
 زضٚؽ َٔ ٖسٟ ايكطإٓ ايهطِٜ

 
 
 

 

 أيكاٖا ايػٝس/ ذػني بسض ايسٜٔ اذتٛثٞ
 ٖـ1422َٔ شٟ ايكعس٠  21بتاضٜذ: 

 3/2/2002ّ املٛافل:
 قعس٠  -ايُٝٔ 



 (2) اليمن خطر دخول أمريكا

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ
 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ ايڀٝبني ايڀاٖطٜٔ.  ،اذتُس هلل ضب ايعاملني

سٚ َـٔ  خٛإ ايصٜٔ مسعٛا َٔ إشاع١ إٜطإ، ٜٚبيٓا بعض اٱ َٔ ا٭خباض اييت ٜٓبػٞ إٔ ْترسث ذٛهلا ٖٛ َا شنط
تٛظعٛا ع٢ً َٛاقع عػهط١ٜ  ، أٚٚاذتًٛا ،قس ٚقٌ إىل ايُٝٔ جٓٛز أَطٜهٕٝٛ ، أْ٘إشاع١ أخط٣ قس تهٕٛ ايهٜٛت

ضمبا َٔ ؾٗط ضَهإ ملا بسأ اذتسٜث ذـٍٛ  ٚ ،ٚضتٔ قبٌ أغبٛع تكطٜباڄ .، ٚمل ْسِض بايترسٜس يف أٟ َٓڀك١َتعسز٠
، ٫ٚ ض َٓـ٘ باعتبـاض إٔ ايـسْٝا غـ٬َا     صٿ، ٜػتبعسٕٚ َا ضتـ قس ٜهٕٛ ايهثري ٜػتبعسٕٚ َا ْڀطحٖصٙ املٛانٝع، 

  .ؾ٤ٞ ٜٛجس
 ضٳبٻٓٳـا  ارتكـ١ً ايػـ١٦ٝ   ،، فٝٓا ضتٔ ايعطبٞ قف١ َٔ ايكفا  ايػ١٦ٝ يف ايعطبٕ ٖصٙ ٖإ :ٚضتٔ ْكٍٛ زا٥ُاڄ

ُٹعٵٓٳا أځبٵكٳطٵْٳا ٌٵ فځاضٵجٹعٵٓٳا ٚٳغٳ ُٳ ٕٳ ِإْٻا قٳايٹرٶا ْٳعٵ ٓٴٛ  ٫ٚ ْسضى َـا ٜعُـٌ ا٭عـسا٤ إ٫    ،٫ ْعطف ارتڀط (12:)ايػـحس٠ َٴٛقٹ
قـس،  ˮ قس ٜكـٍٛ ايـبعض:   ،ايه٬ّ َٔ جسٜس ؟ ٜٚعٛزَاشايهٔ  ‟، ٚاهلل قسقسˮعٓسَا ٜهطبْٛٓا، بعسٖا ْتأنس 

 نُا قاٍ بٓٛ إغطا٥ٌٝ.  ،َٔ قبٌ إٔ تأتٝٓا َٚٔ بعسَا ج٦تٓا ١ٚإشا ٖٞ غهت ‟ْػهت ..(1)جٗسْاٚيهٔ َا 
ٚعٓـسَا ٜـأتٞ    ٖـٌ أبكـطْا ٚمسعٓـا أّ ٫؟    ؟ٚقٌ ا٭َطٜهٕٝٛ ايـُٝٔ ٖـٌ غٓبكـط ْٚػـُع     اڄْكٍٛ يًحُٝع: إش

أٚ  ؟َا ٖٞ املؿاضٜع أٚ ارتسَا  ايـيت ضتتـاد إيٝٗـا    اٝٓعطٚي ؟ًعٛا ع٢ً ا٭ٚناعٚا يّٝڀ٩ا٭َطٜهٕٝٛ ايُٝٔ ٌٖ جا
ٌ    ;يٝعًُٛا َعاضع ْٳرٵٌ ٚا٩جا أٚا٤، يٝرطثٛا ٜٚعضعٛا ا٭ضانٞ ايبٝه ٚا٩جا ، ٚعٓـسِٖ  ٭ِْٗ عٓـسِٖ َـعاضع ضتـ

 َٔ أجٌ َاشا؟ ٚا٩جاأٚ  ،َعٓا ٝؿتػًٛاي ٚا٩جاٌٖ  ؟َعاضع قُس
٭ٕ َـٔ كهـِ    ;ٚأْٗا ٖٞ ٚضا٤ نـٌ ؾـط   (ايؿٝڀإ ا٭نرب) :مس٢ أَطٜها بأْٗا (اهلل عًٝ٘ ضمح١)اٱَاّ ارتُٝين 

ري٠: أْٗـِ  ُٜٚٗٝٔ ع٢ً أَطٜها ِٖ ايٝٗٛز، ٚايٝٗٛز نُا ذه٢ اهلل عِٓٗ يف ايكـطإٓ ايهـطِٜ يف آٜـا  نـث     ،أَطٜها
، ٚأِْٗ ٫ ٜٛزٕٚ يًُ٪َٓني ايٓاؽ ايٓاؽ، ٚأِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهٌ ٕ، ٚأِْٗ ٜٛزٕٚ يٛ ٜهًٜٛػعٕٛ يف ا٭ضض فػازاڄ

ِٗ ايؿـسٜس  ٥ممـا ٜـسٍ عًـ٢ عـسا     ، ٚنِ شنط يف ايكطإٓ ايهطِٜٕٛ عًٝهِ ا٭ْاٌَ َٔ ايػٝغِٗ ٜعهٸأٟ خري، ٚأْ
 يًُػًُني ٚاٱغ٬ّ.

ـ املػ٪ٍٚ ا٭ٍٚ  ،عٓسَا تهٕٛ ٖصٙ ايكه١ٝ ذكٝك١ٝ ٜهٕٛ املػ٪ٍٚ ا٭ٍٚ ـ ؟ ايسٚيـ١ ٖٔٛ َٳ املعػـهطا    ،، ادتـٝ
شا ٜػـُرٕٛ يٮَـطٜهٝني   ملا .، ثِ ٫ ٜعًُٕٛ ؾ٦ٝاڄ، ٚزٚي١ ٫ تعٌُ ؾ٦ٝاڄٜٔ ٜثكًٕٛ ناٌٖ ايؿعبامل١٦ًٝ بادتٓٛز ايص

أٚ إٔ ايُٝٔ ٜتعـطض   ٌٖ إٔ ايُٝٓٝني قًٌٝ؟ ؽ إىل إٔ ٜسخٌ ا٭َطٜهٕٝٛ ايُٝٔ؟َٚا ايصٟ كٛد ايٓا إٔ ٜسخًٛا؟
 فِٗ ٜأتٕٛ يٝػاعسٚا ايُٝٓٝني؟ ،ڀٛض٠ َٔ أٟ ج١ٗ أخط٣ غري أَطٜهارت

اييت مسعٓاٖا قبٌ َٜٛني تكطٜباڄ ١ املكابً  سأٚبٚايصٟ قس ملػٓا ؾٛاٖس نثري٠ ي٘،  - ٚاهلل أعًِ -املتٛقع ايؿ٤ٞ 
ٜطٜسٕٚ إٔ كًُٛٙ  ،ناْٛا ٜصٖبٕٛ إىل أفػاْػتإ َٔٚذٍٛ  (نٍٛ)َع ايط٥ٝؼ أغ١ً٦ ذٍٛ ايػف١ٓٝ َكاب١ً قرف١ٝ 
ٚ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜٛذٞ بأِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ كًُٛٙ امل املػ٪ٚي١ٝ ٖٛ. إىل  غـاضٚا ي١ٝ ٖـٛ ذـٍٛ اهاٖـسٜٔ ايـصٜٔ     ػـ٪

٫ٚ ْعـطف عـِٓٗ    ِٖ ناْٛا ٜػافطٕٚ بڀطٜك١ غري ؾـطع١ٝ،  أفػاْػتإ َٔ ايؿباب ايُٝٓٝني فبسأ ٜتٓكٌ ٜٚكٍٛ:
 ؾ٦ٝاڄ.

ـ  نس ايثٛض٠ اٱغ١َٝ٬ يف إٜطإنٌ َٔ ٚقفٛا  ١ بعـس زٚيـ١ ٜـصٚقٕٛ ٚبـاٍ َـا      أٜاّ اٱَاّ ارتُٝين ضأٜٓاِٖ زٚي
اٍ َـٔ أؾـس ا٭عـسا٤ يٮَـطٜهٝني     ٚايـيت ناْـت ٫ٚ تـع    ،ع ايعطام نس ادتُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬َٔ ٚقفٛا َ .عًُٛا

، ٚكـطض املػـًُني َـٔ    كطم جساڄ ع٢ً إٔ كطض ايعـطب  (ضمح١ اهلل عًٝ٘)نإ اٱَاّ ارتُٝين ٚغطا٥ًٝٝني، يٲٚ
ٚضأٜٓا نٌ َـٔ ٚقفـٛا يف    !يف ٚجٗ٘ طا٥ٌٝ، يهٔ ادتُٝع ٚقفٛا١ُٖٓٝ أَطٜها ٚزٍٚ ايػطب، ٜٚتح٘ يًكها٤ ع٢ً إغ

ٌِ َٳ ـ  ،ِٖٛ، َٚٔ ناْت أعُاهلِ يف قاذتِٗٔ أعاْٚجٗ٘ نٝف أِْٗ نٴطبٛا َٔ قٹبٳ ـ   ،ِطبايهٜٛت نٴ ِطب، ٚايعـطام نٴ
، ٍ ناًٖـٗا َـٔ قٹبٳـٌ ا٭َـطٜهٝني    اثكٱ ااقتكازٜٽ طبتٚنٴ ،طبت َٔ قٹبٳٌ ايعطامٛز١ٜ أٜهاڄ نٴٚايػع ؟أيٝؼ نصيو

بأعساز نبري٠ َٔ ادتٝـ شٖبٛا يٝراضبٛا اٱٜـطاْٝني، يٝرـاضبٛا ايثـٛض٠ اٱغـ١َٝ٬ يف      ؾاضى ،ايُٝٔ ْفػ٘ ؾاضى
 إٜطإ.

َٔ املتٛقـع   ٚاٱَاّ ايعازٍ ٫ تطز زعٛت٘، نُا ٚضز يف اذتسٜث.، اٝٽـنإ إَاَاڄ تك ،إَاَاڄ عاز٫ڄ اٱَاّ ارتُٝين نإ

                                     
 



 (3) اليمن خطر دخول أمريكا

 .عٌُٚإٔ ادتٝـ ايُٝين ٫ بس إٔ ٜٓاي٘ عكٛب١ َا  ،إٔ ايط٥ٝؼ
َٴرسم: ْكٍٛ مجٝعاڄ نُٝٓٝني يهٌ أٚياڄإش ٫ ٜفُٗـٕٛ   ،ا٭ؾـٝا٤  ، ايصٜٔ ٫ ٜف٦ُٕٛٗو ايصٜٔ ٜعٕٓٛ أْ٘ ٫ خڀط 

اٯٕ جيب إٔ تعًُٛا نٌ  قػاضاڄ: اٯٕ َاشا غتعًُٕٛ؟ ّأ أناْٛا نباضاڄ ارتڀط إ٫ بعس إٔ ٜٳسٵُِٖٗ، ْكٍٛ يًحُٝع غٛا٤ٶ
، ٚإٔ ٜطفعٛا مجٝعاڄ قٛتِٗ بايكطخ١ ٚاملٛاطٕٓٛ نًِٗ جيب إٔ ٜترطنٛا ؾ٤ٞ، ايعًُا٤ أْفػِٗ جيب إٔ ٜترطنٛا،

ايط٥ٝؼ ْفػـ٘   ،ْفػٗا نس أَطٜها ٚنس إغطا٥ٌٝ، ٚإٔ ٜعًٓٛا عٔ غدڀِٗ يتٛاجس ا٭َطٜهٝني يف ايُٝٔ، ايسٚي١
ٜٴ (قساّ)َا جط٣ ع٢ً  (عطفا )ع٢ً  ٟطجيَا  ،جيب إٔ كصضجيب إٔ كصض،  ٟ رتٌُ إٔ جيطَا جط٣ ع٢ً آخطٜٔ 

عًـ٢   ،ٖٛ َٔ ايٝٗـٛز  ِ، ارتڀط عًٝٗهٝنيٖٛ َٔ ا٭َطٜ ِارتڀط عًٝٗ ،ٖٛ َٔ أٚي٦و ِعًٝ٘ ٖٛ، إٕ ارتڀط عًٝٗ
; ذت٢ َٔ ٜعٕٓٛ أِْٗ قس اطُأْٛا بكساقتِٗ ٭َطٜها عًِٝٗ إٔ كـصضٚا  هَٛا  ٚع٢ً ايؿعٛب، ع٢ً ايععُا٤اذت

 .٭ٕ أٚي٦و يٝػٛا أٚفٝا٤ أبساڄ
     ِ  ،اهلل شنط عِٓٗ يف ايكطإٓ ايهطِٜ أِْٗ ْبصٚا نتاب اهلل ٚضا٤ ظٗٛضِٖ، َٚـٔ ْبـصٚا نتـاب اهلل ٚضا٤ ظٗـٛضٖ

إٔ املٛاثٝـل غـتهٕٛ    ٚأ .فاق١ٝ، ٚنٌ َٛاثٝل َع اٯخطٜٔٚاؾرتٚا بآٜا  اهلل مثٓاڄ ق٬ًٝڄ غٝٓبصٕٚ نٌ عٗس ٚنٌ ات
ُٳا :٢ عِٓٗ ٖصٙ ايكف١ٚاهلل ذه ،غٝٓبصْٚ٘ ؟ِٗ أِٖ َٔ نتاب اهلل ايصٟ ْبصٚٙيسٜ ٖٳسٴٚاڃ أځٚٳنڂًَّ ٗٵـسٶ  عٳا ٙٴ  اعٳ  ْٻبٳـصٳ
ٗٴِ فځِطٜلٷ ٓٵ  .(100:ايبكط٠)َٿ
٬ ٜسٚغِٗ ا٭َطٜهٕٝٛ بأقساَِٗ، ٦قٛتٓا ٚإٔ ٜعس ادتُٝع أْفػِٗ يإٔ ْطفع  - فع٬ڄ - فًٓتأنس مجٝعاڄ بأْ٘ إٓ اڄإش

ِ  يف تفهريِٖ ٤ِٖٚ نعازتِٗ يف نٌ بًس خيازعٕٛ، خيازعٕٛ، ٚايعطب بػڀا ٚأٍٚ  ،، ايعطب غـڀرٕٝٛ يف ْعـطتٗ
ٝ إ :ٖٛ ْفػ٘. غٓكٍٛ ٭ْفػٓا بسٕٚ حتاٍف َٔ عطف ٖصا اٱَاّ عًٞ  ٕ ايُٝٓـٝني  أ، ٕٚٛ جـساڄ ٕ ايعطب غـڀر

ٜٴدسعٛا.أنثط ايعطب غڀر١ٝ  ، غٝهٕٛ ايُٕٝٓٝٛ َٔ أنثط َٔ ميهٔ إٔ 
ٞپأثٓ ّٴ عً اهلل بٔ عباؽ ضجٌ شنٞ َٚـ٪َٔ تكـٞ ٚعـامل    عبس  ،اختاض ابٔ عباؽ  ا٤ ايترهِٝ يف قفني، اٱَا
ـ  إمنا ،قايٛا: ٫ - ع٢ً ايترهِٝ  اأٚي٦و ايصٜٔ أضغُٛا اٱَاّ عًٝٽ - ٛاقاي، ٚفاِٖ ٟ   ٛأب ٚأبـٛ   ،َٛغـ٢ ا٭ؾـعط
ِ   ): كاٍف ،بٝسَٔ َٓاطل ذٍٛ ظٳؾعطٟ ٖٛ َٔ تٗا١َ ٭َٛغ٢ ا ٜٴدـسع ميـاْٝه قًٛبٓـا يٝٓـ١ ضتـٔ     .(إْٞ أخؿـ٢ إٔ 

أٖـٌ ايـُٝٔ    :ٜكٍٛ أَ قٓعا٤ مسع ؾدكٶٕ ٚاذس إˮ :قايٛا .كسم بػطع١ باطٌْٚ ،ذلايُٝٓٝني ْكسم بػطع١ 
 .‟١بٛقٝ (1)اطٚفڂٝهڃعٳٚ :قاٍ ،أغًُٛا بطغاي١

ٍ  ،ٚايعٌُ املتتابع ،ايتصنري املتتابع :اڄَع ايُٝٓٝني أغًٛباڄ جٝس نإ أغًٛب أٌٖ ايبٝت  ،ٚاٱضؾاز املتتابع ع٢ً طـٛ
 ط ع٢ً باطٌ ٫غتڀاع إٔ ٜ٪ثط.ٚجا٤ آخٳ (2))يٛ تٹفڃِطم قًٌٝ( ع٢ً طٍٛ

اغتڀاعٛا إٔ ٜ٪ثطٚا ذتـ٢ يف أفـطاز َـٔ بٝـٛ  عًـِ،       إىل ايُٝٔ ٚاغتڀاعٛا إٔ ٜ٪ثطٚا؟ أمل ٜسخٌ ايٖٛابٕٝٛ
جيـب   :ْكٍٛ ٭ْفػٓا اڄإش (3)(جٹبٵًځ١)اغتڀاعٛا إٔ ٜ٪ثطٚا فِٝٗ. ايٓكاض٣ اغتڀاعٛا إٔ ٜ٪ثطٚا ٚأٚجسٚا ْكاض٣ يف 

ْٴ ،ْتٓب٘ جٝساڄ ، ٜكعنيإٔ ْهٕٛ ٜكعني  ع.زٳادٳ٫ 
ٜ   ٕثِ بعس فرت٠ ٜهعٛ ،٭َطٜهٝني ٚجٛزاڄيسٚي١ إٔ ٖٓاى تٓهط ا يف ايبسا١ٜقس ٜهٕٛ   ،هٝنيَربضاڄ يٛجـٛز ا٭َـط
ـ    ا٭َطٜهٕٝٛ ٚاملربضا  زا٥ُاڄ أَاَِٗثِ ٜترطى  ا٥ُـاڄ أَـاَِٗ، ٚضتـٔ    املـربضا  ز  ت، نُـا عًُـٛا يف أفػاْػـتإ ناْ
خـ٘   ٜـا  كـٌ ارتـرب  ْٳ (5)سعٳٚابٵ ،نصا ٚنصا 4ٜؿتٛا قايٛا َا ب٬ّ ٘ٵخٳ ٜاˮ ـٝٽاباهإ إع٬َايُٝٓٝني ْؿتػٌ بڀبٝعتٓا 

 ،ٓـاؽ باهإ ٚتعُُ٘ ع٢ً أٚغاط ايفتٓكٌ ايتربٜط  ‟س قاٍ َا ٜؿتٛا إ٫ نصا نصاعٳٚابٵ ،قايٛا َا ٜؿتٛا إ٫ نصا نصا
 إىل إٔ ٜرتى أثطٙ. ٚنٌ ٚاذس ٜٓكٌ ارترب 
 ،ذت٢ تتُهٔ أنثط ٚتػتكٟٛ أنثط ،ذت١َكا ،ٖس١ْ :اغتدسَت ٖصا ا٭غًٛب، أغًٛب ارتساعإغطا٥ٌٝ َع ايعطب 

ٖٚهـصا ذتـ٢    ..ٚقبًـٛا  ،، أٚ ٖس١ْٖٓاى ٚقاٍ: قًس. ٚتكاذتٛاحتطنٛا ق٬ًٝڄ جا٤ ٚغٝط َٔ َا  ، فإشاثِ تهطب
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 .٦اڄ٫ٚ ؾٝ ،ػامل٫ٚ١ َ ،٫ٚ ٖس١ْ ،ضأٚا أْفػِٗ إٔ ٚقٌ بِٗ ا٭َط إىل إٔ إغطا٥ٌٝ مل تعس تكبٌ ٫ قًراڄ
ذسث ٜهفٞ ايؿٝع١ َا  قاٍ: ١عَٔ ارتسٙ ايڀطٜك١ كصض ايؿٝع١ َٔ ٖص (ضمح١ اهلل عًٝ٘)نإ اٱَاّ ارتُٝين 

 ،ُٝا بعس ٜػُٕٛ بارتٛاضدايصٜٔ أقبس بعهِٗ ف  َٔ جٝـ اٱَاّ عًٞ ضتٛ ث٬ثني أيفاڄإٔ ٜٓؿل  (قفني)يف 
 .عٓسَا أذػٛا باهلعميـ١  (بٝٓٓا ٚبٝٓهِ نتاب اهلل)خٴسعٛا عٓسَا ضفع َعا١ٜٚ ٚعُطٚ بٔ ايعام املكاذف ٚقايٛا: 

 ٜٓدسعٛا َط٠ ثا١ْٝ. أ٫َّكصض ايؿٝع١ زا٥ُاڄ َٔ ارتسع١  (ضمح١ اهلل عًٝ٘)نإ اٱَاّ ارتُٝين ٚ
 ٔ أٚ ٜكـّٛ أذـس بعُـٌ خيـسّ ا٭َـطٜهٝني ثـِ ٫ ٜهـع         ،ٌٖٚ تعتكس أْ٘ ميهٔ إٔ ٜكٌ ا٭َطٜهٕٝٛ إىل ايـُٝ

ـ ، ٚتػُعٗا َٔ اٱشاع١ا يف ايكرف٩ٖ، ٚتكطبك١ ٜكسَٗا ٚتػُعٗا َٔ ايتًفعٜٕٛتربٜطا  َػ ساٚهلا ايٓـاؽ  ، ٜٚت
تػُع٘ ٚيٛ َٔ ض٥ـٝؼ ادتُٗٛضٜـ١    - أبساڄ - ٫ جيٛظ يو إٔ تٓكٌ أٟ تربٜط، ٖصٙ َٔ ايػ٦ٝا  !فُٝا بِٝٓٗ باهإ

 ،ٜتـساٍٚ ايٓـاؽ ايتربٜـطا     ، ٫أٚ ٜربض ايكٝاّ بعٌُ ٖٛ خس١َ يٮَطٜهٝني َٔ أٟ ج١ٗ نإ ،ٜهٝنيٜربض ٚجٛز أَط
 ٖصٙ أٍٚ قه١ٝ جيب إٔ ضتصض َٓٗا.

