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 ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘
ِٔ ٔٔ ايطٻسٹٝ ُٳ ٘ٹ ايطٻسٵ ِٔ ايًٖ ٘ٹ ضٳبِّ اِيعٳاَيُٹني( 1) بٹػٵ ُٵسٴ يٹًٖ ِٔ (2) ٳ اِيشٳ ٔٔ ايطٻسٹٝ ُٳ ٔٔ (3) ايطٻسٵ ّٔ ايسِّٜ ٛٵ ٔإٜٻاَى ْٳعٵبٴسٴ  (4) َٳايٹوٹ ٜٳ

ِ  (5)  ٚٳٔإٜٻاَى ْٳػٵتٳعٹنيٴ ُٴػٵـتٳكٹٝ ٖٵسٹْٳا ايكِّطٳاَط اِي ِٵ ٚٳ٫         (6)ٳ ا ٔٗ ٝٵ ُٳبٵهٴـٛبٹ عٳًَـ ٝٵـٔط اِي ِٵ َر ٔٗ ٝٵ ُٵـعٳ عٳًَـ ْٵعٳ ٔٳ َأ قٹـطٳاَط اٖيـصٹٜ
 .)ايفاؼ١( (7)ايهٻايِّنيٳ

ًَٓتوٚ ,اقطفٝت٘ يطغايتو ايًِٗ قٌ ٚغًِ ع٢ً عبسى ٚضغٛيو ايصٟ قُس بـٔ عبـس    ,ٚٱْكاش عبازى ,ٱسٝا٤ 
 اهلل قًٛاتو ٚغ٬َو عًٝ٘ ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ ايصٜٔ غاضٚا بػريت٘.

ٕٳ ؾٗط ايكطإٓ ,خ٠ٛ ا٭ععا٤ يف ٖصا ايؿٗط ايهطِٜأٜٗا اٱ ٗٵطٴ ضٳَٳهٳا ٟٳ ؾٳ ٍٳ اٖيصٹ ٘ٹ ُأْٔع ٕٴ فٹٝ يًِّٓٻـأؽ   ٖٴـسٶ٣  اِيُكطٵآ
ٗٴسٳ٣ ٔٳَِّ ٚٳبٳِّٝٓٳاتٺ , ٜطدع فٝ٘ ايكطإٓ ٜطدع فٝ٘ ايٓاؽ إىل اهلل ؾٗط نُا سه٢ اهلل عٓ٘ ؾٗطٖٛ  (185)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜاِي

 يٝعطفٛا نٝف ٜٗتسٕٚ بٗسٟ اهلل يف نٌ َا ٜٛادْٗٛ٘ يف سٝاتِٗ. ;ايٓاؽ إىل ٖصا ايكطإٓ ايععِٝ
 ,دـٌ ايععـِٝ َـٔ غـ٬ي١ بٝـع ايٓبـ٠ٛ      قرتح اٱَاّ اـُٝين )ضمح١ اهلل عًٝ٘( شيو ايطيف ٖصا ايؿٗط ايهطِٜ ا

ّٷ ٜػ٢ُ:  , زعا اٱَاّ اـُٝين نٌ صّٜٛ ايكسؽ ايعاملٞطَٚعسٕ ايطغاي١ إٔ تهٕٛ آخط مجع١ َٔ ؾٗط ضَهإ ٖٞ ٜٛ
ِ   ,املػًُني يف كتًف أقطاض ايسْٝا إىل إسٝا٤ ٖصا ايّٝٛ ٚت٦ٝٗـ١ أْفػـِٗ    ,ٚؽكٝك٘ ـًل ايـٛعٞ يف قـفٛفٗ

 ا٥ِٗ.مبػت٣ٛ املٛاد١ٗ ٭عس يٝهْٛٛا
 , ٖـصا املكـرتح يف زعـ٠ٛٺ   أعًٔ اٱَاّ اـُٝين صّ 15/8/1979ٖـ املٛافل  1399عاّ طففٞ عؿطٜٔ َٔ ؾٗط ضَهإ 

ٕٕ إْين أزعٛ ناف١ املػًُني يف مجٝع أضدا٤ ايعامل ٚايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ))دٗ٘ يًُػًُني مجٝعّا قاٍ فٝ٘: عاّ ٚ ٚيف بٝا
أزعـٛ مجٝـع املػـًُني يف ايعـامل إٔ     ٚ -ٜعين إغطا٥ٌٝ  -عسٜ٘ اقب َٚػاإىل إٔ ٜتشسٚا َٔ أدٌ قطع ٜس ٖصا ايب

, ٚميهٓـ٘ إٔ ًٜعـب زٚضّا َُٗـّا يف    ايصٟ ٜعترب َٔ أٜاّ يٝايٞ ايكـسض  ٜعًٓٛا آخط ّٜٛ مجع١ َٔ ؾٗط ضَهإ املباضى
ٞ طَكري ايؿعب ايفًػطٝين  ّ     صّٜٛ ايكسؽ ايعـامل اؼـاز املػـًُني ظُٝـع     , ٚإٔ ٜعًٓـٛا نـُٔ َطاغـِ ٖـصا ايٝـٛ

)ضمحـ١ اهلل   .ضٚح اهلل املٛغـٟٛ اـُـٝين   .((فِٗ يف ايسفاع عٔ اؿكٛم ايكا١ْْٝٛ يًؿعب ايفًػطٝين املػًِطٛا٥
 عًٝ٘(.

, يف َٛادٗـ١ أَطٜهـا ٚعـسٸٖا    ٘ يف َٛادٗـ١ أعـسا٤ اٱغـ٬ّ نافـ١ّ    اٱَاّ اـُٝين ٖٛ ايؿدل ايصٟ عٴٔطف ظسٸٜت
ٍٕ ٚإٖا١ْٺا ًٜشل باملػًُني َ, ٚاعتربٖا ٚضا٤ نٌ َصايؿٝطإ ا٭نربط   , ٚرري شيو َٔ ايؿطٚض.ٔ ش

املدطز هلصٙ ا٭َـ١ اـا   ٜٚعطف اؿٌ ٚ املؿه١ً اييت ٜعاْٞ َٓٗا املػًُٕٛ, ٜفِٗ .. اٱَاّ اـُٝين نإ ضد٬ّ ٜفِٗ
, طًب َـٔ  ْفػٗاأايؿعٛب  إىل اػ٘ؾ٦ّٝا ٌ سهَٛات املػًُني , ٚبعس إٔ قاٍ ٖٛ أْ٘ قس ٜأؽ َٔ إٔ تعُتعاْٞ َٓ٘

يتعطف ايؿعٛب  ;صّٜٛ ايكسؽ ايعاملٞطآخط مجع١ َٔ ؾٗط ضَهإ َّٜٛا ٜػ٢ُ:  ,إٔ ػعٌ ٖصا ايّٝٛ ايؿعٛب مجٝعّا
َٔ خ٬ٍ ايبشح عٔ ايط٣٩ ايكشٝش١ ايـيت ؼـٌ    ,٬ٍ إسٝا٤ ٖصٙ ايكه١ٝ يف َؿاعطٖاْفػٗا أْٗا تػتطٝع َٔ خ

أَا  ,َاتػٗا املتهطض٠, أَا اؿهٛ٭ٕ ايؿعٛب ٖٞ ْفًٖٗا ٖصٙ ايطا١َ اييت تعاْٞ َٓٗا; ٚتطفع عٔ نا ,ٖصٙ املؿه١ً
٫ ُِٜٗٗ َا ٜطْٚ٘ بأّ أعِٝٓٗ َٔ املعاْا٠ يف كتًف بكاع ايـسْٝا   ,, ِٖ رري َهرتثنيايععُا٤ فِٗ رري َتهطضٜٔ

 ؾُٝع املػًُني.
يؿـعٛب  , َٚا مل تتذ٘ ااييت تًشكٗا ايصي١ ٚاٱٖا١ْ, ايؿعٛب ٖٞ ايهش١ٝ, ايؿعٛب ٖٞ ايؿعٛب ٖٞ اييت تتهطض

ٚتعطف اؿٌ ٚاملدطز َٔ َؿهًتٗا َٚكٝبتٗا فـ٬ تتٛقـع أٟ    ,ٚتتعطف ع٢ً أعسا٥ٗا , إٔ تٗتِ بكهٝتٗاْفػٗا إىل
 ؾ٤ٞ آخط َٔ ظعُا٥ٗا أٚ َٔ رريِٖ. 

ٕٕضمحّٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط اٱَاّ اـُٝين )٭١ُٖٝ ٖصا ايٝ  صّٜٛ ايكسؽ ايعاملٞطعٔ  ١ اهلل عًٝ٘( ٖٚٛ ٜتشسخ يف بٝا
إٕ عًـِٝٗ إٔ وٝـٛا شنـط٣ ٖـصا      ,ّٜٛ ٜكع١ مجٝع ايؿعٛب اٱغـ١َٝ٬  ّ ايكسؽإٕ ٜٛ)) :ضمح١ اهلل عًٝ٘(قاٍ )
َـٔ ضَهـإ املبـاضى يف ٜـّٛ      ٚاْطًكع مجٝع ايؿعٛب اٱغ١َٝ٬ يف آخط مجع١ فإشا اْطًل املػًُٕٛ مجٝعّا, .ايّٝٛ

 . ((اٱغ١َٝ٬ ملعاٖطات ٚاملػريات فػٝهٕٛ ٖصا َكس١َ ملٓع املفػسٜٔ إٕ ؾا٤ اهلل ٚإخطادِٗ َٔ ايب٬زايكسؽ با
ٚإٔ ٜكَٛٛا يف مجٝـع ا٭قطـاض اٱغـ١َٝ٬ يف آخـط      ,ٚإْين أضدٛ مجٝع املػًُني إٔ ٜععُٛا ّٜٛ ايكسؽ))ٜٚكٍٛ: 

إٕ ٜـّٛ   , ٚضفع ايؿعاضات فٝٗا;ع يف املػادس, ٚإقا١َ اجملايؼ ٚاحملافٌ ٚايتذُع١ َٔ ايؿٗط املباضى باملعاٖطاتمج
 .((ُػًُنيعا١َ يًّٜٚٛ يتعب١٦  ,ايكسؽ ّٜٛ إغ٬َٞ
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٭ْ٘ ضدـٌ ميًـو    ;ٖٛس٘ , ٚعٓسَا اقرتاهلل عًٝ٘( عٔ ّٜٛ ايكسؽ ايعاملٖٞصا ٖٛ سسٜح اٱَاّ اـُٝين )ضمح١ 
 ,١ َٔ خ٬ٍ تأ٬َت اؿانـط ٝ, ميًو فهطّا ٚ ض١ٜ٩ ٜػتطٝع إٔ ٜكطأ بٗا نجريّا َٔ ا٭سساخ املػتكبًض١ٜ٩ قشٝش١

 ٚزضاغ١ املانٞ. 
, ٜػتجري مجٝـع املػـًُني إٔ ٜٗبـٛا َـٔ     ع املػًُنيٜٝٚكٝض يف مج ,ٜكطر ًٝ٘()ضمح١ اهلل ع نإ اٱَاّ اـُٝين

 حملسم بِٗ. إٔ ٜػتؿعطٚا اـطط ا, إٔ ٜٓتبٗٛاٜكعتِٗ, 
َٔ ق٠ٛ عػهط١ٜ ٚاقتكاز١ٜ ٖا٥ًـ١ إٔ ٜكـف    ٘ايؿعب اٱٜطاْٞ مبا ميًه ٚباغتطاع١ ,ٚعطض ٖٛ إٔ باغتطاعت٘

ٚإٔ ٜٓٗـٛا   باغتطاعتِٗ إشا ٚقفٛا مجٝعـّا إٔ ٜهـطبٛا إغـطا٥ٌٝ,   ٚإٔ  ,ٚخاق١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ,َع مجٝع املػًُني
 ٚدٛز ٖصا ايهٝإ ايباقب َٔ زاخٌ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬. 

ٖٚـٛ ٫ ظاٍ يف سطنتـ٘    صايبس٠ ايػـططا١ْٝ طاٱَاّ اـُٝين )ضمح١ اهلل عًٝ٘( ٖٛ ايصٟ أطًل ع٢ً إغطا٥ٌٝ اغِ 
ناْع قه١ٝ إغطا٥ٌٝ ٖٞ َٔ أٚىل اٖتُاَات٘ أثٓـا٤ دٗـازٙ   , ٚطإ قبٌ اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬اؾٗاز١ٜ زاخٌ إٜ

  طإ قبٌ اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬.يف إٜ
َعًّٛ إٔ ايػططإ إشا َا تطعطع يف أٟ دػـِ َـٔ أدػـاّ     صرس٠ّ غططا١ْٝطعٓسَا أطًل ٖصا ا٫غِ ع٢ً إغطا٥ٌٝ 

ِ    بس إٔفإْ٘ ٫ إ٫ْػإ َٔ ايكها٤ عًٝ٘ ٚاغت٦كاي٘ ٚايبؿط ٫ بس إَا إٔ ٜتُهٔ اٱ , ٫ بـس إٔ  ٜٴٓٗٞ شيـو اؾػـ
 .شيو اهلٝهٌ ايصٟ منا ٚتطعطع فٝ٘ ىًدٌ

ـ   ,٫ٚ ٚفام َعٗا ,٫ٚ ايػ٬ّ َعٗا ,يٝ٪نس إٔ إغطا٥ٌٝ يٝؼ َٔ املُهٔ املكاؿ١ َعٗا ٛز تـربّ  ٫ٚ أٟ َٛاثٝـل أٚ عٗ
إٔ تٗـُٝٔ عًـ٢ ضقعـ١ٺ    , ٚيٝؼ فكط يف , يٝؼ فكط يف فًػطني, إْٗا زٚي١ ٜٗٛز١ٜ طاَع١إْٗا زٚي١ ٜٗٛز١ٜ َعٗا.

, ٚتطُض إىل إٔ ٬ز اٱغ١َٝ٬ يف كتًف اجملا٫ت, بٌ إْٗا تطُض إىل اهل١ُٓٝ ايها١ًَ ع٢ً ايبَع١ٓٝٺ تتُطنع فٝٗا
قعـ١ ٖـٞ   كط إىل ايفطات يف ايعـطام; ٭ٕ ٖـصٙ ايط  , َٔ ايٌٓٝ يف َزٚي١ سكٝك١ٝ َٔ ايٌٓٝ إىل ايفطاتتكِٝ هلا 

ـ   نتبٗا اهلل هلـِ, ٖٚـٞ أضض املٝعـاز    أْٗا ا٭ضض اييت اييت ٜعتكس ايٝٗٛز س إٔ تهـٕٛ ؼـع غـٝططتِٗ    ايـيت ٫ ب
 , ٚإٔ ٜكُٝٛا عًٝٗا زٚيتِٗ. ٚعٛظتِٗ

, َـٔ  ٤ت؟ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ؟ َٔ أٜٔ دايٲَاّ اـُٝين )ضمح١ اهلل عًٝ٘(َٔ أٜٔ دا٤ت ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايكشٝش١ 
ُٳا  ٚاا ٚقفِٗ ب٘: ,ٗٛزٚاا قاي٘ عٔ ايٝ ,ايكطإٓ ايهطِٜ ايصٟ ؼسخ عٔ ايٝٗٛز نجريّا ٚٳنًُٖ ٖٳسٴِٚا َأ ٗٵـساّ  عٳا  عٳ

ٙٴ ٗٴِ َفٔطٜلٷ ْٻبٳصٳ ٓٵ , إشا َا عاٖس طسعب ايعٌُص عٗسّا ْكه٘ طسعب ايًٖٝهـٛزص  نًُا عاٖسٚا عٗسّا (100 )ايبكط٠: َٔ اٯٜـ١  َِّ
طسـعب  ايعـطب ْكهـ٘    َٛاثٝل َع ايفًػطٝٓٝني َٚـع َا زخٌ طايًٺٻٝهٛزص يف َعاٖسات ٚعٓسَا ٜتػًِ ايػًط١, إشا 

  ايعٌُص عٓسَا ٜتػًِ ايػًط١.
ـ َع يف َا بني إغطا٥ٌٝ ٚبني ايعطب, نِ َٔ املعاٖسات قانِ َٔ املعاٖسات بـني إغـطا٥ٌٝ   قاَـع  ١ ٚ, بني زٍٚ عطبٝ

تتٓهط إغطا٥ٌٝ يهٌ تًـو  ًشعات ايٚيف ؿع١ َٔ  ,ٛص َٚعاٖسات نجري٠ نجري٠َعاٖسات طُأٚغٵًُ ,ٚبني ايفًػطٝٓٝني
َٚا ظاٍ ايعطب َٚا ظاٍ ايفًػطٕٝٓٝٛ أْفػِٗ ٜعًٕٓٛ أَـاّ نـٌ ْهـح عٗـس َـٔ قبـٌ إغـطا٥ٌٝ أْٗـِ          ,املعاٖسات

 . !, أِْٗ قافعٕٛ ع٢ً ايػ٬ّتُػهٕٛ ًَٚتعَٕٛ مبعاٖسات ايػ٬َّ
, ًٕٝٝٛ ايسٚيـ١ ايفًػـط١ٝٓٝ ايُٖٛٝـ١   , أثٓا٤ ٖصٙ ا٭سساخ اييت نطب فٝٗا اٱغطا٥بٌ بعباضات تجري ا٫غتبطاب

, ٜأتٞ َـٔ  , ٚعًُٛا نٌ تًو ا٭عُاٍايط٥ٝؼ ايفًػطٝين , ٚنطبٛا طا٥طات زاخٌ املسٕ ايفًػط١ٝٓٝٚتبًبًٛا إىل
, ٚأسٝاْـّا َػـ٦ٍٛ َـِٓٗ أٟ    أَني غط سطن١ ايتشطٜط ايفًػـط١ٝٓٝ ٚأسٝاّْا  ,ٜعًٔ أسٝاّْا ٚظٜط اٱع٬ّ ايفًػطٝين
طٚإٔ عًـ٢  بٗصٙ ايعبـاضات ايبـاضز٠:    .!أْٗا تطٜس إٔ تكٛض ع١ًُٝ ايػ٬ّصَػ٦ٍٛ نإ ٜعًٔ طأْ٘ ٜتِٗ إغطا٥ٌٝ 

ّ    َٴتٸ١ُٗ -ٖهصا  -, ٚإٔ إغطا٥ٌٝ ٜها إٔ تبازض يتٓكص ع١ًُٝ ايػ٬ّأَط , ٚأْٗـا  أْٗا تطٜس إٔ تكـٛض عًُٝـ١ ايػـ٬
 .!أْٗا تطٜس إٔ تكهٞ ع٢ً ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝصَٴت١ُٗ 

إٔ ايـب٬ز ايعطبٝـ١ إٔ    ,سسٸ١ٜ: إٔ فًػطنيٚض١ّٜ٩ قشٝش١ّ ثابت١ّ َٛقفّا ثابتّا,  ,ٱَاّ اـُٝين ٚقف َٛقفّا ثابتّاا
ؾ٤ٞ رري شيو إمنـا ٖـٛ    , أٟٚايكها٤ ع٢ً نٝاِْٗ , باغت٦كاهلِايب٬ز اٱغ١َٝ٬ نًٗا ئ تػًِ َٔ ؾط ايٝٗٛز إ٫

عٓـسَا ٜكـٍٛ اٱَـاّ     ٚفعـ٬ّ  -, ست٢ أْـ٘ قـاٍ   نجطٚإتاس١ يًفطق١ أَاّ إغطا٥ٌٝ إٔ تتُهٔ أنجط ٚأ ,نٝاع يًٛقع
ا٫غـت٤٬ٝ   إٕ إغطا٥ٌٝ تطُـض إىل  ))قاٍ: -أثبتع إٔ ض٩ٜت٘ فع٬ّ ٚاقع١ٝ يف نجري َٔ ا٭ؾٝا٤  ايؿٛاٖساـُٝين ف
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عًـ٢ ايهعبـ١    ,, ٚيٝؼ فكط ع٢ً ايكسؽ, إغطا٥ٌٝ تطُض ي٬غت٤٬ٝ عًـ٢ َهـ١ املهطَـ١   ع٢ً اؿطَني ايؿطٜفني
 . ((املؿطف١ ٚع٢ً املس١ٜٓ املٓٛض٠

ٕ   ,فايبطب ٚضا٤ٖـا  ;ٛقفٗا أَاّ َا تطٜس أسسٚفع٬ّ إغطا٥ٌٝ اغتطاعع إٔ تكٌ إىل زضد١ ٫ ٜ , ٚايعـطب َػتػـًُٛ
ٚإمنا املػأي١ ٖٞ َػأي١ ٚقع, ٚايٝٗـٛز  زٚهلِ.  -بع زٚهلِ بايط -, ٫ ٜػتطٝعٕٛ إٔ وطنٛا غانّٓا َٕٚٛٗعايعطب َ

ع ٜٚعًُٕٛ ع٢ً ت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ املٓاغب١ ٭ٕ ٜكَٛٛا بعٌُ َا يف ايٛق ٜػتُطٕٚ يف خططِٗ ,ٜػتُطٕٚ يف خططِٗ
 املٓاغب. 

ض َٔ إغطا٥ٌٝ يًكها٤ ع٢ً إغـطا٥ٌٝ, عٓـسَا   ايفًػطٕٝٓٝٛ أْفػِٗ عٓسَا ؼٍٛ دٗازِٖ َٔ دٗازٺ يتشطٜط ا٭ض
, َٔ أدٌ إقا١َ زٚي١ ٜهٕٛ سهُٗـا سهُـّا شاتٝـّا    زاخٌ فًػطني ايب١ َٔ أدٌ إقا١َ ٚطٔ خام بِٗإىل املطؼٛيٛا 

٬ّ سكٌ ا٫عـرتاف َـٔ   , ٚفعٔ ؾٗس ع٢ً أْفػِٗ باهلعمي١أٍٚ َ ِٖ .. فكط ٚيٝػع زٚي١ مبع٢ٓ ايه١ًُ ناْٛا ِٖ
 -ٜكـاٍ عٓٗـا    ايـيت  -ايسٚي١ ايفًػط١ٝٓٝ ع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝص ٚعطفات, , ٚأقكس بٗصا طَٓايفًػطٝٓٝني

, أٟ إٔ هـٕٛ سهُٗـا سهُـّا شاتٝـاّ    , ٚإٔ ٌٜ إٔ تهٕٛ ٖٓاى زٚي١ يًفًػطٝٓٝنيسكٌ َِٓٗ ا٫عرتاف بإغطا٥ٌٝ َكاب
ع٬قات خاضد١ٝ نأٟ زٚي١ َٔ ٫ٚ  ,, ٚتهٕٛ زٚي١ ٫ هٛظ إٔ تكِٝ هلا دٝؿّإٝٓٝٛ أْفػِٗ بأْفػِٗوهِ ايفًػط

 , نُٔ ايسٚي١ اٱغطا١ًٝٝ٥ ايعا١َ. ايسٍٚ, سهِ شاتٞ فكط
, مل ٜطدعـٛا إىل ايكـطإٓ ايهـطِٜ    ربّا, مل ٜأخصٚا عٹٓصٴ فرت٠ ط١ًٜٛ مل ٜأخصٚا زضٚغّاِٖ ِٖٚ ٜٛادٕٗٛ إغطا٥ٌٝ َ

ًَْٛـ٘ يف  ٕ نٌ َـا ٜ٪ ا إىل آ١ٜ ٚاسس٠ ٭عطتِٗ زضغّا أعٛيٛ ضد ..ٓ٘ نٝف ٜٛادٕٗٛ ٖصا ايعسٚ ايًسٚزيٝػتٛسٛا َ
ٕٳ     , اهلل قاٍ عٔ ايٝٗٛز:١ اٱغطا١ًٝٝ٥ رري اهٔ إٔ ٜتشكلظٌ ايسٚي ٜٴ٪ٵتٴـٛ ًِـوٹ َفـٔإشّا ٫  ُٴ ٔٳ اِي ِٵ ْٳكٹٝبٷ َٹ ٗٴ ّٵ َي َأ

 ١ُص. ذٳاؿب١ ايبٝها٤ ايكبري٠ يف ظٗط ْٛا٠ ايتُط طايعٳ ٖٛ؟ ٚايٓكري َا (53)ايٓػا٤:ايٓٻاؽٳ ْٳكٹريّا
ايفًػـطٕٝٓٝٛ إىل إٔ   ٛا اٯخطٜٔ َٓٗا َا ٜعازٍ ْكـريّا, فهٝـف ٜطُـض   عٓسَا ٜهٕٛ يًٝٗٛز غًط١ ٫ ميهٔ إٔ ٜعط

إٔ تػـُض هلـِ   نٝف ميهـٔ   ؟!زٚي١فًػطني ْفػٗا ٜكُٕٝٛ بإَهاِْٗ إٔ ٜتٗٝأ هلِ إقا١َ زٚي١ زاخٌ إغطا٥ٌٝ يف 
يف ٖـصا ايؿـٗط نٝـف    , ٚضأٜٓـا  بصيو؟ ٚفع٬ّ مل وكٌ ٖصا, مل تػتكط ٖصٙ ايسٚي١, مل تػتكط إط٬قّا إغطا٥ٌٝ

 ٫ أسس.. ؟ ٫ أسس., َٚٔ ايصٟ اغتٓهط؟ َٔ ايصٟ ٖب ٱْكاشِٖ؟ َٔ ايصٟ قطر يف ٚد٘ إغطا٥ٌٝنطبتٗا إغطا٥ٌٝ
إ ا٭نربص ٖٞ , ٖٚٞ ٖٞ طايؿٝطٗاب , ٜػتٓذسٕٕٚٛ بٗافػِٗ ٜتذٕٗٛ إىل أَطٜها ٜػتبٝجبٌ ِٖ ايفًػطٕٝٓٝٛ أْ

  اييت ٚضا٤ إغطا٥ٌٝ.
ِ     , مل ٜفُٗٗا ايفًػطٕٝٓٝٛ, املؿه١ً اييت مل ٜفُٗٗا املػًُٕٖٛصٙ ٖٞ  , ستـ٢ عٓـسَا ٜطٜـسٕٚ إٔ ْتعـاطف َعٗـ

ـ  ٚ ,ايفًػطٕٝٓٝٛ ايصٜٔ قس اعرتفٛا بإغطا٥ٌٝ ٜعرتفـٕٛ   ,ٛا سهُـّا شاتٝـّا هلـِ زاخـٌ فًػـطني     ٜطٜـسٕٚ إٔ ٜكُٝ
, مل ٜبـل  ْكف َعِٗ يٝتشكل هلـِ ٖـصا املطًـب    , ٜطٜسٕٚ إٔف بِٗ إغطا٥ٌٝ نسٚي١ فًػط١ٝٓٝعرتٚت ,بإغطا٥ٌٝ

ٖـٌ   سغ١ َٔ أزْاؽ أقساّ اٱغـطا٥ًٝٝني. , إىل ؼطٜط ا٭ضض املكإىل إٔ ٜٓٗٛا إغطا٥ٌٝ َٔ ايٛدٛز طُٛح يسِٜٗ
 ؟.ٖصا ؾ٤ٞ َعكٍٛ بايٓػب١ يًُػًُني إٔ ٜكفٛا َع ايفًػطٝٓٝني َٔ أدٌ إقا١َ سه١َٛ هلِ

ٓ   أدٌ ؼكٝل ٖصا املطيٛ ٚقفٓا َع زٚي١ عطفات َٔ  ٛ   ًب يهٓا قس اعرتفٓـا بإغـطا٥ٌٝ نـُ ز يف ّا إٔ هلـا سـل ايٛدـ
ٌ يصيو هب إٔ ٜهٕٛ ايتأٜٝس َع أٟ سطن١ تعٌُ َٔ أدٌ ؼطٜط ا , ٚأْٗا تعترب زٚي١;فًػطني , ٭ضض َٔ إغـطا٥ٝ

ِ ٚهب إٔ تتذـ٘ مٖٛـ   ,ػًَُٕٛعٗا امل , ٖصٙ ٖٞ اييت هب إٔ ٜكفَٔ أدٌ ايكها٤ ع٢ً إغطا٥ٌٝ  ,ا َػـاعساتٗ
ـ     ٜٚتذ٘ مٖٛا تأٜٝسِٖ صا يـٝؼ َـٔ سـل    , أَا إٔ ْكف َٛقفّا ٜعترب يف اؿكٝكـ١ اعرتافـّا نـُّٓٝا بإغـطا٥ٌٝ فٗ

, ايفًػطٕٝٓٝٛ أْفػِٗ يٝؼ َٔ سكِٗ إٔ ٜعرتفـٛا بإغـطا٥ٌٝ ثـِ ٜطٜـسٕٚ َٓـا إٔ ْكـف       ايفًػطٝٓٝني أْفػِٗ
 َٛقفِٗ.

ستـ٢ يـٛ اعـرتف     املػًُني مجٝعّا..  إْٗا قه١ٝ املػًُني مجٝعّا ,ؽل ايفًػطٝٓٝني قه١ٝقه١ٝ إغطا٥ٌٝ يٝػع 
هـٛظ  , ست٢ يٛ ضنٛا بإٔ ٜهْٛٛا عباض٠ عٔ َٛاطٓني زاخٌ زٚي١ إغطا٥ٌٝ فإْ٘ ٫ فػِٗ بإغطا٥ٌٝايفًػطٕٝٓٝٛ أْ

ٖـصٙ طايبـس٠   , ٫ٚ هـٛظ يًُػـًُني إٔ ٜتدًـٛا عـٔ دٗـازِٖ يف غـبٌٝ إظايـ١        يًُػًُني إٔ ٜكطِٖٚ عًـ٢ شيـو  
 ايػططا١ْٝص نُا أطًل عًٝٗا اٱَاّ اـُٝين )ضمح١ اهلل عًٝ٘(. 

