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 بػٍ اهلل اهطمحّ اهطسٍٚ 
 اؿٌس هلل ضب اهعاملني، ٗقوٟ اهلل ٗغوٍ عوٟ غٚسُا قٌس ٗعوٟ آهٕ اهطٚبني اهطآطّٙ.

اهؤٍ قى عوٟ قٌس ): اهصٜ قاي فٕٚ إلًاَ ظّٙ اهعابسّٙ )زعا١ ًلاضَ ا٪خ٩ق( هبا٪ًؼ كاْ سسٙجِا س٘ي 
ـ س٘ي ٓصٖ اهِقطٞ باهصات، ٗأ ٗؼسثِا كجرلّا (غ بإمياُٛ أكٌى اإلمياْٗبٓو ،آهٕعوٟ ٗ  ً ّْ   ْٔ ٛ   كٌـاي اإلميـا  اهـ٘ع

  ، ٙٔسٜ ٓ٘.، ٗأْ كٌاي اإلمياْ وتاز إىل ٓساٙٞ ًّ اهلل غبشإُ ٗتعاىلٗاهبكرلٝ
ٙٔسٙم إىل ًّ  ،عِسًا تع٘ز إىل كتابٕ اهلطٍٙ ٙٔسٙم ٓ٘ إىل املقاًات اهيت ًّ خ٩هلا ؼكى عوٟ كٌاي اإلمياْ

بٔصا امل٘نـ٘  اهـصٜ وتـاز إىل أْ ٙلـْ٘ ِٓـان        ، ٗفٌٚا ٙتعوق ؼكى ب٘اغطتٍٔ عوٟ كٌاي اإلمياْ ميلّ أْ
 ا٪ًٞ ًّ ٙعٌى عوٟ تطبٚٞ ا٪ًٞ هٚكى بٔا إىل كٌاي اإلمياْ، أٗ هٚذلقٟ بٔا   زضدات كٌاي اإلمياْ.

أٗه٣م اهـصّٙ سلٌـ٘ا    ،ًّ أبٛ بلط ّاأٗه٣م اهصّٙ سلٌ٘ا املػوٌني، بس١ ى٩سغ   تاضٙذ ا٪ًٞ أْ كاملؿ١ٛ اهٗ
، ْخاضدني عّ ًقتهٟ اإلميـا  - ًّٗ كاُ٘ا   سلٌٍٔ أٙهّا ًّٗ غرل أٓى اهبٚت اإلًاَ عوٛ ًّ غرل  -املػوٌني 

ًٗـّ بعـسٖ ًـّ أ٢ٌـٞ أٓـى       كاإلًاَ عوـٛ   (عوٍٚٔ اهػ٩َ)، بٌِٚا لس أٓى اهبٚت ٍٓ ًّ أناع٘ا إمياْ ا٪ًٞ
 بٔا   زضدات كٌاي اإلمياْ. ٟاهبٚت ٍٓ ًّ عٌو٘ا عوٟ تطبٚٞ ا٪ًٞ توم اهذلبٚٞ اهيت تطق

أْ  - ب٘اغطتٍٔ ًّٗ خ٩هلٍ -أْ اهلجرل ًّ سلاَ املػوٌني مبا فٍٚٔ سلاَ ٓصا اهعكط ٨ ميلّ  فاهصٜ اتهض دوّٚا
ًـِلٍ   ، ٗكـى ٗاسـس   تذلقٟ بٍٔ   زضدات كٌاي اإلمياْ، ٗمّ لس أُفػـِا ٙقً٘٘ا بذلبٚٞ ا٪ًٞ تطبٚٞ إمياُٚٞ 

ًتـٟ ًـا   اهِـاؽ  أْ  :بى ضمبا كى ً٘اطّ عطبٛ   أٜ ًِطقٞ   اهب٩ز اهعطبٚٞ ؾآس عوـٟ شهـم   ،ؾآس عوٟ شهم
، هرلب٘ا أُفػٍٔ تطبٚٞ إمياُٚٞ ًّ خ٩ي اهقطآْ اهلطٍٙ مبا   شهم اؿسٙح عـّ اؾٔـاز   غـبٚى اهلل    ٘ااُطوق

غـ٘  ًـّ    ْ٘وـٍٔ وػـ  كفـإٍُٔ  ، ٗعّ إعـساز أُفػـٍٔ هو٘قـ٘    ٗدـٖ٘ أعـسا١ اهلل      ٗعّ ًباِٙٞ أعسا١ اهلل
 ظعٌا٢ٍٔ.ًّ غ٩طٍِٚٔ ٗ

ٚ  ّاأهٚؼ اؾٔاز   غبٚى اهلل ؾـطط ؟ أهٚؼ اؾٔاز   غبٚى اهلل ٓ٘ غِاَ اإلغ٩َ كٌا قاي اإلًاَ عوٛ   ّاأغاغـ
ٗإهغـا٦ٖ ٓـ٘ ًـا كـاْ نـٌّ ً٘اثٚـق        ،ًّ ؾطٗط كٌاي اإلمياْ؟ ٓصا ٓ٘ ًا أناعٕ غ٩طني املػوٌني   ٓصا اهعكـط 

ٞ ب اغـتبسه٘ا ، ٍٗٓ ًـّ  ٙلْ٘ ِٓان سسٙح عّ اؾٔاز أ٨ٓ (غ٩ًًِٛعٌٞ امل٧متط اإل) ٞ  (دٔـاز ) لوٌـ ُهـاي،   :كوٌـ
ـ  (اؾٔاز) ٗعِاّٗٙ أخط٠ ًّ ٓصٖ املفطزات اهيت تػاعس عوٟ إهغا١ كوٌٞ ،ٗاُتفانٞ ،ًٗقاًٗٞ ،ًِٗانى يت ٓـٛ  اه

   كوٌٞ إغ٩ًٚٞ. ،كوٌٞ قطآُٚٞ
ُّٜ زْٗ أْ ٙلـْ٘ إمياُـٕ عوـٟ أغـاؽ ً٘اقـفات املـ٧ًِني          ٧ًًِّاٙلْ٘ ْ بإًلإُ أْ إ :إُػاْ ميلِٕ أْ ٙق٘ي أ

   عٛ شهم.أْ ٙسَّ ٨ ٙػتطٚع أسٌس ؟اهقطآْ اهلطٍٙ
ُٙ فٔى ١٨٧ٓ ٙػعْ٘ إىل إشّا   ظـى أٓـى بٚـت     لْ٘ إ٨ٓ. اهذلبٚٞ اإلمياُٚٞ ٨ ت٘ا ا٪ًٞ تطبٚٞ إمياُٚٞ؟ ٨بُّط أْ 

ٗاضدع٘ا أُتٍ  ،ٓصا ًا ؾٔس بٕ اهتاضٙذ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أٓى بٚت ضغ٘ي اهلل  عوٟ ٙس لْ٘ إ٨ٓضغ٘ي اهلل، ٨ ت
هوِـاؽ أْ ٙتشـسث٘ا عـّ اؾٔـاز        ١٨٧ٓ ٍٓ ًّ ٨ ٙطٙسْٗ ،ىل ا٬ْإ (اهػقٚفٞ)ًّ َٙ٘  ا١ّضٙذ كوٕ بساإىل اهت

 ٗعّ اإلُفاق   غبٚى اهلل. ،غبٚى اهلل
أمل ُلّ ُػٌع أٍُٔ ٙعٌوْ٘ زعاٙٞ عوـٟ  ؟ أُفق   اهتعاْٗ ملساضؽ عوٌٚٞ أمل ُلّ ُػٌع أٍُٔ ٙػدطْ٘ إشا أسٌس

ٞ  ف أْ ِٓان عوٌا١ ٙػتوٌْ٘ اهعكاٝ قـْ٘   عـسا١ ؾـسٙس    فٚػـدطٍٔ شهـم، ِٗٙطو   ؟ٚكطفُ٘ٔا   ًـساضؽ عوٌٚـ
ٝ    (ذًٙؿـا )ٌا ٍٓ ٙعوٌْ٘ عوـٍ اهـٚقني أْ ِٓـان    ٪ٗه٣م اهعوٌا١ بِٚ ، ٙلكـى بعهـٍٔ ظكـاٝ    آخـطّٙ ٙـلكوْ٘ اهعكـا

ٞ هسٍٙٔ هٚػـت قهـٚٞ   ٪ْ اهقهٚ ;، ٨ٗ ٙتلوٌْ٘ بلوٌٞ ٗاسسٝ نسٖٙػتؤٌا ٗٙلكؤا ف٩ ٙععذٍٔ شهم( 1)ٕأقشاب
ٜ  ، ٓـصا  اهعوٌا١ قس ٙػتوٍ اهعكاٝأْ ٓصا أٗ شان ًّ  ٛ، املؿلوٞ ٓظكاٝ ٍ  ٓـ٘ اهـص هـ٘ كـاْ غٚؿـذلٜ بٔـا      .ىـٚفٔ

ي ًـساضؽ عوٌٚـٞ   ٌَّهلّ خ٘فٍٔ ًّ أْ ُت ا آملٍٔ شهم،ٌ ٗكى َٙ٘ ٙلكى ٓ٘ ًّٗ ٙفس عوٕٚ أكجط ًّ كبـ َه (اهلباف)
 ٙععذٍٔ. اهصٜٓصا ٓ٘  ،تعوٍ أبِا١ُا اهقطآْ اهلطٍٙ ،ٍ اهِاؽ زّٙ اهلل، تعوٍ اهؿباب زّٙ اهللعوِّزِٙٚٞ ُت

ٞ ع ؾ٣ّٚا٨ ُػٌ ًّ اهتوفعْٙ٘ أٗ ًّ اإلشاعٞ؟اهذلبٚٞ اإلمياُٚٞ  ٌعٓى مّ ُػ إشا ٗ، ، هٚؼ ِٓان تطبٚٞ إمياُٚـ
ًُ ُِّٞ كاُت ًّ توم اجملا٨عَّٚؼسث٘ا عّ د٘اُب  ، أعـسا١ ٗكلُِا أًٞ هـٚؼ هِـا    ،ُكٚب ت اهيت هٚؼ هوذٔاز فٚٔا أ
ٗغرلٓـا ًـّ زٗي اهٚٔـ٘ز     ،بطٙطاُٚـا  ،أًطٙلـا  ،إغـطا٢ٚى  :ا١ ميولْ٘ أفتم ا٪غوشٞ املتط٘ضٝٗكلُِا هٚؼ هِا أعس
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 ًّ زٗي اهلفط. ،ٗاهِكاض٠
هٚؼ سلـاَ املػـوٌني ٙعوٌـْ٘ أُـٕ ًـّ بعـس سـازخ        أٗ ، إغ٩ًٚٞأس٘ز ًا تلْ٘ إىل تطبٚٞ   ٓصٖ املطسوٞ ا٪ًٞ 
سكوت ث٘ضٝ زاخى امل٘اطِني   أًطٙلا فقتو٘ا فـاًٚع ًـّ    (اؿازٜ عؿط ًّ غبتٌدل)  ُٚ٘ٙ٘ضن سازخ  نياهدلد
ْ   ، ٨ٗ ذّ اهلـجرل ُٗغ ،ٌني مبا فٍٚٔ ميِٚنياملػو اُطوـق أٗه٣ـم ا٪ًطٙلٚـْ٘       ؟ٙـعاي غـذِا١ ميِٚـْ٘ إىل ا٬

، ٗ    بطٙطاُٚـا نـس املػـوٌني   ٗ ،نس املػوٌني   أًطٙلا ٗسكوت أسساخ ًطعبٞ ،اهؿ٘اض  بػدط نس املػوٌني
ٔ    بوساْ كجرلٝ ـ ٍ ٨ ِٙععذـْ٘ ه  ، هلّ املػـوٌني ِٓـا   زاخـى أٗطـاُ ـ ، ٨ٗ ه ا وكـى   فوػـطني  ٌ  ا وكـى    ٌ 

 ;أعكاب باضزٝ ،وكى   أٜ ًِطقٞ أخط٠ٌ ا ـه ، ٨ٗ وكى   هبِاْه ٌ ا ٨ٗ  ا وكى   كؿٌرل،ٌ فغاُػتاْ، ٨ٗ ه أ
ٞ  فٍٔ ٙفٌْٔ٘ أْ باإلًل ، ٗإ٨ٓٚؼ ِٓان ًّ ٙطبٍٚٔ تطبٚٞ إمياُٚٞ٪ُٕ ه ، ٗٓـٍ  اْ أْ ٙطب٘ا ا٪ًٞ تطبٚـٞ إمياُٚـ

ميلـّ ٓـصا عوـٟ    ٨  هلّ ،ٙفٌْٔ٘ أْ ا٪ًٞ أس٘ز ًا تلْ٘ إىل تطبٚٞ دٔازٙٞ   ٓصٖ املطسوٞ ًّ تاضىٔا باهصات
اُٚـٞ ٓـ٘   ٪ُٕ ٓ٘ ىا  ًّ اهؿعب إشا اُطوق هرلبٚـٕ تطبٚـٞ إمي   ;٨ ميلّ ٨ٗ ٙتلتٟ عوٟ أٙسٍٙٔ أبسّا ،أٙسٍٙٔ

 ٗٙعط  ًاشا ٙعين اإلمياْ، ٗٙعط  كٍ بِٕٚ ٗبني اإلمياْ ًّ ًطاسى. ،، ٓ٘ ٙعط  ُفػٕىا 
ٖ ٗدـ٘ب اهجـ٘ضٝ عوٚـٕ فٌٚـا إشا     ٓ٘ ًّ ٙػطط بٚس ، كاْ اإلًاَ اهصٜ ولٍهلّ أٓى اهبٚت   تاضىٍٔ اهط٘ٙى

ٙبـاٙع اهِـاؽ عوـٟ )أْ     كاْ اإلًـاَ اهلـازٜ    ٌا إشا امط  عّ املػرلٝ اهعازهٞ،، ٗد٘ب اـطٗز عوٕٚ فٚوٍَظ
 .(، بى هب عوٚلٍ أْ تقاتوُ٘ٛإشا عكٚت اهلل ف٩ طاعٞ هٛ عوٚلٍف ،تطٚعُ٘ٛ ًا أطعت اهلل فٚلٍ
ًـّ اهـصٜ كتبـٕ    ؟ بعـس دٚـى   ًّ اهصٜ ت٘اضثٕ دـ٩ّٚ  (عوٟ اهعاملاـطٗز )اهعٙسٜ ٗا٪قى ًعطٗ    املصٓب 

ٞ لٌ٘آٍ ا٪٢ٌٞ اهصّٙ س؟ بٚسٖ ، ٓـٛ قهـٚٞ   ، ٍٓ اهصّٙ كاُ٘ا ٙطْٗ أْ اهقهٚٞ هٚػت قهٚٞ ًطتبطٞ باهعٙسٙـ
فلاُ٘ا ٍٓ ًّ ِٙطوقـْ٘   ،، ٗ  ظى أٜ زٗهٞ كاُت٪ًٞ تطبٚٞ دٔازٙٞ   كى ًطاسؤاٟ اطبَّ، إُٔ هب أْ ُتقطآُٚٞ

 ،بني أٓى اهبٚت ٗاهقطآْ كا٩ًّ ّاملاشا؟ ٪ْ ِٓان اُػذاً ،ٍُٓ ،تطبٚٞ إمياُٚٞ ًتلاًوٞ ،هرلب٘ا اهِاؽ تطبٚٞ دٔازٙٞ
 - ٗإْ كاْ   ً٘قع اهػوطٞ -فٔ٘ ٙط٠ بى ٙتٌِٟ  ،اهبٚت ًٗباز٢ٍٔ ٗاهقطآْ ٗاإلمياْبني ً٘اقف أٓى  كا٩ًّ ّااُػذاً
ٕ ، ٓ٘ ٨ ىا أعوٟ زضدات اإلمياْ قٟ ا٪ًٞ إىلأْ تط ٕ  ،، ٓ٘ ٙعوٍ أْ ًا ٓ٘ عوٚـ أْ كٌاهـٕ اهـصٜ ٓـ٘     ،أْ ً٘قفـ

ٍ  ،اإلميآْ٘ ًقتهٟ  ،عوٕٚ ٨ ٙتِافٟ ًع اإلمياْ ٓ٘ ًـّ ٙكـس     أمل ٙلّ اإلًاَ عوٛ  ىا ؟ بى ٙتٌِٟ. فٌ
ني ٗظٙـس ٗاهقاغـٍ   ٗكصهم ًّ بعسٖ اؿػّ ٗاؿػ ؟بتوم اـطب اهبوٚغٞ هت٘دٕٚ ا٪ًٞ ٗتطبٚتٔا تطبٚٞ إمياُٚٞ

  .ٗغرلٍٓ ٗاهلازٜ
لـّ أْ ؼكـى تطبٚـٞ    أُـٕ ٨ مي  ٗكى ؾدل ِٙبغٛ هٕ أْ ٙتعط  عوٚٔـا:  ،ٗكى طاهب عوٍ ،ٓصٖ ُقطٞ ًوش٘ظٞ

ـ ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )عوٟ ٙس أٓى بٚت ضغ٘ي اهلل  إ٨ٓ إمياُٚٞ ه٫ًٞ ا ا٬خـطْٗ فـ٩ ميلـّ أْ وكـى عوـٟ      أًَّ
اُ٘ا ٍٓ ىافْ٘. ملـاشا  ٙكطف٘ا أُعاضُا إىل ا٬خطّٙ إشا ك ٗأمياُٚٞ اإلذلبٚٞ هوأْ ٙ٘دُٔ٘ا ستٟ أٙسٍٙٔ تطبٚٞ ٨ٗ 

 ٨ ميلّ هلٍ ٓصا.زٙٞ   ً٘ادٔٞ إغطا٢ٚى ٗأًطٙلا؟ ا٪ًٞ تطبٚٞ دٔا ٨ ٙطبْ٘
ُٚٙ  ّبى ه  !؟ٗطوب٘ا ًّ اهِاؽ أْ اغـلت٘ا  ،ؿسٙح نس أًطٙلا ٗإغطا٢ٚىػلت٘ا اهِاؽ عّ اػلت٘ا، أمل ِٙطوق٘ا ه

أْ ٙق٘هـ٘ا   :سضدّٞ   قو٘بٍٔ ًطض، أْ ٙكى اؿاي بٍٔ إىل ٓصٖ اهًِطق ً  ٓى ٓصا ًِطق إمياُٛ أٗ ًِطق ًاشا؟
زٗي اهٚٔ٘ز ٗاهِكـاض٠ ٓـٍ ًـّ ٙطبـْ٘      ،زٗي اهلفط ،، مّ ُط٠ توم اهسٗيهوٌػوٌني اغلت٘ا، ٗمّ ُط٠ أٗه٣م

تعب٣ٞ ثقافٚٞ نس اإلغ٩َ ٗاملػـوٌني، ٗ    ،تطبٚٞ عسا٢ٚٞ نس اإلغ٩َ ٗاملػوٌني ،ؾع٘بٍٔ تطبٚٞ عسا٢ٚٞ هوعطب
 املقابى ٙقاي هوِاؽ اغلت٘ا.

دٔـٞ  فا٨تـٕ   ً٘ا  ًا ٓ٘ اهبـسٙى هوذٔـاز بلـى    دٕ أٗه٣م؟ ًا ٓ٘ اهبسٙى هإلمياْ؟بلٜ ؾ١ٛ ميلّ أْ ُ٘ا إشاًًّ
. ٓى عِسًا ٙق٘هـْ٘ هِـا:   باملٌٔٞ؟ ٨ غٚقًْ٘٘ ىٓ ،اغلت٘ا :هِا ْ٘عِسًا ٙق٘هٓى  أعسا١ ا٪ًٞ؟ ٓى ِٓان بسٙى؟

ستٟ ؼكى ا٪ًـٞ عوـٟ    ع ا٨قتكازٜ ه٫ًٞٓى اُطوق٘ا هتكشٚض اه٘ن ِٙطوقْ٘ ه٘نع سو٘ي أخط٠؟ ىٓ ،لت٘ااغ
اُطوق٘ا إىل تطبٚٞ ا٪ًٞ   فا٨ت ًتعسزٝ أٗ بططٙقٞ غطٙٞ هتلْ٘ قازضٝ عوٟ أْ تقـف عوـٟ    ٓى اكتفا١ شاتٛ؟

 ؟قسًٚٔا   ً٘ادٔٞ اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠
كِت ظعٍٚ ؾعب ٗأُت تعط  أْ ؾعبم ٗنعٚتٕ ٓٛ باهؿلى اهصٜ ميلـّ  إشا  ؟ععّا هلٍشهم هلاْ ه٘ فعو٘ا أهٚػ٘ا 

ٗغـتلْ٘   ،غٌٚلِم أْ تق٘ي ًا تطٙـس  ، أهػت س٣ِٚص ٔٞ أعسا٢ْٕ ٙقف عوٟ قسًٕٚ   ً٘ادأْ ٙتبِٟ ً٘اقف، ٗأ
ـ   ،هلـّ ًتـٟ ًـا نـعف اهؿـعب      ٟ عوٚم اإل١٩ًات ًّ قبى ا٬خطّٙ؟ٌو  ً٘ادٔٞ ا٬خطّٙ، ٗهّ ُت ّاق٘ٙ ا ًتـٟ ً

ُفػـٕ ٨  مياْ   ٗاقعٕ أقبض ظعـٍٚ اهؿـعب   ، ًتٟ ًا شابت ُفػٚتٕ ٗشاب اإلنعفت ٗنعٚتٕ ا٨قتكازٙٞ ٗغرلٓا
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، ٗٓـصا  ً٘قف ثابـت عوٟ  ، ٨ ٙػتطٚع أْ ٙقفكوٌٞ قازقٞ ٙق٘ي كوٌٞ قاغٚٞ، ٨ ٙػتطٚع أْ ٙق٘يٙػتطٚع أْ 
 ّ كى اهععٌا١   اهب٩ز اهعطبٚٞ؟، أمل ُؿآس ٓصا ًٖؾآسُا ٓ٘ اهصٜ

أٗ  ،أْ ٙتشس٠ ٗأ ،أْ ٙقف ٗأ ،اهيت ميلّ هٕ ٓ٘ أْ ٙق٘ي ٍُٔ ضأٗا ؾع٘بٍٔ هٚػت إىل اهسضدٍٞٓ بل قس ٙق٘هْ٘
ـ   ْ تبين ٓصا اهؿعب اقتكازّٙابإًلاُم أ ،هلّ بإًلاُم أْ تطبٛ ٓصا اهؿعب ،أْ ٙطفض ّ هـٕ ا٨كتفـا١   ٧ًِّ ستـٟ ُت
  اهصاتٛ.

