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 (2) ()ذكرى استشهاد اإلمام علي 

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
 اذتُس هلل ضب ايعاملني، اذتُس هلل ايصٟ ٖساْا هلصا َٚا نٓا يٓٗتسٟ يٛال إٔ ٖساْا اهلل. 

ٚغٝس ايٛقٝني، خًٝؿ١ ضغٍٛ ضب ايعاملني،  ،٢ اهلل ٚغًِ ع٢ً أَري املؤَٓنيع٢ً غٝسْا ستُس، ٚقًٚايكال٠ ٚايػالّ 
ٝعتِٗ األخٝـاض   نـٌ ظَـإ    اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب، ٚع٢ً أٌٖ بٝت ضغٍٛ اهلل، ٚضنٞ اهلل عٔ ؾأَري املؤَٓني، 

 َٚهإ.
 ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ -خ٠ٛ أٜٗا اإل -ايػالّ عًٝهِ 

يٓشٝـٞ شنـط٣    ;إٔ ٜتكبٌ َٓهِ َؿاضنتهِ بٗـصا اذتهـٛض ايهـبري    ،بٌ َٓا مجٝعّاْػأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜتك
صلى    ) إْٗا ؾعاّل يصنط٣ سع١ٜٓ، ٚنٝـ ال ضتعٕ ٚايطغٍٛ  َأغا٠، َأغا٠ يًسٜٔ، َأغا٠ يأل١َ.سع١ٜٓ، يٓتشسخ عٔ 

ٖٛ أؾك٢ األ١َ، دًـب   إٔ شيو ايصٟ ٜكتٌ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب  :قس قاٍ   سسٜٕح ( اهلل عىيه وعى  آله وسلى  
 ايؿكا٤ ع٢ً ٖصٙ األ١َ َٔ شيو ايعَإ إىل ايّٝٛ. 

 مبكاَ٘، بػبك٘، بهُاي٘، بعٓا٥٘ ايهبري، ٚدٗازٙ املػتُط املطٜط   غـبٌٝ إعـال٤ نًُـ١    ،بؿهً٘ اإلَاّ عًٞ 
 . (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )اهلل، حتت ضا١ٜ ضغٍٛ اهلل 

ٌٖ نإ غكٛط٘ شيو    .ايبطٌ، شيو ايععِٝ، شيو ايعًََِ ٜػكط ؾٗٝساّّنٝـ ال تهٕٛ شنط٣ سع١ٜٓ إٔ ْط٣ شيو 
إْ٘ ٚيألغـ ايؿـسٜس، ٚايـصٟ ٜـسٍ     يصٟ ُقٔتٌ ب٘ َٔ خاضز ٖصٙ األ١َ؟َٛاد١ٗ َع أعسا٤ اإلغالّ ؾهإ ايػٝـ ا

َٓـا٤ٔ  ٜػكط ؾٗٝسّا   عاق١ُ زٚيت٘،   باب ستطاب٘،   ٔؾ   ّاعًٝصٟ ٚقعت ؾٝ٘ ٖصٙ األ١َ إٔ ع٢ً ايؿكا٤ اي
ـٕ ستػٛب ع٢ً ٖصٙ األ١َ، ٚمبؤاَطات َٔ قبٌ َٔ أقبض ؾُٝا بعس خًٝؿ١ عتهِ  َػذسٙ، ٚغط ٖصٙ األ١َ، ٚبػٝ

 . : إغالّ َٚػًُنيٖصٙ األ١َ، ٚايهٌ حتت عٓٛإ
عًـّٛ إٔ  ألٕ َٔ امل ;ارتط ايػٟٛ، عٔ ايكطاط املػتكِٝ عٔ اضتطاف .. ٜسٍ ع٢ً اضتطاف إٕ ٖصا ٜسٍ ع٢ً َاشا؟

، إٔ ضغايت٘، إٔ تطبٝت٘، إٔ َٓٗذٝت٘ ناْت بايؿهٌ ايـصٟ ختًـل غـاس١    (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلى  )هلل زع٠ٛ ضغٍٛ ا
ال إٔ ٜكري اذتاٍ إىل إٔ ْـط٣ أٚي٦ـو ايععُـا٤     ،يًععُا٤، ختًل أَّٓا يًععُا٤، ختًل ايتؿاؾّا حتت ضاٜات ايععُا٤

ؾٗٝسّا، ٚاذتػني بعسٙ  بعسٙ ٜػكطٝسّا، ٚاذتػٔ ٞ ٜػكط ؾٗعًؾ ١.اآلخط زاخٌ ٖصٙ ايػاس ٜتػاقطٕٛ ٚاسسّا ٔتًَٛ
  ٖٚهصا ٚاسسّا ٔتًَٛ اآلخط!. ،ؾٗٝسّابعسٙ ٜػكط ٜػكط ؾٗٝسّا، ٚظٜس 

إٕ مل ٜهٔ   ٖصا َا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ ٚقع اضتطاف خطري ؾال أزضٟ َا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜسٍ  َا ايصٟ سكٌ؟
 بعس ٖصا. 

قٕٛ ٜتػاقطٕٛ أَط املػًُني إٔ ٜهْٛٛا َع ايكازقني، ؾًُاشا أقبض ايكازٜ ،ايصٟ ٜتأٌَ نتاب اهلل ظتسٙ ٜأَط األ١َ
ٚملاشا أقبشت تًو األ١َ اييت ُخٛٔطَبت بإٔ تهٕٛ َع ايكازقني تعتسٟ ع٢ً ٖؤال٤، ٚ  ْؿـؼ   ٚاسسّا تًٛ اآلخط؟!

ٚ  قــ   ،١ٜٚحتت ضا١ٜ َعا -ضغب١ ٚضٖب١  -ٚتًتـ األ١َ بعسٙ  ،ؾٗٝسّا ٜػكط عًٞ .ايتؿٛا َع ايهاشبني!ايٛقت 
 .!َعا١ٜٚ

سّا؟. ال. إْ٘ االضتـطاف  ؾٗٝ صٟ غكط ؾٝ٘ اإلَاّ عًٞ ـٚيٝس شيو ايؿٗط اي ٌٖ نإ شيو ٚيٝس تًو ايًشع١؟
ـ  ايصٟ بسأ ١ خطـٛض٠، يهـٔ   ، ٚايصٟ ٜط٣ ايبعض بٌ ضمبا ايهجري ٜطٕٚ   تًو ايبسا١ٜ ٚنأْٗا بسا١ٜ ال تؿـهٌ أٜٓ

، ٚتػًػـٌ  ٞ، ضاغذ اإلميإ، ميتًو قسض٠ عًـ٢ اغـتكطا٤ األسـساخ   ؾاعطّا نـطاهَلَبٌص َطٖـ اذٔتؼ، عايٞ ايَٛع
 :ٜكٍٛ   ن١ًُ قطعت١   بٝت قطٜضتبعاتٗا، 

ٚ َُ ٍَ آٍ َــكـنٌ   ؾًٝؼ غ٣ٛ ّٜٛ ايٖػٔكَٝؿ١ َدايُب٘  ُٕس ـشـإب َْا
ٜهؿـٞ إٔ   ال ،ال ٜهؿٞ إٔ ضتعٕ، ال ٜهؿٞ إٔ ْبهٞ، ال ٜهؿٞ إٔ ْتأمل ٜػكط ؾٗٝسّا  عٓسَا ْط٣ اإلَاّ عًّٝا 

ٚملاشا  ني ٜػكطٕٛ ؾٗسا٤ زاخٌ ٖصٙ األ١َ؟!ملاشا ْط٣ ايكازق ؟..ملاشابٌ ال بس إٔ ْأخص ايعرب٠، إٔ ْتػا٤ٍ:  ،ْتأمل
احملطؾني يًسٜٔ، املٓـتٗهني ذتطَـات اهلل ٖـِ َـٔ      ،ضأٜٓا ؾُٝا بعس ٚع٢ً اَتساز ايتاضٜذ ايهاشبني ايعاملني ايطػا٠

خًٝؿ١ ضغـٍٛ ضب  ، أَري املؤَٓنيٖصٙ األ١َ ط ْيبٚباغِ  األ١َ طاإلغالّص! ٚباغِ ضغاي١ ٖصٙ !عتهُٕٛ ٖصٙ األ١َ؟
 .!ايعاملنيص ٚعٓاٜٚٔ َٔ ٖصٙ؟
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ألسساخ عًـ٢ ٖـصا ايٓشـٛ، ٚغـٓعٌ     ٔ ْعطتٓا إىل اغٓعٌ ضتعٕ ضتٔ ٚغريْا، ْٚعٌ ْبهٞ ضتٔ ٚغريْا َا مل ته
زٕٚ إٔ ْأخص ايسضٚؽ،  ،ٕ إٔ ْأخص ايعربييت ٖٛ ؾٝٗا، زٚا يًؿرت٠ ،ذتازخ بعْٝٓ٘ٚؿاٖس األسساخ املطٜط٠، ْٚتأمل 

  .إٕ ٖصا ٜعترب خًاّل نبريّا
غـًٛن٘  تعطف نٝـ تػًو املٓٗر ايصٟ متجـٌ    ال ميهٔ يأل١َ إٔ تعطف نٝـ تطغِ ططٜكٗا، ال ميهٔ يأل١َ إٔ 

بـس َـٔ َعطؾـ١     حتت ضاٜات أعالّ ايـسٜٔ، ال بـس َـٔ اغـتكطا٤ األسـساخ، ال      ْهٛا٤االااليتؿاف َع ايكازقني، 
 ، البس َٔ َعطؾ١ ارتًؿٝات. األغباب

زث١ ايػكٝؿ١ ع٢ً ايـطغِ َـٔ قطبٗـا    عا  ٖٚصٙ قه١ٝ يٝػت دسٜس٠، ضتٔ عٓسَا ْطبط غكٛط اإلَاّ عًٞ 
ٜتعإًَٛ  :ز ع٢ً ٖصا ايٓشٛؾٓشٔ ْػُع ايّٝٛ َٔ ٜكٛيٕٛ عٔ ايٝٗٛز: إٕ ايصٟ دعٌ ايٝٗٛ ،يٝػت قه١ٝ َػتبعس٠

١ًٜ قس ال تكٌ عٔ ثالث١ تًو ايجكاؾ١ اييت عُطٖا قطٕٚ طٛ ،بجكاؾتِٗ تأثط ٗصٙ ايكػ٠ٛ ٖٛ ثكاؾتِٗ،األ١َ بَع 
  آالف غ١ٓ.