ٚيف ْفـؼ ايٛقـع قـسّ ايط٩ٜـ١ ايعًُٝـ١ يف اؿـٌ هلـصٙ         ,ٚٚاقعٗا ,اٱَاّ اـُٝين يف ض٩ٜت٘ فِٗ عُل املؿه١ً
 ٖٚصا ايؿ٤ٞ ايصٟ ْفكسٙ اٯٕ. املؿه١ً
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خٌ فًػطني َٔ قتـٌ ٚؽطٜـب   ٘ اٱغطا٥ًٕٝٝٛ يف زاأيػٓا ْط٣ يف كتًف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؿسٜح عٔ َا ٜكّٛ ب 
ٔ     ع اييت ؽل ايفًػطٝٓٝني؟َٔ اغت٦كاٍ ٭ؾذاض ايعٜتٕٛ يف املعاض, يًُػانٔ  ,ْػُع ْٚـط٣ َـٔ تًفعٜـٕٛ ايـُٝ

أٚ ٚنـعّا   ,يهٔ ٌٖ تػُع أٚ تـط٣ ض٩ٜـ١ عًُٝـ١    هصا َٔ نٌ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايعطب١ٝ..ٖٚ ,َٚٔ تًفعٜٕٛ ايػعٛز١ٜ
 ؟ ٫. إْكاش ا٭١َ َٔ إغطا٥ٌٝٚيف  ,ايفًػطٝٓٝنيؿٌ قشٝض يف إْكاش 

إٕ تهًُٛا عٔ إغطا٥ٌٝ فه٬ّ , ست٢ ٚغطا٥ٌٝ, ٫ أقٌ ٫ٚ أنجطٜعًُٕٛ نُا تعٌُ إ فكط, ٚإمنا ٖٓاى أٟ ؾ٤ٞيٝؼ 
, ن٬ّ ٫ هطح َؿاعط إغـطا٥ٌٝ طقـٛات ا٫سـت٬ٍ اٱغـطا٥ًٝٞص بعبـاضات ٫      بأزب, ن٬ّ ٫ ٜجري َؿاعط إغطا٥ٌٝ

أٚ ٜطؾس إىل  ,أٚ ٜٗسٟ إىل سٌ ,شيو ٫ ْػُع أسسّا ٜفهط يف اؿٌ , َٚععًُ٘ إغطا٥ٌٝ بأٚي٦و املػاننيا تتػاٟٚ َ
 , ٚيف َكسَتٗا ايفًػطٕٝٓٝٛ.ٙ املؿه١ً اييت تعاْٞ َٓٗا ا٭١َاملدطز َٔ ٖص

٭١َ بػـبب  ٚيٝػع َهرتث١ اا تعاْٞ َٓ٘ ٖصٙ ا ؟ٌٖ ٭ٕ ٖصٙ ايسٍٚ يٝػع داز٠ يف َٛاد١ٗ إغطا٥ٌٝ؟ ملاشاملاشا؟ 
َٴذـسٜاّ   ؟ أّ أِْٗ ٫ ٜفُٕٗٛ َا ٖٛ اؿٌٚدٛز إغطا٥ٌٝ يف زاخٌ نٝاْٗا  ؟ أّ أِْٗ ٫ ٜعطفٕٛ َا ايعٌُ ايـصٟ ٜعتـرب 

 ؟. يًُدطز َٔ ٖصٙ املؿه١ً ايهبري٠
ف , ٫ٚ أعتكس أِْٗ هًٕٗٛ ن٫ٝ ٜعس َربضّا ,عس َربضّا إط٬قّاأٚ ناْٛا رري فاُٖني ٖصا ٫ ٜ ,غٛا٤ ناْٛا رري دازٜٔ

, ٚإمنا يٝػٛا دازٜٔ نُا قـاٍ اٱَـاّ   َٔ ٖصا ايهٝإ ايباقب طإغطا٥ٌٝص ميهٔ إٔ ٜهٕٛ اؿٌ ايعًُٞ ٱْكاش ا٭١َ
, سهَٛاتِٗ مل تكف ظس١ٜ نس يف سهَٛاتِٗ َؿه١ً ايؿعٛب .. ٕ َؿه١ً ايؿعٛب(: أاـُٝين )ضمح١ اهلل عًٝ٘

 إغطا٥ٌٝ.
ٕ   يف َٛادٗـ١ تعط َٔ زٚهلا إٔ تكّٛ بؿ٤ٞ َا ؟ إٕ ظًع ايؿعٛب تٓثِ َا ٖٛ اؿٌ بايٓػب١ يًؿعٛب  إغـطا٥ٌٝ فـإ

ٕٛ مجٝعّا يف , ٚإٔ وٝ٘ املػًُقرتاح طّٜٛ ايكسؽ ايعاملٞصاإىل ػ٘ ٖٛ هلصا ا ٖصا ئ ٜتشكل, ئ وكٌ إط٬قّا;
 , ٚخاق١ ايب٬ز ايعطب١ٝ.كتًف أقطاض ايسْٝا

عـِٝ  ُع ايسٍٚ ايعطبٝـ١ إٔ تػـتذٝب يطدـٌ ع   ٫سعٛا بعس إٔ زعا اٱَاّ اـُٝين إىل إسٝا٤ ٖصا ايّٝٛ ٌٖ اٖت
ٖٳعٸ ايبطب فع٬ّ, ضدٌ أضعب أَطٜها, ٚأضعب زٍٚ ا٫غتهباض نًٗا  ,بؿذاعت٘ ,, ٚأضعب إغطا٥ٌٝ عهُت٘كًل, ضدٌ 

, يف دعٌ ا٭١َ قازض٠ ع٢ً إٔ تكف عًـ٢  ػت٣ٛ املٛاد١ٗ اؿهاض١ٜ ٭عسا٥ٗايف دعٌ ا٭١َ مب ,بط٩ٜت٘ ايكشٝش١
 ٫ٚ رريٖا.  ,٫ٚ إغطا٥ٌٝ ,٫ٚ بطٜطاْٝا ,, ٫ أَطٜهاُٗٝٔ عًٝٗا أسس َٔ أعسا٥ٗاأقساَٗا َػتك١ً ٫ ٜ

,  قـسٚض ا٭َـطٜهٝني ٚاٱغـطا٥ًٝٝني   َٚا خًك٘ َٔ ضعب يف ,ِٖ ضأٚا بأّ أعِٝٓٗ َا عًُ٘ اٱَاّ اـُٝين َٔ إضباى
َٚـٔ  )ضمح١ اهلل عًٝ٘( ين ٚعطفٛا ِٖ ٚضأٚا بأّ أعِٝٓٗ َس٣ انرتاخ أَطٜها ٚكتًف زٍٚ ايبطب َٔ اٱَاّ اـُٝ

 فًُاشا مل ٜػتًُٗٛا َٔ ٖصا ايطدٌ ض٩ٜت٘ ايع١ًُٝ ايكشٝش١ يف إْكاشِٖ ِٖ َٔ إغطا٥ٌٝ؟.  ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬..
مل ٜػتذٝبٛا ي٘ إٔ وٝٛٙ ٚإٔ هعًٛٙ  ست٢ ٖصا ايّٝٛيٲَاّ اـُٝين! , مل ٜػتذب ايعطب مل ٜػتذٝبٛا إط٬قّا

ٜٴش٢ٝ نُا زعا إيٝ٘ اٱَا سٗـا ايٝٗـٛز   ّ اـُٝين )ضمح١ اهلل عًٝ٘( ِٖٚ يف ْفـؼ ايٛقـع وٝـٕٛ أٜاَـّا اقرت    َّٜٛا 
َٓاغبات نجري٠ طعٝس ضأؽ ايػـ١ٓ امل٬ٝزٜـ١ص اقرتسٗـا ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣      ٚايٓكاض٣ طعٝس ا٭ّص طعٝس ايعُاٍص 

ٕ   يهٔ ايّٝٛ ايصٟ ٖٛ ّٜٛضمس١ٝ يف كتًف ايب٬ز ايعطب١ٝ!  ٗا عط٬ّْعتربٚوْٝٛٗا ٜٚ ١ٝ تبكـ٢ قهـ   َـٔ أدـٌ أ
ض ٱغـطا٥ٌٝ سٝـ١ يف ْفـٛؽ    , َؿـاعط ايـطف  فًػطني سٝٸ١ يف ْفٛؽ املػًُني, َٔ أدٌ إٔ تبك٢ َؿـاعط اؾٗـاز  

عًٝـ٘(   اهلل مل ٜػتذٝبٛا يٲَاّ اـُٝين )ضمحـ١ , ٚتٛا إيٝ٘ ٚمل ٜهرتثٛا ٚمل ٜٗتُٛا, ٖصا ايّٝٛ مل ًٜتفاملػًُني
 صيٛا.ِْٗ قس خٴ, ٭صيٛا فع٬ّيف إسٝا٤ ٖصا ايّٝٛ. ملاشا؟ ٭ِْٗ خٴ

ٞ  فكط َكس١َ يٓ ٖصٙ -أٜٗا اٱخ٠ٛ  -ٚعٓسَا ْعٛز  ٚايػـبب ايـصٟ زعـا اٱَـاّ      ,عطف َا ٜتعًل بّٝٛ ايكـسؽ ايعـامل
; ٚيصيو فٓشٔ ْعتـرب إٔ إسٝـا٤   ّٝا يف كتًف املٓاطل اٱغ١َٝ٬َّٜٛا عامل إىل إٔ ٜعترب)ضمح١ اهلل عًٝ٘(اـُٝين 

 ,ِٗ يف خًل ٚعٞ يف أٚغـاط املػـًُني  ٚملا ْعطف٘ َٔ أثط َ ;مح١ اهلل عًٝ٘(يٲَاّ اـُٝين )ضٖصا ايّٝٛ اغتذاب١ 
ٜهّا ٚإٔ إسٝا٤ٙ ٜعترب أ ,.. عباز٠ ٝا٤ ٖصا ايّٝٛ ٜعترب فع٬ّ عباز٠, إٔ إس١َٚض١ٜ٩ قشٝش١ يًُدطز اا تعاْٝ٘ ا٭

 , إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل.ااضغ١ دٗاز١ٜ يف غبٌٝ اهلل
سٜح سـٍٛ ايٝٗـٛز   خ٠ٛ ا٭ععا٤ ايصٜٔ غبكْٛٞ باؿٚقس مسعٓا َٔ اٱ ..زا, قه١ٝ ايٝٗٛٚيٓعس إىل ايكه١ٝ ْفػٗ

 . ايهجري
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ْط٣  َٔ ٜعًِ ايػط يف ايػُاٚات ٚا٭ضضإىل نتاب اهلل ايصٟ ْعي٘  ,إىل ايكطإٓ ايهطِٜ -خ٠ٛ أٜٗا اٱ - عٓسَا ْعٛز
ٗـِ, طغـٛض٠ ايبكـط٠ص    اـا ٜهؿـف ٚاقع  , طض نجريّا اا ٜهؿف ٚاقعِٗ, عأْ٘ عطض نجريّا َٔ أخباض ايٝٗٛز فٝ٘

, ٚخاقـ١ طغـٛض٠ ايبكـط٠ص ٚطآٍ    اؿؿطص ٚرريٖا َٔ ايػٛضٚطص طغٛض٠ اٱغطا٤طغٛض٠ آٍ عُطإص طغٛض٠ املا٥س٠ص 
ٛ  ,, ٚايٝٗـٛز ٫ ؾـو  , ١٦ًَٝ باؿسٜح عٔ ايٝٗٛزيٝٗٛزعُطإص طٚاملا٥س٠ص ١٦ًَٝ باؿسٜح عٔ ا إغـطا٥ٌٝ يف   بٓـ

, ٚيهٔ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜ٪غف رب ١َُٗ دسّا دسّازضٚؽ ٚعٹ ,ٕ عِٓٗطآرب ٚزضٚؽ نجري٠ دسّا فُٝا شنطٙ ايكتاضىِٗ عٹ
عبـاض٠ عـٔ آٜـات    ي٘ أْٓا ْأخص اا عطن٘ ايكطإٓ عٔ بين إغطا٥ٌٝ داْبّا ٚاسسّا فكط ٖٛ فُٗٓا إٔ ٖـصٙ اٯٜـات   

 ٫ أقٌ ٫ٚ أنجط َٔ شيو. ٚ, تٗادِ ٖصٙ ايطا٥ف١, ٚتربظٖا نطا٥ف١ فط١َ
ٜـصنطٚا  , ٜطًب َـِٓٗ إٔ  ٜصنط فٝ٘ أْ٘ فهًِٗ ع٢ً ايعاملني, سسٜجّا َتٓٛعّا خ عٔ بين إغطا٥ٌٝفع٬ّ ايكطإٓ ؼس

ُٹنيٳ , َٚٓٗا:ْعُ٘ اييت أْعِ بٗا عًِٝٗ ِٵ عٳ٢ًَ اِيعٳاَي ًِتٴُه  ,ثِ ٖٚٛ ٜتشـسخ , ٖصٙ ٚاسس٠ (47)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜٚٳَأِّْٞ َفهٻ
بعـس فطعـٕٛ, ٚيف كتًـف    َٔ أٜاّ فطعٕٛ ٚٚايطعا١ٜ اييت َٓشِٗ إٜاٖا يف  ,ٜٚعطض ايٓعِ اييت أْعِ بٗا عًِٝٗ

, ًٜعٔ ايصٜٔ مل ٜػتذٝبٛا, ًٜعٔ ايهافطٜٔ َِٓٗ, ًٜعٔ املتُطزٜٔ َِٓٗ ..ضعا١ٜ عذٝب١ ,ضعا١ٜ عذٝب١ ا٭ظ١َٓ,
, ٜٚسعِٖٛ يف ْفؼ ايٛقـع إىل اٱميـإ بطغـٍٛ اهلل    ١ اييت أْعهلا إىل ا٭ْبٝا٤ َِٓٗمل ًٜتعَٛا بهتب٘ ايػُاٜٚ

, ٚإٔ  (صلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهلم    )شُس , بٌ ٜعترب أْ٘ هب إٔ ٜهْٛٛا ِٖ أٍٚ َٔ ٜ٪َٔ مب (ى آله وسلمصلى اهلل عليه وعل)
 .َكسم ملا َعِٗ َٔ ايهتب ايػُا١ٜٜٚهْٛٛا ِٖ أٍٚ َٔ ٜ٪َٔ بايكطإٓ ايصٟ ٖٛ 

يف تاضىِٗ  , ٚبني اؿسٜح عُا بطظطعا١ٜ ايهبري٠ِٗ ٚبني اؿسٜح عُا َٓشِٗ َٔ ايزَر بني اؿسٜح عٔ َػا٥ٚ
صلى اهلل عليه وعلى )زف٘ بهطٚض٠ إٔ ٜػتذٝبٛا هلصا ايٓيب ايصٟ أضغً٘ إىل ايعاملني مجٝعّا قُس  ,َٔ قفشات َؿطق١

ْٴِٛا ٚٳ٫َ , ٚقاٍ عِٓٗ: (آله وسلم ٍٳ تٳُهٛ  ٫ ٜٓببٞ ملجًهِ إٔ ٜهٕٛ أٍٚ نافط ب٘. (41)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ َنافٹٕط َأٚٻ
ْٴ ٘ شسخ بأْ٘ فهٌ ٖ٪٤٫ ع٢ً ايعـاملني ْٚطاٙ ٜت ,ػأي١ عٓسَا ْكطأ ايكطإٓػ٤ٞ فِٗ املمٔ قس  َـٓشِٗ َـٔ    , ٚأْـ

ٔٸ ٚايػًِٛٗ بايبُاًّظً ,, ّٜٛ تاٖٛايف قشطا٤ غٝٓا٤ :ايطعا١ٜ ايهجري ايهجري ٣, عٓسَا متـطزٚا  , ٚأْعٍ عًِٝٗ امل
 وكٌ إٔ اغت٪قـًٛا بعـصاب نُـا    مل ,عٍ عًِٝٗ ِ عاز إىل َهاْ٘ ٚمل ٜٓ, ث, ضفع دبٌ ايطٛض فٛقِٗلٳ اؾبٌـتٳـْٳ
 ػتأقٌ ا٭َِ ا٭خط٣. تٴ

غٓػـ٤ٞ فٗـِ   فكـط  غـ٤ٛ ايٝٗـٛز    ,ْٚأخص َٓٗا فكط غ٤ٛ ايٝٗٛز عٓسَا ْأتٞ إىل قه١ٝ ايٝٗٛز يف ايكطإٓ ايهطِٜ
ٍ  , ثِ ْفكس نجريّا َٔ ايسضٚؽ يف َا عطن٘ اهلل َايكه١ٝ : أْـع تطٜـس إٔ   ٔ سسٜح عٔ بين إغـطا٥ٌٝ. أٍٚ غـ٪ا

ٛقـع قًـع أْـو    ٚأْع يف ْفؼ اي ,, ٚأِْٗ أقٌ غ٧ٝ ز٤ْٞٚأِْٗ ضدؼ ,ِ ِٖ ؾط ايرب٤١ٜ ع٢ً أْٖٗ٪٫يٓا تكسّ 
َٔ  ,, ٚأْو َٓشتِٗ َٔ ايطعا١ٜ طٍٛ تاضىِٗ َا َٓشت٘, فهٝف تٴفهٌ ٚتٳُٓض َٔ ِٖ ضدؼفهًتِٗ ع٢ً ايعاملني

  .ِٖ خبجا٤ يف أقًِٗ؟
, اقطف٢ ع٬ّ فهٌ بين إغطا٥ٌٝفػب١ هلل؟ إٕ اهلل ٔ ٖصا بايٓتعاىل؟ ٌٖ ميهغبشاْ٘ ٌٖٚ ميهٔ ٖصا بايٓػب١ هلل 

ٔٵ بٳعٵٕض آٍ إبطاِٖٝ مجٝعّا ع٢ً ايعاملني إٔ  زضٚؽ.. ٚيف ْفؼ ايتفهـٌٝ زضٚؽ  ,(34)آٍ عُطإ: َٔ اٯٜـ١  شٴضِّٜٻ١ّ بٳعٵهٴٗٳا َٹ
غـًٝعِٓٗ,  , إشا مل ٜػـتذٝبٛا  طرِ َٔ أْ٘ فهـًِٗ إشا مل ًٜتعَـٛا, إشا مل ٜتُػـهٛا   ٖ٪٤٫ ايصٜٔ فهًِٗ ع٢ً اي

ٖصا َا سكٌ بايٓػب١ ملٔ نفط َِٓٗ, أْبٝا٥٘. ٚفع٬ّ  , ٚغُٝػذ َِٓٗ قطز٠ ٚخٓاظٜط, ٚغًٝعِٓٗ ع٢ً أيػٔعِٓٗغًٝ
 إىل آخط َا قاٍ عِٓٗ., ملٔ متطز, ملٔ عاْس

غـتشكٛا بـ٘ ايًعٓـ١    ٖصا اؾاْب ؾ٤ٞ ًَشٛظ يف ايكطإٓ ايهطِٜ فُٝا ٜتعًل بايتفهٌٝ َع داْب َا سكٌ َـِٓٗ فا 
 وهِ عًِٝٗ بايهفط. ا ب٘ إٔٚاغتشكٛ

نإ َـٔ َٓطًـل    ,نإ َٔ َٓطًل اؿػس (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) يًٓيب ايؿ٤ٞ اٯخط فُٝا ٜتعًل بعسّ اغتذابتِٗ
ِٖٚ ناْٛا قـس ٖـادطٚا إىل قـطب     ؟! ب٘ يف آخط ايعَإ َٔ بين إغطا٥ٌٝأْ٘ ملاشا مل ٜأت ايطغٍٛ املٛعٛز  اؿػس

 ..ٚفـسى  ,ٗـٛز خٝـرب  ٜٚ ,ٚبـين ايـٓعري   ,ٚبين قٝٓكـاع  ,١عُعات ٜٗٛز١ٜ نبري٠: بين قطٜاملس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ػ
إٔ َٔ فٝٗا ػُعات ٜٗٛز١ٜ نبري٠, ٖادطٚا إىل قطب املس١ٜٓ املٓٛض٠ ملا ٜعطفْٛ٘ يف نتبِٗ  , نإٚرريٖا َٔ املٓاطل

َٴٗٳادٳطٙ, ٚناْٛا َٔ قبٌ ٜػتفتشٕٛ ب٘ ع٢ً  , نـاْٛا  نُا سه٢ اهلل عِٓٗطٚا ايصٜٔ نفْيب آخط ايعَإ غٝهٕٛ ٖصا 
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, َٔ رري بين إغطا٥ٌٝ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ضغٍٛ اهلل  , فًُا دا٤ٜكفٛا َع٘ ٜٚٓكطٚٙصا ايٓيب نٞ ٔ هلَٓتعطٜ
 .أبٓا٤ِٖ.. نُا سه٢ اهلل عِٓٗ عطفٛٙ نُا ٜعطفٕٛ ٚدا٤ َٔ بين إمساعٌٝ سػسٚٙ بعس إٔ

ٚبايكطإٓ ايصٟ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اغتشكٛا ايًع١ٓ إٔ ٜهفطٚا مبشُس َٔ دسٜس, أٜهّا س٦ٓٝصٺ اغتشكٛا ايًع١ٓ 
ٜعطفـٕٛ أخبـاضٙ يف نتـبِٗ     (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم), ٚضغٍٛ اهلل ٝ٘ ٖٚٛ نتاب َكسم ملا بني أٜسِٜٗأْعي٘ اهلل إي

اغتشكٛا أٜهـّا   .., ثِ ٜهفطٕٚ ب٘سٙ, ٜعطفٕٛ َٛيَٴٗٳادٳطٙ ٜعطفٕٛ  ,ٌٝ, ٜعطفٕٛ قفت٘يف ايتٛضا٠ ٚاٱل املكسغ١
 ٚاغتشكٛا أٜهّا إٔ ٜبهب عًِٝٗ. ,إٔ ًٜعِٓٗ

ايبايب١ إشا  , ٚع٢ً خطٛضتِِٗٗ إشا قًشٛاين إغطا٥ٌٝ َا ٜسٍ فع٬ّ ع٢ً عٹعُثِ فُٝا عطن٘ ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ ب
ِ  ,يف تكُُِٝٗ ,يف َهطِٖ ,, خطٛضتِٗ يف شنا٥َِٗا اػٗٛا إىل داْب ايؿط ِ بـايبٛا اـطـٛض٠,   , أْٗـ يف زٖـا٥ٗ

 .ٖصا ٖٛ َا سكٌ , ٚفع٬ّاـطٛض٠ دسّابايبٛا 
غ٬َٞ ْاٖٝو عٔ ايتاضٜذ املانٞ , يف ايتاضٜذ اٱتاضٜذ ايطٌٜٛ, ٚؾٗس ب٘ ايٚؾٗست ب٘ ا٭سساخ ٖصا ٖٛ َا سكٌ 

ٕ تهٕٛ عًٝ٘ ربّا ٚزضٚغّا فهاْٛا يف ٖصا ايعَٔ ع٢ً أضق٢ َا ميهٔ أبٌ ِٖ اغتفازٚا َٔ ايتاضٜذ عٹ ..يبين إغطا٥ٌٝ
 طا٥ف١ َٔ ايبؿط. 

ٚخاق١ بعـس اٱغـ٬ّ   أخريّا  .ِ.ٖٚصا ٖٛ ايكف١ ايبايب١ عًٝٗسّا إشا َا اػٗٛا إىل داْب ايؿط, ٕٚ دريايٝٗٛز خط
ٌ إ ,إىل اــساع  ,ا٫ػاٙ إىل ايؿط إىل املهط ,أقبض ٖٛ ايكف١ ايبايب١ عًِٝٗ اٯٕ يف نٌ بكاع ايسْٝا  ,ىل ايتهـًٝ

 يف ٖصا املٛنٛع.دسّا , قسض٠ ضٖٝب١ دسّا ٌإىل يبؼ اؿل بايباط
اٍ يبؼ اؿل بايباطٌ, قسٜطٜٔ دسّا يف عٓسَا ٜتشسخ اهلل يف نتاب٘ ايععٜع عٔ أِْٗ ناْٛا قسٜطٜٔ دسّا يف ف

عًٝ٘ ي٫ٛ فهٌ اهلل  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)إىل زضد١ أْ٘ عطض إٔ ايطغٍٛ  ,, قسٜطٜٔ دسّا يف ايتأثريايتشطٜف
ٜٴهٹًَٗٛى هلُع طا٥ف١ َِٓٗ إٔ ٜهًٛٙٚضمحت٘  ٕٵ  ِٵ َأ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َيٗٳُٻعٵ َطا٥ٹَف١ْ َٹ ُٳتٴ ٝٵَو ٚٳضٳسٵ ٘ٹ عٳًَ ٌٴ ايًٖ ٛٵ٫ َفهٵ )ايٓػا٤: َٔ ٚٳَي

ٝٵَو :, ٚقاٍ يف آ١ٜ أخط٣(113اٯ١ٜ ٝٵٓٳا ٔإَي ٚٵسٳ ٔٔ اٖيصٹٟ َأ ٓٴْٛٳَو عٳ ٕٵ َنازٴٚا َيٝٳِفتٹ  .(73)ا٫غطا٤: َٔ اٯ١ٜٚٳٔإ
٘ ٖٛ ايهاٌَ يف عكً٘ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهلل ٚضغٍٛ  يهٓـ٘ ٖٓـا   , يف فطٓتـ٘, يف شنا٥ـ٘   , ٖٛ ايهاٌَ يف زٖا٥ـ

, إىل زضد١ أْـ٘ يـ٫ٛ فهـٌ    ىل ٖصٙ ايسضد١ ايعاي١ٝ َٔ ايكسض٠َٔ بعس أْ٘ إشا نإ ايٝٗٛز إ ٜعطض زضغّا يًُػًُني
, فهٝـف  ب٘ إيٕٝ٘ ٜهًٛٙ ٚيهازٚا إٔ ٜفتٓٛٙ عٔ ايصٟ أٚس٢ اهلل هلُٛا أ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )اهلل ع٢ً ضغٛي٘ 

 .!؟اضبتهِ, نٝف غٝهٕٛ ؾأْهَِاّ ٖصٙ ايطا٥ف١ إشا َا اػٗع حملغٝهٕٛ ؾأْهِ أْتِ ٜا أبٓا٤ ٖصٙ ا٭١َ أ
ٔ , بطظ ايػًع ا٭ؾٝا٤ بؿهٌ عذٝب.. اٯٕ ٬ّ اٯٕ فع أْـ٘  , اغـتطاع ايٝٗـٛز   عطب أَاّ ايٝٗٛز َػتػًُني عـادعٜ
, قٗـطٚا ٖـصٙ   , ٚيف نٌ كتًف اجملا٫تؼ فكط إٔ ٜكٗطْٚا عػهطّٜا بٌ إٔ ٜكٗطْٚا اقتكازّٜا ٚثكافّٝا ٚإع٬َّٝايٝ

اغـتطاعٛا ستـ٢ إٔ ٜكـٓعٛا     ,, اغـتطاعٛا إٔ ٜكٗـطٚا ٖـصٙ ا٭َـ١    بػٝط١, فُٛع١ بػٝط١ا٭١َ ِٖٚ فُٛع١ 
ْا ْػهع عٔ اغتطاعٛا إٔ هعًٛسإ ايعطب١ٝ. زاخٌ ٖصٙ ايبً ايطأٟ ايعاّ!.. يعاّ, إٔ ٜكٓعٛا ست٢ ايطأٟ اثكافتٓا

 , اغتطاعٛا بأغايٝب ضٖٝب١ دسّا.فتػهع عٓٗا نٌ ٚغا٥ًٓا اٱع١َٝ٬, نًُات ٖٞ َ٪ثط٠ عًِٝٗ
, تطاِٖ ٜهـطبٕٛ  ٚسطُٛا ٖٝهٌ ٖصٙ ا٭١َ ,أِْٗ قس قهٛا ع٢ً ٖصٙ ا٭١َ ٜفُِٕٖٗٛ ايٝٗٛز  ِٖٚ ٜفُٕٗٛ دسّا

 , ٚست٢ ٚإٕ نـإ ظعُـا٤ ايعـطب   عطب١ٝ, ٜهطبٕٛ زاخٌ فًػطني نُا ٜطٜسٕٕٚٚ يف أٟ َٛقع يف ايب٬ز اينُا ٜؿا٤
َـٔ  َٚػـُع  ٚعًـ٢ َـطأ٣    ,أ٣ َٚػُع َٔ داَع١ ايـسٍٚ ايعطبٝـ١  ٚع٢ً َط ,فتُعني يف أٟ عاق١ُ َٔ عٛاقُِٗ

أ٣ َٚػُع َٔ ظعُا٤ ايعطب ع٢ً َط ,أٚي٦و ٞ عٓوخًِّ ,ع٢ً َطأ٣ َٚػُع َٔ َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ٚ ,فًؼ ا٭َٔ
   .ٛبٗاٚؾع

ست٢ أثٓا٤ ادتُاع ظعُا٤ املػـًُني,  , ٫ ىافٕٛ املػًُني مجٝعّا طب ست٢ أثٓا٤ ادتُاع ظعُا٤ ايعطب٫ ىافٕٛ ايع
إٔ إغطا٥ٌٝ أعًٓـع سايـ١ ايطـٛاض٨ أٚ أْٗـِ ضفعـٛا ايطؾاؾـات املهـاز٠        بػُع ٫ ت ,٫ ىافٕٛ ٜهطبٕٛ ٜٚؿتبًٕٛ

ادتُاع ظعُا٥ِٗ يف ايسٚسـ١ أٚ يف أٟ  عٓس ؾ٤ٞ َٔ قبٌ ايعطب  ؼػبّا ٭ٟ.. ٓاظٍ أٚ.. أٚفٛم أغطض امليًطا٥طات 
ٔ؟ , يهٔ بٛاغط١ َقس قهٛا عًٝٗا, ٚفع٬ّ قهٛا عًٝٗا ا٭١َُٗٛا إٔ ٖصٙ ؟ ٭ِْٗ قس عطفٛا ٚف. ملاشآَطك١ أخط٣.

 زٚهلا ايبب١ٝ.  , ؟ بٛاغط١ ظعُا٥ٗابٛاغط١ َٔ
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نِ ميًو ايعـطب   ,ٚسسٙيٝٗٛز ست٢ يف اجملاٍ اٱع٬َٞ ٚعادع٠ فع٬ّ عٔ إٔ تٛاد٘ ا فع٬ّإْٗا رب١ٝ ٚأقٍٛ ٚأ٩نس 
 ؟ ٫.ا ضأّٜا عاملّٝا َهازّا ٱغطا٥ٌٝ؟ ٌٖ اغتطاعٛا إٔ ىًكٛطات ايتًفعٜٕٛ ٚايكٓٛات ايفها١ٝ٥َٔ ق

, ٚإٔ ايٓكاض٣ بكتٌ املػٝض , ٚإٔ ايٓكاض٣ ٜتُٕٗٛ ايٝٗٛزيٓكاض٣ أِْٗ َتبارهٕٛ فُٝا بَِٝٓٗعطٚف عٔ ايٝٗٛز ٚا
, ٖـٌ  ٝـ١ اغتطاع َجكفـٛا ٖـصٙ ا٭َـ١ ايعطب    ٌٖٔ, فرت٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعَ -عازِٜٗ مٔ نُا ْ -ا٤ يًٝٗٛز محًٛا ايعس

اغتطاع اٱع٬ّ ايعطبٞ إٔ ٜبصٟ ايعسا٤ زاخٌ ايٓكاض٣ يًٝٗٛز؟ أٚ إٔ ٜكٓع ضأّٜا عاملٝـّا َهـازّا ٱغـطا٥ٌٝ؟ أٚ إٔ    
ٌ     عاملٝـّا ع ؟ أٚ ست٢ إٔ ٜكٓع ضأّٜا أّٜا عاملّٝا َتعاطفّا َع فًػطنيٜكٓع ض ؟ مل طبٝـّا وُـٌ عكـس٠ ايعـسا٤ ٱغـطا٥ٝ

 .!وكٌ نٌ شيو
 ٚآغـٝا ِٖٚ يف ْفؼ ايٛقع ٜكٛيٕٛ إٔ ايٝٗٛز ِٖ ايصٜٔ ٜكـٓعٕٛ ايـطأٟ ايعـاملٞ زاخـٌ بًـسإ أٚضٚبـا ٚأَطٜهـا        

و ايبًسإ. أٜٔ دا٤ت أَٛاٍ ايعطب؟ أٜٔ دا٤ت قطاتِٗ ِٖ ايصٜٔ ٜكٓعٕٛ ايطأٟ ايعاّ ايعاملٞ زاخٌ تً, ٚرريٖا
أٜـٔ   امل٦ـات َـٔ ايكـشفٝني َـِٓٗ؟    ؟ أٜٔ ايكشفٕٝٛ؟ قٓٛاتِٗ ايفها١ٝ٥؟ أٜٔ قشفِٗ ؟ أٜٔ دا٤تايتًفع١ْٜٝٛ

 . نًِٗ عذعٚا أَاّ ايٝٗٛز.؟أٜٔ ٚأٜٔ ؟َطانعِٖ اٱغ١َٝ٬
, ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖـٛ  , ٚعٔ خطٛضتِٗ ايبايب١ِٜ عٓسَا ْطاٙ ٜتشسخ نجريّا عٔ ايٝٗٛزيٓعس إىل ايكطإٓ ايهط

ٖٚصا ٖٛ ايػـ٪اٍ ايـصٟ ميهـٔ إٔ ْتػـا٤ٍ     ـ ؟  ضاز هلصٙ ا٭١َ إٔ تهٕٛ ععٜع٠, ٚإٔ تهٕٛ ق١ٜٛ ٌٖ ميهٟٔ أايص
ـ  اٯٜـات َٚا تٓاٚيت٘ ٖـصٙ  ايٝٗٛز عٓ٘ عٓسَا ْط٣ شيو ايعطض ايهجري عٔ خطٛض٠  ٖـٌ ميهـٔ إٔ اهلل غـبشاْ٘     ـ

ا٭َـ١ إىل َـا ميهـٔ إٔ    ٖـصٙ   ٚتعاىل وسثٓا عٔ خطٛض٠ ايٝٗٛز ايبايب١ ثِ ٫ ٜهٕٛ يف نتاب٘ ايععٜع قـس ٖـس٣  
بٴـس يف عـسٍ اهلل   ٫.. بس٫ .ع٢ً كططاتِٗ ٚإسباط َ٪اَطاتِٗ؟ تهٕٛ مبػت٣ٛ َٛاد١ٗ ايٝٗٛز ٚايكها٤ٜ٪ًٖٗا ي

صا ايكطإٓ ايهـطِٜ ايـصٟ   ـ, ٚيف ٖيكس ٖس٣ فع٬ّ ,س٣ إىل شيو, ٚقس ٖس٣ فع٬ّـس ٖـٕ قٚضمحت٘ ٚسهُت٘ إٔ ٜهٛ
ٞٵ٤ٺ َٹٔ يهٹتٳابٹا فٹٞ َفطٻِطٓٳا َٻا  :ٍ فٝ٘اـق ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ ايٝٗٛز زاخٌ اٯٜات اييت ٜتشـسخ   (38)ا٭ْعاّ: َٔ اٯ١ٜؾٳ

, ٚنٝسِٖ , بٌ ٚإسباط نٌ كططاتِٕٗ هعًٗا مبػت٣ٛ املٛاد١ٗ يًٝٗٛزفٝٗا عٔ ايٝٗٛز ٖس٣ ا٭١َ إىل َا ميهٔ أ
 ايهتاب ايععِٝ. , ؽًع عٔ ٖصااييت ؽًع عٔ ٖصا ايكطإٓ ايهطِٜ يهٔ ٖصٙ ا٭١َ ٖٞ ,ايطٖٝب 

٫  ,ٖٚصٙ عباض٠ َبًٛط١ عباض٠ َبًٛطـ١  طايكطاع اٱغ٬َٞ اٱغطا٥ًٝٞص مٔ ْكٍٛ أسٝاّْا ٚبعض ايهتاب ٜكٛيٕٛ:
ٜٴػ٢ُ ايكطاع َع إغطا٥ إ يٛ ن ,ٕ اٱغ٬ّ ٖٛ ايصٟ ٜكاضع إغطا٥ٌٝ, يٛ ناٌٝ طقطاعّا إغ٬َّٝا إغطا٥ًّٝٝاصميهٔ إٔ 

ايٝٗـٛز   نإ اٱغ٬ّ ٖٛ ايصٟ ٜكاضع ايبطب ملا ٚقـف ايبـطب ٫ٚ إغـطا٥ٌٝ ٫ٚ    , يٛاٱغ٬ّ ٖٛ ايصٟ ٜكاضع ايٝٗٛز
؟ َػًُٕٛ ببري إغـ٬ّ, عـطب ببـري    َٔ ِٖ, ٜٚكاضع ايٝٗٛز يهٔ ايصٟ ٜكاضع إغطا٥ٌٝ ,ؿع١ ٚاسس٠ أَاّ اٱغ٬ّ

َٔ زاخـٌ   ,غَِٗٔ زاخٌ ْفٛ إغ٬َِٗأ٫ّٚ ِٖ ثِ اػٗٛا ملكاضع١ إغطا٥ٌٝ بعس إٔ قطعٛا إغ٬ّ, قطعٛا اٱغ٬ّ 
قـبشٛا أَاَٗـا عـادعٜٔ    , َٔ مجٝع ؾ٦ٕٛ سٝاتِٗ, ثِ اػٗٛا يكطاع ايٝٗٛز, تًو ايطا٥ف١ ايطٖٝبـ١, فأ أفهاضِٖ

, ِٜ; مل ٜطدعٛا إىل ٖصا ايهتاب ايهطِٝ٭ِْٗ مل ٜٗتسٚا بٗصا ايهتاب ايعع ;أش٤٫ َػتهٝٓني َػتػًُني َبٗٛتني
 نُا ْط٣.  فأقبشٛا

مٔ عٓـسَا ْطدـع    .قطاع َػًُني بسٕٚ إغ٬ّ َع ٜٗٛز, ٚيٝؼ قطاعّا إغ٬َّٝا ,زفايكطاع ٖٛ قطاع عطب َع ٜٗٛ
ِٖٚ ِٖ ايٝٗـٛز يف   -ْط٣ أْ٘ اغتطاع إٔ ٜكهٞ ع٢ً ايٝٗٛز  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )إىل قسض اٱغ٬ّ أٜاّ ايٓيب 

ٔ اغتطاع إٔ ٜكهٞ ع -خبجِٗ َٚهطِٖ  ّا نـس  ّٝا قـسزّا ٚضأغـ  , ٚيـٝؼ اػاٖـ  ًِٝٗ ع٢ً ٖاَـ دٗازٙ َع ايهـافطٜ
َٚـ٪اَطاتِٗ   ,كططاتِٗ, ٚاغتطاع إٔ وبط نٌ اغتطاع إٔ ٜكهٞ عًِٝٗ, ز, بٌ ع٢ً ٖاَـ سطنت٘ ايعا١َايٝٗٛ

 ع٢ً ٖاَـ سطنت٘ ايعا١َ.
ملاشا مل ٜطدع املػًُٕٛ إىل ٖصا ايكطإٓ؟ ٚملاشا ٜكٝشٕٛ زا٥ُّا َٔ إغطا٥ٌٝ ثِ ٫ ٜفهطٕٚ يف سـٌ؟ تـابعٛا    ,فًُاشا

ٌٖ ٖٓاى أسـسٷ   ؟ٜهع ض١ٜ٩ قشٝش١ ملٛاد١ٗ إغطا٥ٌٝ اٱشاعات ٚايتًفعْٜٛات ٌٖ ٖٓاى أسس :اٱع٬ّ أْتِ ٚغا٥ٌ
وكٌ َـٔ قٓـا٠ سـعب     , ايًِٗ إ٫ َا,مل ْػُع ؾ٦ّٝا١ ايٝٗٛز ٚايٓٗٛض بٗصٙ ا٭١َ؟ ٫ادٗض١ٜ٩ ع١ًُٝ يف َٛ ٜهع

ا نجريّا عٔ أغًٛب َٚٓطـل اٱَـاّ   َٓطكٗٚإشاع١ طٗطإ قس خففع  ,طٗطإ , ٚاا وكٌ َٔ إشاع١اهلل ايفها١ٝ٥
 اـُٝين )ضمح١ اهلل عًٝ٘(.

