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 (2) ولن ترضً عنك اليهىد وال النصاري

 بطي اهلل السمحَ السسٗي
 .ضبىد ٔعمٜ آلْ ضٗدٌا عمٜٔضمي اسبىد هلل زب العاملني ٔؾمٜ اهلل 

تكسزت ِـرٓ الكمىـٛ كـج ّا       (1:)ٌٖٕظٔتِمَك آَٖاُت اِلٔكَتأباهلل ضبشاٌْ ٔتعاىل ٖؿف كتابْ الكسٖي بأٌْ آٖات 
وا   القـسآُ الكـسٖي    كن ،سقاٟق ،وعامل ،أعالً :، اآلٖات وعٍاِاسٖي تؿف القسآُ الكسٖي بأٌْ آٖاتالقسآُ الك

ْٔ اَلِٕ سقاٟق ال غك فّٗا  َِٖب ٔفٗ  ال وسٖٛ فّٗا أبدّا. (2:)البقسَٚز
ُُّٕد َعٍَك َتِسَقٜ ََٔلَ :تمك اآلٖات قٕه اهلل ضبشاٌْ ٔتعاىل   ُِّي َتٖتٔبَع َسٖتٜ الٍَٖؿاَزٝ َٔاَل اِلَٗ  (120:)البقسٚٔوٖمَت

بدّا وّىا عىمـ  مـي،   ٖسقٕا عٍك أ ، لَالٍافٗٛ (لَ)ـب َكَلَ َتِسَقٜ َعٍ، أٙ ِرٓ سقٗقٛ ال تتدمف ِرٓ آٖٛ
 ، إٌّي لَ ٖسقٕا عٍك أبدّا.ي، وّىا أظّست وَ تعأُ وعّي، وّىا أظّست وَ سطَ ٌٕاٖا وعّوّىا قدو  مي

ُُّٕدََٔلَ َتِسَقٜ َعٍ ُِّئلَ تسقٜ عٍك أٖكّا  َك اِلَٗ ، فتكُٕ كٕاسد وٍّي ؾـسااّ  الٍَٖؿاَزٝ َسٖتٜ َتٖتٔبَع ٔوٖمَت
ـ  بعد أُ ٖتأكدٔا وٍك أٌك قد ربمِٗٔي لَ ٖعرتفٕا بك أٌك قد أؾبش  وتبعّا ملمتّي إال ،تتبع ومتّي ا أٌـ     عٓى

 ، ٔعَ أوتك اليت أٌ  وٍّا.ومتك اليت أٌ  عمّٗا ، عَعمْٗ
ٌفطـْ   ،الّٕٗدٙ ٍِا   الٗىَ ٖسٝ أُ أوتْ اليت ِٕ وستبط بّا ِي أٔل٠ك الّٕٗد املٍتػسُٔ   أقطـاز الـدٌٗا  

َ  إضساٟٗن ٔإُ كاُ ٍِا   الٗىَىل وػدٔدٚ إ َ   ،، ٔلـد   الـٗى ، ٔلـْ  الٗىٍـٗني ، ٖٔتشـدخ بمةـٛ   ٌٔػـأ   الـٗى
وـٛ الـيت   ِؤالٞ لٗطٕا ِي أِن ومتْ ٔبالتال٘ فمٗطٕا ِـي ا   ،، لكٍْ ٖسٝ أٌْ وستبط بأٔل٠كؾداقات وع بعكّي

ُِّي َسٖتٜ َتٖتٔبَع :فعٍدوا ٖقٕه اهلل ضبشاٌْ ٔتعاىلٖعترب ٌفطْ ٔاسدّا وٍّا،  أٌـْ   -فٗىـا ٌفّـي    -وعٍاِا أٖكّا  ٔوٖمَت
 .ِرٓ سقٗقٛ، ٔعَ أوتك اليت أٌ  وٍّا ،أٖكّا ِي لَ ٖقبمٕا وٍك إال أُ تتدمٜ عَ ومتك اليت أٌ  عمّٗا

ٍُٔسِّٖٔي آَٖأتٍَـا ٔفـ٘ اآل   :، فٗقٕه   آٖٛ أخسٝضٗأت٘ الٕاقع ٖكػفّا ٌْفطالٕق   ٔ  ،آٖات اهلل سقاٟق َفـأ   َض
ٕٞ َغّْٔٗدَٔٔف٘  ِ٘ ُْ َعَمٜ ُكنِّ َغ ََٔلِي َِٖكٔف ٔبَسبَِّك أٌَٖ ُْ اِلَشٗق َأ ُِّي أٌَٖ ََ َل ّٞ (53)فؿم :َأٌُفٔطِّٔي َسٖتٜ ََٖتَبٖٗ  ضٍسّٖي آٖاتٍا ضٕا

ٔف٘  غٕاِد تكُٕ ِ٘ وؿادٖق ملا ٌطق  بْ آٖاتْ داخن كتابْ الكـسٖي  ،أٔ غٕاِد عمٜ آٖاتْ ،كاٌ  آٖات ددٖدٚأ
ُْ اِلَشـقٗ    أقطاز الطـىٕات ٔا ز    ،  آفا  الدٌٗا اآلَفأ  ُِّي أٌَٖـ ََ َل ٕ  َسٖتٜ ََٖتَبٖٗ ، تعّـس  ٖعّـس  ،ٖتـبني ِـ

ٔتفس  ٌفطّا أٖكـّا ستـٜ عمـٜ     ،اسبقاٟق بػكن تفس  ٌفطّا عمٜ كن وَ ٖعاٌد، سقاٟق تتذمٜ لمٍاع الفاِىني
ا الكتاب الكسٖي ِـٕ اسبـق، ٖٔقطعـُٕ بـأُ ِـرا      ُٕ أُ ِر، ٖٔقطعفٗقطعُٕ بأُ تمك اآلٖات ِ٘ اسبق املعاٌدَٖ

 سق.ُٕ بأُ كن وا أخرب اهلل عٍْ ِٕ ، ٖٔقطعَٖ ِٕ اسبقالدِّ
ٍُٔسِّٖٔي آَٖأتٍَاوع الصوَ  تة ات ذبدخ عمـٜ ٖـد اسٌطـاُ    كج  وَ امل َفأ  َٔٔف٘ َأٌُفٔطِّٔئف٘ اآلوع الصوَ  َض

وـا وـَ غـ٘ٞ وـَ     ، َ غ٘ٞ إال ٔادخ فٍٗا وا ٖػّد لْأٌْ وا و، فتربش الػٕاِد. عبَ قمٍا   دزٔع ضابقٛ ٌفطْ
 ،أٔ قد ٌسفكْ ،، أٔ عبَ ٌطتبعدٓات اهلل، أوس وَ دَٖ اهلل، ٔعبَ ال ٌكاد ٌؿد  بْوَ آٖ ا غٗاٞ اليت ِ٘ آٖات

 ٔ  تؿسفاتٍا وا ٖػّد بأٌْ اسبق. ،ٔ  ممازضاتٍا ،ٍِاك   ٔاقعٍا
ّٛلكَ املػكمٛ عٍدوا ٖكُٕ اسٌطاُ    ٛ   ِرٓ الدٌٗا ٖعٗؼ عىسّا طٕٖاّل ضٍ لطـٍٛ الٕاسـدٚ كـي    ٔ  ا ،بعـد ضـٍ

، تػّد باسبقـاٟق الـيت داخـن    أسداخ تػّد بؿد  وا أخرب اهلل بْوَ  ،، كي ذبؿن وَ أغٗاٞذبدخ وَ وتة ات
ٙ ٖكـع  ، ٔاسٌطـاُ الـر  ّاٖكُٕ   ٔاقعْ وعسقـ  ،، ال ٖمتف  إلّٗا، ٔلكَ ال ٖمتف  اسٌطاُ إلّٗايكتاب اهلل الكسٖ

خسٝ بالػكن الرٙ ا غٗاٞ ا ٖبؿس  ، لَٔكن اِتىاوْ ،لٍفطْ بسٌاصبّا وعٍّٗا   ِرٓ الدٌٗا ٖأخر عمْٗ كن ذٍِْ
ّٖٝٔصٖدٓ وعسفٛ ،فٗصٖدٓ بؿ ٚ ٖٓفٗد  ٌٕٔز. ، ٖٔصٖدٓ ِد

قـسز أُ  ، إوا أٌـْ قـد   بأوٕز وعٗػتْ ّاوستبط ّاوعٍٗ ّاكع لٍفطْ بسٌاصب، كن ٔاسد وٍا ٖتؿٕز ِكرا سٗاتٍافٗىا أ
ِٔكرا ذٍِْ وععىْ ٖتذْ إىل ِرا  ،ٖٔفكس   البكاعٛ وَ أَٖ ٖأخرِا ،فّٕ ٖفكس   الدكاُ ،ٖػتةن   التذازٚ

أٔ ٖفكـس     (القـات )سـٕه وٕقـٕ    تفكـ ٓ  وجاّل لٗمْ ٌّٔـازٓ   (القات)ازباٌب. أٔ ٖفكس   أُ ٖبٗع ٖٔػرتٙ   
 الصزاعٛ.

، ِٔب اسٌطاُ قـدزٚ  ضبشاٌْ ٔتعاىل ِٔبٍا ودازك ٔاضعٛ ُ اهلل  ِٔرا   الٕاقع ِٕ ظمي لمٍفظ، ظمي لمٍفظ
أٔ    ،ٖعىن   التذازٚ ،، فٗىكٍْ أُ ٍٖػةن   التذازٕٚلْعمٜ أُ ٖطتٕعب إدزاكْ ٔذٍِْ ا غٗاٞ الكج ٚ وَ س
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ُ ٖـدخن    ٍاك صباه ٔاضع ددّاٖصاه ِ ال، ٖصاه   ودازكْ ضعٛ ال ،ٖصاه   ذٍِْ ال ٌْفطالٕق  ٔ   ،الصزاعٛ
  ّٖٔتي بّا ٖٔدزكّا ٖٔتأون فّٗا. خسٝا غٗاٞ ا 

َٔ    ٌا أسَلَقِد َخَمِقٍَق عمٜ أٌفطٍا ٌعستٍا، اهلل الرٙ خمق اسٌطاُ   أسطَ تقٕٖي عبَ وَ ٌكٗٓ َُ ٔفـ٘ َأِسَطـ َطـا
ٕٖٕٔي  باضتطاعتْ أُ ٖطتٕعب ا غٗاٞ الكج ٚ. ،  ودازكْ ،  غكمْ (4)التني:َتِق

َ  ال ٖكاُ ٖتعىس عىسّا طٕٖاّل ٔميٕت ٔبأُ اسٌط :ِرا العؿسٖقٕه عمىاٞ    ْ  ُٕ قد اضـتةن وـ إال ٌطـبٛ   دواغـ
أُ دواغـْ عمـٜ أضـاع أٌّـي ٖعتـربُٔ       :ِي ٖقٕلـُٕ ِكـرا   ،ٔبقٗٛ ا غٗاٞ ،أٙ العػس% 10ِ٘ وا تطأٙ بطٗطٛ 

ا غـٗاٞ الكـج ٚ وـَ     فـغ ٍِـاك الـراكسٚ الـيت ذب   ٔ ،الدواغ ِٕ وسكص لكج  وَ اسدزاكات ٔاملػـاعس ٔاملعمٕوـات  
ّٞاملعمٕوات أٔ أُ املقؿـٕد أُ اسٌطـاُ لدٖـْ     ،ٔه عَ ِراؤوؿٗبني بأُ الدواغ ِٕ املط ٕاأكاٌ ، املّي وعٍٜ ِرا ضٕا

 ،ن ذٍِـْ ٍِـا  ٗػـةٓ ف ،ٔلدْٖ قدزٚ ِٔبّا اهلل لْ ٖطتطٗع أُ ٖطتٕعب بّا أغٗاٞ كج ٚ دـداّ  ،ودازك ٔاضعٛ ددّا
 دٚ.ٔ  صباالت وتعد ،ٍِا ٖػةن ذٍِْٔ

ْ   اسٌطاُ املطمي مبعٍٜ الكمىٛ ِٕ وَ ٖطتفٗد و ،اسٌطاُ املؤوَ وـَ   وـَ وـتة ات اسبٗـاٚ،    ،َ كـن غـ٘ٞ سٕلـ
اِد عمٜ آٖـٛ  ، ِٕ غفْٗ آِٖٕٛ كد أُ فْٗ غاِدّا  أٙ بقعٛ وَ الدٌٗا تأ، أٙ سادخ  ا سداخ املتذددٚ   اسبٗاٚ

أمل ٖأت القسآُ الكسٖي ٖقؿـّا   ،ٔقع    ا وي املاقٗٛأمل تكَ تمك ا سداخ اليت ، كج ٚ ، ٔفْٗ عربٔفْٗ آٖٛ
ـ       :ٖقـٕه لمذىٗـع  كـ٘  ؟ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) عمٍٗا ٔعمٜ الٍيب ٌفطْ ْٚ ٔل َُ ٔفـ٘ َقَؿٔؿـِّٔي ٔعِبـَس ُأٔٔل٘ َلَقـِد َكـا

ٛ ا غٗاٞ ، أٙ ال ٍٖعسُٔ إىل َ ِي لدّٖي لبالٍاع الرٖ : ٔل٘ ا لباب (111:)ٖٕضفِلَبأباَ  ، ِـي  ٌعسات ضـطشٗ
 وٍْ.  ُوا فّٗا وَ عرب فٗطتفٗدٔ ّا ٍٖٔعسٌُٔ، ِي ٖتأومٕا غٗاٞ ٖتفّىُٕ
أمل ٖعـس  القـسآُ أسٗاٌـّا كمىـٛ ٖقٕمـا كبـاز        ،تمك ا سداخ اليت كاٌ  ذبؿن وا ِٕ القؿـ ٍِا؟ ،قؿؿّي

ٞ أٔ أٙ ٌيب وَ ا ٌ ، أٔ   أٖاً ؾاحل أٔ ِٕدوٕضٜ، أٔ   أٖاً العػاٟس   أٖاً ٌٕح ستـٜ الكمىـٛ الٕاسـدٚ     ؟بٗـا
َُ  : ِىٗٛ ِرٓ ٖقٕه، وٕاقف ا ٌبٗاٞ أٖكّا ،تٕس٘ بالػ٘ٞ الكج ٔ، وَ ٔزاِٞا عربٖٚٔطذمّا ِ٘ سدخ  َلَقِد َكا
ْٚ أٙ عسف   ،، ٔالدزٔع ال ٖعين فقط ِٕ صبسد املعسفٛدزٔع كج ٚ ددّا :عربٚ ٖعين (111:)ٖٕضفٔف٘ َقَؿٔؿِّٔي ٔعِبَس
ٚ  عربٚ .ٔاٌتّٜ املٕقٕ . ال وتْ لْ كرأقال  أ ،كرا ٔأٌْ كاُ ٖقٕه ،أٌْ كاُ ٍِاك ٌيب ، تعـس   فّٗا دزٔع كـج 

أٖكّا تعس  وَ خالما  ،تعس  وَ خالما وا الرٙ إه بني الٍاع ٔبني أُ ٖؤوٍٕا ،ٌفطٗٛ أِن الباطنوَ خالما 
ؾـمٕات اهلل  )، تعس  وَ خالما كٗـف كـاُ ا ٌبٗـاٞ    تّاد ملعازقٛ ٌيب وَ أٌبٗاٞ اهللملاذا كإٌا ٍٖطمقُٕ جبد ٔاد

 ، ِٔي أٖكّا أٌاع اؾطفاِي اهلل ٔأكىمّي.زمحاٞ ددّا با وي، ٔطبمؿُٕ ٌٔاؾشُٕ (عمّٗي
ـ ا وي وا ضمي ٌيب وَ أٌبٗاٞ اهللثي تطتةسب أُ كن أوٛ وَ  ا ضـمي وـَ أُ   ، أٙ ٌيب ٖبعجْ إىل أٙ أوٛ وَ ا وي و

ٔأملّا  ذلك الرٙ ٖتقطع قمبْ أضفّا !ك الػدـ الرٙ اؾطفآ اهلل ٔأكىمْذل صبٍُٕ لْ أٌْ ضاسس أٔ صبٍُٕ، ٖقٕلٕا
ٖقابـن بـأُ    ،ٔإخسادّي وَ العمىات إىل الٍٕز ،، ذلك الرٙ ٖبره ٔقتْ كمْ مداٖٛ الٍاعّٖتدٔا عمٜ الٍاع أآل