َُ باؾاُب ا٨قتكازٜ كٌاي اإلمياْ   فاي ً٘ادٔٞ أعسا١ اهلل ًطتبط  تلْ٘ غـ  ،ّاكبرل اضتباطّابٕ متاًّا ا٨ٓتٌا
 ;ٗأْ تقف ً٘اقف ًؿطفٞ   ً٘ادٔٞ أعـسا٢ٔا قـازضٝ عوـٟ شهـم     ٔاعسا٢أيت تطٙس أْ تِطوق   ً٘ادٔٞ ا٪ًٞ اه

 ٪ُٔا ًلتفٚٞ بِفػٔا   ق٘تٔا اههطٗضٜ،   ساداتٔا اههطٗضٙٞ.
ٞ    ،فاهتاضٙذ ؾٔس إشّا ُآٚـم عـّ أْ    ،ٗاؿانط ؾٔس عوٟ أْ كى أٗه٣م ٨ ميلّ أْ ٙطب٘ا ا٪ًـٞ تطبٚـٞ إمياُٚـ

  أْ تطقٟ   زضدات كٌاي اإلمياْ. ٙكو٘ا بٔا إىل
أٗ  ،فإشا قعس ض٢ٚؼ ِٓـا  ،٪ْ اهلجرل ًّ اهِاؽ ِٙعط إىل اؾاُب املازٜ فقط ;أكطض أْ ٓصا ٓ٘ ًا هب أْ ُعطفٕ

ٌٍ ،م ِٓاو ً   ؟ِٓا كاْ أٍٓ ًطوب هوِاؽ ًّ شهم اهؿدل ٓ٘ ًاشا غٚعٌى   فاي ت٘فرل اـسًات أٗ ظعٚ
ٞ  ،كٔطبـا١ ) ميلـّ أْ ٙـبين   فـاي تـ٘فرل خـسًات      شاًـا  :إُٔ ِا ا٬ْ أقبض إىلٔ ًّٗ اهعذٚب أْ ت٘دُّ  ،قـش

هـٞ بـلْ تـعض  توـم     ملاشا ٨ تٔتٍ اهسٗ !ًّ بوسُا؟ ملاشا مّ ُط٠ ق٘تِا كوٕ هٚؼ ا؟٨ٗ ُق٘ي ٪ُفػِا ملاش (ًساضؽ
، بـى اهلـى   ي٨ ُتػـا١ ؟ قـ٘ت اههـطٗضٜ ًـّ بوـسُا    ، أْ تٔتٍ باؾاُب اهعضاعٛ هٚتـ٘فط هِـا اه  ا٪ضانٛ اه٘اغعٞ

، ٗكلْ املؿاضٙع اهـيت تٌِٔـا   ٗٙلتٛ ًّ بوساْ أخط٠ ،غذلاهٚاأٗٙلتٛ ًّ  ،ًت٘فط   ا٪غ٘اق( اهقٌض)لْ ًطتاسْ٘ ب
 !ٓٛ توم املؿاضٙع

ٓـى ِٓـان    اهيت ت٘فط ٓٛ نطٗضٙٞ هلِٔا هٚػت إىل اهسضدٞ ًّ اههطٗضٝ اهيت ٙلْ٘ عوٚٔـا قـ٘ت اهِـاؽ،    صٖٓ
ُّ ؟آتٌاَ باؾاُب اهعضاعٛ ، ٗهـٚؼ  ، ٗهٚؼ ِٓان ًّ داُبِا تػا٦ي٩قّاآتٌاَ باؾاُب اهعضاعٛ إط هٚؼ ِٓان أ

ٜ      :إُٔ ُعطٝ إىل ٓصا اهععٍٚ أٗ ٓصا اؿعب ِٓان ًّ داُبِا أٙهّا ، ًاشا ميلـّ أْ ٙعٌـى   ٓـصا اجملـاي اؿٚـ٘
  اجملاي املٍٔ.

أٗ  ،إىل توم املِطقٞ ّ ميلّ أْ ٙطسىٗاهععٌا١ ٍٓ أُفػٍٔ ً  ،ٗمّ أًٞ   ً٘ادٔٞ أعسا١ ،مّ ؾع٘ب ًػوٌٞ
، غِشؼ ِإ نسُا نطبٞ ًّ أعسا٢٘دَّاههشٚٞ ًّ أٗي َٙ٘ ُتٗغِلْ٘ مّ  ،ٍ فٌٚا ه٘ سكى ؾ١ًّٛ ميلّ أْ ٙػَو

 ب٘قع اههطبٞ فٌٚا ٙتعوق بق٘تِا.
مّ ٨ ُطٙس أٜ ًؿاضٙع أخط٠ بقسض ًـا ُوـض   أْ   ، أْ ٙوش٘ا زا٢ٌّا ،اهِاؽ هب عوٍٚٔ أْ ٙفٌٔ٘ا ٓصٖ اهِقطٞ

 اهسٗهٞ عوٟ ت٘فرل ق٘ت اهِاؽ زاخى بوسٍٓ.تعٌى 
هػـِا ُػـٌع بـلْ    أٗ ؟ ّاٗاسس ؟ ٓى ِٓان ًا ٙلفٛ اهٌّٚ ٗه٘ ؾٔطّآى ِٓان   اهٌّٚ ؾ١ٛ ًّ اهعضاعٞ ،اهعضاعٞ

ٗي ا٪ًطٙلـٛ اهـصٜ ظاض اهـٌّٚ    ٧ٗأْ املػ ؟ٙقاي عِٕ كٌا ٙقاي عّ اهعطاق ٗعّ إٙطاْ أْ اهٌّٚ أٙهّا اهٌّٚ ًٔسز؟
 مل ٙفكض بصهم. هسٗي اهيت استٌاي أْ تتوقٟ نطبٞ؟ ٙعاي اهٌّٚ نٌّ قا٢ٌٞ ا٣٨ى: ٓى مل ٙفكض عِسًا ُغ

ًُ ًاشا تعٌى ٓصٖ اهسٗهٞ هِا مّ اهٌِٚـٚني ستـٟ ُلـْ٘     ؟، أهٚؼ كصهمًّ قبى أعسا١ قطوّازْٗ ٔسَّإشّا فِشّ 
وٚم أْ تبين ؾعبم ُت كاْ هب عأ. أقبشت اهقهٚٞ إىل ٓصا اهِش٘ ؟قازضّٙ عوٟ أقى تقسٙط أْ ُتشٌى اههطبٞ

ًػـتعسٝ أْ   - عوٟ أقى تقـسٙط  -، إشّا عوٟ أقى تقسٙط ابِ٘ا ؾع٘بلٍ هتلْ٘ أْ ٙ٘ادٕ ىل زضدٞ أْ ٙلْ٘ ًػتعسّاإ
ِّ أٗ ٙطٙسْٗ ٓصا ٓ٘ أنعف اإلمياْ؟ أهٚؼ ،تتشٌى اههطبٞ ، ؾعب عطبٛ أْ ٙتش٘ه٘ا إىل ٨دـ٣ني  ًّ اهِاؽ   أ

 قبى أْ مي٘ت٘ا باهِاض. ٗأْ مي٘ت٘ا د٘عّا
ٕ    .٨؟  زضدٞ أْ تتشٌى اههطبٞاهؿع٘ب أقبشت إىلٓصٖ ٓى  ملـاشا؟   ،ُآٚم عّ أْ تلْ٘ قـازضٝ عوـٟ أْ ت٘ادـ

، ٨ٗ زاخى اهؿع٘ب ُفػٔا، هـٚؼ ِٓـان آتٌـاَ باؿفـاظ     ، ٨ زاخى اهسٗي ُفػٔا٪ُٕ هٚؼ ِٓان تطبٚٞ إمياُٚٞ
 عوٟ سٚاتٍٔ. ،عوٟ ععتٍٔ ،عوٟ كطاًتٍٔ ،عوٟ زّٙ اهِاؽ

ّ ٍٓ أٗه٣م أبِا١ املِطقٞ اهف٩ُٚـٞ أٗ  اطب اهسٗي، ستٟ عِسًا تلتٛ ا٨ُتدابات ً نكٚف  ٨ ُفٍٔ أٙهّا ٗمّ
ٞ بـاؿب٘ب ًـّ إُتـاز    ، مّ ُطٙس أْ ُط٠ أغ٘اقِا ممتو٣ـ مّ ُطٙس ظضاعٞ ِاِٙازْٗ بلُاهصّٙ املِطقٞ اهف٩ُٚٞ 

  اُتدابـات ض٢اغـٞ ؤ٘ضٙـٞ أٗ     غـ٘ا١ًً  -ُتدابٚٞ َ اهدلاًر ا٨قسَّٓى ِٓان أسس ٙطاهب   ا٨ُتدابات؟ ُت ؟بوسُا
ٞ     ِا مبُعسٗفٚ  -عه٘ٙٞ فوؼ اهِ٘اب أٗ فاهؼ قوٚٞ أٗ غرلٓا  اهلٔطبـا١   ،ؿـاضٙع ًـّ ٓـصٖ املؿـاضٙع اهػـطشٚ
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اهلٔطبا١  ؟طفل   سا٨ت اـط٘ضٝتاهلٔطبا١  تهلّ ه٘ ُفذلض أْ باإلًلاْ أْ ُعى بسْٗ كٔطبا١، بى أهٚػ ٞ،ًٌٔ
بـى ًـّ اههـطٗضٜ أْ     ٞنطٗضٙ تأْ اهلٔطبا١ هٚػ :أٜ ;تطفل املسْ ؟  سا٨ت اهتٔسٙساملسْ تطفل أهٚػت طفل، ت
 طفل فٌٚا ه٘ سكى تٔسٙس ًباؾط.ت

ٓـى ٓـٍ    املعوٌْ٘ أُفػـٍٔ ًـا ٓـٛ ثقـافتٍٔ؟     ؟زاخؤا اهصٜ ٓصٖ املساضؽ ًا ،باملساضؽٙ ع ُسْٗ ْٗ باهلٔطبا١ ُسع ٙ 
. ٨ قً٘ٚٞ ٙٔ٘زٙٞ؟ ، ضٗسّاٙٔ٘زٙٞ ٍ اهٚٔ٘زٜ زاخى املسضغٞ ضٗسّاعطبٚٞ كٌا وٌى املعوِّ إغ٩ًٚٞ ضٗسّا وٌوْ٘ ضٗسّا

ٌ ؿـ ، ٌٕٙٔ أْ ِٙعط إىل اهػاعٞ ًتٟ غتِتٔٛ اهػاعات اهيت ٓ٘ ًوعَ باهعٌـى فٚٔـا  أد٘  ٨ ٌٕٙٔ ؾ١ٛ ًٌٍعوِّ ُٙ ٗ ، ٛ
٨ٗ زاخـى داًعاتِـا، ٨ٗ زاخـى     ،٨ٗ زاخى ًػـادسُا  ،هٚؼ ِٓان تطبٚٞ ٨ زاخى ًساضغِا ساي اهط٩ب بلٜ ؾ١ٛ.

 ًطاكعُا.
ٚ   ساهٞ امل٘ادٔٞ ٓى غتكبض نطٗضٙٞ؟ ٓصٖ املساضؽ ُفػٔا   ـ   بإًلاْ اهِاؽ   ساهـٞ اـطـ٘ضٝ ف طبت ٌـا هـ٘ ُن

ُٙ ِّأٗ    ،ٍٓ ؼت ظى أٜ ؾذطٝغ٘ا أبِا١سضًِّسضغٞ أْ  ًُٙلاْ آخط. املػادس أُفػٔا ه٘ ُن أ ٘ا كـوٓ طبت بإًلأٍُ أْ 
ِّ ٗ   ، ٨ بسٙى عِـٕ إ٨ٓ سٙى عِٕهلّ ق٘تٍٔ ٓ٘ اهؿ١ٛ اهصٜ ٨ ب ،ًلاْ   أ ٗا٨غتػـ٩َ هوعـسٗ،    ،اـهـ٘  هوعـس

 ٗتوقٛ اههطبٞ بسْٗ أٜ سطكٞ   ً٘ادٔٞ اهعسٗ.
أٗ  مّ ُطٙـس ظضاعـٞ.   :أْ ٙق٘ه٘ا ًت بطاًر اُتدابٚٞ ٪ٜ اُتدابات كاُتسًِّّ ٗادب اهِاؽ   ا٨ُتدابات إشا ُق

 هٚػـت ًـدلضاّ   (اهقات)ـ، ٓصٖ ا٪ضانٛ اهيت ٓٛ ًعضٗعٞ بكجرلٝ دسّا فٕٚ أضإض ؟وعضاعٞأْ اهٌّٚ بوس غرل قاحل ه
ا غاٗت ٌ بعض َهببعهٔا  ٔاه٘ تلتٛ هتوكق ،قسٗزٝ أضإض ،ٓصٖ ًِاطق دبوٚٞ .(اهقات)أُتٍ ظضعتٍ  :هلٍ أْ ٙق٘ه٘ا

 ؟ عض  توم ا٪ضانٛملاشا ٨ ُت ،٘ أٗ   اؾ ،أٗ   ًلضب ،أٗ   سهطً٘ت ،ًِطقٞ قغرلٝ   ب٩ز تٔاًٞ
ٓـى   ِٔا إىل ا٨ٓتٌاَ باهعضاعـٞ؟ ٕ اهقػط ا٪كدل ًٕ أٗ ٙ٘دَّتوم اهقطٗض اهلجرلٝ اهيت ُتشٌؤا مّ ملاشا ٨ ت٘دَّ

ٞ ؟ أًاًِا ِّاًَّس ق٘تِا ٧ًُتشٌى اهقطٗض ثٍ ٨ ل ـ    ؟ ٓى ٓصٖ تٌِٚـ  ،ني ًـّ اهـس٨ٗضات  ُتشٌـى امل٩ٙـني بعـس امل٩ٙ
 ؟فٌٚا ٙتعوق باهغصا١ س ًقابى شهم أًِّاٌا بعس ٨ٗ لسٓا اهطب٘ٙٞ فٚف٘ا٢ ُٗتشٌى أٙهّا

   كى ًا ُػٌع بقطٗض. ،أشٓاُِا ًِكطفٞ   كتوف ًِاطق اهٌّٚ عّ املطاهبٞ بٔصا اؾاُب   كى اُتدابات
ًُ ٔا ملاشا ٨ تتشسخ عّ ٓصا اؾاُبأسعاب املعاضنٞ ُفػ ْ عّ ٓـصا  ٙتشسث٘املعاضعْ٘ أُفػٍٔ ملاشا ٨  ض؟و بؿلى 

أٙـّ ًطاكـع    أّٙ اهسعٍ هوذٌعٚـات اهعضاعٚـٞ؟   اؾاُب بؿلى ًوض؟ أّٙ اهسعٍ هوٌعاضعني؟ أّٙ اهسعٍ هوعضاعٞ؟
ٞ       ػ٘ٙق ٨غتقباي ًِتذات املعاضعني؟اهت  ،أّٙ اهتدفٚض هوسٙعي ُفػٕ اهـصٜ ٓـ٘ نـطٗضٜ فٌٚـا ٙتعوـق باهعضاعـ

 ٗٙٞ اههطٗضٙٞ هوٌِتذات اهعضاعٚٞ؟ٗامل٘از اهلٌٚا
ٍ   ٗ ١ أُفػٍٔ اهصّٙ ٨ ميتولْ٘ ًعاض اهعوٌاًّ ٗادب  ٍ  ،تـلتٍٚٔ أقـ٘اتٍٔ إىل بٚـ٘تٔ ـ و ُٙأْ  عوـٚٔ ٘ا   ٓـصا  شُّ

 تعاي ٨ٗ٨ تػتطٚع أْ تسافع عّ ُفػٔا ٗٓٛ  ،أْ ا٪ًٞ ٨ تػتطٚع أْ تسافع عّ زِٙٔا ٪ُٕ اتهض دوّٚا ;اجملاي
َُ ، أقبض نطٗضّٙا، أقبض أغاغّاؾططّاأقبض  ،اهعضاعٞ ٗهٚؼ ا٨غترلازأغاغٕ فاقسٝ هق٘تٔا اههطٗضٜ اهصٜ   ا٨ٓتٌا

ْ  هٚت٘نل بٕ، ظاُب اهعضاعٞ   فاي ُكط اإلغ٩َ أؾس ًّ سادٞ املكوٛ إىل املا١ طٔـاضٝ؟   ٓى تكض اهك٩ٝ بـسٗ
  .ميلّ أْ ٙتٌٍٚ فٚكوٛ إشا مل هس املا١

 ا٬ْٗز كـى ٙـَ٘   ٔـسَّ ٗهلـصٖ ا٪ًـٞ اهـيت تُ   س هإلغ٩َ ، ف٩ ُبس هلا ًّ طٔ٘ض باملا١ أٗ باهذلابإشا كاُت اهك٩ٝ ٨ ُب
س هلا ًّ ا٨ٓتٌـاَ  ٨ ُب .ّ ؼت أقسأًٍ، ًّ فتات ً٘ا٢سٍّٓ ق٘تٔا ً ى ً ب ّ ق ٔسز ً ُت ، ٗتٔسز ًّ قبى ًّ؟تٔسز

 اتٔا اههطٗضٙٞ. ٚس أْ ؼكى عوٟ ا٨كتفا١ اهصاتٛ فٌٚا ٙتعوق عاد، ٨ ُبظاُب اهعضاعٞ
 ُعاي ٨ ،، ٨ آتٌاَ باؾاُب ا٨قتكازٜ ه٫ًٞ، ٨ آتٌاَ باؾاُب اهعوٌٛ ه٫ًٞٞإشّا ضأِٙا كٚف ٨ تطبٚٞ إمياُٚ

 ًتدوفٞ. ّا ُعاي ؾع٘ب٨ٗ ،باٗزضاغٚٞ ًِشٞ بعس ًِشٞ إىل كتوف بوساْ أٗض ّاًِش
ِاعٚٞ اهكني أقبشت زٗهـٞ قـ   ، ٗأّٙ اهكني ٗأّٙ ًكط؟اُفتش٘ا عوٟ اهغطب قبى اهكِٚٚنيْ املكطٙني إ :ٙقاي
 ٗٓلصا اهبوساْ ا٪خط٠. ،، ٗٓلصا اهٌّٚزضاغٚٞ ًِشٞ بعس ًِشٞ ّاًِش ْ ٨ ٙعاهْ٘ ٙ٘اقوْ٘٘ٗاملكطٙ، كدل٠
مّ قوِا  (غ بإمياُٛ أكٌى اإلمياْٗبٓو ،آهٕعوٟ عِسًا ٙق٘ي: )اهؤٍ قى عوٟ قٌس ٗ ًاَ ظّٙ اهعابسّٙ ا٨

ٗقاغ املباز٥ اهـيت ٙـ٧ًّ    ،قاغ ت٘دٚٔاتٕ أْ اإلًاَ ظّٙ اهعابسّٙ  -ًّ اهِاؽ  ًعطٗ  عِس كجرٕل ١ٌٗٓ٘ ؾٛ -
ٗاغع٘ا أُتٍ ٪ْ ٙلْ٘ إمياُلٍ ًّ  ،ى اإلمياٌْغ بإمياُلٍ أككلُٕ ٙق٘ي هوِاؽ: ازع٘ا اهلل أْ ٙبٓو ،بٔا بؿلى زعا١

 أكٌى اإلمياْ. ًٗكازض اؿك٘ي عوٟ كٌاي اإلمياْ ٓٛ تبسأ ًّ اهلل غبشإُ ٗتعاىل فٌٚا ٓس٠ إهٕٚ.
ًّ كٌاي أْ ُلْ٘ أًٞ فآسٝ  أهٚؼ ِا ٓ٘ أْ ُلْ٘ أًٞ فآسٝ؟  ً٘ادٔٞ تٔسٙس أعسا٢اي إمياُِا أهٚؼ ًّ كٌ
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ٜ     أْ ُ ٙكـبض ا٨كتفـا١    ،لْ٘ أًٞ ًلتفٚٞ ًعتٌسٝ عوٟ ُفػٔا   ق٘تٔـا اههـطٗضٜ؟ إشا فٚكـبض اهقـ٘ت اههـطٗض
ُِا، ٗٙٔتٍ بإميا ،زُاٗهلّ ًّ اهصٜ ٙطبِٚا ٓصٖ اهذلبٚٞ ًّ سلاًِا فٚٔتٍ باقتكا .اهصاتٛ ه٫ًٞ ًّ كٌاي اإلمياْ

، بى أًٞ تػتطٚع أْ تتشٌـى اههـطبٞ ًـّ    ٔاهِا أْ ُلْ٘ أًٞ تقف   ٗدٕ أعسا٢ ٤ٚٔٗٙٔتٍ بلى ا٪ؾٚا١ اهيت ُت
اهؿع٘ب ٨ ؼوٍ بلْ ت٘ادٕ، بـى تـط٠ ُفػـٔا ٨ تػـتطٚع أْ     أْ  اهسضدٞ:ٓصٖ ه٫غف اهباهغ ٗقوِا إىل  ؟عسٗٓا

  تتشٌى اههطبٞ هفذلٝ قكرلٝ.
 اُتٟٔ ً٘ن٘  اؿسٙح عّ اهػوطٞ ٗاؿلً٘ات.

