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 (2) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

 أعٛش باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ
 بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ 

 ٖساْا هلصا َٚا نٓا يٓٗتسٟ يٛال إٔ ٖساْا اهلل.اذتُس هلل ضب ايعاغيري، اذتُس هلل ايصٟ 
ٖٚسا١ٜ عبـازٙ، َـٔ بعجـ٘     ،ٚتبًٝؼ ضغايت٘ ،س ايصٟ اقطفاٙ اهلل ألزا٤ أَاْت٘ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً غٝسْا ستُ

يٝتُِ َهاضّ األخالم، يٝعنٞ ايعباز، يٝطٗط ْفٛغِٗ، يٝذعٌ َِٓٗ أ١َ غا١َٝ ؼي ضٚسٗا، َكًش١ ؼي أعُاهلا، ق٢ً 
 ٚضنٞ اهلل عٔ ؾٝعتِٗ اغيٝاَري. ،ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ ايطٝبري ايطاٖطٜٔ اهلل عًٝ٘

 ٚضظي١ اهلل ٚبطنات٘ - خ٠ٛأٜٗا اإل -ايػالّ عًٝهِ 
باضى اهلل ؼي طيعهِ، ٚتكبٌ َٓهِ، ٚدعًهِ َٔ أْكاض زٜٓ٘، َٚٔ اهلـازٜٔ ىلزي قـطا ٘ اغيػـتكِٝ، َٚـٔ      :ْكٍٛ
 ٔ عٔ سطَ٘.ِّٝبايصا

قٛضّا عطنـٗا ايكـطإٓ ايهـطِٜ عـٔ أْبٝـا٤       - غبٛع اغيانٞنُا ٚعسْا ؼي األ -ؼي ٖصٙ ادتًػ١ ضتب إٔ ْػتعطض 
، قًـٝالّ  ٚاؾـتت بيٜـات اهلل آـاّ    أ١َ ْبصت نتاب اهلل ٚضا٤ ؿيٗطٖـا،  نطَا٤، عـيُا٤، ِٖ َٔ بين ىلغطا٥ٌٝ، ٚعٔ

  .َٔ بين ىلغطا٥ٌٝ ٚاْطًكت يتفػس ؼي األضض، ِٖ أٜهّا
ايطغٍٛ ايعطبٞ ايصٟ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٚضتٔ ايعطب ايصٜٔ نطَٓا اهلل بٗصا ايكطإٓ ايعـيِٝ ٚبٓبٝ٘ ستُس 

َِ َُ َٖٔتا ٔٓ ع٢ً اهلل ب٘ ع٢ً اغيػًُري، قس  ٔٓ عًِٝٗ نُا َ ٓشٛا أعـيِ ػيا َٓض اهلل بين ىلغطا٥ٌٝ، ٚاَذي اهلل عًِٝٗ، َٚ
 بين ىلغطا٥ٌٝ.

 (صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم     )ٌٖ ضتٔ ْػري ع٢ً ٖسٟ ضغٍٛ اهلل  :ِٗ جيب إٔ ْتعطف أٚاّلبٓٛ ىلغطا٥ٌٝ ايصٜٔ ًْعٓ
ـ  ْ٘فػـ ضتٔ ؼي ايٛقت أّ أْٓا ًْعٔ بين ىلغطا٥ٌٝ ٚ ،ألْبٝا٤ ايعـيُا٤ َٔ بين ىلغطا٥ٌٝٚع٢ً ٖسٟ أٚي٦و ا تدًل ـْ

 زتاالت سٝاتٓا؟تأثط بِٗ ؼي نٌ ـْ تجكف بجكافتِٗ، ْػًو غًٛنِٗ، ْكف َٛاقفِٗ،ـ، ْبأخالقِٗ
عًـ٢ قطـ     يٓكشض ٚنعٝتٓا ؼي أْفػٓا، ٚيٓعٌُ طيٝعّا ;١ يسٜٓا، ٚست٢ ٜتهض اغيٛقف يسٜٓاست٢ تتهض ايطؤٜ

 نٌ ايٛغا٥ٌ اييت تٛقٌ خبجِٗ ىليٝٓا.
ٔٓ    عطنت قٛضّا (1)اييت مسعٓاٖا َٔ نتاب اهلل ايهطِٜ باضن١ؼي ٖصٙ اآلٜات اغي اهلل  َتعسز٠ عٔ أٚي٦ـو ايـصٜٔ َـ

ٛا بطعا١ٜ ـئَ ايعاغيري، عٔ أٚي٦و ايصٜٔ س مل ٜؤٔت أسسّا ، ٚآتاِٖ َاعًِٝٗ بإٔ دعٌ فِٝٗ أْبٝا٤، ٚدعًِٗ ًَٛنّا
 ٜٔ ؼي أضن٘، ىلزي قازٜٔ عٔ غبًٝ٘.ثِ حتٛيٛا ىلزي َفػس ،بٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازيفا٥ك١ َٔ ق

فًٓعطف أْٓا غـٓهٕٛ أدـسض    ،َتأثطٕٚ ببين ىلغطا٥ٌٝاق  سٝاتٓا أْٓا ؼي ٚ بأْ٘ ىلٕ اتهض األَط دًّٝا يٓعطف أٜهّا
 َِٓٗ بإٔ ٜهطبٓا اهلل بأعـيِ ػيا نطب بين ىلغطا٥ٌٝ أْفػِٗ.
َٚٔ اإلقالح ىلزي ، ٚنٝف حتٛيٛا َٔ ايٓٛض ىلزي ايـيالّألٕ اهلل عٓسَا شنط يٓا ؼي نتاب٘ ايهطِٜ نٝف آٍ أَطِٖ، 

ٜٔ ٚىلعال٤ نًُتـ٘  ، َٚٔ ايعٌُ يٓكط ايسِّاهلل ٚأخصٖا بك٠ٛ ىلزي ْبصٖا ٚضا٤ِٖ ؿيٗطّٜا بهتب عتعاظاالَٚٔ اإلفػاز، 
نًٗا شنط أْٗا ناْت ٖٞ األغباب يتًو ايعكٛبات ايعـي١ُٝ اييت عاقبِٗ اهلل بٗا، ٚأْٗا  ،قًٝاّل ب٘ آّا ؾتا٤االىلزي 

شا َا غًهٛا  طٜكـ١ بـين ىلغـطا٥ٌٝ،    َا عًُ٘ ببين ىلغطا٥ٌٝ ضيهٔ إٔ ٜعًُ٘ ست٢ بيٍ ستُس أْفػِٗ ىل ،غ١ٓ ىلهل١ٝ
  .ا٥ٌٝغٝعًُ٘ بايعطب أْفػِٗ ىلشا َا غًهٛا  طٜك١ بين ىلغط

ّ  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم ) طغٍٛايٚيألغف ايؿسٜس إٔ  ٕ األَـ١ غتػـري غـري٠ بـين ىلغـطا٥ٌٝ      ىل قاٍ شيـو ايٝـٛ
 .(2)((يسخًتُٛٙ بٍّٚايٓعٌ بايٓعٌ ست٢ يٛ زخًٛا دشط َن ٠ٓصـ٠ بايُكٓصـيتشصٕ سصٚ بين ىلغطا٥ٌٝ سصٚ ايُك))

ؾٗس ايٛاق ، ؾٗس ٖصا ايعَإ أْٓا أقبشٓا ْتٓهط يهتاب اهلل، ْتٓهط هلسٟ ضغٌ اهلل، ْتٓهط ست٢ يكُٝٓـا   ٚفعاّل
ٖصٙ ٖٞ اذتهاض٠، ٖـصا ٖـٛ ايتكـسّ،     :ايعطب١ٝ ْٚٓطًل ٚضا٤ بين ىلغطا٥ٌٝ، ْٓطًل ٚضا٤ِٖ باعتعاظ، ٚضتٔ ْكٍٛ

 ايسْا٠٤، ٚأْ٘ ايهالٍ ٚايهٝاع. ، ٚأْ٘ ايصي١، ٚأْ٘االضتطاؾيٚمل ْؿعط بأْ٘  !ٖصا ٖٛ ايتُٓسٕٖٚٛ ايتطٛض، ٖصا 
ٜٔ بايسْٝا شنط اهلل عٔ بين ىلغطا٥ٌٝ ؼي أنجط َٔ آ١ٜ َٔ نتاب٘ ايهطِٜ أِْٗ ناْٛا ٜبٝعـٕٛ  فُٝا ٜتعًل ببٝ  ايسِّ

 :سيعٓـ٢  ؾـتا٤ ٚاال ،قًٝاّل ، ٜؿتٕٚ بعٗس اهلل ٚأضياِْٗ آّاقًٝاّل ٜٔ َكابٌ ايسْٝا، ٜؿتٕٚ بيٜات اهلل آّاايسِّ
                                                         



 (3) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

ًَِذٜبٝعٕٛ ِٖ ايسِّ ُٜ أْٗـِ ٖـِ ٜطًبـٕٛ     :ٜعـين  ؾـتا٤ االِٖ َٔ ٜبشح عٔ بٝعـ٘،   ،ٝعٛٙٚا ىلزي إٔ ٜبؤٜٔ زٕٚ إٔ 
 َٚاشا تسٍ عًٝ٘ ٖصٙ اذتاي١؟ !ْٝأٜ َكابٌ َٛاقف َع١ٓٝ، َكابٌ أ َعري َٔ سطاّ ايساآلخطٜٔ إٔ ٜبٝعٛا ايسِّ

 .ٜٔ ال ق١ُٝ ي٘ ؼي ْفٛغِٗ، ال ق١ُٝ ي٘ عٓسِٖتسٍ ع٢ً إٔ ايسِّ
ٔٓ اهلل عًَِٝٗٚٔ ايعذٝب إٔ ٜهٕٛ ايسِّ ٔٓ    ،إٔ أْكصِٖ بعس، ٜٔ ٖهصا ؼي أْفػِٗ ال ق١ُٝ ي٘ بعس إٔ َ ٚسيـاشا َـ
  َٚٛغ٢ أْكصِٖ َٔ عصاب فطعٕٛ ٚآٍ فطعٕٛ؟ ايصٟعًِٝٗ سيٛغ٢  ُُٖٔأمل َٜ عًِٝٗ؟ ٚسياشا أْكصِٖ؟

 ْيب َٔ أْبٝا٤ اهلل.
ٜٔ ٖٛ ايصٟ أععِٖ ّٜٛ أٚضثِٗ اهلل َؿـاضم  ىلٕ ايسِّ ٚايـيًِ ٚاالغتهعاف،ٜٔ ٖٛ ايصٟ أْكصِٖ َٔ ايعصاب ىلٕ ايسِّ

َِٚضِثَٓا األضض َٚػاضبٗا اييت باضنٓا فٝٗا َّ ََٚأ ِٛ َٔ اِيَك ُِْٛا اٖئصٜ َٕ َنا َٗا َََؿأضَم اأَلِضٔض ُِٜػَتِهَعُفٛ ٞ  ََََٚػأضَب  َباَضِنَٓـا  اٖئتـ
ٜٔ ايصٟ ىلصيا اعتـعٚا عًـ٢ ٜسٜـ٘، ىلصيـا اغـتكطت أٚنـاعِٗ       ثِ ؼي ذتـي١ ٜتٓهطٕٚ هلصا ايسِّ (137ألعـطاف: ا)ٔفَٝٗا

ايطـطف اآلخـط ال   ٚبايطب   !ٔ ٜؿتٜٗآُٜٚبشجٕٛ ع ،ٚغعست سٝاتِٗ ع٢ً أٜسٟ أْبٝا٥٘، ٜكبض ٖهصا غًع١ تباع
 ٜٔ عطض اذتا٥ؽي َكابٌ أ َٔ ايسْٝا.ٜٔ، ٜطَٕٛ بايسِّىلصيا َع٢ٓ اغيػأي١ أِْٗ ٜٓبصٕٚ ايسِّ ،ٜٔ َِٓٗايسِّٜؿتٟ 

 آّا، آّا قًٝاّلفٝ٘ ٖصٙ اذتاي١ ٜػُٞ شيو ايجُٔ  ٚالسـيٓا أْ٘ ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ ٜتشسخ ؼي نٌ َٛن  ٜصنط
ايسْٝا بأنًُٗا َكابٌ ؾ٤ٞ َٔ زٜٓو تبٝع٘ ىلْ٘ أ قًٝـٌ،   ،ت ايسْٝا بأنًُٗا، ىلْٗا أ قًٌٝست٢ ٚيٛ ناْ، قًٝاّل

 ىلْو بعت ْفػو، بعت ىلهلو، بعت أْبٝا٤ى، بعت نطاَتو، بعت دٓتو، بعت ععتو، ٚبعت ىلْػاْٝتو.
ِٕ :ٜٜٔٔ ٚال ٜٗتـسٕٚ بٗـسٟ ايـسِّ   أمل ٜكٌ اهلل عٔ أٚي٦و ايصٜٔ ٜتٓهـطٕٚ يًـسِّ   ِِ  ىل ّٔ  ىلاٖل ُٖـ َِْعـا ٌِ  َناأَل ِِ  َبـ  ُٖـ

ٌٗ ٔٓ ب٘ عًٝ٘  ْػاْٝت٘، ىلٕ تهطِٜ اهلل ي٘ أعـيِ تهطِٜىلْػإ ٜبٝ  ىلٕ اإل ؟(44)ايفطقإ:َأَن ٜتُجٌ ؼي اهلسٟ ايصٟ َ
ٖٚٛ  -ٜٔ فإْ٘ ٜكبض ؼي ٚاقع٘ ط يًسِّبتًو ايهطا١َ، أَا ىلشا تٓٓه ٢ بتًو ايهطا١َ، ٜٚهٕٛ دسٜطّاـييٝػري عًٝ٘ فٝش

ِٕٜكبض أنٌ َٔ تًو األْعاّ  -ىلْػإ  ِِ ىل ّٔىلاٖل  ُٖ َِْعا ٌِ َناأَل ِِ َب ُٖ ٌٗ  .َأَن
ُِٓٛا ٜكٍٛ عِٓٗ غبشاْ٘ ٚتعازي: َُا َٚآَٔ ََُكسِّّق ٔب ِِ يَُِّا اَأَْعِيتُ  ُِْٛا َٚاَل َََعُه ٍَ َتُهٛ ٘ٔ َنأفٕط َأٖٚ ال ٜٓبػٞ  (41)ايبكط٠:ٔب

ٜٔ، ٚعًـ٢ ٜـس ايطغـٌ    ٜٔ، ٚع٢ً ٜـس ايـسِّ  غيجًهِ ىلشا نٓتِ تتصنطٕٚ ْع١ُ اهلل عًٝهِ أْٗا ناْت نًٗا بٛاغط١ ايسِّ
 ٜٔ فال ٜٓبػٞ إٔ تهْٛٛا أٍٚ نافط سيشُس، ٚأٍٚ نافط بايكطإٓ ايهطِٜ.ٚا بٗصا ايسِّؤايصٜٔ دا
َُّٓ َتِؿَتُطِٚا َٚاَل َٟ قًَٔٝاّل أبيَٜأتٞ َث ٕٔ َٚىلٜٖا ٕٖ :ٜٚكٍٛ أٜهّا (41)ايبكـط٠: َفاٖتُكٛ َٔ ىل َٕ اٖئصٜ ُُٛ ٍَ ََا َِٜهُت ُ٘ َأَْع َٔ ايًٖ َٔ 
َٕ اِئهَتأب ٘ٔ ََِٜٚؿَتُطٚ َُّٓا ٔب َٕ ََا ُأَٚيـ٦َٔو قًَٔٝاّل َث ِِ ٔفٞ َِٜأُنًُٛ ُِ َٚاَل ايٖٓاَض ىلاٖل ُبُطْٛٔٗٔ ُٗ ُُ ُ٘ ُٜهًَِّ َّ ايًٖ ِٛ ِِ َٚاَل اِئكَٝا١ََٔ َٜ  َُٜعنِّٝٗٔ

ِِ ُٗ ِْ َعَصاْب ََٚي َٔ( 174)ايبكط٠: َأٔيٝ ٕٖ اٖئصٜ َٕ ىل ِٗٔس َِٜؿَتُطٚ ِِ ٔبَع ٔٗ َُأْ ِٜ ٘ٔ ََٚأ َُّٓا ايًٖ ُ٘  َأَخَص َٚىلَش (77)آٍ عُطإ:قًَٔٝاّل َث ايًٖ
َٔ ََٔٝجاَم ُ٘ اِئهَتاَب ُأُٚتِٛا اٖئصٜ ُٖٓٓ ُ٘ َٚاَل ٔيًٖٓأؽ َيُتَبِّٝ َُُْٛ ُٙ َتِهُت ِِ ََٚضا٤َ َفََٓبُصٚ ٖٔ ُٗٛٔض ِِٚا ؿُي ٘ٔ َٚاِؾَتَط َُّٓ ٔب  ََا َفٔب٦َِؼ قًَٔٝاّل اَث

َٕ  .(187)آٍ عُطإ:َِٜؿَتُطٚ
ٖٚٛ تًو اغيُتًهات اهلا٥ًـ١ ؼي شتتًـف أقطـاض     ،ىلٕ نٌ َا بأٜسٟ ايٝٗٛز اآلٕ ؟قًٝاّل آّا، قًٝاّل أمل ٜكٌ ٖٓا آّا

ْٔ صللى اهلل عليله   )ِٖ، َكابٌ ٖسٟ ضغٍٛ اهلل ضٜٔ ايصٟ ْبصٚٙ ٚضا٤ ؿيٗٛقًٌٝ َكابٌ شيو ايسِّ ايسْٝا ىلْٗا عٓس اهلل ا
ىلْ٘ اـٔ قًٝـٌ ٚجيـب إٔ     ،إٔ ٜؤَٓٛا ب٘ نُا أَط بك١ٝ عبازٖٙٚصا ايكطإٓ ايهطِٜ ايصٟ أَطِٖ اهلل ( وعلى آله وسللم 
 .ٜٔ بجُٔ قًٌِٝٗ ايصٜٔ ٜبٝعٕٛ ايسَِّا أنجط ايٓاؽ َٔ اغيػًُري أْفػٚ ،ْفِٗ ضتٔ

ايتـٛضا٠  ٜعايـٕٛ ٜطبعـٕٛ    أيٝؼ بٓـٛ ىلغـطا٥ٌٝ اآلٕ ال   .ست بٓبصٙأْو نفطت ب٘ بًػاْو ٚقٓط ٜٔ ال ٜعينايسِّ
ٚتتشسخ عـٔ   ،اغيػٝضٚتتشسخ عٔ  ،أيٝػٛا ىلزي اآلٕ يسِٜٗ ىلشاعات تسعٛ ىلزي ايٓكطا١ْٝ ؟ صتٌٝ ٜٚٛظعْٛٗاٚاإل

ىلْ٘ عٓسَا ٜعطض ايبا ـٌ بؿـهٌ    ؟ؾتا٤االٜعين ؟ َاشا أيٝؼ شيو قا٥ُّا ؟ايٝٗٛز١ٜ أٚ ايٓكطا١ْٝ ا١ْأعالّ ايسٜ
 .ٜٔنٕٛ ايسِّفٝ٘ ٜٚت َكاّ َعٟٓٛ ٜٓطًكٕٛ َاٍ، بؿهٌ َكاحل، بؿهٌ َها١ْ أٚ

ٚبـسٕٚ انـتاخ ٜـسخٌ أسـسْا ؼي      ،بهٌ بػـا ١    ؼي أٚغاؾي اغيػًُري؟يٝػت ٖصٙ ساي١ يسٜٓا ع٢ً ْطام ٚاغأَٚ
شطّ عًٝ٘ ُٜ َ٘ٛقف با ٌ، ٜعٌُ ع٢ً إٔ حيكٌ ع٢ً َكًش١ ٚيٛ َٔ  طٜل با ١ً غري َؿطٚع١ ٚال ٜبايٞ إٔ زٜٓ

ٜٔ ٚيـٛ ؼي َٛقـف ٚاسـس، ٚيـٛ ؼي قهـ١ٝ      ٖصا ٖٛ ايبٝ  يًسِّ .صاإٔ زٜٓ٘ ٜٗسزٙ ىلشا َا زخٌ ؼي ٖٖصا، ٚال ٜبايٞ 
 ٚاسس٠.

