ   ،دٗا٤ ٚؾدكٝات نبري٠ از؟ ثِ ال ٜهٕٛ فٝٗا 

ـ  ،َتٛادس٠ از ٜعتـربٙ اهلل غـبشاْ٘ َٛقفـّا ال    يهٔ َٛقف أٚي٦و ٚإٕ ناْٛا عًُا٤ ٚإٕ ناْٛا ٚدٗا٤ ٚإٕ نإ فِٝٗ عٓب
ٕٔ  }قاٍ: ًني َِٓٗديهٔ ض،ي٘ ٚيٓبٝ٘  ٜعتربٙ عكٝاّْا، ي٘ ق١ُٝ ٍَ َضُدال مل ٜكٌ قاٍ عاملإ أٚ قاٍ عابسإ أٚ ٚ {َقا

 .قاٍ ؾٝدإ أٚ قاٍ ض٥ٝػإ 
ط َٚـٔ ٜـصنٓ  ، بٗسا١ٜ فإْ٘ املطًٛب ريصنتٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜٓظط إىل َا ٜكٍٛ اإلْػإ إٕ نإ نالّ ٖسا١ٜ ٚأل

طٕٚ مل ٜتشـسثٛا َعٓـا . ٖـٌ نـإ عـصضّا يـب        اآلخـ  :ال عصض هلِ إٔ ٜكٛيٛا ،ايٓاؽ مبا جيب عًِٝٗ ٖٛ املطًٛب
ٕ    - ازَِٖٔ عًُا٥ِٗ ٚعٓب -٥ٌٝ ايصٜٔ قعسٚا إٔ اآلخطٜٔ َِٓٗ أٜهّا اإغط . اهلل شنـط  ؟مل ٜكٛيٛا نُـا قـاٍ ايـطدال

ُِ اِيَباَب }نالّ ايطدًني  ٔٗ ِٝ َُا اِزُخًُٛا عًََ ُ٘ عًََٝٗٔ َِ ايًٖ َِْع َٕ َأ َٔ ََٜداُفٛ َٔ اٖئصٜ َٔ ٕٔ ٍَ َضُدال َٕ  َقا ِِ َغـأيُبٛ ُٙ َفإُْٖٔه ُُٛ ًُِت َفٔإَشا َزَخ
َُِؤَٔٓٔنَي  ِِ ُِٓت ِٕ ُن َٖٛنًُٛا ٔإ ٘ٔ َفَت هلـٞ   اإلايٓاؽ إىل خط١ عًُٝٓـ١ ٜٓفـصٕٚ بٗـا األَـط      ٚاأمل ٜطؾس  (23)املا٥ـس٠:  {َٚع٢ًََ ايًٖ

ُٜ،يٓبِٝٗ ٚايطاع١ هلل ٚيطغٛي٘  ١غتذابٚ نككٕٛ بٗا اال،بسخٍٛ األضض املكسغ١   .إىل خطـ١ عًُٖٝـ١ ؟   ٛاٗٛدِّأمل 
 . ط اهلل نالَُٗا َع ْبٝ٘غٓطٕ ٕ ايطدالاٖص

َـؤَٔ  قاي٘ يف غٛض٠ غافط شيو ايهالّ اؾٌُٝ ايصٟ  ١ط نالَ٘ يف قفش١ ناًَػطنصيو قاٍ عٔ َؤَٔ آٍ فطعٕٛ ٜ
 . آٍ فطعٕٛ  ٜٚصنطٙ نُا شنط نالّ ْ  اهلل َٛغ٢ 

طْا بعٌُ جيب عًٝٓا إٔ ْعًُـ٘ ثـِ ْـأتٞ     مٔ ْعٝؿٗا ٜصٓن طْا  غطٛض٠ ٚنع١ٝإشا َا دا٤ أسس ٜتشسخ َعٓا ٜٚصٓن
  ايهبري٠.ٖصا َٔ األخطا٤ ،َٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓاى  َٚربضات ايكعٛز ضزايٓبشح عٔ املد

أعتكس ال أسس ميهٔ ؟ عتباض ٌٖ َجٌ ٖصا عٌُ ٜطنٞ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلااآلخطٜٔ ب ا ع٢ًَٓ إٔ تعطض َا مسعت٘
املوت أل/ املوت ألمريكاو / اهلل أنـرب  ط إٔ تٗتـف بؿـعاض   :ا عُـٌ ال ٜطنـٞ اهلل  إٔ ٜكٍٛ يو َٔ ايعًُا٤ بإٔ ٖـص 

اهلل ال أسـس َـٔ ايعًُـا٤     ٤ٚإٔ ػٓس ْفػو ملٛاد١ٗ أعسا صايٓكط يإلغالّ/  اللعنةألعلىألاليهتد/ إلسيائيلألأل
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ـ   كل٘ إٔ ٜعٌُ َا نٔ ُٖٗٚاإلْػإ املػًِ اؿكٝكٞ ٖٛ ََ  ٜػتطٝع إٔ ٜكٍٛ يو أْ٘ عٌُ ال ٜطنٞ اهلل. ٢ يـ٘ ضٔن
  .اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

ٍ  :قس ٜكٍٛ يـو  ؟.ٌٖ ٖٓاى َا ٜٛدب عًٝٓا إٔ ْكٍٛ نصا ؟.ٌٖ جيب عًٝٓا :ٍأيهٔ إٔ تػ ٖـا ؾـفتٛا   ” :ال. ٚتكـٛ
  .” ٚادب عًٝٓاَا ٖٛ ا ايعامل ايفالْٞ قاٍ ٛ شٖ، فالَٕابال 

ٜعتـرب ْفػـ٘ َعـصٚضّا أَـاّ اهلل      ٖٓاى َٔ ايعًُـا٤ َـٔ ٜتُػـو بكٛاعـس     ،ٖٓاى َٔ ايعًُا٤ َٔ ال ٜتابع األسساخ
ْطًل ايٓاؽ يف أعُاٍ أٜـسِٖٚ ٚزعـٛا   اٖٚٓاى َٔ ايعًُا٤ ِٖٚ نجري َٔ إشا َا  ،ري َتُهٔ إٔ ٜعٌُ ؾ٦ّٝاغعتباضٙ اب

يف املانٞ نإ نجري َٔ عًُا٥ٓا مبا فِٝٗ غٝسٟ إبطاِٖٝ ايؿـٗاضٟ ٚغـٝسٟ قُـس سػـني     ،مٔ دطبٓا ٖصا ٚ .هلِ
، ٜٚؤٜـسْٚا  ،١ اهلل عًِٝٗ نمٔ قس َاتٛا ٚنمٔ ال ظايٛا َٛدٛزٜٔ ناْٛا ٜسعٕٛ يٓا ؾطٜف ٚغريِٖ َٔ ايعًُا٤ ضمح

ِٖٚ ناْٛا ٜطٕٚ إٔ سطنتٓا تعترب سطنـ١   (سعب اؿل)ّ ٚأٜاّ أعُاٍ 1993ٜٚسعُْٛا بأَٛاٍ أٜاّ نٓا ْتشطى عاّ 
أٟ أْٗـِ أقـبشٛا   ، هللأَـاّ ا  ٠ٚإٔ تأٜٝسِٖ ألعُايٓا ٜعترب نما ٜطفـع عـِٓٗ ايعٗـس    ،تطنٞ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

ٕ أل ;عٌُ ٜطنٞ اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل ، ٖٚٛ عٌُ إلعال٤ ن١ًُ اهلل ،ٜسعُٕٛ عُاّل ٖٛ أَط مبعطٚف ْٚٗٞ عٔ َٓهط
ـ  َٔ اال ّاس يف ْفػ٘ نجريعًِٝٗ ايػالّ جيٌٖ ايبٝت أأٟ عامل ظٜسٟ َطتبط بايكطإٓ ٚب أْـ٘ ال   ١سطادـات ايساخًٝ
 .ساٖجيٜأَط مبعطٚف ال ٢ٜٗٓ عٔ َٓهط ال 
ٕ   ، يـ٘ أَـاّ اهلل   ٖٛ ٜعٛز إىل َػأي١ إٔ ٖٓاى عـصض  ٕ  ، ٖـٛ إٔ ايٓـاؽ ال ٜػـتذٝبٛ ايٓـاؽ ال  ، إٔ ايٓـاؽ ال ٜكبًـٛ

ْطًل ٖٛ يسعِ َٔ ٜتشـطى  اٚ، ضتاح ٖٛايهٔ َت٢ َا ضأ٣ َٔ ٜتشطى  ،إشّا غٝبك٢ يف بٝت٘ ،ُاشا ٜعٌُف ،ٜتشطنٕٛ
َٔ األعُاٍ اييت ٜط٣ يف  ٜٙٚعترب .شاْ٘ ٚتعاىلإٔ ٜؿاضى يف عٌُ ٜطنٞ اهلل غب، َٔ أدٌ إٔ ٜؿاضى ٚيٛ بتأٜٝسٙ

ٜعًُٕٛ أعُااّل نٗصٙ ٜعترب ْفػـ٘ ٜـؤزٟ َـا     ّاْاغأأٚ ٜؤٜس ،فعٓسَا ٜكّٛ بعٌُ نٗصا  .أْ٘ ال ٜكّٛ بٗا ّاْفػ٘ سطد
 .ٜطٜس اهلل َٓ٘

 :ٍٛ يوقس ٜك ؟(.ٌٖ جيب عًٝٓا إٔ ْكٍٛ نصا) :ميهٔ إٔ تػأٍ عامل أٚ عًُا٤ آخطٜٔ :مٔ ْطٜس إٔ ْكٍٛ يًٓاؽ
ٚ قٌ ) :غأٍ بططٜك١ قشٝش١اضدع إىل ايكطإٓ ايهطِٜ أٚ ايهٔ  .ال ، مـٔ  غـطا٥ٌٝ  إمٔ ْطٜس إٔ ماضب أَطٜهـا 

، مٔ ْطاِٖ ٜتشطنٕٛ زاخٌ ايبالز اإلغال١َٝ ٚٚقًٛا إىل بالزْا ٚإىل غٛاسٌ بالزْـا  ، ٘ أعسا٤ اهللدْطٜس إٔ ْٛا
غـأٍ  ا .)ال(؟ :فُٔ َٔ ايعًُا٤ ميهٔ إٔ ٜكـٍٛ يـو    (.؟عٌُ ٜطنٞ اهلل ٌٖٖٛ  ،ْطٜس إٔ ٜهٕٛ يٓا َٛقف نسِٖ

، ٚإٔ ْكاطع ايبهـا٥ع  نصا)ٌٖ جيب إٔ ْطفع ؾعاض  فتكٍٛ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٚغتذس اإلداب١ ايكشٝش١ . أَا إٔ تػأٍ
ٚضمبا يٛ تأٌَ ٖٛ ٚتفِٗ ايكه١ٝ أنجط ألفتـاى بأْـ٘    .جيب يو: القس ٜكاٍ  أٚ..أٚ..؟( األَطٜه١ٝ ٚاإلغطا١ًٝٝ٥، 

)َت٢ أعىض  :َاّ عًٞ إلٖٚصا نُا قاٍ ا -أْٓا نُػًُني جيب إٔ ْكاضٕ بني أْفػٓا  :ٖٛ ١املػأي ٚخالق١. جيب
َا ٚدسْا إٔ ايٝٗٛز ِٖ  فإشا، ضٕ أْفػٓا بايٝٗٛزامٔ اآلٕ جيب إٔ ْك -ٕ بٗصٙ ايٓظا٥ط( َطِقطت ُأيٖف ست٢ ٔقايطٜب 
  .َٔ ايٝٗٛز ٤ٖتُاَّا بسٜاْتِٗ فإٕ ٖصا غٝهؿف بأْٓا أغٛاجط أن، ٖتُاَّا بؿؤِْٚٗ اأنجط  ،ٖتُاَّا بكهاٜاِٖ اأنجط 

، ْٓا ْط٣ إٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٖـِ َـٔ ٜػـتصيْٛٓا    أَٔ ٚاقع ايٝٗٛز  ٤ٚيٓعطف بأْٓا يف ٚاقعٓا يف ٚاقع َظًِ أغٛ
أمل ٜكـٌ   .أيٝؼ املػًُٕٛ اآلٕ أيٝؼ ايعطب اآلٕ ؼت أقساّ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ سهَٛـات ٚؾـعٛب؟   .أيٝؼ نصيو؟

ٌٖ ضفعت ايصيـ١ ٚاملػـه١ٓ    ؟.بػهب َٔ اهلل ٚبا٤ٚااهلل عٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أْ٘ قس نطب عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ 
ٍٓ َِٓٗ ايهٓنصيو،  َا ٜعايٕٛ، طفعال مل ُت؟.عِٓٗ ٛ   َٔ ُن، مٔ َٔ أقبشٓا أش نمـا   ٤طبت عًٝٓا شيـ١ َٚػـه١ٓ أغـ

  ا؟.ٌٖ تفُٗٛا ٖص. نطبت ع٢ً ب  إغطا٥ٌٝ
ْٓا مل ْعس ْٗتِ بؿ٤ٞ َٔ أَط زٜٓٓا ع٢ً أل ; ظٗٛضْاخًف  ْٓا ْبصْا نتاب اهللأل; ي١ٝ نرب٦٣ٛٓا َػْٓا أنعملاشا؟ أل
 .ال إبا٤ّ ٚؾٗا١َّ عطبٝ٘ ،ٚمل ْعس مٌُ ال غهبّا هلل; اإلطالم

ٚإٔ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣   ، أقبشت ؼت أقساّ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣   ١إٔ األ١َ اإلغالَٝ فعٓسَا تط٣ إٔ األ١َ ايعطب١ٝ
ٚتطاْا مٔ املػًُني مٔ ايعـطب  ،ا  بػهب َٓ٘ ٤ٚاهلل عِٓٗ بأْ٘ نطب عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ ٚأِْٗ قس باسه٢ 

ٛ  ٕ ٜع  ٖصا أْٓا يف ٚاقعٓا يف تككري .َاشا ٜع  ٖصا؟.أيٝؼ نصيو؟،ؼت ضمح١ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣   ٤أَـاّ اهلل أغـ
، ٕ اهلل بعح ضغٛاّل عطبّٝا َٓا أل;ملاشا؟  .ٛز ٚايٓكاض٣نما ٜعًُ٘ ايٝٗ إٔ تككريْا أَاّ اهلل أؾس،َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣
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ٖٔ  }١ٖٓ عظ١ُّٝ ع٢ً ايعطب إٔ بعح َِٓٗ ضغٛاّل دعً٘ غٝس ايطغٌ ٚخامت ايطغٌ َٚٔ ،ٚنإ تهطميّا عظُّٝا يٓا َيَكِس ََـ
ِٝ ِِِ  َِٜتًُٛ عًََ ُِْفٔػٗٔ ِٔ َأ ِِ َضُغٛاّل َٔ ُُِؤَٔٓٔنَي ٔإِش َبَعَح ٔفٝٗٔ ُ٘ ع٢ًََ اِي ِٕ   ايًٖ َُـ١َ َٚٔإ ُِ اِئهَتـاَب َٚاِئشِه ُٗ ُُ ُٜعًَِّ َٚ ِِ َُٜعنِّٝٗٔ َٚ ٔ٘ ِِ آَٜأت ٔٗ

َُٔبنٕي  ٍٕ ٌُ َئفٞ َنال ِٔ َقِب ُْٛا َٔ ٘ٔ      }(  164)آٍ عُطإ: اآل١ٜ {َنا ِِ آَٜأتـ ٔٗ ِٝ ِِ  َِٜتًُـٛ عًََـ ُٗ ِٓ َٛ اٖئصٟ َبَعَح ٔفٞ اِيُأَِِّّٝنَي َضُغٛاّل َٔـ ُٖ
ُٗ ُُ ُٜعًَِّ َٚ ِِ َُٜعنِّٝٗٔ َُٔبنٕي َٚ  ٍٕ ٌُ َئفٞ َنال ِٔ َقِب ُْٛا َٔ ِٕ َنا ١ََُ َٚٔإ ٖؤال٤ األَـٝني ايـصٜٔ مل    (2)اؾُع١: اآل١ٜ {ُِ اِئهَتاَب َٚاِئشِه
بعـح اهلل َـِٓٗ    ،مل ٜهْٛٛا ٜؿهًٕٛ أٟ ضقِ يف ايػاس١ ايعامل١ٝ - نُا ٜكٍٛ ايبعض -مل ٜهْٛٛا ضقُّا ،ٜهْٛٛا ؾ٦ّٝا 

، أْعٍ أفهٌ نتب٘ ٚأعظِ نتب٘ بًػتِٗ ايكطإٓ ايهـطِٜ  ، ١ُّ عًِٝٗ  ٚتؿطٜفّا هلِ ضغٛاّل عطبّٝا  تهطميّا هلِ ْٚع
ٔ  أمل ٜكٌ ،نتب٘ ايػُا١ٜٚ ايػابك١نٌ نتابّا دعً٘ أفهٌ نتب٘ َُّٚٗٝٓا ع٢ً  ِ   ٖهصا عـ بًػـتِٗ    ؟.ايكـطإٓ ايهـطٜ

ُـٌ ٖـصٙ ايطغـاي١    ٚؼ، تتشطى ٖٞ ؼت يٛا٤ ٖـصٙ ايطغـاي١   ،أضاز هلِ إٔ ٜهْٛٛا خري أ١َ ،ْعٍ ايكطإٓ ايهطِٜ
ٜهْٛٛا ِٖ األ١َ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ٖصا ايعامل  بهتابـ٘  ،فتكٌ بٓٛضٖا إىل نٌ بكاع ايسْٝا فٝهْٛٛا ِٖ غاز٠ ٖصا ايعامل 

ـ   ، مبٛقعِٗ اؾػطايف املُٗٝٔ ،بطغٛي٘ املُٗٝٔ ،املُٗٝٔ  يف  ِست٢ املٛقع اؾػطايف يأل١َ ايعطب١ٝ ٖـٛ املٛقـع املٗ
ايعطب نٝعٛا نٌ ٖصا  فهإ . خط٣أايعطب١ٝ أنجط َٔ أٟ َٓطك١  زٍ تٛادسٙ يف ايبالٚاـريات ايبىٚ ،ايسْٝا نًٗا

