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 (2) دروس من وحي عاشوراء

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
الّ عً ٢  ٚايكال٠ ٚايػ  ا نٓا يٓٗتسٟ يٛال إٔ ٖساْا اهلل، اسبُس هلل ضب ايعاملني، اسبُس هلل ايصٟ ٖساْا هلصا، َٚ

ٚؽبطدِٗ َٔ ايظًُات  ،ٚازبٗاي١ ًعاملني، يٝٓكص األ١َ َٔ ايطػٝإ، ٚايؿطى،غٝسْا ضبُس ايصٟ بعج٘ اهلل ضمح١ ي
ايصٜٔ ْٗذ ٛا ْٗذ ٘، ٚغ ًهٛا قطٜك ٘، ٚمحً ٛا       إىل ايٓٛض، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ ايطٝبني ايطاٖطٜٔ،

 ْٚكشٛا ألَت٘. ضاٜت٘،
ّٜٛ ايعاؾط َٔ ضبطّ ٚقعت ؾادع١ عظ١ُٝ َٚأغ ا٠ ن  ٣ يف ر اضٜذ     يّٝٛ،ٖصا ا ّٜٛ عاؾٛضا٤، يف يف ٖصا ايّٝٛ،

ٜكع َجًٗا إال يف  اٖلرًو ايؿادع١ نإ املؿرتض أ ،ٚمساٖا اهلل ْٚبٝٗا: املػًُني األ١َ، األ١َ اييت زٜٓٗا اإلغالّ،ٖصٙ 
رتض ٚايطبٝع ٞ  ؿ ٤ٞ املؿ   رًو ايعكٛض املظ١ًُ، يف عكط ازبا١ًٖٝ، يف عكط ايؿطى، يف عكط ايظًُات، ن إ اي 

ُٜ اٖلسبازث١ٕ َجٌ ٖصٙ أ ّ ػُٖرهٕٛ يف عكط اإلغالّ، ٚيف غاس١ اإلغالّ، ٚع٢ً ٜسٟ َٔ   ،ٕٛ أٚ ؼبػبٕٛ ع٢ً اإلغ ال
 ؾُا ايصٟ سكٌ؟

ملج ٌ ٖ صٙ    ،ػطسّا ملجٌ ٖصٙ املآغَٞا ايصٟ دعٌ ايػاس١ اإلغال١َٝ ََ ،مل ْػُع يف راضٜذ ازبا١ًٖٝ حبازث١ نٗصٙ
ُٜاألسساخ املؿذع ٚؼبػبٕٛ ع٢ً اإلغالّ ٖ ِ َ ٔ ٜٓؿو صٕٚ َج ٌ ٖ صٙ       ٕٛ أْؿػِٗ َػًُنيػ١ُٗ؟ َا ايصٟ دعٌ َٔ 

ٌ قًٝ ١ عُ طٙ ن اؾطّا ٜعب س     ٚنس َٔ؟ نس َٔ؟ ٌٖ نس ؾ دل      ؟َجٌ رًو ايع١ًُٝ املطعب١ املؿذع١ ،ايهاضث١
رّا؟ نإ ٖصا ٖٛ املؿ رتض  ٜٔ؟ ٌٖ نس ضدٌ عاف سٝار٘ ْؿاقّا َٚهطّا ٚخساعّا ٚ ًُّا ٚد ٜٚٚكس عٔ ايسِّ األقٓاّ،

 أل١َ نٗصٙ إٔ ٜهٕٛ هلا َٛقـ نٗصا أَاّ أؾدام ع٢ً ٖصا ايٓشٛ: نؿط ٚؾطى ٚقػٝإ ٚد ٚت ٚ ًِ ْٚؿام.
يهٖٓا ْط٣ إٔ رًو اسبازث١ اييت ٚقعت يف ايػاس١ اإلغال١َٝ، ٚع٢ً ٜس أبٓا٤ اإلغالّ، بٌ ٚذبت غط ا٤ اإلغ الّ   

َ ٔ   ٚاس سْ ٖ ٛ  ٔ؟ ؾ١ إغال١َٝ، ْط٣ إٔ شيو ايصٟ نإ ايهش١ٝ ٖٛ ََ  ٚعٓاٜٚٔ إغال١َٝ، ٚخالؾ١ رػُٞ ْؿػٗا خال
ٖٛ ابٔ  ٖٛ ابٔ غٝس ايٓبٝني، ٖٛ ابٔ ايكطإٓ، ((اسبػٔ ٚاسبػني غٝسا ؾباب أٌٖ ازب١ٓ))غاز٠ ؾباب أٌٖ ازب١ٓ 

ع٢ً بٔ أبٞ قايب، ٖٛ ابٔ غٝس٠ ايٓػا٤ ؾاق١ُ ايعٖطا٤، ٖ ٛ اب ٔ غ ٝس ايؿ ٗسا٤      غٝس ايٛقٝني، ٚغٝس ايعطب،
 ع٠.مح

َا ايصٟ دعٌ األَٛض ركٌ إىل إٔ ٜكبض ايهش١ٝ يف ايػاس١ اإلغال١َٝ ٚذبت عٓٛإ خالؾ١ إغ ال١َٝ ٚعً ٢ ٜ س    
 أبٓا٤ ٖصٙ األ١َ اإلغال١َٝ، إٔ ٜهٕٛ ايهش١ٝ ٖٛ ٖصا ايطدٌ ايعظِٝ؟

راضؽبٓ ا   َٚا أسٛدٓا عبٔ يف ٖصا ايعَٔ إىل إٔ ْع ٛز إىل ، بايع  ٧ بايسضٚؽ، ٧ًًََٝٝ -خ٠ٛ أٜٗا اإل -إْ٘ سسخ 
ؾٓتطًع يف غرير٘ ٚسطنت٘ ايطغاي١ٝ، َٓ ص إٔ بعج ٘    (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)إىل إٔ ْعٛز إىل ايطغٍٛ  !َٔ دسٜس

يٓكطأ غرير٘ ٚسطنت٘ يف اسبٝ ا٠،   اهلل ضغٛاّل إىل إٔ قعست ضٚس٘ ايؿطٜؿ١ يًكا٤ ضب٘، إىل إٔ ْعٛز إىل عًٞ 
ٚإىل اسبػني، إىل اسبػني ايصٟ ظبتُع ٖصا ايٝ ّٛ يٓع عٟ أْؿػ ٓا     إىل إٔ ْعٛز إىل اسبػٔ ٚإىل ؾاق١ُ ايعٖطا٤

بؿكس َجً٘، ٚإىل إٔ ْػتًِٗ يف ٖصا ايّٝٛ بايصات َا ميهٓٓا إٔ ْؿُٗ٘ َٔ زضٚؽ ٚع  َٔ رًو اسبازث١ اييت ن إ  
 ٖٛ ٚأٌٖ بٝت٘ نشٝتٗا. 

ّ أْٗا ناْت ٖٞ ْتاز أؾًت١  سازث١ نطبال٤ ؾادع١ نطبال٤ ٌٖ ناْت ٚيٝس٠ َٜٛٗا؟ ٌٖ ناْت صبطز قسؾ١؟ ٌٖ ناْت
ٜٔ اإلغ الَٞ  قبٝعٞ العبطاف سسخ يف َػري٠ ٖصٙ األ١َ، اعبطاف يف ثكاؾ١ ٖصٙ األ١َ، اعبطاف يف ركسِٜ اي سِّ 

 ؟ٖصٙ األ١َ يًكا٤ ضب٘ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)هلصٙ األ١َ َٔ ايّٝٛ األٍٚ ايصٟ ؾاضم ؾٝ٘ ايطغٍٛ 
ٖ ٞ ضب      ، س٦ٕٓٝص ميهٓٓا إٔ ْؿِٗ إٔ رً و ايكه ١ٝ  االعبطافيصيو  تاْز إشا َا ؾُٗٓا إٔ سازث١ نطبال٤ ٖٞ َْ

 َٔ ٜعٜس. أبايعؿطات َٔ أَجاٍ ٜعٜس ٚأغٛ ٧َٔ ْعٝـ يف ٖصا ايعكط املًٝ زضٚؽ ٚع  نجري٠ يٓا عبٔ،
إٕ اسبسٜح عٔ نطبال٤ ٖٛ سسٜح عٔ اسبل ٚايباقٌ، سسٜح عٔ ايٓ ٛض ٚايظ الّ، س سٜح ع ٔ ايؿ ط ٚاشب ري،       

َٚا ميه ٔ إٔ رعت  ٙ    ميهٔ إٔ رعت ٙ خرّيا، اُٖ، إْ٘ سسٜح عاالعبطاطُٛ يف أَجًت٘ ايعًٝا، ٚعٔ سسٜح عٔ ايػ
سسخ رػتطٝع إٔ رطبط٘ بأٟ س سخ يف ٖ صٙ    إٕ ثٛض٠ اسبػني  يصا ٜكٍٛ ايبعض: إٕ سازث١ نطبال٤،ٚ ،اؾ٘ط

ٍّ َٔ املتػريات ٚاألسس يصا نإ َسضغ١،  ،اخ يف ٖصٙ ايسْٝاايسْٝا، رػتطٝع إٔ رػتًِٗ َٓ٘ ايع  ٚايسضٚؽ أَاّ أ
 .ملٔ ٜعًُٕٛ عت ٕٚ، ملٔ ٜؿكٕٗٛ،١ّ٦ًَٝ بايسضٚؽ ملٔ ٜ نإ َسضغ١ّ ١٦ًَٝ بايع ،
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ّ   (1)الؾ١ إيٝ٘ نإ أَاَ٘ عكب١ نؤٚزعٓسَا آيت اشب اإلَاّ عًٞ  تد صٙ  ٜأٍٚ ق طاض   ،ؾدل َعاٜٚ ١ يف ايؿ ا
بك٢ زقٝك١ ٚاسس٠ يف  ٌ سهِ عًٞ، ؼبهِ َٓطك١ ٖٛ أْ٘ ػبب ععٍ ٖصا ايطدٌ ٚال ميهٔ إٔ ٜ اإلَاّ عًٞ 

 نايؿاّ باغِ عًٞ ٚباغِ اإلغالّ.
 بأْ٘ يٝؼ اآلٕ ٚقت إٔ رتدص َجٌ ٖصا ايكطاض، َعا١ٜٚ قس متهٔ يف ايؿاّ، اْتظِط  ايبعض ْكض اإلَاّ عًٝ٘ا

ٔ    . ست٢ رتُهٔ خالؾتو ثِ بإَهاْو إٔ رععي٘ ال ٜك ٌ   ٜبسٚ ٖصا عٓس َٔ ٜؿُٕٗٛ غ طش١ٝ ايػٝاغ ١، ٚعٓ س َ 
دٌ عً ٢ َٓطك ١   ٚايعٛاقب ايٛخ١ُٝ ألٕ ٜتٛىل َجٌ شيو ايط املطًٛب١ بايٓػب١ يآلثاض ايػ١٦ٝ، ؾُِٗٗ إىل ايسضد١

طٙ ٘ ست٢ رتُهٔ ثِ بإَهاْو إٔ رػِّٝنُعا١ٜٚ، ربسٚ ٖصٙ ؾهط٠ قشٝش١. زِع َنُبَطت أٚ َقُػَطت، ع٢ً ضقاب املػًُني،
ُُهًٔونَي َعُهّسا ٍٛ اهلل رعاىل:ٚاغتؿٗس بك ،قاٍ: ال ميهٔ اإلَاّ عًٞ  .بعس َُٖتٔدصَ اِي ِٓتُ  عّْٛا  (51)ايهٗـ: َََٚا ُن

ا، ٜع   شي و أْ و اربصر ٘ غ اعسّا       أٚ ركٗطٙ ٚايّٝا ع٢ً َٓطك ١ َ    ٓ٘ ٚايّٝا ع٢ً َٓطك١،; ألٕ َٔ رعَٝٓٚػاعسّا
 ٚيٝتو أَاّ رًو املٓطك١ أٚ رًو.ؤٚعهسّا، ٜكّٛ بتٓؿٝص املٗاّ اييت ٖٞ َٔ َػ

ا ْعٛز إىل اسبسٜح َٔ ٖٓا ٖٛ َٔ أدٌ إٔ ْعطف َا ايصٟ دع ٌ األَ ٛض إٔ رك ٌ إىل ٖ صٙ ايسضد ١ ؾٓ ط٣       عٓسَ
 األٚىل.  االعبطاؾاتقطٜعّا يف نطبال٤، إْٗا  اسبػني 

َُٖتٔد َص     ٚعٓسَا اغتؿ ٗس بك ٍٛ اهلل رع اىل:    ،أبسّا مل ٜكٓط َعا١ٜٚ ٚايّٝا ع٢ً ايؿاّ  اإلَاّ عًٞ ِٓ ُت  َََٚ ا ُن
ُُهًٔو َُ (51)ايهٗ ـ:  نَي َعُهّسااِي ُٜإٕ َعا١ٜٚ ضدٌ  ١ بعس إٔ دا٤ ٖسٟ اهلل، بع س إٔ   ١، َٚع٢ٓ إٔ ُرٔهٌ أَٓٓ هٌ أَهٌ، 

َاشا ٜهٕٛ إناليو؟ ٌٖ ٜهٕٛ إال قطؾّا يأل١َ عٔ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) دا٤ ْٛض ايكطإٓ، بعس إٔ بعح اهلل ضبُسّا
 ؟عٔ ٖسٟ اهلل يأل١َ عٔ زٜٔ اهلل، عٔ اإلغالّ،ٔ ضبُس، قطؾّا ايكطإٓ، قطؾّا يأل١َ ع

١ بأغطٖا، أق اّ يٓؿػ ٘   ٓ إٕ َعا١ٜٚ َهٌ، ٚقس بكٞ ؾرت٠ ق١ًٜٛ ع٢ً ُبعٕس َٔ عاق١ُ ايسٚي١ اإلغال١َٝ، أنٌ أَ
 (ق ؿني )ٚبني َعا١ٜٚ ٚدا٤ت َعطن١  ٚعٓسَا سكٌ ايكطاع بني اإلَاّ عًٞ  ،زٚي١ يف  ٌ اشبالؾ١ اإلغال١َٝ

أنج ط ع سزّا ٚأق ٣ٛ ع س٠ َ ٔ       ،ؼبؿس دٝؿّا نجري ايعسز ٚايعس٠ أنجط َٔ دٝـ اشبًٝؿ١ ْؿػ٘ اغتطاع َعا١ٜٚ إٔ
 صباَٝع َٔ رًو األ١َ اييت أنًٗا َعا١ٜٚ. (قؿني) ٚنإ شيو ازبٝـ ايصٟ سؿسٙ إىل غاس١ ،دٝـ اشبًٝؿ١ ْؿػ٘

ٚد٘ ايٓ ٛض، يتك ـ    ملا أنًٗا َعا١ٜٚ اْطًكت رًو األ١َ يتكـ يف قـ ايباقٌ، يتكـ يف ٚد٘ اسبل، يتكـ يف
صلى اهلل عليهه  )نس ٚقٞ ضغٍٛ اهلل  آن١ً األنباز، َع ابٔ أبٞ غؿٝإ، يف ٚد٘ اشبري، ركـ َع ابٔ يف ٚد٘ ايعساي١،

أْ ت َ     )): (صلى اهلل عليه وعلهى آلهه وسهلم   )ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ ايطغٍٛ  س أَري املؤَٓني ع٢ً بٔ أبٞ قايب،ن (وعلى آله وسلم
 .((مبٓ عي١ ٖاضٕٚ َٔ َٛغ٢

ٍ    !َا أخطط ايهالٍ !إْ٘ ايهالٍ، َٚا أخطط ايهالٍ خػ اض٠   أؾظ ع ٚ َ ا   !َٚا أغٛأ آثاض ْٚت ا٥ر ٚعٛاق ب ايه ال
خػاضرِٗ يف ٖصٙ ايسْٝا ٜٚ ّٛ ًٜك ٕٛ اهلل غ بشاْ٘ ٚرع اىل، ٚق س       أؾظعَٚا  !َا أؾس خػاضرِٗ !املهًني عٓس اهلل

 !أنًٛا عبازٙ
ٕ ٖٛ ٜعًِ إٔ أخطط ؾ٤ٞ ع٢ً األ١َ، أ اإلَاّ عًٞ  ي صيو   ;ٕ أخطط ؾ٤ٞ ع٢ً ايبؿط١ٜ ٖٛ ايهالٍ ٚامله ًٛ

ٜ ط٣   ، ٜٚعطف ١َُٗ اشبالؾ١ اإلغال١َٝ،ٖٚٛ َٔ ٜعطف ٚادب ايػًط١ يف اإلغالّ، ٜٚعطف ١َُٗ ايسٚي١ يف اإلغالّ
أْ٘ ال ميهٔ حباٍ إٔ ٜكٖط ؾدكّا َهاّل عً ٢ َٓطك ١ يف   ٌ زٚيت ٘ ٚإٕ ناْ ت ايٓتٝذ ١ ٖ ٞ َرِك ٜٛض خالؾت ٘          

 ؟مل اشا  (ّا أٚ أَٝت باقاّلِٝ سٓكاٟٚ عٓسٟ ؾطاى ْعًٞ ٖصا إال إٔ أقإٕ خالؾتهِ ٖصٙ ال رػ) ٕ ٜكٍٛ:نا ،ٚاغتؿٗازٙ
أْت س طٜل عً ٢ إٔ رعٜ ٌ َعاٜٚ ١ َ ٔ       ،نٗصا قس ٜػتػطب أٟ ؾدل َٓا عٓسَا ٜػُع نالَّا ألَري املؤَٓني 

ٜ ط٣ ن ٌ    اإلَاّ عًٞ  ،إظاستو عٔ ٖصا املٓكب، اغتؿٗازى ت٢ يٛ نإ ايجُٔ ٖٛ ركٜٛض خالؾتو،َٛقع٘ س
 .ٖصا غٗاّل، ٚال إٔ ٜبك٢ َعا١ٜٚ زقٝك١ ٚاسس٠ ع٢ً ضقاب األ١َ

ٜٔ، ٚي ٝهٔ اي جُٔ ٖ ٛ    ٚيٝهٔ ايجُٔ ٖٛ اي سِّ  أٚي٦و ايصٜٔ ؼبطقٕٛ ع٢ً َٓاقبِٗ، مل ٜهٔ َٔ  ألٕ عًٝ٘ا 
 ٚعع٠ األ١َ ٚنطاَتٗا. األ١َ، َٚكاحل األ١َ، َٚػتكبٌ األ١َ،

                                     
 



 (4) دروس من وحي عاشوراء

ُٜٜعطف إٔ َٔ  اإلَاّ عًٞ  بكٞ َجٌ َعا١ٜٚ ع٢ً ٜعؿل ايػًط١، إٔ َٔ ٜعؿل املٓكب ٖٛ ْؿػ٘ َٔ ميهٔ إٔ 
ٜٔ اإلغالَٞ، ٖ ٛ ْؿػ ٘ َ ٔ ميه ٔ إٔ ٜبٝ ع األَ ١       ايؿاّ، ٖٛ ْؿػ٘ َٔ ميهٔ إٔ ٜبٝع زٜٔ األ١َ، إٔ ٜبٝع ايسِّ

 بأنًُٗا َكابٌ إٔ رػًِ ي٘ ٚالٜت٘، ٚإٔ ٜػًِ ي٘ نطغٝ٘ َٚٓكب٘.
ٖصٙ ايٓٛع١ٝ اييت ْطاٖا َاث١ً أَآَا  ،إىل اآلٕ إال َٔ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ اسبانُنيٌٖٚ عاْت األ١َ َٔ شيو ايّٝٛ 

اي صٟ ن إ ق س٠ٚ      ٞزضغّا َٔ عً ا ناْٛا َٔ ٖصا ايٓٛع ايصٟ مل ٜتًَل ُٓ ع٢ً قٍٛ ٚعطض ايبالز اإلغال١َٝ ي
هِ، قس٠ٚ يًسعا٠ يف ميهٔ إٔ ؼبتصٟ ب٘ َٔ ٜكٌ إىل ايػًط١، قس٠ٚ يآلبا٤ يف ايرتب١ٝ، قس٠ٚ يًػالقني يف اسب

ايسع٠ٛ، قس٠ٚ يًُعًُني يف ايتعًِٝ، قس٠ٚ يًُذاٖسٜٔ يف َٝ ازٜٔ ايكت اٍ، ق س٠ٚ يه ٌ َ ا ميه ٔ إٔ ٜػ تًُٗ٘        
 .اإلْػإ َٔ خري ٚصبس ٚعع

يف ايّٝٛ األٍٚ َٔ خالؾت٘، ؾأض٣ ازبُٝع إٔ  أٚي٦و ايصٜٔ مل ٜعٝؿٛا ٖصٙ ايطٚس١ٝ اييت عاؾٗا اإلَاّ عًٞ 
ُٜخالؾت٘ عٓسٙ ال رػا ُِٜ سٓكٔكٟٚ ؾطاى ْعً٘ إشا مل  َ ا قُٝ ١ زٚي ١ ذبه ِ باغ ِ       !؟َ ا قُٝتٗ ا إشاّ   ،ت باقاّلُّٔا ٚ

