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 (2) من اجلن وإذ صرفنا إليك نفًرا

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
 . ٢ً ضٝدْا ستُد ٚع٢ً آي٘ ايٛاٖسٜٔاذتُد هلل زب ايعاملني، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع

األٜاّ املاض١ٝ تهًُٓا نجريٟا ع٢ً ض٤ٛ آٜات َٔ نتاب اهلل ايهسِٜ، نتاب اهلل املبازى، بربن١ ايكـسإٓ، بتٛؾٝـل   يف 
اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل مسعٓا نالَٟا نجريٟا سٛي٘، ٚسٍٛ َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايٓاع عًٝ٘ يف عكٝدتِٗ، يف ضـًٛنِٗ، يف  

ْؿطِٗ إلصالسٗا، ٚأعتكد أْ٘ ال ٜٓبػٞ يإلْطإ ايـرٟ لًكـ٘   ٜٔ، يف اٖتُاَِٗ بأَٛاقؿِٗ، يف اٖتُاَِٗ بأَس ايٚد
٣ِٜيٜكِد لًَٜٞكَٓا اأٔلاهلل ٚأنٌُ لًك٘، اإلْطإ ايرٟ قاٍ اهلل ؾٝ٘:  ٜ٢ٛ ٢ٔ َتٞك َٕ ٔؾٞ ٜأِسَط ال ٜٓبػٞ إٔ ْهـٕٛ   (4)ايتني:َِْطا

ٟٓ َٓا ع٢ً ابٓ٘ ٔ، ادتٔ ايرٜٔ ضتٔ إذا َا غطب أسْدأقٌ ٚعٟٝا َٔ ادٔت  .دعا بادتٔ غ٤ٕٞ أٚ ع٢ً أ
َٔ اهلل قاٍ عٔ ادتٔ:   ِٜٝو َْٜؿّسا َٔ َٕ اٞيٝكِسآَٚإ٢ِذ َصَسٞؾَٓا إ٢ٜي ُُٔعٛ ٔٚ َِٜطَت َٞ   اٞئذ ِْٔصُتٛا ؾًُٜٜٖـا ٝقٔطـ ُٙ ٜقاٝيٛا ٜأ َٕ ؾًُٜٜٖا َسَطُسٚ

 َٔ ِٓٔرز٢ٜ َُ  ِِ ٢ٗ َِٔٛ ِٛا إ٢ٜي٢ ٜق ِٗـٔدٟ إ٢ٜيـ٢    َٚي٤ َٜ ٔ٘ ِٜ َٔ ََٜد ِٝ َُا َب ََُصٚدٟقا ٔي ََُٛض٢  ِٔ َبِعٔد  َٔ ٍَ ِْص٢ ُِٔعَٓا ٔنَتاّبا ٝأ َََِٛٓا إ٢ْٖا َض ٜقاٝيٛا َٜا ٜق
 ٣ِ َُِطَتٔكٝ ُٜ  اٞيَشٚل َٚإ٢ٜي٢ ٜطس٢ٜل٣  َٚ ِِ ُْـٛٔبٝه ِٔ ُذ َٔ ِِ ٘ٔ َِٜػٔؿِس ٜيٝه ُٓٛا ٔب ٘ٔ َٜٚآَٔ َٞ اي٤ً َََِٛٓا ٜأٔدُٝبٛا َدأع ِٔ َعـَرإب    َٜا ٜق ِِ َٔـ ٔذـِسٝن

٣ِ ٘  (31-29:سكاف)األٜأٔيٝ ٣ٍ َـٔ    عًـ٢ َطـت٣ّٛ   ،نإ َٛقـ ادتٔ َٛقؿٟا مجٝاٟل، َٛقؿٟا َتهاَاٟل َٔ بداٜت٘ إىل ْٗاٜتـ عـا
ُٜ ١ٛاألدا٤، دعٌ ذيو املٛقـ ددٜسٟا بإٔ   سٙ اهلل يف ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚإٔ ظتعً٘ عرب٠ يإلْظ. ط

ِْٔصـُتٛا  ا سطسٚٙ ُٖنٝـ أِْٗ ٜي (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  )سه٢ عِٓٗ َٓر إٔ ٚصًٛا إىل عٓد زضٍٛ اهلل  ٜقـاٝيٛا ٜأ
َٛٗد َٞ ٘اضتُاع بإقباٍ بَت ىل ؾُٗـٛا، ٚٚعـٛا، ٚاًْٛكـٛا إ    َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ اضتُعٛٙ ٤ُذيو ادتص ؾًُٜٜٖا ٝقٔط

 قَِٛٗ عا٥دٜٔ، َٓرزٜٔ يكَِٛٗ.
ٚال ْـدع   ،؟ َع ايكسإٓ ايهسِٜ، ٖرا ايكسإٓ ايـرٟ صتًـظ َعـ٘ دًطـات ٚدًطـات، ٚأغـٗس      ٚاسد٠، َع َٔدًط١ 
ٔ      ٖرا ايكسإٓ ايععِٝ إٔ ٕآايكس ألْٗـِ   ;ٜرتى أثسٙ يف ْؿٛضٓا، دًط١ ٚاسد٠ انتؿ٢ بٗـا أٚي٦ـو ايٓؿـس َـٔ ادتـ

، ثِ ؾُٗٛا: إٔ ايكسإٓ ٖرا يٝظ زتسد ضاَع١ا سطسٚا أْصتٛا ٚاضتُعٛا بهٌ َػاعسِٖ، ناْٛا نًِٗ آذاْٟا ُٖٖهرا: ٜي
الّ ٚنٌ ضبشإ اهلل َا أمجٌ ذيو ايه). ٌٖ عادٚا إىل بٝٛتِٗ ٚقايٛا: ب ب٘ َٔ ٜطُع٘، ثِ ٜعٛد إىل بٝت٘نالّ ٜعذ

 .إىل قََِٛٗٓرزٜٔ عادٚا  (!؟ٚاسد عاد إىل غػً٘ ٚعًُ٘
، ٜا مجاع١ اعًُٛا نـرا )ايٛاسد َِٓٗ يٝكٍٛ: ٚإْراز أٜطٟا ع٢ً أزق٢ أضًٛب، عٓدَا عادٚا إىل قَِٛٗ مل ًٜٓٛل  

ٔ عٓدِٖ قبـٌ ضـاع١، ثـِ عـاد، ضـٝٓعسٕٚ إيٝـ٘       ٞ ايرٟ اْصسف َٔادتَٓٓٔ تًكا٤ ْؿط٘; ألْ٘ ٖٛ ( ٚنرا ،ٚنرا
عٓـدَا   -س ٖـرا األضـًٛب أٜطـٟا    ٛٔٓٚهلرا ُض -مجٝاٟل  يهِٓٗ التازٚا أضًٛبٟا ْؿطٗا، ئ ٜتأثسٚا ب٘. ايٓعس٠ ايطابك١
ُِٔعٓ عادٚا إىل قَِٛٗ َََِٛٓا إ٢ْٖا َض ُِٔعٓ (30سكـاف: )األٜاٜقاٝيٛا َٜا ٜق ِ مسعٛا نتابٟا أْصٍ َـٔ بعـد   أْٗبأمل عتهٛا  ٜاإ٢ْٖا َض

ٟٓ ؟بعج٘ اهلل َٔ بعد َٛض٢ ٍ َٔ عٓد اهلل إىل ْيبٍّْص٢نتابٟا ٝأ ،َٛض٢ ٖؤال٤ ادتٔ ؾًِ ٜطُعٛا نإ بًد  اهلل أعًِ يف أ
 - َٛضـ٢  ع٢ً ايسغِ َٔ دًِٗٗ ست٢ باملٛضٛع يـٝظ يف أذٖـاِْٗ إال١   -، يهِٓٗ ٚمل ٜطُعٛا بأْبٝا٤ آلسٜٔبعٝط٢، 

ُٜ  ُٜكسأ ؾٝٗا ايكسإٓ ايهـسِٜ، ٚعٓـد   د يف ب١٦ٝ ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚيف بٕٝٛتٜٛيتأثسٚا بايكسإٓ ايهسِٜ، ؾهٝـ مبٔ 
ُٜكسأ ؾٝٗا ايكسإٓ ايهسِٜ يف ايصال٠  ! ٚيف غري ايصال٠ ثِ ال ٜتأثس؟ َطادد 

ُِٔعَٓا إ٢ْٖا ٍَ أنَتاّب َض ِْص٢ ِٔ ٝأ بعض ايٓاع قد ٜعٛد إىل أصشاب٘، ٚبعض ايػباب َٔ طالب ايعًِ إذا َـا   ََُٛض٢ َبِعٔد َٔ
 َـا ٜـا ألـٞ ايٓـاع    يٝكـٍٛ: )  ذيو مسع غ٦ٟٝا عاد إىل بًدٙ، ٚاًْٛل ٖٛ يٝشهٞ بامس٘، باضِ ْؿط٘، ثِ ٜأتٞ بعد

ـ بـايٛبع ٖـِ يـٔ ٜتكبٖ    ٜكبًٛا(إٔ  ٕٛضسٜ ٚاعادَا  ايٓاعُعٛا، تٜطإٔ ضٛا ز  تـصاٍ صـػريٟا يف   الٛا َٓـو، أْـ    ًٝ
ٚيف  (أْـا مسعـ  ؾالْـاٟ    ، ٚنـرا. ٜا مجاع١ أْا مسعـ  نـرا  )؟ إٔ تكٍٛ: يهٔ ملاذا ال تطتخدّ أضًٛب ادتٔ أعِٝٓٗ،
ٌ   ;اذتاي١ ضتؤثس; يف ٖرٙ َ٘ يآللسٜٔايكسإٓ ايهسِٜ، إٔ تكٓدتعتُد ع٢ً  ْ٘ؿطايٛق    ،ألِْٗ ضـٝكبًْٛو نٓاقـ

ْـ ، ٚنـالّ ٖـٛ    أٔ يـ٘ َهاْت٘ عٓدِٖ أععِ َـٔ َهاْتـو   يِٝٗ أْ  قد تٓكً٘ عُٖإ، ٚس٦ٕٓٝر َا تٓكً٘ ضٝكبًْٛو
.نالّ اآللسٜٔ; نالّ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىلَٔ أزؾع َٔ نالَو، ٚ

ب إٔ ًٜٓٛـل باضـِ ْؿطـ٘، ٚظتـسٚ    ٖرا ٖٛ األضًٛب ايصشٝض، ٚإٕ نإ بعض ايػباب قد ٜهٕٛ يدٜ٘ زغبـ١ ٖـٛ    
ُُٜٗـْؿط٘. اإلْطإ ٜهٕٛ ٖ ٙ ) يف ايٓاع، ؾإذا زأ٣ أْ٘ يف قسٜت٘ثس َؤ٘ ٖٛ: إٔ  يٝطـ  يــ٘ املهاْـ١ ايـ       (يف بًـد

ُٜ ٜطتخدّ ٖرا األضـًٛب:   ؾعًٝ٘ إٔ ؾٝتهًِ َٔ تًكا٤ ْؿط٘، -ٓ٘ باعتباز صػس ٔض - اآللسٜٔ ثس بٗا ع٢ًَؤميهٔ إٔ 
 .ممٔ قد ٜهْٕٛٛ َكبٛيني أنجس َٓ٘ نالّ اآللسٜٔعتهٞ نتاب اهلل، عتهٞ 



 (3) من اجلن وإذ صرفنا إليك نفًرا

نُا  إٔ تبين غخصٝتوٖٛ و ُٗـإٔ ٜهٕٛ ٖ يٝظإذا نٓ  تسٜد إٔ تؤثس يف اآللسٜٔ، ٖرا ٖٛ األضًٛب ايصشٝض، 
  .ال ساد١ هلرا (.ا، يٝعسؾٛا َٔ أْاثس ؾِٝٗ أْؾأْا أزٜد إٔ أسدثِٗ أْا، ألَؤ) عض:ٜكٍٛ ايبقد 

ـ    بٌأْا عٓدَا أسدثهِ ال آتٞ ظدٜد،  ٔ ٖـٛ أنـرب َـين ضـٟٓا َـٔ      َٔ نتاب اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ايـرٟ عسؾـ٘ ََ
َٚٓٗر أٌٖ ايبٝ ، ناإلَاّ اهلادٟ، ٚغريٙ َٔ قدَا٤ ايعـرت٠  ، غريِٖ، َٚٔ أقٛاٍ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝ َٔ اذتاضسٜٔ، ٚ
ٌْ ،ظدٜد، إمنا ْػهٛ َٔ ادتدٜد، ضتٔ ْػهٛ َٔ ادتدٜد ؾٓشٔ مل ْأٔت )عًِٝٗ ايطالّ( ع٢ً أٖـٌ   ايرٟ ٖٛ دلٝ

م نًُتٓـا، ٖـٛ ايـرٟ دعًٓـا أذيـ١      ايبٝ  ٚع٢ً ايصٜد١ٜ، إْ٘ ٖٛ ايرٟ َضَسبٓا، ٖٛ ايرٟ أثس عًٝٓا، ٖٛ ايـرٟ ؾـسٖ  
ُّ، ْصُ ، ْطه َطتطعؿني، دعًٓا  َٛاَد٘ ب٘ اإلضال ُٜ ال  اا٤ اهلل، ؾأْا غخصٝ٘بٌ أعدٚاملطًُٕٛ َٔ ٔق ع٢ً ايسغِ مما 
ـ نتاب اهلل، َٚا َْبٌ َٔ أقٍٛ ددٜدٟا،  ؾعٓـدَا ًُٜـظ   ٌ ايبٝـ  )عًـِٝٗ ايطـالّ( َٚـٓٗذِٗ،     ٔ قـدَا٤ أٖـ  عًُ٘ َٔ

 .إٓ ايهسِٜ، ٚبسن١ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝ إمنا ٖٞ بسن١ ايكسؾآتٞ ب٘،  اآللسٕٚ تأثريٟا يهال٣ّ
إٔ أؤثس يف اآللسٜٔ، قد  غخصٝ٘ا، ٚأزٜد أْا غخصٝ٘ايٛ اًْٛك  ألضتخدّ أْا ْؿطٞ ٖرا األضًٛب: أحتدخ بامسٞ 

و ٖٛ ايٓصض، ٖٛ إٔ تٓصض، ٚإذا نإ األضـًٛب ايصـشٝض ألٕ تٓصـض ٖـٛ: إٔ     ال أؤثس، قد ال تؤثس، يهٔ يٝهٔ ُٖٗ
يٝهٕٛ ايتـأثري   ;ألْو تسغب إٔ تكٍٛ: قً  .، ٚيٝظ عٝبٟا ؾٝو إٔ تكٍٛ: مسع ٘سٔهؾاحتهٞ َا ايٓاُع ضٝكبًْٛ٘ 

 يٝعسؾٛا َكاَو، أٚ يٝعتربٚى غخصٟا ععُٟٝا أٚ ألٟ غ٤ٕٞ آلس. ا،ٖٛ يو غخصٝ٘
ٍُُشٖرٙ ٖٞ مما َٜ ٛ ُٜ ألْـ٘ مل ًٜٓٛـل    - ٚإٕ نإ نالَٟا إظتابٝـاٟ  -د نالَو بسنت٘ ؿٔكدٕٚ ايتأثري، بٌ قد ٜهٕٛ مما 

  .ٜٔدٚ نبريٟا عٓد اآللسلايصٟا، ؾٝ٘ غ٤ٞ، حتاٍٚ إٔ تبدٚ ععُٟٝا، ٚتب
١ٛ ـٕملا نإ أضًٛب ادتٔ أضًٛبٟا مجٝاٟل ض ـ   -ٚاسـد   سٙ اهلل يف ايكسإٓ ايهسِٜ، اضتٛاعٛا يف َٛق ٔ ٖـِ دٕٚ  ٖٚـِ ََ

ـٕ -اإلْطإ يف نُاي٘  ٚاسد إٔ ٜؿُٗٛا ايكسإٓ ايهسِٜ أْ٘ َٔ عٓد اهلل، ٚإٔ ٜتأثسٚا ب٘ يف أْؿطـِٗ، ٚإٔ   يف َٛق
نـٛا  ثـِ عٓـدَا حتسٖ   ًٛكٛا إىل بٝٛتِٗ عا٥دٜٔ ٚضانتني.ؾاًْٛكٛا عاًَني، مل ٜٓ ;ٜعسؾٛا َاذا ٜسٜد ايكسإٓ َِٓٗ
 ،أٚ ضـاعتني  ٖٛ: أْٓا عٓدَا ْعٛد إىل اآللسٜٔ ٚضتٔ مل ْؿـازقِٗ إال َٓـُر ضـاع١   يًعٌُ عسؾٛا األضًٛب ايصشٝض 

ُِٔعَٓا ٔنَتاّب؟ ؾًٓكٌ: ُاذا ضٝهٕٛ يهالَٓا َٔ أثس عٓدِٖؾ ِْص٢ اإ٢ْٖا َض ِٔ ٝأ ََُصٚدٟقٍَ َٔ ََُٛض٢  ِٗـٔدٟ    اَبِعٔد  َٜ ٔ٘ ِٜـ َٔ ََٜد ِٝ َُا َب ٔي
ايكسإٓ ٖٛ نتاب عٌُ ٚنتاب  مل ٜكٛيٛا زتسد ثٓا٤ ع٢ً ذيو ايهتاب، نتاب ٖدا١ٜ، ؾُٗٛا إٔ (30سكاف:)األإ٢ٜي٢ اٞيَشٚل
ِٗٔدٟ إ٢ٜي٢ اٞيَشٚل ٖدا١ٜ  .دٚاؾُٗٛا إٔ قَِٛٗ عاد١ إىل إٔ ٜٗت - ؾعاٟل -ٖٛ ٜسغد، ِٖٚ  َٜ
ُُ ا ؾُٗ٘ ادتٔ ٖٛ مما ٜػُٝبٖرٙ اآل١ٜ مم٤ ٌَألَد امم٤ نجرْي  ـ  ،٘عٔ أنجسْا ؾٗ اذتادـ١ إىل   ٚظؾُٗٛا إٔ قَِٛٗ يف أََ

ِٗـٔدٟ إ٢ٜيـ٢ اٞيَشـلٚ    ؾكايٛا يكَِٛٗ: ٖٓاى َصدز يًٗدا١ٜ ٖٛ ٖرا ايهتاب ;إٔ ٜٗتدٚا َٜ   َُ ـ ٖٚـرٙ قطـ١ٝ  إٔ  :١ُٖٗ
ِٙ ًْٛباذتل ََ; ألٕ ٜٗدٟ إىل اذتل ٜعجسٚا ع٢ً غ٤ٕٞ عـسف إٔ  ْْؿطـ٘ ايـرٟ ال ْهـرتخ أَاَـ٘، إٔ     ايػ٤ٞ ، ٖٛ َٗ

 ٔ تبشح عٓ٘، ٚأْ  َٔ ٜػػٌ ذٖٓو إٔ تعجس عًٝ٘.ؾتهٕٛ أْ  ََ ;ٖٓاى غ٦ٟٝا ٜٗدٟ إىل اذتل
٣ِ َُِطَتٔكٝ ِٗٔدٟ إ٢ٜي٢ اٞيَشٚل َٚإ٢ٜي٢ ٜطس٢ٜل٣  ضـبشاْ٘   ألٕ املطري٠ ٖٞ َطري٠ عٌُ، ٚاذتٝا٠ نًٗا ٖٞ َطـري٠ إىل اهلل  َٜ

ِٗٔدٟ إ٢ٜي٢ اٞيَشٚل ٚتعاىل تداؾع عٓ٘، ٚيتطـري عًـ٢ ايٛسٜـل    ٚتعٌُ َٔ أدً٘، يؾتًٓٛل  إ٢ٜي٢ اٞيَشٚلؾتؿُٗ٘  َٜ
٣ِ اي  زمسٗا اذتل َُِطَتٔكٝ ـ أ  ٖرٙ اذتٝا٠، ٚطسٜل َطتكِٝ ٜٗدٟطسٜك١ َطتك١ُٝ يف َٚإ٢ٜي٢ ٜطس٢ٜل٣  ٔ ٚ ٜٛصٌ ََ

 اىل ٚدٓت٘.ٜطري عًٝ٘ إىل زضٛإ اهلل ضبشاْ٘ ٚتع
َٞ اي٤ً٘ َََِٛٓا ٜأٔدُٝبٛا َدأع َٞ اي٤ً٘ األضًٛب أٜطٟاتهسز السعٛا نٝـ  َٜا ٜق عًُٛا ا مل ٜكٛيٛا: )ٜا قَٛٓا َدأع