إٕ تًو ايجكاؾ١ قبٌ قطٕٚ َٔ ايعَٔ ٖٞ اييت دعًت ايٝٗٛز ع٢ً  :ع ستًًني َٔ ٖصا ايٓٛع ٜكٛيٕٛ يوتػُ عٓسَا
ح ؾطٜط٠، بكػـ٠ٛ بايػـ١،   ٖصا ايٓشٛ   ْعطتِٗ يًبؿط١ٜ،   تعاًَِٗ َع األَِ،   اْعٚا٥ِٗ ع٢ً أْؿػِٗ بأضٚا

  ا شيو ْتٝذ١ اضتطاف سسخ قبٌ قطٕٚ.ٚبايصات يًُػًُني إمن ،بٓعط٠ ًَؤٖا اذتكس ٚايهطا١ٖٝ يًبؿط١ٜ
 كٝكتٗا، ٚال تطبٝكّا يؿطٜع١ عٝػ٢  س ،  دٖٛطٖا ،  أقًٗااآلٕ يٝؼ اَتسازّا يؿطٜع١ َٛغ٢  ألٕ َا ِٖ عًٝ٘

، ال ميهٔ يسٜٔ َٔ أزٜإ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل َٚا تسعٛ إيٝ٘ ،كتٗا، ٚسكٝٚدٖٛطٖا ،بايٓػب١ يًُػٝشٝني   أقًٗا
ٓشٛ ايـصٟ ْـط٣ عًٝـ٘    إٔ ٜهٕٛ أثطٙ   أ١َ َٔ األَِ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايصٟ ْط٣ عًٝ٘ ايٝٗٛز ايّٝٛ، ع٢ً ٖصا اي

  ايٓكاض٣ ايّٝٛ.
املػٝشٝني ع٢ً ٖصا ايٓشٛ  إمنا دعٌ :إشّا ؾايهٌ َتؿكٕٛ، بٌ يكس مسعٓا بعض احملًًني َٔ قػاٚغ١ املػٝشٝني ٜكٍٛ

َػـًُني   -قـاٍ   -ٚأْتِ عٓسنِ  ٖٛ تأثط بجكاؾ١ ٜٗٛز١ٜ اخرتقت قؿٛف املػٝشٝني. ؾكاٍ: طيسٜٓا َػٝشٝني ٜٗٛز،
 ز أْتِ يسٜهِ أٜهّا َػًُني ٜٗٛزص. ٖصا، ؾهُا يسٜٓا َػٝشٝني ٜٗٛ يهٓهِ ال جتط٤ٕٚ ع٢ً إٔ تكٛيٛا ،ٛزٜٗ

ٚزاخٌ ٖصٙ األ١َ َٚا ظايٛا ٜعًُٕٛ ع٢ً ٖصا ايٓشـٛ إىل   ،املػٝشٝني َٔ قبٌزاخٌ  :  ارتطني اؾتػًٛاألٕ ايٝٗٛز 
ٞ ملاشا اغتؿٗس  :أٚ ْططح تػالٍ ،ٔ صتٝب ع٢ً تػالٍٚبٗصا األغًٛب ضت ،بٗصٙ ايططٜك١ ، ايّٝٛ ؟ ملـاشا ُقتـٌ   عًـ
، ضدـٌ  ٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ:   املػذس،   ؾٗط ضَهإ،   ي١ًٝ ايَكِسض، بػـٝـ ستػـٛب عًـ٢ املػـًُني      عًٞ 

 ستػٛب ع٢ً ٖصٙ األ١َ، ٚمبؤاَط٠ ؾدل سهِ ؾُٝا بعس ٖصٙ األ١َ؟!!. 
 (صلى  اهلل عىيله وعىل  آلله وسلى      )ع٢ً ايطغِ َٔ تأنٝسات ايطغٍٛ ل، االضتطاف ايصٟ أز٣ إىل َاشا؟ إْ٘ االضتطاف ايػاب

سطق٘ عًـ٢ املـؤَٓني،   ألٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا ع٢ً ٜكني َٔ قسق٘، ناْٛا ع٢ً ٜكني َٔ ْبٛت٘، ناْٛا ع٢ً ٜكني َٔ 
ٕ ال ٜػـٝطط ايهـالٍ عًـ٢ ٖـصٙ     ناْٛا ع٢ً ٜكني َٔ سطق٘ ع٢ً ٖسا١ٜ ٖصٙ األ١َ، ٚإٔ ال تطتس ٖصٙ األَـ١، ٚأ 

 األ١َ.
ٚقاٍ هلِ أٜهّا ٚقاٍ يًٓاؽ مجٝعّا  ،((عًٞ َع ايكطإٓ، ٚايكطإٓ َع عًٞ)): (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلى  )كس قاٍ هلِ ًؾ

هِ َا إٕ متػهتِ ب٘ ئ تهًٛا َٔ بعسٟ أبسّا نتاب اهلل ٚعرتتٞ أٌٖ بٝيت إٕ ايًطٝـ إْٞ تاضى ؾٝ)) :َٔ بعسِٖ
ٞٓ اذتٛض ٖٛ ضأؽ أٖـٌ ايبٝـت، ٖـٛ ضأؽ ايعـرت٠      ٚاإلَاّ عًٞ  ((ارتبري ْبأْٞ أُْٗا ئ ٜؿرتقا ست٢ َِٜطَزا عً

  .(صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى ) ٖهصا قاٍ هلِ .ايطاٖط٠.
 ست٢ ٜتذ٢ً يٓا إٔ ((عًٞ َع ايكطإٓ، ٚايكطإٓ َع عًٞ)): (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ٛي٘ إىل سسٜح ٚاسس ٖٛ ق ٞأتْ

  ٗا   ٚاقعٗا ناْت ع٢ً ٖصا ايٓشٛ.مل تؿهٌ خطٛض٠ ع٢ً اإلغالّ ٚاملػًُني أْ ْعالق١ اييت ٜطاٖا ايبعضاإلتًو 
َٞ، ُأِظ  ضتٔ َتأنسٕٚ ٚاملػًُٕٛ مجٝعّا ٜعطؾٕٛ إٔ اإلَاّ عًّٝا كاّ ايصٟ اختك٘ ب٘ ايطغٍٛ َِٜض، ُأِبٔعَس عٔ املُأِقٔك

 .ٚسٌ ستً٘ أبٛ بهط، ثِ عُط، ثِ عجُإ (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )
ُِٜكَك٢ عًٞؾعٓسَ ((عًٞ َع ايكطإٓ، ٚايكطإٓ َع عًٞ))ٜكٍٛ:  (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلى  ) ايٓيبؾعٓسَا ْط٣  عًـ٢   ا 

َٞ بايتأؾ دٓب ألْ٘ قطٜٔ ايكطإٓ ال ميهٔ إٔ تتكٛض إٔ أسسّا َٔ ايٓاؽ بإَهاْ٘ إٔ  ;َع٘ أٜهّانٝس إٔ ايكطإٓ ُأقٔك
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َٞ عًّٝا  ٜٚبك٢ ايكطإٓ سّٝا، ٜٚبك٢ ٖٛ َطبكّا يًكطإٓ، ٜٚبكـ٢ ٖـٛ عًـ٢ َٓٗذٝـ١      ،ّا ٜٚبك٢ ايكطإٓ ٜعٌُداْبُٜكك
صى  اهلل عىيه ) قاهلا ايطغٍٛ ايكطعت١، اييت ،ال ميهٔ شيو، يٛ قًٓا شيو يهٓا َهصبني بٗصٙ املكاض١ْ املؤنس٠ ،ايكطإٓ

 . ((عًٞ َع ايكطإٓ، ٚايكطإٓ َع عًٞ)) :املعطٚف عٓس ادتُٝع ،  ٖصا اذتسٜح املتٛاتط (وعى  آله وسى 
ُٜكك٢ عًٞ  َٞ ايكطإٓ َع٘ عًٚعٓسَا  ٕ  ،صا نإ طبٝعٝـاّ ٢ دٓب، أيٝؼ ٖصا اضتطاف خطري؟. يؾؿٞ ايٛاقع ُأقك  نـا

ٜػكطٕٛ ٚاسـسّا تًـٛ اآلخـط زاخـٌ ٖـصٙ       ،ايععُا٤، أعالّ ايسٜٔ، ايكازقنيبعس شيو االضتطاف إٔ ْط٣  طبٝعّٝا
ِٔ ٕٚ ٖصٙ األ١َ، ٖـِ  ؤ  ؾ ايهاشبني املٓشطؾني ِٖ َٔ ًَُٜٛا أَط ٖصٙ األ١َ، ِٖ َٔ ٜتشهُٕٛ األ١َ، ْٚط٣ بعـس   ََـ

 سَٛٙ بؿهٌ آخط.  ٖصا ايسٜٔ ؾكست٢ حتهُٛا 
طٜٔ ايكطإٓ غكط ؾٗٝسّا غال١َٝ، بعس إٔ ضأٜت أَري املؤَٓني قإٔ تط٣ َعا١ٜٚ عتهِ ايبالز اإلٜكبض ٖصا طبٝعّٝا، 

ألْ٘: يٛال أبٛ بهط ملا نإ عُط، يٛال عُط ملا نإ عجُإ، يٛال عجُإ ملا نإ َعا١ٜٚ، ٖصا ؾ٤ٞ َؤنس ال  ;  ستطاب٘
 ؾو ؾٝ٘. 

ـ    عًـٞ َـع ايكـطإٓ،   )) :غٓطدع إىل ْؿؼ اذتسٜحبايٓػب١ يٓا ؟ بايٓػب١ يٓا َاشا ٜؿٝسْا ٖصا  ((ٞٚايكـطإٓ َـع عً
َٞأُٜٓا نإ ست٢ ٚإٕ نإ قس أُُ، ْعٌ َع َٓٗذ١ٝ عًٞ أُٜٓا نإٚغٓعٌ َع عًٞ   .قك

 :ؾُٔ ٚدـسْاٙ   ُغـٖس٠ اذتهـِ قًٓـا     ضتٔ ال ًْتؿت إىل ايهطاغٞ، إىل ايعطٚف، إىل ايككٛض، ٚإٕ نإ قس أقكٞ 
  ٍٛ ضب ايعاملني.ال.ضغ شيو خًٝؿ١ :شيو أَري املؤَٓني، َٔ ٚدسْاٙ   قكط ارتالؾ١ قًٓا

ٞ  اإلَاّ عًٞ  ،أَري املؤَٓني، خًٝؿ١ ضغٍٛ ضب ايعاملني، قطٜٔ ايكطإٓ ٖٛ شيو ايطدٌ ٜٚـّٛ عـاف    ،ّٜٛ ُأقٔكـ
ٌ  ٔقَُٝٗـا،  ٜأنٌ ط١ًٜٛ ٜعٝـ َطاض٠ األمل ٖٚٛ ٜط٣ ٖصٙ األ١َ ٜبسأ االضتطاف غٓني ععُـ١ َباز٥ٗـا، ثـِ       ٜأنـ

 ٘.ٜػكط ؾٗٝسّا   ستطاب عبازتْطاٙ األخري 
: طايٓكسٜل، ايؿاضٚم، شٟ ايٓٛضٜٔ، ناتـب ايـٛسٞص عٓـاٜٚٔ َـٔ     أٚي٦و ٍ ألْؿػٓا َُٗا َطٓبٌ اآلخطٕٚ ؾكايٛاٛيٓك

نُـا   -ٚناتب ايٛسٞص  ،ألٕ نٌ ٖؤال٤ طقسٜكِٗ، ؾاضٚقِٗ، أْٛاضِٖ ;ال ْػرت بٗا أبسّا ،ب ند١ُ َٔ ٖصٖٙصٙ، أيكا
قاٍ: (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ِٗ مسعٛا مجٝعّا إٔ ايطغٍٛ أْ، ّٚاعًٝأقكٛا نًِٗ مجٝعّا أِْٗ ال ْؿو  ضتٔ - ٜكٛيٕٛ

عي١ ٖاضٕٚ َـٔ َٛغـ٢ إال    أْت َين مبٓ)) ((عًٞ َع اذتل، ٚاذتل َع عًٞ)) ((عًٞ َع ايكطإٓ، ٚايكطإٓ َع عًٞ))
 .((ال عتبو إال َؤَٔ ٚال ٜبػهو إال َٓاؾل)) ((َٔ نٓت َٛالٙ ؾٗصا عًٞ َٛالٙ)) ((أْ٘ ال ْيب بعسٟ

ِ    ،ٚعًُٖٛا ،ازٜح نجري٠ َٔ ٖصا ايكبٌٝ مسعٖٛاأس  ،ٚمسعٓاٖا ضتٔ َٔ بعسِٖ، ٚمسعٗا أٜهّا أؾـٝاعِٗ َـٔ بعـسٖ
طايػـًـ ايكـاحلص    :أٚي٦و ايصٜٔ قسَِٖٛ َٔ بعس طايػًـ ايكاحلص أطًكٛا عًـ٢ أٚي٦ـو ٖـصا ايًكـب ايهـبري     

 . !مبٓٗذ١ٝ ايػًـ ايكاحلصكاحلص ططْتُػو بػري٠ ايػًـ اي
س٠ٚ يٓا، ٚايعًََِ يٓا، ٚايػًـ ايكاحل يٓا   ٖصٙ األسازٜـح ايـيت   ائك  (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلى  ) يكس ضغِ ايطغٍٛ 

ٜعطؾٗا عًُا٤ املػًُني، ٜعطؾٗا احملـسثٕٛ، ٜعطؾٗـا ايهـجري َـٔ املـجكؿني، ٚيطمبـا ٜػـُعٗا        ٜعطؾٗا ايٓاؽ مجٝعا، 
 ايهجري أٜهّا َٔ عا١َ ايٓاؽ   نٌ ظَإ َٚهإ. 

