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 (2) املواالة واملعاداة

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
 اٖسٜٔ. ّّآي٘ اي ضبُد ٚع٢ًٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا 

ا٭غـٝا٤  ٖـرٙ  تؿـحض   ا٭يـرل  يف سٝا٠ ايٓـاع يف َٚٔ ٖرٙ ايككاٜا  ٖرٙ ا٭سداخ َٔ ٜهٕٛ ٖٓاىعٓدَا أسٝاْإّ 
ٞ  .ٓد اهلل ضحشاْ٘ ٚتعاىلق١ُٝ ع شلاٜهٕٛ ٫  (..٠ ٚايصنا٠ ٚايؿّٛ ٚاسبر ٚايدعا٤ايؿ٬) ّ , ٛعْـد  ,ْؿـً  ,ْؿـٛ

ـ أ (1)(ثِ أْـ٘ قـد تسنٗـا   إع٢ً ٚاسد  ػب٫ٞ  فكط , أٟ:ػّّٞ اٱثِٜ بايػهٌ ايرٟ تهٕٛ بايهاد)عبر  ,ْصنٞ إٔ ا َٸ
 .ٛط١ بأغٝا٤ أيس٣َسب تهٕٛد إٔ ٬ بٴفهٕٛ َكحٛي١ عٓد اهلل تٚتعّّٞ ثٛابٗا 

 )صلى اهلل عليه وعلىى لهىه ومىل      دعفس ايؿادم عٔ زضٍٛ اهلل اٱَاّعٔ ايحطاط يف َاّ ايٓاؾس ٖٓاى سدٜح َِٗ زٚاٙ اٱ
نٔ ٚاملكـاّ  بني ايسټ اهلل دٳحٳٚعٳ (2)كإّّٔكإّ عٹّٔعٹ يف ضحٌٝ اهللٚأْفل َاي٘  ,ؾاّ ْٗازٙقاّ يًٝ٘, ٚيٛ إٔ عحدإّ )) :أْ٘ قاٍ

ٜٴ يسٴآست٢ ٜهٕٛ  ٜٴ  ,ذز٠ ٚشٕ إىل اهلل َٔ عًُ٘ ؾٳعٹدٳا ُٳيّْنٔ ٚاملكاّ َعًَٛإّ ض بني ايسربٳذيو إٔ  ـ ستـ٢  احملحـ١   سٳعّ٘ٗ
ٜٚٓفـل  ٜٚؿـّٛ ايٓٗـاز,    ,دايًٌٝ ٜتعحٻ ٜكّٛ إّغخؿ إٔيٛ ٖرا اسبدٜح ٜرنس  ((٠ ٭عدا٤ اهللٚعدا٭ٚيٝا٤ اهلل ٚاي

ٜٴ ,َا بني ايسنٔ ٚاملكاّاهلل د يف أفكٌ َهإ ٚأقدع َهإ عٓد ٜٚتعحٻ ,أَٛاي٘ يف ضحٌٝ اهلل عًُـ٘   .كتٌ َعًَٛإّثِ 
ٜٴ٫نً٘    .٭عدا٥٘ املعادا٠٭ٚيٝا٤ اهلل ٚاملٛا٠٫ إىل اهلل َٓ٘ َجكاٍ ذز٠ ست٢ ٜعٗس  عٴفّْسٵ 

ٜٳا أّْٜټٗٳـا   :ٚشلرا قاٍ اهلل يف ايكسإٓ ؛ُا ٜتعًل خبّّٛز٠ املٛا٠٫ ٚاملعادا٠ايكسإٓ ٜػٗد ي٘ فٝٚ ,ٖرا سدٜح يّّرل
ٚٵيٹٝٳا٤ٳ ٗٴٛدٳ ٚٳايٓٻؿٳازٳ٣ أّْ ٓٴٛأّ ٫ّْ تٳتٻخٹرٴٚأّ ائّٝٳ ٔٳ آَٳ ٚٵيٹٝٳا٤ٴ ايّٚرٹٜ ِٵ أّْ ٗٴ ٗٴِ َٹ بٳعٵكٴ ِٵ بٳعٵضّٙ ٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳيّٚ ِٵٓهّٓ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ  أيٝظ (51:املا٥د٠)فّْإّْ٘ٻ

ٓٴٛأّؽباطب َ٪َٓني  ٖٓا اهلل ٔٳ آَٳ ٗٴِ َٹ قاٍ: ؟ٜٳا أّْٜټٗٳا ايّٚرٹٜ ِٵٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳيّٚ ِٵ  َٓهِ أٜٗا امل٪َٓـٕٛ   ٓهّٓ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹـ  فّْإّْ٘ٻـ
ُٴ ٟ  ,ض ٖٚٛ ٜٗٛدٟطحِّٜٴ ,ٖٛ ٜؿًٞ ٖٚٛ ٜٗٛدٟفٝهٕٛ  ,ِٗ٘ سهُٳٜؿحض سه ـ ٜٴ ,ٜؿّٛ ٖٚٛ ٜٗـٛد ٟ  ٞ صنّٗ  ,ٖٚـٛ ٜٗـٛد
ٗٴِ َٹٜكٍٛ:  ,يّّرل٠ ددإّٖرٙ  .يس ايعحازاتآإىل  ...ٖٚهرا ِٵٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳيّٚ ضِ اٜػًُِٗ  َٔٳ ,َٓهِ أٜٗا امل٪َٕٓٛ ٓهّٓ
ِٵاٱميإ  ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ   .َٚؿرلٙ َؿرلِٖ ,سهُ٘ سهُِٗفّْإّْ٘ٻ

ـ ٚإمنا عٳ ,طّٓخٵقا ٚايطټايسِّ ايٓاعٳ إمنا ػبُعٴ) :ايتٛيٞ َٛقٛعيف  ن١ًُي٘ ٱَاّ عًٞ ا ٌٷ  مثـٛدٺ  ْاقـ١ّْ  سٳكّْ  زٳدٴـ
َٴ ٛعكـس ايٓاقـ١ ٖٚـِ زاقـ     ميجًِٗ إّمجٝعإّ بطحب إٔ ٚاسد راب(ِٗ اهلل بايعٚاسد فعُٻ ـ ٕ بعًُـ٘ ٚ ٘  ٕٛبِّٛؿٳ  ؛يعًُـ

ٚع٢ً نٌ دايـٌ يف   ,قّٛ نايدايٌ فٝ٘ َعِٗ بفعٌايساقٞ ) :أٜكإّ ٜكٍٛ  ,فأؾحشٛا مجٝعإّ َطتشكني يًعكٛب١
  (.ٚإثِ ايسقا ب٘ ,إثِ ايعٌُ ب٘ :باطٌ إمثإ

ٌ َٹ ,ساي١ ْفط١ٝ فكط)يٝ٘ نُا ؼبب يٓفط٘ اٱْطإ ٭ؼبب فكط إٔ  يٝطت املٛا٠٫ ٚاملعادا٠ ٜهـسٙ يـ٘   ٚ (ٔ دايـ
 ,ا ازباْب َتذ٘ إىل ٖـرا ازباْـب  تػعس بأْو يف ٖرا ازباْب ت٪ٜد ٖر ,١ٝٻعٹُٳائّ :املٛا٠٫ َعٓاٖا .ٜهسٙ يٓفط٘ نُا
 ,يف املٛقـ  ١ ٝٻعٹُٳائّ ,١ٝٻعٹُٳائّ :٠٫ َعٓاٖاااملٛ ,ناْت َٛا٠٫ ٭ٚيٝا٤ اهلل أٚ َٛا٠٫ ٭عدا٤ اهلل ٛا٠٫ ضٛا٤ٶاملٖٞ  ٖرٙ
 .ٖرٙ ٖٞ املٛا٠٫ ,يف ايٓعس١٠ ٝٻعٹُٳائّ ,٘يف ايتٛدټ١ ٝٻعٹُٳائّ ,يف ايسأ١ٟ ٝٻعٹُٳائّ

س يف عتحٳ, ٚتٴَٛاق  ٚتٓعهظ بػهٌ َٛاق إىل يهٓٗا تتشٍٛ  ,املٛا٠٫ ٖٞ ساي١ ْفط١ٝ ٚاملعادا٠ ٖٞ ساي١ ْفط١ٝ
َٴ تـرل٠ ٚاسـد٠ يف   ٔ ٖـِ عًـ٢ ٚٳ  َٳ ,١ شلرا ايػخـ ٚشلرا ايػخـ ٚشلرا ايػخـ ٚجملاَٝع َٔ ايٓاع٦ِّٗٝسد ذاتٗا 
َٴ ٗا ضٛا٤ٶْ٘ ٚأعُاٍ ازب١ٗ اييت ِٖ ٜٛايٛدټٛٳ٫ْتػاز تٳ ٧١ أزق١ٝ ؾاسبِّٗٝاملٛا٠٫ تٴ َٴناْت د١ٗ    .ح١ًّّشك١ أٚ 

 .أٚ باط٬ّٕ إّسك ٖٚهرا ضٛا٤ٶ ,عٌُ ٖرا ٜ٪ٜدٕٚ ,تٕٛ شلراؿِّٜٴ ,دبعٌ ايٓاع ٜكفٕٛ َع ٖرا :٧ِّٗٝا تٴيّّٛزتٗا أْٗ
ُا ن أٚ ايتشٍٛ عبٛ ا٭ضٛأ ,ٛ ا٭فكٌعب ٱْطإ ٖٞ ايٓك١ّّ ا٭ضاض١ٝ بايٓطح١ يًتػٝرلد٣ اٚ٭ٕ اسباي١ ايٓفط١ٝ ي

ّٙقاٍ اهلل:  ٛٵ ٜٴػٳِّٝسٴ َٳا بٹكّْ ٘ٳ ٫ّْ  ٕٻ ايًّٗ ٜٴػٳِّٝسٴٚأّ َٳا بٹأّْْ إّ٘ ِٵسٳتٻ٢  عٓدَا  ,َععِ َا ٜتٛد٘ ايتػٝرل يف ايٓفظ (11:ايسعد)فّٓطٹّ٘
 ؟أدـٌ َـاذا  إمنا ٖٛ يف ا٭يرل َٔ  ,ع٢ً فِٗ ,عٓدَا ذباٍٚ إٔ ذبؿٌ ع٢ً ٚعٞ ,ٙ ْفطو ع٢ً غ٤ٞهسّ٘ذباٍٚ إٔ تٴ

ايتػـٝرل إٔ ؼبؿـٌ يـدٜو     (املـٛا٠٫ )ٖـرا ٖـٛ   ٚ ,تٛد٘ ايكًب ,٘ يف املٛق  تٛد٘ ايٓفظتٛدټاي ,وٗٳذلضِ تٛدټي
َٴ ,ساي١ أٚ  ,فُٝا ٜتعًل بٓٗر اسبل ٚٚد١ٗ سـل  إّإػبابٝ إّٚعٝ ضٛا٤ٶ ,ٔعٝٻأٚ يد٣ ا٭١َ ساي١ َٔ ايتٛد٘ ْتٝذ١ ٚعٞ 
  .فُٝا ٜتعًل بايحاطٌ َٚٓٗر باطٌ إّٚض٦ٝ إّضًحٝ
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ْٗا ٖٞ يف ايٛاقع عٓدَا ؼبؿٌ يدٜو ٚعٞ نجرل َٔ ي٬ٍ أغٝا٤ نجرل٠ إٔ َعٓـ٢  أا ٜدٍ ع٢ً يّّٛز٠ املٛا٠٫ ٚمم
ـ أيـٝظ   ,يف ؾٛزت٘ ايعاَـ١ ٖـٛ َـٛا٠٫    ا٫دباٖٙرا  سلا٫ّٕ,أٚ تتذ٘  ميٝٓإّذيو إٔ تؿٌ إىل دزد١ إٔ تتذ٘  اٙ َعٓ

ذبـاٍٚ   ,رب ْفطـو ذباٍٚ إٔ تٗٚ ,اهلل س آٜاتتدبٻ ,ست٢ بايٓطح١ هلل ضحشاْ٘ ٚتعاىل عٓدَا تكسأ ايكسإٓ ؟َٛا٠٫
ـ  أيٝطت ؟َا ٖٞ اسباي١ اييت ذبؿٌ عٓدى ,س ْفطوإٔ ترنّٗ ـ ؟ ف٘ عبـٛ اهلل ساي١ ايتٛدټ  ؛ٖـ٪٤٫ أٚيٝـا٤ اهلل   ٞٳُِّطٴ