لاز تتفذط ًّ أق٘اتٍٔ ًلدلات اهك٘ت   املػادس ٍٗٓ ٙسعْ٘ اهِـاؽ إىل اإلغـ٩َ، ٗٙق٘هـْ٘    تأٗه٣م اهصّٙ 
ٍ  ٨ٗ إمياْ إ٨ٓ ،ًا عِسٍٓ بلٍُٔ زعاٝ إىل اإلغ٩َ ٗإىل اإلمياْ، ٗإُٔ ٨ إغ٩َ إ٨ٓ  )اه٘ٓـابْٚ٘(  ملّ كاْ عوٟ ُٔذٔـ

أمل تبصي ا٪ًـ٘اي   ٙبصه٘ا ا٪ً٘اي اهلجرلٝ هوسعاٝ؟ أمل ؟زاخى املساضؽ ،ا٪ً٘اي اهلجرلٝ زاخى املعآس أمل ٙبصه٘ا
َ   قانطاتٍٔ تكى إىل كى ً ،د٢ٍٔٗملؿااهلجرلٝ ٪ؾططٞ اهلاغٚت هسعاتٍٔ   ،لاْ ٍٗٓ ٙـسعْ٘ اهِـاؽ إىل اإلغـ٩

ٞ   أْ ٙطبُّوٟ ١٨٧ٓ ٗدسُآٍ غرل قسٙطّٙ ع !؟...تطبٚٞ إمياُٚٞ ،إغ٩َ، ٩َإغ ، ٓـٍ ًـّ   ٘ا ا٪ًـٞ تطبٚـٞ إمياُٚـ
 ٗأقبش٘ا   اهٌّٚ سعبّا ،فلقبض هلٍ زٗهٞ   أفغاُػتاْ مياْ،كاُ٘ا ٙطْٗ أُفػٍٔ قس بوغ٘ا أعوٟ زضدات كٌاي اإل

 ٗهسٍٙٔ إًلاُٚات كبرلٝ.  ،ٗفاًٚع كجرلٝ ،كبرلّا
ٙتٔذٌـْ٘   ،ٗٙتٔذٌْ٘ عوٟ اهؿٚعٞ ؟نس اهؿٚعٞ   املػادس ٗ  املساضؽ؟ أمل ٙلُ٘٘ا أبطا٨ّ ّاأمل ٙلُ٘٘ا فطغاُ

ْ )سطكـٞ  ، ، ضأِٙآٍ كٚف اُلٌؿ٘ا   ً٘ادٔٞ اهٚٔ٘زثٍ ضأِٙآٍ كٚف أُعً٘ا عوٟ أ٢ٌتِا ٗعوٟ عوٌا٢ِا؟  (طاهبـا
فٌٚـا ٙتعوـق بلؾـٚا١     ،فٌٚـا ٙتعوـق باؿذـاب    (قْ٘باهص) ؿسزٝ   زِٙٔا فٌٚا ٙتعوق باهوشٟاهيت خطدت سطكٞ ًت

٘  ،أْ ِٙلٌؿ٘ا :ٓى ٓصا ٓ٘ اإلمياْ، اُلٌؿ٘ا ٗشاب٘ا ا غعآٍ ا٪ًطٙل١٨٧ْٓ٘ٚ عِسً ،كجرلٝ ا زْٗ أْ ٗأْ ِٙٔعًـ
ُِ٘ا ٔإش ا َهق : قاي اهلل غبشإُ ٗتعاىل !؟سٗا أٜ ُلاٙٞ باهعسٗ٘د ُٙ ّ  آً  ـ    ٙ ا َأُّٙٔ ا اٖهص ٙ ّ  َكَفـُطٗا ظ س ّف ٍُ اٖهـص ٙ  َفـ٩َ  اٚـُت

ٍُ اَ٪ ُٓ ٘ ٗه٘ ّ   ز ب ـاض  ُت ُٖ ٔإ٨ٖ  ُٙـ٘ هِّ  ٗ ً ـ ٘ ً ٣ ـص  ُزُبـط   ٙ  ٍ ـ  ٔٔ ًُت ش ِّٚـعًً   اًُت ش طِّّف   ٗ ٞ  َفَقـس  ب ـا١  ب غ ه ـب       اه ق ت ـإي َأ ّ    ٔإَهـٟ ف ٣ ـ ً ـ
 ٕ أْ ِٙلٌؿ٘ا عوٟ ٓـصا اهِشـ٘،    ، تؿٕ٘ٙ هإلغ٩َ:ٓصا تؿٕ٘ٙ هإلغ٩َ ،ٓصٖ دطميٞ ،ٓصٖ كبرلٝ (15،16٪ُفاي:ا)اهٖو

كاُ٘ا ق٘ٝ قآطٝ عوٟ  فع٩ّهلّ  ،، ٗق٘ٝ قآطٍٝٗٓ ًّ أظٔطٗا هِا أُفػٍٔ بلٍُٔ قٌٞ   اإلمياْ، قٌٞ   اهكٌ٘ز
  .ًّ املػاكني ٘ٝ قآطٝ عوٟ كجرٕل، قاهؿٚعٞ

اإلمياْ اؿقٚقـٛ ٓـ٘ شهـم     ،ْ أٓوٕ ٓلصا٘ٓى ٓ٘ اإلمياْ؟ اإلمياْ اؿقٚقٛ ٨ ٙل؟ ملاشا بطظٗا عوٟ ٓصا اهِش٘
ٍ  ع ّ ٙ ا ٕ أٗه٣م اهصّٙ قاي عٍِٔ:اهصٜ ٗقف اهلل ب ُِ٘ا ً ّ ٙ ط ت سَّ ً ُِل ّ  آً  ُٕ    َأُّٙٔ ا اٖهص ٙ ٘    ٙ ـِلت ٛ اهٖوـ ٕ  َفػ  ز ِٙ 

ُٙذ ا    ّ ٧ٌُ ً ِ ني  َأع عَّٝ  ع َوٟ اِهَلـاف ٔطٙ ٞ  ع َوٟ اِه ُٕ َأش ٖه ُٙش بُُّ٘   ٗ  ٍ ُٔ ُٙش بُّ  َٕ  ٘ ٕ  ٗ ٨َ    ب َق ْ  ف ـٛ غ ـب ٚٔى اهٖوـ َٞ   ٙ  ٓ ـُسٗ ٘ ً ـ ْ  َه د ـاُف٘
٬ٍٕ كٚف كـاُ٘ا أشهـٞ عوـٟ     ، ٗظٔطٗا هِا أخرلّاٗ  أفغاُػتاْ أععٝ عوٟ امل٧ًِني١٨٧ٓ كاُ٘ا   اهٌّٚ  (54:املا٢سٝ)٢ 

 اهلافطّٙ ٗمل هآسٗا.
ٍ ى بسْٗ ضمحٞ أٙاَ ادتٚاسٍٔ اُطوقت   أفغاُػتاْ تقُت)طاهباْ( سطكٞ  طـ٩ب   :سطكـٞ طـ٩ب   ٪فغاُػتاْ، ٓـ

ْ ، فلاُ٘ا ٙقُت، ط٩ب إمياْ، بى كاُ٘ا ٙطْٗ أُفػٍٔ ٍٓ امل٧ًِْ٘، ط٩ب زّٙعوٍ ، ٗبوغِـا عـٍِٔ أُٔـٍ عِـسًا     وـ٘
ٝ   ،، اهكغرل ٗاهلبرلكاُ٘ا ٙصعٍُ٘ٔ شعّا (اثِا عؿطٙٞ)ٗقو٘ا ًِاطق فٚٔا ؾٚعٞ  ١٨٧ ظٔـطٗا  ٓـ  ،ٗاهطدـى ٗاملـطأ

ظٔطٗا أًاَ توم ا٪سعاب اهيت كاُ٘ا ٙقاتوُ٘ٔا با٪ًؼ بسْٗ ضمحٞ، ظٔطٗا أًأًـا بعـس أْ   ، أًاَ ا٪ًطٙلٚني أشهٞ
ٛ    ،ٗتتشطن ؼت ضاٙٞ أًطٙلا ،تعٌى ؼت ضاٙٞ أًطٙلا أقبشت أسعابّا قـبشت توـم   ، أًٗعوـٞ اهطـرلاْ ا٪ًطٙلـ

ُٙ سفاظّأٍُ إمنا اُلٌؿ٘ا إ :بى قاه٘ا، اؿطكٞ أًأًٍ شهٚوٞ ملاشا زَ ا٪فغـاْ اهـصّٙ    ،مػَفعوٟ زَ ا٪فغاْ ًّ أْ 
ُ  ُٙػـَفم   ٨ٓأ اُطوق٘ا ؼت ضاٙٞ أًطٙلا أُتٍ سطٙكْ٘ عوٕٚ ٘ كِـتٍ  عوـٟ ٓـصا اهِشـ    ٘ابـا٪ًؼ هٚػـ   ٘اٗٙـَ٘ كـا

ًـّ اؾـٚـ    ا١ّه٘ كاُت دع عِسًا تِطوق توم ا٪سعاب ؼت ضاٙٞ أًطٙلا فٔٛ أقبشت كٌا !سطٙكني عوٟ غفلٕ؟
 ؟أهٚؼ كصهم ،ا٪ًطٙلٛ

هصٜ كـاْ  ملاشا اُلٌـ شهم اهؿدل ا !؟ملاشا نعف٘ا أًاَ اؾِ٘ز ا٪ًطٙلٚني !؟٘ا أًاَ توم ا٪سعابإشّا فوٌاشا نعف
أقػٍ باهلل  !؟كاُ٘ا ٙعٔطْٗ ؾدكٚتٕ ٗٓ٘ ٙقػٍ باهلل اهععٍٚ عوٟ ؾاؾٞ اهتوفعْٙ٘ٗ (أقػٍ باهلل اهععٍٚ)ٙق٘ي 

ـ   ،ًطبٛ طاهباْ، أُت ًعوٍ طاهباْ أُت أهٚؼ كصهم؟ ،أْ ٙفّط ؟أْ ًاشااهععٍٚ  ملـاشا   ،ّاأُت اهصٜ ٫ً قوـ٘بٍٔ إمياُ
هـٚؼ ٓـ٘ اإلميـاْ     -إْ قض اهتعـبرل   -)تقوٚس( ٞ أخط٠ ٪ُٕ ُ٘عٚ تبدط ٓصا اإلمياْ إ٨ٓٙ ملتبدط ٓصا اإلمياْ؟ 
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، أْ ٍٔ اه٘اقـع ٪ًٞ تطبٚـٞ إمياُٚـٞ فهـش   ْ٘ ا، ٗقاه٘ا بلٍُٔ ٙطبُّٗا اهسُٚا بلق٘ات٧ٍٔوه٣م اهصّٙ ً فلٗ ،ا٪قوٛ
 ٗتطبٚتٍٔ هٚػت بذلبٚٞ إمياُٚٞ. ،إميأٍُ هٚؼ بإمياْ

ـ    ٨ ؼكى عوٟ تطبٚٞ إمياُٚٞ إ٨ٓا٪ًٞ فٔصا ؾآس آخط بلْ  إشّا ـ ّ ُ عّ ططٙق أٓـى اهبٚـت ًٗ  ٍ  ر ٔ  فـ٩   ،ُٔذٔـ
٨ٗ زع٘ات أخط٠ كـسع٘ٝ اه٘ٓـابٚني   اهـٌّٚ ٗ  أفغاُػـتاْ ٗ  غرلٓـا       ،ت تطبٚٞ إمياُٚٞسلً٘ات ضأِٙآا ضبَّ

 اُطوقت هذلبٛ تطبٚٞ إمياُٚٞ.
 بى ٓصا ؾـططْ  ،ٗبلى ق٘ٝ ،ٗبلى قٌ٘ز ،اهذلبٚٞ اإلمياُٚٞ ٓ٘ اه٘ق٘    ٗدٕ اهلافطّٙ بلى ععًٝعآط ٗأبطظ 

٘ هِّ ٗ ً ّدطميٞ ّٙ أًاَ اهلافط  ؼقٚق اإلمياْ   ًٚساْ امل٘ادٔٞ ُفػٔا تكبض اهلعميٞ  ُٖ ٔإ٨ٖ ُٙ ٘ ً ٣ ص  ُزُبـط   ٙ  ٍ ٔٔ 
ًُت  اًُت ش طِّّف   ٗ ّ  اش ِّٚعًًه ق ت إي َأ ٞ  َفَقس  ب ا١  ب غ ه ب  ً  ٕ  ٔإَهٟ ف ٣  ٗمما ٙؿٔس عوـٟ   -ًا ٙسضِٙا هلّ برلٝ، ٓٛ ك (16:٪ُفايا)اهٖو

ٝ     -أْ اهذلبٚٞ هسٍٙٔ هٚػت تطبٚٞ إمياُٚٞ  ٪ْ غاٙـٞ ًـا ميلـّ أْ     ;أْ ٓصٖ ٗإْ كاُت كـبرلٝ فٔـٛ هٚػـت خطـرل
عِـسًا  كٌا سلٟ اهلل عـّ أٓـى اهلتـاب    ، هِسخى اؾِٞ وكى ًّ ٗضا١ ٓصٖ اهلبرلٝ ٓ٘ أْ معٟ بؿفاعٞ قٌس

ٚ ِ ا ف ٛ اُ٪ًِِّّٚني  غ ب ٌٚى ، عِسًا ٙق٘هْ٘:ْٗ اهه٩ي باهلس٠ٙؿذل ٚ ؼ  ع َو ٘ عِسًا  (75:عٌطاْ آي)َه اقـف  تعٔط هلـٍ امل
ٍ     توم ا٪ؾٚا١ اهيت ٗقعت ًّ داُبٍٔ أُٔا بػبب ، اهلل قاي عٍِٔ ًعو٩ّاملِشطفٞ   كجرل ًّ أعٌاهلٍ ُٔ ش ه ـَم ب ـلََُّ

ٍ  ف ٛ ز  اَأَّٙاًًً ت ٌ ػَِّ ا اهَِّاُض ٔإ٨ٖ ا َهَّقاُه٘ ُٓ ْ  ِٙ ًٍٔٔ ع ُسٗز ات  ٗ َغطَّ ُُ٘ا ٙ ِفت ُطٗ  .(24)آي عٌطاْ:ً ا َكا
، غٚؿفع ٪ٓى اهلبا٢ط( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)بلْ اهطغ٘ي  أْ ٙقاي هم :ب اهذلبٚٞ اإلمياُٚٞٓصٖ ٓٛ اهيت تهٔط
غـتلْ٘ خط٘اتـٕ قكـرلٝ       قِٕ طـ٩ّٙ٘ ، ٗأطوق شفاؾِسٜ اهصٜ ضبٚتٕ إشّا ،ٓ٘ ًّ اهلبا٢ط ٗاهفطاض ًّ اهعسف

َّف كبرلٝإْ ضأ٠ أْ اهفطاض ًّ اهعسف ٪ُٕ ٗ ;ًٚساْ اؾٔاز اهلبرلٝ ظا٢ـس   ،ٙععذٕ ؾ١ٛ  اهلبرلٝ ٨ تؿلى هسٕٙ أ
ٞ   عٟ بؿـفاعٞ قٌـس  أْ ؼ :أٜ ،كبرلٝ أخط٠ ظا٢س كبرلٝ ، غـِٚٔعَ    غـٚٔطب ًـّ اهعسـف    إشّا ;فتـسخى اؾِـ

هـب   ،٨ ه٘ظ اهفطاض ًـّ اهعسـف   :أْ ٙق٘ي هلٍ املطؾس اهف٩ُٛ، ً٘ادٔٞ اهٚٔ٘ز، غِٚٔعَ   ً٘ادٔٞ اهلافطّٙ
َ   فاهفطاض ًّ اهعسف كبرلٝ ططٝ ٗإ٨ٓامل٘ادٔٞ ستٟ آخط ق أْ اهطغـ٘ي   :، ٓ٘ ًّ كاْ وسثٍٔ   املػـذس قبـى أٙـا
ُٙغٚؿفع ٪ٓى اهلبا٢ط  ؟ّاأهٚؼ ٓصا تِاقه !؟ِٙسفعْ٘ ٗىافْ٘ أْ ٙقع٘ا   كبرلٝ س دِ٘زّا٘د ، فلٚف بإًلإُ أْ 

ٍ      ٓى ميلِم أُت ٗأُت تِطوق إلضؾاز اهِاؽ   ًٚازّٙ ا ْ إ :مل٘ادٔٞ فتقـ٘ي هلـٍ ًـا قـاي اهلل   اهقـطآْ اهلـطٙ
اهطغ٘ي إْ  :غابقّا ٍ، ٗأُت ًّ كِت تق٘ي هلٗإُٔ ًّ اهلبا٢ط ،اهفطاض ًّ اهعسف ٙب١٘ اإلُػاْ فٕٚ بغهب ًّ اهلل

عوٟ أسس أب٘اب ضٗنتٕ املطٔـطٝ   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)، ٗأُت ًّ كتبت ف٘ق ضٗنٞ اهطغ٘ي غٚؿفع ٪ٓى اهلبا٢ط
ٗٓصٖ اهعقٚسٝ ٗسسٓا ٓٛ مما وـ٘ي زْٗ تطبٚـٞ دـٚـ     ،ٓصا اؿسٙح ٗسسٖ !؟(ًّ أًيت ؾفاعيت ٪ٓى اهلبا٢ط)

 إغ٩ًٛ ٙكٌس   ٗدٕ أعسا١ اهلل ًٌٔا كاُت ق٘تٍٔ.
ٞ  قاضٙب  ٧ْٗاهسعاٝ اهصّٙ ميوُق٘ي ٪ٗه٣م  ً٘ادٔـٞ ًـع   : مـّ ا٬ْ    املػادس بلدػأًٍ اهسزلـٞ ٗاههـدٌ
ٍ     ً٘ادٔٞ ًع أًطٙلـا ٗإغـطا٢ٚى   ،ض٠اهٚٔ٘ز ٗاهِكا ٗكٌـا تـطْٗ أُفػـلٍ   قا٢ٌـٞ      ،، ٗأُـتٍ ا٬ْ ٗكٌـا ُـطاك

ـ   ٗاُعطٗا ًـّ دسٙـس إىل ًـا كِـتٍ تقسِّ     ،ضادع٘ا أُفػلٍ ،املطاضزّٙ ًّ داُب أًطٙلا ٗإغطا٢ٚى ّ ًُ٘ـٕ هوِـاؽ ً
ٞ   فإُلٍ إمنا تبِْ٘ إ٨ٓ، ٗعقا٢س، ضادع٘ا عقا٢سكٍ، قشش٘ٓا فـإُلٍ إمنـا تكـسضْٗ اهؿـ٘آس،      إ٨ٓ، ٗأًـٞ ًِٔعًـ

فـإُلٍ   ، ٗإ٨ٓتطٚع أْ ٙكٌس   ً٘ادٔٞ اهلافطّٙ، ٗإُٔ ٨ ٙػآس عوٟ أْ اإلغ٩َ ٙقبى اهلعميٞاهؿآس تو٘ اهؿ
    ٘ ؽ غتلُْ٘٘ بلعٌاهلٍ ٓصٖ ٗبٔعميتلٍ اهِلطا١ ًّ أٗي قٚشٞ   ً٘ادٔتلٍ أُتٍ ًـّ غـتعضعْ٘ اهٚـلؽ   ُفـ

ِّاؿطكات اإلغ٩ً ٗضمبا أضاز ا٪ًطٙلْٚ٘ ٗأضاز كباضكٍ ًّ اُلٌاؾلٍ اهػطٙع أْ ٙعضع٘ا اهٚلؽ    ،ًِطقٞ ٚٞ   أ
رل٠ اهِاؽ أُفػٍٔ بلٍُٔ ه٘ ٗقى بٔـٍ ا٪ًـط بت٣ٚٔـٞ ًـّ اهعـطٗ  أْ      هؽ اؿطكات اإلغ٩ًٚٞ ِٓا أٗ ِٓان، ُف٘

ْ )ْ تكـى إىل ًـا ٗقـى إهٚـٕ     تكبض ٓصٖ اؿطكٞ أٗ توم سطكٞ كبرلٝ فإْ غاٙٞ ًا ميلّ أْ تكى إهٕٚ أ  (طاهبـا
  ً٘ادٔـٞ اهٚٔـ٘ز    ،ٗشابت بػـطعٞ   ً٘ادٔـٞ ا٪ًـطٙلٚني    ،اُلٌؿت بػطعٞ (طاهباْ)أهٚؼ كصهم؟ ثٍ ضأِٙا 

 ٗاهِكاض٠.  
ْ ، مّ غاٙـٞ ًـا ميلـّ أْ ُكـى إهٚـٕ أْ ُلـْ٘ ك      عٌى ؾ٣ّٚاُػتطٚع أْ إشّا ٨ ُ :ق٘ي ٓصٖ اؿطكٞتػف  ،طاهبـا

فـلُتٍ قـسًتٍ اهؿـآس عوـٟ أْ اإلغـ٩َ ٙقبـى        ;عٌـى ؾـ٣ٚاّ  ُفِشّ ٨ ُػـتطٚع أْ   ٗطاهباْ ٓلصا سكى هلا، إشّا
 ٗأْ اإلغ٩َ ٨ ٙػتطٚع أْ ٙقف   ٗدٕ اهصّٙ نطب اهلل عوٍٚٔ اهصهٞ ٗاملػلِٞ. ،اهلعميٞ

إْ عوـٟ زٗي اهعـامل    ،اـٌٚين كاْ ٙق٘ي: )إْ اإلغ٩َ ٨ ٙقبى اهلعميٞ اإلًاَ هلِِا ُق٘ي: إغ٩ًلٍ أُتٍ فقط.
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 .(أْ تفٍٔ أْ اإلغ٩َ ٨ ٙقبى اهلعميٞ
ٞ    :هوٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠ ً٘ا ؾآسّاٗأضاز أٗه٣م اهع١٩ٌ أْ ٙقسِّ ُٓ  أْ اإلغـ٩َ ٙقبـى اهلعميـ ًـ٘ا  ٔع، ففـٛ أفغاُػـتاْ 

ٍُٓ   اهٌّٚ اُطوق٘ا هٚشوق٘ا، ٗغطٙعّا اُطوق٘ا ٗشاب٘ا ٗت٩ؾ٘ا   اهٌّٚ أًاَ كوٌٞ ٗهٚؼ أًاَ قِبوٞ  (قٍُ٘ٔش) ه ش ا
أمل ٙلُ٘٘ا أق٘ٙا١ عوِٚا  ،بٌِٚا ٍٓ كاُ٘ا أق٘ٙا١ عوٟ اهؿٚعٞ ،ّافطأِٙآٍ كٚف أقبش٘ا نعاف ،أٗ قاضٗر، فت٩ؾ٘ا

، ٗٓصا ن٩ي ،ٓصا بسعٞ ١ عوٟ أ٢ٌتِا، أق٘ٙا١ عوٟ تطاثِا:عوٟ عوٌا٢ِا، أق٘ٙا  ًػادسُا ٗ  ًساضغِا؟ أق٘ٙا١ 
 .إخل ...، ٗٓصا كتاب ن٩ي، ٗٓصا كتاب بسعٞ  ٓصاٙبسِّ، ٙهوى ٓصا ،ٙلفط ٓصا ،ٗٓصا كفط

 أْ تـطٗا كفـطاّ   إ٨ٓ)اهلفط اهب٘اح ٙا ًّ كِتٍ تق٘هـْ٘:  ، ًع قبشتٍ   ً٘ادٔٞ ًع اهلفط اهكطٙضأُتٍ قس أ إشّا
ٍ ، ٗأْ أًطٙلا ٍ إضٓابُْٚ٘لإ :أهػتٍ ا٬ْ ٙقاي عِلٍ (ب٘اسّا ٍ   تطـاضزك ملـاشا مل   ؟، ٗأْ أًطٙلـا تطٙـس أْ تهـطبل
   ،،   املـساضؽ ٞ ك٩ًٚٞ   ًػادسكٍ عوٟ املِابطاشا مل تػتٌط ً٘ادٔتلٍ ٗه٘ ً٘ادٔمل !؟ّاٗاسس ت٘ا ٗه٘ ًّٙ٘اتجُب