٘ إٔ ؼبٝٞ اسبل ٚميٝت ٚع٢ً عطف ايبًس اإلغالَٞ، ثِ ال ٜهٕٛ ُٖٓ ٜٚرتبع ظعُٝٗا ع٢ً ضقاب املػًُني، اإلغالّ،
غ تتشٍٛ األَ ٛض إىل إٔ ٜه ٕٛ     ،آخط ال ق١ُٝ هلا، يٝؼ ؾك  ال ق١ُٝ هلا، بٌ غتتشٍٛ قُٝتٗا إىل ؾ٤ٞ !ايباقٌ؟

 ٜٔ، إىل إٔ ٜهٕٛ قُٝتٗا ٖٛ األ١َ.قُٝتٗا ٖٛ ايسِّ
ظعُا٤ املػًُني نًِٗ ٜػطعٕٛ إىل املٛاؾك١ ع٢ً إٔ رهٕٛ أَطٜها ٖ ٞ   ظعُا٤ ايعطب، -أٜٗا اإلخ٠ٛ  -ػُع عٓسَا ْ

ؾِٗ َع أَطٜه ا يف َهاؾش ١ َ ا    ٚعٓسَا ْطاِٖ مجٝعّا ٜعًٕٓٛ ٚقٛ (اإلضٖاب  )َٔ ٜتععِ اسبًـ حملاضب١ َا ٜػ٢ُ ب
ألِْٗ مجٝعّا ؼبطقٕٛ ع٢ً ايبكا٤ يف َٓاقبِٗ َُٗا نإ ايجُٔ، ، ألِْٗ مجٝعّا ٜعؿكٕٛ ايػًط١ ;ٜػُْٛ٘ باإلضٖاب

، َ ٔ أد ٌ اسبؿ ا  عً ٢     غ تكطاض ٚااليهِٓٗ ال ميهٔ إٔ ٜكطسٛا بٗصا، ِٖ ٜكٛيٕٛ: َٔ أدٌ اسبؿا  ع٢ً األَٔ 
ايعباض٠ ازبسٜس٠ اييت مسعٓاٖ ا َ ٔ اي بعض: اشب ٛف َ ٔ       (ايعكا ايػًٝظ١)ٔ ٜكٛيٕٛ: خٛؾّا َ أٚ ،َكًش١ ايٛقٔ
 ْٝا؟ ٌٖ ٖٓاى أغًظ َٔ ٖصٙ ايعكا؟َٚٔ اشبعٟ يف ايس ٟ عكا أغًظ َٔ عكا اهلل، َٔ دِٗٓ،ٚأ ،ايعكا ايػًٝظ١
ُٜ اإلَاّ عًٞ  ٕ رهٕٛ عًِ نٌ َٔ ميهٔ إٔ ٜكٌ إىل َٛقع ايػًط١ يف ٖصٙ األ١َ أْ٘ ال ػبٛظ حباٍ أأضاز إٔ 

رباف َٔ ؾ٤ٞ أبسّا ؾإشا َ ا خؿ ت    اٖلٓكب غتهشٞ بهٌ ؾ٤ٞ يف غبًٝ٘، ٚأألْو إشا عؿكت امل ;ممٔ ٜعؿل املٓكب
ٚاي صٟ   غرت٣ َعا١ٜٚ، ٌٖ َعا١ٜٚ، ،َٔ غري اهلل ؾػرت٣ نٌ ؾ٤ٞ َُٗا نإ قػريّا أٚ نبريّا ٜبسٚ عكا غًٝظ١ أَاَو

بٌ يف أٜاّ عجُإ ناْ ت زٚيت ٘ أق ٣ٛ يف ايٛاق ع َ ٔ       عًٞ نإ َٛقع٘ ؾعاّل يف األٜاّ األٚىل شبالؾ١ اإلَاّ 
ٔ ٖٛ نإ أق٣ٛ يف ايٛاق ع َ    ،، ٚميتًو دٝؿّا نجري ايعسزاضبٝ  اشبًٝؿ١ ْؿػ٘ نإ يف رًو ايؿرت٠ سهُ٘ َػتك٘ط

 َٔ صبتُع املس١ٜٓ َٚا سٛهلا.  اجملتُع ايصٟ دا٤ يٝباٜع عًٝ٘ا
َٔ أٜاّ ايؿاضٚم، ايؿاضٚم ايصٟ دعٌ ٖصٙ األ١َ رؿاضم  أٜاّ عُط،َعا١ٜٚ غٓني ق١ًٜٛ َٔ نإ ٖٓاى اغتكطاض يس٣ 

ٖ ٛ   ٖٛ َعا١ٜٚ،َعا١ٜٚ ع٢ً ايؿاّ، ٖٚٛ ٜعًِ َٔ  ٔ ّٜٛ إٔ ٖٚي٢ٚرؿاضم ايكطإٓ، ٚرؿاضم ععٖا ٚصبسٖا َ  اعًٝ٘
 .  ٜعًِ َٔ ٖٛ َعا١ٜٚ

َطت يف ٖصٙ األَ ١ مب ا ؾٝٗ ا     إشّا نٌ ب١ًٝ أقٝبت بٗا ٖصٙ األ١َ، نٌ اعبطاط ٚقًت إيٝ٘ ٖصٙ األ١َ، نٌ ناضث١
ُط قبٌ أبٞ به ط ْؿػ ٘، قب ٌ أب ٞ به ط      ٍٚ عٓٗا باألٚي١ٜٛ ٖٛ ُعؤٍٚ األٍٚ عٓٗا ٖٛ عُط، املػؤنطبال٤، إٕ املػ

 ق١ًٜٛ.  ٢ َعا١ٜٚ ع٢ً ايؿاّ غٓنيايصٟ ٖٚيُط ْؿػ٘، ُع
قٝك ١ ٚاس س٠ عً ٢    ظبس ايؿاضٚم اسبكٝكٞ، ايصٟ ٜؿطم بني اسبل ٚايباقٌ ال ٜػُض يٓؿػ٘ إٔ ٜبكٞ َعاٜٚ ١ ز 

عًٞ ))ُط أّ عًٞ؟ ْ٘ َع ايكطإٓ؟ ٌٖ ُعإ: (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايؿاّ، َٚٔ ٖٛ ايؿدل ايصٟ قاٍ عٓ٘ ايطغٍٛ 
 ؟ٍ عُط َع ايكطإٓ ٚايكطإٓ َع عُطأّ قا ((َع ايكطإٓ ٚايكطإٓ َع عًٞ

ؿ اّ، ؾإْ ٘ ٜتش طى باغ ِ     ال ٜػُض يٓؿػ٘ إٔ ٜبكٞ َعا١ٜٚ سبظ ١ ٚاس س٠ عً ٢ اي     ٚعٓسَا ظبس إٔ عًٝ٘ا
 ْ٘ َٓطل ايكطإٓ، َٚٛقـ ايكطإٓ.إايكطإٓ، ٚ

ُٜ ٘ عً ٢ ؾ ٤ٞ َ ٔ أعُاي ٘، ٜٚك ٍٛ      ق١ًٜٛ ال ؼباغب عا١ٜٚ غٓنيبكٞ َإشّا ؾاملٛقـ اآلخط ايصٟ مسض يٓؿػ٘ إٔ 
حباٍ، ٖٛ املٛقـ املؿاضم يًك طإٓ، ٖ ٛ املٛق ـ     ٖٛ املٛقـ ايصٟ ال ٜٓػذِ َع ايكطإٓ (شيو نػط٣ ايعطب)عٓ٘: 

ُٝػأٍ عٔ ن ٌ   ؾ٦ّٝٓٗا يؿاضٚم ٖصٙ األ١َ، ;ٚقطْا٤ ايكطإٓ يصٟ نطب ايكطإٓ، ٚأ١َ ايكطإٓ،ا ٦ّٖٝٓا ّٜٛ ًٜك٢ اهلل ؾ
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 ٙ األ١َ.سازخ سسخ يف ٖص
َٔ ايصٟ سطى ازبٝٛف يتٛاد٘ اسبػ ني يف ن طبال٤؟ َ ٔ اي صٟ      ا،ال رٓظط إىل ؾادع١ نطبال٤ أْٗا ٚيٝس٠ َٜٛٗ

ٜٚطٓغب ٜٚطٖب ست٢ ػبٝؿِٗ، ست٢ ؼبٛهلِ إىل دٝـ  ا٤ ايعؿا٥ط باألَٛاٍ،ؾ١ يٝػطٟ ظعُأضغٌ ابٔ ظٜاز إىل ايهٛ
١ ع٢ً َٔ ايصٟ دعٌ ٜعٜسّا خًٝؿٖٛ؟ إْ٘ ٜعٜس،  َٔ  ٜتٛد٘ يهطب اسبػني بعس إٔ ناْٛا قس باٜعٛا اسبػني

 ّاّا قٜٛٓركبٌ َجٌ ٜعٜس؟ َٔ ايصٟ دعٌ يٝعٜس غٓس -رًو األ١َ  -َٔ ايصٟ دعٌ األ١َ  ضقاب املػًُني؟ إْ٘ َعا١ٜٚ،
 َٔ ايصٟ ٚىل عُط؟ ٖٛ أبٛ بهط.  ٢ َعا١ٜٚ ع٢ً ايؿاّ؟ إْ٘ عُط،َٔ ايصٟ ٖٚي ٚقاعس٠ ق١ٜٛ؟ إْ٘ َعا١ٜٚ،

َٜ  ٖسُؾ   ٙ،ُطِطيو َؾ   بّاًَِس ِبًِٔسا) يعُط: أبٛ بهط ٚعُط ناْا ٜتشطنإ نُا قاٍ اإلَاّ عًٞ  ٖ ا  طٖزٖا ي  ٘ ايٝ ّٛ 
مم ٔ ٜعؿ كٕٛ املٓك ب، مم ٔ ٜعؿ كٕٛ       ممٔ ٜعؿ كٕٛ ايػ ًط١،  ع٢ً ٖصا ايٓشٛ سطن١ ٚاسس٠ ناْت  (عًٝو غسّا
ألْٓ ا ْؿ اٖس إٔ َ ٔ ٜعؿ كٕٛ      ;ٜكٍٛ ايبعض: يٛ نإ أٚي٦و ممٔ ٜعؿكٕٛ ايػ ًط١ يطأٜٓ اِٖ َرتؾ ني   . ايٛدا١ٖ

 إىل آخط َا قٌٝ يف ٖصا املٛنٛع. ...ٚرتٛؾط هلِ املًصات هلِ األَٛاٍ،ايػًط١ ِٖ عاز٠ إمنا َٔ أدٌ إٔ رتٛؾط 
: يٝؼ قشٝشّا نٌ ٖصا، بٌ ٚدسْا يف ايتاضٜذ َٔ  ٗ طٚا  -ٖٚٛ ضبُس باقط ايكسض  -عًُا٤ اآلخطٜٔ ٜكٍٛ أسس اي

ٚ   ،مبظٗط املتكؿؿني ايعٖاز َٔ أدٌ إٔ ٜكًٛا إىل ايػًط١ يسٜ ٘ أي ص َ ٔ ن ٌ      إٕ ٖٓاى َٔ ؼبب ايػ ًط١ ؾتب س
َٚ ٔ أد ٌ ايٛق ٍٛ إىل    ب ايعٝـ، أيص َٔ نٌ ًَصات ايسْٝا نًٗا، ؾُٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل ايػ ًط١ ٜتكؿ ـ،   َٜطا

 ايػًط١ ٜبسٚ ظاٖسّا.
ٜتعبس ظاٖ سّا   عًٞ بٔ ايؿهٌ عٓسَا ٚقٌ إىل ايُٝٔ دًؼ يف ٚإز (عًٞ بٔ ايؿهٌ)ٚقس ٚدسْا يف ايُٝٔ ْؿػ٘ 

ُٜٜٚرتٓن إٕ ٖٓ اى ْٛعٝ ات يف ايبؿ ط ٜعؿ كٕٛ املٓك ب،       .عط٢، ظاٖس َتكؿـ َتعبسع، ٜكبٌ ايؿ٤ٞ ايٝػري مما 
ٓٝإ ٚغريٙ، ربسٚ نًٗا ال رػ اٟٚ  ص٠ أخط٣ َٔ ًَصات ايطعاّ ٚايؿطاب ٚايٓهاح ٚايُبٜعؿكٕٛ ايٛدا١ٖ ؾتبسٚ نٌ ي

 عٓسٙ ؾ٦ّٝا، غٝهشٞ بٗا مجٝعّا َٔ أدٌ إٔ ٜكٌ إىل املٓكب.
ُٜ يٛ مل ٜهٔ عُط ٜعؿ ل املٓك ب    ٚعُط بأِْٗ مل ٜهْٛٛا عؿام َٓاقب،كسّ أبا بهط ٖٛ ػبٝب ع٢ً َٔ ؼباٍٚ إٔ 
 َٔ أٜاّ َطن٘:))ا٥تْٛٞ بكًِ ٚزٚا٠ أنتِب يف ّٜٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)يطغٍٛ يهإ أٍٚ َٔ ٜػتذٝب ّٜٛ قاٍ ا

إشا ن إ ق س     اٖٛ ٜع طف أْ ٘ غ ٝهتب عًٝ٘      ٖٛ ٜعطف َاشا غٝعٌُ؟ ،يهِ نتابّا ال رهًٛا بعسٙ(( عُط اعرتض
ٍ  ٚأعًٔ ٚالٜت٘ ع٢ً ضقاب األ١َ ّٜٛ ايػسٜط ؾُ اشا ٜتٛق ع أ   ق١ًٝ سٝار٘، ذبسخ عٔ عًٞ   ٕ ٜهت ب ايطغ ٛ

ٚقاٍ: ايطغٍٛ  ؾٝهٕٛ قس اغتدسّ نٌ ايٛغا٥ٌ، ؾهر عُط  إال إٔ ٜؿس األ١َ إىل عًٞ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)
ؾسزٖا ي٘ ايّٝٛ ٜطزٖا عًٝو ا) :- نُا قاٍ اإلَاّ عًٞ  -ألْ٘  ;قس غًب عًٝ٘ ايٛدع ٚقاٍ: إٕ ايطغٍٛ يٝٗذط

 . (غسّا
أٚ ْتشسخ عٔ ٜعٜس ٚسسٙ، إشا نٓ ا   َٜٛٗا، ْٚتشسخ عٔ ابٔ ظٜاز ٚسسٙ، ا ٚيٝس٠ال ْٓظط إىل ؾادع١ نطبال٤ أْٗ

 ، ْٓظ ط إىل األغ باب األٚىل،  االعب طاف ع٢ً ٖصا ايٓشٛ، إشا مل ْٓظط زا٥ُ ّا إىل ايب ساٜات، ْٓظ ط إىل ب ساٜات     
ٖٛ ْتاز قبٝعٞ  ايٓظط٠ اييت دبعًٓا ْط٣ نٌ رًو األسساخ املؤغؿ١، ْط٣ نٌ ٖصا ايٛاقع ايصٟ رعٝؿ٘ األ١َ إمنا

، ٚإال ؾػ ٓعٝـ يف   ٌ   االعب طاف ، إمنا ٖٞ رساعٝات يتًو اآلثاض ايػ١٦ٝ اييت ناْت ْتاز شيو االعبطافيصيو 
 قبً ٘،  ق طٜعّا يف ن طبال٤، ٚدعً ت عًٝ٘ ا     َٔ األغباب اييت دعً ت اسبػ ني   ااألغباب ْؿػٗا، ٚغٓهٕٛ عبٔ دع٤ّ
 ٚاسبػٔ قبً٘ ٜػكطٕٛ ؾٗسا٤. 

ايصٟ مل ٜػُض إٔ ٜبكٞ َعا١ٜٚ سبظ١ ٚاسس٠ ْعطف خطٛض٠ َا ميهٔ إٔ ٜعًُ٘  عًٞ َٔ خالٍ َٛقـ اإلَاّ 
َعا١ٜٚ ع٢ً ايؿاّ، ٚد ا٤ َ ٔ    َا دٓاٙ عُط ع٢ً األ١َ ّٜٛ ٖٚي٢ ظَِعا١ٜٚ، َٚٔ خالٍ ٖصا ايؿاٖس ْؿػ٘ ْعطف ٔع

 ّا. ، ٚيٝؼ ؾك  ٚايٝابٔ عُ٘، يٝبكٝ٘ ًَهّا ع٢ً ايؿاّبعسٙ عجُإ يٝبكٞ َعا١ٜٚ، ٖٚٛ بايطبع 
نأْ٘ ؼبصض األ١َ إشا َا بكٞ ٖصا ايؿدل ٚيٛ سبظ١ ٚاسس٠ ٚايّٝا ع٢ً َٓطك١ ؾٝٗا ؾإٕ ايت اضٜذ   اإلَاّ عًٞ 

ٖ صا ٖ ٛ َ ا س سخ باي صات،       ؼ أعالَ٘، ٖٚصا ٖٛ َا سسخ باي صات، طُٜٔ غُتغٝتشٍٛ إىل راضٜذ َظًِ، ٚإٕ ايسِّ
ألٕ أنجط َا ٜكٛي٘ املٓشطؾ ٕٛ ع ٔ أٖ ٌ     ىل ايػًط١;يٓؿِٗ ْظط٠ أٌٖ ايبٝت إ زضغّا يٓا عبٔ -نُا أغًؿٓا  -ٜٚعطٞ 

ٕ شيو إمنا ذبطى ألْ٘ ٜطٜس إٔ ؼبهِ، إٕ ٖصا إمنا ثاض ألْ٘ ٜطٜ س إٔ ٜك ٌ إىل   إايبٝت ٚاملهًًٕٛ ع٢ً ايٓاؽ: 
يسِٜٗ ثابت أْ٘ ػبب  بٌ َبسأ، بٌ َبسأ١ إٕ َٔ ٜتأٌَ راضٜذ أٌٖ ايبٝت غٝذس أْ٘ يٝؼ ؾك  صبطز ساي .ايػًط١
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َ ٔ َظ اٖط    ملاشا؟ ٌٖ ألْو ربسٚ ظاٖسّا، إٔ ٖ صا ٖ ٛ َظٗ طْ    ،يًػًط١ عٓسى ق١ُٝ رػاٟٚ ؾطاى ْعًوٜهٕٛ  اٖلأ
 .أَط األ١َ إٔ ؼبهُٗا َٔ ؼبهُٗا؟ الايعٖس، ٚأْ٘ ال ُٜٗو 

ٝشهُٗ ا َ ٔ ؼبهُٗ ا، ٚأْ ا ال أضغ ب إٔ      ؾً)ّٜٛ قاٍ ٖصٙ ايعباض٠ ال ٜع  أْ٘ ال ُٜٗ٘ أَط األَ ١    إٕ عًٝ٘ا
ي ٝؼ ٖ صا    (باقٌس َتكؿـ، أْا ال أضغب إٔ أسهُهِ ست٢ ٚإٕ اغتطعت إٔ أسٝٞ اسبل ٚأَٝت ايأسهُهِ، أْا ظاٖ

 ٜكٍٛ ال ػبٛظ إٔ ؼبهِ املػًُني حباٍ َٔ ٜعؿل ايػًط١، َٔ ٜعؿل املٓكب. إٕ عًٝ٘ا  َٓطل عًٞ
شح عٔ َٓك ب،  ّٜٛ قاٍ البٓ٘ ٖٚٛ ٜٛقٝ٘: )ال ػبٛظ إٔ رب -ضمح١ اهلل عًٝ٘  -ٚايصٟ ؾِٗ ٖصا اإلَاّ اشبُٝ  
آٜ ١  )إىل إٔ ركبض  أْت رطٜس إٔ ركٌ .(ازٜٓٝ٘ ع٢ً املٓكب ست٢ ٚإٕ نإ َٓكّباال ػبٛظ إٔ دبطٟ ٚضا٤ اسبكٍٛ 

إٕ عؿل املٓاقب ٖٛ َا ميه ٔ إٔ  ، أٚ عٓاٜٚٔ َٔ ٖصٙ (ذ١ اإلغالّ ٚاملػًُنيُس)أٚ إٔ ركٌ إىل يكب  (اهلل ايعظ٢ُ
 ٤ٞ.ٜٔ، ٜٚهشٞ باأل١َ، ٜٚهشٞ بهٌ ؾٜهشٞ بايسِّ
ٙ ع٢ً أْ٘ ؾعاّل مل ٜهٔ ٜعؿل ايػًط١ هلصا االع رطى ؾاّٖسا سٝ٘ا  إٕ عًٝ٘ا ، تباض، هلصا االعتباض ايصٟ شنطْ ا

ٚاغأٍ أٟ خًٝؿ١ َٔ أٚي٦و اشبًؿا٤. أي ٝؼ أٟ   ٚاغأٍ أٟ ظعِٝ َٔ ٖؤال٤ ايععُا٤، ّٜٛ إٔ ضؾض إٔ ٜبكٞ َعا١ٜٚ،
َٔ ايػٝاغ١، إٔ ٜبكٞ َجٌ  ٜٚطاٙ ، بٌ ٜطاٙ َٔ اسبه١ُ،اٚال ٜط٣ يف شيو نرّي ٔ َكًشت٘،ٚاسس َِٓٗ غري٣ إٔ َ