 َا نكٌ يف ايسْٝا َٔ فػاز ع٢ً أٜسٟ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ، يٕٛ ع٦َ٘ٓٛػ ايعطُب َا نكٌ يف ايسْٝا ٖصٙ َٔ فػإز
٘  ،غتذبٓا ٚعطفٓا ايؿطف ايصٟ َٓشٓا إٜاٙ ا يٛ ِِ  }ايٛغاّ ايعظِٝ ايصٟ قًـسْا بـ ِٓـُت ِٝـَط ُأَٖـ١ٕ ُأِخٔطَدـِت ٔيًٖٓـأؽ     ُن َخ

ٔ٘ َٕ ٔبايًٖ ُٛٓ َِٓهٔط َُٚتِؤَٔ ُُ ٔٔ اِي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ َُِعُطٚٔف ََٚت َٕ ٔباِي َُُطٚ يهـإ    - يٛ ؼطنٓا عًـ٢ ٖـصا األغـاؽ    (110)آٍ عُطإ: َٔ اآل١ٜ{َتِأ
عـح اهلل  ألْ٘ أٜـٔ بَ  ;ا نًٗاٚالغتطاعٛا إٔ ٜكًٛا بٓٛض اإلغالّ إىل ايسْٝ، ع٢ً األَِ نًٗا ١ايعطب ِٖ األ١َ املُٗٝٓ

أيـٝؼ ضغـٛاّل   .ٖٚٛ ضغٍٛ ملٔ؟ ؟.يف قط١ٜ زاخٌ ايبالز ايعطب١ٝ ١أمل ٜبعح يف َه .؟(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)سّاقُ
ايكـطإٓ  أٜـٔ    ؟أيٝؼ ٖـِ ايعـطب   ؟.إشّا فُٔ ٖٛ املهًف بإٔ نٌُ ضغايت٘ يآلخطٜٔ ؟.يًعاملني مجٝعّا يًبؿط١ٜ نًٗا

إشّا  ،نتـاب يًٓـاؽ مجٝعـاّ   ،ٖٚٛ ٜكٍٛ عٓ٘ أْ٘ يًٓاؽ مجٝعّا  .ٚيف املس١ٜٓ زاخٌ ايبالز ايعطب١ٝ ١ْعٍ؟ ْعٍ يف َه
ُٜ يٝتِٗ ايـيت ٖـٞ ؾـطف عظـِٝ هلـِ  نُـا قـاٍ اهلل يف ايكـطإٓ         ٦ٛطاز َِٓٗ إٔ ٜتشًُـٛا َػـ  فايعطب ِٖ َٔ نإ 

ََِٛٔو}:ايهطِٜ ُ٘ َئصِنْط َيَو َٚٔيَك َِٛف }ؾطف عظِٝ يو ٚ يكَٛو {َٚإْٖٔ َٕ ََٚغ عٔ ٖصا  تػأيٕٛ غٛف  (44)ايعخطف: {ُتِػَأيٛ
 .؟اٌٖ تفُٗٛا ٖص .يٝتِٗ متهٔ ايٝٗٛز٦ٛعٓسَا أناع ايعطب َػ. ايؿطف ايصٟ قًسْانِ إٜاٙ ثِ أنعتُٛٙ

نطب ايٝٗٛز يف نٌ األَانٔ اييت ناْٛا َتٛادسٜٔ فٝٗا يف اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ  بٓٛ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ايطغٍٛ 
قهـ٢ عًـ٢   ،َِٓٗ َـٔ طـطزِٖ َٚـِٓٗ َـٔ قتًـِٗ        ،ٚغريٖا َٔ املٓاطل ،ٚخٝرب ،ٚقٝٓكاع، ٓٛ ايٓهريب ،٘ظقطٜ

ٚأْٗـِ  ،ٜكـسٕٚ عـٔ زٜـٔ اهلل    أِْٗ ٚ،ِْٗ ٜػعٕٛ يف األضض فػازّا أٚؼسخ ايكطإٓ عٔ خطٛض٠ ايٝٗٛز ٚ ،ايٝٗٛز
إشّا فُٔ ايـصٟ ٜتشُـٌ     .خل..اٚأِْٗ ٚأِْٗ ،إٔ نٛيٛا ايٓاؽ إىل نفاض  ٕٚأِْٗ ٜطٜسٚ،ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهًٛا ايٓاؽ 

ايعطب بايصات ِٖ  ،ِٖ املػًُٕٛ ِٖ ايعطب .ا األضض بايفػاز؟٦ٛٛقف ايٝٗٛز عٓس سسٚزِٖ ست٢ ال ميًٜي١ٝ ٦َٛػ
ُٜ إٔ ٜػبكٛا ٖـِ بٓـٛض اإلغـالّ إىل    ،طاز َِٓٗ إٔ ال ٜفػشٛا اجملاٍ أَاّ ايٝٗٛز يٝفػسٚا ايبؿط١ٜ نًٗا ايصٜٔ نإ 

ٌ ايٝٗٛز يف ايسْٝا نًٗا ايعطب َبإشّا فهٌ فػاز دا٤ َٔ ٔق ،ايٝٗٛز بفػازِٖ يف ايسْٝا نًٗابكاع ايسْٝا قبٌ إٔ ٜػبل 
يٝتِٗ بـايٓٗٛض بـسٜٔ اهلل ستـ٢    ٦ٛاجملـاٍ بتفـطٜطِٗ يف َػـ    ٛأ أفػشِٖٚ ََ،ألِْٗ قكطٚا  ;ؾطنا٤ َعِٗ فٝ٘

ٛ   ،ُٜٗٝٓـٛا عًـ٢ املػـًُني   ،ثـِ  متهٔ ايٝٗٛز َٔ إٔ ٜػٝططٚا يف ايعامل ٜٚفػسٚا ايعامل  املػـًُني   ٕثـِ ٜػـتصي
ؼـت أقـساّ ايٝٗـٛز    مٔ املػًُني مـٔ ايعـطب ـ ٚيألغـف ايؿـسٜس ـ       ٖٚهصا ٚدسْا أْفػٓا  . ايعطب ٕٜػتصيٛ
 .ٚايٓكاض٣

إْ٘ َٛقـع ؼـت َٛقـع     ،ٚال ٜعطفٕٛ أٜٔ َٛقعٓا أَاّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل،ايهجري ايصٜٔ ال ٜعطفٕٛ ٚنعٝتٓا ٖصٙ 
ي١ٝ ٦ٛٚايعٜسٜـ١ بايـصات تكـع املػـ    ، ْٓا أنعٓاأل; ؼت ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣،ا ٖصُٕٙٛ نٓتِ تفٗ،إايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ 

ايصٜٔ ْتشـسخ َعٗـِ ثـِ ٜطْٚٓـا      ،ْكٍٛنٌ َا ٖؤال٤ ايصٜٔ ْتشسخ َعِٗ ثِ ٜػتػطبٛا ،عًِٝٗ أنجط َٔ غريِٖ 
٥ٌٝ عاؾٛا اطبٓٛ إغ، ٝ٘ نُا عاف بٓٛ إغطا٥ٌٝ ْٓا أقبشٓا اآلٕ ْعٝـ يف ساي١ ايٓتأل; ي٘ ْتشسخ عٔ ؾ٤ٞ ال أغاؽ

ِِ  }: بعس إٔ قاٍ هلِ ْبِٝٗ َٛغ٢ ِِ َٚال َتِطَتٗسٚا ع٢ًََ َأِزَبأضُن ُ٘ َيُه َُُكٖسَغ١َ اٖئتٞ َنَتَب ايًٖ ّٔ اِزُخًُٛا اِيَأِضَض اِي ِٛ َٜا َق
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َٔ ِٓكًَُٔبٛا َخأغٔطٜ َِْت ََٚضٗبوَ َفَكأتال ٔإ}خريقايٛا يف األ، فطفهٛا( 21)املا٥س٠:{َفَت َِٖب َأ ََٕفاِش َُٖٓا َقأعُسٚ َٖا ( 24)املا٥س٠: َٔ اآل١ٜ{ْٖا 

ّٔ اِيَفأغٔكنَي} ِٛ َٕ ٔفٞ اِيَأِضٔض َفال َتِأَؽ ع٢ًََ اِيَك ُٛٗ ِِ َأِضَبٔعنَي َغ١َّٓ َٜٔتٝ ٔٗ ِٝ ََُشٖط١ََْ عًََ َٗا  ٍَ َفإْٖٔ   (26)املا٥س٠: {َقا
ُٜ،عٓسَا تط٣ ْفػو أْو ال تتعكٌ َا ٜكاٍ يو    جريى األؾٝا٤ ٖـصٙ ايـيت   تأْ٘ ال ، اَوططح أَأْو ال تٗتِ مبا 

ـ      ،أْت ٚاسس َٔ ايتـا٥ٗني   ،عًِ بأْو تا٥٘اتؿاٖسٖا يف ايػاس١ ايعامل١ٝ ف  ١أْـت ٚاسـس نمـٔ نـطبت عًـِٝٗ ايصي
 .ٚاملػه١ٓ

أمل ٜكـطفِٗ  ، ىِٖ ٖٛخي أمل ختاضِٖ اهللابٓٛ إغطا٥ٌٝ ِٖ ،اهلل عٓسَا نطب ايصي١ ٚاملػه١ٓ ع٢ً ب  إغطا٥ٌٝ
ُٔنَي }ٖٛ ؟ أمل ٜكٌ  ِِ ع٢ًََ اِيَعاَي ًُِتُه ُٜـِؤٔت    } :هلِ ؟ أمل ٜكٌ َٛغ٢ ( 47)ايبكط٠: َٔ اآلٜـ١ {َٚأَِّْٞ َفٖه  ِِ ِِ ََا َيـ َٚآَتاُن

ُٔنَي َٔ اِيَعاَي ُٔنَي}:أمل ٜكٌ اهلل عِٓٗ (20)املا٥س٠: َٔ اآل١ٜ{َأَسسّا َٔ ِٕ ع٢ًََ اِيَعاَي ًِ ِِ ع٢ًََ ٔع ُٖ   (32)ايسخإ: {ََٚيَكٔس اِخَتِطَْا
َٕ } ٜكٌ ٖهصا ؟  ثِ ملاشا نطب عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ؟ أمل ُْٛا َِٜعَتُسٚ ِٛا ََٚنا َُا َعَك نـاْٛا   (61)ايبكط٠: َـٔ اآلٜـ١  {َشٔيَو ٔب

َٕ } :ٕٛ بآٜات اهلل  فكاٍبٜكتًٕٛ األْبٝا٤ ٜهص ُْٛا َِٜعَتُسٚ ِٛا ََٚنا َُا َعَك عتس٣ غتهطب عًٝ٘ أ ٔ عك٢ ََفَُ {َشٔيَو ٔب
ٚمـٔ عٓـسَا فططٓـا يف    ،يٝتٓا نعـطب  ٦ٛمـٔ عٓـسَا فططٓـا يف َػـ    ١. ي٦ٝٛفـط  يف املػـ   ، َٔايصي١ ٚاملػه١ٓ

باعتباض آثاضٖا ٚتساعٝاتٗا ،ٚإٕ اختًفت يف  .ا نعٜٛز أقبشت دطميتٓا أنرب َٔ دطمي١ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ٓيٝت٦َٛػ
 .أْٓا ْتذ٘ إىل اؾ١ٓ يٝؼ قشٝشّا،َٚٔ ايعذٝب إٔ ايهجري َٓا ٜظٕٓٛ أْٓا ْتذ٘ إىل اؾ١ٓ ٚيٝؼ قشٝشّا ؾهًٗا. 

 ال أعتكس ٚمٔ ع٢ً ٖصٙ اؿاي١. .” ٕ ؾا٤ اهلل منٛت ْٚسخٌ اؾ١ٓإٖٚٚٞ أٜاّ ٖٞ زْٝا  ” :ايعامل َٓا ٜكٍٛ
ٌ  ،جيب ع٢ً ايٓاؽ إٔ ًٜتفتٛا ظس١ٜ إىل ٚاقعِٗ  بٓـٛ إغـطا٥ٌٝ    ،ٚإٔ ٜٓظطٚا إىل َا سهاٙ اهلل عٔ بـ  إغـطا٥ٝ

ْطًـل  اٚعٓـسَا  ،ي١ٝ ٚعٓسَا قكطٚا ٚتٛاْٛا ٦ِٛٓٗ عٓسَا فططٛا يف املػٚيه ،ٚفهًِٗ ،قطفاِٖاٚ ،ختاضِٖ اهللا
 .نطب عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ ٚاالعتسا٤َِٓٗ ايعكٝإ 

َٕ   }: ٚعٓسَا ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يـو يف ايـكطإٓ ايهـطِٜ ُْٛا َِٜعَتـُسٚ ِٛا ََٚنـا َُا َعَك ٖـٛ ٜكـٍٛ يـو    {َشٔيَو ٔب
طض ْفػـو ألٕ تهـطب عًٝـو    َعغـتُ  ،يٝتو٦ٛإشا َا قكطت يف َػ ،عتسٜتاٚيآلخطٜٔ بأْو ٚأْت إشا َا عكٝت ٚ

 .ٝ٘ نُا تاٙ بٓٛ إغطا٥ٌٝ َٔ قبًؤتـٚإٔ َت، ايصي١ ٚاملػه١ٓ
ٖٛ إٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٜػتصيٕٛ  .أيٝؼ نصيو؟ ،ع٢ً ايعطب ١ايؿ٤ٞ ايٛانض أَآَا مجٝعّا ٖٛ إٔ إغطا٥ٌٝ َُٗٝٓ

ِ  ْط ؟.أيٝؼ ٚانشّا ؟.أيٝؼ نصيو ،املػًُني أمل ٜكـٌ اهلل عـٔ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣ بأْـ٘       ،دع إىل ايكـطإٓ ايهـطٜ
{ َٔ َٔ ايٖٓأؽ ََٚبا٤ُٚا ٔبَػَهٕب َٔـ َٔ ٌٕ ٘ٔ ََٚسِب َٔ ايًٖ َٔ ٌٕ َٔ ََا ُثٔكُفٛا ٔإٖيا ٔبَشِب ِٜ ُِ ايصِّٖي١ُ َأ ٔٗ ِٝ ُِ    ُنٔطَبِت عًََ ٔٗ ِٝ ٘ٔ َُٚنـٔطَبِت عًََـ  ايًٖـ

َُِػَه١َُٓ ْـ٘ نـطب عًـِٝٗ ايصيـ١     . أمل ٜكٌ ٖهـصا عـِٓٗ يف آٜـتني يف ايكـطإٓ ايهـطِٜ أ     ؟ (112)آٍ عُطإ: َٔ اآل١ٜ{اِي
ـ ،طبت عًِٝٗ ايصي١ إشّا فًُاشا مٔ أشال٤ ؼت َٔ ُن ،ٚاملػه١ٓ  !. ؟طبت عًـِٝٗ املػـه١ٓ  ٚمٔ َػانني ؼت َٔ ُن

 ٚمٔ أٜهّا ؼت ضمحتِٗ يف غصا٥ٓا يف نٌ ؾؤْٚٓا ؼت ضمح١ َٔ قس با٤ٚا  بػهب َٔ اهلل. 
ٚإال ملـا نـإ ايٝٗـٛز ميتًهـٕٛ ٖـصٙ      ،ٚقكطْا تككريّا نـبريّا  ،ٖٛ أْٓا فططٓا تفطٜطّا خطريّا  ؟.ب يف شيوَا ايػب
مل ٜكٌ فػازِٖ إىل زاخٌ نـٌ ايـبالز   أ ؟.أمل ميأل ايٝٗٛز ايسْٝا فػازّا .ا ايسْٝا فػازّا٦ٛٚملا ناْٛا قس ًَ،اهل١ُٓٝ 

فػـازِٖ  ،فػـازِٖ ايػٝاغـٞ   ،فػازِٖ األخالقٞ ،ايجكايف . فػازِٖ ؟اإلغال١َٝ إىل نٌ قط١ٜ إىل نٌ بٝت تكطٜبّا
 .قتكازٟاال

ايتعاٌَ بايطبا اآلٕ أقبض طبٝعٝـّا   ؟.ناْٛا املؿٗٛضٜٔ بايتعاٌَ بايطبا إٔ ب  إغطا٥ٌٝ ِٖ  فأيٝؼ َٔ املعطٚ ايطبا
 ،اٌَ بايطبا  باملهؿٛفقتكازّٜا طبٝعّٝا زاخٌ ايبًسإ ايعطب١ٝ نًٗا ،ايبٓٛى يف ايبًسإ ايعطب١ٝ تتعاٚأقبض تعاَاّل 

ُٜ .ٚ ايؿطنات تتعاٌَ بايطبا باملهؿٛف ٚست٢ دعًٛا ايطبـا ايـصٟ قـاٍ     ؟ِٗأْفَػ س بٓٛ إغطا٥ٌٝ ست٢ ايعطَبفٔػأمل 
ِِ} ٘:اهلل يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٚٛ نصض َٓ ُِٓت ِٕ ُن َٔ ايطِّبا ٔإ َٔ َٞ َ٘ ََٚشُضٚا ََا َبٔك ُٓٛا اٖتُكٛا ايًٖ َٔ آََ  َُِؤَٔٓٔنَي ، َٜا َأَٜٗٗا اٖئصٜ

 ٔ٘ ٘ٔ ََٚضُغٛٔي َٔ ايًٖ ُْٛا ٔبَشِطٕب َٔ ِِ َتِفَعًُٛا َفِأَش ِٕ َي ٜتٗسز عطب َٔ دٗت٘ َٚٔ د١ٗ ضغـٛي٘  ملـٔ    (279ـ   278)ايبكط٠ اآل١ٜ  {َفٔإ
 . اّٝثِ ٜكبض ايطبا ؾ٦ّٝا طبٝع ،ٜتعإًَٛ بايطبا 
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َتسضز بؿهٌ أٜهّا ٚبسأ يف قٓعا٤ ،ايعطب١ٝ ٚيف َعظِ ايعٛاقِ  ٠يف ايكاٖطبعض ايٓػا٤ ػس ، ٚايتربز ايػفٛض 
ال تفـطم  ، ٠ ايٝٗٛزٜـ١ أاملـط ٚ ال تفطم بـني املـطأ٠ املػـ١ًُ    ،طبٝعّٝا  ٦ّاأقبض ؾٝ،١ٝ نَٔ ايػ١ٓ املا ٤نٌ غٓ٘ أغٛ