إٔ  (قَِٛٗ َٔ) را ايػ٤ٞ ايرٟ ٜسٜدٕٚ َٔ أصشابِٗٔ ٖٛ ايرٟ دعا إىل ٖٖهرا بدٕٚ إٔ ًٜشعٛا ََ (ٚنرا ،نرا
َََِٛٓا ٜعًُٛا ب٘  َٜ٘ٔا ٜق ُٓٛا ٔب ٘ٔ َٚآَٔ َٞ اي٤ً ؟ َع ايكسإٓ َع َٔ ،نجري٠ زت دًطاْتضتٔ ٖٓا تهٖس (31سكاف:)األٜأٔدُٝبٛا َدأع

( ؾال ٜٓبػٞ إٔ ْهٕٛ أقٌ ٚعٟٝا َٔ ادتٔ، يف إٔ ْؿِٗ أ١ُٖٝ َا )عًِٝٗ ايطالّايهسِٜ، َٚع َا ْٓكً٘ َٔ أٌٖ ايبٝ  
َُٔٔ لالٍ َا مسعٓا ٖٛ: إٔ ايٚد ايكسإٓ ايهسِٜ.ْصٛص آٜات اهلل يف مسعٓاٙ ع٢ً ض٤ٛ نتاب اهلل، َٚٔ   ٜٔ دٜ

زتتُعٓا يف خ يدٜٓا ٚعٌُ، ٖٞ ايكط١ٝ اي  تسٖض ٌ، إٔ ٖد٣ اهلل ٜٗدٟ إىل ايعٌُ، إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ نتاُبََُع
 .ادتُٛد، ايطهٛت، اإلعساض ٖا:ضٗد

ٜٔ ٖٛ عٌُ يف نٌ زتاالت٘، يف نٌ ايٚد ؾٝهٕٛ َا ميأل َػاعسْا ٖٛ: إٔ تكٌ بأْؿطٓا إيٝٗاـٓـٖرٙ اذتاي١ إذا مل ْ
أٚ اعتكادٟا ٖٛ أٜطٟا عٌُ، يٝظ ٖٓاى يف اإلضالّ  ست٢ نٌ َا ْطُٝ٘ إمياْٟا ْ٘إٚقد قًٓا أنجس َٔ َس٠:  دٛاْب٘.
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  ، ٚنٌ اعتكاد ٜبعح ع٢ً عٌُ.د االعتكاد، ٚال إميإ جملسد اإلميإ، نٌ إميإ ٜبعح ع٢ً عٌُاعتكادات جملٖس
، َُِخـص٣  َأضاٟٚ، ٚضْع ١ ٚضْعإٔ ٖرا ايعسف ايرٟ ْعٝؼ ؾٝ٘ ٚايرٟ تعٝؼ ؾٝ٘ ٖرٙ األ١َ بصٛز٠ عآَُٖا أٜطٟا ٢ٜٗؾ

ًُٜٚـظ َػـاٖدٖا يف نـٌ     طًُني، أصبض ايهبري ٚايصػري ٜـس٣ ٜٔ، ع٢ً اإلضالّ، ٚع٢ً املٚدـٖذ١ُ غدٜد٠ ع٢ً اي
ـ ـإٔ ْإىل  -َؤَٓني بايكسإٓ ايهـسِٜ   ٚضتٔ نُطًُني -اذتكٝك١ أْ٘ َٔ ايػسٜب إٔ ضتتاز  ٚيف .َهإ عس إىل إٔ ـٓت

ٚأد٢ْ َطت٣ٛ، بُٝٓا ايٛاقع ايرٟ  ى ع٢ً أقٌٚس٦ٕٓٝر عط٢ إٔ ْتشٖس ،َتٓاٝأ ٓدٜٓٓا، ٚٔضٔد ٓدْس٣ املػاٖد ايط١٦ٝ ٔض
ُٜػَص ٖـِ  اآللسٜٔ إىل بالدٖـِ   الدِٖ، ٚإٕ مل ٜصٌ ؾطاُدٚا إىل ٔبٜؿسض٘ ايكسإٓ ايهسِٜ: إٔ املطًُني ست٢ ٚإٕ مل 

ـ     ِٖٚ ًَصَٕٛ َٔ د١ٗ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٗتُٗ َهًؿٕٛ ٔ ٛا ع٢ً أع٢ً َطت٣ٛ َـٔ االٖتُـاّ، إٔ ٜهْٛـٛا ٖـِ ََ
ُٗٗدٚا  ٜتشسنٕٛ إىل اآللسٜٔ، ِٖ َٔ ًٜٓٛكٕٛ يٝصًٛا بإضالَِٗ إىل أعُام أٚزٚبا، يٝصًٛا بإضالَِٗ إىل أَسٜها، يٝ

ٌٓ ٟٓ بٓا٤ٕ ن ٌَ َهإ َٔ ٖرٙ ايدْٝا، ٖرا َا ٜؿسض٘ يًٛٛاغٝ  يف أ ٖٖ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖـرٙ   ايكسإٓ ايهسِٜ، ٖٚرا َا ٜأ
 األ١َ ألٕ تٓٗض ب٘.

غـٝع١ ألٖـٌ ايبٝـ  )عًـِٝٗ      ٓا األَس إىل ٖرٙ ايدزد١؟ ٚصٌ بٓا األَس ضتٔ نصٜـٛد ٚصٌ بنُطًُني ؾًُاذا ضتٔ 
َٔ عٌُ ضد اإلضـالّ ٚاملطـًُني    ٖٛ َؤضـ سكٟا ايطالّ( إىل ٖرٙ ايدزد١، إٔ ْس٣ َا ٜبعح ع٢ً ارتصٟ إٔ ْس٣ َا

 ى، أٚ إٔ ٜعٌُ غ٦ٟٝامل غتٛس ع٢ً باي٘ بعد إٔ ٜتشٖس أٚ ايهجريبعد ضتٔ مل ْتذ٘ اجتاٖٟا دادٟا، يف نٌ َٓٛك١، ثِ 
 .َا

ـ      ٜٔ، تٓا بسبٓـا، ٚيف اعتصاشْـا بٗـرا ايـدٚ    ـٖرا ٜدٍ ع٢ً اضتٛاط إىل أسـ  َطـت٣ٛ يف ؾُٗٓـا يـدٜٓٓا، ٚيف ثك
د دٜٓٓا، ٚضد ٔض ٠ْٟتشسى ست٢ ع٢ً ايسغِ مما ْػاٖدٙ، مما ْعًُ٘ سسبٟا غدٜد ال١ٜٔ ايععِٝ، أٚاؾتخازْا بٗرا ايٚد

 يف زتتُعٓا.  أَتٓا، ٚضد نٌ ؾسد ؾٝٓا، ٚنٌ أضس٠ٕ
دعً٘ اهلل ْٛزٟا يًُؤَٓني، ْٛزٟا يًُطًُني ٜٗتدٕٚ بـ٘ قبـٌ إٔ تٗذـِ عًـِٝٗ      - باألَظنُا قًٓا  - ايكسإٓ ايهسِٜ

بؿطادٙ، أٚ إٔ ٜصٌ بكدَـ٘   ايع١ًُٞ٥، ٜتشسنٕٛ ِٖ ع٢ً أضاض٘ قبٌ إٔ ٜٗذِ عًِٝٗ ايعدٚ إىل ُعكس٢ دٜازِٖ، ضٛا٤ّ
١ًٜ دـدٟا  ٚع٢ً َطاؾ١ طٛ يٝٗادِ ٖٛ، (تبٛى)ٖٛ يف غص٠ٚ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ى ايسضٍٛ ٚبٓؿط٘، أمل ٜتشٖس
  ؟عع٢ُ يف ذيو ايصَٔ ٖٞ دٚي١ ايسَٚإ ( إىل تبٛى يٝٛاد٘ دٚي١نِ 750َٔ املد١ٜٓ ضتٛ )

ٜٚصُتٕٛ ٖـِ َـٔ ضـٝهْٕٛٛ أذال٤ إذا َـا ٖذـِ عًـِٝٗ ايعـدٚ، ٖـِ َـٔ           َٔ ٜٓتعسٕٚإٕ  أزاد إٔ ٜكٍٛ ألَت٘:
ُٜؿتٓٛا عٔ دِٜٓٗ، ٚألٕ ٜتٓاشيٛا ببطاط١ عٔ دِٜٓٗ إذا َا ٖذـِ عًـِٝٗ ايعـدٚ إىل دالـٌ      ضٝهْٕٛٛ َعٓسٔضني ألٕ 

ٚي١ٝ، عًـ٢ إٔ  ؤاملطًُني عًـ٢ اضتػـعاز املطـ   ٢ زٖب٢ املطًُني ع٢ً املبادز٠، االٖتُاّ، زٖب املطًُني ع٢٢ً زٖب دٜازِٖ،
ـ  ١ٚيٝؤزٚح تطتػـعس املطـ   ،اب١ دالٌ نٌ غـخ  َـِٓٗ، زٚح دٗادٜـ١   ـٓٚث تهٕٛ يدِٜٗ زْٚح تًٓٛل، ال تٓتعـس  ـؾ

 ست٢ ٜٗذُٛا عًِٝٗ.ِ هل ، ال ٜٓتعسٕٚناْٛا ميتًهٕٛ شتتًـ ٚضا٥ٌ ايك٠ٛ، ٚإٕ ٚإٕ ناْٛا نبازٟا األعدا٤
 غ٦ٓا أّ أبٝٓا - بٛع َا ٜؤند ؾعاٟل إٔ األَسٜهٝني؟ ٚمسعٓا يف ٖرا األضإٔ األَسٜهٝني ؾعاٟل دلًٛا ايُٝٔمل ْطُع أَٚ
ِٟ ضٝصٓؿٕٛ ايُٝٔ دٚي١ إزٖاب١ٝ، ٚأِْٗ ضٝعًُٕٛ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ هلِ ٚدْٛد - إٔ  ٖٓا يف ايُٝٔ، ٚقٛاعد يف ايُٝٔ، أ

ا اهل١ُٓٝ ؾٗٞ قا١ُ٥، نـٌ ايـدٍٚ ايعسبٝـ١ ختطـع ألَسٜهـا يف شتتًــ       ، أََٖباغس٠ٟ ٜطٝٛسٚا ع٢ً ايُٝٔ ضٝٛس٠ٟ
ايجكايف، ٚيف شتتًـ اجملاالت، يهِٓٗ ال ٜهتؿٕٛ بٗرا، ٖـِ ٜسٜـدٕٚ   : يف اجملاٍ ايطٝاضٞ، ٚاالقتصادٟ، ْٚٚٗاؤغ

عاْٝٓا نجريٟا َٔ ؾطادِٖ نٝٗٛد ٔ ٚضتٔ ََ -إضالَٞ، ٚإذا َا دلٌ األَسٜهٕٝٛ ٛس إٔ ٜدلًٛا َباغس٠ إىل أعُام نٌ ٝق
ٚصٌ ؾطادِٖ دالٌ نٌ أضس٠ يف  ،نٌ أضس٠ دالٌ بالدْا ٚصٌ ؾطادِٖ إىلٔ ال ٜصايٕٛ يف بالدِٖ، ْٚصاز٣، ِٖٚ ََ

ٜٔ َٔ دالـٌ ايـبالد، ضـٝريٕٛ    ضٝريٕٛ ايٓاع، ضٝشازبٕٛ ايٚد - ؟بأْؿطِِٖٗ ايبالد ايعسب١ٝ، ؾهٝـ إذا َا دلًٛا 
ُٕٛ يف نٌ ني، ضٝريِْٛٗ، ضٝذعًِْٛٗ عبٝدٟا هلِ، لريات بالدْا ضٝٓـتٗبْٛٗا، ضٝتشه١ضٝكٗسٕٚ ايُٝٓٝ ،نٌ إْطإ

، ٚال تٓتعس أْ  إٔ تساِٖ أَاَو، ٖـِ ضـٝبٕٓٛ   ابّساز إٔ دلٛهلِ ضٝهٕٛ دلٛاٟل عتصْٖٛـيف ٖرٙ ايبالد، ؾال  غ٤ٕٞ
 .ض يًُٝٓٝني بإٔ ٜدلًٛا إيٝٗاطَُُٜ ٖٚٓاى، ال ،ٖٚٓا، قٛاعد عطهس١ٜ هلِ ٖٓا

َُُْ، ٔ تؿهريْا ضٛشٞٚضتٔ ََ ٓا، ِٖ إذا َا تٛاددٚا ذٟا بطالس٘ ست٢ ْتأند أْ٘ ٖٖدَدسٜد إٔ ْس٣ األَسٜهٞ أَآَا 
ؾإِْٗ س٦ٕٓٝر ٜهْٛـٕٛ قـد لٓكـٛا     -نٔ اضرتاتٝذ١ٝ ١َُٗ دالٌ ايُٝٔ ٚئ تهٕٛ قٛاعدِٖ إال يف أَا -يف قٛاعد 

 ٚأَطهٛا بصَاّ أَس ايُٝٓٝني. ،ايُٝٔ
إذا َا حتهُٛا إىل ٖرٙ ايدزد١؟ أيٝطٛا ٖـِ َـٔ قـاٍ اهلل عـِٓٗ:      ؾٝٓا ضٝعًَُٕٛاذا  ،ايكسإٓ ايهسِٜٚيٓعد إىل 
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ٟٖٛٓدِْٗ ال َٜإِْٗ دا٥ُٟا ٜطعٕٛ يف األزض ؾطادٟا، ٚإ ِْٗ ٜعع١ٕٛ عًٝٓا األْاٌَ َٔ إِْٗ ال عتبْٛٓا، ٚإلري، ٚ ٕٚ يٓا أ
ؾُاذا تتٛقع َٓـ٘ إال ضـسبات شتصٜـ١، ضـسبات َؤملـ١      ى َٓو ِْٗ أعدا٤، ؾإذا َا اضتشهُ  قبط١ عدٚٚإ ؟ايػٝغ

 دـّدا  اا نـجريّ ألْٓا ابتعدْا نـجريّ  ;ٖهرا أصبشٓا إىل ٖرٙ ايدزد١ .يٓؿطٝتو ٚملُتًهاتو، ٚيهٌ غ٤ٞ عصٜص عٓدى
ى أَـاّ ارتٛـس ايـرٟ قـد ٚصـٌ إىل      ست٢ ْتشٖس ;ٚنجري نجري ٚنجريشاد١ إىل نالّ عٔ ايكسإٓ ايهسِٜ، أٟ ضتٔ ٔب

 دالٌ نٌ بٝ . 

ٚيٝتٓا إٔ ٜهـٕٛ  ؤإٔ ْهٕٛ قد ؾُٗٓا َطـ  -سدٛ إٕ غا٤ اهلل ألْؿطٓا مجٝعٟا ٖٚٛ ايرٟ ْ -نأْٓا ًُْظ بايٓطب١ يهِ 
ـْ إٔ ْٓطـ٢   ٚيهٔ قد ْهٕٛ َكتٓعني ضتٔ، ْٚٓط٢ال بأع بٗا َٔ ايٛعٞ،  ٚإٔ ْهٕٛ قد سصًٓا ع٢ً ْطب١ٕ يٓا َٛق
ٟٓقـ ممٔ ًٜٓٛكٕٛ يف تجبٝ  ايٓاع َٜٔهٕٛ يٓا َٛ  بكع١ ناْٛا.  ٔ دالًٓا أٚ َٔ أ

ٔ يف تٛدٝٗات٘ ايهجري٠ ٜعًُٓا: أْـ٘  ٜٔ ؾإٕ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ ََعٌُ يًٚد ،أْ  إذا َا اًْٛك  ظد يف عٌُ َعًٔ
َُ ُٜعس٢إذا اجتٗ  أْ ، ٚتعٔ إٔ بإَهاْو إٔ تطري ع٢ً ٖرا ارت ، ٚتهٕٛ  ٛـٕٛ اآللـسٜٔ   جٚبضٟا عٔ أٚي٦و ايرٜٔ 

س٦ٕٓٝر ضرت٣ ْؿطـو تطـري    ;ٔ قد دلًٛا يف ايعٌُ ايرٟ أْ  ؾٝ٘، ؾكعدت عِٓٗعٔ إٔ ٜكؿٛا َعو، أٚ ٜجبٕٛٛ ََ
 مبؿسدى. 

ا١َ ٚضٛز٠ ايتٛب١ ٖٞ َٔ أمجٌ ايطٛز يف ايكسإٓ ايهسِٜ يف زتاٍ ايتعب١٦ ايع -يكسإٓ ايهسِٜ يف )ضٛز٠ ايتٛب١( ا
ًتجبٝ  ٖـامجتِٗ َٗامجـ١   يي  نٌ َٛاضٝع املٛاد١ٗ، أٚي٦و ايرٜٔ ًٜٓٛكٕٛ تٓاٚ -يًُطًُني يف َٛاد١ٗ أعدا٥ِٗ 

ملػاعسِٖ، ٚؾعـاٟل اإلْطـإ ايـرٟ ٜتذـ٘ إىل اذتـل،       ٟااضتٗصا٤ بِٗ، حتُٛٝ، ، ضخس١ٜ َِٟٓٗاعٓٝؿ ٟاق١ٜٛ، تٛبٝخ
ٔ داْبو، أٚ أْـ  مل  ال تتٛقع إٔ بإَهإ ايباطٌ إٔ ٜكـ أَاَو إال إذا سصٌ تكصري َٔ، سلٜٚهٕٛ َٛقؿ٘ َٛقـ 
 يف تكدميو يًشل بإٔ ٜهٕٛ بايػهٌ ايرٟ ٜصٖل ايباطٌ.  املٓاضب يف أضًٛبوت٧ٝٗ ْؿطو بايػهٌ 

/ املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليهود / طاهلل أنرب غعاز:  (ايػعاز)ضتٔ بعد إٔ زؾعٓا ٖرا 
ٜطـخس َـٔ ٖـرا ايػـعاز، أٚ ٜتٗـسب َـٔ        َٔ ، ٖٚٓاىَٔ املتٛقع إٔ تطُع َٔ بعض ايٓاع ٖٓا ايٓصس يإلضالّص

ٚ   قد املػازن١ ؾٝ٘، أٚ غتٛٓف اآللسٜٔ َٔ إٔ ٜسؾعٛٙ، ؾٝتٛقع أْ٘ قد عتصٌ نرا أٚ  ،أٚ ،عتصٌ نـرا، أٚ زمبـا، أ
ألْٓا صتد ٖرا ايػـخ  ٖـٛ َـٔ ًٜٓٛـل عًـ٢ أضـاع االستُـاالت،         استُاالت، ٖٚرا ٖٛ َٔ ضعـ اإلميإ; ...أٚ

ـ     ٜٚرتى ايٝكٝٓٝات،  ُٙدَٚايٝكني ايرٟ ٜأَس بايعٌُ يف ايكسإٓ ايهسِٜ، ارتٛـس املتـٝكٔ ايعُـٌ املتـٝكٔ َد ى ، ٜـرت ا
زمبا ٖرا ٜجري أَسٜها ؾٝشصـٌ   زمبا ٜهٕٛ ٖرا ايػعاز ٜجري ايدٚي١ ؾٝشصٌ غ٤ٞ،)ايٝكني، ٚميٌٝ إىل االستُاالت 

 !(غ٤ٞ
ٜػاٖد أٜطٟا ايٝكني َٔ ارتٛـس عًـ٢ أَتـ٘    ٖٚٓا يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٜرتى اآلٜات ايصسعت١، ٜرتى ايٝكني، ٖٚٛ 

ٚع٢ً دٜٓ٘، ٚيهٔ ٖهرا اإلْطإ ايرٟ ٜػً  ست٢ َع ْؿط٘ ٜتذ٘ إىل ْؿط٘ ؾريضِ يٓؿط٘ طسٜكٟا َع١ٓٝ ٜعـٔ إٔ  
 .ؾٝٗا ضالَت٘

ٕ إٔ تأند إٔ ٖرٙ ايٓٛع١ٝ إمنا ٜهْٕٛٛ ممٔ ال ُِٜٗٗ أَس دِٜٓٗ ٚال ُِٜٗٗ أَس أَتِٗ أْٓـا ْػـاٖد اآل  ـٚست٢ ْ 
ؾك  ٜسؾعٕٛ غعازات املٛت يٓا ٚاملـٛت إلضـالَٓا، ٖـِ َـٔ      ٛاايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ ِٖ يٝط ،األَسٜهٝني ٚاإلضسا٥ًٝٝني

ِٖ َٔ ٜعًُـٕٛ   ؟ًٜٓٛكٕٛ ؾعاٟل يُٝٝتٛا ايٓاع، أمل ٜطسبٛا ايٓاع يف أؾػاْطتإ ٚيف ؾًطٛني ٚيف شتتًـ املٓاطل
ُٜ ُٜع٢ً إٔ  ُُٜٝتٛا دُٝتْٛا ؾعاٟل، ِٖ َٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً إٔ  ُٝتٛا دٜٓٓـا يف ْؿٛضـٓا ٚيف   ٜٓٓا، ٚقد عًُٛا ؾعاٟل ع٢ً إٔ 

 ٚاقع سٝاتٓا. 