ْترسث بأؾـٝا٤ ٫ٚ ْـسضٟ بأْٗـا ختـسّ      ٠،ايهثري (1)ٚ)اهلځسٵض٠(ه٬ّ ايهثري ي، طبٝع١ اطبٝع١ ايفهٍٛ اييت فٝٓا
ط ٚقس تهًُت عٔ ٖصا أشنڂذت٢ ، بايترسٜس أٜهاڄٚفٝٓا  ،يف ايعطب بكٛض٠ عا١َ ،غطٜب١ٖصٙ طبٝع١ فٝٓا  ،أعسا٤ْا

ٜطجفٕٛ ٚ ،ٖٓا أٌٖ ايُٝٔ ٜتهًُٕٛ نثرياڄ :جايػني َع بعض فكاٍَط٠ إٔ ايػفري ايعُاْٞ نٓا َط٠  املٛنٛع أنثط َٔ
 فريعبٕٛ أْفػِٗ أنثط َٔ اي٬ظّ. ;ٚكًًٕٛ حت٬ًٝ  خاط١٦ ،ع٢ً أْفػِٗ

ٚنٝـف   ،املتٓٛعـ١ ٚايػطٜبـ١  ايترًـ٬ٝ    ،ڀًل ايتر٬ًٝ نٝف غتٓ ،ٕ ا٭َطٜهٝني ٚقًٛاإ :ٜكا٫ٍذغ بعس إٔ 
ـ      ضتٔ .(نصا) :ْاؽ ٜكٛيٕٛٚ (2)(طٸبٴع صتُٿ)ْاؽ غٝكٛيٕٛ:  ،غٝكٍٛ ايٓاؽ ب طٿْكـٍٛ اٯٕ: قهـ١ٝ اذتكـاض قـس جٴ

نٌ ادتٗا ، ٚككٌ ذت٢ تٗطٜـب  ب اذتكاض نس إٜطإ ٚمل ٜعٌُ ؾ٦ٝاڄ، ايسْٝا َفتٛذ١ َٔ طٿٚجٴ ،ًعطامي اذتكاض
  .زٚيٞ

، أغـٛام نـثري٠ ٦ًَٝـ١ بـاملٛاز     نـٌ ؾـ٤ٞ يف ايعـطام َتـٛفط    .. ض، قبٌ غ١ٓ نٓا يف ايعطامأيٝؼ ايعطام يف ذكا
إمنا  ،نٌ ؾ٤ٞ يف ايعطام َتٛفط أنثط َٔ ا٭ضزٕ، ٚأضخل بهثري َٔ ا٭ضزٕ ،ايػصا١ٝ٥، ايكٝسيٝا  ١٦ًَٝ با٭ز١ٜٚ

ٛ    املاٍ، ،جساڄايعٴ١ًُ ٖبڀت  أْفػِٗبايٓػب١ يًعطاقٝني  ب١ يـسِٜٗ، ٚذتـ٢   ايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ ٖٞ ايـيت فٝٗـا قـع
ٚبها٥ع نثري٠  ،ٚعٔ ططٜل جٗا  أخط٣ ،عٔ ططٜل تطنٝا اايتُٛض ٜٛضزْٚٗ ،اٖناْٛا ٜتُهٕٓٛ َٔ تٛضٜسَٓتحاتِٗ 

، ايـسْٝا اٯٕ  ٜطإ نصيو ذٛقط ٚيفـرت٠ طًٜٛـ١  ًُؼ يف ايعطام إٔ ٖٓاى ذكاضاڄ، إت َا ،تسخٌ عٔ ططٜل ا٭ضزٕ
ٟټ ؾعب حتاٍٚ أَطٜها إٔ تفطض عًٝ٘ اذت ٕٵكاض حتاٍٚ ايكني أٚ فطْػـا  ١٦ًَٝ باملٓافص ٚايسٍٚ ايهرب٣ تتػابل، أ  أ

 تتٛزز إيٝ٘ ٚتتكطب ي٘.
ايڀعـاّ ٫ٚ  ٫ ٜسخٌ إيٝو يك١ُ َٔ ثِ ١ إٔ تكفٌ عًٝو زاخٌ غطفتػتڀٝع إىل زضج١ أْٗا ٫ تعتكس إٔ أَطٜها 
ايبٴط ˮ ٕ:أٚ َا ذكاض أٚ خيافٛا أٚ ٜترسثٛا ِٖ ٜكٛيٛذكاض خياف ايٓاؽ َٔ إٔ ف٬ زاعٞ  ;٤ٞذب١ زٚا٤، ٫ٚ أٟ ؾ

أٚ كٌ ايتعاٌَ َعٗا َع  ٖٓاى زٍٚ أخط٣ غتتػابل ٖٞ إىل إٔ حتٌ َٓتحاتٗا، .ٜػهتٛا ‟با جيٞ عًٝٓا نصابا ٜػ٢ً 
 بِٗ.ايُٝٓٝني بسٍ ايتعاٌَ َٔ قٹبٳٌ ا٭َطٜهٝني أٚ ايسٍٚ اييت هلا ع٬ق١ 

 .، ٚإىل ٖٓا اْت٢ٗ املٛنٛعهبٛا ملاشا زخٌ ا٭َطٜهٕٝٛ ايُٝٔاملفطٚض إٔ ايٓاؽ ٜهٕٛ هلِ َٛقف ٚاذس، ٖٛ إٔ ٜػ
ع٢ً  ٕايٓاؽ ٜطجفٛ‟ .با. ..با ،با ٜػ٢ً نصا ،با ٜػًكٛا عًٝٓاˮ، قًل ،ختٛفا  ،ربٜطا  نًٗا ٫ زاعٞ هلاحت٬ًٝ  ت

ٚايصٟ كٌ ذتـ٢ نـٌ ايتػـا٫٩  ا٭خـط٣ ايـيت تكًكـو ٖـٛ أْـ٘: ملـاشا زخـٌ            ،املٛقف ايكرٝس .بعهِٗ بعض
 حتت أٟ َربض نإ زخٛهلِ. ،ٚإٔ خيطجِٖٛ ،ٜطنٛا بٗصا ٚإٔ ٜػهبٛا ٫َّٝني أٚجيب ع٢ً ايُٝٓ ؟ا٭َطٜهٕٝٛ ايُٝٔ

 أيٝؼ يف ٖصا َا ٜهفٞ؟
؟ ٌٖ زخًـٛا نتحـاض؟   إٔ ٜسخًٛا ب٬زْاَٚٔ ايصٟ مسس هلِ  ؟فًٝهٔ ن٬َٓا َع بعهٓا ايبعض أْ٘ ملاشا زخًٛا ب٬زْا

سخٌ جٓٛز أَطٜهٕٝٛ يهٔ إٔ ٜ ،ٞ ع٢ً ْػب١ نبري٠ َٔ برتٍٚ ايُٝٔأَطٜه١ٝ ٖٚٞ اييت تػتٛيٖٓاى ؾطنا  تعٌُ 
أٜٔ ٖٛ ادتٝـ ايصٟ ٜٓٗـو اقتكـاز    ٝس ايٓاؽ مجٝعاڄ: أٜٔ ٖٞ ايسٚي١؟ َٔ ايصٟ مسس هلِ؟ٜك ،ٚكتًٛا َٛاقع

 ؟ٖصا ايؿعب بٓفكات٘ ايباٖع١
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ايسٚيـ١ ْفػـٗا    ايٓاؽ ٫ ٜػُرٛا أبساڄ ٭ْفػِٗ إٔ ٜكٛيٛا: ٖصٙ ايكه١ٝ ختل ايسٚي١، أٚ تعـين ايسٚيـ١.   ثِ
ٍٚ إٔ ٜػـُس بـسخٍٛ ا٭َـطٜهٝني إىل ايـُٝٔ ذتـ٢ يـٛ       ٪تػُس، ٫ٚ ايسغتٛض ْفػ٘ ٜػُس ملػـ يٝؼ هلا َربض إٔ 
ٔ   ،ٖٓاى قها٤ يف ايُٝٔ .إضٖابٝني يف ايُٝٔ - نُا ٜكٛيٕٛ -افرتنٓا إٔ ٖٓاى  ٚايُٝٓٝـٕٛ   ،ٖٚٓاى زٚيـ١ يف ايـُٝ

أٚ نـس َكـا     ،نـس أَـطٜهٝني   - مبعٓـ٢ ايهًُـ١  اعتـسا٤   -ٜػتڀٝعٕٛ ِٖ إشا َا نإ ٖٓاى اعتسا٤ َٔ ؾـدل  
 ٚإشا َـا زخًـٛا..  ، ٫ ذاجـ١ يـسخٍٛ ا٭َـطٜهٝني إط٬قـاڄ     ،ٖٛ قاذب ايه١ًُ يف ٖصا ٤فايكها ،أَطٜه١ٝ َؿطٚع١

أٚ إٔ  ،زخًٛا إىل أفػاْػتإ ٚأُٖٚٛا ا٭فػاْٝني أِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهعٛا ،ٛا نٝف نإ زخٛهلِ إىل أفػاْػتا٫ٕذع
بـسأ   ،ٚبايتأنٝـس يـٔ ٜـسعٛا ايـب٬ز تػـتكط      .ٚتػتكط يف ظًٗا أٚناع ايـب٬ز  ،ٜكٓعٛا ذه١َٛ ذسٜث١ ٚعكط١ٜ

ٚمسعٓا إٔ تًو اذته١َٛ ٫ تػـتڀٝع إٔ حتهـِ أنثـط َـٔ زاخـٌ )نـابٍٛ( ٫        ،، بسأ اذتطب بني ايفكا٥ٌارت٬ف
أخط٣ ٜتٛافسٕٚ إىل  َٓاطلز َٔ أغباْٝا َٚٔ ٜعاٍ ا٭عساز َٔ ادتٓٛ ٫ٚ (نابٍٛ)ٜتحاٚظ ْفٛشٖا إىل خاضد َس١ٜٓ 

ٕ  ،، ٚإٔ كافعٛا ع٢ً اغتكطاض املٓڀك١إ َٔ أجٌ إٔ كافعٛا ع٢ً ايػ٬ّأفػاْػت ٜعًُـٕٛ ق٬قـٌ    !ٖهصا ٜكٛيـٛ
 بكٛض٠ َػتُط٠. تٛاجسِٖ ،زا٥ُاڄ يتربض هلِ تٛاجسِٖ

ٕٻ :زخًٛا ايُٝٔ ٚنُا قاٍ اهللإشا  ُٴًڂٛىځ ِإ ٖٳا زٳخٳًڂٛا ِإشٳا ايڃ ٖٵًٹٗٳا أځعٹعٻ٠ځ ٚٳجٳعٳًڂٛا قځطٵٜٳ١ڄ أځفڃػٳسٴٚ ٌ أځشٹيَّـ١ڄ  أځ ٫  (34:)ايُٓـ
ٜٚػـتصيٕٛ   ٫ ٜسخٌ ا٭َطٜهٕٝٛ بًساڄ إ٫ّ ،ٚتػتصٍ أًٖ٘ ، إ٫ّثطٚات٘ ٓٗبٚت ا  ا٭َطٜه١ٝ بًساڄ إ٫ّتسخٌ ايؿطن

ِ    عٔ ؟أًٖ٘. يهٔ بأٟ ططٜك١  ،ْٚكـسقٗا بػـطع١   ،ٜكـٓعْٛٗا تربٜـطا    ،ططٜل ارتـساع ذتهَٛـاتِٗ ٚيؿـعٛبٗ
اٍٚ إٔ ْكٓع اٯخطٜٔ بٗـصا  ضتٚ أ ،ٜطٜس إٔ ٜكبٌ َٓ٘ اٯخط َا ٜكٍٛ ْٛقًٗا بؿهٌ َٔ ،ْٚٛقًٗا إىل بعهٓا بعض

 ‟؟يو َا تفِٗ ٚاْت َا ٜا خبري قايٛا َا ٜؿتٛا إ٫ نصا نصاˮ ٖصا َا ككٌ ،املربض
ٌ    ،املبسأ يٝؼ ٖٓاى أٟ َربض يٛجٛزِٖيهٔ َٔ ذٝث  !تترطى أْت يتكٓع اٯخط بايتربٜط  ؟أيٝؼ ٖـصا ٖـٛ ا٭قـ

ِ     ملربضا  ٖٞ فطع ع٢ً أقٌ فاغسفهٌ ا فـأٟ َـربض ٭ٟ عُـٌ     ،، إشا نإ يف ايٛاقـع يـٝؼ ٖٓـاى أٟ َـربض يٛجـٛزٖ
ـ ، َٚٔ ٖٛ ايُٝين ،ضتٔ ع٢ً ٜكني َٓ٘ فاغس، أٚ ٜكڀٓعْٛ٘ يٛجٛزِٖ فٗٛ فطع ع٢ً أقٌ ،ٜعًُْٛ٘  ،ٔ ايُٝٓـٝني َٹ

ٌٖ ضتٔ ؾعب قـػري نـايبرطٜٔ    أٟ َٛاطٔ ٜط٣ أٚ ٜعتكس أْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َربض يتٛاجس ا٭َطٜهٝني؟
بٓا٤ٶ ٚيٝؼ ايُٝٔ يف ذطب َع زٚي١ أخط٣ فٝأتٞ ا٭َطٜهٕٝٛ يٝػاعسْٚا  ؟أّ إٔ ايُٝٔ ضتٛ غت١ عؿط ًَْٝٛاڄ ،َث٬ڄ

  .ع٢ً اتفاقٝا  بني ايسٚيتني
 ،املسضغـ١ إضٖابٝـ١  ٖٚصٙ  ،ٖصا إضٖابٞ)ٚا يٝكٛيٛا: ٩، جاٚا يٝهطبٛا ايُٝٓٝني٩يُٝٓٝني، جاٚا يٝػتصيٛا ا٩جا اڄإش

٫ تتٛقـف   ... ٖٚهـصا (ٚتًو ايعحٛظ إضٖاب١ٝ ،ٚتًو املٓاض٠ إضٖاب١ٝ ،ٖٚصا ايؿدل إضٖابٞ ،ٖٚصا املػحس إضٖابٞ
 .(إضٖاب)ن١ًُ 

َٔ خـ٬ٍ   -تٓعِٝ أغا١َ بٔ ٫زٕ، أيػت اٯٕ  - اييت ٜػُْٛٗا ايكاعس٠ -ارتساع ٚانس، ايكاعس٠ ، نٝف ٫ذعٛا
إٜـطإ  ˮ ٚأقبرت تكٌ إىل نٌ َٓڀكـ١، قـايٛا:   ،ػاْػتإٜكٛضٕٚ يو إٔ ايكاعس٠ ٖصٙ اْتؿط  َٔ أف - َا تػُع

فٝ٘ ْاؽ َـٔ تٓعـِٝ   قس ٕ إ، ٚايُٝٔ اذتُاٍ فٝٗا ْاؽ َٔ تٓعِٝ ايكاعس٠قس ٚايكَٛاٍ  ،فٝٗا ْاؽ َٔ ايكاعس٠
أيـٝؼ   ؟َـٔ أٜـٔ ميهـٔ إٔ ٜكـٌ ٖـ٪٤٫      ‟...ٖٚهـصا  ،فٝٗا ْاؽ َٔ تٓعـِٝ ايكاعـس٠  قس ٚايػعٛز١ٜ  ،ايكاعس٠

 ،أٚ ٜكًٛا إىل ايػـعٛز١ٜ  ،إٔ ٜكًٛا إىل ايُٝٔهل٪٤٫ ٚعٔ أٟ ططٜل ميهٔ  َطٜهٕٝٛ َُٗٝٓني ع٢ً أفػاْػتإ؟ا٭
 !زٕٚ عًِ ا٭َطٜهٝني؟ إىل أٟ َٓاطل أخط٣ٜكًٛا أٚ 

تطبـ٢ يف بٝـتهِ ٚاذـس َـٔ تٓعـِٝ       ،أْتِ يف قـطٜتهِ ٚاذـس َـٔ ايكاعـس٠    ) (قُٝل عثُإ)ٖصا نُا ٜكاٍ: 
إٜطإ فٝ٘ تػع١ عؿط ؾدكـاڄ ٖـِ َـٔ    ) :إىل نٌ َٓڀك١. ٚقايٛا ا٠ ٖصسٝكًٕٛ بتٓعِٝ ايكاعفٖٚهصا  (.ايكاعس٠

ِٖ ٜعًُٕٛ ع٢ً تطذٌٝ أؾدام ٚمتًِٜٛٗ يٝػـافطٚا إىل   ٕقس ٜهْٛٛ (إٜطإ تسعِ اٱضٖاب اڄإش .تٓعِٝ ايكاعس٠
ٕ   اڄ، إشإٔ ٖٓاى يف ب٬زنِ َٔ تٓعِٝ ايكاعـس٠ ) :أٟ َٓڀك١ يٝكٓعٛا َربضاڄ َٔ خ٬ٍ ٚجٛزِٖ فٝٗا  (أْـتِ إضٖـابٝٛ

ٗٴِ ٚٳَٳٔ ع٢ً قاعس٠ ِٵ ٜٳتٳٛٳيَّ ٘ٴ َٿٓهڂ ِٵ فځِإْٻ ٗٴ ٓٵ نًهـِ   اڄفُا زاّ يف ب٬زى ٚاذس َـٔ تٓعـِٝ ايكاعـس٠ فـإش     (51:)املا٥س٠َٹ
 إضٖابٕٝٛ. 