فحتٛيِٝٗ هلل أؾحشت ٚدٗتِٗ َتذ١ٗ عبـٛ   ؛يٛا اهللتٛ ,عبٛ اهلل ادبٗٛا ,أؾحض اهلل ٖٛ ٚدٗتِٗ ,٭ِْٗ تٛيٛا اهلل
 .ا ٜأتٞ َٔ قحٌ اهللُٳِٖ فٝٗا َٗٝأ٠ يٹ اييت ْفٛضِٗ ٚايح١٦ٝ ,يف زقاٙ , ًّّٜٓكَٕٛا ٜأتٞ َٓ٘ ٕٛتكحًاهلل, ٜ

ٚٵيٹٝٳا٤ٳفّْكّْا :أمل ٜكٌ ,أٚيٝا٤ ايػّّٝإ ,يسٖٚهرا يف ازباْب اٯ ّ٘  تٹّٓٛأّ أّْ ٝٵّّّْا أٚيٝـا٤ ايػـّّٝإ   ؟ (76:ايٓطـا٤ )ايػٻـ
سايتـ٘ ايٓفطـ١ٝ َتذٗـ١ عبـٛ يـط       ٭ٕ ؛إّٜؿحض َٛايٝ ,ذات ايػُاٍ ,٧ايطِّٝ ا٫دباٖٙرا  ٘تؿحض ْفطٝت٘ بادباٖ

ٜٴ .إخل ...ايػّّٝإ ٘   ,ٜتكحٻً٘نٌ َا ٜسٜد ايػّّٝإ َٗٝأ بإٔ  ؿحضٖرا  ـ  ,نٌ َا ٜسٜد ايػّّٝإ ًّّٜٓـل فٝـ  ٘أعُاي
ٜٴ ,ربدّ ايػّّٝإ ٚربدّ َا ٜسٜد ايػّّٝإ ُـ٘ ٜؿـحض ٖـرا ٚأَجايـ٘ أزقـ١ٝ قابًـ١       عِّٚنٌ َا ٜسٜد ايػّّٝإ إٔ 

 .يًتعُِٝ
قُـ١ ايـ٤٫ٛ ٚقُـ١     ٘٭ْ ؛اٱميإ اسٳتٓتٗٞ املطأي١ إىل إٔ دعٌ اسبب يف اهلل ٚايحػض يف اهلل َٔ أٚثل عٴ ٚشلرا

يعُل املطأي١ يف ْفطو ٚتٛيٝـو ايؿـادم هلل تؿـحض     - يدزد١اٖرٙ إٔ تؿحض إىل  يف ْفطٝتو ,ايعدا٤ يف ٚاقعو
ؿحض أْ٘ ٜرا ٖ َع٢ٓ ,اٱميإ اسٳأٚثل عٴ أْ٘ يف اسبدٜح اٙزلٻ ,إٔ ذبب يف اهلل ٚتحػض يف اهلل - إىل ٖرٙ ايدزد١

ٍّ ؛يو إَّكٝاض أْ٘ سـل غـسع٘    ,هلل أضاع إٔ فٝ٘ زقإّع٢ً  إ٫ّٗ تًّّٓل فٝ٘ ٫عٓدى  ٤ٞهلل فٝؿحض نٌ غ ٭ْو َتٛ
  .تؿحض يدٜو املعاٜرل نًٗا إشل١ٝ -نُا قاٍ اٱَاّ اشبُٝين  -إٔ تؿحض  ,أْ٘ عٌُ ؾاحل أزادٙ اهلل ,اهلل

ٗٴِ    ١ٜ يّّـرل٠ اٯٖرٙ  ,نًٗاايؿاسب١ تعٌّّ أعُاٍ اٱْطإ  ددإّ ٠ ٚاملعادا٠ ١َُٗ ددإّاملٛا٫ فكك١ٝ ٚٳَٳـٔ ٜٳتٳـٛٳيّٚ
ِٵَٹ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ِٵ فّْإّْ٘ٻ ز املـ٪َٓني  ؼبرٸ ,َٚع املٓافكني ,َٚع ايهافسٜٔ ,َع ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ,تهسزت يف أنجس َٔ َٛقعٚ ٓهّٓ

تـٛيٞ  َـٔ اي  زفٝٗا ذبرٸٜات اٯنًٗا دا٤ت ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣  ,املٓافكني ,ايهافسٜٔ :ايج٬ث١ اشبّّٛطَٔ تٛيٞ ٖرٙ 
ٕٳػبعٌ اٱْطإ َِٓٗ ٚترنس بإٔ ايتٛيٞ شلِ  ُٴػٵسّ٘نّٓٛ ِٵ يّْ ِٵ إّْ٘ٻهّٓ ٖٴ ُٴٛ ٕٵ أّْطّْعٵتٴ َـج٬ّٕ   ,بايٓطح١ يًهافسٜٔ (121:ا٭ْعاّ)ٚٳإّ٘

ـ   ,َا ْكتٌ س٫٬ّٕ ٜهٕٛ نٝ  :أْ٘امل٪َٓني بايٓطح١ يًربا٥ض ع٢ً إٔ ٜػسزٚا  ؼباٚيٕٛ ـ َٚا ٜكتـٌ اهلل ٜعتحٳ  !؟إّس سساَ
ِٵ    املطًُني فُٝا ٜتعًل بأنٌ املٝت١ ػباديِٕٖٛٚ  ٖٴ ُٴـٛ ٕٵ أّْطّْعٵتٴ ِٵ ٚٳإّ٘ ٝٴذٳـادٹيّٓٛنّٓ ِٵ يٹ ٚٵيٹٝٳآ٥ٹّ٘ ٕٳ إّ٘ي٢ّْ أّْ ٝٴٛسٴٛ ٕٻ ايػٻٝٳاطٹنيٳ يّْ ٚٳإّ٘
ِٵ يّْ ٕٳإّْ٘ٻهّٓ ِٵ:ٜكٍَٛا ٚعٓد ؟إْهِ ملػسنٕٛ إذا أطعتُِٖٛ: ٖٓا أمل ٜكٌ ُٴػٵسّ٘نّٓٛ  :َجٌ َا قاٍ ٖٓا يف املـٛا٠٫  إّْ٘ٻهّٓ

ٗٴِ َٹ ِٵٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳيّٚ ذبطـب   ىباعتحـاز تس٣ ْفطو غرل َـتػرل فٝٗـا    نسى بأْو ٚأْت ع٢ً اسباي١ اييت ٚأْتٜر ٓهّٓ
ٙ  ,ؾ٠٬ ٚؾٝاّ :ٕازع ا٭عُاٍ اييت ٜعًُٗا امل٪َٓٛٚمت ,ْفطو َٔ قُٔ امل٪َٓني ٚعًـ٢   َٙـع ٖـر   ,ٚأغٝا٤ َٔ ٖـر

ٕٳايسغِ َٔ ٖرٙ  ُٴػٵسّ٘نّٓٛ ِٵ يّْ ِٵ إّْ٘ٻهّٓ ٗٴِ َٹٓهّٓ ِٵ   َٓهِ أْتِ ع٢ً َا أْتِ عًٝـ٘  ٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳيّٚ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹـ ٘ٳ ٫ّْ  فّْإّْ٘ٻـ ٕٻ ايًّٗـ إّ٘
ّٳ ايعّٚايٹُٹنيٳ ٛٵ ٗٵدٹٟ ائّكّْ   .(51:املا٥د٠)ٜٳ

نـٌ   - ٚنًـٗا تذلنـص   ,ايٓـاع  ذبٌٜٛ طتّّٝعتايصَٔ اْتػست ايٛضا٥ٌ ايهجرل٠ اييت ٖرا اشبّّٛز٠ يف املطأي١ يف 
إٔ ٜهٕٛ املٓٗر  ؼباٚيٕٛي٬ؾتٗا ست٢ عٓدَا إىل يًل ٤٫ٚ ٚعدا٤ ٜهٕٛ تذلنص  - ا٭غٝا٤ٖرٙ نٌ  ,ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ

َٴ نًـ٘  َٴعٝٻٔ ع٢ً عبٛ  ٗاٚايتًفصٜٕٛ ٚاٱذاع١ ْػاط ,َٴعٝٻْٔٚػاط ٚشاز٠ ايجكاف١ ع٢ً عبٛ  ,ٔعٝٻايدزاضٞ ع٢ً عبٛ 
 ,١ ايٓفٛع بايػهٌ ايرٟ ميهٔ إٔ تهٕٛ َع٘ تتٛىل ٖرا اشبط ٚتعادٟ ٖرا اشبطٖٛ يت٦ٝٗ :ٜؿب يف ٖرٙ ايٓك١ّّ

 ,ٚايتجكٝفٝـ١  ,ٚايذلبٜٛـ١  ,ٖرٙ ايٛضـا٥ٌ اٱع٬َٝـ١   ٘تدٚز سٛي ٖرا نٌ َا ,١ىل ٖرٙ ايف١٦ ٚتعادٟ ٖرٙ ايف٦تتٛ
ٛ عتحٳٜٴايصَٔ ٖرا  .ٚاتاٚعد أدٌ يًل ٤٫ٚاتحرٍ ٬َٜني ٬َٜني ايد٫ٚزات َٔ َٚٔ أدٌ ٖرٙ ايٓك١ّّ تٴ  أس َٔ أضـ

 .ا٭ش١َٓ أَٔ أضٛ ,ايٓاس١ٝ ا٭ش١َٓ يف ٖرٙ
ٕ ايـصَٔ  ٖـرا  يف  ,َٴعٝٻٔإٕ املعاؾٞ ْفطٗا قد تهٕٛ يف أش١َٓ نحرل٠ ددإّ أندل َٓٗا يف شَٔ  :ٕٛكٛيٜ ٟٻ ٜعٗـس أ  أ

ؽبـدّ ايٝٗـٛد    ,ؾـحض ٚاقعـإّ ؽبـدّ إضـسا٥ٌٝ ٚأَسٜهـا     ًو أْت غخؿٝإّ دايٌ بٝتو قد أحٳٔ قٹ٢ َفطاد ؼبؿٌ ست
ٟٸ ,ٚايٓؿاز٣   .أؾحض ؽبدّ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣فطاد  أ

ٜٴ ,فطدٕٜٚٳٜذلى أ٫ٚدٙ  أٚ ,فطدٜٳفاٱْطإ عٓدَا  ـ ٜٴ ,يسٜٔد آفطٹأٚ  ٌ    إّس صبٓـد عتحٳ  ,شبدَـ١ أَسٜهـا ٚإضـسا٥ٝ
 ,ٜٚؿٌ إفطادِٖ إىل نٌ بٝت ,ْ٘ددإّ ع٢ً إٔ ٜؿٌ َا ٜسٜدٚ ٜؿِْٕٛٗ ِٖ سسبديٌٝ أ ,ٚيد١َ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣
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خ ايػّّٝإ ايرٟ ذبدٻ إّ:ٚاسد إّغخؿأيٝظ ايػّّٝإ اٯٕ  ,فهس٠ ايػّّٝإٖٞ ٖرٙ  ,ايػّّٝإ َجًُا ,إىل نٌ غخـ
٫ أسـد  ٖرا ايػّّٝإ  ؟ٚإٔ عبرز َٔ ٚضاٚض٘ ٚنٝدٙ ,ٚإٔ ًْعٓ٘ ,ٚأَسْا إٔ ْعادٜ٘ ,زْا اهلل َٓ٘ٚسرٸ ,ايكسإٓ عٓ٘

ـ ٜكـٍٛ  عًـ٢ َـا    (بسَـٛدا  حَجً)ٌٖ يف  ,َتُسنصَٚٛدٛد ٖٛ َّّٓك١ َٔ ايعامل  أٟ يف ٜدزٟ ٕ ٕ ايػـّّٝا إ :حعضاي
أٚ  ,ٚتكٝعتتٝ٘  ٖٓاى ايطفٔ ٚإٔ (ايطفٔ َػه١ً) تًو املػه١ًعًُٛا ٔ ٚأِْٗ ِٖ َٳ ,دٚي١ ٖٓاى يدٜ٘ٚإٔ  ,اىٖٓ

ِّ  .َّّٖٛٓك١  يف أ
يهٔ نٌ غـخـ َـٔ بـين آدّ     (يف ايكّّب ايػُايٞ) ١ٝا٭زقايهس٠  َٔ أقؿ٢ َّّٓك١ يفايػّّٝإ  ٖرا إٔ افذلض

ٜٴ ٜعٌُ ايعٌُ ايرٟ ٜسٜد ايػّّٝإ ٕ  إّس عابدعتحٳٜٚطع٢ ايػّّٝإ يتعُُٝ٘ ْٚػسٙ  سهـ٢ اهلل َـا    ٚشلـرا  ؛يًػـّّٝا
ِٵ أّْعٵٗٳدٵ  :حين آدّ ّٜٛ ايكٝا١َي ضٝكٍٛ ِٵ ٜٳا بٳٓٹٞ آدٳّٳ إّْٔ ٫ّٚإّ٘يّْأّْيّْ ِٵ عٳـدٴُّٚ َټـحٹنيٷ     ٝٵهّٓ ٘ٴ يّْهّٓـ ٕٳ إّْ٘ٻـ ٝٵّّّْا قـد   تٳعٵحٴدٴٚا ايػٻ
ٛ يف بٝٛتٓاٚعبٔ  ,مل ْعحدٙٔ عب)تكٍٛ:  ٘ َٜـٔ  اهلل أعًـِ أ َذلات, , ٚبٝٓٓا ٚبٝٓ٘ آ٫ف ايهًٝـ ٭ْـو يف   ؛٫( هاْـ