يٓفِٗ َا قًٓاٙ يف ٖصٙ ايعذايـ١: ؼـسخ عـٔ     ;يٓعس إىل َا قاي٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ايٝٗٛز يف نتاب٘ ايهطِٜ
ًِبٹػٴـِٛا اِيشٳـلٻ   ١ٖٚصٙ قه١ٝ يٝػع غًٗ٘ قهـ١ٝ يٝػـع غـًٗ    ,ِٗ ايطٖٝب١ ع٢ً يبؼ اؿل بايباطٌقسضت  ٚٳ٫َ تٳ
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ُٴِٛا ٚٳتٳِهتٴ  ٌٔ ٕٳ بٹاِيبٳاطٹ ُٴٛ ِٵ تٳعٵًَ ِٵ  (24:)ايبكط٠ اِيشٳلٻ ٚٳَأْتٴ ْٵتٴ ٕٳ اِيشٳلٻ ٚٳَأ ُٴٛ ٌٔ ٚٳتٳِهتٴ ٕٳ اِيشٳلٻ بٹاِيبٳاطٹ ًِبٹػٴٛ ِٳ تٳ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ يٹ ٖٵ ٜٳا َأ
ٕٳ ُٴٛ ٘ٹ ثٴ (71)آٍ عُطإ: تٳعٵًَ ٕٳ َن٬ّٳ ايًٖ ُٳعٴٛ ِٵ ٜٳػٵ ٗٴ ٓٵ ٕٳ َفٔطٜلٷ َٹ ٕٳٚٳَقسٵ َنا ُٴٛ ِٵ ٜٳعٵًَ ٖٴ ٙٴ ٚٳ ٔٵ بٳعٵسٹ َٳا عٳَكًُٛ ٘ٴ َٹ ٜٴشٳطُِّفْٛٳ ِٻ 

 .(75)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ
 ٌ ـ    ٚ ..ٖصٙ ٚاسس٠ َٔ خكاهلِ اـطري٠ ٚايػ١٦ٝ: قسضتِٗ ايطٖٝب١ ع٢ً يبؼ اؿل بايباطـ  اٖـصا َـا تعـاْٞ َٓٗ

ؼ اؿـل بايباطـٌ, ايتعٜٝـف    يـب  :ٖصٙ ٚاسس٠ ْكط١ َٔ ا٭ؾٝا٤ اييت ٜؿتبٌ بٗا ايٝٗٛز زاخٌ ٖصٙ ا٭١َ .ا٭١َ
 ايتعٜٝف يًشٝا٠ بهًٗا.  ,يٮع٬ّ ايتعٜٝف ,ايتعٜٝف يًفهط ,يًجكاف١

ٚأْٓا ٚطٕٓٝٛ ٚأْٓا َتشهطٕٚ ٚأْٓا  ,ٚأْٓا أسطاض ,ٚمػب أْٓا َٗتسٕٚ ,ْػري بػري٠ ايٝٗٛز ٚٚفل َا ٜطٜس ايٝٗٛز
 .َتكسَٕٛ

ٚعٓسَا وهٝٗا نُا  ,; اهلل سهاٖا عِٓٗ نكف١ غ١٦ٌٝاطيبؼ اؿل بايب :ٖصٙ ايكسض٠ ايطٖٝب١ اييت ٜعًُٗا ايٝٗٛز 
املػـأي١   : أْ٘ هب إٔ ْتػا٤ٍ ٌٖ عٓسَا ٜكف اهلل ايٝٗٛز بأِْٗ قسٜطٕٚ ع٢ً يبؼ اؿل بايباطـٌ غـٝرتى  قًع

ين إغطا٥ٌٝ ٫ بس إٔ , ٚمبٓأ٣ عٔ تًبٝؼ ب١َ إىل َا ميهٔ إٔ هعًٗا قسٜط٠غٝٗسٟ ا٭بسٕٚ سٌ أّ أْ٘ غٝٗسٟ؟ 
 ٚقس ٚنع فع٬ّ.  ,ٜهٕٛ قس ٚنع

ٛٴزٺ ٚضرب١ ٚزافع قٟٛ إىل  شنط عِٓٗ سطقِٗ ايؿسٜس َع قسضتِٗ ع٢ً تًبٝؼ اؿل بايباطٌ أِْٗ أٜهّا ٜٓطًكٕٛ ب
ِٵ ُنٖفاضّا :َػذ املػًُني ٔٵ بٳعٵسٹ ٔإميٳاْٹُه ِٵ َٹ ٛٵ ٜٳطٴزټْٚٳُه ٌٔ اِيهٹتٳابٹ َي ٖٵ ٔٵ َأ  .(109)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜٚٳزٻ َنجٹريٷ َٹ

ٕ   , ٜعطفٕٛ أثط اٱميإطفٕٛايٝٗٛز ٜع ٖٚـِ ٜعطفـٕٛ أْٗـِ إشا اغـتطاعٛا إٔ      ,عٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى يف ا٭َـ١ إميـا
سهُا٤ قٕٗٝٛص أِْٗ  تٚقايٛا ِٖ يف ٚثا٥كِٗ املػُا٠ طبطٚتٛن٫ٛ .ميػدْٛا نفاضّا ِٖ ٫ ٜطٜسٕٚ إٔ ْهٕٛ ٜٗٛزّا.

ٚيهـٔ ٜهْٛـٛا نفـاضّا ٜهْٛـٛا     ٕ ٜهْٛٛا ٜٗٛزّا أِْٗ ٫ ٜػتشكٕٛ أهٕٛ املػًُٕٛ أٚ ايٓكاض٣ ٜٗٛزّا, ٫ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜ
 ميإ. اٱ يتأٜٝس اٱهلٞ َٚا ميهٔ إٔ ٜعطٝ٘يٝفكسٚا ايٓكط اٱهلٞ ٚا ;إىل آخطٙ .., ٜهْٛٛا نصانايني

, ِٖ يٝػٛ َؿبٛيني بإٔ ٜسعْٛا إىل إٔ ْهٕٛ ٜٗٛزّا, ملـاشا ٫  ٜٗٛزّاصٚمل ٜكٌ:طٜٛزٚا إٔ ْهٕٛ  ُنٖفاضّاٜٛزٚا إٔ ْهٕٛ 
ْٴُٓض ب٘ تأٜٝس اهلل ٚضعاٜت٘  ٕٛ ٜٗٛزّا ٜٚٛزٕٚ إٔ ْهٕٛ نفاضّا؟ٕ ْهٜٛزٕٚ أ ٖٳُٸِٗ ايط٥ٝػٞ إٔ ٫ مٌُ إمياّْا   ِٖ

 ْٚا فًٝشٛيْٛا إىل نفاض, ٖصا ٖٛ ايصٟ ٜطٜسٕٚ. سػفًٝف .ٜٚكعب عًِٝٗ نطبٓا. ,َٛادٗتٓافٝكعب عًِٝٗ 
ٔٳ َنَفطٴٚا ٛٳزټ اٖيصٹٜ ٌٳ  كٍٛ عِٓٗ:ٜ ,يف آ١ٜ أخط٣أٜهّا ثِ ٜكٍٛ  َٳا ٜٳ ٕٵ تٳهٹًٗٛا ايػٻـبٹٝ ٕٳ َأ ٜٴٔطٜسٴٚ ِٴ    ٚٳ ٘ٴ َأعٵًَـ ٚٳايًٖـ

٘ٹ ْٳكٹريّا ٘ٹ ٚٳيٹٝٸّا ٚٳَنَف٢ بٹايًٖ ِٵ ٚٳَنَف٢ بٹايًٖ ٔٵ  ٜكٍٛ:ٚبعسٖا  (45 - 44)ايٓػـا٤: بٹَأعٵسٳا٥ٹُه ِٳ عٳ ٕٳ اِيهًَٹ ٜٴشٳطُِّفٛ ٖٳازٴٚا  ٔٳ  ٔٳ اٖيصٹٜ َٹ
٘ٹ ٛٳانٹعٹ  إىل آخط اٯٜات. ..(46)ايٓػا٤: َٔ اٯ١َٜٳ

فصيو ؾ٤ٞ ٜعًُٕٛ ظسٺ ع٢ً إٔ وٛيٛا بني ا٭١َ ٚبـني   ..يف ضخا٤ ,يف تكسّ ,نطاٖتِٗ إٔ ٜطٚا املػًُني يف خري
ٔٵ ضٳبُِّه ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٝٵٕط َٹ ٔٵ خٳ ِٵ َٹ ٝٵُه ٍٳ عٳًَ ٜٴٓٳعٻ ٕٵ  ُٴؿٵٔطنٹنيٳ َأ ٌٔ اِيهٹتٳابٹ ٚٳ٫ اِي ٖٵ ٔٵ َأ ٔٳ َنَفطٴٚا َٹ ٛٳزټ اٖيصٹٜ )ايبكط٠: َٔ   ِٵَٳا ٜٳ

, , يباغـٓا ملػـأي١ ٖـٞ ٚاسـس٠ طعآَـا    ٚفع٬ّ مٔ ٖٓا يف ايُٝٔ نُجاٍ ْاٖٝو عٔ بك١ٝ ايـسٍٚ ايعطبٝـ١ ٚا   (105اٯ١ٜ
, ا٭ؾـٝا٤  , كتًف ايهُايٝات اييت ْػتدسَٗا, ايكابٕٛ, ايؿـاَبٛ كتًـف املؿـطٚبات, كتًـف ايعطـٛض     أزٵٜٚٔٳتٴٓا

 ٗا ؾطنات أدٓب١ٝ بأٜسٟ ايٝٗٛز. ايهجري٠ دسّا دسّا اييت ْػتًٗهٗا َععُ
يف كتًف  ,إٔ ٜهتفٛا بأْفػِٗ يف فاٍ ايعضاع١ ,ٓاؽ إىل َػت٣ٛ إٔ ٜكٓعٛا ٭ْفػِِٖٗ ٫ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜكٌ اي

ٚيٝهعٛا َكـٓعّا ٖٓـا    ,ؾ٦ٕٛ اؿٝا٠ ٫ ٜٛزٕٚ يٓا أٟ خري ٜطٜسٕٚ َٓا إٔ ْعٌ غٛقّا اغت٬ٗن١ٝ ْػتًٗو َٓتذاتِٗ
يف شيو ايبًس ايعطبٞ املكٓع يٓفؼ ايؿطن١ اغِ املٓتر وٌُ ْفؼ اغِ ايؿطن١ قابٕٛ أٚ  ,يف ٖصا ايبًس ايعطبٞ

ـ  ,ٚرريٙ صبػهٛت أبٛ ٚيسط ,نًٗا ْفؼ ا٭مسا٤ ..قابٕٛ طنطغتاٍص قابٕٛ نصاٚطآضٜاٍص  ٓفؼ ٖٞ ْفؼ ا٭مسا٤ ي
بطب أٚ يف أَطٜها ٖٚٓا ايزٍٚ ٚايؿطن١ ٜهٕٛ َكطٖا يف بطٜطاْٝا أٚ يف أٟ َهإ يف  ,ايؿطنات ٚاملٓتر هلا ايط٥ٝػٞ

ٚاقـطأ   ,دسعْٛا مٔ بإٔ ٖصا ٖـٛ َٓـتر ٚطـين   ٚيٝ. َكٓع ٜٛفط عًِٝٗ نجري َٔ ا٭َٛاٍ عٓسَا ٜهٕٛ َكٓع ٖٓا.
اييت َكطٖا يف ْٜٝٛٛضى أٚ َكطٖا يف يٓـسٕ أٚ يف أٟ زٚيـ١ َـٔ     َٔ املٓتذات طبرتخٝل َٔ ؾطن١ نصاصع٢ً نجري 

 . َععُ٘ ٜكب إىل دٝٛب ايٝٗٛز,  دٝٛب ايٝٗٛزهٌ َا ْػتًٗو َععُ٘ ٜكب إىلا٭خط٣, فايسٍٚ 
ايـسٚا٤ نـصيو َععـِ     .اؾاْب ا٫قتكازٟ يف داْب َـا ْػـتًٗه٘ يف فـاٍ ايبـصا٤    ٖصا ٖصا بايٓػب١ يًدري يف 

ري٠ املػٝطط٠ ع٢ً قطاعات ٚاغع١ بأِْٗ ِٖ أقشاب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ايهبٚايٝٗٛز َعًّٛ  ا٭ز١ٜٚ َٔ ؾطنات أدٓب١ٝ,
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, س٠ّ يهِ فِٗ ٫ ٜٛزٕٚ يهِ أٟ خريوًُٕٛ عسا٠ّٚ ؾسٜ يف أٚضبا ٚرريٖا. ,بٜها ٚيف زٍٚ ايبطَٔ ا٫قتكاز يف أَط
ِ  أْاؽ ٫ تعطفِٗ ٫ٚ بٝٓو ٚبِٝٓٗ, ٭ِْٖ٘ٚ زا٥ُّا زا٥ُّا َػتؿعطٕٚ هلصٙ ايعسا٠ٚ  ِ  ,أْع ٫ تـٛزٖ  ,٫ٚ تببهـٗ

 ٫ٚ تٛايِٝٗ.  ,٫ تعازِٜٗ
َؿاعط زاخ١ًٝ تٛد٘ زاخًٞ ساي١ ْفػ١ٝ يسِٜٗ أِْٗ ٫ ٜطٜسٕٚ  يهٔ ايٝٗٛز بايٓػب١ يٓاأيٝؼ ٖصا قس وكٌ؟. 

ْٗـِ  إ إْٗـِ أعـسا٤,   :اهلل إٔ ٜكٍٛ يٓا ٭ِْٗ أعسا٤ ٜٚطٜس ؟ع٢ً إٔ ٫ ْكٌ إىل أٟ خري ملاشا يٓا أٟ خري ٜٚعًُٕٛ
 ٚهب إٔ تتعاًَٛا َعِٗ نأعسا٤ ٚإٔ ؼًُٛا هلِ عكس٠ ايعسا٤. ,أعسا٤

 ٌٔ ٖٵ ٔٵ َأ ٛٵٚٳزٻتٵ َطا٥ٹَف١ْ َٹ ِٵ اِيهٹتٳابٹ َي ْفؼ ايؿ٤ٞ اٱنـ٬ٍ ٖـٛ َـا وكـٌ يف اؾاْـب       (69)آٍ عُطإ: َٔ اٯٜـ١  ٜٴهٹًْٗٛٳُه
 يف كتًف ا٭ؾٝا٤ ايٝٗٛز ٚضا٤ إن٬ٍ املػًُني.  ,يف اؾاْب ايػٝاغٞ ,ايجكايف

اييت ٜػتٛسٞ ٚأسساث٘ ٖٞ ا٭ؾٝا٤  ,ٙٚأفازٙ ٚععُا٩ ,قه١ٝ إٔ ٜبك٢ اٱغ٬ّ ٖٛ املػٝطط ع٢ً َؿاعط املػًُني
ٞ  ..َٓٗا املػًُٕٛ َا ٜتعًل عانطِٖ ٚإٔ ٜعٝـسٚا نـٌ بًـسٺ عطبـٞ إىل      ,ساٚيٛا إٔ ٜكطفْٛا عٔ تاضىٓا اٱغـ٬َ

  .تاضى٘ اؾاًٖٞ
ٜٚععُٕٛ بكاٜا أعُـس٠ يف َـأضب    ,ٚهعًِْٛٗ ٜكسغٕٛ ,يف ايُٝٔ ٜؿسٕٚ ايُٝٓٝني إىل ايتاضٜذ ايػبأٟ ٚاؿُريٟ

ٚإٔ ٖصا ٖـٛ تاضىٓـا ٚأْـا نٓـا أقـشاب       ,أٚ يف رريٖا ,يف اؾٛفٚ ,ٚي١ غبأ يف َأضبأٚ آثاض ز ,عنيآثاض زٚي١ ََٔ 
 !.ٚايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٫ أثط ي٘ ... ٚنٓا.ٚنٓا ,سهاض٠

ٜل ٚظاضات ايجكاف١ ؟ أّ عٔ ططؾاًٖٞ؟ ٌٖ عٔ ططٜل أفطاز عازٜنيؾس ايعطب إىل تاضىِٗ ا كٌ ٖصا؟َٔ أٜٔ و
ٞ دع٤ٷ َٔ ايسٚي١ يف نٌ ٚطٔ عطبٞ ٖٞ ايـيت تٗـتِ بـإٔ تؿـس أبٓـا٤ شيـو       ٚظاض٠ ايجكاف١ اييت ٖيف بًساِْٗ؟ 

 ايٛطٔ إىل تاضىِٗ اؾاًٖٞ.
َػـٝؼ طمتجـا٫ّص نـبريّا يف    ٜٚهعٕٛ يفطعـٕٛ ض  ,يف َكط ْفؼ ايؿ٤ٞ ٜؿسٕٚ املكطٜني إىل تاضىِٗ ايفطعْٛٞ

ٚتـط٣ ايٓكـٛف    طؾاضع ضَػٝؼص طَطعِ ضَػـٝؼص طقـايٕٛ ضَػـٝؼص    :ٜػُْٛ٘طَٝسإ ضَػٝؼص ٚتػُعَٝسإ 
١ ايفطعْٛٝـ١ طؾـايّٛ   ايًٗذـ ٖٞ ٚأسٝاّْا ايًٗذ١ ايعربا١ْٝ اييت ٜعتكسٕٚ بأْٗا ٖٞ ناْع  .ايفطع١ْٝٛ َٔ دسٜس.

طؾـايّٛ عًٝدـّٛص   طايػ٬ّ عًٝهِص  نُا بًبٓا -ِٗ يف ؾٛاضع ايكاٖط٠ يف َٓطك ٕاٯٕ املكطٜٜٛػتدسَٗا عًٝدّٛص 
. يف ايعطام َٚٔ ايؿ٤ٞ ايصٟ هب إٔ ٜفتدطٚا ب٘ ,طاثِٗ ايكسَِٜٔ تٖٞ أْٗا ايًٗذ١ ايعربا١ْٝ اييت ٜعتكسٕٚ ب

 يف غٛضٜا ْفؼ ايؿ٤ٞ ايتاضٜذ اٯؾٛضٟ ايتاضٜذ ايبابًٞ ٖٚهصا يف نٌ َٓطك١ أنًٛا. 
ّ   ,اؿفاظ ع٢ً َعامل َع١ٓٝ ع٢ً ٚيٞ ,هعًٕٛ تععِٝ أٚيٝا٤ اهلل ,عكا٥سّٜا بططٜك١ٺ أٚ بأخط٣ٜٚهعٛا   ,عًـ٢ إَـا

٘ .. ع٢ً أٟ أثط إغ٬َٞ (ى اهلل عليه وعلى آله وسهلم صل)ًطغٍٛ ع٢ً َٛيس ي ! تععُٝـ٘ ٜعتـرب بسعـ١ّ ٚؾـطناّ     ,ا٫ٖتُاّ بـ
ٝٴكه٢ ع٢ً أٟ َٳعٵًِ إغ٬َٞ ِ   ,ٚيٓٳشٴٌ بني املػًُني ٚبني إٔ ٜععُٛا أٟ ٚيٞ َٔ أٚيٝا٥ِٗ ,فً أٚ  ,أٚ َعًِ َـٔ َعـاملٗ

زٖـا  يتذط ,ٱن٬ٍ ا٭َـ١  عأيٝػ صٙ ا٭ؾٝا٤؟, َٔ ا٭١ُ٥ ٚايعًُا٤ ٚرريِٖ. َٔ أٜٔ دا٤ت ٖعًِ َٔ أع٬ّ زِٜٓٗ
ِٵ :عٔ ٖٜٛتٗا اٱغ١َٝ٬ ,عٔ ٖٜٛتٗا ايس١ٜٝٓ ٜٴهٹًْٗٛٳُه ٛٵ  ٌٔ اِيهٹتٳابٹ َي ٖٵ ٔٵ َأ  .(69)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜٚٳزٻتٵ َطا٥ٹَف١ْ َٹ

ـ     (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم ) ايٓيبٚيؿس٠ سطقِٗ ناْٛا ٜطُعٕٛ إٔ ٜهًٛا ست٢  ٘ ْـيبٷ َـٔ اهلل   ايـصٟ ٜعطفـٕٛ أْ
إٔ ٜهًٛا ٖـصٙ ا٭َـ١؟   إىل ف ٫ ٜطُعٕٛ فهٝ !ثِ َع شيو ٜطُعٕٛ إىل إٔ ٜهًٛٙ ,ٜعطفْٛ٘ نُا ٜعطفٕٛ أبٓا٤ِٖ

فٕٛ أْ٘ أِْٗ إشا ناْٛا َٔ ؾس٠ سطقِٗ واٚيٕٛ إٔ ٜهًٛا ست٢ ايٓيب ايصٟ ٜعط أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ميهٔ إٔ ْفِٗ؟
 يٓا. ٜعًُٕٛ يف فاٍ إن٬ ْيب َٔ عٓس اهلل فهٝف ٫

دعًٛٙ ٜكٌ نٌ بٝع  باايطٸ, اقتكازّٜا, غٝاغّٝا ,عتكازّٜاا ,ثكافّٝافع٬ّ  قسَٝٓاضأغٓا إىل أمخل  يكس أنًْٛا َٔ ق١ُ
ايبٓـٛى املطنعٜـ١    , ايبًسإ ايعطب١ٝ تتعاٌَ بايطباايبٓٛى يف ,ايطٸبا دعًٛٙ ٜكٌ نٌ بٝع َٔ بٝٛتٓا ..َٔ بٝٛتٓا

ٚنـٌ يكُـ١ تأنًـٗا     ,ٚنٌ ع١ًُ يف دٝبو َكبٛر١ْ بايطبا ,تتعاٌَ بايطبا٬ُت أٟ زٚي١ عطب١ٝ اييت تٓطًل َٓٗا ع
  .َكبْٛر١ بايطبا ,َعني َكبٛر١ بايطبا متٌٜٛ تادطأٚ  ,ع١ٓٝٚنٌ ساد١ٺ تػتدسَٗا َٔ إْتاز ؾطن١ َ ,اٯٕ

اعٛا إٔ يكـس اغـتط   ٚبايتعاٌَ بايطبا. َعطٚفٕٛ بايطبا ٚاملعطٚف عٔ ايٝٗٛز أِْٗ يف تاضىِٗ ايتذاضٟ ٚا٫قتكازٟ
 إىل نٌ بٝع ْاٖٝو عٔ نٌ قطٕط َٔ ا٭قطاض ايعطب١ٝ. ٜٛقًٛا ايطبا



 (00) يوم القدس العاملي

ِٵ ؾٴٗٳسٳا٤ٴ ٚٳَٳا اي ْٵتٴ ٚٳَأ ٔٳ تٳبٵبٴْٛٳٗٳا عٹٛٳداّ  ٔٵ آَٳ ٘ٹ َٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ غٳبٹٝ ٕٳ عٳ ِٳ تٳكٴسټٚ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ يٹ ٖٵ ٌٵ ٜٳا َأ ٕٳُق ُٳًُٛ ٌٕ عٳُٻا تٳعٵ ٘ٴ بٹبٳافٹ )آٍ   ًٖ

 ,صا اٱغ٬ّ ٖٛ َـٔ زٜـٔ اهلل فعـ٬ّ   ايكس عٔ غبٌٝ اهلل بعس إٔ عطفٛا إٔ ٖ ..عٔ غبٌٝ اهلل أٜهّا ٜكسٕٚ( 99عُطإ:
ٌٴٷ َٔ اهلل فِٗ ٜعطفٕٛ بإٔ ٖصا ايسٜٔ ٖٛ زٜـٔ اهلل  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم ) ٚإٔ ايٓيب قُسّا ٖٚـٛ   ,ٖٛ ْيبٷ َطغ

 دتًف ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب اػٗٛا يًكس عٓ٘.ٚفع٬ّ عًُٛا ع٢ً إٔ ٜكسٚا عٓ٘ ٚمب !غبًٝ٘ ف٬ بس إٔ ٜكسٚا عٓ٘
ٕٳ يهٓ٘ ٖٓا قاٍ: ُٳًُٛ ٌٕ عٳُٻا تٳعٵ ٘ٴ بٹبٳافٹ يٝؼ ببافٌ عٔ عًُِٗ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ قس ٚنع َا ميهٔ إٔ وـٍٛ   ٚٳَٳا ايًٖ

ٙ  بني املػًُني ٚبني َا هعًِٗ َتأثطٜٔ بايكٻس عٔ غبٌٝ اهلل ايصٟ ٜكٌ َٔ داْب ايٝٗ  ٛز يهٓا ْبفٌ عٔ َجـٌ ٖـص
 .ا٭ؾٝا٤

ِٵ َنا ِٵ بٳعٵسٳ ٔإميٳاْٹُه ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ ٜٳطٴزټُٚن ٔٳ اٖيصٹٜ ٕٵ تٴطٹٝعٴٛا َفٔطٜكاّ َٹ ٓٴٛا ٔإ ٔٳ آَٳ ٔٳٜٳا َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ ٍ عُطإ:فٹٔطٜ ٜٳا َأٜټٗٳا  (100)آ
ٓٴٛا ٔٳ آَٳ ٔٳ اٖيصٹ ؟ أْفػِٗأيٝؼ ىاطب امل٪َٓني اٖيصٹٜ ٕٵ تٴطٹٝعٴٛا َفٔطٜكّا َٹ ِٵ ٔإ ِٵ بٳعٵسٳ ٔإميٳاْٹُه ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ ٜٳطٴزټُٚن ٜ

ٔٳ َاشا ٜعين ٖصا؟ أِْٗ ٜعًُٕٛ ظس ع٢ً إٔ هعًْٛا نافطٜٔ ع٢ً إٔ هعًْٛا نافطٜٔ باهلل نافطٜٔ بسٜٓ٘,  َنافٹٔطٜ
 غٛا٤ نافطٜٔ ق٫ّٛ ٚدشٛزّا أٚ ٚاقعّا. 

 ,ٚنٌ َـٔ نتـب عـٔ ايؿـٝٛع١ٝ     ,عٔ ايؿٝٛع١ٝ , ٚتكطٜبّا نٌ َٔ ؼسخناْٛا ٚضا٤ ايؿٝٛع١ٝ نُا عطف شيوِٖ 
 نًِٗ ٜ٪نسٕٚ بإٔ ايؿٝٛع١ٝ نإ ٚضا٥ٗا ايٝٗٛز. 

ٖـصا ايهفـط   ٛا َٔ خ٬ٍ ايؿٝٛع١ٝ ع٢ً إٔ هعًٛا ايبؿط نافطٜٔ ًَشسٜٔ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل؟ ٚاْتؿط ًُأمل ٜع
 ايُٝٔ وهُ٘ سـعب يف ٓٛب اؾ, فهاْع ا٭سعاب ايؿٝٛع١ٝ يف نٌ بًس ست٢ يف ايُٝٔ نإ زاخٌ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬

َٴًشس ًَشس فع٬ّ  ٚٚقـًع ايؿـٝٛع١ٝ إىل َٓـاطل ٚبًـسإ نـجري٠      ,اَتسازّا يًؿٝٛع١ٝ يف ضٚغـٝا  ,ؾٝٛعٞ اؾرتانٞ 
ٔٳ ِٵ َنافٹٔطٜ ِٵ بٳعٵسٳ ٔإميٳاْٹُه  .ٜٳطٴزټُٚن

ٕٳ فٹـٞ    مٛ تًبٝؼ اؿل بايباطٌ نُا قاٍ عـِٓٗ:  ,مٛ ايفػاز ,ٖصا فُٝا ٜتعًل بتٛدِٗٗ مٛ اٱن٬ٍ ٛٵ ٚٳٜٳػٵـعٳ
ٖـصا ؾـ٤ٞ اـا سهـاٙ اهلل      ..مٛ عًُِٗ اؾاز ع٢ً إٔ وٛيٛا املػًُني إىل نافطٜٔ (64)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜ اِيَأضٵٔض َفػٳازّا

 غبشاْ٘ ٚتعاىل عِٓٗ.
ِٴ ايصِّٖيـ١ُ : ٕ اهلل قس نطب عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓأ ط أٜهّا فُٝا ٜتعًل بٛاقعِٗ ِٖشن ٔٗ ٝٵ ُٳػٵـَهٓٳ١ُ   ٚٳنٴٔطبٳعٵ عٳًَ ٚٳاِي

٘ٹ ٔٳ ايًٖ ٔٳ ايٓٻأؽ  ,(61)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜٚٳبٳا٤ٴٚا بٹبٳهٳبٺ َٹ ٌٕ َٹ ٘ٹ ٚٳسٳبٵ ٔٳ ايًٖ ٌٕ َٹ ٔٳ َٳا ثٴكٹُفٛا ٔإٖيا بٹشٳبٵ ٜٵ ِٴ ايصِّٖي١ُ َأ ٔٗ ٝٵ نٴٔطبٳعٵ عٳًَ
٘ٹ ٔٳ ايًٖ ب١ إٔ ٖـصٙ ايطا٥فـ١ ايـيت قـس نـطبع عًٝٗـا       ٖٚصا َٔ ا٭ؾٝا٤ ايعذٝ (112)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜ ٚٳبٳا٤ٴٚا بٹبٳهٳبٺ َٹ

ّ  ,ٚنطبع عًٝٗا املػه١ٓ ,ايصي١ , ٚيف ٖـصا  ٚبا٤ت بايبهب َٔ اهلل أقبشع إىل ٖصا املػت٣ٛ ايصٟ ٖٞ عًٝ٘ ايٝـٛ
ايصٟ ٖـٞ عًٝـ٘ َـٔ إٔ     ٚع٢ً َس٣ قطْني َٔ ايعَٔ ع٢ً أقٌ تكسٜط أقبشع إىل ٖصا املػت٣ٛ ,ايتاضٜذ اؿسٜح

 ايٝٗٛز ِٖ ايصٜٔ وهُٕٛ ايعامل فع٬ّ. , ؼهِ ايعامل,ؼهِ ايعامل
ٚبـني أظٗـطِٖ    -ٚملاشا أقـبض املػـًُٕٛ    ع٢ً ايطرِ اا ِٖ عًٝ٘ يف ٚاقعِٗ؟َٔ أٜٔ دا٤ ٖصا  َٔ أٜٔ دا٤ ٖصا؟

 ,؟ َٚػتهٝٓني ملٔ قس نطبع عًِٝٗ املػه١ٓا أش٤٫ ملٔ قس نطبع عًِٝٗ ايصي١أقبشٛ -نتاب اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 
ٖـصا ؾـ٤ٞ    ,ٖصا ؾ٤ٞ رطٜبٷ دـساّ  نٝف ٚقٌ ا٭َط إىل ٖصٙ ايسضد١؟ !٤ٚا ببهب َٔ اهللٚؼع ضمح١ َٔ قس با

 ٚمبشاٚي١ إٔ ٜتعطف أْ٘ ملاشا ٚقٌ اؿاٍ إىل ٖصٙ ايسضد١؟.  ,هب إٔ ٜٗتِ نٌ َػًِ بايفعٌ بفُٗ٘
َا ٜٛزٕٚ يٓا أٟ أٜهّا َٔ ْفؼ اٯٜات ايػابك١ بأِْٗ  ٜكٍٛ عِٓٗ غبشاْ٘ ٚتعاىل فُٝا ٜتعًل بايعسا٠ٚ اييت ْفُٗٗا

ٖـٞ ْفـؼ ايكـف١     نـايني. أيـٝؼ ٖـصا ٜعـين عـسا٤؟      ٕٛإٔ ْه أِْٗ ٜٛزٕٚب أِْٗ ٜٛزٕٚ إٔ ْهٕٛ نفاضّا,ب خري,
ايؿٝطإ أْـ٘  أمل ٜصنط اهلل يف نتاب٘ ايهطِٜ عٔ  , ايؿٝطإ ٖٛ َعازٟ,ا١ْٝ اييت سهاٖا اهلل عٔ ايؿٝطإايؿٝط

فٗـِ عٓـسَا ٜتذٗـٕٛ ٱنـ٬يٓا إمنـا ٭ْٗـِ        ع يف اٱن٬ٍ؟ٞ َاشا ػًع عساٚت٘؟ أيٝػفف عسٚٷ َبني يبين آزّ؟
 أعسا٤ ايٹٹسٻا٤ ؾسٜسٟ ايعسا٤ يٓا.

ٔٳ  بٗصٙ ايعسا٠ٚ فٝكٍٛ غبشاْ٘ ٚتعاىل: ٜٴكطح أٜهّا يف آ١ٜ ٗٴٛزٳ ٚٳاٖيصٹٜ ٓٴٛا اِيٝٳ ٔٳ آَٳ ٕٻ َأؾٳسٻ ايٓٻاؽٔ عٳسٳاٚٳ٠ّ يٹًٖصٹٜ َيتٳذٹسٳ
يف ٖـصا ايتعـبري ٖـٛ    ٚامل٪َٕٓٛ ٖٓا  ,ٛز ِٖ أؾس ايٓاؽ عسا٠ّٚ يًُ٪َٓنيٓا ٜكٍٛ إٔ ايٖٝٗٚ (82)املا٥س٠: َٔ اٯ١َٜأؾٵطٳُنٛا

ّ   ,صا ايسٜٔهلٚاحملػٛبٕٛ  ,, امل٪َٕٓٛ املٓتُٕٛ إىل ٖصا ايسٜٔمبعٓاٙ ايًبٟٛ , ٜٚكـطٕٚ  ٚايصٜٔ ٜـسٜٕٓٛ باٱغـ٬
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كطإٓ ايهطِٜ. ْاٖٝو عٔ عساٚتِٗ اٱميإ باملع٢ٓ ايًبٟٛ ٖٚٛ نجري ٚضز اغتعُاي٘ يف اي ,باهلل ٚبطغٛي٘ ٚبايكطإٓ
 ايؿسٜس٠ يًُ٪َٓني اؿكٝكٝني. 