، ستڀا  ايتًفعٜٕٛ خباضٜٕٛاٱ ،ايكرفٕٝٛ ،تتٓاٚي٘ أٜهاڄ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايٝؼ ٖصا خساعٶأٚ ؟اأيٝؼ ٖصا خساعٶ
 ؟ٖٞ تعٌُ ع٢ً ْؿطٙ ٕٚ إٔ تفهط يف أْ٘ قس ٜهٕٛ خسع١تػاضع إىل أٟ خرب زـتػابل ٚتـاييت ت

ِ   ،يف أخباضُِٖٝني هلل أَط املػًُني إٔ ٜهْٛٛا ذه، اقه١ٝ ١َُٗا٭خباض  ٚٚبٸدٗـِ ٚاعتربٖـا    ،ٚيف ْكـٌ أخبـاضٖ
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ِٵ ٚٳِإشٳا :خك١ً غ١٦ٝ فِٝٗ ٖٴ َٵطٷ جٳا٤ ٔٳ أځ ِٔ أځِٚ َٿ َٵ ٛٵفٹ ا٭ځ ٘ٹ أځشٳاعٴٛاڃ ايڃدٳ  ،..ؿـتٛا قايٛا ˮٜ أخباض ،أشاعٛا (83:)ايٓػا٤بٹ
ٛٵ ‟إىل آخطٙ. .قايٛاٚ .قايٛاٚ ..قس ِٖ نصا قايٛا ٙٴ ٚٳيځ ٍِ ِإيځ٢ ضٳزټٚ َٵِط ٚٳِإيځ٢ ايطٻغٴٛ ٚٵيٹٞ ا٭ځ ِٵ أڂ ٗٴ ٓٵ ٘ٴ َٹ ُٳ ٔٳ  يځعٳًٹ  ايَّـصٹٜ

٘ٴ ِٵ ٜٳػٵتٳٓبٹڀڂْٛٳ ٗٴ ٓٵ  .(83:)ايٓػا٤َٹ
، ٚإٔ ٜهٕٛ يًعًُـا٤  ٚأٚي٦و ٜٗٛز ْٚكاض٣ زخًٛا ب٬زِٖ ،جيب إٔ ٜهٕٛ يًُٛاطٓني َٛقف باعتباضِٖ َػًُني اڄإش

ٚأٚي٦و ايصٜٔ  ٖٛ َا ميًٝ٘ عًِٝٗ زِٜٓٗ ٚٚطٓٝتِٗ. ،، ٚإٔ ٜهٕٛ يًحُٝع َٛقفيًسٚي١ َٛقفٚإٔ ٜهٕٛ  ،َٛقف
ِٕ  ؟أضْا َاشا تعُـٌ أْـت   اڄإش ،ٚقٌ ا٭َطٜهٕٝٛ اڄقٌ: إش ؟ٜكٛيٕٛ: َاشا ٜعين إٔ تطفعٛا ٖصا ايؿعاض يـو إٔ   أمل ٜـأ

فُتـ٢ غـٝتهًِ    !ايصٟ ٖٛ َٔ شٖبايػهٛ   ،ايػهٛ  نٓت غتًعّ اذته١ُ اييت تطاٖا أْتٚإشا  ؟تطفع ٖصا ايؿعاض
ـ  ٌٖ بعس إٔ ٜػت !َٚت٢ غٝكف ايٓاؽ؟ !؟َٚت٢ غٝكطر ايٓاؽ !؟ايٓاؽ َـٔ   اصيِٖٛ، ٚإٔ ٜهطب اهلل عًـِٝٗ أٜهٶ

 ذٝٓٗا ٜط٣ نٌ ميين َا ٜ٪مل٘ ٫ٚ ٜػتڀٝع إٔ ٜكٍٛ ؾ٦ٝاڄ. !؟عٓسٙ ايصي١ ٚاملػه١ٓ
 - اٚأنثط ايٓاؽ فُٗٶ ،اأْهِ فع٬ڄ َٔ أنثط ايٓاؽ ٚعٝٶع َ -ٚايصٟ نٓت أملػ٘ أْا عٓسَا أحتسث َع ايٓاؽ  -ضتٔ  اڄإش

ٚأْ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ هلـِ   ،فع٬ڄ قه١ٝ ٚاقع١ٝ ٚخڀري٠ فع٬ڄ يهٔ نٓت أملؼ إٔ ايٓاؽ بعس مل ٜٓعطٚا يًكه١ٝ بأْٗا
 ،يٞ ٚنإٔ ايكه١ٝ ٖـٞ تعـاطف َـٔ جٗـ١     ٜبسٚ ، ايسضج١ اييت أط٦ُٔ إيٝٗا فع٬ڄَا اغتڀعت إٔ أملؼ إىل ،َٛقف

 اڄ يفٚتكسٜل أٜهاڄ َٔ ج١ٗ، يهٔ يف ايساخٌ ٫ أملؼ بأْ٘ فع٬ڄ أقبس َػتكطٸ ،ٚاذرتاّ َٔ ج١ٗ ،َٔ ج١ٗ ٚقساق١
ٚتـسؽ ضأغـو يف ايـرتاب     ،٫ إٔ تػهت ،ٚإٔ َٛاج١ٗ ارتڀط ٖٞ إٔ تعٌُ نسٙ ،قطاض٠ أْفػٓا أْٓا ْٛاج٘ خڀطاڄ

ٛ ـ؟ إشاڄ ٖـصا ٖـ  ٌٖ تأنـسْا  ا؟ٌٖ تٝكٓٸ ؟اٯٌٕٖ اغتڀعٓا إٔ ْفِٗ؟ ٌٖ فُٗٓا  ،صا ارتربـإشاڄ ضتٔ بعس ٖ نايٓعا١َ.
ُٹعٵٓٳا أځبٵكٳطٵْٳا ضٳبٻٓٳا املڀًٛب  .(12:)ايػحس٠ٚٳغٳ

ـ  ٔٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا جتس إٔ أٚي٦و ايصٜ ِٓٗ باذتهُـ١  ِٖ قس ٜهْٕٛٛ يف ٚاقعِٗ جبٓا٤ يهِٓٗ ٜكبػٕٛ جب
‟٫ تٴهځًِّفٛا عًٝٓا ،اغهتٛاˮيًٓاؽ:  غٝهْٕٛٛ ِٖ َٔ ٜكٍٛ

 :ٚعٓسَا ْكٍٛ: ِٖ اٯٕ ٚقًٛا ايُٝٔ ٜكٍٛ يو أٜهاڄ (1)
ˮ ُٔٝنُا ٜكٛيٕٛ يف ،غٝكٓع املربض ‟تـغها ،َٔ قسمٛ خڀط ـفكس ٖ ٕٯاأَا  ،غهتا٭ِْٗ يف اي   ٞ  :املثـٌ ايعطبـ
ـ    ˮ :عصض عڀًّٜػتڀٝع إٔ ٜ ،١ًّعٹع ڀًّٜػتڀٝع إٔ ٜ (٫ تٳعٵسٳّ ارتځطٵقا٤ ع١ًّ) اظايٛا ضتٔ ْكٍٛ يهـِ اغـهتٛا ٖٚـِ َ

 .‟غهتاشاڄ إ. عٓسىى َٔ ٜهطبٛبا ٫إغهت ٚاِٖ ٖٓا  ٖٓاى أَا اٯٕ فكس
ٌٖ ِٖ ْا٥ُٕٛ أّ إٔ غهٛتٓا غ٧ٝٗٝ  ؟إشا غهتٓا ٌٖ ِٖ غانتٕٛ - ٖٚصٙ ايه١ًُ اييت أقٛهلا زا٥ُاڄ -إشا غهتٓا طٝب 

ْ   ؟ايػاذ١ هلِ إٔ ٜعًُٛا َا ٜطٜسٕٚ ؿـهٌ عًـِٝٗ أٟ   أّ إٔ غهٛتٓا ٜعين إٔ ٜڀ٦ُٓٛا َٔ جاْبٓا أْٓـا أقـبرٓا ٫ 
ٌٖ عسٚى كرتَو  ؟٭ْٓا غهتٓا ;ٌٖ غٝررتَْٛٓا ؟إشاڄ فِٗ غٝررتَْٛٓا أّ َاشا غٝعًُٕٛ .ؾ٤ٞ ٜععحِٗ ٜٚكًكِٗ

 أبساڄ. ؟إشا َا غهت
أٚ ملـاشا   ا،أٚ ٫ َربض هلص ،غهتٛاا ملانٞ:يف اٚنُا قايٛا  ،أٚ غٝكٛيٕٛ نُا قايٛا ،إشاڄ ْكٍٛ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ

َـٔ نتـاب اهلل غـبراْ٘     اٍؽٌٖ أْـ٘ عًـ٢ أغـ    ؟ٖهصا؟ ْكٍٛ: أْتِ بطضٚا يٓا غهٛتهِ َٔ أٟ َٓڀًل ٖٛ ٕتتفاعًٛ
أّ . فٗاتٛا بطٖاْهِ إٕ نٓتِ قازقني ؟فأْتِ ختاطبْٛٓا باغِ ايكطإٓ؟ إٔ ايكطإٓ فُٗتِ َٓ٘ ٖٛ إٔ ْػهت ٚتعاىل؟

إشاڄ غٓػـهت ٚيهـٔ أْـتِ اْڀًكـٛا      ٓا؟٥هٛ  غـٝهٕٛ فٝـ٘ غـ٬َتٓا أَـاّ أعـسا     ٭ٕ ايػـ  ;ػهتأْهِ تطٜسٕٚ إٔ ْ
جطبٛا اذته١ُ. ٌٖ تػتڀٝعٕٛ بػهٛتهِ إٔ تعًُٛا ع٢ً  ،، جطبٛا ايػهٛ ، جطبٛا أْفػهِٚأخطجِٖٛ َٔ ايُٝٔ

أبساڄ إ٫ قٛيهِ بأْٓا قس ضتٔ ٫ ْط٣ أٟ َربض يًػهٛ   ،إشاڄ فعٓسَا تكٛيٕٛ يٓا: إٔ ْػهتإخطاجِٗ َٔ ايُٝٔ؟ ٫. 
ِٗ نًـٗا قا٥ُـ١ نـسْا    تطبٝت ،ثكافتِٗ ،ّٛ ِٖ أطفاٍ يف َسِْٗ ٚقطاِْٖثريِٖ عًٝٓا. ِٖ أغاغاڄ َػتثاضٕٚ َٔ ٜ

ـ      ،برتبٝت٘ ،فٗٛ َٔ أقً٘ بثكافت٘ ،نس ايعطب ،ضتٔ املػًُني إٔ أغـتثريٙ َـٔ   ٞٸ ٖـٛ َػـتثاض نـسى ٫ كتـاد إي
 جسٜس.

أّ  ؟ٌٖ عًُٛا ؾ٦ٝاڄ ٜػتثري ا٭َطٜهٝني إٔ ٜـأتٛا  ؟َاشا عٌُ ايُٕٝٓٝٛ ؟إٔ ٜأتٛاٌٖ ايُٕٝٓٝٛ أثاضٚا ا٭َطٜهٝني 
ايصٜٔ خـسعٛا   ،ٚأَثاي٘ (ايعْساْٞ)َٛا ادتٌُٝ يٮَطٜهٝني ّٜٛ اْڀًكٛا اغتحاب١ يسع٠ٛ إٔ ايُٝٓٝني ِٖ َٔ قسٸ

ـ )ٚايـط٥ٝؼ قاهلـا:    .دتٗاز ايؿـٝٛع١ٝ  ،نثرياڄ َٔ ؾباب ايُٝٔ إٔ ٜٓڀًكٛا يًحٗاز يف غبٌٝ اهلل يف أفػاْػتإ إٔ ب
 أيٝؼ ٜعين إٔ شيو نإ خس١َ ٭َطٜها؟ إشاڄ ملاشا أَطٜها تعترب تًو ارتس١َ أْٗـا َـاشا؟   (شيو نإ بأٍَط َٔ أَطٜها
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 . عٴٕٛ اٱضٖابٝني ٜترطنٕٛٚأْتِ نٓتِ تٳسٳ ،أْٗا عٌُ إضٖابٞ، أْ٘ إشاڄ أْتِ َٓهِ إضٖابٕٝٛ
اْڀًل ع٢ً  َِٗٓ ضبعايٚقس ٜهٕٛ  ،خٴسعٛا ٔٵ٦و ايؿباب املػانني ِٖ َٳٚأٚي ،ْفصٚا ٔٵٚع٩٬ُِٖ َٳ ،أَطٚا ٔٵِٖ َٳ
يهـٔ اْعـطٚا    ، ْكـٍٛ هلـِ:  ٚأفػاْػتإ يف َٛاج١ٗ ايؿـٝٛع١ٝ  ،دتٗاز يف غبٌٝ اهلل يف أفػاْػتإا - فع٬ڄ - أغاؽ

ـ  ،إٔ شيو نإ بتٛجٝ٘ َٔ ا٭َطٜهٝنياتهرت ا٭َٛض فُٝا بعس  ٝؼ نـصيو؟  إشاڄ فٗٛ خس١َ يٮَطٜهٝني َٔ ج١ٗ. أي
 َاشا ٜعين ٖصا؟ !، ٜعسٕٚ شيو ادتٌُٝ إغا٠٤؟ٜعسْٚٗا إغا٠٤ ،٭َطٜهٝني اٯٕ ٜعسٕٚ تًو ارتس١َفُا باٍ ا

فعـ٬ڄ َٛاقفٗـا    (ايؿٝڀإ ا٭نـرب )ٕ أَطٜها ٖٞ إ :عٓسَا قاٍ اٱَاّ ارتُٝين؟ َٔ ايؿٝڀإ أأمل ٜعٗطٚا ٖٓا أغٛ
ٖٚـِ يف ايـسْٝا ٜترطنـٕٛ نُـا ٜطٜـس، أيـٝؼ        ،يف ايسْٝاٝڀإ بعس إٔ ٜهٌ ايٓاؽ َٛاقف ايؿٝڀإ متاَاڄ، ايؿ

ٍٳٖٛ غٝكٍٛ َاشا؟  ؟َاشا غٝكٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ؟نصيو ٕٴ يځُٻا ٚٳقځا ٝٵڀځا ٞٳ ايؿٻ َٵطٴ قڂهٹ ٕٻ ا٭ځ ِٵ ِإ ٘ٳ ٚٳعٳسٳنڂ  ايڃرٳلٿ ٚٳعٵسٳ ايًَّ

ِٵ ِٵ فځأځخٵًځفڃتٴهڂ ٕٳ ٚٳَٳا ٚٳٚٳعٳستټهڂ ٞٳ نځا ٝٵهڂِ يٹ ٍٕ َٿٔ عٳًځ ًڃڀځا ِٵ أځٕ ِإ٫َّ غٴ ِٵ فځاغٵتٳحٳبٵتٴ ٛٵتٴهڂ َٴْٛٹٞ فځ٬ځ يٹٞ زٳعٳ َٴٛاڃ تٳًڂٛ  َٻا أځْفڂػٳهڂِ ٚٳيڂٛ
ِٵ ُٴكٵِطخٹهڂ ِٵ ٚٳَٳا أځْٳاڃ بٹ ٞٻ أځْتٴ ُٴكٵِطخٹ ِٕ نځفځطٵ ٴ ِإْٿٞ بٹ ُٴٛ ُٳآ أځؾٵطٳنڃتٴ ٌٴ  َٹٔ بٹ ِ إ)قځبٵـ أمل ٜهفـط ا٭َطٜهٝـٕٛ اٯٕ    (22:بـطاٖٝ

يس٣ أَطٜها اييت نإ َٔ أِٖ ا٭ؾٝا٤  ،ٓسَا اْڀًكٛا يًحٗاز نس ايؿٝٛع١ٝايُٝين عَ٘ ايؿباب بادتٌُٝ ايصٟ قسٸ
 إشاڄ نفط  مبا أؾطنٖٛا َٔ قبٌ. ؟ٚنإ ُٜٗٗا إٔ ختطد َٔ أفػاْػتإ ،إٔ ختطد َٔ أفػاْػتإ

 ض،زعـِ ٚظاضٟ أٚ زعـِ َـٔ جتـا     ايػعٛز١ٜ َٔ ناْـت تـسعِ غـٛا٤ٶ    ،ذت٢ ايػعٛز١ٜ تٛاج٘ بٗصا املٛقف ٖٚهصا
ٖٞ  ،تهبت جطمي١اض :أقبرت ايػعٛز١ٜ ٜكاٍ هلا إشاڄ ؟ُٕٛ ايٖٛابٝني يف شتتًف املٓاطل، أيٝؼ شيو َعطٚفاڄٜسع

ٜكبس شيو ايسعِ  ،ِٗ َٛافك١ هلِ ٚطبكاڄ يتٛجٝٗاتِٗفٝسعُْٛ ،َٔ ناْٛا ٜكٛيٕٛ هلِ ازعُِٖٛ ،تسعِ اٱضٖاب
 .)ايؿٝڀإ ا٭نرب( ٜعٌُٖهصا  ٚتٓفٝص تًو ايتٛجٝٗا  ْفػٗا ٖٛ زعِ يٲضٖاب. ،ْفػ٘

ِ اٜفِٗ ٖـٛ أْـ٘    اٱَاّ ارتُٝين عٓسَا قاٍ ٖصٙ ايه١ًُ نس أَطٜها مل ٜكًٗا زتطز ن١ًُ، ٚإٔ  ،٢عًـ٢ َػـُٸ   غـ
بِٗ َع٘ ٌٖ شيو ٚعٓسَا كع ؟أيٝؼ نصيو ،طفاتٗا ٖٞ تكطفا  ايؿٝڀإ متاَاڄ. ايؿٝڀإ كعب ايٓاؽ َع٘تك

١ٜ ٚايسميكطاط١ٝ ٚإىل ايتڀٛض ٚايتكـسّ ٚإىل َـا فٝـ٘ نـطاَتِٗ     إىل اذتط - بؿهٌ َعاضن١ -ٝكٛزِٖ يع٢ً أغاؽ 
ُٳـا  اهلل قاٍ عٓـ٘:  ؟أّ أْ٘ ٜطٜس َاشا اٯخط٠يف ٚععتِٗ يف ايسْٝا ٚ ٛ  ِإْٻ ٘ٴ  ٜٳـسٵعٴ ْٴـٛا  ذٹعٵبٳـ ٔٵ  يٹٝٳهڂٛ  أځقٵـرٳابٹ  َٹـ

بٌ ٖٞ  ،تسعِٖٛ يٝكبرٛا َٔ أقراب ايػعري جتُع ايٓاؽ ذٛهلا ثِ ذعبٗا ،ٖٚهصا أَطٜها تعٌُ (6:)فاططايػٻعٹرِي
 ْفػٗا تصٜكِٗ ايػعري يف ايسْٝا.