ٌ  ،ٚغٓعٌُ ،غٓعٌُ يهِ) :عها٤ زتًؼ ايٓٛاب فٝكٛيٕٛأأيػٓا ؼي االْتدابات ٜٓطًل  ٜعـسٕٚ ٖـصا    ...(ٚغـٓعُ
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، ٚأٚي٦ـو  ؿـل  طٜـل  بٛؿيٝف١، ٖٚصا ٜعسْٚ٘ بطتب١ عػهط١ٜ، ٖٚؤال٤ ٜعسِْٚٗ سيسضغ١، ٚأٚي٦ـو ٜعـسِْٚٗ ب  
ىلشا َا ٚقٌ ىلزي زتًؼ ايٓٛاب غٝكف َع٘، ٚغٝعٌُ ع٢ً سٌ َؿهًت٘،  ِسيػتٛقف، ٚفالٕ ٜعسْٚ٘ بأْٜٗعسِْٚٗ 
َـٔ   -ٌ أْٓـا  ـٔ ٜتؾـض زٕٚ إٔ ًْشـفي ٖـ   ـفٓٓطًل يًتكٜٛت غي ;ٛ األع٢ً نس خكُ٘ـإٔ ٜهٕٛ َٛقف٘ ٖٚغٝشاٍٚ 

 .ْبايٞال  ي٘؟ٜٔ أّ أْ٘ َتدايف ٚشتايف ٚقفٓا َٛقفّا ٜٓػذِ َ  ايسِّ - ٚد١ٗ ْـيط زٜٓٓا
ٚال تُٗـ٘   ،ٜٔ ؼي ؾـ٤ٞ ٜهٕٛ بعهـِٗ يـٝؼ َـٔ ايـسِّ     أمل ٜب  ايٓاؽ ؼي نجري َٔ اغيٓا ل أقٛاتِٗ ألعها٤ قس

أٚ  ،ضظأٚ َـٔ األ  ،، ٜبٝعٕٛ أقٛاتِٗ بكًٝـٌ َـٔ ايػـهط   ٜٔ، ٚال تُٗ٘ َكًش١ األ١َ، ٚئ ٜفٞ بٛعٛزَٙكًش١ ايسِّ
 أٚ بأٟ ؾ٤ٞ َٔ ايٛعٛز. ،ٛض غاظٓٓبت
ٖٛ أْٓا ْط٣ نٌ َٔ ٜتؾض ٌٖ تػُ  َٔ أسس ن١ًُ ٜكـٍٛ فٝٗـا:    ؟نبري٠ قا١ُ٥ ّاايصٟ ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى غٛق اَ
ْ٘ غٝعٌُ ع٢ً ستاضب١ اغيفػـسٜٔ ؼي أضض  ىلٜٔ، أٚ ْ٘ غٝعٌُ ع٢ً ْكط ايسِّىلعال٤ ن١ًُ اهلل، أٚ ىلْ٘ غٝعٌُ ع٢ً ىل)

 !ئ حيكٌ ع٢ً قٛت ٚاسس( ْافك١)ٌٖ ْػُ  عباضات َٔ ٖصٙ؟ ألٕ ٖصٙ بهاع١ غري  ؟(اهلل، أٚ ايـياغيري يعباز اهلل
فٓٓطًـل   ،َازٜـات  ،أؾٝا٤ َٔ سطاّ ايـسْٝا، َكـاحل   ،ْٚعٌُ ،ْٚعٌُ ،كٍٛ: غٓعٌُ يهِْايبهاع١ ايٓافك١ ٖٞ إٔ 

فعالّّ  ٜكًٞ، ٚىلْػإ السكٝك١ ٖٛ ˮ ٜٔت ٚال ًْشفي أٟ داْب َٔ ادتٛاْب اييت ٖٛ عًٝٗا ؼي ٚاقع٘ شتايف يًسِّْكِّ
 - ٚأنـطض  -؟ ست٢ ْعطف أْـ٘ ساقـٌ   أيٝؼ ٖصا ساقاّل‟ىلزي آخطٙ ...يٓا ٜٚٗب ،يٓا ٝٗبغأْ٘ يهٔ ٚعس  ،هللاعسٚ 

 .ٜٓعهلا اغيطؾشٕٛ ؼي نٌ اْتداباتأْٗا ٖٞ ايػًع١ اييت 
 -ادتُٗٛضٜـ١، أٚ لًـؼ ايٓـٛاب     يط٥اغ١نإ  غٛا٤ّ -اغيتؾشري َٔ َٔ أسس  َت٢ ضأٜٓا ٚعٛزّا ؟َٚت٢ ضأٜٓا زعا١ٜ

، ألؾـٝا٤ اغيُٗـ١ بايٓػـب١ يألَـ١    ٜٔ، أٚ ٜتشـسخ عـٔ ا  ٜٔ، ٜتشسخ عٔ داْب احملاضبري يًسِّٜتشسخ عٔ داْب ايسِّ
َٔ أٜـٔ   ؾ٤ٞ. ال ْػُ  عباضات َٔ ٖصٙ؟ٌٖ  ؟ٌُ ع٢ً حتكٝل انتفا٤ شاتٞ يًٛ ٔغٝع، أْ٘  ادتاْب ايعضاعٞ َجاّل

 .((يتشصٕ سصٚ بين ىلغطا٥ٌٝ))( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) : نُا قاٍ ايطغٍٛ أْٓا فعاّل دا٤ْا ٖصا؟
َٕ ََا ُأَٚي٦َٔو أمل ٜكٌ اهلل هلِ:  ِِ ٔفٞ َِٜأُنًُٛ ٔٗ ٖـؤال٤ ايـصٜٔ اؾـتٚا بـسٜٔ اهلل، بعٗـس اهلل،       ايٖٓـاضَ  ىلاٖل ُبُطْٛٔ

َٕ ََا ُأَٚي٦َٔو قًٝاّل بأضياِْٗ آّا ِِ ٔفٞ َِٜأُنًُٛ ٔٗ ُِ َٚاَل ايٖٓاَض ىلاٖل ُبُطْٛٔ ُٗ ُُ ُ٘ ُٜهًَِّ َّ ايًٖ ِٛ عطان٘ ىلتعبري عٔ  اِئكَٝا١ََٔ َٜ
 أٚي٦و يٝؼ هلِ دعا٤ ىلال ايٓاض، غ٤ٛ اذتػاب، ٚدٗـِٓ،  ،عطاض عِٓٗىلعٔ أٟ ؾ٤ٞ فٝ٘ ضظي١ هلِ ّٜٛ ايكٝا١َ، 

ِِ َٚاَل ِِ َُٜعنِّٝٗٔ ُٗ ِْ َعَصاْب ََٚي َٕ ََا َفٔب٦َِؼ :ؼي اآل١ٜ األخط٣ٜٚكٍٛ  .(174)ايبكط٠:َأٔيٝ ب٦ؼ َا ف  (187إ:)آٍ عُطَِٜؿَتُطٚ
 ٜٔ َكابٌ أ.ٕ ٜبٝعٛا ايسِّٜؿتٕٚ أ

َُّٜٓٔ بايجُٔ ايصٟ ٜػاٜٚ٘، ىلصيا قاٍ ايسِّ بأِْٗ مل ٜبٝعٛا :ٖٓا ٖٛ ال ٜكٍٛ ؼي نـٌ اغيٛانـ  ٜكـٍٛ    قًَٔـٝالّ  اَث
َُّٓ ا ـ( غي1000أفهٌ ٚيٛ باعٛٙ بـ)( نإ 1000بـ) ( يٛ باع250ٙٛباعٛٙ بـ)يٝؼ اعتان٘ ع٢ً أغاؽ أِْٗ قًَٔٝاّل اَث
ٜٔ ٖٛ أ قًٝـٌ ٚىلٕ ناْـت ايـسْٝا    (. ىلٕ نٌ ؾ٤ٞ ؼي َكابٌ ايس250ِّيهٔ اغيؿه١ً أِْٗ باعٛٙ بجُٔ قًٌٝ ٖٛ ) قاٍ

 . تٛقعٗا ؼي دِٗٓ ،ألْو تبٝ  ْفػو، ألْو تٛبل ْفػو ;ٖٞ آ٘ فٗٞ قًٌٝ سي٦ًٗا شٖبّا
ِٛ اهلل:أمل ٜكٌ  ٕٖ ََٚي َٔ َأ ُُٛا ََا ئًٖٔصٜ ُّٔٝعا اأَلِضٔض ٔفٞ ؿيًََ ُ٘ َد ُ٘ ََٚٔجًَِ ِٚا َََع ٘ٔ الِفَتَس َّ ُغ٤ٔٛ َٔٔ ٔب ِٛ  اِئكَٝا١ََٔ اِيَعَصأب َٜ

ُِٗ ََٚبَسا َٔ َي َِّ ٔ٘ ِِ ََا ايًٖ ُْٛا َي َٕ َُٜهٛ ّٜٛ ايكٝا١َ  ،شٖبّايٛ إٔ يو األضض بهًٗا، َٚجًٗا َعٗا، ًَٚؤٖا ( 47)ايعَط:َِٜشَتٔػُبٛ
إٔ ايـسْٝا  يٛ ز ظ دِٗٓ يًػاٜٚٔ فتػُ  ؾٗٝكٗا ٚظفريٖا، ٚتػُ  قطاخٗا اغيطعب تَٖٛطَبعٓسَا تط٣ دِٗٓ، عٓسَا ُت

ٚهلصا جتسٕٚ  أيٝػت آّا قًٝاّل; ؟قًٝاّل . أيٝػت ايسْٝا ىلشّا آّاٛفٝٗا يو يػًُتٗا فس١ٜ َكابٌ إٔ تٓذ بأنعاف َا
َُّٓ :ؼي نٌ َٛن  ٜكٍٛ  .قًٝاّل آّاقًَٔٝاّل اَث

ٜٔ ْفػ٘ فٝتهٝف َ  ٖصا، ٜٚٓػـذِ َـ    َٔ ٜٓطًكٕٛ َكابٌ َكاحل َاز١ٜ، أٚ َٔ ٜٓطًكٕٛ باغِ ايسِّ نًٓا غٛا٤ّ
َٔ أدٌ إٔ حيكٌ ع٢ً َػـاعس٠ َٓـ٘، ٜكـف َعـ٘      ٜٔ َٔ أدٌ إٔ ٜطن٢ عٓ٘ ٖصا، أٖٚصا، ٜٚهتِ دع٤ّا َٔ ايسِّ

َـٔ أدـٌ ْكـط     ،ٜٜٔٚكٍٛ باغـِ ايـسِّ   ،ست٢ ٜتُهٔ َٔ ىلقا١َ َطانع أنجطط َٔ أدٌ إٔ ٜسف  ي٘ أنج با اّل ّاَٛقف
ٖـصا ْفػـ٘ َـٔ بٝـ       (اغيٛقف ٜسخٌ َعِٗ فٝ٘ ٚىلٕ نإ با اّل ٖصا بػٝؽي،ٖصٙ يٝػت َؿه١ً، ٚ بػٝؽي،ٚ) اغيصٖب

 .َٔ اآلخطٜٔ أبٌ ٖصا أغٛ ،ٜٔ بجُٔ قًٌٜٝٔ، ٖصا ْفػ٘ َٔ بٝ  ايسِّايسِّ
 أىلِْٗ أغٛ ،ٜٔاغيكًش١ يًسِّ َطاعا٠ٜٔ، أٚ ٜهْٛٛا ؼي َٛاقفِٗ ٚىلٕ نإ َٔ باب سِّاي ٜٔ ِٖٚ ظي١ًايصٜٔ باعٛا ايسِّ

َٜٔٔ ايسِّألْ٘ ىلشا باع أٌٖ ايسِّ ;ع٢ً األ١َ ٚنطضّا ٚأنجط أثطاَّ بٓـٛ ىلغـطا٥ٌٝ    ؟ْٚكّٝا ٜٔ ْـيٝفّافُٔ أٜٔ غتًك٢ ايسِّ ٜ
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ألِْٗ َٔ ٜٓـيط ىليِٝٗ ايٓاؽ ؼي شتتًـف   ;يأل١َٜٔ ٖٛ ىلنالٍ ٘ فهإ بٝ  ايسِّٜٔ باعٛٙ ِٖٚ ظيًتعٓسَا باعٛا ايسِّ
 َطاسٌ ايتاضٜذ أِْٗ ادت١ٗ اييت ٜتًكٕٛ َٓٗا ىلضؾازِٖ ٚتعًُِٝٗ، ٜٚتًكٕٛ َٓٗا ايهتب اييت أٚضثِٗ اهلل ىلٜاٖا.

بأؽ ْسخٌ َ  ٖصا اذتعب أٚ َـ  ٖـصا،    ٚيهٔ ال ،ثكاف١ٝ ز١ٜٝٓيسٜٓا َؿاضٜ   :اْطًكٓا ٚقًٓا ضتٔ نصيو ىلشا َا
ْٚػهت عٔ ٖصا اغيبسأ، ًْٚػٞ ٖصا ْػهت عٔ ٖصٙ،  بػٝؽي،ٚ) كٌ ع٢ً َػاعسات َٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓا،ٚضتاٍٚ إٔ ضت

ٜٔ ؼي ايعكط ايصٟ األ١َ أسٛز َا تهـٕٛ ىليٝـ٘   ٜٔ، ىلْ٘ َٔ بٝ  ايسِّىلْ٘ َٔ بٝ  ايسِّ (اغيبسأ، ْٚكف ؼي ٖصا اغيٛقف
 .ْٚكّٝا ناَاّل
 ؟حتٌُ اغِ بالز ىلغـال١َٝ أيٝػت ايبالز ايعطب١ٝ نًٗا  ؟ايسْٝاٖصٙ ٕ ع٢ً ضقع١ ٚاغع١ َٔ ٜٔ اآليػٓا ْط٣ ايسِّأَٚ
ػت ضقع١ ايبالز اإلغـال١َٝ  ، أيٝأفطٜكٝابا، ٚىلزي بًسإ ٖٚٓاى ؾعٛب أخط٣ شيتس ىلزي أٚغاؾي آغٝا، ٚىلزي أٚض تأيٝػ

 هلصٙ األ١َ؟ َا باي٘؟ ٜٔ مل ٜعٌُ ؾ٦ّٝايهٔ َا باٍ ٖصا ايسِّ ٜٔ َٓتؿط٠ بؿهٌ ٚاغ ؟َػاس١ ايسِّ ىلشّا أيٝػت ٚاغع١؟
 ّ ْاقكّا.ْ٘ قسِّأل

يألَـ١، ٚيػـت ختتًـف عـٔ      ئ ٜعٌُ ؾ٦ّٝا زّٜٓٝا ثكافّٝا غٝهٕٛ عًُو ٚأْت َطؾس، ٚأْت شيًو َؿطٚعّا س٦ٕٓٝص
طض ٖـصٙ ايطقعـ١ اإلغـال١َٝ    ٔ ضيًهٕٛ أنجط ػيا شيًو َٔ َؿاضٜ  ز١ٜٝٓ ع٢ً  ـٍٛ ٚعـ  ايهجري َٔ أَجايو، ٚعُٓٓ

اييت تهُٓٗا زٜٓٓا، اذتًٍٛ اييت تهُٓٗا نتابٓـا، اذتًـٍٛ ايـيت    اذتًٍٛ  ،يأل١َ اذتًٍٛ ، ػئ مل ٜكسَٛاايهبري٠
ٜٔ، َطاعـا٠ يًُكـًش١   ع٢ً ايسِّ ّاع٢ً اغيصٖب، سفاؿي ّاسفاؿي)ثِ ٜكٍٛ:  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ٗٓا ىليٝٗا ْبٝٓا ٚٓد

ىلٕ ٖٓـاى   !ٜٔا ٖـٛ ايـسِّ  أقبض ؼي قاعتٗا أيف  ايب. ٖص (1)نٗصٙ ٜٔ أَاَ٘ ٖٛ إٔ ٜط٣ إٔ َسضغ١ٚنإٔ ايسِّ (ايعا١َ
( أيف  ايـب، يـسٜٓا   15فأْت تكٍٛ: أيف  ايب أقبض يسٜٓا ) يٝؼ نصيو؟َٚٓاى أيف ًَٕٝٛ َػًِ أٖ ،أيف ًَٕٝٛ

  .عباضات َٔ ٖصٙ ،يسٜٓا نِ َعاٖس، يسٜٓا نِ َطانع ( أيف  ايب،20)
ٛ  بٓكا٥٘ ناَاّلٜٔ ّ ايس٢ًِّ إٔ ٜكسِّٜعٌُ ع اْـيط ىلشا نٓت ػئ ال ٠ بايػـ١ عًٝـو فـإٕ تًـو     ضٚىلٕ نٓت تؿعط خبطـ

زاخًٗا ضيتًهـٕٛ أنجـط   ٚايهجريٕٚ  ،اييت ٖٞ أٚغ  ػيا يسٜو ىلزي ٖصٙ األ١َىلنافتٗا أٟ ؾ٤ٞ ؼي تؿهٌ  األضقاّ ال
 ػيا شيتًو.
َكابـٌ َكـاحل    - َٔ قبٌ بك١ٝ ايٓاؽأٚ  ،َٚٔ ٜتشطنٕٛ بامس٘ ،امسَ٘ٔ ٔقَبٌ َٔ حيًُٕٛ  غٛا٤ّ -ٜٔ ىلٕ بٝ  ايسِّ

 ٚال إٔ تكـٍٛ: سفاؿيـاّ   ،ع٢ً اغيكًش١ ايعا١َ ال إٔ تكٍٛ: سفاؿيّا ،هلا ىل القّا ال جتس َربضّا ،َاز١ٜ ال ٜربضٖا ىل القّا
 ٜٙٚبكٛا يٓا أؾـٝا٤ َـٔ ٖـص    (سٞ ع٢ً خري ايعٌُ)ىلشا غهتٓا عٔ ٖصٙ َكابٌ إٔ ٜبكٛا يٓا  ٜهطْاَاشا  ،ع٢ً اغيصٖب

َُ ٖصا !فٗصا ٖٛ اغيصٖب ضتاففي عًٝ٘ خط٣؟األ  .ربضّايٝؼ 
٘    ىلٕ ايسِّ ؟ٜٜٔٔ، أْت تطٜس إٔ تعٌُ يًسِّأْت تطٜس إٔ حتاففي ع٢ً ايسِّ  ،ٜٔ يأل١َ، فاْـيط َـا األَـ١ جادـ١ ىليٝـ

ٜٔ، ٜٔ ؼي أٚغـا ٗا فـاْطًل يتشٝٝـ٘ ىلْـ٘ ايـسِّ     ٖٛ ايصٟ ناع َـٔ ايـسِّ   ٚسًٌ ٚنعٝتٗا، ٚاْـيط َااْـيط ٚنعٝتٗا، 
أٚ  ،ايعاَـ١ يألَـ١  ٜٔ، ٚاذتفاؿي ع٢ً اغيكًش١ ايعا١َ يأل١َ. أْت تطٜس إٔ حتاففي عًـ٢ اغيكـًش١   ايسِّ ٚاذتفاؿي ع٢ً

ُٜفشاففي ع٢ً ايسِّ ،أٚ يؿعب ،يبًس ٜٔ غيكـًش١  ىلٕ ايـسِّ  ؟ٜٔ غيكًش١ األ١َيٝؼ ايس١َِّ، أَٚكسّ يتًو األٜٔ بأنًُ٘ إٔ 
 .ٜٔ ناَاّلٗٗا بتٛدٝ٘ ايسِّٚيٝٛٓد ،ٜٔ هلا ناَاّلاأل١َ فُٔ ُٜٗ٘ َكًشتٗا فًٝكسّ ايسِّ

ٜٔ ٚىلٕ ْت َٔ تهطب ايـسِّ أٔ تهطب األ١َ ٚىلٕ قًت َٔ أدٌ َكًش١ األ١َ، ٚفأْت َ َٓكٛقّأٜ أَا ىلشا قسَت ايسِّ
اضٚا غـ  َت٢ َـا  َت٢؟ ،، ٖٛ ايصٟ تهفٌ باغيكًش١ ايعا١َ يعبازٙطمٜٔ. اهلل مل ٜف٢ اغيصٖب ٚع٢ً ايسِّعً قًت سفاؿيّا

ب اغيكـًش١ ايعاَـ١ ؼي ايـسْٝا    ٚقشٝض، أَا ىلشا آَٓٛا بـبع  ٚنفـطٚا بـبع ، أمل تهـطَ    ع٢ً زٜٓ٘ ع٢ً ضتٛ ناٌَ 
ْٟ ٚاآلخط٠؟ ِِ ٔخِع ُٗ ِِ ٔفٞ اآل َي ُٗ َِْٝا ََٚي ِْٔفٞ ايٗس  ارتعٟ ؼي ايسْٝا ٌٖٖٛ  مل ٜكٌ ٖهصا؟أ (33)اغيا٥س٠:ٔخَط٠ٔ َعَصابْ َعـٔيٝ

سفاؿي ع٢ً اغيكًش١ ايعا١َ؟ َٔ أٜٔ دا٤ ارتعٟ ؼي  ايعصاب ايعـيِٝ ؼي اآلخط٠ ٌٖٖٛ  !؟سفاؿي ع٢ً اغيكًش١ ايعا١َ
 ىلْ٘ َٔ اإلضيإ ببع  ايهتاب ٚايهفط ببع . ؟َٚٔ أٜٔ دا٤ ايعصاب ايعـيِٝ ؼي اآلخط٠ ؟ايسْٝا

 َعاٖس ع١ًُٝ، أٚ َطانع، إٔ تهٕٛ سطنتو ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ،َٔ يسٜو َؿاضٜ  َٔ تطؾس، ٜا ِ، ٜاعًَِّٔ ُت فأْت ٜا
فإْو َٔ تعٌُ ع٢ً إٔ تٛق  األ١َ ؼي ارتعٟ ؼي ايـسْٝا، ٚإٔ تػـري    - بع  ٚنفط ببع ىلضيإ ب :ٖٞ ؼي ٚاقعٗا -