 َٔ أدٌ إٔ ٜبك٢ ي٘ َٓكب٘، ٚؼبتؿظ ي٘ نطغٞ غًطت٘.  إٔ ٜبكٝ٘ ٚايّٝا ٚيٛ إىل األبس، َٔ َعا١ٜٚ، أٚأغٛ َعا١ٜٚ،
ٝع حباد١ إىل إٔ ْعطف راضٜذ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت يٓػتط -أٜٗا اإلخ٠ٛ  -يٓا، ٚعبٔ  رطى َجااّل سٝ٘ا اإلَاّ عًٞ 

ايه ٌ ًٜ ٗجٕٛ ٚضا٤ إٔ ٜك ّٛ سه ِ اهلل يف أضن ٘ عً ٢        .ناْٛا ًٜٗجٕٛ ٚضا٤ ايػًط١ ِْٗإ :إٔ ْؿهض نٌ َٔ ٜكٍٛ
ٖ صا   ،عبازٙ، إٔ ركّٛ ؾطٜعت٘ ؾتهٕٛ ٖٞ اييت ذبهِ عبازٙ، إٔ ٜػٛز ٖسٜ٘ نٌ املعُٛض٠ اييت ٜعٝـ عًٝٗا عبازٙ

ٚيهِٓٗ ٜطٕٚ أْ٘ ال ٜٔ. ٞ دع٤ ال ٜتذعأ َٔ ٖصا ايسِّإٔ اسبه١َٛ اإلغال١َٝ ٖ ١ اإلغال١َٝ،َبسأ إغالَٞ: إٔ ايسٚي
هٕٛ ػبٛظ حباٍ إٔ ٜهٕٛ يس٣ ست٢ عًٞ أٚ اسبػٔ أٚ اسبػني أٚ ظٜس أٚ اهلازٟ أٚ أٟ ؾدل َٔ رًو ايٓٛع١ٝ إٔ ٜ

 . يسٜ٘ عؿل يًػًط١، عؿل يًُٓكب
ُْٛاَد أيٝؼ ٖصا َا ٖٛ ساقٌ؟ ٚنٌ  ؟اًٗا بإٔ ٜهش٢ بٗا ع٢ً ٜس ظعُا٥ٗ٘ األ١َ بهُرٛاَد ،٘أيػٓا ْط٣ أْٓا أقبشٓا 

ػب ب   ،إٕ ايػط اسبكٝكٞ ٖٛ إٔ أٚي٦و ٜعؿكٕٛ ايػ ًط١  ،أدٌ اسبؿا  ع٢ً املكًش١ ٚعٓاٜٚٔ أخط٣َٔ َا ْػُع٘ 
إٔ ْؿِٗ ٖصا ست٢ منٝع بني أغايٝب َٔ ٜعؿل ايػًط١، ٚنٝـ غتهٕٛ ايعٛاقب ايٛخ١ُٝ ست٢ ٚي ٛ اْطً ل باغ ِ    

أمل ٜٓٗعّ  أٚ غري شيو. (أٚ أَري املؤَٓني ،خًٝؿ١)ست٢ ٚيٛ محٌ يكب  اإلغالّ، ست٢ ٚيٛ سهِ ذبت عٓٛإ إغالَٞ،
ْٗعّ عًٞ أٚ اْٗعّ اسبػ ٔ أٚ اْٗ عّ   ايف أؾػاْػتإ ٖٚٛ باغِ خًٝؿ١ املػًُني؟ ٌٖ  (أَري املؤَٓني ضبُس بٔ عُط)

ال. ال ػبٛظ ألَري املؤَٓني  ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اسبػني أٚ اْٗعّ ظٜس؟ أٚ اْٗعّ اهلازٟ أٚ اْٗعّ قبًِٗ ضبُس 
إٔ ٜٓٗعّ، إشا اْٗعّ ؾإْ٘ َٔ ٜعؿل ايػًط١، َٔ ٜعؿل اسبٝا٠، َ ٔ ٜعؿ ل املٓك ب، ٖ ٛ ٜطٜ س إٔ ٜتُت ع أٜاَ ّا        

 عبٛٙ َٔ األيكاب.ٚ (أَري املؤَٓني)َتتاي١ٝ بًكب 
ٝؼ ٖٓ اى َه إ   زضغٛٙ زضاغ١ سكٝك١ٝ ٚاقع١ٝ ست٢ دبسٚا أْ٘ ي  اإىل راضٜذ أٌٖ ايبٝت،  -أٜٗا اإلخ٠ٛ  -عٛزٚا 

ِٖ عؿ ام س ل،    .و املكٛي١: بأِْٗ ناْٛا إمنا ٜجٛضٕٚ َٔ أدٌ إٔ ٜكًٛا إىل ايػًط١، ٚأِْٗ ناْٛا عؿام غًط١ًيت
غُطات امل ٛت َ ٔ    ِضُخ .ايػُطات يًشل سٝح نإ( ٔض)ُٚخ : ٖٚٛ ٜٛقٞ اسبػٔ ِٖ َٔ قاٍ هلِ دسِٖ 

 ٖصٙ ٖٞ قطٜكتِٗ. ،أدٌ اسبل سٝح نإ
الٍ ايصٟ ربٓاٙ َعا١ٜٚ ق١ًٝ أٜاّ إَاضر٘، ثِ بعس إٔ أق بض ؼبُ ٌ يك ب خًٝؿ ١ ؼبه ِ      ٚعٓسَا ْعطف إٔ اإلن

ضأٜٓ ا نٝ ـ س ٍٛ شي و      ثِ َٔ بعس اغتؿٗاز اإلَاّ اسبػٔ  ايبالز اإلغال١َٝ بعس اغتؿٗاز اإلَاّ عًٞ 
ازباْب اآلخ ط   نٝـ ٜهٕٛ -أٜٗا اإلخ٠ٛ  -ٚضأٜٓا أٜهّا ٜٓاقط ايباقٌ، ٜٚكـ يف قـ ايباقٌ، اجملتُع إىل صبتُع 

ٕٛ َ ٔ  اجملطَ   يعاز٠ ٖٞ ْتٝذ١ عٌُ قطف ٚاسس ؾك  ، ٕ ازبطا٥ِ يٝػت يف ا: إ-ٖٚٛ َا نٓا ْكٛي٘ أنجط َٔ َط٠  -
ِٖ أٜهّا ػبٕٓٛ َٔ قطف آخط.  (2)(ايال٥بايٕٝٛ)طٕٚ ٚاملتٛإْٛ ٚ، ٚاملؿطِّقٕٛ ٚاملككِّاملهًٕٛ َٔ د١ٗ ػبٕٓٛ د١ٗ،

مبػري٠ ٖصٙ األ١َ عٔ ٖسٟ ايك طإٓ، ٖٚ سٟ    االعبطافٍٚ ّٜٛ سكٌ ازبطمي١ َؿرتن١ َٔ أ ؾازبطمي١ َؿرتن١،
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 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ضغٍٛ اهلل 
ٚنٝـ ميهٔ إٔ ٜػُع ايٓاؽ َٓطل اسبل ثِ ْطاِٖ يف ّٜٛ َٔ األٜاّ ٜكؿٕٛ يف ٚد٘ اسبل، يف ق ـ ايباق ٌ،   

قاع س٠ إلَاضر ٘ ٚخالؾت ٘، ٚقاع س٠     ٖصا ٖٛ ايصٟ سكٌ بايٓػب١ ألٌٖ ايعطام. َعا١ٜٚ أنٌ أٌٖ ايؿ اّ ؾه اْٛا   
أمل  خط َا ايصٟ سك ٌ؟ ٚأٌٖ ايعطام َٔ داْب آ ؾ١ ابٓ٘ ٜعٜس، ٚناْٛا دٝؿّا قٜٛ٘ا ٜتشطنٕٛ يتٓؿٝص أٖساؾ٘،شبال

٘   ؟ٜاّ األٚىل َٓٗا ناْت يف ايعطامبِٝٓٗ غٓني خالؾت٘ َاعسا األ ٜعـ عًٞ  ٘   ،ٚعً ٞ ببالغت   ،عً ٞ مبٓطك 
ٖٛ َٔ نإ زا٥ُّا ٜتشسخ َع أٌٖ ايعطام، َٔ ن إ   (باب َس١ٜٓ ايعًِ) ايٛاغع عًُ٘عًٞ مبعطؾت٘ ٚ، عًٞ حبذ ت٘

ُٜ ُٜزا٥ُّا   .ِ ٚؼبصِّض ٜٚٓصض َٔ عٛاقب األَٛضطؾس ٜٚعًوٛد٘ ٜٚتشسخ ٚ
إْ ٘ ايتؿ طٜ ،    ْؿػ ٘؟  ؾًُاشا ضأٜٓا أٌٖ ايعطام ٜكؿٕٛ ِٖ قبٌ أٌٖ ايؿاّ يف قـ ٜعٜس يف َٛاد١ٗ اسبػ ني 

إٔ ذبك ٌ سازث ١    ،ػُع ايتٛدٝٗ ات ؾ ال رعطٝٗ ا أُٖٝتٗ ا    رخ، بٌ ايتؿطٜ  ّٜٛ يٝؼ ؾك  ايتؿطٜ  أَاّ اسبس
تكاعؼ، ركاعػو، قعٛزى إمنا ٖٛ ْتٝذ١ يتؿطٜطو األٍٚ ّٜٛ نٓت رػُع رٛدٝٗات عًٞ، ٜ ّٛ نٓ ت    َع١ٓٝ، ؾت

َِ رتػاق  َٔ َؾرػُع إْصاض عًٞ، ّٜٛ نٓت رػُع اسبٔٔ  تِ بٗا. نأْٗا َبَعط، ال رٗ، ؾتٓظط إيٝٗا ِٚ عًٞ نايسضضَه
ايتؿطٜ  إمنا ٖصا َٓبع٘: ّٜٛ إٔ ٜػُع ايٓاؽ ايهالّ، ٜٚػُعٕٛ ايتٛدٝٗات ٜٚػُعٕٛ َٓطل اسبل ثِ  ايتؿطٜ 

ملاشا رطبع أبٛ بهط ع٢ً اشبالؾ١ بعس إٔ مسع  ال ٜٗتُٕٛ ٚال ٜبايٕٛ، ٚال ٜعطٕٛ نٌ قه١ٝ َا رػتشك٘ َٔ األ١ُٖٝ.
ٚمسعٛا  ايف ّٜٛ ايػسٜط َٚا مسعٛٙ قبٌ شيو ٚبعسٙ؟ مسعٛا عًٝ٘ (ه وسلمصلى اهلل عليه وعلى آل)املػًُٕٛ َا قاي٘ ايطغٍٛ 

 ساي١ ايالَباال٠.  (ٚأبٛ بهط ال بأؽ املِٗ ٚاسس)ٔ يه ٚمسعٛا نٌ ؾ٤ٞ،ضبُسّا 
 - نُا ق اٍ عب س اهلل ب ٔ مح ع٠     - ُطَٔ ٖٓا بسأ ايتؿطٜ ، ؾرتبع أبٛ بهط ع٢ً اشبالؾ١، ٚيٛال أبٛ بهط ملا نإ ُع

يٛال رؿطٜ  أٚي٦و مل ا ن إ أب ٛ     .١ٜ، ٚيٛال َعا١ٜٚ ملا نإ ٜعٜسا نإ عجُإ، ٚيٛال عجُإ ملا نإ َعاُٚط ملٚيٛال ُع
ٕ ٚبع س  ٜتشسخ، َٚٔ أبًؼ َٔ عًٞ بعس ايكطآ ٌٖ ايعطام ّٜٛ ناْٛا ٜػُعٕٛ عًٝ٘ابهط َٔ ايبسا١ٜ، ٚيٛال رؿطٜ  أ

بعس ايكطإٓ ٚبع س ن الّ    -َا ميهٔ إٔ ٜرتى أثطّا  إٕ نإ ٖٓاى -أعظِ أثطّا َٔ ٚ !؟َٚٔ أبًؼ َٔ َٓطك٘ !؟ايطغٍٛ
 !؟ َٔ َجٌ نالّ عًٞ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايطغٍٛ 

ٚأٖ ٌ    شيو ايتؿطٜ  ٖٛ ايصٟ دعٌ أٌٖ ايعطام قبٌ أٌٖ ايؿاّ ٜكًٕٛ إىل ن طبال٤ ؾٝشاق طٕٚ اسبػ ني   
ٓ  ِٓٗ عً ٞ  ٜٛدٕٗٛ ايٓباٍ إىل قسضٙ، ِٖٚ َٔ عاف بٝ أٌٖ ايؿاّقبٌ  بٝت٘، ٚدعًِٗ ؼب سثِٗ  غ ٓني  ني غ 

ط اإلْػإ ؾُٝا ٜػ ُع غ تأرٞ   ٚعٓسَا ٜؿٓط ِٖ ؾٓطقٛا،؟ َا ايصٟ أٚقًِٗ إىل ٖصا اسبس؟ ملاشا ،ٜٚعظِٗ ٜٚطؾسِٖ
َٔ أٚ  ّا، ممٔ ال ٜعطؾٕٛ عٛاقب األَٛض،ايبسا٥ٌ املػًٛق١، إَا إٔ ٜتًكاٖا َٔ أَجاي٘ ممٔ ٜؿُٕٗٛ األَٛض ؾُّٗا َػًٛق

 ضمب ا ن اْٛا   ،ّا َعّٝٓا، ٜظٔ أْٗا ال رتذاٚظَٙٚٔ ؼباٍٚ إٔ ٜهع يهٌ قه١ٝ سٓس ٛ َٔ ؼبًٌ،د١ٗ ْؿػ٘ ٖٛ ؾٝهٕٛ ٖ
َُٜك ،ٜتكٛضٕٚ إٔ اسبػني ٖٛ املؿه١ً  ٢ اسبػني ٚربك٢ األدٛا٤ قبٝع١ٝ. ٖؿميهٔ إٔ 

 سأ ايعطام ٜػًٞ، أّ بسأتٌٖ بكٝت األدٛا٤ قبٝع١ٝ؟ ٌٖ اغتكط ٚنع أٌٖ ايعطام أّ ب بعس إٔ ُقتٌ اسبػني 
مل ٜػًِ أٖ ٌ ايع طام،    ؟ٚايهٛاضخ رتابع ع٢ً أٌٖ ايعطام دٝاّل بعس دٌٝ إىل ٖصا ايعكط ايصٟ عبٔ ؾٝ٘ ايٓهبات

 مل ٜػًِ هلِ زِٜٓٗ، مل رػًِ هلِ زْٝاِٖ، مل رػًِ أْؿػِٗ. 
إْ ٘   !اإلْػإ إٔ ٜػُع ن١ًُ اسبل ثِ ٜط٣ ْؿػ٘ يف ّٜٛ َٔ األٜاّ ٜكـ يف ٚد٘ اسبل ٜهطب٘ بػٝؿ٘ أا أغٛ َ
ٚيصيو دبس َ جالّّ ٚان شّا عً ٢ ٖ صا      ;َٔ أٚي٦و أَٔ شيو ايصٟ رطب٢ ع٢ً ايهالٍ َٔ َٜٛ٘ األٍٚ، إْ٘ أغٛ أٛأغ

ٛب يف اي بالز  أيٝؼ ايعطاقٕٝٛ يف نٌ عك ط ال دب س ؾ عبّا َ ٔ ايؿ ع      َٔ راضٜذ غٛضٜا؟ أأيٝؼ راضٜذ ايعطام أغٛ
أنج ط َ ٔ أٟ ؾ عب     طام ٖٛ ايصٟ مسع عًٝ٘األٕ ؾعب ايعَٔ ؾعب ايعطام ْؿػ٘؟  ٚأنجط َإٓؽ ايعطب١ٝ أنجط ْهبات،

 آخط. 
ٙ ٚنإ يف املس١ٜٓ ال ٜتؿٛٓ - بعس خالؾت٘ -أٜاَّا َعسٚز٠ يف املس١ٜٓ خطز أٜاَّا َعسٚز٠ إىل ايُٝٔ، ٚبكٞ  عًٞ 

يف ايهٛؾ ١   اْك ٓبت ال ٜطٜسٕٚ إٔ ٜتؿٛٙ به١ًُ، يهٔ َعاضؾ٘ ٚرٛدٝٗار٘ ٚسهُت٘  به١ًُ يف  ٌ اشبًؿا٤ ايجالث١،
 َٔ عٛاقب أٌٖ ايؿاّ أْؿػِٗ. أؾهاْت عٛاقبِٗ أغٛ ;ؾؿطقٛا ،قٛاإ َٚػاَع أٌٖ ايعطام ؾؿٓطع٢ً آش

أٌٖ ايع طام   ،يف ّٜٛ َٔ األٜاّ يهٔ يف ايٛقت ايصٟ ال ٜٓؿع اإلْػإ َٔ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ ؾكس ٜكشٛٚعٓسَا ٜهٕٛ 
ِٔ قَ ثا٥طٜٔ، َٚقإش مل ٜٓكطٚٙ ٚخطدٛا   ْسَٛا بعس، ٚراب ايهجري َٔ رؿطٜطِٗ يف اإلَاّ اسبػني تً ٛا  تًٛا ََ 
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 . ٕ، بعس ؾٛات ؾدك١ٝ عظ١ُٝ ناسبػنيثأضٚا يكتً٘ يهٔ بعس ؾٛات األٚا ،ٚثاضٚا اسبػني 
، يٛ نإ شيو ايٛعٞ يف االٖتُاّيٛ ناْت رًو ايتهش١ٝ، يٛ نإ شيو ايكُٛز، يٛ نإ شيو ايتؿاْٞ، يٛ نإ شيو 

، ضٜذ بأنًُ٘، ٚيٝؼ ؾك  ٚد٘ ايع طام طٚا ٚد٘ ايتااعٛا إٔ ٜػَٝٓتٛدّٗا إىل ايهٛؾ١ الغتط ٚقت٘، ّٜٛ نإ اسبػني
٘  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )الغتطاعٛا إٔ ٜعٝسٚا األ١َ إىل َا نإ ٜطٜس هلا ايطغٍٛ   قتً ٛا اآلالف، ، إٔ رهٕٛ عًٝ 

 . ، بعس ؾٛات ؾدك١ٝ ناإلَاّ اسبػنييهٔ بعس ؾٛات األٚإُٚقتٌ َِٓٗ اآلالف 
٘ األ١َ أٚ َٔ أعظِ ْهبات األ١َ إٔ رؿكس عظُا٤ ناسبػني ٚعًٞ ٚظٜس ٚاسبػ ٔ ٚأَج اهلِ   ٚأعظِ َا رتعطض ي

 .، خػاض٠ عظ١َُٝٔ أعالّ اهلس٣، خػاض٠ عظ١ُٝ
عٓسَا ْتشسخ عٔ نطبال٤ ال ْتشسخ عٓٗا ؾك  َٔ ازباْب ايعاقؿٞ، ازباْب ايعاقؿٞ َجري  -أٜٗا اإلخ٠ٛ  -ؾٓشٔ 

ٚيصا ساٚيٓا  ٝع إٔ ْػتًِٗ َٓٗا ايسضٚؽ ٚايع ;ٚػبعًٓا عبٔ ال ْػتطيهٔ قس ػبعٌ ايكه١ٝ رتذُس يف عكطٖا، 
١ أٚي٦و ايظاملني، ٚخؿ١ْٛ نؿؿت عٔ ٚسؿٝ ا سسخ ؾٝٗا َٔ َإٓؽُْٖا هلصٙ ايصنط٣ ٖٛ ؾعاّل سسٜح عإٔ ٜهٕٛ إسٝاؤ

 ٚخبح أْؿػِٗ.  قباعِٗ،
 -ؾُٝا أعتكس  - نٌ عكط، عبٔ ْعٝـ ألْٗا أغباْب ايٓاؽ ٜعٝؿْٛٗا يف ;ْٚعطف أٜهّا األغباب اييت أزت ملجٌ رًو

اسباي١ ْؿػٗا، األغباب ْؿػٗا اييت ٖٝأت ايظطٚف ألٕ ٜػك  ب ني أٜ سٜٗا َج ٌ     األ١َ املػ١ًُ ٖٞ رعٝـ اسباي١،
عًٞ ٚاسبػٔ ٚاسبػني ٚظٜس ٚضبُس بٔ عبس اهلل ايٓؿؼ ايعن١ٝ ٚغريِٖ َٔ عظُا٤ أٌٖ ايبٝ ت، اسباي ١ ْؿػ ٗا    

 ٚاسس٠.
ٓٔ ٚال ْعطف َٔ اي صٟ ٚضا٤ شي و، إشا مل ْع س إىل زضاغ ١      دع َٔ األسساخ ٚال ْٗتسٟ سبٌ،ْٚتٛ غٓظٌ زا٥ُّا ٦ْ

