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 (2) الشعار سالح وموقف

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
 ٚايػالّ ع٢ً غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ.  اذتُس هلل ضب ايعاملني، ٚايكال٠

َٔ املؤغف إٔ تػُع إٔ ٖٓاى َٔ ٜتهًِ َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ع٢ً ضغـٍٛ اهلل، ٚعًـ٢ ايكـطإٓ، ٚعًـ٢ ا،غـالّ،      
ٚتط٣ ايعطب يف املكابٌ ال حيكٌ َِٓٗ َٛاقف ق١ٜٛ، بٌ ٜكٌ األَط إىل أْ٘ َجٌ َا سكٌ عٓسْا يف قعس٠ عٓسَا 

ال. ٜرتنـٛا، ٜٚػـهتٛا،   )ا ٚإغطا٥ٌٝ، ٜٚتهًُٕٛ ع٢ً أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ، حيكٌ َٔ ٜكٍٛ يـو:  ٜٓسز ايٓاؽ بأَطٜه
 ٜتٛقفٛا ال ٜهتبٛا ٖصا ايؿعاض( إىل ٖصٙ ايسضد١ سكًت.

    ِ ال  نٝـف  !؟ٚنٝف تطٜس أْت إٔ تػهتٓا أاّل ْتهًِ ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ٚاهلل قـس يعـِٓٗ يف ايكـطإٓ ايهـطٜ
ْتهًِ ع٢ً أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ، ٖٚا ِٖ ال ٜػه ِّتٕٛ َٔ ٜتهًِ َِٓٗ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً ايكـطإٓ ٚعًـ٢ ا،غـالّ، ال    

  !؟ٜػهتِْٛٗ
ُّ نتابات فٝٗا ضزٚز، فٝٗا تؿٓٝع ع٢ً األَطٜهٝني، ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ عٓسَا ٜتهًُٕٛ عًـ٢ ضغـٍٛ اهلل    صلى   )أ

ُٜعتبرـط تؿـٗ اأ بأعـسا٤ اهلل، َٛقفـاأ َـِٓٗ       املفطٚض أ (اهلل عىيه وعى  آله وسىم ُّ عُـٌ  ٕ ُتٓؿط ٜٚتشطى ايٓاؽ فٝٗا، أ
ٜٓطًل ايٓاؽ فٝ٘ ال ٜتٛقفٕٛ ٚإٕ َٓعتِٗ ايسٚي١; ألٕ بعض املػؤٚيني ٜأتٞ َٔ د١ٗ ْفػ٘ ٜتكطف ٖهصا، َجًُـا  

 !ظاٍ املًككات َٓ٘ٚأ ‟بٛا ايؿعاض، ال عاز ًٜك ِّكٛا ايؿعاضال عاز ٜهت ˮِّعٌُ احملافغ يف قعس٠ ٜكٍٛ يو: 
ٖصا عٌُ يٝؼ طبٝعٝاأ، ْكٍٛ ي٘: نٝف تطٜس إٔ ُتػه ِّت ايٓاؽ، ٖٚؤال٤ األَطٜهٕٝٛ مل ٜػه ِّتٛا أقـشابِٗ ٖٚـِ   

ٜػبٕٛ ضغٍٛ اهلل غباأ أؾس َٔ ن١ًُ )املٛت ألَطٜها( أقـالأ نًُـ١ )املـٛت     (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسىم)ٜػبٕٛ ضغٍٛ اهلل 
، بٌ ٖٞ إعالٕ َٛقف: أْٓا ْعتربِٖ أعسا٤، ْتعاٌَ َعِٗ نأعسا٤، أَِّا )ايًع١ٓ عًـ٢  ألَطٜها( يٝػت ن١ًُ غب أبساأ

 ايٝٗٛز( فايًع١ٓ قس يعِٓٗ اهلل يف نتاب٘ يف عس٠ آٜات.
نٝف ٜبًؼ اذتاٍ بايعطب إىل إٔ ٜأتٞ َػؤٍٚ فِٝٗ، إىل إٔ ٜكٌ اذتاٍ بسٚهلِ إىل إٔ حتاٍٚ أاّل ٜـتهًِ ايٓـاؽ   

ٚأعساؤِٖ يف ايٛقت ْفػ٘ حياضبِْٛٗ بهٌ ٚغـ١ًٝ، حياضبْٛٓـا بـايهالّ، باألغـًش١،     ست٢ ايه١ًُ نس أعسا٤ اهلل، 
 !؟باالقتكاز، يف نٌ زتاٍ

حياٍٚ ايٓاؽ إٔ ٜٗتُٛا بتسبط ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚغٝعطفٕٛ إٔ  -ٚال ٜعاٍ ايٓاؽ يف أٍٚ ايؿٗط  -ٚيف ؾٗط ضَهإ 
تعَاأ بهتـاب اهلل، ٚإٔ ٜٗتـسٟ بهتـاب اهلل، قهـ١ٝ     األؾٝا٤ تهٕٛ ١َُٗ دساأ، ١َُٗ دساأ َػأي١ إٔ ٜهٕٛ ا،ْػإ ًَ

تتٛقف عًٝٗا صتات٘ ٖٚساٜت٘ يف ايسْٝا ٚيف اآلخـط٠، ٜٚتٛقـف عًٝٗـا عـع٠ املػـًُني، ٚعـع٠ ايعـطب بايـصات         
ٚقٛتِٗ ٚمتهِٝٓٗ ٜتٛقف ع٢ً االٖتُاّ بايكطإٓ ايهـطِٜ، بػـ ٙ ال نهـٔ إٔ تكـّٛ هلـِ قا٥ُـ١ ٚال نهـٔ إٔ        

 ; ألِْٗ ُضب طٛا بايسِّٜٔ، ُضبط َك  ايعطب بايسِّٜٔ.تطتفع هلِ ضا١ٜ إطالقا ًَ
عٓسَا ٜطبطِٗ مبػؤٚي١ٝ ٜطبط بِٗ ايسِّٜٔ، يٝؼ فكط نعباز٠ بـٌ نُػـؤٚي١ٝ: إٔ ٜتشطنـٛا يـ٘، ٚإٔ ٜهْٛـٛا      

 أْكاضاأ ي٘، ٚإٔ جياٖسٚا يف غبًٝ٘، فُت٢ َا فططٛا فٝ٘ فال نهٔ إٔ تكّٛ هلِ قا١ُ٥، ٚال نهٔ إٔ ٜعتعٚا. 
ٖٛ ساقٌ ٚايصٟ ٜؿٗس ي٘ ٚاقع ايٓاؽ ايّٝٛ; هلصا ٚادب ايٓاؽ إٔ ْعٛز إىل ايكطإٓ ايهطِٜ يف ٖـصٙ  ٖصا ايصٟ 

٘ فٝٗا ايسِّٜٔ محالت ؾسٜس٠. أٍٚ ؾ٤ٞ ضتكٔ أْفػـٓا، ٚضتكـٔ أٚالزْـا، ستـ٢ ال ٜكـبشٛا      ايعطٚف اييت ٜٛاد 
ُٜذٓسٚا    ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣، قـس    يكـا  أعـسا٤ اهلل، يكـا   يف األخ  عطن١ يًتهًٌٝ، ال ٜكبشٛا عطن١ بإٔ 

 ذٓسٕٚ فعالأ.ُٜ
ألٕ األ١َ قس َطت عاي١ َجٌ ٖصٙ، االغتعُاض ايصٟ اْت٢ٗ قبٌ فرت٠، االغتعُاض ايعػـهطٟ ايـصٟ نـإ َٛدـٛزاأ:     
اغتعُاض بطٜطاْٞ ٚفطْػٞ ٚإٜطايٞ ٚبًذٝهٞ ٚغ ٙ، ناْٛا ٜػٛقٕٛ ايٓاؽ يف اذتطب ايعامل١ٝ، ٜػٛقٕٛ املػـًُني  

يربٜطاْٝني، حتت ضا١ٜ ا،ٜطايٝني، حتت ضا١ٜ ايفطْػٝني، جيٓس عؿطات اآلالف َٔ املػًُني يٝكاتًٛا حتت ضا١ٜ ا
ُٜعتبرط َٔ أغٛأ املٛاقف، َٔ أغٛأ اذتاالت.  ٜكاتًٕٛ يكاذت٘، ألطُاع٘، ٖصا 

ٌ اغتعُاض دسٜس، اغتعُاض يهٔ بأغًٛب أخبح َٔ األٍٚ، نإ األغـًٛب األٍٚ  ٖهصا ايٓاؽ، ْٚاغني أِْٗ يف َػتكبر
ط; ٚهلـصا دـس   ٜهٕٛ َٔ ايبسا١ٜ عباض٠ عٔ ٖذّٛ، اهلذّٛ خيًل عٓس ايٓاؽ ساي١ ضز٠ فعٌ ٚاغتٝا٤ َـٔ املػـتعُ   

 أِْٗ يف األخ  انططٚا إىل إٔ ٜٓػشبٛا َٔ ايبًسإ اييت اغتعُطٖٚا.
االغتعُاض اذتسٜح اآلٕ دا٤ حتت عٓٛإ خبٝـح باغـِ )َهافشـ١ إضٖـاب( َٚعٗـِ زتُٛعـ١ ٜػـُِْٛٗ إضٖـابٝني         

ضزِٖ، ًْشـل ٚضا٤ٖـِ( ٜٚـسخًٕٛ املٓـاطل، ٜـسخًٕٛ      اٜكٛيٕٛ: )ْطٜس إٔ ْسخٌ يٓطـ ثِ  عِْٛٗ ع٢ً املٓاطل،ٜٛظ
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ايبًسإ، ٜسخًٕٛ ايبالز ٚحيتًْٛٗا ُٜٕٚٗٝٓٛ عًٝٗا، ٜٚهْٕٛٛ قس أخهعٛا ايسٚي١ فٝٗا، ٚايٓاؽ ال ٜطٕٚ ؾـ٦ٝاأ إاّل  
هٕٛ قـس اغـتشهُت   تَاَِٗ ظاسفني إاّل بعسَا عٓسَا تػتشهِ قبهتِٗ، ال ٜط٣ ايٓاؽ أؾٝا٤، ال ٜطٕٚ أَطٜهٝني أ

 قبهتِٗ، قس زخًٛا ايبالز، ٚبٓٛا قٛاعس عػهط١ٜ، ٚتٛافسٚا بأعساز نب ٠. 
ٚال ٜعاٍ حتت عٓٛإ )َهافش١ إضٖاب( َجًُا تعٌُ إغطا٥ٌٝ اآلٕ، السغ إغطا٥ٌٝ نـِ قـس َهـ٢ عًـ٢ استالهلـا      

شضٜع١ أفهٌ مما سكًٛا عًٝ٘ حتـت اغـِ )َهافشـ١    يفًػطني؟ سٛايٞ مخػني غ١ٓ، ٚتالسغ أِْٗ مل حيكًٛا ع٢ً 
إضٖاب( يف ٖصٙ األٜاّ، يف ٖصٙ ايػ١ٓ، اآلٕ ٜسخًٕٛ املسٕ ٚباغـِ أْٗـِ ٜطـاضزٕٚ إضٖـابٝني، ٜـسَطٕٚ ٜٚكتًـٕٛ       
ٚجيطفٕٛ َعاضع ٜٚكًعٕٛ األؾـذاض، باغـِ أْٗـِ ٜطـاضزٕٚ إضٖـابٝني، ٚباغـِ )َهافشـ١ إضٖـاب( ٚأْٗـِ ٜهـافشٕٛ           

 ٕٛ حياضبِْٛٗ.إضٖابٝني، ٖٚٓاى إضٖابٝ
ًُٝذُٛا ب٘ ايعطب; ألٕ اذتهَٛات ايعطب١ٝ أضغُتٗا أَطٜهـا إٔ   اغتدسَٛٙ اآلٕ نػالح، اغتدسَٛٙ نصضٜع١ نُربض ي
تسخٌ َعٗا يف اتفاق١ٝ َهافش١ ا،ضٖاب، ٚفًػطني إضٖابٕٝٛ، ٚغتسخٌ إغطا٥ٌٝ يتالسل ايٓاؾطني يف )محاؽ( يف 

إضٖابٕٝٛ( ٖٚٞ ستت١ً، أيٝػت ستت١ً َٔ قبٌ؟ مل دس هلا شضٜعـ١   )فتض( يف )ادتٗاز ا،غالَٞ( حتت َربض )ٖؤال٤
َجًُا ٚدست هلا يف ٖصٙ ايػ١ٓ، ٖٚٛ نإ بسا١ٜ ؾط ٖصا ايعٓٛإ ايصٟ ططسٛٙ باغِ )َهافش١ إضٖاب( ٚأْـت دـسٙ   

زٜـ١،  أْ٘ ال ٜتٛد٘ إاّل إىل املػًُني، ٚإىل اجملاٖسٜٔ َٔ املػًُني، أٟ: املككٛز َٔ ٚضا٥ـ٘ نـطب اذتطنـات ادتٗا   
 ٚنطب سطنات ايتشطض.

، بٌ ِٖ أقشابِٗ، ٖـِ ايـصٜٔ ضبمـِٖٛ، ٖـِ ايـصٜٔ      نيإضٖابٝيٝػٛا ٜعًُٕٛ هلِ زتُٛع١ باغِ أِْٗ إضٖابٕٝٛ ٚ
زٚي١، َـٔ ايـصٟ غـٝٓكًِٗ     60ٜطاضزِْٚٗ يف أنجط َٔ ثِ ٜسخًٕٛ باغِ أِْٗ ٜالسكِْٛٗ،  ٚظعِٖٛ ع٢ً املٓاطل،

 ؟ ٚبعس شيو ٜالسكِْٛٗ. (تٓعِٝ ايكاعس٠)ْٝات، ايصٜٔ ٜػُِْٛٗ زٚي١؟ َٔ ايصٟ غٝعطِٝٗ ٖصٙ ا،َها 60إىل 
ِّ بًس آخـط، أمل ٜك  ـ ٛٚيف ايُٝٔ، ايُٝٔ ي٘ ايٓكٝب األٚفط َٔ ٖصٙ االتٗاَات، ْكٝب ٚافط ضمبا أنجط َٔ أ إٕ  ٛاي

، بٛا غٝاض٠ يف )َأضب( بكاضٚر َٔ طا٥ط٠ أَطٜه١ٝ؟ ٚقـايٛا سكـٌ اغـتٓهاض َـٔ أسـعاب املعاضنـ١       نطرنياألَطٜهٝ
ُٜعتبرط تفطٜطاأ يف غـٝاز٠ ايـُٝٔ: إٔ تكـٌ املػـأي١ إىل ٖـصٙ       اغتٓهاض ع٢ً ايسٚي١ ْفػٗا، أْٗا فططت، أٚ إٔ ٖصا 

ٖهصا ع٢ً َا قايٛا يف ٖصا املٛنـٛع، ٚاهلل   ،ايسضد١: طا٥ط٠ أَطٜه١ٝ تًشل غٝاض٠ ن١ٝٓ فٝٗا نٕٓٝٛ ٜٚهطبِْٛٗ
ُٜعتبرط تسخالأ باغِ َهافش١ إضٖاب ٝني َٚالسك١ إضٖابٝني، ٚاهلسف ٖٛ ايبالز، ٚاغتعُاض ايبالز، أعًِ عكٝكت٘. ٖصا 

 ٚإفػاز ايٓاؽ، ٚستاضب١ ايسِّٜٔ.
ٚرَرـٔ ٜرعتترك ـِ   فعٓسَا ٜطدع ايٓاؽ إىل زٜٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل; ألْ٘ َا بكٞ َٓذ٢ إاّل إٔ ٜطدعٛا إىل ايـسِّٜٔ  

ٍِ َُػتترك ٝ ٟر ِإي ٢ ق طراٍط  ُٖس  ٘  ف ك ست  َٚٔ خالٍ تأٌَُّ ايكطإٓ ايهطِٜ غٝعطف ا،ْػإ َـا جيـب عًٝـ٘،     (101:آٍ عُطإ)ب ايًّ
ٕ عـٔ  ٕٛ باملعطٚف، ْاٖٕٚ بايكػط، آَطٛنٝف جيب إٔ ٜهٕٛ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٜكف املؤَٓني بأِْٗ قٛاَ

إىل ٕ يف غبٌٝ اهلل، ٜٛدب عًِٝٗ إٔ ٜهْٛٛا أْكاضاأ يسٜٓ٘. ٖصٙ قفات املـؤَٓني ايـيت تـؤزٟ بٗـِ     ٛاملٓهط، َٓفك
 زخٍٛ ادت١ٓ، إىل إٔ حيكًٛا ع٢ً ضنٛإ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٜٚفٛظٚا بادت١ٓ ايٓعِٝ ايععِٝ ايسا٥ِ.

يٝػت فرت٠ إٔ ٜػًب ع٢ً ايٓاؽ ساي١ ارتٛف، أٚ ساي١ ايالَباال٠; ألٕ ارتٛف ٖٛ َٔ ايػهٛت، َٔ ايكعـٛز، ستـ٢   
نٌ أْؿطتِٗ ايس١ِّٜٝٓ، ٚحياضبٕٛ َكـاذتِٗ،   ٜتُهٔ أعسا٤ اهلل، ٚبعسٖا غٝهِطبٕٛ ايٓاؽ يف نٌ َهإ، ٚحياضبٕٛ

ٚحياضبٕٛ نٌ ؾ٤ٞ، ِٖ حياٚيٕٛ إٔ ٜصيٛا املػًُني إشالالأ، يٝػت ٖهصا: يسِٜٗ َطـاَع َازٜـ١ فكـط، َـاظاٍ فٝٗـا      
أْٗـِ ٜطٜـسٕٚ إٔ    -نُـا ٜكٛيـٕٛ يف أٖـسافِٗ     -إشالٍ هلصٙ األ١َ، ستاضب١ يسٜٓٗا، َػذ يجكافتٗا، ٖـِ ٜطٜـسٕٚ   

ز( أٟ: ممًه١ إغطا١ًٝٝ٥، ممًه١ ق١ْٝٛٝٗ حتهِ ٖصٙ املٓاطل نًٗا، ايبالز ايعطب١ٝ ٚغ  ايـبالز  ٜكُٝٛا )ممًه١ زاٚ
 ايعطب١ٝ. 

