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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
اذتُس هلل ضب ايعاملنيٚ ،ايكالٚ ٠ايػالّ عً ٢غٝسْا ستُس ٚعً ٢آي٘ ايطاٖط.ٜٔ
َٔ املؤغف إٔ تػُع إٔ ٖٓاى َٔ ٜتهًِ َٔ ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣عً ٢ضغـ ٍٛاهللٚ ،عًـ ٢ايكـطإٓٚ ،عًـ ٢ا،غـالّ،
ٚتط ٣ايعطب يف املكابٌ ال حيكٌ َِٓٗ َٛاقف ق ،١ٜٛبٌ ٜكٌ األَط إىل أْ٘ َجٌ َا سكٌ عٓسْا يف قعس ٠عٓسَا
ٜٓسز ايٓاؽ بأَطٜها ٚإغطاٜٚ ،ٌٝ٥تهًُ ٕٛعً ٢أَطٜها ٚإغطا ،ٌٝ٥حيكٌ َٔ ٜك ٍٛيـو( :الٜ .رتنـٛاٜٚ ،ػـهتٛا،
ٜتٛقفٛا ال ٜهتبٛا ٖصا ايؿعاض) إىل ٖص ٙايسضد ١سكًت.
ٚنٝف تطٜس أْت إٔ تػهتٓا أالّ ْتهًِ عً ٢ايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ،٣اهلل قـس يعـِٓٗ يف ايكـطإٓ ايهـطِٜ؟! نٝـف ال
ْتهًِ عً ٢أَطٜها ٚإغطاٖٚ ،ٌٝ٥ا ِٖ ال ٜػهِّتٜ َٔ ٕٛتهًِ َِٓٗ عً ٢ضغ ٍٛاهلل ٚعً ٢ايكـطإٓ ٚعًـ ٢ا،غـالّ ،ال
ٜػهتِْٗٛ؟!
أ ُّٟنتابات فٗٝا ضزٚز ،فٗٝا تؿٓٝع عً ٢األَطٜهٝني ،عً ٢ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣عٓسَا ٜتهًُ ٕٛعًـ ٢ضغـ ٍٛاهلل (صلى
اهلل عىيه وعى آله وسىم) املفطٚض إٔ تُٓؿط ٜٚتشطى ايٓاؽ فٗٝا ،أ ُّٟعُـٌ ُٜعتبرـط تؿـٗ اأ بأعـسا ٤اهللَٛ ،قفـاأ َـِٓٗ
ٜٓطًل ايٓاؽ ف ٘ٝال ٜتٛقفٚ ٕٛإٕ َٓعتِٗ ايسٚي ;١ألٕ بعض املػؤٚيني ٜأت َٔ ٞدْٗ ١فػ٘ ٜتكطف ٖهصاَ ،جًُـا
عٌُ احملافغ يف قعسٜ ٠ك ٍٛيوˮ :ال عاز ٜهتِّبٛا ايؿعاض ،ال عاز ًٜكِّكٛا ايؿعاض‟ ٚأظاٍ املًككات َٓ٘!
ٖصا عٌُ يٝؼ طبٝعٝاأْ ،ك ٍٛي٘ :نٝف تطٜس إٔ تُػهِّت ايٓاؽٖٚ ،ؤال ٤األَطٜه ٕٛٝمل ٜػهِّتٛا أقـشابِٗ ٖٚـِ
ٜػب ٕٛضغ ٍٛاهلل (صى اهلل عىيه وعى آله وسىم) ٜػب ٕٛضغ ٍٛاهلل غباأ أؾس َٔ نًُ( ١املٛت ألَطٜها) أقـالأ نًُـ( ١املـٛت
ألَطٜها) يٝػت نًُ ١غب أبساأ  ،بٌ ٖ ٞإعالٕ َٛقف :أْٓا ْعتربِٖ أعساْ ،٤تعاٌَ َعِٗ نأعسا ،٤أَِّا (ايًعٓ ١عًـ٢
ايٛٗٝز) فايًعٓ ١قس يعِٓٗ اهلل يف نتاب٘ يف عس ٠آٜات.
نٝف ٜبًؼ اذتاٍ بايعطب إىل إٔ ٜأتَ ٞػؤ ٍٚف ،ِٗٝإىل إٔ ٜكٌ اذتاٍ بسٚهلِ إىل إٔ حتا ٍٚأالّ ٜـتهًِ ايٓـاؽ
ست ٢ايهًُ ١نس أعسا ٤اهللٚ ،أعساؤِٖ يف ايٛقت ْفػ٘ حياضب ِْٗٛبهٌ ٚغـ ،١ًٝحياضبْٓٛـا بـايهالّ ،باألغـًش،١
باالقتكاز ،يف نٌ زتاٍ؟!
ٚيف ؾٗط ضَهإ ٚ -ال ٜعاٍ ايٓاؽ يف أ ٍٚايؿٗط  -حيا ٍٚايٓاؽ إٔ ٜٗتُٛا بتسبط ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜغٝعطف ٕٛإٔ
األؾٝا ٤ته ١َُٗ ٕٛدساأ ١َُٗ ،دساأ َػأي ١إٔ ٜه ٕٛاْ،ػإ ًَتعَاأ بهتـاب اهللٚ ،إٔ ٜٗتـس ٟبهتـاب اهلل ،قهـ١ٝ
تتٛقف عًٗٝا صتات٘ ٖٚساٜت٘ يف ايسْٝا ٚيف اآلخـطٜٚ ،٠تٛقـف عًٗٝـا عـع ٠املػـًُنيٚ ،عـع ٠ايعـطب بايـصات
ٚقٛتِٗ ٚمتهٜ ِٗٓٝتٛقف عً ٢االٖتُاّ بايكطإٓ ايهـط ،ِٜبػـ  ٙال نهـٔ إٔ تكـ ّٛهلـِ قاُ٥ـٚ ١ال نهـٔ إٔ
تطتفع هلِ ضا ١ٜإطالقاًَ; ألِْٗ ضُبطٛا بايسِّ ،ٜٔضُبط َك ايعطب بايسِّ.ٜٔ
عٓسَا ٜطبطِٗ مبػؤٚيٜ ١ٝطبط بِٗ ايسِّ ،ٜٔيٝؼ فكط نعباز ٠بـٌ نُػـؤٚي :١ٝإٔ ٜتشطنـٛا يـ٘ٚ ،إٔ ٜهْٛـٛا
أْكاضاأ ي٘ٚ ،إٔ جياٖسٚا يف غب ،ً٘ٝفُتَ ٢ا فططٛا ف ٘ٝفال نهٔ إٔ تك ّٛهلِ قاٚ ،١ُ٥ال نهٔ إٔ ٜعتعٚا.
ٖصا ايص ٖٛ ٟساقٌ ٚايصٜ ٟؿٗس ي٘ ٚاقع ايٓاؽ اي ;ّٛٝهلصا ٚادب ايٓاؽ إٔ ْعٛز إىل ايكطإٓ ايهط ِٜيف ٖـصٙ
ايعطٚف اييت ٜٛاد ٘ فٗٝا ايسِّ ٜٔمحالت ؾسٜس .٠أ ٍٚؾ ٤ٞضتكٔ أْفػـٓاٚ ،ضتكـٔ أٚالزْـا ،ستـ ٢ال ٜكـبشٛا
عطن ١يًتهً ،ٌٝال ٜكبشٛا عطن ١بإٔ ُٜذٓسٚا يف األخ يكـا أعـسا ٤اهلل ،يكـا ايٗٝـٛز ٚايٓكـاض ،٣قـس
ُٜذٓس ٕٚفعالأ.
ألٕ األَ ١قس َطت عايَ ١جٌ ٖص ،ٙاالغتعُاض ايص ٟاْتٗ ٢قبٌ فرت ،٠االغتعُاض ايعػـهط ٟايـص ٟنـإ َٛدـٛزاأ:
اغتعُاض بطٜطاْٚ ٞفطْػٚ ٞإٜطايٚ ٞبًذٝهٚ ٞغ  ،ٙناْٛا ٜػٛق ٕٛايٓاؽ يف اذتطب ايعاملٜ ،١ٝػٛق ٕٛاملػـًُني
يٝكاتًٛا حتت ضا ١ٜايربٜطاْٝني ،حتت ضا ١ٜاٜ،طايٝني ،حتت ضا ١ٜايفطْػٝني ،جيٓس عؿطات اآلالف َٔ املػًُني
ٜكاتً ٕٛيكاذت٘ ،ألطُاعٖ٘ ،صا ُٜعتبرط َٔ أغٛأ املٛاقف َٔ ،أغٛأ اذتاالت.
ٖهصا ايٓاؽْٚ ،اغني أِْٗ يف َػتكبرٌ اغتعُاض دسٜس ،اغتعُاض يهٔ بأغًٛب أخبح َٔ األ ،ٍٚنإ األغـًٛب األٍٚ
ٜه َٔ ٕٛايبسا ١ٜعباض ٠عٔ ٖذ ،ّٛاهلذ ّٛخيًل عٓس ايٓاؽ ساي ١ضز ٠فعٌ ٚاغتٝاَ ٤ـٔ املػـتعُط; ٚهلـصا دـس
أِْٗ يف األخ انططٚا إىل إٔ ٜٓػشبٛا َٔ ايبًسإ اييت اغتعُطٖٚا.
االغتعُاض اذتسٜح اآلٕ دا ٤حتت عٓٛإ خبٝـح باغـِ (َهافشـ ١إضٖـاب) َٚعٗـِ زتُٛعـٜ ١ػـُ ِْٗٛإضٖـابٝني
ٜٛظع ِْٗٛعً ٢املٓاطل ،ثِ ٜكٛيْ( :ٕٛطٜس إٔ ْسخٌ يٓطـاضزًِْٖ ،شـل ٚضاٖ٤ـِ) ٜٚـسخً ٕٛاملٓـاطلٜ ،ـسخًٕٛ
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ايبًسإٜ ،سخً ٕٛايبالز ٚحيتًْٗٛا  ُٕٜٛٓٝٗٚعًٗٝاٜٚ ،ه ْٕٛٛقس أخهعٛا ايسٚي ١فٗٝاٚ ،ايٓاؽ ال ٜط ٕٚؾـ٦ٝاأ إالّ
عٓسَا تػتشهِ قبهتِٗ ،ال ٜط ٣ايٓاؽ أؾٝا ،٤ال ٜط ٕٚأَطٜهٝني أَاَِٗ ظاسفني إالّ بعسَا ته ٕٛقـس اغـتشهُت
قبهتِٗ ،قس زخًٛا ايبالزٚ ،بٓٛا قٛاعس عػهطٚ ،١ٜتٛافسٚا بأعساز نب .٠
ٚال ٜعاٍ حتت عٓٛإ (َهافش ١إضٖاب) َجًُا تعٌُ إغطا ٌٝ٥اآلٕ ،السغ إغطا ٌٝ٥نـِ قـس َهـ ٢عًـ ٢استالهلـا
يفًػطني؟ سٛاي ٞمخػني غٓٚ ،١تالسغ أِْٗ مل حيكًٛا عً ٢شضٜع ١أفهٌ مما سكًٛا عً ٘ٝحتـت اغـِ (َهافشـ١
إضٖاب) يف ٖص ٙاألٜاّ ،يف ٖص ٙايػٓ ،١اآلٕ ٜسخً ٕٛاملسٕ ٚباغـِ أْٗـِ ٜطـاضز ٕٚإضٖـابٝنيٜ ،ـسَطٜٚ ٕٚكتًـٕٛ
ٚجيطفَ ٕٛعاضع ٜٚكًع ٕٛاألؾـذاض ،باغـِ أْٗـِ ٜطـاضز ٕٚإضٖـابٝنيٚ ،باغـِ (َهافشـ ١إضٖـاب) ٚأْٗـِ ٜهـافشٕٛ
إضٖابٝنيٖٓٚ ،اى إضٖاب ٕٛٝحياضب.ِْٗٛ
اغتدسَ ٙٛاآلٕ نػالح ،اغتدسَ ٙٛنصضٜع ١نُربض يًُٝذُٛا ب٘ ايعطب; ألٕ اذتهَٛات ايعطب ١ٝأضغُتٗا أَطٜهـا إٔ
تسخٌ َعٗا يف اتفاقَ ١ٝهافش ١ا،ضٖابٚ ،فًػطني إضٖابٚ ،ٕٛٝغتسخٌ إغطا ٌٝ٥يتالسل ايٓاؾطني يف (محاؽ) يف
(فتض) يف (ادتٗاز ا،غالَ )ٞحتت َربض (ٖؤال ٤إضٖاب ٖٞٚ )ٕٛٝستتً ،١أيٝػت ستتً َٔ ١قبٌ؟ مل دس هلا شضٜعـ١
َجًُا ٚدست هلا يف ٖص ٙايػٓ ٖٛٚ ،١نإ بسا ١ٜؾط ٖصا ايعٓٛإ ايص ٟططس ٙٛباغِ (َهافش ١إضٖاب) ٚأْـت دـسٙ
أْ٘ ال ٜتٛد٘ إالّ إىل املػًُنيٚ ،إىل اجملاٖس َٔ ٜٔاملػًُني ،أ :ٟاملككٛز َٔ ٚضا٥ـ٘ نـطب اذتطنـات ادتٗازٜـ،١
ٚنطب سطنات ايتشطض.
ٜعًُ ٕٛهلِ زتُٛع ١باغِ أِْٗ إضٖابٚ ٕٛٝيٝػٛا إضٖابٝني ،بٌ ِٖ أقشابِٖٗ ،ـِ ايـص ٜٔضبمـٖ ،ِٖٛـِ ايـصٜٔ
ٚظع ِٖٛعً ٢املٓاطل ،ثِ ٜسخً ٕٛباغِ أِْٗ ٜالسكٜ ،ِْٗٛطاضز ِْٗٚيف أنجط َٔ  60زٚيَ ،١ـٔ ايـص ٟغـٓٝكًِٗ
إىل  60زٚي١؟ َٔ ايص ٟغٝعطٖ ِٗٝص ٙاَ،هاْٝات ،ايصٜ ٜٔػُ( ِْٗٛتٓع ِٝايكاعس)٠؟ ٚبعس شيو ٜالسك.ِْٗٛ
ٚيف اي ،ُٔٝاي ُٔٝي٘ ايٓكٝب األٚفط َٔ ٖص ٙاالتٗاَاتْ ،كٝب ٚافط ضمبا أنجط َٔ أ ِّٟبًس آخـط ،أمل ٜكٛيـٛا إٕ
األَطٜهٝني نطر بٛا غٝاض ٠يف (َأضب) بكاضٚر َٔ طا٥ط ٠أَطٜه١ٝ؟ ٚقـايٛا سكـٌ اغـتٓهاض َـٔ أسـعاب املعاضنـ،١
اغتٓهاض عً ٢ايسٚيْ ١فػٗا ،أْٗا فططت ،أ ٚإٔ ٖصا ُٜعتبرط تفطٜطاأ يف غـٝاز ٠ايـ :ُٔٝإٔ تكـٌ املػـأي ١إىل ٖـصٙ
ايسضد :١طا٥ط ٠أَطٜه ١ٝتًشل غٝاض ٠نٓ ١ٝفٗٝا نٜٓٚ ٕٛٝهطبٖ ،ِْٗٛهصا عًَ ٢ا قايٛا يف ٖصا املٛنـٛعٚ ،اهلل
أعًِ عكٝكتٖ٘ .صا ُٜعتبرط تسخالأ باغِ َهافش ١إضٖابٝني َٚالسك ١إضٖابٝنيٚ ،اهلسف ٖ ٛايبالزٚ ،اغتعُاض ايبالز،
ٚإفػاز ايٓاؽٚ ،ستاضب ١ايسِّ.ٜٔ
فعٓسَا ٜطدع ايٓاؽ إىل ز ٜٔاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل; ألْ٘ َا بكَٓ ٞذ ٢إالّ إٔ ٜطدعٛا إىل ايـسِّٚ ٜٔرَرـٔ ٜرعتتركـِ
بايًّ٘ فكست ُٖسٟر إِي ٢قطراطٍ َُػتترك( ٍِٝآٍ عُطإ َٔٚ )101:خالٍ تأٌَُّ ايكطإٓ ايهط ِٜغٝعطف اْ،ػإ َـا جيـب عًٝـ٘،
نٝف جيب إٔ ٜه ٕٛعٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلٜ ،كف املؤَٓني بأِْٗ قٛاَ ٕٛبايكػط ،آَط ٕٚباملعطٚفْ ،اٖ ٕٛعـٔ
املٓهطَٓ ،فك ٕ ٛيف غب ٌٝاهللٜٛ ،دب عً ِٗٝإٔ ٜهْٛٛا أْكاضاأ يسٖ .ٜ٘ٓص ٙقفات املـؤَٓني ايـيت تـؤز ٟبٗـِ إىل
زخ ٍٛادتٓ ،١إىل إٔ حيكًٛا عً ٢ضنٛإ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلٜٚ ،فٛظٚا بادتٓ ١ايٓع ِٝايعع ِٝايسا.ِ٥
يٝػت فرت ٠إٔ ٜػًب عً ٢ايٓاؽ ساي ١ارتٛف ،أ ٚساي ١ايالَباال ;٠ألٕ ارتٛف ٖ َٔ ٛايػهٛت َٔ ،ايكعـٛز ،ستـ٢
ٜتُهٔ أعسا ٤اهللٚ ،بعسٖا غٝهطِب ٕٛايٓاؽ يف نٌ َهإٚ ،حياضب ٕٛنٌ أْؿطتِٗ ايسِّٚ ،١ٜٝٓحياضبَ ٕٛكـاذتِٗ،
ٚحياضب ٕٛنٌ ؾ ِٖ ،٤ٞحياٚي ٕٛإٔ ٜصيٛا املػًُني إشالالأ ،يٝػت ٖهصا :يسَ ِٜٗطـاَع َازٜـ ١فكـطَ ،ـاظاٍ فٗٝـا
إشالٍ هلص ٙاألَ ،١ستاضب ١يسٜٗٓاَ ،ػذ يجكافتٗاٖ ،ـِ ٜطٜـس - ٕٚنُـا ٜكٛيـ ٕٛيف أٖـسافِٗ  -أْٗـِ ٜطٜـس ٕٚإٔ
ٜكُٛٝا (ممًه ١زا ٚز) أ :ٟممًه ١إغطا ،١ًٝٝ٥ممًه ١قٗ ١ْٝٛٝحتهِ ٖص ٙاملٓاطل نًٗا ،ايبالز ايعطبٚ ١ٝغ ايـبالز
ايعطب.١ٝ
ٚبعس إٔ ُٜٛٓٝٗا عً ٢ايبالز ايعطب ١ٝاييت َٖٓ ٞبع ايجـطٚات ،غـ ُٕٛٓٝٗٝعًـ ٢ايػـطب; ألٕ يـس ِٜٗفهـط ٠إٔ
ٜكُٛٝا سه ١َٛعامل ،١ٝفإشا استًٛا ٖص ٙاملٓطكُٖٛٓٝٚ ١ا عًٗٝا اغتطاعٛا  َٔ -خالٍ ايتشهِ يف ثطٚاتٗا ،ايـتشهِ
يف َٓافصٖاٚ ،يصيو دس إغطا ٌٝ٥قس قاض يسٜٗا قاعس ٠يف ايبشط األمحـط ،قطٜبـَ ١ـٔ بـاب املٓـسب ،قـس قـاض
يس ِٜٗقٛاعس ٖٓاى .إشا استًٛا ٖص ٙاملٓطك - ١اغتطاعٛا إٔ ٜتشهُٛا عًـ ٢بًـسإ أٚضٚبـا ٚعًـ ٢غ ٖـا .تكـبض
أَطٜها ْفػٗا تابع، ١غطاَ ،ٌٝ٥جًُا ٖ ٞاآلٕ إغطا ٌٝ٥يف ايكٛض ٠تابع ١ألَطٜها.