ِٵ ٔإٖيا َأش٣ٶ  أِْٗ نعاف..  ثِ ٜكٍٛ غبشاْ٘ ٚتعاىل فُٝا ٜتعًل بٛاقعِٗ يف َٝسإ املٛاد١ٗ أِْٗ نعاف ٔٵ ٜٳهٴطټُٚن َي
ٕٳ ٓٵكٳطٴٚ ٜٴ ِٻ ٫  ِٴ اِيَأزٵبٳاضٳ ثٴ ٛٳٗيُٛن ٜٴ ِٵ  ٜٴَكاتٹًُُٛن ٕٵ  ٘ٳ  (111)آٍ عُطإ: ٚٳٔإ ٕٻ ايًٖ ٝٵ٦ّا ٔإ ِٵ ؾٳ ٖٴ ٝٵسٴ ِٵ َن ٕٵ تٳكٵبٹطٴٚا ٚٳتٳتٻُكٛا ٫ ٜٳهٴطټُن ٚٳٔإ

َٴشٹْٝط ٕٳ  ُٳًُٛ ُٳا ٜٳعٵ  .(120)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜ بٹ
ٚبـا٤ت   ,ٖصا أٜهّا اا ٜجري ا٫غتبطاب طا٥ف١ نعٝف١ يف َٝسإ املٛاد١ٗ, طا٥ف١ نطبع عًٝٗـا ايصيـ١ ٚاملػـه١ٓ   

إٔ تكٗط ايعطب أٚي٦ـو ايـصٜٔ مل ٜهْٛـٛا ٜػـُشٕٛ ٭ْفػـِٗ إٔ       ,تكٗط ٖصٙ ا٭١َببهب َٔ اهلل اغتطاعع إٔ 
 ,فٝٗـا ايٓذـس٠   ,ْفٛؽ نبري٠ فٝٗا اٱبـا٤  ,ٜكٗطٚا أَاّ بعهِٗ بعض ِٖٚ َا ظايٛا قبا٥ٌ أعطابّا يف ْفٛغِٗ اٱبا٤

  .أقٜٛا٤ يف َٝسإ ايكتاٍ ,ٜٴكتٌ ٫ٚ ٜبايٞ ,ميٛت َٔ أدٌ ن١ًُ ٚاسس٠ايؿذاع١, فٝٗا 
َاّ َـٔ سهـ٢ اهلل عـِٓٗ    عطب َعطٚفٕٛ بكٛتِٗ يف َٝسإ ايكتاٍ ٜربظ فِٝٗ أبطاٍ نجريٕٚ دسّا ٚيهِٓٗ ُقٗطٚا أاي

 يتفطقٛا.ٛا, يهعفِٗ يٛ اػٗٛا يكتايٓا ملا قُسٚا أْأِْٗ نعاف, 
ِٵ بٳ ٗٴ ٔٵ ٚٳضٳا٤ٹ دٴسٴضٕ بٳِأغٴ ٚٵ َٹ َٴشٳكٻٓٳ١ٺ َأ ِٵ دٳُٹٝعاّ ٔإٖيا فٹٞ ُقط٣ٶ  ٜٴَكاتٹًُْٛٳُه ِٵ ؾٳتٻ٢ شٳيٹَو ٫  ٗٴ ٚٳُقًُٛبٴ ِٵ دٳُٹٝعاّ  ٗٴ ِٵ ؾٳسٹٜسٷ تٳشٵػٳبٴ ٗٴ ٝٵٓٳ

ٕٳ ّٷ ٫ ٜٳعٵكٹًُٛ ٛٵ ِٵ َق ٗٴ  يف طغٛض٠ اؿؿطص فًُاشا ٚقٌ ا٭َط إىل ٖصا اؿـاٍ؟ ؼهٞ أٜهّا عٔ ايٝٗٛز ٖصٙ  (14)اؿؿط:بٹَأْٻ
ٯٕ ٫ ْـط٣ تٛدٗـّا عًُٝـّا إىل    مخػـني غـ١ٓ ٚمـٔ إىل ا   َٓص  ٖصٙ اؿاي١ قا١ُ٥ َٓص مخػني غ١ٓ؟ثِ ملاشا تبك٢ 

ٚإٔ ٜكبشٛا دبٓـا٤   ,إٔ ٜكبشٛا أش٤٫ أَاّ ايصٜٔ قس نطبع عًِٝٗ ايصي١ :إخطاز ا٭١َ َٔ ٖصٙ اؿاي١ ايػ١٦ٝ
ًـٛا ستـ٢   ٚنٝف عُ ٚقٌ ايٝٗٛز إىل ٖصا ايؿ٤ٞ؟.. مباشا ُاشا فب ,َاّ َٔ ِٖ دبٓا٤ يف َٝسإ ايكتاٍَػتػًُني أ

 ططٜل َٔ؟. ٚعٔ  أٚقًْٛا إىل ٖصٙ اؿاي١؟
ٜٚصنط َٓٗا قهٝتني  ,أْ٘ بعس إٔ ٜصنط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ايٝٗٛز ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ -خ٠ٛ أٜٗا اٱ -نُا قًٓا غابكّا 

ٔٔ اٖيصٹٟ  :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أْ٘ قاٍ بايٓػب١ يٓبٝ٘  -ٚهب إٔ تهٕٛ قط اٖتُآَا  - ٓٴْٛٳَو عٳ ٕٵ َنازٴٚا َيٝٳِفتٹ ٚٳٔإ
ٝٵٓٳ ٚٵسٳ ٝٵَوَأ ٜٴهٹًَٗٛى ,(73اٯ١ٜ : َٔاٱغطا٤) ا ٔإَي ٕٵ  ِٵ َأ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َيٗٳُٻعٵ َطا٥ٹَف١ْ َٹ ُٳتٴ ٝٵَو ٚٳضٳسٵ ٘ٹ عٳًَ ٌٴ ايًٖ ٛٵ٫ َفهٵ  (113)ايٓػا٤: َٔ اٯ١ٜ ٚٳَي

إٔ ٜصنط اهلل نٌ ٖصا عٔ بين إغطا٥ٌٝ عٔ ايٝٗٛز ثِ ٫ ٜهٕٛ  -ٚقس نطضت ٖصا ايػ٪اٍ أنجط َٔ َط٠  -ٌٖ ميهٔ 
٫ ٜهٕٛ قس ٖساْا يف نتاب٘ ايهـطِٜ إىل َـا هعـٌ ا٭َـ١ مبػـت٣ٛ املٛادٗـ١ هلـصٙ         ,ع يف نتاب٘ ايهطِٜقس ٚن

  .بس ٫,٫ بس!١ًّٝ ؼع ٚطأ٠ ٚأقساّ ٖصٙ ا٭١َ؟ٚإىل َا هعًٗا قارط٠ شي ٚإسباط نٌ نٝسٖا َٚ٪اَطاتٗا؟, ايطا٥ف١
اىل قس ٖساِٖ إىل ٖصا ايؿ٤ٞ ٚيهـِٓٗ أعطنـٛا   ٚيٛ ضدع املػًُٕٛ إىل ايكطإٓ ايهطِٜ يعطفٛا إٔ هلل غبشاْ٘ ٚتع

ٚأقبشٛا ٜعإْٛ َٔ ٖعمي١ٺ ْفػـ١ٝ ثابتـ١ َػـتكط٠ ٫ ٜـطٕٚ َٓٗـا َفـطّا ٫ٚ        ,عٓ٘ فأقبشع ٖصٙ اؿاي١ غا٥س٠
 كطدّا. 

َٳٔ سه٢  مٔ اٯٕ أَاّ ٖعمي١, ؼسثٓا إٔ ايعطب ٚاملػًُني أَاّ ٖعمي١ سكٝك١ٝ بايٓػب١ يًٝٗٛز فُا ٖٞ املؿه١ً؟
, مل ١ً املػًُني أِْٗ مل ٜجكٛا باهللَؿه ,فُا ٖٞ َؿه١ً ايعطب ٚاملػًُني؟ َؿه١ً ايعطبِٓٗ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤.. اهلل ع

صلى اهلل عليه وعلى آلهه  )ٚمل ْجل بطغٛي٘  ,مل ْجل باهلل فًِ ْطدع إىل نتاب٘ ,ٚهلصا مل ٜطدعٛا إىل نتاب٘ ;ٜجكٛا باهلل
ٚمل ٜعطفٛا ضغـٛي٘   ,املعطف١ املطًٛب١ ,مل ٜعطفٛا اهلل املعطف١ ايهاف١ٝٚ ,ٚمل ٜجكٛا بطغٛي٘ ,, مل ٜجكٛا باهلل ( وسلم

ًـٛا زا٥ُـّا   ظٚ ,ٛا زا٥ُّا ٜسٚضٕٚ يف سًك١ٺ َفطر١ًعف .املعطف١ املطًٛب١. ,املعطف١ ايهاف١ٝ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )
 َػتهٝٓني. ,َػتصيني ,َػتػًُني ,ٜتًكٕٛ ايهطب١ تًٛ ايهطب١

ٚقه١ٝ َا ٚقًع إيٝ٘ ا٭َـ١ يٝػـع ْتـاز     ,ٚقه١ٝ إغطا٥ٌٝ ,ٜجكٛا باهلل؟ املفػطٕٚ ايػابكَٕٛاشا ٜعين أِْٗ مل 
ٖا َـٔ  بس٩ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم ) ايطغٍْٛتاز ظ٫ت ٚأخطا٤ قسمي١ دسّا دسّا دا٤ت َٔ بعس  ,ٖصا ايعكط فكط

 ٜعطفٛا نتـاب اهلل املعطفـ١ املطًٛبـ١    مل ,مل ٜجكٛا باهلل مل ٜجكٛا بطغٛي٘ ,ٖا َٔ ّٜٛ ايػكٝف١, بس٩ايػكٝف١ ّٜٛ
ٞٵ٤ٺ ست٢ عٓسَا ٜأتٞ ايكطإٓ ايهطِٜ يٝكٍٛ: ٔٵ ؾٳ ٜكٍٛ املفػطٕٚ: أٟ َٔ  (38)ا٭ْعاّ: َٔ اٯ١َٜٳا َفطٻِطٓٳا فٹٞ اِيهٹتٳابٹ َٹ

ساٖا ٖصا ايكطإٓ قس ٖس٣ ا٭١َ إىل نٌ ؾ٤ٞ يف ٖصٙ اؿٝا٠, ٖٜٚهٕٛ ٭ِْٗ ٜػتبعسٕٚ إٔ ; ا٭ؾٝا٤ اييت تٓاٚهلا
 إىل نٝف تهٕٛ مبػت٣ٛ املٛاد١ٗ ٭ٟ خكِ َٔ خكَٛٗا. 
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ٜٴطززدعًٛا ٖصا اي ٜٴت٢ً ٚ ٚوهـٞ   كـٛض٠ قـسٚز٠,  خ٬قٝـ١ ب ا٭عبازٜـ١  ايكهاٜا ايٜتٓاٍٚ  ,كطإٓ عباض٠ عٔ نتاب 
ِٕ قاقط قكل املانني ٜٴعطنٕٛ عٓٗا. ,جملطز ايعرب٠ اييت ٜفُْٗٛٗا بفٗ  أٚ 

صلى اهلل عليه  )مل ٜعطٛٙ املها١ْ اي٥٬ك١ ب٘ ست٢ يف أٜاّ سٝات٘  ,دطزٚٙ َٔ ؾدكٝت٘ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايطغٍٛ 
ٚعطض يٓا ايكطإٓ ايهطِٜ قٛض٠ َٔ تًو ايكٛض اييت تسٍ ع٢ً إٔ نجريّا أ ناْٛا يف سٝـا٠ ايـٓيب    ,(وعلى آله وسلم

نُا  -فٝذًٓٛٙ ٜٚكسغٛٙ ٜٚععضٚٙ ٜٚٛقطٚٙ  ؟ ٜعطفٛا شيو ايطدٌ ايععِٝ َٔ ٖٛ؟ َٔ ٖٛمل ,(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)
 ٜٚٓكطٚٙ. - شاْ٘ ٚتعاىلقاٍ اهلل غب

ٗٳا ٚٳتٳطٳُنَٛى َقا٥ٹُّا! ؟عٓسَا نإ ىطب أمل ىطدٛا َٔ عٓسٙ ٝٵ ْٵَفهټٛا ٔإَي ٗٵّٛا ا ٚٵ َي ٚٵا تٹذٳاضٳ٠ّ َأ  (11)اؾُع١: َٔ اٯ١ٜٚٳٔإشٳا ضٳَأ
ٚٳٔإشٳا ؟ ٫. سسثع يف املس١ٜٓ يف َه١ سسثعٌٖ  !يٓب٠ٛ يف املس١ٜٓيف آخط أٜاّ ا ,سه٢ اهلل عِٓٗ ٖصٙ يف املس١ٜٓ

ٗٳا ٚٳتٳطٳُنَٛى َقا٥ٹُا ٝٵ ْٵَفهټٛا ٔإَي ٗٵّٛا ا ٚٵ َي ٚٵا تٹذٳاضٳ٠ّ َأ ٖٚٓاى سسٜح ٫ٚ   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )مل ٜعطفٛا ايطغٍٛ  ضٳَأ
ا عًٞ ٫ ٜعطف اهلل إ٫ أْا ٚأْع, ٫ٚ ٜعطفين إ٫ ٜ))  (سلمصلى اهلل عليه وعلى آله و) ٖٚٛ قٍٛ ايطغٍٛ أغتبعس قش١ َعٓاٙ

َٔ شيـو ايٝـّٛ إىل اٯٕ     (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)مل ٜعطف املػًُٕٛ ايطغٍٛ  ((٫ٚ ٜعطفو إ٫ اهلل ٚأْا ,اهلل ٚأْع
 املعطف١ ٚايفِٗ ايكشٝض ايصٟ ٜٓببٞ إٔ ٜهْٛٛا عًٝ٘.

دطزٚٙ َٔ ؾدكـٝت٘ ٚسٛيـٛٙ إىل    ,مل ٜفُٗٛٙ بٗصا ايؿهٌ ,ٚسهِٝ ت٢ نكا٥س عػهطٟ قٓو ٚقسٜطمل ٜفُٗٛٙ س
 َٝع اؿسٜج١ٝ املع١ٓٝ اييت مجعٗاغٓت٘ تعين: اجملا, فطغٍٛ اهلل ٜعين: غٓت٘ط عًٝ٘:فُٛع١ نتب ٦ًَع بايهصب 

ٍ  عاٍ إىل ايٓيب تطاٙ ٖٓـا ص ت!ٖصا ٖٛ ايٓيب ,ٚف٬ٕف٬ٕ, ٚف٬ٕ, ٚف٬ٕ,   : طسـسثٛا عـٔ ايٝٗـٛز ٫ٚ   ايـٓيب  ٜكـٛ
 ص.  !سطز

أيٝؼ ٖصا اا هعٌ ا٭١َ يف ٚنع١ٝ كتًف١ عٔ َا ٜطٜس اهلل هلـا يف ٖـصا ايكـطإٓ ايهـطِٜ إٔ تهـٕٛ عًٝـ٘ يف       
طباٱغطا٥ًٝٝاتص  ص فهاْٛا وسثٕٛ عٔ ايٝٗٛز ف٦ًُٛا نتب ايتفػري!َٛاد١ٗ ايٝٗٛز؟ طسسثٛا عٔ ايٝٗٛز ٫ٚ سطز

ّ    ٦ًَٛا نتب اؿسٜح با٭سازٜح ايسخًٝ ,بايككل ايبطب١ٝ , ٚاْسغـٛا يف  ١ اييت قـٓعٗا ٜٗـٛز متعٗـطٚا باٱغـ٬
, ثِ أقبشع ٖٞ تكٓع ض١ٜ٩ املػًُني ٚتٛدِٗٗ; ٭ْٗـِ مل  ٞ َٔ َعتكسات املػًُني, ثِ أقبشع ٖأٚغاط املػًُني

ٕٕ سهـِٝ ٚقـسٜط   ٚ ٚمل ٜسضغٛا سٝات٘, ,ؾدكّٝا (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٜطتبطٛا بايطغٍٛ  ٜتفُٗٛا سٝات٘ نإْػا
 ٕٕ ناٌَ.ٚإْػا

ٚإىل طغٛض٠ ايتٛبـ١ص ايـيت    ,٠يٛ ٜطدع املػًُٕٛ يف َٛادٗتِٗ يًبطب ٚيًٝٗٛز إىل طرع٠ٚ تبٛىص ٚسسٖا يف ايػري
ٚزٍٚ  ,مٛ ٖصٙ ايبع٠ٚ يهاْع ٚسسٖا ناف١ٝ ٭ٕ ٜأخص املػًُٕٛ َٓٗا زضٚغّا ناف١ٝ يف َعطف١ َٛاد١ٗ ايٝٗٛز تٛدٗع
 هًٗا. بايبطب 

ٖـصا  َبًبّا نبريّا يتٌُٜٛ ٖصٙ ايبع٠ٚ! بإٔ عجُإ أعط٢ َٓؿبًني َٓؿبًني  بٛىهِٓٗ َت٢ َا ؼسثٛا عٔ رع٠ٚ تي
ٚعٓسَا ٜتشسخ أسس َٔ ايهتاب يف ايػري٠ أِٖ ؾ٤ٞ إٔ ٜتشسخ عٔ  ٖٛ املِٗ عٓسَا ٜعطنٛٙ يف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ,

 . ّ ايٛاقع١ٝ يف أْ٘ أعط٢ فع٬ّصٙ ايبع٠ٚ ايصٟ ٖٛ َعطضٷ يًؿو ٚعسَا أعطاٙ عجُإ َٔ متٌٜٛ هل
اييت أعطتٗا غٛض٠ ايتٛب١ أُٖٝـ١   ,يف ٖصٙ ايبع٠ٚ امل١ُٗ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )مل ٜػتٛسٛا َٔ َٛقف ايطغٍٛ 

ٜػتٓفط نٌ املػًُني يف ٖصٙ ايبع٠ٚ ست٢ املٓافكني ستـ٢ املٓـافكني    ,أْٗا يف عًِ اهلل ئ ؼكٌ َٛاد١َٗع  نرب٣,
, ٚيهـٔ نـٌ َـٔ    فٝٗا زضٚؽ َُٗـ١ دـساّ  ..  بأْٗا ئ تهٕٛ َٛادٗاتعًِ اهلل ٜٴػتٓفطٚا يًدطٚز يف ٖصٙ ايبع٠ٚ َع

ٜهٕٛ ُٖ٘ َـا   -ايكطاع ا٭نرب يف ٖصٙ ا٭١َ  ِٖٚ -َٔ أٌٖ ايػ١ٓ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم ) ٜتعطض يػري٠ ايطغٍٛ
سكٝك١ٝ هلصٙ ٫ ٜٗتُٕٛ  زضاغ١أٚ   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)َا عًُ٘ ايطغٍٛ ٚ عًُ٘ عجُإ َٔ متٌٜٛ هلصٙ ايبع٠ٚ!

 بٗا.
نتب ايػـري٠ عـٔ طقـًش٘ َـع     يف  َٕٛٔ َه١ إىل املس١ٜٓ ٜتشسث (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ست٢ يف ٖذط٠ ايطغٍٛ 

صهلى اهلل  ). ٚعٓسَا تطدع أْع يتكطأ ايٛثٝك١ اييت قارٗا ايطغٍٛ !َع ايٝٗٛزَٓ٘ ٜتشسثٕٛ عٔ قًض ٚقع ايٝٗٛزص 
نـٌ بٝٛتـات    ,ٚشنط فٝٗا نـٌ بطـٕٛ غـهإ املسٜٓـ١     ,ٕ ٚقٌ املس١ٜٓ املٓٛض٠ بػطع١ٺ قارٗابعس أ (عليه وعلى آله وسهلم 

 ٫ٚ سٍٛ ايكًض َع ايٝٗٛز. ,ٚثٝك١ يٝػع بكسز ايكًض َع ايٝٗٛز ,ايكبا٥ٌ ايػان١ٓ يف املس١ٜٓ ٚسٛهلا
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ـ سًفـا٤ هلـ   ,ايٝٗٛز ناْٛا سٍٛ املس١ٜٓ سًفا٤ يبٝٛت أٚ أؾدام َـٔ ا٭ٚؽ ٚاــعضز زاخـٌ املسٜٓـ١     طتبطني ِ َ
اػـ٘   ,اػ٘ َٔ َهـ١ إىل املسٜٓـ١ َٗـادطاّ   عٓسَا  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ايطغٍٛ  .مبعاٖسات َعِٗ نأتباع هلِ

ٌ املعاضنني يسعٛت٘ يٝٓطًل َٓٗا يًذٗاز نس ن ;ٚإع٬ٕ زعٛت٘ ,ٚإع٬ٕ زٚيت٘ ,ٜٓطًل َٓٗا يًذٗاز يٝبين قاعس٠ّ
 ١ قاعس٠ّ َػتكط٠. فعٌُ ع٢ً إٔ هعٌ املسٜٓ اييت بعح بٗا,

إمنا باعتباضِٖ سًفـا٤ ملـٔ زاخـٌ املسٜٓـ١ َـٔ أٚؽ أٚ       اقط٤ٚا ٖصٙ ايٛثٝك١ ئ ػسٚا فٝٗا َكاؿ١ َع ايٝٗٛز,
ٚ    ايٝٗٛز َا ٜػـطٟ عًـ٢ سًفـا٥   خعضز أٚ أؾدام َٔ نباضِٖ ٜػطٟ ع٢ً  يف ِٗ. ٖٚـصا ؾـ٤ٞ طبٝعـٞ يف املٛاثٝـل 

ٜػـطٟ عًـِٝٗ َـا     -ٜػُِْٛٗ ٚٳيٹٞ آٍ ف٬ٕ أٚ سًٝف آٍ ف٬ٕ  ايصٜٔ -املعاٖسات ايعطب١ٝ أْ٘ ٜػطٟ ع٢ً ا٭ٚيٝا٤ 
 أٚ يف َعاٖس٠ٺ َع٘. ,أٚ يف ٥٫ٚ٘ ,ٜػطٟ ع٢ً َٔ ٖٛ يف سًف٘

إىل ايكـسؽ يٝػتػـًِ أَـاّ     ػـ٘ طايػـازاتص  ثـِ عٓـسَا ا   بـطايكًض َع ايٝٗٛزص ٜٚعْْٓٛٛ٘ فٝأتٞ نتاب ايػري
ٍٚ َـا ٚقـٌ املسٜٓـ١    قس قاحل ايٝٗٛز أ ( عليه وعلى آله وسلمصلى اهلل)إغطا٥ٌٝ ٜٓطًل عًُا٤ َكط يٝكٛيٛا بإٔ ايطغٍٛ 

ٓشٔ إمنا ْكاؿِٗ نُا قاؿِٗ ضغٍٛ اهلل َع ايفاضم ايهبري َٔ نٌ ايٛدٛٙ فُٝا بني َا ٚقع عٓسَا قاحل ايٝٗٛز, ف
 .ؽَٔ ايػازات عٓسَا اػ٘ إىل ايكسإىل املس١ٜٓ ٚبني َا ٚقع   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٚقٌ ايطغٍٛ 

ٚيصا عٓسَا تأتٞ أْـع يتكـطأ بعـض نتـب ايتفػـري َـٔ        مل ٜجكٛا بايكطإٓ ايهطِٜ فُٝا ٜٗسٟ إيٝ٘ بكٛض٠ عا١َ;
٘ٴ  َفػطٟ أٌٖ ايػ١ٓ نايطربٟ ٚرريٙ يف قٍٛ اهلل تعاىل عٔ َٛغ٢: ُٴَكسٻغٳ١َ اٖيتٹٞ َنتٳبٳ ايًٖ ّٔ ازٵخٴًُٛا اِيَأضٵضٳ اِي ٛٵ ٜٳا َق

ِٵ ٖٞ قايٛا: ٖ٪٤٫ املفػطٕٚ ٜعطٕٛ ايٝٗٛز ٚثٝك١ بأٜسِٜٗ, ا٭ضض املكسغ١ اييت نتب اهلل هلِ  (21)املا٥س٠: َٔ اٯ١َٜيُه
 عُا ٖس٣ إيٝ٘ ايكطإٓ. بعٝس٠ .. قسخ بعٝس٠ٖصٙ ايعك١ًٝ غٛا٤ٶ ملفػط أٚ !. ٖٞ أضض ايؿاّ !أضض ايؿاّ

ملػًُني ع٢ً اَتساز ايتاضٜذ ٜٚسيٌ ع٢ً إٔ اـك١َٛ ٚاملٛاد١ٗ اؿكٝك١ٝ فُٝا بني ا ,ايكطإٓ ايهطِٜ ٜ٪نس, ٜٚؿري
ا٤ آخـطٜٔ  أعسٚ ٚفع٬ّ يف ايتاضٜذ نإ ايعسا٤ فُٝا بني ٖصٙ ا٭١َ ,, غتهٕٛ َع أٌٖ ايهتابغتهٕٛ َع أٌٖ ايهتاب

ـ  ,مل تكِ هلِ قا١ُ٥َع أٌٖ ايهتاب. املؿطنٕٛ ايهافطٕٚ  عناْ , ظٗـط نفـط َـٔ    ابأٚ ظٗط نفطٷ َٔ قٓع أٌٖ ايهت
  قٓع أٌٖ ايهتاب.

ٚيف طغٛض٠ ايبكط٠ص ٜؿري إىل إٔ املٛاد١ٗ اؿكٝك١ٝ َع طِٜ يف طغٛض٠ آٍ عُطإص ٚيف طغٛض٠ املا٥س٠ص طإٓ ايهايكف
 َٚع أٌٖ ايهتاب مجٝعّا َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣. ,ٖصٙ ا٭١َ غتهٕٛ َع ايٝٗٛز

صلى اهلل )ٍٛ َٚٔ قٹبٳٌ ايطغ ,ْط٣ اؿه١ُ ايعذٝب١ َٔ قٹبٳٌ ايكطإٓ ,ٖصٙ اٱؾاض٠ ْط٣ اؿه١ُ ايعذٝب١ ٚعٓسَا أؾاض
ػت٣ٛ املٛاد١ٗ َع يف َ -نُا نطضت أنجط َٔ َط٠  -نٝف أْ٘ قس تهفٌ بٗسا١ٜ ا٭١َ إىل َا هعًٗا  (عليه وعلى آله وسهلم 

 ع٢ً طٍٛ تاضىٗا.  ايصٜٔ غٝهْٕٛٛ ِٖ اـكّٛ اؿكٝكٕٝٛ ٚا٭عسا٤ ا٭يسا٤ هلصٙ ا٭١َ ,أٌٖ ايهتاب
أيٝػع ٖٞ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ  أٌٖ ايهتاب َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣؟ ػٛاأيَٝٔ؟  كاضع؟ َٚٔ ايصٟ قٗطْا؟َٚع َٔ اٯٕ ْ

قبض ٚاقعِٗ ٜؿٗس ِٖٚ ايصٜٔ أ ْا اؿكٝكٕٝٛ,ِٖ أعسا٩ ,ٖ٪٤٫ َِٓٗ؟ ٜٗٛز ْٚكاض٣ رريٖا؟ٚبطٜطاْٝا ٚفطْػا ٚ
٘ٴ  بإٔ ٖصا ايكطإٓ سهِٝ َٔ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أْعي٘ َٔ قاٍ عٓ٘: ,بإٔ ٖصا ايكطإٓ ْٵعٳَي ٌٵ َأ ِٴ ُق اٖيصٹٟ ٜٳعٵًَ

 ْعي٘ ايصٟ ٜعًِ ايػط يف ايػُٛات ٚا٭ضض.  (6)ايفطقإ: َٔ اٯ١ٜايػِّطٻ فٹٞ ايػٻُٳاٚٳاتٹ ٚٳاِيَأضٵٔض
ٜعًـِ   ,َٔ ٜعًِ ايػـط يف ايػـُٛات ٚا٭ضض   نٝف ,اٯ١ٜ يٛ إٔ ٖٓاى ثك١ باهلل َا أععِ ٖصٙ اٯ١ٜ َا أععِ ٖصٙ

٫ ٜعًِ نٝف ٜٗسٟ ٖصٙ  ,صٙ ا٭١َهل شك٫ٌ ٜعًِ َا غٝ !ٖصٙ ا٭١َ؟ايبٝب يف ايػُٛات ٚا٭ضض ٫ ٜعًِ َػتكبٌ 
 . !ا٭١َ؟

ٕ     ,ٖٞ اييت ابتعست عٔ ايكطإٓ -نُا قًٓا غابكّا  -يكس فعٌ نٌ ؾ٤ٞ يهٔ ٖصٙ ا٭١َ   ,ابتعـست عـٔ قطْـا٤ ايكـطآ
َٔ  ,ٗا اؿكٝكٞ, َٔ ٖسٜٗاز٠ّ َٔ غ٬س, ثِ اْطًكع يف املٝسإ فط  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)طغٍٛ ابتعست عٔ اي

ٗٴعَع ُٚأشيع, .َٔ قازتٗا. ٖساتٗا,  ٚأقبشع أ١َّ ؼع أقساّ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣.  ثِ اْطًكع يتكاضع ف
ٝٗا ٜٗٛز َٔ أقـ٣ٛ  َٓطك١ فناْع خٝرب  إىل خٝرب, - أشنط بايتشسٜس ٫ -, أؾاض أسسِٖ خ٠ٛ ايصٜٔ ؼسثٛا غابكّااٱ

٭ٕ  ;ٚأثٓا٤ ٖصا اؿكاض أعطـ٢ املػـًُني زضغـاّ    ,فرت٠ (اهلل عليه وعلى آله وسلمصلى )ايطغٍٛ ساقطٖا  ,ايٝٗٛز ٚأثطاِٖ
نصيو ضغـٍٛ اهلل ٖـٛ خـا      ,١َُٗ ايكطإٓ باعتباضٙ نتاب يًُػًُني إىل آخط أٜاّ ايسْٝا ٜٗسِٜٗ يف نٌ َٛاقفِٗ

 أٜاّ ايسْٝا.ايٓبٝني ٚضغٍٛ يهٌ ايبؿط ٜعطٞ ٖصٙ ا٭١َ زضٚغّا يف فاٍ اهلسا١ٜ تػتفٝس َٓٗا إىل آخط 
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صهلى اهلل عليهه   )أعط٢ زضغّا يف ٚقع١ خٝرب عٓسَا ناْٛا قاقطٜٔ ؿكٔ َٔ أَٓع سكٕٛ ٜٗٛز خٝرب نإ اٱَاّ عًـٞ  
ايطا١ٜ أبا بهط ثـِ قـاٍ    (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٖٓاى أعط٢ ايطغٍٛ  ,َٛنع قسَٝ٘ ٜبكطأضَسّا ٫  (وعلى آله وسلم

  ايٝٗٛز فعاز. ٛ بهط باؾٝـ فٗعَ٘, شٖب أبميهٞ
ٜٴذـي أقـشاب٘      اػ٘ إىل ايٝٗٛز فٗعَـٛٙ فعـاز  عط٢ ايطا١ٜ يف ايّٝٛ ايجاْٞ عُط ثِ أ , ٚ٭ٕ ْفػـ٘ نـبريٙ ضدـع 

 . ٘ٚهبْٓٛ
مل ٜهْٛـٛا   ,كـاز٠ آخـطٜٔ رـري أبـٞ بهـط ٚعُـط      ايٚقٜٛا٤ ا٭فطغإ ائَ يسٜ٘  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايطغٍٛ 

ثـِ أعطـ٢ ايطاٜـ١     ,٢ ايطا١ٜ ٖصاَعطٚفني بايك٠ٛ يف َٝسإ ايكتاٍ. فًُاشا أعطمل ٜهْٛٛا  ,َعطٚفني بايفطٚغ١ٝ
٘  ٚو ,طا١ٜ رسّا ضد٬ّ وب اهلل ٚضغٛي٘٭عطني اي) :ثِ يف ايّٝٛ ايجايح ٜكٍٛ ؟ٖصا نـطاضٷ رـري    ,بـ٘ اهلل ٚضغـٛي
 بعس إٔ زعاٙ ٖٚٛ أضَس.   أعط٢ اٱَاّ عًّٝا ؟ٜفتض اهلل ع٢ً ٜسٜ٘( ,فطاض

زعـا عًٝـّا ٖٚـٛ     ,زعا عًٝـاّ , ٫ ..ٖٓاى قاز٠ آخطٜٔ ,إؾاضات ٖٓاى فطغإ عِْٝٛٗ غ١ًُٝ َٚفتش١ ٫سغ ٖصٙ نًٗا
ٚظـٌ   ,قاٍ ع٢ً َطأ٣ َٚػُع َِٓٗ مجٝعّا , ثِ أعطاٙ ايطا١ٜ بعس إٔيف عٝٓٝ٘ تفٌفَٛنع قسَٝ٘  ٜبكطأضَس ٫ 

ٌٷ َِٓٗ ٜتطاٍٚ إىل ٖصا املكاّ إٔ ٜعط٢ ٖٛ ايطا١ٜ ٝٴع ;ن ضد٬ّ وب اهلل ))ط٢ ايطا١ٜ ٚغاَّا َُّٗا ٭ْ٘ ٖٓا ُقًس َٔ غ
اػ٘ إىل خٝـرب ٚفـتض     ّاأعط٢ اٱَاّ عًٝ .((ٚضغٛي٘ ٚوب٘ اهلل ٚضغٛي٘ نطاضٷ رري فطاض ٜفتض اهلل ع٢ً ٜسٜ٘

فتش٘ اٱَاّ عًٞ قبٌ إٔ ٜتهاٌَ يف ايّٝٛ ايجاْٞ ٚضدعٛا َٓٗعَني اؿكٔ ايصٟ أضغٌ أبا بهط إيٝ٘ أٍٚ ّٜٛ ٚعُط 
 . !دٝؿ٘