 باأل١َ ىلزي ايعصاب ايعـيِٝ ؼي اآلخط٠.
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نُػًُري ؼي  قبشٓا طيٝعّاأٜٔ بايسْٝا، أْٓا ألٕ ايععُا٤ ٜعطفٕٛ إٔ ايػٛم ٜٓفل فٝٗا بٝ  ايسِّ ;ؼي ٖصٙ ايٓكط١
ُٜٗٓا إٔ ْط٣ َؿاضٜ  ٚىلٕ ناْت َؿاضٜ  بػٝط١، ٚىلٕ ناْت َؿاضٜ  بٌ ٜٔ، ُٜٗٓا ايسِّ شتتًف األقطاض اإلغال١َٝ ال
ٚعسْا بؿ٤ٞ َٔ ٖصٙ َت٢ َا أسس  تٗب٘ اآلخطٕٚ َٔ ثطٚاتٓا.ـٖٞ فه١ً فه١ً َا اْ ٖٞ قطٚض، ٖٞ َٔ قٛتٓا، أٚ

 ٚال ْػأٍ عٔ زٜٔ. ،اْطًكٓا ٚضا٤ٙ
أْ٘  !قسَ٘ يٓا بايٓػب١ غيا أنً٘ عًٝٓاأٚ َا قس  ،ق١ُٝ َا ٜطٜس إٔ ٜكسَ٘ يٓا بٌ ٚال ْػأٍ عٔ ٚاق  ايسْٝا أْ٘ َا

ٓـا َٚـٔ   ٓأّ أْ٘ َٔ عطم دبٝ ،يٓا، َٚا غي  ؾدكٝت٘ أَآَا ب٘؟ ٌٖ ٖٛ َٔ ثطٚاتٓا ايطبٝع١ٝ َٔ أٜٔ دا٤ َا قسَ٘
 ٚجتعٌ ظَاّ أَٛضْا ،ٚثكافّٝا ،ٚاقتكازّٜا ،أّ أْ٘ قطٚض تجكٌ نآًٖا، ٚتكٓ  يٓا األظَات، ٚختٓكٓا غٝاغّٝا ،قٛتٓا
 ٜٔ فٗٛ شاى ايصٟ ال ًْتفت ىليٝ٘.ست٢ عٔ داْب ايسْٝا ال ْػتٛنض، أَا ايسِّ عسا٥ٓا؟أبأٜسٟ 

اْطًكٛا نًِٗ نُا اْطًـل فطعـٕٛ ٜـّٛ قـاٍ ألٚي٦ـو ؼي       ;قبشت ع٢ً ٖصا ايٓشٛأُٓا ناْٛا قس عطفٛا إٔ األ١َ َي
ُٕ ََْٚاَز٣ ىليٝـ٘: نإ ٜسعِٖٛ ْيب اهلل َٛغ٢  َٛاد١ٗ َا ِٛ ٘ٔ ٔفٞ ٔفِطَع َِٔٛ ٍَ َق ّٔ َٜا َقا ِٛ َِٝؼ َق ًُِو ٔيٞ َأَي  َِٔكـطَ  َُ

َٖٔصٙٔ َٗاُض َٚ ِْ َٕ َأَفاَل َٔٔ َتِشٔتٞ َتِذٔطٟ اأَل أمل ٜكـٌ   ؟هللَكابٌ ٖسٟ ا أمل ٜعطض َؿاضٜ  ٚخسَات  (51)ايعخـطف: ُتِبٔكُطٚ
ِِ ََا ٖٛ يكَٛ٘: ِِ َََٚا َأَض٣ ََا ىلاٖل ُأٔضُٜه ِٖٔسُٜه ٌَ ىلاٖل َأ اتطنٛا ٖصا ايفكري، اتطنٛا ٖصا ايكعًٛى،  (29)غافط:ايٖطَؾأز َغٔبٝ

 . ٛا ٖصا اغيٗري، ٖهصا ٜكٍٛ غيٛغ٢اتطن
ٌٖ ٍ اهلل يفطعٕٛ ٚهلِ ؼي األخري ّٜٛ غطقٛا ؼي قعط ايبشط:ٛيٝك ،ٚا ضتٛ فطعٕٛاْؿٓسف ُٕ ََٚأَن ِٛ ُ٘ ٔفِطَع ََِٛ  َََٚا َق

ِِ ََا قاٍ:أنٌ فطعٕٛ قَٛ٘ َٚا ٖس٣ ّٜٛ  (79) ـ٘:ََٖس٣ ِِ َََٚا َأَض٣ ََا ىلاٖل ُأٔضُٜه ِٖٔسُٜه ٌَ  ىلاٖل َأ ىلْـ٘   ايٖطَؾـازٔ  َغـٔبٝ
ُٜ َٔ اغيٓطل ايصٟ ٜتهطض ع٢ً َػاَعٓا زا٥ُّا  .عطض ؼي اغيٓاغبات ايٛ ١ٝٓٚغا٥ٌ ىلعالَٓا، ىلْ٘ نٌ َا 

 ،ْؿٛز٠ ظياغـ١ٝ أتػ٢ُ َٓذعات َٚ   َاتعطض  ،يػعٛز١ٜ، ؼي أٟ زٚي١ عطب١ٝفعٜٕٛ ؼي ايُٝٔ، ؼي اايتً ٛاتأًَ
ٙ َٚكفا٠ يًبتٍٚ ٖٓا َٚك ،ٚقٛض غيؿطٚع ٖٓا َٚؿطٚع ٖٓاى أٚ  عؿـطٜٔ عاَـاّ  ز ٖـٞ ْتـا   ٓ  ٖٓاى ٚأؾٝا٤ َٔ ٖـص

ٖٞ أل١َ نف١ًٝ بـإٔ تٛقـًٗا ىلزي زٚيـ١ قـٓاع١ٝ ىلشا نـإ ٖٓـاى َـٔ         ٚايجالثٕٛ عاَّا ، ٚايعؿطٕٚ عاَّاثالثري عاَّا
 ٜكَٕٛٛ ع٢ً أَٛض ايٓاؽ ػئ ِٖ شتًكٕٛ، ػئ ِٖ ٜعطفٕٛ نٝف ٜبٕٓٛ ؾعٛبِٗ.

زٚي١ اغتطاعت اآلٕ إٔ  ض٠ غيدتًف اغيٓتذات؟١، ٚزٚي١ َكسِّمل تكٌ ىلٜطإ اآلٕ ىلزي زٚي١ قٓاع١ٝ، ٚزٚي١ َٓتذأَٚ
َـا بـري عيػـ١     ٚأٚي٦و ايصٜٔ ٜٓتذٕٛ ٖصا األغبٛع أِْٗ ٖسزٚا أَطٜها؟ تػُعٛا أْتِ ؼي، أمل تٗسز أَطٜها فعاّل

ألٕ  ;ألِْٗ مل ٜبٓٛا ْفٛغِٗ ٚمل ٜبٓٛا ؾعٛبِٗ -جطٚات اييت ضيتًهٗا ٖؤال٤ ايعطب ٚتًو اي ،َالٜري بطٌَٝ بتٍٚ
ٖـِ خيهـعٕٛ، ٜٚطنعـٕٛ، ٚال     ٖا - ًُٜعٕٛ ب٘ أْفػِٗ ىلصيا ٖٛ َٔ فهالت َا ٜٓتٗب٘ اآلخطٕٚ َٔ ثطٚاتِٗ نٌ َا

 ٜػتطٝعٕٛ إٔ ٜكٛيٛا ن١ًُ.
ٚنًِٗ ٖسزٚا أَطٜها، ٚنًِٗ يعٓـٛا   ،ٚخطز اإلَاّ ارتا٦َٓٞ ،ا ؼي ٖصا األغبٛع ٦ًَٚٛا ايػاساتاإلٜطإْٝٛ خطدٛ

، قايٛا: أَطٜهـا  ٜسخًٛا ؼي سطب َباؾط٠ َ  أَطٜها أَطٜها، ِٖٚ َٔ نٓا ْػُ  عِٓٗ َباؾط٠ أِْٗ ناْٛا ٜتُٕٓٛ إٔ
ّٜٛ زخٌ ايعطام َعِٗ ؼي سطب ؾسٜس٠ ٚ ١ًٜٛ، أَطٜها ٖٞ اييت زفعت٘، أَطٜها ٖٞ ايـيت   ،ناْت ٚضا٤ ايعطام ٖٞ

ٚاسـسّا   قـفاّ  ٜٚكاتًٕٛ طيٝعّا ،ٚيتغٌ َػاعساتٗا ايهبري٠ يًعطام ،٣ يتغٌ دٝٛؾٗازفعت ايبًسإ ايعطب١ٝ األخط
١َٝ، ع٢ً ايطغِ َٔ شيو نًـ٘ أمل ٜٗـسز ٖـؤال٤    ٚنس ايجٛض٠ اإلغال ،ٚنس ايؿعب اإلٜطاْٞ ،نس اإلَاّ ارتُٝين

اييت قس  عؿطٜٔ عاَّا ،فكؽي ألِْٗ ٚع٢ً َس٣ عؿطٜٔ عاَّا; بسأ َٓطل أَطٜها نعٝفّا األَطٜهٝري، ٖسزِٖٚ ٚفعاّل
، أٚ ثالثـري عاَـاّ   ٚبعهِٗ ٜبك٢ ؼي سهُ٘ عيػ١ ٚعؿطٜٔ عاَّا ،أٚ ًَو َٔ ًَٛى ايعطب ،تهٕٛ عُط ض٥اغ١ ؾدل

ْٚـيط ٚضد  ىلزي ْفػـ٘ ضأ٣   ، تط٣ ؾعب٘ َت٢ َا مس  تٗسٜسّاٜعاٍ شيٝاّل ال، تط٣ ؾعب٘ عاٍ فكريّاٜ الٚتط٣ ؾعب٘ 
 عسا٥٘.أفٝداف إٔ ٜكٍٛ ن١ًُ دط١٦ٜ أَاّ  ;ضيتًو قٛت٘ أْ٘ ال

ٞ ا نإ عًٝ٘ أٜاّ ًَو ْتاز ايبتٍٚ عُٓىلأٚي٦و ِٖ َٔ اغتطاعٛا إٔ خيفهٛا   ىلٜطإ ايػابل، خفهٛٙ بٓشٛ ًَٝـْٛ
ا اْطًكٛا ٚعًـ٢  ُِٖٓ َي ّٝٛ، ٚاغتطاعٛا بعس ايتدفٝ  إٔ ٜبٓٛا ىلٜطإ ؼي شتتًف زتاالت اذتٝا٠، ٖٚابطٌَٝ ؼي اي

 َطٜها ٚإٔ ٜتشسٖٚا، ٚضأٜٓا فعاّلأا مسعٛا تٗسٜس أَطٜها اغتطاعٛا إٔ ٜكطخٛا ؼي ٚد٘ ُٓفكؽي َي َس٣ عؿطٜٔ عاَّا
، ت٘ ايكاغ١ٝغع٢ً غٝا (بٛف)األَطٜهٞ ْفػ٘ ٜٗادِ  (طؽصتٛايه) أظعُا٤ آخطٕٚ َٔ ايػطب ٚنٝف بس أنٝف بس

 ، ِّٖٕ.َطٜهاأغتهطب َكاحل 
ىلْٗـِ أسـٛز    :ِ حتت أقسآَا يٛ ْعطف ٚاقعٓـا ٗ، أٚي٦و ٜطٕٚ إٔ َكاذت٤أٚي٦و دبٓا :ٖصا َا نٓا ْكٛي٘ يًٓاؽ
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ٞ غـٛقِٗ  ىليٝٓا َٔ أٟ أ١َ أخط٣، ىلِْٗ َٔ جيب إٔ ٜهْٛـٛا حتـت ضظيتٓـا يـٛ نٓـا ْفٗـِ، ىلٕ زتاَٝعٓـا ٖـصٙ ٖـ         
% 85ى َكاْعِٗ، ىلٕ ايبتٍٚ ٖٛ َٔ أضنٓا أنجـط َـٔ   قتكاز١ٜ، ىلٕ خريات أٚ آْا ٖٞ اغيٛاز األٚي١ٝ اييت حتٓطاال

 % ِٖ َٔ ِٖ حتت ضظيتٓا يٛ نٓا ْفِٗ.85َٔ استٝا ٞ ايعامل َٔ ايبتٍٚ ٖٛ ؼي ايبالز اإلغال١َٝ أنجط َٔ 
بعسَا حتطى اإلٜطإْٝٛ ٚتٗـسزٚا ٚقـايٛا: يـٛ     حتطى؟؟ َت٢ (بٛف)األَطٜهٞ ٖٚادِ  (ؽطايهٛصت)ٌٖ حتطى 
ٕ  ،ٜعطفٕٛ ىلٜطإنطب١ َباؾط٠ ٚؾسٜس٠. ِٖ  ٕأٚ تفهط إٔ تهطب فػٝتًكٛ ،تهطب أَطٜها  ،ٜٚعطفٕٛ ؾعب ىلٜـطا

 .ٚثكافّٝا ٚاقتكازّٜا ٜٚعطفٕٛ إٔ ىلٜطإ اغتطاعت إٔ تبين ْفػٗا عػهطّٜا
ُِٖٗ إٔ ٜبكٛا ؼي َٓاقبِٗ، ٚضتٔ ُٖٓا إٔ ْٓـيط ىلزي َا ضيهٔ إٔ ٜكـسَٛٙ يٓـا َـٔ     :يهٔ اآلخطٜٔ َاظايٛا ٖهصا

ٚال تؿهٌ ؼي ٚاقعٗـا   - نُا ٜكٛيٕٛ -قتكاز١ٜ( ، يٝػت ؼي قا١ُ٥ )ايُب٢َٓ ايتشت١ٝ االط١ ال تعٌُ ؾ٦ّٝاَٝؿاضٜ  بػ
يـٝؼ   ،أْٓا ْفٛؽ نعٝف١ ْطٜس، أْٓا ْفٛؽ سكري٠، ألِْٗ عطفٛا إٔ ٖصا ٖٛ ُٖٓا، إٔ ٖصا ٖٛ َا ;ت١ُٝٓ سكٝك١ٝ

ـًٔٝٓا أٟ ؾـ٤ٞ، ٜطنـٝٓا أٟ ؾـ٤ٞ،        ُِٜػ يسٜٓا  ُٛسات، يٝؼ يسٜٓا أٖساف، يٝؼ يسٜٓا ؾعٛض بهطاَـ١ ٚال بعـع٠، 
 .ْ٘عبأ بٚيٝهٔ ٖصا ايؿ٤ٞ ايبػٝؽي ٖٛ أ زٜٓٓا ال ْفهط ٚال 

ايـيت حتـاففي عًـ٢    ذتكٝكـ١  ضتٔ ْكٍٛ: أٜٔ اغيٓذعات ا !غب١ ٚ ١ٝٓ ٜعطنٕٛ عًٝٓا اغيٓذعاتتطاِٖ ؼي نٌ َٓا
ىلشا نٓـتِ   ؟ٝ  إٔ تكف ع٢ً قـسَٝٗا ٚايت١ُٝٓ اذتكٝك١ٝ اييت جتعًٓا أ١َ تػتط ،االقتكازٟأٜٔ ايبٓا٤  ؟نطاَتٓا

ٓا بأمل َـا قـساع ؼي ايـطأؽ، أٚ دـطح، أٚ نـٝل ؼي      ػَٔ أدٌ َت٢ َا أسػ ;ٖٓاى ّاَٚػتٛقف تبٕٓٛ َػتؿف٢ ٖٓا
ىلْٓا ْعٝـ األمل ايٓفػٞ، ْعٝـ أغيّا ؾسٜسّا يٝؼ َٔ ْكل  َػتؿف٢.يتٓفؼ، ٜهٕٛ ٖٓاى أَآَا أٚ ؼي ا ،ايؿطاٜري

يٓـا،  ؼي ايفٝتاَٝٓات ىلصيا َٔ ْكل ؼي ايهطا١َ ٚؼي ايعع٠، ْكل ؼي اذتٝا٠ ايهطضي١ ايـيت أضاز زٜٓٓـا إٔ تتـٛفط    
 آْـا؟ ا٥ٓا فأٜٔ ٖـٛ ايػـصا٤ َـٔ أٚ    عسأْعٝـ ادتٛع ايصٟ غٝذعًٓا َػتػًُري أَاّ  ْعٝـ األمل فأٜٔ ٖٛ ايعالز؟

  ايؿعٛب ْفػٗا ال تتشسخ َ  أٚي٦و.ألٕ  غياشا؟ٜٛدس.  ال ٌٖ ٖٓاى عٌُ ع٢ً تٛفريٙ؟ ٖصا ٖٛ ايعالز اذتكٝكٞ،
ت ألسـس ىلشا مل  يػٓا َػتعسٜٔ إٔ ْكـِّ  ضتٔ :جيب ؼي نٌ اْتدابات إٔ ْكٍٛ ْ٘ىلضتٔ قًٓا ؼي ادتًػ١ ايػابك١ 

 ظضاع١. ،ت١ُٝٓ سكٝك١ٝ ،اقتكاز قشٝض ،ْطٙ ٜٗتِ باقتكازْا، ببٓا٤ اقتكازٟ تكّٛ عًٝ٘ أقسآَا
ـ  (تٓاْري)ٚؼي َٓا ل أخط٣ َكابٌ  ،نٔ ٜكٛتٔ ؼي سذ١ ايٓػا٤ عٓسَا ٛض َـٔ ايػـاظ، بعـ  األعهـا٤ ٚظعـٛا      تٓٓ

 اٖـص يهـٔ   ،ّاط ي٘ تٓٛضتٓاْري ايػاظ يًٓػا٤ يٝكٛتٔ، ٚظٚدٗا َطتاح إٔ قٛت ظٚدت٘ ٚٓف ،ري٠ َٔ ايتٓاْريبنُٝات ن
ت قِّ ،ت يًدبع أٚاّلإٔ تكِّ - ع٢ً أقٌ تكسٜط -ساٍٚ  ؟فٝ٘ َٔ أٜٔ ٜأتٝو إٔ تكٓع٘ارتبع ايصٟ تطٜس  ،ايتٓٛض
ٓفعو فُٝـا بعـس   ٜال  صٟيو ايش ٛأَا ايتٓٛض فٗ ،َٔ زاخٌ ٚ ٓوىلال غئ ٜٛفط يو خبعى ٚ عاَو  وقٛتعؽي ٚال ت

 .ّاَٛدٛز ّاٚال قُش ّاتط٣ زقٝكال عٓسَا 
ُٜعٓس ُٝ ىلشّا فًٝشاقط ايُٝٔ، ىلشّاؼي ايُٝٔ  ريٕ ٖٓاى ىلضٖابٝىلكاٍ َا  بـاضز٠   هطب ايُٝٔ، ايتٓاْري غتبك٢ س٦ٕٓٝصفً

بعـس   بٝها٤ ال تعضع، ٜٚتعاقـب ايععُـا٤ ظعُٝـاّ    ،، ٚغٓط٣ األضانٞ ايٛاغع١ ايؿاغع١ ؼي بالزْا بٝها٤تؿتػٌال 
 ٞ بٝها٤. تعاٍ أضانال، ٚأٜهّا بعس عهٛ بعس عهٛ، ٚأعها٤ اذته١َٛ عهّٛا ظعِٝ، ٚأعها٤ زتًؼ ايٓٛاب عهّٛا

َـعاضع نـبري٠    ؟)اغيـاصتٛ( ِٖ، أيػٓا ْط٣ ؼي تٗا١َ نِ ظضعٛا َٔ أؾذاض ِٗ تكًشغي ظضاعتٗاىلشا ناْت  ٗا غُتعضعيهٓ
يهـٔ ىلشا ناْـت ايعضاعـ١     ،ظضعٖٛا ؼي تٗا١َ، أقبشت تٗا١َ قاب١ً يًعضاع١، ٚأقبشت تٗا١َ أضنّا قاذت١ يًعضاع١

ُٜ يٝبٝعٛٙ باغيالٜري،يكاذتِٗ فػٝعضعٕٛ )اغياصتٛ(  ُٜ  ،نٞ ايٛاغع١كًشٕٛ تًو األضاٚ كـًشْٛٗا؟ اهلل  َٚٔ َاٍ َـٔ 
ُٜ صتٛ( اهلل أعًـِ ؼي  عًِٝٗ ٖصٙ اغيعاضع ايهبري٠ َعاضع )اغيـا  ٖاٚتًو ايعا٥سات اييت تسٗض كًشْٛٗا؟ٜعًِ َٔ َاٍ َٔ 
أمل  اضع؟٘ ٖـِ َـٔ تًـو اغيـع    ْاهلل أعًِ َٔ ٖٛ ايصٟ ٜػتجُطٖا فٝذين َٔ ٚضا٥ٗا أنجط ػيا جيٓٛ أٟ بٓٛى تٛزع؟

يهٔ يًشبٛب غـري قابًـ١ يًعضاعـ١، غيدتًـف اغيٓتذـات ايعضاعٝـ١ ايـيت         !األضانٞ قاب١ً يًعضاع١؟ بض س٦ٕٓٝصتك
 !يٝٗا غري قاب١ً يًعضاع١ىلاغيٛا ٕٓٛ جاد١ 

ألْٓا ال ْتفـٛٙ   نٌ ٖصا؟ َؿ٢غياشا  الاٍ ايعضاعٞ. ىلزيف ال تكٖط تتٛاضز ع٢ً ايبالز أٜهّا ايكطٚض ايهجري٠ دسّا
ُْ به١ًُ، ضتٔ ال ْعطف َكاذتٓا، َا  ،ست٢ عٓسَا ٜكٛيٕٛ: ضتـٔ غـٓهافض اإلضٖـاب    !ِػًِّقايٛا ِٖ بأْ٘ َكًش١ يٓا 