ٜٴ ُٳإّ يٹٚتؿحض دطس ,ٚتؿحض ْا٥حإّ عٓ٘ ,عًُو ٖرا ربدّ ايػّّٝإ ٰ  عِّا ٜسٜـد إٔ  ٔ ُـ٘ ٜٚٛؾـً٘ ي تؿـحض  ف ,يـسٜ
ٜٚؿـحض نـٌ غـخـ ٜعؿـٞ اهلل ضـحشاْ٘       ,ٚتؿحض ٚأْت يف أٟ َّّٓكـ١ يف ٖـرا ايعـامل    ,املعؿ١ٝ يد١َ يًػّّٝإ

ِٵ   :ٜكاٍ ي٘ َع بك١ٝ َٔ ناْٛا ع٢ً طسٜكت٘ ,عابد يًػّّٝإ :هلل ّ عًٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٛ عافّٙكدٴٜٚٳ ,ٚتعاىل أّْيّْـ
ــ ــدٵ إّ٘يّْ ــٞ آدٳّٳ إّْٔ ٫ّٚأّْعٵٗٳ ــا بٳٓٹ ِٵ ٜٳ ــدٴُّٚ  ٝٵهّٓ ِٵ عٳ ــ ٘ٴ يّْهّٓ ــ ٕٳ إّْ٘ٻ ٝٵّّّْا ــ ــدٴٚا ايػٻ ــحٹنيٷ تٳعٵحٴ ّ٘  َټ ــسٳا  ٚٳأّْ ــرٳا ؾٹ ٖٳ ــدٴْٚٹٞ  طّٖ اعٵحٴ
ِٷ  .(60,61:ٜظ)َټطٵتٳكٹٝ
فٝٗا  إٔ ُٜٗٝٓٛا ١ُٖٓٝ ٜفطدٕٚ اضتّّاعٛا ,بايٓطح١ يًٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ,بايٓطح١ ٭َسٜها ٚإضسا٥ٌْٝفط٘ ايػ٤ٞ 

ٕٳ فٹٞ ا٭ّْزٵضّ٘ فّْطٳادٶٚٳ :يف نٌ صباٍ نُا سه٢ اهلل عِٓٗ يف ايكسإٓ ٛٵ ٕ اشبّّٛز٠ فأؾحض َٔ  (33:املا٥د٠)اٜٳطٵعٳ  مبهـإ أ
مل تعد َعؿ١ٝ ضبـدٚد٠  ذيو ايحٝت  يف١ أٚ يف ٖرا ايحٝت أٚ ًّٚشٳُٳايفطاد ايرٟ ؼبؿٌ يف ٖرٙ احمل١ً أٚ يف تًو ائّ

َٚع٢ٓ ٖرا بإٔ  (ٚايٓؿاز٣ ايٝٗٛد) ربدّ اجملسَني َٔ ٖ٪٤٫ ,أؾحشت ربدّ أَسٜها ٚإضسا٥ٌٝبٌ  يف إطازى فكط,
  .ؿحض نحرل٠تٴازبسمي١ 
ايؿشٔ َـع  ) زٜاٍ  أي نيؾٓعا٤ ٚقُٝتٗا سٛايٞ َا١٥ ٚث٬ث تؿٌ إىل ناْت قحٌ فذل٠ (1)(ايدغاتٖرٙ )إٔ قايٛا ب
ٌ ت َٔ داْـب  ُٳعٹثِ دٴ ,إّمثاْني أيفإىل  تًّْؾٳٚٚ ق٬ًّٕٝ ٖحط ضعسٖاا ٖبعد (إّ  َا١٥ ٚث٬ثني أيفهًِّٜٴ ازبٗاش , إضـسا٥ٝ
إىل سـدٚد سطـ١    اٯٕ أضـعازٖا  تفأؾـحش  ,يتٓتػس يف نٌ بٝت ؛ددإّ يًٓاع أضعازٖا عُت بدعِ ز٥ٝطٞ يتخفضدٴ

 !إّأيف ث٬ثني١ ٚمبا٥ ت ناْيتاي إّ,, عػسٜٔ أيفإّعػس أيف
َٴ ٛاإٔ ٜكٛي ؟ايدعِ َع٢ٓ َا ٜٴ ٕهِ تسٜدٚب ؟نِ ايتهًف١ (ؾشٕٛ أٚ ز٩ٚع)ٓع١ ؿٳَج٬ّٕ ٭ٟ غسن١   اسطحٛا ؟حاعإٔ 
ٜٴ ,ا٭ضٛام بايطعس ايف٬ْٞإىل  % َٔ ايك١ُٝ ٚأْصي70ٙٛ ْطح١ عًٝٓا دـاْحِٗ ْكـدإّ يًػـسنات يف ضـحٌٝ     د َٔ طدٻٚ
إٔ ايفطاد يف ٖـرا ايحٝـت ٚيف ٖـرا ايػـخـ يف أٟ      ؛ ٭ِْٗ ٜعسفٕٛيف ضحٌٝ إٔ ٜؿًٛا بايفطاد إىل نٌ بٝت َاذا؟
ٖـرٙ  ا بريٛا ٬َٜـني ايـد٫ٚزات يف دعـِ    ُٳيّْ ٚإ٫ّٗ ,ُٓتِٗأؾحض ؽبدّ ٖٝ ,ايعامل أؾحض ؽبدّ قكٝتِٗ ََّّٔٓك١ 

 .إّإىل سط١ عػس أيف إّإىل عػسٜٔ أيف إّايدغات ٚتٓصٍ َٔ َا١٥ ٚث٬ثني أيف
 إّ,٭ٟ غخـ ٫ ٜصاٍ ؾاسب ,تصاٍ ؾاسب٫١ أي  سطاب ٭ٟ أضس٠  , ٚ٭ِْٗ ؼبطحِٕٖٛٗرٙ ايكك١ٝ َعسٚف١ يدٜ
ٚايكس١ٜ ايٛاسد٠  ,ٜطسٟ ؾ٬س٘ إىل َا سٛي٘ ٜٚتطعايؿاسب١ ميهٔ إٔ أٚ ٖرٙ ا٭ضس٠  ,٭ٕ ٖرا ايػخـ ايؿاحل

 .ٖٚهرا ؟ؿحض َجٌ بك١ٝ ايكس٣تِ ٚعُٻتٴ مل ملاذا :يف ْفٛضِٗ ذبصٸ قك١ٝ  تصا٫ٍٗا ْايؿاسب١ ٜعتدلٚ
ٟٸ ,ُا ٜتعًل بفطاد ا٭ضسفٝ ,فُٝا ٜتعًل بفطاد ا٭بٓا٤ ضٛا٤ٶ فُٗٛاٜ ملاٯٕ إٔ ايٓاع إذا  فاملطأي١ ٛ  ,فطـاد  أ  ا٤ٶضـ

 .يف ٖرا ايصَإ زمبا ٜؿحض َعؿ١ٝ َكاعف١ ٘أْ ,َٔ ايسداٍ ٚايٓطا٤ ,يف أٚضاط ايهحاز أٚ ايؿػاز
ِّ  أيس٣ نُا إٔ اهلل ضحشاْ٘ ٚتعاىل ست٢ بايٓطح١ يٓطا٤ ايٓيب  تعتحازا٫  كاعٳتٴ ٚاملعؿ١ٝ فع٬ّٕ ٜٳا ْٹطٳا٤ ايٓٻحٹـ

َٴَٳ ٔٻ بٹفّْاسٹػٳ١ٺ  ّٜ٘ٴكٳاعٳحٳِّٝٓٳ١ٺ ٔ ٜٳأّٔتٹ َٹٓهّٓ ٝٵ َـٔ ٖـرٙ   اييت يٛ سؿـًت  ْفطٗا املعؿ١ٝ ب (30:ا٭سـصاب ) ٵ يّْٗٳا ائّعٳرٳابٴ قٹعٵفّْ
ـ  ,عتحـازات أيـس٣  ٖٓـا ٫   كـاعٳ يهٔ تٴ ,٠ٚاسدس تعتحٳاملسأ٠ أٚ َٔ ٖرٙ املسأ٠  ـ املـسأ٠  ٖـرٙ   ٔٵفُٹ ٖـا  ا٤دص ٢تعّّّْ

ٜٴ ,ايّّحٝعٞ  .عتحازات أيس٫٣  شلا ايعراب كاعٳيهٔ ٖرٙ املسأ٠ 
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ايكتـٌ ْفطـ٘    ,ٌ اٱَاّ عًٞ بأْـ٘ أغـك٢ ا٭َـ١   قاٍ يف قاتٹ )صلى اهلل عليه وعلى لهه ومل  ٕ ايسضٍٛ بأنريو إٔ ْطُع 
ـٴكتٴيهٔ إٔ ٜٳ ,دسمي١ نحرل٠ ٌٳ ٌ ٖرا ايػخ  س ا٭١َ يف أَظِّعتحٳيف ٚقع١ٝ تٴ ,ايععِٝ يف َسس١ً يّّرل٠ ٖرا ايسد

عًـ٢   , يدزد١ إٔ أثسٖـا ػبًـب ايػـكا٤   نحرل٠ ددإّ ددإّ ددإّ س دسمي١عتحٳتٴ ,اسباد١ إىل َجٌ ٖرا ايسدٌ ايععِٝ
 .ع٢ً أَت٘ نًٗا ايػكا٤٭ْ٘ دًب  ؛ْاق١ مثٛد أغك٢ تًو ا٭١َ ٞ عاقسٴُِّٞ أغك٢ ٖرٙ ا٭١َ نُا ضٴُِّفطٴ ,ا٭١َ
 ْ٘فطـ يًطـحب  دل بإٔ عًٝـ٘ ثًـح عـراب أٖـٌ ايٓـاز      ي , ٜٛددبٔ عحد اهلل ايٓفظ ايصن١ٌٝ ضبُد تٹاق يفنريو 

ٖـرٙ ازبسميـ١ نـحرل٠     ستاعتحٹأيس٣  ٫ٚعتحازات١َ ضبسٻ إّتٌ ْفطيهٔ قّْ ,١َضبسٻ إّتٌ ْفطٖٛ قّْ ,ْ٘فطٚي٬عتحاز 
ٜٴأؾحض َطتشكإّ بَستهحٗا إٔ ددإّ ددإّ يدزد١  ٭ْـ٘ قتًـ٘ ٖٚـٛ غـخـ      ٚسـدٙ؛ ب نجًح عراب أٌٖ ايٓاز ٖٛ عرٸإٔ 

عٓـدَا   ,ٜؿـشض أسٛز َا تهٕٛ إىل َجٌ ٖـرا ايػـخـ    ناْت ا٭١َ ٞيف َٓعّّ  تازؽب ,يف َسس١ً يّّرل٠ ,ععِٝ
ُـ١  ٥َٔ ضٝخًف٘ َٔ أأيس٣ ددٜد٠ ع٢ً ٜد ٖرا ايػخـ ٚ اْتٗت ايدٚي١ ا٭١َٜٛ باٱَهإ إٔ تطتأْ  ا٭١َ سٝا٠

 .َٓٗا يف أغٝا٤ نجرل٠ أايعحاع فأؾحشت ندٚي١ بين أ١َٝ بٌ أضٛبين ٌ فتُهٓت دٚي١ تٹيهٔ قّٓ ,أٌٖ ايحٝت
َٴ بإٔ ,ْفِٗ بإٔ ايفطاد ـ َٴعٝٻٓـ١  عتحـازات  ٫ ,َٴعٝٻٓـ١ يف أٚقات  ,١ٓعٝٻاملعؿ١ٝ يف أش١َٓ   ,رل٠ دـدإّ دـدإّ  ٕٛ نـح ته

يف سد ذاتٗا َؿـٝح١   ٖرٙ !أَٛايٓا إىل دٝٛب ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ زغُإّ عٓا ترٖبٚ ,ٓا ْؿسف أَٛايٓاأْ ا٤ٛٶٜهفٝٓا ضٴ
ٍ ٖـرٙ   ,نٌ ايكسٚزٜات اييت ْأيرٖا ,ٕ نٌ ايهُايٝات اييت ْػذلٜٗا٭ ؛عًٝٓا سكٝك١ ٬َٜـني ايـد٫ٚزات    ,ا٭َـٛا