 .أيٝؼ ٖصا َٔ إفػاز ايٝٗٛز؟،ظٜٗٔ ٚاسس ، ٠ثكافتٗٔ ٚاسس،ٚاسس  ٔؾهًٗ ٔبٝٓٗ
ا بػهب َٔ اهلل أْـ٘  ٤ِٖٚ يف ايسْٝا أشال٤ ؼت َٔ با ٢ٔ شيو بإٔ ََثِ إشا ٚدسْا أْفػٓا ع٢ً ٖصا ايٓشٛ فإٕ َعٓ

 .ي٦وٚقس غهب ع٢ً ٖؤال٤ أنجط نما غهب ع٢ً أضمبا 
أسـس   ٚايػهب َٔ اهلل ال ٜأتٞ ٖهصا ساي١ ال،فإشا نإ ٖؤال٤ ٜٓتظطٕٚ اؾ١ٓ ِٖٚ َٔ غهب اهلل عًِٝٗ يف ايسْٝا 

ظٗـط آثـاضٙ   تظٗط آثاضٙ يف سٝات٘ تعبازٙ ع٢ً أسس َٔ عبازٙ  ايػدط ع٢ً،ايػهب َٔ اهلل ،أثاضٖا تظٗط ،ٜعًُٗا 
َّ اِئكَٝا١ََٔ َأِعَُـ٢ } :إٕ اهلل قاٍبؿهٌ ًَُٛؽ ، ِٛ َٜ ُٙ ِٓهّا ََِْٚشُؿُط ُ٘ ََٔعَٝؿ١ّ َن ٕٖ َي ِٔ ٔشِنٔطٟ َفٔإ ِٔ َأِعَطَض َع   (124)طــ٘:  {َََٚ

أقـبض ايعطبـٞ ال ٜفتدـط بأْـ٘      ؟.٦ِْٗٛنٌ ؾ يف، دسّا يف سٝاتِٗ املعٝؿ١ٝ ٦ّاغٝ ّاأيٝؼ ٚنع األ١َ ايعطب١ٝ ٚنع
أقـبض ايعطبـٞ    ؟.ٜفتدط بأْ٘ عطبٞإٔ زضد١   ٌٖ أسس  أقبض إىل ؟.َٔ ٖٛ شيو ايصٟ ٜفتدط بأْ٘ عطبٞ ،عطبٞ
ْـ٘  أغتطاع إٔ ٜتذٓؼ إٔ ٜأخص اؾٓػـ١ٝ األَطٜهٝـ١   اٜتذٓؼ ظٓػ١ٝ أَطٜه١ٝ أٚ بطٜطا١ْٝ ٜفتدط بأْ٘ ايصٟ 

سٜـ٘ ٚال يف ٚاقـع   ٜقٌٝ ايعطبٞ ايصٟ ال ٜعاٍ عطبّٝا أقبض ال ٜط٣ بإٔ ٖٓاى بني يهٔ ايعطبٞ األ ،عطبٞ أَطٜهٞ
َِٛٔـوَ }بتعسٚا عٔ ايؿطف ايصٟ قاٍ اهللاِْٗ أل ;سٝات٘ َا جيعً٘ ٜفتدط بأْ٘ عطبٞ  ُ٘ َئصِنْط َيَو َٚٔيَك ٜكـٍٛ   {َٚإْٖٔ

أٟ إٔ اهلل  .ٙ ايطغاي١ ايعظُٝـ١ ٖص ٕٚإْ٘ يؿطف يو ٚؾطف يكَٛو إٔ ٜهْٛٛا ِٖ َٔ ٜتشًُٛ :املفػطٕٚ يف َعٓاٖا
إٔ اهلل َٓض ايعطب َٔ ايٓع١ُ َٚٓشِٗ َٔ املكاّ أعظِ نما َٓض ب   ،أعط٢ ايعطب أعظِ نما أعط٢  ب  إغطا٥ٌٝ

بـسأت  ( صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم     )غطٜعّا . َٚٔ بعس َـا َـات ايطغـٍٛ     ٙٚيهٔ ايعطب أناعٛ،إغطا٥ٌٝ يف تاضخيِٗ 
 اييت ٖٞ ؾطف عظِٝ هلِ.  إناعتِٗ هلصٙ ايطغاي١ 

ٚيف ٖصا ايعَٔ ػ٢ً بؿهٌ نبري ػ٢ً بؿهٌ ٚانض آثاض تككريْا َـع اهلل   ،ثِ مٔ ٖهصا دٝاّل بعس دٌٝ إىل اآلٕ
ٙ  ،ي١ٝ أَاّ اهلل٦ُٛػيًغتؿعاضْا اآثاض عسّ ،يف زٜٓٓا  ُايٓاٖإ آثاض،غبشاْ٘ ٚتعاىل  ٖـصا ايؿـهٌ   عًـ٢   ظٗطت آثـاض

 ، ٚال نٝف ْٛاد٘ اـطط ايصٟ ٜتٗسزْا. ْهاز ْعٞ َا ٜكاٍ يٓااملؤغف ايصٟ أقبشٓا إىل زضد١ ال
ِٖ األملـإ   ؟.ستٌ َٛقعو يف ايعاملأَ ايصٟ  ؟.ْظط أٜٔ َٛقعواضدع إىل األخباض فاضدع إىل ايكطإٓ ايهطِٜ ثِ ا

ا ٦ًَٛٚ ،ا ايبشط َٔ سٛيو ٦ِٖٛ َٔ ًَ ،ٚايفطْػٕٝٛ ٚاألَطٜهٕٝٛ ٚايربٜطإْٝٛ ٚايهٓسٜٕٛ ٚاألغبإْٝٛ ٚغريِٖ 
، ِٖ َٔ أخصٚا قٛاعس عػهط١ٜ يف أضض اؿذاظ ٚيف غريٖا  ،ِٖ َٔ أخصٚا َٛاقع زاخٌ بالزى ،اـًٝر َٔ سٛيو

 ٚإٔ متـأل ،ايبشاض قٛاعسى  متألجيب إٔ نإ  أْت ايصٟ  ، ٖٓاى قعواَٛ ، أٜٔ ٖصٙ ٖٞ َٛاقعو أْت أٜٗا ايعطبٞ
يٛ نٓت تعطف ايؿطف ايعظِٝ ايـصٟ ٖٚبـو   ،ّا بسٜٓو كٛاعسى ايعػهط١ٜ يٛ نٓت َتُػهبضٚبا ٚأَطٜها ٚايرب يف أ

 اٍ.ٖصا اؿع٢ً فًُا فططٓا أقبشٓا   .ٜاٙإاهلل 
يٝفِٗ أٚي٦و ايصٜٔ ٜطٕٚ أْـ٘ يـٝؼ ٖٓـاى    ;أضٜس إٔ أقٍٛ ٖصا ٚأْا ع٢ً ثك١ إٔ ٖصا ٖٛ ايٛاقع ايصٟ مٔ عًٝ٘ 

،  ٚنع١ٝ خطري٠ دسّا َـع اهلل  مٔ يف ،مٔ يف ٚنع١ٝ خطري٠ َع اهلل .ٚأْ٘ يٝؼ ٖٓاى ٚنع١ٝ خطري٠،أٟ ؾ٤ٞ 
ٚال ،مٔ ؼت ايكـفط   ،ٚمٔ يف ٚنع١ٝ خطري٠ يف تفهريْا ٚثكافتٓا ،ٚمٔ يف ٚنع١ٝ خطري٠ دسّا أَاّ أعسا٥ٓا

ٍٓ ال أسس َِٓٗ جيـطؤ عًـ٢ إٔ ٜكـٍٛ نًُـ١ قٜٛـ١ يف       -٤ ععُااي مبا فٝٓا -شيو َٔ أْٓا ْط٣ أْفػٓا مجٝعّا ع٢ً  أز
  .َٛاد١ٗ ايٝٗٛز

أيػت أْت تطاِٖ ،ٜٚبسٕٚ عظُا٤ أَآَا ،ٜٚبسٕٚ دباضٜٔ عًٝٓا ،ال٤ ايهباض ايصٜٔ ٜبسٕٚ نباضّا أَآَا ٖؤ ٤ايععُا
ٕ     ؟.قػاضّا دسّا أَاّ إغطا٥ٌٝ نٝـف إٔ اآلخـطٜٔ    تـط٣  ؟.تطاِٖ قػاضّا دسّا يف َـؤمتطات ايكُـ١ عٓـسَا جيتُعـٛ

ض٥ٝؼ ٚظضا٤ إغطا٥ٌٝ عٓسَا جيتُـع   ،ٍ يف بطٜطاْٝا أٚ فطْػا٦ٛض٥ٝؼ أَطٜها أٟ َػ،ٜػتكػطِْٚٗ ٚنتكطِْٚٗ 
 (ايكُـ١ اإلغـال١َٝ  )دتُاع ا (،ايسٚس١)يف  مجٝعّا ـ إشا نإ أسس َٓهِ ٜتابع ادتُاع ظعُا٤ املػًُني  ظعُا٤ املػًُني
ِٗ أَؼ ٚقبـٌ  ْايٝٗٛز ٜهطبٕٛ نُا ٜهطبٛ ،ٚايٝٗٛز ٜهطبٕٛ ايفًػطٝٓٝني مل ٜتٛقفٛا ٚمل خيافٛا ـ   يف ايسٚس١

 .ٚال ٜفهطٕٚ يف ٖؤال٤ ايصٜٔ جيتُعٕٛ يف ايسٚس١، كابأَؼ ٚبهٌ بطٚز٠ أع
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ٜٚتشـسثٕٛ عٓٗـا َـٔ    ،ايهعف باضظ عًٝٗا َـٔ اآلٕ   اآلٕ يف ٖصٙ األٜاّ قس ؼكٌ ق١ُ يف بريٚت يععُا٤ ايعطب 
أملاْٝـا ٚفطْػـا   ٚٚأَطٜها ٚبطٜطاْٝـا   ،َا ظايٛا ؾػايني ٜهطبٕٛ ايفًػطٝٓٝني،ٚاإلغطا٥ًٕٝٝٛ اآلٕ نٝف قس تهٕٛ 

يف ٖٚٓـاى أٚ ٖٓـا   أٚيف أفػاْػـتإ   ّادٓٛز ٕٚنٌ َط٠ ٜٛقًٛ، ايسٍٚ َا ظايت تتشطى بكطعٗا ايعػهط١ٜ  ٖصٙٚنٌ 
ْ  ابغابكّا ؼاز ايػٛفٝيت مجٗٛضٜات اال ا ستـ٢  ٜٓػـتصيْٛ ،أٟ أْٗـِ نتكطْٚٓـا مجٝعـّا    ،إغـال١َٝ   ّاعتباضٖـا بًـسا

ايؿٛاضع ٖـِ ال ٜػـإٚٚ    ٚقٛضِٖ متأل ٜٚبسٕٚ نباضّا،ٜٚبسٕٚ دباضٜٔ ،عظُا٤  ٕٖؤال٤ ايصٜٔ ٜبسَٚٓا، ايععُا٤
 عٓس أٚي٦و ؾ٦ّٝا.  

، أْ٘ غري قشٝض أْٓا ْػري يف ططٜل اؾ١ٓ ،أْٓا إشا مل ْتساضى  أْفػٓا َع اهلل أٚاّل  افٓشٔ ْطٜس إٔ ْفِٗ َٔ ٖص
جـط  ٖصٙ ايكال٠ إشا مل تهٔ قـال٠ تـسفعو إىل إٔ تـطتبط بـاهلل أن     ،يف ضنع١ أع يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٕ نٓت تىٓنإٚ

 ٕ تتشطى فٝٗا فإْٗا ال تٓفع.أ يف نٌ املٛاقع اييت أَطى بهللغتذاب١ ٚأنجط ٚإٔ تٓطًل يال
٘   ،ايسٜٔ زٜٔ َتهاٌَ زٜٔ َىابط  ٜؤَٓـٕٛ بـبعض    اهلل شنط عٔ ب  إغطا٥ٌٝ ٖهصا أِْٗ ناْٛا ع٢ً َـا مـٔ عًٝـ

زٟ نفط بؿ٤ٞ َٔ ايتـٛضا٠ بأْـ٘   ٌٖ ايٝٗٛ ،ْٚٗا ٜٚهتبْٛٗاؤٚايتٛضا٠ ٜكط،ٚايتٛضا٠ بني أظٗطِٖ  ،ٜٚهفطٕٚ ببعض
عٓـسَا ٜكـٍٛ    ،ايتٛضا٠ ؾأْٗا عٓسِٖ نايكطإٓ عٓسْا ،. ايتٛضا٠ نًٗا ِٖ َؤَٕٓٛ  بأْٗا نتاب اهلل ؟ ٠يٝؼ َٔ ايتٛضا

ِِ ٔإٖيا ٔخ}فِٝٗاهلل  ُِٓه ٌُ َشٔيَو َٔ ِٔ َِٜفَع َُا َدَعا٤ُ ََ َٕ ٔبَبِعٕض َف َٕ ٔبَبِعٔض اِئهَتأب ََٚتِهُفُطٚ ُٛٓ َّ َأَفُتِؤَٔ ِٛ َِْٝا ََٜٚ ْٟ ٔفٞ اِيَشَٝا٠ٔ ايٗس ِع
َٕ ًَُُٛ ٌٕ َعُٖا َتِع ُ٘ ٔبَػأف َٕ ٔإَي٢ َأَؾسِّ اِيَعَصأب َََٚا ايًٖ َُٜطٗزٚ أِْٗ ٜؤَٕٓٛ ببعض ٜٚهفطٕٚ ببعض   (85)ايبكط٠: َٔ اآل١ٜ{اِئكَٝا١ََٔ 

 ٜٚطفهٕٛ ايعٌُ ب٘ ٜىنٕٛ ايعٌُ ِْٗإمنا أل مٔ نافطٕٚ ب٘، َٔ ايتٛضا٠ايٓل أٚ شاى ٖصا  قايٛا: ال ٜع  أِْٗ
، ْىى ايعٌُ بـٌ ْـطفض  بايٓػب١ يًكطإٓ ايهطِٜ ،عًٝ٘ يف ٚاقعٓا  األَط ايصٟ مٔ ، ٗايتعاّ بأؾٝا٤ فٝاالَع  ب٘

ٚال ٜطٜـس إٔ ٜعُـٌ   ايطافض ايصٟ ال  بٌ ٚاقع،ٚاقع ايطفض يٝؼ فكط ٚاقع َٔ جيٌٗ ثِ إشا َا عًِ ايتعّ ٚعٌُ 
ٔٔ      } تعاىل: نُا قاٍ اهلل يف ايكطإٓ  ايهفط ٔ َعاْٞ َ ٖصا ٖٜٛفهط يف إٔ ٜعٌُ ، ِٝـٔت ََـ ٘ٔ ع٢ًََ ايٖٓـأؽ ٔسـٗر اِيَب َٚئًٖ

ُٔنَي ٔٔ اِيَعاَي ٌّ َع َ٘ َغٓٔ ٕٖ ايًٖ ِٔ َنَفَط َفٔإ ٘ٔ َغٔبٝاّل َََٚ ِٝ أٟ َٔ ضفض ٖٚٛ َػتطٝع فًـِ نـر    (97)آٍ عُطإ: َٔ اآل١ٜ{اِغَتَطاَع ٔإَي
ِٕ }ٚنُا قاٍ تعاىل : ،إٔ نر ّاؼ َػتعسيٝ،ضفض مل ٜٗتِ باملٛنٛع  ِٔ َضبَِّو َٚٔإ َِٝو َٔ ٍَ ٔإَي ِْٔع ٍُ بًَِِّؼ ََا ُأ َٜا َأَٜٗٗا ايٖطُغٛ

َٔ َّ اِيَهأفٔطٜ ِٛ ِٗٔسٟ اِيَك َ٘ ال َٜ ٕٖ ايًٖ َٔ ايٖٓأؽ ٔإ َُُو َٔ ُ٘ َِٜعٔك ُ٘ َٚايًٖ َُا بًَِٖػَت ٔضَغاَيَت ٌِ َف ِِ َتِفَع ملا  نيفهاطأٟ اي ( 67)املا٥س٠: {َي
إش نإ شيو ٖٛ ايصٟ أَطٙ اهلل بإبالغ٘ يف ٖصٙ اآل١ٜ نُا ْـل عًـ٢    ٚال١ٜ اإلَاّ عًٞأَطت بإبالغ٘ ٜطفهٕٛ 

ٕ أل;ٖصا ٖـٛ نفـط   ،يٝػٛا َػتعسٜٔ إٔ ٜكبًٛٙ ٜا قُس ٜطفهٕٛ َا تبًػِٗ ب٘  ٚغريٙ ،  شيو اإلَاّ اهلازٟ 
ـ   ايهفط نً٘ شيو ايصٟ ٜعبس ايكـِٓ مل ٜهـٔ   ،هافط باهلل  ائ ايعطبٞ مل ٜه ،إمنا ٖٛ ايطفض ـ ٚإٕ إختًف سهُ٘ 

ِٔ    }نافطّا باهلل مبع٢ٓ أْ٘ غري َؤَٔ بٛدٛز اهلل ناْٛا َؤَٓني بٛدٛز اهلل ٚايكطإٓ ؼسخ عـِٓٗ   ِِ ََـ ُٗ ِٔ َغـَأِيَت ََٚيـ٦ٔ
 ُ٘ ٖٔ ايًٖ ِِ َيَُٝكُٛي ُٗ ِٔ خًَََل ايٖػ} (87)ايعخطف: َٔ اآل١ٜ{خًَََك ََ ِِ ُٗ ِٔ َغَأِيَت ََُِٚي٦ٔ ٖٔ اِيَعٔعُٜع اِيعًَٔٝ ُٗ ٖٔ خًَََك  {َُاَٚأت َٚاِيَأِضَض َيَُٝكُٛي