ال ٜتٗا ٕٚايٓاؽ ببعض األؾٝا ،٤ضتٔ ْرعتبط بعض األعُاٍ َُٗ ١دساأ ،يألغف ايهج َٔ ايٓاؽ ٜعتربٖا طبٝع١ٝ
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ٚبػٝطٚ ،١يٝػت ناف ١ٝإٔ ٜٓؿط ايٓاؽُ فٗٝا .يهٔ  ٧ٜٝٗاهلل َ -جالأ َ -ا نهٔ إٔ جيعٌ ي٘ ؾـاٖساأ إٔ ٖٓـاى ٖـصا
ايعٌُ ا ْيُُعٝمٔ عٌُ َِٗ َٚؤثطٖ ،صا (ايؿعاض) اْطًل َٓص غٓ ١تكطٜباأ يف ؾٗط ؾٛاٍ يف ايعاّ املانَ ،ٞاظاٍ ٖٓـاى
إىل اآلٕ َٓاطل نج  ٠ال ٜطفعٚ ْ٘ٛال ٜٓطًك ٕٛيف ٖصا االدا :ٙادا ٙتٛعْ ١ٝفٛغِٗ ،تٗصٜب ْفٛغـِٗ يٝهْٛـٛا
َُعسِّ ٜٔأْفػِٗ ملٛادٗ ١أعسا ٤اهللٚ ،ضافهني هل ١ُٓٝأَطٜها ٚإغطا.ٌٝ٥
ست ٢ايؿٗط املان ٞسُٓٝا دا ٤ايػف األَطٜه ٞإىل (قعس )٠بعسٖا ٚإشا احملافغ قس قاض يسٜـ٘ سطنـ ١أخـط:٣
تٛدٗٝات ْعيت بػذٔ زتُٛع ١أؾدام ألِْٗ نتبٛا (ايؿعاض) ٚأضغٌ بعض ادتٓٛز يٝعًٜٛا (ايؿعاض) ٚخيسؾـ ٙٛيف
أَانٓ٘ ،أيٝؼ ٖصا ُٜعتبرط عُالأ غ٦ٝاأ؟ ٖ ٛعٌُ غ ،٧ٝأ :ٟعٌُ غ طبٝع ،ٞإٔ إْػاْاأ عطبٝاأ َػًُاأ يف اي ُٔٝحياٍٚ
إٔ حياضب أٟم نًُ ١دطح َؿاعط األَطٜهٝني ،حياضب ايهالّ فكط ،ايهالّ نس أعـسا ٤اهلل ،نٝـف يـ ٛقـس اْطًـل
ايٓاؽ عًُٝاأ؟!
ٖ ٛحياضبو ال تتهًِ عً ِٗٝنالَاأ; ألِْٗ ٜٓععذٚ ،َ٘ٓ ٕٛاْععادِٗ َٓـ٘ يـٝؼ َـٔ أدـٌ أْٗـِ ال ٜطٜـس ٕٚإٔ
ٜػُعٛا نًُ ١قاغ ١ٝعً ،ِٗٝالٜ ِٖ ،عطف ٕٛأْ٘ عًُٝاأ ٜؤز ٟإىل خًل عٛا٥ل أَاّ خططِٗ املطتب ١يف اي ،ُٔٝخيًل
عٛا٥ل أَاّ َا ٜفهط ٕٚف ١ُٖٓٝ َٔ ٘ٝيف اي.ُٔٝ
فعٓسَا خيطز ايػف األَطٜهٚ )1(ٞايػف األَطٜهٖ ٞصا ْفػ٘ اُخت َٔ ٚظاض ٠ارتاضدٝـ ١األَطٜهٝـ ١اختٝـاضاأ
خاقاأ يً ٖٛ ،ُٔٝؾدل ناْٛا ٜكٛي :ٕٛإْ٘ َتدكل يف َٛنٛع (َهافش ١إضٖاب) ٚيف ٖصا املٛنٛع ايصْ ٟطاِٖ اآلٕ
ٜتشطن ٕٛفٖ ،٘ٝصا ايػف اُخت يًْٛ ،ُٔٝع ١ٝخاق .١خطز إىل ٖٓا فاْععر ،دعًِٗ نػش ٕٛايؿـعاض ،دعًـِٗ
ٜع ًٕٜٛاألٚضام ،دعًِٗ ٜػذٓ ٕٛأؾداقاأ .أيٝؼ ٖصا ؾاٖساأ عً ٢إٔ ٖصا (ايؿعاض) َؤثط عً ٢األَطٜهٝني؟ ٚإالّ يُرا
عًُٛا ؾ٦ٝاأ ،يٝؼ َجًُا ٜك ٍٛايبعض( :ال تأث ي٘ ٖٞ ،نًُات يٝؼ َٓٗا فا٥س!)٠
ٖصا ايؿعاض ِٖ ٖؤال ٤قس اْععذٛا َٓ٘ ،إشا اْ،ػإ ٜفهط إٔ ٜرػهت ،ال ٜسض ٟأِْٗ قس أقبشٛا ٜٓععذٖ ،ٕٛـِ
ٖؤال ٤قس غذٓٛا ايبعضٖ ِٖٚ ،ؤال ٤خيسؾ ٖٛٚ .ْ٘ٛقاٍ ْػهت .طٝب ،املػأي ١إٔ تػهت ،إٔ تتٛقـف ،غتكـبض
ٖص ٙيف األخ َفتاح ؾط ،غٝطًب ٕٛإٔ تتٛقف أؾٝا ٤نج َ :٠ساضؽ زَ ،١ٜٝٓساضؽ عًُ ،١ٝغـٝكٛيٜ :ٕٛتٛقـف
عُر ٌ ايٓاؽ يف ايعطً ١ايكٝفَ ،١ٝطؾسٜ ٕٚتٛقف ،ٕٛال بُس َٔ تطخٝل َٔ ٚظاض ٠األٚقاف ،خطبا ٤املػادس ال بُـس
إٔ ٜهْٛٛا َعٝمٓنيَٗٓ ،ر ال بُس إٔ ُٜعسمٍ (َٓاٖر املساضؽ اذتهٖٚ ...)١َٝٛهصا ،غتأت ٞقا ١ُ٥ط ١ًٜٛعطٜهـَ ١ـٔ
املُٓٛعات  َٔٚاملفطٚنات ،أؾٝا ٤نٓعْٗٛا ٚأؾٝاٜ ٤فطنْٗٛا فطناأ.
ٚايٓاؽ ال ٜٓبػ ٞإٔ ٜرتنٛا ٖهصا تطتناأ َٔ ايبسا ٖٞٚ ،١ٜقه ١ٝال ٜٛدس أَ ُّٟربض إٔ حياٚيٛا إٔ نٓعٖٛـاَ ،جـٌ
ٖصا (ايؿعاض) ال ٜٛدس أَ ُّٟربض هلِ; ألٕ يًٓاؽ سل ايتعب  ،أ ٍٚؾ ٤ٞايسِّٜ ٜٔفطِض ٖصا ،عًُٝاأ ٜفطِض ايسِّ ٜٔإٔ
تعٌُ أٟم عٌُ ٜٓاٍ َٔ ايعسٜ ،ٚعطقٌ خطط ايعسٜ ،ٚؤثط عً ٢ايعس ،ٚثِ باعتبـاض ايـبالز :زغـتٛضٖا ،قٛاْٗٓٝـا،
تبٝض يًٓاؽ ست ٢إٔ ٜتشعبٛا ،إٔ ٜعاضنٛا ايػًط ،١أيٝؼ ٖصا يف ايكاْ ،ٕٛهلِ سـل إٔ ٜعاضنـٛاٚ ،هلـِ سـل إٔ
ٜكًٛا ست ٢إىل ايػًط ١بايططم ايسنكطاط١ٝ؟ أيٝؼ ٖصا َططٚساأ؟ إشا نإ ايسغتٛض ْفػ٘ ٜبٝض يو إٔ تعـاضض
ايسٚي ١اييت أْت فٗٝا يتأخص ايػًط ١أْت نشعب َٔ األسعاب ،أيٝػٛا ٜكٛي ٕٛأسعاب املعاضن ١هلـا سـل إٔ تكـٌ
إىل ايػًط ١باالْتدابات؟ هلا سل إٔ تبصٍ دٗٛزٖا ،إشا سكًت عً ٢تكٜٛت َٔ املٛاطٓني ٚأخصت أغًب ١ٝفًٗا سل
إٔ تأخص ايػًط.١
فإشا نإ ايسغتٛض عٓسٜ ٟبٝض ي ٞإٔ أعاضض ايسٚيْ ١فػٗاٜٚ ،بٝض ي ٞإٔ ي ٞسل ايطأ ،ٟسـل ايتعـب  ،نٝـف ال
ٜهَ ٕٛباساأ ي ٞإٔ أعاضض أعسا ٤اهلل ٚأعساٚ ٤طين ٚأَيت َٔ األَطٜهٝني؟! نٝف ال ٜبٝض ي ٞإٔ أعـاضض عـس،ٟٚ
ال ٜبٝض ي ٞإٔ أتهًِ عً ٢عسٟٚ؟! ال ٜٛدس أَ ُّٟربض.
ٚأَ ُّٟػؤ ٍٚي ٝؼ ي٘ سل إٔ ٜتكطف نٝفُا ٜطٜسٚ ،نٓع ايٓاؽ نٝفُا ٜطٜس ،أبساأ ،يٝؼ يـ٘ سـل ،فـأ ُّٟقهـ١ٝ
قاْ( ١ْٝٛقه ١ٝيف ايكاْ ٖٞٚ )ٕٛيٝػت شتايف ١يًؿطٜعْ ١ك ٍٛعٓسَا ٜكٛيٖٓ :ٕٛاى نػٛط َـٔ أَطٜهـاْ ،كـٍٛ
هلِ :ضتٔ ٚأْتِ عًٓٝا نػٛط َٔ اهلل ،أيٝػت نػٛط اهلل أؾس؟ نػٛط اهلل تٗسٜس ٚضا ٙ٤دِٗٓ ،أْـت تكـ ٍٛيـٞ
أغهت ٚأْت تطٜس إٔ تتٛقف أْت ٚتعٌُ نٌ َا ٜطٜس ٕٚألٕ ٖٓاى نػٛطاأ َٔ أَطٜها ،نػٛط اهلل ٖـ ٞأؾـس ٖٚـٞ
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أخططٚٚ ،ادب عًٞم ٚعًٝو إٔ ضت ػب سػاب ايهػٛط َٔ اهلل اييت ٖ ٞأٚاَط بعسٖا تٗسٜس ظِٗٓ ،بعسٖا تٗسٜس
بارتع ٟيف ايسْٝا ٚايعصاب يف اآلخط.٠
طٝب ،فِٗ ملاشا ٜٓطًكٜٚ ٕٛط ٕٚألْفػِٗ سل إٔ ٜٓطًكٛا; ألٕ عً ِٗٝنػٛطاأ َٔ أَطٜهـا ،أَمـا ضتـٔ ال ٚإٕ نـإ
ٖٓاى نػٛط َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف نتاب٘ ايهطِٜ؟! نػٛط َٔ أَطٜها عً ٢يػإ ايػف األَطٜهـٚ ،ٞنـػٛط
َٔ قبٌ اهلل يف نتاب٘ ايص ٖٛ ٟنالَ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل.
فٗصا (ايؿعاض) عٓسَا تطا ٙممػٛساأ ٖٜ ٛؿٗس  ٖٛٚ -ممػٛح  -مباشا؟ أْ٘ َؤثط عً ٢األَـطٜهٝني ،عٓـسَا تـطاِٖ
خيسؾٜ ْ٘ٛؿٗس بأْ٘ َؤثط عً ٢األَطٜهٝني ،أٜهاأ َؤثط عً ٢ايٖٛابٝنيَ ،ؤثط عً ٢ايٖٛابٝني أٜهاأ بؿهٌ نب  ،ال
ْسضَ ٟا ايص ٟسكٌ ست ٢أقبشٛا ٖهصاْ :افطَ٘ٓ ٜٔ؟! أمل ٜهٔ احملتُرٌ إٔ ٜتكبًٛا ٜٚطفعٛا ٖصا ايؿعاض؟ ٚأٜهـاأ
يٝؼ ستػٛباأ عً ٖٛٚ ِٗٝظٗط َٔ عٓس ْاؽ آخـط ،ٜٔملـاشا ْفـطٚا َٓـ٘؟! ملـاشا سـاٚيٛا أالّ ٜطفعـٙٛ؟! ستـ ٢ملـاشا
حياضبْ٘ٛ؟! حياضب ْ٘ٛسطباأ ،ال أزضَ ٟاشا يس َٔ ِٜٗأٖساف يف ٖص.ٙ
ٖٜ ٛؿٗس بإٔ َا نإ ُٜعطرف عِٓٗ أِْٗ باغِ زعا ٠يإلغالّٚ ،أِْٗ أعسا ٤ألعسا ٤اهللٚ ،أؾٝاٖ َٔ ٤ص ،ٙأْٗا عباض٠
عٔ نالّ; ألِْٗ ي ٛناْٛا أعسا ٤سكٝكٝني ألَطٜها ،أعـسا، ٤غـطا ،ٌٝ٥أعـسا ٤يًٗٝـٛز ٚايٓكـاض ٣يهـإ هلـِ َـٔ
املٛاقف أععِ مما يٓا :ؾعاضات ،بٌ َعاٖطاتٖ ،ـِ اآلٕ يف ايػـاس ١عبـاض ٠عـٔ سـعب نـب حتـت اغـِ (سـعب
ا،قالح) سعب نب  ،أيٝؼ باغتطاعت٘ إٔ ٜه ٕٛي٘ َعاٖطات؟ َجًُا ٜعٌُ ايؿٝع ١يف يبٓإَ ،جًُا ٜعٌُ ايؿـٝع١
يف إٜطإَ ،عاٖطات نس أَطٜهاَ ،عاٖطات نس إغطاٜ ،ٌٝ٥ه ٕٛهلِ ؾعاضات ٜطفعْٗٛاٜٛ ،ظعْٗٛا.
ٚال نًُٚ ١ال َٛقفٖ ،صا ٜج ايؿو فٜ ،ِٖ ِٗٝج ايؿو ف ;ِٖ ِٗٝأ ٚأِْٗ يٝػٛا َـٛفكني إىل إٔ ٜهـ ٕٛهلـِ
َٛقف َؿطف نس أعسا ٤اهللٜ .ج ايؿو  -أٜهاأ  -يف ضَٛظِٖ إٔ هلِ عالقاتٖ ،صا ايص ٟنُؿف أخ اأ عٓسَا ناْٛا
َٓص ظَٔ ٜؿذع ٕٛايؿبابٜ ،أخص ٕٚؾباب اي ُٔٝيٝصٖبٛا ٜكاتً ٕٛيف أفػاْػتإ ،أٜـاّ نـإ (االحتـاز ايػـٛفٝيت)
ستتالأ ألفػاْػتإٚ ،إشا بأَطٜها ٖ ٞاييت ناْت تٛدِّ٘ بٗصا ٚمتٛي٘ٚ ،أخصت تكطحياأ َـٔ ايـطٝ٥ؼ بٗـصا ٚغـ ،ٙ
فٗ ٞناْت أٚاَط أَطٜه ١ٝتأت ٞهلؤالٚ ٤تٛدٗٝات أَطٜهٚ ١ٝمتٜٛالأ أَطٜهٝاأٚ ،عٓسَا أقـبض ادتٗـاز نـس أَطٜهـا
اْتٗ ٢ادتٗازٚ ،نأْ٘ أقفٌ باب ادتٗاز نس أَطٜها ،ملاشا ادتٗـاز نـس االحتـاز ايػـٛفٝيت َؿـطٚع ٚنـس أَطٜهـا
ٚإغطا ٌٝ٥نأْ٘ مل ٜعس َؿطٚعاأ؟!
استُاٍ ايؿ ٤ٞاآلخط أِْٗ قس ٜهَ - ْٕٛٛجالأ  -حياٚي ٕٛأالّ حيكٌ َٔ داْبِٗ َـا جيـطح َؿـاعط أَطٜهـا ،ضمبـا
حيتاد ٕٛأَطٜها ،غٝشتادْٗٛا يف ايٛق ٍٛإىل ايػًطٚ ،١أؾٝاٖ َٔ ٤ص ،ٙفال حياٚي ٕٛإٔ جيطسٛا َؿاعطٖاَ ،عٓـاٙ
أِْٗ يٝػٛا سطن ١ز ١ٜٝٓتٓطًل رتسَ ١ا،غالّ ٚايسفاع عٔ ا،غالّ ،بٌ سطن ١هلا َكاقس أخط ٣ممهٔ إٔ تهشٞ
با،غالّ َٔ أدٌ َكاقسٖاَ ،جًُا سكٌ يف املان ،ٞيف املان ٞاتفكٛا َع (االؾرتانٝني) أٜاّ نإ اذتعب االؾـرتانٞ
سعباأ قٜٛاأ ،إٔ ٜػهتٛا َٔ َكٓع ارتُط يف عسٕٜ ِٖٚ ،ػهت َٔ ٕٛاملعاٖس ايتابع ١هلِ.
طٝب ،أْت نشطن ١إغالَ ١ٝتػهت َٔ َكٓع مخط َكابٌ إٔ ٜػهتٛا َٔ املعاٖس ايتابع ١يوٖ ،صا ٜعين َاشا؟ أْـو
يػتر سطن ١إغالَ ١ٝقشٝشٚ ،١يٝؼ ٖصا َٛقفاأ إغالَٝاأ ،املفطٚض أالّ تػهت عٔ ٖـصا املكـٓع ٚإٕ أز ٣إىل إقفـاٍ
املعاٖسٚ ،إٕ أز ٣إىل إٔ ٜسضؽ طالبو َٚعًُٛى حتت األؾذاض أ ٚيف ادتطٚفٚ ،إٕ أز ٣إىل َكاٜه ١عًـَ ٢ػـادس،
ٚي ٛنإ عًَ ٢ػادس ،عٓسَا ته ٕٛأْت بني خٝاض :إٔ ٖصا املكٓع إشا أقفٌ تسَمط َػادسنِ ،فًْٝكفٌت عً ٢أ ١ٜسـاٍ
ٚاألضض قس دعًٗا ضغ ٍٛاهلل (صى اهلل عىيه وعى آله وسىم) َػذساأ ٚطٗٛضاأ ،إشا مل ٜهٔ ٖٓاى اغتطاع ١ذتُا ١ٜاملػـادس
فً ٛزَُِّطت املػادس ٚال إٔ ٜبكَ ٢كٓع مخط ،مل ٜتدصٚا ٖصا املٛقف!
()1
اآلٕ ٜعًُ ٕٛظس عً ٢ستاضبٖ ١صا ايٓؿاط ٚستاضبٖ ١صا ايؿعاضٚ ،أسٝاْاأ ٜٗˮاززٚا‟ أيٝؼ ٖـصا فهـشِٗ؟ ٖـٛ
ٜفهشِٗ سكٝك ،١ايؿعاض َُٖ ٛشطز هلِٜ ،ؤثط دساأ عًَ ٢هاْتِٗ ٚعً ٢ؾعبٝتِٗ يف ايـبالز; ألٕ ˮاملطـِّٛع‟ ايـصٟ
أَاَو قبٌ قًٜ ٌٝعٗط ٚنأْ٘ زاع ١ٝيإلغالّٚ ،نأْ٘ َـٔ اجملاٖـس ٜٔيف غـب ٌٝاهللٜٚ ،عٗـط أَاَـو ٚنأْـ٘ عـسٚ
ألعسا ٤اهلل ٚإشا ب٘ ال ٜطٜس إٔ ٜك ٍٛنًُٖ َٔ ١صاٚ ،إشا ب٘ أٜهاأ ٜعاضض بؿس.٠
ْٖ ٛفػ٘ ٜط ٣إَما يه ٘ ْٛال ٜطٜس إٔ جيطح َؿاعط إغطاٚ ٌٝ٥أَطٜها أ ِٖ ٚغـ قـازقني يف تطبًٝـِٗ ايهـج ،
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ٚألْ٘ غٝشطد٘ ،غٝؤز ٟإىل َاشا؟ إىل إنعاف َهاْتِٜٗٚ ،ؤز ٟإىل إٔ ايٓاؽ ٜط ِْٗٚبؿهٌ آخطٜ ،ؿُ٦ع،َِٗٓ ٕٚ
( ملاشا أْت تعاضض ايهالّ عً ٢أَطٜها ٚإغـطاٚ ٌٝ٥ايًعٓـ ١عًـ ٢ايٗٝـٛزٚ ،أْـت تًعـٔ ايؿـٝع ١يف املػـادس ٚعًـ٢
املٓابط؟!) ألِْٗ ناْٛا ًٜعٓ ٕٛايؿٝعٚ ١حيهُ ٕٛعً ِٗٝبأغٛأ األسهاّ.