 صايٓكط يإلغالّ/  اللعنة على اليهود/ املوت إلسرائيل/ املوت ألمريكا  /اهلل أنربط 
ضٖـاب  ٚبـصيو اإل  ،باعتباضٙ قطٜٔ ايكطإٓ، ٚال ميهٔ عاٍ إٔ ْتأثط بتًو ايهذ١ اإلعالَٝـ١  عًٞ إشّا غٓطدع إىل

يـٛ اغـتذبٓا    غٓذس أْؿػٓاٚصتس أْؿػٓا أٜهّا يٛ اغتذبٓا هلِ  ،ألْٓا صتسِٖ ِٖ ;ايجكا  ايصٟ ٜؿطن٘ اآلخطٕٚ
، ْكـطسّ  ْكـطسّ بايطغـٍٛ، ْكـطسّ بـايٛاقع أٜهـاّ     ٖصٙ األسازٜح، غٓكطسّ بايكطإٓ،  غٓكطسّ مبجٌ هلِ

 .بايٛاقع
، ْط٣ ؾٝـ٘ ايكـطإٓ    (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )  اهللضغٍٛ ٣ ؾٝ٘ املٓٗذ١ٝ اييت غاض عًٝٗا ْط   عًّٝا ؾعٓسَا ْط٣

 ّا ؾُٝا ٜتعًل بكهاٜاْا.عًٝطل إشّا ؾًٓػتٓٛ عٔ ْؿػ٘ ايٓاطل نُا قاٍ ٖ
ٞ ، املٛاألسساخ اييت َط بٗا عًٞ  ٞ   ، ايتٛدٝٗـات ايـيت  اقـ اييت غاض عًٝٗا عًـ ؾُٝـا ٜتعًـل    ، أطًكٗـا اإلَـاّ عًـ

ـ    ٓاـطغٝذ إمياْـ، ؾُٝا ٜتعًل بت اـبتكشٝض عكا٥سْ  ، يت دـا٤ بٗـا نتابٓـا   ، تطغٝذ ايكِٝ ٚاملبـاز  اإلغـال١َٝ اي
 .(  آله وسى صى  اهلل عىيه وعى)ٚضغٛيٓا 
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 (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى  ) ع٢ً عًِ عٔ ضغٍٛ اهلل كس نإ اإلَاّ عًٞ ي ، َٛنٛع ايؿٗاز٠،ؾؿٞ َٛنٛع ايؿٗاز٠ َجاّل
  َهب َٔ زّ ضأغ٘.ذتٝت٘ َغُتِد ّٜٛ إٔ أخربٙ بإٔ

يؿـدل َٓـا قـس    يٛ ٜأتٞ ٖـصا ارتـرب   قس ٜهٕٛ َععذّا  قس ٜهٕٛ َععذّا، -ضمبا  -ٖصا ارترب يٛ ٜأتٞ يؿدل َٓا 
َتأغؿّا ٜٚـٛزع   إىل َعاٖط اذتٝا٠ َٔ سٛي٘ ؾٝبسٚ إىل ممتًهات٘ ،إىل أٚالزٙ ،ٜٓعط إىل أغطت٘ ،ٜٓعط إىل َا سٛي٘

  نإ ُٜٗ٘ ؾ٤ٞ ٚاسس. غتهب زّ ضأغ٘ ذتٝت٘، يهٔ عًّٝا ْؿػ٘ سّٝٓا بعس سني ٜٚٓتعط َت٢
أ  غـال١َ َـٔ    ((غال١َ َٔ زٜين؟ ِٞٔؾٜا ضغٍٛ اهلل َأ))؟. قاٍ:  ( صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى  )طغٍٛ نٝـ أداب ع٢ً اي
 . َازاّ إٔ زٜين غًُّٝا ((قاٍ: ْعِ. قاٍ: إشّا ال أبايٞ )) زٜين عتكٌ ٖصا؟

خالٍ َا ٜػُع َٔ ضغـٍٛ اهلل  ، ٚنأْ٘ ًٜشغ َٔ  ١ دسّاـاض٠ َُٗـٓا إؾـاض٠ ٜعطٝـٗصٙ ايعببٍٛ ـعٓسَا ٜك اإلَاّ عًٞ
ِٜٗ أٟ إْػإ سطٜل عًـ٢ غـال١َ    شكٌ ؾنت.غٝٝشكٌ اضتطاف، غأْ٘ غٝشكٌ نالٍ،  ( ى صى  اهلل عىيه وعى  آله وس )

  ٚإٔ عتطم ع٢ً غال١َ زٜٓ٘. ،ْؿػ٘ إٔ ٜبشح عٔ غال١َ زٜٓ٘
إٔ ٖٛ  - ٗصا ايهالّب (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )غٍٛ قاٍ يـ٘ ايط ّٜٛ -  ضلٜت٘  َٛض عٓس اإلَاّ عًٞ يٛ ناْت األ

دـٝاّل بعـس دٝـٌ ملـا غـأٍ      ٜػـريٕٚ  بؿهٌ قشٝض ٖهصا ٞ بؿهٌ طبٝعٞ، ٚغٝهٕٛ ايٓاؽ نًِٗ ٖصٙ ايطغاي١ غتُؿ
 .((أ  غال١َ َٔ زٜين؟)) :ايطغٍٛ

إٔ ايصٟ غٝكتً٘ ٖٛ أؾك٢ ٖصٙ األ١َ، أٟ َٔ ٖصٙ األ١َ، ٖٚٛ َٔ ظتًـب ايؿـكا٤    :ْاٖٝو عُا إشا نإ قس قاٍ يـ٘
ايؿكا٤ ع٢ً تًو األ١َ ؾذعًٗا تػتشل عصابّا ؾسٜسّا َٔ اهلل، ٗ٘ بعاقط ْاق١ مثٛز ايصٟ دًب ع٢ً ٖصٙ األ١َ، ٚؾٖب

 اغتأقٌ تًو األ١َ بأنًُٗا. 
 .!َا أسٛدٓا إىل ٖصٙ املؿاعط ((أ  غال١َ َٔ زٜين ٜا ضغٍٛ اهلل؟))

 :إٔ ٖصا ٖٛ َٓطل ايكطإٓ ْؿػَ٘ٚا ٜعاٍ قطّٜٓا يًكطإٓ،  ،قطّٜٓا يًكطإٓ تأنس أٜهّا بأْ٘ ؾعاّل نإ جتس اإلَاّ عًّٝا
َٕ ُُٛ َُػًِٔ  ِِ ُِْت ٖٔ ِإيَّا ََٚأ ُُُٛت َٚال َت  ٔ٘ َ٘ َسلٖ ُتَكأت ُٓٛا اٖتُكٛا ايًَّ َٔ آََ أيٝؼ ٖصا تٛدٝ٘ عتح نٌ  (102)آٍ عُطإ:  َٜا َأَٜٗٗا ائَّصٜ

ٚإٔ ٜهٕٛ نٌ َا ُٜٗ٘ ٖٛ إٔ ٜػًِ ي٘ زٜٓ٘، ع٢ً ايـطغِ   هٕٛ سطٜكّا ع٢ً إٔ ٜػًِ ي٘ زٜٓ٘؟َٓا ع٢ً إٔ ٜ إْػإ
 عًٞ نسّا ع٢ً ضتٛ َا دا٤ ينٌ َا ٜٛادٗ٘، ع٢ً ايطغِ َٔ أٟ ؾ٤ٞ ميهٔ إٔ ٜٛادٗ٘ ست٢ ٚإٕ نإ خربّا َؤَٔ 
 ؟. ذتٝت٘ ٚضأغ٘ ٚأؾاض إىل (( غتدهب ٖصٙ َٔ ٖصا ))

َٚٔ خالٍ ٖصا ْعطف َٛقعٓا ضتٔ َٔ ايكطإٓ َٚٔ قطٜٔ ايكطإٓ، عٓسَا صتس ايهجري َٓـا، ايػايبٝـ١ ايععُـ٢ َٓـا     
أٚ إٔ تػًِ يـ٘ قسَاٙ ْاٖٝـو عـٔ ضأغـ٘،     ستُاٍاإٔ تػًِ يـ٘ زْٝاٙ،  استُاٍ.. أدٌ استُاٍ ٜهشٞ بسٜٓ٘ َٔ 

ٜهشٞ مببًؼ َٔ املاٍ   غبٌٝ إعال٤ ن١ًُ ضبـ٘،  ال ٜبـٝت ي١ًٝ   غذٔ َٔ ايػذٕٛ، الستُاٍ إٔ ال الستُاٍ إٔ 
 أيٝؼ نجري َٔ ايٓاؽ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ؟. 

 صايٓكط يإلغالّ/  اللعنة على اليهود/ سرائيلاملوت إل/ املوت ألمريكا / اهلل أنربط 
٘ٔ نأْٓا ْكٍٛ يًكطإٓ ْؿػ٘ عٓسَا ٜكٍٛ:  َِْكاَض ايًَّ ُْٛا َأ ُٓٛا ُنٛ َٔ آََ أ  غـال١َ َـٔ    (14)ايكـ: َـٔ اآلٜـ١  َٜا َأَٜٗٗا ائَّصٜ

َٕ ِإَي٢ اِي :. عٓسَا ٜكٍٛ!؟ زْٝاْا ٜا قطإٓ اهلل ِِ ُأ١َْٖ َِٜسُعٛ ُِٓه َٔ ِٔ ِٔ     َِٚيَتُه َٕ َعـ ِٛ َٗـ ِٓ َُِعُطٚٔف ََٜٚ َٕ ٔبـاِي َُُطٚ ِِٝط ََٜٚـِأ َد
َِٓهِط ُُ  . !اهلل؟زْٝاْا ٚضلٚغٓا ٚأقسآَا ٚأٜسٜٓا ٜا نتاب  َٔيهٔ ٌٖ   غال١َ  ،متاّ (104)آٍ عُطإ: َٔ اآل١ٜ اِي

اهلل ظتـب إٔ تهـٕٛ    ٚبهتـاب  (صى  اهلل عىيه وعىل  آلله وسلى    )نٌ إْػإ َكسم بطغٍٛ اهلل  ، إٕإٕ نٌ إْػإ ٜتٛىل عًّٝا
 أ  غال١َ َٔ زٜين ٜا ضغٍٛ اهلل؟. قاٍ: ْعِ:)) عًٞ ٢ً َؿاعط َؿاعطٙ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايصٟ نإ ٜػٝطط ع

  ((.إشّا ال أبايٞ
ٞٓٚاهلل ال أبايٞ ))ٚيكس نإ ٜكٍٛ:  غـال١َ  ٜهٕٛ ٖٓاى  ُٗ٘ ٖٛ إٜٔ ؾ٤ٞ إٕ نٌ ((ٚقعت ع٢ً املٛت أٚ ٚقع املٛت عً