ضافهـني   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )قُس طغٍٛ اهلل يهِٓٗ ناْٛا ضافهني اإلميإ ب ؟.أيٝؼ ٖصا يف ايكطإٓ ( 9)ايعخطف:
َ الٕ ٖـٛ أ ،ايهفط ٖـٛ ايـطفض   .اإلميإ بٛسسا١ْٝ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل فػُاِٖ نافطٜٔ ػـتعسّا إٔ تًتـعّ     تهـٕٛ 

 ، ٚإٕ نإ سهُ٘ خيتًف.ٖصا ٖٛ نفط،تعٌُ ٚ
ٚنُا سه٢ عٔ ب  إغطا٥ٌٝ أِْٗ ٜؤَٕٓٛ ببعض ٜٚهفطٕٚ ببعض ٖصا ٖٛ ٚاقعٓا مٔ ًْتـعّ بـأدعا٤ َـٔ ايـسٜٔ      

ايصٟ تكـٍٛ   بايؿهٌْٗا تبسٚا ألأٚ أٚ مل ْػُعٗا ،أٚ مل ْتعٛز عًٝٗا ، ْٓا مل ْعطفٗا;ألخط٣ ال ًْتعّ بٗا أٚأدعا٤ 
ْبشح عٔ ايػٌٗ يف ايسٜٔ ايـصٟ ال   .”١ ٚقس تهٕٛ ؾاق٘ ٚقس تهٕٛ كٝف، ٚاهلل أَا ٖصٙ قس تهٕٛ َجريٙ ”َع٘: 

ػـٕٛ  ٚاهلل ٜكٍٛ عٔ َٔ ٜبًِّ،إىل اؾ١ٓ  اْٚطٜس إٔ ْكٌ بٗص ، عًٝٓا ّاري أسسٔجُٜال ، ايصٟ عًٝٓا  ٓطٜجري ست٢ ٚال ٔق
يف زٜٓ٘ َا قس خيؿ٢ ايهجري َٔ ايٓاؽ إٔ ٜبًػٛٙ ٜٚتهًُٛا ،آلخطٜٔ نسى عتباض إٔ يف زٜٓ٘ َا قس ٜجري اازٜٓ٘ ب
َ٘}عٓ٘  َٕ َأَسسّا ٔإٖيا ايًٖ ِٛ ُ٘ َٚال َِٜدَؿ َِْٛ ٘ٔ ََِٜٚدَؿ َٕ ٔضَغاالٔت ايًٖ ُٜبًَُِّػٛ  َٔ إٔ ؟.َاشا تع  ٖصٙ اآل١ٜ (39)األسعاب: َٔ اآل١ٜ{اٖئصٜ

يٛ نـإ   ؟.ملاشا .َٚا قس جيعٌ نجريّا َٔ ايٓاؽ خيؿٕٛ إٔ ٜبًػٛٙ،ٜٔ يف زٜٔ اهلل َا ٜجري اآلخط،إٔ يف ضغاالت اهلل 
ايسٜٔ نً٘ ع٢ً ٖصا ايُٓط ايصٟ مٔ عًٝ٘ يٝؼ نما ٜجري ملا قاٍ عٔ َٔ  ٜبًػٕٛ ضغاالت اهلل أْٗـِ خيؿـْٛ٘ ٚال   
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ُٜ نما ،ٖصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى يف زٜٓ٘ َا ٜهٕٛ تبًٝػ٘ نما ٜجري اآلخطٜٔ نسى  .إال اهلل ّاخيؿٕٛ أسس سخًو قس 
، أٌٖ ايباطٌ أٌٖ ايهفط أٌٖ ايٓفام ٜٗٛز أٚ ْكاض٣ أٚ نٝف َا نـاْٛا    ؟.ٕطِٖٚ اآلخ ََٔ. يف َٛاد١ٗ َع اآلخطٜٔ

 ْو. َٔ قس ٜٛادٗٛ ٖؤال٤ ِٖ 
يٛ نإ ايسٜٔ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايصٟ مـٔ عًٝـ٘ ملـا    ، ٖٞ عظ١ُ ايسٜٔ،ٖٚصٙ ٖٞ ق١ُٝ ايسٜٔ ، فألٕ يف زٜٔ اهلل

ـ ، ٚال نل سكّا ٚال ٜبطٌ باطاّل، ي٘ يف اؿٝا٠ ٘ زٜٔ ال أثطْأل ;ي٘ ق١ُٝ نإ ٌ   ـزٜٔ يٝؼ ي  ،٘ َٛقـف َـٔ ايباطـ
يٛ نـإ اإلغـالّ عًـ٢ ٖـصا ايٓشـٛ       ؟. اؾع٤ َٔ ايسٜٔ ايصٟ مٔ عًٝ٘ أٚ،أيٝؼ ٖصا ٖٛ زٜٓٓا ايصٟ مٔ عًٝ٘ 
ط َٓهطّا ٚال ٜعطف َعطٚفّا ٚال نـل  ْ٘ إغالّ ال ٜٓهأل;ٚملا نإ ي٘ شٚم ٚال طعِ ، ايصٟ مٔ عًٝ٘ ملا ناْت ي٘ ق١ُٝ

قاسب٘ إغالّ ال ٜبصٍ ، سكّا ٚال ٜبطٌ باطاّل ٚال ٜٛاد٘ َبطاّل ٚال ٜٛاد٘ نافطّا ٚال ٜٛاد٘ َٓافكّا ٚال ٜٛاد٘ َفػسّا
 .َٔ أدٌ اهلل زٜٓاضّا ٚاسسّا

َ٘ ََٚيَكِس َبَعِجَٓا ٔف}:أمل ٜكٌ اهلل عٔ إضغاي٘ يًطغٌ ٚإْعاي٘ يًهتب إٔ امل١ُٗ تتُجٌ يف ٕٔ اِعُبُسٚا ايًٖ ِّ ُأ١َٕٖ َضُغٛاّل َأ ٞ ُن
 ،فًتفِٗ إٔ َا مـٔ عًٝـ٘ يـٝؼ ٖـٛ اإلغـالّ ايكـشٝض      ، دتٓبٛا ايطاغٛتاٚ (36)ايٓشٌ: َٔ اآل١ٜ{َٚاِدَتُٓٔبٛا ايٖطاُغَٛت

ت عٓسَا تط٣ ْفػو أْ٘ ال ٜٓطًل َٓو َٛاقف تجري أٌٖ ايباطٌ ٚال تجري أٌٖ ايهفط ٚال تجري املٓافكني أْـو يػـ  
  .ْفػو ٚتهصب ع٢ً زٜٓو ٚإشا نٓت تط٣ أْو ع٢ً اإلغالّ نً٘ فأْت تهصب ع٢ً ،ع٢ً ؾ٤ٞ

صلى )ملاشا ٖصا اإلغالّ ال نطى اآلخطٜٔ ؟ ملاشا نإ قُس  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ّا إٕ اإلغالّ ٖٛ ايصٟ سطى قُس

؟. ٖـٌ  ٚآخطٕٚ ناْٛا ٜتشطنٕٛ   اؿػني َاّ اإلٚ   اؿػٔ اإلَاّ ٚ عًٞاإلَاّ ٚ( اهلل عليه وعلى آله وسللم 
أَا إغالّ ٖـصا ايعكـط فٗـٛ     ؟إٔ ٜتشطنٛا َٔ أدًٜ٘سفعِٗ نإ ؟ اّل قسميّاٜزَٛ ٛا عًٝ٘ نإ شيو اإلغالّ ايصٟ ناْ

ٚال إٔ ػـطح َؿـاعط    ّا؟،. ٚال إٔ تجري نـسى أسـس  ؟!َٓو إٔ تتشطى نس أسسٜطٜس ال ألعسا٤ اهلل  إغالّ َػامل
قـس جيـطح َؿـاعطِٖ َٚؿـاعط      (املٛت ألَطٜهـا ) :ال تطٜس إٔ ػطح َؿاعطِٖ إٔ تكٍٛ،ٜهٝني ست٢ األَط ،أسس

أٚ قس ٜـؤثط عًـ٢ َػـاعس٠    ، أٚ قس ٜؤثط ع٢ً عالقتٓا أٚ قساقتٓا َعِٗ،ٖٚصا ؾ٤ٞ قس ٜجريِٖ عًٝٓا  ،أٚيٝا٥ِٗ
 .ال ْطٜس إٔ لطح َؿاعطِٖ ،تأتٞ َٔ قبًِٗ
ايصٟ ،إٔ ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم ) قُساُٖٝ٘ أقبض كتًفّا عٔ إغالّ ايصٟ فكسْا قتٛاٙ ٚسطفٓا َفٖصا اإلغالّ 

يف نـٌ    عًـٞ  اإلَـاّ  ايصٟ سطى  ،ٚغريٖا ٖٛ ايكطإٓٚتبٛى سطى ضغٍٛ اهلل يف بسض ٚأسس ٚسٓني ٚاألسعاب 
 ؟.أيػٓا ْكٍٛ ٖهصا (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٚأْت تكٍٛ ٚتسعٛ اهلل إٔ نؿطى يف ظَط٠ قُس  ،َٛاقف٘ ٖٛ ايكطإٓ

ؼطى ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ؼطى عطن١ قُس  ؟.(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ْسعٛ اهلل إٔ نؿطْا يف ظَط٠ قُس
ِ مل ٜه عًٞاإلَاّ ٚ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )قُس  عًٞاإلَاّ عطن١  ٖـٌ  ، نجـط َـٔ ايكـطإٓ    أ ٔ يـسٜٗ

 .ِٜٗ أنجط َٔ ايكطإٓمل ٜهٔ يس ا؟.تفُٗٛا ٖص
ِٔ َضبَِّو }(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)طغٛي٘ يأمل ٜكٌ اهلل  َِٝو َٔ َٞ ٔإَي ِٕ َأٖتٔبـُع ٔإٖيـا ََـا    } (106)األْعاّ: َٔ اآلٜـ١ {اٖتٔبِع ََا ُأٚٔس ٔإ
ٖٞ ِٕ َأٖتٔبـُع ٔإٖيـا ََـا    }ٛاقـع  أْا أؼطى يف بسض ٚ يف أسس ٚ يف سٓني  ٚيف نٌ املأٟ أْٞ ٚ (9)االسكاف: َٔ اآل١ٜ {َُٜٛس٢ ٔإَي ٔإ
ٖٞ  .{َُٜٛس٢ ٔإَي

ال ميهـٔ ،   ؟. ٌٖ مٔ ْتبع َا أْـعٍ اهلل إيٝٓـا ٚيهٓـ٘ ال نطنٓـا    ؟ال نطنٓاملاشا مٔ إشا َا اتبعٓا ايكطإٓ فإْ٘ 
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) قُس  يطغٍٛ اهلل مٔ غري َتبعني يًكطإٓ ٚغري َتبعنيٚيهٓا 

 تتعك٢ ثِ، ثِ تكف٢ ؾٝبّا، ثِ ٜبسأ ايؿٝب فٝٗا، ؿٝتو ٓبتت، ٚمٔ ال ْعاٍ متط ايػٓني عًٝٓا غ١ٓ بعس غٓ٘
ٚيف إٔ ًْتفـت   ، ٚغ١ٓ بعس غ١ٓ ٚمٔ ال ْفهط َٔ دسٜس يف تكشٝض ٚنعٝتٓا َع اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل  ، ثِ متٛت
 :ٚمٔ ْكطأ ايكطإٓ عٓسَا ْكٌ إىل قٛي٘ تعـاىل  ٍ ست٤٢َا بايٓا مل ْتػا ،ٚاع١ٝ إىل ايكطإٓ ٚإىل ٚاقعٓا ايتفات٘

ِِ ٔإٖيا َأش٣ّ} ِٔ َُٜهٗطُٚن ؼسخ عٔ املػًُني نٝـف جيـب إٔ ٜهْٛـٛا ستـ٢ ٜكـًٛا إىل زضدـ١ إٔ ٜهـطبٛا         بعس إٔ  {َي
ِٔ  }يـ٘   اآلخطٜٔ فٝكبشٛا فُٝا إشا ؼطنٛا ِٖ نسى ئ تهٕٛ سطنتِٗ أنجط َٔ فطز أش١ٜ طٓني شباب ال أثط َيـ

ََُٕٜهٗطُٚن َِٓكُطٚ ُٜ ِٖ ال  ُِ اِيَأِزَباَض ُث َٛٗيُٛن ُٜ  ِِ َُٜكأتًُُٛن  ِٕ َٔ ََا ُثٔكُفٛا ٔإٖيا }( 111)آٍ عُطإ: {ِِ ٔإٖيا َأش٣ّ َٚٔإ ِٜ ُِ ايصِّٖي١ُ َأ ٔٗ ِٝ ُنٔطَبِت عًََ
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ٔٗ ِٝ ٘ٔ َُٚنٔطَبِت عًََ َٔ ايًٖ َٔ ايٖٓأؽ ََٚبا٤ُٚا ٔبَػَهٕب َٔ َٔ ٌٕ ٘ٔ ََٚسِب َٔ ايًٖ َٔ ٌٕ َٕ ٔبآَٜـأت  ٔبَشِب ُْٛا َِٜهُفُطٚ ِِ َنا ُٗ َُِػَه١َُٓ َشٔيَو ٔبأَْٖ ُِ اِي
َٕ ُْٛا َِٜعَتُسٚ ِٛا ََٚنا َُا َعَك ِٝٔط َسلٍّ َشٔيَو ٔب ِْٔبَٝا٤َ ٔبَػ َٕ اِيَأ ٘ٔ ََِٜٚكُتًُٛ ثِ ال ْٓظـط  ، ١أيػٓا ْكطأ ٖصٙ اآلٜ  (112)آٍ عُطإ:{ايًٖ

ٖـٌ أسـس َٓـا     ؟.ت عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ ِٖ َٔ ُٜٕٗٝٓٛ عًٝٓـا طبإشّا فُا باٍ ٖؤال٤ ايصٜٔ قس ُن ؟. إىل أْفػٓا
ٖـؤال٤ قـّٛ نـطب اهلل    :ٍ ا٤ٌٖ أسس ٜتػـ  ؟.ٍ ٖصا ايػؤاٍ عٓسَا ٜكٌ يف غٛض٠ آٍ عُطإ إىل ٖصٙ اآل١ٜا٤ٜتػ

ٖـٌ أسـس    ؟.َـا ايػـبب   ؟!.ا بػهـب َـٔ اهلل ْٚـطاِٖ َُٗٝـٓني عًٝٓـا إشّا َـا بايٓـا       ٤ٚعًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ ٚبا
  .٤ٍال ْتػا .؟؟ٍا٤ٜتػ
يف ، ْتًٛ ايكطإٓ ٖهصا بػري تأٌَ أؾـب٘ ؾـ٤ٞ بـايطٓني    ٍ مجٝعّا ال مٔ ٚال عًُاؤْا ٚال نباضْا ٚال قػاضْا٤ْتػا ال

  .ِ ايٛنع ايصٟ ْعٝؿ٘ال ْكٝٓ، ال ْتأٌَ، ال ْتسبط، ٤ٍال ْتػا، ؾٗط ضَهإ ٚيف غري ضَهإ
ٌٖ مٔ يف ططٜل اؾ١ٓ أٚ  ؟.هإ إٔ ْكٌ إىل اؾ١ٓخط٣ إىل أْ٘ ٌٖ باإلَأثِ يف ْفؼ ايٛقت ال ْٓظط َٔ د١ٗ 

َٜا َأَٜٗٗا }ي٦و ايصٜٔ قاٍ عِٓٗ يف ٖصٙ ايػٛض٠ بايصات ٚططٜل اؾ١ٓ ٖٞ ططٜل أ ؟.خط٣أإٔ ططٜل اؾ١ٓ ططٜل 
ُٜٔشٗب َٚ ِِ ُٗ ُٜٔشٗب  ّٕ ِٛ ُ٘ ٔبَك َِٛف َِٜأٔتٞ ايًٖ ٘ٔ َفَػ ِٔ ٔزٜٓٔ ِِ َع ُِٓه ِٔ َِٜطَتٖس َٔ ُٓٛا ََ َٔ آََ ُُـِؤَٔٓٔنَي َأٔعـٖع٠ٕ عًََـ٢    اٖئصٜ ُ٘ َأٔشٖي١ٕ ع٢ًََ اِي َْٛ

ِْ ١َََِٛ ال٥ٔ َٕ َي ٘ٔ َٚال ََٜداُفٛ ٌٔ ايًٖ َٕ ٔفٞ َغٔبٝ ُٖٔسٚ َُٜذا  َٔ   (54)املا٥س٠:َٔ اآل١ٜ {اِيَهأفٔطٜ
ٌ عٓسَا ؼسثِٗ مبا ٜعٌُ أعسا٤ اهلل ٚتصنط هلِ اؾٗاز يف غبٝ َا ْؿيت َؿانٌ :يٝػٛا َٔ ايٓٛع١ٝ اييت تكٍٛ 

ـ  ، ًٜػٞ ٖصٙ ايكطإٓ  ،”مبؿانٌٚاهلل فالٕ ٜؿيت ٜكًب عًٝٓا ” :عٓسْاَعطٚف١ أيٝػت ٖصٙ ن١ًُ  اهلل،  َٕٛٚـٔ ٜكٛي
ُ٘ }ألٕ اهلل ٜكٍٛ  اؾ١ٓيف ططٜل  ٖصٙ ايه١ًُ أبسّا ال ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا ِٔ ايًٖ ِٕ َتِسُخًُٛا اِيَذ١َٖٓ ََٚيُٖا َٜعًَِ ِِ َأ ِّ َسٔػِبُت َأ

َُٖسٚا  َٔ َدا َٔاٖئصٜ َِ ايٖكأبٔطٜ ِِ ََٜٚعًَِ ُِٓه  .ٚاآلخط٠ يف ايسْٝا  ٕٜعتعٚ ٚال ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا نمٔ (  142)آٍ عُطإ: {َٔ
ُُِؤَٔٓٔنَي }ايٓٛع١ٝ  تًوٖٛ ٜكٍٛ عٔ  ٚنٌ ٚاسس َٓـا   ؟.أيػٓا أقٜٛا٤ ع٢ً بعهٓا بعض يف اـكَٛات {َأٔشٖي١ٕ ع٢ًََ اِي