ِ     ,بذلٍٚ املطًُني ,أعدا٥ٓا َٔ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ إىل دٝٛب رٖبت ٖـرٙ   !يرلات املطـًُني نًـٗا تؿـب يف دٝـٛبٗ
 .ني شلَِتٛيَٴعٝٻ١ٓ أٚ ْؿحض يف ساي١  ,ُا ٜتعًل باٱفطادإٔ غبدَِٗ أٜكإّ َٔ ددٜد فٝ اَٸأ ,َؿٝح١ نحرل٠
ِ   بفعٌايساقٞ ) :نُا قاٍ اٱَاّ عًٞ ٚايتٛيٞ ٗ إٔ تسقـ٢   (قّٛ نايدايٌ فٝـ٘ َعٗـ ٚيـٛ ذبـت عٓـاٜٚٔ     ِبعًُـ
٭ٕ َـٔ   ؛٤ِٖتتـ٫ِٖٛ أٚ تتـٛىل أٚيٝـا    :املطأي١ ٖٞ ٚاسد٠ ,إيِٝٗ أٚ إىل أٚيٝا٥ِٗ ٬ّٕٝإٔ دبد يف ْفطو َٳ ,أيس٣

ٍّ , فُٔ ْتٛىل عبٜٔتٛشلِ َٓا ٜؿحض َِٓٗ ِٵْفط٘ حض ايػ٤ٞ شلِ ْؿ ممٔ ٖٛ َٓا َتٛ ٗٴ ٓٵ  .ْعٛذ باهلل َٹ
 ٫ ٜٛدـد , ٚنأْـ٘  املعسٚفـ١ نًُا ٜأتٞ سدٜح ٜتحادز إيٝٓا ايّّاعات ٚاملعاؾٞ  ,َٛعع١يف أذٖإ ايٓاع نًُا ٜأتٞ 

ٜٴبـٌ ٫ ْتـرنسٖا   ,ٕ فٝٗـا َٚكؿس اعات ٚٚادحات ١َُٗ ددإّ ددإّ عبٔطٖٓاى  ٖٓاى أغٝا٤ أيس٣, ـ ,  عحـادات   دٛدٳ
عٔ  ١يّّرل٠ يازد َعافّٙ ٖٓاى ,٫ ًْتفت إيٝٗا ,ٕ شلاًَُٛٗ نريو عبٔإٔ تعتكدٖا  ,عتكاد١ٜاٚادحات  ,عتكاد١ٜا

  .ٖٞ يف ْفطٗا أٜكإّ يّّرل٠ ٚعبٔ ٫ ًْتفت إيٝٗا َعافّٙ ْعتدلٖا َأيٛف١ أْٗا اييتا٭غٝا٤ 
ِّ  (1)(رباشٜٔ ايكـات )َٚع  ,نجرل يٮسداخ (ذبًٌٝ)بّّحٝعتٓا فٝٓا ايُٝٓٝني  عبٔ ِّ  تكسٜحـإّ يف أ َهـإ   بٝـت يف أ
بٝـت  يف ؾٓعا٤ يف  (ْٕٛخصٸَٴ) ْٞ أذنس َس٠ ٚعبٔإست٢  ,أقؿ٢ َّّٓك١ْٚحدأ َٔ أَسٜها إىل  ,نٌ ا٭سداخ ًٕٛشًِّٜٴ
عًـٞ عحـد   )أسداخ َا بـني   بني ايػّّسٜٔ,ايطابك١ تًو ا٭سداخ أٜاّ  (ُإضفرل عٴ)ٚنإ عٓدٙ قٝ   (ايػاٜ )
ٕ  ,َـ٬ٕ أيحـاز   ,٬َٕ ذبًٌٝيٓاع ٚاˮ ٚامل٪متس ا٫غذلانٞصب اسببني  (عًٞ ضامل)ٚ (اهلل ـ  (2)‟...َـ٬ ْـتِ  أ :اٍفك

 سداخ بّّسٜك١ تهٕٛ َعهٛضـ١ ا٭ ًًٕٛذبٚ إّ,عحيف ْفٛضهِ أٜكإّ زٴ دٕٚإّ, ٚتٛدٹيف ْفٛضهِ قًك دٕٚايُٝٓٝني تٛدٹ
ًُٜطٗا غسٜح١ طحٝع١  ٖرٙقاٍ  .أٚ عبٛٙ (قُض)ُا ٜتعًل حباداتِٗ َٔ فٝ إّؽبسز ايٓاع ِٖٚ ؼبًُٕٛ ُٖٻ ,أسٝاْإّ

 .يف ايُٝٓٝني
أتًكـ٢   ٫ إٔ َٓٗـا,  ٝهٕٛ يٞ َٛق  إمياْٞيٮسداخ ع٢ً سكٝكتٗا ي إّٚفُٗ إّابٝإػب ايتشًٌٝ إذا نإ ذب٬ًّٕٝطِّٝب, 
 ٚإٔ أفٗـِ نٝـ  أقـ     ,قدز٠ ع٢ً إٔ أفِٗ ا٭سـداخ  ٜهٕٛ عٓدٟ إٔ ٜٓحػٞ ,ٜٔيساٯأثس بٚأت اٯيسَٕٚا ٜكٍٛ 

ٕ ٚؼب ,ٕاٯيسٚب٘ خ شدتٜ مبا ٜهٕٛ ايٓاع ٜتشدثٕٛعٓدَا  يهٔ .دٝدٗرا ف ,املٛق  اٱمياْٞ َٓٗا ذبايٝـٌ   ًًـٛ
َٴ     ,ْفطٗا ٖرٙ ٖٞ ايكك١ٝ اشبّّرل٠ ,ذلتب عًٝٗا تأٜٝد َٚعازق١ٜ َعهٛض١  ٔ بعـد عـٝٻ ؽبـسز ايٓـاع َـٔ صبًـظ 

ٚؽبسز اٱْطـإ   ,نًٗا تطتكحٌ ذبايٌٝ (4)(ا٭ز٬ٜت)ٚٚأذٖإ ؾاف١ٝ  ٠دٝد (3)(بصغ١) ناْتإذا  ٚياؾ١( ربص١ٜٓ)
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ِٵ   :عًِ اهلل قد ٜهٕٛ ممٔ قاٍ ٖٚٛ ٫ ٜدزٟ أْ٘ يفػا٤ ٜؿًٞ ؾ٠٬ املػسب ٚايعٹ ٭ٕٖٛ َتذ٘ ٚ ٗٴِ َٹـٓهّٓ ٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳيّٚ
ِٵ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ِٵَا َع٢ٓ فّْإّْ٘ٻ ٗٴ ٓٵ ٗٴٛدٳ :ٖٓاى؟ أمل ٜكٌ َٹ ٗٴٛدٳ تٳتٻخٹرٴٚأّ ٫ّْ ضِبا٫دا٤  ؟ٚٳايٓٻؿٳازٳ٣ ائّٝٳ  ٚٳايٓٻؿٳازٳ٣ ائّٝٳ
ٚٵيٹٝٳا٤ٳ ٗٴِ َٹ :َا ٜكٍٛفعٓد أّْ ِٵٚٳَٳٔ ٜٳتٳٛٳيّٚ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ِٵ فّْإّْ٘ٻ ـ ٝخـسز  ف .٣فإْ٘ َٔ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز ؟ٜعين َاذا ٓهّٓ  ايػـخ

ـ  ,َٔ سٝح ٫ ٜػعس إّٜٗٛدٜ -٫ٚ زلض اهلل  -أؾحض ٚقد َتذٗإّ إىل املطذد   أيـٝظ نـريو؟   (1)(شْـاْرل ) دٕٜٚٗٛدٟ ب
  .اشباط١٦ ٚايفِٗ اشباط٧ ٚضٗٛي١ ارباذ املٛق  ع٢ً سطب َا ٜطُعْتٝذ١ ايتش٬ًٝت 
ٜتخـر َـٔ دايـٌ     بـأ٫ّٗ  ٜهٕٛ ي٘ َٛقـ  ف٬ بٴد إٔ ٓت ي٘ ا٭سداخ تحٝٻاٱْطإ إذا َا إٔ د َٓ٘ ايػ٤ٞ ايرٟ ٫ بٴ

٘ٴٜتحٝٻ إٔبعد  أٚ َعازق١ إ٫ّٗ إّْفط٘ تأٜٝد أٚ إٔ ٜـس٣ ممـٔ ٜجـل بٗـِ يف فُٗٗـِ يف       ,اسبـل يف املطـأي١   ٔ ي٘ ٚد
 .يّّرل٠غرل ٖرٙ تهٕٛ املطأي١  ,ِٗ َٔ قدٚات٘ شلِ َٛق  َٔ ٖرٙ املطأي١ فٝك  َٛقفِٗٓٹتدٜټ

٘ٹ   :اهلل ضحشاْ٘ ٚتعاىل قا٢ٍ طأي١ يّّرل٠ نُا سهامل تهٕٛ ِٵ آٜٳاتٹ ايًّٗـ ٕٵ إّ٘ذٳا ضٳُٹعٵتٴ ِٵ فٹٞ ائّهٹتٳابٹ أّْ ٝٵهّٓ ٍٳ عٳًّْ ٚٳقّْدٵ ْٳصٻ
ٝٵسّ٘ ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳخٴٛقٴٛأّ فٹٞ سٳدٹٜحٺ غّْ ٗٴ ٗٵصٳأّٓ بٹٗٳا ف٬ّّْْ تٳكّٔعٴدٴٚأّ َٳعٳ ٜٴطٵتٳ ِٵ إّ٘ذٶٜٴهّْفّْسٴ بٹٗٳا ٚٳ ِٵَٹ اٙٹ إّْ٘ٻهّٓ ٗٴ ؟ َجًِٗأمل ٜكٌ  (140:ايٓطا٤)جٵّٓ

أْـو  تـصعِ  ٖٓا ٚأْت  ,ايكسإٓ بطخس١ٜ أٚ بٓكد أٚ بأٟ غ٤ٞ َٔ ٖرٙيف عٔ آٜات  ٕٜتشدثٛ :يف ايكسإٓ ؽبٛقٕٛ
ٜٴ ,يهٔ دًٛضو َعِٗ قد تتأثس ,َطًِ َٚ٪َٔ بايكسإٓ ـ أٚ دًٛضو َعِٗ ٚأْت ضانت  ـ يٹ إّس تػـذٝع عتحٳ ا ٖـِ عًٝـ٘   ُٳ

 .ِٗسهُٳ وُّْٴهّٖٔرا املٛق  ايرٟ أْت تتٗإٚ ب٘ إىل إٔ ٜهٕٛ سٴ يوّْشِّٜٛٴ
ِٵ  :ّّٛز٠ املطأي١ نٝ  إٔ ايكسإٓ ٜتشدخشب٫سعٛا  ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹـ ِٵ   (51:املا٥ـد٠ )فّْإّْ٘ٻ ِٵ  اإّ٘ذٶإّْ٘ٻهّٓـ ٗٴ ٕٵ(140:ايٓطـا٤ )َٹـجٵّٓ  ٚٳإّ٘
ِٵ ٖٴ ُٴٛ ِٵ أّْطّْعٵتٴ ٕٳ إّْ٘ٻهّٓ ُٴػٵسّ٘نّٓٛ أْـت َجـٌ ٖـرٙ     ,ازب١ٗ اييت أْت تكـ  َٛقفٗـا   أْت َجٌ ٖرٙ :ٍ يوٜٛك (121ْعـاّ: ا٭)يّْ

ا ٖٞ َعؿـ١ٝ هلل ضـحشاْ٘   يت تّّٝعٗا ٚيٛ يف َطأي١ ٚاسد٠ ممأْت سهُو سهِ ٖرٙ ازب١ٗ اي ,ازب١ٗ اييت تت٫ٖٛا
 .ٚتعاىل

 ُاٍ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ مل تعد تكـ  بػهٌ زٖٝب فُٝا ٜتعًل بأع صَٔ أؾحشت ايككاٜا يّّرل٠ ددإّ ددإّيف ٖرا اي
ٟټ إٔ ٜؿحض َج٬ّٕ ,عٓد سد ـ  ْسٜـد  :ي٘ ٕٜٛكٛي ,شعِٝ عسبٞ عحاز٠ عٔ َدٜس قطِ غسط١ أ ٍ إّف٬ْ  ٚاأبػـس  :, ٜكـٛ

  .ٖرٙ اسباي١ زٖٝح١ ددإّ !ٖهرا نًِٗ مجٝعإّ (ٙٚيرتفكًٛا ), ٜكٍٛ: شعّّإ ْسٜد !بٓا
ٟٻ قد ٜػٌُ -ًَّّٛب ٭َسٜها ذبت عٓٛإ يّّرل  ْ٘إ ٚف٬ٕ قايٛا ,إّف٬ْ اعتكًٛا ِفسح بأْٗنٓا ْ إذا ٚست٢ عبٔ  أ