َ٘    َأَضأطُ  اَ َقاُلٕا أتٜ بكتاب وَ عٍد اهلل  ٔإُ، ضاسس ،وفرٕت ،كراب ،غاعس ،صبٍُٕ :ٖقاه لْ ٖٔٔلـنَي اِكَتَتَبَّـا َفّٔـ
ْٔ ُبِكَسّٚ ََٔأٔؾٗاّل ِٗ  .(5)الفسقاُ:ُتِىَمٜ َعَم

ّٞ أٔ وَ ا سداخ  ،وا قؿْ اهلل   القسآُ الكسٖي وَ أخباز ا وي املاقٗٛ العرب كج ٚ ددّا وَ خاله ا سداخ ضٕا
ّٞ ،اليت تطسأ   ِرٓ الدٌٗا ٛ ِرٓ تازٖذ  ،  تازخيٍا القسٖب ضٕا ٔوـا   ،، أٔ   عؿـسٌا اسباقـس  ا وٛ اسضـالوٗ

 أكجس ا سداخ ٔاملتة ات   ِرا العؿس اسباقس.
، سؿن وـا سؿـن   ك، خؿٕوٛ ٔقع  بني دٔلتني ٍِا ٍِٔافّٗا إال أٌّا أسداخ صبسد أسداخ ٌسٝال لكَ ٖبدٔ أٌٍا 

، كن سدخ ِٕ آٖٛ، ِٕ غاِد عمٜ آٖٛ وـَ آٖـات اهلل   ،كن سدخ فْٗ عربٚ .ا خباز لٍعس  واذا ادخ فقط ٌٔتابع
ّٞ ِٕ غاِد عمٜ كن وا  .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)، أٔ أخرب بْ السضٕه كاُ   كتابْ الكسٖي ِٕ سق ضٕا

ٍُٔسِّٖٔي آَٖأتٍَا ٔف٘ اآل ََٔلـِي  َض ُْ اِلَشٗق َأ ُِّي أٌَٖ ََ َل ٕٞ       َفأ  َٔٔف٘ َأٌُفٔطِّٔي َسٖتٜ ََٖتَبٖٗ ِ٘ ُْ َعَمـٜ ُكـنِّ َغـ َِٖكـٔف ٔبَسبِّـَك أٌَٖـ
ِٕ ٖعمـي وـا   ٔ، ّرٓ ا سداخ اليت ذبدخ ِٕ ٖعمىّاف، ال ٖةٗب، ِٕ غاِد ،ِٕ غاِد عمٜ كن غ٘ٞ (53)فؿم :َغّْٔٗد

ٍَ اليت تقكـ٘  ، تمك الُطٍٍْ اليت زمسّا   ِرٓ اسبٗاَٚ ُضكج  وٍّا ِ٘ ال ربسز ع فّٗا وَ عربٚ، ٔكج  وٍّا،
ٕٞ         الدٌٗاِرٓ أوٛ ِكرا ضتكُٕ ٌتٗذٛ عىمّا ِكرا   بأٌْ إذا وا عىم   ِ٘ ُْ َعَمـٜ ُكـنِّ َغـ ََٔلـِي َِٖكـٔف ٔبَسبِّـَك أٌَٖـ َأ
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وا ذكسٓ   كتابْ الكسٖي ِٕ سق  ، ستٜ ٖتبني أُ كنٖكي آٖاتْ   اآلفا  ٔ  أٌفطكيفّٕ وَ ض  (53)فؿم :َغّْٔٗد
 ال غك فْٗ.

إذا ، ٔأُ ٌكـُٕ وـَ الؿـادقني   إمياٌٍـا     ،أكسز.. عبَ كىؤوٍني ألٗظ كرلك؟ ٌٔسدٕ اهلل أُ ٌكُٕ وؤوٍني سقّا
ْ    ّاأزدت أُ تكُٕ وؤوٍ ك، ستـٜ    أٔ تػـاِدٓ ستـٜ   بمـد    ،مبعٍٜ الكمىٛ فدر العرب وَ كن سـدخ تطـىع عٍـ

 ٖصداد ٔعّٗا. ،ٖصداد إمياٌّا ،ؿ ٚٗصداد اسٌطاُ بل ،، كن غ٘ٞ فْٗ دزٔع ٔفْٗ عربٚضٕقك، ستٜ داخن بٗتك
 ٌـْ   ٍٖبة٘ أُ ٖعىن ، ضٗدزك كٗفكج  وَ املصالقلاالرٙ ٖعس  ٖصداد إمياٌْ ٔٔعْٗ ضٗذٍب ٌفطْ  ٔاسٌطاُ

)العاقن وـَ   :، ٔمرا قاه اسواً عم٘ ٍَ   ِرٓ اسبٗاٚا غٗاٞ أغبْ بُطوَ خاله تأوالتْ الكج ٚ ٖعس  أُ 
 تدبس العٕاقب(.

ٔتدبسك  ،، أُ تعس  أُ أوسّا كّرا تكُٕ عاقبتْ ِكرا إال وَ خاله تأوالتكتطتطٗع أُ تتدبس العٕاقب كٗفٔ
)العقـن سفـغ    :ٔمـرا قـاه   كـالً آخـس     ُٕ   أسداثْ املتذددٚ ٔالكج ٚ؟ٔلؿفشات ِرا الك ،لمقسآُ الكسٖي

ّٞ َ   ،اسبٗاٚدبازب دبسّٖا أٌ  أٔ أسداخ تقع    التذازب( التذازب ِ٘ ا سداخ ضٕا َ  ِ٘ كمّا ال ربـسز عـ  ُضـٍ
ّٞوا جيس إىل ٌتٗذٛ وعٍٗٛ ، أٌْ عىْنوكتٕبٛ ٔزاٞ كن عىن وَ ا عىاه  كاٌ  ٌتٗذٛ ض٠ٗٛ أٔ ٌتٗذٛ سطٍٛ. ، ضٕا

ضٗكُٕ وعسقـّا لمكـج  وـَ     أُ ٖطتفٗد مما اؿن فإٌْ ٌفطْ وَٓ الدٌٗا ِٕٔ ال اأه إذا عاؽ اسٌطاُ   ِر
، ِٔكـرا ٖعـن   ، ٖتأثس بالدعاٖٛ، ٖتأثس بالٕعٕد الكاذبٛ، ٖتـأثس بصخـاز  القـٕه   املكمناسعالً ، ٖتأثس باملصالق
 ُ الدٌٗا وم٠ٗٛ بالكاله، ٔالباطن أُ ٖطتقٗي ٔال ٖطتطٗع أُ ٖجب  ٔ ّٖتص ال ٖطتطٗع ،ّا  سٗاتْ وستاب إٌطاٌّا

ِـرٓ الـدٌٗا أكجـس ممـا      ٍـا   ، ميتمك الباطن ِلدْٖ إوكاٌٗاتْ الكب ٚ ٔالٕاضعٛ، ٔالباطن لْ دعاتْ الكج ُٔ
ّٞ ٔلْ ٔضاٟن اسعالً بػتٜ إٌٔاعّا، ،لْ القٍٕات الفكاٟٗٛ ،ميتمك اسبق التمفصُٖٕ أٔ اسذاعٛ أٔ الؿـشٗفٛ   ضٕا

، اىمُٕ شخاز  وَ القٕه ٖكـمُٕ بّـا   أٔ كمىات وكمٛ ،أٔ أغداف ٖتشسكُٕ   أٔضاط الٍاع اىمُٕ أفكازّا قالٛ
 الٍاع.

وـَ   ، ٔإذا وـا ذبـسك جيـد ٌفطـْ ٖفتقـس إىل الكـج       وقّـٕز  ،الكج  وٍّي وةمٕب عمٜ أوسٓ ،ٔدعاٚ اسبق قمٗن
س٠ٍٗـٕر ٖكـُٕ اسٌطـاُ عسقـٛ  ُ ٖكـن       ،ّا، ٖٔكُٕ صباه ٌفٕذ كمىتْ ضبـدٔد ّاضٗكُٕ ؾىتْ ضبدٔد اسوكاٌٗات

% أٔ 90ٍطـبْ  وا تطىعْ ٔتػاِدٓ وـَ سٕلـك خيـدً الباطـن ب     ، إذا كاُ كنطّٕلٛ إذا كاُ وَ ٖعىمُٕ وَ سٕلْب
 ، املةمٕب ٔاملقّٕز ؾاسبّا.، ِٔ٘ املةىٕز داٌبّاٌطبٛ اسبق القمٗمٛ ِ٘ٔالٍطبٛ  ،أكجس
ـ     ،أٌ  تتأون ا سداخ ال تكَ أٌ  بالػكن الرٙ ٖتمقٜ وَ اآلخس وا ٖقٕه ذاإ تمقٜ ـثي ٖـأت٘ الطـس  اآلخـس فت

تكُٕ ذاكستك عبازٚ عَ غسٖط فقط تطذن فّٗا كـالً فـالُ    َ تكُٕ أكجس وَ صبسد ٌاقن،س٠ٍٕٗر ل ;وٍْ وا ٖقٕه
أٌ  عمٜ ِرا الٍشٕ لَ تطتفٗد وَ العرب ستٜ وَ  ،س تطذمْ عمٜ الكالً ا ٔه فٗىطشْ ِٔكراثي ٖأت٘ كالً اآلخ

، ٔكن فـرتٚ ٖقـٕه   ثالثني ضٍٛ ،عػسَٖ ضٍٛ ،قد ٖأت٘ شعٗي وَ الصعىاٞ ٖطىعْ الٍاع عػس ضٍني ،غدـ ٔاسد
 ،ٗضؾـش تقـٕه:  أوا اآلُ الفرتٚ ِ٘ فرتٚ قمٗن وَ الكالً كـج  وـَ العىـن     :، ٖٔقٕهبساقٛ ّا، ٔٔعٕدوعطٕاّل كالوّا

 .، ثي تأت٘ غٕاِد عمٜ أُ كالوْ ذلك لٗظ ٔاقعّٗا فأٌ  ال تبؿسِا ٔال تتأومّاتطذن الكالً   ذاكستك
ُ    ،أٌ  ذبتفغ برلك الكالً ٔأٌ  ٌعستك إىل ذلك السدن أٌْ ِكرا كىا قـاه ٔإذّا   ٔال تبؿـس الػـٕاِد عمـٜ أ

 ،اكستـك قـد بمـ٘ الػـسٖط   ذ    ،ٕه: ٖبدٔ أُ ِرا الكالً غـ  ؾـشٗض  ، ٔتقكالوْ غ  سقٗق٘، ثي إذا بك متٓن
، ٔقمٗـن وـَ   ٔاآلُ ِـٕ فـرتٚ أُ ٌقـٕه ٌٔعىـن     ،ٍٖطمق وَ ددٖد ٖقٕه: عبَ اآلُ ٌسٖد أُ ٌفتض ؾفشٛ ددٖدٚ

ٓ   ،ٔاهلل ٗضؾش) :قالٕا ،الكالً ٔكج  وَ العىن ؾـفشٛ   ضـٍفتض أوـا اآلُ   :ٔقـاه  دـداّ  مجٗـن  كالوْ أوـظ مسعٍـا
ثالثني ضـٍٛ ٔأٌـ  ذلـك الـرٙ لطـ  أكجـس وـَ         ،تعٗؼ وع غدـ عمٜ ِرا الٍشٕ عػسَٖ ضٍِٛٔكرا،  (ددٖدٚ

 .اعٛمٓس
ْ      اهلل ٔبذ بـين إضـساٟٗن   كـج  وـَ آٖاتـْ       ْ  الكسميـٛ عمـٜ كـج  ممـا كـإٌا عمٗـ َُ   :، وٍّـا قٕلـ َضـٖىاُعٕ

، أٔ تعس  ستـٜ لـٕ   رب وَ الػدـ تطىعْ فتعس  أٌْ كرب، أٌ  قد تطىع الكاعُٕ لمكربمٓس (41:)املاٟدٚٔلِمَكٔرٔب
ال ميكَ أُ ٖأت٘ وٍّا كـالً   ُ تقطع أُ تمك الٍٕعٗٛ، تطتطٗع أعمٜ أٌْ كرب ٌْفطالٕق  مل دبد الػٕاِد   

، ٔقد ٍٖطمق ٖطىعْ ٖٔتأثس بْ   ٔقتْ َُُِٕعِاٖىَض : ٖطىعُٕ الكرب، مل ٖقنؾشٗض، فأٌ  وَ تقطع بأٌْ كرب
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 أٖكّا ٔضٗمٛ لٍػسٓ خيدً ذلك الكرب.
َُ ٔلِمَكٔرٔب قبـن أُ  وا ٖكػفْ إُ الكرب   أكجس اسباالت ٖكُٕ ٍِاك  ِن أُ الكرب ال ٖأت٘ وا ٖكػفْ؟ َضٖىاُعٕ
، ِٕ ؾادقّا فٗىا قاهك الػدـ لَ ٖكُٕ ، تطتطٗع أُ تعس  أُ وجن ذلأُ خيسز إىل الٕدٕد قبن خيسز إىل الٍٕز

 ال تؿد  ستٜ ٔلٕ أقطي.ِ٘ وَ الٍٕعٗٛ اليت ِ٘ عادٚ 
َُ ٔلِمَكـٔربٔ  :ستٜ ال ٖكُٕ املؤوَ وَ أٔل٠ك الرَٖ قاه اهلل عٍّئ ِـٕ وـَ    ،ِـٕ وـَ ٖتأوـن ا سـداخ     َضٖىاُعٕ
أٔ ٖربش الباطن وَ  ،، ثي ِٕ س٠ٍٕٗر وَ ٖعس  قبن أُ ٖربش الكرب وَ ٍِاك، ِٕ وَ ٖعس  الػٕاِد عمّٗاؿسِاٖب
زداٞ اسبـق فٗعّـس   ، ٔالباطن ِٕ أٖكّا ٖعىن عمـٜ أُ ٖستـدٙ   ٚ الكرب ِٕ ٖعّس بجٕب الؿد  ِكرا، ٔعادكٍِا

         الباطـن ٖقدوٌٕـْ   ثـٕب اسبـق      {ٖمبطُٕ اسبق بالباطـن }ّٕد   أٌّي كىا قاه اهلل عَ الٗبجٕب اسبق أٖكّا، 
َٕأقٔع َِ َو َُ اِلَكٔمَي َع ِٖٔدّٖٔ (46:)الٍطاَُْٖٞٔشسُِّفٕ َُ اِلٔكَتاَب ٔبَأ َِـَرا ٔوََِٖكُتُبٕ  َُ ْٔ ََٔوأعٍٔد  ِي ُثٖي َُٖقُٕلٕ َٕ الٖم  ٔعٍٔد ٔوَ ُِ

ْٔ ـ    (79:البقسٚ)الٖم ْ ٖكـُٕ لدٖـْ    ُ ٍِاك   الطاسٛ الكج  وَ الٍاع ممَ ٖطىع الكالً ٖٔتعاون وع وـا مسـع  ٌ
ٌُوَ خالما أُ ٖعس  بطالُ وا مسع ٖطتطٗع خمفٗٛ وطبقٛ ٌُطب إىل اهلل، ٔإُ   ٌـْ   ;طب إىل ٌيب وَ أٌبٗاْٟ، أٔ 

أمل ٖقـدوٕٓ باضـي اهلل ٔأٌـْ وـَ      ،قاه عَ أٔل٠ك أٌّي كإٌا ٖكتبُٕ الكتاب بأٖدّٖي ٖٔقٕلُٕ ِٕ وـَ عٍـد اهلل  
َُ ؟عٍدٓ َٕ ٔوَ ََُٖٔقُٕلٕ ْٔ ََٔوا ٔعٍٔد ُِ َٕ الٖم ْٔ  ٔعٍٔد ٔوَ ُِ َُالٖم ُِِي َِٖعَمُىٕ ْٔ اِلَكٔرَب َٔ َُ َعَمٜ الٖم  .(78:)آه عىسأََُُٖقُٕلٕ