ٞ )ألٟ نتـاب   ،ٚأَطٜها تطٜس َٓا إٔ ْتكس٣ يإلضٖاب ألٟ َسضغـ١ حتفـٝفي قـطإٓ     (ىلضٖابٝـ١ )ألٟ َسضغـ١   (ىلضٖـاب
ـ    غٓهطب٘ سفاؿيّا (ىلضٖابٞ)ْ٘ ىلُتَكٖٓف عٓس أَطٜها ىلضٖاب١ٝ، ألٟ ؾدل ٜكاٍ  (ىلضٖاب١ٝ)  ال٦ع٢ً َكـًش١ ايـٛ ٔ ي

ِـًِّ؟  ،يٓا اغيكاحلٜطمسٕٛ  َٔ أيٝػٛا ِٖ !أٚ ْٛاد٘ جكاض َٔ داْب أَطٜها ،تهطب٘ أَطٜها َـ  أْٗـا يٝػـت     ْٚػ
 َكاحل سكٝك١ٝ. 
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 إٔ جتٓسٚا أْفػهِ ٚتػتعسٚا غيهافش١ نٌ َا قايت األَط ايصٟ ٜهف عٓهِ ايهػؽي األَطٜهٞ، ايصٟ انططنِ ىلزي
ْ٘ ىلضٖابٞ، ٚأْتِ َٔ ضأٜتُِٖٛ ٜػأيْٛهِ عٔ َـساضؽ حتفـٝفي ايكـطإٓ، ٜٚػـأيْٛهِ عـٔ )َطنـع بـسض(        ىلأَطٜها 

ٚعـٔ ايعًُـا٤ ايفالْـٝري، ٚعـٔ،     ٚغٝػأيْٛهِ عـٔ اغيػـادس ايفالْٝـ١،     (ايؿباب اغيؤَٔ)ٚغٝػأيْٛهِ عٔ َطانع 
 .قا١ُ٥  ١ًٜٛ عطٜه١ ...ٚعٔ

ِ زعٛا ايؿعب ٜكطر ؼي ٚد٘ األَطٜهٝري ٍ   ٖـٞ اذتهُـ١.   .، ٚغتٕٚ أَطٜها نٝف غتتًطف يهـ ٕ ىل :أيػـٓا ْكـٛ
َكاذتِٗ  نٌ ىلٕ َٔ ٜعطف ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ىلٕ َٔ ٜعطف إٔ ؟اذته١ُ ٖٞ أٜٔ ١ ضيا١ْٝ؟ُٚاذته ،اإلضيإ ضياْٞ

ـ    أغبٛع ٚاسـس ذتٛيـت   أؼي بالزْا، يٛ ٚقف ايُٝٔ يٝكطر قطخ١ ؼي  ٓسيت نـٌ َٓطكٗـا،   َطٜهـا نـٌ َٓطكٗـا، ٚيع
 ٕ.ٝٛفٝ٘ ىلضٖابٜهٕٛ إٔ  ٚألعفت ايُٝٔ عٔ

  ِ  ؟ٖـٌ اْطًـل قا٥ـسِٖ األعًـ٢ يٝكـٍٛ: اغـهتٛا أَطٜهـا تٗـسزْا         ؟ٖهصا عٌُ اإلٜطإْٝٛ، ٌٖ اْطًـل ض٥ٝػـٗ
اإلَاّ ارتُـٝين نـإ ٜكـٍٛ    أِْٗ َػتٗسفٕٛ، ٚقس عاْٛا َٔ سكاض اقتكازٟ  ٌٜٛ، يهٔ  ٚاغيٛا ٕٓٛ ٜعًُٕٛ فعاّل

ايـصاتٞ ؼي شتتًـف    االنتفا٤ٚايعٌُ ع٢ً حتكٝل  ،غتتذٕٗٛ يبٓا٤ أْفػهِ هلِ: ىلْ٘ ؼي َكًشتهِ، ىلْهِ س٦ٕٓٝص
 الاالت زاخٌ ٚ ٓهِ.

ـ  ىلزي اغيٝازٜٔ ظعُـا٤َ أّ أِْٗ خطدٛا  ،ٌ اْطًكٛا يٝكٛيٛا يًٓاؽ اغهتٛاٖؤال٤ ٖ  يٝتشـسٚا أَطٜهـا؟   ّاٚؾـعب  ّاٚىلَاَ
. أمل تػري أَطٜهـا َٓطكٗـا؟   ْفػ٘ ٜتٗسز بهطب١ َباؾط٠ ٚيري سيا فِٝٗ ٚظٜط ايسفاعؤٜٚأتٞ ايتٗسٜس َٔ نٌ اغيػ

 .(قس حيكٌ ،قس ٜهطبٓا األَطٜهٕٝٛ، قس حيكٌ) ، ألٕ ايهجري َٓا خيافٕٛ أٜهّاتأًَٛا أْتِ
 (ّ فاظيـٌ ايػـالح  زت ايػالىلشا أض)٢ قاعستِٗ ِٖ، ِٖ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ: ىلشا نٓت تطٜس إٔ تػًِ أٚي٦و فاَـ عً

 .(ىلشا أضزت ايػالّ فاظيٌ ايػالح) ٖصا َجٌ أَطٜهٞ
يكـٛا  أٜـّٛ   ؟ َت٢ فكس ايػالّ؟ َٚت٢ فكس ايفًػـطٕٝٓٝٛ ايػـالّ؟  ٌٖ ٚدس غالَّا عطفات أمل ٜبشح عٔ ايػالّ؟

ثِ بعس فت٠ تتالؾ٢  بأغًشتِٗ ٚاْطًكٛا ع٢ً  اٚالت اغيفاٚنات، َفاٚن١ بعس َفاٚن١، َفاٚنات  ١ًٜٛ عطٜه١
ِ     نًٗا ٚتتبدط. ٌٖ سكًٛا ع٢ً غالّ؟ شا نٓـت تطٜـس ايػـالّ فاظيـٌ     ىل) :ىلٕ ٖصا ٖـٛ َٓطـل األَـطٜهٝري أْفػـٗ

 .(ايػالح
ؼي ٚدٗٗا، ٚيٝتشسٖٚا، ٚيٝكٛيٛا: يٝؼ ٖٓـاى   ىلشا نإ ايُٕٝٓٝٛ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜػًُٛا ؾط أَطٜها فًٝكطخٛا طيٝعّا

ُٜ أَْط ٌ؟يهٔ َا ايصٟ حيكىلضٖاب زاخٌ بالزْا.  عًـ٢   سفاؿيّا)كسّ حتت عٓٛإ بايػهٛت َٔ ايهبري ٚايكػري، ٚنً٘ 
 .(َكًش١ ايؿعب

ٕ َٔ ٜػاضع ىلُٓا َكاذتٓا، ىلٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي ٖٛ ايصٟ قاٍ يٓا ضتٔ ْكٍٛ: ىلٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ ايصٟ عًٓ
ٚأْ٘ فُٝا يٛ قاٍ شيو ٚنإ  ،اغيكًش١ْ٘ َٔ َٓطًل اذتفاؿي ع٢ً أىلزي ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ال ضيهٔ إٔ ٜربض َػاضعت٘ ب

ألْٗا يٝػت َكًش١، أْت تطٜس إٔ حتاففي ع٢ً َكًش١ ; فإْ٘ شتط٧ ،يصيو فإْ٘ شتط٧ ؼي ٚاق  ْفػ٘ َعتكسّا
ٕ ٖٓاى ىلضٖابٝري ؼي ىلىلشا َا قاٍ األَطٜهٕٝٛ:  ،نبري٠ اتٜكطر نً٘، ٚإٔ خيطز ؼي َػريإٔ ؾعبو زع ؾعبو 

 غتشاففي ع٢ً َكًش١ ؾعبو. س٦ٕٓٝص ٓػًٕٛ، ٜٚهُُٕٛ أفٛاِٖٗايُٝٔ، ِٖٚ َٔ غٝهفٕٛ أٜسِٜٗ، ٚغٝ
أِْٗ ٖـِ َـٔ خػـطٚا، إٔ     ِٖ دطبٛا عٓسَا ساقطٚا ىلٜطإ اقتكازّٜا ؟تتٛق  أِْٗ غٝشاقطْٚو اقتكازّٜا ٌٖٚ

ايؿطنات األَطٜه١ٝ ٖٞ َٔ قطخت ؼي ٚد٘ اذته١َٛ األَطٜه١ٝ دٓطا٤ ارتػاضات ايهـبري٠ ايـيت فكـستٗا، بُٝٓـا     
َٔ ايصٟ خػط ؼي اذتكـاض نـس   ٚغريٖا ٖٞ اييت ناْت ٖٞ اغيػتفٝس٠،  ،ٚق١ٝٓٝ ،ٚأغيا١ْٝ ،ؾطنات أخط٣ فطْػ١ٝ

 .ىلغطا٥ٌٝ ٖٞ اييت خػطت ،ىلِْٗ ايٝٗٛز ؟َٔ ارتطٚز َٔ ىلٜطإ ٔ ايصٟ خػطىلِْٗ األَطٜهٕٝٛ أْفػِٗ، َ ىلٜطإ؟
ٖٓـاى َٓطـل ٜتهـطض     - ٚساٚيٛا إٔ تتأًَٛا ٚتػُعٛا نجريّا -َٔ ٜتأٌَ  َ  األَط بايػهٛت؟ َٚا ايصٟ حيكٌ أٜهّا

ٕ   نجريّا  ، َٓطل ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ إٔ ٜطغذ ؼي ْفٛغٓا أْ٘ ال ؾطع١ٝ ألسس إٔ ٜتشطى نس أَطٜهـا ايًـِٗ ىلال ىلشا نـا
ُٜ ُٜقس أقبض  غيكا١َٚ َؿـطٚع١، ٚيهـٔ سيٓطـل    ٕ اىل :ضيهٔ إٔ ٜكاٍ ب نُا ٖٛ اذتاٍ ؼي فًػطري، س٦ٕٓٝصهَطعاْٞ ٚ

ٌْ ،باضز  .َٔ ٜؤٜس ٖصا ٚقًٝ
ٚ إٔ ٜكٓف أ ،كٓف ايفًػطٕٝٓٝٛ بأِْٗ ىلضٖابٕٜٝٛأٚ إٔ  ،إٔ تهٕٛ ظياؽ ىلضٖاب١ٝصيٓ  : ضتٔ أيػٓا ْػُ  اآلٕ

ٜهـا ؼي أٟ  يهٔ آخطٕٚ ٜٓطًل َِٓٗ َٛاقـف نـس أَط   ،ألِْٗ ٜكإَٚٛ استالاّل َاشا؟سعب اهلل بأْ٘ ىلضٖابٞ؟ ألِْٗ 
 حيكـٌ؟  َربض يهِ إٔ تتشطنٛا، أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ألْ٘ ال غياشا؟ !أْتِ ىلضٖابٕٝٛ :ادتُٝ  بًس عطبٞ ىلغالَٞ غٝكٍٛ

نٛنـع١ٝ  أقـبشت ٚنـعٝت٘   َـا   َتـ٢ ٜفُْٗٛٓا ضتـٔ أْـ٘ الؾـطع١ٝ ألسـس إٔ ٜتشـطى نـس أَطٜهـا ايًـِٗ ىلال         
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  .ريايفًػطٝٓٝ
ال ؾطع١ٝ يو إٔ تكاّٚ ٚإٔ تتشطى ٚإٔ تٛاد٘ ىلال بعس إٔ ٜكٌ بو ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ىلزي ٚنع١ٝ ال ٜهٕٛ ٕ أأٟ 

. ّايتشطنو أٟ دس٣ٚ، فش٦ٓٝص غٝتفهٌ عًٝو ٖؤال٤ ايععُا٤ ٜٚكٛيٕٛ: ال بأؽ أْت ئ ْػُض بإٔ تكٓف ىلضٖابٝ
  ؟ري أْفػِٗٝحيكٌ َ  ايفًػطٝٓ ٖٛ َاٖصا ، أيٝؼ ؾ٦ّٝا، ٚئ ٜسفعٛا عٓو يهٔ ئ ٜكسَٛا يو ؾ٦ّٝا

ٍ ، ِٖ ٜكـإَٚٛ  ريايفًػطٕٝٓٝٛ يٝػٛا ىلضٖابٝ ،ال :ُٓٔ ظعِٝ َٔ ٖٓا أٚ ٖٓاى إٔ ٜكٍٜٛت ٜٚـط٣ ٖـصٙ    .االسـتال
 ؟ٖـٌ عُـٌ ٖـؤال٤ يًفًػـطٝٓٝري ؾـ٦ٝاّ      ػطٝٓٝري، يه١ًٔ ع٢ً ايف١ ع٢ً ؾعب٘، ٜٚطاٖا َٓٓن١ًُ نبري٠، ٜٚطاٖا َٓٓ

ُٜ ط َػـانِٓٗ، َٚـعاضعِٗ تكًـ  ٚتـسَط؟ َـا ايـصٟ عُـٌ ٖـؤال٤         صجٕٛ نٌ ّٜٛ، ٚتسَأيػٓا ْط٣ ايفًػطٝٓٝري 
  ؟يًفًػطٝٓٝري؟ َاشا عٌُ ٖؤال٤ ذتعب اهلل؟ َاشا عٌُ ٖؤال٤ ذتُاؽ

بؿـهٌ   (اذتـازٟ عؿـط َـٔ غـبتُرب    )سكٌ بعس سـازخ   ٖٚٛ َا ّاٚأفطاز ّاٚؾعٛب زٚاّل اْطًكٛا ًُاشاف ايػطبٕٝٛأَٓا 
، ٚؼي شتتًـف  أغياْٝـا أمل ٜٓطًل اغيٛا ٓـٕٛ ؼي فطْػـا، ٚؼي بطٜطاْٝـا، ٚؼي أَطٜهـا، ٚؼي اغـتايٝا، ٚؼي       ؟قطٜض

ًـٗا يتٗـادِ اإلغـالّ    أمل تٓطًـل ٚغـا٥ٌ اإلعـالّ ن    نس اغيػًُري ؼي تًو ايبًسإ؟ أمل تٓطًل ايكـشف؟ اغيٓا ل 
ِْٗ ٜعتربٕٚ اإلغـالّ ٚاغيػـًُري   أل ؟ِ ؾطع١ٝأّ أِْٗ ٜطٕٚ إٔ هل ،ضيٓشِٗ ؾطع١ٝ ّااْتـيطٚا أسس ٌٖ ٚاغيػًُري؟

 أعسا٤ ٚيو سل إٔ تكف ؼي َٛاد١ٗ عسٚى.
ُْ جكف ٖهصا: يٝؼ يًُٝٓٝري سل إٔ ٜكفٛا ؼي َٛاد١ٗ أَطٜها ٚىلغطا٥ٌٝ، ٚيـٝؼ يًػـعٛزٜري   يهٓٓا ضتٔ اغيػًُري 

َـاشا تطٜـس؟    :ٕغٝكٛيٛ سل، ٚيٝؼ يإلٜطاْٝري سل، ٚيٝؼ ألٟ َٛا ٔ ؼي أٟ بًس عطبٞ سل إٔ ٜكف نس أَطٜها،
  ؟أْت اآلٕ ىلضٖابٞ، ٌٖ نطبتو أَطٜها اآلٕ أٚ عًُٛا بو ؾ٦ّٝا َاشا تطٜس عٓسَا تكٍٛ ٖهصا؟

ط َٓو، نٌ َا أضٜسٙ ْكٍٛ: أْت تطٜس إٔ أْتـيط ست٢ ٜسٚغْٛٞ بأقساَِٗ، ثِ فكؽي ٜهٕٛ نٌ َا أضٜسٙ ٚأْا َٓتـي
 !ضيهٔ إٔ تعٌُ يٞ ؾ٦ّٝا ٚأْت ؼي األخري ال ّا،ْين يػت ىلضٖابٝىليٞ ؼي األخري: تكٍٛ  تَٓو أْ

ٌ َٔ ظعُا٤ ايعـطب عُـٌ يعطفـات ؾـ٦ٝاّ    ٌٖٚ أسس  (عطفات)ِٖ َٔ غٝكعٕٛ فُٝا ٚق  فٝ٘ أْفػِٗ  ايععُا٤  ؟ بـ
 ٛا، االتكاٍ َٔ ظعُا٤ ايعطب أْفػِٗ بعطفات نًِٗ أقفًاالتكاالت ست٢ ْ٘ فعاّلىل :ٜكٍٛ بع  ايهتاب ؼي ايكشف

ُْٜٛن١ًُ ٜػُع ٚال ،االتكاالت َع٘ أسـس ٜتكـٌ ستـ٢ ٜٛاغـٝ٘      ، ٚالٚال أسس ٜكسّ ي٘ ؾ٦ّٝابٝت٘ ػذٔ زاخٌ ٗا، ٚ
 جيب إٔ ْطفه٘. ٖصا َا ،اجيب إٔ ْكاَٚٗ َا ٖٙص !به١ًُ

، ٚاهلل ٜأَطْا إٔ ْكاتًِٗ ناف١ نُا ٜكاتًْٛٓا نافـ١، ىلْٗـِ ٜتشطنـٕٛ ؼي نـٌ     ْٛٓا ناف١ىلٕ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٜكاتً
هـطب فطْػـا ستـ٢ ٜٓتـيـط ايفطْػـٕٝٛ إٔ      هطب بطٜطاْٝا، أٚ زٚي١ ىلغال١َٝ َتىلغال١َٝ َتؾعب، ٌٖٚ ٖٓاى زٚي١ 

ٕ      الَٔ اغيػًُري اآلٕ  أّ إٔ نجريّا ،اغيربض إٔ ٜتشطنٛا نس اغيػًُري ٜٛدس هلِ  ؟ٜعايـٕٛ غـذٓا٤ سيـا فـِٝٗ ضيٓٝـٛ
 .تًٛاغذٓا٤ ؼي أَطٜها، ٚغذٓا٤ َٔ شتتًف اغيٓا ل، ٚأؾدام ُق

ِ قٔت (ايكاعس٠)إٔ أضبع١ ضيٓٝري َٔ َس١ٜٓ ست٢ ْؿطت بع  ايكشف  ألٕ ؼي ٚثـا٥كِٗ   ;ًٛا ٚاغتذٛب نجري َـٓٗ
َٔ  ِٖٚ (بٔ الزٕ أغا١َ)َٔ تٓـيِٝ ايكاعس٠ تٓـيِٝ  ِأْٗ ٛاؿيٓ - ٖٞ َس١ٜٓ ؼي ايُٝٔ ٚايكاعس٠ - (ايكاعس٠)اغِ 

تـٌ  . ُقأْت َٔ ايكاعـس٠  ىلشّاقايٛا:  ;(ايكاعس٠)  :اغيٝالز . ستٌ(ىلب)َس١ٜٓ ايكاعس٠ َس١ٜٓ ٖٓا اعتكس ؼي ستافـي١ 
 ؼي االغِ. ِٗأضبع١ أؾدام الؾتباٖ

ُْ  ريهٓٓا ضتٔ ال جيٛظ يٓا إٔ ْكط  ،هـطب ؼي نـٌ زتـاالت سٝاتٓـا    ؼي ايُٝٔ، ٚال ؼي أٟ بًس عطبٞ آخط، ٚضتـٔ 
ُٜ نًـٗا؟  ١ُ ؾطغ١ دسّا َٔ زٍٚ ايػطب يػٓا نًٓا ْعطف إٔ اإلغالّ ٚاغيػًُري ٜٛادٕٗٛ بٗذٗسز، أَٚٚضتٔ ْط٣ زٜٓٓا 

ألْ٘ الؾطع١ٝ يو إٔ  ؼي ايُٝٔ ٚال ؼي أٟ َٓطك١ أخط٣؟ ْتهًِ ال فًُاشا ٜطٜس ٖؤال٤ أآل أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ًُْػ٘؟
 ٝسٚغْٛو بأقساَِٗ.فىلال بعس إٔ ٜكٌ أٚي٦و ىلزي عٓسى  تكٍٛ

ال تؿـعط،   أٚختـسّ ىلغـطا٥ٌٝ َـٔ سٝـح تؿـعط      ٚغا٥ٌ ىلعالَٓـا   غتػُعٕٛ ٖصٙ ايعباضات تتهطض، ٚزا٥ُّا ،تأًَٛا
ٚؾطع١ٝ حتطى أَطٜها ٚزٍٚ االغتهباض ٚزٍٚ ايهفط زٍٚ ايٝٗـٛز   ،ؾطع١ٝ بكا٤ ىلغطا٥ٌٝ نسٚي١شٖآْا أٚتطغذ ؼي 

َاشا ٜعين ٖصا اغيٓطل عٓسَا ْػـُ    !ٓض ايؿطع١ٝ ىلال يف٦ات َع١ٓٝٚايٓكاض٣ نس اغيػًُري ؾعٛبّا ٚسهَٛات ٚال شي
أَا  ؟َاشا ٜعين ٖصا (ٕٛأِْٗ ىلضٖابٝب إٔ ٜكٓفٛا ضال ْػُفٕ ٝٛٓأَا ظياؽ ٚسعب اهلل ٚسطن١ ادتٗاز ٚايفًػطٝ ،ال)