هت ٜكبس اٯٕ املٛنـٛع أنثـط   ْ٘ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ْػهت أَاّ أٟ ج١ٗ تكٍٛ يٓا إٔ ْػإ :إشاڄ فإشا نٓا ْكٍٛ يف املانٞ
ٚإٔ  ،ٖـٛ بتٛفٝـل اهلل   إٔ عًُٓـا  ،بتٛفٝل اهلل - إٕ ؾا٤ اهلل -َٚٔ ج١ٗ أخط٣ ْڀ٦ُٔ إىل إٔ عًُٓا قس نإ ، أ١ُٖٝ
ٚٚاقـع   ،ٚٚاقـع زٜٓٓـا   ،ُػـًُني ظطٚفٓا ن ،ٚظطٚف ايُٝٔ ،، ظطٚف ا٭١ًَٓا ٖٛ ايعٌُ ايصٟ تتڀًب٘ ايعطٚفعُ
نتؿفٓا أْٓا عُـس  أّ ا - نُا ٜكٍٛ اٯخطٕٚ -فٌٗ انتؿفٓا أْٓا أخڀأْا  ؟أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ميهٔ إٔ ْهتؿف٘ .أَتٓا

 ٚضتٔ ْعٌُ ٖصا ايعٌُ؟ اهلل ع٢ً قٛاب
ـ َٔ ايبؿاضا  ايـيت قـاٍ اهلل فٝٗـا عـٔ أٚيٝا     ٖٛ - عتكسأفُٝا  -ٖٚصا  ،شاڄ ٖصا ٖٛ مما ٜعٜسْا ٜكٝٓاڄإ ِٴ  :٥٘ ٗٴـ  يځ

ْٵٝٳا ايڃرٳٝا٠ٹ ايڃبٴؿٵطٳ٣ فٹٞ ـ    - أذٝاْاڄ - ايبؿاضا  تأتٞ (64:)ْٜٛؼاٯخٹطٳ٠ٹ ٚٳفٹٞ ايسټ و أْٗـا  بؿهٌ طُأْـ١ يـو يف أعُاي
 ٜٚتڀًبٗا ايٛاقع. ،ٜٚتڀًبٗا ايعَٔ ،ٚأْٗا ا٭عُاٍ اييت تتڀًبٗا املؿه١ً ،ٚأْٗا أعُاٍ َػتك١ُٝ ،أعُاٍ قرٝر١

ا ٜتأمل إشا انتؿف ، نُ؟ اٱْػإ ٜطتاحإشا انتؿف ْفػ٘ أْ٘ ستل ،ْػإ ٜطتاح إشا انتؿف أْ٘ َكٝبٱاأيٝؼ 
 ،ايـسْٝا َـٔ ا٭خڀـا٤ يف زتـاٍ أعُـاٍ     َع إٔ ا٭خڀا٤ يف زتاٍ ا٭عُاٍ ايس١ٜٝٓ أؾس خڀـٛض٠   ،ْفػ٘ أْ٘ أخڀأ

أٚ أْـو   ،أيٝؼ اٱْػإ ٜتأمل أْـ٘ خيڀـ٧   ،ًڀرييٗا تٳكسَقبٌ ٚقتٗا ف (٠ځضٳصض  ايصٴب)عٓسَا تهتؿف ْفػو أْو 
ٚقازف غـٛقاڄ   (قات٘)إشا َا قازف إٔ أذسْا قڀف ف ؟أيٝؼ اٱْػإ ٜتأغف ،ٚيٝؼ ايػٛم َطعاڄ (قاتو)قڀفت 
 ٚذكٌ ع٢ً َبايؼ نبري٠ أيٝؼ ٜفطح؟  ،َطعاڄ

إٔ  ،ٜٔ، يف ا٭عُاٍ اييت ٖٞ هلل ضن٢ أْت تٓڀًل فٝٗـا عًـ٢ أغـاؽ ضنـ٢ اهلل غـبراْ٘ ٚتعـاىل      يف أعُاٍ ايسٿ
ٌٵ  ٚيف ٚقت٘ ،ٚإٔ حتطنو يف َٛقع٘ ،بتفطح نثرياڄ عٓسَا تط٣ بإٔ عًُو قٛا ،حتع٢ بطناٙ ٌِ  قڂـ ٘ٹ   بٹفځهٵـ ايًَّـ

٘ٹ ُٳتٹ ًڃٝٳفڃطٳذٴٛاڃ فځبٹصٳيٹوځ ٚٳبٹطٳذٵ ّٴ غڂًٹبٳتٹ  ملا :ٚقاٍ أٜهاڄ (58:)ْٜٛؼفځ ٖٴِ ا٭ځضٵِض أځزٵْٳ٢ فٹٞ  ايطټٚ ِٵ َٿٔ ٚٳ  بٳعٵسٹ غځًځبٹِٗ
ٕٳ ٘ٹ غٹٓٹنيٳ بٹهٵِع فٹٞ  غٳٝٳػٵًٹبٴٛ َٵطٴ َٹٔ يٹًَّ ٌٴ ا٭ځ ٛٵَٳ٦ٹصٺ بٳعٵسٴ ٚٳَٹٔ قځبٵ ٕٳ  ٜٳفڃطٳحٴ ٚٳٜٳ ٓٴـٛ ُٴ٪ٵَٹ ٘ٹ  بٹٓٳكٵـطِ   ايڃ ٔ  ٜٳٓكٴـطٴ  ايًَّـ  َٳـ
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ٜٚفطذـٕٛ َتـ٢ َـا     ،َت٢ َا ذككـٛا ؾـ٦ٝاڄ فٝـ٘ هلل ضنـ٢     ٖٛ ٜترسث عٔ امل٪َٓني بأِْٗ ٜفطذٕٛ (5-1:)ايطّٜٚٳؿٳا٤
ٜٚفطذٕٛ عٓسَا ٜهتؿفٕٛ أْفػِٗ أِْٗ اغتڀاعٛا إٔ  ،ِٗ ٜػريٕٚ ع٢ً ططٜل ٖٞ ططٜل اهللانتؿفٛا أْفػِٗ أْ
 ٖهصا امل٪َٕٓٛ ٜفطذٕٛ. ،اهللٜهطبٛا أعسا٤ 

 ٚأْت يف َٝسإ املٛاج١ٗ َع أعسا٤ اهلل فإٕ شيو ٜعـين  ،ا٭عُاٍ ايكاذت١إصتاٍظ تعًُ٘ َٔ إشا نٓت ٫ تفطح بأٟ 
فٓتا٥ح٘ يٝػت ١َُٗ بايؿـهٌ ايـصٟ جيعًـو تفـطح ٚتطتـاح       ،أ١ُٖٝ يسٜو اإٔ ايعٌُ ايصٟ تترطى فٝ٘ يٝؼ ش

ٛٵَٳ٦ٹصٺ ٕٳ ٜٳفڃطٳحٴ ٚٳٜٳ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ ٘ٹ بٹٓٳكٵِط  ايڃ ٌٵ(4،5)ايـطّٚ: ايًَّ ٌِ قڂ ٘ٹ  بٹفځهٵ ٘ٹايًَّ ُٳتٹ ًڃٝٳفڃطٳذٴـٛاڃ  فځبٹـصٳيٹوځ  ٚٳبٹطٳذٵ  (58:)ٜـْٛؼ فځ
ٚأِْٗ فعـ٬ڄ   ،ٚأِْٗ فع٬ڄ فاتتِٗ ايفطق١ ،أْفػِٗ نٌ فرت٠ أِْٗ فع٬ڄ قكطٚاايؿ٤ٞ ايػ٧ٝ ٖٛ إٔ ٜهتؿف ايٓاؽ 

 ٚأِْٗ. ٚأِْٗ.. ،ٚا٪ٴأخڀځ
خ ايـصٟ ٖـٛ َـٔ ْتـا٥    إٔ ٜعٝـ ايٓاؽ أعُاضِٖ ذػطا  ٖصا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜٓايف اٱميإ، ٖـصا ٖـٛ ايؿـ٤ٞ    

.. يٛ نإ.. يٛ نإإٕ نإ.. ٚاهلل  (1)اٙاااٖبٛ أˮ ٥٬بايٕٝٛٚاي ،ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ جيٓٝ٘ املككطٕٚ ،اٱُٖاٍ ٚايتككري
ٛٵ ؟ٜكٛهلا املككطٕٚ ،( ٖٞ عباض٠ ذػط٠ ْٚسّنإ)يٛ  :أمل ٜعطض اهلل عباض٠ ‟ٕنا.. يٛ نإ ٕٻ يځٓٳا يځ  فځٓٳتٳبٳطٻأځ نځطٻ٠ڄ أځ
ِٵ ٗٴ ٓٵ ٛٵ (167:)ايبكط٠َٹ ٕٻ يځ ٔٳ نځطٻ٠ڄ يٹٞ أځ ٕٳ َٹ ُٴرٵػٹٓٹنيٳ فځأځنڂٛ ٖٞ تهطض  نثرياڄ يف ايكـطإٓ، َٓڀـل    .يٛ.. يٛ. (58:)ايعَطايڃ
ٚا ٪أِْٗ أخڀـ  ٜٚتحٕٗٛ يف غبٌٝ اهلل بأعُاهلِ ِٖ ذت٢ ٚيٛ افرتض ا٭َط ،يهٔ َٔ ٜعًُٕٛ ،َٓڀل املككطٜٔ ؟َٔ

ذطن١ َع١ٓٝ فإِْٗ أٜهـاڄ َـٔ غٝػـتفٝسٕٚ َـٔ أخڀـا٥ِٗ، يهـٔ أٚي٦ـو        أٚ يف  أٚ يف ّٜٛ َعني، ،يف َٛقف َعني
نُـا   (إناع١ ايفطق١ غكـ١ ) ٚ ،٭ٕ املككط ٖٛ َٔ ٜهٝع ايفطم ;٥ِٗاملككطٜٔ ِٖ عاز٠ ٫ ٜػتفٝسٕٚ َٔ أخڀا

  .انُا قاٍ ٖٛ أٜهٶ (ٚايفطق١ متط َط ايػراب) قاٍ اٱَاّ عًٞ 
ٔ   ،ضنٛا تككريِٖ يف نـثري َـٔ اذتـا٫    املككطٕٚ ِٖ عاز٠ ٜفٛتِٗ إٔ ٜتسا ،املتداشيٕٛ ،املًُٕٗٛ ٖـِ   يهـٔ َـ

أٚ يف قطاض  ،ٚا يف َٛقف َعني٪ٚقس ٜهتؿفٕٛ أِْٗ أخڀ ،ٕاٍ غٝهتؿفٕٛ أِْٗ أقابٛا فٝفطذٜٛٓڀًكٕٛ يف ا٭عُ
، فٝكـررٕٛ ٚنـعٝتِٗ َـٔ جسٜـس     ؟ْتا٥ح٘ ؟ٙ٪َٓؿ ؟َا ٖٞ أغباب٘ :٦ِِٖٗ أٜهاڄ َٔ غٝػتفٝسٕٚ َٔ خڀ ،َعني

 ٖٚهصا امل٪َٕٓٛ ٜػتفٝسٕٚ ذت٢ أٜهاڄ َٔ أعسا٥ِٗ. ..ٜػتفٝسٕٚ َٔ أخڀا٥ِٗ
٭ْو عٓسَا ٜهٕٛ َٛقفو  ؟ى. ملاشا٤ٳَٔ عع١ُ اٱغ٬ّ أْو عٓسَا تترطى ي٘ جتس نٌ ؾ٤ٞ خيسَو ذت٢ أعسا

ايڀطف اٯخط  اٱْػإ ٚنطاَت٘؟ٜٓػحِ َع فڀط٠  َٚٓڀل اذتل ٖٛ ايصٟ ،أٚيٝؼ َٛقف اذتل اڄ،َٚٓڀكو ذك اڄذك
 ،ٜكٛي٘ نسى ٖٛ بايڀبع ٜهٕٛ باط٬ڄٚنٌ َا  ،نٌ َا ٜأتٞ َٔ جاْب٘ باطٌ ،ايصٟ ٖٛ عسٚى ٖٛ بايڀبع عسٚ َبڀٌ

تػتڀٝع  ،تػتڀٝع إٔ تػصٟ ذطنتو َ٘ٔ نٌ باطً، ى َٔ جاْب٘ ككٌ نسى ٖٛ أٜهاڄ باطٌأٚ حتطټ نٌ َٛقفٚ
أٚ تـ٪زٟ   ،ٚنٝف ت٪زٟ أعُاهلِ ،ا َاشا قايٛااْعطٚ ،اْعطٚا َاشا ٜعًُٕٛ يتكٍٛ هلِ: ;ٔ ذٛيو بكري٠ڄَٳإٔ تعٜس 

 أقٛاهلِ إىل ْتا٥خ ٖهصا.
يٝعٜـسْا   ;َٳٔ أٚنسٳ يٓا باطـٌ أٖـٌ ايهتـاب    (ايتٛب١)أيٝؼ ٖٛ يف غٛض٠  .َٓڀل ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ٖصا ايٓرٛ

ـ َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ باطٌ، ٚنٝـف غـتهٕٛ ْتـا٥خ     ،قعِٗبكري٠ َٔ خ٬ٍ فُٗٓا يٛا ِٗ فُٝـا إشا غـازٚا يف ٖـصٙ    باطً
 .فٝعزاز ايٓاؽ بكري٠ ؟ٚفُٝا إشا اغترهُت قبهتِٗ ع٢ً أٟ أ١َ أٚ زتتُع ،ايسْٝا

ٚتعطف ا٭َٛض فتًُؼ فٝٗا  ،ٚتعطف ا٭ذساث ،ٌُ أْت أٜهاڄ َٔ غتعطف املتػريا ٚإشا نٓت تٓڀًل يف َٝازٜٔ ايع
ٔ ٜتداشيٕٛ ٫ ٜػتفٝسٕٚ َٔ عسٍَّٚٔ يهٔ  .يتكٍٛ ،يتترطى ،عترب فطق١ يو يتعٌُنٌ َا ٜ  ، بٌ ٫ ٜػتفٝسٕٚ َـ

ٚٴٍ ا٭ٜاّ ف٬ ٜفُٕٗٛ ؾ٦ٝاڄٚتٳ ،ٚاملتػريا  ،ٚمتط ا٭ذساث ،اهلل ٣ٖس نـإ يف قـاذت٘   ٫ ٜعطف إٔ ٖصا اذتسث  ،سٳا
هٕٛ اغـتػ٬ي٘ ٖـٛ َـا خيـسّ     فٝ ;ٚأْ٘ يٛ نإ ٖٓاى ذطن١ ٫غتڀاعت إٔ تػتػٌ ٖصا اذتسث ،يٛ نإ َٔ ايعاًَني

  .تٗاٗا، َٚا ٜععظ َٔ قٛٸأٖساف
 ;٭ْ٘ غـانت  ;ٚايسْٝا أَاَ٘ َكف١ً ،أضبعٕٛ غ١ٓ ٖٚٛ ع٢ً ٚنع١ٝ ٚاذس٠ متط ،هلصا جتس املتداشٍ عُطٙ َتداشٍ

ٛ  ،٭ْ٘ َعطض بصٖٓٝت٘ ;٭ْ٘ جاَس  فُت٢ ميهٔ إٔ ٜعطف إٔ ٖصٙ اذتطن١ أٚ ٖصا اذتسث أٚ ٖصا ا٭َط ايڀاض٨ ٖـ
  ٫ ٜفِٗ ؾ٦ٝاڄ َٔ ٖصا. .عٕٛ ٭ٌٖ اذتل يف نطب أٌٖ ايباطٌمما غٝهٕٛ أٜهاڄ َٔ اي مما غٝدسّ اذتل أٚ

ٔٳ :امل٪َٕٓٛ ِٖ َٔ قاٍ اهلل عِٓٗ :َاّ نٌ ذسث ٖٚٛ َا أقٍٛ زا٥ُاڄ ٚأنطضأف شاڄإ ٍٳ ايَّصٹٜ ِٴ قځا ٗٴ ٕٻ ايٓٻاؽٴ يځ  ايٓٻاؽٳ ِإ
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ِٵ جٳُٳعٴٛاڃ قځسٵ ِٵ يځهڂ ٖٴ ِٵ فځعٳازٳ ٖٴ ٛٵ ِٳ ذٳػٵبٴٓٳا ٚٳقځايڂٛاڃ ِإميٳاْاڄ فځاخٵؿٳ ٘ٴ ٚٳْٹعٵ ٌٴ ايًَّ ٛٳنٹٝ  ٚنًُـ١  ،ظازِٖ إمياْـاڄ  (173)آٍ عُطإ:ايڃ
قس ٜهٕٛ شيو اذتسث ايصٟ خيٛفو ب٘  .تعين ايهثري َٔ قٛض اذتسث اييت تععظ اٱميإ يف ْفػو ظازِٖ إمياْاڄ

أٚيـٝؼ ٖـصا َـٔ ظٜـاز٠      نإ يف ستًـ٘،  ٕ عًُوأٚ ،ت إٔ حتطنواٯخطٕٚ ٖٛ َا ظازى إمياْاڄ َٔ ج١ٗ أْو انتؿف
  .َٔ عًُو ٚاثكاڄٚ ،اٱميإ؟ فتهٕٛ ٚاثكاڄ َٔ ْفػو

ملاشا حتطى؟ ٖٛ أْ٘ أقبس ٜٓعط إيٝـو أْـو أقـبرت ضقُـاڄ      أٜهاڄ عٓسَا تعطف إٔ عسٚى حتطى، تعزاز إمياْاڄ
إٔ ٜعًِ َٔ ْفػ٘ إٔ عًُـ٘  أٚيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ٜػعس اٱْػإ امل٪َٔ  ٚأْو أقبرت تؿهٌ خڀطاڄ بايػاڄ عًٝ٘، نبرياڄ،

نـإ أٜهـاڄ عُـ٬ڄ يـ٘ أثـطٙ       فعٓسَا ٜترطى اٯخطٕٚ نسى فاعطف إٔ عًُـو  ي٘ أثطٙ ايبايؼ يف ْفٛؽ ا٭عسا٤؟
ٜٴرػب ي٘ أيف ذػاب، غٝهٕٛ شيو َٔ جاْبِٗ ؾٗاز٠ يو بإٔ َٛقفو  ،ايهبري ٚإٔ حتطنو يف َٛاج١ٗ أعسا٤ اهلل 
فًـٛ نـإ    ى ايباطٌ ٖٓـاى، أٟ إٔ ٖصا اذتل ذطٸ ل أيٝؼ نصيو؟ذَٔ َٔ َاشا؟ ٭ٕ عًُو نسِٖ ٖٛ َٓڀًل  ذل;

 ًرل ٫ ٜٓػحُإ.يٚايباطٌ نس  ًباطٌ،ي٭ٕ اذتل نس  يهإ َٓػحُاڄ َع شيو ايباطٌ، أيٝؼ نصيو؟ َٛقفٞ باط٬ڄ
 .(، ٖٚصا مما ٜعٜسْا بكري٠ْا نأَطٜها٩ْفدط إٔ ٜهٕٛ أعسا): (ضمح١ اهلل عًٝ٘)ٚهلصا نإ ٜكٍٛ اٱَاّ ارتُٝين 

ٞٸ نكسٜل يؿههت يف ْفػٞ) -مبع٢ٓ عباضت٘  - ٚنإ ٜكٍٛ  .(يٛ أْين ضأٜت أَطٜها تٓعط إي
أيٝؼ ٖصا ممـا ٜعٜـس    ى أعسا٥و نسى،ٜؿٗس ي٘ حتطټ - ٚأْت تترطى ع٢ً أغاؽ َٔ اذتل -َٛقفو  ١إشاڄ فكر

 إمياْاڄ؟ ٱْػإا
 ٚتٛن٬ڄ عًٝ٘، إيٝ٘، ثك١ باهلل ٚايتحا٤ٶَٚٔ جاْب آخط اٱْػإ ٖٚٛ يف َٝسإ ايعٌُ ٜهٕٛ َڀًٛب َٓ٘ إٔ ٜعزاز 

٘ٹ    سٜٔ يف غبًٝ٘ يف ايكطإٓ ايهطِٜ؟ٚاهاٖ ،أٚيٝا٤ٙب٘ اهلل  ٞزاڄ عًٝ٘، أيٝؼ ٖصا ٖٛ َا ٜٛقٚاعتُا ٚٳعٳًځـ٢ ايًَّـ
ٌِ ًڃٝٳتٳٛٳنَّ ٕٳ فځ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ أْت إشا مل تهٔ يف َٛاج١ٗ عسٚ ٜؿهٌ خڀٛض٠ عًٝو غـٝهٕٛ ايتحـا٩ى إىل اهلل    (122)آٍ عُطإ:ايڃ

ٚأْـت بإمياْـو ايكـٟٛ بـاهلل غـبراْ٘ ٚتعـاىل َـاشا         ٚتٛاجٳ٘ َٔ ٖٓا، نعٝفاڄ أٚ عازٜاڄ، يهٔ ٚأْت تٴٛاجٳ٘ َٔ ٖٓا،
إىل ا٫يتحا٤ إىل اهلل،  ١ٚتك٣ٛ ثكتو باهلل، ٚتهٕٛ أنثط ؾعٛضاڄ باذتاج١ املاغٸ غٝركٌ؟ غتعزاز اعتُازاڄ ع٢ً اهلل،