ٚاقعٓا ؾ٤ٞ َٔ ست٢ ْعطف َا إشا نإ ٖٓاى يف  ;ْعٛز إىل زضاغ١ األغباب األٚىل يألسساخ أغباب األؾٝا٤ َٔ أٚهلا،
َ ا ٚد سْا   عًٝٗا األ١َ، ؾإشا ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ اسباي١ اييت أزت إىل رًو ايٓتا٥ر ايػ١٦ٝ رعٝـ  ٖصٙ األغباب َتٛؾط،
ؾاعطف بأْو إمنا غتهٕٛ َج ٌ أٖ ٌ ايع طام، َج ٌ أٖ ٌ ايؿ اّ        ٗاْؿػاسباي١ ، ْعٝـ ْؿػ٘ أْؿػٓا ْعٝـ ايؿعٛض

، ٛد ع َ ٔ ايه ٛاضخ   رتٛدع َٔ األس ساخ، رت  ٌ ٖصٙ األ١َ َٔ أٚهلا إىل سانطٖا،ايصٜٔ  ًٛا زا٥ُّا ٜتٛدعٕٛ، َج
 ساّل.ٚال رعطف  رط٣ طبطدّا، ٚر٦ٔ ٚركطر ٚال
ٚست٢ ٜعطف نٌ ٚاسس َٓا أْ٘ ٜعٝـ ْؿػ١ٝ ايؿدل ايصٟ أغُض عٝٓٝ٘ ّٜٛ قعس أبٛ به ط عً ٢    ٚست٢ ْعطف،

ٜتشسخ مبػذس ايهٛؾ١، ٚذبٌُ ْؿػ ١ٝ   ًٝ٘انطغٞ اشبالؾ١، ٚأْو رعٝـ ْؿػ١ٝ شيو ايعطاقٞ ايصٟ نإ ٜػُع ع
بٔ ظٜاز إىل ايهٛؾ١، ست٢ رعطف أْو ال َتذّٗا إىل ايهٛؾ١، ّٜٚٛ زخٌ عبٝس اهلل  شيو ايعطاقٞ ّٜٛ خطز اسبػني

ٚيٝتو، ؤطى مبػ  أَ اّ أٟ س سخ، دب س ٖٓ اى َ ٔ ٜ صنٓ       إشا َا ٚدست ْؿػو أَاّ أٟ قه١ٝ،ربتًـ عٔ أٚي٦و 
ؾإْو َٔ قس دبس ْؿػو يف ّٜٛ  طى بعكٛب١ رؿطٜطو ثِ ال رٗتِ;، ٜصٓنطى خبطٛض٠ عٛاقب رًو األسساخٜٚصٓن

ـ   أؿػو يف َٛقـ أغٛس َْٔ األٜاّ يٝؼ ؾك  نش١ٝ يتؿطٜطو، بٌ دب دب س ْؿػ و يف ق ـ     ،َٔ شي و املٛق 
 إىل َٛاقـ ايباقٌ. رػام ايباقٌ ركـ يف ٚد٘ اسبل، رػام

 جري َٔ ايبؿط عً ٢ اَت ساز ايت اضٜذ،   ٖٚصا مل ٜهٔ ؾك  َا سكٌ يًعطاقٝني ٚسسِٖ يف ايتاضٜذ، يكس سكٌ يًه
ُٜشػبٕٛ ع٢ً دا ٚمسعٛا ق ٛت   ، ممٔ مسعٛا رٛدٝٗات اسبل،ْب اسبلراضٜذ ٖصٙ األ١َ، نِ َٔ األؾدام ممٔ ِٖ 

 ؾطأٚا أْؿػِٗ ٜػاقٕٛ إىل َٝازٜٔ ْكط ايباقٌ. ;عٛا إىل اسبل ؾؿطقٛاُٚز ،اسبل
إشا مل ْٓطًل يف َٛاد١ٗ ايباقٌ، يف ٖصا ايعَٔ ؾإْٓا َٔ غٓط٣ أْؿػٓا ْػام دٓٛزّا ألَطٜه ا يف   -أعتكس  -عبٔ 

  .َٝازٜٔ ايباقٌ يف َٛاد١ٗ اسبل
إشا نٓا عبٔ َٔ ًّْٛ أٚي٦و، أٟ ٚاسس َٓا ًّٜٛ أٌٖ ايهٛؾ١ أيٝؼ نصيو؟ ًّٜٛ أٌٖ ايعطام، ًٜ ّٛ  ال ػبٛظ حباٍ 

ُٜ ًّٜٛ أٌٖ املسٜٓ ١،    ٢ عًٝ٘ابعس إٔ ٖٚي (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)يتٛدٝٗات ايطغٍٛ  كٔؼشيو اجملتُع ايصٟ مل 
ًْ ّٛ اآلخ طٜٔ، ٚال ْع طف عً ٢ َ اشا ًْ َِٛٗ، أْ ت        إشا نٓا ؾك  إمنا  .ٌٖ ايؿاّ، ًًّّٜٜٛٛ أٌٖ ايبكط٠، ًّٜٛ أ

يصٟ دٓطِٖ إىل إٔ يهٔ َا ا  ٜالَٕٛ ع٢ً أِْٗ قتًٛا اسبػني،أيٝؼ نصيو؟ ؾعاّل رًَِٛٗ ألِْٗ قتًٛا اسبػني 
  ٜكتًٛا اسبػني؟

ِِ أْت ْؿػو،  أْت رعٝـ ايٓؿػ١ٝ، رعٝـ اسباي١ اييت دطرِٗ إىل إٔ ؽبطدٛا يٝٛادٗٛا اسبػني ِ  َؾًُ  ٚمُلٗ 
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ٞ   ، ٚاسصض أْت إٔ رهٕٛ ممٔ ٜؿط٢ِّ رؿطٜطِٗ ّٜٛ ناْٛا ٜػُعٕٛ عًٝ٘اأْت عً   ط ٖٚٛ ٜتهطض عًٝ و ٖ سٟ عً 
ٙ؟ أٚيػ ٓا  ؤب ني أ ٗطْ ا؟ أٚيػ ٓا ْك ط     أٚيٝؼ ايكطإٓ ايهطِٜ سٝ٘ا ٖٚسٟ ايكطإٓ ايهطِٜ ايصٟ ٖٛ ؾٛم نٌ ٖسٟ.

ب ٌ يٓشك ٌ    ،َا ٖٛ املٛقـ املطًٛب َٓا عباٍٚ إٔ ْعطض األسساخ ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ يٓػتًِٗ َٔ خالٍ ايكطإٓ
ِ ع٢ً ٚعٞ ٚبكري٠ ْؿِٗ َٔ خالهلا َا ٜسٚض سٛيٓا؟  ايهطِٜ َٔ خالٍ ايكطإٓ ُٜؿطط، َٔ ال ٜٗ ت ُٜعطض، َٔ  ، ؾُٔ 

 .ٚأنجط َٔ أيـ غ١ٓ ،ِٗ قبٌ أيـ غ١ًَٜٓٛ َِٔٔ ال ٜبايٞ إْ٘ ٜعٝـ ْؿػ١ٝ ََ
ٚس صضِٖ َ ٔ    (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ذبسخ َعِٗ ضغٍٛ اهلل ايٓاؽ إشا  ملاشا؟ عاز٠ّ ،بٌ أض٣ إٔ ايًّٛ عًٝٓا أؾس

عٛاقب األَٛض، ايهجري َٔ ايٓاؽ ٖٛ ٜهٕٛ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜٓظطٚا إىل األؾٝا٤ َتذػس٠ أَاَِٗ ست٢ 
 ٌاِدَعقٛا، ٚست٢ ٜػتؿعطٚا اشبطٛض٠، ٚست٢ ٜٗتُٛا أٚ ٜهٕٛ هلِ َٛقـ، ٜطٜسٕٚ نُا قاٍ بٓٛ إغطا٥ٌٝ: ٜكٓس
َُا ٔإَي ّٗا ٖيَٓا ِِ َن ُٗ ١َْٗ َي ي١ ع٢ً قسض٠ بعس إٔ خطدٛا َٔ ايبشط، بعس رًو اآل١ٜ ايعظ١ُٝ، اآل١ٜ ايسا (138ألعطاف: ا)آٔي

ٔ  ِٖٚ َؤَٕٓٛ باهلل، يهِٓٗ َا ظايٛا ٜطٜسٕٚ إٔ ٜطٚا إهلّا َتذػسّا أَاَِٗ، ست٢ قايٛا:اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل،   َي 

َٔ َ٘ ََْط٣ َسٖت٢ َيَو ِْٗؤَٔ َِٗط٠ّ ايًٖ َٔ َئ أمل ٜكٛيٛا ٖهصا؟ َد َ٘  َْ َط٣  َسٖت٢ َيَو ِْٗؤَٔ ِٗ َط٠ّ  ايًٖ  ٖ صٙ   (55)ايبك ط٠:  َد
١ اسبكٝك١ٝ، ٖصٙ ٖٝٓصا ٖٛ ايػبا٤، ٖصا ٖٛ اشبطأ، ٖصٙ ٖٞ األَٓ (قو ست٢ ْط٣ األسساخ َاث١ًئ ْكٓس)ايطٚس١ٝ: 

 .  نٌ عكطيت رؤزٟ إىل نطب األ١َ يفٖٞ ازبٗاي١، ٖصٙ ايطٚس١ٝ ٖٞ اي
))ؾٝ٘ ْبأ َا قبًهِ ٚخ  َا بعسنِ((  ايصٟ ايكطإٓ ايهطِٜ، عٓسَا نإ ٜتشسخ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )ايطغٍٛ 

ٜتشسخ ٖٛ أٜهّا عٔ عٛاقب األَٛض، عٔ عٛاقب ايتؿطٜ ، عٔ عٛاقب ايالَباال٠، ع ٔ أن طاض ايه الٍ ٚايباق ٌ     
أٜهّا ذبسخ يهٔ مل ره ٔ ٖٓ اى أس ساخ ٚاغ ع١      ( عليه وعلى آله وسلمصلى اهلل)ايطغٍٛ عًٝهِ يف ايسْٝا قبٌ اآلخط٠، 

ئ ْؤَٔ يو ست ٢ ْ ط٣   ): -َٔ سٝح ال ٜؿعط  -بػع١ َا ٜػُعْٛ٘ َٔ سسٜج٘، ِٖٚ َٔ ْٛع١ٝ َٔ ٜكٍٛ يف ٚاقع٘ 
 . (عٛاقب األَٛض دٗط٠

إ َٔ املؿرتض إٔ ٜه ٕٛ  يف اسبٝا٠ أسساخ نجري٠، ؾه ِتَنَطذبسخ َع ايٓاؽ، ٚناْت أٜهّا قس َع اإلَاّ عًٞ 
إٔ ٜهْٛ ٛا   - (صلى اهلل عليه وعلى آله وسهلم )، َٚٓطل ضبُس ألٕ َٓطل عًٞ ٖٛ َٓطل ايكطإٓ - َٔ ٜعٝؿٕٛ يف عكط عًٞ

إىل إٔ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ألِْٗ َٔ قس ؾاٖسٚا األسساخ ايهجري٠ ٚاملتػريات َٔ بعس َٛت ايطغٍٛ  ;أنجط ٚعّٝا
 ؾٛم َٓ ِٖ يف ايهٛؾ١ ٜتشسخ َعِٗ ٜٚٛدِٗٗ. ٚضأٚٙ   قاّ عًٞ
ٌْ دا٤ بعسِٖ، عبٔ يف ٖصا ايعكط  ِٔنصيو ََ ِٔ أَآََا ضقْٝس ٖا٥ َٔ األس ساخ، أَاَ و ن طبال٤، ٚأَاَ و ٜ ّٛ      ََ

ٚأَاَو األسساخ رًٛ األسساخ  (َؾٓذ)اغتؿٗاز أقشاب أَاَو اسبط٠، ٚأَاَو نطب ايهعب١، ٚأَاَو اغتؿٗاز ظٜس، ٚ
رهؿـ يو عٛاقب ايتؿطٜ  ٚايهالٍ ٚايتككري ٚازبٌٗ، أقبشت َ جاّل ؾ اٖسّا َ ٔ ٚاق ع اسبٝ ا٠      ايطٖٝب١ اييت 

 .رػتطٝع إٔ رهطب٘ َجاّل أَاّ نٌ قه١ٝ رتشسخ عٓٗا
     ّ  إشا َا نٓا عبٔ ال ْؿِٗ بعس ٚال ْعٞ ٚأَآَا ضقٝس َٔ ٖصٙ األسساخ، أَآَا ن طبال٤ اي يت عب ٔ يف ٖ صا ايٝ ٛ

 -ٖصا اسبسخ ْؿػ٘ إشا مل رهٔ أْت، ٚأْت يف ٖصا ايعك ط َ ٔ ٜؿٗ ِ األَ ٛض      ٗا.ْتشسخ عٓٗا، ْٚػتًِٗ ايع  َٓ
ٚإشا نإ أٚي٦ و   ،ممٔ خطز ٜكارٌ اسبػني أممٔ خطز ٜكارٌ اسبػني، أْت أغٛ أؾإْو أغٛ -ٚأَاَو ٖصا ايطقٝس 

يتشهُٗ ا  ٚ (ب ٛف )ٚا ايػاس١ ألٕ ٜتٛىل ٜعٜس ؾأْت ٖٓا يتؿطٜطو غ ت٧ٝٗ ايػ اس١ ألٕ ؼبهُٗ ا    ُؤيتؿطٜطِٗ ٖٖٝ
 ٜعٜس؟َٔ  أإغطا٥ٌٝ، ؾٝشهُٗا ايٝٗٛز، أٚيٝؼ ايٝٗٛز أغٛ

ايػ اس١ يتشهُٗ ا ثكاؾ ١     ٧أَطٜها، َٔ ٧ٜٝٗ ايػاس١ يتشهُٗا إغطا٥ٌٝ، َ ٔ ٜٗٝ    ايػاس١ يتشهُٗا ٧ٝٗإٕ َٔ ٜ
 .اسبػنيممٔ ؾٗطٚا غٝٛؾِٗ يف ٚد٘  أِ أغٛ املًعْٛني َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ بسٍ ثكاؾ١ ايكطإٓ ٖ

َٔ َئ ١ عطب١ٝ ٚاسس٠، نًٓا عبٔ ايعطب ساي١ َرتغد١ يسٜٓا:ألْٗا نًٗا ساي َ٘ ََْط٣ َسٖت٢ َيَو ِْٗؤَٔ ِٗ َط٠ّ  ايًٖ  َد
َٔ َئ ))َسِصَٚ ب  إغطا٥ٌٝ(( ِٖ قايٛا: َ٘ ََْط٣ َسٖت٢ َيَو ِْٗؤَٔ َِٗط٠ّ ايًٖ ئ ْؤَٔ يو ٜ ا عً ٞ عٓ سَا رك ٍٛ:      َد

َُٜساٍ ٖؤال٤ ايكّٛ َٓه الدتُاعِٗ ع٢ً باقًِٗ ٚرؿطقهِ عٔ سكهِ( ئ ْؤَٔ ي و ست ٢    ،ِ)ٚاهلل إْٞ ألخؿ٢ إٔ 
ٌَ َٓا. ِٜ  ْط٣ َعا١ٜٚ دٗط٠ ؾٛم َٓ ْا ؾٓعًِ أْ٘ ؾعاّل قس ُأٔز

ئ ْؤَٔ يو ٜا سػني، ئ ْؤَٔ يو ٜا عًٞ إال بعس إٔ ْط٣ ٜعٜس ؾٛم َٓ ْا، ي ٔ ْ ؤَٔ ي و إال بع س إٔ ْ ط٣      
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٘ بٓسقٝت٘ إىل ق سٚضْا، ي ٔ   ْط٣ أَطٜها ْٚط٣ األَطٜهٞ ٜٛٓدغٝـ ٜعٜس َؿٗٛضّا ع٢ً ضقابٓا، ئ ْؤَٔ يو ست٢ 
َُ       ْٚؤَٔ يو ست٢ ْط٣ ْػا٤ْا ؽبطدٔ َت دات ناألٚض ٖعم بٝات يف ؾٛاضعٓا، ئ ْ ؤَٔ ي و ست ٢ ْ ط٣ ايك طإٓ ُر

. ٖٞ اسباي١ ايعطب١ٝ اييت نطبت ايعطب، ٚنطبت ايك طإٓ، ٚن طبت   ..ئ ْؤَٔ ،ئ ْؤَٔ قؿشار٘ يف َػادسْا،
  .(..ئ ْؤَٔ يو ست٢ ْط٣.)ْعٝؿٗا  عبٔ ٜٔ،ايسِّ

م إال أْ   ال أق سِّ  َٚ ٔ أشٖآْ ا:    ؿاعطْا، َٚ ٔ عكٛيٓ ا،  ػبب إٔ ْٓػـ ٖصٙ ايه١ًُ َٔ َ -أٜٗا اإلخ٠ٛ  -عبٔ 
، أال ٜهؿٝ و  إشا نٓت َٔ ٖصا ايٓٛع إشّا أَاَو ع٢ً قاٚي١ ايتاضٜذ ايؿٛاٖس اسب١ٝ هلصٙ ،عٓسَا أض٣ األؾٝا٤ َاث١ً
ٖ اٖٞ أَاَ و   ؟ أال رهؿٝو ؾٛاٖس إشا نٓ ت مم ٔ ٜطٜ س إٔ ٜ ط٣ األؾ ٝا٤ أٚاّل      (عاّ 1400)ؾٛاٖس س١ٝ ع٢ً َس٣ 
ٌْ ع٢ً نٌ  نطب ايهعب١، ٖاٖٞ أَاَو األسساخ، رًو األسساخ، ٖاٖٞ أَاَو (اسَبٖط٠)نطبال٤، ٖاٖٞ أَاَو  ٖٞ َج

 َا عبسثو عٓ٘. 
خ دبػ ست يف ايت اضٜذ ب ٌ رطٜ س     اييت ٖٞ ؾ ٛاٖس سٝ ١، أس سا    -إشا نٓت ال رطٜس إٔ رهتؿٞ بٗصٙ ايؿٛاٖس 

َٔ َئممٔ قايٛا: أؾأْت أٜهّا أغٛ -دسٜسّا َٔ األسساخ  (َٛزٜاّل) َ٘ ََْط٣ َسٖت٢ َيَو ِْٗؤَٔ َِٗط٠ّ ايًٖ أٚي٦و ايصٜٔ  َد
ع ْعت   أْٗ ِ اضرهب ٛا دطمي ١ َ ٔ أؾظ        ؟ِ ًَعْٕٛٛ، أيػٓا ًْعِٓٗخطدٛا يٝؿٗطٚا غٝٛؾِٗ يف ٚد٘ اسبػني ٖ

٢ قٍٛ راضؽبٗا، يهِٓٗ يف ايٛاقع مل ٜهٔ أَاَِٗ ضقٝس َٔ األسساخ، ٚاألَج١ً اسبٝ ١، ٖٚ ِ   دطا٥ِ ايبؿط١ٜ عً
ئ ْؤَٔ يو ست ٢ ْ ط٣ َ ا ذب سثٓا عٓ ٘      )ِٖٚ عطب ممٔ ٜعٝؿٕٛ يف أْؿػِٗ ٚررتغذ يف أْؿػِٗ  ،نُجًٓا عبٔ

 .(َاثاّل أَاّ أعٝٓٓا
دسٜس٠ ؾإْو أْت أٜهّا رعٝـ ساي١ ػب ب إٔ   عبٔ ْؿاٖس يف ايتاضٜذ األَجاٍ ايهجري٠، إشا نٓت أْت رطٜس أَجااّل

أسساخ َان ١ٝ أْ ا أضٜ س     األسساخ، رًو أسساخ َان١ٝ باي١ٝ، دسٜسّا َٔ (َٛزٜاّل)رػدط ؾٝٗا َٔ ْؿػو، رطٜس 
 -أسساثّا دسٜس٠، أضٜس إٔ أض٣ رًو األسساخ َاث١ً أَاّ عٝ  ؾأملػٗا ٚأؾاٖسٖا، ٚأسؼ بٛقأرٗا أْا. ال ػبٛظ حباٍ 

 إٔ ْظٌ قاقطٜٔ يف ٚعٝٓا إىل ٖصٙ ايسضد١ ٚأَآَا ٖصا ايطقٝس املِٗ َٔ األسساخ قٛاٍ ايتاضٜذ. -أٜٗا اإلخ٠ٛ 
السظ نٝـ أْٓا ْكتٓع بامل ضات ايٛا١ٖٝ املهصٚب١  ،، ٚألْٗا ساي١ قا١ُ٥ا ألْٗا ساي١ ًُْػٗا عٓس ازبُٝعأنطض ٖص

َُٜك ٛز ٚعُالؤٖ ِ ؾٝتش سثٕٛ بٗ ا;    َُٜكسِّضٖا ايٝٗ   سِّضٖا األَطٜهٕٝٛ،اييت يٝػت َٓطك١ٝ ٚال َعكٛي١ ٚال ٚاقع١ٝ، 
ْٚػهت ٚظبًؼ، بٌ عبٔ َٔ ٚقًٓا إىل إٔ ظبعٌ رًو اسباي١ ٖٞ اسبه١ُ، ٖٞ َٓطل اسبه١ُ، ٖٞ َٓطل  ؾٓكتٓع،