 -وـجاّل   القـسآُ الكـسٖي     ظ وَ عٍـد اهلل؟ ـ، أٔ أٌْ لٗ٘ٞ وَ عٍد اهللـفكٗف تطتطٗع أٌ  أُ تعس  أُ الػ
ُٖ  -ثابتٛ عٍد أِن البٗ  ِٔ٘ قاعدٚ  ّٞ  ،ٍطـب إىل اهلل أٌْ كتاب جيب أُ ٖعس  عمْٗ أٙ غـ٘ٞ   ّاكـاُ سـدٖج   ضـٕا

ُٖ ّاقدضٗ ، وَ ٖتأومْ  ُ القـسآُ سقـاٟق   ،أوا وَ ٖتدبس القسآُ الكسٖي (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٍطب إىل زضٕلْ أٔ 
ٌُِٕ و ٔإُ قاه احملدخ الفالٌ٘ أُ ضٍدٓ ؾـشٗض   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم ) طب إىل السضٕهَ ٖكتػف أُ ذلك الرٙ 

 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٔأٌْ زٔآ الجقٛ عَ الجقٛ ضتقطع بأٌْ لٗظ وَ عٍد زضٕه اهلل 
ٖٔكتبـٕٓ بالـرِب أٔ بالٍشـاع خبـط      ،أٌْ سدٖح ؾشٗض (غفاعيت  ِن الكباٟس وَ أويت)ٖح لطٍا ٌطىع سدأَٔ

ـ   فالكج  وـَ الٍـاع   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )كب  فٕ  باب وَ أبٕاب زٔقٛ الٍيب       ْ قـاه زضـٕه اهلل   ٌـْ   أٔل
ِـرا  إذّا  :ضٗقٕهلْ بطبٗعٛ اسباه أٌْ وطمي ٔوؤوَ بسضٕه اهلل ٔوؿد   أٔ عَ زضٕه اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

مل ٖعس  اسبقاٟق داخـن القـسآُ الكـسٖي الـيت       ٌْملاذا اٌطمٜ عمْٗ ِرا الباطن؟  (ٌفق عٍدٓ)قالْ زضٕه اهلل 
 ال ميكَ أُ تكُٕ وٍْ أبدّا. ،دبعن وجن ذلك اسبدٖح وجن تمك العقٗدٚ ال ميكَ أُ تكُٕ وٍطٕبٛ إىل الٍيب

ٖٔتدبس ا سـداخ   ِـرٓ    ،تالٔٚ القسآُ الكسٖي أُ ٖتأون كتاب اهلل هٌفطْ وَ خال اسٌطاُ املؤوَ إذا مل ٖسبِّ
ّٞ ،ٍٗطم٘ عمْٗ الباطنالدٌٗا فّٕ وَ ض ٌُباطن ُق ضٕا ٌُأٔ ُق ،طب إىل اهللدً ٔ ْ دً ٔ ـ  ،طب إىل زضـٕل دً بػـكن  أٔ ُق

ٔالػ٘ٞ املعسٔ    ِرا الصوَ أٌْ اختمف  الٕقعٗٛ عىا كاُ عمْٗ اشبمفاٞ الطابقُٕ املمٕك ٔالطالطني    .بسا 
ـ  الصواُ ا ٔه ِي كإٌا اتادُٕ إىل أُ ٖقدوٕا الػ٘ٞ لمٍاع عمٜ أٌْ   ُ  َ اهلل لٍٗفـق ٔلٗقبمـْ الٍـاع   وـَ دٖ

ٔمـرا   ;عتباز وا ٖكا  إلْٗ وـَ وقـاً دٖـين   ٔالػدـ قٗىتْ ِٕ با ،عّد بالٍبٕٚ ٖصالُٕ سدٖج٘ الالٍاع كإٌا 
فكاٟن ٍٖطبٌّٕا إىل فالُ ٔفالُ ٔفالُ لٗقدوٕٓ   ثٕب زدن دٖـَ زدـن    كإٌا اتادُٕ إىل أُ خيتمقٕا ا سادٖح

 .ٖٔقبمْ اآلخسُٔ َٖ ميػ٘ عٍد اآلخسَٖفباضي الدِّالفكاٟن زدن الكىاه 
لكَ بادبآ ذب  إىل أضفن إىل اسبكٗض ستٜ أؾبش  القكٗٛ اآلُ أٌْ أٙ  ، ِٔكرا الباطن ٖتطٕز،ٕز الصواُتط

ّٞ شعٗي وَ الصعىاٞ ال اتاز   تمىٗع ٌفطْ   أ ، ال اتـاز إىل ازباٌـب     ٌفـٕع الٍـاع   ُ ٖٕدد لٍفطـْ ٔال
َ ال اتاز إىل ازباٌب الدٖين فىإِ ، ٔإذا قمٍا بكمْ الدٖين ٔ  ؟ذا ميكَ أُ ٖقدً لآلخـسٖ ُ عبـَ ِبطٍـا   اآلخـس
اختمفـ    ،اختمف  املقاٖٗظ ،َٖ أبدّافٍشَ مل ٌعد ٌٍعس إىل الػدـ وَ شأٖٛ الدِّ ،وع الصوَ، ِبطٍا أٖكّاأٖكّا 

قـٕه غـسعٗٛ   أُ ٌَ ميكـ  سعٗٛ دٍٖٗـٛ، ُ ٖكف٘ عمٜ ٌفطْ غاملعاٖ  لدزدٛ أُ أٙ شعٗي وَ الصعىاٞ ال اتاز أ
، ِٔرا سق وطمق مي لـٗظ  مك ٖتٕازثٌْٕ ٔاسدّا بعد ٔاسد  ُوبٗ أٌّي ،مكـامُل، أٔ غسعٗٛ ٔزاثٛ دميقساطٗٛ وجاّل

 .الٍاع ات  أُ ٖٕدد لٍفطْ ٔالٞ،  سد غ ِي فٗقبن الٍاع
ُٖ ِرٓ ِ٘ تسبٗٛ الباطن،ٔ ، ٔوـا  َٖ بكمْعمٜ الدِّ ٖٔكعُٕ ؾفس،  ز دُٔ إىل ادٔمتسبٗٛ الباطن دبعن الٍاع 

َٖ بالـدِّ  ازبّـن ، ٖكـُٕ  ازٚ عَ وٕزٔخ تعٕدٔا عمْٗ ٔألفٕٓأٔ ممازضات دٍٖٗٛ إمنا ِ٘ عب ،َٖلدّٖي وَ قٗي الدِّ
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، فٗكتف٘ بأُ ٖقدً لمٍاع سدٖجّا ٖتعمق مبؿـاسبّي  ٕا ال ٖصالُٕ ميازضُٕ غكمٗات ؤٍْإُ كاٌ ،وطبقّا عمٜ الٍاع
 عبازات وَ ِرٓ. ،تٍىٗٛ ،وػازٖع ،وٍذصات ،الػدؿٗٛ

مل ٖعٕدٔا حبادٛ إىل أُ ٖطتددوٕا ا ضمٕب الـرٙ   ْ الصعىاٞ ٔاملمٕك   عؿسٌا ِرا؟وا ٖطتددوِٕ ألٗظ ِرا 
أُ ٖقـدوٕٓ لمىذتىـع كدمٗفـٛ     ز اآلخسُٔ وَ سٕلْ وَ عمىاٞ بالطْٔاتا ،وعأٖٛ كاُ اتاز ،اضتددوْ وعأٖٛ

أُ دربٖن أٌصه إلٗـْ قمىـّا وـَ ذِـب      ،وجاّل (كاتب الٕس٘)لْ فكاٟن  ٖٔعىمٕأٖكفٕا عمْٗ غسعٗٛ دٍٖٗٛ  لمٍيب
ُ ومكـّا وـَ املمـٕك أٔ    إلكَ عبَ اآلُ ال عبتـاز إىل أُ ٖقـاه   ، وَ ِرا الٍٕ  وَ الفكاٟن !لٗكتب بْ آٖٛ الكسض٘

ٛ أٔ ذِب ٖكتب بْ أٙ غ٘ٞ وَ كتاب اهلل  ٔأٌصه إلْٗ دربٖن قمىّا وَ فكشعٗىّا وَ الصعىاٞ ِٕ خمٗفٛ لسضٕه اهلل
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أٔ وَ كالً زضٕه اهلل 

ٜ   أوكٍّي أُ ٖعٕدٔا إىل ا ضمٕب ال ـ      رٙ عىمْ فسعُٕ وع قٕوـْ أٖـاً وٕضـ  ،مكُىـاسبـدٖح عـَ وعـاِس ال
 ، اسبدٖح عَ ٔعٕد كج ٚ.اسبدٖح عَ وقاوْ باعتبازٓ زوصّا، اسبدٖح عَ املٍذصات

رتاكـي  دّن ٖ ،إمنا ِٕ دّن ورتاكي ،بدّاأوٍطق الباطن ال خيمق لدٖك ٔعّٗا  ،إذا اٌطا  الٍاع وعْ عادٚ الباطن
ُ ٖؿـد    ٔعـدٓ أٔ   ال ٖبؿسُٔ أٖكّا أُ وجن ذلـك ال ميكـَ أ   ،ع الٍاع فٗؿبشُٕ أٖكّا ال ٖبؿسُٔداخن ٌفٕ

ٕ  د لدّٖي مل ٖعٖف٘ بٕعٕدٓ،  أٌْ وَ احملتىن أآل عمٜ أقن تقدٖس ، قـد ٖكـُٕ ِـرا    وا ٖبؿسِي عمٜ ِـرا الٍشـ
 ُ اهلل   القسآُ الكـسٖي عىـن تقٗٗىـّا وتكـاواّل      ،دٍٖٗٛ، ٔلدّٖي تقٗٗي إم٘ لدّٖي وقاٖٗظ َلمىؤوٍني الرٖ

ي ٌفطٗٛ الّٕٗدٙ ٌٔفطٗٛ الٍؿساٌ٘ قٖٗ ،ي لٍا ٌفطٗٛ املٍافقٔقٖٗ ،ٌفطٗٛ املؤوَ مػدؿٗات بإٌٔاعّا أمل ٖقدً لٍال
، ِن ِ٘ طٗٛ ٔكٗف ضٗكُٕ ضمٕكّا   اسبٗاٚ، كٗف ضٗكُٕ وٍطقّاٖعمىك ِرٓ الٍف ؟الكافس تقٗٗىّا كاواّلٌٔفطٗٛ 

  ؟با مياُ الفادسٚ ضتف٘ أً أٌّا ضتكرب أً أٌّا ستٜ تعىن عمٜ أُ تٍفق كربّا باسبمف
ُِٗسُقُٕكِي :أمل ٖقن ِكرا عَ املٍافقني ْٔ َلُكِي ٔل َُ ٔبالٖم بـٗىني وـَ أدـن أُ     ٖقٕه غ٠ّٗا ٖٔتبعْ ؟(62:)التٕبَِٖٛشٔمُفٕ

ُٖتقتٍع مبا قالْ، وَ أدن أُ تؿدقْ، ٔ ٌّا ٌفٕع ِكرا ٖبعـح   ،ًٖٕ القٗاوٛ شػس اسٌطاُ، ٔتقٗٗي ؾشٗض ما 
ُٖ ٕ فٗأت٘ املٍافقُٕ ًٖٕ القٗاوٛ ٖقٕه اهلل عٍّي بأٌّي  ،شػس بٍفطٗتْٔ َُ َلُكِي ََِٖٔشَطـُب ُْ َكَىا َِٖشٔمُفٕ َُ َل َُ َفَِٗشٔمُفٕ

ٕٞ ِ٘ ُِّي َعَمٜ َغ  أٌْ وا أزاد إال كـرا  ، ٔامف باهللٛ امف باهلل عمٜ أٌْ وا قاه كراستٜ   ًٖٕ القٗاو (18:)اجملادلٛأٌَٖ
، ِكرا كـاُ     ٌْ ِكرا كاُ   الدٌٗا ، امف ٖٔعَ أٌْ ضٍٗفعْ ميٍْٗ أٔ أٌْ ضٗقٍع البازٙ ٔخيدعْأواً اهلل
 الدٌٗا.

، ٖٔعـس   اقـب ا وـٕز  ٖؿبض لدْٖ قدزٚ عمٜ أُ ٖعس  عٕٔعّٗا فٗطتفٗد وَ كن غ٘ٞ ستٜ الرٙ ٖصٖد اسٌطاُ 
، ٔكٗف ميكَ أُ ٖكُٕ عىمّا، ِي املؤوٍُٕ، ِي وَ ٖطتٍ ُٔ بٍـٕز اهلل، ِـي وـَ    تعىن الػدؿٗات واذا ميكَ أُ

 ٌّر اسبق.ممَ ٖط ُٔ عمٜ  ال اؿن ِرا إال ،، ِي وَ ميتمكُٕ اسبكىٛتصكٕ ٌفٕضّي، ٔتصكٕ ودازكّي
ٞ قبن أُ ذبٗط بّـي آثازِـا   ٔامدٙ اسم٘ قدً لمٍاع بالػكن الرٙ ميكَ أُ ٖعطّٗي بؿ ٚ فٗفّىُٕ ا غٗا

بعـد   لكَ وتـٜ ظّـس لـدّٖي ٔعـ٘؟     ،، ٔإال فكج    الدٌٗا وَ الٍاع عقالٞ ستٜ ٔإُ مل ٖكٌٕٕا وؤوٍنيالط٠ٗٛ
 .، ٔستٜ فّىٕاعد الكسبٛ ستٜ ؾشٕاالكسبٛ ب الكسب،
لك الطسٖق قبـن أُ تطـقط    ٖك١ٗ، ٌٕز ن عَ كتابْ أٌْ ٌٕزأزاد مي وَ خاله ٌٕزٓ أمل ٖق ؤوٍُٕ فإُ اهللأوا امل
الرٙ بٗدٓ ٌٕز ِٕٔ ميػ٘  ،، ٌٕز ٍٖ  لك الطسٖق   ِرٓ اسبٗاٚقبن أُ تطأ قدوك الػٕك ،  سفسٚ ،ٕٚ  ام

 ّاتمـك ٌـٕز  لكـَ وـَ ال مي   ٖطقط   سفـسٚ؟ أ غٕكٛ أٔ ميكَ أُ   المٗن ٔإُ كاُ العالً غدٖدّا ِن ميكَ أُ ٖط
غٕكٛ ثي   المٗمٛ ا خسٝ ٖكُٕ قد سؿن لدْٖ ٔع٘ أٌـْ إذا ضـاز     ٖطأ ، ٔميكَ أُ ميكَ أُ ٖطقط   سفسٚ

أمل ادخ لْ ٔع٘ لكَ بعـد أُ  لْ ِرٓ املػاكن اليت سؿم  با وظ، ِرٓ الطسٖق ٔلٗظ لدْٖ ٌٕز أٌْ ضٗشؿن 
 ْ.ضاز   طسٖق غاٟك ٌٔالْ وا ٌال

ِي  ،، ٔع٘ وَ خاله دبازبٔغ ِا دبد الٍاع ٍِاك لدّٖي ٔع٘بمداُ الةسب   أٔزٔبا ٔأوسٖكا  ،ظبد البمداُ
، سأه أُ تعس  غ٠ّٗا وَ التازٖذ عَ تمـك البمـداُ دبـد أٌّـي وـا      لكَ دبازب ،ٖفّىُٕ ،ٌاع ِٔي بػس ٖعقمُٕ

  ٔأٌّكتّي. ،ٔأسسقتّي ،اضتّئأسداخ زِٗبٛ د ،ٔؾمٕا إىل وا ٔؾمٕا إلْٗ إال بعد أسداخ داوٗٛ
ال إ ، ال ٖبؿسٌُٕٕٔا عمٜ ِرا الٍشِٕٕ وَ ال ٖسٖد لعبادٓ املؤوٍني أُ ٖك ،لكَ ٌٕز اهلل ،لكَ اسبق ،لكَ اسضالً

ُٖٔبعد أُ ٖتمقٕا الكسبٛ بعد ا ،أقداوّي الػٕك تطأٔ ،بعد أُ ٖقعٕا   اسبفس ن ، أمل ٖقـ قدً مي الٍٕزلكسبٛ، 
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ٔقاه عَ كتابْ الكـسٖي أٌـْ    أٌْ بعجْ لمٍاع لٗدسدّي وَ العمىات إىل الٍٕز (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)عَ زضٕلْ 
 ِٕ ٌٕز ٍٖ  لك الدزٔب فتعس  ا غٗاٞ قبن أُ تقع عمٗك ٌتاٟذّا الط٠ٗٛ. ؟ٌٕز