ٚبعس إٔ ُٜٗٝٓٛا ع٢ً ايبالز ايعطب١ٝ اييت ٖٞ َٓبع ايجـطٚات، غـُٕٝٗٝٓٛ عًـ٢ ايػـطب; ألٕ يـسِٜٗ فهـط٠ إٔ       
َٔ خالٍ ايتشهِ يف ثطٚاتٗا، ايـتشهِ   -اعٛا ٜكُٝٛا سه١َٛ عامل١ٝ، فإشا استًٛا ٖصٙ املٓطك١ ُٖٚٝٓٛا عًٝٗا اغتط

يف َٓافصٖا، ٚيصيو دس إغطا٥ٌٝ قس قاض يسٜٗا قاعس٠ يف ايبشط األمحـط، قطٜبـ١ َـٔ بـاب املٓـسب، قـس قـاض        
اغتطاعٛا إٔ ٜتشهُٛا عًـ٢ بًـسإ أٚضٚبـا ٚعًـ٢ غ ٖـا. تكـبض        -يسِٜٗ قٛاعس ٖٓاى. إشا استًٛا ٖصٙ املٓطك١ 

 ٥ٌٝ، َجًُا ٖٞ اآلٕ إغطا٥ٌٝ يف ايكٛض٠ تابع١ ألَطٜها.أَطٜها ْفػٗا تابع١ ،غطا
ال ٜتٗإٚ ايٓاؽ ببعض األؾٝا٤، ضتٔ ْرعتب ط بعض األعُاٍ ١َُٗ دساأ، يألغف ايهج  َٔ ايٓاؽ ٜعتربٖا طبٝع١ٝ 
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 َا نهٔ إٔ جيعٌ ي٘ ؾـاٖساأ إٔ ٖٓـاى ٖـصا    -َجالأ  -ٚبػٝط١، ٚيٝػت ناف١ٝ إٔ ٜٓؿط ايٓاُؽ فٝٗا. يهٔ ٧ٜٝٗ اهلل 
ُُعٝمٔ عٌُ َِٗ َٚؤثط، ٖصا )ايؿعاض( اْطًل َٓص غ١ٓ تكطٜباأ يف ؾٗط ؾٛاٍ يف ايعاّ املانٞ، َاظاٍ ٖٓـاى   ايعٌُ اْي
إىل اآلٕ َٓاطل نج ٠ ال ٜطفعْٛ٘ ٚال ٜٓطًكٕٛ يف ٖصا االداٙ: اداٙ تٛع١ٝ ْفٛغِٗ، تٗصٜب ْفٛغـِٗ يٝهْٛـٛا   

 ١ُٓ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ.َُعسِّٜٔ أْفػِٗ ملٛاد١ٗ أعسا٤ اهلل، ٚضافهني هلٝ
ست٢ ايؿٗط املانٞ سُٝٓا دا٤ ايػف  األَطٜهٞ إىل )قعس٠( بعسٖا ٚإشا احملافغ قس قاض يسٜـ٘ سطنـ١ أخـط٣:    

ألِْٗ نتبٛا )ايؿعاض( ٚأضغٌ بعض ادتٓٛز يٝعًٜٛا )ايؿعاض( ٚخيسؾـٛٙ يف   بػذٔ زتُٛع١ أؾدامتٛدٝٗات ْعيت 
ُٜعتبرط عُالأ غ٦ٝاأ؟ ٖٛ ع ٌُ غ٧ٝ، أٟ: عٌُ غ  طبٝعٞ، إٔ إْػاْاأ عطبٝاأ َػًُاأ يف ايُٝٔ حياٍٚ أَانٓ٘، أيٝؼ ٖصا 

ٟم ن١ًُ دطح َؿاعط األَطٜهٝني، حياضب ايهالّ فكط، ايهالّ نس أعـسا٤ اهلل، نٝـف يـٛ قـس اْطًـل       إٔ حياضب أ
  !ايٓاؽ عًُٝاأ؟

ٌ أْٗـِ ال ٜطٜـسٕٚ إٔ   ٖٛ حياضبو ال تتهًِ عًِٝٗ نالَاأ; ألِْٗ ٜٓععذٕٛ َٓ٘، ٚاْععادِٗ َٓـ٘ يـٝؼ َـٔ أدـ    
ِٖ ٜعطفٕٛ أْ٘ عًُٝاأ ٜؤزٟ إىل خًل عٛا٥ل أَاّ خططِٗ املطتب١ يف ايُٝٔ، خيًل  ،ٜػُعٛا ن١ًُ قاغ١ٝ عًِٝٗ، ال

 عٛا٥ل أَاّ َا ٜفهطٕٚ فٝ٘ َٔ ١ُٖٓٝ يف ايُٝٔ. 
ٜ  (1)فعٓسَا خيطز ايػف  األَطٜهٞ هٝـ١ اختٝـاضاأ   ٚايػف  األَطٜهٞ ٖصا ْفػ٘ ُاخت  َٔ ٚظاض٠ ارتاضدٝـ١ األَط

خاقاأ يًُٝٔ، ٖٛ ؾدل ناْٛا ٜكٛيٕٛ: إْ٘ َتدكل يف َٛنٛع )َهافش١ إضٖاب( ٚيف ٖصا املٛنٛع ايصٟ ْطاِٖ اآلٕ 
، دعًـِٗ  ايؿـعاض  ٜتشطنٕٛ فٝ٘، ٖصا ايػف  ُاخت  يًُٝٔ، ْٛع١ٝ خاق١. خطز إىل ٖٓا فاْععر، دعًِٗ نػشٕٛ

ؾاٖساأ ع٢ً إٔ ٖصا )ايؿعاض( َؤثط ع٢ً األَطٜهٝني؟ ٚإاّل ي ُرا  ٜعًٜٕٛ األٚضام، دعًِٗ ٜػذٕٓٛ أؾداقاأ. أيٝؼ ٖصا
 !عًُٛا ؾ٦ٝاأ، يٝؼ َجًُا ٜكٍٛ ايبعض: )ال تأث  ي٘، ٖٞ نًُات يٝؼ َٓٗا فا٥س٠(

ٖصا ايؿعاض ِٖ ٖؤال٤ قس اْععذٛا َٓ٘، إشا ا،ْػإ ٜفهط إٔ ٜرػهت، ال ٜسضٟ أِْٗ قس أقبشٛا ٜٓععذٕٛ، ٖـِ  
ِٖٚ ٖؤال٤ خيسؾْٛ٘. ٖٚٛ قاٍ ْػهت. طٝب، املػأي١ إٔ تػهت، إٔ تتٛقـف، غتكـبض   ٖؤال٤ قس غذٓٛا ايبعض، 
ٜ ٝطًبٕٛ إٔ تتٛقف أؾٝا٤ نج ٠: َسغٖصٙ يف األخ  َفتاح ؾط،  تٛقـف  اضؽ ز١ٜٝٓ، َساضؽ ع١ًُٝ، غـٝكٛيٕٛ: 

ٌ ايٓاؽ يف ايعط١ً ايكٝف١ٝ، َطؾسٕٚ ٜتٛقفٕٛ، ال ُبس َٔ تطخٝل َٔ ٚظاض٠ األٚقاف، خطبا٤ املػادس ال ُبـس  عُر
ُٜعسمٍ )َٓاٖر املساضؽ اذته١َٝٛ(... ٖٚهصا،  تأتٞ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ عطٜهـ١ َـٔ   غإٔ ٜهْٛٛا َعٝمٓني، َٓٗر ال ُبس إٔ 

 ٗا فطناأ. املُٓٛعات َٚٔ املفطٚنات، أؾٝا٤ نٓعْٛٗا ٚأؾٝا٤ ٜفطنْٛ
ُّ َربض إٔ حياٚيٛا إٔ نٓعٖٛـا، َجـٌ   ٚإٔ ٜرتنٛا ٖهصا تطتناأ َٔ ايبسا١ٜ، ال ٜٓبػٞ ٚايٓاؽ  ٖٞ قه١ٝ ال ٜٛدس أ

ُّ َربض ; ألٕ يًٓاؽ سل ايتعب ، أٍٚ ؾ٤ٞ ايسِّٜٔ ٜفِطض ٖصا، عًُٝاأ ٜفِطض ايسِّٜٔ إٔ هلِ ٖصا )ايؿعاض( ال ٜٛدس أ
ٟم عٌُ ٜٓاٍ َٔ ايعسٚ، ٜعط قٌ خطط ايعسٚ، ٜؤثط ع٢ً ايعسٚ، ثِ باعتبـاض ايـبالز: زغـتٛضٖا، قٛاْٝٓٗـا،     تعٌُ أ

أيٝؼ ٖصا يف ايكإْٛ، هلِ سـل إٔ ٜعاضنـٛا، ٚهلـِ سـل إٔ     ، تبٝض يًٓاؽ ست٢ إٔ ٜتشعبٛا، إٔ ٜعاضنٛا ايػًط١
تعـاضض  ٜكًٛا ست٢ إىل ايػًط١ بايططم ايسنكطاط١ٝ؟ أيٝؼ ٖصا َططٚساأ؟ إشا نإ ايسغتٛض ْفػ٘ ٜبٝض يو إٔ 

ايسٚي١ اييت أْت فٝٗا يتأخص ايػًط١ أْت نشعب َٔ األسعاب، أيٝػٛا ٜكٛيٕٛ أسعاب املعاضن١ هلـا سـل إٔ تكـٌ    
االْتدابات؟ هلا سل إٔ تبصٍ دٗٛزٖا، إشا سكًت ع٢ً تكٜٛت َٔ املٛاطٓني ٚأخصت أغًب١ٝ فًٗا سل بإىل ايػًط١ 

 إٔ تأخص ايػًط١.
نإ ايسغتٛض عٓسٟ ٜبٝض يٞ إٔ أعاضض ايسٚي١ ْفػٗا، ٜٚبٝض يٞ إٔ يٞ سل ايطأٟ، سـل ايتعـب ، نٝـف ال     فإشا

نٝف ال ٜبٝض يٞ إٔ أعـاضض عـسٟٚ،    !ٜهٕٛ َباساأ يٞ إٔ أعاضض أعسا٤ اهلل ٚأعسا٤ ٚطين ٚأَيت َٔ األَطٜهٝني؟
ُّ َربض !ال ٜبٝض يٞ إٔ أتهًِ ع٢ً عسٟٚ؟  .ال ٜٛدس أ

ُّ َػؤٍٚ يٝ ُّ قهـ١ٝ     ٚأ ؼ ي٘ سل إٔ ٜتكطف نٝفُا ٜطٜس، ٚنٓع ايٓاؽ نٝفُا ٜطٜس، أبساأ، يٝؼ يـ٘ سـل، فـأ
: ٖٓاى نػٛط َـٔ أَطٜهـا، ْكـٍٛ    ٕيٛٛكٜعٓسَا  ْكٍٛقا١ْْٝٛ )قه١ٝ يف ايكإْٛ( ٖٚٞ يٝػت شتايف١ يًؿطٜع١ 

ِٗٓ، أْـت تكـٍٛ يـٞ    هلِ: ضتٔ ٚأْتِ عًٝٓا نػٛط َٔ اهلل، أيٝػت نػٛط اهلل أؾس؟ نػٛط اهلل تٗسٜس ٚضا٤ٙ د
ٖٚـٞ  أغهت ٚأْت تطٜس إٔ تتٛقف أْت ٚتعٌُ نٌ َا ٜطٜسٕٚ ألٕ ٖٓاى نػٛطاأ َٔ أَطٜها، نػٛط اهلل ٖـٞ أؾـس   
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ٞم ٚعًٝو إٔ ضت ػب سػاب ايهػٛط َٔ اهلل اييت ٖٞ أٚاَط بعسٖا تٗسٜس ظِٗٓ، بعسٖا تٗسٜس أخطط، ٚٚادب عً
 بارتعٟ يف ايسْٝا ٚايعصاب يف اآلخط٠.

اشا ٜٓطًكٕٛ ٜٚطٕٚ ألْفػِٗ سل إٔ ٜٓطًكٛا; ألٕ عًِٝٗ نػٛطاأ َٔ أَطٜهـا، أَمـا ضتـٔ ال ٚإٕ نـإ     طٝب، فِٗ مل
نػٛط َٔ أَطٜها ع٢ً يػإ ايػف  األَطٜهـٞ، ٚنـػٛط    !؟ٖٓاى نػٛط َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف نتاب٘ ايهطِٜ
 َٔ قبٌ اهلل يف نتاب٘ ايصٟ ٖٛ نالَ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل.

مباشا؟ أْ٘ َؤثط ع٢ً األَـطٜهٝني، عٓـسَا تـطاِٖ     -ٖٚٛ ممػٛح  -تطاٙ ممػٛساأ ٖٛ ٜؿٗس  فٗصا )ايؿعاض( عٓسَا
خيسؾْٛ٘ ٜؿٗس بأْ٘ َؤثط ع٢ً األَطٜهٝني، أٜهاأ َؤثط ع٢ً ايٖٛابٝني، َؤثط ع٢ً ايٖٛابٝني أٜهاأ بؿهٌ نب ، ال 

ٜٚطفعٛا ٖصا ايؿعاض؟ ٚأٜهـاأ   اٜتكبًٛأمل ٜهٔ احملتُرٌ إٔ  !؟ست٢ أقبشٛا ٖهصا: ْافطٜٔ َٓ٘ َا ايصٟ سكٌْسضٟ 
ستـ٢ ملـاشا    !ملـاشا سـاٚيٛا أاّل ٜطفعـٛٙ؟    !ستػٛباأ عًِٝٗ ٖٚٛ ظٗط َٔ عٓس ْاؽ آخـطٜٔ، ملـاشا ْفـطٚا َٓـ٘؟     يٝؼ

 حياضبْٛ٘ سطباأ، ال أزضٟ َاشا يسِٜٗ َٔ أٖساف يف ٖصٙ. !حياضبْٛ٘؟
ُٜعطرف عِٓٗ أِْٗ باغِ زعا٠ يإلغالّ، ٚأْٗ ِ أعسا٤ ألعسا٤ اهلل، ٚأؾٝا٤ َٔ ٖصٙ، أْٗا عباض٠ ٖٛ ٜؿٗس بإٔ َا نإ 

عٔ نالّ; ألِْٗ يٛ ناْٛا أعسا٤ سكٝكٝني ألَطٜها، أعـسا٤ ،غـطا٥ٌٝ، أعـسا٤ يًٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣ يهـإ هلـِ َـٔ         
َعاٖطات، ٖـِ اآلٕ يف ايػـاس١ عبـاض٠ عـٔ سـعب نـب  حتـت اغـِ )سـعب          بٌ  املٛاقف أععِ مما يٓا: ؾعاضات،

ٝؼ باغتطاعت٘ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َعاٖطات؟ َجًُا ٜعٌُ ايؿٝع١ يف يبٓإ، َجًُا ٜعٌُ ايؿـٝع١  ا،قالح( سعب نب ، أي
 يف إٜطإ، َعاٖطات نس أَطٜها، َعاٖطات نس إغطا٥ٌٝ، ٜهٕٛ هلِ ؾعاضات ٜطفعْٛٗا، ٜٛظعْٛٗا.

  ٛ  ِٕ هلـ ٚال ن١ًُ ٚال َٛقف، ٖصا ٜج  ايؿو فِٝٗ ِٖ، ٜج  ايؿو فِٝٗ ِٖ; أٚ أِْٗ يٝػٛا َـٛفكني إىل إٔ ٜهـ
يف ضَٛظِٖ إٔ هلِ عالقات، ٖصا ايصٟ ُنؿ ف أخ اأ عٓسَا ناْٛا  -أٜهاأ  -ٜج  ايؿو  َٛقف َؿطف نس أعسا٤ اهلل.

 (االحتـاز ايػـٛفٝيت  )َٓص ظَٔ ٜؿذعٕٛ ايؿباب، ٜأخصٕٚ ؾباب ايُٝٔ يٝصٖبٛا ٜكاتًٕٛ يف أفػاْػتإ، أٜـاّ نـإ   
دِّ٘ بٗصا ٚمتٛي٘، ٚأخصت تكطحياأ َـٔ ايـط٥ٝؼ بٗـصا ٚغـ ٙ،     ٚإشا بأَطٜها ٖٞ اييت ناْت تٛ ،ستتالأ ألفػاْػتإ

فٗٞ ناْت أٚاَط أَطٜه١ٝ تأتٞ هلؤال٤ ٚتٛدٝٗات أَطٜه١ٝ ٚمتٜٛالأ أَطٜهٝاأ، ٚعٓسَا أقـبض ادتٗـاز نـس أَطٜهـا     
نـس االحتـاز ايػـٛفٝيت َؿـطٚع ٚنـس أَطٜهـا        ادتٗـاز اْت٢ٗ ادتٗاز، ٚنأْ٘ أقف ٌ باب ادتٗاز نس أَطٜها، ملاشا 

  !ا٥ٌٝ نأْ٘ مل ٜعس َؿطٚعاأ؟ٚإغط
حياٚيٕٛ أاّل حيكٌ َٔ داْبِٗ َـا جيـطح َؿـاعط أَطٜهـا، ضمبـا       -َجالأ  -استُاٍ ايؿ٤ٞ اآلخط أِْٗ قس ٜهْٕٛٛ 

حيتادٕٛ أَطٜها، غٝشتادْٛٗا يف ايٛقٍٛ إىل ايػًط١، ٚأؾٝا٤ َٔ ٖصٙ، فال حياٚيٕٛ إٔ جيطسٛا َؿاعطٖا، َعٓـاٙ  
رتس١َ ا،غالّ ٚايسفاع عٔ ا،غالّ، بٌ سطن١ هلا َكاقس أخط٣ ممهٔ إٔ تهشٞ أِْٗ يٝػٛا سطن١ ز١ٜٝٓ تٓطًل 

با،غالّ َٔ أدٌ َكاقسٖا، َجًُا سكٌ يف املانٞ، يف املانٞ اتفكٛا َع )االؾرتانٝني( أٜاّ نإ اذتعب االؾـرتانٞ  
 سعباأ قٜٛاأ، إٔ ٜػهتٛا َٔ َكٓع ارتُط يف عسٕ، ِٖٚ ٜػهتٕٛ َٔ املعاٖس ايتابع١ هلِ.

ٝب، أْت نشطن١ إغال١َٝ تػهت َٔ َكٓع مخط َكابٌ إٔ ٜػهتٛا َٔ املعاٖس ايتابع١ يو، ٖصا ٜعين َاشا؟ أْـو  ط
، املفطٚض أاّل تػهت عٔ ٖـصا املكـٓع ٚإٕ أز٣ إىل إقفـاٍ    اأإغالَٝ اأيػتر سطن١ إغال١َٝ قشٝش١، ٚيٝؼ ٖصا َٛقف

يف ادتطٚف، ٚإٕ أز٣ إىل َكاٜه١ عًـ٢ َػـادس،   املعاٖس، ٚإٕ أز٣ إىل إٔ ٜسضؽ طالبو َٚعًُٛى حتت األؾذاض أٚ 
ٌتفًْإٔ ٖصا املكٓع إشا أقف ٌ تسَمط َػادسنِ،  :تهٕٛ أْت بني خٝاض ، عٓسَاٚيٛ نإ ع٢ً َػادس ع٢ً أ١ٜ سـاٍ   ٝكف

َػذساأ ٚطٗٛضاأ، إشا مل ٜهٔ ٖٓاى اغتطاع١ ذتُا١ٜ املػـادس   (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسىم)ٚاألضض قس دعًٗا ضغٍٛ اهلل 
 !فًٛ زَُِّطت املػادس ٚال إٔ ٜبك٢ َكٓع مخط، مل ٜتدصٚا ٖصا املٛقف

‟اٜٗاززˮٚاآلٕ ٜعًُٕٛ ظس ع٢ً ستاضب١ ٖصا ايٓؿاط ٚستاضب١ ٖصا ايؿعاض، ٚأسٝاْاأ 
أيٝؼ ٖـصا فهـشِٗ؟ ٖـٛ     (1)

َُشطز هلِ،  ايـصٟ   ‟عاملطـِّ ˮثط دساأ ع٢ً َهاْتِٗ ٚع٢ً ؾعبٝتِٗ يف ايـبالز; ألٕ  ؤٜٜفهشِٗ سكٝك١، ايؿعاض ٖٛ 
أَاَو قبٌ قًٌٝ ٜعٗط ٚنأْ٘ زاع١ٝ يإلغالّ، ٚنأْ٘ َـٔ اجملاٖـسٜٔ يف غـبٌٝ اهلل، ٜٚعٗـط أَاَـو ٚنأْـ٘ عـسٚ        

 ٜعاضض بؿس٠. أٜهاأ ألعسا٤ اهلل ٚإشا ب٘ ال ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ ن١ًُ َٔ ٖصا، ٚإشا ب٘
٘ ال ٜطٜس إٔ جيطح َؿاعط إغطا٥ٌٝ ٚأَطٜها أٚ ِٖ غـ  قـازقني يف تطبًٝـِٗ ايهـج ،     ٖٛ ْفػ٘ ٜط٣ إَما يهْٛ
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ٚألْ٘ غٝشطد٘، غٝؤزٟ إىل َاشا؟ إىل إنعاف َهاْتِٗ، ٜٚؤزٟ إىل إٔ ايٓاؽ ٜطِْٚٗ بؿهٌ آخط، ٜؿ٦ُعٕٚ َِٓٗ، 
يف املػـادس ٚعًـ٢   ملاشا أْت تعاضض ايهالّ ع٢ً أَطٜها ٚإغـطا٥ٌٝ ٚايًعٓـ١ عًـ٢ ايٝٗـٛز، ٚأْـت تًعـٔ ايؿـٝع١        )

 ألِْٗ ناْٛا ًٜعٕٓٛ ايؿٝع١ ٚحيهُٕٛ عًِٝٗ بأغٛأ األسهاّ.( !املٓابط؟
يهٔ ٖصا ايؿعاض يٝؼ بإَهاِْٗ إٔ ٜطفعٛٙ، ٚستطز دساأ إٔ ٜٓتؿط، ٜـؤثط عًـ٢ َهـاْتِٗ; ألْٗـِ أقـبشٛا ٖـِ       

أسٝاْـاأ: ب سعـ١، ٜهـذٕٛ    قاعس٠ عطٜه١ يف ايبالز، ٜؤثط ع٢ً َهاْتِٗ، ٚبايتايٞ يٝؼ يسِٜٗ خٝاض إاّل إٔ ٜكٛيٛا 
ملاشا ْطفع٘؟ إشاأ فٗصا أٜهاأ َٔ بطنات ٖصا ايؿعاض، َٔ بطنات ايؿعاض أْ٘ ْفعٓا أَـاّ األَـطٜهٝني: ٖـا ٖـٛ ايػـف       
األَطٜهٞ نر َٓ٘، أَاّ ايٖٛابٝني: ِٖ ٖؤال٤ نذٛا َٓ٘. إشاأ فأْت بعٌُ ٚاسس تؤثط عًـ٢ عـس٠ دٗـات، ٖٚـٛ يف     

ع ال أسس ٜػتطٝع إٔ ٜكٍٛ: إٕ ايعباض٠ ايفال١ْٝ فٝ٘ ال دـٛظ، أْٗـا عبـاض٠    ايٛقت ْفػ٘ عٌُ َؿطٚع، عٌُ َؿطٚ
 ستط١َ، أبساأ، ٖٛ عٌُ َؿطٚع َٚؤثط، فاملفطٚض إٔ ٜٓطًل ايٓاؽ فٝ٘، ٜٚعًُٛا ع٢ً تٛظٜع٘.