 ,ملؿـاحل أَسٜهـا   ,إزٖابٞ ٭َسٜهـا  ؟إزٖابٞ ملٔ ؟إزٖابٞ ٜكٛيٕٛ: أيٝطٛا, إزٖابٞ -إْطإ ٜتشسى يف ٖرا املٛقٛع 
ـ  اعتكًـٛا ايٝـّٛ  أِْٗ  افذلّ٘ضٵ ,ٚقعٝت٘ تُا ناْنٝف ,٭َسٜها ٤إزٖابٞ ؼبٌُ عدا ـ ؛ ٭أعذحٓـا ف إّف٬ْ ٔ  إّٕ ف٬ْ  عبـ

ـ    :يهٔ ايعٓٛإ َفتٛح ٚايكك١ٝ َفتٛس١ ,ْهسٖ٘ ٟٻ إٔ ٖرا ايصعِٝ أٚ ذيـو ايـصعِٝ َهًّٚ تطـُٝ٘  غـخـ     بـإٔ أ
ٜٴ ايكحض ٢ًكٜٴ إّأَسٜها إزٖابٝ  !أقطاّ غسط١ عٓد أَسٜهاتشٍٛ ايصعُا٤ ايعسب إىل َدزا٤ ٝف ؛ِ ٭َسٜهاطًّٚعًٝ٘ ٚ
ـ  اعتكًـٛا إذا ْفسح بأْٓا  افذلقٓاإذا  ,زٖٝح١ ددإّ ددإّ ٖرٙ اسباي١ ـ  إّف٬ْ ٚ  إّأٚ ف٬ْ فُعٓـ٢ ٖـرا إٔ    ...أٚ نـرا أ
 ,قـد أَسٜهـا   (إزٖـاب )ل َع ازبُٝـع ذبـت عٓـٛإ    تّّحٻ ممهٔ إْٔفطٗا ٕ ايكك١ٝ أٚ ,ٌ أَاّ ازبُٝعاملٛقٛع أقفٹ
ـ  تفكـًٛا )يـرٚٙ(  قـاٍ:   ,إّف٬ْ ْسٜد ١ٝ:تًفَْٛهامل١ , فُٔ َٔ أٜٔدزٟ ٫ أًَّّٛب  (بٛؽ)ًَّّٛب َٔ  ٖـرٙ   ٢َعٓ
ٜٴايٓاع  إٔبايكك١ٝ  ٕ هِّيف ا٭يرل  ٌ       ُـٛ عـٔ ايٝٗـٛد ٚايٓؿـاز٣     ,أفـٛاِٖٗ عـٔ اسبـدٜح عـٔ أَسٜهـا ٚإضـسا٥ٝ

 .إىل نٌ زأع ,تًُظ فطادِٖ ٜؿٌ إىل نٌ بٝت تٚأْ ,ٚيّّٛزتِٗ
 ,إٔ ْدافع فطـاد ٖـ٪٤٫   ,١٦ أٚ ٖرٙ ايف١٦ ذبسى باعتحاز ٚادب إض٬َٞذبسى ٖرا أٚ ٖرا أٚ ٖرٙ ايفَا ْ٘ إذا ٭

تٗـدد ايـح٬د    ,أؾحشت املطأي١ تٗدد املكدضات اٱض١َٝ٬ نًٗا ,فطاد دباٚش اسبدٚد املعكٛي١ ,٤٫إٔ ْكاّٚ فطاد ٖ٪
 .تٗدد املحاد٨ اٱض١َٝ٬ نًٗا ,اٱض١َٝ٬ نًٗا

َهـ١  ٚ يٓـا ثـ٬خ َػـانٌ ٖـٞ ايكـدع      ٜعٗسفُٝا بعد  استُاٍ ؟يف قك١ٝ ايكدع( 2)(ساْحني)اٯٕ ايعسب أيٝظ 
 .٭قؿ٢ٚا( صلى اهلل عليه وعلى لهه ومل )ايهعح١ َٚطذد زضٍٛ اهلل  ,ٚاملد١ٜٓ

ٜٴكحٳٌأْ٘  ٖٚ٪٤٫ ايٝٗٛد ِٖ ٜفُٕٗٛ أَسٜهـا  بت قسٳإٔ ّٜٛ  .إىل َا ٖٛ أندل َٓ٘ ُّّٕٜعٛشلِ غ٤ٞ فإِْٗ  عٓدَا 
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ٔ ْ٘ بـد٫ّٕ أ :ٛا إىل أنجس َٔ ٖرٙقتّّسٻ ؟ٖرٙ ٚاسد٠أيٝطت  ,ايدٍٚ اٱض١َٝ٬نٌ ٝت بتأٜٝد َٔ سعأفػاْطتإ    َـ
ٖات )ٝظ ايف٬ْٞ د ايف٬ْٞ ْهً  ايصعِٝ ايف٬ْٞ أٚ املًو ايف٬ْٞ أٚ ايس٥ايحًبّّا٥ساتٓا ٚأدٚاتٓا إىل  ْتشسى إٔ
٘  ف إّ(ٚف٬ْ إّف٬ْ دٵطازّ٘ ,إّف٬ْٚ إّٚف٬ْ إّف٬ْ ـ ٚمل ٜٳ - ٝتشسى بهاَـٌ قٛتـ ب ٖـرٙ  ٜكـسّ٘  -ايدٚيـ١ ايكـعٝف١   تًـو   دٵعٴ

 ؟إّٖرا ٜعين دباٚش أيٝظ .أَسٜهأَ أدٌ  إّف٬ْ تكٌعإّ, ٜٚف٬ْ ٜعتكٌٚ ,ب ٖرٜٙٚكسّ٘ ,ب ٖرٜٙٚكسّ٘ ,ايكس١ٜ
   ٛ ِ ا٭غسف يٓـا إٔ ٜـأتٞ ا٭َسٜهٝـ ِ  ٛاٝكـسب ي٭غـسف يصعُا٥ٓـا إٔ ٜـأتٞ ا٭َسٜهٝـٕٛ     اٚ ,ٕ ٖـ ٭ٕ قـسب   ؛ٖـ

إٔ ايعدا٠ٚ  ٔ ٭ِْٗ ٜعسفٕٛيه ,ؽبًل عدا٠ٚ ٭َسٜها ,د عدا٠ٚ ٭َسٜهآَّّك١ َٔ املٓاطل ٜٛيِّ ا٭َسٜهٝني ِٖ ٭ٟ
٫ٚ  ,املّّٓكـ١ غـرل َطـتكس٠   ٖـرٙ   حكـ٢ ٚت ,٧عدا٠ٚ ايػعٛب املط١ًُ عدا٠ٚ سكٝك١ٝ ٜهٕٛ شلا أثسٖا ايطـِّٝ  ,١َُٗ
 .بؿعٛب١ فٝٗا إ٫ّٗ ِٗأٖداف ٕٛؼبكك
ِ  ٖرٙ ,١ٜسٜد إٔ ؼبكل أٖداف٘ بأقٌ تهًف ,ؿسفاتِٗدقٝكني يف تبٌ  ,أغحٝا٤ يٝطٛاِٖ عاد٠ ٚ  :قاعد٠ عٓـدٖ

 فحد٫ّٕ إذإّ ,ٚقك١ٝ ؼبطحٕٛ شلا أي  سطاب ,عًٝ٘ َٕٝصإ ميػٛ ,أٖدافِٗ بأقٌ تهًف١ َاد١ٜ ٚبػس١ٜ إٔ ؼبككٛا
ٜٴٖرا ايصعِٝ أٚ ٖرا املب فحاٱَهإ إٔ عبٔ ْكسّ٘ رٖبَٔ إٔ ْ فـ٬ٕ   ,ٕ ًَّّـٛب ف٬ , ْكٍٛ:املطأي١ٓفّٗر ًو أٚ ٖرا 
ٝٴشكسِْٚٗ ,ف٬ٕ نراٚ ,ف٬ٕ إزٖابٞ ,ًَّّٛب ـ  أيٝطت  !ساِٖقّٓ ٕٜكسبٛأٚ  ,ِشل ف ٚإضـسا٥ٌٝ   ,تُٳًٹأَسٜها ٖٓـاى ضٳ
ٝ   ,ب ْفٛع ايٓاع عًِٜٝٗ٪يِّ ٫ عًُٛا ع٬ُّٕ ٦إّ,طسٚا غٝؽب مل ؟ُتًٹضٳ ِ   ٦ا٫ّٕٚ يطـسٚا غـ ٛ  قـد  ,َـٔ دٝـٛبٗ  ٕٜعّّـ

َٴ  .أي  سطاب يًتأثرلات ايٓفط١ٝ ِٖ ؼبطحٕٛ, يهٔ أٚ نرا ٭ٟ طسف َٔ ا٭طساف ١ٓعٝٻَطاعد٠ 
شلرا ِٖ عًُٛا  ؛ثاز نحرل٠ ددإّآ ااملعادا٠ ٜهٕٛ شلاملٛا٠٫ ٚ ,نُا سطب ايكسإٓ أي  سطاب يكك١ٝ املٛا٠٫ ٚاملعادا٠

ٌ   ,ٚعدا٠ٚ يًٝٗـٛد ٚايٓؿـاز٣   ,ٚعدا٠ٚ يًػسب ,ن١ًُ عدٚ إضسا٥ًٝٞ اضتخداّض ُطٳٜٴع٢ً إٔ  إٔ  ,عـدا٠ٚ ٱضـسا٥ٝ
 .ضُطٳتٴ

ٕ ا٭دٝاٍٖرٙ ددٜد يف ْفٛع َٔ  ٤ٶؽبًكٛا عدا بكدز اٱَهإ أ٫ِّٖٚ ؼباٚيٕٛ  ػبعًـٛا أْفطـِٗ   إٔ  , ِٖ ٜسٜـدٚ
ٕ ٫ إّ؟ٓؿحض إيٛاْيٌٖ َٔ ًَّّٓل اسبب ٚايتٛدد يٓا  ؟ملاذا َكحٛيني ,َكحٛيني َـٔ أدـٌ إٔ تكـٌ ايتهًفـ١      , ٜسٜـدٚ
ٙ بأقٌ َا ميهٔ إ٫ّٗ ٤بػٞ ٕ ٜكش٫ٛ ,٦إّغٝ ٕ ؽبطس٫ٚ ,أٜكإّ ب٬دى ٚتسسب بِٗ ًٛأَ أدٌ إٔ ٜؿ ,عًِٝٗ  , ٖٚـر

ٌ دب ,أغـٝا٤ نـجرل٠   ايٓاس١ٝ ايطٝاض١ٝ تٛفس شلَِٔ  ,شلِ أغٝا٤ نجرل٠تٛفس  ا٫قتؿاد١َٜٔ ايٓاس١ٝ  قـ   املٛا عـ
 .يدِٜٗ ض١ًٗ
 املطـأي١ ٘ عًـ٢ ٖـرٙ   اهلل ْحٻ ,يف ايٓفٛع فُٝا بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ٤إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾفا ٜسٜدٕٚأِْٗ  إّتٛدد يٝظ ذيو
ٚٵ٫ّْ ِٵ أّٓ ٛٵأّ عٳ ٤ٹٖٳاأّْْتٴ ِٵ قّْايّٓٛأّ آَٳٓٻا ٚٳإّ٘ذٳا يٳًّْ ٘ٹ ٚٳإّ٘ذٳا يّْكّٓٛنّٓ ٕٳ بٹائّهٹتٳابٹ نًِّّٓ ٓٴٛ ِٵ ٚٳتٴ٪ٵَٹ ٜٴشٹحټْٛٳهّٓ ِٵ ٚٳ٫ّْ  ٗٴ ٌٳ تٴشٹحټْٛٳ ِٴ ا٭ّْْٳاَٹ ٝٵهّٓ كټٛأّ عٳًّْ
ٝٵغٹ ٔٳ ائّػٳ أْـتِ ٖـ٪٤٫ ذبحـِْٛٗ     ٖا ,ْتِ ذبحِْٕٛٗ عًٝهِ ست٢ ٚيٛ أ, ِٖ ساقدٚهِْفِٗ ٫ ؼبحٛ (111:آٍ عُسإ)َٹ

 ,ٝٗا عٓدْانُا ْطِّ (1)(١ٓٳاسبٹ)ق١ُ ٖرا َٔ  ,هِ ا٭ْاٌَ َٔ ايػٝغعًٝ ٕٛكٜعٚ ,ؼبحْٛهِ ٫ْفط٘ ِٖٚ يف ايٛقت 
ٝٵغٹ ٔٳ ائّػٳ  .َٹ