أَـاّ أٖـٌ   ،ٚأشال٤ أَـاّ ايهـافطٜٔ    أٟ ؾ٤ٞع٢ً أضنٝ٘ أٚ ع٢ً  أٚ (بَطِؿََ)ع٢ً نس قاسب٘ هٌ َا ميًو ٜتٛد٘ ب
 .أَاّ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أشال٤،ايباطٌ 
ٚال متاّ.  :ٚمٔ ْكٍٛ .أغهتٛا ال أسس ٜتشسخ :ٍٛٝكفايط٥ٝؼ أٚ املًو  افخي ٘،ري فٝٓا ٚمٔ ْصٍ بصيبٜصٍ ايه

أشيـ١ أَـاّ أٖـٌ    ،اّ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أقبشٓا أشي١ أَست٢ ايسضد١ ٖصٙ إىل  ٓداف غٛف٘فخياف  ،ْتشسخ ْٚػهت
٘ٔ َٚال        }ٜكٍٛ عٔ تًو ايٓدب١اهلل ايباطٌ ٚ ٌٔ ايًٖـ َٕ ٔفـٞ َغـٔبٝ ٖٔـُسٚ َُٜذا  َٔ ُُِؤَٔٓٔنَي َأٔعٖع٠ٕ عًََـ٢ اِيَهـأفٔطٜ َأٔشٖي١ٕ ع٢ًََ اِي

ِْ ١َََِٛ ال٥ٔ َٕ َي  .{ََٜداُفٛ
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{ٔ٘ ٌٔ ايًٖ َٕ ٔفٞ َغٔبٝ ُٖٔسٚ ُ٘}ألِْٗ قّٛ نُا قاٍ عِٓٗ ;ٜٓطًكٕٛ ِٖ ،{َُٜذا ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ يٝػٛا ستـ٢ عادـ١ إىل   {ُٜٔشٗب
ِْٗ نبـٕٛ اهلل  أل ١ِٖ َٔ ٜٓطًكٕٛ بٛعٞ ناٌَ ٚبطغب١ ناًَ .َتجاقًني ٕنالّ نجري ٜعسعسِٗ ٜٚسفعِٗ فٝٓطًكٛ

ُٜٔشٗب} َٚ ِِ ُٗ ُُٜ٘ٔشٗب   .َٚٔ نب اهلل ال ٜبشح عٔ املداضز ٚاملُايل َٔ عٓس غٝسٟ فالٕ أٚ غٝسْا فالٕ .{َْٛ
٘ٔ َٚال   }ِْٗ نبٕٛ اهلل ٚاهلل نبِٗ . أل;ِٖ قّٛ ٜبشجٕٛ عٔ ايعٌُ ايصٟ فٝ٘ ضن٢ اهلل  ٌٔ ايًٖـ َٕ ٔفٞ َغٔبٝ ُٖٔسٚ َُٜذا

ِْ ١َََِٛ ال٥ٔ َٕ َي أغاغّا ِٖ َٓطًكٕٛ يًذٗاز ٖـِ َـٔ    .أٚال خيافٕٛ ايكتٌ،ٚال خيافٕٛ قتٌ قاتٌ ، مل ٜكٌ ست٢ {ََٜداُفٛ
إٔ ؽٛفٛٙ بايكتٌ ٖصا ؾ٤ٞ غطٜب ٖصا ؾ٤ٞ ال ٜجريٙ ٚال ف ،أْفػِٗ يف غبٌٝ اهلل اٜطٜسٕٚ إٔ  ٜػتبػًٛا ٜٚبصيٛ

 ؟ ٖـصا تتشـطى فأْـت تكـّٛ   )ملاشا  :قس ٜأتٞ ايًّٛ َجاّل ٜكٍٛ .إٔ تًَٛ٘ ؟.َاشا بكٞ إٔ تعٌُ .ْ٘ جياٖسخيٝف٘ أل
 ٌٖٚ ؟.أْت أسػٔ َٔ فالٕ ٌٖ  مل ٜتشطنٛا؟. َا آٍ فالٕ تتشطنٕٛ أأْتِ ٜا آٍ فالٕ  ملاشا . تشطىمل ٜٟ فالٕ غٝس

ٕ ٕٛ يطـطٜكِٗ ٚعـاضف  ٛعـاضف ،ِٖ ٚاعٕٛ ٚال خيافٕٛ ي١َٛ ال٥ـِ   ؟.ٖصا ايًّٛ نكٌ (. أيٝؼفالٕ أسػٔ َٔ فالٕ
 .إشا الَِٗسس إٔ ٜؤثط فِٝٗ فُٝا ألال ميهٔ  ،يٓٗذِٗ ٚع٢ً بكري٠ َٔ أَطِٖ

{ ِْ ١َََِٛ ال٥ٔ َٕ َي ْـ٘  أَا إٔ خياف املؿانٌ أٚ خياف ايكتٌ فٗصا ايؿ٤ٞ ايصٟ ال تػتطٝع إٔ ؽٝف٘ ب٘ أل { َٚال ََٜداُفٛ
ٞ    ٖٛ ئ ٜتأثط.،ف٘ بايكتٌ ٖصا ؾ٤ٞ غري قشٝض ٛإٔ تٓطًل إىل فاٖس يتد ،اٖس فَٓطًل   إٔ ؽٛف اإلَـاّ عًـ
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 ػتبػـٌ ٜبـصٍ   َاٖـس  فْطًـل  اٖٚٛ ،إٔ خياف ٖٚٛ يف َٝسإ اؾٗاز  ميهٔ ال ؟.يف بسض بايكتٌ ٌٖ غٝداف
 .ْفػ٘ يف غبٌٝ اهلل

 ، َٔ عصاب اهلل َٔ عصاب اهلل ٚعصاب ايٓاؽ أؾس  َٓا ايصٜٔ جيعًٕٛ عصاب ايٓاؽ أعظِ   ي٦و ايٓاؽ املػًُنيٚأ
َٔ أَٛايٓا ٚال ْكـف فٝـ٘    ٦ّاال ْبصٍ فٝ٘ ؾٝ ّاْطٜس إغالَ ؟.أيٝؼ ٖصا ٖٛ ايكشٝض .فٝ٘ َؿانٌيٝؼ  ّاْطٜس إغالَ
 إغالّ غٌٗ.، ّاٚال ْكطاْٝ ّاٚال ٜٗٛزٜ ّاٚال ض٥ٝػ ّاٚال قافظ ّاٚال ٜجري عًٝٓا َسٜط، َٛقفّا قّٜٛا

لعٌ أْفػٓا فٛم ضغٍٛ اهلل نأْٓا  ا؟.ٌٖ تعطفٕٛ ٖص، (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ب٘ ضغٍٛ اهلل  ظمل ن ْطٜس َا نأْٓا
ٌٖ ٖـصا   .ٚعًٞ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)لعٌ أْفػٓا عٓس اهلل أعظِ َٔ قُس ،نأْٓا(ه وسلمصلى اهلل عليه وعلى آل)

ملا داٖـس ٚملـا   ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ملا تعب قُس  ١املػأي تٖصا تفهري املػفًني. يٛ ناْ ؟.قشٝض
بٝٓٓـا ٚبٝٓـ٘   ال ٜهٕٛ هلل إٔ نؿطْا يف ظَط٠ قُس ٚمٔ ْطٜس َٔ ا .ٚملا داٖس اآلخطٕٚ  عًٞ اإلَاّ داٖس 

ٚمـٔ يف  ،َـٔ اؿـٛض    عًـٞ  اإلَاّ يف ظَط٠ قُس ٚإٔ ٜػكٝٓا بٝس اهلل ؿطْا نإٔ ،قط أقبع يف اؾ١ٓ 
ٔ ْٚطٜـس  ،ٚال إٔ ْبصٍ أٟ ضٜاٍ يف غبٌٝ زٜٓٓـا  ،ْفؼ ايٛقت غري َػتعسٜٔ إٔ ْتشٌُ أٟ َؿك١ َٔ أدٌ زٜٓٓا   َـ

 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)قُس طغٍٛ اهللمل نكٌ ي أْٓا ْطٜس َانأٟ  ،١ٓاهلل إٔ ٜسخًٓا اؾ
٘ٔ ال ُتهًَُٖف ٔإٖيا َِْفَػَو}(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)قُس  طغٛي٘يأمل ٜكٌ اهلل  ٌٔ ايًٖ ٌِ ٔفٞ َغٔبٝ يف  ( 84)ايٓػا٤: َٔ اآل١ٜ{َفَكأت

 . أْت فكاتٌ أْتخري إشا مل ػس َٔ ٜكاتٌ يف غبٌٝ اهلل إالاأل
 صايٓكط يإلغالّ / اللعنةألعلىألاليهتد/ املت ألإلسيائيل/ املت ألمريكا أل/ اهلل أنربط
اآلٕ نُا ٖـٛ اؿـاٍ يف ْظطتٓـا إىل َػـادسْا      ، (١ًَػِهََـ)مل ٜبٓ٘  ن(صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )َػذسٙ  ٢ٚعٓسَا بٓ
ٗـا ضٚح اؾٗـاز   فٝقاعس٠ ٜتشطى َٓٗا ضٚح اؾٗاز ٜعضع ، قاعس٠ ٜٓطًل َٓٗا يًذٗازَػذسٙ نإ (.ٌأغَهََأقبشت )

أتطى  ”ازٖبـأَا مٔ فإْٓا َٔ ٜكٍٛ بعهٓا يبعض َٔ ايُع .١ يف ْفٛؽ املػًُني .نإ َػذسٙ قًع١ عػهط١ٜٝشتهٚاي
، شا َعو َػـذس قطٜـب   امحس اهلل  ،َٚٔ بٝتو إىل َػذسى،اهلل يف ؾػًو ٚعًُو ٚأَٛايو  َِهَلاٚ، َايو ساد٘..

 .”فالٕأسػٔ َٔ يػت أسػٔ َٔ غٝسٟ فالٕ ٚٚاتطى اآلخطٜٔ، يػت تٛنأ ٚقٌ نجري ١ فٝٗا َا٤ َنِطَب َٚعو
َـع إٔ  ،تؿـسْا إىل اهلل ٚال تًفتٓـا إىل ؾـ٤ٞ     ال،ٚأقبشت ايكال٠ ال ؼطى فٝٓـا ؾـ٦ّٝا   ، َهاغٌَػادسْا أقبشت 

َُا٤َاُتٗاايكال٠ ٖا١َ دسّا ٚهلا  ِٜ ٚاملػـادس هلـا قُٝتٗـا ايعظُٝـ١ يف      ،ٗا ايهجري٠ٚإؾاضات ٠ٗا ايهجريَٝٚعاْ ٠ايهجري إ
ٚيـٝؼ َـٔ َػـذس ايهـطاض     ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)َٔ َػذس ضغٍٛ اهلل  ١َا ناْت َػادس َتفطعإشا اإلغالّ يهٔ 

 هلل  فٗـٞ َػـادس   َػذس ضغٍٛ اهلل،َٔ  ١إشا ناْت املػادس َتفطع( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ايصٟ اسطق٘ ضغٍٛ اهلل 
فـال   ،ْهـع فٝٗـا املكـاسف   ٚ ٖهـصا  ٚايكال٠ فٝٗا هلا فهًٗا ٚهلا عظُتٗا  أَا إشا ناْت املػادس، مبا تعٓٝ٘ ايه١ًُ

ْهع ايكطإٓ  ّافٓشٔ إشّا ْكٓع يإلغالّ كعْ ،ي٘ َعٓاٙ اؿكٝكٞ يف ْفٛغٓا بكٞ ،ٚال املػذس ،ٚال املكشف ،ايكال٠
 .” ال تععذٓاَهاْو ٖٓا ،دًؼ ا ” ي٘: ٍٛفٝ٘ ْٚك
 ٜتكـسّ فٝٗـا ٚاسـس   قاضٜب يف املػادس أيٝؼ ٖٓاى  ،ٔ ْكًٞ ْٚكطأ ايكطإٓ أسٝاّْا ٚيهٔ ال ْتأٌَ يف ايكال٠ ٚم

ِِ    }قف ٚاسس ٠ٚاسس ٠ايٓاؽ سٍٛ قٝاز ًٜتٓفإٔ أٟ ؟ ٜكًٞ  ُٗ ٘ٔ َقـٓفّا َنـأَْٖ ًٔٝ َٕ ٔفٞ َغـٔب َُٜكأتًُٛ  َٔ ُٜٔشٗب اٖئصٜ  َ٘ ٕٖ ايًٖ ٔإ
ْٕ ََِطُقْٛم َِٓٝا ػاٙ ع٢ً قـطا   يف اال ٠ايكال٠ تعًُٓا نٝف جيب إٔ ْكف قفّا ٚاسسّا ؼت قٝاز٠ ٚاسس (4)ايكف: {ُب
نٌ ٚيهٔ ال ْػتفٝس َٓٗا ؾ٦ّٝا ، .ٚنِ يًكال٠ َٔ َعاْٞ ،ػاٙ يف ططٜل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚيف غبًٝ٘اهلل ٚيف اال
اإلغـالّ مل ٜعـس   ،طعِ يف ْفٛغـٓا  ي٘  اإلغالّ مل ٜعس، اإلغالّ أقبشٓا ْؿٖٛ٘ ،يف ْفٛغٓاشابت َعاْٝٗا ايعبازات 

 .ال يف ْفٛغٓا ٚال يف ٚاقع سٝاتٓا ٦ّانطى يسٜٓا ؾٝ
ٚاهلل أعًـِ ٚايعٝـاش    -ضمبا قس ْهٕٛ  ،ٓا مجٝعّا مٔ ايصٜٔ ال ْفِٗ أٜٔ َٛقعٓا أَاّ اهلليأضٜس إٔ أقٍٛ ٖصا ايكٍٛ 

ٍَ} :نمٔ ٜكٍٛ فُٝا بعس - باهلل إشا مل ْكض ٚمل ْطدع إىل اهلل ِٕ َتُكٛ ِٓـٔب    َأ َِْفْؼ َٜا َسِػَطَت٢ ع٢ًََ ََا َفٖطِطُت ٔفـٞ َد
ٔ٘ فٌ عٓٗـا ٚنٓـا ال ْبـايٞ بٗـا      اػتنٓا ْفط  فٝٗا ٚنٓا ْككط فٝٗا ٚنٓا ْ ٠ظٗط يٓا أؾٝا٤ نجريت (56)ايعَط: َٔ اآل١ٜ{ايًٖ

 .” سخٌ اؾ١ْٓٚ  ٠خطإال زْٝا ٚإٕ ؾا٤ اهلل اآلَاٖٞ  ” :ا ْكٍٛٓنَٔ ٚمٔ يف أعظِ سػط٠، ٚإشا  بٓا ْط٣ أْفػٓا 
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َٕ ٔفـٞ ايٖػـٖطا٤ٔ       }اؾ١ٓ َكاّ تهطِٜ   ؟.َكاَّا عايّٝا َكاَّا عظُّٝااؾ١ٓ أيٝػت  ِٓٔفُكـٛ ُٜ  َٔ ُُـٖتٔكنَي  ، اٖيـٔصٜ ًِ ُأٔعٖسِت ٔي
ٔٔ ايٖٓأؽ  َِٝظ َٚاِيَعأفنَي َع َٚاِيَهأظُٔنَي اِيَػ َٔ }سٜٔ أعست يًُتكني اجملاٖ  (134ـ  133)آٍ عُطإ: {َٚايٖهٖطا٤ٔ  َ٘ اِؾَتَط٣ َٔ ٕٖ ايًٖ ٔإ

ٔ٘ ٌٔ ايًٖ َٕ ٔفٞ َغٔبٝ َُٜكأتًُٛ ُِ اِيَذ١َٖٓ  ُٗ ٕٖ َي ِِ ٔبَأ ُٗ َٛاَي َِ ِِ ََٚأ ُٗ ُِْفَػ ُُِؤَٔٓٔنَي َأ  .(111)ايتٛب١: َٔ اآل١ٜ{اِي
ـ  ، املٛت إلغطا٥ٌٝ.َطٜهااملٛت أل: إٔ ٜكٍٛ َٓا قس ٜتجاقٌ ايبعض ٚمٔ َكاَّا عظُّٝا  ٍ  وٚاملفطٚض أْ املـٛت   تكـٛ

ٖـٞ  ٚ -َٓٗـا ـ أَطٜهـا     ٠سـس اَٚـع إغـطا٥ٌٝ   َطٜها ٚبطٜطاْٝا ٚفطْػا ٚإغطا٥ٌٝ ٚنٓسا ٚأغباْٝا ٚنِ ْعسز قـٌ  أل
 ٖٚٞ َٔ ؼطى اآلخطٜٔ. (ايؿٝطإ األنرب)

 صايٓكط يإلغالّ / اللعنةألعلىألاليهتد/ املت ألإلسيائيل/ املت ألمريكا أل /اهلل أنرب  ط
ايبشـط ػـس األَـطٜهٝني ٚايفطْػـٝني     يف  تأٌَ قًٝاّلإىل ايبشط ْظط اه١ًُ فإشا نٓت غري َػتعس إٔ تكٍٛ ٖصٙ اي

ٛ  ( املٛت يـو ) ٝكٛيٛا يؼ ٝي ،ٚايربٜطاْٝني ٚاألملإ سٛيو ٚزاخًني إىل بالزى إىل ايبالز ايعطب١ٝ و فعـاّل  ْغـُٝٝت
ٚ   ٚميٝتٕٛ  ْوُٝٝتٛقٛاّل. غٚيٝؼ فكط فطز إٔ ٜكٛيٛا  ٚ  ؾطفو ٚنطاَتـو ٚععتـو ٚزٜٓـو   ،مسـٛى ضٚسٝتـو 

 .ٚغى٣ ْفػو يف أسط َػت٣ٛ، أبٓا٤ى ٚبٓاتو ٕٚغٝفػسٚ
يٛ ْكـٍٛ يهـِ اآلٕ إٔ إغـطا٥ٌٝ إٔ ايٝٗـٛز     ،ايُٝٔ يف ضأؽ ايكا١ُ٥ ايُٝٔ ٚايعطام ٚغٛضٜا ٚإٜطإ ٚأضض اؿذاظ ٚ