ألْ٘ ال تتكٛض أْ٘ ال ٜٛدس عٌُ يآلخطٜٔ، بٌ هلِ أعُاٍ نج ٠ أنجط َٔ أعُايٓا بهج ، ال تتكٛض أْ٘ ال ٜٛدس 
ُاٍ يألَطٜهٝني يف ايُٝٔ، بٌ أعُاهلِ َٓتؿـط٠، يف ستاٚيـ١ ا،فػـاز: اآلٕ اْتؿـطت املـطاقل يف ايـُٝٔ، يف       أع

قٓعا٤ ٚيف عسٕ اْتؿطت املطاقل اي١ًًٝٝ، َجًُا ٖٛ يف ب ٚت ٚيف ايكاٖط٠ ٚيف بعض ايعٛاقِ، َٚجًُا يف أٚضٚبا، 
 طبٝعٞ. ارتُط بسأ ٜٓتؿط فعالأ، بسأ تٓاٚي٘ ٚتساٚي٘ ؾب٘ عًين ٚؾب٘ ٚ

ُٜػـشرب ايػـالح، إٔ       ِّ ططٜكـ١ إٔ  بسؤٚا ٜتشطنٕٛ حتطنات أخط٣، عٓسَا ٜعٚضٕٚ أغٛام ايػالح ٚحيـاٚيٕٛ بـأ
ْٛاٜا غ١٦ٝ  يسِٜٗ !؟ٜطتفع غعطٙ، إٔ ٜٓعسّ َٔ األغٛام، أيٝؼ ٖصا نً٘ ٜهؿف إٔ يسِٜٗ ْٛاٜا غ١٦ٝ يًُػتكبٌ

 .نس ٖصا ايؿعب، ٚنس ايسِّٜٔ، ٚاهل١ُٓٝ ع٢ً ايبالز، إٔ ُٜٗٝٓٛا ع٢ً ثطٚات ايبالز، ُٜٚٗٝٓٛا ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ فٝٗا
ُٜكبض ٚادباأ، إشا نـاْٛا قـس    فعٓسَا ٜهٕٛ عٌُ يف َتٓاٍٚ ايٓاؽ إٔ ٜعًُٛٙ، ِٖٚ ٜطٕٚ أعسا٤ِٖ ٜتأثطٕٚ َٓ٘، 

 نٝف !األؾدام )نٝف تػذِْٓٛٗ ألِْٗ ْسزٚا بأَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ؟غذٓٛا أؾداقاأ فٓػتٓهط ع٢ً َٔ غذٓٛا ٖؤال٤ 
بـسؤٚا ٜتشـسثٕٛ عـٔ    ٜ مل( ٌٖ إٔ ٖصا ايؿعاض ْفػ٘ ٖٛ ايصٟ غـٝسخٌ أَطٜهـا إىل ايـُٝٔ؟ أبـساأ.     !تػذِْٓٛٗ؟

 ايؿعاض إاّل بعسَا ضتبٛا أٚناعِٗ يسخٍٛ ايُٝٔ. 
  ٚ ٝ  فًـٝؼ ااّل إمنا َاشا؟ َطاعا٠ ملؿاعط األَطٜهٝني، ٚتٓفٝص ضغبـ١ أَطٜهٝـ١،  ٌ خطـٛض٠ عًـ٢ ايـُٝٔ    ٜؿـهّ  ٦اأؾـ

ٓ٘، أبساأ. األَطٜهٕٝٛ ِٖ جيِّعٕٛ أؾٝا٤ أخط٣ )ُتٗرِ خط ٠ ع٢ً ايُٝٔ( جيُعْٛٗا َـٔ غـ  ايؿـعاض،    عفٓتٛقف 
ايؿعاض َا أَهٔ ست٢ إٔ ٜعسٚٙ َربضاأ; ٚهلصا تًشغ أْ٘ ملـاشا ايؿـعاض ْفػـ٘ ال ٜرتنْٛـ٘ عٝـح ٜكـبض َـربضاأ َـٔ         

 جٕٛ عٓٗا عجاأ ٜٚطتبٖٛا بهٌ ططٜك١.املربضات اييت ٜبش
نـٌ َـا ضتبٖٛـا     ضات؟خيتًكٛا َربإٔ َطس١ً  أيٝػتدتًكٛا َربضات، َطس١ً إٔ ٜر ٕ يف ٖصٙ املطس١ً، ٖٞاألَطٜهٝٛ
 ٖـصا ًٛا عد ال ملاشا ،بطِّٝ .ٗاْٜػُٛنُا  (شضا٥ع)يًسخٍٛ َربضاأ تهٕٛ  -كٛض٠ يف اي -ٖا َٔ أدٌ ٚضا٤ِٖ ٖٞ َربضات 

دٌ ٖصٙ شضٜع١ َٔ أ :ٛايٜٛكٚ اضايؿع ٛاإٔ ٜرتناملفرتض  أيٝؼ هصا؟ٖض ٚطٔ املفٜه أمل َٔ ايصضا٥ع؟ض ٚاسس٠ ايؿعا
ٌ ؾعاضات َعا ٕأَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ، ٜٚطفعٛ َٕٔ ٜعازٚيف ايُٝٔ ٜٛدس  ْ٘أل ;ْسخٌ ايُٝٔإٔ   ؟ز١ٜ ألَطٜها ٚإغـطا٥ٝ
ٜ ٜرتن إٔ نهٔ ال ـ ٚ، بشجـٕٛ عٓٗـا عجـاأ   ٛٙ شضٜع١ َٔ ايصضا٥ع ايـيت  ٍ )ايػـف١ٓٝ  طٚا فذم ـ ٚ (نـٛ ٚا ايػـف١ٓٝ  طفذم

إٔ ٖٓـاى  )جيعًٖٛـا شضا٥ـع   إٔ  !؟نج ٠ َٔ أدٌ َـاشا  يف قٓعا٤، أعُاالأعًُٛا تفذ ات  ...نصا طٚافذمايفطْػ١ٝ، 
ُٜٝي نب ٠ جٛا بأعسازٚبع (ٓطاضزِٖيإضٖابٝني ْسخٌ   ع٢ً ايبالز. اهل١ُُٓٝٛا ه شبٓٛا قٛاعس عػهط١ٜ، ٚ

ُٜالأْ٘  ٕايؿعاض ٜعطفٖٛصا  ُٜعتبر نهٔ إٔ  ٌ  ٘ نٌ ايـصضا٥ع، ٖـٛ   ٛاد ط شضٜع١، بٌ ٖٛ ْفػ٘  ٙ ضا٤ٚٚ ،ٜـٛسٞ بعُـ
ُٜ ٚاعـني، ضافهـني    - َع٘ َٔ تٛعٝـ١  ٜرتافل مبا -فػ٘ جيعٌ ايُٝٓٝني ٖصا ْإٔ  ايصضا٥ع األخط٣، َعٓاٙ ٌبط عٌُ 

ـ َُجيعٌ ايهج  َٔ ايٓاؽ  ني يسخٍٛ أَطٜها، ٚبايتايٞ َاشا؟هل١ُٓٝ أَطٜها، ضافه أْفػـِٗ ملٛادٗـ١ أَطٜهـا     ٦نيِّٗٝ
   .ٍٛ زٕٚ إٔ حتكٌ أَطٜها ع٢ً عُال٤ بايؿهٌ املطًٛبحيٚضفهٗا، بٌ 

ُّألْ٘ عباض٠ عٔ نذ١،  ٜـط٣ اجملتُـع نًـ٘ ٜكـطر     ٖٚـٛ   عُـٝالأ ٜتٗٝب إٔ ٜهٕٛ  إٔ ٜهٕٛ عُٝالأبؾدل ٜفهط  أ
ـ  جيـسٚا ًٔ ف ؟اأظاٖط عُٝالأ هٕٜٛٝذطؤ أسس إٔ غٌٖ بؿعاضات َعاز١ٜ ألَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ،  ٛ َر  نعُـال٤;  ٕٔ ٜتشطنـ

ُٜإٔ  ٕٚطعتب ٚهلصا ٜر ُٜتٓفٝصٙ َٔ  َا ٜطٜسٕٚعٝل ٖصا ايعٌُ  ٜرتنـٛٙ  إٔ ،َهـإ  بانإ  يٛ اّلإعٝكٗا فعالأ، ٚارتطط، 
ٕ ٖٓاى إضٖـابٝني َتعـاطفني َـع    إ :ٜكٛيٛاإٔ دٌ َٔ أ ؟ملاشايف قٓعا٤  ٚايٝفذِّط ٜصٖبٕٛٛٙ شضٜع١، ِٖ شضٜع١ يرتن
ـ  اتايتفذ ) أْ٘ عٌُ شتابطات أدٓب١ٝبايٓاؽ  اع بنيايكشف ٚؾ اْتؿط يفٚايكاعس٠،   (يف قـٓعا٤  ت سكـً يتاي
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 .ُٜعاٍال ُبس إٔ ٜكٛيٕٛ: )ايؿعاض(  رتًل تربٜطات، يهٔ ٖصا ٗاْكًّٜٛفٖٚهصا عس٠ أؾٝا٤  تفذ ات.عس٠ 
ٖٚـس٣،   اأْٚٛضبكا٥ط مساٙ اهلل  ايهطِٜ ْ٘ َٔ املؤغف دساأ َٔ املؤغف دساأ إٔ ا،ْػإ املػًِ ايصٟ َع٘ ايكطإٓإ

ٚال ْفِٗ َا ايـصٟ ٜـؤثط    ،ال ْفِٗ ق١ُٝ األعُاٍ، ال ْفِٗ َؤاَطات أعسا٥ٓا -َعٓا ايكطإٓ ايهطِٜ  ٚضتٔ -أقبشٓا 
ُْٜفػ٘ األَطٜهٞ ايػف  ٕ، ٛأْفػِٗ عاضف ٚايٝٗٛزع٢ً أعسا٥ٓا،  ز إٔ ٜٓتؿط ٖصا طزمُٜع أٚ طف فاِٖ ٖصا ايؿعاض إٔ 

ٞ  نـ  ٖٛ فكـط  ؟ا فا٥س٠ ٖصا ايهالَّ) :ٜكٍٛاملػًِ  دس بُٝٓاايٓؿاط َؤثط عًِٝٗ،   َـا ايفا٥ـس٠   ،ذ١ عًـ٢ ايفانـ
ٌ  :ْكٍٛ ُاسٝٓ إغطا٥ٌٌٖٝ غتُٛت ٚ ٌٖ غتُٛت أَطٜها ،٠س٥فا ٘فٝ يٝؼ !؟َٓ٘ أيـٝؼ   (!؟املٛت ألَطٜها ٚإغـطا٥ٝ

 !؟ٖهصا ٜكٍٛ
ض  ٜكـ ال) :قاٍ صاٖٚ (ٜٓكض ايٛن٤ٛ) ْ٘أ ٕفتُٜٛقاضٚا قس  ، جيٛظالْ٘ أ٣ فتاٚر بشجٕٛ عْٔطًكٛا ٜبعهِٗ ا بٌ

َؤغف ؾ٤ٞ  ٖصا !َٔ أدٌ إٔ ٜتٛقف ٖصا ايعٌُ ٣فتاٚر فتٛاُٜٝٓطًكٕٛ ياٍ ٗمادُتقاض قس  (يًٝٗٛز يف املػذسايًعٔ 
ٟماييت سضد١ ايأقبض إىل قس دساأ إٔ ٜهٕٛ ا،ْػإ املػًِ    عٌُ َؤثط ع٢ً أعسا٥٘. ال ٜعٞ فٝٗا أ

ـ فًْ .نيأَيًت اٚزٛعٜال  غٓػُهت يهٞ، رتىٓغ :ْكٍٛ يف األخ ٓا ٚذععٝغ (ايتأَني)إٔ  ٖٚٛ ٜعٔ ٔبعهِٗ أَم ٔ َِّؤرُٝ
 ، زفاع عٔ زٜٓٓا.ِنٝف ٜهٕٛ يًٓاؽ زفاع عٔ زٜٓٗأْ٘ ؟ َاشا ْ٘أايكه١ٝ فٔ، ٔ أَمَر

 اأخطط ِيسٜٖٗٛ ؾاٖس ع٢ً إٔ ٗصا فصا ايعٌُ ٖنؿٞ إٔ  ٕٜطٜسٚ ال -َجالأ  -سَا صتس األَطٜهٝني عٓ أٜهاأ :قًٓا
ٖـصا  إٔ ٜطتفـع   - َـجالأ  - ٕٚ ٜطٜـس الَػأي١ أِْٗ  يٝػت أَاّ خطط هلِ يف ايُٝٔ، اأٌ عا٥كٜؿّه ٛفٗيًُٝٔ ْفػ٘، 

ُّ يٝؼ يسِٜٗٚ ايؿعاض يـٔ  نِ بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ ٚ ايهالّ يف بًٍسٖصا ط عتبرُٜٚيف بالزِٖ،  ِٖٚ ٖٓاى ،سٍٛ ايُٝٔ فهط٠ أ
يألَـطٜهٝني يف   اأٖٓاى خطط ع٢ً إٔ ؾاٖس ع٢ً َاشا؟ ُٖٜٛعتبرط  (َٔ ايؿعاض َ٘ٛقف) ٖصا ْفػٕ٘ إبٌ  .عًٝٓا ٜؤثط
ح تػٝـب،  َـٔ ايػـال   اأتط٣ أْٛاعـ  يف األخ  ثِغٛم ايػالح  ستاٚي١ إٔ ٜعٚضإٔ َجًُا  .ي١ًُٓٝٗ ع٢ً ايُٝٔ ايُٝٔ

ـ ُٜيًـُٝٔ، يًُٗٝٓـ١ عًـ٢ ايـُٝٔ، ٚإٔ      اأخططٖٓاى ٖصا ٜسٍ ع٢ً إٔ إٔ ٜعين  ؟ٚتطتفع أمثاْٗا، ٜعين َاشا ًٛا ٛق 
 .ب٘ ِعٔ أْفػٗ ٕجيسٚا َا ٜسافعٛ اّلأزضد١ ايُٝٓٝني إىل 

ِ  (1)(ضًْايطَّ)يف  -َجالأ  -غٛم ايػالح  ايػف  األَطٜهٞ ٚهلصا عٓسَا ٜعٚض  ٚغابـت إاّل  تـسضٟ  الَا ٜػٝـب  بعـس  ثـ
اذتفاظ عًـ٢   أْ٘ ٜطٜس !؟فُٝا بِٝٓٗ اٛكاتًٜت ٚال ٜطٜس إٔ ٕٛٝايُٝٓ ٘ؤتغ ُفُٜٖٛ  ٌٖأغعاض أؾٝا٤،  تٚاضتفع ،أؾٝا٤

ُٜؤتغ ـُفِٗ   الطـٛض٠ ٚايفتانـ١ يهـطب ايفًػـطٝٓٝني،     تإغـطا٥ٌٝ األغـًش١ امل   ٕٜعطٛ ٖؤال٤ِٖ  ال. !؟أَٔ ايُٝٓٝني
َـٔ   ٕٜٚطٜـس  ٕٛ بٓـا أِْٗ ضسُٝ ٌٖ ايػبب . نٌ ؾاضع ٚيف نٌ َس١ٜٜٓكطخٕٛ أَاَِٗ يف ٔاألطفاٍ ٚايٓػا٤ ايصٜ

 صٙ.هاضبٛا فكط؟ يٝػت هلتٜٚايػالح  ايٓاُؽ ال ٜهٕٛ ٖٓاى أغًش١ يٝرتى :أدٌ أَٓٓا
ٜهـٕٛ   عٓـسَا ات عٓسَا ٜهٕٛ هلِ شتطط َٔ أدٌ فُٝا بعسِ َٔ أغًشتٗ ٝنيايُٝٓاملٛاطٓني إٔ جيطزٚا  ٕٜطٜسٚ

ٌ  إٔ ٜٛادٗـِٖٛ، عٔ أْفػِٗ ٚإٔ ٜسافعٛا عٔ عٔ ٕ عادعٜٔ ٛايُٝٓٝتٓفٝصٖا ٜهٕٛ  إىل ٜتذٕٗٛ هلِ أٖساف  ٚنـ
‟ِٜٔطد َِّؿرˮٖصٙ حتكٌ ٚضتٔ 

تفه  أْـ٘ جيـب إٔ تهـٕٛ نًُتٓـا ٚاسـس٠،       يٝؼ يسٜٓاعٓسْا تفه ،  ال ٜٛدس (2)
ُْ ،جيب إٔ ْعتكِ باهلل  عٔ زٜٓٓا ٚعٔ بالزْا.َا ْػتطٝع َٔ ق٠ٛ يًسفاع  سمع ْطدع إىل زٜٓٓا، جيب إٔ 

 -تٓفٝـص ضغبـ٘ أَطٜهٝـ١    ي -َا دس ادتٓـسٟ ايـُٝين دـسٙ    عٓسف :أؾٝا٤أْ٘ نؿف يٓا عس٠  ؿعاضٜهفٝٓا َٔ ايٚ
ّ  )ٚ)اهلل أنـرب(  خيـسف   )اهلل أنـرب( ٚال ٜتشاؾ٢ عٔ خسف ن١ًُ  ،ؿعاضايف ستخرحياٍٚ  دـٌ  َـٔ أ  (ايٓكـط يإلغـال

 حملاضبتو أْت ػتدسُّٜبٌ قس  ،أبساأ !؟ٜسافع عٔ زٜٓو أٜٚسافع عٓو إٔ هٔ إٔ ٖصا ممباألَطٜهٝني، ٌٖ تتكٛض 
)ايـط٥ٝؼ   :ٜكٛيٕٛ ايٓاؽ أيٝؼقو، ٜأنٌ َٔ دٗٛزى، طرٔ عرٜأنٌ َ أنٌ ٚقس  ايصٟ ْفػ٘ ادتٓسٟ ايُٝين ٜٓوٚز

املٛقـف  هلِ ٚإشا أغًش١ ُٚتؿرتر٣ كطف عًِٝٗ ٜ (ٜكطف عًِٝٗإىل إٔ حيتاز  ،ٕحيتادٛ َػانني ،٘ َعػهطاتيسٜ
ذتُا١ٜ ايٛطٔ، ذتُا١ٜ ايـبالز،   َعٓا دٝـ) :ٍٛكٚضتٔ ْأْت تٓعط إيِٝٗ، َٔ إٔ بٖصا نؿف  !؟عهؼيف األخ  

ٕ   ا اٖـص إٔ  تعطف ( أْت عٓسَا تط٣ ادتٓسّٟبايالظ غٝكَٕٛٛحيكٌ ؾ٤ٞ يٛ  حيُـٞ ال   دتٓـسٟ ْفػـ٘ ال نهـٔ أ
 زٜٓو ٚال ٚطٓو.