 ٚيٝهٔ َا نإ َا زاّ زٜٓ٘ غاملّا يـ٘. ،بّاضأغ٘ ذتٝت٘، ٚيٝتكطع إَضسٜٓ٘، ؾًتدهب زَا٤ ي
ٖٚصٙ ٖٞ ايطل١ٜ ايكشٝش١، ٖصٙ ٖٞ ايػال١َ ملٔ ٜبشح عٔ ايػال١َ، اإلْػإ ال ميهٔ إٔ ٜػًِ إشا مل ٜػًِ يـ٘ 

ُْعًِ؟ َ ،زٜٓ٘ ُْكٗـط ٚضتـٔ َالٜـني؟   ال   زْٝاٙ ٚال   آخطت٘، َا ايصٟ دعًٓا  اإلَهاْٝـات   منتًـو  ا ايصٟ دعًٓا 
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قع١ اغرتاتٝذ١ٝ ايهبري٠، منتًو ادتٝٛف، منتًو ايجطٚات ايهد١ُ ٚاهلا١ً٥   باطٔ األضض ٚظاٖطٖا، منتًو ض
 .، مل ْػًِ َٔ ايٓٗبؾٛدسْا أْؿػٓا مل ْػًِ َٔ ايصٍ، مل ْػًِ َٔ ايكٗط ،ألٕ زٜٓٓا مل ٜػًِ يٓا ١َُٗ؟

ٕ ألْٗا مل ت ;أقبشت َكٗٛض٠ ،أقبشت َػتهعؿ١ ،أقبشت ٖصٙ األ١َ شي١ًٝ أ  غـال١َ  )) ؿهط تؿهري قطٜٔ ايكـطآ
إٔ ٜػًِ يو زٜٓو ؾًـٔ تػـًِ     ٓؿػو ٚأْت ال تؿهط ا عٓسَا تٓطًل يتبشح عٔ ايػال١َ ي، ٚسٝٓٗ((َٔ زٜين؟

ِ غـ٤ٛ  ، ئ تػـً خط٠ ّٜٛ تًك٢ اهللْؿػو، ئ ٜػًِ ٔعِطنو، ئ تػًِ نطاَتو، ٚ  األخري ئ تػًِ أْت   اآل
 اض دِٗٓ إْٗا ايطل١ٜ اذته١ُٝ.اذتػاب، ئ تػًِ ْ

، ٜؿهط   ْؿػ٘ ٖٛ ؾري٣ ْؿػ٘ أغ٢ً َٔ ايسٜٔ بهًـ٘، ٜـط٣   ايبػٝط١ ايصٟ ٜؿهط   ممتًهات٘ شيويٝػت ضل١ٜ  
 اذتػني.  َٔ ْؿؼ اذتػٔ، أغ٢ًَٔ ْؿؼ  ايطغٍٛ، أغ٢ً َٔ ْؿؼ عًٞ، أغ٢ًَٔ ْؿؼ  ْؿػ٘ أغ٢ً

ُُٜٓض إْػإ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ عع٠ َٔ َت٢ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ إلْػإ ٜؿهط ٖهصا تؿهري ق١ُٝ عٓس  اهلل؟ َت٢ ميهٔ إٔ 
ـُ عٔ شنط ايطمحٔ ُٜعترب جتػٝسّا قازقّا ملٔ َِٜع َُْكِِّٝض  اهلل؟ ال، إْ٘ بٗصا ايتؿهري   ِٔ َُ ِٔ ٔشِنِط ايٖطِس ـُ َع ِٔ َِٜع َََٚ

ْٔ ُ٘ َقِطٜ َٛ َي ُٗ َِٝطاّْا َؾ ُ٘ َؾ  .(36)ايعخطف: َي
ايتأٜٝـس، ميٓشـو   اٙ ايصٟ ميٓشو اهلل ؾٝ٘ ايعع٠، ميٓشو اهلل ؾٝ٘ ايكـ٠ٛ،  جتنِ ٖٛ ايؿاضم بني إٔ تهٕٛ   اال

َُٜكِّٝض يـ٘  اهلل ؾٝ٘ غال١َ آخطتو ٚإٕ مل تػًِ زْٝاى؟ نِ ٖٛ ايؿاضم بني ٚاقع ؾدل ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٚبني ؾدل 
ٌِ ََِٜٚشَػ اهلل ؾٝطاّْا ٜكبض قطّٜٓا يـ٘ ِٔ ايٖػٔبٝ ِِ َع ُٗ ِِ َيَُٝكٗسَْٚ ُٗ ََٕٚإِْٖ َِٗتُسٚ َُ  ِِ ُٗ َٕ َأْٖ إْػإ  اقعٚٚ (37)ايعخطف: ُبٛ

 ،ٚ  ّٜٛ ايكٝا١َ غـ٤ٛ اذتػـاب   ،ُٜػًط اهلل عًٝ٘ ؾطاض عبازٙ، ٜػًط اهلل عًٝ٘ َٔ ٜػَٛ٘ غ٤ٛ ايعصاب   زْٝاٙ
 ٚغ٤ٛ ايعصاب   ْاض دِٗٓ؟ ْعٛش باهلل َٔ ْاض دِٗٓ. 

إْ٘ َا ٜعاٍ سٝـّا نُـا إٔ ٖـصا ايكـطإٓ ايـصٟ       - ٘ ؾٗٝسّابٌ ْكٍٛ قعس إىل ضب ٚإٕ ٚدسْاٙ طَغَكَطص -  عًّٝإ إ
سٝـّا ؾُٝـا ٜعطٝـ٘     َٔ ْٛض، َـٔ زضٚؽ، َـٔ ععـ١، َـٔ عـرب،      ،قطْ٘ ب٘ ايطغٍٛ سّٝا، سّٝا ؾُٝا ٜعطٝ٘ َٔ ٖس٣

 األسطاض، ؾُٝا ٜعطٝ٘ اجملاٖسٜٔ، ؾُٝا ٜعطٝ٘ ايكازقني َٔ زضٚؽ جتعًِٗ ٜصٚبٕٛ   ٖصا ايسٜٔ. 
ؾـأنٕٛ سطٜكـّا عًـ٢ غـال١َ      عًٞ إىل ٚأْعط أٜهّا  ،أْعط إىل ْؿػٞ ، أْا عٓسَاأْت عٓسَا تٓعط إىل ْؿػو

ًٞ عطض اذتـا٥ط، ٖـصا ٜعتـرب    ، ٚبسٜٔ عًٞ، ٚمبٓٗر عًٞ، ٚبتٛدٝٗات عًٞإٕ نإ مثٔ شيو إٔ ُأيكٞ بعْؿػٞ ٚ
 االضتطاط ايصٟ ميط ب٘ اإلْػإ.  َٔ أغٛأ

؟.  عًٞ َٔ ْؿؼ  ٜط٣ ْؿػ٘ أغ٢ً ٚاسس َٓا أٚ أٟـ عٓسَا أقاضٕ ْؿػٞ ـ أض٣ ْؿػٞ    ٌٖ ميهٔ إٔ أض٣ ْؿػٞ
؟. ال ميهٔ ألسٕس إٔ ٜكٍٛ يٓؿػ٘ ٖهصا ٚإٕ عًٞ َٔ زّ  ٘، إٔ ٜط٣ زَ٘ أغ٢ًٌٖ ميهٔ ألسٕس َٓا إٔ ٜط٣ ْؿػ

 نإ ٚاقع ايهجري َٓا ٖهصا.
مل  ،إٔ غتهب زّ ضأغ٘ ذتٝت٘ ٜٚػكط ؾٗٝسّا :نإ ٜػتكبٌ شيو اذتسخ ايصٟ ٜتٛقع٘ٚدسْاٙ عٓسَا  ؾعًٞ 
ـ  ـ٘ ٖـنإ ايصٟ ٜععذ ّا َٔ شيوـٔ َٓععذـِ ٜهـيّا َٔ شيو، ـععذ ٜهٔ َٓ ـ  ـٛ َـا ٜ ٞ تػـري  ـ٘ ٖٚـ ـط٣ األَـ١ ؾٝ
ـ ـَٚػ ، ٔـّا بعس سٝـعس سٝٓـتـاٍ، ٖٚٞ تبـاٙ شات ايؿُـباجت ـ ـات طٜٛـاؾ ـ ـ١ تبـً ـ  ـتع ٔ ـٚعـ  ، اب اهللـس عـٔ نت
 . (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ٛي٘ ضغ ر ــٗـَٓ

 ،  َه١ ،٘ٚبصهلا ٖٛ حتت يٛا٥ (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ادتٗٛز اييت بصهلا ايطغٍٛ  عٓسَا ٜط٣ إٔ تًو نإ ٜتأمل
ساّ، ٚعًـ٢ أٜـسٟ َـٔ مل ٜهْٛـٛا     نًٗا ناعت ٖبا٤، ٚقاضت ٖبا٤ َٓجٛضّا حتت أق ،  َعاضى اإلغالّ ،ٚ  املس١ٜٓ

 اد١ٗ أعسا٤ اهلل.عيٛا إىل غاسات ايٛغ٢ ملٛ ٕ   ّٜٛ َٔ األٜاّ إٔ ٜٓظتطلٚ
بُٝٓا نإ  ،  نٌ َعاضى اإلغالّ ،  أسس ،  بسض ،ٜٚكتشِ ايكؿٛف ،غتٛض غُاض املٛت يكس نإ اإلَاّ عًٞ 
ّ  ال.(صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ات ايطغٍٛ ِٗ دًػٛا داْبّا َٔ بعس ممَتَِٝي، َٚأٚي٦و ظتًػٕٛ داْبّا ناْٛا   أثٓا٤ استسا

ٜعاٍ ع٢ً ؾطاف  بٌ َٔ قبٌ ٖٚٛ َا ،إىل قربٙ(صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )عٍ ـسَا ْـداْبّا، ٚعٓظتًػٕٛ َٛاد١ٗ ايهؿط 
ايـصٟ   (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلى  )يٝٓشطؾٛا بٗا عٔ ْٗر ستُس  ;عيٕٛ إىل غاس١ ٖصٙ األ١َ نٕٛ ٜٚٓٚا ٜتشطأاملٛت بس
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ٕ   ٖٚٛ ٜٛاد٘ ا ،َٔ أدً٘ نإ ٜكتشِ غاسات ايٛغ٢، ٜكتشِ ايكؿٛف  ،ٜٚٛادـ٘ ايٝٗـٛز   ،ملؿـطنني ٜٚٛادـ٘ ايطَٚـا
 .!بطظٚا بعس .!ٜٚٛاد٘ نٌ أقٓاف أعسا٤ اإلغالّ، بطظٚا بعس

ُٜعـٗس   ّاأسـس ضأٜٓـا  طيٛ ناْت األَٛض ُتكاؽ مبكاٜٝؼ ايسْٝا ملـا   عًٞ اهلا أسس ايعًُا٤ بايٓػب١ يٖٓاى عباض٠ ق
  غبٌٝ زٜٔ ٖٛ ٜعًِ أْ٘ زٜٔ ععِٝ، ٚ  خري َٔ ايعًِص ظتاٖس، ٜعاْٞ، ٜتعب ط مما سكٌ ع٢ً عًٞ َعًَّٛا أنج

 ثِ ٜط٣ أٜازٟ تعبح بٗصا ايسٜٔ.  ،ٖصٙ األ١َ، ٚ  َكًش١ ٖصٙ األ١َ، ٚ  عع٠ ٖصٙ األ١َ
عتاٍٚ إٔ عتطنٗا قبٌ إٔ  ،، َٔ أدٌ ععتٗا تعبييت َٔ أدًٗا داٖس، َٔ أدًٗا عا٢ْٜتذ٘ إىل تًو األ١َ ْؿػٗا ا

