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 سم اهلل الرمحن الرحيمب
 

اآلٕ  ،بسٜاًل عٔ قف أٜاّ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايكف املعٟٓٛ  ،ايكف ايٛاعٞ ٖٛ ايكف اذتكٝكٞ -

 .أثٓا٤ ايكتاٍ ٜعًُٛا خٓازم

أٜهًا نجرلًا  ٕٜعٗطٚ صاستذابطَٔ أِٖ املُٝعات إٔ ايؿدل ٜدلظ أَاّ ايعسٚ ٖٚٛ َعٗط َٔ َعاٖط ايك٠ٛ ال ٜٛدس 

 تٛدس ٖعمي١ ْفػ١ٝ يس٣ ايعسٚ. ألْٗا ،َع ق١ً املػًُني َٔ ايبسا١ٜ اغتدسّ ٖصٙ ايططٜك١ ،يعسٚأَاّ ا

 .َٔ أِٖ األؾٝا٤ ٚخاق١ اذتطب ايٓفػ١ٝ ٖٚٞ ٖا١َ دسًا خاق١ اآلٕ ادتاْب املعٟٓٛ يف املٛاد١ٗ ٖٛ -

ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً  ،كاتًٛا ٚيهٔ يًذاْب املعٟٓٛمل ٜ {فَثَثِّرٌُاْ انَّزٌٍَِ آيَنٌُاْ}و يف ادتاْب املعٟٓٛ ثالث١ آالف ًََيف بسض 

 أُٖٝت٘.
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ايكٛات قبٌ ٚست٢ َع  ٕع٢ً ادتاْب ايٓفػٞ يف أفػاْػتإ ٚايعطام ٜعطنٛ ٕٜطنعٚ ٕٛيف ٖصا ايعَٔ األَطٜهٝ -

ايهطب يف ايعطام ٚايهطب١ ٚهلصا نإ  ،نٝف ٜهٕٛ بايؿهٌ ايصٟ ٜٛدس ٖعمي١ يس٣ اآلخطٜٔ ٕاذتطب ٜطنعٚ

 ست٢ نٛضٜا ايؿُاي١ٝ بست بؿهٌ غطٜب. ،مجٝعًاايٓفػ١ٝ يًُؿاٖسٜٔ 

 بٗعمي١ ْفػ١ٝ. ٖٛ َٔ أِٖ ايٛغا٥ٌ إٔ ظتس ايعسٚ إٔ ايٓاؽ مل ٜتأثطٚا فٝؿعط -

٘ مل ٜتأثطٚا باهلعمي١ ايٓفػ١ٝ؛ ٚهلصا دسٚا يف إٜكاف٘ ألْٗا سطب ْفػ١ٝ. ٖٚٞ ٖا١َ ْايؿعاض ٜبني إٔ َٔ ٜطفعٛٚ

تٗعّ أْت ئ ختهع ٖصٙ ٚظٗٛضٖا ٜهٕٛ بؿهٌ غهٛت ٚخهٛع ٚإشا مل  ٚأغًشتٗا يف َتٓاٍٚ ايٓاؽ ٚايعسٚ ٜطٜس خًل

 تػهت. ٚئ

ًَسَتَطْنَا عَهَى }َٚٛقع اهلعمي١ ايٓفػ١ٝ ٖٞ ايكًب  {سَؤُنْقًِ فًِ قُهٌُبِ انَّزٌٍَِ كَفَشًُاْ انشَّعْةَ}اهلل شنط يف بسض  -

 . يف ايكًب ايطعب ٚايطبط ،{قُهٌُتِيِىْ اِرْ قَايٌُا

نطبِٗ بعس  ناْٛا َٔ نطبٛا فٛم األعٓام ٜكبض غٗاًل ،يف تًو املعطن١ فٝكبض نطبِٗ غٗاًل ًاػٝنإ ايػالح ٖٛ ْف

 اذتطب ايٓفػ١ٝ. إشا نإ اهلل َع ايٓاؽ ًٜكٞ ايطعب ٚيٛ مل تهٔ َعِٗ ٚغا٥ٌ.
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صٙ ٚعسز َجٌ َا َع أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ. ٖ صضتكٌ ع٢ً ْٟٛٚ ٚقٛاضٜذ َهاز٠ أْبسطايعطب ؾػًْٛا بايتٛاظٕ ايعػهطٟ  -

 بعٝس٠ ٚإٕ نإ يسِٜٗ َا ميهٔ إٔ عتكًٛا ع٢ً َجٌ شيو ٚأًُٖٛا أؾٝا٤ إغطا٥ٌٝ ٚأَطٜها تٗتِ بٗا.

إال إشا ٚدست ٖعمي١  ًاال تذلى األغًش١ ايعػهط١ٜ أثطٚباذتطب ايٓفػ١ٝ  ٕٛٚؾػاي ٕٚيف ايُٝٔ ِٖ يف ايبشط َتٛادس -

 .ًاعَٕٛ ْفػٕٝٛ َجاًل ٚأؾدام ٜٗأؾدام ٜكبً ،ايٓاؽ ٕٜكُٝٛ ِٕٖ ٜعطفٛ ،ْفػ١ٝ

ُٖيسِٜٗ إٔ ايعطب  ٕٜعطفٛ ٜهًاأ - عّ ْفػًٝا ٜٓطًل ٜجبط اآلخطٜٔ؛ ألْ٘ ال ٜطٜس إٔ غتدلى أْ٘ ٖعّ طبٝع١ إشا 

ٜكٍٛ: طأَطٜها ٖٓاى َٚا ٖٞ  ًا.. ٜٚؿتػٌ ايعسٚ ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ املتسٜٓني إشا نإ خا٥فصٜا٤ِندلطٖٚصٙ  ،ْفػًٝا

 .َطٜها ٜكٍٛ أْا خا٥ف ٜٚػهتأ صَابؿٞط ايعطب ٜكٛيٕٛ ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ ايععُا٤ داٟص 

ِٖ ضنعٚا ع٢ً اذتطب ايٓفػ١ٝ ٚأٜهًا غًٓٓا إهل١ٝ َع١ٓٝ ْفؼ ايفهط٠ اييت عٓس ايؿٝطإ إٔ ٜفكًِٖٛ عٔ اهلل  -

ِٗ ْرلٚغٚإشا حتطى ايٓاؽ ع٢ً أغاؽ قشٝض  ،ٚبايتايٞ ٜهٕٛ باغتطاعتِٗ إٔ ٜهطبِٖٛ؛ ألٕ اهلل يٝؼ َعِٗ

 ٕ.ٚألِْٗ َٓكٛض ٕٚغتافٛ ًانباض

عِٗ ا ََ ٕٝكٛيٛغ ،بٓعط٠ ايعطب ملا خافٛا ٕيٛ ناْٛا ٜٓعطٚ ،َعطٚف إٔ َٔ ٜطفع ايؿعاض ال ميًو أغًش١ زَاض ؾاٌَ -

 .سكٝك١ ٕٚٚإشا نإ َعِٗ فٓشٔ عادع ،ع٢ً أغاؽ ايكطإٓ َٚع٢ٓ شيو اهلل َعِٗ ٕغالح يهٓ٘ ٜعطف أِْٗ ٜػرلٚ
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ٚإشا  ،ز١ٜٝٓ  ٚيسِٜٗ خدل٠ ،ططٜك١ ايؿٝطإ ٚفل غٓٔع٢ً  ِٕٖ عتاضبٛٚ ،أْٓا ال منًو ق١ُٝ قاضٚر ِٕٖ ٜعطفٛ -

ٚيٛ نإ  ،إشا ناْت ْعطتِٗ نايعطب ٦ًاٌُ ايٓاؽ ؾٝٚئ ٜع ،ت٘خدلعّ ايعسٚ َُٗا ناْت غاض ايٓاؽ ٚفل ايكطإٓ غٝٗ

 .َطٜهٞاألقاضٚر  غٝعٌ ٜٓعط إىل ،يس٣ نٌ ٚاسس زباب١

يٓتُهٔ َٔ  شًاإ ،تدسّ ايػالح رتًل ٖعمي١ ْفػ١ٝ. أقبض ٜػ٘األَطٜهٞ ال ٜتطًع إىل غالس٘ نُا ٜتطًع ايعطبٞ ي -

 ايػالح املعٟٓٛ ٖٚٛ ايػالح ايفتاى.