ـ ˮَُٜٔ ايكشٝض إٔ جيًػٛا  ايؿعٛب أْفػِٗ ِٖ، مل ٜعس شت قه١ٝايكه١ٝ أقب ِ يف إٔ  ‟اطٚد ِّؿر إٔ  ٚأ سهـَٛتٗ

 

  

 



 (8) الشعار سالح وموقف

َُ ٜسافع، أبساأ.إٔ  ِٗ ممهٔدٝؿ ـ ادتٝٛف ايعطب١ٝ، اذتهاّ ايعطب أقبشٛا َٗعَٚني، أقبشٛا  ٕ ٜؿـتػًٛا  أل٦ني ٗٝم
ٔ )َـٔ   اأ تتكٛض بإٔ دٓسٜال :أٟبرتغٝب أٚ برتٖٝب،  هٝني ٚيٝؼ فكط نس األَطٜهٝني، غٛا٤ًَيألَطٜ  ٚأٜهـاأ  (األَـ

َت)حيٌُ عٓٛإ  َت :أٟ (ٔأ َت أيٝؼ ٔ؟ٔ َرأ َت ٔ ايٛطٔ؟أ  :٘ي ٕيٜٛٛكٚ ٕٕ ٜؿتػًٛٛاألَطٜهٝنإ إشا  ؟ٔٔ َرٔ ايٛطٔ َ أ
ٍرؾ٘ ٚٚخسر (تعسَِّػ) :ٍٛكٝف (ٖصا ايؿعاض ٚقفت)أ ـ  ف، ًَككات٘ أظا ُٜ ـ َِّؤٗـٛ  ٔ ٖـٛ  ٖـٌ   !؟ٔٔ َر  أٚاألَـطٜهٝني   ُٜـؤَِّ

ٔ  األَطٜهٝنيَا ٖٛ األَٔ ايصٟ غٝتشكل يٓا َٔ داْبِٗ يف َٛاد١ٗ  !؟ُٜؤَِّٓٓا يهـإ   ؟ يٛ نإ ٖٓاى عٌُ حيكـل األَـ
، تـط٣ يف األخـ    أْٗا تِٗ باط١ًٗا أَطٜها ع٢ً ايُٝٔ ًفكٖٛ َسافع١ ايتِٗ اييت ت !؟ب٘ ٖٛ َاشا ٕأٍٚ عٌُ ٜكَٛٛ

ـ  ال نهٔ إٔ ٜهـٕٛ عُـالأ  إٔ ٖصا ايعٌُ  ٕيف ايبسا١ٜ ٜعرتفٛ َٕا ٜهْٛٛبعس ٚ اإضٖابٝ   إٔيف األخـ  إىل   ٕ، ٜهـطط
 .(ٕٖٛٓاى إضٖابٝٚ ،ٚعٌُ إضٖابٞ) :ؾٛا َع أَطٜهااتُٜ

ـ ْيكٝل يف نٌ ايكهـاٜا ايـيت أُ  ٚحت ،ع١ ايتِٗٓاى َٔ داْب اذته١َٛ عٌُ ع٢ً َسافٔ ٖٜه إشا ملف ـ ك  ايُٝٔ، كت ب
ـ   يٝؼ ،أخط٣ ٖصٙ، ٚأْٗا شتابطات أٚ أٜاٍز ٕ سكٝك١ ٚضا٤ٛاقع يٝؼ ٖٓاى إضٖابٝايٛ ،ثبات إٔٚ ا، يًُٝٔ عالقـ١ بٗ

ٌ  !عًُٛا ٖـصٙ ٜ ملتكّٛ ب٘ ايسٚي١.  اَُٗ  ط عُالأعتبرُٜ ٖصا ايصٟ نإ ٛ  بـ عـٔ ايـتِٗ ٚيف األخـ  تكطٜبـاأ      ٕٜػـهت
مبا فٝٗا ايسٚيـ١   تعين ايت١ُٗ ع٢ً ايبالز نًٗاايُٝٔ، ٚايت١ُٗ ع٢ً ايُٝٔ  ع٢ً ايت١ُٗب -٘ تػًِٝ بتأٚ ؾ  - ُٕٛػً ُِّٜ

 ْفػٗا.
ٚنـس ايـبالز َـٔ     (تػٝ  ايععُا٤ يف ايبالز)نس ايععُا٤ ست٢  بٌ نس املٛاطٓني فكط، ٘ األَطٜهٞ يٝؼايتٛدُّ

ُٜ ُّكػِّأدٌ إٔ   . ٘ عس٠ أقػاّ، ٖصٙ فهطتِْٜٗكػُٛ فإِْٗ ١َٝٔ ايبالز ايعطب اأعاٍ نب ٜ عب الؾ ُٖٛا، أ
عـٔ   ٛا نٌ ايتِٗ األَطٜه١ٝ، دا٤ ٜبشحبٜعًُٛا ًَفات قشٝش١، ٜٚهصِّإٔ يٛا ٚ، ٚحياٖصٙ ايتِٜٗٛادٗٛا  بسٍ إٔ

ِّ َتٖٛ ٜطفٝ٘، ٚإٔ حياٍٚ عٌُ ٜععر األَطٜهٝني  أ ٚضا٤ٖـا  إٔ  اتهـض ؟ َـاشا أقبشت ٗا أْيٓا تهض ٔ، يهٔ اضدٌ أ
 أَطٜه١ٝ. اأنػٛط
ٜ ٚأْتِ  ،بالزْا زنكطاط١ٝ ،ٖهصاِٖ ايٓاؽ  :ٍ ي٘ٛتك :إٔ تكٓع٘ بإَهاْواألَطٜهٞ ْفػ٘  ،بطِّٝ ٔ د٦ـتِ  ايـص

 (ٚاؾٓطٔ)زاخٌ  ٕٚيف بالزنِ ٜتعاٖطٚ -ا بايسنكطاط١ٝ؟ ٚداؤ ٔايصِٜٖ ٕ ٛاألَطٜهٝ أيٝؼ -يٓا بايسنكطاط١ٝ 
يف خيطدـٕٛ  يهطب ايعطام، آالف َٔ املتعـاٖطٜٔ  ْفػٗا األَطٜه١ٝ  نس قطاضات اذته١َٛ، نس تٛدٗات اذته١َٛ

 .هطب ايعطامنس ايط٥ٝؼ األَطٜهٞ يف تفه ٙ ب (ْٜٝٛٛضى)ْٚفػٗا  )ٚاؾٓطٔ(
ٝٗـا خـٛف، ستـ٢ ٚإٕ    ٚي١ٝ عًٝو أَاّ اهلل فٝذب إٔ تتشطى، ست٢ ٚإٕ ناْت ايكه١ٝ فؤإٔ ٖٓاى َػعٓسَا دس 

طًب َٔ املػًُني، طًب  :اهلل شنط ٖصا يف ايكطإٓ ايهطِٜ أيٝؼ .ٞ بٓفػو َٚايوتهشِّ إٔناْت ايكه١ٝ تؤزٟ إىل 
ُرـا   ا يف غبٌٝ اهلل بأَٛاهلِ ٚأْفػَِٗٔ املؤَٓني، بٌ دعٌ َٔ قفات املؤَٓني ايكازقني إٔ ٜبصيٛا، إٔ جياٖسٚ إِْم

ٔر  ٕر ايَّص ٜ ُٛٓ ُُؤتَ  ِت ٚرأ ُْفاْي ٛراي ِٗ َت ٖرُسٚا ب أ  ِت ٜرطتتراُبٛا ٚردرا ِم ي  ٘  ُث ٘  ٚرضرُغٛي  ُٓٛا ب ايًَّ ٚ    آَر ٘  ُأ ٌِ ايًَّـ ِت ف ـٞ غرـب ٝ ُِ   ػ ـِٗ ُٖـ ي ٦ ـو  
ٕر ايكطإٓ ايهـطِٜ ٜطًـب    دسأٚي٦و ِٖ ايكازقٕٛ، ٚادت١ٓ ٖٞ يًُؤَٓني ايكازقني، ٚعٓسَا  (15:اذتذطات)ايكماز ُقٛ

اّ َـا تتشـطى   ؟ إشا مل ٜهٔ أََت٢ٞ مبايو، ٞ بٓفػو، إٔ تهشِّاهلل ٜطًب َٓو إٔ تهشِّ، ٞ بٓفػوَٓو إٔ تهشِّ
 !؟طع ترٓتُُاْيأَاّ املٗسٟ  ٌٖ !؟ٔفأَاّ َر أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ فٝ٘

ٚ أْت إشا مل تبصٍ ْفػو َٚايو يف َٛاد١ٗ ٖؤال٤ األعسا٤  يتبـصٍ ْفػـو َٚايـو يف     و أْـت ْفِٗ َٔ غٝػـدط
إٔ ٜهطبٛا املػًِ باملػًِ، عٓـسِٖ ٖـصٙ    :ٖصٙ عٓسِٖ غٝاغ١ ثابت١ :ٟإٔ، ِٖٛٚ َتذٗغبًِٝٗ، يف غبًِٝٗ فعالأ، 

خسَـ١   (َػـًُني )ٔ؟ تهـطب آخـطٜٔ   ب َرهِطتري و ْٝذٓسٚفػ تتشطى إشا مل إٔ ٜهطبٛا املػًِ باملػًِ. :ايػٝاغ١
َجًُا دٓسٚا يف ايػابل عؿطات اآلالف َٔ املػًُني َٔ أدٌ حتكٝل َطاَعِٗ، َٚٔ أدٌ ايسفاع  ،ألَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ

حتت ضا١ٜ ايربٜطاْٝني حتـت ضاٜـ١ ا،ٜطـايٝني     ػًُٕٛ جياٖسَٕٚغتعُاض األٍٚ، نإ ٖٓاى عٔ َكاذتِٗ، أٜاّ اال
ِٖ املػـًُني يف بًـسإ    ٛاٛزٖا نإْ، َععِ ٚقٛٔ؟ املػًُٚقٛزٖا َر ط٠ايسٍٚ املػتعُ ٖصٙ ٚايفطْػٝني، ٚقتاٍ بني 
 ط٠.أفطٜكٝا، ٚايبًسإ املػتعُر

ُ    ؤال تتكٛض إٔ بإَهاْو إٔ تتٓكٌ َـٔ َػـ   :قه١ٝ جيب إٔ ْتٓب٘ هلاٖٚصٙ  ، اأٚيٝات اذتـل ٚدًـؼ ٖٓـاى غـًٝ
ُٜتبصٍ أنجط ممػتػام إىل ايباطٌ، أعسا٤ اهلل غٝػٛقْٛو إىل ايباطٌ، ٚفعٓسَا تتٗطب َٔ اذتل  ب َٓو طً ا نإ 

ٌ يف كترـ يف غبٌٝ اذتل، تبصي٘ يف غبٌٝ ايباطٌ، ٚأْت تتٗطب ع٢ً أغاؽ إٔ تٓذٛ بٓفػـو، غـتبصٍ ْفػـو ٚتُ   
غـتعُاض ٚإىل  نج ٠ يف ٖصٙ، ايتاضٜذ يف املانـٞ ٚايتـاضٜذ املعاقـط، أٜـاّ اال    َٔ ايتاضٜذ غبٌٝ ايباطٌ، ٚايؿٛاٖس 
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 اآلٕ.
ايـيت   ضزْٝـ١ ايكـٛات األ ايـطأٖ   اآلٕ يف ايٛقـت  .ٕدس األتطاى زخًٛا أفػاْػتا :اآلٕ دس ايبًسإ ا،غال١َٝ

 تٛغطٛاكبًٛا ٚغاط١ اآلخطٜٔ ايصٜٔ ٜ ملأ٠، ست٢ طتٚبهٌ ُد ٕٜهطبٛٚ (1)(عإَر)تتشطى نس املٛاطٓني يف َس١ٜٓ 
يف ايٛغط )إٕ  ٌٝ:ألْ٘ ق ;ٚتطاِٖ أقٜٛا٤ ٚأؾسا٤ ٚؾطغني (ال، قه١ٝ أ١َٝٓقايٛا: )، ٖصا املٛقف ٕنٝف ٜكًشٛ

 ٚقس تهٕٛ ايكه١ٝ ًَفك١ بهًٗا. (َطٜهٞشيو األَتُٗني ٚضا٤ قتٌ 
ُٝـا  أَاَـو ؾـٛاٖس ف   عباض٠ عٔ استُـاالت(  َاظايت األؾٝا٤) :يف أٍٚ ايكا١ُ٥ ست٢ ْكٍٛ أت ٜمل  ايُٝٔ اآلٕ َجالأ

َـا تـطاٙ يف ايبًـسإ األخـط٣ غـرتاٙ يف بـالزى عًـ٢ أٜـسٟ          :غٝاغـ١ ٚاسـس٠   ألْٗـا  ;بًسإ األخط٣حيكٌ يف اي
ٕ  ٚا فًػطني، ضأٚا أفػاْػتإ، ٚقس ضأ (فطنٝات َاظايتأؾٝا٤  ٗاْ: )إ ْكٍٛال، َطٜهٝنياأل ايعـطام،   آلٕا ٖٚـِ ٜـطٚ

ُٜنٝف  ُِّٜٗذِٖ   طب َع األفػإ أٚ َع فًػطنيَا تطاٙ َٔ َٛاقف يًع .طاضِٖ ع٢ً نطب٘إقدس ٕٚ ي٘ ٚسِّع عٕٚ ي٘ ٚ
ُٜ - ٕايفًػطٝٓٝٛ ٜكطرجًُا َ -ٜكطر ايٓاؽ  :َعو اأغٝهٕٛ َٛقفاعتربٙ فَع ايعطام أٚ   كٌ حيال، ٝجِٗػ ٚال أسس 
ُّحيكٌ ٚال  ،َعوتهأَ َعاٖطات ال   .ٚال ؾ٤ٞ ،ٚال َعْٛات ،ؾ٤ٞ َعو أ

ايؿـ٤ٞ   ٚال أسس ٜػٝـجِٗ بؿـ٤ٞ، إالّ   ،٦اأهلِ ؾٝ ّكسُِّٜإٔ ٜػتطٝع  أسس ال -اآلٕ  - ٕ ٜكطخٕٛٛايفًػطٝٓٝ أيٝؼ
 ٕٛكـطخ ٚا يف أفػاْػتإ ٜؤاآلٕ بس ؟ملٓاقطتِٗ - َجالأًَ - أٚ اد٘ ،ٕ نصيو ٌٖ أسس أغاثِٗ بؿ٤ٞٛاألفػاْٝ ؟ايٓازض

 .ال أسس ٜػٝجِٗ بؿ٤َٞٔ تٛادس أَطٜها فٝٗا ٚ
ٛ قـس قـاضٚا    األفػإ ٤الٖؤًٛا ادتٗاز، ٚأقف  (دٗاز يف غبٌٝ اهلل) ٕ:ٕ ايصٜٔ ناْٛا ٜكٛيٛٛايٖٛابٝ َـٔ   ٕٜكـٝش
 دٗـاز يف غـبٌٝ اهلل   ٜعس ٖٓـاى  ٚملاشا مل !يٓذستِٗ؟ٚا ُ ػ تر مل ملاشا !،ْكاشِٖ؟ ُٕٚ ػ تر ال ًُاشاأَما اآلٕ فأَطٜها، 

 جيٛظ.  أٚ ال اأادبٚنأْ٘ مل ٜعس دٗاز نس أَطٜها فٝ٘ ؾو،  .ال !؟ٝذاٖسٚايٛا ٜصٖبٚ
ٚيٝت٘ أَـاّ اهلل،  ؤايكطإٓ ايهطِٜ، ٜتفِٗ ا،ْػـإ املػـًِ َػـ   تعاىل إىل ٚٚعٓسَا ٜطدع ايٓاؽ إىل اهلل غبشاْ٘ 

تكك  عـٔ أؾـٝا٤ َـا    ٘ ٚي١ٝ نب ٠، ٚجيس إٔ ايتكك  نب  َٔ داْب ايٓاؽ فعالأ، ٚأْؤأَاّ َا حيسخ، غٝذس املػ
٘  ٖصا ايؿعاض إٔ ٜهٕٛ َٓتؿط،  :اأنب  اأظاٍ بإَهاِْٗ إٔ ٜعًُٖٛا، ٖٚٞ َؤثط٠ تأث  تٛعٝـ١ تهـٕٛ   اي :ايعُـٌ ْفػـ

ـ  عٌُ ٖهصا َٓتؿط يف ايػاس١، ٜهٕٛ ٖٓاى ايٓاؽ فُٝا بِٝٓٗ، طؾسٜٔ َٔاملطبا٤ ٚارتعًُني ٚاملَٓتؿط٠ َٔ  ؤثط َ
 دساأ ع٢ً أعسا٤ اهلل، َؤثط فعالأ َٔ اآلٕ. 