ٍ ، تبدط كوٕ ،و١٘ٝ باإلمياْ بط٘ابقٔا كؤاداًعٞ مم !أّٙ تبدط ٓصا اإلمياْ؟ !أّٙ داًعٞ اإلمياْ؟ !؟اؾاًعٞ  ٗٓـ
ضأِٙـآٍ   ا٨ُتدابـات مل ٙلُ٘ـ٘ا ىـافْ٘ ًـّ       ًّ اهػـوطٞ ُفػـٔا؟   ٓى أْ شهم خٌ٘  .ق٘ٝ ٨ ٙػتٔاْ بٔا فع٩ّ

ٝ ( 1)(امل٧متط)ٗمل ٙلُ٘٘ا ىافْ٘ ًّ  ،ٚؼاهط٢ ٗسكـى قـطا ، ٗسكـى قتـاي   ًطاكـع       ،زخو٘ا مبِافػٞ ؾـسٙس
قطوني   ك٩ًٔـٍ  ٗكاُ٘ا  ،ٗكاُ٘ا ٙتلوٌْ٘ ،أضٓقٖ٘   ا٨ُتدابات ،بؿلى ًوش٘ظ (امل٧متط)أتعب٘ا  ، ٗفع٩ّكجرلٝ

   ا٨ُتدابات. 
 ،قٍُ٘ٔ أٙهّاشثٍ تت٩ؾٟ  ،ًؿا٢دٍٔ، ًٗٗػادسٍٓ ،ًٗعآسٍٓ ،تتبدط داًعتٍٔأًاَ قطخٞ ٙٔ٘زٙٞ ٗاسسٝ هلّ 

ٞ    عوٟ  أهٚؼ ٓصا زه٩ّٚ !ًا ٓصا؟ تقـسْٗ إىل ا٪غـؼ اهكـشٚشٞ    ، ٗأُٔـٍ ٙف أْ أٗه٣ـم مل تلـّ تـطبٚتٍٔ إمياُٚـ
ؾستٍٔ ، ٗأْ قٍُ٘ٔ مل تلّ إمياُٚٞش، ٗأْ آسٍٓ مل تلّ إمياُٚٞٗأْ ًع ،تٍٔ مل تلّ إمياُٚٞٗأْ داًع ،هإلمياْ

ه٘ كاُ٘ا ٧ًًِني هلاُ٘ا كٌا سلٟ اهلل عّ امل٧ًِني اهصّٙ ٍٓ ٧ًٓوْ٘ ٪ْ ٙقفـ٘ا   ً٘ادٔـٞ    توم مل تلّ إمياُٚٞ؟
ٌُـ٧ ً ِ ني  َأع ـعَّٝ  ع    أ اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠ ٞ  ع َوـٟ اِه ٕ  ٗ       ش ٖه ْ  ف ـٛ غ ـب ٚٔى اهٖوـ ٓ ـُسٗ ُٙذ ا   ّ َٞ    ٨ََوـٟ اِهَلـاف ٔطٙ ٘ ً ـ ْ  َه ٙ د ـاُف٘

٬ٍٕ  .(54:)املا٢س٢ٝ 
ٞ    ،ًٗطاكـع  ،ًٗعآس ،ٗداًعات ،ٗزعاٝ ،ًّ سلً٘ات ،ٗدسُا ؾ٘آس كجرلٝ دسّا كوـٔا مل   ،ٗكـى اهعِـاّٗٙ املدتوفـ

 تتذٕ هذلبٚٞ ا٪ًٞ تطبٚٞ إمياُٚٞ سقٚقٚٞ.
أمل ٙتذـٕ سـعب اهلل ههـطب ًعػـلطات      (سـعب اهلل )ٗ   (إٙطاْ)٨سغ ِٓان تطبٚٞ إمياُٚٞ سقٚقٚٞ    هلّ

ْ    ؟إغطا٢ٚى بعس اهتٔسٙس ٝ ٓـ١٨٧  ًـّ قبـى أْ ٙقـاي عـّ      ،ٗٓ٘ ًكِف   قا٢ٌٞ اإلضٓـاب ًـّ ظًـا ُٔـٍ  إ اهـسعا
 .ٗأشهٞ عوٟ امل٧ًِني سقٚقٞ ،سعب   ُفػٕ ععٙع عوٟ اهلافطّٙ ًاشا عٌى؟ ،إضٓابْٚ٘

 ، أًا مّ فوٍ تلّ نطبتلٍ نطبٞ هِا بى كاُت ؾـآساّ ّ نطبتٍ أُفػلٍق٘ي ٪ٗه٣م اهسعاٝ: أُتٍ بعقا٢سكٍ ً ُ
ْ   ٗبكرلٝ   عقا٢سُا، ٗإ٨ٓ ،أعطاُا ق٘ٝ   إمياُِا ٕ   ه٘ كِا ُِعط ُعطتلٍ ٨ٓتعت ثقتِـا بـاهقطآ  ;ٗباإلغـ٩َ كوـ

، وـطن اهػـ٘ان   ستٟ فٌٚا ٙتعوق باهج٘ب ٗاهػـ٘ان  هتعاَا٨ًّ  كت٩ّ ،ًّ اإلمياْ ْٗ أًاًِا كت٩ّظ٪ُلٍ كِتٍ تدُل
 ًقكـ٘زاّ  أٙهّا أٗ أْ ٙلْ٘ ،استٌاي أْ ٙلْ٘ املطاز بلْ اهػ٘ان قبى اهطٔ٘ض ،ِٞباهػُّ اهتعاًّاٗٓ٘   اهكف هوك٩ٝ 

‟ٗٙتٌػ٘نˮ، ٗأُت   اهكف فٚدطز اهػ٘ان ًّ دٚبٕ وك٩ٝبٕ قبى اهتلبرل ه
 ٗٙقكط اهج٘ب.  (2)

 ،ؾٚا١ أًـاَ قـطخٞ ٗاسـسٝ ًـّ اهٚٔـ٘ز     ، ثٍ تبدطت كى ٓصٖ ا٪لٍُٔ ًوتعًْ٘ ستٟ   أزق ا٪ؾٚا١ب ظْٗدُلٙ  ٍٓ
 !، اُطوق٘ا هٚشوق٘ٓا غطٙعّاًّ أضكاْ اإلغ٩َ ّاْ اإلمياْ، ضكًِّ أضكا ّاكاْ بقا٦ٓا ٗإطاهتٔا ضكِ )اهوشٚٞ( قّٗاهص

)ه شٚٞ(  قّٙبسٗ ًّ ٩ًقٕ إُٔ هبِاُٛ بسْٗ ش ّاأشكط ٗأُا   ًطٝ ًّ املطات س٘ي اهلعبٞ قبى غِ٘ات ٗضأٙت ؾاب
 أْ ٙطظقٕ اهؿٔازٝ   غبٚوٕ. ساضّا ٗٓ٘ ٙقف غؿ٘  ٗٓ٘ ٙسع٘ اهلل زعا١ًً

إًلاُٚاتٍٔ أععٍ ًـّ   ،هلا إًلاُٚاتٔا اهلا٢وٞ ،ٍٗٓ ف٣ٞ هلا قازاتٔا   غبٚى اهلل؟ قٍُ٘ٔ أّٙ اهؿٔازٝص١٨٧ٓٗ ب
ًّ سـعب اهلل   هبِـاْ، ثـٍ ملـاشا ٨ ُػـٌع       إًلاُٚات سعب اهلل، إًلاُٚاتٍٔ   اهٌّٚ ٗعسزٍٓ أكجط عسٝ ٗعسزّا

 ٗأْ ٙوعِ٘ا اهٚٔ٘ز. ،٢ٚىامل٘ت إلغطا ،امل٘ت ٪ًطٙلا: بؿعاض ٍٔ ٙٔتفْ٘أُ
أؾـس ًـّ أًطٙلـا    عوٟ اإلغـ٩َ  ٘ضٝ باهغٞ وْ٘ خطٗٓى اهؿٚعٞ ٙؿٓل ؟اهٚٔ٘ز ملاشا ٨ ٙوعِْ٘ ،ٙوعِْ٘ اهؿٚعٞكاُ٘ا 
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ْ   ،ؾٚعٞ نعا  ًػتهعفْ٘كاُ٘ا ٙوعُِِ٘ا ٗمّ ِٓا  ٍٓ !ٗإغطا٢ٚى؟ اهؿـٚعٞ   ًػـادسٍٓ ٗعوـٟ     فلـاُ٘ا ٙوعِـ٘
/ املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليهود طاهلل أكدل  :ملاشا مل ِٙطوق٘ا هٚٔتف٘ا بؿعاض ،ًِابطٍٓ

  !؟اهباهغ   ُف٘ؽ اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠ أثطٖٗ أثطٖ املٍٔهٕ  ؾعاض ٗٓ٘اهِكط هإلغ٩َص / 
َّ ٗتعب٣ـٞ عاًـٞ    ،عّ فهض ٧ًاًطات اهٚٔ٘ز ٗاهِكـاض٠  كجرلّا ًٍِٔ ك٩ًّا ، ٗمل ُػٌع أٙهّآصاًّ  ١ ؾٛ مل لس أ

ٗأقبش٘ا ٙوتذ٣ْ٘  ،ٍٓبى ناع٘ا ٨ ؾ١ٛ،  ،عب٣ٞ ٗه٘ فٌٚا ٙتعوق ظاُب اه٘عٛهوٌػوٌني نس اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠، ت
 ٗاُتٟٔ امل٘ن٘ . ،ٗ  املغاضات ،  اؾباي -كٌا ٙقاي عّ بعهٍٔ  -

مـّ عوـٟ    ، ملاشا هٚؼ إ٨ٍٓٗٓ عوٟ سق ،أٗه٣م ا٬خطْٗ ٍٓ ًػوٌْ٘ كى) :ق٘ي ٪ٗه٣م اهصّٙ ٙق٘هْ٘ضٙس أْ أأ
ٗكِـت   ،هسٍٙٔ ٓ٘ اؿـق ، ثٍ عس إىل اهقطآْ إشا كِت تعتقس أْ ًا اؿق عِسٍٓػوٟ ٓلصا  ُعط ا :ُق٘ي (ق؟اؿ

، ٗاؿق دـا١   كتـاب   ٗاؿق ٓ٘ ًّ اهلل ،كٚف تبدطت   ً٘ادٔٞ أعسا١ اهلل تغذل بلجطتٍٔ فاُعط إىل كجطتٍٔ
ٗا٨غتبػـاي     ،ٗاهععٝ   ً٘ادٔٞ أعسا١ اهلل ،ٗاؾٔاز   غبٚى اهلل ،، ٗتوم آٙات كتاب اهلل تكف امل٧ًِنياهلل

. أهٚػ٘ا ٍٓ ًّ تبدطٗا أًاَ أعسا١ اهلل؟ فلٚف بإًلاُـم  ٨ ٓى ٓصٖ فٍٚٔ؟ ،امل٧ًِنيقفات غبٚى اهلل ٓ٘ ًّ أبطظ 
 ،ِٙلٌؿْ٘بى . ٨ ْ هقتاي؟٘فأٗ أٍُٔ ًتشطِّ .ًنيًّ املٔعٗ اُهٍ إىل قفٍٔ هتلْ٘ ٗاسسّا ؟ٍُٔ عوٟ سقإ :أْ تق٘ي

 ٗاُتٟٔ امل٘ن٘ .
ٍ    ّ هوِاؽ قس بَّٚ ٗتعاىل بلْ اهلل غبشإُ :ٙتبني هِا ِٓا أٙهّا ، ثـٍ ا٪زهـٞ   ا٪زهٞ عوـٟ اؿـق   كتابـٕ اهلـطٙ

ٍ   ،إشّا ف٩ تغذل بلجطتٍٔ ;وٚعّا   مماضغات اهِاؽٗ ،ٗاهؿ٘آس عوٟ اؿق   ٗاقع اؿٚاٝ  ،٨ ىـسعم نـذٚذٔ
 .زْٗ أْ تعٌى ؾ٣ّٚا غطٙعّا)اهوشٟ( قْ٘ ٓٛ تٔاٗت ٓصٖ اهص ٓا )ه ش آٍ( قٍُ٘ٔش٨ٗ ؽسعم 

ٗ  ٗدٕ اهـط٢ٚؼ   ا٨ُتدابـات ًـّ أدـى أْ وكـو٘ا عوـٟ ًقاعـس   فوـؼ          (امل٧متط)ملاشا ٗقف٘ا   ٗدٕ 
ٗإشا كاُ٘ا ٍٓ ٙطْٗ إُٔ ٓ٘ اهصٜ اُطوق هٚ٘قفٍٔ عّ أْ ٙق٘ه٘ا كوٌٞ   ً٘ادٔٞ اهٚٔـ٘ز ٗاهِكـاض٠ ملـاشا    ؟ اهِ٘اب

مل ٙق٘ه٘ا هٕ: ٨ ميلّ أْ ُػلت ستٟ ٗإْ مل ُلـّ مـّ    ملاشا !٨؟ أطاعٖ٘ ِٓا ٗعكٖ٘ ِٓان؟ ملاشا مل ٙق٘ه٘ا هٕ:
 ،بـا٪ٗىل أْ ٙتلوٌـ٘ا   ،ٙػـلت٘ا  فبا٪ٗىل أ٨ٖ -كٌا ٙععٍ اهبعض  - ا ٍٗٓ ًػتٔسفْ٘ ؾدكّٚاأًَّ !؟ًػتٔسفني ؾدكّٚا

 ٗأْ ٙتشطك٘ا.
ُٙ ُٙ - كٌا قاي اإلًاَ عوٛ  -  باهطداي عط )إْ اؿق ٨   (فاعط  اؿق تعط  أٓوٕ ،عطفْ٘ باؿقٗإمنا اهطداي 
ٍ  )ه ش ـآٍ(  قٍُ٘ٔش اهطداي: ٙطٙس ًّ ك٩ًٕ ٓصا أْ ؾلوٚات  ق كجرلٝ، ٗاإلًاَ عوٛػس ؾ٘آس اؿ  ،٩ًبػـٔ

مـّ عطفِـا اؿـق   اهقـطآْ      ،اؿـق   عـطٔ ا ،ستٟ عبازتٍٔ هٚؼ ٓ٘ املقٚاؽ عوٟ اؿـق  ،نذٚذٍٔ ،أدػأًٍ
ّ  ٨َاؿق ٓ٘ اهصٜ قاي:  ؟أهٚؼ كصهم ،اهلطٍٙ إُٔ ٓ٘ اه٘ق٘    ٗدٖ٘ أعسا١ اهلل ٕ    َقات ُو٘ا اٖهص ٙ ْ  ب اهٖوـ ُِ٘  ً ٧ُٙ

َٔ ا٬ ٗ ٨َ  ٘ ُٕ ٗ ٨َ خ ٔط ٗ ٨َب اِهٚ  ُٕ ٗ ض ُغُ٘ه ْ  ً ا س طََّ  اهٖو ًُ٘ ُٙع ُطـ٘ا    ُٙش طِّ ّ  ُأُٗت٘ا اِهل ت اب  س تَّـٟ  ّ  اٖهص ٙ ّ  اِهش قِّ ً  ْ  ز ٙ ُِ٘ ٙ س ٙ
ْ  َٞ ع ّاِهذ ع ٙ  ٍ  ق اغ ُطٗ ُٓ ّ  قاي غـبشإُ ٗتعـاىل:  أهٚؼ ٓصا ٓ٘ اؿق؟ ٗدسُا اؿق ٓ٘ اهصٜ  (29)اهت٘بٞ:ٙ س  ٗ   َهـ

ٍ  ٔإ٨ٖ ٍُ اَ٪ َأش٠ًً ٗ ٔإْ ٙ ُهطُُّٗك ٘ ٗهُ٘ك ُٙ   ٍ َّ ٨ََُٙقات ُوُ٘ك ْ ُِٙ ز ب اض  ُث ّ  ً ا   ك ُطٗ  ٙ ُٞ َأ ٍُ اهصِّٖه ٔٔ  ٚ ّ   ُثق ُف٘ا ٔإ٨ُٖنٔطب ت  ع َو ب ش ب ٕى ً 
 ٌ ٍُ اِه ٔٔ  ٚ ٕ  ٗ ُنٔطب ت  ع َو ّ  اهٖو ّ  اهَِّأؽ ٗ ب ا١ُٗا ب غ ه ب  ً  ٕ  ٗ س ب ٕى ً  ُٞاهٖو  ؟أهٚؼ ٓصا ٓ٘ ك٩َ اؿـق  (111،112:)آي عٌطاْػ َلِ 

ّ قْ٘ بٔـصا اه٘عـس اؿـق ٓـٍ     قْ٘ بٔصا اه٘عس، ٗاملكسِّامل٧ًِْ٘ ٍٓ ًكسِّ ،ٙلؿف اؿقٚقٞ عّ أعسا١ اهلل  اهـصٙ
       ٍ  إشّا ٓـى ٓـصا سكـى ًـٍِٔ؟     ،غِٚطوقْ٘ أععٝ عوـٟ اهلـافطّٙ هآـسْٗ   غـبٚى اهلل ٨ٗ ىـافْ٘ هً٘ـٞ ٢٨ـ

 امل٘اقف أباُت هِا بلٍُٔ هٚػ٘ا أٓى سق. ،عوٟ اؿق فؿلوٚاتٍٔ هٚػت زه٩ّٚ
٨. ؟ هٚؼ بإًلأٍُ أْ ٙفكـش٘ا عِٔـا    تعاي غا٢ب٨ٞأَ أٍُٔ كاُ٘ا ٙطْٗ أْ ِٓان د٘اُب ًّ ًعتقساتٍٔ اؿقٞ 

ُ     ،هٚؼ بإًلاُِـا  :مّ اهعٙسٙٞ قس ُق٘ي فع٩ّ ٘نـض هوِـاؽ اؿـق اهـصٜ     ٗهـٚؼ هـسِٙا اإلًلاُٚـات اهلافٚـٞ أْ 
 ٗعّ عقا٢سُا كؤا.  ،عّ أٓى اهبٚت هسِٙا اإلًلاُٚات اهلافٚٞ أْ ُتشسخ هوِاؽ وٚعّا ٨ٗ ،هٚؼ بإًلاُِاُعتقسٖ، 

 ٗهٚؼ ؾ١ٛ ًّ ًعتقـساتٍٔ غا٢بـاّ   ،أٗه٣م كاُ٘ا ٙطْٗ أُفػٍٔ ٙػتطٚعْ٘ أْ ٙق٘ه٘ا كى ؾ١ٛ ًّ عقا٢سٍٓ هلّ
ـ  ،إشّا فٍٔ قس كٌى إميأٍُ ;عٍِٔ ٍ  ٞأهٚؼ كصهم؟ ًّ ٗدٔ ٍ   ُعـطٓ  ،إميـأٍُ كاًـى   :، ٗعوـٟ أغـاؽ ًعتقـساتٔ

   أٗغاطٍٔ نا٢ع.هلّ ِٓان ًا ؾٔس بلْ إميأٍُ ًّ أغاغٕ ُاقل، ٗاإلغ٩َ اؿق  ،إغ٩ًٍٔ ًت٘فط
ٍ  ٔإ٨ٖ َهّ ٍُ اَ٪ز ب اض  َأش٠ًً ٗ ٔإْ ٙ ُهطُُّٗك ٘ ٗهُ٘ك ُٙ   ٍ ٗملاشا أُتٍ ٗهٚتٍ  !أُتٍ ٗهٚتٍ ا٪زباض ًّ أٗي َٙ٘؟ فوٌاشا َُٙقات ُوُ٘ك
ٍ ( قُ٘لٍٗسوقتٍ ش ا٪زباض ٍ    َهّ :قاي اهلل عٍِٔ بلٍُٔ اهصّْٙٔ٘ بٔا ًّ داُب ًّ أٗي كوٌٞ ت٘اد  )ه ش اُك ٙ ُهـطُُّٗك



 (01) (2يف ظالل دعاء مكارم األخالق ـ الدرس )

ٍُ اَ٪ز ب اض  َأش٠ًً ٗ ٔإْ ٔإ٨ٖ ٘ ٗهُ٘ك ُٙ   ٍ ٓ     فلُتٍ ًّ مل تهطٍٗٓ ٨ٗ ؟َُٙقات ُوُ٘ك  ،ٍأش٠ ٗٗهٚتٌـٍ٘ٓ ا٪زبـاض قبـى أْ تقـاتو٘
 فوٚؼ ِٓان إمياْ ًّ ٓصا اهِ٘  اهصٜ   كتاب اهلل غبشإُ ٗتعاىل. إشّا أهٚؼ ٓصا ٓ٘ اهصٜ سكى؟

ًّ خ٩ي كتاب اهلل ٗعوٟ ٙـس عـذلٝ    كى عوٕٚ إ٨ٓٓ٘ إُٔ ٨ إمياْ كاًى ميلّ أْ م ًاشا ٙعين ٓصا باهِػبٞ هِا؟
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)٘ي اهلل غض

، أْ ُكى إهٕٚ بإشْ اهلل ، ٗٓ٘ ًا ماٗي وٚعّااهؿلى اهكشٚضعِسًا ُتعوٍ اإلمياْ هب أْ ُتعوٌٕ ب ٗمّ أٙهّا
، ب٘عسٖ هٕ ك٘هٛ ًّ ب٘عٚسٖ اّقًكسِّ ،ب٘عس اهلل اّقًكسِّ ّاٙلْ٘ اإلُػاْ ٧ًًِ، أْ أْ ُلْ٘ ٧ًًِني مبا تعين اهلوٌٞ

، اهلل قـاي ٓلـصا عـّ    أش١٨ ،ّإ نعاف  ًٚساْ امل٘ادٔٞ ًع أٗهٚا٢ ٗٗعٚسٖ ٪عسا٢ٕ ستٟ كٚف غٚلُْ٘٘ ،ٕأٗهٚا٢
ّ  َكَفُطٗا  :اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠ٗقاي ٓلصا عّ  ،اهلافطّٙ ٍُ اٖهص ٙ ٘  َقات َوُل ُ٘ٗ َه ٘ ٖه كٌـا قـاي عـّ     (22:)اهفـتض ز ب ـاض  ا اَ٪َه

ٍ  ٔإ٨ٖ َّه :اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠ َّ ٨َ َأش٠ًً ٗ ٔإْ ٙ ُهطُُّٗك ٍُ اَ٪ز ب اض  ُث ٘ ٗهُ٘ك ُٙ   ٍ ْ ُِٙ َُٙقات ُوُ٘ك  .(111)آي عٌطاْ:ك ُطٗ
ٙؿفع ٪ٓى اهلبا٢ط فٚسخوْ٘ اؾِٞ بؿفاعتٕ زْٗ أْ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أْ اهطغ٘ي  :مّ هٚؼ   عقا٢سُا