, ٚأَاّ سكٔ َـٔ أَٓـع   َٚع أق٣ٛ ايٝٗٛز ,َع ايٝٗٛز ٘يف َٛادٗت (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)َاشا ٜعين ٖصا؟ ايطغٍٛ 
ِ ٜؿري إىل إٔ قطاع ا٭١َ يف املػتكبٌ غٝهٕٛ َع ايٝٗٛز غٛا٤ٶ اي سكٕٛ ايٝٗٛز.. ـ   ,ٝٗٛز بأْفػـٗ  ٘أٚ مبـٔ ًٜفْٛ

ٕ فُٝا ٖٛ ساقٌ اٯٕس, فُٝا بعِٖ أقبشٛا املتبًبني ع٢ً ايٓكاض٣  ,سٛهلِ أبـٛ  . ايٓكـاض٣ يكـاؿِٗ.   , ٚهٓـسٚ
ٌٷ وب اهلل ٚضغٛي٘ ٚوب٘ اهلل ٚضغٛي٘ ٖٛ عًٞ. ,, عُط مل ٜفتش٘بهط مل ٜفتش٘  غٝفتش٘ ضد

, إىل إٔ أٟ ف١٦ ٖٞ َ٪١ًٖ ملٛاد١ٗ ايٝٗٛز ٫ بس إٔ ٕ ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً َٛاد١ٗ ايٝٗٛزٜؿري بٗصا إىل إٔ َٔ ميهٔ أ
 اهلل ٚضغٛي٘.  اٚوبٗ ,ب اهلل ٚضغٛي٘ؼشٛ: تهٕٛ ع٢ً ٖصا ايٓ

ايـصٜٔ   ٚئ ؼبط نٝس ايٝٗٛز إ٫ ؼع قٝاز٠ أٌٖ ايبٝع ,ٚئ تٗعّ ايٝٗٛز ,ٜؿري إىل إٔ ا٭١َ ئ تٛاد٘ ايٝٗٛز
ًـو ا٭ضزٕ غـًُٛا   َٚ ,, ٚإ٫ فٗٓاى َـٔ أٖـٌ ايبٝـع نًُـو املبـطب       ٜٚٛايٕٛ عًّٝا ,اػاٙ عًٞع٢ً ٜتذٕٗٛ 

 ٔ أٚيٝا٤ ايططف اٯخط., يهِٓٗ َٱغطا٥ٌٝ
ٰٜـات ايـيت   ٚملا ٜؿٗس ي ,فٓشٔ ضأٜٓا يف ٖصا ايعَٔ َا ٜؿٗس ملا عًُ٘ ايطغٍٛ يف خٝرب أَا أٚيٝا٤ اٱَاّ عًٞ 

ّ طأٜٓا اٱَاّ اـُٝين نٝف ٖـع فَٚا َٛاقفات َٔ ميهٔ إٔ ٜكٗط ايٝٗٛز.  ,ٖا فُٝا بعس يف َٔ ٖٞ ايطا٥ف١ٓكط٩غ
صلى اهلل عليه وعلى آلهه  )ضأٜٓا قا٥سّا َٔ أبٓا٤ ضغٍٛ اهلل  ,طسعب اهللصسعبّا ضأٜٓا  نٝف أضبهِٗ. ,نٝف أضعبِٗ ,ايبطب

ستـ٢ عًـ٢ ايٝٗـٛز     ع٬ّ إغطا٥ٌٝ, ٚؾٳٛٻٳؾٵعإأضبهع  ٚنٝف قٓا٠ ٚاسس٠أضبو إغطا٥ٌٝ, سػٔ ْكط اهلل نٝف   (وسلم
 تعسز٠.ٖٚصٙ ايكٓٛات ايعطب١ٝ امل ,قٓا٠ ٚاسس٠ َٔ سعب يف عط ٖصٙ ايسٍٚ ..زاخٌ إغطا٥ٌٝ

ٜٴٗعّ ايٝٗٛز إ٫ ؼع قٝاز٠ أٌٖ بٝع ضغٍٛ اهلل  ٜٓٗذـٕٛ ْٗـر   ؼع قٝاز٠ َـٔ   , (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)فع٬ّ ئ 
 .  ؼع قٝاز٠ َٔ ٜٛايٕٛ عًّٝا عًٞ,

صهلى اهلل  ), ثِ ا٭َط يًطغٍٛ َٚٔ ايعذٝب َٚٔ سه١ُ ايكطإٓ ايعذٝب١ أْ٘ دا٤ اؿسٜح عٔ ١ٜ٫ٚ اٱَاّ عًٞ 
زاخـٌ اٯٜـات ايـيت     يف خهِ اٯٜات اييت تتشسخ عـٔ أٖـٌ ايهتـاب,    بإع٬ٕ ١ٜ٫ٚ اٱَاّ عًٞ (وعلى آله وسهلم  عليه

ٚإٔ  ,ٗٛز ٚايٓكـاض٣ بعس إٔ سصض َٔ َٛا٠٫ ايٝ ,بعس إٔ سصض َٔ َٛا٠٫ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ,تتشسخ عٔ أٌٖ ايهتاب
 . يٝٗٛز ٚايٓكاض٣ نُا ٖٛ ساقٌ اٯٕملٛا٠٫ ا إٔ ٖصٙ ٖٞ اييت غتصٍ املػًُني إشا َا اػٗٛا ,ٖصٙ ٖٞ ايكاق١ُ

ٌ  !أَطٜها قسٜك١أيٝػع نٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ اٯٕ تعترب  تعتـرب بطٜطاْٝـا قـسٜك١ ٜٛايـٕٛ      ,ٚأَطٜها ٖٞ إغـطا٥ٝ
عطـٞ ْكـطٙ إ٫   ٛا بٓكط اهلل. إٕ اهلل ٫ ٜعنٝف ميهٔ إٔ و ,ٜٛايٕٛ ايٓكاض٣ فهٝف ميهٔ إٔ ٜٓكطٚا ,ايٝٗٛز

ِٖٚ   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)يكس غًب أقشاب قُسٺ  ,ػريٕٚ ع٢ً ٖسٜ٘ ٜعطٞ ْكطٙ إ٫ َٔ ٜ, إٕ اهلل ٫أٚيٝا٤ٙ
 ,ؿًٛا ٚعكٛا ايطغٍٛ غًبِٗ ايٓكطفعٓسَا تٓاظعٛا ٚ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)طغٍٛ يف َٝسإ املعطن١ ٚعهٛض اي
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ٍٕ أٚ يؿـعٛب     ٚنطبٛا يف َٝسإ املعطن١ ع٢ً أٜسٟ ايهافطٜٔ ٚايطغٍٛ َٛدٛز ف هٝف ميهٔ إٔ ميـٓض ْكـطٙ يـسٚ
ٚتٛٓقع باؿطف ايٛاسس ع٢ً ظعاَـ١ أَطٜهـا    ,ٚتٛايٞ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ,ٚايٓكاض٣تتٛىل ز٫ّٚ ٖٞ قسٜك١ّ يًٝٗٛز 

 . !إٔ وعٛا بٓكط اهلل؟ ميهٔنٝف  .ايتشايف نس اٱضٖاب نُا ٜكٛيٕٛ.يتٛيٞ 
ايهتاب َٔ بسا١ٜ ايٓبـ٠ٛ ٚضمبـا إىل ْٗاٜـ١ ايتـاضٜذ شنـط اهلل      ٌ زا٥ُّا يف قطاع َع أٌٖ فًٗصا ملا ناْع ا٭١َ غتع

ايتشصٜط عٔ تـٛيٞ ايٝٗـٛز   اؿسٜح بثِ شنط اؿٌ زاخٌ اؿسٜح عٔ أٌٖ ايهتاب فذا٤  ,ايهجري عٔ أٌٖ ايهتاب
 ٚايٓكاض٣. ٖصا قه١ٝ ٫ بس إٔ تتشكل ٚإ٫ فًٔ وكٌ ْكط يًُػًُني أبسّا َازاَٛا أٚيٝا٤ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣.

ٜٚـأتٞ   ,إٔ ٜتٛيـٛا اهلل ٚضغـٛي٘ ٜٚتٛيـٛا ايـصٜٔ آَٓـٛا      ,إىل ضغٛي٘ ,ط بعس أْ٘ هب إٔ ٜٓكطعٛا إىل اهللثِ شن
ٓٴٛابـ بايكف١ اييت تسٍ ع٢ً إٔ املككٛز ٔٳ آَٳ ٕ  ٖٛ ؾدل اٱَاّ عًٞ  اٖيصٹٜ فكـاٍ   .ٚنُا شنط شيو املفػـطٚ

  إٕ أطًٓا يف قطا٠٤ ٖصٙ اٯٜات.ٚ غبشاْ٘ ٚتعاىل

 ,ايؿ٤ٞ ايصٟ ٖٛ َفكٛز يف ايػاس١ اٱغـ١َٝ٬  ,هب إٔ ٜهٕٛ سٍٛ ض١ٜ٩ قشٝش١ يًشٌ -قًٓا غابكّا نُا  - املٛنٛع
ٚتٓفٝصّا ملطًب اٱَاّ اـُٝين )ضمح١ اهلل عًٝـ٘( َـٔ    -ٚيف اٱع٬ّ ايعطبٞ. يٝؼ ٖٓاى تٛدٝ٘ يًشٌ هب مٔ 

هلـصٙ ا٭َـ١ َـٔ ُٖٝٓـ١ أَطٜهـا       إٔ ْتذ٘ إىل ايتٛدٝ٘ ايعًُٞ ايكشٝض يًُدـطز  -إسٝا٤ ٖصا ايّٝٛ ّٜٛ ايكسؽ 
 ., َُٗا نإ ا٭َطٚإغطا٥ٌٝ َُٗا نإ ا٭َط

ٔٵ    قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل:  ٚٵيٹٝٳـا٤ٴ بٳعٵـٕض ٚٳَٳـ ِٵ َأ ٗٴ ٚٵيٹٝٳا٤ٳ بٳعٵهٴ ٗٴٛزٳ ٚٳايٓٻكٳاضٳ٣ َأ ٓٴٛا ٫ تٳتٻدٹصٴٚا اِيٝٳ ٔٳ آَٳ ٜٳا َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ
ِٵ  ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ِٵ َفٔإْٻ ٓٵُه ِٵ َٹ ٗٴ ّٳ ايٖعايٹُٹنيٳٜٳتٳٛٳٖي ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٘ٳ ٫ ٜٳ ٕٻ ايًٖ ّٳ ايٖعايٹُٹنيٳٔإ ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك َت٢ َا تٛيٝتِ ايٝٗٛز  ٫ ٜٳ
فكـس قـط  ظـاملني     ,َٚت٢ َا أقبشتِ َتٛيني هلـِ َٚـِٓٗ فػـتفكسٕٚ ٖساٜـ١ اهلل     ,ٚايٓكاض٣ غتكبشٕٛ َِٓٗ

ّٳ  ٚغتفكسٕٚ ٖسا١ٜ اهلل ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٘ٳ ٫ ٜٳ ٕٻ ايًٖ  .(51)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜايٖعايٹُٹنيٳٔإ
ِٵ َٳطٳضٷ ٔٳ فٹٞ ُقًُٛبٹٗٔ ٕٵ تٴكٹٝبٳٓٳا زٳا٥ٹطٳ٠ْ َٚا أنجطِٖ (52)املا٥س٠: َٔ اٯ١َٜفتٳطٳ٣ اٖيصٹٜ ٕٳ ْٳدٵؿٳ٢ َأ ِٵ ٜٳُكُٛيٛ ٕٳ فٹٝٗٔ  ٜٴػٳأضعٴٛ

إشا مل ْكِ   َع نصا .. قات َع أَطٜها,ْكِٝ ع٬طٜػاضعٕٛ يف تٛيٞ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ نُا ٖٛ ساقٌ   (52)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜ
 ٚؼع عٓاٜٚٔ نجري٠ ٜطًكْٛٗا. ص١ً قاضب١ اٱضٖابْا ؼع َعَعٗا ع٬ق١ فكس ٜهطبٛ

ِٵ ْٳازٹَٹ ثِ قاٍ تعاىل: ْٵُفػٹٗٔ ٝٴكٵبٹشٴٛا عٳ٢ًَ َٳا َأغٳطټٚا فٹٞ َأ ٓٵسٹٙٹ َف ٔٵ عٹ َٵٕط َٹ ٚٵ َأ ٞٳ بٹاِيَفتٵٔض َأ ٕٵ ٜٳِأتٹ ٘ٴ َأ ٍٴ  نيٳَفعٳػٳ٢ ايًٖ ٚٳٜٳُكٛ
ِٵ  ٗٴ ُٳاُي ِٵ سٳبٹَطعٵ َأعٵ ُٳعٳُه ِٵ َي ٗٴ ِٵ ٔإْٻ ُٳاْٹٗٔ ٜٵ ٗٵسٳ َأ ٘ٹ دٳ ُٴٛا بٹايًٖ ٔٳ َأِقػٳ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ اٖيصٹٜ ٓٴٛا َأ ٔٳ آَٳ ٔٳاٖيصٹٜ  (53 - 52)املا٥س٠:َفَأقٵبٳشٴٛا خٳاغٹٔطٜ

يٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣ ؼـع    ٚغري٣ نٌ أٚي٦و ايصٜٔ ٜػـاضعٕٛ إىل تـٛيٞ ا   ,ٖصٙ اٯٜات تؿري إىل إٔ ايٛاقع غٝتبري
ٕ  عٓٛإ عًـ٢   طنؿ٢ إٔ تكٝبٓا زا٥ط٠ ٚمافغ ع٢ً ؾعٛبٓا ٚمافغ ع٢ً نصا..ص أْ٘ غٝأتٞ ايّٝٛ ايصٟ ٜٓـسَٛ

ٚغتتهؿف ا٭َٛض ست٢ ٜط٣ ايٓاؽ أٚي٦ـو ايـصٜٔ نـاْٛا ٜعٗـطٕٚ      ,ِ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ؼع ٖصا ايبطا٤َٛا٫تٗ
 أٚ طسـاضؽ ايبٛابـ١ ايؿـطق١ٝ يٮَـ١ ايعطبٝـ١ص ٚمٖٛـا,       صبايعـط  طإم ٚوهٕٛ بأيكاب طنفاضؽأسٝاّْا به٬ّٕ ب

ِٵ ُٳعٳُه ِٵ َي ٗٴ ِٵ ٔإْٻ ٔٗ ُٳاْٹ ٜٵ ٗٵسٳ َأ ٘ٹ دٳ ُٴٛا بٹايًٖ ٔٳ َأِقػٳ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ اٖيصٹٜ ٓٴٛا َأ ٔٳ آَٳ ٍٴ اٖيصٹٜ تتهؿف ا٭َٛض فرت٣  (53)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜٚٳٜٳُكٛ
َفَأقٵـبٳشٴٛا    عُـايتِٗ ٱغـطا٥ٌٝ ٚيًٝٗـٛز ٚيًٓكـاض٣    , ٚع٤٬ُ كًكٕٛ يف٦و إمنا ِٖ أٚيٝا٤ خايكٛا اي٤٫ٛأٚي

ٔٳ  .(53)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜخٳاغٹٔطٜ
ٔٵ ٜٳطٵتٳـسٻ    ثِ قاٍ تعاىل بعسٖا: يتٛيٞ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚخطٛضت٘؟أمل ٜتشسخ ٖٓا عٔ ا ٓٴٛا َٳـ ٔٳ آَٳ ٜٳا َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ

٘ٹ ٔٵ زٹٜٓٹ ِٵ عٳ ٓٵُه سطِ ايسٜٔ, , , ٚفع٬ّ ٖٛ اضتساز سطِ ا٭١َايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ اضتسازّا اعترب َٛا٠٫ (54)املا٥س٠: َٔ اٯ١َٜٹ
٘ٴ . , سطِ نٌ ؾ٤ٞ ٜتعًل با٭١َيطأٟسطِ ا, سطِ ايجكاف١ ٜٴشٹبټْٛٳـ ِٵ ٚٳ ٗٴ ٜٴشٹبټ  ّٕ ٛٵ ٘ٴ بٹَك ٛٵفٳ ٜٳِأتٹٞ ايًٖ )املا٥ـس٠: َـٔ     َفػٳ

٭عطني ايطا١ٜ رـسّا ضدـ٬ّ   )) ؟يف ّٜٛ خٝرب (وسلم صلى اهلل عليه وعلى آله)ؼ ْفؼ ايؿ٤ٞ ايصٟ قاي٘ ايطغٍٛ أيٝ (54اٯ١ٜ
ب اهلل ٚضغٛي٘ ٚوب٘ اهلل ٚضغٛي٘, قٝاز٠ ئ ٜكف أَاّ ايٝٗٛز إ٫ ضد٬ّ و ((وب اهلل ٚضغٛي٘ ٚوب٘ اهلل ٚضغٛي٘

 ., ٚأ١َ ؼب اهلل ٚضغٛي٘ ٚوبٗا اهلل ٚضغٛي٘هلل ٚضغٛي٘, ٚؼب اهلل ٚضغٛي٘ااملػت٣ٛ, قٝاز٠ وبٗا ٖصا يف 
٘ٴ بٹَكَف ٞ ايًٖ ٛٵفٳ ٜٳِأتٹ ٘ٴػٳ ٜٴشٹبټْٛٳ ِٵ ٚٳ ٗٴ ٜٴشٹبټ  ّٕ ٔٳِٗ ٚوبْٛ٘ وب ٛٵ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َأعٹعٻ٠ٺ عٳ٢ًَ اِيَهافٹٔطٜ )املا٥س٠: َٔ َأشٹٖي١ٺ عٳ٢ًَ اِي

ٚناْع ايسٸض٠  ٚنإ عُط َعطٚف ببًعت٘,, َعطٚف بتٛانع٘, َعطٚف بتٛانع٘ يًُ٪َٓني نإ اٱَاّ عًٞ  (54اٯ١ٜ



 (07) يوم القدس العاملي

ٚقػٛت٘ ٚايسض٠ ٜهطب ٖصا ٖٚصا, ٚيهٓ٘ نإ يف َٝسإ اؾٗاز إشا َا بـطظ ايفطغـإ    بًعت٘ب, ز تفاضم ٜس٫ٙ تها
ٝٵسٹٟ سٝازص. أَا عًٞ , َت٢ َا بطظ ني, َٚت٢ َا بطظ إىل َٝسإ ايكتاٍضسُّٝا بامل٪َٓ ,فهإ شي٬ّٝ أَاّ امل٪َٓني قاٍ: طسٹ
 . ٜربظ أغسّا, ٜربظ أغسّا ٖكٛضّا 

 )) :ٖٚٞ قك١ َ٪نس٠ ٚقشٝش١ ٜطٜٚٗا احملـسثٕٛ ٚبٗـصا ايًفـغ    -فل ايعذٝب بني َا سكٌ يف خٝرب لس ٖٓا ايتٛا
ٜٴِكٗٳط ايٝٗـٛز إ٫ بأْـاؽ وًُـٕٛ ٖـصٙ ايكـف١     ٖٚٓا  - (( اهلل ٚضغٛي٘ ٘, ٚوباهلل ٚضغٛي٘ ضد٬ّ وب  ٫ ميهٔ إٔ 

٘ٴ َأشٹٖي ٜٴشٹبټْٛٳ ِٵ ٚٳ ٗٴ ٜٴشٹبټ  ّٕ ٛٵ ٘ٴ بٹَك ٛٵفٳ ٜٳِأتٹٞ ايًٖ ٘ٹ ٚٳ٫ َفػٳ ٌٔ ايًٖ ٕٳ فٹٞ غٳبٹٝ ٖٹسٴٚ ٜٴذٳا ٔٳ  ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َأعٹعٻ٠ٺ عٳ٢ًَ اِيَهافٹٔطٜ ١ٺ عٳ٢ًَ اِي
ِٷ ٘ٴ ٚٳاغٹعٷ عٳًٹٝ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ ٚٳايًٖ ٘ٹ َٳ ٜٴ٪ٵتٹٝ ٘ٹ  ٌٴ ايًٖ ِٕ شٳيٹَو َفهٵ ٛٵَٳ١َ ٥٫ٹ ٕٳ َي  .(54)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜٜٳدٳاُفٛ

ِٴ ايًٖ ثِ ٜكٍٛ بعسٖا: ُٳا ٚٳيٹٝټُه ٕٳٔإْٻ ِٵ ضٳانٹعٴٛ ٖٴ ٕٳ ايعٻَنا٠َ ٚٳ ٜٴ٪ٵتٴٛ ٕٳ ايكٻ٠َ٬ ٚٳ ُٴٛ ٜٴكٹٝ ٔٳ  ٓٴٛا اٖيصٹٜ ٔٳ آَٳ ٘ٴ ٚٳاٖيصٹٜ ٔٵ  ٘ٴ ٚٳضٳغٴُٛي ٚٳَٳ
ٕٳ ِٴ اِيبٳايٹبٴٛ ٖٴ ٘ٹ  ٕٻ سٹعٵبٳ ايًٖ ٓٴٛا َفٔإ ٔٳ آَٳ ٘ٴ ٚٳاٖيصٹٜ ٘ٳ ٚٳضٳغٴَٛي ٍٻ ايًٖ , تتشسخ ٭ٕ اٯٜات تتشسخ عٔ قطاع (56 - 55)املا٥س٠:ٜٳتٳٛٳ

, ثِ عـٔ قٝـاز٠   ٔ َٔ ِٖ َ٪ًٖٕٛ يهطب ٖصٙ ايطا٥ف١تتشسخ عٚ ,ايهبري ٖٚٛ تٛيٞ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣عٔ اـًٌ 
ٚأٌٖ  ٛا, اٱَاّ عًٞ ايصٜٔ آَٓٚتتٛىل اهلل ٚضغٛي٘  أْٗا قٗطِٖٖصٙ ايطا٥ف١ اييت ٖٞ َ٪١ًٖ يهطب ايٝٗٛز ٚ

٘ٴ  , قاٍ بعسٖا:ّ سسٜح عٔ قطاع; ٚ٭ٕ املكاّ َكا (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٝع ضغٍٛ اهلل ب ٘ٳ ٚٳضٳغٴَٛي ٍٻ ايًٖ ٔٵ ٜٳتٳٛٳ ٚٳَٳ
ٕٳ ِٴ اِيبٳايٹبٴٛ ٖٴ ٘ٹ  ٕٻ سٹعٵبٳ ايًٖ ٓٴٛا َفٔإ ٔٳ آَٳ   .غٝبًبٕٛ ٫ ؾو ٚٳاٖيصٹٜ

ٕٳف مل ٜكٌ ٖٓا: ُٴفًِٹشٴٛ ِٴ اِي ٖٴ ٘ٹ  ٕٻ سٹعٵبٳ ايًٖ ٘ٹ َأ نُا قاٍ يف طغٛض٠ اجملازي١ص: ٔإ ٘ٹ ُأَٚي٦ٹَو سٹعٵبٴ ايًٖ ٕٻ سٹعٵبٳ ايًٖ ٫ ٔإ
ٕٳ ُٴفًِٹشٴٛ ِٴ اِي ػت٣ٛ قٗط ايٝٗٛز ٚتتبًب عًِٝٗ ريؾس ا٭١َ ست٢ تهٕٛ مبيٕ املكاّ َكاّ قطاع.. ٭ (22)اجملازي١: َٔ اٯ١ٜٖٴ

 .هب إٔ تتٛىل اهلل, ٚتتٛىل ضغٛي٘
٘ تتٛىل اهلل يٝؼ فكط إٔ تسعٛٙ, إٔ تعطف٘, إٔ تجل ب٘, ٜعطفٕٛ اهلل سل َعطفت٘ ـ  سـل ايجكـ١,   , ٜجكٕٛ بـ إشا ف

٘ تٛيٛا ٚ, , تٛيٛا اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ا عطفٛا ضغٛي٘ , إش٘, إشا ٚثكٛا با اهللعطفٛ , ٚتٛيـٛا اٱَـاّ   ضغـٛي
, ٚغٝهْٕٛٛ فع٬ّ , س٦ٓٝصٺ غٝشبِٗ اهلل ٚضغٛي٘هللأٌٖ بٝت٘ س٦ٓٝصٺ غٝهْٕٛٛ سعب ا , ٚتٛيٛا عرت٠ ضغٍٛ اهللعًٝا

ٕٳ , أٚي٦و سعب اهللًبٛا, ٫ٚ بس إٔ ٜبسعب اهلل ِٴ اِيبٳايٹبٴٛ ٖٴ ٘ٹ  ٕٻ سٹعٵبٳ ايًٖ  .َفٔإ
ٚ٭ٕ ايكه١ٝ نُا قًٓا ٖٞ ٖصٙ ٜتشسخ َٔ دسٜس عٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ فٝأتٞ باؿسٜح عٔ فـطض ٫ٜٚـ١ اٱَـاّ    

 ٜٳا , ثِ تتذ٘ اٯ١ٜ فٝكٍٛ َٔ دسٜس:زاخٌ اؿسٜح عٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣, ٚؼصٜط ا٭١َ َٔ تٛيِٝٗ عًٞ 
ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ  ٔٳ اٖيصٹٜ ٖٴعٴّٚا ٚٳَيعٹبّا َٹ ِٵ  ٔٳ اتٻدٳصٴٚا زٹٜٓٳُه ٓٴٛا ٫ تٳتٻدٹصٴٚا اٖيصٹٜ ٔٳ آَٳ ٚٵيٹٝٳا٤ٳ َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ ِٵ ٚٳاِيُهٖفاضٳ َأ ٔٵ َقبٵًٹُه َٹ

َٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ٘ٳ ٔإ  .(57)املا٥س٠:ٚٳاتٻُكٛا ايًٖ
, ثِ َٔ دسٜس وصض عٔ تٛيٞ ثِ بعس إٔ ؼسخ عٔ اؿٌ ٚاملدطز سا١ٜ اٯٜات؟عٔ تٛيٞ ايٝٗٛز يف بض أمل وصٸ

 تٛيٞ ظعاَات املػًُني يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣. اييت ْٛادٗٗا اٯٕ ٖٞ املؿه١ً ,٣ ٖٚٞ املؿه١ًايٝٗٛز ٚايٓكاض
ِٵ ُأ٤٫ٚٹ تٴشٹبټْٛٳثِ قاٍ بإٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ تتٛيِْٛٗ ِٖ أْاؽ يٝػٛا دسٜطٜٔ بتٛيٝهِ ْٵتٴ ِٵٖٳا َأ ٜٴشٹبټْٛٳُه ِٵ ٚٳ٫  )آٍ  ٗٴ

ِ ِٖ ٫ وبْٛهِ, ِٖ أعسا٤ يهِ (119عُطإ: َٔ اٯ١ٜ ٖٳا      , ِٖ ٜػدطٕٚ ست٢ َـٓه ِٵ ٔإَيـ٢ ايكٻـ٠٬ٹ اتٻدٳـصٴٚ ٜٵتٴ ٚٳٔإشٳا ْٳـازٳ
ِٵ ٔإَي٢ ايكٻ٠٬ٹ ا :. أمل ٜكٌ ٖٓا بعسٖا!فًُاشا تتٛيِْٛٗ؟ (58)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜٖٴعٴّٚا ٜٵتٴ ٖٴعٴّٚا ٚٳَيعٹبّا شٳيٹَو ٚٳٔإشٳا ْٳازٳ ٖٳا  تٻدٳصٴٚ

ٕٳ ّٷ ٫ ٜٳعٵكٹًُٛ ٛٵ ِٵ َق ٗٴ ْهِ؟ َٔ ِٖ ٫ ٜٛزٕٚ يهِ أٟ خـري؟ َـٔ ٜـٛزٕٚ إٔ    فهٝف تتٛيٕٛ َٔ ِٖ ٫ وبٛ (58)املا٥س٠:بٹَأْٻ
ٕ  َٔ نٌ دٗسِٖ ع٢ً إش٫يهِ َٔ ٜعًُٕٛ َٔ ٜٛزٕٚ إٔ تهْٛٛا نفاضّا؟  ٜهًٛنِ؟ ثـِ أْـتِ   َـٓهِ؟   ستـ٢ ٜػـدطٚ

 ٚؼبِْٛٗ.تتٛيِْٛٗ 
ٕٳ َٹٓٻا ثِ ؼسخ عٔ أٌٖ ايهتاب: ُٴٛ ٓٵكٹ ٌٵ تٳ ٖٳ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٌٵ ٜٳا َأ ٖٚهصا متؿٞ اٯٜات إىل إٔ ٜكٍٛ  (59)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜ ُق

, فتـأتٞ اٯٜـات    ١ٜ٫ٚ اٱَاّ عًٞ بإع٬ٕ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )غبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ دسٜس يٝأَط ايطغٍٛ 
ٜٴشٹـبټ   عٔ ايٝٗٛز أِْٗؼسخ  بعس إٔ ٘ٴ ٫  ٕٳ فٹٞ اِيَأضٵٔض َفػٳازّا ٚٳايًٖ ٛٵ ٘ٴ ٚٳٜٳػٵعٳ ٖٳا ايًٖ ٚٵَقسٴٚا ْٳاضّا يٹًِشٳطٵبٹ َأِطَفَأ ُٳا َأ نًُٖ

ٔٳ ُٴِفػٹسٹٜ ِٵ دٳ اِي ٖٴ ٓٳا ًِ ِٵ ٚٳَيَأزٵخٳ ِٵ غٳ٦ِّٝٳاتٹٗٔ ٗٴ ٓٵ ٛٵا َيَهٖفطٵْٳا عٳ ٓٴٛا ٚٳاتٻَك ٌٳ اِيهٹتٳابٹ آَٳ ٖٵ ٕٻ َأ ٛٵ َأ ِٔٚٳَي  ثِ قاٍ: (65)املا٥س٠:ٓٻاتٹ ايٓٻعٹٝ
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َٴٛا  ِٵ َأَقا ٗٴ ٛٵ َأْٻ ٚٳاِيٚٳَي ٛٵضٳا٠َ  ٌٳ ٚٳَٳأإايتٻ َٴِكتٳكٹسٳ٠ْ  ْٵذٹٝ ِٵ ُأَٻ١ْ  ٗٴ ٓٵ ِٵ َٹ ٔٵ تٳشٵعٹ َأضٵدٴًٹٗٔ ِٵ ٚٳَٹ ٛٵقٹٗٔ ٔٵ َف ِٵ َيَأَنًُٛا َٹ ٔٵ ضٳبِّٗٔ ِٵ َٹ ٔٗ ٝٵ ٍٳ ٔإَي ْٵٔع ُأ
ًُ ُٳ ِٵ غٳا٤ٳ َٳا ٜٳعٵ ٗٴ ٓٵ ٕٳٚٳَنجٹريٷ َٹ ٘ٴ ٛ ٘ٴ ٚٳايًٖ ُٳا بٳًٖبٵعٳ ٔضغٳاَيتٳ ٌٵ َف ِٵ تٳِفعٳ ٕٵ َي ٚٳٔإ ٔٵ ضٳبِّوَ  ٝٵوَ َٹ ٍٳ ٔإَي ْٵٔع ٍٴ بٳًِّغٵ َٳا ُأ ُٴَو  ٜٳا َأٜټٗٳا ايطٻغٴٛ ٜٳعٵكٹ

ٔٳ ّٳ اِيَهافٹٔطٜ ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٘ٳ ٫ ٜٳ ٕٻ ايًٖ ٔٳ ايٓٻأؽ ٔإ  .(67 -65)املا٥س٠:َٹ
ٛٵضٳا٠َ      ايهتاب: ثِ ٜعٛز َٔ دسٜس إىل اؿسٜح عٔ أٌٖ ُٴـٛا ايتٻـ ٞٵ٤ٺ سٳتٻـ٢ تٴكٹٝ ِٵ عٳ٢ًَ ؾٳـ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ َيػٵتٴ ٖٵ ٌٵ ٜٳا َأ ُق

ِٵٔإٚٳاِي ٔٵ ضٳبُِّه ِٵ َٹ ٝٵُه ٍٳ ٔإَي ْٵٔع ٌٳ ٚٳَٳا ُأ ـ   (68)املا٥س٠: َٔ اٯ١ْٜٵذٹٝ اؿـسٜح عـٔ بـين    ب ٜتشـسخ  اتٖٚهصا ميؿٞ يف آخـط اٯٜ
ٔٵ ضٳبَِّو  بإٔ ٜعًٔ ١ٜ٫ٚ عًٞ:  (وسلم صلى اهلل عليه وعلى آله)ٜأَط ضغٛي٘  ,إغطا٥ٌٝ ٝٵَو َٹ ٍٳ ٔإَي ْٵٔع ٍٴ بٳًِّغٵ َٳا ُأ ٜٳا َأٜټٗٳا ايطٻغٴٛ

ٔٳ ايٓٻأؽ ُٴَو َٹ ٘ٴ ٜٳعٵكٹ ٘ٴ ٚٳايًٖ ُٳا بٳًٖبٵعٳ ٔضغٳاَيتٳ ٌٵ َف ِٵ تٳِفعٳ ٕٵ َي أيٝػـع ٖـصٙ ٖساٜـ١     ؟َاشا ٜعين ٖصا (67)املا٥س٠: َٔ اٯٜـ١   ٚٳٔإ
؟ ٫ بس إٔ ٜعٛزٚا إىل ضغٛي٘ ٘ يٝٗتسٚا ب٘؟ ٫ بس إٔ ٜعٛزٚا إىل نتاب بس إٔ ٜعٛزٚا إىل اهلل أِْٗ ٫تٗسٟ ا٭١َ إىل

 ,يتاضٜذ املانٞ ٚاؿانط ٚاملػتكبٌيف ا ,يٝػتٛسٛا َٔ سطن١ دٗازٙ ٚزعٛت٘ نٝف ٜٛادٕٗٛ أعسا٤ِٖ ايتاضىٝني
 ايصٜٔ غٝهْٕٛٛ ِٖ أٌٖ ايهتاب؟. 

إٔ ٜعًٔ ع٢ً ض٩ٚغِٗ أْ٘ ٚيـِٝٗ   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) إٔ أَط ضغٛي٘ بعس ٜتشسخ بأْ٘ هب إٔ ٜتٛيٛا عًّٝاثِ 
 ٚخًٝفت٘ عًِٝٗ َٔ بعسٙ. 