ِ  اأأسـس  ٜتأض اُري ؾ٤ٞ عًٝو  ٤دا ٛيؿعاض اي ٔ ٜطفعٕٛصٜاي ٤ال)ٖؤبعهِٗ ٜكٍٛ:  ٛ  .(َـٓٗ ايؿـعاض،   ٕاآلٕ ٜطفعـ
يف ٚقـت   ٤الْـطر ٖـؤ   ست٢ يٛ مل  فعٛٙ،ف ًْٜطفعٛٙ إٔ ١ ايهٌ َٚا زاّ باغتطاع اآلٕ ايؿعاض غالح، اآلٕ ايؿعاض غالح

ٛ     َٚطًٛب َٔ ايهٌ إٔ ٜػتدسَٛا ٖصا ايػـالح  ،، ٖٛ اآلٕ َؤثطآخط، ٖٛ اآلٕ غالح يف  املـؤثط ٚايػـٌٗ ٚايـصٟ ٖـ
٘ أيٝؼ َتٓاٚهلِ، إٔ ٜٗتف بؿعاض  ـ كـ١ ٚاسـس٠ يف األغـبٛع،    زقٝ ؟يف َتٓاٚيـ ٛ ٚأٚي٦ ٗ   ٕو ٜتشطنـ  ٕطٚزا٥ُـاأ ٜػـ

أْٗا َؿـسٚز٠   ٜتهض يوست٢ أعكاب٘  !َتشطى ٖٚٛ َٓص فرت٠ (ٛفب)ٓا ْنٝف ٜهطبٛ ٕزا٥ُاأ ِٖٚ حياٚيٛ ٕٜتعبٛٚ
 .ٕٜٚٓؿطٛ ٕدساأ ٜٚتشطنٛ ٕٜتعبٛٚهطب ايعطام، خيًل املربضات يإٔ َٔ ؾس٠ اْفعاي٘ ٚسطنت٘ نٝف حياٍٚ 

اغتعساز إٔ ٜطفع ٖصا ايؿعاض َط٠ ٚاسس٠ يف األغـبٛع، زقٝكـ١ أٚ زقٝكـتني، بـٌ      يٝؼ يسٜ٘ ايبعض دس ٚضتٔ
ٖـصا   أيـٝؼ ، ْفػـٗا  ايططٜكـ١ ٗـصٙ  تطاٙ ٜعاضض ع٢ً يعٔ املػًُني بٚال  ٜعاضضبعهِٗ ٚ ،ٝعاضضيٜٓطًل بعهِٗ 

 بٌاْطًل ٜهر ٜٚعاضض بٗصٙ ايططٜك١،  اُري  ْفػ٘ يف املػذس أٚ يف ايػٛم اأًٜعٔ َػًُ اأ؟ يٛ مسع َػًُاأغطٜب ٦اأؾٝ
ٕ  ٕٖسٚقس تؿا :ٖصا ًَُٛؽ فكط ٚال ؾإٔ ي٘،ٝدطز غ ٌ أْتِ ايصٜٔ ٜعاضنـٛ ِ  ، ٖـ ـ  ٕٛضنـ ٜعا ٖـ يعـٔ   ٛاإشا مسع

 اأأسس أٚ ا أًٖ٘،ًٜعٔ إَمٜهٕٛ قس ال، بٌ بعهِٗ  ؟اأًٜعٔ َػًُ اأٜطفع قٛت٘ ٜٚهر ٜٚتشس٣ إشا مسع َػًُ أٚ ،َػًِ
ٟم ، أٚمحاضٙ أٚ ت٘،بكط أٚ ،أٚالزَٙٔ  ـ   نط األغبٛع إاّلال ضمبا، ي٘ ؾ٤ٞ أ ـ ايا ٚقس يعٔ عس٠ َطات. أَم ًٝٗـٛز  ٔ يًع
 !اٜطفعٗ اأ إَٔػتعس يٝؼٚٝعاضض ، غؾو فٝٗا قاض فكس
ٍ ٚايصٟ إْ٘ ٜكس عٔ غبٌٝ اهلل، ف َٔ ٖصا ايٓٛع ٝفِٗ ا،ْػإ بأْ٘ عٓسَا ٜعاضض عُالأًْف ،بطِّٝ صا ٖـ إٕ ) :ٜكـٛ

، ايـصٟ ال جيـٛظ يف املػـذس   ٖٛ  -ٖٛ ايكس عٔ غبٌٝ اهلل ايصٟ  -عًُو أْت ْكٍٛ ي٘:  (املػذسض يف ٜك ايؿعاض ال
ُّٖٛ ؿعاض أْت تعًِ إٔ ٖصا ايؿعاض ايضفعٛا ايصٜٔ  ـ   نس أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ، ٚأق ٔ ٖـؤال٤  َا فٝ٘ أْ٘ إعالٕ بـطا٠٤ َ 
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نٝـف تبـٝض يٓفػـو إٔ     .عٔ ٖصا ايعٌُ ايعٌُ ايػ٧ٝ ٖٛ إٔ تٓطًل أْت يف املػذس تكس .األعسا٤، ٚعٌُ قا 
ـ هٝني ٚا،غـطا٥ًٝٝني تر نس ايٝٗٛز نس األَطٜ اأٜطفع ؾعاضٖٚٛ  ا عًُ٘أَم !؟يف َٛقف٘ نس ٜٗٛز اأتعاضض َػًُ ط عتب 

 !يف َعاضنت٘ يًٝٗٛز اأظ يٓفػ٘ إٔ ٜعاضض َػًُ جيٛظ ي٘، ٖٚٛ جيِّال جيٛظ ي٘، َػًِ ٜعاضض ٜٗٛز ال ْ٘أ
ٖـٛ  ٚجيٛظ َٔ ٖصا؟ ايصٟ ٜكس عٔ غبٌٝ اهلل َٔ زاخٌ املػذس ٖٛ ايصٟ ال جيـٛظ يـ٘،    ايصٟ الٚيصٟ جيٛظ فُا ا

ٖـصا  يف أْـت  ٓطًـل  مل تإشا ع٢ً أقٌ تكسٜط  !؟ٖصاأْت َا زخًو يف  ; ألْوٜٚطتهب دطن١ اأايصٟ ٜطتهب قبٝش
يـٛ  تعاضض آخطٜٔ، ال جيٛظ يو ٖصا، ال جيـٛظ يـو ستـ٢    إٔ ط آخطٜٔ، ال حتاٍٚ غهت ال حتاٍٚ إٔ تجبِّفااملٛنٛع 

  فا٥س٠.فٝ٘  يٝؼ نٓت تتكٛض أْ٘
ـ ، ألْ٘ خـا٥ف  ايؿعاض يف املػذس ٛاطفعال ت -َجالأ  -ٜكٍٛ يهِ إشا أسس  :ِهل ٓاقًإٔ  إىل اذتاي١ بٓا تٚقً أعطٛٙ ف

َُ الصا ايؿدل ٕ ٖأ)ٚضق١ بٝسٙ  ٌ  يف  حيتفغ بٗاعٖٛا ٚٚٚق ِّ (ض يطفع ايؿعاضعاِضٜطفع ايؿعاض َعٓا، ٚأْ٘   بٝتـ٘، ٖـ
ـ َعٞ ٚض) :ٍ يٜ٘ٛكخياف َٓ٘ أسس ظٗط إشا ٌ َٔ أدت، ٖصا ؾ٤ٞبعس  يٝؼصا ؾ٤ٞ؟ ٖبعس   ال أضفـع ايؿـعاض   ينق١ أْ
ٖٛ ٚ ؾ٤ٞ إاّل ٜأتٞ ال .َا عٌُنٌ  (عطفات)ٓفع ٜ مل ؟األَطٜهٝني َّاأ غتٓفع٘ ٌٖ ٜٚٓعط (ه١ًُ أتهًِ بٚال ،َعِٗ

ُّ)بٛف(  بٛا به١ًُضسمِٖ  (بٛف)بهٌ ؾ٤ٞ؟ خطاب  ُٕٜٛطسِّب أيٝػٛاايعطب ٚ، ب ب٘طسُِّٜ ُٜ  أ ٕ طسِّقطاض أَطٜهـٞ   بـٛ
  .ِٖبرعتسِٖ برعتس ،ٖصٙ )َطسباأ(ِٗ تٓفع مل ؟زا٥ُاأ (َطسباأ) :يٕٜٛٛك أيٝػٛابٛا ب٘، ب٘، ايكطاض نس ايعطام ضسم

ـ      ٞأثبت يو ايػف  األَطٜه (ثطؤرُٜإٕ ٖصا عٌُ ال ): تكٍٛإٔ تػتطٝع  ال َُ  أملثط، ؤرايـصٟ نجـٌ أَطٜهـا أْـ٘ 
ُٜ -تأث ٙ فٝهفٝو  َا ٖٛ اأأْت فاُٖ مل تهٔ؟ إشا ت أْ٘ َؤثطجب ُٜ ط َـٔ  عتبرأقٌ ؾ٤ٞ أْ٘ بطظ إٔ ٖصا ايؿدل ايصٟ 

َٓ٘، ٚأِْٗ ْععذٛا ٜهفٝين أِْٗ ا - تعٌُ ع٢ً ؾاؾ١ ايتًفعْٜٕٛطاٖا ع، ٚػُرُت ٗازٚي١ َعاز١ٜ، ٚهلا خطط ٚأٖساف
ٌٌ قرـاي ضٌ  :ٜكٍٛ ألٕ اهلل ،إشاأ فٗٛ عٌُ قا  ;ٕ ي٘ٛناضٖ ٘  عرُر ُِٗ ب  ٝتالأ ِإالَّ ُنت بر ي  ٔت عرُسٍّٚ ْر ٕر َ   (120:ايتٛبـ١ )ٚرال  ٜرٓراُيٛ

ٟم ٟم ٜٓايٕٛ َٓ٘ أ  تأث  ع٢ً ايعسٚ، ٖصا َا ٜتعًل بايؿعاض.  ٌْٝ، أ
، ٥ًٝٝ١اطغـ ،اٜٚٗتُٛا بٗـا، املكاطعـ١ يًبهـا٥ع األَطٜهٝـ١     إٔ  ايٓاؽع٢ً ب نصيو جي (قتكاز١ٜ)املكاطع١ االٚ

ٔ  نـِ  ٜكـٍٛ: ) سـس  أ الَٓطك١ ٚاسس٠،  يٛ مل ٜهٔ إاّلست٢ ٚ ،حياٚيٛا إٔ ٜكاطعٖٛا، املكاطع١ َؤثط٠ دساأ  ٖٓـاى َـ
ٛ     ٕٕ ٜكاطعْٛٚاؽ آخطأ ٖٓاى (!ٕٚرتْاؽ ٜؿأ ، ٕيف ايبالز ايعطب١ٝ، فأْت ال حتػب ْفػـو َـع ايـصٜٔ ال ٜكـاطع

قبـٌ يًٝـتني أعًٓـٛا إٔ ؾـطن١      .خط٣ يف ايـبالز ايعطبٝـ١ تكـاطع   األضقاّ األإناف١ إىل آالف  اأْفػو ضقُ ػبتاس
بًسإ إغال١َٝ،  ٠ٌ ستالتٗا أٚ َطاعُٗا يف عؿط، أعًٓت أْٗا غتكفَطاعِ ٚأتكٓٝع َٛاز غصا١ٝ٥ َطٜه١ٝ، ؾطن١ أ

 أفًػت. ألْٗا ٗا غتكفً
١َُٗ دساأ َٚؤثط٠ دساأ ع٢ً ايعسٚ، ٖٞ غعٚ يًعـسٚ إىل زاخـٌ بـالزٙ،     (ًبها٥عي ١املكاطع) ١ٜقتكازملكاطع١ االا

تعًـٔ املكاطعـ١،    إٔإىل اآلٕ اذتهَٛـات ايعطبٝـ١    أتطمدـ َا قـس  يهٔ سػٛا إٔ ايكه١ٝ َؤثط٠ دساأ عًِٝٗ، أِٖٚ 
يؿس٠ تأث ٖـا   ;اأيبها٥عِٗ سطبإعالٕ املكاطع١  ٕ، ٜعتربٚاأٗا سطبْألٕ األَطٜهٝني ٜعتربٚ ;باملكاطع١ اأتتدص قطاض

 .عًِٝٗ
ٌ أؾٝا٤ ٜٛدس َععُٗا ٝٓطًل ايٓاؽ فٝٗا، ٚفًْإشا ناْت َؤثط٠ بٗصا ايؿهٌ ف بـسا٥ٌ أضخـل َٓٗـا     ، ٜٛدـس هلا بـسا٥

ٔ ٖتُاّ، ست٢ ٚيٛ ٖصا اال يسٜٖ٘صا ايؿعٛض،  يسٜ٘ٚأفهٌ َٓٗا، ا،ْػإ املؤَٔ ٜهٕٛ  ـ أ نٓتر تعـ ُٜكـاط ع إالّ  ْ٘  ال 
 أَطٜه١ٝ. بها٥ع تؿرِت ال :عٌُ ٖصا ايؿ٤ٞفاأْت 

، ٜٗتِ نـٌ ٚاسـس   ٜكاطعٗا ٜكاطعٗا ايٓاؽ، ٜٗتِ نٌ ٚاسس إٔ ْعيت قٛا٥ِ فٝٗا أمسا٤ بايبها٥ع األَطٜه١ٝ اييت
ٜػتٛضز  ال، ٜهفٞفٗا ٜٚكطِّ ٕأضز ن١ُٝ حياٍٚ أغتٛإشا قس ٚٛضز َٓٗا، ػتٜ اّلأ َتذط إ أٚ قاسبزّن ط قاسبصن ُِّٜ إٔ
 . اأدسٜس ٦اأؾٝ

ـ   خػـاضات ي  ٚالضاتَالٜني ايسَٔ َٔ أضقاّ نب ٠  غتعٗطيف األخ  غرت٣ نِ  ٕ ًٛؿـطنات األَطٜهٝـ١، ٚاألَطٜهٝ
ايـبالز    يسِٜٗ،٠ اييتايهب  اتبتٌُٜٛ ايعطب، بعا٥سات أَٛاٍ ايعطب، االغتجُاض هب ٠ إاّلٖصٙ ايسطنتِٗ  يٝػت

ُٜؤرثط ايعٌُإٔ ٖصا ): نًُاتإٔ ٜرتنٛا ايٓاؽ  ع٢ً .ايعطب١ٝ غٛم نب ٠ ملٓتذاتِٗ ٚؾطناتِٗ َٓـ٘   يـٝؼ صا ٖٚ، ال 
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ايٓاؽ إٔ ٜرتنٛا  ع٢ً ،ال .(!َاشا غٝهٕٛ تأث ٟ عًِٝٗ إشا مل أ ُعست أؾرتٟ نٛب عػٌ؟ !؟َاشا عػاٙ إٔ ٜفعٌ ،فا٥س٠
ـ املكاطع١ االقتكاز١ٜ  ٜٓطًكٛا َٔ َٓطًل إٔٚات، ٖصٙ ايتفػ  ـ     تَا زاَ أْـت   وتـؤثط، إشاأ غـٓكاطع، ٚغـرت٣ بأْ

ِّأضقاَ هٕٛغت ؟اتو يف ايػ١ٓ ايٛاسس٠ٜؾدل ٚاسس نِ غتهٕٛ َؿرت تـط٣   ٓـتر نعٓو آالف َعو، ٚإشا  اأ نب ٠، خ
 (ػـٝا ْسْٚٝ)إْت ضقِ َع َكـاطعني نـج  يف   أ ،اأغطٜب اأضقُ تريػفاعترب ْفػو  ٕٜٗتُٛٚال  ٕعٛكاط ُٜ الأٌٖ بالزى 

َع ٖؤال٤ يف املكاطع١،  اأخط٣، اسػب ْفػو ٚاسساألعطب١ٝ اي ايبًسإيف شتتًف ايبالز ا،غال١َٝ، ٚ (َايٝعٜا)يف 
 .ٜفُٗٛا َٔ أٌٖ ايبالز ال ٜطنٕٛ إٔٚعٛا كاط ُٜإٔ  ٕ ٜطنٛالَع ايصٜٔ  اأ حتػب ْفػو ٚاسسال

ُّ ُٜٛدرس ال ٘أَْعٗط َٔ َعاٖط  ٖٞألٕ ٖصٙ  ٚال ايتفـات إىل ايكـطإٓ ايهـطِٜ باعتباضْـا      ،١اغتؿعاض يًُػؤٚيٝ أ
ٚتٚي١ٝ عًٝٓا ؤَػًُني ْفِٗ ٌٖ ٖٓاى َػ ْـ٘  أٜعـٔ يف ْفػـ٘   ٚ، ْٗا٥ٝاأال ٜفهط ٚال ٜبايٞ  نٌ ٚاسس َٓطًلأٚ  ؟ال أ

ٟم ٍٛال ْك ،، ال ْطفع ؾعاضات٦اأال ْعٌُ ؾٝٚ ْرُتى ًِ إٕٔ األغتإ) ِػً ٝرغ ٖصا  (إخل ...ال، ، الاأن١ًُ، ال ْٛظع ؾطٜط أ
ضتـٔ  ) :ٍ هلِٛألَطٜهٝني تكاإىل  تصٖب حتاٍٚ أٚالأ إٔ ملاشا ال ،ٖصٙ ايططٜك١ألْو عٓسَا تتٛقف عٔ  ;نهٔ ال

ُّ اّلٕ أ، ضتٔ َػتعسٕٚ إٔ ْتٛقفَػتعسٚ ُّ ٔتا ٚال ٜرُهْأْتِ اتطنٛ يهٔ ،عٌُ نسنِ ٜهٕٛ يٓا أ عٌُ نـسْا   يهِ أ
 . احتكٌ عًٝٗإٔ  نهٔ ال ِٗ؟تع٢ً نُاْتشكٌ غ ٌٖ ،ٚنس زٜٓٓا

ْو عٓسَا ٜهٕٛ َعـو عـسٚ ٖـٌ أْـت     ; ألختسَِٗ بٗصاأْت ف ٜتشطنِٕٖٛٚ  (ْتٛقف) :أْت عٓسَا تكٍٛ ،بطِّٝ
ـ  اأ، أّ ضغبتو إٔ ٜهٕٛ غـانت اأَٚتشطن اأٚقٜٛ اأتطغب إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايعسٚ َتٝكع َـٔ أدـٌ إٔ تػـٝطط عًـ٢      اأٖٚاز٥

ِ  نـس ٚإٔ ْهٕٛ َتشطنني ٚٚاعني ٚستاضبني  :األَطٜهٝني ٜٔ ضغب١أ ؟بالزٙ، ٚتػٝطط ع٢ً ممتًهات٘ أٚ  ،َـؤاَطاتٗ
 إٔ ايػهٛت ٖٛ ايصٟ خيسَِٗ. ِٕٖ ٜعطفٛتِٗ إٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ غانتني، بايطبع ضغب ؟إٔ ْهٕٛ غانتني

ٕر ي  :ٍ يف ايكطإٓ ايهطِٜاهلل قا َُٚري ك ست ٜرػمطتْرا اْيُكطتآ ٌت َ ٔ  َُبرـاضرى    ن تراٌب أ ْ (17:ايكُط)سمن ٍطًصِّْنِط ف ٗر ٝتـو   ُٙ ِإي  عرْيٓرا
٘  ٚري ٝري  ٚتُيٛا األ ٝرسمبمُطٚا آٜرات  ط، ٚغتفِٗ أؾٝا٤ نج ٠ َـٔ  ط ٚتسبُّيكطإٓ ايهطِٜ بتصّناْطدع إىل  (29:م)ْيبراب ترصرنَّطر ُأ

 ايكطإٓ ايهطِٜ، ٜفِٗ ا،ْػإ أؾٝا٤ نج ٠ َٓ٘. 
ٌ برًو أْت َٚٔ ق برف١ يًكطإٓ َٔ ق تػتطٝع إٔ تعطف املٛاقف اييت ٖٞ َٓػذ١ُ َع ايكطإٓ، أٚ َٛاقف شتاي  أْت

ط عتبراملٛاقف اييت ُت، َٔ آلٜات٘ اأتطبٝكُتعتبرط َتفك١ َع ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٚٞ غتعطف املٛاقف اييت أْت آخطٜٔ، 
ْفٗـِ َـٔ نتـاب     إىل زضد١ إٔ إشا مل ْهٔ ٜهٝني أْفػِٗ،أٚ تعًُٝات َٔ األَط اأْٚأخص زضٚغ .يًكطإٓ ايهطِٜ اأضفه

ِ  يـٝؼ  ،ايٓاؽ نعاف)َجالأ ْكٍٛ:  ، السغ نٝف ضتٔاهلل، تفِٗ َٔ تكطفات األَطٜهٝني أْفػِٗ  ،ؾـ٤ٞ  بأٜـسٜٗ
   (....ٚال ،ٚالال ٜٛدس يسٜٓا ؾ٤ٞ،  !؟َاشا ٜٛدس يسٜٓا

َع أْ٘  (ضًْايطَّ)ايػف  األَطٜهٞ عٓسَا خيطز حيػب أيف سػاب يألغًش١ اييت ٜطاٖا أَاَ٘ يف غٛم  ملاشا ،بطِّٝ
ِ طا٥طات، ٚنٌ أغًشتِٗ َتطٛض٠ َٔ أضق٢ األغًش١،  يسِٜٗ !؟ًكاضاتي ٠٘ قٛاضٜذ عابطيسٜٜعًِ إٔ  قٓابـٌ   يـسٜٗ
َـٔ عٓـسٖا ٚال    ٌٖ ٖـٛ نـط  )ايطًَّْض( يف زنانني يف غٛم  َعطٚن١ايبٓازم تًو ٌ األَطٜهٞ عٓسَا ٜط٣ ١ْٜٚٛ، ٖ
نـط  ٖٛ ٌٗ فٚأؾٝا٤ َٔ ٖصٙ،  ‟َٛاق  آض بٞ دˮٞ، ٜٚط٣ قٓابٌ ٜس١ٜٚ، ٜٚط٣ اأٜط٣ أيػاَأْ٘ عٓسَا  ٚأ !ٜبايٞ؟

ٌ  .(!؟ٖـصٙ  فعٌ تغَاشا ، عٓسْا طا٥طاتٚعٓسْا قٛاضٜذ،  ضتٔ)ٜكٍٛ:  !؟ٔ عٓسٖا ٚال ٜفهط فٝٗاَ  ٛ  بـ حيػـب   ٖـ
 أيف سػاب هلصا. 