إمنا فٚأغٝا٤ َٔ ٖرٙ  ,ٚعامل َطامل ,َٛا ن١ًُ ض٬ّٜكدِّإٔ  ؼباٚيٕٛ ,عدا٠ٚ اضِِٖ عٓدَا ؼباٚيٕٛ إٔ ميطشٛا 
سايـ١ ْفطـ١ٝ    ٭ٕ ٖرٙ ؛يكسإٓ ع٢ً يًكٗا بايٓطح١ شلِص اتٛا نٌ َػاعس ايعدا٠ٚ اييت زنُّٗٝٝٴي ,دٚا ْفطٝاتٓاذِّٝٴي

ٟٻ دٻعٹئ تٴ ,ئ تحرٍ َايو ,ًٔ تحرٍ ْفطوفذبٌُ عدا٠ٚ  ملٚطٝتو ت ْفدإذا بس و٭١َُْٗ؛  ع٢ٓ ٖـرا  َ ,٠دٻعٴ أ
ٕ ٖٓـاى  ِٖ ٚ !اتفكٓا ساد١,شلا مل ٜعد ٖٓاى  وٝتبٓدقع ٝتح أٚ و ٖٓا,ٝتبٓدق اتسى !َتفكٕٛأْٓا  ٚيف  َتشسنـٛ
َٴ ,ٖٓاى فٛمِٖ ٖٓاى أضفٌ ٚ أؾحشتٳٚقد إ٫ّٗ  تدزٟ ٫ ا٭يرل ٝ  ذسٻأْت   دٸعٹـ مل تٴ ,تـو ٚأضـًشتو  اد َـٔ نـٌ إَهاْ
 .شلَِٛا قدٻِْٗ قد ٭ ؛٦إّتعٌُ غٝإٔ ٔ أعدا٤ غسضني يف ٚقت أْت ٫ تتُهٔ سٕٚ يو يف ٚقت َعٝٻعٗٳِٖٚ ٜٳ !غ٦ٝإّ

ٍ  عًٝٓا إٔ  :غ شعُا٤ املطًُنيعٹٜٳٖٚٛ  (2)(نٛيف أْإ)نُا قاٍ  ٫ ْسٜـد إٔ ٜهـٕٛ ايّّفـٌ ايٝٗـٛدٟ      ,ْٗـتِ با٭طفـا
ٚ  ,فٌ املطًِايّّ ٜتؿازع َع ِ  ٜٚحهٞ ايّّفٌ ايٝٗـٛدٟ  ٛ  !ايّّفـٌ املطـً  مجٝعـإّ يف سايـ١ َـٔ اٱيـا٤     ٕإذإّ ٜتعاٜػـ
 !ٛد ازبُٝعطٜٚايط٬ّ  ,املتحادٍ ٚا٫سذلاّ

ٕٳ ْٳخٵػٳ٢ إّْٔ تٴؿٹـٝحٳٓٳا   بايتجكٝ  ثِ باٱزٖابا نٌ َػاعس ايعدا٠ٚ إٔ ٜكتًٛا فٝٓ ٜسٜدٕٚ ,نرب نً٘ ٖرا  ٜٳكّٓٛيّٓٛ

 

 

 



 (8) املواالة واملعاداة

ِٵ٫ تأْت ) دٳآ٥ٹسٳ٠ّٖ ٙ  أيٝطـت  !(ُوٓطًَِّا مل ض ,ضهتٵا (1)  عًٝٓاٚتهًّٗ ,إزٖابٞ يف أَسٜها ضٝكٛيٕٛ تهً ٚاسـد٠   ٖـر
 ؟َٓٗا

ِ       ,مل ٜهتفٛا بايتأثرل اٱع٬َٞ ,ٖرا ْك١ّّ ٚؾًٛا إيٝٗا  ,ع٢ً إٔ عٓاٜٚٔ نـجرل٠ تػٝـب َـٔ ايطـاس١ ٖـٞ قـدٖ
ـ تٴ ,ايٓفٛع ٖٞ قدَِٖٔ تػٝب  َػاعس َعٝٻ١ٓ ٜكفـٛا عٓـد سـد إىل دزدـ١ إٔ      ثـِ مل  ,ض نًـٗا ٚتٓتٗـٞ نًـٗا   ُطٳ

ٛ  ,داْـب ايذلٖٝـب   ,ميطـشٕٛ ْفطـٝتو   ,ٔ قد ٫ ٜٓفع فٝ٘ داْب ايتجكٝـ  مل ٜطتخدَٛا داْب ايذلٖٝب  ٕٜٚهًفـ
 !تكّٛ ٖٞ بايدٚز بد٫ّٕ عِٓٗ ,تكسب املطًُنييايدٚي١ يف نٌ بًد عسبٞ 

 ٜعتكٌ ذا ٫امل ٘إْ ؟طا٥ست٘ ٚايدبابات سٍٛ بٝت٘قٴسّ٘بت َا بعدٚ ,بت فًطّّنيسَّ٘ا قٴبعد (عسفات)ؼباٚيٛا يف أمل 
بأٟ شعـِٝ   ,ًٛا بايٓاعؿٹإٔ ٜٳ ؟ ِٖ ٜسٜدَٕٚٔ سسن١ محاع َٚٔ َٓع١ُ ازبٗاد ٚغرلٖا -نُا ٜطُِْٛٗ  -ايٓاغّّني 

ٕ ؾساس١ؽبدَِٗ  إّعسبٞ إىل إٔ ٜؿحض فع٬ّٕ دٓدٜ ٕ فًطـ١ّّٝٓٝ دٚا٥ـس ا٭َـٔ اي   , ٜكـسبٛ ٙ   , ٜكـسبٛ  َسانـص ٖـر
٫ أسد ٜـصعر   ,ٕ متٓع ايٓاغّّنيٚادحو أْت أ٭ٕ  ملاذا؟ :ٜكٛيٕٛ ,دٚي١ ١ُٖٝٚ اييت َا شايت ١ايفًطّّٝٓٝايدٚي١ 
ٌ    ,إضسا٥ٌٝ ّتتشٍٛ أْت إىل غسطٞ ربدٹ !إضسا٥ٌٝ ٍ  .ٓكـسبو , ٚإ٫ ضٚذبافغ عًـ٢ أَـٔ إضـسا٥ٝ  !ساقـس : ٜكـٛ
 .ضتخداّ أضًش١ قد إضسا٥ٌٝ, ٜتٛق  اٜتٛق  إط٬م ايٓاز ,تتٛق  ايعًُٝات ٜٚعًٔ بإٔ
ـ  (25)سـٛايٞ  قتـٌ  سادثـ١  َا سؿـًت  بعـد  !ٜهفـٞ(  سد ٜعٌُ غ٦ٝإّ,أ٫  )تٛقفٛا, :ٖهرا )عسفات( ٔأعًّْ  إّٜٗٛدٜ

 (ازبٗـاد )ٚ (محـاع )ير ايػحاب ايٓاغّّني َـٔ  ٭ (عسفات)ٜتذ٘  ,طّّنيدايٌ فًٌٝ ٚسؿٌ قسب َٔ داْب إضسا٥
ٖٚـٞ   -بايٓاع  ؿًٕٛ, بٌ ضٝٳعٓد سد إط٬قإّ ٖ٪٤٫ ٫ ٜتٛقفٕٛ إٔبٖرا ٜعين  ,ٚغرلٖا إىل ايطذٕٛ بأعداد نحرل٠

إىل دزدـ١ إٔ   إٔ ٜؿـًٛا بايٓـاع   -طسٜك١ غّّٝا١ْٝ ذنس اهلل بأْٗا أضًٛب َٔ أضايٝب ايػّّٝإ يف ايكسإٓ ايهـسِٜ  
 !ْٚؿفل شلِٜعًُْٛا ْٜٚٗٝٓٛا ٜٚطشكْٛا َٚع ذيو ْت٫ِٖٛ ٚعبحِٗ ْٚ٪ٜدِٖ 

تعتكد  , عٓدَاَػاعس يّّرل٠ عًِٝٗ إّ؛ ٭ٕ ٖرٙس ْفطو َعًَٛتعتحٹ ى ٜٚطشحٛى ثِعًُٜٛ ٫ ٜسٜدٕٚ إٜٔعين 
إٔ ٖرا ساي١ ْفط١ٝ يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ تتفذس يف ظسف  إّتعتكد ْفطو َٗاْ تعتكد ْفطو َطشٛقإّ, ,إّْفطو َعًَٛ

ٛ ٜىل أسط َطت٣ٛ ٖٚـِ ٫  ايٓاع ٚيٝؿًٛا إ ع٫ًِ, ْسٜد إٔ ْ ,سٖا أثس نحرل قدَِٖٔ ايعسٚف ٜهٕٛ يتفذټ  ٕصايـ
ِّ ,بإٔ املٛق  ايرٟ ِٖ عًٝ٘ ٖٛ املٛق  اٱػبابٞ يًشفاظ ع٢ً ايٛطٔ ٜػعسٕٚ  .يسآعٓٛإ  أٚ ذبت أ

شبّّـٛزات   ىتدازٴٖٞ  إمناس بإٔ املطأي١ ػعٹعٓاٜٚٔ تٴ ًّّٜكٕٛ أِْٗٔ ٜتٛىل ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ُٻشلرا سه٢ اهلل ع
ٔٳ فٹٞ قّّٓٓٛبٹِّ٘فّْ نرا ٚنرا ٖٞ طأي١ٚامل ,ٚاملطأي١ سفاظ ع٢ً َؿًش١ ايٛطٔ ,١ٓعٝٻَٴ ٕٳ تٳسٳ٣ ايّٚرٹٜ ٜٴطٳازّ٘عٴٛ ِٵ  َٳسٳضٷ  فٹّٝ٘

ٕٳ ْٳخٵػٳ٢ إّْٔ غبػ٢ : ًٓاعي ٕٜٛكٛيبٌ  ,ْك  َعِٗ د إٔبٴ ٫ٚ : أؾدقا٤ْايو ِٖ ٫ ٜكٛيٕٛ تٴؿٹٝحٳٓٳا دٳا٥ٹسٳ٠ّٖ ٜٳكّٓٛيّٓٛ
ِ  ,َٔ أدًهِ , عبٔ فكطإٔ تؿٝحٓا دا٥س٠  ميهـٔ إٔ ٜهـٕٛ ٖـرا    ٫ ,ٚايٛاقـع يـٝظ ذيـو    ,ٚسفاظإّ ع٢ً َؿـاسبه
ٌٝ عًـ٢ َؿـاحل أَسٜهـا ٚإضـسا٥     عسب إىل َدزا٤ أقطاّ غسط١ يًشفـاظ إط٬قإّ إٔ ٜتشٍٛ شعُا٤ اي إّاملٛق  ؾشٝش

 .ٚإضهات َٔ ٜتهًِ قدٖا
ـ  ٞاملؿًش١ يًػـعٛب اٱضـ١َٝ٬ ٖـ    ,٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ فٝٗا َؿًش١ يًػعٛب ؟ٌٖ يف ٖرا َؿًش١ يًػعٛب ٘ ايتٛدټ

ْعس٠ ايػعٛز  ,ْعس٠ ازبٗاد ,ْعس٠ إعداد ايك٠ٛ ,ْعس٠ ايعدا٤ ,ايكسآْٞ يف ايٓعس٠ عبٛ ٖ٪٤٫ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣
ٟٻ ,بأِْٗ ٜطعٕٛ يف ا٭زض فطادإّ ٕ إٔ ْهـٕٛ نفـازإّ   , ٚأِْٗ ٜٛدٕٚيرل ٚأِْٗ ٫ ٜسٜدٕٚ يٓا أ , ٜكـًْٛا يـٛ   , ٜـٛدٚ

ٜٴْٛا ٜطشكيٛ  ٜٛدٕٚ   .ا٭زض بهًٗأَ ع٢ً  ْٓٗٛاٚ
ٔٳ ِٵ فٹٞ قّّٓٓٛبٹِّ٘ فّْتٳسٳ٣ ايّٚرٹٜ ٕٳ فٹّٝ٘ ٜٴطٳازّ٘عٴٛ ٛا: أَسٜها تتصعِ اسبً  ايعاملٞ قاي ,بطسع١ٕ ٜطتذٝحٛ أٟ: َٳسٳضٷ 

ِٵ ؟طازعٛاٜ أمل !بطسع١ دٕٚ قٝد أٚ غسطٚافكٛا  ,حملازب١ اٱزٖاب ملاذا؟ ٕٳ فٹّٝ٘ سـب   :ٍٜكاُا ن - فِٝٗ ٜٴطٳازّ٘عٴٛ
ِٵَٔ ًَّّٓل ٤٫ٚ  -بػض يف اهلل  ,يف اهلل ٕٳ فٹّٝ٘ ٘   ,يدَتِٗ ٜطازعٕٛ إىل َا فٝ٘ ٜٴطٳازّ٘عٴٛ ِ  إىل َـا فٝـ  ,َؿـاسبٗ
 .بأٟ غ٤ٞ ؼبع٢, ١ يدِٜٗهاْاملب , يٝشع٢باي٤٫ٛ يدِٜٗ يٝشع٢