٠ إٔ ٜتشسخ اهلل عـٔ خطـٛض   -نُا قًع غابكّا  -٭ْ٘ ٫ هٛظ  أيٝؼ ٖصا ٖٛ اهلس٣؟ ٖٚصا ٖٛ َا هب إٔ ْكطع ب٘;
٭َـ١ عًـ٢   , يف إٔ ٫ ؼكٌ اا٭١َ تهفري ١َ, يفعٔ عًُِٗ ايس٩ٚب يف إن٬ٍ ا٭ ,ايٝٗٛز ايبايب١ يف نٌ اجملا٫ت

ُٹنيٳ ٛا نٌ َا ميهٔ عًُ٘ نس ٖصٙ ا٭١َ, ٖٚٛ قاٍ عٔ ٖصا ايهتاب أْٜ٘عًُيف إٔ , أٟ خري ًِعٳاَي )آٍ عُطإ: َٔ ٖٴس٣ٶ يٹ

ّٴأْ٘ , (96اٯ١ٜ ٛٳ ٞٳ َأِق ٖٹ ٗٵسٹٟ يٹًٖتٹٞ  يهـٔ يف ٖـصٙ ا٭ٜـاّ ٖـٌ     ٫ بس إٔ ٜٗسٟ ٚقس ٖـس٣ فعـ٬ّ.    ,(9: َٔ اٯ١ٜاٱغطا٤) ٜٳ
 تػُعٕٛ َٔ ٜسعٛ ا٭١َ إىل إٔ تعٛز َٔ دسٜس إىل ايكطإٓ؟. 

ٕ   ,ٚيٝؼ إىل املفػـطٜٔ َـٔ أٖـٌ ايػـ١ٓ     س إىل ايكطإٓ, تعايكطإٓ ٚيٝؼ إىل املفػطٜٔ يتعس إىل   تعـس إىل ايكـطآ
نجريص ٚرريُٖا  ابٔطايطربٟص ٚ ط ٚيٝؼ عٔ ططٜل, ع٢ً ايكطإٓ عٔ ططٜل قطْا٤ ايكطإٓ, ٚٚضث١ ايكطإٓتتعطف ي

, أضض ِ ٖٞ أضض ايؿاّ ٚيٝؼ فكط فًػطنيًٝٗٛز بإٔ ا٭ضض اييت نتب اهلل يهَٔ املفػطٜٔ ايصٜٔ ٜعطٕٛ ٚثا٥ل ي
 ايؿاّ تؿٌُ غٛضٜا ٚيبٓإ ٚفًػطني. 

صلى )كطإٓ ايصٜٔ أضؾس إيِٝٗ ايطغٍٛ َٚٔ ططٜل قطْا٤ اي ,يكطإٓ ايهطِٜ َٔ خ٬ٍ تسبط آٜات٘يٝعٛز ايٓاؽ إىل ا
إْٞ تاضى فٝهِ َا إٕ متػهتِ ب٘ ئ تهًٛا َـٔ بعـسٟ أبـسّا نتـاب اهلل     ))يف سسٜح ايجكًني:  (يه وعلى آله وسلماهلل عل

ِٳ: ٚعٔ ططٜل ايكطإٓ ايصٟ ٜ٪نس يف غٛض٠ ايفاؼ١ ((ٚعرتتٞ أٌٖ بٝيت ُٴػٵتٳكٹٝ ٖٵسٹْٳا ايكِّطٳاَط اِي ٔٳ  ا قٹطٳاَط اٖيصٹٜ
ِٵ ٔٗ ٝٵ ُٵعٳ عٳًَ ْٵعٳ ٙ  ايٓاؽ عٔ َٔ ِٖ ايصٜٔ أْعِ عًٝ يٝبشح (7-6)ايفاؼـ١: َأ  ,ِٗ بإٔ دعًِٗ أع٬َّا يسٜٓ٘, ٖٚـسا٠ يعبـاز
  ٚقاز٠ ـًك٘.

ِٳ: هب إٔ ٜبشجٛا ِٖٚ ٜكط٩ٕٚ زا٥ُّا ُٴػٵتٳكٹٝ ٖٵسٹْٳا ايكِّطٳاَط اِي يهٔ ٫. أقك٢ َا ميهٔ إٔ ٜعًُـٛٙ إٔ   (6)ايفاؼ١: ا
ا٭َـط ٚيػـ٬طني   ص ثِ ٜـسعٕٛ يف ايكٓـٛت يـٛيٞ    ٌٝ, ايًِٗ أًٖو إغطا٥ايًِٗ أًٖو أَطٜهايف ايكًٛات ط ٜكٓتٛا

, ٚيـٝؼ إىل املفػـطٜٔ ايـصٜٔ    س ايٓاؽ إىل ايكطإٓيٝعِٖٚ َٔ ٜتٛيٕٛ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣.  ,, ٜسعٕٛ هلِاملػًُني
 ٚسطفٛا ايكطإٓ.  ,ٚؾٖٛٛا ايكطإٓ ,يعبٛا بايكطإٓ

, ثِ أضؾس إىل ايكٝاز٠ ايـيت هـب إٔ   ّأ ا٭ؾٝا٤ اييت تعترب خطري٠ دسشنط ؾ٦ّٝا َٖصا فُٝا ٜتعًل بٗصٙ اٯٜات, 
 ًٜتذ٧ املػًُٕٛ إيٝٗا.

ٌٕ يٮ١َ إشا َا تبٓت٘ ٫ بس إٔ تكٗط أعسا٤ٖا ؼع ١ٜ٫ٚ اهلل ٚضغٛيٖ٘ٓاى أؾٝا٤ أخط٣ شنط فٝ  ,ُا ٜتعًل بٛنع س
. ػـس َـٔ ا٭ؾـٝا٤    زعا إىل اٱْفام يف غبٌٝ اهلل ,, زعا إىل اؾٗاز (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ٚقٝاز٠ عرت٠ ضغٛي٘ 

ٜتشسخ عٔ اؾٗاز يف غبًٝ٘ يف إطاض اؿسٜح عـٔ   ,ؿهِٝ ٜتشسخ عٔ اٱْفام يف غبًٝ٘ايعذٝب١ يف نتاب اهلل ا
ٚتطبٛا ا٭دٝاٍ  ,أْتِ عاد١ إىل إٔ تطبٛا أْفػهِ :يٝكٍٛ يٓا ;َٚا ٜعطن٘ َٔ أخباض بين إغطا٥ٌٝ ,بين إغطا٥ٌٝ

أٜٗـا املػـًُٕٛ إٔ   , ٫ بـس يهـِ   ضٚح اٱْفـام يف غـبٌٝ اهلل   ,ح ايعطـا٤ ضٚ ,, إىل إٔ وًُٛا ضٚح اؾٗازعسنَِٔ ب
 ٚإ٫ فًٔ تػتطٝعٛا إٔ تكٗطٚا ٖصٙ ايطا٥ف١.  ,تٓفكٛا يف غبٌٝ اهلل, إٔ تهْٛٛا فاٖسٜٔ يف غبٌٝ اهلل
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 بـين  َٔ ايعذٝب أٜهّا إٔ تأتٞ اٯٜات اييت تأَط ايٓاؽ بايتٛسس ٚا٫عتكاّ عبٌ اهلل أٜهّا يف إطاض اؿسٜح عٔ
٘ٳ سٳلٻ  اٯ١ٜ اييت ٜكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل فٝٗا:, يف طغٛض٠ آٍ عُطإص إغطا٥ٌٝ ٓٴٛا اتٻُكٛا ايًٖ ٔٳ آَٳ ٜٳا َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ

ٕٳ ُٴٛ َٴػٵًٹ ِٵ  ْٵتٴ ٔٻ ٔإٖيا ٚٳَأ ُٴٛتٴ ٘ٹ ٚٳ٫ تٳ , ٖٚصا َٔ ايػـط يف إٔ ٚضز  دا٤ت بعس اؿسٜح عٔ أٌٖ ايهتاب (102)آٍ عُـطإ: تٴَكاتٹ
اـططٕٚ ٚ ,ٚامل٪ثطٕٚ ,سٜح نجريّا عٔ أٌٖ ايهتاب يف ايكطإٓ ايهطِٜ أِْٗ غٝهْٕٛٛ ِٖ ا٭عسا٤ اؿكٝكٕٝٛاؿ

 .ع٢ً ا٭١َ
ِٵ ؾٴٗٳسٳا٤ٴ ٚٳَٳا اي قاٍ عٔ أٌٖ ايهتاب:  ْٵتٴ ٚٳَأ ٔٳ تٳبٵبٴْٛٳٗٳا عٹٛٳداّ  ٔٵ آَٳ ٘ٹ َٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ غٳبٹٝ ٕٳ عٳ ِٳ تٳكٴسټٚ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ يٹ ٖٵ ٌٵ ٜٳا َأ ٘ٴ ًُٖق

ٕٳ ُٳًُٛ ٌٕ عٳُٻا تعٵ ؟ إٔ ايٝٗٛز ٜكسٕٚ عـٔ  َاشا تعين ٖصٙ اٯ١ٜ ا املػًُٕٛأٜٗ ؟َاشا تعين ٖصٙ اٯ١ٜ (99)آٍ عُـطإ: بٹبٳافٹ
ٕ ٕٛ إٔ اٱغ٬ّ ٖٛ زٜٔ اهلل سكٝك١غبٌٝ اهلل ِٖٚ ٜعطفٕٛ َا ٖٛ غبٌٝ اهلل ٜعطف إمنـا سػـسّا   ٚسكٝكـ١,   , ٜعطفـٛ

أيٝؼ ٜعـطف   ايؿٝطإ ٜعطف اؾ١ٓ ٜٚعطف ايٓاض؟ أيٝؼ ؟طإ ٜعطف اهلل, أيٝؼ ايؿٝيؿٝطإٚنطا١ٖٝ نُا عٌُ ا
تُـطز ضرـِ   ؟ يهٓ٘ اغتهرب فٯزّ طاع١ هللٜعطف إٔ عٌُ امل٥٬ه١ يف غذٛزِٖ إٔ أَط اهلل ي٘ بايػذٛز ٯزّ سل؟ ٚ

ٚوكٌ َٔ نجري َٔ ايبؿط إٔ ٜكس عٔ اؿل ٖٚٛ ٜعـطف   ٚوكٌ َٔ ايؿٝطإ, ,, ٖٚهصا وكٌ َٔ ايٝٗٛزعًُ٘
 اؿل.

 ;أثري ٚإٕ ادتٗست٫ ٜهٕٛ هلا أٟ تإٔ هٔ ٫ ٜتشسخ عٔ أٟ طا٥ف١ مي ,ِ ٜعًُٕٛأْٗثِ عٓسَا ٜتشسخ عٔ ايٝٗٛز 
,  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهلل , ٚئ ٜكسض ع٢ً َٛادٗتِٗ إ٫ أٌٖ بٝع ضغٍٛ تشسخ عٔ ايٝٗٛز أِْٗ خطريٕٚ دسّاٜ

ٚؼع قٝاز٠ أٌٖ بٝـع   ,طف إٔ ٜكٗطِٖ إ٫ أٌٖ بٝع ضغٍٛ اهلل, ئ ٜعٜعطف فهض كططاتِٗ ٚإسباط نٝسِٖ ئ
 , ٚاؿانط ٜؿٗس ع٢ً شيو.ضغٍٛ اهلل, ٚايتاضٜذ ٜؿٗس ع٢ً شيو

ٝا ٖـٛ  اغتطاعع إٔ ػعٌ إغطا٥ٌٝ تعرتف بإٔ أخطـط ؾـ٤ٞ عًٝٗـا يف ٖـصٙ ايـسْ     س٠ فها١ٝ٥ ؿعب اهلل قٓا٠ ٚاس
ٚيٝؼ َٔ أٚيٝا٤  عًٞ, , َٔ أٚيٝا٤أٌٖ بٝع ضغٍٛ اهلل ٔ, ؿعب ٚاسس ٜكٛزٖا ٚاسس َايكٓا٠ ايفها١ٝ٥ ؿعب اهلل

 .أٚيٝا٤ عًٞ يٝؼ َٔ أٚيٝا٥ِٗ, َٔ, اٯخطٜٔ ايصٜٔ اْٗعَٛا أَاّ ٜٗٛز خٝرب
ايـصٜٔ سهـ٢    -٫ٚ قه١ٝ أغا١َ ٚا٭ؾٝا٤ ٖصٙ إ٫ قاٚي١ َٔ أعُاٍ ايٝٗـٛز   ,َٚا قه١ٝ ْٜٝٛٛضىٚفع٬ ٜكطخٕٛ 

, يعبٛا قس يعبٛا بعكٛهلا يعبٛا بأفهاضٖاٖصٙ ا٭١َ اييت  ,ٕ ٜكٓعٛا يٮ١َأ -اؿل بايباطٌ اهلل عِٓٗ أِْٗ ًٜبػٕٛ 
 . ٕٚ دسّا عًٝٓاريإٔ ٖ٪٤٫ ِٖ اـط , ُٜٖٕٛٛ املػًُنيٜكٓعٕٛ هلا قسٚات َعٜف١ -دٗاتٗا بتٛ

أغا١َ ٫ ٜؿـهٌ  تعطف إٔ ٖٚٞ تعطف, أَطٜها  َِٓٗ أَطٜهاتكٝض  أغا١َ ٚطايبإ ٜؿهٌ خططّا ع٢ً أَطٜها! أغا١َ
هًٕٛ أٟ إٔ أَطٜها ٚايٝٗٛز ٜعطفٕٛ بإٔ أغا١َ ٚطايبإ ٫ ٜؿ -ٚمٔ ْكطع  -, ايٝٗٛز ٜعطفٕٛ ٟ خطط ع٢ً أَطٜهاأ

مبػـت٣ٛ املٛادٗـ١ ٭َطٜهـا إط٬قـّا;     ٭ِْٗ ٫ وًُٕٛ أٟ ض١ٜ٩ هلصٙ ا٭١َ يتهـٕٛ   ;خطٛض٠ سكٝك١ٝ ع٢ً أَطٜها
٭ْـ٘ بـطظ    ;١َ يف ش١ٖٝٓ ا٭َـ١ ندُـٝين َعٜـف   , عًُٛا ع٢ً تطَٝع أغا١َ يٝشٌ أغاٚهلصا عًُٛا ع٢ً تطَٝعِٖ

 مخٝين سكٝكٞ, مخٝين سكٝكٞ. 
ست٢ قاٍ عٓ٘ ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ: طٖصا  ,أضبهِٗ أشهلِ قٗطِٖ دعًِٗ ٜتٕٝٗٛ -ضمح١ اهلل عًٝ٘  -اٱَاّ اـُٝين 

ستـ٢   ,َع٘ . عذعت أَطٜها إٔ تعٌُ ؾ٦ّٝاصضدٌ إهلٞص قاٍ عٔ اـُٝين ض٥ٝؼ أَطٜها يف أٜاَ٘: طٖصا ضدٌ إهلٞ
٘ يف قـشطا٤ ٜػـُْٛٗا قـشطا٤    عٓسَا عًُٛا ع٢ً اختطاف٘ َٔ َٓـعي٘ تهاضبع ايطا٥طات اييت أضغًٖٛا ٫ختطاف

 يف إٜطإ.  أٚ قبؼ َطبٳؼ
فاػ٘ ايٝٗٛز َٔ دسٜس ِٖٚ ٜعطفٕٛ بإٔ أفهاضْا ؼع أٜسِٜٗ ٚؼع تأثري إع٬َِٗ ٚنتٸابِٗ ٚؼع تأثري زعاتِٗ 

, تكٝض َِٓٗ أَطٜها ٖٚٞ عٜف١, أع٬ّ َقسٚات َعٜف١ -تكط ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ رتنْٛٗا تػ٫ ٜ -إىل إٔ ٜكٓعٛا يٮ١َ 
 يتتذ٘ أشٖآْا مِٖٛ. ;تعطف أِْٗ ٫ ٜؿهًٕٛ خطٛض٠ عًٝٗا

؟ يكس عطف ايبطبٕٝٛ ٚقاٍ ض٥ٝؼ ٚظضا٤ طاْسْٛغٝاص ٚقـاٍ  َاشا عًُٛا بأغا١َ يف ٖصٙ اؿطب ؟َاشا عًُٛا بطايبإ
اْـع سـطب   نٖـٞ املػـتٗسفص.    طأْ٘ قس ظٗط أْ٘ يٝػع طايبـإ ٫ٚ أغـا١َ   -ايتشسٜس أعطف٘ ب٫  -ٚظٜط إٜطاْٞ 

 إٔ تعٛز َٔ دسٜس.ٜتٛقع يطايبإ  ,, طايبإ ٜتٛقع هلا, ناْع سطب عذٝب١أنشٛن١
, ٚيف ٖصٙ ا٭ٜـاّ يف ؾـٗط   ٚنإ ا٭َطٜهٕٝٛ زا٥ُّا ٜطَعْٚ٘ ,طَٸعّا َٔ أٜاّ طناضتطص َٔ قبٌٚأغا١َ بٔ ٫زٕ نإ َ

أٚ ٚظٜط غٛزاْٞ قـاٍ: إٔ ايـط٥ٝؼ نـاضتط ضفـض      ,أٜع يف ايتًفعٜٕٛ ايػعٛزٟ ٜكٍٛ: بإٔ َػ٦ٍٛ غٛزاْٞؾعبإ ض
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ّا يهـِ  ضَع٘ ْكٓع٫ ْطٜسٙ, ْطٜس إٔ ٜبك٢ . عطنٛا عًٝ٘ إٔ ٜػًُٛا أغا١َ فطفض ,عطنّا بتػًِٝ أغا١َ بٔ ٫زٕ
ٛ  ض٩ٜـ١ سكٝكٝـ١   ًُٕٛو كٝكٝني َٔاؿٓكطفٕٛ عٔ , ٚتربٝا٤ املػًُٕٛ تتذٕٗٛ مٛ أغا١َأٜٗا ا٭ ٕ , َـٔ وًُـ

 َٔ وًُٕٛ ق٠ٛ ْفػ١ٝ, َٔ وًُٕٛ ض١ٜ٩ قطآ١ْٝ. ,ض١ٜ٩ قا٥ب١ نس أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ
ّ     نُـا ؾـسٚا    .بِٗ إىل ضَٛظ ُٖٚٝني ٚخطط ُٖٚٞ.ٜتذٕٗٛ  ٛ  ايعـطب يف ٜـّٛ َـٔ ا٭ٜـاّ إىل قـسا ٙ , فـايتفٛا مـ

, , ٚؾسِٖٚ غابكّا إىل مجاٍايك١َٝٛ ايعطب١ٝص , طٚبطٌٚقايٛا:طساضؽ ايبٛاب١ ايؿطق١ٝص, طٚبطٌ ا٭١َ ايعطب١ٝص
َتـ٢ َـا ضأٚا تٛدٗـّا     , ٚأسٝاْـاّ عًُّا يف فاٍ ايك١َٝٛ يًكَٛٝني , أسٝاّْا ٜٓكبٕٛ يٓاٖٚهصا ًٜعبٕٛ بأفهاض املػًُني

 طٛض٠ ع٢ً أَطٜها, ٚأْ٘ إْػإ قٟٛ, ٚأْـ٘.. باغِ أْ٘ ٜؿهٌ خ, بعُاَت٘  ,قٓت٘يٓا عًُّا ُّٖٚٝا  بس زّٜٓٝا ٜٓكبٕٛ
 .. إىل آخطٙ. ٚأْ٘

َٔ دسٜس ٚإٔ ٜعٛز  إشا مل تهٔ املػأي١ اغتبٓا٤ عٔ طايبإ ٚعٔ أغا١َ فأتٛقع إٔ تعٛز طايبإ أقاب٘؟ أغا١َ َاشا
 , ٚئ ٜفططٛا يف أغا١َ.أغا١َ َٔ دسٜس

, ع٢ً َـس٣ ٖـصٙ   نٝف ٜكتًٕٛ أعسا٤ِٖ يف أٟ بكع١ ٜٚعطفٕٛ, عطفٛا نٝف ٜكتًٕٛ أمحس ؾاٙ َػعٛزا٭َطٜهٕٝٛ 
. َاشا أقاب أغا١َ يف ٖصٙ اؿطب؟. مل ٜكب٘ ؾ٤ٞ. َـٔ ٜـسضٟ   !ػٓٛات ايط١ًٜٛ مل ٜعطفٛا نٝف ٜكتًٕٛ أغا١َاي

 فٓـسم َـٔ   ٜهـٕٛ أغـا١َ يف   , َٔ ٜسضٟ قـس ٜهايت ٖٞ قسٜك١ ٭َطٜهٕٛ أغا١َ يف أٟ بًس َٔ ايبًسإ ايإٔ ضمبا 
 . أْا ٫ أغتبعس نٌ ٖصا.!َٔ ٜسضٟ ,ايفٓازم بتٌُٜٛ أَطٜهٞ

, قسٚات. عٓـسَا ٚدـسٚا طسػـٔ    ُني, إٔ اػٗٛا إىل إٔ ٜكٓعٛا قسٚاتؾٝا٤ اـطري٠ دسّا ع٢ً املػًٖصٙ َٔ ا٭
, ٚبطظ نكا٥س قٟٛ, ٚبطظت ٠ سعب اهلل تبح إىل بًسإ أٚضٚبا, ٚأقبشع قٓااهللص بطظ يف ٖصٙ ايفرت٠ ا٭خري٠ْكط 

ؿط يف ايب٬ز ايعطبٝـ١ بـسأ ايٓـاؽ    , ٚبسأ قٝت٘ ٜٓتب اهلل ٚأَاّ قٝشات سػٔ ْكط اهللإغطا٥ٌٝ عادع٠ أَاّ سع
ايٝٗٛز ٜعطفـٕٛ َـٔ   , ٚتأثطٚا بٓكط اهلل.  تػتكبٌ قٓا٠ سعب اهلل ايفها١ٝ٥ست٢ يف قٓعا٤ ٜأخصٚا ا٭قُاض اييت
 ِٖ ايصٜٔ ٜؿهًٕٛ خطٛض٠ عًِٝٗ. 

٫ , نٝف ميهٔ إٔ تتٛقع أ ٫ ٜط٣ اٱغـ٬ّ إ بٗصٙ ا٭١َ , يف ض٩ٜت٘ بايٓٗٛضع٘قٓت٘, يٝؼ يف تطنيٝؼ يف ز
 . !!مبػت٣ٛ املٛاد١ٗ نس ايٝٗٛز ٚنس ايبطب إٔ هعٌ ا٭١ََػٛانّا ٚثٛبّا قكريّا ٚ زق١ٓ

عبازتـ٘, ٖٚـِ   ري يف عٕٛ يٓـا ٚمـٔ ْعبـسٙ ْٚػـ    أ ٜط٣ إٔ اهلل قس أْعِ عًٝٓا إٔ دعٌ ايبطبٝني ٚايهفاض ٜكِّٓ
 ٌٖ ٖصا ميهٔ إٔ ٜٛاد٘ ايبطب؟. ٜكٓعٕٛ يٓا نٌ ؾ٤ٞ!

قـطاعٗا َـع ايٝٗـٛز يف قـطاع      بط١ٜ٩ قشٝش١, ٚعطف بإٔ ٖـصٙ ا٭َـ١ أقـبشع يف    اٱَاّ اـُٝين عٓسَا ْٗض
َـ١ إٔ  , قـاٍ: ٫ بـس هلـصٙ ا٭   قـطاع سهـاض٠   ,عػهطّٜا أقبض قطاع أ١َمل ٜعس قطاعّا  ,, قطاع سهاضاتسهاضٟ

, يف نـٌ  ٗا فتٗـتِ بايعضاعـ١ تٗـتِ بايتكـٓٝع    , يتعتُس ع٢ً ْفػـٗا يف فـاٍ رـصا٥   تتذ٘ مٛ ا٫نتفا٤ ايصاتٞ
ٕ   , تٗتِ بايتكٓٝع يف كتًف ا٭ؾع ايعػهطٟ, تٗتِ بايتكٓٝجملا٫تا مبػـت٣ٛ   ٝا٤ اييت وتادٗـا ايٓـاؽ يتهـٛ

  , بايعسا٤ ٱغطا٥ٌٝ ٜٗتفٕٛ.ايبطب, ٜكٝض بايعسا٤ ٭َطٜها, تٗتِ إٔ تٓؿ٧ د٬ّٝ ٜعطف نٝف ٜٓعط إىل املٛاد١ٗ
, عطف نٝف هب إٔ تطب٢ ا٭َـ١ عًـ٢ ْٗـر    ٌٝصاملٛت ٭َطٜها ٚباملٛت ٱغطا٥ٖٚهصا نإ اٱٜطإْٝٛ ٜٗتفٕٛ بـط

 , ٚتبين ْفػٗا يتهٕٛ مبػت٣ٛ املٛاد١ٗ. يعسا٤ا, فتشٌُ ٕ مبػت٣ٛ املٛاد١ٖٗصا ايهتاب ست٢ تهٛ
غبٛعّا ٚاسـسّا  ٌٖ ميهٔ إٔ ٜكُسٚا أ -ِٖٚ ٚاسس َٔ ايؿعٛب ايعطب١ٝ ٚسايتِٗ َػت١ٜٛ  -اٯٕ ايُٕٝٓٝٛ أْفػِٗ 

ايبصا٥ٝـ١,   ْـا َٛاز٭ٕ نٌ  ;ميهٔ إٔ ٜكُس اي٫ُٕٛٝٓٝ أغبٛعّا ٚاسسّا ٚأْ٘ طع ؟. ٫. أْا أقيف سطب َع إغطا٥ٌٝ
, ٚبكـطاض َـٔ   نً٘ ىهـع هلُٝٓـ١ أَطٜهـا   يٓا , نٌ ؾ٤ٞ َٔ ايهطٚضٟ ٚايهُايٞ نٌ أنًٓا, نٌ يباغٓا, نٌ َعساتٓا

 ايُٕٝٓٝٛ. تػًِفٝػأَطٜها تػتطٝع إٔ تكطع نٌ ؾ٤ٞ 
, ِٖٚ ٜعطفٕٛ أِْٗ ٱغطا٥ٌٝأيسا٤ ٚأِْٗ أعسا٤  ,طٕٚ أْفػِٗ نفطغإأسٝاّْا ٜٚعٗ فًُاشا ٜكٝض أٚي٦و ايععُا٤

٫ ٜػتطٝع ايعطب اٯٕ إط٬قـّا إٔ   !ِٖ ايصٜٔ أٚقًٛا ٖصٙ ا٭١َ إىل زضد١ أْٗا ٫ تػتطٝع إٔ تكف أَاّ ايٝٗٛز؟
تِٗ َـٔ  , ٚيـٔ تػـتأْف سٝـا   إ٫ بإٔ ٜػتأْفٛا سٝاتِٗ َٔ دسٜس, ٜػتأْفٛا سٝاتِٗ َٔ دسٜسٜكفٛا أَاّ ايٝٗٛز 

 ٭ِْٗ ِٖ ايصٜٔ أًُٖٛا نٌ ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ.  ;دسٜس ؼع ايععاَات اييت ؼهُِٗ اٯٕ
ضانـٞ  ا٭َٔ يف ايُٝٔ ْفػ٘ نِ  .اطّا., ٚأقٌ ايٛظاضات ْؿاضاتػس ٚظاض٠ ايعضاع١ يف أٟ بًس عطبٞ ٖٞ أسط ايٛظ

ض٠ َـٔ اغـرتايٝا َٚـٔ ايكـني     ايصست٢ ايفاقٛيٝا ٚايكُض ٚٚٚمٔ ْػتٛضز ست٢ ايعسؽ  ,تكًض يًعضاع١يف ايُٝٔ 
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نٌ ؾ٤ٞ اا ٖٛ خانع هل١ُٓٝ أَطٜها  ٕٝٛيًُٝٔ ٚيبري ايُٝٔ. ملاشا ٜػتٛضز ايُٝٓ -يٛ ظٴضع  -ٚايُٝٔ ٜهفٞ  ؟ٚرريٖا
 ٚإغطا٥ٌٝ؟. 

ـ طب إٔ ٜكاتًٛا ٚقس أشهلِ ظعُا٩ٌِٖٖ ميهٔ يًع ,ٌٖ ميهٔ يًعطب ع املٛادٗـ١  , ٚأٚقًِٖٛ إىل ٖصٙ اؿاي١؟. ناْ
٫ بـس إٔ تـربظ    , أقـبشع املٛادـ٘ سهـاض١ٜ.   اٯٕ فكس أقبشع املٛاد١ٗ سهاض١ٜ , أَامخػني غ١ٓعػهط١ٜ قبٌ 

( مح١ اهلل عًٝ٘ضيكس نإ اٱَاّ اـُٝين )ٚ, ُٝينقٝاز٠ تػتطٝع إٔ تبين ا٭١َ َٔ دسٜس نُا اغتطاع اٱَاّ اـ
ِ  ٖصٙ ا٭١َ ايعطب١ٝ يٛ عطفع قسضٙ ٚسذ١ ع٢ً ,ضمح١ َٔ اهلل ـ , ٚض, قا٥ـس ععـٝ , ٚؾـعب قـٟٛ يف   ١ قـشٝش١ ٩ٜ

قٝـاز٠  ٚ ؾعب ميتًـو ثـطٚات ٖا٥ًـ١,   , ٚطإْٝٛ َعطٚفٕٛ بكٛتِٗ يف ايكتاٍ, اٱٜيف أعسازٙ, ٚيف قٛت٘ ,ثطٚات٘
 , ٚقطر يف ايعطب أْ٘ َػتعس.٘ مٛ ايعسا٤ ٱغطا٥ٌٝ ٚأَطٜهاٛدٻ, ٚتسه١ُٝ ق١ٜٛ

, ٚيهِٓٗ بس٫ّ َٔ إٔ ًٜتفٛا سـٍٛ  إغطا٥ٌَٝٔ  ايتشطضناْٛا ٜطٜسٕٚ  يكس نإ اٱَاّ اـُٝين ْع١ُ ع٢ً ايعطب يٛ
َاشا عًُٛا؟ اػٗـٛا ٖـِ ٭ٕ ٜكفـٛا نـس      ٚوطضٚا أْفػِٗ َٔ أَطٜها ,غطا٥ٌٝٚسٍٛ إٜطإ يٝهطبٛا إ ,اـُٝين

ثِ ٖاِٖ اٯٕ  ,ٝتذ٘ نس إغطا٥ٌٝيمل ٜرتنٛٙ ٚؾأْ٘ ست٢ , ُٝين يٝؿبًٛٙ عٔ إٔ ٜهطب إغطا٥ٌٝإٜطإ ٚنس اـ
ِٖ ايـصٜٔ   ,ِٖ ايصٜٔ محٛا أَطٜها َٔ اـُٝين, ايصٜٔ محٛا إغطا٥ٌٝ َٔ اـُٝينِ , ٖٜٚكطخٕٛ َٔ إغطا٥ٌٝ

ٕ    , ِٖ ايصٜٔ ٚقفٛا يٜكطخٕٛ اٯٕ ٔ, ِٖ ايصٜمحٛا إغطا٥ٌٝ َٔ إٜطإ , كاحل إغطا٥ٌٝ ٜـّٛ سطبٗـا نـس إٜـطا
غـ١َٝ٬,  بإؾاض٠ َٔ أَطٜها يٝكـف اؾُٝـع يف خسَـ١ أَطٜهـا ٚإغـطا٥ٌٝ ٱٜكـاف ايجـٛض٠ اٱ        سطب ٫ َربض هلا إ٫

, ضزت عًِٝٗ باؾٌُٝ تهطبِٗ ٖٚاٖٞ إغطا٥ٌٝ تطز عًِٝٗ باؾٌُُٝٝين ست٢ تبك٢ إغطا٥ٌٝ آ١َٓ. ف اـٱٜكاٚ
ِٵ ٚتػدط َِٓٗ ٜٴشٹبټْٛٳُه ِٵ ٚٳ٫  ٗٴ ِٵ ُأ٤٫ٚٹ تٴشٹبټْٛٳ ْٵتٴ ِٵ ٔإَي٢  ؼبِْٛٗ ٫ٚ وبْٛهِ (119)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜ ٖٳا َأ ٜٵتٴ ٚٳٔإشٳا ْٳازٳ

ٖٴعٴّٚاايكٻ٠٬ٹ  ٖٳا  ِ    ٜكٍٛ عٔ ايٝٗٛز أْ٘ َُٗ (58)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜاتٻدٳصٴٚ ِ   ,ا عًُـتِٗ هلـِ يـٔ وبـٛن يـٔ   ,يـٔ ٜعـعٚن
 . ْتِ أٜٗا ايع٤٬ُ ايصٜٔ تتٛيِْٛٗ, ست٢ أ, ئ ٜكسٸضٚا يهِ أٟ ؾ٤ٞٛنِهً

ٗـا ؽًـع   ٌٝ؟ أْٔ إغـطا٥ أمل ٜٳؿٵوٹ ٖٛ, أمل ٜؿو َـ ؿسص  ٌ يعٌُٝ إغطا٥ٌٝ يف دٓٛب يبٓإ طمٔ عطفٓا َا سك
ِ , اهلل قاٍ يًعطب يف ايكطإٓ َعٓ٘, أْٗا أٖاْت٘ , ٔ قبٌ إٔ ٜتٛيٛا ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣, ئ ٜطٚا مج٬ّٝ يتٛيٝهِ هلـ

عـٕٛ يف ْفـؼ ايبـطبٝني ايػـدط١ٜ     إِْٗ ٜػدطٕٚ َٓهِ. ٚفع٬ّ إٕ ايٝٗٛز يف إع٬َِٗ ٚتجكـٝفِٗ يف ايبـطب ٜعض  
 , ٜػدطٕٚ َٓا ٫ٚ وبْٛا., ٜػدطٕٚ َٓا١ٝ, أ١َ ٫ تفِٗ ؾ٦ّٝااْ, أ١َ سٝٛأ١َ َتدًف١ ًعطب أِْٗ أ١َ ب١ُٝٝٗ,ي

ِٵ ٗٴ ٗٴٛزٴ ٚٳ٫ ايٓٻكٳاضٳ٣ سٳتٻ٢ تٳتٻبٹعٳ َٹًٖتٳ ٓٵوَ اِيٝٳ ٔٵ تٳطٵنٳ٢ عٳ طفٕٛ أْو ْيب أْع ٜا قُس ايصٟ ِٖ ٜع (120)ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜٚٳَي
ٗٴٛزٴ ٚٳ٫ ايٓٻكٳاضٳ٣ سٳتٻ٢  ٔي, ِٖٚ مل ٜطنٛا عٓو نُا ٜعطفٕٛ أبٓا٤ِٖ, فهٝف ٜطنٕٛ عٔ أَتو ٓٵَو اِيٝٳ تٳطٵنٳ٢ عٳ