 ،سادخ ٚاسد حتسى ي٘ املٛاطٕٓٛ َٔ ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ يف شتتًـ بًدإ أٚزٚبـا  ،سادخ ٚاسد سصٌ يف ْٜٝٛٛزى
ـ  ٚٝقتٌ نجرْي ،ٖٚامجِٖٛ إىل َطاددِٖ ٚإىل َسانصِٖ ،ٚضسبٛا املطًُني يف ايػٛازع ٚذٟ نـجري َـٔ   ٚٝأ ذٔ نـجريْ ُٚض

 ،ع٢ً َب٢ٓ ٚاسد، أَا ضتٔ ؾ٦ُات اذتٛادخ ع٢ً أَـِ بأنًُـٗا  ، سادخ ٚاسداملطًُني ٖٓاى، اًْٛكٛا ِٖ ع٢ً أضاع 
يف شتتًـ املٓـاطل   ،ع٢ً عػسات املدازع، ع٢ً عػسات املطتػؿٝات ،ع٢ً عػسات املطادد، ع٢ً عػسات املباْٞ

؟ ٖـِ َـٔ اًْٛكـٛا ستـ٢ يف     جس اٖتُاَٟا بأَس أَتِٗ أنجس َٓـا ال ْتشسى، أيٝظ ٖرا ٜعين بإٔ أٚي٦و أناإلضال١َٝ ٚ
ٚيف بسٜٛاْٝا ٚيف ؾسْطا ٚيف أملاْٝا ٚيف شتتًـ املٓـاطل، اًْٛكـٛا إلٜـرا٤     -ٚأٜٔ اضرتايٝا َٔ أَسٜها؟  -ا ضرتايٝأ

 ٚيٝظ َٔ احملتٌُ إٔ ٜهٕٛ ذيو بتخٛٝ  أٟ د١ٗ ال ،املطًُني ٚضسبِٗ بعد ذيو اذتادخ، سادخ ع٢ً َب٢ٓ ٚاسد
دٚي١ إضال١َٝ ٚال دٚي١ عسب١ٝ ٚال َٓع١ُ َٔ املٓعُات دالٌ ٖرٙ ايبًدإ، ٚإمنا ٖٛ َٔ عٌُ ايصـ١ْٝٛٝٗ ْؿطـٗا،   



 (6) من اجلن وإذ صرفنا إليك نفًرا

ُٜ ُٜؾأْ  عٓدَا تػاٖد أِْٗ   ٔ إٔ تكٍٛ قٛاٟلثِ جتُب - بايؿعٌ ٚيٝظ بايكٍٛ ؾك  -ٜٓو ؾعاٟل ُٝتٕٛ ٔدُٝتٕٛ أَتو ٚ
أْـو يف ايٛاقـع أصـبش  صـؿسٟا يف ٖـرٙ      ٚ ،مل تعد غ٦ٟٝاأيٝظ ٖرا ٜعين بأْو  (املٛت إلضسا٥ٌٝ ،املٛت ألَسٜها)

 ٓا يف ؾًطٛني ٚيف يبٓإ ٚيف غريٖا،أزاِٖ ٜرعٕٛ أطؿائَ ٚأْا  (املٛت هلِ)أدسؤ ع٢ً إٔ أقٍٛ قٛاٟل  ال١أ، اذتٝا٠
 ؟ ْؿٛضٓا ٚيف سٝاتٓاط٘ يفـٚأْا أزاِٖ ٜٗدَٕٛ قِٝ اإلضالّ َٚباد٥٘ ٚأض (ايٓصس يإلضالّ)أدسؤ إٔ أقٍٛ  ال١أ

ُٜذُبـَٔ ٜطه  َٔ ٜ َس أَت٘ ٚال بأَس دٜٓـ٘ ٚيـٝظ يف   ألإْ٘ َٔ يٝظ يف ْؿط٘ ذز٠ َٔ اٖتُاّ  ٖراػاٖد ٔ ٖٚٛ 
ٟٓ ٓتعس بعد ٖرا؟ْـقًب٘ ٚعٞ ع٢ً ايسغِ مما ٜػاٖد، َاذا  ٟٓ أسدإخ أ ميهٔ  أسدإخ ميهٔ إٔ ختًل يدٜٓا ٚعٟٝا؟ أ

ثـِ ٖـرٙ    ،جل بايكسإٓ ايهـسِٜ ايـرٟ قـاٍ بـأِْٗ أعـدا٤     ـإٔ ْكٛع يف سٝٓٗا إٔ أٚي٦و أعدا٤؟ إذا نٓا بعد مل ْ
ٟٚ ٖـرٙ   !بعـد ٖـرٙ ْـؤَٔ ْٚعـٞ؟     أسدإخ األسداخ اي  جتسٟ يف ايدْٝا ال تهؿٞ إٔ ْعسف إٔ أٚي٦و أعدا٤، ؾبأ

 ْك١ٛ.  
تجبٝ  اآللسٜٔ عٔ إٔ ٜسؾعٛا ٖرا ايػعاز ع٢ً ايسغِ َـٔ  إٔ نجريٟا َٔ ايٓاع ايرٜٔ ًٜٓٛكٕٛ ي :ايػ٤ٞ ايجاْٞ

ْ٘ أقٌ َا ميهٔ إٔ ْعٌُ ٚيهٓا ع٢ً ايسغِ إْ٘ أقٌ َا ميهٔ إٔ ْعٌُ ال أْ٘ نٌ غ٤ٞ، إ :أْ٘ نُا قًٓا أنجس َٔ َس٠
 ي٘ أثسٙ ايهبري ؾعاٟل.  -ذيو  ْطتٛٝع إال١ ٚأضؿٓا أال١ -َٔ ذيو 

 ;ُٗـ٘ أَتـ٘، ٜطـه    تال ُٜٗ٘ إضـالَ٘، ال   ،يهٓ٘ إْطإ ال ُٜٗ٘ غ٤ٞايرٟ ًٜٓٛل يٝجب  ٚإٕ نإ قد ؾِٗ ؾعاٟل 
ٜٚس٣ أْ٘ عٓدَا ٜتذ٘ إىل ايطهٛت أْ٘ ايػخ  اذتهـِٝ ايـرٟ عـسف نٝــ      ،ألْ٘ ٜس٣ إٔ ضالَت٘ يف إٔ ٜطه 

   !عتاؾغ ع٢ً أَٓ٘ ٚضالَت٘
ٖٚ أْ  غاي  ع٢ً ْؿطو، أْ  جتين ع٢ً ْؿطو َٔ سٝح ال تػعس، أْ  ت٧ٝٗ ْؿطو ألٕ ٜه :ْكٍٛ إ ٕٛ يو عـد

ست٢ تعسف إٔ أٚي٦و ايرٜٔ ٚقؿٛا َٛقؿـو ٖـِ عـاد٠ ايطـش١ٝ      ;َكابٌ عدٚ ٚاسد، أْ  ال تتأٌَ األسداخ دٝدٟا
ٔ ؾًطـٛني أٚ غريٖـا، أيطـتِ    عـ ٔ أؾػاْطـتإ أٚ  عـ األٚىل أَاّ نٌ سدخ عتصٌ، عٓدَا ْػاٖد ايتًؿصٜٕٛ ضـٛا٤  

صٍ ِٖ ٖـؤال٤  ايُع، ٍٚدَٚست بٝٛتِٗ ِٖٚ نُا ٜكٛيٕٛ ُعٓصٛا ٚقتًٛا ُبس٢َٔ أٚي٦و ُض انجرّي ٕتطُعٕٛ ْٚطُع مجٝعٟا أ
ٖٔ ،ال دلٌ هلِ ٚأِْٗ َضٝطًُٕٛ ِٚا بأُْٗزٜعتصيٕٛ ِٖٚ َٔ قد قٖس (1)(األثٛاز)ٜٔ ِٖ نـاير ِٖ ٜهْٕٛٛ ِٖ  دِٖغا

ُٜطسب، أِْٗ ال ٜطًُٕٛ أبدٟا، ُضسبٛا يف أؾػاْطتإ ُٚضسبٛا يف ؾًطٛنيايطش١ٝ   .ٚأٍٚ َٔ 
ٕٓ ِٖ ِٖ اجملاٖدٕٚ  ٘ غ٤ْٞ٘ ست٢ يٛ أصاَبٔ تسض٢ ْؿُطََٚ ،ٔ ٖٛ أبعد عٔ ارتٛس سكٝك١ََٚ ،ٔ ٜطًِ سكٝك١ََ إ

٢ٔ ايٗط٤ٔٛؾـاجملاٖدٕٚ  َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ َٜ َٔ َِٝٓا اي٤ٔرٜ َِْذ ـ   :ٚقاٍ ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف آٜـ١ ألـس٣   (165ألعساف:ا)ٜأ  اٜنـَرٔيٜو َسك٦
ُُِؤَٔٓٔنَي ِٓر٢ اٞي ُْ َِٝٓا  ٕٚ يف ضبٌٝ اهلل ، ِٖ َٔ ظتاٖدأَسٕٚ باملعسٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهسٔ ٜاملؤَٕٓٛ ِٖ ََ (103)ْٜٛظ:عًَٜ
دٜـٔ  ٚاإلضالّ ٖٛ دٜٔ ايطـالّ ملـٔ؟   ، ٖؤال٤ ِٖ َٔ ٜصض إٔ ٜكاٍ هلِ َطًُٕٛ مبع٢ٓ ايه١ًُ، بهٌ َا ٜطتٛٝعٕٛ

يٝطتٛٝعٛا  ِٖ َٔ ٜبٕٓٛ أْؿطِٗ ،ألِْٗ َٔ ٜبٕٓٛ أْؿطِٗ يٝهْٛٛا أعصا٤ أقٜٛا٤ ;ملٔ ِٖ َطًُٕٛ سكٝك١ايطالّ 
إٔ ٜدؾعٛا عٔ أْؿطِٗ ايػس، يٝدؾعٛا عٔ أْؿطِٗ ايعًِ، يٝـدؾعٛا عـٔ بًـدِٖ ايؿطـاد، يٝـدؾعٛا عـٔ دٜـِٓٗ        

 .اذتسب، ؾِٗ أقسب إىل األَٔ ٚايطالّ يف ايدْٝا ٚيف اآللس٠
يًؿًطـٛٝٓٝني ٚيهـٔ ٖـٌ    إٔ أَسٜها ٚإضسا٥ٌٝ حتٌُ َٔ ايعدا٤ إلٜسإ أنجس مما عتًُْٛ٘  ،ضتٔ ْعًِ إٔ ايػسب

ميتًهٕٛ ِٖٚٚ َٔ ميتًهٕٛ صٛازٜخ بعٝد٠ املد٣، ٚميتًهٕٛ قٓابٌ ١ْٜٚٛ،  ،عٛا إٔ ٜعًُٛا غ٦ٟٝا باإلٜساْٝنياضتٛا
ألِْٗ ٜعسؾٕٛ إٔ أٚي٦و يٝظ َٔ ايطٌٗ إٔ ٜدلًٛا َعِٗ يف سسب، ضتهٕٛ سسبـٟا َٓٗهـ١ دـدٟا هلـِ يف      ؟نٌ غ٤ٞ

ـ     (١ ايطٝـ أبك٢ ٚيدٟا ٚأنجـس عـدداٟ  بكٖٝ):  ٞشتتًـ اجملاالت، نُا قاٍ اإلَاّ عً  ٔإمنـا ٜـأتٞ ايـٓك  يف ََ
‟اؾخَدˮََ :ِٗ نُا ْكٍٛظتعًٕٛ أْؿَط

ُٜ ،ٍٓصأٚي٦و ايُع (2) ؟ قـس٣ بأنًُـٗا   تٌ يف أؾػاْطتإ ايهجري َـٔ أٚي٦ـو  كأمل 
 ُدَست. 

ضتٓدّ عًـ٢ أْـو    ;غ٦ٟٝاتٌ أضستو، ٚأْ  ال تس٣ أْو قد عًُ  بايعدٚ ـٚإٔ تك، س بٝتودَُٖٜٖٓاى اذتطس٠ إٔ 
إْٗـِ ال  . عهظ َا نٓ  قد زمستـ٘ يٓؿطـو   ،ٚناْ  ْتٝذت٘ عهط١ٝ ،لاط٦ٟا بايٓطب١ يو اخترت قسازٟا نإ قسازٟا

‟يٓا ساد١ َاا ضتٔ أˮَٖ :بدٟا أٚي٦و ايرٜٔ ٜكٛيٕٛ ألْؿطِٜٗطًُٕٛ أ
ٜٚكٛيٕٛ نُا ٜكٍٛ املٓاؾكٕٛ عٓدَا ٜـسٕٚ   (3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ    - َُٗا ناْ  بط١ٛٝ -املؤَٓني ًٜٓٛكٕٛ يف َٛاقـ   :د دٚيـ١ نـرب٣  عٓدَا ٜسٕٚ املؤَٓني ًٜٓٛكـٕٛ يف َٛاقــ ٔض
َُٖؤاٜل ِِٜغٖس  ُٗ ُٓ عٓـدَا   (صللى اهلل عليله وعللى آلله وسلل      )أمل ٜكٌ املٓاؾكٕٛ يف ذيو ايعصس أٜاّ زضٍٛ اهلل  (49:ألْؿاٍا)٤ٔ ٔدٜ

َُٖؤاٜل: - أَسٜها اآلٕ ١ٛادٗٚي١ ايسّٚ نُدَٛاد١ٗ ٚ -ًٛل املطًُٕٛ ملٛاد١ٗ دٚي١ ايسّٚ اْ ِِٜغٖس  ُٗ ُٓ  ،َطـانني  ٤ٔ ٔدٜ
ُٜ تٛٝعٕٛطٝضٜرعٕٛ أْؿطِٗ، نٝـ  ،نيؿًَػَُ إٕ املػـسٚزٜٔ ٖـِ أٚي٦ـو ٖـِ     . ال !؟ثسٚا ع٢ً دٚيـ١ ععُـ٢  َؤإٔ 

 ،أِْٗ ئ ٜطًُٛا ٕ(ٜكعدٚ) نٗرٙ ٜتخرٕٚ قسازإت َٔٚدا٤ ايكسإٓ ايهسِٜ يٝؤند أٜطٟا إٔ ، ٚا أْؿطِٗايرٜٔ غٗس
 .ضتٓاهلِ ايعكٛب١ بأضعاف أضعاف َٔ اآلالّ ٚايٓك  أنجس مما ٜعاْٞ َٓ٘ اجملاٖدٕٚ َِٖٔٚ 
ِْ ٕإ ـ      ايٓاع مجٝعٟا، ؾال تؿه١ ٚبٝدٙ أَُٛز اهلل سهٝ ض إٔ تكعـد ٚإٔ  س أْـو عٓـدَا ختٛـ  يف دالـٌ ْؿطـو ؾرتٚد

ِْ ٔبَرأت ايٗصُدٚز٢ٔ ٖٛ إٕ ٖٓاى ََ .قعٛدى ٖٛ ايطال١َ  ;ٖٚٛ يـٔ ٜػؿـٌ عٓـو    ،أعُام ْؿطوٖٛ ٜعًِ َا يف عًَٔٝ
عٓدَا تكٍٛ بأْو َطًِ ٚأْو َـؤَٔ، إْـو    ْو ممٔ ٖٛ يف ٚاقع٘ قد أع٢ٛ اهلل َٝجاقٟاإ ،ألْو ٚاسد َٔ املطًُني

ُٜٔك ُِٔعَٓا َٜٚأٜطِعَٓا ع٢ً ْؿط٘ بأْ٘ ممٔ قايٛا ٗسس٦ٕٓٝر ممٔ  اهلل ايرٟ ٜعًِ ٖٚرا ٖٛ َٝجام بني اهلل ٚبني اإلْطإ َض
َٔ    َطتشٝاٟل س ؾٝ٘ بعٝدٟا ٚسى، بطسا٥سى يف أعُام ْؿطو ٖٛ َٔ ضٝذعٌ َا تؿه١ضسا٥ٔبأعُام  ِِ َتـَس إ٢ٜيـ٢ اي٤ـٔرٜ ٜأٜي

َُُٛتٛا  ُ٘ ُِ اي٤ً ُٗ ٍَ ٜي ِٛٔت ٜؾٜكا َُ ِِ ٝأٝيْٛف َسَرَز اٞي ُٖ َٚ ِِ ٖٔ ِٔ ٔدَٜاز٢  ؟َُُٛتٛا :أمل ٜكٌ ٖهرا (243)ايبكس٠:َلَسُدٛا َٔ
ِِ ٝأٝيـٛفْ ألٕ ٖٓا ايطال١َ، لسدٛا  ;شٕٛ ايطهٛت ٚاالبتعادٚدَسُٜ :ٖؤال٤ املػؿًنيِٖ اًْٛكٛا عه١ُ، سه١ُ  ُٖ َٚ 

أْـتِ ختـاؾٕٛ املـٛت، أْـتِ      ؟ؾهٝـ ختسدٕٛ ٚأْتِ أيٛف ،ٖرٙ ضخس١ٜ َِٓٗ، أْتِ أيٛف تطتٛٝعٕٛ إٔ تٛادٗٛا
ُٝ شاضبهِ َٚٔ ٖـٛ  نٓتِ تعٕٓٛ إٔ ايطس ٖٛ عًٝهِ َٔ َصدز ٚاسد ِٖ أعداؤنِ ؾك ، أْتِ ْطٝتِ إٔ ٖٓاى َٔ ض

َُُٛتٛاٚزا٤نِ إذا َا قعدمت ٖٛ اهلل   ُ٘ ُِ اي٤ً ُٗ ٍَ ٜي  .ٜؾٜكا
٢ّ اِدُلًٝٛا اأٜلنريو سصٌ يبين إضسا٥ٌٝ عٓدَا قاٍ هلِ َٛض٢  ِٛ ِِ َٚاٜل ِزَضَٜا ٜق ُ٘ ٜيٝه ُُٜكٖدَض١ٜ اي٤ٔتٞ ٜنَتَب اي٤ً  اٞي

َٔ ِٓكًُٜٔبٛا َلأضس٢ٜ ِِ ٜؾَت ٛٙ ضال١َ، َاذا سصـٌ هلـِ ؾُٝـا    ٓٛا، لاؾٛا، َايٛا إىل َا ظُٓبَد (21)املا٥د٠:َتِسَتٗدٚا ع٢ًَٜ ٜأِدَباز٢ٝن
َـٔ ًَٓٛـل    آثـسٚا ؟ ٚبعد إٔ زؾطٛا ايٛعد بأِْٗ إذا دلًٛا ضٝٓتصسٕٚ ؾعاٟل ،بعد إٔ زؾطٛا األَس َٔ ْبِٝٗ ،بعد

ََُشٖس٠١ََ ؟ َاذا قاٍ اهلل ؾِٝٗ (تعدْا ضٓطًِإذا اب; ألٕ ٖٓاى ايطال١َ )ٜدلًٛا ال١ٖرا ايتؿهري ارتاط٧: أ ٍَ ٜؾإ٢َْٖٗا  ٜقا
َٕ ٔؾ ُٛٗ ِِ ٜأِزَبٔعنَي َض١َٟٓ َٜٔتٝ ٢ٗ ِٝ ٢ّ اٞيٜؿأضٔكنَي ِزض٢ ٜؾاٜلٞ اأٜلعًَٜ ِٛ ال  ،أزبعني ض١ٓ ٜتٝٗـٕٛ يف األزض  (26)املا٥د٠:َتٞأَع ع٢ًَٜ اٞيٜك

ِ   ،َطانٔ  ،ٚال ٜٗتدٕٚ يػ٤ٞ، ذتع١ ٚاسد٠ ضاع١ ٚاسد٠ نإ باإلَهإ إٔ ٜهٕٛ ؾٝٗا عصِٖ ْٚصسِٖ ٚزضـا٤ زبٗـ
َٗا ٜأَبـدّ  إ٢ْٖا: قعدٚا ست٢ قايٛا َدُبٓٛا يهِٓٗ ،ٜٚهٕٛ ؾٝٗا ايؿٛش هلِ يف ايدْٝا ٚاآللس٠ ِٔ َِْدلًُٜ َُـٛا ٔؾَٝٗـا     اٜي ََـا َدا

َِْ  ََٚزٗبٜو ٜؾٜكأتاٜل َِٖب ٜأ َٕ ٜؾاِذ َُٖٓا ٜقأعُدٚ َٖا َٚٔ ايرٟ  ٖهرا َٔ ٜكعد ٚإٕ أدزى إٔ ٖٓاى لٛسٟا سكٝكٟٝا، (24)املا٥د٠:إ٢ْٖا 
؟ يهٓ٘ َٔ عد ْؿط٘ ٚاسدٟا ا يف ٖرٙ األسداخ َٔ لٛٛز٠ بايػ١؟ َٔ ايرٟ غتؿ٢ عًٝ٘ َختؿ٢ عًٝ٘ ٖرٙ األسداخ

َِْ  ََٚزٗبٜو ٜؾٜكأتاٜل:َٔ أٚي٦و ايرٜٔ قايٛا ملٛض٢  َِٖب ٜأ َٕ ٜؾاِذ َُٖٓا ٜقأعُدٚ َٖا ألٕ ; أبٌ إٕ ٖؤال٤ ٜهْٕٛٛ أضٛإ٢ْٖا 
نجس اهلل لرينِ يٛ أْهِ تكعدٕٚ ثِ ال : ِٖ َٔ ضٝهتؿٕٛ َِٓٗ ٜٚكٛيٕٛ هلِ اجملاٖدٜٔ ألٕ ايعاًَني يف ضبٌٝ اهلل

كعدٕٚ يف ٖرا ايصَـإ  ا ضتٔ عًٝ٘، يهٔ َٔ ُٜٖ  اآللسٜٔ عا ضتٔ عًٝ٘، ن١ًُ تجٚبٖٕٛ به١ًُ، ن١ًُ صد عُٖتتؿٖٛ
َٔ ذيو ايصَإ ايرٟ قعد ؾٝ٘ بٓٛ إضسا٥ٌٝ، إِْٗ ال ٜهتؿٕٛ بايكعٛد بٌ ًٜٓٛكـٕٛ أٜطـٟا يٝكٛيـٛا     ايرٟ ٖٛ أضٛأ

. ٖٚهرا َـٔ  (1)(ضتهًـ ع٢ً ْؿطو، ٚضتهًـ ع٢ً ؾالٕ، تسى َا دلًو، ٖرا لٛسٝا ،تسى ال تتدلٌٝا) :يآللسٜٔ
 ٖرٙ ايعبازات. 