 .ىل املػفًني َٔ ايعًُا٤ ٚاملؿا٥ذجتٗٛا إفاايعطام عذعٚا فعاًل أَاّ املكاَٚني يف ايفًٛد١ ٚايكسض يف  -

-ٓا عٓسنِ بطًٛاص داٖط ،ٜكطحَا بػالح اؾتػًٛا اؾتػًٛا بأغًش١ بؿط١ٜ عطاق١ٝ عًُا٤ َٚؿا٥ذ ٚزتًؼ اذتهِ 

ست٢ يف تكايٝس ايٓاؽ غٛا٤ً  ٕٜٚبشجٛ صِ بطًٛاندآٖا عٓسط ،صاملككسطيف َٛنٛع  ٕٜؿتػًٛ -بايٓػب١ يًؿعاض 

 ٚغرلٙ. صآٜات اهللطأٚ قبًٞ َكاقس استادٛا ألغًش١ عطاق١ٝ َٔ  ٣بأغًٛب زٜين فتاٚ

 ضَٔ أدٌ ال تػفو ايسَا٤ ٚتٗسطكط١ ٚاسس٠ َْٔ تأتٞ املساخٌ ألٕ  ايكطإٓ ثكاف١ بايؿهٌ ايصٟ عتتاض ايعسٚ فعاًل. -

 فعاًلإٔ عًٝو ايتهش١ٝ بايٓفؼ ٚاملاٍ ٚمل ٜبل زتاٍ يًٛغاطات ٚاملكاقس ٚقسّ . ايكطإٓ اآلٕ نطب ٖصٙ صاألَٛاٍ

 .(قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)سسخ بطاي١ يًٓفام أٜاّ ايطغٍٛ  يصيو ،جتعٌ ايعسٚ عتتاض ٚاملٓافل نصيو
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ٚأَاّ نتاب اهلل يٛ  ،بايٛغا٥ٌ اييت يسِٜٗ ع٢ً أغاؽ نتاب اهلل ٜعًُٛا أعُااًلإٔ ١ ايٓاؽ قه١ٝ ٖا١َ إٔ باغتطاع -

اهلل ال  ،ظتتُع َع أَطٜها أٚضٚبا غتكف عادع٠؛ ألٕ اهلل ٖٛ َٔ ٜسبط األَط ٜعٌُ أؾٝا٤ ال أسس ٜػتطٝع ٜعًُٗا

 ٢ نتاب٘.عً ٕتطًع يكاحل َٔ ٜػرلٚ األعسا٤ أعُاٍست٢ ظتعٌ فٗٛ ٜتفطز ع٢ً املؤَٓني 

ايعطب  ،ع٢ً أغاؽ قطآْٞ يف غبٌٝ اهلل ًاإمياْٝ ًاقف ،ًاقطآْٝ ًاقف {اٌَِّ انهَّوَ ٌُحِةُّ انَّزٌٍَِ ٌُقَاذِهٌٌَُ فًِ سَثٍِهِوِ صَفًّا} -

ٜععيٛا ايٓاؽ عٔ ايكطإٓ ٕ أبٗسف قٓٝع١ ايٝٗٛز؛  ألْٗآٜفع  يهٔ ئ ،ٜكطفٛا ع٢ً أغاؽ قَٛٞ ٕ إٜٔطٜسٚ

 ،يٓاؽ عٔ ايكطإٓ ٜفكًِٗ عٔ اهللاييت يسِٜٗ فكٌ ا يف إطاض ايػ١ٓ ِ.ايهطٜ

قف قطآْٞ ال ٜعًُٛا أٟ املطًٛب األٚطإ ٚايكطإٓ.  ٕحتت ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ بٌ ضأٜٓاِٖ ٜبٝعٛ ٦ًامل ٜعٌُ ايعطب ؾٝ -

 عٓٛإ آخط.

ْت َككٛز ؾدكًٝا بارتطاب أ {آَيَنٌُاانَّزٌٍَِ  }أنسْا إٔ َع٢ٓ  ص41ايكف:ط {انهَّوِ ٌَا أٌَُّيَا آَيَنٌُا كٌٌَُا أََصَاسَ} -

َٔ  ضتٔٚإال َا  ،ٖٓاى اغتؿعط أْو َعين بايكه١ٝ ًاأْاغ صعتانٞطٖٛ ال  ،َؤَٓني ٕيف إطاض َٔ ٜػُٛ ضتٜٔعين 

 .؟؟ايصٜٔ آَٓٛا
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عتب ايصٜٔ  اهلل إٕ}دا٤ت بعس قٛي٘  ،يٝػت حباد١ ألخص ٚضز.. ادعًٛا أْفػهِ أْكاًضا هلل {كٌٌَُا أََصَاسَ انهَّوِ} -

 ثِ ادتٗاز ،ثِ شنط ٚعسٙ بإظٗاض ايسٜٔ ٚيٛ نطٙ املؿطنٕٛ ،{ٜطٜسٕٚ يٝطف٦ٛا ْٛض اهلل}ٚ { غبًٝ٘ قفًاٜكاتًٕٛ يف

 .يف غبٌٝ اهلل ٜعين إظٗاض زٜٔ اهلل ٜأتٞ بادتٗاز ٚأدطٙ ايععِٝ ادت١ٓ ٚايك٠ٛ َٔ اهلل ٚايٓكط ايكطٜب. يف غبًٝ٘

ْ٘ أست٢ ٜطفع َعٜٓٛات اجملاٖسٜٔ َع  ،قطن١ هللأْكاض اهلل نُا زلٞ اإلْفام  ٕٚزضد١ عاي١ٝ إٔ ٜػ٢ُ اجملاٖس -

 .{ًَيٍَ جَاىَذَ فَبًَََِّا ٌُجَاىِذُ نِنَفْسِوِ}ْكط يًٓاؽ 

 َٚكًش١ ،عس املٛاد١ٗ يعسٚى ْكط يٜ٘ ٚإشا غاضٚا عًٝٗا ٜطتكٞ إٔ ،زٜٔ اهلل ٖٛ ايططٜك١ اييت ٜٓتكط ايٓاؽ بٗا -

َٔ أدٌ إٔ تهْٛٛا أقٜٛا٤ يهٔ نًٗا  صٙيٝؼ حباد١ هل ألْ٘ ،يو يٝػت هلل ايبسا١ٜ َٖٞٔ  يف غبٌٝ اهلل ادتٗاز

 .ٚأععا٤ ٚنطَا٤

 .يهٔ زٜٓ٘ يٓا صٍ: طاهلل ٖٛ اذتافغ يسٜٜٓ٘ٛك ثِيٓا إٔ ْٓكط زٜٓ٘  صَػتذسٟطايبعض ٜفِٗ إٔ اهلل  -

أشنط آ١ٜ  ال ،ٖٛ َٔ ٜسافع عٓا ،ايكشٝض صاٖ ،مل ٜأت زفاع عٔ زٜٔ اهلل ٖٚصا َٓطل قاقط. ٖٛ ايصٟ ٜسافع عٓا

 .،يف زٜٓ٘ صبعتٓطٜعين  ،اذتُس هلل اذتافغ يسٜٓ٘ :ايعًُا٤ نُا ٚضز يف ايبٝإ ايصٟ أقسضٙ.فاع عٔ زٜٔ اهللز
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بكا٥ط  ،ٖس٣ يًٓاؽ ،أَا اهلل فٗٛ ْٛض ايػُاٚات ٚاألضض ،ْٛض يًٓاؽ ،اهلل غين عٔ زٜٓ٘ ٚيهٓ٘ يكاحل ايٓاؽ -

ٚئ ٜصيو أسس  ،ٚإشا نإ َعو ال ٜػًبو أسس ،َعو إشا غطت عًٝٗا نإ اهلل زٜٔ اهلل ٖٛ ايػٓس يٓا ٚططٜك١ ،اؽيًٓ

 َُٗا نإ.