كٌا ٓـٛ عقٚـسٝ    ،ا٨ٗ ضد٘  عِٔ ،٨ٗ تكٌٍٚ عوٟ اهتدوٛ عّ توم اهلبا٢ط ،ٙلْ٘ قس سكى ًٍِٔ   اهسُٚا ت٘بٞ
 ،٨ إهـٕ إ٨ اهلل  :ؿسٗزٖ ٗإْ كـاْ ٙقـ٘ي   هلل غبشإُ ٗتعاىل ًتذاٗظّا أْ ًّ ًات عاقّٚا :. مّ عقٚستِاا٬خطّٙ
ً    ى اغٍ اإلمياْ فإُٕ فع٩ّٗإْ مح ٗ هني ٗممّ ِٙطبق عوٚـٕ ٗعٚـس اهلل هوٌذـط َّ ٔإوٌتذـاٗظّٙ ؿـسٗزٖ   هوعاقـني 

ٍٕاَ٪ ٍٕ  ب ط اض  َهف ٛ ُ ع ٚ َّ اِهُفذَّاض  َهف ٛ د ش ٚ ّٔ  ٗ ٔإ َ  اهسِّٙ  ٘ ٘ ُ ٔ ا ٙ  ٔ ا ب غ ا٢ ب ني   ٙ ك َو  ِ ٍ  ع  ُٓ  .(16-13)ا٨ُفطاض:ٗ ً ا 
٪ْ أٗه٣ـم ٙط٣ٌِـْ٘ أُفػـٍٔ باهؿـفاعٞ ٗٓـٛ       ;ٗخ٘فِا ًـّ اهلل ععٌٚـاّ   ٙلْ٘ إمياُِا قّ٘ٙاٗمّ ًّ هب أْ 

 ،٪ٓى اهلبـا٢ط  -عوٟ شهم اهِش٘  -أًا مّ فوٚؼ   عقٚستِا اهؿفاعٞ  ،ٌٗٓٚٞ عوٟ شهم اهِش٘ اهصٜ ٙق٘هْ٘ ٍٓ
ب عوِٚـا أًاًـٕ فِلـْ٘    ا هُلْ٘   ٗاقعِا تاضكني هؿ١ٛ مم فِشّ ًّ هب أْ نا  اهلل غبشإُ ٗتعاىل عوٟ أ٨ٓ

 ًّ كبا٢ط اهعكٚاْ اهيت ت٧زٜ باإلُػاْ إىل اـو٘ز   اهِاض.بصهم ًطتلبني هلبرلٝ 
ٗأْ ٙلُ٘٘ا أٗي املػوٌني اُط٩قٞ   ً٘ادٔـٞ أعـسا١ اهلل، ٗأْ    ،اهعٙسٙٞ هب أْ ٙلُ٘٘ا أكجط املػوٌني آتٌاًّا

ى اُتشوٖ٘ أٗ عج٘ا عّ اهتجقٚ عوٍٚٔ، ٗهٚؼ ؾ٣ّٚا خطرلٝ دسّا ٪ْ ًعتقساتٍٔ ;إمياُّٚا ٙلُ٘٘ا أكجط املػوٌني ٗعّٚا
ُٕ ٓ٘ اهصٜ ٓسز باـو٘ز   اهِاض ملّ ٙتذاٗظ سسٗزٖ ستٟ فٌٚـا ٙتعوـق بقػـٌٞ    ، إإُٕ ًِطق اهقطآْ .عوٟ أُفػٍٔ

 ّٙ ٗعوٟ ا٪ًٞ.ّٙ ٗاؿفاظ عوٟ اهسِّامل٘اضٙح ُآٚم عّ ا٪عٌاي ا٪خط٠ اهيت ٙذلتب عوٚٔا إقاًٞ اهسِّ
ٞ    -ُعاي  ٨لس أُِا  ٗمّ إشا ضدعِا إىل أُفػِا فع٩ّ هلـّ ِٓـان    - ٗإْ كاُت ًعتقساتِا ًّ سٚـح املبـسأ قـشٚش

ِ  ،ِا أْ ُعٌوٌِٕا ميل، ٗٗعِٚا ه ٗعِٚا، ٗعِٚا هو٘اقع ًّ س٘هِا   ّاكبرل ّاُقك ًِتؿـطٝ   ًِـاطق    (ًطاكـع ا )هـسٙ
ًّ بعض اهؿباب زاخى ٓصٖ املطاكع ممّ قس ػاٗظ زٗضتـني  كِا ُػٌع  ،ًطاكع فٚٔا أغاتصٝ ٗفٚٔا ط٩ب عوٍ ،كجرلٝ

أُفػـٍٔ   ٍٓ. ثٍ ٗدسُاهب أْ ُعٌى ؾ٣ّٚا ٕ فٔ٘ ٙبشح عّ ًاشا بقٛ أْ ُعٌى،ٗٙط٠ إُٔ قس اكتٌى إمياُ ّاأٗ ث٩ث
)املـ٘ت ٪ًطٙلـا، املـ٘ت     :ٗإشا بٍٔ   ٓصٖ ا٪ٙاَ عوٟ اهطغٍ مما تلطض ًّ داُبِا ًّ سسٙح س٘ي أٌٓٚٞ ضفع ؾعاض

 ُٕ ؾ١ٛ ٨ أٌٓٚٞ هٕ ٨ٗ قٌٚٞ هٕ.ٙ٘ادْٔ٘ ٓصا اهل٩َ بدلٗزٝ ٗكل غطا٢ٚى(إل
ٗأُت تػٌع تٔسٙس أًطٙلا هسٗي اإلغ٩َ بعس . إشا كِت مل تفٍٔ ِٚا قاقطّٙ دسّاعمّ ٨ ُعاي   ٗ :فوِقى ّاإش

ؿـعاض  عٌوـٕ، ٗٓـصا اه  ، ٗأُت ًّ زلعت أْ ٓصا اهؿعاض كاْ ٙعٌـى  هوسٗي كؤا زاخى ٓصٖ املِطقٞٗ ٗاملػوٌني وٚعّا
أهٚؼ ٓـصا ٙـسي    ،ثٍ ٨ تطفع ٓصا اهؿعاض ،اه٘اعٛ ،اهصكٛ ،ٕ ٗٓ٘ اهؿدل اؿلٍٚٗنعاإلًاَ اـٌٚين ٓ٘ اهصٜ 

ٗأعٌـى دوػـات    ،املطكـع  ٍ زاخـى ٓـصا  ًٗعوِّ بٍّط ًُ :أٜ ،أغتاش، ٗأُا أمحى اغٍ أغتاش ؟ٙعاي قاقطّا ٨عوٟ أْ ٗعٚٛ 
  أضٗاح ا٬خـطّٙ إشا مل تٔٚـ٤ أُفػـٍٔ     إُم ٨ تػتطٚع أْ تعٌى ؾ٣ّٚا .ضٗسٚٞ زاخى ٓصا املطكع أٗ شهم املطكع
 . ٓ٘ اهصٜ غٚكِع أضٗاسٍٔ ،ٗٓساٙٞ ًّ اهلل غبشإُ ٗتعاىل ،ًّ اهلل تلٙٚسباهؿلى اهصٜ ميلّ أْ وكو٘ا عوٟ 

اهلل ٓـ٘ اهـصٜ    (ٗادعى ٙقٚين أفهى اهـٚقني  ،ِٓا ٙق٘ي: )ٗبوغ بإمياُٛ أكٌى اإلمياْ اإلًاَ ظّٙ اهعابسّٙ 
ضٙـس أْ أعٌـى ًعـم    ، أْ أدوؼ ًعـم أ هِفػم ٣ّاًُِّٚٔ هٚعٌى ًعم دوػٞ ضٗسٚٞ إشا كِت  -إْ قض اهتعبرل  -غٚذوؼ 

٘  َأُ ب ُفػٚتم ٨ ميلّدوػات ضٗسٚٞ أّٓص ٕ  َأٖهـف        اَفِقت  ً ا ف ٛ اَ٪ض ٔض د ٌ ٚعًًَه َّ اهٖوـ ٍ  ٗ َهل ـ ّ  ُقُوـ٘ب ٔٔ  ٚ ً ا َأٖهِفت  ب ـ
 ٍ ُٔ  ِ ٚ  .(63:٪ُفايا)ب 

 (صلى اهلل عليه وعلى آلله وسللم  )أٗ كاْ   أٗغاطِا ستٟ قٌس  -ٗٓصا ًا كطضتٕ أكجط ًّ ًطٝ  -ٌا كاْ كٚفه٘ كاْ ًِطقٛ 
ٗٓ٘ ٨ ٙ٘دِٔا إىل توم ا٪غاغٚات   اإلغ٩َ اهيت ٓٛ ا٪غباب اهط٢ٚػٚٞ ٪ْ ٙتسخى اهلل فٔ٘ اهـصٜ غٚكـِع     
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 .  أعٌاقٔا ضاغدّا ٗٙقِّٚا ،إلميأُا ٗإكٌا٨ّ ،هلا أُفػِا تٔصٙبّا
بلُـٕ   فِا أخـرلاّ ستٟ عط ،عّ ا٪هفٞ ٗا٪خ٘ٝ ٗاحملبٞ ٗسػّ اهتعاًى فوٍ لس هٕ أثطّا -٨ٗ ُعاي  -كٍ كِا ُطؾس 

اهعٌـى   غـبٚى اهلل إلعـ١٩     :إشا مل ٙلّ هسِٙا آتٌاَ باهقهاٙا اهلبرلٝ اهيت عوٟ ضأغٔا هّ ٙلْ٘ هلصا أثٌط فع٩ّ
 ٗ  ً٘ادٔٞ أعسا١ اهلل اهصّٙ ٙكسْٗ عّ غبٚوٕ ٗٙعوٌْ٘ عبازٖ. ،ُٗكط زِٕٙ ،كوٌتٕ

إشا كـاُ٘ا ٙكـغْ٘ إىل شهـم     -، إشا ًا ٗدٔت ط٩بم إىل ٓصا فإُم ًّ غذل٠ ُف٘غـٍٔ  إشا ًا ت٘دٕ اهِاؽ إىل ٓصا
 .ٍٗٓ ًّ غذل٠ أعٌاهلٍ ٗتعاًؤٍ فٌٚا بٍِٚٔ سػِّا ،باـؿٚٞ ًّ اهلل ،ًٔصبٞ ًو٣ٚٞ غ٘  اهلل -اهت٘دٕٚ 

عاكٚـٞ، اهـطٗح   اهـطٗح اه  ،كِع اهطٗح املٔصبٞأْ اهذلبٚٞ اؾٔازٙٞ ٓٛ ًّ غت :دوػات ضٗسٚٞ ٗأُا ٨ أعط  بعس
ِّ ، اهطٗح اهيت ػعى قاسبٔا ُ٘ضّااهػاًٚٞ ِّ ٗفاع٩ّ طّاخِّٚ ًلاْ كاْ، ػعى قاسبٔا عِكطّا   أ  فتٌع كاْ.   أ

عـّ   أٙهّابى ُتشسخ  ، عّ اه٘ٓابٚني أٗ غرلٍٓ،، ٗهػِا فقط ُتشسخ عّ ا٬خطّٙإشّا فوِقى ٪ُفػِا مّ أٙهّا
ِّ ،  ًػادسُا ،إُٔ هب ٗمّ ُعوٍ   ًطاكعُا :أُفػِا ٗاهؿ١ٛ ، أْ ُعٛ ٓصٖ املطسوٞ اهيت مّ فٚٔا ،ًلاْ   أ

َّ ُفػٚٞ عطبٚٞ عِس اهعطب وٚعّا -فٌٚا ٙبسٗ  -امل٧غف أُٔا   سػاب هودطـط املقبـى عوـٍٚٔ إ٨ٓ    أٍُٔ ٨ وػبْ٘ أ
ٗه٘ بعـس   %1ٗه٘  فٕٚ خط٘ضٝ عوٍٚٔ قتٌوٞ استٌا٨ّ إشا ضأٗا أْ ؾ٣ّٚاهلّ أٗه٣م  ،ٗٙقكٍ ظٔ٘ضٍٓ بعس أْ ٙطلٍٓ

أْ  ًٗـّ احملتٌـى دـساّ    أهػِا ُػٌع تٔسٙس أًطٙلـا؟  ٍٓ ًّ غِٚطوقْ٘ هوقها١ عوٟ ًِابع شهم اـطط. ،ًا٢ٞ عاَ
فٔى مّ ًِتعطْٗ ستٟ ٙعٌو٘ا عٌؤٍ ٓـصا   .ٗتػت٘هٛ عوٟ اؿطًني كٌا اغت٘ه٘ا عوٟ اهقسؽ ،ب اهػع٘زٙٞتهٔط
  !؟ُٗق٘ي ؾ٣ّٚا ِٚٔا غِكٚضثٍ س

ه٘ قطر املػوٌْ٘ ًّ ا٬ْ ٗاضتفعت ؾعاضات اهػدط اهـيت تـ٘سٛ    -فٌٚا أعتقس  -ضمبا ه٘ قطر املػوٌْ٘ ًّ ا٬ْ 
اهـيت   طٗت٘قفـت إغـطا٢ٚى عـّ أْ ِٙفـصٗا اـطـ      ،بػدطٍٔ عوٟ أًطٙلا ٗإغـطا٢ٚى ًـّ ا٬ْ هت٘قفـت أًطٙلـا    

ِّ ،نس اؿطًني ٙطٙسُٗٔا غ٘ا١ًً  . آخط ؾعب  أٗ نس أ
، ًّٗ غدط ؾسٙسٗأْ تِتؿط   أٜ ًِاطق أخط٠ ٗسسٓا تِب٤ عّ  ،اهكطخٞ ٗسسٓا اهيت ُطٙس أْ ُطفعٔا ٓصٖ

، ٗا٨قتكـاز عِـس   بٍٔ عػـلطٙاّ قبـى أْ تهـطٔ   ٓا اقتكـازٙاّ ب٘ٙهـطٔ  ،ب٘ا أًطٙلـا ٙطفعُ٘ٔا ٙػـتطٚعْ٘ أْ ٙهـطٔ  
 أهف سػاب هوس٨ٗض اه٘اسس. ْا٪ًطٙلٚني ًٍٔ وػب٘

 ،بـاهٚٔ٘ز ٗأٗ ًِتذات اهؿطكات اهيت هلا ع٩قٞ با٪ًطٙلٚني  ،ا٪ًطٙلٚٞ تع٘ا املِتذا١٨٧ٓ بإًلأٍُ أْ ٙقاط ْإ
نـس أًطٙلـا ٗنـس     غـدطاّ  ٪ْ ًـّ أقـبض ممتو٣ـاّ    ;غرلْٗ كٍ غٚدػطْٗ ٗس٣ِٚص  ،ٚٞ ُفػٔاأٗ باؿلً٘ٞ ا٪ًطٙل

 .ٗاملقاطعٞ ا٨قتكازٙٞ ًِٔلٞ دسّا ؟إغطا٢ٚى أهٚؼ ٓ٘ ًّ غٚػتذٚب هوٌقاطعٞ ا٨قتكازٙٞ
ُ    -كٍ ٙػتٔوم اهِاؽ ًّ أً٘اي كجرلٝ   اهػذا٢ط  -اهػذا٢ط ٓصٖ  ًج٩ّ أٗ أْ  ،ٔا٢ٚـاّ ميلِِـا أْ ُـذلن اهتـسخني 

‟باهتنتˮُػتعٚض عِٔا 
فٌٚا ه٘ تطن  ٗكٍ غٚدػطْٗ ،ُٗذلن اهتسخني متاًّا ،ًّ دسٙس (2)‟عاملساˮُٙٗع٘ز إىل  (1)

ٖ  اهِاؽ اهتسخني مبفطزٖ. اسػب   ،كٍ غٚػتٔوم أبِا١ ٓصٖ املِطقٞ ًّ أً٘اي   اهؿٔط اه٘اسس   اهتسخني ٗسـس
ٍٓ وػبْ٘ أهف  غوعٞ ٗاسسٝ ًّ ًِتذاتٍٔ كٚف غتلْ٘ خػاضتٍٔ ًّ ًِطقٞ ٗاسسٝ. َهتعط  فٌٚا بعس ٗأُت أًا

 سػاب هلصٖ.
ْ طٙلا ٗإغطا٢ٚى عَّهت٘قفت أً اهكطخٞ   كى بوس فع٩ّٓصٖ فو٘ ضفع اهِاؽ  ٕ  ا تطٙـس أ ُ  ،تعٌوـ ـ هلـٍِٔ ٣ٚٔٙ٘ ا ِ

 ٗعوٟ ًػت٠٘ ا٪فطاز.  ،هٚعطف٘ا ًاشا غٚشكى عوٟ ًػت٠٘ اهسٗي ُفػّٚا
ـ ه  ّااغتِلاض ، اهؤٍ إ٨ٓمل ٙكِع٘ا ؾ٣ّٚا ،سٗي اإلغ٩ًًٚٞاشا غتق٘ي اههِٚعطٗا ب٘ا أفغاُػتاْ نط  كـى عوـٟ   ا وٌ 

اهسٗهـٞ  ٓـصٖ   ،ب٘ا فوػطنينط  مل وكى ؾ١ٛ،ب٘ا اهعطاق نط  ٨، ، هلّ ٓى ِٓان ً٘قف؟باضزّا املسُٚني اغتِلاضّا
ٞ بقهٚٞ فوػط ٙبسْٗ أكجط آتٌاًّا مل ٙلّ اهعطب وٚعّاأٗ  ،طِٚٚٞاهفوػ ٛ نـط   ؟ني ٗاهسٗهٞ اهفوػـطِٚٚ . ب٘ٓا ٓـ

 فوٍ وكى ؾ١ٛ ًّ داُب اهسٗي. ؟ب٘ٓا نطبٞ قانٚٞأمل ٙهٔط
ِٓـا   ظعٌـا١ ٓـصٖ اهؿـع٘ب أْ اغـلت٘ا،    ططٙـق  اػٔ٘ا إىل اهؿع٘ب أُفػٔا هٚتذوٟ هلٍ ٗاقع ٓصٖ اهؿع٘ب عـّ  

م    شهـ نيٗإضٓابٚ ، ِٓانيضٓابٚإ شتذعٗهِ ،ِْ٘ٗٓا إضٓابٚ ،ْ٘ٗ  ٓصا اهبوس إضٓابٚ ،ِْ٘ٗٓان إضٓابٚ ،ْ٘إضٓابٚ
ُٙٓى  ،ط٠ ًاشا غٚق٘ي امل٘اطِْ٘هِ اهبوس ٚ  عتقوْ٘غٚغهبْ٘ عوٟ ا٪فطاز عِسًا  ؟ ْ نـس أًطٙلـا  ٘باغٍ أٍُٔ إضٓـاب
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ْ  س٣ِٚص  ،٘ت ٙكطر   ٗدٍ٘ٓٔٗمل ٙطتفع ق ،وكى غهبفإشا عطف٘ا بلُٕ مل  ٨ٗ  ،أُـٕ ٨ سلً٘ـات   غـٚط٣ٌِ٘
 ٗا.٦ٗٙهطبْ٘ أٌِٙا ؾا ،ٗباهتاهٛ غٚعٌوْ٘ ًا ٙطٙسْٗ ;ؾع٘ب غتقف   ٗدٍ٘ٓٔ

ْ اُطوقـ٘ا  ٘ٗ  ًكط إضٓابٚ ،ًّ اإلضٓابٚني كجرلّا اعتقو٘اسسخ أْ  :ٙقاي   اهٌّٚ هٚؼ ٓصا ٓ٘ اهصٜ سكى؟أٗ 
إُـٕ استٌـاي أفـطاز     ،ٍ بلْ هسٙٔا إضٓابٚنيتٔ ، ٗإٙطاْ ُتِٗٓانِٗٓا ِٗٓا  ،ٗ  اهػع٘زٙٞ ،ا٪ضزْ ٗ  ،عتقوٍ٘ٓهٚ

هٚعطف٘ا  ;هػ٘ا ُبض امل٘اطّ اإلٙطاُٛ ُفػٕ ٗأْ أْ ٙعطف٘ا ٍٓ ٙطٙسْٗ ،عسٝ تػطب٘ا إىل إٙطاًّْ تِعٍٚ اهقا
 .ّاف أْ ِٓان أسسٓى غٚكطر فٌٚا ه٘ سكى ٗاكتؿ 

ُٙ ٚ ِٓـان إ  ْ ًّ تِعٍٚ اهقاعـسٝ هٚقـاي فعـ٩ّ   أسس ًّ ع٢٩ٌٍٔ إىل زاخى إٙطاشتٌى أْ ٙكى بى  ْ زاخـى  ٘ضٓـاب
ـ   ،اٌ٘ػٖوُٚفوإشّا  ;إٙطاْ ٕ  ٙلْ٘   شهم دؼ ُـبض هوٌ ْ   ،٘اطّ اإلٙطاُـٛ ُفػـ قـس اطٌـلُ٘ا بـلْ     سِٚٔـا غـٚلُ٘٘
إضٓـابْٚ٘ نـس   أُٔـٍ   (اإلضٓـاب )بعهـٍٔ ؼـت اغـٍ     اعتقوِا  كى بوس مل ٙكطخ٘ا   ٗدِ٘ٓا عِسًا  نيامل٘اطِ

 أًطٙلا. 
ُٙأ؟ اهبعض بلُٕ إضٓابٛ نس أًطٙلا، أهٚؼ ٓصا ٓ٘ أكجط ًا ميلّ أْ ٙجرل غدطم عِسًا ٙتٌْٔ٘  ٌلؾـد  عتقـى ْ 
 ؟، ٓى ٓصا ٓ٘ مما ٙجرل غدطم  ً٘ادٔٞ عسٗن ٙقاي بلُٕ ؾسٌٙس
٨ٗ  ،إشا كِـا ٨ ُػـتِلط   ،هبإشا كِا ٨ ُغ ،ا كِا ٨ ُػدطإش أٜ عِ٘اْ آخط ميلّ أْ ٙجرل غدطِاإشّا هٚؼ ِٓان 

ـ    اعُتق ـى إشا  (امل٘ت ٪ًطٙلا ٗإغـطا٢ٚى ) :٨ٗ ُطفع ؾعاض ،ُِسز ٘اْ إضٓـابٛ نـس أًطٙلـا فٌتـٟ     أؾـدام ؼـت عِ
 ؟ ًٗتٟ غٚلْ٘ هم ً٘قف؟غتكطر

ثـٍ بغبا٢ِـا مـّ بعـس أْ      ،ُٗبض ا٪فطاز زاخى كى ؾـعب  ،اهسٗي بلى خبح عوٟ أْ هػ٘ا ُبض ٓلصا ٙعٌوْ٘
، بعس أْ عطفِا أْ ٓصا اهؿعاض كاْ هٕ ْ ٓصا اهؿعاض كاْ هٕ أثطٖ اهلبرلعطفِا   أٙاَ اهج٘ضٝ اإلغ٩ًٚٞ   إٙطاْ أ

ًّ املػوٌني هرلفع٘ا ٓصا اهؿـعاض، ثـٍ    ًعٍٔ كجرٌل ٍّهٗكاْ ِٙ ،ًا كاْ ٙطفعٕ اإلٙطاُْٚ٘   اؿرأثطٖ اهلبرل عِس
 مّ ٨ ُطفعٕ.