أَا ايباقٕٛ ؼي شتتًف ايؿعٛب اإلغال١َٝ فإشا حتطنٛا غيٛادٗتِٗ فِٗ  ،فإشا قطر أسس نسنِ فٗٛ ىلضٖابٞايباقٕٛ 
 .ىلضٖابٕٝٛ ٚغٓهٕٛ َعهِ نسِٖ

ؼي َٓـيُـات َعٝٓـ١ جذـ١ أْٗـا      (ضٖابىل)سكط َٔ ْععهلِ عٔ قا١ُ٥ اغِ  ؟ سكط َاشا؟ّاٜعين سكطأيٝؼ ٖصا 
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يٝؼ ايعطب َػـتعُطٜٔ  أَٚ تٓا؟ٕٚ سٝاؤيػٓا ستتًري ؼي اقتكازْا، ؼي غٝاغتٓا، ؼي نٌ ؾأَٚ ،َباؾطّا تكاّٚ استالاّل
ٟٓ اآلٕ؟ ٜٚػشبٗا بعس غاع١ أٚ غاعتري؟ أيٝؼ ٖصا ٜعـين   ىلآلظعِٝ ضيهٔ إٔ ٜكٍٛ ن١ًُ دط١٦ٜ  ِٖ َػتعُطٕٚ، أ

 ؟ ّااغتعُاض
سطب يسٜٓٓا ْطاٖـا ْٚؿـٗسٖا، ٚىلفػـاز ؼي أضنـٓا، ٚىلفػـاز يؿـبابٓا، ٚىلفػـاز        ٚزتاالت ؾؤْٚٓا،  اغتعُاض ؼي نٌ

  حيكٌ ؼي ايبالز ايعطب١ٝ نًٗا؟ يٓػا٥ٓا، ٚىلفػاز يهباضْا ٚقػاضْا. أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا
َٕ  َٚاَل ٜكٍٛ:ٖٛ  ،نافِٖ٘ ناف١ نُا ٜكاتًِْٛٗ ٤عساأىلٕ اهلل ٖٛ ايصٟ َٓض اغيػًُري ايؿطع١ٝ إٔ ٜكاتًٛا   ََٜعاُيـٛ

ِِ ِِ َسٖت٢َ َُٜكأتًَُُْٛه ِِ َعٔ َُٜطٗزُٚن ٕٔ ٔزُٜٓٔه َٔ َقأتًُِٛا ٜكٍٛ: ٖٛ (217)ايبكط٠:اِغَتَطاُعِٛا ىل َٕ اَل اٖئصٜ ُٛٓ ٘ٔ ُِٜؤَٔ ّٔ َٚاَل ٔبايًٖ ِٛ  ٔباِيَٝ

َٕ َٚاَل اآلٔخٔط َُٛ َّ ََا َُٜشطِّ ُ٘ َسٖط ُ٘ ايًٖ َٕ َٚاَل ََٚضُغُٛي ُٛٓ َٔ َٜٔسٜ َٔ اِيَشلِّ ٔزٜ َٔ َٔ  َعٔ اِئذِع١ََٜ ُِٜعُطِٛا َسٖت٢ اِئهَتاَب ُأُٚتِٛا اٖئصٜ
ِِ َٜٕس ُٖ َٚ َٕ ًهـٕٛ َـٔ ٚغـا٥ٌ ؼي    إٔ ٜكفٛا قـفّا ٚاسـسّا ٚبهـٌ َـا ضيت     ٔ أَط اغيػًُري طيٝعّاٖٛ ََ (29)ايتٛب١:َقأغُطٚ

 .انجط أعساؤِٖ أّ قًٛ غٛا٤ّ ،َٛاد١ٗ أعسا٥ِٗ
ُٚ    اإلغال١َٝظعت ايبالز ُٚ ىلصيا دا٤ بعس َاايتٛظٜ  يًؿطع١ٝ  فٗـصا   :ٛاقـف ظعـت اغي ىلزي قط  قـػري٠، ثـِ بعـس 

 .ّاٖٚصا يٝؼ َؿطٚع ،َؿطٚع
َكابٌ قطٚض  كاحل، غٝكٛيٕٛ َاشا؟َع٢ً  سفاؿيّا شيو ٖٛ خيايف َٓطل ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚغٝكٛيٕٛ َاشا؟ىلٕ نٌ 

 (ٜٔ بايـسْٝا بٝـ  ايـسِّ  )ؼي قا١ُ٥  نٌ شيو ٜكٓف ؼي قا١ُ٥ َاشا؟ .أٚ َػاعسات، أٚ ت١ُٝٓ َٛعٛز بٗا عف٢ عٓٗا،ُْ
شا نٓا ْط٣ زٍٚ ايػـطب نًـٗا سهَٛـات ٚؾـعٛبّا ٜٓطًكـٕٛ حملاضبـ١       ىلٚ ،ضتٔ َػًُٕٛ :غٓكٍٛ فٌٗ جيٛظ إٔ ْطن٢؟

ب٘ اغيػًُري، ٜٚكف ؼي ٚدِٗٗ  ٕٜٛعاًَ ٜعاًَِٗ سيجٌ َا اإلغالّ ٚاغيػًُري ناف١ فإٕ نٌ َػًِ جيب إٔ ٜهٕٛ دٓسّٜا
 نُا ٜكفٕٛ بهٌ ىلَهاْٝاتِٗ ؼي ٚد٘ اغيػًُري.

ِِ ِْٗ ٜؿتٕٚ ايهالي١ باهلس٣ىلعٔ بين ىلغطا٥ٌٝ  ٜٚكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي أٜهّا َٔ  ىلَيـ٢  َتَط َأَي  ُأُٚتـٛاِ  اٖيـٔصٜ
َٔ اِئهَتأب َْٔكّٝبا َِّ َٕ َٕ ايٖهاَلَي١َ َِٜؿَتُطٚ ُٜٔطُٜسٚ ٌَ َتهًِٔٗٛا َإٔ َٚ ٚضثٛا َٔ ايهتاب، ُأ ٚافطّا ٚتٛا ْكٝبّاُأ (44)ايٓػا٤:ايٖػٔبٝ

ايهالي١ ؼي  :ٜبشجٕٛ عٔ ايهالي١ ايهتاب، يهٔ أقبض ايهتاب ال ق١ُٝ ي٘ يسِٜٗ، ٚأقبشٛا ِٖ ٜؿتٕٚ ايهالي١،
َٕ، ٚايهالي١ يٝكسضٖٚا يآلخطٜٔ  أْفػِٗ ُٜٔطُٜسٚ ٌَ َتهًِٔٗٛا َإٔ َٚ ٚايصٟ ٜطٜس  ،ٜطٜسٕٚ إٔ تهًٛا ايػبٌٝ ايٖػٔبٝ

ألْـ٘   ٜعٌُ ع٢ً ىلنـاليٞ؟  إٔ أنٌ أيٝؼ عٓسَا ٜتُهٔ ٚحيكٌ ع٢ً اإلَهاْٝات اييت ٜػتطٝ  بٗا إٔ ٜهًين أئ
يٝـات  َـٔ اآل  ٖا٥ًـ١ دـساّ   ىلَهاْٝـات ٚقس أقبشٛا ضيتًهٕٛ  ،هٌِْٖ ٜطٜسٕٚ إٔ  ، أيٝؼ نصيو؟ٜطٜس إٔ ٜهًين

  ط ايهالي١ ىليٝٓا ٚىلزي إٔ ٜهًْٛا؟أيٝؼ ٖٓاى َا ٜسفعِٗ ىلزي إٔ ٜتشطنٛا يتكسٜ ٚاغيازٜات، أئ ٜػعٛا جبس؟
ضيتًهٕٛ اآليٝـات  ِٖ ضيتًهٕٛ ًَٝاضات، ٚضيتًهٕٛ ؾطنات ايػُٝٓا، ٚضيتًهٕٛ ايكٓٛات ايفها١ٝ٥ ايهجري٠،  فعاّل

ري ٜأتٞ عاْٞ َٔ ىلنالٍ نبأيػٓا ْ س إلنالٍ اآلخطٜٔ إلنالٍ ايؿعٛب؟َٓٓذأيػٓا ْط٣ أْٗا نًٗا ُت سيدتًف أْٛاعٗا.
ٚبهـٌ   ،ٚؼي نـٌ بًـس   ،ايهـجري٠ ايـيت تهتـب    األقالَّٚٔ  ،َٚٔ شتتًف ٚغا٥ٌ ايٓؿط ،َٔ شتتًف ٚغا٥ٌ اإلعالّ

 ٚغ١ًٝ؟
ألٕ اهلل قاٍ عِٓٗ  ٚايهالٍ أنجط َٔ ايػ١ٓ ايػابك١؟ٖٓا ؼي ايُٝٔ نٌ غ١ٓ ٜٓتؿط فٝٗا ايفػاز أْ٘ يػٓا ْط٣ َٚأ
َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ اؾـتٚا ايهـالي١، ْبـصٚا ايهتـاب ٚضا٤ ؿيٗـٛضِٖ يٝػـتبسيٛا بـ٘         ٕ أٚي٦و َٔ أٌٖ ايهتابىل

َٕٜطٜسٕٚ َٔ اآلخطٜٔ إٔ ٜهًٛا  ْ٘فػايهالي١، ٚأِْٗ ؼي ايٛقت  ُٜٔطُٜسٚ ٌَ َتهًِٔٗٛا َإٔ َٚ  .ايٖػٔبٝ
ٞ أيٝػـت ٖـ   بايـسْٝا ٜٔ قه١ٝ بٝ  ايـسِّ  ٗاأْ تًو ْكط١ عطفٓا ،نالهلِ ؼي ٚاق  سٝاتٓاىلفًٓطد  يٓتًُؼ آثاض 

 ايػا٥س٠ زاخٌ أٚغاؾي اغيػًُري؟
ٜطٜـسٕٚ إٔ ْهـٌ ايػـبٌٝ نـٌ      تعين أِْٗ عٓسَا ايٖهاَلَي١َجبٛاْب نجري٠ ألٕ عباض٠ أٜهّا ٖٓاى فُٝا ٜتعًل 

ٚغـ١ًٝ فٝٗـا    أٟ دسَٛاإٔ ٜػتَٔ  َٚا ايصٟ غٝسفعِٗ ىلزي إٔ ٜتشطدٛا ،ألِْٗ ئ ٜتشطدٛا ىلشّا ;غٝػًهْٛٗا ٚغ١ًٝ
ِ  ٜٔ ٚضا٤ ؿيٗٛضٖيكس ْبصٚا ايسِّ ؟ ٌٖ زِٜٓٗ غُٝٓعِٗ؟ ىلنالٍ يٓا فُـا ايـصٟ    ،ِ، يكس ْبصٚا ايهتـاب ٚضا٤ ؿيٗـٛضٖ

ِٖ إلنـالٍ  ٤َىلْٗـِ ٜػـتدسَٕٛ ستـ٢ بٓـاتِٗ ْٚػـا      ٔ إٔ ٜػتدسَٛا أٟ ٚغ١ًٝ يإلنـالٍ؟ غٝذعًِٗ ٜتشطدٕٛ َ
َٔ أدـٌ إٔ ٜٓتؿـط شيـو     ;اآلخطٜٔ، ىلِْٗ ٜػتدسَٕٛ ايٝٗٛزٜات اغيكابات سيطض )اإلٜسظ( يٝٓتؿطٕ زاخٌ َكط

 قس سكٌ. اغيطض ايفتاى، َٚٔ أدٌ إٔ ٜفػسٚا ؾباب اغيكطٜري ظٜاز٠ ع٢ً َا



 (00) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

ٜعًُٕٛ ع٢ً ْؿط ايفػاز األخالقٞ ؼي شتتًف ايـبالز ايعطبٝـ١، ٖـِ َـٔ زفعـٛا اغيـطأ٠ اغيػـ١ًُ، اغيـطأ٠          َٔ ِٖ
ُٜ ١ُ، ٖٞ َٔ أقبشت اآلٕ تتربز، ٖـٞ  ًعَٗا زٜٓٗا ٚقُٝٗا ايعطب١ٝ إٔ تهٕٛ َتأزب١ ٚستتؿاحملتؿ١ُ، اغيطأ٠ اييت 

ـ    عاسِ ايطدـٌ ؼي طيٝـ  َٓـاسٞ اذتٝـا٠ جذـ١      َٔ أقبشت اآلٕ تهؿف ؾعطٖا ٚبسْٗا، ٖٞ َـٔ أقـبشت اآلٕ ُت
 َؿاضنتٗا ؼي الاٍ ايػٝاغٞ.

تهـٕٛ أدـٛا٤   يتهٕٛ أدٛا٤ اغيهتب يطٝفـ١، ي  ;ٖٓا َسٜط ٖٚٓا غهطتري٠ !ُٕٛ اغيهاتب بايٓػا٤اآلٕ ؼي ايُٝٔ ٜطعِّ
اغيٛؿيـف َـٔ بٝتـ٘ ٖٚـٛ      طزخيـ  ؟َٚت٢ غٝٓكض ٖؤال٤ يؿعبِٗ ٚأدٛا٤ َهاتبِٗ نًٗا سب ،نًٗا أدٛا٤ سباغيهتب 

أَاّ اغيٛؿيف١، أَـاّ ايػـهطتري٠، أٚ أَـاّ اَـطأ٠ أخـط٣ تؿـاضن٘ ؼي َهتبـ٘، اآلٕ         حياٍٚ نٝف ٜهٕٛ ؾهً٘ َكبٛاّل
إٔ ٖصٙ ٖٞ اغيؿاضن١ اذتكٝكٝـ١   اٜٚعتربٚ، ؼي اغيهاتب، ؼي ايسٚا٥ط اذته١َٜٝٛعًُٕٛ ع٢ً إٔ تؿاضى اغيطأ٠ ايطدٌ 

 يًُطأ٠ ؼي اذتٝا٠.
ٖٞ َٔ تطبٞ األبكاض، ٚتطبٞ األغٓاّ، ٖٞ َٔ تٛفط ع٢ً أغـطتٗا   ،تًو اغيؿاضن١ اييت تكّٛ بٗا اغيطأ٠ ؼي ايطٜف

ـ  (فًٛؽ)َٔ األؾٝا٤ اييت حيتاز ضب األغط٠ ىلزي زف   نجريّا اّ، نجري٠ ؼي تٛفريٖا، ٖٞ تطبٞ األبكاض، ٚتطبٞ األغٓ
 ٞ صٙ ٖـٞ َؿـاضن١ سكٝكٝـ١ ؼي    أيٝػـت ٖـ   ،ٖٞ تٛفط اذتطب، ٖٞ تٛفط اغيا٤، ٖٞ تعٌُ داٖس٠ّ ؼي الاٍ ايعضاعـ

ال٤، ٖـصٙ  تًو األعبا٤ اييت فطنـٗا عًٝٓـا ٖـؤ    ،٤ اذتٝا٠أعبا َؿاضن١ جتعٌ األغط٠ نًٗا تتشٌُ طيٝعّا ايت١ُٝٓ؟
َـٔ أٜـٔ    !بٌ ٜكٓفٖٛا بأْٗا ؿيًِ، ٚأْٗا اَتٗإ يًُطأ٠ ،ٖصٙ مل ٜعتفٛا بأْٗا َؿاضن١ .اذتٝا٠ اييت أقبشت قعب١

  !َٔ أٜٔ دا٤؟ !دا٤ ٖصا ايتكِٝٝ؟
بأعُاٍ َٓعي١ٝ، ٚأعُاٍ تطتبؽي باغيٓعٍ،  ع٢ً فا ١ُ ايعٖطا٤ ٢قه( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ٕ ضغٍٛ اهلل ىلٜكاٍ 

. يهـٔ ٖـصٙ   ايطدٌ ؼي طيٝ  َٓاسٞ اذتٝـا٠ اضى ٖٚهصا اغيطأ٠ ؼي ايُٝٔ تؿ ،٢ اإلَاّ عًٞ بأعُاٍ خاضز اغيٓعٍٚعً
اييت ٖٞ َؿاضن١ سكٝك١ٝ، ًُٜٚؼ ادتُٝ  إٔ ظٚداتِٗ ٚبٓاتِٗ ٚأخٛاتِٗ ٜػاعسِْٗ َػاعس٠ نبري٠ ع٢ً حتُـٌ  

ْفػٗا ٚٚدٗٗا، ١ ٖٞ إٔ تهؿف ٝاغيؿاضن١ اذتكٝك ،ال !بأْٗا اَتٗإ يًُطأ٠ أعسا٥ٓاأعبا٤ اذتٝا٠، ٖصٙ تكٓف عٓس 
ت١ُٝٓ إٔ تعاسِ ايطدـٌ ؼي اغيهاتـب، إٔ تـعاسِ ايطدـٌ ؼي ستطـات ايتًفعٜـٕٛ، إٔ       تعاسِ ايطدٌ ٖصٙ ٖٞ ايٚ

 ٕ ٖصٙ يٝػت َؿاضن١ سكٝك١ٝ.أل ;ساد١ ىلزي ٖصٙ تعاسِ ايطدٌ ؼي نٌ َٓاسٞ األعُاٍ األخط٣. ال
ٚإٔ تػـاعسٖٚا ٖٚـٞ ايـيت تعُـٌ ؼي      ،ىلٕ ايصٟ جيب عًٝهِ ٖٛ إٔ تؿذعٛا اغيطأ٠، ٖٛ إٔ تعًُٛا ع٢ً تؿذٝعٗا
 تٗا، تػاعس ظٚدٗـا، ٚتػـاعس قطٜبٗـا   غطأزتاٍ ايعضاع١، ٚتعٌُ ؼي زتاٍ ت١ُٝٓ اغيٛاؾٞ، ٖٚٞ اييت تػاعس ضب 

َٔ ايصٟ ٜٛفط اغيٝاٙ  اغيٝاٙ؟ ٌٖ ٖٓاى َؿاضٜ  َٝاٙ؟ أٜٔ ٖٞ َؿاضٜ  .َػاعس٠ نبري٠، ىلْٗا ختسّ ايؿعب أنجط َٓهِ
 ىلٕ ايٓػا٤ ٜٓفعٓٓا أنجط َٔ َا تٓفعٓا اذتهَٛـ١، ىلٕ ايٓػـا٤ ٜكـسَٔ خـسَات     اغيٝاٙ؟ أيٝػت ٖٞ ايٓػا٤ تٛفط ؟يٓا

 أنجط ػيا تكسَ٘ اذته١َٛ. يًُذتُ 
ْ٘ جيب إٔ تتى نٌ ٖصٙ األعُـاٍ ٚتٓطًـل يتـعاسِ    ىلٕ ٖصا اَتٗإ، ٚىل: ا٤ْتِ تطٜسٕٚ إٔ تكٛيٛا هلصٙ ايٓػأ

ٟٓايطدٌ ؼي اغيهتب فتدطز ظٚدتو، ٚختطز بٓتو يتعٌُ غاعات  أدٛا٤ غتػٛز ٖـصا   زاخٌ َهتب َ  ؾدل آخط، أ
نُا  -ىلسكا٥ٝات عٔ ايٓػا٤ نِ َٔ ايٓػا٤  ،باٚكٌ ؼي أدٛا٤ نٗصٙ ؼي بًسإ أٚضا حيعُٓ ىلسكا٥ٝاتاقطؤٚا  ؟ اغيهتب

اغيهاتب، َٔ قبـٌ َؿـاضنري ؼي    ٤َسضاٌ َبَٔ ٔق ضنٔ ايطدٌ ؼي أعُاي٘ ؼي اغيهتبُٜػتكدي ػئ ٜؿا - ٜكاٍ بعباضتِٗ
  نِ حيكٌ َٔ دطا٥ِ؟ !ؼي َهتب ٚاسس ا٤و ايٓػِٖ ٚتً ٖصٙ اغيهاتب، جيًػٕٛ غّٜٛا

كٌ َٔ دطا٥ِ بػبب َؿـاضن١ اغيـطأ٠ يًطدـٌ ؼي األعُـاٍ زاخـٌ      حينِ  ْؿطتٗا بع  ايكشف تصنط ىلسكا٥ٝات
ـ ِ بٗصا، أيػٓا تٓطْػًِّ أٜهّاٚضتٔ ، اغيهاتب، ؼي ايسٚا٥ط اذته١َٝٛ، ٚؼي شتتًف َٓؿيت ايكطاع ارتام عًٝٓـا  ٞ ً

 إٔ ٜكاٍ: ٖصا اَتٗإ يًُطأ٠ إٔ حتٌُ اغيطأ٠ اغيا٤ أٚ حتٌُ اذتطب.  ٖصٙ اغيػأي١، ٚع٢ً ْػا٥ٓا؟
، االَتٗـإ َـٔ قـبًهِ أْـتِ     ٖصا ٖٛ االَتٗإ ،ايكطٚض اغيٓٗه١ ًْٛٓاَتٗإ ٖٛ عًُهِ أْتِ ٚأْتِ حتِّْكٍٛ: اال

ٚإٔ  ،إٔ ضتكـٌ عًـ٢ قٛتٓـا    ًهِ أْتِ ٚأْتِ ال تعًُٕٛ ع٢ًَبعسا٥ٓا، االَتٗإ َٔ ٔقأْتِ تهعْٛٓا حتت أقساّ أٚ
ال  أيٝؼ نٌ عطبٞ أقبض اآلٕ خٌ بًسْا، أيٝؼ ٖصا ٖٛ االَتٗإ؟ضتكٌ ع٢ً شتتًف األؾٝا٤ اييت ضتتادٗا َٔ زا

ٜؿعطٕٚ بارتعٟ  نٌ ايٓاؽ ايصٟ أقبض اآلٕ ٜفدط بأْ٘ عطبٞ؟ ٌٖ ٖٓاى أسس؟ َٔ ٖٛ ايعطبٞ ٜفدط بأْ٘ عطبٞ؟
 .ست٢ ظعُاؤِٖ ٜؿعطٕٚ بارتعٟ

َا ٜهٕٛ أسس ظعُا٤ ايعـطب ٚظعـِٝ   عٓس ٚنٌ ايٓاؽ غيػٛا إٔ َٛقف ايععُا٤ نإ َٛقفّا ٜؿٗس ادتُٝ  بأْ٘ شتٕع
تكاٍ زاخٌ بٝت٘، ٚحتاقطٙ ايسبابات اإلغطا١ًٝٝ٥ ثِ ٜكطعٕٛ ست٢ اال َػذّْٛا ؾعب َـيًّٛ ع٢ً َس٣ عيػري عاَّا



 (02) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

ؿـٗس  ٜنًٓـا   أيٝؼ ٖصا ٖٛ ارتعٟ؟ ،أٟ عٌُ ٕٕ ؼي ٚد٘ أٚي٦و ايصٜٔ ساقطٚٙ، ثِ ال ٜعًُٛعٓ٘، ثِ ال ٜكطخٛ
بأْ٘ خعٟ، ٖصا ٖٛ االَتٗإ يهِ أٜٗا ايهباض، ٚاالَتٗإ يٓا ضتٔ ايطداٍ، أَا اغيطأ٠ اييت تٓطًـل يتؿـاضى ايطدـٌ    

ِ  ٛ ايعٝـ ايهطِٜ، ٖعساؤْا عًٝٗا ٚعًٝ٘ فإٕ ٖصا ٖأأعبا٤ ٚنع١ٝ فطنتُٖٛا أْتِ ٚ ـ  .ٛ ايعـٝـ ايهـطٜ س إٔ ال ب
سٝـا٠   يٓشكٌ ع٢ً ;عٝـ سٝاتٓا جبٗسْا، ٚبعطم دبٝٓٓاعٌُ بٓاتٞ يٜٓبس إٔ  ، ٚالأعٌُ، ٚال بس إٔ تعٌُ ظٚديت
 نطضي١ ٚيٛ بٓػب١ ستسٚز٠.