 ٚايعسٚ عاز٠ ٜتشطى نسى قبٌ إٔ تتشطى نسٙ نُا ٖٛ ساقٌ اآلٕ.  ،يعسٚٙ قتااًل قتاهلِ يعسِٖٚ زل٢ -

عس إىل نتاب اهلل ٚغٝعطٝو  ،أْت أَاّ عسٚ ٜطٜس إٔ ٜكٗطى ٜٚصيو ٚأْت َهطط يًُٛاد١ٗ يٛ مل ٜهٔ ٖٓاى زٜٔشا إ -

 ٚططٜك١ تكٗط عسٚى. كطططٜك١ تٓت

  .إشا نإ يسِٜٗ شض٠ إبا٤ٕ ٝكاتًٛغٜطًع يكاحل املؤَٓني ٖصٙ ضمح١ يًٓاؽ   يف غبٌٝ اهلل إشًا ادتٗاز -

 ٜٚػ٢ُ شيو ْكط هلل.  ع٢ً أغاؽ زٜٓ٘ طٜك١ قشٝش١ يف َٛاد١ٗ ايعسٚاهلل قسّ ط -

ًَيٍَ جَاىَذَ فَبًَََِّا }سٚا ٚد٘ اهلل غبًٝ٘ ٚاقك يفعٔ ْفٛغِٗ ٖٚصا َٔ ضمحت٘ يعبازٙ غرلٚا  ٕايٓاؽ ٜسافعٛ إشًا -

  ص6ايعٓهبٛت:ط.{ٌُجَاىِذُ نِنَفْسِوِ اٌَِّ انهَّوَ نَغَنًٌِّ عٍَِ انْعَانًَِنيَ
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أْت  ،ألْو يػت باغِ زٚي١ ستتاًل ٕٛإشا حتطنت أُٜٓا ٚقًت قسَو جتس قاب١ًٝ ال ميهٔ إٔ ٜعتدلى األٚضٚبٝ -

ٚأَطٜها فؿًت يف ٖصا؛  ،ايصٟ تػرل عًٝ٘ حتٌُ ْفػ١ٝ احملتٌ تتشطى هلسف أضق٢ َٔ ٖصا ٚال ظتعًو ٖصا ارتط

 ألْٗا حتتٌ باغِ َكاذتٗا ففطٚا َٓٗا. 

 ٚمبؿاعط ستتٌ. ٚئ تهٕٛ ستتاًل َطٜهٞ أَا اإلغالّ يهِ َا يٓا ٚعًٝهِ َا عًٝٓاناألاألَطٜهٞ ال ٜكبٌ ايعطاقٞ  -

ايتشايف ػُٛٙ ف ًاسطادإملػٛا  ٚيصيو ،ٜطٜس إٔ ٜسَطْٞ ٜٚهطٗسْٞ يكاحل أٚالزٙ ٚأغطت٘ ٚآخط ٖٓاىايعسٚ  -

 .باغِ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ٜهٕٛ ست٢ ال ،ايسٚيٞ

ال ميهٔ إٔ ٜكٛهلا  ،بايكطإٓ َٕٔ داْب َٔ ٜػرلٚإال أضق٢ َبسأ ال ميهٔ إٔ ٜكسض )يهِ َا يٓا ٚعًٝهِ َا عًٝٓا(  -

 ،أْا ٖٓا ٖٚصا ٖٓاى غٛا٤ ،ٜٔ ٚعباز٠ هللز بٌ مل ٜؿعط ايػطبٞ بإٔ ايعطبٞ ستتٌ ،أَطٜهٞ ٚال عطبٞ باغِ ق١َٝٛ

 ٕ يف أفطٜكٝا مل عتكٌ يسِٜٗ ؾعٛض إستالٍ ايعطب.ٚاآلخط

ٖصا ايعٓٛإ ي٘ أثط يف ايسْٝا نبرل  ،ٖسف َازٟ ٖٛ ادت١ٓٚ ٖسف َعٟٓٛ ابتػا٤ ٚدٗ٘ َٔ األغاغٝات (يف غبًٝ٘) -

 يٝؼ َع٢ٓ شيو أْو َتذٌُ يف ايباضٟ قس قاتًت َٔ أدٌ زٜٓ٘.
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إغطا٥ٌٝ ٚأَطٜها  ،ٗا محاًلْايٓاؽ إىل ٖصٙ ايسضد١ أْكاض اهلل فٝتٗطب ايٓاؽ َٔ ٖصا ٜٚطٚبإٔ ٜطتكٞ َٔ ايعذٝب  -

؟ َع٢ٓ شيو تٓكٌ عٔ َا ٖٛ َكسض ٕٛأيػت حباد١ يًُٛاد١ٗ؟ ملاشا ال تعٛز إىل اهلل؟ ٚملاشا ايٓاؽ َتٗطب َٕٛتشطن

 ططٜك١ أخط٣. ٚأَعو ؾ٤ٞ آخط  بكٞ ٌٖٚ ،ق٠ٛ

٠ ٚتٗطبٛا َٓٗا قاضٚا َػتػًُني َٔ اآلٕ ألَطٜها ع٢ً َػت٣ٛ ظعُا٤ ٚعًُا٤؛ ألْ٘ ختًل َٔ ٖصٙ ايكٛ تطنٛاعٓسَا 

ٚايعًُا٤ َا دٗسْا ْػٟٛ  ،ايععُا٤ ضتٔ طتاف ايعكا ايػًٝع١ايبسا١ٜ.  َٔٚغ٤ٛ فِٗ فاغتػًِ  ق٠ٛ ي٘ ضآٖا محاًل

 .٦ًاؾٝ

دا٤ت ٖصٙ بعس  ،ٕ يف ايكطإٓ َا ٜؿرل إىل ايططٜك١ اييت ٚدٗو إيٝٗاإفِٗ أ {ٌَا أٌَُّيَا انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا كٌٌَُا أََصَاسَ انهَّوِ} -

 كف املؤَٓني ٖصٙ اآل١ٜ تبني إٔ ْهٕٛ قفًا إلظٗاض زٜٓ٘.ي ٘ايهالّ عٔ إظٗاض زٜٓ٘ ٚسب

 أْكاض اهلل. قطْاٍ قس ٛبعهِٗ ٜكطأ األدط١َٝٚ ٚاألظٖاض ٜٚكٜأتٞ يٝػت ايكه١ٝ َب١ُٗ ست٢  -

َعٓاٖا  ،ال ميهٔ إٔ تهْٛٛا أْكاضًا هلل يٝؼ هلا عالق١ مبا قبًٗا {زٌٍَِ آَيَنٌُا ىَمْ أَدُنُّكُىٌَْا أٌَُّيَا انَّ}دا٤ت ٖصٙ بعس 

ٖٞ ٚفل ٓاى زتاٍ يـ طقس اسٓا  ْكطأص ٖٚٛ عتب إٔ ٜهْٛٛا قفًا يف غبًٝ٘ ٚيٝؼ ٖ هلل ٖٛ عتب إٔ ٜهْٛٛا قفًا أْكاضًا

 اهلل ٚنتاب٘. ،ٖصٙ ايكاعس٠ ايػ١٦ٝ ايتدًل َٔ َكازض ايك٠ٛ
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ٖصا َا يف ايػٛض٠ ٖصٙ فكط خٌ عٓو َا يف باقٞ  ًاأْكاض اهلل َعٓاٖا جتاٖسٕٚ يف غبٌٝ اهلل ٚتكاتًٕٛ قفًا َطقٛق -

 ايكطإٓ.

ٜهْٛٛا قازقني  ،ٜهْٛٛا ًَتعَني بايعبازات األخط٣ ٚاألؾٝا٤ األخط٣إٔ  ،هلل اَع٢ٓ ٖصا أٜهًا إٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ أْكاض -

 عٔ ايعًِ ٚايهالّ ايبص٤ٟ. ًاازبتعإ ،ًاإخالق ،ْكٝش١ ،أَا١ْ ،ٚأٚفٝا٤

 ْٕكطأ ايكطإٓ؟ ِٖ ٜكطؤٚ صأْ٘ ال ٜٛدس إال ضتٔ  أٚطٜتشطى ايٓاؽ ع٢ً أغاغٗا ال ٖصٙ آ١ٜ قطعت١ َٔ ايعذٝب ملاشا  -

 ،أْت اسفغ زٜٓوإٔ ْسافع عٓ٘ص  ٜػتذسٜٓاإٔ اهلل ٚفِٗ قاقط يًسٜٔط ،صا؟ ثكاف١ أخط٣َا ايصٟ عطٌ ٖ ،ايكطإٓ

 أْت زَط أعسا٤ى.