فقاه  ٔدِّٕي؟ ٖطقطٕا عمٜأمل ٖٕبذ   القسآُ الكسٖي وَ اىمُٕ ِرٓ املػاعس الرَٖ ال ٖبؿسُٔ إال بعد أُ 
ّٞ               :قاه عٍّي أٌّي ٖقٕلـُٕ بـني ٖـدٙ اهلل    كىا  الدٌٗا أٔ   اآلخسٚ    القسآُ الكسٖي عَ كج  وَ أٔل٠ك ضٕا

َُ اَىِن َؾألّشَزٖبٍَا َأِبَؿِسٌَا ََٔضٔىِعٍَا َفاِزٔدِعٍَا ٌَِع ٍُٕ  .(12:)الطذدٚإٌٖٔا ُؤٕق
أٔ  ،أٌْ إذا كاُ ٍِاك غ٘ٞ اهلل ٖٕبذ الٍاع عمْٗ -كىا ٌفّي  -ٔالسعٕا ِرٓ قاعدٚ   ِدٙ اهلل ضبشاٌْ ٔتعاىل 

ّٛ ّٛ ٖعتربٓ خؿم عـَ أُ ٖقعـٕا    ّا بعٗـد كتابْ عمٜ أُ ٖكُٕ عبادٓ املؤوٍني ِٕ وَ عىن الكج  داخن ،  ٔعّٗي ض٠ٗ
ستٜ ال ٖكٌٕٕا كأٔل٠ـك   ،ستٜ ال اؿن لدّٖي وا سؿن لدٝ اآلخسَٖ ،ٔبؿ ٚ ّا، أٙ ِٕ وَ أعطاِي ٔعٗ  وجمْ

 الرَٖ ٖتشطسُٔ بعد فٕات ا ٔاُ.
ٔالبعض وٍا كطالب عمي ٖعس  ا غٗاٞ عبازٚ عَ عقاٟد  ،ع وَ الدزٔع: عبَ طاٟفٛ لدّٖا عقاٟدقمٍا خاله دز

، ٔقـد ال ٖكـُٕ ٔؾـن      ٔوؿد  وعّي ،ٔواغ٘ وعّي ،ي وعّيوكتٕبٛ   كتاب قسأِا ِٕ وَ كتب أِن البٗ  ٔوطمِّ
ـ   مك العقٗدٚ إىل دزدٛ عالٗٛإمياٌْ بت أمل  ،ص بـن قـد ٖتشـٕه   ، فرتآ إذا وا تعس  لػبّٛ وَ داٌـب آخـسَٖ ّٖت

ىل عمىـاٌ٘  إوـَ ذبـٕه    ، ٔوـٍّي الصٖدٖٛ وٍّي وَ ذبٕه إىل ِٔاب٘ أمل ٌػاِد أُ ٍِاك الكج  وَ ٌػاِد كّرا؟
ٍٖقؿْ أٌْ مل ٖعىن عمٜ  ؟ وا الرٙ ٍٖقؿْ؟، أٔ إىل أٙ ورِب آخساثٍا عػسٙوتٍكس لدٍْٖ، ٔوٍّي وَ ذبٕه إىل 

 أُ ٖبؿس وا سٕلْ وَ الػٕاِد.
، بؿـ ٚ تعـس  وـَ خالمـا ؾـشٛ عقاٟـدك      إُ ِرٓ الػٕاِد ِرٓ ا سداخ   ِرٓ الدٌٗا ِ٘ تعطٗك  :ٔقمٍا

تمىـظ الػـٕاِد عمّٗـا قاٟىـٛ،      ،تعس  وَ خالما أُ تمك العقٗدٚ اليت قسأتّا ٔاعتقدتّا أٌّا سق ال غك فْٗ
، ٔملَ ٖطـتطٗع أُ ٖعـس  كٗـف ٖـسبط ِـرا اسبـدخ بّـرا        َ ٖتأونمل، لكَ ددّا ، غٕاِد كج ٚ ددّأكج ٚ ددّا

فتصٖـدك   االعتقادٙالتك ما تفٗدك ستٜ   ازباٌب فّرٓ ا سداخ تأو ،كٗف ٖعس  العرب   ا سداخ ،الػ٘ٞ
 .سقبؿ ٚ فٗىا أٌ  عمْٗ أٌْ 

ُٖقسأ   كتاب فأزٝ عقٗدٚ وعٍٗٛ ٌين قد أ وّىٛ ددّأِرٓ قكٗٛ  ػـسح لـ٘   ، ٔقد ٖكُٕ الكتاب طبتؿسّا فمي 
أُ أدمظ   صبمظ ٔفْٗ غدـ وَ ف٠ٛ أخسٝ لكٍْ ممَ اسف عمٜ أُ  كج  وَ الػٕاِد عمٜ ؾشتّا فٗؿاد ال

ْ ٔعادٚ عٍدوا ٖتشدخ أٙ غدـ وعك وَ الطٕاٟف ا خسٝ ِٕ وَ اا ،ٖة  عقٗدت٘ فٗتشدخ  ،ٔه أُ ٍٖىق كالوـ
    ٌْ عادٚ ال ٖسقـٜ غـ٘ٞ إىل دزدـٛ أُ ٖطـىٜ دلـٗالّ      ;اٞ بػكن أدلٛ ِ٘ وا ٖطىٜ بالػبّٛٔأُ ٖقدً لك أغٗ
  .وٕادّٛ اسبق أبدّا

ُٖرٙ ميتمك الدلٗن ٔسدٓ عمٜ أٌْ سقاسبق ِٕ ال ٖسقـٜ إىل   قـدً لٍفطـْ دلـٗالّ   ، ٔلٗظ باضتطاعٛ الباطن أُ 
، فٗؿبض وا قالْ :  ٌّا دبعن القكٗٛ غبّٗٛ باسبققالٕاملاذا تطىٜ غبّٛ؟  ،تطىٜ غبّٛا فمّر ;دزدٛ اسبق أبدّا

ُ لك ذلك الػدـ الِٕاب٘ وجاّل ِٕٔ ٍٖىق لك الكالً ٖٔطسد عمٗ ، ٔكاٌـ  ِـرٓ   ك ا دلٛ: أخسدْ فالُ ٔزٔآ فـال
 ٛ كمّا لٗط  أدلٛ.، ِ٘ غبّ.. عبازات وَ ِرِٓٔكرا ،فالُ ٔفالُ ٔا كجسٖٛ وَ ا وٛ عمْٗ ،عقٗدٚ الطمف

إذا  ،صِـق ٗعتّـا تَ ، ِ٘ بطبال تطتطٗع أُ تقف   وٕادّٛ اسبقٔالػبّٛ ِ٘ أٖكّا داٌب وَ الباطن ِ٘ ٌفطّا 
وا سٕلْ ال ٖقـسأ كتـاب    ، ٔال ٖتأون   كنض لدٝ الػدـ الرٙ ال ميتمك بؿ ٚ، لكٍّا ضتؿبوا داٞ اسبق تصِق

ٕزٓ، اليت ِ٘ ا سداخ ٔاملتة ات فْٗ تؿبض ، ال ٖقسأ ضطؾفشاتْ امل، ال ٖقسأ، ال ٖقسأ كتاب ِرا العِرا الكُٕ
  .أقٕٝ وَ دلٗن اسبق تمك الػبّٛ لدْٖ دلٗاّل

ـ    ،أُ تؿ    ٔاقعك وَ سٗح ال تػعس وَ ازبّن؟ِٕ ألٗظ ِرا  ْ باطـن  تٍعس إىل الباطن الـرٙ ِـٕ   ٔاقع
  ِٕ ازبّن؟ ألٗظ ِرا ،ٕ الباطن، ٔاسبق اسبقٗق٘ الرٙ كاُ لدٖك ٖؿبض ِفٗؿبض لدٖك ِٕ اسبق بعٍْٗ

، ٔوـا كـاُ وـَ     ُ اسبق ِٕ وَ اهلل ;ال. ال ميكَ  ٔاقعْ ٖؿبض سقّا؟وا ميكَ أُ جيعن الباطن   ِن   الدٌٗا
أٔ وا جيعن وا لدٝ ذلك الطس  ٖقـدً ٌفطـْ ِـٕ     ،اهلل ال ميكَ  ٙ طس  آخس أُ اؿن وٍْ وا إلْ إىل باطن

 ،أبـداّ ِـرا  ال ميكـَ   ،أٔ ٖبدٔ باطاّل كىا أضـمفٍا  ،ازتٗابْ، ٔوا كاُ وَ عٍد اهلل ٖبدٔ ضبن اسبق الرٙ ال غك فٗ
ٖ٘ ٔدـاٞ وـَ غـبٖ    ، ٌّا تػتبْ عم٘ ا وٕز ،، ٖٔؿبض الباطن لدٙ سقّاأٌا جبّم٘ الرٙ أزٝ اسبق باطاّل إمنا ، ْ عمـ

ٖ٘داٞ وَ لٖب  .ظ عم
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لٗظ لْ غـٕاِد؟ لـْ الػـٕاِد     دًِن أُ اسبق الرٙ داٞ وَ اهلل ضبشاٌْ ٔتعاىل داٞ ِكرا ُق ٌْفطالٕق  ٔ  
دّا متػـ٘ وـع ا وـٛ    ، غٕاِد كج ٚ ددّا دفقط   عؿس ٔاسد ٔال   ًٖٕ ٔاسد، الػٕاِد اليت ال تكُٕ الكج ٚ

ٍـاك  ، ثي ال تكُٕ ِات طبتؿسٚوَ عٍدٓ بإجياش ٔبعباز ٖقدً اسبق فّٕ لَ ، ُ اهلل زسٗي بعبادٓ ;دٗاّل بعد دٗن
دً وَ عٍد اهلل لٗظ ُ مما أدٝ إىل أُ ٍٖطم٘ عمٗك الباطن ِٕ أُ ِرا اسبق الرٙ ُق، فٗكِٕد الكج ٚ عمْٗالػٕا
لكَ أٌا عٍدوا ال أبؿس تمك الػٕاِد ٖؿبض اسبق الرٙ  ،أتأثس بالباطن آلغٕاِد كج ٚ تؿن ب٘ إىل دزدٛ أ ٍِاك

 إىل باطن. بني عػٗٛ ٔقشاِا فٗتشٕه ;سق صبسد ال ميتمك أٙ غٕاِد :ِكرا داٞ وَ عٍد اهلل
عادٚ ِـ٘ أسـداخ تمتـبظ فّٗـا     ، ٔالفنت ِٕٔ ٖتشدخ عَ الفنت (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٔمرا زٔٙ عَ السضٕه 

ْ    ال أُ اسبق   ٔا ،، ٖمتبظ فّٗا اسبق بالباطنا وٕز عبـَ     إمنـا  .ال ،قعْ اخرت  دطـىْ الباطـن فـالتبظ بـ
ْ  ٖأت٘   الفنت، ِكرا ن لٍا بػكن سق فقبمٍآ وَ أٙ طس قؿٕز ٔعٍٗا قدً الباط  :، فىا الرٙ ضٗشؿن قـاه فٗـ

 ٔاسمياُ ِٕ اسبق. ،الكفس باطاّل ألٗظ ((ٖؿبض السدن وؤوٍّا ٔميط٘ كافسّا، ٔميط٘ وؤوٍّا ٖٔؿبض كافسّا))
أٙ أٌك تٍكست   ٔاقعك لـرلك اسميـاُ الـرٙ كٍـ       ،ثي تؿبض   املطاٞ كافسّا ّاعٍدوا تكُٕ   الؿبض وؤوٍ

مياٌّا لدٖك ِٕٔ اسبق أؾبض واذا؟ أؾبض وَ ٔدّٛ ٌعسك باطاّل، فشـن ضبمـْ     ح فأؾبض وا كاُ إاعمْٗ   الؿب
 ؟ تةـ  ّاضـسٖع  ّاألٗظ ِرا تةـ   ))ٖؿبض السدن وؤوٍّا ٔميط٘ كافسّا، ٔميط٘ وؤوٍّا ٖٔؿبض كافسّا(( ٌفطك الكفس

مل ٖػاِد وا لدْٖ ٖٔبؿس وـا   لرٙ ِٗأ اسٌطاُ إىل أُ ٖتة  ِرا التة  الطسٖع خاله ضاعات؟ ِٕ  ٌْا ، واضسٖع
ٍُٔسِّٖٔي آَٖأتٍَا ٔف٘ اآلَفأ  َٔٔف٘ َأٌ :ّا لمٍاع فإٌْ كىا قاه عٍْـ ُ اهلل كىا أضمفٍا إذا وا قدً سق لدْٖ ُفٔطِّٔي َسٖتٜ َض

ُْ اِلَشٗق ُِّي أٌَٖ ََ َل ، ٔإذا وا أبؿست اسبق ٔأٌ  ممَ ٖتأوـن فٗبؿـس الػـٕاِد    الكج ٚ تأت٘ الػٕاِد (53:)فؿم ََٖتَبٖٗ
َ أُ تتة  خاله أزبعـٛ ٔعػـسَٖ   ك ٔال عمٜ ودٝ ألف ضٍٛ فكاّل عٖة أُ عمٜ اسبق فإٌك وَ ال ٖطتطٗع أسد 

 .أٔ خاله اثين عػس ضاعٛ ،ضاعٛ
ٖبؿـسُٔ الػـٕاِد ا خـسٝ      ٌّـي ال  ِرا اسبدٖح ٖده عمٜ أُ ٍِاك وَ ٖتة  خاله اثين عػس ضاعٛ؟ ألٗظ

، ٔكٗف ٖتة  ِٕٔ ٖبؿس   كن ِٕ وَ ال ٖتة  ٔال خاله ألف ضٍٛ، لكَ وَ ٖبؿس الػٕاِد عمٜ اسبق عمٜ اسبق
 ٌفطـْ ٔتقـسزٓ   ٌفطـْ    اسبـق تعـصشٓ    ذلـك  بن   كن ًٖٕ ٖبؿس الػٕاِد عمٜ  ،بن زمبا   كن غّس ،ضٍٛ

مياٌّا كمىا طاه الصوَ ٔكمىا إ ،إمياٌّا ،، بن ِٕ وَ ضٗصداد إمياٌّافّٕ وَ ال ميكَ أُ ٖتة  ،ٔتٕضع وعاٌْٗ   ٌفطْ
ٛ   ُ  ،اٌ  ِٕ وَ ال ٖتة  أبدّا أواوّا، فإذا وا داٞت الفنت فمتكَ كٗفىا كا سداخ كجست ، لدْٖ أضظ وـَ البداٖـ

٘ٓاملسداخ ا ، ٔلدْٖ البداٖٛوَ لدْٖ قٕاعد   تكسزٚ ِ٘ وَ متكٍْ   ا خ  أُ ٖعس  أُ كن ذلك الرٙ قدً إل
  ٌين أزآ وَ دّٛ ِ٘   أضاضّا وبطمٛ. ;بػكن سق ال غك أٌْ باطن

ْ  وجاّل عٍدوا ٖقًٕ أو ، فٗقـًٕ   ضبـساب   اوك خطٗب وَ طاٟفٛ عقٗدتّا باطمٛ،   عقٗدتّا قاله أٌـ  تعسفـ
ْ   ،وَ ا سادٖح، ٔامـن  الكج ، ٖٔطسد ٖٔتكمي بالقسآُ ،دٖسّا عمٜ الكالًدؿّا قاملطذد ٖٔكُٕ غ ، ٍٖٔىـق كالوـ

اله ال ميكَ أُ ّٖدٙ إىل  ٌك تعس  أُ ِرا وَ أضاضْ عمٜ قاله فىَ كاُ عمٜ ق ;أٌ  وَ ال ميكَ أُ تتة  بْ
 ُ املطـألٛ   ;قدٔٚ ل٘ ٔأُ أعتىـد عمٗـْ   دٖـين    بْ ٔأُ أقبمْ كاُ عمٜ ِرا الٍشٕ ال ميكَ أُ أغرٓت اسبق ٔوَ