 ذٳػٵـبٴٓٳا  ٚٳقځـايڂٛاڃ  :ٚهلصا قاٍ أٚيٝؼ ٖصا َٔ ظٜاز٠ اٱميإ؟ ذ٦ٓٝصٺ غتهٕٛ ممٔ ٜ٪ٌٖ ْفػ٘ ٭ٕ ٜهٕٛ اهلل َع٘;
٘ٴ إشاڄ اهلل ; ٚٚيٝٓـا ٖـٛ اهلل   ،، ٚيف غـبٌٝ اهلل، ٚإىل اهلل ضتـٔ َـٔ اهلل   ٖصٙ عبـاض٠ ايتحـا٤ إىل اهلل؟   أيٝػت ايًَّ

٘ٴ ذٳػٵبٴٓٳاغٝهفٝٓا  ِٳ ذٳػٵبٴٓٳاٖٛ نافٝٓاٜعين  ايًَّ ٘ٴ ٚٳْٹعٵ ٌٴ ايًَّ ٛٳنٹٝ  صٙ عباض٠ تٛذٞ بعٍُل يف اٱميإ؟أيٝػت ٖ ايڃ
ِٵ ٖٴ ِٳ ذٳػٵبٴٓٳا ٚٳقځايڂٛاڃ ِإميٳاْاڄ فځعٳازٳ ٘ٴ ٚٳْٹعٵ ٌٴ ايًَّ ٛٳنٹٝ ُٳ١ٺ فځاْكځًځبٴٛاڃ  ايڃ ٔٳ  بٹٓٹعٵ ٌٍ   َٿـ ٘ٹ ٚٳفځهٵـ ِٵ  ايًَّـ ِٵ  يَّـ ٗٴ ُٵػٳػٵـ غٴـ٤ٛٷ  ٜٳ
اٱْػإ ايصٟ ٜعزاز إمياْ٘ أيٝؼ ٖـٛ َـٔ    ڀبعايٚاظزازٚا إمياْاڄ. ٚب ،ذػبٓا اهلل :قايٛا ٫ذعٛا، (173،174)آٍ عُـطإ: 

تهٕٛ ْتٝحتٗا إٔ ٜهعف َٛقفو، ٚإٔ تٗتع قسَاى  اٱميا٫ٕ تتكٛض إٔ ظٜاز٠  قف٘؟ز ثباتاڄ ٚاغتكا١َ يف َٛعزاٜ
ٙ     ، ٫ أبـساڄ  ،يف املٛقع ايصٟ أْت فٝ٘ ٙ ، ٫ٚ تـعٿ تهـعف ْفػـ١ٝ اٱْػـإ، ٫ٚ ٜطجتـف فـ٪از ، ٫ٚ ٜفكـس  ٍ قـسَا

 .إشا نعف إمياْ٘ ا٫غتكا١َ إ٫ّ
فأْت ذ٦ٓٝصٺ  .٧ٝٗ ْفػو ٭ٕ تبتعس عٔ اهلل فٝبتعس اهلل عٓوتٴفأْت إشا َا اضتبهت أَاّ ا٭ذساث فإْو أٜهاڄ َٔ 

ػـِٗ  ِْٗ ٜهعفٕٛ ٚبايتايٞ فِٗ َٔ ٦ٜٝٗـٕٛ أْف ٭ْ٘ إشا َا ابتعس ايٓاؽ عٔ اهلل فإ ع٢ً ْفػ٘; َٙٔ ٜػاعس عسٚ
٭ٕ ٜهٕٛ اهلل َع٘، َٚت٢  ْفػ٘٪ٌٖ َٔ ٜ ٖٛ ، َٛاج١ٗ ا٭ذساثيك١ُ غا٥ػ١ ٭عسا٥ِٗ، يهٔ َٔ ٜعزاز إمياِْٗ يف

 ٚاتبعٛا ضنٛإ اهلل. ،غ٤ٛ وب بٓع١ُ َٔ اهلل ٚفهٌ مل ميػػٓكًت وٖٛ َٔ جيعً ونإ اهلل َع
ايعحٝبـ١  ٘ ايتٛجٝٗـا   ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ نتاب اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ايصٟ ٚجٸ ،ٖهصا ٜٛجٗٓا ايكطإٓ ايهطِٜ

 ، ٜػس عًٝو َٓافص ايهعف.ًدٛف َعٗا، ٜػس عًٝو َٓافص ارتٛف، ٫ٚ زتاٍ ياييت ٫ زتاٍ يًهعف َعٗا
ٔٳ ٍٳ ايَّصٹٜ ِٴ قځا ٗٴ ٕٻ ايٓٻاؽٴ يځ ِٵ جٳُٳعٴٛاڃ قځسٵ ايٓٻاؽٳ ِإ ِٵ يځهڂ ٖٴ ٛٵ ن١ًُ ٜكٛهلا ايهثري َٔ أيٝػت ٖصٙ  (173:)آٍ عُطإفځاخٵؿٳ

ٕٻ ؟فا٤ ايٓفٛؽ، ٚنعفا٤ اٱميإنع ِٵ جٳُٳعٴٛاڃ قځسٵ ايٓٻاؽٳ ِإ ِٵ يځهڂ ٖٴ ٛٵ ، ٖٛ نأْ٘ ٫ ٜعـس ْفػـ٘ َـٔ ايٓـاؽ     فځاخٵؿٳ
، ٖـٛ  ٫ٚ َـٔ املـ٪َٓني   ،ٔ، ٖٛ يٝؼ َٔ ايٓاؽ ٫ َٔ ايهافطٜٚغري َعسٚز َٔ ايٓاؽ ،ٛ غري ستػٛبٚفع٬ڄ املٓافل ٖ

ٔٳ َټصٳبٵصٳبٹنيٳ ، ٖٛ أغٛأ ايٓاؽبؿ٤ٞيٝؼ  ٝٵ ِٖ َٔ اْكڀعٛا إىل  (143:)ايٓػا٤ٖٳـ٪ٴ٤٫ ِإيځ٢ ٚٳ٫ځ ٖٳـ٪ٴ٤٫ ِإيځ٢ ٫ځ شٳيٹوځ بٳ
 .ي٘ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ايهافطٜٔ ٚ، ِٖٚ َٔ أقبرٛا أٚيٝا٤ يًؿٝڀإ أنثط َٔ ٤٫ٚ ايؿٝڀإ
ٕٻ ِٵ جٳُٳعٴٛاڃ قځسٵ ايٓٻاؽٳ ِإ ِٵ يځهڂ ٖٴ ٛٵ عٓسَا تطتبو ٚأْت َـ٪َٔ،   .اٱميإ نُا أغًفٓا ٖٛ َٔ ٜطتبو نعٝف فځاخٵؿٳ



 (01) اليمن خطر دخول أمريكا

ٌٖ أْو مل جتس يف نتاب اهلل َا  !ايصٟ ٜسعٛى إىل إٔ تطتبو أٚ إٔ تكًل أٚ إٔ ختؿ٢؟ َا ٚأْت َكسم بايكطإٓ،
ٌ   ،َا ٜطفع َعٜٓٛاتو؟ ٌٖ ايكطإٓ أٌُٖ ٖصا ادتاْب؟ مل ًُٜٗ٘ ،ٜؿس َٔ ععميتو  َٚا أنثط َا حتسث عٓـ٘ زاخـ

َـع   ،عًـ٢ ا٫غتبػـاٍ، ٜ٪نـس أْـ٘ َـع ايٓـاؽ       ،ع٢ً املٛاج١ٗ، ع٢ً ايبصٍ ،اٯٜا  اييت حتث ايٓاؽ ع٢ً ادتٗاز
 أٚيٝا٥٘.

 ،ٖٛ َٔ بًؼ ا٭َط فٝ٘ إىل زضج١ إٔ ٜفهس أَاَو ٚاقع أعسا٥و أنثط مما ميهٔ إٔ تكٌ إيٝـ٘ ظٗـاظى ا٭َـين   
ٚتتعطف ْكاط ايهعف  ،َٗاَٗا إٔ تتعطف ع٢ً ايعسٚ أيٝؼ ََٔا ٖٞ َُٗتٗا؟ َا ٖٞ ١َُٗ املدابطا ؟  مبدابطاتو.

 يتعطف أْ٘ بإَهإ ٖصٙ ادت١ٗ إٔ تهطب تًو ادت١ٗ؟ ;ٚتتعطف ع٢ً ايفطم املٛات١ٝ يهطب٘ ،فٝ٘
، قس تهٕٛ تكاضٜط املدابطا  غري ذكٝك١ٝ، قس ٜهٕٛ فٝٗـا ْـٛع   يو املٛنٛع نا٬َڄ بڀطٜك١ َ٪نس٠ اهلل قس نؿف

أخڀا٤، ٖٚٞ تعٌُ ع٢ً إٔ تهؿف يو نعف جاْب عسٚى يتهطب٘، أَا اهلل فإْـ٘ ٖـٛ   َٔ املبايػ١، قس ٜهٕٛ فٝٗا 
َُٗـا نـإ يسٜـ٘ َـٔ      ،َُٗا نإ يسٜـ٘ َـٔ قـ٠ٛ    س بايؿهٌ ايصٟ جيعٌ عسٚى َفهٛذاڄ أَاَو يف ٚاقع٘،ايصٟ أّن

ٜٴطٖب بٗا  .إَهاْٝا ، َُٗا نإ يسٜ٘ َٔ ٚغا٥ٌ 
يف ثكتو باهلل، ٚيف إعساز َا ميهٓو إٔ تعـسٙ أٜهـاڄ    ،اْوْفػ٘ اٱعساز ادتٝس يف إمي إشا َا نٓت أْت َٔ أعسٸ

ٔ  ىذٝٓٗا اهلل قاٍ يو عٔ عسٚ ٚ  َٔ ايهـافطٜ ٔ  :َـٔ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣    ْا، عـٔ عـس ِٵ  يځـ  أځشٶ٣ ٚٳِإٕ ِإ٫َّ ٜٳهٴـطټٚنڂ
ِٵ ِٴ ٜٴكځاتٹًڂٛنڂ ٛٳيُّٛنڂ ِٻ ا٭ځزٴبٳاضٳ ٜٴ ٕٳ ٫ځ ثٴ ٜػتڀٝع إٔ ٜ٪نس يو بأْو إشا زخًت يف أٟ جٗاظ شتابطا   (111)آٍ عُطإ:ٜٴٓكٳطٴٚ

ٌٖ ٖٓاى أذس يف ايسْٝا ميتًو شتابطا  ت٪نس ي٘  ؟، أْ٘ غٝفط َٔ أَاَوا ايعسٚ فإْ٘ غٝٛيٝو زبطَٙعطن١ َع ٖص
نًـٗا اذتُـا٫ ، كتُـٌ أْٓـا إشا َـا اختـصْا        ،ٖصا؟ ٫ أَطٜها ْفػٗا ٫ٚ ضٚغٝا ٫ٚ غريٖا، نًٗا تكاضٜط اذتُا٫ 

ِٵ  يځٔيځٕٔ ايٓتٝح١ نصا، ٖٚهصا اذتُا٫ ، أَا اهلل فٗٛ َٔ أنس بعباض٠ نسِٖ نصا ضمبا تهٛ أځشٶ٣  ِإ٫َّ ٜٳهٴـطټٚنڂ
ِٵ ٚٳِإٕ ِٴ ٜٴكځاتٹًڂٛنڂ ٛٳيُّٛنڂ ِٻ ا٭ځزٴبٳاضٳ ٜٴ ٕٳ ٫ځ ثٴ ٛٵ :ٜٚكٍٛ نصيو عٔ ايهافطٜٔ ٜٴٓكٳطٴٚ ِٴ ٚٳيځ ٔٳ قځاتٳًځهڂ ٛٴا ايَّصٹٜ  نځفځطٴٚا يځٛٳيَّ

 .(22:)ايفتسا٭ځزٵبٳاضٳ
بإعساز أْفػهِ، ٚبت١٦ٝٗ َا ميهٓهِ إعسازٙ، ٚيتهٔ ثكتهِ  اٖتُٛا جساڄ بإق٬ح أْفػهِ، :إٕ اهلل ٜكٍٛ يًٓاؽ

ايهثري  ، ٖٚٛ َٔ ٜعٌُباهلل نبري٠، ٖٚٛ َٔ غٝهٕٛ َعهِ، ٖٚٛ َٔ غٝتٛىل أٜهاڄ إٔ ٜعضع ايطعب يف قًٛب أعسا٥هِ
ايهثري َٔ ايعٓـا٤؟ أمل ٜكـٓع ايهـثري     ،إىل زضج١ إٔ ٜهؿف يهِ ٚاقع عسٚنِ، أمل ٜٛفط اهلل ع٢ً أٚيٝا٥٘ ايهثري

طزْـا  يهٓٓا ضتٔ َتـ٢ َـا اْف   .ٜٚؿس َٔ أظضِٖ؟ ب٢ً ،ايهثري مما ٜ٪ٜسِٖ ،ايهثري مما ٜڀ٦ُِٓٗ؟ أمل ٜعٌُ ايهثري
ٚا٭جـٛا٤ قامتـ١،    س اٯفام َعًُـ١، جت، ٚاڄس نٌ ؾ٤ٞ َكًكجت، ٚاڄحس نٌ ؾ٤ٞ شتٝفتبأْفػٓا ٚابتعسْا عٔ اهلل غ

يهٔ عس إىل اهلل، ٚعـس إىل نتابـ٘ غـتحس َـا جيعـٌ نـٌ ٖـصٙ         .ميت٧ً ضعباڄ َت٢ َا اْفطز  بٓفػوٚجتس قًبو 
 .ا٭ؾٝا٤ ٫ ٚجٛز هلا يف ْفػو

ٖٚـٛ   ،ًؼ َع ْفػ٘اي١ ٖٚٛ ٜطتبو أْ٘ جييٝعطف أْ٘ يف تًو اذت ،أٚ ٜهعف ،أٚ ٜطتبو ،فاٱْػإ ايصٟ ٜكًل
فعٓسَا تط٣ ْفػو نعٝفاڄ ٫ تعتكس إٔ تًو ٖٞ اذتكٝك١،  .انإْػإ نعٝف، يهٔ اجًؼ َع اهلل غتحس ْفػو قٜٛٽ

شيو ٖٛ فكط ْتٝح١  يٝػت تًو ذكٝك١، ،٫ .ٚإٔ شيو اذتسث ٖٛ فع٬ڄ إىل ايسضج١ اييت جتعًين نعٝفاڄ يف ٚاقعٞ
ؾ٤ٞ َطعباڄ، ٚنٌ ؾ٤ٞ شتٝفاڄ، ٚنـٌ ؾـ٤ٞ تـط٣ ْفػـو أَاَـ٘       فطأٜت نٌ ;ٚابتعازى عٔ اهلل ،جًٛغو َع ْفػو

فتكبس أْت َٔ تط٣ عسٚى شيـو   ،ٚن٬َو تطاٙ نً٘ ٫ ٜٓفع بؿ٤ٞ ،تطاٖا ٫ جتسٟ ؾ٦ٝاڄ نعٝفاڄ، ٚقسضاتو نًٗا
ِٵ يځٔ:ايعسٚ ايصٟ قاٍ عٓ٘ ِٵ أځشٶ٣ ٚٳِإٕ ِإ٫َّ ٜٳهٴطټٚنڂ ِٴ ٜٴكځاتٹًڂٛنڂ ٛٳيُّٛنڂ ِٻ ا٭ځزٴبٳاضٳ ٜٴ ٕٳ ٫ځ ثٴ أْت َٔ غتحسٙ نت٬ڄ  ٜٴٓكٳطٴٚ
ٚٵ٢ٖ َٔ بٝت ايعٓهبٛ ،ٚع٬ ،ٚذٝٓٗا غتحس قًبو ;َٔ ايكًب ٚاذتسٜس اهلل قاٍ ، ٤ٜٚكبس قسضى خٛا ٥ل قًبو أ
 تهاز قًـٛبِٗ إٔ ختـطد:   ايڃرٳٓٳاجٹطٳ ايڃكڂًڂٛبٴ ٚٳبٳًځػٳتٹعٔ قسٚضِٖ شنط  (ا٭ذعاب)يف غع٠ٚ  عٔ ْٛع١ٝ َٔ ٖصٙ

ٕٳ ايڃكڂًڂٛبٴ ٚٳبٳًځػٳتٹ ا٭ځبٵكٳاضٴ ظٳاغځتٵ ٚٳِإشٵ ٘ٹ ايڃرٳٓٳاجٹطٳ ٚٳتٳعڂٓټٛ ٓٴْٛٳا بٹايًَّ ناز  ملاشا ظاغت ا٭بكاض؟ ٚملاشا  (10:)ا٭ذـعاب ايعُّ
أٚي٦و أْـاؽ   ،ٖٓاى ظٕٓٛ؟ ايطعب ٚارتٛف؟ ملاشاطد َٔ ايكًٛب إٔ ختطد يٛ إٔ اذتٓاجط تتػع رتطٚد ايكًب رت

ِٵ :و ايٓٛع١ٝ اييت قاٍ عِٓٗجًػٛا َع أْفػِٗ، مل ٜهْٛٛا َٔ تً ٖٴ ِٳ   ذٳػٵـبٴٓٳا  ٚٳقځـايڂٛاڃ  ِإميٳاْاڄ فځعٳازٳ ٘ٴ ٚٳْٹعٵـ  ايًَّـ

ٌٴ ٛٳنٹٝ ثِ أٜهـاڄ ظٓـٛا   ، ٚظاغت أبكاضِٖ ،ضعباڄظٓٛا باهلل ايعٕٓٛ ايػ١٦ٝ ّٜٛ ابتعسٚا عٓ٘ فاَتٮ  قسٚضِٖ  ايڃ
 اڄ.غ٦ٝ اڄباهلل ظٓ
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، جتس أٚي٦و ايصٜٔ قاٍ اهلل ، عس إىل نتاب٘يهٔ عس إىل اهلل، ٖهصا جيين اٱْػإ ع٢ً ْفػ٘ إشا ابتعس عٔ اهلل
ٕٳ ضٳأځ٣ ٚٳيځُٻا :عِٓٗ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ ٘ٴ ٚٳعٳسٳْٳا َٳا ٖٳصٳا قځايڂٛا ا٭ځذٵعٳابٳ ايڃ ٘ٴ ٚٳقٳسٳمٳ ايًَّ ٘ٴ ٚٳضٳغٴٛيڂ ٘ٴ ايًَّ ِٵ ٚٳَٳا ٚٳضٳغٴٛيڂ ٖٴ  ِإميٳاْٶا ِإ٫َّ ظٳازٳ

أٚ تػُع عٓـ٘،   ،ى يعسٚىحتطټ ،َٛقف تؿاٖسٙ غٛا٤ٶ إمياْاڄ أَاّ أٟ َٛقف،ٜعزاز امل٪َٕٓٛ  (22)ا٭ذـعاب: ٚٳتٳػٵًٹُٝٶا
 أٚ ٜكٛي٘ املطجفٕٛ يو.