ٖٚصٙ أبطظ َعاٖط ايٝػط ٜكسّ يو ططٜك١  {ٌُشٌِذُ انهَّوُ تِكُىُ انٍُْسْشَ}ال ختطز عٔ قٛي٘:  {ا أََصَاسَ انهَّوِكٌٌَُ} -

  .صٙ ْع١ُ عع١ُٖٝٚ ،ٖصا ٜػط ،تػرل عًٝٗا ٜهٕٛ َعو ٜٚؤٜسى

 ،ْتأًَٗا صتًؼص جتاغطْانٓا َٔ ايٓٛع١ٝ األخط٣ ملا ط يٛ ص،َٓٗا بػطع١ ٜطٚغٚ .كٍٛ إشا اسٓا َػتطٝعنيٜطايبعض  -

 ٜٓؿػٌ بايتذٜٛس. {ًَأَعِذًُّاْ نَيُى يَّا اسْرَطَعْرُى يٍِّ قٌَُّجٍ} آ١ٜ عٓسَا ٜط٣ صٜطٚغٕٛط ٕٚاآلخط
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مل ٜكٌ هلصٙ ايٓع١ُ أسس َٔ ايعًُا٤ ايهباض  ،إٔ ٜتفُٗٛا ٖصٙ اآلٜات ٕٖصٙ ْع١ُ نبرل٠ إٔ ايٓاؽ ٜػتطٝعٛ -

 ايكاعسٜٔ.

 ،{يٍَْ أََصَاسِي اِنَى انهَّوِ}قاٍ عٝػ٢:  ص41ايكف:ط {ٌَاسٌِِّنيَ يٍَْ أََصَاسِي اِنَى انهَّوِكًََا قَالَ عٍِسَى اتٍُْ يَشٌَْىَ نِهْحَ} -
يٝػت فطز١ٜ ٜعين بٓا٤ ع٢ً ٖصا األغاؽ؛  ،ٜعين َٔ َعٞ حتت قٝازتٞ إىل اهلل ،ٜعين قٝاز٠ ٚاسس٠ ٚتٛد٘ ٚاسس

 ٚيصيو فُٖٗٛا قايٛا: ضتٔ َعو أْكاًضا هلل.

َع ْفػو ٖٚٛ ايكطاض ايفطزٟ األٚيٞ بعس ٖصا َع اآلخطٜٔ َٔ دعًٛا أْفػِٗ ع٢ً  أٜبس ٖٛأغاؽ اإليتعاّ بايسٜٔ  -

 ٚايػًط١ بعهِٗ ٜصٖب ٜكطأ أٚ غتطب يف َػذس ٜٚكٍٛ ضتٔ َٔ أْكاض اهلل. ،ٖصا ايٓشٛ

 .ِٖ َعٞ يٓهٕٛ أْكاضًا هلل َٔ ،َعٓاٖا قف ٚاسس -

ٗصا ارتطاب ثِ تٓطًل َع اآلخطٜٔ ٖٚصا ٚغاّ ٚؾطف تتدص قطاضاتو َع٢ٓ ب ،قاٍ اذتٛاضٜٕٛ: ضتٔ َعو أْكاًضا هلل -

أضتك٢ يسضد١ إٔ ٜػُٝ٘  ،يو إٔ ٜػُٞ دٗازِٖ ألعسا٥ِٗ ع٢ً أغاؽ زِٜٓٗ ْكط٠ ي٘ ٚاْفاقِٗ ٜػُٝ٘ قطن١ ي٘

 .ػ٢ بٔ َطِٜقطنًا.ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ قاٍ عٝ
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قف٠ٛ ٜهٕٛ  ٕرل ٜٚؿهًٛيكه١ٝ ٖا١َ يهٌ سطن١ ٚزتتُع ظتب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى قطب يًذُاٖٚتؿرل  ..قاٍ اذتٛاضٜٕٛ -

 .طالقًاإ ٕالٜذلادعٛ إشا تطادع ايٓاؽ ٕٖٛٓاى قف٠ٛ ثابت

 ًَّل.ارُت ِٖ اذتٛاضٜٕٛ -

 ٕع٢ً اإلطالم َُٗا نإ األَط ٚال ٜٓتعطٚ ٕإٔ ٜهٕٛ فِٝٗ ْٛع١ٝ ال ٜذلادعٛ املِٗٚغٛض٠ ايكف تٓعِ املؤَٓني  -

 .ًاأسس

 ٜتشطى اآلخطٕٚ ٖٚصٙ ٖا١َ َٔ ْاس١ٝ ادتٗاز ال تٓتعط ست٢ ٚإٕ مل ًاقطب ْتأ َّجٌ {يٍَْ أََصَاسِي اِنَى انهَّوِ} -

 حتطى ٚيٛ مل ٜٛدس إال أْت َٔ أٌٖ ايكط١ٜ أٚ األغط٠ ...إخل. ،ٜتشطى أٌٖ ايكط١ٜ أٚ أٌٖ ايكب١ًٝ

عّ نإ ي٘ َٔ أقشاب٘ نت١ً ال تذلادع ٚال تٗ( ي٘قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آيطغٍٛ )ا {يٍَِ انًُْئْيِنِنيَ سِجَالٌ صَذَقٌُا}

يٛ َٚٔ اإلظتاب١ٝ ضدع بعض َٔ ٖعَٛا إيِٝٗ بعس َا ّشنطِٖٚ  ،يف سٓني بكٞ زتُٛع١ بعس اهلعمي١ ،َُٗا نإ األَط

 مل ٜهٔ ٖٓاى أسس يهاْت ٖعمي١ َٓهط٠.
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أْت ٚأْت ٜا فتكٍٛ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى نت١ً ٜطدع ايٓاؽ إيٝٗا ٚتؤٟٚ ايٓاؽ ٚيٝػت قه١ٝ تٓع١ُٝٝ  قه١ٝ أغاغ١ٝ -

 ال. ،ٜطدع ايٓاؽ يهِ ًافالٕ نْٛٛا أقطاب

ايكه١ٝ ٜكاتٌ َع اهلل ٚيٝػت سعب١ٝ أٚ  ،ٚطٔ ْفػو ٚنِ َا غٌٗ اهلل َعو َٔ ايٓٛع١ٝ اييت تكسم َع اهلل

 .{يٍَِ انًُْئْيِنِنيَ سِجَالٌ صَذَقٌُا يَا عَاىَذًُا انهَّوَ عَهٍَْوِ}تٓع١ُٝٝ 

ٝشاٍٚ ف ،طٝع إٔ ٜهؿف َػت٣ٛ َكساقٝت٘ال أسس ٜػت ،ايكه١ٝ اإلميا١ْٝ قه١ٝ ال أسس ٜطًِّع عًٝٗا إال اهلل -

ممٔ ٜػتذٝب ٚيٛ مل ٜهٔ ٜهٕٛ ٜكسم َع اهلل  ،اإلْػإ إٔ ٜهٕٛ َٔ أْكاض اهلل ثِ عتاٍٚ إٔ ٜطتكٞ إىل ضقِ ٚاسس

         {نِنيًََحَشِّضِ انًُْئْيِ}يٛ مل ٜهٔ إال أْت  ص41ايٓػا٤:ط {فَقَاذِمْ فًِ سَثٍِمِ انهَّوِ الَ ذُكَهَّفُ اِالَّ ََفْسَكَ}إال ٖٛ 

 ٚإٕ مل ٜهٔ إال ٖٛ ٜػتذٝب بػطع١.