يهٔ ٖصا ايؿعاض يٝؼ بإَهاِْٗ إٔ ٜطفعٚ ،ٙٛستطز دساأ إٔ ٜٓتؿطٜ ،ـؤثط عًـَ ٢هـاْتِٗ; ألْٗـِ أقـبشٛا ٖـِ
قاعس ٠عطٜه ١يف ايبالزٜ ،ؤثط عًَ ٢هاْتِٗٚ ،بايتاي ٞيٝؼ يس ِٜٗخٝاض إالّ إٔ ٜكٛيٛا أسٝاْـاأ :بسعـٜ ،١هـذٕٛ
ملاشا ْطفع٘؟ إشاأ فٗصا أٜهاأ َٔ بطنات ٖصا ايؿعاض َٔ ،بطنات ايؿعاض أْ٘ ْفعٓا أَـاّ األَـطٜهٝنيٖ :ـا ٖـ ٛايػـف
األَطٜه ٞنر َٓ٘ ،أَاّ ايٖٛابٝنيٖ ِٖ :ؤال ٤نذٛا َٓ٘ .إشاأ فأْت بعٌُ ٚاسس تؤثط عًـ ٢عـس ٠دٗـاتٖٚ ،ـ ٛيف
ايٛقت ْفػ٘ عٌُ َؿطٚع ،عٌُ َؿطٚع ال أسس ٜػتطٝع إٔ ٜك :ٍٛإٕ ايعباض ٠ايفالْ ١ٝف ٘ٝال دـٛظ ،أْٗـا عبـاض٠
ستطَ ،١أبساأ ٖٛ ،عٌُ َؿطٚع َٚؤثط ،فاملفطٚض إٔ ٜٓطًل ايٓاؽ فٜٚ ،٘ٝعًُٛا عً ٢تٛظٜع٘.
ألْ٘ ال تتكٛض أْ٘ ال ٜٛدس عٌُ يآلخط ،ٜٔبٌ هلِ أعُاٍ نج  ٠أنجط َٔ أعُايٓا بهج  ،ال تتكٛض أْ٘ ال ٜٛدس
أعُاٍ يألَطٜهٝني يف اي ،ُٔٝبٌ أعُاهلِ َٓتؿـط ،٠يف ستاٚيـ ١ا،فػـاز :اآلٕ اْتؿـطت املـطاقل يف ايـ ،ُٔٝيف
قٓعاٚ ٤يف عسٕ اْتؿطت املطاقل ايًَ ،١ًٝٝجًُا ٖ ٛيف ب ٚت ٚيف ايكاٖطٚ ٠يف بعض ايعٛاقَِٚ ،جًُا يف أٚضٚبا،
ٚارتُط بسأ ٜٓتؿط فعالأ ،بسأ تٓاٚي٘ ٚتساٚي٘ ؾب٘ عًين ٚؾب٘ طبٝع.ٞ
بسؤٚا ٜتشطن ٕٛحتطنات أخط ،٣عٓسَا ٜعٚض ٕٚأغٛام ايػالح ٚحيـاٚي ٕٛبـأ ِّٟططٜكـ ١إٔ ُٜػـشرب ايػـالح ،إٔ
ٜطتفع غعط ،ٙإٔ ٜٓعسّ َٔ األغٛام ،أيٝؼ ٖصا نً٘ ٜهؿف إٔ يسْٛ ِٜٗاٜا غ ١٦ٝيًُػتكبٌ؟! يسْٛ ِٜٗاٜا غ١٦ٝ
نس ٖصا ايؿعبٚ ،نس ايسِّٚ ،ٜٔاهل ١ُٓٝعً ٢ايبالز ،إٔ ُٜٛٓٝٗا عً ٢ثطٚات ايبالزُٜٛٓٝٗٚ ،ا عً ٢نٌ ؾ ٤ٞفٗٝا.
فعٓسَا ٜه ٕٛعٌُ يف َتٓا ٍٚايٓاؽ إٔ ٜعًُٜ ِٖٚ ،ٙٛط ٕٚأعساٜ ِٖ٤تأثطُٜ ،َ٘ٓ ٕٚكبض ٚادباأ ،إشا نـاْٛا قـس
غذٓٛا أؾداقاأ فٓػتٓهط عً َٔ ٢غذٓٛا ٖؤال ٤األؾدام (نٝف تػذٓ ِْٗٛألِْٗ ْسزٚا بأَطٜها ٚإغطاٌٝ٥؟! نٝف
تػذِْٓٗٛ؟!) ٌٖ إٔ ٖصا ايؿعاض ْفػ٘ ٖ ٛايص ٟغـٝسخٌ أَطٜهـا إىل ايـُٔٝ؟ أبـساأ .مل ٜبـسؤٚا ٜتشـسث ٕٛعـٔ
ايؿعاض إالّ بعسَا ضتبٛا أٚناعِٗ يسخ ٍٛاي.ُٔٝ
إمنا َاشا؟ َطاعا ٠ملؿاعط األَطٜهٝنيٚ ،تٓفٝص ضغبـ ١أَطٜهٝـٚ ،١االّ فًـٝؼ ؾـ٦ٝاأ ٜؿـهٌّ خطـٛض ٠عًـ ٢ايـُٔٝ
فٓتٛقف ع ٓ٘ ،أبساأ .األَطٜه ِٖ ٕٛٝجيُِّع ٕٛأؾٝا ٤أخط( ٣تُٗرِ خط  ٠عً ٢اي )ُٔٝجيُعْٗٛا َـٔ غـ ايؿـعاض،
ايؿعاض َا أَهٔ ست ٢إٔ ٜعسَ ٙٚربضاأ; ٚهلصا تًشغ أْ٘ ملـاشا ايؿـعاض ْفػـ٘ ال ٜرتنْٛـ٘ عٝـح ٜكـبض َـربضأا َـٔ
املربضات اييت ٜبشج ٕٛعٓٗا عجاأ ٜٚطتبٖٛا بهٌ ططٜك.١
األَطٜه ٕٛٝيف ٖص ٙاملطسًَ ٖٞ ،١طسً ١إٔ ٜردتًكٛا َربضات ،أيٝػت َطسً ١إٔ خيتًكٛا َربضات؟ نـٌ َـا ضتبٖٛـا
َٖ ٞربضات ِٖ ٚضاٖ٤ا َٔ أدٌ  -يف ايكٛض - ٠تهَ ٕٛربضاأ يًسخ( ٍٛشضا٥ع) نُا ٜػُْٗٛا .طِّٝب ،ملاشا ال دعًٛا ٖـصا
ايؿعاض ٚاسس َٔ ٠ايصضا٥ع؟ أمل ٜهٔ املفطٚض ٖهصا؟ أيٝؼ املفرتض إٔ ٜرتنٛا ايؿعاض ٜٚكٛيٛاٖ :ص ٙشضٜع َٔ ١أدٌ
إٔ ْسخٌ اي ;ُٔٝألْ٘ ٜٛدس يف ايٜ َٔ ُٔٝعاز ٕٚأَطٜها ٚإغطاٜٚ ،ٌٝ٥طفع ٕٛؾعاضات َعاز ١ٜألَطٜها ٚإغـطاٌٝ٥؟
ال نهٔ إٔ ٜرتن ٙٛشضٜع َٔ ١ايصضا٥ع ايـيت ٜبشجـ ٕٛعٓٗـا عجـاأٚ ،فذمـطٚا ايػـف( ١ٓٝنـٚ )ٍٛفذمـطٚا ايػـف١ٓٝ
ايفطْػ ،١ٝفذمطٚا نصا ...عًُٛا تفذ ات يف قٓعا ،٤أعُاالأ نج  َٔ ٠أدٌ َـاشا؟! إٔ جيعًٖٛـا شضا٥ـع (إٔ ٖٓـاى
إضٖابٝني ْسخٌ يٓطاضزِٖ) ٚبعجٛا بأعساز نب  ٠يٝبٓٛا قٛاعس عػهطُٜٚ ،١ٜشهُٛا اهل ١ُٓٝعً ٢ايبالز.
ٖصا ايؿعاض ٜعطف ٕٛأْ٘ ال نهٔ إٔ ُٜعتبرط شضٜع ،١بٌ ْٖ ٛفػ٘ ُٜٛاد٘ نٌ ايـصضا٥عٖ ،ـٜ ٛـٛس ٞبعُـٌٚٚ ،ضاٙ٤
عٌُ ُٜبطٌ ايصضا٥ع األخطَ ،٣عٓا ٙإٔ ٖصا ْفػ٘ جيعٌ ايُٝٓٝني  -مبا ٜرتافل َع٘ َٔ تٛعٝـٚ - ١اعـني ،ضافهـني
هل ١ُٓٝأَطٜها ،ضافهني يسخ ٍٛأَطٜهاٚ ،بايتايَ ٞاشا؟ جيعٌ ايهج َٔ ايٓاؽ َُِّٗٝـ٦ني أْفػـِٗ ملٛادٗـ ١أَطٜهـا
ٚضفهٗا ،بٌ حي ٍٛز ٕٚإٔ حتكٌ أَطٜها عً ٢عُال ٤بايؿهٌ املطًٛب.
ألْ٘ عباض ٠عٔ نذ ،١أ ُّٟؾدل ٜفهط بإٔ ٜه ٕٛعُٝالأ ٜتٗٝب إٔ ٜه ٕٛعُـٝالأ ٖٚـٜ ٛـط ٣اجملتُـع نًـ٘ ٜكـطر
بؿعاضات َعاز ١ٜألَطٜها ٚإغطا ٌٖ ،ٌٝ٥غٝذطؤ أسس إٔ ٜه ٕٛعُٝالأ ظاٖطاأ؟ فًٔ جيـسٚا َرـٔ ٜتشطنـ ٕٛنعُـال;٤
ٚهلصا ٜرعتبط ٕٚإٔ ٖصا ايعٌُ ُٜعٝل َا ٜطٜس ٕٚتٓفٝص َٔ ٙارتططُٜ ،عٝكٗا فعالأٚ ،إ ّال ي ٛنإ باَ،هـإ إٔ ٜرتنـٙٛ
شضٜع ١يرتن ٙٛشضٜعٜ ِٖ ،١صٖب ٕٛيٝفذِّطٚا يف قٓعا ٤ملاشا؟ َٔ أدٌ إٔ ٜكٛيٛا :إٕ ٖٓاى إضٖـابٝني َتعـاطفني َـع
ايكاعسٚ ،٠اْتؿط يف ايكشف ٚؾاع بني ايٓاؽ بأْ٘ عٌُ شتابطات أدٓب( ١ٝايتفذ ات ايـيت سكـًت يف قـٓعا)٤
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عس ٠تفذ اتٖٚ .هصا عس ٠أؾٝاًٜ ٤فّكْٗٛا رتًل تربٜطات ،يهٔ ٖصا (ايؿعاض) ٜكٛي :ٕٛال بُس إٔ ُٜعاٍ.
إ ْ٘ َٔ املؤغف دساأ َٔ املؤغف دساأ إٔ اْ،ػإ املػًِ ايصَ ٟع٘ ايكطإٓ ايهط ِٜمسا ٙاهلل بكا٥ط ْٛٚضاأ ٖٚـس،٣
أقبشٓا ٚ -ضتٔ َعٓا ايكطإٓ ايهط - ِٜال ْفِٗ ق ١ُٝاألعُاٍ ،ال ْفِٗ َؤاَطات أعسآ٥اٚ ،ال ْفِٗ َا ايـصٜ ٟـؤثط
عً ٢أعسآ٥اٚ ،ايٛٗٝز أْفػِٗ عاضف ،ٕٛايػف األَطٜهْ ٞفػ٘ فاِٖ ٖصا ايؿعاض إٔ ُٜطفع أُٜ ٚطزمز إٔ ٜٓتؿط ٖصا
ايٓؿاط َؤثط عً ،ِٗٝبُٓٝا دس املػًِ ٜكَ( :ٍٛا فا٥سٖ ٠صا ايهالّ؟ ٖ ٛفكـط نـذ ١عًـ ٢ايفانـَ ،ٞـا ايفا٥ـس٠
َٓ٘؟! يٝؼ ف ٘ٝفا٥س ٌٖ ،٠غتُٛت أَطٜها  ٌٖٚغتُٛت إغطا ٌٝ٥سُٓٝا ْك :ٍٛاملٛت ألَطٜها ٚإغـطاٌٝ٥؟!) أيـٝؼ
ٜكٖ ٍٛهصا؟!
بٌ بعهِٗ اْطًكٛا ٜبشج ٕٛعٔ فتاٚر ٣أْ٘ ال جيٛظ ،قس قاضٚا ُٜفت ٕٛأْ٘ (ٜٓكض ايٛنٖٚ )٤ٛصا قاٍ( :ال ٜكـض
ايًعٔ يًٛٗٝز يف املػذس) قس قاض ادتُمٗاٍ ٜٓطًك ٕٛيُٝفتٛا فتاٚر َٔ ٣أدٌ إٔ ٜتٛقف ٖصا ايعٌُ! ٖصا ؾَ ٤ٞؤغف
دساأ إٔ ٜه ٕٛاْ،ػإ املػًِ قس أقبض إىل ايسضد ١اييت ال ٜع ٞفٗٝا أٟم عٌُ َؤثط عً ٢أعسا.٘٥
بعهِٗ أَمٔ ٜ ٖٛٚعٔ إٔ (ايتأَني) غٝععذٓا ٚيف األخ ْك :ٍٛغٓرتى ،غٓػهُت يه ٞال ٜعٛزٚا يًتأَني .فًُْٝـؤرَِّٔ
َرٔ أَمٔ ،فايكه ١ٝأْ٘ َاشا؟ أْ٘ نٝف ٜه ٕٛيًٓاؽ زفاع عٔ ز ،ِٜٗٓزفاع عٔ زٜٓٓا.
قًٓا :أٜهاأ عٓسَا صتس األَطٜهٝني َ -جالأ  -ال ٜطٜس ٕٚإٔ نؿٖ ٞصا ايعٌُ فٗصا ٖ ٛؾاٖس عً ٢إٔ يس ِٜٗخططاأ
يًْ ُٔٝفػ٘ ،فٜٗ ٛؿهٌّ عا٥كاأ أَاّ خطط هلِ يف اي ،ُٔٝيٝػت َػأي ١أِْٗ ال ٜطٜـسَ - ٕٚـجالأ  -إٔ ٜطتفـع ٖـصا
ايؿعاض ٚيٝؼ يس ِٜٗأ ُّٟفهط ٠س ٍٛايٖٓ ِٖٚ ،ُٔٝاى يف بالزُِٖٜٚ ،عتبرط ٖصا ايهالّ يف بًسٍ نِ بٓٓٝا ٚبٚ ٘ٓٝيـٔ
ٜؤثط عًٓٝا .بٌ إٕ ٖصا ْفػ٘ (َٛقف٘ َٔ ايؿعاض) ُٜعتبرط ٖ ٛؾاٖس عًَ ٢اشا؟ عً ٢إٔ ٖٓاى خططاأ يألَـطٜهٝني يف
اي ُٔٝيًٗ ١ُٓٝعً ٢ايَ .ُٔٝجًُا إٔ ستاٚي ١إٔ ٜعٚض غٛم ايػالح ثِ يف األخ تط ٣أْٛاعـاأ َـٔ ايػـالح تػٝـب،
ٚتطتفع أمثاْٗاٜ ،عين َاشا؟ ٜعين إٔ ٖصا ٜسٍ عً ٢إٔ ٖٓاى خططاأ يًـ ،ُٔٝيًُٗٓٝـ ١عًـ ٢ايـٚ ،ُٔٝإٔ ُٜٛقـًٛا
ايُٝٓٝني إىل زضد ١أ ّال جيسٚا َا ٜسافع ٕٛعٔ أْفػِٗ ب٘.
()1
ٚهلصا عٓسَا ٜعٚض ايػف األَطٜه ٞغٛم ايػالح َ -جالأ  -يف (ايطًَّْض) ثـِ بعـسَا ٜػٝـب ال تـسض ٟإالّ ٚغابـت
أؾٝاٚ ،٤اضتفعت أغعاض أؾٝاُٜ ٖٛ ٌٖ ،٤ؤتغفُ٘ ايٚ ُٕٛٝٓٝال ٜطٜس إٔ ٜتكاتًٛا فُٝا بِٗٓٝ؟! أْ٘ ٜطٜس اذتفاظ عًـ٢
أَٔ ايُٝٓٝني؟! الٖ ِٖ .ؤالٜ ٤عط ٕٛإغـطا ٌٝ٥األغـًش ١املتطـٛضٚ ٠ايفتانـ ١يهـطب ايفًػـطٝٓٝني ،ال ُٜؤتغـفُِٗ
األطفاٍ ٚايٓػا ٤ايصٜ ٜٔكطخ ٕٛأَاَِٗ يف نٌ ؾاضع ٚيف نٌ َس ٌٖ .١ٜٓايػبب أِْٗ ضس ُٕٛٝبٓـا ٜطٜـسَ ٕٚـٔ
أدٌ أَٓٓا :ال ٜهٖٓ ٕٛاى أغًش ١يٝرتى ايٓاؽُ ايػالح ٜٚتهاضبٛا فكط؟ يٝػت هلص.ٙ
ٜطٜس ٕٚإٔ جيطزٚا املٛاطٓني ايُٝٓٝني َٔ أغًشتِٗ َٔ أدٌ فُٝا بعس عٓسَا ٜه ٕٛهلِ شتططات عٓـسَا ٜهـٕٛ
هلِ أٖساف ٜتذٗ ٕٛإىل تٓفٝصٖا ٜه ٕٛاي ُٕٛٝٓٝعادع ٜٔعٔ إٔ ٜسافعٛا عٔ أْفػِٗ ٚعٔ إٔ ٜٛادٗـٚ ،ِٖٛنـٌ
ٖص ٙحتكٌ ٚضتٔ َˮؿردِّطِ )2(‟ٜٔال ٜٛدس عٓسْا تفه  ،يٝؼ يسٜٓا تفه أْـ٘ جيـب إٔ تهـ ٕٛنًُتٓـا ٚاسـس،٠
جيب إٔ ْعتكِ باهللْ ،طدع إىل زٜٓٓا ،جيب إٔ ُْع مس َا ْػتطٝع َٔ ق ٠ٛيًسفاع عٔ زٜٓٓا ٚعٔ بالزْا.