ايٓػا٤ شيو ايـصٟ تػـُْٛ٘ اَتٗاْـّا،    تًو تفهٛا عٔ إٔ أْتِ تطٜسٕٚ إٔ تطظيْٛا، ٚإٔ تطظيٛا تًو ايٓػا٤، ٚ
طانع ايـيت تطعـ٢ األََٛـ١    اغي هلا تٛفري اغيؿاضٜ ، ٚفطٚا هلا ايهٗطبا٤، ٚفطٚا هلا َؿاضٜ  اغيٝاٙ، ٚفطٚااعًُٛا ع٢ً 

ٖـٞ إٔ تٓطًـل   ٚايطفٛي١، ٚفطٚا هلا نٌ ؾ٤ٞ. ال تكٛيٛا هلا: بإٔ ايتكسّ، بإٔ اذتط١ٜ، بإٔ اغيؿـاضن١ اذتكٝكٝـ١   
 ايسٚا٥ط اذته١َٝٛ.َهاتب ِ، زاخٌ هَهاتبيتعاسِ ايطداٍ زاخٌ 

َٕ: ٔ عٓس أٚي٦و ايصٜٔ قاٍ اهلل عَِٓٗ َٔ أٜٔ دا٤ ٖصا؟ أمل ٜأٔت ُٜٔطُٜسٚ ٌَ َتهًِٔٗٛا َإٔ َٚ ٜطٜـسٕٚ إٔ   ايٖػٔبٝ
داٖسٜٔ ع٢ً إٔ خيطدٛا بٓاتٓا ْٚػـا٤ْا يٝـعاظئ اآلخـطٜٔ ؼي َهاتـب ايـسٚا٥ط اذتهَٛٝـ١، ٚؼي        اْهٌ فٝعًُٛ

َٕايكطاع ارتام َٚٓؿيتَهاتب ايؿطنات، َٚهاتب  ُٜٔطُٜسٚ ٌَ َتهًِٔٗٛا َإٔ َٚ  .ايٖػٔبٝ
أّ ايكطإٓ ٖٛ ايصٟ أَط ضغـٍٛ اهلل   ،ٖٛ ايصٟ قاٍ هلا ٌٖ ايكطإٓ ٔ أٜٔ دا٤ ٖصا؟َ ،اغيطأ٠ اييت أقبشت َتربد١

إٔ ٜأَط ْػا٤ٙ ٚبٓات٘ ْٚػـا٤ اغيـؤَٓري إٔ ٜـسْري عًـٝٗٔ َـٔ دالبٝـبٗٔ، ٚإٔ ٜهـطبٔ         (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )
أيـٝؼ ٖـصا ٖـٛ     ؟داْبعٔ ايطداٍ األ ايٓـيططٖٔ ع٢ً دٝٛبٗٔ، ٚأَطٖٔ بإٔ حيفـئ فطٚدٗٔ، ٚإٔ ٜػههٔ ُُخُب

َٕأمل ٜأت َٔ عٓس َٔ  َٓطل ايكطإٓ؟ َٔ أٜٔ دا٤ ايتربز؟ َٔ أٜٔ دا٤ ايػفٛض؟ َٕ  ايٖهاَلَي١َ َِٜؿَتُطٚ ُٜٔطٜـُسٚ  َإٔ َٚ
ٌَ َتهًِٔٗٛا   مل ْهٌ؟أَٚ ؟ايٖػٔبٝ

َٔ أٚي٦و ايـصٜٔ ٜطٜـسٕٚ إٔ    َٔ ايػ١ٓ اييت قبًٗا; ألٕ ٖٓاى َٔ ٜعٌُ داٖسّا أٖٞ أغٖٛٓا ؼي ايُٝٔ نٌ غ١ٓ 
تهًٛا ايػبٌٝ، ٜعًُٕٛ ع٢ً إٔ ختطز اغيطأ٠ اي١ُٝٓٝ َتربد١ َهؿٛف١، ٖٚٞ اآلٕ َٔ حتاٍٚ ع٢ً إٔ تطفـ  ثٛبٗـا   

، ٚتهؿـف  قًـٝالّ  قًـٝالّ َـٔ ؾـعطٖا    ّاسٚ غاقٗا، ٚتعٌُ ع٢ً إٔ تهؿف دـع٤ يتبسٚ أقساَٗا، ثِ يٝب ;قًٝاّل قًٝاّل
ٖٓـاى   ،ؼي ٖصا الاٍ َٔ ايػـ١ٓ اغيانـ١ٝ   أٚنٌ غ١ٓ ًْشفي َٔ اغيؿٗس ايعاّ ؼي قٓعا٤ أْٗا أغٛ ،قًٝاّل ٜسٜٗا قًٝاّل

ايتًفعٜـٕٛ   تٞ ْطأٖ ؼيالطٜسٕٚ إٔ تكبض ْػاؤْا نايٓػا٤ ايٖٓاى عٌُ ػئ ٜطٜسٕٚ إٔ ْهٌ ايػبٌٝ، ٜ ،عٌُ
  .ؼي شتتًف بكاع ايعامل

إ، أٚ ىلزي زَؿل، أٚ ىلزي بػساز، أٚ ىلزي أٟ بًس عطبٞ ىلغالَٞ جتـس اغيـطأ٠ ايعطبٝـ١    ىلزي ايكاٖط٠، أٚ ىلزي عُٖ غافِط
 ب١ٝ اغيػٝش١ٝ أٚ ايٝٗٛز١ٜ، ستـ٢ ايٓػـا٤ ؼي فًػـطري ٚؼي   ٚم بري َـيٗطٖا ٚؾهًٗا ٚبري اغيطأ٠ األٚضاغيػ١ًُ ال تفٓط

ّ عًـ٢  ٚدطٜض، أٚ تبهٞ ع٢ً بٝتٗا ٖٚـٛ َٗـس   قتٌٝ، أٚٚتبهٞ ع٢ً ابٓٗا ٖٚٛ  )ايبٛغ١ٓ( تط٣ اغيطأ٠ اييت تكطر
 عٔ ظٚد١ شيو ايٝٗٛزٟ ايصٟ ٖسّ بٝتٗا ٚقتٌ ابٓٗا. ،ايٝٗٛز ٖٞ ؼي ؾهًٗا ال ختتًف عٔ أّ شيو ايٝٗٛزٟأٜسٟ 

عٓـسَا ختـطدري    :ْكـٍٛ يًُـطأ٠   ،ّاْ٘ ست٢ عٓسَا ْػري ٚضا٤ اآلخطٜٔ فُٝا ْعتربٙ سهاض٠ ٚتكسَىل: يٓكٍٛ أٜهّا
 ;ٌٖ نفـٛا عـٔ تـسَري َٓعهلـا    ؟ ٌٖ ضظيٖٛا ؟َتربد١، عٓسَا ختطدري غافط٠ يٛدٗو ٚبسْو َهؿٛف ٌٖ ضظيٛٔى

ٌٖ نفٛا عـٔ   ٛا عٔ ابٓٗا؟ىلِْٗ ِٜطُنًُٕٛ نٌ َٔ ذتل بطنابِٗ َٔ عٓسْا. ٌٖ نف ألْٗا أقبشت قس ذتكت بطنابِٗ؟
أنجط ػيا تػرئٜ ٚضا٤ ٖـسٟ   ٔ تػرئٜ ٚضا٤ نالي١ ٖؤال٤ََ ٚأْٔت إٔ ٜهف اهلل عٓٔو ثِ ٌٖ تطٜسٜٔ أْٔت ظٚدٗا؟
ٜـسٕٚ إٔ تٗـاْٞ،   َٔ تػرئٜ ٚضا٤ َـٔ ٜطٜـسٕٚ إٔ تهـًٞ، ٜٚط    ٚأْٔت ، اهلل ئ ٜٓكصٔىاهلل ئ ٜهف عٓٔو اهلل؟

ىلٕ اهلل ئ ٜهف عـٔ تًـو    حيكٌ؟ تكًسِٜٓٗ ؼي نٌ َـياٖط اذتٝا٠. أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ، ٚأْٔتٜٚطٜسٕٚ إٔ تـيًُٞ
 ايٓػا٤.
ايتًفعٜٕٛ، أمل تهـٔ تـط٣ اغيـطأ٠     اتحيكٌ ؼي ايبٛغ١ٓ ع٢ً ؾاؾ ّٜٛ نٓا ْؿاٖس َا أقبض ايبع  َٓا فعاّل ست٢

ـ ، ٚظّاٚاسـس  ؾـهالّ  ؟اغيػ١ًُ نـاغيطأ٠ ايكـطب١ٝ   ٝ      ّاٚاسـس  ّاٜ  ري، تـط٣ ايفًػـطٝٓٝات ٖٚـٔ ٜٗـطبٔ أَـاّ اإلغـطا٥ًٝ
ساٍٚ إٔ تؿاٖس فُٝا يٛ شيهٓت إٔ تؿاٖس ؾاؾ١ ايتًفعٜٕٛ اإلغطا٥ًٝٞ غتذس أْ٘ ال خيتًف  ،ناإلغطا٥ًٝٝات غٛا٤ّ

 ا تؿاٖسٙ ؼي ؾاؾ١ أٟ تًفعٜٕٛ آخط ؼي ايبالز ايعطب١ٝ.أبسّا عُٖ
ٌَ ايػبٌٝ نٌ َـا تعٓٝـ٘ نًُـ١     ،زٜٓٓا، غبٌٝ ععتٓا، غبٌٝ نطاَتٓاغبٌٝ  ،ٓا ايػبًٌٝيكس نً يـصٟ  ا ايٖػـٔبٝ

َٕٜٗسٟ ىلزي ايعع٠ ٚايهطا١َ  ايصٟ ،ٞ أقّٜٛٗسٟ ىلزي اييت ٖ ُٜٔطُٜسٚ ٌَ َتهًِٔٗٛا َإٔ َٚ  .ايٖػٔبٝ



 (03) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

ٕ  ِٖ نايؿٝطإ ٜعطفٕٛ غبٌٝ ع ِٖٚ عٓسَا ٜطٜسٕٚ إٔ ْهٌ ايػبٌٝ بـٌ   ،عتٓا يٝكطفْٛا عٓ٘، ٖـِ ال ٜػًطـٛ
 ٤غـبٌٝ ظنـا  ٓا عٓٗـا، ٜعطفـٕٛ   ْٕٛ غبٌٝ تُٓٝتٓا اذتكٝك١ٝ فٝكطفٛا عٓ٘، ٜعطفْٜٓعطفٕٛ غبٌٝ اذتل فٝكطفٛ

َٕ تٓا ؼي تٛسسْا فٝكطفْٛٓا عٓٗا عٓ٘، ٜعطفٕٛ غبٌٝ قٖٛٓا ْٚمسٛ أضٚاسٓا فٝكطفٛ ْفٛغٓا ُٜٔطٜـُسٚ ـًٗٛاِ  َإٔ َٚ  َتٔه
ٌَ  .ايٖػٔبٝ

غـٌٗ ىلفػـازٖا،    ٚغًٝت٘ اغيطأ٠، اغيـطأ٠ ٖـٞ ٚغـ١ًٝ غـ١ًٗ،    ِٖٚ ٜعًُٕٛ إٔ ايتنٝع ع٢ً ادتاْب األخالقٞ ايصٟ 
ٜطنعٕٚ ع٢ً اغيطأ٠ يتفػـس   .س ايطدٌ بػٗٛي١ أٜهّافٔػُت َٔ ىلْٗا تفػس بػٗٛي١، ٖٚٞ، ٖا أٜهّادسّا ىلفػازخطري ٚ

 .تؿاٖس ؼي ْفػٗا َٔ خالٍ َا
 عطبٝـاّ  ٜكسَٕٛ اغيطأ٠ اييت ظٜٗا َاظاٍ ظٜـاّ  - اييت ٜػُْٛٗا عطب١ٝ -ٜكسَٕٛ ؼي اغيػًػالت ايعطب١ٝ  َٔ ست٢ ِٖٚ

اغيـطأ٠ ايـيت زٚضٖـا ؾـػاي١، أٚ خازَـ١، أٚ       اغيػًػالت اغيكط١ٜ؟ْؿاٖس ٖصا ؼي ٖٞ ايؿػاي١، ٖٚٞ ارتاز١َ، أيػٓا 
أ٠ شات ايـسٚض اغيٗـِ زاخـٌ    يهـٔ اغيـط   سٚ بايؿهٌ ايعطبٞ ٚبعٜٗا ايعطبٞ؟ٖٞ تب تبٛاب١ عًُٗا عٌُ ػيتٗٔ، أيٝػ

يٓكٍٛ: ٖهصا ٖٛ ايتشهـط. ال ًٜٝـل بٗـا     ;ب١ٝٚيًُطأ٠ األٚض بط١ً تًو ايكك١ ٖٞ َٔ تبسٚ َؿب١ٗ شياَّا اغيػًػٌ
ٙ    ٚىلال ٖٚٞ بعٟ اغيطأ٠ األٚض ال٥كّا ت٢ ٚال إٔ شيجٌ زٚضّاس  ،ب١ٝ، ايعٟ اغيفهٛح، ايعٟ ايصٟ ٜفػـس نـٌ َـٔ ٜؿـاٖس

ٔ ستافـيات ع٢ً ظٜٗٔ ايعطبٞ ع٢ً سذابٗٔ اإلغالَٞ ٖا ٖٔ  ٜعِيالذ ؼي أشٖإ ْػا٥ٓا إٔ تًو ايٓػا٤ ايالتٞ ٜٚطغِّ
ارتاز١َ، بسٚض ايطباخ١ ؼي ٖصا اغيػًػٌ ايـصٟ ٜػـُْٛ٘    اؾ١، بسٚضاؾات ٜٚكُٔ بسٚض ايفٖطىلصيا ٖٔ فٖط ،َٓشطات

ْ٘ َٔ أدٌ َعادت١ َؿهالت ادتُاع١ٝ. أيٝؼ ٖصا ٖٛ َـٔ ٜكـٓ    ىلٚايصٟ ٜكٍٛ شتطدٛٙ:  (اغيػًػٌ ايعطبٞ) أٜهّا
غيطأ٠ ايـيت تؿـاٖس ىلزي إٔ   َـٔ ٜـسف  بـا   أيٝؼ ٖصا ٖٛ َٔ خيسّ أعسا٤ اهلل؟ أيٝؼ ٖصا ٖـٛ  َؿهالت ادتُاع١ٝ؟ 

 تتربز؟
أّ  ،ٔ حئًُ ايعٟ ايعطبٞػئ ال ٜعِي ْط٣ ايٓػا٤ ٜكًسٕ َٔ ٜؿاٖسْ٘ َٔ ايٓػا٤ زاخٌ تًو اغيػًػالتٌٖ ضتٔ 

ألٕ زٚضٖـا ؼي   ;يتكًٝـس تًـو اغيـطأ٠    تٓؿـسٓ  ٖـٞ ال  يتكًٝس تًو ايٓػا٤ اييت ٜتربدٔ؟ َٔ ٜكًسٕ؟ أْٗٔ ٜٓطًكٔ
سٚض اغيُتٗٔ يًُطأ٠ اقتٕ ايعٟ بايسٚض، اقتٕ ايعٟ ايعطبٞ ايعٟ اإلغالَٞ باي ٓاىلشّا فٗ ّا;ػيتٗٓ ّاّ زٚضسِّاغيػًػٌ ُق

صيا تٓؿس يتكًٝس تًـو  ىليتكًٝس ٖصٙ اغيطأ٠ ٚ تؿاٖس اغيػًػٌ ال تٓؿٓس َٔ أدٌ اغيطأ٠ ايعطب١ٝ اييت ،زاخٌ اغيػًػٌ
َٕ  ؟أيٝؼ ٖصا ىلنالاّلاغيتربد١ ايػافط٠; ألٕ زٚضٖا ؼي اغيػًػٌ ٖٛ زٚض ايبط١ً، ٖٛ زٚض اغيُج١ً ايهبري٠،  ُٜٔطٜـُسٚ َٚ 

ٌَ َتهًِٔٗٛا َإٔ  .ايٖػٔبٝ
ٍ  ، شيٖٛبٌ أقبشٓا ْهٌ ٚبأَٛايٓا ضتٔ اغيػًُري ْهٌ بعهٓا بعهّا ٍْ    ٍ نٌ تًـو األعُـا يٓػـا٤   ايـيت فٝٗـا ىلنـال

ٖٛ  اييت تسف  اغيطأ٠ ىلزي ايػفٛض ٚايتربز شيٖٛ ،اغيػًُري أٚ تؿـذ  َـٔ األَـٛاٍ     ،ٍٍ َٔ األَٛاٍ ايعا١َ يًؿـعب، شيـ
اغيعاٖس اييت ٜتًك٢ ايتسضٜب ٚايتعًِٝ فٝٗا ٚنإ ٖٓاى قطاع خام ٖٛ َٔ ٜكّٛ بتًو األعُاٍ،  ايعا١َ يًؿعب ىلشا َا

اغياٍ ايعاّ يًؿعب ؼي أٟ بًـس  قبٌ ٍ َٔ َٔ اغيؿاضٜ  اييت شيٖٛ َٔ ٜتدطدٕٛ فُٝا بعس شتطدري أٚ ػيجًري ٖٞ أٜهّا
  .ىلغالَٞ

٘   بـٌ إٔ ْكـٌ ىلزي َـا    ،اؾتاٖا بٓٛ ىلغطا٥ٌٝ، ِٖ ٜطٜسٕٚ إٔ ْهٌ ايػبٌٝ ْؿتٟ ايهالي١ نُا إٔ  :ٚقـًٛا ىليٝـ
، َٚـٔ  تؿـتٟ األفـالّ َـٔ اغيكـطٜري     َٓا تؿتٟ ايهـالي١ سيبـايؼ نـبري٠؟   يٝػت ٚغا٥ٌ ىلعالْؿتٟ ايهالي١، أَٚ

أيٝػت ٖصٙ ٖٞ ايٓفؼ ايـيت   ٝٛتٓا، أيٝؼ ٖصا اؾتا٤ يًهالي١؟ايػٛضٜري، َٚٔ غريِٖ يتعطنٗا أَاّ ْػا٥ٓا ؼي ب
َٕ ؟سه٢ اهلل بإٔ ايٝٗٛز حيًُْٛٗا َٕ ايٖهاَلَي١َ َِٜؿَتُطٚ ُٜٔطُٜسٚ ٌَ َتهًِٔٗٛا َإٔ َٚ  ٖصٙ ٚاسس٠ أخط٣. ىلشّا ايٖػٔبٝ

ألْٓا ستـ٢ ٚىلٕ نٓـت حتُـٌ     ;ال ّ ٖس٣ ٜكطر ؼي ٚد٘ ٖؤال٤؟ٜكٓس ،ّ ٖس٣ٌٖ ٖٓاى أسس ٜكٓس ْ٘فػايٛقت ؼي 
ٚغري َجري، ٜكبض نٌ ؾـ٤ٞ أَاَـو    ّاطٚض ست٢ ٜكبض نٌ ؾ٤ٞ أَاَو  بٝعٝاغِ َؤَٔ أْت ؼي ْفػو قابٌ ألٕ ُت

جتس ٖٓاى عامل   بٝعّٝا ؼي ايبًسإ اييت أقبض غفٛض اغيطأ٠ ؾ٦ّٝا ْ٘ فعاّلىل -نُا ٜكٍٛ يٓا ايبع   -يسضد١ ّا،  بٝعٝ
ٖٚٛ َٔ ٜأَط ايٓاؽ بايتك٣ٛ ؼي اغيػذس، ٖٚٛ َـٔ ٜٓطًـل    !داَ  ظٚدت٘ ٚبٓت٘ َتربد١ ٚغافط٠ زٜٔ ٚخطٝب ٚىلَاّ

ٚٓ   !ّ يًٓـاؽ، ٚظٚدتـ٘ ٚبٓاتـ٘ َتربدـات    ع٢ً ؾاؾ١ ايتًفعٜٕٛ يٝعٌُ ؼي بطاَر ز١ٜٝٓ تكٓس ض ايٓـاؽ  ٖهـصا ٜـت
 أْفػِٗ ست٢ تكبض ايهالي١ يسِٜٗ َكبٛي١.