 ٚاسبهُ ١ ٖ ٞ ْؿػ ٗا اي يت ق اٍ اهلل عٓٗ ا:       ،اسبؿا  ع٢ً األَٔ، ٖٞ َٓطل اسبؿا  ع٢ً املكًش١ ايعا١َ يًؿعب
١ََُ ُٜؤٔرٞ ١ََُ ُِٜؤَت َََٚٔ ََٜؿا٤ُ ََٔ اِئشِه َٞ اِئشِه ِّٝطا َؾَكِس ُأٚٔر أق بشٓا ْعت   قك ٛض ٚعٝٓ ا      (269)ايبكط٠: َنٔجرّيا َخ

 ٚدًٗٓا ٖٛ اسبه١ُ.
ٚرأخ ص   ع  ٚايسضٚؽ َ ٔ خ الٍ رً و األس ساخ،    إٕ اسبه١ُ إٔ رعٛز إىل ايتاضٜذ، ٚرعٛز إىل ايكطإٓ، ٚرأخص اي

ست٢ رط٣ يف األخ ري إٔ ايتؿ طٜ ، إٔ   ، ٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٓا اسبه١ُاملكاٜٝؼ ايجابت١ ٚايٛعٞ ٚايبكري٠ َٔ خال
إٔ ايتؿهري يف أْو غتػًِ نًٗا َتٓاؾ١ٝ َع اسبه١ُ، نً ٗا يٝػ ت ٚاقعٝ ١، نً ٗا ٖ ٞ غ بب        ايػهٛت، إٔ ازبُٛز،

ًِ ٛ ايه طبات َ ٔ أع سا٥و، ٖ صٙ يٝػ ت        ايٓهاٍ، ٚغبب اشبعٟ يف ايسْٝا، ٚغبب إٔ رهٕٛ َٔ ٜتًك٢ ايهطبات ٔر
 ١.سهُ

َٔ ٖصا، يف ايٛقت ايصٟ عبٔ ْؿاٖس ظعُا٤ ايعطب مجٝعّا يف َٛق ع   أأٜهّا ٖٓاى َا ٖٛ أغٛ -أٜٗا اإلخ٠ٛ  -ٚعبٔ 
َٔ أَطٜها،  عبٔ ْػدط َِٓٗ، أِْٗ ؾطقٛا يف ٖصٙ األ١َ، ٚأِْٗ زا٥ُّا ٜتشسثٕٛ عٔ ايػالّ، ٜٚبشجٕٛ عٔ ايػالّ

ْطٜ س  )ْٚتد ص املٛق ـ ْؿػ ٘    إشا بٓا ْهطض ايعباض٠ ْؿػٗا،  -عبٔ املٛاقٓني  -ثِ عٓسَا ٚقًت األَٛض إىل غاستٓا 
أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا نٓا ًّْٛ عًٝ٘ ظعُا٤  (..ٚإٔ.. ٚإٔ ،ْجري اٖلٚإٔ عباٍٚ أ ، ٚاألؾهٌ ٖٛ إٔ ْػهت ٚإٔ ظبُسايػالّ

 َؤمتط ايك١ُ ايصٟ غ ٝٓعكس يف  -أْٓا ْػُع أْ٘ قس ميهٔ إٔ ؽبطز املؤمتط  :ايعطب؟ أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ًّْٛ عًٝ٘
ألٕ رً و   ؟االْتؿان ١ إٔ قطاضٙ قس ُسٔػِ ٖٞ ايتػ١ٜٛ َع إغطا٥ٌٝ، ٖٞ املكاسب١ َع إغطا٥ٌٝ يتتٛق ـ   -بريٚت 

ٌٝ ْؿػٗا، ايعًُٝات ايبطٛي١ٝ اييت ٜٓؿصٖا ايؿًػطٕٝٓٝٛ أقبض ايععُا٤ ٖؤال٤ ؽباؾٕٛ َٓٗا نُا رباف َٓٗا إغطا٥
 ٖصا َٛقـ غري قبٝعٞ. ٚإال ملاشا؟

َا رؿاٖس ايؿعب ايؿًػطٝ  يف اْتؿانت٘ بسأ ٜػ تدسّ ايٛغ ١ًٝ ايك شٝش١ ؾب سأ     املٛقـ ايطبٝعٞ أْو عٓس
ٜهطب ايعسٚ نطبات َٛدع١ ٖٛ إٔ رسعُ٘ بايػالح، إٔ رسعُ٘ بايطداٍ، إٔ رػاْسٙ باملاٍ َٔ أدٌ إٔ ٜتُهٔ يف 
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ايؿ عب   َٛاق١ً أعُاي٘ يٝشطض ْؿػ٘ ٚيريؾع ايظًِ ٚازب ٚت عٔ ناًٖ٘، أَا إٔ رب ازض إىل رػ ٜٛات دبع ٌ شي و    
مل اشا؟ ٖ صا    ،أَاّ ازبُٝع نً٘ أْ٘ عٌُ غري َؿطٚع ابس ْ٘ؿػايتشطى كّا، ؾإشا َا ذبطى ٜتٛقـ ٚركٓع أَاَ٘ عا٥

 عٌُ غري قبٝعٞ.
ٕ  االْتؿان١إٕ ٖصا ٜسٍ ع٢ً أْو رباف َٔ  ألٕ رً و   ألٕ رً و ايعًُٝ ات،   ;ْؿػٗا نُا ؽباف َٓٗا اإلغ طا٥ًٝٝٛ

اٖطات يف َعظ ِ ايبً سإ   نُ ا ْؿ اٖسٙ ايٝ ّٛ َظ      اييت دعًت ايع طب،  ٖٞ االْتؿان١األعُاٍ ايبطٛي١ٝ، ٚرًو 
َظاٖطات ٜطؾعٕٛ ؾٝٗا ؾعاضات رٗتـ نس أَطٜها ٚنس إغ طا٥ٌٝ، ٚؼبطق ٕٛ ؾٝٗ ا ايعًََ ِ األَطٜه ٞ،       اإلغال١َٝ،

ٜعطف ٖؤال٤ إٔ ٖصا ايػد  ي ٝؼ   ;ٚؼبطقٕٛ ؾٝٗا ايعًََِ اإلغطا٥ًٝٞ، غد  ٜتٓا٢َ ٜٚتساع٢ يف ايػاس١ ايعطب١ٝ
 .، إشّا ؾًٝٛقؿٛا ٖصاِْٗؿػاسبانُٕٛ أِٖ  يٝؼ يف قاسبِٗ ،االدباٙقاسبِٗ، إٔ ايؿعٛب إٔ رتذ٘ ٖصا  يف

. ايػ ٧ٝ َٔ ٖؤال٤ عٓسَا ْطب  ْظطرٓا إىل األسساخ َٚٛقؿٓا َٔ ٖصٙ األسساخ بِٗ، ٖصا ٖٛ املٛقـ  أعبٔ أغٛ
أٚي٦و األبطاٍ، أيػ ت رطً ب َ ِٓٗ إٔ    ملاشا؟ أْت عٓسَا ربطز يف َظاٖط٠ رؤٜس ؾٝٗا رًو األعُاٍ، ٚرؤٜس ؾٝٗا 

ٚرأٜٝسى ألعُاهلِ؟ أيػت بعًُ و ٖ صا ذب اٍٚ إٔ رٛد ٘      ٚأْو رعًٔ عٔ ٚقٛؾو إىل داْبِٗ، ،ٜٛاقًٛا املػري٠
إشّا ؾًٝؼ َٔ ايطبٝعٞ إٔ رك ـ َ ٔ ايكه ١ٝ    ازبُٝع قس ٜكؿٕٛ نًِٗ يف ٚدٗو؟  إٔ :ضغاي١ إىل عسٚى ٚعسِٖٚ

 ألعُاٍ ايبطٛي١ٝ، ٜٚهٕٛ قطاضِٖ مما ٜسعٛ إىل إٜكاؾٗا. َٛقـ ظعُا٥و ايصٜٔ ِٖ غٝهشٕٛ بٗصٙ ا
تٓا، نس ٚنس أَ ٜعطف أْٗا أسساخ َٛد١ٗ نس زٜٓٓا، ؾٓشٔ عٓسَا ْؿاٖس ٖصٙ األسساخ، ٚعبٔ عٓسَا ْهٕٛ َٔ

ٛ  أْؿػٓا، َ ٔ شي و ايعطاق ٞ     أٚنس َكاسبٓا ثِ ْكـ َٓٗا َٛقـ ايععُا٤ ؾٗصا ٖٛ أٜهّا زيٌٝ آخط ع٢ً أْو أغ 
 َٓ٘. أأْت أغٛ  ـ ٜعٜس َٔ قه١ٝ َٛاد١ٗ اإلَاّ اسبػنيايصٟ ٚقـ َٛق

ط عٔ ٖصا املٛقـ، ٚرط٣ ايععُا٤ ٜع ٕٚ عٔ َٛقـ آخط، ثِ أْت َ ٔ ٜ طرب    أْت ٖٓا ربطز يف املظاٖط٠ رعبِّ
اي صٟ   ْ٘ؿػ  املٛق ـ  ٚأْت َٔ رؤٜس َا ٚقًٛا إيٝ٘، ثِ عٓسَا ركٌ ايكه١ٝ إىل غاستو أْ ت َ ٔ رتبٓ ٢     ،بِٗ

ايعك ا   غباف إٔ ره طبٓا أَطٜه ا، عب ٔ غب اف    ال ٜٓبػٞ إٔ ْطؾع َجٌ ٖصا ايؿعاض، عبٔ )كٍٛ: ربٓٛٙ، أْت َٔ ر
َٔ َؾَتَط٣ يتعطؾٛا قسم قٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل: (ايعكا ايػًٝظ١)ايعباض٠ ازبسٜس٠  (ايػًٝظ١  ُقًُٛٔبِٗٔ ٔؾٞ اٖئصٜ

َٕ ََٖطْض َٕ َُٜػأضُعٛ ِِ َُٜكُٛيٛ ُ٘ َإٔ َؾَعَػ٢ آ٥َٔط٠َْز ُرٔكَٝبَٓا َإٔ َِْدَؿ٢ ٔؾٝٗٔ َٞ ايًٖ ِٚ ٔباِيَؿِتٔض َِٜأٔر ِٔ َأ َِٕط َِّ ُِٝكٔبُشِٛا ٔعٓٔسٙٔ َأ  َؾ

ِِ ٔؾٞ َأَغٗطِٚا ََا ع٢ًََ ُِْؿٔػٗٔ  َاّ عً ٝ٘اٜهْٛٛا زا٥ُّا ٜكٛيٕٛ: سؿا ّا ع٢ً َكًش١ ايؿعب؟ إٕ اإل أمل (52)املا٥س٠:َْأزَٔنَي َأ
 ( :ٍَٛا أنُط إْػإ ؾ٦ّٝا يف قًبٜ٘ك )ْ٘ناْٛا ٜتش سثٕٛ ع ٔ    .إال  ٗط ع٢ً قػُات ٚدٗ٘ ٚؾًتات يػا ّٜٛ

ق سم َ ا يف    يك سم، ب سأ ا  -ٖٚٛ َٓطل ايععُا٤ مجٝع ّا   -اسبؿا  ع٢ً األَٔ َٚكًش١ ايؿعب، َٚٔ أدٌ ايت١ُٝٓ 
 .(غباف ايعكا ايػًٝظ١)بعباض٠:  َزآ٥َٔط٠ْ ُرٔكَٝبَٓا َإٔ َِْدَؿ٢ قًٛبِٗ: ؽبؿٕٛ

ال غباف رًو ايعكا اييت رػُْٛٗا غًٝظ١، ٚعبٔ ال ػب ٛظ إٔ غب اف َ ٔ أٟ عك ا يف     عبٔ ػبب إٔ ْكٍٛ: عبٔ 
 ٖصٙ ايسْٝا. 

، صبٌُ َا رع : أْ٘ َٛقـ غري قبٝعٞ، َٛقـ غري ا، ٚاغع١ دّسايف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاغع١ دّس ََٖطْض ن١ًُ:
ٕ رػاضع إي ِٝٗ، إٔ رج ب    إٔ رػاضع إىل أعسا٥و ٚأعسا٤ زٜٓو، أ ، َٛقـ غري قشٝض، َٛقـ غري ٚاقعٞ،غًِٝ

 األ١َ عٔ َٛادٗتِٗ، ثِ رتشسخ بأْ٘ َٔ أدٌ اسبؿا  ع٢ً األَٔ ٚاملكًش١ ٚايت١ُٝٓ ٚعبٖٛا. 
ُ ا ن إ، َ ٔ    َٛاقّٓا عازّٜا أٚ ٚدٝٗ ّا أٚ نٝؿ نإ ظعُّٝا أٚ  يف قًب٘ َطض، غٛا٤ّ ِٔإٕ اهلل ٜكٍٛ: إٕ شيو َٛقـ ََ

ِ َ ع  ؾب َٓػ ذ ٖٚ ٌ ازُب    (ازُب ؾب )ض يف أزْ ٢ ساالر ٘ ٖ ٛ    ؿٞ قًب٘ َطض، ٚيٝهٔ شيو املطؾٜكـ ٖصا املٛقـ 
ؾب خًَٖتإ ػبُعُٗ ا  )ايبدٌ ٚازُب ،ال دبس املؤَٔ دباّْا ٚال خبٝاّل()ٖٛ ايصٟ قاٍ:   اإلميإ؟ أّ إٔ اإلَاّ عًٝ٘ا

شي و  طض، ؾإشا نإ شيو َطض ؾٝع  إٔ . ٤َٛ ايظٔ باهلل(ػبُعُٗا ُغ) َٔ نالّ اإلَاّ عًٞ  (٤ٛ ايظٔ باهللُغ
 املٛقـ َٛقـ غري قشٝض.

َٔ اَل َقأرًُِٛا َا ٖٛ املٛقـ ايكشٝض؟ ٖٛ املٛقـ ايصٟ ٚد٘ إيٝ٘ ايكطإٓ: َٕ اٖئصٜ ُٛٓ ٘ٔ َٚاَل ُِٜؤَٔ ّٔ ٔبايًٖ ِٛ  اآلٔخٔط ٔباِيَٝ

َٕ َٚاَل َُٛ ُ٘ ََا َُٜشطِّ ََٚضُغُٛي  ُ٘ َّ ايًٖ َٕ َٚاَل َسٖط ُٛٓ َٔ َٜٔسٜ َٔ ٔزٜ َٔ اِيَشلِّ َٔ  َٜٕس َعٔ اِئذِع١ََٜ ُِٜعُطِٛا َسٖت٢ ِٛا اِئهَتاَبُأُٚر اٖئصٜ

ِِ ُٖ َٚ َٕ ؽباقب ؽباقب ازبُٝع ظعُا٤َ ٚؾعّٛبا، سهَٛإت ٚؾعّٛبا، ٖصا ٖٛ املٛقـ ايكطآْٞ؟  أيٝؼ (29)ايتٛب١:َقأغُطٚ
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 صٟ دعً ِٗ ٜتد صٕٚ َٛاق ـ أخ ط٣؟ َ طض،     يهٔ َا اي   ،إٕ ٖصا ٖٛ املٛقـ :ازبُٝع، نٌ َٔ ؼبٌُ اغِ اإلغالّ
 أٚ ٜهٕٛ َا نإ. ّابٓيٝهٔ شيو املطض ايعؿل يًُٓكب، اسبطم ع٢ً املكًش١ اشباق١، أٚ ٜهٕٛ ُدٚ

أق بشٛا ٖ ِ َ ٔ ٜتع إًَٛ َ ع       ػب ب إٔ ْعٝٗ ا،   -أٜٗا اإلخ ٠ٛ   ٖٚٞ قه١ٝ ػبب إٔ ْعٝٗا -املػأي١ بٌ أقبشت 
ػ تدسّ ٚغ ١ًٝ   آلٕ ُرايؿعٛب، ؾإشا َا زعْٛا ملظاٖط٠ نس إغطا٥ٌٝ، أقبشت ؾًػطني، أق بشت ؾًػ طني ْؿػ ٗا ا   

الَتكام غهب ايؿعٛب، الَتكام غهب ايػاخطني يف ٖصٙ ايؿعٛب، ايصٜٔ ق س ٜك ٌ غه بِٗ ٚغ دطِٗ إىل     
َ ا اي صٟ    ،هل ا أغ ًشتٗا   عبٔ أ١َ هلا دٝٛؾ ٗا، ايتػاؤٍ ملاشا ال ٜهٕٛ يٓا َٛقـ؟ َا ايصٟ عاقٓا عٔ إٔ ٜهٕٛ يٓا ٚ

 ع٢ً إخٛاِْٗ، ع٢ً أبٓا٥ِٗ، ع٢ً أَٗارِٗ يف ؾًػطني، ٣ ْؿػٗا ٖٞ َٔ رتؿطزعاقٗا عٔ إٔ ٜهٕٛ هلا َٛقـ؟ ؾرت
 سَط بٝٛرِٗ ٚرػؿو زَاؤِٖ. ُر

ٚي١ٝ سهَٛ ارِٗ  ؤٍٚ ٚضا٤ شي و؟ أٚي ٝؼ ايٓ اؽ نً ِٗ غ ٝشًِّٕٛ املػ       ؤٔ املػ  أيٝؼ ايٓاؽ ٜتػا٤يٕٛ بع س ََ   
يٓظ ط٠ ًُٖٗ ٛا   إىل إٔ ؽبًل ٖ صٙ ا ٚظعُا٤ِٖ؟ إشّا قبٌ إٔ ٜكٌ ايٛنع إىل ٖصٙ اسباي١، قبٌ إٔ ٜتٓا٢َ ايػد ، 

ذبسثٛا، ثِ ٜعٛز ايُٝ ، ٜعٛز املكطٟ إىل بٝت٘  ،رهًُٛا غهِ، اغدطٛا،دٛا َا يف ْؿٛخٔطايؿٛاضع، أدٛا إىل خُطا
 ٛنع ٖٛ ايٛن ع، ٚازبُع ١ ٖ ٞ ازبُع ١،    ٜٚط٣ اي ٘ َجٌ سايت٘ قبٌ إٔ ؽبطز َٔ بٝت٘،ٜٚط٣ ْؿػ٘ ٖٚٛ يف بٝت

 ععُا٤ ٖٛ املٛقـ. َٛقـ اي ب١ ٖٞ اشبطب١، ٚاملٛقـ ٖٛ املٛقـ،ٚاشبط
ُٜ ٖصٙ ايططٜك١ يٝتظاٖط ايٓاؽ ٚيٛ ذسٟ إشا مل ٜهٔ رٓاَٞ ايػ د  يف األَ ١ ٖ ٛ    نٌ أغبٛع ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ال 

يٝتذ٘ ازبُٝع الرباش َٛق ـ   ،ٖصٙ األ١َ ٚنعٝتٗا، ٚإٔ رب  ْؿػٗا َضشَِّكٜتذ٘ َٔ َٓطًل اإلميإ بهطٚض٠ إٔ ُر
مبػتؿ ؿٝارِٗ يف   ،مبػادسِٖ، مبعاضعِٗ ،ببٝٛرِٗ َٗارٓا ٚإخٛآْا،ٜعٌُ بأبٓا٥ٓا ٚأَٔ شيو ايعسٚ ايصٟ ْطاٙ 

ؾًػطني، ٚيف أؾػاْػتإ، ٚيف نؿُري ٚيف غريٖا َٔ ايبًسإ يٓػتطٝع إٔ ْٛقؿ٘ عٓس سسٙ، ٚإٔ ْكطع رًو ايٝ س  
 اييت رعبح يف ايبالز اإلغال١َٝ، يف ؾًػطني ٚيف غريٖا.