ُُٖ املفرت  ِٕ أٌك ال تقبن وَ ال ، إوَ ِراأزقٜ  َ  :اهلل قاه ُ  ;ّدٝ إلّْٖٗدٙ إىل اسبق إال أُ  ـ  َأَفَىـ ِّ ٔدٙ َٖ
ُٖٖتَبَع َأٖوَ َُ َأُ َّٖٔدِّٙ ٔإاٖل اَل ٔإَلٜ اِلَشقِّ َأَسٗق َأُ  َِٗف َتِشُكُىٕ َِّدٝ َفَىا َلُكِي َك  .(35:)ٌٖٕظُٖ

، ٍِٔـا  ، ٍِا غدـ ٖقدً اسبـق ٖٛ تعين بأٌك ٔأٌ  تبشح عَ قدٔٚ، ٔأٌ  تبشح عَ وَ تتبعإذا كاٌ  ِرٓ اآل
ُّٖدٝ فىا لكـي كٗـف ذبكىـُٕ؟    وَ ّٖدٙ إىل اسبق أوَ ال ّٖدٙ إ ؟لكَ وَ ا ٔىل ،غدـ أٖكّا ٖقدً اسبق ال أُ 

تقبن اسبق ممـَ ال   :تكُٕ عمٜ ِرا الٍشٕ آلهلل وٍك أ، ٔأٌ  وَ ٖسٖد اتةرت مبَ ِٕ عمٜ قاله   ٔاقعْ ففكٗ
ُٖ  ّدٝ.ّٖدٙ إلْٗ إال أُ 

‟اتالعاِسˮاؿن   وجن وا 
ـ    (1) ٔ   ،وـَ ٍِـاك   ‟ٖعّـس ˮالػـدـ الـرٙ   أت٘   بعـض ا ضـٕا  ٖ  وـَ ذبـ  

ˮُُٖألِٔكرا..  .كرا كرا. قاه: قن :هٖطمع فٕ  ٖقٕ ‟الدٔغا  .ِكراّدٝ؟ ٗظ الدٔغاُ ال ّٖدٙ إال أُ 
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تتأثس بالكالً املعطـٕه وّىـا    فأٌ  عٍدوا تكُٕ عازفّا أُ ذلك الػدـ وَ أضاضْ عمٜ باطن فأٌ  وَ ال ميكَ أُ
ٛ ن ذلك الػدـ، ٔوّىا كاُ غككاُ ـ   ، فمتكَ سبٗتْ طٕٖمـ ، ٔلـٗكَ وعّـسٓ ميـر ضبـساب     ّا، ٔلـٗكَ دطـىْ مسٍٗ

، أٌ  وَ ال ميكـَ أُ تٍطمـ٘ عمٗـك ِـرٓ املعـاِس ِٔـرٓ       بالػكن الرٙ ٖسُ وٍْ املطذدؾٕتْ ، ٔلٗكَ املطذد
فىعٍٜ ذلـك أٌـْ مل   فإذا كاُ عمٜ قاله  ،أٌ  تعس  أُ ذلك عمٜ قاله ،الػكمٗات ٔلٗطسد عمٗك اآلٖٛ تمٕ اآلٖٛ

 القسآُ. ّٖتد بعد بالقسآُ فكٗف ميكَ أُ ّٖدٙ إىل اسبق وَ
ْ  وَ لدْٖ ثٕاب  عٍد وَ تأت٘ ِرٓ البؿ ٚ؟ عٍد ، عٍـد وـَ لدٖـْ ز ٖـٛ     ، عٍد وَ ِٕ وطـتقٗي   عقٗدتـ

َ   الؿـشٗشٛ ٔالبؿـ ٚ   الِٔن تكُٕ الس ٖٛ  ،ؾشٗشٛ ٔبؿ ٚ ٌافرٚ خـاله أُ تقـسأ   الكتـاب     ٍافـرٚ فقـط وـ
أمل ٖقن اهلل   القسآُ الكسٖي ِٕٔ الرٙ ِٕ آٖات ِـ٘   ،ال بد أٖكّا وَ قساٞٚ ا سداخ   ٔاقع اسبٗاٚ ؟الفالٌ٘

ٌطاُ املـؤوَ بّـا ٖعـس  اسبـق     اسٔ، ّا سق، ِٔ٘ تكػف الكج  وَ اسبقِٔ٘   ٌفط ك؟ٚ ألٗظ كرلٞآٖات وقسٔ
ٍُٔسِّٖٔي آَٖأتٍَـا   ، لكَ ٔأٖكّا ضتكُٕ ٍِاك غٕاِد   ٔاقع اسبٗاٚ َ ٖعس  كٗف ٖتدبسِا ٔكٗف ٖتأومّا، ودمّٗا َضـ
ُْ اِلَشٗقاآلَفأ  َٔٔف٘ َأٌ ٔف٘ ُِّي أٌَٖ ََ َل ، ال بـد أُ ٌقـسأ   أُ ٌقسأ آٖـات اهلل   اآلفـا    ال بد (53:)فؿم ُفٔطِّٔي َسٖتٜ ََٖتَبٖٗ

 ا سداخ ستٜ ٌطتطٗع أُ عبؿن عمٜ البؿ ٚ ٔعمٜ الٕع٘.
ــُٕد ََٔلــَ َتِسَقــٜ َعٍــ :أُ اهلل قــاه ضــبشاٌْ ٔتعــاىل عٍــٕاُ الكــالً ِــٕ ُّ ــَع  َٔاَلَك اِلَٗ ــٜ َتٖتٔب الٍَٖؿــاَزٝ َسٖت

ُِّي  ٘ وؿادٖق مرٓ اسبقٗقٛ اسمٗٛدبم  أسداخ ِ -كمكي تعسفُٕ  -، ٔأعتقد دبم    ِرٓ ا ٖاً (120:)البقسٚٔوٖمَت
ٔاملٕاثٗق وعّـي   ٔاالتفاقٗاتأُ الّٕٗد ٔالٍؿازٝ لَ ٖسقٕا عَ أٙ غدـ وّىا كاُ ؾدٖقّا مي ٔإُ ورت العّٕد ب

 ، ٔإُ قدً مي ِٕ وَ اشبدوات وا قدً فإٌّي لَ ٖسقٕا عٍْ.ٕا، ٔإُ قدوٕا لْ   واقْٗ وا قدوأدزاز وكتبْ
ـ  أ طعٕدٖٛ اآلُ ألٗظ وعسٔفّا لدٍٖا؟وٕقف ال ٛ دـدّا  مل تكَ الطعٕدٖٛ وعسٔفٛ عٍد ازبىٗع بأُ ما عالقـٛ قٕٖ

ا طسأ وَ داٌب الطعٕدٖٛ دعن أوسٖكا ِ٘ الـيت تةـ  وٕقفّـا،    ٔمل ٌعمي أُ ٍِاك و ؟وع أوسٖكا ٔؾدٖقٛ  وسٖكا
، ٔعمٜ السغي وـَ التعاوـن   عمٜ ودٝ الطٍٕات املاقٗٛ الطٕٖمٛٔ -ألٗظ كرلك؟  ٌّي   ٔاقعّي  ،ِي تة ٔا ِي
ٞ  ِي وا شالٕا أعداٞ، - كمّا ،   تمك الفرتٕٚدٖٛ ٔكرلك وع غعٕب أخسٝالٕاضع وع الطع ٔالعـدٔ ال   وا شالٕا أعـدا

وا تقدوْ لـْ فإٌـْ    ، فكن، عدٔ تازخي٘، عدٔ عدأٚ وطتقسٚ ثابتٛميكَ أُ ٍٖؿض لك، ٔال ميكَ أُ خيمـ لك
ْ   ،لَ ٖسقٜ عٍك أبدّا ستٜ تكُٕ عمٜ الٍشٕ الرٙ ٖسٖد َسٖتـٜ َتٖتٔبـَع    :ٔوا ِٕ الٍشٕ ِرا؟ ِٕ وا قـاه اهلل عٍـ

ُِّي ِرا ِـٕ   ،ٔعَ أوتك ٔعَ غدؿٗتك ِٕٖٔتك اليت أٌ  عمّٗا ،ومتك ٔاتبا  ومتّي ِٕ أٖكّا أُ تتدمٜ عَ ٔوٖمَت
 ق٘ عٍْ وّىا سأل .سٔغ  و ،تصاه غ  وسغٕب فْٗ ال، ٔإال فأٌ  وا ال بد وٍْ

خـاله  ، ٔاملٕقٕ  الرٙ ٌسٖد أُ ٌتشدخ عٍْ المٗمٛ ِٕ وـا مسعٍـا وـَ     الٗىَ بدأت ا غٗاٞ كرلك تتذمٍِٜا  
ْ ٔوسٖكٗٛ ٖتشـدخ وـع الـسٟٗظ    ا  (ض٘ إُ إُ)وبعٕخ لػبكٛ  وقابمٛ وَوقابمٛ با وظ   التمفصُٖٕ،     ٖطـأل

  زوكاُ إىل الٗىَ ٔكىا مسعٍا وَ كالوْ با وظ أٌْ كاُ قد ذبأز وع  ، السٟٗظ عاداسبطاضٛالقكاٖا احملسدٛ ٔ
لـرٙ ٖـٕس٘ بـأُ    ، ِٕ كاُ ٖقٕه بالػـكن ا ِٕٔ وطى٠َ فقاه لمٍاع أُ ٖطكتٕا ،ٗىَ ِٕٔ وطى٠َأٔل٠ك فعاد إىل ال

ٔٔعد أٔل٠ك بـأُ ٖقـف وعّـي ٖٔطـاعدِي      (ٔعبَ عاٌٍٗا وَ اسزِاب)، ٔكاُ ٖسدد كمىٛ الٗىَ إزِابٗني ٍِاك  
ـ  عمٜ وكافشٛ اسزِاب ٕ أُ ظ أٌّـي اـألُٕ بـأٙ طسٖقـٛ     ، لكَ ظّس وَ خاله كـالً أو ٕ   اٖتىشمـ  االكـالً ٖٔمفقـ

 لمٗىَ لٗذعمٕا وٍْ بمدّا إزِابّٗا اتكَ اسزِاب ٖٔدعي اسزِاب ٖٔطاٌدٓ. ٔاالتّاواتالدعاٖات 
اِا وـع الطـعٕدٖٛ وـَ داٌـب     ُ الٍعسٚ أؾبش  إىل الٗىَ كالٍعسٚ اليت ملطٍ  ;بدأ الكالً با وظ ٖٕس٘ بّرا

لـٗىَ قـاه   عـَ ا  ٖقـاه  أٌْ، ٔوَ تمك اسبىالت الٗىَىَ خاله الكالً مسعٍا أُ ٍِاك محمٛ دعاٟٗٛ قد أٔل٠ك. ف
َ املساضن: ٖقٕه ا وسٖكُٕٗ   وـالْذ دٗـدْ   ،لإلزِـابٗني  : إُ الـٗىَ وـالْذ دٗـدْ   ٍِٔاك اسبىالت الدعاٟٗٛ قد الـٗى

اسبىالت الدعاٟٗٛ ٔاسعالوٗٛ وَ ِرا الٍٕ  تكـُٕ وستبطـٛ بطٗاضـٛ     ٔعٍدوا تأت٘ محمٛ دعاٟٗٛ طبعّا ،لإلزِاب
 .  لكباز ٔل٠ك اوعٍٗٛ 

٘   ٖسٖدُٔ وَ خالما أُ ت١ّٗ  أٌـْ إذا ميكـَ أُ    ،السأٙ العاً العامل٘ لٗرتضذ لدْٖ فكسٚ أُ الـٗىَ بمـد إزِـاب
السٟٗظ ظَ بأٌْ إذا قاه لآلخـسَٖ ٌسٖـد أُ    ،عٕدٖٛ ٔوع أٙ بمد آخس ٖؿٍف بّراٖتعاون وعْ كىا ٖتعاون وع الط

، دادٓ لمتعأُ وعّـي ٍدوا ٖربش اضتع، قد ٖعَ بأٌْ عاضكتٕا عٍّي ،ٌطك  اضكتٕا عَ الكالً   أوسٖكا ٔ  ِؤالٞ
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ك ، ٔأٌّي بالتال٘ ضٗطكتُٕ ٔبالتال٘ فمـَ ٖكـُٕ ٍِـا   عٍْ لمٍاع أُ ٖطكتٕا أُ أٔل٠ك ض قُٕ ٔأٌْ عٍدوا ٖقٕه
  أٙ تدب  وَ داٌبّي ٖكس بالٗىَ.

ا   وٕادّٛ أٔل٠ك إذا كاٌ  ِرٓ املػاعس لدْٖ ٔافرتقٍا أٌّا لدْٖ فإٌّا أٖكّا تعرب عَ أُ وَ اىن تفك ّا كّر
ُ ، ٔأٌأٌْ ظَ أُ باسوكاُ أُ ٖسقٕا عٍْ، ٔأٌْ طبدٔ  بّي باسوكـاُ أُ ٖكـُٕ ِـٕ ٔبمـدٓ مبعـصه عـَ        ْ ظـَ أ

 وؤاوساتّي ٔكٗدِي.
ُّـُٕد َٔالَ ََٔلَ َتِسَقٜ َعٍ :لٕ زدع ِٕ أٔ أٙ غدـ اؿن لدْٖ ِرا الػعٕز إىل قٕه اهلل تعاىل الٍَٖؿـاَزٝ   َك اِلَٗ

ُِّي ٚ َسٖتٜ َتٖتٔبَع ٔوٖمَت ، لكاُ ِٕ وـَ ٖأخـر سٗطتـْ الالشوـٛ   وٕادّـٛ      لكاُ ِٕ وَ ال ميكَ أُ ٖجق بّي (120:)البقـس
فىـا   ،زاتإذا كإٌا ال ٖسقُٕ عٍا ِٔي أعداٞ ٔاوتمكٕا قد ٌّي  ;ٓ لمٍاعٔكٗدِي ٔوؤاوساتّي ٔوا ميكَ أُ ٖدبس

تـٜ تكـُٕ   ، ٔساملاثمٛ أواً ازبىٗـع ُٕ ومتّي ِ٘ ألٗظ احملتىن أُ ٖعىمٕا كن غ٘ٞ ستٜ تك ِٕ احملتىن أُ ٖعىمٕا؟
 ؟ملمتّي ٔعمٜ ومتّي ّا، أٔ أُ اىمٕا وَ أوكَ عمٜ أُ ٖكُٕ   ٔاقعْ وؤٖدومتٍا غاٟبٛ ال ٔدٕد ما

أٌـٕز   ، ِ٘ ضبق وجمّا وَالتشدٖد آثازِاأخسٝ داٞت وَ السٟٗظ ٔقد ٖكُٕ ِٕ ال ٖعس  ب ٚأٖكّا عباز أمل ٌطىع
ً    الطادات أٖاً وا ادبْ لمىؿاسبٛ وع إضساٟٗن قاه الّٕٗدٖـٛ  )أٌـٕز الطـادات    : الّٕٗدٖـٛ ٔالٍؿـساٌٗٛ ِـرا كـال

كمّا دٖاٌـات   قد الّٕٗدٖٛ ٔال قد الٍؿساٌٗٛ ِ٘ لطٍا)السٟٗظ قاه:  (اسضالً كمّا دٖاٌات مسأٖٛٔالٍؿساٌٗٛ ٔ
 .(مسأٖٛ

، اسبـدٖح عـَ   آلُ، اسبـدٖح عـَ الّٕٗدٖـٛ ا   اهلل ضـبشاٌْ ٔتعـاىل  ثسِا وَ داٌـب  ِرٓ العبازٚ قد ٖكُٕ ما أ
ِـ٘ دٖاٌـات    ِن ميكَ أُ ٌقـٕه بأٌّـا   ،ٔٔدْ الّٕٗدٖٛ ٔٔدْ الٍؿساٌٗٛ ِٕ ِرا الفطاد القاٟي الٍؿساٌٗٛ اآلُ،

 ،ٔغـ ٔا  ،ٌّـي سسفـٕا  إلكـسٖي:  ىاٟٛ ضٍٛ   القـسآُ ا ٔاهلل قاه عٍّي وَ قبن ألف ٔأزبع ٔأٌّا دٖاٌات مسأٖٛ؟
ـ لٕأبد ا ِـي عمٗـْ أٌّـي عمـٜ دٖاٌـٛ      ، فكٗف ميكَ أُ ٌعتربِي عمٜ وا ِي عمْٗ فٍػّد بأٌّي ِي كّٕٗد عمٜ و