إْـو  ف (!َـاشا ْػـتطٝع إٔ ْعُـٌ؟    !)َاشا يـسٜٓا؟  :ٍٛتك عٓسَاأْت ، ست٢ تفِٗ بإٔ َٓطكو عرب٠ َٔ ٖصا ْأخص
 عٓـس ايُٝٓـٝني  ، إٔ ٜهـٕٛ  أيـف ؾـ٤ٞ   إٔ ٖصٙ األؾٝا٤ تعٌُأقٍٛ ٖهصا فأْا غيب، األَطٜهٞ ٜط٣  نُٓتغيب، إشا 

ـ أغتذعٌ َٔ ٖؤال٤ ايٓاؽ  ،غتعٝل فإْٗا األغًش١ ارتفٝف١ ٖصَٙٔ أغًش١  ٖ   اْاغًَ أَطٜهـا   ُٝٓـ١ قـابًني إٔ ٜعٝكـٛا 
 عًِٝٗ، ٚيٛ ناْت متتًو قٛاضٜذ، ٚمتتًو قٓابٌ ١ْٜٚٛ، ٚمتتًو طا٥طات، ٚزبابات، ٚأؾٝا٤ َٔ ٖصٙ. 

 ٜطاٖا أَاَ٘ اييت ،١ِ اييت َعٗبػٝط، ٚبٗصٙ األغًش١ اي٦اأؾٝ س ع٢ً إٔ باغتطاع١ ايٓاؽ إٔ ٜعًُٛاف٘ ؾاٖفتكطُّ
ٛ يسٜ ٚضتٔ !ايبٓسق١ٝ؟ ٙ)َاشا نهٔ إٔ تعٌُ ٖص :ٜٚكٍٛ ٓا، نطَجًيٝؼ غبٝ ا ٖٛ ٚ)ايطًَّْض( يف غٛم   ،ضٜذآا قـ

 اأأْٗا غتؿهٌ عا٥ك ٕٜعطفٛألِْٗ  ;األؾٝا٤ٖصٙ ٜبعسٚا  إٔ ٕحياٚيِٖٛ  (قاشفات قٛاضٜذ يسٜٓا ٚضتٜٔطَٞ بطًك١ 
 أَاَِٗ.

)َـاشا  ؟ ٖهـصا  َٓطـل ايٓـاؽ   أيـٝؼ  (!نـصا...؟  تعٌُ بٓسقٝيت أَاّغَاشا  !)َاشا يسٜٓا؟ :ا ٜكٍٛدس ايعطبٞ َٓ
ايكـطاض  ٜٓتٗـٞ   (!َاشا، َـاشا...؟  !؟أَطٜهاَاشا غتعٌُ بٓسقٝيت أَاّ  !؟املٛت ألَطٜها :ْكٍٛ ُآَطكٓا سٝٓغٝعٌُ 



 (02) الشعار سالح وموقف

ُٜٛدرس :أْ٘إىل َاشا(  ،)َاشا :بعس قا١ُ٥ َٔ ٌتَا  يٝشكٌٚ ،ْٚػتػًِ ،ْكبٌ نٌ ؾ٤ٞإٔ  سٌ إاّل ال  نـس زٜٓٓـا    حيك
 ٚنس بالزْا، ٚال ْبايٞ.

ٓـا  َ ايتدطـٝط قسض٠ عًـ٢  أنجط ٚ اأ،أنجط فُٗ اأ،إزضانأنجط  اأ،ف إٔ ٜهٕٛ ايٝٗٛز أقبشٛا أنجط ٚعٝؤغ ٚهلصا مما ٜ
،شاعات، ٚال ضتػب سػاب عٜٕٛ ٜٓكٌ نٌ ؾ٤ٞ، ايكشف، انتاب اهلل، ٚاألسساخ أَآَا َاث١ً، ْػُع ايتًف يسٜٓاٚ

ـ  -فعـالأ   -ٜطٜـسٕٚ   ،إٔ ُٜٗٝٓـٛا عًٝٓـا   - فعالأ - ٕٜطٜسٚيف األخ  ا ضمبٖؤال٤  إٔاملػتكبٌ،  ُٜ ٜٚكٗطْٚـا  صيْٛا إٔ 
املدـسضات،  ٚارتُٛض،  ع١ ع٢ً أضق٢ َػت٣ٛ، ٜٓؿطٕٚالارت غٝٓؿطٕٚ ايفػاز، ١ٜٝٓ، ٜٚٓؿطٚاٜٚػ ٚا ثكافتٓا ايسِّ
 ايفػاز بهٌ أْٛاع٘.

ٜػـتٓهط اْتؿـاض   َـٔ   إٔ ٜػتٓهط، (طْهُْ) قاض قسٖٛ ْفُػ٘  ٜهٕٛٓهط ٜػتإٔ صٟ حياٍٚ ايٚست٢ ٜكبض ا،ْػإ 
ٛ  :يف أٚغاط ايٓاؽ ٕٜٛتشطن ألِْٗ ;عٓس ايٓاؽ (طْهُْ)ٖٛ ٝكبض غايفػاز  ال )ايكهـاٜا طبٝعٝـ١ ٚايفػـاز     ٕجيعًـ
ِّع٢ً تعرتض   يـٝؼ ايكـطإٓ ايهـطِٜ    .ال !ٚال تتسخٌ يف ؾـإٔ أسـس(   فاشٖبت قِّتكًٞ  طٜس إٔت ٓترنؾ٤ٞ، إشا  أ
ِّ ٚالأؤَػ تريػٚ صٙأعُايو ٖتتذ٘ يف  إَهاْو إٔب إٔ :ٖهصا َٓطك٘  خط.آؾ٤ٞ  عٔ أ

ٕر اْيشرـلم   اذتل بايباطـٌ   ػٕٛب ًِْٓٗ يف ايكطإٓ ايهطِٜ أِْٗ ٜرٕ ع٢ً ارتساع، اهلل شنط عِٖٚ قسٜطٚ ًْب ُػـٛ ِر تر ي 
ٕر ُُٛ ِت ترعتً  ٕر اْيشرلم ٚرأ ُْت ُُٛ ٌِ ٚرترْهُت ٕ )ب اْيبراط  ألَطٜهٞ يف ؾـٗط  دس ايط٥ٝؼ ا .ايٝٗٛز بؿهٌ عاّعٔ  ٜتهًِ (71:آٍ عُـطا

ستـ٢   !َػًُني َٔ زاخٌ أَطٜهـا َـٔ دايٝـات   ٚزعا  ،إفطاضٜعٌُ هلِ َا٥س٠ إٔ َٔ أدٌ  ع عا٥التمج :قايٛاضَهإ 
ـ  تًعـطام ال  ٚإٔ سـطبِٗ ي  (ا،ضٖـاب )ستاضب١ إمنا تٛد٘ حملاضب١ ا،غالّ  يٝؼ يسٜ٘إْ٘ ) :ايٓاؽ ٜكٍٛ  اأعـين سطب

نٛضٜـا  )ختًـف َـٛقفِٗ َـٔ    ا ملـاشا  دس ايٛاقع خيتًـف عـٔ َٓطكـ٘،   ْو أل ;ساعساع، خ خ  ،ساعخ ٖصا  (يإلغالّ
ْٗا قس قـٓعت فعـالأ   أٚ ،اأْٜٛٚ اأبطْازت يسٜٗاإٔ نٛضٜا أعًٓت  !؟تًفخي أمل !)ايعطام(؟ فِٗ َٔعٔ َٛق (ايؿُاي١ٝ

عـٔ   ٕػاعسات، ٚحياٚيٛي١ٝ ٜٚعطٖٛا َحيًٛا ا،ؾهاإٔ  ٕحياٚيٛبٌ  !؟ٜهطبٖٛاإٔ حياٚيٛا مل  ملاشا قٓابٌ ١ْٜٚٛ،
 ٘. ْٜػُٛنُا  ططٜل اذتٛاض ٚايعٌُ ايسبًَٛاغٞ

ٍ ٘هـطب ي اأَربض ًُٕٛنٝف ٜع ٝشاٚيٕٛف - ٗاْٜػُٛ نُا - أغًش١ زَاض ٘يسٜ٘ إٔ ْٜٛتُٗفكط فإمنا ا ايعطام أَم  . قـا
ِّ ٝفتؿٛا ٚبسٕٚي ٕ َفتؿٛ ٞأتٜ) ايعطام: ـ    :قـايٛا  قٝس( ؾطٚط ٚبسٕٚ أ ـ ٜٛك، ساعٖـصا نـالّ خ  ايعـطام   إٕ) :ٕٛي

ملٓطكـ١، ستـ٢ أقـبشٛا    اذتؿٛز ايعػهط١ٜ ٚايكطع اذتطب١ٝ ٚايبشط١ٜ إىل ا ٕجيٗعٚٚ (نطب٘ٚال بس َٔ ، ازعشت
َا ٚقـٌ قـطاضِٖ إىل   ( ثِ بعـس زتًؼ األَٔ)إىل ايصٟ عًُ٘ املفتؿٕٛ ايكطاض ٜكٌ  أاّل ٕ، حياٚيٛ٘داٖعٜٔ يهطب
ٛ ٛاملفتؿ ٜعٛزعٓسَا ٚ، ٜهٕٛ بايؿهٌ ايصٟ ٜهٕٛ فٝ٘ ثػط٠إٔ  ٕحياٚيٛ)زتًؼ األَٔ(  ، استُـاٍ  ٕٕ عٓسَا ٜـسخً

ـ جي عا٥كاأ ،أَاّ املفتؿني عا٥كاأاملدابطات األَطٜه١ٝ ٚا،غطا١ًٝٝ٥ تعٌُ  نب  إٔ ٚ عً  اأإش) :ستـ٢ ٜكٛيـٛا   ِٕٗ ٜعـٛز
ٟمإ :قايٛا ٖهصاِٖ ٚ. (فخاي ايعطام  ـ ُتإعاق١ يعًُٝات ايتفتٝـ  ٕ أ ـ ًػ َُط عتبر ـ ُٜ ،ًكـطاض ي ١ٝ ـ َكـطاض  اي ٢ًػر إٔ  اٙعٓ

ٟم ٕٜعًُٛقس ٚ ٕٜٓعيٛبٛا، قس هِطإٔ ٜر ٕب، داٖعٜٔ ٚبػطع١ ٜطٜسٚهِطْر ١ٝ ستـ٢  ايكهـ عـا٥ل ٖـصا إشا بكٝـت     أ
 .ٜٓعيٛا
َكط ايعطام ٚسسٙ، نالّ ع٢ً ايُٝٔ، نالّ ع٢ً ايػعٛز١ٜ، ع٢ً يبٓإ، ع٢ً غٛضٜا، ع٢ً إٜطإ، ع٢ً يٝؼ  ،بطِّٝ
ْٗـا  إ: )قاٍ ن١ًُ يف ايبسا١ٜ ع أْ٘ َٖٛ (سطب ٖٓاى يٝؼ): ٝكٍٛ يوغتٗسٜس يًُٓطك١ نًٗا، ٚ نًٗا،املٓطك١ ع٢ً 

ٕ ) نس ٕٚا ٜتشطنٛؤٍ َا بسأٚ (بسا١ٜ سطب قًٝب١ٝ ٖصٙ) اضنٗا فُٝا بعستس ثِ (قًٝب١ٝ اأط سطبعتبرُت  .(أفػاْػـتا
ٜ  يٝؼٔ صٜايٓاؽ ٚقس عطفٛا طبٝع١ ايٓاؽ ايجيٓسٚا إٔ َٔ أدٌ  ٕخيازعٛ ِّ  ٕٛعًُٝـ١ ٜتؿـبج   فهـط٠  ِٗيـس  بـأ
ِّ ٕٜٛتؿبج َربض، ُِٜخساع َٔ داْب عسٖٚ ست٢ بأ  .ٕٛعدسر، 
ٕ، ٚغـ ٣ إٔ ايٛاقـع يف أعُـاهلِ خيـايف َـا      ٛإٔ ٖؤال٤ شتـازع  اأعاضفا،ْػإ ٜهٕٛ  ٘ عًُٞتٛدُّ ٖٓاى نإ إشا

دتـإ   عٛزت :كٍٛ، عٓسَا ٜايعطام شتازعٕ إ جًُا ِٖ ٜكٛيٕٛ:خساع، َ ٖٛا من٘ إَْا ٜكٛيٛ ٕإايٛاقع ٘، يف ْٜكٛيٛ
ِّ ايتفتٝـ ِّٚؾطط  ٚبسٕٚ أ َٓـاٚض٠  إمنا ٖٛ بٗصا ايؿهٌ اَتجاي٘ إٔ  :ٟأ ،فكط خساعإمنا ٖٛ  :قايٛا .قٝس بسٕٚ أ
 ٚخساع. 

ٔ نٝف ْفػٝاتِٗ، نٝف بٝم :ٚؾطح يف أنجط َٔ غٛض٠، ؾدِّكِٗ ،ايكطإٓ ايهطِٜ تهًِ نج اأ عٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣
ُٜه ٕ ٜرأِْٗ ٜطٜسٕٚ أ أِْٗ أعسا٤، ،تكطفاتِٗ، نٝف ْعطتِٗ يًُػًُني ـ   ،ايٓاؽ ٕٛهً ٌ ايٓاؽ، ٚ ٟم ٕٚٛزَِّـا ٜر  أ

 :ح ب٘ يف غٛض٠ ايتٛب١صٟ قطمايايصٟ جيب ع٢ً املػًُني أَاَِٗ،  ، ٚدعٌ اذتهِنالّ نج فٝ٘ ايكطإٓ ، خ  يًٓاؽ
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ُٓٛ ق ات ًُٛا ُ٘ ٚرال  ٜرس ٜ ُ٘ ٚرضرُغُٛي ٕر َرا سرطمّر ايًّ َُٛ ُٜشرطِّ ِّ اآلخ ِط ٚرال   ٛت ٘  ٚرال  ب اْيٝر ٕر ب ايًّ ُٛٓ ُٜؤتَ  ٔر ال   ٔر ايَّص ٜ ٔر   ٕر ز ٜ اْيشرـلِّ َ ـ
ُٜعتُطٛا ٔر ُأُٚتٛا اْيه ترابر سرتم٢  ٕر ايَّص ٜ ِت قراغ ُطٚ ُٖ يف غـٛض٠ ايتٛبـ١ يف    اأحيٖصا قط أيٝؼ (29:ايتٛب١)اْيذ عتٜر١  عرٔ ٜرٍس ٚر

ٔر ُأُٚتٛا ؟عٔ أٌٖ ايهتاب ٘سسٜج ٔر ايَّص ٜ ُٜعتُطٛاأٌٖ ايهتاب ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣  اْيه ترابر َ  اْيذ عتٜر١  عرٔ ٜرٍس  سرتم٢ 
ٕر ِت قراغ ُطٚ ُٖ  . ٚر

تتهًِ  أاّل وْٜعاضنٛٚ ،َٕػًُٛ يو ٜعس ٜػُض أْ٘ ملتكبض ايكه١ٝ  بعسَاٖصا َٛقف ايكطإٓ بايٓػب١ هلؤال٤، 
 املـٛت  ،املـٛت ألَطٜهـا  ) :ُٓـع األٚضام ايـيت فٝٗـا   ُٚت ،نالّ عـٔ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣    ٚإمنا فكط قتاالأٚيٝؼ  اأنالَ

َ ـٔ  ن١ًُ نسِٖ، ٚاملٛقف ا،هلـٞ  تهٕٛ ٖٓاى  فكط ايهالّ، ٜكّٛ ٜعاضض أاّل ٚاهلل أَط بايكتاٍ، ٚيٝؼ (،غطا٥ٌٝ
ٕرسرتم٢ ايكتاٍ هلِ  :ٖٛ ٖصاأٌٖ ايهتاب  ِت قراغ ُطٚ ُٖ ٚ   ُٜعتُطٛا اْيذ عتٜر١  عرٔ ٜرٍس ٚر ٕ ألْٗـِ أعـسا٤  نًُـا   غـٝتشطنٛ

 ًَهٛا إَهاْٝات.
ُّصا املٛنٛع ْفػ٘، ال ٖاذتسٜح عٔ  ،بطِّٝ ٕ ب٘ َـٔ دٗـ١   ٛإْػإ بأْ٘ َٛنٛع ظٜاز٠ ع٢ً َا ضتٔ َهًف ٜتكٛض أ
ٕر ي٘(ٜٚكّٛ  ١ٞ، ٚنٌ ٚاسس ٜكً ًِّ هتف  ،صا اجملاٍ إمنا ٖٛ ظٜاز٠ٖايهالّ أٚ ايتشطى يف ) :ٍٛٝكف، اهلل  يٝؼ !ٚال ؾأ

َُبٌ  ،اأقشٝش َُّ بايكطإٓ ايهطًِٜعرا،ْػإ املػًِ  ٕ بايكطإٓ ايهـطِٜ، بتٛدٝٗاتـ٘ بـأٚاَطٙ، دـس     ًَٛعر، املػًُٕٛ 
هلل، إٔ ٜهْٛٛا قٛاَني بايكػـط، إٔ ٜهْٛـٛا آَـطٜٔ     اأيسٜٔ اهلل، إٔ ٜهْٛٛا أْكاض اأاألٚاَط بإٔ ٜهٕٛ ايٓاؽ أْكاض

أٚاَـط قـطحي١ زاخـٌ     أيٝػـت ٓهط، إٔ جياٖسٚا يف غبٌٝ اهلل، إٔ ٜٓفكـٛا يف غـبٌٝ اهلل،   املباملعطٚف ْٚاٖني عٔ 
ُُٛ :ايكطإٓ ايهطِٜ؟ َجٌ األٚاَط اييت فٝٗا ٘  عرً ٢ اي (56:ايٓٛض)٠  ٚرآُتٛا ايعمن ا٠ ا ايكمال ٚرأ ق ٝ ِٔ ٚري ًّ ٝتت  َر ٓماِؽ س رُّ اْيبر

٘  غرب ٝالأ ٝت ُٕ (97:آٍ عُطإ)اغتترط اعر ِإي  ٘  اْيُكطتآ ٍر ف ٝ ٟر ُأِْع ٕر ايَّص  ٗتُط ضرَرهرا إٕ  :ٍٛتكـ إٔ ٖٞ َجًٗا، ال نهٔ  (185:ايبكط٠)ؾر
 تٓفٝـص َـا  َاشا؟ ي٘ ٚعٌُ ٜتشطى يف تٛدُّٖٓاى ٜهٕٛ  عٓسَا إاّلاغِ ا،نإ ْفػ٘  ٜتشكل يٓا ; ألْ٘ الٖصٙ ظٜاز٠

ٖٓـاى   مل ٜهٔإشا  تٓفٝص، ٖٓاى مل ٜهٔشا يف ايكطإٓ ايهطِٜ. إإيٝ٘  ؽٓااي ٘، َٚا ٚدمب٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أَط
  .ٓا ْؤَٔ ببعض ْٚهفط ببعضُع٢ٓ ٖصا أْف يتعاّ،ا

٘  ٚر  :ٓسَا ٜكٍٛ اهلل يف ايكطإٓ ايهطِٜع ُٓٛا ب ايًَّـ ٔر آَر ٕر ايَّص ٜ ُٛٓ ُُؤتَ  ُرا اْي ٖرـُسٚا      إِْم ِت ٜرطتترـاُبٛا ٚردرا ِم ي ـ ٘  ُثـ ضرُغـٛي 
  ٘ ٌِ ايًَّ ِت ف ٞ غرب ٝ ِت ٚرأ ُْفػ ِٗ ٛراي ِٗ َت ٕرُأٚب أ  ُِ ايكماز ُقٛ ُٖ ٕرَا َع٢ٓ  (15:اذتذطات)ي ٦ و   ُِ ايكماز ُقٛ  ٕٜػُٛناْٛا  عٓسَا ؟ُٖ

ُٓـٛا ٚري ه ـٔ   األ عتطراُب آَرٓما ُقٌ ي  ق اي ت  :عٓسَا قاٍٖصا ضز ألٕ  ;أْفػِٗ َؤَٓني ٕٜعتربٚٚ أ أْفػِٗ َؤَٓني، ِت ُتؤتَ 
ُتٓرا ٚري ُما ٜرستُخ ِتٌِ اِ،ُقُٛيٛا أ غتً  ُٕ ف ٞ ُقًُٛب ُه ٘  : ٍ هلِٛثِ ٜك (14:اذتذطات)نرا ٘  ٚرضرُغٛي  ُٓٛا ب ايًَّ ٔر آَر ٕر ايَّص ٜ ُٛٓ ُُؤتَ  ُرا اْي إِْم