ٜٴإٕ اهلل أضاز ٭ٚيٝا٥٘ إٔ ٜهْٛٛا  ٕ  ،ٝٞ اٯخطٜٔ متاَاڄعٵبايؿهٌ ايصٟ  ، ٫ َطجفٕٛ ٜ٪ثطٕٚ، ٫ٚ َٓافكٕٛ ٜـ٪ثطٚ
، ٖٚهصا قاَت ٥٘ٚيٝا٭ٖهصا ٜطٜس اهلل  ،خيٝفين٤ٞ يف ٖصٙ ايسْٝا ميهٔ إٔ ٫ٚ ؾ ،ٜػتڀٝع إٔ ٜطٖبين ٫ٚ عسٚپ

تڀٝع إٔ ، ٖٚـٞ تطبڀـو مبـٔ ٜػـ    إٔ تكٓع امل٪َٓني ع٢ً ٖصا ايٓرٛ، تطب١ٝ عع١ُٝ جساڄ تطب١ٝ ايكطإٓ ايهطِٜ
ٚفعـ٬ڄ ٜهـٕٛ    ،، ٜبسٚ نـعٝفاڄ أَاَـو  يٛاقع أٜهاڄ أَاَو ع٢ً ٖصا ايٓرٛٚإٔ جيعٌ ا ،جيعٌ ْفػو ع٢ً ٖصا ايٓرٛ

ٚٵيٹٝٳا٤ٳ فځكځاتٹًڂٛاڃ نعٝفاڄ ِٕ أځ ٝٵڀځا ٕٻ ايؿٻ ِٕ ِإ ٝٵڀځا ٝٵسٳ ايؿٻ ٕٳ نځ   .(76:)ايٓػا٤نٳعٹٝفڄا نځا
ِ   أعسا٩ْا ِٖ أٚيٝا٤ ايؿٝ ؟أمل ٜكٌ نٌ ؾ٤ٞ عٔ أعسا٥ٓا ، أيٝػـٛا أٚيٝـا٤   ڀإ ع٢ً اخـت٬ف أْـٛاعِٗ ٚأقـٓافٗ

ٚٵيٹٝٳا٤ٳ فځكځاتٹًڂٛاڃ بكٛض٠ عا١َ ؟ايؿٝڀإ ِٕ أځ ٝٵڀځا ٕٻ ايؿٻ ٝٵسٳ  ِإ ِٕنځ ٝٵڀځا ٕٳ ايؿٻ  .نٳعٹٝفڄا نځا
ٛٵ  :فٝكٍٛ عِٓٗ َا أغًفٓا َٔ قٛي٘ تعاىل ،ٚنافطٜٔ ،ْٚكاض٣ ،ٜٗٛز :ٜٚأتٞ إىل تكٓٝفِٗ ِٴ  ٚٳيځـ ٔٳ  قځـاتٳًځهڂ  ايَّـصٹٜ

ٛٴا ِٵ ٚٳِإٕ(22:)ايفتسا٭ځزٵبٳاضٳ نځفځطٴٚا يځٛٳيَّ ِٴ ٜٴكځاتٹًڂٛنڂ ٛٳيُّٛنڂ ِٻ ا٭ځزٴبٳاضٳ ٜٴ ٕٳ ٫ځ ثٴ ٖهصا ٜكٍٛ عٔ ايٝٗٛز  (111عُطإ:)آٍ ٜٴٓكٳطٴٚ
، ٌٖ ٖٓاى عـسٚ يٲغـ٬ّ إ٫ ٖٚـٛ زاخـٌ نـُٔ      ٌٖ ٖٓاى عسٚ يًرل ؟آخط غري ٖ٪٤٫ ، ٌٖ ٖٓاى عسٚاض٣ٚايٓك

 ؟أٚيٝا٤ ايؿٝڀإ
 (اغتُسٜت)ٚأْت إشا  ،٭ِْٗ ٜػتُسٕٚ قٛتِٗ َٔ ايؿٝڀإ ;إشاڄ فِٗ أٚيٝا٤ ايؿٝڀإ، ٚنٝس ايؿٝڀإ نإ نعٝفاڄ

قٛتو َٔ اهلل ف٬ ميهٔ إط٬قاڄ إٔ ٜػاٟٚ َهط ايؿٝڀإ ٚنٝسٙ شض٠ ٚاذس٠ َٔ ق٠ٛ اهلل ٚتأٜٝسٙ يو، ٖهصا ٜطٜـس  
٘   ٚضتٔ إشا مل ْكٌ إىل ٖصٙ اذتاي١ َٔ ايرتب١ٝ  اهلل ٭ٚيٝا٥٘ إٔ ٜهْٛٛا. ، فٓرٔ َٔ غٓداف أَاّ نـٌ ؾـ٤ٞ ْػـُع

ٝٴٓػٳف نٌ  ،غري قرٝر١ ٚٝر١ أناْت قر أذس َٔ ايٓاؽ غٛا٤ٶ ٚضتٔ َٔ غٝععحٓا ن١ًُ ٜٓكًٗا ٚضتٔ ذ٦ٓٝصٺ َٔ غ
 ٚعٞ يسٜٓا ٚيٛ ع٢ً َس٣ عاّ بأنًُ٘ أٚ غٓني بأنًُٗا.

ٜٴ اٱْػإ إشا مل ٜطبٿ ، ٚإشا مل ٜػـتفس أٜهـاڄ َـٔ    ا ٖٛ َٔ ٖسٟ اهلل غـبراْ٘ ٚتعـاىل  ػُع ممْفػ٘ ع٢ً ن٤ٛ َا 
ٛاذس فٝٳٓػٹف نٌ َا قس مجعـ٘ يف زاخًـ٘،   املٛاقف َا ٜععظ ضغٛر تًو ايرتب١ٝ يف ْفػ٘ فٗٛ َٔ غٝأتٞ اذتسث اي

أٚي٦و ايصٜٔ اضتعس  فطا٥كِٗ يف ّٜٛ ا٭ذعاب أمل ٜكـٌ   بٌ ٖٛ َٔ غٝٓكًب ع٢ً نٌ َا نإ قس جتُع يف ْفػ٘،
ٕٳ بٹا :اهلل عِٓٗ ٓٴْٛٳاٚٳتٳعڂٓټٛ ٘ٹ ايعُّ  َا مسعٛٙ َٔ ٚعٛز َٔ جاْـب اهلل؟  أيٝؼ ٖصا اْك٬باڄ ع٢ً نٌ ؟ َاشا ٜعين؟يًَّ

ِِ ضغٛي٘  ،أيٝؼ ٖصا اْك٬باڄ ع٢ً نٌ َا مسعٛٙ َٔ نتاب اهلل ٚؾس  ،َٔ تٛع١ٝ ٚبكري٠ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)َٚٔ فځ
 َٚاشا كٌ ستًٗا؟ ايعٕٓٛ ايػ١٦ٝ باهلل. أمل ٜٓكًبٛا عًٝٗا يف ذتع١؟ ؟ععمي١ ٚتطب١ٝ إميا١ْٝ ق١ٜٛ

ٍَٕٛ َٔ ٜٓكًب ع٢ً نٌ ، ٖٖهصا تأتٞ اٯثاض ايػ١٦ٝ يهعف اٱْػإ يف َٛاقف٘  ،قس تطغدت يف ْفػ٘ عع١ُٝ عا
ٍٞ إمياْٞ أٜهاڄ تطغذ يف ْفػ٘ فٝرٌ ستًٗا ايٖٛٔ ٚايؿو ٚا٫ضتٝاب ٚايعـٔ ايػـ٧ٝ    ٖٚٛ َٔ غٝٓكًب ع٢ً نٌ ٚع

ٖٚٛ َٔ غري٣ يف ا٭خري ايؿٝڀإ أنرب يف عٝٓ٘ َٔ اهلل، ٖٚٛ َٔ غري٣ يف ا٭خري أٚيٝـا٤  ، باهلل ٚبطغٛي٘ ٚبهتاب٘
 بايؿهٌ ايصٟ ٜطعب٘ ذت٢ أؾهاهلِ، ذت٢ ذطناتِٗ، ذت٢ قٛ  آيٝاتِٗ تطعب٘. ايؿٝڀإ
قِٝ إميا١ْٝ، ٖهصا ٜكـبس  فتٓػف نٌ َا يسٜ٘ َٔ  ، قٛ  َععخيٓاؽ قس ٜهفٝ٘ إٔ ٜػُع قٛ  طا٥ط٠بعض ا

    ِ ِ   ،نٌ ؾ٤ٞ ذت٢ ايؿهًٝا ، ذت٢ ْربا  أقٛاتِٗ تكـبس تطعبـو، ذتـ٢ ؾـهًٗ ، ذتـ٢ ذطنـا    ذتـ٢ ذطنـاتٗ
ٜطٜسٙ َٓو أْت إٔ تكـبس   ٖٛ - ٖٚٛ َٔ قاٍ يف نتاب٘ ايهطِٜ -َط ايصٟ نإ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل ا٭، ٖٚٛ آيٝاتِٗ

  .أْت بايؿهٌ ايصٟ ٜطعب أعسا٤ى نٌ ؾ٤ٞ َٔ جاْبو
ٗٴِ ٚٳأځعٹسټٚاڃ :أمل ٜكٌ ٕٳ ضٿبٳاطٹ ٚٳَٹٔ قڂٛٻ٠ٺ َٿٔ اغٵتٳڀځعٵتٴِ َٻا يځ ٖٹبٴٛ ٌِ تٴطٵ ٝٵ ٘ٹ ايڃدٳ ٘ٹ  عٳسٵٚٻ بٹ ِٵايًَّ ٔٳ ٚٳعٳسٴٚٻنڂ ٔ  ٚٳآخٳِطٜ  َٹـ
ِٵ ِٗ يهـٔ   ٜطاٖا ايعسٚ أٚ ٜػُع بٗا فرتٖبـ٘،  جٝاز ارتٌٝ، ،ٚؾهٌ خًٝو ايعطب١ٝ ذت٢ ضباط خًٝو، (60:٭ْفاٍا)زٴْٚٹ

 أقبرت َٔ أٚيٝا٤ ايؿٝڀإ فأْت َٔ غريعبو نٌ ؾ٤ٞ َٔ جاْبِٗ. ،ت إشا َا أقبرت يف َٛقع عسٚى أْتأْ
أَاّ اٯخطٜٔ بايؿهٌ ايصٟ خيًل ضعباڄ يف  إٔ ٜهٕٛ هلِ أؾهاٍ َتعسز٠ تبسٚع٢ً يٝػٛا ِٖ أٜهاڄ َٔ كاٚيٕٛ أٚٳ

 .ِٖ َٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً ٖصٙ ؟ْفٛغِٗ
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ٚناْت تكّٛ ذطنا  َـٔ ٖٓـا ٖٚٓـا     ،ناْت ٖٞ ايسٚي١ ايهرب٣ يف ايعاملّٜٛ يف أٜاّ بطٜڀاْٝا نإ  بٌ ناْٛا ٖٚصا
َعـاٖط ايعُـطإ، َعـاٖط     - نعاق١ُ يسٚي١ َتكس١َ - ٚناْت َعاٖط يٓسٕ ،ٖه١ هلا، ٚنإ ٜربظ أؾدام أقٜٛا٤َٓا

اٱْػإ عٔ أؾٝا٤ نثري٠ أخـط٣ فـري٣ يف يٓـسٕ ٚجـ٘      ١، أٚ بايؿهٌ ايصٟ ٜكطف شٖٓٝاذتهاض٠ بايؿهٌ ادتصاب
ٕ  ٖٛ ٜط٣ يف ْفػ٘ أْ٘ ٫ ٜػتڀٝع إٔ ٜعٌُ أَاَٗا ؾـ٦ٝاڄ.   ،زٚي١ عع٢ُ ايربٜڀـإْٝٛ كـاٚيٕٛ بـأٟ     فكـايٛا: نـا

، ذـاٚيٛا فٝـ٘   ممٔ قس عـطف ٖـصا   (ٍ ايسٜٔ ا٭فػاْٞمجا)ٚنإ  (يٓسٕ)٦و ايثٛاض يعٜاض٠ ططٜك١ إٔ ٜٓحصب أٚي
 .(ٖٞ َكرب٠ ايثٛاض):أٚ بعباض٠ تؿب٘ ٖصٙ (رب٠ ايثٛاضٖٞ َك) :أٜهاڄ إٔ ٜعٚض يٓسٕ ٚقاٍ عٓٗا

 :فٝك٣ٍٛ.. ٚضأ ،ايؿاشت١ ٚضأ٣ اذتطن١، ٚضأ٣ املعاٖط ادت١ًُٝ ايبٓاٜا نإ بعهِٗ ٜعٚض يٓسٕ فإشا َا ظاض ٚضأ٣ 
بـٌ بعهـِٗ    ،ٚت٬ؾ٢ محاغ٘ ،ٚت٬ؾت نٌ ثٛضٜت٘ ،اٚضجع ٚقس بطز  أعكاب٘ نًٗ !؟َٔ ٜػتڀٝع إٔ ٜكاّٚ ٖ٪٤٫

ٚقس ٜعٛز بعهـِٗ أٜهـاڄ زاعٝـ١ڄ إىل إٔ ٜتثكـف أبٓـا٤ ؾـعب٘        ،٭ٕ تبك٢ بطٜڀاْٝا َػتعُط٠ يؿعبٜ٘عٛز زاع١ٝڄ 
 ، عٓسَا ظاض باضٜؼ.أذس ايعًُا٤ املكطٜني (ضفاع١ ايڀٗڀاٟٚ)بثكاف١ تًو ايسٚي١، نُا قٓع 

ـ       اّ قـ٠ٛ اهلل  ٖهصا ٜكبس اذتاٍ أَاّ َٔ ٫ ٜفُٕٗٛ نتاب اهلل بايؿهٌ ايصٟ جيعـٌ نـٌ ؾـ٤ٞ أَـاَِٗ نـعٝفاڄ أَ
، يٝـا٤ اهلل نًِٗ أنرب َٔ أٚ - نُا أغًفتٚ -ط٣ اٯخطٜٔ ٓ، ٚإشا مل ْهٔ ع٢ً ٖصا ايٓرٛ غٚععت٘ ٚقٗطٙ ،ٚجربٚت٘

، َٚت٢ َا تععظ ٝا٤ نًٗا مما ٜععظ ايٝأؽ يف ْفػوفتهٕٛ ا٭ؾ ;، ٚنٌ َا يسِٜٗ أنرب َٔ إميآْااهللٚٚيِٝٗ أنرب َٔ 
ٛ ٜػدطٕٚ ممٔ كاٍٚ إٔ كطنَِٗٔ قبرٛا ِٖ أ، ٚت٬ؾت نٌ ايكِٝ أَاَِٗايٝأؽ يف ْفٛؽ ايٓاؽ  َـٔ  ا ، أقـبر

ٍٕ نعٝفاڄ نُا ٜطٕٚ ا٭ؾٝا٤ نًٗا َػتر١ًٝ ٕٴ ٚٳخٴًٹلٳ :قاٍ اهلل; ٚهلصا ملا نإ اٱْػإ نإْػا  (28:)ايٓػا٤نٳعٹٝفڄا اِٱْػٳا
اذتٝٛاْا ،  ، ٖٚا ٖٛ نعٝف ذت٢ أَاّ خكَٛ٘ َٔعتُس ع٢ً إهل٘ فإْ٘ غٝهٕٛ نعٝفاڄ، إشا مل ٜإشا مل ٜؿتس بإهل٘

ٍ نـٌ  يهٓو إشا َا اعتُـس  عًـ٢ اهلل حتـٛٸ    ٚٚخع٠ ايؿٛى ت٪مل٘ ٚتكعسٙ؟ ،ٚاي١ًُٓ ت٪مل٘ ،أٚيٝؼ ايثعبإ ٜكتً٘
 .ىل ق٠ٛإ نعفو

يف ايكطإٓ ايهطِٜ َهطضاڄ َٚ٪نساڄ، ٚنـثرياڄ  ايعٌُ ع٢ً إٔ ٜكٓع اٱْػإ ع٢ً ٖصا ايٓرٛ ٚ٭ٕ اٱْػإ ٖهصا جا٤ 
ٜؿـسْا إىل  إٔ  ،فعٓا َٔ نـعفٓا سأجٌ إٔ َٜٔ  ;ڀ٦َُْٔٔ أجٌ إٔ  ;ٜكػِ اهلل ،ايكػِ اٱهلَٞٚطفكاڄ ذت٢ ب ،جساڄ

ٕٻٚٳ ذٝث قٛت٘ ٚععت٘ َٚٓعت٘ ٘ٴ يځٝٳٓكٴطٳ ٙٴ َٳٔ ايًَّ ِ  )، َ٪نـس بـاي٬ّ   ٖصا ن٬ّ َ٪نس ٜٳٓكٴطٴ نُـا   (املٛط٦ِّـ١ يًكػـ
ٕٻ : ٚاهللايعباض٠ تػاٟٚ ،ٜكٛيٕٛ ٘ٴ يځٝٳٓكٴطٳ ٙٴ َٳٔ ايًَّ ٕٻ ٜٳٓكٴطٴ ٘ٳ ِإ ٟپ عٳِعٜعٷ ايًَّ  .(40:)اذتخيځكځِٛ

ٜـّٛ نـإ ا٭عـسا٤ ٫     ٖصا ٚعـس )ْ٘ غٝٓكطِٖ ٫ تػتڀٝع إٔ تكٍٛ: إ :ٜٚكٍٛ ٭ٚيٝا٥٘ ،ٚعٓسَا ٜكٍٛ اهلل يو
أَـا اٯٕ فٗـِ    .إىل آخطٙ ..، ٫ٚ طا٥طا  ٫ٚ قٓابٌ شض١ٜ ٫ٚ، ّٜٛ ناْٛا ٫ ميتًهٕٛ قٛاضٜذٙميتًهٕٛ ٚغا٥ٌ نٗص
ٜعًِ بهٌ َا ، ٖٛ َٔ إْ٘ َٔ ٜعًِ َا غٝكٌ إيٝ٘ أعسا٩ىٖٛ ايصٟ ٚعسى؟ َٔ عٴس إىل اهلل  (قس أقبرٛا نصا ٚنصا
 ايػٝب ٚايؿٗاز٠.، ٖٛ عامل غٝرسث يف ٖصٙ ايسْٝا

إْ٘ َٔ أقػـِ ٭ٚيٝا٥ـ٘ يف    !أعسا٤ ميتًهٕٛ ق٠ٛ نٗصٙ؟هٕٛ ٖٓاى غٝ أتعٔ أْ٘ أقػِ شيو ايّٝٛ ٚمل ٜعًِ أْ٘
أٚيٝـا٩ٙ يٓكـطٙ فإْـ٘ غٝٓكـطِٖ      طغِ مما ميتًهٕٛ أْ٘ إشا َا اْڀًلاي، ٚع٢ً أَاّ أعسا٥٘ يف نٌ ظَإ ،ظَإ نٌ
، َٚٔ ٜعًُٕٛ بهٌ ٚغ١ًٝ زٕٚ إٔ تػـترهِ  ا يًٓكطإٔ ٜتػببٛيهٔ ايٓاؽ ِٖ َٔ جيب عًِٝٗ  ُا نإ عسِٖٚ.نٝف

 قبه١ عسِٖٚ عًِٝٗ.
ٛ    يكس ظٗط يف ٖصا ايعَ إٔ  :ٔ إٔ َٔ ا٭ؾٝا٤ اييت ت٪زٟ إىل اغترهاّ قبه١ ا٭عسا٤ عًـ٢ ايؿـعٛب املػـ١ًُ ٖـ

ٚقـس ٜكـٍٛ    ،ع٢ً إٔ ْكبٌ َا جا٤ َٔ ذهَٛاتٓـا  ، ٚضتٔ ْرتبٸ٢فٝدسعْٛٓا ِٖ ع َٔ قبٌ اٯخطٜٔذهَٛاتِٗ تٴدٵسٳ
 (ٖٚـٞ ايـيت تٗـتِ مبكـًر١ ايؿـعب      ،ٚي١ عٔ ٖصا ا٭َـط ٪ػاملٖٚٞ  ،ايسٚي١ ٖٞ املع١ٝٓ بٗصٙ ايكه١ٝ) :ايبعض

ٜٴدسع، ميهٔ إٔ جيٌٗ أؾٝا٤ نثري٠ ،يهِٓٗ أؾدام نُثًٓا ، هٔ إٔ جيٌٗ َكًر١ ايؿـعب اذتكٝكٝـ١  ، ميميهٔ إٔ 
، فكس يؿعب٘ ا ٖٛ املٛقف ايكرٝس ايصٟ ٖٛ َكًر١ٚيٝعطف َٔ خ٬ي٘ َ ،ٜعٛز إىل ايكطإٓ يٝٗتسٟ ب٘أْ٘ ٫ ميهٔ 

ْٴدسع  ٓهٕٛ ايهر١ٝ ضتٔ ِٖٚ.غ، ثِ ٜٴدسعٕٛ ٚضتٔ 
َٔ أجٌ نصا َٚٔ أجٌ إٔ ْكف َـع اذتهَٛـ١ يف َػـاعستٗا نـس     ْطٜس نصا ٚ) :َث٬ڄ يًط٥ٝؼ ٕقس ٜكٛيٛ ٫ذغ،