ٜ ُأالكتاب اسم٘ الرٙ التٕزاٚ اليت داٞت وَ عٍد اهلل ِٔ٘ بميكَ أُ ٌؿد  مسأٖٛ،  لكـَ    ٌصه عمٜ وٕضـ
ُ تؿدٖقٍا بالتٕزاٚ ال ٖعين تؿـدٖقٍا بالّٕٗدٖـٛ    تؿـدٖقٍا باسضـالً ِـٕ أٖكـّا ال ٖعـين      ، كىـا أُ  القاٟىـٛ اآل
ٌٍقدِا عمٜ أضاع أٌّـا لٗطـ     طمىني ِ٘ اسضالً ألطٍا ٌٍقدِا؟تؿدٖقٍا بأُ تمك العقاٟد املٍتػسٚ   أٔضاط امل

 وَ اسضالً داخن أوتٍا.
ُ ضٛٔذلك املبعٕخ وَ تمك الػبكٛ التمفصٌٖٕٗٛ ٖطسح أض٠مٛ سطا (1)بدأت املقابمٛ أوظ ، ، وٍّا قكٗٛ أفةاٌطـتا

َ      ددٓ وَ الٗىَ، ،ُ أضاوٛ أؾاّل ِٕ وَ أؾن ميينإ :ٖقاه ،ٔقكٗٛ أضاوٛ  ،ٔأضاوٛ قـد ٖكـُٕ لـْ أتبـا    الـٗى
ٔبـني سـادخ    (كـٕه )ن ٍِـاك عالقـٛ بـني سادثـٛ الطـفٍٗٛ      ِٔـ  ابُٕٗ وَ تٍعٗي القاعدٚ   الـٗىَ، ٍِٔاك إزِ
 ٔوَ ِرا القبٗن اأه بأٙ طسٖقٛ. ؟ٌٕٖٕٗزك

اٖـٛ  وساضن ؾشف٘ فالعادٚ أٌْ عٍدوا ٖطـسح أضـ٠مٛ وـَ ِـرا الٍـٕ  إمنـا  ُ الدع       إُ قمٍا بأُ ِرا عبازٚ عَ
، أٙ ِ٘ وَ ٖسبط وا بني سادخ الطفٍٗٛ ٔبني سادخ ٌٕٖٕٗزك أٌْ وَ طس  ٔاسـد  اسعالوٗٛ ٍِاك ِ٘ تقٕه ِكرا

ُ  أُ ِرا ا -ٖسٖدُٔ أُ ٖسضدٕا ِرا  -ِرا الطس   تعاومٍـا وـع    إذّا فـإذا كٍـا   ،لطس  ِٕ   الـٗىَ ٔ  أفةاٌطـتا
 ٕ فاملساضـن عـادٚ ِـٕ اـأه أُ      ،أفةاٌطتاُ عمٜ ِرا الٍشٕ فٗذب أُ ٌتعاون وعّي أٖكّا   الٗىَ عمٜ ِرا الٍشـ

 اؿن عمٜ أٙ كالً ٍٖقمْ. 
ُٖ  ُ العـادٚ عٍـد الؿـشفٗني أٌـْ إذا      ;ٍٖـصلْ ّااٌب السٟٗظ وجاّل أٔ كالوطسح وَ دٔإوا أُ ٖكُٕ كالوّا ٖؤٖد وا 

أٖكّا ٔغبكات التمفصُٖٕ تتذـْ إىل ذلـك الطـس      ا غ٘ٞ ٖٔتذْ الكالً إلّٗا الؿشفُٕٗكاُ ٍِاك دّٛ ٖقاه عٍّ
 ِرا ِٕ العىن الؿشف٘.  ،لآلخسَٖ ْلتقدو ،ٞ وعْ تعس  وٕقفْ، تعس  وا ٖقاه سٕلْلقألتعىن وقابمٛ وعْ 

لٗقابمٕٓ ٍٖٔـصلٕا    الطس ٗقابمٕٓ ٔإىل ِرا لإىل ِرا الطس   ٗطٕا ٖتذٍُّٕاك ؾسا  بني أطسا  ألإذا كاُ ِ
 ٖبجُٕ اشبرب وَ ِرٓ ازبّٛ ٔوَ ِرٓ ازبّٛ. ،ٓ   قٍٕات التمفصُٖٕٗبجٕف ٓاباتّي ٔ  ؾشفّي أٔ ٍٖػسٔكت

داٞ   ا ض٠مٛ سٕه أفةاٌطتاُ ٔكاُ مما فّىٍآ وَ كالً السٟٗظ: أُ أوسٖكـا مل تكـَ لـدّٖا وـا تعتىـد عمٗـْ       
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ٌـْ قـاه     ;جبـ  ت، أٙ أٌّـا ال ت اُ إال قساَٟ ٔغبْ قساَٟ ٔأوازاتبالٍطبٛ لرلك العىن الرٙ عىمتْ   أفةاٌطت
تطمي  ٔسسكٛ طالباُ قال  ِ٘ لَ ،قساَٟ دّٖا إالِكرا: إذا كاٌ  أوسٖكا عىم  وا عىمتْ   أفةاٌطتاُ ٔمل ٖكَ ل

 ٖكُٕ ٍِاك أدلٛ تػّد أٔ تكف٘ سداٌتْ   ذلك اسبادخ ممكَ. ،أضاوٛ إال بأدلٛ
ما وا لدّٖي قد ِرا الػدـ كىا ٖقدً  لٛ أٔ عىمٕا ضبكىٛ ٖقدوُِٕن طالب ا وسٖكُٕٗ با دلٛ أٔ قدوٕا ا د

 ؟ط   ِـرا ، وا جيعن احملكىٛ   ا خ  تجب  بأٌـْ وتـٕز  ٖجب    ا خ تمك ا دلٛ أٔ وا ِٕ وَ طسفْ وا ٍٖف٘ 
، ٔعدٔك ِٕ وَ ٖكتف٘ بػبّٛ وعك تتؿس  تؿس  العدٔ وع ِرٓ الػعٕب ال. أٙ أٌّا ؟اِن اٌتعست أوسٖكا مر

ٛ  ،ىمْ قدك ٔال ٍٖتعس أدلٛلٗعىن كن وا ٖع ـ   فعٍـدوا  ، ، ٔال ٍٖتعـس غـ٠ٗاّ  ٔال ٍٖتعس ضباكىـ  ّاٖـسٝ ٌفطـْ وتىكٍ
ٕ  أٙ أٌْ باسوكاُ أ ،ٍٖتعس لردلٛأُ ٖكسبك بدُٔ  ، ٍِٔـاك الكـالً الكـج :    ُ تتعاون وع الٗىَ عمٜ ِـرا الٍشـ
 ٍِاك كرا. ،ٍِاك إزِابُٕٗ

أضـ٠مٛ   أض٠مٛ وَ ِرا الٍٕ ، ،إىل وطاعدٚ أٔ وَ أٙ ٌٕ  اتاز ،ٔضألٕٓ: ِن الٗىَ حبادٛ إىل وطاعدٚ عطكسٖٛ
 ضساٟٗن كٗف ٍٖعس ِٕ إىل إضـساٟٗن؟ ستٜ ضؤاه عَ إ ،تصاه قاٟىٛ العَ اتفاقٗٛ بتىٕٖن الطفَ ا وسٖكٗٛ ِن 

ٛ   ُٖٛ أُ لكَ الةمط ،عترب دٔلٛ إزِابّٗٛا ُت، أٌُ ازبٕاب دٗدّا بالٍطبٛ سضساٟٗنكا  ، جيـب أالٓ قـاه سضـساٟٗن دٔلـ
كٗاُ ؾٌّٕٗ٘ ال ٖطـتشق أُ ٖطمـق عمٗـْ أٌـْ دٔلـٛ لـْ        ،ِ٘ كٗاُ ؾٌّٕٗ٘بن طق العسب بأُ إضساٟٗن دٔلٛ، ٍٖ

أٔ أكرب    العامل أٌّا دٔلٛ إزِابٗٛ ،لٛ إزِابٌّٗٛا دٔإٔقاه  ،كدٔلٛ كأٙ دٔلٛ أخسٝ   املٍطقٛ غسعٗٛ   ٔدٕدٓ
 دٔلٛ إزِابٗٛ   العامل عمٜ اسطال .

، عٍدوا ٖـأت٘ غـدـ وـَ    ٖسضدٕا غسعٗات وعٍٗٛ   أذِاٌٍا أُ  محالتّي الدعاٟٗٛ أٖكّا األُٕالسغ ِي  
، كـافض اسزِـاب  لٗ، أٔ ٍٖطمق وعّي ٖقدً مـي خدوـٛ:   الصعىاٞ ِٕٔ ٍٖطمق وعّي حبطَ ٌِٗٛؤالٞ ا غداف وَ 
  بمدك إذّا  ّا، أٙ عىمك ِرا ٖػّد عمٜ أُ ٍِاك إزِاباعتربٔا عىمْ ذلك ٌفطْ إداٌٛ لْ إزِابٗنيفكافض   بمدٓ 

ٛ الكاومٛ لتتـٕىل  اُ ٍِاك إزِاب   بمدك فإُ اسبمف الرٙ قاً ِٕ قاً عمٜ أضاع أُ ٖعط٘ أوسٖكا الؿالسٗإذا ك
 بس ٖتّا ِ٘. ،ِ٘ قسب اسزِاب، ٔوَ ز ٖتّا ِ٘

لدٍٖا إزِابُٕٗ ٔلكَ عبَ ضٍتكفن بّرٓ ٍِٔاك لـدٍٖا قكـاٞ ٍِٔـاك     :فعٍدوا ٖقٕه ِرا السٟٗظ أٔ ذلك املمك
  البداٖـٛ   أُ ٖدخمٕا ٔحبذٛ أُ ٖطاعدٔٓ ضٗشألُٕ، ٘ املطألٛ إىل ِرا الٍشٕأُ تٍتّ ال ميكَ ،لدٍٖا كن غ٘ٞ

 ٌـْ لٗطـ  املػـكمٛ لـدّٖي ِـ٘ قكـٗٛ        ;جس اسزِاب س٠ٍٕٗر عمـٜ أٖـدّٖي ِـي   ، ثي ٖكأُ ٖطاعدٔٓ عمٜ عىمْ
 اسزِاب.

ىل أُ ٖكـُٕ  احملالت التذازٖٛ الكب ٚ ذبتاز إ :ٔ  ٌٕٖٕٗزك   املدُ ا وسٖكٌٗٛفطّا ٍِاك ٖقاه   ٔاغٍطَ 
ٍِاك إزِاب داخـن أوسٖكـا ٌفطـّا عمـٜ احملـالت       ،ّا ُ ٍِاك ضطٕ ;با ضمشٛ الٍازٖٛ داخمّا سسع دٍٕد وطمشني
 ،اذا تبشـح عـَ ٔاسـد إزِـاب٘ ٍِـاك     َ أؾشاب تمك احملالت التذازٖٛ؟ ملٓوؤفمىاذا مل ُت ،التذازٖٛ   ٔقض الٍّاز

 ؟  الٗىَ أٔ   أٙ دٔلٛ إضالوٗٛ أخسٝ ٘إزِابلْ ٖقاه 
، ِٔرا وا زأٍٖآ   أفةاٌطتاُ ألٗطـ   ٔدٕدِي داخن ِرٓ البمداُ ِي ٖسٖدُٔ أُ ٖجبتٕا ،ا ِٕ املقؿٕدلٗظ ِر

ِٔـي   البداٖـٛ دخمـٕا حبذـٛ أٌّـي ٖقـدوُٕ خدوـٛ         تصاه تتٕافد عمٜ أفةاٌطـتاُ؟  الٛ التعصٖصات العطكسٖ
 لرفةاُ.

ٕ    :سٖد أُ تكطب زقاِي فتقٕهإذّا فأٌ  عٍدوا ت ، ٔعبـَ  اٌٍٗـا وـَ اسزِـاب   ، ٔعبـَ ع ُأٌا فعـاّل لـدٙ إزِـابٗ
فبداّل وَ أُ ٖػكسٔك عمٜ ذلك إٌّي وـَ ٖعتـربُٔ قٕلـك ذلـك ٔضـٗمٛ  ُ       ،ضٍٍطمق وعكي لٍكافض ِرا اسزِاب

ٛ الـيت قـد   قفالرٙ قد سؿن وَ داٌبك باملٕا باالتفا  كضٗشذٌٕ مباذا؟ كضٗشذٌٕٔس٠ٍٕٗر  ،ٖدخمٕا إىل بمدك
 سؿم  وَ داٌبك عمٜ أُ تكُٕ أوسٖكا ِ٘ اليت تتٕىل التشالف الدٔل٘ قد اسزِاب.

ٛ اسزِاب عـَ طسٖـق   جيب أُ ٖكُٕ وكافش :ٍِاك وَ ٖقٕه ؟لكَ ِن أوسٖكا تعتربِا ،ٍِاك أؾٕات اآلُ تعّس
، ال ٖكـُٕ اسبـن   مٜ دٕاٌـب أخـسٝ   وكافشـٛ اسزِـاب    ع جيب أُ تعتىد أوسٖكا :ٖقٕهٍِاك وَ  ا وي املتشدٚ،
ال  لكَ ِن أوسٖكا تطىع مـي؟ أخسٝ،  اك وَ ٖقٕه عبازاتـ ِرا ازباٌب، ٍِّا ِٕ اسبن الٕسٗد  العطكسٙ لدٖ
 تطىع أبدّا.

 أُ تكافشْ بالػكن الرٙ تسٝ، -سِا وَ ٔدّٛ ٌع -فّ٘ وَ متتمك اسبق  ّاُ ٍِاك إزِاب: إىتٜ قٗنِ٘ تٍطمق ف
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إمنا  ُ ٍِاك ٔضٗمٛ تعتربٓ  ،اع أٔ ٖصعر املٕاطٍني ا وسٖكٗنئِ٘ ال تكافشْ كإزِاب عمٜ أضاع أٌْ ٖصعر الٍ
بن تسٖد أُ تؿـن   ،ؿنامٗىٍٛ العاملٗٛ اليت ذبِرٓ  ،باالضتعىازِ٘ ال تكتف٘ ، ٔضٗمٛ لمدخٕه إىل ِرٓ البمداُ

 ، ٔأُ تّٗىَ عمٜ كن بمد وَ داخمْ.إىل كن وٍطقٛ
 ٌّـي   ;كالً ضابق بأٌْ كاُ وَ املفرت  أُ أوسٖكا ِ٘ اليت تػكس أٔل٠ك الرَٖ تطىّٗي اآلُ إزِـابٗني قمٍا   

ٖ     ،ِي وَ اٌطمقٕا لٗشازبٕا الػٕٗعٗٛ   أفةاٌطتاُ بأوس ٔتٕدٗـْ وـَ أوسٖكـا    َ فمىـاذا تٍعـس إىل دٍٕدِـا الـر
ّٗـا ِـ٘ ملـاذا تعتـربِي     ٕد املؿـمشٛ إل ، أؾبض   الٕاقع تعـ خدوِٕا ٔقشٕا بدواّٟي وَ أدمّا، أٔ كاُ   ا خ 

ِـرٓ اآلٖـٛ ِـن ِـ٘ زقـٗ  عـَ       غاِد عمٜ ِرا ِٕ ٌفطْ  ؟ّا، ثي تعترب البمد الرٙ ِي وٍْ بمدّا إزِابٗإزِابٗني
 ٔعبَ مسعٍا بأٌّي اٌطمقٕا إىل أفةاٌطتاُ بأوس وَ أوسٖكا. أٔل٠ك؟

ُ  أٌْ ا اآلُ األُٕ أُ جيعمِٕا إداٌٛ عمٜ الدٔلٛ ٌفطّا ٔعمٜ الٗىَ ٌفطْ ، ٌطمق وٍْ إزِـابُٕٗ إىل أفةاٌطـتا
 ٖعتـربٔا تمـك اشبدوـٛ إداٌـٛ     أمل ، أٖكّا كإٌا وع طالباُ ٔكإٌا وَ املؿٍفني قىَ اسزِـابٗني نئأُ ٍِاك ميٍٗ