، سطى ادتاْـب  ، سٓطى ايعٖطا٤ اغتذاب١ ، مل عتكٌهٔ إٔ ٜتالؾ٢ ؾٝٗا َا سكٌَِٜعُعِ ارَتِطب،   َطس١ً نإ مي
، هللإٕ خطٛتٗا َـا َتِدـُطّ خطـ٠ٛ ضغـٍٛ ا     :؟. بهٛا ٚقايٛاَاشا عٌُ أٚي٦و عٓسَا خطبت ؾِٝٗ ايعٖطا٤ايعاطؿٞ، 

ٍٛ ٚمل ٜتـصنطٚا ضغـ   ،َٚٓطل ؾاط١ُ ،ٚخط٢ ؾاط١ُ ،ؾاط١ُ   خط٠ٛ (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )تصنطٚا ضغٍٛ اهلل 
 . !ؾُٝا شنطتِٗ ب٘ ؾاط١ُ (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )اهلل 

طغـٍٛ  ػٝاب ايـسٜٔ ايـصٟ نـإ اي   ي ٚمل ٜبهٛا يػٝاب زٜٓ٘، مل ٜبهٛا (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )بهٛا يػٝاب ايطغٍٛ 
ُٜكتٌ، ٚٚاد٘ املداطط ايؿسٜس٠ َٔ أدٌ ٖصا ايسٜٔ.   َػتعسّا َٔ أدً٘ إٔ 

ٚنٝـ ال ٜط٣ ْؿػ٘ َعًَّٛا ٖٚٛ ٜط٣ األَٛض تػري ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايـصٟ ٜهـٝع     ال ٜتأمل اإلَاّ عًٞ ؾهٝـ 
ٕ َٔ خٝاض ٚنٌ ادتٗٛز اييت بصهلا ٖٛ ٚبصهلا ععُا٤ آخطٚ ،(صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى ) ادتٗٛز اييت بصهلا ايطغٍٛ نٌ

 .  (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )قشاب١ ضغٍٛ اهلل 
ُِ َٔ خالٍ َا قٓسّ، -نُا أغًؿٓا  -ْطاٙ  عًٞ َا ْطدع إىل ٚعٓس ِٗ ًِ ًِِِٗ ايٓاؽ نٝـ تهٕٛ  ُٜ ُٜ َٔ خالٍ َا تهًِ، 

 .ٕ ايتٛدٗات اييت ؾٝٗا صتا٠ ايٓاؽنٝـ تهٛ ،املٛاقـ ايكشٝش١
ظتـب إٔ   .ٜجين عًٝـ٘ نـجرياّ   (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلى  )صتس إٔ ايطغٍٛ  عٓسَا ْطدع إىل ؾها٥ٌ اإلَاّ عًٞ  

، َٔ ؾها٥ٌ يعًٞ، َٔ نٌ َا شنـطٙ َـٔ ؾهـا٥ٌ    (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ْؿِٗ َٔ نٌ ٖصا، َٔ نٌ َا قسَ٘ ايطغٍٛ 
، َٚا ٜطٜسٙ عًٞ ٚتؿهري (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )إٔ تؿهري ايٓيب  َا ٚدسْاٙ َٔ َٛاقـ عع١ُٝ يعًٞ، َٔ نٌ يعًٞ
ٖٛ إٔ ْأخص َٔ شيو ايعرب٠، ْأخص َٔ شيو ايٛعٞ، ْأخص َٔ  ، َٚا ٜطٜسٙ اإلَاّ عًٞ(ى صى  اهلل عىيه وعى  آله وس) ايٓيب

ٕٚ اذتٝا٠،   نٌ املٛاقـ اييت ٜطًب َٓا إٔ ْكؿٗا   ٖصٙ اذتٝا٠، إٔ ْعطف ؤشيو َا ظتعًٓا َػتبكطٜٔ   نٌ ؾ
هلـصا قـاٍ    ;  ٖصٙ اذتٝا٠ ملٛاقـ ٚاالجتاٖاتاملكاٜٝؼ ايكشٝش١ اييت َٔ خالهلا ْػتطٝع إٔ ْكِٝٓ األؾدام ٚا

 ((.اذتل َع عًٞعًٞ َع اذتل، ٚ)) : (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )عٓ٘ 
يٓعطف نٝـ ْكتسٟ ب٘؟ نٝـ  عًٞ اغ١ غري٠ ، إىل زضإٔ ْطدع إىل زضاغ١ تاضٜذ عًٞ ظتب ؾٝع١ عًٞ ٓشٔؾ 

٘  ًه٘؟ نٝـ ْٓعط إىلْػري ع٢ً خطاٙ؟ نٝـ ْتُػو بٓٗذ٘؟ نٝـ ْػًو ايػبٌٝ ايصٟ غ ألْـ٘   ;األَٛض نٓعطتـ
 بايتأنٝس قطٜٔ ايكطإٓ. 

 يًؿٗاز٠؟.  عًٞ نٝـ نإ اغتكباٍ إىل َٛنٛع آخط ٖٛ:  ْٞأٔتثِ 
١ َػ١ًُ، ٚزاخٌ بٝت َٔ بٝٛت قطٜعّا   ٚغط أَ غتٗط إىل إٔ ْطاٙ  ّاقس حتسثٓا عٔ َا ايصٟ أٚقٌ اإلَاّ عًٝ

نإ ٜط٣ إٔ َكاّ ايؿٗاز٠ َكـاّ ععـِٝ، ٚأْٗـا      ّاّ عًٝ؟. يٓعطف إٔ اإلَانٝـ نإ اغتكباي٘ يًؿٗاز٠ ٖٛ ،اهلل
١ََِٝٔٓ نإ ٜطًبٗا، أْٗا غٝشكٌ عًٝٗا؟، َٚت٢ غٝشكٌ عٓٗا ٌٖ  (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )أ١َٝٓ نإ ٜػأٍ ضغٍٛ اهلل  أ

  عًٝٗا؟.
بعس تًو ايهطب١  قطٜعّا ؾعٓسَا خٖط .عع١ُ ايؿٗٝس ،اغتكباٍ َٔ ٜعطف نطا١َ ايؿٗٝس اغتكبًٗا اإلَاّ عًٞ 

 .((ُؾِعُت ٚضب ايهعب١)) قاٍ 
 صايٓكط يإلغالّ/  اللعنة على اليهود/ املوت إلسرائيل/ املوت ألمريكا / اهلل أنربط 

ٚف آخطٜٔ ممٔ غبكٛٙ إٔ أسسِٖ مت٢ٓ عٓس استهاضٙ أْ٘ نإ َبَعـَطات رتـط   أؾدام بُٝٓا ْط٣ ايتاضٜذ عتهٞ عٔ
ألْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ غال١َ زٜٓ٘، عًـ٢ ٜكـني َـٔ     ((ؾعت ٚضب ايهعب١ )): قاٍ  ّاعًٝتتػاقط ٖٓا ٖٚٓاى، يهٔ 
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قش١ َٛقؿ٘، ع٢ً ٜكني َٔ قش١ ْٗذ٘، ع٢ً ٜكني َٔ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قس َٓض ايؿٗسا٤، ٚأعط٢ ايؿٗسا٤ 
ٚ ))ٜكطر بٗصٙ ايه١ًُ ايععُٝـ١ َكػـُّا:    - ع٢ً ايطغِ َٔ عبازات٘ ايهجري٠ -ايهطا١َ اييت جتعٌ َجً٘  ضب ؾـعت 

  ((.ايهعب١
ايكُٛز   َٛادٗـ١ ايباطـٌ، اغـتكباٍ    ايكرب ع٢ً اذتل،  عًٞ إىل إٔ ْػتًِٗ َٔ  -خ٠ٛ أٜٗا اإل -َا أسٛدٓا 

اي١ٝ ؾٓهٕٛ ممٔ عتٌُ ايعٓا٤ ٚايؿسا٥س بكسٚض َضِسَب١، بععا٥ِ ق١ٜٛ، بإضازات ال ُتكٗط، بطل١ٜ ٚانش١، ببكري٠ ع
 . ((ؾعت ٚضب ايهعب١)) غتٝاي٘ ٜط٣ ْؿػ٘ َػطٚضّا ذتع١ است٢   ذتع١ االغتؿٗاز،   ؾعٛض عًٞ

ُِٜكٔشـِ ْؿػـ٘    ايصٟ ٜط٣ ْؿػ٘ ؾـا٥عّا   ..ٌٖٚ ميهٔ يًهجري َٓا ملاشا مساٙ ؾٛظّا؟.    - نُـا ٜكـٍٛ ايهـجري    -أْـ٘ مل 
عتتٌُ َـٔ   َا أبػط ٜؤزٟ إىل َؿه١ً، أْ٘ ٜبتعس َػاؾات عٔ إٔ عتكٌ عًٝ٘ه١ً، أْ٘ مل ٜسخٌ   عٌُ ضمبا َؿ

عٓسَا تأتٝـ٘ َال٥هـ١    ،ٌٖ ميهٔ ألسس ممٔ ٜؿهط ٖصا ايتؿهري إٔ ٜكٍٛ عٓسَا عتتهط ٘ أٚ   ْؿػ٘،نط   َاي
ََُتَأِّّٖٚا، بٌ ضمبا َِٜبََٗطٙ املٛت ((ُؾعُت ٚضب ايهعب١)) املٛت:  نُا قاٍ اإلَـاّ عًـٞ    -؟. ال ٚاهلل، بٌ ضمبا ٜكطر 

ْعـٛش   .((ؾَِٝبَٗـَطى ))قـاٍ:   - ٓسَا ٜؿاد٦٘ املٛتٚعتصضٙ َٔ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ططٜك١ غ١٦ٝ عاذتػٔ  ٖٚٛ ٜٛقٞ ابٓ٘
َِٗط٠ املٛت.  باهلل َٔ َب

َِٗط٠ املٛت؟ زٜٓو، َٔ ال تعترب  عٓسَا تهٕٛ أْت َٔ مل حتطم ع٢ً غال١َ زٜٓو، َٔ مل ُتَهضِّ َٔ أدٌ َت٢ تهٕٛ َب
ٚغـتبٗطى ظباْٝـ١   ايػكٛط ؾٗٝسّا   غبٌٝ اهلل َٔ أدٌ غال١َ زٜٓو ؾٛظّا، غٝبٗطى املٛت، ٚغـٝبٗطى اذتؿـط،   

 ٖصا ؾ٤ٞ ال ؾو ؾٝ٘.  ..دِٗٓ
 ٜؿٛظ َٔ غاض عًٝٗا.ٖٞ َٓٗذ١ٝ ألْ٘ غاض ع٢ً َٓٗذ١ٝ  ((ؾعت ٚضب ايهعب١)) :عٓسَا ٜكٍٛ اإلَاّ عًٞ
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ٚيـٛال عًـٞ،   ، عاف ٜٓطل باذتل.. ازقّا، عاف ْاقشّا، عاف سطّاعاف زتاٖسّا   غبٌٝ اهلل، عاف أَّٝٓا، عاف ق

ملا ٚقٌ ايسٜٔ إيٝٓا بٓكاٚت٘، ملا ٚقٌ ايسٜٔ إيٝٓا بكؿا٥٘ َٔ زاخٌ ظًُات شيو  يٛال ن١ًُ عًٞ، يٛال َٛاقـ عًٞ
 ٙ األ١َ.إىل إٔ ٜتشهِ ع٢ً ضقاب ٖص ،إىل ُغٖس٠ٔ اذتهِ - ٖٚٛ ايًعني ابٔ ايًعني -االضتطاف ايصٟ أٚقٌ َعا١ٜٚ 