ٕٖ      ط٠املظاٖط٠ دٝس٠، ٚاملظاٖ ،ٚإال ؾًٝتظاٖط ايٓاؽ ٖ ؤال٤   ْؿػٗا ررتى أث طّا أَ اّ ايٝٗ ٛز، ٚأَ اّ ايٓك اض٣: أ
ٕٖ ٜػهبٕٛ، غهب ٖصٙ األ١َ ال ٜكب يف قٓ ا٠ ذبتٜٛ ٘    يهِٓٗ غٝهْٕٛٛ ِٖ َٔ ٜإَٔٓٛ َٔ غهبٓا َت٢ َا ٚدسٚا أ

 ا ْكطر ال ؽباؾٕٛ َٓا.َ ِنٚسٝٓٗا ْكطر  ٓٗا غٝإَٔٓٛ غهبٓا،ؾتشٛي٘ إىل قدط٠ رسى عطٚؾِٗ، سٝ
ُٜػتػٌ اشبطباملظاٖطات، ػبب إٔ ُرػتػٌ ػبب إٔ ُر / املوت ألمريكا / املوت طاهلل أن   ػتػٌ ؾعاض:، ػبب إٔ 

ْؿػٗا األ١َ ٞ ايػد  يف ٚغريٙ َٔ نٌ اهلتاؾات اييت رِّٓ ايٓكط يإلغالّصإلسرائيل / اللعنة على اليهود / 
ٔ املظًَٛني ممٔ رظًُِٗ أَطٜها يتكـ املٛقـ ايصٟ ٜؿو عٔ ايؿًػطٝٓٝني ٚغريِٖ َ يتتذ٘ ٖٞ ٖٞ، يبٓا٤ األ١َ

ي ٛ غ أيٓاٙ إشا نٓ ا ن ٌ      -ٚيٝؼ ضبًاّل غٝاغّٝا ٚيٝؼ َؿهطّا  -، يٝؿهٛا ِٖ ٚإال ؾهٌ ٚاسس َٓهِ اٖؤٚإغطا٥ٌٝ ٚسًؿا
ى َ ٔ ٜ ب    أٚ نٌ ؾٗط غبطز يف َظاٖط٠ َٔ ٖصا ايٓٛع ٚايٛنع١ٝ ع٢ً َا ٖ ٞ عًٝ ٘، ي ٝؼ ٖٓ ا     أغبٛع غبطز،
ُٜؿ طض عًٝٓ ا، ْػ تطٝع إٔ ْك ـ يف ٚد ٘        قشٝشّا ست٢ ْط٣ اقتكازْا بٓا٤ّ أْؿػٓا ْػتطٝع إٔ ْتشٌُ سك اضّا 

 عسِّْٚا، إشا نٓا ال ْط٣ أْؿػٓا ُرؿتض َطانع يًتسضٜب يٝتسضب ايؿباب مجٝعّا ع٢ً األغًش١.
ٟٓ ايكٓٛات.ٚقاٍ: َٔ ٜطٜسٕٚ ازبٗاز يف غبٌٝ اهلل ؾًٝتش ،عٓسَا ازع٢ ايط٥ٝؼ ْك ٍٛ:   طنٛا إىل ؾًػطني ع  أ

٠ َٔ ٖصٙ ايكٓٛات ؾػٓتشطى ع ى، إشّا اؾتض َهارب يًتطٛع، اؾ تض َطان ع يًت سضٜب ٚغ ٓٓطًل مجٝع ّا      أْت قٓا
 ْتسضب، ٚغٓٓطًل مجٝعّا يٓكارٌ.

ٖصا ٖٛ املٛقـ ايكشٝض، ٚعبٔ ْؿهط يو ٖصٙ ايعباض٠ اييت ق س ْ طاى يف أٟ ٜ ّٛ َ ٔ األٜ اّ ره طط إىل إٔ       
أْت ٚاسس َٔ ٖصٙ ايكٓٛات،  (ى إغطا٥ٌٝ ٜتذ٘ ع  أٟ ايكٓٛاتَٔ نإ ٜطٜس ازبٗاز يف غبٌٝ اهلل ؾٗٓا)رػشبٗا: 

ٚيني ع٢ً قٍٛ ٚعطض ٖصٙ األ١َ، أْت ٚاسس َٔ ايععُا٤ ايصٟ ػبب إٔ ػبعٌ َٔ ْؿػ٘ قٓ ا٠  ؤأْت ٚاسس َٔ املػ
 ذبتٟٛ ٖصا ايػهب يتب  ٖصٙ األ١َ بٓا٤ قشٝشّا دبعٌ َٓٗا أ١َ َؤ١ًٖ يتٛاد٘ شيو ايعسٚ. 

; ٚغٝتذ٘ ايؿباب َٛيٛا ؾبابٓا، اؾتشٛا َهارب يًتطٛع ٛٓٔيْٛا، اؾتشٛا َطانع يًتسضٜب، ََ ْكٍٛ: إشا نٓتِ قازقني
ٚغٓتهًِ َع ايٓاؽ يٝتطٛعٛا ٚيٝتسضبٛا، ٚغ ٓتذ٘ مجٝع ّا ْتط ٛع ْٚت سضب، ْٚتذ ٘ مجٝع ّا        ٚغٓشطض ايؿباب،

 يهٔ أَا إٔ ٜهٕٛ اسبسٜح ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ؾإْٓا يػٓا أغبٝا٤ إىل ٖصٙ ايسضد١.  ،ْكارٌ
إٔ قه١ٝ ؾًػطني أقبشت بؤض٠ ؼباٚيٕٛ إٔ ٜك بٛا غ د  ايٓ اؽ ٖٓ ا أٚ ٖٓ ا       -َٔ قبٌ إٔ ٜتهًِ  -عبٔ ْعطف 

ٖٓاى ؾطؽ غهبو، اخطز اٖتـ يف ايؿاضع نس إغطا٥ٌٝ، رهأَ َع ايؿعب  ؽ غدطو،يٝتذ٘ إىل ٖٓاى، ٖٓاى ؾطِّ
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، ٚر ط٣ إٔ  ٗاْؿػ  املٛاقـ ٖٞ ، ٚرط٣ َٛاقـ ايععُا٤ ْ٘ؿػايٛنع ايؿًػطٝ ، ثِ عس إىل بٝتو ٚرط٣ ايٛنع 
 ٚإغطا٥ٌٝ ٖٞ إغطا٥ٌٝ.  أَطٜها، ٚاإلعالّ ٖٛ اإلعالّ، ٚأَطٜها ٖٞايجكاؾ١ ٖٞ ايجكاؾ١ 

ايٛقت نٌ ؾ٤ٞ، عبٔ اغتطعٓا إٔ ْؿِٗ نٌ ؾ٤ٞ، ِٖٚ يف  -ؾُٝا أعتكس  -عبٔ ال ْػُض ألْؿػٓا ٚعبٔ قس ؾُٗٓا 
 ٌٝ، ٜٚؿِٗ ايػٝاغ١ يف ٖصا ايعامل،ِ أَطٜها ٚإغطا٥عٓسَا ٜتشسثٕٛ َعٓا سسٜح َٔ ٜط٣ أْ٘ ٚسسٙ َٔ ٜؿٗ ْ٘ؿػ

    ِ  ;ٜٚؿِٗ اشبطٛض٠ يف ٖصا ايعامل، ٜٚؿِٗ نٌ ؾ٤ٞ، أَا أْتِ ٜا أبٓا٤ ايؿعب ؾًٝؼ أس س َ ٓهِ مبػ ت٣ٛ إٔ ٜؿٗ 
ْٚكؿل هلِ، ست٢ أقبشٛا ٜطٕٚ أْؿػِٗ عظُا٤ إىل زضد١ إٔ ضأٚا  ،ْٚكسغِٗ ،ض زا٥ُّا حبُسِٖألْٓا عبٔ َٔ ْػبِّ

 أْ٘ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أسس َٔ ايٓاؽ ٜؿِٗ ايٛاقع نُجًِٗ.يف أْؿػِٗ 
ْكٍٛ: عبٔ َٔ خالٍ ايكطإٓ، َٔ خالٍ األسساخ اغتطعٓا إٔ ْؿِٗ ايٛاقع ايصٟ أْ تِ د ع٤ َٓ ٘، اغ تطعٓا إٔ     
ُُهِ أْتِ ٖٛ ايصٟ دعًهِ رطٕٚ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ عكّا غًٝظ١، أَ ا عب ٔ    ِٗ ْؿِٗ خالف ايؿِٗ ايصٟ أْت رؿُٗ٘، َؾ

ِِ َئ ٕ ؾُٗٓا ٖٛ ؾِٗ ايكطإٓ ايصٟ ٜكٍٛ:ؾإ ِِ َأّش٣ َٚٔإٕ ٔإاٖل َُٜهٗطُٚن ُِ َُٜكأرًُُٛن َٛٗيُٛن ِٖ اأَلُزَباَض ُٜ َٕ اَل ُث ٌٖ  َُٜٓكُطٚ
 ٖصٙ عكا غًٝظ١، أّ إٔ ٖصٙ قؿ١؟ ٖصٙ يف ايٛاقع قؿ١، ٚيٝػت عكّا غًٝظ١.

َٔ ٜطاٖا ٚؾل َا ق اٍ عٓٗ ا ٚع ٔ أَجاهل ا ايك طإٓ      ؾُٔ األٚىل بايؿِٗ ايكشٝض؟ َٔ ٜط٣ أَطٜها عكّا غًٝظ١ أّ 
ِِ َئ ايهطِٜ: ِِ َأّش٣ َٚٔإٕ ٔإاٖل َُٜهٗطُٚن ُِ َُٜكأرًُُٛن َٛٗيُٛن ِٖ اأَلُزَباَض ُٜ َٕ اَل ُث ُِ  َُٜٓكُطٚ ٔٗ ِٝ َٔ ايصِّٖي١ُ ُنٔطَبِت عًََ ِٜ  ََا َأ

ٌٕ ٔإاٖل ُثٔكُؿِٛا ِٔ ٔبَشِب َِّ ٌٕ ٘ٔ ََٚسِب َٔ ايًٖ َٔ ٔبَػَهٕب ََٚبآُؤٚا ايٖٓأؽ َِّ ٘ٔ َُٚنٔطَبِت َِّ ُِ ايًٖ ٔٗ ِٝ َُِػَه١َُٓ عًََ  .(112،  111)آٍ عُطإ:اِي
ٖصٙ ٖٞ اييت رطْٚٗا عكّا غًٝظ١، ٖصٙ ٖٞ اييت دبعًهِ رهططبٕٛ ٚرطرعس ؾطا٥كهِ أَاّ َبع ٛخ ق ػري َ ٔ    

ْ عٍ ايك طإٓ،    ِٕٔ ٚضا٤ ايك طإٓ ََ   إ إٕ ضؤٜ ١ ايك طإٓ،   ،أَطٜها أٚ َٔ أٟ بًس َٔ رًو ايبًسإ اييت رطْٚٗا نبري٠
عك ّا  )ايكاٖط، ٖٛ ايصٟ ٜطٜس إٔ ػبعٌ أٚيٝا٤ٙ ٜٓظ طٕٚ إىل أٚي٦ و اي صٜٔ رػ ُِْٛٗ      ،ايععٜع، ايكازض ،ايكٟٛ
ِٚٔيَٝا٤َ َؾَكأرًُِٛا أِْٗ نعؿا٤ (غًٝظ١ ٕٔ َأ َِٝطا ٕٖ ايٖؿ ٕٔ ٔإ َِٝطا َِٝس ايٖؿ َٕ َن َُا (76 )ايٓػ ا٤: َنٔعّٝؿا َنا ُِ ٔإْٖ ُٕ  َشٔيُه َِٝطا ايٖؿ
ِٚٔيَٝا٤َ َُٜدُِّف ِِ َؾاَل َُٙأ ُٖ ٕٔ َرَداُؾٛ  .(175)آٍ عُطإ:َِٗؤَٔٓٔنَي ُنُٓتِ ٔإٕ ََٚخاُؾٛ

ُٜؿِٗ زا٥ُّا بايطدٛع إىل ايكطإٓ ٚبايطدٛع إىل األسساخ، ٚعبٔ  -عبٔ َٔ ؾُٗٓا َٔ خالٍ ايكطإٓ  ٖٚٛ َا ػبب إٔ 
ِ زٜٓٓا ؾال غال١َ يٓا، ال أَٔ يٓ ا، ال نطاَ ١   ًَِػإْ٘ إشا مل َٜ -ٓا أٜهّا َٔ ْػتطٝع إٔ ْؿِٗ َكاسبٓا، ْٚؿِٗ غالَت

 يٓا.
خ تالالت أَٓٝ ١ ْك ٍٛ: إٕ َ ٔ ٜػ ُض      اؾعٓسَا ٜتشسثٕٛ بإٔ َٔ ٜتشسخ عٔ ازبٗاز ٖ ٛ ق س ٜ ؤزٟ إىل خً ل     

َٔ  يألَطٜهٝني بايسخٍٛ إىل ايُٝٔ ٖٛ َٔ غٝعٌُ ع٢ً إٔ ػبعٌ ايُٝٔ بؤض٠ يًؿػاز، َٚٔ غٝذعٌ ايُٝٔ َهططبّا،
ُٝ َِٓ٘، ٚإٕ نإ يف ايٛاقع مل ٜتُتع يف ّٜٛ َٔ األٜاّ باألَٔ بايؿهٌ اي صٟ ٜطٜ سٙ ايُٝٓٝ ٕٛ،   غ َ ٔ   ؿكس ايُٝٔ أ

َٔ ٜػُض يألَطٜهٝني إٔ ٜسخًٛا ٖٛ َٔ غٝؿهٌ خطٛض٠ ع٢ً أَٔ ايُٝٔ أٚيٝؼ نصيو؟ ألٕ َٔ  ٜسخٌ األَطٜهٝني،
نسِٖ، ِٖ َ ٔ غ ٝؿذطٕٚ    سس ايُٝٓٝني يٝعٌُ ؾ٦ّٝاايتأنٝس إٔ األَطٜهٝني ئ ٜٓتظطٚا ايُٝٓٝني ست٢ ٜتشطى أ

٠ هل ِ  أ، ِٖ َٔ غٝهطبٕٛ ع٢ً أٟ َٓؿ  ؿػِٗ، ِٖ َٔ غٝهطبٕٛ ع٢ً غؿاضرِٗ، ِٖ َٔ غٝهطبٕٛ أْع٢ً أْؿػِٗ
 ْٗا رًو ازبُاع١. إيٝكٛيٛا: إِْٗ أٚي٦و، إْ٘ شيو ايؿدل، 

ؾٝبج ِْٛٗ يف َٓ اقل يف    (ايكاعس٠)ّا َٔ ِٖٚ َٔ غٝسخًِّٕٛ َٔ ٜػُِْٛٗ إضٖابٝني إىل ايُٝٔ، قس ٜسخًِّٕٛ أؾطاز
ايُٝٔ، ثِ ٜكٛيٕٛ: ٖٓاى يف رًو املٓطك١ ٚاسس َٔ أؾطاز ايكاعس٠، ٖٓاى يف رً و املٓطك ١ ٚاس س َ ٔ رٓظ ِٝ      

ئ ٜبك ٢ يً ُٝٔ أَ ٔ ٚال إمي إ ٚال      .انطبِٖٛقايبإ، أٚي٦و ِٖ ؼبتهٕٓٛ إضٖابٝني، ِٖ ٜػاْسٕٚ إضٖابٝني، 
٘ بًس اسبه١ُ بًس اإلميإ )اإلميإ ميإ ٚاسبه١ُ ميا١ْٝ( ئ ربك٢ سه١ُ، ٚئ سه١ُ، عبٔ ْكٍٛ عٔ ايُٝٔ: إْ

 ٜبك٢ إميإ َٔ بعس إٔ ٜسخٌ األَطٜهٕٝٛ. 
ٚعٓسَا ٜسخٌ األَطٜهٕٝٛ يف ٖصٙ ايؿرت٠ ٖٛ ؽبتً ـ ع ٔ زخ ٛهلِ إىل بً سإ أخ ط٣ زخًٖٛ ا قب ٌ عؿ طات         

  ٜتٛد٘ ؾٝٗا أٚي٦و يهطب اإلغالّ، ٚنطب األ١َ. ٚا ؾٝٗا قٛاعس عػهط١ٜ، اآلٕ ٖٞ املطس١ً اييتُؤايػٓني، ٚأَْؿ
ٚأشيٛا ظعُا٤ٖا، يهٔ  ٚؾعاّل أشيٖٛا، ٚأْٗهٛا اقتكازٖا،ْٗهٖٛا، أزخًٛا بًسإ ٚبٓٛا ؾٝٗا قٛاعس عػهط١ٜ، ٚؾعاّل 

زخٛهلِ يف ٖصٙ ايؿرتات يبٓا٤ قٛاعس عػهط١ٜ، إلضباى ٚنع١ٝ األ١َ ٖٛ ؾعاّل غٝهٕٛ يف َطسً ١ رٓؿٝ ص اشبط ١    
 يهطب اإلغالّ ٚاملػًُني. األخري٠
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قاٍ: إٕ أٚي٦و عٓسَا ٜتشطنٕٛ يٝؼ َٔ أد ٌ   -يف ذبًٌٝ ٖصٙ املػأي١  -َٚا أمجٌ َا قاٍ ايػٝس سػٔ ْكط اهلل 
أَٛاهلِ َٚكاسبِٗ، ؾأَٛاهلِ َٚكاسبِٗ يف املٓطك١ َأ١َْٛ ٖٚٓاى قٛاعس ذبُٝٗا، ٖٚٓاى أْظ١ُ ذبُٝٗا، ٚيٝؼ 

يه طب اإلغ الّ، إٕ    -قاٍ  -ى ات ايؿعٛب ايعطب١ٝ يف بٓٛنِٗ، إْ٘ ذبٗطَٔ أدٌ خريات َع١ٓٝ، ِٖ َٔ ركب خري
املػتٗسف يف ٖصٙ ايؿرت٠ ٖٛ اإلغالّ، ٖٛ ايكطإٓ، ٚقس ظبس أِْٗ غًٝػٕٛ ٖصٙ اآلٜات يف املٓٗر أٚ يف اشبط ب، أٚ  

ا يف ٖ صا  ٖهصا ذبسخ يف أٍٚ ي١ًٝ َٔ يٝايٞ عاؾٛضا٤، يف ٖصٙ املٓاغب١ اي يت عب ٔ عبتؿ ٌ بٗ     . يف أٟ ؾ٤ٞ آخط
 ايّٝٛ. 

أمل ٜك ٌ   ،َٔ ٖٛ ايصٟ ٜػع٢ يتشكٝل أَٔ ٚقٓ٘؟ َٔ ٜٓطًكٕٛ حملاضب١ أٚي٦و ايصٜٔ ٜػ عٕٛ يف األضض ؾػ ازاّ  
ِْٗ ٜػعٕٛ يف األضض ؾػازّا؟ َٔ أٜٔ ٜأرٞ ايؿػاز؟ َٔ أٜٔ ٜ أرٞ اإلضٖ اب؟ َ ٔ أٜ ٔ     إاهلل عٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ 

؟ ٜػعٕٛ يف االقتكازٟيؿػاز ايجكايف، ايؿػاز ايعكا٥سٟ، ايؿػاز رأرٞ ازبطمي١؟ أيٝؼ َٓبعٗا ايؿػاز األخالقٞ، ا
 األضض ؾػازّا يف نٌ اجملاالت. 