اإلَاّ اـُـٝ  قـاٍ َـٔ قبـٌ عؿـطٜٔ       . َع إَٔػتشٌٝ :كس تكٛيٕٛفع٢ً اؿر  يالغتٝال٤ٚايٓكاض٣ خيططٕٛ 
غـتٛيٛا عًـ٢ ايكـسؽ    اِٖ قس عطفـٛا أْـ٘ عٓـسَا     .ع٢ً اؿطَني يالغتٝال٤ إأَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ ؽطط إٔ :غٓ٘
ٖـٛ ثايـح اؿـطَني    ٚ ،إىل إٔ أقبض نالَٓـا ال خيـٝفِٗ   زٕٚ َٛقف داز ايكسؽ  ٔع ٓاتهًُٚايكسؽ ع٢ً  ٓاقطخ

ًٓا ٜٚهٕٛ املٛقف ٖٛ َبهالّ َٔ ٔقعطفٛا بإٔ بإَهاِْٗ إٔ ٜأخصٚا ثاْٞ اؿطَني ٚأٍٚ اؿطَني ثِ ٜهٕٛ ايهالّ ٖٛ اي
  .ع٢ً اؿطَني؟ ٕ يالغتٝال٤ملاشا قس خيططٛ .املٛقف

ٛ   ؟.َطٜهاأيػٓا ْعطف مجٝعّا إٔ ايػعٛز١ٜ ٖٞ زٚي١ قسٜك١ أل ايػـعٛز١ٜ زٚيـ١    ا؟.ٖـص  ٕأيٝؼ نٌ ايٓـاؽ ٜعطفـ
ٚ  ٛاَديهٔ ملاشا ُت ،َطٜها قسٜك١ أل عـالّ يف  اإل ،ٍ ايػـطب ٘ ايػعٛز١ٜ ع١ًُ زعا١ٝ٥ ؾسٜس٠ َٔ داْـب أَطٜهـا ٚز

ٜ     ١ٝايػطب ايكشف ٚايهتب ٚايكٓٛات ايتًفعْٜٛ ْٗـا زٚيـ١ إضٖابٝـ١    أ ١ٚاإلشاعات ٚغريٖـا تتشـسخ عـٔ ايػـعٛز
 ،غٛف ؾسٜس ٕختًفت ٚنعٝتِٗ اآلٕ ٜؿعطٚاخل . ايػعٛزٜٕٛ ملػٓا عِٓٗ بأِْٗ ا…ٚتسعِ اإلضٖاب ٚأْٗا ٚأْٗا 

يهٔ أٚي٦ـو  ،مل ٜعًُٛا ؾ٦ّٝا نس أَطٜها  .َاشا عًُٓا؟ ،إضٖابٝنيمٔ  ٕملاشا ٜكٛيٛ ،مٔ يػٓا إضٖابٝني ٕ:ٜتشسثٛ
 ع٢ً اؿطَني فعاّل.  االغتٝال٤ٜطٜسٕٚ 

 .ع٢ً اؿطَني؟ ٕملاشا ٜػتٛيٛ
َٚٔ َكـط مـٔ ايعـطب األغبٝـا٤      ١ألٕ اؿر ٖصا اؿر ايصٟ ال ْفُٗ٘ مٔ عٓسَا مر َٔ ايُٝٔ َٚٔ ايػعٛزٜ

ايٝٗٛز ٜعطفٕٛ خطٛض٠ اؿر ٚأ١ُٖٝ اؿـر أنجـط نمـا     ،نجط نما ْفُٗ٘ ايٝٗٛز ٜفُٕٗٛ ق١ُٝ اؿر أ ،عٓسَا مر
 .ق١ُٝ اؿر ٕٛفُْٜٗفُٗ٘ مٔ . َا أنجط َٔ نذٕٛ ٚال 

ا ايـبالز اإلغـال١َٝ إىل زٜٚـالت    ٤ٚأمل جيع ،ي٘ أثطٙ ايهبري يف خس١َ ٚسس٠ األ١َ اإلغال١َٝ، ي٘ أثطٙ املِٗ اؿر
يهٔ بكٞ اؿر َؿه١ً ًٜتكٞ فٝ٘ املػـًُٕٛ َـٔ    ،ب١ٝ إىل عس٠ زٜٚالتا ايبالز ايعط٤ٚٚدع ؟.مخػني زٚي١ أٚ أنجط

ٕٕ إشّا، نٌ َٓطك١ ط يـٛ دـا٤ َـٔ ٜـصنٓ     ٠نـجري  َا ظاٍ اؿر ضَعّا يٛسس٠ املػًُني ًٜٚتكٞ سٛي٘ املػًُٕٛ ٚنٌُ َعا
 .املػًُني بٗا غتؿهٌ خطٛض٠ بايػ١ عًِٝٗ ع٢ً ايػطبٝني ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣

ٕٛ عـٔ خطـٛض٠ اؿـر ٚأْـ٘ جيـب إٔ      ثْكٛم َٔ ٚظضا٤ َِٓٗ َٚفهـطٜٔ َـِٓٗ ٜتشـس   ٚهلِ ْكٛم مٔ ْكطأٖا 
  .ٚأِْٗ جيب إٔ ُٜٗٝٓٛا ع٢ً ٖصٙ ايبكع١،ٜػتٛيٛا ع٢ً اؿر 

إٔ ٜتشسثٕٛ عٔ  اإلضٖاب  ٚ ،أٚاّل ّا؟.أيٝؼ ٖصا َعطٚف (ٚهلا نالّأاؿطب ) - نُا ٜكاٍ -عالَِٗ ٚعاز٠ إاآلٕ ؼطى 
قسَت نٌ اـسَات ألَطٜها عًُت نٌ ؾ٤ٞ ، نًٗا خس١َ ألَطٜها ؟.عًُت ايػعٛز١ٜ َاشا .ايػعٛز١ٜ تسعِ اإلضٖاب

ُٜ،ألَطٜها  ُٜطَعملاشا أقبشت اآلٕ ال فهٌ هلا ٚال مجٌٝ  ـ  ، ٜٚكـاٍ عٓٗـا:   شػب هلـا ٢ هلا ٚال ؾ٤ٞ   ١؟.زٚيـ١ إضٖابٝ
ـ ،ِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ميٗسٚا بصيو أل  ٖـصٙ زٚيـ١   :ت أَطٜهـا بعس إٔ عطفٛا أْٓا مٔ ايعطب أقبشٓا مجٝعّا إشا َا قاي

عطفـٛا  ، بتعـسٚا اْفكٌ عٓ٘ اآلخطٕٚ ٚا .دل إضٖابٞؿٖصا اي :إشا َا قايت أَطٜها ،ْفكٌ عٓٗا اآلخطٕٚا ١إضٖابٝ
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فػاْػتإ ٚإٔ ٜهطبٛا يف ايعطام نُا نطبٛا يف أفػاْػـتإ ٚإٔ  أإَهاِْٗ إٔ ٜهطبٛا يف اؿذاظ نُا نطبٛا يف ببإٔ 
ألْـ٘ قـس   أٚ شاى;ميهٔ إٔ ٜعىض ع٢ً َا تعًُ٘ أَطٜها نـس شيـو ايؿـعب    ال أسس َٔ ايسٍٚ . ٜهطبٛا يف ايُٝٔ

٘ ، تـسعِ اإلضٖـاب  ، ايػـعٛز١ٜ إضٖابٝـ١  ، مجٝعّا ع٢ً إٔ ْهافض اإلضٖاب ٖٚصٙ ايسٚيـ١ إضٖابٝـ١  اتفكٓا  َـٔ   أغـاَ
 .عا٠ ٚػاضِٖ ٜسعُٕٛ ايُس ١ايػعٛزٜ
ـ  أقبض عًُفي١ أِٖ َٔ زعُِٖٛ ؼت تٛدٝٗات أَطٜها فاْكًبت املػ ٖؤال٤ نـسِٖ َـٔ    ١ِّٗ يف خس١َ أَطٜهـا إزاْ

 إ شّا. ِٗ ٜسعُٕٛ اإلضٖابفٚأقبشٛا ٜكٛيٕٛ عِٓٗ أِْٗ ٜسعُٕٛ ايٖٛابٝني بأَٛاهلِ  ،أَطٜها ْفػٗا 
ٚإٔ نػـٓٛا  ،ا إىل إٜطإ ٚإٔ ٜتكـاؿٛا َـع إٜـطإ    ٦ٛىل إٔ ًٜذاألَط إ ايػعٛز١ٜ اآلٕ يف ساي١ غ٦ٝ٘ أنططِٖ 

غتطاعٛا إٔ ٜٓؿطٚا ٚا ّا،يفأسذٛا ٖصٙ ايػ١ٓ نجريّا سٛايٞ مخػ٘ ٚمثاْني  ْٕٛٝٚفعاّل اإلٜطا، عالقتِٗ َع إٜطإ 
  .ٚتػٗٝالت نبري٠ هلِ ٠،ْتؿط بأعساز نبريا٥ٞ آَايًػٝس اـ ّاٚبٝاْ، ٠نجري ّانتب
يٝشٛيٛا زٕٚ إٔ  .ملاشا ؟..ٝططٚا ع٢ً اؿرػإٔ ٜ ٕايٝٗٛز ٜطٜسٚ،نسِٖ  تبٕ ٖٓاى عٌُ َطأٚا خيافٕٛ دسّا ٤بس

يف أٚغا  املػًُني يف ٖـصا املـؤمتط    ٌِ أٟ ف١٦ َٔ املػًُني يسٜٗا ٚعٞ إغالَٞ قشٝض فٝعَُبّ اؿر َٔ ٔقٜػتدس
 .ايصٟ نهطٙ املػًُٕٛ َٔ نٌ بكع٘،اإلغالَٞ اهلاّ اؿر 

، ايهُبٝٛتط (غٝس ٜٗات)١ٚ ػ٘ اإلٜطإْٝٛ يتٛظٜع ٖصا ايبٝإ ٚتٛظٜع ٖصٙ ايهتب ٖٚصٙ األؾططاالسظٛا عٓسَا  
 .ٖهصا ٜط٣ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ إٔ اؿر ٜؿهٌ خطٛض٠ بايػ١ عًِٝٗ ؟تكٌ إىل أنجط بكاع ايسْٝا أيٝػت 

آلٜـات   ١اؿر َتٛغطعٔ اؿسٜح يف  ١ٜات ايكطآْٝدا٤ت اآل ،ٚألٕ اؿر َِٗ يف فاٍ َٛاد١ٗ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ 
خ غـٛض أشنطٖـا َـٔ ايػـٛض     ثـال ،آٍ عُطإ ٚايٓػا٤ ٚغٛض٠  ٠اؿسٜح عٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ يف نٌ َٔ غٛض٠ ايبكط

نُـا دـا٤   ،عـٔ بـ  إغـطا٥ٌٝ    زاخٌ اآلٜات اييت تتشـسخ    نُا دا٤ اؿسٜح عٔ ٚال١ٜ اإلَاّ عًٞ . ايطٛاٍ
عبٌ اهلل مجٝعّا نُٔ اؿسٜح عٔ ب  إغطا٥ٌٝ ألٕ ب  إغـطا٥ٌٝ ٖـِ املؿـه١ً     ٚاالعتكاّاؿسٜح عٔ ايٛسس٠ 

خط أٜـاّ  آِٖ ايعسٚ ايتاضخيٞ يًُػًُني َٔ شيو ايّٝٛ إىل ،يسٜٔ األ١َ ٚنس ٖصا اٖصٙ ايهرب٣ يف ٖصا ايعامل نس 
 .ايسْٝا . ِٖ ايعسٚ ايتاضخيٞ

ِٗ قس عطفٛا أْٓـا أقـبشٓا ْكـسم نـٌ ؾـ٤ٞ َـٔ       فغتٛيٛا عًٝ٘ اٚإشا َا ، عًٝ٘ يالغتٝال٤خيططٛا ـ   فعاّلفِٗ ـ   
مٔ د٦ٓا إىل ايـُٝٔ َـٔ    ٕ:َا ٜكٛيٛعٓس ،طزز أٟ تربٜط  ٜأتٞ َٔ قبًِْٗيإلعالّ  ّاٚأْٓا أقبشٓا  أبٛاق،عٓسِٖ 

عُـِ عًـ٢   ٜٚطززٖـا ٚخيـسَِٗ يف إٔ تُ  ٜكسم ايبعض بٗصا  .ع٢ً َهافش١ اإلضٖاب ١ٝايُٝٓ ١ٚيسأدٌ إٔ ْػاعس اي
، ٚغٝسخًٕٛ اؿذاظ َٔ أدٌ َهافشـ١ اإلضٖـاب   ، ا ملهافش١ اإلضٖاب٤ٚمنا دا، يٝفُِٗٗ أِْٗ  إأنرب قطاع َٔ ايٓاؽ

َٚٔ أدٌ َهافش١ اإلضٖـاب   ،ايهعب١  َٕٚٔ أدٌ َهافش١ اإلضٖاب ٜٗسَٛ، ايكطإٓ ٕطقَٛٚٔ أدٌ َهافش١ اإلضٖاب ن
 .بأقساَِٗ ٚمٔ ْكسم نٌ تربٜط ٜكٛيْٕٛ٘ٛ ايعطب َٚٔ أدٌ َهافش١ اإلضٖاب ٜسٚغ،اؿر  ٕميٓعٛ

،  تطززٖـا  ٓـا يـسٜٓا ٚأقـبشت ٚغـا٥ٌ إعالَ    ١يكس ٚثكٛا بإٔ نٌ ن١ًُ ٜكٛيْٛٗا تربض أعُاهلِ نسْا أقبشت َكبٛي
ْـؤَٔ باـسعـ١ ٚال ًْتفـت إىل ايٛاقـع     ،كبًٗا ْٚػُض أعٝٓٓـا عـٔ ايٛاقـع املًُـٛؽ     ْٚأقبشٓا مٔ ْػتػٝػٗا ٚ

تػُض عٝٓٝو ٚتهف ٜـسٜو ٚتكـسم ايتربٜـط    ، ِٖ ٚخططِٖؾٖطَٔ خالي٘ غتطاعتو إٔ تًُؼ ااملًُٛؽ ايصٟ ب
 .ايصٟ ٜعًْٓٛ٘

، ع٢ً ايُٝٔ يالغتٝال٤ططٕٛ ،خيطَني ايؿطٜفنيغتٝال٤ ع٢ً اؿططٕٛ يالخي ١عٓسَا ٜكٌ األَط إىل ٖصٙ ايسضد
ِٔ ٛ إٔ ستالٍ سـسٜح مل ٜعـس بايؿـهٌ األٍٚ    ، اسسٜح اغتعُاْض يه ـ أَطٜه ّاظعُٝـ  ٕجيعًـ ِ  ّاٝ جيعًـٛٙ  ال يـٔ   ،نهـ

ٕ   مي َٔ أقٌ  ّاميٓٝ ّاأٚ ٜٗٛزٜ ،َٔ أقٌ إغطا٥ًٝٞغٛا٤ ٜٗٛزٟ  ّاٜٗٛزّٜا، غٝذعًْٛ٘ أَطٜهٝ  املٗـِ   ،أٚ نٝفُـا نـا
 .ٜهٕٛ بايؿهٌ ايصٟ ٜٓػذِ َعِٗ ّاسكٝكٝ ّاأٚ ٜٗٛزٜ ١ا٤ نٌُ ١ٜٖٛ إغالَٝغٛ ّاٜٗٛزٜ

ٚمل تكـسم بعـس بـإٔ ٖٓـاى َـا جيـب إٔ       ، بعس كظٍ ثِ أْت مل تؤَٔ بعس ٚمل تػتٝاعُاأل ٙإشا ناْٛا ٜعًُٕٛ ٖص
ريْا ٖـٌ ٜػـتج  . هل١ٝ ضٖٝبـ١ إشي١ ، ٝ٘ ضٖٝبَت٠، غف١ً ؾسٜس ؟.َاشا ٜع  ٖصا ٠،نطى َؿاعطى ٚيٛ زضد١ ٚاسس

ا ٜتشطنٕٛ َٔ أدٌ اهلُٝٓـ١ عًـ٢ اؿـطَني ايؿـطٜفني ٚيـٝؼ فكـط       ٤ٖٚصا عٓسَا ْكٍٛ أْٓا فعاّل ًُْؼ أِْٗ بس
 .؟ايكسؽ
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ٌٖ إغطا٥ٌٝ تًتفـت إىل   (.ٚعاقُتٗا ايكسؽ ١َٔ أدٌ إقا١َ زٚي١ فًػطٝٓٝنُٔ أقٛاهلِ : )اآلٕ ٜطززٕٚ ايعطب 
ٕ اصًاي اإٕ اؿطَني اآلخطٜٔ ُٖ، اؿطَني اآلخطٜٔ ٖصا ايهالّ . ٖٞ يٝػت سٍٛ إٔ تػًِ ايكسؽ ٖٞ تبشح عٔ 

يٝؼ ألٕ ايكسؽ َٓطكـ١ شات  ،ضتبا  تاضخيٞ فكط اضتباطِٗ بايكسؽ ٖٛ ا ،عًٝٗا ٚيٝؼ ايكسؽ  ٠ٕ خطٛضٜؿهال
ٛ   ٚإمنا  ،ال .ٚتؿهٌ خطٛض٠ بايػ١ عًِٝٗأأ١ُٖٝ عٓس املػًُني  بأْـ٘ نـإ ٖٓـاى ٖٝهـٌ      ٕباعتباضٖـا َسٜٓـ١ ٜكٛيـ

ـ   ١ضتبا  ٖٜٛا ،ٚعباضات َٔ ٖصٙ،إٔ ٜسخًٖٛا هلِ نتب اهلل اييت س١ٜٓ ملٖٞ اغًُٝإ ٚأْٗا  أَـا   ١،زٜٓٝـ٘ ٚتاضخيٝ
ايـصٟ  ـ ايكـطإٓ  ٚأنس هلِ شيو تأًَِٗ يًكطإٓ   ،عًِٝٗ ع٢ً َػتكبًِٗ  ١اؿطَني فِٗ ايصٜٔ ٜؿهًٕٛ خطٛض٠ بايػ