َُٗـ١ ظتـب إٔ   ٖٚصٙ ْكطـ١   -عاف ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايصٟ أقبض ؾٝ٘ ؾعاّل  ،بعس إٔ عاف زتاٖسّا اإلَاّ عًٞ 
َٕ ع٢ًََ َب١َِّٕٓٝ  :ْعٍ قٛي٘ تعاىل عًٞ ألْ٘    ;(صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ؾاٖسّا يطغٍٛ اهلل  - تؿُٗٗاْ ِٔ َنا َُ َأَؾ

ْٖٔس ُٙ َؾا ٘ٔ ََِٜٚتًُٛ ِٔ َضبِّ َٔ ُ٘ ِٓ  .(17)ٖٛز: َٔ اآل١َٜٔ
ٍ     عًـٞ  ٜتشطى ع٢ً ب١ٓٝ َٔ ضب٘، ٚ نإ (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ايطغٍٛ  ، ٖـٛ  اهلل نـإ ٖـٛ ايؿـاٖس يطغـٛ

عًٞ َين (( ))أْت َين ٚأْا َٓو))  (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى ) يصا قاٍ عٓ٘   َكاّ آخط ;اهللايؿاٖس َٔ ْؿؼ ضغٍٛ 
ِٛا َِْسُع   :يٝؤنس شيوايهطِٜ ا٤ ايكطإٓ ، ٚد((ٚأْا َٔ عًٞ ٌِ َتَعاَي ِِ َؾُك ًِ َٔ اِئع ِٔ َبِعٔس ََا َدا٤ََى َٔ َٔ ٔ٘ ِٔ َساٖدَو ٔؾٝ َُ َؾ

ِِ ُِْؿَػُه ُِْؿَػَٓا ََٚأ ِِ ََٚأ ِِ ََْٚٔػا٤ََْا ََْٚٔػا٤َُن ٠ بعباض٠ ٚاسـس  ؾذا٤ بٓؿػ٘ ْٚؿؼ عًٞ (61)آٍ عُطإ: َٔ اآل١َٜأِبَٓا٤ََْا ََٚأِبَٓا٤َُن
ُِْؿَػَٓا  . َأ

ُ٘ ِٓ ْٖٔس َٔ ُٙ َؾا ملا ضأٜٓاٙ َٔ ٖصٙ املعذـع٠ أٚ تًـو    ;ؾعال ٚاهلل قض :بأْ٘تكتكط ٖٞ ؾكط ٌٖ ايؿٗاز٠ ٖصٙ  ََِٜٚتًُٛ
ُٔنَي  ست٢ املؿطنٕٛ   قطاضات أْؿػِٗ  ٖصٙ ؾٗس بٗا ؟!املعذع٠ أْو ْيب قازم ٖٔ ايعَّـأي َُٜهصُِّبََْٛو ََٚئه ِِ ال  ُٗ َؾِإْٖ

َٕ ٔبآَٜأت ٘ٔ َِٜذَشُسٚ  .(33)األْعاّ: َٔ اآل١ٜايًَّ
إْٗا ؾٗاز٠ ع٢ً َس٣ غٓني، ؾٗاز٠ أزاٖا   َٛاقؿـ٘، ؾـٗاز٠   ؟   (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلى  )يًطغٍٛ عًٞ َا ٖٞ ؾٗاز٠ 

إٔ  ال ميهٔ - نُا ٜكٛيٕٛ -تطٜس إٔ تعطف عع١ُ ٖصا اإلغالّ، إشا نإ ٖٓاى أٟ ْعط١ٜ أْت أٓزاٖا   سٝات٘ نًٗا، 
ممـٔ عتًُـٕٛ أؾهـاض تًـو      َا تكسَ٘ َٔ أثٍط، تط٣ منـاشز  تط٣ عٓسَا تعطف ععُتٗا إال عٓسَا تط٣ َا تكٓع٘،

هِ ع٢ً تًو ايٓعطٜـ١ عٓـسَا   ٗات تًو ايٓعط١ٜ، ؾرتاِٖ نٝـ ِٖ، ٖٓا حتايٓعط١ٜ، ثكاؾ١ تًو ايٓعط١ٜ، تٛٗد
 ظتػسْٚٗا بٓػب١ َا١٥   املا١٥.  ناْٛا

 نإ َعذع٠ يًطغٍٛ َٔ ٖصا االجتاٙ. أْ٘ عًٞ قايٛا عٔ  ايعًُا٤ َٔاب ٚيكس َعٓس نجري َٔ ايُهٓت
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ُٜسضٜٓ  ُٚدـسآْا، زٜـٔ يــ٘       ا إٔ ٖصا ايسٜٔ ععِٝ   ٚاقع٘؟َا  ٖٛ زٜٔ غتاطبٓا، زٜٔ ٜتشسخ َع ْؿٛغـٓا، َـع 

اضدـع   َ٘ اإلغالّ ؾعاّل ملٔ ٜػري عًٝ٘؟ٛشز يإلْػإ ٜطٜس إٔ ٜكسَ٘، نٝـ شيو ايُٓٛشز ايصٟ غٝكسضلٜت٘   من
املػٝشٝني ؾهتب عٓ٘ ُنٓتاب َػٝشٕٝٛ أٜهّا بٌ بٗط  ،ٚغتعطف شيو ايُٓٛشز، ايصٟ مل ٜبٗط ؾكط املػًُنيإىل عًٞ 

 ست٢ َٔ غري املػًُني.  ٚٙ َجال أع٢ًٙ عبكطّٜا، ععُّٝا، اعتربُأعٔذبٛا بععُت٘، ُأعذبٛا مبكساقٝت٘، اعتربٚ
  ضلٜت٘،   َٛاقؿ٘،   مماضغات٘،   غـًٛنٝات٘ جتـسٙ ؾعـاّل منٛشدـّا يًؿدكـ١ٝ       عًٞ عٓسَا تطدع إىل 

، ؾٗٛ ؾاٖس هلصا ايسٜٔ: (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلى  ) ستُسايعع١ُٝ اييت ميهٔ إٔ ٜكٓعٗا ٖصا ايسٜٔ ايصٟ دا٤ ب٘ 
ِِ   :٘ ناٌَ، اقطؿ٢ يتبًٝػ٘ ضغٛاّل ناَاّل، ٖٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايصٟ قاٍأْ٘ زٜٔ ناٌَ، َٔ إي ًُِت َيُه َُ َّ َأِن ِٛ اِيَٝ

ُِ اِي َُٔتٞ ََٚضٔنُٝت َيُه ِِ ِْٔع ُِٝه ُُِت عًََ َُ ِِ ََٚأِت  .(3)املا٥س٠: َٔ اآل١ٜ ِغالَّ ٔزّٜٓاِإٔزَُٜٓه
ا ايسٜٔ نطغٍٛ ي٘. ْطٜس إٔ ْط٣   ايػاس١ منٛشدـّا  اقطؿاٙ ٚأنًُ٘، ٖٛ َٔ قسّ ٖص زٜٔ ناٌَ، ضغٍٛ اهلل، اهلل

ُ٘ عًٞاضدع إىل  ع١ُ ٖصا ايسٜٔ؟قازقّا ٜؿٗس يع ِٓ ْٖٔس َٔ ُٙ َؾا عٓسَا تطدع إيٝٗـا جتـس     َٛاقـ عًٞ  ََِٜٚتًُٛ
عع١ُ اإلغالّ، جتس أخالم اإلغالّ َتذػس٠، ٖٚصٙ هلا أثطٖا   ايٓؿٛؽ، نٌ ؾـ٤ٞ غـٝبك٢ ْعطٜـ١، نـٌ ؾـ٤ٞ      

ِِ آَٜأتَٓا ٔؾٞ اِيآَؾاِم َٚٔؾٞ نعّا يالستُاالت إشا مل ٜهٔ ٖٓاى ع٢ً قعٝس ايٛاقع َا ٜؿٗس يكشت٘، غٝبك٢ خا ُِٓطِٜٗ َغ
ُ٘ اِيَشٗل ِِ َأْٖ ُٗ َٔ َي ِِ َسٖت٢ ََٜتَبٖٝ ُِْؿٔػِٗ  .(53)ؾكًت: َٔ اآل١ٜ َأ

ؾٝ٘ يهٔ نُٓٗذ١ٝ تطب١ٜٛ هلصا    املتػريات تؿٗس هلصا ايسٜٔ، ٖٚٛ سل ال ؾو ،نُا تأتٞ ايؿٛاٖس   األسساخ
ٜٚؿطض ععُت٘ ع٢ً ٖصا اإلْػإ َٔ خالٍ األسساخ، َٔ خالٍ  ،اإلْػإ، يٝٓطًل إىل أعُام َؿاعط ٖصا اإلْػإ

ُٜكسَ٘ َٔ مناشز، ؾع٢ً إْـ٘ ؾـاٖس عًـ٢ أْـ٘ سـل،       عًـٞ  َػـت٣ٛ اإلْػـإ اضدـع إىل     اآلٜات، َٔ خالٍ َا 
ِِ آَٜأتَٓا ٔؾٞ اِيآَؾاِم َٚ ُِٓطِٜٗ ٤ِٕٞ        َغ ٌِّ َؾـ ُ٘ عًََـ٢ ُنـ ـٔ ٔبَطبِّـَو َأْٖـ ِِ َِٜهـ ََٚيـ ُ٘ اِيَشٗل َأ ِِ َأْٖ ُٗ َٔ َي ِِ َسٖت٢ ََٜتَبٖٝ ُِْؿٔػِٗ ٔؾٞ َأ

 .ٚنؿ٢ ب٘ ؾٗٝسّا (53)ؾكًت:َؾِْٗٝس
َٕ اِي :ٚيهٔ َٔ أدًٓا ضتٔ بين ايبؿط ايصٜٔ قاٍ عِٓٗ ٤ِٕٞ َدـَسالّ  ِإََٚنا ُٕ َأِنَجَط َؾـ ٌَ   (54)ايهٗــ: َـٔ اآلٜـ١   َِْػا ُقٔتـ

ُِٙإاِي ُٕ ََا َأِنَؿَط ؾُٔ أدٌ ضمح١ اهلل ب٘، َٔ  ;اإلْػإ عٓسَا ٜتذ٘ إىل ايعٓازٖصا  ب٘ ىل آخط َا ٚقٌإ (17)عبؼ: َِْػا
َُٜكسِّّ ي٘ ايؿٛاٖس   شتتًـ اجملاالت ع٢ً عع١ُ َا قسَ٘ ي٘ َٔ َٓٗر،  أدٌ يطـ اهلل ب٘، َٔ أدٌ ضأؾ١ اهلل ب٘ 

، ٚضنٝ٘ زّٜٓا ٜـسٜٔ بـ٘ أَـاّ َـٛالٙ غـبشاْ٘      ب٘ ايٓع١ُ عًٝ٘ب٘  ً٘ يـ٘، ٚأمتُنٟ أع٢ً عع١ُ ٖصا ايسٜٔ ايص
 ٚتعاىل.  