إٕ اْتؿاض ايؿػاز ٜؤزٟ إىل  :إشا َا اْتؿط ايؿػاز َا ايصٟ غٝشكٌ؟ َٔ ٖٛ شيو ايػٝاغٞ ايصٟ ٜػتطٝع إٔ ٜكٍٛ
 االخ تالالت ازبطمي١ ر ؤزٟ إىل   ١ٝٓ؟أيٝػٛا ٜكٛيٕٛ ِٖ: إٕ ازبطمي١ رؤزٟ إىل االختالالت األَاغتكطاض أَ ؟ 

ٚا أْتِ عٔ ازب طا٥ِ يف أَطٜه ا ن ِ يف    ُؤاقَط ٜٓطًل يف ازبطمي١؟ ؽبًل صبتُّعا ، أٚأَ ايصٟ ؽبًل ؾا٘ب ،األ١َٝٓ
 ،َٔ دطا٥ِ غطق١، َٔ دطا٥ِ قتٌ يف ايسقٝك١ ايٛاسس٠ يف أَطٜها ،ايسقٝك١ ايٛاسس٠ ذبسخ َٔ دطا٥ِ اغتكاب

ت ايتذاض١ٜ ؼبتاز أقشابٗا إىل إٔ ٜهٕٛ زاخًٗا سطؽ َعِٗ ضؾاؾ ات سبطاغ تٗا مم ٔ ق س     يف أَطٜها ْؿػٗا احملال
 ٜػطٕٛ عًٝٗا. 
ه١ٝ بايٓٗب، ال رػتطٝع إٔ رتشطى يف َس١ٜٓ أَطٜ ٧بايؿػاز، ًَٝ ٧باإلضٖاب، ًَٝ ٧بازبطمي١، ًَٝ ٧صبتُع ًَٝ

ت أٚ س ٛاال  غ ٓسات،  ؾٝهات ؾك ، أٚػت أٚضاقّا ْكس١ٜ، َٔ ٖصٙ اييت يٝ أٚضام :ٚيف دٝبو زٚالضات، ؾك  ؾٝهات
يف دٝبو زٚالضات ؾكس ٜكتًْٛو ٜٚأخصٕٚ ايسٚالضات َٔ دٝبو. ٌٖ ٖ ٛ اغ تكطاض   عبٖٛا، أَا إٔ رتشطى ٚيسٜو 

 أْ٘ اختالالت أ١َٝٓ؟ أَ ؟ أٚ
ُٜ َٓ٘ ِٖ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ عٓسَا ٜسخًٕٛ، ِٖ األَطٜهٕٝٛ، ِٖ أٚي٦و ايصٜٔ قاٍ اهلل عِٓٗ أؿكس ايُٝٔ إٕ َٔ 

ُٝإِْٗ ٜػعٕٛ يف األضض ؾػازّا، إ  ؿكسٕٚ نٌ إْػإ أَٓ٘ ست٢ زاخٌ بٝت٘.ِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ْهٌ ايػبٌٝ، ِٖ َٔ غ
أٜٔ ٖٞ دطا٥ِ قتٌ األبٓا٤ يآلبا٤، ٚقتٌ األبٓا٤ يألَٗات، ٚقتٌ األر يألخت، ٚقت ٌ األخ ت ي ألّ؟ أيٝػ ت يف     

ٚاس سّا يف  بع ض، ب ٌ نً ِٗ ٜكؿ ٕٛ َٛقؿ ّا      بًسإ أٚضٚبا؟ ٖٓا رعٝـ األغط٠ نًِٗ َع بعهِٗ ٜإَٔٓٛ ؾط بعه ِٗ  
 أيٝؼ نصيو؟ ٚيف ايعٌُ يف غبٌٝ رٛؾري َعٝؿتِٗ َٛاد١ٗ قعٛبات اسبٝا٠،

رؿذريات ٖٓا ٖٚٓاى ع٢ً أٜسِٜٗ ٖ ِ، ٖ ِ َ ٔ     عُاٍ اإلضٖاب١ٝ يف ايُٝٔ،إشا َا متهٔ األَطٜهٕٝٛ غتٓتؿط األ
ذ١ أِْٗ ايُٕٝٓٝٛ، ِٖٚ َ ٔ  ٕٚ يف نٌ َهإ حُباي ز يف ْٜٝٛٛضى، غٝؿذطٕٚ أَجاي٘ ٖٓا يف ايُٝٔ، ٜٚؿذط ٚاؾذط

، غ ٝهٕٛ  يف نٌ صبتُع نٌ بٝت، يف نٌ قط١ٜ،غٝؿػسٕٚ أخالقٓا، ٜٚؿػسٕٚ بٓٝٓا ٚبٓارٓا، ؾتٓطًل ازبطمي١ يف 
 تكٛضٖا. ْٖٓاى ْٗب، ٜهٕٛ ٖٓاى دطا٥ِ ال أخالق١ٝ، ٜهٕٛ ٖٓاى قتٌ، ٜهٕٛ ٖٓاى نٌ دطمي١ 

ِٔ ٜعٌُ ع٢ً ِٔ ايصٟ ٜطٜس األَٔ؟ ََ ِٔ ٜعُ ٌ ٜٚهت ب االرؿاقٝ ات      ،إٔ ؼباضب َٔ ٜػعٕٛ يف األضض ؾػ ازاّ  ََ أّ ََ 
ؾٝ٘ ؾػازّا؟ أّ أِْٗ غٝػ ًهٕٛ قطٜك ١ أخ ط٣؟     يٝػعٛا ;أ١َٝٓ َعِٗ يسخٛهلِ ايُٝٔ َعِٗ ٜٚٛقع ع٢ً ارؿاقٝات

ٝ٘ ؾػازّا، زخًٛا ؾًػطني غعٛا ؾٝٗا ؾػازّا، ٜسخًٕٛ ايُٝٔ غٝػعٕٛ ؾ ،ظ١َ هلِ سهِ بٗا ايكطإٓ عًِٝٗإْٗا قؿ١ ال
رع  يف نٌ صباالت اإلؾػاز يٝؼ ؾك  يف صباٍ َعني، يف  اَؾَػاّزٚن١ًُ  ،ٟ ؾعب غٝػعٕٛ ؾٝ٘ ؾػازّاٜسخًٕٛ أ

 نٌ صباٍ َٔ صباالت اإلؾػاز.
ؾٓشٔ ْكٍٛ يآلخطٜٔ: عبٔ أٜهّا ْؿِٗ َا ٖٛ ايصٟ ؼبكل األَٔ يبالزْا، ال رتكٛضٚا بأْهِ ٚسسنِ َٔ ميه ٔ إٔ  

َٚٔ ميهٔ إٔ رعطؾٛا َا ؼبكل يًؿعٛب أَٓٗ ا ٚرطٛضٖ ا    طؾٛا َكًش١ ايؿعٛب،َٔ ميهٔ إٔ رِعطؾٛا اآلخطٜٔ، ٚرِع
ٚركسَٗا ٚسهاضرٗا، عبٔ َٔ ٚقًٓا إىل إٔ عبهِ ع٢ً إٔ غٝاغتهِ اييت ركّٛ عً ٢ ٖ صا األغ اؽ َ ٔ أٚهل ا إىل      

 . ؾٝ٘ت مما ٚقع أآخطٖا خطأ، ٚرؤزٟ إىل اعبطاط األ١َ، ٚرؤزٟ إىل إٔ ركٌ األ١َ إىل ٚاقع أغٛ
َٔ أٜٔ شيو؟ عبٔ قبعّا يٝؼ يسٜٓا أدٗع٠ َعًَٛات ٚال اغتدباضات يهٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚاألسساخ ٚاييت َٓٗ ا  
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ْاٖٝ و ع ٔ    ،ٕ األسساخ ايتاضؽب١ٝ ْؿػٗا ٖٞ ناؾ١ٝ إٔ رعط ٞ ايع  ٠  إاألسساخ ايتاضؽب١ٝ، ٖٚٞ َا قًت غابكّا: 
ٖٞ َٔ ػبعًٓا ْؿِٗ َكاسبٓا ْٚؿِٗ أَٓٓا، ْٚؿٗ ِ   (ِٜٚايكطإٓ ايهط )رًو األسساخ قطٖااألسساخ اييت عبٔ ْعا

عكا دِٗٓ ٚعكا اشبعٟ يف ايسْٝا ٚايعصاب ايعظِٝ يف اآلخط٠، أّ عكا أٚي٦و اي صٜٔ   (ايعكا ايػًٝظ١)أٜٔ ٖٞ 
ِِ َئقاٍ عِٓٗ: ِِ َأّش٣ َٚٔإٕ ٔإاٖل َُٜهٗطُٚن ُِ َُٜكأرًُُٛن َٛٗيُٛن ِٖ اأَلُزَباَض ُٜ َٕ اَل ُث َٔ ؾُٗٓا  بٌ عبٔ (111ٍ عُطإ:)آَُٜٓكُطٚ

 !ِٜ زا٥ُّا، ٚخاق١ يف ٖصٙ املطسً ١ إٔ ْطدع إىل ايكطإٓ ايهط -أٜٗا اإلخ٠ٛ  -َٚا أسٛدٓا  َٔ خالٍ ايكطإٓ ايهطِٜ،
َٔ غٝشاٚيٕٛ إٔ ٜه ِّٝعٛا ايك طإٓ، َ ٔ ؼب اٚيٕٛ إٔ ٜسٚغ ٛا ايك طإٓ ايه طِٜ         -ؾعاّل  -األَطٜهٕٝٛ إشا َا متهٓٛا 
 ٕ ايكطإٓ، َٔ غُٝٓعْٛٓا عٔ رال٠ٚ آٜات َع١ٓٝ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ.بأقساَِٗ، َٔ غٝؿكًٛ

ْٚعًِ أبٓا٤ْا ٚبٓارٓا ْٚػا٤ْا، ْٚهجط َٔ رالٚر٘، ْٚٗسٟ  ،ػبب إٔ ْطرب  بايكطإٓ ايهطِٜ َٔ دسٜس، ْٚتعًُ٘
َكاسؿ٘ يبعهٓا ايبعض ٚأؾطق١ رالٚر٘، ْتشطى يف إقاض إٔ ْؿ س أْؿػ ٓا إىل ايك طإٓ َ ٔ دسٜ س، ٚإٔ ْطغ ذ       

ألٕ ايكطإٓ ٖٛ َٔ يٛ مل ٜهٔ َٔ عظُت٘ ٚؾهً٘ إال  ،ألٕ ايكطإٓ ;ٝت٘ َٚهاْت٘ ٚعظُت٘ يف ْؿٛغٓا َٔ دسٜسقسغ
 ال ميهٔ ألٟ نتاب يف ٖصٙ ايسْٝا إٔ ٜطٜو اسبكا٥ل َاث١ً أَاَو. ،أْ٘ ٜهؿـ اسبكا٥ل أَآَا

ا خطابّا ؾٝ٘ رٗسٜس َا مسعٛ َٓٗا عٓسَا ْط٣ ظعُا٤ْا يف طبتًـ املٓاقل َت٢ َا دا٤ َبعٛخ أَطٜهٞ، َت٢ سكٝك١ْ
أيٝػٛا َٔ ٜظٗطٕٚ سهُا٤، ٜٚظٗطٕٚ  ٍٚ يف إغطا٥ٌٝ، أٚ أٟ بًس آخط َٔ رًو ايبًسإؤأٚ ألٟ َػ يط٥ٝؼ أَطٜها،

ٚقؿٛا يٝتشسثٛا أَآَا ٚؽباقبْٛا أيٝػٛا َٔ ٜتشسخ بًٗذ١ ق١ٜٛ، ٚبؿس٠ َا يهِٓٗ َت٢  ؟ٜٚظٗطٕٚ أشال٤ يٝٓٓني،
 ؟ ا ايصٟ ٜكسم عًِٝٗ َ ؟١، ٚبايعباضات امُلٗٔسز٠از َٓتؿدٚبأعني َؿتش١، ٚبأٚز

ٖ ِ َ ٔ ميه ٔ إٔ ٜكؿ ٛا يف      ١ٓٝ ِٖ َٔ ميهٔ إٔ ٜٓتك طٚا يسٜٓ ٘،  إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل قاٍ عٔ ْٛع١ٝ َع
َٔ َٜا َٛاد١ٗ أعسا٥٘: ُِٓٛا َأَٜٗٗا اٖئصٜ ِِ َِٜطَرٖس ََٔ آََ ٘ٔ َعٔ َُٔٓه َِٛف ٔزٜٓٔ ّٕ َِٜأٔرٞ َؾَػ ِٛ ُ٘ ٔبَك ُ٘ ايًٖ ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ  َأٔشٖي١ٕ ُٜٔشٗب

ُُِؤَٔٓٔنَي ع٢ًََ َٔ ع٢ًََ َأٔعٖع٠ٕ اِي َٕ اِيَهأؾٔطٜ ُٖٔسٚ ٌٔ َُٜذا ٘ٔ َٚاَل ٔؾٞ َغٔبٝ َٕ ايًٖ ١َََِٛ ََٜداُؾٛ ِٕ َي ٖ ؤال٤ عٓ سَا    (54)املا٥ س٠: آل٥ٔ
ًِٓاقس  ِٖ أعع٠ّ عًٝٓا، عبٔ قس اغُتهعؿٓا،ٜتشسثٕٛ َعٓا ْطا َٔ قبٌ اآلخطٜٔ، مل ٜعس سسٜجهِ قس ُأٖٓٓا  ،اغُتِصٔي

ٚنع١ٝ املطٜض، ٚنع١ٝ املػتهعـ املكٗٛض املػتصٍ  رتشسثٛا ب٘ أَآَا، عبٔ يف ٚنع١ٝ،بٗصٙ ايًٗذ١ ٜؿطؾهِ إٔ 
 ٖٛ ايصٟ ؼبتاز إىل ن١ًُ ضقٝك١ ي١ٓٝ َٓهِ. 

دسَٕٛ عباضات ٖ ٞ  ملاشا ْطانِ رتشسثٕٛ َعٓا بٗصٙ ايًٗذ١ ايكاغ١ٝ ٚباألعني املؿتش١ ٚبايعباضات ازبعي١، ٚرػت
عباضات ايؿاذبني، عباضات ايكاز٠ ايعظُ ا٤ يف َٝ ازٜٔ َٛادٗ ١ أع سا٤ اهلل، رػ تدسَْٛٗا َعٓ ا، ٚإشا َ ا نٓ تِ         

 قطح بٗا ايط٥ٝؼ األَطٜهٞ ْطانِ رتشسثٕٛ بًني. أٚ رٛادٕٗٛ رٗسٜسات ٕٛ َع أٚي٦و،رتشسث
ا مجٝعّا إىل نًُ ١ خؿ ١ٓ، إىل َٛق ـ    أٚي٦و ِٖ َٔ ؼبتادٕٛ إىل ن١ًُ قاغ١ٝ ٚيٝؼ عبٔ، ِٖ َٔ ؼبتادٕٛ َٓ

ملاشا أقبشتِ عه ؼ ٖ صٙ اآلٜ ١؟ ألْ ٘ ؾع اّل ٜهؿ ـ إٔ        ،قًب يف َٛاد١ٗ رٗسٜسارِٗ، ٚيف َٛاد١ٗ َا ٜعًُْٛ٘
ٚاقعهِ يػتِ ممٔ ؼبب اهلل، ٚال ممٔ ؼببِٗ اهلل، ٚيػتِ ممٔ ميهٔ إٔ رعتع بِٗ ٖصٙ األ١َ، ٚال ممٔ ميه ٔ إٔ  

٠ّ ع٢ً ؾعٛبهِ، قػا٠ّ يف َٓطكهِ، رتٗذُ ٕٛ  ألْهِ أقبشتِ ٖهصا: أعع ;يسٜٓ٘ ٜٓتكط بِٗ اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل
 رػتدسَْٛٗا يف اشبطاب َع ؾعٛبهِ. (انطبٛا بٕٝس َٔ سسٜس)عًِٝٗ، ركػٕٛ عًِٝٗ 

ٖ ِٔ ٕ أبٓا٤ْا يف ِٖ أٚي٦و ايصٜٔ ٜهطبٛ -عبٔ ٚأْتِ  -ٜسْا مجٝعّا  ِ ضبتادٕٛ إىل ايهطب بٝس َٔ سسٜس،إٕ ََ
ٚيف طبتًـ بكاع ايبالز اإلغال١َٝ، ََٔ ٖٛ احملتاز إىل نطب١ ايٝس اسبسٜس١ٜ أَطٜها أّ  أؾػاْػتإ،ؾًػطني، ٚيف 

  ها أّ عبٔ ايصٜٔ ال منتًو ؾ٦ّٝا؟ٖصٙ ايؿعٛب املػتهعؿ١؟ أَطٜ
ٚاأل١َ ٚايبؿط١ٜ نًٗا؟ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ َٚٔ ٜسٚض يف ؾًهٗ ِ أّ   ٜٔ ٚايسْٝأَ ٖٛ ايصٟ ٜؿهٌ خطٛض٠ ع٢ً ايسِّ

ُٜهطب بٝس َٔ سسٜ س ٚإىل إٔ ُرطؾ ع ؾ ٛم    ٖصٙ  ايؿعٛب املػًٛب١ ع٢ً أَطٖا املػه١ٓٝ؟ َٔ ٖٛ ايصٟ ؼبتاز إىل إٔ 
 ضأغ٘ ايعكا ايػًٝظ١؟ إِْٗ األَطٜهٕٝٛ ٚاإلغطا٥ًٕٝٝٛ َٚٔ ٜسٚض يف ؾًهِٗ، ٚيٝػت ٖصٙ ايؿعٛب املػتهعؿ١.

غتطاع إٔ ٜهؿـ اسبكا٥ل نًٗا َاث١ً أَآَا عبٔ ْكٍٛ: إٕ َٔ ْعِ اهلل ايعظ١ُٝ عًٝٓا ٖٛ ايكطإٓ ايهطِٜ، ايصٟ ا
ٜؿهٛا عٔ ٖصٙ األ١َ ٖصٙ املعاْا٠ اييت رعٝؿٗا، أّ  إىل إٔست٢ أقبشٓا ْػتطٝع إٔ ْعطف ظعُا٤ْا ٌٖ ِٖ َؤًٖٕٛ 

َٔ ٖصا ايٛاقع ايصٟ رعاْٞ َٓ٘ األ١َ، إْ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ايصٟ ػبب إٔ ْعٛز إيٝ٘، ٚأْو أٜهّا أْت يف  أِْٗ دع٤ْ
ت َٔ أبٓا٤ ٖصٙ األ١َ إشا نٓت َٔ رباف َجٌ رًو اشبطب امل١٦ًٝ بايتٗسٜس ؾإْو أٜهّا مم ٔ ٜ ط٣ ن ٌ    أٟ ؾعب نٓ
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 ؾ٤ٞ غري اهلل عكّا غًٝظ١، ممٔ ٜط٣ ايكؿات عكّا غًٝظ١. 
 ع٢ًََ َأٔشٖي١ٕ إٔ ٜهْٛٛا ٖهصا، ٜطٜس يعبازٙ املؤَٓني إٔ ٜهْٛٛا َٔ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ: املؤَٓني إٕ اهلل ال ٜطٜس يعبازٙ

ُُِؤَٔٓٔنَيا َٔ ع٢ًََ َأٔعٖع٠ٕ ضمحا٤ ؾُٝا بِٝٓٗ ؾُٝا بِٝٓٗ، ِي ؾعٓسَا ْػُع خطابات َٔ رًو ايٓٛع١ٝ اييت  اِيَهأؾٔطٜ
عُا٤ يٓكـ َٗسز٠ رػتدسّ َٔ أقػ٢ ايعباضات اييت نٓا ْت٢ُٓ إٔ ْػُع َجًٗا َٔ ٖؤال٤ ايع اترٛد٘ عبْٛا بعباض

َٛاد١ٗ أَطٜها، يٛ مسعٓا َط٠ ٚاسس٠ َٔ ظعِٝ َٔ ظعُا٥ٓا ٜكٍٛ: ْؤٜسِٖ ْٚكؿل هلِ يٛ أقًكٖٛا يف ٚ يف قؿِٗ،
أيٝػت ٖصٙ ن١ًُ ناْت غتذعٌ ازبُٝع ٜكؿكٕٛ َعِٗ؟  .ٚد٘ أَطٜها يٓهطبٗا بٝس َٔ سسٜس إْ٘ ؼبب إٔ ْكـ يف

 يهٓٗا ٚدٗت يف غري َهاْٗا، ٚدٗت إىل غري أًٖٗا.
ٚال ايعكا ايػًٝظ١ ميهٔ إٔ ربٝؿٓا  اسبسٜس١ٜ، : عبٔ ممٔ ال ؽباف َجٌ رًو اشبطب، ؾال ايٝسعبٔ ْكٍٛ أٜهّا

غبؿ٢ غٛاٙ، ٚشنط يٓا إٔ نٌ َٔ ؽبؿٕٛ غ ٛاٙ   اٖلغباف غريٙ، أٚدب عًٝٓا أ اٖلألٕ اهلل غبشاْ٘ أٚدب عًٝٓا أ ;أبسّا
ِٖ أٜهّا ٜتشسثٕٛ عٔ اسبطٜ ١   ،أِْٗ يٝػٛا َؤَٓني، يٝػٛا َتكني، يٝػٛا دسٜطٜٔ بعع٠ ٚال حبط١ٜ ٚال بهطا١َ

ٟٓ سطٜ ١ بكٝ ت       (عبٔ ػبب إٔ عباؾظ ع٢ً َٓذعارٓا َٚهتػبارٓا ٚسطٜتٓا): ؟نصيوأيٝؼ  ٚعب اضات َ ٔ ٖ صٙ، أ
ٕ ايع طب ٜتُتع ٕٛ   إٜػتطٝع إٔ ٜكٍٛ  -ظعُّٝا نإ أٚ َٛاقّٓا عازّٜا  -يًعطب يف ٚنع١ٝ نٗصٙ؟ َٔ ٖٛ شيو ايعطبٞ 

ِٕ أٚ ٟ شض٠ بكٝت َٔ اسبط١ٜ ألٟ عطبٞ،بصض٠ َٔ اسبط١ٜ؟ أ ٕٔ ٚ ظعٝ ّ    ٖٛ ذبت أقساّ،َٛاق  ٚازبُٝ ع ذب ت أق سا
  ؟ٌٖ ٖٓاى سط١ٜ ؟ٚا بػهب َٔ اهللُؤطبت عًِٝٗ ايصي١ ٚاملػه١ٓ ٚبأَ ُن ََٔ؟

إٕ اسبط١ٜ ال رأرٞ َٔ خالٍ ايعباضات، اسبط١ٜ رتُجٌ يف عبٛزٜتٓا هلل غبشاْ٘ ٚرعاىل، ايعبٛز١ٜ اييت دبعًٓ ا  
اسبط١ٜ اييت دبعًٓا ْهطب أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ بٝ س َ ٔ    ،أشال٤ ع٢ً املؤَٓني، ٖٓاى اسبط١ٜأععا٤ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚ

 سسٜس، اييت دبعًٓا ْٓظط إىل أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ قؿ١ ٚيٝؼ عكّا غًٝظ١.
ْ٘ ّٜٛ نٓا ْتشسخ ٜٚهٕٛ يف عباضارٓا َا ٖٛ عباضات قس ربسٚ قاغ١ٝ يسِٜٗ ِٖ قس ؽب اؾٕٛ أْٗ ا   إعبٔ ْكٍٛ: 

أيٝػت خطابارٓا نًٗا َٛد١ٗ نس أَطٜها ٚإغ طا٥ٌٝ َٚ ٔ    .ٗسز٠ِٗ َجاّل ؾٛادٖٗٛا بعباضات َقس رؤزٟ إىل إنطاض ب
إىل  ٕٜسٚض يف ؾًهِٗ ٚعُال٥ِٗ؟ ٖصا ٖٛ نالَٓا أّ أْٓا ْٗسز ايٓاؽ ْٚٗسز ايؿعٛب ست٢ ٜكاٍ: بإٔ أٚي٦و قس ٜؤزٚ