َٚت٢ َا قسقٛا  ،سكٝك١ َٕٛٔ ايٓٛع١ٝ ايصٜٔ ِٖ قازق ًاعٝػ٢ َٔ أْكاض طًب َطًبْيب اهلل بايطغِ مما يس٣  -

ًَّل اذتٛاضٜٕٛ ارتاق١ ٚارُت :ًاًَّكٜطًب خاق١ ُخ ،ٕٜٚأٟٚ إيِٝٗ اآلخط اقطب ٕألِْٗ ميجًٛ ايبك١ٝ غًٝتف َعِٗ

 .١ٖصٙ أغاغٝ
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ًَّل ثالمثا١٥ ؾدل َٔ آالف فشككٛا يٛ إٔ ايصٜٔ خطدٛا َع طايٛت ِٖٚ آالف يٛ مل ٜهٔ بِٝٓٗ َٔ ٖصا ايٓٛع ُخ -

  .َع تطادع اآلخطٜٔ ؾطبٛا َٔ ايٓٗط ايهٌ َا بكٞ إال قًٌٝ ًانبرل ًااْتكاض

إشا قسقت ٖٚصا  ،ًَّليهٔ ٖصٙ ال حتكٌ إال إشا نإ ٖٓاى ُخ ،َع ايٓاؽ يهٔ إشا قسِٖ نًِٗ ْاأ ٍٛبعض ايٓاؽ ٜك -

 .ًاقسم غٝهْٛٛا نجرل

يف برلٚت حتطى  ,ضقِ نبرل يف يبٓإ َع قػطٙ ،ع٢ً ٖصا تطبٛامخػُا١٥ أيف ناْٛا عتًُٕٛ األنفإ يف يبٓإ ِٖ  -

ؼ ايُٝٔ؛ ُُنُا يٛ ادتُع يف ايُٝٔ ُخفكاض ايبعض ٚنٌ املٓاطل نٌ ٚاسس حتطى ٚادتُع مخػُا١٥ أيف يف يبٓإ 

 ألٕ غهاْ٘ قًٌٝ.

إٔ تتشطى ٚيٛ مل ٜتشطى اآلخطٕٚ. أْت حتت ايكفط إشا مل تتشطى إال إشا  االغتذاب١ يف َكسَات أٚ َٔ أغاغٝات -

 .ًاأسس َتشطن ال ٜٛدسٕ َع٢ٓ ٖصا ٚحتطى اآلخط

يهاْت فهٝش١ ٚجتطأ يف يبٓإ يٛ مل غتطز إال عسز بػٝط  ،يف ايػاس١ ًاإشا اْطًكت ع٢ً ٖصا األغاؽ غتذس آالف -

 ٢ املكسغات.عً ٕٛاألَطٜهٝ

 ٜهٔ ٖٓاى أسس ٚغذل٣ عؿطات اآلالف.ٚيٛ مل  ٚتػتذٝب َٔ َكسَات اإلميإ إٔ ٜهٕٛ يسٜو ٖصٙ ايٓعط٠ إٔ حتعط -
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    ص,41ايٓػا٤:ط {فَقَاذِمْ فًِ سَثٍِمِ انهَّوِ الَ ذُكَهَّفُ اِالَّ ََفْسَكَ}َكسَات ايكسم اإلغتذاب١ ٖٚٞ قه١ٝ أغاغ١ٝ َٔ  -

َُ   .ْفػ٘ ع٢ً ْكط٠ زٜٔ اهلل ًآِطَٛإٔ ٜهٕٛ اإلْػإ 

 ،إفِٗ إٔ تؿذلٟ أٟ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايك٠ٛ ،أْت فاِٖ إٔ أٟ غالح ٖٛ ٚغ١ًٝ ق٠ٛ إٔ تعس ٖصٙ قه١ٝ ختكو أْت. -

َع٢ٓ  ،نٌ َا ميهٔ إٔ ٜتُهٓٛا َٓ٘ َٔ ٚغا٥ٌ ايك٠ٛ ٕٜعسٚهلل إٔ ٜهْٛٛا أْكاضًا  ٕيهٌ فطز َٚٔ عتبٛ قه١ٝ أغاغ١ٝ

نٌ إْػإ ٜعطف قسضت٘  ،عس قُٝاًلأباغتطاعتو إال قٌُٝ ف َا إشا ،ب١ إؾذل زباب١ٖصا إشا باغتطاعتو تؿذلٟ زبا

 غتطاعت٘ ٜٚتعاٌَ فُٝا بٝٓ٘ ٚبني اهلل؛ ألْ٘ ٜعًِ َا َعو ٜٚعًِ بصات ايكسٚض.اٚ

طز إٔ ٜط٣ نٌ فطز أْ٘ تهطِٜ يهٌ ف {كًََا قَالَ عٍِسَى اتٍُْ يَشٌَْىَ نِهْحٌََاسٌِِّنيَ يٍَْ أََصَاسِي اِنَى انهَّوِ}يف ٖصٙ اآل١ٜ  -

 .أْو حتت َٔ ايؿعٛضَكاتٌ نايكا٥س يٝؼ ٖٓاى أٟ ْٛع 

أْكاض اهلل ِٖ غٛا٤ ٜعين ْتشطى أْا ِٖٚ غٛا٤ ٖهصا يهٔ اهلٝهًٝات ايعطب١ٝ ٜط٣ ادتٓسٟ غًِ ٖٝهًٝات ٚضتب.  يف -

 .( ) عٝػ٢ ْيب اهلل قاٍ
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دٓس  ،تطتٝبات٘ يهٌ ظَٔٚطن١ ضاق١ٝ دسًا يٝػت عؿٛا١ٝ٥ س  سطنت٘ ()يف أٜاّ ايطغٍٛ  -

مل ٜهٔ يسِٜٗ ضتب عكٝس أٚ يٛا٤ أٚ عُٝس نًِٗ دٓٛز غٛا٤ ٚال ٚاملؤَٔ  اجملتُع ()ايطغٍٛ 

از أْت ٜا فالٕ تكٛز ٖصٙ ايػط١ٜ إشا قتٌ فالٕ َٚٔ ق ،ٜسضٟ مبكساض اإلميإ إال اهلل ٚشٖٓٝتِٗ َطتبط١ باهلل

  .يف األغبٛع ايكازّ حتت قٝاز٠ أٟ ؾدل ًاباألَؼ غتطز دٓسٜ

 ٘.ْساي٘ ٜٚؿذلٚ ٕٖٛ ايكا٥س يًهتٝب١ ايفال١ْٝ ٜسبطٚ ًاألْ٘ ٜعطف إٔ فالْ ًاقاز٠ ٚنباط ٕٜؿذلٚ ٕٛاألَطٜهٝاآلٕ  -

 .ٚقت ايًعّٚ ٕيف ايعطام زلعت ٚظٜط ايسفاع األَطٜهٞ ٜكٍٛ: يٓا ضداٍ زاخٌ اذته١َٛ ايعطاق١ٝ غٝتشطنٛ

 

  ٕ.ظتسٚا َٔ ٜؿذلٚ ِْٗ ئال () ٖٚصا أضق٢ تٓعِٝ يف ٖصا ايٛقت تٓعِٝ ايطغٍٛ -

أضق٢ تٓعِٝ   ٖٛ (صلوات اهلل عليه وعلى آله)ٚتٓعِٝ ايطغٍٛ  ،ايكا٥س ايفالْٞ ٕنٝف ٜؿذلٚ ٕيهٔ اآلٕ ٜعطفٛ -

اآلٕ يٛ  ،نٌ ٚاسس ال عتؼ حبطز ،ٖصٙ املعطن١ايٓيب ٜعطف َٔ ٜكًض إٔ ٜكٛز ادتٝـ ايفالْٞ يف  ،يٝػت عؿٛا١ٝ٥

 ٜتشٍٛ ايكا٥س إىل دٓسٟ ٜعتدلٖا إٖا١ْ.
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اهلل ٖٛ ايكا٥س األع٢ً هلِ سكٝك١؛ ٚهلصا ٚد٘ اإلْػإ املؤَٔ إٔ  ،َع٢ٓ ٖصا إٔ ايٓاؽ دٓٛز هلل (اهلل ْكاض)أ -

 ٕمبا يف قسٚضِٖ أنجط مما ٜعًُٛ ِٝاهلل ٚدِٗٗ ٖٚٛ ايعً ،ٌٖ ميهٔ ألٟ قا٥س إٔ ٜعًِ مبا يف ْفػو ،ٜتعاٌَ َع اهلل

  .بٓفٛغِٗ

 ملا ٜػتطٝع. اَٚعس ًاٚأْكاضًا هلل إٔ نٌ ؾدل ظتٗع ْفػ٘ ٚإٔ ٜهٕٛ ايفطز َٓفك -

املعػهطات أقبشت بطاي١ ٚعاي١ ع٢ً  ،مل تكِ ايكه١ٝ ع٢ً أغاؽ تهٜٛٔ دٝـ ْعاَٞ ٜهٕٛ عاي١ ع٢ً اجملتُع -

َٚت٢ َا ٖعّ ادتٝـ ٖعَت  ،هٔ ٖٓاى دٝٛف ْعا١َٝإشا مل ت ـَا ٜٓتٗٞ ادتٝ املػًُني.. ايعسٚ ٜط٣ ْفػ٘ أَاّ أ١َ

 .ًااأل١َ إشا نإ ْعاَٝ

أٟ عب٧ ع٢ً اذته١َٛ.. اإلغالّ ٜطنع ع٢ً اإلضتكا٤ بايفطز يف ايعضاع١ يف  ٕال ٜؿهًٛ بططٜك١نٌ ؾدل ٖٛ دٓسٟ ٚ -

 ايكٓاع١ دٓسٟ ؾػاٍ ٜعضع ٜٚكٓع.