ٜٚهفٓٝا َٔ ايؿعاض أْ٘ نؿف يٓا عس ٠أؾٝا :٤فعٓسَا دس ادتٓـس ٟايـُٝين دـس - ٙيتٓفٝـص ضغبـ٘ أَطٜهٝـ- ١
حيا ٍٚخرستف ايؿعاضٚ ،ال ٜتشاؾ ٢عٔ خسف نًُ( ١اهلل أنـرب) خيـسف (اهلل أنـرب) (ٚايٓكـط يإلغـالّ) َـٔ أدـٌ
األَطٜهٝني ٌٖ ،تتكٛض بإٔ ٖصا ممهٔ إٔ ٜسافع عٓو أٜ ٚسافع عٔ زٜٓو؟! أبساأ ،بٌ قس ُٜػتدسّ حملاضبتو أْت
ٚزٜٓو ادتٓس ٟايُٝين ْفػ٘ ايص ٟقس أنٌ ٜٚأنٌ َٔ عرطرقوٜ ،أنٌ َٔ دٗٛزى ،أيٝؼ ايٓاؽ ٜكٛي( :ٕٛايـطٝ٥ؼ
يسَ ٜ٘عػهطاتَ ،ػانني حيتاد ،ٕٛحيتاز إىل إٔ ٜكطف عًٜ )ِٗٝكطف عًٚ ِٗٝتُؿرتر ٣أغًش ١هلِ ٚإشا املٛقـف
يف األخ عهؼ؟! ٖصا نؿف بإٔ َٔ أْت تٓعط إيٚ ،ِٗٝضتٔ ْكَ( :ٍٛعٓا دٝـ ذتُا ١ٜايٛطٔ ،ذتُا ١ٜايـبالز،
ي ٛحيكٌ ؾ ٤ٞغٝك َٕٛٛبايالظّ) أْت عٓسَا تط ٣ادتٓس ٟتعطف إٔ ٖـصا ادتٓـسْ ٟفػـ٘ ال نهـٔ إٔ حيُـ ٞال
زٜٓو ٚال ٚطٓو.
ايكه ١ٝأقبشت قه ١ٝايؿعٛب أْفػِٗ ِٖ ،مل ٜعس َٔ ايكشٝض إٔ جيًػٛا ُٜˮؿرـدِّطٚا‟ يف إٔ سهـَٛتِٗ أ ٚإٔ
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دٝؿِٗ ممهٔ إٔ ٜسافع ،أبساأ .ادتٛٝف ايعطب ،١ٝاذتهاّ ايعطب أقبشٛا َٗعَٚني ،أقبشٛا َُٗٝمـ٦ني ألٕ ٜؿـتػًٛا
يألَطٜهٝني ٚيٝؼ فكط نس األَطٜهٝني ،غٛا ًَ٤برتغٝب أ ٚبرتٖٝب ،أ :ٟال تتكٛض بإٔ دٓسٜاأ َـٔ (األَـٔ) ٚأٜهـاأ
حيٌُ عٓٛإ (أَتٔ) أ :ٟأَتٔ َرٔ؟ أيٝؼ أَتٔ ايٛطٔ؟ أَتٔ ايٛطٔ َٔ َرٔ؟ إشا نإ األَطٜهٜ ٕٛٝؿتػًٜٚ ٕٛكٛي ٕٛي٘:
(أٚقفت ٖصا ايؿعاض) فٝكَ( :ٍٛػتعسِّ) ٚخسرؾ٘ ٚأظاٍر ًَككات٘ ،فٗـُٜ ٛـؤَِّٔ َرـٔ؟! ٖـٌ ٖـُٜ ٛـؤَِّٔ األَـطٜهٝني أٚ
ُٜؤَِّٓٓا؟! َا ٖ ٛاألَٔ ايص ٟغٝتشكل يٓا َٔ داْبِٗ يف َٛادٗ ١األَطٜهٝني؟ ي ٛنإ ٖٓاى عٌُ حيكـل األَـٔ يهـإ
أ ٍٚعٌُ ٜك َٕٛٛب٘ َٖ ٛاشا؟! َٖ ٛسافع ١ايتِٗ اييت تًفكٗا أَطٜها عً ٢اي ُٔٝأْٗا تِٗ باطً ،١تـط ٣يف األخـ
بعسَا ٜه ْٕٛٛيف ايبساٜ ١ٜعرتف ٕٛإٔ ٖصا ايعٌُ ال نهٔ إٔ ٜهـ ٕٛعُـالأ إضٖابٝـاٜ ،هـطط ٕٚيف األخـ إىل إٔ
ٜتُاؾٛا َع أَطٜهاٚ( :عٌُ إضٖابٖٓٚ ،ٞاى إضٖاب.)ٕٛٝ
فإشا مل ٜهٔ ٖٓاى َٔ داْب اذته ١َٛعٌُ عًَ ٢سافع ١ايتِٗٚ ،حتكٝل يف نٌ ايكهـاٜا ايـيت أُيْكـكت بـاي،ُٔٝ
،ٚثبات إٔ ايٛاقع يٝؼ ٖٓاى إضٖاب ٕٛٝسكٝكٚ ١ضاٖ ٤صٚ ،ٙأْٗا شتابطات أ ٚأٜازٍ أخط ،٣يٝؼ يً ُٔٝعالقـ ١بٗـا،
ٖصا ايص ٟنإ ُٜعتبرط عُالأ َُٗا تك ّٛب٘ ايسٚي .١مل ٜعًُٛا ٖـص !ٙبـٌ ٜػـهت ٕٛعـٔ ايـتِٗ ٚيف األخـ تكطٜبـاأ
ُٜػًُِّ - ٕٛأ ٚؾبت٘ تػً - ِٝبايتُٗ ١عً ٢ايٚ ،ُٔٝايتُٗ ١عً ٢اي ُٔٝتعين ايتُٗ ١عً ٢ايبالز نًٗا مبا فٗٝا ايسٚيـ١
ْفػٗا.
ايتٛدُّ٘ األَطٜه ٞيٝؼ نس املٛاطٓني فكط ،بٌ ست ٢نس ايععُا( ٤تػ ٝايععُا ٤يف ايبالز) ٚنـس ايـبالز َـٔ
أدٌ إٔ ُٜكػُِّٖٛا ،أ ُّٟؾعب ال ٜعاٍ نب اأ َٔ ايبالز ايعطب ١ٝفإِْٗ ٜكػُ ْ٘ٛعس ٠أقػاّٖ ،ص ٙفهطتِٗ.
بسٍ إٔ ٜٛادٗٛا ٖص ٙايتِٗٚ ،حياٚيٛا إٔ ٜعًُٛا ًَفات قشٝشٜٚ ،١هصِّبٛا نٌ ايتِٗ األَطٜه ،١ٝداٜ ٤بشح عـٔ
أ ِّٟعٌُ ٜععر األَطٜهٝني حيا ٍٚإٔ ٜطف ٖٛٚ ،٘ٝضدٌ أَتٔ ،يهٔ اتهض يٓا أْٗا أقبشت َـاشا؟ اتهـض إٔ ٚضاٖ٤ـا
نػٛطاأ أَطٜه.١ٝ
طِّٝب ،األَطٜهْ ٞفػ٘ بإَهاْو إٔ تكٓع٘ :تك ٍٛي٘ :ايٓاؽ ِٖ ٖهصا ،بالزْا زنكطاطٚ ،١ٝأْتِ ايـص ٜٔد٦ـتِ
يٓا بايسنكطاط - ١ٝأيٝؼ األَطٜه ِٖ ٕٛٝايص ٜٔداؤٚا بايسنكطاط١ٝ؟ ٚ -يف بالزنِ ٜتعاٖط ٕٚزاخٌ (ٚاؾٓطٔ)
نس قطاضات اذته ،١َٛنس تٛدٗات اذته ١َٛاألَطٜهْ ١ٝفػٗا يهطب ايعطام ،آالف َٔ املتعـاٖط ٜٔخيطدـ ٕٛيف
(ٚاؾٓطٔ) ْفػٗا ْٜٛٛٝ(ٚضى) نس ايطٝ٥ؼ األَطٜه ٞيف تفه  ٙبهطب ايعطام.
عٓسَا دس إٔ ٖٓاى َػؤٚي ١ٝعًٝو أَاّ اهلل فٝذب إٔ تتشطى ،ستٚ ٢إٕ ناْت ايكه ١ٝفٗٝـا خـٛف ،ستـٚ ٢إٕ
ناْت ايكه ١ٝتؤز ٟإىل إٔ تهشِّ ٞبٓفػو َٚايو .أيٝؼ اهلل شنط ٖصا يف ايكطإٓ ايهط :ِٜطًب َٔ املػًُني ،طًب
َٔ املؤَٓني ،بٌ دعٌ َٔ قفات املؤَٓني ايكازقني إٔ ٜبصيٛا ،إٔ جياٖسٚا يف غب ٌٝاهلل بأَٛاهلِ ٚأْفػِٗ ِإْمُرـا
ايُُْؤتَُٕٓٛر ايَّصٜٔر آَرُٓٛا بايًَّ٘ ٚرضرغُٛي٘ ثُِم يِت ٜرطتترابُٛا ٚردراٖرسُٚا بأَتٛرايِِٗت ٚرأْفُػـِِٗت فـ ٞغرـب ٌِٝايًَّـ٘ أُٚي٦ـو ُٖـُِ
ايكمازقُٕٛر (اذتذطات )15:أٚي٦و ِٖ ايكازقٚ ،ٕٛادتٓ ٖٞ ١يًُؤَٓني ايكازقنيٚ ،عٓسَا دس ايكطإٓ ايهـطٜ ِٜطًـب
َٓو إٔ تهشِّ ٞبٓفػو ،اهلل ٜطًب َٓو إٔ تهشِّ ٞبٓفػو ،إٔ تهشِّ ٞمبايوَ ،ت٢؟ إشا مل ٜهٔ أَاّ َـا تتشـطى
أَطٜها ٚإغطا ٌٝ٥ف ٘ٝفأَاّ َرٔ؟! ٌٖ أَاّ املٗس ٟايُُْٓتترعط؟!
أْت إشا مل تبصٍ ْفػو َٚايو يف َٛادٖٗ ١ؤال ٤األعسا ٤فِٗ َٔ غٝػـدطْٚو أْـت يتبـصٍ ْفػـو َٚايـو يف
غب ،ًِٗٝيف غب ًِٗٝفعالأَ ِٖٚ ،تذٗ ،ٕٛأٖ :ٟص ٙعٓسِٖ غٝاغ ١ثابت :١إٔ ٜهطبٛا املػًِ باملػًِ ،عٓـسِٖ ٖـصٙ
ايػٝاغ :١إٔ ٜهطبٛا املػًِ باملػًِ .إشا مل تتشطى فػٝذٓسْٚو يترهطِب َرٔ؟ تهـطب آخـطَ( ٜٔػـًُني) خسَـ١
ألَطٜها ٚإغطاَ ،ٌٝ٥جًُا دٓسٚا يف ايػابل عؿطات اآلالف َٔ املػًُني َٔ أدٌ حتكٝل َطاَعِٗ َٔٚ ،أدٌ ايسفاع
عٔ َكاذتِٗ ،أٜاّ االغتعُاض األ ،ٍٚنإ ٖٓاى َػًُ ٕٛجياٖس ٕٚحتت ضا ١ٜايربٜطاْٝني حتـت ضاٜـ ١اٜ،طـايٝني
ٚايفطْػٝنيٚ ،قتاٍ بني ٖص ٙايس ٍٚاملػتعُطٚ ٠قٛزٖا َرٔ؟ املػًَُ ،ٕٛععِ ٚقٛزٖا ناْٛا ِٖ املػـًُني يف بًـسإ
أفطٜكٝاٚ ،ايبًسإ املػتعُرط.٠
ٖٚص ٙقه ١ٝجيب إٔ ْتٓب٘ هلا :ال تتكٛض إٔ بإَهاْو إٔ تتٓكٌ َـٔ َػـؤٚيٝات اذتـل ٚدًـؼ ٖٓـاى غـًُٝاأ،
عٓسَا تتٗطب َٔ اذتل فػتػام إىل ايباطٌ ،أعسا ٤اهلل غٝػٛقْٛو إىل ايباطٌٚ ،تبصٍ أنجط مما نإ ُٜطًب َٓو
يف غب ٌٝاذتل ،تبصي٘ يف غب ٌٝايباطٌٚ ،أْت تتٗطب عً ٢أغاؽ إٔ تٓذ ٛبٓفػـو ،غـتبصٍ ْفػـو ٚتُكترـٌ يف
غب ٌٝايباطٌٚ ،ايؿٛاٖس َٔ ايتاضٜذ نج  ٠يف ٖص ،ٙايتاضٜذ يف املانـٚ ٞايتـاضٜذ املعاقـط ،أٜـاّ االغـتعُاض ٚإىل
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اآلٕ.
اآلٕ دس ايبًسإ ا،غالَ :١ٝدس األتطاى زخًٛا أفػاْػتإ .اآلٕ يف ايٛقـت ايـطأٖ ايكـٛات األضزْٝـ ١ايـيت
تتشطى نس املٛاطٓني يف َسَ( ١ٜٓرعإ)(ٜٚ )1هطبٚ ٕٛبهٌ دُطتأ ،٠ست ٢مل ٜكبًٛا ٚغاط ١اآلخط ٜٔايص ٜٔتٛغطٛا
نٝف ٜكًشٖ ٕٛصا املٛقف ،قايٛا( :ال ،قه ١ٝأَٓٚ )١ٝتطاِٖ أقٜٛاٚ ٤أؾساٚ ٤ؾطغني; ألْ٘ ق( :ٌٝإٕ يف ايٛغط
َتُٗني ٚضا ٤قتٌ شيو األَطٜهٚ )ٞقس ته ٕٛايكهًَ ١ٝفك ١بهًٗا.
اآلٕ َجالأ اي ُٔٝمل ٜأت يف أ ٍٚايكا ١ُ٥ستْ ٢ك( :ٍٛاألؾٝاَ ٤اظايت عباض ٠عٔ استُـاالت) أَاَـو ؾـٛاٖس فُٝـا
حيكٌ يف ايبًسإ األخط ;٣ألْٗـا غٝاغـٚ ١اسـسَ :٠ـا تـطا ٙيف ايبًـسإ األخـط ٣غـرتا ٙيف بـالزى عًـ ٢أٜـسٟ
األَطٜهٝني ،ال ْك( :ٍٛإْٗا أؾٝاَ ٤اظايت فطنٝات) قس ضأٚا أفػاْػتإٚ ،ضأٚا فًػطنيٖٚ ،ـِ ٜـط ٕٚاآلٕ ايعـطام،
نٝف ِٖ ُٜذِّٗع ٕٚي٘ ُٜٚع ِّس ٕٚي٘ ٚدس إقطاضِٖ عً ٢نطبَ٘ .ا تطاَٛ َٔ ٙاقف يًعطب َع األفػإ أَ ٚع فًػطني
أَ ٚع ايعطام فاعترب ٙغٝهَٛ ٕٛقفاأ َعوٜ :كطر ايٓاؽ َ -جًُا ٜكطر ايفًػطٚ - ٕٛٝٓٝال أسس ُٜػٝجِٗ ،ال حيكٌ
ال َعاٖطات تهأَ َعوٚ ،ال حيكٌ أ ُّٟؾَ ٤ٞعوٚ ،ال َعْٛاتٚ ،ال ؾ.٤ٞ
كسّ هلِ ؾ٦ٝاأٚ ،ال أسس ٜػٝـجِٗ بؿـ ،٤ٞإالّ ايؿـ٤ٞ
أيٝؼ ايفًػطٜ ٕٛٝٓٝكطخ - ٕٛاآلٕ  -ال أسس ٜػتطٝع إٔ ِّ ُٜ
ايٓازض؟ األفػاْ ٕٛٝنصيو ٌٖ أسس أغاثِٗ بؿ ،٤ٞأ ٚاد٘ َ -جالأًَ  -ملٓاقطتِٗ؟ اآلٕ بسؤٚا يف أفػاْػتإ ٜكـطخٕٛ
َٔ تٛادس أَطٜها فٗٝا ٚال أسس ٜػٝجِٗ بؿ.٤ٞ
ايٖٛاب ٕٛٝايص ٜٔناْٛا ٜكٛي( :ٕٛدٗاز يف غب ٌٝاهلل) أقفًٛا ادتٗازٖٚ ،ؤال ٤األفػإ قـس قـاضٚا ٜكـٝشَ ٕٛـٔ
أَطٜها ،أَما اآلٕ فًُاشا ال ترػ ُْ، ٕٚكاشِٖ؟! ملاشا مل ترػ ُٚا يٓذستِٗ؟! ٚملاشا مل ٜعس ٖٓـاى دٗـاز يف غـب ٌٝاهلل
ٜٚصٖبٛا يٝذاٖسٚا؟! ال .دٗاز نس أَطٜها ف ٘ٝؾو ،نأْ٘ مل ٜعس ٚادباأ أ ٚال جيٛظ.
ٚعٓسَا ٜطدع ايٓاؽ إىل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إىل ايكطإٓ ايهطٜ ،ِٜتفِٗ اْ،ػـإ املػـًِ َػـؤٚيٝت٘ أَـاّ اهلل،
أَاّ َا حيسخ ،غٝذس املػؤٚي ١ٝنب ٚ ،٠جيس إٔ ايتكك نب َٔ داْب ايٓاؽ فعالأٚ ،أْ٘ تكك عـٔ أؾـٝاَ ٤ـا
ظاٍ بإَهاِْٗ إٔ ٜعًُٖٛاَ ٖٞٚ ،ؤثط ٠تأث اأ نب اأ :ايؿعاض إٔ ٜهَٓ ٕٛتؿطٖ ،صا ايعُـٌ ْفػـ٘ :ايتٛعٝـ ١تهـٕٛ
َٓتؿط َٔ ٠املعًُني ٚارتطباٚ ٤املطؾس َٔ ٜٔايٓاؽ فُٝا بٜ ،ِٗٓٝهٖٓ ٕٛاى عٌُ ٖهصا َٓتؿط يف ايػاسَ ،١ـؤثط
دساأ عً ٢أعسا ٤اهللَ ،ؤثط فعالأ َٔ اآلٕ.
بعهِٗ ٜكٖ( :ٍٛؤال ٤ايصٜ ٜٔطفع ٕٛايؿعاض ي ٛدا ٤عًٝو ؾ ٤ٞيُرا ضأٜت أسـساأ َـِٓٗ) .اآلٕ ٜطفعـ ٕٛايؿـعاض،
اآلٕ ايؿعاض غالح ،اآلٕ ايؿعاض غالح َٚا زاّ باغتطاع ١ايهٌ إٔ ٜطفع ٙٛفًْ فع ،ٙٛست ٢ي ٛمل ْـطر ٖـؤال ٤يف ٚقـت
آخط ٖٛ ،اآلٕ غالح ٖٛ ،اآلٕ َؤثطَٚ ،طًٛب َٔ ايهٌ إٔ ٜػتدسَٛا ٖصا ايػـالح املـؤثط ٚايػـٌٗ ٚايـصٖ ٟـ ٛيف
َتٓاٚهلِ ،إٔ ٜٗتف بؿعاض أيٝؼ يف َتٓاٚيـ٘؟ زقٝكـٚ ١اسـس ٠يف األغـبٛعٚ ،أٚي٦ـو ٜتشطنـ ٕٛزاُ٥ـاأ ٜػـٗطٕٚ
ٜٚتعب ٕٛزاُ٥اأ  ِٖٚحياٚي ٕٛنٝف ٜهطبْٓٛا (بٛف) َٓص فرتَ ٖٛٚ ٠تشطى! ست ٢أعكاب٘ ٜتهض يو أْٗا َؿـسٚز٠
َٔ ؾس ٠اْفعاي٘ ٚسطنت٘ نٝف حيا ٍٚإٔ خيًل املربضات يهطب ايعطامٜٚ ،تعب ٕٛدساأ ٜٚتشطنٜٓٚ ٕٛؿط.ٕٛ
ٚضتٔ دس ايبعض يٝؼ يس ٜ٘اغتعساز إٔ ٜطفع ٖصا ايؿعاض َطٚ ٠اسس ٠يف األغـبٛع ،زقٝكـ ١أ ٚزقٝكـتني ،بـٌ
بعهِٗ ٜٓطًل يٝعاضضٚ ،بعهِٗ ٜعاضض ٚال تطاٜ ٙعاضض عً ٢يعٔ املػًُني بٗـص ٙايططٜكـْ ١فػـٗا ،أيـٝؼ ٖـصا
ؾ٦ٝاأ غطٜباأ؟ ي ٛمسع َػًُاأ ًٜعٔ َػًُاأ يف ايػٛم أ ٚيف املػذس ْفػ٘ يُرا اْطًل ٜهر ٜٚعاضض بٗص ٙايططٜك ،١بٌ
غٝدطز فكط ٚال ؾإٔ يٖ٘ ،صا ًَُٛؽ :قس تؿاٖس ٕٚأْتِ ايصٜ ٜٔعاضنـٖ ،ٕٛـٌ ٖـِ ٜعاضنـ ٕٛإشا مسعـٛا يعـٔ
َػًِ ،أٜ ٚطفع قٛت٘ ٜٚهر ٜٚتشس ٣إشا مسع َػًُاأ ًٜعٔ َػًُاأ؟ ال ،بٌ بعهِٗ قس ٜهًٜ ٕٛعٔ إَما أًٖ٘ ،أ ٚأسساأ
َٔ أٚالز ،ٙأ ٚبكطت٘ ،أ ٚمحاض ،ٙأ ٚأٟم ؾ ٤ٞي٘ ،ضمبا ال نط األغبٛع إالّ ٚقس يعٔ عسَ ٠طات .أَمـا ايًعـٔ يًٗٝـٛز
فكس قاض فٗٝا ؾو ،غٝعاضض ٚيٝؼ َػتعساأ إٔ ٜطفعٗا!