ٚعكٛبـات   ،نـٌ ؾـ٤ٞ َطقـٛز    ،َ  ايهالي١ ضتٔ ٚضتٔ ْهٌ نُا ْتعاٌَيهٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي ال ٜتعاٌَ َعٓا 
 غري َجري.ٚ  بٝعّٝا األعُاٍ نًٗا حتكٌ ست٢ ٚىلٕ نٓت تطاٖا ؾ٦ّٝا



 (04) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

ٜػطٕٚ  ٛااغتدسَ٘ اإلغطا٥ًٕٝٝٛ ٚناْ اػيفػاز اغيطأ٠ ٖٛ  ،ٚادتاْب األخالقٞ ،ٖصا فُٝا ٜتعًل بادتاْب األخالقٞ
ايػطبٕٝٛ ِٖ َـٔ خيطدـٕٛ ايٓػـا٤     ،ري ٚيبٓإ، ِٖٚ َٔ ٜسفعٕٛ ايٓػا٤ٚال ٜعايٕٛ ٜػطٕٚ ب٘ ايعُال٤ َٔ فًػط

ىلِْٗ  !ّاقسضي ّاَعُاضٜ ّاصيط بؿهٌ غا٥شات ىلزي ايُٝٔ، ٜٚكٛيٕٛ بأْ٘ ٜعذبِٗ ايبٝٛت ايكسضي١ ؼي قٓعا٤ باعتباضٖا
ٚبعهٗا ٚيألغف ايؿسٜس ناْت بٝٛت عًِ  -ٖٓاى بٝٛت ؼي قٓعا٤  ىلزي زاخٌ األسٝا٤ ايػه١ٝٓ.ٜطٜسٕٚ إٔ ٜسخًٛا 

غتا٥ط عًـ٢   با ٚغريٖا، ثِ الٚأٚض إأقبشت فٓازم ٜتذُ  فٝٗا ايػٛاح ارتًٝعٕٛ َٔ نٌ َٓطك١، َٔ بًس - ٚعًُا٤
 خالع١، ٚتربز. ٚقٓعا٤ ايكسضي١ بٝٛتٗا ٖهصا نجٝف١ َٚتكاضب١ دسّا.ٚغفٛض، بٌ ؾ٤ٞ،  ٚالٓٛافص اي

ٜأٟٚ  ّافػسٚا بٛاغط١ شيو ايبٝت ايصٟ قس أقبض فٓسق ،أْ٘ فػس نجري َٔ ايبٝٛت الاٚض٠بٜكٍٛ بع  ايٓاؽ: 
يٝؼ هلـصا، يـٝؼ هلـصا، ىلْٗـِ ٜطٜـسٕٚ إٔ       !ٚصيؽي َعُاضٟ قسِٜ ،ألْ٘ ٜعذبِٗ اغيباْٞ ايكسضي١ ;ىليٝ٘ ايػٛاح

ايعا١َ، ٚال ؼي األغٛام ايعا١َ، ٚال إٔ ٜػـري   مل ٜهفِٗ إٔ ٜهْٛٛا ؼي ايؿٛاضع ،ٜسخًٛا ىلزي أعُام أسٝا٥ٓا ايػه١ٝٓ
ٚؼي أٟ  ،ؾبابٓا ٚضا٤ِٖ ٜتطًعٕٛ ىلزي تًو ايٓػا٤، بٌ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜسخًٛا ىلزي زاخٌ األسٝا٤ ايعاَـ١ ؼي ايعاقـ١ُ  

 َس١ٜٓ.
ع١ًُٝ ٜؤدط بٝتـ٘   أغط٠ٜهٕٛ بعهِٗ َٔ  ٚقسال ُٜٗ٘ ،  ُِٜٗٗٓ ال قًٝاّل اهلل آّا بيٜاتٚأٚي٦و ايصٜٔ ٜؿتٕٚ 

ٜٔ، إٔ َٔ عًُا٤ ايسِّ ٘ إٔ ٜهٕٛ َٔ ٜٓاّ َهإ دسٙ ايصٟ نإ عاغيّاُٜٗٓ ، ٚالّاًؼ َٔ ايسٚالضات يٝهٕٛ فٓسقَكابٌ َب
بـا. أيـٝؼ   ٚأٚضٜٓاّ ؼي تًو ايػطف١ اييت نإ ٜتزز نتاب اهلل فٝٗا نٌ سري، إٔ ٜٓاّ خًٝعٕٛ َٔ أٟ بًس َٔ بًسإ 

  ألدساز ايعـيُا٤ َٔ أٚيٝا٤ اهلل؟يىلغا٠٤  ،با٤آليأيٝؼ ٖصا ٖٛ ىلغا٠٤  ٚاألدساز؟با٤ آلا ط يكِٖٝصا ٖٛ تٓٓه
 ،ٜبايٞ ٚبٝٛت فه١ًٝ تتشٍٛ ىلزي بٝٛت فاغس٠، ثِ تفػس اذتاض٠ نًٗا ٖٚٛ ال تتشٍٛ بٝٛت ناْت بٝٛت عًِ ٚزٜٔ

أمل ٜكبض  ؟َٔ ايهالي١ حيػب نِ غٝػتًِ ؼي آخط ايؿٗط َٔ زٚالضات َكابٌ تأدريٙ هلصا اغيٓعٍ. أيٝؼ ٖصا أٜهّا
  ال ٜبايٞ إٔ ٜهٌ اآلخطٕٚ؟ٚ ٜؿتٟ ايهالي١، ٖصا ايصٟ باع زٜٓ٘

يٛ شيهٓت َٔ بالزْا غتذس  أَطٜها ٚنٌ ٖصا ؾاٖس ع٢ً إٔ ،ٜكبض اغيػًُٕٛ أْفػِٗ ،ٖهصا ٜكبض ايعطب أْفػِٗ
ٚنُـا ٜعًُـٕٛ ؼي    ،فًػـطري  ٜػدطٕٚ ايٓػا٤ نُا ٜعًُٕٛ ؼي ،ايهجري ٚايهجري َٔ ايؿباب قابًري ألٕ ٜهْٛٛا عُال٤

ٚنإ َٔ أنجط األؾٝا٤  ،حتٛيٛا ىلزي عُال٤ يبٓاْٝري ّاٚأؾداق قكل ايعُال٤ أؾداقّا فًػطٝٓٝري ٕيٛ تكطؤٚ، يبٓإ
ُٜ ،ػتاٍٜٚعٌُ ع٢ً إٔ َٜ ،فٝتشٍٛ ىلزي عسٚ ٜتٓهط يسٜٓ٘ ;غياٍىلغطا٤ّ هلِ ايٓػا٤ ٚا ػتاٍ ع٢ً ٜسٜ٘ ايعـيُـا٤ َـٔ   ٚ
 . يٝٗٔىل فػازجت٘ اإلاىلٕ ايٓػا٤ خطريات دسّا ىلشا  .َٚٔ أدٌ ٚ ٓ٘ أدٌ ؾطف٘اضبٕٛ َٔ األسطاض ايصٜٔ حي
ٛا مل ٜٗتُٛا بٗصا ادتاْب ِٖٚ َٔ شيهٓ ٕٛقٕٛ بأِْٗ زعا٠ ىلغالَْٝٛا ٜتؿٓسست٢ أٚي٦و ايصٜٔ نا ،ٚضتٔ ال ْعٌُ
ٗـٛا فًـِ   ٜٛدِّ، ٜػـتطٝعٕٛ إٔ  َٚساضغِٗ زتاَٝ  نبري٠ َٔ ايٓػـا٤ ِٖٚ َٔ أقبض ؼي َعاٖسِٖ  ،أٜهّا ؼي ايػًط١

اغيطأ٠ اي١ُٝٓٝ تطف  ٖصا ايؿهٌ ٖٚصا ايتكًٝس ايصٟ ٜطٜس ايٝٗٛز إٔ تػـري   جيعٌ ٗٛا بايؿهٌ اغيطًٛب ايصٟٜٛدِّ
 عًٝ٘. 

َ  أْٓا صتس إٔ ْبّٝا َٔ أْبٝـا٤ اهلل ايعـيُـا٤ ٖٚـٛ َـٔ بـين       ،ٖٚصا َا ٜعًُ٘ ايٝٗٛز ،ٖصا ؼي ادتاْب األخالقٞ
ع٢ً ايطغِ َٔ طياي٘ ايباضع، ع٢ً ايطغِ َٔ ؾباب٘ اغيهتُـٌ، ٚعًـ٢    اّل يًٓعا١َٖج ،ىلغطا٥ٌٝ دعً٘ اهلل َجاّل يًعف١

 ْـيب اهلل ٜٛغـف   ،يًعفـ١  ٘ ٜكبض َجاّلفإشا ب ;٠ ايها١ًَ يفػاز أخالقٞ، يفاسؿ١ ٜطتهبٗاأايطغِ َٔ األدٛا٤ اغيٗٝ
 (غٛض٠ ٜٛغف)  قك١ ٜٛغف ٜٛغفؼي ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٞ َجٌ يًعف١، َجٌ يًطٗاض٠، ْيب اهلل   ٖٛ

، تكفض ٚدٗ٘ ؼي اغيطآ٠ فطأ٣ ؾعطٙ طيٝاّل ، ايهجري َٔ ايؿباب َت٢ َاَجٌ يهٌ ؾاب َُٗا ضأ٣ ْفػ٘ ؼي اغيطآ٠ طيٝاّل
 اْطًل ٖٚٛ بهٌ غطا٥عٙ َػتعس ألٕ ٜػكؽي ؼي َػتٓك  ايطش١ًٜ. ،اْطًل ٖٓا ٖٚٓاى، ٚضا٤ ايبٓات ٚؾهً٘ َكبٛاّل

ٖٛ َٔ قـاٍ   ،ٚنإ ؼي ٚقت َهتٌُ ايؿباب ،ك٘ اهللأطيٌ ىلْػإ خً ضسيا ايصٟ قس ٜهٕٛ  ىلٕ ْيب اهلل ٜٛغف
ٜطزٕ  ٔ طياي٘، ٚقطعٔ أٜسٜٗٔ، ٖٚسزْ٘ بايػذٔ ىلٕ مل ٜكبٌ َاٖٗطـبعس إٔ بٚعًٝ٘ ( اغيكطٜات)عٓسَا ادتُعت 

 ٍََ٘ٓ ُٔ َضبِّ َقا ٖٞ َأَسٗب ايػِِّذ ٘ٔ   َُٖٔـا  ىلَي ِٝـ ٞ  َتِكـٔطفِ  َٚىلاٖل َٜـِسُعَْٛٓٔٞ ىلَي ٖٔ  َعِّٓـ ُٖ ِٝـَس ٖٔ   َن ٔٗ ِٝ ٔ  َأِقـُب ىلَيـ َٔ  ََٚأُنـ  َِّـ
ًٖٔٔرَي  ٖصا ٖٛ ايؿاب ايتكٞ ايطاٖط. (33)ٜٛغف:اِيَذا

تِ ٚضا٤ َٔ تػريٕٚ؟ ٓا ٚبٓاتٓا ؼي نٌ َهإ: أْبٓٝابٓا، ْكٍٛ يؿاباتٓا، ْكٍٛ يْكٍٛ يؿب أيٝؼ َٔ بين ىلغطا٥ٌٝ؟
ىلْهِ تػريٕٚ ٚضا٤ أٚي٦و ايصٜٔ ٜبٝعٕٛ بٓاتِٗ،  َٔ؟. يهٔ ٚضا٤ ضا٤ بين ىلغطا٥ٌٝٚ -ُٓا غًٓ -ٚسئ تكتسٕٚ؟ نًٓا 

غياشا ال تػريٕٚ ٖـصٙ ايػـري٠    ْيب اهلل؟  غياشا ال تػريٕٚ بػري٠ ٜٛغف .ٜبٝعٕٛ أعطانِٗ َٔ بين ىلغطا٥ٌٝٚ



 (05) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

ُٙ ََٚيُٖا عٓسَا قاٍ:  يتشكًٛا ع٢ً َا ٚعس اهلل ب٘ ْبٝ٘ ٜٛغف ُٙ بًَََؼ َأُؾٖس َِٝٓا ُّا آَت ُّا ُسِه ًِ ٟ  ََٚنَصٔيَو َٚٔع  َِْذـٔع
ُُِشٔػٓٔرَي ٛ ع٢ً اذتهُـ١،   ٕٚغتشكًٛ ;نْٛٛا ستػٓري بعفتهِ، نْٛٛا ستػٓري بطٗاضتهِ ؟(22)ٜٛغف:اِي  ٕٚغتشكـً

  ِ ، ايعًـِ ايـصٟ تبٓـٕٛ بـ٘ اقتكـازنِ      ع٢ً ايعًِ، ايعًِ ايصٟ تعنٛ ب٘ ْفٛغهِ، ٚايعًِ ايصٟ تبٕٓٛ بـ٘ أَـته
 ٚسٝاتهِ.

ٚضا٤ أٚي٦و ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ إٔ تهًٛا ايػبٌٝ، أٚي٦و ايصٜٔ ِٖ  اٚتػريٚ ػكطٛا ؼي َػتٓك  ادتطضي١،ا إٔ تأَٓ
أعسا٤ يهِ، فإِْٗ ٜعًُٕٛ عًِ ايٝكري أْهِ عٓسَا تػريٕٚ ؼي ٖصا ايططٜل، ٚتػكطٕٛ ؼي ٖصا اغيػـتٓك  فـإْهِ   
غتهْٕٛٛ ٚغ١ًٝ يهطب ْفٛغهِ، ٚنطب أَتهِ، ٚنطب ؾعٛبهِ، ٚأْهِ غتهْٕٛٛ ٚغ١ًٝ يتسَري أْفػهِ ٚتـسَري  

 ٌ تًو األقساّ.ال ق١ُٝ هلا ٜسٚغْٛٗا بأقساَِٗ ٖٚٞ تبتػِ ٚتكبِّ أَتهِ، ٚأْهِ غتكبشٕٛ أدػازّا
ٖـٌ   ؟ؼي غـاسات ادتاَعـ١، أٚ ؼي ايؿـٛاضع    ٘ إٔ جيطٟ ٚضا٤ ايبٓات غـٛا٤ّ ٖٚهصا َت٢ ضيهٔ إٔ تتٛق  يؿاب ُٖٓ
ِٓ اتتٛق  يؿاب ْفػٝت٘ غاضق١ ؼي ٖصا  ْ     مل ىلشا إٔ ٜتـأ  ،أَـ١  غيػتٓك  إٔ حيٌُ ٖـ  وَـا قًـت يـ٘ ايٝٗـٛز ٜسٚغـٛ

غٝكبٌ  فهٝف تطٜس َٓ٘ إٔ ٜتشطى؟ !ىلْ٘ ال ضياْ  إٔ تسٚغ٘ ٜٗٛز١ٜ طي١ًٝ بأقساَٗا اي١ًٓٝ َباؾط٠ !بأقساَِٗ؟
 قس ٜكًٕٛ بايؿباب ىلزي ٖصٙ. تسٚغ٘، ِٖٚ فعاّل قسَّا

َ   َاغّٝاٛزبً بعس إٔ تكاحل َعِٗ اغيكطٜٕٛ، ٚبعس إٔ أقاَت َكط َعِٗ َكاذت١ ٚتبازاّل كـط تـٓعِ   ٖـٌ أقـبشت 
ؾـباب  أّ أقبشت تعاْٞ َعاْا٠ ؾسٜس٠ َٔ ايفػاز ايصٟ ٜطٜس اإلغطا٥ًٕٝٝٛ إٔ ٜكـٌ ىليٝـ٘    ،بايػالّ َ  ىلغطا٥ٌٝ

، فػـاز بـجُٔ، فػـاز بـأَٛاٍ     نـبرياّ  َازّٜا ٌ ايسٚي١ عب٦ّاٚفػاز َٔ شيو ايصٟ حيُٓ َكط أنجط ػيا قس ٚقًٛا فٝ٘؟
ظ( ٜٓتؿطٕ ؼي أٚغاؾي ايؿباب اغيكطٟ، ايؿـاب ايـصٟ ٜكـاب سيـطض     ، ْػا٤ ػئ ٖٔ َكابات سيطض )اإلٜسنجري٠

؟ أال جتس ايسٚي١ ْفػٗا َطٖك١ ع٢ً ايسٚي١ ٚالتُ  غٝكبض عب٦ّا اذتٝا٠، أّإلٜسظ( ٌٖ غٝعٛز ي٘ أثط ؼي بٓا٤ )ا
ٌ َـٔ ٜكـابٕٛ سيـطض اإلٜـسظ، فتتشُـٌ نا      عسذ ٖٚٞ تعٌُ ع٢ً س ٖٚٞ تعٌُ ع٢ً َهافش١ )اإلٜسظ(؟فُٝا بع  َـ

 فطن٘ ٚنعٝتِٗ ايػ١٦ٝ.تَا  ْفكاتِٗ، ٚتتشٌُ نٌ
ٖهـصا ٜعُـٌ ايٝٗـٛز ٚخببـجِٗ     ، ػيا ٜٓٗهٓـا اقتكـازٜاّ   ِٖ ٜطٜسٕٚ إٔ ْهٌ ايػبٌٝ، ثِ إٔ ٜهٕٛ ناليٓا أٜهّا

 ٖٚهصا ضتٔ صتطٟ ٚضا٤ِٖ ٚيٝؼ ٚضا٤ أْبٝا٥ِٗ ايعـيُا٤. ،ايؿسٜس
ِٔ ٖ ي٥َٔف١ْ َٖٚزت َِّ ٌٔ ِٖ ِٛ اِئهَتأب َأ ِِ َي َٕ َََٚاٜتُٕٓٛ ٚبهٌ هلف ٚؾٛم إٔ ٜهًٛنِ  ُٜهًَُْٔٗٛه ِِ ىلاٖل ُٜهًٔٗٛ ُٗ  َََٚا َأُْفَػ
َٕ عٓسَا ضيتًهٕٛ نٌ  ِفُٔ ايطبٝعٞ أْٗ ،ٜٛزٕٚ -نُا قاٍ اهلل تعازي عِٓٗ  -ٚعٓسَا ٜهْٕٛٛ  (69)آٍ عُطإ:َِٜؿُعُطٚ

فٓشٔ ٖٓا ٚدـسْا فُٝـا ٜتعًـل بُٓـٛشز ٚاسـس َـٔ أْبٝـا٥ِٗ أْـ٘          .ِْٗ غٝٓطًكٕٛ ىلزي ىلناليٓافإٚغا٥ٌ اإلنالٍ 
 ٜػري ٚضا٤ٙ ايهجري َٔ ؾبابٓا ؼي ايبالز ايعطب١ٝ. ايُٓٛشز ايصٟ ال

ٛ    يٝؼ ايٝٗٛز ٖأَٚ شتتًـف زتـاالت األيعـاب     بٗـِ ؼي زتـاٍ ايفـٔ، ؼي    ِٕ َٔ ٜكـٓعٕٛ يًؿـباب صيـاشز ٜتعًكـ
، أٚ ؼي ايرباظٌٜ، أٚ ؼي أٟ َٓطك١ أخط٣ ٖٚٛ ٜتٓهط يهٌ األضدٓتريجتس ايؿاب ٖٛ َٔ ٜتعًل ببطٌ ؼي  ايطٜان١ٝ؟

أعالّ تاضخي٘، ٚيهٌ أعالّ زٜٓ٘، بٌ ٜتٓهط يًعـيُا٤ َٔ أْبٝا٤ اهلل فال ًٜتفت ىليِٝٗ، ٚال ٜعُـٌ عًـ٢ إٔ ٜتشًـ٢    
ُـا ؼي آخـط   إٔ ٜؤَٓـٛا بطغـٌ اهلل ن   بأخالقِٗ، ٚاهلل ٖٛ َٔ أَطٙ، ٚأَط بك١ٝ ايؿباب اغيػًُري، أَط ايٓاؽ طيٝعـاّ 