ٓا َٔ اٱضٖاب عاْٝضتٔ  ،ضتٔذت٢ ٚ): ٭ْ٘ ذت٢ اذته١َٛ ٖٞ تعاْٞ َٔ اٱضٖابٝني نُا ٜكٍٛ ايط٥ٝؼ (اٱضٖابٝني
ٓػاعسى نس اٱضٖابٝني غ) :ٖهصا ٜكٛيٕٛ (إشاڄ ضتٔ غٓػاعسى ٜا ذبٝبٓا) أيٝػت ٖصٙ عباض٠ نإ ٜكٛهلا؟ (نثرياڄ

 !ٚقس ٜط٣ شيو مج٬ٝڄ َِٓٗ (ٚايصٜٔ عاْٝت َِٓٗ نثرياڄ ،ايصٜٔ أظعحٛى نثرياڄ
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ٜكٓعٕٛ ِٖ أذساثاڄ إضٖاب١ٝ يف ايـُٝٔ قطٜبـاڄ    - َتٛقعٖٚصا  -أذساثاڄ إضٖاب١ٝ يف ايُٝٔ  ٜكٓعٕٛ ِٖ ثِ ذ٦ٓٝصٺ
أضأٜتِ )ثِ ٜكٛيٕٛ:  ،أٚ ٜعًُٕٛ أعُا٫ڄ تٴطٖب ايسٚي١ ْفػٗا ،أٚ َٓؿآ  تابع١ هلِ ،َٔ َٛاقع َطتبڀ١ مبكاذتِٗ

ٟ ، ٚقٌ أضبعٚقٌ َا٥تا جٓسٟ) :فتػُع (ٖاتٛا نتا٥ب أخط٣ ؟أْهِ عاج١ إيٝٓا ٟ  ُا١٥ثـِ غـت   ،ُا١٥ جٓـس ( جٓـس
 ، ٚضتٔ ْؿهطِٖ أٜهاڄ ٚأِْٗ ٜػاعسْٚٓا ع٢ً َهافر١ اٱضٖابٝني.هلِ ٚيسعُِٗ اڄطٜٚعٌ ايط٥ٝؼ َتؿّه، ٖٚهصا

تتهًف ؾ٦ٝاڄ أَاّ أٚي٦و اٱضٖابٝني ترتى ايٓاؽ ِٖ ٜتعإًَٛ َعٗـِ   ٫َّايسٚي١ ْفػٗا تػتڀٝع أ ،ايط٥ٝؼ ْفػ٘
 ت٢ إىل ايسٚي١ بهًٗا.٫ٚ كتاجٕٛ ذ ،٫ٚ كتاجٕٛ ذت٢ إىل ادتٝـ ،ف٬ كتاجٕٛ إىل أَطٜها

، نإ ظَإ قبـٌ  ٢ً عٓا ٚعِٓٗ ع٢ً ايطغِ َٔ نعفٓاْطٜس َٔ ايسٚي١ إٔ تتد نٓا ْكٍٛ أَاّ ايٖٛابٝني َٔ ظَإ:
َٚٔ ايكاز٠ َٚٔ ادتٓـٛز   ،نإ ٜعٗط َٔ أقػاّ ايؿطط١ ،إشا َا ذكٌ خك١َٛ يف َػحس بني ٖٚابٝني ٚظٜٛز غٓٛا 

ٕ    ،عجٕٛ بعامل َٔ عًُا٥ٓاَٚٔ ايسٚي١ تعاطف َع ايٖٛابٝني نسْا فٝ ٚتـط٣   ،أٚ مبحاَٝع َـٔ ؾـبابٓا يف ايػـحٛ
ٔ بــ) ، تـط٣ ايٖٛـابٞ ٜػـتڀٝع إٔ ٜتكـٌ َباؾـط٠      إشا َا غحٔ خيطد يف ايّٝٛ ايثاْٞايٖٛابٞ أٜهاڄ   (عًٞ ستػـ

ـ )ذكـٌ خكـ١َٛ يف    (ضاظح)، ٚذكـٌ َثـٌ ٖـصا يف    ٜٚػتڀٝع ٖٛ إٔ ٜتسخٌ يف قهٝت٘ نـإ ايٖٛـابٕٝٛ    (٠اضٳعٳؾٹ
ٔ ) بـٜػتڀٝعٕٛ إٔ ٜتكًٛا َباؾط٠  حملـافغ ٫ٚ َـسٜط   ٚايعٜـٛز ٫ ٜػـتڀٝع إٔ ٜتحـاٚب َعٗـِ ٫ٚ ا     (عًٞ ستػـ

  .ايٓاذ١ٝ
ٔ ِٖٚ ضت، زعْٛا ٓا ٚعِٓٗع ٜهفٝٓا إٔ تتدًٛا نٓا ْكٍٛ: ؟يٝػٛا ِٖ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ عِٓٗ اٯٕ أِْٗ إضٖابٕٝٛأٚٳ

ِٖ َٔ ٜعتسٕٚ عًٝٓا فـسعْٛا ضتـٔ ْكـف يف    ، ٚضتٔ يف َٛاج١ٗ ز١ٜٝٓ َعِٗإَا إٔ ٜكٗطْٚا أٚ ْكٗطِٖ، ْتكاضع 
 نًُا حتطنٓا نسِٖ قايٛا: إشاڄ َعهِ إَاّ.زا٥ُاڄ ٚجِٖٛٗ يهٓا نٓا 

 قبٌ ايٛذس٠ -نإ ايكانٞ ق٬ح ٚزتُٛع١ َٔ ايؿباب يف َٛاج١ٗ ن١َٝ٬ َع ٖٚابٝني قبٌ غٓٛا   (بؿ١احملا)يف 
ٜٴتِٗ ٖصا ايؿدل بأْ٘ ٜطٜس - ٜٛاجٕٗٛ ايٓاؽ بٗا يف نـٌ   (اٱَا١َ)ت ناْ !س إٔ ٜعٌُ إَا١َٚأْ٘ ٜطٜ ،اٱَا١َ ثِ 

ٛ ِٗ إضٖابٕٝٛ ٚمل ترتنْٛا ْٛاجِٗٗأْب، ٖ٪٤٫ ايصٜٔ أْتِ تكٛيٕٛ َٛقف ِ ، ٚنٓتِ أْتِ َٔ تكفـ ، ٚنٓـتِ  ٕ َعٗـ
ْكٍٛ َٔ جسٜس: زعـٛا   !ا٭َطٜهٕٝٛ ايُٝٔ عح١ َڀاضزتِٗ أْتِ أٜهاڄ تكبًٕٛ إٔ ٜسخٌ ، ٖاأْتِ َٔ تؿحعِْٛٗ

 ٖٛ ايصٟ ٜػتڀٝع إٔ ٜٛقفِٗ عٓس ذسِٖ.  ،ٜتعاٌَ َع اٱضٖابٝني اذتكٝكٝني ايؿعب ٖٛ
ِ    -ثِ ملا حتٛيٛا  ،غتك٣ٛ ايٖٛابٕٝٛاٚفع٬ڄ يٛ ناْٛا ٜرتنْٛٓا َٔ ظَإ ملا  إىل إضٖـابٝني تكـبس    - نُـا ٜكـاٍ عـٓٗ
٘ يسخٍٛ ا٭َطٜهٝني إىل  ٠أعُاهلِ َٔ ٚج١ٗ ْعط ايسٚي١ َربض يهٓٓـا   ؟ب٬زْا، أَا نإ ٖٓاى َا ٜػٓٝٓا عٔ ٖصا نًـ

ْٴدسع ْٴدسع َٔ قبٌ أعسا٥ٓا. ،ٚيٕٛ٪َػ ،ٚؾعٛب ،ذهَٛا  ،، ضتٔزا٥ُاڄ   َٚٛاطٕٓٛ 
ٖاب ايصٟ غٝكاٍ يٓا بأْٓا عاْٝٓـا  ضيٓفرتض إٔ ٜهٕٛ زخٍٛ ا٭َطٜهٝني حتت َربض َػاعس٠ ايسٚي١ يف َهافر١ اٱ

ٖٛ ٫  ،عاٍ ثطٚات٘ شتع١ْٚ يف باطٔ ا٭ضضٚبًسْا ٫ ت ،ٚبًسْا َٛقع٘ َِٗ ،ْاسفٝتحُع ا٭جاْب يف بً ،َٓ٘ نثرياڄ
أْ٘ بًـس فٝـ٘    ىل أفػاْػتإ بأعساز نبري٠إ يف ستاٚي١ زخٛهلا أٜهاڄب٘ أَطٜها  تُٗاتٴٖٚصا ٖٛ َا  ،هطاڄٜعاٍ ؾعباڄ بٹ

ٚذ٦ٓٝـصٺ غـٝٓٗبٕٛ ثطٚاتٓـا، ٚذ٦ٓٝـصٺ غـْٝٗٝٓٛٓا، ٚذ٦ٓٝـصٺ        ،نثري َٔ ايثطٚا  اييت ٫ تـعاٍ مل تٴػـتػٌ بعـس   
 أٜهاڄ. ( عطفا ـ ) ن (اهلل عًٞ عبس)، ٜٚكبس حتت ضمحتِٗأٜهاڄ ٚذٝٓٗا غتكبس زٚيتٓا  ،غٝػتصيْٛٓا

عحعٕٚ عٔ إخطاد أيٝؼ ايػعٛزٜٕٛ اٯٕ ٜ ؟َٔ ايٛاقععًٝٗا ؾٛاٖس  ٖٓاىإٔ ٖصٙ أؾٝا٤ افرتان١ٝ فكط يٝؼ  ٚأ
ٍ   -١ اذتفاظ ع٢ً أَٔ ٚاغتكطاض املًُه١ يف َٛاجٗـ١ ايعـسٚ ايًـسٚز    حٸّٜٛ زخًٛا عڂ ؟ب٬زِٖأَطٜها َٔ   - نُـا ٜكـا

ًَځ ،ايعطام ٚقساّ ٚقٛاعـسِٖ ايهـثري٠   ٚتٛاجسِٖ ايعػـهطٟ   ،ٚايػعٛز١ٜ بٛجٛزِٖ ،ٚا بًسإ ارتًٝخ ايعطبٞ٪ٴٚ
ثِ عطفٛا أخرياڄ بإٔ إٜطإ ٖٞ  !ا١ٕ محا١ٜ ٖصٙ ايسٍٚ َٔ ارتڀط ايععِٝ نسِٖ إٜطحٸحتت ذٴ ،ٚقڀعِٗ ايبرط١ٜ

ٖٳسٴٚاڃ أځٚٳنڂًَُّٳا :أَا أٚي٦و فِٗ نُا قاٍ اهلل عِٓٗ َٔ ميهٔ إٔ حتُِٝٗ ٗٵساڄ عٳا ٙٴ عٳ ٗٴِ فځِطٜلٷ ْٻبٳصٳ ٓٵ ٖاِٖ  (100:)ايبكط٠َٿ
ِ    ،ِاٯٕ ٌٖ ٜػتڀٝعٕٛ إٔ خيطجِٖٛ َٔ ب٬زٖ أيٝػـٛا غٝهـڀطٕٚ إىل    ٚإشا َا ذاٚيٛا إٔ خيطجـِٖٛ َـٔ ب٬زٖـ

 ٚأعُاٍ ثك١ًٝ؟ ،ٚأعُاٍ َٓٗه١ ،أعُاٍ َطٖك١
ٕ   ،يف ايبسا١ٜ َٔ ؾهطِٖٚ ع٢ً زخٛهلِِٖ  ِ  َـٔ غـٝبهٕٛ يٛجـٛزِٖ     ،ِٖٚ َـٔ غـٝبهٛ ٖهـصا   .زاخـٌ ب٬زٖـ

ٚأِْٗ ًٜبػٕٛ اذتل  ،عٕٛبأِْٗ خيازٹعِٓٗ نثرياڄ  ٚيكس أخربْا اهلل ،ٕ اذتهَٛا ، ٖٚهصا خيسعٛخيسعٕٛ ايؿعٛب
 ،طم عًـ٢ املكـًر١  ٚاذتـ  ،نـسى بكـٛض٠ ايٓكـس   ٚعـسا٤ٙ  نـسى  هطٙ ٚنٝسٙ َٚ٪اَطت٘ فٝكسّ يو َٳ ،بايباطٌ
 ِٖ َاٖطٕٚ يف ٖصا َٔ ظَإ. ،طٕٚ ع٢ً قٓعٜ٘سِٖ ق بايباطٌ يبؼ يًرل ،ٚايكساق١ ،ٚارتس١َ
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أٜهـاڄ  سع ايؿعب ايصٟ خٴ ؟أيٝؼ ٖٛ ايؿعب ؟ذ٦ٓٝصٺ َٔ غٝهٕٛ ايهر١ٝ ،يٓفرتض إٔ ايسٚي١ عحع  يف ا٭خريٚ
 أٜهاڄ. عسٳتٷدٖٚٛ ٜٓعط ْعط زٚيت٘ اييت 

ٖ إ :يكػاضاْٚكٍٛ يًهباض ٚ ،ْكٍٛ ٭ْفػٓا، ْٚكٍٛ يًسٚي١ س ٕ يف نٌ َا ْؿاٖس يف ايب٬ز ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ؾـٛا
، جيـب إٔ ْأخـص َٓٗـا َـا ٜهؿـف يٓـا ٚاقـع        قبٌ إٔ ْهٕٛ ضتٔ عرب٠ يٰخطٜٔ ،نثري٠ جيب إٔ ْأخص َٓٗا ايعرب٠

٭ٕ  ٫ تعاٍ قاب٬ڄَٔ ٖٞ تهؿف عٔ ٚجٗٗا ثِ أْت  ؟ػٛا ٜكٛيٕٛ اٯٕ: إٔ أَطٜها نؿفت عٔ ٚجٗٗآا. أٚ ي٥ٝأعسا
 تٴدسع بٗا.
نإ ٖٓـاى  َا إشا  ،ؾإٔ ا٭١َ ايعطب١ٝ ٖٛ ؾإٔ ٚاذس ،أٚ يف تًو ايسٚي١ ،ٍٚ يف ايسٚي١ ٖصٙ٪نإ ٖٓاى َػ ثِ إشا

ٖٛ أْـ٘ َهـڀط ٖٚـٛ    إشا نإ ٜط٣ ْفػ٘  ،ؾعب٘اٍٚ إٔ ٜفطض ٚاقع نعف٘ ع٢ً ف٬ ك اٍٚ ٜط٣ ْفػ٘ َهڀطٽ٪َػ
مبٛاثٝـل بٝٓـ٘ ٚبـني     ،بعٗـٛز  ،بككٛضٙ بأضقست٘ ،ط إىل ْفػ٘ أْ٘ قس ثكٌ مبُتًهاتٜ٘ٓع ،ٜٓعط إىل َكاذت٘

ٍٵ ٦وأٚي  ، فري٣ ْفػ٘ أْ٘ َهڀط إىل ؾ٤ٞ َٔ ٖصا، ٖٚٛ ٜعطف يف قطاض٠ ْفػ٘ إٔ فٝ٘ نطضاڄ ع٢ً ؾعب٘ ف٬ كـاٚ
 إٔ ٜفطض نعف٘ ع٢ً اٯخطٜٔ.

ٜٔ أْ٘ إشا نٓت تڀًب ايعًِ ٚأْت تـط٣ ْفػـو   اغِ ايسٿٚ ٜٔ،ايسٿٖصٙ ذاي١ غ١٦ٝ ذت٢ عٓس َٔ كًُٕٛ  :ضتٔ ْكٍٛ
ـ     ،ضجٌ زٜٔ، ٫ تتعًِ يتكبس يف ْعط اٯخطٜٔ ايعًِ ـطب٫ تك .أْو حتٌُ ْفػ١ٝ نعٝف١ ٜٴكتٳـسٳ٣ ب  ;٘ٚذاَـٌ عًـِ 

ايـصٜٔ   ٫ جيٛظ ذت٢ يف ايعٌُ هلل. .قف٘ ايس١ٜٝٓغٝٓعهؼ نعف٘ ع٢ً َٛا ، َْٔو ذ٦ٓٝصٺ َٔ غٝكبؼ زٜٓ٘ بهعف٘إ
ٕٳ :اهلل ِٖ ْٛع١ٝ َعٝٓ٘ َٔ قاٍ اهلل عِٓٗ  كًُٕٛ ضغا٫ ٜٴبٳًِّػٴٛ ٔٳ  ٘ٹ ِضغٳا٫ ٹ ايَّصٹٜ ٘ٴ  ايًَّ ٛٵْٳ ٕٳ  ٚٳ٫ځ ٚٳٜٳدٵؿٳـ ٛٵ  ٜٳدٵؿٳـ

٘ٳ ِإ٫َّ أځذٳسٶا  .(39:)ا٭ذعابايًَّ
ٜٔ ٚيهـِٓٗ بأْفػـِٗ ايهـعٝف١    ٚمحًٛا ايعًِ عًِ ايسٿ ،ٜٔٚنِ عاْت ا٭١َ قسمياڄ ٚذسٜثاڄ ممٔ محًٛا اغِ ايسٿ 

نـعفٛا ا٭َـ١   أٚ ،ٜٔ يف ٚاقع اذتٝا٠نعفٛا ايسٿأٚ ،ٜٔ يف ْعط ا٭١َٜٔ فأنعفٛا ايسٿِٗ نً٘ ع٢ً ايسٿاْعهؼ نعف
 بػبب إٔ ْفٛغِٗ نعٝف١. ، ٚنٌ شيو بػبب َاشا؟أٜهاڄ بهعف ْفٛغِٗ
ٜٴْ٘ ٫ ٜٓبػٞ يو إ :بٌ ضتٔ ْكٍٛ أذٝاْاڄٶ ٌ رتٌُ إٔ أٜهاڄ إٔ جتاَع ظٚجتو يف فرت٠  ايـ١  َٓـو ٚأْـت يف ذ   حتُـ

ٚ  ، غتٓحب َٛيٛزاڄ نعٝفاڄ ٖـع٬ٜڄ يف حتؼ بإٔ ْفػٝتو نعٝف١ ٖٚع١ًٜ ٘ ضٚذٝتـ٘   .غٝٓؿـأ ْػـد١ َٓـو   ٚ ْفػـٝت
ِٗ ق١ٜٛ َٔ ٜهـٕٛ  ذ٦ٓٝصٺ َٔ تهٕٛ َٛاقف ،أضاز ٭ٚيٝا٥٘ إٔ ٜهْٛٛا أقٜٛا٤ ٚاهلل ،ايهعف ٜرتى أثطٙ يف نٌ ؾ٤ٞ

 ;ٜٚترطنٕٛ بك٠ٛ يف نٌ َٛاقعِٗ ،٠، ٜٚكٛيٕٛ قٍٛ ا٭قٜٛا٤ٜٓحبٕٛ أقٜٛا٤ ٜٚكفٕٛ َٛاقف قٛ ،٫زِٖ أقٜٛا٤أٚ
 ٜٚـبك٢ ع٢ً نعف٘. يًكٟٛ اٚنٝف ٜهٕٛ ايهعٝف ٚيٝٽ ،٭ِْٗ أٚيٝا٤ يًكٟٛ ايععٜع ٭ِْٗ َاشا؟

ٜط أٚ عٓس ض٥ٝؼ أٚ عٓس ٚظ، عٓس ستافغ فػ٘ أْ٘ أقبس َكطباڄ عٓس ؾدل قٟٛأٚيٝؼ أٟ ؾدل َٓا إشا َا ضأ٣ ْ
 َٔ ضجٌ قٟٛ. اَكطبٶ اٜط٣ ْفػ٘ َاشا؟ أْ٘ أقبس ٚيٝٽ ْ٘٭ ;اأْ٘ ٜط٣ ْفػ٘ قٜٛٽ

، يٛ نٓت ٚاقع اذتٝا٠َٔ ، ؾاٖس ٚاقع اذتٝا٠ َٔ ٕ ٖصا ٖٛ ؾاٖس٭ ;ايهعٝف ٫ ٜكسم عًٝ٘ بأ١ْ َٔ أٚيٝا٤ اهلل
ٕٻ :هلصا قاٍ يف ٖصٙ اٯ١ٜٚ ;٭ْو ٚيٞ يًكٟٛ ايععٜع ;هعف أبساڄهلل فإْو ٫ ت اٚيٝٽ ٘ٴ يځٝٳٓكٴطٳ ٙٴ َٳٔ ايًَّ ٕٻ ٜٳٓكٴطٴ  ِإ
٘ٳ ٟپ عٳِعٜعٷ ايًَّ تػـتُسٕٚ قـٛتهِ َـٔ ايكـٟٛ     ٚأْـتِ   ،ػُٕٛ أْفػهِ أٚيٝا٤ يًكـٟٛ ايععٜـع  ٚأْتِ ت (40:)اذتخيځكځِٛ