طِّٝب ،فًْٝفِٗ اْ،ػإ بأْ٘ عٓسَا ٜعاضض عُالأ َٔ ٖصا ايٓٛع فإْ٘ ٜكس عٔ غب ٌٝاهللٚ ،ايصٜ ٟكـ( :ٍٛإٕ ٖـصا
ايؿعاض ال ٜكض يف املػذس) ْك ٍٛي٘ :عًُو أْت  -ايص ٖٛ ٟايكس عٔ غب ٌٝاهلل  ٖٛ -ايـص ٟال جيـٛظ يف املػـذس،
ايص ٜٔضفعٛا ايؿعاض أْت تعًِ إٔ ٖصا ايؿعاض ٖ ٛنس أَطٜها ٚإغطاٚ ،ٌٝ٥أقٌُّ َا ف ٘ٝأْ٘ إعالٕ بـطاَ ٠٤ـٔ ٖـؤال٤
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األعساٚ ،٤عٌُ قا  .ايعٌُ ايػ ٖٛ ٧ٝإٔ تٓطًل أْت يف املػذس تكس عٔ ٖصا ايعٌُ .نٝـف تبـٝض يٓفػـو إٔ
تعاضض َػًُاأ يف َٛقف٘ نس ٜٛٗز؟! أَما عًُ٘ ٜ ٖٛٚطفع ؾعاضاأ نس ايٛٗٝز نس األَطٜهٝني ٚا،غـطاًٝٝ٥ني ترعتبـط
أْ٘ ال جيٛظ يَ٘ ،ػًِ ٜعاضض ٜٛٗز ال جيٛظ ي٘ ٖٛٚ ،جيِّٛظ يٓفػ٘ إٔ ٜعاضض َػًُاأ يف َعاضنت٘ يًٛٗٝز!
فُا ايص ٟجيٛظ ٚايص ٟال جيٛظ َٔ ٖصا؟ ايصٜ ٟكس عٔ غب ٌٝاهلل َٔ زاخٌ املػذس ٖ ٛايص ٟال جيـٛظ يـٖ٘ٚ ،ـٛ
ايصٜ ٟطتهب قبٝشاأ ٜٚطتهب دطن ;١ألْو أْت َا زخًو يف ٖصا؟! عً ٢أقٌ تكسٜط إشا مل تٓطًـل أْـت يف ٖـصا
املٛنٛع فاغهت ال حتا ٍٚإٔ تجبِّط آخط ،ٜٔال حتا ٍٚإٔ تعاضض آخط ،ٜٔال جيٛظ يو ٖصا ،ال جيـٛظ يـو ستـ ٢يـٛ
نٓت تتكٛض أْ٘ يٝؼ ف ٘ٝفا٥س.٠
ٚقًت بٓا اذتاي ١إىل إٔ قًٓا هلِ :إشا أسس ٜك ٍٛيهِ َ -جالأ  -ال تطفعٛا ايؿعاض يف املػذس ألْ٘ خـا٥ف ،فـأعطٙٛ
ٚضق ١بٝس( ٙإٔ ٖصا ايؿدل ال ٜطفع ايؿعاض َعٓاٚ ،أْ٘ َُعاضِض يطفع ايؿعاض) ٚٚقِّعٖٛا ٚحيتفغ بٗا يف بٝتـٖ٘ ،ـٌ
بعس ٖصا ؾ٤ٞ؟ يٝؼ بعس ٖصا ؾ َٔ ،٤ٞأدتٌ إشا ظٗط أسس خياف َٓ٘ ٜك ٍٛيَ٘( :عٚ ٞضق ١أْـين ال أضفـع ايؿـعاض
َعِٗٚ ،ال أتهًِ بهًُٜٓٚ )١عط ٌٖ غتٓفع٘ أَاّ األَطٜهٝني؟ مل ٜٓفع (عطفات) نٌ َا عٌُ .ال ٜأت ٞؾ ٤ٞإالّ ٖٛٚ
ُٜطسِّب ب٘ٚ ،ايعطب أيٝػٛا ُٜطسِّب ٕٛبهٌ ؾ٤ٞ؟ خطاب (بٛف) ِٖ ضسمبٛا بهًُ( ١بٛف) أ ُّٟقطاض أَطٜهـُٜ ٞطسِّبـٕٛ
ب٘ ،ايكطاض نس ايعطام ضسمبٛا ب٘ ،أيٝػٛا ٜكٛيَ( :ٕٛطسباأ) زاُ٥اأ؟ مل تٓفعِٗ (َطسباأ) ٖص ،ٙبرعتسِٖ برعتسِٖ.
ال تػتطٝع إٔ تك( :ٍٛإٕ ٖصا عٌُ ال ُٜؤرثط) أثبت يو ايػف األَطٜه ٞايـص ٟنجـٌ أَطٜهـا أْـ٘ َُـؤرثط ،أمل
ُٜجبت أْ٘ َؤثط؟ إشا مل تهٔ أْت فاُٖاأ َا ٖ ٛتأث  ٙفٝهفٝو  -أقٌ ؾ ٤ٞأْ٘ بطظ إٔ ٖصا ايؿدل ايصُٜ ٟعتبرط َـٔ
زٚيَ ١عازٚ ،١ٜهلا خطط ٚأٖسافٗا تُػُرعْٚ ،طاٖا تعٌُ عً ٢ؾاؾ ١ايتًفعٜ - ٕٜٛهفٝين أِْٗ اْععذٛا َٓ٘ٚ ،أِْٗ
َّ نُتبر يُِٗ ب٘ عرُرٌٌ قرـايضٌ (ايتٛبـ)120:١
ناضٖ ٕٛي٘; إشاأ فٗ ٛعٌُ قا  ،ألٕ اهلل ٜكٚ :ٍٛرال ٜرٓرايُٕٛر َٔت عرسُْ ٍّٚرٝتالأ إِال
ٜٓاي َ٘ٓ ٕٛأٟم ْ ،ٌٝأٟم تأث عً ٢ايعسٖ ،ٚصا َا ٜتعًل بايؿعاض.
(ٚاملكاطع ١االقتكاز )١ٜنصيو جيب عً ٢ايٓاؽ إٔ ٜٗتُٛا بٗـا ،املكاطعـ ١يًبهـا٥ع األَطٜهٝـٚ ١ا،غـطا،١ًٝٝ٥
حياٚيٛا إٔ ٜكاطعٖٛا ،املكاطعَ ١ؤثط ٠دساأٚ ،ست ٢ي ٛمل ٜهٔ إالّ َٓطكٚ ١اسس ،٠ال أسـس ٜكـ( :ٍٛنـِ ٖٓـاى َـٔ
أْاؽ ٜؿرتٖٓ )!ٕٚاى أْاؽ آخطٜ ٕٚكاطع ٕٛيف ايبالز ايعطب ،١ٝفأْت ال حتػب ْفػـو َـع ايـص ٜٔال ٜكـاطع،ٕٛ
استػب ْفػو ضقُاأ إناف ١إىل آالف األضقاّ األخط ٣يف ايـبالز ايعطبٝـ ١تكـاطع .قبـٌ يًٝـتني أعًٓـٛا إٔ ؾـطن١
أَطٜه ،١ٝؾطن ١تكٓٝع َٛاز غصا ١ٝ٥أَ ٚطاعِ ،أعًٓت أْٗا غتكفٌ ستالتٗا أَ ٚطاعُٗا يف عؿط ٠بًسإ إغالَ،١ٝ
غتكفًٗا ألْٗا أفًػت.
املكاطع ١االقتكاز( ١ٜاملكاطع ١يًبها٥ع) َُٗ ١دساأ َٚؤثط ٠دساأ عً ٢ايعس ٖٞ ،ٚغع ٚيًعـس ٚإىل زاخـٌ بـالز،ٙ
 ِٖٚأسػٛا إٔ ايكهَ ١ٝؤثط ٠دساأ عً ،ِٗٝيهٔ َا قـس دـ مطأت اذتهَٛـات ايعطبٝـ ١إىل اآلٕ إٔ تعًـٔ املكاطعـ،١
تتدص قطاضاأ باملكاطع ;١ألٕ األَطٜهٝني ٜعتربْٗٚا سطباأٜ ،عترب ٕٚإعالٕ املكاطع ١يبها٥عِٗ سطباأ; يؿس ٠تأث ٖـا
عً.ِٗٝ
فإشا ناْت َؤثط ٠بٗصا ايؿهٌ فًْٓٝطًل ايٓاؽ فٗٝاَٚ ،ععُٗا أؾٝاٜٛ ٤دس هلا بـساٜٛ ،ٌ٥دـس بـسا ٌ٥أضخـل َٓٗـا
ٚأفهٌ َٓٗا ،اْ،ػإ املؤَٔ ٜه ٕٛيسٖ ٜ٘صا ايؿعٛض ،يسٖ ٜ٘صا االٖتُاّ ،ستٚ ٢ي ٛنٓتر تعـٔ أْـ٘ ال ُٜكـاطع إالّ
أْت فاعٌُ ٖصا ايؿ :٤ٞال تؿرتِ بها٥ع أَطٜه.١ٝ
ْعيت قٛا ِ٥فٗٝا أمسا ٤بايبها٥ع األَطٜه ١ٝاييت ٜكاطعٗا ايٓاؽٜٗ ،تِ نٌ ٚاسس إٔ ٜكاطعٗاٜٗ ،تِ نـٌ ٚاسـس
إٔ ُٜصنِّط قاسب زنّإ أ ٚقاسب َتذط أ ّال ٜػتٛضز َٓٗاٚ ،إشا قس أغتٛضز نُ ١ٝحيا ٍٚإٔ ٜكطِّفٗا ٜٚهف ،ٞال ٜػتٛضز
ؾ٦ٝاأ دسٜساأ.
يف األخ غرت ٣نِ غتعٗط َٔ أضقاّ نب َ َٔ ٠الٜني ايسٚالضات خػـاضات يًؿـطنات األَطٜهٝـٚ ،١األَطٜهٝـٕٛ
يٝػت سطنتِٗ ٖص ٙايهب  ٠إالّ بتُ ٌٜٛايعطب ،بعا٥سات أَٛاٍ ايعطب ،االغتجُاضات ايهب  ٠اييت يس ،ِٜٗايـبالز
ايعطب ١ٝغٛم نب  ٠ملٓتذاتِٗ ٚؾطناتِٗ .عً ٢ايٓاؽ إٔ ٜرتنٛا نًُات( :إٔ ٖصا ايعٌُ ال ُٜؤرثطٖٚ ،صا يـٝؼ َٓـ٘
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فا٥سَ ،٠اشا عػا ٙإٔ ٜفعٌ؟! َاشا غٝه ٕٛتأث  ٟعً ِٗٝإشا مل أعُست أؾرت ٟنٛب عػٌ؟!) .ال ،عً ٢ايٓاؽ إٔ ٜرتنٛا
ٖص ٙايتفػ اتٜٓٚ ،طًكٛا َٔ َٓطًل إٔ املكاطع ١االقتكازَ ١ٜا زاَـت تـؤثط ،إشاأ غـٓكاطعٚ ،غـرت ٣بأْـو أْـت
ؾدل ٚاسس نِ غتهَ ٕٛؿرتٜاتو يف ايػٓ ١ايٛاسس٠؟ غته ٕٛأضقاَاأ نب  ،٠خٌِّ عٓو آالف َعوٚ ،إشا نٓـتر تـط٣
أٌٖ بالزى ال ُٜكاطعٚ ٕٛال ٜٗتُ ٕٛفاعترب ْفػو يػتر ضقُاأ غطٜباأ ،أْت ضقِ َع َكـاطعني نـج يف (إْسْٝٚػـٝا)
يف (َايٝعٜا) يف شتتًف ايبالز ا،غالَٚ ،١ٝايبًسإ ايعطب ١ٝاألخط ،٣اسػب ْفػو ٚاسساأ َع ٖؤال ٤يف املكاطع،١
ال حتػب ْفػو ٚاسساأ َع ايص ٜٔال ٜطن ٕٛإٔ ُٜكاطعٛا ٚال ٜطن ٕٛإٔ ٜفُٗٛا َٔ أٌٖ ايبالز.
ألٕ ٖصَ ٖٞ ٙعٗط َٔ َعاٖط أْ٘ ال ُٜٛدرس أ ُّٟاغتؿعاض يًُػؤٚيٚ ،١ٝال ايتفـات إىل ايكـطإٓ ايهـط ِٜباعتباضْـا
َػًُني ْفِٗ ٌٖ ٖٓاى َػؤٚي ١ٝعًٓٝا أٚت ال؟ أ ٚنٌ ٚاسس َٓطًل ال ٜفهط ٚال ٜبايْٗ ٞاٝ٥اأٜٚ ،عـٔ يف ْفػـ٘ أْـ٘
غٝرػًِ (إٕ األغتًِ إٔ ْرتُى ٚال ْعٌُ ؾ٦ٝاأ ،ال ْطفع ؾعاضات ،ال ْك ٍٛأٟم نًُ ،١ال ْٛظع ؾطٜطاأ ،ال ،ال ...إخل) ٖصا
ال نهٔ; ألْو عٓسَا تتٛقف عٔ ٖص ٙايططٜك ،١ملاشا ال حتا ٍٚأٚالأ إٔ تصٖب إىل األَطٜهٝني تك ٍٛهلِ( :ضتـٔ
َػتعس ٕٚإٔ ْتٛقف ،ضتٔ َػتعس ٕٚأ ّال ٜه ٕٛيٓا أ ُّٟعٌُ نسنِ ،يهٔ أْتِ اتطنْٛا ٚال ٜرهُٔت يهِ أ ُّٟعٌُ نـسْا
ٚنس زٜٓٓا ٌٖ ،غتشكٌ عً ٢نُاْتِٗ؟ ال نهٔ إٔ حتكٌ عًٗٝا.
طِّٝب ،أْت عٓسَا تكْ( :ٍٛتٛقف) ٜ ِٖٚتشطن ٕٛفأْت ختسَِٗ بٗصا; ألْو عٓسَا ٜهَ ٕٛعـو عـسٖ ٚـٌ أْـت
تطغب إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايعسَ ٚتٝكعاأ ٚقٜٛاأ َٚتشطناأ ،أّ ضغبتو إٔ ٜه ٕٛغـانتاأ ٖٚاز٥ـاأ َـٔ أدـٌ إٔ تػـٝطط عًـ٢
بالزٚ ،ٙتػٝطط عً ٢ممتًهات٘؟ أ ٜٔضغب ١األَطٜهٝني :إٔ ْهَ ٕٛتشطنني ٚٚاعني ٚستاضبني ٚنـس َـؤاَطاتِٗ ،أٚ
إٔ ْه ٕٛغانتني؟ بايطبع ضغبتِٗ إٔ ٜه ٕٛايٓاؽ غانتنيٜ ِٖ ،عطف ٕٛإٔ ايػهٛت ٖ ٛايص ٟخيسَِٗ.
اهلل قاٍ يف ايكطإٓ ايهطٚ :ِٜريكست ٜرػمطتْرا ايْكُطتإٓر يًصِّنْطِ فٗرٌت َٔ َُسمنطٍ (ايكُط )17:نترابٌ أْعريْٓرا ُٙإِيٝتـو َُبرـاضرى
يٝرسمبمطُٚا آٜرات٘ ٚريٝرترصرنَّطر أُٚتيُٛا األيْبراب (مْ )29:طدع إىل ايكطإٓ ايهط ِٜبتصنّط ٚتسبُّطٚ ،غتفِٗ أؾٝا ٤نج َ ٠ـٔ
ايكطإٓ ايهطٜ ،ِٜفِٗ اْ،ػإ أؾٝا ٤نج .َ٘ٓ ٠
أْت تػتطٝع إٔ تعطف املٛاقف اييت َٖٓ ٞػذَُ ١ع ايكطإٓ ،أَٛ ٚاقف شتايف ١يًكطإٓ َٔ قبرًو أْت  َٔٚقبرٌ
آخط ،ٜٔأْت غتعطف املٛاقف اييت َٖ ٞتفكَ ١ع ايكطإٓ ايهطٚ ِٜتُعتبرط تطبٝكاأ آلٜات٘ َٔ ،املٛاقف اييت تُعتبرط
ضفهاأ يًكطإٓ ايهطْٚ .ِٜأخص زضٚغاأ أ ٚتعًُٝات َٔ األَطٜهٝني أْفػِٗ ،إشا مل ْهٔ إىل زضد ١إٔ ْفٗـِ َـٔ نتـاب
اهلل ،تفِٗ َٔ تكطفات األَطٜهٝني أْفػِٗ ،السغ نٝف ضتٔ َجالأ ْك( :ٍٛايٓاؽ نعاف ،يـٝؼ بأٜـس ِٜٗؾـ،٤ٞ
َاشا ٜٛدس يسٜٓا؟! ال ٜٛدس يسٜٓا ؾٚ ،٤ٞالٚ ،ال.)...
طِّٝب ،ملاشا ايػف األَطٜه ٞعٓسَا خيطز حيػب أيف سػاب يألغًش ١اييت ٜطاٖا أَاَ٘ يف غٛم (ايطًَّْض) َع أْ٘
ٜعًِ إٔ يس ٜ٘قٛاضٜذ عابط ٠يًكاضات؟! يس ِٜٗطا٥طاتٚ ،نٌ أغًشتِٗ َتطٛض َٔ ٠أضق ٢األغًش ،١يـس ِٜٗقٓابـٌ
ْ ٌٖ ،١ٜٚٛاألَطٜه ٞعٓسَا ٜط ٣تًو ايبٓازم َعطٚن ١يف زنانني يف غٛم (ايطًَّْض) ٌٖ ٖـ ٛنـط َـٔ عٓـسٖا ٚال
ٜبايٞ؟! أ ٚأْ٘ عٓسَا ٜط ٣أيػاَاأٜٚ ،ط ٣قٓابٌ ٜسٜٚ ،١ٜٚطَٛˮ ٣اق آض ب ٞدٚ ‟ٞأؾٝاٖ َٔ ٤ص ،ٙفٌٗ ٖ ٛنـط
َٔ عٓسٖا ٚال ٜفهط فٗٝا؟! ٜك( :ٍٛضتٔ عٓسْا قٛاضٜذٚ ،عٓسْا طا٥طاتَ ،اشا غتفعٌ ٖـص ٙ؟!) .بـٌ ٖـ ٛحيػـب
أيف سػاب هلصا.