ٔ  ٝـ١ عٛيت ١َٝٚأنس هلِ شيو أِْٗ ٚدسٚا إٔ اؿر ٜػتدسّ َـٔ قبـٌ أٟ سطنـ٘ إغـال    ـ   ال ْفُٗ٘ مٔ  . اآلخـطٜ
مبا جيب عًِٝٗ إٔ ٜعًُٛٙ َـٔ أدـٌ    َاط ايٓاؽ فٝ٘ بعهِٗ بعهٜصٓن،ٖٚهصا أضاز اهلل يًشر إٔ ٜهٕٛ ًَتك٢ إغالَّٝا 

 .يف غبٌٝ َٛاد١ٗ أعسا٥ِٗٚزِٜٓٗ 
َٔ عطف نٝف ٜتعاٌَ َـع اؿـر فٛدـ٘ اإلٜـطاْٝني إىل إٔ      ٖٛ ،اإلَاّ اـُٝ  ايصٟ عطف اؿر مبعٓاٙ ايكطآْٞ

 ،ملاشا ٜعٌُ ٖـؤال٤  :ٚمٔ ٖٓا نٓا ْكٍٛ ،فعٛا ؾعاض ايربا٠٤ َٔ أَطٜها ايربا٠٤ َٔ املؿطنني ايربا٠٤ َٔ إغطا٥ٌٜٝط
َُـ   قطأٖا اإلَاّ عًٞ ض بربا٠٤ٕ ٖسَكيتشٌٜٛ اؿر إىل سر إغالَٞ َت ٌَُٕبإٔ أٍٚ َع ٚمل ْسٔض ايعؿط اآلٜات  ـ  ٓاإَا

َّ اِيَشـرِّ    }ر إىل سر إغالَٞ  األٚىل َٔ غٛض٠ بطا٠٤ ٖٞ بسا١ٜ  ؼٌٜٛ اؿ ِٛ ٘ٔ ٔإَي٢ ايٖٓـأؽ َٜـ ٘ٔ ََٚضُغٛٔي َٔ ايًٖ َٔ ْٕ ََٚأَشا
ُ٘ ُُِؿٔطٔننَي ََٚضُغُٛي َٔ اِي َ٘ َبٔط٤ْٟ َٔ ٕٖ ايًٖ ٠ َٔ املؿطنني ا٤ٚضغٛي٘ بط٤ٟ َٔ املؿطنني ٚقطأ ايرب (3)ايتٛب١: َٔ اآل١ٜ{اِيَأِنَبٔط َأ

 .عًٞ بٔ أبٞ طايب اإلَاّ 
ايـربا٠٤   (املٛت إلغطا٥ٌٝ/ املٛت ألَطٜها )َا باٍ ٖؤال٤ ٜطفعٕٛ : عًٞ اإلَاّ كٍٛ ٖٓا ٚمٔ ؾٝع١ نٓا ْمٔ ٚ

مـٔ ْطـٛف ْٚػـع٢    ٚعذايني  ”  سر ٜا ساز ”ْطزز: ٚسذٓا مٔ ايُٝٓٝني  ”.سر ٜا ساز” ؟َٔ املؿطنني ٖصا سر
 ع٢ً عذ١ً.” سر ٜا ساز ”ْطزز:ْٚطَٞ اؾُاض 

ُٜ أٜطفعٛا ايربا٠٤ َٔ املؿطنني يف اؿر إٔ ِٖ فاإلَاّ  اـُٝ  عٓسَا أَط ؼ كـبَ ْ٘ ٖهصا بسا١ٜ ؼٌٜٛ اؿـر إٔ 
 .ٖصا ٖٛ اؿر،ٖٚٞ بطا٠٤ َٔ اهلل ٚضغٛي٘  عًٞض بإعالٕ ايربا٠٤ قطأٖا اإلَاّ كٖسَت ١بايكبػ١ اإلغالَٝ

ربا٠٤ اييت قطأٖـا اإلَـاّ   ٕ أٚ ٜعًٓٗا أٟ أسس َٔ ايٓاؽ ٖٞ َا تعاٍ أقٌ َٔ ايٛست٢ ايربا٠٤ اييت ٜعًٓٗا اإلٜطاْٝ
عالٕ إبطا٠٤ َٔ املؿطنني ٚ،قطأ بطا٠٤ َٔ ْٛع أنجط نما ٜطفع٘ اإلٜطإْٝٛ يف اؿر  اإلَاّ عًٞ ،  عًٞ 

ٜ    .ٚإعالٕ بأْ٘ ال جيٛظ إٔ ٜعٛزٚا أبسّا إىل ٖصٙ املٛاقع املكسغـ١ ،اؿطب عًِٝٗ  ٍ ٚنـإ فٝٓـا َـٔ  مـر    ،ال : كـٛ
 .”ٚإغطا٥ٌٝ ٚقت أَطٜهاَاٖٛ ” ٠عباز ٖٙص ٚبؼ،

ـ  ٠اؿر عبـاز  ايػطشٝات،ٖصٙ َؿهًتٓا ال ْفِٗ إال ، ْٓا ال ْفِٗ ؾ٦ّٝاٖهصا ْكٍٛ أل هلـا عالقتٗـا ايهـبري٠     ، ١َُٗ
 .هلا عالقتٗا ايهبري٠ بتأٌٖٝ األ١َ ملٛاد١ٗ أعسا٥ٗا َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣،بٛسس٠ األ١َ 

ايكهـ١ٝ عٓـسِٖ   ، هتفـٛا مبـا ٜعًُـ٘ آٍ غـعٛز    ٚعطًٗا ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚمل ٜ، عباز٠ ١َُٗ إمنا عطًٗا آٍ غعٛز
َُٗا نٓـت قـسٜكّا ضمبـا    ،ِٗ ٥قسقاأخطري٠ دسّا إشا ناْت ايكه١ٝ نبري٠ دسّا عٓسِٖ ِٖ ال ٜجكٕٛ بعُال٥ِٗ ٚال ب

إٔ طٕٚ َٜ،ضمبا ٜظٗط أسس ٜػٝطط ع٢ً املٓطك١ ٖصٙ ثِ تفًت َٔ أٜسٜٓا ، أسس فٝشكٌ نُا سكٌ يف إٜطإٜظٗط 
خري َتـ٢  ِٖ ٜتٓهطٕٚ يعُال٥ِٗ ٜٚهطبِْٛٗ يف األ،بعُال٥ِٗ أبسّا  ٕمل ٜعٛزٚا ٜجكٛ،ؾط٠ ٜػٝططٚا َباعًِٝٗ إٔ 

ٖهصا  ،نسى ٚأْت نٓت قسٜكِٗ  ّانجري ّاٚنالَ ٠ربٜطات نجريت ِٕٗ ٜعًَُٛٓ ّاقتهت غٝاغتِٗ إٔ ٜتدصٚا َٛقفاَا 
غـتطاعٛا يف  اصا ٜعٌُ ايٝٗـٛز  ٖه، بهَطإٔ ُت ٜػتعذٌ ايٓاُؽ ّاست٢ تكبض إْػاْ، غٝكبض اؿاٍ يسٜٓا يف ايُٝٔ 
ع٢ً أٟ أسس َٓا زعا١ٜ  زعا١ٜ قايٛا بٝشطنٛا غـفِٓٗ َـٔ ٖٓـاى ستـ٢      ١زعاٜ ٕأعُاهلِ َعٓا مٔ املػًُني ٜعًُٛ
 أٚ شاى. ايبًس اهطب ٖصٜأقبشٓا عذايني أنجط َِٓٗ ع٢ً إٔ 

غـتطاعٛا إٔ  ا ،ايعـطام ٜهـطبٛا  ْطٜـس إٔ  قًكـني  فٓشٔ غٓبك٢ إٔ ٜهطبٛا ايعطام  ِٕٗ ٜطٜسٚأْ ٕاآلٕ يٛ ٜكٛيٛ
 .كبض أعذٌ َِٓٗ ع٢ً نطبِٗ يبعهٓاْ ٓاٜطٚنْٛا ست٢ أْ
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ْطٜـس إٔ  هًٓـا عذـايني   فٖٓاى ٚسـطنتِٗ بطٝـ٘   ال ظايت غفِٓٗ ٜهطبٛا أفػاْػتإ  قايٛا ٜطٜسٕٚ إٔ ّٜٛ قايٛا  
 .ٚبؼ ٖهصا قس ٜكبض اؿاٍ يسٜٓا يف ايُْٝٔتفطز َٔ أدٌ إٔ ٜهطبٛا أفػاْػتإ 
مل تعس آضاؤْا ،مل ٜعس تفهريْا َػتكِٝ ،بٌ اهللَٔ ٔق - ٚاهلل أعًِ - صيٓاقس ُخ،قس ناعت ٚظًت  ّامٔ مٌُ ْفٛغ

أقبشت األَٛض يـسٜٓا   - أقٍٛ ٖصا سكٝك١ يهِ - .مل ٜعس ؾ٦ّٝا يسٜٓا قشٝض، مل ٜعس فُٗٓا يًسٜٔ قشٝض، قشٝش١
ـ  ٍٛعٓسَا أقـ  .نالَِٗ ِٖ ايٝٗٛزٚأقبض َٔ ٜكٓع ايطأٟ ايعاّ يسٜٓا َٔ ٜكٓع ثكافتٓا َٔ ْطزز ،دسّا  ١غطٜب  وي
خطٛض٠ ع٢ً  ِٕٖ ٜؿهًٛ ؟.إٔ ٜعًُٛا ِٕٖ َاشا ٜطٜسٚ،إىل ايُٝٔ  ١أغًشظٓٛز ِٖٚ زخًٛا  :دٛز األَطٜهٝنيعٔ ٚ
أيػت  .ا َٔ أدٌ إٔ ناضبٛا اإلضٖاب ٚ ٜػاعسٚا ايسٚي١ اي١ُٝٓٝ يف قاضب١ اإلضٖاب٤ِٖٚ دا.ال :يٞفتكٍٛ ايُٝٔ 

ٚأْت تػُع أِْٗ زخًٛا بؿهٌ عػانط َٚعِٗ أغـًش١ ٚغـفٔ سطبٝـ٘     ،أنجط نما تكبٌ نالَٞ ٖٓا تكبٌ نالّ ايٝٗٛز 
ٟ ز األَطٜهٕٝٛ ع٢ً إٔ ٜكـسَٛا خسَـ١ أل  َٖٛعٌٖٚ َت ؟ٖهصا ٜعٌُ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜكسَٕٛ خس١َ،أقطٜب١ َٔ ايػاسٌ 

 ؟!.سس َٔ ايٓاؽأ
عِٓٗ ٖصا ايظًـِ ايطٖٝـب ايـصٟ     اٝفهٛف خس١َ يًفًػطٝٓٝني ٕٜكسَٛا خس١َ ملاشا ال ٜكسَٛإٔ  ٕإشا ناْٛا ٜطٜسٚ

أْتِ أٜٗا األَطٜهٕٝٛ تطٜسٕٚ إٔ تكسَٛا يٓا خسَـ١ نمـا    ؟.ْفػٓاملاشا ال ْكٍٛ ٖهصا أل ؟.متاضغ٘ إغطا٥ٌٝ نسِٖ
  ِ يًفًػـطٝٓٝني املػـانني    خسَـ١   ٜسيٓا ع٢ً أْهِ ناشبٕٛ أْهِ يٛ نٓتِ تطٜسٕٚ إٔ تكسَٛا خس١َ ألسـس يكـسَت

ُٜ ؟. أِْٗ نبٕٛ ايُٝٓٝني أنجط ّأ .٢ً أٜسٟ اإلغطا٥ًٝٝني ٚتسَط بٝٛتِٗ ٚتسَط َعاضعِٗنٌ ّٜٛ ع ٕصعٛايصٜٔ 
إضٖابٝني أظعذٗـِ   ١ٚأْ٘ أظعذِٗ دسّا إٔ ٖٓاى ثالث ؟إٔ ٜكسَٛا يٓا خس١َُِٖٗ   ـ  فعاّلـ ِٖ  ، ٌٖ ِٖ نبْٛاٌٖ 

ٓأتٞ يٓػاعسى ع٢ً أغاؽ إٔ ال ابؿط بٓا مٔ غفكايٛا:  (.ٚمٔ  عاْٝٓا َٔ اإلضٖاب) :دسّا ٖصا ألٕ ايط٥ٝؼ قاٍ
َٕ   }:اهلل ٜكٍٛٚهِ  بمٔ م ،ايُٝٔ يفسباب تعاْٞ ال أْت ٚال األ ُٓـٛ ِِ َُٚتِؤَٔ ُٜٔشٗبـَُْٛه ِِ َٚال  ُٗ ِِ ُأٚال٤ٔ ُتٔشٗبَْٛ ُِْت َٖا َأ

ُِ اِيَأَْأَ ُِٝه ِٛا َعٗهٛا عًََ ِِ َقاُيٛا آََٖٓا َٚٔإَشا خًََ ٘ٔ َٚٔإَشا َيُكُٛن ِٝٔظٔباِئهَتأب نًُِّ َٔ اِيَػ َٔ  } (119)آٍ عُطإ: َٔ اآل١ٜ{ٌَ َٔ َٛٗز اٖيـٔصٜ ََا َٜ
ِِ ِٔ َضبُِّه ِٕٝط َٔ ِٔ َخ َٔ ِِ ُِٝه ٍَ عًََ َُٜٖٓع  ِٕ ُُِؿٔطٔننَي َأ ٌٔ اِئهَتأب َٚال اِي ِٖ ِٔ َأ ٕٖ َأَؾـٖس ايٖٓـأؽ    } (105)ايبكط٠: َٔ اآل١ٜ{َنَفُطٚا َٔ َيَتٔذـَس

ُٓٛا اِيَٝ َٔ آََ َٔ َأِؾَطُنٛاَعَسا٠َّٚ ئًٖٔصٜ نبْٛٓـا   أِْٗ أعسا٤ ٚأِْٗ ال اهلل عِٓٗ ٖهصا ٜكٍٛ (82)املا٥س٠: َٔ اآل١ٜ{َُٗٛز َٚاٖئصٜ
 .!يٝكسَٛا خس١َ يٓا ٤ٚاكسّا عًٝٓا ثِ ْعتكس بػبا٥ٓا أِْٗ داسَٔ ايػٝظ سٓكّا ٚأْاًَِٗ ٚأِْٗ ٜعهٛا 

أنجـط َـٔ نـالّ أٟ     عٓس ايبعض ِ َكبٍٛس إٔ ايتربٜط ايصٟ قسَٛٙ ٖػ عٔ اؿكٝك١  تشسخ َع ايٓاؽٚعٓسَا ت 
ٖٚـِ زخًـٛا    ،َٔ أدٌ إٔ ال ْعـاْٞ َـٔ اإلضٖـاب    ،ا يٝهافشٛا اإلضٖاب٤ِٖٚ قايٛا دا ،ال  . ٜكاٍ:َٔ عًُا٥ٓاؾدل 

 بأغًشتِٗ. 
أسػب هلِ غٓ٘   ؟.إٔ ٜهافشٛا اإلضٖاب ِٕٖٚ ٜطٜسٚ ٕفىض نِ غٝبكٛا فىض أْو مل تفِٗ إشّااٗصا بال بأؽ إشّا 

ْتظطٚا بعس ا إشّاثِ ٜعٛزٚا؟. ٜهافشٛا اإلضٖاب أيٝؼ يف خالٍ غ١ٓ ميهِٓٗ إٔ  .ؾ٤ٞ  أسػب هلِ غٓ٘ ع٢ً أطٍٛ
ـ  ٕآخط . ِٖ غٝكٓعٛ ّاإضٖاب ٕٚغىٚ ،خط٣أأؾٝا٤  ٕغىٚأْهِ أّ  ٕ؟.ٌٖ غٝػازضٚ ٕ؟.ًٌٖٛ غريس ٘غٓ ٖـِ  ، ّاإضٖاب

ٛ ٚست٢ إشا  ،غٝفذطٕٚ ع٢ً أْفػِٗ ٜٚفذطٕٚ ع٢ً أؾٝا٤ قطٜب٘ َٔ سٛهلِ   ّاأسـس  َٕا أضازٚا إٔ ٜهطبٛى غـٝذعً
،  ٠أْتِ يف بالزنِ ٚاسـس َـٔ ايكاعـس    ٠عٓسى ٚاسس َٔ ايكاعس إشّا ٕ:ٜكٛيٛثِ ٜعٚض َٓطكتو  ٠َٔ أفطاز ايكاعس
 .اإلضٖاب سعُٕٛ أنٝس إشّا أْتِ ت

ٗـِ عادـ١   ْأل;ٚأِْٗ َا ظايٛا غـري   تهض أِْٗ مل ٜهطبِٖٛ اقايٛا أِْٗ نطبٖٛا يف أفػاْػتإ ايصٜٔ ايكاعس٠ 
.تهًِ ايط٥ٝؼ شات َط٠ نالَّا َهشهّا عٓسَا غأيٛٙ عٔ أغاَ٘ نٝف إشا دا٤ إىل ايـُٝٔ؟.  ٝٛظعِٖٛ فُٝا بعسيإيِٝٗ 
.ٖـٛ خـا٥ف أْٗـِ    ”أْتِ ساٚيٛا إٔ ال جي٤ٞ ،ساٚيٛا ٚأْتِ عـس٠ زٍٚ إٔ متػـهٛٙ الخيـطز ، تػـتطٝعٛا     ” قاٍ :

 ١يـ٘ عالقـ   إشّا،أغـاَ٘   ٖٙـا ثـِ ٜكٛيـٕٛ :  ايـُٝٔ  إىل ا١َ أغ ٛاقًٛإٔ ٜ ٕغٝشاٚيٛ غٝٛقًٕٛ أغا١َ إىل ايُٝٔ ِٖ،
 . ثِ ٜهطبِْٛٗ.بايُٝٔ ٖصا ايُٝٔ َٓبع اإلضٖاب