َٔ َُْفطُِّم اَل :(غٛض٠ ايبكط٠) ِٝ ٘ٔ َِّٔ َأَسٕس َب  .(285بكط٠:)ايٗضغًُٔ
ِ َٔ أعالَ٘، ٚحيتاز ايٓاؽ ىلزي إٔ ٜكتبػٛا َٔ ٖسٜ٘، إٔ ٜتأغٛا ب٘ ؼي َٛاقفـ٘  ًَٖٛ َع ٥٘ألٕ نٌ ْيب َٔ أْبٝا

ٖٚـِ َـاظايٛا ؼي َطسًـ١     دـساّ طنت هلِ َٛاقـف عـيُٝـ١   اغيؿطف١، ؼي َٛاقف٘ ايعـي١ُٝ، ٚنجري َٔ أْبٝا٤ اهلل ُع
، نُـا تهـطض   ايصٟ تهطضت قكت٘ ؼي ايكطإٓ ايهـطِٜ نـجرياّ    ت٠ ضٜعإ ؾبابِٗ نٓيب اهلل َٛغ٢ؾبابِٗ، ؼي ف

ٛ  ٖـصا  :، نُا تهطض اذتسٜح عٔ بين ىلغطا٥ٌٝ; ألٕ فٝ٘ أغ٠ٛ، ٚيٝكاٍ يٓانجريّا اذتسٜح عٔ فطعٕٛ أٜهّا ْـيب   ٖـ
نُا  َٔ آَٓتِ سيٛغ٢ فٌٗ أْتِ ٜا ٔ عٓ٘.أْبٝا٤ اهلل يهِٓٗ أقبشٛا بعٝسٜٖٚٛ ْيب َٔ  ،ايصٟ ٜؤَٕٓٛ ب٘ ،ايٝٗٛز

 ٚتػريٕٚ ٚضا٤ أٚي٦و؟ٚعٝػ٢  ، ٚتتنٕٛ َٛغ٢آَٓتِ سيشُس ٌٖ غتتنٕٛ ستُسّا
ٜٔ، ٚايفاضم ايهبري فُٝا بٝٓ٘ ٚبري أٚي٦و ايـصٜٔ أقـبشٛا َـٔ    الٖتُاَ٘ ايعـيِٝ بأَط ايسِّ ْيب اهلل َٛغ٢

ـ   ٜٔ، ٜبٝعٕٛ ايسِّايسْٝا بايسِّبين ىلغطا٥ٌٝ ٜؿتٕٚ  ٜٔ َهاْتـ٘ ايعـيُٝـ١ ؼي   إ يًـسِّ ٜٔ بجُٔ قًٌٝ َـٔ ايـسْٝا، ن
أيك٢ األيٛاح ٖٚـٞ تًـو    دس قَٛ٘ قس أقبشٛا ٜعبسٕٚ ايعذٌ؟عٓسَا عاز ٚٚ . أيٝؼ ٖٛ َٔ اغتؿاؾي غهبّاْفػ٘

، ٚأيك٢ أغفّا األيٛاح اييت ؿيٌ بهٌ ؾٛم ٜٓتـيط اغيٛعس َ  اهلل يٝتًك٢ َٓ٘ اهلسا١ٜ، يهٓ٘ عٓسَا عاز عاز غهباّْا



 (06) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

ست٢ دط  عاضَّا ، غهب غهبّاؾسٜسّا اْفعٌ اْفعااّل - اضْٕٚيب اهلل ٖ ٛٙأخ - ، ٚأخص بطأؽ أخٝ٘ جيطٙ ىليٝ٘األيٛاح
َٔ َٜا ايؿسٜس فكاٍ ي٘ ٖاضٕٚ:ضأؽ أخٝ٘ ٖاضٕٚ باْفعاي٘  ٖع بًشٝت٘،  (94) ـ٘:ٔبَطِأٔغٞ َٚاَل بًِٔٔشَٝٔتٞ َتِأُخِص اَل ُأّٖ اِب

ٖصٙ ايٓفؼ اييت ٜػتـجريٖا إٔ تط٣ شيـو اهلـس٣، إٔ تـط٣ تًـو      ٛ ايصٟ مل ٜككط.خٛٙ ٖاضٕٚ ٖأٚ ،ٖٚع بطأغ٘
بايٓػب١ هلـا ٜطاٖـا   ٜٔ ٚاهلس٣ األ١َ اييت ٖٛ سطٜل ع٢ً ٖساٜتٗا، ٜٚعطف ق١ُٝ اهلس٣ بايٓػب١ هلا، أ١ُٖٝ ايسِّ

ٛا يٝدطد ٜبػّا تتٓهط يٓع١ُ اهلل عًٝٗا ّٜٛ أْكصٖا َٔ آٍ فطعٕٛ، ّٜٛ إٔ ؾل هلِ ايبشط  طٜكّا ،تتشٍٛ ىلزي عذٌ
 .ؾسٜسّا ، اْفعٌ اْفعااّلؾسٜسّا غهب غهبّا !ثِ ٜٓطبل ايبشط ع٢ً أعسا٥ِٗ، ثِ ٜتذٕٗٛ يعباز٠ عذٌ

ُٙ ٖٛ ْفػ٘ َٔ ٖسز قاضٕٚ شيو ايصٟ نإ يسٜ٘ األَٛاٍ ايهجري٠ ايطا١ً٥، ايصٟ قاٍ اهلل عٓ٘: َِٝٓا َٔ َٚآَت ُٓٛٔظ َٔ  اِيُه

ٕٖ ََا ُ٘ ىٔل ٤ُُٛٓ َََفأتَش ٍ غـًف  تعطٝٓـا : سـاٍٚ إٔ   ٌٖ قاٍ َٛغ٢ (76)ايككل:اِيُك٠ٖٔٛ ُأٚٔيٞٔباِيُعِكَب١ٔ  َيَت  إٔ ١، سـاٚ
ٖسزٙ، ٚؼي األخري زعا اهلل عًٝ٘ إٔ خيػف ب٘ ٚبـساضٙ   ؟ٔ ٖصا ٚضتٔ غٓعٌُ نصا، ٚضتٔ غٓتُؿ٢ َعوَ ٝٓاتعط

 األضض، ٚمل ًٜتفت ىلزي َاي٘، ٚمل ٜكبض يكاضٕٚ ٚال غياي٘ ٚظٕ عٓسٙ.
 !عبـس َـٔ زٕٚ اهلل  عذٍٛ َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ُت !عبس؟ عذٍٛ َٔ ايبؿطٚايعذٍٛ ُتَٔ ٖٛ شاى َٓا ايصٟ ٜػهب 

ٖـٌ أسـس    ايصٜٔ ٜػهـبٕٛ هلـصا؟  َٔ ِٖ أٚي٦و  !عذٍٛ َٔ ايطاغٛت ٜػري ايٓاؽ ٚضا٤ٖا فٝعبسْٚٗا َٔ زٕٚ اهلل
 ايًِٗ ال ْسضٟ َٔ ٖٛ ايصٟ ٜػهب. ؟ٜػهب

قُٝـ١   ٖٞ أْٓا ظيًٓا ايٓفػ١ٝ ايٝٗٛز١ٜ بري أنتافٓـا، تًـو ايٓفػـ١ٝ ايـيت ال     قًٓا ىلزي ٖصٙ اذتاي١؟َا ايصٟ أٚ
 َٔ ايفهـ١، أٚ عذـالّ   عذاّل غٛا٤ّ س عذاّلٜٔ عٓسٙ ئ ٜػهب ىلشا ضأ٣ األ١َ تعُبق١ُٝ يًسِّ ٜٔ عٓسٖا، ٚايصٟ اليًسِّ

بـٌ ٜكـبض    هلل؟عـٔ أٚغـاؾي اغيػـًُري ٖـٛ ايػهـب      ٜػهب. أيػٓا ْط٣ إٔ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٖـٛ غا٥ـب    َٔ ايبؿط، ال
ٖصٙ ٖٞ اذته١ُ، ٚزع األ١َ نًٗا تعبس  ،إٔ تٗسأ، إٔ تػهت، إٔ شيػو أعكابو ال تػهب ،االغتػالّ ٖٛ اذته١ُ

أَا  ٓطل اذته١ُ زاخٌ ايبالز ايعطب١ٝ؟تعبس شيو ايعذٌ ايهبري ؼي ايبٝت األبٝ . أيٝؼ ٖصا ٖٛ َٚتًو ايعذٍٛ، 
  .ٜبايٞ بٛنع١ٝ األ١َ ض َكًش١ األ١َ، ٚىلْ٘ الٜكٓس َٔ ٜٓفعٌ أَا َٔ ٜػهب فإْ٘ أظيل، ٚىلْ٘ ال

ٖٚهصا تكبض ايٓفػ١ٝ ايٝٗٛز١ٜ ٖٞ اذته١ُ، ٖٚٞ ايطظا١ْ، ٖٚٞ اذتفاؿي ع٢ً اغيكًش١ ايعا١َ، ع٢ً ايطغِ َـٔ  
 .آالف اغيػًُري ٜعبسٕٚ ايعؿطات َٔ ايعذٍٛ َٔ ايبؿط، ػئ ٜكسٕٚ عٔ زٜٔ اهلل، ػئ ٜػعٕٛ ؼي األضض فػازّا

َٔ ٜسٙ ٖٚٛ َٔ حيطم  أيكاٖاست٢ نازت األيٛاح تتشطِ عٓسَا   اغتجاض ؼي ْفػ١ٝ َٛغ٢ايػهب ايصٟ شيو 
ٖٛ ؼي ْفػ٘ ال ٜتشسخ فٝكس  َٔ ايفه١، عذاّل ِٖٚ ٜعبسٕٚ عذاّل ،ضٙعًٝٗا دسّا يهٓ٘ اْفعٌ ست٢ ناز ٜفكس ؾعٛ
ٚيهٓٓا ال ْػهب نُـا غهـب    ،شيو ايعذٌ ايصٟ عبسٙ بٓٛ ىلغطا٥ٌَٝٔ  أعٔ غبٌٝ اهلل، ايعذٍٛ َٔ ايبؿط ٖٞ أغٛ

 . غ٢ْيب اهلل َٛ
ٕٓ ايٛاسس َٓا ال ٜػه  ْػهب نٓيب اهلل َٛغ٢ضتٔ فٌٗ  َُٖػت َكًش١ ؾدك١ٝ ي٘أّ أ أَا إٔ ٜـط٣   ؟ب ىلال ىلشا 

ٜٔ نًٗا تكس عٔ زٜٔ اهلل فـال ٜػهـب، أَـا إٔ ٜـط٣ ايـسِّ      عذاٍألال ٜػهب، أَا إٔ ٜط٣ تًو ا أعذااّلاأل١َ تعبس 
ْٚتػا٤ٍ َـاشا   ،ْ٘ ال زاعٞ يػهب٘أ ْٚط٣ طيٝعّا ،غطٜبّا أٚ ىلشا غهب نإ َٛقفّا .ٜٓتؿط فال ٜػهبٜهٝ  ٚايفػاز 

ٖـٌ   فأٟ ْفػ١ٝ ضتٔ ضتٌُ؟ ٚأٟ ْفؼ حيًُٗا ايعطب ٚظعُاؤِٖ؟ ٚضا٤ ٖصا؟ ي٘ َٔ ٖٞ األٖساف أٚ َا ٜطٜس ٖصا؟
نًٓا ْعطف أِْٗ حيًُٕٛ  ازّا؟ٛز ايصٜٔ ٜػعٕٛ ؼي األضض فػأّ ْفؼ ايٝٗ ،أّ ْفؼ ؾاضٕٚ ٚقاضٕٚ  ْفؼ َٛغ٢

 ب.ال غهٗا: ْفػ ضتٌُ ايٓفػ١ٝ اييت حيًُْٛٗا دسّا َٓا ٚضتٔ ٚايهجريٕٚ  ْفػ١ٝ غري ْفػ١ٝ َٛغ٢
ايصٟ نـإ ٜؤغيـ٘ دـسّا إٔ ٜـط٣ بـين        ْيب اهلل َٛغ٢ ين ىلغطا٥ٌٝ؟ضتصٚ سصٚ ب أيٝؼ ٖصا ٜعين أْٓا فعاّل

 قكط فطعٕٛ ؼي ْع١ُ َٓص ْػاؤِٖ ٜػَِْٛٛٗ غ٤ٛ ايعصاب، ٖٚٛ ايصٟ عاف ؼي اٚتػتشٝ ،ض أبٓاؤِٖىلغطا٥ٌٝ تصٖب
ُٜ تطب٢ ؼي قكط فطعٕٛ. َاشا عٌُ؟ ٖٚٛ ؾاب يٝؼ ْبّٝا ايطفٛي١ ـ بعس، ٖٛ بعس مل  ـ  ال ّابعح ْبٝ َـاشا   .ابّاعاٍ ؾـ ٜ

أيٝؼ ٖـٛ   ؟اغيػتهعفري ىلْكاشـُب٘ ؼي ايعٌُ ع٢ً ؟ ٚنٝف ناْت ْفػٝت٘؟ ٚنٝف نإ تَٛث عٌُ ْيب اهلل َٛغ٢
ُٙ ايصٟ شٖب يٝهطب شيو ايكبطٞ ََٛنَع ٘ٔ ََُٛغ٢ َفَكَه٢ َف ِٝ عٓـسَا ٚدـس شيـو ايكبطـٞ حيـاٍٚ إٔ       (15)ايككل:عًََ

 ؟ َـاشا عُـٌ َٛغـ٢    ٚزخٌ َع٘ ؼي خك١َٛ. ،يٝشٌُ اذتطب عٓ٘ - نُا ٜكاٍ -ط ٚاسسّا َٔ بين ىلغطا٥ٌٝ ػٓدُٜ
عٓ٘  ٚقاّٚ ٖٛ ٚنطب شيو ايكبطٞ بساّل ،عٔ شيو اغيػتهعف ؼي اغيٝسإ بساّليؿس٠ تأغي٘، يؿس٠ اٖتُاَ٘ ْعٍ ٖٛ 

ط عٔ ؾس٠ أغي٘، عـٔ غـدط٘ ايؿـسٜس، عـٔ غهـب٘ ايؿـسٜس، عـٔ اٖتُاَـ٘ ايهـبري بـأَط           ٚبهطب١ قان١ٝ تعبِّ
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 اغيػتهعفري.
أٜـٔ ٖـٞ    (صلى اهلل عليله وعللى آلله وسللم    ) َٚؤَٕٓٛ سيشُس  ْٓا َؤَٕٓٛ سيٛغ٢ىلايكطإٓ ْٚكٍٛ: ٚضتٔ َٔ ضتٌُ 

عٓسَا ْط٣ األ١َ َػتهعف١، ال ْتأمل عٓسَا ْط٣ األ١َ شي١ًٝ  ال ْتأمل      !ؼي ْفٛغٓا؟ ٚضٚح ستُس ضٚح َٛغ٢ ،ايطٚح
ْػـهت، ْٚكـُت، ٚال ْـتهًِ،     :ٕ تبك٢ ٖصٙ ايٛنع١ٝ قا١ُ٥بٌ ْعٌُ ع٢ً أ ،ْتأمل عٓسَا ْطاٖا َكٗٛض٠ َٗا١ْ، ال

  بين ىلغطا٥ٌٝ اآلخطٜٔ؟١ٝ أّ ْفػ  ْفػ١ٝ َٛغ٢ ؟ْٔفػ١ٝ ََٖصٙ  .نّٓاٚال ضتطى غا
اٍ ىلزي إٔ غـدطٚا  أمل ٜكٌ بِٗ اذت .إٔ ْكُت نُا ناْٛا ٜكُتٕٛ ِٖ :ًُٗاألْٗا ٖٞ ايٓفؼ اييت ٜطٜسٕٚ إٔ ضت

ُِْٛاِْٗ ىلٕ قاٍ اهلل عِٓٗ أىلزي  ،ٜٔ يًطٛاغٝتايسِّ َٕ اَل َنا ِٛ َٖ ُٙ ََٗٓهٕط َعٔ ََٜتَٓا ىلزي إٔ قـاٍ عـِٓٗ    (79اغيا٥ـس٠: )َفَعًُٛ
َِْٕٗ ناْٛا ىل ِٛ َٖٛي َٔ ََٜت  ايطٛاغٝت يٝهْٛٛا أٜهّا أسهإَٔ اْطًكٛا يريَٛا بأْفػِٗ ؼي ىلزي  ؟(80اغيا٥س٠:)َنَفُطِٚا اٖئصٜ

 ٚإٔ ،ٜـّٛ نـاْٛا َػتهـعفري ؼي َكـط      ٌٖ ْػٛا إٔ اهلل أْكصِٖ سيٛغـ٢  ،ٚغ١ًٝ يًطاغٛت نس اغيػتهعفري
ٖٛ ايصٟ  ايب فطعـٕٛ   ؟االٖتُاّ بأَط اغيػتهعفريضٚس١ٝ  ،ع٢ً ٜس ؾدل حيٌُ تًو ايطٚس١ٝىلصيا نإ  ىلْكاشِٖ
ٌِ ٚبهٌ ق٠ٛ: قطحيّا ٌَ َبٓٔٞ َََعَٓا َفَأِضٔغ ٌِ( 17)ايؿعطا٤:ىلِغَطا٥ٔٝ ٌَ َٚاَل َبٓٔٞ َََعَٓا َفَأِضٔغ ُِٗ ىلِغَطا٥ٔٝ عٌُ  (47) ـ٘:ُتَعصِِّب
 قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا ع٢ً حتطٜط بين ىلغطا٥ٌٝ نُػتهعفري َٔ َكط. داٖسّا

نجري٠ دسّا، فٝٗا عرب٠ يًؿـباب، ايؿـباب ايـصٜٔ     ألٕ فٝٗا زضٚغّا ;تهطضت قكت٘ ؼي ايكطإٓ ايهطَِٜٛغ٢ 
ػيتًهات٘ حيـاٍٚ أسـس إٔ   َٔ أَٛاٍ ٚايسٙ أٚ  ا ٜط٣ ؾ٦ّٝاعٓسَ ، ايؿباب ايصٜٔ ٜػتؿٝطٕٛ غهبّاٜتٛقسٕٚ ظياغّا

 !تـط٣ األَـ١ َـيًَٛـ١ َٚكٗـٛض٠؟     أال تػهب عٓـسَا  ؟ٜػطٛ عًٝٗا، أال تػهب ٚأْت ؼي َهتٌُ غطا٥عى اإلْػا١ْٝ
األ١َ ٜػَٛٗا بٓٛ ىلغطا٥ٌٝ غ٤ٛ ايعصاب، ٜٚػَٛٗا أٚيٝا٤ بين ىلغطا٥ٌٝ غ٤ٛ ٖصٙ  ىلٕ !عٓسَا تط٣ األ١َ َػتهعف١؟
 ايعصاب، ٖصا ؾ٤ٞ الؾو فٝ٘.

 ٥ٌٝ إٔ ضتًُٗا؟اأّ ْفػ١ٝ ٜطٜس بٓٛ ىلغط  ْفػ١ٝ َٛغ٢ ٔ؟فٓشٔ ضتٌُ ْفػ١ٝ ََ
ؾا٤ اهلل بعس إٔ ْعٛز  ؾا٤ اهلل غٓعٌُ ع٢ً اغتهُاهلا، ٚىلٕ اغيٛانٝ ، ٚبعٕٛ اهلل، ىلٕايهالّ  ٌٜٛ دسّا سٍٛ ٖصٙ 

ناْٛا أْبٝا٤  غٛا٤ّ ،ُٛع١ نبري٠ َٔ األْبٝا٤ ٚايعـيُا٤َٔ اذتر غٓٛاقٌ دًػاتٓا ٖصٙ َ  ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚ  زت
٘ أٚ عـيُا٤ غطط اهلل أقٛاهلِ زاخٌ ايكطإٓ ايهطِٜ نُا غطط أقٛاٍ َٚٛاقـف أْب   يٓتعـطف عًـ٢ نتـاب اهلل    ;ٝا٥ـ

يٓؿهط اهلل عًٝٗا، ٚيٓتعـطف َـٔ خالهلـا عًـ٢      ;ٖاَٚٓشٓا فٓؿعط بعـيِ ايٓع١ُ اييت ٖٚبٓا اهلل ىلٜاٖا ،بؿهٌ نإف
ا إٔ ْعًُ٘ ؼي زتاٍ ْكط زٜٓـ٘، ٚيٓعـطف ؼي سٝاتٓـا ٚضا٤ َـٔ ْػـري،      ٓٚاقعٓا، ٚيٓتعطف َٔ خالهلا ع٢ً َا ضيهٓ
 أٟ  طٜل ْػري.ٚسئ ْتأغ٢، ٚأٟ ضٚس١ٝ ضتٌُ، ٚع٢ً 

اغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي إٔ ٜػري بٓا ع٢ً  طٜل ضنٛاْ٘ ٚدٓت٘، ع٢ً ايكطاؾي اغيػتكِٝ، قطاؾي ايـصٜٔ أْعـِ   
 اهلل عًِٝٗ َٔ ايٓبٝري ٚايكسٜكري ٚايؿٗسا٤ ٚايكاذتري.

 ٘.ٚايػالّ عًٝهِ ٚضظي١ اهلل ٚبطنات
 ايٓكط يإلغالّصهود / / املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليطاهلل أنرب 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 (08) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

 
 

  
  



 (09) َحْذَو بين إسرائيلَلَتْحُذّن 

 