َعٓاٖا َت٢ َا ٖعّ ادتٝـ  ًاَعٝٓ ًايهٔ نتٝب١ ٚدٝؿ ،ا دٓٛزإشا ٖعَت نتٝب١ َع١ٓٝ ايعسٚ ال ٜفطح ألٕ األ١َ نًٗ -

 ٖعَت األ١َ.
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ع٢ً ايسباب١ ٚع٢ً نٌ  ٕنع تسضٜب يًٓاؽ يف نٌ َهإ ٜتسضبٛايفتشٛا َط ٕيٛ نإ ٖٓاى ضؤ١ٜ قطآ١ْٝ ملٔ عتهُٛ -

  .ألعُاهلِ ٕؾ٤ٞ ٜٚعٛزٚ

ايعطام ٚاألغًش١ َٛدٛز٠ يف ايؿٛاضع  ٖعّ ،عٓسَا ٜٗعّ ادتٝـ تٗعّ األ١َْ٘ ألمل تكِ ايكه١ٝ ع٢ً ٖصا األغاؽ  -

 ٚاملداظٕ ٚمل ٜػتطٝع ايٓاؽ إٔ ٜػتدسَٖٛا.

يف ْٚفكات ادتٝٛف ٖا١ً٥  ألٕ ..ًاَعٝٓ ًامل ٜؿهٌ دٝؿايٓيب  ٚ ،َهاْ٘ يف ًاإشًا عتاٍٚ نٌ فطز َؤَٔ إٔ ٜهٕٛ دٓسٜ -

؛ صم زباب١ٜٛػطَٔ ٜػتطٝع  ٦ًاٜعٌُ ؾٝإٔ َعني ال أسس ٜػتطٝع دٝـ  َٔأٚ سكٌ خٝا١ْ  ادتٝـ األخرل َت٢ َا ٖعّ

 يف سسٜح عٔ ايطغٍٛ ))ال ٜكًض ،يٛسسٙ عتجِٗ ع٢ً ايتسضٜب نال صلوات اهلل عليه وعلى آله) ٚيصيو نإ ايطغٍٛ

 يأل١َ إىل آخط أٜاّ ايسْٝا. ٚمنٛشدًا ًاآخط ٖصٙ األ١َ إال مبا قًض ب٘ أٚهلا((. نإ عٌُ ايطغٍٛ ضاقٝ أَط

األخط٣ ال أسس ٜػتطٝع األغًش١ هلا؛ ألٕ  ٕٛألغًش١ ايكػرل٠ اييت ايٓاؽ عاضفٖصٙ ا ٕاآلٕ ٜالسكٛ ٕٛاألَطٜهٝ -

 .عتطنٗا غذلاٖا يف قٓعا٤ نُا ضأٜتٗا يف ؾٛاضع بػساز

 يف ايعطام فتشٛا شتاظٕ دسٜس٠ ٚمل ٜػتطع أسس عتطنٗا.  -

 ٕ ال أسس ٜكٍٛ ٖصٙ.اآل {ََحٍُْ} ًاإغتذاب١ ٚقطاض {قَالَ انْحٌََاسٌٌٌَُِّ} ،اآل١ٜ تٛسٞ يإلغتذاب١ نٝف تهٕٛ -
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                       َػتذٝبني أغاغًا  ًاْاغأإٔ ٖٓاى ايكا٥س َطًٛب أغاغًا إٔ ٜعطف  {ًَأَعِذًُّاْ نَيُى يَّا اسْرَطَعْرُى يٍِّ قٌَُّجٍ} -

  .قاٍ عٝػ٢ ٚمل ظتب أسس ذتكٌ خٝب١ أٌَ يٛ

ٜهْٛٛا َٔ أْكاض اهلل غٝهْٛٛا أْكاضًا  ظتب إٔ ْكٍٛ ضتٔ يف ٖصٙ املطس١ً إشا مل ٜكطضٚا إٔ {ََحٍُْ}قايٛا:  -

ٝكاتًٛا بساًل يٓا املػفًني ي ٕيف األخرل غٝذٓسٚ ،أَطٜها يًٓاؽ نًُا تأملت أٚضبا ٚايكني َٔ أَطٜها بازضت ،ألَطٜها

 دٓسٚا عطاقٝني القتشاّ بٝٛت عطاقٝني.عِٓٗ.. يف ايعطام 

ٜكفٌ ايٓاؽ آشاِْٗ أَاّ ٚغط١ٝ ٚ. {كٌٌَُا أََصَاسَ انهَّوِ} ،{ََحٍُْ أََصَاسُ انهَّوِ} :يف ٖصٙ املطس١ً ضتٔ يف َطس١ً -

 َٔ سكِٗ. صغصاد١ٚطٚاعتساٍ 

- ّٟ اهلل َٔ عتاغبو ٖٚٛ  ،سني غتػتذٝب إشا مل تػتذب يف ٖصٙ املطس١ً؟ ال تػتُع ألٟ تجبٝط َٔ عًُا٤ أٚ َػ٦ٛيني أ

 .فٛم ادتُٝع

 اإلغالّ ٜهط مبكًش١ األ١َ. َع٢ٓ شيو إٔ  ،ٜهط مبكًش١ ايٛطٔ مبكًش١ املصٖبٖصا  :َٔ ٜكٍٛ -
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 إشًا ال تؤثط عًٝٗا أٟ ططف آخط.ف ،خرل يأل١َ هلل اإلغالّ ٚاإلغتذاب١ -

قُمْ اٌِ كَاٌَ آتَاإُكُىْ ًَأَتْنَآإُكُىْ ًَاِخٌَْاَُكُىْ }ال غتهع ألٟ قطاض ٚيٛ نإ َٔ أغطتو  ًاَطًك ًاأْكاض اهلل ٜعين قطاض -

 الٌ اقْرَشَفْرًٌُُىَا ًَذِجَاسَجٌ ذَخْشٌٌََْ كَسَادَىَا ًَيَسَاكٍُِ ذَشْضٌَََْيَا أَحَةَّ اِنٍَْكُى يٍَِّ انهَّوِ ًَسَسٌُنِوًَِأَصًَْاجُكُىْ ًَعَشِريَذُكُىْ ًَأَيٌَْ

ٜعين ٖصا فػل إٔ تؤثط  ص41ايتٛب١:ط{ًَجِيَادٍ فًِ سَثٍِهِوِ فَرَشَتَّصٌُاْ حَرَّى ٌَؤْذًَِ انهَّوُ تِؤَيْشِهِ ًَانهَّوُ الَ ٌَيْذِي انْقٌَْوَ انْفَاسِقِنيَ

 ،ٖصٙ َعك١ٝ هلل ،ٖصا فػل إٔ تطٝع ْفػو ،أغطتو ٚعؿرلتو

ػٝسٟ فالٕ أٚ املػؤٍٚ ايفالْٞ اغتذاب١ يأَا  ،غتذاب١ هللاتتشكل إٔ ميهٔ فال ال إٚ ،اغتذاب١ َطًك١ ٚبسٕٚ قٝٛز -

فُٝا بعس َػتذٝبني  ٕايصٟ ال عتطى ايٓاؽ إال عٓسَا غتاف ع٢ً َٓكب٘ فٝشطنِٗ ٚعتجِٗ ع٢ً ادتٗاز فٝهْٛٛ

 يًُػؤٍٚ.