َِْ  ََٚزٗبٜوأٚي٦و قايٛا ضتٔ ضٓكعد  َِٖب ٜأ بـٌ   ،ٔ ال ٜهتؿٞ بايكعٛدِٓٗ ٖٛ ََيهٔ األضٛأ َٔ ،ٖرٙ ن١ًُ ض١٦ٝ ٜؾاِذ
ِ    األزض أزبعني ضـ١ٓ، أيـٝظ عـرابٟا؟    إٔ ٜتٝٗٛا يف :ٛاُبٛٔقٖؤال٤ ُع . ًٜٓٛل أٜطٟا يٝجٚب ؟ نـإ  أيـٝظ ضـٝاعٟا هلـ

هلِ َصازعِٗ، هلـِ سٝـاتِٗ    ،هلِ َطانِٓٗ ،ٚا ؾٝٗا نأ١َ، ٜطتكسٚا ؾٝٗاؾٝطتكٗس ;باإلَهإ إٔ ٜدلًٛا تًو األزض
ٛ  ،إٔ ٜتٝٗٛا أزبعني ضـ١ٓ  :ٛاُبٛٔقؾُع ;زتاالت اذتٝا٠، ؾسؾطٛأَ ع٢ً أٚضع َا ميهٔ إٔ عتصٌ هلِ  ٖهـرا   ٕٜعٝػـ

 تا٥ٗني ال ٜٗتدٕٚ يػ٤ٞ.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 (8) من اجلن وإذ صرفنا إليك نفًرا

ـ    ٜٚٔط ،د يف أنجس َٔ آ١ٜضبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٜؤن١اهلل  ٔ ًٜٓٛـل ٖـرا   سب األَجـاٍ ايهـجري٠ يهـٌ ََ
املًٓٛل ارتاط٧ أْ٘ ئ ٜطًِ يف ايدْٝا ٚئ ٜطًِ يف اآللس٠، ٚنُا أضًؿٓا ضتٔ غـاٖدْاِٖ مل ٜطـًُٛا، ٚتـأبعٛا    

ُٜطَس إٔضرتٕٚ ٌٖ أْتِ. ْٚكٍٛ أٜطٟا ملٔ ٜؿهسٕٚ ٖرا ايتؿهري: تابعٛا ايتًؿصٜٕٛ ٚ ُِٖ بٕٛأٚي٦و  ، اجملاٖدٕٚ َِٚسَد
ٟٓ أّ إٔ ايطـسب األنجـس ٚايـٓك      ،َٓٛكـ١  يف ايػٝػإ ٚيف ايبٛض١ٓ ٚيف ؾًطٛني ٚيف يبٓإ ٚيف أؾػاْطتإ ٚيف أ

ُٜ ؟ٚا ايكعٛدُزأٚي٦و ايرٜٔ قٖسيف ٔ؟ يف ََ األنرب ٜأتٞ ٍُِٖ َٔ تطُع عِٓٗ  ٕ ُٚعٓصٍ( ثـِ اْعـس   ٛٝٗـَْٔدعِٓٗ )ََ كا
تـس٣ ؾـِٝٗ ايهـجري َـٔ      ،أّ أْو تس٣ ؾِٝٗ ايهجري َٔ ايػباب أطؿاٍ؟ٌٖ ِٖ ْطا٤ ٚ ،ص٦ٍو املدْٝني ٚايُعأٚي إىل

ـ ٚد ؾٝأٔذيٛا ،عٌُايايسداٍ ايرٜٔ نإ باضتٛاعتِٗ ٚبإَهاِْٗ إٔ ًٜٓٛكٛا يف  ـ ست بٝـٛتِٗ عًـ٢ زؤٚضـِٗ، ٚدُ   َٚ ست َٔٓ
هلل ٚال يف ضبًٝ٘، ال ٜسٕٚ ألْؿطِٗ عصٟا ٚال زتدٟا أَـاّ  اثِ ال يف  ;ايٓطا٤ ثِ أصبشٛا ٜبهٕٛ نُا تبهٞ ،َِٗصازُع

ٌَٓا ٜػاٖدْٚ٘ َٔ دَاز، يهٓو أْ  عٓدَا تًٓٛل يف َٛاد١ٗ عدٚٚ يف دالٌ ْؿطو أَـاّ َـا    اُّأٜي ى ؾإْو ضُتهٕٛ أق
 تػاٖد َٔ ضسباتِٗ يف بٝتو أٚ يف أٚالدى. 

ٔ ْـ٘ ٖـٛ   إ :-بهٌ ازتٝاح  - قاٍ عٔ ابٓ٘بٌ  ال ؟نُا ٜبهٞ أٚي٦و ٌ ابٓ٘ ٌٖ به٢ٔتـعٓدَا ٝق)سطٔ ْصس اهلل(   ََـ
 ٝطسبٛٙ، ٖهرا نالّ ايسداٍ.ي، مل ٜٓتعس يف بٝت٘ ست٢ ٜأتٛا ِٖ ٖادِ أٚي٦و ٚغصاِٖ

ٔ نإ يدِٜٗ ٖرا ايتؿهري ارتاط٧، ِٖٚ يف نٌ شَإ، ِٖٚ َٔ يٝظ ايـداؾع يـدِٜٗ ٖـٛ أْـ٘ يـٝظ      قاٍ اهلل عُٖ
ُٜٖٓاى ََ ٚ      ٚأٔ اذتل بٝٚٔ   ٣يٝظ ٖٓاى َٔ ٜػسح املٛاقـ بػهٌ ًُٜطٕٛ ؾٝ٘ أُٖٝـ١ ايعُـٌ ٚصـش١ ايعُـٌ ٚدـد

َاذا ناْٛا ٜكٛيٕٛ؟ ناْٛا ٜتخًؿٕٛ ٜٚكعدٕٚ، ثِ  ؟بني أظٗسِٖ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسل )ايعٌُ، أمل ٜهٔ زضٍٛ اهلل 
ٚا ألْؿطِٗ إٔ ُزأٚي٦و ايرٜٔ قٖس ؿِٗ، ٚأْ  تًُظ يف شَاْو ٚأَاّ َا تكّٛ ب٘ َٔ عٌُ، تًُظناْٛا ٜؿسسٕٛ بتخ١ً

ْٗـِ ٜـسٕٚ أْؿطـِٗ اذتهُـا٤ ٚاألذنٝـا٤،      أٛٛا عٓو، تساِٖ ؾسسني مبا ِٖ عًٝـ٘،  ٚبـٜطهتٛا، ٚإٔ ًٜٓٛكٛا يٝج
ُٜ ؾُٗٛاٚايرٜٔ  ِِ ٔلـالٜ   :بعدٕٚ أْؿطِٗ عٔ ارتٛٛز٠، ٖٓا قاٍ اهلل عٔ أَجاهلِنٝـ  ٖٔ َُٞكَعـٔد َٕ ٔب ُُخ٤ًَٝؿٛ َف ٜؾس٢َح اٞي
٢ٍ اي َ٘ٔزُضٛ ٢ٌ اي٤ً ِِ ٔؾٞ َضٔبٝ ِْٝؿٔط٢ٗ َٜٚأ  ِِ ٢ٗ َٛأي َِ ُٖٔدٚا ٔبٜأ َُٜذا  ِٕ ُٖٛا ٜأ ٘ٔ َٜٚنس٢ نسٖٛا، ضعـ يف إمياِْٗ، ضعـ ست٢  (81)ايتٛب٤ً:١

َِ ٜأ اٜل :يف زدٛيتِٗ، يٝظ يدِٜٗ إبا٤ نُا يد٣ ايسداٍ، ٚقايٛا يآللسٜٔ ٌِ َْاُز َدَٖٗٓ ِٓٔؿُسٚا ٔؾٞ اٞيَشسٚ ٝق ِٛ  اَغٗد َس٘سَت ٜي
َٕ ُٛٗ ُْٛا َٜٞؿٜك ال ْطـتٛٝع إٔ  ) نإ عدّ لسٚدِٗ حت  عٓٛإ إٔ ايٛق  سـازٙ  أمل ٜٗدد أٚي٦و بأِْٗ إٕ (81)ايتٛب١:ٜنا
َُربزٟاؾ (طتسز يف اذتس َُ ؟ٗٛ يف ايٛاقع يٝظ عرزٟا سكٝكٟٝا، ٚيٝظ عرزٟا  ربز، ٚأْـتِ تػـاٖدٕٚ   أْتِ قعدمت دٕٚ 

ٖٚٛ إْطإ نُجًهِ ٜؤمل٘ اذتس ٚايـربد، ؾٗـٌ أْـتِ أزسـِ بأْؿطـهِ ٚتـؤثسٕٚ        (وسلل   صلى اهلل عليه وعلى آله)زضٍٛ اهلل 
َُ ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله وسل ) أْؿطهِ ع٢ً زضٍٛ اهلل ـ    ربْزيٛ نإ ٖٓاى يف ايكط١ٝ  َُ ربز، يكعد ٖٛ، يهٔ يـٝظ ٖٓـاى 

َِ ٜأَغٗد ربزات يًكعٛد ُُـٚيٝظ ٖٛ ممٔ ٜبشح عٔ اي ٌِ َْاُز َدَٖٗٓ ٜعـين بـإٔ   ٖـرا  ؟ أيـٝظ  َـاذا ٜعـين ٖـرا    اَس٘سٝق
َُ نـِ ايٓـاز إٕ نٓـتِ    ٚزا٤َ ،إذٟا ؾًـٔ تطـًُٛا   ؟ًٓٛل أْهـِ تسٜـدٕٚ إٔ َتطـًُٛا   قعٛدنِ عصٝإ، ٚإٔ قعٛدنِ َٔ 

أْـ  إذٟا ال تؿٗـِ   ؾأْو إذا اقتٓع  َع ْؿطو ٚاتؿك  َع ْؿطو أْو ضتطًِ،  :تؿِٗ تؿكٕٗٛ: تؿُٕٗٛ، ،تؿكٕٗٛ
ُٝ بإٔ ٖٓاى َٔ ٜساقبو، ٚإٔ َِ ٜأَغـٗد   ايعكٛب١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل  بو أغٓد ٍُص٢ٖٓٓاى َٔ ض ٌِ َْاُز َدَٗـٖٓ ِٛ   اَسـس٘ ٝق ٜيـ

َٕ ُٛٗ ُْٛا َٜٞؿٜك  .أٟ ٜؿُٕٗٛ ٜنا
َٔ اأٜلثِ ٜطخس َِٓٗ أٜطٟا  َٔ َٕ َُُعٚرُزٚ ََِِٚدا٤َ اٞي ُٗ َٕ ٜي ُِٝؤَذ صلى اهلل عليه وعلى آله )زضٍٛ اهلل  ٕٜطتأذْٛ (90)ايتٛب١:ِعَسأب ٔي

‟ٚاسد ٛا َٔ ايبٝ  إال١ُبََٗا َٜٚ، ٓا ٚاسد َٔ بالدْاَِٝبَٖٚقد ضتٔ َػػٛيٕٛ، ٚضتٔ نرا، ˮ (وسل 
ٚعبازات َٔ ٖرٙ،  (1)

ˮ ٕقد ٖٛ غاٌَ عًٝٓاقد ٖٛ ذاى ٚؾال‟
 صٝػٕٛ أعرازٟا ألْؿطِٗ. سٕٚ نٝـ َٜٚا ِٖٚ ٜؿه١ؤٚرزٕٚ داَعَُ (2)

َُاإلْطإ املؤَٔ غتسز َٔ  ا ٖرا ؾإْ٘ غتـسز َـٔ بٝتـ٘    تذ٘ يف ْؿط٘ إىل إٔ ظتاٖد يف ضبٌٝ اهلل، أَٓبٝت٘، ٖٚٛ 
ُٜ ُٜصٝؼ ُعس نٝـ َٜؿه١ٖٚٛ  َُ ;ربز ي٘ ايعٛد٠ إىل بٝت٘رزٟا ٜهٕٛ َكبٛاٟل ْٛعٟا َا  رزٕٚ َـٔ األعـساب يٝـؤذٕ    َعؾٝكعد. 
ُٝٔصُٝب اي٤ٔرهلِ  ُ٘ َض َ٘ ََٚزُضٜٛي َٔ ٜنَرُبٛا اي٤ً َِْٜٚقَعَد اي٤ٔرٜ ِِ َعَراْب ٜأٔيٝ ُٗ ِٓ َٔ ٜنٜؿُسٚا َٔ ِ    (90)ايتٛب١:ٜ  :ثِ قـاٍ أٜطـٟا عـٓٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـٔ   َٛأيـ ُْٛا ََـَع اٞيَخ ِٕ َٜٝهٛ ِِ ٜأٞغَٓٔٝا٤ُ َزُضٛا ٔبٜأ ُٖ َُْْٜٛو َٚ َٔ َِٜطَتٞأٔذ ٌُ ع٢ًَٜ اي٤ٔرٜ َُا ايٖطٔبٝ يف  ٛإَـع ايٓطـ   (93)ايتٛبـ١: إ٢ْٖ
ِٟايبٝٛت، أيٝط  ٖرٙ ُض و ٍُٔٚ عٔ إٔ تداؾع عٔ ٔقَٝؤأْ  املط ،ختسز نايسداٍ، أْ  زدٌ يط  زداٟل أْ  خس١ٜ؟ أ

ٕ   ،سميو، إمنا تكعـد ايٓطـا٤  ى ٚعٔ َسسضو ٚعٔ بالٔدٚعٔ ٔع ألٕ ٖٓـاى َـٔ ٜكـّٛ باملُٗـ١ يف      ;ايٓطـا٤ ٜكعـد
ـٔاملٛاد١ٗ يف َٝادٜٔ املٛاد١ٗ ِٖ ايسداٍ، ِٖٚ زضٛا ألْؿطِٗ  َٛأي ُْٛا َََع اٞيَخ ِٕ َٜٝهٛ أيٝطـ    ،ٛإَـع ايٓطـ   ٔبٜأ

َٚكتـ٘  ضـخس١ٜ اهلل غـدٜد٠   ٚ؟ أٟ إٔ اإلْطإ ايرٟ ٜكعد ضٝهٕٛ ستـ  ضـخس١ٜ اهلل َٚكتـ٘،    خس١ٜٖرٙ ن١ًُ ُض
ِ    َٚكت٘ ؾطٝصٝبو ايهجري ايهجري غدٜد، إذا نٓ  ست  ضخسٜت٘ ; ألٕ دٗـِٓ   يف ايدْٝا، ٚضـتهٕٛ َـٔ أٖـٌ دٗـٓ

 ٖٓاى ملٔ ِٖ ست  ضخس١ٜ اهلل َٚكت٘ ٚغطب٘.  
ُْ ِٕ َٜٝهٛ ِِ اٜلَزُضٛا ٔبٜأ ُٗ ِِ ٜؾ ٢ٗ ُ٘ ع٢ًَٜ ٝقًٝٛٔب ـٔ َٜٚطَبَع اي٤ً َٛأي َٕ ٛا َََع اٞيَخ ُُٛ مل ٜهْٛٛا ٜعًُـٕٛ ٚال ممـٔ    (93)ايتٛب١:َٜعًِٜ

إٔ ارتسٚز ٖٛ ايعص٠، إٔ ارتسٚز ٖٛ ايػسف، إٔ ارتسٚز ٖٛ ايسدٛي١، أمل ٜكٌ يف  ،ٜعًُٕٛ إٔ ارتسٚز ٖٛ ارتري
ِْٝس  :آ١ٜ ألس٣ عٔ ادتٗاد ِِ َل ََٕذٔيٝه ُُٛ ِِ َتعًِٜ ُِٓت ِٕ ٝن ِِ إ٢ سٚا أبدٟا بأْهِ ال تؿه١ :إذٟا ؾٓكٍٛ ملٔ ٜكعدٕٚ ؟(41)ايتٛب١:ٜيٝه

ٕ ألٚتعـاىل  ضت٦ٕٝٗٛ اهلل ضبشاْ٘ ْؿط٘ ٚيف ايٛق   ،ضتطًُٕٛ، إْهِ عٓدَا تكعدٕٚ ضت٦ٕٝٗٛ أْؿطهِ ألعدا٥هِ
; ألْـو َـٔ ضـتٛاد٘    اآلَٔ سكٝكـ١  أْ  يف املٛقـؾايعٌُ ؟ أْ  عٓدَا تًٓٛل يف ٖٓا ٜطسبهِ، أيٝط  ارتٛٛز٠

ٖٛ ٖرا عدٚى، ٚعدٚى قد ْبأى اهلل عٓ٘ بأْ٘ ضعٝـ أَاَو، ٚأْو س٦ٕٓٝر َٔ ضتشع٢ بٛقٛف اهلل َعو، أيٝظ 
؟ ٖٚٛ َٛقـ ايعـص٠ ٚايػـسف ٚايكـ٠ٛ    ،ٚأقسب املٛاقـ إىل األَٔ ،ٚأقسب املٛاقـ إىل ايطال١َ ،املٛقـ ايصشٝض

و، ٚاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ضٝهٕٛ يـ٘ ضـًٛإ عًٝـو ؾٝطـسبو، ٚأغـد      يهٓو عٓدَا تكعد ؾإٕ عدٚى ضٝتطً  عًٝ
ُ٘ ع٢ًَٜ : س٦ٕٓٝر ضٝهٕٛ نُا قاٍ عٔ أٚي٦واإلْطإ  ٞ ايطسبات اي  تأتٞ َٔ قبٌ اهلل; ألٕايطسبات ٖ َٜٚطَبَع اي٤ً
ِِ ٢ٗ ألْو َت٢ ميهٔ إٔ حتع٢ بتٛؾٝل َٔ اهلل، بٗدا١ٜ َٔ اهلل، بسعا١ٜ َٔ اهلل، ٚأْ  َـٔ قعـدت    (93)ايتٛب١:ٝقًٝٛٔب