بـٛ  العـسٔ  بسغ ِٕٔ بالطبع كاُ   ظـس  وـَ      طبتمف املٍاطق؟ ىا اعتربٔا دعي الطعٕدٖٛ لمِٕابٗني، كاآلُ
الـيت قـدوتّا    ّاٌفطـ اشبدوـٛ  ب، أٙ ال ميكَ أُ ٖسقٕا عٍك إزِابٗٛ برلك الدعيأٖكّا ِٔا ِي وَ اعترب أوسٖكا
 ،تؿبض تمك اشبدوٛ ِ٘ إداٌـٛ قـدك   ، بن دبمٜ ا وس إىل أُ  دٍدّٖا وَ دٍٕدِي لَ ٖسقٕا عٍككٍ ، ٔإُمي

 إداٌٛ قدك.
ذبـاد الطـٕفٗيت     ٔدـٕد اال  ، ٔكـاُ ّٖىّـا دـداّ   عمٜ أُ ربسز زٔضٗا وَ أفةاٌطتاُ ددّاكاٌ  أوسٖكا سسٖؿٛ 

ّٞ    فّؤالٞ الرَٖ اٌطمقٕا كىذاِدَٖ وَ ٍِا ٔ ،أفةاٌطتاُ غـعسٔا أٔ مل   ٍِا ِي   الٕاقع قـدوٕا مـا خدوـٛ، ضـٕا
أُ ٍِاك وا ٖطىض مي ٔلة ِي أُ ٖتٕافـدٔا   ، ٔعبَ مل ٌَسٔا وَ ٍِا ٔوَ ٍِا إىل ذلك البمد، ٔأُ ٖتٕافدٖػعسٔا

 ِن سؿن وجن ذلك؟ ،ازبٛ إضساٟٗنعمٜ ِرا الٍشٕ إىل فمططني حمل
ات أوسٖكا ٔإاـاٞات    ِرٓ الدٌٗا   البمداُ اليت تّٗىَ أوسٖكا عمّٗا ِٕ طبعّا بتٕدٍِّٗا وا اؿن   ُ كن

ـ     ِي قاتمٕا ،تسٝ أٌْ خيدً وؿاسبّاعٍّا برلك التؿس  باعتبازِا  ، أٔ زقّاوٍّا َ ٔ  ا خـ  خسدـ  زٔضـٗا و
 فٗىا بعد إزِابٗني. ٖؿبشُٕأفةاٌطتاُ، ٔإذا بأٔل٠ك 

، ٔالبمد الرٙ ِـي فٗـْ   ِي اآلُ ٖؿٍفُٕ بأٌّي إزِابُٕٗ ،ُوٍْ غباب كج ٔ ٌْ اٌطمق  ّاداٌالٗىَ اآلُ ٖعترب ُو
 الٗىَ عمٜ أُ أؾن أضاوٛ وَ الٗىَ. ٗشاضبُٕف ;َ الٗىَضاوٛ أؾمْ و، ٔأّاإزِابٗ ّاٖعترب بمد

ٓ  وكافشٛ)ٔعبَ أسٗاٌّا ٌصٖد عبازات تعط٘ تٕضعّي غسعٗٛ أكجس  فٗـف  ، ٔدباسزِاب وَ درٔزٓ ٔاقتال  دـرٔز
اك إزِابٗني أٔ ـأُ ٍٍِكس ُت ٔأٌ  وَ جيب أُ (وَ درٔزٓ ْاقتالع)رٓ ـعبازات وَ ِ ِكرا مسعٍا با وظ (وٍابعْ

كمـْ بأٌـْ بمـد إزِـاب٘ عمـٜ الٍشـٕ الـرٙ         تذْ أٔل٠ك لتؿٍٗف بمـدك أٔ أُ ٖ ىض أبدّا أُ ٖقاه لبمدكوَ ال تط
 ٖسٖدُٔ.

ـ  إىل دخمـٕا  ّاعػـس غدؿـ   تّى  بأُ ٍِاك اثـين ، ِ٘ ُاالسعٕا كٗف عىم  إٖساُ ٚ   إٖ ، ساُ وـَ تٍعـٗي القاعـد
، ٔعبـَ فعـاّل وعكـي      ٔعبـَ ضـٍٍطمق   فُٕ أٌّي لٕ قالٕا فعاّل ٍِـاك أغـداف  ، ٖٔعسُ ٖعسفُٕ أوسٖكااسٖسإٌٗ
بّرا الػكن الرٙ تطمقـْ اآلُ   ّا، ِ٘ تسٖد أُ دبعن إٖساُ بمدّا إزِابٗأُ ِرا ال ٖسق٘ أوسٖكا ،اسزِاب وكافشٛ
ّٞإزِاب عمْٗ  ُ    لتربز ;عٗي القاعدٚ أٔ وَ طالباُوَ تٍ ّاأغداؾ ٕاكاٌ ضٕا ، ثـي لٗتذـْ   لٍفطـّا أُ تكـسب إٖـسا

َ اسعالً لٗقٕه إذّا فإ وٍـابع اسزِـاب، إذّا لإلزِـاب دـرٔز        ٖساُ بمد إزِاب٘ ِٕ داعي لإلزِاب، إذّا ِٕ وٍبع وـ
، ي ِٔـددٔا أوسٖكـا ٔؾـسخٕا   ٔدّّـا    اٌطمقٕا ِـ واذا عىن اسٖسإٌُٗ؟  .، ِٔكرا ضٗكُٕ بالٍطبٛ لمٗىَإٖساُ

 ٔذبدِٔا ٔقالٕا عمّٗا أُ تفّي أٌْ لَ ٖكُٕ أٙ قسبٛ وَ داٌبّا متس دُٔ زد فعن وباغس.
ّٞ، ٔاملفرت  أٌٍا ٍِا املٕقف خيتمف ٍِا   الٗىَ ؟واذا لكَ السٟٗظ أٔ الدٔلـٛ أٔ     الٗىَ جيب أُ ٌتٍبْ ضٕا

ٔإال  ،املكاد كىا ٖتعاون إٖساُ متاوـاّ املٕاطٍني أٌفطّي أُ ٖتٍبّٕا إىل أٌْ جيب أُ ٖتعاومٕا وع أوسٖكا ٔوع اسعالً 
ُٖ   فإذا أبدٝ  ُٖؿـٍف بمـدٓ   السٟٗظ اضتعدادٓ فإٌْ ض ٝ   كن أضبٕ    كن غـّس ٖـسٝ أٌـْ  ـ   ٔ  ّاؿـٍف ِـٕ داعى

إمنـا   ،بن ٔاضتعدادٓ  ُ ٖعىن وعّي إمنا ميٍشّي غـسعٗٛ وـَ ٔدّـٛ ٌعـسِي    ، إلزِاب، ٔبالتال٘ فّٕ بطكٕتْل
ٕ أ أقداوّي الٗىَ كىا بمةٍا فعاّلستٜ تط ، عمٜ املصٖدعمٜ املصٖدٖػذعّي  واٟـٛ غـدـ ضـٗأت٘     ، ثي إذا دخمٕا ٔلـ

َ  بأٌّي إمنا دا، ٔضٗقدوُٕ أٌفطّي لمٗىٍٗني بعدِا التعصٖصات، ضٗأت٘ بعدِا التعصٖصات قـد   !ٔا لٗددوٕا الـٗى
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، ِن الٗىَ حبادٛ إىل وطـاعدٚ  وكافشٛ اسزِاب، كىا داٞ   الطؤاه با وظ لٗطاعدٔا الٗىَ عمٜ :ٖقٕلُٕ ِكرا
 وكافشٛ اسزِاب.   :ٖعين ،ِكرا وطاعدٚ ؟وجاّل اقتؿادٖٛ أٔ عطكسٖٛ

ضـ غىٌٕك عمـٜ    ،طاعدٚاملٜ بالٗىَ عمٜ أُ ٖقبن وا ٖطى ، ٔض غىُٕعمِْٗي لٕ قاه السٟٗظ: ال. ضٗفسقُٕ 
أٔ أُ إظّـاز   ،ٍـ  تـسٝ أُ الطـكٕت ميكـَ أُ ٖسقـّٗي     ، أٌـ  ك مل تقف   ٔدِّٕي وَ أٔه ًٖٕ  ٌك ;قبٕما

 اضتعدادك لمتعأُ وعّي ض قّٗي. ال.
ب أُ ٔعدٔك عدٔ وَ ِرا الٍٕ  جيـ  ٖسٖد وٍا أُ ٌتعاون وعّي كأعداٞ، ٌّي أعداٞ إٌْإإُ اهلل عٍدوا ٖقٕه لٍا 

ِرا وـا جيـب أُ    ،متاوّا ملٕادّتْ ٔلقطع ٖدٓ ّا، ف اك وتأِبأُ ٖعىن قدك أٙ عىنب تقف   ٔدّٛ ستٜ ال ٖفكس
أمل ٌكـَ   ،ِـرا غـاِد   ،  املأش  الرٙ فْٗ عسفات فعاّل اهلل ٌفطْ ٖقع ، ٔإال فط ٝ عم٘ عبدٖكُٕ عمْٗ الٗىين

 زِـاب؟ ٌطىع عبَ السٟٗظ   وقابالت ضابقٛ ٔ  لقاٞات ٔ  دبىعات ٖعّس ٌفطْ كػدـ وطتعد أُ ٖكـافض اس 
ٔعبَ قمٍا   احملاقسٚ    ،إذّا فمىاذا الدعاٖات قد الٗىَ فمٗكتفٕا بّرا الػدـ الرٙ ٔعدِي أٌْ ِٕ ٖطتطٗع

ُ فعاّل مبؿاحل وػـسٔعٛ  وسٖكـا فـإُ الـٗىَ بدٔلتـْ        أُ ٍِاك إزِابٗني ٖكسٔالقاعٛ أٌْ   الٕاقع لٕ افرٔت
 ال ٖسقّٗي. تدخن أوسٖك٘، لكَ ِن ٖسقّٗي ِرا؟ ٔقكاْٟ ٖطتطٗع أُ اطي املٕقٕ  دُٔ أٙ

، ِٔـي وٍبـع اسزِـاب ا وسٖكٗـُٕ     اسزِاب، ِٔي درٔز اسزِـاب  ُٔ، ِي وَ ٖؿدزإٌْ ال ّٖىّي وكافشٛ إزِاب
ز ، ٔوـَ تؿـدٓ  ِ٘ وَ تج  الفنت ٔتـج  القالقـن   -كىا قاه اسواً اشبىٗين  -أٌفطّي. أوسٖكا ِ٘ الػٗطاُ ا كرب 

بالػـكن  مل ٖعّـس الـسٟٗظ ا وسٖكـ٘    أ ٗن؟ ألٗط  أوسٖكا ٔزاٞ إضساٟٗن؟َ ٔزاٞ إضساٟاسزِاب   العامل كمْ. َو
ِرٓ الدٔلٛ أوسٖكـا   ِن ؟، ٖٔؿٍف الفمططٍٗٗني املطاكني املعمٕوني بأٌّي إزِابُٕٗالؿسٖض وتعاطف وع إضساٟٗن

، ِٔـ٘ وـَ تـدعي اسزِـاب     ُ ِ٘ وَ ٖقٕد التشالف قد اسزِـاب ٜ ِرا املقاً ِٔرا املٍؿب أُ تكٕعَطٖؿض أُ ُت
 !بّا العسب أٌّا ضتكافض اسزِاب؟ ِن ٖجق !؟تدعي إضساٟٗن ،الكب 

ٖقف وعّـا أٌّـا ال    إضساٟٗن ِٕ ٔاقض بالػكن الرٙ ٖفكض أوسٖكا ٖٔفكض وَ  ، وٕقفّا إُ وٕقفّا   فمططني
 ا وي ملكافشٛ اسزِاب.ُ تكُٕ دٔلٛ تقٕد ميكَ أُ ٖٕثق بّا أ
وَ احملتىن دـدّا أُ ٖتعـصش   تؿٍٗفْ كدٔلٛ إزِابٗٛ زمبا ٔاسبىمٛ الدعاٟٗٛ قد الٗىَ، ِرٓ  ،ْإذّا فالٗىَ ٌفط

الـسٟٗظ   بـاه  ٔتػـةن ، ٔإذا بدأت اسبىالت الدعاٟٗٛ ٍِاك فتأكد أٌّا محمٛ دعاٟٗٛ ضتػـةن بـاه الدٔلـٛ    الكالً
 ٔتػةن الٗىٍٗني كىا غةم  الطعٕدٖني.

، أسظ فاٌطمق اٌطالقٛ دٗدٚ فعاّل ّادٗد ّاظّس وٕقف ا و  عبد اهلل وٕقف ّا، ظّس وٕقفّي دٗدلكَ الطعٕدٖني
ً قاه:  ..كمىا قالٕا ،، متاًمتاً :عم٘ عبد اهلل إذا اٌطمق عمٜ ِرٓ املط ٚ ،سطَ عالقاتْ وع إٖساُ ٌسٖـد   ،متـا

ُٗ ،متاً ،ٌدخن ٌعىن وطاعدٚ ّٞكسب، ِٕٔ وَ ضٗعاٌ٘اعتربٓ وٍتّ٘ ِٕ، ِٕ أٔه وَ ض أُ تكُٕ   وٕاقفْ وا  ، ضٕا
ٛ     مسعتْ إىل غعبْ غعبْ عمْٗ ٖٔط١ٗ ٖج  ضدط ، س٠ٍٗـٕر  ، ِٕٔ وَ قـدً لػـعبْ كسوـص لمٕسـدٚ ٔالدميقساطٗـ

، أٔ ٖكسبٌْٕ ِٕ كىا قـسبٕا عسفـات حبذـٛ    دـ ٖطدط وٍْ غعبْ ٖٔطدس وٍْ غعبْإىل غ لْ ا وسٖكُٕٗشٕضٗ
 أٌْ مل ٖكافض اسزِاب بالػكن املطمٕب. 