ِت  ٛراي ِٗ َت ٖرُسٚا ب أ  ِت ٜرطتتراُبٛا ٚردرا ِم ي  ٕرُث ُِ ايكماز ُقٛ ُٖ ٚتي ٦ و   ٘  ُأ ٌِ ايًَّ ِت ف ٞ غرب ٝ نٝـف   تالسـغ  ٖٚٓـا  (15:اذتذـطات )ٚرأ ُْفػ ِٗ
ٕربني ن١ًُ  ُِٖتفكٌ  ُِ ايكماز ُقٛ ُٖ ػـ٢ُ  ُٛا ع٢ً أْفػـِٗ مب ِٖ ٚسسِٖ ايكازقٕٛ يف إٔ حيه :ٟأ ُأٚي ٦ و  

  ٕ.ٛٚأِْٗ َؤَٓ ا،نإ،
ِت ٚرْيترُهٔ َ : ٜكٍٛ أخط٣يف آ١ٜ  ُِ  ُٓه ُٖـ ٚتي ٦ و   ُُٓه ِط ٚرُأ ِٔ اْي ٕر عر ٛت ٗر ٓت ُرعتُطٚف  ٚرٜر ٕر ب اْي َُُطٚ ٝتِط ٚرٜرْأ ٕر ِإي ٢ اْيدر ُأَم١  ٜرستُعٛ
ٕر ُُفًْ ُشٛ  يًداغـطٜٔ؟  أْٗـا  ّأ ،يًُفًشـني  أيٝػـت ٓـ١  عباض٠ َعٓاٖا ِٖ ٚسسِٖ املفًشٕٛ، ٚادتايٖصٙ  (104:آٍ عُطإ)اْي

 يًداغطٜٔ. ٚيٝػتاهلل يف ايسْٝا ٖٞ يًُفًشني  ، ٚعٛزادت١ٓ ٖٞ يًُفًشني
دـس ادتٓـ١ يف   ٚ، اأ فعالأٜهٕٛ َؤَٓإٔ  )ا،نإ(ٌ إٔ حيكل يٓفػ٘ َػ٢ُ َٔ أدتتٛدُّ٘ عٓس ا،ْػإ  إشا مل ٜهٔ

ُُتمك نير ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٞ يًُؤَٓني ًْ ٕ املـؤَٓني  ، ٜٚؤنـس يـو أ  قفات املؤَٓنيٖصٙ ٖٞ دس  (133:آٍ عُطإ)ُأع سمتت ي 
ٕر يٓاٍ: ٛتكٚيف األخ   عٓسَا تأتٞفَٔ ناْٛا ع٢ً ٖصا ايٓشٛ،  إاّل يٝػٛا سس يف أ، ال ٜتسخٌ )ْكًٞ ْٚكّٛ ٚال ؾأ
طٖا ٚنأْٗـا ظٜـاز٠   عتب يف ظطٚف نٗصٙ، تر َِٗٚاييت تٓفٝصٖا  ،١ُٗاألٚاَط ا،هل١ٝ امل هأْو تٓعط إىل ٖصٙف (ؾ٤ٞ

 صتـاتٞ يف ايـسْٝا  َـاشا؟ يف  يف ٚيٝػت ؾـططاأ   يٓفػٞ، )ا،نإ(غِ يف حتكٝل ا اأؾططيٝػت ٚنأْٗا  ٜٔ،ع٢ً ايسِّ
 ٓفػ٘.ْػإ يٓفػ٘، َٔ خساع ا،ْػإ ئَ َػايط١ ا، ٖصا ٚيف اآلخط٠.

ٌتْ ملاييت ْعًُٗا اآلٕ األعُاٍ  ٖصٙ :ْكٍٛضتٔ ظٜاز٠ ع٢ً ا،نإ،  عُالأ يٝؼ ؟ عُـٌ  َٔر عٌُ إىل زضد١بعُس  ك
ٔ األع٢ُ ٚاألعطز ٚاملطٜض،  :طٚا َٝازٜٔ ادتٗاز، َجٌحيه أاّل ِ اهللُٖضرصرٔ عرَر ٗ قـاٍ   َـ ٘    ِإشرا ْركرـُشٛا  :ِفـٝ ي ًّـ
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 ٘ ُٜ ٝتؼر عرً ٢ ايهُّعرف ا٤ ي  ؿططٜ أمل ٚرضرُغٛي  ٕر َرا  ٔر ال  ٜرذ ُسٚ ُرطتنر٢ ٚرال  عرً ٢ ايَّص ٜ ٕر سرطرٌز ِإشرا ْركرُشٛاٚرال  عرً ٢ اْي  ٓف ُكٛ
 ٘ ٘  ٚرضرُغٛي    ؟(91:ايتٛب١)ي ًّ
إٔ ختطز يف َٝسإ ادتٗاز، يو عصضى إٔ تكعس، يهٔ قعٛزى جيـب إٔ ٜرتافـل    ع٢ً قسض٠ يٝؼ يسٜوأْت َجالأ 

ُٜشطَُِّٜا ظاٍ زاخٌ ٕ َٛقفو ٚأْت أل ٘;َع٘ ْكض هلل ٚضغٛي أعُـ٢   ٚإٕ نٓـتر  ْىحتـطم ؿـذٝع.  ع، تأٜٝـس ٚت ؿذِّى، 
ٌتتتهًِ، فًْ ٌتايسضد١، ٖصٙ إىل بعُس  مل ْك إىل ايٛادب ع٢ً األع٢ُ، ايٛادب ع٢ً األعطز، ع٢ً ايـصٟ   بعُس مل ْك

٘     :فِٝٗ ٖٛ قاٍ (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسلىم )ال جيس َا ٜٓفل يٝدطز َع ضغٍٛ اهلل  ٘  ٚرضرُغـٛي   فًـٝؼ  ِإشرا ْركرـُشٛا ي ًّـ
ٜٓكشٛا هلل ٚضغٛي٘، ٜؿذعٛا،  :ٜتشطنٛا عًِٝٗ إٔ بٌ، فكط أْ٘ َػُٛح هلِ إٔ ٜكعسٚاَعٓاٙ  . يٝؼسطز عًِٝٗ

ِ  ط ع٢ً ايكرب إشا اغتؿٗساألغر حيجٛاحيجٛا ع٢ً ا،ْفام، حيجٛا ايٓاؽ ع٢ً ايتذًس ٚ ٖـصٙ   ...إشا ،، إشاأسس َـٓٗ
ٌت بعـُس   ضتٔ .َٔ ايٓكٝش١ هلل ٚضغٛي٘، ؾس أظض اجملاٖسٜٔ ٔ ايسضدـ١ ٖـصٙ  إىل مل ْك  ٖٓـاى  يـٝؼ ٕ ٛنتغـا  ، ضتـ

ٜٔ، ٚايٓكٝش١ ملٔ ُِٜٗٗ، ملـٔ ٜٗـِ ضغـٍٛ    ٓكٝش١ يًسِّاي ٞش١ هلل ٚيطغٛي٘ ٖألٕ ايٓكٝ ;ْكٝش١ هلل ٚال يطغٛي٘
 .(ٕٛػًُامل)١َ األأَطِٖ ِٖٚ  (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسىم) اهلل

ـًوٕٛ ٜٚكـَٕٛٛ ٚال          ظٜاز٠ إاّل يٝػتأؾٝا٤  إٔ ٖصٙ ط٣بعض ايٓاؽ قس ٜ ُٜك ُٜٛدرـس نـج  َـٔ ايٓـاؽ  )ٜـا أخـٞ، 
ٌت يف ؾ٤ٞ(.  ختهع يتكسٜطاتٞ أْا أٚ تكـسٜطات  ال ٖٞ قه١ٝ ٜتسخًٕٛ يف ؾ٤ٞ، َٚٔ بٝت٘ إىل َػذسٙ، ال تتسخ

ِّ إَهاْٝـ١ إٔ   ٖٓاى يٝؼ - عصض ٖٓاى أْ٘ يٝؼٛدس ف ايكطإٓ ايهطِٜإىل  عردرضر - ايكطإٓ ايهطِٜإىل  ضدعتاؾدل،  أ
إٔ ٜط٣ ا،ْػـإ ْفػـ٘ َكـٝباأ عٓـسَا ٜبشـح عـٔ        ١إَهاْٝ ٖٓاى يٝؼ،  تعٌُ ب٘الخط اآلبعض ايتعٌُ ببعض ٚ

ـً  ٤عٓـا  فٝ٘ خطٛض٠، ٚال فٝ٘ٚال ايؿ٤ٞ ايصٟ ال ٜػبب ي٘ َؿانٌ،  ـ  ˮٜٚكـّٛ   ٞ، ٜٚك ‟سادـ١  َ٘ٚـا ي
ايهًُـ١   (1)

أخـط٣،  فٝـ٘ أٚاَـط    ٚدس اأقشٝش مل ٜهٔال بأؽ، ٚإٕ ف اأقشٝش اأاضدع إىل ايكطإٓ إٕ نإ ٖصا َٛقف ،ال املعطٚف١.
ال أْـت  ٚيف ططٜـل ادتٓـ١    طغـا٥  أْوب تػايط ْفػوُع٢ٓ ٖصا أْو ففٝٗا، بٗا تٗسٜس إهلٞ ملٔ قكط  طفلأٚاَط َ

ِّتس  ؟ا١ٜ ٚايٓتٝذ١تهٕٛ ايػخ  نٝف غ، يف األتػ ططٜل  ضٟ يف أ
)ٜا أخٞ، شاى غٝسٟ فالٕ، ٚايعامل فالٕ، ٚغٝسْا فالٕ، ٚاذتـاز  ْ٘ ٜط٣ ا،ْػإ أ خط، قسآَٔ داْب أٜهاأ ٜأتٞ 

ُٜػبِّض،   ( ٜكٛيٛا يًٓـاؽ إٔ ٜعًُـٛا نـصا...   ال ٜتشطمنٕٛ، ٚال ٜكٛيٕٛ ؾ٦ٝاأ، ٚملٚفالٕ ٜكّٛ قبٌ ايفذط، ٜٚرتّنع، ٚ
ٍتاٚ اشٖبتِٗ، أْت اغأْي .َعِٗ ػ ٜإٔ  ٜطٜسٖٛ ٚ ـ ٜر ٖـؤال٤ ال  إٔ ؟تتهض يو ايكه١ٝ نٝف ٖٞيٖؤال٤،  غأ طٕٚ عتب 

زتاٖسٜٔ ٚيسٜٓ٘،  اأٖٓاى أٚاَط إهل١ٝ يًٓاؽ بإٔ ٜهْٛٛا أْكاض يٝؼ ٕتأ ٜرعتب طٕٚ، ٚال اأَؿطٚع إٔ ٖصا ايعٌُ يٝؼ
ُٜ يف غبًٝ٘،  ٤ٞ. ؾٖٓاى  يٝؼ :ٜكٍٛ يوإٔ ٜػتطٝع  . الإخل ...ٚإٔ ،َٔ ق٠ٛ، ٚإٔ ٚا َا ٜػتطٝعٕٛسُّع ٚإٔ 

ٛ إٔ ٖ اأفاُٖ يٝؼا أْ٘ إَم ؟ٜأب٢ َجًو ٌ ٖٛ؟ ٖعٓسَا تكٍٛ ي٘: فأْت ملاشا ،بطِّٝ ٚ عُـٌ  ع َـؤثط َـجالأ، أ  صا املٛنـ
َُترك ٌ إيٝ٘  ملٔ َؤثط، أٚ عٝمَُ ـ إخل ...أٚ ،١ٓ إٔ ٖٓاى َؤاَطات نب ٠ أٚعٝمأخباض  هلـصٙ  يف األخـ  عـاضف    ٘. أٚ أْ
ٕ ايٓـاؽ   فهط٠ إٔ يسٜ٘ ألٕ ٜتشطى; اأ ي٘ أاّلاآلخطٜٔ َربضجيسى أْت ٚ ٘ألؾٝا٤ يهٓا  ٖٓـاى  يـٝؼ ، ٚال ٜتشطنـٛ

َـا  ˮ ٝكعس، ٚغـ ... إخل. فٝعٔ إٔ قس قاض يسٜ٘ عصضٚال ،ٚال ،ٚئ ٜكّٛ َعٓا أسستشطى َعٓا، غٝأْكاض، ٚال أسس 
 :تهتؿف عٓس أسس إٔ ٜكٍٛ يو ئ أٟ: .ط آخطٜٔ عباض٠ عٔ عصض ي٘عتب ٜعتربى أْت ٜٚر ٘فتهتؿف أْ ‟ي٘ ساد١

٘ ا ٖٛ أنجط َٔ ٖصا ُريٝؼ ٖٓاى أٚاَط إهل١ٝ ي  ٕ ٖصا ايعٌُ باطٌ أبساأ، أٚ أْ٘إ ، بُٝٓـا غـتذسٙ يف   مما ايٓاؽ عًٝـ
أْـ٘ ٚإٕ   ا:ؾدكٝ ي٘ عصض  بٌ يهٌ ٚاسس، ٜكًض اأعصضيٝؼ  ،ؾدكٝاأ َربض ٚعصض ي٘ قاض يسٜ٘قس ٕ أط عتب األخ  ٜر
ُٜٛدرس ٚجيب عًٝ٘ يهٔ إشا نإ ٖٓاى أْكاض، اُأنإ عاي  ٖـِ   ‟َٚا ي٘ سادˮ١ قعسٚ (ايػال١ََع )فـ اضأْك ٖٓاى ٚال 
 . ٗصٙب نػهٕٛ

 افعٛايسٜٓ٘، ٜس اأهلل، أْكاض اأاغتعساز إٔ ٜهْٛٛا أْكاض يسِٜٗ يٝؼإشاأ فأْت ٚغ ى ممٔ َٛاقفِٗ ٜبسٚ ٚنأِْٗ 
ٙ  ال تعًِأْت ، ٚٞفالْايٜتُػو ب٘ ايعامل  ١ اييت أْتِ عًٝٗا ٖٞ املربض ايصٟعٔ زٜٓ٘، ايٛنعٝ ٙ أْـت،  تـطا ، بٗـص

ـ يـٝؼ  ، أٚ نأْ٘ اأَؿطٚع يٝؼ نإٔ ٖصا ايؿ٤ٞ :آخط اأط َٛقف٘ تفػ ٜتشطى، تفػِّ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ التطاٙ   اأٚادب
‟قس اسٓا َٔ دٝعاˮٙعًٝٓا، ٚبايتايٞ 

يـٝؼ ٖٓـاى    ،قس اسٓا َٔ دٝعاˮٙ ؟ايبعض ٖصا ايصٟ حيكٌ عٓس أيٝؼ (2)
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 ال ،كعسأْهِ املربض ي٘ إٔ ٜ ال تتشطنٕٛ أْت ٚغ ى ايصٜٔ ىْ٘ ٜعتربأاملؿه١ً  يهٔ ‟إْػإ َتسٜٔ، ٖٛ أسس َجً٘
 .ٜكعس ربض ي٘ إٔأْهِ امل ،ٕعاْٚٛتت

ٔ  ‟َتٗازْٝنيˮ :ْكٍٛ أنجط َٔ َط٠ نُافإشا ايٓاؽ  ‟َتٗـازْٝني ˮ ضتـ
 يٝػـٛا ايٓـاؽ   ٖـؤال٤ ِ ٜـط٣ إٔ  ايعـاي   :(1)

ـ ايكهـ١ٝ   ًٝػـت فٜتشـطى، إشاأ   ِ الايعاي شيو إٔ  ٕٜطٚايٓاؽ  ٖؤال٤، ٚي٘ عصضٙقاض ، إشاأ قس اأأْكاض  قعـس ، ١الظَ
ٔ س ٖٓاى يٝؼٚا ألٕ قعسٚاألْكاض  أْكاض، ٖٓاى يٝؼألٕ  قعس، ٘اأ يَربض جيعٌ اآلخرطٚا، ٚنٌ ٚاسس قعسٚ  طن١ َـ
  ؟‟١ْرازرٗرˮَُنًٗا  أيٝػتِ، عاي اي

غـانتني،   آـ ٚضتٔ ن ‟اازِّْٗرترˮضتٔ تهض ايكه١ٝ ٚإشا ٚت ّ ايٓاؽ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ،ُسْكقس ٜر
٘  أقـبض ٘ عصض، ٚع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ قس يسٜ أقبضقس  ْٜ٘عٔ أِ غانت، ٚنٌ ٚاسس ٕ ٚايعاي ٛايٓاؽ غانت َـربض   يسٜـ
 أَاّ اهلل.

عٔ أعـصاض، األعـصاض    اأايكه١ٝ عج ٝػتعصض، ٚييٝؼ يسٜ٘ و عصض ٚيٝؼ يسٜ أْ٘ ؿفايكطإٓ ايهطِٜ غٝهإشاأ ف
ِ ايعـاي   -َجالأ  -صا دس هل ;ٖهصا ، ال ٜٛدسيًٓاؽ مجٝعاأ اأهٕٛ َفتٛسٜايصٟ ؿهٌ ايب تهٕٛ ١ ٖٞ أعصاض الٝاذتكٝك
خيطـب؟ ٜكـٍٛ: ايٓـاؽ    ٖـٛ   أيـٝؼ  ،إٔ ٜهٕٛ ي٘ َٛقـف ْفػ٘ ايٛقت يف  اَأًعرَُ يٝؼْ٘ أْفػ٘ ٜط٣ ايصٟ ْفػ٘ 

 هصا؟ٖٜكٍٛ هلِ أيٝؼ عاْٚٛا ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ، عًِٝٗ إٔ ٜأَطٚا باملعطٚف ٚإٔ ٜٓٗٛا عٔ املٓهط، ٚإٔ ٜت
ُٜٛدرس ٘ألْغٝكٛيٕٛ:  ؟بٗصا ايؿهٌ ٕتهْٛٛخطٜٔ ملاشا ال اآلًعًُا٤ يٍ ٛكتأْت  ،بطِّٝ ٖـٛ ْفػـ٘    :ٟأأْكـاض،   ال 

اْٚٛا ع٢ً ٓهط، ٚإٔ تتشطنٛا، ٚإٔ تتعاملعطٚف ٚإٔ تٓٗٛا عٔ املأْت ٖٚصا ٖٚصا عًٝهِ إٔ تأَطٚا ب وإْ ٜكٍٛ يو:
، ٚتٛسٝـس ايهًُـ١، ٚايتهـاتف،    ايكـف  ٠ٚسـس ٜهٕٛ ٖٓاى تهاتف ٚٚإٔ حيكٌ؟ ايصٟ ٖصا أيٝؼ ايرب ٚايتك٣ٛ، 

ـ  :ٜكٍٛ يـو ٖٛ  :ٟأايصٟ حيكٌ َٔ نالَِٗ؟  ٖصا أيٝؼٚايتعإٚ، ٚايتآخٞ،  إٔ تعُـٌ ٖـصا    عًٝـو إٔ تبـازض   إٔب
 عصض مجاعٞ يأل١َ نًٗا. ٖٓاى يٝؼْ٘ أ ، َع٢ٓ ٖصاايعٌُ

ْـ٘  أل قعٛزٙ. ٚا ٚهلِ عصض؟ القعسنٌ ايٓاؽ  ٕٜعين أٙ قعٛز، ٌٖ قعس  اأعًٝ ٕ ا،َاّإ :عٓسَا ٜكٍٛ ايبعض
 كعـس إٔ ٜ ، ِٖ خصيٛٙ فانـطط إىل َعصٚضٜٔ إطالقاأ يٝػٛا ضٜٔ، ايصٜٔ خصيٛٙ، فاألْكاض غ  َعصٚاأس أْكاضجي مل
٦ُٜاأٜعٌُ ؾٝمل ٜػتطع إٔ ٜتشطى،  إٔ عٜػتط مل ط عًٔ ٖٚٛ ٜـصنّ ، ٖصا ٖٛ ايعصض ايصٟ ٜٓتٗٞ إيٝ٘ ا،ْػإ، ٖٚٛ 