نإ املفطٚض إٔ عتطنٛا ايٓاؽ َٔ  ،غتأخص أدطى ممٔ سطنو يكاذت٘ شيو بعس ،إغتذاب١ هلل ٖٞ أضق٢ َٔ نٌ ؾ٤ٞ -

  .ٕ ٖهصاٚٚغٝعٌُ اآلخط ايعطاقٞ ص يف ايَعًَِعٌُ قساّ طاهلل أندلمل ٜأقبٌ. 
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َٚت٢ غتػُع؟  .ٜػرل املٓاٖر ٚال تػُع ن١ًُٜتشطى ٜٚذلى ايػفرل األَطٜهٞ  ،أَطٜها بأبٓا٤ ؾعٛبِٗ ٕٜػذلنٛ -

ٚأٜٔ ايعًُا٤؟؟ سجٛا ايؿباب ع٢ً  قاتًٛا ٚأعسٚا هلِ ،عٓسَا عتؼ إٔ األَطٜهٞ ٜٗع ايهطغٞ غٝشطى ايٓاؽ!

 ادتٗاز.

يٛ نإ ٖٓاى اغتذاب١  ،ا٤ادتٝٛف ٚاذتهَٛات ٖٞ َؿُٛي١ يف ٖصا ايٓس ،اإلْػإ ظتب إٔ ٜفِٗ َت٢ ٜتشطى -

 .٦ًاْط ٖصا ٚال ًُْؼ َٔ ٖصا ؾٝ ٔ قبٌ مليًُػٓاٖا َ

 إشًا ٚطٔ ْفػو إٔ تهٕٛ َٔ أْكاض اهلل ٚيٝؼ َٔ أْكاض َكاحل ؾدل. -

يف األخرل عتطى ايٓاؽ  ٕثكفِٖٛ نٝفُا تطٜسٜٚكٍٛ يف املساضؽ  ،كطإٓ ٚأبٓا٤ ايؿعٛبايسٜٔ ٚايب ٕتطاِٖ ٜهشٛ -

  .ٜهْٛٛا أْكاًضا ي٘

  اييت قس مجعٗا َٔ أَٛاهلِ.ظتٛعِٗ غٓني ثِ عتطنِٗ دا٥عني زفاعًا عٔ املالٜني -

نإ األٚىل بٗا إٔ  ،خػاض٠ نبرل٠ ،َٕٛٔ ٜطٜس إٔ ظتٓس أَٛاي٘ ظتٓسٖا َٔ اآلٕ يف غبٌٝ اهلل ٚال ٜٓٗبٗا األَطٜهٝ -

 .ٕٜٛأخصٖا املٛاطٓ
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اآلٕ مل ٜذلنٛا  ،أْكاضًا هلل إشا مل ٜهٔ نصيو غٝهٕٛ أْكاضًا يآلخطٜٔ ٚملكاحل اآلخطٜٔ ٚملكاحل أَطٜها ْفػٗا -

املسضغني يف األخرل غٝشطنو َٔ أدٌ املٓكب  ٕايٓاؽ عٔ ايتهبرل ٜٚفكًٛ ٕتٜٛػّه ،ٓاؽ إٔ ٜهْٛٛا أْكاضًا هللاي

 َعٓاٖا ٜكٛزٚا ايٓاؽ إىل دِٗٓ. ،ٚايهطغٞ

 ٕال سٌ ع٢ً اإلطالم إال ايعٛز٠ إىل اهلل ٚإىل نتاب٘. ٌٖ أسس َػتعس عٓسَا ٜكٝشٛٚ ،ٖصا ايعٌُ َكًش١ يًذُٝع -

 .إشا نإ ٜطٜس فُٔ اآلٕ إشا أضاز َكًش١ ايٛطٔ ادتٗاز  ٚدب ٕأَا اآل ٕ:ٜٚكٛيٛ

 ص14:ْٜٛؼط{آٌََ ًَقَذْ عَصٍَْدَ قَثْمُ ًَكُندَ يٍَِ انًُْفْسِذٌٍَِ }ثِ يف األخرل طاهلل أندلص ،ٜعٌُ َع األَطٜهٞ َٔ اآلٕ ٘يهٓ -

 ضتٔ يػٓا َػتعسٜٔ إٔ ْهشٞ َٔ أدٌ َكاذتِٗ.

َٔ اآلٕ  ،ساي١ ارتطط ع٢ً نطغٝ٘ َٚٓكب٘ ٚيٝؼ ارتطط ع٢ً َكاحل ايٓاؽإال يف ساي١ ٚاسس٠  حتطنٛا ئ ٜكٍٛ -

 . ًاإشا نإ قازقفًٝتشطى 

ايٓاؽ يٝػٛا أغبٝا٤ إىل ٖصٙ ايسضد١ يٛ  ،مل ٜكفٛا َع قساّ ألْ٘ قاٍ: طاهلل أندلص َٔ أدٌ ايهطغٞ ٕٛايعطاقٝ -

 بٌ.ا ساٚيتِ إٔ تػهتٛا ايٓاؽ َٔ قبٕٛ هلل ملهيٛ نٓتِ تػ .صايكطإٓ بتًعٜط
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 ،َٚٔ اآلٕ ئ ْػتذٝب هلِ َٔ أدٌ َكاذتِٗ ٚنطاغِٝٗ ،يٝؼ َع٢ٓ شيو أْٓا غٓتٛقف ،غٝعٌُ ايٓاؽ ع٢ً طٍٛٚ -

 ٝكٝشٛا َٔ اآلٕ َٔ أدٌ ايسٜٔ ٚضتٔ َعِٗ.ي

  .نٗا َٔ اآلٕ يف ظضاع١ ٚقٓاع١طَِّس ،ٖٚٞ أَٛايٓا ٕٛأضقس٠ ثِ ظتُسٖا األَطٜهٝ ٕظتُعٛ -

 ،َع٘ صٟٜػهتو َٔ أدٌ املاٍ اي ،ٗا يف األخرلْٝذُسٚف ،تفٝس ايٓاؽ َٓٗاٗا يف ايبالز ست٢ ٜػْال ٜؿػًٛ يهِٓٗ -

 عتاضبو بأخصٖا ٚعتاضبو عٓسَا ٜٛزعٗا.

 ألَطٜها. ٚزٜٓٓا رل تهٕٛ أَٛايٓايف األخ ،ًاًَٝاض ساٍٚ ٜٛزعٗا يف َكط َٔ أٜٔ دا٤ت ٖٚٛ نإ فكرل -

عٓسَا ٜكٍٛ حتطنٛا ضتٔ ْعطف نٝف  ،ت٘ئ ْػتذٝب يؿدكٝ ،شنا٤ اآلٕ حتاٍٚ تػذلنٞ أَطٜها باملهدلٜٔ ساي١ -

 ٚاثل َٔ دٝؿ٘ أْ٘ غٝشُٞ َٓكب٘. اَع٘ دٝـ ال أعتكس إٔ ٖٓاى ظعُٝ ،غٓتشطى

       ال سل سكٝك١ إال ٖصٙ ايطٚس١ٝ  ،ٜفِٗ ايٓاؽ َاشا ٜعين نْٛٛا أْكاضًا هلل ال ملكًشتو ٚال ملكًش١ َٔ ٜكٛزى أْت -

 أٚ ٖصا ايتٛد٘.

دٛابِٗ ٖهصا  ٕٛدٛاب مجاعٞ بعس دٛاب فطزٟ. ظتب إٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ املؤَٓ ص41:ايكفط{فَآَيَنَد طَّائِفَحٌ} -

 يٝؼ َا َعٓا ؾ٤ٞ. ،بػطع١
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 طا٥ف١ أخط٣ نفطت. {ًَكَفَشَخ طَّائِفَحٌ} ،اإلغتذاب١ هلل ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٖٛ اإلميإ -

                     {انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا فَؤٌََّذََْا} ،ْكطأ؟ قطْاَٛاد١ٗ ألعسا٤ اهلل َا َعٓاٖا قس  ،ٜٛنض يو أٜـ أْكاضًا هلل -

  ،ٔ اهلل َِٓٗ ايعسٚٚال ميهِّ ،ِٖٚ ايصٜٔ ٜؤٜسِٖ اهلل {ََحٍُْ أََصَاسُ انهَّوِ}ايصٜٔ قايٛا: 

 ايكه١ٝ اهلل ْكطِٖ ع٢ً عسِٖٚ. ،َٔ عسٟٚ خًكتُْٛٞمل ٜكٌ ؾهطًا  -

َا قاٍ َتذًُني ط ،ٍ نْٛٛا أْكاضًا يٞايصٟ قاٍ أٜسْا ٖٛ َٔ قا ،َع٢ٓ شيو اهلل ٖٛ َٔ ٜٓكطى ٚيٝؼ حباد١ يو -