عٔ ْصس٠ دٜٓ٘، ٚأْ  َٔ قعدت عٔ ْصس٠ املطتطعؿني َٔ عبادٙ، ٚأْ  َٔ قعدت عٔ َٛاد١ٗ أعدا٥٘ ست٢ ٚيـٛ  
نٝــ ميهـٔ إٔ    ؟ايٓاع عٔ ْصس دٜٔ اهلل ٚعـٔ ايٛقـٛف يف ٚدـٛٙ أعـدا٤ اهلل     يتجب به١ًُ، ٚأْ  َٔ اًْٛك  
بٌ إْ٘ ضٝٛبع ع٢ً قًبو، ٚإذا طبع اهلل ع٢ً قًبو ؾطتهٕٛ أع٢ُ يف ايـدْٝا ٚتهـٕٛ    !؟حتع٢ بتٛؾٝل َٔ عٓدٙ

 أع٢ُ يف اآللس٠.
٢ٔ ٜأَسٗل ٔباأٜلٜؾٜأ ِٝ ٢ٟٔٗ اٞيٜؿس٢ٜٜك ٣ِ     نُا قاٍ ْيب اهلل إبساِٖٝ  (81)األْعـاّ: َِ ًٞـ ِِ ٔبٝع ُٗ ًٞٔبُطـٛا إ٢مَيـاَْ َٜ ِِ ُٓٛا َٜٚيـ َٔ آََ اي٤ٔرٜ

 ُِ ُٗ َٕاأٜلٝأٜٚي٦ٜٔو ٜي َِٗتُدٚ َُ  ِِ ُٖ َٚ ُٔ ٜٔ، َٚٔ ايهؿس ٖرا َٔ ايعًِ يًٓؿظ، َٚٔ ايعًِ يأل١َ، َٚٔ ايعًِ يًٚد( 82)األْعاّ:َِ
هِٝ ٚأٚي٦و ٖـِ املػـسٚزٕٚ   ثِ أٜطٟا تجٓب  اآللسٜٔ، ٚتعٗس ْؿطو أْو اذت ،إٔ تكعدٚتعاىل بٓعِ اهلل ضبشاْ٘ 
ِِ ُٗ ُٓ َُٖؤال٤ٔ ٔدٜ  إٕ ٖرا ٖٛ ايعًِ ايػدٜد، ؾأْ  يط  َٔ أٌٖ األَٔ ال يف ايدْٝا ٚال يف اآللس٠.  (49ألْؿاٍ:ا)ٜغٖس 

٣ِ ًٞ ِِ ٔبٝع ُٗ ًٞٔبُطٛا إ٢مَياَْ َٜ ِِ ُٓٛا َٜٚي َٔ آََ بعًِ ) :مل عتصٌ َٔ داْبِٗ تكصري، ٚيٝط  ايكط١ٝ نُا ٜكاٍ ؾك اي٤ٔرٜ
ِْ (بػسى ِٟأ ِْ ايعًِ عباز٠ ٚاضع١، نٌ َٛقـ تكـ ؾٝ٘ عصٝإ هلل ضبشاْ٘ تعاىل ٖٛ ظًِ، ظً يأل١َ  يٓؿطو ٚظً

ٚال تتصٛز إٔ ايباطٌ ٜطـٛد ظٗـٛد أٖـٌ ايباطـٌ ٚسـدِٖ، ٚإمنـا أٜطـٟا         ،ملاذا؟ ألٕ ايباطٌ َتػابو ،َٔ سٛيو
ى ٖـرا، َـٔ   ٓساألٚؾس يف إٔ ٜطٛد ايباطٌ، قعد ٖرا ٚحتٔ هلِ ايكط  ِٖ ََ ٕٛ أْؿطِٗ َؤَٓني،َُٗطُٜ َٔ اآللسٕٚ

ٔ أضِٗ بٓصٝب نـبري يف اْتػـاز ايباطـٌ، ٚايباطـٌ     إذٟا ؾايرٟ قعد ٖٛ ََ ;ى؟ ايرٟ ٜتشٖسايرٟ ضٝٓذض يف ايطاس١
ِْ مياْو بعًِ تعـٔ أْـو َـؤَٔ، ٚأْـ  يف     إٔ أيبط  يأل١َ، ؾهٌ ظًِ ٜٓاٍ اآللسٜٔ أْ  غسٜو ؾٝ٘، ٚأْ  ََ ظً

 ظامل يٓؿطو ٚظامل يأل١َ. ٚاقعو ظامل،
ست٢ املعاصٞ ايػخص١ٝ تٓتٗٞ ٚ ،سكٝك١ ال تعٔ إٔ املعص١ٝ اي  تًٓٛل َٓو ٖٞ َعص١ٝ يف سدٚدى ايػخص١ٝ

ًَُٓٛل َٔ؟ ألْ٘ إمنا َٜإىل إٔ تهٕٛ ظًُٟا يأل١َ، ملاذا يف األلري ًٓٛل االٖتُاّ بأَس األ١َ ٚايدؾاع عٔ املطتطعؿني ٔ 
ِٔ ْؿُط دْط  ْؿطو باملعاصٞ نٓ  أقسب إىل إٔ تكعد، ناْ  ْؿطو َٓش١ٛ، ٚإذا قعدت نٓـ    ٘ شان١ٝ، ٚأْ  إذاََ
 تػاز باطٌ اآللسٜٔ ٚظًُِٗ، ايباطٌ َتػـابو٠ ـ; ألٕ قعٛدى نإ َطاعدٟا ع٢ً أْ ظًُ  اآللسٜٔ بكعٛدىأٜطٟا ََ

; عًـ٢ عبـاد اهلل  غبه١ ٚاسد٠، نٌ باطٌ ٜطاعد ع٢ً ايٛقٛع يف باطٌ آلس، ٚنٌ باطٌ ي٘ أثسٙ يف ٚاقـع اذتٝـا٠   
ٚيٕٛ عـِٓٗ أَـاّ اهلل،   ؤاملالٜني يف شتتًـ أضتا٤ ايعـامل، ايعـسب َطـ    ،كد أْا، أعتكد إٔ أٚي٦و املالٜنيهلرا أعت

ٖٖ ،َِٓٗ ٚبًػتِٗ ٜٔ إىل ْيبٍّايعسب أْؿطِٗ ايرٜٔ أْصٍ اهلل ٖرا ايٚد ًٗا ألٕ تًٓٛل يٓػس ٚدعًِٗ ِٖ األ١َ اي  ٜأ
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ٌٓ دٜٓ٘ ٚإصالح عبادٙ ٚإلسادِٗ  ِٔ  ست١ً َٔ ايعًُات إىل ايٓٛز يف شتتًـ أقٛاز ايدْٝا، ِٖ َٔ قعدٚا ؾشـ ؟ ٗـِ ََـ
ايٝٗٛد يٝؿطدٚا يف األزض، مل ٜهٔ ايؿطاد َٔ داْب ايٝٗٛد ٚسدِٖ بـٌ أضـِٗ ايعـسب َعٗـِ بكعـٛدِٖ، ٚأضـِٗ       

ين اإلْطـإ  ( ِٖ أٜطٟا َٔ أضـُٗٛا، ٖهـرا ظتـ   ض١ٓ 1400ٜٔ عٔ َطازٙ ايصشٝض َٔ قبٌ )أٚي٦و ايرٜٔ سٖسؾٛا ايٚد
  .ع٢ً ْؿط٘

ُٜك، ْ  ؾهس يف آثاز عًُوأ  ،تٌ نجري َٔ ايٓاع َٔ أٚيٝـا٤ اهلل ٚدسمي١ اإلْطإ تهٕٛ نبري٠ مبكداز أثسٖا، أمل 
طـإ زضـٍٛ اهلل   قٌٝ ؾٝ٘ ع٢ً ي؟ يهٔ ابٔ ًَذِ ايرٟ قتٌ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب زتسَٕٛ ٜٚكتًِٗ أْاْع

؟ ألْ٘ قتٌ زداٟل ععُٟٝا، ععُٟٝا يف إمياْـ٘، يف  ملاذا نإ أغك٢ األ١َ ((ْ٘ أغك٢ األ١َإ)) :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلل  )
ٚعٝ٘، يف غذاعت٘، ععُٟٝا يف ؾُٗ٘ يٛاقع أَت٘، يف ؾُٗ٘ يعع١ُ دٜٓ٘، زداٟل ععُٟٝا، األ١َ أسٛز َا تهٕٛ إيٝـ٘،  

 قتً٘ يف ظسٕف األ١َ أسٛز َا تهٕٛ إىل َجٌ ذيو ايػخ  ايععِٝ.

نُا  - ت قدَاٙس األ١َ غخصٟا ععُٟٝا، ذيو ايػخ  ايرٟ يٛ اضتكٖسس األ١َ، لٖط؟ ألْ٘ لٖطملاذا ،األ١َٞ أغك٢ ُٚؾُط
ُٜ -قاٍ ٖٛ  ُٜ ،عٝد اذتٝا٠ اإلضال١َٝ َٔ ددٜد يف ٖرٙ األ١َالضتٛاع إٔ  ٜٔ ػٝٚس األغٝا٤ اي  قد سـدث  يف ايـدٚ  ٚ

 .تطًٌٝ يف ايؿرت٠ ايطابك١ ألٜاَ٘  ٚسدث  يف ْؿٛع ايٓاع،
ٚتٛـٛز   ،طـابل ايطـالٍ اي  ؟ اضتشهِ أَس َعا١ٜٚ ؾاَتٓد  َٔ َعا١ٜٚ، ؾُاذا ناْ  ايٓتٝذ١قتً٘ ابٔ ًَذِ بتخٛٝ
; ألْ٘ دًب ايٌٜٛ عًـ٢ أَتـ٘   ايػخ  أغك٢ األ١َ ؾُط١َُٞٚ نبري٠، ، ؾهاْ  ادتٓا١ٜ ع٢ً األأٜطٟا بػهٌ أنرب ٚأضٛأ

 . نًٗا بكتٌ زدٌ ٚاسد ؾك  ٖٛ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
١، تهـٕٛ  ١ٝ اي  ٜساٖا بط١ٛٝ أٚ قد ال ٜؿِٗ أْٗا َعصٝصعٌ تًو املعجتٖهرا ٜهٕٛ اإلْطإ، تهٕٛ آثاز عًُ٘ 

ٖـا  ز إٔ ٖٓاى َعصـ١ٝ ال تتـد آثازُ  ، ال تتصٖٛايٛاقع ٖهرا; ألٕ هلا آثازٖا ايط١٦ٝ، ألٕ َعص١ٝ نبري٠ ٚنبري٠ ددٟا
إْٗـا تـؤثس    - نُـا أضـًؿ    -عص١ٝ يف سدٚد غخصٝتو َ ٖٚٞ، املعص١ٝ اي  تعًُٗا أْ  مبؿسدى إىل ايٓاع، ست٢
ا تصسؾات لاط١٦ يف ٚاقع اذتٝا٠ أٚ قعـٛد عـٔ ْصـس سـل أٚ     ْٚؿطٝتو تؤثس ع٢ً تصسؾاتو، ؾإَٓ ،ع٢ً ْؿطٝتو

ِِ     ـإذٟا ؾ يأل١َ؟ ااْٛالم يف ْصس باطٌ، أيٝظ ٖرا نً٘ يف األلري ظًُّ ُٗ ًٞٔبُطـٛا إ٢مَيـاَْ َٜ ِِ ُٓـٛا َٜٚيـ َٔ آََ ٣ِ اي٤ٔرٜ ًٞـ  ٔبٝع
ُِ اأٜل ُٗ َٕٝأٜٚي٦ٜٔو ٜي َِٗتُدٚ َُ  ِِ ُٖ َٚ ُٔ  .(82)األْعاّ:َِ

٘ٔ اٜل ٜأاٜل ِٚٔيَٝا٤َ اي٤ً ٕٖ ٜأ ِِ َٚاٜل إ٢ ٢ٗ ِٝ ِْٛف عًَٜ َٕ َل ُْٛ ِِ َِٜشَص إِْٗ  :-نُا ٜكٍٛ بعض املؿطسٜٔ  -أٟ إٔ َٛقؿِٗ  (62)ٜـْٛظ: ُٖ
ِٟ ُٜخاف عًِٝٗ ؾٝٗا، أ ختاف عًِٝٗ، إذا نإ ابٓو ٚاسدٟا َِٓٗ ٚأْـ  غـؿٝل عًٝـ٘    ٔ ال ٜٓبػٞ إٔ ِٖ ََ يف ساي١ ال 

؟ ألْ٘ يف َٛقـ سل، يف َٛقـ ايسداٍ، يف َٛقــ ايعـص٠   ملاذا ،ختاف عًٝ٘ ال١ايرٟ ظتب أ ؾاؾِٗ بأْ٘ يف املٛقـ
إمنا ختاف ع٢ً ابٓو أٚ ختـاف عًـ٢ ألٝـو إذا    مبا تعٓٝ٘ ايه١ًُ،  ،مبع٢ٓ ايه١ًُٖٛ إْطإ  ،ٚايػسف، ٖٛ إْطإ

ع األزاذٍ، إذا نإ َع ايطؿٗا٤، إذا نإ َٔ أٚي٦و ايرٜٔ ِٖ غٝاطني، أٚ أٚيٝا٤ ايػٝاطني، ٖرا ايرٟ ختـاف  نإ َ
٘ٔ اٜل ٜأاٜلعًٝ٘، ختاف عًٝ٘ يف ايدْٝا ٖٓا، ٚختاف عًٝ٘ يف اآللس٠ ِٚٔيَٝا٤َ اي٤ً ٕٖ ٜأ ِِ َٚاٜل إ٢ ٢ٗ ِٝ ِْٛف عًَٜ َِٕ   َل ُْـٛ ِِ َِٜشَص  ُٖـ

 قسازات بايطهٛت. ،أٚي٦و ايرٜٔ ٜتخرٕٚ قسازات بايكعٛدٚأٚيٝا٤ اهلل يٝطٛا أبدٟا 
ُٜ ِ        جٚبٖؤال٤ ايرٜٔ ٜطهتٕٛ ًٜٚٓٛكٕٛ  ٖـٌ   :ٕٛٛ ايٓاع عـٔ ايهـالّ ٜٚجبٛـٕٛ ايٓـاع عـٔ ايعُـٌ، ْكـٍٛ هلـ

ِٟ، تعتكدٕٚ إٔ ايطهٛت سه١ُ ٚضشٛا يٓا ٖرٙ ارت١ٛ، ؾإذا َـا  أؾ؟ ايعٌُ اذتكٝكٞ يف َٛاد١ٗ أعدا٤ اهللٖٛ أْ٘  أ
٠ يف َٛاد١ٗ ايعدٚ ٚضتطسب ايعدٚ ؾٓشٔ إمنا ْبشح عٔ ايعٌُ ايرٟ ٜهٕٛ ي٘ ٤َآظتاب١ٝ ٚع١ًُٝ ؾعاٟل َٚبإزأٜٓاٖا 

إمنا ٖٛ شتدٚع غتدع  ٟا عًُٟٝا يف َٛاد١ٗ ٖرٙ األسداخأثسٙ ع٢ً ايعدٚ، َٔ ايرٟ ٜطتٛٝع إٔ ظتعٌ ضهٛت٘ ضهٛت
 ْؿط٘. 
ـ   ْطإ ايرٟ ٜهٕٛ ع٢ً ٖرٙ اذتاي١ ٖٛ أٜطٟا َٔ ضـٝهٕٛ  ٚاإل ُٜخـدع َٔ ـ ٔ ٔققـاباٟل ألٕ  ٘  ٢ٌَب عٓـدَا ٜكـٍٛ    ،أعدا٥ـ

ُْعني ايدٚي١ ع٢ً َهاؾش١ اإلزٖاب، ٚإٔ ضتازب اإلزٖابٝني)األَسٜهٕٝٛ:  ؾٗٛ  (ضتٔ إمنا ْسٜد َٔ دلٛيٓا ايُٝٔ إٔ 
ٟٓ ألٕ املبدأ عٓدٙ ٖٛ ايطهٛت ٚايكعٛد، ؾٗٛ َٔ ضٝتػٖب ;َٔ ضٝكتٓع ضسٜعٟا بٗرا ايهالّ نـالّ دٕٚ إٔ ٜتشكـل    ح بـأ

ُٜ ِٕٖٚ ٜسٜدٚ لٞ َا دلًٛا إال١أٜا )ٜٚتأند َٔ ٚاقعٝت٘، ميٌٝ بايٓاع إىل ايكعٛد ؾٝكٍٛ:  ٓـٛا دٚيتٓـا، بـٌ    ُٝٔعإٔ 
ـ ُٜٚ ،ٓـا ٜؤذْٚايـرٜٔ   اإلزٖابٝني ٖـؤال٤  ، ٜهؿْٛا غٖسٚعاد هلِ ادتٛد٠اهلل ٜسض٢ عًِٝٗ،  ٜكبـٌ   (1)(ؿٛا عًٝٓـا ًِّٜه
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 (00) من اجلن وإذ صرفنا إليك نفًرا

ْ  َع إضسا٥ٌٝ إال١ ِٖبطسع١ إٔ ٜٓخدع ٖٚرٙ ارتدع١، ٚايعسب َا ضٖس ٖٖ  ن١ً ٛالداع ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣، نـا ٛا ُبُـا تـأ
 ْؿطٗا، ٚتٔعـدٓ  ٧ضسا٥ٌٝ ؾرت٠ ٚتعبإؾرتتاح  ;ٖد١ْٚملٛادٗ٘ إضسا٥ٌٝ ٚدلًٛا َعٗا يف سسب دا٤ َٔ ٜٓادٟ بايصًض 

ـ  ضٓصـٌ   عـد ٔ َبْؿطٗا أنجس، ثِ تًٓٛل َٔ ددٜد، ٖٚؤال٤ ٚاثكٕٛ بأْٗا ٖد١ْ، ٚإٕ غا٤ اهلل ضتتًٛـ األدٛا٤ َٚٔ
ِٔ    َٚاٜلأٚي٦و أعدا٤ قاٍ اهلل عِٓٗ:  !إىل ضالّ، ٜٚٓتٗٞ ٜٚػًل ًَـ اذتسب ِِ َعـ ِِ َسٖت٢ َٜـُسٗدٚٝن ُٜٜكأتًَْٝٛٝه  َٕ ََٜصاٝيٛ

ٜٛاُعٛا ٢ٕ اِضَت ِِ إ٢ ٚا إٔ ٜسٓد ٚضٝطتٛٝعٕٛ ؾعاٟل إذامل ٜكـ املؤَٕٓٛ يف َٛادٗتِٗ، ضٝطتٛٝعٕٛ ؾعاٟل (217)ايبكس٠:ٔدٜٓٔٝه
 دِٜٓٗ.ايٓاع عٔ 

ُٝ ٛ ؾٝتشدخ ٟا ألعدا٥٘ غتدعْٛ٘، ـصبض بٛقؾٗٛ إذٟا َٔ ض ٜعًـِ   ٜٚعٌُ ع٢ً إٔ ٜكٓع اآللسٜٔ بريو ارتداع ؾٗـ
أَتو يًطـسب١ املٛدعـ١ ٚأْـ  تكعـدِٖ، ٚأْـ  َـٔ ال        ٧؟ إْو َٔ تعٌُ ع٢ً إٔ تٗٝاأل١َ، أيٝظ ٖٛ ٜعًِ األ١َ

تسض٢ يٓؿطو إٔ ٜهٕٛ سدٜجو َع أٚالدى ٖهرا إذا َا نإ ٖٓاى طسف َٔ أصشابو َٔ أٌٖ قسٜتو اعتد٣ ع٢ً 
 ٧؟ أيٝظ ٖٛ َٔ ضـٝعب ًٝٓٛل يٝػذع أٚالدٙ؟ أيٝظ ٖٛ َٔ ضٝػرتٟ هلِ أضًش١ضَٔ ممتًهاتو، أيٝظ ٖٛ َٔ  غ٤ٕٞ