 ػبب إٔ ٜهطبٛا بٝس َٔ سسٜس.  ،إنطاض بأَٔ ايٛقٔ، ٚإٔ ٖؤال٤ قس رهٕٛ أعُاهلِ اختالالت أ١َٝٓ
ٚا ؤٚا ٜػ دطٕٛ، ب س  ؤب س  ا ٜج ٛضٕٚ ن س أَطٜه ا ٚإغ طا٥ٌٝ،    ُٚؤايٓاؽ بَس ُٝٔ، األسعاب، اشبطبا٤،ايهٌ يف اي

 ٚا ٜتشسثٕٛ عٔ ازبٗاز. ؤٜٗتؿٕٛ بايؿعاضات، بس
َ ٔ   ْ٘ؿػ  املٛق ـ  إٕ ايػٝاغ١ اسبه١ُٝ يععِٝ يف ؾعب نٗصا ٖٛ إٔ ٜػري َػري٠ ؾعب٘، إٔ ٜتٛد٘ ٖٛ يٝك ـ  

عٞ إٔ ؼبظ٢ بتأٜٝس ايٓاؽ؟ أي ٝؼ َ ٔ ايطبٝع ٞ إٔ ؼبظ ٢ ب ايٛال٤؟      أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ، سٝٓٗا أيٝؼ َٔ ايطبٝ
؟ يٛ اْطًل ٜكـ َ ٔ أَطٜه ا ٚإغ طا٥ٌٝ املٛاق ـ اي يت      إٔ ؼبظ٢ بؿعب١ٝ ٚاغع١ يف أٚغاقِٗأيٝؼ َٔ ايطبٝعٞ 

ْطٜس إٔ ْكؿٗا عبٔ ٚاييت أقبض اشبطبا٤ ٜتشسثٕٛ بٗا يف َػادسِٖ، ٚايٓاؽ ٜٗتؿٕٛ بٗ ا ن ٌ مجع ١، ٚيف ن ٌ     
يهٔ ايعك ا ايػًٝظ ١ ٖ ٞ اي يت دعً ت أعك ابِٗ       أيٝؼ شيو ٖٛ املٛقـ اسبهِٝ؟  ايكشـ رهتب عٓٗآَاغب١، ٚ
َ ا زاَ ٛا ٜ طٕٚ    ّا ال ميهٔ إٔ ٜكؿٛا يف ّٜٛ َٔ األٜاّ َٛقؿ ّا قٜٛٓ    ،، ٚدعًت ؾطا٥كِٗ رطرعس، ؾال ميهٔرطدبـ

ايؿ عٛب ؾ إٕ َ ٔ أق ٌ     عكّا غًٝظ١ ع٢ً َٔ؟ ع٢ً ايؿعٛب؟ إشا ناْ ت عك ّا غًٝظ ١ عً ٢      أَطٜها عكّا غًٝظ١،
 زعٖٛا رٛاد٘ ٚأْتِ ادًػٛا. ،عٛا ايؿعٛب يتٛاد٘ رًو ايعكا ايػًٝظ١َسٚادبارهِ إٔ َر

اغتطاع ٖٛ إٔ ٜصٜل أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ األَطٜٔ، اغتطاع إٔ  -أّ أْ٘ غًط١  -سعب اهلل أيٝؼ صبُٛع١ َٔ ايؿعب 
 أقبض رطدبـ َٓ ٘ أؾ٦ سرِٗ، أق بض    (سعب اهلل) اغِ (سعب اهلل)ػبعٌ اإلغطا٥ًٝٝني رطدبـ قًٛبِٗ َٔ شنط 

 ِ األَط إىل ٖصٙ اسباي١ َٔ ايه عـ، عٛا ايؿعٛب رٛاد٘، أَا إٔ رهْٛٛا أْتِ َٔ ٚقٌ بهَز .رطرعس َٓ٘ ؾطا٥كِٗ
أقبشتِ رطٕٚ إٔ نٌ ايٓ اؽ ٜ طٕٚ   رؿطنٛا ٖصٙ اسباي١ ع٢ً ايؿعٛب، ٚإىل ٖصٙ اسباي١ َٔ ايٖٛٔ، رطٜسٕٚ إٔ 

عٛا ايؿعٛب إٔ رٛاد٘، ٚنٓجط اهلل خرينِ إٔ رسعٛا ايٓاؽ ٜٛادٕٗٛ َز .ال .طرهِاآلخطٜٔ بأعٝٓهِ، ٜٚٓظطٕٚ بٓظ
 أٚي٦و.

نٓا ْكٍٛ ْت٢ُٓ َٔ ٖصٙ ايسٚي١ إٔ ررتنٓا عبٔ ٚايٖٛابٝني أٍٚ َ ا زخً ٛا اي ُٝٔ، أَ ا      -غابكّا  -ٚنٓا ْكٍٛ ٖصٙ 
ً ِٝ ٚاألٚق اف َٚ ٔ    ايرتبٝ ١ ٚايتع  ٔ ٚظاض٠ٔ َٓهِٖٓٛ َٔ  ٔ أؾػشٛا اجملاٍ يًٖٛابٝني يٝسخًٛا، ََعٓسَا ْط٣ أِْٗ ََ
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ٔ َهِٖٓٛ ثِ َت٢ َا ذبسخ أسس نسِٖ، أٚ خطب خطٝب نسِٖ، أٚ سك ًت َؿ ه١ً يف د اَع    ، ََاملػادس ٚغريٖا
 . ٜٚطًكٛا ايٖٛابٞ ٜسٟ،َعِٗ اْطًكٛا يٝػذٓٛا ايع

٘ أس س  ٚايعٜسٟ ال ٜػتطٝع إٔ ٜتك ٌ بأس س، ال ػبٝب     (عًٞ ضبػٔ)ايٖٛابٞ نإ ٜػتطٝع إٔ ٜتكٌ َباؾط٠ ب 
ًََ ِ   ُؤست٢ احملاؾظ، ست٢ إشا  إشا بٗ ِ ٜكٛي ٕٛ ع ِٓٗ     ،ٚا ايؿعب َٔ أٚي٦و ايٓاؽ ٚدعًْٛا ْك ـ ع ادعٜٔ أَ اَٗ

 ٚا باألَطٜهٝني. ؤدا، يٝدطز ٖؤال٤ ٚغٓأرٞ بٓٛع١ٝ أؾهٌ (إضٖابٝني)
طٜها، ٚئ عبٔ ْكٍٛ َٔ دسٜس نُا قًٓا غابكّا: زعْٛا عبٔ ٚاألَطٜهٝني، زعٛا ايؿعب ايُٝ  ٖٛ غٝتكطف َع أَ

ٜٓايهِ غ٤ٛ، ٚئ ميػهِ غ٤ٛ، أَا إٔ رؿطنٛا ع٢ً ايؿعب ايُٝ ، ٜٚؿطض اآلخطٕٚ ع٢ً ايؿعب يف ايػ عٛز١ٜ،  
ََِٖٓٗ ع٢ً ايؿعٛب ،ٜٚؿطض اآلخطٕٚ ع٢ً ايؿعب يف َكط ؾ إٕ   ;ٖٚهصا يف نٌ ؾعب ٜؿطنٕٛ َٛقؿِٗ ٚنعؿِٗ َٚٚ

 ٜٔ ٚيأل١َ.ٝا١ْ يًؿعٛب ٚيًسِّٖصٙ َٔ أعظِ ازبطا٥ِ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل، َٚٔ أعظِ اشب
، أَا عًٝو َٔ ٖصا ، ٚالكٍٛ يو ايٓاؽ: زعٓا عبٔ ٚاآلخطَٜٔٔ أقٌ املطايب اييت ػبب إٔ رػتذٝب هلا عٓسَا ٜ

ْ ٘ يًشؿ ا  عً ٢ أَ ٔ اي ٛقٔ      إايصٟ ٜك ٍٛ زا٥ُ ّا    -ٚركـ َعِٗ، أَا إٔ ْط٣ ازبٝـ  إٔ ْطاى ركـ يف قؿِٗ،
يٝتشطن ٛا َ ٔ أد ٌ     -ٚا أّ أبٛا ؤؾا -ِ َٔ قس ٜتشٛيٕٛ يف ّٜٛ َٔ األٜاّ ْطاِٖ ٖ -ٚسطٜت٘ ٚاغتكالي٘ ٚغالَت٘ 

ٌٖ أقبض شي و ازب ٝـ ملك ًش١ اي ُٝٔ أّ     ، اسبؿا  ع٢ً أَٔ أَطٜها، َٔ أدٌ اسبؿا  ع٢ً أَٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣
 ؟ٔ ؼباٍٚ إٔ ؼباؾظ ع٢ً أَٔ أَطٜهاأقبض يف ايٛاقع َ

ٓاغبات َٔ ٜطًكٕٛ ايطقام، ٚايطقام اآلٕ أق بشت رتػ اق    ٖٓاى يف امل ،ؾعاّل عبٔ نٓا َٔ قبٌ ؾرت٠ ْطايب
أّ أْ٘ يٝؼ إضٖابّا ألْ٘  ،ٌٖ ٖصا إضٖاب ،آَعٛا ٖؤال٤ .طح ايهجريع٢ً ضؤٚؽ ايٓاؽ، قتٌ ؾالٕ ٚقتًت ؾال١ْ، ُٚد

ٖاب يٓ ا ايُٝٓ ٝني عب ٔ يف َػ ادسْا، يف َساضغ ٓا، يف      يٝؼ زاخاّل يف إقاض ايتعطٜـ األَطٜهٞ يإلضٖاب؟ إْ٘ إض
يف األع طاؽ ٜطًك ٕٛ ايه جري َ ٔ األِعٝٔ َط٠ ايٓاضٜ ١ ؾتتػ اق          يف َعاضعٓا، يف املٓاغبات، ٛرٓا، يف أغٛاقٓا،بٝ

ابٕٛ ٜطٖبْٛٓ ا، مل اشا مل   آَعٛا ٖؤال٤، ٖصا ؾ٤ٞ ٜطعبٓ ا، املتكطع ٕٛ يف ايططق ات ٜطٖبْٛٓ ا، ايٓٗٓ       ;ايطقام
ني؟ يهٓهِ قس رتشطنٕٛ بأقكُهِ َٔ أدٌ اسبؿا  ذباٚيٛا إٔ رعًُٛا َٛقؿّا ٚاسسّا يًشؿا  ع٢ً أَٓٓا عبٔ ايُٝٓٝ

يٛ ذبطى ٚاسس َٔ عًُا٥ٓا ٌٖ ميهٔ إٔ ؼبظ ٢ مبطاؾك ١    ،ع٢ً ٜٗٛزٟ قشؿٞ ٜتشطى ع٢ً قٍٛ ايُٝٔ ٚعطن٘
أٚقؿ ٛا   :يٛ غكطت آالف ايطقام ؾٛم ضؤٚغٓا ؾكتًت نجريّا َٔ ايٓاؽ ٌٖ غٝػُعٕٛ ق طار ايٓ اؽ  س؟ دٓسٟ ٚاس

  ؟ايٓاض١ٜ يف املٓاغباتأٚي٦و ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ األعري٠ 
ٖٓاى َٔ ٜؿِّٝعٕٛ شيو ايّٝٛ بسٕٚ إٔ ٜطًكٛا أعري٠ ْاض١ٜ، بعس إٔ عطف ازبُٝع إٔ ايطقام رعٛز  (يف ايػسٜط)

 ،ٚقتٌ ؾدل ;أٚي٦و اْطًكٛا ٚأقًكٛا آالف ايطًكات، ٚرػاقطت ،ٚركتٌ ٖصا ،ؾتذطح ٖصا ;تػاق  َٔ دسٜس ؾت
ٓٛا ايٓاؽ؟ ال ٜتشطنٕٛ أبسّا يٝؤَٓٛا ايٓ اؽ، يه ِٓٗ غ ٝتشطنٕٛ    ٌٖ ذبطنٛا يٝؤَِّ .ٚدطح عبٛ أسس عؿط ؾدكّا

 يٝؤَٓٛا األَطٜهٝني. 
ِٔ ٖٛ احملتاز إىل األَٔ؟ ايٓاؽ املػانني أّ أَطٜها اييت يسٜٗا األغًش١؟ أَطٜها اييت ربع س ع ٔ اي ُٝٔ آالف     ََٚ

َُٜا ايصٟ ٜهطِٖ ٖٓا؟ َا  األَٝاٍ؟ ٔ َٔ مل ْتصٚم قعِ األَ ٔ يف  يهٓا عب .عطض َكاسبِٗ يًدطط؟ ال ؾ٤ٞايصٟ 
 ْا.اكبٌ ؾهاٖٚٚهصا، ٚال ُر ..أغؿاضْا، يف أغٛاقٓا َٔ َتكطعني، َٔ ْٗابني، َٔ ضقام رتػاق 

ْ ٘ س طٜل   إيؿدل إٔ ٜكٍٛ:  -ٚعبٔ ْؿِٗ أْ٘ ال ػبٛظ  -ٚي١ٝ ايسٚي١، ٚال ػبٛظ ؤٕ األَٔ ٖٛ َػإ :عبٔ ْكٍٛ
 .ٍ إىل ايُٝٔض يألَطٜهٝني بايسخٛع٢ً أَٔ ايبًس إشا نإ قس مس

ْٚط٣ َٓطكو قازقّا ٚقشٝشّا  ايُٝٔ، ٚإشا نإ ُٜٗو أَٔ ايُٝٔ، ٚع٢ً أَٔ ّا ع٢ً َكًش١ ايُٝٔ،إشا نٓت سطٜك
ؾازؾع ايؿط اشبطري عٔ ايُٝٔ، ازؾع اشبطط ازبػِٝ ع٢ً أَٔ اي ُٝٔ، إْ ٘ األَطٜهٝ ٕٛ ٚزخ ٛهلِ، إْ ٘ إع الٕ       

 ايٛقٛف َعِٗ يف َهاؾش١ َا ٜػ٢ُ اإلضٖاب.
إشا َا مسعٓا أٟ ن١ًُ ألٟ ظعِٝ َٔ ظعُا٥ٓا ؾًٓعطنٗا ع٢ً ايٛاقع، ٚيٓعطنٗا ع٢ً ايك طإٓ،   -اإلخ٠ٛ  أٜٗا -عبٔ 

ٚغتعطف َٓطل شيو ايععِٝ، ال ػبٛظ إٔ رهٕٛ أْت ممٔ ٜؤثط ؾٝو خطاب ظعِٝ َٔ ٖ ؤال٤ ايععُ ا٤ إال إشا ن إ    
عٓ سَا ادتُ ع ظعُ ا٤     -ُ ١ ايبؿ ري   نهً :ٚؾل ايكطإٓ س٦ٕٓٝص ميهٔ إٔ ْكٍٛ َٓطك٘ ٚؾل ايكطإٓ، إشا نإ َٓطك٘

دا٤ به١ًُ مج١ًٝ، دا٤ به١ًُ ق١ٜٛ، عبٔ ْطزز ٖصٙ ايؿك ط٠ َٓٗ ا ركطٜب ّا يف ن ٌ      -ايعامل اإلغالَٞ يف ايسٚس١ 
از، ٚقًٓا عب ٔ  عبٔ يف َٛاثٝل َٓظ١ُ املؤمتط اإلغالَٞ نٓا أيػٝٓا ازبٗ)، ّٜٛ قاٍ: املٓاغبات، ٚيف نٌ احملانطات
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ِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ رع ٝـ ايبؿ ط١ٜ نً ٗا يف   ٌ أَ ٔ      إتعاٜـ َع اآلخطٜٔ، ِٖٚ ٜكٛيٕٛ ْٚ غٓػتدسّ ن١ًُ غالّ،
ػب ب إٔ ْع ٛز َ ٔ دسٜ س إىل     ): ثِ قاٍ (ٚال ٚدسْا َكساق١ٝ ملٔ ٜطؾعٕٛ ٖصٙ ،ٚغالّ، ؾال ٚدسْا غالَّا ٚال أَّٓا

 .نٗصاٖصا ٖٛ املٓطل ايكشٝض يععِٝ عطبٞ يف ازبٗاز،  ١ٚقطأ آٜ (.يٓذاٖس يف غبٌٝ اهلل ،ازبٗاز
َُٜدِّٛؾو َٔ أَطٜها، ؾاضدع إىل ايكطإٓ ايهطِٜ، ٜٓطًل أسس َِٓٗ ٜطٜس إٔ ٜتشسخ َعو   أَا إٔ ٜٓطًل أسس َِٓٗ 

عٔ ر ٜط َٛقؿ٘، ٖٚٛ َٛقـ ٜػاعس أَطٜها يف َهاؾش١ اإلضٖاب، َٔ َٓطًل اسبؿا  ع٢ً أَٔ اي ٛقٔ َٚك ًشت٘   
ٙ ٚإىل أسساثٗا، ٚإىل ايبً سإ اي يت زخًتٗ ا أَطٜه ا،     ؾاضدع إىل ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚاضدع إىل ايسْٝا ٖص ،ٚرُٓٝت٘

 .أّ ال تعطف ٌٖ ٖصا ايهالّ قشْٝضي ، اضدع ٚغتذس ايٛاقع ٚدبس ايكشٝض;ٚايؿطنات األَطٜه١ٝ ٚاي ٜطا١ْٝ
ٖٚهصا ػبب إٔ ْعٛز إىل ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚإٔ ْع ٛز إىل راضؽبٓ ا، ٚإٔ ٜه ٕٛ إسٝاؤْ ا هل صٙ املٓاغ بات يف ٖ صٙ        

ِٔ ٜػتًِٗ ايع  ٚايسضٚؽايٛنع١ٝ اييت  يٝك شض ؾُٗ ٘، يٝك شض ْظطر ٘، يٝك ٟٛ       ;األ١َ رعٝـ ؾٝٗا ٖٛ نالّ ََ
إمياْ٘، يٝععظ َٔ َٛقؿ٘، يٝٓطًل ازبُٝع اْطالق١ ٚاسس٠، ؽبًعٕٛ َٔ ؾٛم أب ساِْٗ رً و األغ باب اي يت أزت     

ُٜ  باسبػني ؼ ؾك  َٔ عاؾ ٛضا٤  يٝ ،ٚشيو ايهالٍ ،ٚرًو ايٓظطات ،االعبطاؾاتكتٌ، األغباب ٚرًو إىل إٔ 
 أٚ َٔ قبٌ عاؾٛضا٤، إْٗا َػري٠ رػري يف ايٓاؽ إىل َٜٛٓا ٖصا. 

ٕ ْتشسخ عٔ ن طبال٤، ٚع ٔ   ، ٚغٓط٣ يف األخري نٝـ ميهٔ أب إٔ ْطؾض شيو، ٚغٓط٣ نٝـ غٝهٕٛ ايٛاقعػب
 عاؾٛضا٤.

زٙ امل ؤَٓني اي صٜٔ ق اٍ    أغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚرعاىل إٔ ٜٛؾكٓا إىل َا ؾٝ٘ ضناٙ، ٚإٔ ٜبكطْا، ٚإٔ ػبعًٓا َٔ عب ا 
ُ٘عِٓٗ: ُٜٔشٗبَْٛ َٚ  ِِ ُٗ ُُِؤَٔٓٔنَي ع٢ًََ َأٔشٖي١ٕ ُٜٔشٗب َٔ ع٢ًََ َأٔعٖع٠ٕ اِي َٕ اِيَهأؾٔطٜ ُٖٔسٚ ٌٔ َُٜذا ٘ٔ َٚاَل ٔؾٞ َغٔبٝ َٕ ايًٖ ١َََِٛ ََٜداُؾٛ  َي

ِٕ َِٝٓا َضٖبَٓا َقاُيِٛا (54)املا٥س٠: آل٥ٔ َٔ ع٢ًََ َٚاُْكِطَْا َسآَََاَأِق ََٚثبِِّت َقِبّطا َأِؾٔطِؽ عًََ ّٔ اِيَهأؾٔطٜ ِٛ  . (250)ايبكط٠: اِيَك
 ٚإٔ دبعٜ٘ عٔ اإلغالّ ٚاملػًُني خري ازبعا٤.  غٝس ايؿٗسا٤ أبٞ عبس اهلل اسبػنيايًِٗ إْا ْػأيو إٔ رطسِ 

املػ ًُني  ٚنٌ َٔ رعاٌَ َ ع   ١ ٜعٜس، ٚنٌ َٔ غاض ع٢ً ْٗر ٜعٜس،ٚايعٔ ٜعٜس َٚعا١ٜٚ، ٚنٌ َٔ غاض ع٢ً قطٜك
 يعّٓا ٚبٝاّل.  يعِٓٗاَعا١ًَ ٜعٜس، يف نٌ األظ١َٓ، 

 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا ضبُس ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ.
 ايٓكط يإلغالّص/ املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليهود / طاهلل أن  
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