١ َا قاٍ جتس ؾٝ٘ ؾاٖسّا، ضلٜت٘ يًشٝا٠، ضلٜت٘ يإلْػإ; يصا مجع   ْٗر ايبالغ عٓسَا تأتٞ إىل ضل١ٜ عًٞ 
ت ؾربظ نعامل ادتُاع، عامل اقتكـاز،  بطظ عاملّا ؾًٝػٛؾّا بٌ قس٠ٚ   نٌ ٖصٙ االجتاٖا  عًّٝاعٓ٘ ايهجري: طبإٔ 

 عامل ْؿؼ، َطؾس، َعًِ   نٌ االجتاٖات، بطظ شيو ايؿدل ععُّٝا ٜكسّ ضل١ٜ سكٝك١ٝ ٚٚاقع١ٝ يًشٝا٠ص. 
ٕٛٚ حتت يٛا٥٘ نإ عتصضِٖ، نـإ  اد١ٗ أعسا٥٘، ٖٚٛ ٜتشطى َع َٔ ٜٓه  َٛ ٖٚٛ ٜتشطى .. ست٢ ٖٚٛ ٜتشطى

بٌ َـط ايهـجري َـِٓٗ بٗـا     عطؾٛا قشتٗا بأؾٝا٤ عطؾٛا َٔ بعس قشتٗا،  ٜٓصضِٖ، نإ ٜعطِٝٗ ضل٣، نإ ٜصنطِٖ
َُٜساٍ ٖـؤال٤ ايكـّٛ َـٓهِ الدتُـاعِٗ عًـ٢ باطًـِٗ       )) ٚعاٜؿٖٛا، نإ ٜكٍٛ ألٌٖ ايعطام: ٚاهلل إْٞ ألخؿ٢ إٔ 

      ٖصٙ ايعباض٠ جتس ضل١ٜ سكٝك١ٝ، ضل١ٜ ٚاقع١ٝ، ضل١ٜ قشٝش١ يس٣ اإلَاّ عًٞ  ((ٚتؿطقهِ عٔ سكهِ
   املػببات، َا خًؿٝاتٗا؟ َا أغبابٗا؟.  ،يٓتا٥را

ٖٚـٛ   -َا ميهٔ إٔ ٜكٛي٘ ٖصا اإلْػـإ أٚ شاى  ٚتٓعط إىل ٚتػأٍ شا ٚشاى  ،ٚتعٝـ َع ايٓاؽايٓاؽ،  جتسعٓسَا 
هؿٝٓا طيع١ٓ اهلل عًِٝٗ، زتطَني، اهلل ٜ ٘ أٟ ٚاسس َٓا؟َا ٖٛ ايهالّ ايصٟ ٜكٛي - أعسا٤ اهلل َا ٜعًُٜ٘ٚط٣ ٜػُع 
 ِٖص. ؾط

َُُٜٗٝٔ ايباطٌ، ٜػٛز ايهالٍ، ٜٓتؿط ايؿػاز، ٜهٝع عٓسْا تؿهري أْ٘:  اذتـل َـٔ داْـب ٚاسـس ٖـٛ داْـب       ؾكط 
السعـٛا نٝــ ٖـِ ٜتذٗـٕٛ إىل      ٚيس٣ ظعُا٤ ٖصٙ األَـ١..  ،، ٖصٙ ايٓعط٠ ْؿػٗا اييت تٛدس يس٣ ؾعٛبٓاأٚي٦و
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ٕ املٓؿـص َـٔ   ٟ ططٜك١ تطنِٝٗ، ٜتكٛضٚا أبأٚيٛ بتٛيِٝٗ، ببشح ايػالّ َٔ عٓسِٖ  أٚي٦و ستاٚي١ إٔ ٜتساضنٛا
 ايهجري ايهجري ؾٝ٘إىل داْب آخط إىل ٖصٙ األ١َ يبٓا٥ٗا، ٜؿهطٕٚ ٖصا ايتؿهري ايصٟ ٜؿهط  ٖٓاى ؾكط، ٚال ٜتذٗٛا

َٔ أدٌ إٔ ال ٜػٛز َا ٜػٛز،  ;ب، أعطٝ٘ َا ٜطٜسؿاز٣ شيو ادتاْب، أغامل شيو ادتأَْ ايٓاؽ، داْب ٚاسس ؾًٓت
 كٌ َا عتكٌ َٔ ؾط. ال ُٜٗٝٔ، ال عت

إٕ ايؿػاز ٜٓتؿط، إٕ اذتل ٜهٝع، إٕ ايباطٌ عتهِ يٝؼ ؾكط ظٗٛز أٌٖ ايباطٌ ٚسسِٖ بٌ بكعٛز أٌٖ اذتـل.  
 املا١٥ َٔ ايٓتا٥ر ايػ١٦ٝ. قس ميجٌ ْػب١ غبعني   ْؿػ٘ ٚأعتكس إٔ ٖصا 
 صإلغالّايٓكط ي/  اللعنة على اليهود/ املوت إلسرائيل/ املوت ألمريكا / اهلل أنربط 

املا١٥ َٔ داْـب  مخػني   املا١٥ ٚمخػني   إيٝٓا مبٓعاض ست٢ بسيٌٝ أْٓا ْط٣: إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل مل ٜٓعط 
إٔ ايتككري َٔ داْـب   أٚي٦و ع٢ً ٖؤال٤، َاشا ٜعين شيو؟األؾطاض ؾٓهٕٛ أَاَ٘ ع٢ً قعٝس ٚاسس، بٌ ْطاٙ ٜػًط 
ٚاقعِٗ ميجًٕٛ دٓٛز اهلل إٔ ايتككري َٔ داْبِٗ ٖـٛ عاَـٌ    أٌٖ اذتل، َٔ داْب ٖصٙ األ١َ، َٔ داْب َٔ ِٖ  

 ،   نٝاع اذتل. اغتشهاّ ايهالٍ،   اْتؿاض ايباطٌَِٗ، ٖٚٛ ايعاٌَ األنرب   غٝاز٠ ايباطٌ،   
الدتُاعِٗ ع٢ً باطًِٗ ٚتؿطقهِ عـٔ  ))عٓسَا قاٍ ألٌٖ ايعطام:  َٔ ٜؿهط ٖصا ايتؿهري ٖٛ عًٞ   ٖصٙ ايه١ًُ

 ((. سكهِ
ٚيـٛ  َهػبّا نبريّا، إٔ ْعطف َٔ عًٞ   ٖصٙ ايًًٝـ١  مل طتطز َٔ ٖصا االدتُاع إال بإٔ ضتٌُ ٖصٙ ايطل١ٜ يهإ يٛ 

ٗ    ٖصٙ ايطل١ٜ ا منجـٌ  : أْٓا منجٌ   قعٛزْا،   غهٛتٓا،   قُتٓا،   إُٖايٓا،   سايـ١ ايالَبـاال٠ ايـيت ْعٝؿـ
 ُٓا ٚقٗطْا ٚإشاليٓا ألْؿػٓا ضتٔ.عٛاٌَ ظًاملا١٥ َٔ عٛاٌَ غٝاز٠ ايباطٌ ٚنٝاع اذتل، َٔ غبعني   

ُٜػًط ايهاؾطٜٔ ع٢ً املػًُني ٛ  ٚهلصا ٚدسْا اهلل  ٔٓ عـٔ     )): َت٢ َا ناْٛا ع٢ً ٖصا ايٓشـ ٕٓ بـاملعطٚف ٚيتـٓٗ يتـأَط
ُٜػتذاب هلِ َـاشا ٜعـين    ((املٓهط أٚ يٝػًطٔ اهلل عًٝهِ ؾطاضنِ ؾٝػَْٛٛهِ غ٤ٛ ايعصاب ثِ ٜسعٛا خٝاضنِ ؾال 

ض؟. يٝػت ايكه١ٝ ع٢ً ْػب١ مخػني   املا١٥ َٔ عٓسى ٚمخػـني    ُتػًط عًٝٓا ٚعًِٝٗ َع بع اَيٝـ ٖصا؟. 
ايعـسٚ ٖـٛ بطبٝعتـ٘    ايباطـٌ   عٓسَا قعست ..و عٓسَا قعستألْ ;..املا١٥ َٔ عٓس أٚي٦و، أْت َٔ داْبو متجٌ

 غٝعٖل.
إٕ قـشت   - ى ٖٛ غبشاْ٘ ٚتعـاىل غٝتشطاهلل ؾعٓسَا تتشطى، عٓسَا تػري ع٢ً ْٗر اهلل، عٓسَا تجل باهلل  ألْو

تجل بطبٗا ؾإٕ ايباطـٌ  ًُ٘، غٝكـ ٖٛ   ٚد٘ أٚي٦و األعسا٤، ٚاذتل بطبٝعت٘ إشا َا ٚدس أ١َ حت - ٖصٙ ايعباض٠
ِْٛم بطبٝعت٘  ُٖ ُٖٛقّاَظ َٕ َظ ٌَ َنا ٕٖ اِيَبأط ٌُ ِإ َٖلَ اِيَبأط ََٚظ ٌِ َدا٤َ اِيَشلٗ  ِٛ  :ض٠، بٌ قاٍ بكطٜض ايعبا(81:اإلغطا٤) َُٚق ََٚي

َٕ َٚٔيّٝٓا َٚال َْٔكريّا ِٖ ال َٜٔذُسٚ ُٛا اِيَأِزَباَض ُث َٛيَّ َٔ َنَؿُطٚا َي ُِ ائَّصٜ  .(22)ايؿتض: َقاتًََُه
ٜكٍٛ عٔ أٌٖ ايهتاب ٖؤال٤ ايصٜٔ ٜتػابل ايععُا٤ ع٢ً اغرتنا٥ِٗ، ٜتػابل ايععُا٤ عًـ٢ تـٛيِٝٗ، ٜتػـابل    ٚ

ُِ ، ٜكٍٛ عِٓٗ: َٔ أدًِٗ ايععُا٤ ع٢ً ايسخٍٛ   اتؿاقٝات أ١َٝٓ َٛيُُّٛن ُٜ  ِِ َُٜكأتًُُٛن  ِٕ ِِ ِإيَّا َأش٣ّ َِٚإ ِٔ َُٜهٗطُٚن َي
َٕ َِٓكُطٚ ُٜ ِٖ ال   (111)آٍ عُطإ:اِيَأِزَباَض ُث

ٍٕ ٚإَساز هلا، تهٝٓع اذتل ايصٟ ٖٛ بطبٝعت٘ أقـ٣ٛ َـٔ    ؾأ١َ ُتهٝٓع نتابٗا، تهٝع َا ميهٔ إٔ ٜعطٝ٘ اهلل َٔ عٛ
ُٜكسَ٘، ؾُٝا غتًك٘ َٔ ضٚس١ٝ، ؾُٝا غتًكـ٘ َـٔ َعٜٓٛـات عٓـسَا     ايباطٌ، أق٣ٛ   تهـٝع٘   َٓطك٘، أق٣ٛ ؾُٝا 

 بايطبع تهٕٛ دطميتٗا أنرب.
ال َـٔ سايـ١ ؾـِٝٗ ٖهـصا     إٕ َا ِٖ عًٝ٘ َٔ َتَكاُعٍؼ، َٔ ساي١ ايالَباال٠،  - سصض أٌٖ ايعطام قاٍ هلِاإلَاّ عًٞ 

ِ )):  - ًٛب سصضِٖٜٓطًكٕٛ، ال ٜبازضٕٚ، ال ٜتشطنٕٛ بايؿهٌ املط َُٜساٍ ٖؤال٤ ايكّٛ َـٓه   ((ٚاهلل إْٞ ألخؿ٢ إٔ 
ٍَ: إٔ تهٕٛ هلِ ايسٚي١ عًٝهِ، إٔ ٜهٕٛ ملعا١ٜٚ ٚألٌٖ ايؿاّ ايسٚي١ عًٝهِ ؾٝشهُْٛهِ، ٜكٗطْٚهِ،  َُٜسا َا َع٢ٓ 

ٔ    الدتُـا )); اٜٚؿطزٚا ٜٚسَطٚ ٜهطٗسْٚهِ، ٜػتهعؿْٛهِ، ٜكتًٛا ٜصيْٛهِ،  عِٗ عًـ٢ باطًـِٗ ٚتؿـطقهِ عـ
ُٜكسّ ايعاٌَ ع٢ً أْ٘ عاٌَ َؿرتى   غٝاز٠ ايباطٌ،  .الدتُاعِٗ ع٢ً باطًِٗ ٚتؿطقهِ عٔ سكهِ ،((سكهِ أمل 