ْأخص عربٖ َٔ ٠صا ،ست ٢تفِٗ بإٔ َٓطكو أْت عٓسَا تكَ( :ٍٛاشا يـسٜٓا؟! َـاشا ْػـتطٝع إٔ ْعُـٌ؟!) فإْـو
غيب ،إشا نٓتُ أقٖ ٍٛهصا فأْا غيب ،األَطٜهٜ ٞط ٣إٔ ٖص ٙاألؾٝا ٤تعٌُ أيـف ؾـ ،٤ٞإٔ ٜهـ ٕٛعٓـس ايُٓٝـٝني
أغًشٖ َٔ ١ص ٙاألغًش ١ارتفٝف ١فإْٗا غتعٝل ،غتذعٌ َٔ ٖؤال ٤ايٓاؽ أْاغًَـا قـابًني إٔ ٜعٝكـٛا ُٖٓٝـ ١أَطٜهـا
عًٚ ،ِٗٝي ٛناْت متتًو قٛاضٜذٚ ،متتًو قٓابٌ ْٚ ،١ٜٚٛمتتًو طا٥طاتٚ ،زباباتٚ ،أؾٝاٖ َٔ ٤ص.ٙ
فتكطُّف٘ ؾاٖس عً ٢إٔ باغتطاع ١ايٓاؽ إٔ ٜعًُٛا ؾ٦ٝاأٚ ،بٗص ٙاألغًش ١ايبػٝط ١اييت َعِٗ ،اييت ٜطاٖا أَاَ٘
يف غٛم (ايطًَّْض)  ٖٛٚيٝؼ غبٝا َجًٓا ،نط ٜٚكَ( :ٍٛاشا نهٔ إٔ تعٌُ ٖص ٙايبٓسق١ٝ؟! ٚضتٔ يسٜٓا قـٛاضٜذ،
ٜطَ ٞبطًكٚ ١ضتٔ يسٜٓا قاشفات قٛاضٜذ) ِٖ حياٚي ٕٛإٔ ٜبعسٚا ٖص ٙاألؾٝا ;٤ألِْٗ ٜعطف ٕٛأْٗا غتؿهٌ عا٥كاأ
أَاَِٗ.
دس ايعطبَٓ ٞا ٜكَ( :ٍٛاشا يسٜٓا؟! َاشا غتعٌُ بٓسقٝيت أَاّ نـصا...؟!) أيـٝؼ َٓطـل ايٓـاؽ ٖهـصا؟ (َـاشا
غٝعٌُ َٓطكٓا سُٓٝا ْك :ٍٛاملٛت ألَطٜها؟! َاشا غتعٌُ بٓسقٝيت أَاّ أَطٜها؟! َاشاَ ،ـاشا...؟!) ٜٓتٗـ ٞايكـطاض
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بعس قاَ( :َٔ ١ُ٥اشاَ ،اشا) إىل أْ٘ :ال ُٜٛدرس سٌ إالّ إٔ ْكبٌ نٌ ؾْٚ ،٤ٞػتػًِٚ ،يٝشكٌ َا حيكٌت نـس زٜٓٓـا
ٚنس بالزْاٚ ،ال ْباي.ٞ
ٚهلصا مما ٜؤغف إٔ ٜه ٕٛايٛٗٝز أقبشٛا أنجط ٚعٝاأ ،أنجط إزضاناأ ،أنجط فُٗاأٚ ،أنجط قسض ٠عًـ ٢ايتدطـٝط َٓـا
ٚيسٜٓا نتاب اهللٚ ،األسساخ أَآَا َاثًْ ،١ػُع ايتًفعٜٓ ٕٜٛكٌ نٌ ؾ ،٤ٞايكشف ،ا،شاعاتٚ ،ال ضتػب سػاب
املػتكبٌ ،إٔ ٖؤال ٤ضمبا يف األخ ٜطٜس - ٕٚفعالأ  -إٔ ُٜٓٝٗـٛا عًٓٝـاٜ ،طٜـس - ٕٚفعـالأ  -إٔ ُٜـصيْٛا ٜٚكٗطْٚـا
ٜٚػ ٚا ثكافتٓا ايسِّٜٓٚ ،١ٜٝٓؿطٚا ايفػاز ،غٓٝؿط ٕٚارتالع ١عً ٢أضقَ ٢ػتٜٓ ،٣ٛؿط ٕٚارتُٛضٚ ،املدـسضات،
ايفػاز بهٌ أْٛاع٘.
ٚستٜ ٢كبض اْ،ػإ ايص ٟحيا ٍٚإٔ ٜػتٓهط ٜهْ ٖٛ ٕٛفػُ٘ قس قاض (ُْهْط) إٔ ٜػتٓهطَ ،ـٔ ٜػـتٓهط اْتؿـاض
ايفػاز غٝكبض ُْٖ( ٛهْط) عٓس ايٓاؽ; ألِْٗ ٜتشطن ٕٛيف أٚغاط ايٓاؽ :جيعًـ ٕٛايكهـاٜا طبٝعٝـٚ ١ايفػـاز (ال
تعرتض عً ٢أ ِّٟؾ ،٤ٞإشا نٓتر تطٜس إٔ تكً ٞفاشٖبت قٌِّ ٚال تتسخٌ يف ؾـإٔ أسـس)! ال .ايكـطإٓ ايهـط ِٜيـٝؼ
َٓطك٘ ٖهصا :إٔ بإَهاْو إٔ تتذ٘ يف أعُايو ٖصٚ ٙيػتر َػؤٚالأ عٔ أ ِّٟؾ ٤ٞآخط.
 ِٖٚقسٜط ٕٚعً ٢ارتساع ،اهلل شنط عِٓٗ يف ايكطإٓ ايهط ِٜأِْٗ ٜرًْبػ ٕٛاذتل بايباطـٌ يِر ترًْبػُـٕٛر ايْشرـلم
بايْبراطٌِ ٚرترهْتُُُٕٛر ايْشرلم ٚرأْتُِت ترعتًُُٕٛر (آٍ عُـطإٜ )71:تهًِ عٔ ايٛٗٝز بؿهٌ عاّ .دس ايطٝ٥ؼ األَطٜه ٞيف ؾـٗط
ضَهإ قايٛا :مجع عا٥الت َٔ أدٌ إٔ ٜعٌُ هلِ َا٥س ٠إفطاضٚ ،زعا َػًُني َٔ زاخٌ أَطٜهـا َـٔ دايٝـات! ستـ٢
ٜك ٍٛايٓاؽ( :إْ٘ يٝؼ يس ٜ٘تٛد٘ حملاضب ١ا،غالّ إمنا ستاضب( ١ا،ضٖـاب) ٚإٔ سـطبِٗ يًعـطام ال تعـين سطبـاأ
يإلغالّ) ٖصا خساع ،خساع ،خساع; ألْو دس ايٛاقع خيتًـف عـٔ َٓطكـ٘ ،ملـاشا اختًـف َـٛقفِٗ َـٔ (نٛضٜـا
ايؿُاي )١ٝعٔ َٛقفِٗ َٔ (ايعطام)؟! أمل خيتًف؟! نٛضٜا أعًٓت إٔ يسٜٗا بطْازتاأ ْٜٚٛاأٚ ،أْٗا قس قـٓعت فعـالأ
قٓابٌ ْ ،١ٜٚٛملاشا مل حياٚيٛا إٔ ٜهطبٖٛا؟! بٌ حياٚي ٕٛإٔ حيًٛا ا،ؾهايٜٚ ١ٝعطٖٛا َػاعساتٚ ،حياٚي ٕٛعـٔ
ططٜل اذتٛاض ٚايعٌُ ايسبًَٛاغ ٞنُا ٜػُ.ْ٘ٛ
أَما ايعطام فإمنا فكط ٜتُٗ ْ٘ٛإٔ يس ٜ٘أغًش ١زَاض  -نُا ٜػُْٗٛا  -فٝشاٚي ٕٛنٝف ٜعًَُ ٕٛربضاأ يهـطب٘ .قـاٍ
ايعطامٜ( :أتَ ٞفتؿ ٕٛيٝفتؿٛا ٚبس ٕٚؾطٚط ٚبس ٕٚأ ِّٟقٝس) قـايٛاٖ :ـصا نـالّ خـساعٜ ،كٛيـ( :ٕٛإٕ ايعـطام
شتازعٚ ،ال بس َٔ نطب٘) ٚجيٗع ٕٚاذتؿٛز ايعػهطٚ ١ٜايكطع اذتطبٚ ١ٝايبشط ١ٜإىل املٓطكـ ،١ستـ ٢أقـبشٛا
داٖع ٜٔيهطب٘ ،حياٚي ٕٛأالّ ٜكٌ ايكطاض ايص ٟعًُ٘ املفتؿ ٕٛإىل (زتًؼ األَٔ) ثِ بعـسَا ٚقـٌ قـطاضِٖ إىل
(زتًؼ األَٔ) حياٚي ٕٛإٔ ٜه ٕٛبايؿهٌ ايصٜ ٟه ٕٛف ٘ٝثػطٚ ،٠عٓسَا ٜعٛز املفتؿ ٕٛعٓسَا ٜـسخً ،ٕٛاستُـاٍ
نب إٔ املدابطات األَطٜهٚ ١ٝا،غطا ١ًٝٝ٥تعٌُ عا٥كاأ أَاّ املفتؿني ،عا٥كاأ جيعًـِٗ ٜعـٛز ٕٚستـٜ ٢كٛيـٛا( :إشاأ
ايعطام خايف) ِٖٚ .قايٛا ٖهصا :إٕ أٟم إعاق ١يعًُٝات ايتفتٝـ تُعتبرـط ًَُػٝـ ١يًكـطاضًُٜ ،ػرـ ٢ايكـطاض َعٓـا ٙإٔ
ْرهطِب ،داٖعٚ ٜٔبػطعٜ ١طٜس ٕٚإٔ ٜرهطِبٛا ،قس ٜٓعيٚ ٕٛقس ٜعًُ ٕٛأٟم عـا٥ل ٖـصا إشا بكٝـت ايكهـ ١ٝستـ٢
ٜٓعيٛا.
طِّٝب ،يٝؼ ايعطام ٚسس ،ٙنالّ عً ٢اي ،ُٔٝنالّ عً ٢ايػعٛز ،١ٜعً ٢يبٓإ ،عً ٢غٛضٜا ،عً ٢إٜطإ ،عًَ ٢كط
عً ٢املٓطك ١نًٗا ،تٗسٜس يًُٓطك ١نًٗاٚ ،غٝك ٍٛيو( :يٝؼ ٖٓاى سطب) َع أْ٘ ٖ ٛقاٍ نًُ ١يف ايبسا( :١ٜإْٗـا
تُعتبرط سطباأ قًٝب )١ٝثِ تساضنٗا فُٝا بعس (ٖص ٙبسا ١ٜسطب قًٝب )١ٝأَ ٍٚا بسؤٚا ٜتشطن ٕٛنس (أفػاْػـتإ).
خيازع َٔ ٕٛأدٌ إٔ جيٓسٚا ايٓاؽ ٚقس عطفٛا طبٝع ١ايٓاؽ ايص ٜٔيٝؼ يـس ِٜٗفهـط ٠عًُٝـٜ ١تؿـبج ٕٛبـأِّٟ
َربضٜ ،تؿبج ٕٛست ٢بأ ِّٟخساع َٔ داْب عسُٜ ،ِٖٚدسرع.ٕٛ
إشا نإ ٖٓاى تٛدُّ٘ عًُٜ ٞه ٕٛاْ،ػإ عاضفاأ إٔ ٖؤال ٤شتـازعٚ ،ٕٛغـ  ٣إٔ ايٛاقـع يف أعُـاهلِ خيـايف َـا
ٜكٛي ،ْ٘ٛيف ايٛاقع إٕ َا ٜكٛي ْ٘ٛإمنا ٖ ٛخساعَ ،جًُا ِٖ ٜكٛي :ٕٛإٕ ايعطام شتازع ،عٓسَا ٜك :ٍٛتعٛز دتـإ
ايتفتٝـ ٚبس ٕٚأ ِّٟؾطط ٚبس ٕٚأ ِّٟقٝس .قايٛا :إمنا ٖ ٛخساع فكط ،أ :ٟإٔ اَتجاي٘ بٗصا ايؿهٌ إمنا َٖٓ ٛـاٚض٠
ٚخساع.
ايكطإٓ ايهط ِٜتهًِ نج اأ عٔ ايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ،٣ؾطح يف أنجط َٔ غٛض ،٠ؾدِّكِٗ :بٝمٔ نٝف ْفػٝاتِٗ ،نٝف
تكطفاتِٗ ،نٝف ْعطتِٗ يًُػًُني ،أِْٗ أعسا ،٤أِْٗ ٜطٜس ٕٚإٔ ٜرهٌ ايٓاؽُٜٚ ،هً ٕٛايٓاؽَ ،ـا ٜرـٛزِّ ٕٚأٟم
خ يًٓاؽ ،ايكطإٓ ف ٘ٝنالّ نج ٚ ،دعٌ اذتهِ ايص ٟجيب عً ٢املػًُني أَاَِٗ ،ايص ٟقطمح ب٘ يف غٛض ٠ايتٛب:١
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قاتًُٛا ايَّصٜٔر ال ُٜؤتَُٕٓٛر بايًّ٘ ٚرال بايْٝرٛتِّ اآلخطِ ٚرال ُٜشرطَُِّٕٛر َرا سرطمّر ايًُّ٘ ٚرضرغُٛيُُ٘ ٚرال ٜرسُٕٜٛٓر زٜٔر ايْشرـلِّ َـ رٔ
ايَّصٜٔر أُٚتُٛا ايْهترابر سرتمُٜ ٢عتطُٛا ايْذعتٜر ١عرٔ ٜرسٍ ٚرُِٖت قراغطُ ٚرٕ (ايتٛب )29:١أيٝؼ ٖصا قطحياأ يف غـٛض ٠ايتٛبـ ١يف
سسٜج٘ عٔ أٌٖ ايهتاب؟ َٔر ايَّصٜٔر أُٚتُٛا ايْهترابر أٌٖ ايهتاب ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣سرتمُٜ ٢عتطُٛا ايْذعتٜر ١عرٔ ٜرسٍ
ٚرُِٖت قراغطُٕٚر .
ٖصا َٛقف ايكطإٓ بايٓػب ١هلؤال ،٤بعسَا تكبض ايكه ١ٝأْ٘ مل ٜعس ٜػُض يو َػًُٜٚ ،ٕٛعاضنْٛو أالّ تتهًِ
نالَاأ ٚيٝؼ قتاالأ ٚإمنا فكط نالّ عـٔ ايٗٝـٛز ٚايٓكـاضٚ ،٣تُُٓـع األٚضام ايـيت فٗٝـا( :املـٛت ألَطٜهـا ،املـٛت
،غطاٚ )ٌٝ٥اهلل أَط بايكتاٍٚ ،يٝؼ فكط ايهالّٜ ،كٜ ّٛعاضض أالّ تهٖٓ ٕٛاى نًُ ١نسِٖٚ ،املٛقف ا،هلـَ ٞـٔ
أٌٖ ايهتاب ٖٖ ٛصا :ايكتاٍ هلِ سرتمُٜ ٢عتطُٛا ايْذعتٜر ١عرٔ ٜرسٍ ٚرُِٖت قراغطُٕٚر ألْٗـِ أعـساٚ ٤غـٝتشطن ٕٛنًُـا
ًَهٛا إَهاْٝات.
طِّٝب ،اذتسٜح عٔ ٖصا املٛنٛع ْفػ٘ ،ال ٜتكٛض أ ُّٟإْػإ بأْ٘ َٛنٛع ظٜاز ٠عًَ ٢ا ضتٔ َهًف ٕٛب٘ َـٔ دٗـ١
اهلل ،فٝك( :ٍٛايهالّ أ ٚايتشطى يف ٖصا اجملاٍ إمنا ٖ ٛظٜاز ،٠فهتًٚ ،١نٌ ٚاسس ٜكًِّٜٚ ٞكٚ ّٛال ؾإٔر ي٘)! يٝؼ
قشٝشاأ ،بٌ اْ،ػإ املػًِ ًَُعرّ بايكطإٓ ايهط ،ِٜاملػًًَُُ ٕٛعرَ ٕٛبايكطإٓ ايهـط ،ِٜبتٛدٗٝاتـ٘ بـأٚاَط ،ٙدـس
األٚاَط بإٔ ٜه ٕٛايٓاؽ أْكاضاأ يس ٜٔاهلل ،إٔ ٜهْٛٛا أْكاضاأ هلل ،إٔ ٜهْٛٛا قٛاَني بايكػـط ،إٔ ٜهْٛـٛا آَـطٜٔ
باملعطٚف ْٚاٖني عٔ املٓهط ،إٔ جياٖسٚا يف غب ٌٝاهلل ،إٔ ٜٓفكـٛا يف غـب ٌٝاهلل ،أيٝػـت أٚاَـط قـطحي ١زاخـٌ
ايكطإٓ ايهطِٜ؟ َجٌ األٚاَط اييت فٗٝاٚ :رأقُُٛٝا ايكمالٚ ٠رآتُٛا ايعمنا( ٠ايٓٛضٚ )56:ريًّ٘ عرً ٢ايٓماؽِ سرُّ ايْبرٝتت َرِٔ
اغتترطاعر إِيٝت٘ غربٝالأ (آٍ عُطإ )97:ؾرٗتطُ ضرَرهرإر ايَّصٟر أُْعٍِر ف ٘ٝايْكُطتإُٓ (ايبكطَ ٖٞ )185:٠جًٗا ،ال نهٔ إٔ تكـ :ٍٛإٕ
ٖص ٙظٜاز ;٠ألْ٘ ال ٜتشكل يٓا اغِ ا،نإ ْفػ٘ إالّ عٓسَا ٜهٖٓ ٕٛاى تٛدُّ٘ ٚعٌُ ٜتشطى يف َاشا؟ يتٓفٝـص َـا
أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل بَ٘ٚ ،ا ٚدم٘ ايٓاؽ إي ٘ٝيف ايكطإٓ ايهط .ِٜإشا مل ٜهٔ ٖٓاى تٓفٝص ،إشا مل ٜهٔ ٖٓـاى
ايتعاّ ،فُعٖٓ ٢صا أْٓا ْؤَٔ ببعض ْٚهفط ببعض.