ِٖ َعٗـِ أفـطاز   به١ًُ. فٝكاٍ:  - ٚاهللْتهًِ ـ    ٚملٚمٔ ال ْفعٌ ؾ٦ّٝا، إضٖابٝني يػٓا  :أْت تكٍٛ ١َٓعٖٝ ١َٓطك 
مل  ٠؟.ٜٔ ِٖ ايصٜٔ قتًـِٖٛ َـٔ طايبـإ ٚايكاعـس    أ .تٛظعٛا ع٢ً مخػني زٚي٘ قس. أفطاز ايكاعس٠  ٠َٔ ايكاعس

 ١ٖـِ عادـ   ،ِٖ أسطم ع٢ً سٝا٠ أغاَ٘ َٓا مجٝعّا ،اد٘ إىل أغاَ٘ ِٖٚ أقسقا٤ عإيِٝٗ  ١عادٜكتًِٖٛ ألِْٗ 
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ْٗـِ  أل ،أَهـٔ إٔ ٜطبعـٛا عًـ٢ أغـاَ٘ ايهـجري يعًُـٛا        عٛا ع٢ً أغاَ٘ ْػذ نجري٠ يٛبإٔ ٜط يٛ أَهٔ، إىل أغاَ٘ 
  ٠،ٖٓاى أفطاز َٔ ايكاعس :اهلل ِٖ قايٛا يعًٞ عبس، بعس ٘ فُٝاْغٝشتادٛ

مي  يف أَطٜها ألٕ يف أٚضاق٘ اغِ ايكاعس٠ ـ تًو املس١ٜٓ ايُٝٓٝـ١ املعطٚفـ١ ـ      بأِْٗ قتًٛا  قايت بعض ايكشف
ِٖ َٔ  ٜع  ٠.يف ايكاعس اٚأِْٗ ناْٛ  ٠(َٔ َٛايٝس ايكاعس)يف أَطٜها ألٕ يف ٚثا٥كِٗ  نيميٓٝ ٚأِْٗ ٜػتِذُٛٔبٕٛ 

َٚـٔ فٗـِ ٜعتـرب    ،ْفِٗ ؾـ٦ّٝا  بعس مل ٚمٔ  ٕٖهصا ٜهًًٛ، ٕٖهصا خيازعٛ َٔ أقشاب ابٔ الزٕ بٔ الزٕاقاعس٠ 
 ١.از١ٜ عايكهٝ

ٖٓـاى  ،مٔ ْكٍٛ يًٓاؽ جيب عًٝٓا جيب عًٝٓا إٔ ٜهٕٛ يٓا َٛاقف أٚاّل يٓفو عٔ أْفػٓا ايصي١ ٚايػدط اإلهلٞ 
ايهٌ قس نـطبت عًـِٝٗ   ظعُا٥ٓا مٔ ،قس نطبت عًٝٓا مٔ ٚعًُاؤْا  ــ فُٝا أعتكس    هل١ٝ ٖٓاى شي١ إهلٝ٘إشي٘ 
ٚأقـٌ َٛقـف ٖـٛ إٔ      عٓـا ، جيب إٔ ٜهٕٛ يٓا َٛقف يف َٛاد١ٗ ٖؤال٤ ست٢ ْطنٞ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل    .ايصي١

 ، َٔ ٜػدط عًِٖٝٗٓاى ٕ إٔ ٖٓاى َٔ ٜهطِٖٗ ٚٛتطزز ٖصا ايؿعاض بعس قال٠ اؾُع١ ست٢ ٜعطف األَطٜهٝ
 صايٓكط يإلغالّ/  اللعنةألعلىألاليهتد/ املت ألإلسيائيل/ املت ألمريكا أل/ رباهلل أنط

ٕ ست٢ ال تهٕٛ َٝت األسٝا٤ ٜتشطى ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣ فًُٝ  ،ٚست٢ ال تهٕٛ ال ؾ٤ٞ يف اؿٝا٠   عـط ايـسْٝا    ٦ـٛ
 .فٝٗاٚبطٖا ٚأْت املػًِ ال تطفع ست٢ ٚال ن١ًُ نسِٖ ٚأْت َٔ نإ جيب إٔ ؼتٌ تًو املٛاقع اييت ِٖ 

ٖٚـٛ   إلضٖاب أعسا٥٘ ٚأعـسا٥ٓا،  َٔ ٖصاست٢ مبا ٖٛ أقٌ  يف ايكطإٓ ايهطِٜ قس أَط إشا مل ْطزز ٖصا ايؿعاض ٚاهلُل
٘ٔ ََٚعُسٖٚ} )ضبا  اـٌٝ( يف قٛي٘ تعاىل  ٘ٔ َعُسٖٚ ايًٖ َٕ ٔب ُٖٔبٛ ٌٔٔ ُتِط ِٝ ِٔ ٔضَبأ  اِيَد ِٔ ُق٠ٕٖٛ ََٚٔ َٔ ِِ ِِ ََا اِغَتَطِعُت ُٗ ِِ ََٚأٔعٗسٚا َي ُن

 ِِ ُٗ ُُ ُ٘ َٜعًَِ ُِ ايًٖ ُٗ َُُْٛ ِِ ال َتعًَِ ِٔ ُزْٚٔٗٔ َٔ َٔ ٌٖ ْعيت ٖصٙ اآل١ٜ ٚنإ املػًُٕٛ قس أقبض هلِ (  60)األْفاٍ: َٔ اآل١ٜ{َٚآَخٔطٜ
طبـا  اـٝـٌ   ب ِأعـسا٤ن ظٗطٚا أْفػهِ أَاّ ُتَعٓاٙ اعًُٛا ع٢ً إٔ بٌ  ؟.خط٣أسسٚز ٜطابطٕٛ عًٝٗا َع َٓاطل 

 بٝت ٖصا خٝاّلعٓس  ٣فري نيخٌٝ يسٜهِ أٟ أْهِ َػتعسٕٚ يًكتاٍ فعٓسَا ٜأتٞ أسس املؿطن اىٓبٝٛتهِ إٔ ٖعٓس 
 ، ٖٚصا ٜطٖبِٗ .ٖصٙ أ١َ فاٖس٠ َعسٜٔ أْفػِٗ ،غري٣ إٔ بٝت اآلخط خٝاّل عٓس ٜٚط٣ 

هلل أعسا٤ اهلل أٚ إٔ ٜكاٍ يو ٖصا ؾ٧ بايتأنٝس ٜطٖـب أعـسا٤ ا  ب٘ إشا مل ٜهٔ يسٜو تفهري بإٔ تبشح عُا تطٖب 
 ،دسّا إٔ تكٛي٘ ثِ ال تكٛي٘ فاعًِ بأْ٘ مل ٜعس يسٜو شض٠ َٔ إميإ ٚال شض٠ َٔ إبـا٤ غٌٗ  ٤ٞثِ ال تعًُ٘ ٖٚٛ ؾ

 و.غطا٥ٌٝ َٔ قبًإٚأْو تا٥٘ نُا تاٙ بٓٛ 
َـا  َٔ خالٍ ٚ، َٔ خالٍ َا فُٗٓاٙ ٚمٔ ْتابع األسساخ - غٛا٤ عًُٓا أٚ مل ْعٌُ -ٖصا َا أضٜس إٔ أقٛي٘ يٓا مجٝعّا 

ُٓاٙ ٚمٔ ْتأٌَ نتاب اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أْ٘ إشا مل ٜهٔ يسٟ ٚال يسٜو اٖتُاّ بإٔ ْكاتًِٗ ٚيٝؼ فكـط بـإٔ   فٗ
اللعنوةأل/ املوت ألإلسويائيل/ املت ألمريكا أل/ اهلل أنربط  ٖصا ايؿعاض،اآلٕ أضفع ٚيهٔ إشا مل ْطفع:ٖصا ايؿعاض، 
أثـطٙ   ٤ٞيـو أْـ٘ ؾـ    أؤنـس ٚأْـا   .تػتطٝعْ٘ت أايصٟ أغتطٝع٘ ٚ ٤ٖٞٚٛ ايؿص ايٓكط يإلغالّ/  علىألاليهوتد

بايتأنٝس أثطٙ مبجاب١ نـطب ايطقـام إىل قـسٚضِٖ  إشا َـا اْتؿـط يف       ٤ٞأْ٘ ؾ،مبجاب١ نطب ايطقام عًِٝٗ 
 ، أٚغا  ايٓاؽ

 إشا مل ْطفع٘ اآلٕ فُاشا ٜتٛقع َ  َٚٓو بعس ٚأٟ اٖتُاّ بكٞ يسٜٓا. 
األبٝض اْععر دسّا عٓسَا ضفع تكطٜط عٔ اغتبٝإ زاخـٌ عؿـطٙ   إٔ ايبٝت خربّا أْا قًت يهِ يف ايعكط بإٔ ٖٓاى 

ٜطٜـس إٔ  ،ِٖ يٝػـٛا أغبٝـا٤ َجًٓـا    ،ف ؾدل يف غبع زٍٚ عطب١ٝ إٔ ٖٓاى غدط نس أَطٜها اْععذت أَطٜها الآ
يهٔ إٔ ٜػتجريى ٜع  شيو أْ٘ غٝذعًو تفهـط نٝـف   ، ٤ٜٞهطبو ٚأعكابو باضز٠ ال تفهط بإٔ تعس نسٙ أٟ ؾ

ال خيػـط  إٔ َٔ أدٌ  ٖٛ ٜطٜس إٔ ٜهطبو بٗس٤ٚ  ؟.أيٝؼ نصيو،ق٠ٛ يتٛادٗ٘ بٗا ٚتهطب٘ متتًو ٚتبشح عٔ 
  .أنجط يف َٛادٗتو

، األَطٜهـٞ ال  يف ضأؽ قاسب٘ ١نٌ َا يف ايؿُط زطبني ؾدكني ساٍٚ إٔ خيَؿادط٠ ٔ إشا سكٌ مُجًٓا ٚيٝؼ ن
 .ٝهطبو بأقٌ تهًفـ١ فالض ايٛاسس سػاب يًسٚأيف ب ػن، ١ نمه١ٜٓهطبو بأقٌ تهًف،إْ٘ ٜطٜس إٔ  اٖصٜطٜس 

ٚ   ٘ ئ خيػط يفٜهطبو بكاضٚر  إىل بًسى فاعطف أْإٔ ٚإشا َا انططت٘ ايظطٚف  إال نٛاسـس َـٔ    رٖـصا ايكـاض
 .بك١ٝ ايعطب إشا َا نطبو بكاضٚر إىل زاخٌ بًسى
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ضٜذ ٚكتًف عٓسَا نطبٛا ايعطام مبدتًف ايكٛا ؟.أمل ٜهطبٛا يٝبٝا بكٛاضٜذ ؟.أمل ٜهطبٛا ايعطام بكٛاضٜذ 
، إْٗـِ  ٖـِ يٝػـٛا أغبٝـا٤   ،خػاض٠ األَطٜهٞ إال أقٌ َٔ خػاض٠ ايعطبٞ يف ق١ُٝ ٖصا ايكـاضٚر   تَا ناْ ١األغًش
 .سػاب املاٍ االقتكازسػاب  ٕنػبٛ

ٛ  .ٓا بكاضٚرْٝهطبٛغ / املٛت إلغطا٥ٌٝ( املٛت ألَطٜها)إشا ضفعٓا ؾعاض  :يٓاؽ قس ٜكٍٛا بعض   ، وِْٖ ال ٜهـطب
٘  ٤ٞنـٌ ؾـ  فػٝفذط ٌٖ تعتكس أِْٗ َجًٓا إشا سكس ع٢ً اآلخط  ؟.ضٚرنِ ٜهًف ايكا أيـٝؼ يـسِٜٗ    .ال، يف ضأغـ
: ملـاشا  تفهريْا قس ْكٍٛ ب ؟.ٜطإإ ٕملاشا ال ٜهطبٛ ؟ٜطإ دسّاإٜطإ ٜٚهطٖٕٛ إأيٝػٛا خيافٕٛ َٔ  ١؟أغًش٘ ْٜٛٚ

 ٜٚػشكْٛٗا؟.ٜطإ إبكٓابٌ ع٢ً  ٕٜهطبٛال 
ب زٕٚ إٔ أنٕٛ قس َٗست األدٛا٤ ست٢ أدعـٌ اآلخـطٜٔ أعذـٌ َـ      نٔطأَ ٘ َإٔأْٜعطف ٤، ساًَِٖ سهُا٤ ٚيٝػٛا ُب

ٜـطٚى  ايٓاؽ َـٔ سٛيـو قـس أقـبشٛا َؿـتاقني إٔ      بعس إٔ أض٣ ئ أنطبو إال  ،طػخأغ ع٢ً نطب قاسبِٗ إشّا
  .بهَطايكاضٚر إشا ضأٚى ُتق١ُٝ يف  ٕٜٚػاُٖٛ ٕٚغٝسفعٛ، هطبُت

فُٝـا بٝٓٗـا   ٚثـا٥ل  فػاْػتإ إال بعس إٔ عًُـت  أطٜها مل تتشطى يهطب أَ ٤ٞ،فػاْػتإ عًُٛا ٖصا ايؿأٖهصا يف 
،ٚيـٝؼ  ايسٍٚ ايعطبٝـ١ نًـٗا    ؟.ٖصا ايتشايف َسٔ أََٜٖٚ ،ٚبني اآلخطٜٔ ؼايف زٚيٞ ؼايف عاملٞ بكٝاز٠ أَطٜها

 .اإلضٖـاب ال بـس أْـو تـسعِ     أْت إشا مل تسفع إشا مل تؤٜس إشا مل تؿاضى أْـت إشاّ . ٚتسفع َعِٗتأٜٝسّا فكط بٌ 
 .فػاْػتإ ٚبأَٛاٍ ايٓاؽ مجٝعّاأفهطبٛا يف  

جيب ع٢ً  ؟.فػاْػتإأَٔ ايصٟ ٜعُط  .إٔ ٜعُطٚا أفػاْػتإ ٕفػاْٝني بأِْٗ ٜطٜسٕٚٓٛ ع٢ً األتثِ بعس قاَٛا مي
 ٚغطٜب١. ساي١ ضٖٝب١ ،ٚايٝابإ ٚزٍٚ أخط٣ ١ايػعٛزٜ
 ،بأِْٗ ؾعب اهلل املدتاض :ايٝٗٛز ٜكٛيٕٛ،َا ٜكٍٛ ايٝٗٛز  ْٓا فعاّل طبكٓاأَٔ املكازٜل اييت تؤنس  اإٔ ٖص :أْا قًت

 ّأ يػٓا بؿطم :قايٛا ،ٖهصا ٜكٛيٕٛ .نيٝايبؿط يٝػٛا أْاؽ سكٝكَٔ ٚأِْٗ ِٖ ايٓاؽ اؿكٝكٕٝٛ ٚإٔ اآلخطٜٔ 
ع٢ً ؾـهٌ  ْٚؤزٟ خسَتِٗ ٔ خًكٓا اهلل ـسَتِٗ ٚإمنا خًكٓا يف قٛض٠ بؿط َٔ أدٌ إٔ ْٓػذِ َعِٗ مني ٝسكٝك
 ٕ.ٖهصا ٜكٛيٛ .هٌأف

تهـايٝف  ٚإال ملا دا٤ ايٝٗٛز ٜهطبْٛا   بأَٛايٓا ْٚسفع  ّاأْٓا يػٓا أْاغنمٔ ْؤنسٙ يف ٚاقعٓا  ٤ٞفعاّل أقبض ٖصا ؾ
ٕ  ٖصا َا، ثِ مٔ بعس إٔ ٜػازضٚا مٔ َٔ ْهًف بإٔ ْب  َا زَطٚااؿطب،  ٜـطإ عًٝٗـا إٔ   إ .سكٌ يف أفػاْػـتا

إٔ ٚاإلَاضات عًٝٗا إٔ تسفع ٚزٍٚ أخـط٣ عًٝٗـا    ،فػاْػتإأبع ايسَاض ايصٟ يف تسفع ٚايػعٛز١ٜ عًٝٗا إٔ تسفع ض
أْفػِٗ بأِْٗ َٔ عًُٛا اؾٌُٝ َع األفػـاْٝني فٗـِ َـٔ دعًـٛا اآلخـطٜٔ       ٕثِ ِٖ ٜكسَٛ ٕايٝٗٛز ٜسَطٚ.تسفع
ٚال  بشٓا ال ْـسضنٗا غدط١ٜ ضٖٝب١ أق ،ايفهٌ يٓاٚٛا َا زَطْا ٓفتشطنٛا أْتِ أٜٗا املػًُٕٛ ؼطنٛا فاب إشّا ،ٜبٕٓٛ
 .ْفُٗٗا

إٔ ، إٔ ٜبكـطْا ضؾـسْا   ،إٔ ْفٗـِ َـاشا ٜٓبػـٞ إٔ ْعُـٌ     ،غأٍ اهلل غبشاْ٘ إٔ ٜٛفكٓا إىل إٔ ْػتبكط ٚإٔ ْفِٗ أ
ٚإٔ ٜٛفكٓا ألٕ ْهٕٛ َٔ اجملاٖسٜٔ يف غبًٝ٘ نمٔ ، ٘ ايصٟ مٔ فِٝ٘ٝٓتـإٔ ٜفو عٓا ٖصا اي،ٜفُٗٓا َا جيب عًٝٓا 

ُ٘ َٚأغْع  }ايفهٌ ايعظِٝ نُا قاٍ اهلل عٔ أٚي٦و ٖٚصا ٖٛ أعسا٤ٙ، ٜٛادٕٗٛ  ِٔ ََٜؿا٤ُ َٚايًٖ ََ ٔ٘ ُِٜؤٔتٝ  ٔ٘ ٌُ ايًٖ َشٔيَو َفِه
ِْ  (    54)املا٥س٠: َٔ اآل١ٜ {عًَٔٝ

 ٚق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚع٢ً آي٘
 صايٓكط يإلغالّ / اللعنةألعلىألاليهتد/ املت ألإلسيائيل/ املت ألمريكا أل/ اهلل أنرب ط

 
 

 
 
 

 مت ٖصا اإلخطاز اؾسٜس
 بإؾطاف د١ٗ اإلقساض

 ٖـ1425قطّ  10بتاضٜذ/
ّ 2004/  3/  1ايـُٛافل/ 