ُٜ  ٜبشحأْ٘  َعٓاٙ يٝؼٖٛ َاشا؟ ، ٖصا ٜتشطنٛاإٔ ضنٛا . يهٔ َا .ٔ ٖٚٛ حيح ايٓاؽ ٖٚٛ ٜٓصض ايٓاؽ ٖٚٛ.ِّٝبٖٚٛ 
  .٘ قسض٠، ٖٚٛ ال ٜعاٍ ٜتشطىأْ٘ يٝؼ يسٜ -فعالأ  -ٚدس  إمنا، عٔ عصضٖٛ 

ٕ  بهط، ُع اأ طٍٛ فرت٠ خالف١ أبٞتٛقف إطالقٜ مل ؟تٛقف عٔ تصن  ايٓاؽ َاّ عًٞ ا،ٌٖ  مل  ،ُـط، عجُـا
تبكـ٢  ي ،يتبكـ٢ ايفهـط٠   سكٌ تأث  .كٌ اغتذاب١حت فًِٜتشطنٛا إٔ هٔ مم شاإ ساٍٚ أْكاض، سدرٜٛ مل، ٜتٛقف
 .ا١ُ٥ يف األ١َ، َجٌ َا ٖٛ ساقٌ إىل اآلٕايطؤ١ٜ قيتبك٢  ،ايعكٝس٠
عـصض يـ٘    ٖٛ -فطنٓا يٛ  - قعٛزٙ ، إّٔاآلخطٚ قعس َجًُا قعٛزٌٖٙ  :ٟأ قعس(ٖٛ شاى ا،َاّ عًٞ ) :ٜكٍٛفعٓسَا 

ـ ٖـِ   َٛا بٛادبِٗ،ٜكٛ ملطٜٔ ٕ اآلخأ َؿهًت٘ بٌ ال ٜػتًعّ إٔ ٜكعس اآلخطٕٚف ؟اأأْكاض مل جيسْ٘ أل إٔ  ًَٕٛعَ
 .ِبٛادبٗ ٛاٜكَٛ

ـ   أْ٘  يسٜ٘: ِ ْفػ٘ أغاؽ ايفهط٠فايعاي   أيـٝؼ ٓهـط،  املعطٚف ٚإٔ ٜٓٗـٛا عـٔ   املٚادب ع٢ً ايٓـاؽ إٔ ٜـأَطٚا ب
ت إٔ ايعصض ايصٟ ٖٛ َاغـو عًٝـ٘    تتكٛض أْال :ٟأٓهط، املعٔ  ٜٓٗٛاإٔ ٚ عطٚفاملب ٚاٜأَط إٔ ِٗادب عًٝ؟ ٚنصيو

ٜتشـطى   أيٝؼايصٟ تطاٙ  ،خيطب; ألْ٘ هلصا اجملتُع، أبساأ عصضاأأٚ ٜطاٙ صا هل عصضاأ اٜٙط ٚأيو،  اأٜطاٙ عصض ْ٘أ
ني عًـ٢ ايـرب   َتعـاْٚ ٓهـط، ٚإٔ ٜهْٛـٛا   املٜٓٗٛا عٔ إٔ عطٚف ٚاملٜأَطٚا بإٔ ٚادب ع٢ً ايٓاؽ ): خيطب ٜكٍٛ يو

  يًٓاؽ؟ اأَع٢ٓ ٖصا أْ٘ ال ٜط٣ عصض أيٝؼ .(؟.ٚإٔ. ،ٚايتك٣ٛ، ٚإٔ
 يٝؼو شيٚ، ٖصا عاي ِ ‟اٙٝعرٔ د اسٓا َ  قسˮ :، قايٛاقاعسأْ٘  ْٜ٘طٚ بٌ ايٓعط٠،ٖصٙ إيٝ٘  اؽ ال ٜٓعطٕٚٚايٓ

 . ‟اسٓا َ ٔ د ٝعراٙ قسˮ خلإ ...أفك٘، ٚأعًِ، ٚأعبسٖٛ ٚ )ؾٝب١(ِ عاي ٖصا  ،طايب عًِ إاّل
ِ املٛانـٝع ٖـِ ٚإ  ٖـصٙ  عًُا٤، ٜفتشـٛا  ايٚ ِٖ ٚايعًُا٤، ٜتشاٚض ايٓاؽ ِٖإٔ ٜتفاُٖٛا ٓاؽ ايع٢ً   ، نٝـف ٜـاٖ
ٕ هتت ٕ الٛغـانت أْتِ  ؟ ملاشاأغاؽ املؿه١ً أٚ َا ٖٛ ،ِضتٔ ٚأْتك١ ٕ سكَٝٚعصٚض ضتٌٖٔ  ؟ايكه١ٝ ، ٚال َعٓـا  ًُـٛ
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ُٜعتترُس عًٝهِأْتِ ) ٝكٛيٕٛ:غ .ٚال.. ،ٚال ،آْطنٛحت  تؿـٗس فٗـصٙ  هـصا؟  ٖٝكٍٛ يو غ أيٝؼ .ئ ترك فٛا َعٓا(، ال 
يًعًُا٤ ٜكٍٛ: ايعامل يـٝؼ   نتبٗايف ضغاي١   اأا،َاّ ظٜسَع إٔ  يف َا بني ايٓاؽ. ‟ٕاُزٗرترˮايكه١ٝ ٖٞ  إٔيو 

ِ إٔ يًعاي  يٝؼٜٓطًل يف األَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚادتٗاز يف غبٌٝ اهلل، ال ضغب١ ٚال ضٖب١،  اّلأي٘ عصض 
إٔ ٜتٛقف خٛفاأ  ي٘ عصض ٝؼ، ٚيبآٜات اهلل مثٓاأ قًٝالأ ٜؿرتٕٚط ممٔ تبرعُٜ -قاٍ  - ٕ ٖصاألضغب١، ٜتٛقف َٔ أدٌ 

ِٕٜكٍٛ: ٚاهلل  ٛت ُْٛا ايٓماؽر ٚراختؿر  يف األخ ٖهصا ٜعين ٚبتأث ات أخط٣  يعًُا٤.يف ضغايت٘ إىل ا (44:املا٥س٠)ف ال  تردتؿر
ُٜعتترُس عًِٝٗ(ايٓاؽ ) !؟اشا نهٔ إٔ ٜعٌُْ٘ َأِ ٜط٣ ايعاي  ‟ٝذابطٚٙب ايٓاؽ ِٖٚ َا جيابطˮٜعس  فًِ ال 

(1). 
 ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعـاىل ٖٚـٛ عـامِ    ُّسْكيٓفػ٘، ال ٜر اأبهٕٛ ا،ْػإ َطاق ، ٜاأٝذب ع٢ً ا،ْػإ إٔ ٜهٕٛ سصضف
 ٝهٕٛ َك ٙ دِٗٓ. فهلل 

 ايكطإَٓٔ خالٍ ضدٛعو إىل ايكطإٓ ايهطِٜ، َٔ  إاّلَٓٗا  تتأنسإٔ  ال تػتطٝعَٚٓٗا،  ٖصٙ ايكه١ٝ جيب إٔ ْتأنس
ٛ   هلصاٚ ;ب ايٓاؽ ع٢ً أغاؽ نتاب٘اهلل ٖٛ َع نتاب٘، حياغ ؟ آخط غ  ايكطإٌٖٓ ٖٓاى شتطز ، ايهطِٜ ٍ قـاٍ ضغـ

٘ َرـٔ درعرًـ٘   ٚ ،ً٘ أَاَ٘ قازٙ إىل ادتٓـ١ عرٔ در)َر) :أْ٘ عٔ ايكطإٓ (صى  اهلل عىيه وعى  آله وسىم)اهلل  ٚضا٤ ظٗـطٙ   ((خًفـ
، نٌ باهلل َٔ دِٗٓ، ٚنٌ ؾ٤ٞ غ  دِٗٓ غٌٗعٛش ايؿ٤ٞ ايصٟ خيٝف ا،ْػإ، ْ ٖٞدِٗٓ ٚ .(غاق٘ إىل ايٓاض())

دِٗٓ فال ٜٛدس هلـا  ا غ  دِٗٓ ٖٞ غ١ًٗ، نٌ عصاب غ  دِٗٓ ٖٛ غٌٗ، ٖٛ ستسٚز ٜٚٓتٗٞ، أَم تأتٝوتٗسٜسات 
 ْٗا١ٜ. ٖٓاى يٝؼ - ْعٛش باهلل - ْٗا١ٜ

١ٓ، َا١٥ غ١ٓ، ًَٕٝٛ غ١ٓ، ًَٝـاض  ١ٓ بعس غرختفٝف يعصابٗا، ٚغر ٠ باضز٠، ال ٜٛدسػ١ُ ٚاسسْال ٜٛدس فٝٗا دِٗٓ 
اهلل سهـ٢ عـٔ    أيٝؼ املٛت، ، ٜت٢ُٓا،ْػإخياف٘ إٔ ٖصا ايؿ٤ٞ ايصٟ جيب ْٗا١ٜ،  ٖٓاى يٝؼٚ متطِّغ١ٓ، نًٗا 
ُْٜٝتُٓٛغَٓ٘، يف دِٗٓ  ٕصٟ ِٖ اآلٕ ٜٗطبٛاملٛت اي ؟إٔ نٛتٛا ٕاملٛت ٜٚتُٓٛ ٕٜتُٓٛأِْٗ أٌٖ دِٗٓ  ط عتبر٘، ٚ

ٝتٓرا ضربُّو ي ٝرْكِض  :خاظٕ دِٗٓ (َايوـ)ي ٛاقايأِْٗ  أيٝؼ اهلل سه٢ عِْٓٗع١ُ نب ٠ يٛ أْ٘ حيكٌ،  ٛ ؟ عرً   ٜـسع
ٍرق ْع١ُ إٔ نٛتٛا  ْٜ٘عتربٚ إٔ نٛتٛا، ٕتِٗ، ٜتُٓٛإٔ نٝاهلل ٜكبٌ ٕ أ  ٖٓاى يٝؼ (77:ايعخطف)ٕرٛتُجن اَر ِتُهإْر ا

 ال َٛت ٚال خطٚز.
ترتى آثاضٖا، بٌ يف سسٚز تكسٜطاتو أْت إطالقاأ، يٝػت  (ا،ْػإَعك١ٝ املعك١ٝ ) السعٛا ،ايٓاؽ ٚال ٜتٗإٚ

َعـاٖطات، َكاطعـ١    :أعُـاٍ بإَهـاِْٗ إٔ ٜعًُٖٛـا    ٖٓـاى يف ظطٚف نٗـصٙ   ٕٜكعسٚا ٓاؽ عٓسَايضمبا قس ٜهٕٛ 
غـتذعٌ األعـسا٤    َٔ ط يف ٖصٙ، أْت بتكك ى يف ٖصٙيف َتٓاٍٚ ايٓاؽ؟ عٓسَا ْككِّ أيٝػتؾعاضات،  اقتكاز١ٜ،

ا ايفػـاز ايـصٟ ٜٓتؿـط    أنجط، فػاز نج  ٜٓتؿط، ٖص ايفػاز عَِٜٗٓتؿط أنجط، ٚعٓسَا ٜتُهٔ األعسا٤  ٕٜتُهٓٛ
تط٣ أْو يف ايٛقت ايصٟ تتٛقف عٔ عٌُ ٚاسـس أَـاّ    ثِعًٝو،  تَػؤٚيٝاتهاف ٚ إاّل فػاز ٜٓتؿط ٖٓاى يٝؼ

 ٝات عًٝو تتهطض ٚتتذسز ٚتتهاثط.ٚيؤٍٚ أَاَٗا، تكبض املػؤَؿه١ً ٚاسس٠ أْت َػ
قٛا نًُـ١ ايٓـاؽ،   ٜٔ، فطمخالقٞ، ساضبٛا ايسِّاألفػاز ايدسضات، ْؿطٚا املْؿطٚا ارتُٛض، ْؿطٚا  ،األعسا٤ زخًٛا

 .ٚيٝات أَـاّ اهلل عٓٗـا  ؤنٌ َٓهطات ٜهاف ع٢ً ايٓاؽ َػـ  نً٘ َٓهطات؟ ٖصا عُالأ أيٝؼ، نًٗا األعُاٍٖصٙ عًُٛا 
ْؿـاط  هٌ بتتهاثط ٚتتذسز عًٝو  ٚي١ٝ ٖٞؤاملػتتكٛض أْو قاعس عٔ قه١ٝ ٚاسس٠،  تأَْٚع٢ٓ ٖصا إٔ قعٛزى 

 جايح.ادتٌٝ ايأٚ  إاّل ادتٌٝ ايجاْٞيٛ مل ٜهٔ َٔ بعس،  س أدٝاٍفُػتر .ٜكّٛ ب٘ األعسا٤
َُتكاُع؟ يف ٚنع١ٝ َؤمل٘ دساأ فًػطٝٓٝني أيٝػٛااياآلٕ السعٛا  ٓـ١ دعـٌ ايعـسٚ ٜـتُهٔ     عٝمؼ ايٓاؽ يف َطس١ً 

ًٜشل ايٓاؽ َٔ بعس بػـبب تككـ ى   ايصٟ  ٤ُايعٓااذتاي١ ٖصٙ يف  إشاأ. اأَٚتعب اأبقعأنجط، تكبض املكا١َٚ ٚايعٌُ 
  ٕ تكبض املػأي١ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ.يف أَاشا؟  يف ٖصا ايعٓا٤، خًل يفأْت ؾطٜو ف

ِ  ٚخطدـٛا   ؟‟َـا هلـِ سادـ١   ˮٚخيطدـٛا  ناْٛا ٜـطٕٚ إٔ   يف ايبسا١ٜ ايفًػطٝٓٝنيأيٝؼ ايهج  َ ٔ   عًُـٛا هلـ
ٚايٝٗٛز عباض٠ عٔ  ٕٜتداشيٛ ،فكط عباض٠ عٔ عكاباتال ٜعايٕٛ ايٝٗٛز فٝٗا نإ ٚناْت فرت٠  ،ٖٓاى خاضزشتُٝات 

نـإ   ...، ٚقط١ٜ ٚ َٕٓطك١ ٜٚػعٚع٢ً  ٕٖهصا ٜػٝططٚ َا ظايٛا ٜػعٕٚ ِ زٚي١،يسٜٗ أقبض قس مل ٜهٔعكابات، 
ٛ  ،أقـبشٛا زٚيـ١   ،ٔ ايٝٗـٛز اآلٕ، ٚبعسٖا متّه ضتُٔا َتداشيني َجً ايفًػطٕٝٓٝٛ ٚا، أقـبشت ايكهـ١ٝ يف   اغـتك
ط ْفػـ٘،  ٝفذِّي إٔ ٜصٖب ٜتُهٔ ايبعض إاّلٜعس  مل ب١ دساأ، يسضد١ أْ٘دساأ، َعاْا٠ ؾسٜس٠ ٚقع ب١َٛادٗتِٗ قع
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   .تٌ فٝٗا زتُٛع١ع١ًُٝ دٝس٠ ق  ناْتإشا ٚثالث١، أٚ ٌ اثٓني كُتٜربايهاز ٚ
 ألٕ ٜـ١; ايبساتشطنـٛا يف  ٜ مل٠ اييت سكًت يًذٌٝ ايجاْٞ بػـبب تككـ  األٚيـني، تككـ  ايـصٜٔ      اٖصٙ املعاْ

أتاسٛا ايفطق١ يًعسٚ  َعاْا٠ ؾسٜس٠ نس ٖؤال٤، ِبتكك ٖخًكٛا طٚا قكم عٓسَا ،تهٕٛ غ١ًٗيف ايبسا١ٜ األعُاٍ 
قه١ٝ غ١ًٗ،  يٝػتعين أْو ؾطٜو َع ايعسٚ فُٝا ٜعٌُ َٔ دطا٥ِ، تقبهت٘، اغتشهاّ قبه١ ايعسٚ تػتشهِ  إٔ

 فعالأ.
فِٗ بأْ٘ قس تػتشهِ قبه١ أٌٖ ايؿاّ عًٝهِ، ايططٜك١ عٓسَا نإ خيِّبٗصٙ ايعطام  ِ أٌٖفٗما،َاّ عًٞ 

ُٜسراٍ ٖؤال٤ ايكّٛ َٓهِ الدتُاعِٗ ع٢ً باطًِٗ ٚتفطقهِ عـٔ سكهـِ(.    ؟نٝف قاٍ أيـٝؼ  )ٚاهلل إْٞ ألخؿ٢ إٔ 
ايباطٌ ع٢ً ايباطٌ، أز٣ إىل ْتٝذ١ َا ٖـٞ؟ غـٝطط٠   أٌٖ م ٖؤال٤ عٔ سكِٗ، ادتُاع تفطُّ :َع بعض نِيً عاَ  ٖصإ

ٌ   ؟ٖٓا أقبشٛا ؾطنا٤ أيٝػٛاأٌٖ ايباطٌ ع٢ً أٌٖ اذتل،  ٜـتُهٔ  يف إٔ  ض٥ٝػـٞ يف َـاشا؟   ألِْٗ ِٖ غـبب ٚعاَـ
 ايعسٚ. 

ٚ   إٔ إُٖايو ٚتكك ى تعٌُ بأْت  إُٖاٍ ايٓاؽ، تكك  ايٓاؽ، أْـت  ختسّ ايعسٚ، أْت تعُـٌ يكـا  ايعـسٚ، 
 اأإُٖايـو غـبب  نإ ، تكك ى ٘ نإْأل َٔ دطا٥ِ فُٝا بعس; ٕٜطتهبٛ يف َاشا؟ فُٝا اأٚ تهٕٛ ؾطٜهٌُ ْتا٥ر أتتش

قبـٌ إٔ   - تعًُـٗا إٔ بإَهاْـو  َـؤثط٠  يف ايبساٜـ١ عـٔ أعُـاٍ    إُٖايـو   ،تككـ ى َٔ أغباب اغتشهاّ قبهت٘، 
قهـ١ٝ  يٝػـت   قه١ٝ غـ١ًٗ، ٖصٙ  يٝػتفُٝا بعس،  ٕيف َعاْا٠ َٔ جياٖسٚ اأعًو ؾطٜهجي -تػتشهِ قبه١ ايعسٚ 

قاعـس، ال  َٚتكـاعؼ،   ،كـط َك - دطن١ َػـتُط٠، أْـت  بٌ ٖٞ ‟ َٚا ي٘ سادˮ١أْ٘ قعس  أسس : ٜتكٛضغ١ًٗ أبساأ
 ايعسٚ عًٝو، ٚظاض،ناف١ أ ٕايٓاؽ ٜؿتػًٛ ٗا، فٝهٕٛف ك إٔ ٜرسس أ ٜػتطٝع ال :ٟأتطتهب دطن١ نب ٠،  - تبايٞ
 .أَاَِٗ يف خًل ٖصٙ املعاْا٠ اأعاْا٠ أْت نٓت ؾطٜهَٔ امل ًٕٜكَٛا ٕ، ٚد١ٗ، ٚست٢ اجملاٖسَٔ 
ٚ     :ا،ْػإٖصا ايصٟ ٜهط ٚ ٘ إٔ ٜٓطًل َٔ تكسٜطات٘ ارتاقـ١ ٚفُٗـ٘ ارتـام يألؾـٝا٤  ٜطاٖـا يف األخـ     نأْـ

عٓسَا ٜـط٣ ْفػـ٘    - أْ٘ ٖٛ اذتهِٝ ٜط٣ ْفػ٘إىل إٔ املٛنٛع ٖصا ٌ ب٘ ك ، ٚبعض ايٓاؽ قس ٜر١بػٝططبٝع١ٝ ٚ
ُّ يسٜ٘ يٝؼأْ٘  ِّالسطن١،  أ  أْ٘ ٖٛ اذتهِٝ ايصٟ َٛقف٘ قشٝض. - ٚال ؾ٤ٞ ،عٌُ، ٚال ٜٓػام  ٜؿاضى يف أ

 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني ايطاٖطٜٔ.
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