 صأْتِ نإ قس با غتٓكْٛا!. الٚيٛ 

نسْا  ٕأعسا٤ اهلل ٜتذٗٛ ،ع٢ً ايباضٟ بٌ ٜؿتػٌ نس املؤَٓني صؽَا ٖٛ َذّلطايؿٝطإ  ،أعسا٤ اهلل ِٖ أعسا٤ يو -

فَؤَصْثَحٌُا }عسْٚا  اهلل ْكطْا ع٢ً ،(بٔ يٞ قطسًا)اإىل ايػُا٤ نفطعٕٛ  َتذٗني أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ يٝػٛا ،ٚإيٝٓا

 يٝعٗطٙ ع٢ً ايسٜٔ نً٘. :تبني َع٢ٖٓصٙ أقبشٛا ظاٖطٜٔ ِٖ ع٢ً أعسا٥ِٗ  ،مل ٜكٌ فأقبشت ظاٖطًا ،{ظَاىِشٌٍَِ
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١ً زٜٓ٘ ٚدٓٛز ٜعٗط مَحبٌ  ،يكطإٓ َٛدٛز يف أٚضٚبا ٚأَطٜهاا ،يٝؼ ظٗٛض اذتذ١ٚظٗٛض ايسٜٔ ظٗٛض أٌٖ ايسٜٔ  -

 زٜٓ٘ ع٢ً أٌٖ األزٜإ نًٗا.

ألٕ  ،َع٢ٓ شيو إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايػا٥سنال بٌ  ، أْو ظٗطت ع٢ً ٖؤال٤ عٓسَا جتُع نتب ايٝٗٛز ٚتطًع فٛقٗاٌٖ ٜعتدل -

 ِٖ األعًٕٛ.  ٕبسٜٔ اهلل فٝبك٢ ٖٛ ايػا٥س ٜٚبكٛ {فَؤَصْثَحٌُا ظَاىِشٌٍَِ} ًااألزٜإ تؿٌُ أٟ ْعاّ ٜػ٢ُ زٜٓ

أَالَ نَعْنَحُ } {ًَانَّزٌٍَِ كَفَشًُا فَرَعْسًا نَّيُىْ}يف ايكطإٓ  ايعذٝبٚ َٔ آَٔ ال ٜؿعط أْ٘ اْٗعّ. ،إشا أغًُت ايؿعٛب ٚآَٓت -

 نإ ٜػتشل ايًع١ٓ.  ،بٌ أقبض يف ساي١ ْٛض ٚخطز َٔ ساي٘ ،َٚت٢ َا أغًِ مل ٜعتدل ْفػ٘ ٖعّ {انهَّوِ عَهَى انظَّانًِِنيَ

ايٛقت إٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ أْكاًضا هلل يٝؼ ٜتشطى َٚع٢ٓ شيو  ًاٜأتٞ يف َكاّ إٔ ٖٓاى عسٚ {يٍَْ أََصَاسِي اِنَى انهَّوِ} -

 يف ادتاَع. ْٚكطر طاآلخط ٖٛ ايٝٗٛزٟ؛ ألِْٗ مل ٜكبًْٛا ْهّب ،ٚقت إٔ ٜكٛيٛا ايكبٍٛ باآلخط ٖٚٛ ايٝٗٛزٟ

  .ٜٚػذٔ أبٓا٤ ؾعب٘ ٜٚػذلنٞ ايٝٗٛزٟ ًاأقبض ايعطب ًٜعٔ بعهِٗ بعه -

ال ٜٛدْٗٛا   ملاشا –عٔ ايكبٍٛ باألخط(ٜٕٛ ايطزلٞ نإ ٜعطض هلا بطْاَر يف ايتًفع) – ْكطا١ْٝ َطِٜ ْٛضص ع١َّٛعط -

 إٔ ْكبٌ بعهٓا اآلخط ْٚهٕٛ أ١َ؟ ٌٖ ٖصا ٚقت إٔ ْكبٌ اآلخط؟ أٚ إٔ ْكبٌ اآلخط إشا ناْٛا ع٢ً ٖصا؟.
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 اهلل ال ،{فَؤَصْثَحٌُا ظَاىِشٌٍَِ}ٕ ٖٚٚٓاى قاعس ،لًّارُت {قَالَ انْحٌََاسٌٌٌَُِّ}املتشطنني. إشا قعس ْاؽ غٝؤٜس اهلل -

 . عٓسَا ْاز٣ عٝػ٢ ْاز٣ ٖٚٓاى عسٚ ٜتشطى.{انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا} ،ٜكٝس تأٜٝسٙ بادتُاع ايعطب أٚ ايُٝٓٝني

  .ايػًب١ ٚايٓكط ال عتكٌ إال إشا نإ ٖٓاى ف١٦ داز٠ يف اجملاٍ ٖصا -

اؽ ٖصا يٛ املكٝ ،ٕ قاعسٜٔٚٚإٕ نإ اآلخط ،هلل ٜؤٜسِٖ اهلل ٚإٕ ناْت املالٜني دايػ١ َٕٔ ٜػتذٝبٛ غ١ٓ إهل١ٝ -

اقبٌ ٖؤال٤  ،ايًني ،ايٛغط١ٝ :ايصٟ ْػُع٘ ،نإ يسِٜٗ ١ْٝ ٚاغتذاب١ يٓازٚا ايٓاؽ َٔ اآلٕ إٔ ٜهْٛٛا أْكاضًا هلل

 .ٖصٙ ًاظتب إٔ تعطف إشا نٓت َؤَٓ ايصٜٔ دا٤ٚا يٝسٚغٛى بأقساَِٗ. 

 ًاأسسإٔ الٍ ٚمل ْػُع ايػفرل ٜتشطى سطن١ ٚانش١ متٗٝسًا الست ٕٜذلنٛ ،بؿهٌ شتعٟ يف ايُٝٔ ألَطٜها زعُِٗ -

 غذٔ؛ ألْ٘ عٌُٝ ألَطٜها.

ِٖ  ،مل ْػُع أِْٗ غذٓٛا عُٝاًل ،ًايٝؼ غا٥شٚ ،؟ ٜتشطى ٜٚؿذلٟ األغًش١(َكدل٠ ايػعا٠)ٚاسس أٜٔ  (غاظٟ)ٖصا  -

 أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ.  َٕٔ ًٜعٓٛ ٕٜػذٓٛ
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ْو خطدت َٔ أ ٕٛإْٓا عاضف :ٍ يٓاًَٜٛٛا َٔ األٜاّ َٔ أدٌ اهلل َٚٔ أدٌ املػتهعفني.. بعهِٗ ٜك ٕٖؤال٤ ال ٜتشطنٛ -

 أَاّ َٔ ٜتشطى َع أَطٜها َٚػتعس إٔ غتْٛ٘ يف أٟ ٚقت. ًاٜٚكٍٛ إْ٘ عبكطٟ يٝـ َا ٜهٕٛ عبكطٜ ،َهإ نصا

بت١ُٗ أْ٘  ًاغذٝٓ سٚمل صت ،ٜعاقبٛا َٔ ٜهٕٛ عُٝاًل إٔ أقٌ ؾ٤ٞف ٦ًافني َٔ إٔ ٜعًُٛا َع ايػفرل ؾٝخا٥ إشا ناْٛا -

 جتتُع يٝٓػكٛا َع ايػفرل. ًاأسعابْط٣  ،عٌُٝ َٚٓػل َع ايػفرل

الَ ٌَسْرَطٍِعٌٌَُ ََصْشَكُىْ ًََ أََفُسَيُىْ }يٝػٛا أٚي٦و ايصٜٔ  أْكاًضا هلل بسٕٚ قٝس ٚال ؾطط تعطف َِٓٗ األْكاض هلل -

ٕ أْفػِٗ ٚيصيو ٖعَّأ اهلل ايعطب أ ٕٚال ٜٓكطٚ ازٜٓ ٕفأقبشٛا ناألقٓاّ ال ٜٓكطٚ ص411األعطاف:ط{ٌَنْصُشًٌَُ

   ٜبكٛا َتُػهني بٗصٙ األقٓاّ.

 

 

 

 

 متت غٛض٠ ايكف حبُس اهلل ٚتٛفٝك٘