 فعٓسَا تهعف فإْو فع٬ڄ بعٝس عٔ اهلل غبراْ٘ ٚتعاىل. ; ايععٜع
يـٛ   ،يٛ جا٤ ض٥ـٝؼ ادتُٗٛضٜـ١   أْت َٔ نعفت ٚأْت تسعٞ أْو َٔ أٚيٝا٤ اهلل٫ذغ ْفػو ٚجطب ْفػو أْو 

ؾـ٦ٝاڄ ضتـٔ    ٚ حتـطى ٫ٚ ختـف   ،ضتٔ َعـو  يٛ جا٤ ذت٢ قا٥س أٚ ستافغ ستافع١ ٜكٍٛ يو: ،جا٤ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤
ٔ  ا،ٜٛٽ، أيػت غرت٣ ْفػو ذ٦ٓٝصٺ قغٓكف َعو بهٌ َا منًو ٭ْـو ٖٓـا ٚثكـت     ;ٚتٓڀًل بك٠ٛ ٚتترس٣ اٯخـطٜ

، غـتهٕٛ َٛاقفـو قٜٛـ١    اقٜٛٽَا تهٕٛ ٚعٓس ،اقٜٛٽباهلل ع٢ً ٖصا ايٓرٛ يهٓت  يٛ ناْت ثكتو ا؟تطاٙ قٜٛٽبؿدل 
٭ْـو   ;غٝهٕٛ حتطنو نً٘ َكبٛغاڄ بايك٠ٛ، بٌ غـتٓحب أ٫ٚزاڄ أقٜٛـا٤   ، غتهٕٛ ض٩ٜتو ق١ٜٛ،اقٜٛٽغٝهٕٛ قٛيو 

 ، حتٌُ ْفػاڄ ق١ٜٛ.حتٌُ ضٚذ١ٝڄ ق١ٜٛ
ـ  ، ٜٚكبس نٌ ؾـ٤ٞ تًُـؼ فٝـ٘ آثـاض نـعف٘:     فإْ٘ َٔ ٜكبؼ اذتٝا٠ نًٗا بهعف٘ هعٝفأَا اي  نـعٝف،  َ٘ٓڀك

 َا خيطد َٓ٘ نعٝف. ٚنٌ ،َؿاضنات٘ نعٝف١ ،نعٝف١ إغٗاَات٘ ،َٛاقف٘ نعٝف١
ْٴدسع ٜٴدسع ايهباض نُا خٴسٹع  ،ٚتٴدسع ايسٚي١ ،ٚذُٝٓا  ، غٓط٣ أْفػٓا يف اٯخطٕٚ غٓط٣ أْفػٓا يف ٚنع ستطدٚ

قـس نؿـفٓا ٚاقعٓـا     ٚإشا َا أضزْا إٔ ْعٌُ ؾ٦ٝاڄ ْهٕٛ ،أْفػٓا ٫ ْػتڀٝع إٔ ْعٌُ ؾ٦ٝاڄ ٚذ٦ٓٝصٺ ْط٣ ،ستطدٚنع 
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ٜٚهْٕٛٛ ِٖ َٔ ضأٚا أْفػِٗ بأِْٗ قس غعْٚا إىل عكط زٚضْا )َٚا غڂعٟ قّٛ يف عٴكـط زٜـاضِٖ إ٫    ،يٰخطٜٔ نعافاڄ
 ٫ أذس. ؟ٔ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜكف َعو ذ٦ٓٝصٺثِ َ ،؟ ٫ ؾ٤َٞا ايصٟ ميهٔ إٔ ٜكٓع ايٓاؽ ذ٦ٓٝصٺ( شيٛا

ا َع ٓا ايهباض نُا ٜتكطف ايٛاذس ٥َٓيٛ أْٓا ْتكطف َع أعسا ،ٙٚايٓاؽ ٜفُٕٗٛ ٖص ،إٕ املٛاقف ٖٞ َٔ بساٜاتٗا
ٚا٫ذتُا٫  نًٗا هلا  ،تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً املبازض٠ ٚاذتصض تط٣ نٝف ايتكطفا  ٖٓا ;عسٚٙ َٔ أغطت٘ أٚ َٔ أقراب٘

ٚقـفعت٘ قٜٛـ١ َـٔ أٍٚ     ،اقاذب٘ كاٍٚ إٔ ٜطٜ٘ ٚجٗ٘ قٜٛٽ يٛاذس َٓا إشا َا زخٌ يف خك١َٛ َعأثطٖا، أيٝؼ ا
ٔٵ ٙ ااضأزٻٖهصا  ين، ٜٚط٣ أْٛ أنعف أَاَ٘ ٜٚط٣ إٔ ن٬َٞ ضطٝبيˮقاٍ:  ؟ملاشا ّٜٛ؟ ٞٸبا ٜؿتر خياف َٚا عاز  (1)عً

ٚخًٝـ٘ ٜـطاى بأْـ٘ ٫     ،ٜطاى قٟٛٚخًٝ٘  ،ٍ ّٜٛ أقًب ٚجٗو يُ٘ٔ أٚفˮ ؟ايٓاؽ ٜكٛيٕٛ ٖهصا َا ‟َين َٔ بعس
 . ‟ميهٔ إٔ ٜكٗطى

أٚ  ١ٝع٢ً قڀع١ أضنـ  أٚ (َٳؿٵطٳب)أيٝؼ ٖصا ٖٛ ايتفهري ايصٟ ككٌ عٓس نٌ ٚاذس َٓا يف َٛاج١ٗ خكُ٘ ع٢ً 
ـ  عػ٢ َـا ˮ :ا٫ذتُا٫ ٓا ايهباض ْكبٌ ٥يف َٛاج١ٗ أعسا يهٓٓا ؟ع٢ً أٟ قه١ٝ َٔ ايكهاٜا ايبػٝڀ١ ‟ًـ١ خٴ٘ٵ بٹ

(2) 
 ٭ْٓا ٫ ضتب إٔ ْعٌُ ؾ٦ٝاڄ، ٚايتربٜط ايصٟ ٜععٸظ قعٛزٟ غٝهٕٛ ٖٛ املكبٍٛ. ;ٚايتربٜطا  أٜهاڄ ْطنٔ إيٝٗا

ٚذػط٠ ايٓازّ ٖٞ ذػط٠ َٔ  ،ٜكٌ ايؿعب إىل ذاي١ ٜترػط فٝٗا ،ذغ أْو غتكٌ إىل ذاي١ تترػط فٝٗايهٔ ٫
 ط.إٔ ٜت٬ف٢ َا فطٸ َ٘هاْإنٝع نٝاعاڄ أقبس ٜط٣ ْفػ٘ أْ٘ يٝؼ ب

، ٖـٛ  ٖٛ ايهـُا١ْ ٭َـٔ ايٓـاؽ    ،ايعٌُ ٖٛ ايهُا١ْ اذتكٝك١ٝ :يهٔ إشا َا اْڀًل ايٓاؽ يٝعًُٛا فهُا قًت غابكاڄ
ٓٝني ٜػـتحسٕٚ  ايهُا١ْ يػ١َ٬ ايٓاؽ. ٫ٚ إٔ ٜرتى ايٓاؽ أْفػِٗ ذت٢ ٜكٌ ايٛنع إىل إٔ ٜكبرٛا نايفًػڀٝ

ِ   ،ؾ٦ٝاڄ ٕٛ إٔ ايعطب مل ٜعًُٛاثِ ٜتأغف ،ٖٓأَ ٚ ،ايػ٬ّ َٔ ٖٓا أمل جيـسٚا ايعـامل نًـ٘     ،ٚأَطٜها تٓهـط  هلـ
ٜٵًځـ١   ٓٛاَٿ٪أمل جيسٚا أْفػِٗ يف ٚنع مل ٜػتڀٝعٛا إٔ ٜ ؟تٓهط هلِ أْفػِٗ، ٚمل ٜػتڀٝعٛا إٔ كافعٛا ع٢ً زٴٚٳ

 ؟قػري٠ ناْٛا قس فطذٛا بٗا
و أقـبرت ٫  ثِ تط٣ أْت أْ ،ٚغرت٣ أْ٘ ٫ أذس ٜكف َعو ،ٙ، تهٕٛ نًٗا ذػط٠غٝكًٕٛ إىل أٚناع نٗص ايٓاؽ

 اٯٕ بؿهٌ أفطاز ٜترطى فطز ٓٝنيفًػڀٝايأٚيػٓا ْط٣  ،اَٝعإٔ تكف َع٘ بؿهٌ زت ،تػتڀٝع إٔ تكف َع أخٝو
ايٓاؽ نٝعٛا ايفطم اييت ٖٞ َٛات١ٝ ٭ٕ ٜترطنٛا نُحاَٝع نبري٠  ؟١ بايػ١ َٔ أجٌ إٔ ٜعٌُ ع٬ُڄ َافكط ٚبػطٜ
ٚنـعٝف١   ١ بايٓػب١ هلـِ، ٓٗهَ ٚبأعُاٍ تبسٚ ،أْفػِٗ ٫ ٜػتڀٝعٕٛ إٔ ٜترطنٛا إ٫ أفطازاڄ قًًٝني ٕٚذٝٓٗا غري

 ايٓها١ٜ يف أعسا٥ِٗ، ٖهصا جيب إٔ ضتصض َٔ اذتػط٠.
َـٔ  ِٖٚ ٜفططٕٛ ٜٚتٛإْٛ إٔ ٜهْٛـٛا   ْهٕٛ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ ٜػُرٕٛ ٭ْفػِٗ ٫َّايكطإٓ ايهطِٜ ضٳبٻاْا ع٢ً أف

ٚذتـ٢   ؟َٛاقف املترػطٜٔ ايٓـازَني عٔ أمل ٜأ ٹ ٖصا يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٜترسث  (يٛ إٔ يٓا ٓا،)يٛ إٔ ي ٜكٛيٕٛ:
ُٹعٵٓٳا أځبٵكٳطٵْٳا ضٳبٻٓٳا قس ٜكٌ يسِٜٗ ٚعٞ ع٢ً زضج١ عاي١ٝ ٌٵ فځاضٵجٹعٵٓٳا ٚٳغٳ ُٳ ٕٳ ِإْٻا قٳايٹرٶا ْٳعٵ ٓٴٛ ذٝٓٗا  (12:)ايػحس٠َٴٛقٹ

 ٫ ميهٔ إٔ تعٌُ فٝٗا ؾ٦ٝاڄ.تكبس ٚنعٝتو  ،ذت٢ ايٛعٞ ايعايٞ ٫ ٜٓفع
ٍٍايبرط زاخٌ أَٛاد ايبرط املع١ًُ يهٓ٘ آَٔ يف عُل ؟فطعٕٛ أمل ٜ٪َٔ ٘ٴ آَٳٓتٴ ، أمل ككٌ يسٜ٘ ٚعٞ عا  أځْٻ

٘ٳ ٫ځ ٘ٹ آَٳٓٳتٵ ايَّصٹٟ ِإ٫َّ ِإيٹـ ٓٴٛ بٹ ٌٳ بٳ يف  ٘يهٓذكٌ يسٜ٘ ٚإميإ  ذكٌ يسٜ٘ٚعٞ ؟ أمل ٜكٌ ٖهصا (90:)ْٜٛؼِإغٵطٳا٥ٹٝ
يف ايٛقت ايصٟ ٜٓفع فٝـ٘   ٞأْ٘ َٔ ٫ ٜٳعٹ ،عًُٓا أْ٘ َٔ ٜهٝع ايعٌُ يف ٚقت٘غري ٚقت٘. ٖهصا ايكطإٓ ايهطِٜ ٜ

ٜٴحٵسٹٟ فٝ٘ ايفِٗ غٝكٌ ب٘ اذتاٍ إىل إٔ ٜط٣ ْفػ٘ ٜٳعٹٞايٛعٞ ٜٴ٪َٔ ،، أْ٘ َٔ ٫ ٜفِٗ يف ايٛقت ايصٟ  ٜٚفِٗ  ،ٚ
 .ف٫ُٚ٘ٗ  ،ٚع٫ٚ٘ٝ  ،٫ إمياْ٘ ،٤ٷيف ايٛقت ايصٟ ٫ ٜٓفع فٝ٘ ؾٞ

، َٚٔ خاضجٗا ٖصٙ ايؿٛاٖس َٔ زاخٌ ب٬زْا :(اغهتٛا) ٚإٔ ْكٍٛ يهٌ ؾدل ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ ،جيب إٔ ْفِٗ ا٭َٛض
ِ  إٕ ٚاجبهِ (اغهتٛا)َاث١ً أَاَهِ ٜا َٔ ٜكٛيٕٛ:   ٫َّجـب ايٓـاؽ اٯٕ ٖـٛ إٔ ٜترطنـٛا ٚأ    إٕ ٚا ،إٔ تٓڀًكٛا أْـت

ٌ  ،رًـ٬ٝ  جيـب إٔ ْرتنٗـا   ايت ،نثريٟ ايترًـ٬ٝ  ٫ ٜكبس ايٓاؽ ٚأنطض أ خيسعٛا. فكـط ٖـٛ: إٔ    ٚاذـس  حتًٝـ
جيـب إٔ ْكـٍٛ    .ٚأْٓا غٓكاّٚ ٚجٛزِٖ ٖٓا ،ٚأْٓا ْطفض إٔ ٜسخًٛا ؟زْا َٔ ايصٟ مسس هلِا٭َطٜهٝني زخًٛا ب٬

 ٖٚصا ٖٛ ايترًٌٝ ايكرٝس. ،ٖصا
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٭ٕ اهلل  ;أٚ َٔ نبري أٚ َـٔ قـػري   ،ا٥سأٚ َٔ ق ،أٚ َٔ ض٥ٝؼ ،َٔ عامل ٞأتٜ يٛجٛزِٖ َطفٛض غٛا٤ٶ ٚنٌ تربٜط
ٛا  ٚا٭ضض ٖٚٛ ايعًِٝ بصا  ايكسٚض، أَا ٖـ٪٤٫  ٖٚٛ َٔ ٜعًِ ايػط يف ايػُ ،كطإٓ ايهطِٜ نٌ ؾ٤ٞعًُٓا يف اي

ٜٴدسعٕٛ زا٥ُاڄفإِْٗ  ٜٴدسعٕٛ زا٥ُاڄ ،َٔ  ْٴدسعفٓرٔ ٫ ،ِٖ َٔ  ، ٫ٚ إٔ ْهٕٛ أبـٛام زعاٜـ١ يتربٜـطا      جيٛظ إٔ 
ٓـٛز  ٖٚـِ َؿـاضنني َـع ج   أَـؼ  ضأٜـت ا٭َـطٜهٝني    َا ؟ايتًفعٜٕٛ أَؼَا مسعت ˮتٓڀًل َِٓٗ فٝكٍٛ ٚاذس َٓا: 

 ؟(.ٝػاعسْٚاي ٚا٩أِْٗ جا ضأٜتٌٖ ) :قس ْكٍٛ ٖهصا ْٚفطح ‟ًَعٕٛ ٖٚابٞ ؟ميٓٝني اقترُٛا بٝت ف٬ٕ
 ْ٘ خساع.إ :أْت َٔ ٜكٍٛ، نٔ ، نٔ أْت َٔ ٜفهر٘ أَاّ ايٓاؽنٌ عٌُ ٜربض تٛاجسِٖ نٔ أْت َٔ ٜكف نسٙ

َـٔ إشاعـ١    -نُا ٜكـٍٛ بعـض اٱخـٛإ     -باعتباض أْٓا مسعٓا  .ٖصا ٖٛ ايه٬ّ ايصٟ أضٜس إٔ أقٛي٘ يف ٖصٙ اي١ًًٝ
 ٚإٔ ٖصا ٖٛ احملتٌُ أٜهاڄٶ.  ٛ إ٫ ٚيسٜٗا َكازض ت٪نس هلا ٖصا،٫ تٓؿط خرباڄ ع٢ً ٖصا ايٓرٚإٜطإ فع٬ڄ  ،إٜطإ

صا  ٜطنـعٕٚ  أَاضا  أخط٣ يف ٖصا ايعَٔ باي ،قس ٜهٕٛ يسِٜٗ أؾٝا٤ أخط٣ - ٚاهلل أعًِ - أٜهاڄٚضمبا إٔ ايٝٗٛز 
أٚ يسِٜٗ أخباض  ،ٜٚطنعٕٚ أٜهاڄ ع٢ً َا ٜتعًل باذتطَني ايؿطٜفني، قس ٜهٕٛ يسِٜٗ ٬َذِ ،ُا ٜتعًل بايؿٝع١فٝ
٘ٴ غځايٹـبٷ ، كاٚيٕٛ إٔ كٛيٛا زٕٚ َا ٜطٜس اهلل إٔ ٜٓفص أؾٝا٤ َٔ ٖصٙ، ٜعين ٜتكطفٕٛ نتكطف فطعٕٛ أٚ  ٚٳايًَّ

َٵِطٙٹ  .(21:)ٜٛغفعٳًځ٢ أځ
ـ  ،ْ٘ حتطى ٜٛذٞ بأِْٗ ٜعطفٕٛفرت٠ نٓا ْعتكس أ َٚٔ قبٌ ،طنِٗ يف ٖصٙ املطذ١ًنإ حت أِْٗ أٚي٦ـو ايـصٜٔ   ب
ٝٴبعث يف ذٝٓ٘أ عطفٛا  (طًـع صتـِ ستُـس   ): ٛابعهـِٗ قـاي   ،، ٚقطخٛا يف َه١، ٚقطخٛا يف املسٜٓـ١ ٕ ستُساڄ غ
ٚأعڀـاٙ   ،غـٝبعث ْيب ًو ظَإ ظْ٘ قس أإِٗ قاٍ يػًُإ ايفاضغٞ: ٚأذس عًُا٥ ،ِٖ َٔ عطفٛا بأْ٘ غٝبعث. ٖهصا

 ع٬َات٘.
ٖـِ َـٔ ٜؿـهًٕٛ     ٚإٔ ايؿٝع١ ِٖ َٔ ٜعطفٕٛ ضمبا إٔ ا٭١َ أقبرت يف ٚنع١ٝ ميهٔ إٔ تؿهٌ خڀٛض٠ عًِٝٗ،

٘    ـاضعٕٛ نُا غاضع فطعٕٛ يهٔ اهلل غبراْ٘ ٚتعـاىل ٖـ  فِٗ َٔ ٜػ ،خڀٛض٠ بايػ١ عًِٝٗ  :ٛ ايـصٟ قـاٍ عـٔ ْفػـ
٘ٴ غځايٹبٷ َٵِطٙٹ ٚٳايًَّ إٔ صتعً٘ بس إٔ ْكسم َع٘ ٝحب إٔ ْثل بٗصا إٔ اهلل ايصٟ ْطٜف ;ٚاهلل غايب ع٢ً أَطٙ عٳًځ٢ أځ

 ٚيهٔ أنثط ايٓاؽ ٫ ٜعًُٕٛ. ْهٕٛ َٔ أٚيٝا٥٘ ٖٛ ايكٟٛ ايععٜع، ٖٚٛ ايػايب ع٢ً أَطٙٚإٔ  ،ٚإٔ ْت٫ٛٙ ،ٚيٝٓا
ظزاز أعـسا٩ْا َهـطاڄ ٚنٝـساڄ    آا ٚإٔ ٜعٜسْا ق٠ٛ ٚإمياْاڄ نًُـا  ٥تعاىل إٔ ٜكطف عٓا نٝس أعساغأٍ اهلل غبراْ٘ ٚأ

 إْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط. ،ٚإضٖاباڄ
 .ٚبطنات٘ ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل
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