ِٵ ٗٴ ٕ ٭َػتعسٜٔ إٔ ٜـسعٛا أسـسّا    ّا َجًِٗ. ِٖٚ قايٛا: بأِْٗ رري, ٚتكبض ٜٗٛزِٜست٢ تسٜٔ بسٜٓٗ تٳتٻبٹعٳ َٹًٖتٳ
 . اؽٜهٕٛ ٜٗٛزّٜا. يٝؼ ٖٓاى َٔ ٜكًض َٔ ايعطب إٔ وع٢ مبها١ْ إٔ ٜكبض ٜٗٛزّٜا, يهٔ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهًٛا ايٓ

ناْع إٜطإ زٚي١  ايعطب ست٢ ايفًػطٕٝٓٝٛ أْفػِٗ؟. ملاشا نٝع ا خػط ايعطب تًو ايفطق١ ايعع١ُٝ؟ملاش ,فًُاشا
ٖٓاى غفاض٠ ٱغطا٥ٌٝ يف طٗطإ سٛهلا اٱَاّ  اٱَاّ اـُٝين ٚايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬, نإَٛاي١ٝ ٱغطا٥ٌٝ قبٌ قٝاّ 

 أٟ بًـس عطبـٞ آخـط غـفاض٠     , ٚقبـٌ إٔ ٜٓؿـأ يف  ػـط١ٝٓٝ فًاـُٝين إىل غفاض٠ يفًػطني قبـٌ إٔ تٓؿـأ زٚيـ١    
 ١ٝ يف كتًف ايعٛاقِ. , ناْع ٖٓاى فكط َهاتب ملٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػطٝٓيفًػطني

يعطفـات أْـ٘ غـٝكف َـع      ٚأنس ,, ٚأعًٔ ٚٚعس عطفاتاـُٝين فإْ٘ سٍٛ غفاض٠ إغطا٥ٌٝ إىل غفاض٠ يفًػطنيأَا 
ٖٛ ٜعطف , ٚمل ٜٗتِ مبا قاي٘ اٱَاّ اـُٝينٚ ,َباضى ٚإىل آخطٜٔ, َٚع شيو نإ ٜتذ٘ عطفات إىل ايفًػطٝٓٝني

ِ  ٚأثبع َٔ املكطٜني اٱٜطإْٝٛ أقسض َٔ املكطٜني  ,إٔ إٜطإ أق٣ٛ َٔ َكط , ٚيف َٝـازٜٔ  ٚأنجـط ٤٫ٚ يكٝـازتٗ
ـ  نإ َٔ قٝاز٠ َكط, َٚع شيو  ٚقٝاز٠ إٜطإ أقسم ,َٔ َكط , ٚإٜطإ أر٢ٍٓ أقسض َٔ املكطٜنيايكتا  ٔىـطز َ
 إىل سػين َباضى.  ,اـُٝين ٜٚتذ٘ إىل ظعِٝ َكط عٓس

, ٭ِْٗ نٝعٛا أؾـٝا٤ نـجري٠   ;, إىل ٖصا اـعٟٜٔ أٚقًٛا أْفػِٗ إىل ٖصٙ اؿاي١, إىل ٖصٙ ايصي١ايعطب ِٖ ايص
 نٝعٛا فطقّا عع١ُٝ.
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ٗٳ ٔٳ تٳبٵبٴْٛٳ ٔٵ آَٳ ٘ٹ َٳ ٌٔ ايًٖ ٔٵ غٳبٹٝ ٕٳ عٳ ِٳ تٳكٴسټٚ ٌٳ اِيهٹتٳابٹ يٹ ٖٵ ٌٵ ٜٳا َأ ٚعٓسَا ٜعٛز غبٌٝ اهلل  (99)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜا عٹٛٳدّاُق
أقـبشع ؼـع ضمحـ١ ايٝٗـٛز      اٯٕأيٝػـع سٝاتٓـا اٯٕ عٛدـا٤؟ سٝاتٓـا      ؿٝـا٠؟ أيٝػع تعٛز ا يف سٝا٠ ايٓاؽ

 اعٛداز َتعسز. يٝؼ عٛدّا ٚاسسّا ٌٖ ٖٓاى عٛز أغٛأ َٔ ٖصا؟ ؟ٚايٓكاض٣
ٌٕ عٳُٻا تٳ ثِ ٜكٍٛ: ٘ٴ بٹبٳافٹ ٕٳٚٳَٳا ايًٖ ُٳًُٛ َاشا عًُع ٜا اهلل عٓسَا قًع بأْو يػع ببافـٌ عـِٓٗ؟    (99)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜعٵ

ٕٳ :؟ ٌٖ ميهٔ إٔ ْكطأ قٛي٘شا عًُع يٓاَا ُٳًُٛ ٌٕ عٳُٻا تٳعٵ ٘ٴ بٹبٳافٹ ثِ ٫ لسٙ قس ٖـس٣ إىل نٝـف ْٛادـ٘     ٚٳَٳا ايًٖ
ٓٴٛا :اٍثِ ق ٖابعسيف ْفؼ ٖصٙ اٯٜات ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣؟. يكس ٖس٣ فكاٍ  ٔٳ آَٳ ٕٵ تٴطٹٝعٴٛا َفٔطٜكـّا   ٜٳا َأٜټٗٳا آيصٹٜ ٔإ

ٔٳ ِٵ َنافٹٔطٜ ِٵ بٳعٵسٳ ٔإميٳاْٹُه ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيهٹتٳابٳ ٜٳطٴزټُٚن ٔٳ اٖيصٹٜ ٘ٴ  َٹ ِٵ ضٳغٴُٛي ٘ٹ ٚٳفٹُٝه ِٵ آٜٳاتٴ ايًٖ ٝٵُه ِٵ تٴتٵ٢ًَ عٳًَ ْٵتٴ ٕٳ ٚٳَأ ٝٵفٳ تٳِهُفطٴٚ ٚٳَن
٘ٹ َفَكسٵ ِٵ بٹايًٖ ٔٵ ٜٳعٵتٳكٹ ِٕ ٚٳَٳ َٴػٵتٳكٹٝ ٟٳ ٔإَي٢ قٹطٳاطٺ    (101 -100)آٍ عُطإ:ٖٴسٹ

, ٜعـين  عبازات ايبشتـ١ تٓكطف إىل فاٍ اي ٣سٳٖٳٚ ٣ٳٖٴس اا نطب ايكطإٓ املفػطٕٚ ايصٜٔ هعًٕٛ ن١ًُ:
ٜٗسٟ ايٓـاؽ   ,ٜٗسٟ ايٓاؽ يف نٌ فا٫ت اؿٝا٠ ,إىل ق٠٬. إٕ ايكطإٓ نتاب سٝا٠, نتاب سٝا٠ ؾا١ًَ ,إىل قٝاّ

ٜٗسٟ( ٜعين ٜٗـسٜو  ) .., فذا٤ املفػطٕٚطٚسٞؾ٦ٕٛ اؿٝا٠, ٚيٝؼ فكط إىل اؾاْب اٱمياْٞ ايعبازٟ اينٌ  يف
 , نٝف تػبض ٚنٝف تك٢ً ٚاْت٢ٗ املٛنٛع.ٟ إىل َا تعٌُ ب٘ يتكٌ إىل اؾ١ٓ, أإىل ططٜل اؾ١ٓ

 يف اٯخط٠ٝهْٕٛٛ أعسا٤ اب غ, أّ إٔ أٌٖ ايهتٌٖ ايهتاب ا٭عسا٤ يف ٖصٙ ايسْٝآٖا ٜكٍٛ يف فاٍ اؿسٜح عٔ أ
, يـٝؼ  ؾُٝـع غٝهٕٛ ايٓاؽ نًِٗ ٜكفٕٛ بني ٜسٟ اهلل يٝشاغـب ا  ..ٖٚٓا َٔ ٖٓااٯخط٠ يٝػع َٝسإ عسا٤ , يٓا

ِٕ ٜكٍٛ ٖٓا: ٖٓاى طٛا٥ف َتعاز١ٜ َٴػٵتٳكٹٝ ٟٳ ٔإَي٢ قٹطٳاطٺ  ٖٴسٹ ٘ٹ َفَكسٵ  ِٵ بٹايًٖ ٔٵ ٜٳعٵتٳكٹ ا٫عتكاّ  (101)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜ ٚٳَٳ
تعـطف إٔ نتابـ٘ نتـاب     إٔ ,اب٘ إٔ تعطف إٔ نتاب٘ نتاب ٖسا١َٜٔ ايجك١ بهت ..باهلل, ايجك١ باهلل, ٚايجك١ بهتاب٘

إىل َا ؼكٌ ب٘ ع٢ً ثـٛاب   ٜٗسٜوٜكٍٛ ايصٟ  ,ٛاْب اٱميا١ْٝ ايتعبس١ٜ ايطٚس١ٝ, ٚيٝؼ فكط يًذيًشٝا٠ نًٗا
 يتسخٌ اؾ١ٓ.

ٟٳ ٖٴسٹ ٘ٹ َفَكسٵ  ِٵ بٹايًٖ ٔٵ ٜٳعٵتٳكٹ ِٕ ٚٳَٳ َٴػٵتٳكٹٝ , , ٖصٙ ا٭١َ إشا اعتكُع باهلل٥٘يف سٝات٘ يف َٛادٗت٘ ٭عسأإَي٢ قٹطٳاطٺ 
ٗٵسٳ٣ إىل ايكطاط املػتكِٝ يف َٛادٗتٗا َع عسٖٚا.  إشا اعتكُع قٝازتٗا باهلل غتٴ

قس  , َٚٔ ايعذٝب أْ٘ قاٍ عٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أَْ٘ٚٔ ايعذٝب ..ثِ ٜطؾس إىل إٔ ٖصٙ ا٭١َ ـطٛض٠ َٔ تٛاد٘
نجريّا نجريّا نجريّا فايٝٗٛز ٚايٓكاض٣  خفف .., أٟ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قس خففٚايببها٤ نطب بِٝٓٗ ايعسا٠ٚ
  , َٚع ٖصا ٜبًبْٛٓا!.بعس ايتدفٝض ,ٕ ِٖ َٔ بعس ايتدفٝفايصٜٔ ْكاضعِٗ اٯ

ايٕٛ رـري قهـّٛ عًـِٝٗ    نٝف يٛ ناْٛا ٫ ٜع رري َهطٚب عًِٝٗ شي١ ٫ٚ َػه١ٓ؟ نٝف يٛ نإ ايٝٗٛز ٫ ٜعايٕٛ
 مل ٜعضع بِٝٓٗ ايعسا٠ٚ ٚايببها٤.هلل؟. نٝف يٛ ناْٛا ٫ ٜعايٕٛ اببهب 

 تٛادـ٘ ايٝٗـٛزٟ   أٟ أْـع اٯٕ ٫  ,بعس ايتدفٝـف , املػًُٕٛ أَاّ ايٝٗٛز بعس ايتدفٝضاٯٕ َٔ ايعذٝب إٔ ٜٗعّ 
, ثـِ نـطب بٝـِٓٗ    هـب بب ٚاا٤َػه١ٓ ٚبنٳطبٳ بصي١ ثِ ؽفٝف.. ؽفٝف..  ,بعس ايتدفٝف ..اؿكٝكٞ املطٓنع

, َع ٖصا ٜتبًبٕٛ عًٝٓا, ٖصا ؾ٤ٞ ٜجري ايعذـب, ٜـجري ا٫غـتبطاب   , ْٓاٚ.. ثِ. َٚع ٖصا ٜكٗط, ثِببها٤عسا٠ٚ ٚ
إٔ تتشٹـس  , ٫ بـس  ٜكٍٛ يٮ١َ ٫ بـس إٔ تعتكـِ بـاهلل   ٚعسا٠ٚ ٚببها٤  ,ِٖٚ ع٢ً ايطرِ اا ِٖ عًٝ٘ َٔ تفطم

  نًُتٗا با٫عتكاّ باهلل.
٘ٹ صٙ اٯٜات عٔ ايٝٗٛز:فٝكٍٛ بعس ٖ ٘ٳ سٳلٻ تٴَكاتٹ ٓٴٛا اتٻُكٛا ايًٖ ٔٳ آَٳ أيٝؼ يف غٝام  (102)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜ ٜٳا َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ

ٕٳ اؿسٜح عٔ ايٝٗٛز ُٴٛ َٴػٵًٹ ِٵ  ْٵتٴ ٔٻ ٔإٖيا ٚٳَأ ُٴٛتٴ ٘ٹ ٚٳ٫ تٳ ٘ٳ سٳلٻ تٴَكاتٹ ٓٴٛا اتٻُكٛا ايًٖ ٔٳ آَٳ ٖصا َٔ  (102عُطإ: )آٍ ٜٳا َأٜټٗٳا اٖيصٹٜ
ٕٳ َعاْٞ ا٫عتكاّ عبً٘ ٚايطدٛع إيٝ٘ ٚؼكٝل ايعبٛز١ٜ ي٘ ُٴٛ َٴػٵًٹ ِٵ  ْٵتٴ ٔٻ ٔإٖيا ٚٳَأ ُٴٛتٴ ٘ٹ ٚٳ٫ تٳ ٘ٳ سٳلٻ تٴَكاتٹ  اتٻُكٛا ايًٖ

٘ٹ دٳُٹٝعّا ٚٳ٫ تٳَفطٻُقٛا ٌٔ ايًٖ ُٴٛا بٹشٳبٵ ػت٣ٛ َٛاد١ٗ ٖصٙ يتهْٛٛا مب٫ٚ تفطقٛا  اعتكُٛا عبٌ اهلل مجٝعّا ٚٳاعٵتٳكٹ
, ييت تطٜس إٔ تهْٛـٛا نفـاضّا نـايني   , ٖصٙ ايطا٥ف١ ا, ٚتببٞ ايعٛز يسٜٔ اهللايطا٥ف١ اييت تكس عٔ غبٌٝ اهلل

  .ايطا٥ف١ اييت ٫ تٛز يهِ أٟ خري ٖصٙ
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, ٚسهُـع عًـِٝٗ   يـ١ ٚاملػـه١ٓ  , فهطبع عًـِٝٗ ايص ِٗ نجريّا نجريّا نجريّاتْ٘ قاٍ يٓا ٚأْا َٔ داْيب قس خفهٚنأ
إٔ املػـًُني يف   ,إٔ ايعـطب , ٚعٓسَا تكبشٛا أش٤٫ ٖـصا ٜؿـٗس   فعٓسَا ػبٓٛا أَاَِٗ ..ٚفطقع مشًِٗ ,يبببه

 ٚاقعِٗ َع زٜٔ اهلل أقبشٛا أغٛأ اا ٚقٌ إيٝ٘ بٓٛ إغطا٥ٌٝ.
, يهٔ ْٚكب فطَٕٛ سكٝك١ ِٖ ,, ثِ ْكٍٛ ٖ٪٤٫ فطَٕٛكطأ اٯٜات اييت تتشسخ عٔ ايٝٗٛزَٔ ايعذٝب أْٓا ْ

ٍ  -غـابكّا   - (صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهلم     )أْٓا مٔ ايعطب ٚقس أخربْا ضغـٍٛ اهلل   ْٓػ٢ ,ِٝٗ ْٚٓػ٢رهبٓا عً : فكـا
ٚيف بعض أيفاظ اؿـسٜح   ((ست٢ يٛ زخًٛا دشط نٳبٍّ يسخًتُٛٙ))إىل زضد١ إٔ قاٍ:  ((يتشصٸٕ سصٚ بين إغطا٥ٌٝ))
 .((ُٔ؟ف))قايٛا: ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣؟. قاٍ:  ((يتشصٕ سصٚ َٔ قبًهِ))

, ٜكتًـٕٛ ايٓبـٝني   ؟ب١ دسّا ِٖ عًٝٗاأيٝػع ساي١ رطٜ أيٝػٛا غ٦ٝني؟ ؟ّاأغٛز أيٝؼ تاضىّأ ْكطأ عٔ ايٝٗٛز م
٘ٹ َٳبٵًَُٛي١ْ ٜتهًُٕٛ ع٢ً اهلل بايػ٤ٛ, ٜهصبٕٛ بآٜات اهلل ٗٴٛزٴ ٜٳسٴ ايًٖ يهٓـا ٫ ْٓعـط إىل    (64)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜٚٳَقاَيعٹ اِيٝٳ

ٚيف  ,ِٗتابِٗ, ٚيف تعاًَِٗ َع أْبٝا٥, يف تعاًَِٗ َع نيعطب أغ٤ٛ َٔ بين إغطا٥ٌٝمٔ ا قًٓاأْٓا ٚ, ٚاقعٓا مٔ
  تعاًَِٗ َع ايبؿط َٚع بعهِٗ بعض.

ْٴصٳٍ مبٔ قس ُأشٹٓيٛاٚهلصا نٓا إىل , ْٚتفطم عًـ٢ أٜـسٟ   املػه١ٓ, ْٚٴهطب ْٚػتهني ملٔ قس نٴطبع عًِٝٗ  زضد١ إٔ 
 أيٝؼ شيو ٜسٍ ع٢ً أْٓا أقبشٓا يف ٚاقعٓا أغ٤ٛ َِٓٗ؟.  ببها٤.ايعسا٠ٚ ٚاي بَِٝٓٗٔ قس نطب اهلل 

ناْٛا َٔ  .., نُا قاٍ عٔ بين إغطا٥ٌٝتفطقع عٔ ْٗر ْبٝٗا (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)فع٬ّ ا٭١َ َٔ بعس ضغٍٛ اهلل 
ًفـٛا ٖٚـٛ ٫ ٜـعاٍ    ختا ,نإ ٫ ٜـعاٍ َطٜهـاّ  ٖ٪٤٫ اختًفٛا َٔ بعس ٚضغٍٛ اهلل  ,بعس ْيب َٔ أْبٝا٥ِٗ ىتًفٕٛ

ِٻ)) ع٢ً ايفطافَطٜها  زعٛا ايطدٌ فكس رًب٘ ايٛدـع,  )): قاٍ عُط ٚفُٛع١ ((أنتب يهِ نتابّا ٫ تهًٛا بعسٙ ًٖ
قتًٛا َٔ نـاْٛا نأْبٝـا٤   , اختًفٛا بعس َا َاتختًفٛا ٚايطغٍٛ نإ ٫ ٜعاٍ سّٝا, . ا!((, سػبٓا نتاب اهللإْ٘ ٜٗذط

 ٚقتًٛا فاط١ُ ايعٖطا٤ ,اؿػنيٚقتًٛا , اؿػٔٚقتًٛا  ,ٛا ٚقٞ ضغٍٛ اهلل عًٞبين إغطا٥ٌٝ. يف ؾٗط ضَهإ قتً
 عي١ أْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ يف بين إغطا٥ٌٝ., ِٖٚ يف ٖصٙ ا٭١َ مبٓـا أ١ُ٥ أٌٖ بٝت٘ ٚاسسّا بعس ٚاسس, ٚقتًٛنُسّا

ؼ فكط تٓػب ايبدٌ إىل , ٚسٛيٛا ايكطإٓ إىل نتاب ىًل عكا٥س يٝ, ْٚبصٚا ايكطإٓ ٚضا٤ ظٗٛضِٖطإٓٚنصبٛا بايك
 , ٚػعً٘ ٜكهٞ ٜٚكسض نٌ قبٝض. اهلل, بٌ ػعٌ اهلل َكسض نٌ قبٝض

قهـا٤  طٚأْتِ ؾاٖس  يف ايتًفعٜٕٛ ايصٟ ٜعطض َػًػٌ طابٔ َاد١ص َا سكٌ يتًو املطأ٠ َٔ أٚي٦ـو ايًكـٛم   
نٌ قبٝض, ٚعـٔ نـٌ    ٘ عٔ, ايصٟ ْعٙ ْفػهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايصٟ ْعٙ ْفػٖ٘هصا ٜعًُٕٛ ايٓاؽ إٔ ا !.!صٚقسض

َٔ املعاقٞ , أٚ أٟ ؾ٤ٞ شّا, إٔ ٜأَط بعًِ, إٔ ٜكسض ظًُّا, إٔ ٜكسض قبٝشّا, إٔ ٜطٜس قبفاسؿ١, عٔ إٔ ٜطٜس ظًُّا
م ٚايهفط يف قًب , ٚأْ٘ ٖٛ ايصٟ ىًل ايؿط ٚايٓفاأْ٘ ٖٛ ايصٟ قه٢ بايكبا٥ض ٚقسضٖاٜكٛيٕٛ عٓ٘ ب ..ٚايكبا٥ض

 ٢ً ايعاقٞ إٔ ٜعكٞ. , ٖٚٛ ايصٟ ٜكسض عايهافط ٚاملٓافل
ٓٴٛا  أمل ٜتفٛٸقٛا ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ يف ٖصا؟. بٓٛا إغطا٥ٌٝ قايٛا: ِٵ ٚٳُيعٹ ٜٵسٹٜٗٔ ٘ٹ َٳبٵًَُٛي١ْ رًُٖعٵ َأ ٗٴٛزٴ ٜٳسٴ ايًٖ ٚٳَقاَيعٹ اِيٝٳ

ُٳا َقاُيٛا فاسؿ١ ىل اهلل نٌ أٚ َٔ ٜٓػب إ ,؟ َٔ ٜٓػب إىل اهلل ايبدٌأٟ اهلل غٌٝ. َٔ ٖٛ ا٭غٛأ (64)املا٥س٠: َٔ اٯ١ٜبٹ
ٗ إغطا٥ٌٝ يف تعاًَِٗ َع نتاب اهللأمل ٜتفٛم ايعطب ع٢ً بين  .َٚا ايبدٌ إ٫ ٚاسس٠ َٓٗا؟ ِ َـع أٖـٌ   ؟ يف تعاًَـ

 ؟. (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)؟ يف تعاًَِٗ َع ضغٍٛ اهلل بٝع ضغٍٛ اهلل
ٜعطض ايهجري عٔ بـين إغـطا٥ٌٝ يف    إٔيف , ٖٚٛ َٔ اؿه١ُ ٖٚصا ايصٟ هب إٔ ْفِٗ - ٚأْتِ عٓسَا تػتعطنٕٛ

ْٴكٗط ع٢ً أٜسٟ ٖ٪٤٫  ا ْط٣ أْفػٓا َكٗٛضٜٔ بِٗ يٓٓتب٘;ثِ عٓسَ -ٚنٝف بًغ بِٗ اؿاٍ  ,ٖصا ايكطإٓ ٭ْ٘ ئ 
صلى اهلل عليهه  )نصبٛا ع٢ً ضغٍٛ اهلل , ضغٍٛ اهللسطفٛا غ١ٓ  ,غ٤ٛ َِٓٗ يف تعآًَا َع زٜٔ اهللإ٫ ٭ْٓا قس أقبشٓا أ

 َع سه١ُ ضغٛي٘.تتٓاف٢ , أسازٜح تعطٌ نتاب اهلل, أسازٜح تتٓاف٢ َع سه١ُ اهلل نصبٛا عًٝ٘ (وعلى آله وسلم
ايصٜٔ  ,, ٚإ٫ فًُاشا ٖصٙ ا٭١َ ايعطب١ٝا٥ٌٝ نطبٓا ع٢ً أٜسٟ بين إغطا٥ٌٝفع٬ّ عٓسَا أقبشٓا أغ٤ٛ َٔ بين إغط

ٚ ا٭ؾٝا٤. ناْٛا أ١َ ٚاسس٠ ٜػتطٝعٕٛ إٔ  أبػطناْٛا ٜتكاتًٕٛ ع٢ً  ظًـٛا بـني أٜـسِٜٗ أدٝـا٫ّ      ايٝٗـٛز  ؟اٜكٗـط
أمل ٜهٔ ٜٗٛز خٝرب ٚفسى ٚبٓٛ ايٓعري ٚبٓـٛ قٝٓكـاع ٚبٓـٛ     .َتعسز٠ يف بًساِْٗ ِٖٚ ؼع ضمحتِٗ ٚسًفا٤ هلِ.

 ٤ ؼع ضمح١ أؾدام ٚقبا٥ٌ عطب١ٝ. َا ظايٛا سًفا ناْٛا ع٢ً نجطتِٗ ٚرٓا٥ِٗقطٜع١ ٚرريِٖ 
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ٖـ٪٤٫   -, ٫ ٜعٜسٕٚ ع٢ً مخػ١ ٬َٜـني  ِٖٚ عسز قًٌٝ - ٖصٙ ا٭١َ يب٬ز ايعطب١ٝ, زاخٌفًُاشا إغطا٥ٌٝ زاخٌ ا
اٯٕ ايعـطب   ستـ٢ اقتكـازّٜا,   ., أقبشع َكٗٛض٠ أَاَِٗ.أقبشع ا٭١َ ؼع ضمحتِٗ, أقبشع ا٭١َ خا٥ف١ َِٓٗ

زٍٚ كٛز , إٔ تتهتػض ايعامل ايعطبٞ اقتكازّٜا, ٚأْٗا تػع٢ يًػٝطط٠ اقتكازّٜا ٚغٝاغّٝاإٔ إغطا٥ٌٝ غىافٕٛ َٔ 
ٌ     ٖـِ ٜعط ٜعـين   ايؿطم ا٭ٚغط. ٖهصا ٜكٛيٕٛ عٔ إغطا٥ٌٝ. , ىـافٕٛ إٔ  فـٕٛ أْفػـِٗ َٗـعَٚني أَـاّ إغـطا٥ٝ

 , ٚغتكٗطِٖ فع٬ّ.تكٗطِٖ
اغتطاعٛا إٔ هعًٛا ايٝٗٛز ؼع ضمحتِٗ يف  نُا نإ أٚي٦و ا٭عطاب ايكًًٕٝٛ يٝػٛا َ٪ًٖني ٭ٕ ٜكٗطٚا إغطا٥ٌٝ

, ِٖٚ ناْٛا ػُعات قب١ًٝ قطٜب١ َٔ ايعسز ايصٟ نإ عًٝ٘ ايعطب يف املس١ٜٓ ااملٓاطل اييت ناْٛا غانٓني فٝٗ تًو
 ٚرريٖا.

 ا٫عتكـاّ عبًـ٘ ا٫عتكـاّ    , إىل, ٚد٘ ا٭١َ إىل ايتكـ٣ٛ, إىل ايكـفض  ٚدٸ٘ ا٭١َ إىل ايتٛسس و..فكاٍ بعس شي
ٖـصٙ ا٭َـ١؟ دعًـٛا     ت٬ف. َـاشا عُـٌ فكٗـا٤   , ْٗاِٖ عـٔ ا٫خـ  , ثِ ْٗاِٖ عٔ ايتفطمكاّ بهتاب٘, ا٫عتبسٜٓ٘

, دا٤ٚا ٜـسعٕٛ  ص!, ٚدعًٛا ا٫خت٬ف زاخٌ ٖصٙ ا٭١َ ضمح١. أمل ٜكٛيٛا: طاخت٬ف أَيت ضمح١ا٫خت٬ف َؿطٚعّا
ى َا أز٣ إيٝـ٘ ْعـط  ٚط ,يو أٟ ؾ٤ٞ تطٜس طًع ,طًع يو َصٖب, أسهاّ طًع ,نٌ إْػإ إىل إٔ هتٗس ٜٚػتٓبط

 فٗٛ قشٝضص. 
ًفٛا, فطقٛا ا٭١َ ٚفطقـٛا  , فتفطقٛا ٚاخت (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ت ايطغٍٛ َٔ بعس َا َا زعٛا إىل شيو ٚٚغعٛٙ

 ٭ِْٗ مل ٜٗتسٚا بهتاب اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل. ;ايسٜٔ
فُٝـا  ٚإمنـا يـ٘ أغـباب٘     ,ايعكط اؿانط أٚ ,ايتاضٜذ اؿانطٖصا منا ٚقًع إيٝ٘ ا٭١َ يٝؼ ْتٝذ١ إٚيصا قًٓا: 

 إىل اٯٕ.  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)١ َٓص إٔ َات ضغٍٛ اهلل املت٬سك أغباب٘ ,ٜتعًل با٭١َ
س, ٜـأتٞ  ملدطز أْ٘ ٜأتٞ باؿـسٜح عـٔ ايتٛسـ   اا ٜ٪نس إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜٗسٟ ا٭١َ إىل َا فٝ٘ ا٫ٚسغ 

سٜح , ٜأتٞ باؿسٜح عٔ عسا٠ٚ بين إغطا٥ٌٝ يٮ١َ, ٜأتٞ باؿباؿسٜح عٔ ايكٝاز٠, ٜأتٞ باؿسٜح عٔ اؾٗاز
ست٢ بعس ٖصٙ اٯ١ٜ اييت أَط فٝٗا بايتٛسس ٚايتكـ٣ٛ   ..يف أثٓا٤ اؿسٜح عٔ بين إغطا٥ٌٝ عٔ اٱْفام يف غبًٝ٘
ٌ    , ثِ ًفٛا غبكٗا عسٜح عٔ بين إغطا٥ٌٝٚإٔ ٫ ىت ,ٚا٫عتكاّ اؾُاعٞ , ؼسخ فُٝا بعـس عـٔ بـين إغـطا٥ٝ

ٝٵطٳ ُأَٻ كاٍ بعس إٔ اغتُط يف ٖصٙ اٯٜـات: ف ِٵ خٳ ٓٵتٴ ٓٵَهـٔط     ُن ُٴ ٔٔ اِي ٕٳ عٳـ ٛٵ ٗٳـ ٓٵ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳتٳ ٕٳ بٹـاِي َٴطٴٚ ١ٺ ُأخٵٔطدٳعٵ يٹًٓٻأؽ تٳِأ
ِٴ اِيَفاغٹ ٖٴ ٕٳ ٚٳَأِنجٳطٴ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ ِٴ اِي ٗٴ ٓٵ ِٵ َٹ ٗٴ ٝٵطّا َي ٕٳ خٳ ٌٴ اِيهٹتٳابٹ َيَها ٖٵ ٔٳ َأ ٛٵ آَٳ ٘ٹ ٚٳَي ٕٳ بٹايًٖ ٓٴٛ ٕٳٚٳتٴ٪ٵَٹ ٔٵ  ثِ قاٍ: (110)آٍ عُطإ:ُكٛ َي

ِٵ ٔإ ٕٳٜٳهٴطټُٚن ٓٵكٳطٴٚ ٜٴ ِٻ ٫  ِٴ اِيَأزٵبٳاضٳ ثٴ ٛٳٗيُٛن ٜٴ ِٵ  ٜٴَكاتٹًُُٛن ٕٵ  ٘ٹ  ٖيا َأش٣ٶ ٚٳٔإ ٔٳ ايًٖ ٌٕ َٹ ٔٳ َٳا ثٴكٹُفٛا ٔإٖيا بٹشٳبٵ ٜٵ ِٴ ايصِّٖي١ُ َأ ٔٗ ٝٵ نٴٔطبٳعٵ عٳًَ
ٔٳ ايٓٻأؽ ٌٕ َٹ عازٕ املكاْع اييت زاخٌ , ايبرتٍٚ املبٌ ايصٟ أعطٝٓاِٖ مٔ؟ ٖٛ اي٤٫َٛا اؿ (112)آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜٚٳسٳبٵ

, ٚسبٌ َٔ زٍٚ ايبطب َٓشٛٙ أٜهّا ٱغطا٥ٌٝ فأقـبشٛا  اؿبٌ ايصٟ َٓشٓاِٖ مٔ املػًُٕٛبًسآْا يؿطناتِٗ ٖٛ 
 ع٢ً َا ِٖ عًٝ٘.

أمل ٜعس يًشسٜح عٔ بين إغطا٥ٌٝ َٔ دسٜس نُا ؼسخ عِٓٗ َٔ قبٌ؟ فعٓسَا أَط بايتٛسس ٖٛ يف نٌ ٖصا ٜؿري 
, ٚإٔ , املٛادٗـ١ غـتهٕٛ قا٥ُـ١   ٛض٠ عاَـ١ ٚأٌٖ ايهتاب بك ,احملسم عًٝٗا ٖٛ َٔ قبٌ ايٝٗٛزإىل إٔ ا٭١َ اـطط 

, ٫ ميهـٔ إ٫ بـايعٛز٠ إىل اهلل  أعـسا٤ٖا,  سٟ َٔ د١ٗ ْفػـٗا إىل إٔ تعـطف نٝـف تٛادـ٘     ا٭١َ ٫ ميهٔ إٔ تٗت
 , ٚس٦ٓٝصٺ غٝػتطٝعٕٛ إٔ ٜكٗطٚا إغطا٥ٌٝ.تسا٤ بٗسٜ٘ٚبا٫ٖ ,بايعٛز٠ إىل نتاب اهلل

ٌ    , ٚإٔ اٱُٔ ٖٓا ْعطف غط ٖعمي١ ايعطب, غط ٖعمي١ املػًُنيف ّ غ٬ّ يٝؼ ٖـٛ ايـصٟ ٜكـاضع إغـطا٥ٝ  ,, اٱغـ٬
ّ     -نُا قًع غابكّا  -إمنا ايكطإٓ يٝؼ ٖٛ ايصٟ ٜكاضع ايٝٗٛز,  , ٚبـسٕٚ  عطب بسٕٚ قـطإٓ, َٚػـًُٕٛ بـسٕٚ إغـ٬

 قطإٓ.
أيٝؼ شيـو َعـطٚف؟. ٖـٌ ايـبرتٍٚ      .ٱغطا٥ٌٝ. ب إٔ ايعطب ٜفُٕٗٛ إٔ أَطٜها أسٛز إيِٝٗ َٔ سادتٗاَٝٔ ايعذ

أٚ َٔ ايبًسإ ايعطب١ٝ ا٭خط٣؟. َٔ إغطا٥ٌٝ إيٝ٘ أَطٜها ٚبطٜطاْٝا ٚفطْػا ٚرريٖا َٔ زٍٚ ايبطب ايصٟ ؼتاز 
 أَطٜها ٚبطٜطاْٝا ٚفطْػا ٚرريٖا عاد١ إىل ايعطب أسٛز َٓٗا إىل إغطا٥ٌٝ. 
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ٜ يٓػب١ ؿادتٗا إىل ايعـطب ؾ٦ّٝا باأَطٜها سادتٗا إىل إغطا٥ٌٝ ٫ تػاٟٚ  فُٗـٕٛ إٔ أَطٜهـا ٖـٞ ٚضا٤    , ٚايعـطب 
ب مجٝعّا ٖـٞ  ٚفطْػا ٚزٍٚ ايبط ,أَطٜها ٖٞ اييت تػاْس إغطا٥ٌٝ ,ٖٞ اييت تػاْس إغطا٥ٌٝٚبطٜطاْٝا  ,إغطا٥ٌٝ

  اييت تػاْس إغطا٥ٌٝ.
وتـادٕٛ  ٚ ,١ٝنػٛم اغـت٬ٗن إشا ناْع أَطٜها أسٛز إيٝٓا ٚزٍٚ ايبطب أسٛز إيٝٓا  -فًُاشا ٫ ٜفُٕٗٛ بإٔ عًِٝٗ 

٫ ٜػتطٝعٕٛ إٔ ٜػتدسَٛا ٖصا نٛغ١ًٝ نبط ع٢ً أَطٜها ٚبطٜطاْٝا ٚرريٖا ٭ٕ  -برتٚي١ٝ ٚرريٖا اي ٓاإىل ثطٚات
ٝ   ٫. إغطا٥ٌٝ .؟!عُا تكّٛ ب٘ ع٢ً أقٌ تكسٜط ػعٌ إغطا٥ٌٝ تهف تهـطب  , ١تهطب اٯٕ ايػـًط١ ايفًػـطٝٓ

 . -نُا ٜػُْٛ٘  -شايف نس اٱضٖاب َطٜها يف قٝازتٗا يًتايفًػطٝٓٝني ٚايعطب ٜعًٕٓٛ ٚقٛفِٗ َع أ
 ؟ أيٝؼ ٖصا اا ٜسٍ ع٢ً إٔ َؿه١ً ايعطب َٚؿه١ً املػًُني ٖٞ َؿه١ً زاخًٝـ١؟. َٔ ا٭ؾٝا٤ ايبطٜب١أيٝؼ ٖصا 

, ٫ ٜػتطٝعٕٛ إٔ ْػإ إٔ ٜتكٛض فعاع١ ٖصٙ اؿاي١, ساي١ غ١٦ٝ ٫ ميهٔ يٲأِْٗ ِٖ قس ٚقًٛا إىل ساي١ غ١٦ٝ
  ٚرريٖا َٔ زٍٚ ايبطب. ,عاد١ إيٝ٘أَطٜها , ٚايبرتٍٚ مب٬ٜني ايرباٌَٝ ِسَٛا ست٢ ساد١ أَطٜها هلٜػتد

٫  ؾـ٤ٞ, َـٔ ايٓاسٝـ١ ا٫قتكـاز١ٜ؟ ٫    ؟ َا ٖٛ ايصٟ تػتفٝسٙ أَطٜها َٔ إغـطا٥ٌٝ  َا ساد١ أَطٜها إىل إغطا٥ٌٝ
 ؾ٤ٞ.  