أبدٟا، ˮ: ؾٝكٍٛ (ٜا أبٞ ضتٔ ْسٜد إٔ ضتاٍٚ أذا اصًٛشٓا) بٓ٘:اٍ ي٘ ٛؾٝك (أْتِ زداٍ) ؟زٚسٝتِٗ قتااٟل َٚكا١َٚ
‟ست٢ ٜألرٚا سكو تػٓخسأْ  تسٜد إٔ 

(1) ُٜ ستـ٢ ٜدٚضـ٘    - ؟ يهـٔ ٖٓـا ظتعـٌ ايطـهٛت    كاٍ ؾعـالٟ أيٝظ ٖرا َا 
عًـِٝٗ إٔ ٜطـتشٝٛا َـٔ    إٔ ٜكعـدٚا، ظتـب   ٚ ٖٛ اذته١ُ، ٜٚدعٛ اآللسٜٔ إىل إٔ ٜطـهتٛا،  - األعدا٤ بأقداَِٗ
أعدا٤ مبا تعٓٝ٘ ايهًُـ١، ٚأْـ٘ ستـ٢ أْـ  إذا َـا زأٜـ         ،ٕ أٚي٦و أعدا٤أب عًِٝٗ إٔ عترزٚا َٛقـ نٗرا، ظت

ٚإٕ ناْٛا نبازٟا ست٢ ٚيٛ زأٜ  ز٥ٝظ ايدٚي١ يف َٛقـ ٖٛ َٛقـ املخدٚع بأٚي٦و األعـدا٤ ؾـال تطتطـًِ     آلسٜٔ
، ايـرٟ ٖـٛ عـازف   ٖٚـٛ  ، أبصس ٖٛ ٚايس٥ٝظ قد أدز٣، ٖٛايس٥ٝظ قد  ذٟاإˮ :ألْو ضتهٕٛ ايطش١ٝ، ال تكٌ ;أْ 
  .‟..ز٥ٝظ ايدٚي١ ٚز٥ٝظ نرا ٖٛقد ٚ

، ٖٚرٙ املكابالت ايتًؿصْٜٛٝـ١ ايـ  ْساٖـا تـٛسٞ     ايصػازٚ إِْٗ غتدعٕٛ ايسؤضا٤ ٚاملسؤٚضني، غتدعٕٛ ايهباز
دعا٥ٝـ١ غـدٜد٠ ضـد    ٖٚٓاى محًـ١   ،إىل اآلٕدعٛا دعٛا إىل اآلٕ، بإٔ ايهباز ٖٓا يف بًدْا قد ُلؾعاٟل بأِْٗ قد ُل

ـ      ،دعٛا أِْٗ ٜكٛيٕٛ يًٓاع إٔ ٜطهتٛادعٛا ٚايديٌٝ ع٢ً أِْٗ ُل، ٚأِْٗ ُلايُٝٔ ٔ بُٝٓـا ٖـؤال٤ األعـدا٤ ٖـِ ََ
ألس٣، أيٝظ ٖرا ٖٛ ارتـداع؟ أيـٝظ    ٟاٚبًداْٗادِ ايطعٛد١ٜ ٚإٜسإ ٗادِ ايُٝٔ ُٚتنٕٛ ٚضا٥ٌ اإلعالّ إٔ ُتشٚسُٜ

ََـٔ  ٖـِ   ،إٔ ٜهٕٛ شعُا٤ أعدا٥ٓا، شعُا٤ ايدٍٚ ايـ  ٖـٞ عـد٠ٚ هلـرٙ األَـ١ ٚيـدٜٓٗا       ملخصٟٖرا ٖٛ املٛقـ ا
ُٜشٚسنٕٛ غعٛبِٗ، ِٖ ُٜشٚسنٕٛ  ٖـرا ايبًـد أٚ ٖـرا     ضـدٓ  يتكّٛ عُالٕت ;ٓتاب ٚايصشؿٝني ٚٚضا٥ٌ اإلعالّـايٝهََٔ 

ؾهٝــ ًٜٓٛـل ٖـؤال٤     ؟د ٖرٙ األ١َأيٝطٛا ِٖ َٔ ٜبشجٕٛ عٔ زأٟ عاملٞ ٜؤٜد َٛاقؿِٗ ض؟ ايبًد أٚ األ١َ بهًٗا
ُٜخدعٛا إذٟا !؟اضهتٛا :ايصعُا٤ يٝكٛيٛا يػعٛبِٗ  ؟أيٝظ ٖرا ٖٛ ارتداع؟ أمل 

ٌٓـضتٔ ال َْ :ضتٔ ْكٍٛ ع٢ً ض٤ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ َٚٔ ًَٓٛل ايجك١ باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚبهتاب٘  ؾُٝا ْعتكد - ٔك
أٚ ٚشٜـس لازدٝـ١    ،ايػخ  يهْٛ٘ قد أصبض ز٥ٝظ ٚشزا٤يطٓا أقٌ ؾُٟٗا َٓهِ، يٝظ ذيو  - ٚع٢ً أضاع َا ْػاٖد

عسبٝـ١  ٚأؾِٗ ايٓاع، أمل ٜعسف ايٓاع نًِٗ إٔ شعُا٤ ايدٍٚ اي ،أٚ ز٥ٝظ مجٗٛز١ٜ ٖٛ بايٛبع أصبض أذن٢ ايٓاع
َُِخص٣ أيـٝظ   أٚ ذاى ٜعسف ٖرٙ، َٔ أٜٔ أت٢ ٖرا؟ٞ يف ٖرا ايبًد ؟ ست٢ ايسدٌ ايعاََٚٚٛقـ ضعـ ِٖ يف َٛقـ 

ٟٓإمياِْٗ أٚ يف ؾُِٗٗ ٔ ْك  يف لداع سصٌ، َٚٔٔ ٖرا َٔ ؟ ؾأْـ  ملـاذا تـس٣    غـ٤ٞ آلـس   أٚ َسض يف قًٛبِٗ أٚ أ
ٟٜٚتشٖس أٚي٦و، تس٣ ارتدٜع١ أَاَو، تس٣ ايعدٖٚ نـ٘  بًد، ٚعسؾ  ايٓتا٥ر ايط١٦ٝ يتشٗس ى أَاَو نُا ٜتشسى يف أ

ُِٜخَدع؟جتًظ ٚتجل بٚ ،ٖدت٘ ع٢ً غاغ١ ايتًؿصٜٕٛ ثِ تطه يف ايبًد ايرٟ غا ٚأْ  يٛ ضـأيٓاى ٖـٌ    إٔ ذيو مل 
ٟٓ شعُا٤ ايعسب يف َٛاد١ٗ إضسا٥ٌٝ؟مبٛاقـ  أْ  زاض٣ ؟ أٟ َٛاطٔ ْعِ؟ أٟ ضعٛدٟ ضٝكٍٛ: ْعِ :ميين ضٝكٍٛ أ

ٌ  ض٣اأْا ز ْعِ :عسبٞ ضٝكٍٛ َـع  مبـٛاقؿِٗ   أْـا زاض٣  ،ٚإٔ ٖـرٙ ضٝاضـ١ سهُٝـ١    ،مبٛاقؿِٗ يف َٛاد١ٗ إضـسا٥ٝ
سًــ   عٓدَا دلًٛا يف اذتًـ ٚٚاؾكـٛا عًـ٢ ٖـرا اذتًــ ألٕ تكـٛدٙ أَسٜهـا      أَسٜها ٚأقٍٛ ٖرٙ ضٝاض١ سه١ُٝ 

 ؟َهاؾش١ َا ٜطُْٛ٘ باإلزٖاب
ٖـؤال٤ يف   ِْٗ ال ٜسضٕٛ عٔ َٛقـ ٖؤال٤، ؾًُـاذا ٚقـد أصـبض   إ :ٓ  تكٍٛ ٚنٌ ايٓاع َٔ سٛيو ٜكٛيٕٛنإذا 

ٛ ٜ ال ،األعـدا٤  ِْ  تٓكدِٖ عًٝ٘ ٚتًَِٛٗ عًٝـ٘ ٖٚـ  ٖٚٛ ايطهٛت ايرٟ أ ،بًدى جتعٌ ضهٛتِٗ سه١ُ يف  ٕصايـ
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ٕ ضهٛت ايصعُـا٤ يف َٛادٗـ١ إضـسا٥ٌٝ    إ :ضتٔ ٖٓا يف ايُٝٔ أيطٓا ْكٍٛ ؟يف َٓٛك١ ألس٣ ٜصايٕٛال ؾًطٛني أٚ 
ٚيهٔ ملاذا ضٓعد ضهٛتِٗ ؾُٝا إذا ٚصٌ ايعدٚ إىل بًدْا ؾُٝـا إذا   ٚأِْٗ ضعؿٛا ٚأضعؿٛا األ١َ َعِٗ؟ بري٠،غ١ًٛ ن

ٟٓجت٘ ضتٛ غعبٓا يٝصٓٓؿ٘ نػعب إزٖابٞ غتٛا ٓاِٖ ُِٚايطهٛت ٖٛ ايرٟ ٝي عٌُ ضدٙ ضٓذعٌ ضهٛتِٗ سه١ُ؟   أل
 عًٝ٘ َٔ ايبدا١ٜ. 

ـ ُزعٓدَا ًٜٓٛل ٖؤال٤ يٝرٚب بطـ١ٛٝ، ؾًٝٓٛكـٕٛ    ااٟلٚا ضهٛتِٗ ٚعدّ اغرتانِٗ يف أعُاٍ نٗرٙ ٖٚٞ ال تصاٍ أعُ
يٝٓكًٛا ايتربٜسات ٚيٛ دا٤ت ع٢ً يطإ أعدا٥ِٗ ٜٓكًْٛٗا ؾعاٟل، أٚ دا٤ت ع٢ً يطإ املخدٚعني َـٔ ايهبـاز أٜطـٟا    

د إىل ايكسإٓ ايهـسِٜ، ٚيٓعـد ضتـٔ ٚأْـ  إىل     ُع :، ْكٍٛ ي١ٜ٘ٛم دعاى نُبٜٚتشٖس ،ضٝٓكًٗا ؾعاٟل بأٚي٦و األعدا٤
ـ     ٔ ٖٛ يٓعسف ََ ;ايكسإٓ ايهسِٜ ٔ اذتهِٝ، َٔ ٖٛ ايرٟ َٛقؿ٘ صشٝض َٚٛقـ سهِٝ َٚٛقــ سهُـ١، ٖـٌ ٖـٛ ََ

ِ     ،ى ع٢ً أضاع ايكسإٓ ايهسِٜ يف َٛادٗـ١ ٖـؤال٤ األعـدا٤   ٜتشٖس أمل  ؟أّ إٔ ايكـسإٓ ايهـسِٜ مل ٜتشـدخ عـٓٗ
أٚضض ؾٝ٘ َا ٜعًُْٛـ٘ ضـد األَـ١، أٚضـض ؾٝـ٘       ،ٜتشدخ عٔ ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ سدٜجٟا نجريٟا أٚضض ؾٝ٘ عدا٤ِٖ

زضـِ ارتٛـ  اذتهُٝـ١ يًُـؤَٓني يف     ْؿط٘ ٚيف ايٛق   ؟ِٖ َٚهسِٖ، بػهٌ ٚاضع ددٟا دالٌ ايكسإٓ ايهسِٜنٝد
إٔ أٚي٦و ضعاف، أْ٘  :إذا اجت٘ املؤَٕٓٛ حملازبتِٗ َٛادٗتِٗ ٚٚعدِٖ بايٓصس، بٌ نػـ ايٓتٝذ١ يف ٚاقع ايعدٚٚ

ٌ  أيٝظ َٛقـ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ َٛقـ ا عًِٝٗ ايري١ ٚاملطه١ٓ.ضسب قد  املٛدـب يًعُـٌ يف    ،ملػذع عًـ٢ ايعُـ
ٔ عكٛب١ قعٛدٙ ٚختًؿـ٘ يف ايـدْٝا ٚيف اآللـس٠؟ إذٟا    َأيٝظ ٖٛ احملرز ملٔ ٜكعد ملٔ ٜتخًـ  ؟َٛاد١ٗ أعدا٤ اهلل

إٔ ايعٌُ ٖٛ املٓطذِ َع ايكسإٓ، إٔ ايعٌُ ٖٛ ايرٟ ضٝشٍٛ بٝٓٓا ٚبـني إٔ ٜطـسبٓا    ،ؾال غو إٔ ايعٌُ ٖٛ اجملدٟ
ٖرٙ اذتكا٥ل، اإلٜسإْٝٛ لٛطبٛا بأقٌ ممـا لٛطـب بـ٘ ايـُٝٔ، ٚاذتًُـ١ ضـد        ٕٔ ٜعسؾٛالسعٛا َ ذيو ايعدٚ.

إٜسإ، ؾهٝـ نإ َٛقـ اإلٜساْٝني؟ َٛقــ َـٔ ٜسؾطـٕٛ أٚي٦ـو،     ٘ ضد ايُٝٔ اآلٕ تبدٚ أنجس بهجري مما َتٖٛد
 .; ألٕ ٖرٙ ٖٞ ايٛسٜك١ ايصشٝش١َٔ ٜتٗددِْٚٗ َٛقؿٟا عًُٝ٘ا قٛاٟل ٚؾعاٟلَٛقـ 

. (إزٖـابٝني َـٔ ددٜـد    تًٛعـٛا ٖؤال٤ ِٖ ٜسٜدٕٚ اإلزٖابٝني ٚأْتِ تسٜـدٕٚ إٔ  )ٚيٓعد عٓدَا ٜكٍٛ ايبعض: 
ْكٍٛ: أْ  شتدٚع، أْ  تعٔ إٔ أَسٜها ٚإضسا٥ٌٝ إٔ ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ إمنـا ٜسٜـدٕٚ أٚي٦ـو ايـرٜٔ ٜطـُِْٛٗ      

ُٜب َعسؾتٓا ْس٣ ْٚطُع إٔ ََملاذا؟ ضتٔ سط ،أنٓ  نبريٟا أّ صػريٟا إزٖابٝني، أْ  شتدٚع بٗرا ضٛا٤ّ  ٔ ِ  :كاٍ عـٓٗ
أيٝظ ٖرا ٖٛ اآلٕ َـا  ، عاتَِٗٔ ايٖٛابٝني َٚعاٖدِٖ ٚداَ ٕٛ، أٚ أغخاْصِْٗ إزٖابٕٝٛ ٖٓا يف ايُٝٔ ِٖ ايٖٛابٝٗإ

ـ    ؟بأْ٘ إزٖابٞ َٚسانص إزٖاب، َٚٓابع ٚدرٚز إزٖاب ٜكاٍ ِٓٗ يهٔ َٔ ايرٟ دعِ ٖؤال٤ يف ايبدا١ٜ؟ َـٔ ايـرٟ َه١
ألـرٚا   يػعب، ٖٚٛ زتاٍ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ؟  ؾٝألرٚا أِٖ زتاٍ دالٌ ٖرا ا، ًٛا يف َؤضطات ايدٚي١َٔ إٔ ٜتػًػ

شتابساتٗـا   ،أَسٜها ٖٞ امل١ُٓٝٗ، ٚأَسٜها تطُع ٚتس٣ رٚا األٚقاف، ٚألرٚا ٚشازات ألس٣.ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚأل
 ،٦َات املعاٖد، ادتاَعات ايهبري٠ :ايٛاضعى أٚي٦و ع٢ً ذيو ايٓٛام ٚاضع١، ٌٖ ضتطُض يف غعب نايُٝٔ إٔ ٜتشٖس

 هلرا أٚ ٖرا بدعُِٗ، ٚإعتا٤ْ ٦َات املطادد ألرٖٚا، َٚٓٛكِٗ َعسٚف، ٚنالَِٗ َعسٚف، ثِ ال ٜهٕٛ ٖٓاى إعتا٤ْ
 .ٖرا غ٤ٞ ًَُٛع ؟بإلال٤ ايطاس١ أَاَِٗ ٚايتعإٚ َعِٗ ٚإؾطاح اجملاٍ هلِ
ٜٔ بهً٘ ٖٛ املطتٗدف ٚيٝظ أٚي٦و، إٔ أَسٜها ، ٚإٔ ايٚدست٢ تعسف إٔ ايػعب ْؿط٘ ٖٛ املطتٗدف ٚيٝظ أٚي٦و

ألطس يدعِ ٖؤال٤ ٚإؾطاح اجملاٍ أَـاّ ٖـؤال٤، ٚايتعـإٚ َـع ٖـؤال٤ ٖٚـٞ َـٔ         أَ ايبدا١ٜ ٖٞ َٔ تعٛٞ ض٤ّٛ
غػًتِٗ يف َٓاطل ألس٣ يف زتاٍ تهٕٛ ْتٝذت٘ َصًش١ هلا ٚملصاذتٗا يف املٓٛك١، ثِ تأتٞ بعد ؾرت٠ يتكـٍٛ بـإٔ   

َُ؟ إْٗا إمنا عًُ  ٖؤال٤ َٔ ايبدا١ٜ عباز٠ ٖابٕٝٛ، إذٟا ؾُٔ ٖٛ املطتٗدفإز أٚي٦و ـ ربزعٔ  َُ ألٕ تطـسب  ربز ، عٔ 
يـ  بٓـ    ٔ بٓـتِٗ، أيٝطـ  ٖـٞ ا   ايػعب بهً٘، ٚإٔ تتػًػٌ يف أٚضاط ٖرا ايػعب، ٚتبين هلا قٛاعد ؾٝ٘، ٖٞ ََ

ـ تبدٚ ٚنأْٗا إمنـا تٗٝـ٧ سُ  ؟ ثِ يف األلري ي  تدعِ ايٖٛابٝني ٚتٛسٞ بدعُِٗ؟ أيٝط  ٖٞ اطايبإ هلـا يف   ١ٟٓذ
ٚتٛسٞ يآللسٜٔ بدعُِٗ ؾُت٢ َا أصبض ٚدٛدِٖ َعسٚؾـٟا ال غـو ؾٝـ٘ يف ٖـرا ايبًـد،       املطتكبٌ، تصزع أغخاصٟا

ٛ     .ال غو إذٟا بًدنِ ؾٝ٘ إزٖاب ;ٖؤال٤ إزٖابٕٝٛ :قايٛا ٍ ٖٓـا يف ايـُٝٔ يـٝظ ٖٓـاى     َـٔ ايـرٟ ٜطـتٛٝع إٔ ٜكـ
؟ أٚي٦ـو  ٝع إٔ تكٍٛ ال، يٝظ ٖٓاى ٖٚابٕٝٛتِٗ إزٖابٝني، ٌٖ تطتٛأَسٜها مٓس ؟ ٖٓاى ٖٚابٕٝٛ ال غو،ٖٚابٕٝٛ

ْعِ، إذٟا ٖـِ  ٗو َاث١ً، ٖٚابٕٝٛ َٛدٛدٕٚ عٓدنِ؟ أصبش  اإلدا١ْ ع٢ً ٚدؾأْ  ِٗ إزٖابٝني، إذٟا ٜٓايرٜٔ تعترب
 إزٖابٕٝٛ.