 بعس أٌٓٚٞ أْ ُطفع ؾـعاضاّ  ًطكع ِٓا أٗ ِٓان ٗمّ مل ُٔعًّ وٌى اغٍ أغتاش زاخى  ،ًٍّ ٓ٘ ًعوِّ ،ٍٓ٘ عاه  فٌّ
 .ٗٗعِٚا ٗفٌِٔا ُعاي ُاقكني فٌٚا ٙتعوق بإمياُِا ٨كٔصا فِشّ 

، ًاشا ٙعٌى أعسا١ ا٪ًٞ ،ىطط أعسا٦ٖ شاٌإً عوٟ أْ ٙعط  ًاٙبعجٕ آت ،ًٔتٌّا زا٢ٌّا ،اّعٙق امل٧ًّ ٙلْ٘ زا٢ٌّا
، ٗنـس أعـسا١ ا٪ًـٞ، فـلٜ ًـ٧ًّ ٨      ٬ّٙخطّٙ أْ ٙعٌو٘ا نس أعسا١ اهـسِّ ًا اهصٜ بإًلإُ ٓ٘ ٗا ٗٙعط  ٓ٘ أٙهّا

 ٗٗعٕٚ ُاقل. ،ٙعٚـ ٓصٖ اهطٗسٚٞ فإميإُ ُاقل
ـ   ،إشّا فِشّ عادٞ إىل أْ ُطبٛ أُفػِا كٚف ُلْ٘ ٧ًًِني اهقـطآْ   برل عوـٟ اهـجقوني:  ُٗلطض أْ ُعتٌس بؿـلى ك

 رٕلؿف هِا بلُٔا كاُت ٗضا١ كـج ُلٗا ،ٗكؿفِا ،أْ ُطفض توم اهفِْ٘ اهيت عطفِا ًّ اههطٗضٜ دسّاٗأٙهّا ٗاهعذلٝ، 
ٞ اهصٜ عوٟ ًِطق املعتعهٞ (عوٍ اهل٩َ)ٗ (أق٘ي اهفقٕ) ًّ اهػوبٚات اهيت مّ عوٚٔا: ٓـصا   .، ٗبلغاهٚب املعتعهـ

، ٓ٘ اهصٜ أعطاُا اهِعـطٝ  فِا عّ اهجقونيط ٪ُٕ ٓ٘ اهصٜ ق  ;ُوتفت إهٕٚ أبسّا ٨ٓؾ١ٛ هب أْ ُوغٕٚ ًّ زاخوِا، ٗأ
ٗستٟ عّ اهلل سكى هسِٙا ُعطٝ قاقـطٝ   - فع٩ّ - ٗستٟ عّ اهلل غبشإُ ٗتعاىل ،ّٙغو٘طٞ عّ اؿٚاٝ ٗعّ اهسِّامل

، ثٍ زِِٙا أ، دّعتطبٚٞ فطزٙٞ ٟ كى فطز ًِااٝ، ٗضبَّّٙ باؿٚٗعّ ع٩قٞ اهسِّ ،ّٙٗعّ اهسِّ غبشإُ ٗتعاىل عّ اهلل
 )ٓصاْ اهفِاْ(. أفطازُا أدّع

ٗعوٟ اهِش٘ اهصٜ شكط اإلًاَ اهلـازٜ   ،ٗإىل اهعذلٝ ،  فاي اهذلبٚٞ اإلمياُٚٞ هب أْ ُع٘ز إىل اهقطآْ اهلطٍٙ
 ٗاهعذلٝ تسي عوٟ اهقطآْ ،اهقطآْ ٙسي عوٟ اهعذلٝ ني اهقطآْ ٗاهعذلٝ عوٟ ٓصا اهِش٘:ٗمّ ُتشطن فٌٚا ب، 
٩َ ٨ ميلـّ أْ  ٗأْ اإلغ ،عوٟ أْ اإلغ٩َ ٙقبى اهلعميٞ -  ٗاقعٕ  ًغو٘طّا ٗه٘ ؾآسّا - ؾآسّا فػِلْ٘ أٙهّا ٗإ٨ٓ

 ٕ.ٙقف   ٗدٖ٘ أعسا٢
ٞ    عْ٘ بلُٔا٬ْ أهٚػ٘ا ٍٓ اهصّٙ ٙسَّ إىلاهعٙسٙٞ  إشا ٗقفـ٘ا ًٔـعًٗني     ؟ ٍ عوٟ سـق، ٗأُٔـٍ اهطا٢فـٞ احملقـ
ٖ  ، أٜ ً٘قف ٙلـْ٘ با أْ ٙلْ٘ هلٍ ً٘قف نس أعسا١ اهلل ، إشا ٗقف٘ا غاكتني عُّفػٚاتٍٔ  غـتطاعتٍٔ أْ ٙعٌوـ٘

ٗإْ كاْ ًا ٙسعُ٘ـٕ   ٗاقعـٕ   ٍٓ أٍُٔ عوٟ اؿق ازعا١ غرل قشٚض، ٚؿٔسْٗ عوٟ أُفػٍٔ بلْ ازعا١ غّ ٍ ً فإُٔ
 هم اؿق.غاؽ شٍٔ هٚػت تطبٚتٍٔ تطبٚٞ تقَ٘ عوٟ أهلٍِٔ   أُفػ ،كٌباز٥ سق

: ٙقـ٘ي   هإلًاَ ظّٙ اهعابسّٙ (ًلاضَ ا٪خ٩ق)زعا١  ،ٗهِ٘اقى اؿسٙح س٘ي بعض فقطات ٓصا اهسعا١ املٍٔ
ؾـس  ُٗٚٞ ُض ،ٗططٙقٞ سق ٨ أظٙغ عِٔا ًتعين بٔس٠ قاحل ٨ أغتبسي بٕ،ٗ ،آي قٌسعوٟ عوٟ قٌس ٗ اهؤٍ قىِّ)
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ٌٙٔـٕ   ، ٗاهلجرل ًّ اهِاؽ ٨اهيت ُتعاًى ًعٔا بدلٗزٝ ٔاُفػاملػلهٞ ٗٓٛ  ،قهٚٞ اهلس٠ قهٚٞ ًٌٔٞ (٨ أؾم فٚٔا
، ، ٗإُٔ ٙتعوٍ ٓـس٠ اهلل ػرل عوٟ ططٙق ٓسٜ اهللإُٔ ٙ -ًّ ُفػٕ  - ، ٗأْ ٙعط قهٚٞ أْ ٙبشح عّ كٚف ٙٔتسٜ

  اهلل غبشإُ ٗتعاىل. ٜأغاؽ ًّ ٓسٗإُٔ ٙطبٛ ُفػٕ عوٟ 
ٗأُـم عوـٟ    ،ُفػم أُم عوٟ ٓـس٠ ًّ أْ ػس  ٪ُٔا ًتعٞ فع٩ّ ;ٙسع٘ اهلل أْ ميتعٕ  ًاَ ظّٙ اهعابسّٙا٨

ٝ   ،ػس   ُفػم طٌلُِٚٞ ،ً٘اقفمٗ ،سق   اعتقازاتم ًُ  ،ٓٛ اهػعازٝ بلؤا، ٓـٛ اهعـع ٞ ٓـٛ  ستـٟ ًتعـٞ    ،تعـ
ٕ  هٛ أْ أمتتع ٤ٚٓ . )ًتعين(اؿٚاٝ أْ تتٌتـع بٔـس٠ قـاحل ٨    لـْ٘ قهـٚٞ   تكٚـف   ،بٔس٠ قاحل ٨ أغتبسي بـ

ْ تػـتبسي بـٕ   ٪، فـ٩ تتعـطض   ٗأُت تتٌتع بٕ ٓس٠ تلْ٘ ٗاعّٚا ،ٕٚعِسًا ٙلْ٘ ٓس٠ ؼطم عو؟ تػتبسي بٕ
ٌ اش ا ب  ؟اهه٩ي ٗٓى ِٓان غرل اهلس٠ إ٨ٓ ،غرلٖ ٨  ،ًّ اهسُٚا ّا٨ أغتبسي بٕ ؾ٣ٚ (32:)ُٙ٘ؼاهه٩َُّي ع س  اِهش قِّ ٔإ٨َٖف

 ؼت اغٍ زع٘ٝ إىل اهت٘سٚس. ،اغٍ ٓس٠َ ؼت قسًَّّ زعا٠ٗ اهه٩ي اهيت ُت ؾ٣ّٚاأغتبسي بٕ 
، فٚلـْ٘ اإلُػـاْ   ًّ اهسُٚا ٕ، ف٩ أغتبسي بٕ ؾ٣ّٚاأُا أضٙس ًِم ٙا اهلل أْ ت٘فقين إىل ٓس٠ قاحل ٨ أغتبسي ب

ْ  كٌا سلٟ اهلل عّ بين إغطا٢ٚى ٕ  ب آٙ ات  ٙ ؿ ت ُطٗ ْ َقو ٩ّٚ ث ٌ ًًا اهٖو ٔ س  ٙ ؿ ت ُطٗ ٕ  ب ع  ـ  اهٖو ٍ  ث ٌ ًً ٔٔ ٌ اُ   ٙ  َقو ـ٩ّٚ  اٗ َأ
، أْ ًـّ اهـسُٚا   تػـتبسي بٔـسٜ اهلل ؾـ٣ٚاّ   ، ٗعٔس اهلل ٓ٘ ٓساٖ فٌٚا عٔـس بـٕ إهـٍٚٔ، فـلْ     ٗآٙات اهلل ٓٛ ٓساٖ

ِّ     :ًّ امللاُٞ املعِ٘ٙٞ تػتبسي بٔسٜ اهلل ؾ٣ّٚا ًلـاْ   ؾٔازٝ داًعٞ، ؾٔازٝ ثاُ٘ٙـٞ، ؾـٔازٝ تقـسٙط، ٗظٚفـٞ   أ
ٕ      :ٗهلصا دا١   اهقطآْ اهلطٍٙ ٗٓ٘ ٙتشسخ عـّ بـين إغـطا٢ٚى    ;قو٩ّٚط عتب كؤا ُت ،كِت  ٔ ـس  اهٖوـ ْ  ب ع  ٙ ؿ ـت ُطٗ

ٍ  ث ٌ ًًٗ  ٔٔ ٌ اُ   ٙ ّٙ ًّ اهسُٚا ٙق٘ي عّ اهسِّ ا دعوٖ٘ بس٨ّ. كوٌا ؼسخ عَّقو٩ّٚ ٙق٘ي: زا٢ٌا قو٩ّٚ (77:)آي عٌطاَْقو ٩ّٚ اَأ
عّ اهلس٠ اهـصٜ ًتعـم    بس٨ّ، ػعؤا عّ زِٙم ػعؤا بس٨ّ ٓٛ مثّ قوٚى أْ ٗاهسُٚا بلؤاا َقو ٩ّٚث ٌ ًً :عِٕ

 .، ًِٗشم إٙاٖاهلل بٕ
ٕ  ;عوٟ شهم اهلـس٠  ىل أْ ٙلْ٘ سطٙكّاإ فاإلُػاْ فٌٚا إشا متتع باهلس٠ ٓ٘ عادٞ أٙهّا   فٌٚـا إشا ٗقـع    ٪ُـ

ٗٓصا أغ٘أ أُـ٘ا    ،  اهه٩ي بعس اهعوٍ،   اهه٩ي بعس اهلس٠ ،قع   اهه٩ي بعس املعطفٞاهه٩ي غٚلْ٘ ممّ ٙ
 ،أخـط٠  أْ ٙػـتبسي ثقافـٞ أخـط٠، عقا٢ـس      ٓس٠، غ٘ا١ًً أْ ٙهى بعس :ٗأؾس اهه٩ي عاقبٞ عوٟ قاسبٕ ،اهه٩ي
٪ُٔا  ;ِمهسٙ قو٩ّٚ ط مثِّاًٗعِ٘ٙاتٔا تعتب  ،ٗاهسُٚا بلؤا ًازٙاتٔا ،ًّ اهسُٚا ، أٗ ٙػتبسي بٔساٖ ؾ٣ّٚاآخط ًِٔذّا

ًـّ اهـصٜ    ؟ٗتلْ٘ عاقبتم دٍِٔ ػمفهِ ٗٓى تطنٟ هِفػم أْ تلْ٘ اهسُٚا كؤا مثِّا ،مثّ   اه٘اقع هِفػم
 ؟ٙطنٟ

 َ٘ اهقٚاًٞ؟غٚتٌِٟ َٙ٘ اهقٚاًٞ ه٘ أْ اهسُٚا كؤا ٗٓٛ شٓب هٕ ٨فتس٠ بٔا ٙ - كٌا سلٟ اهلل عِٕ - اجملطَ هٚؼأ
َّ ُػاْ ٙتٌِٟ أْفاإل إُٕ )) ؟هِفػٕ ٨ٗ ٙسخى دٍِٔ فٚذعؤٍ فسا١ًً بى أقاضبٕ أٙهّا ،اهسُٚا كؤا، ١ ؾٛ ه٘ ميوم أ

ٌّ ٕ   فٌّ ٙػتبسي باهلس٠ ؾ٣ّٚا ((اؾِٞ إ٨ٓ هٚؼ ٪ُفػلٍ مث  :ًّ اهسُٚا فإُٕ با  ُفػٕ فلٗبق ُفػٕ، أٗبـق ُفػـ
عٌى ٓصٖ؟ اهـبعض   م اهصٜ قس با  زِٕٙ باهسُٚا كؤا ٓى أسٌسشه ًّ ٓ٘ٗ ،ٗاهلجرل اهلجرل ٙبٚعْ٘ أُفػٍٔ ،أٓولٔا

 ،أُـٕ هـٚؼ هؤـس٠    -ٗه٫غـف اهلـبرل    -ٗٓصا مما ٙلؿف  ،باهؿ١ٛ اهبػٚط ،ٚىٙبٚع زِٕٙ ٗٙبٚع ٓساٖ بلقى اهقو
إُـم ًـّ هـب أْ     ،أْ ٙبٚعـٕ بلتفـٕ ا٪ؾـٚا١    إشا كاْ ًػتعسّا ّٙ أٌٓٚٞ عِس اهلجرل ًِاهٚؼ هوسِّ ،هٚؼ هإلمياْ

  .ٗه٘ كاْ شهم اهؿ١ٛ ٓ٘ اهسُٚا بلؤاػتبسي بٕ غرلٖ ستٟ ت ٗأ٨ٓ ،ؼطم عوٟ اهلس٠
ٗأْ أثبت عوٚٔا، ف٩ أظٙغ  ،، ٗأْ أغتقٍٚ عوٚٔا  ًٚساْ اهعٌى أْ أغوم ططٙقٞ سق ()ٗططٙقٞ سق ٨ أظٙغ عِٔا

ٙط٠ أْ اإلُػاْ فٌٚا إشا ٗفق ٪ْ ٙػرل عوٟ ططٙقٞ سق أُـٕ   أْ اإلًاَ ظّٙ اهعابسّٙ  :، ٓصا ٙعينعِٔا أبسّا
 ععٌٚٞ، أْ عوٕٚ أْ ٙؿلط اهلل عوٚٔا، أْ عوٕٚ أْ ٙػتقٍٚ ٗٙجبت عوٚٔا.أقبض   ُعٌٞ 

ٗغرلٖ ًّ أ٢ٌٞ أٓى اهبٚت ٗٓلصا أٗهٚا١ اهلل اهكاؿْ٘ ٨ ٙطْٗ أُفػٍٔ أُٔـٍ ٗقعـ٘ا     اإلًاَ ظّٙ اهعابسّٙ
ٗ هـس٠ اهلـجرل   تبـسٗ ؾـاقٞ   ، ٗإْ كاُت ٓـصٖ اهططٙقـٞ   شا أقبش٘ا عوٟ ططٙقٞ سقإٔولٞ   ٗضطٞ أٗ   ً ْ فـرل

ًُ، ٗبلٍُٔ ت٘ضط٘ا أُفػٍٔ ٘ا ًّ ٓصٖ نني هودطط فٚكبشْ٘ قوقني واٗهْ٘ بلٜ ططٙقٞ أْ ٙتدوكعطَّأٍُٔ أقبش٘ا 
َّ     : ًا قاي ُبٕٚ ً٘غٟ اهلل ٙصكطمل أٗ  ،ٞ ععٌٚٞ. ٨. إُٔا ُعٌاهططٙقٞ اهيت ٍٓ عوٚٔا ٌ ـت  ع َوـ ُ ع  ض بِّ ب ٌ ـا َأ

ّ  َأ ْ  َظٔٔرلًًَفَو ٌُذ ٔطً ني  اُك٘   ؟(17:)اهقكله ِو
أٗ أُـٕ ٙـجرل    ،ٗإْ كاْ ٙبسٗ أًاًـم أُـٕ ؾـاق    ،فإشا ضأٙت ُفػم عوٟ ططٙقٞ سق،   ً٘اقف سق،   عٌى سق

ٕ أْ ٓصا ٓ٘ اؿق اهصٜ ٨ ُبًا ٙلْ٘ ٓلصا أًاًم فإْ شهم ٙعين: اـ٘  فإُٕ مبقساض  ، ٗٓـ٘ اؿـق اههـا٢ع    س ًِـ
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ت تػـرل عوـٟ   ، أُم أقـبش فاعتدل ُفػم   ُعٌٞ ععٌٚٞ ،ٕاهصٜ ا٪ًٞ   أًؼ اؿادٞ إىل أْ تػرل عوٟ ططٙق
ٞ  ، ٨ تعتدلٓصٖ اهططٙق ٞ أٗ   ٗ ،ُفػم   ًٔولـ ـ اهلل غـبشإُ ٗتعـاىل    بـى از ُ  ،، أٗ   ؾـقا١ ضطـ سعا١ ظٙـّ  ب

٨ٗ  ،٨ ًّ ًِطوق ؾع٘ض بهعف زاخى ُفػٛ ،٨ أظٙغ: ٨ أًٚى (بططٙقٞ سق ٨ أظٙغ عِٔاًٗتعين ) : اهعابسّٙ
، غ٧اي عِس ّ املدلضات املكب٘غٞ بكبغٞ زِٙٚٞٗأعح هِفػٛ ع ،ًّ باب اهتشٚى عّ كٚف أظٙغ عّ ٓصٖ اهططٙقٞ

ططٙـق اؿـق   ًّ ٙكِع ٓصا ٓ٘ ًّ ٨ ٙط٠ أْ ًا ٓ٘ فٕٚ ًّ اهػـرل عوـٟ   ، ٨ٗ بلٜ ؾ١ٛ ،أٗ عِس شان ،ٍٓصا اهعاه 
 .كٚف ٙعٙغ عّ ططٙقٞ اؿقٗ ، اهصٜ ٨ ٙط٠ أْ شهم ُعٌٞ ٓ٘ ًّ ٙبشح عّ كٚف ٙتدولُعٌٞ

 ُعـط  ثـٍ ا  ،بلْ أغرل عوٟ ططٙقٞ سق ٨ أظٙـغ عِٔـا  ًتعين  (ُٔا ًتعٞ )ًتعينإ :ٙق٘ي  اإلًاَ ظّٙ اهعابسّٙ
ًّ خ٩ي اهقطآْ اهلطٍٙ ٓى أْ ططٙقٞ اؿق ٓٛ اهؿ١ٛ اهصٜ ِٙبغٛ هم أْ تبشح عّ املدلضات هتعٙغ عِٔا،  فع٩ّ

، عّ املقـاَ اهطفٚـع اهـصٜ ٓـٍ     ًا ٗعسٍٓ بٕ   اهسُٚا ٗا٬خطٝ ،عِسًا ػس اهقطآْ اهلطٍٙ ٙتشسخ عّ أٗهٚا٢ٕ
عّ ضن٘إُ اهلبرل اهصٜ  ،اهصٜ ٗعسٍٓ، عّ اؾِٞ اهِعٍٚ اهععٍٚ اهسا٢ٍ فٕٚ، عّ اهفهى اهععٍٚ اهصٜ ًِشٍٔ

 . ٗعسٍٓ بٕ
أُت عِسًا تػـرل عوـٟ ططٙقـٞ سـق      ْٗ عوٟ ططٙقٞ سق ٨ ٙعٙغْ٘ عِٔا؟أهٚؼ شهم اه٘عس ملّ ٙػرلّ؟ ٗعس ً 

ٗٗقعـت   اـػـاضٝ    ،هلل غـبشإُ ٗتعـاىل، أؾـقٚت ُفػـم، ٗأٓولـت ُفػـم       فذلٝ ثٍ تعٙغ عِٔا تعتدل عاقـٚاّ 
ّ  َقاهععٌٚٞ  َّ اٖهص ٙ ًُ٘ااُه٘ا ض بُِّ ا اهٖؤإ َّ اغ ت َقا ٌ ٩َ ت ت ِ ـعَّ ططٙقٞ سق ٙػتقٌْٚ٘ عوٚٔـا   ُٕ ُث ٍُ اِه ٔٔ  ٚ ُٞ َأ٨ٖ ُي ع َوـ  ٢ َلـ

ُُ٘ا ٗ َأب ؿ ُطٗا ب اِهذ َِّ ت د اُف٘ا ٗ ٨َ ٍ  ُت٘ع ُسْٗٞ  اٖهت ٛ ُكِت ش ع   . (30:)فكوت ُت
؟ بؿـاضٝ  ّاععٌٚـ  ططٙقـٞ اؿـق؟ أهـٚؼ ٓـصا ؾـ٣ٚاّ     ق، ٗعوٟ س ٞأهٚؼ ٓصا مما ٗعس بٕ ًّ ٙػرلْٗ عوٟ ططٙق