عٓسَا ٜك ٍٛاهلل يف ايكطإٓ ايهط :ِٜإِْمُرا ايُُْؤتَُٕٓٛر ايَّصٜٔر آَرُٓٛا بايًَّـ٘ ٚر ضرغُـٛي٘ ثُـِم يـِت ٜرطتترـابُٛا ٚردراٖرـسُٚا
بأَتٛرايِِٗت ٚرأْفُػِِٗت ف ٞغرب ٌِٝايًَّ٘ أُٚي٦و ُُِٖ ايكمازقُٕٛر (اذتذطاتَ )15:ا َعٓ ُُِٖ ٢ايكمازقُٕٛر ؟ عٓسَا ناْٛا ٜػُٕٛ
أْفػِٗ َؤَٓني ،أٜ ٚعترب ٕٚأْفػِٗ َؤَٓني; ألٕ ٖصا ضز عٓسَا قاٍ :قايت األعتطرابُ آَرٓما قٌُ يِت تُؤتَُٓـٛا ٚريهـٔ
قُٛيُٛا أغتً تُٓرا ٚريُما ٜرستخٌُِ اِ،نرإُ ف ٞقًُُٛبهُِت (اذتذطات )14:ثِ ٜك ٍٛهلِ :إِمُْرا ايُُْؤتَُٕٓٛر ايَّصٜٔر آَرُٓٛا بايًَّ٘ ٚرضرغُٛي٘
ثُِم يِت ٜرطتترابُٛا ٚردراٖرسُٚا بأَتٛرايِِٗت ٚرأْفُػِِٗت ف ٞغرب ٌِٝايًَّ٘ أُٚتي٦و ُُِٖ ايكمازقُٕٛر (اذتذـطاتٖٓٚ )15:ـا تالسـغ نٝـف
تفكٌ ُِٖ بني نًُ ١أُٚي٦و ُُِٖ ايكمازقُٕٛر أٚ ِٖ :ٟسسِٖ ايكازق ٕٛيف إٔ حيهُٛا عً ٢أْفػـِٗ مبػـُ٢
ا،نإٚ ،أِْٗ َؤَٓ.ٕٛ
يف آ ١ٜأخطٜ ٣كٚ :ٍٛريْترهُٔ َٓهُِت أَُمٜ ١رستعُٕٛر إِي ٢ايْدرٝتطِ ٚر رٜأَُْطُٕٚر بايُْرعتطُٚف ٚرٜرٓتٗرٛتٕر عرِٔ ايُُْٓهطِ ٚرأُٚتي٦و ُٖـُِ
ايُُْفًْشُٕٛر (آٍ عُطإٖ )104:ص ٙايعباضَ ٠عٓاٖا ِٖ ٚسسِٖ املفًشٚ ،ٕٛادتٓـ ١أيٝػـت يًُفًشـني ،أّ أْٗـا يًداغـطٜٔ؟
ادتٓ ٖٞ ١يًُفًشنيٚ ،عٛز اهلل يف ايسْٝا ٖ ٞيًُفًشني ٚيٝػت يًداغط.ٜٔ
إشا مل ٜهٔ عٓس اْ،ػإ تٛدُّ٘ َٔ أدتٌ إٔ حيكل يٓفػ٘ َػُ( ٢ا،نإ) إٔ ٜهَ ٕٛؤَٓاأ فعالأٚ ،دـس ادتٓـ ١يف
ايكطإٓ ايهط ٖٞ ِٜيًُؤَٓني أُعسمتت يًُُْتمكنير (آٍ عُطإ )133:دس ٖص ٖٞ ٙقفات املؤَٓنيٜٚ ،ؤنـس يـو إٔ املـؤَٓني
يٝػٛا إالّ َٔ ناْٛا عًٖ ٢صا ايٓش ،ٛفعٓسَا تأت ٞيف األخ ٚتكْ( :ٍٛكًْٚ ٞكٚ ّٛال ؾأ رٕ يٓا ،ال ٜتسخٌ أسس يف
ؾ )٤ٞفهأْو تٓعط إىل ٖص ٙاألٚاَط ا،هل ١ٝاملُٗٚ ،١اييت تٓفٝصٖا َِٗ يف ظطٚف نٗص ،ٙترعتبطٖا ٚنأْٗـا ظٜـاز٠
عً ٢ايسِّٚ ،ٜٔنأْٗا يٝػت ؾططاأ يف حتكٝل اغِ (ا،نإ) يٓفػٚ ،ٞيٝػت ؾـططاأ يف َـاشا؟ يف صتـات ٞيف ايـسْٝا
ٚيف اآلخطٖ .٠صا َٔ َػايط ١اْ،ػإ يٓفػ٘ َٔ ،خساع اْ،ػإ يٓفػ٘.
يٝؼ عُالأ ظٜاز ٠عً ٢ا،نإ ،ضتٔ ْكٖ :ٍٛص ٙاألعُاٍ اييت ْعًُٗا اآلٕ مل ْكٌت بعسُ إىل زضد ١عٌُ َرٔ؟ عُـٌ
َرٔ عرصرضرُِٖ اهلل أالّ حيهطٚا َٝاز ٜٔادتٗازَ ،جٌ :األعُٚ ٢األعطز ٚاملطٜضَ ،ـٔ قـاٍ فـ :ِٗٝإِشرا ْركرـشُٛا يًّـ٘
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ٚرضرغُٛي٘ أمل ٜؿطط يٝتؼر عرً ٢ايهُّعرفاٚ ٤رال عرً ٢ايُْرطتنرٚ ٢رال عرً ٢ايَّصٜٔر ال ٜرذسُٕٚر َرا ُٜٓفكُٕٛر سرطرزٌ إِشرا ْركرشُٛا
يًّ٘ ٚرضرغُٛي٘ (ايتٛب)91:١؟
أْت َجالأ يٝؼ يسٜو قسض ٠عً ٢إٔ ختطز يف َٝسإ ادتٗاز ،يو عصضى إٔ تكعس ،يهٔ قعٛزى جيـب إٔ ٜرتافـل
َع٘ ْكض هلل ٚضغٛي٘; ألٕ َٛقفو ٚأْت زاخٌ َا ظاٍ ُٜشطِّىُٜ ،ؿذِّع ،تأٜٝـس ٚتؿـذٝع .حتـطمىْ ٚإٕ نٓـتر أعُـ٢
فًْتتهًِ ،مل ْكٌت بعسُ إىل ٖص ٙايسضد ،١مل ْكٌت بعسُ إىل ايٛادب عً ٢األعُ ،٢ايٛادب عً ٢األعطز ،عً ٢ايـصٟ
ال جيس َا ٜٓفل يٝدطز َع ضغ ٍٛاهلل (صى اهلل عىيه وعى آله وسلىم) ٖ ٛقاٍ ف :ِٗٝإِشرا ْركرـشُٛا يًّـ٘ ٚرضرغُـٛي٘ فًـٝؼ
عً ِٗٝسطز .يٝؼ َعٓا ٙأْ٘ َػُٛح هلِ إٔ ٜكعسٚا فكط ،بٌ عً ِٗٝإٔ ٜتشطنٛآٜ :كشٛا هلل ٚضغٛيٜ٘ ،ؿذعٛا،
حيجٛا عً ٢اْ،فام ،حيجٛا ايٓاؽ عً ٢ايتذًس ٚحيجٛا األغرط عً ٢ايكرب إشا اغتؿٗس أسس َـِٓٗ ،إشا ،إشاٖ ...ـصٙ
َٔ ايٓكٝش ١هلل ٚضغٛي٘ ،ؾس أظض اجملاٖس .ٜٔضتٔ مل ْكٌت بعـسُ إىل ٖـص ٙايسضدـ ،١ضتـٔ غـانت ٕٛيـٝؼ ٖٓـاى
ْكٝش ١هلل ٚال يطغٛي٘; ألٕ ايٓكٝش ١هلل ٚيطغٛي٘ ٖ ٞايٓكٝش ١يًسِّٚ ،ٜٔايٓكٝش ١ملٔ  ،ُِٜٗٗملـٔ ٜٗـِ ضغـٍٛ
اهلل (صى اهلل عىيه وعى آله وسىم) أَطِٖ  ِٖٚاألَ( ١املػًُ.)ٕٛ
بعض ايٓاؽ قس ٜط ٣إٔ ٖص ٙأؾٝا ٤يٝػت إالّ ظٜازٜ( ٠ـا أخـُٜٛ ،ٞدرـس نـج َـٔ ايٓـاؽ ُٜكـًوٜٚ ٕٛكـٚ َٕٛٛال
ٜتسخً ٕٛيف ؾ َٔٚ ،٤ٞبٝت٘ إىل َػذس ،ٙال تتسخٌت يف ؾ ٖٞ .)٤ٞقه ١ٝال ختهع يتكسٜطات ٞأْا أ ٚتكـسٜطات
أ ِّٟؾدل ،اضدعت إىل ايكطإٓ ايهط - ِٜضردرعر إىل ايكطإٓ ايهط ِٜفٛدس أْ٘ يٝؼ ٖٓاى عصض  -يٝؼ ٖٓاى إَهاْٝـ ١إٔ
تعٌُ ببعض ٚايبعض اآلخط ال تعٌُ ب٘ ،يٝؼ ٖٓاى إَهاْ ١ٝإٔ ٜط ٣اْ،ػـإ ْفػـ٘ َكـٝباأ عٓـسَا ٜبشـح عـٔ
ايؿ ٤ٞايص ٟال ٜػبب ي٘ َؿانٌٚ ،ال ف ٘ٝخطٛضٚ ،٠ال ف ٘ٝعٓـاٜٚ ،٤كـًٜٚ ٞكـَٚˮ ّٛـا يـ٘ سادـ )1(‟١ايهًُـ١
املعطٚف .١ال ،اضدع إىل ايكطإٓ إٕ نإ ٖصا َٛقفاأ قشٝشاأ فال بأؽٚ ،إٕ مل ٜهٔ قشٝشاأ ٚدس فٝـ٘ أٚاَـط أخـط،٣
أٚاَط َطفل بٗا تٗسٜس إهل ٞملٔ قكط فٗٝا ،فُعٖٓ ٢صا أْو تػايط ْفػو بأْو غـا٥ط يف ططٜـل ادتٓـٚ ١أْـت ال
تسض ٟيف أ ِّٟططٜل تػ  ،يف األخ نٝف غته ٕٛايػاٚ ١ٜايٓتٝذ١؟
أٜهاأ ٜأت َٔ ٞداْب آخط ،قس ٜط ٣اْ،ػإ أْ٘ (ٜا أخ ،ٞشاى غٝس ٟفالٕٚ ،ايعامل فالٕٚ ،غٝسْا فالٕٚ ،اذتـاز
فالٕ ٜك ّٛقبٌ ايفذطٜٚ ،رتنّعُٜٚ ،ػبِّضٚ ،ال ٜتشطمنٚ ،ٕٛال ٜكٛي ٕٛؾ٦ٝاأٚ ،مل ٜكٛيٛا يًٓـاؽ إٔ ٜعًُـٛا نـصا)...
ٜ ٖٛٚطٜس إٔ ٜػ َعِٗ .أْت اغأيِْٗ ،اشٖبت ٚاغأٍت ٖؤال ،٤يتتهض يو ايكه ١ٝنٝف ٖٞ؟ إٔ ٖـؤال ٤ال ٜرعتبـطٕٚ
إٔ ٖصا ايعٌُ يٝؼ َؿطٚعاأٚ ،ال ٜرعتبط ٕٚإٔت يٝؼ ٖٓاى أٚاَط إهل ١ٝيًٓاؽ بإٔ ٜهْٛٛا أْكاضاأ يسٚ ،ٜ٘ٓزتاٖسٜٔ
يف غبٚ ،ً٘ٝإٔ ُٜع ُّسٚا َا ٜػتطٝع َٔ ٕٛقٚ ،٠ٛإٔٚ ،إٔ ...إخل .ال ٜػتطٝع إٔ ٜك ٍٛيو :يٝؼ ٖٓاى ؾ.٤ٞ
طِّٝب ،عٓسَا تك ٍٛي٘ :فأْت ملاشا؟ ٌٖ ٖٜ ٛأبَ ٢جًو؟ إَما أْ٘ يٝؼ فاُٖاأ إٔ ٖصا املٛنـٛع َـؤثط َـجالأ ،أ ٚعُـٌ
َُعٝمٔ َؤثط ،أ ٚمل تركٌ إي ٘ٝأخباض َُعٝمٓ ١إٔ ٖٓاى َؤاَطات نب  ٠أ ،ٚأ ...ٚإخل .أ ٚأْـ٘ يف األخـ عـاضف هلـصٙ
األؾٝا ٤يهٓ٘ جيسى أْت ٚاآلخطَ ٜٔربضاأ ي٘ أالّ ٜتشطى; ألٕ يس ٜ٘فهط ٠إٔ ايٓـاؽ ال ٜتشطنـٚ ،ٕٛيـٝؼ ٖٓـاى
أْكاضٚ ،ال أسس غٝتشطى َعٓاٚ ،ئ ٜكَ ّٛعٓا أسسٚ ،الٚ ،ال ...إخل .فٝعٔ إٔ قس قاض يس ٜ٘عصضٚ ،غـٝكعس َˮـا
ي٘ ساد ‟١فتهتؿف أْ٘ ٜعتربى أْت ٜٚرعتبط آخط ٜٔعباض ٠عٔ عصض ي٘ .أ :ٟئ تهتؿف عٓس أسس إٔ ٜك ٍٛيو:
إٕ ٖصا ايعٌُ باطٌ أبساأ ،أ ٚأْ٘ يٝؼ ٖٓاى أٚاَط إهل ١ٝيُرا ٖ ٛأنجط َٔ ٖصا مما ايٓاؽ عًٝـ٘ ،بُٓٝـا غـتذس ٙيف
األخ ٜرعتبط إٔ قس قاض يسَ ٜ٘ربض ٚعصض ي٘ ؾدكٝاأ ،يٝؼ عصضاأ ٜكًض يهٌ ٚاسس ،بٌ عصض ي٘ ؾدكٝا :أْـ٘ ٚإٕ
نإ عايُاأ ٚجيب عً ٘ٝيهٔ إشا نإ ٖٓاى أْكاضٚ ،ال ُٜٛدرس ٖٓاى أْكاض فـ(َع ايػالَٚ )١قعس َٚˮا ي٘ سادٖ ‟١ـِ
نػه ٕٛبٗص.ٙ
إشاأ فأْت ٚغ ى ممٔ َٛاقفِٗ ٜبسٚ ٚنأِْٗ يٝؼ يس ِٜٗاغتعساز إٔ ٜهْٛٛا أْكاضاأ هلل ،أْكاضاأ يسٜ ،ٜ٘ٓسافعٛا
عٔ ز ،ٜ٘ٓايٛنع ١ٝاييت أْتِ عًٗٝا ٖ ٞاملربض ايصٜ ٟتُػو ب٘ ايعامل ايفالْٚ ،ٞأْت ال تعًِ بٗـص ،ٙتـطا ٙأْـت،
تطا ٙعًَ ٢ا ٖ ٛعً ٘ٝال ٜتشطى ،تفػِّط َٛقف٘ تفػ اأ آخط :نإٔ ٖصا ايؿ ٤ٞيٝؼ َؿطٚعاأ ،أ ٚنأْ٘ يـٝؼ ٚادبـاأ
عًٓٝاٚ ،بايتايˮ ٞقس اسٓا َٔ دٝعا )2(‟ٙأيٝؼ ٖصا ايص ٟحيكٌ عٓس ايبعض؟ ˮقس اسٓا َٔ دٝعا ،ٙيـٝؼ ٖٓـاى

الشعار سالح وموقف

()05

أسس َجً٘ ٖٛ ،إْػإ َتس ‟ٜٔيهٔ املؿهً ١أْ٘ ٜعتربى أْت ٚغ ى ايص ٜٔال تتشطن ٕٛأْهِ املربض ي٘ إٔ ٜكعس ،ال
تتعا ،ْٕٛٚأْهِ املربض ي٘ إٔ ٜكعس.
()1
فإشا ايٓاؽ نُا ْك ٍٛأنجط َٔ َطَˮ :٠تٗازْٝني‟ ضتـٔ َˮتٗـازْٝني‟  :ايعـايِ ٜـط ٣إٔ ٖـؤال ٤ايٓـاؽ يٝػـٛا
أْكاضاأ ،إشاأ قس قاض ي٘ عصضٖٚ ،ٙؤال ٤ايٓاؽ ٜط ٕٚإٔ شيو ايعايِ ال ٜتشـطى ،إشاأ فًٝػـت ايكهـ ١ٝالظَـ ،١قعـس
ٚقعسٚاٚ ،نٌ ٚاسس جيعٌ اآلخرط َربضاأ ي٘ ،قعس ألٕ يٝؼ ٖٓاى أْكاضٚ ،األْكاض قعسٚا ألٕ يٝؼ ٖٓاى سطنَ ١ـٔ
ايعايِ ،أيٝػت نًٗا َُٗˮرازرْر‟١؟
قس ٜركْسُّ ايٓاؽ عً ٢اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ّٜٛايكٝاَٚ ،١تتهض ايكهٚ ١ٝإشا ضتٔ ˮترٗرازِّْا‟ ٚضتٔ نٓـا غـانتني،
ايٓاؽ غانتٚ ٕٛايعايِ غانتٚ ،نٌ ٚاسس ٜعٔ أْ٘ قس أقبض يس ٜ٘عصضٚ ،عًَ ٢ا ٖ ٛعً ٘ٝقس أقـبض يسٜـ٘ َـربض
أَاّ اهلل.
إشاأ فايكطإٓ ايهط ِٜغٝهؿف أْ٘ يٝؼ يسٜو عصض ٚيٝؼ يس ٜ٘عصضٚ ،يٝػت ايكه ١ٝعجاأ عٔ أعـصاض ،األعـصاض
اذتكٝك ٖٞ ١ٝأعصاض ال ته ٕٛبايؿهٌ ايصٜ ٟهَ ٕٛفتٛساأ يًٓاؽ مجٝعاأ ،ال ٜٛدس ٖهصا; هلصا دس َ -جالأ  -ايعـايِ
ْفػ٘ ايصٜ ٟطْ ٣فػ٘ أْ٘ يٝؼ ًَُعرَاأ يف ايٛقت ْفػ٘ إٔ ٜه ٕٛي٘ َٛقـف ،أيـٝؼ ٖـ ٛخيطـب؟ ٜكـ :ٍٛايٓـاؽ
عً ِٗٝإٔ ٜأَطٚا باملعطٚف ٚإٔ ٜٛٗٓا عٔ املٓهطٚ ،إٔ ٜتعاْٛٚا عً ٢ايرب ٚايتك ،٣ٛأيٝؼ ٜك ٍٛهلِ ٖهصا؟
طِّٝب ،أْت تك ٍٛيًعًُا ٤اآلخط ٜٔملاشا ال ته ْٕٛٛبٗصا ايؿهٌ؟ غٝكٛي :ٕٛألْ٘ ال ُٜٛدرس أْكـاض ،أٖ :ٟـْ ٛفػـ٘
ٜك ٍٛيو :إْو أْت ٖٚصا ٖٚصا عًٝهِ إٔ تأَطٚا باملعطٚف ٚإٔ تٓٗٛا عٔ املٓهطٚ ،إٔ تتشطنٛاٚ ،إٔ تتعاْٛٚا عً٢
ايرب ٚايتك ،٣ٛأيٝؼ ٖصا ايص ٟحيكٌ؟ ٚإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى تهاتف ٚٚسـس ٠ايكـفٚ ،تٛسٝـس ايهًُـٚ ،١ايتهـاتف،
ٚايتعاٚ ،ٕٚايتآخ ،ٞأيٝؼ ٖصا ايص ٟحيكٌ َٔ نالَِٗ؟ أٜ ٖٛ :ٟك ٍٛيـو :بـإٔ عًٝـو إٔ تبـازض إٔ تعُـٌ ٖـصا
ايعٌَُ ،عٖٓ ٢صا أْ٘ يٝؼ ٖٓاى عصض مجاع ٞيألَ ١نًٗا.
عٓسَا ٜك ٍٛايبعض :إٕ اَ،اّ عًٝاأ  قعس ٌٖ ،قعٛزٜ ٙعين إٔ نٌ ايٓاؽ قعسٚا ٚهلِ عصض؟ ال .قعٛز ٙألْـ٘
مل جيس أْكاضاأ ،فاألْكاض غ َعصٚض ،ٜٔايص ٜٔخصي ٙٛيٝػٛا َعصٚض ٜٔإطالقاأ ِٖ ،خصي ٙٛفانـطط إىل إٔ ٜكعـس
مل ٜػتطع إٔ ٜتشطى ،مل ٜػتطع إٔ ٜعٌُ ؾ٦ٝاأٖ ،صا ٖ ٛايعصض ايصٜٓ ٟتٗ ٞإي ٘ٝاْ،ػإُٜ ٖٛٚ ،عًٔ ٜ ٖٛٚـصنّط
ُٜ ٖٛٚبِّ ٖٛٚ ٔٝحيح ايٓاؽ ٜٓ ٖٛٚصض ايٓاؽ  ...ٖٛٚيهٔ َا ضنٛا إٔ ٜتشطنٛاٖ ،صا َٖ ٛاشا؟ يٝؼ َعٓا ٙأْ٘ ٜبشح
ٖ ٛعٔ عصض ،إمنا ٚدس  -فعالأ  -أْ٘ يٝؼ يس ٜ٘قسض ٖٛٚ ،٠ال ٜعاٍ ٜتشطى.