فُٛعـات تعُـٌ    أٚ ,فطزٟسكٌ ٖهصا َٔ َٓطًل  أسٝاْا إشا ات ا٭دٓب١ٝ؟ع٢ً َكاطع١ ايؿطن ثِ ملاشا ٫ ٜعًُٕٛ
يهٔ ملاشا ٫ تتدص ايسٍٚ ايعطب١ٝ قطاضّا بكطع ايتعاٌَ ا٫قتكازٟ َع  ..عني يؿطنات ٜٗٛز١َٜ ع٢ً إٔ تكاطع َٓتر

 تسعِ إغطا٥ٌٝ. أيٝؼ باغتطاعتِٗ ٖصا؟. أٚ  ,إغطا١ًٝٝ٥أٟ ؾطن١ 
 ١َٝ َؿرتن١؟ملاشا ٫ ٜعًُٕٛ ع٢ً إقا١َ غٛم إغ٬ - زٚي١ َاإشا نإ ايعطب ىافٕٛ َٔ أٟ سكاض اقتكازٟ ع٢ً  -ملاشا 

 ٕ املػـًُني أ ,ٚزعع إيٝٗا ٚأؿع عًٝٗا: إٔ ايعطب ,ايفهط٠ ٚإٜطإ تبٓع ٖصٙ ,ٖصٙ ايفهط٠ اٱَاّ اـُٝين تب٢ٓ
ن١ , ٫ بس َٔ إٔ ٜهٕٛ هلِ غٛم إغـ١َٝ٬ َؿـرت  َٔ إٔ ميًهٛا قطاضِٖ ايػٝاغٞ, ٫ بس هلِ يف إٔ ٜهْٛٛا َتُهٓني

  , َٚع بًسإ أخط٣.اٱغ١َٝ٬عٝح وكٌ تبازٍ اقتكازٟ فُٝا بني ايبًسإ 
ٖٓاى بًسإ أخط٣ يٝػع َػتعس٠ إٔ تطتبط اقتكازّٜا بأَطٜها يف َا يٛ سكٌ َٔ اؾاْـب ايعطبـٞ َكاطعـ١     أٜهّا

ِ إ أخط٣ َػتعس٠ يًتعاٌَ َع ايعطب, غـتأخص برت ٖٓاى بًس ..ْس إغطا٥ٌٝأٚ ٭ٟ بًس تػا ,٭َطٜها ص , غـتأخ ٚهلـ
, عٓسَا , نُا عًُع إٜطإ عٓسَا اػٗع إىل ايتعاٌَ َع بًسإ َع١ِٓٝتعاٌَ َعٗتٚ, غتأخص أؾٝا٤ نجري٠ َٓتذاتِٗ

 ناٜكٗا اؿكاض ا٫قتكازٟ.
ِ   ,ايعطب ..ٛسس٠إٔ ٜهٕٛ هلِ ع١ًُ إغ١َٝ٬ َمل ٜتذ٘ ايعطب أٚ املػًُٕٛ ب  ;املػًُٕٛ ِٖ ايصٜٔ أنـاعٛا أْفػـٗ

ٚنُا  ( يف نطٚض٠ إسٝا٤ طّٜٛ ايكسؽصٝ٘ضمح١ اهلل عًإىل تأٜٝس فهط٠ اٱَاّ اـُٝين )دسٜس  ٚيٓعس َٔ ..صاٚهل
زٜٔ , يٝػٛا دا؟ يٝػٛا دازٜٔ يف َكا١َٚ إغطا٥ٌٝايسٍٚ ايعطب١ٝ نشهَٛات طّٜٛ ايكسؽص ملاشا مل ؼٞقًع غابكّا 

قـسقا٤  , أهـا, أقـسقا٤ يربٜطاْٝـا   سقا٤ ٭َطٜ, ِٖ أقٚايٓكاض٣, ِٖ أٚيٝا٤ يًٝٗٛز يف قاضب١ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣
 ٫ ؾو يف شيو. ست٢ بعهِٗ أقسقا٤ ٱغطا٥ٌٝ
ٖـا عًـ٢ ا٫نتفـا٤ ايـصاتٞ يف     , فٝشكـٌ أبٓا٩ ١ٝ َٔ إٔ تٓتر اـريات َٔ زاخًٗاِٖ ايصٜٔ عطًٛا ايب٬ز اٱغ٬َ

قـطاع   ٚيف رريٖا. ِٖ ايصٜٔ أٚقًٛا املػأي١ ٚطٛضٚا ايكهـ١ٝ َـٔ قـطاع عػـهطٟ إىل     ,ِٚيف ٬َبػٗ ,ِأرصٜتٗ
 ,, ست٢ تهـٕٛ مبػـت٣ٛ املٛادٗـ١ يًبـطب    ين ْفػٗا َٔ دسٜسبٚت ,ا٭١َ َٔ دسٜس وتاز إىل إٔ تٓٗض سهاضٟ

 ٚاملٛاد١ٗ يطبٝب١ ايبطب إغطا٥ٌٝ. 
ٜربض  , ٫ٚ َتأثط٠ باٱع٬ّ ايصٟك٢ َتأثط٠ بإع٬ّ ايٝٗٛزفّٝٛ ايكسؽ ٖٛ ّٜٛ إٔ تتذ٘ ايؿعٛب ْفػٗا ست٢ ٫ تب

ـ  ربض قعٛزِٖني تيًسٍٚ اييت ؼهِ املػًُ ٭ٕ َـا   ل اهلعميـ١ ايٓفػـ١ٝ زاخـٌ املػـًُني;    , أٚ ؼاٍٚ إٔ تعـعظ خً
ٚاؿكس  ,كس٠ ايعسا٤ٚوٌُ ع ,ٜعطنْٛ٘ َٔ َعاٖط عُا ٜعًُ٘ اٱغطا٥ًٕٝٝٛ زٕٚ إٔ ٜتشسثٛا عُا ٜجري املػًُني

ٛز.. تط٣ إغطا٥ٌٝ ثِ يٓفػ١ٝ يس٣ املػًُني أَاّ ايٝٗباهلعمي١ ا إمنا ٜعًُٕٛ ع٢ً تطغٝذ ايؿعٛض ٥ٌٝ..إغطانس 
ـ ٚتتشٍٛ إىل ٜا٥ؼ.  ,ٚميٛت نُريى ,, َاشا وكٌ يسٜو؟. تربز أعكابو٫ تط٣ أٟ سٌ ٕ ايكطإٓ عُـٌ عًـ٢ أ  ف

 .١اؿاي ٜٓٗض با٭١َ ست٢ ٫ تكٌ إىل ٖصٙ
ٛ  عٓسَا قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ايٝٗٛز:ساي١ ايعسا٤  ٓٴـ ٔٳ آَٳ ٕٻ َأؾٳسٻ ايٓٻأؽ عٳسٳاٚٳ٠ّ يٹًٖصٹٜ ٔٳ   َيتٳذٹسٳ ٗٴـٛزٳ ٚٳاٖيـصٹٜ ا اِيٝٳ

ٚإٔ ْطبٞ أ٫ٚزْا ع٢ً إٔ وًُٛا عـسا٠ٚ ٭عـسا٤ اهلل يًٝٗـٛز     ,ٜطٜس َٓا إٔ ْطبٞ أْفػٓا (82)املا٥س٠: َٔ اٯٜـ١ َأؾٵطٳُنٛا
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نٓع ؼٌُ عـسا٤   , إشا٬ّ إهاب١ٝ ١َُٗٚ, ايعسا٠ٚ إهاب١ٝ ١َُٗٚ. ايعسا٠ٚ يف اٱغ, إٔ وًُٛا عسا٠ٚٚايٓكاض٣
ٕ ايعس٠ يٝهْٛٛا , ٚاملػًُٕٛ وًُٕٛ عسا٤ سكٝكّٝا فإِْٗ غٝعسٌٚ, إشا نإ ايععُا٤ وًُٕٛ عسا٤٭َطٜها ٚإغطا٥ٝ

, ٚئ ٜهٕٛ يسِٜٗ أٟ َاْع َـٔ إٔ  ٤ سكٝكّٝا فإِْٗ ئ ٜعسٚا أٟ ؾ٤ٞ, أَا إشا مل ٜهٔ ٖٓاى عسامبػت٣ٛ املٛاد١ٗ
ـ       ـ , ا٫تفاقات يًـسفاع املؿـرتى  ٜتعاًَٛا َع ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ عًـ٢ أعًـ٢ َػـت٣ٛ, ستـ٢ إىل زضدـ١ ا٫تفاقٝ ات ٝ

 ٭ْ٘ يٝؼ ٖٓاى أٟ عسا٤.  ا٫قتكاز١ٜ ٚرريٖا;
ٔٸ  ٚٳَأعٹـسټٚا   تٴعٹس ْفػو مبػت٣ٛ املٛاد١ٗ. فعٓسَا قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: ٫هلصا  أٚ عسا٤ هلصاأْع إشا مل تٴهٹ

ٖٹبٴٛ ٌٔ تٴطٵ ٝٵ ٔٵ ٔضبٳاطٹ اِيدٳ ٔٵ ُقٛٻ٠ٺ ٚٳَٹ ِٵ َٹ ِٵ َٳا اغٵتٳَطعٵتٴ ٗٴ ِٵَي ٘ٹ ٚٳعٳسٴٚٻُن ٘ٹ عٳسٴٚٻ ايًٖ  ٜطغذ يف ْفٛغٓا إٔ أمل (60٭ْفاٍ: َٔ اٯ١ٜا)ٕٳ بٹ
إعساز ٭ٕ شيو ٖٛ ايصٟ غٝشًُٓا ع٢ً  ;, ٚإٔ ْطغذ ايؿعٛض بايعسا٤ايه١ًُ , ٜطٜس َٓا إٔ مٌُ ٖصٙأٚي٦و أعسا٤

 ,ت ا٫قتكـاز١ٜ , يف اجملـا٫ تفػٗا يًُٛاد١ٗ يف كتًف اجملا٫, ٚعٓسَا تتذ٘ ا٭١َ ٱعساز ايك٠ٛ غتعس ْايك٠ٛ
  ا٫ت.يف كتًف اجمل ,يف فاٍ ايتكٓٝع يف فاٍ ايعضاع١ ,ٚيف فاٍ ايتذاض٠

٢ , عٌُ ع٢ً إٔ هعٌ إٜطإ أ١َ قازض٠ عًعٓسَا ضغذ عسا٠ٚ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝإٜطإ نُا عٌُ اٱَاّ اـُٝين يف 
ـ  , بإٔ ؼكٌ ع٢ً ا٫نتفا٤ ايصإٔ تهٕٛ مبػت٣ٛ املٛاد١ٗ يًبطب صا٥ٞ ٚايعػـهطٟ ٚرـريٙ َـٔ    اتٞ يف اجملـاٍ ايب

  اجملا٫ت, ٚيف اجملاٍ ايجكايف ٚرريٙ.
ا٤ ٚايعـسٚ ٫  أٚي٦و ٭ِْٗ أعـس  ..َؿاعط ايعسا٤ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ,عًُٛا ع٢ً إٔ ميػشٛا َٔ ا٭١َ يهٔ ٖ٪٤٫ ملا

ست٢ قٛتٓـا ؼـع ضمحـتِٗ,     إٔ هعًٛا اػٗٛا إىل٫ بس إٔ ٜعٌُ بهٌ دس  -نُا أؾاض ايكطإٓ  -بس إٔ ٜعٌُ نسى 
 أشيْٛا ٚقٗطْٚا إىل ٖصٙ ايسضد١.

ٕ ِٖ ٚاثكٕٛ اٯٕ  -نُا قًع غابكّا  -ٚهلصا   أيٝػـع   .بأْـ٘ يـٝؼ باغـتطاعتٓا إٔ ْعُـٌ ؾـ٦ّٝا.      .. ِٖ ٚاثكـٕٛ اٯ
 ٚأ, ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ ػتُـع أسٝاْـّا   تهطب ٚايعطب قٝطٕٛ بٗاتشس٣ زاخٌ ايب٬ز ايعطب١ٝ تتشس٣؟ إغطا٥ٌٝ ت

 ؾعط٠. ف٫ِٚٗٝ وطى ؟ تٓسز
ايٝٗٛز ِٖ اٯٕ أضفع ٚعّٝا َـٔ املػـًُني, ايٝٗـٛز أنجـط      ..يف اؾاْب اٱع٬َٞ ,أٜهّا ملاشا يف اؾاْب اٱع٬َٞثِ 

, ٚايعـطب ٜكٛيـٕٛ   إٔ ايكطاع طقطاع عطبٞ إغـطا٥ًٝٞص  ٚعّٝا فُٝا ٜتعًل باملٛاد١ٗ يف قطاعٓا اٯٕ. أيػٓا ْكٍٛ
اٱغطا٥ًٕٝٝٛ اغتطاعٛا إٔ ىًكٛا ٚعّٝا ٜٗٛزّٜا  .ايعطب أٚ املػًُٕٛ بكٛض٠ عا١َ. طقطاع عطبٞ إغطا٥ًٝٞص :ٖهصا

 , بٌ ٫ ٜعٌُ ايعطب ؾ٦ّٝا.يعطب أفهٌ بهجري اا ٜعًُ٘ ايعطبزاخٌ إغطا٥ٌٝ فُٝا ٜتعًل بايكطاع َع ا
ًٛا عسا٠ٚ يًٝٗـٛز  إٔ وُ؟ ٕ وًُٛا عسا٠ٚ ٭َطٜها ٚإغطا٥ٌٝأٜٔ ٖٞ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ اييت تطبٞ أبٓا٤ْا ع٢ً أ

فُٝا يٛ زخٌ  ػت٣ٛ إٔ ٜكُس ٚيٛ ؾٗطّا ٚاسسّاايصٟ هعٌ ٖصا ايؿعب مب -ٚظاض٠  أٟ َٔ -ٚايٓكاض٣؟ أٜٔ ٖٛ ايعٌُ 
 ؟ ٫ ؾ٤ٞ.يف سطب َع إغطا٥ٌٝ

دسّا ست٢ يف َا ٜتعًل  ٚايٝٗٛز زقٝكٕٛ دسّا -َطايب ايٝٗٛز  ,أثطِٖ ٚاغتذابتِٗ ملطايب إغطا٥ٌٝعهِ ت ِٗبٌ إْ
 . ْٗا تطغذ َؿاعط تهٕٛ خطري٠ عًِٝٗواٚيٕٛ إٔ ٜٓػفٛا أٟ َفطز٠ ٜعطفٕٛ بأ -, باملفطزات ايًب١ٜٛ زاتباملفط

ّ    طًبٛا َٔ اٱع٬ّ ايعطبٞ إظاي١ ن١ًُ طايع , فأقـبشع أدٗـع٠ اٱعـ٬ّ ٫    سٚ اٱغـطا٥ًٝٞص ايـيت ناْـع تػـتدس
يعذٝب ٚاا ٖٚصا َٔ ا -ٕٓٝٛ أْفػِٗ بٌ ايفًػطٝ ,٫ تتشسخ عٔ ايعسٚ اٱغطا٥ًٝٞ - ست٢ ايفًػط١ٝٓٝ -تتشسخ 

ٜكٛيـٕٛ:  عـٔ ٖـصا ايعـطف    إٔ ايفًػطٝٓٝني نًُا مسعٓـاِٖ ٜتشـسثٕٛ    -يف ٚقع ٚاسس  ٜجري ا٫غتبطاب ٚا٭غ٢
ٌ  ,سه١َٛ ؾاضٕٚصؾاضٕٚ, سه١َٛ ؾاضٕٚ, طسه١َٛ ؾاضٕٚ,    ٭ْٗـِ قـس اعرتفـٛا بإغـطا٥ٌٝ,     ;(مل ٜكٛيٛا )إغـطا٥ٝ

املؿـه١ً   ؿـ٤ٞ! ؾدل آخط َا ميهٔ إٔ تعٌُ ٖصا اي يٛ أْٗا سه١َٛاضٕٚص طسه١َٛ ؾ ٖصا نؿدل ٜٗٛزٟ ٖٛٚإمنا 
ـ  ٛافأقبش ,, َا نإٔ ٚدٛزٖا َؿه١ًضا٤. أَا إغطا٥ٌٝ َا نأْٗا َؿه١ًٖٛ ؾاضٕٚ باعتباضٙ ض٥ٝؼ ٚظ هَٛـ١  : طسٕٜٛكٛي

 ؾاضٕٚص.  
يف فـؼ ايؿـ٤ٞ   ْاٱع٬َٝـ١  ؟ ثِ ا٭دٗع٠ , ؾاضٕٜٚتشسخ عٔ ؾاضٕٚ ٚسه١َٛ ؾاضَٕٚٔ نٌ أمل تػُعِٖٛ أْتِ؟ 

ٚ    ٭ِْٗ مل ؾاضٕٚ; ايب٬ز ايعطب١ٝ تتشسخ عٔ , مل ٜعـٛزٚا ٜتشـسثٕٛ عـٔ    ٜعٛزٚا ٜتشسثٕٛ عـٔ إغـطا٥ٌٝ نعـس
 ايٝٗٛز نعسٚ. 

 ,ط ايعسا٤, ٖصٙ ُفكٹسٳت يف إع٬َٓانس إغطا٥ٌٝ اا تطغذ َؿاع صعسٚط اغتدساّ ن١ًُ:ٖٚصٙ ايه١ًُ َ٪ثط٠ دسّا, 
قـبشع  ا نًُـ١ طٜٗـٛز ْٚكـاض٣ص   أقـبشع  , فؿـسٜح تـ٢ يف تـساٚيٓا يف ا  , فكست سايسضاغ١ُٝفكٹسٳت يف َٓاٖذٓا 
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طايبـطب   -ملا ناْع ٖصٙ ايعباض٠ قس أؾٝعع بؿهٌ نـبري    -به١ًُ طايبطبص. اٱَاّ اـُٝين نإ ٜػتدسّ  ػتبسٍتٴ
  .لايبطب ايهافط, ٜتشسخ بٗصا املٓطايهافطص 

َٚا ٜعًُٛٙ نسْا ٖـِ   ,َا ٜهٓټْٛ٘ يٓا عِٓٗ ٖٓا ٚكاض٣ ايصٜٔ ؼسخ اهللايٝٗٛز ٚايٓ ِٖ. أَطٜها.ب, طايبطب, ايب
غـ٬َٞ  ايٝٗٛز ايـصٜٔ ْػـفٛا َـٔ قـاَٛؽ ايتداطـب اٱ     ِٖ اٯٕ ِٖ ْفػِٗ ايصٜٔ ٜػُِٖٛ اٯٕ طايبطبص, أِٖ 

ٚأؾـٝا٤ َـٔ   اغتدساّ ن١ًُ )دٗاز(طَٓانًني ٚسطن١ َكا١َٚ ٚاْتفان١ص َفطز٠ أٚ أيبٛا يًبًسإ ٚيًسٍٚ اٱغ١َٝ٬ 
أثطٙ يف خًل ن١ًُ: طدٗازص اييت ضٓنع ايكطإٓ عًٝٗا ٚدعًٗا َكطًشّا إغ٬َّٝا قطآّْٝا ي٘  ٜػتدسَٕٛ ٖصٙ, مل ٜعٛزٚا

١ٝٓٝ, ط, املكا١َٚ ايفًػسطن١ املكا١َٚ ايًبٓا١ْٝ ,, أْ٘ دٗاز يف غبٌٝ اهلل, فاغتبسيع به١ًُ طَكا١ََٚؿاعط ز١ٜٝٓ
يٓعطف إٔ ايٝٗٛز قس ٚقٌ ا٭َـط بٗـِ    طدٗازص; يٝؼ ٖٓاى اغتدساّ ن١ًُ: , اْتفان١صاملٓانًني ايعطب, املٓانٌ

 اٱع١َٝ٬ ؼع تكطفِٗ. أقبشع أدٗعتٓا أيػٓتٓا ؼع تكطفِٗ,يف غٝططتِٗ عًٝٓا إىل إٔ أقبشع 
أمل  تتذطز َٔ يبػٗا نُـا سكـٌ يف ايـُٝٔ!   هب إٔ  إشا نإ ٖٓاى قط١ تًفع١ْٜٝٛ تبسٚ فٝٗا املطأ٠ قتؿ١ُ,ف

ظ غـافط٠. ٖـصا   , ٚإٔ تـرب ميّٓٝا؟ ٫, هب إٔ تـربظ ؾـعطٖا   ُات ٚتًبؼ يبػّاقتؿ ٜعٗطٕ تهٔ ايٓػا٤ قبٌ فرت٠
يف يف ايـتشهِ  ٜتشهُٕٛ يف قٓع ثكافتٓا ستـ٢  ايصٜٔ ؟ ايٝٗٛز ِٖ ؟ ٖصا ايتأثري َٔ أٜٔ دا٤ايػفٛض َٔ أٜٔ دا٤

 هلصا.  ٚمتٗس ,؟ ٭ٕ نٌ ا٭ْع١ُ اييت ؼهِ املػًُني ٖٞ اييت تػٌٗ ٖصاَٚٔ أٜٔ دا٤ فُٝا بٝٓٓا, ٓاؽاطب
ىل كـٌ إ ح ططح غ٪ا٫ّ ٖٛ: إٔ اٱْػإ قس ٜتكسَْٛٞ يف اؿسٜ ٔخ٠ٛ ايصٜأسس اٱ -ست٢ ٫ ْطٍٛ  -ع٢ً نٌ ساٍ 

ـ  -. أْا أض٣ ٚأعتكس إٔ ايعٜس١ٜ, إٔ ايعٜٛز زضد١ إٔ ٜكٍٛ َاشا ْفعٌ مٔ؟ َاشا ْفعٌ مٔ؟ إشا  -اْٛا قًـ٬ّٝ  ٚإٕ ن
 , ِٖٚ هب إٔ ٜهْٛٛا أٚع٢ ا٭١َ. اتٸشست نًُتِٗ, إشا بٓٛا أْفػِٗ, إشا ٚعٛا ِٖ

 ٗ ايػـٓٝٸ١ ٖـِ ٖـ٪٤٫ ايـصٜٔ      ِ يٝهْٛـٛا نايػټــٓٻ١ٝ اٯخـطٜٔ,   ايعٜٛز ٖ٪٤٫ ايصٜٔ بسأ ايتأثري عًِٝٗ ٚتطٜٚهـ
وـاٚيٕٛ إٔ   ًهـٕٛ ايطـا٥طات, ٚميتًهـٕٛ نـٌ ؾـ٤ٞ!     , ٚميتٌ باؿذاض٠ ِٖٚ ميتًهٕٛ ايسباباتٜٛادٕٗٛ إغطا٥ٝ

 يٓٛع. ٜطٚنْٛا إٔ ْهٕٛ غٓٝٸ١ َٔ ٖصا ا
ِ إٔ ٜتُ هب ع٢ً ايعٜٛز إٔ وًُٛا ٚعّٝا سكٝكّٝا, هب ع٢ً ايعٜٛز إٔ ٜهْٛٛا ٚاعني,  , ٜتُػـهٛا ػهٛا مبـصٖبٗ

  ٖصا َٔ أٚدب ايٛادبات عًٝٓا.ا٭١َ يًتُػو بِٗ,  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهلل ضغٍٛ ٚد٘  ٔ, ايصٜبايجكًني
بطظٚا فعـ٬ّ  ايؿٝع١ , مٔ ايؿٝع١ طٝبب اٯخطٜٔ َٚععُِٗ غ١ٓ, ْٓكس ايعط ,أيػٓا اٯٕ ْٓكس ا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ

ٌ   أقـ٣ٛ عـسٚ   بـطظت  سعب اهلل , إٜطإ, ٭َطٜهاأؾس إْها٤ ٱغطا٥ٌٝ ٚ ٌ يـسٚز ٭َطٜهـا ٚإغـطا٥ٝ أدٗـع٠   , ٚأفهـ
, اٱٜـطاْٝني ٚعـٞ  ٕ ْهٕٛ ٚاعني أنجط َٔ مٔ ايؿٝع١ ايعٜٛز هب أ املػًُني.., ؽًل ٚعّٝا يس٣ إع١َٝ٬ يسٜٗا

 ط َٔ ٚعٞ سعب اهلل.أنج
إٔ ٜهْٛـٛا مبػـت٣ٛ   ٚإشا َا ٚع٢ ايعٜٛز أْفػِٗ ٚناْٛا مبػت٣ٛ املػ٦ٛي١ٝ ايـيت محًـِٗ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل,     

إىل إٔ ٜهٕٛ يسِٜٗ  - بػٝط١ٚإٕ ناْٛا بؿهٌ طا٥ف١  -ايسفاع عٔ عبازٙ ف٬ بس إٔ ٜكٌ ايعٜٛز  ,ايسفاع عٔ زٜٓ٘
 , نُا اغتطاعع إٜطإ.نُا اغتطاع سعب اهللىًكٛا ٚعّٝا يف أٚغاط املػًُني, قسض٠ 

. مـٔ ْػـتطٝع إٔ ْعُـٌ    !, ٚمٔ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ ايصٜٔ ْكٍٛ: ملاشا ايعطب ٫ ٜعًُٕٛ ؾ٦ّٝافٓشٔ مٔ ط٬ب ايعًِ
 َٔ ا٭َج١ً اٱهل١ٝ. ٖصٙٚ ,اهللنُا اغتطاع سعب ٚ إشا ضدعٓا إىل ايكطإٓ مٔ ْػتطٝع إٔ ْعٌُ ؾ٦ّٝا, ّاؾ٦ٝ

ٚاسـتر عًـ٢    ,ٚع٢ً املػًُني بـإٜطإ ٚبـاـُٝين   استر اهلل ع٢ً ايعطب ,َٔ اؿذر عًٝٓا ٙهب إٔ ْفِٗ إٔ ٖص
ع إع٬َٗا إٔ ٜكٗط , اغتطاسعب اهلل اغتطاع إٔ ٜطعب إغطا٥ٌٝ ,ايؿعٛب نؿعٛب, ع٢ً ايٓاؽ نطٛا٥ف ععب اهلل

 , اغتطاع إٔ ٜ٪ثط دسّا ع٢ً إغطا٥ٌٝ. إع٬ّ إغطا٥ٌٝ
ٕ ايعٜـٛز  أ ٕ تهٕٛ َ٪ثط٠ ٚيٛ مبععٍ عـٔ زٚهلـا؟  ات اٱغ١َٝ٬ إشا ٚعع تػتطٝع أاٍ بإٔ اؿطناؿأيٝؼ ٖصا ؾاٖس 

ٞ ه ,ٜعتكسٕٚ أِْٗ ِٖ ايطا٥ف١ احملك١ َِٖٔٚ  ٕ      ب إٔ ٜطتكـ ٔ  ٚعـِٝٗ إىل أعًـ٢ َػـت٣ٛ, عٝـح ٜهْٛـٛ أقـسض   َـ
كٝـف املبًـٛط   ايتج إىل نٌ بٝع, تكٌإغطا٥ٌٝ ٚايٝٗٛز  ٭ٕ ايٝٗٛز يٝؼ فكط إغطا٥ٌٝ ايطٛا٥ف ع٢ً َٛاد١ٗ ايٝٗٛز;

   , إىل نٌ ظا١ٜٚ.ٕٛ ايجكاف١ ايٝٗٛز١ٜ إىل نٌ أغط٠, إىل نٌ َػذسع٤٬ُ إغطا٥ٌٝ ٜبج ,ٜكٌ إىل نٌ بٝع
ّ    ..ُٝٔ عًٝٗا زاخٌ فًػـطني إغطا٥ٌٝ مل تعس تًو ايبكع١ اييت تٗ  ,اهلُٝٓـ١ اٱع٬َٝـ١   ,ايجكافـ١, ايـطأٟ ايعـا

ٌ     فٓشٔ عادـ١ إىل   اهل١ُٓٝ ايجكاف١ٝ أقبشع بأٜسٟ ايٝٗٛز, يٝٗـٛز  , اإٔ ْٛادـ٘ ايٝٗـٛز, ٚيـٝؼ فكـط إغـطا٥ٝ
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ايعكا٥س ايباط١ً اييت اْسغـع زاخـٌ    ٚايعكا٥س ايباط١ً ٖٞ تاضىّٝا َٔ قٓع ايٝٗٛز,تأثريِٖ ٜكٌ إىل نٌ َهإ. 
 .زاخٌ ايٝٗٛزَٔ ٖٞ تاضىّٝا َٔ قٓع َٔ اْسغٛا املػًُني 

ٚأْع  .ؾدل ععِٝ.ٚ َِٗؾدل  ايؿدل اؿسٜح سٍٛ ٖصا بٔ َاد١ص,اقك١ ط ؟ٜعطض يف تًفعٜٕٛ قٓعا٤َٚاشا 
. ٖهصا ٜعطن٘ ايفًِٝ ٖـصا  !!١ هٓس ْفػ٘ هلامجًٝ إَاَّا هِّٓس ْفػ٘ ٭َري٠ !إَاّٜكٛيٕٛ عٓ٘  إَاّ أيٝؼ تكطاٙ

٫ هـٛظ إٔ  ٫, إٔ ايعًُا٤ هب إٔ ٜهْٛٛا خساَّا يًػ٬طني, هب إٔ ٜهْٛٛا خساَّا يٮَطا٤, َُٚٗـا عُـٌ ا٭َـري    
 ثِ نًُا سكٌ َٓ٘ فٗٛ قها٤ ٚقسض, قها٤ ٚقسض. تعٌُ ؾ٦ّٝا نسٙ, 

 دط ٖصٙ ا٭١َ إىل إٔ تهٕٛ َهطٚب١ اَتساز يًتجكٝف اـاط٧, ايصٟ ْؿأ يف ٖصٙ ا٭١َ, ٚايصٟٖٛ ًِ َجٌ ٖصا ايف
 ع٢ً أٜسٟ أشٍ خًل اهلل, ِٖٚ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣. 

ـ     َٔ ٜكـط٩ٕٚ, ٕٛ, ٖصا ؾ٤ٞ مٔ عاد١ إيٝ٘, َٔ ٜتعًُ ٚإ٫ فًُـاشا ْٓكـس    .ٚعٝـّا. ٛا نـٌ ايٓـاؽ وـب إٔ وًُ
مـٔ ايعٜسٜـ١ عًٝٓـا َػـ٦ٛي١ٝ نـبري٠,       خطٜٔ؟ ْٚٓكـس ظعُـا٤ ْٚٓكـس ؾـعٛبّا..    ؟ ملاشا ْٓكس ايعطب اٯاٯخطٜٔ

, ٜػتطٝع , ٚثكاف١ ايٝٗٛز ٚإع٬ّ ايٝٗٛزز, ٚنس ع٤٬ُ ايٝٗٛ, نس ايٝٗٛزٌ ايهجري نس إغطا٥ٌْٝٚػتطٝع إٔ ْعُ
  .نتتِ ب٘ ٖصا ايه٬ّ. ٖٚصا َا ايٓاؽ إٔ ٜعًُٛا ايهجري.

ٟ  ط ايهطِٜ, أغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛفكٓا يف ٖصا ايؿْٗػأٍ اهلل إٔ ٜٓٛض بكا٥طْا  , ٚإٔ هعًٓا اـٔ ٜٗتـس
ٚاـٔ ٜتـٛىل    ,َـٔ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣    ٤ا٤ٴطٳبٴمٔ , رب٥ني أ ٜٛاىل ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣إٔ هعًٓا َٔ املتٚ بهتاب٘,

ْٚكطـع ٚلـعّ بـإٔ     ,كاض٣ ٚأ ٜتٛىل ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣  ربأ إيٝو َٔ ايٝٗٛز ٚايٓايًِٗ إْا ْ .ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣
ٚيطغـٛيو ٚ٭ٚيٝا٥ـو   إٔ ايـ٤٫ٛ يـو   َٔ أغباب ايصي١ اييت ٖصٙ ا٭١َ فٝٗا, ْٚكطع ٚلعّ ْٚعتكس ب ٤٫ِٖٚ ٖٛ

 تعٝٓٓا.إٔ أغأيو ايًِٗ إٔ تٗسٜٓا ٚ ,ٖٛ املدطز هلصٙ ا٭١َٚ٭ٌٖ بٝع ْبٝو ٚيهتابو ايهطِٜ 
 .ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ٚ
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