ٌ ٩َ ت ت ِ عَُّيكجرل  ٗكٍ ًجؤا   اهقطآْ اهلطٍٙ ،كٍععٌٚٞ؟ ٗ ٍُ اِه ٔٔ  ٚ ُٞ َأ٨ٖع َو ُُ٘ا ٗ َأب ؿ ُطٗا ب اِهذ َِّ ت د اُف٘ا ٗ ٨َ ٢ َل ٞ  ت ش ع 
ْ اٖهت ٛ ُكِ ٍ  ُت٘ع ُسٗ ٍ  ف ٛ  ُت ٗ ه ٚ ا٦ُُك ُّ َأ ٍ  ف ٚٔ ا ً ا ت ؿ ت ٔٔٛ َأُخ ط ٝ  ٗ ٚ ا ٗ ف ٛ ا٬اِهش ٚ اٝ  اهسُُّ ُ ش  ٍ  ف ٚٔ ـا ً ـا   َهُل ٍ  ٗ َهُل ُفُػُل
 ْ ٍُُُٕع٨ّ ً نٚافٞ ٗتلطٍٙ  :تعينُع٨ّ  ٨ُُُّع  ت سَُّع٘ ٓصا ٗعس ملّ؟ هوٌػتقٌٚني عوـٟ   (32-30)فكـوت: ّ  َغُفٕ٘ض ض س ٚ

ٓصٖ اهسضدٞ اهعاهٚٞ عِـس اهلل غـبشإُ ٗتعـاىل     ،ٓصا اهفهى اهععٍٚ ،  ًقابى ٓصا اه٘عس اهععٍٚ .ططٙقٞ سق
 ؟دلضات هلٚف تِكط  عّ ٓصا اهِٔرتبشح عّ امل ،تِطوق هتبشح عّ كٚف تعٙغ عّ ٓصٖ اهططٙقٞ

ًّ أٗه٣ـم اهـصّٙ قـاي     ٙلْ٘ ٗاسسّا ٪ُم أُت ًّ ٙعٌى عوٟ أ٨ٓ ;ـاغط ٗسسٖ ٓ٘ اهصٜ ٙفلط   ٓصااإلُػاْ ا
ٌ ٩َ :ٖ ا٬ٙٞاهلل عٍِٔ   ٓص ٍُ اِه ٔٔ  ٚ ُٞ َأ٨ٖت ت ِ عَُّي ع َو ُُ٘ا ت د اُف٘ا ٗ ٨َ ٢ َل  امل٢٩لـٞ ت٧ٙـسن،  هِس هـم ستـٟ   ت ش ع 

ُُ٘ا ت د اُف٘ا ٗ ٨َ َأ٨ٖتِكطن  ،تجبتم ٞ  اٖهت ٛ ُكِٗ َأب  ت ش ع  ْ ؿ ُطٗا ب اِهذ َِّ ٍ  ُت٘ع ُسٗ ُّ ُت ٗاسس ممّ وٌى اغٍ إمياْ  أ
ُٙ ٨ ٙتٌِٟ أْ ٙلْ٘ ٗاسسّا ٍ  ف ٛ؟ طْٗ بٔصابؿ ًّ ١٨٧ٓ اهصّٙ  ٗ ه ٚ ا٦ُُك ُّ َأ ٗأْ  ٚ ا ٗ ف ـٛ ا٬خ ـط ٝ   اِهش ٚ اٝ  اهسُُّ ُ ش 

ٛ ُكِٗ َأب  ٙقاي هلٍ: ٞ  اٖهت  ْ ؿ ُطٗا ب اِهذ َِّ ٍ  ُت٘ع ُسٗ ٍ  ف ٛ  ُت ٗ ه ٚ ا٦ُُك ُّ َأ ٨ ٙطٙس  ّ ًِاً  ٚ ا ٗ ف ٛ ا٬خ ط ٝ اِهش ٚ اٝ  اهسُُّ ُ ش 
ممـّ وٌـى اغـٍ    ممّ وٌى اغـٍ إغـ٩َ،    اهِاؽ وٚعّا غلياًّ ١٨٧ٓ؟ ًّ ٓ٘؟ ٓى ِٓان أسس؟  أْ ٙلْ٘ ٗاسسّا

ٞ  اٖهت ٛ ُكِٗ َأب  :ًّ ١٨٧ٓ اهصّٙ ٙقاي هلٍ ٓلصا ٓى أُت ٨ تطٙس أْ تلْ٘ ٗاسسّا ،إمياْ ْ ؿ ُطٗا ب اِهذ َِّ ٍ  ُت٘ع ُسٗ  ُت
ٍ  ف ٛ  ٗ ه ٚ ا٦ُُك ُّ َأ  ؟ٚ ا ٗ ف ٛ ا٬خ ط ٝ اِهش ٚ اٝ  اهسُُّ ُ ش 
ّ  ًٍِٔ إشا كِت تطٙس أْ تلْ٘ ٗاسسّاف ُٗ    فٌـ ـ ٓـٍ ٓـ١٨٧ اهـصّٙ  ا اه٘عـس؟ إُٔـٍ اهـصّٙ اغـتقاً٘ا،     سٗا بٔـص ع 

، ثبت٘ا   ًٚازّٙ اهعٌـى  اؿق، اغتقاً٘ا عوٟ ُٔر ٗاغتقاً٘ا عوٟ ًاشا؟ اغتقاً٘ا عوٟ ططٙقٞ سق ٨ ٙعٙغْ٘ عِٔا
زاخى بٚتم اغـتقاًٞ   غتقاًٞا٨أَ ًعِٟ  .ٗاه٘ق٘    ٗدٖ٘ أعسا١ اؿق ،ُٗكط اؿق ،ًّ أدى إع١٩ كوٌٞ اؿق

َّ (1)‟ٞ، ٗؽعِٙاملسكˮٟف٘ق    ؟ٓى ٓصٖ اغتقاًٞ ،هإلغ٩َ ١ؾٛ ٨ٗ تفلط أْ تعٌى أ
ْ     ٙلْ٘ ٗاسسّا عوٟ أْ فٌّ ٨ ٙلْ٘ سطٙكّا ،ا٨غتقاًٞ عوٟ ططٙقٞ سق ٨ تعٙغ عِٔا ؟ ًـّ أٗه٣ـم فـلّٙ غـٚل٘
ٞ  ثٍ تػتغطب امل٢٩لٞ ٗتِسٓـ ملاشا ٙػاقْ٘ بٔ ،غٚلْ٘ ًّ أٗه٣م اهصّٙ ٙػاقْ٘ إىل دٍِٔ  ؟صٖ ا٪عـساز اهلا٢وـ

ٍ  ت ُم ت ِلت ُٚلٍ ُضُغُوُلٍَأ  ٙلـّ ًـّ أٗهٚـا١ اهلل؟ أٙـّ     مل أّٙ غٚصٓب اإلُػـاْ إشا  (50:)غافطب اِهب ِِّٚ ات  َقاُه٘ا ب َوٟ ٗ َه
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ُٗـاض،  دِـٞ   :ِٓـان فقـط   ،هٚؼ ِٓـان ٗغـط   ،ٕتلْ٘ أُت   قف أعسا١٢ اهلل فػ؟ إشا مل تلّ ًّ أٗهٚاغٚصٓب
ًٗ٘اقـف   ،ً٘اقـف سـق   :ً٘اقـف فقـط   ططٙق باطى تكى بم إىل اهِاض، ِٓان، ٗططٙق سق تكى بم إىل اؾِٞ

ٛ  :اهِاؽ قِفاْ فقـط  ،ِٞٗسق ٙصٓب بم إىل اؾ ،، باطى ٙصٓب بم إىل اهِاضباطى ـ  ،ٗغـعٚس  ،ؾـق ا أْ تلـْ٘  إًَّ
مل تلـّ ًـّ    ، إشاأهٚػ٘ا ٍٓ أٗهٚا١ اهلل؟ فإشا مل تلّ ًـّ اهػـعسا١   ؟. ًّ ٍٓ اهػعسا١ّاٗإًا أْ تلْ٘ غعٚس ّاؾقٚ

ُعـ٘ش بـاهلل ًـّ     ،ممّ ٙػاقْ٘ إىل اهِاض ،ًّ أٓى اهباطى ،أٗهٚا١ اهلل فإُم غتلْ٘   قف ا٬خطّٙ ًّ ا٪ؾقٚا١
 اهِاض.

ُٚـٞ  )٪ٌٓٚٞ اهِٚٞ كطضٓا أكجط ًّ ًطتني   ٓـصٖ اهكـفشٞ اه٘اسـسٝ     (٨ أؾم فٚٔا ؾس ُٗٚٞ ُض): ثٍ ٙق٘ي 
 ي شات قٌٚٞ كٌا ؼسثِا با٪ًؼ كـجرلاّ اعٌ٪ُٔا ٓٛ اهيت ػعى ا٪ ;ٗأٌٓٚٞ اهِٚٞ هععٌٞ اهِٚٞ (ضؾس ٨ أؾم فٚٔا

 .(1)عِٔا
هِفػـٕ قٌٚـٞ، ٨   ٨ٗ ٙط٠  ،٪ُٕ ٨ ٙط٠ هوشٚاٝ قٌٚٞ (  طاعتم َّٞهص كاْ عٌطٜ ب  ُٛ ًاط ٌِّ: )ٗع ثٍ ٙق٘ي 

ِٓـا   ،عٌطُٛ ًـا زاَ عٌـطٜ بصهـٞ   طاعتـم     ،ٗٙط٠ عٌطٖ خػاضٝ ،عوٕٚ ، بى ٙط٠ عٌطٖ ٗبا٨ّٙط٠ هعٌطٖ قٌٚٞ
ّٞ ْ ٘تطوب ًّ اهلل أْ ٙطٚى عٌطن هٚل ّٞ  ٗفٌٚا إشا كاْ عٌـطن   ،  طاعٞ اهللب ص َه ٕ ب ص َهـ    عٌـ٩ّ  :أٜ ،  طاعتـ

 .عوٟ كػب ضناٖ ٗسطقّا ،طاعٞ اهلل
َّهوؿٚطاْ فاقبهين إهٚم قبى أْ ٙػبق ً  عّات ط )فإشا كاْ عٌطٜ ً  ٍ  قتم إه َّ غهـبُ  أٗ ٙػتشل ًٗـا أكجـط    (م عوـ

ّٞ ٍ ٍٗٓ ٙبتعسْٗ عّ أْ تلْ٘ أعٌاضٓ ،اهِاؽ اهصّٙ وطقْ٘ عوٟ اؿٚاٝ إُٔـٍ   إُٔـٍ ًـاشا؟   !  طاعـٞ اهلل ب ص َه
ٍ     ،وطقْ٘ عوٟ أعٌاض أْ تط٘ي ٗٓٛ كؤا خػاضٝ ٪ْ أعٌـاضٍٓ ٓـٛ ًطتـع     ;ٗكى ٙـَ٘   سٚـاتٍٔ خػـاضٝ عوـٚٔ

 ا فٕٚ ضناٖ.ٗعَّ ٕ إٙآٍ عّ طاعٞ اهللف ط ٗق  ٙطعٟ زاخؤٍ به٩هٕ ٗإن٩هٕ :اهؿٚطاْ ٙطتع ،هوؿٚطاْ
 دـساّ  بى غٚكـبض خطـرلاّ   ،هوؿٚطاْ ف٩ قٌٚٞ هٕ إشا كاْ عٌطٜ غٚكبض ًطتعّاٙق٘ي:   اإلًاَ ظّٙ اهعابسّٙ

َّٛ ٖ     ،، كؤا ٗبا٨ّغتكبض أٙاًٛ كؤا خػاضٝ ،عو  ،فٔ٘ ٙسع٘ اهلل أْ ٙقبض ُفػٕ إهٕٚ قبـى أْ ٙكـى إىل ساهـٞ كٔـص
ٍ )قبى أْ ٙػبق إهٕٚ ًقت اهلل  َّ أٗ ٙػتشل مـطم عوـٟ   بـى  ؟ ٨ أعتقس، ٓى مّ ُفلط ٓصا اهتفلرل (غهبم عو

٪ُِا ُط٠ كى َٙ٘ ًّ أٙاًِا خػاضٝ عوِٚا، غ٣ٚات تهـا    ;هوؿٚطاْ أُِا ُط٠ أعٌاضُا ًطتعّاغٍ ًّ اؿٚاٝ عوٟ اهط
   ، ٗغ٣ٚات ٨ ُت٘قف عّ اقذلافٔا.عوٚٔا ُكطُّ غ٣ٚات، ٗطاعات ٨ ُِطوق فٚٔا، ًٗعإم ٗطاعات ؼبطٔا ،إىل غ٣ٚات

 ٓصا اهصٜ أقبض ًطتعـاّ  -ًا ٙكى اإلُػاْ َٙ٘ اهقٚاًٞ بني ٙسٜ اهلل غرل٠ كٚف أْ كى غاعٞ كاُت ًّ عٌطٖ عِس
ٗدعـى عٌـطٖ    هلّ امل٧ًّ ٓ٘ ٗسسٖ اهصٜ أقبض عٌطٖ ،، ٗكى َٙ٘ كاْ خػاضٝ ععٌٚٞ عوٕٚكاُت خػاضٝ -هوؿٚطاْ 

 ّٞ اًـٕ عِـسًا ٙوقـٟ ضبـٕ ٙـَ٘      فرل٠ قٌٚٞ أٙ ،ععٌٚٞ ّا، كؤا أضباسّا  طاعٞ اهلل، ٓ٘ ًّ تلْ٘ أٙإً كؤا ضعب ص َه
 . ٧ًّاملٓصا ٓ٘  اهقٚاًٞ،

ـ     (أقوشتٔا ًين إ٨ٓ اُبع ُت َّٞوك خ    س )اهؤٍ ٨ ت  :ثٍ ٙق٘ي  ، ِٓـان ًـّ   ا ٨ ُـسضكٔا ٪ْ ِٓـان ًـّ اهعٚـ٘ب ً
ُطدع إىل ًّ ٙعوـٍ اهػـط   اهػـٌ٘ات ٗا٪ضض، إىل ًـّ ٓـ٘ عوـٍٚ بـصات         ، فِشّ زا٢ٌّاا ٨ ُػتؿعطٓااهعٚ٘ب ً

ُّ ،أُفػِا حأْ ٙت٘ىل ق٩ ،اهكسٗض، إىل ًّ ٓ٘ أعوٍ بِا ًّ أُفػِا عا٢بٞ فِٚا ُػـلهٕ أْ ٙكـوشٔا فٚ٘فقِـا إىل     فل
  .كٚف ُكوشٔا

ٙطوب ًّ اهلل أْ ٙكوشٕ؟ ٓى أْ ٗاسس ًِا  ٗٙطٙس ًّ كى ،ًاشا ٙعين ٓصا؟ ًٗا ٓ٘ ٓصا اهعٚب اهصٜ ٙطوب ًّ اهلل
 اهػ٣ٚات، املػـا٥ٗ،  ،ا٪خ٩ق اهػ٣ٚٞ ٓٛ: أْ توم اهعٚ٘بأَ  ،أٗ ؾلى أُفٕ، أٗ ؾلى عِٕٚٚ ،هُٕ٘ :قِٛوٓ٘ عٚب خ 

أْ ٙلْ٘  ؟ٓٛ اهعٚ٘ب اهيت ٓٛ خطرلٝ عوِٚاٗ !، اهعٚ٘ب املعِ٘ٙٞ ًٗا أكجطٓا، اهِقل   اه٘عٛاهِقل   اإلمياْ
ُٙ ،عِٚٚم هٚؼ باهؿلى اهصٜ تطغبٕ أُتأٗ ٙلْ٘ ؾلى  ،أٗ قكرلّا دسّا أُفم ط٩ّٙ٘ ٚـم  ى خطـ٘ضٝ عو ؿٓلٓى ٓصا 

 أٗ عوـٟ أًتـم؟   ،أٗ خط٘ضٝ عوٟ زِٙـم  ،ٓى ٙؿلى خط٘ضٝ عوٚم   ٗاقع سٚاتم َٙ٘ توقٟ اهلل غبشإُ ٗتعاىل؟
.٨ 

ـَ   ،٨ ُعٌى عوٟ أْ ُكوشٔا اهيت زا٢ٌّاٗإُٔا توم اهعٚ٘ب  ـ ق ِومّ ُكـوض عٚ٘بِـا ا ـ ُ :َّٞٚ  قُِ٘ـا ل ؾـ٘اضبِا ٗش ق
 أهٚؼ شهم ٓ٘ ًا وكـى؟  ،ٔا عٚ٘ب، ُٔتٍ بلبساُِا هتبسٗ أبساُِا هٚؼ فٚهتلْ٘ وٚوٞ، ُٗٔتٍ مبعٔطُا )ؿاُا(

  ٨ ٌِٙٔا أْ ُبشح عّ كٚف ُكوشٔا. ، ٓٛ اهيتِٚا ٓٛ اهيت ٨ ُعٌى عوٟ إق٩سٔاهلّ عٚ٘بِا اـطرلٝ عو
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خكـوٞ  ٗهـ٘  خكـوٞ  ٨ ُس   ،مطم عوٟ كٚف ُكوض عٚ٘ب أُفػِا ، ٗأْأْ ُطدع إىل اهلل غبشإُ ٗتعاىل فٚذب
، اهػـٚاضٝ  ٗاقعٕ باهػٚاضٝ أٗ بلٜ دٔاظ آخـط  ، اإلُػاْ ٓ٘ أؾبٕ  ـكوٞ اه٘اسسٝ ػط إىل خكاي أخط٠، اٗاسسٝ

ٗٓلصا فٚـَ٘ كـاْ    ،اهقطعٞ ا٪خط٠ املطتبطٞ بٔا تعطوتٗ ٨ تسضٜ إ٨ٓ ،إشا تعطوت قطعٞ ٗاسسٝ فٚٔا ٗغلّت عِٔا
ًلاُم أْ تكوض توم اهقطعٞ بلهف ضٙاي غذل٠ ُفػم ٨ تػـتطٚع أْ تكـوض غـٚاضتم إ٨ مبا٢ـٞ أهـف ضٙـاي.       بإ

ْ  ع َوٟ ُقُو َك٩ٖٗاإلُػاْ كصهم ، املاكِٚات   ا٪دٔعٝ ُفػٔآصٖ  اهعٚ٘ب ٗتت٩سق ستٟ  تتساعٟ  ا ً  ٘ب ٍٔٔب ى  ض ا
 ْ ُُ٘ا ٙ ِلػ ُب٘  ،ٗٓلصا ستـٟ ٙعوـٍ قوبـم    ٗخكوٞ ػط إىل خكوتني ،إىل خكوٞ ػطُّعاب بٔا خكوٞ ُت (14)املطففـني: َكا
ْ  ع َوٟ  َك٩ٖ ٙػت٘هٛ عوٟ قوبم، : اه٘غذٗٙػت٘هٛ اهطّٙ اهصٜ ٙعين ،ٗٙطبع اهلل عوٟ قوبم ،ٗٙقػ٘ قوبم ب ى  ض ا

ْ ً  ُقُو٘ب ٍٔٔ ُُ٘ا ٙ ِلػ ُب٘  . ّاعٚ٘ب؟ ًٗاشا كاُ٘ا ٙلػبْ٘ ا َكا
، ٙ٘هـس  ٙ٘هـس ُقٚـاّ   ،طٝطـ باهعٚ٘ب ًّ دٔٞ اهلل غبشإُ ٗتعاىل، ٓـ٘ ٙ٘هـس عوـٟ اهف    ٤اإلُػاْ ٨ ٙ٘هس ٗٓ٘ ًوٚ

ُٙ ،عس ٗاسس ب ّاٙلتػب اهعٚ٘ب ٗاسس اهصٜهلِٕ ٓ٘  ،طآطّا ـ    ;ض ٓصا اهعٚـب و ك ٨ٗ   ب إىل عٚـ٘ب  فٚذـطٖ ٓـصا اهعٚ
 ٨ ٙفلـط  ٗس٣ِٚـص   ،٨ وطم عوـٟ ٓـس٠   ٗس٣ِٚص  ،٨ ِٙفع فٕٚ ٓس٠ ٗس٣ِٚص  ،أخط٠ ستٟ ٙكبض قوبٕ كوٕ عٚبّا

ِّ أٙهّا   ؾ١ٛ ًّ عٚ٘بٕ.   إق٩ح أ
ٙـس    ميـاْ، ٓـ٘ ٙـسع٘ اهلل أ٨ٓ   ، اهعٚ٘ب اإلمياُٚٞ اهيت ت٧ثط عوٟ داُب اإلفودط٘ضٝ اهعٚ٘ب، اهعٚ٘ب اهِفػٚٞ

 غفـ٘ض  اهلل) :ثٍ ٙػتٌط   سٚاتٕ عوٚٔا ٗٙق٘ي ّاأهٚؼ اهلجرل ًِا قس ٙط٠   ُفػٕ عٚ٘ب ،٨ٗ خكوٞ ٗاسسٝ ستٟ
ٍ )؟ ا أسٚاُّا٢بِز ًعاأهػِا ُعسِّ (...كصا مّ، ٗكصا مّ، ٗكصا مّإُٕ سقٚقٞ  ٗاهلل  ،ضسٍٚ  (ٗهلّ اهلل غف٘ض ضسـٚ

 ٓ٘ ،ٓ٘ غٚٔسٙم ،أقوض عٚ٘بم ٗٓ٘ غٚغفط هم ،تب إهٕٚٗأُب إهٕٚ،  :ف٫ُٕ غف٘ض ضسٍٚ قاي هم ،ٓ٘ غف٘ض ضسٍٚ
عوـٟ إقـ٩سٔا    دآـساّ ًِا بعٚ٘ب   ُفػٕ فوٚعٌى  إشا ؾعط كى ٗاسس  ،ًتٟ اُطوقت أُت إلق٩ح عٚ٘بمغرلمحم 

 .اهلل ٗهٚسُ 
ٗمـّ عادـٞ إىل    ،مّ عادٞ إىل أْ ُسع٘ اهلل غبشإُ ٗتعاىل أْ ٙعِِٚا عوٟ أُفػـِا   أْ ُكـوض عٚ٘بٔـا   

ُُ٘ا ع َوٟ اِهب طِّ ٗ اهتَِّق٘ ٠ :بعهِا بعض   أْ ُكوض عٚ٘ب بعهِا بعض ْ    ًِ  ٗ ِهت ُلّ (2:)املا٢سٝٗ ت ع اٗ  ْٞ ٙ ـس ُع٘ ٍ  ُأًَّـ ُل
ٌ ع ُطٗ   ْ  ب اِه ًُُطٗ ٚ ٔط ٗ ٙ ِل ٌُِ ٔإَهٟ اِهد  ّٔ اِه ْ  ع   ٘  ٔ  ِ ٘ ا     ٔإ٨ٖ (104:)آي عٌطاَْلٔطٗ ٙ  ُِ٘ا ٗ ع ٌ ُوـ٘ا اهكَّـاه ش ات  ٗ ت ٘ اق ـ ّ  آً  اٖهص ٙ