ملـاذا؟   ،ٕ ايؿرت٠ ضتهٕٛ طًٜٛـ١ إ :-نٛا ضد أؾػاْطتإ عٓدَا حتٖس -ضٝأتٞ ايعٌُ ايٌٜٛٛ نُا قايٛا ِٖ ٚس٦ٕٓٝر  
ُٜطسب، ثِ ٜعٛدٕٚ، ضٝكٛيٕٛ:  إذٟا باقٞ دـرٚز   إذٟا ٖرا إزٖابٞ، صشٝض)ألٕ املطأي١ يٝط  َطأي١ إٔ ٖٓاى إزٖابٟٝا 



 (03) من اجلن وإذ صرفنا إليك نفًرا

تطـُع  ض -نُـا قًٓـا أنجـس َـٔ َـس٠       -( ٖٚهرا، ثِ ضٝصٓعٕٛ إزٖابـٟا ٖـِ   ٚباقٞ ،إزٖاب، باقٞ َٓابع إزٖاب، باقٞ
‟ًنيَتذˮُٚ ٚضٝهْٕٛٛ -ٖٓاى، ثِ ٜكٛيٕٛ: إذٟا َٔ ايطسٚزٟ  ٖٓا ٚتؿذريإت تؿذريإت

 -ستطٓني نُا ٜبدٚ يٓـا  ٚ (1)
س٦ٕٓٝر ضٝؿِٗ  ;إٔ تأتٞ ايتعصٜصات َٔ شتتًـ ايبًدإ حت  قٝاد٠ األَسٜهٝني إىل ايُٝٔ نُا سصٌ يف أؾػاْطتإ

ست٢ ايدٚي١ إذا َـا دٓـدٖٚا ألٕ   إٔ املطتٗدف ٖٛ ايػعب ْؿط٘، ايػعب بهً٘ بدٚيت٘،  ايٓاع إذا مل ْؿِٗ َٔ اآلٕ
( عًـ٢  ؾـات َسَع)ألِْٗ ئ ٜسضٛا عٓٗا َُٗا عًُ ، ٌٖ زضٛا عٔ  ;تعٌُ ضد أبٓا٤ ٖرا ايػعب ؾإْٗا ٖٞ َطتٗدؾ١

ٕ  ؟ َأل(دتٗاد اإلضالََٞٓع١ُ ا)َٔ غباب ٚ (محاع)باب أمل ميأل ايطذٕٛ َٔ غ ايسغِ مما عٌُ؟ ٚسـاٍٚ   ،ايطـذٛ
إلزٖـاب، َـاذا   ست يف َهاؾش١ امل ٜكبًٛا َٓ٘ أبدٟا، قايٛا: أْ  قٖص ٚأْ٘، ٚأْ٘.، ع٢ً ايطالّ إٔ ٜعًٔ بأْ٘ سسْٜ 
؟ إذا ناْٛا ٜسٜـدٕٚ  ًطٛٝٓٝني َٔ اإلضسا٥ًٝٝني أْؿطِٗ؟ ٌٖ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜهٕٛ أغد ع٢ً ايؿٜسٜدٕٚ َٓ٘ إٔ ٜعٌُ

ٟٖٓرا َٔ ع  .شعِٝ سؾات ؾإْ٘ َا ٜسٜدْٚ٘ َٔ أ
ُٗــُٛد َٚاٜلُــٛا بــإٔ قــٍٛ اهلل ضــبشاْ٘ ٚتعــاىل: عًــِٝٗ إٔ ٜؿٗ ِٓــٜو اٞيَٝ ِٔ َتِسَضــ٢ َع ايَٖٓصــاَز٣ َسٖتــ٢ َتٖتٔبــَع  َٜٚيــ

ِِ ُٗ ٍٚ ؤيـٔ ٜسضـٛا عـٔ أٟ َطـ     ،ْٗا سكٝك١، ئ ٜسضٛا عٔ ايس٥ٝظ، ئ ٜسضٛا عـٔ اذتهَٛـ١  إ .(120)ايبكـس٠: ٤ًََٔت
ٖٛ اإلزٖاب،  - نُا قًٓا أنجس َٔ َس٠ -إ َهاؾش١ اإلزٖاب ضد أبٓا٤ غعب٘; ألْ٘ يٝظ اهلدف حت  عٓٛ آًٜٛل دا٘د

ٖٞ اي  تجري اذتسٚب ٚاملػـانٌ يف   ،ز اإلزٖابٕ أَسٜها ٖٞ ْؿطٗا ايدٚي١ اي  تصٓدإإٕ اإلزٖاب دالٌ أَسٜها، ٚ
ألٕ ٖٓـاى   ;تادٕٛ إىل سـسع َطـًشني  ايدْٝا نًٗا، يف دالٌ املدٕ األَسٜه١ٝ أصشاب احملالت ايتذاز١ٜ ايهرب٣ عت

 ٚاغٓٛٔ أٚ يف غريٖا يف أٚ ىٍ يف غٛازع ْٜٝٛٛزع٢ً احملالت ايتذاز١ٜ يف ٚضض ايٓٗاز ٚأْ  تتذٖٛ عصابات تطٛٛ
ال تطتٛٝع إٔ تألر يف دٝبو َبًػٟا َٔ املاٍ َٔ ايدٚالزات، ضٝأتٞ َٔ  -نُا ألربْا َٔ ذٖبٛا إىل ٖٓاى  -َٔ املدٕ 

ٍ غٝهات أٚ أغٝا٤ ألس٣، ال تطتٛٝع ٚال جتـسؤ إٔ حتُـٌ   دؾاتس ٚإمنا ٜٓٗبٗا ٜٚكتًو،  ، ٚاحملـالت ايتذازٜـ١   املـا
َٚ   بسغاغاتِٗ، سسْع دالًٗا دْٓٛد ٔ بسغاغاتِٗ، أيٝظ ٖرا ٖٛ اإلزٖاب دالٌ أَسٜها ْؿطٗا؟ مل تعٌُ عًـ٢ إٔ تـؤ

 أضٛاقٗا ايتذاز١ٜ ٚايتذاز يف أضٛاقٗا ايتذاز١ٜ.أبٓا٤ 
يٝظ اهلدف ٖٛ ستازب١ اإلزٖاب، اهلدف ٖٛ االضتٝال٤ ع٢ً َكدزات ٖـرٙ األَـِ، ٖـٛ إلطـاع ٖـرٙ األَـ١ ٖـرا        

ُٜؤايػعب، ٖٛ ايطٝٛس٠ عًٝ٘، ٖٛ إٔ ميً ُٛا قبطتِٗ عًٝ٘ نُا أسهُٖٛا عًـ٢  شٔهٚٙ بكٛاعدِٖ ايعطهس١ٜ، ٖٛ إٔ 
، ١ ٚايٛدٛد ايعطـهسٟ األَسٜهـٞ ٖٓـاى   يف َػه١ً نرب٣ أَاّ ايكٛاعد ايعطهسٜاآلٕ أيٝط  ايطعٛد١ٜ ، دٍٚ ألس٣

ُٜ ؟ ٌٖ ٜطتٛٝعكاتِٗ ايهبري٠ يف ايطعٛد١ٜ ْؿطٗاِٖٚ َٔ ٜتشًُٕٛ أعبا٤ ْؿ ؟ خسدٛا األَـسٜهٝني ايطعٛدٜٕٛ إٔ 
اهلل عـِٓٗ بـأِْٗ يـٔ    ٚٚثكٛا مبـٔ قـاٍ    ،دعٛا َٔ ايبدا١ٜال ٜطتٛٝعٕٛ إال مبػك١ بايػ١ ٚدٗاد َسٜس، ٖهرا ُل

ِِ ٝأٚاٜلاهلل عِٓٗ بأِْٗ أعدا٤، ٚأِْٗ ال عتبْٛهِ ست٢ ٚيٛ آَٓتِ بهتبِٗ ٚثكٛا مبٔ قاٍ ٜسضٛا عٓهِ،  ُِْت ٤ٔ َٖا ٜأ
ِِ َٚاٜل ُٗ ٘ٔ ُتٔشٗبَْٛ َٕ ٔباٞئهَتأب نًِّٝ ُٛٓ ِِ َُٚتِؤَٔ ٛ ٜأْتِ ع٢ً ايسغِ َٔ أْهِ تؤَٕٓٛ بايتٛزا٠ ٚاإلصتٝـٌ ال   ُٜٔشٗبَْٛٝه  ٕصايـ

ُِ اأٜلَٚإ٢َذ نِ أبدٟاٚئ عتبٛ ،عتًُٕٛ يهِ ايعدا٤ ِٝٝه ِٛا َعٗطٛا عًَٜ ِٝغا لًَٜ َٔ اٞيَػ َٔ ٌَ ٌٖ جتد ٖٓـا يف   (119ٕ:)آٍ عُساَْأَ
عـات  ٌٖ جتـدٙ يف ذتعـ١ َـٔ ايًش    ؟ٚجتٓد ْؿطو َٚايو ملٛادٗت٘ ا نبرّيابًدى ذيو ايػخ  ايرٟ تعتربٙ عدٚ٘

ًَت١ٜٛ إٔ ٜتػًـب  ؟ ال ٜصٌ ب٘ ايعدا٤ إىل ٖرٙ ايدزد١ ٚإٕ نإ عتاٍٚ بٛسٜك١ ٜعض ع٢ً أْاًَ٘ َٔ ايػٝغ ضدى
 َٔ َايو. ع٢ً غ٤ٕٞ

ذٓـد ْؿطـو َٚايـو    إٕ ٖرٙ تٛسٞ بعدا٤ غدٜد ٖٛ أغد َٔ ذيو ايعدا٤ ايـرٟ دالـٌ ْؿـظ لصـُو ايـرٟ تُ      
ُِ اأٜلملٛادٗت٘  ِٝٝه ِٝغَعٗطٛا عًَٜ َٔ اٞيَػ َٔ ٌَ ٚعدا٤ غدٜد دالٌ ْؿٛضـِٗ ضـد   تٛسٞ بػطب غدٜد ٚسكد غدٜد  َْأَ

 املطًُني ٚضد اإلضالّ، إذا ٚثكٛا بِٗ ؾطتهٕٛ ٖرٙ ٖٞ ايٓتٝذ١ يف األلري.
ٖٓـا ال   ٚاالضـتجٓا٤ات  (ؾكـ  )ثِ ضتٔ َٔ ْكٍٛ يف نٌ ذتع١ َٔ ايًشعات: ِٖ إمنا ٜسٜدٕٚ نرا ؾكـ . نًُـ١    

ٌِ ِٖ ال ٜسٜدٕٚ إال  ،ِٖ ال ٜسٜدٕٚ إال نرا) :ٚدٛد هلا أَاّ أٖداؾِٗ ايبعٝد٠ املد٣، أَاّ أٖداؾِٗ ايهبري٠، ال تك
ِ )إْ٘  (املطادد)، إْٗا رٚزادتضتطُع درٚز إزٖاب ٚضرت٣ أٜٔ ٖٞ  .(َهاؾش١ اإلزٖابٝني ايؿالْٝني  (ايكسإٓ ايهـسٜ

 .عٓدِٖ يإلزٖاب ٞرز ايهبري عٓدِٖ ٚاملٓبع ايس٥ٝطإْ٘ ادٔت
أْٗـِ يف ايٛاقـع إذا   اقع أٚي٦ـو ايـرٜٔ ٜكعـدٕٚ ٜٚجبٛـٕٛ     ٚس٦ٕٓٝر ٚع٢ً ض٤ٛ اآلٜات ايكسآ١ْٝ اي  حتهٞ ٚ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ِٛ  اضتشهُ  قبط١ ايعدٚ ٚٚصٌ ايعدٚ َهػٛؾٟا إىل دٜازِٖ، ِٖ َٔ ضٝهْٕٛٛ قسٜبٟا ددٟا يًتخًٞ عـٔ دٜـِٓٗ    َٜٚيـ
 ِِ ٢ٗ ِٝ ُِٔدلًِٜٔ  عًَٜ َٚ َٖ ِٛ ِٖ ُض٦ًٔٝٛا اٞئؿِت١َٜٓ ٜيآَت َٖا ُث ٜٛاز٢ ٖهرا تهٕٛ قد طبـع   ٘ألْ (14)األسصاب:أَٜطرّي ا َََٚا تًَٜٖبُجٛا ٔبَٗا إ٢ال٤ٜأٞق
ِٖ ُض٦ًٔٝٛا اٞئؿِت١َٜٓٚتهؿس باجملإ  ،ٚتهٕٛ أْ  يف األلري َٔ ضتهؿس بطٗٛي١ ،اهلل ع٢ً قًبو ايؿت١ٓ عٔ دٜـِٓٗ   ُث

َٖا َََٚا تًَٜٖبُجٛا ٔبَٗا ٚارتسٚز عٔ دِٜٓٗ ٚايهؿس مبا ِٖ عًٝ٘  ِٛ ايػ٤ٞ املِٗ يدٜ٘ ٖـٛ   ; ألٕبطسع١ أَٜطرّي إ٢ال٤ٜيآَت
ُٜ   !إٔ ٜصٌ بو األَس إىل إٔ تتٓهس يدٜٓو ٚإٔ تهؿس بدٜٓو ؟ :ٌٖ ٖرٙ ضال٠١َ، ضالَت٘ ـ َـٔ ٜكعـد ٚ ٞ ْؿطـ٘  سٚب

ًٜٚٓٛل دا٥ُٟا ع٢ً أضاع إٔ ٖٓا ايطال١َ، ئ ٜطًِ ي٘ دٜٓ٘، ٚيـٔ تطـًِ يـ٘ دْٝـاٙ، ٚيـٔ       ،ع٢ً ايكعٛد ٚايصُ 
  تطًِ ي٘ آلست٘، ٚايكسإٓ ايهسِٜ ٜؤند ٖرا.

ُِٗ ست٢ ْـصداد  ٛٛا ايٓاع عٔ أٟ َٛقـ، ْؿِٗٚ أٚي٦و ايرٜٔ ًٜٓٛكٕٛ يٝجٚبٕ َٔ ٚادبٓا إٔ ْؿٗٚإ :س٦ٕٓٝر ْكٍٛ
طـتٛٝع٘  تؾِٗ ٚاقعِٗ، ٖٚـرا  بصري٠ ضتٔ، ٚست٢ ْدلٌ اهلصمي١ إىل دالٌ أْؿطِٗ، إذا مل ٜعتربٖٚا بصري٠ ْعٚس

إٔ تسِٜٗ آثاز أعُـاهلِ ايطـ١٦ٝ ْٚتا٥ذٗـا ايطـ١٦ٝ      َٔ لالٍ ايكسإٓ ايهسِٜ َٚٔ لالٍ األسداخ يف ٖرٙ ايدْٝا،
تطتٛٝع، َٔ ٚادبٓا َٚٔ ٚادب ارتٛبا٤ يف ّٜٛ ادتُع١ ٚيف املٓاضبات ٚنٌ غخ  َٓا إٔ ًٜٓٛل ٖـرا   ،عًِٝٗ ِٖ
، ٖٚرا ٖٛ َٓٛل ايكـسإٓ  ٜض ظتب إٔ تتذ٘ ضد َٔ ٜجبٕٛٛ عٓ٘ألْو عٓدَا تًٓٛل يف عٌُ َهػٛف صس ;املًٓٛل

 ايرٟ سهاٙ اهلل يف ضٛز٠ ايتٛب١.( صلى اهلل عليه وعلى آله وسل ) ايتٛب١، ٖٚرا ٖٛ أضًٛب ايسضٍٛايهسِٜ يف ضٛز٠ 
ا ايػـعاز،  َطذد ٜسؾعـٕٛ ٖـر  يف نرا يف زتًظ أٚ َا شايٛا ؟ ضتٔ ضعاف. أغخاص قد ٜكٍٛ ايبعض: َاذا ضٓعٌُ

ٖٚـِ   ْٝات يدِٜٗ ٖٚـِ نـرا،  ٜا٤ ٚنٌ اإلَها؟ ضتٔ َطانني ضتٔ َطتطعؿٕٛ، ٚأٚي٦و أقَٛاذا ضٝعٌُ غعازنِ ٖرا
 . إىل آلسٙ. ..نرا

 ِ ٚعـد  ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل ٖـٌ    اهلل  ،إٕ ٖرا يف ٚاقع٘ ٖٛ َٔ ادتٌٗ عكا٥ل ايكسإٓ ايهسِٜ، تأٌَ ايكسإٓ ايهـسٜ
 إْ٘ ٚعد املطتطعؿني. ؟أّ ٚعد املطتطعؿني ،ٜٚعٌُ ع٢ً إْكاذِٖ ادتبابس٠ ٚاملتهربٜٔ بإٔ ٜكـ َعِٗ ٜٚٓصسِٖ

يهٔ يٝظ نٌ َطتطـعـ ٖـٛ َـٔ ضـٝهٕٛ اهلل      ،اضتطعؿْٛإٛ يف َٛاد١ٗ أعدا٥ِٗ، َطتطعؿِٖ ايٓاع اآلٕ ٚإٕ 
َع٘، َٚٔ ضٝشع٢ بتأٜٝد اهلل ْٚصسٙ، َٚٔ ضٝعٌُ اهلل ع٢ً إْكـاذٙ، إْٗـِ ؾكـ  املطتطـعؿٕٛ ايٛاعـٕٛ، أٚي٦ـو       

٘ٔ ايرٜٔ قاٍ اهلل عِٓٗ ٖٚٛ ٜأَس املؤَٓني إٔ ٜكاتًٛا:  ٢ٌ اي٤ً ٢ٕ ٔؾٞ َضٔبٝ ٢ٛٞيَدا ٢ٍ َٚايَٓٚطا٤ٔ َٚاٞي َٔ ايٚسَدا ُُِطَتِطَعٔؿنَي َٔ َٚاٞي
َٗا َٚاِد ًٝ ِٖ ٢ِ ٜأ َٖٔرٙٔ اٞيٜكِس١َٜٔ ايع٤أي  ِٔ َٕ َزٖبَٓا ٜأِلس٢ِدَٓا َٔ َٔ َٜٝكٛٝيٛ ٌِ اي٤ٔرٜ ِٔ   ي٤َٓـا َع ـ  ي٤ـُدْوٜ َٔـ ٌِ   اَٚٔيٝ٘ ِٔ   ي٤َٓـا َٚاِدَعـ  ي٤ـُدْوٜ َٔـ

٣ٍ َٔ ايٛعٞ، ؾاُٖٛ ٕٛ ٚاعٕٛ، ع٢ً َطت٣ّٖٛؤال٤ َطتطعؿ (75)ايٓطا٤:أَْصرّي ٕ يٛضعِٗ أْ٘ ٚضع ض٧ٝ، َٚتأملٕٛ عا
ا ِٖ ؾٝ٘، أِْٗ ٜسٕٚ دِٜٓٗ ستازبٟا، أِْٗ ٜسٕٚ أْؿطـِٗ ال ٜطـتٛٝعٕٛ إٔ ٜكٛيـٛا اذتـل، ٚال ٜطـتٛٝعٕٛ إٔ      َُٔي

ـ ميازضٛا ايهجري َٔ األعُاٍ ايعباد١ٜ. ؾِٗ عازؾٕٛ أِْٗ َطتطعؿٕٛ َٚتأملٕٛ ٔي ا عًٝـ٘ ٚضـعٝتِٗ، ايـ  ٖـٞ يف     َُ
األلري تٓعهظ ع٢ً ٚضع١ٝ دِٜٓٗ، أٚ بايعهظ ستازب١ يدِٜٓٗ، اضتطعؿٛا ِٖ باضتطعاف اآللسٜٔ يـ٘، ٖٚـِ يف  

عًُٕٝٓٛ ٚاعـٕٛ، ٖـِ يٝطـٛا ممـٔ     ايٛق  ْؿط٘ ِٖٚ يف ، ٜعسؾٕٛ ادت١ٗ اي  اضتطعؿتِٗ ٚظًُتِْٗؿط٘ ايٛق  
ِٖ َٔ  ٚإٕ ناْٛا يف ٚضع ض٧ٝ نٗرا. ال. ٝدٟا عِٓٗ، ِٖٚ ٜسٜدٕٚ ايطال١َبعٖٛ ٜٛنًٕٛ املطأي١ إىل اهلل ؾًٝتٛالٖا 

ٌِ ٜكٛيٕٛ هلل ِٔ  ي٤َٓاَٚاِدَع ٚيٟٝا ْكـ َع٘، ٚيٟٝا ْتشسى َع٘، ٚيٟٝا ٜعٌُ ع٢ً إْكاذْا، ٜٚكٛدْا ستـ٢   اَٚٔيٝ٘ ي٤ُدْٜؤَ
ٌِ ْٓكر أْؿطٓا  ِٔ  ي٤َٓاَٚاِدَع  ٖؤال٤ ِٖ املطتطعؿٕٛ ايرٜٔ ِٖ ست  عٓا١ٜ اهلل ٚزعاٜت٘.  أَْصرّي ي٤ُدْٜؤَ

ٙ  عٕ املطتطـعؿني ٖـِ َـٔ ضـٝش    إتتذ٘ آٜات٘ يتكٍٛ  ٚالسعٛا ايكسإٓ ايهسِٜ نٝـ ٖٛ:  ٕٛ بٓصـس اهلل ٚتأٜٝـد
 ِٕ ُْس٢ٜدُ ٜأ َٖٚٔ ُُ َٔ اِضُتِطٔعٝؿٛا ٔؾٞ اأٜلع٢ًَٜ  ْٖ ُِ اي٤ٔرٜ ُٗ ََِْٚذعًَٜ ِِ ٜأ١ُٖ٥ٟٔ  ُٗ َٛاز٢ٔثنَيِزض٢ ََِْٚذعًَٜ ِِ ٔؾٞ اأٜل  اٞي ُٗ َٔ ٜي َُهِّ ُْ َٚ َٟ ُْس٢ ِزض٢ َٚ