ُ   ،ؿاسبّيأٔ و ،تّيّا وَ وٍػآقسٖب  أٙ وكاُ  ّاتفذ  ٖعىمُٕ ٖكـافض اسزِـاب    أمل تـسٔا أٌـْ مل   :ثـي ٖقٕلـٕ
 ِٔرا ضبتىن ددّا. ،بالػكن املطمٕب؟ فٗكسبٌْٕ ِٕ

ٕ  ،أُ ٖبادز ِٕ كىا بادز ا و  عبد اهلل لٗشطَ عالقاتْ وع إٖساُ ؟فاملفرت  ِٕ واذا  ،ٔل ٙ أٔل٠ك وَ خاللْ ِـ
ـ  ،ٔوَ خاله الػعب أٌْ ال ميكَ أُ ٍٖطم٘ عمٍٗا ِرا اشبدا  ،وَ خاله الدٔلٛٔ  ّاؾـسا  ّافإذا ٔقف الٍاع وٕقف

ٙ ضـٕٗقفّا عٍـد   ِٕ الر ،ٖكاّرا ِٕ الرٙ ضٕٗقف أوسفٔعمٜ وطتٕٝ الػعب  ،كىٕقف إٖساُ عمٜ وطتٕٝ الدٔلٛ
وؿـ ٓ  فمٍتأكـد بـأُ    ٔظّس عمْٗ   وقابمٛ ضابقٛ  ،، أوا إذا اٌطمق عمٜ ِرا الٍشٕ الرٙ ظّس عمْٗ با وظسدِا

 ضبسز ددّا لْ ِٕ قبن غ ٓ. بدأ عمٜ أٖدٙ ا وسٖكٗني
ـ  ََٔلـَ   :ٍعد إىل أٌفطٍا عبَ كىٕاطٍني وطمىني وؤوٍني ٌـؤوَ بقـٕه اهلل تعـاىل   لثي  ُّـُٕد َٔالَ َتِسَقـٜ َعٍ  َك اِلَٗ

ُِّي ٠ك الـرَٖ ٖطمبـُٕ   ٌٔقٕه  ٔل ،لٍقن  ٌفطٍا إذا وا كٍا منٗن إىل الطكٕت (120:)البقسٚالٍَٖؿاَزٝ َسٖتٜ َتٖتٔبَع ٔوٖمَت
ِـٕ   َ ٖتٕقفٕا عٍد سـد إذا كٍـا ضـاكتني، ِـا    ل ،ٖػذعّي ضكٕتٍاِؤالٞ ال ٖسقّٗي ضكٕتٍا بن  ُوٍا أُ ٌطك : إ

أمل ٍٖطمق ِٕ لٗعّس اضتعدادٓ   الٕقٕ  وعّـي ملكافشـٛ اسزِـاب ستـٜ      ؟أمل ٖطك  وَ البداٖٛ ،ضك سٟٗظ ال
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 ؟ٌّي إزِابُٕٗإملطازدٚ وَ قالٕا ، مبذسد بالغ وَ ا وسٖكٗني ٖتشسك سد بالغ كىا سؿن   املقابمٛ أوظمبذ
ُٖ ٔأٌٍا را ٖده عمٜ أُ ضكٕتٍا لَ ٍٖفع، ُ ِمل ٍٖفعْ ضكٕتْ بن مل ٍٖفعْ اضتعدادٓ فإ ،وعْ ٔدِذفإذا كاُ ِٕ مل 

ِي  ، ٌّي ٖسٖدُٔ غ٠ّٗا آخس ;ٌْ إزِاب٘ فإُ ذلك لَ ٍٖفعإا ِي أُ ٌقف   وكافشٛ وَ قالٕ (ٍٖااضتعٓد)ستٜ لٕ 
 تٕا أقداوّي   الٗىَ أُ ٖطٗطسٔا عمْٗ وباغسٚ. ، أُ ٖجٓبٖسٖدُٔ أُ ّٖٗىٍٕا عمٜ الٗىَ

ْ   ، بن اضتعد ملطاعدتّي فمي ٍٖفعْ ضكٕتْ (اهللعم٘ عبد )ك  ضقد إذّا فمٍقن لآلخسَٖ  ، فمـي تٍفعـْ وطـاعدت
 الـٗىَ محـالت دعاٟٗـٛ    ، إذا كاُ ٍِاك محالت دعاٟٗٛ إعالوٗٛ فإٌْ ال بـد أُ ٖكـُٕ ٍِـاك     سزِٕ اآلُ ضب ِٔا

، أٔ ابٗٛالعاً العامل٘ أٌْ دٔلٛ إزِ ز إوا أُ ٖطك  عمٜ وا ٖقاه عَ الٗىَ فٗتعصش   السأٙ، فّٕ ضبَسأخسٝ وكادٚ
، عٍدوا ٖعّس باملٍطق المني ِٕ ٌفطـْ ال ٍٖفـع   ٌْفطفالسد ، أُ تكتب ٔأُ تسد عمٜ كن وا ٖقاه أُ ٖقٕه لمؿشف

 ، ٖٔتعاِس ازبىٗع قد أوسٖكا، ٖٔقفُٕٔز إىل الػٕاز    املدُ الٗىٍٗٛال ٍٖفع إال اشبس ،ال ٍٖفع السد اسعالو٘
 ِرا ِٕ الرٙ ٍٖفع. ،كىٕقف اسٖساٌٗني

عسفُٕ كٗـف ٖتؿـسفُٕ   ، ٔاسٖسإٌُٗ ِي وَ ٖالطعٕدٖٛ لٗشطَ عالقاتْ وع إٖساٍُٖطمق ِٕ كىا اٌطمق   ٔأُ
 ٗدٗف ِرا أوسٖكا ٌفطّا ٔضترتادع.ض، ٔس٠ٍٕٗر وع ا وسٖكٗني

، ٔوَ خاله اآلٖات اليت دبم    اآلفا  ٔاملـتة ات أٌّـي لـَ    اّل بأُ أٔل٠ك كىا قاه اهلل عٍّيإذّا آوٍا ٔعسفٍا فع
ّٖي ، ال ّٖـٕد د مي لَ ٖسقٕا عٍـا أبـداّ  اٌطمقٍا كذٍٕ تٜ ٔلٕ أظّسٌا أٌفطٍا كعىالٞ مي، ستٜ ٔلٕقٕا عٍا سٖس

، أوسٌـا اهلل بـأُ   ٔعبَ وَ أوسٌا اهلل بأُ عبازبّي ،ٔال ٌؿساٌّٗي ستٜ ٌتبع ومتّي، ٔعبَ ال ميكَ أُ ٌتبع ومتّي
 ِٔي ؾاغسُٔ.، أوسٌا اهلل بأُ ٌقاتمّي ستٜ ٖعطٕا ازبصٖٛ عَ ٖد ٌرمي

ب بّرٓ الطسٖقٛ العطكسٖٛ ِن السٟٗظ وٕافق عمٜ العىن قد اسزِاب ٔوكافشٛ اسزِا :داٞ   ا ض٠مٛ با وظ
 الطؤاه عمٜ ِرا الٍشٕ. !؟العسا  أٔ غ ِا ستٜ ٔإُ كاُ الٗىَ ،لكسب أٙ دٔلٛ ستٜ

تـاب ٔوـَ ؾـشفٗني    ٖٕس٘ بأُ ٍِاك   اسبىمٛ الدعاٟٗٛ قد الٗىَ وَ ٖقرتح وـَ الكُ  واذا ٖعين ِرا الطؤاه؟
ُٖ ُ ٖتمقـٜ قـسبٛ كىـا تمقـٜ     ؿٍف الٗىَ كتمـك الـدٔه كـالعسا  ٔكأفةاٌطـتاُ ٔأٌـْ جيـب أ      ٍِاك أٌْ جيب أُ 

 سب أفةاٌطتاُ.كسب كىا ُق، ٔأٌْ جيب أٖكّا أُ ٖكُٕ   قاٟىٛ الدٔه اليت جيب أُ ُتأفةاٌطتاُ
ٓ  ، وَ الرٙ ميكَ أُ ٖقٕه ِٕ وٕافق عمٜ قـسب بالطبع ال ؟ِن ِٕ وٕافق عمٜ قسب بمدٓه السٟٗظ أفٗط ، بمـد

 لكَ الطؤاه ٖٕس٘ بأُ اسبىمٛ الدعاٟٗٛ ِ٘ عمٜ ِرا الٍشٕ.
 ٌّـي ٍِـاك    ;ٍِاك   أوسٖكا ٔ  بمداُ أٔزٔبـا ا وسٖكُٕٗ ّٖىّي ددّا السأٙ العامل٘  اآلخسُٔ وجاّل ،ٔالسعٕا

  ٛ تعطـ٘   ،إمنا ٖتشسكُٕ بعد أُ تٕافق صبالطّي الٍٗابٗٛ ٔصبالطّي التػسٖعٗٛ تٕافق ٔتعط٘ الـسٟٗظ ؾـالسٗ
ِي لٗطٕا أٖكّا كصعىاٞ العسب ٍٖطمـق     ،ٖتشسك عمٜ ِرا الٍشٕأُ السٟٗظ أٔ املمك أٔ زٟٗظ الٕشزاٞ ؾالسٗٛ 
الٍـٕاب   قـإٌُ ٖقـسٓ صبمـظ   عمٜ ٔفق  ّافْ قاٟىتؿس ٔدُٔ أُ ٖكُٕ ،تؿسفاتْ دُٔ أُ ٖتػأز وع صبمظ الٍٕاب

  ٖتشسك ِكرا. ،ٖٕٔافق عمْٗ
وَ تتذْ إىل ٍِا َ وتٜ وا ٔافق السأٙ العامل٘ ٍِاك فٕضاٟن اسعالً ِ٘ ثي ِي س٠ٍٕٗر ٔضاٟن اسعالً ٍِاك ِ٘ َو

ـ  ،عبَ العسب ٖكفٍٗا قمٗن وَ الكالً، ٔإىل ِرٓ املٍاطق صاه عٍـد   ُ العسب فعاّل تسضذ لدّٖي وا كاُ قاٟىّا ٔال ٖ
َُ ٔلِمَكـٔربٔ بين إضساٟٗن  ٚ َضٖىاُعٕ َ    :ٖتذّـُٕ إىل أُ ٖقٕلـٕا   (41:)املاٟـد ، ٍِـاك إزِـاب     ٍِـاك إزِـاب   الـٗى

ٛ فةاٌطتاُ، ٍِاك إزِاب   العسا أ ٘    ،، ِٔرٓ الدٔلٛ إزِابٗـ جيـب   ٔاسزِـاب ٖعـين كـرا    ،ِـرا الػـدـ إزِـاب
ٖٕافـق شعىا ٌـا    ،فٕٗافـق ضـسٖعاّ   ،ِٕ ٖكس بازبىٗعاسزِاب  ،أٌٍا ٌسٖد أُ ٌطّس الػعٕب وَ اسزِابٔ ،وكافشتْ

 ؟فىا الرٙ اؿن ،ضسٖعّا ٔعبَ تعٕدٌا عمٜ أُ ٌٕافق شعىاٌٞا ضسٖعّا
، وـَ سٗـح ال ٖػـعسُٔ عمـٜ قـسب أٌفطـّي      ، فٕٗافق الٍاع عاملٗٛ داخن الدٔه ٔداخن الػعٕب اؿن وٕافقٛ
ذلـك   ،تعأُ وع أٔل٠ـك مل ٔالضتعدادِي، ٔلتؿساات شعىاّٟي وَ خاله وٕافقتّي سبسكات شعىاّٟيٖٕافق الٍاع 

ٌُٖعين  عبـَ عاٌٍٗـا وـَ     :فّٗـا  الـيت كـاُ ٖقـٕه    (عم٘ عبد اهلل)ات فكن تؿسا ،كسبوٕافقٛ قىٍٗٛ عمٜ أُ 
٘    جيب أُ  ذٛ عمٜ أُ الٗىَ إذّاأؾبش  اآلُ لدٝ ا وسٖكٗني ُس ،اسزِاب ، ٖؿٍف كدٔلـٛ إزِابٗـٛ ٔكبمـد إزِـاب
 ع اسزِاب.وٍابوَ ٔأٌْ 

فىَ الرٙ ٖكُٕ قشٗٛ قبن الكبـاز؟ ألٗطـٕا ِـي     لطكٕت السٟٗظ ،ُ أٌفطّي لطكٕت الدٔلٛفإذا ضك  املٕاطٍٕ
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وٛ ٔضبىـد عىـس أً الػـعب ا فةـاٌ٘؟ الػـعب      وَ كاُ الكشٗٛ   أفةاٌطتاُ ِن أضا الؿةاز؟ ألٗطٕا ِي الػعب؟
 الػعب العساق٘.  العسا  الػعب العساق٘ أً ؾداً؟، وَ الرٙ كاُ الكشٗٛ  ا فةاٌ٘ كاُ ِٕ الكشٗٛ

ْ    سبٕا أٖكّا فإمنأِؤالٞ الصعىاٞ وتٜ وا ُق ْ  ٖكسبُٕ عمٜ ِاوؼ قـسب الػـعب ٌفطـ ُٗ ، ال تتٕقـع أٌـ كـسب  ض
ُٖ  ٜ ِاوؼ قسب الػعب.، إذا وا قسب الصعٗي ٔقسب  الدٔلٛ ضتكُٕ أٖكّا عمكسب الػعبالصعٗي دُٔ أُ 

أَٖ أغد  ،ٔعسفات أٖكّا سٕؾس املباٌ٘ اسبكٕوٗٛ   فمططني؟تدوس أمل تدوس البٕٗت ٔ واذا اؿن   فمططني؟
ُِٖن ُد عسفات ؟أملّا ٔقسزّا وـست غدؿـٗتْ،   وست ٌفطـٗتْ، دُ وست بٕٗت اآلخسَٖ، لكَ ُددوس بٗتْ، ُدوس بٗتْ؟ مل 

ُٖأؾبض ذب  زمحتّي ، ِٔكرا وؿـ  الصعىـاٞ   كىا ِي اآلُ ٖبشجُٕ عَ بدٖن لْ دوس ٌّاّٟٗا، ٔفعاّل   ا خ  قد 
 اآلخسَٖ.

ـ  ٕقـف  العىـن الؿـشٗض ٔامل   ْفٍشَ إذّا إذا كٍا ٌٍطمق   ضبازبٛ الّٕٗد ٔالٍؿازٝ عمٜ ٔفق اسبقاٟق اسمٗٛ فإٌ
سِي فٗؿـبض  ، ٔالكج  وـَ غـ  الكج  وَ خطسِي ، ٔالرٙ ٖدفع عَ الٍاع الكج الجاب  الرٙ ٍٖطذي وع الٕاقع

َٕٗلُٕكُي اَ ِدَباَز ُثٖي  اٖلَلَ َُٖكٗسُٔكِي ٔإ:غسِي بالٍطبٛ لٍا عمٜ الٍشٕ الرٙ ذكسٓ اهلل   القسآُ ُٖ َُٖقأتُمُٕكِي  ّٝ َٔٔإُ  َأذ
ٍَُُٖ اَل  .(111)آه عىساُ:َؿُسٔ

التة ات اليت تطـسأ عمـٜ ٖـد    أوا إذا مل ٌسدع إىل القسآُ ٔإذا مل ٌتأون اآلٖات   اآلفا  ٔ  أٌفطٍا وَ خاله 
 ،ٌطتطٗع أُ ٌعىن غـ٠ّٗا قـدِي   ٌٍا ٔبالتال٘ الٔضٗقّسٔ ،اسٌطاُ   ِرٓ اآلفا  فإُ وعٍٜ ذلك أٌّي ضٗكسبٌٍٕا

 كىا ٔددٌا عمْٗ اآلخسَٖ.
عـَ الّٗـٕد    ،عَ أِن الكتاب ،اآلٖات اليت تتشدخ عَ بين إضساٟٗن -   ِرٓ املسسمٛ -ٍكع ٌؿب أعٍٍٗا إذّا فم

عٍدِا ضرتٝ الػٕاِد ٔ ،، ثي لٍٍعس إىل الٕاقع ٌفطْاٟقٍعتربِا سقم، في إلٍٗا،   ٌعستّي إىل دٍٍٖا  ٌعستّ
، ٔال ٖطـتطٗع  ال ٖطتطٗع أسـد أُ ٖـٕقفّي   الٍاع بؿ ٚ ِٔي   وٗداُ العىن، س٠ٍٕٗر ، عٍدِا ضٗصدادالكج ٚ

، أٔ أُ ٖقسأ عمّٗي أسادٖح وـَ  أُ ٖقسأ عمّٗي آٖات وَ القسآُب ، ٔالّٗي ال بدعاٖتْ ٔال بفتأآأسد أُ ٖؤثس عم
 ٖٛ. ٌْ س٠ٍٕٗر ضتؿبض بؿ تك ٌافرٚ ٔقٕ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)السضٕه ٍٛ ُض

، ٔتػّد عمٜ مٜ أُ تمك سقاٟق ٔاقعٗٛ ال تتدمف، ٔاآلٖات   اآلفا  اليت تػّد عآٖات اهلل   القسآُ الكسٖي
، س٠ٍٗـٕر ضـٗصداد الٍـاع    وَ ِرا الٍٕ  ٔأزقٜ وَ ِـرا الٍـٕ   ذلك اشبطس إال عىن  دُٔأٌْ لٗظ ٍِاك وا إه 

ْ      ٚ فال ٖتأثسُٔبؿ  تمـك   ، ٖٔصداد الٍاع بؿ ٚ بأٌّي عمٜ اسبق   عىمّي  ٌّـي ذبسكـٕا ٔفـق وـا تقكـ٘ بـ
 ِرا وا أزٖد أُ أقٕه ِرٓ المٗمٛ. ،ٔاقع ِرا الكُٕ قك٘ بْ اسبقاٟق  ت، ٔٔفق وا اسبقاٟق داخن القسآُ الكسٖي
َزٖبٍَـا َأِفـٔسِغ   ٌٔقـٕه:  ، ٔأُ ٖعٍٍٗا عمـٜ أٌفطـٍا،   ٍأأُ ٖكفٍٗا غس أعداٟ ،أُ ٖبؿسٌاأضأه اهلل ضبشاٌْ ٔتعاىل 

ِٗ ََََٔثبِِّ  َأِقَداَوٍَا َٔاٌ اٍَا َؾِبّسَعَم ًٔ اِلَكأفٔسٖ ِٕ  .ُؿِسٌَا َعَمٜ اِلَق
 ٔبسكاتْ. ٔزمحٛ اهللٔالطالً عمٗكي 
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