٘ ا ب اهكَّب ٔطب اِه بـاملعطٗ    بعهٍٔ بعهّا ٗٙلًط ،ِٙكض بعهٍٔ بعهّاإشا اُطوق اهِاؽ فٌٚا بٍِٚٔ  (3)اهعكط:ش قِّ ٗ ت ٘ اق 
ا ٓـ٘ ًـّ اهعٌـى عوـٟ إقـ٩ح      أهـٚؼ ٓـص   ،ُٗت٘اقٟ باهكدل عوٟ اؿق ،ُت٘اقٟ بعٌى اؿقٗ ،ِٗٙٔاٖ عّ املِلط

 ٗعوٟ غس ثغطات عٚ٘بِا؟ ،أُفػِا
اغتؿـعاضٖ أْ  ٚع أْ ٙلـْ٘  ، قس ٨ ٙػـتط ػاْ قس ٨ ٙط٠ عٚب ُفػٕ، قس ٨ ٙسضن عٚب ُفػٕإشا غلتِا فلى إُ

ٗكوٌـٞ   ،هلّ كوٌٞ ًـين إهٚـم   ،ٓ٘ باهؿلى اهصٜ ِٙطوق ًعٕ إىل إق٩ح ُفػٕ، أْ ٙلْ٘ اغتؿعاضٖ شهم فٕٚ عٚبّا
َّ شهـم  ( صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم     )ٗدـا١ عـّ اهطغـ٘ي     ،ٗهلصا أًط اهلل امل٧ًِني بٔصا ;ٓٛ قس تعٌى عٌؤا ًِم إه

فإٍُٔ غـٚعٌوْ٘ عوـٟ إقـ٩ح عٚـ٘بٍٔ      اُطوق اهِاؽ ِٙكض بعهٍٔ بعهّاإشا  ((ّٙ اهِكٚشٞ)اهسِّ) :اؿسٙح املٍٔ
٤ُٚٔٙ ،وٚعّا  أد٘ا١   بوسٍٓ ِٙؿل فٕٚ أ٨ٗزٍٓ قاؿني. ٗغٚلْ٘ عٌؤٍ شهم مما 

ـ أدـ٘ا١   ،تػ٘زٖ أدـ٘ا١ اهتقـ٠٘   اهؿاب عِسًا ِٙؿل   فتٌع أٓوٕ عوٟ ٓصا اهِش٘ غرل٠ فتٌعّا ط، أدـ٘ا١  اهب 
هٚػـت اهتقـ٠٘ ساهـٞ    ، أٗ تقـ٠٘ ٗأْ ُتعاْٗ عوـٟ اه  ،طصا أًطُا اهلل أْ ُتعاْٗ عوٟ اهب ٗهل ;اهك٩ح، فِٚؿل قاؿّا

ْ   ٓاأد٘ا١ ٤ُٚٔ تق٠٘ ٗٓٛ ساهٞ ُفػٚٞ؟؟ كٚف ُتعاْٗ عوٟ اهُفػٚٞ  ُلـْ٘ وٚعـاّ   ، ٤ُٚٔ ا٪دـ٘ا١ اهكـاؿٞ بـل
ـ فِلْ٘ ًّ تعاٗ ،ٓا كؤا تق٦٠٘أد٘ا ُا   ب٣ٚٞٗأْ ِٙؿل أبِا٦ ،ًتقني ـ   ا فٌٚـا بِِٚـا   ُّ اهتقـ٠٘     ٞعوـٟ خوـق ساه
  ًِطقـٞ أٓوـٔا    ٧ِْٗٙؿ  ا٪٨ٗز اهصّٙ  كبرلّا أهػتٍ ػسْٗ فاضقّا، ٧ِْٗٙؿٗ  أُفؼ أبِا٢ِا اهصّٙ  ،أُفػِا

اهكـفات  ِٙؿـل ٓـصا ٗٓـ٘ وٌـى      ا٪بِا١ ِٓا ِٗٓان؟ كٚف ِٙؿل؟ نيٗ  ًِطقٞ أخط٠ أٓؤا غرل قاؿ ،قاؿْ٘
  .فػازأٗ ًّ اهيت   فتٌعٕ ًّ ق٩ح  ٔاُفػ

س أْ ُِطوـق   اهقٚـاَ باملٔـاَ اهـيت     ق٩سٔا ٨ ُبإلٗ ،س أْ ُِطوق   إق٩سٔا٘ب ٨ ُبٗٓٛ عٚ ،فودط٘ضٝ اهعٚ٘ب
ٗاهت٘اقـٛ   ،ٗاهت٘اقـٛ بـاؿق   ،بِِٚـا  ٗاهِكـٚشٞ فٌٚـا   ،ًّ ا٪ًط باملعطٗ  ٗاهِٔٛ عّ املِلط :أٗدبٔا اهلل عوِٚا

وٚلّ ك٩ًـم ًـع أخٚـم ًـع قـاسبم كـ٩َ       فٗعِسًا تِكض  ،، ٗأْ ُق٘ي كوٌٞ اؿق، أْ تِكضكدل عوٟ اؿقباه
ـ أ، أظٔط ُفػم بلُم ُاقض ٗغـٚقبى ًِـم.   ؼ ك٩َ اهػاخط، ٗهٚؼ ك٩َ اهفانضاهِاقض ٗهٚ ا إشا د٣ـت هتقٔـطٖ   ًَّ



 (07) (2يف ظالل دعاء مكارم األخالق ـ الدرس )

ٚ  ،بل٩ًم ٞ ػـاٖ ُكـٚشتم، ٗأًـاَ    ٗأُت ستٟ تطٙس أْ تِكشٕ فإُم ًّ غتسفعٕ إىل أْ ٙلْ٘ هٕ ضزٝ فعى غـوب
 ٗأًاَ ُٔٚم هٕ عّ املِلط. ،باملعطٗ  هٕ، ٗأًاَ أًطن ت٘قٚتم
ّٞ : )اهؤٍ ٨ تس  ٗٙق٘ي  ِٔا ستٟ ٨ أ٦ُـب  سػِّ (ِتٔاسػَّ ٨ٗ عا٢بٞ أ٦ُب بٔا إ٨ٓ ،أقوشتٔا تعاب ًين إ٨ٓخ ك َو

بى ٪ُبٚا١ اهلل  ؟كط سػّ ٓ٘ ًقك٘ز هلى ؾدلأٗ بني عبازن، أهٚؼ أْ ٙلْ٘ اإلُػاْ هٕ ش  ،بني ٙسٙم غ٘ا١ًً ،بٔا
ْ  ه ّ ٗ اد ع ى ٓ٘ زعا: ، ُيب اهلل إبطآٍٚ أُفػٍٔ ّ ق س ٕق ف ٛ ا٬ٛ ه ػ ا ، سػـِاّ  كطّاادعى هٛ ش  (84)اهؿعطا١:خ ٔطٙ

ٓ٘ ًّ أًطُا أْ ُكوٛ عوٕٚ ٗعوٟ آهـٕ كٌـا قـوٟ اهلل عوـٟ إبـطآٍٚ ٗعوـٟ آي        (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ٗاهطغ٘ي 
هـٚؼ اهلل ٓـ٘ اهـصٜ قـاي       أٗ ، ٗضفعٞ هصكط أٓى بٚتٕ، ٗٓ٘ ًّ ضفع اهلل شكطٖ ،إبطآٍٚ هٚلْ٘ شهم ضفعٞ هصكطٖ

ُٕ َهص ِكٌط ٖه :اهلطٍٙ كتابٕ ٘ ً َمٗ إَُّٔ  ؾط  هم ٗهقً٘م.؟ (44:)اهعخط َم ٗ ه َق
هلِـٕ ٓـ٘ ًـّ     ،أًاَ اهِـاؽ  ٗكطميّا ٗؾطٙفّا ، أٗ هٚعٔط قّ٘ٙاأًاَ اهِاؽ عّ ًِكب هٚعٔط ععٙعّا اهبعض ٙبشح

بـا  ُفػـٕ   ٗ ،ُفػٕ هوؿٚطاْ بصهم املِكب فععتٕ ٌٗٓٚٞ، ٗؾطفٕ ٌٗٓٛ، ٗكطاًتٕ ٌٗٓٚٞ، ٓ٘ ًّ با  زِٕٙس عبَّ
 ٌٗٓٚٞ.ًٗلاُٞ  ٗكطاًًٞقابى ععٝ ٗؾط  

طـْ٘  ٙع ،ٗأٗه٣م اهصّٙ ٙبسْٗ ك٧ًٌِني أش١٨ ًػتهـعفني  ،غ٩َ ٨ ٙطٙس ًّ أتباعٕ أْ ٙلُ٘٘ا نعفا١ أش١٨اإل
ستٟ أقبض عِـس اهبـسٗ عِـس     ،دْ٘   أُفػِا أْ اإلمياْ اغتهعا ًّ ٙطغِّ ، ٍٓق٘ضٝ غ٣ٚٞ عّ امل٧ًّ اؿقٚقٛ

ًِٔا فا٢ـسٝ، فقـط    هٚؼُ٘ا أش١٨، اهك٩ٝ ْ ٙل٘٘. املكو٨) :قاي ،قىِّٓلصا ٙق٘ي،  يهك٩ٝ ُشأْ ا :ّابعهٍٔ ًعطٗف
ٍ    (، ؼكى عوٟ شهٞشي ٕ   ٗاهلل ٙقـ٘ي   كتابـٕ اهلـطٍٙ:    ؟ ًّ أّٙ دـا١ت ٓـصٖ املفـآٚ ٕ    ٗ ه ٖوـ ُٝ ٗ ه ط ُغـ٘ه  اِهع ـعَّ

٧ٌُ ً ِ ني  ٕ  د ٌ ٚعًً (8:)املِافقْ٘ٗ ه ِو َّ اِهع عََّٝ ه ٖو ْ  ع ِ اَفٔإ ٕ  د ٌ ٚعًًَأٙ ب ت ُغ٘ َّ اِهع عََّٝ ه ٖو ٍُ اِهع عََّٝ َفٔإ ُٓ اهلل ٓـ٘   (139:)اهِػا١اس 
ُٕ  ْ ٓساٖ ٓ٘ ؾط  ٗععٝ ٗكطاًٞ هم ٗهقً٘مإ، ْ زِٕٙإاهصٜ قاي:  ـ  ٗ إَُّٔ ٘ ً ـمَ َهـص ِكٌط ٖه ٙغوـط   (44:)اهعخـط  َم ٗ ه َق

ُٚاهِاؽ عِسًا ٙتذْٔ٘ إىل اهتسُّٙ كلُـٕ  ّٙ ٗستٟ ٙعٔط مناشز ػػـس اهـسِّ   ،ٗٙصهْ٘ أُفػٍٔ ،دهعْ٘ أُفػٍّٔ ف
بؿـلى ت٘انـع ًـّ     ،ٓ٘ شهٞ فٌٚا بني امل٧ًِني هلّ   تعاًؤٍ ًع بعهـٍٔ بعـض   .شهٞ، ٗكلُٕ نعٞ، ٗكلُٕ خه٘ 

ٞ أععٝهلٍِٔ ، هبعضبعهٍٔ  ٧ٌُ ً ِ ني  ع َوٟ َأش ٖه ّ  ع َوٟ َأع عَّٝ  اِه ، ٙطٙـسُا أْ ُلـْ٘ أعـعا١   اهلل  (54املا٢سٝ:)اِهَلاف ٔطٙ
عوـٟ   ْٗملّ؟ ملّ ٙػـرل  ،غٌِٚشٔا اهصٜ، هلِٕ ٓ٘ ٗسسٖ ٗأْ ُلْ٘ ؾطفا١ ،، ٗأْ ُلْ٘ كطًا١ٙطٙس أْ ُلْ٘ أق٘ٙا١

ُٙ ،باهعٌى بٔسٕٙ ّْ٘ ٙوتعً، ملٓسٕٙ ، ٗغـِلْ٘  ًا ُعبس أُفػِا هلل غِلْ٘ أعـعا١  ٌقساضب، فأُفػٍٔ هٕ سْٗعبِّملّ 
كطًا١، ٗغِلْ٘ أق٘ٙا١   اهسُٚا، ٗغِشكى عوٟ اهععٝ ٗاهطفعٞ   ا٬خـطٝ ٗاهـسضدات اهععٌٚـٞ   ا٬خـطٝ       

 اؾِٞ.
غتاش اهف٩ُـٛ أٗ  عّ اهععٝ هٚقاي هٕ ف٩ْ ا٪ إىل طوب اهعوٍ عجّا أٗ ٙتذْٔ٘ ،ّستٟ ًّ ٙتذْٔ٘ إىل اهتسُّٙ أٙهّا

، أْ تلػـط  ععٝ ٓٛ   أْ تهـع ُفػـم أًـاَ اهلل   ، إْ اهممّ ٙغوط   اهبشح عّ اهععٝ أٙهّا، ٓ٘ اهع٩ًٞ اهف٩ُٛ
ّ     -، أْ تلْ٘ ُٚتـم كوـٔا ُٚـٞ ضؾـس     ُفػم أًاَ اهللس ، أْ تعبُِّفػم أًاَ اهلل    -  كٌـا قـاي ظٙـّ اهعابـسٙ

 . مٓ٘ اهصٜ غرلفع ،ٗٓ٘ اهصٜ غٚععن ،أعٌاهم كؤا
ٗأُـت   ،فلُت ممّ ٙطا٢ٛ ،ٗأُت تطٙس أْ تكِع هِفػم ععٝ هٚقاي ٗهٚقاي ،ٓصا اهِش٘عوٟ تتشطن  ا إشا د٣ت أًَّ

ًـا   أٗ قـاه٘ا  ،زكت٘ض :ع٩ًٞ، أٗ قاه٘ا :أٗ قاه٘ا ،أغتاش :ممّ غٚصي، بى أُت   ساي شي ستٟ ٗإْ قاي هم ا٬خطْٗ
ٜ ، أُت ا٬خطّٙ أععٍ عِسن ًّ اهللّ تط٠ ٪ُم ً ;، أُت   ساهٞ شيقاه٘ا ًّ ا٪هقاب تـط٠ ًـا ميلـّ أْ     اهـص

 س ُفػم هٕ.ميِشم ٓصا اهوقب أععٍ بلجرل ًّ اهععٝ اهيت ميِشم اهلل غبشإُ ٗتعاىل عِسًا تعبِّ
ُٙاهصّٙ ٙكسْٗ عّ غبٚى اهلل (ذٙاملؿا)أٗه٣م  فٚق٘ي ٓصا  ،ّ اُتؿاض اهتعوٍٚ   بوسأًٍُ ض بعهٍٔ بعهّاشّص، ٗ
شا؟ ًـّ  فِٚطوق هٚكس عّ غبٚى اهلل، ًّ ٗاقع ًا .(أقشابم ، غٚلخصْْٗ هطزٗن ًّ ًِكبمسْٗ أٙطٙ)هصان: 

أُت تطٙس أْ ٙلْ٘ هم ععٝ فاإلغـ٩َ ٓـ٘    ،ًغو٘طّا ممّ ٙفٌْٔ٘ ا٪ؾٚا١ فٌّٔا ، ٓ٘ٗاقع سفاظٕ عوٟ ععتٕ كؿٚذ
؟ كٌا ٙتذٕ عباز اهلل وٚعّا ًّ اهصٜ غٚػوبم ً٘قعم فٌٚا إشا اػٔتٗ ،اػٕ إىل اهلل ،، ٗزّٙ اهلطاًٞٝزّٙ اهعع

، از قبٚوتم،   أْ ٙقف٘ا ً٘اقـف سـق    أْ ٙتعوٍ كى أفط ،ّٙ   بوسنتشطن   أْ ِٙتؿط اهسِّّعوٚم أْ تفلُت 
بى غتػٌع ٓصا ٗتػٌع  اهصٜ غٚفلط   أْ ٙػوبم ًِكبم؟ًٍِٔ ًّ ٓ٘ شهم  س٣ِٚص  ;تقف أُت ٍٗٓ ً٘اقف سق

، س اهلل ؾٚدِا ٗهٛ ًـّ أٗهٚـا١ اهلل  ٌ؟ مّ عكصهم، أهٚؼ ا١ اهللؾٚدِا ًّ أٗهٚا مّ فاؿٌس هلل شان ٙق٘ي: أًَّ
ْ  ؟ ؽ ٍٓ غٚجِْ٘ عوٕٚأهٚؼ اهِا، أًا مّ عٌس اهلل ؾٚدِا إُػاْ ععٍٚ  غـٚغوط اهِـاؽ وٚعـاّ    ؟فوٌـاشا ٙغوطـ٘
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َّ اٌّأٗ عاه  ّاؾٚد غ٘ا١ًً ملـّ ٙػـرلْٗ    ميِشٔا إ٨ٓ ٨ٗ ،ؾدل ٙبشح عّ اهععٝ ٗٓ٘ ٨ ٙعوٍ بلْ اهععٝ ٓٛ ًّ اهلل أٗ أ
بإشْ اهلل  ٗتػوٍٚ ٪ُفػٍٔ هٕ، ٗأْ ٙتشطك٘ا عوٟ ٗفق ٓسٜ اهلل، فػِلْ٘ س٣ِٚص  ،عوٟ ُٔذٕ بتعبٚس ٪ُفػٍٔ هٕ

 أععا١. 
ٗعـستٔا   ،ٗعـسزٓا اهلا٢ـى   ،، ٗبذلٗهلـا ًِشتٔا اهععٝ زباباتٔا ٗطا٢طاتٔـا ٓى  ا٪ًٞ فاقسٝ هععتٔا؟ٓصٖ هٚػت أٗ 

اضت غـ . فقست اهععٝ اهيت كاْ اهلل ٙطٙس أْ تلـْ٘ هلـا فٌٚـا إشا    ٨ ؟عٝٓى ًِشتٔا اهع ٗأً٘اهلا اههدٌٞ؟ ،اهلبرلٝ
ُّ فعِسًا فقست ٓصٖ اهععٝ باهتدوٛ عّ عوٟ ُٔذٕ، ُٙ  أغبابٔا اإلهلٚٞ مل ٙلّ ِٓان أ نـٔا عـعٝ   عِّؾ١ٛ ميلـّ أْ 

أقبض كى ًقً٘ات اؿٚاٝ ٓٛ ًّ ا٪ؾٚا١ اهيت تبسٗ ى اهلل غبشإُ ٗتعاىل، بى ب بسي توم اهععٝ اهيت فقستٔا ًّ ق 
 أكجط عوٟ أٍُٔ أش١٨ أكجط. أًاًِا تعطٛ ؾآسّا

 ٪ُٕ ملـاشا  ;هلِِا مّ ُطاٖ شه٩ّٚ ؟أهٚؼ اهععٍٚ اهف٩ُٛ ٙفطح عِسًا ٙط٠ ُفػٕ ض٢ٚؼ بوس فرل٠ ُفػٕ ععٙعّا
ؿعب اهلبرل، اهؿعب اهلجرل اهعـسز، اهـصٜ   ا٪غوشٞ املتط٘ضٝ، اه ،اؾٚـ :أُت عوٟ اهطغٍ ًّ اهق٘ٝ اهيت متتولٔا

ٕ     ؟ٌٞ دط٣ٙٞملاشا أُت شهٚى ٨ تػتطٚع أْ تق٘ي كو فوٌاشا أُت شهٚى؟ ؟ُت ؼلٌٕأ ؟ كـى  أهٚؼ ٓـصا ٓـ٘ ًـا ُوٌػـ
ِّ ٗاسس   ُطآٍ ٍٓ أشي ًِا. ٪ُِا  ;ظعٍٚ ًّ ١٨٧ٓ اهععٌا١ ًِا ٨ ٙطنٟ هِفػٕ أْ ٙلْ٘   ًقاَ أ

 ؟ملـاشا  ،ًِـا  ، مّ ُط٠ اهععٌـا١ أكجـط ش٨ّ  بػبب أعسا١ ا٪ًٞ فقٔطُٗا وٚعّا ،اهصهٞ اهيت سكوت بػبب آخطّٙ
 أهٚػت ٓٛ ًقً٘ات اهععٝ هسٍٙٔ؟ خل.إ .ٗميتولْ٘ كصا ٗكصا.. ،أٍُٔ أقبش٘ا ٓلصا ٗبلٙسٍٙٔ كصا ٗكصاكٚف ُط٠ 
 مّ ٍٗٓ. ،ًّ ًِعاضُا ًا ٙععظ اهؿآس اهلبرل عوٟ أٍُٔ أش١٨ أكجط ًِا أًاَ ا٪عسا١ اهصّٙ أشهُ٘ا وٚعّا ٓٛ

ٕ  د ٌ ٚعًًَفٔإ ٗاهععٌـا١ ٙعطفـْ٘ أْ شهـم     ،. سعب اهلل أهـٚؼ ٙبـسٗ أًاًِـا ععٙـعاّ    وٚعّا (139:)اهِػا١اَّ اِهع عََّٝ ه ٖو
ٓـٛ   ا٬خطْٗ؟ ٨. ًّ أّٙ ٓصٖ اهعـعٝ؟ مما ميتولٕ  ٗٓى ميتولْ٘ ؾ٣ّٚا ؟اؿعب ٗظعٍٚ شهم اؿعب ٙبسٗ ععٙعّا

ٕ  د ٌ ٚعًً :اهععٝ اإلمياُٚٞ َّ اِهع عََّٝ ه ٖو  .اَفٔإ
 :  ِق٘يفُسع٘ اهلل بٔصا اهسعا١ 

٨  ؾـس  ، ُٗٚـٞ ضُ عٙغ عِٔاٗططٙقٞ سق ٨ ُ ًٗتعِا بٔس٠ قاحل ٨ ُػتبسي بٕ، ،آهٕعوٟ عوٟ قٌس ٗ اهؤٍ قىِّ)
ّٞ ًا كاُت أعٌاضُا طُا ٗعِّ ،ُؿم فٚٔا ِ   فإشا كاُت أعٌاضُا ًطتعّا   طاعتم،ب ص َه ا إهٚـم قبـى أْ   هوؿـٚطاْ فاقبهـ

ٍ   ،قتـم إهِٚـا  ٙػـبق ً   م عوِٚا، ُٗع٘ش بم ٙا اهلل ًّ أْأٗ ٙػتشلٍ غهبقتم إهِٚا، ٙػبق ً  غهـبم   أٗ ٙػـتشل
ّٞ عوِٚا. اهؤٍ ٨ تس    .(ِتٔا ٙا أضسٍ اهطامحنيسػَّ ٨ٗ عا٢بٞ ٧ُُب بٔا إ٨ٓ ،أقوشتٔا تعاب ًِا إ٨ٓخ ك َو

 .اهطآطّٙآهٕ اهطٚبني عوٟ عوٟ قٌس ٟٗ اهلل ٗقو
 ٗاهػ٩َ عوٚلٍ ٗضمحٞ اهلل ٗبطكاتٕ.
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