َٴ  ,يسآؼبحو ٫ ٭ٟ غ٤ٞ  ,ؼبحو يف اهلل ,ؼبب يف اهلل :ٜكاٍاملطازع١ فِٝٗ نُا  إمنـا َـٔ أدـٌ     ,ٓـ١ عٝٻَؿـًش١ 
ِٵَجٌ  ,ٚأْت ذبح٘ يف اهلل ,اهلل ٕٳ فٹّٝ٘ ٕٳٚن١ًُ  ,ٜكٛيٕٛ يًٓاع ٜٴطٳازّ٘عٴٛ ٕ غـ٤ٞ ٜتفٛٻ  :أٟ ٜٳكّٓٛيّٓٛ ٘  ٖـٛ  مل ,بـ
كٝك١ ع٢ً ايٓاع َٚؿاحل س ك١ َػاعس داي١ًٝ يدِٜٗ أِْٗ ؽبػٕٛاملطأي١ سكٝفتهٕٛ كٌ ٜطازعٕٛ فِٝٗ ؽبػٕٛ ٜ
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ٕٳ ,...ٚنرا ,ايٓاع ٜٴٜتفٛٻ ٜٳكّٓٛيّٓٛ  .ْٳخٵػٳ٢ إّْٔ تٴؿٹٝحٳٓٳا دٳا٥ٹسٳ٠ّٖ ٞ ع٢ً تعاًَِٗ اسبكٝكٞ َع ٖ٪٤٫ػِّّّٖٕٛ مبا 
٘ٴ إّْٔ ٜٳ َٵسّٙ فّْعٳطٳ٢ ايًّٗ ٚٵ أّْ ٞٳ بٹائّفّْتٵضّ٘ أّْ ٝٴؿٵحٹشٴٛأّ عٳ٢ًّْ َٳا أّْضٳسټٔٵ عٹٓدٹٙٹ َٹأّٔتٹ ِٵ ْٳادٹَٹنيٳٚأّ فٹٞ أّْْفّْ  فٗٓا تتذ٢ً اسبكا٥ل فّٓطٹّ٘

ٖٳـ٪ٴ٫ّْ ٓٴٛأّ أّْ ٔٳ آَٳ ٍٴ ايّٚرٹٜ ٜٵ ٤ٹٚٳٜٳكّٓٛ ٗٵدٳ أّْ ٘ٹ دٳ ُٴٛأّ بٹايًّٗ ٔٳ أّْقّٔطٳ ِٵايّٚرٹٜ ِٵ يُّْٳعٳهّٓ ٗٴ ِٵ إّْ٘ٻ َٔ  ,ع٢ً َؿاسبهِ َٔ أدٌ اسبفاظ ُٳاْٹّ٘
ٔٳسٳحٹّّّْتٵ أدًهِ  ِٵ فّْأّْؾٵحٳشٴٛأّ يٳاضٹسّٜ٘ ٗٴ ُٳايّٓ  .شلرٙمل تهٔ ا٭غٝا٤  تتذ٢ً املٛاق  إٔ (53:املا٥د٠)أّْعٵ

ٚيـٛ أسـداخ قحـٌ عػـس ضـٓني أٚ       ,ك١ضاب إّٚفع٬ّٕ ايصَٔ ٚا٭سداخ َٔ ٜساقب ا٭سداخ نٌ سدخ ٜهػ  أسداث
٘ ٭ ,ْفط١ٝ ٖرا أٚ ٖـرا َـٔ يـ٬ٍ ا٭سـداخ املتتابعـ١      ٔ يوحِّٝتٴ تذ٢ً أغٝا٤تتس٣ نٝ   ,عبٖٛا نًُـا أقـُس    ْـ

 .أسداخ تػٗد ع٢ً ٚاقع٘ ,ٓ٘حِّٝبعد فذل٠ أسداخ تٴ اٱْطإ ضٝأتٞ
ِّ ْؿٌ إىل ٖرٙ ايدزد١ أسٝاْإّإٔ ف  بقسٳأزتاح ٭ْ٘  :قد ظبُع بني سايتني بًد إض٬َٞ عبٔ ذبؿٌ أسداخ يف أ

ٜٴِٖ ع٤٬ُ ِٖٚ ٚ ,أعدا٤سكٝك١ ِٖ  ,ِٖ أعدا٤ ٖ٪٤٫؛ يهٔ املطـأي١ َـٔ سٝـح املحـدأ      ,ؾٛز٠ اٱض٬ّ ٖٕٛػَِّٔ 
 ؟يّّرل٠ ع٢ً ازبُٝع , أيٝطتيّّرل٠ ع٢ً ازبُٝع

 ؟ٚيػٛا ع٢ً سـصب اهلل  ,ع٢ً إٜسإ أمل ؽبؼ ايٓاع (طايحإ)كسب ي دبٗت أَسٜها ذبت عٓٛإ: َتذ١ٗعٓدَا ا
 َا تسٜـد بػـسع١ٝ دٚيٝـ١ ٚمبعْٛـ١ دٚيٝـ١ عاملٝـ١       تعٌُإٔ حٝض ٭َسٜها ٜٴ ,٭ٕ ٖرا عٓٛإ َفتٛح ؟أيٝظ نريو

َجـٌ َـا ًٜشـل غرلٖـا َـٔ       ٫ ًٜشكٗـا إ٫ّٗ  , ربطس أَسٜهـا ٫ ,ٌ ع٢ً نٌ دٍٚ ايعاملطذٻٜٴ إّإذا أطًكٛا ؾازٚي حبٝح
ٖـدافِٗ  أ إٔ ؼبككٛاٖهرا ٜسٜدٕٚ  .زٜاشلِ ٚاسد (تكٍٛ ايكح١ًٝنُا  (1)َا ًٜشل غازّ)َجٌ   ًٜشكٗا إ٫ّٗ٫! ايتهًف١
 .ٕيسٚاٯ ؽبطس َجًُا إ٫ّٗ إّٚاسد إّد٫ٚز ؽبطس٫ٕٚٚ 
غبطس عًـ٢  أْٓا  ٌٖ تعٕٓٛ: طذٔ يف إضسا٥ٌٝاييف ٜٗٛدٟ  : قاٍ شلِ(اشبسطّٛ)يف  نيفًطّّٝٓٝايسد أيٓا قاٍ 
ِّ ِّ ؟ يٛ أْٓاضذني َٓهِ أ ٌ  ٕ٭ ؛أٜكإّهِ ٥ْسبض َٔ ٚزا , يهٓٓاإّأسد اعتكًٓاا ُٳيّْضذني َٓهِ  غبطس ع٢ً أ ضـذني   نـ
ٜطـتفٝدٕٚ  ٖـِ   .أٜكـإّ  َحايؼ ْؿسف عًٝ٘ َٓٗـا ْٚـٛفس   -فٝٗا طبتؿ١  ١٦َٔ ٖٝ - ٢ َٔ َٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠عّّّْٜٴ

 .إّ َٓاٚفُٗ يف ٖرا ازباْب أنجس ٚعٝإِّٖ  ,فهستِٗ اشبّّرل٠ٖٞ ٖٚرٙ  ,أٜكإّ
ٍ  ١ّّ َا١٥ ٚسطني أيـ  ٓ٘ يف ايػيع د مجّٚقسد ٚأ ع٢ًسد أغكب إذا ع٢ً َطتٛاْا ايػخؿٞ  عبٔ ٛا٫سع  زٜـا
ًَٹوح َا سٸقّْ٭ ٚاهللٹ)ٜكٍٛ: أنجس  أٚ ـ ٚ) ؟هـرا ٖ ٛيٕٜٛك أيٝطٛا (بازبٓح١ٝ ٞفّٗٚٳيٛ أّْ ,ض٘أيف ز أ ِ  دم أبٖٛـا ْ  (يًشـان
 (2)!(...َٔ ,إَّٔ عػسٜٔ أيف ,إّتخابس َٔ سطني أيفبا ْ ,سطنيسطني ٚأْت  أْا ,ْتخابس َٔ سطنيبا)

, ستـ٢ ٫سـغ عٓـدَا    بأقٌ تهًفـ١ َادٜـ١ أٚ بػـس١ٜ    بٛاٜكسّ٘إٔ  ٜسٜدِٕٖٚ , يدِٜٗ ايعك١ًٝ غرل َٛدٛد٠ ٖرٙ
ُا٥ـ١  أزبع ,َـا٥تني  ,َا٥ـ١ ٚسطـني  فكـط   ؟٫ف ازبٓـٛد آ ٝٓصيٕٛضسد ٜتٛقع بأِْٗ إٔ ٌٖ نإ أفػاْطتاإىل  ذٖحٛا

ٞ  ,باملعازقـ١ ايػـُاي١ٝ   عٕٛفٜٚـد  ,اتِٗ ايهـجرل٠ يَٝعتُدٜٔ ع٢ً آ ,أعداد ق١ًًٝ ٞ  يف أفػـاْ  , ٚيف ا٭يـرل أفػـاْ
 .ٖٚهرا ,يف َؿسٟ إَّٚؿسٜ ,يف ضعٛدٟ إّٚضعٛدٜ ,يف ميين إّميٓٝ ضٝكسبٕٛ

فطـد شعُـا٤ ٚغـعٛب     ,فطـدت ايٓفٛع ٭ٕ  ؛ٚأؾحشت ا٭غٝا٤ نًٗا تتٗٝأ شلِ بػهٌ عذٝب ,طبّّّّاتِٗ زٖٝح١
ٟٻ ,أؾحشٓا نًٓا فاضدٜٔ ,سكٝك١ ٟٻ٫ُ عب ,ٚعٞ ٫ عبٌُ أ ِّ  ,ايككـ١ٝ بٗـرٙ  ٖتُـاّ  ا ٌ أ  ,سـٌ فٝٗـا   ٫ ْفهـس يف أ

١ ْفطٝاتٓا َٔ ايفطاد ايجكايف ٚاٱع٬َـٞ ٚا٭ي٬قـٞ َـا ٜٗٝـ٧ يًٝٗـٛد إٔ ؼبككـٛا       ت٦ٝٗٚأؾحشٓا نًٓا ْتًك٢ يف 
 .سكٝك١ أنجس مما ٚؾًٛا إيٝ٘ ,أيس٣ أنجس مما ٚؾًٛا إيٝ٘ إّأٖداف
ـ   ,ٜتـابع ا٭سـداخ   ,ٜٛتابع ايسادٜٚ ,ٜتابع ايتًفصٜٕٛٚاٱْطإ يف ٖرٙ املطأي١ غ٤ٞ أبسش دبد  ٟٻأإٔ تفٗـِ ب  ٕ أ

ٜعذحـو   إّغخؿـ  بٕٜٛكـسّ٘ َٔ دايٌ قدٙ ٚإٕ زأٜـتِٗ  دبعٌ ْفطو اٙ أَسٜها أٚ إضسا٥ٌٝ أٚ ايٝٗٛد إٔ َٛق  تتحٓ
ٓ   ؟: َـا ٖـٛ اٱزٖـاب   قايٛا ,َكا١َٚ اٱزٖاب :اشبّّٛز٠ ٖٓا ,ذبت عٓٛإ َفتٛح سٚا يٓـا  طِّـ ِٗ ايصعُـا٤ فّْ ًّّٜـب َـ

ٕ ن١ًُ عسب١ٝ (إزٖاب)ن١ًُ  أيٝطت !أؾحشت أَسٜها متًو ست٢ تفطرل املؿًّّشات !اٱزٖاب إٔ ٜفطـسٖا   ؟ ٜسٜـدٚ
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  .اٱزٖاب يف ايًػ١ نرا نرا !يػت٘ إظبًٝص١ٜايرٟ ظبًٝصٟ اٱ (بٛؽ)
ٟټ :إزٖاب أْٜ٘عين  ٕ َاذا, ِٖ فاُٖٜٛعين إزٖاب َاذا ٕٛازفع ٟټ ,َؿاحل أَسٜه١ٝ أ  ٘زض َعـ غسض أَسٜهٞ ٜتعا أ

ٜٴ أٟ ْػاط ميظ أٖداف أَسٜها ٛ  ًَّٛعٚ إّ.إزٖاب سعتحٳَٚؿاحل أَسٜها  ٛ  ,أَسٜهـا  بأْ٘ يف عكا٥دْا َا ٜتذ٘ عبـ  عبـ
 ٛفازبٗـاد يف اٱضـ٬ّ ٖـ    ,ذبت عٓٛإ دٗـاد  ,ٗادازب٢ طُٻٜٴ - يف غايح٘ -٢ يف َؿًّّشٓا ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ٖٛ ٜطُٻ