ٌٖ اَ،اّ عً  ٞتٛقف عٔ تصن ايٓاؽ؟ مل ٜتٛقف إطالقاأ ط ٍٛفرت ٠خالف ١أب ٞبهط ،عُُـط ،عجُـإ ،مل
ٜتٛقف ،مل ٜٛدرس أْكاض ،سا ٍٚإشا ممهٔ إٔ ٜتشطنٛا فًِ حتكٌ اغتذاب .١سكٌ تأث يتبكـ ٢ايفهـط ،٠يتبكـ٢
ايعكٝس ،٠يتبك ٢ايطؤ ١ٜقا ١ُ٥يف األََ ،١جٌ َا ٖ ٛساقٌ إىل اآلٕ.
فعٓسَا ٜك( :ٍٛاَ،اّ عً ٖٛ ٞشاى قعس) أ ٌٖ :ٟقعٛزَ ٙجًُا قعس اآلخط ،ٕٚأّ قعٛز - ٙي ٛفطنٓا  ٖٛ -عـصض يـ٘
ألْ٘ مل جيس أْكاضاأ؟ فال ٜػتًعّ إٔ ٜكعس اآلخط ٕٚبٌ َؿهًت٘ إٔ اآلخط ٜٔمل ٜكَٛٛا بٛادبِٖٗ ،ـِ ًَعَـ ٕٛإٔ
ٜكَٛٛا بٛادبِٗ.
فايعايِ ْفػ٘ أغاؽ ايفهط ٠يس :ٜ٘أْ٘ ٚادب عً ٢ايٓـاؽ إٔ ٜـأَطٚا بـاملعطٚف ٚإٔ ٜٗٓـٛا عـٔ املٓهـط ،أيـٝؼ
نصيو؟ ٚادب عً ِٗٝإٔ ٜأَطٚا باملعطٚف ٚإٔ ٜٛٗٓا عٔ املٓهط ،أ :ٟال تتكٛض أْت إٔ ايعصض ايصَ ٖٛ ٟاغـو عًٝـ٘
أْ٘ ٜطا ٙعصضاأ يو ،أٜ ٚطا ٙعصضاأ هلصا أٜ ٚطا ٙعصضاأ هلصا اجملتُع ،أبساأ; ألْ٘ خيطب ،ايص ٟتطا ٙأيٝؼ ٜتشـطى
خيطب ٜك ٍٛيوٚ( :ادب عً ٢ايٓاؽ إٔ ٜأَطٚا باملعطٚف ٚإٔ ٜٛٗٓا عٔ املٓهـطٚ ،إٔ ٜهْٛـٛا َتعـاْٚني عًـ ٢ايـرب
ٚايتكٚ ،٣ٛإٔٚ ،إٔ)...؟ أيٝؼ َعٖٓ ٢صا أْ٘ ال ٜط ٣عصضاأ يًٓاؽ؟
ٚايٓاؽ ال ٜٓعط ٕٚإيٖ ٘ٝص ٙايٓعط ،٠بٌ ٜط ْ٘ٚأْ٘ قاعس ،قايٛاˮ :قس اسٓا َٔ دٝعراٖ ‟ٙصا عايِٚ ،شيو يٝؼ
إالّ طايب عًِٖ ،صا عايِ (ؾٝب ٖٛٚ )١أفك٘ٚ ،أعًِٚ ،أعبس ...إخل ˮقس اسٓا َٔ دٝعرا.‟ٙ
عً ٢ايٓاؽ إٔ ٜتفاُٖٛا ِٖ ٚايعًُاٜ ،٤تشاٚض ايٓاؽ ِٖ ٚايعًُاٜ ،٤فتشـٛا ٖـص ٙاملٛانـٝع ٖـِ ٚإٜـاِٖ ،نٝـف
ايكه١ٝ؟ ٌٖ ضتٔ َعصٚض ٕٚسكٝك ١ضتٔ ٚأْتِ ،أَ ٚا ٖ ٛأغاؽ املؿهً١؟ ملاشا أْتِ غـانت ٕٛال تتهًُـَ ٕٛعٓـاٚ ،ال
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حتطنْٓٛاٚ ،الٚ ،ال ...غٝكٛي( :ٕٛأْتِ ال  ُٜتعترُس عًٝهِ ،ئ تركفٛا َعٓا) .أيٝؼ غٝك ٍٛيو ٖهـصا؟ فٗـص ٙتؿـٗس
يو إٔ ايكهˮ ٖٞ ١ٝترٗرازُٕ‟ يف َا بني ايٓاؽَ .ع إٔ اَ،اّ ظٜساأ  يف ضغاي ١نتبٗا يًعًُاٜ ٤ك :ٍٛايعامل يـٝؼ
ي٘ عصض أ ّال ٜٓطًل يف األَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ،ادتٗاز يف غب ٌٝاهلل ،ال ضغبٚ ١ال ضٖب ،١يٝؼ يًعايِ إٔ
ٜتٛقف َٔ أدٌ ضغب ،١ألٕ ٖصا  -قاٍ ُٜ -عتبرط ممٔ ٜؿرت ٕٚبآٜات اهلل مثٓاأ قًٝالأٚ ،يٝؼ ي٘ عصض إٔ ٜتٛقف خٛفاأ
ٚاهلل ٜك :ٍٛفال تردتؿرُٛاْ ايٓماؽر ٚراختؿرٛتِٕ (املا٥س )44:٠يف ضغايت٘ إىل ايعًُاٖ .٤هصا ٜعين ٚبتأث ات أخط ٣يف األخ
ٜط ٣ايعايِ أْ٘ َاشا نهٔ إٔ ٜعٌُ؟! (ايٓاؽ ال  ُٜتعترُس عً )ِٗٝفًِ ٜعس ˮجيابط ايٓاؽ َ ِٖٚا بٝذابط.)1(‟ٙٚ
فٝذب عً ٢اْ،ػإ إٔ ٜه ٕٛسصضاأٜ ،ه ٕٛاْ،ػإ َطاقباأ يٓفػ٘ ،ال ٜركْسُّ عً ٢اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل ٖٚـ ٛعـامِ
هلل فٝهَ ٕٛك  ٙدِٗٓ.
ٖص ٙايكه ١ٝجيب إٔ ْتأنس َٓٗاٚ ،ال تػتطٝع إٔ تتأنس َٓٗا إالّ َٔ ايكطإٓ ايهط َٔ ،ِٜخالٍ ضدٛعو إىل ايكطإٓ
ايهطٖٓ ٌٖ ،ِٜاى شتطز آخط غ ايكطإٓ؟ اهلل َٖ ٛع نتاب٘ ،حياغب ايٓاؽ عً ٢أغاؽ نتاب٘; ٚهلصا قـاٍ ضغـٍٛ
اهلل (صى اهلل عىيه وعى آله وسىم) عٔ ايكطإٓ أَْ٘(( :رٔ درعرً٘ أَاَ٘ قاز ٙإىل ادتٓـَٚ ،١رـٔ درعرًـ٘ خًفـ٘)) ٚضا ٤ظٗـطٙ
((غاق٘ إىل ايٓاض))ٚ .دِٗٓ ٖ ٞايؿ ٤ٞايص ٟخيٝف اْ،ػإْ ،عٛش باهلل َٔ دِٗٓٚ ،نٌ ؾ ٤ٞغ دِٗٓ غٌٗ ،نٌ
تٗسٜسات تأتٝو غ دِٗٓ ٖ ٞغًٗ ،١نٌ عصاب غ دِٗٓ ٖ ٛغٌٗ ٖٛ ،ستسٚز ٜٓٚتٗ ،ٞأَما دِٗٓ فال ٜٛدس هلـا
ْٗاْ - ١ٜعٛش باهلل  -يٝؼ ٖٓاى ْٗا.١ٜ
دِٗٓ ال ٜٛدس فٗٝا ْػُٚ ١اسس ٠باضز ،٠ال ٜٛدس ختفٝف يعصابٗاٚ ،غرٓ ١بعس غرَٓ ،١ا ١٥غٓ ًَٕٛٝ ،١غًَٓٝ ،١ـاض
غٓ ،١نًٗا متطِّ ٚيٝؼ ٖٓاى ْٗاٖ ،١ٜصا ايؿ ٤ٞايص ٟجيب إٔ خياف٘ اْ،ػإٜ ،تُٓ ٢املٛت ،أيٝؼ اهلل سهـ ٢عـٔ
أٌٖ دِٗٓ أِْٗ ٜتُٓ ٕٛاملٛت ٜٚتُٓ ٕٛإٔ نٛتٛا؟ املٛت ايص ِٖ ٟاآلٕ ٜٗطب ،َ٘ٓ ٕٛيف دِٗٓ غٝتُُٜٓٚ ،ْ٘ٛعتبرط
ْعُ ١نب  ٠ي ٛأْ٘ حيكٌ ،أيٝؼ اهلل سه ٢عِٓٗ أِْٗ قايٛا يـ(َايو) خاظٕ دِٗٓ :يٝركْضِ عرًٝتٓرا ضربُّو ؟ ٜـسعٛ
إٔ ٜكبٌ اهلل إٔ نٝتِٜٗ ،تُٓ ٕٛإٔ نٛتٛاٜ ،عتربْ ْ٘ٚعُ ١إٔ نٛتٛا قاٍر إْرهُِت َرانجُٛتٕر (ايعخطف )77:يٝؼ ٖٓاى
ال َٛت ٚال خطٚز.
ٚال ٜتٗا ٕٚايٓاؽ ،السعٛا املعكَ( ١ٝعك ١ٝاْ،ػإ) يٝػت يف سسٚز تكسٜطاتو أْت إطالقاأ ،بٌ ترتى آثاضٖا،
ضمبا قس ٜه ٕٛايٓاؽ عٓسَا ٜكعس ٕٚيف ظطٚف نٗـصٖٓ ٙـاى أعُـاٍ بإَهـاِْٗ إٔ ٜعًُٖٛـاَ :عـاٖطاتَ ،كاطعـ١
اقتكاز ،١ٜؾعاضات ،أيٝػت يف َتٓا ٍٚايٓاؽ؟ عٓسَا ْككِّط يف ٖص ،ٙأْت بتكك ى يف ٖص َٔ ٙغـتذعٌ األعـسا٤
ٜتُهٓ ٕٛأنجطٚ ،عٓسَا ٜتُهٔ األعسآٜ ٤تؿط َعِٗ ايفػاز أنجط ،فػاز نج ٜٓتؿطٖ ،صا ايفػـاز ايـصٜٓ ٟتؿـط
يٝؼ ٖٓاى فػاز ٜٓتؿط إالّ ٚتهاف َػؤٚيٝات عًٝو ،ثِ تط ٣أْو يف ايٛقت ايص ٟتتٛقف عٔ عٌُ ٚاسـس أَـاّ
َؿهًٚ ١اسس ٠أْت َػؤ ٍٚأَاَٗا ،تكبض املػؤٚيٝات عًٝو تتهطض ٚتتذسز ٚتتهاثط.
األعسا ٤زخًٛاْ ،ؿطٚا ارتُٛضْ ،ؿطٚا املدسضاتْ ،ؿطٚا ايفػاز األخالق ،ٞساضبٛا ايسِّ ،ٜٔفطمقٛا نًُـ ١ايٓـاؽ،
عًُٛا ٖص ٙاألعُاٍ نًٗا ،أيٝؼ ٖصا عُالأ نً٘ َٓهطات؟ نٌ َٓهطات ٜهاف عً ٢ايٓاؽ َػـؤٚيٝات أَـاّ اهلل عٓٗـا.
َعٖٓ ٢صا إٔ قعٛزى ٚأْت تتكٛض أْو قاعس عٔ قهٚ ١ٝاسس ،٠املػؤٚي ٖٞ ١ٝتتهاثط ٚتتذسز عًٝو بهٌ ْؿـاط
ٜك ّٛب٘ األعسا .٤ترفػُس أدٝاٍ َٔ بعس ،ي ٛمل ٜهٔ إالّ ادت ٌٝايجاْ ٞأ ٚادت ٌٝايجايح.
السعٛا اآلٕ ايفًػطٝٓٝني أيٝػٛا يف ٚنعَ ١ٝؤمل٘ دساأ؟ تكاعُؼ ايٓاؽ يف َطسًَُ ١عٝمٓـ ١دعـٌ ايعـسٜ ٚـتُهٔ
أنجط ،تكبض املكاٚ ١َٚايعٌُ قعباأ َٚتعباأ .إشاأ يف ٖص ٙاذتاي ١ايعٓا ُ٤ايصًٜ ٟشل ايٓاؽ َٔ بعس بػـبب تككـ ى
فأْت ؾطٜو يف خًل ٖصا ايعٓا ،٤يف َاشا؟ يف إٔ تكبض املػأي ١عًٖ ٢صا ايٓش.ٛ
أيٝؼ ايهج َٔ ايفًػطٝٓٝني يف ايبسا ١ٜناْٛا ٜـط ٕٚإٔ خيطدـٛا َٚˮـا هلـِ سادـ‟١؟ خطدـٛا ٚعًُـٛا هلـِ
شتُٝات ٖٓاى خاضزٚ ،ناْت فرت ٠نإ ايٛٗٝز فٗٝا ال ٜعاي ٕٛعباض ٠عٔ عكابات فكطٜ ،تداشيٚ ٕٛايٛٗٝز عباض ٠عٔ
عكابات ،مل ٜهٔ قس أقبض يس ِٜٗزٚيَ ،١ا ظايٛا ٜػعٖ ٕٚهصا ٜػٝطط ٕٚعًَٓ ٢طكٜٚ ١ػع ٕٚقط ...ٚ ،ٚ ١ٜنـإ
ايفًػطَ ٕٛٝٓٝتداشيني َجًُا ضتٔ اآلٕٚ ،بعسٖا متهّٔ ايٗٝـٛز ،أقـبشٛا زٚيـ ،١اغـتكٚٛا ،أقـبشت ايكهـ ١ٝيف
َٛادٗتِٗ قعب ١دساأَ ،عاْا ٠ؾسٜسٚ ٠قعب ١دساأ ،يسضد ١أْ٘ مل ٜعس ٜتُهٔ ايبعض إالّ إٔ ٜصٖب يٝفذِّط ْفػـ٘،
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ٚبايهاز ٜركتٌُ اثٓني أ ٚثالثٚ ،١إشا ناْت عًُ ١ٝدٝس ٠قتٌ فٗٝا زتُٛع.١
ٖص ٙاملعاْا ٠اييت سكًت يًذ ٌٝايجاْ ٞبػـبب تككـ األٚيـني ،تككـ ايـص ٜٔمل ٜتشطنـٛا يف ايبساٜـ ;١ألٕ
األعُاٍ يف ايبسا ١ٜته ٕٛغًٗ ،١عٓسَا قكمطٚا خًكٛا بتكك ِٖ َعاْا ٠ؾسٜس ٠نس ٖؤال ،٤أتاسٛا ايفطق ١يًعسٚ
إٔ تػتشهِ قبهت٘ ،اغتشهاّ قبه ١ايعس ٚتعين أْو ؾطٜو َع ايعس ٚفُٝا ٜعٌُ َٔ دطا ،ِ٥يٝػت قه ١ٝغًٗ،١
فعالأ.
اَ،اّ عً  ٞفٗمِ أٌٖ ايعطام بٗص ٙايططٜك ١عٓسَا نإ خيِّٛفِٗ بأْ٘ قس تػتشهِ قبه ١أٌٖ ايؿاّ عًٝهِ،
نٝف قاٍ؟ (ٚاهلل إْ ٞألخؿ ٢إٔ ُٜسراٍ ٖؤال ٤ايكَٓ ّٛهِ الدتُاعِٗ عً ٢باطًِٗ ٚتفطقهِ عـٔ سكهـِ) .أيـٝؼ
ٖصإ عاًَنيِ َع بعض :تفطُّم ٖؤال ٤عٔ سكِٗ ،ادتُاع أٌٖ ايباطٌ عً ٢ايباطٌ ،أز ٣إىل ْتٝذَ ١ا ٖـٞ؟ غـٝطط٠
أٌٖ ايباطٌ عً ٢أٌٖ اذتل ،أيٝػٛا ٖٓا أقبشٛا ؾطنا٤؟ ألِْٗ ِٖ غـبب ٚعاَـٌ ضٝ٥ػـ ٞيف َـاشا؟ يف إٔ ٜـتُهٔ
ايعس.ٚ
إُٖاٍ ايٓاؽ ،تكك ايٓاؽ ،أْت تعٌُ بإُٖايو ٚتكك ى إٔ ختسّ ايعس ،ٚأْت تعُـٌ يكـا ايعـسٚ ،ٚأْـت
تتشٌُ ْتا٥ر أ ٚته ٕٛؾطٜهاأ يف َاشا؟ فُٝا ٜطتهب َٔ ٕٛدطا ِ٥فُٝا بعس; ألْ٘ نإ تكك ى ،نإ إُٖايـو غـبباأ
َٔ أغباب اغتشهاّ قبهت٘ ،تككـ ى ،إُٖايـو يف ايبساٜـ ١عـٔ أعُـاٍ َـؤثط ٠بإَهاْـو إٔ تعًُـٗا  -قبـٌ إٔ
تػتشهِ قبه ١ايعس - ٚجيعًو ؾطٜهاأ يف َعاْا َٔ ٠جياٖس ٕٚفُٝا بعس ،يٝػت ٖص ٙقه ١ٝغـًٗ ،١يٝػـت قهـ١ٝ
غًٗ ١أبساأٜ :تكٛض أسس أْ٘ قعس َٚˮا ي٘ ساد ‟١بٌ ٖ ٞدطنَ ١ػـتُط ،٠أْـت َ -ككـطَ ،تكـاعؼٚ ،قاعـس ،ال
تباي - ٞتطتهب دطن ١نب  ،٠أ :ٟال ٜػتطٝع أسس إٔ ٜركفٗا ،فٝه ٕٛايٓاؽ ٜؿتػً، ٕٛناف ١أٚظاض عًٝو ،ايعسٚ
َٔ دٗٚ ،١ست ٢اجملاٖسَ ،ٕٚا ًٜك َٔ ٕٛاملعاْا ٠أْت نٓت ؾطٜهاأ يف خًل ٖص ٙاملعاْا ٠أَاَِٗ.
ٖٚصا ايصٜ ٟهط اْ،ػإ :إٔ ٜٓطًل َٔ تكسٜطات٘ ارتاقـٚ ١فُٗـ٘ ارتـام يألؾـٝاٚ ٤نأْـ٘ ٜطاٖـا يف األخـ
طبٝعٚ ١ٝبػٝطٚ ،١بعض ايٓاؽ قس ٜركٌ ب٘ ٖصا املٛنٛع إىل إٔ ٜطْ ٣فػ٘ أْ٘ ٖ ٛاذته - ِٝعٓسَا ٜـطْ ٣فػـ٘
أْ٘ يٝؼ يس ٜ٘أ ُّٟسطن ،١ال ٜؿاضى يف أ ِّٟعٌُٚ ،ال ٜٓػامٚ ،ال ؾ - ٤ٞأْ٘ ٖ ٛاذته ِٝايصَٛ ٟقف٘ قشٝض.
ٚقً ٢اهلل ٚغًِ عً ٢غٝسْا ستُس ٚعً ٢آي٘ ايطٝبني ايطاٖط.ٜٔ
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