   اغتشهاّ ايؿط؟. 
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ظتـب إٔ ْهـٕٛ    تػٝطط ع٢ً َؿاعطِٖ ٖصٙ ايؿهـط٠؟  َٔ ِٖ أٚي٦و َٔ ٖصٙ األ١َ ؟َٔ ايصٟ عتًُٗاٖصٙ ايٓعط٠ 
ٚيٝت٘، ٜعطف غ٤ٛ َٛقؿـ٘  ؤٜػتؿعط َػ غتًل زاؾعّا يس٣ اإلْػإ ٖهصا، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ غتًل زاؾعّا يس٣ اإلْػإ،

 غٝعطف غ٤ٛ َٛقؿ٘. ،جبطكُت، ٖٚٛ ٜتكاعؼ، ٖٚٛ ٜتداشٍ، ٜٖٚٚٛ ٜكعس، ٖٚٛ ٜ
يـٝؼ َـٔ عٓـسى أٟ خًـٌ، بـٌ   األخـري       تط٣ أْ٘  غتكسّ ْؿػو ٚنأْوإشا مل تهٔ تٓعط إال إىل داْب ٚاسس 

: طايًِٗ أْت زَط أٚي٦و كٍٛ هللأٚي٦و، ٚأْت   األخري َٔ غتٓطًل يت غتهٕٛ أْت َٔ ًّٜٛ اهلل ملاشا ال ٜهـ عٓو
٘  َٔ أٚي٦وص َٚت٢ َا سكٌ تػًٝط ؾٝٓا ِعَطاِؾأًٖو أٚي٦و، ايًِٗ زَط أٚي٦و، ايًِٗ ، ايًِٗ اسٓا َا يٓا زخٌَا ا  يـ

ِٔ َٜايهطِٜ: قاٍ   نتاب٘  ! ٖٚٛ ؟ٖهصا أقبشٓاًّْٛ اهلل ملاشا غًط عًٝٓا؟.، ملاشا  َٔ عًََـ٢    ََٚي ًَِهـأؾِطٜ ُ٘ ٔي ٌَ ايًَّـ ِذَع
ُُِؤَٔٓٔنَي َغٔبٝاّل ٘ٔ     :ملاشا سكٌ هلِ غبٌٝ؟. ضتٔ َٔ دعًٓا هلل غًطاّْا (141)ايٓػا٤: َٔ اآل١ٜاِي ِٕ َتِذَعًُـٛا ئًَّـ َٕ َأ َأُتِطُٜسٚ

َُٔبّٝٓا ًَِطاّْا  ِِ ُغ ُِٝه َٕ   :ٖهصا قاٍ ألٚي٦و (144)ايٓػا٤: َٔ اآلٜـ١ عًََ َُٔبٝٓـاّ    َأُتِطُٜسٚ ًَِطاّْا  ِِ ُغـ ُِٝه ٘ٔ عًََـ ِٕ َتِذَعًُٛا ئًَّـ  َأ
ٖٚـٛ  عًـٞ     َكٛيت٘ ٖصٙ، ٜٓػذِ َع جتس َٓطل ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٓػذِ َع عًٞصا ي ;ؾٝهطبهِ ٜٚػًط عًٝهِ

ِ        ،  تـاضٜذ ايبؿـط١ٜ  َٔ أَجاٍ عًٞ ٜكسّ يو مناشز   ،َـٔ أْبٝـا٤ اهلل ٚضغـً٘ ٚأٚيٝا٥ـ٘، ٜكـسّ يـو ْؿػـٝاتٗ
  َٝازٜٔ املٛاد١ٗ نٝـ ناْٛا ٜؿهطٕٚ، ست٢   ايسعا٤ ال جتس أِْٗ ناْٛا ٚ ،زاخٌ ايكطإٓاعطِٖ ٚتؿهريِٖ َٚؿ

ايكه١ٝ بايٓػب١ ألِْٗ ٜعطؾٕٛ ٖصٙ..  ;بٌ نإ نٌ ُِٖٗ إٔ ٜسعٛا ألْؿػِٗع٢ً أعسا٥ِٗ  يٝسعٛاؾكط ٜٓطًكٕٛ 
َضٖبَٓا ؾًصا نإ زعالِٖ  ;اهلل َعٓا ٟ ْكبض دسٜطٜٔ بإٔ ٜكـيًعسٚ ستػ١َٛ، إشا َا َقًُشٓا ضتٔ ٚنٓا بايؿهٌ ايص

َٔ ِّ اِيَهأؾِطٜ ِٛ ُِْكِطَْا ع٢ًََ اِيَك ََٚثبِِّت َأِقَسآَََا َٚا َِٝٓا َقِبطاّ  زعالِٖ؟. ٖهصا نإ نإ ٖهصا َا  (250)ايبكط٠: َٔ اآل١َٜأِؾِطؽِ عًََ
ِْٗ ٜعطؾٕٛ أْ٘ َت٢ َا ختاشٍ َـٔ  أل ;جري َٔ ايٓاؽ ايَّٝٛا ٜؿهط ؾٝ٘ ايه الِٖ، مل ٜهْٛٛا ٜٓطًكٕٛ ع٢ً ضتٛزع

ِٖ   األضض دٓٛز اهلل، إشا َا قعسٚا اغتشكٛا غهب اهلل، ِٖ َٔ ٜهٝعٕٛ أؾـٝا٤ ععُٝـ١ ال ميهـٔ إٔ ميتًهٗـا     
ال ميهٔ إٔ ميتًو ايعسٚ َا ميهٔ إٔ ميتًه٘ املؤَٕٓٛ َُٗا نإ يسٜ٘ َٔ قسضات ٚايعسٚ َُٗا نإ يسٜ٘ َٔ أغًش١ 

 باهلل ال ميهٔ. 
أيــِ  ؟ الّ إٔ ٜكـٓع طقٓابـٌ بؿـط١ٜص   ـِ ٜػتطع اإلغـ ـأي ،صاـ  ؾًػطني ٚيبٓإ نُجاٍ ع٢ً ٖنٝـ  ٛاـٚالسع

طبـإٔ ٖـصا ٖـٛ ايػـالح ايـصٟ مل       - نُا ٜكٍٛ اجملاٖسٕٚ -ؾعاّل، ٖٚصا  ٜػتطع اإلغـالّ إٔ ٜكٓع طقٓابٌ بؿط١ٜص
ٓؿذـط ؾرتبـو دـٝـ إغـطا٥ٌٝ،     نسّا ي٘ص قٓب١ً بؿـط١ٜ ت  ٛاَجٝاّل ي٘، ٚال إٔ ٜكٓع ٛاإٔ ٜكٓع األعسا٤ٜػتطع 

ٚ  ٖهـصا  تطبو أَٔ إغطا٥ٌٝ، حتطِ اقتكاز إغطا٥ٌٝ.  خاقـ١   -قـس أنـاعٛا   ٚ أنـاعٛا ٖـِ    ايًشعـ١ األخـري٠ 
ايصٟ ٜعاْٞ َعاْات٘ تعترب ٚظضّا َٔ أٚظاض ادتٌٝ ايصٟ غبك٘، ايصٟ  ٚضمبا ٖصا ادتٌٝ ٖٚٛ - بايٓػب١ يًؿًػطٝٓٝني

 ّ ناْٛا ال ٜعايٕٛ عكابات زاخٌ ؾًػطني.نٝع ايؿطم ايهبري٠   َٛاد١ٗ ايٝٗٛز ٜٛ
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ع٢ً ٖصٙ األ١َ، ايؿكا٤ ايصٟ دًب٘ غٝابـ٘     إٔ ْتصنط املأغا٠ بؿكس اإلَاّ عًٞ  -خ٠ٛ أٜٗا اإل -ٖهصا ظتب  
 َا دًب٘ َٔ ؾكا٤ ع٢ً ٖصٙ األ١َ. تًو ايًشع١ ٚايؿرت٠ ايتاضغت١ٝ اذتطد١ 

َا دًبٛٙ َٔ ٚباٍ ٚؾكا٤  ،عًُٞقطٕ ب٘ عًٞ، ٚايكطإٓ ايصٟ داٖس َٔ أدً٘ عًٝا ٜٚهّا ؾُٝا دًب٘ ََٔ أقكٛا ْٚؿهط أ
َٔ ;عًٞ  ؾهٌ  (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )ٚؾػاز ع٢ً ٖصٙ األ١َ، ٚإٔ ْطدع إىل َا قاي٘ ايطغٍٛ  ِٜ بايٛال٤ يإلَاّ  يَٓٔس

 .عًٞ
َٔ        ٖٛكٍٛ اإلَاّ اهلازٟ، نُا ٜ ايٛال٤ يإلَاّ عًٞ ِٜ ٜعتربٙ ضنّٓا البس َٓـ٘ بايٓػـب١ يإلْػـإ املػـًِ، البـس إٔ َٜـٔس

 .خٌ ضغا٥ً٘   طاجملُٛع١ ايؿاخط٠صطاألسهاّص ٚ  زا نُا َْٓل ع٢ً ٖصا   َكس٤١َ يعًٞ بايٛال
َِ ايٓاض دعٌ ُسٓب عًٞ  - قبٌ شيو نً٘ - (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى )بٌ دعٌ ايطغٍٛ  ِٝ إمياّْا ٚبػه٘ ْؿاقّا، بٌ دعً٘ َقٔػ
َِ ادت١ٓ ِٝ َِ ايٓـاض  اغتبعس بعض ايٓاؽ إٔ ٜهٕٛ عًٞ نُا ٚضز   األثط، ٚعٓسَا  ، دعً٘ قػِٝ ايٓاضَٚقٔػ ِٝ نٝــ  َقٔػ

ُٜشبو ))  (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسى ): أمل ٜكٌ ؾٝ٘ ايطغٍٛ ميهٔ ٖصا؟. ؾكاٍ أسس ايعًُا٤ إال َؤَٔ ٚال ٜبػهو إال ال 
إشّا قض إٔ ٜهٕٛ َقٔػِٝ ايٓـاض،   ::   ايٓاض. قاٍٛ املٓاؾل؟. قاٍأٜٔ ٖ؟. ؾكاٍ:   ادت١ٓ. أٜٔ ٖٛ املؤَٔ؟. ((َٓاؾل
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ـ  ١ٓ، أيٝؼ ٖٓا ٜكػِ ايٓاؽ ْكؿني؟ٜعين َٔ ٜبػه٘ إىل ايٓاض َٚٔ عتب٘ إىل ادت  اؾل يًٓـاض، َٚـؤَٔ يعًـٞ     َٓ
 ادت١ٓ. 

 ايطل٣ اذته١ُٝ، ايتٛدٝٗات اذته١ُٝ   شتتًـ املٝازٜٔ،   شتتًـ اجملاالت.  عًٞ  ؾًٓػتًِٗ َٔ اإلَاّ
عًٞ، إٔ ظتعًٓا َٔ ؾٝع١ اإلَاّ عًٞ، ٚإٔ  ع٢ً ْٗر عًٞ، إٔ ظتعًٓا َٔ أٚيٝا٤أغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛؾكٓا 

  ٕ منـٛت عًـ٢ غـبًٝ٘ ٚقـطاط٘      عتؿطْا   ظَطت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚإٔ عتٝٝٓا قبٌ شيو   ايسْٝا عًـ٢ ًَتـ٘، ٚأ
 ٚططٜكت٘، ٚأغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ظتعًٓا   ٖصا ايؿٗط ايهطِٜ َٔ ُعَتكا٥٘ َٔ ايٓاض.

 ،،،ٚايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘
 صايٓكط يإلغالّ/  اللعنة على اليهود/ املوت إلسرائيل/ املوت ألمريكا / اهلل أنربط 
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