 ِِ ُٗ ِٓ َُا َٔ ُٖ َُٓٛد َٕ َُٚد َٖاََا َٚ َٕ ِٛ َٕ َٖأؾِسَع ُْٛا َِٜشَرُزٚ  .(5،6)ايكص :ٜنا
ِِٜٚكٍٛ عٔ املطًُني األٚا٥ٌ:  ُِْت َٕ ٔؾٞ اأٜل َٚاِذٝنُسٚا إ٢ِذ ٜأ َُِطَتِطَعٝؿٛ  ٌْ ِٕ قًٜٔٝ َٕ ٜأ ِِ ِزض٢ َتَخاٝؾٛ ُِ ايٖٓاُع ٜؾآَٚاٝن ٤ٜٛؿٝه ََٜتَخ

َٕ ِِ َتِػٝهُسٚ ٤َٛٝٚبأت ٜيع٤ًَٝه َٔ اي َٔ ِِ ِِ ٔبَِٓصس٢ٙٔ ََٚزَشٜقٝه تطـعؿني ٚيـٝظ يًذبـابس٠    إٕ ايٛعـد ٖـٛ يًُط   (26ألْؿـاٍ: ا)َٜٚأَٜٖدٝن
ـ ٜٔ، ٚال إْكاُذ األ١َ ئ ٜهٕٛ ع٢ً أٜدٟ أٚي٦و ايهباز، ٖهرا ْصُس ايٚد ٚال، ست٢ ٚاملتهربٜٔ ـ  ايٗط ١ٓ ١ٓ اإلهلٝـ١، ُض

ُٜ     ْصس دٜٓـ٘ إال١ ٚال ٜهٕٛ إعصاش عبادٙ  :إهل١ٝ ـ عًـ٢ أٜـدٟ املطتطـعؿني ايـرٜٔ  ٛ   ُسػٝٚ  ٕٕٚ َـا بأْؿطـِٗ ؾٝصـبش
 ٜٚجكٕٛ بٛقٛف اهلل َعِٗ، ٜجكٕٛ باهلل، ٜٚجكٕٛ مبا ٚعدِٖ ب٘. ،ٚيٝتِٗؤَطتطعؿني ٚاعني، ٜطتػعسٕٚ َط
ٚإٕ  ،إْـو تعـدد إظتابٝـات   ؾيـٛ ؾُٗـ  ايكـسإٓ     إْـو  ...انرٚضتٔ  ،ٚضتٔ نرا ،ؾايرٟ ٜكٍٛ يو: ضتٔ َطانني
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يٝٓكـرِٖ، أمل   ٚؾُٗٛا نٝــ دـا٤ اهلل مبٛضـ٢     ،، إٕ ايٝٗٛد عاغٛا ِٖ ؾرت٠ االضتطعافٖرٙايٝٗٛد ٜؿُٕٗٛ 
ٌ  ؾسعٕٛ ،طعؿني يف َصس حت  ١ُٖٓٝ آٍ ؾسعٕٜٛهْٛٛا َطت  ؟ أْكـرِٖ اهلل مبٛضـ٢  ٖٚاَإ ٚدٓٛدِٖ؟ َاذا سصـ
 ًُٖٖٛا أْتِ، إِْٗ ست٢ ٚإٕ ٚثكٛا بايهبـاز، باذتهَٛـات، أْٗـا أصـبش      ُطٚهلرا ْس٣ أعُاهلِ، ٚساٚيٛا إٔ تت

إِْٗ َا شايٛا غتاؾٕٛ َٔ ايٓاع َٔ ايػـعٛب، ٚإٕ نـاْٛا قـد زأٖٚـا َكٗـٛز٠،      ؾ، ايٛثٛمصدٜك١ ٚٚثكٛا بِٗ ناٌَ 
ْهتؿـٞ بـإٔ ْـس٣ أٚي٦ـو      ال١عٓـدِٖ: أ ٛز٠ ٚزأٖٚا ذي١ًٝ، أٟ أْٗا َطتطعؿ١، ٖٓا ارتٛـٛز٠ عٓـدِٖ، ٖٓـا ارتٛـ    

اهلل ؾٝٗـا  ٖٞ اذتاي١ اي  ٜكــ   ،إٕ ٖرٙ ٖٞ ساي١ االْؿذاز ارتٛري٠ ;َكٗٛزٜٔ ٚأذال٤، أٟ إٔ ْساِٖ َطتطعؿني
؟ ألْٗـِ ٜسٜـدٕٚ إٔ ٜؿطـدٚا     ٜطعٛا إلؾطاد ايٓاع إىل نٌ بٝ ، أملإٔ ْؿطدِٖ، ال ُبٖد إٔ ْؿطدِٖ َعِٗ، ال ُبٖد

 ،ألٕ املطتطعؿني َت٢ َا ؾطدٚا ؾإِْٗ س٦ٕٓٝر ٜهْٕٛٛ قد ابتعدٚا عـٔ اهلل  ;١ٓٗطايؿُٕٗٛ ٖرٙ املطتطعؿني ِٖٚ ٜ
 . اهلل َعِٗ، ٚئ ٜعٌُ ع٢ً إْكاذِٖٜكـ ٚئ 

ٚزأٚا تـازغتِٗ   ،بـٛا ؾإِْٗ ٜسْٚو قٜٟٛا إذا َا نٓ  َؤَٓـٟا، ٖٚـِ دسٖ   ;ْو َطتطعـإ :ؾايٝٗٛد عٓدَا تكٍٛ أْ 
 ٚيف سسنـات تػـبٗ٘، أمل ٜهـٔ ارتُـٝين زدـالٟ      (اهللسصب )ايٌٜٛٛ َا سصٌ هلِ ِٖ، ثِ زأٚا اذتكا٥ل َاث١ً يف 

َُ   يفجت٘ يٝٗادس اٚ (ُلَُني)لسز َٔ قس١ٜ  ٟاَطتطعؿ طتطـعؿٟا يف ظـٌ سهَٛـ١    )قِ(؟ أمل ٜهٔ ايػـعب اإلٜساْـٞ 
ايػا٠؟ نإ اإلضـسا٥ًٕٝٝٛ ٖـِ املُٗٝٓـٕٛ ٚاألَسٜهٝـٕٛ ٖـِ املُٗٝٓـٕٛ، َـا ايـرٟ سصـٌ؟ زأٚا نٝــ إٔ أٚي٦ـو            

عِٗ َطـادٔ  ايرٟ أشعر نٌ بًداِْٗ، ايـرٟ أٜقـضٖ  املطتطعؿني عٓدَا ٚعٛا ٚؾُٗٛا نٝـ سصٌ ذيو اذتدخ ايهبري 
ٚؾُٗٛا س٦ٓٝـٕر أصـبض    ايؿازم؟ إِْٗ َطتطعؿٕٛ يهِٓٗ عٓدَا ٚعٛاؿِٗ ايهجري، ٚألاؾِٗ ٚأشعذِٗ ؾعاٟل، َا ٖٛ ٚن١ً

، ٖٚٛ ذيو املٗادس طايـب  ددٟا ددٟا بأٚي٦و، أمل ٜصبض ارتُٝين ؾُٝا بعد زأٚٙ زداٟل نبريٟا ٟاارتٛس اذتكٝكٞ ستدق
ُٜؾكريٟا ٚظٌ َععِ سٝات٘ ؾكريٟا (ُنيُل)ايعًِ ايرٟ لسز َٔ   خٝؿِٗ.؟ يهٓ٘ أصبض يدِٜٗ غبشٟا 

ُٜ   ُٝين ع٢ً ذيو ايٓشٟٛ دعٌ ارٝتَا اير ـ ؟ َا ايـرٟ دعـٌ غـعب٘  ٖٛ ذيـو ايتػـٝري؟ إْٗـِ     ُسػٝٚ يـٛا إىل  عٓـدَا حت
ٜؿِٗ ايك١ُٝ ايهرب٣ يًُطتطعؿني ايـٛاعني، ٖـٛ سـسص عًـ٢ إٔ     أٜطٟا ، بٌ ألٕ اإلَاّ ارتُٝين َطتطعؿني ٚاعني
ٚطًب َٔ نٌ ٚاسـد َـِٓٗ ممـٔ ٜـس٣      (طتطعؿَُٕٛ)، ٚبعد ايجٛز٠ ٟا عتًُ٘ اإلٜسإْٝٛ أثٓا٤ ايجٛز٠ٜبك٢ ٖرا امس

 (اهلل أنـرب ) :املطأي١ إٔ ٜصعدٚا مجٝعـٟا نـٌ يًٝـ١ يف ذتعـ١ ٚاسـد٠، ٜٚكٛيـٛا      بٗرٙ ْؿط٘ أْ٘ َطتطعـ ٜٚؤَٔ 
ٜٚسؾعٛا غعاز ايتهبري نٌ ي١ًٝ، ؾهاْٛا ًٜٓٛكٕٛ ست٢ َٔ ٜسٕٚ أْؿطِٗ أغٓٝا٤ يف إَهاْٝاتِٗ، ًٜٓٛكـٕٛ ٚنـأِْٗ   

كـ َعٓا. ٖٚهرا ٚأطًل عًـ٢ أٚي٦ـو اضـِ َطـتهربٜٔ، ٚاملتهـربٕٚ      تٕ َطتطعؿني ٚاعني يًٜٛبٕٛ َٔ اهلل إٔ ْهٛ
 ٔ ٜتذ٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ألٕ ميأل قًٛبِٗ زعبٟا ٚلٛؾٟا. ٚاملطتهربٕٚ ِٖ ََ

ٚاتسنٛا، أْتِ  ،اضهتٛا) :، أٚ ٜكٛيٕٛ يريو ايػخ ، أٚ ضتٔ نراضتٔ نرا :ؾٓسٜد إٔ ْؿِٗ عٓدَا ٜكٍٛ أسدْا
ٍ  (، ٚضتٔ، ٚضتٔ...ْؿعٌ غ٦ٟٝا أْٓا ضعاف، ٚيٝظ بإَهآْا إٕٔ تدُزٚ ال ايكـسإٓ ايهـسِٜ ٚال ستـ٢ ايٝٗـٛد      :ْكـٛ

ٜكــ َعـو إذا ٚعٝـ ، ٚإٕ أعـدا٤ى ال     ألٕ  كٝك١، إٕ اهلل ظتعًٗا ٖٞ ايت٦ٝٗـ١ ُٕٛ يو بإٔ ٖرٙ سٚايٓصاز٣ ٜط١ً
 يهٔ َت٢ َا ٚعٝ . ،ٚعًِٜٝٗعتربْٚو بايػهٌ ايرٟ قد أَٓٛا داْبو، بٌ زأٚى يف َٛقع ارتٛٛز٠ ضدِٖ 

ٌ   (1)-ابك١ نُا أضًؿ  يف ستاضس٠ ض -ؾًٓشاٍٚ إٔ ْعٞ، ؾالسعٛا  ؟ أْـ  عٓـدَا تعـٞ    ايرٜٔ ٜكٛيٕٛ: َـاذا ضـٓعُ
ٚتؿِٗ ضرت٣ نِ ٖٓاى َٔ زتاالت ٚاضع١ يًعٌُ ضدِٖ، ٖٞ بايػهٌ ايرٟ ٜساٖا اآللسٕٚ يٝط  بػ٤ٞ، ٚإٔ ٖـرٙ  
ايٛضع١ٝ اي  ضتٔ عًٝٗا ٖٞ ٚضع١ٝ إظتاب١ٝ يف َكاّ ايسدٛع إىل اهلل، ٚإذا عصشْا ايبصـري٠ ٚايـٛعٞ يف ْؿٛضـٓا    

ّ يـو  ؾال أسد ٜطـتٛٝع أبـدٟا إٔ ٜكـدٓ   عٓدَا تعٞ ، َعٓا - ٚتعاىل ضبشاْ٘ -ؾإْٗا ايًشع١ اإلظتاب١ٝ ألٕ ٜكـ اهلل 
ُٜ ٌُؾٝ٘ ُهٔ إٔ ٜهٕٛ ْؿطو بأْو يف ٚاقع ال  ٌُزتدٜٟا، أٚ أْو ع٢ً  ايعُ  ،أبـداٟ َعٗا زتـدٜٟا،   ٚضع١ٝ ال ٜهٕٛ ايعُ

 ٜٚؿتض اجملاالت ٚاضع١ أَاَو. ،ذيوٚضرتاٙ ٜكؿٌ األبٛاب ٚايٓٛاؾر يف ٚد٘  ;د إىل ايكسإٓ ايهسُِٜع
نُا  -; ألٕ املطأي١ ايرٜٔ مل تؿُٗٛا ٖرٙ اذتكٝك١ؾٓكٍٛ هلِ: ضتٔ قد ؾُٗٓا ٖرٙ اذتكٝك١ َٔ نتاب اهلل، ٚأْتِ 

ٕ اإلْطإ ايرٟ ٜطعـ إمياْ٘ ضتهٕٛ َٛاقؿ٘ ضعٝؿ١، ٜٚهٕٛ نالَ٘ ضعٝؿٟا ٚنٌ إْتاد٘ ضعٝؿٟا، بٌ إ :-قً  ضابكٟا 
يٝكـٍٛ هلـِ بـإٔ ٖٓـاى      ;بأْ٘ قد ضبل ٚبادز إىل أٚي٦ـو  ٜدؾع٘ ضعؿ٘ إىل إٔ ٜػتػٌ باجملإ َع اآللسٜٔ يريِٜٗ

ٜكـٍٛ أٚ   سصٌ غ٤ّْٞ يٓؿط٘ غ٦ٟٝا عٓدِٖ، ؾإذا ؟ َٔ أدٌ إٔ ٜهٕٛ قد قٓدَٔ أدٌ َاذا ،ٔ ٜعًُٕٛ عٌُ نراٜلسآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْٕأَٖ :سٚا ؾُٝا إذا أزادٚا إٔ ٜعًُٛا غ٦ٟٝاسِٖ أٚ يٝترن١رن١ُٜ ُٜ ;خ َعٓا ضـابكاٟ ٔ بًػٓا ٚحتٓدؾإْ٘ نإ مم٤ ا ؾال ـ أمل  س ع٢ٗ
ضباقٟا إىل َا ؾٝـ٘ لدَـ١   اقٟا إىل أٚيٝا٤ ايػٝٛإ ٚبٌ نٓ  ضٖبَع اهلل،  اقٟاٖبملاذا ال تهٕٛ َضاقني؟ ٔ ايطٖب٘ ٖٓا َْٔؿَط

  !؟ٚال تهٕٛ ضباقٟا َع اهلل ٚيف ضبٌٝ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىليًػٝٛإ، 
اإلْطإ ايرٟ َٔ  ؟، بٌ َٚجبٟٛاَٚتجبٟٛاجاقاٟل ـتٚيف داْب اهلل ٚيف داْب أٚيٝا٤ اهلل َ ،أمل ٜبادز؟ أمل ٜهٔ ضباقٟا

ؾٝـ٘ عصتـ٘،    َٚاؾٝ٘ أَٓ٘،  َٚاا ؾٝ٘ صتات٘، عدٟا عُٖٚىل ٜتذ٘ يف طسٜل لاط٧، ضتهٕٛ نٌ لٛٛات٘ ُبارت٠ٛٛ األ
ألْو إذا لسد  عٔ ايٛسٜل ايـرٟ ٜٛصـٌ إىل اهلـدف ؾهـٌ لٛـ٠ٛ ضـتهٕٛ        ;ؾٝ٘ ضالَت٘ يف ايدْٝا ٚاآللس٠ َٚا

   ٖدؾو، أيٝظ نريو؟إبعادٟا يو عٔ 
ُٓ َِ ٖؤال٤ دا٥ُٟا، ٚال ْرتنِٗ ست٢ ٜؤثسٚـٜؿـإذٟا ؾًًٓٓٛل ي ٛ    اٗٚ بكـسازاتِٗ   ايف أْؿطِٗ، ٚال ْرتنٗـِ ستـ٢ ٜكتٓعـ

أقـٌ  ٜهْٛـٕٛ  ايٓاع يف َطـذدى  إٔ ٚآزا٥ِٗ يف ٚاقع أْؿطِٗ ؾطاٟل عٔ غريِٖ، ٚإال ؾطرت٣ أْ  يف ٖرٙ ادتُع١ 
َجًـِٗ يف ادتُعـ١    ايرٜٔ ْكصٛا يف ٖرٙ ادتُعـ١ ضـٝعًُٕٛ عًـ٢ إٔ ٜـٓك     َٔ ادتُع١ ايطابك١، ٚضرت٣ أٚي٦و 

ألْٗـا   ،يعـاٖس٠ اإلزٖابٝـ١  ًٛل يف ٖرا اجملاٍ ملهاؾش١ ٖرٙ ا; ألْو مل تٓايكاد١َ، ٖٚهرا. ٚيف األلري ضتهٕٛ أْ 
ٚايٓـاع َـا   لٞ ايٓاع مل ٜسضٛا، أٜا )ٜٓؿر ايٝأع إىل ْؿطو، ٚتكٍٛ يف األلري:  ايرٟضتهٕٛ أْ   إزٖاب١ٝ ؾعاٟل
ٔ قد عتصٌ ٖرا يف األلري، ؾًـٝهٔ ايٓـاع ٖـِ     (َِٓٗ غ٤ٞ إذا اًْٛكـٛا يف عُـٌ ٜعسؾـٕٛ نٝــ ضـتهٕٛ       ايـرٜ

 .نِٗ ٚاضعٟاناتِٗ ؾٝٗا إظتاب١ٝ، ٚنٝـ ٜهٕٛ حتٗسحتٗس
إذا  نٓا ضتٔ ايرٜٔ ْسؾـع ٖـرا ايػـعاز؟    إذا َُٙدِسأٜطٟا عٓدَا تكٍٛ أْ ، عٓدَا ْكٍٛ ضتٔ: َاذا ضٝشكل عًُٓا َٚ

ٓ  تعسف إٔ ايكط١ٝ ١َُٗ ؾًٝهٔ عًُو ٖٛ إٔ ٜصٌ ٖرا ايصٛت إىل اآللسٜٔ يف املٓاطل األلس٣، َٚـٔ َصـًش١   ن
إٔ ايُٝٓٝني يٛ اًْٛكٛا يريؾعٛا ٖرا ايػعاز، ٜٚصٝشٛا يف ٚدـ٘   -ؾُٝا أعتكد  - ْؿطٗا بًدْا بٌ َٔ َصًش١ ايدٚي١

ٝٚ  ؾإْٗ - ِٖٚ قد مسعٛا ٚضٝطُعٕٛ ايهجري ضد ٖرا ايػعب -أَسٜها  س ِ َٔ ضتشطب هلِ أَسٜها أيـ سطـاب، ٚضـتػ
 قسازاتٗا ٚضتٓهُؼ ع٢ً ْؿطٗا، ٚتًػٞ نٌ َا ناْ  قد تبٓت٘ ضد ٖرا ايػعب.

ٕ ايطهٛت ٖٛ ْؿط٘ ايرٟ ئ ظتدٟ ال نبريٟا ٚال صـػريٟا،  إإٕ ايطهٛت ٖٛ ارتٛري، ٖٛ ارتٛٛز٠ ايبايػ١ عًٝٓا، ٚ
ًٔ ٜهٕٛ ذيو زتـدٜٟا، ٜٚهـٕٛ اهلل   ؾنٛا ؾُٝا بعد، أٚ إٔ ٜكٛيٛا غ٦ٟٝا ؾُٝا بعد ٚس٦ٕٓٝر َت٢ َا أزاد ايٓاع إٔ ٜتشٖس

 ضبشاْ٘ ٚتعاىل قد لرهلِ.
ٚإٔ ، قـدآَا أٜجبـ   ٚٛاْـا،  ، ٜٚطـدد لُ ٛؾكٓـا ز بصا٥سْا، ٚإٔ ٜعٝٓٓا ْٜٚعٛذ باهلل َٔ لرالْ٘، ْٚطأي٘ إٔ ٜٓٛٚ 

ِ  ُٓا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يفٜهؿٝٓا غس أعدا٥ٓا، ْٚكٍٛ نُا ع١ً َِٝٓـا َصـِبسّ     : نتابـ٘ ايهـسٜ ََٚثٚبـِ    اَزٖبَٓـا ٜأٞؾـس٢ِؽ عًَٜ
َٔ ٢ّ اٞيٜهأؾس٢ٜ ِٛ ُِْصِسَْا ع٢ًَٜ اٞيٜك  .(250)ايبكس٠:ٜأٞقَدآَََا َٚا

 .ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘
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