 ,ازبٗاد باملٛق  ,ازبٗاد بايه١ًُ ,ازبٗاد بايطٝ  ,د ايعامل نً٘ ملكاَٚت٘ٛأَسٜها إٔ تكتسٜد ايرٟ ْفط٘ اٱزٖاب 
  .دبٓد نٌ إَهاْٝاتٗا ذبت َط٢ُ إٔ ٖرا ٖٛ إزٖاب ,ٖرا نً٘
ًـظ  دبٜسٜدٕٚ إٔ بٌ  ,ٜفطسٚٙإٔ سقٛا ٜ ملٜفطسٚا اٱزٖاب إٔ ِٗ ٕ ًَّّٜٓحٛ ,ٜفطسٚا اٱزٖابإٔ ٜسقٛا  مل

 .ايٓاع نًِٗإٔ ؽبافِٗ دٌ َٔ أِٖٚ قد قسبٛا ٖٓاى  ,ن١ًُ عا١ُ٥
١ إٔ ٜؿٌ ايٓاع إىل دزدـ  إٔ ,٤ٞطًُني إٔ ٜطهتٛا ع٢ً ٖرا ايػذا نإ ايٓاع َيٝظ ؾشٝشإّ إط٬قإّ ٫ٚ ميهٔ إ
ثِ ٫ ػبٛش  ,ٚيرلاتٓا ,َٚؿاسبٓا ,ٚقُٝٓا ,نٌ غ٤ٞ َٔ دٜٓٓا , ٚؼبازبٕٛنٌ غ٤ٞ ٜسٚا ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ٜفطدٕٚ

ٚ  اربرٚٙ ,ايعٓٛٙ :قاٍ ,ايػّّٝإ ْتهًِ يفإٔ  يٓاايحازٟ قد قاٍ  ,إٔ ْتهًِ فِٝٗ ـ قـٌ  ا٭عًـ٢   إّ,عـد عـٔ   ظفٹٸٓٳتٴ
ٜأتٞ عـٔ طسٜـل    ؟ٖرا َٔ أٜٔ دا٤ ,ه١ًُب تتفٛٻ٫ٙ  ,تهًِتنٌ غ٤ٞ ثِ ٫  ِ ٜعًُٕٛإىل دزد١ أْٗ ٚيٝظ .ْفطو
أٚ َـٔ أٖـٌ َّّٓكتـو َـٔ      ,قد تطُع أسٝاْإّ ست٢ َٔ أقازبو !ثِ ٜٓصٍ إىل ايػخؿٝات ْفطٗا ,صعُا٤ ْفٛضِٗاي
 !(ف٬ٕ نرا مل ٜعٌُنرا يٛ  ضٝشدٴخنإ  ,إٕ ٖرا عٌُ ععِٝ زأٜتِ؟ ,ٖراا َٸأ ٝضؾش ٚاهللٹ) :ٍٜٛك

ٖٚـٞ عًـ٢ بعـد    َٚعًّٛ بإٔ أَسٜها  ,ملطًُني مجٝعإّٚي١ٝ ع٢ً ا٪ٚاملط ,دص٤ َٔ املطًُني ٓابأْ أقٍٛ ايرٟ أزٜد إٔ
َجٌ ٖرا ازبُـع  َٔ ٕ أ ؛ؽبدَِٗ بايػهٌ ايرٟ ِيف ٚاقعٗ اٜٛهْٛميهٔ إٔ  َجٌ ٖرا ازبُعإٔ ذبطب أي  سطاب 

َاذا ميهٔ  حط١ّّٝاياجملُٛع١  ٖرٙأٚ  ,طحٝعٞ ٍ ٖرا اجملًظٛتك , ٖٞ ٫تفطدِٖإٔ هٔ إٔ دبٓد ٬َٜني ٭دٌ مي
  .ع٢ً َجٌ ٖرا ازبُع إٔ تفطدِٖ بأٟ مثٔ ذبسفٖٞ  ,٫ ؟ميجًٛاإٔ 
َـٔ   ,طـا٥ٌ يّّـرل٠ دـدإّ   ٖـرٙ امل  ,أَاّ اهللعبافغ ع٢ً ض١َ٬ ْفٛضٓا  ,عبسف ع٢ً إٔ عبافغ ع٢ً ٚعٝٓا ٓشٔف

 ,ٚدايٌ أعُام ْفطـو  ,يف نٌ َػاعسى ,تًُظ َٓ٘ زا٥ش١ اي٤٫ٛ يًٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ػبب إٔ ذبٌُ ي٘ زٚح ايعدا٤
نٌ َٔ تًُظ بإٔ َّّٓكـ٘ ٚإٕ نـإ    ,نٌ َٔ تًُظ أْ٘ ٜٛايٞ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ,ططايايعدا٤ اي ,ايعدا٤ اٱػبابٞ

 ,إٔ ٖرا غـرل ؾـشٝض  عًٝ٘  ٚإٔ تسدٸ ػبب إٔ ذبٌُ ي٘ زٚح ايعدا٤ ,نراٚش١ نرا ًَؿ :أيس٣ذبت عٓاٜٚٔ  إَّّّٓك
  .ٔ دايًٓاب َٹكسٳْٴ يٓا إٔ ٜكسبْٛا ٫ٚ إٔ ْأتٞ عبٔ فًٝكسبْٛا أغسف

سسنـ١   ,سسن١ محـاع  ,ٓا ْطتػسب ْٚساٖا فع٬ّٕ قك١ٝ ضبسد١ يًفًطّّٝٓٝنين -ٕ أْفطِٗ ايفًطّّٝٓٝٛهرا قاٍ ٖ
ٔ  قايٛا - ًكحض عًِٝٗات ٚسهَٛت٘ يدبٓد عسفإضسا٥ٌٝ  ناْت ,ازبٗاد اٱض٬َٞ ْٴأ :: عبٔ ٚقفٓـا ضبتـازٜ كاتـٌ  ٕ 

ٌ  تهٕٛ ٚ ,آهٕٛ ايكش١ٝ نًْٚ ,ايفًطّّٝٓٝني ٓاُا بْٝٓتكاتٌ فٝ ٖ٪٤٫  ,ْطـهت  إٔأٚ  ,ايٓتٝذ١ يف ؾـاحل إضـسا٥ٝ
 !قد إضسا٥ٌٝ ,ْٚادقد ع ٦إّْعٌُ غٝإٔ ْطتّّٝع ْعد  ملٚ كاد إىل ايطذْٕٛٴ ,زأٜٓا ايكٗس ,زأٜٓا ايحاطٌ

 ,ٗـا ٕ ٖـرا ٜٛظـ  يؿـاحل تٛدٝٗات   أ ,إيٝـ٘ فًطـّّني   تَا ٚؾًَجٌ هٌ بًد عسبٞ إىل بإضسا٥ٌٝ تسٜد إٔ تؿٌ 
: عُسٚ بـٔ ايعـاف   قاٌٍ َا جيف ؾاحل إضسا٥ٌٝ َ ْ٘فطايػ٤ٞ فايٓاع ٚتكازبٛا  قاّإٕ  ,ٜكسب ٖرا ,ٖرا ٜعتكٌ
ٛ  (حًٖٛا ايتًفٛا ٚإٕ زدٖٚا ايتًفٛاإٕ ق ١إْٞ ضأقع يّّ) تسٜـد َـا    ,ايػـ٤ٞ  ؾـًٓا إىل ٖـرا  ٖٞ ٖرٙ إضـسا٥ٌٝ ت

 .تفسق٘ ع٢ً ٜاضس عسفات إٔ تفسق٘ ع٢ً نٌ شعِٝ عسبٞ ٚتسٜد َا ,ؼبؿٌ يف فًطّّني إٔ ؼبؿٌ يف نٌ بًد
 نُـا ايدغـات  ٖـرٙ  َجـٌ   ,ايفطاد عبازب ملإذا  ,ٌُ زٚح اٖتُاّ سكٝكٞعب ملإذا  ,ا٭غٝا٤ٖرٙ ٓتح٘ إىل ْ ملذا إ
يـٛ  ) ١ضـًٗ  ١قكٝ ِ تعدـي ,دّ إضسا٥ٌٝـؽب إّإضسا٥ًٝ إّدٓدٜ ابٓو ضتذعٌ ابٓود فطٹايدؽ ْفط٘ عٓدَا تٴ :قًٓا

ـ فّْ ,ٖرٙ ا٭غٝا٤َٔ ٖٓاى  ٫ ٜٛدد (عاد ايدْٝا ض٬َات ٛ  دٳطٳ يف  ٙثـاز آٞ ٚػخؿـ و ايّّٝـ ايفطـاد ايـرٟ يف ضب   ,ٖـ
 .ا ٖٛ ساؾٌ اٯُٕٳبايٓطح١ يٹ إّس طحٝعٝعتحٳٜٴ ٞايػخؿ ضبّّٝو
ٌ يو إىل دٓدٟ شِّٜٴ ىاٯٕ فطاديهٔ  ْفطـ٘  بٓتـو تتشـٍٛ ايػـ٤ٞ     ,شٚدتـو  ,ربدّ إضسا٥ٌٝ َٚؿاحل إضـسا٥ٝ

 ابٓٗـا  ٚأْت عٓدَا تفطد يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ أ٠ملسا٭ٕ ٖرٙ  ؛إضسا٥ٌٝ -بفطادٖا ايٓفطٞ  - ربدّ أ٠َسابإفطادٖا إىل 
‟َا يو ساد٘ ,ٌبˮّّّٗ: ٍٛتك , ضتأت١ٞقاض١ٝ أٚ تكٍٛ نًُ إّعٝٻَٴ تسٜد إٔ تعٌُ ع٬ُّٕتًّّٓل 

 ,٨ أعؿـابو ٗـدِّ تٴ (1)
 .نريو أ٫ٚدى ,َٔ أقازبو ٠سداأٟ ٚ شٚدتو أٚ أَو أٚ ضٛا٤ٶ .أَاَو إّتػهٌ َٔ ْفطٗا عا٥كإٔ ٚذباٍٚ 

 

 



 (00) املواالة واملعاداة

  نُـا  ٜتكاعٳ , مث٘ عٓد اهلل َكاعٳُع٢ٓ ٖرا بإٔ ايفطاد ضٝهٕٛ إف ,دزد١رٙ ايإذا ناْت ايكك١ٝ ؾشٝش١ شلف
أٚ باعتحاز أٟ  ,باعتحاز ايصَٔ سايٝإّأٚ اعتحازات  ,اعتحازات ادتُاع١ٝ ع٢ً سطب ا٫عتحازات ضٛا٤ٶ :قًٓا يهِ ضابكإّ

 .يس يف عًِ اهللآغ٤ٞ 
ٕ  أيطٓا اٯٕ - ْؿّْٛهٕٛ عبٔ ْفط٘ ٚيف ايٛقت  ـ   ؿـحض غـٗس  ٜٚ - ؟يسدٓا َٔ غٗس زَكـا ٘  ١زَكـإ ٫ قُٝ , يـ

٠, ْكسبٗا بكك١ٝ ٚاسـد  شلا,ق١ُٝ  ٫, عحاداتٓا ي٘ق١ُٝ  ٫ٓا سذټ ,شلاق١ُٝ  ٫شناتٓا  ,شلا٫ ق١ُٝ تؿحض  ؾ٬تٓا
ـ  - ْٚعٛذ باهلل ,٫ٚ زلض اهلل - ٜٚهٕٛ اٱْطإ يف ٚاقع٘ ,شلا ١تؿحض نٌ ٖرٙ ا٭غٝا٤ ٫ قُٝ بكك١ٝ ٚاسد٠  إّٜٗٛدٜ

 ,ايٛاقع ْفطـ٘ ٜٗٝـ٧ ايٓـاع شلـرا    ٚ قسآ١ْٝ, ٖرٙ سكٝك١ فع٬ّٕ ,َٔ سٝح ٫ ٜػعس إّأٚ ْؿساْٝ ,َٔ سٝح ٫ ٜػعس
بايتٛيٞ شلِ أٚ ملٔ ٖٛ  ,ْٚؿاز٣ َٔ سٝح ٫ ْػعس إّٓا إىل إٔ ْهٕٛ ٜٗٛدْيٛٚأٚيٝا٤ ايٝٗٛد ؼبِّعٌُ ايٝٗٛد ٚايٛاقع 
ٍّ  .إخل ...شلِ َتٛ

 .اٱض٬ّ ٚاملطًُني ٜٚفسز عٔ ,ٜٚٓٛز بؿا٥سْا ,ا فٝ٘ زقاُٙٳٜٛفكٓا مجٝعإّ يٹإٔ اهلل أضأٍ 
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